
تکذیب دپوی ۴۰۰۰۰ کانتینر کاالی 
گروه ۴ در  بنادر ترخیص خودرو

چرا با افت نرخ دالر قیمت کاالها کاهش نیافت؟

گمـرک ایـران رسـوب ۴۰۰۰۰ کانتینـر کاالی گروه ۴ در 
بنـادر را تکذیـب و اعـام کرد: بـا توجه بـه اینکه اکثر 
ایـن کانتینرهـا در مناطـق ویـژه و آزاد و در بنـادر دپـو 
شـده اسـت پس از اسـتخراج فهرسـت این کاالها از 
سـوی سـازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمع آوری 
و فـروش امـوال تملیکـی براسـاس حکـم قضایی و 
وفـق قانـون و مقـررات مربوطـه نسـبت بـه تعییـن 

تکلیـف کاالهـای گـروه ۴ اقدام مـی نماید.
بـه گـزارش ایلنـا، گمرک ایـران در گزارشـی مربوط به 
وضعیـت رسـوب کاال در بنـادر و میـزان کانتینرهـای 

گـروه ۴ کاالیـی،  اعـام کرد:
1- وفق دسـتور مـورخ 1398/۴/2 ریاسـت جمهوری 
ترخیـص  و  مشـکات  رفـع  بـرای  گردیـد  مقـرر 
سـریع کاال، کمیتـه ای بـه ریاسـت وزیـر محتـرم امور 
اقتصـادی و دارایـی و با شـرکت نماینـدگان وزارت راه 
و شهرسـازی، وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، جهاد 
کشـاورزی، بانـک مرکـزی و گمـرک تشـکیل شـود.

2- متعاقـب بازدیـد بعمـل آمـده از مجتمـع بنـدری 
شـهید رجائـی بندرعباس بـه همراه نماینـدگان مطلع 
و  معـدن  صنعـت،  وزارتخانه هـای  تام االختیـار  و 
تجارت، جهاد کشـاورزی، راه و شهرسـازی، بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی، بانـک مرکـزی جمهـوری 
اسـامی ایـران، گمـرک جمهـوری اسـامی ایـران و 
سـازمان ملی اسـتاندارد و ضمن اسـتماع توضیحات 
فعـاالن اقتصـادی، صاحبـان و واردکننـدگان کاالها به 
ایـن اماکـن، در ارتبـاط بـا مشـکات موجود مـواردی 
در جلسـه فی مابیـن دسـتگاه های مزبـور در 12 بنـد 
مصـوب گردیـد کـه بـه اسـتحضار ریاسـت محتـرم 
جمهـوری رسـیده و وفـق دسـتور آن مقـام محتـرم 
و  شـده  پیگیـری  مذکـور  مصوبـات  گردیـد  مقـرر 
پیشـنهادهای مطـرح شـده بـا همکاری و مسـاعدت 
نتیجـه  تـا حصـول  ذی ربـط  دسـتگاه های  رؤسـای 

اجرایـی گـردد.
3- مطابـق مفـاد بنـد 6 مصوبـات صدراالشـاره مقرر 
گردیـده نسـبت بـه واگـذاری کاالهایی که جـزء اقام 
اخـذ  بـدون  و  بـوده  واردات  بـرای  دولتـی  ممنوعـه 
مجـوز ثبـت سـفارش وارد بنـادر شـده و مهلت توقف 
قانونـی ایـن اقـام سـپری گردیده اسـت به سـازمان 
جمـع آوری و فـروش امـوال تملیکـی اعـام شـده و 
مرجـع مذکور نسـبت به فـروش این کاالهـا با رعایت 
مقـررات مربوطـه و در سـطح گسـترده اقـدام نماید.

اعـام  مختلـف  رسـانه های  در  اینکـه  علی رغـم   -۴
گردیـده تعـداد ٤٠٠٠٠ دسـتگاه کانتینـر حـاوی کاالی 

گـروه ٤ بـه سـازمان امـوال تملیکـی ارجـاع شـده 
اسـت، امـا ضمـن تکذیـب ایـن خبـر اعام مـی دارد: 
اوالً- بـا عنایـت بـه اینکـه نسـبت بـه اظهـار کاالهایی 
کـه جـزء اقـام ممنوعـه دولتـی بـرای واردات بـوده 
وزارت  سـفارش  ثبـت  مجـوز  وجـود  عـدم  به دلیـل 
صنعـت، معـدن و تجارت اقدام نشـده اسـت از تعداد 
ایـن کانتینرهـا اطاعاتـی در دسـت نبـوده و دومًا- با 
توجـه بـه اینکـه اکثـر ایـن کانتینرهـا در مناطـق ویژه 
و آزاد و در بنـادر کشـور دپـو شـده اسـت مقـرر گردید 
وزارت راه و شهرسـازی )سـازمان بنـادر و دریانوردی( 
نسـبت بـه اسـتخراج فهرسـت ایـن کاالهـا متضمـن 
نـوع کاال و تعـداد دقیـق آنهـا اقـدام و متعاقبـًا وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت و عنداللزوم گمـرک ایران، 
نسـبت بـه تعییـن گروه هـای کاالیـی مربوطـه اقـدام 

الزم را معمـول فرماینـد.
شـایان ذکـر اسـت آمـاری کـه از سـوی وزارت راه و 
شهرسـازی تحـت عنـوان رسـوب کاال در بنـادر اعـام 
از  )اعـم  موجـودی کاال  میـزان  اصـل  در  گردیـده، 
کانتینری، غیرکانتینری و اساسـی( اسـت که در بنادر 

کشـور موجـود می باشـد.
5- مـدت مجـاز نگهـداری کاال در انبارهـای گمرکـی 
از تاریـخ تحویـل کاال بـه ایـن اماکـن مشـخص و در 
قانـون و مصوبـات مربوطـه تصریـح گردیـده اسـت. 
صاحـب کاال  مقـرر،  مهلـت  ظـرف  صورتـی کـه  در 
بـرای انجـام تشـریفات گمرکـی و پرداخـت وجـوه 
متعلقـه اقـدام ننماید ، کاال مشـمول مقـررات متروکه 
می گـردد. کاالهایـی کـه در مناطـق آزاد و مناطق ویژه 
اقتصـادی پـس از انقضای مهلت های اعطایی توسـط 
سـازمان های مذکـور، مهلـت منقضی اعام می شـوند 

نیـز مشـمول مقـررات کاالی متروکـه می گردنـد.
6- آنچـه درخصـوص تعییـن تکلیـف کاالهای اشـاره 
و  جمـع آوری  سـازمان  بـه  آنهـا  واگـذاری  و  شـده 
فـروش امـوال تملیکـی در مفـاد بند 6 مصوبه اشـاره 
مربوطـه«  مقـررات  »رعایـت  شـده  تصریـح  شـده 
توسـط مرجـع مذکـور می باشـد. مسـتند بـه مفـاد 
بنـد 2 قانون تأسـیس سـازمان جمـع آوری و فروش 
امـوال تملیکـی و اساسـنامه آن، کلیـه اموالـی کـه 
تحـت توقیـف یـا سرپرسـتی و یـا مدیریـت دولتـی 
درآمـده و یـا بـه هـر نحو به تصـرف دولـت در می آید 
طبـق ایـن قانـون در اختیار سـازمان قـرار می گیرد تا 
در جمـع آوری و نگهـداری و اداره آن اقدام نموده، باید 
توجـه داشـت فـروش کلیه این کاالها منـوط به حکم 

قضایـی یـا قانـون می باشـد.

ایـران  اتـاق بازرگانـی  نایـب رئیـس سـابق 
معتقد اسـت، آن چه در روزهای گذشـته در 
بـازار ارز رخ داده نـه یـک رونـد کاهشـی که 
گذشـته  ماه هـای  شـدید  نوسـانات  تـداوم 
تصمیم گیـری  فضایـی،  چنیـن  در  و  بـوده 
بـرای فعـاالن اقتصـادی امـری دشـوار اسـت.
ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در  سـلطانی  پـدرام 
اظهـار کـرد: آنچـه اقتصـاد ایـران در ماه های 
بـا آن روبـه رو شـده، تجربـه یـک  گذشـته 
دوره نوسـان شـدید نـرخ ارز اسـت کـه چـه 
در رونـد صعـودی و چـه در حـوزه نزولـی، 
شـدید  نوسـانات  ایـن  اسـت.  رصـد  قابـل 
و  فروشـنده  تولیدکننـده،  می شـود  باعـث 
مصرف کننـده بـا یـک عـدم اطمینـان جـدی 
بـرای  را  خـود  تکلیـف  و  شـوند  روبـه رو 

نداننـد. تصمیم گیـری 
در  نوسـان  شـرایط  تجربـه  وی،  بـه گفتـه 
زیـرا  اسـت،  نامطلـوب  بسـیار  ارز  نـرخ 
وقتـی نرخ هـا صعـودی می شـود، مشـخص 
نیسـت کـه در چـه نقطـه ای خواهـد ایسـتاد 
و وقتـی بـازار بـرای چند روز کاهـش قیمت 
نـرخ دالر را تجربـه کنـد، فعـاالن اقتصـادی 
نمی داننـد ایـن رونـد تـا چـه زمانـی ادامـه 

خواهـد داشـت.
نایـب رئیـس سـابق اتـاق بازرگانـی ایـران، 
بـا بیـان اینکـه بخشـی از تاطم هـای ارزی 
در  بانـک مرکـزی  بـه مداخله هـای  مربـوط 
مرکـزی  بانـک  تصریـح کـرد:  اسـت،  بـازار 
طـوری  را  بـازار  در  خـود  مداخـات  بایـد 
انجـام دهـد کـه نتیجـه ایـن اتفاق، نوسـان 
از  نوسـان یکـی  نباشـد. در شـرایط  شـدید 
مهمتریـن اتقافاتـی کـه رخ می دهـد، عـدم 
زیـرا  بـود،  خواهـد  قیمـت کاالهـا  واکنـش 
تـا  اتفاقـات رخ داده  تولیدکننـده نمی دانـد 
چـه زمانـی و بـه چـه شـکلی ادامـه خواهند 
یافـت. شـوک های نزولـی بـازار ارز نیـز در 

می شـوند. طبقه بنـدی  فضایـی  چنیـن 
کـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  سـلطانی 
تولیدکننـدگان چـه زمانـی نسـبت بـه رونـد 
و  داده  نشـان  واکنـش  ارز  بـازار  کاهشـی 
قیمـت تمـام شـده کاال را پاییـن می آورنـد، 
تصریـح کـرد: در بـازار تولیـد سـینگالی کـه 
دوره  یـک  بـه  می شـود  گرفتـه  ارز  بـازار  از 
نیـاز  آن  از  بیشـتر  یـا  ماهـه  یـک  حداقـل 
دارد و نمی تـوان انتظـار داشـت بـا کاهشـی 

شـدن قیمت هـا در چنـد روز، ناگهـان بهـای 
کاالهـای مصرفـی در بـازار کاهـش پیـدا کنـد.

ی ادامـه داد: موضـوع دیگـری کـه در ایـن 
زمینـه اهمیـت زیـادی دارد، توجـه بـه ایـن 
مسـئله اسـت کـه قیمت هـا در عرصـه تولیـد 
بیـش از آن کـه بـه نـرخ بـازار آزاد وابسـته 
باشـد، از نـرخ سـامانه نیمـا تاثیـر می پذیرد 
و نرخـی کـه در ایـن سـامانه تعییـن شـده، 
اثربخشـی  تولیدکننـدگان  بـرای  نهایـت  در 

اصلـی را دارد.
رونـد  بـه  اشـاره  بـا  اقتصـادی  فعـال  ایـن 
دو  در  نیمـا  سـامانه  در  ارز  نـرخ  صعـودی 
ایـن سـامانه در  اظهـار کـرد:  مـاه گذشـته، 
هفته هایـی کـه گذشـت هرگـز روال نزولـی 
انتظـار  نمی تـوان  رو  ایـن  از  و  نداشـته 
بـا  و  پیـش  مـاه  دو  کـه  کاالیـی  داشـت 
قیمـت ارز بـاال تولیـد شـده، ناگهـان کاهش 

باشـد. داشـته  قیمـت 
رونـد  کـه  صورتـی  در  سـلطانی  گفتـه  بـه 
پیـدا  ادامـه  ارز  بـازار  در  قیمت هـا  نزولـی 
کنـد و ایـن کاهـش نه بـه دلیل نوسـان، که 
بـه دلیـل آغـاز شـدن یـک فرآینـد طوالنـی 
داشـت کـه  انتظـار  می تـوان  باشـد،  مـدت 
بـرای  را  خـود  قیمـت کاالی  تولیدکننـدگان 
دوره بعـدی و براسـاس نـرخ جدیـد کاهش 
صـرف  قیمـت  کاهـش  بـرای  امـا  دهنـد، 
نزولـی شـدن نـرخ ارز بـرای چنـد روز کافی 

نیسـت.
قیمت هـا  اساسـا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
مقاومـت  و  چسـبندگی  بـاال  سـمت  بـه 
بیشـتری دارنـد، گفت: برای کاهشـی شـدن 
کنـار  در  مختلفـی  عوامـل  بایـد  قیمت هـا، 
یکدیگـر قـرار گیرنـد کـه نـرخ ارز تنهـا یکـی 

اسـت. آنهـا  از 
نایـب رئیس سـابق اتاق بازرگانـی ایران، به 
لـزوم محاسـبه وزنـی نـرخ ارز بـرای تعیین 
تکلیـف دقیـق سرنوشـت بـازار اشـاره کرد و 
افـزود: مـا بایـد بـه طـور دقیـق بدانیـم کـه 
چـه میـزان ارز در سـامانه نیمـا، چـه میـزان 
اسـاس  بـر  میـزان  چـه  و  دولتـی  ارز  بـا 
و  شـده  تزریـق  ایـران  اقتصـاد  در  آزاد  ارز 
تاثیرگـذاری داشـته تـا پس از آن مشـخص 
می توانـد  نـرخ  کـدام  در  تغییـر  شـود کـه 

بیشـترین تاثیـر را در بـازار داشـته باشـد.
نمی تـوان  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  سـلطانی 

نـرخ  براسـاس  را صرفـا  بـازار  در  قیمت هـا 
شـاخص  داد:  توضیـح  کـرد،  تعییـن  ارز 
عمومـی بهـای مصرف کننـده یـا همـان نـرخ 
تـورم در ماه هـای گذشـته بـه شـکل جـدی 
بـاال بـوده اسـت. وقتـی کـه تـورم نقطـه بـه 
نقطـه، رونـد افزایشـی خـود را حفـظ کـرده 
تـا  تـورم  می دهـد  نشـان  پیش بینی هـا  و 
پایـان سـال جـاری میانگیـن ۴۰ درصدی یا 
باالتـر خـود را حفـظ خواهـد کـرد، نمی تـوان 
انتظـار داشـت صرفـا بـا نزولی شـدن قیمت 
ارز، مـا بـا کاهـش نرخ هـا در دیگـر بازارهـا 

نیـز مواجـه شـویم.
وی ادامـه داد: بررسـی آمـار تـورم ماهانـه 
کشـور کـه از سـوی مرکز آمار ارائه می شـود، 
نشـان می دهـد مـا هـر مـاه بین یک تا سـه 
درصـد تـورم جدیـد ثبـت می کنیـم و از این 
رو تـورم سـاالنه کشـور نیـز بـاال خواهـد بود. 
ایـران در تاریـخ خـود جـز در مـدت کوتاهی 
در دهه هـای 2۰ و 3۰، تـورم منفـی تجربـه 
همـواره  نیـز  ماه هـای گذشـته  در  و  نکـرده 

نـرخ تـورم دو رقمـی بوده اسـت.
ایـران  اتـاق بازرگانـی  نایـب رئیـس سـابق 
خاطرنشـان کـرد: بـرای کاهشـی شـدن نرخ 
سـاختار  در  بایـد  مختلفـی  عوامـل  تـورم 
اقتصـاد ایـران تغییـر کننـد کـه یکـی از آنهـا 
می توانـد بـازار ارز باشـد. اینکـه در ماه هـای 
گذشـته عمـا تـوان ارائه یـک تحلیـل دقیق 
و  نداشـته  وجـود  بـازار  ایـن  سرنوشـت  از 
هیـچ یـک از بخش هـای فعـال در اقتصـاد 
در  خـود  آینـده  بـرای  نمی تواننـد  ایـران 
ریـزی دقیـق  برنامـه  یـا  ارز تحلیـل  حـوزه 
داشـته باشـند، قطعـا به نفـع اقتصاد کشـور 

نخواهـد بـود.
1۰ روز اخیـر  بـه گـزارش ایسـنا، در حـدود 
نـرخ دالر یـک رونـد کاهشـی را آغـاز کـرد 
کـه پـس از مدتـی نسـبتا طوالنـی نـرخ این 
ارز را در بـازار آزاد ایـران بـه کانـال 11 هـزار 

بازگردانـد. تومـان 
در روزهـای گذشـته بـرای بخشـی از مـردم 
ایـن سـوال بـه وجـود آمـد کـه چـرا وقتـی 
ایـن  می کنـد،  پیـدا  افزایـش  ارز  نـرخ 
موضـوع در بهـای تمـام شـده کاالهـا اثـری 
دالر  قیمـت  وقتـی  امـا  دارد  محسـوس 
نزولـی می شـود، عمـا بسـیاری از قیمت هـا 

نمی کننـد. تغییـر 

شما دوست »ایران« 
هستید؟!
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هــر کــس و تحــت هــر عنوانــی نــام ایــران را مخــدوش 
کنــد، تصویــری وارونــه و ناخــوب از کشــور بــه جهانیــان 
ــر  ــی اگ ــت حت ــت« نیس ــمش »دوس ــد، اس ــه بده ارائ
نامــش را دوســت ترین دوســت ایــن ســرزمین بگــذارد.
ایــران ایــن روزهــا بــه یــک کلیــدواژه پرمشــتری در 
ــت  ــت. بازگش ــده اس ــل ش ــتجوگر تبدی ــای جس موتوره
ــاق  ــا همیشــه اتف ــه صفحــه اول رســانه های دنی ــران ب ای
خوبــی نیســت. تنش آمیــز شــدن رابطــه آمریــکا و ایــران 
ــد  ــری دونال ــه در خیره س ــی از آن ریش ــش بزرگ ــه بخ ک
ــه  ــرده ک ــال ک ــوش ح ــی را خ ــط آنهای ــپ دارد فق ترام
ــتند. ــگ هس ــر جن ــون منتظ ــنه خ ــه های تش ــل کوس مث
در ایــن میــان معتقــدم هــر کــس و تحــت هــر عنوانــی 
نــام ایــران را مخــدوش کنــد، تصویــری وارونــه و ناخــوب 
از کشــور بــه جهانیــان ارائــه بدهــد، حتــی اگــر نامــش را 
ــح  ــا صب دوســت ترین دوســت ایــن ســرزمین بگــذارد، ی
تــا شــب خــودش را در پرچــم ســه رنــگ ایــران بپیچــد و 
شــعر »جــان مــن فــدای خــاک پــاک میهنــم« را فریــاد 

بزنــد، دوســتدار ایــران نیســت.
پادوانــی  لئونــاردو  دل آزار  عکس هــای  اســت  روز  دو 
متنــی  بــا  همــراه  اســتقال  ســابق  برزیلــی  مدافــع 
منتشــر می شــود کــه حــال هــر انســان بــا وجدانــی را بــد 
ــتقال  ــی اس ــع میان ــاله مداف ــی 35 س ــد. پادوان می کن
بــود. او دقیقــه ۴2 بــازی مقابــل فــوالد خوزســتان هنــگام 
ــودی  ــن خ ــا بازیک ــوا ب ــوپ روی ه ــرای زدن ت ــرواز ب پ
ــه او  ــه ای ک ــان لحظ ــد. هم ــدوم ش ــرد و مص ــورد ک برخ
را یکراســت بــه بیمارســتان بردنــد خیلی هــا متوجــه 
شــدند کــه مصدومیتــش جــدی اســت امــا تصــور اینکــه 
ویلچــر  روی  برمی گــردد  آزادی  ورزشــگاه  بــه  وقتــی 
نشســته باشــد و از آنجــا بــرای تماشــاگران بغــض کــرده 
ــی  ــل درخت ــود. مث ــن ب ــد دور از ذه ــکان بده ــت ت دس
ــا قــد دومتــری روی ویلچــر و چهــره ای  شکســته بــود. ب
معصــوم زل زده بــود بــه زمیــن، بــه ســکوها و بــه بــازی 

... روزگار 
فوتبــال بیــش از بوکــس مصدومیــت بــه جــا می گــذارد. 
ایــن را آمــار می گویــد امــا ماجــرای پادوانــی وقتــی 
ــش  ــول و طلب ــد. پ ــش کردن ــگار رهای ــه ان ــر شــد ک تلخ ت
را ندادنــد و کاری کردنــد کــه او ناگزیــر شــود بگویــد کــه 
ــش را  ــواب تلفن ــی ج ــگاه حت ــاز دارد و باش ــول نی ــه پ ب
نمی دهــد و منصفانــه نیســت بــرای حقــش التمــاس 
ــر  ــه اگ ــانده ک ــی رس ــه جای ــرایط او را ب ــه ش ــد بلک کن
معالجــات بــه درســتی پیــش نــرود حتــی ممکــن اســت 

ــرد. ــه بمی ــه کلی ــل ورود ادرار ب ــه دلی ب
بــا  مــا  صدبــاره  برخــورد  از  تلــخ  داســتان  یــک 
تصویــری  ارائــه  بدتــر  آن  از  و  فوتبــال  خارجی هــای 
ــی  ــب خارج ــن مخاط ــی در ذه ــران و ایران ــت از ای زش
ــتقال  ــل اس ــی مدیرعام ــت فتح ــم نیس ــش مه ــه برای ک
ــا  ــد ی ــی می پوش ــتقال آب ــح هللا زاده، اس ــا فت ــت ی اس
ــی  ــی م ــان پذیرای ــاب از مهمان م ــا چلوکب ــا ب ــش، م بنف

کنیــم یــا خرچنــگ!
ــران،  ــی ماند:»ای ــا م ــن آنه ــا در ذه ــه ه ــن کلم ــا ای تنه
فوتبــال، بازیکــن مصــدوم و خوش چهــره ی رهاشــده 
روی ویلچــر، عــدم پرداخــت حــق و حقــوق و بدعهــدی«. 
واژه هایــی بــا بــار منفــی کنــار نــام کشــوری کــه مردمــش 
و  گذشــت ترین  بــا  و  مهربان تریــن  می گوینــد 
ــه  ــی ک ــد مهمان ــا هســتند. بع ــردم دنی ــن م مهمان نوازتری
ــد  ــرون می کنن ــر بی ــا ویلچ ــج شــده را ب در خانه شــان فل

و حتــی وســائلش را بــه او نمی دهنــد!
پادوانــی البتــه از مــردم تشــکر کــرده و گفتــه اســت کــه 
ــش  ــر برای ــام پرمه ــه پی ــا هســت ک ــت آنه ــدردان محب ق
ــران.  ــب دارد. از اســتقال، از ای ــا او طل مــی فرســتند ام
ــت،  ــی اس ــکایت منف ــه و ش ــبک گل ــن س ــورد ای و بازخ
ــم  ــت. ظل ــور اس ــن کش ــایند از ای ــر ناخوش ــه تصوی ارائ
ــم  ــه ه ــا غریب ــان را ب ــه نان ش ــی اســت ک ــق مردم در ح
ــدن  ــی مان ــرای باق ــه ب ــانی ک ــا کس ــد، ب ــمت می کنن قس
نــام و پرچــم ایــن کشــور، خاکســتر شــدند، کســانی کــه 
ــن  ــا ندانســته چنی ــد، دانســته ی ــن کار دســت دارن در ای
بــا عــزت و احتــرام »ایــران« بــازی می کننــد »دوســت« 
نیســتند. مــا حــق نداریــم اینطــور بــا آبــروی مــردم یــک 

ــازی کنیــم. ــد یــک ســرزمین ب ــام بلن ــا ن کشــور، ب
لئونــاردو پادووانــی نشســته روی ویلچــر هــم نشــان 
می دهــد کــه قامــت ایســتاده برخــی چقــدر کوتــاه اســت 

ــن ــرزمین... /خبرآنای ــن س ــتانی دارد ای ــه نادوس و چ
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بـه گفتـه معـاون محیـط زیسـت طبیعـی و تنـوع 
در  زیسـت،  محیـط  حفاظـت  سـازمان  زیسـتی 
شـورای عالـی محیط زیسـت کـه به ریاسـت رئیس 
جمهـوری برگـزار شـد، 13 منطقـه تحـت مدیریـت 
جدید در 7 اسـتان شـامل اصفهان، تهران، خراسـان 
بـه  و خوزسـتان  یـزد  فـارس، کردسـتان،  جنوبـی، 
منطقـه   7 مجموعـه  ایـن  در  رسـید کـه  تصویـب 
حفاظـت شـده، 3 پناهـگاه حیـات وحـش، دو اثـر 
طبیعـی ملـی و یـک پـارک ملـی اسـت کـه مجموع 
هـزار   7۰ و  میلیـون  یـک  مناطـق  ایـن  مسـاحت 
هکتـار اسـت که بـه مناطق تحـت مدیریت سـازمان 

شـد. اضافـه  محیط  زیسـت  حفاظـت 
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بندرهای گردشگری 
قشم تعطیل شد

پس از پایش دقیق و مستمر 
دریا و با توجه به افزایش 
سرعت باد،ارتفاع امواج و 

تالطم دریا، فعالیت شناورهای 
تفریحی در بندرهای گردشگری 

قشم تعطیل شد.

سرمایه گذاری در تبدیل 
پسماند به انرژی  از 

پرداخت مالیات معاف شد
قائم مقام وزیر کشور با اشاره به 

بررسی الیحه کمک به ساماندهی 
پسماندهای عادی اظهار کرد: با 

توجه ویژه نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی به مدیریت 

پسماند، تصمیمات بسیار مهمی 
با تصویب مواد این الیحه  گرفته 

شده است.
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با تصویب شورای عالی 
محیط زیست یک میلیون و 
۷۰هزار هکتار  به مساحت مناطق 
تحت مدیریت سازمان حفاظت 
محیط زیست اضافه شد

افزایش یک میلیون 

هکتاری مساحت مناطق 

حفاظت شده کشور
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صنعت»اوجاققراقی«
اردبیلاحیامیشود

»اوجاققراقی«بافتهپشمیاست
کهبهشیوهسنتیبافتهمیشود

رهبرانقالب:

موضوع فلسطین قطعًا به نفع 
دنیای اسالم تمام خواهد شد
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رئیس قوه قضاییه: چندین پرونده اراضی ملی و منابع طبیعی را شخصا دنبال کردم

رئیــس قــوه قضاییــه گفــت: وزرا، 
مســووالن  و  مجلــس  نماینــدگان 
ــادی  ــوع فس ــه وق ــر متوج ــور اگ کش
شــدند، چــه ایــن فســاد قبــل از دوره 
مســوولیت آنهــا بــوده و چــه در زمــان 
ــه  ــت، وظیف ــه اس ــکل گرفت ــا ش آنه
دارنــد نســبت بــه آن واکنــش نشــان 
دهنــد و بــه مرجــع قضایــی گــزارش 
کننــد امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه 
داشــته باشــند کــه اعــام فســاد 
نیســت  امیدآفریــن  مــردم  بــرای 
ــی  ــدوار م ــردم را امی ــه م ــه آنچ بلک

ــت. ــاد اس ــه فس ــدام علی ــد، اق کن
هللا  آیــت   ، ایســنا  گــزارش  بــه 
جلســه  در  رئیســی  ســیدابراهیم 

شــورای عالــی قضایــی بــا اشــاره بــه 
ســخنان اخیــر مقــام معظــم رهبــری 
سراســر  جمعــه  ائمــه  دیــدار  در 
کشــور، تصریــح کــرد: یکــی از نــکات 
ــردم داری و  ــان، م ــد ایش ــورد تاکی م
گشــاده رویــی بــود کــه نــه تنهــا ائمــه 
محتــرم جمعــه بلکــه همــه مدیــران، 
کارگــزاران و مســووالن نظــام در هــر 
ــورد  ــه را م ــن نکت ــد ای ــوه بای ســه ق
ــا مــردم  ــد ت ــرار دهن توجــه جــدی ق
ــودن  ــاز ب ــد پیــش از ب احســاس کنن
درهــا، گوشــی شــنوا و رویــی بــاز 
بــرای دریافــت ســخنان آنــان وجــود 
دارد. داشــتن ایــن روحیــه بــرای 
ــان و قضــات شــریف دســتگاه  کارکن

ــز بســیار ضــروری اســت  ــی نی قضای
ــود.  ــه ش ــه آن توج ــد ب و بای

ــی  ــه، امیدآفرین ــوه قضایی ــس ق رئی
ــی  ــوان را یک ــل ج ــرای نس ــژه ب بوی
معظــم  رهبــر  تاکیــدات  از  دیگــر 
ــزود:  ــاب اســامی برشــمرد و اف انق
ســلوک و رفتــار قضایــی، اداری و 
ــد  ــز بای ــه نی ــوه قضایی ــی در ق نظارت
امیدآفریــن باشــد و مــردم بــا دیــدن 
ــوم،  ــم و احقــاق حــق مظل کیفــر ظال
ــب  ــن ترتی ــه ای ــوند و ب ــدوار ش امی
ــود. ــت ش ــی تقوی ــرمایه اجتماع س

رئیســی اظهــار کــرد: وزرا، نماینــدگان 
اگــر  و مســووالن کشــور  مجلــس 
متوجــه وقــوع فســادی شــدند، چــه 

ایــن فســاد قبــل از دوره مســوولیت 
آنهــا  بــوده و چــه در زمــان  آنهــا 
ــد  ــه دارن ــه اســت، وظیف شــکل گرفت
نســبت بــه آن واکنــش نشــان دهنــد 
ــد  ــزارش کنن ــی گ ــه مرجــع قضای و ب
ایــن نکتــه توجــه  بایــد بــه  امــا 
داشــته باشــند کــه اعــام فســاد 
نیســت  امیدآفریــن  مــردم  بــرای 
ــی  ــدوار م ــردم را امی ــه م ــه آنچ بلک
کنــد، اقــدام علیــه فســاد اســت؛ 
ــا مفســد  ــه ب ــد ک ــردم ببینن ــی م یعن
برخــورد صــورت گرفتــه، زمینــه هــای 
فســاد از بیــن رفتــه و ســاختارها 
ــدی  ــد بع ــری از مفاس ــرای جلوگی ب
بــر همیــن  اصــاح شــده اســت. 
اســاس از همــه مــی خواهــم کــه 
بــا فســادی مواجــه شــدند،  اگــر 
ــدارک  ــناد و م ــا اس ــوارد را ب ــن م ای
ســازمان  هــا،  دادســتانی  بــرای 
بازرســی و ... ارســال کننــد و پیگیــر 
باشــند تــا کار بــه ثمــر و نتیجــه 
برســد و مــردم نیــز از نتیجــه آن 

