
نرخ ارز آزاد به نیمایی نزدیک شد

امسال ۱۲۰ هزار تن زیتون 
در کشور تولید می شود

بــا  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 

اشــاره بــه نزدیــک شــدن نــرخ 

ــت:  ــا گف ــه ارز نیم ــازار آزاد ب ارز ب

ــات برخــوردار اســت  ــازار ارز از ثب ب

از  ارز حاصــل  بازگشــت  رونــد  و 

ــه نشــانه  ــه ک ــود یافت صــادرات بهب

از  اقتصــادی  فعــاالن  اســتقبال 

ــت. ــر اس ــت های ارزی اخی  سیاس

بــه گــزارش ایســنا، در نشســت 

هــم اندیشــی رئیــس کل بانــک 

هیئــت  اعضــای  بــا  مرکــزی 

بازرگانــی،  اتاق هــای  رئیســه 

ایــران،  اصنــاف  و  تعــاون 

تاکیــد  بــا  همتــی  عبدالناصــر 

غیردولتــی  بخــش  اینکــه  بــر 

بــازوی توانمنــد اقتصــاد کشــور 

بانــک  کــرد:  تصریــح  اســت، 

را  خــود  تــاش  تمــام  مرکــزی 

ــاالن بخــش  ــع فع ــع موان ــرای رف ب

می گیــرد. کار  بــه   غیردولتــی 

بانــک  اینکــه  بیــان  بــا  همتــی 

مرکــزی در راســتای حفــظ تعــادل 

در  را  ارز  بــازار  کنتــرل  بازارهــا، 

دســتور کار دارد ابــراز امیــدواری 

کــرد بــا تــداوم آرامــش نســبی 

بیشــتر  رونــق  شــاهد  بازارهــا 

باشــیم. تولیــد 

افزایش تسهیالت پرداختی 
به تولید تا سقف ۳۰ هزار 

میلیارد تومان
مرکــزی،  بانــک  اعــام  طبــق 

در  بانــک  ایــن  کل  رئیــس 

درخواســت های  بــه  پاســخ 

فعــاالن اقتصــادی بخــش  هــای 

بــرای تأمیــن مالــی  غیردولتــی 

واحدهــای تولیــدی بــه تشــریح 

ــرای  ــزی ب ــک مرک ــای بان برنامه ه

ــای  ــه واحده ــی ب ــت نقدینگ هدای

ــک  ــدی پرداخــت و گفــت: بان تولی

واحدهــای  از  حمایــت  مرکــزی 

ــه  ــدی کوچــک و متوســط را ب تولی

می کنــد. پیگیــری  جــدی   طــور 

وی ادامــه داد: در همیــن راســتا 

ــود،  ــری از رک ــور جلوگی ــه منظ و ب

ــک مرکــزی  ــد بان برنامه هــای جدی

پــس از نظرخواهــی از کارشناســان 

پولــی کشــور در حــال تدوین اســت 

ــی  ــن مال ــرح تأمی ــب »ط و در قال

شــد. خواهــد  اجرایــی   مولــد« 

همتــی بــا اشــاره بــه اینکــه نظــام 

محدودیت هــای  علیرغــم  بانکــی 

ــواره پشــتیبان بخــش  موجــود هم

اســت،  بــوده  کشــور  تولیــد 

جــاری  ســال  در  کــرد:  تاکیــد 

بــه  تســهیات  پرداخــت  میــزان 

افزایــش  تولیــدی  بخش هــای 

خواهــد یافــت و تــا ســقف ۳۰ 

ــه  ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ه

»SME« هــا اختصــاص خواهــد 

یافــت.

ــاد کشــاورزی  ــون وزارت جه مجــری طــرح زیت

ســال  در  زیتــون  تولیــد  کــرد  پیش بینــی 

ــد. ــن برس ــزار ت ــه ۱۲۰ ه ــی ۹۸ ب زراع

بــه گــزارش ایلنــا و بــه نقــل از  پایــگاه اطــاع 

رســانی وزارت جهــاد کشــاورزی بــه نقــل از 

ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــر ب ــت هللا پریچه ــا، رحم ایان

بــرای  زیتــون  تولیــد  می شــود  پیش بینــی 

ســال زراعــی ۹۸ بــه ۱۲۰ هــزار تــن برســد، 

گفــت: براســاس مطالعــات انجــام شــده بــرای 

گســترش باغــات زیتــون ۶۰۰ هــزار هکتــار کــه 

ــد، شناســایی  اســتعداد و پتانســیل الزم را دارن

شــده اســت.

ــه  ــان برنام ــا پای ــه ت ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب

ــار ســطح زیرکشــت  ــزار هکت ــز ۱۵ ه ششــم نی

خوشــبختانه  افــزود:  یابــد،  مــی  افزایــش 

داشــته ایم. پیشــرفت  برنامــه  اســاس   بــر 

دنبــال  بــه  کــه  ایــن  بیــان  بــا  پریچهــر 

ــن  ــد هســتیم، گفــت: ای ــردن تولی اقتصــادی ک

عمــل مســتلزم افزایــش عملکــرد در واحــد 

ســطح اســت.

