
سیمان ممتازان کرمان،واحد نمونه کار کشور شد
رییس جمهور در سـی امین جشـنواره قدردانـی از کارگران، 
بـه  را  نمونـه کار کشـور  واحـد  تندیـس  و  تقدیـر  لـوح 
 مدیرعامـل شـرکت سـیمان ممتـازان کرمـان اعطـا کـرد.

در ایـن مراسـم از ۲۹ کارگـر و مدیـر واحدهـای تولیـدی و 
صنعتـی نمونـه کشـور در بخش هـای مختلـف تجلیل به 
عمـل آمـد و شـرکت سـیمان ممتـازان کرمـان بـه عنوان 

 یکـی از واحدهـای نمونـه کارگـری کشـور معرفـی شـد.
رئیـس جمهـوردر ایـن جشـنواره، قـدرت دولـت را نتیجه 
پشـتیبانی مـردم و تـاش کارگـران خوانـد و بـا اشـاره به 
صادرات غیرنفتی 40 میلیارد دالری کشور تاکید کرد: دولت، 
کارفرمایـان، کارگـران، کارآفرینـان و بخش هـای مختلـف 
 تولیـدی جامعـه امـروز بـار سـنگین تری بـر دوش دارند.

حجت االسـام و المسـلمین دکتر حسـن روحانی با بیان 
اینکـه بـرای حفـظ ارزش پـول یـا باید قیمـت ارز خارجی 
کاهـش یابـد و یـا ارز بیشـتری بـه دسـت آوریـم، گفت: 
در زمینـه کـم شـدن نیـاز بـه ارز، کارگـران، کارفرمایـان و 
تولیدکننـدگان کار بزرگـی انجـام می دهنـد و بخشـی از 
نیازهای جامعه توسـط شـما قشـر عزیز برطرف می شـود 
از بخش هـا تبدیـل بـه صادرکننـده  و امـروز در برخـی 

شـده ایم.

چرا کاهش نرخ ارز 
خبر خوبی نیست؟
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یـادم  هسـت، وقتـی قطعنامـه ۵۹۸ از سـوی ایـران پذیرفته شـد، 
یعنـی ایـران و عـراق صلـح را قبول کردنـد، چهار صراف عربسـتانی 
 در دوبـی شـروع بـه خریـدن و جمـع کـردن تومـان ایـران کردنـد.
آنهـا بی محابـا دالر و درهـم می فروختنـد و تومـان مـی خریدنـد، 
حتـی بـا لنـج بسـته بنـدی هـای بـزرگ تومـان را کـه گونـی پیـچ 
آن  در  مـن  مـی کردنـد،  منتقـل  خـود  انبارهـای  بـه  بـود  شـده 
انقـدر بـه  زمـان متعجـب بـودم، نمی دانسـتم ایـن آقایـان چـرا 
تومـان عاقـه منـد شـده اند، متاسـفانه دولـت وقـت هـم بـه جای 
مدیریـت قیمـت ارز، تسـلیم ایـن ترفنـد شـده و نه تنهـا بر خاف 
جهـت آنهـا بـه تزریـق تومـان و خریـد ارز نمـی پرداخـت بلکـه بـا 
هماهنـگ شـدن نادانسـته بـا آن دشـمنان حیله گـر، بـه تزریـق 
 بیـش از تقاضـای ارز و تقویـت مصنوعـی تومـان دامـن می زدنـد.

هـم سـن و سـال های مـن بـه خاطـر دارنـد کـه در مـدت کوتاهی 
دالر کـه بـه بیـش از ۱40 تومـان هم رسـیده بـود به زیـر ۱00 تومان 
و بعـد از مـدت کوتاهـی حتـی زیـر ۵0 تومـان هم رسـید.مرتجعان 
منطقـه بـه خصـوص عربسـتان، شـاید هـم بـا هماهنگی بـا ایادی 
دیگـر اسـتکبار در آن زمـان تصمیـم گرفتنـد بـرای ضربـه زدن بـه 
تومـان  نـرخ  تقویـت مصنوعـی  بـه  مـا  اسـامی  اقتصـاد کشـور 
بپردازنـد و البتـه بعـد از مدتـی ریـال ایـران را که خودشـان به طور 
مصنوعـی بـاال بـرده بودنـد بـه شـدت زمیـن زدند. بـه ایـن ترتیب 
همانطـور کـه در کمتـر از شـش مـاه قیمـت دالر بـه زیـر ۵0 تومان  
رسـید در ظـرف مدتـی کوتاه تـر بـاز بـه بـاالی ۱۳0 تومان برگشـت.

انس طا         ۱.۲76.۲۱0

مثقال طا     ۱۸.۳۱0.۲۵0

گرم طای ۱۸  4.۲۳۲.۱۹۲

گرم طای ۲4   ۵.6۲7.۲00

بهار آزادی      46.۹00.000

امامی          4۵.۹00.000

نیم       ۲6.4۸0.000

ربع         ۱6.۹۸0.000

گرمی       ۹.۸00.000

دالر             ۱۳7.۳۹0

یورو         ۱۵6.۲00

درهم          ۳۸.۳۵۹

لیر ترکیه           ۲۳.4۲۳

دالر استرالیا      ۹7.۸4۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 20 تا  30دنبال کنید

فرمان رییس جمهور برای رونق اقتصادی 
بر اساس دستور  رییس جمهور، تمامی دستگاه های اجرایی باید در جهت رونق فعالیت های اقتصادی، اقدام کنند

اسـت  اهدافـی  از  یکـی  جانـوری  گونه هـای  حفـظ 
اسـت. افتـاده  آن  فکـر  بـه  دیـر  خیلـی  بشـر  کـه 
دهنـده  نشـان  کـه  جانـوری  ازگونه هـای  بسـیاری 
تنـوع حیـات بـر روی کـره زمیننـد امـروزه تبدیـل بـه 
جهـان  کشـورهای  از  شده اند. دربسـیاری  خاطـره 
انقراضنـد. حـال  در  حیوانـات  از  خاصـی   گونه هـای 
در ایـران نیز چنین وضعی حکم فرماسـت و بسـیاری 
از گونه هـا ماننـد شـیر و ببـر بـه دلیل شـکار بـی مورد 
ماننـد  گونه هـا  از  دیگـر  بسـیاری  و  شـده  منقـرض 
روباه هـای ایرانـی نیـز در حـال انقـراض  هسـتند. بـه 
گفتـه جلیـل ایمانـی که یـک متخصص بوم شناسـی 
و مدیریـت تنـوع زیسـتی اسـت، وضعیـت جمعیتـی 
روباه هـای ایران مناسـب نیسـت و بـرای ادامه زندگی 
و بقـا بـه حمایـت نیـاز دارند. آن  طـور کـه او بـه ایرنـا 
گفتـه، در ایـران 4 گونـه روبـاه معمولـی، شـاه روبـاه، 
روبـاه شـنی و روبـاه ترکمـن زیسـت می کنـد کـه در 

وضعیـت مناسـبی قـرار ندارند.
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همه الواح هخامنشی 
را به ایران نمی دهند؟
بعد از گذشت بیش از یک سال از 

رأی موافق دادگاه عالی آمریکا برای 
بازگرداندن همه الواح هخامنشی به 

ایران، اکنون دفتر کنترل دارایی های 
خارجی امریکا،مجوز بازگرداندن کمتر 

از 2000 لوح هخامنشی را به ایران 
صادر کرده است.

ضرورت استفاده از 
ظرفیت دیپلماسی 

برای مبارزه با ملخ ها
عضو هیات رئیسه کمیسیون 

کشاورزی مجلس، گفت: از راه 
دیپلماسی می توانیم با کشور 

عربستان ارتباط برقرار کنیم تا برای 
مقابله با ملخ صحرایی اقدامات 

جدی تری را داشته باشند.
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یادداشت  مهمان
اصغر سمیعی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1453

سه شنبه 31 اردیبهشت 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی: وضعیت جمعیتی روباه های 
ایران مناسب نیست و برای ادامه 
زندگی و بقا به حمایت نیاز دارند.

روباه ها برای بقا 

 نیاز به حمایت دارند
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کشف بقایای معماری دوران 
تاریخی و اسالمی

نخستین فصل کاوش باستان شناختی در تپه باستانی 
کوشکله شهرستان سقز، منجر به کشف تاریخی شد

ظریف خطاب به ترامپ:

هرگز یک ایرانی را 
تهدید نکن

فراخـوان 
شماره 98/5/ف 

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر (سـهامی عام) در نظـر دارد "بومی سـازی و سـاخت کابل 
6 کیلـو ولـت مربـوط به دسـتگاه های شـاول معـدن"  خـود را از طریـق فراخـوان عمومی به 
شـركت هـا ی واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. لـذا كلیـه متقاضیـان میتواننـد جهت اخذ اسـناد 
فراخـوان به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR مراجعه و اسـناد مذکور را از قسـمت تأمین 
كننـدگان و مشـتریان - مناقصـه هـا دانلـود نماینـد. مهلت تحویل پـاكات سـاعت 9 الی 14 
روز دوشـنبه مـورخ 98/03/06 در محـل دفتركمیسـیون معامالت مجتمع و یـا دبیرخانه دفتر 

مدیریت قراردادها و معامالتمرکـزی تهران می باشـد.
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

نوبت دوم

قاسم احمدی- شهردار قلعه گنج

1 – ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی بـه مبلـغ 1/000/000/000 ریـال یـا واریز 
نقـدی بحسـاب 0105606769009 نـزد بانـک ملی بنام شـهرداری قلعه 

گنج بابـت شـرکت در مناقصه
2 - هزینه درج آگهی هر دو نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد

3- آخریـن مهلـت دریافت اسـناد و تحویل پاکات پیشـنهادی هفت روز 
پـس از درج آگهـی نوبت دوم می باشـد

4 – مبلـغ سـپرده برندگان نفرات اول تا سـوم تا انجام تشـریفات قانونی 
و انعقـاد قـرارداد مسـترد نخواهد شـد و در صـورت انصراف هـر یک از 

برنـدگان سـپرده آنـان به ترتیب و به اسـتناد ماده 8 آئیـن نامه مالی 
شـهرداریها ضبـط می گردد

5 – بـه پیشـنهادات مخـدوش و خـط خـورده و ناقـص ترتیـب اثـر داده 
شـد نخواهد 

6 – سایر جزئیات و اطالعات الزم در اسناد مناقصه قید شده است 
7 - شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

8 – جلسـه کمیسیون معامالت جهت بازگشـایی پاکات در تاریخ 98/3/9 
سـاعت 10 صبح در محل دفتر شـهردار می باشد . 

آگهی مناقصه عمومی )دومرحله ای(
شهرداری قلعه گنج

شــهرداری قلعــه گنــج در نظــر داردجهــت اجــرای عملیــات  زیــر ســازی و آســفالت بلــوار جمهــوری حــد فاصــل میــدان امــام حســین )ع( تــا 
میــدان ولیعصــر هــر دو الیــن شــامل مخلــوط ریــزی، آب پاشــی و کوبیــدن بــه ضخامــت هــر الیــه 15 ســانتی متــر بــا تراکــم 100  درصــد و آســفالت گرم  
بــه ضخامــت 5 ســانتی متــر پــس از کوبیدگــی بــا میــزان حداقــل 50 کیلوگــرم قیــر در هــر تــن آســفالت گــرم بــا اعتبــاری بــه مبلــغ 20/000/000/000 ریــال 

از محــل درآمدهــای عمومــی داخلــی شــهرداری انجــام دهــد.
لذا از کلیه پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط که دارای رتبه بندی و صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده دعوت بعمل می آید 

جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند .

شرایط شرکت در مناقصه : 

قاسم احمدی- شهردار قلعه گنج

نوبت دوم

1 – ارائـه ضمانـت نامـه بانکی بـه مبلـغ 2/600/000/000 ریال یـا واریز 
نقـدی بحسـاب 0105606769009 نزد بانک ملی بنام شـهرداری قلعه گنج 

بابت شـرکت در مناقصه
2 - هزینه درج آگهی هر دو نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد

3 -  آخرین مهلت دریافت اسـناد و تحویل پاکات پیشـنهادی هفت روز 
پـس از درج آگهی نوبت دوم می باشـد 

4 – مبلـغ سـپرده برندگان نفرات اول تا سـوم تا انجام تشـریفات قانونی 
و انعقـاد قـرارداد مسـترد نخواهـد شـد و در صـورت انصـراف هـر یـک از 

برنـدگان سـپرده آنـان به ترتیب و به اسـتناد ماده 8 آئیـن نامه مالی 
شـهرداریها ضبط مـی گردد

5 – بـه پیشـنهادات مخـدوش و خـط خـورده و ناقـص ترتیـب اثـر داده 
شـد نخواهد 

6 – سایر جزئیات و اطالعات الزم در اسناد مناقصه قید شده است 
7 - شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

8 – جلسـه کمیسیون معامالت جهت بازگشـایی پاکات در تاریخ 98/3/9 
سـاعت 10 صبح در محل دفتر شـهردار می باشد . 

آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای (
شهرداری قلعه گنج

شــهرداری قلعــه گنــج در نظــر داردجهــت بهســازی ، زیــر ســازی و آســفالت کلیــه مســیرهای حفــاری شــده توســط شــرکت گاز در ســطح شــهر و 
محــالت بــه طــول 248 کیلومتــر و بــا عرضهــای 70 و 90 ســانتی مترکــه زیــر ســازی شــامل مخلــوط ریــزی، آب پاشــی و کوبیــدن بــه ضخامــت هــر 

الیــه 15 ســانتی متــر بــا تراکــم 100  درصــد و آســفالت گــرم  بــه ضخامــت 5 ســانتی متــر پــس از کوبیدگــی بــا میــزان حداقــل 50 کیلوگــرم قیــر در هــر تــن 
آســفالت گــرم بــا اعتبــاری بــه مبلــغ 52/000/000/000ریــال از محــل درآمدهــای عمومــی داخلــی شــهرداری انجــام دهــد.

لــذا از کلیــه پیمانــکاران و شــرکتهای واجــد شــرایط کــه دارای رتبــه بنــدی و صالحیــت از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی بــوده دعــوت بعمــل مــی آیــد 
جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری مراجعــه و اســناد مناقصــه را دریافــت نماینــد .

شرایط شرکت در مناقصه : 

آگهی مناقصه عمومی
شـهرداری اختیار آباد در نظر دارد انجام کلیه امورات خدماتی، پشـتیبانی، فنی و اداری خود را شـامل : تنظيف معابر، آبیاری درختان 

و نگهـداری پـارک و فضاهای سـبز شـهری ، جمع آوری و حمـل زباله های شـهروندان از درب منازل تا محل بازیافـت )واقع در کیلومتر 10 
ابتـدای جـاده کوهپایـه( ونگهبانی و پیش خدمتی سـاختمان های اداری و انجام کلیه امورات غسـالخانه و اپراتوری و فروشـندگی جایگاه 
CNG و اجرائیـات سـاختمان بـه مدت یکسـال شمسـی )12 ماه( از تاریـخ ) 98/2/1 لغایـت 99/1/31(به طور یکجا و بـه صورت حجمی به 

شـرکت هـای خدماتی واجد شـرایط و دارای مجوز رسـمی از اداره کل تعـاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق مناقصـه عمومی واگذار نماید.

شهرداری اختیار آباد

نوبت دوم

لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط و دارای رزومه کاری و حسن سابقه کاری و بیمه ای دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر نوبت دوم 
این آگهی حداکثر به مدت یک هفته )7( روز جهت دریافت اسناد مناقصه و اطالع از شرایط و جزئیات کار به شهرداری اختیار آباد

)امور مالی /امور قراردادها( به آدرس اختیار آباد خیابان شریعتی مراجعه نمایند. 
ضمنا هزینه های چاپ دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشند.
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از همکاری ها در اجرای »یک کمربند- یک راه« استقبال می کنیمپیام خبر
سفیر کشورمان در پکن در مقاله ای برای یک نشریه چینی با تاکید بر این که جمهوری اسامی 
ایران برای همکاری های »یک کمربند یک راه« اهمیت فراوانی قائل است، تاکید کرد، ایران به 
این ابتکار به عنوان چارچوبی کاربردی نه تنها در جهت منافع خود بلکه برای توسعه و پیشرفت کل 
مناطق نگاه می کند

لنا
:ای

س
عک

فرمان رییس جمهور برای رونق اقتصادی 
بر اساس دستور  رییس جمهور، تمامی دستگاه های اجرایی باید در جهت رونق فعالیت های اقتصادی، اقدام کنند

دستور روحانی  برای رونق فعالیت های اقتصادی، آموزشی و فرهنگی

حجــت االســام و المســلمین »حســن 
روحانــی« بــه دســتگاه هــای اجرایــی 
ــرای تســهیل فرآینــد  ــا ب دســتور داد ت
ــی و خارجــی و  ســرمایه گــذاری داخل
رفــع موانــع آن بــه ویــژه در زمینــه 
مقــررات زایــد و دســت و پاگیــر و 
ــان  غیرضــرور و جــذب ســرمایه ایرانی
مقیــم خــارج از کشــور و همچنیــن 
ــه  ــای اقتصــادی ب ــگاه ه ــذاری بن واگ
بخــش غیردولتــی بــه طــور جــدی 

ــد. ــریع کنن تس
ــس  ــتور ریی ــاس دس ــن براس همچنی
جمهــوری، ســازمان میــراث فرهنگــی، 
بــا  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
توجــه بــه وضعیــت بــارش هــا در 

شــرایط  تامیــن  و  جــاری  ســال 
مناســب بــرای جــذب گردشــگر در 
اقــدام  گردشــگری  توســعه  زمینــه 

کنــد.
ــاد  ــی، وزارت جه ــتور روحان ــق دس طب
جهــت حصــول  در  هــم  کشــاورزی 
اساســی  محصــوالت  در  خودکفایــی 
در  آنهــا  تولیــد  بــرای  کشــاورزی 
داخــل یــا در صــورت ضــرورت تولیــد 
ــدام  ــایه اق ــورهای همس ــق کش از طری

ــد. کن
ــس  ــتور ریی ــا دس ــن ب ــر ای ــزون ب اف
آمــوزش  وزارتخانه هــای  جمهــوری، 
و  تحقیقــات  علــوم،  و  پــرورش  و 
فنــاوری بایــد بــا کاهــش ســاعات 

بــرای  نظــری  صــرف  آموزش هــای 
و  عملــی  مهارت هــای  آمــوزش 
آموزشــی  مراکــز  در  آنهــا  توســعه 

اقــدام کننــد.
تمامــی  دســتور،  ایــن  براســاس 
ــدا  ــه ص ــی از جمل ــتگاه های اجرای دس
ــران  ــامی ای ــوری اس ــیمای جمه و س
بایــد در جهــت رونــق فعالیت هــای 
و  فرهنگــی  و  آموزشــی  اقتصــادی، 
ــات الزم  ــتغالزایی اقدام ــن اش همچنی

را انجــام دهنــد.

تصویــب 3 مصوبه در حمایت 
تولیدکنندگان از 

 افزایــش تولیــدات نشــانه ای از رونــق 
اقتصــادی اســت و یکــی از مســیرهای 

بهبــود تولیــد، رفــع موانــع پیــش روی 
ــتا،  ــن راس ــت در همی ــم اس ــن مه ای
دبیــر ســتاد تســهیل و رفــع موانــع 
تولیــد از تصویــب ســه مصوبــه جدیــد 
ــت از  ــرای حمای ــوا ب توســط ســران ق
ــر داد. ــدگان و صنعتگــران خب تولیدکنن

ــر  ــن خب ــام ای ــا اع ــی« ب ــم زال »میث
گفــت: براســاس مــاده ۱67 قانــون 
مالیات هــای مســتقیم کــه تصویــب 
ــه  ــاز ب ــدی مج ــای تولی ــد، بنگاه ه ش
ــه  ــی از ۳ ب ــای بانک ــیط بدهی ه تقس
ــر  ــون منج ــن قان ــدند. ای ــال ش ۵ س
بنگاه هــای  از  بســیاری  می شــود 
تولیــدی کــه تــا امــروز بدهی هــای 
تکلیــف  تعییــن  را  شــأن  مالیاتــی 
نکــرده بودنــد، ایــن کار را انجــام دهنــد 
ــا تعییــن تکلیــف بتواننــد حســاب  و ب
داد:  ادامــه  وی  بگیرنــد.  مالیاتــی 
بــا مصوبــه جدیــد، محدودیت هــای 
اعمــال شــده در مــاده ۱۸6 قانــون 
ایــن  بــرای  مســتقیم  مالیات هــای 
آنهــا  و  می شــود  منتفــی  بنگاه هــا 
می تواننــد پــس از دریافــت مفاصــا 
بازرگانــی  کارت  مالیاتــی  حســاب 
ــی  ــات بانک ــد و از خدم ــأن را تمدی ش
اســتفاده کننــد. همچنیــن بــا ثبــت 
ــر و  ــر تغیی ــد پیگی ــرکت ها می توانن ش
ــران شــوند.  تحــول ســهامداران و مدی
طبــق اعــام وزارت صنعــت، معــدن 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــارت، وی ب و تج
ــام  ــع نظ ــت قاط ــات حمای ــن مصوب ای
ــدگان اســت،  ــران و تولیدکنن از صنعتگ
پیشــنهادی  موضــوع  دیگــر  افــزود: 
ســتاد، تجدیــد ارزیابــی بــود. ایــن 
ــون بودجــه  ــه تبصــره ۱0 قان مبحــث ب

طبــق  می شــود.  مربــوط   ۹7 ســال 
کــه  شــرکت هایی  جدیــد  مصوبــه 
حائــز شــرایط ایــن تبصــره باشــند 
تــا پایــان ســال ۹۸ می تواننــد بــا 
ــی خودشــان و  ــی دارای ــد ارزیاب تجدی
ــأن را  ــرمایه ش ــی س ــت مالیات معافی
ــه  ــا اشــاره ب ــی ب ــد. زال ــش دهن افزای
ــش  ــرای افزای ــه ب ــن مصوب ــه ای اینک
ــکان  ــدی ام ــای تولی ــرمایه بنگاه ه س
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــی اس ــیار خوب بس
بنــگاه  یــک  دارایــی  ارزش  وقتــی 
تســهیات  اســت،  پاییــن  تولیــدی 
می گیــرد. تعلــق  آن  بــه  متناســب 

ارزش  بخواهــد  بنــگاه  ایــن  اگــر 
ــد  ــد، بای ــش ده ــی اش را افزای دارای
ــن  ــه همی ــد. ب ــت کن ــات پرداخ مالی
ــد  ــدی از تجدی ــای تولی ــل بنگاه ه دلی
ارزیابــی و افزایــش ســرمایه منصــرف 
ــه  ــر ب ــت، منج ــن معافی ــوند. ای می ش

تحقــق ایــن امــر می شــود.
ــران  ــه س ــه جلس ــومین مصوب وی س
عنــوان  اجراییه هــا  تعویــق  را  قــوا 
ــع  ــهیل و رف ــتاد تس ــت: س ــرد و گف ک
ــی از  ــنهاد داد برخ ــد پیش ــع تولی موان
اجراییه هــای بانکــی و ســازمان های 
خدماتــی همچــون تأمیــن اجتماعــی، 
گاز، بــرق و… مشــروط بــه تأییــد 
ــا  ــگاه ب ــتغال بن ــد و اش ــه تولی برنام
ــال  ــک س ــدت ی ــه م ــتاد ب ــوز س مج
ســتاد  دبیــر  بیفتــد.  تعویــق  بــه 
ــار  ــد اظه ــع تولی ــع موان ــهیل و رف تس
ایــن  ابــاغ  بــا  امیــدوارم  کــرد: 
ــا  ــای آنه ــدی از مزای ــات، بهره من مصوب
ــش از گذشــته  ــات مشــابه بی و اقدام
اشــتغال  و  تولیــد  رونــق  شــاهد 

باشــیم.

قانــون حمایت از تولید و 
اشتغال اصالح می شود

رئیــس  کاتــب«  »غامرضــا 
فراکســیون تولیــد و اشــتغال مجلــس 

اشــاره  بــا  نیــز  اســامی،  شــورای 
ــت از  ــون حمای ــاح قان ــرح اص ــه ط ب
تولیــد و اشــتغال پایــدار در مناطــق 
ــش  ــت: پی روســتایی و عشــایری، گف
نویــس طــرح رونــق تولیــد و اشــتغال 
ــتغال  ــد و اش ــیون تولی ــط فراکس توس
تهیــه شــده ، هماهنگــی الزم بــا وزرای، 
صنعــت، معــدن و تجــارت، تعــاون، کار 
جهادکشــاورزی،  اجتماعــی،  رفــاه  و 
امــام  فرمــان  اجرایــی  ســتاد 
مناطــق  معاونــت  خمینــی)ره(، 
محــروم ریاســت جمهــوری و بنیــاد 
صــورت  جانبــازان  و  مســتضعفان 

گرفتــه اســت.
ــد و اشــتغال  ــس فراکســیون تولی رئی
بیــان  اســامی  شــورای  مجلــس 
ــا  ــم ب ــددی ه ــاتی متع ــت: جلس داش
ــای  ــتگاه ه ــی، دس ــای حاکمیت نهاده
بنــا  برگــزار شــد،  تاکنــون  اجرایــی 
ــور  ــا حض ــرح را ب ــن ط ــه ای ــم ک داری
ــامی و  ــورای اس ــس ش ــت مجل ریاس
ــای  ــئوالن نهاده ــه و مس وزرای مربوط
حاکمیتــی مــورد بررســی قــرار دهیــم 
بــرای  نهایــی  هماهنگــی  از  بعــد  و 
تصویــب بــه صحــن علنــی ارســال 

کنیــم.
ــس  ــار در مجل ــردم گرمس ــده م نماین
دهــم شــورای اســامی اظهــار داشــت: 
ــن شــده  ــاده تدوی ــن طــرح در 6 م ای
اســت کــه تکالیفــی بــرای دولــت دارد 
تــا حداقــل ۳00 هــزار فرصــت شــغلی 
ــق  ــتا از طری ــزار روس ــل ۱0 ه در حداق
ــد.  ــاد کن ــتغال ایج ــی اش ــورای عال ش
وی افــزود: همچنیــن بانــک هــا و 
ــدند  ــف ش ــل مکل ــای عام ــدوق ه صن
ــدوق توســعه  ــع صن ــاز پرداخــت مناب ب
حداقــل  و  کننــد  تضمیــن  را  ملــی 
از  قانــون  موضــوع  منابــع  معــادل 
صــورت  بــه  و  خــود  منابــع  محــل 

تلفیقــی تســهیات اعطــا کننــد.