ــوند. ــع ش ــد مطل بای

قوه قضاییه در مســیر 
صیانــت از اراضی ملی و 

بع طبیعی  منا
اشــاره  بــا  قضاییــه  قــوه  رئیــس 
ــام  ــدات مق ــر از تاکی ــی دیگ ــه یک ب
عــدم  بــر  مبنــی  رهبــری  معظــم 
تاثیرپذیــری از صاحبــان قــدرت و 
ــدازی  ــه موضــوع دســت ان ــروت، ب ث
برخــی افــراد بــه اراضــی ملــی و 
ــع طبیعــی اشــاره کــرد و گفــت:  مناب
زمینــه  ایــن  در  را  پرونــده  چنــد 
ــروه  ــد گ ــردم و چن ــال ک شــخصا دنب

ســایر  و  تهــران  در  نیــز  بازرســی 
ــدند.  ــی ش ــه بررس ــور ب ــتانها مام اس
ــکارا  ــا، آش ــده ه ــن پرون ــه ای در هم
ــروت  ــدرت و ث ــان ق ــای صاحب رد پ
و تاثیرپذیــری از آنهــا بــه چشــم 
مــی خــورد. ایــن افــراد از طریــق 
بــا  ناســالم  ارتباطــات  برقــراری 
نهادهــای قانونــی نظیــر شــوراهای 
ــتا، شــهرداری  ــهر و روس اســامی ش
ــه  ــی ک ــیون های ــی کمیس ــا و برخ ه
ــت  ــه صیان ــون وظیف ــب قان ــه موج ب
ــی را  ــع طبیع ــی و مناب ــی مل از اراض
ــوز،  ــت مج ــه دریاف ــدام ب ــد، اق دارن
تغییــر کاربــری و تصــرف در ایــن 
ــن  ــه ای ــه هم ــد ک ــرده ان ــی ک اراض
ــق  ــرای رســیدگی هــای دقی ــوارد ب م
و همــکاران  بــه قضــات  و ســریع 

ــت. ــده اس ــاع ش ارج
از  دیگــری  بخــش  در  رئیســی 
ســخنان خــود بــا اعــام حمایــت 
ــی  ــات قانون ــی از اقدام ــع قضای قاط
پلیــس، خاطرنشــان کــرد: نیــروی 
ــال  ــیارانه در قب ــد هوش ــی بای انتظام
ــته  ــب داش ــدام مناس ــا اق ــی ه ناامن
باشــد زیــرا جامعــه ای پیشــرفت 
مــی کنــد کــه امنیــت داشــته باشــد. 
حضــور بــا بصیــرت، هوشــیارانه و بــه 
ــی در  ــروی انتظام ــزان نی ــع عزی موق
ــی  ــا م ــی ه ــا ناامن ــارزه ب ــدان مب می
توانــد آرامــش و امنیــت را بــه جامعــه 
هدیــه دهــد. بــر همیــن اســاس، 
ــی  ــا برخ ــد ب ــی نبای ــروی انتظام نی
و  سســت  اقدامــات،  و  ســخن ها 
دلســرد شــود بلکــه بایــد بــا قــدرت و 
قــوت، اتــکال بــه خــدا و اعتمــاد بــه 
ــد و  ــدان باش ــود در می ــای خ نیروه

ــد. ــا بخش ــور را ارتق ــت کش امنی
بخــش  در  قضاییــه  قــوه  رئیــس 
بــا اشــاره  پایانــی ســخنان خــود 
ــاری  ــه انتصــاب ســیدمرتضی بختی ب

رئیــس حــوزه ریاســت قــوه قضاییــه 
بــه عنــوان رئیــس کمیتــه امــداد 
ــر  ــم رهب ــا حک ــی )ره( ب ــام خمین ام
معظــم انقــاب تصریــح کــرد: آقــای 
و  صمیمــی  همــکاری  بختیــاری 
چهــره ای اخاقــی، پــرکار، پرتــاش، 
مســلط  و  مدیــر  مخلــص، کاردان، 
بــه امــور خصوصــا امــور قضایــی 
وجــود  از  همــواره  کــه  هســتند 
ایشــان بهــره منــد بــوده ایــم. مقــام 
کــه  ای  دوره  در  رهبــری  معظــم 
ــودم  ــوی )ع( ب ــدس رض ــتان ق آس
ــام  ــم مق ــز قائ ــاری نی ــای بختی و آق
ــده را بابــت ایــن  ــار بن ــد، ســه ب بودن

انتصــاب تشــویق کردنــد.
رئیســی افــزود: از ابتــدای پذیرفتــن 
مســوولیت ریاســت قــوه قضاییــه 
در  بختیــاری  آقــای  حضــور  نیــز 
و  بــود  مغتنــم  ریاســت  حــوزه 
بــرای  ایشــان  حقیقتــا شــخصیت 
قضــات، آشــنا، دردآشــنا، امیــن و 
ملجــاء بــه شــمار مــی آمــد. ایشــان 
ــا تــاش هــای شــبانه روزی خــود  ب
دریــغ  مــردم  بــه  خدمتگــزاری  از 
نداشــتند و بــر همیــن اســاس رفتــن 
آقــای بختیــاری از دســتگاه قضایــی 
بــرای همــه مــا بســیار دشــوار اســت 
ــم  ــام معظ ــه اراده مق ــا ک ــا از آنج ام
ــه  ــق گرفت ــر تعل ــن ام ــر ای ــری ب رهب
ــه  ــر ب ــنگری دیگ ــان در س ــه ایش ک
ــا هــم  ــد، م خدمتگــزاری ادامــه دهن
تابــع اراده مقــام والیــت هســتیم 
و امیدواریــم همچنــان کــه آقــای 
منشــاء  جایــی  هــر  در  بختیــاری 
خیــر بــوده انــد در ســنگر کمیتــه 
ــی )ره( و عرصــه  ــام خمین ــداد ام ام
ــژه  ــان بوی ــه محروم ــاری رســانی ب ی
نیــز  عزیــزان  ایــن  توانمندســازی 
نقشــی برجســته و تاثیرگــذار داشــته 
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رهبــر  ای  خامنــه  آیــت هللا  حضــرت 
معظــم انقــاب اســامی در دیــدار هیئتــی 
عالــی رتبــه از جنبــش مقاومــت اســامی 
فلســطین  فلســطین)حماس(،قضیه 
مســئله  ومهمتریــن  اول  قضیــه  را 
ــا تمجیــد از  دنیــای اســام دانســتند و ب
ایســتادگی و مقاومــت شــگفت آور مــردم 
فلســطین و گروههــای مقاومــت از جملــه 
ــدون  ــروزی ب ــد کردند:پی ــاس، تأکی حم
مقاومــت و مبــارزه بــه دســت نمــی 

آیــد و مــا براســاس وعــده تخلــف ناپذیــر 
ــه موضــوع فلســطین  ــم ک ــی معتقدی اله
قطعــًا بــه نفــع مــردم فلســطین و دنیــای 
اســام، تمــام خواهــد شــد.حضرت آیــت 
هللا خامنــه ای گفتند:حمــاس در قلــب 
حرکــت فلســطین قــرار دارد همانگونــه که 
فلســطین در قلــب حرکــت دنیــای اســام 
ــتادگی و  ــان ایس ــه است.ایش ــرار گرفت ق
مقاومــت مــردم غــزه و ســاکنان ســاحل 
غربــی رود اردن را بشــارت دهنــده فتــح و 

پیــروزی خواندنــد و افزودنــد: خداونــد بــه 
کســانی کــه ثابت قــدم در راه او ایســتادگی 
کننــد، وعــده یــاری و پیــروزی داده اســت 
و البتــه تحقــق ایــن وعــده الزاماتــی دارد 
ــارزه و  ــاد و مب ــا جه ــن آنه ــه از مهمتری ک
تــاش خســتگی ناپذیــر در ابعــاد مختلف 
سیاســی، فرهنگــی، فکــری، اقتصــادی و 
نظامــی اســت.رهبرانقاب اســامی بــا 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــه جمه تأکیدبراینک
ــوری  ــچ کش ــا هی ــطین ب ــه فلس در قضی
در دنیــا رودربایســتی نــدارد، خاطرنشــان 
کردنــد: مــا همــواره دیــدگاه خــود را درباره 
فلســطین به طــور صریــح و شــفاف اعــام 
کــرده ایــم و حتــی در عرصــه بیــن المللی 
ایــن  کشــورهای دوســت مــا کــه در 

زمینــه بــا آنهــا اختــاف نظــر داریــم مــی 
ــه  ــوری اســامی در قضی ــه جمه ــد ک دانن
ــت.حضرت  ــدی اس ــاً ج ــطین کام فلس
ــی از  ــد: یک ــه ای افزودن ــت هللا خامن آی
علتهــای مهــم دشــمنی بــا جمهــوری 
اســامی ایــران، موضــوع فلســطین اســت 
امــا ایــن دشــمنی هــا و فشــارها موجــب 
نخواهــد شــد کــه ایــران از مواضــع خــود 
بیایــد،  فلســطین کوتــاه  موضــوع  در 
زیــرا حمایــت از فلســطین یــک مســئله 
اعتقــادی و دینــی اســت. ایشــان تأکیــد 
ــه  صــورت  ــای اســام ب ــر دنی ــد: اگ کردن
متحــد بــر موضــوع فلســطین ایســتادگی 
مــی کــرد، اکنــون شــرایط بهتری داشــت.

موضوع فلسطین قطعًا به نفع دنیای 
اسالم تمام خواهد شد

نشست کمیسیون مشترک برجام 
ظرف چند روز آتی برگزار می شود

ــیون  ــی کمیس ــت آت ــزاری نشس ــیه از برگ ــه روس ــور خارج ــر ام ــاون وزی مع
ــر داد. ــن خب ــده در وی ــای آین ــی روزه ــام ط ــترک برج مش

ــرای شــرکت در  ــه ب ــر امورخارجــه روســیه ک ــاون وزی ــوف مع ســرگئی ریابک
ــه کاراکاس رفتــه اســت، اعــام کــرد کــه نشســت  اجــاس غیــر متعهدهــا ب
مســئوالن سیاســی دربــاره برنامــه هســته ای ایــران اواخــر ژوئیــه )مــاه جــاری 
میــادی( در ویــن برگــزار خواهــد شــد.وی افــزود: ایــن نشســت در واقــع طی 
روزهــای آتــی در ویــن برگــزار می شــود. مــن مطمئــن نیســتم کــه روز آن 28 

ژوئیــه باشــد امــا حــدودا در همیــن تاریــخ برگــزار خواهــد شــد.
نشســت قبلــی کمیســیون مشــترک برجــام روز 18 ژوئــن در ویــن برگــزار شــد 
و طرف هــا توافــق کردنــد کــه وزیــران امورخارجــه اعضــای برجــام بایــد یــک 
نشســت برگــزار کننــد امــا بــه گفتــه وزیــر امورخارجــه روســیه چنیــن دیــداری 
ــزار  ــی برگ ــت در حال ــود.این نشس ــزی ش ــتی برنامه ری ــه درس ــت ب می بایس
ــه  ــک ســال از خــروج یک جانب ــس از گذشــت ی ــران پ ــه ای ــد شــد ک خواه
ــق را  ــن تواف ــش در ای ــی تعهدات ــرای برخ ــی اج ــه تازگ ــام ب ــکا از برج آمری
کاهــش داده اســت. آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی نیــز ایــن موضــوع را 

تائیــد کــرده اســت.

مجلس

دولت

دولت

سیاست

دولت به تکلیف خود درتأمین قیر رایگان عمل کند

تضمین ١٠٠ درصد سرمایه گذاری در مناطق مرزی توسط دولت

خدمات مهم سیستم بانکی درکشور را فراموش نکنیم

با تروریست ها مذاکره نمی کنیم

در  ازنماینـــدگان  نفـــر   17۰
نامـــه ای بـــه رئیس جمهـــور 
مصوبـــه  اجـــرای  خواســـتار 
ـــر  ـــن قی ـــاره تأمی ـــس درب مجل
ـــدند.  ـــط ش ـــتگاه های ذیرب ـــه دس ـــل آن ب ـــگان و تحوی رای
ــه  ــأت رئیسـ ــو هیـ ــی عضـ ــادی فراهانـ ــد امیرآبـ احمـ
مجلس،نامـــه 17۰ نفـــر از نماینـــدگان بـــه رئیـــس جمهـــور 
ــه  ــون بودجـ ــای قانـ ــی از تبصره هـ ــرای یکـ ــرای اجـ بـ
ـــه  ـــه ب ـــن نام ـــن ای ـــت کرد.مت ـــور را قرائ ـــال 98کل کش س
ـــتای  ـــس در راس ـــدگان مجل ـــت:ما نماین ـــر اس ـــرح زی ش
ارتقـــای نقـــش نمایندگـــی خـــود در اجـــرای بنـــد)ه( 
تبصـــره 1 مـــاده واحـــده قانـــون بودجـــه ســـال 98 کل 

ـــه  ـــف ب ـــران را مکل ـــت ای ـــی نف ـــرکت مل ـــه ش ـــور ک کش
ـــی  ـــه ارزش ریال ـــر ب ـــن قی ـــون ت ـــل ۴میلی ـــن حداق تأمی
ـــای  ـــی ه ـــل دریافت ـــال از مح ـــزار میلیاردری ـــر 6۰ه حداکث
خـــود بابـــت ســـهم دولـــت از فـــروش میعانـــات گازی 
ـــای  ـــگاه ه ـــا وپاالیش ـــیمی ه ـــه پتروش ـــام ب ـــت خ و نف
داخلـــی نمـــوده است،خواســـتاریم کـــه بـــا توجـــه بـــه 
گذشـــت چهـــار مـــاه از ابتـــدای ســـال جـــاری دســـتور 
ــون و  ــر قانـ ــق ُمـ ــرای دقیـ ــه اجـ ــبت بـ ــد نسـ فرماییـ
ـــای  ـــه در بنده ـــط ک ـــای ذیرب ـــتگاه ه ـــه دس ـــل آن ب تحوی
ـــدام  ـــت، اق ـــده اس ـــخص ش ـــک مش ـــره ی ـــف تبص مختل
ـــتاها  ـــهرها و روس ـــران در ش ـــریف ای ـــردم ش ـــا م ـــود ت ش
از خدمـــات نظـــام جمهـــوری اســـامی بهـــره منـــد شـــوند.

پایـــان  در  عبدالرضـــا رحمانی فضلـــی 
ـــت:  ـــرب گف نشســـت توســـعه شـــرق و غ
غـــرب  و  شـــرق  توســـعه  نشســـت 
مصوبـــه شـــورای عالـــی امنیـــت ملـــی 
ـــات  ـــا و اقدام ـــت ه ـــه فعالی ـــد کلی ـــا بای ـــه م ـــر اینک ـــی ب ـــت مبتن اس
ـــعه  ـــی، توس ـــاخت، عمران ـــات زیرس ـــم از اقدام ـــرزی اع ـــق م را در مناط
ـــه ای  ـــه گون ـــی را ب ـــی اجتماع ـــد و فرهنگ ـــذاری، تولی ـــرمایه گ ای، س
ـــد. ـــق باش ـــن مناط ـــت در ای ـــده امنی ـــن کنن ـــه تضمی ـــم ک ـــش ببری پی

وی ادامـــه داد: موضـــوع و محـــور اصلـــی امنیـــت در ایـــن مناطـــق 
ـــی  ـــه م ـــا ارائ ـــه آنه ـــه ب ـــتغالی ک ـــد و اس ـــتند و تولی ـــردم هس ـــز م نی
شـــود. وی افزود:مـــا در ایـــن جلســـه کـــه تقریبـــا در فصـــل یـــک 
بـــار برگـــزار مـــی شـــود مجموعـــه ای از طـــرح هـــا، پـــروژه هـــا و 
ـــور  ـــس جمه ـــد رئی ـــس از تائی ـــم و پ ـــی کنی ـــرح م ـــنهادها را مط پیش

محتـــرم اجـــرا مـــی کنیـــم. 
وزیرکشـــورگفت:در ایـــن جلســـه نیـــز مـــا طبـــق مصوبـــات قبلـــی ٥٠ 
ـــرمایه  ـــق س ـــن مناط ـــه در ای ـــانی ک ـــرای کس ـــهیات ب ـــود تس ـــد س درص

ـــد  ـــن 1٠٠ درص ـــد و همچنی ـــن کن ـــت تضمی ـــد را دول ـــی کنن ـــذاری م گ
ایـــن ســـرمایه گـــذاری را دولـــت توســـط بیمـــه هـــا تضمیـــن مـــی 
کنـــد و همچنیـــن در ایـــن مناطـــق بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت ســـرمایه 
ـــورد از  ـــتان ده م ـــر اس ـــه ه ـــد ک ـــی مصـــوب ش ـــور زیربنای ـــذاری و ام گ
ـــورد  ـــن ده م ـــد و ای ـــه ده ـــت ارائ ـــب الوی ـــا ترتی ـــنهادهایش را ب پیش
بـــا تخصیـــص 1٠٠ درصـــد مـــور حمایـــت قـــرار خواهـــد گرفـــت.وی 
ادامـــه داد: همچنیـــن موضـــوع گمـــرکات جـــزو مســـائل مهـــم هـــم 
بـــرای تســـهیات در صـــادرات و واردات و هـــم بـــرای تـــردد هـــا و 
ـــب  ـــای مناس ـــرل ه ـــرای کنت ـــم ب ـــب و ه ـــانی مناس ـــات رس ـــم خدم ه
ــنهاد  ــی گفت:پیشـ ــت.رحمانی فضلـ ــاق کاال و ارز اسـ ــوزه قاچـ در حـ
ـــت  ـــرار گرف ـــب ق ـــورد تصوی ـــرح و م ـــه مط ـــن جلس ـــز در ای ـــری نی دیگ
ـــت  ـــد وآن تقوی ـــد کنن ـــد تایی ـــرم بای ـــور محت ـــس جمه ـــه رئی ـــه البت ک
ـــه حـــق  ـــان اســـت ک ـــرزی و تشـــویق مرزبان ـــق م ـــی درمناط ـــه امنیت بنی
ــا آن بتوانیـــم  ــا ببینیـــم و متناســـب بـ کشـــف هایـــی را بـــرای آنهـ
ـــتفاده  ـــت اس ـــت امنی ـــت تقوی ـــا را در جه ـــف ه ـــق کش ـــه ح ـــوه ارائ نح

کنیـــم. 

مرکـــزی  بانـــک  رئیـــس کل 
بـــه  کشـــور  گفت:بانک هـــای 
نقدینگـــی،  حجـــم  دلیـــل 
و  اقتصـــادی  تحریمهـــای 
معوقـــات بامشـــکات متعـــددی روبـــرو هســـتند نبایـــد 
ایـــن مشـــکات را تشـــدیدو مـــردم را از خدماتـــی کـــه 
ـــات  ـــد خدم ـــم و نبای ـــروم کنی ـــی دهند،مح ـــه م ـــا ارائ بانکه

ایـــن سیســـتم فرامـــوش شـــود.
ـــهیل  ـــرح تس ـــی ط ـــگام بررس ـــی«در هن ـــر همت »عبدالناص
بدهـــی بدهـــکاران غیرجـــاری شـــبکه بانکـــی کشـــور گفـــت: 
بانک هـــا محـــور توســـعه هســـتند؛ وقتـــی از مشـــکات 
کشـــور صحبـــت مـــی کنیـــم، خدمـــات مهـــم سیســـتم 
بانکـــی را درکشـــور فرامـــوش نکنیـــم.وی ادامـــه داد: 

ـــد  ـــرح ش ـــس مط ـــی در مجل ـــته طرح ـــال گذش ـــر س اواخ
کـــه اشـــکاالت زیـــادی داشت؛شـــورای نگهبـــان رد کـــرد 
و مجمـــع تشـــخیص هـــم آن را تاییدنکرد.هـــم اکنـــون 
نماینـــدگان بـــه دنبـــال طرحـــی بـــرای حـــل نوســـانات 
ـــه  ـــتند ک ـــی هس ـــرای آنهای ـــی ب ـــن راه ـــادی و یافت اقتص
نتوانســـتند بدهی هـــای خـــود را پرداخـــت کننـــد؛ ایـــن 
ـــه محاســـبه ســـود تســـهیات خـــود  افـــراد بعضـــًا نســـبت ب
ـــی را مطـــرح  ـــرادات و اعتراضات توســـط سیســـتم بانکـــی ای
ـــارهای  ـــل فش ـــه دلی ـــا ب ـــه بانکه ـــان اینک ـــد.وی بابی می کنن
تحریمـــی، حجـــم نقدینگـــی و معوقـــات مشـــکات جـــدی 
ــا راتکذیـــب  ــکات بانکهـ ــرد: نبایدمشـ ــار کـ ــد، اظهـ دارنـ
کـــرد تـــا از خدماتـــی کـــه بانکهـــا بـــه اقتصـــاد کشـــور 

ــویم. ــروم شـ ــد، محـ می دهنـ

امورخارجـــه کشـــورمان اظهـــار  وزیـــر 
ــام  ــا انجـ ــه آمریکایی هـ ــه کـ ــرد: آنچـ کـ
بلکـــه  نیســـت  تحریـــم  می دهنـــد، 
ـــاز  ـــا نی ـــت و م ـــادی اس ـــم اقتص تروریس
ـــا  ـــه ب ـــم ک ـــم تکـــرار کنی ـــه دائ ـــم ک داری

نمی کنیـــم. مذاکـــره  تروریســـت ها 
وزیـــر امـــور خارجـــه کشـــورمان در نشســـت دفـــاع از منشـــور ملـــل 
ــت  ــه در کاراکاس پایتخـ ــل کـ ــوق بین الملـ ــای حقـ ــد و هنجارهـ متحـ
ــکا  ــه آمریـ ــه کـ ــه آنچـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــد، بـ ــزار شـ ــا برگـ ونزوئـ
ــام می دهـــد، تحریـــم نیســـت و تروریســـم  بـــه اســـم تحریـــم انجـ
ـــوع  ـــن موض ـــورد ای ـــی در م ـــرد: ابهام ـــان ک ـــت، خاطرنش ـــادی اس اقتص
ــه  ــد. در لغت نامـ ــت وجو کنیـ ــم را جسـ ــما واژه تروریسـ ــت. شـ نیسـ
در تعریـــف واژه تروریســـم آمـــده اســـت: »تروریســـم اســـتفاده 
ـــان  ـــه غیرنظامی ـــه خصـــوص علی ـــاب ب ـــا ارع ـــونت و ی ـــی از خش غیرقانون
ـــوگل  ـــف گ ـــن تعری ـــت.« ای ـــی اس ـــداف سیاس ـــردن اه ـــال ک ـــرای دنب ب

از تروریســـم اســـت.
ـــرکت کننده  ـــران ش ـــه حاض ـــاب ب ـــود خط ـــخنان خ ـــه س ـــف در ادام ظری

در ایـــن نشســـت افـــزود: بنابرایـــن دوســـتان لطفـــا اســـتفاده از واژه 
تحریـــم را متوقـــف کنیـــد. تحریـــم وســـیله ای بـــرای تحمیـــل یـــک 
ــی  ــتوانه قانونـ ــک پشـ ــا دارای یـ ــت. تحریم هـ ــی اسـ ــان قانونـ فرمـ
هســـتند امـــا اقداماتـــی کـــه آمریکایی هـــا بـــه اســـم تحریـــم انجـــام 
می دهنـــد، یـــک تروریســـم اقتصـــادی اســـت. مـــا نیـــاز داریـــم در 
مـــورد آنچـــه کـــه ایـــاالت متحـــده در حـــال حاضـــر اعمـــال می کنـــد، 

از واژه تروریســـم اســـتفاده کنیـــم.
ایـــن دیپلمـــات عالیرتبـــه کشـــورمان خاطرنشـــان می کـــرد: مـــن 
ـــم  ـــی از واژه تحری ـــتفاده غیرقانون ـــا اس ـــه م ـــه هم ـــم ک ـــنهاد می کن پیش
را تحریـــم کنیـــم بـــه خصـــوص در مـــورد اســـتفاده بی حـــد و حصـــر 
ــی  ــتوانه قانونـ ــان دادن پشـ ــرای نشـ ــن واژه بـ ــکا از ایـ ــت آمریـ دولـ
بـــودن اقداماتـــش، در حالـــی کـــه اقداماتـــی کـــه آمریکایی هـــا 
ــه  ــاب بـ ــادی اســـت.ظریف خطـ ــم اقتصـ ــد، تروریسـ ــام می دهنـ انجـ
ــم  ــاز داریـ ــا نیـ ــرد: مـ ــد کـ ــت تاکیـ ــن نشسـ ــرکت کنندگان در ایـ شـ
کـــه دائـــم ایـــن موضـــوع را تکـــرار کنیـــم کـــه مـــا بـــا تروریســـت ها 

مذاکـــره نمی کنیـــم.

ربیعـی گفـت: کشـتی حامـل نفـت انگلیـس بـرای تافی 
توقیف نشـده اسـت.

علـی ربیعـی در توییتـر بـه زبان انگلیسـی نوشت:کشـتی 
حامـل نفـت انگلیـس بـرای تافـی توقیف نشـده اسـت. 
وقتـی حسـن نیـت در روابـط دوجانبـه تضعیف می شـود، 
انگلیـس نمی توانـد انتظـار داشـته باشـد اقدامـات غیـر 
قانونی شـان در تنگـه هرمـز بـا خوش بینـی تعبیـر شـود.

ما امیدواریم که انگلیس اعتماد را بازگرداند.

حجت االسـام حسـن نوروزی،سـخنگوی کمیسـیون قضایی 
انتخابـات  دربـاره  اسـامی  شـورای  مجلـس  وحقوقـی 
شـورایاری ها گفت:اصـا شـورایاری ها در قانـون وجـود ندارد 
و  واژه شـورایاری ها هـم قانـون شـوراها وجـود نـدارد.وی 
افزود:وقتـی شـورایاری ها در قانـون وجـود نـدارد برگـزاری 
انتخابـات آن هـم بی معناسـت و برگـزاری انتخابات برای آن 
هم غیرقانونی است.سـخنگوی کمیسـیون قضایی و حقوقی 
مجلـس تصریـح کرد: از نظر این کمیسـیون شـورایاری ها در 
قانـون وجـود نـدارد نگاه سـلیقه ای بـه آن اسـت و به همین 

دلیـل برگـزاری انتخابـات بـرای آن وجاهـت قانونـی ندارد.

امیدواریم انگلیس 
اعتماد را بازگرداند

انتخابات شورایاری ها از نظر کمیسیون 
حقوقی مجلس وجاهت قانونی ندارد

ایـن  بـه  بااشـاره  کشـورمان  امورخارجـه  وزیـر  مشـاور 
ضرب المثـل کـه تـرک عـادت موجب مـرض اسـت، گفت: 
وقـت  بـه  فـارس  خلیـج  در  سـاعت ها  از  زیـادی  زمـان 

اسـت. می شد،گذشـته  تنظیـم  انگلیـس 
بهزاد صابری مشـاور وزیر امورخارجه کشـورمان در حسـاب 
عـادت  تـرک  اگرچـه  نوشـت:  توئیتـر  در  خـود  کاربـری 
موجـب مـرض اسـت، بریتانیا باید در خاطر داشـته باشـد 
کـه زمـان بسـیار زیـادی از وقتـی کـه سـاعت ها در خلیـج 
فـارس بـه وقـت انگلیس تنظیم می شـد، گذشـته اسـت.

عضـو هیئـت رئیسـه مجلـس شـورای اسـامی گفـت: بـه 
درخواسـت دولت، طرح تشـکیل وزارت بازرگانی از دسـتور 

کار مجلـس خارج شـد.
امیرحسـین قاضی زاده هاشـمی اعام کرد: طرح تشـکیل 
وزارت بازرگانـی به درخواسـت دولت از دسـتور کار مجلس 
شـورای اسـامی خـارج شـد.وی گفـت: ایـن طـرح هفتـه 
جـاری در دسـتور کار صحـن علنـی مجلـس قـرار داشـت.
چنـدی پیـش کمیسـیون اجتماعی مجلس طرح تشـکیل 
وزارت بازرگانـی را بـه تصویـب رسـاند و بـه هیئـت رئیسـه 

مجلـس ارسـال کرد.

مدت هاست درخلیج فارس،ساعت ها 
به وقت انگلیس تنظیم نمی شود

طرح تشکیل وزارت بازرگانی از 
دستور کار مجلس خارج شد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

تجارت آزاد »ویزا« ادامه داردبر روی برج قابوس علف سبز شده!