ــه  ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب ــون ب مجــری طــرح زیت

در ســال گذشــته بیــش از دو هــزار هکتــار 

ــون انجــام  شــده اســت  توســعه در باغــات زیت

باغــداران  اســتقبال  خوشــبختانه  گفــت:   ،

ــن  ــت روغ ــه قیم ــه ب ــا توج ــوده و ب ــوب ب خ

افزایــش  بــه  گرایــش  باغــداران  زیتــون 

 عملکــرد در واحــد ســطح باغــات را دارنــد.

او بــا بیــان اینکــه هــدف اصلــی طــرح زیتــون 

ــن  ــرای تامی ــون ب ــن زیت ــد روغ ــش تولی افزای

ــه  ــت، ادام ــور اس ــی کش ــاز داخل ــی از نی بخش

داد: باغــات قدیمــی بــه صــورت ســنتی وجــود 

ــود  ــب، موج ــه مناس ــتن فاصل ــه نداش ــد ک دارن

نبــودن رقــم خــوب از مشــکات ایــن باغــات در 

ــت. ــان اس ــان و گی ــن، زنج ــتان های قزوی  اس

هــرس  ایــن کــه  بــر  تاکیــد  بــا  پریچهــر 

»بازجوان ســازی«، تغذیــه بــا عناصــر پرمصــرف 

از  بــا اســتفاده  ارقــام  و کم مصــرف، تغییــر 

پیونــد و سرشــاخه کاری از برنامــه هــای در 

دســت اقــدام اســت، افــزود: همچنیــن تغییــر 

ــن،  ــه سیســتم هــای نوی ــاری ب روش هــای آبی

ــرز،  ــای ه ــع علف ه ــاغ و دف ــف ب ــت ک مدیری

ــام  ــتفاده از ارق ــا اس ــد ب ــات جدی ــعه باغ توس

ــد  ــاال و درص ــرد ب ــا عملک ــی ب ــی و ایران خارج

بــاالی روغــن، تامیــن اعتبــار یارانــه نهــال بــرای 

توســعه باغ هــای جدیــد و یارانــه بــرای تجهیــز 

ســامانه های آبیــاری تحــت فشــار از جملــه 

برنامه هــای در دســت اقــدام اســت و بــرای هــر 

ــت. ــده اس ــه  ش ــر گرفت ــهمیه در نظ ــتان س  اس

در  تغییــرات  ایــن  کــه  ایــن  بیــان  بــا  او 

باغــدار  معیشــت  بهبــود  بــه  منجــر  نهایــت 

ــه  ــال ۱۳۷۲ برنام ــزود: از س ــد، اف ــد ش خواه

ملــی توســعه کشــت و پــرورش زیتــون  در 

کشــور آغــاز شــده و در ایــن ســال ســطح زیــر 

ــوده کــه امــروز  ــار ب کشــت ۴ هــزار و ۸۰۰ هکت

ــت ــیده اس ــار رس ــزار هکت ــش از ۹۲ ه ــه بی  ب

ــه در  ــن ک ــان ای ــا بی ــون ب ــرح زیت ــری ط مج

ســال ۷۲ تنهــا در ســه اســتان قزویــن زنجــان 

می شــده  کشــت  محصــول  ایــن  گیــان  و 

ــتان  ــر در ۲۶ اس ــال حاض ــت: در ح ــت، گف اس

می شــود. کشــت  محصــول  ایــن   کشــور 

ایــن  واردات  میــزان  خصــوص  در  پریچهــر 

ــون  ــرو زیت ــت: واردات کنس ــز گف ــول نی محص

بــه کشــور وجــود نــدارد، البتــه در روغــن زیتــون 

داخــل  در  نیــاز کشــور  دو ســوم  در حــدود 

ــه صــورت واردات اســت.  تولیــد و مابقــی آن ب

ــوص  ــان در خص ــون در پای ــرح زیت ــری ط مج

وضعیــت فــرآوری ایــن محصــول نیــز گفــت: در 

ــون  ــد روغن زیت ــه تولی ــال حاضــر ۴۲ کارخان ح

ــور  ــن در کش ــزار ت ــش از ۹۱ ه ــت بی ــا ظرفی ب

فعــال اســت.

موسیقی دانان جدی 
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ــه  ــات گرفت ــوارض و مالی ــاپ ع ــیقی های پ ــد از موس بای
ــر  ــا اگ ــود ام ــن می ش ــای آن تامی ــون هزینه ه ــود چ ش
همــان حجــم مالیــات از موســیقی ســنتی گرفتــه شــود، 
اجــرا شــدن موســیقی های  بــه مــرور شــاهد کم تــر 
جــدی خواهیــم شــد و ایــن یــک زنــگ خطــری اســت 
کــه متولیــان ایــن امــر بایــد بیاینــد پــای کار و بــه طــور 

