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همکاران محترمآگهی فراخوان 

آقایان حاج اکبر 
و رضا معین الدینی

بــا نهایــت تاســف و تاثــر درگذشــت 
والــده مکرمــه تــان را تســلیت عــرض نمــوده 
ــایر  ــما و س ــرای ش ــال ب ــد متع و از خداون

ــدم. ــل آرزومن ــر جزی ــدگان صب بازمان

حجت رشیدزاده

نماینده مردم زرند در مجلس: 
با ورود پسته به بورس قیمت آن به ثبات رسید

دومین جشـنواره پسـته ممتاز زرندی با حضور مدیرکل 
دادگسـتری کرمان، معاون سیاسـی امنیتی اسـتانداری 
کرمـان ، مدیـرکل جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمـان ، 
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اسـتان کرمان، رییس 
اتـاق بازرگانـی اسـتان کرمـان و جمعی از فعاالن پسـته 

بـه میزبانـی زرند برگزار شـد.
ایـن مراسـم بـه منظـور شـکرگزاری و تجلیـل از فعاالن 

ایـن عرصـه در تولیـد و صـادرات برگـزار گردید.
نماینـده مـردم زرنـد و کوهبنـان در مجلـس شـورای 
اسـامی بـا اشـاره به پاسـخگو نبـودن روش سـنتی در 
کشـاورزی گفت:در کاشـت ،داشـت ، برداشـت و عرضه 
پسـته در بازار روش سـنتی پاسـخگو نیسـت.در کاشت 
مشـکل کـم آبـی داریم بایـد آبیـاری مکانیزه را توسـعه 

دهیم.
حسـین امیـری خامکانـی بـا بیـان اینکـه بزرگتریـن 
جنـگل مصنوعـی کشـور را دارا هسـتیم افـزود: زمیـن 
های کشـاورزی پسـته میـراث پدران ما اسـت که با هر 

روشـی شـده اسـت آن هـا را حفـظ کنیـم.
 وی تصریـح کـرد: 13 هـزار هکتـار زمیـن پسـته بـارور 
داریـم کـه امسـال 20 هـزار تـن محصـول داشـته ایـم.

وی بـا اشـاره بـه حضـور برخـی شـرکت هـا بـرای بهـره 
گیـری از روش مـدرن در کشـاورزی اذعان کرد:شـرکت 
هـای متعـددی آمـد اما موثـر نبـود ، روش های علمی 

بایـد از سـمت کشـاورزان اجرایی شـود.
امیـری صـادرات و فروش پسـته را  یـک امر تخصصی 
دانسـت و گفـت: در خیلـی از بخـش هـای غیـر نفتـی 
را هنـوز نتوانسـتیم شـرکت هـا را راه انـدازی کنیـم کـه 

صـادرات را بـه صـورت تخصصی شـود.
وی اذعـان کـرد: اینکـه هـر کسـی که برسـد یـک کارت 
بازرگانـی بگیـرد و صادرکننده شـود تجربـه خوبی نبوده 

است.
امیـری افزود:برخـی صادرکنندگان دچار رقابت میشـوند 
کـه بازارهـای یـک بـار مصرف به وجـود می آورنـد و کار 

را خـراب میکنند.
نماینـده مـردم زرنـد و کوهبنـان در مجلـس شـورای 
اسـامی با اشـاره به ورود پسـته به بورس تصریح کرد: 
2 سـال اسـت که بازار بورس پسـته شـکل گرفته اسـت 
و قیمـت هـا  در زمان برداشـت ثبات نسـبی پیـدا کرده 

است.
امیـری در خصـوص راه انـدازی شـرکت های تخصصی 
صادراتی بازار پسـته تاکید کرد و گفت:  این شـرکت ها 
هـم بـورس و هـم بـازار های دنیـا را مطالعـه میکنند که 

بایـد در اینجـا اعتماد تولید کننده جلب شـود.
 رئیس دادگسـتری شهرسـتان زرند با اشـاره به تعامل 

ادارات قضایی،نظامـی و امنیتـی در طرح پیشـگیری از 
سرقت پسـته گفت:

بـرای اولیـن سـال سـرقت از باغـات پسـته شهرسـتان 
زرنـد بـه صفـر رسـید و پرونـده ای نداشـته ایم.

محمـدی با اشـاره به تحریم های اقتصـادی علیه ایران 
تصریـح کرد: اگر مسـئولین اقتصـادی کشـور امانتدار و 
صـادق باشـند مثـل گذشـته از گردنه سـخت اقتصادی 
عبور خواهیم کرد.دادسـتان عمومی و انقاب شهرسـتان 
زرند با اشـاره به طرح پیشـگیری از سـرقت پسته گفت 

: اولیـت اول مـا در ایـن طرح کاهش سـرقت بود.
قویدل با اشـاره به انسـجام مسـئولین و اتحاد مشارکت 
کننـدگان بـود عنـوان کرد: بیش از 35 روسـتا در سـطح 

شهرسـتان را توجیـه و امادگی خـود اعام کردیم.
وی بـا اشـاره بـه منطقـه بنـدی شهرسـتان در طـرح 
پیشـگیری از سـرقت پسـته گفـت: چندیـن دوربیـن 
نصـب شـد و بیـش از 300 نیرو بسـیج و نظامـی آماده  
شـد. هـر منطقـه به دسـت یکـی افسـر باتجربـه  نیرو 
انتظامـی قـرار گرفـت و 85 نفر از نیروهای دادگسـتری 
به عنوان نماینده  ویژه دادسـتان و بازرسـی بر گشـت ها 

داشتند.
وی بـا اشـاره بـه همـکاری صمت با طرح پیشـگیری از 
سرقت پسـته عنوان کرد:طی دستورالعملی اداره صنعت 
معـدن مکلـف شـد کـه خریـداران پسـته دارای دوربین 
مداربسـته باشـند، خریدارانـی کـه فاقـد مجوز هسـتند 
پلمپ شـوند و کارت شناسـایی از فروشـندگان اخذ شـود.
وی افزود: نگهبانان زمین ها سـاماندهی شـدند و کارت 
شناسـایی برایشـان تنظیـم شـد و افـرادی کـه سـابقه 

سـرقت پسـته داشـتند به کار گیری نشـد .
 رییـس دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه آمـار 
ایـن پسـته  تولیـد پسـته کشـور گفـت:  70 درصـد 

اسـت. زحمـات کشـاورزان کرمـان  محصـول 
موحـد بـا بیـان اینکـه شهرسـتان زرند قطـب صنعت ، 
معدن و تولید پسـته اسـت افزود: طرح کاهش سرقت 
پسـته در 3 شهرسـتان سیرجان،رفسـنجان و زرند اجرا 

شـد کـه موفق ترین شـهر زرنـد بود.
 رییـس اتـاق بازرگانـی کرمـان در خصـوص صـادرات 
پسـته گفـت: اشـکاالت ارزی و تحریـم ها وقفـه در کار 
صـادرات پیـش آورد کـه در بانـک مرکـزی حـل شـد و 

مشـکل جـدی در ایـن زمینـه وجـود نـدارد.
طبیـب زاده بـا اشـاره بـه افزایـش صنایع در شهرسـتان 
زرنـد تاکیـد کـرد: زرنـد نشـان داد که اگـر ب موضوعی 

تمرکـز کنـد  آن موضـوع حل میشـود.
وی بـا تاکیـد بـر کاهـش مصـرف آب در کشـاورزی 
گفت:رقبـای مـا یـک سـوم مصـرف آب دارنـد و اگـر 
رقابـت نباشـد و آب مدیریـت نشـود همـه چـی بـر باد 

میـرود.
یـک فعال کشـاورزی در خصوص کیفیت پسـته ممتاز 

زرنـدی گفت:
پـر مغـز ترین و بـا گرم ترین پسـته را داریم کـه 8 گرم 

مغز میدهد و بهترین چربی در پسـته ممتاز اسـت.
سـیف الدینـی با اشـاره بـه صـادرات 20هزار تنی پسـته 
گفـت: به اندازه پسـته پارسـال صـادر کرده ایـم، در زرند 
صنعـت رونـق پیدا کرده اما پسـته رونق نداشـته اسـت.
اذعـان  آورتریـن کاال هـا  ارز  بیـان معیارهـای  بـا  وی 
کرد:ایـن همـه کارگاه ضبـط پسـته هسـت امـا کارگاه 
فـرآوری و بسـته بنـدی نداریـم. تولیـد ، بسـته بندی و 
بـازار فروش مسـاوی با تجارت و سـود خوب اسـت اما 

کشـاورزان از ایـن سـود بهـره منـد نیسـتند.
وی ایـن را هـم گفـت: ما پسـته را به صورت فلـه ای به 
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بلــه بــه راحتــی می شــود پشــت درهــای بســته نشســت و 
در مــورد گرانــی بنزیــن تصمیــم گرفــت و گفــت کــه مــردم 

هــم از حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده کننــد.
بعــد از ســهمیه بنــدی و گرانــی بنزیــن، مســؤوالن محتــرم، 
عمومــی  نقلیــه  وســائل  از  می کننــد  توصیــه  را  ملــت 
ــوس،  ــی اتوب ــی یعن ــه عموم ــائل نقلی ــد. وس ــتفاده کنن اس

ــرو. ــی و مت تاکس
ــتفاده از  ــه اس ــه ب ــت را توصی ــه مل ــی ک مســؤوالن محترم
ــل  ــان اه ــی خودش ــد خیل ــی می کنن ــه عموم ــائل نقلی وس
ســوار شــدن بــه متــرو و اتوبــوس نیســتند کــه اگــر بودنــد 
بــه همیــن راحتــی مثــل نقــل و نبــات از دهان شــان کلمــه 

ــد. ــارج نمی ش ــی« خ ــل عموم ــل و نق »حم
ایــن کــه مــردم از اتوبــوس و متــرو اســتفاده کننــد بســیار 
امــر نیکــو و پســندیده ای اســت امــا بــه شــرطی کــه ایــن 
ــدازه کافــی در اختیــار شــهروندان باشــد.این  ــه ان وســائل ب
روزهــا بــه ویــژه در ســاعت های پیــک رفــت و آمــد، مــردم 
ــه  ــار هــم ایســتاده اند. ب ــال کن ــل دانه هــای ب ــرو مث در مت
ــرو  ــر را در مت ــار قب ــر روز  فش ــافرها ه ــی از مس ــول یک ق

تجربــه می کننــد.
بلــه بــه راحتــی می شــود پشــت درهــای بســته نشســت و 
در مــورد گرانــی بنزیــن تصمیــم گرفــت و گفــت کــه مــردم 

هــم از حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده کننــد.
ــل از  ــودم قب ــرم ب ــن کشــور مســؤول محت ــر در ای ــن اگ م
ــا لبــاس  ــم، ب ــا ســهمیه بنــدی کن اینکــه بنزیــن را گــران ی
مبــدل ســری بــه اتوبوس هــا و متــرو مــی زدم بعــد وقتــی 
ــا تنــی خســته و کــت و شــلواری چــروک از آنهــا خــارج  ب

ــم. ــم می گرفت ــردم تصمی ــرای م ــد ب شــدم بع
قدیمی هــا ضرب المثــل جالبــی در مــورد ایــن روزهــای مــا 
دارند»ســواره، خبــر از حــال پیــاده نــدارد و ســیر از گرســنه«
ــم  ــا عل ــن و ب ــد بنزی ــرح جدی ــه ط ــه ب ــا توج ــد ب نمی ش
بــه اینکــه مــردم نگــران گرانــی و بنزیــن بــه ســمت 
ســاعت کاری  می آورنــد،  هجــوم  متــرو  و  اتوبوس هــا 
ــی از فشــار  ــا کم ــر داد ت ــی را تغیی ــای دولت ادارات ونهاده

ــود؟ ــم ش ــردم ک ــر م ب
نمی شــد ابتــدا اوضــاع حمــل و نقــل عمومــی در کشــور را 
ــم  ــه می کردی ــردم توصی ــه م ــد ب ــیدیم بع ــود می بخش بهب

کــه اتوبــوس ســواری کننــد.
ــرای کار و زندگــی بهتــر  نمی شــود کاری کنیــم کــه مــردم ب
ــی  ــلوغی و آلودگ ــا ش ــوند ت ــر نش ــهرهای بزرگ ت ــی ش راه

هــوا، بــای جــان جامعــه نشــود؟

انس طا         1.456.210

مثقال طا     18.570.250

گرم طای 18  4.287.192

گرم طای 24   5.716.200

بهار آزادی      41.990.000

امامی          42.910.000

نیم       22.180.000

ربع         14.390.000

گرمی       8.690.000

دالر             120.390

یورو         133.200

درهم          33.359

لیر ترکیه           19.423

دالر استرالیا      77.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
2  تا  9دنبال کنید

طرح ملی مسکن؛ درد یا درمان 
در مجلس این نگرانی وجود دارد که »طرح ملی مسکن« به سرنوشت »مسکن مهر« دچار شود

بعضی نقاط طبیعت منحصر به فرد هسـتند ودر هیچ جای 
کـره زمیـن ماننـد آن را نمـی تـوان یافـت. در همه کشـورها 
چنیـن مناطقـی مـورد حفاظـت قـرار مـی گیرند تـا تمامی 
نسـل هـا بتوانند از آن اسـتفاده کنند. ایـن مناطق به ترتیب 
اولویـت حفاظتی بـا نام های: پارک ملـی، آثار طبیعی ملی 
، پناهـگاه حیـات وحـش  و مناطـق حفاظت شـده معرفی 
می شـوند بعضـی از این محدوده ها مثـل جنگل، مرتع، به 
جهـت ضـرورت حفـظ و تکثیر جانـوران و رسـتنی ها  تحت 
حفاظـت قـرار مـی گیرنـد  و در آن قطع درختـان و تخریب 
و شـکار بـدون مجـوز ممنـوع اسـت. معاون محیط زیسـت 
دریایـی سـازمان حفاظـت محیط زیسـت با اشـاره به اینکه 
ایـن سـازمان موظف اسـت مناطق چهارگانه محیط زیسـتی 
را در کشـور افزایش دهد، گفت: سـازمان محیط زیسـت راه 
دشـواری بـرای ایـن کار دارد و بایـد  برای این کار مجوز سـه 

دسـتگاه را دریافت کند.

3
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ثبت ملی 42 اثر منقول 
تاریخی فرهنگی

49 اثر منقول فرهنگی تاریخی از 
شش استان مرکزی، کهگیلویه و 
بویر احمد، ایالم، بوشهر، خراسان 

جنوبی و چهارمحال و بختیاری 
برای ثبت در فهرست آثار ملی 

پیشنهاد شده و مورد بررسی قرار 
گرفت که در مجموع 42 اثر واجد 

ارزش ثبت ملی شناخته شد

اجرای برنامه حفاظتی 
برای جنگل های هیرکانی

سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور در حال 

تدوین طرح ممنوعیت 
انجام فعالیت های مخرب و 

فعالیت ناسازگار با طبیعت در 
جنگل های هیرکانی است.

نا 
یر

 :ا
س

عک

رنا
 ای

س:
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یادداشت  مهمان
مصطفی داننده

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1601

سه شنبه 05 آذر 1398
  قیمت 500 تومان

معاون سازمان محیط زیست: 
سازمان محیط زیست برای 
افزایش مناطق حفاظت شده راه 
دشوار در پیش دارد

محیط زیست کشور 

نیازمند افزایش 

مناطق حفاظت شده

2

45 و

تصویب قانون بازگشت اموال 
فرهنگی قاچاق شده

قانون بازگشت اموال فرهنگی قاچاق  شده به 
کشورهای مبدأ در یونسکو تصویب شد

وزیر صمت:

بخشی از افزایش قیمت ها پس 

از اصالح نرخ بنزین  به حق است

لینک خرید نسخه الکترونیک

ــود. رســم  ــا نب ــق رســم م ــا طب ــد ام می ش
مــا ایــن اســت کــه تصمیــم بگیریــم بــدون 
اینکــه همــه جوانــب آن را بســنجیم. در 
ســخت  ابتــدا  می گوییــم،  هــم  نهایــت 
ــلوغی  ــه ش ــم ب ــم ک ــردم ک ــد م ــت بع اس

متــرو و اتوبــوس عــادت می کننــد!
کاش آن مســؤول محتــرم، تاکســی های 
ــی  ــای اوج ــه در زمان ه ــد ک ــهر را می دی ش
ــتند  ــتند، نیس ــان هس ــردم در خیاب ــه م ک
بــه ماشــین های  و مســافران مجبور انــد 
شــخصی متوســل شــوند کــه کرایــه را هــر 
البتــه  جــور می خواهنــد می گیرنــد کــه 
ــد  ــن آزاد می زنن ــره بنزی ــد باالخ ــق دارن ح

و ســهمیه تاکســی ها را ندارنــد.
ــح از  ــک روز صب ــرم ی ــؤول محت کاش مس
ــه  ــدد ب ــرد. می دی ــران می ک ــزم ته ــرج ع ک
آنهایــی کــه صندلــی نرســیده اســت مجبــور 

هســتند حــدود دو ســاعت ســرپا بایســتند 
ــردم  ــه م ــند. هم ــود برس ــل کار خ ــا مح ت
ــی  ــد، تاکس ــن آزاد بزنن ــد بنزی ــول ندارن پ
ــرو  ــتند مت ــور هس ــا مجب ــوند. آنه ــوار ش س

ــد. ســواری کنن
ایــن کــه مصــرف بنزیــن در کشــور مــا زیــاد 
ــردم  ــه م ــن ک ــم. ای ــت را درک می کنی اس
ــتفاده  ــی اس ــل عموم ــل و نق ــد از حم بای
ــرایط  ــا ش ــا لطف ــم ام ــول داری ــد را قب کنن
ــد.  ــم کنی ــم فراه ــود را ه ــای خ تصمیم ه
جــاده هــم می خواهنــد بســازند قبــل از 
ــد چــه  ــاده می کنن ــر ســاخت ها را آم آن زی
برســد بــه چنیــن تصمیم هــای بــزرگ و 
ــد.  ــی کــه همــه مــردم را درگیــر می کن کان
مــا جــاده  بمانــد کــه در کشــور  البتــه 
می ســازند و بعــد پشــیمان می شــوند و 

آن را جمــع می کننــد!
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طرح ملی مسکن ؛ درد یا درمان 
در مجلس این نگرانی وجود دارد که »طرح ملی مسکن« به سرنوشت »مسکن مهر« دچار شود

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس:فرآیند اجرای طرح ملی مسکن در شرایط کنونی به هیچ وجه شفاف نیست

رئیــس کمیســیون عمــران  نایــب 
مجلــس گفــت: فرآینــد اجــرای طرح 
شــرایط کنونــی  در  مســکن  ملــی 
بــه هیــچ وجــه شــفاف نیســت و 
ــه  ــده ک ــود آم ــه وج ــی ب ــن نگران ای
ــت  ــه سرنوش ــی ب ــرح مل ــاید ط ش
طــرح مســکن مهــر دچــار شــود. 
ــس  ــب رئی ــوی نای ــن عل ــید حس س
در  مجلــس  عمــران  کمیســیون 
گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری 
اینکــه  بیــان  بــا  ملــت،  خانــه 
طــرح ملــی مســکن بــا وضعیــت 

مســکن  سرنوشــت  بــه  کنونــی 
مهــر دچــار خواهــد شــد، افــزود: 
ــر  در گام نخســت طــرح مســکن مه
ــد و  ــراد نیازمن ــه اف ــم ک شــاهد بودی
ضعیــف جامعــه در آن ثبــت نــام 
کردنــد، امــا پــس از مدتــی و بــا 
ــام شــده  ــش قیمــت هــای تم افزای
ــور شــدند  ــراد مجب ــن اف مســکن، ای
کــه خانــه هــای نیمــه تمــام خــود را 
ــه نظــر  ــه دالالن بفروشــند، حــال ب ب
مــی رســد کــه ایــن فرآینــد در طــرح 
ملــی مســکن نیــز تکــرار خواهــد 

ســنندج،  مــردم  شــد.نماینده 
مجلــس  در  و کامیــاران  دیوانــدره 
شــورای اســامی ادامــه داد: دولــت 
بــا طراحــی طــرح ملــی مســکن نــور 
امیــدی را در دل مــردم روشــن کــرد 
ــن  ــه ای ــز ب ــازار مســکن نی ــا ب و عم
ــت نشــان داد. ــش مثب مســئله واکن
ــکن  ــی مس ــرح مل ــل ط ــرای کام اج
ــای  ــع بخشــی از کمبوده موجــب رف
بــازار مســکن و ایجــاد تعــادل در 
ــن  ــد و ای ــی ش ــا م ــه و تقاض عرض
طــرح یــک امنیــت روانــی بــرای 

ــرد. ــی ک ــاد م ــه ایج جامع

قیمت تمام شــده مساکن 
طرح ملی شفاف اعالم 

است نشده 
در  متأســفانه  داد:  ادامــه  علــوی 
شــرایط کنونــی طــرح ملــی مســکن 
ــا ابهامــات بســیاری مواجــه اســت  ب
شــرایط  نیســت کــه  مشــخص  و 
ثبــت نــام و مشــارکت مــردم در ایــن 
ــه اســت، متقاضیــان در  طــرح چگون
شــرایط کنونــی نمــی داننــد کــه بعــد 
ــد  ــروژه بای ــل پ ــام و تکمی ــت ن از ثب
ــت  ــرای دریاف ــه ب ــزان هزین ــه می چ
ــد،  ــورد نظــر پرداخــت کنن مســکن م
شــده  تمــام  قیمــت  ایــن  بنابــر 
مســاکن طــرح ملــی شــفاف اعــام 
نشــده اســت.وزارت راه و شهرســازی 
در  نــام  ثبــت  شــروط  از  یکــی 
پرداخــت  را  مســکن  ملــی  طــرح 
30 درصــد از هزینــه تمــام شــده 
ــرده اســت،  ــام ک ــد مســکن اع تولی
امــا در شــرایط کنونــی بــا توجــه 
بــه افزایــش مــداوم قیمــت هــا 
چگونــه مــی خواهنــد قیمــت نهایــی 
را تخمیــن بزننــد تــا بــر اســاس 
آن، درصــدی بــرای پیــش پرداخــت 
ــردم  ــده م ــود.این نماین ــت ش دریاف
وزارت  افــزود:  دهــم  مجلــس  در 
از شــروط  یکــی  راه و شهرســازی 
ثبــت نــام در طــرح ملــی مســکن را 
پرداخــت 30 درصــد از هزینــه تمــام 
ــرده  ــام ک ــکن اع ــد مس ــده تولی ش
اســت، امــا در شــرایط کنونــی بــا 
ــت  ــداوم قیم ــش م ــه افزای ــه ب توج
هــا چگونــه مــی خواهنــد قیمــت 

بــر  تــا  بزننــد  را تخمیــن  نهایــی 
ــش  ــرای پی ــدی ب ــاس آن، درص اس
شــود.نایب  دریافــت  پرداخــت 
ــس  ــران مجل ــس کمیســیون عم رئی
شهرســازی  و  راه  وزارت  گفــت: 
ــرایط  ــر ش ــریع ت ــه س ــر چ ــد ه بای
ملــی  طــرح  اجــرای  وضعیــت  و 
مســکن را شــفاف کنــد کــه یکــی از 
ایــن اقدامــات، اعــام قیمــت تمــام 

ــود. ــد ب ــاکن خواه ــده مس ش

طرح ملی مســکن طرحی 
بــرای متمولین جامعه

ــس   ــران مجل ــس کمیســیون عم رئی
طــرح  بــاره گفــت:  ایــن  در  هــم 
دار  خانــه  بــرای  مســکن  ملــی 
ــی  ــرح گران ــردم ط ــوم م ــردن عم ک
اســت، زیــرا اغلــب اقشــار ضعیــف و 
ــه پیــش  ــوان ارائ متوســط جامعــه ت
پرداخــت ایــن طــرح را نیــز ندارنــد.
ــس  ــی رئی ــی کوچ ــا رضای محمدرض
در  مجلــس  عمــران  کمیســیون 
گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری 
ــد  ــه رون ــاره ب ــا اش ــت، ب ــه مل خان
اجــرای طــرح ملــی مســکن، گفــت: 
ــال  ــازی در دو س وزارت راه و شهرس
ــه  ــرد ک ــی ک ــام م ــا اع ــر باره اخی
ــرای  ــی ب ــکن طرح ــی مس ــرح مل ط
ضعیــف  اقشــار  کــردن  دار  خانــه 
و متوســط جامعــه خواهــد بــود و 
ــن طــرح  ــا ای ــم دارد ب ــت تصمی دول
بخشــی از کمبــود بــازار مســکن را 
برطــرف کنــد. نماینــده مــردم جهــرم 
در مجلــس شــورای اســامی ادامــه 
ملــی  طــرح  اجــرای  رونــد  داد: 
ــر خــاف وعــده هــا  مســکن عمــا ب
ــت  ــده دول ــه ش ــای ارائ ــه ه و برنام
اســت، زیــرا وزارت راه و شهرســازی 
یکــی از الزامــات ثبــت نــام در طــرح 
از  درصــد   30 پرداخــت  را  مذکــور 

