
دخالت دولت به بازار مسکن 
آرامش می دهد؟
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و  پرالتهـاب  روزهـای  یک سـال گذشـته  طـول  در  مسـکن  بـازار 
کم سـابقه ای را تجربه کرده اسـت. جهش شـدید قیمت مسـکن به 
ویژه در کالنشـهرها بر اثر نوسـانات ارزی و هجوم نقدینگی به سـمت 
ایـن بـازار باعـث شـده تـا نگرانی هـا نسـبت بـه تامیـن نیاز مسـکن 

جامعـه بیشـتر از هـر زمـان دیگـری دامن زده شـود.
بازار مسـکن همـواره یکی از پیچیده تریـن و تاثیرگذارتریـن بازارها در 
اقتصـاد ایـران بـوده و فاکتورهـای موثر بر آن در سـطوح خـرد و کالن 
بسـیارند. بـازار مذکـور بـا مشـخص پس لرزه هـای تورمـی، بـا افـت 
شـدید معامـالت در یکـی دو مـاه گذشـته روبـه رو شـده و به بـازاری 
بـا وضعیـت خـاص تبدیـل شـده کـه تـا پیـش از ایـن نمونـه آن را 

نداشـته ایم.
درک پیچیدگـی سیسـتم های اقتصـادی – اجتماعـی کـه روز به روز 
هـم افزایـش می یابـد، ضرورتـی اجتناب ناپذیـر اسـت. اگرچـه بروز 
چنیـن شـرایطی در بـازار مسـکن تنهـا معلول شـوک سـرازیر شـدن 
سـیالب نقدینگـی نبوده، بلکـه سیاسـت های کالن اقتصـادی دولت 
نیـز در ایـن زمینـه نقـش داشـته اسـت. در چنیـن آشـفته بـازاری، 
سیاسـت گذار بخش مسـکن به دنبال اجرا طرح ها و سیاسـت هایی 
اسـت کـه بـه ایـن بـازار سـامان بخشـد. ظواهـر امر نیـز گویـای این 
اسـت کـه نسـخه درمانـی جدیدی هـم در کار نیسـت و قرار اسـت با 
همـان نسـخه های نخ نمـا شـده و شکسـت خورده گذشـته بـه طور 

موقـت مرهمـی بـر دردهـا آن بگذارند.
متاسـفانه گسـتردکی موضوعـات اقتصـادی – اجتماعـی جامعـه از 
یک سو و انتظار معجزه از دولتمردان که ریشه در رویکردهای تاریخی 
و رفتارهای گذشـته مسـووالن بـدون توجه به قیـد و محدودیت های 
خـارج از سیاسـت گذاری دارد از سـوی دیگـر، دولتمـردان را وادار بـه 

اتخاذ تصمیمات کارشناسـی نشـده یا کم مطالعه کشـانده اسـت.
کمبـود مسـکن بـا وجود دخالـت دولت های نهـم و دهم که قـرار بود 
هـر خانـوار صاحـب یـک واحـد مسـکونی شـود، روز بـه روز در حـال 

افزایش بیشـتری است.
دولـت حسـن روحانـی انتظـارات تنـدی بـه دولت قبـل در خصوص 
مقولـه مسـکن مهر و افزایـش نقدینگـی داشـت. به همیـن جهت از 
تـرس این کـه مبـادا خود متهم به این موضوعا شـود، سیاسـت هایی 
در دوره اول خـود در پیـش گرفـت کـه از ایـن تـرس فـرار کنـد. 
تالش هـای بسـیار بـرای تک رقمی کردن نـرخ تورم و بیـکاری و رونق 
اشـتغال در کوتاه مدت بدون حل ریشـه ای مشـکالت و برطرف کردن 
موانـع تولیـد و بهبـود فضای کسـب وکار. هـر چند تالش هـای دولت 
روحانـی در آن روزهـا تـا انـدازه ای جـواب داد، ولی بـا ورود ترامپ به 
کاخ سـفید و برهـم زدن بـازی برجـام همه چیـز به ناگهـان دود و به 

هـوا رفت.
چنـد ماهـی اسـت که دوبـاره بحث دخالـت دولت در بازار مسـکن از 
بـازار سـاخت و سـاز تـا اجاره زیاد شـنیده می شـود. ایـن مداخله در 
حالی دوباره رسـانه ای شـده که دولت اول حسـن روحانی به شـدت 
مخالـف مسـکن مهر و دخالـت دولت در بازار مسـکن بـود. به همین 
دلیـل اسـت که این چرخـش ناگهانی دولت سـواالت بسـیاری را به 

وجود آورده اسـت.
تجربه های سـایر کشـورها بارها و بارها نشـان داده که حضور فیزیک 
دولـت در بخـش اجرایـی همچـون قیمت گـذاری یـا تولید مسـکن 
نتیجه خوشـایندی نداشـته اسـت. باید پذیرفت که حضور و دخالت 
دولـت در بخـش اجرایـی و ساخت وسـاز حرکتی بیهوده و شکسـت 
خـورده اسـت و نه تنهـا منافع انتظـاری را بـه دنبال نـدارد، بلکه باعث 
برهـم زدن تعـادل در ایـن بـازار کلیـدی اقتصـاد می شـود. البتـه تنها 
مطالعـه تجربه کشـورهای خارجـی تاییدکننده این واقعیت نیسـت، 
بلکـه در کشـورمان در ۴۰ سـال گذشـته بـا مرور تجربه هـای متفاوت 
دخالـت در بـازار مسـکن می توانیـم پـی ببریـم کـه هـر وقـت دولت 
بـه مداخلـه مسـتقیم و فیزیکـی رو آورده، نتیجـه ای به جـز ناکارایی، 
التهـاب بـازار و نـزول کیفیـت عرضه مسـکن نداشـته اسـت. یکی از 
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سرکشی مالیات به حساب های بانکی
اخذ مالیات از طریق بررسی حساب های بانکی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است

بـه گفتـه احمدرضـا الهیجـان زاده -معـاون محیـط زیسـت 
دریایی و تاالب های سازمان حفاظت محیط زیست پروتکل 
حفاظـت از تنـوع زیسـتی الحاقـی به کنوانسـیون تهـران در 
هیـات دولت به تصویب رسـیده و بـرای تصویب به مجلس 
 شـورای اسـالمی ارسـال شـده کـه در حـال بررسـی اسـت.
بـه گـزارش پایـگاه اطـالع رسـانی سـازمان حفاظـت محیط 
زیسـت، هم زمـان بـا الزم االجرا شـدن کنوانسـیون تهـران در 
21 مـرداد 1385 ایـن تاریخ به عنـوان روز دریای خزر نامیده 
شـد و به همین مناسـبت هر سـاله مراسـم بزرگداشـتی با 
هـدف مدیریـت افـکار عمومی و آشـنا کـردن جوامع محلی 
حاشـیه خزر با اهداف کنوانسـیون تهران در کشـورهای عضو 
برگزار می شـود کـه احمدرضا الهیجـان زاده معاون سـازمان 
محیـط زیسـت در این بـاره اعالم کرده مراسـم گرامیداشـت 
روز دریای خزر پنج شـنبه 2۴ مردادماه در بابلسـر در اسـتان 
مازنـدران برگـزار می شـود و محـور اصلـی آن موضوعـات 

مرتبط با پسـماند اسـت.
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چهاردهمین جشنواره 
ملی آش ایرانی

مدیرکل میراث فرهنگی 
،صنایع دستی و گردشگری 
استان زنجان، از آغاز به کار 
چهاردهمین جشنواره ملی 

آش ایرانی خبر داد.

هشدار معاون 
محیط زیست درباره 
احتمال خشک شدن 

خلیج گرگان
معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق 

سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
خلیج گرگان در حال نابودی نیست 

اما نمی گوییم مشکلی هم ندارد، 
علت آن نیز به دلیل کمبود منابع آب 
شیرین است که به آن وارد نمی شود.
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یادداشت  مهمان
مجید سلیمی بروجنی

تهران
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معاون سازمان حفاظت محیط زیست: 
تصویب الیحه پروتکل الحاقی 
حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر در  
مجلس در حال بررسی است

بررسی پروتکل الحاقی 

حفاظت از تنوع زیستی 

دریای خزر
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ثبت ملی ۲ اثر 
ناملموس ماهشهر

۲ شیوه سنتی ماهیگیری بندر ماهشهر،
 ثبت ملی شد

عارف:

هنر صدا و سیما
 سرمایه سوزی است

ایـن تجـارت تلخ »مسـکن مهر« بود کـه محمود 
واحـد  میلیون هـا  سـاخت  وعـده  احمدی نـژاد 
مسـکونی را به مـردم داد. در آخر نیز نه تنها دولت 
نتوانسـت بـه وعده خـود به طور کامـل عمل کند، 
بلکـه رشـد شـدید پایـه پولـی و تـورم بـاال را در 

دولـت دهـم به همـراه آورد.
اگـر تجربه چند دهه گذشـته را نگاهـی بیاندازیم، 
بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه هـر گاه دولت هـا 
شـده اند،  بیشـتری  نفتـی  دالرهـای  صاحـب 
بـا  مسـکن  مشـکل  حـل  فکـر  بـه  بالفاصلـه 
ساخت وسـاز توسـط دولـت افتاده اند. متاسـفانه 
بخـش خصوصـی و دولـت بالقوه برای پوشـش 
نیـاز بازارهـا بـه ویـژه بازار مهم مسـکن بـه عنوان 
رقیـب همدیدگـر قلمداد می شـوند. به طـور کلی 
یـک قانـون نانوشـته وجـود دارد با ایـن مضمون 
نتوانـد  این کـه  محـض  بـه  سیاسـت گذار  کـه 

سیاسـت های اصلـح را از سیاسـت های مغلـول 
جدا کند، اسـتراتژی مداخله را در پیش می گیرد.

در شـرایط فعلـی بـا توجه به ضعـف منابع دولت 
و تحریم هـای موجود، سـناریوی مداخله وسـیع 
دولـت حسـن روحانـی در بـازار مسـکن بسـیار 
ضعیف اسـت. ایـن مداخلـه حتی اگـر عملیاتی 
هـم شـود، در مقایسـه بسـیار کوچـک خواهـد 
بـود کـه حاصـل آن چیزی بـه جز اتـالف منابع و 
وقـت دولـت نخواهد بـود. دولـت دوازدهم منابع 
مالـی الزم را در اختیـار ندارد و بسـیار بعید به نظر 
می رسـد کـه بخواهـد وعـده سـاخت میلیون هـا 

مسـکن را بـه مـردم بدهد.
بـه نظر می رسـد سیاسـت گذاران بخش مسـکن 
بـه جـای اتالف منابع و زمان، باید به فکر توسـعه 
تقویـت بخـش خصوصـی و انبوه سـازان بـرای 
حضـور جـدی در بـازار مسـکن باشـند. در پیـش 

گرفتـن چنیـن اسـتراتژی می تواند در بلندمدت مشـکالت 
کمبـود مسـکن را حل و فصـل کند.

دوره تجـارت قبلـی نشـان می دهـد کـه دولت هـا حتی در 
شـرایط اقتصـادی باثبات تر و ثروتمندتر نیـز تجربه موفقی 
در مقولـه مداخله در بازار مسـکن نداشـته اند و به طور قطع 
هـر گونـه دخالـت دوبـاره دولـت در ایـن بـازار نیـز در آینده 
خسـارات سـنگینی را به بـار خواهد آورد. تجربـه ثابت کرده 

کـه تعیین سـقف قیمتـی در همـه بازارها بـه ویـژه در بازار 
مسـکن جواب گو نیسـت و نتیجه آن نیز عدم شـفافیت و 

ایجـاد بازار سـیاه خواهـد بود.
دولـت بایـد سیاسـت های ضدانحصـاری و مقابله کننده با 
رانـت منفـی را در دسـتور کار قـرار دهـد. توجـه بـه تبعـات 
اهمیـت  مسـکن  بـازار  در  سیاسـت گذاری ها  بلندمـدت 
بسـیاری دارد. تولیـد مسـکن زمان بـر اسـت و در نتیجـه 

بخشـی از تبعات سیاسـت گذاری ها به زودی خود را نشان 
نمی دهد و در آخر این که دولت باید از سیاسـت گذاری های 
»همه گیـر« خـودداری کند. تمرکززدایی از سیاسـت گذاری 
در ایـن بخـش ضـروری اسـت. سیاسـت گذاری های کالن 
بایـد صرفـا در راسـتای تسـهیل فرآیندهـای عملکـرد بازار 

تمرکز پیـدا کند/خبرآنالین
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سرکشی مالیات به حساب های بانکی
اخذ مالیات از طریق بررسی حساب های بانکی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است

2۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق بررسی حساب های بانکی شناسایی شده است

بررســی  طریــق  از  مالیــات  اخــذ 
ــه  ــت ک ــی اس ــی مدت ــاب های بانک حس
ــی  ــور مالیات ــازمان ام ــتور کار س در دس
قــرار گرفتــه و تاکنــون 2۴ هــزار میلیــارد 
تومــان فــرار مالیاتــی از ایــن طریــق 

شناســایی شــده اســت.
بحــث   ، اقتصادآنالیــن  بــه گــزارش 
از  مالیــات  اخــذ  و  شناســایی 
ســالی  چنــد  بانکــی  حســاب های 
اســت کــه توســط ســازمان مالیاتــی 
ــن  ــز در ای ــی نی ــده و اقدامات ــرح ش مط
راســتا در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. 
البتــه ایــن اقــدام تمامــی حســاب های 
ــرایطی  ــرد و ش ــر نمی گی ــی را در ب بانک
ــرای  ــاالی حســاب ب ــه گــردش ب از جمل

ــه  ــه ک ــده و آنگون ــه ش ــر گرفت آن در نظ
بخشــنامه های  و  دســتورالعمل ها  در 
ــده اســت،  ــن موضــوع آم ــا ای ــط ب مرتب
اخــذ مالیــات از حســاب های بانکــی 
تنهــا در مــورد حســاب هایی صــورت 
ــان  ــارد توم ــاالی 5 میلی ــه ب ــرد ک می گی

ــد. ــی دارن ــردش مال ــال گ در س
ــف  ــزی موظ ــک مرک ــون، بان ــق قان طب
اطالعــات  ســال  هــر  پایــان  اســت 
را کــه گــردش  بانکــی  حســاب های 
ــی آن بیــش از 5 میلیــارد تومــان  مال
اســت در اختیــار ســازمان مالیاتــی قــرار 
دهــد امــا طبــق قوانیــن و مقــررات 
دیگــر از جملــه تبصــره 16 قانــون بودجــه 
ســال جاری، هــر زمــان کــه ســازمان 

بــه  می توانــد  کنــد  اراده  مالیاتــی 
ریزتراکنش هــای مالــی هــر حســاب 
ــن  ــد و در ای ــدا کن ــی دسترســی پی بانک
ــان  ــارد توم ــر ســقف 5 میلی ــوارد دیگ م

نمی شــود. اعمــال 
هم اکنــون  اعالمــی  آمــار  براســاس 
بانکــی  حســاب  فقــره  میلیــون   5۰۰
در کشــور وجــود دارد کــه پیش بینــی 
ــز  ــاب ها نی ــن حس ــدادی از ای ــده تع ش
حســاب های بانکــی اجــاره ای باشــد. 
ســازمان مالیاتــی اعــالم کــرده کــه طــی 
ــه  ــات الزم ب ــته، اقدام ــال گذش ــه س س
ــی  ــاب های بانک ــذ صورتحس ــور اخ منظ
ــه  ــکوک ب ــودی مش ــزار م ــدود 17 ه ح
فــرار مالیاتــی و همچنیــن تفکیــک و 

ارســال اطالعــات بــه ادارات  کل جهــت 
شناســایی مودیــان و مطالبــه و وصــول 
مالیــات متعلقــه انجــام گرفتــه اســت.

در حــال حاضــر بالــغ بــر ۴22 میلیــون 
رکــورد اطالعــات تراکنش هــای بانکــی 
ــی در  ــرار مالیات ــه ف ــراد مشــکوک ب اف
ســطح کشــور، در دســتور رســیدگی 
واحدهــای مالیاتــی قــرار دارد و حــدود 
6۰۰۰ مــودی جدیــد از طریق شناســایی 
و رســیدگی بــه اطالعــات تراکنش هــای 
مشــکوک بانکــی شناســایی شــده اند، 
همچنیــن تاکنــون از محــل بررســی 
بانکــی  مشــکوک  تراکنش هــای 
حــدود هشــت هــزار شــخص بــا بالــغ 
بــر 2۴ هــزار میلیــارد تومــان فــرار 
ــرای  ــده اند و ب ــایی ش ــی، شناس مالیات
ایــن اشــخاص بــرگ تشــخیص صــادر 

ــده اســت. گردی

اخذ مالیات با رصد 
کارتخوان های بانکی

ــته  ــال گذش ــاه س ــر آذرم ــوی دیگ از س
نماینــدگان مجلــس در مصوبــه ای بانــک 
ــه  ــبت ب ــد نس ــف کردن ــزی را مکل مرک
کارتخــوان  دســتگاه های  ســاماندهی 
درگاه هــای  یــا  و   )POS( بانکــی 
کنــد  اقــدام  الکترونیکــی  پرداخــت 
امــور  ســازمان  دسترســی  امــکان  و 
درگاه هــای  اطالعــات  بــه  مالیاتــی 
پرداخــت را فراهــم کنــد. بــه موجــب آن 
مــاده 11 الیحــه پایانه هــای فروشــگاهی 
مرکــزی  بانــک  مؤدیــان،  ســامانه  و 
مکلــف اســت بــا همــکاری ســازمان 
مالیاتــی ظــرف مــدت یــک ســال پــس 
از الزم االجــرا شــدن ایــن قانون، نســبت 
بــه ســاماندهی دســتگاه های کارتخــوان 

پرداخــت  درگاه هــای  یــا  و  بانکــی 
ــاد  ــا ایج ــرده و ب ــدام ک ــی اق الکترونیک
ــت  ــوز فعالی ــا مج ــا ب ــن آن ه ــر بی تناظ
بنگاه هــای  اقتصــادی  شــماره  و 
ــای  ــک از پایانه ه ــر ی ــه ه ــادی، ب اقتص
فــروش، شناســه یکتــا اختصــاص دهد، 
همچنیــن بانــک مرکــزی موظــف اســت 
بــه ترتیبــی کــه ســازمان درخواســت 
امــکان دسترســی ســازمان  می کنــد 
بــه اطالعــات درگاه هــای پرداخــت و 
تراکنش هــای شــبکه هــای پرداخــت 
ــد. ــم کن ــور را فراه ــمی کش ــی رس بانک
از  پــس  مــاده  ایــن  تبصــره  طبــق 
ــاده،  ــن م ــور در ای ــان مذک ــت زم گذش
ــی  ــوان بانک ــتگاه های کارتخ ــال دس اتص
پرداخــت  درگاه هــای  یــا  و   )POS(
الکترونیکــی کــه تعلــق آنهــا بــه مــودی 
ــی  ــور مالیات ــازمان ام ــط س ــن توس معی

تاییــد نشــده باشــد، بــه شــبکه پرداخــت 
ــت. ــوع اس ــور ممن ــی کش بانک

ــارزه  ــژه، مب ــر بازرســی وی ــر کل دفت مدی
ــی ســازمان  ــرار مالیات ــا پولشــویی و ف ب
امــور مالیاتــی در ایــن بــاره گفتــه اســت 
دســتگاه  میلیــون   7 هم اکنــون  کــه 
ــادی و  ــاالن اقتص ــان فع ــوان می کارتخ
توســط بانک هــا توزیــع شــده اســت 
کــه بایــد نــوع کاربــرد و اســتفاده کننــده 
ســازمان  بــرای  دســتگاه ها  ایــن  از 
امورمالیاتــی مشــخص شــود. بــه گفتــه 
ــی  ــد برخ ــان می ده ــی ها نش وی بررس
فعــاالن اقتصــادی بــه نــام افــرادی کــه 
از معافیــت مالیاتــی برخوردارنــد اقــدام 
بــه دریافــت کارتخــوان می کننــد و ایــن 
کارتخوان هــا بــه نــام منشــی، کارمنــد و 

ــی بضاعــت اســت. ــراد ب ــا اف ی

ته
نک

طبـق قانـون، بانـک مرکـزی موظف اسـت پایـان هر سـال اطالعات 
حسـاب های بانکـی را کـه گردش مالـی آن بیش از ۵ میلیـارد تومان 
اسـت در اختیـار سـازمان مالیاتـی قـرار دهـد امـا طبـق قوانیـن و 
مقـررات دیگر از جملـه تبصره ۱۶ قانـون بودجه سـال جاری، هر زمان 
کـه سـازمان مالیاتـی اراده کنـد می توانـد بـه ریزتراکنش هـای مالی 
هـر حسـاب بانکی دسترسـی پیـدا کنـد و در این موارد دیگر سـقف ۵ 
میلیـارد تومان اعمال نمی شود.براسـاس آمار اعالمـی هم اکنون ۵۰۰ 
میلیـون فقره حسـاب بانکی در کشـور وجود دارد که پیش بینی شـده 
تعـدادی از ایـن حسـاب ها نیـز حسـاب های بانکـی اجـاره ای باشـد. 
سـازمان مالیاتـی اعـالم کـرده کـه طی سـه سـال گذشـته، اقدامات 
الزم بـه منظـور اخـذ صورتحسـاب های بانکـی حـدود ۱۷ هـزار مودی 
مشـکوک بـه فـرار مالیاتـی و همچنیـن تفکیـک و ارسـال اطالعـات 
بـه ادارات  کل جهـت شناسـایی مودیـان و مطالبـه و وصـول مالیات 
متعلقـه انجـام گرفته اسـت در حال حاضر بالغ بـر ۴22 میلیون رکورد 
اطالعـات تراکنش های بانکی افراد مشـکوک به فرار مالیاتی در سـطح 
کشـور، در دسـتور رسـیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد و حـدود ۶۰۰۰ 
مودی جدید از طریق شناسـایی و رسـیدگی بـه اطالعات تراکنش های 

مشـکوک بانکی شناسـایی شـده اند.

ترکیه آماده تقویت روابط خود با ایران استپیام خبر
رییس جمهور ترکیه بر آمادگی کشورش برای تقویت روابط با ایران تاکید کرد.رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه 
درگفتگوی تلفنی باحسن روحانی رییس جمهور ایران گفت که کشورش آماده است تاروابط خود با ایران را درهمه زمینه ها 
تقویت کند.رئیس جمهور ایران هم گفت:جمهوری اسالمی ایران کاماًل برای توسعه روابط باترکیه به عنوان یک کشور دوست و 
برادر آماده است.وی همچنین اجرای سریع توافق های قبلی بین دوکشور همسایه را ضروری توصیف کرد.

سنا
 ای

س:
عک

وجــود  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
هرگونــه پیشــنهاد قطعــی و قابــل اعتنــا 
از ســوی فرانســه را بــرای جبــران عملــی 
نشــدن تعهــدات اروپایی هــا، رد کــرد.

ســید عبــاس موســوی در پاســخ بــه این 
ســؤال کــه برخــی رســانه ها هماننــد 
المانیتــور اعــالم کرده انــد کــه در تمــاس 
ــرون دو  ــا ماک ــی ب ــای روحان ــی آق تلفن
ــر  ــی ب ــه مبن ــوی فرانس ــنهاد از س پیش
دالر  میلیــارد   15 بــا  بانکــی  حســاب 

بــرای راه انداختــن اینســتکس و دعــوت 
از رئیــس جمهــور ایــران بــرای حضــور در 
نشســت G-7 در پاریــس مطــرح شــده 
اســت، گفــت: پــس از واکنش هایــی 
ــی  ــه ب ــران ب ــوری اســالمی ای ــه جمه ک
عملــی اروپایی هــا نشــان داد برخــی 
از کشــورهای اروپایــی تالش هایــی را 
شــروع کردنــد و بــه دنبــال فائــق آمــدن 

ــد. ــه مشــکالت برآمدن ب
ــه  ــه ب ــالش فرانس ــه ت ــاره ب ــا اش وی ب

عنــوان یکــی از اعضــای 1+۴ افــزود: 
رئیــس جمهــور فرانســه بــه عنــوان 
ــه  ــی را ب ــای 1+۴ اقدامات ــی از اعض یک
ــرده و  ــش شــروع ک ــور کاهــش تن منظ
ــرده  ــالم ک ــران اع ــوری اســالمی ای جمه
ــتقبال  ــا اس ــن تالش ه ــه از ای ــت ک اس
ــد. ــی نمی کن ــا را نف ــد و تالش ه می کن

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت:در 
فرســتاده  فرانســه،  تــالش  جریــان 
ــد،  ــران آم ــه ای ــرون ب ــای مک ــژه آق وی
همچنیــن آقــای عراقچــی پیامــی را بــه 
ــور  ــس جمه ــژه رئی ــده وی ــوان نماین عن
ایــران بــه رئیــس جمهــور فرانســه ارائــه 

ــرد. ک
موســوی بــا بیــان اینکــه مذاکــرات 

ــران  ــور ای ــای جمه ــان رؤس ــی می تلفن
ــرار شــده  ــت برق ــد نوب و فرانســه در چن
اســت، تأکیــد کــرد: طبیعــی اســت کــه 
در ایــن بیــن پیشــنهادهای مختلفــی 
ــدام  ــچ ک ــا هی ــود این ه ــرح می ش مط
بینی هایــی  قطعــی نیســت و پیــش 
ــد،  ــاس می کنن ــی احس ــه برخ ــت ک اس
بــدل  و  رد  کــه  پیام هایــی  شــاید 
می شــود از ایــن دســت باشــد، ولــی در 
ــت  ــانه ای اس ــای رس ــه زنی ه ــد گمان ح
و نبایــد بــه آن توجــه کــرد، امــا تــا ایــن 
لحظــه پیشــنهادی کــه بشــود بــه شــکل 
قطعــی روی آن حســاب و خبــری کــرد 

ــت ــرح نیس مط

تاکنون فرانسه پیشنهاد قطعی برای 
جبران تعهدات اروپا نداده است

موضع ما در قبال برجام هیچ 
تغییری نکرده است

ســخنگوی نخســت وزیرانگلیس ضمــن اشــاره بــه رایزنــی نخســت وزیر 
انگلیــس و مشــاور امنیــت ملــی آمریــکا دربــاره ایــران، بــار دیگــر ثابــت بــودن 

ــرار داد. ــد ق ــورد تاکی ــال برجــام را م موضــع کشــورش در قب
ســخنگوی نخســت وزیر انگلیس،ضمــن اشــاره بــه ایــن کــه بوریــس جانســون، 
ــاره  ــکا درب ــی آمری ــت مل ــاور امنی ــان بولتون،مش ــس و ج ــت وزیر انگلی نخس
مســائل امنیتــی از جملــه ایــران رایزنــی خواهنــد کــرد، گفــت: موضــع دولــت 
انگلیــس دربــاره ایــران و برجــام ]توافــق هســته ای ایــران[ تغییــر نکــرده اســت. 
او »فعالیت هــای  را کــه  آن چــه  بایــد  ایــران  وی همچنیــن گفــت کــه 
ــزاری  ــن خبرگ ــش از ای ــد. پی ــف کن ــد، متوق ــه« خوان ــده در منطق بی ثبات کنن
ــه لنــدن ســفر  رویتــرز گــزارش داده بــود کــه مشــاور امنیــت ملــی آمریــکا ب
کــرده و قــرار اســت در مذاکــرات خــود از انگلیــس بخواهــد تــا اعمــال فشــار 
ــه  ــت ک ــپ گف ــت ترام ــد دول ــام ارش ــک مق ــد. ی ــدت ببخش ــران را ش ــر ای ب
اســتدالل بولتــون بــرای انگلیســی ها ایــن خواهــد بــود کــه اگــر لنــدن برجــام 
را از بین رفتــه اعــالم کنــد، ایــن کار بــه اعمــال فشــار بیشــتر بــر ایــران کمــک 
خواهــد کــرد امــا انتظــار نمــی رود کــه چنیــن تصمیمــی بــه زودی اتخــاذ شــود.

