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سرکار خانم بیگنه
ریاست محترم اداره ارتباطات و اطاع رسانی 

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
انتصــاب شایســته شــما را بــه ســمت ریاســت اداره ارتباطــات و 
اطــاع رســانی اداره کل راه و شهرســازی اســتان کرمــان تبریــک 

عــرض نمــوده و برایتــان آرزوی ســربلندی وموفقیــت داریــم

از طرف روز نامه پیام ما

هزینه وام مسکن 1.5 میلیون ارزان  شد
از آنجاکـه بـازار مسـکن بـه دلیـل رشـد فزاینـده قیمت هـا و 
تـوان مالـی کـم طبقـه متوسـط و متوسـط رو بـه پاییـن 
جامعـه در رکـود به سـر مـی برد، اوراق تسـهیالت مسـکن با 
کمبـود تقاضـا روبـرو شـده و قیمتـش کاهش یافته اسـت؛ 
بـه طوریکـه هزینـه وام مسـکن بـرای زوجیـن یـک و نیـم 
 میلیـون تومـان طـی چنـد روز اخیـر کاهـش یافتـه اسـت.
به گزارش ایسـنا، کاهش تقاضا در بازار مسـکن سـبب شـده 
مشـتریان اوراق تسـهیالت مسـکن نیـز بـه مراتـب کمتـر از 
گذشـته شـوند و قیمـت ایـن اوراق در فرابورس ایـران با افت 
روبـرو شـود؛ بـه طـوری کـه بسـیاری از نمادهـای ایـن گروه 
 امـروز در قیمـت حـدود ۴۴ هـزار تومـان داد و سـتد شـدند.
در ماه هـای گذشـته بـا افزایش قیمـت ارز قیمـت واحدهای 
مسـکونی بـه شـدت بـا رشـد مواجـه بـوده و مـردم عـادی 
تـوان خریـد واحدهـای مسـکونی را تـا حـدود زیـادی از 
اوراق  در  تقاضـا  بـه کاهـش  ایـن موضـوع  دادنـد.  دسـت 
تسـهیالت مسـکن دامـن زده و سـبب شـده قیمـت ایـن 
اوراق کاهـش یابـد امـا ایـن کاهـش هزینـه بـرای مـردم 
چراکـه  نـدارد،  چندانـی  فایـده  نشـین ها  اجـاره  و  عـادی 
قیمت هـا در بـازار مسـکن آنچنـان باالسـت کـه حتـی بـا 
نمی رسـد. مسـکن  خریـد  بـه  عـادی  افـراد  زور  هـم   وام 
بانـک  مسـکن  تسـهیالت  اوراق  قیمـت  کـه  طـوری  بـه 
مسـکن اسـفند ۱۳۹۶ تـا خـرداد ۱۳۹۸ در حـدود قیمـت 
۴۴ تـا ۴۵ هـزار تومـان بـود. برخـی از نمادهای رو بـه اتمام 
 سـر رسـید نیـز ۳۵ و ۳۹ هـزار تومـان داد و سـتد شـد.

در ادامـه ایـن گـزارش بـه هزینـه وام مسـکن بـرای اقشـار 
توجـه  بـا  ایـن گـزارش  در  می پردازیـم.  جامعـه  مختلـف 
اوراق ۴۴ هـزار تومانـی، هزینـه وام  بـه میانگیـن قیمـت 
می کنیـم. محاسـبه  مختلـف  اقشـار  بـرای  را   مسـکن 
زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن 
باید ۲۰۰ برگه تسـهیالت مسـکن خریـداری کننـد. آن ها باید 
هشـت میلیـون و ۸۰۰ هـزار تومـان صـرف خریـد ایـن ۲۰۰ 
برگ هـا کنند. به این مبلغ با احتسـاب ۲۰ میلیـون تومان وام 
جعاله که بابت خرید آن باید ۴۰ برگ تسـه خریداری شـود، 
یـک میلیـون و ۷۶۰ هزار تومان اضافه می شـود. در نتیجه در 
مجمـوع بایـد برای دریافـت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسـکن 
حـدود ۱۰ میلیـون و ۵۶۰ هـزار تومـان صرف شـود. همچنین 
زوج هـای غیـر تهرانی که در شـهرهایی بـا جمعیت بیش تر از 
۲۰۰ هـزار نفـر جمعیـت زندگی می کننـد، می توانند تا سـقف 
۸۰ میلیـون تومـان وام بگیرنـد کـه بـرای گرفتـن ایـن مبلـغ 
بایـد ۱۶۰ ورق بهـادار خریـداری کننـد و بـا ایـن حسـاب باید 
حـدود هفـت میلیون تومـان بابت خریـد ایـن اوراق بپردازند 
کـه با احتسـاب یـک میلیـون و ۷۶۰ هزار تومان بـرای خرید 
اوراق وام جعالـه در مجمـوع بـرای دریافـت وام ۱۰۰ میلیـون 
 تومانـی باید هشـت میلیون و ۸۰۰ هـزار تومان پرداخت کنند.

عالوه بر این، زوج های سـاکن در سـایر شـهرهای با جمعیت 
زیـر ۲۰۰ هـزار نفـر می تواننـد برای گرفتـن ۶۰ میلیـون تومان 
وام مسـکن ۱۲۰ بـرگ بهـادار خریـداری کننـد کـه بایـد پنـج 
بپردازنـد.  اوراق  خریـد  بابـت  تومـان  هـزار  و۲۸۰  میلیـون 

همچنیـن بـرای دریافـت ۲۰ میلیـون تومـان دیگر بابـت وام 
جعالـه نیـز بایـد یـک میلیـون و ۷۶۰ هـزار تومـان پرداخـت 
کننـد کـه در مجمـوع بـرای وام ۸۰ میلیـون تومانـی، حـدود 
 هفـت میلیـون تومـان از سـوی زوجیـن باید پرداخت شـود.
تـا سـقف ۶۰ میلیـون  نیـز می تواننـد  تهرانـی  مجردهـای 
تومـان و غیـر زوج هایـی کـه در مراکـز اسـتان های بـاالی 
۲۰۰ هـزار نفـر جمعیـت دارنـد تـا سـقف ۵۰ میلیـون تومـان 
تـا  مناطـق  سـایر  در  سـاکن  زوج هـای  غیـر  نهایـت  در  و 
بـه  کـه  کننـد  دریافـت  وام  تومـان  میلیـون   ۴۰ سـقف 
اوراق  بهـادار  بـرگ  و ۸۰  بایـد ۱۲۰، ۱۰۰  کـدام  هـر  ترتیـب 
 تسـهیالت مسـکن را از فرابـورس ایـران خریـداری کننـد.
بـا ایـن حسـاب مجردهـای تهرانـی بایـد بـرای خریـد ایـن 
اوراق ۵ میلیـون و۲۸۰ هـزار تومـان، افـراد سـاکن در مراکـز 
اسـتان بـاالی ۲۰۰ هـزار نفـر جمعیـت مبلـغ چهـار میلیـون و 
۴۰۰ هـزار تومـان و افـراد گـروه سـوم مبلـغ سـه میلیـون و 
۵۲۰ هـزار تومـان پرداخـت کننـد. البتـه در صـورت تمایـل 
بـرای دریافـت وام ۲۰ میلیـون تومانـی جعالـه بایـد مبلـغ 
بپردازنـد. هـم  دیگـر  تومـان  هـزار   ۷۶۰ و  میلیـون   یـک 

بـورس  فـرا  در  معاملـه  قابلیـت  مسـکن  تسـهیالت  اوراق 
ایـران را دارد و ارزش اسـمی هـر بـرگ پنـج میلیـون ریـال 
اسـت. مـدت اعتبـار اوراق تسـه حداکثـر تـا دو دوره شـش 
ماهـه قابـل تمدیـد اسـت. ایـن اوراق بـا توجـه بـه این کـه 
 چقـدر تـا زمان اعتبـارش باقی مانـده، قیمت متفاوتـی دارد.
در صورتـی کـه مـدت اعتبـار ایـن اوراق بـه اتمـام رسـیده و 
دارنده اوراق از تسـهیالت آن استفاده نکند، نماد معامالتی آن 
متوقـف خواهـد شـد و وجوه پرداختـی دیگر به دارنـده اوراق 

بازپرداخـت نخواهد شـد.
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برگــزاری دو نشســت »شــانگهای« و »ســیکا« در قرقیزســتان 
و تاجیکســتان در ســایه تنش هــای جــاری و حضــور رئیــس 
جمهــور کشــورمان در ایــن دو نشســت فرصــت مناســبی بــرای 
ــه ای  ــش منطق ــر تن ــا در شــرایط پ ــود ت ــوری اســالمی ب جمه
و بین المللــی بتوانــد بــا برخــی از همســایگان، کشــورهای 
ــو  ــی و گفت وگ ــه رایزن ــترک المنافع ب ــزی و مش ــیای مرک آس

بنشــیند.
رئیــس جمهــور بــه منظــور شــرکت در نشســت ســازمان 
همکاریهــای شــانگهای کــه بــا حضــور ســران ۱۱ کشــور از جملــه 
ــد و  ــن، قزاقســتان، ازبکســتان، هن تاجیکســتان، روســیه، چی
پاکســتان در قرقیزســتان برگــزار شــد، بــه بیشــکک پایتخــت 
ایــن کشــور ســفر کــرد. نشســتی کــه عــالوه بــر حیث ســازمانی 
ــرای  ــران در آن، ب ــم ای ــت دای ــی عضوی ــه ای و بررس و منطق
ــای دو  ــی داشــت و فرصــت دیداره ــت فراوان کشــورمان اهمی
جانبــه بــا ســران کشــورها را فراهــم کــرد. مقصــد دوم رئیــس 
جمهــور ســفر بــه تاجیکســتان و شــرکت در پنجمیــن کنفرانــس 
ــه  ــود. ســفر ب ــاد ســازی در آســیا، »ســیکا« ب ــادل و اعتم تع
ــور  ــط دو کش ــردی در رواب ــک دوره س ــد از ی ــتان بع تاجیکس
بــه علــت برخــی از ســوء تفاهمــات صــورت گرفــت کــه همیــن 

ــدان کــرد. موضــوع اهمیــت ایــن ســفر را دو چن
ــع در  ــترک المناف ــورهای مش ــزی و کش ــیای مرک ــت آس اهمی
ــت  ــا تقوی ــت، ام ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــران ب ــایگی ای همس
روابــط بــا ایــن کشــورها و حــوزه پیرامونــی در شــرایط حســاس 
ــته  ــش از گذش ــران بی ــرای ای ــی ب سیاســی و اقتصــادی کنون
ــتقالل  ــوروی و اس ــی ش ــس از فروپاش ــود. پ ــاس میش احس
کشــورهای آســیای مرکــزی و قفقــاز نفــوذ سیاســی و اقتصادی 
مــا در ایــن کشــورها همــواره بــا شــدت و ضعــف برخــوردار بــوده 
ــی کســب  ــد در برخــی دوره هــا موفقیــت های اســت؛ هــر چن
ــن  ــش از ای ــران بی ــالمی ای ــوری اس ــا جمه ــت، ام ــده اس ش
ــادی و  ــی، اقتص ــکاری سیاس ــای هم ــیل ه ــت و پتانس ظرفی
امنیتــی بــا ایــن کشــورها داشــته اســت کــه متاســفانه بــه دیــد 
ــه آن نگریســته نشــده اســت و از  کارشناســانه و تخصصــی ب
آنهــا بــه طــور ویــژه اســتفاده نشــده اســت. در دولتهای گذشــته 
روابــط بــا ایــن کشــورها بــه ســردی گراییــد و فصــل پــر تنشــی 
را بــه خــود دیــد. بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم هــم هــر 
چنــد موفقیتهایــی حاصــل شــد و حتــی بیشــکک قرقیزســتان 
اولیــن ســفر خارجــی روحانــی در قامــت رئیــس جمهــور ایــران 
بــود و اولیــن دیدارهــای دو جانبــه را بــا ســران ایــن کشــورها 
داشــت، امــا در ایــن دولــت هــم بیشــتر دیپلماســی و توجــه 
کشــور بــه ســمت حــل و فصــل پرونــده هســتهای و حصــول 
ــه ایــن ســمت و ســو  برجــام انجامیــد و سیاســت خارجــی ب

رفــت.
ــا  ــه ای ب ــازمان منطق ــک س ــانگهای ی ــکاری ش ــازمان هم س
رویکــرد سیاســی و امنیتــی و همــکاری هــای اقتصــادی اســت 
کــه در ۱۵ ژوئــن ســال ۲۰۰۱ میــالدی توســط قزاقســتان، چیــن، 
قرقیزســتان، روســیه، تاجیکســتان و ازبکســتان تأســیس شد. 
ــه  ــتان ب ــد و پاکس ــتان هن ــت در قزاقس ــن نشس در هفدهمی
عضویــت کامــل ایــن ســازمان پذیرفته شــدند. اکنــون جمهوری 
ــالروس اعضــای  ــران، افغانســتان، مغولســتان و ب اســالمی ای
ــود را  ــداف خ ــن ســازمان اه ــن ســازمان هســتند. ای ــر ای ناظ
ــه  ــه در زمین ــزی از جمل ــیای مرک ــی در آس ــای امنیت همکاریه
ــی  ــه و افراطگرای ــا تروریســم، جنبشــهای جداییطلبان ــارزه ب مب
مذهبــی اعالم داشــته اســت و همــواره از سیاســتهای چندجانبه 
ــی  ــه گرای ــک جانب ــتهای ی ــالف سیاس ــت و برخ ــی حمای گرای
برخــی کشــورهای فــرا منطقهــای عمــل کــرده اســت.در شــرایط 
ــکا  ــی آمری ــه گرای ــتهای یکجانب ــا سیاس ــه ب ــه منطق ــی ک فعل
رو بــه رو اســت ســازمانهای منطقــه ای و سیاســت هــای 
چندجانبــه گرایــی بــرای پیشــبرد اهــداف منطقهــای و جهانــی 
میتوانــد نفــش مهمــی ایفــا کننــد. همانطــور کــه رئیــس جمهور 
پیــش از تــرک تهــران بیــان کــرد امــروز مســأله امنیــت چــه در 
ــه و  منطقــه بســیار حســاس خلیــج فــارس، چــه در خاورمیان
چــه در کل آســیا و جهــان بــرای مــا اهمیــت خــاص و ویژهــای 
دارد و تــالش ایــران همــواره در راســتای حراســت و حفاظــت از 

صلــح و امنیــت منطقــه بــوده اســت.
در ســازمان منطقهــای شــانگهای کشــورهای مهمــی نظیــر 
روســیه و چیــن حضــور دارنــد کــه روابــط دو جانبــه ایــران بــا 
ایــن دو کشــور دارای اهمیــت بســیار زیــادی اســت. عــالوه بــر 
اینکــه هــر دو کشــور عضــو کشــورهای ۱+۴ هســتند، همچنیــن 
ــاط  ــه ارتب ــند ک ــز میباش ــت نی ــورای امنی ــم ش ــای دائ از اعض
ــور دو  ــه روســای جمه ــا و برگــزاری نشســتهای دو جانب ــا آنه ب
کشــور در اوج حساســیتهای بیــن المللــی بــر علیــه ایــران گام 
ــام و  ــاع از برج ــه، دف ــح جویان ــدگاه صل ــن دی ــی در تبیی مهم
ــد.  ــه حســاب مــی آی ــگاه کشــورمان ب ــم جای تقویــت و تحکی
عــالوه بــر دیــدار بــا ســران کشــورهای چیــن و روســیه رئیــس 
جمهــور دیدارهــای دو جانبهــای نیــز بــا رئیــس جمهــور ترکیــه، 
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ما را در تلگرام 
27 تا 39دنبال کنید

محیط بانان می توانند سالح حمل کنند
پس از دو سال انتظار الیحه حمایت از محیط بانان در مجلس تصویب شد

طـرح احـداث سـد باغـان بـر روی رودخانـه »مند« 
واکنش های متفاوتی در پی داشـته؛ از یکسـو باعث 
ایجـاد موجـی از نگرانـی در بیـن مردم، کشـاورزان و 
فعاالن محیط زیسـت شهرسـتان دشـتی شـده و از 
سـوی دیگر مسـووالن و مجریان طرح معتقدند این 
سـد اهمیـت صنعتـی دارد و باعـث ایجـاد یک منبع 
 پایـدار آبـی بـرای منطقـه و کشـاورزان خواهـد شـد.
و کشـاورزان  محیط زیسـت  فعـاالن  حالـی کـه  در 
شهرسـتان دشـتی نسـبت بـه احـداث سـد باغـان 
نگراننـد و بـه آن واکنـش منفـی نشـان می دهنـد 
ولـی مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان بوشـهر نظـر 
مسـاعدی در ایـن زمینـه دارد و آن را بـه نفـع مـردم 

می دانـد. منطقـه 

4

3

سه محور وزارت 
صمت برای مقابله 

با کم آبی اعالم شد
معاون وزیر صمت از تعریف 

سه محور اساسی در این 
وزارت خانه برای بحران کم آبی 
خبر داد و افزود: با یک زمان 
بندی مشخص این سه محور 

را عملی خواهیم کرد.

25 اقامتگاه بوم گردی 
دراستان بوشهر فعال 

شده است
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان 

بوشهر گفت: 25 اقامتگاه بوم گردی 
در این استان راه اندازی شده که از 
این شمار 10 اقامتگاه در شهرستان 

دشتی فعال است.
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یادداشت  مهمان
فاطمه سرلک
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 مدیرکل محیط زیست استان 
بوشهر: مهمترین برنامه درباره سد 
باغان، تامین حداقل  حق آبه زیست 
محیطی رودخانه »مند« است

 مجریان احداث 

سد باغان متعهد به 

تامین حق آبه هستند

2

45 و

مرمت مسجد جامع 
عتیق قزوین

مرحله جدید مرمت مسجد جامع عتیق 
قزوین آغاز شد

سخنگوی وزارت خارجه:

گام دوم کاهش تعهدات 
 برجام  را محکم تر برمی داریم

امیــر قطــر و برخــی دیگــر از مقامــات کشــورها 
ــت  ــت فرص ــا توانس ــن دیداره ــه ای ــت ک داش
مناســبی بــرای ایــران فراهــم کنــد تــا در ســایه 
ــن  ــتهای و همچنی ــق هس ــه تواف ــع ب آن راج
خنثــی ســازی تنــش آفرینیهــای آمریــکا 
علیــه ایــران قــدم بــردارد و بــه تعمیــق روابــط 
ــردازد؛  ــه بپ ــن هزین ــا کمتری ــه خــود ب دو جانب
چــرا کــه عمومــا تنهــا برگــزاری یــک دیــدار دو 
ــل  ــه قاب ــان و هزین ــد صــرف زم ــه نیازمن جانب
ــهای  ــیه اجالس ــا در حاش ــت، ام ــی اس توجه
ایــن چنینــی کشــورها میتواننــد نــه تنهــا یــک 
ــم  ــدار مه ــن دی ــه چندی ــه بلک ــدار دوجانب دی

داشــته باشــند.
دســتگاه  رئیــس  ظریــف  جــواد  محمــد 
دیپلماســی کشــورمان چنــدی پیــش در گفتگو 
بــا یکــی از رســانههای بیــن الملــل از اصطــالح 
سیاســتهای  بــه  و  بــرد  نــام  »گــروه ب« 
امریکایــی و ســران برخــی کشــورهای منطقــه 

ــرد. ــاره ک ــورمان اش ــه کش ــه علی خاورمیان
ب«  »گــروه  امورخارجــه  وزیــر  بــه گفتــه 
متشــکل از بنیامیــن نتانیاهــو، نخســت وزیــر 
ــت  ــاور امنی ــون مش ــتی، بولت ــم صهیونیس رژی
ملــی آمریــکا، بــن ســلمان ولیعهد عربســتان و 
بــن زائــد ولیعهــد امــارات همــواره بــرای ایجــاد 
ــالش  ــه ت ــی در منطق ــری نظام ــش و درگی تن
میکننــد و بــه دنبــال تحمیــل جنــگ بــر ایــران 
ــه  ــر علی ــه ب ــدی ک ــه بن ــن جبه ــتند.با ای هس
ایــران ایجــاد شــده اســت اینگونــه نشســتها و 
ــزار  ــا اســتفاده از اب ــا ب دیدارهاســت کــه در آنه
دیپلماســی عمومــی میتــوان در درجــه اول 
دنیــا و بعــد از آن همســایگان خــود را متوجــه 
آن کنیــم کــه ایــران نــه تنهــا جنگطلب نیســت، 
ــناریویی را  ــن س ــوان چنی ــچ عن ــه هی ــه ب بلک

ــد. ــال نمیکن دنب
لــذا در ایــن شــرایط و در فضــای تنــش آلــود 

ــه  ــا ک ــه تریبونه ــن اینگون ــرار گرفت ــی از ق کنون
ــران گذاشــته  ــوری اســالمی ای ــار جمه در اختی
اســتقبال کــرد و تالشــهای  بایــد  میشــود 
دولــت ایــران در اجــرای دیپلماســی عمومــی و 
تــالش بــرای حفــظ دیپلماســی در برون رفــت 
مــورد  راســتا  ایــن  در  بحــران  از وضعیــت 
ــگاه  ــد و ن ــن دی ــا ای ــرد. ب ــرار میگی ــی ق ارزیاب
ــانگهای  ــر ش ــت اخی ــه نشس ــم ب ــر بخواهی اگ
ــم شــاید موضــوع  ــد بگویی ــم بای ــگاه بیندازی ن
ایــن  در  ایــران  دائــم  عضویــت  پیگیــری 
ــدف  ــت و ه ــر اولوی ــت اخی ــازمان در نشس س
ثانویــه بــرای ایــران محســوب میشــد و اینگونه 

ــماریم. ــد برش ــرای آن بای ــتاوردها را ب دس
ــداف و  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــر ب ــوی دیگ از س
سیاســتهای مدنظــر در حــوزه سیاســت خارجی 
و دیپلماســی ســردی روابــط و ســوءتفاهم 
ــت  ــر اس ــم بهت ــایه ه ــک همس ــا ی ــی ب حت
کــه برطــرف شــود و بــه ســوی عــادی ســازی 
بــرود. کمــک بــه برطــرف کــردن ســو تفاهمــات 
تقریبــا چهارســاله میــان ایــران و تاجیکســتان 
ــا »امــام علــی رحمــان اف« رئیــس  ــدار ب و دی
جمهــور ایــن کشــور یکی دیگــر از دســتاوردهای 
ــط  ــوده اســت. رواب ــای ب ایــن نشســت منطقه
تهــران و دوشــنبه بنــا بــه دالیلــی و بــه وجــود 
ــهایی  ــا تنش ــات ب ــوء تفاهم ــی س ــدن برخ آم
ــی از  ــانهها حاک ــه نش ــت ک ــوده اس ــراه ب هم
روابــط دو کشــور اســت و  یــخ  شکســتن 
رئیــس جمهــور هــم در نشســت »ســیکا« 
ــرد.  ــدار ک ــود دی ــتانی خ ــای تاجیکس ــا همت ب
اگــر چنیــن مالقاتهایــی همــواره جریــان یابــد، 
فرصــت خوبــی بــرای تنــش زدایــی و تقویــت 
مناســبات دوجانبــه بویــژه بــرای ایــران اســت؛ 
آن هــم در زمانــی کــه داشــتن تنــش حتــی بــا 
یــک کشــور دردسرســاز اســت و بایــد بــر شــمار 

ــود./خبرآنالین ــزوده ش ــران اف ــتیبانان ای پش
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به همراه متحدانمان با تحریم های آمریکا علیه ایران مقابله می کنیمپیام خبر
معاون وزیر امورخارجه روسیه تحریم های آمریکا علیه ایران را غیرقانونی دانست.به گزارش ایلنا به نقل از تاس،»سرگئی 
ریابکوف«معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران گفت: 
تحریم های آمریکا علیه ایران بسیار خطرناک و غیرقانونی به حساب می آید. ترامپ با این تصمیم ها تنش در خاورمیانه 
را تشدید می کند.وی در ادامه افزود: ما و متحدانمان با تحریم های آمریکا علیه ایران مقابله می کنیم.
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محیط بانان می توانند سالح حمل کنند
پس از دو سال انتظار الیحه حمایت از محیط بانان در مجلس تصویب شد

با موافقت نمایندگان، محیط بانان از بیمه عمر و امکان حمل ساح برخوردار شدند

نماینــدگان در نشســت علنــی نوبــت 
تیرمــاه(   ۳ دیروز)دوشــنبه،  عصــر 
ــک  ــاده ی ــس شــورای اســالمی، م مجل
ــه ای از  ــی و بیم ــت قضای ــه حمای الیح
مامــوران یــگان حفاظــت دســتگاه هــای 
ــق، ۲ رأی  ــا ۱۵۴ رأی مواف ــی را ب اجرای
مخالــف و ۴ رأی ممتنــع از مجمــوع 
ــی  ــن علن ــر در صح ــده حاض ۱۹۸ نماین

ــاندند. ــب رس ــه تصوی ــس ب مجل
بــه موجــب مــاده یــک؛ مامــوران یــگان 
حفاظــت دســتگاه هــای اجرایــی از 
جملــه محیــط زیســت و منابــع طبیعــی 
کــه در چهارچــوب دســتورالعمل تشــکیل 
یــگان هــای حفاظــت در دســتگاه هــای 
خــاص  ضابــط  و  تســلیح  اجرایــی 

قضایــی محســوب مــی شــوند از حیــث 
ــای  ــوولیت ه ــف و مس ــف، وظای تکالی
کیفــری و مدنــی ناشــی از بــه کارگیــری 
ــت  ــف و ماموری ــام وظای ــالح در انج س
ــون  ــود مشــمول قان ــازمانی خ ــای س ه
ــای  ــری ســالح توســط نیروه ــه کارگی ب
مســلح در مــوارد ضــروری مصــوب  ۱۸ 
ــتگاه  ــتند. دس ــال ۷۳ هس ــاه س دی م
اجرایــی مربوطــه نیــز از حیــث تکالیــف 
خــود در قبــال مامــوران مذکــور از جملــه 
ــارات در  ــران خس ــه و جب ــت دی پرداخ
ــور  ــون مذک ــمول قان ــرر، مش ــوارد مق م

اســت.
نماینــده  ذوالقــدر«  فاطمــه  »ســیده 
ــب  ــه تصوی ــاره ب ــا اش ــران ب ــردم ته م

الیحــه حمایــت از محیــط بانــان و جنگل 
بانــان، عنــوان کــرد: در ایــن الیحــه نــگاه 
ویــژه ای بــه حمایــت از محیــط بانــان و 
رفــع مشــکالت ایــن پاســداران طبیعــت 
ــده مــردم تهــران در  شــده اســت. نماین
مجلــس افــزود: مشــکالت و معضالتــی 
بانــان  بانــان و جنــگل  کــه محیــط 
ــه  ــورد توج ــه م ــن الیح ــتند در ای داش
ــکالت  ــه مش ــد ب ــه بای ــت ک ــرار گرف ق
و  حــوادث  عمــر،  بیمــه  معیشــتی، 
و  ســالح  حمــل  امــکان  همچنیــن 
ایــن  مدنــی  و  قضائــی  مســوولیت 
ــرد. عضــو فراکســیون  ــزان اشــاره ک عزی
پایــدار  توســعه  و  زیســت  محیــط 
ــت  ــن دول ــادآور شــد: بنابرای ــس ی مجل

آســیب های  برابــر  در  اســت  مکلــف 
ــط  ــی محی ــات احتمال ــی از تعارض ناش
بانــان و همچنیــن جبــران خســارات 
ــی، ضــرر  ــات جان ــال صدم ــی در قب مال
ــام  ــتای انج ــه در راس ــی ک ــان مال و زی
ــت  ــی شــوند، حمای ــل م ــه متحم وظیف

ــد. کن

پیش بینی پوشش بیمه ای 
برای محیط بانان 

رئیــس   » تابــش  رضــا  محمــد   «
فراکســیون محیــط زیســت مجلــس 
ــون حمایــت  ــه تصویــب قان ــا اشــاره ب ب
ــان گفــت:  ــان و محیــط بان از جنــگل بان
ــاالی  ــا اکثریــت قاطــع و ب ــدگان ب نماین
ــه رأی  ــن الیح ــاد ای ــه مف ــد ب ۹۰ درص
دادنــد. ایــن الیحــه چندین ســال اســت 
ــق فراکســیون محیــط زیســت و  از طری
کمیســیون های قضایــی و کشــاورزی 
ــه  ــک مطالب ــه ی ــد و ب ــری می ش پیگی

ــود. ــده ب ــل ش ــق تبدی ــه ح ب
وی اضافــه کــرد: بالــغ بــر ۱۰۰ محیــط بان 
ــان طــی ســال های گذشــته  ــگل ب و جن
ــکارچیان  ــت، ش ــت از طبیع ــرای صیان ب
غیرقانونــی و متعرضیــن بــه طبیعــت بــه 
شــهادت رســیدند و از کمتریــن حمایــت 
قانونــی بــی بهــره بودنــد. آنهــا گاهــی بــا 
ــه  ــای وظیف ــت ایف ــدام در جه وجــود اق
محکــوم بــه قصــاص و محکــوم بــه 
اعــدام می شــدند یــا مجبــور بودنــد دیــه 
ســنگینی پرداخــت کننــد کــه بــا تصویب 
ایــن قانــون خیلــی از آنهــا نجــات پیــدا 
ــط  ــیون محی ــس فراکس ــد. رئی می کنن
زیســت ادامــه داد: ایــن الیحــه کــه 
ــت از  ــوان حمای ــه عن ــن ب ــش از ای پی
ــرح  ــان مط ــگل بان ــان و جن ــط بان محی

بــود نامــش بــه الیحــه حمایــت قضایــی 
ــت  ــگان حفاظ ــوران ی ــه ای از مأم و بیم
دســتگاه های اجرایــی تســری پیــدا 
کــرد کــه بــر ایــن اســاس ایــن مأموریــن 
ــت و  ــط زیس ــوران محی ــژه مأم ــه وی ب
ــی  ــت قانون ــورد حمای ــی م ــع طبیع مناب
قــرار می گیرنــد و هنگامــی کــه ضرورتــًا 
ناچــار بــه اســتفاده از ســالح بــرای 
ــای  ــه عرصه ه ــن ب ــا متجاوزی ــه ب مقابل
ــری  ــمول بکارگی ــتند مش ــی هس طبیع
مســلح  نیروهــای  توســط  ســالح 
می شــوند. یعنــی مجــاز بــه اســتفاده از 
ســالح خواهنــد بــود. همچنیــن اگــر در 
ایــن فرآینــد تعقیــب و گریــز بــا مشــکل 
مواجــه شــدند حمایــت قانــون را دارنــد 
و قانــون دســتگاه اجرایــی ذیربــط آنــان 
را بــه پرداخــت دیــه و جبــران خســارت 
ــش  ــد. تاب ــف می کن ــده موظ ــان دی زی
بــا اشــاره بــه تکلیــف دســتگاه اجرایــی 
ــوت، از  ــال ف ــان در قب ــه کارکن ــه بیم ب
ــوادث  ــو و ح ــص عض ــی، نق کار افتادگ
تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه ایــن قانــون 
خانــواده ایــن افــراد کمتــر دچــار مشــکل 
و دغدغــه می شــوند و خســارات نیــز 

جبــران می شــود.
ــا  رئیــس فراکســیون محیــط زیســت ب
اشــاره بــه پیــش بینــی پوشــش بیمه ای 
بــرای مشــموالن ایــن قانــون اضافــه کرد: 
در برخــی مــوارد افــرادی از یگان حفاظت 
ــه کار گرفتــه می شــوند. مثــالً  ــًا ب ضرورت
ــط  ــازمان محی ــی س ــای اجرای از نیروه
زیســت بــرای اطفــای حریــق اســتفاده 
ــط  ــل محی ــم مث ــا ه ــه اینه ــود ک می ش
ــان تحــت پوشــش  ــگل بان ــان و جن بان
ــن  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــرار می گیرن ــه ق بیم
ــه  ــف ب ــت موظ ــط زیس ــازمان محی س
پرداخــت هزینه هــای درمانــی و جبــران 
خســارات نیروهــای مردمــی، NGOها و 
داوطلبــان مردمــی اســت کــه بــه کمــک 

می آینــد.