ــد. ــت کنن ــدی از آن حمای ج
تقاضــا  نمی گیــرد،  موســیقی ســنتی مجــوز کم تــری 
ــن  ــت. ای ــده اس ــر ش ــیقی کمت ــوع موس ــن ن ــرای ای ب
ــه نوعــی  ــدارد و ب موســیقی ها دیگــر اســتقبالی در پــی ن
ــیقی  ــه آن را موس ــیقی ک ــه موس ــده و هجم ــراری ش تک
ــای  ــا فض ــت و ب ــت اس ــال هوی ــه دنب ــم ب ــاپ می نامی پ
شــادی کــه دارد، رقــص نورهایــی کــه در ســالن ها هنــگام 
اجــرا پخــش می شــود، باعــث می شــود مــردم در آن جــا 
شــادتر باشــند، همیــن موضوعــات مــردم را بیش تــر 
تحــت  تاثیــر قــرار داده  و آنهــا ترجیــح می دهنــد برونــد 
چنیــن موســیقی هایی را ببیننــد کــه چنــد منظــوره از 
ــتگاهی و  ــیقی های دس ــی موس ــد ول ــرداری کنن آن بهره ب
ــز  ــد تمرک ــد، بای ــری می خواهن ــواس جمع ت ــیک ح کاس
ــر  ــن خاط ــه همی ــرد، ب ــت ک ــعرها دق ــه ش ــت و ب داش
ــد  ــه ورز می گوین ــیقی اندیش ــیقی ها موس ــن موس ــه ای ب
وارد  تهیــه کننــدگان، اسپانســرها و حمایت کننده هــا  و 
ــکیل  ــه تش ــی ک ــن مافیای ــوند. همی ــش نمی ش ــن بخ ای
ایــن  در  پول هایــی کــه  و  ســرمایه گذاری ها  و  شــده 
ــه  ــه ب ــل اســت ک ــن دالی راه خــرج می شــوند یکــی از ای

ــود. ــه ش ــر توج ــاپ بیش ت ــیقی پ موس
ــه  ــر ک ــن خاط ــه ای ــدارم ب ــه ن ــار توج ــه آم ــاد ب ــن زی م
آمــار هیچــگاه در کشــور مــا جــدی نبــوده اســت و وقتــی 
ــاوت  ــر تف ــا یکدیگ ــد ب ــار می دهن ــف آم ــای مختل نهاده
ــنده  ــودم بس ــه خ ــه تجرب ــن ب ــی م ــد، ول ــادی دارن زی
می کنــم و می گویــم حتــی کســانی کــه در خواســت 
موســیقی تلفیقــی می دهنــد یــک نــوع کاه بــر ســر 
موســیقی اصیــل ایرانــی می گذارنــد مــا خوانندگانــی 
داریــم کــه تخصــص اصلیشــان موســیقی اصیــل و ســنتی 
ــی  ــد ول ــتگاه می دانن ــد، دس ــت، آواز می دانن ــی اس ایران
ــه روز باشــند، از جامعــه  ــرای اینکــه ب ــراد هــم ب ــن اف ای
عقــب نماننــد و توجــه تهیــه کننــدگان را جلــب کننــد 
شــروع می کننــد بــه خوانــدن موســیقی تلفیقــی کــه 
البتــه بــه نظــر مــن واژه پاپ_ســنتی بهتریــن واژه بــرای 
ایــن نــوع موســیقی اســت، کــه یــک تلفیــق نادرســت از 

ــت. ــیقی اس موس
یــک درصــد خیلــی ناچیــزی هســتند کــه موســیقی 
جــدی دســتگاهی و موســیقی ارکســترال ایرانــی بــه 
ــوع  ــا دو ن ــا م ــد. اساس ــام می دهن ــی انج ــای واقع معن
موســیقی داریــم یــک موســیقی جــدی، یــک موســیقی 
ــالن  ــد دارد س ــدی قص ــر ج ــیقی غی ــدی. موس ــر ج غی
ــینما  ــد س ــیقی مانن ــوع موس ــن ن ــه ای ــد ک ــلوغ کن را ش
ــک،  ــه ی ــینمای درج ــک س ــد ی ــما می روی ــد. ش می مان
مــی  هــم  دور  می گیریــد،  هــم  یــک  درجــه  بلیــت 
نشــینید، تنقــات مــی خریــد و بــا هیجــان فیلــم را 
ــاپ،  ــد. ایــن ســبک موســیقی، موســیقی پ ــگاه می کنی ن
ــر  ــا در عرصــه هن ــع جایگاه ه ــه اســت در واق ــم اینگون ه
ــیقی،  ــه موس ــا در عرص ــه تنه ــت، ن ــده اس ــدوش ش مخ
ــگاه  ــی، در جای ــگاه فن ــانه، در جای ــگاه رس ــه در جای بلک
تولیــدی و هــم در جایــگاه حاکمیتــی ماننــد وزارت ارشــاد 

یــک مقــدار دچــار معضــل شــده ایم.
ــر حاضــر نیســتند  ــردم دیگ ــون م ــد اکن شــما توجــه کنی
دســتگاهی  موســیقی  بــرای  پــاپ  موســیقی  ماننــد 
هزینــه کننــد و فرضــا ۱۵۰هــزار تومــان یــا ۲۰۰هزارتومــان 
و  اســت  ســنگین  هزینــه اش  چــون  بخرنــد،  بلیــت 
عمومــا طبقــه متفکــر جامعــه دنبــال ایــن نــوع موســیقی 
دســتگاهی هســتند. حــاال ایــن طبقــه متفکــر الزامــا 
ــدار و باالشهرنشــین جامعــه نیســت، برعکــس  طبقــه پول
پولدارهــا دنبــال شــادی های کاذب و دنبــال ســتاره ها 
بیش تــر  گفــت  می تــوان  و  هســتند  ســلبریتی ها  و 
ــون  ــد چندمیلی ــه بگوین ــتند ک ــان هس ــز خودش ــال ُپ دنب
دیده ایــم،  را  اجــرا  فــان  و  هزینــه کرده ایــم  تومــان 
ــه هــم کــرده باشــند.  چــه بســا کــه ایــن میــزان را هزین
طبقــه متفکــر جامعــه ممکــن اســت در هــر ســطحی 
باشــد، ممکــن اســت متوســط باشــد، ممکــن اســت 
کارمنــد باشــد، امــکان دارد قشــر ضعیــف جامعــه باشــد، 
حتــی امــکان هــم دارد کــه جــز قشــر پولــدار باشــد، امــا 
ــتند  ــر هس ــه و تفک ــال اندیش ــه دنب ــت ک ــن اس ــم ای مه
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ما را در تلگرام 
 ۲8 تا 4۰دنبال کنید