ــکا در بغــداد مدعــی شــد  ســفارت آمری
ــد  ــه پایبن ــن نکت ــه ای ــن کشــور ب ــه ای ک
ــرای  ــراق ب ــه از خــاک ع ــود ک خواهــد ب
حملــه بــه کشــورهای همســایه اســتفاده 
بــا  دربغــداد  آمریــکا  نکند.ســفارت 
صــدور اطاعیــه ای اعــام کــرد کــه 
واشــنگتن، بغــداد را یکــی از شــرکای 
ــد  ــی دان ــه م ــود در منطق ــردی خ راهب
ــود  ــت وج ــز اهمی ــر و نی ــن ام ــر ای و ب
دارای  و  ثبــات  بــا  قــوی،  دولتــی 
حاکمیــت و مســتقل در ایــن کشــور 

پایبنــد اســت.
اطاعیــه افزود:آمریــکا به عــزم نیروهای 
ــان  ــت از ج ــرای حفاظ ــراق ب ــی ع امنیت
ــان دارد.  ــاع خارجی(اطمین ــراد )و اتب اف
ــش  ــنگتن داع ــه، واش ــاس اطاعی براس
را)همچنــان( تهدیــدی بــرای عــراق مــی 
ــی  ــای عراق ــا نیروه ــکاری ب ــد و هم دان
ــوزش  ــور مستشــاری، آم ــب ام را در قال
ــر  ــه ب ــی در راســتای غلب ــز نظام و تجهی

داعــش ادامــه مــی دهــد. 
ســفارت آمریــکا در بغــداد همچنیــن 

بــه  واشــنگتن  پایبنــدی  مدعــی 
راهبردی')امضــا  'چارچــوب  توافقنامــه 
ــان دو کشــور در ســال ۲0۱۱ (  شــده می
ــاک  ــت اســتفاده از خ ــه ممنوعی از جمل
ــر  ــه کشــوری دیگ ــه ب ــرای حمل ــراق ب ع

ــت.  ــده اس ش

اســت  کــرده  خاطرنشــان  اطاعیــه 
ــن  ــکا ای ــود' کاردار آمری ــوی ه ــه 'ج ک
ــدار امــروز خــود  ــان دی ــارات را جری اظه
بــا ژنــرال 'رائــد شــاکر جــودت' فرمانــده 
پلیــس فــدرال عــراق در محــل ایــن 

فرماندهــی بیــان کــرده اســت.

از خاک عراق برای تعدی به 
همسایگان استفاده نمی کنیم

وزیر امورخارجه آلمان:
به زودی با ایران مذاکره می کنیم

وزیــر امــور خارجــه آلمــان بــار دیگــر بــر اهمیــت لــزوم حفــظ برجــام تاکیــد 
کــرد و گفــت:در هفته هــای آینــده بــا ایــران مذاکــره خواهــد شــد.

بــه گــزارش ایلنــا بــه نقــل از آسوشــیتدپرس،»هایکو مــاس« وزیــر امورخارجه 
آلمــان بــار دیگــر بــا تاکیــد بــر لــزوم حفــظ برجــام گفــت: دربــاره ایــران بــا 
»مایــک پمپئو«و»ســرگئی الوروف« صحبــت کــرده ام حفــظ توافــق هســته ای 
بــا ایــران مهــم اســت و اگــر ایــران از توافــق هســته ای بــا ایــران خــارج شــود، 

غنی ســازی اورانیــوم را ادامــه خواهــد داد.
ــران  ــا ای ــده ب ــای آین ــه در هفته ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــه آلم ــر خارج وزی
مذاکــره خواهــد شــد، مدعــی شــد: مــا بــه ایــران اعتمــاد نداریــم. زیــرا آنهــا 
می خواهنــد ســاح هســته ای داشــته باشــد و مــا بــا برجــام توانســتیم مانــع 
دســتیابی ایــران بــه ســاح هســته ای شــویم. بــدون توافق، شــرایط ســخت تر 
از زمانــی اســت کــه توافــق وجــود دارد و بــدون ایــن توافــق امنیــت بــرای مــا 

ــد. ــده بمان ــم برجــام زن ــا می خواهی ــا کــم می شــود. م و اروپ
وی در ادامــه بــه افزایــش تنش هــا میــان ایــران و آمریــکا در روزهــای اخیــر 
اشــاره کــرد و گفــت: می خواهیــم از وقــوع هــر حادثــه ای در روزهــای آینــده کــه 

اوضــاع را متشــنج تر می کنــد، جلوگیــری کنیــم.

مجلس

دولت

سیاست

سیاست

۶ میلیون ایرانی کارت اهدای عضو دارند

تاثیرهمکاری های منطقه ای و استانی درتوسعه ظرفیت ها

ظریف : هرگز یک ایرانی را تهدید نکن

عدم تعهدات برجامی ایران،هزینه های اروپا را زیاد می کند

نماینـــده کمســـیون بهداشـــت 
مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا 
بیـــان اینکـــه امـــروز در حـــدود 
ـــدای  ـــی کارت اه ـــون ایران 6 میلی
عضـــو دارنـــد، گفـــت: پیـــش از ایـــن زمینـــه و بســـتر 
اهـــدای عضـــو در حـــدود ۵ درصـــد در کشـــور فراهـــم 
بـــود کـــه ایـــن بســـتر امـــروز بـــه بـــاالی 70 درصـــد 
ــتری باقیســـت. ــای کار بیشـ ــوز جـ ــیده ولـــی هنـ رسـ
ـــت  ـــفا و بزرگداش ـــن ش ـــم جش ـــت در مراس ـــی نوبخ عل
ـــگاه  ـــی« در دانش ـــدای زندگ ـــدای عضو،اه ـــی »اه روز مل
ـــی  ـــه برخ ـــاره ب ـــا اش ـــتی ب ـــهید بهش ـــکی ش ـــوم پزش عل
ـــه تاریخچـــه اهـــدای عضـــو در کشـــور،  ـــوط ب ـــات مرب روای
ـــال  ـــار در س ـــن ب ـــران اولی ـــه در ای ـــد کلی ـــوان کرد:پیون عن

۱۳47 در شـــیراز انجـــام شـــد و بعـــد از آن ۱00 مـــورد 
ـــا رفتـــن بســـیاری  دیگـــر انجـــام شـــد و بعـــد از انقـــاب ب
ـــخت  ـــداری س ـــوزه مق ـــن ح ـــور کار در ای ـــاء از کش از اطب
ـــل  ـــر فاض ـــال ۱۳6۳ دکت ـــه در س ـــن رابط شـــد. در همی
وزیـــر وقـــت بهداشـــت بـــه دلیـــل تنگناهـــای ایجـــاد 
شـــده در رابطـــه بـــا بحـــث دیالیـــز نســـبت بـــه اخـــذ 
ـــی)ره(  ـــام خمین ـــزی از ام ـــی مـــرگ مغ فتـــوای تاریخ
ـــه  ـــود.وی ادام ـــر ب ـــی نظی ـــی ب ـــه فتوای ـــد ک ـــدام کردن اق
ــکیل  ــد تشـ ــی پیونـ ــورای عالـ ــال آن شـ ــه دنبـ داد: بـ
ـــرگ  ـــون م ـــب قان ـــرای تصوی ـــات الزم ب ـــه اقدام ـــد ک ش
ـــرد  ـــی ک ـــان را ط ـــورای نگهب ـــه ش ـــذ تاییدی ـــزی و اخ مغ

و در نهایـــت قانـــون آن نیـــز تصویـــب شـــد.

بیـــن  گفت:همکاریهـــای  کشـــور  وزیـــر 
ـــت  ـــد در جه ـــی توان ـــه ای و اســـتانی م منطق
ـــه ای  ـــای ملی،منطق رشـــد و توســـعه ظرفیته
ـــی«در  ـــی فضل ـــر باشـــد.»عبدالرضا رحمان موث
جلســـه کارگـــروه منطقـــه 3 اظهـــار داشـــت:در 
ـــق تکلیفـــی کـــه در برنامـــه شـــده و اقداماتـــی کـــه در وزارت  ایـــن جلســـه طب
ـــد 9  ـــرر ش ـــت مق ـــه اس ـــکل گرفت ـــه ش ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــور و س کش
ـــا  ـــف داشـــته باشـــیم و ب ـــای مختل ـــه در کشـــور متشـــکل از اســـتان ه منطق
ـــات در  ـــا و اقدام ـــه ریزیه ـــی از برنام ـــه ای خیل ـــای منطق ـــه ظرفیته ـــه ب توج
ـــا هـــم انجـــام دهیـــم. وی  حـــوزه اقتصادی،تولیـــدی، اشـــتغال و تجـــارت را ب
ـــت  ـــدان اس ـــتان و هم ـــاه، لرس ـــام، کرمانش ـــامل ای ـــه 3 ش ـــه داد:منطق ادام
و در ایـــن نشســـت کـــه دومیـــن جلســـه ای اســـت کـــه تشـــکیل شـــد 
ـــای  ـــکاری ه ـــتم هم ـــد هس ـــد. معتق ـــه ش ـــی گرفت ـــیار خوب ـــات بس تصمیم
ـــد در جهـــت رشـــد و توســـعه ظرفیـــت  بیـــن منطقـــه ای و اســـتانی مـــی توان
ـــان  ـــور خاطرنش ـــد.وزیر کش ـــر باش ـــتانی موث ـــه ای و اس ـــی، منطق ـــای مل ه
ـــتان  ـــم اس ـــی توانی ـــارکت م ـــاد مش ـــق و ایج ـــات مناط ـــق امکان ـــا تلفی کرد:ب

ـــک  ـــم در ی ـــی توانی ـــا م ـــد دهیم.مث ـــم پیون ـــل به ـــکل مکم ـــه ش ـــا را ب ه
ـــل و... را داشـــته باشـــیم  ـــدات منســـوجات و مب ـــزرگ و تولی ـــازار ب ـــه، ب منطق
ـــه  ـــه صـــورت منطق ـــه شـــکل مشـــترک و گردشـــگری را ب ـــارت را ب ـــر تج و ام
ــات تصمیماتـــی  ــار داشـــت: در ایـــن جلسـ ــیم.وی اظهـ ــته باشـ ای داشـ
ـــه و  ـــام گرفت ـــور انج ـــی در کل کش ـــات آمایش ـــت، مطالع ـــده اس ـــه ش گرفت
ـــه  ـــی منطق ـــات تلفیق ـــب مطالع ـــز در قال ـــا نی ـــات آمایشـــی اســـتان ه مطالع
ـــه  ـــن جلس ـــرد: در ای ـــان ک ـــور خاطرنش ـــر کش ـــت. وزی ـــده اس ـــام ش ای انج
ـــرار  ـــت و ق ـــرار گرف ـــب ق ـــورد تصوی ـــد و م ـــرح ش ـــا مط ـــروژه ه ـــی از پ بخش
ـــا  ـــد ت ـــام دهن ـــی انج ـــترک کار کارشناس ـــکل مش ـــه ش ـــا ب ـــتان ه ـــد اس ش
گام هـــای بلنـــدی در ایـــن حـــوزه برداریم.رحمانـــی فضلـــی عنـــوان داشـــت:اگر 
ایـــن اتفـــاق بیفتـــد مـــی تـــوان در جهـــت خودکفایـــی و اســـتقال اقتصـــادی 
بیشـــتر و بـــه کارگیـــری منابـــع بـــا بهـــره وری بـــاال در حـــوزه مقاومـــت و 
اســـتقامت منطقـــه ای و ملـــی گام بلنـــدی برداشـــته شـــود. وی اضافـــه 
ـــدوارم  ـــت امی ـــی اس ـــتانی ومل ـــان اس ـــی، می ـــن بخش ـــوع بی ـــن موض کرد:ای
ـــتانی  ـــه ای واس ـــطح ملی،منطق ـــی در س ـــای اجرای ـــتگاه ه ـــک دس ـــا کم ب
ـــت. ـــدی اس ـــون کار جدی ـــرد چ ـــورت گی ـــکاری ص ـــا هم ـــتگاه ه ـــان دس می

ـــورمان  ـــه کش ـــور خارج ـــر ام وزی
پیـــام  بـــه  واکنـــش  در 
توییتـــری دونالـــد ترامـــپ، 
ادعـــای تهدیـــد آمیـــز وی را 
ــر  ــی بی تاثیـ ــای تاریخـ ــه واقعیت هـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
ـــرد  ـــه ک ـــکا توصی ـــور آمری ـــس جمه ـــه رئی ـــد و ب خوان
»هیـــچ وقـــت یـــک ایرانـــی را تهدیـــد نکنـــد.«

محمدجـــواد ظریـــف، وزیـــر امورخارجـــه کشـــورمان 
در پیامـــی توییتـــری نوشـــت: دونالـــد ترامـــپ بـــه 
ـــت  ـــزی دس ـــه چی ـــد دارد ب ـــی، امی ـــم ب ـــک تی تحری
یابـــد کـــه اســـکندر،چنگیز و دیگـــر متجاوزیـــن 

در آن نـــاکام بوده انـــد. ایرانیـــان هـــزاران ســـال 
همـــه  متجاوزیـــن  و  ایســـتاده اند  ســـربلند 
رفته انـــد. تروریســـم اقتصـــادی و رجزخوانی هـــا 
ــد داد. ــان نخواهـ ــران را پایـ ــی، ایـ ــرای نسل کشـ بـ
وی همچنیـــن گفت:هرگـــز یـــک ایرانـــی را تهدیـــد 
نکـــن. احتـــرام را آزمایـــش کـــن، جـــواب خواهـــد 

داد.
دونالـــد ترامـــپ در ادامـــه جنـــگ روانـــی علیـــه ایـــران 
ـــد  ـــران می خواه ـــری نوشـــت:»اگر ای ـــی توییت در پیام
بجنگـــد، ایـــن بـــه طـــور رســـمی پایانـــش خواهـــد 

ـــد«. ـــد نکنی ـــاره تهدی ـــکا را دوب ـــز آمری ـــود. هرگ ب

بین الملـــل  مســـائل  کارشـــناس  یـــک 
ـــه  ـــران ب ـــردن ای ـــل نک ـــت:  در صـــورت عم گف
ــای  ــود در حوزه هـ ــی خـ ــدات بین المللـ تعهـ
ـــا تروریســـم،مواد مخـــدر و  ـــارزه ب ـــف مب مختل
ـــای  ـــا هزینه ه ـــران، اروپ ـــه مهاج ـــاه دادن ب پن
زیـــادی بایـــد بپردازد.عباســـعلی منصـــوری آرانـــی کارشـــناس مســـائل 
بین الملـــل درخصـــوص اقـــدام اخیـــر ایـــران در واکنـــش بـــه بدعهدی هـــای 
ــته،اظهار  ــال گذشـ ــا در یکسـ ــدازه آنهـ طـــرف اروپایـــی و تعلـــل بیـــش از انـ
ـــوی  ـــه آن از س ـــه علی ـــانه ای ک ـــارهای رس ـــه فش ـــم هم ـــی رغ ـــت:ایران عل داش
ـــون  ـــه صـــورت می گیرد،تاکن ـــی منطق ـــی و عرب ـــکا و برخـــی کشـــورهای غرب آمری
ــات  ــن صلح،ثبـ ــرای تأمیـ ــیاری را بـ ــای بسـ ــی هزینه هـ ــطح بین المللـ در سـ
ــاه دادن  ــم و پنـ ــواد مخدر،تروریسـ ــا مـ ــارزه بـ ــای مبـ ــت در حوزه هـ و امنیـ
بـــه مهاجـــران کشـــورهای همســـایه کـــه گرفتـــار در مصیبت هـــای مختلفـــی 
بوده انـــد، پرداخـــت کـــرده اســـت.وی گفت:تحریم هـــای ناجوانمردانـــه علیـــه 
ــی  ــن بین المللـ ــه قوانیـ ــبت بـ ــا نسـ ــدات مـ ــت از تعهـ ــم نتوانسـ ــران هـ ایـ
ــه  ــد بـ ــواره پایبنـ ــه همـ ــان داد کـ ــران نشـ ــوری اســـامی ایـ ــد و جمهـ بکاهـ

ـــورها داده اســـت و  ـــر کش ـــه دیگ ـــه ب ـــی اســـت ک ـــی و تعهدات ـــررات بین الملل مق
ـــی  ـــس بین الملل ـــزارش آژان ـــه ۱4 گ ـــت ک ـــام اس ـــوع برج ـــم موض ـــداق آن ه مص
انـــرژی اتمـــی صحـــت فعالیت هـــای ایـــران را تأییـــد کـــرده اســـت.این در 
ـــازمان  ـــت س ـــورای امنی ـــم ش ـــو دائ ـــوان عض ـــه عن ـــکا ب ـــه آمری ـــت ک ـــی اس حال
ملـــل قطعنامـــه۲۲۳۱را بـــا خـــروج از برجـــام در اقدامـــی نـــادر نقـــض کـــرد.
ـــکا  ـــروج آمری ـــه از خ ـــی ک ـــا در یکســـال زمان ـــا از اروپ ـــار م منصـــوری افزود:انتظ
ـــعار و  ـــًا در ش ـــه صرف ـــی و ن ـــت عمل ـــه حمای ـــود ک ـــن ب ـــذرد ای ـــام می گ از برج
ـــه از  ـــران ک ـــر ای ـــند.اقدام اخی ـــته باش ـــام داش ـــران و برج مواضـــع سیاســـی از ای
ـــی  ـــی و مبتن ـــی، اصول ـــی صـــورت گرفت،منطق ـــت مل ـــی امنی ســـوی شـــورای عال
بـــر مقـــررات بین المللـــی بـــود چـــرا کـــه قابـــل قبـــول نیســـت یـــک کشـــور 
ـــی  ـــچ مزیت ـــش، از هی ـــه تعهدات ـــل ب ـــی و عم ـــرش محدودیت های ـــن پذی ضم
برخـــوردار نشـــود.این کارشـــناس مســـائل بین الملـــل تصریـــح کرد:خویشـــتن 
داری ایـــران نبایـــد باعـــث ایـــن شـــود کـــه اروپایی هـــا بـــه اشـــتباه تصـــور 
کننـــد کـــه مـــا نمی دانیـــم آنهـــا چـــه هزینه هایـــی را می تواننـــد در صـــورت 
ـــف  ـــای مختل ـــود در حوزه ه ـــی خ ـــدات بین الملل ـــه تعه ـــران ب ـــردن ای ـــل نک عم
ـــوند. ـــل ش ـــه مهاجران،متحم ـــاه دادن ب ـــدر وپن ـــواد مخ ـــا تروریســـم، م ـــارزه ب مب

رنا
 ای

س:
عک

عضوکمیسـیون قضائـی و حقوقـی مجلس گفـت: خصوصی  
سـازی بایـد متوقـف شـود تـا رویـه و مقـررات آن مـورد 
و  درآمدهـا  بـه  دیـوان محاسـبات  و  گیـرد  قـرار  بازنگـری 
رسـیدگی کند.محمدعلـی  دولتـی  شـرکت های  هزینه هـای 
پارلمانـی  معـاون  مسـتمر  حضـور  از  پورمختاردرمجلـس 
رئیـس جمهـور در مجلـس تشـکر کـرد و گفـت: امیدواریـم 
زمینـه ماقـات مجامـع نماینـدگان بـا رئیس جمهـور فراهم 
شـود زیـرا مسـائل مختلفـی بـرای طـرح در ایـن جلسـات 

وجـود دارد.

کنفرانـس کاهـش تنش هـا در خلیج فارس: تضـارب دیدگاه 
هـا بـه ابتـکار »مرکـز ایـران و فرانسـه« خردادمـاه برگـزار می 

شود.
ایـن  فرانسـه،  و  ایـران  مرکـز  عمومـی  روابـط  بـه گـزارش 
کنفرانـس بـا حمایت گروه دوسـتی فرانسـه - ایـران مجلس 
سـنای فرانسـه و نیز همکاری و مشـارکت موسسه تحقیقاتی 
و مطالعـات مدیترانـه و خاورمیانـه )iReMMO(، کنفرانسـی 

در مجلـس سـنای ایـن کشـور برپـا می شـود.

خصوصی سازی باید 
متوقف شود

برگزاری کنفرانس کاهش 
تنش ها در خلیج فارس 

شـورای  مجلـس  معـادن  و  صنایـع  عضـو کمیسـیون  یـک 
اسـامی گفت:حواسـمان در منطقـه جمـع اسـت مـا همـواره 
برخوردمعقـول ومنطقـی بـا دنیـا داریم.سـید مهدی مقدسـی 
درمجلـس شـورای اسـامی گفت:چنـد روز گذشـته شـاهد 
نظرمی رسـد  بوده ایم.بـه  بغـداد  و  فجیـره  در  تحرکاتـی 
اقدامـات  بـه  دسـت  منطقـه  در  مشـکوکی  طیف هـای  کـه 
تحریک آمیـزی می زننـد، ولی مردم ومسـئوالن نظـام عاقل تر 
از آن هسـتند کـه بهانـه بـه دسـت دشـمن بدهنـد.وی بابیان 
هسـتیم«،اظهار  متحدومنجسـم  دشـمن  این که»درمقابـل 

داشـت:برخورد مـا در روابـط بین الملـل عاقانـه اسـت.

رئیـس فراکسـیون مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادی بـا اشـاره به 
اینکـه سیسـتم های نظارتـی وظیفـه دارنـد بـا تمـام قـوا در 
برابراخالگـران بـازار و گـران فروشـان بایسـتند، گفـت: قطعـًا 
پشـت اخالگـران بـازا رانت وجـود دارد باید شناسـایی و قطع 
شـود.امیر خجسـته با اشـاره به ضـرورت پیگیـری گرانی های 
بـازار ازسـوی سیسـتم ها نظارتـی بیـان کرد:فراکسـیون مبارزه 
را دنبـال  بـا جدیـت ریشـه گرانی هـا  بـا مفاسـد اقتصـادی 
می کنـد اگـر هر مدرک مسـتندی در خصوص اخالگـران بازار 
و گران فروشـان به دسـت فراکسـیون برسـد با جدیت با آنها 
برخـورد خواهـد کـرد.وی در ادامـه اظهـار کـرد: دولت نیـز باید 
مقتدرانـه در برابـر اخالگـران بـازار و گران فروشـان بایسـتد. 

همواره برخورد معقول و 
منطقی با دنیا داریم

ورود جدی دولت برای 
مدیریت گرانی های بازار 
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراث

»کلدر« غاری کهن با قدمت 54 هزار ساله

غـــار »کلـــدر« در روســـتای قلعـــه ســـنگی 
خـــرم آبـــاد بـــا قدمتـــی ۵4 هـــزار ســـاله 
بنابـــر کاوش هـــای باســـتان شـــناختی 
اخیـــر، نخســـتین زادگاه انســـان هـــای 
ـــده  ـــا ش ـــاره اروپ ـــه ق ـــرت ب ـــه مهاج ـــق ب ـــه موف ـــوده ک ـــران ب ـــمند در ای هوش
ـــن  ـــر بی ـــای ۱0 کیلومت ـــه درازای ۱۵ و پهن ـــی در دره ای ب ـــاد کنون ـــرم آب اند.خ
ـــع شـــده واز  ـــم کشـــیده شـــده اند واق ـــوازات ه ـــه م ـــه ب ـــی ک ـــای آهک ـــوه ه ک
ســـطح دریـــا یکهـــزار و۱70 مترارتفـــاع دارد.در ایـــن منطقـــه غارهـــای مســـکونی 
زیـــادی وجـــود دارد کـــه از آن جملـــه می تـــوان بـــه غارهـــای ›کنجـــی‹، 
ـــاوی  ـــه ح ـــرد ک ـــام ب ـــری‹ ن ـــکفت قم ـــه‹ و ›اش ـــنگر‹ ،‹گراجن ـــه‹، ›پاس ›یافت
آثـــار زندگـــی انســـان غارنشـــین در دوره هـــای موســـترین، بارادوســـتی و زارزی 
ـــن در  ـــو کرب ـــش رادی ـــق آزمای ـــی از طری ـــخ گذاری های ـــت.بنابر تاری ـــوده  اس ب
ـــن  ـــده در ای ـــه ش ـــار یافت ـــت آث ـــاد قدم ـــرم آب ـــع در دره خ ـــی‹ واق ـــار ›کنج غ
غـــار متجـــاوز از 40 تـــا ۵0 هـــزار ســـال پیـــش اســـت.مطالعات باســـتان 
شناســـی در غـــار کلـــدر خـــرم آبـــاد نتایـــج جدیـــدی از قدمـــت دره خـــرم آبـــاد 

را نشـــان داد کـــه قدمـــت ایـــن منطقـــه را از 40 هـــزار ســـال بـــه ۵4 هـــزار ســـال 
ـــه  ـــی از جمجم ـــاری بخش ـــاه ج ـــت م ـــت.در ۲4 اردیبهش ـــانده اس ـــش رس پی
ـــار  ـــن غ ـــه ای ـــه ب ـــاد کشـــف شـــد ک ـــرم آب ـــدر خ ـــار کل انســـان هوشـــمند در غ
ـــات کارشناســـان پیرامـــون  ـــده نظری ـــل کنن ـــی بخشـــیده و تکمی ـــگاه جهان جای
فرآینـــد مـــوج دوم مهاجـــرت انســـان های هوشـــمند یـــا هموســـاپین بـــه 
اروپـــا اســـت.مدیرکل میـــراث فرهنگی،صنایـــع دســـتی و گردشـــگری لرســـتان 
ـــه  ـــدر جمجم ـــار کل ـــی غ ـــتان شناس ـــات باس ـــوم مطالع ـــل س ـــت:در فص گف
انســـان هوشـــمند کشـــف شـــد و ایـــن جمجمـــه یکـــی از نادرتریـــن کشـــفیات 
ـــه  ـــی از حلق ـــد بخش ـــه می توان ـــود ک ـــوب می ش ـــیا محس ـــاره آس ـــرب ق در غ
ــان های  ــی انسـ ــیرهای مهاجرتـ ــر و مسـ ــل بشـ ــره تکامـ ــوده زنجیـ مفقـ
ــن  ــف ایـ ــزود: کشـ ــمی افـ ــن قاسـ ــید امیـ ــل کند.سـ ــمند را تکمیـ هوشـ
ـــاره  ـــمند از ق ـــان های هوش ـــی انس ـــیرهای مهاجرت ـــد مس ـــی توان ـــه م جمجم
ـــا رســـیدن  ـــه اوراســـیا و نهایت ـــرب آســـیا، منطق ـــوب غ ـــه آســـیا، جن ـــا ب آفریق
ـــف  ـــک کش ـــوان ی ـــه عن ـــش داده و ب ـــا را پوش ـــاره اروپ ـــه ق ـــا ب ـــن گونه ه اولی

ـــود. ـــداد ش ـــا قلم ـــنگی دنی ـــه س ـــات پارین ـــم در مطالع مه

 پیام
 میراث

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث همدان گفت:در پیگیری گزارشات مردمی مبنی بر حمل تعدادی شیء تاریخی در داخل 
یک دستگاه خودرو سواری و احتمال خرید و فروش آنها، پس از رصد و پایش اطاعاتی و اطمینان از صحت خبر واصله، عوامل 

این یگان با همکاری پلیس آگاهی استان پس از متوقف کردن خودرو مذکور در داخل شهر و بازرسی محموله سرنشین آن 
)کیف شخصی(، تعداد ۲4 قلم شیء تاریخی اصل و بدل از ادوار مختلف )هزاره اول -تاریخی- اشکانی – معاصر( شامل مهره، 

سنگ ابزار، مهر استوانه ای، آویز و ... کشف و ضبط کرد.