خبر

سیاست

مجلس

سیاست

خروج از کشور برای مراسم اربعین منوط 
به ثبت نام در سامانه سماح است

وحدت و انسجام ملی تنها راه گذر از شرایط سخت است

شورای نگهبان در بررسی صالحیت ها، تحت 
تاثیر فشارهای فراقانونی قرار نگیرد

باید ازهمه ظرفیت های همسایگان خزربه نفع ملت های منطقه استفاده شود

دبیـــر ســـتاد مرکـــزی اربعیـــن 
ـــا،  ـــرل تردده ـــا کنت ـــا ب گفت:ناج
آخـــر  تـــا  از دهـــم محـــرم 
ومـــرور  عبـــور  صفر،اجـــازه 
ــده در  ــام شـ ــت نـ ــراد ثبـ ــرای افـ ــا بـ ــن را صرفـ زائریـ
ســـامانه ســـماح صادرمی کند.محمـــدی فـــر گفـــت: 
ـــالم در  ـــه الس ـــینی علی ـــن حس ـــن اربعی ـــام زائری ـــت ن ثب
ســـامانه ســـماح از اول شـــهریور اجرایـــی می شـــود.وی 
ـــرورت  ـــر ض ـــی ب ـــتاد مبن ـــه س ـــه مصوب ـــه ب ـــا توج افزود:ب
ــد  ــرر شـ ــماح، مقـ ــامانه سـ ــن در سـ ــام زائریـ ــت نـ ثبـ
ــامل  ــای مختلـــف شـ ــق درگاه هـ ــات الزم از طریـ مقدمـ
ـــخوان  ـــالوه 1۰ و پیش ـــس بع ـــارت، پلی ـــج و زی ـــر ح دفات

ـــزی  ـــر ســـتاد مرک ـــر؛ دبی ـــت فراهـــم شـــود.محمدی ف دول
اربعیـــن همچنیـــن از رســـانه ها و اصحـــاب رســـانه 
ـــن در  ـــام زائری ـــت ن ـــودن ثب ـــی ب ـــرد: الزام ـــت ک درخواس
ســـامانه ســـماح و خدمـــات بیمـــه ای زائریـــن اربعیـــن 
ـــد.  ـــانی کنن ـــالع رس ـــود اط ـــان خ ـــه مخاطب ـــتمرا ب را مس
دبیرســـتاد مرکـــزی اربعیـــن حســـینی تاکیـــد کرد:بـــا 
ـــل  ـــه عم ـــل ب ـــی کام ـــتاد و هماهنگ ـــه س ـــه مصوب ـــه ب توج
ـــروی  ـــا، نی ـــماح و ناج ـــای س ـــامانه ه ـــال س ـــده و اتص آم
ـــا،  ـــرل تردده ـــا کنت ـــران ب ـــوری اســـالمی ای ـــی جمه انتظام
ـــرور  ـــور و م ـــازه عب ـــر، اج ـــر صف ـــا آخ ـــرم ت ـــم مح از ده
ــده در  ــام شـ ــت نـ ــراد ثبـ ــرای افـ ــا بـ ــن را صرفـ زائریـ

ــود. ــادر می شـ ــماح صـ ــامانه سـ سـ

ــت:  ــور گفـ ــی وزارت کشـ ــاون سیاسـ معـ
گـــذر از شـــرایط فعلـــی و مقاومـــت در برابـــر 
ـــی  ـــم هـــای آشـــکار و اقدامـــات غیرقانون ظل
ـــه و  ـــدت کلم ـــاد و وح ـــا اتح ـــز ب ـــکا ج آمری
ـــمندی  ـــارز و ارزش ـــای ب ـــه جلوه ه ـــت ک ـــن نیس ـــی ممک ـــجام مل ـــظ انس حف

ـــاهدیم. ـــور ش ـــوام کش ـــه اق ـــان هم ـــاد می از آن را در اتح
ـــف و  ـــوام مختل ـــژه اق ـــگاه وی ـــت و جای ـــر اهمی ـــد ب ـــا تاکی ـــرف ب ـــال ع جم
ـــواز  ـــم ن ـــا و چش ـــی زیب ـــرش ایران ـــک ف ـــه ی ـــران را ب ـــور, ای ـــوع در کش متن
ـــود  ـــار و پ ـــون ت ـــای گوناگون،همچ ـــت ه ـــوام و اقلی ـــه اق ـــت ک ـــبیه دانس ش
ـــره  ـــد و کل پیک ـــیده ان ـــت بخش ـــوام و هوی ـــی و ق ـــه آن زیبای ـــرش ب ـــن ف ای

ـــد. ـــد آورده ان ـــران را پدی ـــام ای ـــه ن ای ب
معـــاون سیاســـی وزارت کشـــور بـــا ابـــراز خوشـــحالی و مســـرت بابـــت 
ـــان در جمـــع  حضـــور در مراســـم عبادی-آیینـــی و باشـــکوه عیـــد ســـعید قرب
اهـــل تســـنن شهرســـتان آق قال،برگـــزاری مراســـمی بـــا ایـــن شـــکوه و 
شـــور را نشـــانه ای از وحـــدت کلمـــه و همدلـــی عمیـــق در میـــان آحـــاد 

ـــتگی و  ـــوم همبس ـــل مق ـــت عام ـــال اس ـــالیان س ـــه س ـــت ک ـــردم دانس م
ـــه  ـــت ب ـــزود:الزم اس ـــد. وی اف ـــی آی ـــه شـــمار م ـــور ب ـــی در کش ـــجام مل انس
ـــب اســـتان گلســـتان  ـــز و نجی ـــردم عزی ـــر و شـــکیبایی م ـــژه از صب شـــکل وی
ـــود  ـــگزاری ش ـــیل سپاس ـــی از س ـــای ناش ـــرارت ه ـــکالت و م ـــر مش در براب
ـــات  ـــران لطم ـــرای جب ـــووالن ب ـــا مس ـــان ب ـــکاری آن ـــی و هم ـــه همراه و ب

ـــود. ـــاده ش وارده ارج نه
ـــا  ـــه م ـــه هم ـــه ک ـــن نکت ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــور ب ـــات کش ـــتاد انتخاب ـــس س ریی
ـــام و  ـــه نظ ـــکا علی ـــی آمری ـــر قانون ـــات غی ـــکار و اقدام ـــای آش ـــم ه ـــا ظل ب
مـــردم شـــریف ایـــران مواجهیـــم، تاکیـــد کـــرد: گـــذر از ایـــن شـــرایط و 
ـــظ  ـــه و حف ـــدت کلم ـــاد و وح ـــا اتح ـــز ب ـــم، ج ـــن ظل ـــر ای ـــت در براب مقاوم
ـــارز و ارزشـــمندی از آن  ـــای ب ـــوه ه ـــه جل ـــن نیســـت ک ـــی ممک انســـجام مل
ـــاذ  ـــا اتخ ـــد ب ـــی تردی ـــاهدیم و ب ـــور ش ـــوام کش ـــه اق ـــان هم ـــاد می را در اتح
ـــاز  ـــکا ب ـــال, امری ـــت فع ـــتراتژی مقاوم ـــی و اس ـــاد مقاومت ـــت اقتص سیاس
ـــورد. ـــد خ ـــت خواه ـــران شکس ـــردم ای ـــاد م ـــدی آح ـــزم ج ـــر ع ـــم در براب ه

فراکســـیون  رییـــس  نایـــب 
ــالمی  ــورای اسـ ــس شـ امیدمجلـ
اینکه»عـــده ای  بابیـــان 
مشـــغول پرونده ســـازی علیـــه 
اصالح طلبـــان هســـتند«،از شـــورای نگهبـــان خواســـت در 
ـــد و  ـــرار ده ـــل ق ـــالک عم ـــون را م ـــا قان ـــی صالحیته بررس
ـــا  ـــرار نگیرد.محمدرض ـــی ق ـــارهای فراقانون ـــر فش ـــت تاثی تح
تابش،بـــا رد برخـــی اظهـــارات مبنـــی بـــر اعمـــال فشـــار 
ــی  ــورد بررسـ ــان در مـ ــورای نگهبـ ــه شـ ــان بـ اصالح طلبـ
ـــان  ـــده مجلس،گفت:اصالح طلب ـــات آین ـــا در انتخاب صالحیته
ـــورای  ـــرار داده و ش ـــود ق ـــای کار خ ـــون را مبن ـــه قان همیش
نگهبـــان را از اقدامـــات فراقانونـــی وســـلیقه ای پرهیـــز 

ـــان  ـــا شـــورای نگهب داده اند.مـــا هیـــچ جلســـه و مذاکـــره ای ب
ــع  ــاد از موضـ ــن نهـ ــا ایـ ــان بـ ــته ایم و برخوردهایمـ نداشـ
ـــان  ـــورای نگهب ـــت. از ش ـــوده اس ـــتغنا ب ـــع و اس ـــت طب مناع
هـــم اســـتدعا داریـــم ُمـــر قانـــون را مـــالک عمـــل قـــرار 
دهـــد.وی افزود:مـــا ایراداتـــی را بـــه نظـــارت اســـتصوابی وارد 
ـــورای  ـــت ش ـــارت دس ـــوع نظ ـــن ن ـــم ای ـــم ومعتقدی می دانی
ـــن  ـــا ای ـــاز می گذارد.ب ـــراد ب ـــد اف ـــا تایی ـــرای رد ی ـــان را ب نگهب
ـــویم  ـــل نمی ش ـــی متوس ـــه غیرقانون ـــچ حرب ـــه هی ـــود ب وج
ــه  ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــان بـ ــورای نگهبـ ــم شـ و امیدواریـ
عـــده ای مشـــغول پرونده ســـازی علیـــه اصـــالح  طلبـــان 
ـــد و رد  ـــی در تایی ـــر فشـــارهای فراقانون هســـتند، تحـــت تاثی

صالحیت هـــا قـــرار نگیـــرد.

معـــاون اول رییـــس جمهـــوری گفت:بایـــد از 
ــه  ــزر بـ ــایگان خـ ــای همسـ ــه ظرفیت هـ همـ
نفـــع ملت هـــای منطقـــه اســـتفاده شـــود؛ 
ــتفاده  ــی اسـ ــا بخوبـ ــن ظرفیت هـ ــر از ایـ اگـ
ـــادی  ـــع اقتص ـــو مجم ـــورهای عض ـــردم و کش ـــرای م ـــی ب ـــرایط مطلوب ـــود ش ش

خـــزر ایجـــاد خواهـــد شـــد.
»اســـحاق جهانگیـــری«در دیـــدار نخســـت وزیـــر قزاقســـتان، اجـــالس 
ـــروز  ـــه ام ـــی ک ـــرد و گفت:بنای ـــف ک ـــم توصی ـــی مه ـــزر را اجالس ـــایگان خ همس
ـــورهای  ـــبات کش ـــتحکام مناس ـــت و اس ـــر صلح،امنی ـــا ب ـــد قطع ـــذاری ش ـــه گ پای
ـــق  ـــزاری موف ـــک برگ ـــن تبری ـــت. وی ضم ـــد گذاش ـــیاری خواه ـــر بس ـــو اث عض
انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری ایـــن کشـــور بـــه مـــردم و دولـــت قزاقســـتان، 
ـــش  ـــش از پی ـــد بی ـــن در دوره جدی ـــبات فیمابی ـــرد مناس ـــدواری ک ـــار امی اظه
ـــه امضـــای 11۰ ســـند همـــکاری  ـــوری ب گســـترش یابد.معـــاون اول رییـــس جمه
ـــده  میـــان دو کشـــور در ســـه دهـــه اخیـــر و برگـــزاری کمیســـیون مشـــترک در آین
ـــش رو شـــد  ـــع پی ـــرد و خواســـتار برطـــرف شـــدن برخـــی موان ـــک اشـــاره ک نزدی

ـــا  ـــگری ب ـــاری و گردش ـــی، تج ـــای بانک ـــعه همکاریه ـــاده توس ـــران آم ـــت: ای و گف
ـــت های  ـــله نشس ـــتان در سلس ـــش قزاقس ـــری از نق ـــت. جهانگی ـــتان اس قزاقس
ـــرد و گفـــت: کشـــور شـــما  ـــی ک ـــح در ســـوریه قدردان ـــراری صل ـــرای برق آســـتانه ب
ـــته  ـــالم داش ـــان اس ـــتگی در جه ـــت همبس ـــی در تقوی ـــش خوب ـــته نق در گذش
کـــه امیـــدوارم بـــه ابتـــکارات خـــود در ایـــن زمینـــه ادامـــه دهـــد. »عســـکر 
ـــادی  ـــعه اقتص ـــدار برتوس ـــن دی ـــز در ای ـــتان نی ـــر قزاقس ـــت وزی ـــن« نخس مامی
منطقـــه بـــه عنـــوان یکـــی از اهـــداف نشســـت همســـایگان خـــزر تاکیـــد و 
ــه ای و  ــبات منطقـ ــت مناسـ ــرای تقویـ ــورش بـ ــه کشـ ــه جانبـ ــی همـ آمادگـ
ـــای  ـــترک و راهکاره ـــای مش ـــرح ه ـــرد.وی گفت:ط ـــالم ک ـــه را اع ـــط دوجانب رواب
مناســـب مـــی توانـــد توســـعه فیمابیـــن را تســـریع کنـــد کـــه امیـــدوارم در 
ـــج  ـــه نتای ـــم ب ـــود بتوانی ـــی ش ـــزار م ـــه زودی برگ ـــه ب ـــترک ک ـــیون مش کمیس
مطلوبـــی برســـیم. عســـکر مامیـــن بابیـــان اینکـــه شـــخصا بـــه دنبـــال رفـــع 
ـــران از  ـــای ای ـــت ه ـــدردان حمای ـــا ق ـــت، گفت:م ـــور اس ـــاری دو کش ـــع تج موان
ـــده  ـــه ش ـــکارات ارائ ـــتانه و ابت ـــت های آس ـــان نشس ـــورمان در جری ـــع کش مواض

ـــتیم. ـــالم هس ـــان اس ـــوزه جه در ح

وزیـر امـور خارجـه کشـورمان مداخلـه آمریـکا در خاورمیانـه و 
گسـترش حضـور نظامـی این کشـور در منطقـه را عامل اصلی 
افزایـش تنش ها در منطقـه دانسـت.محمدجواد ظریف، وزیر 
امورخارجـه در گفتگـو بـا شـبکه الجزیـره گفت:غـرق شـدن 
منطقـه در سـالح توسـط آمریـکا و هم پیمانانـش، منطقـه مـا 
را بـه بشـکه بـاروت آمـاده انفجار تبدیـل کرده اسـت.وزیرامور 
خارجـه گفت:خلیـج فـارس منطقـه کوچکـی اسـت و هرچـه 
در  امنیـت  بیشـتر شـود،  آن  در  بیگانـه  حضـور کشـتی های 

خلیـج فـارس بـرای همـه مـا کمتـر خواهد شـد.

حمیدرضاحاجـی بابایـی رئیس فراکسـیون فرهنگیان مجلس 
گفـت: باپیگیریهـای صـورت گرفتـه در خصوص صـدور احکام 
دانشـجو معلمـان دانشـگاه فرهنگیان،حداقـل حقـوق درمـورد 
تاکیـد برتسـریع در  بیـان کرد:جهـت  آنهـا مصـوب شـد.وی 
صـدور اجرای احکام دانشـجو معلمـان تماس تلفنـی با الهیار 
ترکمـن معـاون پشـتیبانی وزارت آمـوزش و پرورش داشـتیم 
و وی اعـالم کـرد کـه احکام دانشـجو معلمان به اسـتانها ابالغ 
و در مردادمـاه اجرایـی می شـود. وی افزود:مقرر شـده اسـت 
در  از فروردیـن سـالجاری  معوقـه حقـوق ماههـای گذشـته 

شـهریور و مهرمـاه پرداخـت گردد.

آمریکامنطقه را به بشکه باروت 
آماده انفجار تبدیل کرده است

صدور احکام برای حداقل 
حقوق دانشجو معلمان

رئیـس فراکسـیون امیـد بـا بیان اینکـه صدا و سـیما به جای 
آنکه کارخانه آدم سـازی باشـد،هنرش سـرمایه سـوزی شـده 
اسـت.محمدرضاعارف دردیدار جمعی از فعاالن فرهنگی،هنری 
وبازیگـران تئاتر،سـینما و تلویزیـون از اصـالح اساسـنامه صدا 
وسـیما در مجلـس خبـرداد وگفت:بایـد اداره صـدا و سـیما به 
گونـه ای باشـد که درشـان یک نهاد ملـی باشد.درشـرایطی که 
شـاهد برخـی سـوء تدبیرهـا و همینطورتـالش عـده ای بـرای 
ناامیدکردن مردم هسـتیم متاسـفانه برخی آثـار هنری هم در 
راسـتای تشـدید ایـن ناامیدی اسـت برخـی از برنامه هایی که 
بـه ویـژه از صـدا و سـیما پخـش می شـود فقـط و فقـط برای 

خالی کـردن دل مردم اسـت.

عضوفراکسـیون امیـد مجلس گفت:این فراکسـیون تاکنون به 
رغـم همـه بی میلی هایی کـه از دولت ودیگران دیـده، همچنان 
قوامـش بـه خاطـر منـش آقـای عـارف بـوده اسـت بنابرایـن 
سـخن حـذف آقـای عـارف دقیـق نیسـت.محمدعلی وکیلـی 
نماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـورای اسـالمی گفت:هیچ 
اراده ای در مجموعـه فراکسـیون امیـد بر حذف، نـه فقط آقای 
عـارف بلکـه بـرای سـایر اعضـای ایـن فراکسـیون هـم وجـود 
ندارد.،آقـای عـارف عـالوه بـر ایـن که رئیـس فراکسـیون امید 
اسـت،رئیس شـورای عالـی سیاسـتگذاری جریـان اصالحات 
نیـز هسـت؛اودرکناررئیس دولـت اصالحـات همچنـان کاروان 

اصـالح طلبـی را راهبـری می کنـد.

هنر صدا و سیما 
سرمایه سوزی است

سخن درباره حذف عارف 
دقیق نیست
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثخبر

ثبت ۲ اثر ناملموس ماهشهرچهاردهمین جشنواره ملی آش ایرانی

میراث فرهنگی،صنایع دســـتی  مدیـــرکل 
ــاز  ــان، از آغـ ــتان زنجـ ــگری اسـ و گردشـ
ـــی آش  ـــنواره مل ـــن جش ـــه کار چهاردهمی ب

ایرانـــی خبـــر داد.
ــی آش  ــنواره ملـ ــن جشـ ــه چهاردهمیـ ــان اینکـ ــا بیـ ــی رحمتی،بـ یحیـ
ایـــران از 22 مـــرداد تـــا 26 ماه جـــاری در زنجـــان برگـــزار خواهـــد 
ـــنوات  ـــد س ـــنواره همانن ـــن جش ـــزاری ای ـــرای برگ ـــد،افزود:تمهیدات الزم ب ش
ـــان  ـــر زم ـــاهد تغیی ـــار ش ـــد ب ـــه چن ـــود اینک ـــا وج ـــده و ب ـــاذ ش ـــته اتخ گذش
ــه،  ــورت گرفتـ ــای صـ ــه رایزنی هـ ــه بـ ــا توجـ ــا بـ ــم امـ ــزار آن بودیـ برگـ

ــم. ــزاری آن نداریـ ــوص برگـ ــی در خصـ ــه نگرانـ هیچ گونـ
ـــم  ـــنواره چهارده ـــزاری جش ـــرای برگ ـــم ب ـــه تصمی ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــور  ـــنواره ای کش ـــم جش ـــظ تقوی ـــطه حف ـــه واس ـــال ب ـــاه امس در 22 مردادم
و بـــا حمایت هـــای نماینـــده عالـــی دولـــت در اســـتان زنجـــان صـــورت 
ــاه  ــته شـ ــال های گذشـ ــد سـ ــز هماننـ ــال نیـ ــه داد: امسـ ــت، ادامـ گرفـ
ــه  ــا بـ ــه تـ ــم کـ ــتان های مختلـــف خواهیـ ــان از اسـ ــور هم وطنان مـ حضـ

امـــروز حضـــور 21 اســـتان در رشـــته آشـــپزی در چهاردهمیـــن جشـــنواره 
ملـــی آش ایرانـــی مســـجل شـــده اســـت.

ایـــن مســـئول، شـــمار شـــرکت کنندگان زنجانـــی را در نام نویســـی اولیـــه 
چهاردهمیـــن جشـــنواره ملـــی آش ایرانـــی 28۰ نفـــر عنـــوان و بـــا بیـــان 
ـــد  ـــه جشـــنواره راه خواهن ـــر ب ـــداد پـــس از گزینـــش 15 نف ـــن تع ـــه از ای اینک
ـــتی  ـــه صنایع دس ـــنواره 80 غرف ـــن دوره از جش ـــرد: در ای ـــح ک ـــت، تصری یاف
ــز  ــال نیـ ــن امسـ ــود. همچنیـ ــد بـ ــا خواهـ ــف برپـ ــتان های مختلـ از اسـ
هماننـــد ســـنوات گذشـــته ســـیاه چادرهای عشـــایری در مجموعـــه 
گردشـــگری گاوازنـــگ زنجـــان برپـــا می شـــود.مدیرکل میراث فرهنگـــی، 
صنایع دســـتی و گردشـــگری اســـتان زنجـــان بـــا یـــادآوری اینکـــه ایـــن 
ـــگری  ـــی گردش ـــل تفریح ـــتا در مح ـــنواره روس ـــا جش ـــان ب ـــنواره همزم جش
ــای  ــی از برنامه هـ ــرد: یکـ ــان کـ ــود، خاطرنشـ ــزار می شـ ــگ برگـ گاوازنـ
ـــی  ـــب های فرهنگ ـــزاری ش ـــی، برگ ـــی آش ایران ـــنواره مل ـــن جش چهاردهمی
اســـت کـــه بـــا حضـــور گروه هـــای آئینـــی در ســـینما روبـــاز گاوازنـــگ 

ـــت. ـــر اس ـــنواره دای ـــزاری جش ـــام برگ ـــان در ای زنج

ــهر  ــدر ماهشـ ــری بنـ ــنتی ماهیگیـ ــیوه سـ 2 شـ
شـــامل »دست اشـــکن«و»آالت« در فهرســـت 
ــدند. ــت شـ ــور ثبـ ــوس کشـ ــی ناملمـ ــار ملـ آثـ

ـــتی  ـــع دس ـــی ،صنای ـــراث فرهنگ ـــس اداره می رئی
و گردشـــگری ماهشـــهر اظهـــار داشـــت:معاون رئیـــس جمهـــوری و رئیـــس 
ـــهر  ـــدر ماهش ـــوی بن ـــر معن ـــی 2 اث ـــت مل ـــور ثب ـــی کش ـــراث فرهنگ ـــازمان می س
ـــادی  ـــارا عب ـــالغ کرد.س ـــتان اب ـــتاندار خوزس ـــه اس ـــور را ب ـــوس کش ـــار ناملم در آث
ـــل  ـــه دلی ـــتان ب ـــتان خوزس ـــوب اس ـــهر در جن ـــدر ماهش ـــتان بن ـــزود: شهرس اف
واقـــع شـــدن بیـــن خشـــکی و دریا)محـــدوده ســـاحلی(و تاثیرپذیـــری از 
ـــرد  ـــه ف ـــر ب ـــی خـــاص و منحص ـــای طبیع ـــت هـــا دارای ویژگی ه ـــن ظرفی ای
ـــن  ـــه مهمتری ـــت:از جمل ـــهر گف ـــی بندرماهش ـــراث فرهنگ ـــت.رئیس اداره می اس
ــه در  ــهر اســـت کـ ــای بندرماهشـ ــه وجودخورهـ ــی منطقـ ــای طبیعـ ویژگی هـ
ـــد  ـــواحل پدی ـــا در س ـــروی آب دری ـــد و پیش ـــذر و م ـــال ج ـــزاران س ـــه ه نتیج
آمده اند.عبـــادی بـــا بیـــان اینکـــه خورهـــا همـــواره نقـــش و تاثیـــر بســـزایی 
در شـــیوه معیشـــت و زندگـــی ســـاکنان منطقـــه داشـــته و دارنـــد افـــزود:از 

قدیـــم تاکنـــون در میـــان شـــیوه های معیشـــتی مردمـــان ایـــن دیـــار، 
صیـــادی جایگاهـــی خـــاص و اهمیـــت بســـیار زیـــادی داشـــته اســـت. وی 
ـــام  ـــف انج ـــای مختل ـــه روش ه ـــور ب ـــادی در خ ـــاز صی ـــد از دیرب ـــزود: هرچن اف
شـــده اســـت،اما 2روش ماهیگیـــری یعنـــی روش »دست اشـــکن« و روش 
ـــه  ـــورد توج ـــیار م ـــه بس ـــن منطق ـــی در ای ـــای محیط ـــبب ویژگیه ـــه س »آالت«ب
ـــرد  ـــه ف ـــراث فرهنگـــی ماهشـــهر گفـــت: منحصـــر ب ـــوده اســـت.رئیس اداره می ب
بودن،قدمـــت فـــراوان، کاهـــش آســـیب های محیطـــی و زیســـت محیطـــی 
ـــالش در  ـــق، ت ـــی و دقی ـــی اصول ـــادی، معرف ـــای صی ـــر روش ه ـــه دیگ نســـبت ب
ـــل  ـــری و دالی ـــن ماهیگی ـــای که ـــدگاری ســـنتها و روش ه ـــظ و مان راســـتای حف
ـــی  ـــار مل ـــت آث ـــر در فهرس ـــن 2 اث ـــا ای ـــد ت ـــبب ش ـــل س ـــن قبی ـــی از ای فراوان
ناملمـــوس کشـــور ثبـــت شـــوند.عبادی گفـــت: مراتـــب ثبـــت ملی»مهـــارت 
ماهیگیـــری بـــه روش ســـنتی دست اشـــکن« بـــه شـــماره 17۰۰ و»مهـــارت 
ـــی  ـــار مل ـــت آث ـــماره 17۰1 در فهرس ـــه ش ـــنتی آالت«ب ـــه روش س ـــری ب ماهیگی
ـــس  ـــوی رئی ـــرا از س ـــا اخی ـــت آنه ـــیده  و ثب ـــت رس ـــه ثب ـــور ب ـــوس کش ناملم

