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ثبت ملی این روستا در زمینه حصیربافی از
تیرماه به صورت رسمی پیگیری می شود
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عکس :موج

حسن روحانی:

ایران هرگز با اعمال تحریم

در بن بست قرار نمی گیرد

«آبه» آبی بر آتش تنشها میریزد؟
سخنگویدولت :سفر نخستوزیر ژاپن در جهت توسعه روابط دو جانبه انجام میشود
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نکاتی درباره حمله به زنگنه
یادداشت مهمان
هادی حقشناس

در اینکـه بیـژن زنگنـه یکـی از موفقتریـن وزرای تاریـخ جمهـوری
اسلامی اسـت ،تردیـدی نیسـت .کسـی کـه نهتنهـا در صنعـت نفـت
ایـران بلکـه در سـطح کشـورهای تولیدکننـده نفت یا اوپـک هم جایگاه
ویـژهای دارد .چـه بـه لحـاظ شـخصیتی و چـه ازنظـر دانشـی کـه در
صنعـت نفـت از آن برخـوردار اسـت.یادمان نرفتـه اسـت کـه در شـرایط
پسـابرجام زنگنـه در کمتریـن زمـان ممکن ،سـهم ایـران را از بـازار نفت
پـس گرفـت .یادمـان نرفتـه اسـت کـه در همـان شـرایط پسـابرجام با
افتتـاح فازهـای باقیمانـده عسـلویه توانسـتیم سـهممان را از مخـزن
مشـترک یـا پـارس جنوبـی پـس بگیریـم .یادمـان نرفتـه اسـت کـه
آقـای زنگنـه قبـل از دولتهـای نهـم و دهـم سـهم برداشـت ایـران را
از مخـازن پـارس جنوبـی بـه سـقف  ۵۰درصـد رسـاند .اقداماتـی را کـه
بیژن زنگنه در تولید و تأمین گاز پاالیشـگاهها و منازل مسـکونی انجام
داد ،شـاید بتـوان در حکـم شـاهکاری در صنعـت نفـت ایـران دانسـت.
امـروز مـا بـه یمـن پاالیشـگاه سـتاره خلیجفـارس میتوانیـم بگوییـم
کـه تولیـد بنزیـن مـا بیشازحـد نیـاز اسـت .آمریکاییها کـه کاالهای
درزمینه
ٔ
زیـادی را در فهرسـت تحریـم ایـران قراردادند ،نتوانسـتند مـا را
مصـرف بنزیـن دچـار مشـکل کننـد؛ چـون بیـژن زنگنـه بـرای بنزیـن
تمهیـدی اندیشـیده بـود کـه نتیجه آن امـروز بر همه ما آشـکار اسـت.
درزمینـه بنزین بلکه در ارتبـاط با سـایر فرآوردههای نفتی
ٔ
امـروز نهتنهـا
هم خودکفا هسـتیم .در زمسـتان گذشـته کسی احسـاس نگرانی نکرد
کـه گاز ایـران قطـع خواهـد شـد یـا ترکمنسـتان بـه ایـران گاز نخواهـد
در صنعـت نفـت ،گاز و پتروشـیمی بـه کشـور کرد ،بسـیار بـزرگ و مهم
است/.خبرآنالین

تایید الیحه
«حفاظت از خاک» از
سوی شورای نگهبان

معاون سازمان محیط زیست و

عضو شورای عالی معدن
گفت ۷۱ :گونه مهره داردرکشور
درفهرست تهدیدقرار دارند.

مدیرکل دفترحقوقی و امور

مجلس سازمان حفاظت محیط

زیست ازتایید الیحه حفاظت از

4

خاک توسط شورای نگهبان خبرداد

مسابقهسفالگریدر
روستایجهانی
«کلپورگان»برگزارشد

بهتازگـی مدیـر کل دفتـر حقوقـی و امـور مجلـس
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت از تاییـد الیحـه
حفاظـت از خـاک توسـط شـورای نگهبـان خبـر داد
و اعلام کـرد الیحـه حفاظـت از خـاک بعـد از ۱۴
سـال تلاش تخصصـی و مسـتمر سـازمان حفاظت
محیط زیسـت در مجلس شـورای اسلامی تصویب
 ۱۳۹۸همزمـان بـا هفتـه

شـد و در تاریـخ /۱۳/۰۳
محیـط زیسـت ،بـه تایید شـورای نگهبان رسـید .به
گفتـه معصومـه حسـین پـور در قانـون حفاظـت از
خـاک ،سـازمان محیط زیسـت مکلف به شناسـایی
مـواد آالینـده خـاک و اشـخاص آلودهکننـده آن و
اعلام وضعیـت اضطـراری براسـاس حـدود مجـاز
آلودگـی خـاک و آالیندههـای ورودی بـه آن بـرای

عکس  :مهر

داد یـا دیگـر فرآوردههـای نفتـی کـم خواهـد شـد .خدمتـی کـه زنگنه

 71گونه مهره دار
کشور در فهرست
تهدید قرار دارند

کاربریهـای مختلـف خـاک اسـت.

4

و

2
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رئیس اداره میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری
سراوان گفت :مسابقه سفالگری
به مناسبت روزجهانی صنایع
دستی در روستای کلپورگان
واقع درجنوب شرق سیستان و
بلوچستان برگزارشد.

آگهی مناقصه عمومی
(یک مرحله ای)

3
شماره /98/04ص
نوبت اول

ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان در نظــر دارد نســبت بــه احیــاء و مرمــت

ده رشــته قنــات از محــل اعتبــارات توســعه جنــوب جــزء  ۳۴ردیــف  ۵۵۰۰۰۰ســال ۹۷
را بــه شــرکتهای دارای صالحیــت واگــذار نمایــد متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت
اســناد بــه ســامانه ســتاد مراجعــه نماینــد.
محل
دریافت اسناد

تحویل

(ضمانت نامه)

گشایش

سامانه
از تاریخ  98/03/22تا تاریخ 98/03/25

زمان

جیرفت – خیابان آزادی – سازمان جهاد

مکان

کشاورزی – امور پیمانها و قراردادها

تا پایان وقت اداری تاریخ 98/04/05

زمان

جیرفت – خیابان آزادی – سازمان جهاد

مکان

کشاورزی – امور پیمانها و قراردادها

پیشنهادها
ساعت  10صبح پنج شنبه 98/04/06

زمان
توضیحات :

جهت شـرکت در مناقصه فوق شـرکت کنندگان بایستی از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی

دولت به آدرس:

( )www. setadiran . irشـماره تمـاس مرکـز پشـتیبانی و راهبـری سـامانه:

۰۲۱_۲۷۳۴۱۹۳۴

اقـدام

نماینـد.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
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بادکنـــک تبلیغـــات آمریـــکا

انقـــاب بـــر ســـکوی اقتـــدار ایســـتاده ،تصریـــح کـــرد:

علیـــه ایـــران ترکیـــده و

بای ــد از من ــش مرح ــوم ابوتراب ــی بیاموزی ــم ک ــه اگ ــر

دربرابرکشـــور مـــا درمانـــده

بـــا دیگـــران اختـــاف دیـــدگاه و منـــش داریـــم امـــا

ش ــده است.س ــیدمحمود عل ــوی در آیی ــن گرامیداش ــت

اعضـــای یـــک خانـــواده و ســـربازان یـــک نظـــام و

ابـــر فیـــاض و بزرگداشـــت ســـید علـــی اکبـــر

تحـــت یـــک فرماندهـــی هســـتیم.باید حتـــی بـــا

ابوترابیفـــرد افـــزود :رییـــس جمهـــوری آمریـــکا

وجـــود فاصلـــه فکری،دســـت در دســـت یکدیگـــر

از یکســـو پیـــچ تحریـــم را ســـفت میکنـــد و از

داشـــته باشـــیم،زیرا دشـــمن بـــا مشـــاهده بـــرادری،

ســـوی دیگـــر شـــعار مذاکـــره میدهـــد و فکـــر کـــرده

وحـــدت و همســـویی مـــا دچـــار یـــاس میشـــود

م ــردم ای ــران فری ــب الف ــاظ او را م ــی خورن ــد .م ــردم

امـــا هـــرگاه زمزمههـــای اختـــاف و چنددســـتگی را

ایـــران در  ۴۰ســـال پـــس از انقـــاب آنقـــدر پختـــه

بشـــنود بـــه طمـــع میافتد.علـــوی ادامـــه داد :بایـــد

شـــدهاند کـــه ترامـــپ و امثـــال وی نمیتواننـــد بـــر

مشــتها را ن ــه ب ــرای یکدیگ ــر ،بلک ــه ب ــرای دش ــمن

آنـــان تاثیـــر چندانـــی داشـــته باشـــند.وی بـــا بیـــان

گـــره کنیـــم و برابـــر آن متحـــد باشـــیم.

نماینـده مـردم بافـق در مجلس گفـت :با حجیم کـردن قانون

مشـکالت حـل نمـی شـود مجلـس بایـد نظـارت را قـوی تـر
کند.محمدرضاصباغیـان در جریـان بررسـی طـرح الحـاق یک
تبصـره بـه مـاده  ۱۸۲آیین نامـه داخلی مجلـس در مخالفت
باطرحـی کـه مقـرر میکنـد دولت بودجـه شـرکتهای دولتی را
دو مـاه زودتـر از الیحه بودجه سـاالنه کل کشـور برای بررسـی
بـه مجلـس ارائـه کند،افزود:مخالفـت مـن بـا ایـن طـرح
محتوایـی نیسـت ،بررسـی ایـن طـرح باعـث شـفافیت مـی
شـود.دو سـوم بودجه ما در این شـرکتهاوجود دارد و افزایش

برخی در اروپا عالقهمندبه نقض
برجام ازسوی ایران هستند
وزیـر امـور خارجـه روسـیه گفـت :برخـی کشـورهای عضـو
اتحادیـه اروپـا عالقـه منـد هسـتند کـه ایـران مرتکـب
اشـتباه شـده و مفـاد برجـام را نقـض کند.سـرگئی الوروف
بـا بیـان ایـن مطلـب در همایـش بیـن المللـی دیدگاههای
پریماکـوف در مرکـز تجـارت جهانی در مسـکو افزود :ایران
هنـوز بـه سـطح غنـی سـازی اورانیـوم کـه در برجـام قیـد
شـده ،نرسـیده اسـت.رییس دسـتگاه دیپلماسـی روسـیه
ایـن را هـم گفـت کـه حفـظ برجـام تـا انـدازه زیـادی بـه
طـرف هـای اروپایـی بسـتگی دارد.

معاون وزیر ارتباطات روسیه
به ایران سفر می کند

میخاییـل مامونـوف معـاون وزیـر توسـعه دیجیتالـی،
ارتباطـات و رسـانه های جمعی روسـیه در راس هیاتی روز
 ۱۷مـاه ژوئـن ( ۲۷خـرداد مـاه) بـه ایـران سـفر مـی کند.
نشسـت گـروه کاری همـکاری ایـران و روسـیه در عرصـه
هـای اطالعاتـی و فناوریهـای ارتباطاتـی روز هفدهـم مـاه

سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی دانست.

«طـــرح آمایش»۱۴بـــا حضـــور

وج ــود اتخ ــاذ سیاس ــت بازگش ــت داوطلبان ــه ،ب ــه دلی ــل

خارجـــی

همزمانــی خــروج داوطلبانــه مهاجــران بــا ورود بــه کشــور
ً
تقریبـــا ثابـــت بـــوده اســـت.مدیرکل اتبـــاع
ایـــن آمـــار

خدمـــات اتبـــاع خارجـــی در

خارج ــی وزارت کش ــور خاطرنش ــان کرد:ب ــه رغ ــم افزای ــش

شـــهر قـــدس تهـــران افتتـــاح شـــد«.مهدی محمـــودی»

خدمــات رســانی بــه اتبــاع خارجــی و سیاســت جمهــوری

در آئیـــن گشـــایش طـــرح آمایـــش  ۱۴گفت:دولـــت

اســـامی بـــرای تکریـــم اتبـــاع خارجی،تحریمهـــای

بـــرای کنتـــرل هویتی،خدمـــات رســـانی و برنامـــه ریـــزی

ظالمانــه هزینــه خدمــات رســانی را افزایــش داده و فشــار

اتبـــاع خارجـــی را بـــه عنـــوان جامعـــه هـــدف مـــورد

اقتص ــادی مضاعف ــی را ب ــر کش ــور تحمی ــل ک ــرده اس ــت.

توجـــه قـــرار داده اســـت و برهمیـــن اســـاس مقـــرر شـــد

محمـــودی یـــادآور شـــد:به ســـازمانهای بیـــن المللـــی

اتبـــاع خارجـــی مقیـــم ایـــران دســـته بنـــدی و مـــورد

اعـــام کردیـــم نبایـــد تحریمهـــا اقدامـــات خیرخواهانـــه

رصـــد قـــرار گیرنـــد و بـــا صـــدور ســـند هویتـــی تعییـــن

و بشردوســـتانه ایـــران را تحـــت الشـــعاع قـــرار دهد،هـــر

تکلی ــف ش ــوند.وی ادام ــه داد :جمه ــوری اس ــامی ای ــران

چـــه قـــدر آمـــار پناهنـــدگان کمتـــر شـــود ،میتوانیـــم

در چهـــار دهـــه گذشـــته پذیـــرای مهاجـــران بـــوده و بـــا

خدمـــات مناســـبی را ارائـــه دهیـــم.

دولت

مدیـــرکل

اتبـــاع

وزارت کشـــور دریکـــی از دفاتـــر

سفر «هایکو ماس» به تهران

دستاوردی نداشت
دویچــه ولــه در گزارشــی بــه بررســی

کــرده اســت کــه اروپــا نقــش مهمی در

ســفر مــاس بــه ایــران پرداخــت و ایــن

خاورمیانــه نــدارد .ایــن در حالــی اســت

ســفر را فاقــد دســتاورد مهــم دانســت.

کــه مــاس هــم اعتــراف کــرد کــه بــا

بــه گــزارش ایلنــا بــه نقــل از دویچــه

توجــه بــه تالشهــای اروپاییــان بــرای

ولــه ،ســفر مــاس بــه ایــران در حالــی

اجــرای تعهــدات برجامــی خــود ،نبایــد

انجــام شــد کــه بنــا بــه ادعــای ایــن

توقــع زیــادی از آنهــا داشــته باشــیم.

شــبکه خبــری هیــچ دســتاوردی

دویچــه ولــه در ادامــه نوشــت :ســفر

نداشــته اســت.

مــاس بــه ایــران ایــن موضــوع را

در گــزارش ایــن رســانه آمــده اســت که

آشــکار کــرد تنهــا کمــک آلمــان بــه

ســفر مــاس ایــن حقیقــت را آشــکار

ایــران در شــرایط حاضــر اجرایــی

مقطـع ممکـن صـورت گرفتـه اسـت و
مذاکـرات مقامهـای ژاپنـی از سـوی
بسـیاری از تحلیلگـران بـه عنـوان
میانجیگـری میان ایـران و آمریکا تلقی
میشـود.
«علـی ربیعی» سـخنگوی دولـت درمورد
سـفر «شـینزو آبـه» نخسـت وزیـر ژاپن
بـه تهـران ،اظهـار داشـت :ایـن سـفر در
چارچوب روابط سـنتی و دیرینه دو کشور
و در جهـت توسـعه روابـط دو جانبـه و
گفـت و گوهای مـورد عالقه طرفین انجام
میشـود .سـخنگوی دولـت بیـان کـرد
کـه سـفر نخسـت وزیـر ژاپـن بـه ایـران

شــدن اینســتکس اســت .ایــن در

قـرار نگرفتــه و نخواهــد گرفت.حجتاالســام والمســلمین حســن روحانــی در

حالــی اســت کــه بســیاری از بانکهــا

دیــدار «هایکــو مــاس» وزیــر امــور خارجــه آلمان با اشــاره بــه روابط دوســتانه،

بــرای انجــام تبــادالت مالــی بــا

صمیمانــه و تاریخــی ایـران و آلمــان ،گفــت :اراده جمهــوری اســامی ایـران بــر

ایــران تحریــم اســت و تــا کنــون

توســعه روابــط سیاســی و اقتصــادی بــا کشــورهای اتحادیــه اروپا بویــژه آلمان

موانــع زیــادی بــرای اجرایــی شــدن

اســت.روحانی بــا اشــاره بــه تالشهــای ایـران بـرای برقـراری ثبــات و مبــارزه

اینســتکس وجــود داشــته اســت.

بــا تروریســم در منطقــه و بویــژه افغانســتان،عـراق و ســوریه ،اظهــار داشــت:

مقامهــای کاخ ســفید بارهــا از تمایــل

ایـران همــواره در توســعه و تقویــت ثبــات و امنیــت منطقــه ،تأثیرگــذار بــوده

بــه مذاکــره بــا ایــران صحبــت کردنــد

و نقشآفرینــی مثبتــی داشــته و امنیــت امــروز منطقــه مرهــون تالشهــای

در حالــی کــه تحریمهــای جدیــدی را

ایـران اســت.رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه توســعه ثبــات و امنیــت در منطقه

علیــه ایــران وضــع میکننــد .ایــران در

یکــی از آثــار برجــام بــه عنــوان توافقــی اســت کــه پــس از  12ســال تــاش،

شــرایط کنونــی نمیتوانــد پیشــنهاد

کوشــش و مذاکــرات متعــدد ،حاصــل شــده ،خاطــر نشــان کــرد :آمریــکا

مذاکــره را بپذیــرد .تــا زمانــی کــه

بــا خــروج یکجانبــه از برجــام توافقــات  7کشــور مذاکرهکننــده و قطعنامــه

تحریمهــا علیــه ایــران وجــود دارد،
تهــران بــه آســانی بــه میــز مذاکــره بــا
آمریــکا نمــیرود.

بـه دعـوت رسـمی دکتـر روحانـی رئیس

بـه ویـژه در موقعیـت فعلـی و تشـدید

دوجانبـهای بیـن وزرای امـور خارجـه دو

جمهـوری اسلامی ایـران انجـام شـده

تنشهـا در منطقه ،به تهران آمده اسـت.

کشـور محمدجـواد ظریـف و تـارا کانـو

ا ست .

وی در مـورد برنامه سـفر آبـه توضیح داد:

برنامـه ریـزی شـده اسـت.

واکنـش هـا وگمانـه زنـی هـا در مـورد

«شـینزو آبه» بـه همراه «تـارا کونو» وزیر

ایـن مقـام دولت ژاپـن آبه را بـا دو هزار و

دالیل سـفر نخسـت وزیـر ژاپن بـه ایران

امـور خارجـه و هیـأت همـراه وارد تهران

 ۷۲۰روز نخسـت وزیری سومین نخست

زیـاد بـوده اسـت ،یک مقـام دولت ژاپن

شـده اند.بـه گفتـه این مقـام ژاپنـی ،آبه

وزیـر از جهـت روزهـای طوالنـی نخسـت

در مـورد هـدف از سـفر نخسـت وزیـر

امـروز با حسـن روحانی رئیس جمهوری

وزیری دانسـت و گفت :وی به شـدت در

کشـورش بـه ایـران گفـت :شـینزو آبـه

ایـران در مجموعـه سـعدآباد دیـدار کـرده

زمینههای دیپلماتیک فعال بوده و سـال

بـا هـدف کاسـتن از تنـش هـا بـه تهران

و بعـد از ایـن دیـدار دو مقام یادشـده در

 ۲۰۱۹بـرای دیپلماسـی ژاپـن بسـیارمهم

سـفر مـی کنـد .ایـن مقـام دولـت ژاپـن

نشسـت خبری در برابر خبرنگاران حاضر

است.

در نشسـتی توجیهـی در سـفارت توکیـو

خواهند شـد .این مقام دولـت ژاپن بیان

وی همچنیـن بـه نودمیـن سـال روابـط

در تهـران ،در مـورد هـدف سـفر آبـه اظهار

کرد :آبه پنجشـنبه صبح دیـداری با مقام

ایران و ژاپن اشـاره کرد و یادآورشـد :ژاپن

داشـت :نخسـت وزیـر آبـه بـر اسـاس

معظـم رهبـری خواهـد داشـت و عصـر

همـواره از برجـام حمایـت کـرده و ایـران

تصمیـم فردی خود و با هدف کاسـتن از

پنجشـنبه تهـران را تـرک میکند.

رکـن اصلـی ثبـات در منطقـه خاورمیانـه

تنشهـا از طریق دیدار بـا مقامات ایرانی

در کنـار ایـن برنامـه هـا ،نشسـت

اسـت کـه اهمیتـی حیاتـی بـرای امنیت
انـرژی در ژاپـن دارد .همچنین ایران یکی

ژوئـن در مجتمـع هتـل اسـپیناس برگـزار خواهـد شـد.این

از قدرتهـای بـزرگ منطقـه بـه شـمار

نشسـت در دو بخـش ارتباطـات و امنیـت اطالعاتـی و

میآیـد و رابطه دوسـتی دیرینـه ای بین

تصمیمـات در عرصـه دولـت الکترونیـک و شـهر هوشـمند

دو کشـور وجـود دارد.

برگـزار می شـود.

روزنامـه ژاپن تایمز هم با اشـاره به سـفر

جنگ اقتصادی ترامپ
ریشه همه تنشها است

نخسـت وزیـر ژاپـن به ایـران تاکیـد کرد
کـه شـینزوآبه بهعنـوان یـک میانجـی
دیپلماتیـک یـا حامـل پیامـی از سـوی
رئیـس جمهـور آمریـکا ،بـه ایـران سـفر
نخواهد کرد و این سـفر به منظور کاهش

وزیـر خارجـه کشـورمان با بیـان اینکه جنگ اقتصـادی ترامپ

تنشهـای موجـود انجـام میگیـرد .بـه

ریشـه همـه تنشها اسـت ،گفـت :از اذعـان آلمان بـه این که

نظر میرسـد مسـووالن جمهوری اسالمی

اقدامـات عملـی جهـت تضمین منافـع اقتصادی ایـران ،برای

ایـران بـا در نظـر گرفتـن تمامی شـرایط

حفـظ برجـام حیاتـی اسـت ،اسـتقبال مـی کنیم.محمدجـواد

سیاسـی ،اقتصادی و منطقـهای به دنبال

ظریـف از دیـدار و گفتگـوی صریـح بـا همتـای آلمانـی خـود

تعـادل بخشـیدن بیـن شـرق و غـرب

در تهـران در فضـای مجـازی نوشـت " :گفتگـوی صریـح بـا

هستند .

هایکـو مـاس .از اذعـان آلمان بـه اینکه اقدامـات عملی جهت

ت وزیر ژاپن به ایـران آن هم
سـفر نخسـ 

تضمیـن منافـع اقتصـادی ایـران ،بـرای حفـظ برجـام حیاتی
اسـت ،اسـتقبال میکنیـم .ما هم نظـر بودیم کـه گفتگو میان
کشـورهای منطقه ضروری اسـت.ولی جنـگ اقتصادی دونالد

بعـد از  ۴۱سـال ،ضمن آنکه سـبب طرح
موضوعهـای مختلف از چرایی این سـفر

نخست وزیر ژاپن به ایران سفر کرد

بـه تهـران و پیامدهـای آن شـده ،ایـن

ترامـپ ریشـه همـه تنشها اسـت" .

نباید در مبارزه با مفاسد اقتصادی تعلل کنیم
دولت

معـــاون اول رئیـــس جمهـــوری گفـــت:

نیـــز اصـــاح شـــود تـــا از تکـــرار وقـــوع فســـادهای مشـــابه جلوگیـــری

درمبـــارزه بـــا مفاســـد اقتصـــادی نبایـــد

شـــود.جهانگیری اصلـــی تریـــن راه مبـــارزه بـــا فســـاد و تخلفـــات

تعلـــل و سســـتی بـــه خـــود راه دهیـــم

اقتصـــادی را شـــفافیت دانســـت و اظهـــار داشـــت:اگر فرآیندهـــا اصـــاح

و بایـــد بـــا جدیـــت در ایـــن مســـیر گام

شـــود و عملکردهـــا در معـــرض دیـــد عمـــوم جامعـــه باشـــد از بســـیاری

برداریــم و در عیــن حــال از عملکــرد نظــام

تخلفـــات و ســـو اســـتفادهها جلوگیـــری میشـــود.وی بـــا بیـــان اینکـــه

در ام ــر مب ــارزه ب ــا فس ــاد قاطعان ــه دف ــاع کنیم«.اس ــحاق جهانگی ــری» در

بخ ــش زی ــادی از تخلف ــات و س ــو اس ــتفادهها در نظ ــام پول ــی و بانک ــی

چه ــل و چهارمی ــن جلس ــه س ــتاد هماهنگ ــی مب ــارزه ب ــا مفاس ــد اقتص ــادی

کشـــور اتفـــاق میافتـــد ،گفت:بانـــک مرکـــزی بایـــد بـــه عنـــوان اصلـــی

کـــه بـــه ریاســـت وی برگـــزار شـــد،تاکید کرد:آســـیب شناســـی تخلفـــات

تریـــن دســـتگاه ناظـــر بـــر عملکـــرد بانکهـــای عامـــل بـــا اقتـــدار کامـــل

ص ــورت گرفت ــه بای ــد ب ــا جدی ــت و دق ــت ه ــر چ ــه بیش ــتر دنب ــال ش ــود.

در انتخـــاب مدیـــران حرفـــهای و اعضـــای هیـــأت مدیـــره بانکهـــا کـــه

وی اف ــزود:در مب ــارزه ب ــا مفاس ــد افتص ــادی نبای ــد تعل ــل و سس ــتی ب ــه

دارای صالحیـــت اخالقـــی و تخصصـــی هســـتند عمـــل کنـــد و در مبـــارزه

خـــود راه دهیـــم و بایـــد بـــا جدیـــت در ایـــن مســـیر گام برداریـــم و در

بـــا فســـاد و تخلفـــات جـــدی باشـــد.معاون اول رئیـــس جمهـــوری بـــه

عی ــن ح ــال از عملک ــرد نظ ــام در ام ــر مب ــارزه ب ــا فس ــاد قاطعان ــه دف ــاع

سیاســـت گـــذاری بانـــک مرکـــزی در خصـــوص چکهـــای تضمینـــی

کنیم.معـــاون اول رئیـــس جمهـــوری بـــا ابـــراز تأســـف از اینکـــه شـــاهد

اشـــاره کـــرد و یـــادآور شـــد :ایـــن اقـــدام نتایـــج مثبـــت و ســـازندهای

تکـــرار فســـادهای مشـــابه در کشـــور هســـتیم ،تصریـــح کرد:پروندههـــای

بـــه همـــراه داشـــت و امیـــدوارم ایـــن گونـــه برنامههـــا و اصـــاح

فس ــادی ک ــه کش ــف و ب ــا آنه ــا برخ ــورد ش ــده اس ــت نبای ــد ره ــا ش ــوند

فرآیندهـــای نادرســـت در ســـایر بخشهـــای اقتصـــادی نیـــز بـــا

بلکـــه بایـــد ضمـــن برخـــورد بـــا مـــوارد مختلـــف فســـاد،رویهها و روندهـــا

قاطعیـــت دنبـــال شـــود.

رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه خــروج آمریــکا از برجــام جــز تأثی ـرات
کــرد :جمهــوری اســامی ایـران هرگــز بــا اعمــال تحریــم و فشــار در بنبســت

سخنگوی دولت :سفر نخستوزیر ژاپن در جهت توسعه روابط دو جانبه انجام میشود
ایـران پـس از انقلاب در حسـاسترین

بن بست قرار نمی گیرد

منفــی در تعامــل کشــورها و امنیــت منطقــه حاصلــی نداشــته اســت ،تاکیــد

«آبه» آبی بر آتش تنشها میریزد؟

اولیـن سـفر یـک نخسـتوزیر ژاپـن بـه

ایران هرگز با اعمال تحریم در

عکس :ایلنا

وحقـوق هـای نجومـی درهمیـن بخـش اتفاق مـی افتد.

روز افزون و معنادار این نهاد مردمی پس از اقدام شیطانی اخیر آمریکاییها در قرار دادن نام

عکس :خبرانالین

وزیراطالعـــات گفـــت :امـــروز

را قویتر کند

اسالمی هدف دشمن از طرح شایعات و ادعاهای کذب علیه فرماندهان سپاه را انتقام از محبوبیت

طرح «آمایش  »۱۴افتتاح شد

اینک ــه کش ــور م ــا در هم ــه دنی ــا ب ــا رهنموده ــای رهب ــر

مجلس نظارتش

پ
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سردارسرتیپ دوم رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب

021-88019846

آمریکا برابر ایران درمانده شده است
دولت

10003432117834

تکذیب خبر فرار و دستگیری چند تن از سرداران سپاه

شــورای امنیــت ســازمان ملــل را زیــر پــا گذاشــت و اقدامــات تروریســتی
را در منطقــه آغــاز کــرد ،امــا متأســفانه در ایــن راســتا شــاهد عکسالعمــل
مســووالنه و مناســبی از ســوی اروپــا در قبــال آمریــکا نبودیــم.

پرسـش را بدنبـال داشـته که ایـن روزها

سـفر بـه تهـران و روابـط نزدیـک توکیو با

چـرا برخـی کشـورها از تالش خـود برای

واشـنگتن و همزمانی آن با شرایط کنونی

میانجیگـری و تنشزدایی میـان ایران و

منطقـه ،سـبب تشـدید ایـن گمانهزنیها

آمریـکا سـخن میگویند؟

شـده است.

ت وزیرژاپن به ایران
سفرنخس 
بعد از ۴۱سال

در کشـاکش ترافیـک سـفر دولتمـردان

غربـی و شـرقی و منطقـه بـه تهـران،
موضـوع مهمی کـه از اهداف ایـن دیدارها
و گفتوگوها مطرح شـده «تنشزدایی و
میانجیگـری بین ایران و آمریکا» اسـت.
اما پرسـش مهم در این زمینه این اسـت
که مقامهـای خاورمیانه ،اروپا و آسـیایی
در ایـن سـفرها و دیدارهـا آیـا حامـل
پیامـی بـرای ایـران هسـتند یـا در پـس
پـرده «میانجیگـری» ،هدف دیگـری از
حضـور در تهـران دنبـال میکننـد؟
سـفر مقامهـای مسـوول کشـورهای
مختلـف بـه ایـران از عـراق ،عمـان ،قطر،
آلمـان تـا برنامـه حضـور نخسـت وزیـر
ژاپـن در ایـران  ،ایـن روزهـا در صدر اخبار
رسـانههای داخلـی و خارجـی قـرار دارد.
البتـه پیـش از این سـفرها« ،محمدجواد
ظریـف» مسـوول دسـتگاه سیاسـت
خارجی کشـورمان در یک تور آسـیایی به
کشـورهای مختلفی سـفر کرد که ژاپن از
جملـه آنهـا بود.
طـرح نظراتـی همچـون میانجیگیـری
نخسـت وزیـر ژاپن و انتقـال پیام رئیس
جمهـوری آمریـکا بـه تهـران ،بـه تحلیـل
نخسـت رسـانهها تبدیـل شـده و برخـی
نیـز دیدارهـا و تماسهـای تلفنـی اخیـر
سـران برخی کشـورها با آبـه ،آن هم چند
روز پیـش از سـفر بـه ایـران را از جملـه
دالیـل سـفر ایـن مقـام ژاپنـی بـه تهران
توصیف کردند .سـفر نخسـت وزیـر ژاپن
بـه ایـران ،آن هـم برای نخسـتین بار بعد
از انقلاب و مهمتـر از آن ،دیـدار روزهـای
گذشـته او با رئیس جمهـوری آمریکا در
توکیـو و تمـاس تلفنی آنهـا دو روز قبل از

«عبـاس موسـوی» سـخنگوی وزارت
امـور خارجـه نیـز دربـاره سـفرهای
متعـدد مسـووالن خارجـی بـه ایـران بـا
عنـوان «میانجیگـری» تصریـح کـرد:
از میانجیگـری اسـتفاده نمیکنـم امـا
مـا شـنونده نقطهنظرهـای کشـورهایی
هسـتیم کـه بـا حسـن نیـت مسـائل
منطقـه را مطـرح میکننـد .وی دربـاره
سـفر نخسـت وزیـر ژاپـن بـه تهـران نیز
گفـت :رئیـس جمهـوری ایران پیـش از
ایـن از «شـینزو آبه» برای سـفر به تهران
دعـوت کـرده بود .موسـوی تصریـح کرد:
«برخـی مطالب و گمانهزنیهای منتشـر
شـده دور از واقعیـت اسـت و اعتبـار
ندارنـد».
نـگاه برخی تحلیلگـران نیز بر این اسـت
کـه جـدا از تنشآفرینـی و تحـرکات
آمریـکا در منطقـه ،در پـس پـرده سـفر
دولتمـردان کشـورهای مختلـف شـرقی
و غربـی بـه ایـران بـا طـرح عنـوان
«میانجیگـری» ،مالحظـه و انگیزههایی
در چارچـوب منافـع ملی آنها نیز در میان
اسـت«.ابراهیم رحیمپور» ،معاون سـابق
آسـیا و اقیانوسـیه وزارت امـور خارجـه
درباره سـفر نخسـت وزیر ژاپـن میگوید:
ژاپنیهـا میتواننـد به خاطـر رابطه خوبی
کـه بـا دو طرف دارنـد و عقالنیتـی که در
آنهـا دیـده میشـود ،نقـش میانجـی را

بـازی کننـد .بـه گفتـه او ژاپنیهـا معموال ً
سـفرهای نمایشـی انجـام نمیدهنـد و
زمانـی کـه از محاسـبات خـود مطمئـن
باشـند پا پیش میگذارند .معاون سـابق
وزیـر امـور خارجه عقیده دارد سـفر آبه به
تهـران میتوانـد دسـتاوردی ماننـد یـک
آتشبـس اقتصـادی بـه همـراه داشـته
باشد.

با تبادل کاالهای غیر تحریمی با ایران مشکلی نداریم
وزارت امورخارجـــه آمریـــکا اعـــام کـــرد

شـــبکه بلومبـــرگ بـــه نقـــل از یـــک مقـــام آمریکایـــی مدعـــی شـــد کـــه

کـــه بـــا ســـازوکار مالـــی اروپـــا بـــا ایـــران

واشـــنگتن در حـــال بررســـی تحریمهـــای جدیـــدی علیـــه ایـــران اســـت

کـــه تبـــادل کاالهـــای غیرتحریمـــی را

کـــه ممکـــن اســـت شـــرکت ایرانـــی متناظـــر بـــا اینســـتکس را هـــدف

تســـهیل میکنـــد ،مشـــکلی ندارد.مـــورگان

قـــرار دهد.بـــه گفتـــه ایـــن منبـــع ،اینســـتکس ایرانـــی نهـــادی مـــوازی

اورتاگـــوس ،ســـخنگوی وزارت امورخارجـــه

بـــا بانـــک مرکـــزی ایـــران اســـت کـــه پیشتـــر در فهرســـت تحریـــم

آمریـــکا دربـــاره اظهـــارات جدیـــد وزیـــر امورخارجـــه آلمـــان در تهـــران

آمریـــکا قـــرار گرفتـــه بود.کشـــورهای اروپایـــی چنـــدی پیـــش بـــه

دربـــاره ســـازوکار مالـــی اروپـــا بـــا ایـــران گفـــت :مـــن فکـــر میکنـــم کـــه

منظـــور محافظـــت از تجـــارت محـــدود شـــده خـــود بـــا ایـــران در برابـــر

وزیـــر خارجـــه پیـــش از ایـــن پاســـخ را داده اســـت .بهطـــور قطـــع هـــر

تحریمهـــای آمریـــکا از ســـاز و کار مالـــی ویـــژهای بـــه نـــام اینســـتکس

ســازوکاری بــرای پرداخــت کــه در آن کاالهــا و خدماتــی تبــادل شــود کــه

رونمای ــی کردن ــد ک ــه در فرانس ــه مس ــتقر اس ــت و ی ــک ش ــرکت متناظ ــر

در تحریمهـــای آمریـــکا قـــرار نـــدارد ،خـــوب اســـت امـــا از هیچگونـــه

بـــا خـــود در ایـــران دارد .بـــه گـــزارش بلومبـــرگ ،اگـــر تحریمهـــای

سیاست

ســـازوکار پرداخـــت از هـــر کشـــوری در جهـــان کـــه اجـــازه تجـــارت و یـــا

جدیـــد آمریـــکا اعمـــال شـــوند ،احتمـــا ال ً تال شهـــای اروپاییهـــا بـــرای

تعامـــل نهادهـــا و شـــرکتها بـــا نهادهـــای ایرانـــی تحـــت تحریـــم را

تجـــارت بـــا ایـــران از طریـــق دور زدن اســـتفاده از دالر و نظـــام مالـــی

میدهـــد ،حمایـــت نخواهـــد کرد.اورتاگـــوس همچنیـــن دربـــاره آزادی

آمریـــکا بیـــش از پیـــش بـــا مشـــکل مواجـــه خواهنـــد شـــد.بلومبرگ

نـــزار زاکا شـــهروند لبنانـــی -آمریکایـــی کـــه بـــه جـــرم جاسوســـی در

در ادامـــه گـــزارش خـــود افـــزود :چنیـــن اقداماتـــی باعـــث گســـترد هتر

ایـــران زندانـــی بـــود ،گفـــت :مـــا امیدواریـــم کـــه گزارشهـــا دربـــاره

شـــدن شـــکاف بیـــن اروپاییهـــا بـــا دولـــت ترامـــپ کـــه معتقـــد بـــه

آزادی او صحـــت داشـــته باشـــد امـــا در حـــال حاضـــر اطـــاع بیشـــتری

کمپیـــن فشـــار حداکثـــری بـــر ایـــران اســـت،خواهد شـــد.

در ایـــن زمینـــه ندارم.بـــه گـــزارش ایســـنا ،ایـــن در حالـــی اســـت کـــه

دبیر علمی نشست تخصصی «میراث فرهنگی و مواجهه با بحران سیل » با تأکید بر حفاظت از میراث فرهنگی به روش سنتی

10003432117834

گفت :حفاظت باید به شیوههای جدید نیز مورد توجه قرار گیرد و از مطالعات علمی رشتههای دیگر در این حوزه بهره برد.علیرضا
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انیسی (عضو هیأت علمی پژوهشگاه و دبیر علمی نشست تخصصی «میراث فرهنگی و مواجهه با بحران سیل») گفت :هدف از
برگزاری این نشست تخصصی توجه به موضوع مخاطرات طبیعی است که هر روز شاهد گسترده شدن ابعاد آن هستیم.

021-88019846

پیگیری ثبت ملی حصیربافی

رونمایی ازنقوش سنتی بازآفرینیشده
سفال و سرامیک در میبد
نقـــوش ســـنتی بازآفرینـــی

بـــا همـــکاری شـــهرداری میبـــد و اداره فرهنـــگ و

شـــده ســـفال و ســـرامیک

ارشـــاد اســـامی ایـــن شهرســـتان بازآفرینـــی شـــده

بـــا

است.ســـیدمصطفی فاطمـــی مدیـــرکل میـــراث

فرارســـیدن ۲۰خـــرداد روز

فرهنگی،صنایـــع دســـتی و گردشـــگری یـــزد در

جهانـــی صنایعدســـتی رونمایـــی شـــد.این  ۶۰نقـــش

حاشـــیه رونمایـــی از ایـــن نقـــوش ســـنتی گفـــت:

میراث

میبـــد،

همزمـــان

ســـنتی ســـفال و ســـرامیک میبـــد کـــه در طـــول

«بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه نقـــوش ســـنتی میبـــد

زم ــان ب ــه فراموش ــی س ــپرده ش ــده ب ــود ،بازآفرین ــی

در ســـالهای طوالنـــی و از دل زندگـــی مردمـــان

مجـــدد وشـــده تـــا مـــورد توجـــه عالقهمنـــدان بـــه

ایـــن دیـــار کویـــری تـــراوش نمـــوده اســـت ،حفـــظ

هنرهـــای ســـنتی و نقـــوش ســـنتی قـــرار خواهـــد

و جمـــع آوری ایـــن نقـــوش بـــه منظـــور جلوگیـــری

گرفت.اســـتاد عبـــاس پورغالمـــی میبـــدی گـــردآوری

از فرامـــوش شـــدن آن هـــا ضـــروری اســـت و

ایـــن نقـــوش را انجـــام داده و ایـــن نقـــوش بـــه

خوش ــبختانه اقدام ــات خوب ــی ب ــرای بازآفرین ــی ای ــن

همـــت اداره کل میـــراث فرهنگـــی اســـتان یـــزد و

نقـــوش انجـــام شـــده اســـت».

بادگیر ،هویتی
غیرقابل سرقت

صنایــع

دســتی

و

گردشــگری

ســراوان گفــت :مســابقه ســفالگری
بــه مناســبت روز جهانــی صنایــع
دســتی در روســتای کلپــورگان
واقــع در جنــوب شــرق سیســتان و
بلوچســتان برگــزار شــد.
حمــزه نــدرت زهــی اظهــار داشــت:
برنامــه هــای متنوعــی بــه مناســبت
روز جهانــی صنایــع دســتی در

صنایـــع دســـتی وگردشـــگری

را بـــه وجـــود بیاورنـــد کـــه منجـــر بـــه توســـعه پایـــدار در

سیســـتان و بلوچســـتان اعـــام

زمینـــه تولیـــد شـــود.

کـــرد کـــه قـــرار اســـت بازارچـــه

وی دربـــاره وضعیـــت شناســـنامهدار شـــدن هنرمنـــد ایـــن

دائم ــی اس ــتان نی ــز در روس ــتای تنگ ــه س ــرحه برپ ــا ش ــود

اســـتان ،اظهـــار کـــرد ۵۱ :درصـــد از اســـتان سیســـتان و

و ثب ــت مل ــی ای ــن روس ــتا در زمین ــه تولی ــد حصیرباف ــی از

بلوچســـتان روستانشـــین هســـتند و ایـــن روستانشـــینی

تیرمـــاه بـــه صـــورت رســـمی پیگـــری شـــود.

باعـــث شـــده اســـت کـــه تمـــام روســـتاییان در ســـطوح

لزایـــی مهمتریـــن هـــدف اســـتان سیســـتان
علیرضـــا جال 

مختلـــف کار صنایـــع دســـتی انجـــام دهنـــد .او ادامـــه

و بلوچســـتان را در هفتـــه صنایـــع دســـتی رونـــق تولیـــد

داد:البتـــه رســـیدن بـــه توســـعه پایـــدار در زمینـــه تولیـــد

عنـــوان و اظهـــار کـــرد :رونـــق تولیـــد بایـــد بـــه ســـمتی

صنای ــع دس ــتی نیازمن ــد ای ــن اس ــت ک ــه هم ــه دس ــتگاهها

پیـــش بـــرود کـــه هنرمنـــدان صنایـــع دســـتی اســـتان

دســـت بـــه دســـت هـــم بدهنـــد و ایـــن موضـــوع را کاری

سیســـتان و بلوچســـتان از طریـــق برندســـازی هنرهـــای

ملـــی و فـــرا دســـتگاهی ببیننـــد.

روســتای جهانــی« کلپــورگان» بــا
همــکاری اداره ورزش و جوانــان
و هیــات ورزش هــای همگانــی
ســراوان برگــزار شــد.
وی گفت:بــه همیــن مناســبت در
کنــار مســابقه ســفالگری ،مســابقات
طنــاب کشــی ،دارت و مــچ انــدازی
در محــل مــوزه زنــده ســفال
کلپــورگان برگــزار شــد.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی،

رئیــس اداره میـراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری مشــگین شــهر از
گردشــگری

کشــف فســیل هــای مختلــف گیاهــی چنــد میلیــون ســاله در ایــن شهرســتان

ســراوان افــزود :در ایــن برنامــه از

خبــر داد.ایمانعلــی ایمانــی گفت:فســیلهای کشــف شــده بصــورت اتفاقــی

صنایــع

دســتی

و

صنعتگــران پیشکســوت تجلیــل و

توســط یکــی از اهالــی منطقــه بــه نــام غالمرضــا اســدی در محوطــه طبیعــی

بــا اجــرای مســابقه بیــن صنعتگــران

تاریخــی قشــاق تنــگ بدســت آمــده اســت.وی افــزود :بررس ـیهای اولیــه

نوجــوان بــه نفــرات برتــر جوایــزی

نشــان میدهــد ایــن فســیلها مربــوط بــه انــواع مختلــف بــرگ درختــان

اهــدا شــد.وی بیــان کــرد :همچنیــن

جنگلــی میباشــد.ایمانی گفــت :جزئیــات بیشــتر در ایــن مــورد نیازمنــد

بــه همیــن مناســبت تعــدادی از

تحقیقــات و بررسـیهای گســترده توســط دیرینــه شناســان اســت اما شــواهد

دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه

اولیــه نشــان میدهــد وجــود فســیلهای جانــوری در ایــن محــل نیــز بســیار

هــای ســراوان از مــوزه هــای ایــن

محتمــل بــه نظــر میرســد.به گفتــه او ،هــر چــه ســریعتر بایــد نســبت بــه

شهرســتان بازدیــد کردنــد.

شناســایی و تعریــف حریــم و حــدود ایــن منطقــه اقــدام تــا از هرگونــه ســو

نــدرت زهــی خاطرنشــان کــرد:

اســتفاده احتمالــی جلوگیــری شود.شهرســتان مشــگین شــهر در  ۹۰کیلومتری

بــزودی در محــل مــوزه صنایــع

شــمال غربــی اردبیــل دارای آثــار تاریخــی متعــدد از جملــه قلعــه قهقهــه،

دســتی ایــن روســتا ،بازاچــه صنایــع

کاروانس ـرای قانلــی بــوالغ ،مقبــره سیدســلیمان فخرآبــاد ،کهنــه قلعــه ،چنــد

دســتی کلنــگ زنــی و بازاچــه

حمــام قدیمــی و آبهــای گــرم معدنــی شــابیل و قینرجــه اســت.دهها اثــر

دائمــی صنایــع دســتی نیــز ســاخته

باســتانی و نیــز ســایت تاریخــی شــهر یئــری بــا دههــا پیکــره ســنگی بــا حدود

مــی شــود.

هشــت ه ـزار ســال قدمــت در ایــن شهرســتان واقــع شــده اســت.

اسـت و بـا عنوان هایی از جمله شـهر بادگیرهـا« ،قنات ،قنوت
و قناعت»،دوچرخـه ها،دارالعبـاده وحسـینیه ایـران شـناخته
مـی شـود.بافت تاریخـی این شـهر  ۷۵۰هکتار مسـاحت دارد
کـه  ۲۰۰هکتـار آن  ۱۸تیرمـاه  ۱۳۹۶در یونسـکو ثبـت جهانـی
شـد.با توجـه به غنای یزد از لحاظ بناهـای فرهنگی و تاریخی،
تاکنـون علاوه بر بافـت تاریخی ،چهار اثر دیگر شـامل باغهای
دولـت آبـاد یزد و پهلـوان پور مهریز و قناتهای زارچ و حسـن
آباد در فهرسـت میراث جهانی یونسـکو به ثبت رسـید.قنات و
بادگیـر از جملـه نمادهـای شـاخص هویتی وتاریخـی مردمان
سـختکوش یزد اسـت که هنر،تخصص و نوع معماری خاص
آنهـا چشـم هـر گردشـگری را بـه خود جلـب میکنـد ،هرچند
قنـات در اعمـاق زمیـن حفر میشـود امـا زیبایـی بادگیرهایی
کـه چـون برجهای اسـتوار قد علـم کرده با مشـاهده تصویری
از بـاالی شـهر یـزد بـه زیبایـی نمایـان اسـت.یزد در منطقهای
گـرم و بیابانـی واقـع شـده و سـاکنان این دیار از گذشـتههای
دور بـرای در امـان مانـدن از گرمـای هـوا به فناوری و سـازهای
منحصـر به فرد به نام «بادگیر» دسـت یافتنـد و آنها را در خانه
و اماکـن عمومـی بنا کردند.بلندترین بادگیر جهان در باغ دولت
آباد یزد و بلندترین بادگیر چهارگوش مسـاجد جهان اسلام در

تقویــت امکانــات گردشــگری در

چنــد روز تفریح و شــادمانی بــا خاطرهای

غــرق شــدگی در آبهــای ســاحلی دریــای

ســواحل مازنــدران بــه منظــور جــذب

خــوش بــه دیارخــود بازمیگردند.البتــه

مازنــدران از  ۲۰۲نفــر در تابســتان ۹۲

حداکثــری مســافر و گردشــگر و کاســتن

درایــن میــان افرادیاخانوادههایــی کــه بــر

بــه  ۴۷نفــر در شــهریور ســال گذشــته

از مراجعــه مــردم بــه دریــا فرصتــی

اثــر ســهل انــگاری یــا بــی تفاوتی نســبت

کاهــش یافــت امــا ایــن دغدغــه همچنان

اســت کــه در ایــن ســالها کمتــر دیــده

بــه هشدارها،نزدیکانشــان در دریاغــرق

وجــود دارد.متأســفانه در ســالهای اخیــر

شــده تــا همچنــان ســهم دریــای خــزر

میشــوند وعــاوه بــر اینکــه دســتگاههای

ســرمایه گــذاری در ســواحل مــورد توجــه

از گردشــگری تنهــا همــان آبــی باشــد

اجرایــی مربوطــه را بــا چالــش مواجــه

واقــع نشــده وتمامــی نگاههــا درحــوزه

کــه بــه شــیوه اجــداد اولیــه بشــر بــه

میســازند،با خاطــرهای تلــخ شــمال را

گردشــگری معطــوف بــه دریاســت کــه

تــن گردشــگران مــی خورد.هــر ســاله

تــرک میکننــد.در طــول ایــن ســالها

در ایــن زمینــه نیــز توفیقــات چندانــی

بــا آغــاز فصــل تابســتان اســتانهای

تالشهــای زیــادی صــورت گرفــت تــا

حاصــل نشــد.البته اجــرای طرحهــای

شــمالی کشــور بویــژه مازنــدران میزبــان

میــزان غریــق در ســواحل خــزر و بــه

ســالم ســازی دریا،فعالیــت پالژهــای

میلیونهــا مســافر و گردشــگر از نقــاط

ویــژه محــدوده اســتان مازنــدران کاهــش

ســاحلی و ..در جهــت ترغیــب مســافران

مختلــف کشــور اســت و بســیاری از آنهــا

یابــد و در ایــن راســتا نیــز متولیــان امــر

و گردشــگران بــرای شــنا کــردن در دریــا

بــا هــدف شــنا کــردن در دریــای خــزر

بــه نتایــج قابــل توجهــی دســت یافتنــد

اســت و ســرمایه گــذاری قابــل توجــه و

عــازم ایــن مناطــق میشــوند و پــس از

بــه طــوری کــه آمــار فوتیهــای ناشــی از

جذابــی بــرای نگــه داشــتن مــردم در

مسـجد امیرالمومنین(ع)شـهرزارچ از توابع شهرستان یزد قرار

اســت و بــر اســاس همیــن تفکــر امــروزه
از مشــهد و شــیراز تــا اصفهــان پارکهــای
آبــی بــزرگ و متعــددی احــداث شــده

فنـاوری سـاخت بادگیـر به عنوان یـک اثر فرهنگـی و تاریخی
عکس :ایرنا

سـاخت بادگیر»جـزم میکنند؟

و یــا در حــال احــداث اســت امــا بایــد
بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت احــداث
اینگونــه تفرجگاههادرشــهرهای ســاحلی

امروزه تمامی نگاهها در حوزه گردشگری معطوف به دریاست حداقل زیربنای مورد نیاز یک پارک آبی،دو هزار متر است

گذرصنایع دستی پایتخت ،رونمایی شد
ازگـــذر صنایـــع دســـتی تهـــران واقـــع در

اصفهـــان بـــه عنـــوان شـــهری مقصـــد پســـند شـــناخته میشـــود و بایـــد

خیابـــان اســـتاد نجـــات اللهـــی (ویـــا)

تـــاش کنیـــم تـــا پایتخـــت را نیـــز بـــه ایـــن مرحلـــه برســـانیم همانطـــور

بـــا حضـــور مســـئوالن میـــراث فرهنگـــی

ک ــه ته ــران در گذش ــته ب ــه عن ــوان ش ــهری تاریخ ــی و ارزش ــمند محس ــوب

و مدیریـــت شـــهری پایتخـــت رونمایـــی

میش ــد.درادامه مع ــاون صنای ــع دس ــتی س ــازمان می ــراث فرهنگی،صنای ــع

ش ــد .ب ــه عل ــت وج ــود کارگاه ه ــای تولی ــد

دســـتی و گردشـــگری کشـــور بـــا بیـــان اینکـــه گـــذر صنایـــع دســـتی در

و نیـــز مغـــازه هـــای عرضـــه انـــواع صنایـــع دســـتی ،خیابـــان ویـــا بـــه

پایتخ ــت نتیج ــه هم ــکاری کمیس ــیون فرهنگ ــی ش ــورای اس ــامی ش ــهر و

عنـــوان گـــذر صنایـــع دســـتی شـــهر تهـــران معرفـــی شـــده اســـت.در ایـــن

شـــهرداری تهـــران بـــوده اســـت خاطـــر نشـــان کـــرد :ایـــن گـــذر میتواننـــد

مراس ــم از اث ــر س ــنگاب اس ــتاد میرفخرای ــی برگرفت ــه از آی ــات ق ــرآن کری ــم

در جه ــت رون ــق تولی ــد آث ــار ارزش ــمند هنرمن ــدان کش ــورمان را ب ــه خوب ــی

روی فل ــز نی ــز رونمای ــی شد.ش ــهردار ته ــران در ای ــن مراس ــم تاکی ــد ک ــرد:

معرفـــی کنـــد .پویـــا محمودیـــان بـــا بیـــان اینکـــه ایـــران بـــه لحـــاظ

بایـــد بـــا توجـــه بـــه اماکـــن فرهنگـــی و صنایـــع دســـتی شـــهر تـــاش

تولیـــدات ســـنتی ســـومین تولیـــد کننـــده صنایـــع دســـتی اســـت گفـــت:

کنیـــم تـــا از ایـــن فرهنـــگ بـــه ســـمت اقتصـــادی پویـــا حرکـــت و ثـــروت

تولیـــد هنرمنـــدان ایـــران در جهـــان بـــی بدیـــل اســـت و در ایـــن زمینـــه

آفرین ــی کنیم.پی ــروز حناچ ــی ب ــا بی ــان اینک ــه پتانس ــیل می ــراث فرهنگ ــی

اثـــار ارزشـــمندی توســـط آنـــان تولیـــد شـــده اســـت .مســـئوالن میـــراث

در کشـــور بـــه عنـــوان پشـــتوانه فرهنگـــی مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد گفـــت:

فرهنگ ــی و ش ــهرداری ته ــران اع ــام ک ــرده ان ــد ب ــا انتخ ــاب خیاب ــان وی ــا

ث ــروت در هرش ــهر مبتن ــی ب ــر ارزشه ــای پنه ــان و پی ــدا آن ش ــهر اس ــت.