اســـتان  فرهنگـــی  میـــراث  مدیـــرکل 
بـــرای  اعتبـــارات  تامیـــن  گلســـتان، 
ــکل  ــل مشـ ــرج قابوس،حـ ــاماندهی بـ سـ
رویـــش گیاهـــان خـــودرو بـــر روی بـــرج 
ـــت  ـــات و اولوی ـــن موضوع ـــان را از مهمتری ـــی جرج ـــهر تاریخ ـــوس و ش قاب
هـــای اداره کل میـــراث فرهنگـــی اســـتان دانســـت.ابراهیم کریمـــی گفـــت: در 
ـــراث  ـــوزه می ـــه ح ـــارت ب ـــان خس ـــارد توم ـــا 2٠٠ میلی ـــال مجموع ـــیل امس س
فرهنگـــی وارد شـــده اســـت.وی خاطرنشـــان کـــرد: بـــه بخـــش میـــراث 
فرهنگـــی 38 میلیـــارد تومـــان و بخـــش صنایـــع دســـتی 36 میلیـــارد 
تومـــان خســـارت وارد شـــده، همچنیـــن در بخـــش صنایـــع دســـتی نیـــز 
ـــه  ـــر س ـــت. در ه ـــده اس ـــرآورد ش ـــهیاتی ب ـــاز تس ـــان نی ـــارد توم 126 میلی
ـــد.کریمی  ـــکیل ش ـــارت تش ـــن خس ـــژه تامی ـــای وی ـــروه ه ـــز کارگ ـــش نی بخ
ادامـــه داد: در ایـــن ســـیل حـــدود 2 میلیـــارد و 1٠٠ میلیـــون تومـــان بـــه 
ـــان  ـــتانی جرج ـــهر باس ـــه ش ـــارت ب ـــان خس ـــارد توم ـــوس و 2 میلی ـــرج قاب ب
ـــن حـــوزه  ـــارات در ای ـــن اعتب ـــا تامی ـــا ب ـــم ت ـــاش جـــدی داری وارد شـــده و ت

ـــا  ـــی م ـــش بین ـــرد. پی ـــورت گی ـــوس ص ـــرج قاب ـــه ب ـــی ب ـــتحکام بخش اس
ـــل  ـــوزه تبدی ـــک ســـایت م ـــه ی ـــه شـــهر تاریخـــی جرجـــان را ب ـــن اســـت ک ای
ـــراث فرهنگـــی اســـتان  ـــی خـــارج شـــود.مدیرکل می ـــت کنون ـــا از حال ـــم ت کنی
ـــوس،  ـــرج قاب ـــر روی ب ـــان ب ـــش گیاه ـــا روی ـــه ب گلســـتان در خصـــوص مقابل
ـــتان  ـــود دارد و در اس ـــی وج ـــار تاریخ ـــی آث ـــان در تمام ـــش گیاه ـــت: روی گف
ـــش  ـــتان، روی ـــود در اس ـــت موج ـــی و رطوب ـــرایط اقلیم ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــا ب م
ـــچ  ـــه داد: هی ـــت.وی ادام ـــتر اس ـــق بیش ـــر مناط ـــه دیگ ـــبت ب ـــان نس گیاه
ـــال  ـــر ح ـــه ه ـــدارد، ب ـــود ن ـــت وج ـــب داربس ـــر از نص ـــه غی ـــری ب روش بهت
ـــن روش  ـــه ای ـــد ک ـــی معتقدن ـــا برخ ـــود دارد ام ـــو وج ـــر نان ـــی نظی روش های
ـــر  ـــد روش را در نظ ـــا چن ـــذا م ـــد ل ـــی کن ـــیب وارد م ـــی آس ـــت تاریخ ـــه باف ب
گرفتیـــم  کـــه یکـــی از آنهـــا اســـتفاده از پهپادهـــای کشـــاورزی و ســـم پاشـــی 
ـــوس و  ـــرج قاب ـــی ب ـــع غرب ـــت داربســـت در ضل اســـت و ســـپس نصـــب موق
حـــذف فیزیکـــی گیاهـــان اســـت.کریمی خاطرنشـــان کـــرد: تفاهـــم نامـــه ای 
ـــوام  ـــا جشـــنواره اق ـــه ت ـــدکاووس صـــورت گرفت ـــا دانشـــگاه آزاد اســـامی گنب ب

ـــود. ـــزار ش ـــگاه برگ ـــن دانش ـــاه در ای ـــان م درآب

ــات  ــر خدمـ ــی دفاتـ ــن صنفـ رییـــس انجمـ
مســـافرتی اســـتان تهـــران می گویـــد: پـــای 
ــزا  ــارت آزاد ویـ ــطه ها در تجـ ــا و واسـ دالل هـ
ــش  ــا پوشـ ــری بـ ــت،و دفاتـ ــان اسـ در میـ
غیررســـمی»وکای مهاجـــرت«وارد حـــوزه خریـــد و فـــروش ویـــزا شـــده اند.

ـــتان  ـــگری اس ـــی و گردش ـــراث فرهنگ ـــال اداره کل می ـــاه امس ـــط خردادم اواس
ـــت  ـــی اس ـــی غیرقانون ـــزای تضمین ـــذ وی ـــرای اخ ـــغ ب ـــنامه کرد:تبلی ـــران بخش ته
ـــای گردشـــگری و  ـــه آژانس ه ـــه ب ـــن اداره ک ـــه  رســـمی ای ـــع دارد. در اطاعی و من
ـــای  ـــه گزارش ه ـــه ب ـــا توج ـــود: »ب ـــده ب ـــد، آم ـــاغ ش ـــه اب ـــکل های مربوط تش
واصلـــه و همچنیـــن تعـــدد شـــکایت های مطرح شـــده دربـــاره تبلیـــغ و 
ارائـــه خدمـــات بـــا عنـــوان »اخـــذ ویـــزای تضمینـــی«، بدین وســـیله اعـــام 
ـــترالیا  ـــه کانادا،اس ـــورها از جمل ـــی کش ـــزای تضمین ـــه تعهدوی ـــا ک ـــی دارد از آنج م
ـــتفاده  ـــدف ســـوء اس ـــا ه ـــًا ب ـــن امرصرف ـــوزه شـــنگن،»غیرقانونی«بوده و ای و ح
ـــذا مقتضـــی اســـت  ـــرد، ل ـــورت می گی ـــودجو ص ـــراد س ـــی اف ـــی توســـط برخ مال
ـــت  ـــگری تح ـــافرتی و گردش ـــات مس ـــر خدم ـــه دفات ـــب ب ـــانی مناس اطاع رس

ـــزا  ـــذ وی ـــه اخ ـــدام ب ـــغ و اق ـــه تبلی ـــر گون ـــری از ه ـــر جلوگی ـــی ب ـــش مبن پوش
ـــاب  ـــی اجتن ـــروز مشـــکات احتمال ـــا از ب ـــرد ت ـــی صـــورت گی ـــوان تضمین ـــا عن ب
ـــن  ـــکایت باای ـــا ش ـــزارش ی ـــه گ ـــول هرگون ـــورت وص ـــت در ص ـــود.بدیهی اس ش
ـــی ارجـــاع خواهـــد  ـــه کمیســـیون فن ـــم ب ـــت اتخـــاذ تصمی ـــب جه موضـــوع، مرات
شـــد.«حاال یـــک مـــاه از آن اخطـــار گذشـــته اماهمچنـــان تبلیـــغ »ویـــزای 
تضمینی«جریـــان دارد و حتـــی ســـختگیری برخـــی کشـــورها در صـــدور 
ویـــزا،آن را متوقـــف نکـــرده اســـت.امیرپویان رفیعی شـــاد از رایزنی هـــای 
ـــا رصدبیشـــتر، پشـــت  ـــاید ب ـــر می دهدتاش ـــران گردشـــگری خب ـــا مدی ـــازه ای ب ت
پـــرده  تجـــارت ویـــزا کـــه گاه بـــه جریـــان آزاد و عـــادی ســـفر شـــهروندان 
ایرانـــی بـــه برخـــی کشورهاخدشـــه وارد کـــرده اســـت،رونمایی و مهم تـــر از 
آن جدی تـــر باعامـــان آن برخوردشـــود.او می گویـــد:اداره میـــراث فرهنگـــی 
آژانس هـــا و  بـــه  راخطـــاب  ایـــن مـــدت بخشـــنامه ای  و گردشـــگری 
ـــات  ـــه خدم ـــغ ارائ ـــت تبلی ـــی برممنوعی ـــات مســـافرتی صـــادر کردمبن دفاترخدم
ـــتر  ـــه بیش ـــغول اند ک ـــوزه مش ـــن ح ـــرادی در ای ـــه اف ـــزای تضمینی،درحالیک وی

نقـــش دالل و یاواســـطه را دارنـــد و غالبـــا آژانـــس مســـافرتی نیســـتند.

 پیام
 میراث

مدیرکل میراث  فرهنگی استان گفت: 6 اثر منقول فرهنگی و تاریخی استان زنجان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید که هم اکنون در موزه 
باستان شناسی زنجان نگهداری می شود.یحیی رحمتی اظهار کرد: 6 اثر منقول فرهنگی و تاریخی استان زنجان در فهرست آثار ملی به ثبت 

رسید که هم اکنون در موزه باستان شناسی زنجان نگهداری می شود.وی ادامه داد: ماقه سفالی دسته دار، ظرف سفالی پایه دار بلند، ظرف 
سفالی دسته زنبیلی، ظرف سفالی دسته دار، فنجان سفالی دسته دار و قوچ سنگی کتیبه دار به ترتیب اشیای فرهنگی است که در فهرست آثار 

ملی جاودانه شد.به گفته این مسئول، این آثار هم اکنون در موزه مردان نمکی و باستان شناسی استان زنجان نگهداری می شود.

رنا
 ای

س:
عک

بـه  بـا توجـه  و  پایـش دقیـق و مسـتمر دریـا  از  پـس 
افزایـش سـرعت باد،ارتفاع امـواج و تاطم دریـا، بندرهای 

گردشـگری قشـم تعطیـل شـد.
فعالیـت شـناورهای تفریحـی در اسـکله هـای کندالـو و 
شـیب دراز بـرای تـردد بـه جزیره هنـگام متوقف شـد.هم 
اینـک سـرعت باد در تنگـه هرمز به 28 نـات و ارتفاع موج 
به سـه تا پنج پا رسـیده و وسـعت دید بین سـه تا هفت 
کیلومتـر اسـت.مناطق دریایـی شـرق و تنگه هرمز شـامل 
بندرعبـاس، قشـم، درگهـان، هرمـز، الرک و هنـگام تحـت 
تأثیـر بادهـای تند شـرقی تا جنوب شـرقی مواج هسـتند.
رئیـس اداره بنـادر و دریانـوردی قشـم گفـت: بـا توجـه به 
پایـش دریـا، تـردد شـناورهای مسـافری در مسـیر بنـدر 
شـهید ذاکـری بـه بندرعبـاس و هرمـز و همچنیـن تـردد 
لندینـگ کرافـت ها در مسـیر بندرهـای الفت-ُپهل در حال 
انجـام اسـت.علی اشـتری بـا بیـان اینکـه تامیـن ایمنـی 
در مسـافرت هـای دریایـی از جملـه مهمتریـن اولویـت 
هـای سـازمان بنـادر اسـت، تصریـح کـرد: از مسـافران و 
گردشـگران در خواسـت می شـود تا از تجمع در این بنادر 

کنند. خـودداری 
وی ادامـه داد: بـا پایـش مسـتمر دریـا، در صـورت احـراز 
بازگشـایی می شوند.هشـت  بندرهـا  ایـن  شـرایط جـوی، 
اسـکله گردشـگری در مناطـق شـیب دراز، کندالـو، هنـگام، 
الفـت، گورزیـن، سـهیلی، طبـل و گـوران شهرسـتان قشـم 
فعالیـت می کننـد. ایـن شهرسـتان 19 اسـکله مسـافری، 
تجـاری و گردشـگری دارد.جزیـره قشـم بـا وسـعت یـک 
هـزار و 5۰۰ کیلومتـر مربـع از تنگه هرمز به موازات سـاحل 
جنوبـی ایـران بـه طـول 135 کیلومتـر و عـرض میانگیـن 
11 کیلومتـر داز توابـع هرمـزگان اسـت و 3۰۰ کیلومتـر خط 

سـاحلی دارد.
شهرسـتان قشـم شـامل جزیره هـای قشـم،هنگام و الرک 
باحـدود 15۰هـزار نفـر جمعیـت ازتنگـه هرمزبـه مـوازات 
سـاحل اسـتان هرمزگان بـه طول 15۰و عـرض میانگین 11 
کیلومتردرمیـان آبهای خلیج فارس گسـترده شـده اسـت.

گردشگری بندرهای 
گردشگری قشم 

تعطیل شد

ساحل مرجانی مزیت مهم گردشگری دریایی در مکران

در سواحل مکران محدوده چابهار  و  کنارک ساحل ماسه ای، صخره ای، مرجانی و شنی وجود دارد 

ای،  مرجانی،ماســه  ســاحل  وجــود 
هــای  مــوج  و  شــنی  و  ای  صخــره 
چندمتــری در دریــای عمــان )ســواحل 
ســاحلی  آبهــای  محــدوده  ـران(  َمکُـّ
چابهــار و کنــارک بــا قابلیتهــای زیســت 
ــرای  ــادی ب ــاال مزیتهــای زی محیطــی ب
ــن  ــی در ای ــگری دریای ــعه گردش توس
ایــن  در  مســافران  و  دارد  منطقــه 
فصــل از ســال بیشــترین بازدیدهــا 
انــد. در ســواحل مکــران  داشــته  را 
و کنــارک ســاحل  چابهــار  محــدوده 
ــی وشــنی  ماســه ای، صخــره ای، مرجان
ــی  ــواحل مرجان ــه در س ــود دارد ک وج
ــر  ــا نظی ــف از مرجان ه ــواع مختل آن ان
ــرم، ســیاه  ــی، ن ــای شــاخ گوزن مرجانه
و مغــزی زیســت می کنند.مرجان هــا 

از اهمیــت بــاالی زیســت محیطــی 
و  هســتند  برخــوردار  اقتصــادی  و 
ــراف  ــا در اط ــواع ماهی ه بســیاری از ان
ــوان یکــی  ــد و بعن ــا زندگــی می کنن آنه
از بزرگتریــن جاذبه هــای گردشــگری 
از  مرجان هــا  می شــوند.  محســوب 
جملــه جاذبه هــای مهــم گردشــگری در 
ــوند  ــوب می ش ــران محس ــواحل مک س
ــار  ــج چابه ــه بیشــتر درســواحل خلی ک
دریــا کوچک،روســتای  محــدوده  در 
ســاحلی گوردیــم نزدیــک کهیــر کنــارک، 
ــدوده  ــابندر مح ــاحلی پس ــتای س روس
صخــره ای جزیــره شــیطان و بــه صورت 
پراکنــده در محــدوده ســاحلی گواتــر تــا 
ــل مشــاهده هســتند.رئیس  ــاد قاب زرآب
اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 

ــار  ــارک اظه ــار و کن ــگری چابه و گردش
جــذب  بــر  عــاوه  داشــت:مرجان ها 
گردشــگر داخلــی و خارجــی بــه منظــور 
تقویــت اکوسیســتم وحفــظ زیســت 
بــوم ایــن منطقــه نقــش مهمــی دارنــد. 
عبدالحمیــد بلــوچ زاده افــزود: ســواحل 
حرکــت  صخره هــا،  وجــود  دریــا، 
گونه هــای  زیســت  و  خرچنگ هــا 
ــارک  ــار و کن ــی در چابه ــف دریای مختل
طــول  در  و  اســت  پســند  گردشــگر 
ــرای  ــی ب ــای خاص ــبانه روز جذابیته ش
داد:  ادامــه  دارنــد.وی  گردشــگران 
ــوان یکــی  ــه عن ــی ب صخره هــای مرجان
از اصلــی تریــن منابــع غذایــی ماهیــان 
آبهــای اقیانوســی بســتر ســودمندی 
بــرای ماهیگیــری صیــادان اســت و 

بــه تقویــت صنعــت شــیات کمــک 
ــس اداره حفاظــت  شــایانی می کند.رئی
ــار داشــت:  ــار اظه محیــط زیســت چابه
مرجان هــا بــه طــور پراکنــده درخلیــج و 
نــوار ســاحلی ایــن بنــدر قابــل مشــاهده 
ــزود:  ــینی اف ــرفعلی حس ــتند. اش هس
مرجانــی  مناطــق  بــارز  خصوصیــات 
ــه  ــه طوریک ــت، ب ــتی باالس ــوع زیس تن
از33 شــاخه جانــوری و گیاهــی کــه 
یافــت  دریایــی  زیســتگاه های  در 
ــی  ــق مرجان می شوند3۰شــاخه در مناط
اینکــه  بابیــان  می کننــد.وی  زندگــی 
ــات  ــام حی ــد از تم ــا 25 درص مرجان ه
ــان  ــظ می کنند،خاطرنش ــود حف را در خ
برقابلیــت  عــاوه  کرد:مرجان هــا 
ــادر  ــگری ق ــی و گردش ــت محیط زیس
ــاع در  ــم ارتف ــای ک ــتند از جزیره ه هس
برابــر خشــم امــواج وفرســایش دریاهــا 
اداره محیــط  محافظــت کنند.رئیــس 
ــرد:  ــان ک ــارک بی ــار و کن ــت چابه زیس
از مرجان هــا بــرای تولیــد داروهــای 
اســتخوان  پیونــد  و  ســرطان  ضــد 
آبســنگ های  و  می شــود  اســتفاده 
ــرم  ــزار گ ــد ســاالنه 12 ه ــی تولی مرجان
در مترمربــع را دارنــد. وی بــا بیــان 
ــواع  ــد ان ــد صی ــدود 1۰ درص ــه ح اینک
ــی  ــق مرجان ــیاتی در مناط ــان ش ماهی
انجــام می شــود، خاطــر نشــان کرد:هــر 
نظــر  از  مرجــان  مربــع  متــر  یــک 
اقتصــادی بــاالی ۴۰ هــزار دالر ارزش 
بــه  مرجان هــا  دارد.حســینی گفــت: 
دریایــی  کمیــاب  گونه هــای  عنــوان 
ناشــی  فعالیت هــای  تهدیــد  مــورد 
و  کشــاورزی  گــذاری  رســوب  از 
ــاب  ــی )فاض ــی، پرغذای ــگل تراش جن
ــهای  ــی روش ــی(، برخ ــی و خانگ صنعت
مخــرب ماهیگیــری )مثــاً انفجــار( 

خلیــج  در  شــناورها  لنگرانــدازی  و 
چابهــار قــرار دارند.نــوار ســاحلی دریــای 
عمــان در محــدوده چابهــار و کنــارک 
ــم  ــای مه ــواع گونه ه ــت ان ــل زیس مح
حیــات وحــش شــامل پســتانداران، 
دوزیســتان، آبزیــان و...اســت. در ایــام 
تعطیــات نــوروزی بیــش از 7۰۰مــکان 
و  تاریخــی  گردشــگری،  طبیعــی، 
تفریحــی ســطح شهرســتان چابهــار 
از  مســافران  و  پذیــرای گردشــگران 
آزاد  هســتند.منطقه  کشــور  سراســر 
زیبــای  خلیــج  شــرق  در  چابهــار 
چابهــار و اســکله های تجــاری بنــدر 
بنــادر  و  کانتــری  بهشــتی،  شــهید 
ســاحلی  نــوار  در  متعــدد  صیــادی 
ماســه ای،  چابهار-گواتر،ســواحل 
بــزرگ،  دریــا  مــوج فشــان  پدیــده 
ــی،  ــای مریخ ــره ای، کوه ه ــاحل صخ س
ــوزه  ــاح پ ــد، تمس ــر معاب ــت انجی درخ
مهاجــر،  پرنــدگان  )گانــدو(،  کوتــاه 

و  خزه هــا  زیبا،فــرش  دلفین هــای 
بســیاری جاذبه هــای طبیعــی گوشــه ای 
از زیبایی هــای طبیعــی مقصــد مهــم 
گردشــگری چابهــار و کنــارک محســوب 
پرتغالی ها،آرامــگاه  قلعــه  می شــوند. 
ســید غامرســول، ســاختمان قدیــم 
ــینیه  ــی(، حس ــوزه محل ــداری )م فرمان
قدیمــی  رسول،ســاختمان های  آل 
تیــس  روســتای  و  گمرک،پســت 
شهرســتان  تاریخــی  آثــار  جملــه  از 
ــی  ــمارمی روند.آثار طبیع ــه ش ــار ب چابه
ــاحل  ــامل س ــز ش ــتان نی ــن شهرس ای
مینیاتــوری،  کوه هــای  ماســه ای، 
درخــت  لیپــار،  تــاالب   ، اســکله ها 
ــی و  ــای مرجان ــد، صخره ه ــر معاب انجی
ــت. ــس اس ــیتی تی ــان مس ــای ب غاره

بنــدر چابهــار در جنــوب سیســتان و 
ــای  ــای دری ــوزه آب ه ــتان در ح بلوچس

ــت. ــع اس ــان واق عم

مدیــر مــوزه فــرش تهــران از رونمایــی 
چهــار قطعــه فــرش بــی نظیر قشــقایی 
اول مــرداد مــاه بــا حضــور برخــی 

ــر داد. ــی خب ــراث فرهنگ ــران می مدی
پریســا بیضایــی افزود:بــرای نخســتین 
بــار مــوزه فــرش ایــران درنظــر دارد 
چهــار قطعــه فــرش ممتــاز عشــایر 
قشــقایی از جملــه پــرده ای متعلــق 
بــه اســتان فــارس بــا کتیبــه و تاریــخ 
بافــت ســال 1333 ه. ق، قالــی نیریــز 

ــار  ــر دوره قاج ــی اواخ ــرح درخت ــا ط ب
و فــرش بولــوردی طــرح لچــک ترنــج 
ــرن 13  ــر ق ــت اواخ ــخ باف ــیراز تاری ش
ه. ق، بــه اضافــه یــک قطعــه رو تکلــی 
ــًا  ــه غالب ــان( ک ــژه چارپای )پوشــش وی
حــدود دهــه 5۰ جهــت اســتفاده از 
حیوانــات بارکــش اســتفاده مــی شــده 
ــه  ــده را ب ــوخ ش ــک منس ــت و این اس

ــت. ــته اس ــش گذاش نمای
ــبت  ــن مناس ــه همی ــه داد: ب وی ادام

ــر،  ــار اث ــن چه ــا ای ــراه ب ــه هم ــز ب نی
ــقایی  ــایر قش ــرش از عش ــه ف 2۰ قطع
ــد  ــرار خواه ــوم ق ــد عم ــرض دی در مع

ــت. گرف
اظهــار  ایــران  فــرش  مــوزه  مدیــر 
داشــت:از خصوصیــات منحصــر بــه فرد 
ــوان  ــایری می ت ــای عش ــتبافته ه دس
ــای  ــان، رنگه ــی آن ــای ذهن ــه طرح ه ب
ــد  ــه مانن ــکار رفت ــواز ب ــا و چشــم ن زیب
ــوه ای،  ــرم، قه ــی، ک ــرمه ای، آب زرد، س
آن  پرکاربــرد و خــاص  و طرح هــای 
ــاد  ــه قب ــی، بوت ــد محرمات ــه مانن منطق
خانــی، واگیــره تکــراری، لچــک ترنــج، 
ســه ترنــج، و قابقابــی و ماهــی درهــم 

ــرد. ــام ب ن

چهارقطعه فرش قشقایی در موزه 
فرش ایران رونمایی می شود

صنعت »اوجاق قراقی« 
اردبیل احیا می شود

معــاون صنایــع دســتی اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ــی  ــد اوجاق قراق ــارت تولی ــاز زنده ســازی مه ــا و ب ــل از احی گردشــگری اردبی
ــه پشــمی  ــی زاده گفــت: اوجاق قراقــی بافت ــر داد.ملکــه گلمغان در اســتان خب
اســت کــه بــه شــیوه ســنتی روی دار افقــی و یــا عمــودی بافتــه می شــود.او 
افــزود: پهنــای ایــن بافتــه 23 تــا 25 ســانتی متــر و درازی آن 1۰ متــر اســت 
ــا رنگ هــای گوناگــون  ــخ پشــمی ب ــود ایــن دســتبافته از جنــس ن ــارو پ و ت
بــوده و الیــاف آن بایــد از ثبــات کافــی برخــوردار باشــند.گلمغانی زاده بــا بیــان 
ــی را خــود  ــوازم زندگ ــه ل ــدی از جمل ــه نیازمن ــه عشــایر در گذشــته هم اینک
ــای  ــه دارای رنگ ه ــوع بافت ــن ن ــای ای ــرد: نواره ــار ک ــد، اظه ــن می کردن تامی
ــی  ــورت ذهن ــه ص ــب ب ــا اغل ــن طرح ه ــه ای ــت قرین ــت و باف ــاوت اس متف
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــتی اداره کل می ــع دس ــود.معاون صنای ــاد می ش ایج
ــی از لحــاظ شــیوه  ــزود: اوجاق قراق ــل اف دســتی و گردشــگری اســتان اردبی
بافــت و شــکل ظاهــری کامــل شــبیه جاجیــم اســت و مصــرف محلــی دارد، 
رنگ هــای مــورد اســتفاده در اوجاق قراقــی اغلــب قرمــز، زرد، نارنجــی، آبــی، 
ســیاه و ســفید اســت و رنگ هــای روشــن و شــاد بیشــتر در آن بــه چشــم 

می خــورد.

ته
نک

وجـود سـاحل مرجانـی، ماسـه ای، صخـره ای و شـنی 
و مـوج هـای چنـد متـری در دریـای عمـان )سـواحل 
ران( محـدوده آب هـای سـاحلی چابهـار و کنـارک بـا  َمکُـّ
قابلیـت هـای زیسـت محیطـی بـاال مزیت هـای زیـادی 
بـرای توسـعه گردشـگری دریایـی در ایـن منطقـه دارد و 
مسـافران در ایـن فصـل از سـال بیشـترین بازدیدهـا را 
داشـته انـد.در ایـام تعطیـالت نـوروزی بیـش از ۷۰۰ 
مـکان طبیعـی، گردشـگری، تاریخی و تفریحی سـطح 
شهرسـتان چابهـار پذیـرای گردشـگران و مسـافران از 

سراسـر کشـور هسـتند.
سـاحل  شـامل  نیـز  شهرسـتان  ایـن  طبیعـی  آثـار 
تـاالب  اسـکله ها،  مینیاتـوری،  کوه هـای  ماسـه ای، 
لیپـار، درخـت انجیـر معابـد، صخره هـای مرجانـی و 

اسـت تیـس  مسـیتی  بـان  غارهـای 

میراثمیراث

میراث فرهنگی،تابلوی نقاشی سهراب سپهری 
را مرمت می کند

اولین خیران میراث فرهنگی کشور
 دست به کار شدند

مســـئول بخـــش تزئینـــات 
نقاشـــی  آثـــار  و  معمـــاری 
پژوهشـــکده حفاظـــت و مرمـــت 
تاریخـــی  فرهنگـــی-  آثـــار 
ــت  ــت و مرمـ ــی از حفاظـ ــراث فرهنگـ ــگاه میـ پژوهشـ
نقاشـــی ســـهراب ســـپهری و 13 تابلـــو نقاشـــی از نقاشـــهای 
معاصـــر خبـــر داد.فتـــح هللا نیازی،گفت:تابلوهـــای یـــاد 
ـــران همچـــون  ـــزرگ معاصرای ـــدان ب ـــاری از هنرمن شـــده آث
ســـهراب ســـپهری،ایران درودی،مسعودعربشاهی،ســـیم
ـــی  ـــه زار و نقاش ـــیمین الل ـــی، س ـــین محجوب احیاتی،حس
ـــه  ـــه ب ـــه باتوج ـــز اســـت ک ـــری ویلیام ـــای کاســـیک پن ه
قـــرارداد بیـــن پژوهشـــگاه میـــراث فرهنگـــی و بانـــک 

تجـــارت بـــه دلیـــل تعلـــق ایـــن آثـــار بـــه مـــوزه ایـــن 
ــاره بـــه اینکـــه  ــوند.وی بااشـ بانـــک، مرمـــت مـــی شـ
ـــی  ـــتند و برخ ـــی هس ـــیب دیدگ ـــار آس ـــار دچ ـــی از آث برخ
ـــی  ـــه انجـــام اقدامـــات پیشـــگیرانه و حفاظت ـــاز ب دیگـــر نی
ـــل  ـــه دلی ـــر ب ـــای معاص ـــی ه ـــت: نقاش ـــار داش دارند،اظه
اســـتفاده هنرمنـــد از موادمختلـــف جهـــت خلـــق اثر،پـــس 
ـــش  ـــاختاری ناشـــی از واکن ـــیبهای س ـــار آس ـــد دچ از تولی
اجـــزاء متفـــاوت ســـاختاری در برابرشـــرایط و عوامـــل 
مختلـــف مـــی شـــوند.نیازی گفت:پـــروژه یادشـــده الگـــوی 
ـــدرن  ـــری م ـــار هن ـــر آث ـــا دیگ ـــورد ب ـــرای برخ ـــبی ب مناس
ـــج آن در حفـــظ  ـــوان از نتای ـــه شـــمار مـــی آیدکـــه مـــی ت ب

ـــد. ـــره مندش ـــابه به ـــار مش ـــایر آث ـــدار س و نگه

فرهنگـــی  میـــراث  مدیـــرکل 
ـــن  ـــت: اولی ـــتان گف ـــتان گلس اس
ـــراث فرهنگـــی کشـــور  ـــران می خی
ـــک  ـــه کم ـــه ب ـــتان کال در شهرس
ـــام  ـــده و اع ـــرگان آم ـــی گ ـــوار دفاع ـــای بخشـــی از دی احی

آمادگـــی کردنـــد.
ابراهیـــم کریمـــی مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی اســـتان 
ــره از  ــت نفـ ــدودًا بیسـ ــی حـ ــت: گروهـ ــتان گفـ گلسـ
ــی  ــام آمادگـ ــه اعـ ــتان کالـ ــی شهرسـ ــران فرهنگـ خیـ
ـــت  ـــدون منفع ـــخصی و ب ـــه ش ـــا هزین ـــا ب ـــد ت ـــرده ان ک

ــد. ــا کننـ ــوار گـــرگان را احیـ ــادی بخشـــی از دیـ اقتصـ
وی گفـــت: از آنجـــا کـــه بخشـــی از کارگاههـــای دیـــوار 

ـــهر  ـــن ش ـــز در ای ـــا نی ـــده و کاوش ه ـــاد ش ـــه ایج در کال
انجـــام مـــی گیـــرد، مجموعـــه خیریـــن کالـــه اعـــام 
کـــرده انـــد کـــه حاضرنـــد هزینـــه ای را در اختیـــار ســـازمان 
ـــد  ـــازمان بتوان ـــن س ـــا ای ـــد ت ـــرار دهن ـــی ق ـــراث فرهنگ می
آن هزینـــه را در جهـــت احیـــای دیـــوار گـــرگان در ایـــن 
ــناد و  ــه اسـ ــه بـ ــا توجـ ــد. بـ ــرف کنـ ــتان مصـ شهرسـ
ـــی  ـــوار دفاع ـــن دی ـــه از ای ـــی ک ـــیو اطاعات ـــدارک و آرش م
ــم  ــت کردیـ ــزی درخواسـ ــازمان مرکـ ــود دارد، از سـ وجـ
تـــا طـــرح و ایـــده و شـــیوه ورود بـــه ایـــن مســـئله را 
ـــروه  ـــن گ ـــع ای ـــرد: در واق ـــان ک مشـــخص کنند.کریمـــی بی
از خیریـــن، اولیـــن خیـــران میـــراث فرهنگـــی کشـــور 

محســـوب مـــی شـــوند.
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ــوع  ــی و تن ــت طبیع ــط زیس ــاون محی ــه مع ــه گفت ب
زیســتی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، در شــورای 
عالــی محیــط زیســت کــه بــه ریاســت رئیــس جمهوری 
ــد در 7  ــت جدی ــه تحــت مدیری ــزار شــد، 13 منطق برگ
ــی،  ــان جنوب ــران، خراس ــان، ته ــامل اصفه ــتان ش اس
فــارس، کردســتان، یــزد و خوزســتان بــه تصویب رســید 
ــده، 3  ــت ش ــه حفاظ ــه 7 منطق ــن مجموع ــه از ای ک
پناهــگاه حیــات وحــش، دو اثــر طبیعــی ملــی و یــک 
پــارک ملــی اســت کــه مجمــوع مســاحت ایــن مناطــق 
یــک میلیــون و 7۰ هــزار هکتــار اســت کــه بــه مناطــق 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــت س ــت مدیری تح
ــن  ــش از ای ــا پی ــد: ت ــی می افزای ــد. ظهراب ــه ش اضاف
ــازمان 17  ــن س ــت ای ــت مدیری ــق تح ــاحت مناط مس
میلیــون و 77۰ هکتــار بــود کــه بــا اضافــه شــدن این 13 
منطقــه بــه 18 میلیــون و 8۴۰ هکتــار افزایــش یافــت.