ـــد. ـــالغ ش ـــتان اب ـــتاندار خوزس ـــه اس ـــور ب ـــی کش ـــراث فرهنگ ـــازمان می س

 پیام
 میراث

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت که سازمان حج و بعثه مسئول مستقیم مذاکرات و توافقات حج در هرسال 
است.علیرضا رحیمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

» پس از حادثه حج سال 95 در منا، دکتر ظریفشخصا گزارش کاملی از اقدامات وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی 
مجلس ارائه کرد.وزارت خارجه برای احقاق حقوق شهدای منا همه اقدامات ممکن حقوقی و سیاسی را انجام داده است.سازمان 

حج و بعثه مسئول مستقیم مذاکرات و توافقات حج در هر سال هستند.«

سنا
 ای

س:
عک

لیـث  »یعقـوب  آرامـگاه  جنوبـی  ضلـع  دیـوارِ  حالـی  در 
صفـاری« در حیـن انجـام عملیـات مرمـت و سـاماندهی 
آن  می شـود،  گفتـه  اکنـون  کـه  شـد  تخریـب  آرامـگاه 
کار یـک اشـتباه بـوده و بـه دنبـال ایـن اشـتباه، پیمانـکار 
پـروژه تعویـض شـده اسـت.بدنبال تخریـِب دیـوار ضلـع 
جنوبـی آرامـگاه »یعقـوب لیـث صفـاری« توسـط پیمانکار 
پـروژه کـه گفتـه می شـود بـه صـورت مسـتقیم،زیر نظـر 
مسـئول پایـگاه میـراث فرهنگی جندی شـاپور انجام شـده، 
مسـئوالن اداره میـراث فرهنگـی دزفـول و پیمانـکار جدیـد 
ایـن پـروژه مسـئولیتی بـرای صحبـت در ایـن زمینـه بـر 
عهـده نگرفتنـد. مهـدی شـیرُبتی پیمانـکار جدیـد مرمـت 
و سـاماندهی آرامـگاه یعقـوب لیـث صفاری،کـه در طـول 
دو سـال گذشـته، دو فصـل مرمـت در ایـن بنـای تاریخـی 
انجـام داده،هـدف از آغـاز ایـن مرمـت ها را حتـی در فصل 
جدیـد که نخسـت توسـط پیمانـکارِ دیگـری درحـال انجام 
بـود، »اصـالح وضـع موجـود و تـداوم در اقدامـات برنامـه 
ریزی شـده از گذشـته« دانسـت.او تاکید کرد:»مرمت یک 
اقـدام مسـتمر اسـت کـه نیاز بـه برنامـه ای چنـد مرحله ای 
هسـتیم، ایـن طـور نیسـت کـه ناگهـان وارد شـویم، کارهـا 
بایـد تدریجی باشـد.« وی امـا درباره ی تخریـِب این دیوار، 
اظهـار کـرد: »اتفـاِق اشـتباهی بـود کـه باعـث شـد ناظـر 
پـروژه تعویـض شـود.« تخریب دیـوار ضلع جنوبـی آرامگاه 
یعقـوب لیـث درحالی تخریب شـده که بنـر کارفرمایی اداره 
کل میـراث فرهنگـی اسـتان خوزسـتان بـاالی سـر همـان 
دیـوار تخریـب شـده، نصـب اسـت! ازسـوی دیگـر اسـفند 
سـال 1396 یعقـوب زلقـی مدیرپایـگاه جندی شـاپور خبر 
از مرمـت جـدی ایـن آرامـگاه بعـد از سـال ها بی توجهـی 
داده بـود؛ اقدامـی که در آسـتانه نـورز 1397 ایـن آرامگاه را 
بـه مسـیرهای گردشـگری نـوروزی اضافه می کـرد. او گفته 
بـود: »یعقـوب لیـث بنیان گـذار سلسـله صفاریـان چـون با 
خلفای عباسـی درگیر بود ازسیسـتان به سـمت خوزسـتان 
می آیـد و در جنگـی زخمـی شـده و در بیمارسـتان گنـدی 
شـاپور بسـتری می شـود و در همین شـهر می میرد. اکنون 
اقدامـات خوبـی در خصـوص آرامـگاه او انجـام دادیم.«اما 
حـاال بعـد از 17 مـاه، بار دیگر پـروژه »مرمت و سـاماندهی 
آرامـگاه یعقـوب لیـث صفـاری« در دسـتور اداره کل میراث 
فرهنگی اسـتان خوزسـتان قـرار گرفته و براسـاس عملکرد 
رخ داده تـا امـروز تخریـب ایـن دیـوار نیز یکـی از برنامه ها 
در رونـد مرمـت ایـن آرامـگاه بوده اسـت؛ آرامگاه کسـی که 
بـر اسـاس منابع زبـان فارسـی،ناجی زبـان فارسـی بعد از 

حملـه اعـراب بـه ایران اسـت.

اشتباهی که دیوار آرامگاه 
»یعقوب لیث« را آوار کرد

طرح شان برای خانه »ایرانی« همدانی ها چیست؟

»حاج شیخ تقی ایرانی«ملقب به »وکیل الرعایا«حدود ۱۱۰سال قبل خانه-مدرسه ای ساخت و به خانه»ایرانی«مشهور شد

یکــی دوبــار مهندســان نقشــه کش از 
ســوی مالــِک چنــد ســاله ی خانــه ی 
ــد و حــاال  ــا را بررســی کردن ــی« بن »ایران
هــم حکــم تخلیــه ی ایــن خانــه  تاریخــی 
آمــوزش  بازنشســتگان  بــرای کانــون 
دست شــان  بــه  همــدان  پــرورش  و 
ــاِت  ــال اقدام ــه دنب ــه ب رســیده،حکمی ک
ــب  ــال تخری ــک، احتم ــن مال ــی ای قبل
ــد.  ــه  قاجــاری راتشــدید می کن ــن خان ای
ــاری  ــای قاج ــای بن ــد کاربری ه ــر چن ه
زیــاد  همــدان  در  شــریعتی  خیابــان 
تغییــر  بــار  هــر  بــا  نبوده اند،امــا 
کاربــری، ایــن خانــه نــاِم جدیدتــری 
ــه خــود گرفــت، چــه از زمــان ســاخت  ب
کــه نــام مالــک اش را گرفــت، یعنــی 
»حــاج شــیخ تقــی ایرانــی« ملقــب بــه 
11۰ســال  حــدود  »وکیل الرعایــا« کــه 
قبــل خانه-مدرســه را ســاخت وبــه خانــه 

»ایرانــی« مشــهور شــد،چه قبــل از انقالب 
کــه مدتــی در اختیــار دادگســتری اســتان 
بــود و چــه بعــد از انقــالب اســالمی یعنی 
ــه  ــه »مدرس ــل ک ــال قب ــدود 5۰ س از ح
ــت  ــا گرف ــی پ ــای تاریخ ــن بن آزاد« در ای
ــفند  ــم اس ــی اش راهفت ــده ی ثبت و پرون
1386 بــه شــماره 21628 بــه همیــن نــام 
در فهرســت میــراث ملــی ثبــت کردند.امــا 
ــی  ــا دردی از حکم ــدام از این ه ــچ ک هی
ــاکنان  ــا س ــه ت ــه گرفت ــک خان ــه مال ک
کنونــی اش یعنــی صنــدوق بازنشســتگی 
آمــوزش وپــرورش همــدان را از خانــه 
حکمــی  نمی کنــد.  دوا  بیــرون کنــد، 
کــه بــه واســطه ی اقدامــات قبلــی بنیــاد 
مســتضعفان کــه ازســال 138۰ســند ایــن 
بنــا را دارد و درصــدد تخلیــه ی خانــه 
ــه  ــب خان ــال تخری ــِت احتم اســت ذهنی

می کنــد. راتشــدید 

نشانه ها تخریب خانه ایرانی 
توسط مالک را تائید می کنند؟

کانــون  رئیــس  خانی نــور  غالمرضــا 
بازنشســتگان آمــوزش وپــرورش اســتان 
ــی  ــای تاریخ ــن بن ــد: ای ــدان می گوی هم
حــدود 11۰ ســال پیــش و توســط »حــاج 
ــا«  ــی« یا»وکیل الرعای ــی ایران ــیخ تق ش
ــار  ســاخته شــده اســت.این مــکان دو ب
بــه مدرســه تبدیــل شــده، یکبــار در ســال 
ــری  ــر کارب ــوان مدرســه تغیی ــه عن 13۰۰ب
ــرای  ــز ب ــل نی ــال قب ــدود 5۰ س داد و ح
ــوان  ــه عن ــا ســال 1395 ب ــار ت ــن ب دومی
ــال 1395  ــتفاده می شد،تاس ــه اس مدرس
ــه  ــودن مدرس ــی ب ــل قدیم ــه دلی ــه ب ک
ــون  ــل و کان ــی آن کنس ــری آموزش کارب
بازنشســتگی آمــوزش وپــرورش همــدان 
در آن بنامســتقر شــد. او بــا بیــان این کــه 

ــل از  ــی قب ــه ی تاریخ ــن خان ــک ای مال
انقــالب یــک شــخص حقیقــی بــود کــه 
بــا مهاجــرت اش بــه خــارج از کشــور 
،همــه ی ملکهــای او از جملــه ایــن خانــه 
مصــادره شــدند، ادامــه داد: بــا توجــه بــه 
قدمــت بــاالی ســاختمان، از ســال 1395 
آمــوزش و پــرورش اجــازه ی کاربــری 
ــداد،  ــه ایــن بنــای تاریخــی ن آموزشــی ب
ــری  ــری دیگ ــت کارب ــن می توانس بنابرای
بــرای آمــوزش و پــرورش داشــته باشــد 
ــا  ــون از ســال 95در ایــن بن کــه ایــن کان
مســتقر شــد، از ســوی دیگــر برخــی 
کاربری هــای دیگــر مــوازی بــا ایــن کار و 
ــای  ــد انجمن ه ــرورش مانن ــوزش و پ آم
ضمــن  آمــوزش  و  معلمــان   علمــی 
خدمــت آنهــا ومــوارد مشــابه در ایــن بنــا 

نجــام می شــوند.

یکبار خانه ایرانی را مزایده 
گذاشتند، اما به فروش نرفت

ــراث فرهنگــی  ــدی فعــال می حســین زن
ــه ی تاریخــی  همــدان، می گوید:ایــن خان
ســال  خیابان کشــی های  در  قــدری 
هــای گذشــته بــا تغییــر و تحوالتــی روبــه 
ــالم  ــان س ــا همچن ــن بن ــا ای رو شــد، ام
ــود  ــرپاماندن خ ــن س ــده و ای ــی مان باق
را مدیــون آمــوزش و پــرورش اســت 
جداگانــه ای  هزینــه ی  هرســال  کــه 
ــه  ــاماندهی آن هزین ــت و س ــرای مرم ب
می شــود. او بــا بیــان این کــه از چنــد 
ــِت  ــا درخواس ــک بن ــته مال ــال گذش س
تخلیــه ی ملــک را از آمــوزش و پــرورش 
ــی اش  دارد، ادامــه می دهــد: مالــک کنون
یکبــار نیــز ایــن ملــک را بــه مزایــده 
ــه  ــت، ب ــروش نرف ــه ف ــا ب ــت، ام گذاش
ــه ی  ــم تخلی ــون حک ــل اکن ــن دلی همی
ایــن  بنــای تاریخــی صــادر شــده اســت. 
حتــی صحبــت از تخریــب و نوســازی 

ــه  ــود در حالی ک ــی ب ــای تاریخ ــن بن ای
ــه  ــط ب ــرورش فق ــون آمــوزش و پ ــا کن ت
فکــر حفاظــت از ایــن مدرســه بــوده 
اســت.وی بــا هشــدار نســبت بــه این کــه 
می توانــد  مدرســه  ایــن  وضعیــت 
ــه در  ــی« ک ــی »نراق ــه  تاریخ ــد خان مانن
ــن مدرســه  تاریخــی اســت،  مســیر همی
بنــا  ادامــه می دهــد: مالــک  بشــود، 
هیــچ رســیدگی بــه ایــن خانــه تاریخــی 
ــز در  ــا« نی ــارت »نراقی ه ــته و عم نداش
معــرض تخریــب است.اواســط ســال 
گذشــته در نامــه ی مدیــر عامــل رئیــس 
هیــات بازنشســتگان امــوزش و پــرورش 
ــر عامــل  ــا مدی ــه ســعیدی کی همــدان ب
ســابق بنیــاد مســتضعفان بــا اشــاره 
بــه پیشــینه ای ایــن بنــای تاریخــی، 
درخواســت شــده بــود تــا ایــن ملــک بــه  
آمــوزش و پــرورش همــدان بــرای ارائــه 
ــود و  ــذار ش ــتگان واگ ــات بازنشس خدم

ــراث  ــه می ــت ب ــن درخواس ــِت ای رونوش
فرهنگــی اســتان همــدان فرســتاده شــد. 
نهــم تیــر امســال علــی مالمیــر مدیــرکل 
میــراث فرهنگــی اســتان همــدان در 
نامــه ای بــه غالمرضــا خانی پــور مســئول 
کانــون بازنشســتگان آمــوزش و پــرورش 
همــدان، عــالوه بــر تاکیــد بــر لــزوم 
حفاظــت از ایــن اثــر تاریخــی درخواســت 
کــرد تــا نســبت بــه  تامیــن اعتبــار بــرای 
پژوهــش، حفاظــت و مرمــِت ایــن بنــای 
تاریخــی اقــدام مــورد نیــاز انجــام شــود 
ــا  ــن بن ــه ای ــتر  ب ــیب های بیش ــا از آس ت
جلوگیــری شــود. براســاس ایــن گــزارش؛ 
ــروز  ــا ام ــال 96 ت ــر از س ــوی دیگ از س
ــوزش  ــن آم ــادی بی ــای زی نامه نگاری ه
و پــرورش، بنیــاد مســتضعفان و میــراث 
فرهنگــی بــرای حفاظــت از ایــن خانــه یــا 
حتــی تخلیــه ی ایــن بنــای تاریخــی رد و 

ــت. ــده اس ــدل ش ب

درخواســت جامائیــکا از مــوزه بریتانیا در 
ــتانی  ــار باس ــس دادن آث ــرای پ ــدن ب لن
فشــار  بــا  را  مــوزه  ایــن کشــور،این 
ــی  ــار تاریخ ــترداد آث ــرای اس ــازه ای ب ت

ــت. ــرده اس ــه رو ک روب
مقــام هــای جامائیــکا خواســتار تحویــل 
ــد  ــی پانص ــمه چوب ــک مجس ــن ی گرفت
ــن مجســمه حــک شــده  ســاله همچنی
ــتند. ــو« هس ــان »تاین ــت بومی ــه دس ب

ایــن آثــار در ســال 1792 در غاری کشــف 

شــد و »ویلیــام اولدمــن« دالل آثــار 
ــک  ــدن خــود را مال باســتانی ســاکن لن
ــن  ــه ای ــق ب ــه متعل ــد. مجموع آن نامی
دالل بعــد از جنــگ جهانــی دوم فروختــه 
ــالم  ــا اع ــوزه بریتانی ــخنگوی م ــد. س ش
کــرد آثــار بومیــان تاینــو از مجموعــه 
ــت. وی  ــده اس ــت آم ــه دس ــن ب اولدم
ــوزه  ــن م ــادآور شــد ای ــال ی ــن ح در عی
از وزارت فرهنــگ جامائیــکا در مــورد 
بازگردانــدن ایــن آثــار، مکاتبــات رســمی 

ســویی،  از  اســت.  نکــرده  دریافــت 
فرهنــگ  وزیــر  گرانــگ«  »اولیویــا 
جامائیــکا مــاه گذشــته در پارلمــان ایــن 
کشــور گفــت ایــن اقــالم در جریــان 
در  باســتان شناســی  هــای  حفــاری 
زمانــی کــه جامائیــکا مســتعمره بریتانیــا 

ــد. ــف ش ــود، کش ب
بــه مــردم  را متعلــق  آثــار  ایــن  وی 
ایــن  افــزود:  و  دانســت  جامائیــکا 
ــش  ــه نمای ــون ب ــه تاکن ــا ک ــار گرانبه آث
درنیامــده، بــرای شــرح وقایــع جامائیــکا 
قابــل توجــه اســت و مــا بــا مراجعــه بــه 
ســازمان دولتــی »شــورای ملــی جبــران 
خســارت«جامائیکا، بــرای بازگردانــدن 
ــه کشــور اقــدام مــی کنیــم. ــار ب ایــن آث

جامائیکا به جمع مدعیان مالکیت 
آثار موزه بریتانیا پیوست

قطار گردشگری لرستان روی ریل

مدیــرکل میــراث فرهنگــی لرســتان از شــروع مجــدد فعالیــت قطار گردشــگری 
ــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه  اســتان خبــر داد.ســید امیــن قاســمی گفت:ب
ــتان  ــگری اس ــار گردش ــت قط ــالمی، حرک ــوری اس ــن جمه ــکاری راه آه و هم
لرســتان از روز سه شــنبه 29 شــهریورماه آغــاز خواهــد شــد.وی اظهــار 
ــال و  ــاه امس ــن  م ــم فروردی ــار در ده ــن قط ــت ای ــن حرک ــس از آخری کرد:پ
ــاخت های  ــی از زیرس ــب بخش ــب تخری ــه موج ــتان ک ــیل در اس ــاری س ج
گردشــگری در مســیر ریلــی گردشــگری لرســتان شــد بــا تالش هــای 
فــراوان و موافقــت راه آهــن حرکــت قطــار گردشــگری اســتان از ســر گرفتــه 
می شــود.مدیرکل میــراث فرهنگــی لرســتان بیــان کــرد: در حرکــت ریــل بــاس 
گردشــگری اســتان دو تــور یــک روزه و ســه روزه پیــش بینــی شــده کــه در تــور 
ــای  ــد از جاذبه ه ــور ســه روزه بازدی ــی و در ت ــای مســیر ریل ــک روزه زیبایی ه ی
ــای  ــن زیبایی ه ــرد و همچنی ــاد و بروج ــهرهای خرم آب ــی ش ــی و تاریخ طبیع
ــه شــده اســت. ــدان و گردشــگران در نظــر گرفت ــرای عالقه من ــی ب مســیر ریل

ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه دومیــن حرکــت قطــار گردشــگری لرســتان هــم 
ــا روز جهانــی جهانگــردی انجــام خواهــد شــد،  روز پنجــم مهرمــاه هم زمــان ب
اضافــه کــرد: عالقه منــدان بــه اســتفاده از ایــن قطــار گردشــگری می تواننــد از 
طریــق شــرکت حامــی گشــت گهــر مجــری قطــار گردشــگری لرســتان نســبت 

بــه رزرو بلیــت خــود اقــدام کننــد.

ته
نک

غالمرضـا خانی نـور رئیـس کانـون بازنشسـتگان آمـوزش 
و پـرورش اسـتان همدانمی گویـد: ایـن بنـای تاریخـی 
حدود ۱۱۰ سـال پیش و توسـط »حاج شـیخ تقی ایرانی« 
یـا »وکیل الرعایـا« سـاخته شـده اسـت. ایـن مـکان دو 
بـار بـه مدرسـه تبدیـل شـده، یـک بـار در سـال ۱3۰۰ بـه 
عنـوان مدرسـه تغییر کاربـری داد و حدود ۵۰ سـال قبل 
نیـز بـرای دومیـن بـار تـا سـال ۱3۹۵ بـه عنوان مدرسـه 

اسـتفاده می شـد.
حسـین زنـدی با بیـان این که از چند سـال گذشـته مالک 
بنـا درخواسـِت تخلیه ی ملک را از آمـوزش و پرورش دارد، 
ادامـه می دهـد: مالـک کنونـی اش یک بـار نیـز این ملک 
را بـه مزایـده گذاشـت، امـا بـه فـروش نرفـت بـه همین 
دلیـل اکنـون حکـم تخلیـه ی این بنـای تاریخـی صـادر 

است. شـده 

میراثمیراث

باغ راه هایی که به مقبره بابا لقمان ختم می شودخانه استاد انتظامی مرمت شد
یـــک  منطقـــه  شـــهردار 
ــت  ــان کار مرمـ ــران از پایـ تهـ
و بازســـازی خانـــه اســـتاد 
ـــر داد.  ـــی خب ـــزت هللا انتظام ع
ـــن  ـــت و بازســـازی ای ـــزود: مرم ســـیدحمید موســـوی اف
ـــش  ـــن کار بی ـــرای ای ـــاز و ب ـــدای امســـال آغ ـــه از ابت خان

ـــه شـــد. ـــان هزین ـــون توم از 2۰۰ میلی
ــور  ــه منظـ ــی بـ ــرح محتوایـ ــت:یک طـ وی اظهارداشـ
ـــه  ـــی ک ـــتاد انتظام ـــایل اس ـــی وس ـــی و جانمای جابه جای
توســـط فرزنـــدش مجیـــد انتظامـــی صـــورت گرفـــت 
ــرد:  ــه کـ ــک اضافـ ــه یـ ــهردار منطقـ ــف شد.شـ تعریـ
ــاختار  ــات در سـ ــی اصالحـ ــرح محتوایـ ــاس طـ براسـ

ــت  ــی مرمـ ــام و بخش هایـ ــوزه انجـ ــک مـ ــاد یـ ایجـ
ــا  ــد.وی بـ ــازی شـ ــز بازسـ ــر نیـ ــای دیگـ و بخش هـ
ـــه  ـــن خان ـــازی ای ـــت و بازس ـــان  کار مرم ـــه پای ـــاره ب اش
از برگـــزاری مراســـم بزرگداشـــت اســـتاد انتظامـــی و 
رونمایـــی از ســـردیس و تابلـــو خیابـــان در آینـــده نزدیـــک 
ـــهیدان   ـــان ش ـــی در خیاب ـــتاد انتظام ـــوزه اس ـــر داد.م خب
ــران در  ــک تهـ ــه یـ ــت منطقـ ــه هشـ ــدی ناحیـ احمـ
ـــی  ـــتاد انتظام ـــده است.اس ـــع ش ـــت واق ـــمال پایتخ ش
زاده 31 خـــرداد 13۰3 در محلـــه ســـنگلج تهـــران بازیگـــر 
ــره  ــون و از چهـ ــینما و تلویزیـ ــر، سـ ــردان تئاتـ و کارگـ
ـــود  ـــر ب ـــای بازیگ ـــه آق ـــهور ب ـــران مش ـــدگار ای ـــای مان ه

کـــه 26 مـــرداد ســـال 97 درگذشـــت.

ـــع  ـــراث فرهنگی،صنای ـــس می رئی
دســـتی و گردشـــگری ســـرخس 
ـــر  ـــغ ب ـــاری بال ـــص اعتب از تخصی
ــال  ــال در سـ ــارد ریـ ــار میلیـ چهـ
ــان  ــا لقمـ ــالمی بابـ ــی  اسـ ــاغ ایرانـ ــداث بـ ــرای احـ 98 بـ
ـــا  ـــن طـــرح ب ـــر داد.مجیدحســـینی اظهارکرد:بخشـــی از ای خب
ـــرفت  ـــام می شود،پیش ـــالجاری انج ـــارات س ـــتفاده از اعتب اس
ــص  ــه تخصیـ ــه بـ ــا توجـ ــز بـ ــروژه نیـ ــن پـ ــی ایـ فیزیکـ
ـــر 6 ســـال انجـــام خواهـــد  ـــی حداکث ـــازه زمان ـــارات، در ب اعتب
شـــد.وی ادامـــه داد: تاکنـــون 120 اثـــر تاریخـــی در ایـــن 
شهرســـتان شناســـایی شـــده کـــه از ایـــن تعـــداد 25 اثـــر 
در فهرســـت آثـــار ملـــی کشـــور بـــه ثبـــت رســـیده اســـت.

ـــان در شـــهر  ـــا لقم ـــای تاریخـــی باب ـــح کرد:بن حســـینی تصری
ـــور  ـــتان و کش ـــی اس ـــار تاریخ ـــدود آث ـــره مع ـــرخس در زم س
ـــه ثبـــت رســـیده اســـت. آرامـــگاه  اســـت کـــه در ســـال 131۰ ب
وی در یـــک کیلومتـــری ایـــن شـــهر واقـــع شـــده اســـت.