بـــه عنـــوان گـــذر صنایـــع دســـتی تســـهیالتی ازجملـــه تخفیـــف در عرضـــه

وی گفـــت :ثـــروت آفرینـــی در حـــوزه گردشـــگری شـــهر مولفههایـــی

ای ــن تولی ــدات و نی ــز ام ــکان بازدی ــد عالق ــه من ــدان از کارگاه ه ــای تولی ــد

از جملـــه ایجـــاد جاذبـــه و توســـعه مقصـــد دارد ادامـــه داد :بـــرای نمونـــه

صنایـــع دســـتی فراهـــم خواهـــد شـــد.

صنایع دستی

گزینـه بـرای عالقـه منـدان بـه تفریحات آبـی نخواهـد بود.

عاشــوری افزود:ایجادمراکــز تفریحــی

مختــص شــهرهای کویــری و خشــک

موضـع رسـمی از طـرف مقامهـای یونسـکو دربـاره اصالـت

اسـتقبال عمـوم مواجـه خواهد شـد و دریا اولیـن و آخرین

جــان خــود را ازدســت میدهند.علــی

تصــور میکننــد ایجادپارکهــای آبــی

سـازمانهای معتبـری چون یونسـکو زیر سـوال میرود.تاکنون

اینگونـه تفرجگاهها در شـهرهای سـاحلی شـمال کشـور نیز با

نماینــد و متأســفانه درایــن میــان عدهای

میکند.بــه گفته ایــن کارشناس،بســیاری

بـا پـول تصاحب کرد یا به سـرقت برد،اگر چنین شـودفعالیت

اسـت امـا بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه احـداث

شــنا کــردن در آب دریــا باشــد اســتفاده

حــس شــنا کــردن را نیــز در افـراد ایجــاد

بدون شـک میـراث فرهنگی و هویتی یک منطقـه را نمیتوان

آبـی بـزرگ و متعـددی احـداث شـده و یـا در حـال احداث

میشــوند از تنهــا امــکان موجــود کــه

ســامت باالیــی نیــز برخــوردار هســتند و

بـرای ثبـت آثـار در فهرسـت میـراث جهانـی یونسـکو اسـت و

همیـن تفکـر امروزه از مشـهد و شـیراز تا اصفهـان پارکهای

امکانــات بســیار انــدک اســت مجبــور

را فراهــم میکننــد،از ضریــب ایمنــی و

اصالـت تاریخـی اثر یکـی از اصول و ضوابط مهـم تهیه پرونده

آبـی مختـص شـهرهای کویـری و خشـک اسـت وبراسـاس

میرســانند امــا از آنجــا کــه درســواحل

تفریحــات متنــوع و مهیــج ب ـرای مــردم

مجـازی منتشـر کردهانـد تا بلکه بتواننـد به این شـیوه بادگیر

به گفتـه علی عاشوری،بسـیاری تصورمیکنندایجـاد پارکهای

را بــه ســواحل زیبــای دریــای خــزر

ایــن پارکهــا عــاوه بــر اینکــه امــکان

را بـه عنـوان جزئـی از فرهنـگ و هویت کشـور خـود ارائه کنند.

کـردن را نیـز در افـراد ایجـاد میکند.

هــر تعطیلــی بســیاری از گردشــگران

ایــن زمینــه برشــمرد و اظهــار داشــت:

تبلیغاتی سـاخته و آن را به طور گسـترده در رسـانهها و فضای

ایمنـی و سلامت باالیـی نیـز برخوردار هسـتند و حس شـنا

در ســواحل مازنــدران ،گفــت :باشــروع

از گزینههــای بســیار خــوب و ایمــن در

بهره گیری از «کریسـتیانو رونالدو» فوتبالیسـت پرتغالی تیزر

متنـوع و مهیـج بـرای مـردم را فراهـم میکننـد ،از ضریـب

بــه نبودامکانــات تفریحــی و ســرگرمی

بکاهــد.وی ایجــاد پارکهــای آبــی رایکــی

مداخلـه و اعتراض نمایندگان کشـورهای عربی بـه ویژه امارات
متحـده عربـی تاکنون محقـق نشـده اسـت.اماراتیها اخیر ًا با

اظهـار داشـت :ایـن پارکها عالوه بـر اینکه امـکان تفریحات

یــک کارشــناس گردشــگری بــا اشــاره

بکشــاند و یــا از مراجعــه آنهــا بــه دریــا

بادگیر»میگذرد اما باوجود ارسـال پرونده به یونسـکو،به دلیل

گزینههـای بسـیار خـوب و ایمـن در ایـن زمینـه برشـمرد و

مازندران

میتوانــد مــردم را از دریــا بــه ســواحل

بـرای ثبـت جهانـی بادگیرها با عنـوان «ثبت فنآوری سـاخت

فرهنگـی کشـورمان چه زمانی عـزم خـود را برای«ثبت فناوری

ایجاد پارکهای آبی درسواحل

و تجــاری بــزرگ و جــذاب در ســواحل

دارد.بـه گفتـه مدیـرکل میراث فرهنگی یـزد ۱۰ ،سـال از تالش

پرونده ثبت اثر به یونسـکو ،بایددیدمسـئوالن سـازمان میراث

ســاحل صــورت نگرفتــه اســت.

یـک کارشـناس گردشـگری ایجـاد پارکهـای آبـی را یکی از

نکته

کویر سرمایه گذاری گردشگری در سواحل مازندران

یزد نخسـتین شهرخشـت خام و دومین شـهر تاریخی جهان

اعلام نشـده و بـا توجـه بـه محدودیـت سـهمیه برای ارسـال

ساله درمشگین شهر ،کشف شدند

مدیـــر اداره کل میـــراث فرهنگـــی،

جهانی«کلپورگان» برگزار شد

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی،

فسیل های گیاهی چند میلیون

ای ــن اس ــتان همانن ــد س ــوزندوزی و خام ـهدوزی ش ـرایطی

مسابقه سفالگری در روستای
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پیام
میراث

شــمال کشــور نیــز بــا اســتقبال عمــوم
مواجــه خواهــد شــد و دریــا اولیــن و

آخریــن گزینــه بــرای عالقــه منــدان

ســرمایه گــذاری درســواحل فراهــم

بــه تفریحــات آبــی نخواهــد بــود .ایــن

نیســت ،گفت:بدلیــل تعدددســتگاههای

کارشــناس گردشــگری هزینــه ســاخت

متولــی درحــوزه ســاحل ودریــا همچنیــن

یــک پــارک آبــی را بســیارمتغیر دانســت

بروکراســی پیچیــده اداری بســیاری از

و تصریــح کرد:حداقــل زیربنــای مــورد

ســرمایه گــذاران حاضــر بــه فعالیــت در

نیــاز بــرای یــک پــارک آبــی ،دو هــزار

ایــن عرصــه نیستند.حســین آقاجانیــان

متــر اســت و هزینــه ســاخت یــک پــارک

افــزود:در ســالهای گذشــته برخــی

آبــی کوچــک درســال  ،۹۷حــدود پنــج

افرادبــه بهانــه دریافــت تســهیالت کــم

میلیاردتومــان بــود امــا در صــورت تمکــن

بهــره درحــوزه گردشــگری اقــدام بــه

مالــی کارفرمــا ،میتــوان پارهــای آبــی

ســرمایه گــذاری نمادیــن در ســاحل ودریا

بــزرگ بــا امکانــات بســیار زیــاد و هیجان

نمودنــد کــه بــه شکســت انجامیدوهمیــن

انگیــز ساخت.عاشــوری افــزود :امــروزه در

مســئله باعــث شــده دســتگاههای

جزیــره کیــش پارکهــای آبــی متنوعــی

اجرایــی و بویــژه بانکهــا باحساســیت

ب ـرای ســلیقههای گوناگــون در ســاحل و

بیشــتری در ایــن زمینــه ورود کننــد.وی

حتــی شــناور روی آب ایجــاد گردیــده کــه

فقــدان مدیریــت یکپارچــه ســواحل را

بــه عنــوان نمونــه میتــوان بــه پارکهــای

بــه زیــان صنعــت گردشــگری دانســت

آبــی اوشــن یــا بــادی مارینــا کیــش

وگفــت :دولــت بــا تشــکیل ســازمان

اشــاره کــرد.

عمـران ســواحل و تنظیــم قوانین شــفاف

ساحل خزرتشنه

سرمایه گذاری اما…

یــک کارشــناس اقتصــاد گردشــگری

نیزبابیــان اینکــه بســتر الزم بــرای

و یکپارچــه میتوانــد امــور ســواحل را بــه
یــک متولــی واگــذار نمایــد تــا هرگونــه
ســرمایه گــذاری تحــت نظــارت آنهــا
صــورت گیــرد.

مصر سر فرعون را میخواهد
مقــام هــای مصــر در تالشــند از حــراج مــاه

گفـــت کـــه مجســـمه در ســـال  ۱۹۷۰از ایـــن کشـــور خـــارج شـــده اســـت.

آینـــده مجســـمه ســـر «توتعنخآمـــون»

وی افـــزود :تصـــور نمـــی کنـــم حراجـــی کریســـتیز اســـنادی بـــرای اثبـــات

از فراعنـــه مصـــر در حراجـــی «کریســـتیز»

خـــروج قانونـــی مجســـمه در اختیـــار داشـــته باشـــد ،از اینـــرو مجســـمه

لن ــدن جلوگی ــری کنن ــد ،زی ــرا ای ــن نگران ــی

بای ــد ب ــه مص ــر بازگردان ــده ش ــود.مصر تمهی ــدات خ ــود را در زمین ــه مب ــارزه

وجـــود دارد کـــه ایـــن مجســـمه احتمـــاال

بـــا فـــروش آثـــار باســـتانی غـــارت شـــده اش در سراســـر جهـــان شـــدت

از معبـــد «الکرنـــک» در شـــهر «االقصـــر» ربـــوده شـــده باشـــد.به گـــزارش

بخش ــیده اس ــت .مق ــام ه ــای مص ــری اغل ــب س ــایت ه ــای حراج ــی ه ــا

روزنام ــه گاردی ــن ،انتظ ــار م ــی رود ای ــن مجس ــمه قه ــوه ای رن ــگ از س ــر

را رصـــد مـــی کننـــد .فهرســـت فـــروش ایـــن ســـایت هـــا ،زنـــگ هشـــدار

ای ــن فرع ــون ج ــوان ۴ ،ژوئ ــن ( ۱۳تی ــر) در ای ــن حراج ــی بی ــش از چه ــار

بـــرای مقـــام هـــای قاهـــره بـــه صـــدا در مـــی آورد و آنـــان را از حضـــور

میلی ــون پون ــد ارزش گ ــذاری ش ــود.این در حال ــی اس ــت ک ــه مق ــام ه ــای

گنجینـــه هایشـــان کـــه دهـــه هـــا قبـــل از مصـــر خـــارج شـــده اســـت،

مصـــری از حراجـــی کریســـتیز خواســـته انـــد ثابـــت کنـــد کـــه مجســـمه

مطلـــع مـــی کند.براســـاس اعـــام حراجـــی کریســـتیز ،مجســـمه آمـــون از

بـــه طـــور قانونـــی از مصـــر خـــارج شـــده اســـت«.مصطفی وزیـــری»

مجموعـــه خصوصـــی «رزانـــدرو» بـــه همـــراه ســـرهای مرمریـــن مربـــوط

رئیـــس شـــورای عالـــی آثـــار باســـتانی مصـــر گفـــت :حداکثـــر تالشـــمان

بـــه روم باســـتان ،یـــک تابـــوت چوبـــی رنگیـــن مصـــری و یـــک مجســـمه

را انجـــام مـــی دهیـــم تـــا مانـــع از حـــراج ایـــن مجســـمه شـــویم و در

برن ــزی از گرب ــه ای مص ــری ب ــه ح ــراج گذاش ــته م ــی ش ــود.مصر در ت ــاش

ایـــن راســـتا ،بـــا وزارت امـــور خارجـــه مصـــر و ســـفیرمان در لنـــدن رایزنـــی

اس ــت آث ــار باس ــتانی مس ــروقه خ ــود را ب ــه کش ــور بازگردان ــد .ای ــن کش ــور

م ــی کنیم.ای ــن مجس ــمه  ۲۸و نی ــم س ــانتی مت ــری ،بی ــش از س ــه ه ــزار

همچنی ــن در ح ــال احی ــای صنع ــت گردش ــگریاش بهعن ــوان منب ــع مه ــم

ســـال قدمـــت دارد«.زاهـــی حـــواس» وزیـــر ســـابق آثـــار باســـتانی مصـــر

تامیـــن ارز خارجـــی اســـت.
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اجرای پروژههای آبرسانی؛ راهکار
کاهش تبخیر آب دریاچه ارومیه
دریاچه

مدیــر دفتــر اســتانی ســتاد

افزایــش داشــته اســت .وی بــا اشــاره بــه اینکــه در

احیــای دریاچــه ارومیــه در

حــال حاضــر از  ۴رودخانــه زرینــه رود ،نازلــو ،باراندوز
ً
مجموعــا  ۱۴۰مترمکعــب بــر ثانیــه آب بــه
و گــدار

آذربایجــان غربــی گفــت:
رونــد تبخیــر و کاهــش

حجــم آب دریاچــه ارومیــه در فصــل گرمــا کامــاً
طبیعــی اســت .بــه گــزارش ایســنا ،فرهــاد ســرخوش

بــا وجــود افزایــش  ۶درجــهای دمــا ورود آب از

تــراز فعلــی دریاچــه ارومیــه را  ۱۲۷۱.۸۹اعــام کــرد

رودخانههــای مذکــور بــه دریاچــه ســبب شــد تنهــا

و گفــت :تــراز دریاچــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه

نصــف حجــم تبخیــری نســبت بــه مــدت مشــابه

ســال گذشــته  ۱۰۶ســانتی متــر افزایــش را نشــان

ســالهای گذشــته انجــام شــود .ســرخوش افــزود:

میدهــد .وی بــا بیــان اینکــه وســعت فعلــی

طــی هفتــه گذشــته در حــدود  ۴ســانتی متــر بــا

دریاچــه ارومیــه  ۳۲۳۱کیلومترمربــع اســت و نســبت

حجــم  ۸۰میلیــون مترمکعــب آب تبخیــر شــده

بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته  ۸۵۱کیلومتــر مربــع

اســت کــه در صــورت عــدم ورود آب بــه دریاچــه

افزایــش داشــته اســت ،تصریــح کــرد :حجــم آب

ایــن میــزان تبخیــر دو برابــر میشــد .وی افــزود:

دریاچــه در حــال حاضــر  ۵میلیــارد و  ۲۲۰میلیــون

خوشــبختانه حجــم آب دریاچــه ارومیــه چشــمگیر

مترمکعــب اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه

اســت و بــا وجــود تبخیرهــای ســاالنه وضعیــت

ســال گذشــته  ۳میلیــارد و  ۲۰میلیــون مترمکعــب

دریاچــه ارومیــه مطلــوب اســت.

«قزل اوزن» رها سازی شدند
آبگیــری فصلــی حــوزه ســد

نجــات یافتــه و در رودخانــه رهــا ســازی شــدند.

ســیازاخ موجــب بــه خطــر

مســعود عســگری اظهــار داشــت :ماهیــان در چالــه

افتــادن جــان ماهــی هــا

هــای کــم عمــق آب گرفتــار شــده بودنــد کــه بــا

شــده کــه بــا تــاش محیــط

تــاش ســتودنی و خســتگی ناپذیــر پرســنل ایــن

بانــان شهرســتان دیوانــدره تاکنــون حــدود چهــار

واحــد جمــع آوری و ســپس در رودخانــه قــزل اوزن

هــزار قطعــه ماهــی نجــات یافتــه و در رودخانــه قــزل

رهــا ســازی و دوبــاره بــه دامــن طبیعــت برگردانــده

اوزن رهــا ســازی شــدند .متعاقــب آبگیــری فصلــی و

شــدند .وی تعــداد ماهــی هــای نجــات یافتــه

برنامــه ریــزی هــای شــرکت ســهامی آب منطقــه ای

توســط محیــط بانــان ایــن اداره را حــدود چهــار هــزار

اســتان در حــوزه ســد ســیازاخ تعــداد زیــادی ماهــی

قطعــه اعــام کــرد و یــادآور شــد :نجــات ماهــی هــا

بــر اثــر بســتن دریچــه ســد در چالــه هــای آب بــه

در چالــه هــای آب هنــوز هــم ادامــه دارد .اســتان

ویــژه در رودخانــه نســاره گرفتــار شــده بودنــد .بــه

کردســتان دارای چهــار منطقــه حفاظــت شــده و یــک

گــزارش ایرنــا ،رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت

پناهــگاه حیــات وحــش شــامل بیجــار بــا وســعت

دیوانــدره گفــت :ایــن ماهیــان بــر اثــر بســتن دریچــه

 ۳۲هــزار هکتــار ،منطقــه بــدر و پریشــان قــروه بــا

ســد ســیازاخ دیوانــدره در رودخانــه پاییــن دســت

وســعت  ۴۳هــزار هکتــار ،منطقــه حفاظــت شــده

ایــن ســد گرفتــار شــده بودنــد کــه بــا حضــور بــه

شــاهو و کوســاالن بــا وســعت  ۵۷هــزار هکتــار و

موقــع کارکنــان و محیــط بانــان ایــن اداره در محــل

چندیــن منطقــه شــکار ممنــوع اســت.

متاســفانه بســیاری از دســتگاهها حتــی
ســازمان مدیریــت بحــران ،بــه جــای
رویکــرد ریســک ،همچنــان رویکــرد بحــران
دارنــد در حالــی کــه بایــد تــاش کنیــم تــا
آســیبپذیری کاهــش یابــد نــه اینکــه بعــد از
وقــوع حادثــه وارد عمــل شــویم.
بــه گـزارش ایرنــا ،عبــاس رنجبــر در همایــش
تغییــر اقلیــم ،پیامدهــا ،ســازگاری و تعدیــل
در دانشــگاه خوارزمــی افــزود :در وقــوع ســیل
اخیــر در کشــور ،ســازمان هواشناســی از ســه
تــا چهــار روز قبــل هشــدارها را آغــاز کــرده بــود
امــا هیــچ کار اساســی بــرای پیشــگیری در
مناطــق انجــام نشــد .وی اظهــار داشــت :بــر
خــاف برخــی کــه معتقدنــد ســدها نقــش
زیــادی در کاهــش خســارات داشــت ،بایــد
بگویــم کــه اینطــور نیســت .ســدها خــود
مصیبتــی بودنــد ،در ایــن میــان جــدی گرفتن
هشــدارها و پیــش آگاهیهــا در کاهــش
خســارت بســیار جــدی و قابــل تامــل بــود.
رئیــس پژوهشــکده هواشناســی ادامــه داد:
ســامانه هشدار ســیل از ســال  ۱۳۸۵در کشور
عملیاتــی شــد کــه بــا اســتفاده از آن می ـزان
دبــی آب رودخانههــا مشــخص میشــود،
ب ـرای ســد کرخــه  ۵روز قبــل از وقــوع ســیل
افزایــش دبــی را پیــش بینــی کــرده بودیــم،
حــال اینکــه ســدها پــر بــود و رهاســازی آب
صــورت نگرفــت بحــث جداگانــهای اســت.
رنجبــر بــا اشــاره بــه حادثهخیــز بــودن کشــور
و تاثیــر تغییــر اقلیم در تشــدید ایــن رخدادها
گفــت :در راســتای سیاســت هــای کالن نظــام
در خصــوص الگــوی مصــرف ،برنامه مشــارکت

رئیــس پژوهشــکده هواشناســی تاکیــد کــرد:
بــا توجــه بــه ایــن شـرایط امــا همچنــان یــک
مــدل بومــی در کشــور نداریــم و دولــت باید در
زمینــه طراحــی و تهیــه مــدل بومــی در زمینــه
پیــش بینــی هــا کمــک کنــد زیــرا امــروزه
مشــکالت و مخاطــرات در مناطــق مختلــف
زیــاد اســت.

قانــون حفاظــت از خــاک مــی گویــد بــر اســاس ایــن قانــون قوهقضائیــه بــه منظــور رســیدگی
بــه جرائــم موضــوع نســبت بــه ایجــاد شــعب تخصصــی اقــدام و بــه جرائــم مربــوط خــارج
از نوبــت رســیدگی میکنــد .همچنیــن ،ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ای ـران و

ســایر رســانههای دولتــی مکلفنــد برنامههــای تولیدشــده در زمینــه آمــوزش از ســوی وزارت
جهــاد کشــاورزی و ســازمان محیــط زیســت در خصــوص آگاهــی و مقابلــه بــا آلودگــی و
تخریــب خــاک را در قالبهــای گوناگــون رســانهای ،رایــگان منتشــر و پخــش کننــد.

خــارج از نوبــت رســیدگی میکنــد .همچنیــن ،ســازمان

گزارش

صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران و ســایر
رســانههای دولتــی مکلفنــد برنامههــای تولیدشــده
در زمینــه آمــوزش از ســوی وزارت جهــاد کشــاورزی و

بهتازگــی مدیــر کل دفتــر حقوقــی و امــور مجلــس
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از تاییــد الیحــه
حفاظــت از خــاک توســط شــورای نگهبــان خبــر داد و
اعــام کــرد الیحــه حفاظــت از خــاک بعــد از  ۱۴ســال

ســازمان محیــط زیســت در خصــوص آگاهــی و مقابلــه
بــا آلودگــی و تخریــب خــاک را در قالبهــای گوناگــون
رســانهای از جملــه برنامههــای تلویزیونــی بهصــورت
رایــگان منتشــر و پخــش کننــد .همچنیــن بــر اســاس

تــاش تخصصــی و مســتمر ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت در مجلــس شــورای اســامی تصویــب شــد
و در تاریــخ /۱۳ ۰۳ ۱۳۹۸/همزمــان بــا هفتــه محیــط
زیســت ،بــه تاییــد شــورای نگهبــان رســید .بــه گفتــه
معصومــه حســین پــور در قانــون حفاظــت از خــاک،
ســازمان محیــط زیســت مکلــف بــه شناســایی مــواد
آالینــده خــاک و اشــخاص آلودهکننــده آن و اعــام
وقــوع وضعیــت اضطــراری براســاس حــدود مجــاز
آلودگــی خــاک و آالیندههــای ورودی بــه آن بــرای
کاربریهــای مختلــف خــاک اســت .بــه گـزارش پایــگاه
اطــاع رســانی ســازمان حفاظــت محیط زیســت آنطور
کــه ایــن مقــام مســوول تاکیــد کــرده ،بهــرهبــرداران
واحدهــای تولیــدی ،صنعتــی ،خدماتــی و معدنــی نیــز
کــه در مناطــق آزاد تجــاری  -صنعتــی و ویــژه اقتصادی
و شــهرکها و نواحــی صنعتــی فعالیــت میکننــد،
مکلــف بــه رعایــت مفــاد ایــن قانــون هســتند .مدیــر
کل دفتــر حقوقــی و امــور مجلــس ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت دربــاره انتقــال خــاک بــه خــارج از
کشــور نیــز گفتــه اســت در ایــن قانــون انتقــال خــاک

معصومــه حســینپور ،مدیــر کل دفتــر
حقوقــی و امــور مجلــس ســازمان حفاظــت

یگویــد در قانــون حفاظــت
محیــط زیســت م 
از خــاک ،ســازمان محیــط زیســت مکلــف بــه

شناســایی مــواد آالینــده خــاک و اشــخاص
آلودهکننــده آن و اعــام وقــوع وضعیــت

اضطــراری براســاس حــدود مجــاز آلودگــی
خــاک و آالینــده هــای آن اســت.

ایــن قانــون ،عملیــات معدنــی منــوط بــه رعایــت ضوابط
زیســت محیطــی خواهــد بــود.

بررسی مغایرتهای قانونی الیحه

بــه خــارج از کشــور ممنــوع و فقــط خــروج مــواد معدنی

بــه گـزارش مهــر ،نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی

و مقادیــر کـ ِ
ـم خــاک بــه منظــور امــور پژوهشــی پس از

 ۶تیرمــاه  ۹۷بــود کــه کلیــات الیحــه حفاظــت از

رعایــت فرآینــد قانونــی مربــوط مســتثنی اســت.