ــام  ــده مســکن اع ــام ش ــت تم قیم
کــرده اســت کــه ایــن میــزان مبلــغ 
ــه  ــد ک ــد ش ــادی خواه ــیاری زی بس
پرداخــت  تــوان  خانوارهــا  اغلــب 
ــد داشــت.در  ــزان را نخواهن ــن می ای
اجــرای طــرح ملــی مســکن انتظــار 
مــی رفــت کــه دولــت بــرای حمایــت 
از مــردم نســبت بــه ارائــه تســهیات 
ــق  ــا طب ــد، ام ــدام کن ــود اق ــم س ک
ــه  ــهیات ارائ ــه، تس ــات واصل اطاع
بــه  درصــد   18 ســود  بــا  شــده 
شــد  خواهــد  ارائــه  متقاضیــان 
ــاال  ــیار ب ــود بس ــزان س ــن می ــه ای ک
اســت.وی افــزود: از طــرف دیگــر 
مســکن  ملــی  طــرح  اجــرای  در 
دولــت  کــه  رفــت  مــی  انتظــار 
ــه  ــردم نســبت ب ــت از م ــرای حمای ب
ــدام  ــود اق ــم س ــهیات ک ــه تس ارائ
ــه،  ــات واصل ــق اطاع ــا طب ــد، ام کن
ــا ســود 18  ــه شــده ب تســهیات ارائ
درصــد بــه متقاضیــان ارائــه خواهــد 
ــزان ســود بســیار  ــن می ــه ای شــد ک
ادامــه  اســت.رضایی کوچــی  بــاال 
ام  اعــام کــرده  بارهــا  مــن  داد: 
ــی اجــرای طــرح  ــد کنون ــا رون ــه ب ک
ــی  ــرح کمک ــن ط ــکن، ای ــی مس مل
ــط  ــف و متوس ــای ضعی ــه خانواره ب
جامعــه نخواهــد کــرد و تنهــا اقشــار 
توانمنــد قــادر بــه پرداخــت تعهــدات 
ــود،  ــد ب ــور خواهن ــرح مذک ــی ط مال
مســکن  ملــی  طــرح  ایــن  بنابــر 
اســت. متمولیــن  بــرای  طرحــی 
ــس  ــران مجل ــس کمیســیون عم رئی
ــه  ــای ورود ب ــه ج ــت ب ــزود: دول اف
ــه  ــد زمین ــکن، بای ــد مس ــث تولی بح
ــت بخــش خصوصــی  ــرای فعالی را ب
فراهــم کنــد، ایــن راه کار بهتریــن 
مســکن،  تأمیــن  بــرای  روش 
کاهــش قیمــت هــا و رفــع کمبودهــا 

ــت. ــور اس در کش

الیحه الحاق یک تبصره به قانون صدور چک به مجلس رفتپیام خبر
حسن روحانی الیحه الحاق یک تبصره به ماده )14( قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال 
چک های تضمینی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

سنا
 ای

س:
عک

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: 
علیرغـم اینکـه خودروسـازان افزایـش 
قیمتـی نداشـتند، امـا برخـی خودروها 
در هفته هـای گذشـته به دلیـل فعالیت 
سـوداگران در اینترنـت و قیمت سـازی 

گران شـدند.
دربـاره  دوشـنبه  روز  رحمانـی  رضـا   
امـرش  تحـت  وزارتخانـه  برنامه هـای 
قیمـت  افزایـش  از  جلوگیـری  بـرای 
بنزیـن  نـرخ  اصـاح  از  پـس  کاالهـا 

اظهـار داشـت: در حـال حاضـر کنتـرل 
پیگیـری  جنبـه  چنـد  از  قیمت هـا 
می شـود؛ نخسـت آنکه تولیـد، واردات، 
مـورد  خـرد  توزیـع  و  عمـده  توزیـع 
بررسـی قـرار می گیـرد و دوم آنکـه بـا 
هماهنگی هـای  مربوطـه  انجمن هـای 
الزم انجـام گرفتـه تـا ایـن انجمن ها از 

خـودداری کننـد. قیمـت  افزایـش 
انجمـن   90 بـا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
تخصصـی حـوزه تولید بـرای جلوگیری 

از  پـس  کاالهـا  قیمـت  افزایـش  از 
شـده  رایزنـی  بنزیـن  قیمـت  اصـاح 
جلسـات  ایـن  در  داد:  ادامـه  اسـت، 
قیمتـی  افزایـش  کاالهـا  شـد؛  مقـرر 
نداشـته باشـند. وزیـر صنعـت، معـدن 
و تجـارت افـزود: بخشـی از افزایـش 
قیمت هـا پـس از اصـاح نـرخ بنزیـن 
ماننـد کرایـه تاکسـی ها بـه حق اسـت، 
زیـرا قیمـت بنزیـن از 1000 تومـان بـه 
اسـت،  یافتـه  افزایـش  تومـان   1500
بنابرایـن هزینه ایـن خودروها افزایش 
قیمـت  مـوارد  برخـی  در  امـا  داشـته، 
نـدارد  کاال  بهـای  در  تاثیـری  بنزیـن 
کـه ایـن کاالهـا نبایـد افزایـش قیمتی 

باشـند. داشـته 

بخشی از افزایش قیمت ها پس از 
اصالح نرخ بنزین  به حق است

 صادرات مهمترین پیشران 
اقتصاد کشور است

معـاون اول رییـس جمهوری صادرات را مهمترین پیشـران اقتصاد کشـور دانسـت 
و گفت: صادرات به حق یکی از مهمترین پیشـران های اقتصادی اسـت و توسـعه 
صـادرات غیرنفتـی بـا رونـق بخش هـای مختلـف تولیـد و اشـتغالزایی در کشـور 
همـراه خواهـد بـود. اسـحاق جهانگیـری روز دوشـنبه در جلسـه سـتاد فرماندهی 
اقتصـاد مقاومتـی که به ریاسـت وی برگزار شـد، از کشـورهای همسـایه بـه عنوان 
مهمتریـن بـازار صـادرات غیرنفتـی کشـور نـام بـرد و گفـت: بـازار واردات سـاالنه 
کشـورهای همسـایه بـا ارزش بیـش از هـزار و صـد میلیـارد دالر در سـال، ظرفیت 
بزرگـی بـرای توسـعه صادارت کشـور محسـوب مـی شـود.وی بر ضرورت توسـعه 
صـادرات غیرنفتـی بـه عنـوان یکی از مهمتریـن پیشـران های اقتصـادی، تاکید و 
تصریـح کـرد: صـادرات به حق یکی از مهمترین پیشـران های اقتصادی اسـت زیرا 
توسـعه صـادرات غیرنفتـی با رونـق بخش های مختلـف تولید و اشـتغال زایی در 
کشـور همـراه خواهـد بـود. معـاون اول رییس جمهوری با اشـاره بـه برنامه ریزی و 
هدفگـذاری نظـام بانکی کشـور برای پرداخـت 100 هزار میلیارد تومان تسـهیات به 
بخش هـای پیشـران اقتصـاد، خاطرنشـان کرد: اهمیت توسـعه صـادرات تا حدی 
اسـت کـه در زمـان اتخـاذ ایـن تصمیـم نیـز قـرار شـد پرداخـت این تسـهیات با 

اولویـت واحدهـای تولیـدی صـادرات محور انجام شـود.

جامعه

سیاست

پارلمان

سیاست

افزایش مصرف سوخت پس از سهمیه بندی بنزین

قطع اینترنت ضروری بود

حمایت از بانک مادر کشور در بودجه ۹۹

صف مردم ناراضی از اشرار جدا است

و  راهنمایـی  پلیـس  رئیـس 
رانندگـی ناجا دربـاره اثر اجرای 
طـرح سـهمیه بنـدی بنزین در 
میـزان مصـرف گفـت: پیش از 
ایـن مصـرف روزانه بنزین در کشـور 94 میلیون لیتر بوده 
در صورتـی کـه طـی دو روزگذشـته ایـن مصـرف افزایش 
داشـته و به 105 میلیون لیتر در روز رسـیده اسـت. سردار 
سـیدکمال هادیانفر در حاشـیه نشسـت تخصصی پلیس 
راهنمایـی و رانندگـی ناجـا در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره 
رونـد شـماره گـذاری خودروهـای ناایمـن در سـال آینده 
اظهـار کـرد: دو خـودرو »پرایـد« و » 405« بیشـترین 
آسـیب را در تصادفـات دارنـد. بنابرایـن طـی مذاکـرات 

جـدی بـا مسـئوالن مربوطـه بـه این نتیجـه رسـیده ایم 
که این دو خودرو در سـال آینده شـماره گذاری نشـوند و 
قطعـا تحقـق این موضـوع را دنبـال می کنیـم و این می 
طلبـد کـه یک خودروی مناسـب و ایمـن ، جایگزین این 
دو خـودرو شـود.رئیس پلیس راهنمایـی و رانندگی ناجا 
بـا اشـاره به تعداد جـان باختگان تصادفـات و مجروحان 
اعـام کرد: متأسـفانه سـال گذشـته بالـغ بر 17 هـزار نفر 
در تصادفـات جـان خـود را از دسـت دادنـد  و ایـن در 
حالـی اسـت کـه در ایـن میـان 365 هـزار نفـر مجـروح 
و مصـدوم شـدند بنابرایـن همچنـان کاهـش تصادفـات 
و جـان باختـگان جـاده ای را بـه عنـوان یـک رویکـرد و 

اولویـت جـدی دنبـال مـی کنیم.

سـخنگوی وزارت خارجـه اعام کرد: در ششـم 
دسـامبر)15 آذر ( نشست کمیسیون مشترک 
برجـام بـا حضـور ایـران و کشـورهای 1+4 در 
سـطح معاونیـن وزرای خارجـه ایـن کشـورها 

برگـزار می شـود.
 سـیدعباس موسـوی در نشسـت خبری امروز خود افزود: در این نشست آخرین 
تحـوالت مربـوط بـه برجـام مـورد بحث و بررسـی قـرار می گیـرد.وی در پاسـخ به 
ایـن سـوال کـه آیـا ایـن نشسـت در وین برگـزار خواهد شـد گفـت: احتمـاال این 
نشسـت در این شـهر برگزار خواهد شـد.این دیپلمات کشـورمان در پاسـخ به این 
سـوال کـه چنـدی پیـش وزارت خارجـه بـا توجه بـه تحـوالت رخ داده درعـراق به 
شـهروندان ایرانـی توصیـه کـرد کـه به این کشـور سـفر نکننـد و سـفرهای زیارتی 
بـه ایـن کشـور نیـز قطـع شـده بـود. آیـا در جریـان هسـتید کـه ایـن سـفرها بار 
دیگـر آغاز شـده اسـت یـا نه؟ گفت: مـن در جریان از سـرگیری مجدد سـفرهای 
زیارتـی به این کشـور نیسـتم ولی با توجه به شـرایط موجود در عـراق توصیه های 
مسـافرتی ما در مورد این کشـور کماکان سـر جای خود اسـت و طبیعی اسـت که 
افـراد موقعـی می توانند در آسـایش به یک کشـور سـفر کننـد که در آنجـا حداقل 

امنیـت تضمین شـده باشـد.وی ادامـه داد: آژانس های گردشـگری برای پیگیری 
ایـن موضـوع می تواننـد ایـن موضـوع را بـا وزارت خارجـه و نمایندگی هـای مـا در 
عـراق مطـرح کننـد و گزارشـی از آخریـن وضعیـت آنجـا دریافت کنند و بعـد از آن 
بـرای انجـام سـفر بـه این کشـور برنامه ریـزی کننـد. سـخنگوی وزارت خارجه در 
پاسـخ بـه ایـن سـوال که بـه تازگـی ویدیویی در رسـانه های ترکیه منتشـر شـده 
کـه گفتـه می شـود در ایـن ویدیـو نشـان می دهـد کـه فـردی ایرانـی در ترکیه به 
قتـل رسـیده اسـت و برخـی از ادعاها بیانگر این موضوع اسـت که ایـن فرد مدیر 
یکـی از کانال هـای تلگرامی اسـت. آیا سرکنسـولگری ایـران در مـورد صحت این 
ویدیو و مسـائل منتشـر شـده در آن پیگیری هایی انجام داده است، گفت: طبیعتا 
پیگیـری وضعیـت ایـن فـرد به عنـوان یک فـرد ایرانی مـورد توجـه وزارت خارجه 
و نمایندگـی  ایـران در ترکیـه اسـت. مـا منتظر گزارش رسـمی مقامـات قضایی و 
امنیتی ترکیه در این زمینه هسـتیم و آماده هسـتیم که کمک های کنسـولی نیز 
در ایـن ارتبـاط ارائـه دهیـم و همانطـور کـه گفتـم برای مشـخص شـدن جزئیات 
ایـن موضـوع و علـت آن منتظـر دریافـت گزارش هـای رسـمی از سـوی مقامـات 

هستیم. ترکیه 

دیـدار  در  الریجانـی  علـی   
مدیرعامـل بانـک ملـی عنـوان 
رفـع  بـرای  کـه  مـواردی  کـرد 
مشـکات مالی بانـک ملی باید 
مـورد توجـه قرار گیـرد، می تـوان در بودجه 99 لحـاظ کرد. 
مدیرعامـل و مسـئوالن بانـک ملی با دکتر علـی الریجانی، 
رئیـس مجلس شـورای اسـامی  دیـدار و گفت وگو کردند.
دکتـر علـی الریجانـی در این نشسـت با بیـان اینکه بانک 
ملـی، بانـک مـادر کشـور اسـت کـه کارکنـان آن زحمـات 
زیـادی می کشـند، یـادآور شـد: مـواردی کـه بـرای رفـع 
مشـکات مالـی بانـک ملـی باید مـورد توجـه قـرار گیرد، 
می تـوان در بودجـه 99 لحـاظ کـرد. مدیرعامـل بانک ملی 

نیـز در ایـن نشسـت، گزارشـی از نحوه عملکـرد بانک ملی 
بـه رئیـس مجلس شـورای اسـامی ارائه کـرد. محمدرضا 
حسـین زاده گفـت: سـال گذشـته بـه یـک میلیـون نفـر 
تسـهیات وام قرض الحسـنه بـه مبلـغ 60 هـزار میلیـارد 
ریـال اعطـا شـد و امسـال نیـز 500 هـزار نفر همیـن مبلغ 
را دریافـت کردنـد. همچنیـن در بخش اعطـای وام ازدواج، 
تأمیـن جهیزیـه و اشـتغالزایی به خانواده هـای بی بضاعت 
همکاری هـای خوبـی بـا کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره( 
داشـتیم کمـا اینکـه بـه هر یـک از ایـن خانوارهـا مبلغ 20 
تـا 50 میلیـون تومـان وام اشـتغالزایی پرداخـت شـد کـه 
نتیجـه آن خـروج 350 هـزار خانـوار از چرخـه مسـتمری 

بود.  بگیـران 

نماینـــده مـــردم تهـــران در مجلـــس  
ــی  ــردم ناراضـ ــف مـ ــا صـ ــت: قطعـ گفـ
و معتـــرض از صـــف اشـــراری کـــه بـــه 
غـــارت و آتـــش زدن امـــوال عمومـــی و 
ـــت. ـــدا اس ـــد، ج ـــت می زنن ـــی دس ـــات عموم ـــردن احساس ـــه دار ک جریح
 ســـیده فاطمـــه حســـینی نماینـــده تهـــران در جلســـه علنـــی امـــروز- 
ـــر  ـــت: تذک ـــفاهی گف ـــری ش ـــورای اســـامی در تذک ـــس ش ـــنبه- مجل دوش
نخســـت مـــن بـــه دولـــت اســـت کـــه 6 ســـال فرصـــت ســـوزی را در 
ـــای  ـــل ه ـــت حام ـــی قیم ـــش تدریج ـــرای افزای ـــه ب ـــون برنام ـــرای قان اج
ـــاده  ـــدون آم ـــن ب ـــت بنزی ـــش قینم ـــی افزای ـــا سیاســـت ناگهان ـــرژی را ب ان
ســـازی افـــکار عمومـــی وشـــفاف ســـازی بـــه اجـــرا درآورد تـــا هزینـــه 

ـــد. ـــم بزن ـــی را رق گزاف
وی ضمـــن تاکیـــد بـــر ضـــرورت نظـــارت فعـــال و اتخـــاذ تدابیـــر الزم 
ـــی،  ـــل فراوان ـــه اص ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــای اساس ـــازار کااله ـــم ب ـــرای تنظی ب
ـــت  ـــن نیس ـــه ممک ـــامانه یکپارچ ـــدون س ـــی ب ـــن اقدام ـــت: چنی اظهارداش

ـــه  ـــان توج ـــن می ـــت، در ای ـــده اس ـــامانه ایجادنش ـــن س ـــف ای ـــع االس و م
ــه  ــل بـ ــع و کامـ ــش جامـ ــتقرار و کوشـ ــه اسـ ــد بـ ــت بایـ ــدی دولـ جـ
ـــودکان  ـــمت ک ـــه س ـــد ب ـــذاری آن بای ـــردم و  هدفگ ـــتی م ـــت معیش وضعی

ـــد باش
ــده وضعیـــت  ــام شـ ــگاهی انجـ ــات دانشـ ــه داد: مطالعـ ــینی ادامـ حسـ
ـــی  ـــان م ـــتاها را نش ـــهرها و روس ـــی ش ـــی در برخ ـــت غذای ـــوب امنی نامطل
ـــه خطـــر  ـــه طـــور جـــدی ب ـــامت کـــودکان را ب ـــه س ـــی ک دهـــد؛ وضعیت

می انـــدازد.
وی بـــه رییـــس جمهـــور تذکـــر داد و گفـــت: بـــر اســـاس اصـــل 113 
ــده  ــر عهـ ــی را بـ ــون اساسـ ــرای قانـ ــئولیت اجـ ــی مسـ ــون اساسـ قانـ
ـــکیل  ـــر تش ـــه ب ـــی ک ـــون اساس ـــل 27 قان ـــرای اص ـــرای اج ـــرا ب ـــد، چ داری
ـــا  ـــد، قطع ـــی نکرده ای ـــد دارد، اقدام ـــاح تاکی ـــل س ـــدون حم ـــات ب اجتماع
ـــارت و  ـــه غ ـــه ب ـــراری ک ـــف اش ـــرض از ص ـــی و معت ـــردم ناراض ـــف م ص
آتـــش زدن امـــول عمومـــی وجریحـــه دار کـــردن احساســـات عمومـــی 

ــت. ــدا اسـ ــد جـ دســـت می زننـ

هر
 م

س:
عک

الیحـه »تشـکیل سـازمان ملـی مهاجـرت« بـه منظـور تمرکـز 
سیاسـت گذاری، راهبـری، برنامه ریـزی، نظارت و سـاماندهی امور 
اتبـاع و مهاجـران خارجـی و پناهنـدگان و برقـراری ارتبـاط مؤثر با 
نهادهـا و سـازمان هـای بیـن المللـی از سـوی وزارت کشـور، تهیه 
و در دسـتور کار کمیسـیون سیاسـی-دفاعی هیئـت دولـت قـرار 
گرفتـه اسـت. مطابـق این تصویب نامه، سـازمان ملـی مهاجرت با 
شـخصیت حقوقی مسـتقل و وابسـته به وزارت کشور تشکیل می 
شـود و تمرکـز سیاسـت گذاری، راهبـری، برنامه ریـزی، نظـارت و 
سـاماندهی امـور اتبـاع و مهاجران خارجی و پناهنـدگان و برقراری 
ارتبـاط مؤثـر بـا نهادهـا و سـازمان های بیـن المللـی را دنبال می 

. کند

رئیـس سـازمان زندان هـا و اقدامـات تامینـی و تربیتی کشـور 
گفـت: سـه اسـتان در جریـان حـوادث اخیر، هیچگونـه ورودی 
بـه زنـدان نداشـته اند.اصغر جهانگیر بـا ارائه گزارشـی از وضعیت 
زندان هـا پـس از حوادث اخیـر و اعام آماری از بازداشـتی ها در 
جلسـه مسـئوالن قضایی، اظهار کرد: خوشـبختانه سـه اسـتان 
کشـور در جریـان ایـن اتفاقـات، هیچگونـه ورودی بـه زنـدان 
نداشـته اند. وی افـزود: تـا کنـون نیـز در کل کشـور، تعـداد قابل 
توجهی از دسـتگیر شـدگان آزاد شـده اند که با پیگیری دادستان 
تهران و بازپرس ها که تا سـاعت 2 نیمه شـب گذشـته مشـغول 

کار بودنـد، آمـار ایـن افـراد افزایـش می یابد.

الیحه »تشکیل سازمان ملی 
مهاجرت« به دولت رسید

سه استان در جریان حوادث 
اخیر، ورودی به زندان نداشته اند

رئیـس جمهـور روز دوشـنبه با پذیرش اسـتعفای مهنـدس محمود 
حجتی از مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، وی را به سمت »مشاور 
رئیـس جمهـور در امـور کشـاورزی و امنیـت غذایی« منصـوب کرد.
در نامـه روحانـی آمده اسـت نامه اسـتعفای مـورخ 98.9.2 شـما را 
دریافـت نمـودم، علیرغـم میـل باطنی و نیـاز وزارت جهاد کشـاورزی 
بـه مدیر الیقی چون شـما بـرای تأمین امنیت غذایـی، خودکفایی و 
رشـد و توسـعه کشـور و حضور تأثیرگذارتـان در دولت بـا ارایه نظرات 
دقیـق کارشناسـی و همچنیـن ایمـان، اخاص و تواضـع کم نظیر، به 
لحـاظ اصـرار جنابعالـی بـر کناره گیـری بـه علت شـرایط جسـمانی، 
صرفـًا بـه جهت رعایت سـامت جنابعالـی با اسـتعفای تان موافقت 

می نمایم.

عضـو فراکسـیون مسـتقلین والیـی مجلـس بـا اشـاره بـه مصوبـه 
مجلـس در خصـوص پرداخت تمامی درآمدهای حاصـل از افزایش 
قیمـت بنزیـن به مـردم، تصویب یـک فوریت این طـرح را در جهت 
اطمینـان بخشـی بـه مـردم و ارتقـای نظـارت بـر پرداخـت یارانـه 

معیشـتی دانست.
سـیدحمایت میـرزاده اظهـار کرد: ایـن طرح برای اعتمـاد و اطمینان 
بخشـی بـه مـردم به تصویـب رسـید. رئیس جمهـور به مـردم قول 
داده بـود تـا تمامـی درآمد حاصـل از افزایش نرخ بنزین به حسـاب 
مـردم واریـز شـود و بـه همیـن دلیـل نماینـدگان نسـبت بـه قانون 
منـد کـردن این اظهـارات رئیس قـوه مجریه و شـفافیت درآمدها و 

هزینه هـا طـرح مذکـور را به تصویب رسـاندند.

موافقت رئیس جمهور  با 
استعفای وزیر جهاد کشاورزی

ذره بین مجلس روی پرداخت 
یارانه معیشت به مردم
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریگردشگری

قنات روستایی در همدان به همت مردم موزه شدابطال مجوز ۵ واحد از تأسیسات گردشگری در خوزستان

اداره کل  گردشـگری  معاونـت  سرپرسـت 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
خوزسـتان گفـت: »مجـوز بنـد »ب« چهـار 
شـرکت و یـک دفتـر خدمات مسـافرتی و 
گردشـگری در اهـواز پـس از گـذران شـرایط قانونـی و طی شـدن روند الزم 
از سـوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان ابطال 
شـد.«به گـزارش ایلنـا بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره کل میراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی خوزسـتان، غام شـجاعی )سرپرسـت معاونت 
ایـن  بـا اعـام  اداره کل(، امـروز یکشـنبه سـوم آذر 98   ایـن  گردشـگری 
سیاسـت های کان  اجـرای  و  اهـداف  تحقـق  راسـتای  »در  گفـت:  خبـر 
وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی بـرای بهبـود وضعیـت 
تأسیسـات و مؤسسـات گردشـگری خوزسـتان  امـور  اداره  و  بهره بـرداری 
پروانـه بهره بـرداری بنـد »ب« یک دفتر  و چهار شـرکت خدمات مسـافرتی 

و گردشـگری در اهـواز باطـل شـد.«
او بـا اشـاره بـه نـام ایـن تأسیسـات ادامـه داد: »پروانه هـای بهره بـرداری 

بـه  اهـواز  ماهان گشـت  گردشـگری  و  مسـافرتی  خدمـات  شـرکت های 
مدیرعاملـی  بـه  جنـوب  اطلـس  پـرواز  نصیری فـر،  جعفـر  مدیرعاملـی 
عبدالصمـد پورمدحجـی، قلنـدر بختیـاری بـه مدیرعاملـی امـل حمیـدی و 
بادبان گشـت ایرانیـان بـه مدیرعاملـی فاطمـه رضائی پـور، نظـر بـه این کـه 
نواقـص و کاسـتی های اعام شـده را مطابـق مفـاد آئین نامـه نظـارت بـر 
تأسـیس و فعالیـت دفاتـر خدمـات مسـافرت هوایـی، سـیاحتی و زیارتـی 
کشـور مصـوب هیأت وزیـران مورخ 27/3/80 در مدت زمـان تعلیق برطرف 
نکردنـد، باطل شد.«سرپرسـت معاونت گردشـگری اداره کل میراث فرهنگی، 
شـرکت ها  »ایـن  کـرد:  تأکیـد  خوزسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
شـرایط قانونـی احـراز مجـوز فعالیـت بنـد »ب« را از دسـت داده انـد و این 
اداره کل بـرای انجـام وظایـف قانونـی خـود و به اسـتناد مـاده 31 آئین نامه 
پیش  گفتـه و براسـاس رأی نهایـی صـادره از کمیسـیون فنـی نظـارت بـر 
تأسـیس و فعالیت دفاتر خدمات مسـافرتی اسـتان در آبان 98 ، به صورت 

رسـمی مجـوز فعالیـت بنـد »ب« ایـن شـرکت ها را اعـام می کنـد.«

یــک قنــات کــه قــرار اســت پرونــده ثبتــی 
ــران  ــی ای ــات جهان ــده 11 قن ــه پرون آن ب
الحــاق شــود، بــه همــت اهالــی روســتای 
ــه مــوزه  ــاد در اســتان همــدان ب قاســم آب
تبدیــل شــد. مــردم روســتای قاســم آبــاد در اســتان همــدان قنــات هــای 
ــار و شــورای روســتا  ــاش دهی ــا ت ــا ب ــد آنه ــا کردن ــود را احی روســتای خ
تصمیــم گرفتنــد تــا بخشــی از میــراث تاریخــی و میــراث ناملمــوس خود را 
نــه تنهــا بــرای خــود بلکــه بــرای مــردم شــهر و اســتان همــدان حفــظ کننــد 
و آن را بــه جهانیــان نیــز نشــان دهنــد. تــاش آنهــا منجــر بــه الیروبــی از 
ایــن قنــات هــا شــد. دو دهــه بــود کــه هــر 3 رشــته قنــات روســتا از مــدار 
بهــره بــرداری خــارج شــده بودنــد و زمیــن هــای آنهــا بــا پســاب آبیــاری 
مــی شــد. یکــی از برنامــه هــای توســعه روســتا، حــل ایــن مشــکل بــود. 
ــد.  ــا را انجــام دادن ــات ه ــن رشــته قن ــی از بزرگتری ــی یک ــن الیروب بنابرای
ــت و  ــگری اس ــوزه گردش ــش در ح ــه تحصیات ــزه ک ــم پاکی ــد هاش محم
ــاری  ــن حــال دهی ــن صنعــت اســت و در عی ــاالن ای خــودش یکــی از فع

روســتا را هــم برعهــده گرفتــه بــه خبرنــگار مهــر گفــت: تــا اواخــر ســال 94 
بــه ایــن قنــات هــا سرکشــی مــی کــردم بعــد از دو ســال و نیــم پیشــرفت 
ــژه اســت. او  ــدی بســیار وی ــات از لحــاظ کالب ــن قن ــه ای متوجــه شــدم ک
ــتند  ــی هس ــرض کم ــاع و ع ــا دارای ارتف ــات ه ــوال قن ــح داد:  معم توضی
ــات  ــا قن ــد ام ــردد مــی کن ــه ســختی در آن ت ــرد ب ــه یــک ف ــه نحــوی ک ب
روســتا ســه متــر ارتفــاع داشــت حتــی برخــی جاهــا ایــن میــزان بــه چهــار 
ــی  ــان اهال ــزرگ در می ــات ب ــه قن ــات کــه ب ــر هــم مــی رســد. ایــن قن مت
روســتا معــروف اســت دارای اهمیــت زیــادی بــود بــه همیــن دلیــل پیگیــر 
ثبــت جهانــی آن شــدیم. آن زمــان هنــوز قنــات گنابــاد ثبــت جهانــی نشــده 
ــاد از لحــاظ کالبــدی در شــرایط  بــود ولــی متوجــه شــدم قنــات قاســم آب
ــگران  ــزدی از پژوهش ــمار ی ــای سمس ــک آق ــا کم ــرار دارد و ب ــژه ای ق وی
پیشکســوت میــراث فرهنگــی پرونــده ثبــت ملــی آن را تشــکیل دادیــم تــا 
ســال 97 کــه بــه عنــوان اثــر ملــی ثبــت شــد. در ایــن راســتا اداره کل مــوزه 
ــات مــوزه کشــور در  ــوان اولیــن قن ــه عن ــات را ب هــای کشــور نیــز ایــن قن

فهرســت مــوزه هــای خــود قــرار داد. 