رنا
 ای

س:
عک

معـاون همـکاری های بیـن المللـی وزیر فرهنگ و گردشـگری 
چیـن تاکیـد کرد:ایـران مـی تواند بـازار بزرگـی برای گردشـگران 
چینـی باشـد امـا الزم اسـت اطاعات و تسـهیات بیشـتری از 
سـوی تهـران در اختیارایـن گردشـگران قـرار گیرد.جانـگ شـی 
لونـگ یکـی از زمینـه هـای تشـویق گردشـگران چینـی بـرای 
سـفر بـه ایـران را تسـهیل در زمینـه صـدور روادیـد اعـام کرد و 
گفـت: امیدواریـم ایـران در ایـن زمینـه تسـهیات بیشـتری 
بـرای گردشـگران چینـی در نظر بگیـرد.او ابـراز امیـدواری کرد با 
اقدامـات فـوق بتـوان زمینه را برای سـفر گردشـگران بیشـتری 
از چیـن بـه ایـران فراهـم کـرد و آنهـا بتواننـد با این تمـدن کهن 
و بـزرگ دنیا بیشـتر آشـنا شـوند.این مقـام چینی گفـت: امروز 
در عرصـه هـای مختلـف بین چیـن و ایـران روابط گسـترده ای 
برقـرار اسـت و همـکاری ها با اقتدار و خواسـت مقـام ها و ملت 
های دو کشـور گسـترش بیشـتری را شـاهد خواهد بود.معاون 
همـکاری هـای بیـن المللـی وزیـر فرهنـگ و گردشـگری چین 
گفـت: زمینـه های فرهنگی و هنری، تجـاری و اقتصادی بزرگی 
برای همکاری های دو کشـور وجود دارد.وی از مبادالت گسـترده 
موسسـات ایرانی و چینی اسـتقبال کرد و گفت: ضرورت دارد تا 
مسـئوالن این مناسـبات را گسـترش دهند و راه و زمینه را برای 
تبادالت و تعامات بیشـتر موسسـات در عرصه های اقتصادی، 
فرهنگـی و گردشـگری فراهـم و همـواره کنند.جانگ با اشـاره به 
اهمیت و ضرورت توسـعه روابط دو کشـور در بخش گردشـگری 
اظهـار امیـدواری کـرد روابـط دو طـرف در بخـش توریسـتی و 
گردشـگری نیز هم راسـتا با روابط سیاسـی و اقتصادی بیشـتر 
شـود.او با اشـاره به اعزام سـاالنه میلیون ها گردشـگر چینی به 
کشـورهای دیگر تصریح کرد: برای تقویت روابط گردشـگری دو 
کشـور نیاز اسـت راهنمایان تور و گروه های گردشـگری میان دو 
کشـور تربیت شـوند. جانگ اظهار کرد:در زمینه جهانگردی هنوز 
قابلیـت هـای بالقوه زیـادی وجـود دارد که باید به آنهـا پرداخته 
شـود سـهم گردشـگری در روابـط دو کشـور چنـدان چشـمگیر 
نیسـت و همزمـان بـا توسـعه روابط سیاسـی و اقتصـادی، این 

بخش توسـعه پیـدا نکرده اسـت.

گردشگری ایران بازار 
بزرگی برای 

گردشگران چین است

معماری سلجوقی  تمامی ویژگی های بناهایتاریخی را دارد

معماری سلجوقی همه ویژگی های شیوه های گذشته معماری ایرانی را دارد 

شـناس،گفت:معماری  باسـتان  یـک 
شـیوه»رازی«نیز  به نـام  کـه  سـلجوقی 
ویژگی هـای  تمامـی  اسـت  معـروف 
را  ایرانـی  معمـاری  گذشـته  شـیوه های 
دارد؛در ایـن دوره سـاخت طـاق و گنبدهـای 
دوپوسـته بسـیار پیشـرفت می کنـدو طـرح 
مسـاجد شبسـتانی بـه مسـاجد چهارایوانـه 
ایـن  ریاضـی  می شـود.محمدرضا  تبدیـل 
مطلـب را در نشسـت تخصصـی آثـار، طرح 
هـا و نقـوش دوره سـلجوقی کـه بـه همـت 
پژوهشـگاه  سـنتی  هنرهـای  پژوهشـکده 
برگـزار شـد مطـرح کـرد.وی بـا اشـاره بـه 
اینکـه سـلجوقیان از طوایـف ترکمانـان اغز 

بودنـد کـه در شـرق ترکسـتان بـه صـورت 
زندگـی مـی کردند،گفت:بعـد  صحراگـردی 
ازسـقوط دولـت سـامانی پسـران سـلجوق 
قـدرت یافتـه و کـم کم بـا دولـت غزنوی بر 
سـر قلمـرو وارد منازعـه شـدند و در سـال 
خراسـان  در  را  بزرگـی  فتنـه  416هجـری 
کـرد:دوره  تصریـح  کردنـد.وی  ایجـاد 
هنـری  سـنتهای  از  بسـیاری  سـلجوقی 
براسـاس اسـلوبهای دوره ساسـانی احیاشد 
و معماری،نقاشی،سفالگری،شیشـه گـری، 
فلزکاری،پارچـه بافی به نهایت رشـد و ترقی 
رسـید.وی بـا بیـان ایـن نکتـه کـه در دوره 
سـلجوقی بـار دیگر و همانند دوره ساسـانی 

ایـران  تمـدن  و  هنـر  اشـکال  از  بسـیاری 
در قلمـرو وسـیع دولـت سـلجوقی چـون 
آناتولـی، قفقـاز، سـوریه و آسـیای مرکـزی 
گسـترش یافـت وبکارگرفتـه شـد،افزود:در 
بـار  نخسـتین  بـرای  هـا  سـلجوقی  دوره 
وحـدت  دارای  ایـران  مختلـف  مناطـق 
حکومتـی  سـلجوقی  شـدوحکام  سیاسـی 
مقتـدر بـا مرکزیـت واحـد بوجـود آوردنـد.

تاکید مردم عهد سلجوقی برهنر 
ایران پیش ازاسالم

نشـان  وپژوهشـگرخاطر  نویسـنده  ایـن 
کرد:مردم عهد سـلجوقی نیـز همانند مردم 

عهـد سـامانی بر هنـر ایران پیش از اسـام 
وتجدیدآنهـا  احیـا  در  و  داشـتند  تاکیـد 
تاثیـر  و  انعـکاس  کوشـیدندبطوری  مـی 
شیشـه  بافـی،  معماری،فلزکاری،پارچـه 
سـلجوقی  هنرهـای  در  ساسـانی  گـری 
ازمسـاجد  اسـت.ریاضی  ومشـهود  آشـکار 
جامـع اصفهـان،زواره، اردسـتان، برسـیان، 
بروجـرد، اترجان، زوزن، بـرج های خرقان، 
ری،پیرعلمدار،کاروانسـرای  شـهر  طغـرل 
هـای  یـادگار  عنـوان  بـه  شـرف  ربـاط 
بـا  کرد.ریاضـی  یـاد  سـلجوقی  معمـاری 
اشـاره بـه این نکتـه که در طول سـده های 
پنجـم تـا هفـت هفتـم هجـری تولیـدات 
هنـری شـهرهای ایـران از شـهرت جهانـی 
برخـوردار و محصـوالت آنهـا بیـن شـرق و 
غـرب مبادلـه مـی شـد، افـزود: نیشـاپور 
مرکـز تولیـد فیـروزه، انواع ظروف سـفالی، 
پارچه های ابریشـمی ونخی،اشـیای ششه 

ای و فلـزی بـود.

رواج اشکال جدیدی خاصه 
درهنر فلزکاری وسفالگری

ایـن  در  اینکـه  بیـان  بـا  پژوهشـگر  ایـن 
دوره مضامیـن نقاشـی هـای کتـب خطـی 
و کاشـی  رنـگ  چنـد  هـای  سـفالینه  بـر 
تقلیدمـی  بالعکـس  و  فـام  زریـن  هـای 
سـلجوقی  دوره  کـرد:در  تصریـح  شـد 
گـری،  فلزکاری،زرگری،تذهیب،شیشـه 
و  فـراوان  اهمیـت  بافی،سـفالگری  پارچـه 
ازمنظـر زیبایـی شناسـی نیـز بـه افـق های 
تـازه و کامـا کمـال یافتـه دسـت یافـت و 
اشـکال جدیـدی خاصـه در هنر فلـزکاری و 
سـفالگری رواج پیدا کرد.وی گفت:جذابیت 

هنـر سـلجوقی تنها محـدود به اشـکال تازه 
نبود،بلکـه این جذابیـت در غنای طرح های 
تزئینـی و نقـش مایه های شـاخص آن ها 
اسـت.وی بابیـان اینکـه در ایـن دوره طـرح 
هـا از نظـر ترکیـب بنـدی بسـیار پیچیـده 
و مرکـب شـدند افـزود: طـرح هـا بیشـتر 
انتزاعـی و به جای اشـکال گیاهی،اسـلیمی 
هـا بـه صـورت مسـطح و تخـت و چـه بـه 
صـورت برجسـته نماوسـعت یافـت و کتیبه 
نـگاری بـر روی آثـار بـه فراوانـی اسـتفاده 
شـده وخـط نسـخ رواج عمومـی یافت وی 
تلفیـق  بـه  تنهـا  افزود:هنرعصرسـلجوقی 
مـوزون طـرح هـا راضـی نمـی شـد،بلکه در 
بـا پیچیدگـی  بافتـه  خلـق اشـکال درهـم 
بیشـتر و تراکـم متغیـر بـا کشـش زیـاد به 
ویـژه در حکاکـی روی فلـز وبافـت پارچـه 

توانمنـد بـود.

معماری سلجوقی همه 
ویژگی های معماری ایرانی را 

دارد
بـه گفتـه ایـن پژوهشـگر معمـاری دوره 

سـلجوقی به نام شـیوه رازی نیز شـهرت 
دارد کـه ایـن شـیوه ابتدا در شـمال ایران 
و سـپس در شـهر ری که یکی از تختگاه 
هـای دولـت سـلجوقی بود،پدیدار شـد و 
بتدریـح در دیگـر شـهر هـای ایـران مورد 
اسـتقبال قرار گرفت.این اسـتاد دانشـگاه 
بـا اشـاره بـه اینکـه معمـاری سـلجوقی 
همـه ویژگـی هـای شـیوه هـای گذشـته 
تصریـح کـرد:  دارد  را  ایرانـی  معمـاری 
در ایـن شـیوه، نغـزکاری شـیوه پارسـی، 
شـکوه معماری پارتی و ریزه کاری شـیوه 
خراسـانی بـا هـم پدیـدار می شـوند.وی 
گفـت: در دوره سـلجوقی سـاخت تـاق و 
گنبـد هـای دو پوسـته بسـیار پیشـرفت 
مـی کنـد و طـرح مسـاجد شبسـتانی به 
مسـاجد چهـار ایوانـه تبدیـل مـی شـود. 
تزییـن  سـلجوقی  دوره  در  افـزود:  وی 
بـه شـکل آجـرکاری در نماهـای بیرونـی 
و گـچ بـری در نماهـای داخلـی بـه اوج 
برجسـته  نمونـه هـای  از  خـود رسـیدکه 

معمـاری شـیوه رازی اسـت.

بــا  تهــران  در  آنــکارا  ســفیر 
هــای  فرصــت  بــه  اشــاره 
ایــران  در  گــذاری  ســرمایه 
گفــت: اراده ترکیــه در برابــر 
ــه  ــکا علی ــای آمری ــم ه تحری
ایــران همیشــه قــوی بــوده 
اســت. »دریــا اورس« در دیدار 
مونســان«  اصغــر  با»علــی 
صنایــع  ســازمان  رئیــس 
دســتی، میــراث فرهنگــی و 
گردشــگری افــزود: در ایــران 

خوبــی  بســیار  ظرفیتهــای 
بــرای ســرمایه گذاری وجــود 
موانــع،  کاهــش  بــا  و  دارد 
بــدون شــک ســرمایه گذاران 
ــه حضــور در  ــد ب ترکیــه عاقمن
ــازار اقتصــادی ایــران خواهــد  ب
ــال  ــه کرد:س ــود. اورس اضاف ب
گردشــگران  ورود  گذشــته 
ایرانــی بــه ترکیــه ۱۸ تــا ۲0 
در  یافــت،  کاهــش  درصــد 
گردشــگری  وزارت  حالیکــه 

خــود  هدف گــذاری  ترکیــه 
رابــرای ســال ۲0۱۹، 40 میلیــون 
اســت.  داده  قــرار  گردشــگر 
ــران گفــت:  ــه در ای ســفیر ترکی
باعــث شــناخت  گردشــگری 
واقعــی و دور از کج بینی هــای 
یکدیگــر  از  کشــورها  مــردم 
ترکیــه  مــردم  می شــود، 
شــناخت کافــی از زیبایی هــا 
ندارنــد  ایــران  جاذبه هــای  و 
ــتفاده  ــا اس ــأ بایدب ــن خ و ای
از تبلیغــات مناســب برطــرف 
مونســان  علی اصغــر  شــود 
رئیس جمهــوری  معــاون 
ســازمان  رئیــس  و 
میراث فرهنگــی نیــز در ایــن 

تنــوع  ایــران  افــزود:  دیــدار 
آب وهوایــی، طبیعــت، تاریــخ، 
زیارتــی  و  مذهبــی  اماکــن 
بــی  خو مقصد ند ا می تو و رد ا د
ــایق  ــا س ــگران ب ــرای گردش ب
ــح  ــد. وی تصری ــف باش مختل
ــرد: ســرمایه گذاری در حــوزه  ک

خوبــی  رشــد  گردشــگری 
ــش  ــه افزای ــر ب ــته و منج داش
تعــداد هتل هــا در ایــران شــده 
ــن بوم گردی هــا  اســت، همچنی
ایــران  مختلــف  مناطــق  در 
پذیــرای  و  شــده  راه انــدازی 

هســتند. گردشــگران 

اراده ترکیه در برابرتحریم  
آمریکا علیه ایران، قوی است

همه الواح هخامنشی را به ایران 
نمی دهند؟

ــرای  ــکا ب ــی آمری ــق دادگاه عال ــک ســال از رأی مواف ــش از ی ــد از گذشــت بی بع
بازگردانــدن همــه الــواح هخامنشــی بــه ایــران و پیگیری هایــی کــه گاهــی اوقــات از 
زبــان مســووالن میــراث فرهنگــی بــرای بازپس گیــری ایــن آثــار مطرح می شــدند، 
اکنــون دفتــر کنتــرل دارایی هــای خارجــی امریکا،مجــوز بازگردانــدن کمتــر از 2000 
لــوح هخامنشــی را بــه ایــران صــادر کــرده اســت و در این میــان تکلیف بیــش از 10 
هــزار لــوح گلــی هخامنشــی هنــوز مشــخص نیســت.دیوان عالــی آمریــکا ۲۱ فوریه 
دوم اســفند ســال ۱۳۹6 در جلســه ی اســتیناف پرونــده ی الــواح هخامنشــی با رأی 
هشــت بــه صفــر قضــات دیــوان عالــی بــه نفــع ایــران، حکــم مصــادره و فــروش 
الــواح هخامنشــی را لغــو کرد.ایــن رأی کــه در ۱۹ صفحــه در ســایت دیــوان عالــی 
ایالــت متحــده آمریــکا منتشــر شــد، بــر ســه شــاخصه ی »وحــدت رویــه«، »بدیــع 
بــودن«و »اســتفاده از الیحــه ی دوســت دادگاه« تاکیدداشــت،رأیی کــه در حالــت 
کلــی مصونیــت الــواح هخامنشــی را تضمیــن می کــرد امــا حــاال شــنیده می شــود 
ــون فقــط مجــوز  ــا کن ــکا« ت کــه »اوفک،دفتــر کنتــرل دارایی هــای خارجــی آمری
خــروج ۱7۸0 لــوح گلــی را داده اســت!اما محمــد حســن طالبیــان معــاون میــراث 
فرهنگــی ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری اعــام کــرده اســت:»اوفک«تا 
کنــون فقــط مجــوز ۱7۸0 لــوح هخامنشــی را داده تــا بــه ایــران مســترد شــود.او 
امــا تاکیــد می کنــد کــه بــا ایــن اعام،عــاوه بــر اعتــراض رســمی معاونــت میــراث 
فرهنگــی ســازمان میــراث فرهنگــی، وکای ســازمان و وزارت امــور خارجه نیز پیگیر 

علــت صــدور ایــن مجــوز بــا ایــن تعــداد اثــر هســتند.

ته
نک

شـیوه  به نـام  کـه  سـلجوقی  معمـاری  گفـت:  شـناس،  باسـتان  یـک 
»رازی«نیزمعـروف اسـت تمامـی ویژگی های شـیوه های گذشـته معماری 
ایرانی را دارد؛ در این دوره سـاخت طاق و گنبدهای دوپوسـته بسیار پیشرفت 
می کنـد و طرح مسـاجد شبسـتانی به مسـاجد چهارایوانه تبدیل می شـود.
این نویسـنده و پژوهشـگر خاطر نشـان کرد:مردم عهد سلجوقی نیز همانند 
مـردم عهـد سـامانی بر هنر ایـران پیش از اسـالم تاکید داشـتند و در احیا و 
تجدیـد آنها می کوشـیدند بطـوری که انعـکاس و تاثیر معمـاری، فلزکاری، 
پارچه بافی، شیشـه گری ساسـانی در هنر های سـلجوقی آشـکار و مشـهود 
اسـت.ریاضی از مسـاجد جامـع اصفهان،زواره، اردسـتان، برسـیان، بروجرد، 
اترجـان، زوزن، بـرج هـای خرقان، طغرل شـهر ری،پیرعلمدار،کاروانسـرای 

ربـاط شـرف به عنـوان یـادگار های معماری سـلجوقی یـاد کرد

میراثگردشگری

کشف بقایای معماری دوران تاریخی و اسالمی چرا تعطیالت باید کوتاه شود؟
ــایر  ــه و سـ ــوه مقننـ »دولت،قـ
ــرای  ــا بـ ــط بـ ــهای مرتبـ بخشـ
و  تعطیـــات  ســـاماندهی 
کاهـــش تعطیـــات نـــوروز و 
ــورت  ــتان بصـ ــز و زمسـ ــای پاییـ ــیم آن درفصل هـ تقسـ
پنـــج روز در عیدنوروز،پنـــج روز در طـــول پاییـــز و پنـــج 
ــام ورزند.«بیـــش از یـــک  ــتان اهتمـ ــول زمسـ روز درطـ
دهـــه اســـت دربـــاره ســـامان دهـــی تعطیـــات بحـــث 
ــده  ــت نیامـ ــه دسـ ــه ای بـ ــوز نتیجـ ــا هنـ ــود امـ می شـ
ـــاز اســـت  ـــان ب ـــات زمســـتانی همچن اســـت.پرونده تعطی
ـــیده اند.از  ـــی نرس ـــاع نهای ـــه اجم ـــوز ب ـــان هن و ذی مدخ
ســـوی دیگـــر بارهـــا بحـــث کوتـــاه کـــردن تعطیـــات نـــوروز 
ــرح  ــه مطـ ــر هفتـ ــات آخـ ــدن تعطیـ ــر شـ و طوالنی تـ
ـــا شـــده،از  ـــن طرحه ـــه ای ـــدی ب ـــا واکنشـــهای تن شـــده ام

ـــنهاددهندگان  ـــده است.پیش ـــع ش ـــری آنهامان ـــه پیگی ادام
ایـــن طرحهـــا بـــر ایـــن یقین انـــد کاهـــش تعطیـــات 
نـــه تنهـــا از بـــار ترافیـــک ســـفر در بازه هـــای کوتـــاه و 
ــوع  ــه در موضـ ــد کرد،بلکـ ــم خواهـ ــوروز کـ ــی در نـ حتـ
ـــی مثـــل ســـیلی  آلودگـــی هـــوا و حتـــی در مواقعـــی بحران
کـــه تعطیـــات نـــوروز امســـال را درگیرکرد،مدیریـــت و 
خدمات رســـانی راآســـانتر می کند.منوچهـــر جهانیـــان 
رییـــس دانشـــکده علـــوم گردشـــگری وعضـــو هیـــات 
ـــرورت  ـــه ض ـــران ب ـــگری ای ـــی گردش ـــن علم ـــره انجم مدی
ـــج  ـــرای تروی ـــی ب ـــوان فرصت ـــات بعن ـــاماندهی تعطی س
فرهنـــگ ســـفر و گردشـــگری پرداختـــه و مدلـــی را بـــه 
ـــی  ـــه طرح ـــک ب ـــه نزدی ـــرده ک ـــنهاد ک ـــور پیش ـــن منظ ای
اســـت در دولـــت بررســـی شـــده و تامرحلـــه  از جلـــب نظـــر 

مثبـــت دســـتگاههای مســـوول پیـــش رفتـــه اســـت.

کاوش  فصـــل  نخســـتین 
باســـتان شـــناختی در تپـــه 
باســـتانی کوشـــکله شهرســـتان 
ـــاختارهای  ـــف س ـــه کش ـــقز ب س
ـــر  ـــه منج ـــن تپ ـــاری دوران تاریخـــی و اســـامی در ای معم
شـــد.منطقه کردستان،نخســـتین فصـــل کاوش باســـتان 
ــقز  ــتان سـ ــکله شهرسـ ــتانی کوشـ ــه باسـ ــناختی تپـ شـ
باهـــدف الیـــه نـــگاری بـــه منظورشناســـایی دوره هـــای 
ـــن  ـــیمی در فروردی ـــر قس ـــتی طاه ـــه سرپرس ـــی ب فرهنگ
۱۳۹۸ آغـــاز وهـــم اکنـــون نیـــز درحـــال انجـــام اســـت.

ـــه  ـــج اولی ـــم کاوش،نتای ـــت تی ـــارات سرپرس ـــه اظه ـــا ب بن
ــاری از دو  ــای معمـ ــف بقایـ ــامل کشـ ــن فصل،شـ در ایـ
ـــی  ـــامی و دوران تاریخ ـــه اس ـــرون میان ـــی ق دوره فرهنگ
ــذاری  ــخ گـ ــدن تاریـ ــخص شـ ــت مشـ ــه جهـ ــت کـ اسـ

مطلـــق آنهـــا می بایســـت آزمایـــش ســـال یابی صـــورت 
ـــده از  ـــخص ش ـــاختارهای مش ـــزود: س ـــیمی اف پذیرد.قس
دوره اســـامی بیانگـــر اســـتقرارهای روستانشـــینی بـــوده 
و از دوره تاریخـــی نیـــز ســـاختاری خشـــتی مشـــخص 
شـــده است.سرپرســـت تیـــم کاوش خاطرنشـــان کـــرد: 
برنامـــه پژوهشـــی باســـتان شـــناختی تپـــه کوشـــکله، 
ــقز  ــتان سـ ــگاری در شهرسـ ــه نـ ــروژه الیـ ــتین پـ نخسـ
ـــار  ـــمندی را در اختی ـــات ارزش ـــد اطاع ـــه می توان ـــت ک اس
پژوهشـــگران قـــرار داده و بخشـــی از جـــدول گاه نـــگاری 
منطقـــه را مشـــخص ســـازد. در ایـــن راســـتا، بـــرای 
ـــای  ـــمند هماهنگی ه ـــار ارزش ـــن آث ـــی ای ـــت و معرف حفاظ
ــتی و  ــع دسـ ــی، صنایـ ــراث فرهنگـ ــا اداره کل میـ الزم بـ

گردشـــگری کردســـتان انجـــام شـــده اســـت. 

سنا
 ای

س:
عک

بحران کم آبی 

را جدی بگیریم
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 پیام
زیست

خبر

حفـظ گونه هـای جانـوری یکی از اهدافی اسـت که بشـر 
خیلـی دیر بـه فکـر آن افتـاده است.بسـیاری ازگونه های 
جانـوری که نشـان دهنده تنوع حیات بـر روی کره زمینند 
امـروزه تبدیل به خاطره شده اند. دربسـیاری از کشـورهای 

جهـان گونه های خاصـی از حیوانات در حـال انقراضند.
در ایـران نیـز چنین وضعی حکم فرماسـت و بسـیاری از 
گونه ها مانند شـیر و ببر به دلیل شـکار بـی مورد منقرض 
شـده و بسـیاری دیگـر از گونه ها ماننـد روباه هـای ایرانی 
نیـز در حـال انقـراض  هسـتند. به گفته جلیـل ایمانی که 
یـک متخصـص بـوم شناسـی و مدیریت تنوع زیسـتی 
اسـت، وضعیت جمعیتی روباه های ایران مناسـب نیست 
و بـرای ادامـه زندگـی و بقـا به حمایـت نیـاز دارند. آن  طور 
کـه او بـه ایرنا گفتـه، در ایران 4 گونه روباه معمولی، شـاه 
روبـاه، روبـاه شـنی و روبـاه ترکمـن زیسـت می کنـد کـه 
در وضعیـت مناسـبی قـرار ندارنـد، در واقع طبق فهرسـت 
سـرخ اتحادیـه  بین المللـی  حفاظـت از طبیعـت و منابـع 
طبیعـی ) IUCN ( هـر چهـار گونـه روباه ایران در سـطح 
جهانـی در وضعیـت کمتریـن نگرانـی قـرار دارنـد امـا در 

ایـران وضعیـت آنها متفاوت اسسـت. 

شاه روباه 
آن طـور کـه ایمانی درباره وضعیت شـاه روباه در کشـور به 
ایرنـا گفتـه، شـاه روبـاه جـزو گونه هـای در خطـر انقراض 
سـازمان محیـط زیسـت اسـت و در پیوسـت شـماره ۲ 
کنوانسـیون سـایتیس )منـع تجـارت گونه هـای گیاهـی 
و جانـوری در معـرض خطـر انقـراض( قـرار دارد، در ایـن 
پیوسـت گونـه هایـی قـرار دارند که اگـر روی تجـارت آنها 
نظـارت جهانـی صـورت نگیـرد، تحـت خطر انقـراض قرار 

خواهنـد گرفت.

روباه ترکمنی 
این کارشـناس تنوعی زیسـتی در ادامه می گویـد: »روباه 

ترکمنی در کمترین شـرایط نگرانی جهانی قرار دارد اما در 
ایـران در زمـره گونه هـای در خطر انقراض سـازمان محیط 
زیسـت اسـت، حتـی دو بـار اعـام کردنـد کـه منقـرض 
شـده اما دوباره به لیسـت برگشـته اسـت، در کنوانسیون 
نگرفتـه چـون  قـرار  بنـدی  در هیـچ طبقـه  سـایتیس 
اطاعـات زیـادی از این گونه در ایران در دسـت نیسـت.«

روباه شنی 
ایمانـی دربـاره روبـاه شـنی می گویـد ایـن روبـاه از نظـر 

زمـره گونه هـای  در  و  دارد  را  نگرانـی  جهانـی کمتریـن 
حمایـت شـده سـازمان محیـط زیسـت اسـت.

روباه معمولی 
وی اضافـه می کنـد ایـن روبـاه در سـطح جهانی کمترین 
نگرانـی را دارد و در ایـران نیـز در سـازمان محیط زیسـت 
وضعیـت خاصـی برای آن پیش بینی نشـده و از نظر این 

سـازمان وضعیت خوبی دارد.

برآورد جمعیتی از روباه ها نشده است 
ایمانـی دربـاره جمعیـت روباه هـا در کشـور نیـز می گوید: 
»تاکنـون هیـچ فعالیتـی درباره بـرآورد جمعیـت روباه ها 

انجـام نشـده بـه طور کلـی کارهـای زیادی بر روی سـگ 
سـانان صـورت نگرفتـه اسـت، از ایـن رو آمـار دقیقـی از 

جمعیـت روباه هـا در کشـور نداریـم.«

تعارض با انسان عامل تهدید 
عضـو هیـات علمـی دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد علـوم 
عوامـل  مهمتریـن  از  یکـی  ادامـه می دهـد  تحقیقـات 
تهدیـدی کـه بـرای بسـیاری از گونه هـا وجـود دارد، از 
دسـت دادن زیستگاه اسـت، همچنین استفاده از سموم 
کشـاورزی باعـث شـده کـه بسـیاری از طعمه هـای آنهـا 
از بیـن بـرود، جـاده کشـی ها نیـز کیفیـت زیسـتگاه ها را 
کاهـش داده و سـگ های ولگـرد و گلـه نیـز عامـل دیگر 
تهدیـد ایـن حیـوان اسـت بـه طـور کلـی می تـوان گفت 

تعـارض بـا انسـان تهدیـد اصلـی روباها اسـت. بـه گفته 
ایمانـی روباه هـا از حیوانات کوچـک مانند موش ها تغذیه 
می کننـد امـا انسـان طی چند سـال گذشـته مراتـع را به 
زمین هـای کشـاورزی تبدیـل کـرده کـه بـرای محافظـت 
از محصـوالت خـود اقـدام بـه اسـتفاده از آفـت کش هـا 
می کنـد، ایـن مسـاله موجب نابـودی موش ها کـه غذای 
روبـاه اسـت شـده، بنابرایـن انسـان موجب از بیـن رفتن 
طعمـه و غـذای روباه هـا شـده اسـت. وی می گویـد: بـه 
عنـوان مثـال در یکی از اسـتان های مرکـزی فردی طعمه 
ای را بـا هـدف از بیـن بـردن گرگ های آن منطقه به سـم 
آلـوده و در طبیعـت رهـا کـرده بـود که باعـث از بین رفتن 
تعـداد زیـادی روباه شـد، در همان منطقه حدود ۱6 الشـه 

روباه ها برای بقا، نیاز به حمایت دارند 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی: وضعیت جمعیتی روباه های ایران مناسب نیست و برای ادامه زندگی و بقا به حمایت نیاز دارند.