خــاک را بــه تصویــب رســاندند .الیحــه مذکــور دارای

حســینپور دربــاره نقــش دیگــر نهادهــا در ایــن قانــون

 ۲۶مــاده بــود و در آن راهکارهایــی جهــت حفاظــت از

نیــز گفتــه اســت ،بــر اســاس ایــن قانــون قوهقضائیــه

خــاک و مقابلــه بــا تخریبکننــدگان خــاک اندیشــیده

بــه منظــور رســیدگی بــه جرائــم موضــوع نســبت بــه

شــده بــود .بنــا بــه نظــر برخــی کارشناســان اقتصــادی

ایجــاد شــعب تخصصــی اقــدام و بــه جرائــم مربــوط

و نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی ،در الیحــه

فرانسه بیشترین زبالههای پالستیکی را وارد
مدیترانه می کند

تایید الیحه حفاظت از خاک ا

مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان

از خاک توسط شورای نگهبان خبر داد
پیشــنهادی دولــت ،اختیــارات اجرایــی فراوانــی بــه
ســازمان حفاظــت محیطزیســت داده شــده اســت،
اختیاراتــی کــه بــه اعتقــاد بســیاری از کارشناســان
بــا توجــه بــه رویکــرد ســلبی ســازمان حفاظــت
محیطزیســت میتوانــد فرآینــد تولیــد و کس ـبوکار در
کشــور را بــا مشــکل مواجــه کنــد .بهطوریکــه قاضــی
پــور ،عضو کمیســیون صنایــع مجلــس ،دربــاره آن اظهار
کــرده بــود« :همانطــور کــه قانــون میتوانــد مســبب
بهبــود فعالیتهــای تولیــدی شــود همانطــور نیــز

میتوانــد محدودیــت ایجــاد کنــد ،در الیحــه حف

از خــاک بــه دلیــل ســختگیریها در زمینــه حفاظ

خــاک مانــع فعالیتهــای عمرانــی میشــود» نم

مــردم ارومیــه ،ایــن الیحــه را بهمثابــه اعطــای

ســفید امضــا در اختیــار دولــت تعبیــر کــرده بــود.

برایــن زمینهســازی تشــت مســوولیتی ،نــگاه بخ

و مدیریــت غیریکپارچــه در حــوزه خــاک و آب از

ایــرادات مطرحشــده از ســوی کارشناســان و ب

نماینــدگان مجلــس بــه ایــن الیحــه بــود .با

 ۷۱گونه مهره دار کشور در فهرست تهدید قرار داد
معــاون ســازمان محیــط زیســت و عضــو شــورای

پیگیــری میشــود .کشــور مــا نیــز  ۷۱گونــه مهــره دار در

عالــی معــدن بــا بیــان اینکــه یــک میلیــون

معــرض تهدیــد دارد کــه اگــر فکــری بــه حــال آنــان نشــود

روزنامــه "التریبــون" در گزارشــی ،از فرانســه

آمــده ،ســهم زبالههــای پالســتیکی فرانســه  ۱۸.۶درصــد

گونــه زیســتی و حیــات وحــش جهــان در

در معــرض انقــراض قــرار میگیرنــد .ظهرابــی یــادآور شــد:

بــه عنــوان کشــوری یــاد کــرد کــه در میــان ۲۲

اســت .هزینــه زبالههــای پالســتیکی در اقتصــاد فرانســه بــه

معــرض انقــراض هســتند گفــت ۷۱ :گونــه مهــره

سیاســتهای حــوزه محیــط زیســت و منابــع طبیعــی

کشــور حــوزه دریــای مدیترانــه ،بیشــترین زبالــه

میــزان  ۷۳میلیــون یــورو هــر ســاله تخمیــن زده میشــود.

دار در کشــور نیــز در فهرســت تهدیــد وجــود دارد.

نیازمنــد اصــاح اســت زیــرا محیــط زیســت اولیــن قربانــی

پالســتیکی را بــه ایــن دریــا وارد مــی کنــد .بــه گــزارش

در همیــن پیونــد ،صنــدوق جهانــی حیــات وحــش اعــام کــرد

بــه گــزارش برنــا؛ حمیــد ظهرابــی صبــح ســه شــنبه در

در کشــور بــه شــمار مــیرود .وی اقتصــاد را مهــم دانســت

ایــن روزنامــه فرانســوی ،ســاالنه  ۶۰۰هــزار تــن پالســتیک

کــه بــه علــت آلودگــی بیــش از حــد دریــای مدیترانــه بــا

اجــاس ســاالنه نظــام مهندســی معــادن ایــران در محمودآبــاد

و تصریــح کــرد :مســائل محیــط زیســت نیــز مهــم اســت و

توســط  ۲۲کشــور حــوزه دریــای مدیترانــه در ایــن پهنــه دریایــی

پالســتیک و مــواد زائــدی از ایــن قبیــل ،نــام ایــن دریــا بــه

بــا بیــان اینکــه معــادن  ۶۰درصــد تولیــد ناخالــص ملــی ۸۱

بــرای اینکــه بــه توســعه پایــدار فکــر کنیــم بایــد مســائل

ریختــه میشــود کــه در میــان ایــن کشــورها ،فرانســه بــا ۱۸.۶

دریــای پالســتیکی تغییــر کــرده اســت .بــر اســاس گــزارش تازه

کشــور را تشــکیل میدهنــد اظهــار داشــت :یــک میلیــون

زیســت محیطــی را مــورد توجــه قــرار دهیــم و اگــر ایــن

درصــد مقــام نخســت را دارد .در فرانســه ســاالنه  ۸۰هــزار تــن

ایــن صنــدوق از وضعیــت دریــای مدیترانــه ،امــروز ،پالســتیک و

گونــه در کــره زمیــن در معــرض خطــر انقــراض قــرار دارنــد از

مســائل در فعالیتهــای معدنــی رعایــت نشــود ،تبدیــل بــه

مــواد پالســتیکی تولیــد میشــود کــه  ۱۱هــزار و  ۲۰۰تــن از

مــواد پالســتیکی  ۹۵درصــد از حجــم مــواد زائــد و زبالههــای

ایــن رو توجــه بــه مســائل محیــط زیســت اولویــت زیــادی

مســائل اجتماعــی میشــود .ظهرابــی یــادآور شــد :وضعیــت

ایــن زبالــه در دریــای مدیترانــه تخلیــه میکنــد .فرانســه بــه

شــناور در دریــای مدیترانــه و ســواحل آن را شــامل میشــود .بــا

دارد .وی افــزود :اگــر فعالیــت بشــر در کــره زمیــن بــه

معــادن در مرحلــه اکتشــاف ،بهــره بــرداری و اســتخراج خــوب

عنــوان بزرگتریــن اقتصــاد و نیــز ســومین کشــور پــر جمعیــت

ورود زبالههــای پالســتیکی بــه دریــای مدیترانــه ،ایــن منطــق

همیــن منــوال باشــد بــه توســعه پایــدار دســت نمییابیــم و

و مطلــوب نیســت و بایــد اکتشــافات بــا رو شهــای علمــی و

اروپــا ،بزرگتریــن مصــرف کننــده پالســتیک و تولیــد کننــده

گردشــگری پــر بازدیــد جهــان و پهنــه دریایــی گهــواره تمــدن
غــرب ،بــه یــک ّ
"تلــه پالســتیکی" تبدیــل شــده و ایــن بحــران

بایــد تغییــرات اساســی در روشهــای اقتصــادی ،اجتماعــی

روز دنیــا رخ دهــد .معــاون ســازمان حفاظــت محیــط زیســت

و دیگــر حوزههــا داشــته باشــیم و بــا ایــن فرمــان بــه

بــا تاکیــد بــر اصــاح قوانیــن و مقــررات در حــوزه معدنــکاری

فرانســه  ۶۶.۶کیلوگــرم پالســتیک تولیــد کــرد کــه مجمــوع آن

گونههــای دریایــی و ســامت انســان را تهدیــد میکنــد .بــر

توســعه پایــدار نمــی رســیم .وی ادامــه داد :آنچــه کــه مــا

افــزود :در حــوزه احیــا و بازســازی بــی ســامانی وجــود دارد،

 ۴.۴۵میلیــون تــن در ایــن کشــور اســت .از  ۲۲کشــور حــوزه

اســاس ایــن گــزارش ،قطعــات بــزرگ پالســتیکی باعــث وارد

در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت دنبــال میکنیــم بــا

بایــد تکنولــوژی را رشــد و منابــع انســانی را ارتقــا داد.

دریــای مدیترانــه بــر اســاس تجزیــه و تحلیــل بــه عمــل

آمــدن آســیب ،خفگــی اغلــب حیوانــات دریایــی میشــود.

ســه رکــن مســائل اجتماعــی ،اقتصــادی و زیســت محیطــی

اصلــی زبالــه اســت .در ســال  ،۲۰۱۶هــر یــک از شــهروندان

اردیبهشــت

حامــد تقـ

از الشــه و

و تشــخیص

شــده بــ
ویــروس

انــگل و وی

کپــور متوس
آب ،ایــن

بــود غیرفع

تقــی بیگل

خصــوص

افــزود :ب ـ

صنعت پوشاک چه بالیی
بر سر زمین میآورد؟
بــا اســتناد بــه برخــی منابــع ،صنعــت مــد و پوشــاک دومیــن

و گــو بــا ایســنا در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه در فراینــد تولیــد

صنعــت آلــوده کننــده محیــط زیســت اســت .بیــش از ۸۰۰۰

پوشــاک چــه اتفاقاتــی میافتــد کــه ایــن حجــم از آلودگــی را

مــاده شــیمیایی مضــر در ایــن صنعــت کاربــرد دارنــد کــه مقصــد

در پــی دارد ،توضیــح میدهــد :رونــد تولیــد و مصــرف پوشــاک

نهایــی تمــام آنهــا جایــی نیســت جــز خــاک و آبهــای زیــر

بــه ســه مرحلــه تقســیمبندی میشــود کــه هــر کــدام از ایــن

ی جــاری .همچنیــن حــدود  ۱۰درصــد از گازهــای
زمینــی و آبهــا 

مراحــل آســیبهایی را بــه دنبــال دارنــد .تصــور کنیــد کــه در

گلخانــهای در دنیــا توســط صنعــت پوشــاک تولیــد میشــود.

مرحلــه اول بــرای کشــت پنبــه نیــاز بــه آب و حتــی سمپاشــی

تمــام اینهــا ،برندهــای جهانــی پوشــاک در دنیــا را مجبــور

داریــم .پنبــه از جملــه محصوالتــی اســت کــه بیشــترین نیــاز آبی

کــرده اســت کــه اهــداف «مــد پایــدار» را هــر چنــد بــه صــورت

را دارد بــه طوریکــه یــک کیلــو پنبــه  ۲۰هــزار لیتــر آب مصــرف

نمادیــن ،دنبــال کننــد .تولیــد کفــش از زبالههــای پالســتیکی

میکنــد .مرحلــه کشــت محصــول فقــط بــه نیــاز آبــی محــدود

اقیانوسهــا و جعبههــای پوشــاکی کــه بــا کاشــت آنهــا گیــاه

نمیشــود بلکــه بــه مــواد شــیمیایی بــرای مقابلــه بــا آفاتهــا

ســبز میشــود حکایــت از ایــن موضــوع دارد .بــه گــزارش ایســنا،

نیــز نیــاز اســت .خلیلیفــرد در ایــن زمینــه اشــاره میکنــد

صنعــت پوشــاک را جــزو پنــج صنعــت اول آلودهکننــده محیــط

کــه در بررســی  ۲.۵درصــد از زمینهــای کشــاورزی کشــت

زیســت و بــا اســتناد بــه برخــی منابــع دومیــن صنعــت پــس

پنبــه متوجــ ه شــدند کــه از  ۱۶درصــد از آفتکشهــای جهــان

از صنایــع نفتــی معرفــی کردهانــد .مطالبــه عمومــی مــردم در

بــرای تولیــد پنبــه اســتفاده میشــود همچنیــن کارگرهایــی کــه

سراســر دنیــا ،بســیاری از شــرکتهای بــزرگ تولیــد پوشــاک

ســر زمینهــای پنبــه مشــغول فعالیــت هســتند در تمــاس

عکس:ایسنا

انــداز ایــن برنامــه تعییــن شــد پیامدهــای
تغییــر اقلیــم را مشــخص و کنتــرل کنیــم.

مدیــرکل دفتــر حقوقــی و امــور مجلــس ســازمان محیــط زیســت دربــاره نقــش نهادهــا در

عکس:برنا

ملــی تعییــن شــد و در بیانیــه آن بــه بحــث
شهرســازی توجــه ویــژه ای شــد ،در چشــم

پسماند

رئیــس پژوهشــکده هواشناســی گفــت:

ممنوع خواهد شد.

مهرهداران

دستگاهها به جای
رویکرد ریسک،
رویکرد بحران دارند

نیهای پالستیکی چالش جهانی است ،گفت :از سال  ۲۰۲۱استفاده از پالستیکهای یکبار مصرف

آبزیان

خبر

خبر داد .به گزارش ایسنا« ،جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا با بیان اینکه حذف کیسهها و

عکس :ایرنا

 ۴هزار قطعه ماهی در رودخانه

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

نخست وزیر کانادا از ممنوعیت استفاده از کیسههای پالستیکی یکبار مصرف از سال  ۲۰۲۱میالدی

021-88019846

دریاچــه ارومیــه وارد میشــود از تأثیــر مثبــت ایــن
ورود آب بــا وجــود افزایــش دمــا خبــر داد و گفــت:

آبزیان

پیام
زیست

10003432117834

منع استفاده از پالستیک یکبار مصرف در کانادا

در جهــان را بــه ســمت تولیــد لباسهایــی ســازگار بــا محیــط

مســتقیم بــا ایــن ســموم قــرار دارنــد و بعضــا دچــار اختــاالت

رهــا و تبدیــل بــه تهدیــدی علیــه ســامت انســان و ســایر

طبیعــی اکوسیســتم را در پــی دارد .لباسهــای مــا اغلــب

بــه دن

زیســت یــا «مــد پایــدار» ســوق داده اســت .بــرای درک بهتــر

ژنتیکــی شــدهاند .مرحلــه دوم پــس از کشــت محصــول ،تولیــد

موجــودات زنــده میشــود .ایــن طــراح لبــاس ادامــه میدهــد:

بیشــتر از خودمــان ســفر کــرده و از کشــورهای مختلــف گذشــته

ســوی

مفهــوم «مــد پایــدار» میتوانیــد دوران کودکــی خــود را تصــور

مــواد خــام بــه پارچــه اســت .ایــن مرحلــه کــه شــامل بافــت

پلیاســترها و پارچههایــی بــا پایــه( )baseنفتــی نیــز بخشــی

تــا بــه دســت مــا رســیدهاند بنابرایــن آلودگــی سیســتمهای

زیســت

کنیــد .زمانیکــه مادرتــان لباسهایــی بــا اندازههــای بزرگتــر

پارچــه میشــود یکــی از پرمصرفتریــن مراحــل در حــوزه آب

از مــواد مصرفــی در صنعــت پوشــاک اســت .پارچههایــی از ایــن

حمــل ونقــل پوشــاک را بایــد بــه ســایر آلودگیهــای آن

ســبد

برایتــان میخریــد تــا بتوانیــد ســالها از آن اســتفاده کنیــد و

اســت .ایــن فعــال حــوزه مــد پایــدار در ادامــه ضمــن اشــاره

دســت ،در مرحلــه ســوم (مرحلــه مصــرف) بیشــترین آســیب

اضافــه کــرد .خلیلیفــرد ادامــه میدهــد :زمانــی کــه بشــر

گفــت

حتــی پــس از اینکــه لباسهــا عمــر مفیــد خــود را میکردنــد

بــه ایــن مرحلــه توضیــح میدهــد :رنگــرزی پارچههــا نیــز در

ت و شــوی
بــه محیــط زیســت را بــه دنبــال دارنــد .هنــگام شسـ 

متوجــه افزایــش ســرعت رشــد مصــرف و پیشــی گرفتــن آن از

بــا تکن

تبدیــل بــه وســیله قابــل اســتفاده دیگــری در خانــه میشــدند.

مرحلــه دوم تولیــد پوشــاک اتفــاق میافتــد و اغلــب بهصــورت

ن جــدا میشــود
ایــن لباسهــا میکروفیبرهــای پالســتیکی از آ 

تجدیدپذیــری منابــع شــد ،موضــوع پایــداری در صنعــت شــکل

پایــش

ایــن دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه «مــد پایــدار» دنبــال

شــیمیایی انجــام میشــود .پــس از اینکــه کار رنــگ زدن بــه

کــه بــه زمیــن و رودخانههــا بازمیگــردد و در نهایــت بــه غــذای

گرفــت .پایــداری در تولیــد یعنــی اقــدام جــدی بــرای زنــده نگــه

(اشــت

میکنــد .بهــار خلیلیفــرد  -فعــال حــوزه مــد پایــدار -در گفــت

پارچــه تمــام شــد ،گنــداب آن بــه ســمت رودخانههــا و خــاک

ماهیــان و انســانها تبدیــل میشــود و بــه هــم خــوردن چرخــه

داشــتن زمیــن و در نتیجــه بقــای انســان.

بنزینــی

سکوهای اهدای جوایز المپیک  ۲۰۲۰توکیو از جنس پالستیکهای بازیافتی

پیام
زیست

10003432117834

کمیته برگزاری المپیک  ۲۰۲۰توکیو اعالم کرد سکوهای اهدای جوایز از پالستیکهای بازیافتی ساخته میشوند.

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

به گزارش ایسنا و به نقل از موندو دپورتیوو ،سکوهای اهدای مدال المپیک  ۲۰۲۰توکیو از پالستیکهای بازیافتی
ساخته خواهد شد .کمیته برگزاری این بازیها اعالم کرد که از پنجشنبه هفته جاری جعبههای پالستیکی  ۲هزار

021-88019846

فروشگاه  AEONجمعآوری میشود.

مدیر کل دفتر حقوقی
و امور مجلس سازمان
حفاظت محیط زیست:

خبــری در تشــریح آخریــن وضعیــت رســیدگی بــه
الیحــه حفاظــت از خــاک از چهــار «ابهــام» شــورای
نگهبــان بــه ایــن الیحــه دولــت خبــر داد .مادههــای
( )۹( ،)۶( ،)۳و ( )۲۱موضــوع ایـرادات شــورای نگهبــان
بودنــد .کدخدایــی در خصــوص مــاده ( ،)۳مشــخص

در قانون حفاظت از

نبــودن نــوع بهرهبــرداری اعــم از شــخصی و مــوردی را

خاک ،سازمان محیط

محــل ابهــام دانســته بــود .وی در خصــوص مــاده (،)۶

زیست مکلف به
شناسایی مواد آالینده

شــورای نگهبــان در ادامــه ،تبصــره مــاده ( )۹الیحــه را

خاک و اشخاص آلوده
کننده آن و اعالم
وضعیت اضطراری
براساس حدود مجاز
آلودگی خاک به آن
مختلف خاک است.
همچنین در این قانون
انتقال خاک به خارج از
کشور ممنوع است.

از سوی شورای نگهبان

ن حفاظت محیط زیست از تایید الیحه حفاظت

گیاهان

هــم بــه دلیــل مشــخص نبــودن دســتگاههای مســوول
بــرای صــدور حکــم و اعمــال مجــازات را بهعنــوان
ابهــام ایــن شــورا ذکــر کــرد .کدخدایــی درنهایــت مــاده
( )۲۱را هــم بــه دلیــل انتقــال و فــروش خــاک محــل
ایـراد دانســت و اظهــار داشــت اعضــای شــورای نگهبــان
بعــد از رفــع ابهامــات موجــود نظــر نهایــی خــود را اعــام
خواهنــد کــرد .در کنــار مــوارد فــوق بــه اعتقــاد بســیاری

مغایرت الیحه با اصل ( )۳۴و ()۳۶

در گــزارش مبســوطی کــه خبرگــزاری مهــر در تاریــخ

 ۲۷مهرمــاه در گفتگــو بــا پویــان مرتضــوی ،پیرامــون
بررســی تطابــق قانونــی ایــن الیحــه داشــته؛ ایــن
کارشــناس اقتصــادی مــاده ( )۱۵الیحــه مذکــور را
مغایــر بــا اصــل ( ) ۳۴و ( )۳۶قانــون اساســی

کارشناســان اظهــار داشــتند :انقــراض گیاهــان  ۵۰۰برابــر ســریعتر از آنچــه بــه
طــور طبیعــی انتظــار مــیرود در حــال رخ دادن اســت.

آغاز تدوین اطلس پرندگان
پرندگان

فاظــت

ایــرادات مطرحشــده ،تمــام مادههــای موضــوع ایــن

ظــت از

الیحــه در تاریــخ  ۲۹مردادمــاه  ۹۷بــه تصویــب مجلــس

تجدیدنظــر و بررســی دوبــاره  -بــا توجــه به اینکه بســتر

ماینــده

شــورای اســامی رســید و بــرای طــی مراحــل بعــدی

تمــام فعالیتهــای اقتصــادی خــاک اســت و صنایــع

ی چــک

جهــت قانونــی شــدن آن بــه شــورای نگهبــان قانــون

بســیاری بــه آن وابســته هســتند -میتوانــد تأثیــر

 .عــاوه

اساســی فرســتاده شــد .امــا پــس از اظهــارات کدخدایی

نامطلوبــی بــر رونــد تولیــد و رشــد اقتصــادی کشــور

خشــی

ســخنگوی شــورای نگهبــان پیرامــون نظــر اعضای شــورا

بگــذارد.

زجملــه

دربــاره ایــن الیحــه؛ بــه عقیــده برخــی از کارشناســان،

برخــی

شــورای محتــرم نگهبــان مــواد الیحــه حفاظــت از خــاک

ایرادات شورای نگهبان بر ۴ماده

اوجــود

بــرای تطبیــق بــا قانــون اساســی را بهصــورت دقیــق

شــورای نگهبــان قانــون اساســی در یــک نشســت

در آبانمــاه  ،97عباســعلی کدخدایــی ،ســخنگوی

سد گالبر ایجرود

اساســی اســت کــه :دادخواهــی و رجــوع بـ ه دادگاههــای
ح را حــق مســلم هــر فــرد میدانــد .از ســوی
صالــ 
دیگــر طبــق اصــل ( )۳۶قانــون اساســی «حکــم بــه
مجــازات و اجـرای آن بایــد تنهــا از طریــق دادگاه صالــح
و بهموجــب قانــون باشــد».

اردبیــل ثبــت شــده و بدیــن منظــور تدویــن اطلــس پرنــدگان بــرای شناســایی
و حفاظــت از ایــن گونههــا ضــروری بــه نظــر میرســد .وی از فعالیــت ۵۷
محیطبــان در  ۱۱پایــگاه خبــر داد و افــزود :تنــوع زیســتی موجــود در اســتان
اردبیــل  ۳۰درصــد تنــوع زیســتی کشــور را شــامل میشــود

تشکیل توفان حارهای «وایو»
مدیــرکل هواشناســی سیســتان و بلوچســتان

توفانها

گفــت :بــا تقویــت سیســتم کــم فشــار حــاره
ای و عمیــق تــر شــدن تالطــم دریایــی
موجــود در شــمال اقیانــوس هنــد ،یــک

توفــان حــاره ای در ایــن منطقــه شــکل گرفــت کــه بــه صــورت
مســتقیم خطــری بــرای ســواحل ایــران نــدارد .بــه گــزارش ایرنــا،
محســن حیــدری اظهــار داشــت :اگرچــه ایــن توفــان خطــری بــرای
ســواحل جنــوب ایــران در پــی نــدارد امــا هشــدارهای مــا بــرای
کشــتیهای تجــاری و شــناورهای فراســاحل اســتان اســت کــه در
اقیانــوس هنــد فعالیــت دارنــد .آنهــا بایــد توجــه داشــته باشــند کــه
از تــردد در محــدوده فعالیــت توفــان تــا زمــان فروکــش کــردن آن
خــودداری کننــد .بیشــینه ســرعت وزش ایــن توفــان  ۱۳۵کیلومتــر
بــر ســاعت اســت.

شکارچیان

انگل و ویروس عامل مرگ ماهیان کپور

نمــود» .درحالیکــه ایــن مــاده مغایــر بــا ( )۳۴قانــون

مختلــف جانــوری تدویــن اطلــس پرنــدگان در

گرامیداشــت هفتــه محیــط زیســت گفــت :حــدود  ۲۵۷گونــه پرنــده در اســتان

ایجادشــده ،محیطزیســت و یــا ســامت را بــا وضعیــت
بررســی نکــرده اســت .موضوعــی کــه در صــورت عــدم

بــه منظــور شناســایی و حفاظــت از گونههــای

اســت.به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،محمــد خداپرســت ،در همایــش

حفاظــت از خــاک ،آمــده اســت« :درصورتیکــه آلودگــی

آالینــده کــه موجــب آلودگــی میشــود اقــدام خواهــد

مدیــرکل محیــط زیســت اســتان اردبیــل گفــت:

بســیاری از شــهرهای اســتان اردبیــل آغــاز شــده

دانســته و تشــریح کــرد کــه در تبصــره مــاده ( )۱۵الیحه

اضطـراری مواجــه نمایــد ،ســازمان محیطزیســت بــدون
اخطــار قبلــی ،رأسـ ً
ـا نســبت بــه توقــف فعالیــت واحــد

استان بوشهر در زمینه پسماند و زباله

وضعیت خوبی ندارد

ایجــرود گفــت :انــگل و ویــروس ،علــت مــرگ

بنابرایــن آمــاری از تعــداد ماهیــان تلــف شــده در دســت نیســت.

بوشــهر آلودگــی هــوا و ورود فاضــاب بــه دریــا

اینکــه اســتان بوشــهر بــه خوبــی معرفــی نشــده اســت ،تصریــح

ماهیــان کپــور ســد گالبــر ایــن شهرســتان در

وی تصریــح کــرد :تلفــات صدهــا ماهــی کپــور در ایــن ســد

را از چالشهــای اساســی دانســت و گفــت :اســتان

کــرد :گونههــای گیاهــی و جانــوری و مناطــق طبیعــی اســتان

ت امســال ،تشــخیص داده شــد .بــه گــزارش ایرنــا،

خاکــی از اواخــر اردیبهشــت مــاه امســال آغاز شــد و کارشناســان

بوشــهر در زمینــه پســماند و زبالــه وضعیــت خوبــی نــدارد.