 پیام
 میراث

در حکمی از سوی فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور، فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی تهران منصوب کرد .

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهران، سردار سرتیپ دوم امیر 
رحمت الهی در حکم خود، سرهنگ محمدجواد سیفی را به عنوان فرمانده یگان حفاظت این اداره کل منصوب کرد.

رنا
 ای

س:
عک

رییـس شـورای اسـامی شـهر تهـران بـا تاکیـد بـر اینکـه 
کشـورها بـرای اینکـه بتوانند گردشـگری را توسـعه دهند اول 
بایـد مسـئله رانـت را در نظامشـان حل کنند، گفت: در کشـور 
ما درآمدی از ناحیه گردشـگری با توجه به بازدید گردشـگران 
داخلـی و خارجـی بـه دسـت نمی آید و موزه هـا و هتل ها تنها 
بـا یارانه هایـی که می گیرند، زنده مانده اند. محسـن هاشـمی 
رفسـنجانی در جلسـه کمیتـه میـراث فرهنگی و گردشـگری 
شـورای شـهر تهـران اظهـار داشـت: بر همگان روشـن اسـت 
کـه صنعـت گردشـگری در همـه کشـورها بـه عنـوان صنعتی 
کـه می توانـد شـغل ارزان ایجاد کنـد، مطرح اسـت.وی ادامه 
داد: در همـه زمینه هایـی کـه ایجـاد شـغل مـورد بحث اسـت 
وقتی از شـغل ارزان صحبت می شـود فورا گردشـگری مطرح 
می شـود و ایـن در حالـی اسـت کـه اکثـر کشـورهایی کـه 
توسـعه یافتگی شـان سـرعت گرفتـه از همیـن ناحیـه اقدام 
کرده انـد و مـا متاسـفانه از ایـن ناحیه عقب هسـتیم.رییس 
شـورای اسـامی شـهر تهـران گفـت: اگر با نـگاه واقـع بینانه 
بـه موضـوع گردشـگری نـگاه کنیـم متاسـفانه حاکمیـت در 
ایـن حـوزه نتوانسـته زمینـه مناسـب توسـعه گردشـگری را 
ایجـاد کنـد، بـه ویـژه علمـا کـه می توانسـتند در ایـن موضوع 
نقش موثری داشـته باشند.هاشـمی ادامه داد: امروز کشـور 
چیـن بـا توجـه بـه درآمـد بـاال، بـا جمعیـت زیـادی کـه دارد 
جـزء کشـورهای بـا سـرانه درآمـد پایین محسـوب می شـود 
امـا در همین کشـور وقتی گردشـگران بخواهنـد از جاذبه های 
گردشـگری نظیـر دیـوار چیـن بازدید کننـد در صـورت بازدید 
همـه جانبـه بایـد قیمتـی گـزاف پرداخـت کنند و ایـن یعنی 
درآمد.هاشـمی بـا بیـان اینکـه در راسـتای توسـعه صنعـت 
گردشـگری در نقطـه ابتدایـی بایـد اقتصـاد کشـور به سـمت 
درآمدهـای واقعی سـوق پیدا کند، افزود: مشـکل دیگر بحث 
تحریم ها اسـت که سـبب شـده تهـران وضعیـت واقعی یک 
شـهر گردشـگر پذیر را نداشته باشـد، امروزه کسـی نمی تواند 
بـا کارت اعتبـاری در تهـران هزینـه ای پرداخـت کنـد و لذا اگر 
بخواهیـم گردشـگری را به صـورت واقعی فعال کنیـم باید به 

ایـن مسـائل توجه ویژه داشـته باشـیم.

سوژه
هتل ها و 

موزه های پایتخت 
با یارانه زنده مانده اند

نگاه به صنعت گردشگری باید تغییر کند

تیموری: تعداد قابل توجهی از گردشگران ورودی به کشور از کشورهای همسایه و با ریشه های مشترک مذهبی فرهنگی هستند

وزارت  میــراث  گردشــگری  معــاون 
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش  فرهنگ
ــگاه فرهنگــی،  ــه ن ــا توجــه ب گفــت: »ب
در  ارزشــی محور  و  تعالی بخــش 
صنعــت گردشــگری کشــور، نیازمنــد 
تغییــر نــگاه و تاکیــد بــر تاثیــرات 
حــوزه  ایــن  فرهنگــی  و  اقتصــادی 

هســتیم.«
از  به نقــل  میراث آریــا  به گــزارش 
مرکــز  روابط عمومــی و اطاع رســانی 
گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارت 
در  تیمــوری  ولــی  صنایع دســتی،  و 

ــدار  ــرتیپ پاس ــردار س ــا س ــت ب نشس
یعقــوب ســلیمانی، رئیــس ســازمان 
و گردشــگری  نــور  راهیــان  اردویــی 
ارتقــای  هــدف  بــا  کــه  بســیج  
مشــترک  همکاری هــای  ســطح 
دو حــوزه برگــزار شــد، بــا تبریــک 
حــال  »در  گفــت:  بســیج  هفتــه 
حاضــر تاثیــرات اقتصــادی صنعــت 
گردشــگری بــرای کشــور حائــز اهمیــت 
تاکیــد کرده ایــم  بارهــا  مــا  اســت، 
کــه رویکــرد اصلــی و غالــب مــا در 
ایــن حــوزه، فرهنگــی اســت. ایــن 
کان  تصمیم گیری هــای  در  نــگاه 
گونــه ای  بــه  می شــود،  دیــده  نیــز 
ــس،  ــی مجل ــیون فرهنگ ــه در کمیس ک

و  باالدســتی  اســناد  چارچــوب  در 
ســایر بخش هــا صنعــت گردشــگری 
فرهنگــی  فصــل  سیاســت های  در 

اســت.« شــده  طبقه بنــدی 
بــه  مــا  نــگاه  این کــه  بیــان  بــا  او 
تعالی بخــش  نــوع  از  گردشــگری 
و  پژوهــش  »طبــق  افــزود:  اســت، 
از  بیــش  گرفتــه  صــورت  تحقیــق 
90درصــد گردشــگران ورودی بــه کشــور 
عقیــده ای  و  نظــر  خــروج،  هنــگام 
دریافــت  و  دارنــد  متفــاوت  کامــا 
ــت  ــور مثب ــی کش ــره واقع ــا از چه آن ه
اســت.  مهمان نــواز  مردمانــی  بــا  و 
ــن دچــار  ــن چنی ــی گردشــگران ای وقت
ــوع  ــه موض ــوند، در نتیج ــول می ش تح

در  تعالی بخشــی  و  ارزشــی محور 
ــاهده  ــگری مش ــوای گردش ــن محت بط

» . د می شــو
تاثیــرات  بــه  اشــاره  بــا  تیمــوری 
ــرد:  ــد ک ــگری تاکی ــاق گردش ــد اخ ک
ــوان منشــور  ــه عن »ایــن کــد در دنیــا ب
اخــاق در ســازمان جهانــی گردشــگری 
تصویــب  و  پذیرفتــه   )UNWTO(
شــده اســت. بــرای اینکــه ایــن منشــور 
قابلیــت ملــی داشــته باشــد و از بدنــه 
دولت هــا عبــور و بــه بدنــه ملت هــا 
تصویــب  بــه  مجلــس  در  برســد، 
تاکیــد  آن  اول  بنــد  در  رســاندیم. 
ــی  ــب هــر ملیت ــی در قال می شــود وقت
وارد کشــوری می شــوید، مقــررات و 
ــت  ــد رعای ــد بای ــاری مقص ــن ج قوانی

شــود.«
اینکــه  »بــرای  کــرد:  اضافــه  او 
ــاق  ــور اخ ــن منش ــگران از قوانی گردش
ــور  ــه کش ــن ورود ب ــگری در حی گردش
ــی  ــند، مجموعه های ــته باش ــاع داش اط
امورخارجــه  وزارت  بــه  و  آمــاده  را 
ــفارتخانه ها و  ــا در س ــم ت ــال کردی ارس
سرکنســولگری ها مــورد اســتفاده قــرار 
ــه ای کــه ایــن اطاعــات  ــه گون گیــرد، ب
در ســایت های رســمی و محــل رجــوع 
ــران  ــه ای ــفر ب ــش از س ــگران پی گردش
قــرار می گیــرد و رعایــت می شــود.«
وزارت  میــراث   گردشــگری  معــاون 
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش فرهنگ
فرهنــگ  کــه  نــگاه  »ایــن  گفــت: 
ورود  تاثیــر  تحــت  کشــورمان 
ــد،  ــر می کن ــی تغیی ــگران خارج گردش
رعایــت  پیــرو  و  نیســت  صحیــح 
منشــور اخــاق گردشــگری و تغییــر 

نــگاه آن هــا پــس از خــروج از کشــور، 
ــگ،  ــادرات فرهن ــال و ص ــی انتق به نوع
ــه  ــامی ب ــی- اس ــر ایران ــدن و تفک تم
ــرد  ــف صــورت می گی کشــورهای مختل
و ایــن همــان ظرفیــت تعالی بخــش و 
ارزش آفریــن مســتتر شــده در صنعــت 

گردشــگری بــه شــمار می آیــد.«
او ادامــه داد: »در حــال حاضــر بــا 
ــده در  ــاد ش ــرات ایج ــه تغیی ــه ب توج
قابــل  تعــداد  گردشــگری،  صنعــت 
توجهــی از گردشــگران ورودی به کشــور 
از کشــورهای همســایه و بــا ریشــه های 
هســتند  مذهبی فرهنگــی  مشــترک 
گردشــگران  از  باقی مانــده  درصــد  و 
ــث  ــه مباح ــه ب ــا عاق ــز ب ــی نی اروپای
تاریخــی بــه ایــران می آینــد و نــوع 
فرهنگــی  گردشــگری  آنهــا  ســلیقه 
ــای  ــًا ج ــر انصاف ــن منظ ــت و از ای اس

ــرش  ــرای پذی ــدی ب ــه تردی ــچ گون هی
جمهــوری  در  خارجــی  گردشــگران 
نمی مانــد.«  باقــی  ایــران  اســامی 
تیمــوری در پایــان بــه نقشــه راه و 
ــده  ــرا ش ــنهادی و اج ــای پیش برنامه ه
ــاره  ــته اش ــال گذش ــک س ــول ی در ط
کــرد و گفــت: »تعامــل و همــکاری 
گردشــگری  جهانــی  ســازمان  بــا 
دریافــت  آن  پیــرو  و   )UNWTO(
در  فنــی  و  تخصصــی  مشــاوره های 
پروژه هــای ملــی و کان کشــور از جملــه 
ــگری،  ــعه گردش ــه توس ــی برنام بازبین
تدویــن  ملــی کشــور،  برنــد  تهیــه 
آمــوزش گردشــگری،  جامــع  نظــام 
ــگری  ــات گردش ــازی تاسیس مناسب س
ــن از  ــزز و معلولی ــازان مع ــرای جانب ب
ــه برنامه هــای زیربنایــی در حــوزه  جمل

معاونــت گردشــگری اســت.«

کل  اداره  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
»ســازه  گفــت:  یــزد  صنایع دســتی 
ــار  ــد آب انب ــزی نصب  شــده روی گنب فل
ــد.« ــف ش ــع تخل ــی در زارچ رف تاریخ
بــه  آریــا  میــراث  گــزارش  بــه 
کل  اداره  عمومــی  روابــط  از  نقــل 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
ــدی  ــرهنگ مه ــزد، س ــتی ی صنایع دس
رحیــم زاده، فرمانــده یــگان حفاظــت 

اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــارم  ــزد، دوشــنبه چه و صنایع دســتی ی
ــدی  ــزی گنب ــازه فل ــت: »س آذر 98 گف
تاریخــی  آب انبــار  روی  کــه  شــکل 
ــع  ــود، رف ــق هللا زارچ نصــب شــده ب خل

برداشــته شــد.« تخلــف و 
او افــزود: »ایــن تخلــف بــا تذکــر 
اداره کل  حفاظــت  یــگان  مامــوران 
میراث فرهنگــی بــه پیمانــکار و قبــل از 

ــع شــد.« ــم رف صــدور حک

کــرد: »درصورتــی  اظهــار  رحیــم زاده 
ــرات  ــه تذک ــک ب ــا مال ــکار ی ــه پیمان ک
مامــوران یــگان حفاظــت توجــه نکننــد، 
تخلــف صــورت گرفتــه بــه مراجــع 
ــف  ــع تخل ــم رف ــاع و حک ــی ارج قضای

می شــود.« صــادر 
اداره کل  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
گردشــگری  و  میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی از مــردم خواســت تــا 
ــکوک  ــورد مش ــاهده م ــورت مش در ص
دخــل و تصــرف در بافــت تاریخــی 
ــه صــورت شــبانه روزی  ــزد، ب اســتان ی
بــا ســتاد خبــری ایــن اداره کل بــه 
شــماره 03536202777 اطــاع دهنــد.

سازه فلزی روی آب انبار 
تاریخی زارچ برداشته شد

کشف اشیای تاریخی
 در همدان

فرمانـده یـگان حفاظت میراث فرهنگی کشـور گفـت: »به همت مأمـوران یگان 
حفاظـت اسـتان همـدان، اشـیای تاریخـی بـا قدمـت دوران هـزاره اول قبل از 
میاد )اشـکانی، اسـامی و معاصر( کشـف و ضبط شـد.«به گزارش میراث آریا 
به نقـل از روابط عمومـی یـگان حفاظـت میراث فرهنگـی، سـردار سـرتیپ دوم 
امیـر رحمت الهـی امـروز دوشـنبه 4 آذر 98 بـا اعـام ایـن خبـر افـزود: »یگان 
حفاظـت اسـتان همـدان در ادامه روند دسـتگیری قاچاقچیان امـوال تاریخی 
و بـه محـض کسـب اخبار واصلـه از دوسـتداران میراث فرهنگی مبنـی بر خرید 
و فـروش مقادیـری اشـیای عتیقـه در شهرسـتان نهاونـد، بـا تشـکیل تیـم 
ویـژه بررسـی و تحقیـق موضـوع را در دسـتور کار خـود قـرار داد.« او ادامـه 
داد: »مأمـوران بـه محـض تاییـد صحت خبـر، بـا هماهنگی مقـام قضایی، به 
همـراه نیروهـای انتظامـی در عملیاتـی غافلگیرانـه با مراجعه به منـزل یکی از 
قاچاقچیـان عتیقـه، 27 قلـم شـیء تاریخی - فرهنگی شـامل 13 عدد سـکه 
از جنـس نقـره و مـس )اشـکانی(،  پیکرک از جنس مفرغ )هـزاره اول قبل از 
میـاد(، 7 عـدد انگشـتری از جنـس نقـره و مس )بـدل(،  مهره عقیـق )دوره 
تاریخی(، کاسـه مسـی )دوره اسـامی(، سـه عدد خنجر )دوره معاصر(، شیء 

نیم دایـره فلـزی )دوره معاصر( کشـف شـد. 

ته
نک

سـردار سـرتیپ پاسـدار یعقـوب سـلیمانی رئیـس سـازمان 
اردویـی راهیـان نـور و گردشـگری بسـیج  نیـز در این نشسـت 
گفـت: »موضـوع گردشـگری امـروزه مـورد توجـه بشـریت 
اسـت. رویکـرد جمهـوری اسـالمی ایـران و مخصوصـا در دور 
دوم ریاسـت جمهوری آقـای دکتـر روحانـی نیـز تاکیـد خاص 
برصنعـت گردشـگری وجـود دارد.«او بـا بیـان این کـه هرچـه 
زمـان می گذرد نیـاز جوامع بشـری و وابسـتگی اش به موضوع 
گردشـگری بیشتر می شـود، افزود: »گردشـگری ارزشی محور، 
تعالی بخـش و گردشـگری همپـا، چنانچه در کشـور رشـد پیدا 
کنـد درهمـه عرصه هـا و زمینه های مختلف از جملـه اجتماعی، 
سیاسـی، فرهنگی و اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.«او با اشـاره 
بـه قـرار گرفتن در ایام هفته بسـیج و 40 سـالگی ایـن رویداد، 
اظهـار کـرد: »جملـه ای از حضرت امـام )ره( به عنوان موسـس 
بسـیج بیـان مـی دارم. این جملـه به نوعـی مرتبط بـا موضوع 
نشسـت اسـت و چنانچـه تجزیـه و تحلیـل شـود بـه عمـق 
موضوع پی برده می شـود، " بسـیج شـجرة طیّبه و درخت تناور 
و پرثمـری اسـت که شـکوفه های آن بـوی بهار وصـل و طراوات 

تعییـن و حدیـث عشـق می دهد.

میراثمیراث

تصویب قانون بازگشت اموال فرهنگی 
قاچاق شده

ثبت ملی 42 اثر منقول تاریخی فرهنگی

دبیــرکل کمیســیون ملی یونســکو 
برپایــی  اعــاِم  بــا  ایــران   -
نخســتین اجــاس و نمایشــگاه 
بزرگ خوشنویســِی »راه ابریشم« 
بــه میزبانــی شــهر مشــهد، از تصویــِب بازگشــت قاچــاق اموال 
فرهنگــی بــه کشــورهای مبــدأ در یونســکو خبــر داد.حجــت هللا 
ایوبــی کــه در روزهــای پیشــین در چهلمیــن کنفرانــس 
عمومــی یونســکو و اجــاس وزرای علــوم کشــورهای مختلــف 
ــا  ــه ب ــداری ک ــه دی ــاره ب ــا اش ــور داشــت، ب ــس حض در پاری
»اودره ازولــه« - مدیــرکل یونســکو – داشــته اند، از درخواســت 
ــرای  ــوم - از مدیــرکل یونســکو ب منصــور غامــی - وزیــر عل
حضــور او در ایــران خبــر داد و بــا بیــان این کــه او نیــز اعــام 
آمادگــی کــرده اســت، افــزود: وزیــر علــوم در صحبت هایــش 

ــی و  ــد علم ــرای رش ــک ب ــور کم ــه منظ ــه ب ــم ازول ــا خان ب
ــت و  ــی صحب ــری علم ــن نابراب ــن رفت ــرای از بی ــی ب همراه
ــه  ــورس ب ــای ب ــب اعط ــد در قال ــران می توان ــرد ای ــام ک اع
یونســکو، کشــورهای نیازمنــد تحصیــل را یــاری کنــد، کــه ایــن 
پیشــنهاد بــا اســتقبال مواجــه شــد.ایوبی بــا ارائــه  گزارشــی از 
عملکــرد کمیســیون ملــی ایــران ماننــد میزبانــی شــهر همدان 
از ششــمین اجــاس راه ابریشــم خبــر داد و گفــت: همچنیــن 
ــی  ــد کمیســیون مل گزارشــی از مجموعــه فعالیت هــای جدی
ــزوده شــدن شــهرهای ســنندج  ــد اف ــران مانن یونســکو - ای
و بندرعبــاس بــه جمــع شــهرهای خــاق و در مجمــوع قــرار 
داشــتن هفــت شــهر بــه عنــوان شــهرهای یادگیرنــده و چهــار 
ــدازی باشــگاه های  ــوان شــهرهای خــاق و راه ان ــه عن شــهر ب

ــه شــد. یونســکو در ایــران ارائ

42 اثـر منقـول فرهنگـی تاریخی 
ارزش  واجـد  اسـتان  شـش  از 
شـد.به  شـناخته  ملـی  ثبـت 
گـزارش خبرنـگار میراث آریـا، در 
جلسـه شـورای ملـی ثبـت آثـار منقـول تاریخـی فرهنگـی که 
سـوم آذر 98 بـا حضـور اعضـای ایـن شـورا در دفتـر ثبـت آثار 
برگـزار شـد، 49 اثـر منقـول فرهنگی تاریخی از شـش اسـتان 
مرکـزی، کهگیلویـه و بویـر احمـد، ایـام، بوشـهر، خراسـان 
جنوبـی و چهارمحـال و بختیـاری بـرای ثبـت در فهرسـت آثار 
ملـی پیشـنهاد داده و مـورد بررسـی قرار گرفت کـه در مجموع 
42 اثر واجد ارزش ثبت ملی شـناخته شـد.در جلسـه شـورای 
ملـی ثبـت اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد بـا 12 اثـر دولتـی و 

10 اثـر خصوصـی، ایـام بـا شـش اثر دولتـی، مرکـزی با پنج 
اثـر وقفـی، بوشـهر پنج اثـر دولتـی، چهارمحال و بختیـاری با 
سـه اثـر دولتـی و سـه اثر وقفـی و خراسـان جنوبی بـا دو اثر 
وقفـی و سـه اثـر دولتـی شـرکت کردنـد. بنـا بـر این گـزارش 
آثـار شـاخصی کـه در ایـن دوره ثبت ملی شـدند، شـامل منبر 
مسـجد جامـع نقوسـان تفرش، سـنگ مـزار شـاهزاده محمد 
و در چوبـی امامـزاده اسـماعیل یوجـان خمیـن، منبر مسـجد 
چالشـتر چهار محال و بختیاری، در مسـجد اتابکان شـهر کرد، 
در چوبـی مسـجد جامـع قایـن، آجـر منقـوش محوطه کهنگ 
بیشـه خراسـان جنوبی، کتیبه سـنگی خط میخـی کاخ بردک 
سـیاه، خمره کف اژدری حاشـیه بافت قدیم بوشـهر و مهرهای 

تاریخـی مجموعـه دار غامرضـا پوردلیر اسـت.
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بعضـی نقـاط طبیعـت منحصـر بـه فـرد هسـتند ودر هیچ 
جـای کـره زمیـن ماننـد آن را نمـی تـوان یافـت. در همـه 
کشـورها چنیـن مناطقـی مـورد حفاظت قـرار مـی گیرند تا 
تمامـی نسـل هـا بتواننـد از آن اسـتفاده کنند. ایـن مناطق 
بـه ترتیـب اولویـت حفاظتی بـا نام هـای: پارک ملـی، آثار 
طبیعـی ملـی ، پناهـگاه حیات وحـش  و مناطـق حفاظت 
شـده معرفـی می شـوند بعضـی از ایـن محدوده هـا چون 
جنـگل، مرتـع، و …  هسـتند کـه به جهت ضـرورت حفظ و 
تکثیـر جانـوران و رسـتنی ها  تحت حفاظت قـرار می گیرند  
و در آن قطـع درختـان و تخریب و شـکار بدون مجوز ممنوع 
اسـت. معـاون محیـط زیسـت دریایـی سـازمان حفاظـت 
محیط زیسـت با اشـاره به اینکه این سـازمان موظف اسـت 
مناطـق چهارگانـه محیط زیسـتی را در کشـور افزایـش دهد، 
گفـت: سـازمان محیـط زیسـت راه دشـواری بـرای این کار 
دارد و باید  برای این کار مجوز سـه دسـتگاه را دریافت کند. 
احمدرضا الهیجان زاده در نشسـت هم اندیشـی مفهوم کربن 
آبـی و نقـش آن در کاهـش اثرات تغییر اقلیم و حفظ تنوع 
زیسـتی در مناطـق سـاحلی و دریایی، با اشـاره بـه اینکه در 
سـال 1375 کنوانسـیون تنوع زیسـتی به تصویب مجلس 
شـورای اسـامی رسـید، افـزود: بـرای حفـظ تنوع زیسـتی 
بایـد در مرحله اول اکوسیسـتم را حفظ کنیم.معاون محیط 
زیسـت دریایی سـازمان حفاظت محیط زیسـت ادامه داد: 
طی سـال های گذشـته بر اسـاس قوانین باالدستی سازمان 
محیـط زیسـت موظـف شـده بـود مناطـق چهارگانـه تحت 
مدیریـت خـود را بـه میزان 10 درصد از کل مسـاحت کشـور 
ارتقـاء دهـد، طـی سـال های بعـد ایـن رقـم بـه 17 درصـد 
افزایـش یافت.الهیجـان زاده گفـت: هرچـه منطقـه طبیعی 
کـه پیـش و پـس از انقـاب اسـامی بـه عنـوان منطقـه 
حفاظـت شـده اعـام شـده جـزو معـدود مناطـق بکـر و 
دسـت نخورده در کشـور اسـت و متاسـفانه به بیشتر مناطق 
کشـور دسـت درازی شـده اسـت.وی با اشـاره به راه سختی 
کـه سـازمان حفاظـت محیط زیسـت بـرای ارتقـای مناطق 
طبیعـی بـه مناطـق حفاظـت شـده چهارگانه باید طـی کند، 
تصریـح کـرد: سـازمان حفاظـت محیط زیسـت بـرای این 
کار بایـد مجـوز وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، اسـتاندار 

اسـتان و سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری را بگیـرد.
معـاون محیـط زیسـت دریایـی سـازمان حفاظـت محیـط 
زیسـت ادامـه داد: متاسـفانه بـا موانـع پیش رو از سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت توقـع دارنـد کـه مناطـق حفاظت 
شـده چهارگانـه را افزایش دهد، در سـایر کشـورها مجموعه 
محیـط زیسـت آنقدر اختیـار دارد که خـودش بتواند مناطق 

طبیعـی را بـه مناطـق چهارگانه ارتقـاء دهد.