امیدواریم شورای نگهبان هم 
الیحه را تایید کند

کل  مدیــر  حســین پور«  »معصومــه 
ســازمان  مجلــس  امــور  و  حقوقــی 
حفاظــت محیــط زیســت  بــا بیــان 
تصویــب الیحــه حمایــت از محیط بانــان 
امیدواریــم  اظهارکــرد:  جنگل بانــان  و 
ــد.  ــان هــم آن را تاییــد کن شــورای نگهب
وی ادامــه داد: ایــن الیحــه بیشــتر 
بــر حمایــت قضایــی از محیط بانــان 
ــاس آن  ــر اس ــد دارد. ب ــه ای تاکی و بیم
دســتگاه های اجرایــی مکلــف می شــوند 
کــه مامــوران خــود را مطابــق آیین نامــه 
در قبــال انجــام وظایــف و ماموریت هــای 
محولــه حمایــت و در قبال مســائلی مثل 
بیماری هــای صعب العــالج،  شــهادت، 
ــر  ــر اث ــی ب ــو و از کارافتادگ ــص عض نق
ماموریت هــا  حیــن  حــوادث  وقــوع 
بیمــه کننــد. مدیــر کل حقوقــی و امــور 
محیــط  حفاظــت  ســازمان  مجلــس 
ــد  ــرد: در صــورت تایی ــد ک زیســت تاکی
ــان  ــورای نگهب ــوی ش ــه از س ــن الیح ای
ــران صدمــات  هزینه هــای درمانــی و جب
بــه محافظــان افتخــاری و همیــاران 

محیــط زیســت پرداخــت می شــود.
و  محیط بانــان  از  حمایــت  الیحــه 
جنگل بانــان هشــتم اســفندماه ۱۳۹۵ 
در هیــات وزیــران بــه تصویــب رســید و 
در اردیبهشــت مــاه ســال ۱۳۹۶ از ســوی 
دولــت روحانــی راهــی مجلــس شــورای 
ــد از دو ســال  ــاال بع اســالمی شــد و ح
انتظــار بــه تصویــب رســید و بــرای تایید 
بــه شــورای نگهیــان ارســال می شــود. بــا 
ــه وقفــه در بررســی و تصویــب  توجــه ب
و  محیط بانــان  از  حمایــت  الیحــه 
ــت  ــی آن اس ــه اصل ــان، مطالب جنگل بان
کــه مراحــل قانونــی بــرای نهایــی شــدن 
ــا بخشــی از  ــود ت ــی ش ــون ط ــن قان ای
مشــکالت قضایــی و بیمــه ای ســربازان 

ــط زیســت حــل و فصــل شــود. محی

معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری 
ــا بیــان اینکــه در ســه ماهــه نخســت  ب
رقــم  در  جهــش  شــاهد  ســالجاری 
میرجــاوه  مــرز  طریــق  از  صادراتــی 
ــگاه مهمــی  ــن مرزجای هســتیم گفت:ای
ــران دارد و بایــد  در توســعه صــادرات ای
بــه بهتریــن شــکل ممکــن ظرفیــت 
هــای آن را بیــش از پیــش شــکوفا 
از  بازدیــد  در  نهاوندیــان  کرد.محمــد 
میرجــاوه  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه 

ــت  ــه نخس ــه ماه ــت:در س ــار داش اظه
رقــم  در  جهــش  شــاهد  ســالجاری 
صــادرات کشــور از طریــق مــرز میرجــاوه 
نشــان دهنده  مهــم  ایــن  و  هســتیم 
ظرفیــت صادراتــی بســیار خــوب ایــران 
اســت.وی ادامــه داد: چنانچــه در جهــت 
تســهیل و رفــع موانــع موجــود در زمینــه 
صــادرات از مــرز میرجــاوه گام برداشــته 
شــود مــی تــوان زمینــه جهــش بیــش 
از پیــش ایــن مــرز را فراهــم کــرد.

معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری 
گفــت: در شــرایط کنونــی اولویــت کشــور 
حرکــت بــه ســمت جهــش در صــادرات 
ــه درآمدهــای نفتــی  و کم کــردن اتــکا ب
اســت بنابرایــن همــه امکانــات را بــرای 
افزایــش تولیــدات صادراتــی کشــور 
ــرد:  ــد ک ــم. وی تاکی ــی کنی ــیج م بس
برداشــتن موانــع در مســیر صــادرات 
کمــک شــایانی بــه حــوزه اشــتغال 
در کشــور مــی کند.نهاوندیــان اظهــار 
ــتگی و  ــر همبس ــوی دیگ ــت:از س داش
ــورهای  ــاد کش ــا اقتص ــدی ب ــم پیون ه
ــود شــرایط اقتصــادی  ــه بهب همســایه ب
ــک  ــز کم ــه نی ــت منطق ــن و امنی طرفی

ــرد. ــد ک خواه

 مرز میرجاوه جایگاه مهمی 
در توسعه صادرات ایران دارد

کاهش هزینه ها در شرایط 
کنونی، اجتناب ناپذیر است

ــا  ــه ب ــی ك ــرايط کنون ــا درش ــش هزينه ه ــس جمهورگفت:كاه ــاون اول رئي مع
تحريــم و محدوديــت منابــع در بودجــه روبــرو هســتيم، اقدامــی اجتناب ناپذيــر 
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ،ب ــس جمه ــاون اول رئی ــری مع ــحاق جهانگی ــت.  اس اس
ــا  ــب ب ــه متناس ــن بودج ــه تدوی ــه و بودج ــازمان برنام ــالت س ــن رس مهمتری
شــرایط فعلــی بــرای اداره کشــور بــه نحــو مطلــوب اســت، گفــت: در شــرایطی 
کــه منابــع بودجــه کاهــش یافتــه اســت، ایــن ســازمان رســالت بســیار مهمــی 
ــن  ــد در ای ــز بای ــا نی ــتگاه ه ــازمانها و دس ــا، س ــه نهاده ــر دوش دارد و هم ب
مســیر بــا ایــن ســازمان همــراه و هماهنــگ باشــند. معــاون اول رئیــس جمهــور 
ــم و  ــا تحری ــی کــه ب ــه هــا در شــرایط فعل ــر اینکــه کاهــش هزین ــد ب ــا تاکی ب
محدودیــت منابــع در بودجــه روبــرو هســتیم، اقدامــی اجتنــاب ناپذیــر اســت، 
افــزود: بــرای اینکــه بتوانیــم بــا وجــود همــه محدودیــت هــا، کشــور را بــه نحــو 
مطلــوب اداره کنیــم، نیازمنــد جراحــی اقتصــادی، اصــالح ســاختاری در اقتصــاد 
و حــذف هزینــه هــای غیرضــروری هســتیم. رئیــس ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 
مقاومتــی بــا اشــاره بــه اینکــه تــوان کارشناســی مطلوبــی در کشــور بــرای ارایــه 
راه حــل هــای علمــی بــه منظــور بــرون رفــت از مشــکالت و چالــش هــا شــکل 
گرفتــه اســت، تصریــح کــرد: خوشــبختانه امــروز تفاهــم خوبــی میــان مدیــران 
ــام اقتصــادی  ــات ســاختاری در نظ ــرای اصالح ــگان ب ــه ســطوح و نخب در هم

کشــور شــکل گرفتــه اســت.

مجلس

دولت

دولت

سیاست

تحریم هابرای طرف های ما مهم تر از»FATF« است

تحریم های آمریکا مانع همکاری های بین المللی 
در عرصه مواد مخدر شده است

تعیین تکلیف مجلس به دولت برای ارائه 
بودجه شرکت های دولتی

گام دوم کاهش تعهدات برجامی را محکم تر برمی داریم

نماینـــده مـــردم قـــم تاکیـــد 
کـــرد: مشـــکل ایـــن روزهـــای 
ــه  ــا »FATF« نیســـت بلکـ مـ
ــن  ــا ایـ ــی مـ ــل اساسـ معضـ

روزهـــا تحریم هـــای آمریـــکا اســـت.
احمـــد امیرآبـــادی فراهانـــی دربـــاره تعلیـــق دوبـــاره 
 »FATF« ـــا ـــای م ـــن روزه ـــکل ای »FATF« گفت:مش
روزهـــا  ایـــن  اساســـی  بلکـــه معضـــل  نیســـت 
هیـــأت  عضـــو  اســـت.این  آمریـــکا  تحریم هـــای 
ـــی  ـــه داد:برخ ـــالمی ادام ـــورای اس ـــس ش ـــه مجل رئیس
ایـــن  ربـــط می دهنـــد،  بـــه داخـــل  را   »FATF«
ـــا  ـــاط ب ـــدارد، کارش ارتب ـــل ن ـــه داخ ـــی ب ـــوع ربط موض

بانک هـــای جهانـــی، مبـــارزه بـــا قاچـــاق و پولشـــویی 
ــیم  ــویی و ترورسـ ــا پولشـ ــل بـ ــا در داخـ ــت. مـ اسـ
ــه آن  ــه بـ ــم کـ ــی داریـ ــم و قوانینـ ــورد می کنیـ برخـ

عمـــل می شـــوند.
نماینـــده مـــردم قـــم افـــزود: برخی هـــا عنـــوان 
کله گنده هـــا  بـــرای  نمی خواهنـــد  کـــه  می کننـــد 
مشـــکلی پیـــش بیایـــد در حالیکـــه از ایـــن دســـت 
ـــه  ـــخ ب ـــدارد.وی در پاس ـــه »FATF« ن ـــی ب ـــا ربط حرف
 »FATF« ـــا ـــا بررســـی و تصویـــب ب ایـــن ســـوال کـــه آی
جنبـــه سیاســـی پیـــدا کـــرده اســـت، گفـــت: خیـــر، 
تنهـــا بحـــث سیاســـی نیســـت، بحـــث اقتصـــادی و 

ــت. ــر اسـ ــی آن مهم تـ ــا امنیتـ مخصوصـ

وزیرامـــور خارجـــه گفت:اعمـــال تحریم هـــا 
ـــه  ـــکا و ورود آنهاب ـــه آمری ـــک جانب ـــات ی واقدام
عرصـــه جنـــگ و تروریســـم اقتصـــادی علیـــه 
ــای  ــرای همکاری هـ ــع اجـ ــران مانـ ــردم ایـ مـ
ـــواد مخـــدر شـــده اســـت.»محمد جـــواد  ـــژه در عرصـــه م ـــه وی ـــی ب ـــن الملل بی
ظریـــف« وزیـــر امـــور خارجـــه در همایـــش روز جهانـــی مبـــارزه بامـــواد مخـــدر 
ـــه  ـــا ب ـــکا و ورود آنه ـــه آمری ـــک جانب ـــات ی ـــا و اقدام ـــال تحریمه گفت:اعم
ـــرای  ـــع اج ـــران مان ـــردم ای ـــه م ـــادی علی ـــم اقتص ـــگ و تروریس ـــه جن عرص
ـــت. ـــده اس ـــدر ش ـــه موادمخ ـــژه در عرص ـــه وی ـــی ب ـــن الملل ـــای بی همکاری ه

وی ادامـــه داد:آمریـــکا و برخـــی کشـــورهای غربـــی مســـؤول مســـتقیم 
عواقـــب ناگـــوار و ایجـــاد اختـــالل در مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر هســـتند.
وزیـــر امورخارجـــه در عیـــن حـــال گفـــت: اراده جمهـــوری اســـالمی بـــرای 
ـــه  ـــازی و یکجانب ـــی س ـــز از سیاس ـــزوم پرهی ـــر ل ـــدر ب ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب مب
گرایـــی و توجـــه بـــه همکاری هـــای بیـــن المللـــی بـــه عنـــوان ضرورتـــی 
بـــرای دســـتیابی بـــه اهـــداف تصویـــر شـــده بـــرای ایـــن روز و ســـاختن 

فردایـــی بهتـــر بـــرای تمامـــی انســـان ها و بـــرای همـــه فرزنـــدان مـــان و 
ـــی  ـــت: س ـــی گف ـــتگاه دیپلماس ـــت.رئیس دس ـــز اس ـــی متمرک ـــل های آت نس
ـــا هـــدف ارتقـــا آگاهـــی  و یـــک ســـال پیـــش مجمـــع عمومـــی ملـــل متحـــد ب
ـــواد  ـــاری از م ـــی ع ـــه جهان ـــتیابی ب ـــدر و دس ـــواد ومخ ـــه م ـــی در زمین عموم
مخـــدر بیســـت و یـــک ژوئـــن پنجـــم تیرمـــاه را بـــه عنـــوان روز جهانـــی 
ـــا موادمخـــدر تعییـــن کـــرد.وی افزود:جامعـــه ملـــل متحـــد روزهـــا و  مبـــارزه ب
ـــوع  ـــه ایـــده آل هـــای ن ـــرای دســـتیابی ب مناســـبتهایی در تقویـــم خـــود دارد ب
ـــه  ـــی ســـوادی، دســـتیابی ب ـــر، گرســـنگی، ب ـــاری از فق ـــان ع ـــد جه بشـــر مانن
ـــه  ـــه گان ـــول س ـــای اص ـــر مبن ـــه ب ـــع هم ـــه؛ در واق ـــرای هم ـــعه ب ـــاه، توس رف
ـــده  ـــا ش ـــعه بن ـــر و توس ـــوق بش ـــت، حق ـــح و امنی ـــی صل ـــد یعن ـــل متح مل
ـــد ســـازمان  ـــه تاکی ـــروز ب ـــران ام ـــرد: ای ـــد ک ـــور خارجـــه تاکی ـــر ام اســـت. وزی
ـــن  ـــایر اعضـــا ای ـــار س ـــدر اســـت در کن ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــدار مب ـــل، پرچم مل
ـــل  ـــالمی و تحم ـــوری اس ـــمگیر جمه ـــات چش ـــی دارد. اقدام ـــی م روز را گرام
ـــه  ـــا ارزش هم ـــک شـــهید م ـــه ی ـــادی ک ـــوی و م ـــی شـــمار معن ـــای ب هزینه ه
ـــت. ـــدر اس ـــواد مخ ـــاری از م ـــان ع ـــه جه ـــیدن ب ـــگام رس ـــا را دارد، پیش دنی

دولـــت  مجلـــس  نماینـــدگان 
بودجـــه  کردنـــد  مکلـــف  را 
ــا  ــی، بانک هـ ــرکت های دولتـ شـ
و موسســـات انتفاعـــی وابســـته 

ــد. ــه کننـ ــس ارائـ ــه مجلـ ــت را بـ ــه دولـ بـ
ــه  ــاق یـــک تبصـــره بـ نماینـــدگان مجلـــس طـــرح الحـ
مـــاده ۱۸۲ قانـــون آئیـــن نامـــه داخلـــی مجلـــس را بـــه 
ــف  ــت مکلـ ــاس آن دولـ ــه براسـ ــاندند کـ ــب رسـ تصویـ
اســـت گـــزارش عملکـــرد بودجـــه ســـال گذشـــته و 
ـــی  ـــه تفضیل ـــده، بودج ـــی ش ـــی حسابرس ـــای مال صورت ه
ســـال جـــاری و عملکـــرد بودجـــه مصـــوب شـــش مـــاه 
اول ســـال جـــاری تمامـــی شـــرکتهای دولتـــی، بانک هـــا 

و موسســـات انتفاعـــی وابســـته بـــه دولـــت و شـــرکتها و 
ـــام اســـت از  ـــح ن ـــا تصری ـــر ی ـــه مســـتلزم ذک موسســـاتی ک
ـــران،  ـــی گاز ای ـــت ایران،شـــرکت مل ـــی نف ـــل شـــرکت مل قبی
ـــی،  ـــع معدن ـــادن و صنای ـــازی مع ـــعه و نوس ـــازمان توس س
بیمـــه مرکـــزی ایـــران، شـــرکت ســـهامی بیمـــه ایـــران، 
ـــی  ـــک مل ـــران، بان ـــالمی ای ـــوری اس ـــزی جمه ـــک مرک بان
ـــن بودجـــه  ـــوردی و همچنی ـــادر و دریان ـــران و ســـازمان بن ای
پیشـــنهادی ســـال آینـــده آنهـــا و شـــاخص های کالن 
کل بودجـــه را تـــا ۱۵ آبـــان مـــاه هـــر ســـال بـــه همـــراه 
ــی و  ــاخص های مالـ ــای شـ ــر مبنـ ــی بـ ــزارش ارزیابـ گـ

عملکـــردی بـــه تفکیـــک بـــه مجلـــس تســـلیم کنـــد.

ـــی گام  ـــا زمان ـــه گفت:ت ـــخنگوی وزارت امورخارج س
ــته های  ــرای تامیـــن خواسـ عملـــی وملمـــوس بـ
ــته  ــام برداشـ ــوب برجـ ــران در چارچـ ــی ایـ قانونـ
ـــا  ـــه می دهیم.ت ـــدات خودراادام ـــود،کاهش تعه نش
چنـــد روز دیگـــر اگـــر آنهـــا اقدامـــی انجـــام ندهنـــد، گام دوم را محکم تـــر برمـــی 
ـــی  ـــا دیپلماس ـــارها و لفاظی ه ـــوی«افزود:برغم فش ـــاس موس ـــید عب داریم.»س
ادامـــه دارد و ابتـــکارات دیپلماتیـــک چـــه از ســـوی ایـــران و چـــه از ســـوی 
ـــه  ـــش در منطق ـــرای کاهـــش تن ـــه ای ب ـــه ای و فرامنطق برخـــی کشـــورهای منطق
در جریـــان است.موســـوی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه مـــا بـــه دنبـــال افزایـــش 
ـــح  ـــتقبال می کنیم،تصری ـــه اس ـــش در منطق ـــش تن ـــتیم و از کاه ـــش نیس تن
ـــت  ـــه ریشـــه و عل ـــی هســـتند، ب ـــش زدای ـــال تن ـــه دنب ـــه ب ـــه کســـانی ک کرد:هم
وقـــوع تنش هـــا ارجـــاع می دهیـــم کـــه بدعهـــدی و تروریســـم اقتصـــادی 
ـــای وزارت  ـــاره پیگیری ه ـــه درب ـــور خارج ـــد وزارت ام ـــات ارش ـــت.این دیپلم اس
ـــرد:  ـــح ک ـــران تصری ـــه ای ـــی ب ـــور خارجـــه پـــس از تجـــاوز هوایپمـــای آمریکای ام
عـــالوه بـــر اقدامـــات سیاســـی و دیپلماتیـــک، اعتـــراض و محکـــوم کـــردن 

و احضـــار ســـفیر ســـوئیس بـــه عنـــوان حافـــظ منافـــع آمریـــکا در ایـــران و 
ـــاد متجـــاوز از خـــاک  ـــن پهپ ـــه ای ـــوان کشـــوری ک ـــه عن ـــارات ب احضـــار کاردار ام
ـــراض و  ـــرای اعت ـــک ب ـــی و دیپلماتی ـــات حقوق ـــود، اقدام ـــده ب ـــد ش ـــا بلن آنه
ـــال  ـــن آن ارس ـــه مهمتری ـــم ک ـــام دادی ـــه انج ـــدام متجاوزکاران ـــن اق ـــکایت ای ش
ـــم  ـــت شـــد. امیدواری ـــه در آنجـــا ثب ـــود ک ـــت ب ـــه شـــورای امنی ـــراض ب ـــه اعت نام
ـــخ  ـــوی در پاس ـــود بشوند.موس ـــتباه خ ـــه اش ـــن متوج ـــه متجاوزی ـــی آن نام ط
ـــت:  ـــه می یابد؟«گف ـــن ادام ـــیه و چی ـــا روس ـــام ب ـــا برج ـــوال که»آی ـــن س ـــه ای ب
ایـــران بـــه برجـــام متعهـــد اســـت و اقدامـــات ایـــران هـــم در قالـــب ایـــن 
ـــران در  ـــرای ای ـــق ب ـــن تواف ـــه در ای ـــی ک ـــم از حقوق ـــت و می خواهی ـــق اس تواف
ـــتگی  ـــام بس ـــات برج ـــت: حی ـــوی گف ـــتفاده کنیم.موس ـــده، اس ـــه ش ـــر گرفت نظ
ـــروج  ـــا خ ـــت. ب ـــی اس ـــای برجام ـــه طرف ه ـــط هم ـــدات توس ـــرای تعه ـــه اج ب
ـــن  ـــد ای ـــدند نگذارن ـــد ش ـــده متعه ـــی مان ـــورهای باق ـــکا، کش ـــی آمری غیرقانون
دســـتاورد بین المللـــی از بیـــن بـــرود ولـــی بـــا انـــدک تقالهـــای دوســـتان، 
ـــل  ـــم می ـــران علیرغ ـــد و ای ـــان ندادن ـــام نش ـــظ برج ـــرای حف ـــران اراده ای ب دیگ

خـــود مجبـــور بـــه عکس العمـــل و کاهـــش تعهداتـــش شـــد.

سنا
 ای

س:
عک

بـا تـداوم و تشـدید تنـش میـان ایـران و آمریـکا، قیمـت 
نفـت در روزهـای اخیـر بـا افزایـش همـراه بوده اسـت. بر 
ایـن اسـاس قیمـت هر بشـکه نفـت برنت با ۲۵ سـنت و 
معـادل ۰.۴ درصد افزایش به ۶۵ دالر و ۴۵ سـنت رسـید. 
قیمـت نفـت خام آمریکا هم ۳۷ سـنت معـادل ۰.۶ درصد 

رشـد داشـت و به ۵۷ دالر و ۸۰ سـنت رسـید.
بـا افزایـش تنش هـا، قیمـت نفـت برنـت در هفته گذشـته 
حـدود ۵ درصـد رشـد داشـت و بـه این طریـق اولین هفته 

افزایشـی در ۵ هفتـه گذشـته را به ثبت رسـاند.

مشـاور امنیـت ملـی اسـبق آمریـکا بـا انتقـاد شـدید از 
رونـد تصمیم گیـری رئیـس جمهـور کشـورش در واکنش 
بـه سـرنگونی پهپـاد آمریکایـی تاکیـد کـرد کـه دونالـد 
ترامـپ بایـد از ایـن وضعیـت، بـه عنـوان فرصتـی بـرای 
برداشـتن گام هـای اعتمـاد سـاز با ایـران و عقب نشـینی 
از اشـتباهاتش اسـتفاده کند.سـوزان رایـس در روزنامـه 
نیویـورک تایمـز نوشـت:اگر حـرف رئیـس جمهورترامـپ 
را بـاور کنیم،آمریـکا تنهـا ۱۰دقیقـه تـا آغازجنـگ علیـه 
ایـران فاصلـه داشـته است.اشـتباه نکنید،اگـر رخ می داد 
این هـا حمالتـی نبودنـد کـه ایران به سـادگی از کنارشـان 

کند. عبـور 

افزایش قیمت نفت درپی تشدید 
تنش میان ایران وآمریکا

ترامپ فرصت آغاز 
مذاکرات با ایران را دارد

مشـاور رئیـس جمهـور بـا تاکیـد کـرد: مذاکـره بی قیـد و 
شـرط با تداوم شـرایط تهدید و تحریم پذیرفتنی نیسـت، 
اگـر چیـزی بیـش از برجـام می خواهنـد بایـد چیزهایـی 

بیـش از برجـام بدهنـد؛ آن هـم بـا تضمیـن بین المللـی.
حسـام الدیـن آشـنا در حسـاب توئیـری خودنوشـت: مـا 
می گوییـم نـه جنگ طلبیم،نـه مسـتحق تحریم،امـا جنگ 
و تحریـم را دو روی یـک سـکه می دانیـم. ادعـای آمادگی 
آمریـکا بـرای مذاکـره بی قیـد و شـرط بـا تـداوم شـرایط 

تهدیـد و تحریـم پذیرفتنـی نیسـت. 

وزیـر نفـت در واکنـش بـه پخـش اخبـاری دربـاره میـزان 
فـروش نفـت کشـورمان، گفـت: ایـن خبرهـا مطلقـًا دروغ 
اسـت.بیژن نامـدار زنگنـه وزیـر نفت در واکنـش به پخش 
در  کشـورمان  نفـت  فـروش  کاهـش  دربـاره  شـایعاتی 

روزهـای گذشـته، گفـت: ایـن خبـر مطلقـًا دروغ اسـت. 
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه در حـال حاضـر چـه 
میـزان نفـت بـه فـروش می رسـد اظهـار کـرد: مـن عـدد 

نمی گویـم چـون بـه ضـرر ماسـت.

اگر  بیش از برجام  می خواهند 
باید چیزهای  بیشتری  بدهند

توضیحات زنگنه 
درباره فروش نفت

بعد از تحریم  آمریکا
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراث

۳۸ محوطه در باکو برای ثبت 
جهانی مورد بررسی قرار می گیرد

چهل و سـومین اجالس کمیته میراث جهانی یونسـکو هفته 
آینـده در شـهرباکو آذریابجـان برگـزار می شـود و۳۸محوطـه 
فرهنگی،طبیعـی و مختلـط برای ثبـت جهانی مورد بررسـی 
قـرار خواهنـد گرفت.چهل و سـومین اجالس کمیتـه میراث جهانی یونسـکو از تاریخ 
۳۰ ژوئـن تـا ۱۰جـوالی )۹تا ۱۹ تیر(در شـهر باکو پایتخت جمهـوری آذربایجان برگزار 
می شـود و امسـال جنگل هـای هیرکانـی از ایـران در میان ۳۸نامزد ثبت در فهرسـت 
جهانـی یونسـکو دیـده می شـود.ایران درحـال حاضـر یـک میـراث طبیعـی جهانـی 
یعنی»کویر لوت« را در یونسـکو دارد و درصورت تائید یونسـکو برای ثبِت»جنگل های 
هیرکانـی« دومیـن میـراث طبیعـی ایـران نیز در این فهرسـت قـرار می گیـرد.در این 
اجـالس درمجمـوع ۳۸محوطـه بـرای ثبـت جهانـی مـورد بررسـی خواهنـد گرفـت 
کـه شـامل ۳۰محوطـه فرهنگـی، ۶محوطـه طبیعـی و دو محوطه مختلـط )طبیعی/

فرهنگی(  می شـود،این آثار درکشـورهای چین، فرانسـه، ایران، ایسلند، آلبانی، برزیل 
و...واقـع شـده اند. قرار اسـت گزارش حفظ و نگهـداری از »میدان امـام )ره(اصفهان« 
و »چشـم انداز ساسـانی فیروزآبـاد فـارس« دو محوطـه جهانـی ایـران نیـز در ایـن 

اجالس بررسـی شـوند.

 پیام
 میراث

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی همدان از کشف ۱۴۰۱ قلم اشیای اصل و بدل تاریخی از ابتدای سال جاری در همدان خبر 
داد.سرهنگ محمدرضا حاجی عزیزی )فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی همدان( گفت: طی سه ماه نخست سال جاری ۱۷ 
نفر در رابطه با جرایم حوزه میراث فرهنگی دستگیر شده اند.وی افزود: در سه ماه گذشته ۹حفار غیرمجاز و ۸ نفر به اتهام خرید و 
فروش اشیای تاریخی دستگیر شده اند که منجر به کشف ۱۳۶۴ قلم اشیا بدل و۳۷ قلم اشیا اصل مربوط به دوره های مختلف 

تاریخی شده است.