خردادمـــاه ســـال جـــاری ســـه هکتـــار از اراضـــی اطـــراف ایـــن 
ـــراث  ـــه می ـــدس رضـــوی ب ـــای تاریخـــی توســـط آســـتان ق بن
ـــه  ـــر پای ـــا ب ـــان باب ـــی لقم ـــاغ ایران ـــد. ب ـــذار ش ـــی واگ فرهنگ
معمـــاری ایرانـــی – اســـالمی و عناصـــر تشـــکیل دهنـــده 
ـــت  ـــی،عبور آب و کاش ـــاص هندس ـــاختار خ ـــه س آن از جمل
گونه هـــای گیاهـــی متناســـب بـــا اقلیـــم ســـرخس و بـــه 
ـــا ســـاخته  ـــان باب ـــای تاریخـــی لقم ـــظ بن ـــا حف ـــت و ب مرکزی

ـــت. ـــدد اس ـــای متع ـــاغ راه ه ـــکل از ب ـــده و متش ش
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بــه گفتــه احمدرضــا الهیجــان زاده -معــاون محیــط 
زیســت دریایــی و تاالب هــای ســازمان حفاظــت محیــط 
ــوع زیســتی الحاقــی  ــکل حفاظــت از تن زیســت-، پروت
ــب  ــه تصوی ــت ب ــات دول ــران در هی ــیون ته ــه کنوانس ب
رســیده و بــرای تصویــب بــه مجلــس شــورای اســالمی 

ارســال شــده کــه در حــال بررســی اســت.
ــت  ــازمان حفاظ ــانی س ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
شــدن  الزم االجــرا  بــا  هم زمــان  زیســت،  محیــط 
کنوانســیون تهــران در 21 مــرداد 1385 ایــن تاریــخ 
ــه همیــن  ــای خــزر نامیــده شــد و ب ــوان روز دری ــه عن ب
ــدف  ــا ه ــتی ب ــم بزرگداش ــاله مراس ــر س ــبت ه مناس
مدیریــت افــکار عمومــی و آشــنا کــردن جوامــع محلــی 
حاشــیه خــزر بــا اهــداف کنوانســیون تهران در کشــورهای 
عضــو برگــزار می شــود کــه احمدرضــا الهیجــان زاده 
معــاون ســازمان محیــط زیســت در این بــاره اعــالم 
ــای خــزر پنج شــنبه  کــرده مراســم گرامیداشــت روز دری
2۴ مردادمــاه در بابلســر در اســتان مازنــدران برگــزار 
می شــود و محــور اصلــی آن موضوعــات مرتبــط بــا 
پســماند اســت. ایــن مقــام مســوول ســازمان حفاظــت 
ویــژه  توجــه  می گویــد:  ادامــه  در  زیســت  محیــط 
مجلــس شــورای اســالمی و دولــت در خصــوص تصویب 
ــه  ــاحلی ب ــتان های س ــماند در اس ــت پس ــه مدیری الیح
ویــژه شــمال کشــور می توانــد گام موثــری در ایــن 
زمینــه باشــد. الهیجــان زاده تصریــح می کنــد: پروتــکل 
حفاظــت از تنــوع زیســتی الحاقــی بــه کنوانســیون تهران 
در پنجمیــن جلســه کشــورهای متعاهــد کنوانســیون 
ــب  ــه تصوی ــتان ب ــاه 1393 در ترکمنس ــت م در اردیبهش
پنــج کشــور حاشــیه دریــای خــزر رســید کــه بــر اســاس 
نشســت  ششــمین  انجام شــده  برنامه ریزی هــای 
ــال  ــان امس ــران در آب ــیون ته ــد کنوانس ــای متعاه اعض

ــزار  ــان برگ ــوری آذربایج ــت جمه ــو؛ پایتخ ــهر باک در ش
ــی رود  ــار م ــه انتظ ــی ک ــات مهم ــد، از اقدام ــد ش خواه
ــری در  ــد تصمیم گی ــه برس ــه نتیج ــالس ب ــن اج در ای
خصــوص ســاختار ســازمانی دبیرخانــه بــرای انتقــال آن 
بــه منطقــه تصویــب پروتــکل پایــش ارزیابــی و تبــادل 
اطالعــات و برنامه ریــزی بــه منظــور اجــرای ســایر 

ــود. ــد ب ــیون خواه ــه کنوانس ــی ب ــای الحاق پروتکل ه
ــد  ــای خــزر مانن ــی اســت کشــورهای حاشــیه دری گفتن

جمهــوری آذربایجــان، ایــران، قزاقســتان، روســیه و 
ترکمنســتان بــرای حفاظــت از محیــط زیســت ایــن دریــا 
در ســال 1382 )2۰۰3( کنوانســیون منطقــه حفاظــت از 
ــیون  ــه کنوانس ــوم ب ــزر موس ــای خ ــت دری ــط زیس محی
ــا همــکاری  ــد و ایــن کنوانســیون ب تهــران را امضــا کردن
ــل متحــد شــکل  ــط زیســت مل ــت برنامــه محی و حمای
گرفــت. ایــن کنوانســیون منطقــه ای تنهــا معاهــده 
ــیه  ــور حاش ــج کش ــق پن ــورد تواف ــی م ــت محیط زیس
ــت  ــرای  حفاظ ــکاری ب ــتر هم ــا بس ــزر و تنه ــای خ دری
ــزر  ــای خ ــرد دری ــه ف ــر ب ــتم منحص ــات اکوسیس و نج

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــیار باالی ــت بس ــت و از اهمی اس

الحاق به حفاظت از محیط زیست خزر
اســفندماه ســال 97 بــود کــه الیحــه پروتــکل حفاظــت 
ــوب  ــیون چهارچ ــه کنوانس ــی ب ــتی الحاق ــوع زیس از تن
حفاظــت از محیــط زیســت دریایــی دریــای خــزر توســط 
حجــت االســالم حســن روحانــی رئیــس جمهــور جهــت 
ــه مجلــس شــوراي اســالمي  طــی تشــریفات قانونــی ب
ارســال شــد. بــه گــزارش فــارس، الیحــه پروتــکل 
حفاظــت از تنــوع زیســتی الحاقــی بــه کنوانســیون 

چهارچــوب حفاظــت از محیــط زیســت دریایــی دریــای 
ــی رئیــس  خــزر توســط حجــت االســالم حســن روحان
ــس  ــه مجل ــی ب ــریفات قانون ــی تش ــت ط ــور جه جمه
شــورای اســالمی ارســال شــد. پــس از آن و در 3۰ 
ــات  ــو هی ــژاد، عض ــریعت ن ــمس هللا ش ــاه 98 ش تیرم
رئیســه کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و 
محیــط زیســت مجلــس شــورای اســالمی در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت، اعــالم کــرد: کلیــات 
الیحــه پروتــکل حفاظــت از تنــوع زیســتی الحاقــی 

بررسی پروتکل الحاقی حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر
معاون سازمان حفاظت محیط زیست: تصویب الیحه پروتکل الحاقی حفاظت از تنوع زیستی 

دریای خزر در  مجلس در حال بررسی است

معــاون محیــط زیســت دریایــی و تاالب هــای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت: بــر اســاس 
ــران در  ــیون ته ــد کنوانس ــای متعاه ــت اعض ــمین نشس ــده شش ــام ش ــای انج برنامه ریزی ه
آبــان امســال در شــهر باکــو؛ پایتخــت جمهــوری آذربایجــان برگــزار خواهــد شــد، از اقدامــات 
ــوص  ــری در خص ــد تصمیم گی ــه برس ــه نتیج ــالس ب ــن اج ــی رود در ای ــار م ــه انتظ ــی ک مهم
ســاختار ســازمانی دبیرخانــه بــرای انتقــال آن بــه منطقــه تصویــب پروتــکل پایــش ارزیابــی 
و تبــادل اطالعــات و برنامه ریــزی بــه منظــور اجــرای ســایر پروتکل هــای الحاقــی بــه 

ــود.   کنوانســیون خواهــد ب

احمدرضــا الهیجــان زاده -معــاون محیــط 
ســازمان  تاالب هــای  و  دریایــی  زیســت 
ــت  ــد اس ــت- معتق ــط زیس ــت محی حفاظ
توجــه ویــژه مجلــس شــورای اســالمی و 
دولــت در خصــوص تصویــب الیحــه مدیریت 
ــژه  ــه وی ــاحلی ب ــتان های س ــماند در اس پس
شــمال کشــور می توانــد گام موثــری در ایــن 

ــد.   ــه باش زمین
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به گــزارش ایرنــا، نخســتین کارگاه آموزشــی 
محیــط زیســت ویــژه مربیــان کــودکان 
پیــش دبســتانی مــدارس  بــا محــور  کتــاب 
ــژه  ــت وی ــط زیس ــوزش محی ــای آم »راهنم
مربیــان کــودکان پیــش دبســتانی«  در اداره 
ــزار  ــرز برگ ــط زیســت الب کل حفاظــت محی
ــات مناســب حفاظــت  ــی از اقدام شــد. یک
ــر  ــزون  ب ــرز اف ــط زیســت اســتان الب محی
نظــارت و حمایــت کامــل از بخــش حیــات 
وحــش، محیــط زیســت انســانی و طبیعــی 
ــت  ــق حفاظ ــوص در مناط ــه خص ــتان ب اس
ممنــوع  شــکار  و  جنوبــی  البــرز  شــده 
طالقــان  کار در بخــش آمــوزش و مشــارکت 
ــن اداره کل  ــد. ای ــی باش ــی م ــای مردم ه
آمــوزش هــای  زیســت محیطــی  را در 
مــدارس، ادارات و ســمن هــای دوســت 
دار محیــط زیســت و بــه خصــوص بــاغ 
ــتقر در  ــتان مس ــش اس ــات وح ــوزه حی م
ــه  ــد ب ــی کن ــزار م ــرج برگ ــران ک ــارک چم پ
آمــوز  دانــش  هــزاران  ســاالنه  طوریکــه 
ــش و  ــات وح ــوزه حی ــد از م ــن بازدی ضم
تنــوع زیســتی اســتان از آمــوزش هــای 
ارایــه شــده توســط کارشناســان اداره کل 
بهــره  حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ــوزش  ــش آم ــه نق ــه ب ــا توج ــد. ب ــی برن م
در حفــظ محیــط زیســت و تاثیرگــذاری 
کودکــی،  ســنین  از  هــا  آمــوزش  ایــن 
اکنــون نیــز 7۰۰ نفــر از مربیــان کــودکان 
پیــش دبســتانی اســتان آمــوزش هــای 
ــن  ــه فردی ــه گفت ــد. ب ــی گیرن ــرا م الزم را ف
حکیمــی، ایــن طــرح آموزشــی طــی تفاهــم 
نامــه ای کــه بــا اداره کل آمــوزش و پــرورش 
اســتان البــرز منعقــد شــده اجــرا می شــود. 
ــاب کار و  ــه کت ــن تفاهــم نام ــر اســاس ای ب
راهنمــای آمــوزش محیــط زیســت از ابتدای 
ســال تحصیلــی آینــده توســط مربیــان 
ــوزش  ــودکان آم ــرای ک ــتانی ب ــش دبس پی
داده خواهــد شــد. حکیمــی معتقــد اســت 
کــه آمــوزش محیــط زیســت جــزو اولویــت 
هــای ایــن اداره کل بــوده و خوشــبختانه تــا 
ــرح  ــد ط ــی مانن ــای خوب ــه ه ــون برنام کن
اردوهــای یــک روزه دانــش امــوزی در مــوزه 
و همچنیــن طــرح ارتقــای فرهنــگ محیــط 
زیســت در مــدارس بــا همــکاری آمــوزش و 

ــت.. ــده اس ــام ش ــرورش انج پ

ه ها
تگا

یس
منطقه شکار ممنوع شو و لندر زیر ذره بین ز

مسووالن اللی
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
ــد رئیــس دادگســتری و دادســتان  ــکا از بازدی اندی
ایــن شهرســتان از منطقــه شــکار ممنوع شــو و لندر 
خبــر داد. بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، مصطفــی 
ــی گفــت: رئیــس دادگســتری و دادســتان ایــن  یوســفی قندعل
شهرســتان از منطقــه شــکار ممنــوع شــو و لنــدر بازدیــد کردنــد. 
ــوع  ــت، تن ــط زیس ــا محی ــنایی ب ــد را آش ــن بازدی ــدف از ای او ه
ــظ  ــت حف ــاره اهمی ــی درب ــی بخش ــتان و آگاه ــتی شهرس زیس
طبیعــت و حیــات وحــش عنــوان کــرد. یوســفی اظهــار داشــت: 
براســاس قوانیــن و مقــررات محیــط زیســت، هرگونــه تیرانــدازی 
و شــکار گونه هــای جانــوری در منطقــه مذکــور غیرقانونــی و جــرم 
ــط  ــت محی ــور اداره حفاظ ــن منظ ــه همی ــه ب ــود ک ــی می ش تلق
زیســت اندیــکا اقدامــات حفاظتــی خــود را بــه منظــور حفاظــت 
اندوخته هــای  از  در حفاظــت  موفقیــت  و  منطقــه  از  بیشــتر 
زیســتی افزایــش داده و در ایــن راه نیازمنــد مشــارکت ســاکنان 
عشــایری منطقــه اســت. رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت 

ــن شهرســتان  ــوب ای ــه در جن ــن منطق ــرد: ای ــح ک ــکا تصری اندی
ممنــوع  منطقــه شــکار  بعنــوان   139۰ از ســال  و  دارد  قــرار 
ــه 12  ــن منطق ــام مســئول، ای ــن مق ــه ای ــه گفت ــد. ب اعــالم گردی
هــزار و 55۰ هکتــار وســعت دارد و دارای گونه هــای جانــوری 
ــی،  ــادام کوه ــوط، ب ــی بل ــای گیاه ــز، و ... گونه ه ــگ، کل و ب پلن
ــتم  ــود 2 اکوسیس ــل وج ــه دلی ــت و ب ــگ و ... اس ــه، کلخون بن
کوهســتانی و آبــی در کنــار یکدیگــر منطقــه قابلیــت اکوتوریســم 
را دارا بــوده و ماهــی گیــری ورزشــی و پرنــده گیــری نیــز جــزء 
ــن های  ــت و از حس ــه اس ــن منطق ــتی ای ــای اکوتوریس جاذبه ه
ایــن منطقــه عــدم ســکونت و ســاخت و ســاز و تعارضــات اراضــی 
بــا جوامــع محــل اطــراف بــوده کــه قابلیــت ارتقــا ســطح را دارا 
اســت. منطقــه شــکار ممنــوع شــو و لنــدر در مســجد ســلیمان، در 
زاگــرس جنوبــی واقــع گردیــده و تنــوع گیاهــی و جانــوری ایــن 
منطقــه آن را بــه یکــی از مناطــق ارزشــمند اســتان و کشــور کــه 
زیســتگاه ســمندر امپراتــور، گونــه زیبــای جهانــی اســت، تبدیــل 

کــرده اســت.

رئیــس اداره محیــط زیســت دماونــد تاکیــد کــرد: معــادن ســنگ 
الشــه کــه بخــش عمــده آن در منطقــه شــکار ممنــوع کــوه ســفید 
ــتگاه های  ــرای زیس ــه ب ــیاری را در برگرفت ــعت بس ــرار دارد و وس ق
ــد  ــل و نیازمن ــک معض ــتان ی ــت شهرس ــط زیس ــی و محی طبیع
ــه  ــا اشــاره ب ــا، محمــد فریــدی ب ــه گــزارش ایرن بررســی اســت. ب
اینکــه مناطــق زیســت محیطــی از پنــج منطقــه پــارک هــای ملــی، 
ــت  ــق حفاظ ــش، مناط ــات وح ــگاه حی ــی، پناه ــی مل ــر طبیع اث
شــده و منطقــه شــکار ممنــوع تشــکیل مــی شــود، اظهــار داشــت: 
شهرســتان دماونــد دارای چنــد اثــر طبیعــی شــامل غــار رودافشــان، 
دریاچــه هــا تــار و هویــر و یــک منطقــه شــکار ممنــوع کــوه ســفید 
بــه مســاحت 111 هــزار هکتــار اســت کــه در جنــوب شهرســتان واقع 
شــده و طبــق سرشــماری ســال گذشــته 2 هــزار راس قــوچ، میش، 
ــه  ــد ب ــتان دماون ــه داد: شهرس ــتند. وی ادام ــز در آن هس کل و ب
دلیــل داشــتن آثــار طبیعــی و شــکار ممنــوع از گونــه هــای مختلــف 
ــرگ،  ــوش، گ ــیاه گ ــز، س ــش، کل، ب ــوچ، می ــون ق ــی همچ حیوان
روبــاه، کفتــار، جوجــه تیغــی، انــواع پرنــدگان شــکاری، انــواع مارهــا 
ــی در محــدوده شــمال  ــت: حت ــدی گف و ... برخــوردار اســت. فری
شهرســتان خــرس وجــود دارد و همچنیــن احتمــال می دهیــم بــا 
توجــه بــه شــواهد هشــت قــالده پلنــگ نیــز وجــود داشــته باشــد. 
ایــن مقــام مســئول در خصــوص معضــالت معــادن بــرای محیــط 
ــاص  ــم خ ــد از اقلی ــرد: دماون ــان ک ــتان خاطرنش ــت شهرس زیس
ــه  ــه در شــمال ب ــرا ک ــرز( برخــوردار اســت چ ــوم م ــون« )ب »اکوت
ــی  ــری و بیابان ــق کوی ــه مناط ــوب ب ــتانی و در جن ــق کوهس مناط

منتهــی می شــود و بخــش عمــده آن بکــر و محافظــت شــده اســت 
ولــی متاســفانه در ایــن منطقــه واگــذاری معــادن بســیاری صــورت 
گرفتــه کــه البتــه معــادن ارزشــمند و اســتراتژیکی نیســتند. فریدی 
ــت:  ــا گف در خصــوص درصــد آالیندگی هــای زیســت محیطــی آنه
معــادن ســنگ الشــه در ایــن منطقــه تهدیــدی جــدی بــرای محیــط 
زیســت شهرســتان اســت چراکــه عامــل تخریــب زیســتگاه طبیعی 
ــرای  ــادن دردی را ب ــن مع ــود ای ــه وج ــت ک ــی اس ــن درحال و ای
شهرســتان دوا نمی کنــد. رئیــس اداره محیــط زیســت شهرســتان 
دماونــد بــا بیــان اینکه در منطقه کوه ســفید شهرســتان بیــش از ۴۰ 
معــدن فعــال و نیمــه فعــال وجــود دارد، تصریــح کــرد: ایــن معادن 
بــا ایجــاد بیــش از پنــج کیلومتــر جاده ســازی و تــردد خودروهــای 
ســنگین بــرای حمــل بــار، قطعــا بــه حیــات وحــش منطقه آســیب 
ــط  ــد، محی ــون جدی ــق قان ــه طب ــرد: گرچ ــح ک ــد. وی تصری می زن
زیســت واگــذاری معــادن را در اســتان تهــران ممنــوع اعــالم کــرده 
ولــی آنچــه اهمیــت دارد بازبینــی و بازنگــری معادنــی اســت کــه 
در گذشــته ایجــاد شــده؛ مناطــق حفاظــت شــده همچــون منطقــه 
کــوه ســفید دماونــد از شـــریان های حیاتــی اکوسیســـتم کشــور و 
جــزو ســرمایه هــای زیســت محیطــی شهرســتان بــه شــمار مــی 
رود کــه بایــد حفــظ شــود. فریــدی در ادامــه بــا اشــاره بــه شــرایط 
کنونــی شهرســتان از نظــر افزایــش ســاخت و ســازهای غیرمجــاز و 
تخریــب محیــط زیســت اظهارداشــت: دماونــد بــه دلیل شــریط آب 
و هوایــی و نزدیکــی بــه پایتخــت طــی ســال هــای اخیــر همــواره 
مــورد تهدیــد ســاخت و ســازهای غیرمجــاز قــرار داشــته بــه گونــه ای 

کــه امــروز ویالســازی ها بــالی جــان ایــن شهرســتان شــده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه بســیاری از باغــات و اراضــی کشــاورزی منطقــه 
ــازها در  ــاخت و س ــش س ــت:  افزای ــت گف ــب اس ــال تخری در ح
حریــم رودخانــه هــا عامــل جــدی و تهدیــد کننــده در آلــوده کــردن 
آب رودخانــه هــا بــه ویــژه رودخانــه تــار و آه شهرســتان کــه آب آن 
بــه ســد ماملــو مــی ریــزد بــه شــمار مــی رود و آب شــرب مــردم 
تهــران را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. ایــن مقــام مســئول گفــت: 
ــز  قطعــا در هــر ســاخت و ســاز غیرمجــاز یــک چــاه غیرمجــاز نی
وجــود دارد کــه همیــن امــر موجــب کاهــش آب هــای زیرزمینــی 

شــده و امــروز متاســفانه دشــت آبســرد شــرایط خوبــی را در حــوزه 
ذخیــره آب نــدارد. بــه گفتــه وی دماونــد از حالــت تعــادل زیســت 
ــا  ــه ب ــام مســئول در ادام ــن مق ــارج شــده اســت. ای محیطــی خ
ــم  ــت: ه ــز گف ــای شهرســتان نی ــه ه ــن زبال ــز دف ــه مرک اشــاره ب
اکنــون مرکــز پســماند شــرق اســتان تهــران با مشــارکت شهرســتان 
هــای دماونــد و پردیــس در منطقــه گنــدک فعــال اســت و دفــن و 
تفکیــک زبالــه هــا و جمــع آوری شــیرابه هــا بــه صــورت مطلــوب 

انجــام می شــود کــه البتــه نیازمنــد توســعه نیــز هســت.

بــرای ســومین بــار در مدیریــت شــهری گــرگان، تفکیــک 
ــرا  ــهر اج ــن ش ــالت ای ــدا در مح ــک در مب ــای خش ــه ه زبال
می شــود کــه اتمــام معضــل زبالــه گــردی در باکس هــای 
زبالــه و دســت یابی بــه درآمــد پایــدار شــهری از اهــداف 
ترســیم شــده ایــن طــرح اســت. کارشناســان محیــط زیســت 
ــن  ــرگان از میانگی ــه در گ ــد پســماند و زبال ــه تولی ــد ک معتقدن
جهانــی باالتــر اســت و بــا وجــود ایــن حجــم از زبالــه، تفکیــک 
پســماند خشــک از  تــر، کمتــر از حــد انتظــار انجــام مــی 
شــود. ایــن در حالــی اســت کــه امــروزه تفکیــک پســماند بــه 
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آالیندگی

محیط زیست

نماینده آستارا: نگاه کالنتری به موضوع 
محیط زیست، سیاسی است نه فنی

شهرستان ابهر عاری از صنایع آالینده 
خطرآفرین است

مــردم  نماینــده 
مجلــس  در  آســتارا 
اظهــارات  گفــت: 
ســازمان  رئیــس 
محیــط زیســت در مــورد عــدم توجــه نماینــدگان 
ــط زیســت حــوزه  ــه موضــوع محی اســتان شــمالی ب
انتخابیه شــان کــذب اســت و نــگاه کالنتــری بــه 
ــزارش  ــه گ ــی. ب ــه فن ــه سیاســی اســت، ن ــن مقول ای
ــا اشــاره بــه اظهــارات اخیــر  فــارس، ولــی داداشــی ب
رئیــس ســازمان محیــط زیســت گفــت: اخیــرا عیســی 
کالنتــری در اظهارنظــری در جمــع فعــاالن محیــط 
شــمالی  اســتان های  نماینــدگان  علیــه  زیســت 
کشــور عنــوان کــرده کــه در رابطــه بــا بهســازی محیــط 
زیســت اســتان های شــمالی کشــور، نماینــدگان ایــن 
اســتان ها هیــچ اقدامــی صــورت ندادنــد و بودجــه ای 
ــود،  ــده ب ــه ش ــر گرفت ــور در نظ ــن منظ ــرای ای ــه ب ک

ــا ایــن بودجــه در جــای  ــد ت ــدگان مصــوب کردن نماین
ــر  ــن اظهارنظ ــزود: ای ــود. وی اف ــه ش ــری هزین دیگ
رئیــس ســازمان محیــط زیســت کــذب و تهمــت 
ــت و  ــور اس ــمالی کش ــتان های ش ــدگان اس ــه نماین ب
ــا  ــئولیت کوتاهی ه ــی مس ــا فرافکن ــعی دارد ب وی س
ــتان های  ــدگان اس ــردن نماین ــه گ ــود را ب ــور خ و قص
ــده مــردم آســتارا در مجلــس  ــدازد. نماین شــمالی بین
شــورای اســالمی اظهــار داشــت: آن زمانــی کــه از مــا 
نماینــدگان اســتان های شــمالی از موضــوع عــدم 
انتقــال آب دریــای خــزر و زیســت بــوم ایــن منطقــه 
ــا  ــت کج ــط زیس ــازمان محی ــم، س ــت می کردی حمای
بــود و ضوابــط عــدم انتقــال آب دریــای خــزر را نادیــده 
ــور  ــس جمه ــه رئی ــا ب ــزود: م ــی اف ــت. داداش گرف
نامــه نوشــتیم کــه انتقــال آب خــزر خطرنــاک اســت 
و جالــب اینجاســت کــه ســازمان محیــط زیســت در 

ــرد. ــی نک ــچ حرکت ــوع هی ــن موض ــا ای ــاط ب ارتب

رئیــس اداره محیــط زیســت 
شهرســتان ابهــر گفــت: در 
صنایــع  ابهــر  شهرســتان 
آالینــده حــاد و خطــر آفریــن 
ــورت  ــتقر بص ــوالدی مس ــع ف ــدارد و صنای ــت ن فعالی
مــداوم پایــش می شــوند. محمدهــادی کاظمــی 
ــد فرهنگ ســازی  افــزود: حفــظ محیط زیســت نیازمن
اســت کــه خبرنــگاران و رســانه ها نقــش بســیار 
مهمــی در آگاهــی رســانی بــه مــردم و ایجــاد فرهنــگ 
در ایــن زمینــه دارنــد چــرا کــه محیــط زیســت یکــی 
ــت. وی  ــا اس ــور م ــای در کش ــن دغدغه ه از مهمتری
ــده  ــی آالین ــک واحدصنعت ــز ی ــه ج ــت: ب ــار داش اظه
کــه اخطارهــای الزم را دریافــت کــرده همــه واحدهــای 
ــد و در  ــرده ان ــر را نصــب ک ــوالدی سیســتم غبارگی ف
ــرای هیــچ  ــا وجــود همــه فشــارها ب 2 ســال اخیــر ب
صنعــت آالینــده و آببــر مجــوز فعالیــت صــادر نشــده 

اســت. رئیــس اداره محیــط زیســت شهرســتان ابهــر 
در زمینــه اقدامــات محیــط زیســت انســانی در ســال 
ــع  ــورد پایــش شــبانه روزی صنای 97، گفــت: 268 م
ــالغ  ــورد اب ــه 36 م ــده ک ــام ش ــدت انج ــن م در ای
اخطــار زیســت محیطــی بــه واحدهــای صنعتــی 
ــه  صــادر و از ایــن تعــداد 3 پرونــده واحــد آالینــده ب
دادگاه معرفــی شــده اســت. وی ادامــه داد: در ســال 
گذشــته 99 مــورد اســتعالم اســتقرار واحــد صنعتــی 
بررســی شــد کــه بــا 95 مــورد موافقــت و از 38 مــورد 
ــل  ــت حاص ــورد موافق ــرداری 35 م ــتعالم بهره ب اس
شــد. وی بــا اشــاره بــه اقدامــات محیــط زیســت در 
حــوزه محیــط زیســت طبیعــی، تصریــح کــرد: ســال 
گذشــته بــا وجــود کمبــود نیــروی انســانی 6 هــزار و 
ــکار  ــق آزاد، ش ــت زنی در مناط ــاعت گش ــر س 72۰ نف
ــلطانیه  ــتان س ــتحفاظی شهرس ــوزه اس ــوع و ح ممن

ــرل انجــام شــده اســت. گشــت کنت

ایجاد مناطق شهری سازگار با محیط زیست
محققان اعالم کردند: شهر وین در اتریش به دنبال ایجاد مناطقی برای حفاظت از آب و هواست. 
به گزارش ایسنا، کارشناسان به دنبال طراحی و ساخت و سازهای سازگار با محیط زیست هستند 
تا بتوانند اندکی از این آلودگی را کاهش دهند. از این رو شهر وین پایتخت اتریش در حال ساخت 
ساختمان هایی است که سازگار با محیط زیست باشند.