برخی مناطق حفاظت شده ایران 

پیشـینه حفاظت از مناطق در ایران و جهان به گذشـته های 
دور بر مـی گـردد و سـابقه ای هـزاران سـاله دارد. برحسـب 
اسـناد و یافته هـای باسـتانی و تاریخـی، ایجـاد نخسـتین 
پـارک و منطقـه حفاظـت شـده بـه خشـایار شـاه منسـوب 
و بـه حـدود 2500 سـال پیـش بر می گردد.مناطـق حفاظت 
شـده بـا عنوان »شـکارگاه، قرق« و با هـدف ایجاد محیطی 
امـن بـرای شـکار و تفـرج توسـط شـاهان و اعضـاء گارد 
سـلطنتی تعیین می گردید.نخسـتین جنگل هـای حفاظت 
شـده نیـز با عنـوان پردیـس )paradise( در همیـن دوران 
بـرای تفـرج افـراد و عمـوم ایجـاد گردیـد. باغ هـای ایرانـی 

از   .... چـون ارم شـیراز، فیـن کاشـان، ماهـان کرمـان و 
دوره هـای مختلـف تاریخـی ایـران زمین بـه یـادگار مانده و 
 yellow stone گواهـی بر ایـن ادعا می باشـند.پارک ملـی
واقـع در ایـاالت متحـده آمریـکا، اولیـن پارک ملـی در دنیا 
اسـت کـه بـا هـدف حفـظ زیسـتگاه و گونه هـای گیاهـی و 
جانـوری و مناظـر بدیـع و چشـم اندازهـای منحصر به فـرد 
و بـر اسـاس معیارهـای IUCN مـورد حفاظـت قـرار گرفته 
و شـهرتی جهانـی دارد.حفاظـت از مناطـق و زیسـتگاه ها با 
هـدف حفـظ ذخایر ژنتیکی و بر اسـاس معیارهای اتحادیه 
جهانـی در ایـران نیـز سـابقه ای چندین سـاله دارنـد. اولین 

مناطـق حفاظـت شـده بـا عناوین »پـارک ملـی«، »منطقه 
حفاظـت شـده«، »پناهگاه حیـات وحـش« و »اثر طبیعی 
ملـی« از سـال 1346 در ایـران مورد شناسـایی قرار گرفته و 

ثبـت گردیـده اند.
  محـدوده اي از عرصـه هـاي منابـع طبيعـي كـه بـه لحـاظ 
ضـرورت حفـظ و تكثيـر نسـل جانـوران و احيـاء آن ضمن 
رعايـت حقـوق جوامـع محلـی و بهـره بـرداري خردمندانه و 
پایـدار توسـط آن ها ايجاد گرديده اند.مناطق حفاظت شـده 
بـه منظـور حفـظ جمعيـت حيـات وحـش در كانـون هـاي 
زيسـتي پشـتوانه،رودخانه هائـی با جریان آبـی دایمی و به 

محیط زیست کشور نیازمند افزایش مناطق حفاظت شده
معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست: سازمان محیط زیست برای افزایش 

مناطق حفاظت شده راه دشوار در پیش دارد

معـاون محیـط زیسـت دریایی سـازمان محیط زیسـت اهیجـان زاده گفـت: هرچه منطقـه طبیعی که پیـش و پس از 
انقـالب اسـالمی بـه عنوان منطقه حفاظت شـده اعالم شـده جـزو معدود مناطق بکر و دسـت نخورده در کشـور اسـت 
و متاسـفانه به بیشـتر مناطق کشـور دسـت درازی شـده اسـت.وی با اشـاره به راه سـختی که سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت بـرای ارتقـای مناطـق طبیعی بـه مناطق حفاظت شـده چهارگانه بایـد طی کند، تصریـح کرد: سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت بـرای ایـن کار بایـد مجـوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، اسـتاندار اسـتان و سـازمان جنگل هـا، مراتع 
و آبخیـزداری را بگیرد.معـاون محیـط زیسـت دریایـی سـازمان حفاظت محیط زیسـت ادامـه داد: متاسـفانه با موانع 
پیـش رو از سـازمان حفاظـت محیط زیسـت توقـع دارند که مناطـق حفاظت شـده چهارگانـه را افزایش دهد، در سـایر 
کشـورها مجموعـه محیـط زیسـت آنقـدر اختیـار دارد که خـودش بتواند مناطق طبیعـی را به مناطـق چهارگانه ارتقـاء دهد.

احمدرضـا الهیجـان زاده معـاون محیـط زیسـت 
دریایـی سـازمان حفاظت محیط زیسـت با اشـاره 
بـه اینکـه ایـن سـازمان موظـف اسـت مناطـق 
چهارگانـه محیط زیسـتی را در کشـور افزایش دهد، 
گفـت: سـازمان محیـط زیسـت راه دشـواری برای 
این کار دارد و باید  برای این کار مجوز سـه دسـتگاه 
را دریافـت کنـد. بـرای حفظ تنوع زیسـتی باید در 

مرحلـه اول اکوسیسـتم را حفـظ کنیم.

سـازمان جنگل هـا، مراتع و آبخیزداری کشـور 
انجـام  ممنوعیـت  طـرح  تدویـن  حـال  در 
فعالیت هـای مخـرب و فعالیـت سـازگار بـا 
اسـت.  هیرکانـی  جنگل هـای  در  طبیعـت 
تخریب هـای  حفاظتـی،  برنامـه  براسـاس 
در  فعـال  معـادن  توسـط  گرفتـه  صـورت 
جنگل هـای هیرکانی بررسـی و رفع می شـود 
نـگاه  بـا  جنـگل  پایـدار  مدیریـت  طـرح  و 
سـال 99اجرا  از  و  شـده  تدویـن  حفاظتـی 
خواهـد شـد.به گـزارش سـازمان جنگل هـا، 
کامـران پورمقـدم  رئیس شـورای عالی جنگل 
در ایـن بـاره می گویـد: برنامه جدید سـازمان 
پایـدار  مدیریـت  قالـب طـرح  در  جنگل هـا 
جنگل رویکردی حفاظتی دارد و تمام وسعت 
جنگل هـای هیرکانـی را در برخواهد گرفت. در 
ایـن برنامـه مسـائل اکولوژیـک، اقتصادی و 
اجتماعـی درنظـر گرفتـه شـده و بـا توجه به 
تعریـف  پهنه بندی هـای  آبخیـز،  حوزه هـای 
شـده ای بـرای جنـگل در نظـر گرفتـه خواهد 
شـد.  بـه گفته او تخلفات تغییـر کاربری چه 
جدیـد و چـه قدیـم نیـز در ایـن طـرح دیده 
شـده اسـت. طـرح حفاظـت از جنگل هـای 
هیرکانـی که از سـال 99 اجرایی خواهد شـد، 
بـه مسـئله معـادن نیـز خواهـد پرداخـت. به 
معدنـی  فعالیت هـای  آغـاز  ممنوعیـت  جـز 
کـه از سـال 80 نیـز اجرایـی شـده، معـادن 
فعـال نیـز در قالب ایـن طرح دیده شـده اند.
پورمقدم می گوید:  براسـاس طـرح حفاظتی، 
اقدامـات معـدن کاوی کـه در گذشـته مجـوز 
اجراسـت،  حـال  در  اکنـون  هـم   و  گرفتـه 
آسـیب شناسـی خواهد شـد و مشـکات رخ 
داده کاهـش و رفـع خواهنـد شـد. همچنیـن 
تمامـی اقداماتـی که در جنگل هـای هیرکانی 
تکلیـف  تعییـن  و  بررسـی  شـده،  انجـام 
می شـوند. رئیس شـورای عالی جنـگل تأکید 
می کنـد: بعـد از اجرای این طـرح هر اقدامی 
رویشـگاه های  محـدوده  در  باشـد  قـرار  کـه 
جنگلـی به اجـرا درآید و آسـیب بزند، ممنوع 
فعالیت هـای سـازگار  و صرفـا  بـود  خواهـد 
آمد.قـرار  خواهـد  در  اجـرا  بـه  طبیعـت  بـا 
اسـت در راسـتای اجـرای ایـن طـرح تمامی 
اقدامـات و برنامه هـا در قالـب کارگروه ملی و 
اسـتانی بررسـی و سـپس در مورد اجرای آن 

شـود. تصمیم گیـری 

ران
زند

خوش نشینی زباله در محمودآباد مازندرانما
قرارگیــری ســایت زبالــه محمودآبــاد در کنــار 
ســاحل دریــای خــزر بــه عنــوان یکــی از بارزتریــن 
معضــات زیســت محیطــی اســتان مطــرح اســت 
و ادامــه ســرریز شــیرابه های آن بــه خــزر نفــس 
آب هــای ســاحلی در ایــن منطقــه را بریده اســت.
مســئله و معضــل زبالــه در اســتان مازنــدران ریشــه دیرینه دارد 
کــه در چنــد دهــه اخیــر در کنــار ســرگردانی چگونگــی برخــورد 
بــا آن ، ایــن بازمانــده زندگــی انســانی محیــط زیســت مازندران 
را بــه ســمت فاجعــه کشــانده اســت . عــاوه بــر مشــکل دپــوی 
ــدران کــه مشــکات زیســت  ــه در مناطــق کوهســتانی مازن زبال
ــاکنین آن  ــرای س ــادی ب ــی زی ــن اجتماع ــی و همچنی محیط
مناطــق ایجــاد کــرده اســت، امــروز شــاهد پیشــروی زبالــه بــه 
ســواحل اســتان مازنــدران هســتیم.به طــوری کــه اکنــون زبالــه 
هــای مازنــدران از آخریــن ســنگرها نیــز عبــور کــرده و مســتقیم 
در کنــار ســاحل زیبــای خــزر اســکان یافتــه انــد. یکــی از ایــن 
ــه حــدود  ــاد اســت ک ــود آب مناطــق ســاحلی، شهرســتان محم
یــک دهــه بــه علــت نبــود فضــای مناســب بــرای دپــوی زبالــه 
و عقــب ماندگــی طــرح هایــی همچــون زبالــه ســوز مجبــور بــه 

دپــوی زبالــه در ســاحل اش و مجــاور مــوج هــای دریــای خــزر 
شــده است.ســایت زبالــه محمودآبــاد اکنــون در فاصلــه حــدود 
20 متــری دریــای خــزر قــرار دارد و بیــش از چهــار دهــه اســت 
کــه مقصــد زبالــه مــردم و مســافران ایــن شهرســتان ســاحلی 
ــه اســت و در  ــن زبال ــان 20 ت ــه میزب ــایت روزان اســت.این س
ــدود  ــمی ح ــر رس ــمی و غی ــات رس ــر اطاع ــر بناب ــال حاض ح
هفــت تــا 10 هــزار تــن زبالــه در ایــن ســایت دپــو شــده اســت 
کــه هــر 24 ســاعت 500 لیتــر شــیرابه وارد دریــای خــزر مــی 
ــه  ــوی زبال ــرای دپ ــل ب ــن مح ــدا ای ــرا از ابت ــه چ ــد. اینک کن
محمودآبــاد انتخــاب و اینکــه چگونــه مجــوز دپــوی ایــن حجــم 
از زبالــه در مجــاور دریــای خــزر صــادر شــد مســئله ای اســت 
ــای  ــیب ه ــا آس ــود ، ام ــی ش ــد بررس ــود بای ــای خ ــه در ج ک
زیســت محیطــی دپــوی زبالــه در ســاحل محمــود آبــاد اکنــون 
ــه مرحلــه فاجعــه رســیده اســت. حــدود یــک هفتــه پیــش  ب
ــت  ــور وضعی ــای کش ــهرداری و دهیاری ه ــازمان ش ــاون س مع
زبالــه در اســتان های شــمالی کشــور بــه ویــژه در محمــود آبــاد 

در اســتان مازنــدران را فاجعــه دانســت.

ــه کاهــش   ــو( خــود را ب ــک شــمالی )نات ــان آتانتی ســازمان پیم
ــا  ــه ب تاثیــرات محیط زیســتی فعالیت هــای نظامــی خــود و مقابل
چالش هــای امنیتــی حاصــل از مســائل محیط زیســتی در جهــان 
متعهــد می دانــد. امــا در رزمایــش تابســتان امســال ایــن ســازمان، 
ــد. ــده ان ــود ش ــی ناب ــتاندار دریای ــا پس ــش از ده ه ــان بی در آلم
ائتــاف ناتــو نخســت در ســال 1969 میــادی بــا تاســیس کمیتــه 
ــا عنــوان »چالــش هــای جامعــه مــدرن« )CCMS( تاییــد  ای ب
کــرد کــه جامعــه بیــن المللــی بــا چالــش هــای محیــط زیســتی 
مواجــه اســت.این کمیتــه تــا زمــان ادغــام بــا برنامــه علــوم صلــح 
ــردی  را  ــو )SPS( در ســال 2006 انجمــن منحصربف ــت نات و امنی
بــرای ناتــو و متحدانــش بــه منظــور بــه اشــتراک گذاشــتن دانــش 
و تجربیــات خــود در مســائل اجتماعــی، بهداشــتی و محیــط 
ــای  ــش ه ــم در بخ ــی و ه ــای نظام ــش ه ــم در بخ ــتی ه زیس
ــی  ــالها کشــورهای ائتاف ــی س ــرد.  ط ــی ک ــم م ــی فراه غیرنظام
چندیــن گــروه ناتــو را بــرای رســیدگی بــه چالــش هــای محیــط 
زیســتی از زوایــای مختلــف تشــکیل دادند.فعالیــت هــای کنونــی 
ناتــو دربــاره مســائل محیــط زیســتی عبارتنــد از:-حفظ و حراســت 
از محیــط زیســت در مقابــل تاثیــرات مخــرب عملیــات نظامــی؛-
گســترش سیاســت هــای مدیریتــی دوســت دار محیــط زیســت 
در حــوزه هــای آموزشــی و عملیاتی؛-آمادگــی بــرای واکنــش 
بــه آســیب هــای طبیعــی و آســیب هایــی کــه انســان در ایجــاد 
ــش  ــاد چال ــه ابع ــو در هم ــران نات ــوزش افس ــش دارد؛-آم آن نق
هــای محیــط زیســتی؛-رفع تاثیــرات ناشــی از تغییــرات محیــط 
زیســت؛-ایجاد زیربناهــای ســازگار بــا محیــط زیست؛-گســترش 
کارامــدی انــرژی و وابســته نبــودن بــه ســوخت فســیلی.همه ایــن 
اقدامــات ذیــل دو طبقــه گســترده تــر قــرار مــی گیرنــد کــه شــامل 

»حفاظــت از محیــط زیســت« شــامل محیــط زیســت فیزیکــی 
ــی و  ــای نظام ــت ه ــرات مخــرب فعالی ــل تاثی ــی در مقاب و طبیع
ــا چالــش هــای امنیتــی  »امنیــت محیــط زیســت« اســت کــه ب
ناشــی از محیــط زیســت مقابلــه مــی کند.امــا گــزارش هــای جدید 
حکایــت از آن دارنــد کــه ناتــو در رزمایــش هــای تابســتان امســال 
 NABU چنیــن تعهداتــی را نقــض کــرده اســت.بر اســاس گــزارش
)ســازمان غیردولتــی دیــده بــان محیــط زیســت آلمــان(،1.6  
ــی دوم در اعمــاق  ــه جنــگ جهان ــوط ب میلیــون تــن مهمــات مرب
ــده  ــی مان ــان باق ــمال در آلم ــای ش ــک و  دریاه ــای بالتی دریاه
ــن دوران  ــان 42 می ــش آلم ــزارش، ارت ــن گ ــاس ای ــت.بر اس اس
جنــگ جهانــی دوم را در دوران آمادگــی بــرای برگــزاری رزمایــش 
هــای ناتــو در آگوســت 2019 میــادی منهــدم کــرده اســت. گفتــه 
مــی شــود هــر یــک از ایــن انفجارهــا تــا شــعاع 10 تــا 30 متــر هــر 
ــان   ــده ب ــه ســازمان دی ــده ای را کشــته اســت.در بیانی موجــود زن
محیــط زیســت آلمــان اشــاره مــی شــود بعــد از ایــن کــه آلمــان 
اقــدام بــه پاکســازی ایــن منطقــه از میــن هــا کــرد متوجــه مــرگ 
ــه  ــی ک ــق پســتانداران دریای ــداد دقی ــی شــد. تع 18 خــوک دریای
کشــته یــا زخمــی شــده انــد معلــوم نیســت.یکی دیگــر از مســائل 
وجــود مهمــات منفجــر نشــده در اعمــاق دریاهــا اســت. دیــده بــان 
ــه دلیــل انتشــار مــواد  محیــط زیســت آلمــان هشــدار داده کــه ب
ــی،  ــب تدریج ــال تخری ــای در ح ــته ه ــمی از پوس ــیمیایی س ش
محیــط زیســت مســموم مــی شــود و ایــن مســاله بــرای مردمــی 
ــان  ــده ب ــد، مضــر اســت. دی ــی کنن ــا مصــرف م ــه از ماهــی ه ک
محیــط زیســت آلمــان از مقــام هــای ایــن کشــور خواســته اســت 
فــورا بــه ایــن موضــوع رســیدگی کنــد.  فعــاالن حقــوق بشــر اقــدام 
ــاوگان دریایــی آلمــان در منهــدم کــردن میــن هــای دریایــی در  ن

ــوق  ــض حق ــک را نق ــای بالتی ــی در دری ــش نظام ــان رزمای جری
ــه  ــان در پاســخ ب ــرده اســت.دولت آلم ــوان ک ــط زیســت عن محی
اتهامــات دربــاره بــه خطــر انداختــن محیــط زیســت گفتــه اســت 
کــه ایــن موضــوع تضــاد بیــن قوانیــن حفاظــت از محیــط زیســت 
و مقــررات جلوگیــری از تهدیدهــای قریــب الوقــوع را نشــان مــی 
دهد.کمیتــه ناظــر محیــط زیســت آلمــان گفتــه بــا توضیــح دولــت 
ــه  ــه ای آورده اســت ک ــه در بیانی ــن کمیت ــع نشــده اســت. ای قان
ــود  ــده ب ــخص ش ــادی مش ــال 2016 می ــا از س ــن ه ــل می مح
ــاص  ــرای خ ــو ب ــای نات ــش ه ــتفاده از رزمای ــه اس ــت را ب و دول

ــط  ــای محی ــازمان ه ــا س ــورت ب ــدون مش ــا ب ــن ه ــدن از می ش
ــرای حفاظــت از  ــاوری ب ــرده اســت.امروزه از فن ــم ک زیســتی مته
حیــات وحــش در پاکســازی میــن هــای دریایــی اســتفاده مــی 
شــود. بــا اســتفاده از شــلنگ هایــی کــه هــوای تحــت فشــار از  آن 
خــارج مــی شــود، ســروصدایی ایجــاد مــی شــود کــه گونــه هــای 
مختلــف جانــوری و پســتانداران دریایــی را متفــرق مــی کنــد. امــا 
ســخنگوی نیــروی دریایــی آلمــان گفتــه اســت کــه نصــب آنهــا در 
ــه  ــواد منفجــره ب ــود و م ــد ب ــاک خواه ــورد خــاص خطرن ــن م ای

ویــژه فــرار هســتند.

فصــل بــارش بــرف و بــاران از راه رســیده و بارش هــای شــدید 
ــی  ــراری آبگرفتگ ــده تک ــب پدی ــاران در قال ــی ب ــی در پ و پ
ــر  ــهر پ ــد، ش ــی می کن ــا خودنمای ــر و کوچه ه ــا، معاب خیابان ه
ــان ها  ــا انس ــرد م ــه حاصــل عملک ــی ک ــود از رواناب های می ش
ــای  ــا ج ــی رود؛ ام ــدر م ــم آب ه ــن حج ــام ای ــت و تم اس
ســوال دارد در کشــوری بــا شــرایط اقلیمــی ایــران چــرا هنــوز 
اقدامــی اساســی در خصــوص ذخیــره و کنتــرل ســیاب 
ــا شــرایط اقلیمــی  ــران ب شــهری صــورت نگرفتــه اســت.در ای
گــرم و خشــک جریان هــای جــوی افــراط و تفریطــی اســت. 

تخریب محیط زیستی رزمایش های دریایی ناتو

رودخانه

آلودگی 
صوتی

راهکارهای موثر بر کنترل آلودگی صوتی

رفع نقاط حادثه خیز رودخانه های 
آذربایجان شرقی 4۰ سال زمان می برد

آلودگی صوتـی نمود عینی ندارد 
امـا از جملـه فاکتورهایسـت که 
بـه شـدت بـه سـامت جسـم 
می رسـاند.به  آسـیب  روان  و 
گزارش ایسـنا، سـازمان جهانـی بهداشـت )WHO( آلودگی 
صوتـی محیطـی را تهدیدی عنوان کرده که کمتـر مورد توجه 
قـرار می گیـرد.  نتایـج تحقیقـات حاکـی از آن اسـت کـه 
قـرار گرفتـن در معـرض سـطح باالیـی از صدا بـا پیامدهای 
جسـمی از قبیل حمله قلبی، سـکته مغـزی و دیابت همراه 
اسـت.همچنین آلودگی صوتی می تواند فشـار مضاعفی را بر 
وضعیـت روحـی و روانی وارد کند که به نوبه خود به سـردرد، 
افسـردگی و سـوانح ناشـی از خسـتگی منجـر می شـود.
درصورتیکه خودتان منبع آلودگی صوتی هسـتید الزم اسـت 
از ایجـاد سـر و صـدا در نزدیکـی دیگـران خـودداری کنیدبـا 
وجـود مضرات آلودگـی صوتی این تهدیِد نامحسـوس روند 
کاهشـی ندارد. سـر و صدای ناشـی از توسـعه شهرنشینی و 
افزایش جمعیت رو به گسـترش اسـت.همچنین تحقیقات 
نشـان می دهـد انسـان ها و پرنـدگان سـاکن در شـهرها در 
مقایسـه بـا همتایـان خود پر سـر و صداتر هسـتند.بنابراین 
الزم اسـت آگاهی هـا در مـورد محیط هـای پر صـدا افزایش 
پیـدا کنـد و روش های مقابلـه با آلودگی صوتی هوشـمندتر 

شـود.در ایـن شـرایط می توان روش هـای موثرتـر در کنترل 
صـدا را بـه کار گرفـت و از تاثیـرات مخـرب آن پیشـگیری 
کرد.یکـی از راهکارهـای کلیـدی در کاهش تاثیـرات مخرب 
آلودگـی صوتـی، برنامه ریـزی و طراحـی سـاختمان هایی با 
هـدف کنتـرل موثـر سـر و صداسـت.در انگلیـس طرح ها و 
برنامه هایـی ارائه شـده کـه در آن ها بر طراحی سـاختمان ها 
بـه گونـه ای تاکیـد شـده تـا میـزان قـرار گرفتـن در معرض 
سـر و صـدا بـه حداقل برسـد و از عایق های صوتی اسـتفاده 
می شـود.همچنین محصوالت پشـم سـنگ می توانند نقش 
حائـز اهمیتـی در حمایت از این اقدامات داشـته باشـد زیرا 
پشـم سـنگ بـا تراکـم بـاال از قابلیت آکوسـتیک برخـوردار 
اسـت کـه بـه آن اجـازه می دهـد لرزش هـا را کنتـرل کنـد 
و بنابرایـن صـدا را بـه خوبـی جـذب کـرده و سـر و صـدا را 
کاهـش می دهد. چنیـن عایق بندی هایی راهکاری ارزشـمند 
در سـایت های حمل و نقل و تفریحی اسـت که منبع اصلی 
تولیـد صدا بـه حسـاب می آیند.موانع صوتی رایج به شـکل 
درزگیرها و پنجره های دو جداره به ویژه در شـهرهای شـلوغ 
یـا در نزدیکـی فرودگاه هـا دیـده می شـود. همچنیـن بایـد 
توجـه داشـت در نظـر گرفتن این نکات در ساختمان سـازی 
در حفـظ دمـای خنک و گرم کمک می کند و محیط زیسـت 

را در برابـر انتشـار کربـن مصون می سـازد. 