رنا
 ای

س:
عک

رییـس سـازمان زمیـن شناسـی و اکتشـافات معدنی گفت: 
خراسـان جنوبـی بـه دلیـل داشـتن مولفـه هـای گوناگـون 
طبیعـی و زمین شناسـی در شهرسـتان طبـس ظرفیت ثبت 
ژئوپارک را دارد.علیرضا شـهیدی در حاشـیه نشسـت شورای 
معـادن خراسـان جنوبـی افـزود: سالهاسـت در شهرسـتان 
طبـس در خصـوص ژئوپـارک شناسـایی های اولیـه انجـام 
شـده و در فـردوس نیـز فعالیت هایی در خصـوص راه اندازی 
ژئوپـارک انجـام شـده کـه امیدواریـم ایـن مباحـث منجـر 
بـه تأسـیس ژئوپـارک در خراسـان جنوبی شـود.وی اظهـار 
داشـت: ثبـت ژئوپـارک هـا حرکتـی در جهـت گردشـگری 
پایـدار، توسـعه اقتصـادی جوامـع محلـی بـا محوریت حفظ 
محیـط زیسـت، ایجاد اشـتغال پایـدار برای جوانـان و بانوان 
ارزیابـی می شـود و نمونه هـای بـارز کسـب این دسـتاوردها 
در جزیـره قشـم مشـهود است.شـهیدی سـهم ایـران از این 
رویـداد را ثبـت جهانـی ژئوپـارک قشـم اعـالم و اضافـه کرد: 
ایـن در حالـی اسـت که ایران بهشـت زمین شناسـان اسـت 
و بایـد در جهـت شناسـایی و ثبـت ژئوپـارک هـا بیـش از 
پیـش تـالش کـرد.وی عنوان کرد: سـازمان زمین شناسـی از 
بودجه هـای خـودش در بحـث ژئـو پـارک اسـتفاده می کنـد 
و اعتبـاری در ایـن خصـوص نـدارد چـرا کـه یکـی از وظایف 
ایـن سـازمان بـه عنـوان سـازمان حاکمیتـی، بحث توسـعه 
پایـدار اسـت.معاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بیـان 
کرد:بـرای اینکـه راه انـدازی ژئوپـارک داشـته باشـیم بایـد 
یکسـری فاکتورهایـی از جملـه جاذبه های طبیعـی، تاریخی 
و پدیده هـای زمیـن شناسـی منحصـر بـه فـرد در منطقـه 
ایـن  تمـام  خراسـان جنوبی  در  کـه  باشـد  داشـته  وجـود 
فاکتورهـا وجـود دارد.شـهیدی بـا اشـاره بـه اقدامـات ژئـو 
فیزیـک هوایـی در خراسـان جنوبـی هـم گفـت: اقدامـات 
ژئوفیزیـک هوایـی در حـدود ۱۱۰ هـزار کیلومتـر خطـی و ۲۱ 
هـزار کیلومتـر مربع طی دو مرحله در سـال های ۱۳۸۳ و در 
سـال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در خراسـان جنوبـی انجـام شـده 
کـه در ایـن عملیات هـا ۱۱۶ آنومالـی ژئوفیزیـک هوایـی را 
بـه دسـت آورده ایـم کـه به معـادن مناسـبی دسترسـی پیدا 
خواهیـم کرد.رئیـس سـازمان زمیـن شناسـی و اکتشـافات 
معدنـی افـزود:آب کارسـت منابـع خیلـی خوبـی بـرای آب 
شـرب هسـتند و از آب کارسـت در بحث صنعت نیز می توان 
اسـتفاده کـرد امابـه هیـچ عنـوان از آب کارسـتی بـا توجه به 
کیفیـت خوبـی کـه دارد بـرای بحث هـای کشـاورزی توصیـه 

نمی شـود.

خراسان جنوبی ظرفیت 
ثبت ژئوپارک را دارد

سمن ها دیده بان میراث فرهنگی هستند

سمن ها هم فکر و دیده بان  میراث فرهنگی هستند

میراث فرهنگــی،  ســازمان  رئیــس 
اشــاره  بــا  وگردشــگری  صنایع دســتی 
ــگاه ســمن هــا  ــت نقــش وجای ــه اهمی ب
گفت:بــرای  مردم نهــاد،  تشــکل های  و 
تشــکلهای مردم نهــاد دونقــش همفکــری 
ــل هســتم کــه دو نقــش  ــی قائ و دیده بان
مهــم و اثرگــذار اســت و می توانــد بــه 
مــا کمــک کند.»علی اصغــر مونســان« 
ــراث   ــاد می درنشســت تشــکلهای مردم نه
گردشــگری  و  فرهنگی،صنایع دســتی 
اهمیــت  از  گفت:تشــکلهای مردم نهــاد، 
باالیــی برخــوردار هســتند و نظــرات آن هــا 
برنامه هــای  تدویــن  بــرای  می توانــد 
حوزه هــای میراث فرهنگــی، صنایع  دســتی 
ــه ماکمــک کنــد. مونســان  وگردشــگری ب
ــی  ــات بســیار خوب ــان اینکــه مصوب ــا بی ب
نیــز از دولــت گرفتیــم، گفت:برخــی از آنهــا 

مصوبــات حمایتــی ویژه اســت.در مجلس 
نیــز طرح هــا و لوایــح خوبــی در حمایــت 
از حوزه هــای میــراث  فرهنگــی، صنایــع  
دســتی و گردشــگری تصویــب شــده کــه 
ــرداران  ــکان و بهره ب ــت از مال ــرح حمای ط
اماکــن و بناهــای فرهنگــی تاریخــی یکــی 
از مهمتریــن ایــن طرح هاســت کــه درمــاه 
گذشــته در مجلــس بــه تصویــب رســید.

معــاون رئیــس جمهــوری در ادامــه با بیان 
این کــه بــرای حــل مشــکالت موجــود 
نیازمنــد همکاریهــای ســمن ها وتشــکلهای 
ــتیم،گفت:مأموریت های  ــاد هس ــردم  نه م
ســازمان میراث فرهنگــی دارای اهمیــت 
بســیاری اســت و در اقتصــاد نیــز نقــش 
ایفــا می کنــد. به عنــوان  مثــال گردشــگری 
ــر  ــا ب ــگاه باالیــی در اقتصــاد دارد و بن جای
آمــار بانــک مرکــزی در ســال گذشــته 

ســهم گردشــگری در تولیــد ناخالــص 
ــه  ــت ک ــوده اس ــارد دالر ب ــی ۱۱.۸میلی مل
ــه  ــت.وی در ادام ــی اس ــیار باالی ــم بس رق
ــه اهمیــت نقــش ســمن ها و  ــا اشــاره ب ب
تشــکل های مــردم  نهــاد گفــت: دو نقــش 
بــرای تشــکل ها قائــل هســتم یکــی نقش 
مشــاوره و هم فکــری و دومــی نقــش 
دیده بــان اســت و در خصــوص نقــش دوم 
تشــکل ها یعنــی دیده بانــی از ظرفیــت 
تشــکل ها در طــول مــدت مســئولیت 
خوددرایــن ســازمان بیشــترین اســتفاده را 
کــرده ام. مونســان در ادامــه گفــت: »یکــی 
جــدی  به صــورت  کــه  موضوعاتــی  از 
و  تقویــت همــکاری  دنبــال می کنیــم 
مشــارکت بادســتگاه های مختلــف وجلــب 
مأموریت هــای  درخصــوص  آنهــا  نظــر 
ســه گانه ایــن ســازمان اســت کمــا اینکــه 

شــاهد همــکاری بســیار خــوب شــهرداران 
هســتیم و از طرفــی نیــز شــاهدحمایتهای 
میراث فرهنگــی  حــوزه  از  اســتانداران 
هســتیم و در اســتان های مختلــف کشــور 
شــاهد ارتقــای جایگاه ادارات کل هســتیم.
معــاون رئیس جمهــوری دربخــش دیگری 
ــش  ــت نق ــه اهمی ــود ب ــای خ ازصحبته
و  اشــاره کــرد  مردم نهــاد  تشــکل های 
ــدون رأی  ــت ب ــنهاد عضوی ــت:از پیش گف
تشــکل های مردم نهــاد در کمیتــه فنــی 
اســتقبال می کنیــم و ایــن موضــوع را 
به طــور حتــم ابــالغ خواهــم کــرد تاشــرایط 
عضویــت اعضــای تشــکل ها درکمیتــه 
ــه  ــه ب ــم شود.مونســان در ادام ــی فراه فن
موضــوع ثبت هــای ملــی و جهانــی اشــاره 
کــرد و گفــت: در حــوزه ثبت هــای جهانــی 
ــتفاده  ــی اس ــود به خوب ــهمیه های خ از س
می کنیــم و در حــوزه ثبت هــای ملــی نیــز 
ایــن حــوزه رشــد خوبــی پیــدا کــرده اســت 
ــی  ــای مل ــار ثبت ه ــش آم ــاهد افزای و ش
هستیم.مونســان بــه حــوزه صنایع دســتی 
اشــاره کــردو گفت:»یکــی از مهم تریــن 
بخش هایــی به صــورت جــدی در طــول 
مســئولیتم در ســازمان میراث فرهنگــی 
حمایــت کردم، حوزه صنایع دســتی اســت.
ــه طرح هــای  ــا ارائ ــن مــدت ب در طــول ای
ــال حمایــت از ایــن حــوزه  مختلــف به دنب
هســتم کــه طــرح تجاری ســازی را مطــرح 
ــته ایم. ــی داش ــرفت خوب ــه پیش ــردم ک ک

سین هشتم،فعالیت
 برجسته سمن ها

حســین اربابــی معــاون ســرمایه گذاری، 
ســازمان  مجلــس  و  حقوقــی  امــور 
ــن نشســت  ــز در ای ــراث  فرهنگــی نی می
ــت ســمن ها  ــه گزارشــی از وضعی ــا ارائ ب
و تشــکلهای مــردم  نهــاد گفــت: درحــوزه 
صنایــع  دســتی ۷۰ تشــکل، درحــوزه 

میــراث  فرهنگــی ۱۶۵ تشــکل ودرحــوزه 
مردم نهــاد  ۱۶۶تشــکل  گردشــگری 
ــین  ــرح س ــرای ط ــم. وی افزود:اج داری
ــای  ــن طرح ه ــی از مهم تری ــتم یک هش
مرتبــط باســمنها اســت کــه توانســته ایم 
برنامه هــای  ســمن ها،  همــکاری  بــا 
کنیــم. اجــرا  به خوبــی  را  نــوروزی 
ــته  ــال گذش ــان س ــزود:در پای ــی اف ارباب
شناســایی  بــرای  را  فراخوان هایــی 
تشــکل های سراســر کشــور اعــالم شــد 
توانمنــد  مردم نهــاد  تشــکل های  کــه 
ــوزش  ــوع آم ــدند و موض ــایی ش شناس
تشــکل ها، از ســازمان میراث فرهنگــی 
مردم نهــاد  تشــکل های  بــه  و  اخــذ 

ــد. ــپرده ش ــد س توانمن

میراث فرهنگی نیازمند همکاری 
با سمن ها است

محمدحســن طالبیــان معــاون میــراث  
میراث فرهنگــی  ســازمان  فرهنگــی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس ــز در ای نی
دســتگاه های  همــکاری  افزایــش 

در  شــهرداری ها  ازجملــه  مختلــف 
حــوزه میراث فرهنگــی گفــت: ایــن 
ــت  ــر فعالی ــارکت به خاط ــت مش تقوی
و  ســمن ها  خــوب  بســیار   هــای 
اســت.وی  نهــاد  مــردم   تشــکلهای 
افزود:موضــوع میراث فرهنگــی یــک 
موضــوع مردمــی اســت و در ایــن 
میــان بــه  طورحتــم نیازمنــد همــکاری 
ــا ســمن ها هســتیم و   هــای بیشــتر ب
تشــکل های  ظرفیت هــای  از  بایــد 
اســتفاده  به خوبــی  مردم نهــاد 
ــت  ــرای صیان ــزود: ب ــان اف کرد.طالبی
حتــم  به طــور  ازمیراث فرهنگــی 
ــد مشــارکت ســمنها هســتیم و  نیازمن
دربرخــی از اســتانها و شهرهاشــاهد 
ســمنها  خــوب  بســیار  فعالیتهــای 
باعــث  ســمنها  هســتیم.فعالیتهای 
ــا تخریب هــای عمــدی کمتــر  شــده ت
بســیار  ایــن  و  باشــد  درصــد   ۲ از 

دارد. اهمیــت 

مدیــرکل میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی 
ــف  ــالن از کش ــتان گی ــگری اس و گردش
یــک پناهــگاه بــا معمــاری دســتکند 
در ســیاهکل خبــر داد.امیــر انتخابــی 
اهالــی  درخواســت  توجــه  گفت:بــا 
ــی شهرســتان  یکــی از روســتاهای ییالق
ســیاهکل مبنــی براحتمــال وجــود یــک 
بافــت تاریخــی  پناهــگاه یــا غــار در 
توســط  موضــوع  پیگیــری  و  روســتا 
اســتانداری گیــالن، بازدیدهــای اولیــه از 

محــل مــورد نظــر انجــام شــد و بــا توجــه 
بــه شــواهد موجــود، مقــرر شــدمجوزهای 
میــراث  ســازمان  ازپژوهشــگاه  الزم 
ــایی  ــی و بازگش ــرای گمانه زن ــی ب فرهنگ
فضــای موردنظــر اخذشــود.وی ادامــه 
داد: در ایــن راســتاپس از اخذمجوزهــای 
معاونــت  کارشناســان  از  تیمــی  الزم، 
ــورد نظــر  ــه محــل م ــراث فرهنگــی ب می
اعــزام شــد کــه پــس از کاوِش یــک 
ــا  ــود ب ــه موج ــایی دهان ــه و بازگش گمان

بقایــای معمــاری یــک پناهــگاه دســتکنِد 
ارزشــمند مواجــه شــدند.مدیرکل میــراث 
فرهنگــی گیــالن افزود:ایــن پناهــگاه کــه 
در دل یــک تپــه طبیعــی و درملــک 
ــرار  ــتا ق ــی روس ــی از اهال ــخصی یک ش
 ۳۹۰ تقریبــی  مســاحت  دارددارای 
متــر  تقریبــی ۹۸  طــول  و  مترمربــع 
بخش هــای  در  آن  ارتفــاع  و  اســت 
ــک  ــدود ی ــوده و از ح ــوع ب مختلف،متن
ــار  ــا حدودچه ــدوده ورودی ت ــر درمح مت
متــر دربخش هــای میانــی متغیــر اســت. 
وی خاطرنشــان کرد:معمــاری فضــای 
مکشــوفه کامــالً دســتکند بــوده و از هیــچ 
فضــا  ایجــاد  بــرای  مصالحــی  گونــه 
درســاخت آن اســتفاده نشــده اســت.

کشف پناهگاهی با معماری 
دست کند در سیاهکل

»ونیز« را به فهرست میراث 
جهانی در خطر اضافه کنید

ــه ســبب در امــان  ــن شــهر را ب ــز از یونســکو درخواســت کــرد ای شــهردار ونی
ــه  ــرار دهد.ب ــر ق ــی در خط ــراث جهان ــت می ــیب ها، در فهرس ــدن از آس مان
گــزارش ایســنا بــه نقــل از تلگــراف، پــس از آن کــه وزیــر حمــل و نقــل ایتالیــا 
نتوانســت طرحــی بــرای جلوگیــری از ورود کشــتی های بــزرگ تفریحــی بــه 
کانــال مرکــزی شــهر ونیــز ارائــه دهــد، »لوئیجــی برونیــارو« شــهردار ونیــز از 
یونســکو درخواســت کــرد ایــن شــهر تاریخــی را در فهرســت میــراث جهانــی 
در معــرض خطــر خــود قــرار وارد کند.چنــدی پیــش و در اوایــل مــاه ژوئــن 
یــک کشــتی بــزرگ در ونیــز بــا یــک قایــق توریســتی برخــورد کــرد و ایــن 
امــر موجــب شــد تــا بحث هــای پیرامــون حضــور ایــن کشــتی های بــزرگ و 
آســیب های آن بــه زیرســاخت های تاریخــی شــهر و محیــط شــکننده تــاالب 
ــه  ــا خطــر را ب ــد م ــز می گوی ــاره مطــرح شــود و حــاال شــهردار ونی ــز دوب ونی
ــه برخــورد  ــر اســت.پس از حادث ــم و شــهر در خط ــی احســاس می کنی خوب
ــل  ــل نق ــر حم ــی« وزی ــو تونینل ــز، »دانیل ــق توریســتی در ونی کشــتی و قای
ایتالیــا قــول داده راهــی بــرای جلوگیــری از عبــور و مــرور کشــتی های بــزرگ 
در ایــن شــهر پیــدا کنــد امــا تاکنــون هیــچ طرحــی را مســئوالن شــهری ونیــز 

ارائــه نــداده اســت.

ته
نک

رئیـس سـازمان میراث فرهنگی،صنایع دسـتی و گردشـگری 
بـا اشـاره بـه اهمیت نقـش و جایگاه سـمن ها و تشـکلهای 
مردم نهـاد، گفـت: بـرای تشـکل های مردم نهـاد دو نقـش 
هـم فکـری و دیده بانـی قائل هسـتم کـه دو نقـش مهم و 

اثرگـذار اسـت و می توانـد بـه ما کمـک کند.
حـل  بـرای  این کـه  بیـان  بـا  جمهـوری  رئیـس  معـاون 
و  سـمن ها  هـای  همـکاری  موجودنیازمنـد  مشـکات 
سـازمان  هسـتیم،گفت:مأموریتهای  مردم نهـاد  تشـکلهای 
میراث فرهنگـی دارای اهمیـت بسـیاری اسـت و در اقتصاد 
نیـز نقـش ایفـا می کنـد. به عنوان مثـال گردشـگری جایگاه 
باالیـی در اقتصـاد دارد و بنـا بر آمـار بانک مرکزی در سـال 
ناخالـص ملـی 11.8  تولیـد  گذشـته سـهم گردشـگری در 

میلیـارد دالر بـوده اسـت کـه رقـم بسـیار باالیـی اسـت

میراث

مرمت مسجد جامع عتیق قزوین
معـــاون اداره کل میـــراث 
فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی 
قزویـــن  گردشـــگری  و 
جدیـــد  مرحلـــه  گفـــت: 
مرمـــت مســـجد جامـــع عتیـــق قزویـــن توســـط 

پیمانـــکاران ایـــن دســـتگاه آغـــاز شـــد.
ـــن  ـــت ای ـــه از مرم ـــن مرحل ـــزود: ای ـــر ارجمنداف امی
ــق کاری و  ــامل عایـ ــی شـ ــای تاریخی-فرهنگـ بنـ
ـــراه  ـــمالی هم ـــتان های ش ـــام شبس ـــرش ب ـــر ف آج

ـــت. ـــی اس ـــوان غرب ـــت ای ـــت و تثبی ـــا مرم ب
ــت  ــه از مرمـ ــن مرحلـ ــه ایـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــارات  ـــل اعتب ـــن از مح ـــق قزوی ـــع عتی مســـجد جام
ملـــی انجـــام مـــی شـــود، اظهـــار داشـــت: بـــرای 

ــال  ــون ریـ ــارد و ۵۰۰ میلیـ ــدام ۲ میلیـ ــن اقـ ایـ
هزینـــه مـــی شـــود.

از  یکـــی  قزویـــن  عتیـــق  جامـــع  مســـجد 
کهن تریـــن مســـاجد چهـــار ایوانـــی کشـــور اســـت 
ـــی در  ـــیاری از ادوار تاریخ ـــاری بس ـــار معم ـــه آث ک
ـــه  ـــع ب ـــر مرب ـــزار و ۵۰۰ مت ـــادل ۱۲ ه ـــعتی مع وس

می گـــذارد. نمایـــش 
ــال ۱۹۲  ــه سـ ــود بـ ــمت موجـ ــن قسـ قدیمی تریـ
ـــا شـــده و در عصـــر  ـــارون الرشـــید بن ـــه دســـتور ه ب
ـــه آن  ـــی ب ـــاری الحاقات ـــوی و قاج ـــلجوقی، صف س
صـــورت گرفتـــه اســـت. شـــش کتیبـــه گچ بـــری 
ـــی دارد. ـــهرتی جهان ـــی آن ش ـــار تاش ـــوره خم مقص

سنا
 ای

س:
عک

گردشگری

25 اقامتگاه بومی گردی دراستان بوشهر، فعال شده است
میـــراث  کل  اداره  سرپرســـت 
فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و 
بوشـــهر  اســـتان  گردشـــگری 
بـــوم  اقامتـــگاه   ۲۵ گفـــت: 
ـــن  ـــه از ای ـــده ک ـــدازی ش ـــتان راه ان ـــن اس ـــردی در ای گ
ـــال اســـت. ـــگاه در شهرســـتان دشـــتی فع شـــمار ۱۰ اقامت

ـــتان  ـــن شهرس ـــزود: ای ـــطو زاده اف ـــین ارس ـــد حس محم
ــرح  ــگری دارد و طـ ــه گردشـ ــادی در زمینـ ــت زیـ ظرفیـ
ـــا اجـــرای ایـــن  جامـــع آن در دســـت تدویـــن اســـت کـــه ب
ـــتان  ـــی شهرس ـــتگاه های اجرای ـــه دس ـــف هم ـــرح وظای ط

بـــرای توســـعه گردشـــگری معیـــن می شـــود.
وی اضافـــه کـــرد: شهرســـتان دشـــتی در زمینـــه آثـــار 
شهرســـتان های  از  فرهنگـــی  میـــراث  و  تاریخـــی 
ــر ۲۰  ــان حاضـ ــت و در زمـ ــهر اسـ ــتان بوشـ ــی اسـ غنـ

ــارت  ــد، عمـ ــگاه منـ ــه نیایشـ ــتان از جملـ ــر شهرسـ اثـ
ـــر  ـــه دخت ـــوج، قلع ـــان خورم ـــد خ ـــه محم ـــیرینه، قلع ش
ـــه داراب  ـــوج، قلع ـــر ارم خورم ـــزاداه می ـــاحلی، امام الور س
خـــان شـــنبه، مســـجد و حســـینیه روســـتای درازی و 
ــت. ــده اسـ ــی شـ ــت ملـ ــی، ثبـ ــع کاکـ ــجد جامـ مسـ

ــتان در زمینـــه  فرمانـــدار دشـــتی گفـــت: ایـــن شهرسـ
میـــراث فرهنگی،آثـــار تاریخـــی و باســـتانی از مناطـــق 
ـــادری افزود:دشـــتی  ـــر اســـتان بوشـــهر اســـت.عبدهللا ن برت
ـــتی  ـــع دس ـــی و صنای ـــگری طبیعی،زیارت ـــه گردش در زمین
ــای  ــت و دارای ظرفیت هـ ــرد اسـ ــه فـ ــر بـ ــز منحصـ نیـ

بســـیار خوبـــی بـــرای توســـعه گردشـــگری اســـت.
فرمانـــدار دشـــتی بیـــان کرد:هنـــر صنعـــت عبـــا بافـــی 
ــن  ــر تریـ ــی نظیـ ــن و بـ ــتان از مهمتریـ ــن شهرسـ ایـ

ــتی اســـت . ــع دسـ ــا و صنایـ هنرهـ
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ــد«  ــه »من ــر روی رودخان ــان ب ــد باغ ــداث س ــرح اح ط
واکنش هــای متفاوتــی در پــی داشــته؛ از یکســو باعــث 
ــاورزان و  ــردم، کش ــن م ــی در بی ــی از نگران ــاد موج ایج
ــده و از  ــتی ش ــتان دش ــت شهرس ــط زیس ــاالن محی فع
ســوی دیگــر مســووالن و مجریــان طــرح معتقدنــد ایــن 
ــع  ــی دارد و باعــث ایجــاد یــک منب ســد اهمیــت صنعت

ــه و کشــاورزان خواهــد شــد. ــرای منطق ــی ب ــدار آب پای
و کشــاورزان  محیط زیســت  فعــاالن  حالــی کــه  در 
شهرســتان دشــتی نســبت به احــداث ســد باغــان نگرانند 
و بــه آن واکنــش منفــی نشــان می دهنــد ولــی مدیــرکل 
محیــط زیســت اســتان بوشــهر نظــر مســاعدی در ایــن 

ــد. ــه می دان ــردم منطق ــع م ــه نف ــه دارد و آن را ب زمین
باغــان  فرهــاد قلی نــژاد در خصــوص احــداث ســد 
مطالعــات  دارای  خوشــبختانه  ســد  ایــن  می گویــد: 
کارشناســی و ارزیابــی زیســت محیطــی اســت و در ایــن 
مطالعــات یکســری مطالبــات مشــروط محیــط زیســتی 
دیــده شــده و از مجریــان ســد باغــان تعهدنامــه  گرفتــه 
ــوده  ــد ب ــاخت س ــه س ــورد مرحل ــی در م ــه یک ــده ک ش
کــه در ایــن مرحلــه بایــد برخــی الزامــات بــرای کاهــش 
آلودگــی محیــط زیســت و جلوگیــری از تخریــب منطقــه 
ــه، کارگاه  ــا گفت ــه ایلن ــه وی ب ــور ک ــود. آن ط ــت ش رعای
ــت  ــط زیس ــارت محی ــت نظ ــد تح ــا بای ــد قطع ــن س ای
ــه  ــه ک ــه شــن، ماس ــی از جمل ــن مصالح باشــد همچنی
ــوز از اداره  ــا مج ــد ب ــود بای ــتفاده می ش ــد اس ــرای س ب
کل محیــط زیســت اســتان برداشــت شــود.  ایــن مقــام 
مســوول می افزایــد: اداره کل محیــط زیســت اســتان 
ــی  ــازی مکاتبات ــر سدس ــرو در ام ــان وزارت نی ــا مجری ب
ــام  ــد انج ــازی الزم بای ــاخت و استانداردس ــه س در مرحل
ــه در  ــی ک ــن عامل ــژاد مهمتری ــی ن ــه قل ــه گفت ــود. ب ش
ــز  ــه آبری ــد کــه ب ــه من ــراری ســد از رودخان ــه بهره ب مرحل

ــد  ــه حفاظــت شــده من دشــتی متصــل می شــود، منطق
در آب دهــی منطقــه اســت. ایــن ســد نبایــد تغییــری در 
حق آبــه زیســت محیطــی دبــی رودخانــه منــد در پاییــن 
دســت داشــته باشــد. دبــی ایــن رودخانــه در طــی ســال 
ــتان ها  ــم آب و در زمس ــتان ها ک ــوده و در تابس ــر ب متغی
پــر آب اســت. مدیــرکل محیط زیســت اســتان بوشــهر در 
ادامــه تصریــح مــی کنــد مهمتریــن برنامــه در مــورد ســد 
ــط  ــورد توجــه اداره محی ــرداری م ــه بهره ب ــان در مرحل باغ

ــت  ــه زیس ــل حق آب ــن حداق ــه تامی ــرار گرفت ــت ق زیس
محیطــی رودخانــه منــد در منطقــه حفاظــت شــده منــد 
اســت کــه وزارت نیــرو متعهــد شــده بعــد از بهره بــرداری 
در منطقــه تامیــن کنــد و بــا توجــه بــه اینکــه ســد یــک 
ــن  ــرد، ای ــد ک ــاد خواه ــه ایج ــی را در منطق ــزن آب مخ
ــه در  ــی ک ــوده و نگران ــم ب ــل نوســان و تنظی ــه قاب حق آب
فصــل تابســتان بــرای رودخانــه منــد وجــود دارد برطــرف 
ــد  ــاد خواه ــه ایج ــداری در منطق ــی پای ــع آب ــک منب و ی
ــن  ــرداری از ای ــه بهره ب ــی ک ــه وی در صورت ــه گفت شــد. ب
ســد حق آبــه زیســت محیطــی منطقــه را ندهــد و موجــب 

ــی  ــم در اراض ــع ه ــور قط ــه ط ــوند ب ــه ش ــی منطق کم آب
پاییــن دســت و هــم در منطقــه حفاظــت شــده منــد برای 
مــا مشــکالتی ایجــاد خواهــد شــد ولــی آنچــه را کــه بــه 
مــا تعهــد دادنــد، مجریــان ایــن سدســازی متعهد شــدند 
حق آبــه محیــط زیســت منطقــه را تامیــن کننــد. از همیــن 
رو اداره محیــط زیســت منطقــه جهــت کنتــرل سدســازی 
ــب  ــالن نص ــورت آن ــه ص ــری را ب ــتگاه های اندازه گی دس
ــالم  ــت اع ــط زیس ــه محی ــزان حق آب ــه می ــرده و روزان ک

می شــود.

موافقان و مخالفان احداث سد باغان
رویــه سدســازی  هرچنــد طبــق نظریــه بســیاری از موافقان، 
کاری پســندیده و بــه نوعــی کنتــرل آب بارندگــی در مواقــع 
ســیل و ذخیــره آب بــه عنــوان منبــع غنــی انرژی اســت اما 
در عیــن حــال همــواره مــورد انتقــاد فعــاالن محیط زیســت 
بــوده چــرا کــه بــه اعتقــاد ایــن افــراد سدســازی دســتاورد و 

پیامــدی جــز نابــودی محیط زیســت نــدارد.
ــه  ــه مقول ــبت ب ــاوت نس ــدگاه متف ــن دو دی ــود ای ــا وج ب
سدســازی و نقدهایــی کــه از ایــن حیــث در نکوهش تغییر 

 مجریان احداث سد باغان متعهد به تامین حق آبه هستند
 مدیرکل محیط زیست استان بوشهر: مهمترین برنامه درباره سد باغان، تامین حداقل 

حق آبه زیست محیطی رودخانه »مند« است

ــی  ــه نوع ــندیده و ب ــان، کاری پس ــیاری از موافق ــه بس ــق نظری ــد طب ــر چن ــازی  ه ــه سدس روی
کنتــرل آب بارندگــی در مواقــع ســیل و ذخیــره آب به عنــوان منبــع غنــی انــرژی اســت امــا در 
عیــن حــال همــواره مــورد انتقــاد فعــاالن محیــط زیســت بــوده چــرا کــه بــه اعتقــاد ایــن افراد 
سدســازی دســتاورد و پیامــدی جــز نابــودی محیــط زیســت نــدارد. به تازگــی ســدی در منطقــه 
باغــان شهرســتان دشــتی بــر روی رودخانــه »منــد« در حــال احــداث اســت کــه بــه اعتقــاد 
بســیاری از کشــاورزان منطقــه و فعــاالن محیــط زیســت ره آوردی جــز نابــودی محیط زیســت و 

خشــکاندن زمین هــای کشــاورزی در پــی نخواهــد داشــت.