بانک ها سالطین مسکن
 با وام مسکن فقط می توان 20 متر خانه در شهر تهران خرید

بـه گـزارش ایرنـا، اصغـر دانشـیان افـزود: وقتـی 
شـورای  بـه  محیط بانـان  از  حفاظـت  الیحـه  کـه 
نگهبـان ارسـال شـد اعضـای آن دو ایراد بـر الیحه 
وارد کردنـد کـه بـه جـا نیـز اسـت ؛ یکـی اینکه در 
ابتـدا کـه ایـن الیحه بـه مجلـس رفت گفته شـده 
حفاظـت  سـازمان  محیط بانـان  شـامل  کـه  بـود 
جنگل هـا  سـازمان  جنگلبانـان  و  زیسـت  محیـط 
مراتـع و آبخیـزداری شـود امـا در رونـد تصویـب 
آن را بـه تمـام دسـتگاه هایی کـه یـگان حفاظـت 

دارنـد، تعمیـم دادنـد.
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وزارت خارجه 
به توسعه گردشگری 

کمک می کند
مدیرکل دیپلماسی گردشگری 

وزارت امور خارجه با اشاره به 
ظرفیت گردشگری برای تعامل 
با جهان گفت: وزارت خارجه به 

توسعه گردشگری کمک می کند.

ضرورت تعریف بانک 
اطالعاتی جدید برای 

جنگل های هیرکانی
یک استاد دانشکده محیط  زیست 

دانشگاه تهران با بیان این که با 
ثبت جهانی جنگل های هیرکانی 
مسوولیت حفاظت از این میراث 

طبیعی سنگین تر شده است، گفت: 
جنگل های هیرکانی باقی مانده 

دوران »ژوراسیک« و به نوعی میراث 
طبیعی 4۰ میلیون ساله هستند .
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یادداشت  مهمان
رضا مهدوی

تهران
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معاون توسعه حقوقی و امور مجلس 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
الیحه حفاظت از محیط بانان که سوم 
تیرماه به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسیده بود، از سوی شورای 
نگهبان رد شد

الیحه حمایت از 

محیط بانان از سوی 

شورای نگهبان رد شد
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»سالدون«های موزه ملی ایران 
وارد کاخ موزه پکن شد

»سالدون« های موزه ملی ایران به کاخ موزه 
پکن یا همان »شهر ممنوعه« تحویل داده شد

حسن روحانی:

ناکارآمدی دولت،  
ادعایی نارواست

تــا ببیننــد ایــن موســیقی چــه پیامــدی برایشــان دارد و 
ــون  ــتند.اما چ ــه ها هس ــا و ریش ــن اصالت ه ــال یافت ــه دنب ب
ــرکت های  ــده اند ش ــرخورده ش ــم س ــدی ه ــیقی دانان ج موس
ــاد  ــا ایج ــرای آنه ــی ب ــای حمایت ــک کاریزم ــد ی ــی بای حمایت
کننــد و بهتــر اســت کــه بــه ازای چنــد موســیقی جــدی 
ــد و چــه  ــرای تولی ــرد چــه ب ــاپ مجــوز بگی ــک موســیقی پ ی
بــرای اجــرای صحنــه ای، امــا یــک شــرکتی کــه در ســال فقــط 
ــاره  ــالن ها را اج ــالیانه س ــد و س ــرا می کن ــاپ اج ــیقی پ موس
ــرده  ــت پ ــود، در پش ــا می ش ــکیل مافی ــث تش ــد و باع می کن
ــه  ــات ب ــود امکان ــث می ش ــه باع ــد ک ــی می کن ــم هزینه های ه
ــه  ــث می شــود ک ــه تقســیم نشــود، باع ــی و عادالن ــور طبیع ط
مــا روزبــه روز شــاهد کمتــر دیــدن آثــار نــاب واقعــی و خــوب 

ــتند. ــار هس ــن آث ــنه ای ــردم تش ــه م ــی ک ــیم. در صورت باش
امــروزه اشــعار نادرســتی کــه از طریــق برخــی از موســیقی های 
مــا اشــاعه پیــدا می کنــد، باعــث می شــود کــه شــعر متقــدم، 
ــی و  ــانه مل ــرود. رس ــیه ب ــه حاش ــی ب ــاعران قدیم ــعر ش ش
ــتند  ــن هس ــال ای ــر دنب ــم بیش ت ــی ه ــای تلویزیون برنامه ه
کــه از طریــق ایــن چهره هــا کــه در ســالن ها دیــده می شــود، 

ــازد. ــری بس ــده و جذاب ت ــای پربینن برنامه ه

امــا موســیقی تلفیقــی کــه بحــث آن جــدا اســت، بــرای 
شــود،  برگــزار  جشــنواره  بایــد  هــم  تلفیقــی  موســیقی 
بیاینــد  اســاتید  شــود،  برگــزار  دانشــگاهی  همایش هــای 
ایــن موســیقی ها چیســت و دربــاره آن  ببیننــد وضعیــت 
اظهارنظــر کننــد. امــروز پاپ_ســنتی می خواننــد و بــه آن 
ــج نادرســت موســیقی  ــن باعــث تروی ــد تلفیقــی و ای می گوین
در ایــن بیــن می شــود کــه شــما یــک رگــه تــرک در آن 
مــی بینیــد، یــک رگــه یونانــی و... می بینیــد. ایــن موســیقی 
ــدی و  ــاز بن ــوع س ــه ن ــت، بلک ــد نیس ــی جدی ــک کار فرهنگ ی
آهنــگ ایــن گونــه اســت. هــم اکنــون مشــکل ایــن اســت کــه 
ــل  ــد مث ــتفاده می کنن ــی اس ــتباه از واژه تلفیق ــه اش ــه ب هم
آن زمانــی کــه همــه بــه اشــتباه از واژه زیــر زمینــی اســتفاده 
می گفتنــد  بایــد  بــود،  غلطــی  واژه  آن کلمــه  می کردنــد. 
ــد امــا در حــد  ــی بودن تولیــدات خانگــی چــون تولیــدات خوب
بضاعــت وزارت ارشــاد نبــود کــه مجــوز بدهــد، در حــال حاضــر 
ــت  ــر اس ــوز راحت ت ــن مج ــکان گرفت ــده و ام ــر ش ــا بازت فض
ــار  ــود و ب ــط ب ــی غل ــا هــم متوجــه شــدیم آن واژه زیرزمین م

ــت ــیقی داش ــرای موس ــی ب منف
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مدیران حراست وزارت نفت با اقدام به قاچاق نفت برخی عوامل برخورد کردندپیام خبر
نایب رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس به نقل از وزیر نفت گفت:تعدادی از عوامل حراست وزارت نفت اقدام به 
قاچاق نفت می کردند که مدیران کل حراست به این موضوع پی برده و با آنها برخورد کرده است.غامعلی جعفرزاده ایمن 
آبادی در این نشست که با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت برگزار شد،اظهار داشت:در این نشست مباحث مختلفی مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت و وزیر اعام کرد امکان ارائه گزارش درخصوص نحوه شکستن تحریم ها را ندارد
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بانک ها سالطین مسکن
 با وام مسکن فقط می توان 20 متر خانه در شهر تهران خرید

به شرط ثبات قیمت ارز، واحدهای باالی ۱۵۰ متر تا پایان شهریور ماه احتماال با افت قیمت مواجه می شوند.

مشــاوران  اتحادیــه  رییــس  نایــب 
ــا بیــان اینکــه مالکیــت ۷۰۰  امــاک ب
واحــد مســکونی توســط یــک شــخص 
حقیقــی صحــت نــدارد و مالــک ایــن 
واحدهــا، بانک هــا هســتند، گفــت: بــه 
ــای  ــت ارز، واحده ــات قیم ــرط ثب ش
ــهریور  ــان ش ــا پای ــر ت ــاالی ۱۵۰ مت ب
مــاه احتمــاال بــا افــت قیمــت مواجــه 

می شــوند.
گفت وگــو  در  عقبایــی  حســام الدین 
بــا ایلنــا بــا اشــاره بــه وضعیــت بــازار 
ــازار مســکن  ــار داشــت: ب مســکن اظه
رشــد  بــا   ۹۸ و   ۹۷ ســال های  در 
ــود کــه  قیمــت ۱۰۰ درصــدی مواجــه ب
ــث  ــت باع ــش قیم ــزان افزای ــن می ای

ــق شــد. ــود ســنگین و عمی ایجــاد رک
وی افــزود: تعمــق ایــن رکــود بــه 
حجــم  کــه  اســت  بــوده  حــدی 
ــکن  ــروش مس ــد و ف ــات خری معام
در ســال ۹۸ نســبت بــه ســال گذشــته 
تــا ۵۰ درصــد کاهــش پیــدا کــرده 
ــه در  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای اس
ســال ۹۷ هــم بــا کاهــش میــزان 
بودیــم. مواجــه  معامــات مســکن 

مشــاوران  اتحادیــه  رییــس  نایــب 
کاهــش  اینکــه  بیــان  بــا  امــاک 
حجــم معامــات مســکن در ســال 
گذشــته چشــمگیر بــوده اســت و ایــن 
رونــد در ســال جــاری هــم ادامــه 
رکــود  ایــن  اســت، گفــت:  داشــته 

ــارف  ــد نامتع ــل رش ــه دلی ــنگین ب س
ــه  ــت. البت ــوده اس ــکن ب ــت مس قیم
ــوده  ــر نب ــم بی تاثی ــد ه ــش تولی کاه
ــا  ــه در شــش ســال گذشــته ب چــرا ک
کاهــش ۴۵ درصــدی عرضــه مســکن 

ــم. ــه بودی مواج
افزایــش  عقبایــی دربــاره ضــرورت 
اظهــار  مســکن  خریــد  تســهیات 
داشــت: یکــی از دالیــل رکــود مســکن 
خریــد  قــدرت  نبــودن  متناســب 
ــه افزایــش قیمت هــا  مــردم نســبت ب
اســت کــه افزایــش ســقف تســهیات 
ــد  ــوان خری ــد ت ــه رش ــت ب می توانس

ــد. ــک کن ــردم کم م
وام  ۸۳ کــه  ســال  در  افــزود:  وی 

خریــد مســکن ۱۵ میلیــون تومــان 
یــک  ارزش  درصــد   ۵۰ تــا  بــود، 
واحــد مســکونی متوســط را پوشــش 
ــر وام ۸۰  ــال حاض ــا در ح ــی داد ام م
ــهری  ــکن در ش ــی مس ــون تومان میلی
ماننــد تهــران تنهــا هزینــه کمتــر از ۲۰ 
متــر مربــع از یــک واحــد مســکونی را 

می کنــد. تامیــن 
مشــاوران  اتحادیــه  رییــس  نایــب 
حــال  در  اینکــه  بیــان  بــا  امــاک 
در  کــه  افــرادی  عمــده  حاضــر 
مســکن  فــروش  و  خریــد  بــازار 
و  خریــداران  می کننــد،  فعالیــت 
نیســتند،  مصرفــی  فروشــندگان 
واقعــی  مصرف کننــدگان  گفــت: 
قــدرت خریــد مســکن را ندارنــد و 
ــده ای  ــه ع ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ب
بــه ســمت حاشیه نشــینی رفتنــد و 
ــران  ــیه ای ته ــی حاش ــای خال خانه ه

می شــود. فــروش  و  خریــد 
عقبایــی تاکیــد کــرد: آنچــه از شــرایط 
در  مســکن  قیمــت  اســت  پیــدا 
افزایشــی  رونــد  امســال  تابســتان 

داشــت. نخواهــد 
افــت  احتمــال  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــه  کــرد:  تاکیــد  مســکن  قیمــت 
ــای  ــت ارز، واحده ــات قیم ــرط ثب ش
ــهریور  ــان ش ــا پای ــر ت ــاالی ۱۵۰ مت ب
مــاه احتمــاال بــا افــت قیمــت مواجــه 
دوم  نیمــه  در  همچنیــن  می شــوند. 
امســال بــاز هــم بــه شــرط ثبــات 
قیمــت  افــت  احتمــال  ارز،  قیمــت 
ــود  ــم وج ــر ه ــر ۱۵۰ مت ــای زی خانه ه

دارد.

متوسط  در شهرهای 
میــزان افزایش اجاره ۱۰ تا 

۱۵ درصد است 
اجــاره  بــازار  وضعیــت  دربــاره  وی 
ــار داشــت: از نیمــه دوم  مســکن اظه

ــاالت  ــل و انتق ــک نق ــاه پی خــرداد م
ــت  ــده اس ــروع ش ــکن ش ــاره مس اج
ــه  ــاه ادام ــهریور م ــان ش ــا پای ــه ت ک
ــش قیمــت  ــه افزای ــا توجــه ب دارد. ب
ــع  ــران توق ــکان و موج ــکن، مال مس
بــا  متناســب  اجاره بهــا  افزایــش 
داشــتند  را  مســکن  قیمــت  رشــد 
کــه البتــه بــا توجــه بــه ظرفیــت 
و تــوان اجــاره مــردم ایــن توقــع 
ــق  ــی نیســت و محق موجــران عملیات

. د نمی شــو
اتحادیــه مشــاوران  رییــس  نایــب 
ــا بیــان اینکــه در برخــی از  امــاک ب
مناطــق اجــاره بهــا از ۵۰ درصــد هــم 
ــن  ــت: میانگی ــرده اســت، گف ــور ک عب
ــدود  ــا ح ــاره به ــد اج ــش درص افزای
ــه  ــت ک ــوده اس ــد ب ــا ۲۵ درص ۲۰ ت
تحقــق  قراردادهــای  از  آمــار  ایــن 

ــت. ــده اس ــتخراج ش ــه اس یافت
متوســط  شــهرهای  در  افــزود:  وی 
 ۱۵ ۱۰ تــا  افزایــش اجــاره  میــزان 
ــهرهای  ــت و در ش ــوده اس ــد ب درص
ــوازن بیــن  ــه دلیــل ت کوچــک هــم ب
افزایــش  شــاهد  تقاضــا  و  عرضــه 

درصــد اجــاره بهــا نبوده ایــم.
پیش بینــی  کــرد:  تاکیــد  عقبایــی 
تابســتان  پایــان  تــا  می کنیــم 
بهــا  اجــاره  نــرخ  در  افزایشــی 

باشــیم. نداشــته 
و  راه  وزارت  توصیــه  دربــاره  وی 
ــر  ــی ب ــران مبن ــه موج ــازی ب شهرس
بــا  ســاله  دو  قراردادهــای  انعقــاد 
از آنجایــی کــه  مســتاجران گفــت: 
ــاری نیســت  ــون و اجب ایــن یــک قان
افزایــش  توقــع  هــم  موجــران  و 
تــورم در ســال آینــده را دارنــد، از 
ــر  ــد مگ ــتقبال نش ــه اس ــن توصی ای
اینکــه میــزان افزایــش اجــاره بهــا در 
حــدی باشــد کــه تــورم ســال آینــده 

ــد. ــش ده ــم پوش را ه

اتحادیــه مشــاوران  رئیــس  نایــب 
ــای  ــه در واحده ــت: البت ــاک گف ام
پروانه هــای کســب  بــرای  تجــاری 
بــاالی  اجــاره  مدت زمــان  بایــد 
ــوال  ــن معم ــک ســال باشــد. بنابرای ی
واحدهــای  اجــاره  قراردادهــای 
تجــاری بیــش از یــک ســال اســت.

بــه  تســهیات  ارائــه  دربــاره  وی 
مســتاجران گفــت: ایــن اقــدام بایــد 
ــل و  ــل نق ــریع تر و در فص ــه س هرچ
ــام شــود،  ــاره انج ــازار اج ــاالت ب انتق
ــد  ــی های اداری باش ــدون بروکراس ب
ــد  ــر ۵ درص ــود آن حداکث ــرخ س و ن

ــود. ــن ش تعیی
ســقم  و  صحــت  دربــاره  عقبایــی 
موضــوع ســلطان مســکن در بــازار 
مســکن  ســلطان  داشــت:  اظهــار 
در  و  اســت  نامتعــارف  موضوعــی 
افــراد  بــه  کشــورها  از  بســیاری 
ــد  ــک واح ــش از ی ــد بی ــازه خری اج
قوانیــن  و  نمی دهنــد  را  مســکونی 
بازدارنــده در ایــن زمینــه وجــود دارد 
ــع  ــه وض ــبت ب ــد نس ــم بای ــا ه و م

ایــن قوانیــن اقــدام کنیــم.
ــر  ــات ب ــد مالی ــرد: بای ــد ک وی تاکی
خانه هــای خالــی هرچــه ســریع تر 
بــه اجــرا برســد تــا ضــرر خالــی نگــه 
داشــتن واحدهــای مســکونی بســیار 
ــه  ــور ب ــکان مجب ــه مال ــد ک ــاال باش ب

ــا شــوند. ــن واحده ــاره دادن ای اج
در  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  عقبایــی 
ــی  ــخص حقیق ــا ش ــکن ب ــازار مس ب
مســکونی  واحــد   ۷۰۰ مالــک  کــه 
باشــد،  مســکونی  واحــد   ۲۰۰۰ یــا 
ــم  ــر نمی کن ــتم و فک ــوردی نداش برخ
ایــن موضــوع صحــت داشــته باشــد، 
ــن  ــک ای ــا مال ــه بانک ه ــت: البت گف
تعــداد واحــد مســکونی و تجــاری 

هســتند.

ــه و  ــه و بودج ــیون برنام ــس کمیس رئی
ــامی  ــورای اس ــس ش ــبات مجل محاس
بابیــان اینکــه سیاســت هــای بانــک 
مرکــزی درهماهنگــی بادولــت، مجلــس 
و مــردم موجــب تثبیــت نــرخ ارز در 
ــی  ــازار ارز از دالل ــت: ب ــده گف ــور ش کش
درایــن  ومــردم  اســت  خــارج شــده 

ــند. ــران نباش ــه نگ زمین
غــام رضاتاج گــردون افــزود: راه انــدازی 
بــازار متشــکل ارزی وسیاســتهای بانــک 
از  ارز  بــازار  موجــب خــروج  مرکــزی 
تاطم هــای گذشــته شــده اســت.وی 

بیــان کــرد:راه انــدازی بــازار متشــکل 
بــروز  ارز،  معامــات  شــفافیت  ارزی 
رســانی و کارآمــد شــدن اطاعــات بانــک 
ــه  ــور را ب ــت ارزی کش ــزی و مدیری مرک

ــال دارد. دنب
ــات  ــه بازار،ثب ــان اینک ــا بی ــردون ب تاج گ
ــار داشــت:  ــرده اســت اظه ــدا ک ارزی پی
تجربــه چنــد مــاه گذشــته نشــان داد کــه 
ــاق خاصــی رخ  ــه اتف ــن زمین ــر در ای اگ
ــکل را  ــن مش ــد ای ــت می توان ــد دول ده

ــد. برطــرف کن
ــه و  ــه و بودج ــیون برنام ــس کمیس رئی

ــامی،  ــورای اس ــس ش ــبات مجل محاس
بــه تــوان خارجــی کشــور در کنتــرل 
بــازار ارز اشــاره کــرد و گفــت: بانــک 
ــازار ارز  ــرای ثبــات ب مرکــزی و دولــت ب
گام هــای بســیار خوبــی برداشــته و الزم 
اســت بــازار بــاز و بــازار متشــکل بــا هــم 

ــد. ــل کنن عم
کوپــن  اینکــه  بابیــان  تاجگــردون 
مابــه  خواهدشــد  موجــب  دیجیتالــی 
ــردم  ــفره م ــه س ــی ارز ب ــاوت ریال  التف
برســد گفــت: دولــت امســال ۱۴میلیــارد 
از  حاصــل  ازمنابــع  یارانــه ای  ارز  دالر 
تأمیــن  بــرای  خــام  نفــت  فــروش 
ــه  ــاز جامع ــورد نی ــی م ــای اساس کااله