منطقـه ای  آب  مدیرعامـل 
بـا  گفـت:  آذربایجان شـرقی 
اعتبـارات فعلـی، الیروبی و رفع 
نقـاط حادثه خیـز رودخانه های 
اسـتان 40 سـال زمان می برد.یوسـف غفارزاده در نشسـت 
کمیتـه صیانـت از منابـع آب آذربایجـان شـرقی افـزود: 
اجـرای کامـل طـرح هـای الیروبـی، آزادسـازی حریـم و 
رفـع نقـاط حادثـه خیـز رودخانـه اسـتان سـاالنه 30 تـا 
40 میلیـارد تومـان اعتبـار نیـاز دارد، در حالـی کـه از ایـن 
رقـم هر سـال سـه تا چهـار میلیـارد تومـان تخصیص می 
یابـد.وی اظهـار کـرد: طـول رودخانـه هـا و مسـیل هـا در 
اسـتان 25 هـزار کیلومتـر اسـت کـه 2500 کیلومتـر از آن 
بـه عنـوان نقـاط حادثـه خیـز شناسـایی شـده و در چنـد 
سـال گذشـته یکهـزار کیلومتـر از آن بازگشـایی و اصـاح 
مسـیر شـده اسـت. وی اضافـه کـرد: اصـاح و بازگشـایی 
یکهـزار و 500 کیلومتـر از مسـیر باقـی مانـده از رودخانـه 
هـای آذربایجـان شـرقی نییـز در دسـتور کار قـرار دارد، اما 
بـا اعتبـارات محـدود فعلـی سـاالنه 30 تـا 35 کیلومتـر 
امـکان الیروبـی و اصاح وجـود دارد.مدیرعامل آب منطقه 
ای آذربایجـان شـرقی ادامـه داد: امسـال برای نخسـتین 

بـار بـا ابتـکار اسـتانداری و دادگسـتری آذربایجان شـرقی 
120 کیلومتـر از نقـاط حادثـه خیـز رودخانـه هـای اسـتان 
بـدون اعتبـارات و بـا کمـک ماشـین آالت فرمانـداری ها، 
بخشـداری هـا و دهـداری هـای اسـتان بازگشـایی شـد. 
مدیر مهندسـی رودخانه و سـواحل شـرکت آب منطقه ای 
آذربایجـان شـرقی نیـز بـا تاکید بـر ضرورت انجـام پیش 
بینـی هـای الزم بـرای مقابله با سـیل در اسـتان از نقشـه 
بـرداری 8800 کیلومتـر از رودخانه ها، تعیین حریم بسـتر 
7700 کیلومتـر  و روپرگـذاری  850 کیلومتـر از رودخانـه 
هـا و مسـیل هـا بـه عنـوان برخـی از اقدامات پیشـگیرانه 
یـاد کرد.علـی آخونـدزاده یـادآوری کرد: حوضه هـای آبریز 
آذربایجـان شـرقی بـا احتمـال وقوع سـیل در آنها شـامل 
رودخانـه ارس، سـفید رود، ارومیـه و قـزل اوزن اسـت که 
7700 کیلومتـر از حریـم بسـتر آنهـا تعییـن شـده اسـت. 
وی تاکیـد کـرد: در 91 درصـد مـوارد اگـر پیـش بینـی هـا 
انجـام شـود، سـیل هـا و سـیاب ها قابـل کنتـرل و مهار 
هسـتند. معاون پیشـگیری دادگسـتری آذربایجان شرقی 
نیـز در ایـن نشسـت گفـت: ارتبـاط تنگاتنـگ دادسـتان 
های اسـتان با مسـئوالن منابع آب موجـب همکاری های 

خوبـی در جهـت صیانـت از منابـع آب شـده اسـت. 

افزایش غبار و آالینده های جوی در استان تهران انتظار می رود
اداره کل هواشناسی استان تهران در اطاعیه ای اعام کرد: در روز چهارشنبه افزایش غبار و 
آالینده های جوی به ویژه در مناطق پرتردد شهری انتظار می رود.

اجرای برنامه حفاظتی 
در تمامی وسعت 

جنگل های هیرکانی

ش
موز

زنان آموزش زیست محیطی را بهتر به خانواده آ
انتقال می دهند

مدیــر یــک تعاونــی محیــط زیســتی در گیانغــرب 
دربــاره نقــش تعاونــی در میــان جوامــع محلــی بــه 
ویــژه زنــان گفــت: زنــان پایــه و اســاس نهــاد خانواده 
هســتند و اگــر یــک زن آمــوزش الزم زیســت محیطی را 

بگیــرد می توانــد آن را آســان تر از ســایرین بــه خانــواده فرا 
و فرزنــدان انتقــال دهد.بــه گــزارش ســازمان جنــگل هــا مراتــع و 
آبخیــزداری، شــهناز باپیریــان در جلســه ســتاد اجــرای طرح هــای 
آبخیــزداری و آبخوانــداری اظهــار داشــت: پروژه هــای منابــع طبیعــی 
بایــد جنبــه اقتصــادی داشــته باشــد تــا میــل و انگیــزه مــردم را در 
مشــارکت بــاال ببــرد.وی آموزش و فرهنگ ســازی را کاری مســتمر و 
ادامــه دار خوانــد و افــزود: بــرای حفاظــت از منابــع طبیعــی، فرهنگ 
ســازی و اطــاع رســانی اهمیــت فراوانــی دارد.باپیریــان ادامــه داد: 
دیــدگاه و تفکــر مــردم محلــی نســبت به مســایلی همچــون محیط 
زیســت رشــد و ارتقــاء یافتــه اســت، مــردم محلــی گیانغــرب بــه 
صــورت خودجــوش بــرای پاکســازی آفــات درختــان مشــارکت می 
کننــد، در زمینــه اطفــای حریــق یــک پــای ثابــت عرصه هــای منابع 
طبیعــی هســتند امــا همیــن فعالیــن محیط زیســت چشــم بــه راه 

حمایــت و پشــتیبانی ســازمان های مربوطــه هســتند.مدیر تعاونی 
جوانــه ســبز گیانغــرب اظهــار داشــت: در منطقــه گیانغــرب فــارغ 
التحصیــان زیــادی را در حــوزه منابــع طبیعی و محیط زیســت می 
شناســم کــه اکنــون بی کارنــد امــا پتانســیل هــای نهفتــه فراوانی در 
وجــود خــود دارنــد و راهکارهــای خوبــی در زمینــه مســایل محیــط 
ــون  ــد و اکن ــه و پیشــنهاد مــی دهن ــع طبیعــی ارائ زیســت و مناب
نیازمنــد توجــه هســتند کــه اســتفاده از توانمنــدی آنــان مــی توانــد 
راهگشــای بســیاری از گــره هــای ارتباطــی منابــع طبیعــی بــا مردم 
باشــد.همچنین تســهیل گر منابــع طبیعی شهرســتان گیانغــرب در 
اســتان کرمانشــاه گفــت: اجــرای طــرح هــای منابــع طبیعــی منوط 
ــا هــدف  بــه حضــور تســهیل گران و آمــاده ســازی بهــره بــرداران ب
جلــب مشــارکت همــه جانبــه آنهــا در اجــرای طــرح هــای منابــع 
طبیعــی اســت. همچنیــن حفاظت و توســعه منابع طبیعــی نیازمند 
توانمنــد ســازی جوامــع محلــی اســت.مصیب غامی تســهیل گری 
را پــل ارتباطــی مــردم محلــی بــا دســتگاه هــای دولتــی دانســت 
ــداری پروژه هــای  ــدگاری و پای ــه مان و افــزود: تســهیل گــری زمین

ــد. ــع طبیعــی را تضمیــن می کن مناب

زی
اور

کش

یـک فعـال حـوزه کشـاورزی گفـت: کشـاورز سـنتی 
و کشـاورزی دانـش محـور بایـد تلفیـق شـود. مـا 
فـارغ التحصیـان رشـته کشـاورزی زیـاد داریـم آنها 
مـدرک دارنـد امـا دانش و مهـارت ندارند.بـه گزارش خبرنـگار مهر، 
ایـرج رسـتگار فعـال حـوزه کشـاورزی و مدیـر عامـل مرکز کشـت 
و بافـت گیاهـان دارویـی در برنامـه تلویزیونـی فرمـول یـک گفت: 
کشـاورز سـنتی و کشـاورزی دانـش محـور بایـد تلفیـق شـود. مـا 
فـارغ التحصیـان رشـته کشـاورزی زیـاد داریـم آنها مـدرک دارند 
امـا دانـش و مهـارت ندارنـد.وی افـزود: ما تعدادی جوان داشـتیم 
کـه رییـس یک دانشـگاه پذیرفـت و آنها را بورسـیه کـرد و بچه ها 
در کاس هـای درس تـرم یـک کار »های تـک« را از ابتـدا یـاد می 
گیرنـد. ایـن بچـه هـا چیزهایـی در تـرم یـک یـاد مـی گیرنـد که 
دکتـرای بیـو تکنولـوژی چشـمش به آنهـا نیفتاده اسـت. بـا تمام 
ایـن بچـه هـا کـه از بیـن روسـتاییان انتخـاب شـده انـد مصاحبه 
کـرده ایـم و کسـانی نیسـتند کـه کشـاورزی را بـه زور از تـرس 
سـربازی یا چون رشـته دیگری نمی توانسـته اند انتخـاب کرده اند 
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مناطـق حفاظـت شـده بـا عناوین »پـارک ملـی«، »منطقه 
حفاظـت شـده«، »پناهگاه حیـات وحـش« و »اثر طبیعی 
ملـی« از سـال 1346 در ایـران مورد شناسـایی قرار گرفته و 

ثبـت گردیـده اند.
  محـدوده اي از عرصـه هـاي منابـع طبيعـي كـه بـه لحـاظ 
ضـرورت حفـظ و تكثيـر نسـل جانـوران و احيـاء آن ضمن 
رعايـت حقـوق جوامـع محلـی و بهـره بـرداري خردمندانه و 
پایـدار توسـط آن ها ايجاد گرديده اند.مناطق حفاظت شـده 
بـه منظـور حفـظ جمعيـت حيـات وحـش در كانـون هـاي 
زيسـتي پشـتوانه،رودخانه هائـی با جریان آبـی دایمی و به 

عنـوان زیسـتگاههای گونـه هـای بومی و یا شـاخص از نظر 
مهاجـرت ماهیـان  از دریـا بـه رودخانـه و بـه منظـور تکثیر 

طبیعـی و حفـظ تنـوع زیسـتی و ذخائـر ژنتیکی

پارک ملی پابند
محدوده ای نسـبتًا وسـیع با مسـاحت 24668 هکتـار واقع 
در جنوب شهرستان های نکا و بهشهر که از سال 1382 و در 
پی فرآیند شناسـایی و موافقت شـورایعالی حفاظت محیط 
زیسـت به عنـوان پـارک ملـی مـورد تصویـب قـرار گرفـت. 
ایـن منطقـه بـا توجه بـه شـرایط و وضعیـت فیزیوگرافی و 
اقلیمـی، معرف نواحی کوهسـتانی و مرتفع شـرق مازندران 

بـوده و رویشـگاه و زیسـتگاه گونه های شـاخصی از گیاهان 
و جانـوران در ایـن نواحی اسـت. ارس، بلـوط، قوچ و میش 
و پلنـگ از گونه هـای شـاخص و منحصـر به فـرد گیاهـی و 

جانـوری در این نواحی اسـت.

پارک ملی شاهدژ
منطقه ای با وسـعت 9528 هکتار و یکی از مناطق شـاخص 
در اسـتان مازنـدران کـه بـا توجـه بـه شـرایط فیزیوگرافی و 
تغییـرات ارتفاعـی و وجـود آثـار طبیعـی و فرهنگـی )قلـه 
شـاهدژ( در سـال 1382 و در پـی فرآینـد شناسـایی و 
به عنـوان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  شـورایعالی  موافقـت 

اولیـن پـارک ملـی در اسـتان تعییـن گردید. ایـن منطقه با 
توجـه به شـرایط و وضعیـت فیزیوگرافـی و اقلیمی، معرف 
نواحی کوهسـتانی و مرتفع شـرق مازندران بوده و رویشـگاه 
و زیسـتگاه بلـوط، سـرخدار، مـرال و پلنـگ از گونه هـای 
شـاخص و منحصـر به فرد گیاهـی و جانـوری در این نواحی 

است.

پناهگاه حيات وحش و تاالب 
بین المللی ميانكاله

پناهـگاه حيـات وحـش و تـاالب بیـن المللـی ميانكالـه با 
مسـاحتي حـدود 68000 هكتـار در 12 كيلومتـري شـمال 
سـاحلي«  تاالبی»كـوالب  تیـپ  بـا  و  بهشـهر  شهرسـتان 
به عنـوان رويشـگاه و زيسـتگاه مهـم تعـداد  بي شـماري از 
گياهـان و جانـوران و از جمله پرندگان مهاجر آبزی مي باشـد 
و نظـر بـه اهميـت حفاظـت از  تنـوع زيسـتي و هم چنيـن 
اسـتفاده هاي علمي و آموزشي در سـال هاي 1354 و 1355 
به ترتيـب به عنـوان تاالب بيـن المللي ميانكالـه و ذخيره گاه 
زيسـت سـپهر بـه كميتـه برنامـه انسـان و كـره مسـكون 
يونسـكو معرفـي و انتخـاب گرديد.اين منطقـه و تاالب هاي 
هم جـوار آن عاوه بر زیسـتگاه پرندگان بومـی چون قرقاول 
خـزری و دراج، همه سـاله زيسـتگاه زمسـتان گذراني بيش 
از نيـم ميليـون قطعـه پرنـده از انـواع مرغابـي، فامينگـو و 
گونه هـای نـادر و کمیابی چون پلیکان پاخاکسـتری، عقاب 
دریایی دم سـفید و دیگر گونه ها به شـمار می رود .مشـاهده 
و ثبـت بيـش از 204 گونـه پرنـده و 179 گونـه گياهـي از 
مجموعـه فـون و فلـور كشـور بيانگـر اهميـت ايـن منطقـه 

درحفـظ و احيـاء تنوع زيسـتي كشـور اسـت.

پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهاردانگه
ایـن منطقـه بـا وسـعت 15531 هکتار در جنوب شهرسـتان 
سـاری، ازسـال 1352 و در ابتـدا به عنـوان منطقـه حفاظـت 
شـده و در ادامـه بـا توجـه بـه طبقـه بنـدی جدیـد مناطـق 
تحـت مدیریـت سـازمان بـه پناهـگاه حیات وحـش ارتقاء 
یافـت. تغییـرات میـزان ارتفـاع و جهـت شـیب و به موجب 
آن تغییـرات دمـا و رطوبـت، زیسـت بوم های متنوعی چون 
جنـگل، مرتـع و کوهسـتان را در منطقه پدیـد آورده اند بدین 
ترتیـب کـه پوشـش گیاهی در میـان بند به صـورت جنگل و 
در ارتفاعـات باالتـر به صورت مراتع نیمه آلپی اسـت. با توجه 
بـه تنـوع آب وهوایـی گونه های گیاهی متنوعـی نظیر ارس، 
سـرخدار، نمـدار، راش و بلـوط در این منطقه رویـش دارند، 
ایـن منطقـه همچنیـن زیسـتگاه مناسـبی بـرای گونه های 
جانـوری شـاخص چون مرال، شـوکا، خرس و پلنگ اسـت 
و از همیـن رو و بـا توجـه به وجود گونه های حمایت شـده و 
تنوع اکوسیسـتمی منطقه به عنوان پناهـگاه حیات وحش 

تعییـن و تحـت مدیریت قرار گرفته اسـت.

بعضی نقاط طبیعت منحصر 
به فرد هستند ودر هیچ جای 

کره زمین مانند آن را نمی 
توان یافت. در همه کشورها 

چنین مناطقی مورد حفاظت 
قرار می گیرند تا تمامی نسل 

ها بتوانند از آن استفاده 
کنند. این مناطق به ترتیب 

اولویت حفاظتی با نام های: 
پارک ملی، آثار طبیعی ملی 
، پناهگاه حیات وحش  و 

مناطق حفاظت شده معرفی 
می شوند بعضی از این 

محدوده ها چون جنگل، 
مرتع، و …  هستند که به 

جهت ضرورت حفظ و تکثیر 
جانوران و رستنی ها  تحت 

حفاظت قرار می گیرند

محیط زیست کشور نیازمند افزایش مناطق حفاظت شده
معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست: سازمان محیط زیست برای افزایش 

مناطق حفاظت شده راه دشوار در پیش دارد

فصــل بــارش بــرف و بــاران از راه رســیده و بارش هــای شــدید 
ــی  ــراری آبگرفتگ ــده تک ــب پدی ــاران در قال ــی ب ــی در پ و پ
ــر  ــهر پ ــد، ش ــی می کن ــا خودنمای ــر و کوچه ه ــا، معاب خیابان ه
ــان ها  ــا انس ــرد م ــه حاصــل عملک ــی ک ــود از رواناب های می ش
ــای  ــا ج ــی رود؛ ام ــدر م ــم آب ه ــن حج ــام ای ــت و تم اس
ســوال دارد در کشــوری بــا شــرایط اقلیمــی ایــران چــرا هنــوز 
اقدامــی اساســی در خصــوص ذخیــره و کنتــرل ســیاب 
ــا شــرایط اقلیمــی  ــران ب شــهری صــورت نگرفتــه اســت.در ای
گــرم و خشــک جریان هــای جــوی افــراط و تفریطــی اســت. 

می شــود  رگبــاری  گاهــی  بارش هــا  اقلیمــی  چنیــن  در 
ــبی  ــی مناس ــش گیاه ــوده و پوش ــک ب ــن خش ــون زمی و چ
نهایــت  در  و  باران هــا موجــب ســیل  ایــن  نــدارد  وجــود 
بینــی  پیــش  بارش هــای  نتیجــه  در  می شــوند  تخریــب 
ــر و جــاری شــدن  ــی معاب ــاری موجــب آبگرفتگ نشــده و رگب
آب در خیابان هــا و هدررفــت آن می شــود.این اتفاقــات در 
حالــی رخ می دهــد کــه ایــران کشــوری بــا متوســط بارندگــی 
250 میلیمتــر در ســال اســت و »کــم آب« و تــا چندیــن 
ــاز  ــن نی ــود بنابرای ــوب می ش ــی آب« محس ــده »ب ــال آین س

اســت هدایــت رواناب هــا بــا مدیریــت بیشــتری انجــام 
شــود.همچنین وضعیــت توپوگرافــی و وجــود ارتفاعــات زیــاد 
ــر  ــذار دیگ ــر و بیشــتر( در کشــور مســاله تاثیرگ ــزار مت )4 ه
در ایجــاد روانــاب اســت.آبگرفتگی بــه مســائل متعــددی 
همچــون روش هــای ســاماندهی معابــر، شــبکه فاضــاب، 
ــط زیســت شــهری وابســته اســت،  ــظ محی تاسیســات و حف
بــه طــور اصولــی هنــگام بارندگــی جریان هــای آب در مســیر 
ــرف  ــه ط ــس از آن ب ــد و پ ــت می کن ــا حرک ــی آبراهه ه طبیع
ــن  ــذب زمی ــا ج ــی رود و ی ــا م ــپس دریاه ــا و س رودخانه ه
ــاده  ــان طبیعــی همیشــه اتفــاق می افت مــی شــود، ایــن جری
ــت  ــده شهرنشــینی و رعای ــا گســترش پدی ــا ب ــن روزه ــا ای ام
نکــردن برخــی نــکات زیرســاختی شــاهد تغییــر ایــن فرآینــد 
ــوان  ــی ت ــی م ــل آبگرفتگ ــه دالی ــاره ب ــی هســتیم.با اش طبیع
ــائل  ــه مس ــد ب ــازان بای ــهری و شهرس ــان ش ــه طراح ــت ک گف
توجــه  شــهری  جزئیــات  اجــرای  و  طراحــی  در  تکنیکــی 
ــبکه  ــی ش ــی در طراح ــور اصول ــه ط ــند، ب ــته باش الزم را داش
ــت  ــطحی هدای ــای س ــت و آب ه ــیب رعای ــهر، ش ــای ش راه ه
شــوند؛ امــا در فعالیت هــای اجرایــی بــرای ســاخت جوی هــا، 
جــداول و خیابان هــا در شــهرها کیفیــت ســاختمانی الزم 
ــدن  ــرریز ش ــت س ــترین عل ــود.همچنین بیش ــال نمی ش اعم
ــر  ــا در اث ــی آنه ــا گرفتگ ــر و پیاده روه ــه معاب ــا ب آب جوی ه
ــه  ــت ک ــا اس ــر پل ه ــد زی ــی مانن ــه در محل های ــع زبال تجم
ــردم در  ــود و م ــطحی می ش ــاب س ــدن روان ــاری ش ــع ج مان
ایــن زمینــه نقــش اصلــی را ایفــا می کننــد زیــرا همــان 
ــای  ــه ج ــهروند ب ــک ش ــوان ی ــه عن ــا ب ــه م ــی ک ــه های زبال
ــه درون جــوی  ــه ب ــازن زبال ــن داخــل ســطل ها و مخ انداخت

ــاز  ــه نی ــت ک ــکات اس ــن مش ــروز ای ــت ب ــم، عل ــا می کنی ره
ــر  ــی دارد.از دیگ ــازی عموم ــانی و فرهنگ س ــی رس ــه آگاه ب
ــود در  ــای موج ــوی ه ــا و ج ــال ه ــه کان ــوان ب ــل می ت عوام
ســطح شــهر اشــاره کــرد کــه بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی و 
توپوگرافــی شــهر طراحــی نشــده اند و ایــن شــرایط در زمــان 
طراحــی کانال هــای دفــع آب هــای ســطحی توســط طراحــان 
در نظــر گرفتــه نشــده اســت.متخصصان ســه راه را بــرای 
ــاد مســیرهای  ــه »ایج ــای ســطحی از جمل ــع آوری آب ه جم
و  و جــدول  بــه صــورت جــوی  آب هــای ســطحی  دفــع 
هدایــت آب هــای ســطحی بــه پاییــن تریــن ســطح و جمــع 
ــذب در  ــرای ج ــت ب ــا هدای ــه و ی ــورت حوضچ ــه ص آوری ب
اراضــی«،» ایجــاد ســامانه فاضــاب شــهری « و »ایجــاد 
ــه ســمت ســفره هــای آب  ــت آب ب ــی و هدای چاه هــای جذب
ــی  ــا آب باران ــن در دنی ــنهاد می کنند.همچنی ــی« پیش زیرزمین
ــرای  ــده و ب ــع آوری ش ــزد جم ــاختمان ها می ری ــه روی س ک
ــه  ــه کار گرفت ــا ب ــر اینه ــاری فضــای ســبز و باغچــه و نظی آبی
مــی شــود کــه در ایــران بــه ایــن موضــوع توجهــی نمــی شــود.
ــیاب و  ــرل س ــر کنت ــر کل دفت ــور مدی ــین پ ــم حس ابوالقاس
آبخوانــداری ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری روز 
ــان  ــا بی ــا ب ــی ایرن ــگار علم ــا خبرن ــو ب ــت و گ یکشــنبه در گف
ــی  ــا در شــهر دو وجــه درون ــره رواناب ه ــه موضــوع ذخی اینک
و بیرونــی دارد، اظهــار داشــت: وجــه بیرونــی ایــن اســت کــه 
ــاال دســت  ــز ب ــای آبخی ــه در حوضه ه ــی ک ــارش های ــم ب حج
ــرل شــود  ــا کنت ــان ج ــد در هم ــد بای ــی افت ــاق م شــهرها اتف
تــا ســیل رســوب را بــا خــود بــه درون شــهرها نیــاورد کــه در 

ــر اســت. ــور مدنظ ــی کش ــای جمعیت ــون ه ــرح کان ط

معضل مهجور مانده آب گرفتگی شهرها

داسـتان دنبالـه دار آلودگـی هـوای پایتخـت در روزهـای سـرد گویـا 
پایانـی نـدارد و هربـار بـا بـاال رفتـن شـاخص هـا، مسـئوالن نیـز بـه 
تکاپـو افتـاده و بـا نطق هـای غرا در مذمـت آلودگی سـخن می گویند 
و بعـد از آن بـا پاییـن آمـدن شـاخص ها نیـز خـدا بـزرگ اسـت تـا 
پاییـز بعدی!طـی سـالیان اخیـر مجموعـه قوانیـن، مقـررات و آئیـن 
نامـه و... در راسـتای بهبـود وضعیـت هـوا وضـع شـده اسـت و در 
ایـن میـان بـرای دسـتگاه های دخیـل از جمله شـهرداری تهـران نیز 
وظایفـی تعییـن شـد، یکـی از وظایف تعریف شـده برای شـهرداری 
تهـران لـزوم نصـب فیلتـر دوده بـر روی اتوبوس هـای نـاوگان حمل 
ونقـل عمومـی بـود؛ بـه گونـه ای کـه در سـال 93 بـر اسـاس مصوبه 
هیـأت دولـت، نصب »فیلتر جـاذب دوده« به منظـور کاهش آلودگی 
هـوا الزامـی شـد و خودروسـازان بـا وجـود مخالفت هـای گسـترده، 
مجبـور بـه اجـرای این مصوبه محیط زیسـتی شـدند و حتـی  آرش 
حسـینی میانـی رئیـس کمیتـه محیـط زیسـت شـورای شـهر بـا 
اشـاره بـه اهمیت نصب فیلتـر دوده برروی خودروهـا، تأکید دارد: در 
شـرایطی که خودروسـازان در یکی دو سـال گذشـته بیشـترین سود 
و اسـتفاده را از تحـوالت اقتصـادی برده انـد و بـه بهانـه تحریم هـا، 
خودروهایشـان را بـا همـان کیفیـت و بلکـه کمتر و صـد البته قیمت 
بیشـتر فروخته انـد، بـا همـان بهانـه تحریم هـا می خواهنـد از انجـام 
کمتریـن وظیفـه در راسـتای قانـون هـوای پـاک شـانه خالـی کنند.
وی بـا بیـان اینکـه عـدم الـزام نصـب فیلتـر دوده، بـازی کـردن بـا 
جـان مـردم اسـت، یـادآور می شـود کـه اگـر بخواهیـم در پایتخـت 
هـزاران خـودروی دیزلـی غیـر اسـتاندارد داشـته باشـیم، وضعیـت 
آلودگـی هـوای تهـران مجـددا وارد شـرایط ناسـالم خواهـد شـد. در 
واقـع عـدم الـزام نصـب فیلتـر دوده، یک عقبگـرد آشـکار و در تضاد 
روشـن بـا حق النـاس، منافـع عمومی و مصالـح مردم اسـت؛ چراکه 
به صـورت بسـیار مسـتقیم به سـامت و بهداشـت مردم صدمـه وارد 
می کند.همچنیـن محسـن پورسـیدآقایی _معـاون حمـل و نقـل و 
ترافیـک شـهرداری تهران_ با اشـاره به لـزوم اسـتفاده از فیلتر دوده 
در اتوبوس هـای شـهری اظهـار می کنـد: اسـتفاده از فیلتـر دوده یک 

رویکـرد و اسـتاندارد جهانـی محسـوب می شـود. 

نصب فیلتر دوده در پیچ و 
خم تأمین بودجه

خبر افزایش غلظت آالینده ها در 
شهرهای صنعتی کشور

یک کارشــناس ســازمان هواشناســی کشــور گفــت: از 
امــروز دوشــنبه تــا اواســط روز پنجشــنبه پیــش بینی 
می شــود بــه تدریــج بــر غلظــت آالینده هــای جــوی 
در شــهرهای صنعتــی و پرجمعیــت کشــور بــه ویــژه 
تهــران، اصفهــان، کــرج و اراک افــزوده شــود.» کبــری رفیعــی« روز دوشــنبه در 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: از امــروز تــا چهارشــنبه جــوی پایــدار همــراه 
بــا افزایــش نســبی دمــا در غالــب مناطــق کشــور حاکــم خواهــد بــود. از ایــن رو 
بــا توجــه بــه پایــداری و ســکون نســبی هــوا انتظــار مــی رود از امــروز تــا اواســط 
روز پنجشــنبه بــه تدریــج بــر غلظــت آالینده هــای جــوی در شــهرهای صنعتــی و 

پرجمعیــت کشــور بــه ویــژه تهــران، اصفهــان، کــرج و اراک افــزوده شــود.