بوشــهر بــه خوبــی معرفــی نشــده کــه بایــد بــه خوبــی معرفــی

ــی بیگلــو افــزود :نمونــه بــرداری هــای صــورت گرفتــه

اداره دامپزشــکی اســتان زنجــان ،پیــش بینــی کردنــد کــه بــا

بــه گــزارش مهــر ،فرهــاد قلــی نــژاد ظهــر سهشــنبه در نشســت

شــوند و بــرای حفــظ ایــن گونههــا تــاش شــود .قلینــژاد بــا

و ماهیــان زنــده در ایــن ســد بــه منظــور تعییــن علــت

افزایــش میــزان دمــا ،مــرگ ایــن ماهیــان فروکــش کــرده و

بــا ســمنهای فعــال در حــوزه محیــط زیســت اســتان بوشــهر

اشــاره بــه برخــورداری اســتان بوشــهر از تنــوع زیســتگاهی و

ص بیمــاری بــه ســازمان دامپزشــکی تهــران ارســال

محــدود شــود و کارشناســان محیــط زیســت نیــز احتمــال مــی

بــا گرامیداشــت هفتــه محیــط زیســت اظهــار داشــت :حفــظ

توپوگرافــی خــاص ادامــه داد :تنــوع گون ـهای باالیــی در اســتان

ـود کــه پــس از بررســیهای الزم وجــود انــگل و

دادنــد کــه ایــن تلفــات بــه دلیــل شــیوع ویــروس خــاص بــوده

محیــط زیســت و کــره زمیــن مهمتریــن اولویــت نامگــذاری

بوشــهر وجــود دارد و ایــن اســتان دارای جایــگاه باالیــی در تنــوع

مــورد تاییــد واقــع شــد .وی اظهــار داشــت :تداخــل

اســت .تقــی بیگلــو بــا اشــاره بــه اینکــه ســد خاکــی گالبــر از

یــک روز بــه نــام محیــط زیســت اســت .وی اندیشــه حفاظــت

زیســتی اســت .ایــن تنــوع را در بخــش دریایــی ،ســاحلی،

یــروس باعــث تلــف شــدن تعــداد زیــادی از ماهیــان

ســوی محیــط بانــان و کارشناســان اداره کل حفاظــت محیــط

از محیــط زیســت و زمیــن را بخشــی از فرهنــگ ایرانیــان و

تاالبهــا و دشــتها و کوههــا شــاهد هســتیم .وی بــا اشــاره

ســط در ســد گالبــر شــده بــود کــه بــا افزایــش دمــای

زیســت شهرســتان ایجــرود بــه طــور مــدام پایــش و رصــد مــی

تأکیــدات دیــن اســام دانســت و اضافــه کــرد :تخریــب محیــط

بــه اینکــه اســتان بوشــهر دو پــارک ملــی حفاظــت شــده اســت،

ویــروس کــه بــر اثــر بارشهــای اخیــر وارد ســد شــده

شــود افــزود :ویــروس کپــور ماهــی هــا در فصــل بهــار ،مشــاهده

زیســت در فرهنــگ و دیــن مــا نکوهــش شــده اســت .مدیــرکل

افــزود :دو اثــر طبیعــی ملــی در اســتان بوشــهر وجــود دارد

عــال و میــزان تلفــات نیــز بــه رقــم صفــر نزدیــک شــد.

مــی شــود کــه ایــن ویــروس خــاص بــر اثــر بارشهــای اخیــر

حفاظــت از محیــط زیســت اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه

کــه شــامل گنبــد نمکــی و جزیــره خارگــو اســت .قلینــژاد بــه

لــو بــا بیــان اینکــه در زمــان حاضــر هیــچ نگرانــی در

توانســت بــا ورود بــه ایــن ســد ،ماهیــان کپــور بــا جثــه متوســط

اینکــه بوشــهر دارای ظرفیــت باالیــی در حــوزه محیــط زیســت

وضعیــت محیــط زیســت انســانی اشــاره کــرد و گفــت :یکــی از

ص مــرگ ماهیــان در ایــن ســد خاکــی وجــود نــدارد،

را درگیــر بیمــاری و مــرگ کنــد .ســد گالبــر شهرســتان ایجــرود

اســت ،بیــان کــرد :کســانی کــه از بیــرون نــگاه میکننــد،

چالشهــای اساســی ایــن حــوزه توســعه شــتابان صنایــع نفــت

ـا توجــه بــه اینکــه الشــه ماهــی هــا از ســوی برخــی

در کیلومتــر  ۳۵مســیر ارتباطــی زنجــان  -بیجــار واقــع اســت.

بوشــهر را اســتانی خشــک میبیننــد کــه دلیــل آن ایــن اســت

و گاز در جنــوب اســتان بوشــهر اســت.

سازمان محیط زیست در مورد دیزلها
محافظهکارانه برخورد نکند

شــد ،بــه طوریکــه تاکنــون ســهم ایــن خودروهــا در اروپــا حــدود
 ۵۰درصــد اســت .دیزلیهــای ســواری اولیــه؛ بــه لحــاظ تولیــد
ذرات معلــق نگرانکننــده بودنــد ،بــرای همیــن هــم در ایــران
قبــل از انقــاب قانونــی بــه تصویــب رســید کــه بــر اســاس آن
واردات و تولیــد خودروهــای ســواری دیزلــی ممنــوع اعــام شــد
تــا اینکــه حــدود یــک دهــه پیــش در زمزمههایــی مبنــی بــر
ضــرورت جایگزیــن موتــور دیزلــی بــه جــای ســواری بنزینــی
در کشــور شــنیده شــد و بــا وجــود تعریــف طــرح مطالعاتــی در
ایــن بــاره ،تولیــد آن بــه حاشــیه رانــده شــد تــا اینکــه امســال
مرکــز تحقیقــات موتــور ایــران خــودرو بــرای اخــذ مجــوز تولیــد
ســواری دیزلــی بــه ســازمان محیــط زیســت مراجعــه کــرد.
مخالفــت سرســختانه ســازمان محیــط زیســت بــا تولیــد ســواری
دیزلــی و اصــرار خودروســاز از ســوی دیگــر ،موضوعــی اســت کــه
ایــن روزهــا محــل مناقشــه بســیار قــرار گرفتــه اســت .آالیندگــی
موتــور دیــزل ،نبــود ســوخت اســتاندارد و تجربــه اروپــا بــرای

نبــال درخواســت صــدور مجــوز تولیــد ســواری دیزلــی از

ی مرکــز تحقیقــات ایرانخــودرو و مخالفــت ســازمان محیــط

رودلــف دیــزل» اختــراع شــد .کارکــرد ایــن نــوع موتورهــا ،بــرای

ت بــا ایــن طــرح ،اســتاد مکانیک دانشــگاه بهشــتی توســعه

خودروهــای ســنگین تجــاری مثــل اتوبــوس و کامیــون ،لوکوموتیو

ســوختی کشــور را دلیــل تولیــد ســواری دیزلــی دانســت و

و کشــتیها بــود کــه مصــرف ســوخت باالیــی دارنــد و نیازمنــد

ت :ســازمان محیــط زیســت بهجــای رفتــار محافظهکارانــه

تــوان بــاال هســتند و بــرای کاربردهــای مرتبــط بــا خودروهــای

نولوژیهــای جدیــد در کشــور ،بــه ســمت تقویــت قــدرت

ســواری ،مقبــول نیفتــاد چــون شــتاب موتورهــای دیزلــی بــرای

ش خــود حرکــت کنــد .بــه گــزارش ایســنا ،موتــور دیــزل

خودروهــای ســواری پاییــن بــود تــا اینکــه در ســال  ۱۹۳۰بــا

تعال تراکمــی) در ســال  ۱۸۹۰میــادی بعــد از موتورهــای

اضافــه کــردن مجموعــهای از فناوریهــا ،موتورهــای دیزلــی در

ی (اشــتعال جرقـهای) بــا هــدف افزایــش بازدهــی انــرژی

ســواریها نیــز کاربــرد پیــدا کــرد و بــه صــورت گســترده تولیــد

عبــور تدریجــی از تولیــد ســواری دیــزل و از همــه مهمتــر چرایــی
تــاش خودروســازان بــرای تولیــد ســواری دیزلــی ابهاماتی اســت
کــه در گفتوگــوی تفصیلــی ایســنا بــا علیمحمــد احتــرام
هیــات علمــی دانشــکده مکانیــک و انــرژی دانشــگاه بهشــتی
بــه آن پرداختــه شــده اســت .ایــن متخصــص حــوزه آلودگــی
هــوا کــه پیــش از ایــن روی آالیندگــی ســواری دیزلــی مطالعاتــی
هــم داشــته میگویــد :هــدف از توســعه ســواری دیزلــی توســعه
ســبد ســوختی کشــور و کاهــش فشــار روی بنزیــن اســت .بــرای
همیــن هــم ســازمان محیــط زیســت بایــد در صــدور مجــوز تولیــد

ســواری عــاوه بــر مســائل محیــط زیســتی ،بــه منابــع انــرژی
کشــور نیــز توجــه داشــته باشــد .او همچنیــن ضمــن انتقــاد از
عملکــرد ســازمان محیــط زیســت تاکیــد دارد کــه ایــن ســازمان
بــه جــای رفتــار محافظهکارانــه در برخــورد بــا ســواری دیزلــی
 ،بهتــر اســت ضعــف خــود را در پایــش و نظــارت بــر تولیــد
و عملکــرد ســواریهای دیزلــی تقویــت کنــد .بــه گفتــه وی در
شــرایط فعلــی عمــده تمرکــز مصــرف ســوخت کشــور روی بنزیــن
اســت و طبیعــی اســت کــه وزارت نفــت دنبــال گســترده کــردن
ســبد ســوختی کشــور باشــد بــرای همیــن هــم از ســالها پیــش
بــه خودروســاز ســفارش مطالعــه ،تولیــد و توســعه ســواری دیزلی
را داد .واضــح اســت کــه حساســیتهای سیاســی و اجتماعــی
ً
منطقــا در صــورت تولیــد و
بســیاری روی بنزیــن وجــود دارد و
توســعه موتورهــای دیزلــی ،فشــار روی بنزیــن کاســته و ریســک
تامیــن آن هــم کمتــر میشــود ،بنابرایــن منطقــی اســت کــه
نهادهــای مســئول تامیــن ســوخت ،تــاش کننــد کــه بــا افزایــش
مصــرف ســوختهای متفــاوت از جملــه گازوئیــل ،فشــار روی
بنزیــن را کــم و ســبد ســوختی کشــور را تکمیــل کنــد .وی مــی
گویــد :نگرانــی ســازمان محیــط زیســت در مــورد آالیندههــای
ناکــس و دوده اســت .موتورهــای دیزلــی بالــذات از ایــن منظــر
آالینــده هســتند امــا در ســالهای گذشــته بــا فناوریهایــی
جلــوی انتشــار ذرات معلــق و ناکــس ناشــی از موتــور دیزلــی
گرفتــه شــده اســت و در دیزلیهــای جدیــد ایــن مشــکالت از
طریــق نصــب فیلتــر دوده و سیســتم پاشــش ســوخت جدیــد
حــل شــده اســت.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و بلوچســتان گفــت:
یــک حلقــه افعــی شــاخدار در طبیعــت ایــن اســتان رهــا ســازی
شد .
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت
سیســتان و بلوچســتان وحیــد پورمــردان در ایــن بــاره اظهــار
داشــت :یــک حلقــه مــار بــه مناطــق مســکونی شهرســتان
میرجــاوه وارد شــده بــود کــه توســط ســاکنان منطقــه زنــده
گیــری و بــه اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تحویــل
داده شــد .وی افــزود :مــار مذکــور کــه از نــوع افعــی شــاخدار
شناســایی شــد ،پــس از اطمینــان از ســامت توســط محیــط
بانــان در زیســتگاه مناســب رهاســازی شــد .افعــی شــاخدار
از راســته گــرزه مــار اســت کــه بــه عنــوان خطرنا کتریــن مــار
حاضــر در ایــران شــناخته شــده و بــا وجــودی کــه نســبت
بــه بســیاری از مارهــای دیگــر کوچکتــر اســت ،بــه راحتــی
میتوانــد یــک موجــود بــزرگ را از پــای درآورد .از مشــخصات
ظاهــری ایــن گونــه میتــوان بــه رنــگ بــدن شــنی ،قهــوهای
متمایــل بــه زرد یــا خاکســتری همــراه بــا  ۴تــا  ۶ســری خــال
قهــوهای کــه  ۲ســری از خــال هــای میانــی بــه هــم پیوســته
و بــه شــکل خطــوط قهــوهای اشــاره کــرد و پشــت چشــمها و
در  ۲طــرف قســمت پشــتی ســر دارای  ۲خــط قهــوهای تیــره
اســت کــه تــا انتهــای دهــان ادامــه دارد .ســطح شــکمی ســفید
متمایــل بــه زرد و انتهــای دم گاهــی مشــکی و دارای ســر مثلثــی
شــکل و مردمــک چشــم عمــودی اســت و پولکهــای ســطح
پشــتی تیغــه دارنــد و دارای  ۲زایــده شــاخ ماننــد بــر روی ســر و
در بــاالی چشــم خــود اســت کــه طــول کل بــدن ایــن گونــه ۷۵
ســانتی متــر اســت .بــه کمــک حــرکات جانبــی بــدن بــه درون
ماســهها فــرو رفتــه و بــه انتظــار طعمــه میمانــد و در ایــن
حالــت تنهــا چشــم و بینــی از زیــر خــاک بیــرون اســت.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:

کشور هنوز بحران و حادثه
را باور ندارد

عکس :ایرنا

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان

پرنــدگان و حیوانــات وحشــی ،مــورد تغذیــه قــرار گرفــت

دیــرکل حفاظــت از محیــط زیســت اســتان

کــه بوشــهر بــه خوبــی دیــده نشــده اســت .وی بــا اشــاره بــه

از طریــق افزایــش نســبت تراکــم موتورهــا توســط «دکتــر

بازگشت افعی شاخدار به
طبیعت سیستان و بلوچستان

گونههــای پرنــده ،پســتاندار و دوزیســتانی اســت کــه منقــرض شــدهاند.

بــا قانــون اساســی و اســناد باالدســتی بــود که پیشــنهاد

مغایرتــی بــا اصــول قانــون اساســی نیافتــه و ای ـرادات
ً
صرفــا در حــد «ابهــام» بودهانــد!
گرفتهشــده

 ۶۰۰گونــه گیاهــی در طبیعــت منقــرض شــدهاند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست
سیستان و بلوچستان خبر داد:

بلکــه بــر پایــه انقراضهــای واقعــی اســت و آمــار آن دو برابــر تمامــی

شــده بــود در بررس ـیهای شــورای نگهبــان موردتوجــه
گفتــه بــود ایــن شــورا در بررســی الیحــه یادشــده

مشــاهده کردنــد کــه در  ۲۵۰ســال اخیــر تقریبــا

بــه گــزارش ایســنا ،رقــم منتشــر شــده بــر اســاس بــرآورد و تخمیــن نیســت

از کارشناســان ،ایــن الیحــه در چنــد مــاده دارای تعارض

قـرار گیــرد .ولــی بااینهمــه ســخنگوی شــورای نگهبــان

کارشناســان محیــط زیســت در مطالعــه جامعــی

خبر

عکس :ایرنا

برای کاربریهای

انقراض گسترده گونههای
گیاهی در  ۲۵۰سال اخیر

اینکــه مســائل امنیتــی در الیحــه رعایــت شــده یــا خیــر
را محــل ابهــام اعضــای شــورا معرفــی کــرد .ســخنگوی
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رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور گفــت :بــه رغــم اینکــه
کشــوری حادثهخیــز هســتیم امــا برخــی مســووالن و حتــی
جامعــه علمــی هنــوز وقــوع بحــران و حادثــه را بــاور ندارنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،اســماعیل نجــار در همایــش تغییــر اقلیــم،
پیامدهــا ،ســازگاری و تعدیــل در دانشــگاه خوارزمــی افــزود :بــه
عنــوان مثــال بیــش از  ۵۰مــاه اســت کــه دولــت قانــون مدیریــت
بحــران را تقدیــم مجلــس کــرده اســت ،یکبــار ایــرادات آن از
ســوی شــورای نگهبــان برطــرف و دوبــاره بــه مجلــس برگردانــده
شــد امــا بعــد از گذشــت ایــن همــه زمــان هنــوز تصویــب نشــده
اســت .وی تاکیــد کــرد :امــا زمانــی کــه حادث ـهای رخ میدهــد
بایــد بــه تمــام دســتگاهها جــواب بدهیــم در حالیکــه میتــوان
بــا تصویــب قانــون مدیریــت بحــران از بســیاری مشــکالت در
راســتای بــروز حادثـهای جلوگیــری کــرد و یــا آنــرا بهتــر مدیریــت
کــرد .یــا اینکــه قانــون بیمــه حــوادث بعــد از  ۹ســال هنــوز
تعییــن تکلیــف نشــده اســت ،ایــن نشــان میدهــد کــه برخــی
مســووالن در کشــور هنــوز حادثــه و بحــران را بــاور ندارنــد .نجــار
اظهــار داشــت :در واقــع تغییــر اقلیــم نیــز در بــروز حــوادث مزیــد
بــر علــت شــده و واقعیتــی اســت کــه بایــد آنــرا بپذیریــم و بــر
اســاس آن برنامــه داشــته باشــیم .مدیریــت بحــران مجموعـهای
از فعالیــت هــا و اقدامــات در مراحــل مختلــف بحــران اســت کــه
بایــد در اجــرای آن تمــام دســتگاهها کنــار هــم باشــند ،بنابرایــن
اگــر گفتــه میشــود کــه مدیریــت بحــران در حــوادث ضعیــف
عمــل کــرده ایــن فقــط بــه مدیریــت بحــران بــر نمیگــردد بلکــه
تمــام دســتگاهها ضعیــف عمــل کردنــد .وی افــزود :ســازمان
مدیریــت بحــران یــک ســازمان نظارتــی و هماهنــگ کننــده
اســت نــه عملیاتــی ،اینطــور نیســت کــه بیــل و کلنــگ بــردارم
و منــازل مــردم را بازســازی کنــم ،هــر نهــادی بایــد کار خــود را
درســت و بــه موقــع انجــام دهــد.

6
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آگهی مفقودی
پروانه بهرهبرداری

10003432117834

جدول شماره 1468
افقی

نظـر باینکـه پروانـه بهـره بـرداری معدن مـس و کائولن

سـرباغ بـه شـماره 90/64624مـورخ 90/10/07بـه نـام
آقـای غالمرضـا مطهـری فـر مفقـود گردیـده اسـت لذا

بدینوسـیله باطلاع می رسـاند کلیـه مفاد پروانـه مزبور

از درجـه اعتبـار سـاقط و پروانـه بهـره بـرداری مزبـور
هیچگونـه ارزش و اعتبـار قانونـی نـدارد.

مجید پویان سرپرست معاونت امورمعادن وصنایع معدنی

 -1از بخش های شهرستان سلماس -
گلوله باران کردن بوسیله هواپیما
 -2پدران  -شیوه حزبی  -تقویت امواج
 دوش و کتف -3سیاره بهرام  -میان و وسط هر
چیز  -طمع
 -4یک چهارم  -خاک  -دستگاه برشته
کن نان
 -5پوست آهو  -برشی از خربزه -

مفقودی -رودبار جنوب

وحدانیت

 -کوه عرب  -یکی از پنج بخش اصلی

 -6با هوی می آید  -مته برقی  -پاره

اوستا

کردن  -بنابراین

 -11از ایاالت متحده آمریکا  -عدل و

 -7گستراندن  -واحد سنجش نیروی

انصاف  -خم

الکتریکی  -شراب خواره

 -12تصویرگر  -زورکی  -به دست آوردن

 -8حاجت خواستن از خدا  -بازی و

 -13رود شبه قاره هند  -اثری از «ادگار

سرگرمی  -محل دریافت مدال قهرمانی

آلن پو»  -رشته کوهی در آمریکای

در ورزش

شمالی

 -9اندیشه نو  -خوب می پزد  -شیوه

 -14حرف ندا  -بانگ و فریاد  -اهرم -

فرنگی

بزرگ شدن

 -10خاک صنعتی  -گذرگاه روی رود

 -15مرکز کالیفرنیا  -فشار عصبی

عمودی

 -1شهری در فنالند  -قدرت موتور را

بــرگ ســبز وانــت پیــکان مــدل1390

میان چرخ های عقب تقسیم می کند

ســفید شــیری – روغنــی رنــگ بــه شــماره

 -2مادر باران  -چوب خاطره انگیز  -کج

موتــور 11490041762و شــماره شاســی

و نامتوازن

 NAAA36AA8BG251217بــه شــماره

 -3زیارت کننده  -سمت چپ -

پــاک 56ق 874ایـران  65متعلــق بــه حســن

خوشحال

پنداشــته خادمــی  ،محــل صــدور  :عنبــر ابــاد

 -4اطالع  -امر به حمله در میدان جنگ
 -اشاره به دور

مفقــود وازدرجــه اعتبــارســاقط گردیــده اســت .

 -5بویایی  -شادی همگانی  -پرنده ای
مهاجر  -باالترین نقطه

مفقودی -رودبار جنوب

 -6گریختن  -از سوی اهورامزدا برای
نگهداری سراسر آفرینش نیک فرستاده

کارت ماشــین وبــرگ سبزســواری پــژو

شد  -باشکوه بودن

405مدل1391نقــره ای متالیــک رنــگ بــه

 -7آسوده و شادمان  -خاک سفید -
فوتبال آمریکایی

شــماره موتــور 0042238K124و شــماره شاســی

 -8برائت جسته  -ابزار فوتبال  -دخول

 CA9CR57903201NAAMبــه شــماره پــاک

63ص856ای ـران 65متعلــق بــه محمــد عزیزی

اســام آبــاد ،محــل صــدور :جیرفــت مفقــود واز

آگهی رونوشت حصر وراثت

درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت .
آگهی ابالغ واحضار

آقـای معیـن احمـد یوسـفی فرزنـد کرامـت مجهـول المـکان همسـر شـما

برابـر دادنامـه شـماره 9709973425701470شـعبه اول دادگاه عمومـی
(حقوقی)دادگسـتری عنبـر ابـاد بـا بـذل مهریـه وسـایر حقـوق مالـی خـود

تقاضـای طلاق نمـوده لـذا الزم اسـت ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـاراین آگهـی در

دفتـر خانـه بـه آدرس :جیرفـت –بلـوار پاسـداران ابتـدای خیابـان ذوالفقارروبروی اسـلحه
ومهمـات حاضردرغیـر ایـن صـورت طبـق مقـررات اقـدام بـه ثبـت خواهـد شـد واعتـراض
بعـدی مسـموع نخواهـد شـد – م الـف -146

دکتر مجید خزاعی – سـردفتر ازدواج وطالق 193/74جیرفت

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

فاقـد سـند رسـمی -آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای
شـماره98/02/18-139860319079000100هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر
رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی دولـت جمهـوری اسلامی ایـران بـه

نمایندگـی دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت دریـک باب سـاختمان به مسـاحت 2640مترمربع
پلاک 411فرعـی از -202اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک 202اصلی قطعه سـه واقع در
رودبـار جنـوب –چاه حسـن بخـش 46کرمان خریداری از مالک رسـمی آقـای ایمان مهیمی

محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می

شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم
و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول

اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد /.م الـف -606:تاریخ انتشـار نوبت

اول – 98/03/22:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/04/05:

 -فرزند ملعون معاویه

 -12سودای ناله  -باران یخ بسته -

تهران  -جعبه درون میز

 -10واژه تحسین  -عبادتگاه ها  -رشته

خوردنی پس از غذا

 -15شاعر نام آور سده پنجم ایران -

کوه اروپایی

 -13بر پایه حس  -ضعیف  -گونه ای

پرتو افکندن

 -11پاسخ مثبت  -دارای نجابت  -رنگ

خودرو

ائیه 1468
شماره
سودوکو
برگ اجر

آگهــی تغییــرات شــرکت
ســپهر ســاعی انتظــام زنجان

زهــره مینائــی تــک بــاغ دارای شــماره شناســنامه  0017921597فرزنــد بهــروز متولــد 1373

محمدرضــا مهرپــرور بجار ســری دارای شــماره شناســنامه

مشــخصات محکــوم لــه :بهنــام بهــزادی قاضــی کنــد نــام پــدر -:شــغل-:

صــادره از تهــران بشــرح دادخواســت و بــه کاســه  226/3/98از ایــن شــورا در خواســت

 0011616210فرزنــد احمــد علــی متولــد  1368صــادره از

نشــانی محــل اقامــت :اسامشــهر خ امــام محمــد باقــر(ع) شــهرک انبیــاء

حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان بهــروز مینائــی تــک بــاغ فرزنــد

تهــران بشــرح دادخواســت و بــه کاســه  165/98از

ک بهشــت  -2پ  18محکــوم بــه :بموجــب دادنامــه شــماره  1/66-97مــورخ

مصیــب بــه شــماره شناســنامه  2در تاریــخ  98/1/5در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی

ایــن شــورا در خواســت حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن

 97/9/5شــورای شــعبه نهــم قطعیــت حاصــل کــرده اســت .بــه موجــب

گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه -1:زهـرا مینائــی تــک بــاغ نــام

توضیــح داده کــه شــادروان احمــد علــی مهرپــرور بجــار

دادنامــه فــوق محکــوم علیــه محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ شــش میلیــون و

پــدر :بهــروز شــماره شناســنامه 0017921600:نســبت :دختــر متوفــی  -2مــژگان مینائــی

ســری فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه  6در تاریــخ

چهارصــد و ســی هفــت ه ـزار تومــان بابــت اصــل خواســته و خســارت تاخیــر

تــک بــاغ نــام پــدر :بهــروز شــماره شناســنامه 4900616427 :نســبت :دختــر متوفــی

 97/12/20در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی

تادیــه تــا تاریــخ ( 97/2/8تقدیــم دادخواســت) لغایــت از حکــم مبلــغ

 -3زهــره مینائــی تــک بــاغ نــام پــدر :بهــروز شــماره شناســنامه 0017921597:نســبت:

گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت

 1/650/000ریــال بابــت هزینــه دادرســی در حــق خواهــان ضمنــا نیــم عشــر

دختــر متوفــی  -4محمــد یاســین مینائــی تــک بــاغ نــام پــدر :بهــروز شــماره شناســنامه

بــه -1:محمدرضــا مهرپــرور بجــار ســری نــام پــدر:

دولتــی مقــرر بــه محکــوم علیــه مــی باشد.مشــخصات محکــوم علیــه :قاســم

 0111265789نســبت :پســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در خواســتی

احمــد علــی شــماره شناســنامه 0011616210 :نســبت:

نــوروزی نــام پــدر - :نشــانی محــل اقامت:مجهــول المــکان محکــوم علیــه

مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از

پســر متوفــی  -2علیرضــا مهرپــرور بجارســری نــام

مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه  -1پــس از ابــاغ اجرائیــه ظــرف ده

متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد

پــدر :احمدعلــی شــماره شناســنامه 2640 :نســبت :پســر

روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا بگــذرد  -2ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه

متوفــی  -3فرنــور مهرپــرور بجــار ســری نــام پــدر:

بدهــد  -3مالــی معرفــی کنــد کــه اج ـرا حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن

احمدعلــی شــماره شناســنامه 12927 :نســبت :پســر

میســر باشــد و در صورتیکــه خــود را قــادر بــه اجـرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد

متوفــی  -4نیلوفــر مهرپــرور بجــار ســری نــام پــدر:

ظــرف مهلــت ده روز صــورت جامــع دارائــی خــود را بــه قســمت اج ـرا تســلیم

احمــد علــی شــماره شناســنامه 4736 :نســبت :دختــر

کنــد .اگــر مالــی نــدارد صریحــا اعــام نمایــد هــر گاه ظــرف ســه ســال بعــد

متوفــی  -5مریــم مهرپــرور بجــار ســری نــام پــدر:

از انقضــاء مهلــت مذکــور معلــوم شــود کــه قــادر بــه اج ـرای حکــم و پرداخــت

احمــد علــی شــماره شناســنامه 60722:نســبت :دختــر

محکــوم بــه بــوده ایــد  .لیکــن بـرای فـرار در پرداخــت امــوال خــود را معرفــی

متوفــی  -6ســیده خدیجــه اســماعیلی بجــار ســری

نکنیــد یــا صــورت خــاف واقــع از دارایــی خــود بدهیــد بنحــوی کــه اجــرای

مــورد تصویــب قــرار گرفــت.