ــار   ــران چه ــات: در ای ــوم تحقیق ــد عل ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــات علم ــو هی عض
ــه  ــد ک ــت می کن ــن زیس ــاه ترکم ــنی و روب ــاه ش ــاه، روب ــاه روب ــی، ش ــاه معمول ــه روب گون
ــی   ــه  بین الملل ــرخ اتحادی ــت س ــق فهرس ــع طب ــد، در واق ــرار ندارن ــبی ق ــت مناس در  وضعی
ــطح  ــران در س ــاه ای ــه روب ــار گون ــر چه ــی ) IUCN ( ه ــع طبیع ــت و مناب ــت از طبیع حفاظ
ــاوت  ــا متف ــت آنه ــران وضعی ــا در ای ــد ام ــرار دارن ــی ق ــن نگران ــت کمتری ــی در  وضعی جهان
اســت. تاکنــون هیــچ فعالیتــی دربــاره بــرآورد جمعیــت روبــاه هــا انجــام نشــده اســت از 

ــم. ــور نداری ــا در کش ــت روباه ه ــی از جمعی ــار دقیق ــن رو آم ای

جلیــل ایمانــی، عضــو هیــات علمی دانشــگاه 
آزاد اســالمی و کارشــناس تنــوع زیســتی  
ــن  ــه یکــی از مهمتری ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ب
عوامــل تهدیــدی کــه بــرای بســیاری از گونــه 
ــتگاه  ــت دادن زیس ــود دارد، از دس ــا وج ه
ــد  ــان تهدی ــا انس ــارض ب ــًا تع ــت و اساس اس

ــت. ــی روباهاس اصل

رنا
 ای

س:
عک

ــع  ــای مناب ــوزی ه ــش س ــد آت 6۵ درص
 ۱۵ گردشــگران،  ناحیــه  از  طبیعــی 
ــه ای و  ــی و قبیل ــات قوم ــد اختاف درص
جارســوزی اراضــی و ۱4 درصــد از ناحیــه 

ــد. ــی ده ــا رخ م ــادگان ه پ
بــه گــزارش خبرگــزاری برنا در کرمانشــاه، 
انشــالله کوالنــی مدیــرکل منابــع طبیعــی 
جلســه  در  کرمانشــاه  آبخیــزداری  و 
کرمانشــاه  اســتان  بحــران  مدیریــت 
ــرای  ــگیرانه ب ــای پیش ــدام ه ــه اق ــه ب ک
ســوزی  آتــش  کاهــش  و  جلوگیــری 
مراتــع، جنــگل هــا و محیــط زیســت 
ــت،  ــاص داش ــتان اختص ــل تابس در فص
ــای  ــش ســوزی ه ــزود: 6۵ درصــد آت اف
ناحیــه گردشــگران،  از  طبیعــی  منابــع 
۱۵ درصــد اختافــات قومــی و قبیلــه 
ــد از  ــی و ۱4 درص ــوزی اراض ای و جارس
ناحیــه پــادگان هــا رخ مــی دهــد. او بــا 
بیــان اینکــه تعــداد آتــش ســوزی هــای 
ــه  ــبت ب ــال ۹7 نس ــی در س ــع طبیع مناب
۸۲ درصــد کاهــش  آن  از  قبــل  ســال 
یافتــه اســت، گفــت: در ســال جــاری 
بــه لطــف بارندگــی هــای فراوانــی کــه در 
ــی  ــش گیاه ــم و پوش ــته ای ــتان داش اس
زیــادی کــه در منابــع طبیعــی وجــود 
دارد پیــش بینــی مــی شــود اگــر اقــدام 
هــای پیشــگیرانه مناســب انجــام نشــود 
ــا در  ــوزی ه ــش س ــترش آت ــاهد گس ش
ــه  ــا اشــاره ب ــع طبیعــی باشــیم. او ب مناب
ــوزی  ــش س ــل آت ــترین عام ــه بیش اینک
منابــع طبیعــی ناحیــه گردشــگران رخ 
ــه  ــا توج ــال ب ــزود: امس ــد، اف ــی ده م
بــه بــارش هــای خــوب کــه داشــتیم 
بــه  ۲ چنــدان زیبــا شــده و  طبیعــت 
ــه طبیعــت  ــادی ب ــع آن گردشــگران زی تب
ــد کــه در ایــن راســتا  گــردی مــی پردازن
ــب  ــوزش، نص ــازی، آم ــگ س ــد فرهن بای
ثابــت  بــان  دیــده  افزایــش  و  تابلــو 
آتــس  از  جلوگیــری  بــرای  طبیعــت 
دهیــم.  قــرار  اولویــت  در  را  ســوزی 
 70 شناســایی  از  همچنیــن  کوالنــی، 
نقطــه مســتعد آتــش ســوزی بــاال در 
اســتان خبــر داد و خواســتار افزایــش 
ــانی  ــروی انس ــتانی، نی ــار اس ــع اعتب مناب
ــد. ــق ش ــا حری ــرای اطف ــزات ب و تجهی

اند
سم

پ

انتقال شبهه برانگیز »زباله های کلره پتروشیمی« 
به قزوین و گیالن

انتقــال  بــرای  زیســت  محیــط  مســووالن 
واحدهــای  از  کلــره«  »پســماند  تــن   ۱700
ــان  ــن و گی ــه قزوی ــتان ب ــیمی خوزس پتروش
ــماند  ــت پس ــرکت مدیری ــک ش ــط ی ــا توس ــت آنه و بازیاف
مجــوز صــادر کرده انــد در حالــی کــه مقصــد نهایــی بخــش 
مشــخص  هنــوز  پســماندها  ایــن  خطرنــاک  و  جامــد 
ــزار  ــت ۱7 ه ــل بازیاف ــنیم؛ مراح ــزارش تس ــه گ ــت. ب نیس
پتروشــیمی  واحدهــای  از  کــه  کلــره«  »پســماند  تــن 
اســتان خوزســتان بــه دو اســتان قزویــن و گیــان منتقــل 
ــت  ــازمان حفاظ ــوز س ــا مج ــاری ب ــال ج ــاز س ــده از آغ ش
محیــط زیســت توســط »شــرکت بلیــش« در ایــن دو 
اســتان در حــال انجــام اســت. پســماندهایی کــه پــس از 
ــه  ــد ک ــا می گذارن ــه ج ــری ب ــدی خطرناکت ــت، ته مان بازیاف
امحایشــان تنهــا در کوره هــای مخصــوص بــا دمــای بیــش 
ــو؛  ــدور اســت. علیرضــا حق گ ــانتیگراد مق ــه س از ۱۲00 درج
ــرکت  ــد: ش ــاره می گوی ــش در این ب ــرکت بلی ــل ش مدیرعام

ــره  ــرای امحــای پســماندهای کل ــه ای ب ــچ برنام بلیــش هی
نــدارد؛ سیاســت ایــن شــرکت، اســتفاده صد در صــد از ایــن 
ــر  ــرکت دیگ ــدود ۲0 ش ــراه ح ــه هم ــا ب ــت؛ م پسماندهاس
ــم و  ــش گرفته ای ــت را در پی ــن سیاس ــور ای ــطح کش در س
بیــش از ۸0 درصــد پســماندهای ای دی ســی را طــی فراینــد 
ادامــه  وی  برمی گردانیــم.  تولیــد  بــه چرخــه  بازیافــت 
ــه  ــا ب ــان م ــا و کارشناس ــی م ــش فن ــروز دان ــد: ام می ده
حــدی رســیده کــه بتوانیــم بخــش عمــده ایــن پســماند را 
بــه خلــوص بیــش از ۹0 درصــد رســانده و بــه شــرکت های 
ایــن  پیمانــکار  مــا  واقــع  در  بازگردانیــم؛  پتروشــیمی 
واحدهــای پتروشــیمی هســتیم. شــرکت هایی کــه پیشــتر، 
ــا  ــد ت ــر می دادن ــد قط ــورهایی مانن ــه کش ــان را ب پسماندش
حــدود ۱0 درصــد از ترکیبــات تتراکلریــد کربــن را از آن 
ــل  ــا تحوی ــه آنه ــاره ب ــاال دوب ــوص ب ــا خل ــرده و ب ــدا ک ج
دهــد؛ حــاال مــا بــا یــک راکتــور و بــا برخــورداری از دانــش 

مهندســان، ایــن کار را انجــام می دهیــم.

میــزان بــارش هــای ســال زراعــی ۹۸-۹7 در بیشــتر 
نقــاط کشــور گاه از آمــار بلندمــدت نیــز فراتــر رفــت، 
ــر  ــای اخی ــال ه ــالی س ــدت خشکس ــداری و ش ــی پای ول
ــش  ــرده و عط ــن نب ــر آن را از بی ــه اث ــت ک ــدی اس ــه ح ب
ــر  ــا، تغیی ــزارش ایرن ــه گ ــان پابرجاســت. ب و تشــنگی همچن
اقیلــم در نقــاط مختلــف جهــان متفــاوت اســت امــا در ایــران بــه 
صــورت افزایــش دمــای هــوا و تغییــر رژیــم بارشــی اســت، بــه 
گونــه ای کــه ایــن مســاله ســبب شــده تــا بــارش هــای مایــم، 
ــده و ســیل  ــای پراکن ــارش ه ــه ب ــد گذشــته ب یکنواخــت و جام
آســا تبدیــل شــود. تــازه تریــن گــزارش دفتــر مرکــز ملــی پایــش 
ــی  و هشــدار خشکســالی ســازمان هواشناســی کشــور نشــان م
ــی ۹7-۹۸  ــدای ســال آب ــارش هــای کشــور از ابت دهــد حجــم ب
تاکنــون نســبت بــه دوره مشــابه ســال آبــی گذشــته ۱0۸.4 درصــد 
و نســبت بــه میانگیــن دوره هــای مشــابه درازمــدت ۳۹.۸ درصــد 
افزایــش داشــت. بــه گفتــه کارشناســان، بــا اینکــه کشــور شــاهد 
بارندگــی هــای مطلوبــی در فروردیــن و اردیبهشــت ۹۸ بــود، امــا 
خشکســالی هــای چنــد ســاله، بــا وجــود ایــن بــارش هــای ســیل 
آســا، همچنــان در کشــور از جملــه اســتان ســمنان تــداوم دارد. 
ــرات  ــت تغیی ــی از آن اس ــات حاک ــج تحقیق ــا و نتای ــل ه تحلی
اقلیــم و رونــد افزایــش دمــا تــا ســال ۲0۵0 ادامــه خواهــد داشــت 
کــه تمــام بخــش هــای کــره زمیــن را دربرمــی گیــرد، ولــی بــرای 
ــران اثرهــای ملمــوس  ــد ای ــاط خشــک و نیمــه خشــک مانن نق
تــری خواهــد داشــت. مهمتریــن و بارزتریــن آثــار تغییــر اقلیم در 
ایــن ســال هــا بــه صــورت خشکســالی، افزایــش دمــا، پایــداری 
اوج دمــای بــاال در تابســتان و دمــای پاییــن در زمســتان، افزایش 
ــد ثبــات شــدیدترین شــرایط  پدیــده هــای جــوی و حــدی مانن

ــه  ــوان مــی شــود. ب گرمــا و ســرما و تغییــرات ناگهانــی دمــا عن
گــزارش ایرنــا، 40 درصــد نــوع بــارش هــا در اســتان ســمنان در 
دوره بلنــد مــدت ۲۵ ســاله رگبــاری و پراکنــده بــود کــه ایــن رقــم 
اکنــون بــه بیــش از 60 درصــد افزایــش یافتــه اســت. بــارش هــا 
ــمنان از  ــتان س ــون در اس ــی ۹۸-۹7 تاکن ــال زراع ــدای س از ابت
۱44.7 میلیمتــر فراتــر رفــت بــا ایــن وجــود خشکســالی همچنان 
گریبــان گیــر ایــن دیــار اســت. طبــق پیــش بینــی هــای فصلــی، 
هــوای تابســتان ۹۸ در اســتان ســمنان نســبت بــه بلندمــدت تــا 
یــک و نیــم درجــه ســانتیگراد گــرم تــر مــی شــود. تابســتان ۹7 
در ســمنان گرمــای هــوا شــدیدتر از تابســتان ۹6 بــود و تــا یــک 
و نیــم درجــه ســانتیگراد متوســط دمــای هــوا افزایــش یافــت. 

از ۹.7 میلیــون هکتــار وســعت اســتان ســمنان ۵۵ درصــد مناطق 
خشــک و نیمــه خشــک اســت کــه با تشــدید پدیــده تغییــر اقلیم 
بــا کاهــش بارندگــی، کاهــش پوشــش گیاهــی، افزایــش کانــون 
 هــای فرســایش بــادی و فرونشســت ســطح آب  هــای زیرزمینی، 
تشــدید پدیــده بیابانزایــی در ســال  هــای گذشــته گــزارش شــده 
اســت. ســاالنه یــک میلیــارد و ۲۵0 میلیــون مترمکعــب در اســتان 
ســمنان آب تولیــد می شــود کــه بــا افزایــش خشکســالی  هــای 
متوالــی، ایــن اســتان بــا کمبــود حــدود ۱۵0 میلیــون مترمکعبــی 

آب مواجــه اســت. 

بارش ها در سمنان از 144.7 میلیمتر فراتر رفت 
ــزان  ــت: می سرپرســت اداره کل هواشناســی اســتان ســمنان گف
ــت و  ــا بیس ــر ۹7 ت ــدای مه ــتان، از ابت ــن اس ــای ای ــی ه بارندگ
دوم اردیبهشــت ۹۸ بــه میــزان ۱44.7 میلیمتــر نســبت بــه مــدت 

مشــابه ســال گذشــته کــه ۱0۱.7 درصــد بــود افزایــش یافــت. 
ایــرج مصطفــوی در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود: براســاس اعــام 

مرکــز ملــی پایــش و هشــدار خشکســالی ســازمان هواشناســی 
کشــور، ایــن اســتان بــا ثبــت بارندگــی در ســال آبــی ۹۸-۹7 بــه 
ــزان 47.۳ درصــد  ــه می ــی ب ــاد شــده، افزایــش بارندگ ــزان ی می
نســبت بــه بلندمــدت دارد. وی بیــان کــرد: از ابتــدای ســال 
زراعــی جــاری تــا بیســت و دوم اردیبهشــت امســال میــزان ثبــت 
ــود کــه ایــن  ــر ب ــارش اســتان ســمنان ۱40.۳ میلیمت متوســط ب
عــدد در مــدت مشــابه ســال زراعــی گذشــته 7۱.7 و در بلندمــدت 
۹۸.۲ میلیمتــر ثبــت شــد. مصطفــوی ادامــه داد: ســمنان در بیــن 
ــارش نســبت  ــر ب ــای کشــور در شــاخص درصــد تغیی اســتان ه

ــه هــای جــدول کشــوری  ــر از میان ــه بلندمــدت، در شــرایط بهت ب
قــرار دارد. سرپرســت اداره کل هواشناســی اســتان ســمنان یــادآور 
ــا ۹۸.۳ درصــد  ــا ۹0.۲ درصــد و ایــام ب شــد: اســتان لرســتان ب
ــدت در  ــا بلندم ــه ب ــا را در مقایس ــارش ه ــش ب ــترین افزای بیش
ــتان و  ــان و سیس ــای کرم ــتان ه ــد و اس ــی دارن ــازه زمان ــن ب ای
بلوچســتان بیشــترین کاهــش بارندگــی در مــدت مذکور را نســبت 
بــه بلندمــدت بــا 0.۲ و ۵.۱ درصــد کاهــش دارنــد. وی بیــان کــرد: 
ــدت  ــد م ــه بلن ــن امســال نســبت ب ــای کل کشــور در فروردی دم

مشــابه 0.6 درجــه ســانتی گــراد افزایــش یافتــه اســت.

ــهیل ورود آب  ــات تس ــام عملی ــایه انج ــه در س ــه ارومی دریاچ
ــاه  ــا و م ــه ه ــی هفت ــره آن ط ــه پیک ــا ب ــی ه ــی از بارندگ ناش
ــته  ــای گذش ــال ه ــاف س ــی را برخ ــال خوش ــر ح ــای اخی ه
تجربــه مــی کنــد و در آســتانه رســیدن بــه تــراز یکهــزار و ۲7۲ 
متــری قــرار دارد. بــه گــزارش ایرنــا ســردهنه ســازی و الیروبــی 
ــا  ــل ت ــه قب ــن ده ــز از چندی ــن حوضــه آبری ــای ای ــه ه رودخان
ــت  ــورد غفل ــه م ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــکیل س ــان تش زم
قــرار گرفتــه بــود و بــه گفتــه کارشناســان آب ناشــی از بارندگــی 
ــق حاشــیه ای  ــه در مناط ــره دریاچ ــه پیک ــت ب ــای هدای ــه ج ب
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پاسخ وزارت بهداشت به اخبار شیوع 
آنفلوآنزای پرندگان

ساماندهی تاالب های لرستان

ــس  ــا، ریی ــدی گوی محمدمه
مرکــز مدیریــت بیماری هــای 
واگیــر وزارت بهداشــت ضمن 
وزارت  وظایــف  بــه  اشــاره 
بهداشــت و ســازمان های محیط زیســت و دامپزشــکی 
در جلوگیــری از شــیوع آنفلوانــزای پرنــدگان، در عیــن 
حــال دربــاره مــوارد گزارش شــده ایــن بیمــاری در 
کشــور گفــت: از ســال گذشــته تاکنــون مــوارد طغیانــی 
بیمــاری آنفلوآنــزای پرنــدگان بــه شــدت کاهــش یافته 
اســت. بی تردیــد یکــی از دالیــل مهــم آن نیــز برنامــه 
ــه  ــوده ک ــی ب ــدگان و مراقبت های ــیون پرن واکسیناس
ــن راســتا توســط ســازمان های دامپزشــکی و  در همی
محیــط زیســت و وزارت بهداشــت بــه صــورت گســترده 
در ســطح کشــور بــه عمــل آمــده اســت. وی بــا اشــاره 
بــه گــزارش مــوارد آنفلوآنــزای پرنــدگان در آذربایجــان 
شــرقی، ادامــه داد: مــورد گزارش شــده در اســتان 
ــاری  ــال ج ــه در س ــوده ک ــدودی ب ــوارد مع ــی از م یک

مشــاهده و بافاصلــه هــم بــه آن پاســخ داده شــد؛ بــه 
ایــن صــورت کــه عملیــات معــدوم ســازی پرنــدگان و 
ــد  پاکســازی محیطــی انجــام شــده اســت. وی تاکی
کــرد: البتــه ایــن نــوع آنفلوآنــزای پرندگانــی کــه اکنــون 
ــام بــرده می شــود، تــا بــه حــال مــورد ابتــای  از آن ن
انســانی نداشــته اســت، امــا در هــر حــال ایــن موضوع 
باعــث نمی شــود کــه مــا خوشــبینانه بــه ایــن مســاله 
نــگاه کنیــم؛ چراکــه ویــروس آنفلوآنــزا، ویــروس 
ویــژه ای اســت و هــر آن ممکــن اســت جهــش یابــد، 
ــود و  ــر ش ــد و بیماری زات ــر کن ــی آن تغیی بیماری زای
بــه ایــن ترتیــب از ســد انتقــال بــه انســان عبــور کــرده، 
انســان را نیــز مبتــا و حتــی همه گیــری ایجــاد کنــد. 
ــه  ــرده شــود ک ــه کار ب ــد ب ــت بای ــت دق ــن نهای بنابرای
ــادا چنیــن اتفاقــی رخ دهــد. وی افــزود: چنانچــه  مب
ــن  ــزا در ای ــبیه آنفلوآن ــاری ش ــم بیم ــوردی از عای م
افــراد مشــاهده شــود، ســریعا اقدامــات تشــخیصی و 

ــه اجــرا گذاشــته می شــود. ــی ب مراقبت

زیســت  مدیــرکل محیــط 
لرســتان بــا بیــان اینکــه کار 
ســاماندهی و احیــا بخشــی 
از تاالب هــا در دســتور کار 
قــرار گرفتــه اســت، گفــت: بارندگی هــای اخیــر 
ــاالب بیشــه داالن بروجــرد  ــا ســطح ت ســبب شــد ت
ــه گــزارش تســنیم،  ــار برســد. ب ــه حــدود ۳00 هکت ب
مهــرداد فتحــی بیرانونــد در خرم آبــاد اظهــار داشــت: 
خســارت ســیاب بــه زیســتگاه های طبیعــی اســتان 
ــع  ــی قط ــاده دسترس ــد ج ــط چن ــود و فق ــز ب ناچی
شــد. وی افــزود: خوشــبختانه در بحــث ســیاب 
خســارت عمــده ای نداشــتیم و تنهــا ســیاب ســبب 
ــت  ــط زیس ــگاه های محی ــه پاس ــت ب ــا رطوب ــد ت ش
وارد  کنــد. مدیــر کل محیــط  خســارت جزیــی 
زیســت لرســتان بــا بیــان اینکــه بارندگی هــای 
اخیــر ســبب ســرزندگی طبیعــت، محیــط زیســت و 
ــوان کــرد:  ــا تاالب هــای اســتان شــده اســت عن احی

خوشــبختانه تاالب هــای اســتان بــه باالتریــن پیــک 
ــرد:  ــان ک ــیدند.وی بی ــود رس ــخ خ ــی در تاری ــر آب پ
ــفانه در  ــه متاس ــتان ک ــای لرس ــیاری از تاالب ه بس
ــن  ــی ای ــد در پ ــدا کردن ــری پی ــر کارب ــته تغیی گذش
بارش هــا بــه آن ســطح واقعــی و وضعیــت ایــده آل 
خــود رســیدند چــون بســیاری از آنهــا قبــا زه کشــی 
شــده بودنــد امــا بــا ایــن بارش هــا بخشــی از تاالبهــا 
ــت: بارندگــی هــای  ــد گف ــا شــد. فتحــی بیرانون احی
اخیــر ســبب شــد تــا ســطح آب تاالب هــای پلدختــر 
ــع آبــی  ــاال بیایــد و در بحــث مناب ــا دو متــر هــم ب ت
ــران می شــود.  ــا دارد جب ــا بســیاری از آنه ــز تقریب نی
وی خاطرنشــان کــرد: ســطح آب هــای زیرزمینــی کــه 
ســنوات گذشــته بــه دلیــل برداشــت های بــی رویــه 
بســیار پاییــن آمــده بــود اکنــون تــا حــدودی جبــران 
ــز  ــوط نی ــای بل ــکیدگی جنگل ه ــت و خش ــده اس ش
ــا  ــر تقریب ــال اخی ــد س ــای چن ــر بارندگی ه ــه خاط ب

متوقــف شــده اســت.

شکارچی سابقه دار در دام سبز پوشان محیط زیست گرفتار شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست زابل گفت: شکارچی سابقه دار این شهرستان در دام سبز 
پوشان محیط زیست گرفتار شد.به گزارش ایرنا، مهدی سراوانی افزود: از این شکارچی یک قبضه 
ساح شکاری و سایر ادوات شکار کشف و ضبط و متخلف به جرم شروع به شکار غیر مجاز 
حیوانات وحشی به مراجع قضایی معرفی شد.

 
گزارش

دالیل آتش سوزی در 
محیط زیست کرمانشاه

ت
اس

ضرورت استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای مبارزه سی
با ملخ ها

رئیســه کمیســیون کشــاورزی  هیــات  عضــو 
فعــال  دیپلماســی  راه  از  گفــت:  مجلــس، 
می توانیــم بــا وزارت جهــاد کشــاورزی کشــور 
عربســتان ارتبــاط برقــرار کنیــم تــا آنهــا نیــز بــه وظیفــه 
خــود در مقابلــه بــا آفــت ملــخ صحرایــی اقدامــات جدی تــری 
را داشــته باشــند. علــی محمــد شــاعری عضــو هیــات رئیســه 
ــط زیســت  ــی و محی ــع طبیع کمیســیون کشــاورزی، آب، مناب
ــه  ــا ب ــوم ملخ ه ــورای اســامی ، در خصــوص هج ــس ش مجل
ــا، گفــت: شــاهد  ــا آنه ــه ب برخــی از اســتان های کشــور و مقابل
ــر  ــای اخی ــی هفته ه ــی ط ــای صحرای ــترده ملخ ه ــوم گس هج
در 7 اســتان کشــور بوده ایــم و وزارت جهــاد کشــاورزی بــا 
توســط کمیســیون  آمــده  بــه عمــل  پیگیری هــای  توجــه 

ــت. ــته اس ــی را داش ــات خوب ــس اقدام ــاورزی مجل کش
بــه  ملخ هــا  شــدید  خســارت  از  مانــع  جهــاد کشــاورزی 
نــکا و  اراضــی کشــاورزی شــد  نماینــده مــردم بهشــهر، 
ــه وزارت  ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــوگاه در مجل گل

جهــاد کشــاورزی تاکنــون موفــق شــده تــا از وارد شــدن 
خســارت های شــدید بــه محصــوالت کشــاورزی جلوگیــری 
کنــد، تصریــح کــرد: علی رغــم اینکــه جمعیــت ملخ هــای 
ــوده و هجــوم گســترده ای داشــته اند  ــاد ب ــی بســیار زی صحرای
خســارت زیــادی بــه باغــات وارد نشــده اســت. ایــن نماینــده 
مــردم در مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه 
خســارت ملخ هــا عمدتــا در عرصه هــای منابــع طبیعــی رخ 
داده اســت، ادامــه داد: امیدواریــم همچنــان وزارت جهــاد 
کشــاورزی بــا همــکاری وزارت کشــور، اســتانداران، فرمانــداران، 
نیروهــای بســیجی داوطلــب، کشــاورزان و محیــط زیســت 
ــوان  ــه عن ــی ب ــای صحرای ــت ملخ ه ــه مدیری ــبت ب ــد نس بتوان

ــل آورد. ــه عم ــات الزم را ب ــاک اقدام ــت خطرن ــی آف نوع
ــا وزارت جهــاد کشــاورزی  از راه دیپلماســی فعــال می توانیــم ب
کشــور عربســتان ارتبــاط برقــرار کنیــم تــا آنهــا نیــز بــه وظیفــه 
خــود در مقابلــه بــا آفــت ملــخ صحرایــی اقدامــات جدی تــری 

را داشــته باشــند.