گزارش

آغاز آموزش 
لیمحیط زیست در البرز

سا
شک

هشدار معاون محیط زیست دربارهخ
 احتمال خشک شدن خلیج گرگان

ــی و اجرایــی ســازمان مدیریــت و  ــر نظــام فن مدی
ــگیری از  ــرای پیش ــد: ب ــزد می گوی ــزی ی برنامه ری
ــادن  ــذاری مع ــه واگ ــوار هرگون ــوادث ناگ ــروز ح ب
رودخانــه ای) برداشــت شــن و ماســه ( در ایــن اســتان ممنــوع 
اســت. محمدرضــا بشــیری در شــورای فنــی اســتان بــا اشــاره بــه 
بررســی گــزارش ســیل آب اوایــل ســال جــاری کــه در دســتور کار 
ایــن شوراســت از شناســایی 13۰ نقطــه بحرانــی بــرای الیروبــی 
رودخانه هــا بــا اولویــت مناطــق مســکونی و جمعیــت بــاال 
ــه ای  ــرکت آب منطق ــالم ش ــر اع ــه داد:  بناب ــر داد. وی ادام خب
ــد  ــتان نیازمن ــی در اس ــای فصل ــر رودخانه ه ــدود 21۰۰ کیلومت ح
ــنبه  ــامگاه یکش ــزارش ش ــه گ ــت. ب ــاماندهی اس ــه و س مطالع
ــت:  ــن مســئول گف ــزد، ای ــزی ی ــه ری ــت و برنام ســازمان مدیری
ــای الزم  ــد اقدام ه ــی مقــرر ش ــه شــورای فن براســاس مصوب
توســط شــرکت آب منطقــه ای بــا همــکاری دســتگاه های 
ــع  ــا و رف ــری از تصــرف حاشــیه رودخانه ه ــرای جلوگی ــط ب ذیرب
خطرهــای ناشــی از ســیل آب صــورت گیــرد. بشــیری بــا اشــاره 

ــی زیســت محیطــی برداشــت شــن و ماســه و  ــش منف ــه نق ب
ــه  ــاس مصوب ــت: براس ــا گف ــم رودخانه ه ــتر و حری ــب بس تخری
ــدن  ــت، مع ــازمان صنع ــرف س ــد از ط ــد ش ــی تاکی ــورای فن ش
ــد،  ــه ای جدی ــچ وجــه معــدن رودخان ــه هی و تجــارت اســتان ب
واگــذار نشــود و مجوزهــای موجــود تمدیــد نشــود و بــا معــادن 
ــزارش شــهرداری  ــه گ ــا اشــاره ب ــن شــود. وی ب کوهــی جایگزی
یــزد در خصــوص دفــع روان آب از ســطح شــهر گفــت: از ســال 
ــت   ــرار گرف ــع روان آب در دســتور کار شــهرداری ق 92 طــرح دف
و مطالعــات فــاز صفــر و یــک آن انجــام شــد امــا رونــد کار بــه 
دلیــل هزینه هــای زیــاد و کمبــود بودجــه متوقــف شــده اســت. 
ــل از  بشــیری خاطــر نشــان کــرد: در ایــن رابطــه مقــرر شــد قب
شــهریورماه جــاری بــا شناســایی نقــاط بحرانــی کــه قبــال صــورت 
ــن مشــکل انجــام  ــرای رفــع ای ــه اســت، اقدام هــای الزم ب گرفت
ــزد  ــه مرکــزی شــهر ی شــود. وی افــزود:  بســتر مســیل رودخان
بــرای جمــع آوری روان آب هــای اصلــی ســطح شــهر در دســتور 
ــت. ــال اجراس ــای الزم در ح ــرار دارد و اقدام ه ــهرداری ق کار ش
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گفــت:  مازنــدران  زیســت  محیــط  مدیــرکل 
ارگانســیم های  میکــرو  و کلــش  ســوزاندن کاه 
ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ــرد. ب ــن می ب خــاک را از بی
علــم و فنــاوری از اســتان مازنــدران  عباســعلی ابراهیمــی 
ــت نمی شــود و  ــی مدیری ــه خوب ــدران ب ــزود: پســماند در مازن اف
کــم کاری هــا در ایــن بخــش جیــدی اســت و برنامــه ریــزی بــا 
ــتور کار  ــدران در دس ــماند مازن ــوزه پس ــم کاری در ح ــران ک مدی
اســت. وی بــا اعــالم اینکــه در بحــث کاه و کلــش دســتگاه های 
ــه  ــر  ب ــال حاض ــزود: در ح ــد، اف ــی کردن ــدا نم ــی ورود پی متول
ــتیم  ــش هس ــش زدن کاه و کل ــاهد آت ــج ش ــت برن ــه کاش بهان
ــی  ــای معرف ــتگاه قض ــه دس ــاط ب ــن ارتب ــر در ای ــد 1۰۰ نف و چن
ــاک  ــم های خ ــرو ارگانیس ــرد: میک ــه ک ــی اضاف ــدند. ابراهیم ش
در اثــر آتــش زدن کاه و کلــش از بیــن مــی رود و زمینــه آلودگــی 
هــوا در ســطح اســتان فراهــم می شــود. بــه گــزارش خبرگــزاری 
ــر  ــرای رشــد و تکثی ــط مناســبی ب ــاوری، خــاک محی ــم و فن عل
ــاک  ــرم خ ــر گ ــری در ه ــا 1۰9 باکت ــوده و 1۰6 ت ــم ها ب ارگانیس
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این صفحه می خوانیم
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چهارچــوب حفاظــت از محیــط زیســت دریایــی دریــای 
ــی رئیــس  خــزر توســط حجــت االســالم حســن روحان
ــس  ــه مجل ــی ب ــریفات قانون ــی تش ــت ط ــور جه جمه
شــورای اســالمی ارســال شــد. پــس از آن و در 3۰ 
ــات  ــو هی ــژاد، عض ــریعت ن ــمس هللا ش ــاه 98 ش تیرم
رئیســه کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و 
محیــط زیســت مجلــس شــورای اســالمی در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت، اعــالم کــرد: کلیــات 
الیحــه پروتــکل حفاظــت از تنــوع زیســتی الحاقــی 

ــت  ــط زیس ــت از محی ــوب حفاظ ــیون چارچ ــه کنوانس ب
ــد. ــب ش ــی تصوی ــا اصالحات ــزر ب ــای خ دری

بــه گفتــه وی در خصــوص رســیدگی بــه الیحــه پروتــکل 
حفاظــت از تنــوع زیســتی الحاقــی بــه کنوانســیون 
چارچــوب حفاظــت از محیــط زیســت دریــای خــزر، در 
نشســتی مــواد مختلــف آن بــا حضــور مســئوالن وزارات 
ــت و  ــط زیس ــت از محی ــازمان حفاظ ــه، س ــور خارج ام
ــده  ــد. نماین ــه ش ــس پرداخت ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
مــردم تنکابــن و رامســر در مجلــس شــورای اســالمی بــا 

اشــاره بــه اینکــه کلیــات الیحــه پروتــکل حفاظــت 
از تنــوع زیســتی الحاقــی بــه کنوانســیون چارچــوب 
حفاظــت از محیــط زیســت دریــای خــزر بــا اصالحاتــی 
ــخ  ــات، پاس ــی جزئی ــود بررس ــت ب ــد، گف ــب ش تصوی
ــه کارگروهــی ســپرده شــد و  ــات ب ــه ســواالت و ابهام ب
ــن  ــه می شــود. ای ــه کمیســیون ارائ نتیجــه بررســی ها ب
ــان  ــا بی ــس شــورای اســالمی ب ــردم در مجل ــده م نماین
ــرای مــا اهمیــت  اینکــه محیــط زیســت دریــای خــزر ب
ایــران  بــه ســمت  دارد چراکــه قســمت عمیــق آن 

ــا می شــوند  اســت، آالینده هایــی نیــز کــه وارد ایــن دری
در قســمت  های عمیــق رســوب می کننــد و زیســت 
ــد:  ــح می کن ــد، تصری ــر می اندازن ــه خط ــا را ب ــن دری ای
ــران  ــر از ای ــی ت ــای خــزر صنعت ــده دری کشــورهای آالین
هســتند و اســتخراج نفــت از ایــن دریــا نیــز یــک فرآینــد 
آالینــده محســوب می شــود. عضــو هیــات رئیســه 
ــط  ــی و محی ــع طبیع ــاورزی، آب، مناب ــیون کش کمیس
زیســت مجلــس شــورای اســالمی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــار  دســتور کار دیگــر کمیســیون کشــاورزی بررســی چه
ــوان  ــه عن ــد از الیحــه مشــارکت عمومی–خصوصــی ب بن
ــس از  ــد: پ ــود، خاطرنشــان می کن ــی ب کمیســیون فرع
ــه عمــل آمــده در کمیســیون کشــاورزی،  بررســی های ب
ــد از  ــار بن ــا چه ــط زیســت ب ــع طبیعــی و محی آب، مناب
ــه  ــوط ب ــه مرب ــی ک ــارکت عمومی–خصوص ــه مش الیح
بخــش کشــاورزی و محیــط زیســت اســت، موافقــت و 

ــب رســید. ــه تصوی ب

خطراتی که دریای خزر را تهدید می کند
ــای  ــی دری ــات مل ــز مطالع ــر مرک ــاه 96، مدی در مردادم
خــزر اعــالم کــرد خطــرات ناشــی از نوســانات ســطح آب، 
محیــط زیســت دریــای خــزر و خصوصیــات اکولوژیکــی 
ــد. ــد می کن ــرد آن را تهدی ــه ف ــر ب ــگاری منحص و آب ن
ــگار ایســنا  ــه خبرن ــه ب ــا در ادام ــوش یوســفی کبری داری
ــت رو  ــاحلی از وضعی ــورهای س ــی کش ــد: نگران می گوی
ــب  ــدوده موج ــن مح ــت ای ــط زیس ــب محی ــه تخری ب
ــمیت  ــه رس ــر ب ــالوه ب ــاحلی ع ــورهای س ــا کش ــده ت ش
ــای  ــک از دولت ه ــر ی ــررات ه ــن و مق ــناختن قوانی ش
ــزوم و  ــه ل ــای خــزر ب ــب دری ــد و آگاهــی از تخری متعه
حفــظ و احیــای منبــع زنــده بــرای نســل های حاضــر و 
آینــده توجــه کننــد. یوســفی کبریــا بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــای  ــخ همکاری ه ــی در تاری ــه عطف ــاه نقط ــرداد م 21 م
ــوب  ــزر محس ــای خ ــا دری ــه ب ــت محیطی در رابط زیس
می شــود، یــادآور شــد: ایــن کنوانســیون منطقــه ای 
ــور  ــق 5 کش ــورد تواف ــت محیطی م ــده زیس ــا معاه تنه
ــرای  ــکاری ب ــتر هم ــا بس ــزر و تنه ــای خ ــیه دری حاش
فــرد  بــه  منحصــر  اکوسیســتم  نجــات  و  حفاظــت 
ــه  ــاه 97 مهدی ــن در مهرم ــت. همچنی ــزر اس ــای خ دری
جعفــری، متخصــص محیــط زیســت دریــا دربــاره 
ــای  ــد: زباله ه ــزر، می گوی ــی خ ــای دریای ــر زباله ه خط
ــه زدن و  ــدن، ضرب ــته ش ــث شکس ــزر،  باع ــی خ دریای
ــد صخره هــای  ــم مانن ــب زیســتگاه های مه ــی تخری حت
ــی  ــه اکوسیســتم های دریای ــه اســاس و پای ــی ک مرجان
ــوند. ــتند، می ش ــی هس ــوران حیات ــی جان ــرای زندگ و ب
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بررسی پروتکل الحاقی حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر
معاون سازمان حفاظت محیط زیست: تصویب الیحه پروتکل الحاقی حفاظت از تنوع زیستی 

دریای خزر در  مجلس در حال بررسی است

بــرای ســومین بــار در مدیریــت شــهری گــرگان، تفکیــک 
ــرا  ــهر اج ــن ش ــالت ای ــدا در مح ــک در مب ــای خش ــه ه زبال
می شــود کــه اتمــام معضــل زبالــه گــردی در باکس هــای 
زبالــه و دســت یابی بــه درآمــد پایــدار شــهری از اهــداف 
ترســیم شــده ایــن طــرح اســت. کارشناســان محیــط زیســت 
ــن  ــرگان از میانگی ــه در گ ــد پســماند و زبال ــه تولی ــد ک معتقدن
جهانــی باالتــر اســت و بــا وجــود ایــن حجــم از زبالــه، تفکیــک 
پســماند خشــک از  تــر، کمتــر از حــد انتظــار انجــام مــی 
شــود. ایــن در حالــی اســت کــه امــروزه تفکیــک پســماند بــه 

ــده  ــل ش ــه تبدی ــعه یافت ــع توس ــای جوام ــت  ه ــی از اولوی یک
کــه انجــام آن عــالوه بــر حــذف حجــم قابــل توجهــی از زبالــه 
ــه  ــف را ب ــالی کثی ــن ط ــت، ای ــه طبیع ــدی از چرخ ــای تولی ه
ــان  ــن می ــل خواهــد کــرد. در ای یــک ظرفیــت اقتصــادی تبدی
اگرچــه در چنــد ســال اخیــر برنامــه ریــزان مدیریــت شــهری 
و محیــط زیســت در گــرگان در صــدد کنتــرل زبالــه تولیــدی و 
اثــرات آن بــر محیــط زیســت بودنــد امــا ایــن طــرح تاکنــون 
ــی  ــد. یک ــت انجامی ــه شکس ــالهای 9۴ و 88  ب ــار در س دو ب
ــده،  ــه ش ــه آن پرداخت ــر ب ــه کمت ــش ک ــن بخ ــکالت ای از مش

فرهنــگ  ســازی اجــرای فراگیــر تفکیــک زبالــه از مبــدأ اســت 
ــاء و  ــا امح ــه ت ــد زبال ــه تولی ــد چرخ ــده رون ــب ش ــه موج ک
ــرا  ــص اج ــورت ناق ــه ص ــد، ب ــه تولی ــه چرخ ــدن آن ب بازگردان
اعضــای  شــود.  منحــرف  خــود  اصلــی  مســیر  از  و  شــده 
ــه  ــن جلس ــاد و دومی ــد و هفت ــرگان در یکص ــهر گ ــورای ش ش
ــماند  ــک پس ــرح تفکی ــی ط ــاد مردم ــن نه ــی ای ــمی و علن رس
خشــک از مبــدا را مصــوب کردنــد. بــر اســاس ایــن طــرح کــه 
ــه شــرکت  ــراردادی خــارج از تشــریفات مناقصــه ب بصــورت ق
ــرار  ــد، ق ــذار ش گ ــتان وا ــتانداری گلس ــماند اس ــت پس مدیری
اســت 1۴۰ هــزار واحــد مســکونی گــرگان در طــرح مشــارکت 
ــرگان در  ــهر گ ــورای ش ــس ش ــفی ریی ــر یوس ــد. علی اصغ کنن
ایــن مــورد اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه تجربــه تلــخ دو دوره 
قبلــی و شکســت هــای پیــش آمــده تــالش مــی شــود همــه 
مالحضــات قانونــی مــد نظــر باشــد تــا کشــتی پرتالطــم زبالــه 
در گــرگان بــه ســاحل آرامــش برســد. مســوول خدمــات 
ــا اظهــار داشــت:  ــا ایرن شــهری شــهرداری گــرگان در گفتگــو ب
ــع آوری  ــه جم ــه دارد ک ــس ( زبال ــه )باک ــرگان 275۰ جعب گ
و انتقــال 25۰ تــن زبالــه انباشــته در آن ســاالنه 5۰۰ میلیــارد 
ــری  ــا صف ــی الرض ــه دارد. موس ــهرداری هزین ــرای ش ــال ب ری
ــای  ــش ه ــهری در بخ ــات ش ــروی خدم ــرد: 5۴6 نی ــان ک بی
مختلــف وظیفــه جمــع اوری زبالــه را در محــالت گــرگان 
ــا در  ــه گرده ــت زبال ــه فعالی ــن ب ــد. وی همچنی ــده دارن برعه
گــرگان اشــاره کــرد و گفــت: پیش بینــی مــی شــود بیــن 
ــد  ــردی کنن ــه زباله گ ــادرت ب ــرگان مب ــر در گ ــا ۴۰۰ نف 3۰۰ ت
و طبــق اظهــارات همیــن افــراد، روزانــه 1۰۰ تــا 15۰ هــزار 
ــرح  ــرای ط ــه اج ــری ب ــد. صف ــب می کنن ــد کس ــان درآم توم

ــر اســاس  تفکیــک پســماند در گــرگان اشــاره کــرد و گفــت: ب
کــرات صــورت، مجــری طــرح قــرار اســت زبالــه گردهــای  مذا
ــه  گــرگان را شناســایی و از آن در اجــرای طــرح تفکیــک زبال
ــا هماهنگــی مقــام قضایــی،  اســتفاده کنــد. وی تاکیــد کــرد ب
زباله گردهــای کــودک و تبعــه خــارج شناســایی و اقــدام 
قانونــی در خصــوص آنهــا انجــام می شــود. مســوول خدمــات 
شــهری گــرگان گفــت : بطــور متوســط مجمــوع زبالــه گردهــای 
ــد.  ــد دارن ــال درآم ــون ری ــبانه روز 5۰۰ میلی ــر ش ــرگان در ه گ
ــم  ــرگان ه ــهر گ ــورا ش ــای ش ــر اعض ــی از دیگ ــین ربیع حس
ــت:  ــوزه گف ــن ح ــی در ای ــاکام قبل ــات ن ــه تجربی ــاره ب ــا اش ب
ــرح در  ــری ط ــده و مج ــرکت های برن ــی ش ــای قبل در دوره ه
ــه خشــک از  ــک زبال ــه تفکی ــی کار ک ــه راه از فلســفه اصل نیم
مبــدا بــود منحــرف شــده و بــا گمــاردن افــراد در باکس هــای 
ــرق  ــا ق ــه از باکس ه ــع آوری زبال ــرای جم ــهر را ب ــه، ش زبال
ــد  ــن کار بای ــری از ای ــرای جلوگی ــت: ب ــد.وی گف ــرده بودن ک
ــکار  ــا شــرکت های پیمان تبصــره ای در طــرح گنجانــده شــود ت
ــه  ــط ب ــع شــده و فق ــه من ــت در باکــس زبال ــه فعالی از هرگون
ــا،  ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب ــدا بپردازن ــه از مب ــک زبال ــرح تفکی ط
ــان  ــه ازای هــر شــخص در جه ــه ب ــه زبال ــد روزان متوســط تولی
3۰۰ گــرم و در ایــران 7۰۰ گــرم اســت کــه ایــن امــر بــه تولیــد 
روزانــه 58 هــزار تــن زباله بــا نســبت 7۰ درصــد تــر و 3۰ 
ــد  ــا 7۰ درص ــق گزارش ه ــود. طب ــر می ش ــک منج ــد خش درص
ــه  ــی ک ــن در حال ــود، ای ــی ش ــت م ــان بازیاف ــای جه زباله ه
در ایــران ایــن مهــم تنهــا در 2۰ درصــد از زباله هــا اتفــاق 

ــد. مــی افت

عمر زباله گردی در گرگان به سر می آید؟

ــل  ــاز فص ــالن از آغ ــت گی ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــر  ــتان خب ــای اس ــا و تاالب ه ــه آب بندان ه ــدگان ب ــرت پرن مهاج
داد و گفــت: شــکار و زنده گیــری پرنــدگان مهاجــر ممنــوع اســت. 
ــگار تســنیم در رشــت،  ــا خبرن ــو ب ــور در گفت وگ ساســان اکبری پ
ــر داد و  ــه اســتان گیــالن خب ــدگان ب از آغــاز فصــل مهاجــرت پرن
اظهــار داشــت: بــر اســاس گزارشــات واصلــه و بازدیدهــای میدانی 
از ســطح تاالب هــای اســتان گیــالن، نخســتین گــروه از پرنــدگان 
مهاجــر در مناطــق شــرق تــاالب انزلــی و منطقــه حفاظــت شــده 
ــط  ــت محی ــگان حفاظ ــده ی ــدند. فرمان ــت ش ــیم رؤی ــیاه کش س
 1۰ در دســته های  پرســفید  ورود خوتکاهــای  زیســت گیــالن 
ــرار داد و  ــاره ق ــورد اش ــتان را م ــن اس ــه ای ــه ای ب ــا 2۰۰ قطع ت
عنــوان کــرد: ایــن پرنــدگان کــه پیــش قــراوالن پرنــدگان مهاجــر 
محســوب می شــوند هرســاله از ســیبری و مناطــق سردســیر 
ــای اســتان مهاجــرت  ــه تاالب ه ــی ب ــرای زمســتان گذران ــا ب اروپ
می کننــد. اکبری پــور بــا بیــان اینکــه بســیاری از گونه هــای 
پرنــدگان مهاجــر حمایــت شــده هســتند تصریــح کــرد: بیــش از 
3۰۰ گونــه از ایــن پرنــدگان شناســایی شــده اســت کــه 3۰ گونــه 
ــه در لیســت قرمــز IUCN قــرار  ــی و 19 گون حمایــت شــده جهان
دارنــد و انــواع حواصیــل اکــراس، کلــه ســبز، اردک ارده ای نیــز از 
مهم تریــن آنــان محســوب می شــوند. وی مهم تریــن عوامــل 
ــا  ــه تاالب ه ــر ب ــدگان مهاج ــث ورود پرن ــه باع ــی ک و مؤلفه های
در  و  برشــمرد  را  می شــوند  اســتان گیــالن  آب بندان هــای  و 
تشــریح ایــن مطلــب ابــراز داشــت: وجــود امنیــت  نســبی و منابــع 
 غذایــی کافــی در تاالب هــای ســطح اســتان گیــالن شــرایط 
ــر  ــدگان مهاج ــر زمســتان گذرانی پرن ــرای ام بســیار مناســبی را ب
ــه  ــه ب ــدون توج ــه ب ــرادی ک ــزود: اف ــت. وی اف ــرده اس ــا ک مهی
هشــدارهای صــادر شــده اقــدام بــه آزار و اذیــت و شــکار پرنــدگان 

ــد منتظــر عواقــب ســنگین آن باشــند. ــد بای مهاجــر کنن

فرمانده یگان حفاظت
 محیط زیست گیالن:

مهاجرت پرندگان به 
تاالب های گیالن آغاز شد

خبر

کشف ۱۰۹ قطعه سهره طالیی 
در میاندوآب

رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت میانــدوآب 
گفــت: 1۰9 قطعــه پرنده ســهره طالیی از شــکارچیان 
پرنــده در ایــن شهرســتان کشــف و ضبــط شــد. بــه 
گــزارش ایرنــا، علیرضــا بقالــی افــزود: در ایــن رابطــه 
2 نفــر دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــه دســتگاه قضایــی معرفــی شــدند. 
وی گفــت: ایــن پرنــدگان جهــت تیمــار، بررســی وضعیــت و رهاســازی در یکــی 
از زیســتگاه هــای ایــن شهرســتان بــه اداره حفاظــت محیــط زیســت میانــدوآب 
ــوری  ــاالی مناطــق و همپوشــانی زیســتگاه های جان ــد. وســعت ب ــال یافتن انتق
ــدوآب  ــد در میان ــات شــکار و صی ــل تخلف ــن عام ــی، مهمتری ــز جمعیت ــا مراک ب

اســت.

دستگیري صیادان متخلف
ــتر از  ــت شوش ــط زيس ــت محي ــس اداره حفاظ رئي
ــوك  ــا ش ــي ب ــد ماه ــف صي ــتگيري دو متخل دس
الكتريكــي در رودخانــه گرگــر شوشــتر خبــر داد. 
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا وســیما، رئيــس اداره 
حفاظــت محيــط زيســت شوشــتر گفــت: از ايــن متخلفــان كــه شــبانه بــا شــيوه 
مخــرب و غيراخالقــي شــوك الكتريكــي اقــدام بــه صيــد ماهــي کــرده بودنــد 
تعــداد 50 قطعــه ماهــي رودخانــه اي، يــك دســتگاه الكتروشــوكر، يــك عــدد 
ــط شــد.  ــق كشــف و ضب ــور قاي ــق و موت ــد قاي ــك فرون ــي و ي باطــري خودروي
وی افــزود: متخلفــان براســاس بنــد ب از مــاده 10 قانــون شــكار و صيــد بــرای  

ــي معرفــي شــدند. ــه مراجــع قضاي ــون و جــزاي كيفــري ب اعمــال قان

ساحل انزلی مار سمی ندارد
 رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گیــالن خبــر 
مــار گزیدگــی 2 شــهروند در دهکــده ســاحلی انزلــی 
را تکذیــب کــرد. بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و 
ســیما مرکــز گیــالن؛ رییــس اداره نظــارت بــر حیــات 
وحــش  اداره کل حفاظــت محیــط زیســت گیــالن امــروز گفــت: در پــی انتشــار 
ــر وجــود یــک مــار جعفــری در  ــی ب ــری در فضــای مجــازی مبن ــر و خب تصوی
ســاحل دریــا و مارگزیدگــی 2 شــهروند در دهکــده ســاحلی انزلــی کارشناســان 
اداره نظــارت بــر حیــات وحــش موضــوع را بررســی کردنــد. حســین علــی نــژاد 
ــمی  ــر س ــای غی ــازی ز ماره ــای مج ــار در فض ــده م ــر منتشرش ــزود: تصوی اف
بومــی گیــالن اســت کــه از نظــر ظاهــر بــا مــار جعفــری بســیار متفــاوت اســت.

پرندگان

شکارچیان

خزندگان

۸ هزار ۶۰۰ چنار در خیابان ولیعصر تهران باقی مانده است
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به لزوم برنامه ریزی جامع برای حفاظت از درختان خیابان 
ولیعصر گفت: بر اساس آمار سال 97 حدود 8 هزار و 6۰۰ چنار دراین خیابان وجود دارد. به گزارش مهر، سید آرش 

حسینی میالنی با بیان اینکه یکی از چالش های درختان این خیابان بیماری قارچی است خاطرنشان کرد: این 
بیماری خاص مورد شناسایی قرار گرفته و شهرداری در پی یافتن راهکارهایی برای مقابله با آن است.