نقاشی های محیط زیستی کودکان 
ایرانی در ژاپن تقدیر شد

چهـار عضو کانون پـرورش فکری کـودکان و نوجوانان برگزیده 
مسـابقه نقاشـی محیـط زیسـت »جی کیـو ای« کشـور ژاپن 
شـدند.به گـزارش ایسـنا بـه نقـل از اداره  کل روابـط عمومی و 
امـور بین الملل کانون، نوزدهمین مسـابقه بین المللی نقاشـی 
محیـط زیسـت »جـی کیوای« کشـور ژاپن در سـال 2018 که بـا موضوع »حیـات روی زمین« 
برگـزار شـد، از بیـن 14209 اثـر رسـیده از 98 کشـور جهـان، 4 نفـر از اعضـای مراکـز فرهنگـی 
هنـری کانـون موفـق بـه دریافت جایزه شـده اند.بر همین اسـاس، »نازنین یزدی« 10 سـاله از 
مرکـز فرهنگـی هنری کانون بافت اسـتان کرمان، »مهدیه جعفرپور« 11 سـاله از مرکز فرهنگی 
هنـری شـماره 2 کانـون اردبیـل و »ثمیـن محجوب« 10 سـاله از مرکز فرهنگی هنری شـماره 1 
کانـون کرمانشـاه موفـق به کسـب جایـزه اول بخـش بین الملل و »پریـا طلوعی« 14 سـاله از 
مرکـز فرهنگـی هنـری کانون بنـدر انزلی اسـتان گیان موفق بـه دریافت دیپلـم افتخار بخش 

بین الملـل این دوره از مسـابقه شـده اند.

تولید نانوکامپوزیتی برای کاهش 
تبخیر و تعرق گیاهان

محققان دانشـکده شـیمی دانشـگاه صنعتی امیرکبیر با 
سـنتز نانوکامپوزیت هـای پلیمـری زیسـت تخریب پذیر 
روشـی را بـرای کاهـش تبخیـر در گیاهـان زراعـی و 
زینتـی ابـداع کردنـد و بدیـن ترتیـب افزایـش سـطوح 
فضـای سـبز در تهـران و سـایر مناطـق واجـد هـوای آلـوده و انـواع ریزگـرد بسـیار 
سـهل تر از قبـل دور از انتظـار نخواهـد بود.رضـا خسـروی زنجانی، دانشـجوی دکتری 
نانـو تکنولـوژی عنـوان ایـن طـرح را "بررسـی تاثیـر نانـو کامپوزیت هـای پلیمـری بر 
پایـه نانـو ذرات در مدیریـت تبخیـر و تعرق گیاهـان زینتی و زراعی" دانسـت و گفت: 
بـا توجـه بـه افزایـش آلودگی و آالینده های تهـران و افزایش مرگ و میر ناشـی از آن 

بـه دنبـال راهکارهایـی بـرای رفـع این معضـل بودیم.

آالیندگی

محیط 
زیست

گیاهان

 جذب نور و انرژی بیشتر با گل های آفتابگردان مصنوعی!
پژوهشگران آمریکایی، نوعی گل آفتابگردان مصنوعی ساخته اند که می تواند به جذب بیشتر 

انرژی خورشیدی کمک کند.

ــام  ــزی اع ــوماترایی را در مال ــدن س ــراض کرگ ــان انق جانورشناس
کردند.بــه گــزارش ایســنا، آخریــن کرگــدن بازمانــده از ایــن گونــه در 
ایالــت "صبــاح" جزیــره "بورنئــو"س مالــزی بــه دلیــل ســرطان تلف 
شــد.این کرگــدن مــاده کــه "ایمــان" نــام داشــته از زمــان زندگــی در 
باغ وحــش در ســال 2014 میــادی دچــار تومورهــای رحمــی شــده 
بــود. مدیــر بخــش حیــات وحش "صبــاح" اعــام کــرده کــه "ایمان" 
زودتــر از انتظــار آن هــا از پــا درآمــده امــا کارشناســان می دانســتند 
کــه ایــن کرگــدن چــه میــزان درد قابــل توجهــی را تحمــل می کــرده 
ــی  ــرگ ناش ــار از م ــن ب ــان" چندی ــال ها "ایم ــن س ــت.طی ای اس
ــود و  ــرده ب ــه در ب از خونریزی هــای ناگهانــی شــدید جــان ســالم ب
ــامت او  ــدن س ــرای بازگردان ــش ب ــات وح ــئوالن حی ــار مس ــر ب ه
تــاش بســیاری می کردنــد. آن هــا هم چنیــن ســلول های تخمــک 
ــا  ــی ب ــکاری احتمال ــا هم ــا ب ــد ت ــرده بودن ــره ک ــه و ذخی او را گرفت
دانشــمندان دیگــر بــرای برنامه هــای تلقیــح مصنوعــی و بقای نســل 
گونــه کرگــدن ســوماترایی بــه کار گیرند.آخریــن کرگــدن ســوماترایی 
نــر در مــاه مــه و یــک کرگــدن ماده دیگــر نیــز در ســال 2017 میادی 
ــا  ــن کرگدن ه ــرای زادآوری ای ــا ب ــدند. تاش ه ــف ش ــارت تل در اس
بی نتیجــه بــوده اســت.کرگدن ســوماترایی کوچک تریــن گونــه 
کرگــدن در جهــان بــه شــمار مــی رود. ایــن گونــه در گــذر زمــان در 
سراســر آســیا و تــا هنــد مســیر خــود را ادامــه داده امــا شــمار آن هــا 
بــه دلیــل جنگل زدایــی و شــکار بی رویــه بــه شــدت کاهــش یافتــه 
اســت. طبــق برآوردهــای گــروه حفاظتــی صنــدوق جهانــی حیــات 
ــه  ــن گون ــاده از ای ــط 80 ق ــر فق ــال حاض ــش )WWF( در ح وح
از کرگــدن  باقــی مانــده کــه اغلــب در مناطــق وحشــی "ســوماترا" 
زندگــی می کنند.بــر اســاس اعــام گــروه حفاظتــی بنیــاد بین المللی 
کرگــدن، انــزوای ایــن کرگدن هــا بــه معنــی زادآوری بــه نــدرت آن هــا 
و امــکان انقــراض آن هــا طــی چنــد دهــه آینــده اســت.بنا بر گــزارش 
روزنامــه گاردیــن، فهرســت قرمــز اتحادیــه بین المللــی حفاظــت از 
ــدن  ــیاه و کرگ ــدن س ــوماترایی، کرگ ــدن س ــت )IUCN( کرگ طبیع
ــه شــدت در معــرض خطــر انقــراض  جــاوه ای را جــزو گونه هــای ب

اعــام کــرده اســت.

اعالم انقراض کرگدن 
سوماترایی در مالزی

زی
اور

کشاورزی سنتی و کشاورزی دانش محورکش
باید تلفیق شود

یـک فعـال حـوزه کشـاورزی گفـت: کشـاورز سـنتی 
و کشـاورزی دانـش محـور بایـد تلفیـق شـود. مـا 
فـارغ التحصیـان رشـته کشـاورزی زیـاد داریـم آنها 
مـدرک دارنـد امـا دانش و مهـارت ندارند.بـه گزارش خبرنـگار مهر، 
ایـرج رسـتگار فعـال حـوزه کشـاورزی و مدیـر عامـل مرکز کشـت 
و بافـت گیاهـان دارویـی در برنامـه تلویزیونـی فرمـول یـک گفت: 
کشـاورز سـنتی و کشـاورزی دانـش محـور بایـد تلفیـق شـود. مـا 
فـارغ التحصیـان رشـته کشـاورزی زیـاد داریـم آنها مـدرک دارند 
امـا دانـش و مهـارت ندارنـد.وی افـزود: ما تعدادی جوان داشـتیم 
کـه رییـس یک دانشـگاه پذیرفـت و آنها را بورسـیه کـرد و بچه ها 
در کاس هـای درس تـرم یـک کار »های تـک« را از ابتـدا یـاد می 
گیرنـد. ایـن بچـه هـا چیزهایـی در تـرم یـک یـاد مـی گیرنـد که 
دکتـرای بیـو تکنولـوژی چشـمش به آنهـا نیفتاده اسـت. بـا تمام 
ایـن بچـه هـا کـه از بیـن روسـتاییان انتخـاب شـده انـد مصاحبه 
کـرده ایـم و کسـانی نیسـتند کـه کشـاورزی را بـه زور از تـرس 
سـربازی یا چون رشـته دیگری نمی توانسـته اند انتخـاب کرده اند 

بلکه کشـاورزی را دوسـت داشـته و برای این کار گزینش شده اند. 
خانواده شـان کشـاورز بوده و خودشـان هم دوسـت داشته اند.این 
کارآفریـن ادامـه داد: نیرویی داریم که لیسـانس کشـاورزی اسـت 
امـا تجربـه عملـی نداشـته اسـت و بایـد از صفر شـروع کنـد. این 
رشـته بـا کتـاب و کتابخانه نیسـت و باید مهـارت یـاد بگیرید. چرا 
دانشـجویان داروسـازی و پزشـکی وقتـی بیرون مـی آیند بهترند؟ 
چـون از تـرم سـه و چهـار وارد کار عملـی مـی شـوند. همین اسـت 
که بعد از دانشـگاه کارشـان درسـت می شـود نه اینکه باهوش تر 
باشند.رسـتگار کـه در حـوزه گل محمـدی کار مـی کند، یادآور شـد: 
دنیـا پـر از معجـزه اسـت و یکـی از زیباتریـن معجـزات دنیـا گل 
محمـدی اسـت و مـا 25 هـزار هکتـار اراضـی کشـت گل محمـدی 
داریـم. مـا در 150 متـری مـرز در سیسـتان و بلوچسـتان هـم گل 
محمدی کاشـته ایـم و کارخانه گاب گیری داریم. اگر کسـی واقعا 
اهـل کار باشـد همیشـه کار هسـت. بـه گل محمـدی در خـارج از 
کشـور سـلطان گلها می گویند که اسـانس مایع آن بسـیار ارزشمند 

اسـت و کار روی ایـن صنعت پولسـاز اسـت. 

یم
»شرایط اضطرار اقلیمی«؛ برای بقای انسان عجله کنیداقل

 Climate« کلمــه  آکســفورد،  لغــت  فرهنــگ 
emergencies« یــا شــرایط اضطــرار اقلیمــی را بــه 
عنــوان کلمــه ســال 2019 انتخــاب کــرده اســت.این 
ــا  ــی کام ــا معان ــب، از دو بخــش ب ــا ترکی ــه ی کلم
مختلــف تشــکیل شــده اســت، بخــش اول آن کلمــه 
ــن  ــا ای ــت. قطع ــس اس ــا اورژان ــرار ی emergnecy، اضط
ــتان،  ــار، بیمارس ــل بیم ــر مث ــی دیگ ــا لغات ــب ب ــه را در ترکی کلم
پلیــس و ... بارهــا شــنیده اید، کلمــه ای کــه یــک شــرایط بحرانــی 
ــوری  ــدام ف ــک اق ــه ی ــاز ب ــه نی ــد، شــرایطی ک ــف می کن را توضی
ــه  ــه ب ــه ای ک ــی اســت، کلم ــه ای علم ــا، کلم دارد. بخــش دوم ام
لطــف ویژگی هــای خــاص آن زندگــی می کنیــم و هــر تغییــری در 
ــه لطــف  آن شــکل حیــات را در کره زمیــن تغییــر می دهد.حــاال ب
تغییراتــی کــه مــا انســان ها در ده هــا ســال گذشــته در اکوسیســتم 
ســیاره مان بــه وجــود آورده ایــم، »اقلیــم« مــا تغییــر کرده اســت و 
در نتیجــه آن اضطــرار بــه اقلیــم اضافــه شــده اســت تــا بــا  ترکیب 
ایــن 2 کلمــه بــا هــم، یــک ترکیــب، یــک معنــای جدیــد، خلــق 
شــود؛ »شــرایط اضطــرار اقلیمی«آکســفورد ایــن ترکیــب را بــه این 
شــکل ترجمــه می کنــد: »شــرایطی کــه نیــاز بــه اقــدام فــوری دارد 

تــا تغییــر اقلیــم کاهــش پیــدا کــرده و یــا متوقــف شــود و جلــوی 
ــه  ــت ناپذیر آن گرفت ــوه و برگش ــت محیطی بالق ــیب های زیس آس
شــود.«اطاعات ایــن فرهنــگ لغــت نشــان می دهــد کــه اســتفاده 
از ایــن ترکیــب در ســال گذشــته بیــش از 10 درصــد افزایــش پیــدا 
کــرده اســت. در حالــی کــه تــا چنــد ســال پیــش اصــا خبــری از 
چنیــن کلمــه ای در هیــچ فرهنــگ لغتــی نبــود و ترکیــب اقلیــم 
ــق واژه ی  ــای خاصــی نداشــت.ماجرای خل ــچ معن و اضطــرار، هی
ــاب  ــم و انق ــرن نوزده ــل ق ــه اوای ــرار اقلیمــی« ب »شــرایط اضط
ــر زندگــی  ــرای راحت ت ــه انســان ب ــی برمی گــردد، دوره ای ک صنعت
کــردن، شــروع بــه انتشــار گازهــای گلخانــه ای بــه داخــل جــو کــرد. 
بعــد از آن در اواخــر قــرن بیســتم محققــان متوجــه شــدند کــه 
انتشــار ایــن گازهــا در جــو میــزان نــور خورشــید بازتــاب شــده از 
ســطح خشــکی ها و اقیانوس هــای دنیــا را کاهــش داده و در 
نتیجــه زمیــن را گــرم می کند.ایــن یافتــه  دانشــمندان کــه اعــام 
ــم«  ــای »تغییراقلی ــود، واژه ه ــراه ب ــی هم ــا مشــکات فراوان آن ب
ــخص  ــان مش ــن می ــاخت، در همی ــی« را س ــش جهان و »گرمای
شــد کــه تغییراقلیــم پیامدهــای مرگبــاری بــرای آینــده انســان و 

ــا خشکســالی.  ــر ت ــن دارد؛ از غــرق شــدن جزای کره زمی
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رسانی

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319002002464هیات  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبـت ملک کهنوج  تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی خانم 
ایـران آزاد داور فرزنـد مجیـد بشـماره شناسـنامه 2730صـادره از منوجـان  دریک بـاب خانه به مسـاحت02/ 3542مترمربع 
پاک4071فرعـی از920- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 920- اصلـی قطعـه پنـج واقـع در قلعه منوجـان خریداری 
ازمالـک رسـمی آقـای درویـش رازبـان  محرزگردیده اسـت.لذا به منظوراطاع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد ./م الف:2217- تاریخ انتشـار نوبـت اول :98/09/05- تاریخ 

انتشـار نوبت دوم :98/09/19
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

آگهی اجرائیه و اخطار ممنوع الخروج پرونده کالسه 9801052
طبـق مـواد 18و19 آئیـن نامـه اصاحـی اجرائـی بدینوسـیله به آقـای ایمان عائـی نجات فرزنـد عبدهللا به 
شـماره ملـی 0071371672 کـه ابـاغ اجرائیـه بـه وی میسـر نگردیـده اباغ میشـود بابت مهریه به همسـر 
خـود مبلـغ 12/300/000/000 ریـال بدهکار می باشـید که بر اثر عدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صدور 
اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صادر و بکاسـه فـوق در این اجراء مطرح می باشـد لذا طبق مـاده 18/19 
آئیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابـاغ می گـردد از تاریخ انتشـار ایـن آگهی که تاریـخ اباغ اجرائیه محسـوب 
اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه درج و منتشـر مـی گردد ظرف ده روز نسـبت به پرداخـت بدهی خود اقـدام و در غیر این 

صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیات اجرائـی وفق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد
همچنیـن بـه موجـب ایـن اخطاریـه به شـما اباغ مـی گردد کـه مـورخ 1398/06/25 بابت بدهـی به خانم زهـرا علیا ممنون 

الخـروج از کشـور گردیده اید
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان زهرا سرمست م.الف 1230

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319002002592هیات  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنـوج  تصرفات مالکانـه بامعـارض متقاضی 
خانـم عفـت امینـی فرزندعبـاس بشـماره شناسـنامه 1425صـادره از منوجـان دریـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 
38007مترمربـع پاک19فرعـی از1557- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک یک فرعـی از 1557- اصلی قطعه پنج واقع 
در دهنونودژمنوجـان خریـداری ازمالـک رسـمی آقـای عباس امینی محرزگردیده اسـت.لذا به منظوراطاع عمـوم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد ./م الـف:2232- تاریخ انتشـار نوبت اول 

:98/09/05- تاریخ انتشـار نوبـت دوم : 98/09/19 
اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319091001459-98/05/27هیات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای امید علی درینی  فرزند نوراله بشـماره شناسـنامه 459با کد ملـی 6069651375صادره ازعنبرآباد درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه مشـتمل برباغ  به مسـاحت 1395/83متـر مربع پاک - فرعـی از33- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک 
33-اصلـی قطعـه یـک واقـع در امیـر آبـاد کـت گـرگ بخش45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی اقـای درویش بیدشـکی  
محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد ./م الف:2351-   تاریخ انتشـار نوبت اول:98/09/05 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/09/19
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

دادنامه 
تاریــخ 98/6/10 پرونــده کالســه 187/4/98 شــماره دادنامــه :618/98 مرجــع رســیدگی : حــوزه 

چهــارم شــوراهای حــل اختــالف مرکــزی ربــاط کریــم 
خواهان اسماعیل وطنخواه محل اقامت پاکدشت ، شهرک سبر خ قیام کوچه نصر 4 پ 31 

خوانده : محمد رضا سلطانی زند محل اقامت مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک 
ــی و  ــریفات قانون ــری تش ــوق و ج ــه ف ــه کالس ــده ب ــت پرون ــول و ثب ــس از وص ــکار : پ گردش
مالحظــه نظریــه مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و مبــادرت بــه صــدور 

ــد . ــی نمای رای م
ــده محمدرضــا  ــه طرفیــت خوان رای شــوار : در خصــوص دعــوی خواهــان اســماعیل وطنخــواه ب
ــده  ــه عه ــه ســریال 598617 ب ــره چــک ب ــه وجــه طــی 1 فق ــه خواســته مطالب ــد ب ســلطانی زن
ســپه بــه مبلــغ 190/000/000 ریــال بــه انضمــام خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ گواهینامــه عــدم 
ــا احتســاب  ــورم اعالمــی بانــک مرکــزی ب ــو الوصــول طبــق شــاخص ت ــا ی پرداخــت 97/9/15ت
خســارت و هزینــه دادرســی بــا عنایــت بــه مســتندات ابــرازی خواهــان ) کپــی مصــدق چــک و 
کپــی گواهینامــه عــدم پرداخــت چــک ( کــه داللــت بــر اســتقرار دیــن ذمــه خوانــده و اســتحقاق 
خواهــان در مطالبــه آن وجــه را دارد خوانــده علــی رغــم ابــالغ اخطاریــه قانونــی درجلســه حضــور 
نداشــته و الیحــه هــم واصــل نشــده اســت مــع الوصــف قاضــی شــورا بــه لحــاظ مصــون مانــدن 
ــاء  ــا اســتصحاب بق ــی و ب ــارض قانون ــه خدشــه و تع ــر گون ــان از ه ــوی و مســتندات خواه دع
ــه مــواد  ــا اســتناد ب ــر صحــت تلقــی و ب ــدگان دعــوی مطروحــه را محمــول ب دیــن برذمــه خوان
ــی و  ــور مدن ــالی در ام ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه ــن دادرس ــون ایی 522/519/515/198 قان
تبصــره الحاقــی مــاده 2 قانــون چــک و مــواد 265 و 271 قانــون مدنــی خوانــده را بــه پرداخــت 
مبلــغ 190/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 2/252/500 ریــال از بابــت هزینــه دادرســی 
و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ گواهــی عــدم پرداخــت 97/9/15 تــا یــوم الوصــول بــر مبنــای 
شــاخص تــورم اعالمــی بانــک مرکــزی در حــق خواهــان محکــوم و اعــالم مــی دارد رای صــادره 
غیابــی تلقــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از 
انقضــا مهلــت واخواهــی ظــرف مهلــت بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی د رمحاکــم محتــرم 

دادگســتری شهرســتان ربــاط کریــم مــی باشــد . 
قاضی شعبه چهارم شهری شورای حل اختالف رباط کریم  8368

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سیاهکل 

ــد حــدود عمومــی  ــت آگهــی تحدی ــون ثب ــاده 14 قان ــق دســتور م طب
قســمتی از امــالک بخــش 16 گیــالن بــه شــرح زیــر آگهــی می گــردد . 
ــی 100 بخــش 16  1 – پــالک ثبتــی 950 مفــروز از 16 ســنگ اصل
ــای رامیــن  ــار در مالکیــت آق ــه حاجــی رودب ــع در قری گیــالن واق
ــه  ــاری ب ــر انب ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ــی ششــدانگ ی بهرام

ــع  ــر مرب ــاحت 427/98 مت مس
تاریخ تحدید حدود 98/9/28 روز پنجشنبه ساعت 9 صبح 

ــه  ــون ثبــت امــالک بدیــن وســیله ب ــذت بموجــب مــاده 14 قان ل
صاحبــان امــالک فــوق الذکــر و مجاوریــن آنهــا اعــالم مــی شــود 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور بهــم 
ــده  ــا نماین ــالک و ی ــان ام ــک از صاحب ــه هری ــانند و چنانچ رس
قانونــی انهــا در موقــع تحدیــد حــدود حاضــر نباشــند مطابــق مــاده 
ــرف  ــده از ط ــار ش ــدود اظه ــا ح ــا ب ــالک آنه ــت ام ــون ثب 15 قان
مجاوریــن تحدیــد حــدود خواهــد شــد . اعتــراض اشــخاص 
ــد  ــورد تحدی ــای م ــا پالکه ــی ب ــوق ارتفاق ــه حــدود  حق نســبت ب
بــر طبــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تعییــن حــدود و تنظیــم 
خواهــد  پذیرفتــه  30روز  مــدت  بــه  تحدیــدی  صورتمجلــس 
ــاده واحــد مورخــه  ــل م ــق تبصــره 2 ذی ــه طب ــح اینک شــد توضی
73/03/25 اعتــراض بــه تقاضــای ثبــت و تحدیــد حــدود ) 
ــرف  ــرض ظ ــط معت ــت ( توس ــون ثب ــواد 16 و 20 قان ــوع م موض
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی بــا 
ــی صــورت مــی  ــه ذیصــالح قضائ ــه مراجع ــم دادخواســت ب تقدی

ــار : 98/09/05 ــخ انتش ــرد . تاری پذی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

8381  همایون فالحتکار  

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سیاهکل 

ــد حــدود عمومــی  ــت آگهــی تحدی ــون ثب ــاده 14 قان ــق دســتور م طب
قســمتی از امــالک بخــش 16 گیــالن بــه شــرح زیــر آگهــی می گــردد . 
1 – پــالک ثبتــی 949 مفــروز از 16 ســنگ اصلــی 100 بخــش 16 
گیــالن واقــع در حاجــی رودبــار در مالکیــت آقــای رامیــن بهرامــی 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری بــه مســاحت 

1352/32 متــر مربــع  
تاریخ تحدید حدود 98/9/28 روز پنجشنبه ساعت 9 صبح 

ــه  ــون ثبــت امــالک بدیــن وســیله ب ــذت بموجــب مــاده 14 قان ل
صاحبــان امــالک فــوق الذکــر و مجاوریــن آنهــا اعــالم مــی شــود 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور بهــم 
ــده  ــا نماین ــالک و ی ــان ام ــک از صاحب ــه هری ــانند و چنانچ رس
قانونــی انهــا در موقــع تحدیــد حــدود حاضــر نباشــند مطابــق مــاده 
ــرف  ــده از ط ــار ش ــدود اظه ــا ح ــا ب ــالک آنه ــت ام ــون ثب 15 قان
مجاوریــن تحدیــد حــدود خواهــد شــد . اعتــراض اشــخاص 
ــد  ــورد تحدی ــای م ــا پالکه ــی ب ــوق ارتفاق ــه حــدود  حق نســبت ب
بــر طبــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تعییــن حــدود و تنظیــم 
خواهــد  پذیرفتــه  30روز  مــدت  بــه  تحدیــدی  صورتمجلــس 
ــاده واحــد مورخــه  ــل م ــق تبصــره 2 ذی ــه طب ــح اینک شــد توضی
73/03/25 اعتــراض بــه تقاضــای ثبــت و تحدیــد حــدود ) 
ــرف  ــرض ظ ــط معت ــت ( توس ــون ثب ــواد 16 و 20 قان ــوع م موض
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی بــا 
ــی صــورت مــی  ــه ذیصــالح قضائ ــه مراجع ــم دادخواســت ب تقدی

ــار : 98/09/05 ــخ انتش ــرد . تاری پذی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

8370  همایون فالحتکار  

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون بــه اســتناد رای شــماره 139860318013001386 مورخــه 
1398/05/27 اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
قانــون تعییــن تکلیــف ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
بــر یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت 269/38 متــر مربــع بــه 
ــی 97  ــروز از 18 ســنگ اصل ــی 1328 مف ــالک فرع شــماره پ
واقــع در قریــه چالکســرا بخــش 16 گیــالن در مالکیــت اقــای 
داود رافعــی ســیاهکل اســتقرار یافتــه تحدیــد حــدود پــالک 
فــوق هنــوز بعمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای کتبــی 
مالــک مذکــور تحدیــد حــدود ملــک فــوق در روز چهــار شــنبه 
ــک  ــوع مل ــح در محــل وق ــورخ 1398/9/27 ســاعت 9 صب م
شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه کســی نســبت بــه 
حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــالک فــوق واخواهــی داشــته باشــد 
ــدود  ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توان م
باســتناد مــاده 20قانــون ثبــت ظــرف ســی روز اعتــراض خــود 
را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد بدیهــی 
اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده 
نخواهــد شــد ضمنــا از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره 
ظــرف مــدت یکمــاه دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی 
تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی یــا نماینــده قانونــی 
ــدم  ــی ع ــه و گواه ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی توان وی م
تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد 
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر 

مقــررات ادامــه خواهــد داد . 
تاریخ انتشار :98/9/5

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
8379  همایون فالحتکار  

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون بــه اســتناد رای شــماره 139860318013001386 مورخــه 
1398/05/27 اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
قانــون تعییــن تکلیــف ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
ــه  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 204/76 مت ــاری ب ــاب انب ــر یــک ب ب
شــماره پــالک فرعــی 1329 مفــروز از پــالک 18 ســنگ اصلــی 
ــت  ــالن در مالکی ــش 16 گی ــرا بخ ــه چالکس ــع در قری 97 واق
ــد حــدود  ــه تحدی ــی ســیاهکل اســتقرار یافت ــای داود رافع اق
پــالک فــوق هنــوز بعمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای 
کتبــی مالــک مذکــور تحدیــد حــدود ملــک فــوق در روز چهــار 
ــوع  ــح در محــل وق ــورخ 1398/9/27 ســاعت 9 صب شــنبه م
ــی  ــه کس ــذا چنانچ ــد ل ــد آم ــل خواه ــروع و بعم ــک ش مل
ــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــالک فــوق واخواهــی  نســبت ب
داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
ــی  ــرف س ــت ظ ــون ثب ــاده 20قان ــتناد م ــدود باس ــد ح تحدی
ــید  ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــا ب ــود را کتب ــراض خ روز اعت
دریافــت نمایــد بدیهــی اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد 
مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد ضمنــا از تاریــخ تســلیم 
ــه  ــه ایــن اداره ظــرف مــدت یکمــاه دادخواســت ب اعتــراض ب
ــورت  ــر اینص ــد در غی ــم نمای ــی تقدی ــالح قضای ــع ذیص مرج
متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه 
مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت 
ــه  ــدون توجــه ب ــت ب ــد اداره ثب ــت تســلیم نمای ــه اداره ثب و ب
اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر مقــررات ادامــه خواهــد داد . 