یط
مح

ت 
یس

ز

بـر  البـرز  زیسـت  محیـط  کل حفاظـت  مدیـر 
ضـرورت رعایـت الزامـات زیسـت محیطـی در 

تاکیـد کـرد. محـور هشـتگرد- طالقـان 
فردیـن حکیمـی اظهـار کـرد: برای محـور هشـتگرد–طالقان 
مطالعـات ارزیابـی زیسـت محیطـی تعریـف نشـده اسـت. 
وی ادامـه داد: جـای تعجب اسـت در پروژه بـه این مهمی 
کـه تکمیـل آن محیـط زیسـت را درگیـر می کنـد، مطالعات 
زیسـت محیطـی مغفـول مانـده اسـت. وی توضیـح داد: 
این محور دارای ارتفاع و شـیب باالیی اسـت و زمسـتان ها 
شـاهد بـارش حجـم زیـادی بـرف در ایـن منطقـه هسـتیم 
ایـن  در  خودروهـا  تـردد  بـرای  الزم  سـازوکار  بایـد  کـه 
مسـیر بـه درسـتی اندیشـیده شـود چـون کوچک تریـن بی 
احتیاطـی خسـارات زیـادی بـه بـار مـی آورد. این مسـوول 
باالیـی  خاطـر نشـان کـرد: مناطـق کوهسـتانی کـه شـیب 
دارنـد اکوسیسـتم بسـیار شـکننده و آسـیب پذیـری دارند 
و بـا کوچک تریـن عملیـات تخریـب و جاده سـازی شـاهد 
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این صفحه می خوانیم
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تعـارض بـا انسـان تهدیـد اصلـی روباها اسـت. بـه گفته 
ایمانـی روباه هـا از حیوانات کوچـک مانند موش ها تغذیه 
می کننـد امـا انسـان طی چند سـال گذشـته مراتـع را به 
زمین هـای کشـاورزی تبدیـل کـرده کـه بـرای محافظـت 
از محصـوالت خـود اقـدام بـه اسـتفاده از آفـت کش هـا 
می کنـد، ایـن مسـاله موجب نابـودی موش ها کـه غذای 
روبـاه اسـت شـده، بنابرایـن انسـان موجب از بیـن رفتن 
طعمـه و غـذای روباه هـا شـده اسـت. وی می گویـد: بـه 
عنـوان مثـال در یکی از اسـتان های مرکـزی فردی طعمه 
ای را بـا هـدف از بیـن بـردن گرگ های آن منطقه به سـم 
آلـوده و در طبیعـت رهـا کـرده بـود که باعـث از بین رفتن 
تعـداد زیـادی روباه شـد، در همان منطقه حدود ۱6 الشـه 

روبـاه پیـدا کردیـم کـه همـه بـا خـوردن این طعمـه تلف 
شـده بودنـد، ایـن میـزان تلفـات بـرای یک منطقـه عدد 
بسـیار باالیـی اسـت. از سـوی دیگـر تصادفات جـاده ای 
نیـز تلفـات زیادی بـه جمعیت ایـن گونـه وارد می کند. به 
عنوان مثال جاده ای در قشـم وجود دارد که به راحتی در 
جـاده سـاحلی جنوبی آن بخـش، روزانه یک تـا دو روباه 

بـر اثـر تصادفـات جـاده ای تلف می شـود.

باورهای غلط بالی جان روباه ها
باورهـای غلـط بیـن مـردم در برخـی مناطـق کشـور بای 
جـان روباها شـده و تا آنجا پیش رفتـه که حیات وحش 
ایـن حیـوان وحشـی را در خطـر انقراض قرار داده اسـت.

بهمـن مـاه ۹6 بـود کـه خبرگـزاری صداو سـیما مرکـز 

چهارمحـال و بختیـاری در گزارشـی اعـام کـرد برخـی از 
مـردم شهرسـتان بروجـن و مناطـق اطراف بر ایـن باورند 
کـه صفرای)زَهلـه( روبـاه می توانـد در درمـان بیمـاری 

سـرطان موثـر واقـع شـود.
دربـاره ایـن ماجـرا همچنیـن رئیس اداره محیط زیسـت 
شهرسـتان بروجن تخریب زیسـتگاه جانوارن و شـکار را 
از دالیـل انقـراض گونه هـای جانوری در ایـن منطقه اعام 
کـرد و گفـت: ایـن بـاور غلط تـا آنجا پیش رفتـه که هیچ 
روباهی در عرصه های شهرسـتان بروجن در امان نیسـت 
و بـه سـرعت هـدف گلوله شـکارچیان و سـودجویان قرار 

می گیرد.
بـه گفتـه منصـوری از ابتـدای فصل سـرما تاکنـون بیش 

از ۲0روبـاه در ایـن منطقـه شـکار شـده و اگـر این کشـتار 
بـی رویـه متوقف نشـود؛ بـه زودی نسـل روباه هـا در این 
شهرسـتان و بعـد از آن در اسـتان چهارمحـال و بختیاری 
منقـرض می شـود. معـاون دادسـتان شهرسـتان بروجن 
نیـز بـه خبرگـزاری صداوسـیمای چهارمحـال و بختیاری 
می گویـد: قانـون گذاربـرای افراد سـودجویی که اقـدام به 
شـکار حیوانات وحشـی می کنند؛ حداکثر ۳ سال حبس 

در نظـر گرفته اسـت.

قاچاق روباه شنی ایرانی
آبان ماه سـال گذشـته فرخ مسـتوفی که یک کارشـناس 
محیط زیسـت اسـت در گفت وگـو با برنا اعام کـرد ایران 
دوگونه روباه دارد؛ روباه معمولی و روباه شـنی. روباه شـنی 
یکـی از گونه های بسـیار نادر ایران اسـت که شـبگرد بوده 
و شـب ها بـرای شـکار بیـرون می آیـد، بـه همیـن دلیـل 
بـه نـدرت دیـده می شـود کـه آمارگیـری از ایـن گونـه را 
دشـوار کرده اسـت. مسـتوفی با اشـاره به اینکه زیستگاه 
روباه هـای شـنی در دورتریـن نقـاط کویر در مناطق شـنی 
اسـت کـه از لحـاظ زیسـتی مناطـق بسـیار حساسـی 
روبـاه  شـنی در النـه ای کـه حفـر  هسـتند، می گویـد 
می کنـد، زندگـی می کند. برخـی از روباه هـا زمیـن را برای 
النـه خـود می  کنند. برخـی دیگر ممکـن اسـت از النه های 
آمـاده جانـوران دیگـر اسـتفاده کنند. همچنیـن روباه های 
بیابانـی شـبکه ای از تونل هـا زیر شـن ها می  کننـد. از این 
رو تردد ماشـین در این مناطق به زیسـتگاه این جانوران 

آسـیب جـدی وارد می کنـد.
ایـن فعـال محیـط زیسـت، قاچـاق گونه هـای کمیـاب را 
زنـگ خطـری برای محیط زیسـت ایـران عنـوان می کند 
و می گویـد کشـورهای عربـی ماننـد امـارات بـا داشـتن 
منابـع مالـی فـراوان و برنامـه ریـزی بـه دنبـال گونه های 
جانوری هسـتند تا محیط زیسـت خود را بازسـازی کرده 
و بیابان هـای خالـی خـود را از گونه هـای کمیـاب و نایاب 
پـر  کننـد  آنهـا متقاضیـان خریـد روباه هـای شـنی ایران 
هسـتند و بعید نیسـت روزی در فکر تصاحـب یوز ایرانی 

باشند.
خـوراک  روبـاه شـنی  می گویـد  مسـتوفی  کـه  آن طـور 
دائمـی و طبیعی یوزپلنگ ایرانی اسـت و یـوز غذایی جز 
خرگـوش و روبـاه ندارد و به سـختی ممکن اسـت بتواند 
شـکاری ماننـد آهـو داشـته باشـد از این رو مـن در اینجا 
اعـام خطر می کنم که زیسـتگاه روباه شـنی مورد هجوم 
افـراد بـی صاحیـت و غیرمسـوول قـرار گرفتـه و از بیـن 
رفتـن روباه شـنی بـر روی چرخـه غذایی و حیـات یوزها 
اثـر منفـی می گـذارد و باعـث نابـودی آنهـا هم می شـود.

موجوداتی  روباه ها 
زیبا و دوست 

هستند  داشتنی 
که به علت برخی 
باورهای غلط از 

جمله مکار بودن، 
داشتن پوست 
و دمی زیبا و 

خواص  همچنین 
درمانی صفرای 

آن برای بیماری 
سرطان، در ایران رو 

نابودی هستند.  به 
این در حالی است 

که وضعیت روباه ها 
به طور کلی در دنیا 
جای نگرانی ندارد.

روباه ها برای بقا، نیاز به حمایت دارند 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی: وضعیت جمعیتی روباه های ایران مناسب نیست و برای ادامه زندگی و بقا به حمایت نیاز دارند.

ــهیل ورود آب  ــات تس ــام عملی ــایه انج ــه در س ــه ارومی دریاچ
ــاه  ــا و م ــه ه ــی هفت ــره آن ط ــه پیک ــا ب ــی ه ــی از بارندگ ناش
ــته  ــای گذش ــال ه ــاف س ــی را برخ ــال خوش ــر ح ــای اخی ه
تجربــه مــی کنــد و در آســتانه رســیدن بــه تــراز یکهــزار و ۲7۲ 
متــری قــرار دارد. بــه گــزارش ایرنــا ســردهنه ســازی و الیروبــی 
ــا  ــل ت ــه قب ــن ده ــز از چندی ــن حوضــه آبری ــای ای ــه ه رودخان
ــت  ــورد غفل ــه م ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــکیل س ــان تش زم
قــرار گرفتــه بــود و بــه گفتــه کارشناســان آب ناشــی از بارندگــی 
ــق حاشــیه ای  ــه در مناط ــره دریاچ ــه پیک ــت ب ــای هدای ــه ج ب

ــر همیــن اســاس روان ســازی  و کــم عمــق بخــار مــی شــد. ب
ــرح  ــرای ط ــب اج ــع در قال ــه مناب ــت بهین ــال آب و مدیری انتق
هــای ســتاد احیــای دریاچــه از یــک ســو و افزایــش بارندگــی از 
ســوی دیگــر، دریاچــه ارومیــه را از حالــت کمــا درآورده اســت. 
گام هــای نخســت بــرای تثبیــت وضعیــت دریاچــه ارومیــه بــا 
ــرح  ــد و ط ــته ش ــد برداش ــر و امی ــت تدبی ــدن دول روی کار آم
هــای ۲7 گانــه ای در راســتای بهبــود وضعیــت آن تصویــب 
شــد کــه الیروبــی، ســردهنه ســازی و اختصــاص مســتمر حــق 
ــا بخشــی از  ــز تنه ــه دریاچــه از محــل ســدهای حوضــه آبری آب

طــرح هــای زودبــازده ایــن ســتاد بــه شــمار مــی رود. بــه گفتــه 
ــی از ســال  ــان غرب ــه ای آذربایج ــل شــرکت آب منطق مدیرعام
۱۳۹۳ تاکنــون دولــت بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه و الیروبــی 
انهــار ۲ هــزار و 600 میلیــارد ریــال بــه ایــن ســازمان تخصیــص 
ــه  ــر از رودخان ــارات ۱۱۳ کیلومت ــن اعتب ــا ای ــب ب داده و متناس
ــر از  ــه و ۲۹0 کیلومت ــه ارومی ــه دریاچ ــی ب ــی منته ــای اصل ه
انهــار الیروبــی شــده اســت. »کیومــرث دانشــجو« بــا اشــاره بــه 
ــا و ۲۵4  ــه ه ــر از رودخان ــی ۱0۵ کیلومت ــات الیروب ــه عملی اینک
ــن شــرکت  ــارات ای ــز از محــل اعتب ــار اســتان نی ــر از انه کیلومت
انجــام شــده، بیــان کــرد: اجــرای ایــن حجــم وســیع از عملیــات 
الیروبــی مرهــون تــاش هــای اســتانی، ســتاد احیــای دریاچــه 
ــت. وی  ــه اس ــه ارومی ــات دریاچ ــی نج ــروه مل ــه و کارگ ارومی
ــات  ــازی تاسیس ــازی و بازس ــردهنه س ــورد س ــن 70 م همچنی
ــرکت  ــن ش ــم ای ــات مه ــه اقدام ــتان را از جمل ــی اس ــم آب مه
بــرای تســهیل انتقــال آب بــه دریاچــه ارومیــه برشــمرد و گفــت: 
انتقــال آب بــه پیکــره دریاچــه و مدیریــت منابــع آبــی در بهبــود 
وضعیــت آن موثــر بــوده اســت. مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه 
ای آذربایجــان غربــی بــا بیــان اینکــه در فروردیــن ســال 
جــاری ۵60 میلیــون مترمکعــب آب از ســدهای اســتان بــه 
ــب  ــان کــرد: در قال ــه رهاســازی شــد، بی ســمت دریاچــه ارومی
ــون  ــال ۱۳۹۳ تاکن ــه از س ــه ارومی ــای دریاچ ــای احی ــرح ه ط
ســه میلیــارد و 600 میلیــون مترمکعــب آب بــه ســمت دریاچــه 
ــارد و  ــک میلی ــزان ی ــن می ــه از ای ــده ک ــازی ش ــه رهاس ارومی

۱60 میلیــون مترمکعــب مربــوط بــه ســال آبــی ۹۸-۹7 اســت. 
ــتاندار  ــد اس ــا تاکی ــاری ب ــال ج ــل س ــت: اوای ــجو« گف »دانش
ــطح  ــترده ای در س ــیع و گس ــات وس ــی اقدام ــان غرب آذربایج
ــز  ــه خی ــاط حادث ــا در نق ــیاب ه ــا س ــه ب ــرای مقابل ــتان ب اس
ــت روان  ــتای هدای ــز در راس ــر نی ــن ام ــه ای ــد ک ــل آم ــه عم ب
ــوده اســت. وی  ــد ب ــراز آن مفی ــش ت ــه دریاچــه و افزای ــا ب آبه
افــزود: الیروبــی 74 کیلومتــر از رودخانــه هــای اســتان در 
ــه  ــاری از جمل ــال ج ــی ۱0 روز اول س ــر ط ــیب پذی ــاط آس نق
ــه ســرانجام رســید.  ــود کــه در ایــن راســتا ب اقدامــات مهمــی ب
ــا  ــز ب ــه ای آذربایجــان شــرقی نی ــل شــرکت آب منطق مدیرعام
ــه  ــال آب ب ــهیل انتق ــرای تس ــا ب ــزی ه ــه ری ــه برنام ــاره ب اش
دریاچــه ارومیــه گفــت: ایــن شــرکت طــی پنــج ســال گذشــته 
ــه  ــه دریاچ ــی ب ــای منته ــه ه ــر از رودخان ــش از ۱۵6 کیلومت بی
ــایی  ــاماندهی و بازگش ــود س ــای خ ــت ه ــدوده فعالی را در مح
کــرده اســت. یوســف غفــارزاده افــزود: از جملــه بخــش هــای 
ایــن عملیــات مــی تــوان بــه ســاماندهی ۸0 کیلومتــر از مســیر 
ــر  ــای، ۱۵ کیلومت ــه چ ــر قلع ــای، ۱4 کیلومت ــی چ ــه آج رودخان
ــرد. وی  ــاره ک ــای اش ــی چ ــر صوف ــج کیلومت ــای و پن ــردق چ م
اضافــه کــرد: در ایــن مــدت همچنیــن بیــش از ســه هــزار و 6۵0 
ــاز مســدود، 406 اســتخر زهکــش حاشــیه  ــاه غیرمج ــه چ حلق
ــیار  ــت و س ــپ ثاب ــور پم ــتگاه موت ــا و ۳۸۳ دس ــه ه رودخان
ــب  ــون مترمکع ــاالنه ۲0 میلی ــت س ــه برداش ــده و از اضاف برچی

ــد. ــری ش آب جلوگی

عملیاتی که حالی خوش را برای نگین 

فیروزه ای ایران رقم زد

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان سیســتان و 
بلوچســتان گفــت: تاکنــون بیــش از ۳۸ درصــد تــاالب 
بــه  ایــن درصــد مربــوط  آبگیــری شــده کــه  هامــون 
مســاحت اســت و ربطــی بــه حجــم گنجایــش آبــی نــدارد.
بــه گــزارش تســنیم، وحیــد پورمــردان اظهــار داشــت: 
ــری  ــون آبگی ــاالب هام ــد ت ــش از ۳۸ درص ــون بی ــا کن ت
ــه مســاحت اســت و  ــوط ب شــده کــه ایــن ۳۸ درصــد مرب
ــر  ــال حاض ــدارد در ح ــی ن ــش آب ــم گنجای ــه حج ــی ب ربط
کانون هــای گــرد و غبــار و آب گیــری هامــون صابــوری 
۱۲0 روزه  بادهــای  اهمیــت دارد چــرا کــه جهــت وزش 
ــن  ــه همی ــوب شــرقی اســت ب ــه جن سیســتان از شــمال ب
ــد  ــوری می توان ــون صاب ــل ورود آب از باالدســت و هام دلی
ــرکل  ــر باشــد. مدی ــار موث ــرد و غب ــای گ ــرل کانون ه در کنت
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و بلوچســتان 
ادامــه داد: از نیمــه  ســال ۹7 پروژه هــای اجرایــی بــا 
ــوز  ــه هن ــاری ک ــرد و غب ــا و کانون هــای گ ــرد ریزگرده رویک
ــه  ــرار گرفت ــن ســازمان ق ــری نشــده در دســتور کار ای آبگی
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــال در س ــر س ــن ه ــت همچنی اس
زیســت الیروبــی انهــار و ورودی هــای تــاالب هامــون را در 
برنامــه داریــم و بــه صــورت روتیــن کارهــای الیروبــی انهــار 
انجــام می شــود. پورمــردان عنــوان کــرد: بــا رویکــرد کانــون 
ــت  ــورت گرف ــی های ص ــال بررس ــار امس ــرد و غب ــای گ ه
ــکان  ــار در م ــرد و غب ــای گ ــه کانون ه ــد ک ــخص ش و مش
هایــی از تــاالب قــرار دارنــد کــه کمتــر آبگیــری مــی شــوند 
ــده اند  ــری نش ــه آبگی ــت ک ــال اس ــدود ۳0 س ــه ح ــا ب و ی
همچنیــن پوشــش گیاهــی آن هــا خشــک و آســیبی بــرای 

ــی رود. ــه شــمار م ــه سیســتان ب ــردم و منطق م

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان سیستان و بلوچستان:

38 درصد مساحت تاالب 
هامون، آبگیری شد

خبر
تنها راه نجات دریاچه ارومیه

مدیــر دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه 
در آذربایجــان غربــی گفــت: تنهــا راه نجــات دریاچــه 
ارومیــه بهــره بــرداری از پروژه هــای آبرســانی اســت. 
بــه گزارش ایســنا، فرهــاد ســرخوش افزود: با اشــاره 
بــه افزایــش تــراز دریاچــه ارومیــه بــا توجــه بــه رهــا ســازی و بارندگی هــای بهــار 
امســال افــزود: اگرچــه ایــن عوامــل ســبب افزایــش تــراز و حجــم آب دریاچــه 
شــدند امــا بــا آغــاز فصــل گرمــا و تبخیــر رونــد کاهشــی آب دور از انتظــار نیســت 
و تنهــا راه نجــات دریاچــه آبرســانی دائــم در طــول ســال اســت کــه ایــن امــر 
ــا افتتــاح پروژه هــای آبرســانی محقــق می شــود. وی تصریــح کــرد: وســعت  ب
دریاچــه ارومیــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ۸۹0 کیلومتــر مربــع 

افزایــش داشــته اســت.

دستگیری 13 متخلف صید و شکار 

در دشستان
رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت دشتســتان 
از دســتگیری ۱۳متخلــف صیــد و شــکار در عرصــه 
هــای طبیعــی ایــن شهرســتان خبــر داد. بــه 
گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما مرکــز بوشــهر، صــادق پورســالم افــزود: ایــن 
متخلفــان بــا تــاش یــگان حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان دشتســتان و 
طــی چنــد روز گذشــته در مناطــق ارم، دالکــی، ســعدآباد، آبپخــش و منطقــه 
شــکار ممنــوع شــاهزاده ابراهیم-تنــگ باهــوش دســتگیر شــدند. وی اضافــه 
کــرد: از ایــن متخلفــان ۱۹الشــه انــواع پرنــدگان و پســتانداران وحشــی کشــف 
و آالت و ادوات شــکار و صیــد آنهــا شــامل یــک قبضــه ســاح ســاچمه زنــی 
ــده  ــته دام پرن ــاز و 7 رش ــی غیرمج ــاچمه زن ــک قبضــه ســاح س ــاز و ی مج
گیــری ضبــط شــد. رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت دشتســتان گفــت: 
ایــن متخلفــان بــرای ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی شــدند.

واکنش شهرداری تهران به سگ کشی
صنایــع  ســاماندهی  شــرکت  مدیرعامــل 
اینکــه  بیــان  بــا  تهــران  شــهر  مشــاغل  و 
ــرده   ــگ ها نک ــتار س ــه کش ــدام ب ــهرداری اق ش
اســت، گفــت: عــده ای در ایــن میــان ســیاه نمایی کردنــد چراکــه 
واکسیناســیون  و  عقیم ســازی  بــرای  تنهــا  باصاحــب  ســگ های 
توســط شــهرداری زنده گیــری و پــس از انجــام امــور الزم مجــددًا رهــا 
ــی  ــزود: گروه ــی اف ــا تحصیل ــنا، حمیدرض ــزارش ایس ــه گ ــوند. ب می ش
کــه در مقابــل شــهرداری تهــران در ایــن خصــوص تجمــع کــرده بودنــد، 

ــد. ــده بودن ــوءتفاهم ش ــار س دچ

دریاچه

شکارچیان

جانوران

پلنگ لوچ، ایرانی نیست
ایرانی بودن پلنگی که به دلیل چپ به نظر رسیدن چشم هایش مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی و دستمایه 
طنز قرار گرفته بود، تکذیب شد. به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته در شبکه های اجتماعی از جمله کانال متعلق 

به سازمان حفاظت محیط زیست عکس پلنگی به عنوان پلنگ ایرانی در استان فارس منتشر شد. گفته می شود 
این پلنگ یک پلنگ آفریقایی است و این عکس در سال ۲0۱4 در پارک ملی کروگر گرفته شده است.
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ــک  ــاه پیــش، نزدی ــن دو م ــه همی تصــور اینکــه در کشــوری ک

بــه ۱۵ اســتانش درگیــر ســیلی شــد کــه بــه گفتــه کارشناســان، 

عامــل اصلــی اش تخریــب جنــگل و کاهــش پوشــش گیاهــی 

ــی و  ــی مباالت ــه راحتــی و در کمــال ب اســت، بخــش دولتــی ب

بــدون اخــذ مجوزهــای الزم، درخــت هــای جنگلــی چندمیلیــون 

ســاله را قطــع کنــد بســیار دور از ذهــن بــوده و بــه خــواب مــی 

مانــد؛ امــا ایــن موضــوع، یکــی از تلــخ تریــن حقایــق بحــران 

ســاز در حــوزه جنــگل و محیــط زیســت طــی ســال هــای 

ــزارش ســامت  ــه گ ــس از ســیل اســت. ب ــای پ ــر و روزه اخی

ــه  ــه نقــل از اســکان نيــوز کفگیــر جنــگل هــای ایــران ب نیــوز ب

ــار  ــی درکن ــش دولت ــه بخ ــا اینهم ــت؛ ب ــورده اس ــگ خ ــه دی ت

ــت  ــگل دس ــب جن ــت از تخری ــر نیس ــی حاض ــش خصوص بخ

بکشــد؛ حتــی حــاال بعــد از تصویــب و اجرای»طــرح تنفــس« 

ــا و  ــگل تراشــی ه ــگل، جن ــت برداشــت چــوب از جن و ممنوعی

ــاال  ــه دارد. ح ــد ادام ــای جدی ــه ه ــا بهان ــا ب ــواری ه ــن خ زمی

ــه ۹0  ــر رســیده ک ــدران، خب ــر مازن ــد از ســیل ویرانگ ــاه بع ۲ م

ــد،  ــی تنومن ــکا«ی هیرکان ــع »توس ــوع القط ــت ممن ــه درخ اصل

ــتان  ــور دادس ــا حض ــرو« و ب ــع آب وزارت نی ــط »امورمناب توس

ــه  ــیه رودخان ــدران، در حاش ــواکوه مازن ــهری س ــران ش و مدی

ــیاب  ــرل س ــودن« و »کنت ــر ب ــه »پرخط ــه بهان ــوارِم« و ب »َج

هــای احتمالــی«، بــدون مجــوز، قطــع و دپــو و آمــاده مزایــده 

ــب  ــه شــده اغل ــی کــه گفت ــرای فــروش شــده اســت؛ در حال ب

ــی  ــته و در نقاط ــیل نداش ــه س ــی ب ــچ ربط ــان هی ــن درخت ای

ــتند.  ــرار داش ــیر آب ق ــه و مس ــی رودخان ــتر جریان دور از بس

ــگاه  ــده در دانش ــه ش ــل پذیرفت ــک اص ــن ی ــر ای ــوی دیگ از س

ــود  ــه وج ــی اســت ک ــش بوم ــز دان ــان و نی ــر جه ــای سراس ه

ــیاب و  ــرل س ــزار کنت ــن اب ــی، بهتری ــش گیاه ــت و پوش درخ

ــرا  ــان آن حفــظ خــاک اســت؛ نکتــه ای کــه وزارت نیــرو همچن

ــذارد. ــا مــی گ در عمــل زیرپ

قطع 90 اصله توسکای 
جنگلی سوادکوه 
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حواشی اجرای یک پروژه بدون در نظر گرفتن ز
الزامات زیست محیطی

بـر  البـرز  زیسـت  محیـط  کل حفاظـت  مدیـر 
ضـرورت رعایـت الزامـات زیسـت محیطـی در 

تاکیـد کـرد. محـور هشـتگرد- طالقـان 
فردیـن حکیمـی اظهـار کـرد: برای محـور هشـتگرد–طالقان 
مطالعـات ارزیابـی زیسـت محیطـی تعریـف نشـده اسـت. 
وی ادامـه داد: جـای تعجب اسـت در پروژه بـه این مهمی 
کـه تکمیـل آن محیـط زیسـت را درگیـر می کنـد، مطالعات 
زیسـت محیطـی مغفـول مانـده اسـت. وی توضیـح داد: 
این محور دارای ارتفاع و شـیب باالیی اسـت و زمسـتان ها 
شـاهد بـارش حجـم زیـادی بـرف در ایـن منطقـه هسـتیم 
ایـن  در  خودروهـا  تـردد  بـرای  الزم  سـازوکار  بایـد  کـه 
مسـیر بـه درسـتی اندیشـیده شـود چـون کوچک تریـن بی 
احتیاطـی خسـارات زیـادی بـه بـار مـی آورد. این مسـوول 
باالیـی  خاطـر نشـان کـرد: مناطـق کوهسـتانی کـه شـیب 
دارنـد اکوسیسـتم بسـیار شـکننده و آسـیب پذیـری دارند 
و بـا کوچک تریـن عملیـات تخریـب و جاده سـازی شـاهد 

رانـش زمیـن و وقـوع بهمـن هسـتیم. وی ابراز کـرد: عاوه 
بـر ایـن، نخاله هایـی کـه در مسـیر ایـن محـور تلنبـار شـده 
هـم بـدون شـک تهدیـدی در زمـان بارش هـا بـه حسـاب 
می آینـد و ممکـن اسـت شـرایط وقـوع سـیاب را فراهـم 
کنند.حکیمـی افـزود: مـا تذکـرات الزم در خصـوص ایـن 
محـور را به مسـئوالن ذیربـط داده ایـم و امیدواریم الزامات 
و ماحظـات زیسـت محیطـی در ایـن مسـیر رعایـت شـود.