ــت  ــط زیس ــرکل محی ــژاد، مدی ــاد قلی ن فره
اســتان بوشــهر  می گویــد: احــداث ســد 
باغــان دارای مطالعــات کارشناســی و ارزیابــی 
ــات آن  ــت و در مطالع ــی اس ــت محیط زیس
یکســری مطالبــات مشــروط محیــط زیســتی 
ــان  ــد باغ ــان س ــز از مجری ــده و  نی ــده ش دی
ــات  ــی الزام ــا برخ ــده ت ــه ش ــه  گرفت تعهدنام

ــد. ــت کنن ــتی را رعای ــط زیس ــرای محی ب

رنا
 ای

س:
عک

ــط  ــش اداره کل محی ــارت و پای ــاون نظ مع
ــا  ــق ب زیســت اســتان اصفهــان گفــت: مطاب
ــه  ــی پــس از آب شــرب، حقاب ــط قانون ضواب
ــی  ــز آب ــوط قرم ــز خط ــی ج ــت محیط زیس
ــده رود محســوب مــی شــده، چــرا کــه  زاین
محیــط زیســت رکــن توســعه اســت، بــرای 
همیــن از اولویــت دوم برخــوردار اســت، امــا 
ــت  ــه زیس ــق آب ــه ح ــل ب ــفانه در عم متاس
بــه  اســت.  نشــده  پرداختــه  محیطــی 
گــزارش ایســنا، حســین اکبــری اظهــار کــرد: 
ــون  ــی ۱۷۶ میلی ــت محیط ــه زیس ــق آب ح
مترمکعــب آب در ســال اســت، ایــن در 
حالــی اســت کــه آب رهــا شــده تاکنــون بــه 
ــم  ــدی ه ــت و آن درص ــیده اس ــاالب نرس ت
کــه بــه ســوی تــاالب حرکــت کــرده در میانــه 
راه برداشــت شــده و بــه تــاالب نمــی رســد.
ــاالب  ــری ت ــا ۷۰ کیلومت ــزود: در ۶۰ ت وی اف
برداشــت های آب اجــازه نمــی دهــد آب بــه 
ســوی تــاالب حرکــت کنــد و مقــدار ناچیــزی 
آب بــه تــاالب رســیده و کمتــر از یــک متــر 
مکعــب آب بــر ثانیــه اســت. معــاون نظــارت 
ــتان  ــت اس ــط زیس ــش اداره کل محی و پای
ــا  ــه و از مدت ه ــه داد: همیش ــان ادام اصفه
قبــل مطابــق بــا ضوابــط قانونــی پــس از آب 
شــرب، حقابــه زیســت محیطــی جــز خطوط 
قرمــز آبــی زاینــده رود محســوب مــی شــده، 
چــرا کــه محیــط زیســت رکن توســعه اســت، 
بــرای همیــن از اولویــت دوم برخوردار اســت، 
امــا متاســفانه در عمــل بــه حــق آبــه زیســت 
ــار  محیطــی پرداختــه نشــده اســت و هــر ب
کــه بــا کــم آبــی مواجــه بوده ایــم روی حــق 
آبــه زیســت محیطــی و آب تــاالب گاوخونــی 

خــط قرمــز کشــیده شــده اســت. 
اکبــری اضافــه کــرد: انتظــار و عدالــت ایــن 
ــی  بــود کــه حقابــه هــای زیســت محیط
زاینــده رود بــه نســبت همــه حــق آبه هــا 
کــم شــود، ولــی متاســفانه اینگونــه نشــد و 
محیــط  زیســت همــواره هنــگام خشکســالی 
حقابــه خــود را از دســت داده اســت. وی 
ــاید در  ــز ش ــرو نی ــرد: وزارت نی ــح ک تصری
ــط  ــه محی ــه حــق آب ــه باشــد ک ســخن گفت
زیســت را در نظــر گرفتــه، امــا در عمــل 
تاکنــون بــرای تــاالب آبــی در نظــر نگرفتــه، 
ایــن در حالــی اســت کــه رودخانــه بــا تــاالب 

تفــاوت دارد.

دن
معدن بوکسیت تاش؛ منتظر اعام نظر معا
محیط زیست

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
تــاش  بوکســیت  معــدن  فعالیــت  ســمنان، 
در شهرســتان شــاهرود را منتظــر اعــالم نظــر 
محیط زیســت دانســت. بــه گــزارش فــارس، علی نقــی 
ــائل  ــرد: مس ــار ک ــاش اظه ــدن ت ــده مع ــاره پرون ــان درب حیدری
هــم  اگــر  تــاش  معــدن  فعالیــت  دربــاره  زیســت محیطی 
وجــود دارد، در حــوزه فعالیــت محیط زیســت اســت. وی بــا 
تأکیــد بــر اینکــه آخریــن بحــث دربــاره معــدن تــاش دریافــت 
ــر  ــرد: اگ ــح ک ــت، تصری ــتان اس ــت اس ــر محیط زیس ــالم نظ اع
محیط زیســت فعالیــت معــدن تــاش را تأییــد کنــد کــه کارشــان 
را ادامــه می دهنــد و اگــر تأییــد نکنــد، بحث هــای دیگــر مطــرح 
می شــود. مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان ســمنان 
بــا بیــان اینکــه بحــث مــا در فعالیــت معدن تــاش موضــوع زمین 
اســت، تصریــح کــرد: وقتــی معدنــی را بالمانــع اعــالم می کنیــم، 
زمیــن تــا پایــان بهره بــرداری در اختیــار ســازمان صنعــت، 
ــان  ــرد. حیدری ــرار می گی ــمنان ق ــتان س ــارت اس ــدن و تج مع

ــه  ــا ب ــام رســید ی ــه اتم ــه ب ــدن ک ــرداری مع ــرد: بهره ب ــد ک تأکی
ــه فعالیتــش باطــل شــد، ســازمان »صمــت«  هــر نحــوی پروان
اســتان ســمنان بــه مــا اعــالم می کنــد کــه ایــن زمیــن بــه دولــت 
برگشــت و حفاظتــش را انجــام دهیــد و ســپس امــور حفاظتــی 
را انجــام می دهیــم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه در جریــان هســتم 
فعــالً بحــث در ایــن رابطــه زیســت محیطی اســت، اظهــار کــرد: 
محیط زیســت بایــد روی آن کار و کار را تأییــد یــا رد کنــد و منتظــر 

ــتیم.  ــت هس ــر محیط زیس ــالم نظ اع
گفتنــی اســت ایــن روزهــا شــاهوار بلنــد و عظیــم، کابوســی بــه 
ــال ۹۰ کار  ــه از س ــاش دارد ک ــیت ت ــدن بوکس ــب مع ــام تخری ن
خــود را آغــاز کــرده و علیرغــم مخالف هــای گروه هــای طبیعــت 
ــد؛ آن  ــواری می کن ــوه خ ــان ک ــاش، همچن ــردم ت ــت و م دوس
ــده  ــه اشــتغال زایی ای ــدن ب ــن مع ــا ای ــه نه تنه ــی ک ــم در زمان ه
آل خــود دســت نیافتــه بلکــه بــا تخریــب پتانســیل گردشــگری 
قلــه شــاهوار بــر عــدم تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در شــاهرود نیــز 

ــد. ــن می زن دام

در حالــی تمشــک بــه عنــوان مرواریــد ســیاه جنــگل های شــمال 
و نــکا در رویــای ثبــت ملــی اســت کــه بــه دلیــل نبــود صنایــع 
فراوری،بخــش عمــده ای از ایــن میــوه جنگلــی از بیــن مــی رود 
ــودن  ــنتی ب ــود. س ــی ش ــت م ــکا برداش ــد آن در ن و تنها۴۰درص
فرآینــد تولیــد برخــی محصــوالت باعــث شــده تــا دســتگاه های 
ــار  ــاد کشــاورزی آم ــط همچــون گردشــگری و جه ــی مرتب اجرای
دقیقــی از میــزان ایــن تولیــدات نداشــته باشــند امــا بــا نگاهــی 
بــه بازارهــای محلــی و مغازه هــای مازنــدران مشــخص می شــود 
کــه ایــن تولیــدات ســوغات خوشــایندی بــرای مســافرانی اســت 
ــد. ــفر می کنن ــتان س ــن اس ــه ای ــور ب ــاط کش ــی نق ــه از اقص ک
دومیــن جشــنواره ملــی تمشــک نــکا در حالــی بــه کار خــود پایان 
داد کــه ایــن محصــول بــا نــام نــکا در حــال ثبــت ملــی اســت.
امنیتــی اســتاندار  نــژاد معــاون سیاســی  حســین حســن 
ــدران یکشــنبه شــب در آئیــن اختتامیــه دومیــن جشــنواره  مازن
ملــی تمشــک جنگلــی نــکا گفــت: ایــن جشــنواره فرصــت بســیار 
خوبــی بــرای شــهروندان، روستانشــینان و همچنیــن گردشــگران 
ــا ضمــن معرفــی ایــن محصــول فرصــت  فراهــم کــرده اســت ت
اشــتغال و درآمــد پایــدار را بــرای خــود رقــم زننــد. وی افــزود: 
نــه تنهــا تمشــک بلکــه صدهــا محصــول زراعــی دیگــر می توانــد 
ــوم  ــرای عم ــی را ب فرصــت اشــتغال، شــادابی و نشــاط اجتماع
مــردم فراهــم کنــد. معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار مازنــدران 
ــود  ــای خ ــن ظرفیت ه ــژه از ای ــری وی ــر بکارگی ــد ب ــن تاکی ضم
ــه  ــا جرق ــن ظرفیت ه ــغ ای ــا اســتفاده و تبلی ــر شــد: ب رو، متذک
ســرمایه گــذاری و رونــق اقتصــادی در شهرســتان زده می شــود. 
ســید مهــدی احمــدی شــهردار نــکا در حاشــیه مراســم در گفتگــو 
بــا خبرنــگار مهــر از جشــنواره تمشــک بــه عنــوان بخــش کوچکــی 

از مــوزه مــردم شناســی شهرســتان نــکا یــاد کــرد و افــزود: قطعــًا 
ــای  ــر ظرفیت ه ــف دیگ ــاد مختل ــد در ابع ــت می توان ــن ظرفی ای
ــال  ــالیان س ــا س ــد ت ــی کن ــکا را معرف ــتان ن گردشــگری شهرس
تداعــی کننــده اتفــاق خــوب در حافظــه جمعی شــهروندان باشــد.
ایــن مســئول از تمشــک بــه عنــوان نمــاد و هویــت گردشــگری 
شهرســتان نــام بــرد کــه در ایــن راســتا مراحــل اولیــه ثبــت ملــی 
ایــن محصــول بــه نــام شهرســتان نــکا انجــام شــده و بــه مــرور 
طــی روزهــای آینــده شــاهد ثبــت نهایــی ایــن محصــول خواهیــم 
بــود اگــر چــه شهرســتان نــکا در حــوزه هلــو و شــلیل و همچنیــن 
گیاهــان دارویــی در بیــن دیگــر شهرســتان ها زبانــزد عــام اســت.
وی بــا اشــاره بــه ســه ظرفیــت ســاحل مرواریــد، پــارک 
ــا  ــرد: خوشــبختانه ب ــان ک ــکا بی ــه ن ــرض و رودخان ــی قرم جنگل
مســاعدت و همچنیــن همــکاری شــهروندان نکایــی ســاحل 
مرواریــد در بیــن دیگــر ســواحل اســتان در جایــگاه بســیار خوبــی 
ــا  ــم ت ــی امیدواری ــارک جنگل ــوزه پ ــن در ح ــرار دارد و همچنی ق
ــی  ــارک جنگل ــرداری از پ ــره ب ــاح و به ــده شــاهد افتت ســال آین
قرمــرض در ایــن شهرســتان باشــیم.فرماندار نــکا نیــز در گفتگــو 
ــود  ــدگان و بهب ــد کنن ــوت تولی ــا، دع ــی ظرفیت ه ــر معرف ــا مه ب
ــن  ــی و همچنی ــاط اجتماع ــور و نش ــاد ش ــود، ایج ــرایط موج ش
ــداف  ــه اه ــردم را از جمل ــل م ــگ اصی ــه داشــتن فرهن ــده نگ زن
ــن جشــنواره برشــمرد. عبدالجــواد توحیــدی مقــدم  برگــزاری ای
ــن محصــول اشــاره و  ــی ای ــارد تومان ــی ۱۰ میلی ــردش مال ــه گ ب
ــن  ــزار و ۲۰۰ ت ــی ۴۰ روزه بیــش از یکه ــازه زمان ــان کــرد: در ب بی
تمشــک از مراتــع جنگلــی شهرســتان نــکا اســتحصال می شــود 
کــه در ایــن میــان ۵۶ هــزار نفــر کارگــر روز کار مشــغول بــه کار 
ــون  ــدت ۴۰ روزه ۸ میلی ــن م ــی ای ــک ط ــرای هری ــه ب شــده ک

درآمــد پایــدار فــروش را رقــم می زند.نماینــده عالــی دولــت در 
ــر شــد:  ــد و متذک ــن محصــول تاکی ــی ای ــع تبدیل ــر صنای ــکا ب ن
ــن  ــک در ای ــای تمش ــی فرآورده ه ــع تبدیل ــرایط صنای ــر ش اگ
ــه  ــن منطق ــاد ای ــًا در اقتص ــود قطع ــم آورده ش ــتان فراه شهرس
اثرگــذار و شــاهد رونــق تولیــد و چرخــه اقتصــادی خواهیــم بــود. 
ــوزه  ــر در ح ــا مه ــو ب ــز در گفتگ ــه نی ــن نمون ــور کارآفری محمدپ
تولیــد فرآورده هــای تمشــک در نــکا از ایــن شهرســتان بــه 
عنــوان مهــد تمشــک ایــران یــاد کــرد و افــزود: روزانــه یکهــزار و 
ــی ۲۸۰ میلیــون  ــا اســتحصال ۲۵ تــن و گــردش مال ۴۰۰ نفــر ب

ــی  ــی ۴۰ روز متوال ــت: ط ــتند. وی گف ــر هس ــک درگی ــا تمش ب
ایــن آمــار بــه یکهــزار تــن و گــردش مالــی ۱۰ میلیــارد و فرصــت 
شــغلی ۵۶ هــزار نفــر روز کاری فراهــم می شــود. علــی شــیرازی 
مدیــرکل امنیتــی انتظامــی مازنــدران نیــز در حاشــیه اختتامیــه 
ــن مراســم امنیــت را بســتر ســاز توســعه در تمامــی جوامــع  ای
ــبختانه  ــتان خوش ــت اس ــاد امنی ــرای ایج ــه داد: ب ــالم و ادام اع
ــاد  ــعه اقتص ــه توس ــده ک ــم ش ــی فراه ــیار خوب ــترهای بس بس

ــراه دارد. ــه هم اســتان را ب

مصــرف بــی رویــه آب چاه هــای مجــاز و غیرمجــاز در اســتان 
همــدان طــی ۴ دهــه اخیــر موجــب افــت ســاالنه یــک متــر 
از ســطح آب هــای زیــر زمینــی دشــت هــای اســتان همــدان 
شــده و زنــگ خطــر ایــن بخــش را بــه صــدا درآورده اســت. 
ــی  ــه ط ــت ک ــتان هایی اس ــدان از اس ــر، هم ــزارش مه ــه گ ب
چنــد ســال اخیــر بــا کمبــود آب روبــرو بــوده و در ایــن 
ــکی  ــی، خش ــر زمین ــای زی ــطح آب ه ــدید س ــت ش ــان اف می
ــق  ــی مناط ــای آب در برخ ــدن چاه ه ــک ش ــت ها و خش دش
مختلــف اســتان همــدان از جملــه مــواردی اســت کــه در اثــر 
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آالیندگی

انتقال واحدهای آالینده به مجتمع های 
صنفی الزام آور است

سایت دفن زباله  شهرستان »رومشکان« 
ساماندهی شود

مدیــرکل حفاظــت از محیــط 
ــر  ــران ب ــتان ته ــت اس زیس
واحدهــای  انتقــال  لــزوم 
آالینــده در محــدوده قانونــی 
ــتان  ــن اس ــی در ای ــای صنف ــه مجتمع ه ــهرها ب ش
تأکیــد کــرد. بــه گــزارش برنــا؛ کیومــرث کالنتــری در 
دماونــد در خصــوص انتقــال واحدهــای صنفــی اظهار 
داشــت: بــرای انتقــال واحدهــای صنفــی آالینــده ای 
کــه در محــدوده قانونــی شــهرها مشــغول بــه فعالیت 
ــا  ــن واحده ــه ای ــرده ک ــوب ک ــت مص ــتند، دول هس
ــوند. ــی مســتقر ش ــد در شــهرک های صنعت می توانن

وی افــزود: از ایــن رو، بــرای واحدهــای صنفــی کــه 
ــه صــورت  ــم و ب ــی در حری ــدوده، یعن ــارج از مح خ
پراکنــده هســتند در شهرســتان ها یــک مجتمــع 
صنفــی ایجــاد می شــود کــه ایــن مجتمــع می توانــد 
شــرکت  توســط  یــا  خصوصــی  بخــش  توســط 

مدیــرکل  شــود.  ایجــاد  صنعتــی  شــهرک های 
ــت:  ــران گف ــتان ته ــت اس ــط زیس ــت از محی حفاظ
ــه  ــده ای ک ــی آالین ــته از صنوف ــال آن دس ــرای انتق ب
ــه  ــغول ب ــهر مش ــی ش ــای قانون ــارج از محدوده ه خ
ــت  ــع مدیری ــک مجتم ــد در ی ــت هســتند، بای فعالی
شــوند و ایــن در حالــی صــورت می گیــرد کــه مــا از 
تجمیــع صنــوف در یــک مجتمــع حمایــت می کنیــم 
ــی آورد. ــوف را فراهــم م ــت صن ــن طــرح مدیری و ای
کالنتــری اضافــه کــرد: دیــدگاه اقتصــادی طــرح 
ــدگاه  ــا از دی ــا تنه ــا نیســت و م ــده م ــر عه ــور ب مذک
محیــط زیســتی بررســی می کنیــم و در ایــن زمینــه، 
ــتان  ــؤوالن شهرس ــت. مس ــم داش ــکاری خواهی هم
دماونــد در راســتای رونــق تولیــد یک شــنبه هــر 
هفتــه از کارخانه هــا و کارگاه هایــی کــه دچــار مشــکل 
ــورد  ــائل را م ــن مس ــد و ای ــد می کنن ــتند، بازدی هس

ــد. ــرار می دهن ــی ق بررس

حفاظــت  اداره  رئیــس 
رومشــکان  محیط زیســت 
بــا بیــان اینکــه ســایت دفن 
ــتان  ــن شهرس ــای ای زباله ه
ــی  ــد مکان ســاماندهی شــود، گفــت: در صــورت تأیی
ــی  ــت محیطی جابه جای ــای زیس ــا معیاره ــق ب منطب
ــزارش تســنیم،  ــه گ ــکان انجــام می شــود. ب ــن م ای
محمــد احمــدی اظهــار داشــت: ســایت اصلــی 
ــتاندارد  ــتان از اس ــن شهرس ــهری ای ــه ش ــن زبال دف
ــات  ــه عملی ــت و هیچ گون ــوردار نیس ــی برخ مکان یاب
ــود، در  ــام نمی ش ــز انج ــدأ نی ــه از مب ــک زبال تفکی
حــال حاضــر شــهرداری دفــن زباله هــا را بــرای 
ایــن  بــا عملیــات خاک پوشــش در  ســاماندهی 
مــکان انجــام می دهــد. وی بــا بیــان اینکــه بــا وجــود 
رایزنی هایــی بــرای جابه جایــی مــکان ســایت دفــن 
زبالــه رومشــکان امــا فعــالً ایــن مــکان منتقــل 

ــه  ــی ک ــد مکان ــورت تأیی ــزود: در ص ــت، اف نشده اس
دارای کلیــه ضوابــط و معیارهــای زیســت محیطی 
ــا  ــه ب باشــد انتقــال و جابه جایــی ســایت دفــن زبال
همــکاری ســایر ارگان هــای مرتبــط انجــام می شــود. 
رومشــکان  اداره حفاظــت محیط زیســت  رئیــس 
ــن  ــائل ای ــن مس ــی از مهم تری ــه یک ــان اینک ــا بی ب
ــه اســت،  شهرســتان در حــوزه پســماند ســایت زبال
ــه  ــماند ب ــه پس ــات دوره ای کمیت ــرد: جلس ــوان ک عن
ــن اداره  ــری ای ــکان و دبی ــدار رومش ــت فرمان ریاس
بــرای ســاماندهی و بررســی نقــاط پســماند در ایــن 
شهرســتان برگــزار شده اســت. بــه گفتــه وی شــیرابه 
پســماند بــا نفــوذ بــه آب هــای ســطحی و زیرزمینــی 
موجــب آلودگــی ایــن منابــع، محیط زیســت و شــیوع 
ــا می شــود، به همیــن دلیــل ســاماندهی  بیماری ه
ســایت دفــن زبالــه ایــن شهرســتان ضــروری به نظــر 

می رســد.

فلرهای نفتی گچساران کنترل شود
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد خواستار مدیریت و کنترل فلرهای نفتی 
گچساران شد و گفت: هیچ کدام از شهرهای این استان دچار مشکل ریزگردها نیستند. به گزارش 
تسنیم، وی با اشاره به اینکه صنعت آالینده در این استان نداریم، عنوان کرد: به طور حتم فلرهای 
نفتی گچساران باید کنترل و مدیریت شوند تا دچار این مسائل در آینده نباشیم.

گزارش

آبی به سوی تاالب 
گاوخونی نمی رود

بی
م آ

سه محور  وزارت صمت برای مقابله با کم آبی اعام شدک
معــاون وزیــر صمــت از تعریــف ســه محــور 
بحــران  بــرای  وزارتخانــه  ایــن  در  اساســی 
کم آبــی خبــر داد و افــزود: بــا یــک زمــان بنــدی 
ــم  ــی خواهی ــور را عمل ــه مح ــن س ــخص ای مش
ــا  ــن صالحی نی ــنا، محس ــزارش ایس ــه گ ــرد. ب ک
ــد  ــا تاکی ــی، ب ــا کم آب ــازگاری ب ــش س ــروز در همای ام
ــران  ــروه بح ــا کارگ ــه ب ــن وزارتخان ــل ای ــی کام ــر هماهنگ ب
اجتناب ناپذیــر  امــری  کم آبــی  مشــکل  گفــت:  بی آبــی 
اســت و بــا وجــود این کــه بخــش صنعــت و معــدن مصــرف 
کننــده میــزان محــدودی از آب اســت امــا بــاز وظیفــه داریــم 
ــه  ــه گفت ــم. ب ــالش کنی ــتر ت ــه بیش ــر چ ــره وری ه ــرای به ب
ــد.  ــرف می کنن ــد آب را مص ــط دو درص ــش فق ــن بخ وی ای
وزارتخانــه  ایــن  در  اساســی  محــور  ســه  تعریــف  از  وی 
ــان  ــک زم ــا ی ــزود: ب ــر داد و اف ــی خب ــران کم آب ــرای بح ب
ــرد.  ــم ک ــی خواهی ــور را عمل ــه مح ــن س ــخص ای ــدی مش بن
نظــر  از  بزرگ تــر  تولیــد بخش هــای صنعتــی  در فرآینــد 
شــاخص آب بــری دارای اهمیــت ویــژه ای هســتند، بعضــًا بــا 
ــی  ــه یک ــد ک ــه می دهن ــت ادام ــه فعالی ــی ب ــوژی قدیم تکنول

از برنامه هــای مــا بــه روز کــردن و اســتفاده از فنــاوری 
نویــن در ایــن صنایــع اســت. صالحــی نیــا ادامــه داد: بایــد 
ــتند را  ــیس هس ــه جدیدالتاس ــری ک ــع دیگ ــره وری صنای به
ــوع مدیریــت و اســتفاده  ــاال ببریــم، البتــه در ایــن حــوزه ن ب
از فنــاوری نویــن بســیار پراهمیــت اســت و جــز اهــداف 
اصلــی ماســت. معــاون وزیــر صمــت بــا بیــان این کــه محــور 
ــی  ــت: صنایع ــتند، گف ــط هس ــک و متوس ــع کوچ دوم صنای
کــه تحــت نظــر شــرکت شــهرک های صنعتــی فعالیــت 
ــد و اقداماتــی همچــون تصفیــه فاضــالب و مدیریــت  می کنن
ــا  ــن ب ــی اماک ــه در برخ ــت ک ــی ماس ــداف اصل ــزو اه آب ج
توجــه بــه بودجــه در حــال توســعه اســت. صالحی نیــا ادامــه 
ــای متوســط را در مناطــق  ــم برخــی واحده داد: ســعی کردی
ســاحلی و بــا اســتفاده از آب شــیرین کن ها تجهیــز کنیــم 
کــه البتــه ایــن یــک تکنولــوژی نــو اســت و در مرحلــه 
ــه گفتــه وی تدویــن طــرح جامــع و  ابتدایــی قــرار داریــم. ب
ــال و در حــال احــداث  ــع فع ــرای صنای ــف اســتاندارد ب تعری

جــز مهم تریــن برنامه هــای وزارتخانــه اســت.

ری
گذا

ست
سیا

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان 
گفــت: کارخانه هــا، کارگاه هــا و واحدهــای صنعتــی 
ــتند،  ــف هس ــون موظ ــاس قان ــر اس ــی ب و معدن
یــک در هــزار فــروش تولیــدات و یــا خدمــات خــود را در امــور 
ــا،  ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب ــه کنن ــت هزین ــط زیس ــا محی ــط ب مرتب
مرجــان شــاکری روز گذشــته در نخســتین کمیســیون اســتانی 
ــی  ــت عمران ــر معاون ــتی در دفت ــط زیس ــزار« محی ــک در ه »ی
ــون در  ــا اجــرای ایــن قان ــا بیــان اینکــه ب اســتانداری کرمــان ب
حقیقــت بخشــی از مالیــات واحدهــای تولیــدی و صنعتــی در 
ــزود:  ــد اف ــد ش ــه خواه ــت هزین ــط زیس ــظ محی ــتای حف راس
ــت،  ــت نخس ــتند در اولوی ــی هس ــه دارای آالیندگ ــی ک واحدهای
می تواننــد ایــن قانــون را در راســتای رفــع آالیندگــی کارخانــه و 
یــا واحــد صنعتــی خــود هزینــه کننــد. وی ادامــه داد: واحدهایی 
کــه آالیندگــی نــدارد در اولویت هــای بعــدی می تواننــد یــک در 
ــد حاشــیه ســبز،  ــی مانن ــه فعالیت های ــروش خــود را ب هــزار ف
ــد. وی  ــاص دهن ــره اختص ــی و غی ــای فرهنگ ــارک، برنامه ه پ
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این صفحه می خوانیم
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موافقان و مخالفان احداث سد باغان
رویــه سدســازی  هرچنــد طبــق نظریــه بســیاری از موافقان، 
کاری پســندیده و بــه نوعــی کنتــرل آب بارندگــی در مواقــع 
ســیل و ذخیــره آب بــه عنــوان منبــع غنــی انرژی اســت اما 
در عیــن حــال همــواره مــورد انتقــاد فعــاالن محیط زیســت 
بــوده چــرا کــه بــه اعتقــاد ایــن افــراد سدســازی دســتاورد و 

پیامــدی جــز نابــودی محیط زیســت نــدارد.
ــه  ــه مقول ــبت ب ــاوت نس ــدگاه متف ــن دو دی ــود ای ــا وج ب
سدســازی و نقدهایــی کــه از ایــن حیــث در نکوهش تغییر 

اکوسیســتم مناطــق مختلــف جغرافیایــی مطرح می شــود 
ــا در  ــارات دولت ه ــه و اعتب ــی از برنام ــواره بخش ــی هم ول
ــع  ــاص مناب ــازی و اختص ــه سدس ــاخت ب ــش زیرس بخ
مالــی و عمرانــی بــه ایــن بخــش تعلــق می گیــرد. رویــه ای 
کــه بــه نظــر می رســد در بلنــد مــدت می توانــد بــه لحــاظ 
زیســت محیطــی و تغییرات اکوسیســتمی تاثیــرات منفی 

در کشــور و جغرافیــای طبیعــی برجــای بگــذارد.
ــه  ــدی در منطق ــی س ــه تازگ ــه ب ــن روی ــاس همی ــر اس ب
باغــان شهرســتان دشــتی با همیــن نــام بــر روی »رودخانه 

منــد« در حــال احــداث اســت کــه بــه اعتقــاد بســیاری از 
کشــاورزان منطقــه و فعــاالن محیــط زیســت ره آوردی جــز 
نابــودی محیط زیســت و خشــکاندن زمین هــای کشــاورزی 
منطقــه در پــی نخواهــد داشــت. محمــد شــاکری یکــی از 
ــا  ــو ب ــهر در گفت وگ ــتان بوش ــط زیســت اس ــاالن محی فع
ــد  ــداث س ــا اح ــد: ب ــاره می گوی ــن ب ــا در ای ــگار ایلن خبرن
باغــان مشــکالت زیســت محیطــی بســیاری در شهرســتان 
دشــتی بــه وجــود خواهــد آمــد و بــا بــه ســر انجام رســیدن 
و بهره بــرداری از ایــن ســد مناطــق پایین دســت شهرســتان 

دشــتی از جملــه بخــش شــنبه و طســوج شهرســتان کاکی 
کــه در بخــش عمــده ای از رودخانــه منــد قــرار گرفته انــد رو 

بــه نابــودی خواهنــد رفــت.