آن طــور کــه وی بــه خبرنــگار ایرنــا گفتــه، بخش هایــی 
کــه بــه مناطــق حفاظــت شــده اضافــه شــده اند 
ــتان  ــارو« در اس ــی« و »خ ــوه بزرگ ــه »ک ــامل منطق ش
اصفهــان، »کاوده« در اســتان تهــران، »باقــران« در 
ــان  ــرخ« در خراس ــی، »کمرس ــان جنوب ــتان خراس اس
جنوبــی، »بــرم فیــروز« در اســتان فــارس، »چلچمــه« 
ــی »دارا«  ــارک مل ــتان، پ ــتان کردس ــارال« در اس و »س
ــاد«  ــاس آب ــه و عب ــای »زوای ــتان و جنگل ه در خوزس
ــر  ــق اث ــی مناط ــه ظهراب ــه گفت ــت. ب ــتان اس در خوزس
ــتان  ــم« در کردس ــار »شمش ــی غ ــی، یک ــی مل طبیع
ــه  ــه ب ــت ک ــتان اس ــرد« در کردس ــی ب ــه »کان و منطق
ــرا« اســت،  ــی »اف ــه گیاه ــه رویشــگاه گون ــاظ اینک لح
بــه عنــوان اثــر ملــی معرفــی و ثبــت شــدند، همچنیــن 
ــه  ــزد ب ــتان ی ــیرکوه« در اس ــی« و »ش ــه »کمک منطق
ــدند.  ــت ش ــش ثب ــگاه حیات وح ــق پناه ــوان مناط عن

وی دربــاره پــارک ملــی »دارا« در اســتان خوزســتان نیــز 
گفتــه اســت: بخشــی از آن بــه پــارک ملــی و بخشــی 
ــل شــده اســت، در  ــات وحــش تبدی ــگاه حی ــه پناه ب
ــی دارای  ــارک مل ــش و پ ــات وح ــگاه حی ــع پناه واق
اکوسیســتم های آبــی و دریایــی هســتند. ظهرابــی 
دربــاره نحــوه تقســیم بنــدی ایــن مناطــق می گویــد: اگر 
بخواهیــم بــرای ایــن مناطــق یــک تقســیم بنــدی کلــی 
ــتگاه های  ــظ زیس ــت حف ــًا از باب ــیم عمدت ــته باش داش

حیــات وحــش، مســیرهای تــردد یــا کریدورهــای 
جابجایــی حیــات وحــش، رخدادهــای خــاص طبیعــی، 
حفــظ منابــع آب ماننــد منطقــه »بــرم فیــروز« در 
اســتان فــارس و »شــیرکوه« در یــزد و مســائل مربــوط 
ــت  ــط زیس ــاون محی ــت. مع ــتی اس ــوع زیس ــه تن ب
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــتی س ــوع زیس ــی و تن طبیع
ــاس  ــه« و »عب ــای »زاوی ــد: جنگل ه ــت می افزای زیس
ــه  ــیه رودخان ــای حاش ــتان از جنگل ه ــاد« در خوزس آب
ــد و  ــرار گرفته ان ــی دز ق ــارک مل ــار پ ــه در کن هســتند ک
هدفشــان حفاظــت و احیــای زیســتگاه های گــوزن 

اســت. بــه گفتــه وی در راســتای اصــاح حــد و حــدود 
مناطــق حفاظت شــده، ســه محــدوده از منطقــه حفاظت 
شــده خــارج شــده اند کــه یکــی از آنهــا »قمصــر ورزک« 
در اســتان اصفهــان اســت چــون در تعییــن حــد و 
حــدود ایــن منطقــه مشــخص شــد کــه محدوده هــای 
شــهری، روســتاها، باغــات، مــزارع و مناطــق صنعتــی در 
ــن  ــد و ای ــرار گرفته ان ــه حفاظــت شــده ق داخــل منطق
ــه باعــث  ــن منطق ــا ای تداخــل فعالیت هــای انســانی ب
ــود  ــاد ش ــت ایج ــردم محدودی ــرای م ــم ب ــه ه ــد ک ش

ــد،  ــش یاب ــده کاه ــت ش ــه حفاظ ــم ارزش منطق و ه
ــود و  ــردم ب ــا م ــارض ب ــه در تع ــی ک ــذا آن بخش های ل
ــه  ــا بعضــًا ب ــود و ی ــب شــده ب ــه و تخری توســعه یافت
ــرار  ــده ق ــت ش ــه حفاظ ــل منطق ــتباه در داخ ــور اش ط
ــزار و 6۰۰  ــه حــدود دو ه ــود، حــذف شــدند ک ــه ب گرفت
ــار در  ــزار هکت ــل 3 ه ــا در مقاب ــود ام ــار ب ــا 7۰۰ هکت ت
حــد فاصــل منطقــه حفاظــت شــده »قمصــر ورزک« و 
منطقــه حفاظــت شــده »کرکــس« بــه محــدوده مناطق 
حفاظــت شــده کــه منطقــه ای بکــر بــود اضافــه کردیــم و 

افزایش یک میلیون هکتاری مساحت مناطق حفاظت شده کشور
با تصویب شورای عالی محیط زیست یک میلیون و ۷۰ هزار هکتار به مساحت مناطق تحت 

مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست اضافه شد

معــاون ســازمان محیــط زیســت: منطقــه تحــت مدیریــت جدیــد در ۷ اســتان شــامل اصفهــان، 
تهــران، خراســان جنوبــی، فــارس، کردســتان، یــزد و خوزســتان بــه تصویــب رســید کــه از ایــن 
مجموعــه ۷ منطقــه حفاظــت شــده، 3 پناهــگاه حیــات وحــش، دو اثــر طبیعــی ملــی و یــک 
پــارک ملــی اســت کــه مجمــوع مســاحت ایــن مناطــق یــک میلیــون و ۷۰ هــزار هکتــار اســت 
کــه بــه مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اضافــه شــد. تــا پیــش از 
ایــن مســاحت مناطــق تحــت مدیریــت ایــن ســازمان ۱۷ میلیــون و ۷۷۰ هکتــار بــود کــه بــا 

اضافــه شــدن ایــن ۱3 منطقــه بــه ۱۸ میلیــون و ۸۴۰ هکتــار افزایــش یافــت.

ــت  ــط زیس ــاون محی ــی )مع ــد ظهراب حمی
ــوع زیســتی ســازمان حفاظــت  طبیعــی و تن
ــری  ــرورت بازنگ ــاره ض ــت( درب ــط زیس محی
حفاظت شــده  مناطــق  حــدود  و  حــد 
می گویــد: بــا توجــه بــه اینکــه ایــن ضــرورت 
زیســت  محیــط  حفاظــت  را کارشناســان 
ســال ها بــود احســاس کــرده بودنــد امــا در 
ــدند. ــه می ش ــی مواج ــا موانع ــرای آن ب اج
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ــا کشــف روش هــای  ــه تازگــی ب محققــان ب
جدیــدی بــرای غلبــه بــر مشــکات زیســتی 
باکتری هــا،  بــه کمــک  زمیــن  کــره  در 
به دنبــال آن هســتند تــا بــا اســتفاده از 
ــای  ــه ج ــم ها،زمین را ب ــن میکروارگانیس ای
ــه  ــد. ب ــل کنن ــی تبدی ــرای زندگ ــری ب بهت
باکتری هــا  گاردیــن،  روزنامــه  گــزارش 
یاختــه ای  تــک  موجــودات  از  گروهــی 
ذره بینــی هســتند کــه پوشــش بیرونــی 
احاطــه کــرده  را  آنهــا  نســبتا ضخیمــی 
ــاده ای  ــاختار س ــودات س ــن موج اســت. ای
ــق  ــا« تعل ــروه »پروکاریوت ه ــه گ ــد و ب دارن
ــان در صــدد بررســی  ــون محقق ــد. اکن دارن
از  چگونــه  هســتند کــه  موضــوع  ایــن 
بــرای  می تــوان  میکروارگانیســم ها  ایــن 
تغییــر جهــان اســتفاده کــرد. محققــان 
روشــی کشــف کرده انــد کــه از باکتــری 
بــرای تولیــد گرافــن اســتفاده می شــود. 
گرافــن یــک نانومــاده متشــکل از یــک 
اســت  اتم هــای کربــن  از  منفــرد  الیــه 
دارد.  فوق العــاده ای  خصیصه هــای  کــه 
ــر و رساناســت و  ــوی، انعطاف پذی ــن ق گراف
ــک را  پتانســیل متحــول ســاختن الکترونی
دارد امــا اســتفاده از آن دشــوار اســت. بــرای 
ــادی از  ــر زی ــه مقادی ــی ب ــای واقع کاربرده
ایــن مــاده نیــاز اســت و محققــان دانشــگاه 
ــام  ــه ن ــری ب ــورک از باکت روچســتر در نیوی
Shewenella بــرای تولیــد مقادیــر زیــادی 
اســتفاده  پایدارتــر  و  نازکتــر  گرافــن  از 
کرده انــد. پــس از فاجعــه نشــت نفــت 
شــرکت »بریتیــش پترولیــوم« در ســال 
از  بســیاری  گونه هــای  محققــان   ،2۰1۰
باکتری هایــی کــه نفــت را تجزیــه می کننــد 
ــا  ــه ه ــن گون ــه ای ــد؛ از جمل مشــاهده کردن
نوعــی باکتــری بــود کــه پیــش از ایــن 
نبــود.  از لحــاظ علمــی شــناخته شــده 
ــوم  ــی شــرکت بریتیــش پترولی نشــت نفت
بزرگتریــن نشــت نفــت در تاریــخ بــود 
ــت  ــکه نف ــون بش ــا 5 میلی ــه تقریب طوری ک
ــه شــد. در اینجــا  ــج مکزیــک ریخت در خلی
ــورد،  ــی را می خ ــات نفت ــه ترکیب ــری ک باکت
نقــش مهمــی در کاهــش تاثیــر نشــت 
ــورت  ــد در ص ــد و می توان ــا می کن ــت ایف نف
ــت در  ــتی نف ــه نش ــه فاجع ــر گون ــوع ه وق

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــده م آین

ه ها
ثبت 2 گونه پرنده و یک گونه پستاندار جدید گون

در همدان
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان همــدان 
از ثبــت 2 گونــه پرنــده و یــک گونــه پســتاندار 
ــدان  ــتان هم ــار در اس ــتین ب ــرای نخس ــد ب جدی
ــط عمومــی  ــل از رواب ــه نق ــر و ب ــزارش مه ــه گ ــر داد. ب خب
ــت:  ــی گف ــیدعادل عرب ــدان، س ــت هم ــط زیس ــت محی حفاظ
طــی مأموریت هــای انجــام شــده توســط پرســنل اداره حفاظــت 
ــه در اســتان همــدان  محیــط زیســت شهرســتان همــدان 3 گون
بــرای اولیــن بــار مشــاهده و گــزارش شــد. عربــی افــزود: طــی 
اســفند مــاه ســال 97 بــا مشــاهده یــک بهلــه مــرغ حــق جنوبــی 
ــود  ــر ایــن ب یــا رنــگ پریــده در شــهر همــدان در ابتــدا تصــور ب
گونــه یافــت شــده مــرغ حــق معمولــی بــوده امــا بــا بررســی های 
دقیق تــر توســط پرنــده شناســان مشــخص شــد کــه گونــه مزبــور 
ــی اســت. وی  ــای معمول ــواده جغده ــی از خان ــرغ حــق جنوب م
گفــت: بــر اســاس رکوردهــای پیشــین تصــور بــر ایــن بــود کــه 
پراکنــش ایــن گونــه محــدود بــه جنــوب و جنــوب غــرب کشــور 
ــدان  ــتان هم ــوص از اس ــه خص ــر ب ــای اخی ــا رکورده ــوده ام ب

محــدوده پراکنــش گســترده تری را بــرای مــرغ حــق رنــگ 
ــق  ــه در مناط ــن گون ــت: ای ــد. وی گف ــنهاد می کنن ــده پیش پری
ــن حواشــی  ــزارع و همچنی ــات و م ــزار، باغ دارای درخــت و علف
رودخانه هــا یافــت می شــود و بــه طــور معمــول از حشــرات 
ــز در  ــک نی ــتانداران کوچ ــا و پس ــا مارمولک ه ــرده ام ــه ک تغذی
ــرغ  ــه م ــوری ک ــه ط ــود ب ــوب می ش ــا محس ــی آنه ــم غذای رژی
حــق رنــگ پریــده از منظــر حفاظتــی در گــروه کمتریــن نگرانــی 
ــز طــی  ــاه ســال جــاری نی ــزود: اردیبهشــت م ــرار دارد. وی اف ق
گشــت های انجــام شــده توســط پرســنل اداره حفاظــت محیــط 
ــزی در  ــار آب ــغ کن ــده نابال ــک پرن ــدان ی زیســت شهرســتان هم
ــدان –  ــور هم ــع در مح ــی واق ــی بوعل ــهرک صنعت ــه ش محوط
ــا بررســی های انجــام شــده توســط  تهــران مشــاهده شــد کــه ب
کارشــناس ارشــد بیوسیســتماتیک جانــوری مشــخص شــد گونــه 
ــده یافــت  ــه گفتــه وی پرن ــوه کوچــک اســت. ب یافــت شــده یل
شــده نابالــغ بــوده و احتمــال ایــن وجــود دارد کــه اســتان همدان 

ــه باشــد. نیــز جــزو محــدوده تولیــد مثلــی ایــن گون

ــی، ماســه ای، صخــره ای و شــنی و مــوج  وجــود ســاحل مرجان
هــای چنــد متــری در دریــای عمــان )ســواحل َمکُّــران( محــدوده 
ــت  ــای زیس ــت ه ــا قابلی ــارک ب ــار و کن ــاحلی چابه ــای س آب ه
محیطــی بــاال مزیت هــای زیــادی بــرای توســعه گردشــگری 
دریایــی در ایــن منطقــه دارد و مســافران در ایــن فصــل از ســال 
بیشــترین بازدیدهــا را داشــته انــد. در ســواحل مکــران محــدوده 
و  مرجانــی  ماســه ای، صخــره ای،  ســاحل  و کنــارک  چابهــار 
ــواع مختلــف از  ــی آن ان شــنی وجــود دارد کــه در ســواحل مرجان
مرجان هــا نظیــر مرجان هــای شــاخ گوزنــی، نــرم، ســیاه و مغــزی 
ــاالی زیســت محیطــی  ــد. مرجان هــا از اهمیــت ب زیســت می کنن
ــا در  ــواع ماهی ه ــیاری از ان ــتند و بس ــوردار هس ــادی برخ و اقتص
ــن  ــی از بزرگتری ــوان یک ــه عن ــد و ب ــی می کنن ــا زندگ ــراف آنه اط
از  مرجان هــا  می شــوند.  محســوب  گردشــگری  جاذبه هــای 
جملــه جاذبه هــای مهــم گردشــگری در ســواحل مکــران محســوب 
ــدوده  ــار در مح ــج چابه ــواحل خلی ــتر در س ــه بیش ــوند ک می ش
دریــا کوچــک، روســتای ســاحلی گوردیــم نزدیــک کهیــر کنــارک، 
روســتای ســاحلی پســابندر محــدوده صخــره ای جزیــره شــیطان 
و بــه صــورت پراکنــده در محــدوده ســاحلی گواتــر تــا زرآبــاد قابــل 
مشــاهده هســتند. رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــا اظهــار داشــت:  و گردشــگری چابهــار و کنــارک بــه خبرنــگار ایرن
مرجان هــا عــاوه بــر جــذب گردشــگر داخلــی و خارجــی بــه منظــور 
ــه نقــش  ــن منطق ــوم ای ــظ زیســت ب ــت اکوسیســتم و حف تقوی
مهمــی دارنــد. عبدالحمیــد بلــوچ زاده افــزود: ســواحل دریــا، وجود 

صخره هــا، حرکــت خرچنگ هــا و زیســت گونه هــای مختلــف 
ــول  ــت و در ط ــند اس ــگر پس ــارک گردش ــار و کن ــی در چابه دریای
ــد. وی  ــگران دارن ــرای گردش ــی ب ــای خاص ــبانه روز جذابیت ه ش
ادامــه داد: صخره هــای مرجانــی بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن 
ــودمندی  ــتر س ــی بس ــای اقیانوس ــان آب ه ــی ماهی ــع غذای مناب
بــرای ماهیگیــری صیــادان اســت و بــه تقویــت صنعــت شــیات 
ــد. رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت  کمــک شــایانی می کن
چابهــار نیــز اظهــار داشــت: مرجان هــا بــه طــور پراکنــده در خلیــج 
ــرفعلی  ــتند. اش ــاهده هس ــل مش ــدر قاب ــن بن ــاحلی ای ــوار س و ن
حســینی افــزود: خصوصیــات بــارز مناطــق مرجانــی تنوع زیســتی 
ــه در  ــی ک ــوری و گیاه ــاخه جان ــه از 33 ش ــه طوریک ــت، ب باالس
ــق  ــاخه در مناط ــوند 3۰ ش ــت می ش ــی یاف ــتگاه های دریای زیس
ــا 25  ــه مرجان ه ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــی می کنن ــی زندگ مرجان
ــد، خاطرنشــان  ــظ می کنن ــات را در خــود حف ــام حی درصــد از تم
کــرد: مرجان هــا عــاوه بــر قابلیــت زیســت محیطــی و گردشــگری 
ــواج  ــر خشــم ام ــاع در براب ــم ارتف ــای ک ــادر هســتند از جزیره ه ق
و فرســایش دریاهــا محافظــت کننــد. رئیــس اداره محیــط 
ــد  ــرای تولی ــا ب ــرد: از مرجان ه ــان ک ــارک بی ــار و کن زیســت چابه
ــد اســتخوان اســتفاده می شــود و  داروهــای ضــد ســرطان و پیون
آبســنگ های مرجانــی تولیــد ســاالنه 12 هــزار گــرم در متــر مربــع 
را دارنــد. وی بــا بیــان اینکــه حــدود 1۰ درصــد صیــد انــواع ماهیــان 
شــیاتی در مناطــق مرجانــی انجــام می شــود، خاطرنشــان کــرد: 
ــاالی ۴۰ هــزار  ــع مرجــان از نظــر اقتصــادی ب ــر مرب هــر یــک مت

ــوان گونه هــای  ــه عن ــا ب ــت: مرجان ه دالر ارزش دارد. حســینی گف
ــوب  ــی از رس ــای ناش ــد فعالیت ه ــورد تهدی ــی م ــاب دریای کمی
گــذاری کشــاورزی و جنــگل تراشــی، پرغذایــی )فاضــاب صنعتــی 
و خانگــی(، برخــی روش هــای مخــرب ماهیگیــری )مثــاً انفجــار( 
و لنگــر انــدازی شــناورها در خلیــج چابهــار قــرار دارنــد. بــه گــزارش 
ایرنــا، نــوار ســاحلی دریــای عمــان در محــدوده چابهــار و کنــارک 
ــامل  ــش ش ــات وح ــم حی ــای مه ــواع گونه ه ــت ان ــل زیس مح
پســتانداران، دوزیســتان، آبزیــان، نــرم تنــان، پرنــدگان و خزنــدگان 
اســت. در ایــام تعطیــات نــوروزی بیــش از 7۰۰ مــکان طبیعــی، 

گردشــگری، تاریخــی و تفریحــی ســطح شهرســتان چابهــار 
پذیــرای گردشــگران و مســافران از سراســر کشــور هســتند. منطقــه 
آزاد چابهــار در شــرق خلیــج زیبــای چابهــار و اســکله های تجــاری 
بندرشهبدبهشــتی وکانتــری و بنــادر صیــادی متعــدد در نــوار 
ســاحلی چابهــار- گواتــر، ســواحل ماســه ای، پدیــده مــوج فشــان 
دریــا بــزرگ، جنــگل حــرا، ســاحل صخــره ای، کوه هــای مریخــی،  
ــتگاه الک  ــنی، زیس ــاحل ش ــدو(،  س ــاه )گان ــوزه کوت ــاح پ تمس
پشــت دریایــی، پرنــدگان مهاجــر و بســیاری جاذبه هــای طبیعــی 
ــارک محســوب می شــوند. ــار و کن ــم گردشــگری چابه مقصــد مه

میــراث  فهرســت  در  هیرکانــی  جنگل هــای  جهانــی  ثبــت 
جهانــی یونســکو، بــه عقیــدٔه عــده ای، فرصتــی مناســب بــرای 
ــی  ــی برخ ــت ول ــاارزش اس ــای ب ــن عرصه ه ــتر ای ــظ بیش حف
دیگــر معتقدنــد بایــد بــه پیامدهــا و الزاماتــی کــه ایــن ثبــت 
ــر 1398 و در  ــی دارد توجــه شــود. در روز 1۴ تی ــی در پ جهان
ــی ســازمان  ــراث جهان ــروه می ــل و ســومین اجــاس کارگ چه
ــه در  ــد )یونســکو( ک ــل متح ــی مل ــی و فرهنگ آموزشــی، علم
ــی  ــد، مناطق ــزار ش ــان برگ ــوری آذربایج ــت جمه ــو، پایتخ باک
تحــت  شــمال،  جنگل هــای  یــا  هیرکانــی  جنگل هــای  از 

ساحل مرجانی و ماسه ای مزیت مهم 
گردشگری دریایی در مکران
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افزایش 6٠ درصدی سطح مناطق 
تحت مدیریت محیط زیست کردستان

مسووالن به فکر حق آبه تاالب 
فصلی بند علی خان باشند

بــا ارتقــای منطقــه چلچمــه و 
ســارال بــه مناطــق حفاظــت 
کُنــه شــه م  شــده و غــار 
ــرد  ــی ب ــه کان ــه م و منطق ش
بــه اثــر طبیعــی ملــی، ســطح مناطــق تحــت مدیریت 
حفاظــت محیــط زیســت کردســتان افزایــش 6۰ 
ــرکل  ــا، مدی ــزارش ایرن ــه گ ــرد. ب ــدا ک ــدی پی درص
ــار داشــت:  ــتان اظه ــط زیســت کردس ــت محی حفاظ
ــت  ــق حفاظ ــش ســطح مناط ــن افزای ــس از آخری پ
شــده اســتان کــه بــه دهــه 8۰ بــر می گــردد، 91 هــزار 
ــت  ــت مدیری ــق تح ــطح مناط ــه س ــر ب ــار دیگ هکت
ــزوده  ــتان اف ــن اس ــت در ای ــط زیس ــت محی حفاظ
شــد. فریبــا رضایــی افــزود: از ده هــا مــورد پیشــنهاد 
اســتان های مختلــف کشــور، 12 مــورد در شــورای 
ــه تصویــب رســید  عالــی حفاظــت محیــط زیســت ب
کــه از ایــن تعــداد ســه مــورد مربــوط بــه کردســتان 

اســت. وی اضافــه کــرد: بــا تصویــب ایــن ســه مــورد 
ــه  ــارال ب ــه و س ــه چلچم ــای منطق ــامل ارتق ــه ش ک
حفاظــت شــده و کانــی بــرد و غــار کُنــه شــه م شــه م 
بــه اثــر طبیعــی ملــی، شــاهد افزایــش 6۰ درصــدی 
ــت  ــط زیس ــت محی ــت حفاظ ــت مدیری ــق تح مناط
اســتان هســتیم. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
ــه  ــورد منطق ــج م ــط پن ــد: فق ــادآور ش ــتان ی کردس
حفاظــت شــده و ذخیــرگاه طبیعــی در 5۰ ســال 
گذشــته در ایــن اســتان مصــوب شــده بــود. رضایــی 
گفــت: امســال همزمــان ســه مــورد در راســتای حفــظ 
ــوع زیســتگاه،  ــوع زیســتی شــامل تن ســه ســطح تن
گونــه و ژن اضافــه کردیــم کــه ماحصــل پیگیری هــا و 
کوشــش هایی اســت کــه در ایــن مــدت انجــام داده 
ــت شــده  ــه حفاظ ــج منطق ــتان دارای پن ــم. کردس ای
اســت کــه ایــن اســتان را در زمــره منحصربفــرد تریــن 

ــرار داده اســت. ــوع ق ــه لحــاظ تن ــاط کشــور ب نق

محیط زیســت  رئیــس 
ــت:  ــن گف ــتان ورامی شهرس
مســئوالن بایــد بــه فکــر 
حــق آبــه تــاالب فصلــی بنــد 
علی خــان ورامیــن باشــند. بــه گــزارش ایســنا، منصور 
گل محمــدی در خصــوص تــاالب بنــد علی خــان 
ــار داشــت:  خاصیــت همــه تاالب هــا و  ــن، اظه ورامی
ــر آب  ــه اگ ــت ک ــه ای اس ــی به گون ــا فصل دریاچه ه
ورودی قطــع شــود تــاالب از بیــن مــی رود کــه تــاالب 
حســاس در اثــر آب خیلــی زودتــر از این هــا از بیــن 
مــی رود. وی گفــت: تــاالب بنــد علی خــان اصــاً 
ــد علی خــان  ــاالب بن ــًا عمــق ت ــدارد و نهایت عمقــی ن
ــی  ــن اتفاق ــزرگ اســت و ای ــر در شــیارهای ب دو مت
ــاران  ــه ب ــد ک اســت کــه هرســاله رخ می دهــد هرچن
ــاالب در ســال جــاری بســیار  ــه ت و میــزان ورودی ب
زیــاد بــوده اســت. رئیــس محیط زیســت شهرســتان 

ورامیــن بیــان کــرد: پرنــدگان تــاالب عمدتــًا مهاجــر 
هســتند و در فصــل تابســتان پرنــدگان خاصــی 
ــون  ــات همچ ــت. حیوان ــی اس ــه بوم ــت و هم نیس
یــک ســری خزنــدگان در آنجــا اســت و تعــدادی دام 
ســبک و ســنگین کــه بــرای چــرا بــه آنجــا می رونــد. 
گل محمــدی افــزود: تــاالب ورامیــن کــه بــه تــاالب 
ــت، در  ــی اس ــت فصل ــروف اس ــان مع ــد علی خ بن
ــا  ــاه ت ــی از مهرم ــد، یعن ــی رخ می ده ــل خاص فص
اوایــل ســال جدیــد دارای آب اســت و بــر اثــر گرمــا 
ــه  ــاه آب ب ــود و در مهرم ــک می ش ــاالب خش آب ت
تــاالب ســرریز شــود. وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
ــد  ــاالب بن ــوص ت ــه خص ــی ب ــای فصل روال تاالب ه
ــد  ــن شــکل اســت و مســئوالن بای ــه ای ــان ب علی خ
ــان  ــد علی خ ــی بن ــاالب فصل ــه ت ــق آب ــر ح ــه فک ب
ــا  ــدگان مهاجــر می آینــد ب ــا زمانــی کــه پرن باشــند ت

ــاالب خشــک مواجــه نشــوند. ت

کشف دریاچه ای بسیار قدیمی در بابل 
به گزارش فارس، مدیرگروه پژوهشی مدیریت محیط زیست و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از 
کشف دریاچه ای به مساحت تقریبی 3۰ کیلومتر مربع در ناحیه سرچشمه رودخانه سجادرود طی  
دوره کواترنری خبر داد و اظهار کرد: این دریاچه ای بسیار قدیمی در حوزه آب ریز رودخانه سجادرود 
بابل کشف شده است.