نــام پــدر :ســید جــال شــماره شناســنامه 25 :نســبت:

تمــام یــا قســمتی از مفــاد اجرائیــه متعســر باشــد بــه مجــازات حبــس از 61

همســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در

روز تــا 6مــاه محکــوم خواهیــد شــد -4.عــاوه بــر مــوارد بــاال کــه قســمتی

خواســتی مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا

از مــاده  34قانــون اجــرای احــکام مدنــی مــی باشــد بــه مــواردی از قانــون

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک
اســتان زنجان

هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد

اجـرای احــکام و قانــون آئیــن دادرســی مدنــی منصــوب  79/1/21و همچنیــن

او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه

مفــاد قانــون نحــوه اجـرای محکومیــت هــای مالــی مصــوب  10آبــان  1377کــه

بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

ظهــر بــرگ اجرائیــه درج گردیــده اســت .توجــه نمــوده و بــه آن عمــل نمایــد.

واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای

آگهی رونوشت حصر وراثت

 -9اتاقک چرخدار قطار  -مایع چسبناک

ناخن  -تلخ عرب

 -14مقابل دنیا  -شهری در استان
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شعبه سوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

کاســه پرونــده 241/5/98 :وقــت رســیدگی 98/4/23 :س  8/30خواهــان :مهنــاز غفاریــان
حســن پــور خوانــده :مهــدی خانــی زاده خواســته :خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاههــای
عمومــی نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه پنجــم ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعیین
شــده بعلــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده بــه در خواســت خواهــان و دســتور دادگاه و
بتجویــز مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای
کثیــر االنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده از تاریــخ نشــر آخریــن آگهــی ظــرف یــک مــاه
بدفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را
دریافــت نمایــد و در وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی حضــور بهمرســاند چنانچــه بعــدا اباغــی
بوســیله آگهــی الزم شــود فقــط یــک نوبــت منتشــر و مــدت آن ده روز خواهــد بــود.

مدیردفتر شعبه  5شورای حل اختالف رباط کریم
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شعبه  6شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم
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شعبه نهم شورای حل اختالف
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موسســه غیــر تجــاری
بــه شــماره ثبــت  486و

شناســه ملــی 10460130190
بــه اســتناد صورتجلســه

مجمــع عمومــی عــادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ
 1398/03/02تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد :

*ترازنامــه و حســاب ســود
و زیــان شــرکت منتهــی بــه
ســال مالــی 29/12/1397

اداره ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری زنجــان
()496079

3274

برگ اجرائیه

مشــخصات محکــوم لــه :محمــد بیگلــری نــام پــدر :ابراهیــم شــغل-:
نشــانی محــل اقامــت :ســه راه آدران قلعــه میــر – گلهــای یــک – پ 26
محکــوم بــه :بموجــب دادنامــه شــماره  556/97مــورخ  97/10/1شــورای

پاسخ سودوکو شماره 1467

حــل اختــاف ربــاط کریــم شــعبه دهــم قطعیــت حاصــل کــرده محکــوم
علیــه محکــوم بــه پرداخــت هزینــه دادرســی بــه مبلــغ  845/000ریــال و
تحویــل بــه  20دقیقــه ســهم آب از موتــور خانــه مربــوط منجیــل آبــاد
در حــق خواهــان مــی باشــد .مشــخصات محکــوم علیــه :علــی پنــاه
زاده منجیــل آبــاد نــام پــدر -:شــغل - :نشــانی محــل اقامــت :مجهــول
المــکان محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه  -1پس از
ابــاغ اجرائیــه ظــرف ده روز مفــاد آنـرا بموقــع اجـرا بگــذرد  -2ترتیبــی
ب ـرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد  -3مالــی معرفــی کنــد کــه اج ـرا
حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتیکــه خــود را
قــادر بــه اجـرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت ده روز صــورت
جامــع دارائــی خــود را بــه قســمت اجـرا تســلیم کنــد .اگــر مالــی نــدارد
صریحــا اعــام نمایــد هــر گاه ظــرف ســه ســال بعــد از انقضــاء مهلــت
مذکــور معلــوم شــود کــه قــادر بــه اج ـرای حکــم و پرداخــت محکــوم
بــه بــوده ایــد  .لیکــن ب ـرای ف ـرار در پرداخــت امــوال خــودر ا معرفــی
نکنیــد یــا صــورت خــاف واقــع از دارایــی خــود بدهیــد بنحــوی کــه
اجـرای تمــام یــا قســمتی از مفــاد اجرائیــه متعســر باشــد بــه مجــازات
حبــس از  61روز تــا 6مــاه محکــوم خواهیــد شــد -4.عــاوه بــر مــوارد
بــاال کــه قســمتی از مــاده  34قانــون اجـرای احــکام مدنــی مــی باشــد
بــه مــواردی از قانــون اج ـرای احــکام و قانــون آئیــن دادرســی مدنــی
منصــوب  79/1/21و همچنیــن مفــاد قانــون نحــوه اجـرای محکومیــت
هــای مالــی مصــوب  10آبــان  1377کــه ظهــر بــرگ اجرائیــه درج گردیده
اســت .توجــه نمــوده و بــه آن عمــل نمایــد.

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف
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آگهــی تغییــرات خیریــه رض

بــه شــماره ثبــت  7و شناس

صورتجلســه هیئــت مدیــر

شــماره 2230/5014/98/11

اطاعــات وامنیــت ســلطانی

آقــای محمــد حســن زمانــ

رئیــس هیــات مدیــره -2

 5899890630بعنــوان نائــب

مســعود زمانــی بــا کدملــی

عضــو اصلــی هیئــت مدیــره

 5899320036بــه ســمت ع

رضــا خالقــی بــا کدملــی 90

هیئــت مدیــره بــرای مــدت

ناصــر نــوروزی بــرای مــدت

انتخــاب شــد- .کلیــه اســناد

مدیرعامــل و رئیــس هیئــت

رئیــس هیئــت مدیــره همــر

نامــه هــای عــادی و اداری

موسســه معتبــر خواهــد بــو

اداره کل ثبت اسناد و امالک ا

مرجع ثبت شرکت ها و موسسا

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

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

در اجـرای مـواد مذکوربدينوسـيله امالکـی کـه برابـر آراء هیأتهـای حـل

اختلاف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی گلبـاف که ادامـه عملیات ثبتی
آنهـا مطابـق قانـون مذکـور تجويز گردیده اسـت بـه ترتیب شـماره پالک فرعـی از اصلی

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی -آگهی موضـوع ماده3

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3

و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3قانون و

و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139860319014000357

و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139760319014006270

و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139860319014000449

و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139860319014000751

فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 98/01/08- 139860319014000023هیـات

و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره139860319014000432

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه

سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه

قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی

وبخـش و محـل وقـوع ملـک و مشـخصات مالک واقـع دربخـش  ۲۷کرمان بشـرح ذیل:

فرزند محمدتقی به شـماره شناسـنامه  ۲۵صادره از گلباف در ششـدانگ یک باب خانه

ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای علیرضا

بـه مسـاحت 1344/17متـر مربـع واقـع در گلباف محله شـجاع آباد خریـداری از مالک

رسـمی سیدمحمدعلی حسینی گوکی

 -2پلاک  ۱۰فرعـی از  -۲۸۸۸اصلـی بخـش  ۲۷کرمـان مالکیـت اقـای صغری عاقلی

گوکـی فرزنـد عباس به شـماره شناسـنامه  ۶۰۰۹صـادره از گلباف در ششـدانگ یک باب

خانـه بـه مسـاحت 529/09مترمربـع واقـع در گلبـاف خیابان فلسـطین باغ شـاه جنب
مدرسـه خریـداری از مالک رسـمی عبـاس عاقلی

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی
قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی
 97/11/14-هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی

ملـک جیرفـت تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای مسـلم امیری

رضـوی ابراهیمـی فرزند حسـین شـماره شناسـنامه 232صـادره از کرمان

دوماری فرزند عوض شـماره شناسـنامه 23صادره از جیرفت درششـدانگ

پلاک  -فرعـی از  -360اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک  -فرعـی

مفـروز و مجـزی شـده از پلاک  -فرعـی از -581اصلـی قطعـه دو واقـع

درششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعـی بـه مسـاحت 197870متر مربع
از -360اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضی داروئیه جیرفـت بخش45کرمان

یـک بـاب خانـه به مسـاحت 170متر مربع پلاک  -فرعـی از  -581اصلی

اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت

از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهی اسـت در

یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی

یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی

وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد  .تاریخ

وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد  .تاریخ

خـود را بـه مراجـع قضايـي تقديم نماینـد .بدیهی اسـت در صورت انقضای مـت مذکور و

قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی

فرعـی از  -1230اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک  -فرعـی از-1230

فرعـی از  -574اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پلاک  90فرعی از-574

داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند

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

درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 1298/56متـر مربـع پالک-

درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 443/17متـر مربـع پلاک-

اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه  15روزآگهی

مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره

محمد مقصودی -رئیس ادارثبت اسناد و امالک گلباف م.الف 295

بـدوی دلفارد فرزند سـیف هللا بشـماره شناسـنامه 167صـادره از جیرفت

مقبلـی هنزائـی فرزند پنجعلی بشـماره شناسـنامه 322صـادره از جیرفت

مراتـب دردو نوبـت به فاصله  15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص

دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ،ظرف

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد.

ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم سـکینه

ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای فرهاد

بـه منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شـود

خریـداری از مالـک رسـمی آقای لطفعلی فـروزان ابراهیمی محـرز گردیده

آقـای ابراهیـم سـیدیان محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطلاع عموم

تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض

تاريخ انتشار نوبت اول  -98/03/07 :تاریخ انتشار نوبت دوم 98/03/22 :

 98/02/14-هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی

 98/02/24-هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی

دراراضـی حسـین آباد جیرفـت بخش45کرمان خریداری از مالک رسـمی

لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه  ۱۵روز آگهـي مي شـود در

تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض ،دادخواسـت

قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی

قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی

اصلـی قطعه 6واقـع دراراضی اسلام آباد دلفارد جیرفـت بخش34کرمان

می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی

صورتـي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3

 98/02/10-هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی

-1پلاک یکفرعـی از 2015اصلـی بخش  ۲۷کرمان مالکیت آقای محمد ناظم زاده گوکی

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

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

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

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

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

مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد .

تاریـخ انتشـار نوبـت اول -98/03/08:تاریخ انتشـار نوبـت دوم98/03/22 :
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک – م الف 115:

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی

نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند

مالکیـت صـادر خواهدشـد  .تاریـخ انتشـار نوبـت اول -98/03/08:تاریـخ
انتشـار نوبت دوم98/03/22 :

جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک – م الف 64:

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و

از پلاک  -فرعـی از -594اصلـی قطعـه 5واقـع دراراضـی باغ سـاوند سـاردوئیه

منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه  15روزآگهی می شـود

داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه

مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی

در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی

جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک – م الف 108:

شناسـنامه 3020103363صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه

مسـاحت 392/60متـر مربع پالک -فرعـی از  -594اصلی مفروز و مجزی شـده

میرزائـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به

در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی

انتشـار نوبت اول -98/3/8:تاریخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22

بالمعـارض متقاضـی آقـای مصطفـی مشـایخی سـاردو فرزنـد رحمـن بشـماره

اصلـی قطعه دوواقـع دراراضی جیرفت بخش45کرمـان خریداری از مالک

خریـداری از مالـک رسـمی آقای شـکر هللا بدوئی محرز گردیده اسـت.لذا

تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم

اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد

جیرفـت بخش34کرمان ضمنا موازی هشـت سـهم مشـاع از پلاک مذکور وقف

رسـمی آقـای سـید احمـد سـادات حسـینی محـرز گردیـده اسـت.لذا به

اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ،ظـرف مدت

مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمان

اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مدت
تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم
انتشـار نوبـت اول -98/3/8:تاریـخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22

جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک – م الف 88:

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

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی

قانـون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی
 98/02/14-هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای علی
صالحـی سـربیژن فرزنـد عطا بشـماره شناسـنامه 28صـادره از جیرفت

درششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 250متر مربع پلاک -فرعی از

 -574اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک  65فرعـی از -574اصلی

قطعـه دوواقـع دراراضـی کالغ آباد جیرفـت بخش45کرمان خریـداری از

ودر مالکیـت اداره اوقـاف میباشـد خریـداری از مالـک رسـمی آقـای بابـا جـان

مالـک رسـمی آقای حسـین قرشـی محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور

فاصلـه  15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند

صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی

اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه  15روزآگهـی مـی شـود در
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه

بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف

اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ،ظرف مدت

تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول

تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم

مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد  .تاریـخ انتشـار نوبت

اول -98/3/8:تاریـخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22

جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک – م الف 100:

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی

یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد  .تاریخ
انتشـار نوبـت اول -98/3/8:تاریخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22

جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک – م الف 101:

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده 3قانون و

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی -آگهـی موضـوع ماده3

و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139760319014005992

و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره139760319014007086

و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139760319014007076

فاقد سـند رسمی برابر رای شـماره 97/12/13- 139760319014007072هیات

و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139860319014000093

سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139860319014000750هیات

و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره139760319014004531

و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت

فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه

فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات

قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی
 97/11/06-هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر علی زاده سـلجوقی

قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی
 97/12/14-هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی

ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا

فرزنـد منصور بشـماره شناسـنامه 3صـادره از بم درششـدانگ یک باب خانه

مـرادی سـرجاز فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 59صـادره از جیرفـت

شـده از پلاک  -فرعـی از -572اصلـی قطعه دو واقـع دراراضی صاحب آباد

از  -1204اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک 1فرعـی از -1204اصلی

گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 15

از مالـک رسـمی آقـای بهرام سـعیدی محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور

بـه مسـاحت 377متر مربـع پالک -فرعـی از  -572اصلی مفـروز و مجزی
جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خود متقاضـی محرز

روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی

درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 379متـر مربع پلاک -فرعی

قطعـه 6واقـع دراراضـی گربه دلفـارد جیرفـت بخش34کرمـان خریداری

اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه  15روزآگهـی مـی شـود در

صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی

بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید،

داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو

قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم

مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع

ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع
وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد  .تاریخ انتشـار
نوبـت اول -98/3/8:تاریخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22

جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک – م الف 95:

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی

مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظرف
قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد

 .تاریـخ انتشـار نوبـت اول -98/3/8:تاریـخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک – م الف 94:

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی

قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی
 97/12/13-هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی

ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای علیجـان ذاکری
نـژاد فرزنـد تیمـور بشـماره شناسـنامه 1011صـادره از جیرفـت درششـدانگ

یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 200متـر مربـع پلاک -فرعـی از  -579اصلی
مفـروز و مجـزی شـده از پلاک  12فرعـی از -579اصلـی قطعـه دوواقـع
دراراضـی رهجـرد جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی خود

متقاضـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو
نوبـت بـه فاصلـه  15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن

اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد  .تاریـخ انتشـار نوبـت اول-98/3/8:

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22

جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک – م الف 75:

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و

مـاده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای

تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مریم مالئـی فرزنـد قربانعلی
بشـماره شناسـنامه 2107صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه به

مسـاحت 323/17متـر مربـع پالک -فرعـی از  -564اصلی مفـروز و مجزی
شـده از پلاک  -فرعـی از -564اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی کهوروئیـه
جیرفت بخش45کرمان خریداری از مالک رسـمی خانم کوکب پارسـا مطلق
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطلاع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصله

 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت

متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی

قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی
 98/01/21-هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی

ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی آقای احمد هللا

توکلـی فرزنددادعلی بشـماره شناسـنامه 3صادره از جیرفت درششـدانگ

یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت  260متـر مربـع پلاک -فرعـی از -574
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک  65فرعـی از -574اصلی قطعه

دو واقـع دراراضـی جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی

آقـای غالمحسـین نخعـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطلاع
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه  15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی

کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته

بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید،

باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض

قضایـی تقدیـم نمایند  .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم

از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم

ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع
وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد  .تاریخ انتشـار
نوبـت اول -98/3/8:تاریخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22

جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک – م الف 87:

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی

خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظرف مـدت یک ماه
نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول

اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد  .تاریخ انتشـار

نوبـت اول -98/3/8:تاریـخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22

جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک – م الف 92:

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی

قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای

مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای معیـن صباحـی گراغانـی فرزند حسـن
بشـماره شناسـنامه 224صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه به

قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی
 97/08/13-هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای حاجی
کریمـی مسـکونی فرزنـد محمدبشـماره شناسـنامه 229صـادره از جیرفـت

مسـاحت881/71متر مربـع پلاک -فرعی از  -1اصلی مفروز و مجزی شـده

درششـدانگ یـک بـاب خانه وباغچه به مسـاحت 1743متـر مربع پالک -

اراضـی محمـد آبـاد مسـکون جبالبـارز جیرفـت بخش34کرمـان خریداری

قطعـه یـک واقـع دراراضـی سـاویدان جبالبـارز جیرفـت بخش34کرمـان

منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه  15روزآگهـی مـی شـود

اسـت.لذا بـه منظور اطلاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه  15روزآگهی

از پلاک  8فرعـی از -1اصلـی قطعـه یـک واقـع درخیابـان حسـام عارفـی

از مالـک رسـمی خانـم سـکینه حسـام عارفـی محـرز گردیـده اسـت.لذا به
در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت

یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی
تقدیـم نماینـد  .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد  .تاریخ انتشـار نوبت

اول -98/3/8:تاریـخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22

جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک – م الف 90:

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی

فرعـی از  -10اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک 43فرعـی از -10اصلی
خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه امیـر والب ارسلان طیاری محـرز گردیده

می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت

دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ،ظرف
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع
قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد .

تاریـخ انتشـار نوبـت اول -98/03/08:تاریخ انتشـار نوبـت دوم98/03/22 :
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک – م الف 71:

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3قانون و

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی -آگهـی موضـوع مـاده3

و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره-139860319079000101

و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره-139760319079000756

فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره98/02/02-139860319079000040هیات اول

و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره-139860319079000031

و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره-139860319079000030

و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره-139860319079000087

و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره-139760319079000844

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر

رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه

و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک

سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر

قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی
98/02/18هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی

شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی دولـت جمهوری

اسلامی ایـران بـه نمایندگـی دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت بـا شناسـه
ملـی 14000235860در یـک بـاب سـاختمان خانـه بهداشـت بـه مسـاحت

393مترمربع پالک 380فرعی از -187اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک
187اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب روسـتای حیـدر آبـاد بخـش

46کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای محمـد دسـتوری محرزگردیده

قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی
97/09/24هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و
رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقـای محمد پهلوانی ده
گـودال فرزند جمعه شـماره شناسـنامه  -صـادره ازکهنوج در یـک باب خانه

بـه مسـاحت 250مترمربع پلاک 1461فرعی از -188اصلی مفـروز و مجزی
شـده از پلاک 188اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب –بلـوار شـهید
پیـکان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمدمهدی مهیمـی محرزگردیده

اسـت.لذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی

مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای

موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند
بالمعارض متقاضی آقای عیسـی توحیدی پور فرزند دروش شـماره شناسـنامه
1613صـادره ازرودبـار جنـوب در یـک باب خانه به مسـاحت 481مترمربع پالک

1497فرعـی از -188اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 188اصلی قطعه سـه
واقـع دررودبـار جنـوب –شـهرک انقلاب – کوچـه فجـر  6خریـداری از مالکیـن

رسـمی آقـای محمدمهـدی مهیمی و خانم مهسـا مهیمـی وفاطمه بیـگ مرادی
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه

98/01/28هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی
شـهر رودبـار جنوب تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم مرصع میر

98/01/28هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و
رودبـار جنـوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نادعلی شـهریاری

شـکاری رود فرق فرزند غالمرضا شـماره شناسـنامه 1044صادره از----در
مفـروز و مجـزی شـده از پلاک 1فرعـی از  -190اصلـی قطعه سـه واقع در

و مجـزی شـده از پلاک 1فرعـی از  -190اصلـی قطعـه سـه واقـع دررودبـار

پلاک 6فرعـی از -175اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 175اصلی قطعه

یـک بـاب خانـه به مسـاحت 192مترمربع پلاک 697فرعـی از -190اصلی
رودبـار جنـوب –میـش پـدام انتهـای بلـوار معلـم خیابـان جدیـد االحداث

خریـداری از مالـک رسـمی آقـای جعفر سـالمی محرزگردیده اسـت.لذا به

بـاب خانـه به مسـاحت 312مترمربع پالک 696فرعـی از -190اصلی مفروز
جنـوب –میـش پدام -انتهای بلوارمعلم -خیابان جدیـد االحداث خریداری
از مالک رسـمی آقای نادعلی علی شـهریاری سـرحدی محرزگردیده اسـت.

اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت

دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف مدت

دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ،ظـرف مدت

تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعـدم وصول

نماینـد  .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق

یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی

اول – 98/03/22:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/04/05:

اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف-597:

طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد /.م الف -598:تاریخ انتشـار

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف

مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع
قضایـی تقدیـم نمایند  .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم

وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد /.م الف-607:
تاریـخ انتشـار نوبـت اول – 98/03/22:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/04/05:

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی

یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم

اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف-594:

مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف -593:تاریـخ انتشـار نوبت

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

تاریـخ انتشـار نوبـت اول – 98/03/22:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/04/05:

رودبـار جنـوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقـای جالل برزیگر فرزند

سـرحدی فرزنـد نعمت هللا شـماره شناسـنامه 1916صادره ازمنوجـان در یک

اسـت.لذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی

متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت

98/02/16هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و

حاتـم شـماره شناسـنامه 441صـادره ازعنبر ابـاد در یک قطعـه زمین مزرعی

مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت

15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت

قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی

قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی

قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی

منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در

لـذا بـه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود

داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه

داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه

صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مدت
تقدیـم نماینـد  .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول

تاریـخ انتشـار نوبـت اول – 98/03/22:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/04/05:

در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی

مشـتمل بر یک قطعه باغ نخیالتی وموتور برقی مسـاحت 37236مترمربع

رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم طاهـره روهنده

فرزنـد کوچکعلی شـماره شناسـنامه 38صـادره ازرودبار جنـوب در یک باب

خانـه بـه مسـاحت 296مترمربـع پلاک 693فرعـی از -190اصلـی مفروز و

مجـزی شـده از پلاک 1فرعی از  190اصلی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب

سـه واقع در شهرسـتان رودبار جنوب –روسـتای ابسـردوئیه  -تمبری بخش
اسـت.لذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی

لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود

اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه

داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه

مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم

مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم

46کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابراهیـم مهیمـی محرزگردیـده

مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی

اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف مدت یک
نماینـد  .بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض

نماینـد  .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض

نوبـت اول – 98/03/22:تاریخ انتشـارنوبت دوم 98/04/05:

97/10/18هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و

–میـش پـدام –انتهـای بلـوار معلم –خیابـان جدیـد االحداث خریـداری از

اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظـرف مدت یک

مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم

قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی

طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد /.م الف -602:تاریخ انتشـار
نوبـت اول – 98/03/22:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/04/05:

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

مالک رسـمی آقای سـید علی سـالمی فرزند شـیخعلی محرزگردیده است.

در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی

اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف مدت یک
نماینـد  .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض

طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد /.م الف -604:تاریخ انتشـار
نوبـت اول – 98/03/22:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/04/05:

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

10003432117834

صادرات کاال از خرمشهر امسال  ۲۰۲درصد از نظر وزنی افزایش یافت

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

مدیر کل گمرک خرمشهر گفت:صادرات کاالهای غیر نفتی از گمرک های خرمشهر و شلمچه در  ۲ماهه نخست

سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه پارسال  ۲۰۲درصد از نظر وزنی افزایش داشته است.