طبـق برنامـه اعامی از سـوی مسـئوالن اسـتان البـرز، قرار 
بـود ایـن مسـیر تیرمـاه امسـال بـه بهره بـرداری برسـد اما 
یازدهم اردیبهشـت امسـال مدیـرکل راه و شهرسـازی البرز 
از احتمـال تأخیـر در افتتـاح مسـیر هشـتگرد-طالقان بـه 

علـت وقـوع رانش هایـی در مسـیر پـروژه خبـر داده بود.
بـه ایسـنا گفتـه  اردیبهشـت  فرمانـدار طالقـان هـم هفتـم 
در  هشـتگرد-طالقان  پـروژه  رانش هـای  »بحـث  بـود: 
کمیتـه فنـی اسـتان و بـا حضـور ۱۵ دسـتگاه مختلـف از 
اسـت.« بررسـی شـده  و خـاک کشـور  آب  جملـه سـازمان 
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مرکز دفن زباله آراد کوه، منتقل نمی شود
شـهر  پسـماند  مدیریـت  سـازمان  مدیرعامـل 
حـوزه  در  شـهرداری  اینکـه  بیـان  بـا  تهـران 
تفکیـک و دفـن زبالـه فقـط مجـری اسـت و 
دهـد،  تغییـر  را  زبالـه  دفـن  نمی توانـد محـل 
گفـت: مـا اصـراری نداریـم کـه ایـن اقدامـات در 
آرادکـوه انجـام شـود. بـه گـزارش اقتصادآنایـن بـه نقل از 
فـارس، رضـا عبدلـی مدیرعامل سـازمان مدیریت پسـماند 
شـهرداری تهـران در خصـوص اظهـارات مسـئوالن محیـط 
زیسـت اسـتان تهـران در رابطـه بـا تعلـل شـهرداری تهـران 
بـرای انتقـال مرکـز بازیافـت زباله از آرادکوه به مـکان دیگر 
گفـت: بایـد بـه این نکتـه توجه داشـت که آرادکوه از سـال 
۱۳۵۲ بـه صـورت رسـمی بـه عنـوان مرکـز بازیافـت و دفن 
زبالـه تهران انتخاب شـده اسـت. وی افـزود: این در حالی 
اسـت کـه چنـد سـال بعـد مرکـز آبعلـی بـه عنـوان مرکـز 
 ۱۳۹0 دفـن پسـماند سـاختمانی قلمـداد شـد و در سـال 
هـم کارگـروه ملـی پسـماند کشـور فعالیـت مرکـز آرادکوه را 
تأییـد کـرده اسـت. رضـا عبدلـی بـا اشـاره بـه اینکـه قانون 
مدیریـت پسـماند در سـال ۱۳۸۳ بـه تصویـب رسـیده و 

آییـن نامـه آن در سـال ۱۳۸4 تهیـه شـده اسـت گفت: در 
ایـن قانـون اشـاره شـده اسـت کـه تعییـن محل پـردازش 
شـهر  هـر  زبالـه  تکلیـف  تعییـن  کلـی  طـور  بـه  و  تخلیـه 
بـه عهـده وزارت کشـور و کارگـروه ملـی اسـت. مدیرعامـل 
سـازمان مدیریـت پسـماند شـهر تهـران خاطرنشـان کـرد: 
ایـن یـک اشـتباه اسـت کـه تصـور کنیـم شـهرداری مـی 
زبالـه تصمیـم  دفـن  در خصـوص جابجایـی محـل  توانـد 
بگیـرد زیـرا شـهرداری تنهـا یـک مجـری اسـت و تعییـن 
بـه عهـده کارگـروه ملـی اسـت و هـر جایـی کـه  تکلیـف 
تفکیـک  و  دفـن  آنجـا محـل  تعییـن کنـد  ملـی  کارگـروه 
زبالـه خواهـد بـود. رضـا عبدلـی گفت: مـن مجری هسـتم 
و برایـم فرقـی نمیکنـد کـه زبالـه را در آرادکـوه تفکیک کنم 
یـا در جـای دیگـر به شـرط اینکـه کار گروه ملـی تجهیزات، 
فضـا و زیرسـاخت های الزم را بـه مـن بدهـد تـا مـن زباله 
را بـه جـای جدیـد منتقـل کنـم. وی افـزود: ۲۱ دسـتگاه 
تـا در  و سـازمان عضـو کارگـروه ملـی هسـتند و طبیعتـًا 
آن کارگـروه تصمیـم گیـری نهایـی نشـود نمـی تـوان مرکز 

دفـن زبالـه را جابه جـا کـرد.
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پاسخ سودوکو شماره 1452

افقی
 ۱- ارتوپدی - یکه سوار ماهر

 ۲- راستا و کشیدگی - مساوات

۳- خاک صنعتی - ساح ورزشی - 

 یار عزیز و نگار

4- بنای بسیار بلند - استان و شهری 

در شمال شرقی یونان - نسبت دادن 

 گناه یا خطا به دیگری

۵- خرد کننده - هر دوره مسابقه مشت 

 زنی - از ما بهتران - مایع دباغی

6- خویشاوندی - پشیمانی - پایتخت 

 سوییس

7- مساعده و ارفاق - کمانگیر ایران 

 باستان - چایخانه فرنگی

۸- رمانی از »لن دیتون« جاسوسی 

 نویس انگلیسی

۹- مددرسانی - میوه تلفنی - فرهنگ 

 واژگان معتبر فرانسوی

۱0- بله نامؤدبانه - کربن خالص - 

 صومعه

۱۱- نت ششم - بز کوهی - شهر دوغ 

 استان تهران - هم نشینان

۱۲- مرد خفاشی سينما - چیزهایی که 

قانون انجامش را منع کرده - چاشنی 

 پر مصرف

۱۳- حقیقت و واقعیت - استخوان 

 بین دو قوزک پا - بله روسی

۱4- کارخانه ای - بزرگ ترین دریاچه 

 آب شیرین آسیا

۱۵- تک به تک - از کشورهای کوچک 

و ترانزیستوری اروپا

عمودی 
۱- از پول هایی که در مراسم مقدماتی 

و نهایی ازدواج پرداخته می شود - 

 رؤیاپردازی

۲- خانه بزرگ - سازمان های دولتی 

 - عیب و عار

۳- پسوند شباهت - فستیوال - میوه 

 پخته شده با شکر زیاد

4- خرما و رطب - از دروس رشته 

 نقشه برداری - حاشیه ای و جنبی

۵- پرده در و بد زبان - عمارت و 

ساختمان - زائو ترسان - از اقوام 

 ساکن هند

6- شرور و فتنه گر - ظرف های گلی 

 پخته شده در آتش - نام دیگر بالنگ

 7- ضعیف و زار - تاریک و بی نور

 ۸- وحشی - ارگانیک - حرف همراهی

 ۹- تسلیت دادن - چتر

۱0- مصیبت و گزند - دشوار - نوعی 

 زیر انداز سبک و نازک

۱۱- ضمیر مفعولی دوم شخص مفرد - 

گونه ای موتور هواپیما - خاطر و حافظه 

 - از پرندگان خوش آواز

۱۲- جعبه مقوایی - ممارست - شهر 

 خروس جنگی

۱۳- فاسد و ضایع - آرزوی کسی را 

 عملی کردن - قدم یک پا

۱4- صد متر مربع - از قهرمانان رمان 

»بینوایان« اثر »ویکتور هوگو« - یاری 

 دهنده

۱۵- دانش بیولوژی - ماده اصلی 

شکات سازی

جدول شماره 1453

 اطالع
 رسانی

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

الف-شرح مختصری از پروژه: 
-موضـوع پـروژه: ایجـاد تاسیسـات فاضـالب شـهرهای 
شـهربابک و خورسـند و بهره برداری شـامل : شـبکه جمع 
آوری 358 کیلومتـر و خـط انتقـال فاضـالب بـه طـول 
5 کیلومتـر و تصفیـه خانـه فاضـالب بـه ظرفیـت 9351 

مترمکعـب در شـبانه روز و کلیـه انشـعابات فاضـالب
-سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان کرمان

-دوره احـداث  3 سـال در مرحلـه اول اجرایی و یک سـال 
در میانـه دوره بهره بـرداری تجاری

-دوره بهـره بـرداری تجـاری: بـا ارائه مـدل مالی-حداکثر 
سال  20

-فرآیند تصفیه: لجن فعال
-جمعیـت تحـت پوشـش: 50829 نفـر در سـال 1400 و 

69784 نفـر در سـال 1425
-محل اجرا: شهرهای شهربابک و خورسند

ب-شرایط کلی برای سرمایه گذاری:
سـرمایه گذار به صورت شـخص حقوقی با داشـتن سـابقه 
مدیریتـی قابـل قبـول، تامیـن و تخصیص سـرمایه مورد 

نیـاز را بـه عهده خواهد داشـت.

تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی:سرمایه گذاران 
واجد شـرایط می تواننـد از تاریـخ 98.2.31 لغایت پایان 
وقـت اداری روز پنـج شـنبه 1398.3.2 جهـت دریافـت 
اسـناد ارزیابـی بـا ارائه نامه اعـالم آمادگی جهت سـرمایه 
گـذاری در طـرح بـه شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان 
بـه آدرس: کرمـان، بلـوار 22 بهمـن ابتـدای بلـوار سـاوه 

مراجعـه نمایند.
ضمانت نامه شـرکت در مزایده به مبلـغ پنج میلیارد ریال 

از نـوع ضمانت نامه بانکی
محل و زمان تحویل مدارک درخواستی:

-مهلـت تحویـل اسـناد ارزیابـی تکمیـل شـده تـا پایان 
وقت اداری روز شـنبه مورخ 1398.3.18 و محل تحویل 
دبیرخانـه شـرکت آبـو فاضالب اسـتان کرمان می باشـد.

-بدیهـی اسـت پس از بررسـی مـدارک ارزیابی که توسـط 
شـرکت کننـدگان تکمیـل و تحویل می شـود، از سـرمایه 
گـذران واجد شـرایط جهت مذاکـرات قـراردادی دعوت به 

عمل خواهـد آمد.
-سـرمایه پذیـر در رد یـا قبـول پیشـنهادات فنی یـا مالی 

سـرمایه گـذاران در تمـام مراحـل اختیار تـام دارد.

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار
ایجاد تاسیسات فاضالب شهرهای شهربابک و خورسند به روش بیع متقابل

(مزایده)
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد بـر اسـاس مـاده 37 قانون برنامه ششـم 

توسـعه، ماده 2 قانون تشـکیل شـرکت های آب و فاضالب مصوب سـال 1369، ایجاد تاسیسـات 
جمـع آوری و تصفیـه فاضالب شـهرهای شـهربابک و خورسـند را در ازای واگذاری امتیاز اسـتفاده از 
پسـاب بـه منظور کاربری معین و با حجم مشـخص بـرای دوره زمانی محدود و معیـن به روش بیع 

متقابـل و با شـرایط ذیـل، به سـرمایه گذار واجد شـرایط واگـذار نماید.

نوبت دوم 
آگهي مناقصه عمومی

شـهرداري رفسـنجان در نظر دارد بر اسـاس بودجه مصوبه سـال 
1398 شـورای محتـرم اسـالمي شـهر، سـاخت مخـزن مدفـون 2000 
متـر مکعـب جهـت ذخیـره آب فضای سـبز از طريـق برگـزاري مناقصه 
عمومـی بـه پیمانـکار واجد شـرایط واگذار نمايـد. لذا از کلیه شـرکتهای 
واجـد شـرایط که تجربـه و توانايي انجـام كار را دارنـد، دعوت بعمل مي 
آيـد جهـت دريافـت اسـناد و اطـالع از شـرايط شـركت در مناقصـه بـه 
دفتـر امـور قراردادهـا واقع در شـهرداري مركـزي به آدرس رفسـنجان، 
خيابـان تختي يا بـه نشـانی اینترنتـی www.rafsanjan.ir مراجعه و 
پيشـنهادات خـود را تا پايان وقت اداري روز یکشـنبه مـورخ 98/03/12 
به دبيرخانه شـهرداري مركزي تسـليم نمايند. ضمنًا شـهرداری در رد یا 

قبـول تمـام یا هر یـک از پیشـنهادات مختار اسـت.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

نوبت دوم

آگهی دعوت به افراز 
نظربــه اینکــه اداره اوقــاف وامورخیریــه جیرفــت برابردرخواســت 
وارده بشــماره ۹۸/۱7۸4۹0مــورخ ۹۸/0۲/۲۹تقاضــای افرازقســمتی از 
پــاک --- فرعــی از 470اصلــی بخــش 4۵ کرمــان واقع درروســتای 
مرجــان را نمــوده انــد بعلــت معلــوم نبــودن اقامتــگاه سایرشــرکاءازطریق 
ــون  ــه اســتناد مــاده 6آییــن نامــه قان ــذا بدیــن وســیله ب صدورآگهــی نمــوده  ل
افــراز وفــروش امــاک مشــاع بــه ســایر مالکیــن وهمچنیــن بــه اشــخاصی کــه 
ــان  ــراز ســهمی خواه ــه اف ــدارد ک ــام می ــع هســتند اع ــور ذینف ــای مزب در پاکه
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک – فرعــی از 470اصلــی بخــش 4۵کرمــان 
ــوع  ــل وق ــح در مح ــاعت ۸صب ــنبه س ــه ۱۳۹۸/0۳/۲0روز دوش ــد درمورخ میباش
ملــک مزبــور بعمــل خواهــد آمــد لــذا کلیــه افــراد ذینفــع میتواننــد در تاریــخ ذکــر 
ــع از انجــام عملیــات  ــان مان شــده در محــل حضــور بهــم رســانند عــدم حضورآن
افــراز نخواهــد بــود ایــن آگهــی مطابــق مــاده ۱7آییــن نامــه اجرایــی مفــاد اســناد 
ــی  ــت آگه ــک نوب ــط در ی ــاغ وفق ــع اب ــراد ذینف ــه اف ــه کلی ــمی الزم االجراب رس

ــد ./م الــف :۱0۲-  وانتشــار مــی یاب
جواد فاریابی – رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت –تاریخ انتشار :98/02/31

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــوق  ــون ف ــه قان ــن نام ــاده 13 ایی ــمی و م ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
ــاک  ــماره پ ــه ش ــاب خان ــدانگ یكب ــی شش ــدود قانون ــد ح ــاره تحدی االش
2085 فرعــی از 417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام علــی امیــری 
ــورخ  ــنبه م ــح  روز یكش ــده درصب ــادر گردی ــرز ص ــد فرام ــمه فرزن ده چش
ــك انجــام خواهــد شــد  1398/03/26 رأس ســاعت 9 در محــل  وقــوع مل
لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 
قانــون ثبــت اســناد وامــاک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، 
خــود یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار 
ــون   ــاده 20 قان ــق م ــد ،مطاب ــد ش ــد خواه ــن تحدی ــرف مجاوری ــده از ط ش
ــی  ــی حق ــوق ارتفاق ــا حق ــه حــدود ی ــه نســبت ب ــاوری ک ــت اســناد مج ثب
ــم  ــخ تنظی ــا ســی روز از تاری ــط ت ــد فق ــی توان ــل اســت م ــرای خــود قائ ب
ــه اداره ثبــت اســناد  ــا ب صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتب
ــه اصاحــی  ــن نام ــاده 86 ایی ــق م ــد و مطاب و امــاک محــل تســلیم نمای
قانــون ثبــت اســناد و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی 
تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر 
ــه دادگاه  ــد ب ــی توان ــی وی م ــده قانون ــا نماین ــت ی ــی ثب ــورت متقاض اینص
مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره 
ثبــت محــل تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض 

ــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد.  عملیــات ثبتــی را ب
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/02/31

رییس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان علی رحیمی پردنجانی  2600

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه 9700102 شــش دانــگ یــک بــاب آپارتمــان واحــد 
شــمالی طبقــه فوقانــی دوم بــه مســاحت 85/15 متــر مربــع بشــماره پــاک نــوزده فرعــی 
ــان  ــع در آســتارا- خیاب ــی واق ــج اصل ــج فرعــی از ششــصد و پنجــاه و پن ــی در پن احداث
شــهید رســتمیان کوچــه 26 بخــش 31 گیــان کــه مقــدار 3/36 متــر مربــع آن مســاحت 
بالکــن  مســقف اختصاصــی اســت بانضمــام پارکینــگ شــماره دو بــه مســاحت 15/84 
متــر مربــع و انبــار شــماره 5 بــه مســاحت 2/13متــر مربــع ســقف ایــن واحــد بــا کــف 
طبقــه فوقانــی ســوم و کــف آن بــا ســقف اول مشــترک اســت کــه ســند مالکیــت ذیــل 
ــت و صــادر شــده  ــد شــهبازلی ثب ــام مجی ــر 133 بن ــت و صفحــه 18869- 367 دفت ثب
اســت کــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشــد. شــماال: اول بطــول 1/05 متــر 
دیــوار بالکــن اســت دوم بطــول 11 متــر دیــوار ســاختمان و پنجــره اســت هــر دو جــزء 
ــه فضــای  ــوار ســاختمان اســت ب ــر دی بفضــای عرصــه مشــاعی شــرقا: بطــول 8/10 مت
ــا واحــد مجــاور  ــا: اول بطــول 4/55 متــر دیــوار مشــترک اســت ب عرصــه مشــاعی جنوب
ــول 1/10  ــرقی بط ــت ش ــوم بوضعی ــر س ــول 0/95 مت ــی دوم بط ــاک 20 فرع ــماره پ بش
متــر دو جــزء اخیــر دیــوار ســاختمان ودریچــه اســت بــه داکــت چهــارم بوضعیــت اخیــر 
بطــول 0/40 متــر پنجــم بطــول 1/20 متــر دو جــزء اخیــر دیــوار مشــترک اســت بــا واحــد 
مجــاور بشــماره پــاک 20 فرعــی ششــم بطــول 1/35 دیــوار ساختمانســت بــه آسانســور 
غربــا: اول بطــول 5/10 متــر دیــوار ســاختمان و درب اســت دوم بوضعیــت جنوبــی بطــول 
2/50 متــر دیــوار ساختمانســت هــر دو جــزء بــراه پلــه مشــاعی ســوم بطــول 0/10 متــر 
ــت  ــر ششــم بوضعی ــر پنجــم بطــول 1/15 مت ــی بطــول 0/30 مت ــت جنوب ــارم بوضعی چه
ــاور  ــا واحــد مج ــوار مشــترک اســت ب ــر دی ــر 4 جــزء اخی ــر ه ــول 1/15 مت ــی بط جنوب
بشــماره پــاک 21 فرعــی هفتــم بطــول 3/20 متــر لبــه بالکــن اســت بــه فضــای عرصــه 
مشــاعی حقــوق ارتفاقــی: بــا حــق اســتفاده از ســایر مشــاعات و مشــترکات بقــدر حصــه 
طبــق قانــون تفکیــک و تملــک آپارتمانهــا و آئیــن نامــه اجرائــی آن. حــدود و مشــخصات 
پارکینــگ اختصاصــی: شــماال: بطــول 3/20 متــر بــه عرصــه مشــاعی شــرقا: بطــول 4/95 
متــر بــه عرصــه مشــاعی جنوبــا: بطــول 3/20 متــر بــه پارکینــگ شــماره 3 غربــا: بطــول 
ــگ  ــرای پارکین ــور ب ــک و حــق عب ــگ ی ــور از پارکین ــا حــق عب ــوت )ب ــه پیل ــر ب 4/95 مت

شــماره 3 و 4(حــدود و مشــخصات انبــار اختصاصــی: شــماال بطــول 1/58 متــر بــه پیلــوت 
مشــاعی شــرقا بطــول 1/35 متــر بــه انبــار شــماره 6 جنوبــا بطــول 1/58 متــر بــه عرصــه 

مشــاعی غربــا بطــول 1/35 متــر بــه انبــار شــماره 4.
طبــق ســند رســمی شــماره 57027 -93/12/7 دفتــر خانــه در قبــال مبلــغ 960/000/000یال 
در رهــن بانــک ملــت قــرار گرفتــه و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ یــک میلیــارد 
و ســیصد و پنجــاه میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و پــاک فــوق از یــک مجتمــع آپارتمانــی 
چهــار طبقــه روی پیلــوت 12 واحــدی در طبقــه دوم فوقانــی واحــد شــمالی و مشــتمل 
بــر دو اتــاق خــواب، هــال و پذیرایــی ، آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی ،کاشــیکاری تــا 
ســقف، اســکلت ســاختمان از نــوع بتنــی، نمــای ســنگ ســفید پلــه هــا از نــوع ســنگ 
مرمــر بــا نــرده فلــزی، کــف ســاختمان از نــوع ســرامیک، محوطــه موزائیــک کاری درب 
هــای داخلــی چوبــی و دیوارهــا و ســقف ســیمانکاری آســتر و رویــه نقاشــی شــده دارای 
ــت  ــا قدم ــه ب ــت طبق ــا ایرانی ــام ب ــش ب ــی ، و پوش ــای آلومینیوم ــره ه ــور، پنج آسانس
حــدودا 9 ســال و داری انشــعابات آب و بــرق و گاز مســتقل کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا 
در تصــرف مجیــد شــهبازلی مــی باشــد، پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز دوشــنبه 
مــورخ 98/3/20 در اداره ثبــت اســناد و امــاک آســتارا واقــع در خیابــان جمهــوری جنــب 
ــغ یــک میلیــارد  و  ــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبل دادگســتری از طریــق مزایــده ب
ســیصد و پنجــاه میلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه 
ــم از  ــرق، گاز اع ــه آب، ب ــوط ب ــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مرب مــی شــود. الزم بذک
ــا  ــده دارای آنه ــی کــه مــورد مزای ــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورت حــق انشــعاب و ی
باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم 
از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده باشــد یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده 
اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل 
مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول 
مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از 
تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. ضمنــا بــه موجــب نامــه 
شــماره 4231-97/9/5 بانــک ملــت پــاک فــوق دارای بیمــه آتــش ســوری مــی باشــد.

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا عباس نوروزی    2691

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ یكبــاب خانــه شــماره پــاک 3303 فرعــی 
ــد  ــا فرزن ــزرگ نی ــا ب ــام فریب ــان بن ــع درفارس ــال واق ــی چهارمح از 417 اصل
ــح روز ســه شــنبه مــورخ 1398/03/28 رأس  ــده در صب ــد  صــادر گردی مری
ــن  ــذا بموجــب ای ــد شــد ل ــك انجــام خواه ــوع مل ســاعت 10 در محــل  وق
ــه در روز و  ــردد ک ــار میگ ــاور اخط ــای مج ــن پاکه ــه مالکی ــه کلی ــی ب آگه
ــون  ــاده 15 قان ــق م ــانند مطاب ــم رس ــه ه ــور ب ــل حض ــرر در مح ــاعت مق س
ثبــت اســناد وامــاک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود 
یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از 
طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد 
مجــاوری کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل 
اســت مــی توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد 
حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم 
نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک 
ــه مرجــع  ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاری معتــرض بای
ــه  ــرا ب ــم و گواهــی آن ــی تقدی ــه مرجــع ذیصــاح قضای ثبتــی دادخواســت ب
اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا 
نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم 
ــه اداره ثبــت محــل تســلیم واداره ثبــت  تقدیــم دادخواســت را دریافــت و ب
ــت  ــا رعای ــی را ب ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــاک ب ــناد و ام اس

مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/02/31
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مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
ــاک 3161  ــماره پ ــاختمان ش ــاب س ــدانگ یكب ــی شش ــدود قانون ــد ح تحدی
فرعــی از 417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام فــرخ یداللهــی فرزنــد 
غفــار و ســایر مالكیــن مشــاعی صــادر گردیــده در صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 
1398/03/28 رأس ســاعت 9 در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد لــذا 
بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در 
روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 قانــون 
ثبــت اســناد وامــاک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود 
یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از 
طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد 
مجــاوری کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل 
اســت مــی توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد 
حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم 
نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک 
ــع  ــه مرج ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــدت یکم ــرف م ــد ظ ــرض بای معت
ــه  ــرا ب ــی آن ــم و گواه ــی تقدی ــاح قضای ــع ذیص ــه مرج ــت ب ــی دادخواس ثبت
ــت  ــر اینصــورت متقاضــی ثب ــد در غی ــل تســلیم  نمای ــناد مح ــت اس اداره ثب
ــی  ــه و گواه ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی توان ــی وی م ــده قانون ــا نماین ی
ــلیم واداره  ــل تس ــت مح ــه اداره ثب ــت و ب ــم دادخواســت را دریاف ــدم تقدی ع
ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت 

مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/02/31
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مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــوق  ــون ف ــه قان ــن نام ــاده 13 ایی ــمی و م ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
ــاک  ــماره پ ــه ش ــاب خان ــدانگ یكب ــی شش ــدود قانون ــد ح ــاره تحدی االش
2085 فرعــی از 417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام علــی امیــری 
ــورخ  ــنبه م ــح  روز یكش ــده درصب ــادر گردی ــرز ص ــد فرام ــمه فرزن ده چش
ــك انجــام خواهــد شــد  1398/03/26 رأس ســاعت 9 در محــل  وقــوع مل
لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 
قانــون ثبــت اســناد وامــاک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، 
خــود یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار 
ــون   ــاده 20 قان ــق م ــد ،مطاب ــد ش ــد خواه ــن تحدی ــرف مجاوری ــده از ط ش
ــی  ــی حق ــوق ارتفاق ــا حق ــه حــدود ی ــه نســبت ب ــاوری ک ــت اســناد مج ثب
ــم  ــخ تنظی ــا ســی روز از تاری ــط ت ــد فق ــی توان ــل اســت م ــرای خــود قائ ب
ــه اداره ثبــت اســناد  ــا ب صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتب
ــه اصاحــی  ــن نام ــاده 86 ایی ــق م ــد و مطاب و امــاک محــل تســلیم نمای
قانــون ثبــت اســناد و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی 
تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر 
ــه دادگاه  ــد ب ــی توان ــی وی م ــده قانون ــا نماین ــت ی ــی ثب ــورت متقاض اینص
مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره 
ثبــت محــل تســلیم واداره ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض 

ــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد.  عملیــات ثبتــی را ب
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/02/31
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه 9700102 شــش دانــگ یــک بــاب آپارتمــان واحــد 
شــمالی طبقــه فوقانــی دوم بــه مســاحت 85/15 متــر مربــع بشــماره پــاک نــوزده فرعــی 
ــان  ــع در آســتارا- خیاب ــی واق ــج اصل ــج فرعــی از ششــصد و پنجــاه و پن ــی در پن احداث
شــهید رســتمیان کوچــه 26 بخــش 31 گیــان کــه مقــدار 3/36 متــر مربــع آن مســاحت 
بالکــن  مســقف اختصاصــی اســت بانضمــام پارکینــگ شــماره دو بــه مســاحت 15/84 
متــر مربــع و انبــار شــماره 5 بــه مســاحت 2/13متــر مربــع ســقف ایــن واحــد بــا کــف 
طبقــه فوقانــی ســوم و کــف آن بــا ســقف اول مشــترک اســت کــه ســند مالکیــت ذیــل 
ــت و صــادر شــده  ــد شــهبازلی ثب ــام مجی ــر 133 بن ــت و صفحــه 18869- 367 دفت ثب
اســت کــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشــد. شــماال: اول بطــول 1/05 متــر 
دیــوار بالکــن اســت دوم بطــول 11 متــر دیــوار ســاختمان و پنجــره اســت هــر دو جــزء 
ــه فضــای  ــوار ســاختمان اســت ب ــر دی بفضــای عرصــه مشــاعی شــرقا: بطــول 8/10 مت
ــا واحــد مجــاور  ــا: اول بطــول 4/55 متــر دیــوار مشــترک اســت ب عرصــه مشــاعی جنوب
ــول 1/10  ــرقی بط ــت ش ــوم بوضعی ــر س ــول 0/95 مت ــی دوم بط ــاک 20 فرع ــماره پ بش
متــر دو جــزء اخیــر دیــوار ســاختمان ودریچــه اســت بــه داکــت چهــارم بوضعیــت اخیــر 
بطــول 0/40 متــر پنجــم بطــول 1/20 متــر دو جــزء اخیــر دیــوار مشــترک اســت بــا واحــد 
مجــاور بشــماره پــاک 20 فرعــی ششــم بطــول 1/35 دیــوار ساختمانســت بــه آسانســور 
غربــا: اول بطــول 5/10 متــر دیــوار ســاختمان و درب اســت دوم بوضعیــت جنوبــی بطــول 
2/50 متــر دیــوار ساختمانســت هــر دو جــزء بــراه پلــه مشــاعی ســوم بطــول 0/10 متــر 
ــت  ــر ششــم بوضعی ــر پنجــم بطــول 1/15 مت ــی بطــول 0/30 مت ــت جنوب ــارم بوضعی چه
ــاور  ــا واحــد مج ــوار مشــترک اســت ب ــر دی ــر 4 جــزء اخی ــر ه ــول 1/15 مت ــی بط جنوب
بشــماره پــاک 21 فرعــی هفتــم بطــول 3/20 متــر لبــه بالکــن اســت بــه فضــای عرصــه 
مشــاعی حقــوق ارتفاقــی: بــا حــق اســتفاده از ســایر مشــاعات و مشــترکات بقــدر حصــه 
طبــق قانــون تفکیــک و تملــک آپارتمانهــا و آئیــن نامــه اجرائــی آن. حــدود و مشــخصات 
پارکینــگ اختصاصــی: شــماال: بطــول 3/20 متــر بــه عرصــه مشــاعی شــرقا: بطــول 4/95 
متــر بــه عرصــه مشــاعی جنوبــا: بطــول 3/20 متــر بــه پارکینــگ شــماره 3 غربــا: بطــول 
ــگ  ــرای پارکین ــور ب ــک و حــق عب ــگ ی ــور از پارکین ــا حــق عب ــوت )ب ــه پیل ــر ب 4/95 مت