تاریخ انتشار :98/9/5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 همایون فالحتکار  8378

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست ضمائم به 
کالســه پرونــده :98 پ 7 /833 وقــت رســیدگی 98/9/27 ســاعت 9 خواهــان مجیــد 

اریــا منــش خوانــده عزیــز صفــا خواســته مطالبــه خســارت 
ــه  ــت رســیدگی ب ــه جه ــوده ک ــان دادخواســتی تســلیم دادگاه هــای عمومــی نم خواه
شــعبه 7 پرنــد ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعییــن شــده بعلــت مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده بــه درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه و تجویــز مــاده 23 قانــون اییــن 
دادرســی مــدن یمراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود 
.تــا خوانــده از تاریــخ نشــر آخریــن ، ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن 
اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد و در 
ــاال جهــت رســیدگی حضــور بهــم رســاند چنانچــه بعــدا ابالغــی بوســیله  وقــت مقــرر ب

آگهــی الزم شــود فقــط یــک نوبــت منتشــر و مــدت ان ده روز خواهــد بــود . 
دفتر شعبه هفت شورای حل اختالف پرند  8369

شــرکت  مــاد  هــور  آب  پــی  شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
ــی  ــه مل ــت 13692 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ س
14008334630 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق 
ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــورخ  1398/08/21تصمیم ــاده م الع
ــد :  ــه آدرس جدی ــدان ب ــی درهم محــل شــرکت از آدرس قبل
اســتان همــدان، شــهر همــدان، بخــش مرکــزی، بلــوار شــهید 
زمانــی، کوچــه 8 متــری شــهید علــی اســدی پــور، پــالک 18، 
ــت و  ــر یاف ــتی 6517785536 تغیی ــد پس ــف ،ک ــه همک طبق

ــد.  ــالح گردی ــنامه اص ــه دراساس ــاده مربوط م
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

8389 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )671682(  

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون بــه اســتناد رای شــماره 139860318013001383 مورخه 
1398/05/27 اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
قانــون تعییــن تکلیــف ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
ــه  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 210/50 مت ــاری ب ــاب انب ــک ب ــر ی ب
شــماره پــاک فرعــی 1326 مفــروز از پــاک 18 ســنگ اصلــی 
ــت  ــان در مالکی ــش 16 گی ــرا بخ ــه چالکس ــع در قری 97 واق
ــد حــدود  ــه تحدی ــی ســیاهکل اســتقرار یافت ــای داود رافع اق
پــاک فــوق هنــوز بعمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای 
کتبــی مالــک مذکــور تحدیــد حــدود ملــک فــوق در روز چهــار 
ــوع  ــح در محــل وق ــورخ 1398/9/27 ســاعت 9 صب شــنبه م
ــی  ــه کس ــذا چنانچ ــد ل ــد آم ــل خواه ــروع و بعم ــک ش مل
ــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی  نســبت ب
داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
ــی  ــرف س ــت ظ ــون ثب ــاده 20قان ــتناد م ــدود باس ــد ح تحدی
ــید  ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــا ب ــود را کتب ــراض خ روز اعت
دریافــت نمایــد بدیهــی اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد 
مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد ضمنــا از تاریــخ تســلیم 
ــه  ــه ایــن اداره ظــرف مــدت یکمــاه دادخواســت ب اعتــراض ب
ــورت  ــر اینص ــد در غی ــم نمای ــی تقدی ــاح قضای ــع ذیص مرج
متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه 
مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت 
ــه  ــدون توجــه ب ــت ب ــد اداره ثب ــت تســلیم نمای ــه اداره ثب و ب
اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر مقــررات ادامــه خواهــد داد . 

تاریخ انتشار :98/9/5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 همایون فالحتکار  8377

   آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون بــه اســتناد رای شــماره139860318013001388 مورخــه 
1398/05/27 اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
قانــون تعییــن تکلیــف ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
ــه  ــع ب ــه مســاحت 206/72 متــر مرب ــاری ب ــاب انب ــر یــک ب ب
شــماره پــاک فرعــی 1327 مفــروز از پــاک 18 ســنگ اصلــی 
ــت  ــان در مالکی ــش 16 گی ــرا بخ ــه چالکس ــع در قری 97 واق
ــد حــدود  ــه تحدی ــی ســیاهکل اســتقرار یافت ــای داود رافع اق
پــاک فــوق هنــوز بعمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای 
کتبــی مالــک مذکــور تحدیــد حــدود ملــک فــوق در روز چهــار 
ــوع  ــح در محــل وق ــورخ 1398/9/27 ســاعت 9 صب شــنبه م
ــی  ــه کس ــذا چنانچ ــد ل ــد آم ــل خواه ــروع و بعم ــک ش مل
ــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی  نســبت ب
داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
ــی  ــرف س ــت ظ ــون ثب ــاده 20قان ــتناد م ــدود باس ــد ح تحدی
ــید  ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــا ب ــود را کتب ــراض خ روز اعت
دریافــت نمایــد بدیهــی اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد 
مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد ضمنــا از تاریــخ تســلیم 
ــه  ــه ایــن اداره ظــرف مــدت یکمــاه دادخواســت ب اعتــراض ب
ــورت  ــر اینص ــد در غی ــم نمای ــی تقدی ــاح قضای ــع ذیص مرج
متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه 
مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت 
ــه  ــدون توجــه ب ــت ب ــد اداره ثب ــت تســلیم نمای ــه اداره ثب و ب
اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر مقــررات ادامــه خواهــد داد . 

تاریخ انتشار :98/9/5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

8376  همایون فالحتکار 

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

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور 
مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر 
بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــون مذکــور در دو نوب ــه اســتناد مــاده 3 قان ب

جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه کاهدوز محله سنگ اصلی 96 بخش 16 گیان 

1 - پــاک 499 مفــروز از 5 در مالکیــت آقــای حســن کریمــی 
ــه  ــاری ب ــر انب ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع الحشــری ششــدانگ ی
ــی  ــین کریم ــوم حس ــت مرح ــع از مالکی ــاحت 472/14 مترمرب مس
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع و گواهــی آن را ب
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

تاریخ نوبت اول : 98/09/5 تاریخ نوبت دوم : 98/9/20
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 همایون فالحتکار  8375

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

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور 
مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر 
بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــون مذکــور در دو نوب ــه اســتناد مــاده 3 قان ب

جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه کاهدوز محله سنگ اصلی 96 بخش 16 گیان 

1 - پــاک 500 مفــروز از 5 در مالکیــت آقــای رســول کریمــی 
الحشــری ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثی 
بــه مســاحت 492/30 مترمربــع از مالکیــت مرحــوم حســین کریمــی 
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع و گواهــی آن را ب
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

تاریخ نوبت اول : 98/09/5 تاریخ نوبت دوم : 98/9/20
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 همایون فالحتکار  8374

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

نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــه اســناد  ــا ارائ ــل ب ــی آن متقاضــی ذی ــه اجرای ــن نام ــاده 13 آیی و م
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد 
مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی 

آگهــی مــی گــردد .
قریه چالکسرا محله سنگ اصلی 97 بخش 16 گیان 

1 - پــاک 1339 مفــروز از 74 در مالکیــت آقــای علــی کریمــی 
ــاختمان  ــاب س ــک ب ــر ی ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــت کاســگل  ــع از مالکی ــه مســاحت 229/26 مترمرب ــه ســاخت ب نیم

ــرائی  ــدی چالکس عب
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــل و ظــرف  ــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحوی خــود را ب
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و 
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس 
ــه صــدور  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــای م از تقاض

ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .
تاریخ نوبت اول : 98/09/5 تاریخ نوبت دوم : 98/9/20

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
8387  همایون فالحتکار  

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

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور 
مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر 
بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــون مذکــور در دو نوب ــه اســتناد مــاده 3 قان ب

جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه حاجی رودبار سنگ اصلی 100 بخش 16 گیان 

1 - پــاک 971 مفــروز از 23 در مالکیــت آقــای جــواد کمالــی زاده  
ــه مســاحت  ــاری ب ــر انب ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی

ــور  ــم پ ــت موســی ابراهی ــع از مالکی 210/57 مترمرب
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع و گواهــی آن را ب
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

تاریخ نوبت اول : 98/09/5 تاریخ نوبت دوم : 98/9/20
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 همایون فالحتکار  8386

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون بــه اســتناد آرا صــادره هیــات ســه نفــره موضــوع مــاده 2 قانــون 
ــه ســاماندهی  ــوادی ب ــون الحــاق م ــی قان ــه اجرای ــن نام ــاده 10 ایی و م
حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک 
شهرســتان ســیاهکل رای بــه صــدور ســند مالکیــت نســبت بــه تصرفــات 
اشــخاص صــادر گردیــده اســت .قریــه دیلمــان ســنگ اصلــی 11 بخــش 

16 گیــان 
تاریخ تحدید حدود 98/09/30 روز شنبه ساعت 10 صبح 

پــاک 1634 مفــروز از پــاک 263 در مالکیــت پرویــز نــوری خــرم رود 
ــماحت  ــه س ــاختمان ب ــر س ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
510/04 متــر مربــع و تحدیــد حــدود پاکهــای فــوق بعمــل نیامــده اســت 
ــل  ــوق در مح ــخ ف ــح تاری ــاعت 10 صب ــدود س ــد ح ــات تحدی ــذا عملی ل
ــذا چنانچــه کســی نســبت  وقــوع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد آمــد ل
بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی پاکهــای فــوق واخواهــی دارد مــی تــوان از 
تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود بــه اســتناد مــاده بیســت 
ثبــت ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن ادارع تســلیم 
ــد  ــارج از موع ــه اعتراضــات خ ــی اســت ب ــد بدیه ــت نمایی ــید دریاف رس
ــخ  ــد از تاری ــرض بای ــا معت ــد ضمن ــد ش ــر داده خواه ــب اث ــرر تریت مق
ــه  ــت ب ــاه دادخواس ــدت یکم ــرف م ــن اداره ظ ــه ای ــراض ب ــلیم اعت تس
مراجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمــوده و گواهــی تقدیــم دادخواســت 
ــا  ــند ی ــی س ــورت متقاض ــر اینص ــد در غی ــلیم نمای ــن اداره تس ــه ای را ب
ــی  ــه و گواه ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ــوان ب ــی ت ــی وی م ــده قانون نماین
تقدیــم دادخواســت را دریافــت نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه 

ــد داد.  ــررات انجــام خواه ــر مق ــی را براب ــات ثبت ــراض عملی اعت
تاریخ انتشار :98/9/5

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل – همایون فالحتکار8392

شماره مزایده :139804326033000172
تاریخ ثبت : 1398/08/19

تاریخ واقعی انجام مزایده :
وضعیت : تایید شده 

متن آگهی مزایده
آگهــی مزایــده مــال غیرمنقــول )اســناد رهنی(پرونــده کاســه 

9701048
ــاورزی  ــک کش ــه بان ــوق ل ــه ف ــی کاس ــده اجرائ ــب پرون ــه موج ب
بهــار و علیــه اســمعیلی وجــدی هویــدا و نبــی الــه فتحــی 
)راهــن( ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 190 متــر مربــع پــاک 
ــع در  ــی واق ــی مجــزی شــده از 1369 فرع ــی از 18 اصل 1535فرع
حومــه بخــش 2 همــدان نشــانی همــدان شــهرک اندیشــه خیابــان 
ســینا کوچــه ســینا 1 پــاک 132 و موضــوع ســند مالکیــت اصلــی 
بــه شــماره 504774 کــه در صفحــه 283 دفتــر امــاک 189 ذیــل  
ثبــت شــماره 49724 بنــام نبــی الــه فتحــی فرزنــد نصرالــه ثبــت 

ــده اســت. گردی
ــاک  ــه پ ــوار ب ــر دی ــماال:بطول 10 مت ــدود و مشــخصات : ش ــا ح ب
ــه پــاک 1536 فرعــی  ــوار ب ــر دی 1490 فرعــی شــرقا بطــول 19 مت
جنوبــا : بطــول 10متــر دیــوار بــه پــاک 1538 فرعــی غربــا بطــول 

ــری  ــان 12 مت ــه خیاب ــوار ب ــر درب و دی 19مت
ــی شــماره 3879 مورخــه 1392/01/26  ــه موجــب ســند رهن کــه ب
دفتــر خانــه 62 بهــار در رهــن بانــک کشــاورزی قــرار گرفتــه 
طبــق نظــر مــورخ 1397/07/26 کارشــناس رســمی بــه مبلــغ 
ــاختمان  ــکلت س ــت و اس ــده اس ــی ش ــال  ارزیاب 2/700/000/000ری
آجــری و ســقفها بصــورت طــاق ضربــی و فاقــد نمــا ســازی اســت  
ــامل دو  ــی آن ش ــد و اعیان ــال میباش ــدودا 20س ــا ح ــت بن و قدم
ــه  ــاب  راه پل ــا احتس ــات ب ــک از طبق ــر ی ــاحت ه ــه مس ــه ک طبق

ــر  ــرقی و معب ــمالی _ش ــتقرار آن ش ــع و اس ــر مرب ــدود 125 مت ح
ــر  ــه ســازی 2/50مت ــری میباشــد و مســاحت قســمت ت آن12 مت
ــر ســازی  ــا ســرامیک و زی ــه همکــف ب ــع میباشــد ،کــف طبق مرب
کــف طبقــه اول جهــت اجــرای  پارکــت آمــاده شــده بــود و هریــک 
ــام و  ــاب خــواب، حم ــی ، آشــپزخانه ،دو ب ــات دارای پذیرای از طبق
ســرویس بهداشــتی میباشــد . سیســتم گرمایشــی آن آبگرمکــن 
و بخــاری و سیســتم ســرمایش آن کولــر آبــی اســت. پــاک 
ــت  ــرق و گاز و آب )بصــورت مشــترک جه ــازات ب ــوق دارای امتی ف
هــر دو طبقــه( میباشــد .کــه بــه علــت عــدم انجــام تعهــد پــاک 
ــورخ 1398/09/24 در  ــنبه م ــی 12 روز یکش ــاعت 9 ال ــوق از س ف
اجــرای اســناد رســمی اداره ثبــت اســناد وامــاک همــدان واقــع در 
ــق  ــان از طری ــی زادی ــوار غن ــش بل ــان همــدان ســعیدیه باالنب خیاب
مزایــده بــه فــروش مــی رســد.مزایده از مبلــغ 2/700/000/000ریــال 
ــنهادی  ــت پیش ــن قیم ــه باالتری ــروع و ب ــی( ش ــغ کارشناس ) مبل
ــی  ــت بده ــر اســت پرداخ ــه ذک ــود .الزم ب ــی ش ــه م ــدا فروخت نق
هــای مربــوط بــه آب و بــرق وگاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق 
اشــتراک و مصرفــی در صــورت کــه مــورد مزایــده  دارای آنهــا باشــد 
و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ 
مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد 
ــازاد ،  ــود م ــز در صــورت وج ــده اســت و نی ــده مزای ــده برن ــه عه ب
وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده 
ــدا  ــده نق ــق مزای ــم عشــر و ح ــد و نی ــد ش ــده مســترد خواه مزای
وصــول مــی گردد.ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد، 
مزایــده روز  اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر 

ــف  1379  ــزار خواهــد شــد . م-ال برگ
تاریخ انتشار :1398/09/05 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

تولید آهن اسفنجی در اردکان از مرز یک میلیون تن گذشت 
مدیرعامل مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو اردکان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبانماه 

گذشته) هشت ماهه( میزان تولید آهن اسفنجی در واحد » مگامدول« احیای مستقیم این واحد به 
یک میلیون و 10 هزار تن رسید.

رسـول رسـتمی در نشسـت بررسی مشـکات واحدهای تولیدی 
اسـتان بوشـهر افـزود: ایـن آمـار نشـان می دهـد حداقـل 75 
درصـد اقتصـاد اسـتان بوشـهر فعال اسـت که سـهم بخش های 
خدمـات، صنعـت و کشـاورزی ایـن ایـن میـزان بـه ترتیـب 60، 
27 و 13 درصـد اسـت.وی بیـان کـرد: 70 واحـد تولیدی اسـتان 
بوشـهر که زیر مجموع دسـتگاه اجرایی شـامل شـیات، میراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع، جهـاد کشـاورزی و صنعـت، 
معـدن و تجـارت کمتر از ظرفیت اسـمی فعالیـت دارند که تعهد 
شده،اسـت 58 واحـد از این شـمار امسـال فعالیت خـود را ارتقا 
دهند.رسـتمی گفت: همچنین 452 واحد تولیدی اسـتان بوشهر 
نیـز راکد اسـت کـه توافق شده اسـت تا پایان سـال جـاری 148 
واحـد از رکـود خـارج شـود.وی بیان کـرد: عاوه برایـن 35 واحد 
تولیـدی اسـتان بوشـهر نیز بدلیـل پرداخـت نکـردن بدهی های 
خـود، توسـط بانک هـا تملک شده اسـت کـه با هماهنگـی انجام 
شـده قرار اسـت 12 واحد از این شـمار از تملک بانک ها خارج و 
به چرخه تولید بازگردند.رسـتمی ادامه داد: 15 واحد مشـکل دار 
و بحرانـی )بـا تعریف اینکه 2 ماه و یا بیشـتر حقـوق کارگران آن 
واحـد پرداخت نشـده باشـد( در اسـتان بوشـهر وجـود دارد که از 
ایـن شـمار مشـکات  6 واحد باید تا پایان سـال جـاری برطرف 
شـود.وی یادآور شـد: تعـداد واحدهای دولتی قابـل واگذاری در 
چهـار دسـتگاه شـیات، میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
دسـتی و سـازمان هـای جهـاد کشـاورزی 16 پـروژه اسـت که 11 

طـرح بایـد تا پایان سـال بـه بخش خصوصـی واگذار شـود.
رسـتمی بیـان کـرد: در حـوزه کشـاورزی 982 واحـد تولیـدی در 
اسـتان بوشـهر وجـود دارد کـه 637 واحـد آن فعـال اسـت و  از 
ایـن شـمار 66 واحـد کمتـر از ظرفیت اسـمی تولیـد می کنند که 
تـا پایـان سـال54 واحـد آن بـه ظرفیت اسـمی خواهد رسـید.

وی افـزود: 292 واحـد راکـد در حـوزه کشـاورزی وجـود دارد کـه 
114 واحـد قابـل احیـا اسـت و بایـد اقـدام الزم برای آنهـا انجام 
شود.رسـتمی گفـت: واحـد تملک شـده در حـوزه کشـاورزی 17 
مـورد اسـت کـه چهار واحـد آن بایـد براسـاس برنامه امسـال از 
تملک خارج شـود.وی در ارتباط با واحدهای در دسـت سـاخت 
در اسـتان بوشـهر گفـت: 168 طـرح ایـن اسـتان نیـز بـاالی 60 
درصـد پیشـرفت دارند کـه 86 پـروژه باید دهه فجـر بهره برداری 

شود.
رسـتمی اضافـه کـرد: در ارتبـاط بـا ارزیابی هـای انجـام شـده در 
اسـتان بوشـهر در ابتـدای سـال جـاری وزارت کشـور 20 محـور 
اولویـت دار اقتصـادی را ابـاغ کـرد کـه محـور نخسـت کل حـوزه 

رونـق تولیـد و رفـع موانـع تولیـد بود.

هـای  رقابـت  کـرد:  بیـان  خطیـب زاده  عبداالمیـر 
حضـور  بـا  کارون  جـام  شـطرنج  بین المللـی 
شـطرنج بازانی از کشـورهای دنیـا، اواخـر بهمـن مـاه 
امسـال در اهـواز برگـزار می شـود و بـه مـدت یـک 
هفتـه ادامـه خواهـد داشـت.رییس هیات شـطرنج 
خوزسـتان بیـان کـرد: ایـن رقابت هـا بـا توجـه بـه 
 C،B،A جـدول  سـه  در  بـازان  شـطرنج  ریتینـگ 
برگـزار خواهـد شـد کـه در پایـان نفـرات ایرانـی برتر 
مسـابقات بـه عضویـت تیـم ملـی در می آینـد.وی 
ادامـه داد: در جدول A این مسـابقات شـطرنج  بازان 
 B ریتینـگ باالی 2000 حضـور دارند؛ همچنین جدول
مربـوط بـه ریتینـگ 2000 - 1600 و جـدول C مربوط 

بـه رده سـنی زیـر 14 سـال اسـت. در ایـن رقابت هـا 
شـطرنج بازان عنوان دار ایران و همچنین اسـتاد بزرگ 
 هـای شـطرنج دنیا، حضـور خواهند داشـت و به طور 
قطـع ایـن موضـوع باعـث افزایـش سـطح کیفـی 
مسـابقات می شـود.خطیب زاده بـا اشـاره بـه اینکـه 
اهـواز موجـب  در  بین المللـی  رقابت هـای  برگـزاری 
ارتقاء سـطح فنی شـطرنج بازان و مربیان خوزسـتان 
می شـود افـزود: شـطرنج خوزسـتان در سـال های 
اخیـر عملکـرد درخشـانی داشـته و همیـن امر باعث 
شـد کـه میزبانی رقابت هـای جام کارون، بـار دیگر به 

اهواز سـپرده شـود.
وی گفـت: بـا توجـه به اینکـه رقابت های جـام کارون 

در سـطح بین المللـی برگـزار می شـود تمـام تـاش 
خـود را بـرای هـر چه بهتر برگـزار کردن ایـن رقابت ها 
خواهیـم داد. سـال گذشـته ایـن رقابت هـا بـا حضور 
بیـش از 300 شـطرنج باز از 19 کشـور دنیـا برگزار شـد 
کـه در پایـان با قهرمانـی ویتالی برنادسـکی به پایان 
رسـید و واهه دانیالیان از ارمنسـتان و شاهین لرپری 

زنگنـه مقام هـای دوم و سـوم را کسـب کردند. 
ادامـه داد: یـک دوره  رییـس شـطرنج خوزسـتان 
مسـابقات شـطرنج ریتد اسـتان بـا حضـور بیش از 
50 شـطرنج باز روز هشـتم آذر بـه میزبانـی ماثانـی 
برگـزار می شـود کـه در پایان بـه نفرات برتـر جوایزی 

اهـدا می شـود.

ــت:  ــنبه گف ــی زاده روز دوش ــه گلمغان ملک
ــا 15 و  ــغ 10  ی ــا مبال ــهیات ب ــن تس ای
ــان  ــه متقاضی ــان ب ــون توم ــا 50 میلی ی

ــت. ــده اس ــت ش پرداخ
مشــاغل  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
ــدک  ــهیات ان ــا تس ــد ب ــی می توان خانگ
ــم  ــی فراه ــرای متقاض ــغلی ب ــت ش فرص
متقاضــی   176 امســال  افــزود:  کنــد، 
پنــج  و  مســتقل  مجــوز  تســهیات 
ــت  ــتیبان دریاف ــهیات پش ــی تس متقاض

کردنــد.