021-88019846

رییس گنجینه ملی آب ایران :

پل باالرستم قائمشهر
آماده افتتاح شد

نجفـی مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای مازنـدران
در بازدیـد از پروژههـای شهرسـتانهای قائمشـهر – سـوادکوه-
سـوادکوه شـمالی-جویبارو سـیمرغ بـه همـراه دکتـر رضییـان
نماینـده مـردم شهرسـتانها مذکور در مجلس شـوراي اسلامي
اظهار داشـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل

آبفـا در راسـتای تاسـیس مـوزه آب در اصفهان را در دسـتور کار قـرار می دهد

نکته

باالرسـتم قائمشـهر آمـاده افتتـاح شـد ایـن مطلبـرا مهنـدس

مدیـر روابـط عمومـی و آمـوزش همگانی آبفـای اسـتان اصفهان نیـز در این

بازدیـد گفـت :هدف شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهـان از راه اندازی این
مـوزه ،حفـظ و نمایـش اسـناد ،مـدارک ،تجهیـزات ،دسـتاوردها و پیشـرفت

هـای صنعـت آب و فاضلاب در نیم قرن اخیر اسـت.وی با اشـاره افـزود :با

مهنـدس رضـا راعـی در جریـان بازدیـد از خانه

موسسـه گنجینـه ملـی آب نهایت همـکاری را

اصفهان بیش از سـایر نقاط در کشـور اسـت به

فرهنگ آب اصفهان بر انتخاب مکانی مناسـب

یـا خانـه فرهنـگ آب در دسـتور کار قـرار مـی

نظـر مـی رسـد تاسـیس مـوزه آب در اصفهان

بـرای راه انـدازی گنجینه صنعت آبفای اسـتان

دهـد وی تجهیزات و وسـایل کمک آموزشـی

بسـیار حائز اهمیت می باشـدراعی اعالم کرد:

اصفهـان تاکیـد کـردو گفـت :اسـتان اصفهـان

در خانـه فرهنـگ آب را قابـل توجـه دانسـت

سـازمان گنجینـه ملـی آب نهایـت همـکاری

ظرفیـت داشـتن مـوزه تخصصـی آب و آبفـا را

وعنـوان کرد:شـواهد حاکـی اسـت کـه در خانه

را بـا شـرکت آبفـا در راسـتای تاسـیس مـوزه

دارد و گنجینـه ملـی آب ایـران از ایـن حرکت

فرهنـگ آب بـا توجـه بـه اسـتقرار تجهیـزات

آب در اصفهـان را در دسـتور کار قـرار مـی دهد

توجـه بـه نقش مـوزه به عنـوان یک واحـد فرهنگی آموزشـی ،ایـن مرکز می
توانـد نسـبت بـه معرفی آثار و سـوابق ارزشـمند تاریخی -فنی مهندسـی آب

کشـور و نیز ارائه پیشـرفت های شـگرف در شـاخه های مختلف مهندسی آب

بعـد از انقالب شـکوهمند اسلامی ایران در این دوران و ایجـاد خودباوری در
نسـل حاضر و آینده بسـیار موثرباشـد .

وی بـا تاکیـد بـر آمـوزش مصـرف بهینـه در
خانـه فرهنـگ آب اعلام کـرد:در حـال حاضـر

ترویـج مصـرف بهینـه آب موفـق عمـل مـی

شـرکت آب و فاضلاب اسـتان اصفهـان از راه

کشـور و نیـز ارائـه پیشـرفت های شـگرف در

 ،امـور بانـوان فرمانـداری اصفهـان ،مدیـران

تغییرکاربـری غیرمجـاز بـه صـورت

اصفهـان دارای مرکـزی تحـت عنـوان خانـه

کندرئیـس گنجینـه ملـی آب ایران تاسـیس

انـدازی ایـن مـوزه ،حفـظ و نمایـش اسـناد،

شـاخه هـای مختلـف مهندسـی آب بعـد از

فرهنـگ سـرای شـهرداری ،کارکنان آمـوزش و

فرهنـگ آب می باشـد انتظار مـی رود در این

مـوزه آب را در اصفهـان ضـروری دانسـت و

مـدارک ،تجهیـزات ،دسـتاوردها و پیشـرفت

انقالب شـکوهمند اسلامی ایران در این دوران

پـرورش اسـتان اصفهـان واعضـای پایگاههـای

مرکـز که اقشـار مختلف جامعـه تحت آموزش

خاطـر نشـان سـاخت:با توجه بـه اینکه بیش

هـای صنعـت آب و فاضلاب در نیم قرن اخیر

و ایجـاد خودبـاوری در نسـل حاضـر و آینـده

بسـیج شـهر اصفهـان و شهرسـتانهاهمچنین

مصـرف بهینه قـرار میگیرند ایـن فعالیت مهم

از نیـم قـرن از فعالیـت صنعـت آب و فاضالب

اسـت.وی بـا اشـاره افـزود :بـا توجه بـه نقش

بسـیار موثرباشـد .سـید اکبر بنی طبـاء افزود:

دانـش آمـوزان در مقاطـع مختلـف از خانـه

فرهنگـی بـا قـوت ادامـه یابـد و در این راسـتا

در اصفهـان مـی گـذردو قدمت صنعـت آبفا در

مـوزه بـه عنـوان یک واحـد فرهنگی آموزشـی،

در عیـن حـال آبفای اسـتان اصفهان بـه دنبال

فرهنـگ بازدیـد وباروندفعالیتهـای آموزشـی

ارائـه آمـوزش هـای عمومـی و تخصصـی بـه

وکارگاهـی مصـرف بهینـه آب بـرای چهارمیـن

رسـان اسـتان شد.
مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای مازندران بخشـی
از پـروژه هـای فعـال شهرسـتانهای یاد شـده را اینگونـه عنوان
نمودند:خـط کشـی  110کیلومتـر ،تنقیـه و الیروبـی پـل هـا و
ابروهـا ،احـداث سیسـتم روشـنایی دوربرگردانهای سـوادکوه ،
احـداث ابـرو و کانـال هدایـت آب ،احداث و نگهداری سیسـتم

اصفهان  ،تنها شهری که خانه «فرهنگ آب» دارد

روشـنایی راههـا و تونـل هـا ،احـداث سیسـتم روشـنایی نقطه
ای ،احـداث گاردبلـوک سـنگی دیوارهای ضامـن و حائل جهت
ایمـن سـازی،مرمت و تعمیـر و شـن ریـزی راهها،نگهـداری
ابنیـه فنـی محورهـا ،لکه گیری و روکش آسـفالت قائمشـهر-
–قائمشـهر ،و لکـه گیـری و روکـش آسـفالت حوزه شهرسـتان

نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف

جویبـار دکتـر رضییـان نیـز در ایـن بازدیـد از نیـاز بـه احـداث
دوربرگـردان یـا زیر گذر منطقه چای باغ سـوادکوه اشـاره نمود.

بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم.

وی اظهـار داشـت  :شهرسـتان هـای حوزه انتخابیـه نیاز توجه
بیشـتر دولـت را دارد و اصلاح نقـاط حادثه خیز ،ایمن سـازی
راه هـای مواصالتـی ،تسـریع در تعریـض و بهسـازی و روکش
آسـفالت محورهـا از جملـه مهمترین مطالبات مردم اسـت .

گنجینـه و مرکـز آموزشـی تخصصـی نظیر خانه
فرهنگ آب در یک مکان وسـیع و در دسـترس

مدیریـت مصـرف آب راه انـدازی شـده تـا در

شـهروندان اسـت.مدیر روابط عمومی و آموزش

ایـن کارگاه بازدیـد کنندگان به صـورت عملی و

همگانی شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان

مسـتقیم بـا لـوازم و تجهیزات کم مصـرف در

بـه نقـش خانـه فرهنـگ آب در نهادینـه کـردن

محیـط منزل و محل کار آشـنا شـوند و تفاوت

مصـرف بهینـه آب در جامعـه پرداخـت و اظهـار

مصـرف را در شـیرآالت قدیمـی و شـیرآالت

داشـت :هـم اینـک خانـه فرهنـگ آب اصفهان

کـم مصـرف مشـاهده نماینـد.کارگاه مجهـز به

یـک هـزار متـر مربـع و یـک فقـره

نقـش بـارزی را در امر آموزش مدیریت مصرف

نمایـش اجزاء مختلف مصرف مثل سـرویس

مربـع در روسـتای بیشـه محلـه ایـن

ایفـا مـی کنـد .درواقع تاسـیس خانـه فرهنگ

بهداشـتی،حمام ،روشـویی ،آشـپزخانه و سایر

آب کـه در نـوع خـود در کشـور بـی نظیـر مـی

(باغچـه ،کولرهـای آبـی و گازی ،و وسـایل آب

باشـد راهبـرد فرهنگسـازی را در مسـیر واقعـی

بر مثل ماشـین لباسشـویی و ظرفشـویی می

خـود قـرار داده اسـت .بنی طبا با بیـان اینکه از

باشـد به ایـن ترتیب مراجعه کننـدگان با نحوه

سـاز غیرمجـاز در زمینهـای کشـاورزی

بدو تاسـیس خانـه فرهنگ آب اقشـار مختلف

صحیـح مصـرف در بخشـهای مختلـف آشـنا

جامعـه را تهدیـد کنـد طبـق قانـون

جامعـه ازایـن مرکزدیـدن کردنـد گفـت  :طـی

می شـوند.

آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت  -:اکتشــاف  ،اســتخراج

و فــرآوری تمــام کانســارهای فلــزی و غیــر فلــزی -

واردات مــواد اولیــه مــورد نیــاز و ماشــین آالت تولیــدی

برگ اجرائیه

مشــخصات محکــوم لــه :بهنــام بهــزادی قاضــی کنــد نــام پــدر -:شــغل-:
نشــانی محــل اقامــت :اسامشــهر خ امــام محمــد باقــر(ع) شــهرک انبیــاء
ک بهشــت  -2پ  18محکــوم بــه :بموجــب دادنامــه شــماره  1/66-97مــورخ
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 6شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم 3278
سنگر

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

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک قــم
تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور
را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح
آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
1ـ

رأی

شــماره

139860330001000689

مربــوط

بــه

پرونــده کاســه

 1397114430001001668آقای/خانــم حســن زنــد فرزنــد میرزاجــان در ششــدانگ
یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  54/67مترمربــع پــاک شــماره  10861اصلــی واقــع
در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند قطعــی بــه شــماره  16968مــورخ  1397/09/21در
دفترخانــه  75قــم( .م الــف ) 944
2ـ

رأی

شــماره

139860330001000184

مربــوط

بــه

پرونــده کاســه

 1395114430001001087آقای/خانــم اشــرف علــی زاده فرزنــد ابوالقاســم در
ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بمســاحت  1072مترمربــع پــاک شــماره  540فرعــی
از  1اصلــی واقــع در بخــش چهــار منطقــه یــک ثبــت قــم .ســند مالکیــت مشــاعی
صــادره در صفحــه  118دفتــر  31بــه موجــب ســند قطعــی  120059مــورخ 90/04/06
دفترخانــه  19قــم( .م الــف ) 933
3ـ

رأی

شــماره

139860330001000456

مربــوط

بــه

پرونــده کاســه

 1397114430001001875آقای/خانــم زریــن تــاج پرانــی ســاربان فرزنــد حســین در
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  101مترمربــع پــاک شــماره 10337
اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند قطعــی  25460مــورخ 97/10/11
دفترخانــه  40قــم( .م الــف ) 934
4ـ

رأی

شــماره

139860330001000686

مربــوط

بــه

پرونــده کاســه

 1397114430001000996آقای/خانــم معصومــه محمــدی فرزنــد غامرضــا در
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  126/90مترمربــع پــاک شــماره 9435
اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر
 304صفحــه  202و  199بــه موجــب ســند قطعــی  114410مــورخ  92/02/22دفترخانــه

میســر باشــد و در صورتیکــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد
ظــرف مهلــت ده روز صــورت جامــع دارائــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم
کنــد .اگــر مالــی نــدارد صریحــا اعــام نمایــد هــر گاه ظــرف ســه ســال بعــد
از انقضــاء مهلــت مذکــور معلــوم شــود کــه قــادر بــه اجــرای حکــم و پرداخــت
محکــوم بــه بــوده ایــد  .لیکــن بــرای فــرار در پرداخــت امــوال خــود را معرفــی
نکنیــد یــا صــورت خــاف واقــع از دارایــی خــود بدهیــد بنحــوی کــه اجــرای
تمــام یــا قســمتی از مفــاد اجرائیــه متعســر باشــد بــه مجــازات حبــس از 61
روز تــا 6مــاه محکــوم خواهیــد شــد -4.عــاوه بــر مــوارد بــاال کــه قســمتی
از مــاده  34قانــون اجــرای احــکام مدنــی مــی باشــد بــه مــواردی از قانــون
اجــرای احــکام و قانــون آئیــن دادرســی مدنــی منصــوب  79/1/21و همچنیــن
مفــاد قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت هــای مالــی مصــوب  10آبــان  1377کــه
ظهــر بــرگ اجرائیــه درج گردیــده اســت .توجــه نمــوده و بــه آن عمــل نمایــد.

شعبه نهم شورای حل اختالف

اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از
زنجــان  ،شهرســتان زنجــان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر

زنجــان ،شــهرک قــدس  ،خیابــان شــهید خلیــل عــزت

و فعالیتهــای مربــوط بــه معــادن و صنایــع و تجــارت اعــم از

تادیــه تــا تاریــخ ( 97/2/8تقدیــم دادخواســت) لغایــت از حکــم مبلــغ
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شــرکتهای معدنــی و تولیــد کننــدگان ادوات و دســتگاه

شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  10000000ریــال

روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا بگــذرد  -2ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه
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پیمانــکاری اعــم از اکتشــاف .اســتخراج .و فــرآوری مــواد

هــا و شــرکت هــا اشــخاص اعــم از حقیقــی و حقوقــی در

نمــوده
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معــدن کشــور -شــرکت در مناقصــه هــا و مزایــده هــای

شــوکتی پنجــم غربــی  ،بلــوار دهــه فجــر  ،پــاک 47-
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کاداســتر و ســازمان هــای وزارت صمــت کشــور  -اخــذ

3246

آگهــی تغییــرات شــرکت

ســپهر ســاعی انتظــام زنجان
موسســه غیــر تجــاری
بــه شــماره ثبــت  486و

شناســه ملــی 10460130190
بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ
تصمیمــات
1398/03/02
ذیــل اتخــاذ شــد :

*ترازنامــه و حســاب ســود
و زیــان شــرکت منتهــی بــه
ســال مالــی 29/12/1397
مــورد تصویــب قــرار گرفــت.
اداره کل ثبــت اســناد و امــالک
اســتان زنجان
اداره ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری زنجــان
3274

()496079

 ، 1/82 ،طبقــه همکــف کدپســتی  4513715615ســرمایه
نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای

برگ اجرائیه

مشــخصات محکــوم لــه :محمــد بیگلــری نــام پــدر :ابراهیــم شــغل-:
نشــانی محــل اقامــت :ســه راه آدران قلعــه میــر – گلهــای یــک – پ 26
محکــوم بــه :بموجــب دادنامــه شــماره  556/97مــورخ  97/10/1شــورای
حــل اختــاف ربــاط کریــم شــعبه دهــم قطعیــت حاصــل کــرده محکــوم
علیــه محکــوم بــه پرداخــت هزینــه دادرســی بــه مبلــغ  845/000ریــال و
تحویــل بــه  20دقیقــه ســهم آب از موتــور خانــه مربــوط منجیــل آبــاد
در حــق خواهــان مــی باشــد .مشــخصات محکــوم علیــه :علــی پنــاه
زاده منجیــل آبــاد نــام پــدر -:شــغل - :نشــانی محــل اقامــت :مجهــول
المــکان محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه  -1پس از
ابــاغ اجرائیــه ظــرف ده روز مفــاد آنـرا بموقــع اجـرا بگــذرد  -2ترتیبــی
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد  -3مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا
حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتیکــه خــود را
قــادر بــه اجـرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت ده روز صــورت
جامــع دارائــی خــود را بــه قســمت اجـرا تســلیم کنــد .اگــر مالــی نــدارد
صریحــا اعــام نمایــد هــر گاه ظــرف ســه ســال بعــد از انقضــاء مهلــت
مذکــور معلــوم شــود کــه قــادر بــه اج ـرای حکــم و پرداخــت محکــوم
بــه بــوده ایــد  .لیکــن ب ـرای ف ـرار در پرداخــت امــوال خــودر ا معرفــی
نکنیــد یــا صــورت خــاف واقــع از دارایــی خــود بدهیــد بنحــوی کــه
اجـرای تمــام یــا قســمتی از مفــاد اجرائیــه متعســر باشــد بــه مجــازات
حبــس از  61روز تــا 6مــاه محکــوم خواهیــد شــد -4.عــاوه بــر مــوارد
بــاال کــه قســمتی از مــاده  34قانــون اجـرای احــکام مدنــی مــی باشــد
بــه مــواردی از قانــون اجــرای احــکام و قانــون آئیــن دادرســی مدنــی
منصــوب  79/1/21و همچنیــن مفــاد قانــون نحــوه اجـرای محکومیــت
هــای مالــی مصــوب  10آبــان  1377کــه ظهــر بــرگ اجرائیــه درج گردیده
اســت .توجــه نمــوده و بــه آن عمــل نمایــد.

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف

3249

محــدود بــه شــماره ثبــت 12031

بخــش یــک ثبــت قــم .ســند قطعــی بــه شــماره  20026مــورخ  54/11/09دفترخانــه

حســن طباطبائــی صــادره در دفتــر  40صفحــه ( .584م الــف ) 942

 16قــم( .م الــف ) 936

11ـ رأی شــماره  139760330001023944مربــوط به پرونده کاســه 1397114430001001573

پرونــده کاســه

آقای/خانــم رضــا رســتمی کچوســنگی فرزنــد حســین در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ

 1397114430001001788آقای/خانــم اکبــر مقیــم فرزنــد حســن در ششــدانگ یــک

یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ  84مترمربــع پــاک شــماره  10830اصلــی

بــاب ســاختمان بمســاحت  172/07مترمربــع پــاک شــماره  9526اصلــی واقــع در

واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ســید

5ـ

رأی

شــماره

پرونــده کاســه

آقای/خانــم کبـرا توکلــی شــاه تــوری فرزنــد عباســعلی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ

 1397114430001001737آقای/خانــم عبادالــه زندوکیلــی فرزنــد ولــی الــه در

یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ  84مترمربــع پــاک شــماره  10830اصلــی

ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت 527/09

واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ســید

6ـ

رأی

شــماره

139860330001000309

مربــوط

بــه

مترمربــع پــاک  11228اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند مالکیــت

حســن طباطبائــی صــادره در دفتــر  40صفحــه ( .584م الــف ) 941

مشــاعی صــادره در دفتــر  419صفحــه  309و  312بــه موجــب ســند قطعــی 46785

12ـ رأی شــماره  139860330001000589مربــوط بــه پرونده کاســه 1396114430001001620

مــورخ  97/09/12دفترخانــه  59قــم( .م الــف ) 937

آقای/خانــم محمدعلــی خدابنــده لــو فرزنــد حســین علــی در ششــدانگ یــک بــاب
پرونــده کاســه

ســاختمان بمســاحت  100مترمربــع پــاک شــماره  10281اصلــی واقــع در بخــش یــک

 1397114430001001342آقای/خانــم محمودعلــی بیکدلــی فرزنــد شــیرین علــی در

ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از مهــدی خنجــری قمــی و کبری

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  94/85مترمربــع پــاک شــماره 11243

رییــس رضایــی صــادره در دفتــر  720صفحــه  174و ( .177م الــف ) 943

اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه

مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی

از وراث غامرضــا ولــی( .م الــف ) 938

و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم

7ـ

رأی

شــماره

139860330001000582

مربــوط

بــه

پرونــده کاســه

دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی تــا

 1397114430001002119آقای/خانــم ســید مصطفــی اســدی کاخکــی فرزنــد

چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ

8ـ

رأی

شــماره

139860330001001005

مربــوط

بــه

ســیدمحمدعلی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  162متــر مربــع

انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم

پــاک شــماره  10971اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند قطعــی 160944

تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه

مــورخ  88/05/31دفترخانــه  3قــم( .م الــف ) 939

اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و
پرونــده کاســه

گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند

 1397114430001001459آقای/خانــم حســن رضــا امیــدی فرزنــد محمدرضــا در

بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود( .اقتصــاد

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت  53/84متــر مربــع پــاک شــماره 389

آینــده – پیــام مــا)

فرعــی از  10996اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم .ســند مالکیــت مشــاعی

تاریخ انتشار اول1398/03/22 :

9ـ

رأی

شــماره

139860330001000471

مربــوط

صــادره در دفتــر  518صفحــه ( .144م الــف ) 940

بــه

تاریخ انتشار دوم1398/04/09 :

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

3276

بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و

بــروات ،قراردادهــا و عقــود اســامی بــا امضــای آقــای
مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .ســایر نامــه هــای عــادی

و اداری بــا امضــای رئیــس هیئــت مدیــره یــا مدیرعامــل
(هــر یــک بــه تنهایــی) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی
باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه ثبــت

موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه

فعالیــت نمــی باشــد.

بــه شــماره ملــی  4284434969دارنــده  5000000ریــال ســهم

 5000000ریــال ســهم الشــرکه آقــای حســین احدیــان فــرد

خــاص بــه شــماره ثبــت 4593

 5قــم( .م الــف ) 935

فــرد بــه شــماره ملــی 4285803003و بــه ســمت مدیرعامــل

زنجان ()496081

10ـ رأی شــماره  139760330001023390مربــوط به پرونده کاســه 1397114430001001418

139860330001000726

هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای کمــال احدیــان

فیــروز شــاهمرادی بــه شــماره ملــی  0313179751دارنــده

آگهــی تغییـرات شــرکت رز نرمیــن

مربــوط

هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت رئیــس

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان

آگهــی تغیی ـرات شــرکت پردیســان

بــه

هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای حســین احدیــان

تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان

چهارصــد و ســی هفــت هــزار تومــان بابــت اصــل خواســته و خســارت تاخیــر

ـر
دردختـ
ـبت:
ـنامه60722:
شناسـ
ـی شـ
احمــد علـ
یــک
نسـ را
مزبــور
خواســتی
ـماره در
مفــاد
980276

شــرکتها از طریــق تاســیس یــا تعهــد ســهام شــرکتهای

بــه شــماره ملــی 0313179751و بــه ســمت عضــو هیئــت

حســین احدیــان فــرد (رئیــس هیئــت مدیــره) همــراه بــا

مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه  -1پــس از ابــاغ اجرائیــه ظــرف ده

ــای عــادی
آگهی ابالغ

برخـورد خواهد شـد.

مربــوط بــه تولیــد  -عرضــه و فــروش محصــوالت تولیــدی

حــدود مقــررات کشــور  -تهیــه ماشــین آالت و ابــزارآالت

مقدماتــی در
تشــریفات
اینــک بــا
متوفــی
خواســتیو
دیانســایی
کیــوی آقــای
انجــام بــاغ
محوطــه و
خانــه و
 01112657نســبت :پســربــه

مدیرعامــل
ـت.
ـده اسـ
مهنــ
ـی ش
ارزیابـ
ـون ریـ
هشــتاد
ـتصد و
هش
غفاریــان
ـاز
ـان:
ـالخواهـ
8/30
میلیـس
98/4/23
ـیدگی:
ـتـ رسـ
ســه پرونــده 241/5/98 :وقـ
12
ـلیم  11الـ
ـاعت
ـتیسـ
ـنبه
روز دوشـ
مورخـ
ـی مهــدی در
ـر م
معتبــ
ـیــای
دادگاهه
تسـ
دادخواسـ
1398/04/17ــان
ـه خواســته :خواه
زاده
خانــی
خوانـــده:
ـور
ســن پ

کـه منابـع تامینکننده امنیـت غذایی

هــای معدنــی داخلــی و خارجــی .درصــورت لــزوم پــس از

پــدر:
علــی نــام
ســری
نــامبجــار
مهرپــرور
محمدرضــا
بــه-1:
نســبت:
پــدر:
42456
شناســنامه

ـزده میلیارد و
ـه ومبلــغ پانـ
ـناسو دادگســتری بـ
ـط کارشـ
توسـ
ضمائم
دادخواست
دادرسی
وقت

خاطرنشـان کـرد :با هرگونه سـاختو

اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته،

دادنامــه فــوق محکــوم علیــه محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ شــش میلیــون و

پــدر:
بــهنــام
ســری
مهرپــرور بجــار
مریــم
متوفــی -5
شــماره
تعهــدات
قانونــی و
تشــریفات

مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان آمل

در حــدود مقــررات کشــور صــادرات محصــوالت تولیــدی در

نســبت:
0011616210
شناســنامه:
احمــد علــی
چماچایــی
پــور باقــر
شــماره زینــب
همســرمتوفی -2

دیانســایی توقیفــی در پرونــده کاســه  /980002جکــه

شهرسـتان قلـع و قمـع شـد.

معدنــی فلــزی و غیــر فلــزی  -اخــذ نمایندگــی رســمی از

حســین
شــادروان
داده
چنیــن
ـن
ـوده و چنیـ
کــهوراثــت نمـ
حصــر
توضیــحـت
ـورا در خواسـ
ایــن شـ

ـر
ـبت :دختـ
ـنامه 4736 :نسـ
ـماره شناسـ
علــی شـ
احمــد
انجــام
دادخواســت و
ماحظــه
پــس از
اینــک

بنـای غیرمجـاز بـه مسـاحت  200متر

گواهــی تمکیــن مالــی از ســازمان هــای نظــام مهندســی

نــوروزی نــام پــدر - :نشــانی محــل اقامت:مجهــول المــکان محکــوم علیــه

ملــک و خانــه و بــاغ کیــوی 3248
کریم
مرکزی رباط
سوم شو
فرامــرز
شــالیزار و
حل اختالفبــه
ایــا
ـراهر ب
عبههمـ

روسـتای زاغـده هـراز پی به مسـاحت

فــرد بــه شــماره ملــی 4284434969و بــه ســمت عضــو

گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم

 97/9/5شــورای شــعبه نهــم قطعیــت حاصــل کــرده اســت .بــه موجــب

پســر
نســبت:
ـبت12927:
شناســنامه:
شــماره
احمدعلــی
ـه غیــر
فرزنــد و بـ
حســین نسـ
ـدر:
نــام پـ

دیوارکشـی در زمینهـای کشـاورزی

ملــی  14008364030ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل

و راه انــدازی کارخانــه هــای تولیــد بــرق در داخــل و خــارج

پــدر:
دیگــرینــام
بجــار ســری
وراث -4نیلوفــر
متوفــی
نــدارد.
مهرپــرورورثــه
نامبــرده بــاال
از

و اصالحـی آن اسـت ،یـک فقـره

موجــود  -ثبــت محــدوده هــای معدنــی از طریــق ســامانه

دولتــی مقــرر بــه محکــوم علیــه مــی باشد.مشــخصات محکــوم علیــه :قاســم

ک ،ســفته،

کاربـری اراضـی زراعـی و بـاغ هـا

مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت نایــب رئیــس

می باشـد.