شــماره 3 و 4(حــدود و مشــخصات انبــار اختصاصــی: شــماال بطــول 1/58 متــر بــه پیلــوت 
مشــاعی شــرقا بطــول 1/35 متــر بــه انبــار شــماره 6 جنوبــا بطــول 1/58 متــر بــه عرصــه 

مشــاعی غربــا بطــول 1/35 متــر بــه انبــار شــماره 4.
طبــق ســند رســمی شــماره 57027 -93/12/7 دفتــر خانــه در قبــال مبلــغ 960/000/000یال 
در رهــن بانــک ملــت قــرار گرفتــه و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ یــک میلیــارد 
و ســیصد و پنجــاه میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و پــاک فــوق از یــک مجتمــع آپارتمانــی 
چهــار طبقــه روی پیلــوت 12 واحــدی در طبقــه دوم فوقانــی واحــد شــمالی و مشــتمل 
بــر دو اتــاق خــواب، هــال و پذیرایــی ، آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی ،کاشــیکاری تــا 
ســقف، اســکلت ســاختمان از نــوع بتنــی، نمــای ســنگ ســفید پلــه هــا از نــوع ســنگ 
مرمــر بــا نــرده فلــزی، کــف ســاختمان از نــوع ســرامیک، محوطــه موزائیــک کاری درب 
هــای داخلــی چوبــی و دیوارهــا و ســقف ســیمانکاری آســتر و رویــه نقاشــی شــده دارای 
ــت  ــا قدم ــه ب ــت طبق ــا ایرانی ــام ب ــش ب ــی ، و پوش ــای آلومینیوم ــره ه ــور، پنج آسانس
حــدودا 9 ســال و داری انشــعابات آب و بــرق و گاز مســتقل کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا 
در تصــرف مجیــد شــهبازلی مــی باشــد، پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز دوشــنبه 
مــورخ 98/3/20 در اداره ثبــت اســناد و امــاک آســتارا واقــع در خیابــان جمهــوری جنــب 
ــغ یــک میلیــارد  و  ــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبل دادگســتری از طریــق مزایــده ب
ســیصد و پنجــاه میلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه 
ــم از  ــرق، گاز اع ــه آب، ب ــوط ب ــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مرب مــی شــود. الزم بذک
ــا  ــده دارای آنه ــی کــه مــورد مزای ــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورت حــق انشــعاب و ی
باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم 
از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده باشــد یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده 
اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل 
مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول 
مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از 
تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. ضمنــا بــه موجــب نامــه 
شــماره 4231-97/9/5 بانــک ملــت پــاک فــوق دارای بیمــه آتــش ســوری مــی باشــد.
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اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ یكبــاب خانــه شــماره پــاک 3303 فرعــی 
ــد  ــا فرزن ــزرگ نی ــا ب ــام فریب ــان بن ــع درفارس ــال واق ــی چهارمح از 417 اصل
ــح روز ســه شــنبه مــورخ 1398/03/28 رأس  ــده در صب ــد  صــادر گردی مری
ــن  ــذا بموجــب ای ــد شــد ل ــك انجــام خواه ــوع مل ســاعت 10 در محــل  وق
ــه در روز و  ــردد ک ــار میگ ــاور اخط ــای مج ــن پاکه ــه مالکی ــه کلی ــی ب آگه
ــون  ــاده 15 قان ــق م ــانند مطاب ــم رس ــه ه ــور ب ــل حض ــرر در مح ــاعت مق س
ثبــت اســناد وامــاک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود 
یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از 
طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد 
مجــاوری کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل 
اســت مــی توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد 
حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم 
نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک 
ــه مرجــع  ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاری معتــرض بای
ــه  ــرا ب ــم و گواهــی آن ــی تقدی ــه مرجــع ذیصــاح قضای ثبتــی دادخواســت ب
اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا 
نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم 
ــه اداره ثبــت محــل تســلیم واداره ثبــت  تقدیــم دادخواســت را دریافــت و ب
ــت  ــا رعای ــی را ب ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــاک ب ــناد و ام اس

مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/02/31
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اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
ــاک 3161  ــماره پ ــاختمان ش ــاب س ــدانگ یكب ــی شش ــدود قانون ــد ح تحدی
فرعــی از 417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام فــرخ یداللهــی فرزنــد 
غفــار و ســایر مالكیــن مشــاعی صــادر گردیــده در صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 
1398/03/28 رأس ســاعت 9 در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد لــذا 
بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در 
روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 قانــون 
ثبــت اســناد وامــاک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود 
یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از 
طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد 
مجــاوری کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل 
اســت مــی توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد 
حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم 
نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک 
ــع  ــه مرج ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــدت یکم ــرف م ــد ظ ــرض بای معت
ــه  ــرا ب ــی آن ــم و گواه ــی تقدی ــاح قضای ــع ذیص ــه مرج ــت ب ــی دادخواس ثبت
ــت  ــر اینصــورت متقاضــی ثب ــد در غی ــل تســلیم  نمای ــناد مح ــت اس اداره ثب
ــی  ــه و گواه ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی توان ــی وی م ــده قانون ــا نماین ی
ــلیم واداره  ــل تس ــت مح ــه اداره ثب ــت و ب ــم دادخواســت را دریاف ــدم تقدی ع
ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت 

مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/02/31
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اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ یكبــاب خانــه شــماره پــاک 3314 
ــی  ــه بهرام ــام معصوم ــع درفارســان بن ــال واق ــی چهارمح ــی از 417 اصل فرع
فارســانی فرزنــد محمدرضــا  صــادر گردیــده در صبــح روز چهــار شــنبه مــورخ 
ــك انجــام خواهــد شــد  1398/03/29 رأس ســاعت 10 در محــل  وقــوع مل
لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 
قانــون ثبــت اســناد وامــاک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، 
ــا حــدود اظهــار  خــود یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا ب
شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت 
اســناد مجــاوری کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود 
ــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس  ــد فقــط ت ــل اســت مــی توان قائ
تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل 
تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد 
و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا 
بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت 
ــه و گواهــی  ــه دادگاه مربوطــه مراجع ــد ب ــی توان ــی وی م ــده قانون ــا نماین ی
ــه اداره ثبــت محــل تســلیم واداره  عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و ب
ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت 

مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/02/31
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اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــوق  ــون ف ــه قان ــن نام ــاده 13 ایی ــمی و م ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
االشــاره تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ یكبــاب ســاختمان شــماره پــاک 
3306 فرعــی از 417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام ناصــر امیــری 
ــار شــنبه مــورخ  ــح روز چه ــده در صب ــد علیرضــا  صــادر گردی فارســانی فرزن
ــد شــد  ــك انجــام خواه ــوع مل 1398/03/29 رأس ســاعت 9 در محــل  وق
لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 
قانــون ثبــت اســناد وامــاک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، 
ــا حــدود اظهــار  خــود یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا ب
شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت 
اســناد مجــاوری کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود 
ــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس  ــد فقــط ت ــل اســت مــی توان قائ
تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل 
تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد 
و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا 
بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت 
ــه و گواهــی  ــه دادگاه مربوطــه مراجع ــد ب ــی توان ــی وی م ــده قانون ــا نماین ی
ــه اداره ثبــت محــل تســلیم واداره  عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و ب
ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت 

مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/02/31      
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اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ یكبــاب خانــه شــماره پــاک 2321 فرعــی 
ــد  ــزرگ فرزن ــاور بیدب ــام ی ــان بن ــع درفارس ــال واق ــی چهارمح از 417 اصل
ــورخ 1398/03/26  ــنبه م ــح روز یكش ــده در صب ــادر گردی ــی ص ــق عل عش
ــذا بموجــب  ــك انجــام خواهــد شــد ل ــوع مل رأس ســاعت 10 در محــل  وق
ــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در روز  ایــن آگهــی ب
ــون  ــق مــاده 15 قان ــه هــم رســانند مطاب و ســاعت مقــرر در محــل حضــور ب
ثبــت اســناد وامــاک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود 
یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از 
طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد 
مجــاوری کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل 
اســت مــی توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد 
حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم 
نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک 
ــه مرجــع  ــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب معتــرض بای
ــه  ــرا ب ــم و گواهــی آن ــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدی ثبتــی دادخواســت ب
اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا 
نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم 
ــه اداره ثبــت محــل تســلیم واداره ثبــت  تقدیــم دادخواســت را دریافــت و ب
ــت  ــا رعای ــی را ب ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــاک ب ــناد و ام اس

مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/02/31      
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع 
تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه  مـاده ۱۳آئیـن  و  قانـون  مـاده۳ 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای 
موضـوع  دوم  هیـات   ۹7/۱۲/۱۲- شـماره۱۳۹760۳۱۹0۱40070۲۵ 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت 
تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی خانم فاطمـه آزاد روش فرزند 
عزیـز الـه بشـماره شناسـنامه ۸۹7صـادره از بـم  در ششـدانگ یک 
بـاب خانـه و باغچـه  بـه مسـاحت ۱04۲متـر مربـع پـاک - فرعی 
از۱6۱۸- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از۱6۱۸- 
اصلـی قطعـه 6واقع دراراضـی کراءدلفارد  جیرفـت بخش۳4کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی خانم عرب ناصـری کراء محـرز گردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله ۱۵ 
روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق 
مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:۹۸/0۲/۱7- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: ۹۸/0۲/۳۱
 جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :39

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

ملک گلباف
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
ارانـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده ۳ 
قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-  برابـر رای شـماره 
۱۳۹760۳۱۹06۲000۸۱4 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالكانـه بامعارض 
متقاضـی خانـم حکیمه السـادات افتخـاری گوکی فرزند سـیدجعفر 
بشـماره شناسـنامه ۳۱۸00۱۵6۵۹ صـادره از گلبـاف در یـک باب خانه 
بـه مسـاحت ۱4۱/۱0مترمربع پاک 4 فرعـی از ۲۲6۳-اصلی مفروز و 
مجـزی شـده از پـاک ۲۲6۳ - اصلی واقع در گلبـاف خیابان انقاب 
کوچه شـماره ۵بن بسـت اول سـمت چپ خریداری از مالک رسـمی 
خانـم سـکینه نوروزی گوکی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد. تاریخ انتشـار نوبـت اول : ۹۸/۲/۱6
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۸/۲/۳۱
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

مشکالت بهداشتی؛ دغدغه سیل زدگان گلستان
ساده انگارانه است که باور کنیم سیل گلستان با فروکش کردن آب تمام شده است؛ این ویرانگر آنقدر الیه های 

پنهان و پیدا دارد که بعید است به این زودی کم اثر شود؛ نمونه اش مشکات بهداشتی که با گرم شدن هوا بروز 
کرده و در حال تبدیل شدن به معضلی برای مردم منطقه است.

کرمان 

گام بلند بانوان دوچرخه سوار کرمانی
دوچرخــه  بازمانــده،  صدیقــه 
بــا  کــه  ســیرجانی  ســوار 
فــراوان  کوشــش  و  تــاش 
بانــوان  دوچرخه ســواری  ملــی  تــور  چهاردهمیــن  در 
کــرد. شــرکت  فــارس«  خلیــج  روز  »پاسداشــت   کشــور 

ــوام  ــواری اق ــه س ــور دوچرخ ــن ت ــی| چهاردهمی ــم کاظم مری
ــج  ــت روز خلی ــته و در پاسداش ــای گذش ــه ه ــی در هفت ایران
ــدر  ــد بن ــه مقص ــور ب ــر کش ــی از سرتاس ــا رکاب زنان ــارس ب ف
عبــاس انجــام شــد. در ایــن تــور زنانــی از اســتان کرمــان نیــز 
ــده  ــه بازمان ــا صدیق ــی از آنه ــه یک ــد ک ــم می خوردن ــه چش ب
ــال ۸۸ رکاب  ــت و از س ــیرجان اس ــد س ــده متول ــود. بازمان ب
زنــی را شــروع کــرده اســت بعــد از ســه ســال رکاب زنــی در 
ــه  ــا ب ــروه برن ــی در گ ــال ۹۲ رکاب زن ــره در س ــی باالخ تنهای

سرپرســتی امیــد مداحیــان را آغــاز کــرد و ایــن شــروعی شــد 
بــرای رکاب زنــی حرفــه ای، وی در اولیــن رکاب زنــی حرفــه 
ای اش شــیراز بــه ســمت هــرات را بــه مســافت 600 کیلومتــر 
ــه  ــز ب ــرون مــرزی نی ــی ب ــده رکاب زن رکاب زده اســت. بازمان
مقصــد ارمنســتان بــه مســافت ۳00 کیلومترداشــته. فعالیتــش 
در برنــا ادامــه داشــت تــا ســال ۹۵ کــه در باشــگاه گل گهــر بــه 
سرپرســتی دکتــر ابراهیمیــان بــه شــهرهایی ماننــد بندرعبــاس 
ــه  ــون وی در همیــن باشــگاه ب و شــیراز و … ســفر کــرد. اکن
سرپرســتی آقــای راشــدی و بانــو ســیما جعفرآقایــی در حــال 
ــی  ــر رکاب زن ــون ۵000 کیلومت ــا کن ــت. وی ت ــی اس رکاب زن
جــاده ای داشــته اســت و تاثیــر دوچرخــه در زندگــی اش 
را غیرقابــل توصیــف بیــان می کنــد و موفقیــت هایــش را 
پــدر و مــادرش می دانــد.  مدیــون حمایت هــای بی دریــغ 

ــه  ــهر و کشــورش این گون ــوان ش ــه بان ــش ب ــر پیام وی در آخ
می گویــد:

پیــام مــن بــه بانــوان نه تنهــا شــهرم کــه اســتان و کشــورم ایــن 
ــدی  ــی توانمن ــر کاری ســخت اســت ول ــه شــروع ه اســت ک
ــدف  ــه ه ــرفت و ب ــث پیش ــر کاری باع ــتکار و ارزش ه و پش
 رســیدن خواهــد بــود. یعنــی خواســتن توانســتن اســت.

ــاش و کوشــش در  ــا ت ــی ب ــود ول ــد ســخت ب امســال هرچن
چهاردهمیــن تــور ملــی خلیــج فــارس بــه نمایندگــی از طــرف 
ــه ورزش  ــود ک ــن ب ــم ای ــردم و پیام ــوان شــهرم شــرکت ک بان
دوچرخــه ســواری روح و جســم را ســالم نگــه مــی دارد. 
ــچ  ــه هی ــد هســتند ک ــده آزاد و توانمن ــک پرن ــد ی ــوان مانن بان
ــر  ــرا ه ــر گشودنشــان شــود زی ــال و پ ــع ب ــد مان ــزی نبای چی
بانویــی ارزش و شــخصیت داشــته و توانمندتــر از آقایــان 
می تواننــد در عرصــه دوچرخــه ســواری ظاهــر شــوند امــا 
قطعــا امنیــت اولویــت اول در راه پیشــرفت بانــوان بخصــوص 

می باشــد. ورزش  در 

رنا
 ای

س:
عک

بازدهی مناسب انرژی  خورشیدی برای سرمایه گذاران
ــازار بــرق  حســین قائــدی -مدیــر دفتــر ب
ــان  ــرق شهرســتان اصفه ــع ب شــرکت توزی
خورشــیدی  انــرژی  زمینــه  در  گفــت: 
ظرفیت هــای خوبــی در اصفهــان وجــود 
ــورد  ــون 47 م ــدای ســال تاکن دارد، از ابت
ســرمایه گذاری بــا حــدود ۱/۵ مــگاوات 
تولیــد بــرق در اصفهــان در حــال فعالیــت 
ــروز  ــا ام ــرمایه گذاران ت ــن س ــتند، ای هس
حــدود ۱/۵ میلیــارد تومــان درآمــد کســب 
ــب  ــود مناس ــان دهنده س ــه نش ــد ک کردن
در بخــش انرژی هــای خورشــیدی اســت. 
ــامانه خورشــیدی در  ــن هشــت س همچنی

ــتند. ــال هس ــان فع ادارات اصفه
ســارا صالحــی ادامــه داد: دو طــرح بــرای 
ژنراتــور  دیــزل  دارای  کــه  مشــترکانی 
می تواننــد  کــه  دارد  وجــود  هســتند 
زمینــه  ایــن  در  ببرنــد،  بهــره  آنهــا  از 
ــدی  ــرق تولی ــه ب ــود دارد ک ــی وج آمادگ
تضمینــی  بــه صــورت  ایــن مشــترکان 
خریــداری شــود و مشــوق های خوبــی 
نیــز بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــده 
اســت.  در ادامــه مرســل صالحــی بــا 
پــر  هــزار مشــترک   ۳۵0 اینکــه  بیــان 

ــوان  ــود دارد، عن ــان وج ــرف در اصفه مص
کــرد: در خصــوص صنایــع شــرایطی در 
نظــر گرفتــه شــده تــا شــاهد کاهــش 
ــیم  ــتان باش ــا در تابس ــرق آنه ــرف ب مص
تغییــر  بــه  آن جملــه می تــوان  از  کــه 

داشــت. اشــاره  ســاعات کاری 
او اضافــه کــرد: مــردم بایــد توجــه داشــته 
باشــند کــه کولرهــای آبــی میــزان مصــرف 
بــرق را تــا ۵ برابــر و میــزان هزینــه بــرق 
ــای  ــد، کولره ــش می دهن ــر افزای را 4 براب
و  برابــر   7 را  بــرق  مصــرف  نیــز  گازی 
ــد. ــاد می کنن ــر زی ــا ۱0 براب ــا را ت هزینه ه
او در ادامــه بــه مقولــه آمــوزش مدیریــت 
ســال  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  مصــرف 
از  بیــش  بــه  مدرســه   ۱۱۳ در  گذشــته 
الزم  آموزش هــای  دانش آمــوز  هــزار   40
ارائــه شــد، بیــش از یــک هــزار و ۵60 
ــش  ــه و پخ ــی تهی ــه رادیوی ــه برنام دقیق
شــد، 6 هــزار بروشــور چــاپ و توزیــع 
شــد و جلســات مختلفــی بــا روســای 
ســازمان ها و ادارات اســتان و خادمــان 
نیــز  جلســاتی  شــد،  برگــزار  مســاجد 
شــد  برگــزار  صنعتــی  شــهرک های  بــا 

ــای  ــا راه ه ــار ب ــه اقش ــد هم ــاش ش و ت
مدیریــت مصــرف و صرفه جویــی آشــنا 
ــد. ــرا گیرن شــوند و آموزش هــای الزم را ف
شــهر  بــرای  کــرد:  خاطرنشــان  او 
ــدام  ــر ک ــار ه ــش ب ــزان کاه ــان می اصفه
تدویــن  برنامه هــای  و  شــاخص ها  از 
ــه  ــت از جمل ــده اس ــخص ش ــده، مش ش
 ۳4 تعرفه هــا  اصــاح  خصــوص  در 
حــدود   CNG ایســتگاه های  مــگاوات، 
نویــن  فناوری هــای  در  مــگاوات،   ۱/6
ــر ۲  ــرل روشــنایی معاب ــگاوات، کنت ۱/6 م
ــا  ــرمایش کولره ــش س ــگاوات و در بخ م
ــورت  ــار ص ــش ب ــد کاه ــگاوات بای ۱/۲ م

گیــرد.
ــاف  ــرف و ات ــزان مص ــرد: می ــد ک او تاکی
ــر از  ــب باالت ــا به مرات ــور م ــرژی در کش ان
وضعیــت  و  اســت  کشــورهای صنعتــی 
ــول  ــا اص ــا ب ــور م ــرژی در کش ــرف ان مص
ــی  ــره وری و بازده ــا، به ــه ارتق ــوط ب مرب
انــرژی در دنیــا مغایــرت دارد، پــس بایــد 
عــزم ملــی را جــزم کنیــم و بــرای داشــتن 
برقــی پایــدار و مطمئــن تمــام تــاش 
ــه  ــم ک ــم، توجــه کنی ــه کار گیری خــود را ب

ــدازه ای توانســته  ــا ان افزایــش بارندگــی ت
بــه مــا در تامیــن بــرق پایــدار کمــک کنــد 
ــرق  ــن ب ــه حــدود ۱۵ درصــد از تامی چراک
از طریــق نیروگاه هــای برق آبــی صــورت 
می گیــرد و بنابرایــن در ســاعات پیــک 
ــا ۱۵ و از ســاعت  ــه از ســاعت ۱۱ ت ــار ک ب

۱۹ تــا ۲۳ اســت بایــد اســتفاده از وســایل 
پــر مصــرف را بــه کمتریــن میــزان ممکــن 

ــانیم. برس
مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت 
توزیــع بــرق اصفهــان اذعــان داشــت: 
مختلــف  تعرفه هــای  در   ۹7 ســال  در 

پاداش هــای قابل توجهــی پــس از عقــد 
ــه  ــرق ب ــع ب ــرکت توزی ــا ش ــه ب تفاهم نام
تعلــق گرفــت کــه مجمــوع  مشــترکین 
ریــال  میلیــارد   4۵ مبلــغ  پاداش هــا 

ــت. ــوده اس ب

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ یكبــاب خانــه شــماره پــاک 3314 
ــی  ــه بهرام ــام معصوم ــع درفارســان بن ــال واق ــی چهارمح ــی از 417 اصل فرع
فارســانی فرزنــد محمدرضــا  صــادر گردیــده در صبــح روز چهــار شــنبه مــورخ 
ــك انجــام خواهــد شــد  1398/03/29 رأس ســاعت 10 در محــل  وقــوع مل
لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 
قانــون ثبــت اســناد وامــاک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، 
ــا حــدود اظهــار  خــود یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا ب
شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت 
اســناد مجــاوری کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود 
ــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس  ــد فقــط ت ــل اســت مــی توان قائ
تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل 
تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد 
و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا 
بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت 
ــه و گواهــی  ــه دادگاه مربوطــه مراجع ــد ب ــی توان ــی وی م ــده قانون ــا نماین ی
ــه اداره ثبــت محــل تســلیم واداره  عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و ب
ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت 

مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/02/31
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مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــوق  ــون ف ــه قان ــن نام ــاده 13 ایی ــمی و م ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
االشــاره تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ یكبــاب ســاختمان شــماره پــاک 
3306 فرعــی از 417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام ناصــر امیــری 
ــار شــنبه مــورخ  ــح روز چه ــده در صب ــد علیرضــا  صــادر گردی فارســانی فرزن
ــد شــد  ــك انجــام خواه ــوع مل 1398/03/29 رأس ســاعت 9 در محــل  وق
لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 
قانــون ثبــت اســناد وامــاک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، 
ــا حــدود اظهــار  خــود یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا ب
شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت 
اســناد مجــاوری کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود 
ــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس  ــد فقــط ت ــل اســت مــی توان قائ
تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل 
تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد 
و امــاک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا 
بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت 
ــه و گواهــی  ــه دادگاه مربوطــه مراجع ــد ب ــی توان ــی وی م ــده قانون ــا نماین ی
ــه اداره ثبــت محــل تســلیم واداره  عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و ب
ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت 

مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/02/31      
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مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ یكبــاب خانــه شــماره پــاک 2321 فرعــی 
ــد  ــزرگ فرزن ــاور بیدب ــام ی ــان بن ــع درفارس ــال واق ــی چهارمح از 417 اصل
ــورخ 1398/03/26  ــنبه م ــح روز یكش ــده در صب ــادر گردی ــی ص ــق عل عش
ــذا بموجــب  ــك انجــام خواهــد شــد ل ــوع مل رأس ســاعت 10 در محــل  وق
ــه کلیــه مالکیــن پاکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در روز  ایــن آگهــی ب
ــون  ــق مــاده 15 قان ــه هــم رســانند مطاب و ســاعت مقــرر در محــل حضــور ب
ثبــت اســناد وامــاک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود 
یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از 
طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد 
مجــاوری کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل 
اســت مــی توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد 
حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم 
نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اســناد و امــاک 
ــه مرجــع  ــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب معتــرض بای
ــه  ــرا ب ــم و گواهــی آن ــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدی ثبتــی دادخواســت ب
اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا 
نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم 
ــه اداره ثبــت محــل تســلیم واداره ثبــت  تقدیــم دادخواســت را دریافــت و ب
ــت  ــا رعای ــی را ب ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــاک ب ــناد و ام اس

مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/02/31      

رییس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان علی رحیمی پردنجانی 2605

آگهی ابالغ واحضار 
فرزنـد  دانیالـی   جعفـر  آقـای 
المـکان  مجهـول  حیدرعلـی 
دادنامـه  برابـر  شـما  همسـر 
اول  ۹70۹۹7۳4۲۳00۲0۱4شـعبه  شـماره 
)حقوقی(دادگسـتری  عمومـی  دادگاه 
سـکه  یـک  بـذل  بـا  جیرفـت  شهرسـتان 
نمـوده  طـاق  تقاضـای  خـود  مهریـه  از 
پـس  روز  ده  مـدت  ظـرف  اسـت  الزم  لـذا 
بـه  خانـه  دفتـر  در  آگهـی  انتشـاراین  از 
ابتـدای  پاسـداران  –بلـوار  :جیرفـت  آدرس 
ومهمـات  اسـلحه  ذوالفاقرروبـروی  خیابـان 
مقـررات  طبـق  صـورت  ایـن  حاضردرغیـر 
اقـدام بـه ثبـت خواهد شـد واعتـراض بعدی 

 -4۹ الـف  م   – شـد  نخواهـد  مسـموع 
دکتر مجید خزاعی – سردفتر ازدواج وطالق 
193/74جیرفت م.الف 104