گزارش

ناجی  باکتری ها 
می شوند زمین 

ن ها
رفع معضالت زیست محیطی کشور سم

در تعامل با سمن ها
و  مردمــی  هــای  مشــارکت  دفتــر  مدیــرکل 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــئولیت اجتماع مس
ــی نشســت  زیســت کشــور گفــت کــه هــدف اصل
ــا ســمن هــای زیســت محیطــی ایجــاد  مدیــران کل اســتانی ب
همــکاری و تعامــل هــر چــه بیشــتر بــرای ارایــه بهتریــن راهــکار 
ــه  ــی کشــور اســت. ب ــع معضــات زیســت محیط ــت رف در جه
ــی در نشســت هــم اندیشــی  ــدی آقای ــا مه ــا، ژی ــزارش ایرن گ
نماینــدگان ســمن هــای محیــط زیســت دراســتان البــرز 
همچنیــن در خصــوص مفــاد الیحــه حمایــت از حقــوق حیوانــات 
کــه بــه دولــت ابــاغ شــده اشــاره کــرد و ابــراز امیــدواری کــرد 
کــه در مجلــس نیــز رونــد مثبــت خــود را طــی کنــدو مثمــر ثمــر 
ــت:  ــز گف ــری از ســخنانش نی ــع شــود. وی در بخــش دیگ واق
در خصــوص مدیریــت پســماند دفتــری تخصصــی در ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت شــروع بــه فعالیــت کــرده تــا بــه ایــن 
ــراه  ــر و هم ــزی بهت ــه ری ــا برنام ــر و ب ــدی ت ــم ج ــائله مه مس
آمــوزش همگانــی ورود کنیــم و امــکان حضــور نماینــدگان ســمن 

هــا در کارگروهــای تخصصــی فراهــم شــده اســت. در ادامــه این 
نشســت فردیــن حکیمــی، مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت 
ــط  ــون هشــت تشــکل محی ــز گفــت: هــم اکن ــرز نی اســتان الب
ــد.  ــی کنن ــت م ــت شــده در اســتان فعالی زیســتی بصــورت ثب
وی افــزود: همچنیــن پنــج تشــکل مردمــی دیگــر نیــز در حــال 
ثبــت شــدن هســتند کــه خوشــبختانه در تمامــی مــوارد زیســت 
محیطــی اســتان بــه صــورت تخصصــی در حــال فعالیــت 
هســتند. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان البــرز اظهــار 
ــط  ــت و حساســیت مباحــث محی ــه اهمی ــا توجــه ب داشــت: ب
زیســتی، پویــش هــای زیســت محیطــی کــه در ســطح کشــور 
مطــرح هســتند، در اســتان البــرز نیــز در حــال اجــرا و پیگیــری 
هســتند. وی ازجملــه ایــن برنامــه هــا را ســه شــنبه هــای بــدون 
خــودرو، جمعــه هــای بــدون زبالــه و همچنیــن دوشــنبه هــای 
ــتان  ــن اس ــت: ای ــی گف ــرد. حکیم ــوان ک ــتیک عن ــدون پاس ب
ــی  در بحــث آمــوزش دانــش آمــوزی جــز معــدود اســتان های

اســت کــه در ایــن زمینــه بســیار فعــال عمــل کــرده اســت.
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قائــم مقــام وزیــر کشــور در امــور مجلــس و 
هماهنگــی اســتان ها بــا اشــاره بــه بررســی الیحــه 
کمــک بــه ســاماندهی پســماندهای عــادی بــا 
مشــارکت بخــش غیردولتــی بــا اولویــت اســتان های ســاحلی و 
کانشــهرها در صحــن علنــی مجلــس اظهــار کــرد: بــا توجــه ویــژه 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــه مدیریــت پســماند بــا 
ــیار  ــات بس ــهرها تصمیم ــاحلی و کانش ــتان های س ــت اس اولوی
ــت گرفتــه شــده اســت. ــا تصویــب مــواد ایــن الیحــه دول مهمــی ب

ــا تصویــب  ــه گــزارش ایســنا ســید ســلمان ســامانی افــزود: ب ب
مــاده ۴ ایــن الیحــه ســرمایه گذاری در ایجــاد و بهره بــرداری 
ــت  ــاف از پرداخ ــرژی مع ــه ان ــماند ب ــل پس ــات تبدی از تاسیس
ــس و  ــور مجل ــور در ام ــر کش ــام وزی ــم مق ــدند. قائ ــات ش مالی
هماهنگــی اســتان ها تصریــح کــرد: بــر اســاس مصوبــه مجلــس 
قراردادهــای خریــد تضمینــی بــرق از تاسیســات تبدیــل پســماند 
بــه انــرژی و عــوارض منــدرج در مــاده 2 ایــن قانــون نیــز شــامل 
ایــن معافیت هــا شــد. قائــم مقــام وزیــر کشــور در امــور مجلــس 
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ــد،  ــش یاب ــده کاه ــت ش ــه حفاظ ــم ارزش منطق و ه
ــود و  ــردم ب ــا م ــارض ب ــه در تع ــی ک ــذا آن بخش های ل
ــه  ــا بعضــًا ب ــود و ی ــب شــده ب ــه و تخری توســعه یافت
ــرار  ــده ق ــت ش ــه حفاظ ــل منطق ــتباه در داخ ــور اش ط
ــزار و 6۰۰  ــه حــدود دو ه ــود، حــذف شــدند ک ــه ب گرفت
ــار در  ــزار هکت ــل 3 ه ــا در مقاب ــود ام ــار ب ــا 7۰۰ هکت ت
حــد فاصــل منطقــه حفاظــت شــده »قمصــر ورزک« و 
منطقــه حفاظــت شــده »کرکــس« بــه محــدوده مناطق 
حفاظــت شــده کــه منطقــه ای بکــر بــود اضافــه کردیــم و 

عمــاً ایــن دو منطقــه بــه هــم متصــل شــدند. ظهرابــی 
ادامــه می دهــد: همچنیــن منطقــه »گانــدو« یــا »باهــو 
کات« در اســتان سیســتان و بلوچســتان نیــز اصــاح 
شــد، در دهــه 8۰ حــدود ۴ هــزار هکتــار را بــرای مــزارع 
ــل  ــن در اوای ــد، همچنی ــذار کردن ــو واگ ــرورش میگ پ
انقــاب بخشــی بــه عنــوان بانــک زمیــن واگــذار شــده 
ــه حفاظــت شــده حــذف  ــا از منطق ــه آنه ــه هم ــود ک ب
ــه  ــن منطق ــه داخــل ای شــدند؛ محــدوده شــهرهایی ک
ــه  ــدند ک ــر ش ــه کس ــز از منطق ــد نی ــه بودن ــرار گرفت ق

حــدود 9۰ هــزار هکتــار بــود و در مقابــل یــک محــدوده 
بــه مســاحت 19۰ هــزار هکتــار در قســمت شــمال غــرب 
ایــن منطقــه بــه آن اضافــه شــد. بــه گفتــه وی همچنین 
ــات  ــز اصاح ــه« نی ــش »موت ــات وح ــه حی در منطق
ــه  ــی ک ــع تعارض ــت، در واق ــورت گرف ــدود ص ــد و ح ح
شــهر گلشــهر بــا ایــن پناهــگاه حیــات وحــش داشــت 
اصــاح شــد، مســاحت منطقــه حیــات وحــش موتــه 
ــار از آن  ــه 95 هکت ــت ک ــار اس ــزار هکت ــدود 2۰5 ه ح
کســر شــد.ظهرابی می افزایــد: بعــد از اصاحــات حــد و 

حــدود، ســه روســتا کــه داخــل مناطــق تحــت مدیریــت 
بودنــد نیــز ســاماندهی شــدند و محــدوده طــرح هــادی 
ــد  ــا بتوانن ــه حفاظــت شــده جــدا شــد ت ــا از منطق آنه
اســناد زمین هایــی کــه در آن منطقــه دارنــد را دریافــت 
کننــد؛ روســتای »آب آســمانی« داخــل منطقــه حفاظت 
شــده »میان جنــگل« در اســتان فــارس، روســتای 
»لــرد« واقــع در منطقــه آزاد شــده »آق داغ« در اســتان 
ــم  ــتا ه ــی روس ــک جابجای ــن ی ــود. همچنی ــل ب اردبی
داشــتیم کــه بــر ایــن اســاس روســتای »کــوری زاغــه« 
در حیــات وحــش و منطقــه حفاظــت شــده بیســتون 
ــود  ــه تخریــب شــده ب ــه علــت زلزل در کرمانشــاه کــه ب
مصــوب شــد کــه جابجــا شــود. بــه گفتــه وی همچنیــن 
طــرح هــادی روســتای »کــرد آبــاد« واقــع در اســکو در 
ــد و  ــز در راســتای اصاحــات ح ــان شــرقی نی آذربایج

ــب شــد. حــدود، تصوی

چالش های فراروی مناطق حفاظت شده 
حیاتــی  ازشـــریان های  حفاظت شــده  مناطــق 
اكوسیســـتم كشــور و جــزو ســرمایه های زیســت 
محیطــی، اجتماعــی و اقتصــادی هســتند كــه در 
ســال های اخیــر بــا چالش هــای متعــددی مواجــه 
شــده انــد و بــه نظــر برخــی كارشناســان بارگذاری هــای 
انجام شـــده خـــارج از تــوان، فشـــار زیــادی بـــه ایــن 
مناطـق وارد كرده كـه برخـی از آنهـا بـا فلسـفه وجـودی 
آن در تضــاد و تعـــارض اســت. بــه گــزارش ایرنــا، 
راهســـازی، اسـتخراج معـادن، كشـــاورزی، دامپـروری، 
شــكار و بهــره برداری هــای بی رویــه، خشكســالی، 
ــط  ــود محی ــی، كمب ــرات اقلیم ــات، تغیی ــود امكان كمب
بــان، فرســایش بــادی و كم توجهی هــای دیگــر از 
ــه تهدیدهــای اســت كــه نفــس ایــن عرصه هــای  جمل
طبیعــی را بــه شــماره انداختــه اســت.  شــماری از 
كارشناســان می گوینــد آمارهــا نشــان می دهــد كــه 
بارگذاری های انجام شـــده خـــارج از توان، فشـــار زیادی 
بـــه مناطـــق حفاظت شـــده وارد كــرده كـــه متاســـفانه 
برخـی از آنهـا بـا فلسـفه وجـودی آن در تضاد و تعـارض 
اســت.  ادامــه بی توجهی هــا و نابــودی برخــی از منابـــع 
زیســـتی طبیعـــی كشــور از جمله مناطق حفاظت شــده 
ــه  ــه اســت ب ــر شــدت یافت ــه در یكــی دو دهــه اخی ك
ــری را  ــران ناپذی ــب جب ــر عواقـ ــد صاحبنظــران ام تاكی
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــت. س ــد داش ــی خواه در پـ
ــران  ــی، ای ــای جهان ــف و معیاره ــق تعاری ــت طب زیس
ــه  ــرد ك ــیم ك ــه تقس ــار طبق ــش در چه ــن بخ را در ای
ــه  ــی، منطق ــی مل ــار طبیع ــی، آث شــامل پارك هــای مل

حفاظت شــده و پناهــگاه حیــات وحــش اســت. 

بخش هایی که به 
مناطق حفاظت شده 
اضافه شده اند شامل 
منطقه »کوه بزرگی« 
و »خارو« در استان 

اصفهان، »کاوده« در 
استان تهران، »باقران« 

در استان خراسان 
جنوبی، »کمرسرخ« 
در خراسان جنوبی، 

»برم فیروز« در استان 
فارس، »چلچمه« و 
»سارال« در استان 

کردستان، پارک ملی 
»دارا« و جنگل های 

»زوایه و عباس آباد« 
در خوزستان است.

افزایش یک میلیون هکتاری مساحت مناطق حفاظت شده کشور
با تصویب شورای عالی محیط زیست یک میلیون و ۷۰ هزار هکتار به مساحت مناطق تحت 

مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست اضافه شد

میــراث  فهرســت  در  هیرکانــی  جنگل هــای  جهانــی  ثبــت 
جهانــی یونســکو، بــه عقیــدٔه عــده ای، فرصتــی مناســب بــرای 
ــی  ــی برخ ــت ول ــاارزش اس ــای ب ــن عرصه ه ــتر ای ــظ بیش حف
دیگــر معتقدنــد بایــد بــه پیامدهــا و الزاماتــی کــه ایــن ثبــت 
ــر 1398 و در  ــی دارد توجــه شــود. در روز 1۴ تی ــی در پ جهان
ــی ســازمان  ــراث جهان ــروه می ــل و ســومین اجــاس کارگ چه
ــه در  ــد )یونســکو( ک ــل متح ــی مل ــی و فرهنگ آموزشــی، علم
ــی  ــد، مناطق ــزار ش ــان برگ ــوری آذربایج ــت جمه ــو، پایتخ باک
تحــت  شــمال،  جنگل هــای  یــا  هیرکانــی  جنگل هــای  از 

ــی  ــه بین الملل ــد اتحادی ــا تأیی ــران، ب ــی ای ــراث طبیع ــام می ن
حفاظــت از طبیعــت )IUCN(، ثبــت جهانــی شــد و در فهرســت 
میــراث جهانــی قــرار گرفــت. ایــن مناطــق شــامل پــارک ملــی 
ــه  ــوالی دودانگ ــا، ب ــه، جهان نم ــر، افراتخت ــگل اب گلســتان، جن
ــگل واز  ــل، جن ــراز در آم ــتان ه ــگل الیمس ــه، جن و چهاردانگ
حــوزه کجــور نوشــهر، چهاربــاغ چالــوس، جنــگل خشــکه داران، 
جنــگل رودخــان، ســیاه رودبــار گیــان، منطقــه حفاظــت 
شــده لیســار، درمجمــوع بــه مســاحت 3۰7 هــزار هکتــار 
اســت کــه در چهــار اســتان گلســتان، مازنــدران، گیــان، 

ــئوالِن  ــه مس ــه گفت ــرار دارد. ب ــمالی ق ــان ش ــمنان، خراس س
ــن  ــزداری کشــور، هــدف ای ــع و آبخی ــا، مرات ســازمان جنگل ه
اســت کــه به تدریــج عوامــل تهدیــد و تخریــب در نقــاط 
ــرای ثبــت  ــی، حــذف و آن هــا نیــز ب دیگــر جنگل هــای هیرکان
جهانــی معرفــی شــود. یــک کارشــناس ارشــد جنــگل داری بــه 
ــا گفــت: ثبــت جنگل هــای هیرکانــی در فهرســت  خبرنــگار ایرن
ــراث  ــن می ــوت، دومی ــس از دشــت ل ــه پ ــی یونســکو ک جهان
منحصربه فــرد  نشــانٔه  طبیعــی کشــور محســوب می شــود، 
ــداد،  ــن روی ــزود: ای ــی اف ــم میارعباس ــت. میث ــودن آن اس ب
ســندی اســت کــه ثابــت می کنــد در کمتــر جــای جهــان 
بــه همیــن  و  ببینیــم  را می توانیــم  ایــن جنگل هــا  نظیــر 
ــد  ــارک باشــد. وی تأکی ــده و مب ــرای مــا بســیار ارزن ــل، ب دلی
کــرد: قبــل از همــه اینکــه وقتــی متولیــان داخلــی ایــن 
امــر توانســتند بعــد از ســال ها دســت قاچاقچیــان چــوب 
قطــع  را  هیرکانــی  جنگل هــای  از  بهره بــرداری  حامیــان  و 
کننــد خــود جــای خوشــحالی و تشــکر ویــژه دارد. میارعباســی 
یــادآور شــد: البتــه کشــورمان بایــد از ایــن پــس در چگونگــی 
مدیریــت و حفاظــت از ایــن میــراث طبیعــی جهانــی پاســخگو 
ــی شــده  ــف در محدوده هــای معرف ــوع تخل ــر ن ــا ه باشــد و ب
برخــورد جــدی کنــد. ایــن کارشــناس ارشــد جنــگل داری 
و  حفاظتــی  اقدامــات  افزایــش  واقــع  در  داشــت:  اظهــار 
الزامــات و پیامدهــای ثبــت جهانــی اســت.  از  مدیریتــی 
ــران  ــی ای ــر طبیع ــن اث ــه شــدن دومی ــا اضاف ــه وی، ب ــه گفت ب
ــر، کشــورهای  ــن دیگ ــه عناوی ــل هم ــه فهرســت یونســکو مث ب

ــتند و  ــی هس ــارکت جهان ــا مش ــظ آن ب ــه حف ــد ب ــو متعه عض
ایــران می توانــد از کمک هــای مالــی، مشــاوره های علمــی، 
ــی  ــردد و حت ــوردار گ ــی برخ ــی بین الملل ــی و پژوهش تحقیقات
ــت هــم اســتفاده  ــه از کمــک دول ــف بودجــه ای جداگان از ردی
نمایــد. میارعباســی تصریــح کــرد: همچنیــن حفاظــت از ایــن 
عرصه هــا در زمــان جنــگ بــه صــورت مــکان امــن مــورد 
حمایــت یونســکو اســت و می تــوان از ایــن اتفــاق بــرای 
ــی  ــار جهان ــر در صنعــت گردشــگری کشــور و اعتب تبلیغــی مؤث
ــا توجــه بــه  بــرای کشــورمان اســتفاده کنیــم. او بیــان کــرد: ب
ــز  ــد آن روی ســکه را نی ــکات مثبــت گفتــه شــده، بای تمــام ن
ببینیــم کــه همانــا همدلــی جــدی همــه مشــارکت کنندگان 
بــه همــراه تخصیــص منابــع کافــی داخلــی و بین المللــی 
دیــد  روشــن کــردن  و  زیرســاخت ها  به روزرســانی  بــرای 
ــاال  ــع و ب ــت جوام ــای معیش ــوزش، ارتق ــی، آم ــع محل جوام
بــردن فرهنــگ زیســت محیطی آنــان بــرای تحقــق هــدف 
بــردن ضریــب حفاظتــی و  بــاال  اول یونســکو کــه همانــا 
ــه  ــگل ب ــوم جن ــگر عل ــت. پژوهش ــا اس ــن عرصه ه ــای ای احی
خبرنــگار ایرنــا گفــت: ثبــت جنگل هــای هیرکانــی را بایــد 
ــی  ــن کار کاف ــرف ای ــی ص ــت ول ــک گرف ــال نی ــه ف در کل ب
ایــن جنگل هــا  بــرای حفــظ  الزم  فقــط شــرط  و  نیســت 
ــات  ــزود: خدم محســوب می شــود. یوســف گرجــی بحــری اف
و کمک هــای کارشناســی و مالــی یونســکو پــس از ثبــت 
مــا  بــرای  دقیــق  به طــور  هیرکانــی  جنگل هــای  جهانــی 

ــت. ــن نیس ــح و روش واض

پیامدهای ثبت جهانی 
جنگل های هیرکانی در یونسکو

رییــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری سردشــت گفــت: فــرد 
متخلفــی در ایــن شهرســتان بــه اتهــام بریــدن و قطــع درختــان 
جنگلــی بــه انجــام خدمــات عمومــی رایــگان شــامل جنــگل کاری 
بــه مــدت 2۰۰ ســاعت محکــوم شــد. بــه گــزارش ایرنــا، ســیدکامل 
ــوده،  ــری ب ــابقه کیف ــد س ــه فاق ــرد ک ــن ف ــزود: ای ــینی اف حس
درختــان جنگلــی را بــه منظــور تهیــه زغــال چــوب در ســطح ایــن 
شهرســتان قطــع می کــرد. وی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه رضایــت 
ــی  ــات عموم ــه خدم ــف ب ــخص متخل ــزام ش ــم ال ــم، حک مته
رایــگان تــا 2۰۰ ســاعت از طریــق کاشــت 5۰ اصلــه درخــت بلــوط 
جنگلــی بــه عنــوان مجــازات جایگزیــن بــا نظــارت و تأییــد اداره 
ــت:  ــزداری سردشــت صــادر شــد. وی گف ــی و آبخی ــع طبیع مناب
حکــم محکومیــت شــخص متخلــف از ســوی رییــس شــعبه 1۰1 
دادگاه کیفــری 2 سردشــت و بــه اســتناد مــاده ۴2 قانــون حفــظ 
و حمایــت از منابــع طبیعــی و ذخایــر جنگلــی کشــور صــادر شــده 
اســت. صــدور احــکام جایگزین حبــس از مهمترین دســتاوردهای 
قانــون مجــازات اســامی اســت کــه بــا وجــود آنکــه دســت قضات 
را بــرای صــدور حکم هایــی غیــر از حبــس بازگذاشــته ولــی صــدور 
ایــن نــوع احــکام هنــوز در دســتگاه قضائــی آذربایجان غربــی رایــج 
نشــده اســت. گزارش هــا حاکــی اســت صــدور ایــن قبیــل احــکام 
ــش  ــی نق ــت محیط ــم زیس ــدن جرای ــرار نش ــا تک ــش ی در کاه
ــگل و  ــار جن ــزار هکت ــا 9۰ ه ــت ب ــد. سردش ــا می کن ــری ایف مؤث
ــی  ــای آذربایجان غرب ــترین جنگل ه ــع بیش ــار مرت ــزار هکت 3۰ ه
را داراســت؛ جنگل هــای سردشــت بــا 85 هــزار هکتــار مســاحت 
جــزو جنگل هــای زاگــرس شــمالی و در طــول بیــش از 5۰ هــزار 
ــع  ــت از مناب ــاظ محافظ ــه لح ــده و ب ــته تشــکیل ش ــال گذش س
آب و خــاک، تولیــد محصــوالت فرعــی، ذخایــر ژنتیکــی، مصــارف 
ــی، توانایی هــای اکوتوریســتی و ارزش هــای زندگــی دارای  درمان

اهمیــت زیــادی اســت.

رییس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری سردشت:

تخریب کننده منابع طبیعی، 
جنگل می کارد

خبر
پلیکان خسته به دامان 

طبیعت بازگشت
ــاش از  ــت خ ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
رهاســازی یــک قطعــه پلیــکان خســته در زیســتگاه 
مناســب در ایــن شهرســتان خبــر داد. بــه گــزارش 
ــا تــاش  ــزود: ب ــا؛ اف شــبکه اطــاع رســانی راه دان
محیــط بانــان پلیــکان زنــده گیــری شــد و پــس از بررســی و معاینــات اولیــه 
توســط محیــط بانــان و دامپزشــک معتمــد اداره، ســامت ایــن پرنــده تاییــد 
ــاد از دســته خــود  ــی و خســتگی زی ــرواز طوالن ــه دلیــل پ و مشــخص شــد ب
ــه  ــار داری و تغذی ــد روز تیم ــس از چن ــور پ ــکان مذک ــه پلی ــده اســت ک بازمان
توســط صاحــب اســتخر پــرورش ماهــی بــا حضــور محیــط بانــان در یکــی از 

برکــه هــا در مســیر مهاجــرت پلیــکان هــا رهــا ســازی شــد.

تقدیر برای تحویل فک ها
ــش اداره کل  ــات وح ــر حی ــارت ب ــس اداره نظ رئی
ــی  ــان گفــت: صیادان ــط زیســت گی حفاظــت محی
ــل  ــده تحوی ــورت زن ــزری را به ص ــای خ ــه فک ه ک
ــی آورد.  ــل م ــر به عم ــژه تقدی ــورت وی ــد به ص بدهن
ــران  ــژاد وضعیــت فک هــای خــزری در ای ــه گــزارش تســنیم، حســین علی ن ب
را در مقایســه بــا ســایر کشــورهای دیگــر حــوزه دریــای خــزر برشــمرد و گفــت: 
ــوزه  ــوری در ح ــا کش ــران تنه ــون ای ــت هم اکن ــد گف ــوع بای ــن موض ــاره ای درب
ــا در آن  ــادی از فک ه ــرداری اقتص ــه بهره ب ــه هیچ گون ــت ک ــزر اس ــای خ دری
انجــام نمی  شــود. وی افــزود: هــر کســی کــه ایــن حیــوان را به نوعــی بکشــد 

ــود. ــام می ش ــی انج ــای قانون ــا او برخورده ــن ب ــور یقی ــرد به ط ــن بب و از بی

نجات پرنده شکاری مصدوم
 رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بندرترکمــن 
ــکاری  ــده ش ــه پرن ــک بهل ــات ی ــان از نج و گمیش
حمایــت شــده از نــوع دلیجــه توســط یکــی از 
ــر  ــان دادگســتری شهرســتان بندرترکمــن خب کارکن
ــت شــده  ــال دچــار مصدومی ــگال و ب ــه چن ــن دلیجــه از ناحی ــت: ای داد و گف
بــود. بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، علــی بیانــی افــزود: ایــن پرنــده 
زخمــی پــس از ثبــت اطاعــات مورفولوژیکــی و بیومتــری بــه اداره امــور حیــات 
وحــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان گلســتان انتقــال داده شــد. 
بیانــی اظهــار داشــت: شــهروندان و عاقه منــدان بــه حیــات وحــش و محیــط 
ــی ســاعات  ــط زیســتی را در تمام ــات محی ــار و اطاع ــد اخب زیســت می توانن

ــه ادارات محیــط زیســت اطــاع دهنــد. شــبانه روز ب

پرندگان

آبزیان

پرندگان

کشف دو گونه نادر از آبسنگ های مرجانی سخت در کیش و هندورابی
در تحقیقات میدانی که توسط پژوهشگران حوزه علوم دریایی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 
در تیرماه 98 انجام شد، دو گونه نادر آبسنگ های مرجانی سخت در محدوده »سمبارون« بین جزایر کیش و 

هندورابی مشاهده شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، این گونه ها برای 
نخستین بار در این منطقه مشاهده شدند و طبق گزارش در اعماق 6 تا 8 متری در روی بستر صخره ای قرار دارند.
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ــان اینکــه  ــا بی ــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان قــم ب مدی
ــد  ــر رون ــزود: اگ ــت ، اف ــک نیس ــه نم ــم از دریاچ ــای ق ریزگرده
ــه  ــل ب ــت تبدی ــکان ظرفی ــن م ــد ای ــه یاب ــه ادام ــب دریاچ تخری
ــا موســوی  ــید رض ــر، س ــزار ش مه ــه گ ــرد را دارد. ب ــون ریزگ کان
ــال های  ــی س ــک ط ــه نم ــت: آورد دریاچ ــار داش ــکینی اظه مش
گذشــته کــه از بارندگــی و رودخانه هــا تأمیــن می شــد، ۴5۰ 
ــر  ــال های اخی ــی س ــا ط ــت ام ــوده اس ــب ب ــر مکع ــون مت میلی
ایــن آورد کاهــش یافتــه اســت. وی گفــت: طــی ســال های 
ــون  ــن 15۴ میلی ــی آب در تأمی ــورای عال ــه ای از ش ــر مصوب اخی
متــر مکعــب آب بــه عنــوان حــق آبــه زیســت محیطــی دریاچــه 
نمــک تصویــب شــد کــه عمــاً بــه نــدرت ایــن حــق آبــه تأمیــن 
می شــود. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان قــم ادامــه 
داد: امســال بــا توجــه بــه وضعیــت مناســب بارندگی هــا و 
افزایــش حجــم آب در ســد 15 خــرداد، رهاســازی آب بــه میــزان 
۴5 میلیــون متــر مکعــب از ســد 15 خــرداد انجــام شــده اســت 
کــه پنــج میلیــون متــر مکعــب بــه عنــوان حــق آبــه کشــاورزی و 
۴۰ میلیــون متــر مکعــب بــه عنــوان حــق آبــه زیســت محیطــی 
ــه  ــزان حــق آب ــرار گرفــت. وی اضافــه کــرد: می مــورد اســتفاده ق
در نظــر گرفتــه شــده بــه دریاچــه نمــک نمی رســد، زیــرا در طــول 
ــد  مســیر برخــی از کشــاورزان آن را مــورد اســتفاده قــرار می دهن
امــا تأثیــرات مثبتــی از جملــه تقویــت ســفره های آب زیرزمینــی 
اطــراف دریاچــه نمــک دارد. موســوی بیــان کــرد: اینکــه حــق آبــه 
زیســت محیطــی بــه دریاچــه نمــک برســد نیازمنــد اصاح مســیر 
ــه الزم  ــز توج ــرداری نی ــره ب ــه به ــد در زمین ــت و بای ــه اس دریاچ
ــه  ــم از دریاچ ــای ق ــه ریزگرده ــان اینک ــا بی ــرد. وی ب صــورت گی
نمــک نیســت ، افــزود: دریاچــه نمــک فعــاً کانــون ریزگــرد نیســت 
امــا چنانچــه رونــد تخریــب ادامــه یابــد ایــن دریاچــه ظرفیــت و 

ــون ریزگــرد شــود. ــه کان پتانســیل ایــن را دارد کــه تبدیــل ب

مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان قم:
دریاچه نمک عامل 

ریزگردهای قم نیست
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 سرمایه گذاری در تبدیل پسماند به انرژی از 
پرداخت مالیات معاف شد

قائــم مقــام وزیــر کشــور در امــور مجلــس و 
هماهنگــی اســتان ها بــا اشــاره بــه بررســی الیحــه 
کمــک بــه ســاماندهی پســماندهای عــادی بــا 
مشــارکت بخــش غیردولتــی بــا اولویــت اســتان های ســاحلی و 
کانشــهرها در صحــن علنــی مجلــس اظهــار کــرد: بــا توجــه ویــژه 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــه مدیریــت پســماند بــا 
ــیار  ــات بس ــهرها تصمیم ــاحلی و کانش ــتان های س ــت اس اولوی
ــت گرفتــه شــده اســت. ــا تصویــب مــواد ایــن الیحــه دول مهمــی ب
ــا تصویــب  ــه گــزارش ایســنا ســید ســلمان ســامانی افــزود: ب ب
مــاده ۴ ایــن الیحــه ســرمایه گذاری در ایجــاد و بهره بــرداری 
ــت  ــاف از پرداخ ــرژی مع ــه ان ــماند ب ــل پس ــات تبدی از تاسیس
ــس و  ــور مجل ــور در ام ــر کش ــام وزی ــم مق ــدند. قائ ــات ش مالی
هماهنگــی اســتان ها تصریــح کــرد: بــر اســاس مصوبــه مجلــس 
قراردادهــای خریــد تضمینــی بــرق از تاسیســات تبدیــل پســماند 
بــه انــرژی و عــوارض منــدرج در مــاده 2 ایــن قانــون نیــز شــامل 
ایــن معافیت هــا شــد. قائــم مقــام وزیــر کشــور در امــور مجلــس 

و هماهنگــی اســتان ها بــا بیــان اینکــه اهتمــام دولــت و مجلــس 
در رفــع معضــل پســماند جــدی اســت، تاکیــد کــرد: امیدواریــم 
بــا همــکاری دولــت و مجلــس بــا تصویــب ایــن الیحــه بتــوان 
انجــام  پســماند کشــور  مدیریــت  در  ارزشــمندی  اقدامــات 
ــی  ــس و هماهنگ ــور مجل ــور در ام ــر کش ــام وزی ــم مق داد. قائ
ــه منظــور  ــن الیحــه ب ــا تصویــب مــاده 5 ای ــزود: ب اســتان ها اف
ــماند،  ــت پس ــی مدیری ــد اصول ــق فرآین ــرای دقی ــه اج ــک ب کم
کلیــه فعالیت هــای مرتبــط بــا مدیریــت اجرایــی پســماند شــامل 
تفکیــک از مبــدأ، جمــع آوری، پــردازش، بازیافت، تولیــد انرژی و 
دفــع، از مالیــات مســتقیم بــا نــرخ صفــر درصــد برخــوردار شــدند. 
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی وزارت کشــور قائــم مقــام وزیــر 
کشــور در امــور مجلــس و هماهنگــی اســتان ها تاکیــد کــرد: بــا 
ــرای ســرمایه  تصویــب ایــن مــواد، مشــوق های قابــل توجهــی ب
ــن حــوزه ایجــاد شــده اســت و ســرمایه گذاری در  ــذاران در ای گ
ــن  ــه یکــی از پربازده تری ــرژی ب ــه ان ــل پســماند ب موضــوع تبدی

ــد شــد. ــل خواه ــا تبدی فعالیت ه

اند
سم

پ

اختصاص یک هزار میلیارد تومان
 برای حل مشکل پسماند در کشور

از  صیانــت  و  پســماند  کارگــروه  مســئول 
محیط زیســت ســازمان برنامــه بودجــه کشــور 
بــا تأکیــد بــر حــل مشــکل ســروان توســط نیــروگاه 
ــرای حــل  ــان ب ــارد توم زباله ســوز گفــت: یــک هــزار میلی
مشــکل پســماند کشــور اختصــاص و بــرای حــل مشــکل کلــی 
ــور  ــی در کش ــیار خوب ــات بس ــور اقدام ــه در کش ــماند و زبال پس
ــت،  ــارس از رش ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ــت. ب ــده اس انجام ش
ــا بیــان اینکــه  ــگاران ب علی اکبــر طاهایــی امــروز در جمــع خبرن
مــردم بایــد بــدون آلودگــی زیســت محیطی در جامعــه زندگــی 
ــه و پســماند یکــی از معضــات  ــار کــرد: ایجــاد زبال ــد، اظه کنن
اســتان گیــان اســت کــه بایــد بــرای حــل ایــن مشــکل برنامــه 
ــروگاه  ــه ســاخت نی ــا اشــاره ب ــی اندیشــیده شــود. وی ب دقیق
تــاش مســئوالن  بــا  اســتان گیــان گفــت:  در  زباله ســوز 
مربوطــه 11 میلیــارد تومــان بــرای حــل مشــکل پســماند اســتان 
گیــان اختصــاص و پرداخت شــده تــا مشــکل زبالــه و پســماند 
در ایــن اســتان حــل شــود. مســئول کارگــروه پســماند و صیانــت 