وی از افــراد متقاضــی بــرای اشــتغال 
در رشــته های مختلــف صنایــع دســتی 
تســهیات  دریافــت  جهــت  خواســت 
تقاضــای خــود را بــه اداره کل میــراث 

فرهنگــی ارائــه دهنــد.
در ســال  تشــریح کــرد:  گلمغانــی زاده 
حــوزه  در  اشــتغال زایی  تولیــد  رونــق 
حمایــت  جدیــت  بــا  دســتی  صنایــع 

. د می شــو
ــگری  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
و صنایــع دســتی اســتان اردبیــل هــم از 

اشــتغال زایــی بــرای 301 نفــر از بانــوان 
ــر داد  ــن اســتان در  ســال جــاری خب ای
ــر  ــرای 809 نف ــن مــدت ب و گفــت: در ای
اشــتغال زایــی شــده کــه از ایــن تعــداد 

ــتند. ــوان هس 301 بان
از  نفــر   54 افــزود:  فاحــی  نــادر 
و  گردشــگری  بخش هــای  در  بانــوان 
بوم گــردی،  جملــه  از  ســرمایه گذاری 
و  شــده اند  شــاغل  اکوکمــپ  و  هتــل 
مابقــی فرصت هــای شــغلی در بخــش 

اســت. دســتی  صنایــع 
ــهیات  ــزان تس ــه می ــان اینک ــا بی وی ب
ارائــه شــده بــرای 809 نفــر بالــغ بــر 195 
ــتغال  ــت: اش ــت، گف ــال اس ــارد ری میلی
و  محــروم  مناطــق  در  بویــژه  زایــی 

می شــود. حمایــت  روســتایی 
در  برجســته  اســتان های  از  اردبیــل 

زمینــه صنایــع دســتی در ایران محســوب 
می شــود و دســتان هنرمنــدان در هــر 
منطقــه از ایــن اســتان از گذشــته های 
ایــن  در  ارزشــمند  آثــار  و  کاالهــا  دور 

می کننــد. خلــق  زمینــه 
اســتان  در  نفــر  هــزار   120 از  بیــش 
صنایــع  متنــوع  رشــته   62 در  اردبیــل 

دارنــد. اشــتغال  دســتی 
ــن،  ــرق نمی ــل، مع ــه اردبی ــرم و ملیل چ
ــم  ــال، گلی ــنگ خلخ ــرق س ــع و مع مرص
قالی بافــی،  جاجیم بافــی،  عنبــران، 
ــه،  ــراش شیش ــی، ت ــی، ورنی باف پاالزباف
چاقوســازی،  ســفالگری،  مســندبافی، 
جملــه  از  معــرق  کاشــی  و  قلم زنــی 
صنایــع دســتی معــروف اســتان اردبیــل 

ــت. اس

 اهواز میزبان مسابقات بین المللی شطرنج جام کارون شد

پرداخت 2۵ میلیارد ریال تسهیالت مشاغل 
خانگی در بخش صنایع دستی اردبیل

41هزار و 828 واحد مسکونی 
روستایی چهارمحال و بختیاری 

غیرمقاوم است
نشسـت هم اندیشـی  در  رئیسـی  سـهراب 
مدیـران دسـتگاه های اجرایـی عضو شـورای 
هماهنگـی مدیریـت بحـران چهارمحـال و 
بختیـاری بـا خبرنـگاران اسـتان تاکیـد کرد: 
هم اینـک 83 هـزار و 320 واحـد مسـکونی 
روسـتایی در ایـن اسـتان وجـود دارد کـه از 
ایـن تعـداد 41 هـزار و 492 واحد مسـکونی 
برابـر 49.8 درصـد بـا پرداخت 4 هـزار و 500 
میلیارد ریال تسـهیات بانکی مقاوم سـازی 

و ایمن شـده اسـت.
واحدهـای  وجـود  تصریـح کـرد:  رئیسـی 
می توانـد  غیرمقـام  روسـتایی  مسـکونی 
خسـارت های ناشـی از حوادث غیرمترقبه را 

چنـد برابـر افزایـش دهـد.
وی یـادآور شـد: بـرای تمامـی متقاضیـان 
بازسـازی، نوسـازی و مقاوم سازی واحدهای 
بانکـی  تسـهیات  روسـتایی  مسـکونی 
ارزان قیمـت و کمک هـای باعـوض پرداخت 
خواهـد شـد.مدیرکل بنیـاد مسـکن انقاب 
اسـامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
تاکنـون 15 هـزار و 500 واحـد مسـکونی در 
شـهرهای زیـر 25 هـزار نفر جمعیت اسـتان 
بـا پرداخـت یک هـزار و 500 میلیـارد ریـال 
تسـهیات بانکی مقاوم سـازی شـده اسـت.
وی گفـت: 85 روسـتای در معـرض خطـر 
چهارمحـال و بختیـاری در سـال های قبـل 
بـه 55 نقطـه امـن منتقل و جابجا شـده اند.
رئیسـی تاکیـد کـرد: چهارمحـال و بختیاری 
هم اینک 47 روسـتای در معـرض خطر دارد 
که در سـفر معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور بـه اسـتان 
قرار شـد برای جابجایی این روسـتاها اعتبار 
الزم اختصـاص یابد.وی افزود: در سـیل بهار 
ریـال  میلیـارد  و 120  سـال جاری یک هـزار 
خسـارت بـه 3 هـزار و 61 واحـد مسـکونی 
در 37 شـهر زیـر 25 هـزار نفـر جمعیـت و 
501 روسـتای چهارمحـال و بختیـاری وارد 
شـد.مدیرکل بنیاد مسـکن انقاب اسـامی 
چهارمحـال و بختیـاری تصریـح کـرد: بـرای 
احـداث هـر واحـد مسـکونی خسـارت دیده 
روسـتایی اسـتان در سـیل بهار امسـال 400 
میلیـون ریال تسـهیات ارزان قیمـت بانکی 
و 100 میلیـون ریال کمـک باعوض پرداخت 

می شـود.

75 درصد واحدهای  چهارمحال و بختیاری
تولیدی استان بوشهر 

فعال است

رنا
 ای

س:
عک

دغدغه   های صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی

هم اکنون 18 مرکز خرید حمایتی زعفران در شهرستان های خراسان رضوی فعال هستند و خرید محصول از کشاورزان را انجام می دهند

غامرضـا میـری روز دوشـنبه در این باره 
بـه خبرنـگار ایرنـا گفـت: از آنجا کـه هنوز 
فصل برداشـت زعفـران به پایان نرسـیده 
اسـت نمـی تـوان آمـار دقیقـی از میـزان 
امـا  داد  ارائـه  محصـول  ایـن  برداشـت 
99 درصـد از کشـاورزان خراسـان رضـوی 
تولید زعفران امسـال را به مراتب بیشـتر 

از سـال گذشـته دانسـته اند.
وی ادامـه داد: فصـل اوج کار بـازار زعفران 
بـه لحـاظ صـادرات و خریدهـای خانگی 
پاییـز اسـت و بـا اینکـه امسـال محصول 
خوبـی برداشـت شـده اسـت امـا فروش 
و  اسـت  ضعیـف  بـازار  در  ریـز  ُخـرده 
وضعیـت اقتصـادی اجـازه نمـی دهد که 

مـردم ماننـد گذشـته زعفـران بخرنـد.
فروشـندگان  صنـف  اتحادیـه  رئیـس 
زعفـران مشـهد مشـکل اصلـی در حـوزه 
زعفـران را صـادرات آن دانسـت و گفـت: 
هرچنـد امسـال صـادرات زعفران شـرایط 
مطلوبـی دارد امـا گمـرک از ارائـه آمـار در 

ایـن خصوص خـودداری می کنـد از این 
رو نمـی توان آمار متقنـی از صادرات این 
محصـول در اختیـار داشـت و بر اسـاس 
آن برنامـه ریـزی و تصمیـم گیـری کـرد.
میـری افـزود: نیاز بـه ارائه آمـار صادرات 
زعفـران براسـاس نرخ دالری آن نیسـت 
و همیـن کـه گمـرک مقـدار صـادرات و 
کشـور مربوطـه کـه صـادرات زعفـران بـه 
آن انجـام گرفته اسـت را به شـورای ملی 
زعفـران ارائـه دهـد کفایت مـی کند و می 
تـوان بـرای رفع مشـکات و توسـعه بازار 

تصمیمـات جدیـد اتخـاذ کرد.
وی قاچـاق زعفـران را از دیگـر مشـکات 
ایـن بخـش ذکـر و بیـان کـرد: در کنـار 
صـادرات قانونـی زعفـران، ایـن محصول 
بـه دالیـل مختلـف از کشـور قاچـاق می 
شـود که موجب شـده اکثر صادرکنندگان 
قدیمـی زعفـران خانـه نشـین شـوند و 
زعفـران  رقیـب،  کشـورهای  متاسـفانه 
ایـران را بـه صورت قاچاق از کشـور خارج 

مـی کننـد و بـا برند کشـور خـود آن را در 
اختیـار مشـتریان قدیمی ایـران قرار می 
دهنـد کـه این جـای بسـی تاسـف دارد.
فروشـندگان  صنـف  اتحادیـه  رئیـس 
زعفـران مشـهد گفـت: شـرایط بـه گونـه 
ای اسـت کـه صادرکنندگانـی که 20 سـال 
کار صـادرات انجـام می دادنـد و با صرف 
سـرمایه شـخصی بازاری برای خودشـان 
از دور  بایـد  اکنـون  بودنـد  ایجـاد کـرده 
تماشـا کننـد کـه چه طـور رقبـای خارجی 
زعفران مشـتریهای قدیمی صادرکنندگان 

ایرانـی را بـه دسـت مـی آورنـد.
و  زعفـران  صـادرات  افـزود:  میـری 
آن  صـادرات  از  حاصـل  ارز  بازگردانـدن 
بـرای  را  دشـواری  شـرایط  کشـور  بـه 
صادرکننـدگان قدیمی زعفـران ایجاد کرده 
اسـت و آنـان بـه شـکل دائمـی از سـوی 
بانـک مرکـزی تهدیـد می شـوند کـه اگر 
ارز را برنگرداننـد بـه دسـتگاه قضا معرفی 

مـی شـوند.

قبـل  چنـدی  مقامـات،  داد:  ادامـه  وی 
اعـام کردنـد کـه مقـدار زیادی صـادرات 
از کشـور انجـام شـده اما ارزی به کشـور 
برگردانـده نشـده و افـرادی کـه صـادرات 
را انجـام داده انـد نیـز قابـل شناسـایی 
نیسـتند کـه ایـن موضـوع دلیـل اصلـی 
در  مرکـزی  بانـک  گیریهـای  سـخت 
از  حاصـل  ارز  برگردانـدن  خصـوص 

صـادرات بـه کشـور اسـت.
نایـب رئیس شـورای ملی زعفـران گفت: 
بـرای  زعفـران  صـادرات  حیـث  ایـن  از 
صادرکننـدگان مشـکل سـاز شـده و دو 
یـا سـه نفـر از صادرکننـدگان ممنـوع از 

فـروش شـده انـد.
میـری افزود: صادرکننـدگان زعفران نمی 
گوینـد کـه  ارز حاصـل از صـادرات را بـه 
کشـور بـاز نمـی گرداننـد بلکـه آنـان قادر 
نیسـتند که ارز را برگرداننـد زیرا این افراد 
مـورد  در  مهارتـی  هسـتند،  صادرکننـده 
چگونگـی واردات کاال ندارنـد و از سـویی 
دیگـر انجـام واردات بـرای آنهـا زمـان بر 
اسـت و نمـی توانند وقتی کـه باید صرف 
فـروش زعفـران و صـادرات مجـدد ایـن 
محصـول کننـد را در واردات هـدر دهنـد.

وی پیشـنهاد کـرد برای حل این مشـکل 

صادرکننـدگان زعفـران در کشـوری کـه به 
آن محصـول خـود را صـادر کـرده انـد ارز 
حاصـل از صـادرات خـود را به طـور کامل 
بـه هـر بانـک و صرافـی ای کـه دولـت 
تاییـد کندیـا واردکنندگانی که مـورد تایید 

بانـک مرکـزی هسـتند تحویـل دهند.
129 هـزار بهـره  بـردار بخـش کشـاورزی 
خراسـان رضـوی در حـوزه تولیـد زعفران 
فعالیت دارند و سـطح زیرکشـت زعفران 
در خراسـان رضوی طی سـال گذشته 87 
هـزار و 750 هکتـار بـود کـه از این سـطح 
298 تن محصول برداشـت شـد. امسـال 
از مـزارع خراسـان  نیـز 90 هـزار هکتـار 
اختصـاص  زعفـران  بـه کشـت  رضـوی 
یافـت کـه هنـوز آمـار کلـی برداشـت آن 

گـردآوری نشـده اسـت.
خریـد حمایتـی زعفـران از 10 آبـان مـاه 
کنونـی در ایـن اسـتان آغـاز شـده  اسـت 
و  تـا پایـان آذر مـاه ادامـه دارد و به گفته 
مدیر سـازمان تعاون روسـتایی خراسـان 
رضـوی 22 تـن زعفـران در قالـب طـرح 
تعـاون  شـبکه  توسـط  حمایتـی  خریـد 
روسـتایی اسـتان ظـرف سـه هفتـه آبان 
ماه گذشـته از کشـاورزان خراسان رضوی 

خریداری شـده اسـت.

ته
نک

نایـب رئیـس شـورای ملـی زعفـران گفـت: از این حیث صـادرات 
زعفـران بـرای صادرکنندگان مشـکل سـاز شـده و دو یا سـه نفر از 

صادرکننـدگان ممنـوع از فـروش شـده اند.
میـری افـزود: صادرکنندگان زعفـران نمی گویند کـه  ارز حاصل از 
صـادرات را بـه کشـور باز نمـی گردانند بلکـه آنان قادر نیسـتند که 
ارز را برگرداننـد زیـرا این افراد صادرکننده هسـتند، مهارتی در مورد 
چگونگـی واردات کاال ندارنـد و از سـویی دیگـر انجـام واردات برای 
آنهـا زمـان بـر اسـت و نمـی توانند وقتـی کـه باید صـرف فروش 
زعفـران و صـادرات مجـدد ایـن محصـول کننـد را در واردات هدر 

دهند.
وی پیشـنهاد کرد برای حل این مشـکل صادرکننـدگان زعفران در 
کشـوری کـه بـه آن محصول خـود را صادر کـرده انـد ارز حاصل از 
صـادرات خـود را بـه طور کامل به هـر بانک و صرافـی ای که دولت 
تاییـد کندیـا واردکنندگانـی کـه مورد تاییـد بانک مرکزی هسـتند 

دهند. تحویل 

مفقودیت برگ سبز
ــز  ــگ قرم ــه رن ــدل 1383 ب ــد م ــبز پرای ــرگ س ب
روشــن متالیک شــماره متــور 00653879 شــماره 
شاســی s1442282168452 و شــماره پــالک 52 
س 493  ایــران 75 بــه نــام علــی پاکــروان فرزند 
ــود  ــی 3040303341 مفق ــماره مل ــه ش ــن ب حس

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت
رفسنجان

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

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور 
مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر 
بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــون مذکــور در دو نوب ــه اســتناد مــاده 3 قان ب

جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه کوجیل سنگ اصلی 86 بخش 16 گیان 

ــان   ــد بهری ــای مجی ــت آق ــروز از 85 در مالکی ــاک 452 مف 1 - پ
ــاحت 214/51  ــه مس ــاری ب ــا انب ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش

ــور  ــمی پ ــه قاس ــمیع ال ــت س ــع از مالکی مترمرب
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع و گواهــی آن را ب
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

تاریخ نوبت اول : 98/09/5 تاریخ نوبت دوم : 98/9/20
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور 
مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر 
بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــون مذکــور در دو نوب ــه اســتناد مــاده 3 قان ب

جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه چالکسرا سنگ اصلی 97 بخش 16 گیان 

ــی   ــی کریم ــای عل ــت آق ــروز از 63 در مالکی ــاک 1305 مف 1 - پ
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 

ــور  ــه ســیدنی ن ــت ســیده فاطم ــع از مالکی 145/67 مترمرب
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع و گواهــی آن را ب
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

تاریخ نوبت اول : 98/09/5 تاریخ نوبت دوم : 98/9/20
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور 
مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر 
بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــون مذکــور در دو نوب ــه اســتناد مــاده 3 قان ب

جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه پله شاه سنگ اصلی 21 بخش 16 گیان 

1 - پــاک 30 مفــروز از 18 در مالکیــت آقــای محمدرضارجبــی  
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه شــرط تجمیــع بــا پــاک مجــاور 
ــی  ــعبان ضمام ــوم ش ــت مرح ــع از مالکی ــاحت 500 مترمرب ــه مس ب
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع و گواهــی آن را ب
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

تاریخ نوبت اول : 98/09/5 تاریخ نوبت دوم : 98/9/20
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

8382  همایون فالحتکار  

   آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون بــه اســتناد رای شــماره139760318013002279 مورخــه 
1398/02/08 اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
قانــون تعییــن تکلیــف ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
ــه  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 6691/04 مت ــاری ب ــاب انب ــر یــک ب ب
شــماره پــاک فرعــی 410 مفــروز از پــاک 33 ســنگ اصلــی 
95 واقــع در قریــه بشــار رودبــار بخــش 16 گیــان در مالکیــت 
اقــای حمیدرضــا عیســی نــژاد بیدرونــی اســتقرار یافتــه تحدیــد 
ــه  ــا ب ــذا بن ــده اســت ل ــل نیام ــوز بعم ــوق هن ــاک ف حــدود پ
ــوق  ــک ف ــدود مل ــد ح ــور تحدی ــک مذک ــی مال ــای کتب تقاض
ــح در محــل  ــورخ 1398/9/30 ســاعت 10 صب ــنبه م در روز  ش
وقــوع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه کســی 
ــوق واخواهــی  ــاک ف ــی پ ــوق ارتفاق ــه حــدود و حق نســبت ب
داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
تحدیــد حــدود باســتناد مــاده 20قانــون ثبــت ظــرف ســی روز 
اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت 
ــرر  ــد مق ــارج از موع ــات خ ــه اعتراض ــت ب ــی اس ــد بدیه نمای
ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد ضمنــا از تاریــخ تســلیم اعتراض 
ــع  ــه مرج ــت ب ــاه دادخواس ــدت یکم ــرف م ــن اداره ظ ــه ای ب
ــر اینصــورت متقاضــی  ــد در غی ــم نمای ــی تقدی ذیصــاح قضای
یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه 
و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه اداره ثبــت 
تســلیم نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات 

ــه خواهــد داد .  ــررات ادام ــر مق ــی را براب ثبت
تاریخ انتشار :98/9/5

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
8395  همایون فالحتکار 

   آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون بــه اســتناد رای شــماره139860318013001542 مورخــه 
1398/06/07 اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
قانــون تعییــن تکلیــف ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
ــه  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 240/10 مت ــاری ب ــاب انب ــک ب ــر ی ب
شــماره پــاک فرعــی 4527 مفــروز از پــاک 39 ســنگ 
اصلــی 31 واقــع در قریــه کلســر بخــش 16 گیــان در مالکیــت 
اقــای حســین تیموریــان اســتقرار یافتــه تحدیــد حــدود 
پــاک فــوق هنــوز بعمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای 
کتبــی مالــک مذکــور تحدیــد حــدود ملــک فــوق در روز  شــنبه 
ــک  ــوع مل ــح در محــل وق ــورخ 1398/9/30 ســاعت 10 صب م
شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه کســی نســبت بــه 
حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد 
ــدود  ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توان م
باســتناد مــاده 20قانــون ثبــت ظــرف ســی روز اعتــراض خــود 
را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد بدیهــی 
اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده 
نخواهــد شــد ضمنــا از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره 
ظــرف مــدت یکمــاه دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی 
تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی یــا نماینــده قانونــی 
ــدم  ــی ع ــه و گواه ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی توان وی م
تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد 
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر 

مقــررات ادامــه خواهــد داد . 
تاریخ انتشار :98/9/5

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
8394  همایون فالحتکار 

   آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون بــه اســتناد رای شــماره139860318013001543 مورخــه 
1398/06/07 اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
قانــون تعییــن تکلیــف ششــدانگ یــک قطعــه زمین مشــتمل 
بــر یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت 232/97 متــر مربــع بــه 
شــماره پــاک فرعــی 4528 مفــروز از پــاک 39 ســنگ 
اصلــی 31 واقــع در قریــه کلســر بخــش 16 گیــان در مالکیــت 
ــدود  ــد ح ــه تحدی ــتقرار یافت ــان اس ــین تیموری ــای حس اق
پــاک فــوق هنــوز بعمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای 
کتبــی مالــک مذکــور تحدیــد حــدود ملــک فــوق در روز  شــنبه 
ــح در محــل وقــوع ملــک  مــورخ 1398/9/30 ســاعت 10 صب
شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه کســی نســبت بــه 
حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد 
ــدود  ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توان م
باســتناد مــاده 20قانــون ثبــت ظــرف ســی روز اعتــراض خــود 
را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد بدیهــی 
اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده 
نخواهــد شــد ضمنــا از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره 
ظــرف مــدت یکمــاه دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی 
تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی یــا نماینــده قانونــی 
ــدم  ــه و گواهــی ع ــه دادگاه مربوطــه مراجع ــد ب ــی توان وی م
تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد 
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر 

مقــررات ادامــه خواهــد داد . 
تاریخ انتشار :98/9/5

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
8393  همایون فالحتکار 
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 ســه شــنبه 05 آذر  1398     ســال پانزدهــم      شــماره پیاپــی 1601

سال گذشته در چنین روزی 

پیام ما به اعتبار ارزی الزم برای 
تخریب مدارس فرسوده پرداخته بود.

بهار ... آن سوی دیوار 
22 آذر در فرهنگسرای ارسباران 

اجرا می شود.

کنسرتسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله موفقیت منتشر شد.

لباس جدید پادشاه 
تا 15 آذر در تماشاخانه سنگلج 

در حال اجرا است.

کاشی هفتم 
تا 05 آذر در گالری سرزمین هنر 

در حال اجرا است.

فانفار 
تا 05 آذر در تئاتر هامون در حال اجرا است.

فکر می کنم اگه من به هر دری زدم و اونی 
نشد که می خواستم بشه البد قسمت خرافه 

نیست!

شهرزاد

نمایشگاهنمایشنمایش دیالوگ

وز 
یر
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ما 

م 
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کتاب 

نگاهـی به رمان کاج ها وارونه اند

رهـام بـه همـراه یـک گـروه تحقیقاتـى، بـه انگلسـتان جنـگ 
زده آمـده تـا دربـاب آثار ادبـى کهـن ایرانى تحقیـق و تفحص 
او را بـه سـوى  کنـد. امـا طولـى نمـى کشـد کـه سرنوشـت 
روسـتایى کوچـک رهنمـون مـى کنـد، تـا بـار دیگـر خاطـرات 
دود زده و گذشـته ى دردآورش بـا او دسـت بـه گریبـان شـوند.
بحبوحـه ى جنـگ  در  و  بیسـتم  پرتاطـم  قـرن  در  داسـتان 
جهانـى دوم اتفـاق مـى افتـد. مـردى کـه همـراه بـا هیئـت 
تحقیقـى راهـى انگلسـتان جنـگ زده شـده، بـه دنبـال اثـرى 
در بـاب مینیاتـور، راهـى روسـتایى نیمـه متـروک مـى شـود.
ادراکات  ناپایـدارى  و  واقعیـت  و  خیـال  آمیختگـى  هـم  در 
رهـام، فضایـى سـورئال، گـره خـورده در تیرگى دنیـاى واقعى 

را بـه مخاطـب مـى نمایانـد.

قسمت هایی از متن کتاب داستان 
کتاب کاج ها وارونه اند

در مـورد صبـح چـه مـى تـوان گفت؟ صبـح هر یـک از آدم عا 
همچـون ظهـر و شبشـان بـا یکدیگـر متفاوت اسـت، ولى قرار 
نیسـت آدمـى ایـن را بـراى هـر کی و ناکسـى مو به مو شـرح 
بدهـد. اگـر هـم دیوانـه اى چنین قصـدى کند، چه بسـا گوش 

شـنوایى در کار نباشد.
جبـر بـى چـون و چـراى کسـى شـدن. انـگار این اصلـى ترین 
هـدف مـادر در قبـال پسـرش بـود. هرچـه مـاه بانـو دایـره ى 
تفریـح هـاى او را محدودتـر مـى کـرد، بیشـتر بـه کتـاب هـا 
و بـه خصـوص داسـتان هـاى درونشـان چنـگ مـى انداخت. 
خـود را غوطـه ور در دنیـاى پـر رمـز و رازشـان مـى کـرد و نـه 
تنهـا مواخـذه نمـى شـد، بلکـه بیشـتر و بیشـتر هـم تشـویق 
مـى شـد. در نوجوانـى برعکـس کودکـى به موجـودى خجالتى 
هیـچ  همسـاالنش  برخـاف  و  بـود  شـده  تبدیـل  منـزوى  و 
دوسـتى نداشـت. آدم هـا را بیشـتر از درون کتـاب هـا مـى 
شـناخت. گاهـى پـدر بـر او خرده مـى گرفت که چـرا در حضور 
مهمـان هـا حـرف از دهانـش بیـرون نمـى آیـد یـا چـرا بـا 
حسـن، پسـر آقـا مـراد همسـایه شـان، تیلـه بـازى و تـوپ 
بـازى نمـى کنـد، امـا در مجمـوع چـون سـر بـه زیر بود،کسـى 
چنـدان پاپیچـش نمـى شـد؛ بمانـد کـه بعدتـر دریافـت کـه 
کتـاب هـا ماجراهایـى هـزاران بـار جـذاب تـر از آنچه پسـراِن 
پشـت لـب سـبز شـده در ذهـن بـراى خـود مـى سـازند، بـه 

آورند. ارمغـان مـى 
چطـور مـى شـد مـردم را شـناخت وقتـى اغلـب اوقـات آدم 
هـا دوسـت دارنـد آن طـور دیـده شـوند کـه مـى خواهنـد، نـه 
آن طـور کـه واقعـا هسـتند؟ بایـد در صفحـات تاریـخ به عقب 
کجـا  از  پیـدا کـرد کـه  را  نقصـان  ایـن  و سرمنشـا  برگشـت 

آدمیـزاد تصمیـم گرفـت هـر چیـزى جـز خـودش باشـد.
جایـى خوانـده بـود کـه دیوانگـى همـان واقعیتـى اسـت کـه 
بـراى فـرد جنـون زده  بـه شـکلى مجـزا و مخصـوص فقـط 
رخ مـى دهـد و از ایـن رو کـه دیگـران نمـى تواننـد بـه چنین 
واقعیتـى دسـت یابنـد، فـرد را دیوانـه خطـاب مـى کننـد تا با 

ایـن برچسـب تکلیـف او را در پیـش خـود یکسـره کننـد.
آدم ها با حرص بیگانه نیسـتند و زشـتى اش را مى شناسـند، 
امـا هیـچ کـس تـاب تحمل زشـتى هـاى دیگرى را نـدارد. در 
این میان شـرافت مسـئله ى بزرگى اسـت. سـخت به دسـت 
مـى آیـد و آسـان از بین مى رود. درسـت به همان آسـانى که 
لباسـى سـپید، لکـه ى کوچکـى از آلودگـى را در چشـم خلـق 

بـاز مـى تاباند و اسـباب سـرافکندگى صاحبش مى شـود.

کاج ها وارونه اند
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