سد، باید روی رودخانه  فصلی احداث شود
مختــار پزشــک دیگــر فعــال محیــط زیســت درایــن بــاره 
بــه خبرنــگار ایلنــا گفــت: طــرح ایــن ســد بیســت ســالی 
می شــد کــه در دســت بررســی بــود و از همــان زمــان 
تاکنــون فعــاالن محیــط زیســت بــا ایــن موضوع به شــدت 
مخالفــت مــی کردنــد امــا طبــق گفتــه مدیــران اســتانی و 
کشــوری ایــن طــرح ملــی بــوده و ســد بایــد احــداث شــود. 
ایــن فعــال محیــط زیســت بــا تاکیــد بــر اینکــه ســدهای 
امــروز در دنیــا بایــد بــر روی رودخانه هــای فصلــی احــداث 
شــوند نــه رودخانه هــای دائمــی افــزود: احــداث ایــن 
ــادی از  ــب زی ــی معای ــای دائم ــر روی رودخانه ه ــدها ب س
ــان و  ــوران، ماهی ــد جان ــودی محیط زیســت مانن ــه ناب جمل
همچنیــن غیرقابــل کشــت شــدن زمیــن هــای اطــراف این 
رودخانــه مــی شــود. وی ادامــه داد: زمین هــای کشــاورزی 
دشــتی از دو کانــال آبرســانی می شــوند؛ کانــال آب شــور و 
کانــال آب شــیرین و اگــر بــا احــداث ایــن ســد بخواهنــد 
جلــوی آب شــیرین را بگیرنــد زمین هــا تبدیــل بــه شــوره زار 
ــاالن  ــردم دشــتی و فع ــون اعتراضــات م می شــوند و تاکن
محیــط زیســت در ایــن زمینــه بــه جایــی نرســیده اســت.

احداث چاه ها علت خشکی رودخانه »مند«
ــاره  ــان درب ــتای باغ ــاورزان روس ــی از کش ــور یک گرمایی پ
ــا  ــد: ب ــا مــی گوی ــگار ایلن ــه خبرن مشــکالت ســد باغــان ب
ــداث  ــد اح ــه من ــر روی رودخان ــون ب ــه تاکن ــدهایی ک س
کرده انــد آب ایــن رودخانــه نســبت بــه ســال های گذشــته 
ــه  ــان ب ــوز ســد باغ ــه اســت. هن ــه نصــف کاهــش یافت ب
ــی  ــه رخ نمای ــن فاجع ــه ای ــت ک ــیده اس ــرداری نرس بهره ب
می کنــد، چــه برســد بــه روزی کــه ایــن ســد نیــز احــداث 
ــن  ــرای ای ــی ب ــان دیگــر آب ــم آن زم شــود؛ تصــور مــی کن
رودخانــه باقــی نمــی مانــد. بــه گفتــه ایــن کشــاورز، اداره 
ــار  ــاه در کن ــت ۱۱ چ ــرکت نف ــتی و ش ــتان دش آب شهرس
ــد و چندیــن ســال اســت  ــه باغــان احــداث کرده ان رودخان
ــه خشــک و نیمه خشــک شــده اســت و آب  ایــن رودخان
ایــن رودخانــه بــرای مصــارف صنعتــی عســلویه در جنــوب 
ــی  ــه مخــزن بســیار بزرگ ــاد ک ــام جمال آب ــه ن انارســتان ب
ــن  ــد: روی ای ــی افزای ــود. وی م ــی ش ــل م ــت، منتق اس
چاه هــا را پوشــانده اند و طبــق اخبــار موثــق متاســفانه چــاه 
هــا باعــث خشــکی رودخانــه "منــد" و شــعبات فرعــی ایــن 
رودخانــه در روســتای باغــان شــده انــد. بــه گفتــه وی اهالی 
روســتای باغــان اکثــرا باغدارنــد و بیشــترین درآمدشــان از 

همیــن راه اســت. 

به گفته فعاالن 
محیط زیست با احداث 

سد باغان اولین 
اتفاقی که رخ می دهد 

افت سطح آب های 
زیرزمینی خواهد 

بود؛ همچنین احداث 
این سد دشت های 

پایین دست رودخانه 
»مند« را تهدید می کند 

و هر ساله ما شاهد 
اعام دشت های 
ممنوعه به دلیل 

احداث سدها هستیم و 
پایین آمدن سطح آب 

سفره های زیرزمینی 
تهدید جدی برای 

منطقه خواهد بود.

 مجریان احداث سد باغان متعهد به تامین حق آبه هستند
 مدیرکل محیط زیست استان بوشهر: مهمترین برنامه درباره سد باغان، تامین حداقل 

حق آبه زیست محیطی رودخانه »مند« است

مصــرف بــی رویــه آب چاه هــای مجــاز و غیرمجــاز در اســتان 
همــدان طــی ۴ دهــه اخیــر موجــب افــت ســاالنه یــک متــر 
از ســطح آب هــای زیــر زمینــی دشــت هــای اســتان همــدان 
شــده و زنــگ خطــر ایــن بخــش را بــه صــدا درآورده اســت. 
ــی  ــه ط ــت ک ــتان هایی اس ــدان از اس ــر، هم ــزارش مه ــه گ ب
چنــد ســال اخیــر بــا کمبــود آب روبــرو بــوده و در ایــن 
ــکی  ــی، خش ــر زمین ــای زی ــطح آب ه ــدید س ــت ش ــان اف می
ــق  ــی مناط ــای آب در برخ ــدن چاه ه ــک ش ــت ها و خش دش
مختلــف اســتان همــدان از جملــه مــواردی اســت کــه در اثــر 

ــت  ــون برداش ــت.عواملی چ ــده اس ــود آم ــه وج ــران آب ب بح
ــع آب زیــر زمینــی، کشــت محصــوالت پــر  ــدازه از مناب بــی ان
ــه روش  ــاورزی ب ــدان، کش ــتان هم ــاورزی اس ــر در کش آب ب
و کاهــش  اســتان  توســعه  و  افزایــش جمعیــت  ســنتی، 
بارندگی هــا و نــزوالت جــوی در ســال های اخیــر موجــب 
تشــدید ایــن وضعیــت در اســتان همــدان شــده اســت. امــا 
یکــی از دالیــل مهــم در کاهــش آب هــای زیــر زمینــی اســتان 
ــی  ــت ب ــتان، برداش ــت های اس ــی دش ــالن منف ــدان و بی هم
ــط  ــی توس ــر زمین ــع آب زی ــرز از مناب ــد و م ــی ح ــه و ب روی

ــق  ــت. طب ــاورزی اس ــرای کش ــاز ب ــر مج ــای غی ــر چاه ه حف
ــرای  ــاورزان ب ــده ای از کش ــده ع ــده ش ــا دی ــی ها باره بررس
آبیــاری زمین هــای کشــاورزی خــود بــدون توجــه بــه بحــران 
ــاری  ــرای آبی ــاه ب ــر چ ــه حف ــدام ب ــدان اق آب در اســتان هم
ــن موضــوع باعــث کاهــش  ــه ای ــد ک ــای خــود می کنن زمین ه
شــدید منابــع آبــی در اســتان شــده اســت و از طرفــی حتــی 
ــش  ــز بی ــتند نی ــاه آب هس ــوز چ ــه دارای مج ــاورزانی ک کش
ــد کــه ایــن هــم مشــکل  از مقــدار مجــاز از آن برداشــت دارن
دیگــری اســت. طبــق گفتــه کارشناســان عواملــی چــون 
ــاورزی از  ــعه کش ــت و توس ــش جمعی ــتان، افزای ــعه اس توس
ــی  ــت و از طرف ــی اس ــر زمین ــع آب زی ــش مناب ــل کاه دالی
ــد آب در  ــتر از تولی ــی بیش ــر زمین ــرف آب زی ــفانه مص متأس
ــع آب  ــت از مناب ــر حفاظ ــر دفت ــت. مدی ــدان اس ــتان هم اس
شــرکت آب منطقــه ای همــدان در همیــن زمینــه در گفتگــو بــا 
خبرنــگار مهــر گفــت: در اســتان همــدان طــی ۴ دهــه گذشــته 
ــر زمینــی  ــی یــک متــر ســطح آب هــای زی هــر ســال نیــم ال
کاهــش یافتــه کــه البتــه ایــن رونــد اخیــرًا بــا اجــرای طــرح 
ــود یافتــه اســت.  ــر زمینــی، بهب ــع آب زب تعــادل بخشــی مناب
ــتان  ــاد اس ــه اقتص ــان اینک ــا بی ــت ب ــدی رحم ــی احم مرتض
همــدان متکــی بــه بخــش کشــاورزی اســت و سیاســت 
ــی  ــه متک ــوده ک ــه ب ــن پای ــر ای ــاز ب ــدان از دیرب ــتان هم اس
ــده و  ــل ش ــم تعدی ــن مه ــروزه ای ــد و ام ــاورزی باش ــه کش ب
ــدا  ــع ســوق پی ــه ســمت و ســوی گردشــگری و ســایر صنای ب
ــام  ــات انج ــزود: براســاس بررســی و مطالع ــرده اســت، اف ک
شــده ۹۰ درصــد مصــرف آب اســتان در بخــش کشــاورزی، ۸ 
ــه  ــوط ب درصــد در بخــش شــرب و بهداشــت و ۲ درصــد مرب

ــا اشــاره بــه توزیــع مصــرف  صنعــت و خدمــات اســت. وی ب
توزیــع  تصریــح کــرد:  نیــز  مختلــف  بخش هــای  در  آب 
ــته  ــی داش ــر کار ترویج ــه اگ ــت ک ــن اس ــر ای ــرف بیانگ مص
ــش  ــمول بخ ــد مش ــت بای ــدات و سیاس ــده تأکی ــیم عم باش

ــد.  ــاورزی باش کش
احمــدی رحمــت بــا بیــان اینکــه در گذشــته میانگیــن بــارش 
اســتان ۳۵۰ میلیمتــر در ســال بــوده کــه در چنــد ســال اخیــر 
بــا توجــه بــه خشکســالی میانگیــن بــارش در اســتان همــدان 
بــه ۳۳۰ میلیمتــر رســیده اســت، عنــوان کــرد: میانگیــن 
میلیمتــر   ۲۵۰ ایــران  در  و  میلیمتــر   ۸۰۰ دنیــا  در  بــارش 
اســت کــه بــا ایــن احتســاب کشــور مــا یــک ســوم میانگیــن 
بارندگــی در دنیــا را دارنــد و ایــن خــود نشــان دهنــده ای آن 
اســت کــه بایــد در مصــرف آب صرفــه جویــی کــرد چــرا کــه 
در منطقــه خشــک و نیمــه خشــک کــره زمیــن قــرار داریــم. 
مدیــر دفتــر حفاظــت از منابــع آب شــرکت آب منطقــه ای 
اســتان همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه در متــون دینــی مــا بــه 
ــت: در  ــت، گف ــده اس ــت داده ش ــی در آب اهمی ــه جوی صرف
قــرآن کریــم آیــات و روایــات هشــدار دهنــده ای در خصــوص 
ــت  ــدی رحم ــت. احم ــده اس ــرف آب داده ش ــت مص مدیری
اســتان کشــاورزی  در  آب  عمــده  مصــرف  اینکــه  بابیــان 
ــر  ــد مؤث ــش می توان ــن بخ ــی آب در ای ــه جوی ــت و صرف اس
ــال  ــزو انف ــا ج ــی رودخانه ه ــای زیرزمین ــت: آب ه ــد، گف باش
ــن  ــی اســت کــه همــه از ای ــن معن ــه ای محســوب می شــود ب
ــه مجــوز چــاه دارد صاحــب و  آب ســهیم هســتند و کســی ک
ــه آن داده  ــرداری ب ــره ب ــازه به ــه اج ــت بلک ــک آب نیس مال

ــت. ــرو اس ــون وزارت نی ــق قان ــی مطاب ــده و متول ش

دشت های همدان ساالنه یک متر نشست دارد

وزیــر نیــرو ضمــن بررســی عوامــل کــم آبــی در ایــران اظهــار کــرد: 
یکــی از ایــن عوامــل نابســامانی اقتصــاد آب و توهــم ارزانــی آن 
ــن  ــده گران تری ــخ مصــرف کنن ــه در طــول تاری ــان ک اســت. ایرانی
ــه مصــرف  ــر ب ــد دهــه اخی ــد در چن ــق قنات هــا بوده ان آب از طری
تبدیــل  انــرژی  یارانه هــای  از طریــق  ارزان تریــن آب  کننــده 
ــی  ــان در همایــش مل ــه گــزارش ایســنا، رضــا اردکانی شــده اند. ب
ــران  ــه مســاله آب در ای ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب ــم آب ــا ک ســازگاری ب
چندیــن دهــه پیــش آغــاز شــد اظهــار کــرد: وضعیتــی کــه امــروز 
شــاهد آن هســتیم محصــول انباشــت تاریخــی انتخاب هــای مــا 
اســت کــه البتــه تحــت تأثیــر تغییــرات اقلیمــی نیــز قــرار گرفتــه 
اســت. وی افــزود: مســأله ای را کــه چندیــن دهــه قدمــت دارد و 
بــه تدریــج حاصــل شــده فقــط از طریــق راهبردهــای دوراندیشــانه 
ــا  ــرو ب ــر نی ــرد. وزی ــل ک ــی و تعدی ــوان بررس ــر می ت ــان ب و زم
بیــان ایــن کــه کارگــروه ملــی ســازگاری بــا کــم آبــی بــه پیشــنهاد 
مشــترک وزارت خانه هــای نیــرو، جهــاد کشــاورزی، کشــور و 
ــط  ــت از محی ــازمان های حفاظ ــارت و س ــدن و تج ــت و مع صنع
زیســت و برنامــه و بودجــه صــورت گرفــت اظهــار کــرد: در نهایــت 
بــه اســتناد اصــل ۱۳۸ قانــون اساســی در جلســه ششــم اســفند 
ســال ۱۳۹۶ بــه تصویــب هیــأت وزیــران رســید. هــدف از تشــکیل 
ایــن کارگــروه کــه متعاقبــًا ســازمان هواشناســی کشــور نیــز بــه آن 
ــا  ــای ســازگاری ب ــی و انســجام در برنامه ه ــه شــد هماهنگ اضاف
کــم آبــی در ســطح کشــور و متعــادل ســازی منابــع و مصــارف آب 
ــد واژه کلیــدی  ــا بیــان ایــن کــه چن ــوده اســت. وی در ادامــه ب ب
وجــود دارد کــه اصلــی تریــن آن مفهــوم ســازگاری اســت گفــت: 
ســازگاری بــه ایــن معنــا اســت کــه بایــد شــرایط اقلیمــی ایــران را 
مبنــای هرگونــه راهبــرد، برنامــه و اقــدام در بهــره بــرداری از منابــع 
آب قــرار داد. اردکانیــان افــزود: انواعــی از سرنوشــت وجــود دارد و 

ایــران هــم دارای سرنوشــت اقلیمــی خــاص خــود اســت.

وزیر نیرو:
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ارزان ترین آب هستند

خبر

دستگیری شکارچی حرفه ای 
خوک در آمل

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت آمــل گفــت: 
شــکارچی حرفــه ای خــوک در آمــل دســتگیر شــد.

ــگاران جــوان از ســاری،   ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
ــط زیســت آمــل و  ــگان حفاظــت محی ــوران ی ــدی کشــاورزیان گفــت: مام مه
بــا همــکاری کالنتــری دشتســر بالفاصلــه در منطقــه جنگلــی بلیــران حضــورو 
موفــق بــه دســتگیری یــک متخلــف بــا ســابقه و حرفــه ای بــه کشــف و ضبــط 
ــه  ــه گفتــه وی ایــن متخلــف ب ــد. ب الشــه یــک راس گوشــت خــوک شــده ان

اســتناد مــاده ۱۱ قانــون شــکار و صیــد اعمــال قانــون و روانــه زنــدان شــد.

کشف پرنده نادر در زنجان
حفاظــت  کل  اداره  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
محیــط زیســت اســتان زنجــان از زنده گیــری 
ــر داد  ــان خب ــهر زنج ــان« در ش ــه »باالب ــک بهل ی
ــادر اســت.  ــده ن ــک پرن ــوان ی ــن حی ــت: ای و گف
ــده  ــن پرن ــه اینکــه ای ــا اشــاره ب ــی زاده ب ــارس، اســماعیل قل ــزارش ف ــه گ ب
ــک واحــد مســکونی در شــهر کشــف شــده  ــی از ی ــزارش مردم ــق گ از طری
ــه محیــط زیســت  ــان وارده ب ــده ضــرر و زی ــن پرون ــرای ای اســت، گفــت: ب
۶۰ میلیــون تومــان محاســبه شــده اســت. قلــی زاده خاطــر نشــان کــرد: در 
ــان  ــتان زنج ــکار  در اس ــه ش ــروع ب ــده ش ــال جاری دو پرون ــاه س خرداد م
ــواع  ــورد ان ــط ۲۸ م ــف و ضب ــن از کش ــت. وی همچنی ــده اس ــکیل ش تش

ــر داد. ــان خب ــتان زنج ــد در اس ــکار و صی ادوات ش

حبس برای شکارچی متخلف
سرپرسـت اداره محیـط زیسـت شهرسـتان نطنـز 
شـکارچی  بـرای  حبـس  سـال   ۴ حکـم  گفـت: 
دسـتگیر شـده در منطقـه حفاظـت شـده کرکـس 
نطنز صادر شـده اسـت. به گـزارش ایسـنا، علیرضا 
غالمـی اظهـار کـرد: بـرای شـکارچی غیرمجـازی کـه در منطقـه حفاظت شـده 
کرکـس نطنـز دسـتگیر شـده اسـت، حکـم ۴ سـال حبـس تعزیـری صـادر 
شـده اسـت. وی افـزود: ایـن شـکارچی به اتهام شـکار یک رأس بز وحشـی 
و حمـل و نگهـداری ۲ قبضـه سـالح شـکاری قاچـاق و مهمـات غیرمجـاز در 
منطقـه حفاظـت شـده کرکـس نطنز دسـتگیر و برای سـیر مراحـل قانونی، به 

دادسـرا منتقـل  و حکـم تخلـف وی بـر اسـاس قانـون صـادر شـد.

شکارچیان

پرندگان

شکارچیان

دستگیری شکارچی متخلف همراه با الشه بز وحشی در نایین
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین از کشف و ضبط یک قبضه اسلحه شکاری قاچاق همراه با 
الشه یک بز وحشی در این شهرستان خبرداد. به گزارش ایمنا، علیرضا رضایی با اشاره به اینکه پرونده فرد متخلف 

به مراجع قضایی ارسال شده است، افزود: شکار و حتی اقدام به شروع به شکار جرم است و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ 
قانون شکار و صید، متخلفان تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.

سنا
 ای

س:
عک

رییــس مرکــز تحقیقــات محیــط زیســت علــوم پزشــکی اصفهــان 
ــرفته  ــای پیش ــد تصفیه خانه ه ــور نیازمن ــه در کش ــان اینک ــا بی ب
ــت:  ــتیم، گف ــا هس ــی بیوتیک ه ــا و آنت ــذف هورمون ه ــرای ح ب
ــر حــذف ایــن هورمون هــا و  تصفیه خانه هــای پیشــرفته عــالوه ب
آنتــی بیوتیک هــا، بــرای حــذف ســایر آالینده هــا شــامل حشــره 
ــر  ــز موث ــاب نی ــای ضــد آفت ــتی و کرم ه ــوازم بهداش ــا، ل کش ه
هســتند، امــا متاســفانه تــا ایــن لحظــه بــه دلیــل نبــود بودجه در 
ــا در دســتور  ــن دســت تصفیه خانه ه ســازمان آب و فاضــالب ای
ــا  ــن ب ــدی امی ــد مه ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ــدارد. ب ــرار ن کار ق
ــه  ــه اینکــه انســان ها یکــی از دالیــل ورود هورمون هــا ب اشــاره ب
منابــع آبــی هســتند، اظهــار کــرد: وقتــی از انســان بــه عنــوان یک 
ــان  ــدن انس ــای ب ــه هورمون ه ــی اینک ــم یعن ــام می بری ــل ن عام
ــهری  ــالب ش ــده و وارد فاض ــع ش ــوع دف ــق ادرار و مدف از طری
و تصفیه خانه هــا می شــود. وی افــزود: البتــه ایــن حجــم از 
ــا  ــا ت ــد ی ــه ســه حالــت پیــدا می کنن هورمون هــا در تصفیــه خان
ــداری  ــارج و مق ــاب خ ــا پس ــا ب ــد و ی ــن می رون ــدودی از بی ح
نیــز منجــر بــه لجــن در تصفیــه خانــه می شــوند. رئیــس مرکــز 
ــان،  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــط زیس ــات محی تحقیق
تصریــح کــرد: حالتــی کــه بــا پســاب خــارج می شــود بــه منابــع 
آبــی زیرزمینــی وارد می شــود و منابــع آب زیــر زمینــی را آلــوده 
ــه لجــن می شــود نیــز  ــد. از طرفــی حالتــی کــه تبدیــل ب می کن
ــر  وارد زمین هــای کشــاورزی شــده کــه مجــددًا زمیــن و آب زی
زمینــی و یــا محصــوالت را آلــوده می کنــد. امیــن بــا بیــان اینکــه 
ــرای  ــه سیســتم پیشــرفته ب ــز ب ــای کشــور مجه ــه خانه ه تصفی
ــه  ــزود: در حــال حاضــر ب حــذف خــاص هورمون هــا نیســت، اف
ــذف  ــا ح ــه خانه ه ــا در تصفی ــدی از آنه ــی درص ــورت طبیع ص
می شــود، امــا احتمــال اینکــه در پســاب مقــداری از ایــن 
ــود دارد. ــیم وج ــته باش ــا را داش ــی بیوتیک ه ــا و آنت هورمون ه

رییس محیط زیست علوم 
پزشکی اصفهان تشریح کرد:

لزوم حذف هورمون ها و 
آنتی بیوتیک ها  از آب های زیرزمینی

سنا
 ای

س:
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ری
گذا

ست
قانون »یک در هزار« محیط زیست کرمان سیا

اجرایی شود
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان 
گفــت: کارخانه هــا، کارگاه هــا و واحدهــای صنعتــی 
ــتند،  ــف هس ــون موظ ــاس قان ــر اس ــی ب و معدن
یــک در هــزار فــروش تولیــدات و یــا خدمــات خــود را در امــور 
ــا،  ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب ــه کنن ــت هزین ــط زیس ــا محی ــط ب مرتب
مرجــان شــاکری روز گذشــته در نخســتین کمیســیون اســتانی 
ــی  ــت عمران ــر معاون ــتی در دفت ــط زیس ــزار« محی ــک در ه »ی
ــون در  ــا اجــرای ایــن قان ــا بیــان اینکــه ب اســتانداری کرمــان ب
حقیقــت بخشــی از مالیــات واحدهــای تولیــدی و صنعتــی در 
ــزود:  ــد اف ــد ش ــه خواه ــت هزین ــط زیس ــظ محی ــتای حف راس
ــت،  ــت نخس ــتند در اولوی ــی هس ــه دارای آالیندگ ــی ک واحدهای
می تواننــد ایــن قانــون را در راســتای رفــع آالیندگــی کارخانــه و 
یــا واحــد صنعتــی خــود هزینــه کننــد. وی ادامــه داد: واحدهایی 
کــه آالیندگــی نــدارد در اولویت هــای بعــدی می تواننــد یــک در 
ــد حاشــیه ســبز،  ــی مانن ــه فعالیت های ــروش خــود را ب هــزار ف
ــد. وی  ــاص دهن ــره اختص ــی و غی ــای فرهنگ ــارک، برنامه ه پ

ــک  ــروش را کم ــزار ف ــک در ه ــرد ی ــوم در هزینه ک ــت س اولوی
ــام  ــرد: تم ــوان ک ــالم و عن ــهری اع ــران ش ــای عم در فعالیت ه
ــف  ــا موظ ــا و کارگاه ه ــی، کارخانه ه ــی و معدن ــای صنعت واحده
بــه پرداخــت یــک در هــزار فــروش هســتند و بــا اجــرای 
زیســت  محیــط  حــوزه  در  مثبتــی  قدم هــای  طــرح  ایــن 
ــوان برداشــت. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان  می ت
کرمــان گفــت: کارخانجــات بــزرگ کــه دارای آالیندگــی هســتند 
ــا  ــد ام ــه کار گیرن ــود ب ــی خ ــع آالینگ ــد در رف ــغ را بای ــن مبل ای
کارخانجــات و واحدهــای کوچــک کــه آالیندگــی کمتــری دارنــد 

ــد. ــه کنن ــهری هزین ــور ش ــغ را در ام ــن مبل ــد ای می توانن
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار کرمــان نیــز در 
ــا،  ــه واحده ــام ب ــانی ع ــالع رس ــت اط ــن نشس ــدی ای جمع بن
کارگاه و کارخانه هــا در راســتای اجــرای ایــن طــرح را مــورد 
تاکیــد قــرار داد و عنــوان کــرد: قانــون یــک در هــزار فــروش بــا 
اولویــت واحدهــای صنعتــی و معدنــی و کارخانه هــای بــزرگ در 

ــی شــود. ــن اســتان اجرای ای

ب
یا

خسارت 12.5 میلیاردی سیل به کانال های س
آبیاری و زهکشی در حال ساخت خوزستان 

معــاون طــرح و توســعه شــبکه های آبیــاری و 
ــت:  ــتان گف ــرق خوزس ــازمان آب و ب ــی س زهکش
در اثــر ســیالب اخیــر ۱۲ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون 
تومــان بــه کانال هــای آبیــاری و زهکشــی و ایســتگاه های 
پمپــاژ در حــال ســاخت خســارت وارد شــد. بــه گــزارش ایســنا، 
آرش محجوبــی  بــا اشــاره بــه خســارت های وارد شــده در 
ــازمان آب  ــی س ــاری و زهکش ــبکه های آبی ــه ش ــیالب ب ــر س اث
ــه  ــتان ب ــیالب خوزس ــر س ــرد: در اث ــار ک ــتان اظه ــرق خوزس و ب
ــال  ــاژ در ح ــاری و زهکشــی و ایســتگاه های پمپ ــای آبی کانال ه
ســاخت ســازمان آب و بــرق خوزســتان خســارت هایی وارد 
ــه  ــوط ب ــارت ها مرب ــری از خس ــش دیگ ــزود: بخ ــد. وی اف ش
خاکریزی هایــی اســت کــه توســط ســازمان بــرای احــداث کانــال 
انجــام گرفتــه بــود امــا بــا توجــه بــه وقــوع ســیالب قســمت هایی 
از ایــن خاکریزی هــا جمــع آوری و بــه مناطــق دیگــر انتقــال داده 
ــرای  ــه ب ــی ک ــه هزینه های ــه ب ــا توج ــاله ب ــن مس ــد و ای می ش
ــارت هایی  ــود، خس ــه ب ــام گرفت ــازی انج ــزی و فشرده س خاکری

ــاری  ــاون طــرح و توســعه شــبکه های آبی ــه وجــود آورد. مع را ب
و زهکشــی ســازمان آب و بــرق خوزســتان تصریــح کــرد: میــزان 
ــی و  ــاری و زهکش ــای آبی ــه کانال ه ــده ب ــارت های وارد ش خس
ایســتگاه های پمپــاژ در حــال ســاخت ۱۲ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون 
ــازمان  ــه س ــارت ها ب ــن خس ــت و ای ــده اس ــرآورد ش ــان ب توم
ــالم  ــول اع ــای مس ــایر بخش ه ــتان و س ــه اس ــه و بودج برنام
ــدام  ــارت ها اق ــن خس ــران ای ــه جب ــبت ب ــا نس ــت ت ــده اس ش
ــًا  ــرد: خســارت های وارد شــده عمدت ــوان ک ــی عن شــود. محجوب
ــره و  ــه زه ــت آزادگان، حوض ــتر، دش ــد شوش ــی مانن در مناطق
ــن  ــوده و در ای ــر ب ــتان دیگ ــد شهرس ــادان و چن ــان، آب هندیج
زمینــه انتظــار اســت بــا توجــه بــه اینکــه احــداث ایــن کانال هــا 
و ایســتگاه های پمپــاژ بــه منظــور خدمــات رســانی بــه ســاکنین 
روســتاها و کشــاورزان انجــام می گیــرد، نســبت بــه جبــران 
خســارت ها اقــدام شــود. وی ادامــه افــزود: شــبکه های آبیــاری 
ــر  و زهکشــی در حــال ســاخت بخــش شــعیبیه شوشــتر در اث

ســیالب خوزســتان دچــار خســارت شــدند.
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افقی
 ۱- گوشه نشینی برای عبادت - آن که 

 کُلت به کمر می بندد

۲- عنوان محترمانه - قطعه کوچک و 

 تکه - پناه دادن

۳- رو دست خوردن - کبیر - بر 

 اساِس

۴- تازه آذری - المپ و فانوس - عدد 

 نخستین

۵- شهر زیتون - اندام ها و اعضا - 

 زمین آماده کشت

۶- علم و فرهنگ - پرگویی کردن - در 

حالی که دهان کامالً پر می شود - 

 ضمیر غایب

۷- گرداگرد دهان - حالل و جایز 

 شرعی - دوره و گردش

 ۸- معنی واژه ژاپنی سودوکو

۹- نشست و گردهمایی - اثری از 

 الفرد دوموسه - با و همراه

۱۰- کنده کاری - پیک و نامه بر - از 

 ادات تشبیه - جانور آدم نما

۱۱- سرخى بامداد یا شامگاه - طریقه 

 و روش - نهاد فرهنگی سازمان ملل

۱۲- سوپ وطنی - داروی سیاه معطر 

 - نیتروژن

۱۳- شیرینی ماه رمضان - کبوتر 

 دشتی - وزیدن، جنبش هوا

۱۴- نگهبان در - اصطالحی در بازی نرد 

 - پرنده سلیمان نبی )ع(

۱۵- چنین و این طور - بیستم ماه صفر

عمودی 
۱- پاداش نیک یافتن - ترسیده و 

 بیمناک

۲- نوعی زردالوی ریز - گشایش دهنده 

 - محصول آب و صابون - آماس

۳- تافتن ادبی - چسبناک، جامد - 

 شکل گرفته و ساخته شده در قالب

۴- درون دهان - شکافتن قبر - جامه 

 درویشان، پشمینه - چوپان

۵- امر به آمدن - مانند ماه - طرز و 

 روش

۶- جسم معدنی چکش خوار - لقب 

»مارشال رومل« سردار آلمانی جنگ 

 جهانی دوم

۷- صدای حاصل از ُبرش پارچه - 

 اندیشه - چاره درد - سنگ ریزه

۸- عدسی محدب - از فرزندان نوح 

 )ع( - مدام و پیوسته

۹- پاروی قایقرانان - زمان مرگ - 

 خشک مزاج - گنجه لباس

۱۰- رنگ سبز بسیار روشن با مایه زرد 

 - عقاید انتخاباتی

۱۱- طاقت و تحمل - از پرندگان 

کوچک و فربه و نیز نامی دخترانه - 

 قرض و بدهی

۱۲- در توضیح کالم استعمال می شود 

- افسرده و نومید عامیانه - عدسی - 

 کوزه بزرگ

۱۳- پسر مازنی - ُنت ششم موسیقی 

 - به امانت داده شده

۱۴- دروغ - حرف انتخاب - رم کننده 

 - ویژگی بعضی سازها

۱۵- فیلمی از یدا... صمدی - شوهر 

کردن

جدول شماره 1479

 اطالع
 رسانی

آگهی تجدید مناقصه
شـهرداری ماهـان بـه اسـتناد مجـوز شـماره 5/20 مـورخ 

98/2/17 شـورای اسـامی شـهر در نظر دارد نسـبت به خرید ،نصب 
و راه انـدازی تعـداد 15 پایـه و 53 دسـتگاه دوربین ترافیکی امنیتی 
و پـاک خـوان بـا مشـخصات فنـی در سـطح شـهر ماهـان اقـدام 
نمایـد، تامبـن اعتبـار از طریق واگذاری زمین می باشـد. لـذا از کلیه 
افـراد حقیقـی و حقوقی واجـد شـرایط دارای تاییدیـه و صاحیت از 
دسـتگاههای امنیتـی از تاریـخ 98/4/1 لغایـت و 98/4/6 جهـت 
دریافـت اسـناد مناقصـه و جهت تنظیم پیشـنهادات تـا پایان وقت 

اداری مـورخ 98/4/9 بـه امـور مالـی شـهرداری مراجعـه نمایند.

عبدالمهدی رنجبرنژاد – شهردار ماهان

نوبت دوم

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
2-شـرکت کننـدگان بایـد سـپرده شـرکت در مناقصـه را بـه صورت 
ضمانـت نامـه بانکـی یـا وجـه نقـد واریـزی بـه شـماره حسـاب ، 
شـهرداری ماهـان منـدرج در اسـناد مناقصـه به همراه سـایر اسـناد 
تحویل نمایند. بازگشـایی پیشـنهادات مورخ 98/4/10 صورت خواهد 

. پذیرفت 
3-برنـدگان اول دوم سـوم مزایـده هـر گاه حاضـر به انعقاد قـرارداد 

نشـوند سـپرده آنـان به ترتیـب ضبط خواهد شـد.
4- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز،شناسـنامه ماشین وسـند ماشین وانت 
دو کابیـن مـزدا مـدل 1394سـفید –روغنـی رنگ  
به شـماره  موتور118P0147029 و شـماره شاسـی
پـاک  شـماره  بـه   NAGP2PE22FA210276
71ق912ایـران 65 متعلق بـه کلثوم دادعلی مقدم 

مفقـود واز درجـه اعتبار سـاقط گردیده اسـت .

آگهی اباغ اجرائیه کاسه:139804019063000105.1
بدینوسـیله بـه خانـم صغری جمهری پـور فرزند اکبر به شـماره ملـی ۰۰۴۳۱۷۰۴۴۷ بدهـکار پرونده 
کالسـه ۱۳۹۸۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۱۰۵.۱ کـه برابـر گزارش مامور ابالغ شـناخته نگردیده ایـد ابالغ می گردد که 
برابر اسـناد رهنی شـماره ۱۴۲۵۶ و ۱۱۸۵۲ دفتر اسـناد رسـمی شـماره ۸۷رفسنجان بین شما و بانک 
سـامان رفسـنجان مبلـغ ۲.۱۳۲.۳۰۵.۰۹۷ لاير بدهـکار و از تاریـخ ۱۳۹۸.۱.۱۹ روزانه مبلـغ ۱۱۶۰۹۵۲ لاير به بدهی 
شـما افـزوده مـی گـردد که بر اثر عدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات 
قانونـی اجرائیـه صـادر و بکالسـه بایگانـی ۹۸۰۰۱۰۸ در ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لذا طبـق مـاده ۱۸ آئین نامه 
اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می گـردد از تاریخ انتشـار ایـن اگهی که تاریخ اجرائیه محسـوب اسـت 
فقـط یـک در نوبـت در روزنامـه چاپ و منتشـر مـی گردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهـی خود اقدام 
و در غیـر اینصـورت بـدون انتشـار آگهی عملیـات اجرائی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.م الف ۴۳۸۱
رییس اداره ثبت اسناد و اماک رفسنجان-ابوالفضل تیموری آسفیچی

آگهی اباغ اجرائیه کاسه:139804019063000103.1
بدینوسـیله بـه خانـم صغری جمهری پـور فرزند اکبـر به شـماره ملـی ۰۰۴۳۱۷۰۴۴۷ بدهـکار پرونده 
کالسـه ۱۳۹۸۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۱۰۳.۱ کـه برابـر گـزارش مامور ابالغ شـناخته نگردیده اید ابـالغ می گردد که 
برابر اسـناد رهنی شـماره ۱۴۲۵۲ و ۱۱۸۴۷ دفتر اسـناد رسـمی شـماره ۸۷ رفسنجان بین شما و بانک 
سـامان رفسـنجان مبلـغ ۲.۱۳۲.۳۰۵.۰۹۷ لاير بدهـکار و از تاریـخ ۱۳۹۸.۱.۱۹ روزانـه مبلـغ ۱۱۶۰۹۵۲ لاير به بدهی 
شـما افـزوده مـی گـردد که بـر اثر عدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات 
قانونـی اجرائیـه صـادر و بکالسـه بایگانـی ۹۸۰۰۱۰۶ در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لذا طبـق مـاده ۱۸ آئین نامه 
اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می گردد از تاریخ انتشـار این اگهی که تاریخ اجرائیه محسـوب اسـت فقط 
یـک در نوبـت در روزنامـه چـاپ و منتشـر می گـردد ظرف مدت ده روز نسـبت بـه پرداخت بدهی خود اقـدام و در 

غیـر اینصـورت بـدون انتشـار آگهـی عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.م الـف ۴۳۷۹
رییس اداره ثبت اسناد و اماک رفسنجان-ابوالفضل تیموری آسفیچی

آگهی اباغ اجرائیه 
کاسه:139804019063000106.1

محمدرضـا  آقـای  بـه  بدینوسـیله 
بـه  علـی   فرزنـد  ابـادی   فتـح  زینلـی 
کالسـه  پرونـده  بدهـکار   ۳۰۴۰۰۰۴۱۳۱ ملـی  شـماره 
۱۳۹۸۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۱۰۶.۱ کـه برابـر گـزارش مامـور ابـالغ 
شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابر اسـناد 
رهنی شـماره ۱۴۲۵۵ و ۱۱۸۵۱ دفتر اسـناد رسمی شماره 
۸۷ رفسـنجان بین شـما و بانک سامان رفسنجان مبلغ 
تاریـخ ۱۳۹۸.۱.۱۹  از  و  بدهـکار  ۲.۱۳۲.۳۰۵.۰۹۶ لاير 
روزانـه مبلـغ ۱۱۶۰۹۵۲ لاير بـه بدهـی شـما افـزوده می 
گـردد که بـر اثر عدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت 
صـدور اجرائیـه نموده پس از تشـریفات قانونـی اجرائیه 
صـادر و بکالسـه بایگانـی ۹۸۰۰۱۰۹ در ایـن اجـراء مطرح 
مـی باشـد لـذا طبـق مـاده ۱۸ آئین نامـه اجرائـی مفاد 
اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می گردد از تاریخ انتشـار این 
اگهـی کـه تاریـخ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یک در 
نوبـت در روزنامـه چـاپ و منتشـر می گـردد ظرف مدت 
ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیر 
اینصـورت بـدون انتشـار آگهـی عملیـات اجرائـی طبـق 
مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد.م الـف ۴۳۷۸
رییس اداره ثبت اسناد و اماک رفسنجان-ابوالفضل 
تیموری آسفیچی

آگهی اباغ درخواست 

صدورحکم موت فرضی
خانـم عـذری مشـایخی اکبرآبـاد 
طرفیـت  بـه  دادخواسـتی  دادعلـی  فرزنـد 
خوانـدگان دادسـتان محترم عمومـی وانقالب 
شهرسـتان جیرفـت وعلـی خانه زر وشمسـی 
وزینـب  زر وصدیقـه  خانـه  زروسـعید  خانـه 
وموسـی وفاطمـه همگـی خانه زرفرزنـدان یار 
محمـد بـه خواسـته صدورحکم مـوت فرضی 
مطـرح به شـعبه دوم حقوقی جیرفـت ارجاع 
بدیـن توضیـح که خواهان اظهار میـدارد فرزند 
وی بنـام حسـین خانـه زر فرزنـد یـار محمـد 
متولد ۱۳۶۳/۰۳/۰۱بوده در سـال ۱۳۷۹از منزل 
در علی آباد سـازمان حوزه شهرسـتان جیرفت 
خـارج وتاکنـون به منزل برنگشـته اسـت لذا 
وفـق مـاده ۱۰۲۳قانـون مدنی از تاریخ انتشـار 
ایـن آگهـی اشـخاصی کـه از غایـب مذکـور 
خبـری دارنـد مراتـب را بـه شـعبه دوم دادگاه 
عمومـی حقوقـی شهرسـتان جیرفـت اعـالم 

 . نمایند 
قاضی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی 
)حقوقی(دادگستری شهرستان جیرفت –علی 
شمسی- م الف :6- تاریخ چاپ :1398/04/04

آگهی اباغ اجرائیه کاسه :1/ 
139804019070000077

یدالـه  بـه  بدینوسـیله 
کالسـه  دادوربدهکارپرونـده 
گـزارش  برابـر  کـه   ۱۳۹۸۰۴۰۱۹۰۷۰۰۰۰۰۷۷/۱
۹۸/۰۳/۲۳ شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ می 
گـردد که برابرسـند رهنی شـماره ۲۰۸۳۰مورخ 
۹۲/۰۴/۰۶بیـن شـما و بانـک صـادرات شـعبه 
جیرفـت مبلغ ۲۵۰/۰۳۴/۴۷۲ ریال بدهکارمی 
باشـید کـه براثرعـدم پرداخـت وجه بسـتانکار 
از  پـس  نمـوده  اجرائیـه  صـدور  درخواسـت 
تشـریفات قانونی اجرائیه صادروبکالسـه فوق 
درایـن اجراءمطـرح مـی باشـد لذا طبـق ماده 
۱۸/۱۹آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی 
بشـما ابالغ می گردد ازتاریخ انتشـاراین آگهی 
کـه تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط 
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ 
ومنتشـرمی گردد ظرف مدت ده روزنسـبت به 
پرداخت بدهـی خود اقـدام ودرغیراین صورت 
بـدون انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائی 
طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد .
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت 
–م الف :171

آگهی اباغ اجرائیه 
کاسه:139804019063000102.1

پاکـزاد  حسـین  آقـای  بـه  بدینوسـیله 
بـه  محمـود  فرزنـد  ابـادی   جعفـر 
پرونـده کالسـه  بدهـکار  ملـی ۳۰۵۱۰۵۵۱۵۸  شـماره 
۱۳۹۸۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۱۰۲.۱ کـه برابـر گـزارش مامـور ابالغ 
شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گردد کـه برابر اسـناد 
رهنـی شـماره ۱۹۲۷۴ دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ۶۳ 
رفسـنجان بیـن شـما و بانک سـامان رفسـنجان مبلغ 
۷۰۰.۲۲۸.۵۰۰ لاير بدهـکار و از تاریـخ ۱۳۹۸.۲.۵ روزانه 
مبلـغ ۲۹۹۹۱۳ لاير به بدهی شـما افـزوده می گردد که 
بـر اثـر عدم پرداخـت وجه بسـتانکار درخواسـت صدور 
اجرائیـه نموده پس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صادر 
و بکالسـه بایگانـی ۹۸۰۰۱۰۵ در ایـن اجـراء مطـرح می 
باشـد لـذا طبق مـاده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد 
رسـمی بشـما ابالغ می گردد از تاریخ انتشـار این اگهی 
کـه تاریـخ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک در نوبت 
در روزنامـه چـاپ و منتشـر مـی گـردد ظرف مـدت ده 
روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر 
اینصـورت بـدون انتشـار آگهـی عملیـات اجرائـی طبق 
مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد.م الـف ۴۳۸۰
رییس اداره ثبت اسناد و اماک رفسنجان-ابوالفضل 
تیموری آسفیچی

آگهی اباغ اجرائیه 
کاسه:139804019063000106.1

بدینوسـیله بـه خانم صغـری جمهری پور 
فرزند اکبر به شـماره ملـی ۰۰۴۳۱۷۰۴۴۷ 
بدهـکار پرونـده کالسـه ۱۳۹۸۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۱۰۶.۱ کـه 
برابـر گـزارش مامـور ابالغ شـناخته نگردیده ایـد ابالغ 
مـی گـردد کـه برابـر اسـناد رهنـی شـماره ۱۴۲۵۵ و 
۱۱۸۵۱ دفتر اسـناد رسـمی شـماره ۸۷ رفسنجان بین 
شـما و بانک سامان رفسنجان مبلغ ۲.۱۳۲.۳۰۵.۰۹۶ 
مبلـغ  روزانـه   ۱۳۹۸.۱.۱۹ تاریـخ  از  و  بدهـکار  لاير 
۱۱۶۰۹۵۲ لاير بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گـردد کـه 
بـر اثـر عدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صدور 
اجرائیه نموده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادر 
و بکالسـه بایگانـی ۹۸۰۰۱۰۹ در ایـن اجـراء مطرح می 
باشـد لذا طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد 
رسـمی بشـما ابـالغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن 
اگهـی که تاریخ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک در 
نوبت در روزنامه چاپ و منتشـر می گردد ظرف مدت 
ده روز نسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقدام و در غیر 
اینصـورت بـدون انتشـار آگهـی عملیـات اجرائی طبق 
مقـررات علیـه شـما تعقیب خواهد شـد.م الـف ۴۳۷۶
رییس اداره ثبت اسناد و اماک رفسنجان-ابوالفضل 
تیموری آسفیچی

آگهی اباغ اجرائیه کاسه:139804019063000104.1 
بدینوسـیله بـه خانـم صغری جمهری پور فرزنـد اکبر به شـماره ملـی ۰۰۴۳۱۷۰۴۴۷ بدهکار پرونده 
کالسـه ۱۳۹۸۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۱۰۴.۱ کـه برابـر گـزارش مامـور ابالغ شـناخته نگردیده اید ابـالغ می گردد 
که برابر اسـناد رهنی شـماره ۱۴۲۵۴ و ۱۱۸۵۰ دفتر اسـناد رسـمی شـماره ۸۷ رفسـنجان بین شـما 
و بانـک سـامان رفسـنجان مبلـغ ۲.۱۳۲.۳۰۵.۰۹۶ لاير بدهـکار و از تاریخ ۱۳۹۸.۱.۱۹ روزانه مبلـغ ۱۱۶۰۹۵۲ لاير 
بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گردد که بـر اثر عـدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صدور اجرائیـه نموده پس 
از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بکالسـه بایگانـی ۹۸۰۰۱۰۷ در ایـن اجـراء مطرح می باشـد لـذا طبق ماده 
۱۸ آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می گـردد از تاریخ انتشـار ایـن اگهی که تاریـخ اجرائیه 
محسـوب اسـت فقـط یـک در نوبـت در روزنامه چاپ و منتشـر می گردد ظـرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام و در غیـر اینصـورت بـدون انتشـار آگهـی عملیـات اجرائی طبق مقـررات علیه شـما تعقیب 

خواهد شـد.م الـف ۴۳۷۷
رییس اداره ثبت اسناد و اماک رفسنجان-ابوالفضل تیموری آسفیچی

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

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

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب موجــود در پرون
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139660330001018260 شــماره  رأی  1ـ 
1392114430001001402 آقای/خانــم حســین بیکدلــو فرزنــد غامرضــا در 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 55 مترمربــع پــاک شــماره 
ــه  ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــی از 11578 اصل 7 فرع
نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از محمدتقــی ادیبــی گرکانــی صــادره 

ــف 1071 ( ــه 288. )م ال ــر 186 صفح دفت
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001000129 شــماره  رأی  2ـ 
ــد  ــودی فرزن ــه کب ــی دین ــی صباغ ــم عل 1397114430001001253 آقای/خان
ــع  ــاب کارگاه بمســاحت 306/32 مترمرب ــک ب ــر در ششــدانگ ی ــی اکب عل
ــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم.  پــاک شــماره 5 فرعــی از 11211 اصل
ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 336 صفحــه 224. )م الــف 1070 (
3ـ رأی شــماره 139860330001000837 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1396114430001001612 آقای/خانــم محدثــه ســادات چاوشــی زاده فرزنــد 
ســید علــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 68/13 متــر 
مربــع پــاک شــماره یــک مکــرر فرعــی از 10543 اصلــی واقــع در بخــش 
یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از حســین 

نامــدار صــادره در دفتــر 73 صفحــه 517. )م الــف 1069 (
4ـ رأی شــماره 139760330001023947 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1391114430001006300 آقای/خانــم مهــدی مهــدی پورروشــن فرزنــد 
فتــح الــه در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 90/05 مترمربــع 
ــه  ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 4036 اصل ــاک ش پ

نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ایــران بیگدلــی صــادره در دفتــر 
ــف 1068 ( ــه 88. )م ال 47 صفح

پرونــده کاســه  بــه  5ـ رأی شــماره 139860330001000232 مربــوط 
1397114430001000065 آقای/خانــم قربانعلــی احمــدی تبــار فرزنــد احمــد 
ــع پــاک  ــاب ســاختمان بمســاحت 99/23 مترمرب در ششــدانگ یــک ب
شــماره 2 فرعــی از 11188 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه 
نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از غامعلــی ولــی. )م الــف 1067 (

پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001000094 شــماره  رأی  6ـ 
ــوری اســامی  ــت جمه ــه تقاضــای دول ــوط ب 1397114430001001714 مرب
ایــران بــه نمایندگــی وزارت آمــوزش و پــرورش بــه شناســه ملــی 
14002201177 در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 1266 
مترمربــع پــاک شــماره 5 فرعــی از 10929 اصلــی و 10931 اصلــی واقــع 
در بخــش یــک ثبــت قــم. قســمت جــاری: ســند صلــح 68822 مــورخ 
ــه 135  ــبت ب ــی نس ــاک 10929/5 اصل ــم از پ ــه 3 ق 68/10/14 دفترخان
مترمربــع و مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از علیرضــا آب 
خضــر صــادره در دفتــر 195 صفحــه 286 از پــاک 10931 اصلــی نســبت 

ــف 1066 ( ــع. )م ال ــه 1131 مترمرب ب
7ـ رأی شــماره 139760330001023807 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
نســب  حســینی  عبدالــه  ســید  آقای/خانــم   1397114430001001319
ــاختمان بمســاحت 160  ــاب س ــک ب ــد سیدحســن در ششــدانگ ی فرزن
مترمربــع پــاک شــماره 10284 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
ــه 46 قــم.  ــه شــماره 35985 مــورخ 97/07/30 دفترخان ســند رســمی ب

)م الــف 1065 (
8ـ رأی شــماره 139860330001000835 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001001397 آقای/خانــم احمــد میرزائــی فرزنــد حســین 
ــع پــاک  ــاب ســاختمان بمســاحت 66/64 مترمرب در ششــدانگ یــک ب
ــه  ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 11244 اصل ش

عــادی خریــداری مــع الواســطه از حســن طاهــری از وراث جمیلــه 
فاطمــی. )م الــف 1064 (

پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001000711 شــماره  رأی  9ـ 
1397114430001001673 آقای/خانــم ســیدمحمد هاشــمی جــوکار فرزنــد 
سیدحســین در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 90/90 
مترمربــع پــاک شــماره 10473 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
ســند قطعــی 50112 مــورخ 97/09/17 دفترخانــه 29 قــم. )م الــف 1063 (
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001000081 شــماره  رأی  10ـ 
1397114430001001818 آقای/خانــم مصطفــی مرشــدی مطلــق فرزنــد 
حیــدر در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 248/27 مترمربــع 
پــاک شــماره 11150 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. اســناد رســمی 
ــورخ 95/10/27 و  ــورخ 95/11/03 و 43920 م ــه شــماره هــای 43986 م ب

ــف 1062 ( ــم. )م ال ــه 29 ق ــورخ 95/10/08 دفترخان 73743 م
ــس از  ــده اســت پ ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته 
باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ 
و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه 
مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا 
بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر 
اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. 

)اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1398/03/20
تاریخ انتشار دوم: 1398/04/04
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
خانــه  یکبــاب  اختصاصــی ششــدانگ  حــدود  تحدیــد 
ــع  ــر مرب ــاحت 788/87 مت ــه مس ــه ب ــاری و محوط و انب
ــنگ  ــده از 276 از س ــزی ش ــی 1199 مج ــماره فرع ــه ش ب
ــان  ــش 27 گی ــا بخ ــر علی ــه لم ــع در قری ــی 79 واق اصل
ــی  ــد تق ــان فرزن ــت درد کش ــم عف ــه خان ــات مالکان تصرف
ــدرو  ــی تن ــای مصطف ــمی آق ــک رس ــک از مال ــی مل انتقال
محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
ــه  ــد حــدود اختصاصــی ب فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدی
ــه  ــاع کلی ــه اط ــر و ب ــان منتش ــت درد کش ــم عف ــام خان ن
ــه  ــاند ک ــی رس ــی م ــوق ارتفاق ــان حق ــن و صاحب مجاوری
تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 1398/04/29 راس 
ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد 
ــدود  ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ــه ه چنانچ
و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس  تحدیــدی ظــرف 
مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه ادراه ثبــت اســناد 
ــر  ــد و براب ــذ نماین ــید اخ ــلیم و رس ــش تس ــاک تال و ام
مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد 
ــه ایــن اداره  ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب
دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت 
پــس از گذشــت مــدت مزبــور و ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم 
ــی او  ــده قانون ــا نماین ــی ی ــیله متقاض ــه وس ــت ب دادخواس
ــی را  ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ای

ــد داد. ــه خواه ادام
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آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 
ــی دادگســتری  ــه 970761 مطروحــه در شــعبه اجــرای احــکام مدن ــده اجرائی در خصــوص پرون
شهرســتان تالــش موضــوع فــروش امــوال منقــول متعلــق بــه محکــوم علیــه مهــرداد پناهنــده بــه 

آدرس: جوکنــدان – شــیخ محلــه – مغــازه و انبــار مهــرداد پناهنــده بــه مشــخصات:
7/5 kw 1- یکدستگاه موتور برق دیزل ژنراتور به مشخصات مولد برق

یــک فــاز بــه مــدرک vackson و دیــزل هنــدی طــرح انگلیســی kw 11/3 و 2type Ta   و مــارک
kirloskar از نــوع اســتارتی – دیزلــی دســت دوم ســالم قابــل اســتفاده بــه مبلــغ 90/000/000 ریال 2- 
آهــن فــوالد طــرح دار) فرفــوژدار( بــه مقــدار 4000 کیلــو گــرم بــه مبلــغ 120/000 بــه قیمــت 180/000/000 
3- ســه عــدد دروازه آهنــی آمــاده شــده بــه عــرض 3/2 متــر مجهــز بــه آن طــرح دار دو حلقــه رنــگ 
آمیــزی شــده و یــک حلقــه بیرنــگ بــه مقــدار 726 کیلوگــرم آهــن معمولــی و پروفیــل 318 کیلوگرم 
آهــن طــرح دار مجموعــا 1044 کیلوگــرم و هزینــه اجــرت و خدمــات بــه مبلــغ آهــن و پروفیــل 5700 
ــزی  ــگ آمی ــوع اجــرت رن ــال مجم ــال اجــرت ســاخت 20/000 ری ــن طــرح دار 120/000 ری ــال آه ری
1/500/000 ریــال الزم بــه ذکــر اســت کــه در تعییــن و ارزیابــی دســتگاه دیــزل ژنراتــور کــه بــا اســتفاده 
از اســتعام  قیمــت از فروشــگاهها و ســایتها و نیــز مراکــز تجــاری معتبــر و براســاس قیمــت عادلــه 
روز تعییــن گردیــده و بــه میــزان کارکــرد دســتگاه و میــزان کارمــدی  و نیــز درجــه اســتعمال آن توجــه 
گردیــده و ارزیابــی قیمــت بــه شــرط ســالم از لحــاظ فنــی ابــراز گردیــده و همچنیــن ارزیابــی قیمــت 
آهــن آالت بــه قیمــت اســتخراجی آهــن آالت از بــازار و شــاخص هــای اعامــی و قیمــت متــداول 
در روز ارزیابــی صــورت پذیرفتــه کــه در مجمــوع بــا احتســاب مــوارد مطروحــه قیمــت کل دســتگاه 
و ادوات و خدمــات امــوال توقیفــی بــه مبلــغ کل 669/942/000 ریــال توســط کارشــناس  ارزیابــی و 
قیمــت گــذاری شــده اســت لــذا امــوال منقــول روز چهــار شــنبه 1398/04/19 راس ســاعت 11 صبــح  
از طریــق مزایــده در دفتــر شــعبه اجــرای مدنــی تالــش بفــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای 
ارزیابــی شــده شــروع و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه 
خواهــد شــد و 10 درصــد مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف 
اســت حداکثــر یــک مــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نماینــد در غیــر اینصــورت ده درصــد اولیه 
بــه نفــع دولــت ضبــط مــی  گــردد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد 

مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش- کمالی      3676

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

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

ــات  ــر رای شــماره 139860318019000836 -1398/02/22 هی براب
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی  و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم 
ناهیــد نــوری فرزنــد محمــود  بــه شــماره شناســنامه 8380 صــادره 
ــای  ــر بن ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــران در شش از ته
ــی 510  ــاک فرع ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 1483/90 مت مســکونی ب
از 11 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 322 واقــع در قریــه 
ــای  ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــان خری ــش 28 گی ــوه بخ میانک
ــه  ــذا ب ــده اســت. ل ــش انســان دوســت محــرز گردی ــد طال محم
منظــور اطــاع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/04     

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/18
رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده         3674

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

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

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب موجــود در پرون
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139660330001018260 شــماره  رأی  1ـ 
1392114430001001402 آقای/خانــم حســین بیکدلــو فرزنــد غامرضــا در 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 55 مترمربــع پــاک شــماره 
ــه  ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــی از 11578 اصل 7 فرع
نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از محمدتقــی ادیبــی گرکانــی صــادره 

ــف 1071 ( ــه 288. )م ال ــر 186 صفح دفت
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001000129 شــماره  رأی  2ـ 
ــد  ــودی فرزن ــه کب ــی دین ــی صباغ ــم عل 1397114430001001253 آقای/خان
ــع  ــاب کارگاه بمســاحت 306/32 مترمرب ــک ب ــر در ششــدانگ ی ــی اکب عل
ــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم.  پــاک شــماره 5 فرعــی از 11211 اصل
ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 336 صفحــه 224. )م الــف 1070 (
3ـ رأی شــماره 139860330001000837 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1396114430001001612 آقای/خانــم محدثــه ســادات چاوشــی زاده فرزنــد 
ســید علــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 68/13 متــر 
مربــع پــاک شــماره یــک مکــرر فرعــی از 10543 اصلــی واقــع در بخــش 
یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از حســین 

نامــدار صــادره در دفتــر 73 صفحــه 517. )م الــف 1069 (
4ـ رأی شــماره 139760330001023947 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1391114430001006300 آقای/خانــم مهــدی مهــدی پورروشــن فرزنــد 
فتــح الــه در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 90/05 مترمربــع 
ــه  ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 4036 اصل ــاک ش پ

نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ایــران بیگدلــی صــادره در دفتــر 
ــف 1068 ( ــه 88. )م ال 47 صفح

پرونــده کاســه  بــه  5ـ رأی شــماره 139860330001000232 مربــوط 
1397114430001000065 آقای/خانــم قربانعلــی احمــدی تبــار فرزنــد احمــد 
ــع پــاک  ــاب ســاختمان بمســاحت 99/23 مترمرب در ششــدانگ یــک ب
شــماره 2 فرعــی از 11188 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه 
نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از غامعلــی ولــی. )م الــف 1067 (
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001000094 شــماره  رأی  6ـ 
ــوری اســامی  ــت جمه ــه تقاضــای دول ــوط ب 1397114430001001714 مرب
ایــران بــه نمایندگــی وزارت آمــوزش و پــرورش بــه شناســه ملــی 
14002201177 در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 1266 
مترمربــع پــاک شــماره 5 فرعــی از 10929 اصلــی و 10931 اصلــی واقــع 
در بخــش یــک ثبــت قــم. قســمت جــاری: ســند صلــح 68822 مــورخ 
ــه 135  ــبت ب ــی نس ــاک 10929/5 اصل ــم از پ ــه 3 ق 68/10/14 دفترخان
مترمربــع و مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از علیرضــا آب 
خضــر صــادره در دفتــر 195 صفحــه 286 از پــاک 10931 اصلــی نســبت 

ــف 1066 ( ــع. )م ال ــه 1131 مترمرب ب
7ـ رأی شــماره 139760330001023807 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
نســب  حســینی  عبدالــه  ســید  آقای/خانــم   1397114430001001319
ــاختمان بمســاحت 160  ــاب س ــک ب ــد سیدحســن در ششــدانگ ی فرزن
مترمربــع پــاک شــماره 10284 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
ــه 46 قــم.  ــه شــماره 35985 مــورخ 97/07/30 دفترخان ســند رســمی ب

)م الــف 1065 (
8ـ رأی شــماره 139860330001000835 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001001397 آقای/خانــم احمــد میرزائــی فرزنــد حســین 
ــع پــاک  ــاب ســاختمان بمســاحت 66/64 مترمرب در ششــدانگ یــک ب
ــه  ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 11244 اصل ش

عــادی خریــداری مــع الواســطه از حســن طاهــری از وراث جمیلــه 
فاطمــی. )م الــف 1064 (

پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001000711 شــماره  رأی  9ـ 
1397114430001001673 آقای/خانــم ســیدمحمد هاشــمی جــوکار فرزنــد 
سیدحســین در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 90/90 
مترمربــع پــاک شــماره 10473 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
ســند قطعــی 50112 مــورخ 97/09/17 دفترخانــه 29 قــم. )م الــف 1063 (
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001000081 شــماره  رأی  10ـ 
1397114430001001818 آقای/خانــم مصطفــی مرشــدی مطلــق فرزنــد 
حیــدر در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 248/27 مترمربــع 
پــاک شــماره 11150 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. اســناد رســمی 
ــورخ 95/10/27 و  ــورخ 95/11/03 و 43920 م ــه شــماره هــای 43986 م ب

ــف 1062 ( ــم. )م ال ــه 29 ق ــورخ 95/10/08 دفترخان 73743 م
ــس از  ــده اســت پ ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته 
باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ 
و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه 
مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا 
بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر 
اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. 

)اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1398/03/20
تاریخ انتشار دوم: 1398/04/04
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
خانــه  یکبــاب  اختصاصــی ششــدانگ  حــدود  تحدیــد 
ــع  ــر مرب ــاحت 788/87 مت ــه مس ــه ب ــاری و محوط و انب
ــنگ  ــده از 276 از س ــزی ش ــی 1199 مج ــماره فرع ــه ش ب
ــان  ــش 27 گی ــا بخ ــر علی ــه لم ــع در قری ــی 79 واق اصل
ــی  ــد تق ــان فرزن ــت درد کش ــم عف ــه خان ــات مالکان تصرف
ــدرو  ــی تن ــای مصطف ــمی آق ــک رس ــک از مال ــی مل انتقال
محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
ــه  ــد حــدود اختصاصــی ب فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدی
ــه  ــاع کلی ــه اط ــر و ب ــان منتش ــت درد کش ــم عف ــام خان ن
ــه  ــاند ک ــی رس ــی م ــوق ارتفاق ــان حق ــن و صاحب مجاوری
تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 1398/04/29 راس 
ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد 
ــدود  ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ــه ه چنانچ
و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس  تحدیــدی ظــرف 
مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه ادراه ثبــت اســناد 
ــر  ــد و براب ــذ نماین ــید اخ ــلیم و رس ــش تس ــاک تال و ام
مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد 
ــه ایــن اداره  ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب
دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت 
پــس از گذشــت مــدت مزبــور و ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم 
ــی او  ــده قانون ــا نماین ــی ی ــیله متقاض ــه وس ــت ب دادخواس
ــی را  ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ای

ــد داد. ــه خواه ادام
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نور زاده     3671

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 
ــی دادگســتری  ــه 970761 مطروحــه در شــعبه اجــرای احــکام مدن ــده اجرائی در خصــوص پرون
شهرســتان تالــش موضــوع فــروش امــوال منقــول متعلــق بــه محکــوم علیــه مهــرداد پناهنــده بــه 

آدرس: جوکنــدان – شــیخ محلــه – مغــازه و انبــار مهــرداد پناهنــده بــه مشــخصات:
7/5 kw 1- یکدستگاه موتور برق دیزل ژنراتور به مشخصات مولد برق

یــک فــاز بــه مــدرک vackson و دیــزل هنــدی طــرح انگلیســی kw 11/3 و 2type Ta   و مــارک
kirloskar از نــوع اســتارتی – دیزلــی دســت دوم ســالم قابــل اســتفاده بــه مبلــغ 90/000/000 ریال 2- 
آهــن فــوالد طــرح دار) فرفــوژدار( بــه مقــدار 4000 کیلــو گــرم بــه مبلــغ 120/000 بــه قیمــت 180/000/000 
3- ســه عــدد دروازه آهنــی آمــاده شــده بــه عــرض 3/2 متــر مجهــز بــه آن طــرح دار دو حلقــه رنــگ 
آمیــزی شــده و یــک حلقــه بیرنــگ بــه مقــدار 726 کیلوگــرم آهــن معمولــی و پروفیــل 318 کیلوگرم 
آهــن طــرح دار مجموعــا 1044 کیلوگــرم و هزینــه اجــرت و خدمــات بــه مبلــغ آهــن و پروفیــل 5700 
ــزی  ــگ آمی ــوع اجــرت رن ــال مجم ــال اجــرت ســاخت 20/000 ری ــن طــرح دار 120/000 ری ــال آه ری
1/500/000 ریــال الزم بــه ذکــر اســت کــه در تعییــن و ارزیابــی دســتگاه دیــزل ژنراتــور کــه بــا اســتفاده 
از اســتعام  قیمــت از فروشــگاهها و ســایتها و نیــز مراکــز تجــاری معتبــر و براســاس قیمــت عادلــه 
روز تعییــن گردیــده و بــه میــزان کارکــرد دســتگاه و میــزان کارمــدی  و نیــز درجــه اســتعمال آن توجــه 
گردیــده و ارزیابــی قیمــت بــه شــرط ســالم از لحــاظ فنــی ابــراز گردیــده و همچنیــن ارزیابــی قیمــت 
آهــن آالت بــه قیمــت اســتخراجی آهــن آالت از بــازار و شــاخص هــای اعامــی و قیمــت متــداول 
در روز ارزیابــی صــورت پذیرفتــه کــه در مجمــوع بــا احتســاب مــوارد مطروحــه قیمــت کل دســتگاه 
و ادوات و خدمــات امــوال توقیفــی بــه مبلــغ کل 669/942/000 ریــال توســط کارشــناس  ارزیابــی و 
قیمــت گــذاری شــده اســت لــذا امــوال منقــول روز چهــار شــنبه 1398/04/19 راس ســاعت 11 صبــح  
از طریــق مزایــده در دفتــر شــعبه اجــرای مدنــی تالــش بفــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای 
ارزیابــی شــده شــروع و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه 
خواهــد شــد و 10 درصــد مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف 
اســت حداکثــر یــک مــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نماینــد در غیــر اینصــورت ده درصــد اولیه 
بــه نفــع دولــت ضبــط مــی  گــردد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد 

مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش- کمالی      3676

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

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

ــات  ــر رای شــماره 139860318019000836 -1398/02/22 هی براب
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی  و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم 
ناهیــد نــوری فرزنــد محمــود  بــه شــماره شناســنامه 8380 صــادره 
ــای  ــر بن ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــران در شش از ته
ــی 510  ــاک فرع ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 1483/90 مت مســکونی ب
از 11 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 322 واقــع در قریــه 
ــای  ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــان خری ــش 28 گی ــوه بخ میانک
ــه  ــذا ب ــده اســت. ل ــش انســان دوســت محــرز گردی ــد طال محم
منظــور اطــاع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/04     

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/18
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب  بنــای 
ــه  ــع ب ــر مرب ــاحت 200 مت ــه مس ــه ب ــکونی و محوط مس
شــماره فرعــی 9947 مجــزی شــده از 509 از ســنگ اصلــی 
ــات  ــان تصرف ــوال رود بخــش 28 گی ــه ط ــع در قری 8 واق
مالکانــه خانــم گلنــار قربانــی ریــک فرزنــد محــرم انتقالــی  
ملــک از مالــک رســمی آقــای حبیــب قدرتــی ریــک محــرز 
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــتناد م ــه اس ــذا ب ــده ل گردی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه 
نــام خانــم گلنــار قربانــی ریــک منتشــر و بــه اطــاع کلیــه 
ــه  ــاند ک ــی رس ــی م ــوق ارتفاق ــان حق ــن و صاحب مجاوری
ــورخ 1398/04/26  ــوف از م ــاک موص ــدود پ ــد ح تحدی
راس ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل 
خواهــد آمد.چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم 
ــی  ــوم واخواه ــک مرق ــی مل ــوق ارتفاق ــدود و حق ــه ح ب
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس  
تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
ادراه ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ 
نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــم دارد  ــل تقدی ــه دادگاه مح ــت ب ــن اداره دادخواس ــه ای ب
ــه  ــور و ارائ ــس از گذشــت مــدت مزب ــر اینصــورت پ در غی
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا 
ــراض  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون نماین

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت عملی
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آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 
در خصــوص پرونــده اجرائیــه 971291 مطروحــه در شــعبه اجــرای 
ــق  ــول متعل ــوال منق ــروش ام ــش موضــوع ف ــی تال احــکام مدن
بــه محکــوم علیــه ایــرج خنــده زمیــن واقــع در تالــش – حــوزه 
اســتحفاظی کانتــری 11شــامل یکدســتگاه میکســر شــکات دو 
جــداره 500 کیلویــی بــه مشــخصات: مخــزن تمــام اســتیل نگیــز 
ــور 10  ــتیل و الکتروموت ــام اس ــم زن تم ــای ه ــداره و باروه دو ج
اســب و گیــر بکــس کامــل مــال تعرفــه شــده توســط کارشــناس 
دادگســتری بــه مبلــغ 850/000/000 ریــال بــرآورد و ارزیابــی مــی 
گــردد )الزم بــه ذکــر اســت در ارزیابــی قیمــت دســتگاه و ادوات 
مذکــور بــر اســاس شــواهد موجــود و بــه شــرط ســالم بــودن از 
نظــر فنــی و کارکــرد در روز تعرفــه شــده ابــراز گردیده و مســئولیت 
هــر گونــه نقــص فنــی در کارکــرد و اشــکاالت و ایــرادات حقوقــی 
ناشــی از مالکیــت مــال بــر عهــده فــرد تعرفــه کننــده بــوده اســت( 
لــذا مــال تعرفــه شــده روز دوشــنبه 1398/04/17 ســاعت11 صبــح 
ــه  ــش ب ــی تال ــکام مدن ــرای اح ــر اج ــده در دفت ــق مزای از طری
فــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع 
ــه پیشــنهاد  ــت پای ــت را از قیم ــن قیم ــه باالتری ــه کســانی ک و ب
دهنــد فروختــه خواهــد شــد و 10 درصــد مبلــغ پیشــنهادی فــی 
ــت  ــف اس ــرده مکل ــت و نامب ــده دریاف ــده مزای ــس از برن المجل
حداکثــر یــک مــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نماینــد در 
غیــر اینصــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط مــی  گــردد 
متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد 
مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از 

ملــک مــورد مزایــده داده شــود.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــه و  ــاب خان ــدانگ یکب ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
ــماره  ــه ش ــع ب ــر مرب ــاحت 1227/45 مت ــه مس ــه ب محوط
فرعــی 127 مجــزی شــده از 57 از ســنگ اصلــی 40 واقــع 
ــه  در ییاقــی میانکــوه بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکان
ــک  ــی مل ــه انتقال ــد حمدال ــی فرزن ــا کاظم ــای علیرض آق
ــرز  ــوه مح ــرادی میانک ــز م ــای عزی ــمی آق ــک رس از مال
گردیــده اســت لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه 
ــه  ــاع کلی ــه اط ــر و ب ــی منتش ــا کاظم ــای علیرض ــام آق ن
ــه  ــاند ک ــی رس ــی م ــوق ارتفاق ــان حق ــن و صاحب مجاوری
ــورخ 1398/04/25  ــوف از م ــاک موص ــدود پ ــد ح تحدی
راس ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد 
ــه  ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ــه ه ــد. چنانچ آم
حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته 
صورتمجلــس   تنظیــم  تاریــخ  از  تواننــد  مــی  باشــند 
تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه 
ادراه ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ 
نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــم دارد  ــل تقدی ــه دادگاه مح ــت ب ــن اداره دادخواس ــه ای ب
ــه  ــور و ارائ ــس از گذشــت مــدت مزب ــر اینصــورت پ در غی
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا 
ــراض  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون نماین

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت عملی
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شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان )جیرفت(

نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای
شـرکت خدمات حمایتی کشـاورزی جنوب اسـتان کرمان وابسـته به وزارت جهاد کشـاورزي در نظر دارد امورحفاظت فیزیکی خود را از طریق برگزاري مناقصه 

عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شـرایط از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از" دریافت اسـناد 
مناقصه تا ارائه پیشـنهاد" از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در 

صـورت عـدم عضويـت قبلـی ، مراحل ثبت نام در سـایت مذکورو دریافـت گواهي امضای الکترونیکی )توکن( را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

۱ - شـماره فراخوان و تاریخ انتشـار آگهی مناقصه در سـامانه :۹۸۰۰۱۶۱۴۰۰۰۰۰۱ 
۲۰ روز دوشـنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۳

 ٢- نـام و نشـانی مذاقصـه گـزار : شـرکت خدمـات حمایتی کشـاورزی جنوب 
اسـتان کرمـان بـه آدرس  جیرفـت : خیابـان موسـی صـدر - واليت دوم 

٣- هزینه خرید اسـناد مناقصه : مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشـد که از درگاه بانکی 
موجود در سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

 ۴- مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـامانه:  از روز سـه شـنبه مورخ 
۹۸/۰۴/۰۴  لغایـت سـاعت ۱۷ روز دوشـنبه مـورخ  ۱۰/ ۴ / ۹۸ 

۵ -  آخریـن مهلـت ارائـه پاکت های پیشـنهاد - بارگزاری در سـامانه به صورت 
pdf: تا سـاعت ۱۷ روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۲۰

" الزم بـه ذکـر اسـت پیشـنهادات ارسـالی بایـد حداقـل ۴۵ روز از تاریخ آخرین 
روز تسـلیم پیشـنهادها اعتبار داشـته باشند. "

 ۶ - تاریخ گشایش پیشنهادها : روز شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۲۲  ساعت ۱۰ صبح 
۷ - میـزان و نـوع تضميـن فرآيند اجـرای کار مبلـغ : ۰۰۰ , ۰۰۰ ,۳۵۳ ریال که به 
دو صـورت ضمانتنامـه بانکی و یـا  پرداخت نقدی )فیش واریزی ( به حسـاب 

شـبای شـماره IR ۲۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹۷۰۴۰۰۵۷۹۱ نـزد بانـک مرکـزی جمهـوری 
اسـالمی ایـران بنـام خرانـه داری کل از طريـق دسـتور پرداخـت  سـانتا یـا پایا 

بـا شناسـه واریـز ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶ ۳۶۶۰۳۹۷۵۹۲۶۳۵۰۰۶۵۰ قابـل ارائه می باشـد.
 ۸- آدرس و زمـان تحويـل اصـل تضمیـن شـرکت در فراينـد ارجـاع کار: اصـل 
تضمیـن شـرکت در فرآینـد ارجـاع )الـف ( عـالوه بر بارگـزاری در سـامانه ، می 
بایسـتی بصـورت فیزیکـی و در پاکـت در بسـته و ممهـور بـه حداکثـر تـا پایان 
وقـت اداری روز پنجشـنبه مـورخ ۹۸/۰۴/۲۰ بـه  دبیرخانه کمیسـیون معامالت 

مناقصـه گـزار در آدرس فـوق الذکـر تحویـل و رسـید دریافت شـود.
ضمنـا جهـت کسـب اطالعات بیشـتر مـی توانيد ضمـن تماس با شـماره تلفن 
۴۳۳۱۷۸۸۱ – ۰۳۴ به آدرس اینترنتی شرکت www.assc.ir  و آدرس پایگاه 

http : / / iets . mporg . ir ملـی اطالع رسـانی مناقصـات
نیز مراجعه فرمائید. 

شـماره تماس پشـتیبانی سـامانه : ۴۱۹۳۴-۰۲۱ و دفتر ثبت نام در سـامانه : ) 
تمـاس بـا دفتـر ثبـت نام در سـامانه اداره کل صنعـت ، معدن و تجارت اسـتان 

کرمـان به شـماره ۰۳۴-۳۳۳۲۵۲۶۱ 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

1000متر دیگر از پارك جنگلی نصیر شهر به شبکه لوله گزاری وصل  شد 
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی نصیر شهر،  در راستای استفاده بهینه مصرف آب و  آبرسانی هرچه بهتر 

وسریعتر به نقاط مختلف  پارک جنگلی ۵/۱۲۵ هکتاری ۱۰۰۰ متر دیگر از این پارک توسط فضای سبز شهرداری  به شبکه لوله 
گزاری وصل شد .در این لوله گزاری که به طول ۱۰۰۰ متر انجام گرفت ۵۰ انشعاب جهت آبیاری تحت فشار لحاظ شد .همچنین 

عملیات اجرایی سیستم آبیاری قطره ای در قسمت پائین دست پارک جنگلی  ۷۶ هکتاری )قدیم ( نیز شروع شد .

از ســامانه ســپاد  افتتــاح  آییــن  وکیلــی-در   محبوبــه 
توســط دکتــر اردکانیــان وزیــر نیــرو در مرکــز دیســپاچینگ 
ــرق شهرســتان  ــع ب ــرق ۱۲۱ شــرکت توزی و فوریــت هــای ب
اصفهــان وی  بــا اشــاره بــه ایجــاد بیــت کوییــن هــا بــا نــرخ 
ــرای  ــه ای ب ــرق یاران ــه ای گفــت :  اســتفاده از ب ــرق یاران ب
ــر اســت  ــا قاچــاق ســوخت براب ــا ب ــن ه ــت کویی ایجــاد بی
چــرا کــه بــرای هــر واحــد بیــت کویــن ۷۲ کیلــو وات ســاعت 

ــرژی مصــرف مــی شــود . ان
مهنــدس حمیــد رضــا پیرپیــران مدیــر عامــل شــرکت  
ــات  ــوص اقدام ــی در خص ــان توضیحات ــرق اصفه ــع ب توزی
صــورت گرفتــه در ایــن شــرکت مطــرح نمــود و گفــت :بــرق 
رســانی پایــدار و مطمئــن یکــی از مهمتریــن رســالت هــای 
ــتا   ــن راس ــد در ای ــی باش ــان م ــرق اصفه ــع ب ــرکت توزی ش
ســامانه ای طراحــی و پیــاده ســازی شــده  کــه بــا اســتفاده 
ــا  ــل آنه ــبکه و تحلی ــود در ش ــی موج ــات دینامیک از اطالع
مناطــق دچــار مشــکل را شناســایی و راه حــل هــای مناســب 

ــه مــی نمایــد را ارائ
وی در ادامــه تصریــح کــرد  : از آنجایــی کــه میــزان تولیــد 
بــا تقاضــای مشــترکین بایــد متناســب باشــد برنامــه ریــزی 
ــه  ــه ای باشــد ک ــه گون ــد ب ــدار بای ــرق پای ــه ب ــرای ارائ هــا ب

پاســخگوی بیشــترین نیــاز مصرفــی مشــترکین باشــد.
وی خاطــر نشــان کــرد : امــا بــا توجــه بــه عــدم یکنواختــی 
مصــرف بــرق در طــول شــبانه روز و عــدم تعــادل بــار بیــن 
ــزات  ــت تجهي ــف شــبکه  بخشــي از ظرفي ــای مختل ــاز ه ف
نصــب شــده در ســاعات كــم بــار شــبكه بــي اســتفاده مــي 
ــراي ســرمايه هــاي  ــان ب ــد كــه خــود باعــث ضــرر و زي مان
ملــي كشــور اســت و در ایــن راســتا ســامانه ای  نیــاز بــود تــا 
بتوانــد  بــرای مشــخص کــردن مناطقــی از شــبکه کــه دچــار 
ایــن  مشــکل هســتند  ســاز و کاری ببینــد  و همچنیــن  بــا 
ــر  ــود حداکث ــبکه موج ــت ش ــدات الزم از ظرفی ــام تمهی انج

اســتفاده بــا بهتریــن کیفیــت صــورت گیــرد 
وی اظهــار داشــت :  در ســال هــای گذشــته تکنیــک هایــی 
کــه بــرای مانیتورینــگ شــبکه وجــود داشــت بســیار محــدود 
ــار  ــای فش ــبکه ه ــار در ســطح ش ــن ب ــرای اولی ــا ب ــود ام ب
ــاژ ایجــاد  ــگ کامــل شــبکه از لحــاظ ولت ــف مانیتورین ضعی
ــک  ــا نزدی ــی ب ــبات تخصص ــتفاده از محاس ــا اس ــد و ب ش
ــاز  ــدون نی ــروز ب ــش اســت  و ام ــل نمای ــه ۹۰ درصــد قاب ب
بــه گــزارش مشــترکان متوجــه هــر تغییــری در شــبکه 

. می شــویم 

کرمان

حل مشکل آب روستاهای  زرند  زیر ذره بین شرکت آبفار
آبفــار  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان کرمــان گفــت: بــرای 
در  تابســتان  بحــران  از  گــذر 
شهرســتان زرنــد تصمیماتــی 

اتخــاذ شــد.
ــار اســتان  ــی شــرکت آبف ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مدیرعامــل  رشــیدی  علــی  مهنــدس  کرمــان، 
ــان گفــت: مشــکالت آب  ــار اســتان کرم شــرکت آبف
روســتاهای زرنــد بررســی و بــه زودی از تمــام 

ــد. ــی آی ــل م ــه عم ــد ب ــا بازدی ــبکه ه ش
ــتان  ــران شهرس ــذر از بح ــه گ ــت کمیت وی در نشس
زرنــد کــه بــا حضــور اعضــای هیئــت مدیــره و 
آبفــار  شــرکت  آبــی  باکــم  ســازگاری  کمیتــه 
ــزار  ــد برگ ــتان زرن ــار شهرس ــور آبف ــتان ومدیرام اس
آبــی  مشــکل  حــل  بــرای  داشــت:  شــد،اظهار 

ــه  ــد قــرار اســت باتوجــه ب روســتای دشــتخاک زرن
ــه گــذاری  حفــر چــاه در ایــن منطقــه تجهیــزات لول
طــرح بــه میــزان ۱.۶کیلومتــر توســط معاونــت 
ــداری و  ــار اســتان خری طــرح وتوســعه شــرکت آبف
در اختیــار امــور آبفــار شهرســتان زرنــد بــرای اجــرا 

ــرد. ــرار گی ق
وی بیــان داشــت: همچنیــن بــرای تجهیــز چــاه 
منطقــه نیــز معــاون نظــارت بربهــره بــرداری شــرکت 
وکابــل  تابلــو  وهمچنیــن  وکانکــس  لولــه  آبفــار 
بــرای بــرق مــورد نیــاز طــرح را در اختیارامــور آبفــار 

ــد. ــرار ده ــتان ق شهرس
ــرح  ــی ط ــات اجرای ــه عملی ــان اینک ــا بی ــیدی ب رش
ــد  ــار شهرســتان بای ــور آبف ــذاری توســط ام ــه گ ولول
تــا ۲۰تیرمــاه انجــام شــود تصریــح کــرد: مدیریــت 
آبفــار  امــور  برعهــده  مشــترکین  آب  مصــرف 

ــت. ــد اس ــتان زرن شهرس
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت آبفــار اســتان کرمــان 
ــد  ــن آب روســتای ســربنان زرن ــه مشــکالت تامی ب
نیــز اشــاره کــرد وگفــت: امــور آبفــار شهرســتان 
ــعه  ــرح وتوس ــت ط ــکاری معاون ــا هم ــد ب ــد بای زرن
اقدامــات الزم بــرای آبرســانی ســیار بــا تانکــر را در 

ــد. ــم کن ــه فراه منطق
وی تاکیــد کرد:حــل مشــکل آبرســانی بــه ایــن 
منطقــه بــه دلیــل معارضاتــی کــه بــا منابــع طبیعــی 
درایــن محــدوده وجــود دارد بایــد بــا نامــه نــگاری 

ــد. ــه یاب ــتمر ادام ــه مس ــول نتیج ــه تاحص مربوط
نظــارت  بیشــترمعاونت  همــکاری  خواســتار  وی 
بربهــره بــرداری شــرکت آبفــار بــرای تامیــن هزینــه 

ــد. ــتا ش ــن روس ــه ای ــیار ب ــانی س آبرس
مدیرعامــل شــرکت آبفــار اســتان کرمــان بیــان 
کــرد: درخصــوص روســتای احمــد آبــاد نیــز ســریعا 
چــاه فــوق پمپاژوهزینــه ۶۵میلیــون ریالــی آن نیــز 

پرداخــت گــردد.

رشــیدی بــا تاکیــد بــر ســرعت در خدمــات رســانی 
ــن  ــپ تامی ــت: پم ــتایی اظهارداش ــردم روس ــه م ب
آب حاشــیه شــرقی زرنــد نیــز بایــد ســریعا توســط 
ــرداری تهیــه وامــور آبفــار  معــاون نظــارت بربهــره ب

ــد. ــرا تعویــض کن ــز طــرف ۲روز آن شهرســتان نی
رشــیدی بــا قدردانــی از تــالش وهمــکاری معاونیــن 
بــه موقــع  بــرای تامیــن  آبفــار اســتان کرمــان 
بــرای روســتائیان گفت:بــرای  آب شــرب ســالم 
ــا  ــاد اولی ــی آب ــتای عل ــی روس ــکالت آب ــل مش ح
ــط  ــاه آن توس ــه چ ــوط ب ــزات مرب ــد تجهی ــز بای نی
ــار  ــن ودراختی ــرداری شــرکت تامی ــره ب ــت به معاون

ــود. ــرار داده ش ــتان ق ــار شهرس ــور آبف ام
وی حــل ایــن مشــکل را نیــز نهایتــا تــا ۲روز آینــده 

از امــور آبفــار شهرســتان خواســتار شــد.
ــوط  ــع مشــكالت مرب رشــیدی اظهارداشــت:جهت رف
ــغ ۲۰۰ ميليــون لاير تنخــواه  ــه شــرايط بحــران مبل ب
ــتان   ــه شهرس ــعه ب ــرح و توس ــت ط ــط معاون توس

ــد پرداخــت گــردد. زرن

تعداد پرنده های 
چهارمحال و بختیاری 

به 266 گونه رسید
زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
چهارمحـال و بختیـاری گفـت: بـا ثبـت 
مشـاهده دوگونه پرنـده جدید، هم اکنون 
مشـاهده ۲۶۶ گونه پرنده در چهارمحال و 

بختیـاری ثبـت شـده اسـت. 
بـه گـزارش ایسـنا – منطقـه چهارمحـال 
و بختیـاری - شـهرام احمـدی بـا اعـالم 
ایـن خبر اظهـار کرد: تعـداد دو فرد پرنده 
گنجشـک گلو زرد، آخرین مشـاهده گونه 
پرنـده جدیـد در اسـتان اسـت و توسـط 
رضـا نیـک فلـک در شهرسـتان کوهرنگ 
بخـش بازفت این شناسـایی ثبت شـده 

است. 
از  گـزارش  اولیـن  ایـن  افـزود:  وی   
مشـاهده گونـه جدید گنجشـک گلـو زرد 
در اسـتان چهارمحـال و بختیاری اسـت.
احمـدی عنوان کرد: گنجشـک گلـو زرد با 
 )Petronia Xanthocollis( نـام علمـی
رنـگ  بـه  و  دارد  طـول  سـانتیمتر   ۱۳
زیتونـی خاکسـتری بـا قاعـده ی پهن و 
درشـت منقـار کـه در فصـل تولیـد مثـل 

سـیاه رنـگ اسـت دیـده مـی شـود. 
و  مـاده  پرنـده ی  در  اضافـه کـرد:  وی 
پرنـده ی نابالـغ نـر، رنـگ منقـار صورتی 
مایـل بـه قهـوه ای اسـت، پرنـده ی نـر 
لکـه ی زردی در قسـمت پاییـن گلـو دارد 
کـه بـا نـوار زیتونـی مایل به خاکسـتری 
سـینه و سـفیدی چانه و گلو احاطه شده 
و پوشـپرهای ثانویـه ی روی پیـش بـال 
بلوطـی رنـگ اسـت، روی درخـت مـی 
نشـیند و حرکاتـش مانند سـهره اسـت. 
وی ادامـه داد: ایـن پرنـده در شـیب های 
تنـد کوهسـتان و دامنـه هـای مرتفـع و 
صخره ها، اراضی سـنگی، خرابه ها، بسـتر 
خشـک رودخانه هـا و کشـتزارها بـه سـر 
بـرده و گاهـی نیـز البـالی درختـان دیده 

می شـود. 
احمـدی در پایـان تصریح کرد: این پرنده 
در جنگل های باز و خشـک نخلسـتان ها، 
روسـتاها، قعـر دره هـای دارای رودخانـه 
بـا درخـت و کشـتزارها بـه سـر بـرده و 
در شـکاف یـا سـوراخ درختـان آشـیانه 
می سـازد، در ایـران تابسـتان هـا فـراوان 

است. 

خبر 
سامانه سپاد برای اولین بار 

در کشور  در شرکت توزیع 
برق اصفهان افتتاح شد

عدالت محوری سرلوحه کار مدیریت 
شهری هشتگرد

شهردار هشتگرد : پروژه احداث ایستگاه آتش نشانی شهرک ینگی امام پروژه ای مشترک با مجموعه فرمانداری می باشد

هشـتگرد  شـهردار  بهمنـی  امیـر  دکتـر 
در مراسـم کلنـگ زنـی ایسـتگاه آتـش 
نشـانی شـهرک ینگـی امـام بـا تقدیـر از 
حمایت های فرماندار شهرسـتان، رئیس و 
اعضای شـورای اسـالمی شـهر و همکاری 
معتمدیـن شـهرک ینگـی امـام از عدالت 
محـوری در آبادانـی همـه محـالت شـهر 

سـخن گفـت.
خانـواده  حضـور  از  قدردانـی  ضمـن  وی 
معظـم شـهدا و مسـئولین گفـت : پـروژه 
احـداث ایسـتگاه آتـش نشـانی شـهرک 
ینگـی امام پروژه ای مشـترک با مجموعه 
فرمانـداری مـی باشـد کـه بـا همـکاری 
ارزشـمند فرمانـدار شهرسـتان سـاوجبالغ 
و حمایـت  الزم  اعتبـارات  جهـت جـذب 
هـای بـی دریغ رئیـس و اعضای شـورای 

اسـالمی شـهر هشـتگرد آغاز خواهد شـد. 
بهمنـی افـزود : ایسـتگاه آتش نشـانی و 
سـاختمان اداری ناحیـه شـهرداری در این 
شـهرک خواسـته چندین سـاله سـاکنین 
بـوده اسـت و اکنـون بـا تخصیـص ۷۰۰ 
میلیـون تومان اعتبـار، عملیـات آن در فاز 
اول آغاز و امیدواریم با حمایت مسـئولین 
شهرسـتان شـاهد پیشـرفت مناسـبی در 
احـداث آن باشـیم .شـهردار هشـتگرد در 
اداری  ، سـاختمان  پـروژه  ایـن  تشـریح 
آن  از  بخشـی  نیـز  را  خدماتـی  ناحیـه 
عنـوان کـرد که در راسـتای تسـهیل در امور 
شـهروندان و رسـیدگی به درخواسـت های 
آن ها احـداث و پیگیری الزم جهت تجهیز 
مسـئول  اختیـارات  افزایـش  نیـز  و  آن 
مربوطـه صـورت خواهـد گرفـت .بهمنـی 

افـزود : رویکرد شـورای شـهر و شـهرداری 
عدالـت محـوری و توجـه بـه همـه مناطق 
شـهری اسـت و عـالوه بـر کارهایـی که در 
زمینـه های مختلـف عمرانـی ، خدماتی و 
فرهنگی که در سـال گذشته در این شهرک 
انجـام پذیرفتـه در سـال جاری نیـز پروژه 
هـای متعـدد عمرانـی در جای جای شـهر 
در حـال اجرا می باشد.ابوالقاسـم پالیزگیر 
فرماندار شهرسـتان سـاوجبالغ نیـز در این 
مراسـم کلنـگ زنی گفـت: باید به شـهرک 
ینگـی امـام بـه دلیـل وجـود امامـزادگان 
محمـد تقـی)ع( و علـی نقـی)ع( ، مـزار 
شـهدای گرانقـدر ، حضـور مردمانی متدین 
و قرارگیری در مبدا ورودی شـهر هشـتگرد 

توجـه ویـژه ای صـورت گیـرد .
وی افـزود: خروج این منطقه از بن بسـت 

بـا ایجـاد رمـپ ورودی اتوبـان از اقدامـات 
خوبـی بـوده کـه در ایـن شـهرک صـورت 
گرفت و احداث ایسـتگاه آتش نشانی نیز 
از اقدامات بسـیار موثر و اثرگذار شـهرداری 
هشـتگرد در ایـن شـهرک خواهـد بـود که 
بسـیار تحسـین برانگیز می باشـد و قطعا 
میتوانـد در آینـده شـهر تاثیـر گذار باشـد.

فرماندار اظهار داشـت: احداث کتابخانه ای 
با ۴۰۰میلیون اعتبار خدمت دیگری اسـت 
کـه در این شـهرک صـورت خواهـد گرفت 
و نیـز اسـتقرار کالنتری بـه دلیل جمعیت 
و فاصلـه ایـن شـهرک بـا مرکـز شـهر از 
دیگـر اقداماتـی اسـت که طـی صحبت با 
فرمانده نیروی انتظامی در دسـتور کار قرار 
خواهد گرفت .احیای کاروانسـرای تاریخی 
ینگـی امـام ، ایجاد بازارچه صنایع دسـتی 
، مـوزه و کاربـری هـای دیگـر در داخـل 
کاروانسـرا و تعریـف یـک پـروژه فرهنگی 
در امامـزاده از دیگـر برنامه هـای پیش رو 
بـرای ایـن شـهرک اسـت کـه امیـد داریم 
مجموعـه این اقدامات منشـا خیر و برکت 
برای مردم شـریف این شـهرک شود.علی 
شـجری پور رئیس شـورای اسـالمی شهر 
بـا اشـاره بـه تعامـل و همفکـری اعضـای 

بـه شـهروندان  دهـی  در خدمـات  شـورا 
از پیگیـری بـرای تامیـن زمیـن و احـداث 
کتابخانـه در ایـن شـهرک سـخن گفـت و 
افـزود : ینگی امـام به عنوان مبـدا ورودی 
شـهر مـورد توجـه مدیریـت شـهری مـی 
باشـد و بـا وجـود امامـزادگان محمد تقی 
کاروانسـرا  نیـز  و  )ع(  نقـی  علـی  )ع(و 
منطقـه  بـه  می توانـد  باسـتانی  تپـه  و 
گردشـگرپذیر برای شهرسـتان سـاوجبالغ 
و شـهر هشـتگرد تبدیـل گـردد .شـجری 
پـور از شـهروندان خواسـتار یـاری و تعامل 
بـا مدیریت شـهری جهـت ارتقـا وضعیت 
شـهرک و توسعه زیرسـاختهای الزم شد و 
اصالح هندسـی میدان نمـاز را نیز از جمله 
کارهایـی دانسـت کـه در سـال جـاری در 
ایـن منطقـه انجام خواهد شـد .ایسـتگاه 
آتش نشـانی شـهرک ینگی امام در زمینی 
بـه مسـاحت ۳۵۰ متـر مربـع بـه صـورت 
اسـکلت بتنـی در دو طبقه و بـه صورت دو 
منظـوره) اداری و اتشنشـانی( بـا ظرفیـت 
۲ خودرو شـامل آشـیانه ، آسایشگاه، اتاق 
ورزش، اتـاق کنتـرل، اتـاق مدیریـت و .. 
توسـط شـهرداری هشـتگرد در بلوار شهید 
مدافـع حرم علیزاده احداث خواهد  شـد .

ته
نک

بـا  ای  احـداث کتابخانـه  داشـت:  اظهـار  فرمانـدار 
400میلیـون اعتبـار خدمـت دیگـری اسـت کـه در 
ایـن شـهرک صـورت خواهـد گرفـت و نیـز اسـتقرار 
کانتـری بـه دلیـل جمعیـت و فاصلـه این شـهرک 
طـی  اسـت کـه  اقداماتـی  دیگـر  از  شـهر  مرکـز  بـا 
صحبـت بـا فرمانـده نیـروی انتظامی در دسـتور کار 
قـرار خواهـد گرفـت .احیـای کاروانسـرای تاریخـی 
 ، دسـتی  صنایـع  بازارچـه  ایجـاد   ، امـام  ینگـی 
مـوزه و کاربـری هـای دیگـر در داخل کاروانسـرا و 
تعریـف یـک پـروژه فرهنگـی در امامـزاده از دیگـر 
برنامـه هـای پیـش رو بـرای این شـهرک اسـت که 
امیـد داریـم مجموعـه ایـن اقدامـات منشـا خیر و 

برکـت بـرای مـردم شـریف ایـن شـهرک شـود.

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

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

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب موجــود در پرون
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139660330001018260 شــماره  رأی  1ـ 
1392114430001001402 آقای/خانــم حســین بیکدلــو فرزنــد غامرضــا در 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 55 مترمربــع پــاک شــماره 
ــه  ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــی از 11578 اصل 7 فرع
نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از محمدتقــی ادیبــی گرکانــی صــادره 

ــف 1071 ( ــه 288. )م ال ــر 186 صفح دفت
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001000129 شــماره  رأی  2ـ 
ــد  ــودی فرزن ــه کب ــی دین ــی صباغ ــم عل 1397114430001001253 آقای/خان
ــع  ــاب کارگاه بمســاحت 306/32 مترمرب ــک ب ــر در ششــدانگ ی ــی اکب عل
ــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم.  پــاک شــماره 5 فرعــی از 11211 اصل
ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 336 صفحــه 224. )م الــف 1070 (
3ـ رأی شــماره 139860330001000837 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1396114430001001612 آقای/خانــم محدثــه ســادات چاوشــی زاده فرزنــد 
ســید علــی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 68/13 متــر 
مربــع پــاک شــماره یــک مکــرر فرعــی از 10543 اصلــی واقــع در بخــش 
یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از حســین 

نامــدار صــادره در دفتــر 73 صفحــه 517. )م الــف 1069 (
4ـ رأی شــماره 139760330001023947 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1391114430001006300 آقای/خانــم مهــدی مهــدی پورروشــن فرزنــد 
فتــح الــه در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 90/05 مترمربــع 
ــه  ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 4036 اصل ــاک ش پ

نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ایــران بیگدلــی صــادره در دفتــر 
ــف 1068 ( ــه 88. )م ال 47 صفح

پرونــده کاســه  بــه  5ـ رأی شــماره 139860330001000232 مربــوط 
1397114430001000065 آقای/خانــم قربانعلــی احمــدی تبــار فرزنــد احمــد 
ــع پــاک  ــاب ســاختمان بمســاحت 99/23 مترمرب در ششــدانگ یــک ب
شــماره 2 فرعــی از 11188 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه 
نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از غامعلــی ولــی. )م الــف 1067 (

پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001000094 شــماره  رأی  6ـ 
ــوری اســامی  ــت جمه ــه تقاضــای دول ــوط ب 1397114430001001714 مرب
ایــران بــه نمایندگــی وزارت آمــوزش و پــرورش بــه شناســه ملــی 
14002201177 در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 1266 
مترمربــع پــاک شــماره 5 فرعــی از 10929 اصلــی و 10931 اصلــی واقــع 
در بخــش یــک ثبــت قــم. قســمت جــاری: ســند صلــح 68822 مــورخ 
ــه 135  ــبت ب ــی نس ــاک 10929/5 اصل ــم از پ ــه 3 ق 68/10/14 دفترخان
مترمربــع و مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از علیرضــا آب 
خضــر صــادره در دفتــر 195 صفحــه 286 از پــاک 10931 اصلــی نســبت 

ــف 1066 ( ــع. )م ال ــه 1131 مترمرب ب
7ـ رأی شــماره 139760330001023807 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
نســب  حســینی  عبدالــه  ســید  آقای/خانــم   1397114430001001319
ــاختمان بمســاحت 160  ــاب س ــک ب ــد سیدحســن در ششــدانگ ی فرزن
مترمربــع پــاک شــماره 10284 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
ــه 46 قــم.  ــه شــماره 35985 مــورخ 97/07/30 دفترخان ســند رســمی ب

)م الــف 1065 (
8ـ رأی شــماره 139860330001000835 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
1397114430001001397 آقای/خانــم احمــد میرزائــی فرزنــد حســین 
ــع پــاک  ــاب ســاختمان بمســاحت 66/64 مترمرب در ششــدانگ یــک ب
ــه  ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 11244 اصل ش

عــادی خریــداری مــع الواســطه از حســن طاهــری از وراث جمیلــه 
فاطمــی. )م الــف 1064 (

پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001000711 شــماره  رأی  9ـ 
1397114430001001673 آقای/خانــم ســیدمحمد هاشــمی جــوکار فرزنــد 
سیدحســین در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 90/90 
مترمربــع پــاک شــماره 10473 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 
ســند قطعــی 50112 مــورخ 97/09/17 دفترخانــه 29 قــم. )م الــف 1063 (
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330001000081 شــماره  رأی  10ـ 
1397114430001001818 آقای/خانــم مصطفــی مرشــدی مطلــق فرزنــد 
حیــدر در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 248/27 مترمربــع 
پــاک شــماره 11150 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. اســناد رســمی 
ــورخ 95/10/27 و  ــورخ 95/11/03 و 43920 م ــه شــماره هــای 43986 م ب

ــف 1062 ( ــم. )م ال ــه 29 ق ــورخ 95/10/08 دفترخان 73743 م
ــس از  ــده اســت پ ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد 
بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته 
باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ 
و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه 
مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا 
بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر 
اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. 

)اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1398/03/20
تاریخ انتشار دوم: 1398/04/04
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
خانــه  یکبــاب  اختصاصــی ششــدانگ  حــدود  تحدیــد 
ــع  ــر مرب ــاحت 788/87 مت ــه مس ــه ب ــاری و محوط و انب
ــنگ  ــده از 276 از س ــزی ش ــی 1199 مج ــماره فرع ــه ش ب
ــان  ــش 27 گی ــا بخ ــر علی ــه لم ــع در قری ــی 79 واق اصل
ــی  ــد تق ــان فرزن ــت درد کش ــم عف ــه خان ــات مالکان تصرف
ــدرو  ــی تن ــای مصطف ــمی آق ــک رس ــک از مال ــی مل انتقال
محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
ــه  ــد حــدود اختصاصــی ب فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدی
ــه  ــاع کلی ــه اط ــر و ب ــان منتش ــت درد کش ــم عف ــام خان ن
ــه  ــاند ک ــی رس ــی م ــوق ارتفاق ــان حق ــن و صاحب مجاوری
تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 1398/04/29 راس 
ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد 
ــدود  ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ــه ه چنانچ
و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس  تحدیــدی ظــرف 
مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه ادراه ثبــت اســناد 
ــر  ــد و براب ــذ نماین ــید اخ ــلیم و رس ــش تس ــاک تال و ام
مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد 
ــه ایــن اداره  ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب
دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت 
پــس از گذشــت مــدت مزبــور و ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم 
ــی او  ــده قانون ــا نماین ــی ی ــیله متقاض ــه وس ــت ب دادخواس
ــی را  ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــن اداره ب ای

ــد داد. ــه خواه ادام
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آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 
ــی دادگســتری  ــه 970761 مطروحــه در شــعبه اجــرای احــکام مدن ــده اجرائی در خصــوص پرون
شهرســتان تالــش موضــوع فــروش امــوال منقــول متعلــق بــه محکــوم علیــه مهــرداد پناهنــده بــه 

آدرس: جوکنــدان – شــیخ محلــه – مغــازه و انبــار مهــرداد پناهنــده بــه مشــخصات:
7/5 kw 1- یکدستگاه موتور برق دیزل ژنراتور به مشخصات مولد برق

یــک فــاز بــه مــدرک vackson و دیــزل هنــدی طــرح انگلیســی kw 11/3 و 2type Ta   و مــارک
kirloskar از نــوع اســتارتی – دیزلــی دســت دوم ســالم قابــل اســتفاده بــه مبلــغ 90/000/000 ریال 2- 
آهــن فــوالد طــرح دار) فرفــوژدار( بــه مقــدار 4000 کیلــو گــرم بــه مبلــغ 120/000 بــه قیمــت 180/000/000 
3- ســه عــدد دروازه آهنــی آمــاده شــده بــه عــرض 3/2 متــر مجهــز بــه آن طــرح دار دو حلقــه رنــگ 
آمیــزی شــده و یــک حلقــه بیرنــگ بــه مقــدار 726 کیلوگــرم آهــن معمولــی و پروفیــل 318 کیلوگرم 
آهــن طــرح دار مجموعــا 1044 کیلوگــرم و هزینــه اجــرت و خدمــات بــه مبلــغ آهــن و پروفیــل 5700 
ــزی  ــگ آمی ــوع اجــرت رن ــال مجم ــال اجــرت ســاخت 20/000 ری ــن طــرح دار 120/000 ری ــال آه ری
1/500/000 ریــال الزم بــه ذکــر اســت کــه در تعییــن و ارزیابــی دســتگاه دیــزل ژنراتــور کــه بــا اســتفاده 
از اســتعام  قیمــت از فروشــگاهها و ســایتها و نیــز مراکــز تجــاری معتبــر و براســاس قیمــت عادلــه 
روز تعییــن گردیــده و بــه میــزان کارکــرد دســتگاه و میــزان کارمــدی  و نیــز درجــه اســتعمال آن توجــه 
گردیــده و ارزیابــی قیمــت بــه شــرط ســالم از لحــاظ فنــی ابــراز گردیــده و همچنیــن ارزیابــی قیمــت 
آهــن آالت بــه قیمــت اســتخراجی آهــن آالت از بــازار و شــاخص هــای اعامــی و قیمــت متــداول 
در روز ارزیابــی صــورت پذیرفتــه کــه در مجمــوع بــا احتســاب مــوارد مطروحــه قیمــت کل دســتگاه 
و ادوات و خدمــات امــوال توقیفــی بــه مبلــغ کل 669/942/000 ریــال توســط کارشــناس  ارزیابــی و 
قیمــت گــذاری شــده اســت لــذا امــوال منقــول روز چهــار شــنبه 1398/04/19 راس ســاعت 11 صبــح  
از طریــق مزایــده در دفتــر شــعبه اجــرای مدنــی تالــش بفــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای 
ارزیابــی شــده شــروع و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه 
خواهــد شــد و 10 درصــد مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف 
اســت حداکثــر یــک مــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نماینــد در غیــر اینصــورت ده درصــد اولیه 
بــه نفــع دولــت ضبــط مــی  گــردد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد 

مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش- کمالی      3676

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

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

ــات  ــر رای شــماره 139860318019000836 -1398/02/22 هی براب
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی  و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم 
ناهیــد نــوری فرزنــد محمــود  بــه شــماره شناســنامه 8380 صــادره 
ــای  ــر بن ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــران در شش از ته
ــی 510  ــاک فرع ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 1483/90 مت مســکونی ب
از 11 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 322 واقــع در قریــه 
ــای  ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــان خری ــش 28 گی ــوه بخ میانک
ــه  ــذا ب ــده اســت. ل ــش انســان دوســت محــرز گردی ــد طال محم
منظــور اطــاع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/04     

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/18
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اســتانداری البــرز در نظــر دارد انجــام امــور خدماتــی و نظافــت ســاختمان هــای مرکــزی و اداره 
کل امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجــی اســتانداری البــرز را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی 
یــک مرحلــه ای واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه شــرکتهایی کــه دارای گواهــی معتبــر صالحیــت از 

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی مــی باشــند دعــوت مــی گــردد از تاریــخ انتشــار اســناد و شــرایط مناقصــه در 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت، نســبت بــه ارائــه پیشــنهادات و ضمانــت نامــه شــرکت در مناقصــه بــه شــرح 

ذیــل اقــدام نماینــد.
مهلت دریافت اسناد از تاریخ 98/04/04 تا ساعت 19 مورخ 98/04/06

مهلت ارسال پاکت های پیشنهادات تا ساعت 19 مورخ 98/04/17
جلسه بازگشایی پاکت ها ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 98/04/18

ــانی  ــه نش ــت ب ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س ــا از طری ــه صرف ــن مناقص ــی ای ــد اجرای ــن رون در ضم
ــرارداد(  ــد ق ــا و عق ــا، بازگشــایی پاکــت ه ــت اســناد ارســال پاکــت ه www.setadiran.ir )شــامل دریاف
ــی  ــه م ــد ک ــی باش ــال م ــاع 870/000/000 ری ــد ارج ــرکت در فرآین ــپرده ش ــغ س ــرد مبل ــی پذی ــورت م ص

ــردد. ــه گ ــی ارائ ــر بانک ــه معتب ــت نام بایســت بصــورت ضمان
ضمنا مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

در صورت داشتن هر گونه سوال با پشتیبانی سامانه 41934-021 تماس حاصل نمائید.
شناسنه آگهی : 510606

اداره کل امور اداری و مالی

نوبت اول

3700

ری البرز استاندا

 سیامک صفری نمایش گورخواب ها 
را به زودی در عمارت نوفل لوشاتو 

روی صحنه می برد.

مراسم افتتاحیه ششمین جشنواره و جایزه 

نوای خرم روز پنجشنبه ششم تیرماه 
با اجرای گروه های برگزیده دوره پنجم در 
فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار می شود. 

دبیر نوزدهمین جشن حافظ درباره جزئیات 
برگزاری این رویداد بیان کرد: امسال جشن 

حافظ ۲۰ تیر ماه برگزار و از گاب آدینه 
به پاس یک عمر فعالیت هنری تقدیر خواهد شد.

اگه زبوِن دلش رو نمیفهمی، غلط می کنی 
باهاش ازدواج کنی!

چهل سالگی

جشنوارهفیلمسینما دیالوگ

مرغ جم باز حدیثی ز سبا می گوید

بشنو آخر که ز بلقیس چها می گوید

خبر چشمٔه حیوان بخضر می آرد

قصٔه حضرت سلطان بگدا می گوید

پرتو مهر درخشان بسها می بخشد

سخن سرو خرامان بگیا می گوید

با دل خستٔه یکتای من سودائی

حال آن زلف پریشان دوتا می گوید

دلم از دیده کند ناله که هردم بچه روی

یک به یک قصٔه ما را همه جا می گوید

حال گیسوی تو از باد صبا می پرسم

گر چه بادست حدیثی که صبا می گوید

مشک با چین سر زلف تو از خوش نفسی

هر چه گوید مشنو زانکه خطا می گوید

ابروی شوخ تودر گوش دلم پیوسته

حال زلف تو پراکنده چرا می گوید

ترک دشنام ده این لحظه که مسکین خواجو

از درت می برد ابرام و دعا می گوید

خواجوی کرمانی 

 کلوخه ی غم را

 باید به آب دهان خیس کرد

 و به زبان هی چرخاند و

 چرخاند و بعد فرو داد. 

 گفتن ندارد

عکس نوشت

عکس: 
یاسر خدیشی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

خشم خراسانی ها 
از قتل ابومسلم

۲۰ روزطـول كشـید تـا خبر قتل ابومسـلم خراسـانی از 
بغـداد بـه توس )خراسـان( برسـد و خشـم خراسـانی 
هـا را باعـث آیـد ]منظـور خراسـان بزرگتـر اسـت كـه 
اینـك بیشـتر اراضـی آن در افغانسـتان، تاجیکسـتان، 
ازبكسـتان و تركمنسـتان واقـع شـده انـد[. ابومسـلم 
خراسـانی ۵ ژوئن سـال ۷۵۵ میالدی در بین النهرین 
)عـراق امـروز( بـه تحریك منصور خلیفه عباسـی ترور 
شـده بـود. قیام هـواداران ابومسـلم گرچه سـرانجام به 
اسـتقالل ایـران انجامیـد، ولـی در آن ایـام بـه جایـی 
نرسـید. ابومسـلم متولد اصفهان كه ژنرالی در خراسـان 
بـود در سـال ۷۳۷ میـالدی، پـس از تصرف شـهر مرو، 
بـر ضـد حكومـت بنـی امیه قیام كـرد و طی چنـد نبرد 
بـه حکومـت آنـان پایـان داد و خالفـت را به عباسـیان 
منتقـل سـاخت. طولـی نکشـید کـه ابومسـلم متوجه 
شـد عباسـیان هم در دنیاپرستی دسـت كمی از امویان 

ندارنـد و لـذا بـه انتقـاد از آنـان پرداخـت و همیـن امر 
باعـث شـد كه منصـور خلیفه عباسـی احسـاس خطر 

كنـد و او را از میـان بـردارد.

انگلستان به آبهای ایران
 ناو جنگی فرستاد

)ژوئـن   ۱۳۳۰ تیرمـاه  چهـارم  انگلسـتان  دولـت 
۱۹۵۱( و چنـد روز پـس از انجـام خلـع یـد از آن 
دولـت در صنایـع نفـت ایران، دسـتور انتقـال اتباع 
و مهندسـان خـود را از آبـادان بـه بصره صـادر و ناو 
جنگـی از نـوع رزمنـاو سـبک را روانـه آبهـای ایران 
كـرد كـه ایـن اقـدام، احساسـات ملـی ایرانیـان را 
چنـان برانگیخـت كـه گروهـی از خلبانـان نیـروی 
)كامیـكازی(  انتحـاری  حملـه  داوطلـب  هوائـی 
بـه ایـن نـاو شـدند. در همیـن روز بـه شـناورهای 
نیـروی دریایـی فرمان آماده باش كامل داده شـد، 
چند آتشـبار سـاحلی به خوزسـتان منتقـل و برای 
تقویـت روحیـه مـردم، واحدهـای ارتـش در تهران 

و شـهرهای دیگر در خیابانهـا رژه رفتند و تجهیزات 
و آمادگـی خـودرا نشـان دادنـد و قـرار شـد كه اگر 
تهدیـد جـّدی شـود، ثبـت نـام از داوطلبـان بـرای 
جنـگ آغاز و سـربازان احتیـاط )منقضی خدمت( 
تـا سـه دوره بـه زیـر پرچـم احضـار شـوند. همین 
آمادگـی سـبب شـد كـه دولـت وقـت آمریـكا بـه 
لنـدن انـدرز دهد كه در شـرایط موجود به مصلحت 
نیسـت برضد »ایران بپاخاسـته« دسـت بـه اقدام 
نظامـی بزنـد. نگرانی دولـت آمریکا عمدتـا قرارداد 
سـال ۱۹۲۱ تهـرانـ  مسـکو بـود که دسـت روسـیه 
را در شـرایطی بـرای انتقـال نیـرو بـه ایـران بـاز 
گـذارده بـود. دولت آمریکا بعـدا با امضـای قرارداد 
دفـاع و امنیت مشـترک با ایران )قرارداد دسـامبر 
۱۹۵۸منعقـده در آنـکارا، و در ایـران معـروف بـه 
قـرارداد ۱۴ اسـفند ۱۳۳۷ کـه ظـرف یـک هفته به 
تصویـب دو مجلـس پارلمـان ایـران رسـیده بـود( 
کوشـید تـا حقی تقریبا مشـابه قـرارداد ۱۹۲۱ برای 

خود بـه دسـت آورد.

عاشیق حیدر محمودی
یکی از هنرمندان عرصه هنر عاشیقی  

درگذشت.

موسیقی

کتاب 

 game دیویـد بنیـوف را بیشـتر بـه عنـوان خالـق و کارگردان سـریال

of thrones و نـگارش فیلمنامـه آثـارى نظیـر تـروى، بادبادک بـاز و 

ایکس مـن مى شناسـیم. امـا وى پیـش از این ها کارش را با نوشـتن 

ادبیـات داسـتانى آغـاز کـرده بـود. رمـان شـهر دزدها آخریـن تجربه 

نویسـندگى وى بوده اسـت.

روی جلد کتاب شهر دزدها می خوانیم:
نمی دانسـتم بـه طـرف چوبـه ی دار می رویـم یـا اتـاق بازجویـی. تـا 

خـود صبـح یـک لحظـه نخوابیـده بـودم. از شـب گذشـته روی بـام 

کایـروف بجـز جرعـه ای کـه از بطـری کتابـِی خلبـان آلمانی نوشـیده 

بـودم هیـچ مایعـی وارد بدنـم نشـده بـود. محـل برخورد پیشـانی ام 

بـه سـقف سـلول بـه انـدازه ی مشـت یـک نـوزاد ورم داشـت. صبح 

خیلـی مزخرفـی بـود. یکـی از مزخرف تریـن صبح هـای عمـرم. امـا 

و  بمانـم  زنـده  می خواسـت  دلـم  بمانـم.  زنـده  می خواسـت  دلـم 

می داسـنتم توانـش را نـدارم کـه بـا حفـظ آبـرو بـا اعدامـم رودررو 

شـوم. احتمـاال بـه پـای مامور اعـدام یا جوخـه ی آتـش می افتادم و 

التمـاس می کـردم بـه جوانـی ام رحـم کننـد.

جماتی از متن کتاب شهر دزدها
در مـاه اکتبـر مـدام شـایعاتی از ایـن دسـت می شـنیدی که یک 
نفـر سـگ خانـواده را روی آتـش کبـاب و چهـار قسـمتش کـرده 
تـا خانـواده اش را شـام بدهـد؛ اولـش بـا شـنیدن ایـن حرف هـا 
می خندیدیـم و سـر تـکان می دادیـم؛ باورمـان نمی شـد و به این 
فکـر می کردیـم کـه اگر گوشـت سـگ را بـه انـدازه ی کافی نمک 
بزنـی، خوشـمزه می شـود یـا نه. نمـک فت و فـراوان بـود، حتی 
وقتـی هیـچ چیـز تـوی شـهر نمانـده بـود، هنـوز نمک داشـتیم. 
ژانویـه کـه از راه رسـید، همـه ی آن شـایعات بـه حقیقـت محض 

تبدیـل شـد. )رمـان شـهر دزدها – صفحـه ۱۸(
برخـالف بـاور عمومـی، تجربه ی وحشـت تو را شـجاع تر نمی کند. 
فقـط شـاید اگـر تمام وقـت در وحشـت باشـی، راحت تـر بتوانی 

ترسـت را مخفـی کنـی. )رمان شـهر دزدهـا – صفحه ۳۴(

شهر دزدها
نویسنده: دیوید بنیوف

ترجمه: رضا اسکندری آذر
انتشارات: هیرمند