ــه  ــا اذعــان ب از محیط زیســت ســازمان برنامــه بودجــه کشــور ب
اینکــه در اســتان گیــان زبالــه زیــادی تولیــد می شــود، تصریــح 
کــرد: دو هــزار تــن زبالــه در اســتان گیــان تولیــد می شــود کــه 
بــرای حــل ایــن مشــکل بودجــه ای مشــخص بــه اســتان گیــان 
اختصاص یافتــه کــه بایــد ایــن بودجــه را محقــق کــرد. طاهایــی 
بــا تأکیــد بــر حــل مشــکل ســروان توســط نیــروگاه زباله ســوز 
افــزود: یــک هــزار میلیــارد تومــان بــرای حــل مشــکل پســماند 
کشــور اختصاص یافتــه ضمــن اینکــه بــرای حــل مشــکل کلــی 
ــور  ــی در کش ــیار خوب ــات بس ــور اقدام ــه در کش ــماند و زبال پس
ــی زباله ســوز ســراوان مشــکل  ــا نیــروگاه 6۰۰ تن انجام شــده و ب
ایــن شهرســتان تــا حــدودی حــل می شــود . ایــن مقــام 
مســوول بــا درخواســت از مــردم بــرای کــم کــردن تولیــد زبالــه 
در کشــور بیــان کــرد:  یکــی از مهم تریــن درخواســت مســؤولین 
از مــردم توجــه بــه کاهــش تولیــد زبالــه در کشــور اســت زیــرا 
در ایــن صــورت یکــی از مهم تریــن معضــات کشــور و اســتان 

به راحتــی رفــع می شــود. 
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 اطالع
 رسانی

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

ملک جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئیـن نامه قانون 
تعییـن  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد 
رای شـماره13976۰319۰1۴۰۰6۴67  برابـر  سـند رسـمی 
-97/11/21 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  واحـد   در  مسـتقر  رسـمی 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای 
محمـد امیـری فرزند پیرداد بشـماره شناسـنامه 9صادره 
ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت۴8۰ 
مترمربـع پـاک - فرعی از۴93- اصلـی مفروز و مجزی 
شـده از پـاک - فرعـی از۴93- اصلـی قطعـه دوواقـع 
دراراضـی سـعید آبـاد ایلخانـی جیرفت بخـش۴5 کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای پیـرداد امیـری محـرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی  اشـخاص نسـبت 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 
اول:98/۰5/۰1- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/۰5/15- 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :2۰6

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

ملک جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان 
فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره13986۰319۰1۴۰۰12۰1 
-98/۰3/23 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای نعمـت 
نوروزبشـماره شناسـنامه  فرزنـد  رسـتمی سـاالری  هللا 
118صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت9۰1/7۴ مترمربع پاک - فرعی از593- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از593- اصلی 
قطعـه 5واقع دراراضی گنزیرسـاردوئیه جیرفت بخش3۴ 
کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای خانبـاز امیری 
قنـات سـامان محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود 
در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررا 
ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/۰5/۰1- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/۰5/15
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱92

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

ملک جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون 
تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد 
رای شـماره13986۰319۰1۴۰۰1۰8۴  برابـر  رسـمی  سـند 
تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   98/۰3/12-
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای 
محمـد گیانـی فرزنـد لطـف الـه بشـماره شناسـنامه 
33۰صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه به 
مسـاحت8۴6/55 مترمربـع پـاک - فرعـی از578- 
اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک - فرعـی از578- 
اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضی براب جیرفـت بخش۴5 
کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای فتح هللا سـلمان 
زاده محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررا 
ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/۰5/۰1- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/۰5/15
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱۸9

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

ملک جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه 
رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمان  و  واراضـی 
شـماره13986۰319۰1۴۰۰۰353 -98/۰2/1۰ هیـات دوم 
موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی خانم عصمـت بشـکار فرزند ابراهیم  بشـماره 
شناسـنامه 29صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک باب 
خانـه به مسـاحت2۰۰مترمربع پـاک - فرعـی از565- 
اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک - فرعـی از565- 
اصلـی قطعـه دوواقع دراراضی بهجـرد جیرفت بخش۴5 
کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقـای درویش دهقان 
محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:98/۰5/۰1- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/۰5/15
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱۸۸

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

ملک جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه 
رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمان  و  واراضـی 
اول  هیـات   98/۰3/11- شـماره13986۰319۰1۴۰۰1۰53 
موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی خانـم مریـم روح االمینـی فرزنـد اسـد هللا  
بشـماره شناسـنامه 1732صـادره ازجیرفت درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت33۰/5۴ مترمربـع پاک 
- فرعـی از57۴- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک 
دراراضـی  دوواقـع  قطعـه  اصلـی  از57۴-  6۴2فرعـی 
جیرفـت بخـش۴5 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 
آقـای اسـد هللا روح االمینـی محـرز گردیـده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15 
روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/۰5/۰1- تاریخ 

انتشـار نوبـت دوم: 98/۰5/15
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :2۱۷

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

ملک جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون 
تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره13986۰319۰1۴۰۰1۴28 
-98/۰۴/15 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
ثبـت ملـک  ثبتـی حـوزه  واحـد   رسـمی مسـتقر در 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم 
سـعیده سـعیدی فرزند ماشـا هللا  بشـماره شناسـنامه 
یـک  درششـدانگ  ازجیرفـت  3۰3۰2278۴۴صـادره 
بـاب خانـه وباغچـه  بـه مسـاحت151 مترمربـع پـاک 
- فرعـی از79- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 
139 فرعـی از79- اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی 
از  سـقدرجبالبارزجیرفت بخـش۴5 کرمـان خریـداری 
مالـک رسـمی آقای نمـک صفوی گردینـی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/۰5/۰1- 

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/۰5/15
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :222

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

ملک جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه 
برابـر رای  فاقـد سـند رسـمی  واراضـی و سـاختمان 
شـماره13986۰319۰1۴۰۰11۰5 -98/۰3/12 هیات دوم 
موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای گـودرز نخعـی بهرامـی فرزنـد گرگعلی 
بشـماره شناسـنامه 2۴11صادره ازجیرفت درششـدانگ 
یـک بـاب خانه بـه مسـاحت2۰۰/1۰ مترمربـع پاک - 
فرعـی از581- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پاک - 
فرعـی از581- اصلـی قطعـه دوواقع دراراضی حسـین 
آبـاد جیرفـت بخـش۴5 کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی آقای ابراهیم سـیدیان محرز گردیده اسـت.لذا 
بـه منظور اطـاع عموم مراتب دردو نوبـت به فاصله 15 
روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت 
صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت اول:98/۰5/۰1- 

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/۰5/15
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :22۴

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

ملک جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه 
رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمان  و  واراضـی 
شـماره13986۰319۰1۴۰۰1۴61 -98/۰۴/18 هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بامعارض 
مظفربشـماره  فرزنـد  دژکام  جعفـر  آقـای  متقاضـی 
شناسـنامه 5 صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک باب 
فرعـی   - پـاک  بـه مسـاحت127/۰7مترمربع  کارگاه 
از5۴9- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک1  - 
فرعـی از5۴9- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی کلـرود 
جیرفـت بخـش۴5 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی 
اقای علی افشـاری سـرجاز محـرز گردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 
روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد . م الـف :226 تاریـخ انتشـار نوبـت 
نوبـت دوم: 98/۰5/15  انتشـار  تاریـخ  اول:98/۰5/۰1- 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 
 شهرستان جیرفت  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجـرای مـواد مذکوربدينوسـيله اماکـی کـه برابـر آراء هیاتهای حل 
اختـاف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی گلبـاف که ادامـه عملیات 
ثبتـی آنهـا مطابـق قانـون مذکـور تجويـز گردیـده اسـت بـه ترتیب شـماره پاک 
فرعـی از اصلـی وبخـش و محـل وقوع ملک و مشـخصات ملک واقـع در بخش 

27 کرمـان بشـرح ذیل 
1-پـاک يكفرعـی از 6۴۰- اصلـی بخش 27 کرمان مالكيت آقای اکبر مهدی زاده 
گوکی فرزند قاسـم به شـماره شناسـنامه 198 صادره از گلباف در ششـدانگ یک 
بـاب خانـه به مسـاحت ۴31/55متر مربـع واقع در گلباف خیابـان ولیعصر جنب 

نیـروگاه برق خریداری از مالک رسـمی قاسـم خواجویی گوکی
2-پـاک 2 فرعـی از 1۰52- اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیت خانـم کبری بلوچ 
تیرکانی فرزند شـیر علی به شـماره شناسـنامه 238 صادره از گلباف در ششدانگ 
یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 8۰/ 1372 مترمربع واقع در گلبـاف خیابان ولیعصر 

کوچه شـهید وحیدی پناه خریداری از مالک رسـمی غامحسـین زمانی
3-پـاک 3 فرعـی از 1۰52 - اصلـی بخش 27 کرمان مالکیت خانم مریم زینلی 
پـور فرزنـد عباسـی به شـماره شناسـنامه 171 صـادره از گلباف در ششـدانگ یک 
بـاب خانـه به مسـاحت 265/۴۰مترمربـع واقـع در گلباف خیابـان ولیعصر کوچه 

شـهید وحیـدی پناه خریداری از مالک رسـمی غامحسـین زمانی
۴-پـاک 2 فرعـی از 1185- اصلـی بخـش 27 کرمان مالکیت خانم گیتی عبداله 
زاده گوکـی فرزنـد علـی بـه شـماره شناسـنامه 75صـادره از گلبـاف در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 3۴۴/27 مترمربـع واقـع در گلبـاف خیابـان امـام 
کوچه شـماره 18 جنب مسـجد سـجادیه خریداری از مالکان رسـمی احمد زینلی 

پور و سـتاره شـیخ زاده
 لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود 
در صورتـي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مدت يك مـاه از تاريخ تسـليم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت 
صـادر خواهـد شـد.تاریخ انتشـار نوبـت اول : 98/۴/17-تاریـخ انتشـار نوبـت دوم 
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آگهی دعوت به افراز
نظربـه اینکـه آقـای محمـد امیـر پـور فرزنـد علیجـان برابـر 
درخواست وارده بشـماره657۰ مورخ1398/۰۴/3۰ تقاضای افر 
از قسـمتی  از پاک 18۴فرعی از 7۰6 اصلی بخش ۴5 کرمان 
واقـع درمحـدوده اسـتحفاظي شـهر جیرفـت را نمـوده بعلـت 

معلـوم نبـودن اقامتـگاه سـاير شـركا از طریق صـدور آگهی
اقـدام گردیـد لـذا بدین وسـیله به اسـتناد مـاده 6 آييـن نامه قانـون افراز 

فروش و 
امـاک مشـاع بـه سـایر مالکین و همچنین به اشـخاصی کـه درپاکهای 
مزبورذینفـع هسـتند اعـام میـدارد کـه افـراز سـهمی خواهـان در مورخـه 
1398/۰6/16 سـاعت 8 صبـح در محـل وقـوع ملـک مزبور بعمـل خواهد 

آمـد لـذا کلیه افـراد ذينفع
میتواننـد در تاریـخ ذکـر شـده در محـل حضـور بهم رسـانند عدم حضـور انان 
مانـع از انجـام عملیات افـراز نخواهدبود این آگهی مطابق مـاده 17 آيين نامه 
اجرایـی مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجرابـه كليـه افـراد ذینفع ابـاغ و فقط در 
یـک نوبـت آگهی و انتشـار می یابـد.-م الـف :225-تاریخ انتشـار98/۰5/۰1

جواد فاریابی -رئیس اداره ثبت وامالک شهرستان جیرفت 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :۱39۸۰۴۰۱9۰63۰۰۰۰25.۱
بدینوسـیله بـه اقـای مهـدی حجـت فرزنـد عبـاس  بـه 
کاسـه  پرونـده  بدهـکار  ملـی3۰5۰۰91363   شـماره 
ابـاغ  مامـور  گـزارش  برابـر  1398۰۴۰19۰63۰۰۰۰25.1 کـه 
شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر قـرار داد 
بانکـی شـماره 273111۰۴7۰32186 بیـن شـما و بانـک اقتصـاد نوین 
رفسـنجان مبلـغ352.85۰.872 لاير بدهـکار و از تاریـخ 1397.12.19 
روزانـه مبلـغ 192.666لاير بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گردد کـه براثر 
عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نمـوده پس 
از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و به کاسـه بایگانـی98۰۰۰25  در 
ایـن اجراءمطـرح می باشـد لذا طبق مـاده 18 ائین نامـه اجرائی مفاد 
اسـناد بشـما ابـاغ می گردد از تاریخ انتشـار این اگهی کـه تاریخ اباغ 
اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامه چاپ و منتشـر 
مـی گـردد ظـرف مدت ده روز نسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقدام و 
در غیـر ایـن صـورت بدون انتشـار اگهـی دیگری عملیـات اجرائی طبق 

مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد.
رییس اداره ثبت اسنادو امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری اسفیچی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :۱39۷۰۴۰۱9۰63۰۰۰۰۴96.۱
بدینوسـیله بـه اقـای عبـدهللا حاجـی حسـینی نسـب  فرزنـد 
پرونـده  بدهـکار  ملـی5۴2977۰612   شـماره  بـه  حسـین  
مامـور  گـزارش  برابـر  1397۰۴۰19۰63۰۰۰۴96.1 کـه  کاسـه 
ابـاغ شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر قـرار 
داد بانکـی شـماره 27311۰۰۴۴519۰6۴ بیـن شـما و بانـک اقتصـاد نویـن 
 1397.1.2۰ تاریـخ  از  و  بدهـکار  مبلـغ965.157.238لاير  رفسـنجان 
روزانـه مبلـغ ۴72.222لاير بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گـردد کـه براثـر 
عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از 
تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بـه کاسـه بایگانـی98۰۰515  در ایـن 
اجراءمطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18 ائین نامـه اجرائی مفاد اسـناد 
بشـما ابـاغ مـی گـردد از تاریخ انتشـار این اگهی کـه تاریخ ابـاغ اجرائیه 
محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه چـاپ و منتشـر مـی گـردد 
ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیر این 
صـورت بـدون انتشـار اگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبق مقـررات علیه 

شـما تعقیـب خواهـد شـد.
رییس اداره ثبت اسنادو امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری اسفیچی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :۱39۷۰۴۰۱9۰63۰۰۰6۴3.۱
بـه  اکبـر   فرزنـد  ایمانـی  مهـدی  اقـای  بـه  بدینوسـیله 
کاسـه  پرونـده  بدهـکار  ملـی31۴967۰861   شـماره 
ابـاغ  مامـور  گـزارش  برابـر  1397۰۴۰19۰63۰۰۰6۴3.1 کـه 
شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر قـرار داد 
بانکـی شـماره 2731116۴851۴671 بیـن شـما و بانـک اقتصـاد نویـن 
 1397.1.2۰ تاریـخ  از  و  بدهـکار  لاير  مبلـغ919.276.۰66  رفسـنجان 
روزانـه مبلـغ ۴53.333لاير بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گردد کـه براثر 
عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پس از 
تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بـه کاسـه بایگانـی 97۰۰665  در 
ایـن اجراءمطـرح مـی باشـد لـذا طبق مـاده 18 ائیـن نامه اجرائـی مفاد 
اسـناد بشـما ابـاغ مـی گـردد از تاریخ انتشـار ایـن اگهی کـه تاریخ اباغ 
اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامه چاپ و منتشـر می 
گـردد ظـرف مدت ده روز نسـبت بـه پرداخت بدهی خود اقـدام و در غیر 
ایـن صـورت بـدون انتشـار اگهـی دیگـری عملیـات اجرائی طبـق مقررات 

علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد.
رییس اداره ثبت اسنادو امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری اسفیچی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :۱39۸۰۴۰۱9۰63۰۰۰۰2۱.۱
بدینوسـیله بـه اقـای عبـاس نـوری کرباسـکی فرزنـد محمد  
پرونـده کاسـه  بدهـکار  ملـی367۰79۴786   شـماره  بـه 
ابـاغ  مامـور  گـزارش  برابـر  کـه   1398۰۴۰19۰63۰۰۰۰21.1
شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر قـرار داد 
بانکـی شـماره 27311۰۰۴72۰3632 بیـن شـما و بانـک اقتصـاد نویـن 
 1397.11.8 تاریـخ  از  و  بدهـکار  مبلـغ713.876.529لاير  رفسـنجان 
روزانـه مبلـغ ۴16.666لاير بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گـردد کـه براثر 
عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس 
از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بـه کاسـه بایگانـی98۰۰۰21  در 
ایـن اجراءمطـرح می باشـد لـذا طبق مـاده 18 ائیـن نامه اجرائـی مفاد 
اسـناد بشـما ابـاغ می گـردد از تاریخ انتشـار ایـن اگهی کـه تاریخ اباغ 
اجرائیـه محسـوب اسـت فقط یک نوبـت در روزنامه چاپ و منتشـر می 
گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهی خـود اقدام و در غیر 
ایـن صـورت بدون انتشـار اگهـی دیگری عملیـات اجرائی طبـق مقررات 

علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد.
رییس اداره ثبت اسنادو امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری اسفیچی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :۱39۸۰۴۰۱9۰63۰۰۰۰3۱.۱
بدینوسـیله بـه اقـای محمد علـی رحیمی فرزند غامحسـین  
کاسـه  پرونـده  بدهـکار  ملـی5۴29935921   شـماره  بـه 
ابـاغ  مامـور  گـزارش  برابـر  کـه   1398۰۴۰19۰63۰۰۰۰31.1
شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر قـرار داد 
بانکـی شـماره 273111۰31۰۴52۰3 بیـن شـما و بانـک اقتصـاد نویـن 
رفسـنجان مبلـغ68۰.892.۰۴2لاير بدهـکار و از تاریـخ 1397.11.8روزانه 
مبلـغ 333.333لاير بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گـردد کـه براثـر عدم 
از  پـس  نمـوده  اجرائیـه  صـدور  درخواسـت  بسـتانکار  وجـه  پرداخـت 
تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بـه کاسـه بایگانـی98۰۰۰31  در این 
اجراءمطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18 ائیـن نامـه اجرائـی مفـاد 
اسـناد بشـما ابـاغ مـی گـردد از تاریخ انتشـار ایـن اگهی کـه تاریخ اباغ 
اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یک نوبـت در روزنامه چاپ و منتشـر می 
گـردد ظـرف مدت ده روز نسـبت بـه پرداخت بدهی خود اقـدام و در غیر 
ایـن صـورت بـدون انتشـار اگهی دیگـری عملیـات اجرائی طبـق مقررات 

علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد.
رییس اداره ثبت اسنادو امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری اسفیچی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :۱39۸۰۴۰۱9۰63۰۰۰۰22.۱
محمـد  فرزنـد  نـژاد  اقـای حسـن گرمسـیری  بـه  بدینوسـیله 
کاسـه  پرونـده  بدهـکار  ملـی5۴2983۴۰8۴   شـماره  بـه 
ابـاغ  مامـور  گـزارش  برابـر  کـه   1398۰۴۰19۰63۰۰۰۰22.1
شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر قـرار داد بانکـی 
نویـن رفسـنجان  اقتصـاد  بانـک  بیـن شـما و  شـماره 273111۰۴3۰۴1263 
مبلـغ869.9۰1.۰5۰لاير بدهـکار و از تاریخ 1397.11.8 روزانه مبلغ ۴72.222لاير 
بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گـردد کـه براثـر عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار 
درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صـادر و به 
کاسـه بایگانـی98۰۰۰22  در این اجراءمطرح می باشـد لذا طبـق ماده 18 ائین 
نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد بشـما اباغ می گـردد از تاریخ انتشـار ایـن اگهی که 
تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشـر 
مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقـدام و در غیر 
ایـن صـورت بـدون انتشـار اگهی دیگـری عملیات اجرائـی طبق مقـررات علیه 

شـما تعقیـب خواهد شـد.
رییس اداره ثبت اسنادو امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری اسفیچی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :۱39۸۰۴۰۱9۰63۰۰۰52.۱
بـه  عبـاس   فرزنـد  مهـدی حجـت  اقـای  بـه  بدینوسـیله 
کاسـه  پرونـده  بدهـکار   3۰5۰۰91363 ملـی  شـماره 
1398۰۴۰19۰63۰۰۰52.1 کـه برابـر گزارش مامور اباغ شـناخته 
نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد که برابـر قـرار داد بانکی شـماره 
273111۰56۴12۰11 بیـن شـما و بانـک اقتصـاد نویـن رفسـنجان مبلـغ 
912.179.2۰۰ لاير بدهـکار و از تاریـخ 1397.12.19 روزانـه مبلـغ 5۰7.66۰ 
لاير به بدهی شـما افزوده می گردد که براثر عدم پرداخت وجه بسـتانکار 
درخواسـت صدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادر و 
بـه کاسـه بایگانـی 98۰۰۰53 در این اجراءمطرح می باشـد لـذا طبق ماده 
18 ائین نامه اجرائی مفاد اسـناد بشـما اباغ می گردد از تاریخ انتشـار این 
اگهـی کـه تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبـت در روزنامه 
چـاپ و منتشـر مـی گـردد ظرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخت بدهی 
خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار اگهـی دیگـری عملیات 

اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیب خواهد شـد.
رییس اداره ثبت اسنادو امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری اسفیچی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :۱39۸۰۴۰۱9۰63۰۰۰۰2۸.۱
بـه  عبـاس   فرزنـد  مهـدی حجـت  اقـای  بـه  بدینوسـیله 
کاسـه  پرونـده  بدهـکار  ملـی3۰5۰۰91363   شـماره 
ابـاغ  مامـور  گـزارش  برابـر  کـه   1398۰۴۰19۰63۰۰۰۰28.1
شـناخته نگردیـده ایـد اباغ مـی گردد کـه برابر قـرار داد بانکی 
شـماره 273111۰۴7۰3218۴ بیـن شـما و بانـک اقتصـاد نوین رفسـنجان 
مبلـغ759.۴56.318لاير بدهـکار و از تاریـخ 1397.12.19 روزانـه مبلـغ 
۴16.666لاير بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گـردد کـه براثـر عـدم پرداخت 
وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات قانونی 
اجرائیه صادر و به کاسـه بایگانی98۰۰۰28  در این اجراءمطرح می باشـد 
لـذا طبـق مـاده 18 ائیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد بشـما اباغ مـی گردد 
از تاریـخ انتشـار ایـن اگهی کـه تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط 
یـک نوبـت در روزنامه چاپ و منتشـر می گردد ظرف مدت ده روز نسـبت 
بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر این صـورت بدون انتشـار اگهی 
دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد.
رییس اداره ثبت اسنادو امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری اسفیچی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :۱39۷۰۴۰۱9۰63۰۰۰۰۷۱6.۱
بـه  حسـین   فرزنـد  راد  نصیـری  امیـر  اقـای  بـه  بدینوسـیله 
کاسـه  پرونـده  بدهـکار  ملـی3۰51۴11۴77   شـماره 
ابـاغ  مامـور  گـزارش  برابـر  کـه   1397۰۴۰19۰63۰۰۰۰716.1
شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر قـرار داد بانکـی 
نویـن رفسـنجان  اقتصـاد  بانـک  بیـن شـما و  شـماره 27311۰۰113۴8322 
مبلـغ  روزانـه   1397.8.21 تاریـخ  از  و  بدهـکار  مبلـغ۴3۴.59۴.175لاير 
2۴1.915لاير بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گـردد کـه براثر عـدم پرداخـت وجه 
بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پس از تشـریفات قانونـی اجرائیه 
صـادر و بـه کاسـه بایگانـی97۰۰7۴۰  در ایـن اجراءمطـرح مـی باشـد لذا طبق 
مـاده 18 ائیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد بشـما اباغ مـی گردد از تاریخ انتشـار 
ایـن اگهـی کـه تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبـت در روزنامه 
چـاپ و منتشـر مـی گردد ظـرف مدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهی خود 
اقـدام و در غیـر ایـن صورت بدون انتشـار اگهـی دیگری عملیـات اجرائی طبق 

مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد.
رییس اداره ثبت اسنادو امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری اسفیچی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :۱39۸۰۴۰۱9۰63۰۰۰۰23.۱
اسـدهللا   فرزنـد  مقـدم  بیگـی  حسـن  اقـای  بـه  بدینوسـیله 
کاسـه  پرونـده  بدهـکار  ملـی3۰5167631۴   شـماره  بـه 
1398۰۴۰19۰63۰۰۰۰23.1 کـه برابـر گـزارش مامـور ابـاغ شـناخته 
نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر قـرار داد بانکـی شـماره 
مبلـغ  رفسـنجان  نویـن  اقتصـاد  بانـک  و  بیـن شـما   27311۰۰25۰18۴513
86۰.6۴6.115لاير بدهـکار و از تاریـخ 1397.11.8 روزانـه مبلغ ۴72.222لاير به 
بدهـی شـما افزوده می گـردد که براثر عدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت 
صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بـه کاسـه 
بایگانـی98۰۰۰23  در ایـن اجراءمطـرح می باشـد لـذا طبق مـاده 18 ائین نامه 
اجرائـی مفاد اسـناد بشـما اباغ مـی گردد از تاریخ انتشـار این اگهـی که تاریخ 
ابـاغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامه چاپ و منتشـر می 
گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود اقـدام و در غیر این 
صـورت بـدون انتشـار اگهـی دیگـری عملیات اجرائـی طبق مقررات علیه شـما 

تعقیـب خواهد شـد.
رییس اداره ثبت اسنادو امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری اسفیچی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :۱39۸۰۴۰۱9۰63۰۰۰۰3۱.۱
نعمـت  فرزنـد  رحیمـی  افشـین  اقـای  بـه  بدینوسـیله 
پرونـده کاسـه  بدهـکار  بـه شـماره ملـی3۰521۰9561   هللا  
ابـاغ  مامـور  گـزارش  برابـر  کـه   1398۰۴۰19۰63۰۰۰۰31.1
شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ می گـردد که برابـر قـرار داد بانکی 
شـماره 273111۰31۰۴52۰3 بیـن شـما و بانـک اقتصـاد نویـن رفسـنجان 
مبلـغ  روزانـه   1397.11.8 تاریـخ  از  و  بدهـکار  مبلـغ68۰.892.۰۴2لاير 
333.333لاير بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گـردد کـه براثـر عـدم پرداخت 
وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده پـس از تشـریفات قانونی 
اجرائیه صادر و به کاسـه بایگانی98۰۰۰31  در این اجراءمطرح می باشـد لذا 
طبـق مـاده 18 ائیـن نامه اجرائی مفاد اسـناد بشـما اباغ می گـردد از تاریخ 
انتشـار ایـن اگهـی که تاریـخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یک نوبت 
در روزنامـه چـاپ و منتشـر مـی گردد ظرف مـدت ده روز نسـبت به پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام و در غیر این صورت بدون انتشـار اگهـی دیگری عملیات 

اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد.
رییس اداره ثبت اسنادو امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری اسفیچی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :۱39۸۰۴۰۱9۰63۰۰۰۰2۰.۱
فرزنـد  بیـاض  رحیمـی  الـه  نعمـت  اقـای  بـه  بدینوسـیله 
غامحسـین  بـه شـماره ملـی5۴299361۴6  بدهـکار پرونـده 
کاسـه 1398۰۴۰19۰63۰۰۰۰2۰.1 کـه برابـر گـزارش مامـور ابـاغ 
شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر قـرار داد بانکی 
نویـن رفسـنجان  اقتصـاد  بانـک  و  بیـن شـما  شـماره 273111۰565۰6731 
مبلـغ  روزانـه   1397.11.8 تاریـخ  از  و  بدهـکار  مبلـغ572.887.۴28لاير 
388.888لاير بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گردد کـه براثر عـدم پرداخت وجه 
بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پس از تشـریفات قانونـی اجرائیه 
صـادر و بـه کاسـه بایگانـی98۰۰۰2۰  در ایـن اجراءمطـرح مـی باشـد لـذا طبق 
مـاده 18 ائیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد بشـما اباغ مـی گردد از تاریخ انتشـار 
ایـن اگهـی کـه تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبـت در روزنامه 
چـاپ و منتشـر مـی گردد ظـرف مدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهی خود 
اقـدام و در غیـر ایـن صورت بدون انتشـار اگهـی دیگری عملیـات اجرائی طبق 

مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد.
رییس اداره ثبت اسنادو امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری اسفیچی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :۱39۷۰۴۰۱9۰63۰۰۰۴96.۱
فرزنـد  ابـادی  داود  جدیـدی  محمـد  اقـای  بـه  بدینوسـیله 
پرونـده  بدهـکار  ملـی5۴2988۰159   شـماره  بـه  حبیـب  
کاسـه 1397۰۴۰19۰63۰۰۰۴96.1 کـه برابـر گـزارش مامـور ابـاغ 
شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر قـرار داد بانکی 
رفسـنجان  نویـن  اقتصـاد  بانـک  و  بیـن شـما  شـماره 27311۰۰۴۴519۰6۴ 
مبلـغ  روزانـه   1397.1.2۰ تاریـخ  از  و  بدهـکار  مبلـغ965.157.238لاير 
۴72.222لاير بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گـردد که براثـر عـدم پرداخت وجه 
بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پس از تشـریفات قانونـی اجرائیه 
صـادر و بـه کاسـه بایگانـی98۰۰۰515  در ایـن اجراءمطـرح می باشـد لذا طبق 
مـاده 18 ائیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد بشـما اباغ مـی گردد از تاریخ انتشـار 
ایـن اگهـی کـه تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبـت در روزنامه 
چـاپ و منتشـر مـی گردد ظـرف مدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهی خود 
اقـدام و در غیـر ایـن صورت بدون انتشـار اگهـی دیگری عملیـات اجرائی طبق 

مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد.
رییس اداره ثبت اسنادو امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری اسفیچی

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

 ملک جیرفت
هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی اصاحـی  موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی 
اصاحـی  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمان  و 
شـماره13986۰319۰1۴۰۰۰8۰6 -98/۰2/28 هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای رضـا شـیروانی فرزنـد عبـاس بشـماره 
یـک  درششـدانگ  ازجیرفـت  شناسـنامه 1723صـادره 
قطعـه بـاغ بـه مسـاحت1۰779/22 مترمربـع پـاک 8 
فرعـی از516- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک - 
فرعـی از516- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی ده پیش 
سـفلی جیرفـت بخـش۴5 کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای لطفعلـی شـاهرخی محـرز گردیده اسـت.

لـذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب دریـک نوبت به آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـارآگهی بـه مـدت یک مـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض 
طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:98/۰5/۰1
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :2۱۰

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

 ملک جیرفت
هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه 
رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمان  و  واراضـی 
شـماره13956۰319۰1۴۰۰8679 -95/۰7/18 هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای محمـد رضـا حاجبـی فرزنـد غامرضـا 
بشـماره شناسـنامه 6۰ صـادره ازجیرفـت درششـدانگ 
پـاک  مسـاحت2۴9مترمربع  بـه  خانـه  بـاب  یـک 
7887- فرعـی از57۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
از پـاک12۰9 - فرعـی از57۴- اصلـی قطعـه دوواقـع 
دراراضـی جیرفـت بخش۴5 کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی خانـم مریم امیر محمـدی محرز گردیده اسـت.

لـذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 
15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت 
نوبـت  انتشـار  الـف :2۰8تاریـخ  . م  صـادر خواهدشـد 
 -98/۰5/15 دوم:  نوبـت  انتشـار  تاریـخ  اول:98/۰5/۰1- 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ملک رودبار جنوب 
هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی آگهـی 
موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی برابـر رأی شـماره 13986۰319۰79۰۰۰257 مـورخ 
98/۰۴/18 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکليـف 
وضعیت ثبتی اراضی  و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک رودبـار جنـوب 
تصرفـات  مالکانـه بامعـارض  متقاضی دولـت جمهوری 
اسـامی ایـران بـه نمایندگـی وزارت آمـوزش و پـرورش 
در ششـدانگ سـاختمان مدرسـه فرهنگیـان و هـدف بـه 
مسـاحت 61۴6 مترمربع پاک 153۰ فرعی از 188 اصلی 
مفـروز و مجـری شـده از پـاک  188 - اصلـی قطعـه 
سـه بخـش 6۴ کرمـان واقـع در رودبـار جنـوب - خیابان 
فرهنگیـان خریـداری از مالک رسـمی  آقای محمد مهدی 
؛مهسـامهیمی و خانـم فاطمـه بیگ مـرادی ورثـه مرحوم 
عبدالمهـدی مهیمـی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراضـی 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق 
مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. .تاريخ انتشـار 
نویـت اول : 98/5/1     تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :98/5/15
علی رحمانی خالص رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان رودبار جنوب- م الف :6۴6

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

ملک عنبر اباد
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان 
فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره13986۰319۰91۰۰۰351 
-98/۰۴/16 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  واحـد   در  مسـتقر  رسـمی 
شـهرعنبراباد تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای 
ابوذرمائی سـاردوئی فرزند ابوالقاسـم بشـماره شناسـنامه 
3۰2۰۰165۰9صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یک باب خانه 
بـه مسـاحت1236/66 مترمربـع پـاک - فرعـی از۴9- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از۴9- 
اصلـی قطعـه یک واقـع دراراضـی عنبرآباد محمـد آباد بی 
بـی شـهری بخش۴5 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای عبـاس امیـری محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 
ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت 
اول:98/۰5/۰1- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/۰5/15– م 

الـف :197
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک عنبرآباد 

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین  تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی 
و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره13986۰319۰1۴۰۰1۰52 -98/۰2/11 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای محمد حاتمی  فرزند  فرج هللا بشـماره 
شناسـنامه  1 صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه  به مسـاحت ۴27 متـر مربع پـاک - فرعی از 
1 - اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 12  - فرعـی از 1- اصلـی قطعـه یـک واقع دراراضـی کلرود محمد 
ابـاد مسـکون جبالبـارز جیرفت بخـش 3۴ کرمان خریداری از مالک رسـمی اقای   الب ارسـان طیاری محرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15 روزآگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد . م الـف : 233  تاریخ 

انتشـار نوبت اول:98/۰5/۰1- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/۰5/15
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – شهرستان جیرفت

حصر وراثت
ــنامه    ــماره شناسناس ــه ش ــتانک ب ــری نیس ــا قدی غالمرض
ــده  ــه پرون ــه کالس ــی ب ــت تقدیم ــق دادخواس 1493 مطاب
224/6/98از ایــن شــعبه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فالمــرز 

ــتانک ــری نیس قدی
تاریــخ98/4/19   در    115 شناســنامه      شــماره  بــه 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن 

ــه: ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
ــتانک ش ش 1493 ت ت 1352  ــری نیس ــا قدی غالمرض

ص کــن فرزنــد پســر  متوفــی
ابولفضــل قدیــری نیســتانک ش ش  310 ت ت1357 ص 

از تهــران   فرزنــد پســر متوفــی
ــران  ــی ش ش 427 ت ت1337 ص ازته ــان کل ــود ن مول

همســر متوفــی
نادیــا قدیــری نیســتانک  ش ش 4900068101 ت ت 1369 

ص از تهــران فرزنــد دخترمتوفی
ــتانک ش ش 9824 ت ت1363 ص  ــری نیس ــی قدی عل

از کــرج متوفــی
و مرحــوم ورثــه دیگــری نــدارد اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی، درخواســت مزبــور را باســتناد مــاده 361 قانــون 
ــا هــر  ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور حســبی در ی ام
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او 
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن 
ــد  ــادر خواه ــوط ص ــی مرب ــم دارد و اال گواه ــعبه تقدی ش

شــد.ف/28
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس  م الف/809 
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

مدیرعامل شرکت برق ایالم خبر داد:موج گرما در راه ایالم
مدیرعامل شرکت برق ایام با اشاره به اینکه موج گرما در راه ایام است، گفت: شهروندان استان مصرف خود را مدیریت 

کنند.هادی شیرخانی اظهار دداشت: با عنایت به اعام کارشناسان هواشناسی طی روزهای آینده موج گرما استان ایام را در بر 
خواهد گرفت و با استقرار گرما، احتمال استفاده طوالنی از وسایل خنک کننده از سوی مردم افزایش خواهد یافت و در نهایت 

منجر به افزایش مصرف انرژی برق در استان ایام خواهد شد.

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــن  ــزار و3۰۰ ت ــون 15 ه ــت:  تاکن ــاه  گف ــتان  کرمانش اس
کلــزا توســط مراکــز خریــد از کشــاورزان اســتان کرمانشــاه 

ــداری شــده اســت .  خری
)شــیوا  مــا  پیــام  روزنامــه  نــگار  خبــر  بــه گــزارش 
ــاد  ــازمان جه ــی س ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــیرزادی( ب ش
کشــاورزی اســتان کرمانشــاه، دکتــر ســید افشــین صفــوی 
ــزا اســتان کرمانشــاه  طــی گزارشــی ســطح زیــر کشــت کل
ــای  ــارش ه ــود و افزود:ب ــام نم ــار اع ــزار و ۴۰۰هکت را 1۰ه
فــراوان اســفند و فروردیــن مــاه و کاهــش فرصــت زمانــی 
و  ســال  ابتــدای  ســیل  ،خســارت  شــیمیایی  مبــارزه 
ــاه  ــوا در اردیبهشــت م ــش از حــد ه ــی بی خشــکی و گرم
ــزا در ســطح  باعــث شــد شــاهد خســارت آفــت ســنک کل
مــزارع اســتان و ســایر اســتانهای زاگــرس نشــین و حتــی 
ــم  ــی رغ ــه عل ــیم ک ــز باش ــور نی ــمالی کش ــتانهای ش اس
مبــارزه شــیمیایی صــورت گرفتــه ،ایــن محدودیتهــا نقــش 

ــت .  ــده داش ــزا برعه ــرد کل ــش عملک ــی در کاه مهم
وی ســطح سمپاشــی شــیمیایی مــزارع علیــه آفــت ســنک 
کلــزا را 78۰۰ هکتــار اعــام کــرد و گفــت: کشــاورزان اســتان 
بــا توصیــه هــای کارشناســان مراکــز جهــاد کشــاورزی از 2 
ــت  ــه آف ــزارع خــود علی ــه سمپاشــی م ــار نســبت ب ــا 6ب ت

ســنک کلــزا اقــدام نمــوده انــد . 
ــت و  ــن آف ــا چرخــه زندگــی ای ــاط ب ــوی در ارتب ــر صف دکت
اثــرات آن بــر ســایر مــزارع یــادآور شــد: ایــن آفــت تــا قبــل 
از ســال 97-98 چنــدان خســارت قابــل توجهــی نداشــته 
اســت و بیشــتر خســارت ناشــی از آفــت شــته مومــی کلــزا 
بــود، امــا طــی ســال زراعــی جــاری شــرایط آب و هوایــی 
غــرب کشــور باعــث افزایــش تراکــم ایــن آفــت در ســطح 
ــن  ــا ای ــزارع شــد و در حــال حاضــر در ســایر کشــت ه م

آفــت کامــا در حــال کنتــرل اســت . 
ــوص  ــری در خص ــار خب ــا انتش ــاط ب ــوی در اتب ــر صف دکت
خارجــی  ارقــام  کلزاهــای  بــه  آفــت  ایــن  خســارت 
ــه مــزارع ربطــی  خاطرنشــان کــرد: هجــوم آفــت ســنک ب
بــه بــذور نداشــته و بــذور خارجــی وارد شــده از مرغوبتریــن 
بــذور بــه حســاب مــی آینــد و تحــت نظــارت کارشناســان 
امــر وارد شــده انــد و آفــت مذکــور بــه مــزارع کلــزای ارقــام  

ــت .  ــوده اس ــارت وارد نم ــی خس ــام خارج ــی و ارق ایران
ــس از  ــزا کار پ ــاورزان کل ــود کش ــه نم ــان توصی وی در پای
پایــان امــر برداشــت بــرای مبــارزه فیزیکــی بــا ایــن آفــت 

ــد. ــه شــخم عمیــق مــزارع خــود اقــدام نماین نســبت ب

 – راور   – چتــرود  بزرگــراه  تکمیــل  بــرای 
دیهــوک 35۰۰ میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز 

ــت. اس
بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــاع رســانی 
اســتان کرمــان  شهرســازی  و  راه  اداره کل 
ــر  ــن خب ــام ای ــا اع ــوردی ب ــدی بل محمدمه
از محــور چتــرود –  188 کیلومتــر  گفــت: 
راور – دیهــوک در ایــن اســتان قــرار دارد کــه 
تــا کنــون 56 کیلومتــر آن دو بانــده شــده 

اســت.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان کرمــان 
نیــز  ایــن محــور  از  1۰2 کیلومتــر  افــزود: 
ــط  ــور متوس ــه ط ــت و ب ــاخت اس ــت س دس

دارد. فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد   7۴
ــارد  ــون 1۴۰۰ میلی ــا کن ــرد: ت ــح ک وی تصری
ریــال بــرای دو بانــده ســازی محــور چتــرود 

ــه شــده اســت. ــوک هزین – راور – دیه
محمدمهــدی بلــوردی حجــم بــاالی ســفرهای 

ــان و  ــتان خراس ــه اس ــیاحتی ب ــی و س زیارت
شــمال شــرق کشــور، و همچنیــن میــزان 
ــار و محصــوالت  ــوه، تره ب ــاالی صــادرات می ب
دالیــل  از  را  منطقــه  ایــن  بــه  کشــاورزی 
اهمیــت اجــرای پــروژه دو بانــده ســازی 
ــمرد. ــوک برش ــرود – راور – دیه ــور چت مح

گفتنــی اســت در حــال حاضــر ۴۰6 کیلومتــر 
بزرگــراه در اســتان کرمــان در دســت ســاخت 

اســت.
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حدود 95 درصد جمعیت 
روستایی مازندران از 

راه های آسفالته برخوردارند
سرپرسـت معاونـت فنـی و نظـارت اداره 
کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
مازنـدران عنـوان نمـود: حـدود 95 درصد 
جمعیـت روسـتایی مازنـدران از راههـای 

آسـفالته برخـوردار می باشـند.
حسـن جهانیان ضمن اعـام این مطلب 
اظهار داشـت : راهها و مسیرهای ارتباطی 
روسـتاها بعنوان شـریان های حیاتی كه 
موجب ارتباط روسـتاها با شهرها و مراكز 
عمـده اقتصـادی ، اجتماعـی و ... بـوده ، 
نقـش و جایـگاه ویـژه ای در امر توسـعه 

اقتصادی دارا می باشـند.
وی ادامـه داد : مازندران به دلیل شـرایط 
خـاص منطقه ای ، تعدد روسـتاها در آن 
زیـاد بـوده ، از ایـن رو راه هـای ارتباطـی 
بـا مراكـز شـهرها دارای  ایـن روسـتاها 

اهمیـت خاصـی می باشـد. 
جهانیان اظهار داشـت : خوشـبختانه این 
اداره کل در طـول سـال اقدامات گسـترده 
ای را در زمینه ایمن سـازی و بهسازی راه 
های روسـتایی در اسـتان در دسـت اجرا 
داشـته كـه امیدواریـم ایـن تـاش ها با 
همیـاری و تعامل همه مسـؤلین محترم 
اسـتانی بـه بـار بنشـیند تـا بـه فضـل 
خداونـد شـاهد ایجاد راه های دسترسـی 
ایمـن و مناسـب بـرای روسـتاییان عزیز 

باشیم.
نظـارت  و  فنـی  معاونـت  سرپرسـت 
ای  جـاده  نقـل  و  حمـل  و  راهـداری 
هـای  راه  مشـکات  بـه  مازنـدران 
روسـتایی در مازندران اشـاره و تصریح 
در  اسـتان  ایـن  گیـری  قـرار   : نمـود 
رویـه  عمـر   ، جـوی  نـزوالت  معـرض 
آسـفالتی را کاهـش  می دهـد ، از این 
رو بـا توجـه بـه تـردد باالی جـاده های 
روسـتایی هزینـه هـای نگهـداری ایـن 

باالسـت. محورهـا 
وی در ادامـه گفت : حـدود 15۰۰ کیلومتر 
راه آسـفالته روسـتایی بـا عمـر بـاالی 15 
سـال در اسـتان وجـود داشـته کـه بـرای 
بهسـازی و روکـش آنهـا نیاز بـه اعتباری 
بالـغ بـر 525۰ میلیـارد ریـال می باشـد.

برداشت ١5 هزار و 3٠٠تن مازندران 
کلزا از سطح مزارع استان 

کرمانشاه

رنا
 ای

س:
عک

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب وفاضالب استان اصفهان :

ارا ئه خدمات 23 گانه به مردم از طریق 
اپلیکیشن همراه آبفا  اصفهان

رضـا رضایی در نشسـت مسـئوالن 
خودگـردان  مناطـق  مشـترکین 
اسـتان  وفاضـاب  آب  شـرکت 
 23 زودی  بـه  گفـت:  اصفهـان 
خدمـت شـرکت آب وفاضاب اعم 
،مشـاهده  انشـعابات  فـروش  از 
صورتحسـاب،پی  قبوض،مشـاهده 
کارکـرد  درخواسـتها،اعام  گیـری 
کنتـور، آمـوزش ، راهنمـا ،خدمات 
و  وانتقـادات  فـروش  از  پـس 
اپلیکیشـن  طریـق  از  پیشـنهادات 

مـی گیـرد. انجـام  آبفـا  همـراه 
وی بـه راه انـدازی در گاه جدیـد 
ازکـد  اسـتفاده  بـا  خدمـت  ارائـه 

دسـتوری USSD افـزود: شـرکت 
منظـور  بـه  اصفهـان  اسـتان  آبفـا 
بـه  مشـترکین  آسـان  دسترسـی 
حضـوری  غیـر  گاه  در  خدمـات، 
انـدازی  راه  زودی  بـه  را   USSD
مشـترکین  بطوریکـه  کنـد  مـی 

بـا گرفتـن کـد  می تواننـد   
آخریـن   **1515226655#
قبـض آب بهـاء را مشـاهده کننـد

و  مشـترکین  خدمـات  معـاون 
وفاضـاب  آب  شـرکت  درآمـد 
اسـتان اصفهـان بـه دیگـر خدمات 
اشـاره    ussd غیرحضـوری  درگاه 
سـاخت:از  نشـان  خاطـر  کـردو 

طریـق ایـن درگاه نیـز قبـض میان 
می شـود،  صـادر  بهـاء  ب  آ  دوره 
یافـت  در  و  لـوازم کاهنـده  خریـد 

شـود. مـی  انجـام  انشـعاب 
مسـئوالن  حضـور  در  رضایـی 
گـردان  خـود  مناطـق  مشـترکین 
بـه نقشـه راه معاونـت مشـترکین 
تصریـح  و  پرداخـت   98 سـال  در 
کرد:در سـال 98 معاونـت خدمات 
آب  شـرکت  درآمـد  و  مشـترکین 
راه   ، اصفهـان  اسـتان  وفاضـاب 
انـدازی همـراه آبفا، صـدور قبوض 
دسـتگاههای  خریـد   ، تجمعـی 
قبـض  جدید،حـذف  قرائـت 

انشـعابات،  پیمایـش   کاغـذی، 
ارزیابـی مکانیزه،راه انـدازی درگاه  
خدمـت  میـز  درگاه   ،  USSD
هوشـمند  اتیکـت  و  الکترونیکـی 
قـرار  نظـر  مـد  راه  نقشـه  بعنـوان 

 . اسـت  داده 
بـا  مشـترکین  همـکاری  بـه  وی 
اصفهـان  اسـتان  آبفـا  شـرکت 
آب  بهینـه  مصـرف  بـا  رابطـه  در 
پرداخـت و اظهـار داشـت:در چنـد 
بـه کمبـود  توجـه  بـا  اخیـر  سـال 
بـا  مـردم  اسـتان  در  آبـی  منابـع 
مصـرف بهینـه آب نهایـت همکاری 
فاضـاب  و  آب  شـرکت  بـا  را 
داشـتند . رضایـی بـا بیـان اینکـه 
مـردم  درصـد   9۰ اکنـون  هـم 
الگـوی مصـرف را رعایت مـی کنند 
افـزود: مردم بـا درک این مسـئله 
کـه دسترسـی پایدار به آب شـرب 
مسـتلزم مصـرف صحیح آن اسـت 
در چنـد سـال اخیـر سـعی کردنـد 
آب را بهینـه مصـرف کننـد بـه گونه 
ایـی کـه در حـال حاضـر 9۰ درصد 

مشـترکین در اصفهـان یـن ۰ تـا2۰ 
مترمکعـب آب در هـر مـاه مصـرف 
الگـوی  بـا  برابـر  کـه  کننـد  مـی 

اسـت. مصـرف 
علـی  بـن  دکتـر  نشسـت  ایـن  در 
رسـانی  برخـوار خدمـات  فرمانـدار 
قابـل  را  وفاضـاب  آب  شـرکت 
کـرد:  بیـان  و  دانسـت  تحسـین 
شـرکت  گذشـته  سـالهای  در 
بـه  توجـه  بـا  وفاضـاب  آب 
دسترسـی  در  کـه  محدودیتهایـی 
کافـی بـه منابـع آب داشـت امـا با 
ایـن وجود بـه خوبی توانسـت آب 

نمایـد تامیـن  را  مـردم  شـرب 
از  یکـی  را  مصـرف  مدیریـت  وی 
شـرب  آب  پایـدار  تامیـن  عوامـل 
مشـترکین برشـمرد و گفت:بـه نظر 
بهینـه  مصـرف  ترویـج  رسـد  مـی 
همچنـان  جامعـه  سـطح  در  آب 
در  تـا  باشـد  داشـته  تـداوم  بایـد 
هـر شـرایطی مـردم آب را صحیـح 
مصـرف کننـد حتـی اگـر بارندگـی 

باشـد. مطلـوب 

ته
نک

رضایـی در حضور مسـئوالن مشـترکین مناطق خود گردان 
بـه نقشـه راه معاونـت مشـترکین در سـال 98 پرداخت و 
تصریـح کـرد:در سـال 98 معاونـت خدمات مشـترکین و 
درآمـد شـرکت آب وفاضالب اسـتان اصفهـان ، راه اندازی 
همـراه آبفـا، صـدور قبـوض تجمعـی ، خرید دسـتگاههای 
قرائـت جدید،حـذف قبـض کاغـذی، پیمایش  انشـعابات، 
ارزیابـی مکانیـزه،راه انـدازی درگاه  USSD ، درگاه میـز 
خدمـت الکترونیکـی و اتیکت هوشـمند بعنوان نقشـه راه 

مد نظـر قرار داده اسـت . 
اسـتان  آبفـا  شـرکت  بـا  مشـترکین  همـکاری  بـه  وی 
اصفهـان در رابطـه بـا مصـرف بهینـه آب پرداخـت و اظهار 
داشـت:در چنـد سـال اخیر بـا توجه بـه کمبـود منابع آبی 
در اسـتان مـردم بـا مصـرف بهینـه آب نهایت همـکاری را 

بـا شـرکت آب و فاضـالب داشـتند . 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
و  یکبابخانــه  ششــدانگ  اختصاصــی  حــدود  تحدیــد 
محوطــه بــه مســاحت 285 متــر مربــع بــه شــماره فرعــی 
9996 مجــزی شــده از 330 از ســنگ اصلــی 8 واقــع 
ــه  ــات مالکان ــان تصرف ــه طــوال رود بخــش 28 گی در قری
آقــای موســی دانــش یــار فرزنــد علــی انتقالــی ملــک از 
مالــک رســمی آقــای نــور علــی کرمــی محــرز گردیــده لــذا 
بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام آقــای 
موســی دانــش یــار منتشــر و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن و 
صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود 
ــاعت 10  ــورخ 1398/06/03 راس س ــوف از م ــاک موص پ
صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه 
هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق 
ــی  ــند م ــته باش ــی داش ــوم واخواه ــک مرق ــی مل ارتفاق
ــدی ظــرف  ــس  تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری توانن
ــت  ــه ادراه ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــی روز اعت ــدت س م
ــد  ــذ نماین ــید اخ ــلیم و رس ــش تس ــاک تال ــناد و ام اس
و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــم دارد  ــه دادگاه محــل تقدی ــن اداره دادخواســت ب ــه ای ب
ــه  ــور و ارائ ــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزب در غی
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا 
ــراض  ــه اعت ــدون توجــه ب ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون نماین

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت عملی
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نور زاده    4599

حصر وراثت
شــماره  بــه  بدرلــو  هانیــه  خانــم 
ــه  ــی ب ــت تقدیم ــنامه174مطابق دادخواس شناسناس
کاســه پرونــده 227/6/98از ایــن شــعبه درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 

جهانشــاهلو علــی  شــادروان  کــه 
تاریــخ98/3/25   شناســنامه463در  شــماره  بــه 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه 

ــه: ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف حی
از  ص   1353 ت  ت   174 ش  ش  بدرلــو  هانیــه 

متوفــی همســر  خدابنــده 
ــاهلو ش ش 4901640089 ت ت1385  ــرا جهانش زه

ص از خــدا بنــده  فرزنــد دختــر متوفــی
مبینــا جهانشــاهلو ش ش 4901995081 ت ت1388 

ص از کــرج فرزنــد دختــر متوفــی
امینــه خلیفــه ش ش 111 ت ت 1330 ص از زنجــان 

ــادر متوفی م
ــام  ــا انج ــک ب ــدارد این ــری ن ــه دیگ ــوم ورث و مرح
ــور را باســتناد  تشــریفات مقدماتــی، درخواســت مزب
مــاده 361 قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم 
دارد و اال گواهــی مربــوط صــادر خواهــد شــد.ف/28
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس  
4629 م الف/804 
شورای حل اختالف

نشر آگهی
خواهان: محمد ضرابیان 

عنــوان  تحــت  دادخواســتی 
 005/005240 چــک  مطالبــه 
کرمــی  خوانده:هوشــنگ  علیــه 

قراقیــه 
تقدیــم شــورای حــل اختــاف 
حــوزه 7 نمــوده کــه پــس از ثبــت 
وقت رســیدگی مــورخ 98/7/8 از 
ــت  ــه عل ــن ب ســاعت 11/30 تعیی
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
از  مســتفاد  و  خواســت  در  و 
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در 
یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار 
ــس  ــده پ ــا خوان ــود ت ــی ش آگه
از نشــر آگهــی و اطــاع بــه دفتــر 
شــورا مراجعــه و ضمــن اعــام 
ــل خــود نســخه دوم  نشــانی کام
دادخواســت وضمایــم را در یافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــود  ــر ش ــیدگی حاظ رس
شماره پرونده :424/98/10

حوزه10شورای حل اختالف 
4630 شهرستان قدس  

م الف/806
شورای حل اختالف

بسمه تعالی
ــان  ــای 1- ایم ــه آق ــت دادرســی ب ــاغ وق اب

ــی  ــرین عظیم ــروی 2- نس خس
ــت  ــده 98-5-313          وق ــه پرون کاس
رســیدگی: روزچهارشــنبه 1398/6/6 ســاعت 

10/30
خواهــان / خوانــده/ خوانــدگان: خواهــان 
./خواندگان:ایمــان  پــور  ریحانــی  ریحانــه 

خســروی نســرین عظیمــی
میــزان  بــه  وجــه  خواســته:حواله 
25/000/000ریــال بــه انضمــام کلیــه خســارات 

نونــی قا
ــه  ــلیم دادگاه ب ــتی تس ــان دادخواس  خواه
شــورای حــل اختــاف نمــوده کــه وقــت 
رســیدگی آن بــه شــرح فــوق تعییــن شــده 
ــز  ــودن وبتجوی ــول المــکان ب ــت مجه ــه عل ب
ــب  ــی مرات ــی مدن ــون دادرس ــاده 73 قان م
ــد کثیرالنتشــار  ــت در یکــی از جرای ــک نوب ی
آگهــی شــود تــا خوانــده از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف یکمــاه خــود را بــه دفتــر شــعبه 
5 شــورای حــل اختــاف بخــش قــدس 
ــر اینصــورت متقضــی  ــد در غی ــی نمای معرف

ــد./ ــد ش ــاذ خواه اتخ
شورای حل اختالف شعبه 5 شهرستان قدس  

4631
م الف/808

شورای حل اختاف

نشر آگهی
خواهان: ذبیح هللا شاملو

عنــوان  تحــت  دادخواســتی 
وجــه  مطالبــه 

علیه خوانده:حسین شیر سوار 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش تقدی
حــوزه 7 نمــوده کــه پــس از 
ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 
98/5/23 از ســاعت 16 تعییــن 
المــکان  مجهــول  علــت  بــه 
بــودن خوانــده و در خواســت 
ــون  ــاده 73 قان ــتفاد از م و مس
ــب  ــی مرات ــن دادرســی مدن آیی
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
ــا  کثیــر االنتشــار آگهــی شــود ت
ــی و  ــس از نشــر آگه ــده پ خوان
اطــاع بــه دفتــر شــورا مراجعــه 
ــل  ــانی کام ــام نش ــن اع و ضم
ــت  ــخه دوم دادخواس ــود نس خ
وضمایــم را در یافــت و در وقــت 
مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 

ــود  ــر ش حاظ
شماره پرونده :

رحیمی مسئول حوزه7شورای 
حل اختالف شهرستان قدس  

4632
م الف/803

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قدس تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
ــای  ــی تقاض ــم ط ــد ابرهی ــک فرزن ــورا جعفرب ــم صف ــه خان ــه اینک نظرب
بــوارده شــماره  139885601050001497 مــورخ 1398/4/15 ارائــه دو بــرگ 
استشــهادیه فــرم دریافــت ســند مالکیــت المثنــی مصــدق شــده بشــماره 
 139802154292000812 یکتــا  شناســه  و   98/4/15-46591 تصدیــق 
ــند  ــت س ــی اس ــهرقدس مدع ــک ش ــماره ی ــمی ش ــناد رس ــر اس در دفت
ــاحت  ــکونی  بمس ــان مس ــتگاه اپارتم ــک دس ــک ی ــش دان ــت ش مالکی
52/73مترمربــع پــاک 1089 فرعــی از17 اصلــی مفــروز و مجــزی  
شــده از پــاک 539فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در میانجــوی کاوســیه 
ــک بشــماره  ــر الکترونی ــت دفت ــل ثب ــران ذی شــهرقدس بخــش  12  ته
139620301050001825 بــه نــام خانــم صفــورا جعفــر بــک ثبــت و 
ــلیم  ــادر و تس ــمارهچاپی 873817ص ــه ش ــی ب ــک برگ ــندمالکیت ت س
ــده و  ــود گردی ــوم مفق ــت نامعل ــوق بعل ــت ف ــند مالکی ــه س ــده ک گردی
ــه  ــب ب ــذا مرات ــوده اســت ل ــی نم ــت المثن تقاضــای صــدور ســند مالکی
اســتناد تبصــره یــک مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت 
آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه 
ــخ  ــد از تاری ــود میباش ــزذ خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــور ب ــاک مذک پ
ــند  ــه س ــا ضمیم ــودرا کتب ــراض خ ــدت ده روزه اعت ــرف م ــرآگهی ظ نش
معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمابــد در غیــر اینصــورت 
ــه صــدور ســند  پــس از انقضــای مــدت و نرســیدن واخواهــی نســبت ب
ــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد              4633 مالکیــت المثنــی طب
سعید هوشنگی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قدس م الف810

حصر وراثت
علیرضــا عباســی بــه شــماره شناسناســنامه   1520300131 
پرونــده  بــه کاســه  تقدیمــی  دادخواســت  مطابــق 
228/6/98از ایــن شــعبه درخواســت گواهــی حصــر 

وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان
حســن عباســی بــه شــماره شناســنامه     157  در 
ــی  ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ98/2/2  اقامت تاری
گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت به:
علیرضــا عباســی  ش ش 1520300131 ت ت 1373 ص 

میانــه کــن فرزنــد پســر  متوفــی
آســنا عباســی ش ش  310 ت ت1357 ص از تهــران   

ــی ــد پســر متوف فرزن
فاطمــه عباســی ش ش 1520652305 ت ت1384 ص 

ــد متوفــی ــه فرزن ازمیان
ــب عباســی  ش ش 1520576188 ت ت 1382 ص  زین

از میانــه فرزنــد دخترمتوفــی
ثریــا شــاهقلی قشــاقی ش ش 284 ت ت1352 ص از 

میانــه همســر متوفــی
انجــام  بــا  اینــک  نــدارد  دیگــری  ورثــه  مرحــوم  و 
تشــریفات مقدماتــی، درخواســت مزبــور را باســتناد مــاده 
ــی  ــی م ــت آگه ــک نوب ــبی در ی ــور حس ــون ام 361 قان
نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت 
یکمــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم دارد و اال گواهــی مربــوط 

ــد.ف/28 ــد ش ــادر خواه ص
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس  م الف/807 

4634

حصر وراثت
محســن بهــاری بــه شــماره شناسناســنامه   360 مطابــق 
ــده 149/6/98 از   ــه پرون ــه کاس ــی ب ــت تقدیم دادخواس
ــوده  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــعبه درخواس ــن ش ای
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد بهــاری 
ــخ98/3/7   ــنامه28در تاری ــماره شناس ــه ش ــرکندی ب س
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن 

ــه: ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب الف
محســن بهــاری   ش ش 360ت ت 1362  ص شــهریار 

فرزنــد پســر  متوفــی
مصطفــی بهــاری ســرکندی   ش ش  4599 ت 1366 ص 

از تهــران فرزنــد پســر متوفی
مریــم بهــاری ســرکندی ش ش 6380ت ت1358 ص 

ــی ــران فرزنددخترمتوف ازته
ــرکندی    ش ش 97717ت ت 1356  ــاری س ــد به مجی

ص تبریــز از فرزنــد پســر متوفــی
رخشــنده رجــب زاده مقــدم   ش ش45 ت ت1337 ص 

شبســتر همســر متوفــی
انجــام  بــا  اینــک  نــدارد  دیگــری  ورثــه  مرحــوم  و 
تشــریفات مقدماتــی، درخواســت مزبــور را باســتناد مــاده 
ــی  ــی م ــت آگه ــک نوب ــبی در ی ــور حس ــون ام 361 قان
نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت 
یکمــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم دارد و اال گواهــی مربــوط 

ــد.ف/28 ــد ش ــادر خواه ص
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس  م الف/805 

4635

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
و  یکبابخانــه  ششــدانگ  اختصاصــی  حــدود  تحدیــد 
محوطــه بــه مســاحت 285 متــر مربــع بــه شــماره فرعــی 
9996 مجــزی شــده از 330 از ســنگ اصلــی 8 واقــع 
ــه  ــات مالکان ــان تصرف ــه طــوال رود بخــش 28 گی در قری
آقــای موســی دانــش یــار فرزنــد علــی انتقالــی ملــک از 
مالــک رســمی آقــای نــور علــی کرمــی محــرز گردیــده لــذا 
بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام آقــای 
موســی دانــش یــار منتشــر و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن و 
صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود 
ــاعت 10  ــورخ 1398/06/03 راس س ــوف از م ــاک موص پ
صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه 
هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق 
ــی  ــند م ــته باش ــی داش ــوم واخواه ــک مرق ــی مل ارتفاق
ــدی ظــرف  ــس  تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری توانن
ــت  ــه ادراه ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــی روز اعت ــدت س م
ــد  ــذ نماین ــید اخ ــلیم و رس ــش تس ــاک تال ــناد و ام اس
و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــم دارد  ــه دادگاه محــل تقدی ــن اداره دادخواســت ب ــه ای ب
ــه  ــور و ارائ ــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزب در غی
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا 
ــراض  ــه اعت ــدون توجــه ب ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون نماین

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت عملی
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نور زاده    4599

حصر وراثت
شــماره  بــه  بدرلــو  هانیــه  خانــم 
ــه  ــی ب ــت تقدیم ــنامه174مطابق دادخواس شناسناس
کاســه پرونــده 227/6/98از ایــن شــعبه درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 

جهانشــاهلو علــی  شــادروان  کــه 
تاریــخ98/3/25   شناســنامه463در  شــماره  بــه 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه 

ــه: ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف حی
از  ص   1353 ت  ت   174 ش  ش  بدرلــو  هانیــه 

متوفــی همســر  خدابنــده 
ــاهلو ش ش 4901640089 ت ت1385  ــرا جهانش زه

ص از خــدا بنــده  فرزنــد دختــر متوفــی
مبینــا جهانشــاهلو ش ش 4901995081 ت ت1388 

ص از کــرج فرزنــد دختــر متوفــی
امینــه خلیفــه ش ش 111 ت ت 1330 ص از زنجــان 

ــادر متوفی م
ــام  ــا انج ــک ب ــدارد این ــری ن ــه دیگ ــوم ورث و مرح
ــور را باســتناد  تشــریفات مقدماتــی، درخواســت مزب
مــاده 361 قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم 
دارد و اال گواهــی مربــوط صــادر خواهــد شــد.ف/28
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس  
4629 م الف/804 
شورای حل اختالف

نشر آگهی
خواهان: محمد ضرابیان 

عنــوان  تحــت  دادخواســتی 
 005/005240 چــک  مطالبــه 
کرمــی  خوانده:هوشــنگ  علیــه 

قراقیــه 
تقدیــم شــورای حــل اختــاف 
حــوزه 7 نمــوده کــه پــس از ثبــت 
وقت رســیدگی مــورخ 98/7/8 از 
ــت  ــه عل ــن ب ســاعت 11/30 تعیی
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
از  مســتفاد  و  خواســت  در  و 
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در 
یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار 
ــس  ــده پ ــا خوان ــود ت ــی ش آگه
از نشــر آگهــی و اطــاع بــه دفتــر 
شــورا مراجعــه و ضمــن اعــام 
ــل خــود نســخه دوم  نشــانی کام
دادخواســت وضمایــم را در یافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــود  ــر ش ــیدگی حاظ رس
شماره پرونده :424/98/10

حوزه10شورای حل اختالف 
4630 شهرستان قدس  

م الف/806
شورای حل اختالف

بسمه تعالی
ــان  ــای 1- ایم ــه آق ــت دادرســی ب ــاغ وق اب

ــی  ــرین عظیم ــروی 2- نس خس
ــت  ــده 98-5-313          وق ــه پرون کاس
رســیدگی: روزچهارشــنبه 1398/6/6 ســاعت 

10/30
خواهــان / خوانــده/ خوانــدگان: خواهــان 
./خواندگان:ایمــان  پــور  ریحانــی  ریحانــه 

خســروی نســرین عظیمــی
میــزان  بــه  وجــه  خواســته:حواله 
25/000/000ریــال بــه انضمــام کلیــه خســارات 

نونــی قا
ــه  ــلیم دادگاه ب ــتی تس ــان دادخواس  خواه
شــورای حــل اختــاف نمــوده کــه وقــت 
رســیدگی آن بــه شــرح فــوق تعییــن شــده 
ــز  ــودن وبتجوی ــول المــکان ب ــت مجه ــه عل ب
ــب  ــی مرات ــی مدن ــون دادرس ــاده 73 قان م
ــد کثیرالنتشــار  ــت در یکــی از جرای ــک نوب ی
آگهــی شــود تــا خوانــده از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف یکمــاه خــود را بــه دفتــر شــعبه 
5 شــورای حــل اختــاف بخــش قــدس 
ــر اینصــورت متقضــی  ــد در غی ــی نمای معرف

ــد./ ــد ش ــاذ خواه اتخ
شورای حل اختالف شعبه 5 شهرستان قدس  

4631
م الف/808

شورای حل اختاف

نشر آگهی
خواهان: ذبیح هللا شاملو

عنــوان  تحــت  دادخواســتی 
وجــه  مطالبــه 

علیه خوانده:حسین شیر سوار 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش تقدی
حــوزه 7 نمــوده کــه پــس از 
ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 
98/5/23 از ســاعت 16 تعییــن 
المــکان  مجهــول  علــت  بــه 
بــودن خوانــده و در خواســت 
ــون  ــاده 73 قان ــتفاد از م و مس
ــب  ــی مرات ــن دادرســی مدن آیی
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
ــا  کثیــر االنتشــار آگهــی شــود ت
ــی و  ــس از نشــر آگه ــده پ خوان
اطــاع بــه دفتــر شــورا مراجعــه 
ــل  ــانی کام ــام نش ــن اع و ضم
ــت  ــخه دوم دادخواس ــود نس خ
وضمایــم را در یافــت و در وقــت 
مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 

ــود  ــر ش حاظ
شماره پرونده :

رحیمی مسئول حوزه7شورای 
حل اختالف شهرستان قدس  

4632
م الف/803

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قدس تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
ــای  ــی تقاض ــم ط ــد ابرهی ــک فرزن ــورا جعفرب ــم صف ــه خان ــه اینک نظرب
بــوارده شــماره  139885601050001497 مــورخ 1398/4/15 ارائــه دو بــرگ 
استشــهادیه فــرم دریافــت ســند مالکیــت المثنــی مصــدق شــده بشــماره 
 139802154292000812 یکتــا  شناســه  و   98/4/15-46591 تصدیــق 
ــند  ــت س ــی اس ــهرقدس مدع ــک ش ــماره ی ــمی ش ــناد رس ــر اس در دفت
ــاحت  ــکونی  بمس ــان مس ــتگاه اپارتم ــک دس ــک ی ــش دان ــت ش مالکی
52/73مترمربــع پــاک 1089 فرعــی از17 اصلــی مفــروز و مجــزی  
شــده از پــاک 539فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در میانجــوی کاوســیه 
ــک بشــماره  ــر الکترونی ــت دفت ــل ثب ــران ذی شــهرقدس بخــش  12  ته
139620301050001825 بــه نــام خانــم صفــورا جعفــر بــک ثبــت و 
ــلیم  ــادر و تس ــمارهچاپی 873817ص ــه ش ــی ب ــک برگ ــندمالکیت ت س
ــده و  ــود گردی ــوم مفق ــت نامعل ــوق بعل ــت ف ــند مالکی ــه س ــده ک گردی
ــه  ــب ب ــذا مرات ــوده اســت ل ــی نم ــت المثن تقاضــای صــدور ســند مالکی
اســتناد تبصــره یــک مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت 
آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه 
ــخ  ــد از تاری ــود میباش ــزذ خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــور ب ــاک مذک پ
ــند  ــه س ــا ضمیم ــودرا کتب ــراض خ ــدت ده روزه اعت ــرف م ــرآگهی ظ نش
معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمابــد در غیــر اینصــورت 
ــه صــدور ســند  پــس از انقضــای مــدت و نرســیدن واخواهــی نســبت ب
ــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد              4633 مالکیــت المثنــی طب
سعید هوشنگی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قدس م الف810

حصر وراثت
علیرضــا عباســی بــه شــماره شناسناســنامه   1520300131 
پرونــده  بــه کاســه  تقدیمــی  دادخواســت  مطابــق 
228/6/98از ایــن شــعبه درخواســت گواهــی حصــر 

وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان
حســن عباســی بــه شــماره شناســنامه     157  در 
ــی  ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ98/2/2  اقامت تاری
گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت به:
علیرضــا عباســی  ش ش 1520300131 ت ت 1373 ص 

میانــه کــن فرزنــد پســر  متوفــی
آســنا عباســی ش ش  310 ت ت1357 ص از تهــران   

ــی ــد پســر متوف فرزن
فاطمــه عباســی ش ش 1520652305 ت ت1384 ص 

ــد متوفــی ــه فرزن ازمیان
ــب عباســی  ش ش 1520576188 ت ت 1382 ص  زین

از میانــه فرزنــد دخترمتوفــی
ثریــا شــاهقلی قشــاقی ش ش 284 ت ت1352 ص از 

میانــه همســر متوفــی
انجــام  بــا  اینــک  نــدارد  دیگــری  ورثــه  مرحــوم  و 
تشــریفات مقدماتــی، درخواســت مزبــور را باســتناد مــاده 
ــی  ــی م ــت آگه ــک نوب ــبی در ی ــور حس ــون ام 361 قان
نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت 
یکمــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم دارد و اال گواهــی مربــوط 

ــد.ف/28 ــد ش ــادر خواه ص
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس  م الف/807 

4634

حصر وراثت
محســن بهــاری بــه شــماره شناسناســنامه   360 مطابــق 
ــده 149/6/98 از   ــه پرون ــه کاس ــی ب ــت تقدیم دادخواس
ــوده  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــعبه درخواس ــن ش ای
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد بهــاری 
ــخ98/3/7   ــنامه28در تاری ــماره شناس ــه ش ــرکندی ب س
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن 

ــه: ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب الف
محســن بهــاری   ش ش 360ت ت 1362  ص شــهریار 

فرزنــد پســر  متوفــی
مصطفــی بهــاری ســرکندی   ش ش  4599 ت 1366 ص 

از تهــران فرزنــد پســر متوفی
مریــم بهــاری ســرکندی ش ش 6380ت ت1358 ص 

ــی ــران فرزنددخترمتوف ازته
ــرکندی    ش ش 97717ت ت 1356  ــاری س ــد به مجی

ص تبریــز از فرزنــد پســر متوفــی
رخشــنده رجــب زاده مقــدم   ش ش45 ت ت1337 ص 

شبســتر همســر متوفــی
انجــام  بــا  اینــک  نــدارد  دیگــری  ورثــه  مرحــوم  و 
تشــریفات مقدماتــی، درخواســت مزبــور را باســتناد مــاده 
ــی  ــی م ــت آگه ــک نوب ــبی در ی ــور حس ــون ام 361 قان
نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت 
یکمــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم دارد و اال گواهــی مربــوط 

ــد.ف/28 ــد ش ــادر خواه ص
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس  م الف/805 
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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین  خبر داد
شرکت ۷2 درصدی افراد باالی 3٠ سال استان در طرح ملی فشار خون

معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان قزوین 
گفـت: بـا وجود پایان یافتن طرح ملی فشـار خون، مراکز 
سـامت آماده پذیرش بازماندگان از طرح برای شناسـایی 

این بیماری هسـتند.
حمید رضا نجاری در نشسـت خبری که به مناسـبت ارائه 
گزارشـی از وضعیت اجرای طرح بسـیج ملی کنترل فشار 
خـون در اسـتان در دانشـگاه علوم پزشـکی قزویـن برگزار 
شـد اظهار داشـت: اجرای طرح ملی بسـیج کنترل فشـار 
خـون از کارهـای ارزشـمندی اسـت کـه بـا تـاش گروهی 
محقـق شـد و نقـش رسـانه ها در آن تعییـن کننـده بـوده 
اسـت.وی بیـان کـرد: در سـامت مردم نیازمنـد حمایت و 
همراهـی همه دسـتگاه ها و رسـانه ها هسـتیم تـا بتوانیم 
اهـداف تعییـن شـده را اجرایـی کنیم و طـرح ملی کنترل 
فشـار خـون از کارهـای خوبـی اسـت کـه می توانـد هزینه 

درمـان را در ایـن عرصـه کاهش دهد.
نجـاری گفت: در دهه های گذشـته مهمتربن مشـکات ما 
در حـوزه بیماری هـای واگیر دار بود اما امـروز بیماری های 
غیرواگیـر مهمتـر اسـت و بـرای نمونـه فشـارخون ریشـه 
بیشـتر بیماریهاسـت و در حالـی که به راحتـی قابل انجام 
اسـت ولـی شـاید چـون مـردم اطـاع ندارنـد مراجعـه 

. نمی کنند
وی اظهارداشـت: ایـن طرح با هدف غربالگـری افراد باالی 
3۰ سـال بـرای جمعیـت 2۰ میلیـون نفری در کشـور اجرا 
شـده اسـت که در این میان حدود دو میلیون بیمار فشـار 
خـون شناسـایی و یـک میلیـون نفـر تحـت درمـان قـرار 
گرفته اند.معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی قزوین 

یادآورشـد: در کشـور 8۰ درصـد جمعیـت بـاالی 3۰ سـال 
بـه پایگاه هـا و مراکـز تعیین شـده از جمله ایسـتگاه های 
سـامت و بیمارسـتان ها، نیروی انتطامی، سـپاه، بسـیج، 
ادارات، بوسـتان ها، مراجعـه کردنـد و بیـش از 28 میلیون 

نفر فشـار خـون خود را گرفتتد و سـنجش شـدند.
نجـاری بیـان کـرد: در کشـور 8۰ درصد جمعیت بـاالی 3۰ 
سـال و در اسـتان 529 هزار نفر فشـار خونشان را سنجش 
کردنـد.وی اظهـار داشـت: 18۰ ایسـتگاه بـرای اجـرای این 
طـرح برپـا شـد و 882 نفـر از همـکاران دانشـگاه در ایـن 

طـرح ملی مشـارکت کردند.
معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان قزوین 
تصریح کرد: خوشـبختانه بیش از 72 درصد از افراد باالی 
3۰ سـال در اسـتان در طـرح ملـی فشـار خـون شـرکت 
کردنـد امـا بـا اطـاع رسـانی مناسـب می توانیـم شـرایط 
مراجعـه افـراد جـا مانـده را نیـز مهیـا کنیـم تا اگـر در این 
میان افرادی دچار بیماری فشـار خون هسـتند از طرح باز 

نمانند و شناسـایی شـوند.
پذیـرای  همچنـان  سـامت  مراکـز  در  گفـت:  نجـاری 
شـهروندان هسـتیم تـا غربالگـری بیمـاری فشـار خـون 

صـورت گیـرد و کسـی از پوشـش طـرح بـاز نمانـد.

همکاری 9 بیمارستان دولتی و 7 بیمارستان 
خصوصی در طرح ملی فشار خون

معاون درمان دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان قزوین هم 
گفـت: در اجـرای طـرح بسـیج ملـی کنتـرل فشـار خون 
تعـداد 9 بیمارسـتان دولتـی و 7 بیمارسـتان خصوصـی 
مشـارکت کردند و در بیمارسـتان ها از 23 هزار و 966 نفر 

آزمایش فشـارخون گرفته شـد.
امیرمحمـد کاظمـی فـر اضافـه کـرد: در هـر بیمارسـتان 
بـه طـور میانگیـن 15۰۰ نفر مراجعـه کردند که بیشـترین 
مراجعـه در بیمارسـتان های والیـت، مهـرگان و بوعلـی 

صـورت گرفـت.
کاظمـی فـر بیـان کـرد: افـرادی زیـادی هـم بـه صـورت 
داوطلبانـه در ایـن طرح مشـارکت کردند مانند پرسـتاران 

کـه ارزشـمند بود.

5۱ هزار نفر از مردم قزوین فشار خون باال دارند
مدیـر اجرایـی طـرح بسـیج ملـی کنترل فشـار خـون در 
قزویـن نیـز گفـت: 51 هـزار نفـر از جمعیـت بـاالی 3۰ 
سـال اسـتان معـادل 11 درصد بیماری فشـار خـون دارند 
کـه بـا حـذف نمکـدان از سـفره ها و تغذیه سـالم کنترل 

می شـود.
سـولماز فرخـزاد اظهـار داشـت: براسـاس آمارهـای بـه 
بـاالی 3۰  دسـت آمـده حـدود 26.۴ درصـد جمعیـت 
سـال در کشـور دچـار بیمـاری فشـار خون هسـتند که در 
اسـتان قزویـن این جمعیـت به 2۴.6 درصد می رسـد که 

پایین تـر از نـرم کشـوری اسـت.
وی بیـان کـرد: حـدود 56 درصـد مـردم از بیماری فشـار 
خـون خـود اطـاع دارند و به طـور میانگین از هـر دو نفر 
یـک نفـر از بیمـاری خـود مطلـع هسـتند کـه در اسـتان 
قزویـن ۴7 درصـد مردم از بیماری خـود خبر دارند و 53 
درصـد از آن بـی خبرنـد کـه اطـاع رسـانی در ایـن زمینه 
ضـروری اسـت تا از پیامدهای ناگـوار آن جلوگیری کنیم.

قدردانی از رسانه ها در انعکاس طرح ملی فشار خون
مدیـر روابـط عمومـی دانشـگاه علـوم پزشـکی قزویـن 
نیـز اظهـار داشـت: مشـارکت عمومـی، تقویـت همدلی و 
همراهـی دسـتگاه های اجرایـی، سـمن ها، شـهرداری ها، 
فرمانداریهـا در اجـرای موفـق این طرح موثـر بود و بیش 

از 5۰۰ هـزار نفـر سـنجش شـدند. 
محمدحسـین ارداقیـان گفت: این طـرح از 17 خرداد ماه 
آغـاز شـد و تا 15 تیرمـاه ادامه یافت و بـه دلیل بازماندن 
برخی از شـهروندان همچنان در پایگاهها و مراکز سـامت 
آمـاده پذیـرش مراجعـان هسـتیم تـا کسـی از پوشـش 

ایـن طرح مهـم بازنماند.
وی بـا تشـکر از همـکاری رسـانه های گروهـی اسـتان 
همچنیـن  و  طـرح  انعـکاس  در  رسـانه ها  از  گفـت: 
شـهرداری ها، فرمانداری هـا، مسـاجد و مـردم بـه دلیـل 

می کنیـم. قدردانـی  طـرح،  ایـن  در  مشـارکت 

اطالع رسانی
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 ســه شــنبه 1 مــرداد 1398     ســال پانزدهــم      شــماره پیاپــی 15۰2

سال گذشته در چنین روزی 

پیام ما به افزایش 1۰ درصدی اجاره 
خانه پرداخت.

گردش تهران قدیم 

|با نگاهی به تاریخ اجتماعی|
جمعه 11 مرداد صورت می گیرد.

گردشسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله دانشمند منتشر شد

شازده کوچولو
از 6مرداد تا اول شهریور در فرهنگسرا

 ابن سینا برگزار می شود.

نیوکاسل
در سینماهای کشور در حال اکران است.

گورخواب ها
 از دوم تا 25 مرداد در عمارت نوفل لوشاتو - 

سالن 1 برگزار می شود.

 روز شروع شد، آرام و گنگ، همه چیز زیر 
نور خورشید غرق در زیبایی، روز شروع 

شد، من فقط نگاه می کنم به آسمان زرد 
کم عمق

آسمان زرد کم عمق

فیلمنمایشنمایش دیالوگ

مگذار مطرب را دمی کز چنگ بنهد چنگ را
در آبگون ساغر فکن آن آب آتش رنگ را

جام صبوحی نوش کن قول مغنی گوش کن
درکش می و خاموش کن فرهنگ بی فرهنگ را

عامان کاالنعام را در کنج خلوت ره مده
اال ببزم عاشقان خوبان شوق شنگ را

ساقی می چون زنگ ده کائینٔه جان منست
باشد که بزداید دلم ز آئینه جان زنگ را

پر کن قدح تا رنگ زرق از خود فرو شویم به می
کز زهد ودلق نیلگون رنگی ندیدم رنگ را
آهنگ آن دارد دلم کز پرده بیرون اوفتد

مطرب گر این ره میزند گو پست گیر آهنگ را
فرهاد شورانگیز اگر در پای سنگی جان بداد
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خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

انتقال احمد شاه خردسال از 
سفارت روسیه به کاخ گلستان

ــاه  ــد ش ــلطان احم ــرداد 1288 س ــم م یك
از ســاختمان  نبــود  بیــش  كــه كودكــی 
زرگنــده  در  روســیه  ســفارت  تابســتانی 
قلهــك بــه كاخ گلســتان انتقــال یافــت. 
پــدرش، شــاه مخلــوع، تــا ایــن روز حاضــر 
نمــی شــد او را از خــود دور ســازد كــه 
ــت  ــا دول ــی ب ایلخــان قاجــار )پــس از تبان
روســیه( بــا یــك واحــد قــزاق بــه ســفارت 
روســیه رفــت و احمــد شــاه را كــه بــا پــدر 
متحصــن  آنجــا  در  خانــواده  اعضــای  و 

بودنــد بیــرون آورد. 
احمــد شــاه ســی ام تیــر 1293هجــری 
بــه ســن  رســیدن  از  پــس  خورشــیدی 
ــت  ــت وق ــرد و دول ــذاری ك ــی، تاجگ قانون
مراســم  هزینــه  تومــان  هــزار  یكصــد 
در  انگلســتان  بانــك  از  را  او  تاجگــذاری 
زمــان  آن  در  و  شــاهی،  )بانــك  تهــران 

واقــع در ضلــع شــرقی میــدان توپخانــه 
ـ ســاختمان فعلــی بانــك تجــارت( وام 

گرفتــه بــود.

احترام به جان باختگان 
تظاهرات 3۰ تیر

ــه  ــر مصــدق ك ــاه 1331 دکت ــرداد م اول م
بــا جانبــازی مــردم بــر شــاه و هوادارانــش 
پیــروز شــده بــود اعــام كــرد كــه بــه 
احتــرام مقتــوالن تظاهــرات سیاســی ســی 
ــازمانهای  ــرداد س ــردا - دوم م ــر، ف ام تی
دولتــی تعطیــل و پرچمهــا بــه حالــت نیــم 
ــن  ــد. وی همچنی ــد آم ــته در خواهن افراش
قــول داد كــه ترتیبــی خواهــد داد كــه 
اصــول  از  هیچیــك  نشــود  پــس  آن  از 
قانــون اساســی را نادیــده گرفــت و جهــت 
ــن  ــراد معی ــا اف ــرد و ی ــع ف ــن مناف تامی
ــت  ــه وصی ــت ك ــرد. وی گف ــور ك از آن عب
كــرده اســت كــه پــس از مــردن، او را 
ــه  ــر ب ــی ام تی ــوالن س ــور مقت ــار گ در كن

ــه  ــوالن ب ــن مقت ــپارند. او از ای ــاك بس خ
ــف  ــان برك ــه ج ــرد ك ــام ب ــانی ن ــام كس ن
ــت، آزادی  ــوق مل ــا از حق ــد ت ــاده بودن نه
و دمكراســی، قوانیــن وطــن، حاكمیــت 
ملــی و اســتقال كشــور دفــاع كننــد. آنــان 
جــان دادنــد و در خــون غلتیدنــد تــا اراده 

ــد. ــی بمان ــم باق ــتوار و حاك ــت اس مل
ــفند  ــدق در اس ــر مص ــوت دكت ــس از ف  پ
13۴5 و در حــال تبعیــد غیرقانونی،دولــت 
ــه  ــداد ك ــازه ن ــرد و اج ــه ك ــت مداخل وق
ــاه  ــر م ــوالن ســی ام تی ــتان مقت در گورس
ــع از  ــب مان ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــن ش دف
انجــام وصیــت یــك متوفــی شــد كــه 
عملــی مغایــر منــش ایرانــی اســت. دولــت 
وقــت همچنیــن اجــازه نــداد كــه مجلــس 
ختــم عمومــی بــرای دكتــر مصــدق برگــزار 
شــود، امــا نتوانســت مانــع شــود كــه 
بــه   13۴5 اســفند  در  ایرانــی  میلیونهــا 
عامــت عــزاداری، لبــاس ســیاه برتــن 

ــد. نكنن

وحشی بافت  
تا 2مرداد در پالری شلمان 

برپا است.
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ــاوی  ــف زاده ح ــد یوس ــر احم ــر اث ــه نف ــت و س ــاب آن بیس کت

ــش  ــط ارت ــه توس ــت ک ــان اس ــه نوجوان ــت و س ــرات بیس خاط

بعــث، در عملیــات بیــت المقــدس بــه اســارت درآمدنــد و 

ــاد  ــرای ایج ــان ب ــن نوجوان ــراق ســعی داشــت از ای ــور ع دیکتات

ــد. ــتفاده کن ــران اس ــه ای ــی علی ــگ روان جن

 137۰ ســال  دست  نوشــته  های  روی  از  ایــن کتــاب  نــگارش 

ــدی  ــای مه ــم مســتند آق ــن فیل احمــد یوســف زاده اســت و مت

محمــد  دکتــر  مصاحبــه ی  ســاعت  ها  حــاوی  کــه  جعفــری 

ــده  ــن رو، خوانن ــروه بیست وســه اســت، از ای ــراد گ ــا اف ــهبا ب ش

می  خوانــد  ایــن کتــاب  در  آنچــه  باشــد  مطمئــن  می  توانــد 

ــه  ــت از آنچ ــی اس ــه روایت ــت؛ بلک ــردازی نیس ــل و قصه  پ تخی

ایــن 23 نفــر دیــده و از ســر گذرانده  انــد.

در بخشــی از متن کتاب
 آن بیســت و سه نفر می خوانید:

ــه اســارت ختــم می شــد،  ــه جــز راهــی کــه ب همــۀ راه هــا، ب
یکــی بعــد از دیگــری بســته شــده بــود. تــن دادن به اســارت 
آخریــن راهــی اســت کــه یــک جنگجــو بــه آن می اندیشــد. 
تانک هــای  و  باشــد  خالــی  خشــاب هایت  وقتــی  امــا، 
ــا  ــام آن ه ــاده نظ ــند و پی ــرده باش ــره ات ک ــمن محاص دش
لولــۀ تفنگــش را بــه ســویت نشــانه رفتــه باشــد، تــن دادن 
ــوی  ــان ت ــل طوف ــه مث ــت ک ــری اس ــن فک ــارت اولی ــه اس ب

مغــزت می پیچــد و دیوانــه ات می کنــد.
ــمام  ــی دارد. استش ــس غریب ــک ح ــمن از نزدی ــدن دش دی
بــوی ادکلنــی کــه زده اســت، نحــوۀ لبــاس پوشــیدنش، طــرز 
ــش،  ــان گفت وگوی ــدا و زب ــن ص ــتش، ُت ــگ پوس ــگاه و رن ن
همــه و همــه بــه تــو می گوینــد کــه دشــمن در یــک قدمــی 
توســت؛ دشــمنی کــه همیشــه بــه او فکــر کــرده ای، دشــمنی 
کــه تــا آن لحظــه فقــط انفجــار تــوپ و خمپــاره اش را 
دیــده ای حــاال تفنگــش را از فاصلــۀ دو متــری بــه طــرف تــو 
گرفتــه اســت و از تــو می خواهــد دســت هایت را بــاال ببــری 

ــوی. ــلیم او بش و تس
ــه  ــن، ک ــن و حس ــمت م ــه س ــش را ب ــی تفنگ ــرباز عراق س
اکبــر را بــا خــود می بردیــم، گرفــت. دســتور داد اکبــر را 
ــود  ــده ب ــره ش ــرباز خی ــاندیم. س ــانیم. نش ــن بنش روی زمی
بــه مــن و داشــت قــد و قامتــم را نــگاه می کــرد. از نگاهــش 
معلــوم بــود دیــدن مــن برایــش غیــر منتظــره اســت. البــد او 
از ایرانی هــا تصویــر دیگــری در ذهــن داشــت و دیــدن مــن، 
ــی  ــر خیال ــا تصوی ــر و اســتخوانی، ب ــودم الغ ــی ب ــه نوجوان ک
ــه  ــاد ب ــمش افت ــد. چش ــر ش ــت. نزدیکت ــی نداش او همخوان
ســربند ســبز »یــا زهــرا« کــه بســته بــودم روی کاه آهنــی ام. 
ــردم.  ــم. ک ــازش کن ــه تلخــی خواســت ب ــت. ب غیظــش گرف

ــر شــد. ســرباز نزدیکت
ــی  ــی چیزهای ــه عرب ــود از ترحــم. داشــت ب ــر ب  نگاهــش پ
همــۀ  از  را  صغیــر«  »طفــل  معنــای  فقــط  می گفــت. 
ــوخته  ــن س ــال م ــه ح ــش ب ــدم. او دل ــش فهمی حرف های
ــید  ــم را بوس ــد و صورت ــک آم ــل نزدی ــن دلی ــه همی ــود. ب ب
ــرباز  ــده را س ــظ امیدوارکنن ــن لف ــم!« ای ــت: »هللا کری و گف
ــل  ــه شــب قب ــت ک ــن گف ــه م ــی ب ــی درســت همانجای عراق
ــه  ــف« و او ب ــودم »ال تخ ــه ب ــی گفت ــیر عراق ــه اس ــن ب م
زنــده مانــدن امیــدوار شــده بــود. روزگار چقــدر زود کار مــن 

ــود! ــرده ب ــران ک را جب

آن بیست و سه  نفر
یوسف احمدزاده

انتشارات سوره مهر
درباره کتاب:

 بی تو

 سرگردان تر از پژواکم

در کوه!

حمید مصدق

عکس نوشت

عکس: 
روزبه روزبهانی