یم
سن

: ت
س

عک

ــه دلیــل  مدیــر شــرکت آبفــای اســتان فــارس اعتقــاد دارد کــه ب
ــا در  ــه تنه ــارس ن ــی، ف ــای زیرزمین ــه از آبه ــی روی برداشــتهای ب
ــه  ایــران بلکــه در جهــان بیشــترین میــزان فرونشســت را دارد. ب
ــن  ــی از مهمتری ــت: یک ــدری گف ــی قلن ــزارش ایســنا، محمدعل گ
چالشــهای امــروز آب اســت کــه تغییــرات اقلیمــی و برداشــتهای 
ــر آن  ــرات منفــی بیشــتری ب ــی تاثی ــای زیرزمین ــه از آبه ــی روی ب
ــن بخشــی  ــه فرونشســت زمی ــان اینک ــا بی گذاشــته اســت. او ب
از آبخوانهــا را در فــارس و کشــور از بیــن بــرده اســت، ادامــه داد: 
ــه طوریکــه  ــورد زده ب ــارس رک امــروز عمــق چــاه آب شــرب در ف
عمــق چــاه آب در جهــرم بــه 55۰ متــر هــم رســیده اســت؛ البتــه 
در چــاه هــای تحــت مدیریــت آبفــای اســتان فــارس، عمــق چــاه 
حداکثــر 51۰ متــر اســت. قلنــدری بــا اشــاره بــه اینکــه بالــغ بــر 
85 درصــد آب مــورد نیــاز مــردم در اســتان فــارس از محــل آبهــای 
زیرزمینــی تامیــن مــی شــود، گفــت: وزارت نیــرو تــالش می کنــد 
ــش  ــت پوش ــارس را تح ــتان ف ــهرهای اس ــد از ش ــه 3۰ درص ک
آبهــای ســطحی کــه منابــع قابــل اعتمادتــری اســت، قــرار دهــد 
ــدی  ــل بع ــت و در مراح ــن دش ــا، زری ــهرهای داراب، فس ــه ش ک
کازرون، نیریــز و ... در دســتور کار خواهــد بــود. مدیرعامــل آبفــای 
اســتان فــارس، یکــی از موانــع مهــم در بهینــه ســازی مصــرف آب 
را قیمــت بســیار انــدک آب شــرب اعــالم و اضافــه کــرد: قیمــت 
پاییــن آب چالــش بزرگــی اســت کــه هنــوز حتــی مســئوالن هــم 
بــه آن اعتقــادی ندارنــد. او اضافــه کــرد: امــروز تامیــن هــر متــر 
مکعــب آب شــرب بالــغ بــر 5۰۰۰ تومــان هزینــه در بــر دارد حــال 
آنکــه عــدد فــروش آب شــرب خانگــی، ۴7۰ تومــان، یعنــی هــر 
لیتــر 5۰ ریــال اســت! قلنــدری افــزود: چــون آب آشــامیدنی در 
فــارس عمدتــا از منابــع زیرزمینــی تامیــن میشــود لــذا افزایــش 
ــدارد و اینکــه بارندگــی مشــکل آب را  ــر آن ن بارندگــی، تاثیــری ب

حــل کــرده باشــد، تصــور غلطــی اســت.

مدیر شرکت آبفای استان فارس 
مطرح کرد:

میزان فرونشست زمین 
در فارس نگران کننده است

سنا
 ای

س:
عک

اند
سم

پ

سوزاندن کاه و کلش میکرو ارگانیسم های 
خاک را از بین می برد

گفــت:  مازنــدران  زیســت  محیــط  مدیــرکل 
ارگانســیم های  میکــرو  و کلــش  ســوزاندن کاه 
ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ــرد. ب ــن می ب خــاک را از بی
علــم و فنــاوری از اســتان مازنــدران  عباســعلی ابراهیمــی 
ــت نمی شــود و  ــی مدیری ــه خوب ــدران ب ــزود: پســماند در مازن اف
کــم کاری هــا در ایــن بخــش جیــدی اســت و برنامــه ریــزی بــا 
ــتور کار  ــدران در دس ــماند مازن ــوزه پس ــم کاری در ح ــران ک مدی
اســت. وی بــا اعــالم اینکــه در بحــث کاه و کلــش دســتگاه های 
ــه  ــر  ب ــال حاض ــزود: در ح ــد، اف ــی کردن ــدا نم ــی ورود پی متول
ــتیم  ــش هس ــش زدن کاه و کل ــاهد آت ــج ش ــت برن ــه کاش بهان
ــی  ــای معرف ــتگاه قض ــه دس ــاط ب ــن ارتب ــر در ای ــد 1۰۰ نف و چن
ــاک  ــم های خ ــرو ارگانیس ــرد: میک ــه ک ــی اضاف ــدند. ابراهیم ش
در اثــر آتــش زدن کاه و کلــش از بیــن مــی رود و زمینــه آلودگــی 
هــوا در ســطح اســتان فراهــم می شــود. بــه گــزارش خبرگــزاری 
ــر  ــرای رشــد و تکثی ــط مناســبی ب ــاوری، خــاک محی ــم و فن عل
ــاک  ــرم خ ــر گ ــری در ه ــا 1۰9 باکت ــوده و 1۰6 ت ــم ها ب ارگانیس

جملــه  از  مختلــف  ارگانیســم های  میکــرو  می شــود  یافــت 
ــاک  ــنگ ها در خ ــا و گلس ــا، جلبک ه ــا، قارچ ه ــواع باکتری ه ان
ــز داخــل هــر  ــا نی ــا ویروس ه ــر آنه ــالوه ب یافــت می شــوند و ع
ــر  ــه رشــد و تکثی ــده موجــود در خــاک ب ــک از ســلول های زن ی
می پردازنــد. خــاک محیــط زیســت مناســبی بــرای میکروب هــا 
بــوده و هــر یــک از انــواع میکــرو ارگانیســم ها در خــاک بســیار 
زیــاد اســت. باکتری هــا فراوان تریــن میکــرو ارگانیســم های 
خــاک بــوده و نقــش تعییــن کننــده ای در تغییــر شــرایط خــاک، 
ــا  ــد. باکتریهــای خــاک را ب تجزیــه مــواد و گــردش عناصــر دارن
ــی و  ــرایط فیزیولوژیک ــا ، ش ــه ای آنه ــای تغذی ــتفاده از نیازه اس
ــد. ــدی می کنن ــته بن ــرم دس ــزی گ ــگ آمی ــر رن ــش در براب واکن

مهمتریــن باکتریهــای موجــود در خــاک، آرترو باکتری ها، ســردو 
ــر  ــه ای غی موناســها، باســیل هــای اســپورزا، باکتــری هــای میل
ــا هســتند،  ــری ه ــا و ســیانو باکت ــو سیســتم ه اســپورزا، اکتین
کــه هــر یــک بــا ویژگــی هــای خــاص خــود در اکولــوژی خــاک 

ــد. نقــش مهمــی دارن

عی
طبی

بع 
نگاه ویژه رهبری مسئولیت حفظ منابع طبیعیمنا

 را دوچندان می کند
ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س رئی
کشــور بــا بیــان اینکــه امــروز مقــام معظــم رهبری، 
دولــت و مجلــس عنایــت ویــژه ای بــه منابــع طبیعــی 
ــوی  ــی از س ــع طبیع ــظ مناب ــه حف ــت: دغدغ ــد، گف دارن
باالتریــن مقــام و مســئول کشــور مســئولیت مــا را در مدیریــت 
ــه  ــد نســبت ب ــا بای ــرده اســت و م ــی ســنگین تر ک ــع طبیع مناب
ــل  ــم. خلی ــوده و تشــکر کنی ــدگاه و نگــرش شــکرگذار ب ــن دی ای
آقایــی در نوزدهمیــن جلســه ســتاد هماهنگــی طرح هــای 
ــن امســال  ــزداری و آبخــوان داری گفــت: ســیزدهم فروردی آبخی
ــاه  ــت پن ــان طبیع ــه دام ــور ب ــر کش ــران در سراس ــردم ای ــه م ک
بــرده بودنــد، مقــام معظــم رهبــری مســئولین عالــی رتبــه 
کشــور را گردهــم آوردنــد و نخســتین جملــه کــه بــر زبــان 
ــای  ــام طرح ه ــع و انج ــا و مرات ــظ جنگل ه ــوع حف ــد موض راندن
ــون و قــدردان  ــد مدی ــود و مــا در منابع طبیعــی بای آبخیــزداری ب
ایــن نــگاه باشــیم. رئیــس ســازمان جنگل هــا بــا بیــان ایــن کــه 
توجــه بیــش از پیــش مســئولین، عملکــرد منابــع طبیعــی را زیــر 

ــرای  ــی اج ــذاری و بازدارندگ ــه اثرگ ــد؛ ب ــرار می ده ــن ق ذره بی
طرح هــای آبخیــزداری مقابــل ســیل اشــاره کــرد و گفــت: نبایــد 
کیفیــت انجــام کار در منابــع طبیعــی را فــدای کمیــت کار کنیــم. 
آقایــی انســجام و یکپارچگــی در فعالیت هــا را رمــز موفقیــت هــر 
ــادآور شــد: همــه فعالیت هــای بخش هــا  مجموعــه دانســت و ی
از بیابــان گرفتــه تــا جنــگل، مرتــع و آبخیــزداری بــه هــم 
ــدام  ــچ ک ــئولیت، هی ــول مس ــت و در قب ــته اس ــته و وابس پیوس
ــان  ــن خاطرنش ــت.وی همچنی ــم نیس ــدا از ه ــا ج از فعالیت ه
ــکالی  ــچ اش ــی هی ــش گیاه ــاک و پوش ــظ خ ــرای حف ــرد: ب ک
وجــود نــدارد عملکردهــا در جلســات نقــد شــود و یــا بــه چالــش 
کشــیده شــود زیــرا راه انــدازی طوفــان فکــری مــا را در دســتیابی 
ــا ســایر بخش هــا کمــک می کنــد.  بــه خــرد جمعــی و تعامــل ب
ــان  ــت مخاطب ــتداران محیطزیس ــه دوس ــان اینک ــا بی ــی ب آقای
ــی  ــط عموم ــوند، از رواب ــوب می ش ــی محس ــع طبیع ــی مناب اصل
ــی  ــم مردم ــر عظی ــن قش ــا ای ــد ت ــم کن ــی فراه ــت فضای خواس

ــد. ــاره نقــش خــود  ســخن بگوین درب
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملی گلباف

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضوع مـاده 3 قانون و ماده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 172 13986۰319۰62۰۰۰ هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم صغـری حاج خلیلـی گوکی 
فرزنـد علـى بشـماره شناسـنامه 3۰ صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 523/36متر مربع 
پـالک 3 فرعـی از 2۴1۰- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 2۴1۰اصلی واقع در گلباف خیابان شـهید 
منتظـری کوچـه حمـزه خریـداری از مالک رسـمی خير النسـاء شـیری گوکی محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـيد، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـليم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/22- تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/6/6

محمد مقصودی  ریس ثبت اسناد و امالک گلباف م.الف ۷۱۵

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبــت اســناد و امــاك شهرســتان 
ســنندج تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضیــان ذیــل تاییــد گردیــده، لــذا بدیــن 
وســیله مشــخصات امــاک دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــاع عمــوم 
در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی میگــردد در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
ــاه  ــدت دوم ــا م ــل ت ــاق درمح ــخ الص ــتاها از تاری ــی ودر روس ــن آگه ــار اولی انتش
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم 
نمــوده و گواهــی اخــذ وتحویــل اداره ثبــت نماینــد. بدهــی اســت درصــورت انقضــای 
مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت طبــق مقــررات صــادر خواهــد 

شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.
))بخش 3((

1ـ ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بنــام ابراهیــم دارپرنیــان فرزنــد 
محمدعــارف شــماره شناســنامه 108 صــادره مریــوان کــد ملــی 3821076550 
بــه مســاحت  از 2714اصلــی بخــش 3 ســنندج  پــاک 830 فرعــی  تحــت 
14130/63مترمربــع کــه پــس از کســر بســتر بــه مقــدار 127/62 مترمربــع بــه آدرس 

ســنندج روســتای قــار کمربنــدی بهشــت محمــدی شــماره: 113ـ 2/خ 
تاریخ انتشار نوبت اول:98/05/07      تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/05/22

4784 رئیس ثبت منطقه یک سنندج ـ بهنام قباد 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860318019002275 – 1398/04/23 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
ــد  ــاش فرزن ــراد ناصــری آقب ــای مه ــارض متقاضــی آق بامع
ــران در  ــادره از ته ــنامه 63668 ص ــماره شناس ــه ش ــد ب محم
ــاحت 847  ــه مس ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــع پــاک فرعــی 752 از 17 اصلــی مفــروز و مجــزی  مترمرب
شــده از پــاک 113 واقــع در قریــه اوتــار بخــش 28 گیــان 
ــرز  ــان  مح ــاال نوائی ــای آقاب ــمی آق ــک رس ــداری از مال خری
ــب در  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــت متقاضــی  ــند مالکی ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد شــد . ــت صــادر خواه مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/8 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/22
  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 

                                                 4810  فردین نورزاده  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860318019002255 – 1398/04/23 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
بامعــارض متقاضــی آقــای صابــر ســبقت پیرهراتــی فرزنــد 
محمــد بــه شــماره شناســنامه 271 صــادره از تالــش در 
ــه مســاحت 223  ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع پــاک فرعــی 11723 از 9 اصلــی مفــروز و مجــزی 
شــده از پــاک 250 واقــع در قریــه ریــک  بخــش 28 گیــان 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای علیقلــی ســامی  محــرز 
ــب در  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــت متقاضــی  ــند مالکی ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد شــد . ــت صــادر خواه مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/8 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/22
  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 

                                                 4811  فردین نورزاده  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 1398/04/22 رای شــماره 139860318019002241 –  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعارض 
ــه  ــد ظهیــر ب ــم فاطمــه آزادی شکردشــت فرزن متقاضــی خان
شــماره شناســنامه 3672 صــادره از تالــش در ششــدانگ 
یــک بــاب بنــای مســکونی و محوطــه بــه مســاحت 224/40 
ــروز و مجــزی  ــی مف ــی 1474 از 4 اصل ــاک فرع ــع پ مترمرب
ــش 28  ــت بخ ــه شکردش ــع در قری ــاک 82 واق ــده از پ ش
گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای ابراهیــم حمیــدی 
ــاع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــت  مح شکردش
ــی  ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ش
ــد از  مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش تاری
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف  خــود را ب
ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/8 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/22
  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 

                                                 4813  فردین نورزاده  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 1398/04/22  –  139860318019002254 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
متقاضــی آقــای وحیــد لطیــف پــور طــول گیــان فرزنــد 
اقبــال بــه شــماره شناســنامه 2620052610 صــادره از تالــش در 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 258/26 
ــزی  ــروز و مج ــی مف ــی 2003 از 7 اصل ــاک فرع ــع پ مترمرب
ــش 28  ــدان بخ ــه جوکن ــع در قری ــاک 543 واق ــده از پ ش
گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای میرکاظــم علــم پــور  
ــب  ــوم مرات ــه منظــور اطــاع عم ــذا ب ــده اســت ل محــرز گردی
ــی  ــی مــی شــود در صورت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
ــاه  ــک م ــدت ی ــس از اخــذ رســید ظــرف م اداره تســلیم و پ
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
ــق مقــررات ســند  ــراض طب مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعت

ــد شــد . ــت صــادر خواه مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/8 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/22
  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 

                                                 4812  فردین نورزاده  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860318019002237 – 1398/04/22 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
بامعــارض متقاضــی خانــم مهیــن مســتانی شکردشــت 
ــش  ــه شــماره شناســنامه 10 صــادره از تال ــد مرتضــی ب فرزن
در ششــدانگ یــک بــاب بنــای مســکونی و محوطــه بــه 
مســاحت 163/15 مترمربــع پــاک فرعــی 4463 از 10 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 69 واقــع در قریــه جولنــدان 
ــای حــق  ــک رســمی آق ــداری از مال ــان خری بخــش 28 گی
ــه  ــذا ب ــده اســت ل ــرز گردی ــان  مح ــژاد مری ــرادی ن وردی م
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانند 
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض  ــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب از تاری
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف  خــود را ب
ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/8 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/22
  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 

                                                 4809  فردین نورزاده  

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
ــر رای شــماره 139860309068001044 مــورخ 1398/04/26  براب
ــوع  ــات اول موض ــه 1397114409068000079 هی ــده كالس پرون
قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمان های 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك 
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالكان ــن تصرف ــه دو قزوی منطق
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــد ب ــه ون ــی خواج ــای عل ــت آق مالكی
از تاكســتان – قاقــازان  226 كدملــی 4391103011 صــادره 
ــاختمان  ــاب س ــدانگ یكب ــربتعلی در شش ــد ش ــرقی- فرزن ش
ــی  ــالك شــماره 14 و 15 فرع ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 259 مت ب
ــك  ــت مل ــوزه ثب ــش 5 ح ــن بخ ــع در قزوی ــی واق از 36 اصل
منطقــه دو قزویــن خریــداری مــع الواســطه از عبادالــه چگینــی 
ــه  ــذا ب ــده اســت ل ــد محــرز گردی ــی باجــالن تایی و محمــد ول
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــور اطــالع عم منظ
ــه صــدور  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ك ــی می شــود در صورت اگه
ــد  ــند می توانن ــته باش ــراض داش ــت متقاضــی اعت ــند مالكی س
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــرف  ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/5/22                         
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک منطقــه دو 
قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق 
ــدارک  ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس ــاس گ ــور را براس ــون مذک قان

ــد.  ــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده ان ــده ب موجــود در پرون
1ـ رأی شــماره 139860330002009538 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
1397114430002001284 آقای/خانــم علــی باقــری فرزنــد محمــد علــی 
ــا شــده  ــه در آن احــداث بن ــن ک در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمی
ــی  ــی از 1953 اصل ــماره 493 فرع ــالک ش ــع پ ــاحت 144 مترمرب بمس
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند 
ــرده  ــداری ک ــری و خری ــی کبی ــت مشــاعی مع الواســطه از غالمعل مالکی

ــف 2129 ( اســت . )م ال
2ـ رأی شــماره 139860330002008082 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
ــعلی  ــد عباس ــی فرزن ــن لطف ــم محس 1397114430002001118 آقای/خان
ــا شــده  ــه در آن احــداث بن ــن ک در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمی
ــی  ــی از 1855 اصل ــماره 17 فرع ــالک ش ــع پ ــاحت 50/95 مترمرب بمس
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند 
ــداری  ــی خری ــاس صالح ــیخ عب ــطه از ش ــاعی مع الواس ــت مش مالکی

ــف 2130( ــرده اســت. )م ال ک
3ـ رأی شــماره 139860330002009537 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
ــد  ــی محم ــد عل ــی فرزن ــر بیات ــم  جعف 1392114430002001299 آقای/خان
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
بمســاحت 49/50 مترمربــع پــالک شــماره 50 فرعــی از 1912 اصلــی واقع در 
بخــش دو ثبــت قــم. ســند رســمی دارای مالکیت میباشــد. )م الــف 2131(
4ـ رأی شــماره 139860330002009077 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
ــر در  ــد جهانگی ــی فرزن ــن اقای ــم  بهم 1391114430002009007 آقای/خان

ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش قس
بمســاحت 87/40 مترمربــع پــالک شــماره 2324 اصلــی واقــع در بخــش 
ــت  ــند مالکی ــمی/ س ــند رس ــادی/ س ــه ع ــه نام ــم.. مبایع ــت ق دو ثب
ــداری  ــی خری ــی بیگدل ــین ضیائ ــد حس ــطه از محم ــاعی مع الواس مش

ــف 2132( ــت. )م ال ــرده اس ک
5ـ رأی شــماره 139860330002005859 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
ــد  ــی فرزن ــم  حســین کریمــی خوزان 1396114430002000728 آقای/خان
محمــد علــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
ــی از 2442   ــماره فرع ــالک ش ــع پ ــده بمســاحت 105/48 مترمرب ــا ش بن
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی/ ســند رســمی/ 
ســند مالکیــت مشــاعی مع الواســطه از علیرضــا و حســین و داود و زهــره 
و مریــم و شــهناز و شــهال و زینــب و فرحنــاز و زهــرا صفرلــو و معصومــه 

انجــام ورثــه جعفــر صفرلــو خریــداری کــرده اســت. )م الــف 2133 (
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139860330002007970 شــماره  رأی  6ـ 
1393114430002000517 آقای/خانــم  نــادر رنجــی نــژاد فرزنــد علــی 
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
بمســاحت 64/38 مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از 2531 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قم.ســند رســمی دارای مالکیت میباشــد. )م الــف 2134 (
7ـ رأی شــماره 139860330002009174 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
شــنگل  محمدیــاری  حدیثــه  آقای/خانــم    1397114430002002277
ــه در آن  ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش ــعلی در قس ــد عباس فرزن
احــداث بنــا شــده بمســاحت 77/50 مترمربــع پــالک شــماره 38 فرعــی 
ــادی/  ــه ع ــه نام ــم.. مبایع ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق از 2637 اصل
ســند رســمی/ ســند مالکیــت مشــاعی مع الواســطه از علــی اصغــر 
ــداری کــرده  ــادی خری ــادی و مهــدی محمــد تقــی آب محمــدی تقــی آب

ــف 2135( ــت.)م ال اس
8ـ رأی شــماره 139860330002008500 مربــوط بــه پرونــده کالســه 

1396114430002000284 آقای/خانــم  حمیــد رحیــم زاده  فرزنــد محمــد 
ــا شــده  ــه در آن احــداث بن ــن ک در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمی
ــع در  ــی واق ــالک شــماره فرعــی از 2300 اصل ــع پ بمســاحت120 مترمرب
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند مالکیــت 
مشــاعی مع الواســطه از عبــاس خــان محمــدی خریــداری کــرده اســت. 

ــف 2136 ( )م ال
9ـ رأی شــماره 139860330002009547 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
ــد  ــداری  فرزن ــوکت م ــول ش ــم  رس 1391114430002015572 آقای/خان
ــا  ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی ــی در قســمتی از / ششــدانگ قطع عل
شــده بمســاحت 67 مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از 2191 اصلــی واقــع 
ــند  ــمی/ س ــند رس ــادی/ س ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب در بخ
مالکیــت مشــاعی مع الواســطه از رضــا بیگدلــی آذری توســط عبدالعلــی 

ــف2137  ( ــرده اســت .)م ال ــداری ک ــی خری بیگدل
10ـ رأی شــماره 139860330002001517 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
ــد  ــام فرزن ــی جعفــری پی ــم  قربانعل 1391114430002003313 آقای/خان
ــداث  ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش ــی در قس عزتعل
بنــا شــده بمســاحت 81 مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از 1978 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند 
مالکیــت مشــاعی مع الواســطه از اســماعیل افســر خریــداری کــرده 

ــف 2138 ( ــت. )م ال اس
11ـ رأی شــماره 139760330002038142 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
1391114430002012130 آقای/خانــم  محمــد نــوروزی فرزنــد حیدرعلــی 
ــا شــده  ــه در آن احــداث بن ــن ک در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمی
بمســاحت 108 مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از باقیمانــده 2475 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند 
مالکیــت مشــاعی برابــر صفحــه 538 دفتــر 425 دارای مالکیت میباشــد.  

)م الــف2139 (

12ـ رأی شــماره 139760330002012712 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
ــد  ــزی  فرزن ــدی عزی ــد مه ــم  محم 1391114430002017888 آقای/خان
امامــوردی  در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
ــی از 2159  ــماره فرع ــالک ش ــع پ ــاحت 50/58 مترمرب ــده بمس ــا ش بن
باقیمانــده  اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ 
ــح 38332  ــند صل ــر س ــاعی براب ــت مش ــند مالکی ــمی/ س ــند رس س

-95/11/2 دارای مالکیــت میباشــد. ) م الــف 2140 (
ــه  ــده کالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002003708 مرب 13ـ رأی ش
1391114430002017922 آقای/خانــم  ناصــر کاشــی فرزنــد محــرم علــی  
ــا شــده  ــه در آن احــداث بن ــن ک در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمی
ــی  ــی از 1898 اصل ــالک شــماره 1/16 فرع ــع پ بمســاحت 68/10 مترمرب
ــد.  ــت میباش ــمی دارای مالکی ــند رس ــت قم.س ــش دو ثب ــع در بخ واق

ــف 2141( )م ال
14ـ رأی شــماره 139860330002009123 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
1394114430002000218 آقای/خانــم  عبدالــه دوســتی فرزنــد ابوالحســن 
ــا شــده  ــه در آن احــداث بن ــن ک در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمی
ــع  ــی واق ــی از 2582  اصل ــالک شــماره فرع ــع پ بمســاحت 150 مترمرب
ــند  ــمی/ س ــند رس ــادی/ س ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب در بخ
مالکیــت مشــاعی مع الواســطه از حســین بافرانــی خریــداری کــرده 

ــف2142 ( ــت. )م ال اس
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط  رأی شــماره 139860330002007931  15ـ 
در  داود  فرزنــد  عبدلــی   عبــاس  آقای/خانــم    1395114430002000194
قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنا شــده بمســاحت 
ــش دو  ــع در بخ ــی واق ــی از 2019 اصل ــماره فرع ــالک ش ــع پ 144 مترمرب
ثبــت قــم.. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند مالکیــت مشــاعی 
ــف 2143( ــرده.)م ال ــداری ک ــور خری ــه پ ــن عالم ــطه از ابوالحس مع الواس

ــه  ــده کالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002006857 مرب 16ـ رأی ش

ــد صمــد  ــی کبیــری  فرزن ــم  قربانعل 1391114430002015357 آقای/خان
ــا شــده  ــه در آن احــداث بن ــن ک در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمی
بمســاحت 90 مترمربــع پــالک شــماره 469 و 468 فرعــی از 1947 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند 
ــرده  ــداری ک ــمعلی خری ــود اس ــطه از محم ــاعی مع الواس ــت مش مالکی
اســت 66/24 متــر مربــه از پــالک 469 فرعــی از 1947 اصلــی و 23/76 

ــف 2144 ( ــی  )م ال ــع از 468 فرعــی از 1947 اصل مترمرب
17ـ رأی شــماره 139860330002007528 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
ــد  ــد محم ــدی فرزن ــاره محم ــم  رخس 1397114430002001949 آقای/خان
ــا  حســن در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بن
ــی از 2167  ــماره 2/455 فرع ــالک ش ــع پ ــاحت 108 مترمرب ــده بمس ش
اصلــی قبــال باقیمانــده 2167/2 بــوده اســت واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. 
مبایعــه نامــه عــادی/ ســند رســمی/ ســند مالکیــت مشــاعی مع الواســطه 

ــف 2145 ( ــداری کــرده اســت. )م ال از محمــد خداپرســت خری
ــده اســت پــس از  ــرر گردی ــه و از آنجائیکــه مق ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته 
باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ 
و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه 
مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا 
بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر 
اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. 