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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139860318019000276 -1398/01/25 هیــات 
اول موضــوع  قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت و اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ثب
خانــم گلنــار قربانــی ریــک فرزنــد محــرم بــه شــماره شناســنامه 
24 صــادره از تالــش در یکبــاب بنــای مســکونی و محوطــه بــه 
مســاحت 200 مترمربــع پــالک فرعــی 9947 از 8 اصلــی مفــروز 
و مجــزی شــده از پــالک 509 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 
ــی  ــب قدرت ــای حبی ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری 28 گی
ریــک محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  
ــی کــه اشــخاص  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  نســبت ب
ــه مــدت  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن باشــند م
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
ــراض داد  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری رســید ظــرف مــدت یــک م
ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای خواســت خــود را ب
اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/02/17    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/31
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده        2193

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 1397/12/20 مــورخ   1397603180160001438 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــاد تصرف ــم آب ــک رحی ــت مل ثب
آقــای صفــر عابــدی جیردهــی فرزنــد عبدالــه بــه شــماره شناســنامه 
488 صــادره از رحیــم آبــاد بــه شــماره 6319567521 در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت 295/13 
متــر مربــع پــالک 520 فرعــی از 175 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
از پــالک – فرعــی از 175 اصلــی واقــع در قریــه گلدشــت خریــداری 
ــرز  ــالک مح ــوال و ام ــازمان ام ــت س ــورد مالکی ــت از م ــده اس ش
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــخ  ــد از تاری ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن مالکی
ــه ایــن  انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم  تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را ب
ــور  و عــدم  ــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذک نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/02/17  
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/02/31

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رحیم آباد  محمد جواد مکرم    2194

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون 
ــماره  ــه ش ــاب خان ــدانگ یكب ــی شش ــدود قانون ــد ح ــاره تحدی ــوق االش ف
پــالک 3326 فرعــی از 417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام 
اســماعیل خســروی فرزنــد نــادر  صــادر گردیــده در صبــح روز شــنبه مــورخ 
1398/04/01 رأس ســاعت 9 در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد لــذا 
بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پالکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه 
ــق مــاده 15  ــه هــم رســانند مطاب در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور ب
قانــون ثبــت اســناد وامــالک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، 
خــود یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار 
شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبت 
اســناد مجــاوری کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خود 
قائــل اســت مــی توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل 
تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت اســناد 
و امــالک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
ــم و گواهــی  ــی تقدی ــه مرجــع ذیصــالح قضای ــی دادخواســت ب مرجــع ثبت
آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی 
ــه و  ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی توان ــی وی م ــده قانون ــا نماین ــت ی ثب
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت محــل تســلیم 
واداره ثبــت اســناد و امــالک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا 

رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/02/31      

رییس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان علی رحیمی پردنجانی 2596

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــوق  ــون ف ــه قان ــن نام ــاده 13 ایی ــد ســند رســمی و م و ســاختمانهای فاق
االشــاره تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ یكبــاب ســاختمان شــماره پــالک 
2801 فرعــی از 417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام اصغــر اســالمی 
فرزنــد منوچهــر صــادر گردیــده در صبــح روز دوشــنبه مــورخ 1398/03/27 
ــذا بموجــب  ــك انجــام خواهــد شــد ل رأس ســاعت 9 در محــل  وقــوع مل
ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پالکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در روز 
و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 قانــون 
ثبــت اســناد وامــالک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود 
یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از 
طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد 
ــود  ــرای خ ــی ب ــی حق ــوق ارتفاق ــا حق ــدود ی ــه ح ــبت ب ــه نس ــاوری ک مج
قائــل اســت مــی توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل 
تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت اســناد 
و امــالک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
ــم و گواهــی  ــی تقدی ــه مرجــع ذیصــالح قضای ــی دادخواســت ب مرجــع ثبت
آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی 
ــه و  ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی توان ــی وی م ــده قانون ــا نماین ــت ی ثب
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت محــل تســلیم 
واداره ثبــت اســناد و امــالک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا 

رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/02/31      

رییس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسانعلی رحیمی پردنجانی  2597

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
ــه شــماره  ــازه و زمیــن متصل ــاب مغ ــی ششــدانگ دوب ــد حــدود قانون تحدی
پــالک 3149 فرعــی از 417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام بهــرام 
نجفــی بابــادی فرزنــد پیرعلــی صــادر گردیــده در صبــح روز دوشــنبه مــورخ 
1398/03/27 رأس ســاعت 10 در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد 
لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پالکهــای مجــاور اخطــار میگــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 
قانــون ثبــت اســناد وامــالک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، 
ــا حــدود اظهــار  خــود یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا ب
شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت 
اســناد مجــاوری کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود 
ــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس  ــد فقــط ت ــل اســت مــی توان قائ
تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل 
تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت اســناد 
و امــالک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا 
بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت 
ــه و گواهــی  ــه دادگاه مربوطــه مراجع ــد ب ــی توان ــی وی م ــده قانون ــا نماین ی
ــه اداره ثبــت محــل تســلیم واداره  عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و ب
ثبــت اســناد و امــالک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت 

مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/02/31      
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اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ یكبــاب خانــه شــماره پــالک 2488 فرعــی 
ــدری  ــام حمــزه كاظمــی باباحی ــع درفارســان بن ــی چهارمحــال واق از 417 اصل
فرزنــد علــی بنــده صــادر گردیــده در صبــح روز یكشــنبه مــورخ 1398/03/26 
ــب  ــذا بموج ــد ل ــد ش ــام خواه ــك انج ــوع مل ــل  وق ــاعت 11 در مح رأس س
ــه در روز  ــردد ک ــار میگ ــای مجــاور اخط ــن پالکه ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ای
ــون  ــاده 15 قان ــق م ــم رســانند مطاب ــه ه ــرر در محــل حضــور ب و ســاعت مق
ثبــت اســناد وامــالک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود 
یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از 
طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد 
مجــاوری کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل 
اســت مــی توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد 
حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم 
نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت اســناد و امــالک 
ــه مرجــع  ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــدت یکم ــرف م ــد ظ ــرض بای معت
ــه  ــرا ب ــی آن ــم و گواه ــی تقدی ــه مرجــع ذیصــالح قضای ــی دادخواســت ب ثبت
ــت  ــر اینصــورت متقاضــی ثب ــد در غی ــت اســناد محــل تســلیم  نمای اداره ثب
ــی  ــه و گواه ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی توان ــی وی م ــده قانون ــا نماین ی
ــت محــل تســلیم واداره  ــه اداره ثب ــت و ب ــم دادخواســت را دریاف ــدم تقدی ع
ثبــت اســناد و امــالک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت 

مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/02/31

رییس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان علی رحیمی پردنجانی   2599

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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139860318019000276 -1398/01/25 هیــات 
اول موضــوع  قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت و اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ثب
خانــم گلنــار قربانــی ریــک فرزنــد محــرم بــه شــماره شناســنامه 
24 صــادره از تالــش در یکبــاب بنــای مســکونی و محوطــه بــه 
مســاحت 200 مترمربــع پــالک فرعــی 9947 از 8 اصلــی مفــروز 
و مجــزی شــده از پــالک 509 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 
ــی  ــب قدرت ــای حبی ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری 28 گی
ریــک محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  
ــی کــه اشــخاص  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  نســبت ب
ــه مــدت  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن باشــند م
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
ــراض داد  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری رســید ظــرف مــدت یــک م
ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای خواســت خــود را ب
اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/02/17    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/31
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده        2193

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 1397/12/20 مــورخ   1397603180160001438 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــاد تصرف ــم آب ــک رحی ــت مل ثب
آقــای صفــر عابــدی جیردهــی فرزنــد عبدالــه بــه شــماره شناســنامه 
488 صــادره از رحیــم آبــاد بــه شــماره 6319567521 در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت 295/13 
متــر مربــع پــالک 520 فرعــی از 175 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
از پــالک – فرعــی از 175 اصلــی واقــع در قریــه گلدشــت خریــداری 
ــرز  ــالک مح ــوال و ام ــازمان ام ــت س ــورد مالکی ــت از م ــده اس ش
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــخ  ــد از تاری ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن مالکی
ــه ایــن  انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم  تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را ب
ــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم  نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/02/17  
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/02/31

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رحیم آباد  محمد جواد مکرم    2194

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون 
ــماره  ــه ش ــاب خان ــدانگ یكب ــی شش ــدود قانون ــد ح ــاره تحدی ــوق االش ف
پــالک 3326 فرعــی از 417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام 
اســماعیل خســروی فرزنــد نــادر  صــادر گردیــده در صبــح روز شــنبه مــورخ 
1398/04/01 رأس ســاعت 9 در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد لــذا 
بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پالکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه 
ــق مــاده 15  ــه هــم رســانند مطاب در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور ب
قانــون ثبــت اســناد وامــالک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، 
خــود یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار 
شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبت 
اســناد مجــاوری کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خود 
قائــل اســت مــی توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل 
تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت اســناد 
و امــالک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
ــم و گواهــی  ــی تقدی ــه مرجــع ذیصــالح قضای ــی دادخواســت ب مرجــع ثبت
آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی 
ــه و  ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی توان ــی وی م ــده قانون ــا نماین ــت ی ثب
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت محــل تســلیم 
واداره ثبــت اســناد و امــالک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا 

رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/02/31      
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مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــوق  ــون ف ــه قان ــن نام ــاده 13 ایی ــد ســند رســمی و م و ســاختمانهای فاق
االشــاره تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ یكبــاب ســاختمان شــماره پــالک 
2801 فرعــی از 417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام اصغــر اســالمی 
فرزنــد منوچهــر صــادر گردیــده در صبــح روز دوشــنبه مــورخ 1398/03/27 
ــذا بموجــب  ــك انجــام خواهــد شــد ل رأس ســاعت 9 در محــل  وقــوع مل
ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پالکهــای مجــاور اخطــار میگــردد کــه در روز 
و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 قانــون 
ثبــت اســناد وامــالک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود 
یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از 
طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد 
ــود  ــرای خ ــی ب ــی حق ــوق ارتفاق ــا حق ــدود ی ــه ح ــبت ب ــه نس ــاوری ک مج
قائــل اســت مــی توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل 
تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت اســناد 
و امــالک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
ــم و گواهــی  ــی تقدی ــه مرجــع ذیصــالح قضای ــی دادخواســت ب مرجــع ثبت
آنــرا بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی 
ــه و  ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی توان ــی وی م ــده قانون ــا نماین ــت ی ثب
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت محــل تســلیم 
واداره ثبــت اســناد و امــالک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا 

رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/02/31      

رییس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسانعلی رحیمی پردنجانی  2597

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
ــه شــماره  ــازه و زمیــن متصل ــاب مغ ــی ششــدانگ دوب ــد حــدود قانون تحدی
پــالک 3149 فرعــی از 417 اصلــی چهارمحــال واقــع درفارســان بنــام بهــرام 
نجفــی بابــادی فرزنــد پیرعلــی صــادر گردیــده در صبــح روز دوشــنبه مــورخ 
1398/03/27 رأس ســاعت 10 در محــل  وقــوع ملــك انجــام خواهــد شــد 
لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن پالکهــای مجــاور اخطــار میگــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند مطابــق مــاده 15 
قانــون ثبــت اســناد وامــالک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، 
ــا حــدود اظهــار  خــود یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا ب
شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت 
اســناد مجــاوری کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود 
ــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس  ــد فقــط ت ــل اســت مــی توان قائ
تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل 
تســلیم نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت اســناد 
و امــالک معتــرض بایــد ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم و گواهــی آنــرا 
بــه اداره ثبــت اســناد محــل تســلیم  نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت 
ــه و گواهــی  ــه دادگاه مربوطــه مراجع ــد ب ــی توان ــی وی م ــده قانون ــا نماین ی
ــه اداره ثبــت محــل تســلیم واداره  عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و ب
ثبــت اســناد و امــالک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت 

مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/02/31      
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مصوب 1390
بــه موجــب تبصــره مــاده 13 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 اییــن نامــه قانــون فــوق االشــاره 
تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ یكبــاب خانــه شــماره پــالک 2488 فرعــی 
ــدری  ــام حمــزه كاظمــی باباحی ــع درفارســان بن ــی چهارمحــال واق از 417 اصل
فرزنــد علــی بنــده صــادر گردیــده در صبــح روز یكشــنبه مــورخ 1398/03/26 
ــب  ــذا بموج ــد ل ــد ش ــام خواه ــك انج ــوع مل ــل  وق ــاعت 11 در مح رأس س
ــه در روز  ــردد ک ــار میگ ــای مجــاور اخط ــن پالکه ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ای
ــون  ــاده 15 قان ــق م ــم رســانند مطاب ــه ه ــرر در محــل حضــور ب و ســاعت مق
ثبــت اســناد وامــالک چنانچــه تقاضــا کننــده در موقــع تحدیــد حــدود، خــود 
یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از 
طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد ،مطابــق مــاده 20 قانــون  ثبــت اســناد 
مجــاوری کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل 
اســت مــی توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد 
حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم 
نمایــد و مطابــق مــاده 86 اییــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت اســناد و امــالک 
ــه مرجــع  ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــدت یکم ــرف م ــد ظ ــرض بای معت
ــه  ــرا ب ــی آن ــم و گواه ــی تقدی ــه مرجــع ذیصــالح قضای ــی دادخواســت ب ثبت
ــت  ــر اینصــورت متقاضــی ثب ــد در غی ــت اســناد محــل تســلیم  نمای اداره ثب
ــی  ــه و گواه ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی توان ــی وی م ــده قانون ــا نماین ی
ــت محــل تســلیم واداره  ــه اداره ثب ــت و ب ــم دادخواســت را دریاف ــدم تقدی ع
ثبــت اســناد و امــالک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت 

مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/02/31
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجـب سـند رهنـی شـماره 4۲۸۹- ۹4/0۸/۱۸دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ۱۱۱ 
شهرسـتان جیرفـت )جبالبارز(موضـوع پرونـده اجرائـی کاسـه ۹6000۹۳لـه :بانک سـپه 
شـعبه هلیـل  جیرفـت علیه:آقـای ابراهیم پرموتـه  فرزند علی به شـماره شناسـنامه ۵۵۵۸بعنوان وام 
گیرنـده وراهـن وخانـم عـرب دلیـری فرزنـد هادی بـه شـماره شناسـنامه ۱04۲بعنوان ضامن تشـکیل 
ونظـر بـه اینکـه مدیـون نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود اقـدام ننمـوده اسـت،برابرمقررات آئیـن نامه 
اجراءمفاد اسـناد رسـمی الزم االجرا قانون ثبت اسـناد واماک کشـوربنا به درخواسـت بسـتانکارازمورد 
وثیقـه ارزیابـی الزم توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری انجـام وپس از قطعیـت ارزیابی بسـتانکار 
تقاضـای ادامـه عملیـات اجرایی نسـبت به مورد وثیقه ششـدانگ یـک باب خانه مسـکونی وباغچه به 
مسـاحت ۳۲0مترمربـع پـاک ۵۹76فرعی از ۵74اصلـی واقع در بخش 4۵کرمان بـه آدرس :جیرفت 
–خیابـان سـعدی کوچـه شـماره ۵بـن بسـت سـوم لـذا ملـک فـوق که ذیـل ثبـت صفحـه ۵7۲دفتر 
۹۵شـماره ثبـت ۱۵۸7۸در مالکیـت نامبـرده میباشـد به مزایده گذاشـته میشـود حدود ارابعه به شـرح 
ذیل :شـماال در چهار قسـمت که قسـمت سـوم شـرقی اسـت اول بطول ۲۱/۸0سـانتیمتر دیواریسـت 
ودوم بطـول ۱/۸0سـانتیمتر دیواریسـت وسـوم بطـول ۱متـر دیواریسـت چهـارم بطـول ۸/۱0سـانتیمتر 
دیواریسـت بـه زمیـن خالـی جـز پـاک ۱۱۹۱فرعـی از ۵74اصلـی شـرقا در سـه قسـمت اول بطـول 
7/۳0سـانتیمتر دیواریسـت به خانه جز پاک اخیر الذکر دوم بطول ۱/۱0سـانتیمتر دربیسـت به کوچه 

بـن بسـت وسـوم بطـول ۵0سـانتیمتر دیواریسـت بـه خانـه جز پـاک مذکورجنوبا در شـش قسـمت 
کـه قسـمتهای سـوم وپنجـم غربـی انـد اول بطـول ۹/۳0متـر دوم بطـول ۸/۹0سـانتیمتر سـوم بطول 
۹0سـانتیمتر چهـارم بطول ۸/60سـانتیمتر پنجم بطول 4/۸۵سـانتیمتر دیواریسـت بـه خانه جز پاک 
فـوق ششـم بطول 4/۲۵سـانتیمتر درب ودیواریسـت بـه کوچه بن بسـت غربا بطول ۱4/۸0سـانتیمتر 
دیواریسـت بـه خانـه جز پاک مرقوم که برابر نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری ۱- عرصه ۳۲0متر 
مربـع از قـرار هـر متر مربع ۱/700/000ریال جمعا بـه ارزش ۵44/000/000ریال  ۲- اعیانی شـامل ۱00متر 
مربـع سـازه بنایـی مسـلح با سـقف تیرچه وبا نمای سـفال از قـرار هر متـر مربـع 7/000/000ریال جمعا 
بـه ارزش 700/000/000ریـال ۳- حصـار کشـی ومحوطـه سـازی وسـایبان وامتیـارات اب وبـرق جمعـا 
بـه ارزش ۱60/000/000ریـال مـع الوصـف ارزش ششـدانگ مـورد مزایـده بـا کلیـه متعلقـات ومنصوبات 
جمعـا ۱/404/000/000ریـال میباشـد .کـه مبنـا وپایه مزایده نیز تعیین میگردد،جلسـه مزایده از سـاعت 
۹الـی ۱۲صبـح روزیکشـنبه مورخـه ۹۸/0۳/۲6در محـل شـعبه اجراءاداره ثبت اسـناد وامـاک جیرفت 
برگزارمزایـده ازمبلـغ مذکورشـروع وبـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی فروخته خواهد شـد . ضمنا فروش 
نقـدی بـوده وپرداخـت کلیـه قبـوض آب وبـرق وتلفـن وغیره تا تاریـخ انجام مزایـده اعـم از اینکه رقم 
قطعـی آن معلـوم شـده یا نشـده به عهـده برنده مزایده می باشـد .ضمنا چنانچـه روز مزایده با تعطیل 
رسـمی مصادف گردد،روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شـد جهت کسـب اطاعات بیشـتر 

در سـاعات اداری بـه اداره ثبـت اسـناد وامـاک )شـعبه اجرا (مراجعـه نمایید . 
جواد فاریابی  
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نمایشگاه ششمین جشنواره بین المللی 

عکس خیام از یکم تا هفتم خرداد ماه 

۱۳۹۸ در همدان برپا می شود.

موسیقی

تازه ترین سریال شبکه نمایش خانگی 

با عنوان کرگدن به کارگردانی کیارش 
اسدی زاده و تهیه کنندگی صادق یاری در 

مرحله تولید قرار دارد.

»شب در زیباترین لحظاتش« نوشته زید 
شهید با برگردان ایلیا آل خمیس به همراه 

کتاب های »کاپوچینو، کیک  پنیر« و »دست 
بردن زیر لباس سیب« نوشته 

محمد صالح عالء منتشر شد.

با انجام هفتاد درصد از فیلمبرداری فیلم 

سینمایی دوزیست، پژمان جمشیدی به 
جمع بازیگران این فیلم اضافه شد

- سرِ پسرِ کاه بذاریم بهش دروغ بگیم که 
 آبروی الی نره؟

+ بابا یارو ُمرد رفت آبرو میخواد چیکار!

درباره الی

کتابفیلمسینما دیالوگ

چون برقع شبرنگ ز عارض بگشاید
از تیره شبم صبح درخشان بنماید

از بس دل سرگشته که بربود در آفاق
امروز دلی نیست که دیگر برباید

زین بیش مپای ای مه بی مهر کزین بیش
پیداست که عمر من دلخسته چه پاید
گر کام تو اینست که جانم بلب آری

خوش باش که مقصود تو این لحظه برآید
در زلف تو بستم دل و این نقش نبستم

کز بند سر زلف تو کارم نگشاید
هر صبحدم از نکهت آن زلف سمن سای

برطرف چمن باد صبا غالیه ساید
در ده می چون زنگ که آئینه جانست

تا زنگ غمم ز آینه جان بزداید
مرغان خوش الحان چمن الل بمانند

چون بلبل باغ سخنم نغمه سراید
در دیدٔه خواجو رخ دلجوی تو نوریست

کز دیدن آن نور دل و دیده فزاید

خواجوی کرمانی 

 دل چون توان بریدن ازو؟ 

 مشکل است این

 آهن که نیست جاِن من آخر، 

دل است این ...! 

هوشنگ ابتهاج

عکس نوشت

عکس: 
حمیدرضا امیری متین

هشتمین دوره آموزشی شعر جوان انقاب 

اسامی آفتابگردان ها
 برای پذیرش اعضای جدید از میان شاعران 

نوجوان و جوان فراخوان داد.
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طنزیمات

تغارخــان؛ بــرای اولیــن بــار در عمــرش پشــت کّلــه اش را خارانــد. 

دوبــاره کلمــات روی نشــریه را خواند:»حقــوق، رســانه، احتــرام« می 

ــاز کنــد معنــی ایــن هــا را از تغارجــان بپرســد،  خواســت دهــان ب

ــد از  ــو نبای ــاد زد:»تغارخــان! ت ــر ســر خــودش فری ــان ب ــه ناگه ک

ایــن یــارو چیــزی بپرســی! تــو همــه چیــز مــی دانــی. یــک درصــد 

نبــوغ خــود را زیــر ســؤال نبــر!« کاغــذ را در دســتش فشــرد و از 

در بیــرون رفــت. نگاهــی بــه قلــه تغارکــوه انداخــت. بــا خــودش 

ــد  ــم. بای ــی فهم ــگ را م ــات گن ــن کلم ــی ای ــم معن ــم ک گفت:»ک

منتظــر بمانــم...« و بــه طــرف تغارســتان بــه راه افتــاد.

زوج تغــاری نگاهــی بــه هــم انداختنــد. نفــس راحتی کشــیدند. در 

تغارســتان همــه جــا صحبــت از »تغارنیــوز« بود.

-دختر و داماد تغارخان نشریه راه انداختن.

-نشریه چیه؟!

-یک کاغذه، چیز خوبیه؟ روش یه چیزایی نوشته.

-چی نوشته؟

-نمی دونم!

اوستا تغار؛ بغل تغارراه ایستاده بود و به همه می گفت:

-اتاق تغارنیوز رو من ساختم.

-خیلی ُخب بابا! از صبح تا حاال چهار بار به من گفتی.

-آهــان، فکــر کــردم بــه داداشــت گفتــم. آخــه خیلــی کّلــه هاتــون 

بــه هــم شــبیهه!

-من داداش ندارم. کله ام هم به هیشکی شبیه نیست.

پیرتغاران؛ چشم های شان از حدقه بیرون زده بود.

-یعنی چه اتفاقی در تغارستان داره می افته؟

-تا حاال یه همچین چیزایی ندیده بودیم.

-میگن شغل داماد تغارخان این کاراست.

-این دیگه چه جور شغلیه؟

-نمی دونم.

تغارخــان؛ زمزمــه اهالــی تغارســتان را مــی شــنید و چیــزی نمــی 

گفــت. هنــوز خــودش هــم نمــی دانســت کــه چــه اتفاقــی در حــال 

افتــادن اســت. نبــوغ خــود را هــم زیــر ســؤال نمــی بــرد. 

چنــد روز بعــد تغارچــه ای در آبــادی تنــد تنــد تلوتلــو مــی خــورد 

و بلندبلنــد مــی گفــت: »نشــریه، نشــریه، شــماره دوم تغارنیــوز!« 

پیرتغار؛ جلو آمد. 

-یکی بده!

-نمیشه باید پولش رو بدی!

-پول؟! بابت این کاغذ؟

-این کاغذ نیست! این نشریه است!

-چه قدر میشه؟

-یه کشک.

پیرتغــار عصبانــی شــد. دســتش را محکــم در جیــب عقبــش فــرو 

کــرد. یــک کشــک بیــرون آورد و کــف دســت تغارچــه گذاشــت.

-بیا، اینم یه کشک

پیرتغــار؛ وســط میــدان ایســتاد. یــک تغارچــه کــه تــازه قد کشــیده 

ــز  ــهروندان عزی ــت و خواند:»ش ــت گرف ــه دس ــریه را ب ــود، نش ب

ــا حقــوق شــهروندی  ــر آن شــدیم کــه شــما را ب تغارســتان. مــا ب

خــود آشــنا کنیــم تــا همیشــه بــه شــما خــوش بگــذرد. امیدواریــم 

همیشــه شــاد شــاد در حــال تلوتلــو خــوردن باشــید. تلوتلــو خوردن 

جــزو حقــوق شماســت.«

ــه داد. روی زمیــن نشســت.  ــر عصــا تکی ــه اش را ب ــار؛ چان پیرتغ

چشــم هایــش را از حدقــه بیــرون داد و بــه زمیــن چشــم دوخــت. 

زیــر لــب مــی گفــت:

ــه  ــن ک ــن جــا نوشــته؟ م ــه ای ــا چی -عجــب دوره ای شــده؟ این

نمــی فهمــم. از کســی هــم کــه نمــی تونــم بپرســم. بــرم از تغارخان 

بپرســم چــی بــه چیــه؟

از جا بلند شد و به طرف تغارداِن تغارخان تلوتلو خورد.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

حقوق شهروندی

شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص)

بدینوسـیله از کلیه صاحبان سـهام دعوت بعمل می آید تا در جلسـه مجمع عمومی عادی سالیانه این شـرکت که در روز پنجشنبه مورخ 1398/3/23راس 
سـاعت 17 در محل کرمان بلوار جمهوری اسـالمی، سـالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع و معادن برگزار خواهد شـد حضور بهم رسانند.

هيئت مديره شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص(

فراخوان مناقصـه

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت اول

به شماره ثبت 2540 و شناسه ملی 10630107136 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 

سـهامداران گرامـي کـه مایـل بـه حضور در جلسـه می باشـند مـی توانند با 
در دسـت داشـتن اوراق سـهام و کارت شناسـايي معتبر يك سـاعت قبل از 

جلسـه جهـت اخـذ کارت ورود بـه محل برگـزاري مراجعـه نمایند.
دستور جلسيه :

۱-استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت 
۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29

۳-انتخـاب حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونـی برای سـال مالی منتهی 
1398/12/29 به 

4-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 
۵-انتخاب اعضای هیئت مدیره 

6-سـایر مـواردی کـه تصویـب آن در صاحیـت مجمـع عمومـی عـادی 
سـالیانه مـی باشـد

مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 76۱7۸۹۹۵۹

 شناسه ملی ۱4000۲7۵77۵

برآوردتضمین شرکت در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

مبانیمبلغ )ریال(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشماره فراخوان
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بر اساس فهرست 
بهای تجمیع شده 
راه، باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن 

۱۳۹۸

۲0۹۸00۳۵0۱0000۱۳
تكمیل محور شاهوردی- پریواز بخش راین و محی 

آباد- امیرآباد بخش ماهان در شهرستان كرمان
۲۱4ر۲۱6ر۸۵۳ر000۵ر000ر۲70۳00
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احداث و تكمیل راه روستایی دامنه سیدی و 
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7۲6ر70۹ر۱44ر000۲۲ر000ر۱۵0ر۳6۵۱

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان


