
واردات نفت هند از ایران ۵ درصد افزایش یافت
شـتاب  دلیـل  بـه  ایـران  از  هنـد  نفـت  واردات 
پاالیشـگاه های هنـدی بـرای خرید نفت ایـران پیش 
از آغـاز تحریم هـای آمریـکا در نوامبر گذشـته و عجله 
آنهـا بـرای انجام خرید پیـش از پایان مهلت معافیت 
در اوایـل مـاه میـادی آینـده، در فاصلـه مارس سـال 
۲۰۱۸ تـا مارس سـال ۲۰۱۹ در مقایسـه با سـال مالی 
 پیـش از آن حـدود پنـج درصـد افزایـش پیـدا کـرد.

بـه گـزارش ایسـنا، آمـار مقدماتـی از ورود نفتکش ها 
کـه از صنعـت و منابـع کشـتیرانی بـه دسـت رویتـرز 
رسـیده اسـت، نشـان می دهـد واردات نفـت هنـد از 
ایران در سـال مالی ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ هند که ماه گذشـته 
بـه پایان رسـید به حـدود ۴۷۹ هـزار و ۵۰۰ بشـکه در 
روز افزایـش پیـدا کـرد، در حالـی کـه پاالیشـگاه های 
هنـدی در سـال مالـی ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ حـدود ۴۵۸ 
 هـزار بشـکه نفـت ایـران را خریـداری کـرده بودنـد.

در آوریـل و اکتبـر ۲۰۱۸ پاالیشـگاه های هنـدی خرید 
بیـش از حـد معمولی از ایران داشـتند، زیرا هیچ یک 
از مشـتریان نفتـی ایـران مطمئـن نبودند کـه پس از 
آغاز تحریم هـای آمریکا در اوایل نوامبر ۲۰۱۸ معافیت 
 بـرای ادامه خریـد از ایران دریافت خواهد کرد یا خیر.

دلیـل بـزرگ دیگـر بـرای خریـد باالتر نفـت ایـران از 
سـوی هنـد پیـش از نوامبر این بـود که ایران شـرایط 
پیشـنهاد  هنـدی  خریـداران  بـه  را  جذابـی  بسـیار 

کـرد کـه شـامل حمـل تقریبـًا رایـگان محمولـه و 
بـود. اعتبـار طوالنی تـر بـرای پرداخـت پـول   مـدت 
هنـد بـه همـراه هفـت مشـتری دیگر نفـت ایـران از 
جملـه چیـن معافیـت آمریـکا را بـرای خریـد نفـت 
ایـران به میزان حـدود ۳۰۰ هزار بشـکه در روز دریافت 
کـرد. همه پاالیشـگاه های هندی نتوانسـتند به خرید 
نفـت ایـران ادامـه دهند، زیـرا شـرکت های خصوصی 
بـه دلیـل اسـتفاده از سیسـتم مالـی آمریـکا، نگـران 
نقـض تحریم هـای ثانویـه در صـورت خریـد نفـت 
ایـران بودنـد. بـا ایـن حال هند از سـهمیه خریـد ۳۰۰ 
 هـزار بشـکه خود تحـت معافیت فعلی اسـتفاده کرد.
طبـق آمـاری کـه بـه دسـت رویتـرز رسـیده، واردات 
نفـت ایـران بـه هنـد در مـارس سـال ۲۰۱۹ بـه ۴۰۵ 
هـزار بشـکه در روز افزایـش یافت کـه ۵۶ درصد باالتر 
از فوریـه سـال ۲۰۱۹ بـود. پاالیشـگاه ها می خواهنـد 
پیـش از پایـان مهلـت معافیت هـا پول خریـد خود را 
پرداخت کند.از سـوی دیگر کمبود کشـتی ها، بارگیری 
برخـی از محموله هـا را بـه اواخـر فوریـه موکـول کـرد 
کـه ایـن محموله هـا در مـارس رسـیدند. هنـد هیـچ 
محمولـه نفـت ایران را بـرای بارگیری در مـاه مه ثبت 
سـفارش نکـرده زیرا پاالیشـگاه ها در انتظار شـفافیت 
بیشـتر از سـوی آمریـکا دربـاره تمدیـد معافیـت از 

تحریم هـا هسـتند.
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ــات  ــم ف ــش اعظ ــدید در بخ ــای ش ــیل و آب گرفتگی ه ــوع س وق
ایــران، ایــران را در صــدر اخبــار و رســانه های جهانــی قــرار دارد.

ــی  ــای مال ــه ضــرورت جــذب حمایت ه ــه ب ــا توج ــم ب در داخــل ه
ــر  ــار دیگ ــیل زدگان، ب ــه س ــر ب ــانی بهت ــداد رس ــت ام ــی جه جهان
ــا مــورد توجــه اصحــاب قــدرت قــرار گرفــت.  موضــوع تحریم ه
ــه ممانعــت  وزیــر امــور خارجــه و دســتگاه وزارت خارجــه  نســبت ب
آمریــکا از ارســال کمک هــای نقــدی جهانــی بــه ســیل زدگان ایرانــی 
موضــع تنــد گرفتنــد بــا ایــن همــه  اتفاقــات اخیــر در کشــور نشــان 
داد کــه ایــران اســامی بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه ارتبــاط ســالم 
ــاز دارد. در ادبیــات توســعه امــروز ایــن گفتمــان جــا  ــی نی بین الملل
ــی  ــوری در بین الملل ــر کش ــی ه ــعه یافتگ ــه  توس ــه زمین ــاده ک افت
شــدن اســت. اساســا در تاریــخ توســعه جوامــع مختلــف، کشــوری 
یافــت نمی شــود کــه بــدون داشــتن ارتبــاط ســازنده و منظــم 
ــوادث و  ــه باشــد . ح ــه توســعه و پیشــرفت دســت یافت ــی ب جهان
ــند و  ــر از راه می رس ــت و بی خب ــان اس ــزاد انس ــی هم ــای طبیع بای
 همــه کشــورها کــم و بیــش بــا ایــن بایــا طبیعــی مواجــه هســتند.
بــرای همیــن هــم نهادهــا و موسســات جهانــی بــزرگ و معتبــر در 
ــی از  ایــن راســتا تشــکیل شــده اند و ســازمان صلیــب ســرخ جهان
مهم تریــن و اثرگذارتریــن ایــن نهادهــا در  عرصــه مقابلــه بــا حــوادث 
طبیعــی اســت. همــه کشــورها در دنیــا از جملــه کشــورهای همســایه 
ــتیکی  ــی ، لجس ــای مال ــتان از ظرفیت ه ــل پاکس ــا مث ــرقی م ش
ومدیریتــی ایــن نهــاد هــا بــه بهتریــن شــکل ممکــن  بهــره می برنــد. 
ــوذ سیاســت  ــه ســیطره و نف ــا توجــه ب ــا ب شــوربختانه در کشــور م
ــا  ــی ب ــای بین الملل ــیل نهاده ــتفاده از پتانس ــائل اس ــه مس در هم
محدودیــت روبــرو اســت. باید توجه داشــت کــه ســیل و زلزله معموال 
ــرای  ــد و ب ــار می آورن ــه ب ــتناکی را ب ــراوان و وحش ــارت های ف خس
 جبــران ایــن هزینــه هــا، منابــع داخلی بــه تنهایی  پاســخگو نیســت.
در ســیاب های اخیــر کشــور در برآوردهــای اولیه،خســارتی در حــدود 
۶۰ هــزار میلیــارد ریــال متوجــه اســتان های ســیل زده شــده اســت و 
از ســوی دیگــر بیــش از ۱۵۰ هــزار خانــه مســکونی  آســیب های جدی 
دیده انــد  وهمــه اینهــا بــه جــز خســاراتی هســتند کــه بــه زمین هــای 
کشــاورزی و جــاده هــای کشــور  وارد شــده اســت. بی تردیــد 
حجــم خســارت ها واقعــا عظیــم و بعضــا غیــر قابــل تصــور اســت و 
روشــن اســت کــه  حــل ایــن حجــم از خســارت ها در تــوان اقتصــاد 
ــا کســری  ــادی هــم ب کشــور نیســت. اقتصــاد کشــور در شــرایط ع
ــی و راهســازی  ــود و بســیاری از پروژه هــای عمران بودجــه مواجــه ب
ــع کافــی باتکلیــف  ــدان مناب کشــور سال هاســت کــه در نتیجــه فق
مانده انــد. طبیعــی اســت کــه در چنیــن شــرایط و بســتری بــه ســمت 
ــه  ــه همانگون ــم. البت ــی حرکــت کنی اســتفاده از فاینانس هــای جهان
ــع خارجــی در گــرو تعامــل  کــه گفتــه شــد مســیر اســتفاده از مناب
جهانــی اســت. اینجاســت کــه تحریم هــا موضوعیــت منفــی و آثــار 
 مخــرب اش را در امــداد رســانی بــه موقــع و ســریع نشــان می دهــد.

در دنیایــی کــه ارتباطــات و اطاعات حــرف اول و آخر را می زند؛ تحریم 
 و و دور شــدن از نظــام اقتصــاد جهانی قطعا خســارت بــار خواهد بود .
بــه نظــر می رســد امــروز دنیــا آمــاده کمــک بــه ســیل زدگان ایرانــی 
اســت امــا بــر ســر چگونگــی و نحــوه ارســال ایــن کمک هــا چالــش 
هســت.این آمادگــی حداقــل در میــان برخــی از کشــورهای اروپایــی 
و همســایگان وکشــورهای خــاور دور دیــده می شــود ولــی متاســفانه 
تحریــم هــای بانکــی و مالــی ترامــپ کــه از آبــان مــاه ســال گذشــته 
اعمــال شــده انــد؛ ارســال ایــن کمک هــا  بــه کشــورمان را بــا مانــع 
ــی  ــه بایســتی عملیات ــن اســت ک ــرای همی ــرده اســت. ب مواجــه ک
شــدن هــر چــه ســریعتر ســازوکار مالــی ایــران بــا اروپــا و همچنیــن 
تبــادالت مالــی ایــران بــا هنــد و چیــن در دســتور کار قــرار گیرد.اگــر 
ایــن ســازوکارهای مالــی تــا امــروز بــه ثبــت نهایــی رســیده و وارد فاز 
اجــرا گردیــده بودنــد؛ دیگــر مشــکل و دغدغــه ای بــرای جــذب کمــک 
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ما را در تلگرام 
 11 تا  12دنبال کنید

امنیت زنان در انتظار تصمیم قوه قضاییه
شهیندخت موالوردی، دبیرکل حزب حقوق بشر زنان: الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، نیازی به اصالح ندارد

بـا  بارشـهایی  ایـران  در  کـه  نیسـت  بـار  اولیـن 
جـای  جـای  در  مـا  می دهـد.  رخ  شـدت  چنیـن 
ایجـاد  شـاهد  مختلـف  سـال های  در  و  کشـور 
سـیل و بـه دنبـال آن خرابی هایـی بودیـم. ولـی 
نبودیـم کـه در  هیـچ گاه شـاهد چنیـن وضعیتـی 
شـمال،جنوب و غـرب در چندیـن  اسـتان مختلف  
ابعـاد گسـترده  چنیـن  بـا  را  خرابی هایـی  سـیل، 
ایجـاد کنـد. آن طـور کـه »احـد وظیفه« کارشـناس 
می گوید،بارش هایـی  مـا  پیـام  بـه  هواشناسـی 
در چنیـن ابعـاد در کشـورمان بـی سـابقه نیسـت 
امـا خسـارت هایی کـه بـه وجـود آورده بـه عوامـل 
دیگـری همچـون مدیریـت نادرسـت بـر می گـردد.

5

2

قدیمی ترین 
گونه جانوری  در 

تاالب هامون
مدیرکل حفاظت محیط 

زیست سیستان و بلوچستان 
از مشاهده قدیمی ترین گونه 
جانوری در حال انقراض در 

تاالب هامون خبر داد

سید عباس موسوی 
سخنگوی وزارت 

خارجه شد
سید عباس موسوی که در 

سمت مدیرکل اطالع رسانی و 
امور سخنگویی وزارت خارجه 

مشغول به کار بود، با انتصاب 
بهرام قاسمی به عنوان سفیر 

ایران در فرانسه، سخنگوی 
جدید وزارت خارجه شد.
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کارشناس هواشناسی: 
بارش های اخیر بی سابقه نبود 
بلکه این خسارت های وارد شده 
بود که تازگی داشت

بارش باران 

با خسارت هایی 

بی سابقه
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سیگنال های مثبت ژاپن 
برای ایران

گروهی از طراحان تور ژاپن 
به شهداد سفر کردند

معاون پارلمانی رییس جمهور:

استیضاح رییس جمهور به 
هیچ عنوان مطرح نیست

آگهی مزایـده
فروش خودروهای مازاد بر نیاز شهرداری رابر

شهرداری رابر 

نوبت اول
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امنیت زنان در انتظار تصمیم قوه قضاییه
شهیندخت موالوردی، دبیرکل حزب حقوق بشر زنان: الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، نیازی به اصالح ندارد

الیحه تامین امنیت زنان علیه خشونت، در اختیار رئیس  قوه قضاییه قرار دارد

الیحــه تامیــن امنیــت زنــان در برابــر 
تدویــن  یازدهــم  دولــت  در  خشــونت 
ــی آن، از  ــه ماهیــت قضای ــا ب شــد کــه بن
ــرای بررســی و  ــان، ب ســوی شــورای نگهب
ــه ارجــاع  ــوه قضایی ــه ق ــی ب ــن نهای تدوی
ــج  ــه در پن ــه ک ــن الیح ــت. ای ــده اس ش
ــری  ــور جلوگی ــه منظ ــاده ب فصــل و ۹۲ م
از بــی عدالتــی در روابــط خانوادگــی و 
ضــرورت رفــع ظلــم و تعــدی نســبت 
ــواده و همچنیــن  ــان در عرصــه خان ــه زن ب
ــای  ــت ه ــا و ضمان ــی راه کاره ــش بین پی
ــط  ــراط و تفری ــری از اف ــی و جلوگی قانون

در ایــن زمینــه از طــرف مرکــز امــور زنــان 
و خانــواده دولــت یازدهــم تدویــن شــده 

بــود. دارای ۵۲ مــاده اســت. 
ــه  ــن الیح ــدرج در ای ــای من ــت ه حمای
ــام و  ــال تم ــر از ۱۸ س ــان باالت ــامل زن ش
زنــان متاهــل کمتــر از ۱۸ ســال می شــود. 
ایــن الیحــه خشــونت را جــرم دانســته و 
ــچ  ــه هی ــت ک ــده اس ــه آم ــن الیح در ای
ــی،  ــط خانوادگ ــدارد در رواب ــق ن ــس ح ک
اماکــن خصوصــی، عمومــی یــا دولتــی بــه 
ــد و  ــدام کن ــان اق ــه زن قصــد آســیب علی
ــن  ــق احــکام ای ــکاب، مطاب در صــورت ارت
الیحــه مجــازات مــی شــود. الیحــه تامیــن 
ــس از  ــونت پ ــه خش ــان علی ــت زن امنی
ــس  ــار رئی ــال در اختی ــک س ــت ی گذش

ــرار دارد.  ــه ق ــوه قضایی ــت ق وق
از آنجــا کــه در زمــان آیــت هللا صــادق آملی 
ــه  ــوه قضائی ــابق ق ــس س ــی رئی الریجان
ایــن الیحــه مــورد بحــث و بررســی قــرار 
گرفــت، در دوره ریاســت حجــت االســام 
و المســلمین ابراهیــم رئیســی، بانــوان 
ــه  ــن الیح ــه ای ــد ک ــار دارن ــه انتظ جامع
بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد تا بخشــی 
از مشــکات حــوزه زنــان از جملــه کاهــش 
ــان را شــاهد باشــیم.  خشــونت علیــه زن

دبیــرکل  مــوالوردی«  دخــت  »شــهین 
ــد:  ــی گوی ــان م ــر زن ــوق بش ــزب حق ح
الیحــه تامیــن امنیــت زنــان در برابــر 
خشــونت نیــازی بــه اصــاح نــدارد و 
حــدود  اســت،  معتقدیــم کــه کامــل 

یک ســال اســت کــه دســت قــوه قضائیــه 
اســت. 

ــه ۹۰  ــک الیح ــد: از ی ــی ده ــه م وی ادام
ــت ،  ــده اس ــم ش ــاده ک ــاده ای، ۴۰ م م
همیــن کــه ۴۰ مــاده آن کــم شــده یعنــی 
اینکــه اصاحــات آن انجــام شــده اســت. 
ــناس روی  ــی و کارش ــای پژوهش ــم ه تی
ایــن موضــوع کار کــرده انــد. در ایــن 
ــده  ــام ش ــات آن انج ــال اصاح ــک س ی
اســت، تمــام ایــن الیحــه کــه دربــاره 
ــه شــده اســت  مجــازات نیســت کــه گفت
بایــد اصــاح شــود یــا اینکــه اصــا قابــل 
ــد:  ــی کن ــه م ــت. وی اضاف ــاح نیس اص
مشــکل فقــط جــرم انــگاری نیســت، مگر 
همــه الیحــه مجــازات اســت. تمــام مــاده 
ــه مجــازات هــا نیســت.  ــه راجــع ب هــا ک
دیگــر چــه چیــزی را مــی خواهنــد اصــاح 
کننــد، یــا کل الیحــه را کنــار بگذارنــد. ایــن 
ــوع برخــورد درســت نیســت. اگــر نمــی  ن
خواســتند ایــن الیحــه را بررســی کننــد از 
اول آن را کنــار مــی گذاشــتند و ایــن قــدر 

ــد.  ــدوار نمــی کردن ــه را امی جامع

مسائل حوزه زنان و خانواده 
در کشور با اطاله دادرسی 

مواجه است 
»اشــرف گرامــی زادگان« مشــاور حقوقــی 
ــواده ریاســت  ــان و خان ــور زن ــت ام معاون
ــا اصــاح الیحــه تامیــن  ــز ب جمهــوری نی
ــر خشــونت مخالــف  ــان در براب امنیــت زن
ــچ  ــه هی ــن الیح ــد: ای ــی گوی ــت و م اس
نیــازی بــه اصــاح نــدارد و معتقدیــم کامل 
تریــن الیحــه اســت چــون کارشناســان و 
ــد.  ــرده ان صاحــب نظــران روی آن کار  ک

ــه مــی  ــه گفت ــد: اینک ــی ده ــه م وی ادام
شــود میــزان مجــازات هــای تعیین شــده 

ــول  ــه ســنگین اســت، را قب ــن الیح در ای
ــی را  ــردی زن ــر م ــد اگ ــس الب ــدارم، پ ن
کتــک بزنــد یــا مــورد آزار قــرار دهــد بایــد 

ــرد.  ــوازش ک ــرد را ن آن م
گرامــی زادگان بــا انتقــاد از موضــوع اصاح 
الیحــه از ســوی قــوه قضائیــه مــی گویــد: 
بــه هیــچ عنــوان بــا این موضــوع کــه گفته 
مــی شــود الیحــه بایــد اصــاح شــود یــا 
الیحــه دیگــری نوشــته شــود، موافــق 
ــل کامــل  ــن الیحــه کام نیســتم چــون ای

اســت. 
ــه  ــوع ک ــن موض ــد: ای ــی کن ــار م وی اظه
گفتــه مــی شــود مجــازات هــای تعییــن 
شــده در ایــن الیحــه ســنگین اســت، 
صحیــح نیســت. در فضــای مجــازی هــم 
گفتــه شــده اســت کــه مجــازات هــا بــرای 
ــه  ــش یافت ــه افزای ــن الیح ــردان در ای م
اســت، امــا ایــن گونــه نیســت. گویــا جــان 
یــک زن ارزشــی نــدارد و اینکــه نبایــد بــه 
ــد،  مــردی کــه زنــش را مجــازات مــی کن

ــو« گفــت.  ــر از »ت باالت
وی اضافــه مــی کنــد: ایــن الیحــه در مدت 
۶ مــاه توســط 1٨ قاضــی برجســته مــورد 
ــه اصــل  ــه اســت البت ــرار گرفت بررســی ق
الیحــه قبــل از دولــت یازدهــم و در دولــت 
دهــم مطــرح شــده بــود و در ایــن ۶ ســال 
دولــت یازدهــم و دوازدهــم با قــوه قضاییه 
ارتبــاط بودنــد.  ایــن الیحــه در  بــرای 
ــان و  ــوزه زن ــائل ح ــم مس ــه معتقدی البت
خانــواده در کشــور بــا اطالــه دادرســی 
ــل  ــرای ح ــی ب ــت و اراده کاف ــه اس مواج
ــود  ــور وج ــان در کش ــوزه زن ــکات ح مش
ــد:  ــی ده ــه م ــی زادگان ادام ــدارد. گرام ن
ــه تعــرض، آزار جنســی،  ــن الیحــه ب در ای
بهــره کشــی جنســی، سوءاســتفاده ناشــی 
از سرپرســتی، تهدیــد، فریــب و اغفــال و 
ــه  ــه پرداخت ــن زمین هــزاران مشــکل در ای
ــه  ــی ک ــام مجــازات های شــده اســت. تم
اکنــون قــوه قضاییــه روی آن بحــث دارد، 
بــرای ایــن گونــه آســیب هــا و آزار و اذیــت 
علیــه زنــان اســت و تمــام این مســائل در 

الیحــه دیــده شــده اســت. 
ــان و  ــور زن ــت ام ــی معاون ــاور حقوق مش
ــد:  ــی گوی ــوری م ــت جمه ــواده ریاس خان
ــر  ــکاران کمت ــرای بزه تشــدید مجــازات ب
از ۱۸ ســال و افــرادی کــه جــرم ســازمان 
یافتــه داشــته باشــند در ایــن الیحــه 
ــرای مــوارد  ــده شــده اســت و حتــی ب دی
ــازات  ــدید مج ــه تش ــی دو درج اسیدپاش
ــار  ــت.گرامی زادگان اظه ــده اس ــاظ ش لح
مــی کنــد: معتقدیــم اگــر کرامــت زن 
ــم  ــواده را ه ــان خان ــم بنی ــد تحکی نباش

نخواهیــم داشــت.
حقــوق  مشــاور  ســجادی،  شــهناز 
شــهروندی معاونــت امــور زنــان و خانــواده 
ــا توجــه  ریاســت جمهــوری مــی گویــد: ب
ــن  ــه ای ــیدگی ب ــدن رس ــی ش ــه طوالن ب
الیحــه در قــوه قضاییــه، متوجــه مــی 
شــویم کــه برخــورد کارشناســی نبــوده 
اســت؛ امــا تصویــب ایــن الیحــه ضــرورت 
جامعــه اســت. وی خاطرنشــان مــی کنــد: 
علیرغــم توســعه جامعــه جهانــی در حــوزه 
ــه  ــود دارد ن ــی وج ــس رفت ــک پ ــان ی زن
تنهــا در ایــران بلکــه در کل کشــورهای 
ــان  ــت از زن ــا؛ پــس الزم اســت حمای دنی
را ســرلوحه کار خودمــان قــرار دهیــم و 
ــد  ــم آســیب هــا بیشــتر شــود بای نگذاری
بــه حقــوق زنــان توجــه کنیــم چــون منجر 
بــه تحکیــم خانــواده مــی شــود.نیاز وجــود 
همچنیــن الیحــه ای در جامعــه احســاس 

مــی شــود.
معصومــه ابتــکار معــاون امــور زنــان و 
ــد  ــز معتق ــوری نی ــواده ریاســت جمه خان
اســت: امیدواریــم الیحــه تامیــن امنیــت 
ــی  ــای طوالن ــه ه ــه چرخ ــاره ب ــان دوب زن
ــردد و چنانچــه الزم باشــد  ــری برنگ بازنگ
نســبت بــه اصــاح آن اقــدام شــود.  
امیدواریــم هرچــه ســریعتر قــوه قضائیــه 
ــه  ــن الیح ــاره ای ــود را درب ــی خ ــر نهای نظ
اعــام کنــد تــا بانــوان ایــران شــاهد 
تصویــب نهایــی ایــن الیحــه  حمایتــی و 

ــند. ــدن آن باش ــی ش اجرای

ایرنا

دستگاه ها برنامه و زمان بندی جبران خسارت و بازسازی واحدها را تا سه شنبه ارائه کنندپیام خبر
معاون اول رییس جمهوری گفت: همه دستگاه های کشور موظفند با برآورد دقیق خسارات ناشی 
از سیل، برنامه های شفاف و زمان بندی شده خود را جبران خسارات و نیز اصاح و بازسازی 
واحدهای آسیب دیده در مناطق سیل زده را تا سه شنبه همین هفته نهایی و ارائه کنند.

سنا
 ای

س:
عک

وزیـر آموزش و پـرورش گفت: بین ۵۰ 
تـا ۸۰ مدرسـه در اسـتان گزارش شـده 
کـه نیـاز به تخریـب و بازسـازی دارند.
گفت وگـو  در  بطحایـی  محمـد  سـید 
بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: فرهنگیانـی کـه 
دچـار  آنهـا  و کاشـانه  خانـه  در سـیل 
خسـارت شده اسـت، اقداماتی را برای 
دریافـت تسـهیات کم بهره بـرای آنان 
یـا کمک هـای  و  داریـم  در دسـت کار 
خانه هـای  مرمـت  بـرای  را  باعوضـی 

ایـن فرهنگیـان لحـاظ کنیـم.وی ادامه 
آینـده  روز  امیـدوارم ظـرف چنـد  داد: 
تکلیـف  تعییـن  بـرای  اقدامـات  ایـن 
منـازل فرهنگیـان بـه نتیجـه برسـد و 
مـا تصمیـم نهایـی را اعام کنیـم. وزیر 
بـا  آمـوزش و پـرورش تصریـح کـرد: 
یکـی دو تـا از بانک هـا صحبـت کردیم، 
بـا توجـه بـه اینکـه تعـداد فرهنگیانـی 
دچـار  زده  سـیل  اسـتان های  در  کـه 
مشـکل شـدند زیاد نیسـتند امیدواریم 

بـرای  را  هزینـه ای  کمـک  بتوانیـم 
بازسـازی منـازل آنهـا و یـا تسـهیات 
کـم بهـره را در اختیـار آنهـا قـرار دهیم. 
بطحایـی بـا اشـاره بـه اینکه  مدارسـی 
کـه در لرسـتان تخریـب شـده و نیـاز 
آنهـا  دارنـد عـدد دقیـق  بازسـازی  بـه 
 ۵۰ بیـن  امـا  نشـده  اسـتخراج  هنـوز 
اسـت،  شـده  مدرسـه گـزارش   ۸۰ تـا 
بیـان کـرد: ایـن مـدارس بایـد تخریب 
لحـاظ  بـه  چراکـه  شـوند  بازسـازی  و 
ایمنـی امـکان حضـور دانش آمنوزان در 
آنهـا وجـود نـدارد و خیریـن پـای کار 
و  یافتنـد  اسـتان حضـور  در  و  آمدنـد 
آنـان امضـا شـده  بـا  تفاهم نامه هایـی 

. ست ا

رایزنی با بانک ها برای پرداخت 
تسهیالت کم بهره به فرهنگیان سیل زده

موظف به حمایت از اقتصاد و 
فعاالن اقتصادی هستیم

وزیـر اطاعـات بـا تاکید بر نقـش مهم امنیت در امر فعالیت اقتصـادی گفت: در این 
راسـتا موظف به حمایت از اقتصاد و فعاالن اقتصادی هسـتیم و وزارت اطاعات نیز 

آمـاده خدمت به بخش صنعت اسـت.
 حجت االسـام و المسـلمین سـید محمود علوی در بازدید از شـرکت پتروشـیمی 
نـوری در منطقـه عسـلویه بـا بیـان اینکـه تحـوالت مهمـی در منطقه پـارس جنوبی 
ایجـاد شـده اسـت، اظهـار کـرد: بخشـی از تحـوالت ایجـاد شـده در منطقـه پـارس 
جنوبـی مربوط به تکنولوژی و بخشـی نیز نتیجه تدابیـر و تاش متخصصان داخلی 
اسـت.وی بـا بیان اینکه عسـلویه نمـاد امیـدواری و تاش متخصصان و مهندسـان 
ایرانی اسـت، افزود: در منطقه پارس جنوبی و عسـلویه با تاش متخصصان داخلی 
تحـوالت شـگرفی ایجاد شـده که نشـان از آینـده ای امیدوارکننـده  دارد.وزیر اطاعات 
بـا تاکیـد بر حمایت از طرح های تثبیت کننده جمعیت در جنوب کشـور خاطرنشـان 
کـرد: هـر اقدامـی کـه منجر به فعال کردن خطه جنوب کشـور به  عنـوان تثبیت کننده 
جمعیـت و کمـک کننـده به امنیت آن باشـد، مورد حمایـت قرار می گیـرد.وی تاکید 
کـرد: وزارت اطاعـات آمـاده خدمـت بـه بخـش صنعت اسـت و بـا توجه بـه اینکه، 
فعـال کـردن صنعـت خطه جنوب بـه معنای ثبـات جمعیت این منطقـه و به معنی 

بـاال بـردن ضریـب امنیت اسـت از هیچ تاشـی فروگذار نمی شـود.

سیاست

جامعه

دولت

سیاست

نسبت به تصویب »پالرمو« و »CFT« خوش بینم

پرونده مدیران بانک سرمایه به اجرای احکام ارسال شد

استیضاح رییس جمهور به هیچ عنوان مطرح نیست

فرانسه: اروپا، تصمیم به ماندن در توافق هسته ای دارد

معاونت حقوقـی رئیس جمهور 
درخصـوص تصویـب »پالرمو« 
مجمـع  در   »CFT« و 
نظـام  مصلحـت  تشـخیص 
عنـوان کـرد: بـه تصویب ایـن لوایح در مجمع تشـخیص 

هسـتم. خوشـبین 
سیاسـی  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  جنیـدی  لعیـا 
ایلنـا، دربـاره سرنوشـت »پالرمـو و CFT«  در مجمـع 
تشـخیص مصلحـت نظـام و اینکـه گفتـه می شـود بـر 
اسـاس شـنیده ها مجمـع بـه ایـن لوایـح رأی نخواهـد 
داد، بیـان کـرد:  امیدمـان را همیشـه حفـظ کرده ایم زیرا 
معتقدیـم از لحـاظ کارشناسـی و مصلحـت کار درسـتی 

رئیس جمهـور  حقوقـی  اسـت.معاونت  گرفتـه  صـورت 
تاکیـد کـرد: از لحـاظ کارشناسـی الحـاق مـا بـه ایـن 
معاهـدات مشـکلی بـرای کشـور ایجـاد نخواهـد کـرد و 
مزایـای زیـادی هم خواهد داشـت.وی خاطرنشـان کرد: 
ممکـن اسـت یـک دغدغه هایی وجود داشـته باشـد که 
در پاسـخ گفته ایـم ایـن دغدغه ها قابـل اداره و مدیریت 
اسـت.جنیدی بـا تاکیـد بر اینکـه ما پیگیر ایـن موضوع 
تـا  لوایـح  ایـن  تصویـب  بـه  نسـبت  مـن  و  هسـتیم 
حـدودی خوشـبین هسـتم، بیـان کـرد: در فرصت هـای 
بعـدی مـا دیدگاه هـا، نقطـه نظـرات، مواضـع و نظـرات 
کارشناسـی و مصالحـی کـه پشـت آن می بینیـم را بازگو 

کرد.  خواهیـم 

ویـژه  دادگاه هـای  سـوم  شـعبه  رییـس 
در  اقتصـادی  پرونده هـای  بـه  رسـیدگی 
اتهامـات  بـر رد  بـه سـوالی مبنـی  پاسـخ 
خانـم مرجـان شـیخ االسـامی آل اقـا از 
سـوی وکیـل ایـن فرد در جلسـه چهـارم پرونده پتروشـیمی، گفت: بیشـتر 
ادلـه وکیـل براسـاس اظهـارات اقای حمزه لو بوده اسـت نه اینکه خودشـان 
مسـتندی ارائـه داده باشـند.در پایـان چهارمیـن جلسـه دادگاه پتروشـیمی 
قاضـی مسـعودی مقـام در جمـع خبرنـگاران در رابطـه بـا اصـرار یکـی از 
متهمـان بـه ارجـاع پرونـده بـه کارشناسـی، گفـت: ایـن ادعاهـا در قالـب 
مدافعـات اسـت یـا از سـوی شـاکی مطرح می شـود و تمـام اینهـا ارزیابی 
می شـود ولـی بـه معنـای ایـن نیسـت کـه ضرورتـی بـرای ارجـاع بـه امـر 
کارشناسـی وجـود داشـته باشـد.وی گفـت: ارجـاع امـر کارشناسـی زمانـی 
انجـام می شـود کـه بحـث یک بحث کامـاً تخصصـی باشـد و دادگاه نتواند 
احـراز کنـد و بـرای حفـظ حقـوق متهمـان ایـن کار خواهـد شـد. تاکنـون 
اسـنادی کـه مدعـی آن هسـتند را ندیده ایـم و در صـورت ارائـه بررسـی 

خواهیـم کـرد. بایـد اسـنادش را بررسـی کنیم و نظـرات کارشناسـی موجود 
و اسـتعامات اخـذ شـده از بانـک مرکزی و شـرکت ها در پرونده را بررسـی 
کنیم.مسـعودی مقـام در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر رد اتهامـات مرجـان 
شـیخ االسـامی آل آقـا از سـوی وکیل این فرد گفت: بیشـتر ادلـه وکیل بر 
اسـاس اظهـارات اقـای حمـزه لو بوده اسـت، نه اینکه خودشـان مسـتندی 
ارائـه داده باشـند یـا برگرفتـه از ادلـه جمع شـده باشـد؛ لـذا تمـام اظهارات 
آقـای حمـزه لـو مبنی بـر اینکه تمام پول ها به حسـاب های کشـور برگشـته 
اسـت در دسـت بررسـی اسـت کـه قـرار اسـت مسـتندات ان امـروز بـه مـا 
ارائـه شـود، یعنـی خـود وکیـل هیـچ ماقاتـی بـا متهمه نداشـته اسـت که 
دفاعیاتـش بـر گرفتـه از ان اظهـارات و یـا اسـنادی باشـد کـه خانـم شـیخ 
االسـامی ارائـه کـرده باشـد.وی در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره ارائـه اسـناد 
توسـط شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی گفـت: تصمیـم بـر ایـن بـوده که 
اسـناد را تـا جلسـه امـروز بـه دادگاه ارائـه دهنـد کـه بخشـی از آن کامـل 
شـده اسـت و بـرای مابقـی آن از مـا مهلـت خواسـتند کـه تا جلسـه بعد به 

دادگاه ارائـه دهنـد.

معـاون پارلمانـی رئیس جمهور از 
حضـور وزرای مرتبـط با سـیل در 
روز یکشـنبه در مجلـس شـورای 
داد.حسـینعلی  خبـر  اسـامی 
امیـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار سیاسـی ایلنـا،  دربـاره اینکه 
عـده ای از نماینـدگان  مطـرح می کننـد عملکـرد دولـت در 
برخـورد بـا حادثـه سـیاب های اخیـر ضعیـف بـوده اسـت 
و رئیس جمهـور بایـد اسـتعفا دهـد و یـا مجلـس بایـد او را 
اسـتیضاح کنـد، گفـت: خیـر؛ بـه هیچ عنـوان چنیـن چیزی 
مطـرح نیسـت. معـاون پارلمانـی رئیس جمهـور بـا تاکیـد 
بـر اینکـه اعضـای دولـت و آقـای رئیس جمهـور کامـا پـای 
کار هسـتند، اظهـار داشـت:  همان طـور کـه مشـاهده کردیـد 
رئیس جمهـور بـه اسـتان های مختلـف درگیـر سـیل سـفر 

کردنـد و بـا مردم سـخن گفتند، همچنین جلسـات متعددی 
را در تهـران و سـایر شـهرها در خصـوص پیگیـری وضعیـت 
سـیل زدگان داشـتند.وی ادامـه داد: آقـای جهانگیـری معاون 
اول رئیس جمهـور هـم عملکردی مشـابه داشـتند. وزرایی که 
مسـئله سـیل مربـوط به آنان می شـود، بـه همراه اسـتانداران 
کامـا در میـدان حضـور داشـته و دارند.امیـری در خصـوص 
عملکرد دیگر اعضای دولت و مسـئوالن در قبال سـیاب های 
اخیـر کشـور بیـان کـرد: اعضـای دولـت در ایـن مـدت در 
اسـتان های مختلف حاضر و مسـئله سـیل را پیگیری کردند. 
همانطـور کـه بارهـا مسـئوالن اعـام کردنـد؛ دولـت در کنـار 
مـردم خواهـد بـود و بـرای رفـع مشـکات سـیل زدگان اقدام 
و خسـارت آنـان را بـه عناویـن مختلـف جبـران خواهـد کـرد.

فرانســه  امورخارجــه  وزارت  ســخنگوی 
ــکا  ــت آمری ــه دول ــدام خصمان ــس از اق پ
ــه  ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــد ک ــه ســپاه تاکی علی
ایــران بــه تعهداتــش در توافــق هســته ای 

ــد. ــظ کن ــق را حف ــن تواف ــم دارد ای ــز تصمی ــا نی ــت، اروپ ــد اس پایبن
ــه  ــگاران در پاســخ ب  ســخنگوی وزارت امورخارجــه فرانســه در جمــع خبرن
ســوالی دربــاره تصمیــم آمریــکا بــرای تروریســتی اعــام کــردن نــام ســپاه 
پاســداران و اینکــه چــه توصیه هایــی  بــه شــرکت های فرانســوی مایــل بــه 
تجــارت بــا ایــران داریــد، گفــت: روابــط اقتصــادی بــا ایــران بــر پایــه توافــق 
ــی را  ــر قانون ــا غی ــی ی ــت قانون ــای فعالی ــه محدوده ه ــت ک ــته ای اس هس

مشــخص می کنــد و مطابــق بــا مقــررات اروپــا اســت.
بنابــر گــزارش پایــگاه اینترنتــی وزارت امورخارجــه فرانســه، وی ادامــه داد: 
پــس از خــروج آمریــکا از توافــق هســته ای و بازگردانــدن تحریم هــا علیــه 
ایــران کــه موجــب تأســف مــا شــد، اروپــا تــا زمانــی کــه ایــران بــه تعهــدات 

خــود عمــل کنــد، تصمیــم بــه حفــظ توافــق دارد.

ســخنگوی وزارت امورخارجــه فرانســه تصریــح کــرد: در همیــن راســتا بــود 
کــه فرانســه، آلمــان و انگلیــس ســازوکار مالــی اینســتکس را ایجــاد کردنــد 
کــه زمینــه معامــات مالــی را بــرای شــرکت ها و بازرگانانــی کــه مایــل بــه 
ــن  ــد و در عی ــران هســتند، تســهیل می کن ــا ای ــط تجــاری ب ــراری رواب برق

حــال بایــد در چارچــوب قوانیــن اروپــا باشــد.
ــه  ــکا علی ــرب و آمری ــاس غ ــای بی اس ــر ادعاه ــه ب ــا تکی ــن ب وی همچنی
کشــورمان گفــت کــه ســپاه پاســداران ایــران و افــراد و نهادهــای وابســته 
بــه آن، هــم اکنــون نیــز بــه دلیــل حمایــت از برنامــه موشــکی بالســتیک 
جمهــوری اســامی از ســال ۲۰۱۰ تحــت تحریم هــای اتحادیــه اروپــا 
ــه دلیــل  ــه ســپاه ب ــراد و نهادهــای وابســته ب ــن، اف ــد. عاوه برای ــرار دارن ق

ــتند. ــا هس ــه اروپ ــای اتحادی ــدف تحریم ه ــتی ه ــات تروریس اقدام
ــدارهای  ــود هش ــته باوج ــه گذش ــکا هفت ــت آمری ــنا، دول ــزارش ایس ــه گ ب
متعــدد دربــاره عواقــب ایــن کار، در اقدامــی خصمانــه نــام ســپاه پاســداران 

ــرار داد. ــی ق ــتی خارج ــازمان های تروریس ــت س را در فهرس

سنا
 ای

س:
عک

سـید عبـاس موسـوی بـه عنـوان سـخنگوی جدیـد وزارت 
خارجـه منصـوب شـد. سـید عبـاس موسـوی کـه در سـمت 
مدیـرکل اطـاع رسـانی و امـور سـخنگویی وزارت خارجـه 
مشـغول به کار بود، با انتصاب بهرام قاسـمی به عنوان سـفیر 
ایران در فرانسـه، سـخنگوی جدیـد وزارت خارجه شـد. رایزن 
اقتصادی در سـفارت جمهوری اسـامی ایران در هلند، رئیس 
اداره سـوم دیپلماسـی رسـانه ای در مرکز دیپلماسـی عمومی 
و رسـانه ای و مدیـرکل اطـاع رسـانی و امور سـخنگویی مرکز 

دیپلماسـی عمومـی و رسـانه ای از جمله سـوابق وی اسـت

یـک عضو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات مجلس شـورای 
اسـامی از تعویـق زمـان برگـزاری آزمون کارشناسـی ارشـد 
بـه مـدت ۷ هفته خبـر داد.فاطمـه سـعیدی در گفت وگو با 
ایسـنا، با اشـاره به نشسـت صبح شـنبه شـورای سـنجش 
و پذیـرش دانشـجو بـرای بررسـی موضـوع تعویـق کنکـور 
کارشناسـی ارشـد گفـت: در ایـن جلسـه مقـرر شـد آزمون  
کارشناسـی ارشـد بـه مـدت  ۷ هفتـه بـه تعویـق بیفتد. به 
گفتـه وی، ایـن تصمیـم بـه خاطـر داوطلبین مناطق سـیل 
زده و هـم بـه خاطـر دواطلبینی کـه در مناطق سـیل زده به 

کمـک ایـن عزیزان شـتافتند اتخاذ شـد.

سید عباس موسوی 
سخنگوی وزارت خارجه شد

آزمون کارشناسی ارشد ٧ 
هفته به تعویق افتاد

رییـس جمهـوری روز شـنبه در دیدار وزیـر ورزش و جوانان بر حضور 
مقتدرانـه ایـران در بـازی هـای المپیـک و پارالمپیـک ۲۰۲۰ توکیـو و 
حمایـت از ورزش زنـان و تیـم ملـی فوتبـال تاکیـد کرد.»مسـعود 
سـلطانی فر« در دیدار یک سـاعته خود با »حجت االسـام حسـن 
روحانـی« از عملکـرد ایـن وزارتخانـه در سـال ۹۷ از جملـه موفقیـت 
تیـم ملـی فوتبـال در جام جهانـی، درخشـش کاروان های ایـران در 
بازیهـای آسـیایی و پاراآسـیایی ۲۰۱۸ ، المپیـک جوانـان آرژانتیـن، 
حضور باشـگاههای ایران در لیگ قهرمانان آسـیا، صعود بسکتبال به 
جـام جهانـی و مقام هـای قهرمانی جهان و آسـیایی در رشـته های 
کشـتی، ووشـو، وزنه برداری، کاراته، شـطرنج، تکواندو، جودو و دو و 

میدانی سـخن گفت.

نماینـده مـردم تهـران در مجلس با اشـاره به برخـی انتقادها 
بـه دولـت دربـاره رسـیدگی بـه سـیل زدگان تاکید کـرد: االن 
زمـان خوبـی برای یقه گیری از دولت نیسـت، بگذاریم سـیل 
زدگان لرسـتان، خوزسـتان و گلسـتان بـه حداقـل آرامـش 
برسـند. »مصطفـی کواکبیـان« گفـت: مـا در مجلـس وزرای 
ذیربـط را دعـوت کردیـم تـا بـه نماینـدگان گـزارش دهنـد و 
پاسـخگو باشـند. من معتقد هسـتم که ما میان امدادرسانی 
هسـتیم فعـا زمان خوبـی برای یقـه گیری از دولت نیسـت 

بگذاریـم سـیل زدگان بـه حداقـل آرامش برسـند.

انتظارم حضور مقتدرانه ایران 
در بازی های المپیک است

اکنون زمان یقه گیری از 
دولت نیست
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

بنای چهارطاقی »حسن زوردار«،آتشکده بوده استکرمان به قطب بوم گردی کشور تبدیل شده است

ســـازمان  توســـعه مدیریت  معـــاون 
و  دســـتی  میـــراث  فرهنگی،صنایـــع 
ــه راه  ــاره بـ ــا اشـ ــور بـ ــگری کشـ گردشـ
انـــدازی 31٨ اقامتـــگاه بـــوم گـــردی در 
ـــوم  ـــب ب ـــه قط ـــتان ب ـــن اس ـــر ای ـــال حاض ـــت: در ح ـــان، گف ـــتان کرم اس

ــت ــده اسـ ــل شـ ــور تبدیـ ــردی کشـ گـ
ـــه  ـــا و حرب ـــم ه ـــی تحری ـــه کنون ـــرد: در بره ـــار ک ـــان، اظه ـــد خیاطی محم
ـــران شـــده  ـــی مـــردم ای ـــد دشـــمن موجـــب یکپارچگـــی و همدل هـــای جدی
اســـت و آنهـــا بـــدور از هـــر گونـــه تعصـــب و تمایـــات حزبـــی و گروهـــی در 
ـــن  ـــاش از ای ـــر و ت ـــا تدبی ـــد ب ـــا بتوانن ـــد ت ـــه ان ـــرار گرفت ـــر ق ـــار یکدیگ کن

ـــد. ـــرون آین ـــربلند بی ـــکات، س مش
ـــوروزی ســـال 139٨  ـــه فرمایشـــات مقـــام معظـــم رهبـــری در پیـــام ن وی ب
ـــد از مشـــکات  ـــد در ســـال جدی ـــد دادن ـــزود: ایشـــان نوی ـــرد و اف ـــاره ک اش
ـــت  ـــه دول ـــوان بدن ـــه عن ـــم ب ـــا ه ـــرد و م ـــم ک ـــور خواهی ـــده عب ـــود آم بوج
ـــت  ـــک مدیری ـــا ی ـــه بیشـــتر و ب ـــر چ ـــل ه ـــزی و تعام ـــه ری ـــا برنام ـــد ب بای

ـــم. ـــل کنی ـــکات را ح ـــع مش جام
ـــران  ـــتان ای ـــن اس ـــان پهناورتری ـــتان کرم ـــه اس ـــان اینک ـــا بی ـــان ب خیاطی
ـــاب  ـــد از انق ـــل و بع ـــان در قب ـــتان کرم ـــزود: اس ـــود، اف ـــی ش محســـوب م
ــر و  ــهید باهنـ ــد شـ ــذار ماننـ ــر گـ ــاخص و تاثیـ ــای شـ ــره هـ دارای چهـ
ـــز  ـــون نی ـــم اکن ـــت و ه ـــوده اس ـــنجانی ب ـــمی رفس ـــت هللا هاش ـــوم آی مرح
ـــی در  ـــش آفرین ـــه نق ـــان ب ـــه کریم ـــری از خط ـــای شـــاخص دیگ ـــره ه چه

ـــد. ـــی پردازن ـــور م ـــف کش ـــای مختل ـــه ه صحن
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه اســـتان کرمـــان دارای بیشـــترین آثـــار ثبـــت 
ـــر و  ـــاء خی ـــه منش ـــا  ک ـــته ه ـــن داش ـــد از ای ـــزود: بای ـــت، اف ـــی اس جهان

برکـــت هســـتند در جهـــت جـــذب گردشـــگران خارجـــی بهـــره بـــرد.
ــتی و  ــع دسـ ــازمان میراث فرهنگـــی، صنایـ ــعه مدیریت سـ ــاون توسـ معـ
ـــران حـــوزه بکـــری  ـــرد: حـــوزه گردشـــگری در ای ـــان ک گردشـــگری کشـــور بی
ـــتفاده  ـــرای ارزآوری اس ـــی ب ـــوان منبع ـــه عن ـــوان از آن ب ـــی ت ـــت و م اس
ـــل  ـــه اقتصـــاد کشـــور و تعام ـــت ارز آور ب ـــن صنع ـــرد: ای ـــار ک ـــرد. وی اظه ک

ـــد. ـــی کن ـــی م ـــک بزرگ ـــی کم ـــورهای خارج ـــا کش ب

ــک فصــل  ــس از ی باســتان شناســان پ
زوردار  حســن  محوطــه  در  کاوش 
ــار  ــای چه ــه بن ــد ک ــاه دریافتن کرمانش
ایــن  وســط  در  گرفتــه  قــرار  طاقــی 

اســت.  آتشــکده  یــک  محوطــه 
 پیمــان منصــوری سرپرســت هیــات باســتان شناســی بــا اعــام ایــن 
ــار طاقــی حســن زوردار در مرکــز محوطه حســن  ــای چه ــر گفــت: بن خب

زورداردرحاشــیه  شــمالی شــهر گیان غــرب واقــع شــده اســت.
او بــا بیــان اینکــه ایــن محوطــه در دی و بهمــن ســال ۱۳۹۷ طــی ۲۵ 
روزِ کاری تعییــن عرصــه و حریــم شــد ،هــدف از کاوش آن رامشــخص 
کــردن پــان بنــا، کارکــرد ،تعییــن قدمــت و در پایــان مرمــت آن اعــام 

کــرد.
ایــن باســتان شــناس تصریــح کــرد: در طــی یــک فصــل کاوش 
ــا از  ــن بن ــوع ای ــع از کُل مجم ــر مرب ــدود ۲۴۰ مت باســتان  شناســی ح

ــد. ــیده ش ــرون کش ــاک بی ــرِ خ زی

ــر آوار دارد و  ــدود ۲ مت ــا ح ــن بن ــوع ای ــوری، در مجم ــه منص ــه گفت ب
ــده  ــه جــا مان ــر ِب ــی از دیوارهــای آن دســت کم ۴ مت ــاع بخش های ارتف
اســت.او خاطرنشــان ســاخت :آنچــه درپایــان یــک فصــل کاوش ایــن 
بنــا دریافــت شــد آتشــکده بــودن آن اســت. سرپرســت هیــات باســتان 
ــزی و فضــای  ــاق مرک ــک چهارط ــن آتشــکده دارای ی شناســی گفت:ای

مســتطیلی در اطــراف اســت کــه احتمــاالً راهــروی طــواف اســت.
ــی  ــک چهارطاق ــامل ی ــزی ش ــای مرک ــه فض ــان اینک ــا بی ــوری ب منص
ــح  ــود تصری ــده می ش ــره دی ــای دای ــک فض ــز آن ی ــه درمرک ــت ک اس
ــوده  ــد ب ــره دارای گُنب ــن فضــای دای ــد ای ــواهد نشــان می ده ــرد: ش ک
ــی چهارطاقــی اســت. ــای اصل ــر از بن و یــک بخــش الحاقــی و جدیدت

ــامی  ــای اس ــا در دوره  ه ــن بن ــه ای ــه ک ــن نکت ــه ای ــاره ب ــا اش  وی ب
دوبــاره مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اظهــار داشــت:در بخــش غربــی تــا 
ــی )خــارج از راهــروی طواف(یــک کارگاه ذوب آهــن وجــود  جنوب غرب

ــت شــد. ــن یاف ــرباره های آه ــوره  و س ــدود ۱۵ ک ــه درآن ح داردک

 پیام
 میراث

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: »وقوع سیل و بارندگی های ماه جاری سبب بروز 
خسارت هایی به تأسیسات گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی این استان شد.«

رنا
 ای

س:
عک

رییـس جامعـه هتلـداران کشـور گفـت: اگـر خانه مسـافرها 
بـه جـای اینکـه در زمـان هایـی که هتل هـا خالی از مسـافر 
اسـت جـوالن دهنـد در مواقـع پیک سـفر در اسـتان های پر 
مسـافر اسـتفاده شـود بـه طـور حتـم فرصت محسـوب می 
شود.جمشـید حمـزه زاده در گفـت وگو با ایسـنا با بیان اینکه  
تعرفـه هتـل هـا در ایام نوروز حتی افزایشـی نداشـته اسـت، 
اظهـار کـرد: گاهی مشـتریان با افزایـش 20 درصدی هتلی در 
ایـام نـوروز مواجـه شـدند و ایـن بـدان معنا اسـت کـه اغلب 
هتـل هـا در ایـام نـوروز بر اسـاس نـرخ واقعی آنچـه مصوب 
شـده اسـت عمل کردند.وی افزود: در حالیکه در سـایر ماه ها  
هتـل ها به مسـافران خود تخفیف مـی دهند بنابراین اینطور 
بـه نظـر می رسـد کـه شـاید هتلی بـا توجه بـه سـتاره ای که 
دارد گران تر از سـایرین عمل می کند.رئیس جامعه هتلداران 
کشـور بـا اشـاره بـه اینکـه نـرخ هتل هـا و واحدهـای اقامتی 
هرسـال در مهرمـاه تعییـن می شـود و در ایـن میـان هتلـی 
ممکـن اسـت بـا دو مـاه تاخیـر و یا در ایـام عید ایـن تعرفه 
و نـرخ مصـوب را اجـرا کند، افزود: آنچه مشـهود اسـت اینکه  
تاکنـون هیچ گونـه افزایش قیمتی نداشـته ایم و همه هتلها 
طبـق تعرفـه عمـل کردند.حمـزه زاده از اِعمـال نـرخ مصـوب 
هتـل هـا بـر اسـاس میـزان درجـه خبـر داد و گفـت:  نـرخ 
مصـوب بر اسـاس نظـر جامعـه هتلـداران و سـازمان میراث 
فرهنگـی تعییـن مـی شـود و ایـن نـرخ در همه هتـل ها در 
معـرض دید مسـافران قـرار دارد.حمـزه زاده تصریح کـرد: در 
سـایت جامعه هتل ها، بخشـی اختصاص به شـکایات مردم 
بابـت قیمـت هتلهـا  وجـود دارد، در صورتی که هتلی بیشـتر 
از آنچـه مصـوب شـده اسـت دریافـت کند مـردم مـی توانند 
شـکایت خود را بازگو کنند. وی در پاسـخ به این پرسـش که 
»خانه مسـافرها« برای هتلها فرصت محسـوب می شـوند و 
یـا تهدیـد گفـت: در هـرکاری اگر نظـم و سـاماندهی و برنامه 
باشـد مشـکلی به وجود نمی آید، اگر این خانه مسـافرها در 
مواقع پیک سـفر در اسـتان های پر مسـافر اسـتفاده شود به 

طـور حتم بهتر اسـت.

سوژه
کاهش 10 درصدی 

ضریب  اشغال 
هتل ها در سال 97

سیگنال های مثبت ژاپن برای ایران
در روزهای گذشته گروهی از طراحان تور  ژاپن به شهداد سفر کردند

ژاپنی ها گردشگران منضبط و ثروتمندی بودند که سالهاست حضور آنها در هر کشوری به صنعت گردشگری آن کشور اعتبار می دهد

درســت در روزهایــی کــه بحــث بــر 
ــن  ــی ژاپ ــات نفت ــم معام ــر تحری س
ــران  ــه، دو کشــور ای ــاال گرفت ــران ب و ای
تعامــات  گســترش  روی  ژاپــن  و 

شــده اند. متمرکــز  گردشــگری 
ــان  ــران و طراح ــی از مدی ــفر گروه س
تــور ژاپنــی بــه کویــر لــوت، دریچــه ای 
کشــور  دو  روی  بــه  را  دیگــری 
گشــوده اســت و بــه نظــر می رســد 
از  فــارغ  گردشــگری  همکاری هــای 
ــرمایه گذاران  ــن س ــا بی ــث دولت ه بح
اســت.  وقــوع  حــال  در  خصوصــی 

ســید عباســعلی امامیــه - نماینــده 
گردشــگری  رســانی  اطــاع  دفتــر 
بــه  این بــاره  در   - ژاپــن  در  ایــران 
ایســنا بیشــتر توضیــح داد: حــدود ۱۰ 
طــراح، مدیــر برنامــه و توراپراتــور و 
گزارشــگر اکوتوریســم ژاپنــی بــه ایــران 
از کرمــان  ســفر کردنــد و منحصــرًا 
لــوت  کویــر  در  شــهداد  منطقــه  و 
ــران  ــه ای ــفر ب ــتند. س ــدی داش بازدی
ــه  ــود ک ــه نخســت همــه آن هــا ب تجرب
ــد و  ــرار گرفتن ــر ق ــت تأثی ــیار تح بس
بافاصلــه بــرای اجــرای تــور در ایــران 
و مخصوصــًا کرمــان، برنامه ریزی هــا 
را آغــاز کرده انــد. اطاعــات زیــادی 
ویــژه  بــه  و  و کرمــان  ایــران  از  را 

اطاع رســانی  ســایت ها  در  شــهداد 
و توریســتی خــود منتشــر کرده انــد 
ــور  ــرای ت ــرای اج و درخواســت هایی ب
ــت  ــهداد دریاف ــر ش ــاری در کوی انحص

ــت. ــده اس ش
ــه  ــان ب ــاب کرم ــت انتخ ــاره عل او درب
ژاپنــی  گردشــگران  مقصــد  عنــوان 
ــش  ــال پی ــدود دو س ــح داد: ح توضی
ــرای  در ســمیناری کــه در ایــن شــهر ب
نماینــدگان اطاع رســانی گردشــگری 
برگــزار  کشــور  از  خــارج  در  ایــران 
ــوذی در اســتان  ــراد ذی نف ــا اف شــد، ب
شــدم  آشــنا  آن  بازرگانــی  اتــاق  و 
ــس داران  ــروه از آژان ــن گ ــفر ای ــه س ک
ــی  ــام بروکراس ــارج از نظ ــی را خ ژاپن

پیگیــری کردنــد. آن قــدر کشــش از 
ــاد  ــتان زی ــن اس ــؤوالن ای ــرف مس ط
بــود کــه مــا را بــه کوشــش وا داشــت. 
ســال ۲۰۱۷ غرفــه ایــران در نمایشــگاه 
»جاتــا« را بــه ارگ بــم اختصــاص 
ــیار  ــدگاه بس ــا دی ــه ژاپنی ه ــم ک دادی
مثبتــی نســبت بــه آن دارنــد. در ســال 
ــا موضــوع  ــن ب ۲۰۱۸ ســمیناری در ژاپ
ــه  ــه و در ادام ــم ک ــزار کردی ــران برگ ای
ــدادی  ــرای تع ــور آشناســازی ب ــن ت ای
توراپراتورهــای  برنامه نویس هــا،  از 
همراهــی  بــا  معتبــر  آژانس هــای 
ــک گزارشــگر تخصصــی اکوتوریســم  ی
ــور آشناســازی  ــن ت ــزار شــد. در ای برگ
تاکیــد بیشــتر بــر حضــور طراحــان 
تــور بــود؛ چــرا کــه ســفر مدیــران 
آژانس هــای خارجــی بــه ایــران تــا 
نداشــته  زیــادی  دســتاورد  کنــون 
ــور را  ــس، ت ــر آژان ــون مدی ــت، چ اس

نمی کنــد. طراحــی 
تــور  ایــن  اجــرای  افــزود:  وی 
و  سیاســی  شــرایط  در  آشناســازی 
اقتصــادی امــروز، قطعــًا دشــوار اســت 
هواپیمایــی  شــرکت  یــک  بــا  امــا 
ــه  ــروازی ب ــیر پ ــه ۶ مس ــه ای ک ترکی
تعــداد  کــرده  قصــد  و  دارد  ایــران 
افزایــش  را  ژاپــن  بــه  پروازهایــش 
ــروژه  ــن پ ــم از ای ــره کردی ــد، مذاک ده
حمایــت مالــی کننــد. بــا یــک شــرکت 
هواپیمایــی داخلــی نیــز مذاکــره شــد 
ــش  ــروژه در بخ ــن پ ــر ای ــه اسپانس ک
ــام و  ــرودگاه ام ــد. CIP ف ــران باش ای
ــان  ــًا در کرم ــی مخصوص ــاق بازرگان ات
همراهــی زیــادی داشــتند و بخــش 
بازاریابــی ســازمان میــراث فرهنگــی و 

گردشــگری هــم ورودی آثــار تاریخــی 
رایــگان کــرد.  ایــن گــروه  بــرای  را 
ایــن حرکــت نشــان می دهــد اگــر 
و  گروهــی  می توانیــم کار  بخواهیــم 
نتیجه بخــش انجــام دهیــم. نتیجــه 
ایــن همــکاری بســیار مثبــت بــود، 
ــه ســایر همــکاران  ایــن شــیوه کار را ب
ــه  ــد کــه هزین ــم هرچن پیشــنهاد می کن
و وقــت زیــادی را صــرف می کنــد.

اطاع رســانی  دفتــر  نماینــده 
ــوت  ــن، دع ــران در ژاپ ــگری ای گردش
تلویزیونــی  شــبکه  یــک  عوامــل  از 
معتبــر و شــناخته شــده ی ژاپنــی را 
ــروژه  ــن پ ــه ای ــدی در ادام ــه بع برنام
ــن  ــت: تخصــص ای ــرد و گف ــی ک معرف
ــت  ــی اس ــراث جهان ــغ می ــبکه تبلی ش
و قــرار شــده در مــاه جــون یــک مــاه 
ــه ۱۰ روز آن  ــد ک ــفر کنن ــران س ــه ای ب

شــهداد  کویــر  از  فیلم بــرداری  بــه 
اختصــاص دارد و یــک هفتــه هــم در 
ــه  ــه بهان ــه ب ــود. امامی ــد ب ــزد خواهن ی
ســفر ایــن گــروه، بــه نــوع روابــط 
گردشــگری ایــران و ژاپــن پرداخــت و 
اظهــار کــرد: بعــد از تهدیدهــای ترامــپ 
ــام  ــکا از برج ــه آمری ــروج یکجانب و خ
ــورها  ــر کش ــه دیگ ــه ب ــارهایی ک و فش
بــرای توقــف رابطــه بــا ایــران وارد 
می کنــد، نگــران بودیــم بــازار ژاپــن 
آژانس هــای  و  بدهیــم  دســت  از  را 
بــزرگ نتوانــد بــرای ایــران مســافر 
جمــع کننــد، امــا اکنــون شــاهدیم 
ایــران  بــه  بیشــتری  آژانس هــای 

شــده اند. راغــب 
ــا و  ــازار پوی ــن ب ــرد: ژاپ ــد ک وی تاکی
فعالــی اســت و واکنــش آن بــه ایــران 

خــوب اســت.

ــتان  ــی لرس ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــار  ــوم کاوش در غ ــل س ــت: فص گف
ــاد بــه منظــور انجــام  »کلــدر« خرم آب
ــه  ــنگی میان ــه س ــگاری پارین ــه ن الی

ــاز شــد. ــار تاریخــی آغ ــن غ در ای
ــید  ــر، س ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــاز فصــل ســوم  ــن قاســمی از آغ امی
»کلــدر«  تاریخــی  غــار  در  کاوش 
خــرم آبــاد خبــر داد و گفــت: در پــی 
در  فصــل گذشــته  دو  کاوش هــای 

ــط  ــال های ۸۹ توس ــار در س ــن غ ای
هیئــت ایرانــی و در ســال ۹۳ توســط 
ــپانیایی،  ــترک ایرانی-اس ــت مش هیئ
ــد روز گذشــته فصــل ســوم  طــی چن
ایــن  در  باســتان شــناختی  کاوش 

ــار آغــاز شــد. غ
وی بــا اشــاره بــه کشــف شــواهد 
فرهنگــی از انســان هوشــمند در ایــن 
غــار بــرای اولیــن بــار در غــرب آســیا 
از  هــدف  تصریــح کــرد:  ایــران  و 

کاوش فصــل ســوم غــار کلــدر انجــام 
ــه  ــنگی میان ــه س ــگاری پارین ــه ن الی
ــرا  ــت. زه ــی اس ــار تاریخ ــن غ در ای
بهارونــد معــاون میــراث فرهنگــی 
اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــز  ــتان نی ــگری لرس ــتی و گردش دس
کاوش  میدانــی  پژوهــش  گفــت: 
غــار  ایــن  در  شناســی  باســتان 
ــان  ــاه زم ــدت ســه م ــه م تاریخــی ب
خواهــد بــرد و پــس از انجــام شــش 
و  ای  کتابخانــه  مطالعــات  مــاه 
یافته هــای  روی  بــر  آزمایشــگاهی 
نتایــج  آمــده،  بدســت  فرهنگــی 
علمــی ایــن کاوش اعــام خواهــد 

ــد. ش

آغاز فصل سوم کاوش در غار 
»کلدر« خرم آباد

فعالیت شبانه
 موزه ها

مدیـر اداره کل موزه هـا می گویـد: براسـاس کلیـت تصویـب شـده، دو موزه 
در تهـران بـه صـورت آزمایشـی و بـه عنـوان پایلـوت بعـد از پایـان مـاه 
رمضـان، دو شـب در هفتـه را تا پاسـی از شـب به بازدیدکنندگان سـرویس 
بـرای  طـرح  تـا کنـون کلیـت  تاکیـد می کنـد:  می دهند.محمدرضـا کارگـر 
فعالیـت شـبانه موزه هـا تأییـد شـده اسـت، امـا نخسـت بایـد سـاز و کار 
آن فراهـم شـود، در نخسـتین قـدم بعـد از پایان مـاه رمضـان، دو موزه در 
روزهـای پنج شـنبه و جمعـه تـا ۹ شـب بـه فعالیـت خـود ادامـه می دهند، 
تـا بـه نتیجـه ی کلـی دربـاره ی ایـن اقـدام برسـیم.او بـا اشـاره بـه این کـه 
سـه کاخ مـوزه گلسـتان، نیـاوران و سـعدآباد و مـوزه ملـی ایـران، در حـال 
حاضـر آمادگـی اجرایـی شـدن ایـن طـرح را دارنـد، بیـان می کنـد: بـا این 
وجـود در نخسـتین قـدم ابتـدا دو مـوزه، به عنـوان پایلوت و برای بررسـی 
موزه هـا، همچنیـن  اداره کل  قـرار می گیرنـد. مدیـر  اولویـت  در  وضعیـت 
و  می دهـد  خبـر  نزدیـک  آینـده ای  در  موزه هـا  ورودی  بلیـت  احتمـال  از 
می گویـد: در حـال حاضـر ایـن افزایـش قیمـت در خیـات دولت در دسـت 
بررسـی اسـت.کارگر همچنین درباره ی سـاعت کار موزه ها در نیمه نخسـت 
سـال ۹۸ نیـز می گویـد: موزه هـای زیـر نظر سـازمان میراث فرهنگـی مانند 

هـر سـال از سـاعت ۹ تـا ۱۸ فعـال هسـتند.

ته
نک

او بـه سیاسـت ها و رویکـرد گردشـگری ژاپـن، اشـاره کـرد و 
افزود: ژاپن سـال گذشـته )2018( حدود 28 میلیون گردشـگر 
داشـت کـه 1۵ میلیـون نفر آن ها چینـی بودند. این کشـور یک 
برنامـه درازمـدت بـرای گردشـگری طراحی کـرده با عنـوان »به 
ژاپـن خـوش آمدیـد« کـه نزدیک بـه 1۴ سـال اسـت روی آن 
کار می کنـد. آن هـا هدف گـذاری کـرده بودنـد که در 10 سـال به 
10 میلیـون گردشـگر دسـت یابنـد، درحالی که موفق شـدند در 
پایـان آن برنامه، حدود 13 میلیون گردشـگر جـذب کنند. حاال 
هدف ژاپن دسـت یافتن به ۴0 میلیون گردشـگر اسـت که قرار 
شـده بـه محض دسـت یافتن بـه این عـدد برای جلوگیـری از 
تبعـات منفی زیسـت محیطی افزایش شـمار گردشـگران، آن را 
ثابـت نگه دارند و فراتر از آن گردشـگر جـذب نکنند.امامیه بیان 
کـرد: ژاپنی ها در گردشـگری به همـه ابعاد و آثـار فکر می کنند، 
بـه تأثیـر منفـی گردشـگری در جامعـه محلـی توجـه دارنـد و 
برنامه ریزی هایشـان مبتنـی بـر انتفاع تـوأم گردشـگر و جامعه 

محلی اسـت.      

میراث
میراث

سنگ نگاره های باستانی مشهد در فهرست 
آثار ملی ثبت شد

احداث موزه آب در شهر »سرعین« 

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
ــع دســتی و گردشــگری  صنای
ــر  ــت: اث ــوی گف ــان رض خراس
باســتانی فرهنگــی تاریخــی 
نقــوش صخــره ای و معــادن تاریخــی منطقــه کمرمقبوال 
ــار  ــت آث ــهد( در فهرس ــک مش ــش طرقبه)نزدی در بخ
ــر روز  ــی ف ــل مکرم ــید. ابوالفض ــت رس ــه ثب ــی ب مل
شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: ســنگ 
نــگاره هــای باســتانی در دره داغســتان بخــش طرقبــه 
شهرســتان بینالــود بــه شــماره 32012 ثبــت ملــی شــد 

و رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی آن را بــه اســتاندار 
خراســان رضــوی ابــاغ کــرد.وی ادامــه داد: بــر اســاس 
اباغیــه معــاون رئیــس جمهــوری، ایــن اثــر باســتانی 
ــی  ــراث فرهنگ ــارت ســازمان می تحــت حفاظــت و نظ
اســت و هرگونــه دخــل و تصــرف یــا اقــدام و عملیاتــی 
ــود  ــت آن ش ــر هوی ــا تغیی ــب ی ــه تخری ــر ب ــه منج ک
ــازات اســامی‹  ــون مج ــا 569 ›قان ــواد 55٨ ت ــر م براب
ــر و  جــرم محســوب مــی شــود.تاکنون هــزار و 512 اث
بنــای تاریخــی، فرهنگــی و هنــری خراســان رضــوی در 

ــد. ــی ثبــت شــده ان ــار مل فهرســت آث

اسـتان  هـای  مـوزه  مسـوول 
اردبیل گفت: پیگیـر احداث موزه 
آب در شـهر سـرعین هستیم که 
در ایـن خصـوص بـه همـکاری 
اعضـای محترم شـورای شـهر و شـهردار سـرعین نیـاز داریم. 
فردین عینی افزود: پیگیر احداث موزه آب در شـهر سـرعین 
هسـتیم کـه در ایـن خصوص بـه همـکاری اعضـای محترم 
شـورای شـهر و شـهردار سـرعین نیاز داریم.وی گفـت: ایجاد 
ایـن مـوزه از ماه هـای گذشـته در دسـتور کار اداره کل میـراث 
فرهنگـی اسـتان اردبیـل بـود کـه متاسـفانه بـه دلیـل عـدم 
همکاری مجموعه مدیریت شـهری سـرعین باتکلیف مانده 
است.مسـوول موزه های اسـتان اردبیل تصریح کـرد: احداث 

مـوزه مـي تواند نقش موثري در ماندگاري مسـافرين در اين 
شـهر توریسـتی داشـته باشـد و قرار بـر اين بود تـا مجموعه 
شـوراي شـهر یـک قطعـه زمينـي را به ایـن منظـور عملياتي 
كـردن در اختيـار اداره كل ميـراث فرهنگـي اسـتان قـرار دهد 
كـه به دليل عدم اجرای تعهد شـورای محترم شـهر سـرعین 
ایـن امر منتفي شـد. عینی ادامه داد: برنامـه اداره كل ميراث 
فرهنگـي اسـتان اردبيـل در مـورد آبگـرم گاوميـش گلـي نيز 
حفـظ وضعيت فعلـي و پيگيري و تكميـل پرونده ثبت ملي 
ايـن مجموعـه اسـت.وی اضافـه کـرد: در صـورت تصمیـم بر 
راه انـدازي موزه مردم شناسـی و آثار باسـتانی در شهرسـتان 
سـرعین، تاش اداره كل ميراث فرهنگي اسـتان احداث موزه 

در يكـي از روسـتاهاي حومـه اين شـهر خواهـد بود.
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 پیام
زیست

خبر

ــا  ــهایی ب ــران بارش ــه در ای ــت ک ــار نیس ــن ب اولی
ــای  ــای ج ــا در ج ــد. م ــدت رخ می ده ــن ش چنی
کشــور و در ســال های مختلــف شــاهد ایجــاد 
ــی  ــم. ول ــی بودی ــال آن خرابی های ــه دنب ســیل و ب
هیــچ گاه شــاهد چنیــن وضعیتــی نبودیــم کــه 
ــتان  ــن  اس ــرب در چندی ــوب و غ ــمال و جن در ش
ــاد  ــن ابع ــا چنی ــی را ب ــف  ســیل، خرابی های مختل
ــه  ــد وظیف ــه اح ــور ک ــد. آن ط ــاد کن ــترده ایج گس
ــد،   ــا می گوی ــام م ــه پی ــی ب ــناس هواشناس کارش
بارش هایــی در چنیــن ابعــاد در کشــورمان بــی 
ــه وجــود  ســابقه نیســت امــا خســارت هایی کــه ب
دیگــری همچــون مدیریــت  عوامــل  بــه  آورده 
ــان  ــان و متخصص ــر می گردد.کارشناس ــت ب نادرس
در پــی بررســی دالیــل ایــن  بارش هــای گســترده 
آبــی  از دوره طوالنــی خشکســالی و کــم  بعــد 

ــتند. هس
ــل  ــازمان مل ــط س ــده توس ــه ش ــار تهی ــق آم مطاب
متحــد در میــان بایــای طبیعــی، ســیل و طوفــان 
بیشــترین تلفــات و خســارات ر ا بــه جوامــع 
ــد. متأســفانه موضــوع ســیل  بشــری وارد کــرده ان
و مدیریــت و کاهــش خســارات آن در کشــور مــورد 
ــه  ــی ک ــط زمان ــه و فق ــرار نگرفت ــدی ق ــه ج توج
ــه ای  ــی شــود و فاجع ــاری م ــی ج ســیاب مخرب
ــن  ــد، توجــه مســئولین و متخصصی ــه وجــود آی ب

ــب مــی شــود.  ــه آن جل ب

دسته بندی سیل ها 
به طبیعی و انسانی

ــر در کشــور  ــه ســیل های اخی ــی شــود ک ــه م گفت
انســانی  و  طبیعــی  منشــا  بــا  دســته  دو  بــه 
تقســیم مــی شــود.  بــه طــور مثــال منشــا ســیل 

شــیراز کامــا انســانی اســت و حاصــل ســاخت و 
ســازهای  کارشناســی نشــده اســت. ســیل شــیراز، 
ــاد  ــدر زی ــارش آنق ــم ب ــود، حج ــی نب ــیل طبیع س
ــه  ــه ای منجــر شــود، ب ــن حادث ــه چنی ــه ب ــود ک نب
ــاران اتفــاق  ــان ب ــی پــس از پای عــاوه ســیل مدت

ــاد. افت
در شــیراز، پــر کــردن مســیری کــه بــرای ســیاب 
ــر  ــیل اخی ــل س ــی از دالی ــده یک ــتفاده می ش اس

ــوان شــده اســت.  ایــن اســتان عن
ــازهای  ــاخت و س ــل س ــم ماحص ــا ه ــیل آق ق س
ــت.  ــتان اس ــت گلس ــده در طبیع ــی نش کارشناس
امــا ســیل کرخــه و کارون طبیعــی اســت و منشــا 

ــدارد. انســانی ن

رودخانه هایی که الیروبی نشدند
یکــی از عللــی کــه بــرای ایجــاد خســارت های 
گســترده بــه دنبــال بارش هــای اخیــر عنــوان 
می شــود، الیروبــی نشــدن رودخانه هــا اســت. 
ــازمان  ــس س ــار ریی ــن ســخن را اســماعیل نج ای

معتقــد  او  می گویــد.  بحــران کشــور  مدیریــت 
اســت مهمتریــن علــت ســیل های اخیــر الیروبــی 
ــه خشکســالی اســت.  ــه بهان نشــدن رودخانه هــا ب
ــته  و  ــرو دانس ــن کار را وزارت نی ــی ای ــار متول نج
اســت.  گســترده ای  کار  »الیروبــی  می  گویــد: 
در برخــی رودخانه هــای کشــور شــاهد دخــل و 
تصــرف در حریــم رودخانه هــا هســتیم کــه منجــر 
ــاغ و زراعــت شــده  ــه ســاخت و ســاز و ایجــاد ب ب
بــروز ســیاب ها  در  ایــن مســاله هــم  اســت 

ــت.« ــوده اس ــذار ب تأثیرگ

مســدود کردن آبراهه ها، عامل مهم دیگر
عامــل اصلــی دیگــری کــه در جریــان ســیل اخیــر 

ــر آن تاکیــد می۲شــود،  خصوصــا ســیل شــیراز ب
تعــرض بــه حریــم رودخانــه  و ســاخت و ســاز در 

محــدوده آن اســت. 
ــع آب در  ــرای مناب ــی دکت ــواد خانجان ــد ج محم
ــدگاه  ــهرها از دی ــد: »ش ــی گوی ــوص م ــن خص ای
ــده  ــاخته ش ــی س ــورت دیم ــه ص ــوژی ب هیدرول

ــد. ان
 علــت اصلــی وقــوع ســیاب هــا، بــارش نیســت، 
زیــرا بــاران همیشــه مــی بــارد، امــا مســئول مــا 
هســتیم کــه آبراهه هــا را مســدود و یــا آبراهه هــا 
را بــه ظاهــر حــذف مــی کنیــم. وقتــی آبراهــه را 
حــذف کنیــم، متاســفانه آب بــرای ادامــه مســیر 
خــود، چــاره ای جــزء تخریــب و ایجــاد تلفــات 

بارش باران با خسارت هایی بی سابقه
کارشناس هواشناسی: بارش های اخیر بی سابقه نبود بلکه این خسارت های وارد شده بود که تازگی داشت

گفتــه مــی شــود کــه ســیلهای اخیــر در کشــور بــه دو دســته بــا منشــا طبیعــی و انســانی تقســیم مــی شــود.  بــه طــور مثــال 
منشــا ســیل شــیراز کاما انســانی اســت و حاصل ســاخت و ســازهای  کارشناســی نشــده اســت. ســیل شــیراز، ســیل طبیعی 
نبــود، حجــم بــارش آنقــدر زیــاد نبــود کــه بــه چنیــن حادثهــای منجــر شــود، بــه عــاوه ســیل مدتــی پــس از پایــان بــاران اتفاق 

افتاد.
در شیراز، پر کردن مسیری که برای سیاب استفاده میشده یکی از دالیل سیل اخیر این استان عنوان شده است. 

ســیل آققــا هــم ماحصــل ســاخت و ســازهای کارشناســی نشــده در طبیعت گلســتان اســت. امــا ســیل کرخــه و کارون طبیعی 
اســت و منشــا انســانی نــدارد. اولیــن بــار نیســت کــه در ایــران بارشــهایی بــا چنیــن شــدت رخ میدهد. مــا در جای جای کشــور 
و در ســالهای مختلــف شــاهد ایجــاد ســیل و بــه دنبــال آن خرابی هایــی بودیــم. ولــی هیچــگاه شــاهد چنین وضعیتــی نبودیم 

کــه در شــمال و جنــوب و غــرب در چندیــن  اســتان مختلــف  ســیل، خرابی هایــی را بــا چنیــن ابعــاد گســترده ایجــاد کنــد.

آن طــور کــه احــد وظیفــه کارشــناس هواشناســی به 
پیــام مــا می گویــد،  بارش هایــی در چنیــن ابعــاد 
در کشــورمان بــی ســابقه نیســت اما خســارت هایی 
کــه بــه وجــود آورده بــه عوامــل دیگــری همچــون 
ــان و  ــردد. کارشناس ــر می گ ــت ب ــت نادرس مدیری
متخصصــان در پــی بررســی دالیــل ایــن  بارشــهای 
ــی خشکســالی و کــم  گســترده بعــد از دوره طوالن

ــتند. آبی هس

یم
سن

س:ت
عک

 رئیــس فراکســیون محیــط زیســت مجلس 
شــورای اســامی گفــت: طرحــی را در ارتبــاط 
بــا تامیــن خســارت مناطــق ســیلزده در 
ــن  ــه در آن تامی ــم ک ــی داری ــت بررس دس
ــه  ــی ک ــدوق توســعه مل ــی از صن ــع مال مناب
ــده  ــده ش ــری دارد، دی ــوز رهب ــه مج ــاز ب نی

اســت.
ایرنــا،  علمــی  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
مراســم  در  شــنبه  روز  تابــش  علیرضــا 
نمایشــگاه  هجدهمیــن  افتتاحیــه 
بیــن المللــی محیــط زیســت در جمــع 
ــع  ــن مناب ــرای تامی ــزود: ب ــگاران اف خبرن
مالــی مــورد نیــاز از صنــدوق ملــی توســعه، 
ــات الزم را انجــام  رئیــس جمهــوری مکاتب

اســت. داده 
ــازه داده  ــن اج ــار داشــت: همچنی وی اظه
شــد تــا 2.5 میلیــارد دالر از بودجــه ســال 
9٨ از محــل صنــدوق توســعه ملــی جابجــا 
شــود و بانــک هــا و شــرکت هــای دولتــی 
ــارات  ــی از خس ــن بخش ــه تامی ــف ب موظ
مناطــق ســیلزده شــدند کــه  بــه  وارده 
اوراق  دادیــم  اجــازه  اســاس  ایــن  بــر 

ــد. ــر کنن ــارکت را منتش مش
ســیل  خســارت  بــرآورد  دربــاره  وی 
گفــت: از نظــر بــرآورد خســارت گفتیــم 
ــت  ــد و دول ــتانداردها باش ــع اس ــد تاب بای
بــه  خســارت  تعییــن  اســتاندارد  بایــد 
ــش  ــا بی ــد ام ــخص کن ــیلزدگان را مش س
از 40 هــزار میلیــارد تومــان یعنــی معــادل 
بودجــه عمرانــی کشــور خســارت ســیل 
بــرآورد مــی شــود کــه امیدواریــم هــر چــه 
زودتــر بــا تصویــب ایــن طــرح و اقدامــات 
ارتــش،  دولــت،  مجموعــه  خوبــی کــه 
ســپاه و ادارات مخلتــف انجــام دادنــد، 
ــیم. ــیلزدگان باش ــش آالم س ــاهد کاه ش
ــه  ــت: البت ــار گف ــن اعتب ــاره تامی وی درب
ــی  ــی نم ــون اساس ــون 705 قان ــق قان طب
توانیــم طــرح هایــی کــه هزینــه آنهــا 
تامیــن  را  باشــد  نشــده  بینــی  پیــش 
اعتبــار کنیــم از ایــن رو مســتلزم موافقــت 
مقــام معظــم رهبــری و هیــات دولــت 
ــه اهمیــت موضــوع  ــا توجــه ب اســت کــه ب

ــد. ــد ش ــت خواه ــر موافق ــن ام ــا ای ب

یی
ضا

ت ف
کانا

امکانات فضایی در خدمت مدیریت ام
سیل و خشکسالی ایران

ــواره ای مناطــق ســیل زده  ــر ماه ــه از تصاوی ــی ک درحال
ــر  ــود، وزی ــده ب ــتفاده ش ــران اس ــت بح ــرای مدیری ب
ارتباطــات بــه تازگــی از تصمیــم بــرای اســتفاده از ایــن 
امکانــات فضایــی بــرای مشــکاتی ماننــد مدیریت ســیاب ها و 

ــت. ــر داده اس ــا خب ــت از جنگل ه ــا حفاظ ــالی ها و ی خشکس
ــات و  ــر ارتباط ــی -وزی ــواد آذری جهرم ــنا، محمدج ــزارش ایس ــه گ ب
فنــاوری اطاعــات- در دیــدار بــا مدیــر بخــش فضایــی ســازمان ملــل 
ــرای  ــر داد و گفــت: ب ــران خب ــزاری دو کارگاه در ای ــرای برگ ــق ب از تواف
مشــکاتی چــون مدیریــت ســیاب ها و خشکســالی ها و یــا حفاظــت 
ــدا  ــای مشــترکی پی ــم راهکاره ــم گرفتی ــران تصمی ــا در ای از جنگل ه
ــران  ــا در ای ــار دانشــمندان م ــواره ای در اختی ــر ماه ــه تصاوی ــم ک کنی
ــج روز  ــدت پن ــه م ــی ب ــه اطاعات ــران جامع ــاس س ــرار بگیرد.اج ق
بــا حضــور بیــش از ۳۰۰۰ نفــر از ۱۵۰ کشــور برگــزار شــد کــه موضــوع 
ــه  ــرای رســیدن ب ــات ب ــاوری اطاع ــی آن نقــش ارتباطــات و فن اصل
اهــداف توســعه پایــدار بــود. همچنیــن در ایــن اجــاس طــرح شــبکه 
علمــی ایــران )شــعا( توانســت جایــزه ویــژه »جامعــه جهانــی فنــاوری 

اطاعــات« را کســب کنــد. امــا طــی روزهــای برگــزاری ایــن اجــاس، 
دیدارهایــی توســط وزیــر ارتباطــات و اعضایــی از ســازمان ملــل متحــد 
برگــزار شــد.در حاشــیه دیــدار بــا ســیمونتا دی پیپــو -مدیــرکل دفتــر 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد- ب ــل متح ــازمان مل ــو س ــاورای ج ــای م ــور فض ام
همــکاری نزدیــک بــا ســازمان فضایــی ســازمان ملــل گفــت: از دفتــر 
بحــران ســازمان ملــل بــرای تهیــه تصاویــر از مناطــق ســیل زده تشــکر 
می کنــم. همــکاری بی نظیــر بین المللــی خیلــی خوبــی صــورت 
گرفــت چراکــه تصاویــر مناطــق ســیل زده را بــا کیفیــت خــوب تهیــه 
ــای  ــا بای ــران متأســفانه ب ــد. ای ــرار دادن ــران ق ــا در ای ــار م و در اختی
مختلــف طبیعــی مواجــه اســت کــه ســیل اخیــر یکــی از مهمتریــن 
ــوارد  ــن م ــر ای ــای شــن، از دیگ آن هاســت و خشکســالی و طوفان ه
هســتند. برخــی از ایــن بایــا منحصــر بــه ایــران نیســتند و مبــارزه و 
مقابلــه بــا آن هــا، نیــاز بــه همــکاری منطقــه ای دارد. مــا تمایــل داریــم 
کــه از ظرفیت هــای دفتــر امــور فضــای مــاورای جــو ملــل متحــد و 
همکاری هــای بین المللــی باالخــص در خصــوص دریافــت تصاویــر و 
ــم. ــا اســتفاده کنی ــن وضعیت ه ــت ای ــواره ای در مدیری داده هــای ماه

ســاالنه پوســت یــک میلیــارد حیــوان در دنیــا بــه مصــرف صنعــت چرم 
می رســد. ایــن در حالــی اســت کــه مــا انســان ها بــرای پوشــیدن یــک 
ــا از  ــم ام ــرای انتخــاب داری ــی ب ــای مختلف ــاس مناســب، گزینه ه لب
آنجــا کــه خیلی هــا نمی داننــد پوشــیدن چــرم و خــز باعــث می شــود 
حیوانــات چــه خشــونت بزرگــی را از ســر بگذراننــد، اصــرار بــه پوشــیدن 

ایــن لبــاس دارنــد.
مدتــی اســت کــه بهنــوش طباطبایــی - بازیگــر ســینما و تئاتــر - بــرای 
تبلیغــات یــک برنــد پوشــاک چــرم، مــورد انتقــاد گروهــی از حامیــان 
ــن  ــه ای ــی ک ــه اســت؛ تبلیغات ــرار گرفت ــط زیســت ق ــات و محی حیوان
ــت  ــد وق ــد. چن ــادی می کن ــی زی ــهری خودنمای ــای ش ــا در فض روزه
پیــش بهنــوش طباطبایــی در یــک مصاحبــه، طــوری بــه این انتقــادات 
پاســخ داد کــه مشــخص شــد او اصــاً نمی دانــد لباســی کــه تبلیــغ آن 
ــی اســت. ــد و ناشــی از چــه خشــونت بزرگ ــد از کجــا می آی را می کن

او در ایــن مصاحبــه گفتــه اســت: »اتفاقــا ایــن کار خیلــی بــه محیــط 
زیســت مــا کمــک می کنــد. همان طــور کــه مــا بــه قصابــی می رویــم 
ــه  ــم، چــرا آن زمــان نمی گوییــم خــوردن گوشــت ب و گوشــت می خری
قیمــت کشته شــدن یــک حیــوان اســت؟ اتفاقــًا خیلــی بــرای محیــط 
زیســت خــوب اســت کــه آن پشــم و پوســت حیوانی کــه بــرای مصارف 
گوشــتی، کشــته شــده را اســتفاده کنیــم تــا روی زمیــن باقــی نمانــد. 
چــون تولیــد میکــروب می کنــد و اتفاقــات بــدی را رقــم می زنــد. ایــن 
پوســت و … بایــد برونــد در یــک سیســتم دیگــری اســتفاده شــوند.«

شــاید بیشــتر مــا فکــر کنیــم کــه چــرم، همیشــه محصــول جانبــی 
ــدان صــادق  ــن مســئله چن ــا ای ــات اســت ام ــت گوشــت و لبنی صنع

نیســت. گاهــی چــرم، هــدف اصلــی بــرای پــرورش حیوانــات اســت. 
مثــاً ۸۰ درصــد ســود صنعــت پررونــق پــرورش شــترمرغ در آفریقــای 
ــت،  ــد و گوش ــت می آی ــه دس ــترمرغ ب ــرم ش ــروش چ ــی از ف جنوب
محصــول ثانویــه اســت. یــا در هنــد، ســود فــروش چرم بیشــتر از ســود 
فــروش گوشــت گاوهاســت. حتــی فــروش چــرم حیواناتی کــه در وهله 
اول بــرای گوشتشــان کشــته می شــوند، آنقــدر پردرآمــد اســت کــه بــه 
ســختی می تــوان از چــرم بــه عنــوان یــک محصــول مــازاد یــا جانبــی 
نــام بــرد. مثــاً گاودارانــی کــه حیوانــات را مخصــوص گوشــت پــرورش 

ــون فــروش چــرم هســتند. ــد، ۲۰ درصــد ســود خــود را مدی می دهن
صنعــت چــرم تبعــات منفــی زیــادی بــرای محیــط زیســت مــا دارد. 
امــروزه بــرای دباغــی و تبدیــل پوســت بــه چــرم نهایــی، از مــواد بســیار 
خطرناک تــری ماننــد فرمالدهیــد، مشــتقات قطــران ذغــال ســنگ و 
همچنیــن نمک هــای معدنــی، روغن هــا، رنگ هــا و مــواد ثابت کننــده 
کــه برخــی شــامل ترکیبــات ســیانید هســتند، اســتفاده می شــود. برای 
دباغــی یــک تــن پوســت، تقریبــًا ۵۷ هــزار لیتــر آب مصرف می شــود و 
بیــش از ۱۱۰۰ کیلوگــرم زبالــه جامــد شــامل مــو، گوشــت و قســمت های 
بریده شــده تولیــد می شــود. یکــی از تأثیــرات منفــی دیگــر دباغی هــا 
نفــوذ ســرب، ســیانید و فرمالدهیــد بــه آب هــای زیرزمینــی اســت کــه 
ســامتی ســاکنان منطقــه را بــه خطــر می انــدازد. بــر اســاس تحقیقات 
مرکــز کنتــرل بیماری هــا در آمریــکا، میــزان ابتــاء به ســرطان خــون در 
ناحیــه ای از کنتاکــی کــه در آن یــک دباغــی وجــود دارد، ۵ برابــر میــزان 
ابتــاء بــه ســرطان خــون در ســایر مناطــق آمریکاســت. یکــی دیگــر از 
مــواد شــیمیایی کــه در دباغــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، آرســنیک 

اســت کــه باعــث ســرطان ریــه در کارکنــان دباغی هــا می شــود.
ــه  ــدگان ب ــه از چــرم خزن ــی اســت ک ــی از تولیدکنندگان »گوچــی« یک
وفــور در تهیــه محصــوالت خــود اســتفاده می کنــد. سوســمارها بــه طــور 
طبیعــی می تواننــد تــا ۶۰ ســال زندگــی کننــد ولــی در مــزارع پرورشــی 
ــر  ــا ۱.۸ مت ــه طــول ۱.۲ ت ــه محــض رســیدن ب ــی ب در ۲ ســالگی یعن
کشــته می شــوند. بــرای کشــتن ایــن حیوانــات، بــا چکــش و تبــر بــر 
ســر آنهــا ضربــه می زننــد. متأســفانه گاهــی حیوانــات از ایــن ضربه هــا 
نمی میرنــد و در تمــام مرحلــه کنــدن پوســت و حتــی تــا چنــد ســاعت 

ــده و هوشــیار می ماننــد. بعــد از آن زن
پوســت مارهــا نیــز اغلــب بــه صــورت زنــده کنــده می شــود چــون 
ــا  ــه ب ــد ک ــان می کنن ــتباه گم ــه اش ــدگان ب ــی از پرورش دهن برخ
ایــن کار پوســت، نرم تــر باقــی می مانــد. حتــی اگــر هــدف 
کشــتن مــار ایــن نباشــد کــه پوســت مارهــا را بــه صــورت زنــده 
بکننــد، رونــد کنــدن پوســت بــه صورتــی اســت کــه برخــی از مارهــا 

ــد. ــده می مانن ــدن پوســت زن ــام مراحــل کن در تم

ــا بیــان اینکــه  مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران ب
منبــع اصلــی تــاالب بندعلیخــان رودخانــه شــور اســت، گفــت: بــر 
ــا  ــه تاالب ه ــن حق آب ــه تامی ــرو موظــف ب ــون، وزارت نی اســاس قان
اســت و امیدواریــم باتوجــه بــه اینکــه امســال ســال پربارشــی اســت 
ــه ایــن تــاالب را نهایــی کنیــم و در ســال های آینــده  بتوانیــم حق آب

ــه تامیــن شــود. هــم ایــن حق آب
بــه گــزارش ایســنا، کیومــرث کانتــری در حاشــیه بازدیــد از منطقــه 
حفاظــت شــده کویــر دربــاره وضعیــت فعلــی تــاالب فصلــی 

حاشیه ای بر نظر عجیب بهنوش طباطبایی 

درباره چرم پوشی
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محیط بان

سیل 

آب شرب ۷۹۳ روستای سیل زده وصل شد

ضرورت تصویب الیحه حمایت از محیط بانان

آب  شــرکت  مدیرعامــل 
روســتایی  فاضــاب  و 
از وصــل شــدن  لرســتان 
ــتای  ــرب ۷۹۳ روس آب ش

داد. خبــر  اســتان  شــهرهای  در  ســیل زده 
به گــزارش ایســنا، علیرضــا کاکاونــد بــا بیــان 
ــتای  ــتان ۷۹۶ روس ــر لرس ــیل اخی ــه در س این ک
و  آب، شکســتگی شــبکه  قطعــی  بــا  اســتان 
تخریــب تأسیســات و ایســتگاه مواجــه شــد، 
آب  صورت گرفتــه  تاش هــای  بــا  گفــت: 
تنهــا  درحال حاضــر  و  شــده  وصــل  روســتاها 
۳ روســتا در شــهرهای پلدختــر و دلفــان بــا 
ــا  ــه تاش ه ــت ک ــراه اس ــع آب هم ــکل قط مش

ــه دارد. ــان ادام ــکل آن ــع مش ــرای رف ب
ــع  ــی و قط ــود راه دسترس ــرد: نب ــح ک وی تصری
بــرق، دلیــل اصلــی بــروز مشــکات در ایــن 
ــده  ــام ش ــات انج ــا اقدام ــه ب ــوده ک ــتاها ب روس
تاکنــون چهــار دســتگاه دیــزل ژنراتــور بــرای 

برق رســانی بــه شــبکه و تأسیســات آبرســانی 
ــت. ــده اس ــری ش بکارگی

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی 
لرســتان اضافــه کــرد: در ســیل بهــار امســال 
۳۰۸ کیلومتــر خــط انتقــال و ۱۱۶ ایســتگاه در 
اســتان آســیب جــدی دیــده کــه از ایــن تعــداد 
ایســتگاه   ۸۶ و  انتقــال  خــط  کیلومتــر   ۲۳۰

ــت. ــوده اس ــر ب ــیل اخی ــه س ــوط ب مرب
بــر اســاس اعــام وزارت نیــرو، کاکاونــد افــزود: 
شــرکت آبفــار لرســتان بــا بکارگیــری ۳۷ اکیــپ 
عملیاتــی و آبرســانی بــا ۳۰ تانکــر ســیار توانســته 
ــتاها،  ــن روس ــردن آب ای ــن وصــل ک اســت ضم
نیازهــای ضــروری روستانشــینان را در خصــوص 

ــد. آبرســانی تأمیــن کن
وی افــزود: عــاوه بــر ایــن مهــم تاکنــون بیــش 
ــتاها و  ــه روس ــدی ب ــته بن ــون آب بس از ۶۰ کامی

مناطــق ســیل زده ارســال شــده اســت.

توســعه  معــاون 
حقوقــی  مدیریــت، 
مجلــس  امــور  و 
حفاظــت  ســازمان 
ــه اینکــه تعــدادی از  ــا اشــاره ب محیــط زیســت ب
محیط بانــان بــه اعــدام محکــوم شــده اند، بــر 
ضــرورت تصویــب الیحــه حمایــت از محیط بانــان 
ــیان  ــر دانش ــنا، اصغ ــزارش ایس ــه گ ــد کرد.ب تاکی
- معــاون توســعه مدیریــت، حقوقــی و امــور 
مجلــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت - 
نمایشــگاه  هجدهمیــن  افتتاحیــه  حاشــیه  در 
ــون  ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــط زیس محی
ــاک  ــت از آب و خ ــرای حفاظ ــان ب ۱۳۸ محیط ب
ــه شــهادت رســیده اند  ــران ب ــط زیســت ای و محی
ــه  ــورد الیح ــده اند، در م ــاز ش ــر جانب ــا نف و ده ه
مــاه  از محیط بانــان گفــت: چندیــن  حمایــت 
اســت کــه الیحــه حمایــت از محیط بانــان در 

اســت. بررســی  منتظــر  مجلــس 

وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر چندیــن 
اعــدام  و  قصــاص  بــه  محکــوم  محیط بــان 
و  مردم نهــاد  ســازمان های  شــده اند،اظهارکرد: 
ــتند  ــال آن هس ــه دنب ــت ب ــط زیس ــاالن محی فع
کــه ایــن محیط بانــان از اعــدام نجــات پیــدا 
کنند.معــاون پارلمانــی ســازمان حفاظــت محیــط 
ــت  ــه حمای ــر الیح ــت: اگ ــه گف ــت در ادام زیس
حداقــل  برســد،  تصویــب  بــه  محیط بانــان  از 
ــم  ــه از حری ــد ک ــدا می کنن ــان اجــازه پی محیط بان
و حــوزه و هویــت خــود دفــاع کننــد و در صــورت 
ــوند. ــاص نش ــارب قص ــوان ض ــه عن ــدازی ب تیران

ــس  ــی - رئی ــی الریجان ــه عل ــان اینک ــا بی وی ب
مجلــس - قــول داده اســت کــه الیحــه حمایــت 
از محیط بانــان، خــارج از نوبــت و بــا اولویــت 
ــن  ــر ای ــال حاض ــرد: در ح ــود، اظهارک ــی ش بررس
الیحــه در ردیــف ۲۲ بررســی های مجلــس اســت 
ــری  ــال ۹۷ پیگی ــان س ــل از پای ــود قب ــرار ب و ق

شــود.

با تاش محققان، زمینه تکثیر سریع گیاهان با استفاده از تکنیک کشت بافت گیاهی و تولید کود و 
سموم بیولوژیک کشاورزی امکان پذیر شد.

فاطمه نامجو
خبرنگار/پیام ما

 بررسی طرح 
تامین خسارت سیل 

در مجلس 

رغ
ش م

جمعیت زادآور »میش مرغ« در شهرستان بوکان می
مشاهده شد

بــوکان  زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس   
ــرد و  ــاره ک ــرغ« اش ــش م ــراض »می ــر انق ــه خط ب
ــن  ــی تری ــده در اصل ــن پرن گفــت: جمعیــت زادآور ای
زیســتگاهش در ســطح کشــور کــه در ایــن شهرســتان قــرار 

دارد، مشــاهده شــد.
ــغ در  ــدگان بال ــن پرن ــان اینکــه ای ــا بی ــم عبدالکریمــی« ب »رحی
دشــت »ســوتاو حمامیــان« مشــاهده شــد، اظهــار داشــت: ایــن 
دشــت مهمتریــن زیســتگاه دایمــی جمعیــت زمســتان گــذران و 

زادآور ایــن پرنــده بــه شــمار مــی رود.
وی بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه جوجــه آوری ایــن جمعیــت 
ــتوانه  ــا پش ــی ب ــی و علم ــدات اساس ــر تمهی ــزود: اگ زادآور، اف
ــده  ــده ارزشــمند اندیشــیده نشــود، آین ــن پرن ــرای ای ــی ب اجرای
مبهمــی بــه ماننــد گونــه هــای شــاخص کشــوری از جملــه شــیر 
ایرانــی و ببــر مازنــدران بــرای میــش مــرغ در انتظــار خواهــد بود. 
ــا ارزش در  ــه ب »عبدالکریمــی« اضافــه کــرد: جمعیــت ایــن گون
ایــران بیــن 30 تــا 35 فــرد تخمیــن زده مــی شــود کــه بــه لحــاظ 

اکولوژیکــی بــه معنــای بــه صــدا در آمــدن زنــگ خطــر انقــراض 
ایــن گونــه در ایــران اســت.

بــه گــزارش ایرنــا، در زمســتان ســال گذشــته و در زیســتگاه هــای 
بــوکان 25 قطعــه از ایــن گونــه نــادر مشــاهده و سرشــماری شــد.

ــره،  ــواده هوب ــانان، خان ــته درس ــرگ( از راس ــرغ )چی ــش م می
از جنــس »Otis« و جــزء بزرگتریــن پرنــدگان گیــاه خــوار 
ــای کشــیده  ــال ه ــزرگ و ب ــه ب ــا جث ــه ب ــی رود ک ــه شــمار م ب
ــان لقــب  ــرواز جه ــه پ ــادر ب ــده ق ــن پرن ــوان، ســنگین تری و پرت
گرفتــه اســت؛ ایــن پرنــده در حــال حاضــر بــا درجــه حفاظتــی 

ــرار دارد.  ــرخ )IUCN( ق ــت س ــر در لیس ــیب پذی آس
ــعت ۴۰۰  ــه وس ــوری ب ــه ماه ــه تپ ــک پهن ــوتاو« ی ــت »س دش
هکتــار را در روســتای حمامیــان از توابــع بــوکان شــامل می شــود 
ــادر  ــده ن ــوع پرن ــن  ن ــه از ای ــا ۲۵ قطع ــرای ۲۰ ت ــاالنه پذی و س
اســت. ایــن منطقــه از ســوی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
آذربایجــان غربــی بــه عنــوان پناهــگاه میــش مــرغ اعــام شــده 

 اســت.

میه
ارو

آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره  مدیــرکل 
ــروژه  ــن پ ــق تری ــی از موف ــت: یک ــی گف آذربایجان غرب
هــای منابــع طبیعــی در جهــت کمــک بــه احیــای دریاچه 
ــار  ــرای ۱۹۰۰ هکت ــا ۱۳۹۶ ، اج ــال ۱۳۹۳ ت ــه از س ارومی
عملیــات بوتــه و نهــال کاری در حاشــیه اطــراف دریاچــه 

ــت. ــه اس ارومی
میرصمــد ســید موســوی در جریــان بازدیــد از دریاچــه ارومیــه  اظهــار 
ــغ  ــال ۱۳۹۶ مبل ــان س ــا پای ــال ۱۳۹۳ ت ــور از س ــن منظ ــرد: بدی ک
۲۵میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون تومــان در۴ منطقــه بحرانــی واقــع در 
شهرســتانهای ارومیــه، ســلماس و میانــدوآب  از محل اعتبارات ســتاد 
احیــای دریاچــه ارومیــه هزینــه شــده و اعتبــارات ســال ۹۷ نیــز هنــوز 

ابــاغ نشــده و در حــال پیگیــری اســت.
موســوی تصریــح کــرد:  در ایــن بــازه زمانــی بــه طــول ۱۱۲ کیلومتــر 
ــایت  ــه در س ــه ارومی ــز دریاچ ــه آبری ــده در حوض ــر زن ــکن غی بادش
جبل کنــدی ارومیــه در راســتای احیــای بیولوژیکــی دریاچــه ارومیــه 
احــداث شــده اســت. همچنیــن ســاماندهی چــرای دام در ســطح ۵۰۰ 
هــزار هکتــار و مراقبــت و نگهــداری از گــز زارهــای اطــراف دریاچــه در 

ســطح حــدود ۶۰۰ هکتــار انجــام شــده اســت.
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۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــر آن تاکیــد می۲شــود،  خصوصــا ســیل شــیراز ب
تعــرض بــه حریــم رودخانــه  و ســاخت و ســاز در 

محــدوده آن اســت. 
ــع آب در  ــرای مناب ــی دکت ــواد خانجان ــد ج محم
ــدگاه  ــهرها از دی ــد: »ش ــی گوی ــوص م ــن خص ای
ــده  ــاخته ش ــی س ــورت دیم ــه ص ــوژی ب هیدرول

ــد. ان
 علــت اصلــی وقــوع ســیاب هــا، بــارش نیســت، 
زیــرا بــاران همیشــه مــی بــارد، امــا مســئول مــا 
هســتیم کــه آبراهه هــا را مســدود و یــا آبراهه هــا 
را بــه ظاهــر حــذف مــی کنیــم. وقتــی آبراهــه را 
حــذف کنیــم، متاســفانه آب بــرای ادامــه مســیر 
خــود، چــاره ای جــزء تخریــب و ایجــاد تلفــات 

جانــی و مالــی نــدارد.
محمدرضــا رضایــی کوچــی رئیــس کمیســیون 
ــان ســیل لرســتان  عمــران مجلــس هــم در جری
بــه ایــن موضــوع  اشــاره کــرده اســت. او در 
ــی  ــل اصل ــی از عوام ــد:  » یک ــوص می گوی خص
ــروز بحــران ســیل در اســتان لرســتان موضــوع  ب
ــا  ــه ه ــم رودخان ــتر و حری ــه بس ــه ب ــدم توج ع
بــوده، همچنیــن عــدم اجــرای پــروژه هــای 
ــذار  ــیاب اثرگ ــدن س ــدید ش ــازی در تش سدس

ــت. ــوده اس ب
حریــم  آزادســازی  اینکــه  بیــان  بــا  کوچــی 
ــازهای  ــاخت و س ــا س ــه ب ــا و مقابل ــه ه رودخان
قانــون  براســاس  مناطــق  ایــن  در  غیرمجــاز 

»بــه  می گویــد:  اســت،  نیــرو  وزارت  برعهــده 
ــتان  ــای اس ــه ه ــیر رودخان ــر مس ــم اگ ــور حت ط
ــق  ــن مناط ــات در ای ــود و تصرف ــاز ب ــتان ب لرس
ــی از  ــای ناش ــارت ه ــت، خس ــی گرف ــورت نم ص
ــال  ــن رو در س ــت. از ای ــی یاف ســیل کاهــش م
ــتگاه  ــکاری دس ــا هم ــرو ب ــی وزارت نی ــای آت ه
قضــا بایــد بــا متخلفــان و ســازندگان در بســتر و 

ــد.« ــورد کن ــا برخ ــه ه ــم رودخان حری

بارورســازی ابرها، دخیل یا نه؟
و  حــدس  و  شــایعات  البتــه  میــان  ایــن  در 
ــازی  ــردم در فضــای مج ــوی م ــی از س گمان های
ــیات  ــن حدس ــی از ای ــت.  یک ــه اس ــکل گرفت ش

نقــش بارورســازی ابرهــا در  جریــان بارش هــای 
ــوده اســت.  ــر ب ســیل آســای اخی

ســحر تاجبخــش معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان 
ــاره نقــش بارورســازی ابرهــا در  هواشناســی درب
ــدام  ــد:» بارورســازی ها اق ــر می گوی ســیاب اخی
درســتی اســت امــا مهــم ایــن اســت کــه بــا چــه 
ــیابهای  ــه س ــن اینک ــود. ضم ــام ش ــدف انج ه
ــازی  ــه بارورس ــی ب ــه ربط ــچ وج ــه هی ــر ب اخی
ــی  ــن  محمدتق ــت.« همچنی ــته اس ــا نداش ابره
زمانیــان، اســتاد برجســته هواشناســی کشــور 
بارورســازی  تاثیــر  کــه  اســت  کــرده  تأکیــد 
ادعــای  و  اســت  محلــی  و  نقطــه ای  ابرهــای 
بارش هــای  بــرای  ابرهــا  بارورســازی  اجــرای 
ــت.زمانیان  ــت نیس ــه درس ــچ وج ــه هی ــر ب اخی
بــا بیــان اینکــه بارورســازی ابرهــا هیــچ تأثیــری 
در افزایــش بارش هــای اخیــر نــدارد بــه پانــا 
ــا  ــد از دو ت ــا می توان ــازی ابره ــد بارورس می گوی

12 درصــد در بارش هــا تأثیرگــذار باشــد.
بارش هــا  در  می توانــد  ابرهــا  بارورســازی 
تأثیراتــی داشــته باشــد امــا می تــوان گفــت 
ــا موضــوع  ــچ وجــه ب ــه هی ــر ب بارندگی هــای اخی
درســت  و  نیســت  مرتبــط  ابرهــا  بارورســازی 
ــا،  ــازی ابره ــال بارورس ــه دنب ــم ب ــت بگویی نیس
بارش هــا افزایــش داشــته و موجــب ســیل شــده 
ــا  ــازی ابره ــه بارورس ــت ک ــه نیس ــت. اینگون اس
یــک مقــدار زیــادی بــه مــا آب دهــد یــا بتوانــد 
خشکســالی را برطــرف کنــد. از طرفــی وقتــی 
ــه  ــارش زا ب ــای ب ــت و ابره ــوب اس ــا خ بارش ه
طــور طبیعــی زیــاد اســت نیــازی بــه بارورســازی 
ــارش  ــت ب ــن اس ــا ممک ــازی ابره نیست.بارورس
ــد،  ــش ده ــا کاه ــش ی ــه افزای ــک منطق را در ی
ــود دارد  ــر وج ــه در اب ــی ک ــزان رطوبت ــون می چ
میــزان معینــی اســت و اگــر فرضــا بخواهیــم ابــر 
ــی  ــور طبیع ــه ط ــم ب ــارور کنی ــه  اول ب را در منطق
ــد  ــه اول نخواه ــزان منطق ــه می ــه دوم ب در منطق
بــود و کمتــر خواهــد بــود. بارورســازی ابرهــا بــه 

ــتگی دارد.« ــر بس ــوع اب ن
و در آخــر آنطــور کــه وظیفــه تشــریح مــی کنــد، 
ــی  ــی اصول ــدازه کاف ــه ان ــا ب ــاخت های م ــر س زی
نیســتند و برخــی شــهر و روســتاها در مســیر 
ــوع  ــن موض ــه همی ــد ک ــده ان ــاخته ش ــت س دش
ــا،  ــزش بارش ه ــان ری ــود در زم ــی ش ــبب م س

ــر رود. ــا باالت ــب آن ه ــدرت تخری ق

سحر تاجبخش رئیس 
سازمان هواشناسی 

درباره نقش بارورسازی 
ابرها در سیالب اخیر می 
گوید:» بارورسازیها اقدام 

درستی است اما مهم 
این است که با چه هدف 
انجام شود. ضمن اینکه 

سیالبهای اخیر به هیچ 
وجه ربطی به بارورسازی 

ابرها نداشته است.« 
همچنین  زمانیان، استاد 

هواشناسی کشور تأکید 
کرده است ادعای اجرای 

بارورسازی ابرها برای 
بارشهای اخیر به هیچ وجه 

درست نیست.

بارش باران با خسارت هایی بی سابقه
کارشناس هواشناسی: بارش های اخیر بی سابقه نبود بلکه این خسارت های وارد شده بود که تازگی داشت

ــا بیــان اینکــه  مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران ب
منبــع اصلــی تــاالب بندعلیخــان رودخانــه شــور اســت، گفــت: بــر 
ــا  ــه تاالب ه ــن حق آب ــه تامی ــرو موظــف ب ــون، وزارت نی اســاس قان
اســت و امیدواریــم باتوجــه بــه اینکــه امســال ســال پربارشــی اســت 
ــه ایــن تــاالب را نهایــی کنیــم و در ســال های آینــده  بتوانیــم حق آب

ــه تامیــن شــود. هــم ایــن حق آب
بــه گــزارش ایســنا، کیومــرث کانتــری در حاشــیه بازدیــد از منطقــه 
حفاظــت شــده کویــر دربــاره وضعیــت فعلــی تــاالب فصلــی 

ــای خــوب  ــه بارش ه ــه ب ــا توج ــت: خوشــبختانه ب ــان گف بندعلیخ
امســال ایــن تــاالب دارای آبگیــری خوبــی بــوده و احیاء شــده اســت 
ــون  ــر اســاس قان ــا همــکاری وزارت نیــرو ب ــم بتوانیــم ب و امیدواری
ــن  ــمند را تامی ــیار ارزش ــاالب بس ــن ت ــه ای ــا حق آب ــظ تاالب ه حف

کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه تــاالب بندعلیخــان حائلــی بیــن کویــر و پایتخت 
اســت کــه هــم می توانــد فرصــت باشــد و هــم تهدیــد، اظهــار کــرد: 
اگــر حق آبــه ایــن تــاالب را تامیــن کنیــم و بتوانیــم ایــن زیســتگاه 

بســیار ارزشــمند را بــه عنــوان یــک ســایت گردشــگری طبیعــی در 
کنــار پایتخــت داشــته باشــیم تبدیــل بــه فرصــت اســت و در صورتی 
کــه وزارت نیــرو نتوانــد حق آبــه ایــن تــاالب را تامیــن کنــد بــه یــک 
زیســتگاه خشــک و دارای پتانســیل گــرد و غبــار تبدیــل می شــود که 

ایــن یــک تهدیــد اســت.
ــگاه و  ــه جای ــران ب ــتان ته ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــوری اســامی و  ــن جمه ــر اســاس قوانی ــا ب ــژه تاالب ه ــت وی منزل
ــن  ــعت ای ــه وس ــل اینک ــه دلی ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــی اش بین الملل
ــک  ــه نم ــه دریاچ ــم ب ــی ه ــاد اســت و در بخــش جنوب ــاالب زی ت
متصــل اســت، ســعی داریــم مطالعاتــی را دربــاره پتانســیل ذخیــره 
آب ایــن تــاالب در قســمت های شــمالی انجــام دهیــم تــا بتوانیــم 
بخش هایــی از ایــن تــاالب فصلــی را زنــده نگــه داریــم و در زمــان 
پــر بــارش هــم به صــورت پلکانــی بــه فازهــای بعــدی ایــن تــاالب 

ــود. ــاص داده ش آب اختص
خطــی  به صــورت  تاالب هایــی کــه  مجموعــه  داد:  ادامــه  وی 
ــم در  ــد ه ــارس و بع ــای ف ــا تاالب ه ــارس ت ــج ف ــی خلی از حواش
ــه  ــمال ب ــیر ش ــود دارد مس ــمال وج ــا ش ــران ت ــزی ای ــات مرک ف
جنــوب و بالعکــس مهاجــرت پرنــدگان و بــه نوعــی فــرودگاه امــن و 
زیســتگاهی بــا ارزش اســت کــه خدمــات بســیار شــایانی می توانــد 

ــد. ــته باش ــی داش ــای جانب ــه کاربری ه ب
جــزو  معمــوال  تاالب هــا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کانتــری 
ــوم طبیعــت هســتند، گفــت: تاالب هــا دارای  اکوسیســتم های مظل
ــتیم از  ــفانه نتوانس ــی متاس ــتند ول ــمندی هس ــای ارزش کارکرده

کارکردهــا و اهمیــت تاالب هــا چــه در زمینــه تقویــت ســفره آب هــای 
زیرزمینــی و چــه در زمینــه تقویــت تنــوع گیاهــی و جانــوری بهره مند 

شــویم.
ــا بیــان اینکــه  مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران ب
ــر  ــت و ب ــور اس ــه ش ــان رودخان ــاالب بندعلیخ ــی آب ت ــع اصل منب
اســاس توافــق صــورت گرفتــه حــدود ۴۰ درصــد آورد ایــن رودخانــه 
ــر اســاس  ــد، تصریــح کــرد: ب ــاالب اختصــاص یاب ــه ایــن ت بایــد ب
ــت و  ــه تاالب هاس ــن حق آب ــه تامی ــف ب ــرو موظ ــون، وزارت نی قان
امیدواریــم بــا توجــه بــه اینکه امســال ســال پربارشــی اســت بتوانیم 
حق آبــه ایــن تــاالب را نهایــی کنیــم و در ســال های آینــده هــم ایــن 
حق آبــه تامیــن شــود.کانتری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
بــا اشــاره بــه اینکــه مســاحت منطقــه کویــر ۲۵۰ هــزار هکتــار اســت 
ــد پوشــش گیاهــی و بصــورت  ــار آن فاق ــه حــدود ۱۰۰ هــزار هکت ک
ــده کــه  ــار باقیمان تپــه ماهــوری اســت، اظهارکــرد: از ۱۵۰ هــزار هکت
دارای پوشــش گیاهــی و حفاظــت شــده اســت، حــدود یــک پنجــم 
ــوری و  ــی و جان ــوع گیاه ــد تن ــت و بای ــن اس ــق ام ــزو مناط آن ج
حیــات وحــش آن حفــظ شــود. وی بــا بیــان اینکــه در مابقــی ایــن 
منطقــه بــا هماهنگــی اداره کل منابــع طبیعی اســتان حــدود ۲۷ هزار 
واحــد دامــی دارای پروانــه چراســت کــه در دو بــازه زمانــی ۴۵ روزه 
ــا توجــه  در بهــار و پاییــز دام هــا تعلیــف خواهنــد داشــت، گفــت: ب
بــه بارش هــای ســال جــاری ایــن منطقــه مرتــع غنــی و تاکیــد بــه 
ــان در ورود و  ــه توصیه هــای محیــط بان دامــداران ایــن اســت کــه ب

ــد. خــروج به موقــع از منطقــه توجــه کنن

تاکید محیط زیست بر تامین 
حق آبه تاالب »بندعلیخان«

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و بلوچســتان از 
مشــاهده قدیمی تریــن گونــه جانــوری در حــال انقــراض در 

ــر داد. ــون خب ــاالب هام ت
ــک  ــس از نزدی ــت: پ ــردان گف ــد پورم ــنا- وحی ــزارش ایس ــه گ  ب
آبگیــری  و  سیســتان  منطقــه  در  خشکســالی  دهــه  دو  بــه 
ــی  ــس از بارندگ ــون پ ــی هام ــن الملل ــاالب بی ــی از ت بخش های
در افغانســتان و روان شــدن ســیاب دشــتمال بــه ســوی تــاالب، 
ــم . ــی بودی ــی تاالب ــوری و گیاه ــای جان ــای گونه ه ــاهد احی ش

ــای  ــی از گونه ه ــزود: یک ــت اف ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
ــه  ــاالب در دامن ــای از ت ــری بخش ه ــس از آبگی ــه پ ــوری ک جان
ــام  ــا ن ــزی ب ــت آب ــخت پوس ــده س ــاهده ش ــه مش ــوه خواج ک
علمــی Triops Cancriformis اســت کــه در دنیــا بــه نــام 
ــای ســخت پوســت  ــذاری شــده و از گونه ه ــده" نامگ "فســیل زن
ــزو  ــه ج ــن گون ــد، ای ــان می باش ــیرین جه ــای ش ــزی در آب ه آب
گونه هــای در معــرض انقــراض ایالــت متحــده و اروپــا رده بنــدی 

شــده اســت .
پورمــردان خاطــر نشــان کــرد: علــت نامگــذاری ایــن گونــه قدمــت 
حیــات ۳۰۰-۲۰۰ میلیــون ســال ایــن گونــه در کــره زمیــن اســت. 
ــا  ــری آن ب ــل تشــابه ظاه ــه دلی ــه ســخت پوســت را ب ــن گون ای
ــود.  ــده می ش ــز نامی ــی نی ــه وزغ ــوی بچ ــًا میگ ــوزاد وزغ گاه ن
انــدازه ایــن گونــه معمــوالً تــا ۶ ســانتیمتر می باشــد و در شــرایط 
ــه  ــن گون ــزارش شــده اســت. ای ــا ۱۱ ســانتیمتر هــم گ طبیعــی ت
اواخــر دوره کربونیفــر و تریاســیک بــه علــت تحمــل بــاالی 
شــرایط محیطــی ســخت از جملــه درجــه حرارتــه ای حــدی، 
اســیدیته ۶ تــا ۱۰ بافــت خــاک و خشکســالی های طوالنــی 
توانســته بــا تشــکیل سیســت )Cyst( مقــاوم در زیــر گل و الی 
ــه  ــیرین ادام ــای آب ش ــا و پیکره ه ــک تاالب ه ــوبات خش و رس
حیــات دهــد و در صــورت فراهــم شــدن شــرایط زیســت نرمــال 
ظــرف دو هفتــه ادامــه مراحــل رشــد خــود را تــا مرحلــه بالینــی 
ــد.  ــته باش ــه داش ــا ۹۰ روز ادام ــر آن ت ــرد و دوره عم ــر گی از س
ــال  ــا س ــه ده ه ــًا" ب ــت بعض ــم سیس ــرایط تخ ــل ش ــه تحم دامن

ــد. ــول می کش ــز ط نی

قدیمی ترین گونه جانوری 
 در تاالب هامون 

خبر
۹۶ درصد سدهای 

همدان، پر است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با بیان 
اینکه ۹۶ درصد سدهای استان درحال حاضر پر شده 

است، گفت: حجم مخزن ۷ سد استان حدود ۱۰۷ 
میلیون متر مکعب بوده که حدود ۱۰۳ میلیون متر مکعب مخازن معادل ۹۶ درصد 

پر آب است.
منصور ستوده، اظهارکرد: سد اکباتان با حجم ۳۵ میلیون متر مکعب ، سد کان با 

حجم ۴۶ میلیون متر مکعب ، سد سرابی با حجم ۹.۵ میلیون متر مکعب در حال 
سرریز شدن و سد شنجور رزن با حجم ۴.۵ میلیون متر مکعب در آستانه سرریز 

هستند . 

منابع مرجانی خلیج فارس 

نقشه  برداری شد
شناســی  اقیانــوس  ملــی  پژوهشــگاه  محققــان   
ــت از  ــدوق حمای ــتیبانی صن ــا پش ــوی ب ــوم ج و عل
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــاوران معاون ــگران و فن پژوهش
ریاســت جمهــوری، از مرجــان  هــای ســخت جزایــر کیــش، هندورابــی، فــارور و بنــی 
فــارور در خلیــج فــارس بــا اســتفاده از تصاویــر ماهــواره ای نقشــه بــرداری کردنــد.
»نقشــه  بــرداری مرجــان هــای ســخت جزایــر کیــش، هندورابــی، فــارور و بنــی 
فــارور در خلیــج فــارس بــا اســتفاده از تصاویــر ماهــواره ای بــا قــدرت تفکیــک 
ــوان طــرح تحقیقاتــی اســت کــه محققــان پژوهشــگاه ملــی  ــاال« عن مکانــی ب
اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی با پشــتیبانی صنــدوق حمایت از پژوهشــگران 

و فنــاوران معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری انجــام دادنــد.

بازداشت شکارچیان پرنده در البرز
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت البــرز از بازداشــت 

چنــد شــکارچی پرنــده در اســتان خبــر داد.
ــا خبرنــگار ایســنا  فردیــن حکیمــی در گفــت و گــو ب
ــا  ــه ب ــن ک ــدادی از متخلفی ــته تع ــزود: روز گذش اف
زنده گیــری ۱۵۰ فــرد پرنــده ســهره طایــی، قصــد انتقــال آنهــا بــه مراکــز عرضــه 
ــدگان در اســتان های همجــوار را داشــتند در یــک عملیــات  و خریــد فــروش پرن

ــه، توســط ماموریــن یــگان حفاظــت اســتان البــرز دســتگیر شــدند. غافلگیران
حکیمــی افــزود: پــس از کشــف و ضبــط پرنــدگان، پرونــده تخلــف جهــت پیگــرد 

قانونــی متخلفیــن تنظیــم گردید.

سد

مرجان

البرز

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره صنعت کشت و پرورش جلبک در 
کشور، گفت: ستاد توسعه زیست فناوری در راستای توسعه اقتصاد مقاومتی، اقدام به تدوین نقشه راه عملیاتی جهت 

تولید و بهره برداری جلبک در کشور کرده است.

رنا
 ای

س:
عک

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
ســاری، بــا بیــان اینکــه ایــن بارش هــای سیل آســا نتیجــه 
ــرای  ــه" و "ســازگاری" ب ــم اســت و دو راه حــل "مقابل ــر اقلی تغیی
ایــن تغییــر وجــود دارد، گفــت: بایــد پذیرفــت کــه پــس از ایــن 
ترســالی ممکــن اســت خشکســالی روی دهــد، بنابرایــن نیــاز بــه 

ــردن شــرایط دارد. ــا ک مهی
بــه  بــا اشــاره  ایســنا  بــا  همت الــه پیردشــتی در گفت وگــو 
و  تصمیم ســازی  در  و  مطالعــات  در  پژوهشــی  آینــده   اینکــه 
تصمیم گیری هــا از جملــه موضوعاتــی اســت کــه از آن غافــل 
شــده ایم، اظهــار کــرد: تغییــر اقلیــم از مباحــث مهمــی محســوب 
می شــود کــه کشــور بــا آن درگیــر شــده و یــک موضــوع شــناخته 
ــود  ــم وج ــر اقلی ــد تغیی ــد بگوی ــی نمی توان ــت و کس ــده اس ش

ــدارد. ن
ــرای  ــازگاری" ب ــه" و "س ــل "مقابل ــه دو راه ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــرد  ــرد: در رویک ــح ک ــود دارد، تصری ــان وج ــم در جه ــر اقلی تغیی
زدن  آتــش  گازهــای گلخانــه ای،  انتشــار  از  مقابلــه می تــوان 
ــه  ــواردی ک ــایر م ــی و س ــردن پوشــش گیاه ــن ب ــا، از بی جنگل ه
ــن  ــرای ای ــرد و ب ــری ک ــم می شــود جلوگی ــر اقلی ــه تغیی ــج ب منت
ــازی کان و  ــم س ــازی و تصمی ــگ س ــه فرهن ــاز ب کار ســخت، نی

ــی دارد. ــای ذهن ــر باوره ــدت در تغیی بلندم
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
ســاری، ســیل و خشکســالی را از نتایــج عملکــرد نامناســب 
ــر  ــارز تغیی ــای ب ــی ه ــی از ویژگ ــت: یک ــت و گف ــئوالن دانس مس
و  گرمــا  دیگــر  از ســوی  و  زیــاد  بارندگــی  و  اقلیــم، ســیل 

خشکســالی فــراوان اســت.
ــن و  ــوان دومی ــه عن ــم را ب ــر اقلی ــا تغیی پیردشــتی ســازگاری ب
مهم تریــن راهــکار عنــوان کــرد و یــادآور شــد: بایــد پذیرفــت کــه 
ــد،  ــالی روی ده ــت خشکس ــن اس ــالی ممک ــن ترس ــس از ای پ

ــردن شــرایط دارد. ــا ک ــه مهی ــاز ب ــن نی بنابرای

خشکسالی دیگری 
در راه است؟

هر
س:م

عک

میه
مهار ٧0 درصدی گرد و غبار نمکی دریاچه ارومیهارو

آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره  مدیــرکل 
ــروژه  ــن پ ــق تری ــی از موف ــت: یک ــی گف آذربایجان غرب
هــای منابــع طبیعــی در جهــت کمــک بــه احیــای دریاچه 
ــار  ــرای ۱۹۰۰ هکت ــا ۱۳۹۶ ، اج ــال ۱۳۹۳ ت ــه از س ارومی
عملیــات بوتــه و نهــال کاری در حاشــیه اطــراف دریاچــه 

ــت. ــه اس ارومی
میرصمــد ســید موســوی در جریــان بازدیــد از دریاچــه ارومیــه  اظهــار 
ــغ  ــال ۱۳۹۶ مبل ــان س ــا پای ــال ۱۳۹۳ ت ــور از س ــن منظ ــرد: بدی ک
۲۵میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون تومــان در۴ منطقــه بحرانــی واقــع در 
شهرســتانهای ارومیــه، ســلماس و میانــدوآب  از محل اعتبارات ســتاد 
احیــای دریاچــه ارومیــه هزینــه شــده و اعتبــارات ســال ۹۷ نیــز هنــوز 

ابــاغ نشــده و در حــال پیگیــری اســت.
موســوی تصریــح کــرد:  در ایــن بــازه زمانــی بــه طــول ۱۱۲ کیلومتــر 
ــایت  ــه در س ــه ارومی ــز دریاچ ــه آبری ــده در حوض ــر زن ــکن غی بادش
جبل کنــدی ارومیــه در راســتای احیــای بیولوژیکــی دریاچــه ارومیــه 
احــداث شــده اســت. همچنیــن ســاماندهی چــرای دام در ســطح ۵۰۰ 
هــزار هکتــار و مراقبــت و نگهــداری از گــز زارهــای اطــراف دریاچــه در 

ســطح حــدود ۶۰۰ هکتــار انجــام شــده اســت.

موســوی بــا اشــاره بــه قــرق مطلــق در ســطح ۲۵ هــزار هکتــار از طریق 
توزیــع رایــگان بســته های حمایتــی، اضافــه کــرد: از ســوی دیگــر در 
ایــن بــازه زمانــی توزیــع رایــگان جــو بــه میــزان ۵۱۸ تــن ، مدیریــت 
هــرزآب در ســطح ۲۶۰۰ هکتــار از اراضــی ســاحلی، آبیــاری ســنواتی، 
پژوهــش در زمینــه روش هــای نویــن مقابلــه بــا فرســایش بــادی و 
گــرد و غبــار، اقدامــات ترویجــی و فرهنگــی در قالــب مدل ترســیب 

کربــن و نیــز مطالعــات اجرایــی در ۷۶۰۰ هکتــار از اراضــی منطقــه جبل 
کنــدی و محــدوده پــارک ملــی صــورت گرفتــه اســت.

وی بیــان کــرد: براســاس مطالعــات و پایشــی کــه توســط دانشــگاه 
ارومیــه در ایســتگاه های ســنجش و پایــش فرســایش بــادی انجــام 
ــار در حــدود ۵۰  شــده، حداکثــر ظرفیــت انتقــال تجمعــی گــرد و غب
درصــد کاهــش یافتــه و از ۲۹۸ کیلوگــرم در مترمربــع در ســال ۹۶ بــه 

۱۵۷ کیلوگــرم در مترمربــع در ســال گذشــته رســیده اســت.
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری آذربایجان غربــی گفــت: 
همچنیــن تلفــات خــاک تجمعــی از ۳۹ تــن در هکتــار در ســال ۹۶ به 
۱۲ تــن در هکتــار در ســال گذشــته کاهــش یافتــه اســت بــه طــوری 
کــه بــا اقدامــات انجــام شــده  میــزان گــرد و غبــار نمکــی تــا ۷۰ درصد 

مهــار شــده اســت.

ب
تاالب »آق گل« مهیای گردشگریتاال

و  بزرگتریــن  از  یکــی  تــاالب فصلــی »آق گل«   
زیباتریــن تــاالب هــای اســتان همــدان اســت کــه در 
جریــان بــارش هــای اخیــر پــرآب شــده و بســتری 
مهیــا بــرای گردشــگری منطقــه بــه شــمار مــی رود.
 بــه گــزارش ایرنــا، تــاالب »آق گل« کــه بهــاری بــه 
یادماندنــی را امســال تجربــه کــرده و بــه طــور کامــل ســیراب 
ــت  ــی و موقعی ــرایط اقلیم ــا ش ــع ب ــور قط ــه ط ــت، ب ــده اس ش
ــرای گردشــگری  ــد قطــب مهمــی ب ــی موجــود مــی توان جغرافیای
ــگران  ــای گردش ــار پ ــل به ــژه در فص ــد و بوی ــدان باش ــتان هم اس

ــد. ــاز کن ــه ب ــن منطق ــه ای ــادی را ب زی
ــمانی  ــزوالت آس ــا و ن ــارش ه ــا ب ــه ب ــی »آق گل« ک ــاالب فصل ت
ــا و  ــدگان زیب ــیاری از پرن ــن بس ــاال مأم ــت، ح ــده اس ــرآب ش پ
ــاز  ــو، غ ــو، تنجــه، ق ــل، اردک، فامینگ مهاجــری همچــون حواصی
خاکســتری، پلیــکان، پرســتوی دریایــی و چوپــا اســت کــه بــرای 
ــن  ــه دوربی ــد از دریچ ــت و نبای ــه اس ــل توج ــده ای قاب ــر بینن ه

ــد. ــان دور بمان عکاس
تــاالب »آق گل« امــروز کانــون توجه مردم، مســئوالن و دوســتداران 
محیطــی زیســت و طبیعــت شــده اســت و آبگیــری آن بــه انــدازه 

ای مــردم بویــژه مایــری هــا و بومیــان منطقــه را خوشــحال کــرد 
کــه بــا وجــود گل و الی فــراوان هــر روز شــاهد میهمانــان زیــادی 
اســت و اسامشــهر آق گل بــه خــود مــی بالــد کــه چنیــن تاالبــی را 

در دامــن طبیعــت خــود دارد.
بــه دلیــل خشکســالی هــای اخیــر بارهــا تــاالب »آق گل« در 
معــرض خشــکی و کــم آبــی قــرار گرفــت و چــون ایــن تــاالب در 
ــره  ــرار دارد و از رود»ق ــزی ق ــدان و مرک ــتان هم ــن ۲ اس ــرز بی م
ــام  ــه ن ــزی ب ــتان مرک ــتاهای اس ــی از روس ــع در یک ــای« واق چ
ــون  ــن ۲ میلی ــر گرفت ــر س ــد، ب ــی کن ــه م ــاد« تغذی ــم آب »قاس
ــادی  ــای زی ــث ه ــان بح ــاالب آق گل همچن ــه ت ــب حقآب مترمکع
ــی  ــه زندگ ــن حقآب ــردن ای ــع ک ــود دارد و قط ــتان وج ــن ۲ اس بی
تــاالب را بــه خطــر انداختــه اســت.در ایــن میــان نماینــدگان 
ــتند و  ــای ننشس ــامی از پ ــورای اس ــس ش ــر در مجل ــردم مای م
ــاالب آق  ــه ت ــن حقآب ــرای گرفت ــه ب ــران مربوط ــر مدی ــار دیگ در کن
گل همچنــان تــاش مــی کننــد و امــروز نیــز بهــاری شــدن و آغــاز 
زندگــی دوبــاره تــاالب را در میــان گل و الی فــراوان ناشــی از 
ــد و از وجــود  ــر مشــاهده کردن بارندگــی هــا و ســیاب هــای اخی

ــد. ــود بالیدن ــر خ ــر ب ــه مای ــی در منطق ــت بزرگ ــن نعم چنی
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۱۱- آیین و ســنت - فیلمی ســاخته 

»محمدمهدی عســکرپور« - پسوند 

 آلودگی

۱۲- آشــکار و نمایان - آحاد در 

 ریاضــی - مراد و آرزو

۱۳- چماق رزم - افســر و دیهیم - 

 کاه انگلیســی - لوالی پا

۱۴- کام درویــش - زیور و زینت - 

طبی  گیاه 

۱۵- روزگار - بازیگر فقید ســریال 

»نرگس«

عمودی 
۱- فیلمــی از »امید بنکدار« - بســیار 

آور  تعجب 

 ۲- سوبســید - ســوی دیگر - مسلک

۳- از شــهرهای استان مرکزی 

- بــدرود - اثری از »محمد علی 

ندوشن«  اسامی 

۴- آموختنــی لقمان - پیک کاغذی 

 - پیکر مرده - زبان گنجشــک

۵- نت منفی! - شایســته و سزاوار 

 - سرویس دهی

۶- کار اصلــی رادارها - جد بزرگ - 

نهفته  سر 

۷- شــهری بزرگ در خراسان قدیم 

- جمــع هدیــه - اتومبیل جاده های 

 ناهموار

۸- قمــر برجیس - علم اعداد و 

 حســاب در یونان - رایحه

۹- بازدید ســپاه - قضاوت - اثر 

 چربی

۱۰- از قمرهای ســیاره برجیس - 

 لوله تنفســی - عرق النسا

۱۱- نامــی - عهده دار غرامت - 

 جوی خون

۱۲- نشــانه اسم مصدر - همخون - 

 ارجمنــد - زرنگ و چاالک

۱۳- نالوطی - زبان مردم پاکســتان 

 - قطب منفی

۱۴- دوســتی و محبت - پایتخت 

 ســوییس - سهم مهلک

۱۵- ایالتی در آمریکا - اســوه

جدول شماره 1۴22

 اطالع
 رسانی

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامه 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
شـماره۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۹۶۰- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند 

۹۷/۱۲/۲۱هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضـی خانم مهـری برومند فرزنداحمد بشـماره 
شناسـنامه ۳۴۴بـا کـد ملـی ۳۰۳۰۵۸۴۳۱۳صـادره ازجیرفت  
درششـدانگ یک قطعه باغ مرکباتی  به مسـاحت ۳۱۷۰۳متر 
مربـع پـاک - فرعـی از۳۸- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از 
پاک۱-فرعـی از ۳۸ -اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴۵ کرمـان 
واقـع در عنبرآبـاد اراضـی محمـود ابـاد برومنـد خریـداری از 
مالـک رسـمی خانم مهری برومنـد  محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه ۱۵روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
از  تواننـد  باشـند مـی  اعتراضـی داشـته  مالکیـت متقاضـی 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
سـند  مقـررا ت  طبـق  اعتـراض  وصـول  مذکوروعـدم  مـدت 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲۰۷۹-   تاریـخ انتشـار 
انتشـارنوبت دوم :۱۳۹۸/۰۲/۱۱ نوبـت اول:۹۷/۰۱/۲۵ – تاریـخ 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامه 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
شـماره۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۹۴۸- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند 

۹۷/۱۲/۲۰هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضـی خانم مهـری برومند فرزنداحمد بشـماره 
شناسـنامه ۳۴۴بـا کـد ملـی ۳۰۳۰۵۸۴۳۱۳صـادره ازجیرفت  
مسـاحت  بـه  مزروعـی  زمیـن  قطعـه  یـک  درششـدانگ 
۵۵۵۸۷متـر مربـع پـاک - فرعـی از۳۹- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پاک - فرعی از ۳۹ -اصلـی قطعه یک واقع 
دراراضـی معیـن ابـاد عنبر اباد بخـش ۴۵کرمـان خریداری از 
مالـک رسـمی آقـای فرامـرز حسـینخانی محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت 
تاریـخ  الـف:۲۰۷۷-   ./م  خواهدشـد  صـادر  مالکیـت  سـند 
دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:۹۷/۰۱/۲۵  نوبـت  انتشـار 

۱۳۹۷/۰۲/۱۱:
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامه 
قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۹۵۸-

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  ۹۷/۱۲/۲۱هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
آبـاد  عنبـر  ثبـت ملـک شـهر  ثبتـی حـوزه  مسـتقردرواحد 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای فرامرز حسـین 
ملـی  ۲۶۰۲بـا کـد  شناسـنامه  بشـماره  فرزندعلـی  خانـی 
۰۰۴۱۵۱۵۴۳۹صـادره ازتهـران درششـدانگ یـک قطعـه بـاغ 
بـه مسـاحت ۴۰۰۰۰متـر مربع پـاک - فرعـی از۷۷- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پاک۷۷-اصلـی قطعه یـک واقع 
دراراضـی  جـو بـاال دوسـاری خریـداری از مالـک رسـمی 
خانـم فرخنـده مهیمـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی  نوبـت  اطـاع عمـوم مراتـب دردو 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا 
ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:۲۰۷۵-تاریـخ 
دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:۹۷/۰۱/۲۵  نوبـت  انتشـار 

۱۳۹۷/۰۲/۱۱:
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
شـماره۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۹۵۹- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند 

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  ۹۷/۱۲/۲۱هیـات 
رسـمی  فاقـد سـند  و سـاختمانهای  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
آبـاد  عنبـر  شـهر  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد سـعید 
ده دشـتی فرزندحبیـب بشـماره شناسـنامه ۱۱۷۳بـا کـد ملـی 
۰۵۳۲۷۵۶۶۴۹صـادره ازاراک  درششـدانگ یـک قطعـه بـاغ 
بـه مسـاحت ۳۷۱۵۶متـر مربـع پـاک - فرعـی  مرکباتـی  
از۷۷- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک-فرعـی از ۷۷ 
-اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴۵ کرمان واقـع دراراضـی جو باال 
دوسـاری خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فرخنـده مهیمـی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در 
اعتـراض طبـق  مـدت مذکوروعـدم وصـول  انقضـای  صـورت 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲۰۸۳-  
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۷/۰۱/۲۵ – تاریخ انتشـارنوبت دوم 

۱۳۹۷/۰۲/۱۱:
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
شـماره۱۳۹۷۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۹۳۶- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند 
۹۷/۱۲/۲۰هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه 
بیـژن  سـر  رفیعـی  رامیـن  آقـای  متقاضـی  بامعـارض 
فرزندغامعبـاس بشـماره شناسـنامه ۷۶۵۶ صـادره ازجیرفـت 
مسـاحت  بـه  مزروعـی   زمیـن  قطعـه  یـک  درششـدانگ 
۵۰۰۳۳/۱۵متـر مربـع پـاک - فرعـی از۳۹- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـاک- فرعـی از ۳۹-اصلـی قطعه یـک واقع 
دراراضـی معیـن ابـاد عنبرابـاد بخـش ۴۵کرمـان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای فرامـرز حسـینخانی محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت 
سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:۲۰۸۱-   تاریخ انتشـار 
۱۳۹۷/۰۲/۱۱: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:۹۷/۰۱/۲۵  نوبـت 
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ساختمانهای فاقد سند رسمی
ــورخ 97/12/21  ــماره 139760301059002916/95/52 م ــر رای ش  براب
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اسالمشــهر 
ــدزاده  ــادل محم ــای ع ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــه  ــه ب ــادره از میان ــنامه 587 ص ــماره شناس ــه ش ــوب ب ــد یعق فرزن
ــه  ــک قطع ــگ ی ــه شــش دان ــی 5459257441 نســبت ب شــماره مل
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 102/10 متــر مربــع بــه پــالک 
ــمتی  ــده در قس ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 42 اصل 38275 فرع
ــاد  ــم آب ــه قاس ــع در قری ــور واق ــی مذک ــی از اصل ــالک 496 فرع از پ
شــاهی بخــش 12 تهــران خریــداری از مالکیــت رســمی، آقــای 
ــه منظــور  ــذا ب ــده اســت. ل ســیدابوالفضل موســوی زاده محــرز گردی
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب در صورتیک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــت اســناد و امــالک  ــه اداره ثب ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت 2 م ب
اسالمشــهر تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری م
قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل 
ــور و  ــدت مذک ــاء م ــی اســت در صــورت انقض ــد. بدیه ــل نماین تحوی
عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق 

ــررات ســند مالکیــت متقاضــی صــادر خواهــد شــد. مق
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/25

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/09
1270 رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر- سادات حسینی 

مزایده اموال غیرمنقول- نوبت اول
بموجــب اجرائیــه شــماره 9710420229500024 صــادره از شــعبه 35 دادگاه عمومــی تهــران 
در پرونــده کالســه 960709 علیــه آقــای حســین شــیرین گوهریــان بعنــوان محکــوم 
ــغ  ــه پرداخــت مبل ــوم ب ــی محک ــم عشــر دولت ــه و نی ــوم ب ــت محک ــا باب ــه مجموع ــه ک علی
3/316/873/615 ریــال در حــق محکــوم لــه آقــای میرکریــم میرعظیمــی و صنــدوق دولــت 
گردیــده اســت؛ کــه در ایــن خصــوص میــزان شــش دانــگ عرصــه و اعیــان یــک دســتگاه 
آپارتمــان بــه پــالک ثبتــی شــماره 36/5704 متعلــق بــه محکــوم علیــه در قبــال محکــوم 
ــک  ــی مل ــی و ارزیاب ــس از کارشناس ــت و پ ــده اس ــف گردی ــی و توقی ــال معرف ــوان م بعن
توســط کارشــناس دادگســتری شــش دانــگ ملــک فــوق بــه میــزان مبلــغ 2/300/000/000 
ــده  ــده اســت ملــک توقیفــی از طریــق مزای ــده اســت کــه مقــرر گردی ــی گردی ــال ارزیاب ری
ــکام  ــرای اح ــل اج ــح در مح ــی 11 صب ــاعت 10 ال ــورخ 1398/2/11 س ــنبه م در روز چهارش
ــی  ــه کارشناس ــد.مطابق نظری ــروش برس ــه ف ــه ب ــش چهاردانگ ــی بخ ــی دادگاه عموم مدن
ملــک مذکــور یــک دســتگاه آپارتمــان مســکونی بــه مســاحت 76/13 متــر مربــع واقــع در 
چهاردانگــه شــهرک صنعتــی شــهر قــدس خیابــان شــهید میرفــالح تقاطــع شــهید دهقانــی 
ــک  ــوم ی ــه س ــه در طبق ــد ک ــرقی میباش ــوب ش ــد جن ــد 20 واح ــه 3 واح ــالک 40 طبق پ
ســاختمان 6 طبقــه جمعــا 25 واحــدی حــدودا 6 ســال ســاخت واقــع شــده اســت نوع ســازه 
ملــک اســکلت بتنــی نمــا ســنگ تراورتــن کــف ســرامیک و مشــتمل بــر دو اتــاق خــواب 
و پذیرایــی و آشــپزخانه و سرویســهای بهداشــتی اســت ملــک دارای آسانســور و انشــعاب 
آب و بــرق و گاز و یــک واحــد پارکینــگ میباشــد. ضمنــا ملــک تخلیــه نمــی باشــد.مزایده 
ــه  ــی ک ــه کس ــروع و ب ــی ش ــه کارشناس ــغ پای ــاعت 10 از مبل ــخ 98/2/11 و راس س در تاری
ــه شــده  ــغ فروخت ــه مــی شــود. 10 درصــد مبل ــد فروخت ــن قیمــت را پیشــنهاد نمای باالتری
ــده مزایــده اخــذ و مابقــی ظــرف مــدت یــک مــاه از طــرف خریــدار  فــی المجلــس از برن
بایــد بــه حســاب ســپرده دادگاه واریــز گــردد. در صــورت عــدم وارزی مابقــی مبلــغ مزایــده 
توســط برنــده مزایــده مبلــغ ده درصــد پرداختــی بــه نفــع دولــت ضبــط میگــردد. متقاضیــان 
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و بازدیــد از ملــک حداکثــر تــا پنــج روز قبــل از مزایــده بــه 
ایــن دفتــر مراجعــه نماینــد تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از محــل مزایــده داده شــود. م الــف 49
اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه  1271
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 1397/12/14  -139760318019007183 شــماره  رای  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  هیــات اول موضــوع قان
و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
بالمعــارض متقاضــی آقــای رحیــم حســن پــور فرزنــد شــیرزاد 
ــش در  ــادره از تال ــنامه 2620277426 ص ــماره شناس ــه ش ب
ــته  ــر کارگاه بس ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــالک  ــع پ ــر مرب ــاحت 3831/85 مت ــه مس ــوه ب ــدی می بن
ــالک  ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف فرعــی 1976 از 24 اصل
ــداری از  ــالن خری ــش 28 گی ــر بخ ــه چوب ــع در قری 659 واق
ــده  ــرز گردی ــزی مح ــر عزی ــی اکب ــای عل ــمی آق ــک رس مال
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــی  ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن ــند م داشــته باش
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس اعت
ــور و  ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد. بدیه نماین
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/08
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برابــر رای شــماره 139760318019006708- 1397/11/28 
تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  هیــات 
ــمی  ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی و اراض ثبت
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات 
ــه  ــوش کل ــران نیک ــای مه ــارض متقاضــی آق ــه بالمع مالکان
ســرا فرزنــد ســیروس بــه شــماره شناســنامه 20 صــادره از 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــه و محوط ــدانگ یکبابخان ــش در شش تال
اصلــی   92 از   434 پــالک فرعــی  444/14 متــر مربــع  
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 399 واقــع در قریــه 
ــک رســمی  ــداری از مال ــالن خری ــرا بخــش 27 گی ــه س کل
آقــای ســهراب عطائــی بــداغ محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
ــند  ــته باش ــت متقاضــی اعتراضــی داش ــند مالکی صــدور س
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن م
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م رســید ظــرف مــدت ی
ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

ــد شــد. خواه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/08
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برابــر رای شــماره 139760318019006716 و 139760318019006718 و 
قانــون  موضــوع  اول  هیــات   1397/11/28  -139760318019006713
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
ــات  ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس رس
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای پیمــان نیــک وش کلــه ســرا  فرزنــد 
ــران  ــای کام ــش و آق ــه شــماره شناســنامه 44 صــادره از تال ســیروس ب
ــنامه 517 و  ــماره شناس ــه ش ــیروس ب ــد س ــرا فرزن ــه س ــک وش کل نی
ــه شــماره  ــد ســیروس ب ــه ســرا فرزن ــک وش کل ــن نی ــای محمدامی آق
ــار  ــاب ســاختمان چه ــش در ششــدانگ یکب شناســنامه 4 صــادره از تال
طبقــه و محوطــه مشــاعا بالســویه بــه مســاحت 327 متــر مربــع پــالک 
ــع  ــالک 399 واق ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف ــی 435 از 92 اصل فرع
در قریــه کلــه ســرا بخــش 27 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت، ل ــده اس ــرز گردی ــداغ مح ــی ب ــهراب عطائ س
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــی مرات عموم
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
ــراض دادخواســت  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری رســید ظــرف مــدت یــک م
ــی اســت در صــورت  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــود را ب خ
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک انقضــای م

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/08

1281 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نورزاده 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
برابــر رای شــماره 139760318019007178- 1397/12/14 هیــات اول موضــوع قانــون 
ــد ســند رســمی  ــای فاق ــی و اراضــی و ســاختمان ه ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی

مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی آقــای بهمــن خاصــی پــور نومندانــی فرزنــد اشــرف بــه شــماره شناســنامه 6 
صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 299/70 متــر مربــع  
پــالک فرعــی 681 از 83 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 41 واقــع در قریــه 
بــداغ بخــش 27 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای بابانصیــری محــرز گردیــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــد. بدیهــی  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را ب
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/25    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/08

1282 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نورزاده  

رای اصالحی
پرونــده کالســه شــماره 1397114430001001236 مربــوط بــه آقــای علــی آقاجانــی بــا 
شــماره رای 139760330001019 واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم صحیــح میباشــد. کــه 
اشــتباها در آگهــی قبلــی بخــش دو ثبــت قــم درج شــده بــود. بدیهــی اســت ســایر 

مندرجــات آگهــی قبــل بــه قــوت خــود باقــی اســت.
1311 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم - محمد رضا ادیبان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون بــه اســتناد رای شــماره 139660308013002226 مورخه 
1396/07/25 موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــون  ــمی قان ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــاب انبــاری و  ــه نســبت ششــدانگ یــک ب تعییــن تکیلــف ب
محوطــه بــه مســاحت 423/37 متــر مربــع بــه شــماره پــاک 
ــع  ــی 95 واق ــنگ اصل ــاک 73 س ــروز از پ ــی 374 مف فرع
ــم  ــت خان ــان در مالکی ــار بخــش 16 گی ــه بشــار و دب در قری
افســانه خوبــروی پــاک اســتقرار یافتــه تحدیــد حــدود پــاک 
فــوق هنــوز بعمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای کتبــی 
مالــک مذکــور تحدیــد حــدود ملــک فــوق در روز شــنبه مــورخ 
ــک شــروع و  ــوع مل ــح در محــل وق 98/2/21 ســاعت 9 صب
ــه حــدود  ــذا چنانچــه کســی نســبت ب بعمــل خواهــد آمــد ل
و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد 
ــدود  ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توان م
ــراض  ــی روز اعت ــرف س ــت ظ ــون ثب ــاده 20 قان ــتناد م باس
خــود را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد 
ــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب  بدیهــی اســت ب
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــا از تاری ــد. ضمن ــد ش ــر داده نخواه اث
ــه مرجــع  ــاه دادخواســت ب ــدت یکم ــرف م ــن اداره ظ ــه ای ب
ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی 
یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه 
و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه اداره ثبــت 
تســلیم نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات 

ــر مقــررات ادامــه خواهــد داد. ثبتــی را براب
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل

1283  همایون فالحتکار 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون بــه اســتناد رای شــماره 139760318013001914 مورخــه 
1397/07/22 موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــن  ــون تعیی ــمی قان ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
تکیلــف بــه نســبت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
اعیــان احداثــی بــه مســاحت 243/87 متــر مربــع بــه شــماره 
پــاک فرعــی 627 مفــروز از پــاک 10 ســنگ اصلــی 103 
واقــع در قریــه کدوبنــک بخــش 16 گیــان در مالکیــت خانــم 
ــد حــدود  ــه تحدی ــان آرای کلشــتجان اســتقرار یافت ــری جه پ
پــاک فــوق هنــوز بعمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای 
کتبــی مالــک مذکــور تحدیــد حــدود ملــک فــوق در روز ســه 
شــنبه مــورخ 98/2/17 ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک 
شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه کســی نســبت بــه 
حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد 
ــدود  ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توان م
باســتناد مــاده 20 قانــون ثبــت ظــرف ســی روز اعتــراض خــود 
را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد بدیهــی 
اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده 
نخواهــد شــد. ضمنــا از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره 
ظــرف مــدت یکمــاه دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی 
تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی یــا نماینــده قانونــی 
وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم 
ــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد  تقدیــم دادخواســت دریافــت و ب
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر 

مقــررات ادامــه خواهــد داد.
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل

1284  همایون فالحتکار 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون بــه اســتناد رای شــماره 139760318013002832 مورخــه 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی 1397/10/30 موضــوع قان
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی قانــون تعییــن 
تکیلــف بــه نســبت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت / 318متــر مربــع بــه شــماره 
پــاک فرعــی 389 مفــروز از پــاک 69 ســنگ اصلــی 95 واقــع 
ــت  ــان در مالکی ــار بخــش 16 گی ــارو دب ــک بش ــه کدوبن در قری
ــاک  ــدود پ ــد ح ــه تحدی ــتقرار یافت ــبرنگ اس ــزاد ش ــای به آق
ــی  ــه تقاضــای کتب ــا ب ــذا بن ــوز بعمــل نیامــده اســت ل ــوق هن ف
ــنبه  ــوق در روز چهارش ــک ف ــدود مل ــد ح ــور تحدی ــک مذک مال
مــورخ 98/2/18 ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک شــروع 
و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه کســی نســبت بــه حــدود و 
حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود باســتناد مــاده 20 
قانــون ثبــت ظــرف ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره 
ــه اعتراضــات  تســلیم و رســید دریافــت نمایــد بدیهــی اســت ب
ــا  ــد. ضمن ــد ش ــر داده نخواه ــب اث ــرر ترتی ــد مق ــارج از موع خ
ــاه  ــن اداره ظــرف مــدت یکم ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم اعت از تاری
دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر 
اینصــورت متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه 
مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت 
ــه  ــه ب ــدون توج ــت ب ــد اداره ثب ــلیم نمای ــت تس ــه اداره ثب و ب

ــر مقــررات ادامــه خواهــد داد. اعتــراض عملیــات ثبتــی را براب
تاریخ انتشار: 98/1/25

رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
1285  همایون فالحتکار  

آگهی ابالغ رای
چــون بــه اســتناد آرا صــادره هیــات ســه نفــره موضــوع مــاده 
2 و مــاده 10 آییــن نامــه اجرایــی قانــون الحــاق مــوادی بــه 
ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن مســتقر در 
اداره ثبــت اســناد و امــاک ســیاهکل رای بــه صــدور ســند 
مالکیــت نســبت بــه تصرفــات اشــخاص زیــر واقــع در قریــه 
دیلمــان بخــش 16 گیــان صــادر گردیــده، بدیــن وســیله بــه 
ــراض  ــور اعت ــه آرا مزب اطــاع میرســاند  چنانچــه کســانی ب
ــت  ــدت بیس ــه م ــی ب ــن آگاه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری دارن
ــه ایــن اداره تســلیم  ــا ب روز میتواننــد اعتــراض خــود را کتب
ــات  ــه اعتراض ــت ب ــی اس ــد. بدیه ــت نماین ــید دریاف و رس
خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. ضمنــا 
ــن اداره  ــه ای ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــد از تاری ــرض بای معت
ظــرف مــدت یکمــاه دادخواســت اعتــراض خــود را بــه دادگاه 
تقدیــم نمــوده و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره 
ارائــه دهــد. در غیــر ایــن صــورت رای صــادره هیــات اجــرا 

و نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد.
قریه دیلمان سنگ اصلی 11 بخش 16 گیان

محمــد  مالکیــت   263 پــاک  از  مفــروز   1606 پــاک 
خیرخــواه ثابــت قــدم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــع ــر مرب ــاحت 280/53 مت ــه مس ــاری ب ــر انب ــتمل ب مش
میــاد  مالکیــت   263 پــاک  از  مفــروز   1607 پــاک 
ــاحت  ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــان شش روحانی

294/60 متــر مربــع 
تاریخ انتشار: 1398/01/25 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
1286 همایون فالحتکار 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه 
ــی 1228  ــه شــماره فرع ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 310/20 مت ب
ــه  ــع در قری ــی 88 واق مجــزی شــده از 398 از ســنگ اصل
نــاورود بخــش 27 گیــان تصرفــات مالکانــه آقای عباســعلی 
ــمی  ــک رس ــک از مال ــی مل ــا انتقال ــد علیرض ــی فرزن حمص
ــه اســتناد  ــذا ب آقــای احمــد قــدرت خــواه محــرز گردیــده ل
مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد 
حــدود اختصاصــی بــه نــام آقــای عباســعلی حمصی منتشــر 
ــی  ــوق ارتفاق ــان حق ــن و صاحب ــه مجاوری ــاع کلی ــه اط و ب
میرســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 
ــه  1398/02/14 راس ســاعت 10 صبــح در محــل شــروع و ب
ــک  ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ــه ه ــد چنانچ ــد آم ــل خواه عم
مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی 
ــس  ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری داشــته باشــند مــی توانن
تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
ــش تســلیم و رســید اخــذ  ــاک تال ــت اســناد و ام اداره ثب
نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر 
ــی  ــه گواه ــور و ارائ ــدت مزب ــت م ــس از گذش ــورت پ اینص
عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده 
ــات  ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای قانون

ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار: 1398/01/25

فردین نورزاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تالش - 1287

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی«
مــورخ   139760301059002359/94/126 شــماره  رای  برابــر 
97/11/17 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 
ــد  ــند رســمی مســتقر در واح ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراضب
ثبتــی اسامشــهر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
مجیــد لشــگری اقباغــی فرزنــد اقبالعلــی بــه شــماره شناســنامه 
45270 صــادره از تهــران بــه شــماره ملــی 0084727561 نســبت 
ــه  ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــگ ی ــش دان ــه ش ب
مســاحت 65/45 متــر مربــع بــه پــاک 5190 فرعــی از 47 اصلــی 
واقــع در بخــش 12 تهــران خریــداری از مالکیــت رســمی آقــای 
سیدحســین ســیدجلیلی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 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 تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــاک اسامشــهر تســلیم نمــوده و پــس از اخذ رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مــرا جــع قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیم دادخواســت 
را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم گواهــی 
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــررات س ــق مق ــت طب ــم دادخواس تقدی

صــادر خواهــد شــد. م الــف 37
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/10

1290 رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر- سادات حسینی  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه 
ــی 1228  ــه شــماره فرع ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 310/20 مت ب
ــه  ــع در قری ــی 88 واق مجــزی شــده از 398 از ســنگ اصل
نــاورود بخــش 27 گیــان تصرفــات مالکانــه آقای عباســعلی 
ــمی  ــک رس ــک از مال ــی مل ــا انتقال ــد علیرض ــی فرزن حمص
ــه اســتناد  ــذا ب آقــای احمــد قــدرت خــواه محــرز گردیــده ل
مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد 
حــدود اختصاصــی بــه نــام آقــای عباســعلی حمصی منتشــر 
ــی  ــوق ارتفاق ــان حق ــن و صاحب ــه مجاوری ــاع کلی ــه اط و ب
میرســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 
ــه  1398/02/14 راس ســاعت 10 صبــح در محــل شــروع و ب
ــک  ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ــه ه ــد چنانچ ــد آم ــل خواه عم
مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی 
ــس  ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری داشــته باشــند مــی توانن
تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
ــش تســلیم و رســید اخــذ  ــاک تال ــت اســناد و ام اداره ثب
نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر 
ــی  ــه گواه ــور و ارائ ــدت مزب ــت م ــس از گذش ــورت پ اینص
عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده 
ــات  ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای قانون

ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار: 1398/01/25 

فردین نورزاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تالش - 1288

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون بــه اســتناد رای شــماره 139660308013002226 مورخه 
1396/07/25 موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــون  ــمی قان ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــاب انبــاری و  ــه نســبت ششــدانگ یــک ب تعییــن تکیلــف ب
محوطــه بــه مســاحت 423/37 متــر مربــع بــه شــماره پــاک 
ــع  ــی 95 واق ــنگ اصل ــاک 73 س ــروز از پ ــی 374 مف فرع
ــم  ــت خان ــان در مالکی ــار بخــش 16 گی ــه بشــار و دب در قری
افســانه خوبــروی پــاک اســتقرار یافتــه تحدیــد حــدود پــاک 
فــوق هنــوز بعمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای کتبــی 
مالــک مذکــور تحدیــد حــدود ملــک فــوق در روز شــنبه مــورخ 
ــک شــروع و  ــوع مل ــح در محــل وق 98/2/21 ســاعت 9 صب
ــه حــدود  ــذا چنانچــه کســی نســبت ب بعمــل خواهــد آمــد ل
و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد 
ــدود  ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توان م
ــراض  ــی روز اعت ــرف س ــت ظ ــون ثب ــاده 20 قان ــتناد م باس
خــود را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد 
ــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب  بدیهــی اســت ب
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــا از تاری ــد. ضمن ــد ش ــر داده نخواه اث
ــه مرجــع  ــاه دادخواســت ب ــدت یکم ــرف م ــن اداره ظ ــه ای ب
ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی 
یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه 
و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه اداره ثبــت 
تســلیم نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات 

ــر مقــررات ادامــه خواهــد داد. ثبتــی را براب
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل

1283  همایون فالحتکار 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون بــه اســتناد رای شــماره 139760318013001914 مورخــه 
1397/07/22 موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــن  ــون تعیی ــمی قان ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
تکیلــف بــه نســبت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
اعیــان احداثــی بــه مســاحت 243/87 متــر مربــع بــه شــماره 
پــاک فرعــی 627 مفــروز از پــاک 10 ســنگ اصلــی 103 
واقــع در قریــه کدوبنــک بخــش 16 گیــان در مالکیــت خانــم 
ــد حــدود  ــه تحدی ــان آرای کلشــتجان اســتقرار یافت ــری جه پ
پــاک فــوق هنــوز بعمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای 
کتبــی مالــک مذکــور تحدیــد حــدود ملــک فــوق در روز ســه 
شــنبه مــورخ 98/2/17 ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک 
شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه کســی نســبت بــه 
حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد 
ــدود  ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توان م
باســتناد مــاده 20 قانــون ثبــت ظــرف ســی روز اعتــراض خــود 
را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد بدیهــی 
اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده 
نخواهــد شــد. ضمنــا از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره 
ظــرف مــدت یکمــاه دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی 
تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی یــا نماینــده قانونــی 
وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم 
ــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد  تقدیــم دادخواســت دریافــت و ب
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر 

مقــررات ادامــه خواهــد داد.
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل

1284  همایون فالحتکار 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون بــه اســتناد رای شــماره 139760318013002832 مورخــه 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی 1397/10/30 موضــوع قان
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی قانــون تعییــن 
تکیلــف بــه نســبت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت / 318متــر مربــع بــه شــماره 
پــاک فرعــی 389 مفــروز از پــاک 69 ســنگ اصلــی 95 واقــع 
ــت  ــان در مالکی ــار بخــش 16 گی ــارو دب ــک بش ــه کدوبن در قری
ــاک  ــدود پ ــد ح ــه تحدی ــتقرار یافت ــبرنگ اس ــزاد ش ــای به آق
ــی  ــه تقاضــای کتب ــا ب ــذا بن ــوز بعمــل نیامــده اســت ل ــوق هن ف
ــنبه  ــوق در روز چهارش ــک ف ــدود مل ــد ح ــور تحدی ــک مذک مال
مــورخ 98/2/18 ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک شــروع 
و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه کســی نســبت بــه حــدود و 
حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود باســتناد مــاده 20 
قانــون ثبــت ظــرف ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره 
ــه اعتراضــات  تســلیم و رســید دریافــت نمایــد بدیهــی اســت ب
ــا  ــد. ضمن ــد ش ــر داده نخواه ــب اث ــرر ترتی ــد مق ــارج از موع خ
ــاه  ــن اداره ظــرف مــدت یکم ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم اعت از تاری
دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر 
اینصــورت متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه 
مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت 
ــه  ــه ب ــدون توج ــت ب ــد اداره ثب ــلیم نمای ــت تس ــه اداره ثب و ب

ــر مقــررات ادامــه خواهــد داد. اعتــراض عملیــات ثبتــی را براب
تاریخ انتشار: 98/1/25
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آگهی ابالغ رای
چــون بــه اســتناد آرا صــادره هیــات ســه نفــره موضــوع مــاده 
2 و مــاده 10 آییــن نامــه اجرایــی قانــون الحــاق مــوادی بــه 
ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن مســتقر در 
اداره ثبــت اســناد و امــاک ســیاهکل رای بــه صــدور ســند 
مالکیــت نســبت بــه تصرفــات اشــخاص زیــر واقــع در قریــه 
دیلمــان بخــش 16 گیــان صــادر گردیــده، بدیــن وســیله بــه 
ــراض  ــور اعت ــه آرا مزب اطــاع میرســاند  چنانچــه کســانی ب
ــت  ــدت بیس ــه م ــی ب ــن آگاه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری دارن
ــه ایــن اداره تســلیم  ــا ب روز میتواننــد اعتــراض خــود را کتب
ــات  ــه اعتراض ــت ب ــی اس ــد. بدیه ــت نماین ــید دریاف و رس
خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. ضمنــا 
ــن اداره  ــه ای ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــد از تاری ــرض بای معت
ظــرف مــدت یکمــاه دادخواســت اعتــراض خــود را بــه دادگاه 
تقدیــم نمــوده و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره 
ارائــه دهــد. در غیــر ایــن صــورت رای صــادره هیــات اجــرا 

و نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد.
قریه دیلمان سنگ اصلی 11 بخش 16 گیان

محمــد  مالکیــت   263 پــاک  از  مفــروز   1606 پــاک 
خیرخــواه ثابــت قــدم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــع ــر مرب ــاحت 280/53 مت ــه مس ــاری ب ــر انب ــتمل ب مش
میــاد  مالکیــت   263 پــاک  از  مفــروز   1607 پــاک 
ــاحت  ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــان شش روحانی

294/60 متــر مربــع 
تاریخ انتشار: 1398/01/25 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه 
ــی 1228  ــه شــماره فرع ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 310/20 مت ب
ــه  ــع در قری ــی 88 واق مجــزی شــده از 398 از ســنگ اصل
نــاورود بخــش 27 گیــان تصرفــات مالکانــه آقای عباســعلی 
ــمی  ــک رس ــک از مال ــی مل ــا انتقال ــد علیرض ــی فرزن حمص
ــه اســتناد  ــذا ب آقــای احمــد قــدرت خــواه محــرز گردیــده ل
مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد 
حــدود اختصاصــی بــه نــام آقــای عباســعلی حمصی منتشــر 
ــی  ــوق ارتفاق ــان حق ــن و صاحب ــه مجاوری ــاع کلی ــه اط و ب
میرســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 
ــه  1398/02/14 راس ســاعت 10 صبــح در محــل شــروع و ب
ــک  ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ــه ه ــد چنانچ ــد آم ــل خواه عم
مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی 
ــس  ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری داشــته باشــند مــی توانن
تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
ــش تســلیم و رســید اخــذ  ــاک تال ــت اســناد و ام اداره ثب
نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر 
ــی  ــه گواه ــور و ارائ ــدت مزب ــت م ــس از گذش ــورت پ اینص
عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده 
ــات  ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای قانون

ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار: 1398/01/25

فردین نورزاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تالش - 1287

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی«
مــورخ   139760301059002359/94/126 شــماره  رای  برابــر 
97/11/17 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 
ــد  ــند رســمی مســتقر در واح ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراضب
ثبتــی اسامشــهر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
مجیــد لشــگری اقباغــی فرزنــد اقبالعلــی بــه شــماره شناســنامه 
45270 صــادره از تهــران بــه شــماره ملــی 0084727561 نســبت 
ــه  ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــگ ی ــش دان ــه ش ب
مســاحت 65/45 متــر مربــع بــه پــاک 5190 فرعــی از 47 اصلــی 
واقــع در بخــش 12 تهــران خریــداری از مالکیــت رســمی آقــای 
سیدحســین ســیدجلیلی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 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 تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــاک اسامشــهر تســلیم نمــوده و پــس از اخذ رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مــرا جــع قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیم دادخواســت 
را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم گواهــی 
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــررات س ــق مق ــت طب ــم دادخواس تقدی

صــادر خواهــد شــد. م الــف 37
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/10

1290 رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر- سادات حسینی  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه 
ــی 1228  ــه شــماره فرع ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 310/20 مت ب
ــه  ــع در قری ــی 88 واق مجــزی شــده از 398 از ســنگ اصل
نــاورود بخــش 27 گیــان تصرفــات مالکانــه آقای عباســعلی 
ــمی  ــک رس ــک از مال ــی مل ــا انتقال ــد علیرض ــی فرزن حمص
ــه اســتناد  ــذا ب آقــای احمــد قــدرت خــواه محــرز گردیــده ل
مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد 
حــدود اختصاصــی بــه نــام آقــای عباســعلی حمصی منتشــر 
ــی  ــوق ارتفاق ــان حق ــن و صاحب ــه مجاوری ــاع کلی ــه اط و ب
میرســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 
ــه  1398/02/14 راس ســاعت 10 صبــح در محــل شــروع و ب
ــک  ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ــه ه ــد چنانچ ــد آم ــل خواه عم
مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی 
ــس  ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری داشــته باشــند مــی توانن
تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
ــش تســلیم و رســید اخــذ  ــاک تال ــت اســناد و ام اداره ثب
نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر 
ــی  ــه گواه ــور و ارائ ــدت مزب ــت م ــس از گذش ــورت پ اینص
عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده 
ــات  ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای قانون

ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار: 1398/01/25 

فردین نورزاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تالش - 1288

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون بــه اســتناد رای شــماره 139660308013002226 مورخه 
1396/07/25 موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــون  ــمی قان ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــاب انبــاری و  ــه نســبت ششــدانگ یــک ب تعییــن تکیلــف ب
محوطــه بــه مســاحت 423/37 متــر مربــع بــه شــماره پــاک 
ــع  ــی 95 واق ــنگ اصل ــاک 73 س ــروز از پ ــی 374 مف فرع
ــم  ــت خان ــان در مالکی ــار بخــش 16 گی ــه بشــار و دب در قری
افســانه خوبــروی پــاک اســتقرار یافتــه تحدیــد حــدود پــاک 
فــوق هنــوز بعمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای کتبــی 
مالــک مذکــور تحدیــد حــدود ملــک فــوق در روز شــنبه مــورخ 
ــک شــروع و  ــوع مل ــح در محــل وق 98/2/21 ســاعت 9 صب
ــه حــدود  ــذا چنانچــه کســی نســبت ب بعمــل خواهــد آمــد ل
و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد 
ــدود  ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توان م
ــراض  ــی روز اعت ــرف س ــت ظ ــون ثب ــاده 20 قان ــتناد م باس
خــود را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد 
ــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب  بدیهــی اســت ب
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــا از تاری ــد. ضمن ــد ش ــر داده نخواه اث
ــه مرجــع  ــاه دادخواســت ب ــدت یکم ــرف م ــن اداره ظ ــه ای ب
ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی 
یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه 
و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه اداره ثبــت 
تســلیم نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات 

ــر مقــررات ادامــه خواهــد داد. ثبتــی را براب
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل

1283  همایون فالحتکار 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون بــه اســتناد رای شــماره 139760318013001914 مورخــه 
1397/07/22 موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــن  ــون تعیی ــمی قان ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
تکیلــف بــه نســبت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
اعیــان احداثــی بــه مســاحت 243/87 متــر مربــع بــه شــماره 
پــاک فرعــی 627 مفــروز از پــاک 10 ســنگ اصلــی 103 
واقــع در قریــه کدوبنــک بخــش 16 گیــان در مالکیــت خانــم 
ــد حــدود  ــه تحدی ــان آرای کلشــتجان اســتقرار یافت ــری جه پ
پــاک فــوق هنــوز بعمــل نیامــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای 
کتبــی مالــک مذکــور تحدیــد حــدود ملــک فــوق در روز ســه 
شــنبه مــورخ 98/2/17 ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک 
شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه کســی نســبت بــه 
حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد 
ــدود  ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توان م
باســتناد مــاده 20 قانــون ثبــت ظــرف ســی روز اعتــراض خــود 
را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد بدیهــی 
اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده 
نخواهــد شــد. ضمنــا از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره 
ظــرف مــدت یکمــاه دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی 
تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی یــا نماینــده قانونــی 
وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم 
ــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد  تقدیــم دادخواســت دریافــت و ب
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر 

مقــررات ادامــه خواهــد داد.
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل

1284  همایون فالحتکار 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون بــه اســتناد رای شــماره 139760318013002832 مورخــه 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی 1397/10/30 موضــوع قان
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی قانــون تعییــن 
تکیلــف بــه نســبت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت / 318متــر مربــع بــه شــماره 
پــاک فرعــی 389 مفــروز از پــاک 69 ســنگ اصلــی 95 واقــع 
ــت  ــان در مالکی ــار بخــش 16 گی ــارو دب ــک بش ــه کدوبن در قری
ــاک  ــدود پ ــد ح ــه تحدی ــتقرار یافت ــبرنگ اس ــزاد ش ــای به آق
ــی  ــه تقاضــای کتب ــا ب ــذا بن ــوز بعمــل نیامــده اســت ل ــوق هن ف
ــنبه  ــوق در روز چهارش ــک ف ــدود مل ــد ح ــور تحدی ــک مذک مال
مــورخ 98/2/18 ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک شــروع 
و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه کســی نســبت بــه حــدود و 
حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود باســتناد مــاده 20 
قانــون ثبــت ظــرف ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره 
ــه اعتراضــات  تســلیم و رســید دریافــت نمایــد بدیهــی اســت ب
ــا  ــد. ضمن ــد ش ــر داده نخواه ــب اث ــرر ترتی ــد مق ــارج از موع خ
ــاه  ــن اداره ظــرف مــدت یکم ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم اعت از تاری
دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر 
اینصــورت متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه 
مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت 
ــه  ــه ب ــدون توج ــت ب ــد اداره ثب ــلیم نمای ــت تس ــه اداره ثب و ب

ــر مقــررات ادامــه خواهــد داد. اعتــراض عملیــات ثبتــی را براب
تاریخ انتشار: 98/1/25

رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
1285  همایون فالحتکار  

آگهی ابالغ رای
چــون بــه اســتناد آرا صــادره هیــات ســه نفــره موضــوع مــاده 
2 و مــاده 10 آییــن نامــه اجرایــی قانــون الحــاق مــوادی بــه 
ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن مســتقر در 
اداره ثبــت اســناد و امــاک ســیاهکل رای بــه صــدور ســند 
مالکیــت نســبت بــه تصرفــات اشــخاص زیــر واقــع در قریــه 
دیلمــان بخــش 16 گیــان صــادر گردیــده، بدیــن وســیله بــه 
ــراض  ــور اعت ــه آرا مزب اطــاع میرســاند  چنانچــه کســانی ب
ــت  ــدت بیس ــه م ــی ب ــن آگاه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری دارن
ــه ایــن اداره تســلیم  ــا ب روز میتواننــد اعتــراض خــود را کتب
ــات  ــه اعتراض ــت ب ــی اس ــد. بدیه ــت نماین ــید دریاف و رس
خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. ضمنــا 
ــن اداره  ــه ای ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــد از تاری ــرض بای معت
ظــرف مــدت یکمــاه دادخواســت اعتــراض خــود را بــه دادگاه 
تقدیــم نمــوده و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره 
ارائــه دهــد. در غیــر ایــن صــورت رای صــادره هیــات اجــرا 

و نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد.
قریه دیلمان سنگ اصلی 11 بخش 16 گیان

محمــد  مالکیــت   263 پــاک  از  مفــروز   1606 پــاک 
خیرخــواه ثابــت قــدم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــع ــر مرب ــاحت 280/53 مت ــه مس ــاری ب ــر انب ــتمل ب مش
میــاد  مالکیــت   263 پــاک  از  مفــروز   1607 پــاک 
ــاحت  ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــان شش روحانی

294/60 متــر مربــع 
تاریخ انتشار: 1398/01/25 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
1286 همایون فالحتکار 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه 
ــی 1228  ــه شــماره فرع ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 310/20 مت ب
ــه  ــع در قری ــی 88 واق مجــزی شــده از 398 از ســنگ اصل
نــاورود بخــش 27 گیــان تصرفــات مالکانــه آقای عباســعلی 
ــمی  ــک رس ــک از مال ــی مل ــا انتقال ــد علیرض ــی فرزن حمص
ــه اســتناد  ــذا ب آقــای احمــد قــدرت خــواه محــرز گردیــده ل
مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد 
حــدود اختصاصــی بــه نــام آقــای عباســعلی حمصی منتشــر 
ــی  ــوق ارتفاق ــان حق ــن و صاحب ــه مجاوری ــاع کلی ــه اط و ب
میرســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 
ــه  1398/02/14 راس ســاعت 10 صبــح در محــل شــروع و ب
ــک  ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ــه ه ــد چنانچ ــد آم ــل خواه عم
مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی 
ــس  ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری داشــته باشــند مــی توانن
تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
ــش تســلیم و رســید اخــذ  ــاک تال ــت اســناد و ام اداره ثب
نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر 
ــی  ــه گواه ــور و ارائ ــدت مزب ــت م ــس از گذش ــورت پ اینص
عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده 
ــات  ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای قانون

ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار: 1398/01/25

فردین نورزاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تالش - 1287

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی«
مــورخ   139760301059002359/94/126 شــماره  رای  برابــر 
97/11/17 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 
ــد  ــند رســمی مســتقر در واح ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراضب
ثبتــی اسامشــهر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
مجیــد لشــگری اقباغــی فرزنــد اقبالعلــی بــه شــماره شناســنامه 
45270 صــادره از تهــران بــه شــماره ملــی 0084727561 نســبت 
ــه  ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــگ ی ــش دان ــه ش ب
مســاحت 65/45 متــر مربــع بــه پــاک 5190 فرعــی از 47 اصلــی 
واقــع در بخــش 12 تهــران خریــداری از مالکیــت رســمی آقــای 
سیدحســین ســیدجلیلی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 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 تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــاک اسامشــهر تســلیم نمــوده و پــس از اخذ رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مــرا جــع قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیم دادخواســت 
را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم گواهــی 
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــررات س ــق مق ــت طب ــم دادخواس تقدی

صــادر خواهــد شــد. م الــف 37
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/10

1290 رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر- سادات حسینی  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه 
ــی 1228  ــه شــماره فرع ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 310/20 مت ب
ــه  ــع در قری ــی 88 واق مجــزی شــده از 398 از ســنگ اصل
نــاورود بخــش 27 گیــان تصرفــات مالکانــه آقای عباســعلی 
ــمی  ــک رس ــک از مال ــی مل ــا انتقال ــد علیرض ــی فرزن حمص
ــه اســتناد  ــذا ب آقــای احمــد قــدرت خــواه محــرز گردیــده ل
مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد 
حــدود اختصاصــی بــه نــام آقــای عباســعلی حمصی منتشــر 
ــی  ــوق ارتفاق ــان حق ــن و صاحب ــه مجاوری ــاع کلی ــه اط و ب
میرســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 
ــه  1398/02/14 راس ســاعت 10 صبــح در محــل شــروع و ب
ــک  ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ــه ه ــد چنانچ ــد آم ــل خواه عم
مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی 
ــس  ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری داشــته باشــند مــی توانن
تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
ــش تســلیم و رســید اخــذ  ــاک تال ــت اســناد و ام اداره ثب
نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر 
ــی  ــه گواه ــور و ارائ ــدت مزب ــت م ــس از گذش ــورت پ اینص
عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده 
ــات  ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای قانون

ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار: 1398/01/25 

فردین نورزاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تالش - 1288
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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آگهی ابالغ رای
چــون بــه اســتناد آرا صــادره هیــات ســه نفــره موضــوع 
مــاده 2 و مــاده 10 آییــن نامــه اجرایــی قانــون الحــاق 
ــه ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه  مــوادی ب
امــاک  و  اســناد  ثبــت  اداره  در  مســتقر  مســکن 
ــه  ــت نســبت ب ــه صــدور ســند مالکی ســیاهکل رای ب
تصرفــات اشــخاص زیــر واقــع در قریــه اســپیلی 
بخــش 16 گیــان صــادر گردیــده. بدیــن وســیله 
ــور  ــه آرا مزب ــه اطــاع میرســاند  چنانچــه کســانی ب ب
ــه  ــی ب ــن آگاه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری ــراض دارن اعت
مــدت بیســت روز میتواننــد اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
ــی  ــد. بدیه ــت نماین ــن اداره تســلیم و رســید دریاف ای
ــب  ــرر ترتی ــد مق ــارج از موع ــه اعتراضــات خ اســت ب
اثــر داده نخواهــد شــد. ضمنــا معتــرض بایــد از تاریــخ 
ــاه  ــن اداره ظــرف مــدت یکم ــه ای ــراض ب تســلیم اعت
دادخواســت اعتــراض خــود را بــه دادگاه تقدیــم نمــوده 
ــه  ــن اداره ارائ ــه ای ــت را ب ــم دادخواس ــی تقدی و گواه
دهــد. در غیــر ایــن صــورت رای صــادره هیــات اجــرا و 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد.

قریه دیلمان سنگ اصلی 1  بخش 16 گیان
مالکیــت   118/114 پــاک  از  مفــروز   680 پــاک 
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــکال شش ــی می ــن فرخ ابوالحس
ــه مســاحت 219/11  ــر ســاختمان ب ــن مشــتمل ب زمی

ــع  ــر مرب مت
تاریخ انتشار: 1398/01/25 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
1289  همایون فالحتکار  

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 
ــای  ــان پرونده ه ــروزی متقاضی ــه مف ــات مالکان ــم تصرف ــک ق ی
ــزارش کارشناســان و  ــور را براســاس گ ــون مذک ــق قان تشــکیلی طب
بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد 

نموده انــد. 
1ـ رأی شــماره 139760330001017537 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1396114430001001712 آقــای حســین ولــی فرزنــد عبدالــه در 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
ششــدانگ 147/30 متــر مربــع پــاک شــماره 3 و 4 فرعــی از 9450 
ــم. ســند مالکیــت مشــاعی  ــت ق ــع در بخــش یــک ثب ــی واق اصل
صــادره در دفتــر 597 صفحــه 80 نســبت بــه 109/23 متــر مربــع از 
پــاک 9450/3 اصلــی و دفتــر 601 صفحــه 344 نســبت بــه 38/06 

ــع از پــاک 9450/4 اصلــی. )م الــف 137 ( مترمرب
2ـ رأی شــماره 139760330001017553 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1396114430001001713 خانــم احتــرام چاوشــی فرزنــد مجتبــی در 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
ششــدانگ 147/30 متــر مربــع پــاک شــماره 3 و 4 فرعــی از 9450 
ــم. ســند مالکیــت مشــاعی  ــت ق ــع در بخــش یــک ثب ــی واق اصل
صــادره در دفتــر 597 صفحــه 80 نســبت بــه 109/23 متــر مربــع از 
پــاک 9450/3 اصلــی و دفتــر 601 صفحــه 344 نســبت بــه 38/06 

مترمربــع از پــاک 9450/4 اصلــی. )م الــف 138 (
3ـ رأی شــماره 139760330001018905 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــی  ــد غامعل ــب زاده فرزن ــرا رج ــم زه 1397114430001001059 خان
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 115/41 متــر مربــع 
ــم.  ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 11526 اصل ــاک ش پ

ــر  ــین جعف ــطه از حس ــع الواس ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام مبایع
ــه 3  ــورخ 41/05/24 دفترخان ــی 33364 م ــند قطع ــاری از س غف

ــف 136 ( ــم. )م ال ق
4ـ رأی شــماره 139760330001021103 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــد  ــژاد فرزن ــی ن ــای ســید منصــور قائم 1397114430001000728 آق
ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــی در شش ــید بمانعل س
ــع  ــی واق ــماره 9448 اصل ــاک ش ــر روی پ ــع ب ــر مرب 132/61 مت
ــداری از  ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی در بخ
ــه  ــر 78 صفح ــادره در دفت ــری ص ــخن مظف ــوش س ــعلی خ عباس
ــه  ــه موجــب ســند قطعــی 11709 مــورخ 50/09/20 دفترخان 364 ب

ــف 6006 ( ــم. )م ال 15 ق
پرونــده  بــه  مربــوط   139760330001022693 شــماره  رأی  5ـ 
ــاد  ــوی ش ــا موس ــید رض ــای س ــه 1397114430001000995 آق کاس
ــک  ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ــه در ســه دان ــی ال ــد ســید ول فرزن
ــاک  ــع پ ــر مرب ــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 59/84 مت ب
شــماره 11241 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند رســمی 
ــف  ــم. )م ال ــه 3 ق ــه شــماره 188525 مــورخ 97/04/10 دفترخان ب

)  6007
6ـ رأی شــماره 139760330001022692 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001000994 آقــای ســید محســن موســوی شــاد فرزنــد 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه در س ــی ال ــید ول س
ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 59/84 متــر مربــع پــاک شــماره 
ــه  ــم. ســند رســمی ب ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق 11241 اصل
شــماره 188525 مــورخ 97/04/10 دفترخانــه 3 قــم. )م الــف 

) 6008
7ـ رأی شــماره 139760330001018289 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــا در  ــد غامرض ــی فرزن ــی قربان ــای عل 1392114430001000826 آق

ــع  ــر مرب ــاختمان بمســاحت 135/20 مت ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
ــم.  ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 11186 اصل ــاک ش پ
ــس  ــم نرگ ــطه از خان ــع الواس ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام مبایع

ــف 6009 ( ــادری. )م ال ن
پرونــده  بــه  مربــوط   13976033000102111 شــماره  رأی  8ـ 
ــد  ــاران فرزن ــدس صف ــم اق ــه 1397114430001001394 خان کاس
غامحســین در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 
ــی  ــی از 11016 اصل ــماره 123 فرع ــاک ش ــع پ ــر مرب 163/70 مت
واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری 
ــر 55  ــادره در دفت ــیار ص ــتی هوش ــری دش ــطه از فخ ــع الواس م

صفحــه 512. )م الــف 6005 (
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 بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع 
ــار  ــخ انتش ــاه از تاری ــدت 2 م ــرف م ــند ظ ــته باش ــی داش اعتراض
ــه  ــت اســناد منطق ــه اداره ثب ــراض خــود را ب ــت اول اعت ــی نوب آگه
یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس 
از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت 
ــن اداره  ــه ای ــرا ب ــی آن ــم و گواه ــی تقدی ــع قضائ ــه مرج ــود را ب خ
تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس 
ــود.  ــد ب ــه دادگاه نخواه ــه متضــرر ب ــع از مراجع ــور مان ــون مذک قان

)اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/01/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/02/09

محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
1295  منطقه یک قم 

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 
گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در 

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــرح آراء ذی ــه ش ــده ب پرون
بــه  مربــوط   139760330002033988 شــماره  رأی  1ـ 
علــی  آقــای   1397114430002000645 کاســه  پرونــده 
رجبلــو فرزنــد محمدعیســی در قســمتی از/ ششــدانگ 
قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 72 
متــر مربــع پــاک شــماره 1/10 فرعــی از 1891 اصلــی 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــع در بخــش دو ثب واق
الواســططه از اســماعیل فاحیــان خریــداری کــرده اســت. 

)م الــف 5991 (
2ـ رأی شــماره 139760330002034397 مربــوط بــه پرونــده 
شــیرازی  صفیــه  خانــم   1391114430002011460 کاســه 
فرزنــد محمدعلــی در قســمتی از/ ششــدانگ قطعــه زمیــن 
ــع  ــر مرب ــاحت 62 مت ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ک
ــش دو  ــع در بخ ــی واق ــی از 2304 اصل ــماره فرع ــاک ش پ
ــه  ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از آیــت ال

ــف 5990 ( ــت. )م ال ــرده اس ــداری ک ــی خری زارع
3ـ رأی شــماره 139760330002035090 مربــوط بــه پرونــده 
کاســه 1396114430002000680 خانــم خدیجــه ســهرابی 
ــه  ــدانگ قطع ــمتی از/ شش ــد در قس ــد محم ــر فرزن فروه
زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 112/80 متــر 

مربــع پــاک شــماره فرعــی از 1866 اصلــی واقــع در بخــش 
ــادی/ ســند رســمی / ســند  ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق دو ثب
مالکیــت مشــاعی برابــر ســند 31850 – 95/11/24 دارای 

ــف 5989 ( ــی باشــد. )م ال ــت م مالکی
بــه  مربــوط   139760330002035280 شــماره  رأی  4ـ 
ــای ابوالفضــل  ــده کاســه 1391114430002015987 آق پرون
حبیبــی فرزنــد حســین در قســمتی از/ ششــدانگ قطعــه 
ــر  ــاحت 56 مت ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک زمی
مربــع پــاک شــماره فرعــی از 1976 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 
ــرده اســت.  ــداری ک ــی خری ــی قم ــید حســین فاطم از س

)م الــف 5988 (
5ـ رأی شــماره 139760330002034584 مربــوط بــه پرونــده 
ــی  ــا زمان ــی آق ــم ماه ــه 1397114430002000284 خان کاس
فرزنــد امیرحســین در قســمتی از/ ششــدانگ قطعــه زمیــن 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 95 متــر مربــع پــاک 
شــماره 29 فرعــی از 2601 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت 
ــا  ــن کیانی ــطه از بهم ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع ق

خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5987 (
بــه  مربــوط   139760330002031190 شــماره  رأی  6ـ 
پرونــده کاســه 1395114430002000976 آقــای عبدالــه 
ششــدانگ  از/  قســمتی  در  قیفرعلــی  فرزنــد  خلیلــی 
قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 
ــی  ــاک شــماره فرعــی از 1835 اصل ــع پ ــر مرب 50/27 مت
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــع در بخــش دو ثب واق
از ســید حســین شــریفی خریــداری کــرده  الواســطه 

اســت. )م الــف 5986 (

بــه  مربــوط   139760330002035680 شــماره  رأی  7ـ 
پرونــده کاســه 1396114430002001357 آقــای عبــدهللا 
ســعادت درویــش فرزنــد درویشــعلی در قســمتی از/ 
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
بمســاحت 158/50 متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از 
1965 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه 
ــط  ــان )توس ــد رضوی ــید محم ــطه از س ــع الواس ــادی م ع
علــی و قدســی و فخــری و بتــول( اعظــم میرشــجاعی 

رضویــان خریــداری کــرده اســت. )م الــف 5985 (
ــده  ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
مقــرر  موعــد  انقضــاء  و  آگهــی  نشــر  از  پــس  اســت 
ــدم  ــه ع ــه ب ــا توج ــردد ب ــت رســمی صــادر گ ــند مالکی س
دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت 
ــع  ــخاص ذینف ــه اش ــا چنانچ ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
ــخ  ــاه از تاری ــدت 2 م ــرف م ــند ظ ــته باش ــی داش اعتراض
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 
ــد الزم  ــل نماین ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب ــم و گواهــی آن تقدی
ــون  ــاس قان ــر اس ــند ب ــدور س ــه ص ــت ک ــح اس ــه توضی ب
ــود.  ــه دادگاه نخواهــد ب ــع از مراجعــه متضــرر ب مذکــور مان

ــا( ــام م ــده – پی ــاد آین )اقتص
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/01/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/02/09

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
1296 منطقه دو قم  

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مــورخ   139760301059002582/94/414 شــماره  رای  برابــر 
1397/11/27 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــاض  ــای فی ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــهر تصرف اسالمش
نقــوی دوربــاش فرزنــد رســتمعلی بــه شــماره شناســنامه 1498 
صــادره از تــکاب بــه شــماره ملــی 2948747279 نســبت بــه شــش 
دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 102 متــر 
مربــع بــه پــالک 23958 فرعــی از 46 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
در قســمتی از پــالک 81 – 80 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در 
قریــه موســی آبــاد بخــش 12 تهــران خریــداری از مالکیــت رســمی، 
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــی مح ــا رضائ غالمرض
ــود  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــی مرات عموم
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب در صورتیک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــت اســناد و امــالک  ــه اداره ثب ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت 2 م ب
اسالمشــهر تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری م
قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل 
ــور و  ــدت مذک ــاء م ــی اســت در صــورت انقض ــد. بدیه ــل نماین تحوی
عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق 

ــد شــد. ــت متقاضــی صــادر خواه ــررات ســند مالکی مق
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/09
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139760301059002909/94/169 مــورخ 97/12/21 
ــی اراضــی و  ــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــون تعیی ــات موضــوع قان هی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی اسالمشــهر 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمدعلــی صفیــاری 
ــه  ــار ب ــادره از بیج ــنامه 172 ص ــماره شناس ــه ش ــراد ب ــد علیم فرزن
شــماره ملــی 3780877821 نســبت بــه شــش دانــگ یــک 
ــه  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 70 مت ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی قطع
پــالک 38277 فرعــی از 42 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده در 
ــه  ــع در قری ــور واق ــی مذک ــی از اصل ــالک 11380فرع ــمتی از پ قس
ــای  ــت رســمی، آق ــران از مالکی ــاد شــاهی بخــش 12 ته قاســم آب
عیســی موســی پــورزاد محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
ــود  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
اسالمشــهر تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 
ــه مراجــع  ــود را ب ــراض، دادخواســت خ ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری م
قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت محل 
تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت متقاضــی صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/09
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آگهــی تغییــرات شــرکت قــوام تجــارت تچــرا ســهامی خــاص 
ــه  ــی 14007821891 ب ــه مل ــت 9139 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
ــورخ  ــاده م ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس اس
ــرکت  ــام ش ــد : -1 ن ــاذ ش ــل اتخ ــرات ذی 10/09/1397 تغیی
بــه رایــان کاالی افــق همیــاران تغییــر یافــت و مــاده مربــوط 
ــه  ــردد -2 ب ــی گ ــالح م ــور اص ــرح مذک ــه ش ــنامه ب در اساس
ــدی و  ــروش نق ــی ف ــوارد قبل ــر م ــالوه ب ــرکت ع ــوع ش موض
ــال  ــاپ و ط ــپ ت ــل و ل ــی و موبای ــوازم خانگ ــواع ل ــاط ان اقس
ــون  ــت قان ــا رعای ــن مشــاوره اقتصــادی ب ــر و همچنی و جواه
ــوز از  ــذ مج ــزوم اخ ــورت ل ــور و در ص ــاری کش ــررات ج و مق
مراجــع ذیصــالح اضافــه گردیــد و مــاده مربــوط در اساســنامه 
اصــالح گردیــد -3 مرکــز اصلــی شــرکت از اســتان کهگیلیویــه 
و بویراحمــد یاســوج بــه اســتان فــارس ، شهرســتان شــیراز ، 
بخــش مرکــزی ، شــهر شــیراز، زرهــی ، کوچــه 62پاســداران 
]9صــدا و ســیما[ ، بلــوار پاســداران ، پــالک 336 ، طبقــه 
ــاده  ــت و م ــال یاف ــتی 7184976757 انتق ــد پس ــف ک همک

ــد  ــالح گردی ــنامه اص ــوط در اساس مرب
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )431248(    1308

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص قــوام تجــارت تچــرا 
درتاریــخ 14/06/1397 بــه شــماره ثبــت 9139 به شناســه 
ــل  ــل دفاترتکمی ــا ذی ــت و امض ــی 14007821891 ثب مل
گردیــده کــه خالصــه آن به شــرح زیــر جهت اطــالع عموم 
آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :دربرگیرنــده کلیــه امور 
ــات و  ــه راه،ساختمان،برق،تاسیس ــوط ب ــکاری مرب پیمان
ــت  ــت و نف ــاورزی،ارتباطات و صنع ــزات،آب و کش تجهی
ــای الزم از  ــذ مجوزه ــس از اخ ــزوم پ ــورت ل و گاز درص
مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مدت 
نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان کهگیلویــه وبویراحمــد - 
شهرســتان بویراحمــد - بخــش مرکزی - شــهر یاســوج-
محلــه بنســنجان-خیابان شهیدســلبعلی والیتی-خیابان 
ــتی  ــف- کدپس ــه همک ــینی-پالک 11-طبق ــهید حس ش
7591615833 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت 
اســت از مبلــغ 1000000 ریــال نقــدی منقســم بــه 100 ســهم 
ــغ  ــادی مبل ــام ع ــا ن ــداد 100 ســهم آن ب ــی تع 10000 ریال
ــی  ــی بانک ــی گواه ــین ط ــط موسس ــال توس 350000 ری
ــعه  ــک توس ــزد بان ــورخ 25/05/1397 ن ــماره 238 م ش
ــد 3005  ــا ک ــوج ب ــران یاس ــهید چم ــعبه ش ــاون ش تع
ــان  ــد صاحب ــی در تعه ــت والباق ــده اس ــت گردی پرداخ
ــم فاطمــه  ــره خان ــت مدی ســهام مــی باشــد اعضــا هیئ

رحمانــی بــه شــماره ملــی 1200174410و بــه ســمت نایــب 
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای عظیــم 
ــمت  ــه س ــی 2360235915و ب ــماره مل ــه ش ــمی ب قاس
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای عبــدهللا 
ــمت  ــه س ــی 4231718393و ب ــماره مل ــه ش ــیفی ب س
ــه ســمت  ــال و ب ــدت 2 س ــه م ــره ب ــت مدی ــو هیئ عض
مدیرعامــل بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حق امضــا : کلیه 
اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت و اوراق عــادی و 
ــر عامل-عضــو  ــدهللا ســیفی ) مدی ــه امضــاء عب اداری ب
ــر مــی  ــر شــرکت معتب ــا مه ــراه ب ــره( و هم ــت مدی هیئ
باشــد اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان 
ــی 4232102876  ــه شــماره مل ــا دانشــوری ب ــم زیب خان
بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی 
خانــم وحیــده دانشــور بــه شــماره ملــی 4232125221 به 
ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی 
روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای 
شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور 
بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد 
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)آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی(
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت موض ــادره هی ــر رأی ص براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی بــاوی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
متقاضــی ذیــل الذکــر محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــود در صورتیک میش
ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از  مالکی
ــراض  ــاه  اعت ــدت 2 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
ــراض ، دادخواســت  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
ــًا صــدور  ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. ضمن مق
ــه دادگاه نخواهــد  ــع از مراجعــه متضــرر ب ســند مالکیــت مان
ــماره  ــد   بش ــد احم ــمی  فرزن ــی قاس ــای موس ــد.1- آق ش
شناســنامه 6 صــادره  اهــواز بــه شــماره  ملــی 1756428948 
نســبت بــه ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب بــاغ  بــه 
ــالک  ــع در قســمتی  از  پ ــر مرب مســاحت 183781/88  مت
44 اصلــی واقــع  در بخــش 5 اهــواز )موضــوع ســند شــماره 
ــمی(  ــک رس ــواز – مال ــه 209 اه 6586-91/10/25 دفترخان

)تاریخ انتشار نوبت اول :98/1/25(
)تاریخ انتشار نوبت دوم:98/2/9(

شماره م/الف:   5/89
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان باوی – خلیلی زاده 1312

آگهــی تغییــرات شــرکت قــوام تجــارت تچــرا ســهامی خــاص بــه شــماره 
ثبــت 9139 و شناســه ملــی 14007821891 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 07/09/1397 تغییــرات 
ذیــل اتخــاذ شــد : 1- آقــای امیرعلــی کنعانــی ســامیان بــه شــماره ملــی 
0071752668 و مجتبــی پیرمــرادی به شــماره ملــی 2301181693 و خانم 
ــه ســمت اعضــاء  ــی 2470993776 ب ــه شــماره مل ــی ب ــه فریدون فاطم
اصلــی هیئــت مدیــره بــرای مــدت دو ســال تعییــن گردیدنــد 2- روزنامــه 
کثیراالنتشــار پیــام مــا جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت انتخــاب گردیــد. 
ــه ســمت  ــه شــماره ملــی 2298345831 ب 3- آقــای مرتضــی زارعــی ب
بــازرس اصلــی و خانــم فاطمــه حیــدری بــه کــد ملــی 2281315347 بــه 
ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــدند. 
4- آقــای امیرعلــی کنعانــی ســامیان بــه شــماره ملــی 0071752668 بــه 
ســمت مدیــر عامــل و عضــو اصلــی هیئــت مدیــره و مجتبــی پیرمــرادی 
بــه شــماره ملــی 2301181693 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و خانــم 
فاطمــه فریدونــی بــه شــماره ملــی 2470993776 بــه ســمت نائب رئیس 
هیئــت مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند و حــق امضــاء کلیــه 
قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد آور بانکــی از قبیــل چــک ، ســفته ، 
ــا امضــاء مدیرعامــل و عضــو  ــادار و نامــه هــای اداری ب ــرات و اوراق به ب

هیئــت مدیــره بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )431249(       1309

)آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی(

ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت موض ــادره هی ــر رأی ص براب
ــه و  ــاوی تصرفــات مالکان ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ب
بامعــارض متقاضــی ذیــل الذکــر محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم 
ــه 15 روز آگهــی میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت  ــه فاصل ــت ب مراتــب در دو نوب
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــس از  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه  اعت ــدت 2 م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. ضمنــًا صــدور 
ــود  ــای محم ــد.1- آق ــد ش ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی س
ــماره   ــه ش ــزی ب ــادره  مرک ــنامه 104 ص ــماره شناس ــه ش ــر   ب ــد منوچه ــمی  فرزن قاس
ــه مســاحت  ــاغ  ب ــاب ب ــه ســه دانــگ از ششــدانگ یکب ملــی 1882467361 نســبت ب
183781/88  متــر مربــع در قســمتی  از  پــاک 44 اصلــی واقــع  در بخــش 5 اهــواز 

ــک رســمی( ــواز – مال ــه 209 اه )موضــوع ســند شــماره 6586-91/10/25 دفترخان
 شماره م/الف:   5/91

)تاریخ انتشار نوبت اول :98/1/25(    
)تاریخ انتشار نوبت دوم:98/2/9(

1313 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان باوی خلیلی زاده  

 مفقودی
ــد از   ــرا بع ــن زه ــاده بویی ــری ج ــع در 25 كیلومت ــی واق ــاع زراع ــرد مش ــار ف ــند چ س
روســتای محمــد آبــاد در روســتای شیشــه قلعــه )قشــاق پاپلــی ( كــه دارای یــك عــدد 
اســتبل اســب و یــك عــدد خانــه كلنگــی كــه بــه نــام مرحــوم آقــای ســبزه وار مافــی 
ــد 1349/3/5 مــی باشــد  مفقــود  ــه شــماره ی شناســنامه 11124 متول ــد میــرزا ب فرزن
شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                                           1297

ــا  ــدود طاه ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــیس ش تاس
ــه شــماره  تجــارت تچــرا درتاریــخ 26/09/1397 ب
ثبــت 9328 بــه شناســه ملــی 14008014010 ثبــت 
ــه  ــه خاص ــده ک ــل گردی ــل دفاترتکمی ــا ذی و امض
ــی  ــوم آگه ــاع عم ــت اط ــر جه ــرح زی ــه ش آن ب
میگــردد. موضــوع فعالیــت :صــادرات و واردات 
ــزوم  ــورت ل ــی درص ــاز بازرگان ــای مج ــه کااله کلی
ــط  ــع ذیرب ــای الزم از مراج ــذ مجوزه ــس از اخ پ
مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت به مــدت نامحدود 
مرکــز اصلــی : اســتان کهگیلویــه وبویراحمــد ، 
ــهر  ــزی ، ش ــش مرک ــد ، بخ ــتان بویراحم شهرس
یاســوج، راهنمائــی ، خیابــان شــهادت 11 ] شــهید 
کامــل خیــری [ ، بــن بســت ))ســید فضیــل 
ــی عصــر  ــاک 15 ، ســاختمان ول درخشــان(( ، پ
ــه دوم ، واحــد 5 کدپســتی 7591983997  ، طبق
از  اســت  عبــارت  ســرمایه شــخصیت حقوقــی 
مبلــغ 1000000 ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه 
هــر یــک از شــرکا خانــم ســیده شــبنم خســروانی 
ــده 500000  ــی 2392228930 دارن ــماره مل ــه ش ب
ریــال ســهم الشــرکه خانــم ســیده فرزانــه دولــت 
خــواه بــه شــماره ملــی 4240374881 دارنــده 

500000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره 
ــی  ــه شــماره مل ــم ســیده شــبنم خســروانی ب خان
هیئــت  رئیــس  ســمت  بــه  2392228930و 
ــه  ــه مــدت نامحــدود خانــم ســیده فرزان مدیــره ب
دولــت خــواه بــه شــماره ملــی 4240374881و بــه 
ــه مــدت نامحــدود  ــره ب ــت مدی ســمت عضــو هیئ
و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود 
اســناد  و  اوراق  : کلیــه  امضــا  حــق  دارنــدگان 
بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته 
، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســامی و همچنیــن 
ــا امضــاء هــر  کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری ب
یــک از اعضــاء هیئــت مدیــره بــه تنهایــی همــراه 
ــارات  ــد. اختی ــی باش ــر م ــرکت معتب ــر ش ــا مه ب
ــر  ــه کثی ــنامه روزنام ــق اساس ــل : طب ــر عام مدی
هــای  آگهــی  درج  جهــت  مــا  پیــام  االنتشــار 
ــت  ــوع فعالی ــت موض ــد. ثب ــن گردی ــرکت تعیی ش
ــه فعالیــت  ــه اخــذ و صــدور پروان ــه منزل مذکــور ب

ــی باشــد.  نم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
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  پیام
استان ها

رشد آمار اختالل اوتیسم در ایران
مدیر کل بهزیستی استان کرمان با اظهار نگرانی از رشد آمار اختال اوتیسم در ایران گفت: پرداختن به موضوعات 

مربوط به اختال اوتیسم می تواند مطالبات و آگاهی خانواده ها را در این زمینه ارتقاء دهد.

بحـران  مدیریـت  پشـتیبانی  و  هماهنگـی  سـتاد  نشسـت 
شـرکت ملـی نفت ایـران با حضـور وزیر نفت و مدیران ارشـد 
شـرکت هـای تایـع وزارت نفـت در خوزسـتان بـه میزبانـی 

شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب برگـزار شـد.
مهنـدس بیـژن زنگنـه، وزیـر نفـت ضمـن ابـراز همـدردی بـا 
مـردم خوزسـتان و تاکیـد بـر تـداوم ارائـه خدمات امـدادی، 
درمانـی و اجرایـی بـه مـردم، گفـت: تـا پایان بحـران و عادی 
شـدن وضعیـت زندگی در خوزسـتان کنار مـردم خواهیم ماند 
و بـا تمـام تـوان خدمتگـزار آنـان خواهیـم بـود و از همـه ی 
شـرکتهای تابـع کـه از سـوی  سـتاد مدیریـت بحران اسـتان 
خوزسـتان بـه عنـوان معیـن شـهر و روسـتاها انتخاب شـده 
انـد مـی خواهـم که همچـون دو هفتـه اخیر، با قـدرت، دقت 
و احسـاس مسـئولیت بـه خدمـات رسـانی  ادامـه داده و 
آوردنـد.  فراهـم  را  مـردم  رضایتمنـدی  و  آرامـش  موجبـات 
ایشـان بـه اهمیـت همدلـی و همـدردی بـا مـردم رنجدیـده 
خوزسـتان اشـاره کـرد و ادامـه داد: در حال حاضـر، مهمترین 
موضـوع  ایـن اسـت کـه مـردم شـریف ایـن خطـه ی بزرگ  
احسـاس کننـد کـه صنعـت نفـت بـه عنـوان خدمتگـزار بـه 
وظایـف خـود  درسـت عمل کـرده و در کنار آنهـا خواهد ماند.

وی بـا بیـان اینکـه دشـمنان وجود شـرایط اضطراری اسـتان 
را ابـزار کار خـود قـرارداده انـد و مجـددًا درصـدد هسـتند تـا  
احساسـات  مـردم را جریحـه دار  و آنهـا را نسـبت بـه دولـت 
بدبیـن سـازند، اذعان داشـت: هم اکنون تقریبـا همه ی چاه 
هـا و تاسیسـات فراینـدی غـرب کارون در محاصـره ی تاالب 
هـور العظیـم اسـت و ادعـای دشـمنان مبنـی بـر جلوگیـری 
صنعـت نفـت از ورود آب بـه هورالعظیـم یـک دروغ بـزرگ 
اسـت و مـا بایـد در مقابـل توطئـه های آنان هشـیار باشـیم.

مهنـدس زنگنـه ضمـن  تاکیـد بـر ایـن موضـوع کـه صنعـت 
نفـت هیچـگاه اقدامـی را در پیـش نگرفتـه کـه باعث آسـیب 
بـه محیـط زیسـت و مختل شـدن زندگی مردم شـود، یادآور 
شـد: انسـجام بوجـود آمـده بیـن مـردم، دولـت و نهادهـای 
مختلـف انقابـی و نظامـی جهـت مقابلـه بـا بحـران موجـود 
باعـث خشـم بدخواهـان شـده و آنهـا از هیـچ تاشـی بـرای 
ایجـاد، نشـر و دامـن زدن بـه شـایعه هـای بـی اسـاس و 
ایجـاد جنـگ روانـی در بیـن ملت دریـغ نکرده انـد، اما مردم 
بداننـد کـه مـا بـا عزم راسـخ و تکیـه بر تـوان نیروی انسـانی  
و امکانـات صنعـت نفـت، تـا هـر زمان کـه الزم باشـد در کنار 
آنهـا خواهیـم مانـد چـرا کـه خوزسـتان جـان و قلـب تپنـده 

اسـت. ایران 

ــده  ــود آم ــجام بوج ــد: انس ــادآور ش ــه ی زنگن
بیــن مــردم، دولــت و نهادهــای مختلــف 
ــران  ــا بح ــه ب ــت مقابل ــی جه ــی و نظام انقالب
موجــود باعــث خشــم بدخواهــان شــده و آنهــا 
از هیــچ تالشــی بــرای ایجــاد، نشــر و دامن زدن 
بــه شــایعه هــای بــی اســاس و ایجــاد جنــگ 
ــد، امــا  روانــی در بیــن ملــت دریــغ نکــرده ان
ــا عــزم راســخ و تکیــه  مــردم بداننــد کــه مــا ب
بــر تــوان نیــروی انســانی  و امکانــات صنعــت 
ــار  ــد در کن ــه الزم باش ــان ک ــر زم ــا ه ــت، ت نف

ــد.  ــم مان ــا خواهی آنه

رئیــس ســازمان اورژانــس کشــور 
ــس دانشــگاه  ــای رئی ــاش ه از ت
بــرای  ایــام  پزشــکی  علــوم 
مدیریــت مناســب در ســیل اخیــر 

ــود. ــر نم تقدی
دکتر پیرحســین کولیوند در جلســه 
مدیریــت ســتاد بحــران اســتان 
ایــام اظهــار کــرد: بــه همــت بــرادر 
عزیــزم جنــاب آقــای دکتــر همتــی 
ــوم  ــگاه عل ــرم دانش ــت محت ریاس
پزشــکی ایــام و برنامــه ریــزی 
دقیــق ایشــان خدمــات ارزنــده 
ــه مــردم مناطــق ســیل زده  ی را ب

ــه شــده اســت. ارائ
وی افــزود: فوریــت هــای پزشــکی 
اولیــه  دقایــق  در همــان  ایــام 
از هموطنانمــان  تعــدادی  ســیل 
ــات  ــتان را نج ــتاهای لرس در روس
ــد کــه مــا را در ســطح کشــور  دادن

ــد. ــوده ان ــربلند نم س
رئیــس ســازمان اورژانــس کشــور 
ابــراز داشــت: علیرغــم اینکــه در در 
وقــوع ســیل معمــوالً بــروز بیمــاری 
هــای مختلــف گوارشــی و واگیردار 
طبیعــی اســت امــا در جریــان 
ایــام  اســتان  در  وقــوع ســیل 
حتــی یــک مــورد بیمــاری در ایــن 

حــوزه هــا گــزارش نشــده اســت
وی بــا بیــان اینکــه علیرغــم اینکــه 
بــه  ایــام  در  تجهیــزات  و  دارو 
ــادآور  ــود دارد، ی ــی وج ــدازه کاف ان
ســیل  وقــوع  جریــان  در  شــد: 
ــای  ــارت ه ــام خس ــتان ای در اس
ــادی وارد شــده امــا  ســاختاری زی
بــا برنامــه ریــزی  خوشــبختانه 
دقیــق و مدیریــت جهــادی تلفــات 

ــت. ــته اس ــی نداش جان

خوزستان جان و قلب ایالم
تپنده ایران است

رنا
 ای

س :
عک

رویای برق دار شدن حاشیه نشینان چابهاری  

کودکان قربانیان سیم های لخت برق

کودکان قربانی سیم  کشی های غیراستاندارد

نصـف جمعیت شـهر چابهار بـا ۵۶ هزار نفر 
در مناطـق حاشیه نشـین، فاقـد برقرسـانی 
مناسـب و اسـتاندارد وزارت نیـرو هسـتند 
و خانه هایشـان را بـا سـیم های نامناسـب، 
برقـدار  خودشـان،  خطرنـاک  و  ناایمـن 

کره انـد.
بـه گـزارش ایسـنا- ۵۶ هـزار نفـر از مـردم 
شـهر چابهـار بـرق ندارنـد؛ ایـن شـاه بیت 
صحبت هـای اخیـر نماینده مـردم چابهار در 
نطق میان دسـتور مجلس شـورای اسامی 
اسـت که هـر خواننـده ای را تـکان می دهد؛ 
بـرق در میان حاشیه نشـینان چابهاری یک 

اسـت. رؤیا 

و  زمیـن  ملـی  سـازمان  بـه گـواه  چابهـار 
جمعیـت  نسـبت  بیشـترین  مسـکن، 
حاشیه نشـینی ایـران را در خـود جـای داده 
اسـت و از جمعیـت حـدوداً ۱۲۰ هـزار نفری 
شـهر چابهـار، نصـف آن یعنی ۵۶ هـزار نفر 
حاشـیه  رسـمی  غیـر  سـکونتگاه های  در 
حاشیه نشـینی  می کننـد.  زندگـی  شـهر 
۵۶ هزارنفـری کـه نماینـده از آن صحبـت 
می کنـد، همـه مناطـق حاشـیه چابهـار از 
جملـه کمـب، مرادآبـاد، میرآبـاد، جنگلوک، 
عثمـان آبـاد و رمیـن را شـامل می شـود که 
اسـتاندارد  برق رسـانی  از  محـروم  همگـی 
هسـتند. همـه مناطق حاشـیه چابهـار فاقد 
شـبکه منظـم و اسـتاندارد برق رسـانی اند و 
مـردم سـیم هایی را به صورت غیراسـتاندارد 
از دسـتگاه های ترانسـفورماتور خیابان هـای 

اطـراف بـرای روشـنایی انـدک در شـب و 
خاصـی از گرمـای طاقـت فرسـا در روز بـه 
خانه هـای خـود کشـیده اند. در میـان ایـن 
مناطـق حاشیه نشـین، کمب بـا ۲۳ هزارنفر 
حاشـیه  منطقـه  بزرگ تریـن  جمعیـت 
نشـین چابهـار و بـه گـواه آمار کشـور اسـت 
و وضـع به مراتـب بدتـری را در برق رسـانی 
تجربـه می کنـد. در کوچه هـا و خیابان هـای 
و  غیراسـتاندارد  به صـورت  سـیم ها  کمـب 
خطرنـاک از زمیـن و هـوا بـه دسـتگاه های 
دهیـار  شـده اند.  وصـل  ترانسـفورماتور 
روسـتای حاشیه نشـین کمب می گویـد: در 
کل کمـب از ۱۰ سـال پیش تاکنـون به دلیل 
منـع قانونـی در خدمت رسـانی دولـت بـه 
حاشـیه ، هیچ دستگاه ترانسـفورماتور جدید 
و یـا شـبکه ی جدیدی ایجاد نشـده اسـت .

محمـد زیندینـی در گفـت وگـو بـا ایسـنا 
 ۵ حـدوداً  کمـب   ۸۵ سـال  می افزایـد: 
هـزار نفـر جمعیـت داشـته و با وجـود آنکه 
مـردم از ۹ دسـتگاه ترانسـفورماتور موجـود 
در خیابان هـای کمـب بـرای خـود به صورت 
ایـن  امـا  کشـیدند  بـرق  غیراسـتاندارد 
برق رسـانی غیراسـتاندارد هرچند خطرناک 
امـا کفـاف برق رسـانی کـج دار و مریـز بـه 

مـردم حاشـیه کمـب را مـی داده اسـت.
وی تصریح می کند: از حدود ده سـال پیش 
تاکنـون کـه بـه جمعیـت حاشیه نشـینان 
کمـب ۵ برابر افزوده شـده اسـت، هم چنان 
همان ۹ دسـتگاه ترانس وظیفه برقرسـانی 
غیراسـتاندارد را دارند؛ ۲۳ هزار نفر جمعیت 
بـرای خاصـی از گرمـا از هرکجا رسـیدند از 
خانه هـای کپـری خـود بـه این دسـتگاه ها 
سـیم کشـیدند تـا یـک المـپ یـا پنکـه ای 
را روشـن کننـد. به دلیـل فشـار جمعیـت بر 
شـبکه نامنظم توزیـع برق و تعـداد محدود 
ترانس هـا، مـا هـرروز در کمـب قطعی های 
پـول  بـا  مـردم  داریـم،  بـرق  سراسـری 
خودشـان سـیم پارگی هـای غیراسـتاندارد 
ناشـی از فشـار بـر شـبکه و گرمای شـرجی 

هـوا را تعمیـر می کننـد و دوبـاره روز بعـد 
سـیم پـاره می شـود. دهیار کمـب می گوید: 
شـورای تأمیـن پـس از بررسـی های زیـاد و 
طوالنـی، مجـوز تشـکیل دهیـاری در کمـب 
را داد، مقدمـات خدمت رسـانی فراهـم شـد 
و از اوایـل ۹۶ شـرکت بـرق مأمـور شـد بـه 
مـردم کمـب برقرسـانی کنـد. شـرکت بـرق 
به دلیـل برقرسـانی غیراسـتاندارد و بـه قول 
دسـتگاه های  از  مـردم  غیرقانونـی  آن هـا 
ترانسـفورماتور، عاوه بـر پـول امتیـاز بـرق، 
حاشیه نشـینان را مجبور کـرده یک میلیون 
و انـدی بابـت جریمـه هـم بـه این شـرکت 

پرداخـت کنند.
مـردم  می دهـد:  ادامـه  زیندینـی 
حاشیه نشـین چابهار چـاره ای جـز پرداخت 
پـول بـرای خاص شـدن از بی برقی، قطعی 
سراسـری برق، گرمای طاقت فرسـا و سـیم 
پاره گـی هـای مکـرر را ندارنـد؛ بـا آن وضـع 
زندگـی فاکـت بارشـان به هـزار زحمـت از 
ایـن در و آن در هـم پـول امتیـاز را دادنـد 
و هـم پـول جریمـه را، امـا از ۹۶ تاکنـون 
هنـوز همچنـان همـان ۹ دسـتگاه ترانـس 
برقرسـانی کـژدار مریض را انجـام می دهند.

ته
نک

عبدالغفـور ایرانـژاد نماینده مردم چابهـار هم به خبرنگار مـا می گوید: هیچ 
توجیهـی نـدارد، ۵6 هزار نفر سـال ها از خدمت رسـانی های اولیـه دولت از 
جمله برقرسـانی برخوردار نشوند؛ بعد مجوز برقرسانی برایشـان صادر شود، 
با آن وضعشـان پول بدهند، اما هنوز همان سیم کشـی های غیراسـتاندارد 
بـرق داشـته باشـند و عزیزانشـان را هم به خاطـر بی تدبیری هـا و تاخیرها 
در برقرسـانی از دسـت بدهنـد.وی می افزاید: از حدود چهار سـال قبل سـه 
هـزار و 91 پرونـده بـرای خرید انشـعاب برق تشـکیل و از اهالی روسـتای 
کمـب هزینـه دریافـت شـده امـا تاکنـون هیـچ اقدامـی صـورت نگرفته 
اسـت.نماینده مـردم چابهـار در مجلـس می گویـد: اداره بـرق بـه ما گفته 
۵3 دسـتگاه ترانسـفرماتور جدید در کمب نصب کرده، ترانسی که به شبکه 
وصل نیسـت به چـه درد می خـورد؛ کاماًل به وضع کمبی هـا و دیگر مناطق 
حاشـیه آگاهی داریم و پگیر مسائلشـان هسـتیم. امیدواریم بتوانیم برای 

سـایر حاشیه نشـیان در غیـر از کمب هم مجوز برقرسـانی بگیریم.

گزارش
ایسنا
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داستان های پزشک 
محبوب من 

تا ۲۰ اردیبهشت در خانه نمایش 
مهرگان اجرا می شود. نویسنده: آنتون چخوف /کارگردان: 

میکاییل شهرستانی

نمایش

شهرام ناظری خواننده موسیقی 
ایرانی همزمان با هفته گرامیداشت مقام 

معلم کنسرتی را به نفع سیل زدگان کشور در 
دانشگاه شریف برگزار می کند.

سخنگوی شورای سیاست گذاری سی و 
دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 
انتخاب شعار این رویداد فرهنگی خبر داد 

و گفت: 

خواندن، توانستن است 
شعار این دوره تعیین شد.

تدوین فیلم سینمایی من می ترسم 
ساخته بهنام بهزادی به تازگی به پایان 

رسیده است.

ما یه عمر عادت كردیم واسه چیزایی 
كه می خوایم و بهش نمی رسیم فاتحه 

 بخونیم...

محیا

کتابموسیقیسینما دیالوگ

آن زمان کز من دلسوخته آثار نبود

بجز از ورزش عشق تو مرا کار نبود

کوس بدنامی ما بر سر بازار زدند

گر چه بی روی تو ما را سر بازار نبود

هر که با صورت خوب تو نیامد در کار

چون بدیدیم به جز صورت دیوار نبود

هیچ خسرو نشنیدیم که همچون فرهاد

بستٔه پستٔه شیرین شکر بار نبود

هرگز از گلبن ایام که چیدست گلی

که از آن پس سر و کارش همه با خار نبود

از سر دار میندیش که در لشکر عشق

علم نصرت منصور به جز دار نبود

خواجو انفاس تو این نکهت مشکین ز چه یافت

که چنین غالیه در طلبٔه عطار نبود

خواجوی کرمانی 

  در سوختن غربت نیز ،

عشقت سرزمین دمیدن آفتاب 

 و طلوعم است.

 شیرکو بیکس

عکس نوشت

عکس: 
ایمان حامی خواه

کیوان ساکت 
)نوازنده تار وگروه وزیری با 

همراهی وحید تاج ۱۵ اردیبهشت ماه در تاالر وحدت به 
روی صحنه می روند.

موسیقی

کتاب 

رمان عامه پسـند آخرین کتاب چارلز بوکفسـکی اسـت. بوکفسـکی 

چنـد مـاه بعد از انتشـار کتاب از دنیـا رفت. ۱۹۹۴ – ۱۹۲۰

حجـم نوشـته های ادبی بوکفسـکی بسـیاز زیاد اسـت. بوکفسـکی 

بیشـتر از آنکـه یـک رمـان نویـس باشـد، یـک شـاعر اسـت. او 

هزارن شـعر سـرود و صدها داسـتان کوتاه و چندین رمان نوشـته 

اسـت. سـردبیر مجلـه تایمـز بـه چارلز بوکفسـکی »ملک الشـعرای 

فرودسـتان آمریـکا« لقـب داده اسـت. ولـی در واقـع بـزرگ ترین 

تحسـین کنندگان بوکفسـکی اروپایی هسـتند. مثا ژان پل سـارتر 

و ژان ژنـه بـه او لقـب بـزرگ تریـن شـاعر آمریـکا را داده اند.

پشـت جلد رمان عامه پسند آمده است:
روز بعـد بـاز دوبـاره برگشـته بـودم دفتـر. احسـاس بیهودگـی می 

کـردم و اگـر بخواهـم رک حـرف بزنـم حالـم از همـه چیـز بـه هم 

مـی خـورد. نـه مـن قـرار بود بـه جایی برسـم و نـه کل دنیـا. همه 

ی مـا فقـط ول مـی گشـتیم و منتظر مـرگ بودیم. در ایـن فاصله 

هـم کارهـای کوچکـی مـی کردیـم تـا فضاهـای خالـی را پـر کنیم. 

بعضـی از مـا حتـا ایـن کارهـای کوچـک را هـم نمـی کردیـم. مـا 

جـزء نباتـات بودیـم. مـن هـم همیـن طـور. فقـط نمـی دانـم چه 

جـور گیاهـی بـودم. احسـاس مـی کـردم کـه یک شـلغمم.

پیمـان خاکسـار، مترجـم کتـاب، در مـورد اسـم کتـاب چنیـن 
توضیـح مـی دهد:

بـه  پالـپ  اسـت.   –  pulp  – پالـپ  ایـن کتـاب  اصلـی  نـام 
مجـات بـی ارزشـی گفتـه مـی شـود کـه معمـوال روی کاغـذ 
یـا  مبتـذل  معنـای  بـه  مـی شـوند. همچنیـن  کاهـی چـاپ 
بـازاری هـم هسـت. مثـا ترجمـه درسـت پالـپ فیکشـن – 
فیلـم کوئنتیـن تارانتینـو – داسـتان هـای مبتـذل اسـت کـه 
سـلیقه ایرانـی داسـتان عامـه پسـندش کـرده. مـن هـم بـه 
پیـروی از همیـن سـلیقه بـا ماحظـه پالـپ را عامـه پسـند 

ترجمـه کـردم.

قسـمت هایی از متن رمان عامه پسند:
خوبـی مسـتی این اسـت که آدم هیـچ  وقت ِیبس نمی شـود. 
بعضـی وقـت  هـا یـاد کبـدم می  افتـم. ولـی کبدم هیـچ  وقت 
حـرف نمـی  زد. نمـی  گفـت: بـس کـن، داری منـو می کشـی. 

مـن هـم دارم تـو رو می کشـم!
قدیمـا زندگـی شـخصی نویسـنده  ها از نوشـته  هاشـون جالب  
تـر بـود. امـروزه روز نـه زندگـی  هاشـون جذابـه نـه نوشـته  

شون. ها
دانـم کـی  نمـی   اصـا  می کنـم کـه  فکـر  هـا  وقـت   بعضـی 
هسـتم. خیلـه خـب، مـن نیکـی بـان هسـتم. ولـی خیلـی 
هـم مطمئـن نبـاش. ممکـن اسـت یـک نفـری تـوِی خیابـان 
داد بزنـد: هـی هـری! هـری مارتـل!  من هـم احتمـاال جواب 
ایـن اسـت کـه مـی   می دهـم: چیـه؟ چـی شـده؟ منظـورم 

توانـم هـر کسـی باشـم.
پـدرم بـه مـن گفته بـود که احتمـاالً همیشـه شکسـت خواهم 
خـورد. خـودش هـم یک بازنـدٔه مـادرزاد بـود. کار از بیخ ایراد 

داشت.
اغلـب بهتریـن قسـمتهای زندگـی زمانـی بـوده انـد کـه هیـچ 
کاری نکـرده ای و نشسـته ای دربـاره ی زندگـی فکـر کـرده 
ای. منظـورم اینسـت کـه مثـا مـی فهمـی کـه همـه چیـز بـی 
معناسـت، بعـد بـه ایـن نتیجـه می رسـی کـه خیلی هـم نمی 
توانـد بـی معنـا باشـد. چـون تـو مـی دانـی بـی معناسـت و 
همیـن آگاهـی تـو از بـی معنـا بـودن، تقریبـن معنایـی به آن 
مـی دهد.مـی دانـی منظـورم چیسـت؟ بدبینـی خـوش بینانـه.

عامه  پسند
نویسنده: چارلز بوکفسکی

ترجمه: پیمان خاکسار
انتشارات: چشمه

براسـاس نظريـه کميسـيون تشـخيص اراضـي موضـوع مـاده 12 قانون زمين شـهري ،3 قطعـه زمين به شـرح جدول پيوسـت ، در اجـراي ماده 12 قانـون زمين 
شـهري مـوات اعـالم گرديده اسـت. لـذا به موجب مـاده واحده قانـون تعيين مهلت اعتـراض به نظریه وزارت مسـکن و شهرسـازی مجمع محترم تشـخيص مصلحت 
نظـام ، كسـاني كـه نسـبت بـه تشـخيص فـوق اعتـراض دارند ، ظرف مدت سـه مـاه بعـد از تاريخ دوميـن آگهي مهلـت دارند تا اعتـراض خود را بـا ارائه مـدارك مثبته 

و رسـمي بـه مراجـع ذيصـالح قضايـي تسـليم نمايند و در صـورت عدم اعتـراض در مهلت قانونـي نظريه صـادره قطعي و الزم االجرا اسـت.

شماره
نظریه

تاریخ
مساحتپالکنوعیتنظریه

مترمربع
حریم

کروکیمختصاتشهرمحدوده
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رئوس قطعه یک : 
)۳۳۲۲۵۶۳ و ۵۲۸۰۱۰()۳۳۲۲۵۵۲ و ۵۲۸۰۲۲()۳۳۲۲۳۸۱ و ۵۲۷۹۶۶ (

)۳۳۲۲۳۵۲ و ۵۲۷۹۴۰( )۳۳۲۲۳۳۰ و ۵۲۷۸۶۸( )۳۳۲۲۳۵۹ و ۵۲۷۸۴۶(
)۳۳۲۲۳۵۷ و ۵۲۷۸۵۰()۳۳۲۲۳۴۶ و ۵۲۷۸۶۷()۳۳۲۲۳۴۶ و ۵۲۷۸۸۳ (
)۳۳۲۲۳۴۸ و ۵۲۷۹۱۷( )۳۳۲۲۳۶۱ و ۵۲۷۹۲۷( )۳۳۲۲۳۷۸ و ۵۲۷۹۳۰(
)۳۳۲۲۳۹۱ و ۵۲۷۹۴۶()۳۳۲۲۴۰۶ و ۵۲۷۹۵۷()۳۳۲۲۴۲۳ و ۵۲۷۹۷۲ (
)۳۳۲۲۴۴۱ و ۵۲۷۹۶۷( )۳۳۲۲۴۵۴ و ۵۲۷۹۷۹( )۳۳۲۲۴۶۰ و ۵۲۷۹۸۱(
)۳۳۲۲۴۶۹ و ۵۲۷۹۸۸()۳۳۲۲۴۸۴ و ۵۲۷۹۹۴()۳۳۲۲۵۰۳ و ۵۲۸۰۰۳ (
)۳۳۲۲۵۳۰ و ۵۲۸۰۱۳( )۳۳۲۲۵۴۹ و ۵۲۸۰۱۷( )۳۳۲۲۵۵۸ و ۵۲۸۰۱۰(
)۳۳۲۲۵۴۱ و ۵۲۷۹۹۴()۳۳۲۲۵۲۴ و ۵۲۷۹۸۸()۳۳۲۲۵۱۲ و ۵۲۷۹۷۹ (
)۳۳۲۲۵۰۱ و ۵۲۷۹۷۲( )۳۳۲۲۴۹۹ و ۵۲۷۹۶۲( )۳۳۲۲۴۸۸ و ۵۲۷۹۵۶(
)۳۳۲۲۴۸۱ و ۵۲۷۹۴۸()۳۳۲۲۴۷۱ و ۵۲۷۹۴۵()۳۳۲۲۴۶۳ و ۵۲۷۹۴۰ (
)۳۳۲۲۴۵۶ و ۵۲۷۹۳۳( )۳۳۲۲۴۴۳ و ۵۲۷۹۳۰( )۳۳۲۲۴۳۰ و ۵۲۷۹۱۶(

)۳۳۲۲۴۱۶ و ۵۲۷۹۰۹()۳۳۲۲۴۱۳ و ۵۲۷۸۹۸()۳۳۲۲۴۰۱و۵۲۷۸۸۷ (
)۳۳۲۲۳۹۴ و ۵۲۷۸۷۷( )۳۳۲۲۳۶۷ و ۵۲۷۸۵۹(

قطعه دوم : 
)۳۳۲۲۱۰۶ و ۵۲۷۶۸۸()۳۳۲۲۱۳۴ و ۵۲۷۷۳۲ ( )۳۳۲۲۱۲۹ و ۵۲۷۷۲۵(  

)۳۳۲۲۱۲۷و ۵۲۷۷۱۶()۳۳۲۲۱۰۵ و ۵۲۷۶۸۹()۳۳۲۲۱۴۱ و ۵۲۷۷۲۴ (
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)۳۲۱۳۸۲۰و۶۳۶۸۲۶()۳۲۱۳۸۲۶و۶۳۶۸۷۳(

)۳۲۱۳۷۹۳و۶۳۶۸۷۷()۳۲۱۳۷۸۸و۶۳۶۸۳۳(
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)۳۲۳۱۳۴۱و۴۶۴۷۳۷()۳۲۳۱۳۳۰و۴۶۴۷۸۵(
)۳۲۳۱۳۷۸و۴۶۴۷۸۴()۳۲۳۱۳۸۶و۴۶۴۷۳۶(

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان                   

نوبت اول

بحران کم آبی را جدی بگیریم