آقــای
خواهــد شوــد.
ـایــی صــادر
گواه
دیواریســت در  11قســمت بــه طــول  280/600متصــل

غیرمجـاز بـدون اخـذ مجـوز از جهـاد

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود کانــی کویــر مرکزی

از کشــور  -اخــذ و اعطــا نمایندگــی بــه کلیــه شــرکتها و

یــه اوراق و

و کارشناسـان ذیربـط ایـن مدیریـت

موسســات داخلــی و خارجــی  -مشــارکت در ســایر

نصـب تابلـو و عالئـم ،تنقیـه آبروهـا ،ایجاد دیوارهـای ضامن

28
ـش
ـی بـبخـ
اصلــ
ـروزفرعـ
73
شــده
ـح 11
توضیـاز
فرعــی
فرزنــد
ـاغ
ـک
ـیــی ت
مینائ
از بهـ
ـادروان
ـزا شـ
مجــه
داده ک
صــر وراثــت نمــوده و چنیــن

ارایـه موارد قانونی از سـوی مسـئولین

الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای فیــروز شــاهمرادی

طراحــی تحقیقاتــی اســتحصال فــرآوری تغلیــظ خردایــش

نمــوده و
بــهوراثــت
حصــر
خواســت گواهــی
در
از
کاســه 165/98
دادخواســت و
تهــران بشــرح

ایـن مدیریـت ،تصریـح کـرد :پس از

مصـرف آب درخانـه فرهنـگ گفـت:کارگاه

کلیــه عملیــات اکتشــاف اســتخراج تجهیــز و بهــره بــرداری

شــورا
ایــن
علــی از
42456
شناســنامه
از
صــادره
1368
فرزنــد متولــد
احمــد علــی
فرزنــد
0011616210

مسـتمر توسـط اکیـپ دهگردشـی

کشـاورزی مغایـر بـا قانـون حفـظ

و لکـه گیـری هـا اشـاره نمـود و ادامـه داد :ایمـن سـازی

مســاحت
بــه
زمینــی
اعــام
وســیله
بدیــن
متولــد 1373
ـروز
میگــرددفرزنــد بهـ
0017921597
ـنامه
ـماره شناسـ
ـتبــاغ دارای شـ
هیئـــک
مینائــی ت
ــره
ضــو

اشـاره بـه انجـام دهگردشـی هـای

اسـتان اصفهـان در صـدد اسـتقرار و افتتـاح

داخــل و خــارج از کشــور  -احــداث اجــرا و انجــام کلیــه امور

حصر ور
آگهیآگهی
اثتاثت
حصر ور
رونوشت

بـه چرخـه تولیـد بازگشـت.وی بـا

اصفهان با اشـاره به راه اندازی کارگاه مدیریت

و اخـذ اعتبـارات بـه جهـت تسـریع و تکمیـل پـروژه هـای

شــماره
حقگــوی
هاجــر
ـنامه
بــهشناسـ
ســراوانیـماره
ـری دارای شـ
ـرور بجار سـ
خانــمــا مهرپـ
محمدرض

و  200متـر مربـع از اراضـی کشـاورزی

مبنـی بـر اینکـه اقدامـات دیوارکشـی

راهســازی در کلیــه ســازمانها و وزارتخانــه هــا ادارات انجمــن

و نگهـداری پـل هـا از خواسـته هـاي مـردم شـريف اسـتان

شهرسـتان آمـل تخریـب و یـک هزار

وی گفت :به همین دلیل شرکت آب و فاضالب

و خدماتــی کســب وکار لــوازم و ماشــین آالت قطعــات

محورهای اصلی و فرعی از جمله خط کشـی ،آشـکار سـازی،

روسـتاهای زاغـده و بیشـه محلـه

عمومی و آموزش همگانی شـرکت آبفا اسـتان

هــا و مناقصــه هــای معدنــی  ،صنعتــی وتجــاری بازرگانــی

راهـداری ،پیگیـری و اخـذ و افزایـش قیـر جهـت روکـش

دیـوار کشـی در اراضـی کشـاورزی

عالقـه منـدان در کنـار بازدیـد از موزه اسـت.

در داخــل و خــارج از کشــور  -شــرکت در کلیــه مزایــده

وی بررسـی و رفـع مشـکالت اجرایـی پـروژه هـا و پیگیـری

آشـنا شـدند. .مدیرروابـط

کاربـری اراضی زراعـی و باغی 6 ،فقره

سـال متوالـی

درتاریــخ 1398/03/08بــه شــماره ثبــت  12493بــه شناســه

ساری،سـوادکوه محدوده دوآب –گدوگ ،سوادکوه شمالی ،بابل

شناســنامه
ـروز شــماره
بــهــدر :بهـ
مجموعــانــام پ
قســمتتــک بــاغ
ـین مینائــی
ـلمحمــد یاس
-4
تــر متوفــی
متصــل
243/4500
طــول
درـ 7
مدیرعامـ

حفـظ کاربـری اراضـی کشـاورزی و

در راسـتای مصـرف بهینـه آب ایـن مرکـزدر

مجلس شـورای اسلامی و تعامل دسـتگاههای مهـم خدمات

ت رئیــس

حسـین اسلامی گفـت :بـه منظـور

اسـتان اصفهـان نیز در ایـن بازدید گفت :هدف

فروگـذار نخواهـد کرد؛ خواسـتار حمایت همه جانبـه نمایندگان

دبســتان
متصــل بــه
طــول
قســمت بــه
بهــروز 2
در
دختــر متوفــی
 36/900نســبت:
4900616427
شناســنامه:
شــماره
ک بــاغ نــام پــدر:

جهـاد کشـاورزی مازنـدران ،سـید

سـوابق ارزشـمند تاریخی -فنی مهندسـی آب

شـد .عباسـعلی نجفـی در ایـن بازدید بـا تاکید بـر این مطلب

احدیـ
خــاردار
شــماره شــرقا :دیــوار و
بوســتان
کوچــه
معــاد
ســیم نســبت:
شناســنامه0017921597:
بهــروز
نــام وپــدر:
ـانتــک بــاغ
مینائــی
-لزهــره

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان

،جمعـی از فرهنگیـان و مدیـران دبیرسـتان ها

که این اداره کل برای توسـعه اسـتان از هیچ تالش وکوششـی

دیواریســت
در :بهــروز شــماره شناسـ بــه حــدود و
وـژگان مینائــی
دربمـ
شــماال-2 :
مشــخصات:ـر متوفــی
ـنامه 0017921600:نســبت :دختـ

متـر مربـع از اراضـی کشـاورزی ایـن

شهرسـتان بـه چرخـه تولید خبـر داد.

هـای سـازنده فرهنگـی حمایت مـی کند.

 ،روکـش آسـفالت و سـاماندهی بسـتر در محـدوده نیـز انجام

ـاد
معــ
مدرسبــه
ـب
ـوه جنـ
میانک
ـتای
روســ
ـومــش
مرحـتال
آدرس
ـت بـ
–ــر اس
منحص
عضــو الفــوت آن
ـمتورثــه حیــن
تــه و
ـام
ـاغ ن
ـی تــک
مینائـ
زهـــرا
ـه-1:

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان

آمـل از بازگشـت یـک هـزار و 200

اجـرای تبصـره  2مـاده  10قانون حفظ

روز احـداث گردیـد و راههـای دسترسـی طرفیـن  ،زیـر سـازی

ب رئیــس

آمل به چرخه تولید

کاهنـده مصـرف و کارگاههای متنوع آموزشـی

بـاال رسـتم قائمشـهر بـا دهنـه  12متـری بـه طـول  60متـر و

احدیــ
ن
ـه
زندگـبـ
کریــم
فرزنبــد
دیانس
 98/1/5س
مالکیــت
ـان بـ
ـی
ـدرود
ـاییخــود
دائمـــی
ـرتیپـگاه
درـ اقامتـ
ـهــخ
تاری
گیـ 2در
ـانشناســنامه
ـماره
ـب بــه ش
صیـ

از زمینهای کشاورزی

مدیـر روابـط عمومی و آمـوزش همگانی آبفای

عـرض  6متـر کـه بـر اثر سـیل تخریـب گردیـده بودظـرف 70

402
شــماره
ثبتــی
پــاک
مربــع بــه
متــر
خواســت
ـورا در
ایــن شـ
 226/3/98از
کاســه
18850000و بــه
ـادره از تهــران بشــرح دادخواســت

بازگشت 1200متر مربع

ایـن مرکـز میتوانـد نسـبت بـه معرفی آثـار و

جـاده ای در ايـن بازدیـد خاطرنشـان كـرد :تعمیـر و مرمت پل

شــاهمرادی

مازندران

سـالهای اخیر جمع بسـیاری ازاسـاتید دانشگاه

جـاده ای اسـتان مازنـدران  ،مدیـر کل راهـداری و حمل و نقل

غیر منقول مرحله اول
آگهی مز
اموالراثت
ایده حصر و
رونوشت
آگهی
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راعـی اعلام کـرد :سـازمان گنجینـه ملـی آب نهایـت همـکاری را با شـرکت

اصفهان تنها شهری در کشور است که
دارای خانه فرهنگ آب می باشد

پـس از  70روز تلاش شـبانه روزی راهـداران بـی ادعـا پـل

7

پیام
استان ها

تامیــن شــرکت بــا مســئولیت

و شناســه ملــی 14006683284
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع

عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1397/12/14تصمیمــات ذیــل

اتخــاذ شــد * :محــل شــرکت بــه

:اســتان زنجــان  ،شهرســتان ابهــر ،
بخــش مرکــزی  ،دهســتان حومــه

 ،روســتا نوریــن ،کوچــه فرعــی ،
جــاده ترانزیــت  ،پــاک  ، 0طبقــه

همکــف کدپســتی4561188791

انتقــال یافــت و در مرجــع ثبــت

شــرکت هــا وموسســات غیــر

تجــاری ابهر تحــت شــماره2597در
تاریخ1398/02/25بــه ثبت رســید.

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک
اســتان زنجــان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات

غیرتجاری ابهر (3271 )496082

زنــگان البــرز شــرکت ســهامی

و شناســه ملــی 10460078491

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ

 1397/10/22تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد * :محــل شــرکت

بــه :اســتان زنجــان  ،شهرســتان

زنجــان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر
زنجــان ،ســعدی وســط  ،خیابــان

آیــت الــه ســیدمحمود طالقانــی ،
کوچــه شــهید مهــدی طهماســبی

 ،پــاک  ، 30ســاختمان کیهــان ،

طبقــه ســوم  ،واحــد 29کدپســتی

4518639495انتقــال یافــت و مــاده

مربوطــه دراساســنامه اصــاح گردید.
اداره کل ثبــت اســناد و امــالک
اســتان زنجــان

اداره ثبت شرکت ها و موسسات

غیرتجاری زنجان (3273)496080

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

بدیــن وســیله اعــا

 18850000متــر مربـ

فرعــی از  11مجــزا ش

گیــان بــه مالکیــت س

آدرس تالــش – روس

بــه حــدود و مشــخ

در  2قســمت بــه ط

معــاد و کوچــه بوســ

در  7قســمت مجمو

بــه خانــه و محوطــه

حقیقــت جنوبــا :ســی

بــه بــاغ کیــوی و شـ

و دیواریســت در  11ق

بــه شــالیزار و ملــک

دیانســایی توقیفــی

توســط کارشــناس داد

هشــتصد و هشــتاد م

در مورخــه 98/04/17

از طریــق مزایــده (مر

تالــش بــه فــروش

کــه باالتریــن قیمــت

شــناخته شــده وفــق

مــی گــردد متقاضیـ

مزایــده از مــورد مزای

3272

آگهــی تغییــرات خیریــه رضــوان ســلطانیه موسســه غیــر تجــاری
بــه شــماره ثبــت  7و شناســه ملــی  14002875415بــه اســتناد

صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1397/10/29وباســتنادنامه

شــماره 2230/5014/98/11مــورخ 98/01/26فرماندهــی پلیــس
اطاعــات وامنیــت ســلطانیه تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد -1 :

آقــای محمــد حســن زمانــی باکدملــی  5899297638بعنــوان
رئیــس هیــات مدیــره  -2آقــای حســن صفــاری بــا کدملــی

 5899890630بعنــوان نائــب رئیــس هیــات مدیــره -3آقــای

مســعود زمانــی بــا کدملــی  5899311673بعنــوان خزانــه دار و
عضــو اصلــی هیئــت مدیــره  -4آقــای ناصــر نــوروزی بــا کدملــی

 5899320036بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره  -5آقــای
رضــا خالقــی بــا کدملــی  5899298790بــه ســمت عضــو اصلــی

هیئــت مدیــره بــرای مــدت دوســال انتخــاب شــدند - .آقــای
ناصــر نــوروزی بــرای مــدت  2ســال بعنــوان مدیرعامــل موسســه
انتخــاب شــد- .کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور بــا امضــای

مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره و در غیــاب وی بــا نائــب
رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر موسســه و همچنیــن کلیــه

نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهــر
موسســه معتبــر خواهــد بــود

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سلطانیه (3275 )496078

آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه فــوق  4/53دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگی 1656متــر مربــع بشــماره پــاک دوازده فرعــی از دو ه ـزار و
یکصــد و چهــل و ســه و دو هـزار و یکصــد و چهــل و نــه و دو هـزار و یکصــد و شــصت و هفــت
واقــع در آســتارا -غــرب کمربنــدی بخــش ســی و یــک گیــان کــه ســند آن ذیــل ثبــت و صفحــه
 98-9318دفتــر  64اداری بنــام مرحــوم محمــد نصیــر نیــا شــده اســت کــه حــدود و مشــخصات
آن بشــرح ذیــل مــی باشد:شــماال بطــول  73متــر مــرز مشــترک بــا پــاک ده فرعــی از دو هـزار
و یکصــد و چهــل و ســه و دو هـزار و یکصــد و چهــل و نــه و دو هـزار و یکصــد و شــصت و هفــت
اصلــی شــرقا بطــول  22/50متــر خندقیســت بــه جــاده کمربنــدی آســتارا  -جنوبــا بطــول 76/20
متــر خنــدق مشــترک بــا پــاک چهــار فرعــی دو هـزار و یکصــد و چهــل و چهــار غربــا بطــول 22
متــر مــرز مشــترک بــا پــاک دو هـزار و یکصــد و چهــل و ســه و دو هـزار یکصــد و چهــل و نــه و
دو هـزار و یکصــد و شــصت و هفــت تجمیعــی محمــد نصیــر نیــا حقــوق ارتفاقــی بــا حــق عبــور
از حــد اول شــرقی و بالعکــس و حقــا بــه طبــق نحــوه ملــی شــدن آبهــا در سراســر کشــور طبــق
نظــر کارشــناس رســمی ششــدانگ بــه مبلــغ شــش میلیــارد و شــصد و بیســت و چهــار میلیــون
ریــال ارزیابــی شــده کــه برابــر گ ـزارش مامــور اج ـرا ملــک مزبــور خالــی از ســکنه بــوده و هیــچ
کشــتی در انجــام نگرفتــه و فاقــد هــر گونــه اعیــان و امتیــازات مــی باشــد و پــاک فوق از ســاعت
 9الــی  12روز شــنبه مــورخ  98/4/29در ادراه ثبــت اســناد و امــاک واقــع در آســتارا -خیابــان
جمهــوری جنــب دادگســتری از طبــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد .مزایــده  4/53دانــگ مشــاع
از ششــدانگ پــاک فــوق از مبلــغ پنــج میلیــارد ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی
نقــدا فروختــه مــی شــود .الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب ،بــرق ،گاز اعم
از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیز
بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی
آن معلــوم شــده 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 وصــوف مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی
گــردد ،مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگـزار خواهــد شــد.

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا عباس نوروزی

آگهی مزایده ام

3277

دفتر اجرای احکام کی
بخشایی

روزنامه سیاسی – اجتماعی (عضو تعاونی مطبوعات کشور)

جامعه :نجمه سعیدی

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

محیطزیست :مجتبی پورحبیبی

مدیر مسوول و سردبیر :روح ا ...خدیشی

زنان :تیوا صمدیان

دبیر عکس :یاسر خدیشی

چهارشــنبه  22خــرداد 1398

توزیع:موسسه اطالعات ()02129999

چاپ تهران :ایرانیان ()02155275770

دیالوگ

چاپ کرمان :مهدوی
()03432134838

طنز :یاسر سیستانی نژاد

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

 021-77264000-1بازرگانی :مهال تشکری

سرپرستی استانها :خانم سلیمان زاده  021-44259139روابط عمومی :جمعه فرسنگی

تماس 021- ۸۸۰۱۹۸۴۶ :نمابر021-89776547:

نمایش

بره که… یه ویرونه بسازه از وجودش،
اونوقت از دل اون ویرونه یه نوری ،یه

09137642104

payamema_daily

09391999161

www.payamema.ir

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

عکس

مستند جدید مارتین اسکورسیزی
درباره «باب دیلن» ،خواننده و ترانهسرای

@payamema

@payamema

آییننامــه اخــاق حرفــهای پیاممــا:
www.payamema.ir/akhlagh
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اما آنجا نبودی

برنده نوبل ادبیات از فردا (چهارشنبه) در

کنسرت کوارتت زهی الوار

موسیقی

روزبه روزبهانی

از پاریس تا پرسپولیس در

تا  ۴تیر در گالری آتبین برپا است.

شبکه نتفلیکس و همزمان با اکران محدود در سینما رونمایی

شهرزاد

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان

نشانی :تهران -میدان سلماس  -خیابان فتحیشقاقی غربی -پالک  - ۱۲۴واحد  - ۱۵طبقه  ۵ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

آدم تو جنگ با خودش باید اونقدر پیش

امیدی ،یه جراتی ،جرقه می زنه.
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شــماره پیاپــی 1468

دنیای مجازی | پیام اقتصادی :

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

فرهنگسرای نیاوران  -سالن خلیج فارس -
 ۲۶خرداد  ٩٨به روی صحنه می رود.

میشود.

آگهی تجدید مناقصه

خواجوی کرمانی
جادوئی چون نرگس مستت به بیماری که دید
هندوئی چون طرهٔ پستت بطراری که دید

شـهرداری جوپـاردرنظـردارد اجـرای پروژه نگهداری فضای سـبزرا به شـرح منـدرج دراسـنادامناقصه طی مدت

در سواد شام تاری مشک تاتاری که یافت

یکسـال و بـا متـراژحـدود  ۸۵۰۰۰مترمربع روزانه و پروژه تنظیف و رفت و روب معابرشـهرو کارهای عمرانی محدوده شـهر

بر بیاض صبح صادق خط زنگاری که دید

را بـه شـرح مندرج دراسـناد مناقصه طی مدت یکسـال و با متراژتقریبـی روزانه 90000مترمربـع ازطریق برگزاری مناقصه

مردم آزاری و هر دم عزم بیزاری کنی

عمومـی بـه پیمانکاران واحد شـرایط واگذارنماید .لذا کلیـه پیمانکاران تایید صالحیـت شـده ازاداره کل کارواموراجتماعی

بیگناهی مردم آزاری و بیزاری که دید

دعـوت بـه عمـل می آید جهت خرید اسـناد مناقصـه ازتاریـخ 98/3/21تا تاریخ 98/3/27وجهت تسـلیم پیشـنهادات تا

چون ندارم زور و زر هم چارهٔ من زاریست

تاریـخ 98/3/28سـاعت  ۱۳بـه شـهرداری جوپاربه آدرس جوپارخیابان شـریعتی کوچه شـماره 1مراجعه نمایند.

بی زر و زوری بدین مسکینی و زاری که دید

درضمـن شـهرداری در رد یـا قبـول پیشـنهادات مختار اسـت و شـرکت کنندگان باید  5%سـپرده شـرکت در مناقصه

آنکه زو شمشاد را پای خجالت در گلست

بـه عنـوان ضمانـت شـرکت در مناقصه به صـورت ضمانتنامـه بانکی و یا وجه نقد واریزی به شـماره حسـاب سـپرده

راستی را زان صفت سروی بعیاری که دید

شـهرداری (مندرج در اسـناد) به همراه سـایر اسـناد تحویل نمایند بازگشـایی پیشـنهادات در سـاعت  ۱۰صبح مورخ

تا صبا شد دسته بند سنبل گلپوش او

98/3/29صـورت خواهـد پذیرفـت و در صورتـی که برنـدگان مناقصـه حاضربه انعقاد قـرارداد نشـوند ضمانتنامه آنها

کار او جز عنبر افشانی و عطاری که دید

بـه نفع شـهرداری ضبط خواهد شـد.

گفتمش بینم ترا مست و مرا ساغر بدست

رسانه درآینه تصویر

بدیهـی اسـت کـه هزینـه چـاپ آگهـی بـه عهـده برنـدگان مناقصه مـی باشـد و سـایر اطالعـات و جزئیات دراسـناد

گفت سلطانرا حریف رند بازاری که دید

مناقصـه مندرج اسـت.

قصد خواجو کرد و خونش خورد و برخاکش نشاند

شماره  ۳۱۷مجله «تجارت فردا» منتشر شد.

شهرداری جوپار

ای عزیزان هرگز از خونخواری این خواری که دید

شناسه اگهی 494599

آگهی مزایده عمومی شهرداری قلعه گنج

نوبت اول

شهرداری قلعه گنج درنظردارد به استناد مجوزشماره 5/286 :مورخه ۹۷/۱۲/18شورای اسالمی شهر ,نسبت به فروش  ۵۱قطعه اززمین های مسکونی خود با توجه به قیمت های کارشناسی پایه به شرح مشخصات ذیل ،ازطریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.
موقعیت ملک

ردیف

قطعه شماره

متراژ (مترمربع)

مبلغ پایه هرمتر

مبلغ کل (ریال )

1

119

300

350/000

105/000/000

31

2

120

300

350/000

105/000/000

32

53

3

121

300

350/000

105/000/000

33

54

300

4

122

3000

350/000

105/000/000

34

55

300

380/000

5

123

300

350/000

105/000/000

35

56

300

380/000

114/000/000

6

124

300

350/000

105/000/000

36

57

300

380/000

114/000/000

7

125

300

350/000

105/000/000

37

31

212

450/000

95/400/000

8

126

300

350/000

105/000/000

38

32

200

450/000

90/000/000

9

127

300

400/000

120/000/000

39

33

300

450/000

148/500/000

10

128

3000

400/000

120/000/000

40

34

300

450/000

148/500/000

11

129

300

350/000

105/000/000

41

35

300

450/000

148/500/000

12

130

300

350/000

105/000/000

42

36

280

450/000

126000000

13

1

310

400/000

124000000

43

37

236

450/000

106/200/000

14

2

387

400/000

153800000

44

38

200

450/000

90/000/000

15

3

477

400/000

190800000

45

39

300

450/000

148/500/000

16

4

300

450/000

135/000000

46

40

300

450/000

148/500/000

17

5

300

450/000

135/000000

47

157

300

500/000

150/000/000

18

141

300

400/000

120/000/000

48

161

3000

500/000

150/000/000

19

142

329

450/000

148/050/000

49

165

300

500/000

150/000/000

20

165

300

400/000

120/000/000

50

115

200

350/000

70/000/000

21

166

300

400/000

120/000/000

51

200

300

500/000

100/000/000

22

167

300

400/000

120/000/000

23

44

250

380/000

95/000/000

24

45

257/5

380/000

97/850/000

25

46

46

380/000

129200000

26

47

270

380/000

102/600/000

27

48

300

380/000

114/000/000

28

49

300

380/000

114/000/000

29

50

300

380/000

114/000/000

30

51

300

380/000

114/000/000

از قطعات تفکیکی آقای محمد
احمدی

خیابان امام (ره)

از قطعات تفکیکی آقای حمزه
احمدی

خیابان امام (ره)

از قطعات تفکیکی خانم فاطمه
احمدی

خیابان امام (ره)

ردیف

قطعه شماره

متراژ (مترمربع)

مبلغ پایه هرمتر

مبلغ کل (ریال )

52

3000

380/000

114/000/000

300

380/000

114/000/000

380/000

114/000/000
114/000/000

لـذا ازکلیـه متقاضیـان واجـد شـرایط دعوت بعمـل می آیـد جهـت بازدید از

فالح

خیابان چیل آباد

از قطعات تفکیکی آقای محمود
فالح

خیابان چیل آباد

از قطعات تفکیکی آقای مجتبی
احمدی

خیابان شهیدجالل انیس

از قطعات تفکیکی آقای محمد

حسن احمدی خیابان امام (ره)

 -۴هزینه چاپ آگهی مزایده برعهده برنده یا برندگان می باشد.

نقشـه ها ،موقعیت امالک ،دریافت وتحویل اسـناد مزایده ازتاریـخ (درج این

 -۵بـه پیشـنهادات مخـدوش ،مبهـم ،ناقـص بـه هیـچ وجـه ترتیب اثـرداده

نمایند.

 -۶پیشـنهاد دهنـدگان مـی بایسـت قیمـت پیشـنهادی خـود را در پـاکات

اگهـی)  98/3/22لغایـت  98/4/6بـه واحد امورقراردادهای شـهرداری مراجعه

از قطعات تفکیکی آقای محمود

موقعیت ملک

سایرشرایط:

نخواهد شـد.

سربسـته ،از تاریـخ درج آگهـی تـا پایـان وقـت اداری تاریـخ ۹۸/۴/6تحویـل

 -۱شـرکت کننـدگان بایسـتی  ۵درصـد مبلـغ پیشـنهادی خـود را بـه صـورت

دبیرخانـه شـهرداری نماینـد.

 0105606769009نـزد بانـک ملـی بـه نام شـهرداری قلعـه گنج ،واریـزنمایند.

شـهرداری ضبط خواهد شد.

 -۳شهرداری دررد یا قبول کلیه پیشنهادات مختاراست

شـهردار می باشد.

ضمانـت نامـه بانکی(اسـناد خزانـه) یـا واریـز وجـه بـه حسـاب جـاری
 -۲شرکت درمزایده برای عموم آزاداست.

 -۷چنانچـه نفـرات برنده حاضربـه انعقاد قـرارداد نگردند ،سـپرده آنان به نفع

 -۸بازگشـایی پـاکات درمورخـه  98/4/9راس سـاعت  ۱۰صبح ،درمحل دفتر

قاسم احمدی شهردارقلعه گنج