)اقتصــاد آینــده – پیــام مــا (
تاریخ انتشار دوم: 1398/05/22 تاریخ انتشار اول: 1398/05/07 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات 
مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس 
ــل  ــه شــرح آراء ذی ــده ب ــه اســتناد مــدارک موجــود در پرون ــزارش کارشناســان و ب گ

ــد.  ــد نموده ان تایی
1ـ رأی شــماره 139860330002011810مربــوط بــه پرونــده کاســه 1397114430002000905 
آقای/خانــم  ابوالفضــل نــوروزی فرزنــد محــرم در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 50/30 مترمربــع پــاک شــماره 138/359 فرعــی 
ــطه از  ــادی مع الواس ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ ــی واق از 1947 اصل

صدقعلــی ســخنور خریــداری کــرده اســت. )م الــف 2344 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002010577 شــماره  رأی  2ـ 
1395114430002001436آقای/خانــم  غامرضــا فراهانــی فرزنــد اســمعیل در قســمتی از 
/ ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 138مترمربــع پــاک 
شــماره فرعــی از 2323 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی/ســند 
رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی  مع الواســطه از احمــد و محمــد و صغــرا و ربابــه و زهــره و 
فاطمــه و طاهــره و عالیــه هندیانــی و فاطمــه دستفروشــان همگــی ورثه عبــاس هندیانی 

ــف 2345 ( ــرده اســت. )م ال ــداری ک ــی خری ــه محمدرضــا هندیان ــرده ورث نامب
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002009933 شــماره  رأی  3ـ 
ــگ  ــه دان ــرم در س ــد مح ــوروزی فرزن ــه ن ــم فاطم 1397114430002000914 آقای/خان
از ششــدانگ بــه مســاحت ششــدانگ 64/48 مترمربــع پــاک شــماره 155 فرعــی از 
1947 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی/ســند رســمی/ ســند 
مالکیــت مشــاعی مع الواســطه از محســن و معصومــه و کبــری و ســکینه و صغــری 
ــف 2346 ( ــرده اســت. )م ال ــداری ک ــر اســماعیلی خری ــی اکب ــه عل اســماعیلی ورث

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002009932 شــماره  رأی  4ـ 
ــگ  ــد محــرم در ســه دان ــوروزی فرزن ــب ن ــم  زین 1397114430002000913 آقای/خان
ــی از  ــماره 155 فرع ــاک ش ــع پ ــدانگ 64/48 مترمرب ــاحت شش ــدانگ بمس از شش

1947  اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی/ســند رســمی/ ســند 
مالکیــت مشــاعی مع الواســطه از محســن و معصومــه و کبــری و ســکینه و صغــری 
و اســماعیلی ورثــه علــی اکبــر اســماعیلی خریــداری کــرده اســت )م الــف 2347 (

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002012771 شــماره  رأی  5ـ 
ــی در ســه  ــد نادعل ــار فرزن ــروز تب ــم  محســن فی 1397114430002000867 آقای/خان
دانــگ از ششــدانگ بــه مســاحت ششــدانگ 59/60  مترمربــع پــاک شــماره 1 فرعــی 
از 1759 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی/ســند رســمی/ ســند 
ــه( و ســید  ــت )توســط ورث ــد تولی ــی محم ــت مشــاعی مع الواســطه ســید عل مالکی

ــف 2348 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــه( خری ــط ورث ــت )توس ــدی تولی مه
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002012770 شــماره  رأی  6ـ 
1397114430002000866 آقای/خانــم  ســید معصومــه رمضانــی روشــن فرزنــد میــر 
ــع  ــدانگ 59/60 مترمرب ــاحت شش ــه مس ــدانگ ب ــگ از شش ــه دان ــان در س رمض
پــاک شــماره 1 فرعــی از 1759 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
ــد  ــی محم ــید عل ــطه از س ــاعی مع الواس ــت مش ــند مالکی ــمی/ س ــند رس عادی/س
ــرده  ــداری ک ــه( خری ــت )توســط ورث ــدی تولی ــه( و ســید مه ــت )توســط ورث تولی

ــف 2349 ( ــت. )م ال اس
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و 
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
ــه  ــا چنانچ ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ب
ــار  ــخ انتش ــاه از تاری ــدت 2 م ــرف م ــند ظ ــته باش ــی داش ــع اعتراض ــخاص ذینف اش
ــه دو قــم تســلیم و  ــت اســناد منطق ــه اداره ثب ــراض خــود را ب ــت اول اعت ــی نوب آگه
رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه 
دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه 
ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون 
مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(

تاریخ انتشار اول: 98/05/22تاریخ انتشار دوم: 98/06/05
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مــورخ 97/7/30  رای شــماره 139760316001003681  برابــر 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول/ دوم موض هی
ــتقر  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــک  ــه ی ــاه ناحی ــک کرمانش ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت در واح
ــی  ــم کرمعل ــارض متقاضــی آقای/خان ــه بامع ــات مالکان تصرف
ــنامه 336  ــماره شناس ــی بش ــد محمدعل ــه فرزن ــی گلیان فرج
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــاه در ششــدانگ ی ــادره از کرمانش ص
مســاحت 30.60 مترمربــع در محــدوده پــاک 340 فرعــی 
ــه  ــاه ب ــه کرمانش ــک حوم ــش ی ــع در بخ ــی واق از 366- اصل
آدرس شــهرک کیهانشــهر پاییــن تــر از میــدان شــهید نصــوری 
ــای  ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــودی خری ــه محم ــش کوچ نب
ــه  ــذا ب ــت. ل ــده  اس ــرز گردی ــاهی مح ــال دولتش ــر ج جعف
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــور اطــاع عم منظ
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــس از اخــذ رســید، ظــرف  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای خــود را ب
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ــت صــادر خواهــد شــد.  ســند مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/05/22 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/06
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مورخــه   139860316014000238 شــماره  رأی  برابــر   
1398/2/22 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه 
دو تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای فــرزاد 
کاظمــی گربانــی فرزنــد رشــید بشــماره شناســنامه 566 
ــه مســاحت  صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ ســاختمان ب
ــی  ــمتی از 47 اصل ــماره قس ــاک ش ــع پ ــر مرب 209/33 مت
ــل  ــز پ ــه آدرس کهری ــه ب ــع در کرمانشــاه بخــش 2 حوم واق
کهنــه خ شــورا پشــت مدرســه رضــوان خریــداری از زارع 
صاحــب نســق آقــای خســرو کهریــزی محــرز گردیــده 
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل اس
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس از اخ
ــم  ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب اعت
ــور و  ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذک ــد. بدیه نماین
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

ــد شــد. خواه
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/22
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات 
مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس 
ــل  ــه شــرح آراء ذی ــده ب ــه اســتناد مــدارک موجــود در پرون ــزارش کارشناســان و ب گ

ــد.  ــد نموده ان تایی
1ـ رأی شــماره 139860330002011810مربــوط بــه پرونــده کاســه 1397114430002000905 
آقای/خانــم  ابوالفضــل نــوروزی فرزنــد محــرم در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 50/30 مترمربــع پــاک شــماره 138/359 فرعــی 
ــطه از  ــادی مع الواس ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ ــی واق از 1947 اصل

صدقعلــی ســخنور خریــداری کــرده اســت. )م الــف 2344 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002010577 شــماره  رأی  2ـ 
1395114430002001436آقای/خانــم  غامرضــا فراهانــی فرزنــد اســمعیل در قســمتی از 
/ ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 138مترمربــع پــاک 
شــماره فرعــی از 2323 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی/ســند 
رسمی/ســند مالکیــت مشــاعی  مع الواســطه از احمــد و محمــد و صغــرا و ربابــه و زهــره و 
فاطمــه و طاهــره و عالیــه هندیانــی و فاطمــه دستفروشــان همگــی ورثه عبــاس هندیانی 

ــف 2345 ( ــرده اســت. )م ال ــداری ک ــی خری ــه محمدرضــا هندیان ــرده ورث نامب
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002009933 شــماره  رأی  3ـ 
ــگ  ــه دان ــرم در س ــد مح ــوروزی فرزن ــه ن ــم فاطم 1397114430002000914 آقای/خان
از ششــدانگ بــه مســاحت ششــدانگ 64/48 مترمربــع پــاک شــماره 155 فرعــی از 
1947 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی/ســند رســمی/ ســند 
مالکیــت مشــاعی مع الواســطه از محســن و معصومــه و کبــری و ســکینه و صغــری 
ــف 2346 ( ــرده اســت. )م ال ــداری ک ــر اســماعیلی خری ــی اکب ــه عل اســماعیلی ورث
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002009932 شــماره  رأی  4ـ 
ــگ  ــد محــرم در ســه دان ــوروزی فرزن ــب ن ــم  زین 1397114430002000913 آقای/خان
ــی از  ــماره 155 فرع ــاک ش ــع پ ــدانگ 64/48 مترمرب ــاحت شش ــدانگ بمس از شش

1947  اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی/ســند رســمی/ ســند 
مالکیــت مشــاعی مع الواســطه از محســن و معصومــه و کبــری و ســکینه و صغــری 
و اســماعیلی ورثــه علــی اکبــر اســماعیلی خریــداری کــرده اســت )م الــف 2347 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002012771 شــماره  رأی  5ـ 
ــی در ســه  ــد نادعل ــار فرزن ــروز تب ــم  محســن فی 1397114430002000867 آقای/خان
دانــگ از ششــدانگ بــه مســاحت ششــدانگ 59/60  مترمربــع پــاک شــماره 1 فرعــی 
از 1759 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عادی/ســند رســمی/ ســند 
ــه( و ســید  ــت )توســط ورث ــد تولی ــی محم ــت مشــاعی مع الواســطه ســید عل مالکی

ــف 2348 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــه( خری ــط ورث ــت )توس ــدی تولی مه
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002012770 شــماره  رأی  6ـ 
1397114430002000866 آقای/خانــم  ســید معصومــه رمضانــی روشــن فرزنــد میــر 
ــع  ــدانگ 59/60 مترمرب ــاحت شش ــه مس ــدانگ ب ــگ از شش ــه دان ــان در س رمض
پــاک شــماره 1 فرعــی از 1759 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
ــد  ــی محم ــید عل ــطه از س ــاعی مع الواس ــت مش ــند مالکی ــمی/ س ــند رس عادی/س
ــرده  ــداری ک ــه( خری ــت )توســط ورث ــدی تولی ــه( و ســید مه ــت )توســط ورث تولی

ــف 2349 ( ــت. )م ال اس
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و 
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
ــه  ــا چنانچ ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ب
ــار  ــخ انتش ــاه از تاری ــدت 2 م ــرف م ــند ظ ــته باش ــی داش ــع اعتراض ــخاص ذینف اش
ــه دو قــم تســلیم و  ــت اســناد منطق ــه اداره ثب ــراض خــود را ب ــت اول اعت ــی نوب آگه
رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه 
دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه 
ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون 
مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(

تاریخ انتشار اول: 98/05/22تاریخ انتشار دوم: 98/06/05
5299 مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مــورخ 97/7/30  رای شــماره 139760316001003681  برابــر 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول/ دوم موض هی
ــتقر  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــک  ــه ی ــاه ناحی ــک کرمانش ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت در واح
ــی  ــم کرمعل ــارض متقاضــی آقای/خان ــه بامع ــات مالکان تصرف
ــنامه 336  ــماره شناس ــی بش ــد محمدعل ــه فرزن ــی گلیان فرج
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــاه در ششــدانگ ی ــادره از کرمانش ص
مســاحت 30.60 مترمربــع در محــدوده پــاک 340 فرعــی 
ــه  ــاه ب ــه کرمانش ــک حوم ــش ی ــع در بخ ــی واق از 366- اصل
آدرس شــهرک کیهانشــهر پاییــن تــر از میــدان شــهید نصــوری 
ــای  ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــودی خری ــه محم ــش کوچ نب
ــه  ــذا ب ــت. ل ــده  اس ــرز گردی ــاهی مح ــال دولتش ــر ج جعف
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــور اطــاع عم منظ
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــس از اخــذ رســید، ظــرف  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای خــود را ب
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ــت صــادر خواهــد شــد.  ســند مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/05/22 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/06
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مورخــه   139860316014000238 شــماره  رأی  برابــر   
1398/2/22 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه 
دو تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای فــرزاد 
کاظمــی گربانــی فرزنــد رشــید بشــماره شناســنامه 566 
ــه مســاحت  صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ ســاختمان ب
ــی  ــمتی از 47 اصل ــماره قس ــاک ش ــع پ ــر مرب 209/33 مت
ــل  ــز پ ــه آدرس کهری ــه ب ــع در کرمانشــاه بخــش 2 حوم واق
کهنــه خ شــورا پشــت مدرســه رضــوان خریــداری از زارع 
صاحــب نســق آقــای خســرو کهریــزی محــرز گردیــده 
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل اس
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس از اخ
ــم  ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب اعت
ــور و  ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذک ــد. بدیه نماین
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

ــد شــد. خواه
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

۶۰ درصد استخرهای پرورش ماهی سمنان مکانیزه است
سرپرست امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به افزایش بازدهی پرورش ماهی با 

مکانیزه کردن استخرها، گفت: 6۰ درصد استخرهای پرورش ماهی استان مکانیزه است.

پــس از کســب تقدیرنامــه دو ســتاره جایــزه ســرآمدی و بهبــود 
مســتمر شــرکت ملــی گاز ایــران، شــرکت گاز اســتان البــرز آمــاده 
حضــور در ســومین جایــزه تعالــی شــرکت ملــی گاز ایــران شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان البــرز، پــس از 
کســب تقدیرنامــه دو ســتاره جایــزه ســرآمدی و بهبــود مســتمر 
شــرکت ملــی گاز ایــران، شــرکت گاز اســتان البرز آمــاده حضور در 

ســومین جایــزه تعالــی شــرکت ملــی گاز ایــران شــد.
ــود  ــرآمدی و بهب ــزه س ــومین دوره جای ــور س ــن منظ ــه همی ب
ــرز  ــتان الب ــرکت گاز اس ــران در ش ــی گاز ای ــرکت مل ــتمر ش مس
ــژاد، مدیرعامــل شــرکت و روســای  ــا حضــور حســین تقــی ن ب

ــد. ــاح ش ــتادی افتت س
در ایــن جلســه مجیــد ابراهیمــی، مشــاور تعالــی، بــا اشــاره بــه 
اهمیــت تعالــی خاطــر نشــان کــرد: امیدواریــم بــا همــت و تالش 
ــد و  ــیر رش ــرز، مس ــتان الب ــرکت گاز اس ــان ش ــران و کارکن مدی
تعالــی را بــه ســطح منتخــب برســانیم و بــا حــوزه هــای دیگــر 

رقابــت داشــته باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه مهمتریــن هــدف از اجــرای ایــن پــروژه ایجاد 
فرهنــگ تعالــی اســت گفــت: بایــد بتوانیم ادبیــات تعالــی را بین 

مدیــران و کارکنــان ســازمان جــا بیندازیم.
ابراهیمــی تصریــح کــرد: بایــد فرصــت هــای بهبــود شناســایی 

شــوند و در قالــب پــروژه هــای بهبــود بــه ثمــر برســند.
تقــی نــژاد بــا اشــاره بــه تعریــف تعالــی خاطــر نشــان کــرد: فــرد 
یــا ســازمان متعالــی بایــد شایســتگی الزم بــرای تعالی را داشــته 
باشــد.وی بــا بیــان اینکــه ســازمان متعالــی متشــکل از کارکنــان 
متعالــی اســت گفــت: بــرای رســیدن بــه ایــن تعالــی همــکاران 

بایــد شایســتگی الزم را داشــته باشــند.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان البــرز تاکیــد کــرد: کســی کــه بــه 
ســوی تعالــی پیــش مــی رود، قــدم بــه جلــو مــی گــذارد تــا بــه 
تعالــی برســد.در نتیجــه بایــد در مســیری کــه قــدم مــی گــذارد، 

عالقــه داشــته باشــد تــا موفــق شــود.
تقــی نــژاد بــا آرزوی اینکــه همــکاران بتواننــد در مســیر تعالــی 
قــدم بگذارنــد گفــت: امیــدوارم ســازمان ســال آینــده بــه نقطــه 

خوبــی از تعالــی رســیده باشــد تــا بــه آن افتخــار کنیــم.
ــع  ــور مناب ــت ام ــه هم ــه ب ــن جلســه دو روِز، ک ــن در ای همچنی
انســانی شــرکت گاز اســتان برگــزار شــد، از ســند و  نقشــه 
اســتراتژی منابــع انســانی شــرکت گاز اســتان البرز رونمایی شــد

بـه صـورت همزمان سـه پروژه ی برقـی فاز اول پسـت 132.33 کیلو 
ولـت دانیـال، فـاز اول پسـت 132.33 کیلو ولت حسـن درویشـی و 
ورود و خـروج خـط 132 کیلـو ولـت چغازنبیـل – دانیـال در پسـت 
درویشـی در شهرسـتان شوش افتتاح شـد.مدیرعامل این شرکت در 
ایـن آییـن که با حضور اسـتاندار خوزسـتان، نماینده مردم شـوش در 
مجلس و مسـئولین محلی این شهرسـتان برگزار شـد، اظهار کرد: در 
مجمـوع در این سـه پروژه 225 میلیارد ریال سـرمایه گـذاری صورت 
گرفتـه اسـت.محمود دشـت بـزرگ گفـت: ظرفیـت فـاز اول پسـت 
دانیـال 5۰ مـگا ولـت آمپـر و ظرفیـت فـاز اول پسـت درویشـی 3۰ 
مـگا ولـت آمپـر اسـت و در مجمـوع 8۰ مـگا ولـت آمپـر امـروز بـرق 
شهرسـتان شـوش افزایـش ظرفیـت پیـدا کـرده اسـت.وی بـا بیان 

اینکـه ظرفیـت پسـت های دانیال و درویشـی بـه 1۰۰ مـگا ولت آمپر 
افزایـش ظرفیـت پیـدا مـی کنـد، تصریح کـرد: قـرار دادهای توسـعه 
ایـن دو پسـت منعقـد شـده و عملیـات اجرایی آنهـا آغاز شـده تا در 
فازهـای بعـدی ظرفیـت هـر پسـت بـه 1۰۰ مـگا ولـت آمپـر افزایش 
پیدا کند.مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان بیان کرد: طول 
خـط انتقـال 132 کیلـو ولـت دو مـداره چغازنبیـل- دانیال در پسـت 
درویشـی 17 کیلومتـر مـدار اسـت و بـرای اینکـه رینـگ شـبکه بـرق 
شـوش تکمیـل شـود یک خـط 56 کیلومتری از پسـت درویشـی به 
پسـت پیـام دزفـول بـا ارزش سـرمایه گـذاری پنـج هـزار و ششـصد 
میلیـارد ریـال اجـرا می شود.دشـت بزرگ با بیان اینکه در سـه سـال 
گذشـته پنـج ترانسـفورماتور جدیـد در پسـت هـای بـرق شهرسـتان 

شـوش نصب شـده اسـت، افزود: با افتتاح این دو پسـت بارگیری از 
تاسیسـات بـرق این شهرسـتان کـه 76 درصـد بوده بـه 6۰ درصد می 
رسـد و بـا توسـعه های آتـی بارگیـری به زیـر 5۰ درصد کاهـش پیدا 
مـی کنـد و پایـداری شـبکه برق شهرسـتان شـوش برای چند سـال 
آینده تضمین می شود.اسـتاندار خوزسـتان نیز در این آیین با تشـکر 
از اقدامـات انجام شـده در صنعت برق اسـتان، گفت: یکـی از دغدغه 
های همیشـگی سـرمایه گذاران تامین برق مورد نیاز آنها بوده اسـت 
که با اقدامات انجام شـده در صنعت برق خوزسـتان و توسـعه شـبکه 
این مشـکل به حداقل رسـیده است.غالمرضا شـریعتی با بیان اینکه 
بعـد از مشـکالت ریزگردهـا و خاموشـی هـا بـه وجـود آمـده 2۰ هزار 
میلیـارد ریال در صنعت برق خوزسـتان سـرمایه گـذاری صورت گرفته 
یـا در حـال انجام اسـت، تصریح کـرد: با مدیریت علمـی مدیران برق 
اسـتان هـر روز یک پروژه افتتاح می شـود یا پایـداری برق منطقه ای 

افزایـش پیدا مـی کند.
وی تاکیـد کـرد: اگـر با همیـن روند و جدیـت ادامه دهیـم برای چند 
سـال آینده مشـکل پایداری شـبکه برق اسـتان برطرف و تامین برق 

بـرای سـرمایه گذاری و مشـترکین خانگی تضمین خواهد شـد.

را  اسـتان  هـای  برنامـه  گفـت:  رضـوی  خراسـان  اسـتاندار 

رسـانه  اصحـاب  تـا  گذاشـت  خواهیـم  خبرنـگاران  نقـد  بـه 

دسـتگاه  هـای  سیاسـت  و  اقدامـات  رسـانی  اطـالع  بـرای 

شـوند. اقنـاع  کامـل  صـورت  بـه  مـردم،  بـه  اجرایـی   هـای 

بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی اسـتانداری خراسـان رضـوی، 

علی رضـا رزم حسـینی در مراسـم گرامیداشـت روز خبرنـگار کـه 

در مجتمـع آیـه هـا مشـهد برگـزار شـد، بـا تبریـک عیـد سـعید 

کـرد:  اظهـار  صارمـی  محمـود  شـهید  خاطـره  و  یـاد  قربـان، 

خداونـد در قـرآن کریـم بـه قلـم قسـم خـورده اسـت تـا ارزش و 

 جایـگاه قلـم و نوشـتن را بـه انسـان هـا یـادآور شـده باشـد. 

وی اطـالع رسـانی همـراه بـا صحـت و صداقـت را رسـالت اصلـی 

اصحـاب رسـانه برشـمرد و افـزود: در شـرایط امـروز کـه با هجمه 

هـای گوناگـون فرهنگـی مواجـه هسـتیم، از خبرنـگاران انتظـار 

مـی رود کـه بـا پرداختـن بـه ضـرورت وحـدت رویـه، در جهـت 

 انسـجام بخشـی بیـن مـردم و ارکان حاکمیـت تـالش کننـد. 

اسـتاندار خراسـان رضـوی تصریـح کـرد: اصحـاب رسـانه رسـالت 

دارنـد کـه عملکـرد همـه ارکان حاکمیـت را زیـر زره بیـن بـرده 

و مـورد بررسـی قـرار دهنـد چـرا کـه ایـن کار بـه تصحیـح نقـاط 

ضعـف و بهبـود عملکردهـا کمـک خواهـد کـرد امـا بـدون شـک 

 نقـد و بررسـی بـا تهمـت و افتـرا راه بـه جایـی نخواهـد بـرد.

اسـتان  تاریـخ  در  ارزشـمند  مفاخـر  وجـود  گفـت:  وی 

قلـم  و  فرهنـگ  بـرای گسـترش  را  زمینـه  رضـوی،  خراسـان 

از  ایـن اسـتان پـس  بـه همیـن دلیـل  فراهـم کـرده اسـت و 

اسـت.  داده  پـرورش  را  خبرنـگاران  تعـداد  بیشـترین   تهـران 

ارکان  از  رسـانه  اصحـاب  حـق  بـه  انتظـارات  بـه  حسـینی  رزم 

حاکمیـت هـم اشـاره کـرد و گفـت: مطالبـه بـه حـق خبرنـگاران 

ایـن اسـت کـه امنیـت و آزادی آن هـا را فراهـم کنیـم و مدیـران 

 دسـتگاه هـای اجرایـی هـم بـه اصـل پاسـخگویی پایبند باشـند. 

وی ادامه داد: باید ضریب مطالبه گری از مسـیر قانونی را افزایش 

دهیم؛ سیاسـت ما در مواجهه با معترضین و کسـانی که در نتیجه 

ناکارآمـدی برخـی دسـتگاه هـای اجرایـی و قضایـی بـرای آن ها 

 مشـکالتی ایجـاد شـده، گفت وگـو، اقنـاع و حـل مشـکل اسـت. 

اسـتاندار خراسـان رضـوی تصریح کـرد: ما به عنـوان نماینده نظام 

مدافع حقوق مردم هستیم و به هیج وجه برخورد قهری با کسانی 

که به دنبال احقاق حق خود هستند را مجاز نمی دانیم؛ در مواجهه 

 بـا معترضـان بایـد بـه دنبـال اقنـاع آن هـا از طریق گفت وگـو بود. 

وی بـا بیـان اینکـه در اولیـن فرصـت نشسـتی بـا خبرنـگاران 

را  اسـتان  هـای  برنامـه  گفـت:  داشـت،  خواهیـم  اسـتان 

رسـانه  اصحـاب  تـا  خواهیم گذاشـت  خبرنـگاران  نقـد  بـه 

دسـتگاه  سیاسـت های  و  اقدامـات  رسـانی  اطـالع  بـرای 

شـوند.  اقنـاع  کامـل  صـورت  بـه  مـردم،  بـه  اجرایـی   هـای 

رزم حسـینی گفت: صداوسـیما باید مطالبات به حق را منتقل کند؛ 

البته این مسـئله به معنای دامن زدن به اعتراضات و مطالبه گری 

هـای نـا به حق نیسـت، باید بپذیریم که بخشـی از مطالبات مردم 

 بـه دلیـل ناکارآمـدی دسـتگاه هـای اداری بـه وجود آمده اسـت. 

اسـتاندار خراسـان رضوی در بخش پایانی سـخنان خود، وحدت و 

همدلی را رمز پیشـرفت و توسـعه برشـمرد و خاطرنشـان کرد: اگر 

همـه ارکان حاکمیـت دسـت بـه دسـت هـم بدهیم، بدون شـک 

خراسـان رضوی مـی توانـد در همـه حـوزه هـا بـه اسـتانی نمونـه 

تبدیل شـود.

افتتاح همزمان سه پروژه برق منطقه ای 
خوزستان در شوش

 استاندار خراسان رضوی:

 تامین امنیت و آزادی اصحاب رسانه وظیفه حاکمیت است 

کرمان 

بهره برداری از 38 کیلومتر دیگر از بزرگراه کرمان – راور – دیهوک تا پایان امسال
بزرگـراه  از  دیگـر  کیلومتـر   38
کرمـان – راور – دیهـوک تـا پایان 
مـی  بـرداری  بهـره  بـه  امسـال 

رسـد.
بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطـالع رسـانی اداره کل راه و شهرسـازی 
اسـتان کرمـان، محمدمهـدی بلـوردی با اعـالم این خبـر گفت: پیش 
از ایـن نیـز 56 کیلومتـر از این محور شـریانی، دو بانده شـده و به بهره 

برداری رسـیده اسـت.
مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان افـزود: طـول ایـن محور در 
حوزه اسـتان کرمان 188 کیلومتر اسـت که در حال حاضر 1۰2 کیلومتر 

آن در دسـت دوبانده سـازی است.
وی تصریـح کـرد: از 28۰ میلیـارد ریـال اعتبـار مصـوب پـروژه بزرگراه 
کرمـان – راور – دیهـوک در سـال جاری، 15۰ میلیارد ریـال به اداره کل 

راه و شهرسـازی اسـتان کرمان ابالغ شـده که با تخصیص 5۰ درصدی 
آن، و مسـاعدت شـرکت سـاخت و توسـعه زیربناهای حمل و نقل در 
زمینـه تخصیـص قیـر، 38 کیلومتر دیگـر از این محور، تا پایان سـال 

به بهـره برداری خواهد رسـید.
محمدمهـدی بلـوردی گفـت: بـرای احـداث بزرگـراه کرمـان – راور – 

دیهـوک تـا کنـون 1۴۰۰ میلیـارد ریـال اعتبـار، هزینـه شـده اسـت.
وی حجـم بـاالی سـفرهای زیارتی و سـیاحتی به اسـتان خراسـان و 
شـمال شـرق کشـور، و میزان باالی صادرات میوه، تره بار و محصوالت 
کشـاورزی بـه ایـن منطقـه را از دالیـل اهمیت پـروژه دو بانده سـازی 

محـور کرمـان – راور – دیهوک عنـوان کرد.
احـداث بزرگـراه کرمـان – راور – دیهـوک در حـوزه دو اسـتان کرمـان و 
خراسـان جنوبـی، و بـا همـکاری ادارات کل راه و شهرسـازی ایـن دو 

اسـتان در حال اجراسـت.

کاهش آتش سوزی 
در اراضی منابع 

طبیعی آستارا
رئیـس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
بنـدر مـرزی آسـتارا از کاهـش آتـش 
سـوزی در اراضـی ملـی و انفـال ایـن 

شهرسـتان خبـر داد.
 نسـرین غزنـوی: یکـی از اتفاق هـای 
خوشـحالی  سـبب  کـه  مهمـی 
دوسـتداران منابـع طبیعـی شـد، ثبـت 
جنگل هـای هیرکانـی در فهرسـت آثـار 

بـود. یونسـکو  جهانـی 
وی بـا بیـان اینکـه 21 درصـد جنـگل 
هـای هیرکانـی در اسـتان گیـالن قـرار 
دارنـد، ادامـه داد: در ایـن جنـگل ها 8۰ 
گونه درختـی، و درختچه ای و 15۰ گونه 
جنگلی، مرتعـی، درختی و درختچه ای 
وجـود دارد که به فسـیل سـبز مشـهور 

است.
غزنوی با اشـاره به اینکه بخشـی از این 
جنـگل هـا در بنـدر مـرزی آسـتارا قرار 
دارنـد، افـزود: در سـالجاری بـا کاهش 
آتـش سـوزی در اراضـی ملـی و انفـال 

شهرسـتان مواجه هسـتیم.
هرگونـه  بـا  اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  وی 
سـودجویی و افـرادی کـه قصـد تصرف 
اراضـی ملـی را دارند، به شـدت برخورد 
می شـود، خاطرنشـان کرد: بررسـی ها 
نشـان مـی دهـد کـه 95 درصـد آتـش 

سـوزی هـا عامل انسـانی هسـتند.
رئیـس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
آسـتارا در بخـش دیگر سـخنان خود از 
کمبـود نیـروی انسـانی و جنگلبـان در 
راسـتای حفاظت و حراسـت از ۴۰ هزار 
هکتـار اراضـی جنگلی شهرسـتان خبر 
داد و تصریـح کـرد: در حالـی کـه بـرای 
هـر یـک هـزار هکتـار دو جنگلبـان نیاز 
اسـت، اراضی جنگلی شهرستان آستارا 

بـا 3۰ نفـر نیرو حراسـت می شـود.

رونمایی از سند و نقشه گیالن 
استراتژی منابع انسانی 
شرکت گاز استان البرز

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل :

رشد 6۰ درصدی در راه اندازی واحدهای فناور

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل : در ۶ ماه گذشته ۶۰ درصد رشد و توسعه در راه اندازی واحدهای فناور در استان اردبیل اتفاق افتاده است

رئیـس پـارک علـم و فنـاوری اسـتان 
 6۰ مـاه گذشـته   6 در  اردبیـل گفـت: 
راه انـدازی  در  توسـعه  و  رشـد  درصـد 
اردبیـل  اسـتان  در  فنـاور  واحدهـای 

اسـت. افتـاده  اتفـاق 
حبیـب ابراهیم پـور در جمـع خبرنگاران 
بـا گرامیداشـت روز خبرنـگار و تـالش 
مجموعـه رسـانه ها در پیشـبرد اهـداف 
توسـعه ای کشـور اظهـار کـرد: رسـانه ها 
در کنـار جامعـه مدنـی نقـش مهمـی را 
در بیـان خواسـته ها و مطالبـات مـردم 
قانـون  از  بعـد  طـوری کـه  بـه  دارنـد 
سیاسـی  احـزاب  و  مجلـس  اساسـی، 
آزاد  رسـانه ها و مطبوعـات و نشـریات 
محسـوب  دموکراسـی  چهـارم  رکـن 

ند.  می شـو
طـرح  در  را  رسـانه ها  مسـئولیت  وی 

آگاهی بخشـی  و  مسـایل  شـفاف 
خاطرنشـان  و  شـد  یـادآور  عمومـی 
کـرد: قطعا در توسـعه جوامـع و در خال 
نهادهـای مدنـی ایـن رسـانه ها هسـتند 
دوش  بـه  را  سـنگینی  مسـئولیت  کـه 
بازتاب دهنـده  حقیقـت  در  و  کشـیده 
در  مـردم  مطالبـات  و  خواسـته ها 

هسـتند. دولـت  مقابـل 
رئیـس پـارک علـم و فنـاوری اسـتان 
اردبیـل بـه فعالیت 3 سـاله پـارک علم 
و فنـاوری اشـاره کـرد و گفـت: پـارک 
علـم و فنـاوری اسـتان اردبیـل بـه رغم 
نوپـا بـودن در قیاس با سـایر اسـتان ها 
بـه  داشـته  را  خوبـی  فعالیت هـای 
مسـئولیت  مـاه   6 در  کـه  طـوری 
پـارک علـم و فنـاوری اسـتان اردبیـل 
توانسـتیم تعـداد واحدها و هسـته های 

از  فنـاوری را از 1۴5 واحـد بـه بیـش 
23۰ واحـد ارتقـا دهیـم کـه یـک رشـد 
نشـان می دهـد. را  درصـد   6۰ جهشـی 

ایراهیم پـور افـزود: مـا در حـال حاضـر 
داریـم کـه  بنیـان  دانـش  شـرکت   27
همچنـان تعـداد آنهـا در حـال افزایـش 
در  سـال  آخـر  تـا  امیدواریـم  و  اسـت 
را  درصـدی   7۰ رشـد  نیـز  حـوزه  ایـن 

باشـیم. شـاهد 
فعالیـت  چهارگانـه  مراحـل  بـه  وی 
و  نخبـگان  از  حمایـت  در  پـارک 
مخترعیـن اشـاره و تصریـح کـرد: بعـد 
از شـکل گیری هسـته های فنـاور تولیـد 
محصـول بـه مرحلـه انبـوه رسـیده و در 
می گیـرد  شـکل  فنـاور  واحـد  حقیقـت 
و در مرحلـه بعـد بـا اسـتقرار در پـارک 
در  و  افتـاده  اتفـاق  امـر تجاری سـازی 

نهایـت شـرکت دانـش بنیـان فعالیـت 
می دهـد. انجـام  را  خـود 

رئیـس پـارک علـم و فنـاوری اسـتان 
سـال گذشـته  مـا  داد:  ادامـه  اردبیـل 
را  اعطـای تسـهیالت  بـار  اولیـن  بـرای 
بـه واحـد فناور اسـتان ها شـاهد بودیم 
بـرای 5۴ هسـته 125  بـه طـوری کـه 
پرداخـت  تسـهیالت  تومـان  میلیـون 
کردیـم کـه رقـم آن بـرای هر هسـته 5 

تـا 12 میلیـون تومـان بـوده اسـت.
میلیـون   257 پرداخـت  از  ابراهیم پـور 
تومان تسـهیالت به 1۰ شـرکت مسـتقر 
در پـارک بـه صـورت تسـهیالت کم بهره 
مـاه   6 ایـن  در  افـزود:  و  اشـاره کـرد 
بـه شـرکت ها  نیـز  تومـان  میلیـون   1۰۰
تـا در پنـج  و واحدهـا پرداخـت شـده 
تجاری سـازی  محوریـت  بـا  نمایشـگاه 
بیـش  مـدت  ایـن  در  و  شـرکت کننـد 
کارگاه   15 و  ملـی  کارگاه  پنـج  از 
فعـاالن  بـرای  اسـتانی  توانمند سـازی 

ایـن عرصـه برگـزار شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: در راسـتای آشـنایی 
فعالیـت  بـا  و عالقمنـدان  دانشـجویان 
 2 از  بیـش  اخیـر  پـارک در چنـد مـاه 
را  پـارک  از  بازدیـد  نفـر   5۰۰ و  هـزار 
پیـش  کـه  طـوری  بـه  بودیـم  شـاهد 

9۰ درصـد مسـئوالن اسـتان از  از ایـن 
نداشـتند  آگاهـی  پـارک  فعالیت هـای 
بـار  دو  نیـز  اردبیـل  اسـتاندار  حتـی  و 
قـرار  و  دیـدن کـرده  ایـن مجموعـه  از 
و  اجرایـی  مدیـر   7۰ حضـور  بـا  شـده 
بانـک جلسـه اشـتغال در پـارک علـم و 

شـود. برگـزار  فنـاوری 
مـدرن  سـایت  طراحـی  از  ابراهیم پـور 
راه انـدازی  همچنیـن  و  پـارک  بـرای 
پنجـره واحـد و انعـکاس عملکرد پارک 
از طریـق سـامانه های جدیـد خبر داد و 
اظهـار کـرد: مـا دو مرکز رشـد تخصصی 
در جهـاد کشـاورزی و 1۴ واحـد فنـاور 
در واحـد گرمـی داریـم و قرار اسـت در 
مشگین شـهر  و  پارس آبـاد  خلخـال، 
ایـن واحدهـا را راه انـدازی کـرده و در 
صنایـع  و  نـوآوری  واحـد  نیـز  نمیـن 

خـالق راه انـدازی شـود.
بـرای  پایـان خاطرنشـان کـرد:  در  وی 
پـارک  مسـتقل  کمیسـیون  بـار  اولیـن 
برگـزار  مـاه  شـهریور  هفتـم  اسـتان 
خواهـد شـد کـه مـا تـالش کردیـم بـا 
منفک شـدن از اسـتان های شـمالغرب 
بـه صـورت مسـتقل زمینـه فعالیت این 

آوریـم. فراهـم  را  کمیسـیون 

ته
نک

رئیـس پـارک علـم و فنـاوری اسـتان اردبیـل بـه فعالیـت 3 سـاله پـارک 
علـم و فنـاوری اشـاره کـرد و گفـت: پـارک علـم و فنـاوری اسـتان اردبیل به 
رغـم نوپـا بـودن در قیـاس با سـایر اسـتان ها فعالیت هـای خوبی را داشـته 
بـه طـوری کـه در ۶ مـاه مسـئولیت پـارک علـم و فنـاوری اسـتان اردبیـل 
توانسـتیم تعـداد واحدهـا و هسـته های فنـاوری را از ۱۴۵ واحـد بـه بیش از 
 23۰ واحـد ارتقـا دهیـم کـه یـک رشـد جهشـی ۶۰ درصـد را نشـان می دهد.

بنیـان  دانـش  شـرکت   2۷ حاضـر  حـال  در  مـا  افـزود:  ایراهیم پـور 
امیدواریـم  و  اسـت  افزایـش  آنهـا در حـال  تعـداد  داریـم کـه همچنـان 
باشـیم. شـاهد  را  درصـدی   ۷۰ رشـد  نیـز  حـوزه  ایـن  در  سـال  آخـر   تـا 
وی بـه مراحـل چهارگانـه فعالیـت پـارک در حمایـت از نخبـگان و مخترعین 
اشـاره و تصریـح کرد: بعد از شـکل گیری هسـته های فناور تولیـد محصول به 
مرحلـه انبـوه رسـیده و در حقیقت واحد فناور شـکل می گیـرد و در مرحله بعد 
بـا اسـتقرار در پارک امر تجاری سـازی اتفـاق افتاده و در نهایت شـرکت دانش 

بنیـان فعالیت خـود را انجـام می دهد.

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی

نام:حسـین 2- معصـوم شـاهی کردیان 3- نام پـدر :محمد ۴- کدپسـتی :--- 5-کد ملی   -1
:۰93398۰582- 6- نشـانی :مجهـول المـکان -7- منطقه شـهرداری :---

تاریخ حضور :1398/۰6/27-ساعت حضور :۰8:۰۰
در خصـوص دعـوی رضـا اکبـری مهنـی بـه طرفیت حسـین معصوم شـاهی کردیـان فرزنـد محمد مبنی بـر تایید 
فسـخ قـرار داد )مالـی (در وقـت مقـرر فـوق جهـت رسـیدگی در این شـعبه حاضر شـوید .لـذا یک نوبـت اگهی در 

روزنامـه کثیر االنتشـار ابالغ شـود .
این ابالغنامه برای شـما به سـامانه ابالغ ارسـال گردیده اسـت .به سـامانه ابالغ مراجعه کنید وبا اسـتفاده از شناسـه 
ورمـز کاربـری خـود اطالعـات ایـن ابالغیـه وپیوسـت هـا ی ان را از قسـمت دریافت با شـماره با وارد نمودن شـماره 
وتاریـخ صـدور ابالغیـه دریافـت ومشـاهد کنیـد .چنانچـه جهـت ورود به سـامانه حسـاب کاربـری )شناسـه ورمز (

دریافـت ننمـوده ایـد جهـت ثبـت نـام بـه یکـی از دفاتـر خدمـات الکترونیک قضایـی ودر صـورت عدم دسترسـی 
بـه نزدیکتریـن واحـد قضایـی مراجعـه نمایید .عـدم مراجعه بـه منزله اسـتنکاف از قبـول اوراق قضایی بـوده وابالغ 

محسـوب می شـود .تنظیـم کننده ابالغنامـه :زهرا سـالمی - م الـف :675- 
شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان رودبار جنوب 

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی

نام:حسـین 2- معصـوم شـاهی کردیان 3- نام پـدر :محمد ۴- کدپسـتی :--- 5-کد ملی   -1
:۰93398۰582- 6- نشـانی :مجهـول المـکان -7- منطقه شـهرداری :---

تاریخ حضور :1398/۰7/۰1-ساعت حضور :۰8:۰۰
در خصـوص دعـوی موسـی رسـتمی نـژاد به طرفیت شـما مبنی بر تایید فسـخ قـرار داد )مالی (در وقـت مقرر فوق 
جهـت رسـیدگی در ایـن شـعبه حاضـر شـوید .ایـن ابالغنامـه برای شـما به سـامانه ابـالغ ارسـال گردیده اسـت .به 
سـامانه ابـالغ مراجعـه کنید وبا اسـتفاده از شناسـه ورمز کاربـری خود اطالعات این ابالغیه وپیوسـت هـا ی ان را از 
قسـمت دریافـت بـا شـماره با وارد نمودن شـماره وتاریـخ صدور ابالغیه دریافت ومشـاهد کنید .چنانچـه جهت ورود 
بـه سـامانه حسـاب کاربری )شناسـه ورمز (دریافت ننموده اید جهـت ثبت نام به یکی از دفاتـر خدمات الکترونیک 
قضایـی ودر صـورت عدم دسترسـی به نزدیکتریـن واحد قضایی مراجعه نمایید .عدم مراجعه به منزله اسـتنکاف از 

قبـول اوراق قضایـی بـوده وابالغ محسـوب می شـود .تنظیم کننده ابالغنامـه :زهر سـالمی .م الف :676
شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان رودبار جنوب 

مفقودی 
رودبار جنوب 

بــک  خودروهــاچ  کمپانــی  ســند 
– ســفید  مــدل۱3۹۶  ســایپا 

روغنــی رنــگ بــه شــماره  موتــور 
ــی ــماره شاس M۱۵/۸۴33۷۴۴ و ش
NAS۸2۱۱۰۰H۱۰۹۴۸۰2 بــه شــماره 
پــالک ۵۶ ه ۷۱۴ایــران ۷3 متعلــق به 
ــود واز  ــاه آباد مفق ــی ش ــه فالح مرضی
درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت .
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روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی  

گرافیک: ندا صفاریان

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی
جامعه: نجمه سعیدی

محیط زیست: مجتبی پورحبیبی

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

استان ها: راضیه زنگی آبادی 
پیام اقتصادی : سروش بیات پور

جدول: شیوا کرمی
فناوری: سینا خواجویی

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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

نخش
تا 29 مرداد در گالری والی 

در حال اجراست.

یک روزه با فروغ فرخزاد 
ویژه بانوان  پنجشنبه 2۴مرداد از خیابان 
شریعتی، ایستگاه مترو قیطریه صورت 

می گیرد.

نمایشگاه 

موسیقی

بچه رئیس همراه 
با دوبله زنده

25 مرداد در مجموعه باغ کتاب تهران 
سالن 8 برگزار می شود.

قاضی و مرگ 
در سینماهای هنر و تجربه کشور

در حال اکران است.

  لیگ قهرمانان مرحله گروهی 
تا 25مرداد در عمارت نوفل لوشاتو 

سالن یک در حال اجراست.

بلدی باهاش کار کنی دکتر؟
نباید مکانیزم پیچیده ای داشته باشه،

معموال ابزار آدم کشی رو ساده میسازن!

در چشم باد

مستندانیمیشن نمایش دیالوگ

وز 
یر

  د
ما

م 
پیا

کتاب 

رمـان سـور بز اثـر ماریو بارگاس یوسـا، یکی از مهم ترین رمان نویسـان 

و مقاله نویسـان معاصـر آمریـکای جنوبی و از معتبرترین نویسـندگان 

نسـل خـود اسـت. یوسـا کـه نویسـنده کتاب هـای بزرگی مانند: سـور 

بـز – جنـگ آخرالزمـان – سـال های سـگی – گفتگـو در کاتـدرال و… 

اسـت، در سـال 2۰1۰ برنـده جایزه نوبل ادبیات شـد. 

سـور بـز یکـی از بهترین های رمان های یوسـا اسـت که خـود او درباره 

آن می گویـد: »فکـر نوشـتن ایـن رمـان از سـال 1975 در سـرم بود و 

شـش سـال قبـل نوشـتنش را شـروع کـردم. امـا زمانـی دراز در این 

فکـر بـودم و هرچـه را کـه دربـاره تروخیـو، دربـاره سـی و یـک سـال 

حکومـت او بـر جمهـوری دومینیکـن پیـدا می کـردم می خوانـدم. بـه 

دومینیکـن رفتـم و بایگانی هـا را بررسـی کـردم. بخصـوص روزنامه ها 

بـه  بودنـد.  بسـیار خوبـی  منابـع  اینهـا   – را  آن دوران  و مجله هـای 

راسـتی باورنکردنـی بـود کـه مـردم دومینیکـن در آن ایـام چـه نـوع 

روزنامه هایـی می خواندنـد. همچنیـن بـا خیلـی از افـراد گفتگـو کـردم.«

ماریـو بـارگاس یوسـا، در همیـن مصاحبـه می گویـد که برای نوشـتن 

کتـاب سـور بـز بـا یکـی از خطرناک تریـن جانیـان و شـکنجه گران 

آن زمـان هـم صحبـت کـرده اسـت و از هـر اطالعاتـی بـرای نوشـتن 

بهتـر کتـاب اسـتفاده کـرده اسـت. و خواننده وقتـی کتـاب را مطالعه 

می کنـد، بـه معنـای واقعـی کلمـه خـود را در برابـر یـک کتـاب مهم و 

عالـی می بینـد. در ادامـه بـا معرفـی کتـاب سـور بـز بـا مـا همراه باشـید.

خالصه کتاب سور بز

سـور بـز داسـتان زندگـی تروخیـو یکـی از بدنام تریـن و فاسـدترین 

دیکتاتورهـای آمریـکای التیـن اسـت. کسـی کـه بـرای 31 سـال بـر 

کشـور دومینیکـن حکومـت کـرد و هـر نـوع مخالفتـی را سـرکوب و 

را »از دسـتیاران  او  از شـخصیت های کتـاب  بیـن می بـرد. یکـی  از 

شـیطان  را  او  دیگـر  شـخصیتی  و  می دانـد  شـیطان«  باکفایـت 

می گویـد: و  می خوانـد 

تمـام بالیایى که کشـورش در طول تاریخ به واسـطه اشـغال شـدنش 

توسـط  هائیتـی، تهاجـم اسـپانیا و آمریـکا، جنگ هـاى داخلـی، نـزاع 

بیـن فرقه هـا و رهبـران شـان، تحمـل کـرده و تمـام فجایـع طبیعـی، 

مثـل زمیـن لـرزه و توفان هـاى ویران گـر که از آسـمان و دریـا و مرکز 

زمیـن بـر مردم دومینیکن نازل شـد، یـک طرف و بالیى کـه تروخییو 

بـا اسـتبداد خـودش بر سـر این کشـور آورد، یـک طرف.

داسـتان رمان سـور بز در دو برهه ی زمانی و در سـه خط داسـتانی در 

هـم تنیـده روایـت می شـود. در ابتـدا داسـتان هولنـاک اورانیـا دختر 

چهـل و نـه سـاله ی مجـرد سـناتور کابـرال، کـه در چهـارده سـالگی 

توسـط پـدرش بـه دیکتاتـور هفتاد سـاله تسـلیم و مـورد تجـاوز قرار 

گرفتـه روایـت می شـود. او پس از سـال ها دوری و زندگـی در آمریکا 

اکنـون بـه دیـدن پدر علیلش برگشـته اسـت. از طریـق تگ گویی های 

تلـخ او بـا پـدرش با قسـمتی از وقایع دوران سـیاه و تراژیک حکومت 

از همیـن مـوارد  سـی سـاله ی تروخیـو آشـنا می شـویم کـه یکـی 

سرگذشـت بسـیار دردنـاک خـود اورانیـا اسـت. البته در رمـان متوجه 

می شـویم کـه او تنهـا قربانـی جنسـی دومینیکـن نبوده اسـت.

جـرم و جنایـت بـود، پـدر. اورانیـا بـه چشـم های مـرد مفلـوج نـگاه 

می کنـد، و مـرد بـه مـژه زدن می افتـد. »شـاید دزدهایـی کـه خانـه 

مـردم را می زننـد، یـا الت و لوت هایـی که توی خیابان کیف و سـاعت 

و گردنبنـد مـردم را می قاپنـد، اینقـدر زیـاد نبودنـد. امـا مـردم کشـته 

می شـدند، شـکنجه می شـدند، کتـک می خوردنـد، مـردم گـم و گـور 

می شـدند. حتـی نزدیک تریـن آدم هـا بـه رژیـم. مثـال پسـرش، آن 

رامفیـس خـوش قیافـه، چـه کثافتکاری هـا که نکـرد. تو از فکـر اینکه 

مـن نظـرش را جلـب کنـم چـه جور بـه لـرزه می افتـادی.«

اسم: سور بز
نویسنده: ماریو بارگاس یوسا

مترجم: عبدهللا کوثری
نشر: علم
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اداره کل نوســازی مــدارس اســتان کردســتان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی جهــت اجــرای عملیــات اجــرای پــروژه هــای مشــروحه ذیــل 
ــه پیشــنهاد  ــا ارائ ــت اســناد مناقصــه ت ــه مراحــل مناقصــه از دریاف ــد . کلی ــزار نمای ــت برگ ــدارکات الکترونیکــی دول ــق ســامانه ت از طری
 www.setadiran.ir مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس
انجــام خواهــد شــد . الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی 
امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند . تاریــخ انتشــار در ســامانه 1398/05/15 مــی باشــد . الزم بــه توضیــح 

اســت هزینــه درج آگهــی فراخــوان در روزنامــه از برنــدگان مناقصــه اخــذ مــی گــردد .
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت : ســاعت 19 مــورخ 1398/05/19 و مهلــت زمانــی ارائــه پیشــنهاد : ســاعت 14 مــورخ 1398/05/30 و 
زمــان بازگشــایی پاکــت هــا : ســاعت 9 مــورخ 1398/05/31 مــی باشــد . اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــذار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص 

اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت الــف : 08733287276 مرکــز پشــتیبانی و راهبــری ســامانه 02127313131

اداره کل نوسازی مدارس استان کردستانشناسه آگهی : 561587

نوبت اول

مبلغ برآورد روستاشهرشماره                عنوان پروژهردیف
) ریال (

مبلغ تضمین
 ) ریال (

مدت 
رتبه پیمانکاراجرا

2098003467000058  تکمیل 1
پیمانکاران 4 ماه11/008/384/648550/420/000ویهجقروههنرستان ویهج قروه

واجد شرایط

2
 2098003467000059

تکمیل دبستان 3 کالسه روستای 
کماله  

پیمانکاران 6 ماه6/869/902/046343/500/000سروابادکماله
واجد شرایط

3
 2098003467000060

تکمیل دبستان 3 کالسه روستای 
خاندانقلی  

پیمانکاران 6 ماه3/322/274/565166/120/000بیجارخاندانقلی
واجد شرایط

4
 2098003467000061

تکمیل مدرسه 12 کالسه بتنی شهرک 
دانش قروه   

پیمانکاران 5 ماه9/757/817/885487/900/000-قروه
واجد شرایط

5
 2098003467000062

تکمیل دبستان 3 کالسه رشیدآباد 
دیواندره  

پیمانکاران 6 ماه4/122/271/877206/120/000رشیدآباددیواندره
واجد شرایط

6

 2098003467000064
تکمیل مدرسه 6 کالسه دلبران قروه 

) محوطه سازی ، دیوار محوطه ، 
سرویس بهداشتی (  

پیمانکاران 4 ماه5/185/464/939259/280/000دلبرانقروه
واجد شرایط

7
  2098003467000065

احداث مدرسه 6 کالسه فلزی وینسار 
قروه  

پیمانکاران 12 ماه18/406/093/678920/310/000وینسارقروه
واجد شرایط

8
 2098003467000066

احداث مدرسه 6 کالسه فلزی پادگان 
سقز  

پیمانکاران 12 ماه19/944/657/788997/240/000-سقز
واجد شرایط

رس استان کردستان اداره کل نوسازی مدا

دوشم وطن به جز در دیر مغان نبود
قوت روان من ز شراب مغانه بود

بود از خروش مرغ صراحی سماع من
وز سوز سینه هر نفسم جز فغان نبود
دل را که بود بی خبر از جام سرمدی
جز لعل جانفزای بتان کام جان نبود

طاوس جلوه ساز گلستان عشق را
بیرون ز صحن روضٔه قدس آشیان نبود
کس در جهان نبود مگر یار من ولیک
گرد جهان بگشتم و او در جهان نبود
بر هر طرف ز عارض آن ماه دلستان

دیدم گلی شکفته که در گلستان نبود
همچون کمر بگرد میانش درآمدم
او را میان ندیدم و او درمیان نبود
گفتم کرانه بگیرم از آشوب عشق او

وین بحر را چو نیک بدیدم کران نبود
کون ومکان بگشتم و در ملک هر دو کون

او را مکان ندیدم و بی او مکان نبود
خواجو گهی بنور یقین راه باز یافت

کز خویشتن برون شد و اینم گمان نبود

خواجوی کرمانی 

 بی تو

 سرگردان تر از پژواکم

در کوه!

حمید مصدق

عکس نوشت

عکس: 
روزبه روزبهانی