اســت. داده  اختصــاص 

وضعیــت  درخصــوص  تاجگــردون 
گفت:نفــت  کشــور  اقتصــاد  عمومــی 
تأثیرگــذار  بســیار  اقتصــاد کشــور  در 
اســت و تــا زمانــی کــه اثــر اقتصــاد 
نفتــی بــر جامعــه کــم رنــگ نشــود 
شــاخص  کاهــش  شــاهد  همچنــان 
منفــی اقتصــادی خواهیــم بــود. وی 
ــور  ــد کش ــد درآم ــه ۳۰درص ــان اینک بابی
ــت:  ــت گف ــات اس ــه ۹۸از مالی در بودج
۹۸،بیــش  ســال  بودجــه  در  دولــت 
درآمــد  تومــان  میلیــارد  هــزار   ۱۵۰ از 
در  کــه  کــرده  پیش بینــی  مالیاتــی 
صــورت تحقــق گام هــای خــروج بودجــه 
ــا ســرعت بیشــتری  ــی ب از اقتصــاد نفت

برداشــته خواهــد شــد.

بازار ارزکشور از داللی خارج شد

اروپا حامی اعمال تحریم های 
بین المللی علیه ایران نیست

ــای  ــال تحریم ه ــرای اعم ــا ب ــل اروپ ــدم تمای ــه ع ــی ب ــرگ در گزارش بلومب
بین المللــی علیــه ایــران پرداخــت.

ــد  ــس واح ــوام« رئی ــل تانب ــرگ، »دانی ــل از بلومب ــه نق ــا ب ــزارش ایلن ــه گ ب
تحریم هــای  اعمــال  امــکان  خصــوص  در  اروپــا،  مالــی  تحریم هــای 
بین المللــی علیــه ایــران گفــت: ایــن مســاله چیــزی در حــدود دو مــاه طــول 
می کشــد امــا نظــرات آمریــکا بــرای اعمــال ســریع تحریم هــا بــه دلیــل ایــن 
کــه دیگــر آنهــا عضــو برجــام نیســتند اهمیــت چندانــی نــدارد و اروپایی هــا 

ــد. ــت نمی کنن ــرح حمای ــن ط ــم از ای ه
 یــک دیپلمــات اروپایــی در ایــن خصــوص گفــت: آمریــکا در حــال مذاکــره بــا 
فرانســه و انگلیــس بــرای اعمــال تحریم هــای بین المللــی علیــه ایــران اســت 

امــا اروپــا در حــال حاضــر بــه دنبــال چنیــن چیــزی نیســت.
ــرای  ــاره گفــت: فعــا تصمیمــی ب یــک مقــام دیگــر اروپایــی نیــز در ایــن ب
اعمــال تحریم هــای بین المللــی علیــه ایــران گرفتــه نخواهــد شــد امــا  اگــر 
ــتر  ــا بیش ــال  تحریم ه ــت از اعم ــد، حمای ــر نده ــود را تغیی ــار خ ــران رفت ای

می شــود.

مجلس

دولت

دولت

دولت

چرا تا این حد در زندگی خصوصی مردم دخالت می کنید؟

ناکارآمدی دولت،  ادعایی نارواست

 بودجه دوساالنه نسبت به آینده اطمینان بیشتر ایجاد می کند

با تخلفات انتخاباتی پس از تذکر، برخورد می کنیم

عضوفراکســـیون  یـــک 
بابیـــان  مجلـــس  امیـــد 
دولـــت  اینکه»مخالفـــان 
ـــت  ـــردن دول ـــاقط ک درصـــدد س
ــا  ــتند«گفت:باید ازآنهـ بـــه روشـــهای خطرنـــاک هسـ
پرســـید کـــه چرافکـــر می کنیـــد زمیـــن خـــوردن 

نمی رســـاند؟ نظـــام  بـــه  آســـیبی  دولـــت 
شـــورای  مجلـــس  در  هاشـــم زایی  عبدالرضـــا 
اســـامی ضمـــن تاکیـــد بـــه حریـــم شـــخصی و 
ـــه  ـــت:مادر عرص ـــد اس ـــردم معتق ـــوص م ـــی خص زندگ
خصوصـــی زندگـــی و کســـب و کار مـــردم حضـــوری 
معاشـــرت،  پوشـــش،  در  و  داریـــم  رنـــگ  پـــر 
ــردم  ــب و کار مـ ــازی ها و کسـ ــرداری وهنجارسـ الگوبـ
و  موضعـــی  نشـــینی  عقـــب  می کنیـــم.  مداخلـــه 

موســـومی مـــا نیـــز ناشـــی از پیشـــروی های نســـل 
جدیـــد اســـت؛چرا تاایـــن حدبـــه زندگـــی و کســـب و 
کارمـــردم دخالـــت می کنیم؟ایـــن عضـــو کمیســـیون 
شـــوراها و امورداخلـــی مجلـــس افزود:نظـــام ماطـــی 
ـــر  ـــارزه پیگی ـــرف مب ـــود راص ـــم خ ـــم وغ ـــار دهه،ه چه
ـــه  ـــن هم ـــود ای ـــرا باوج ـــی چ ـــت ول ـــرده اس ـــاد ک بافس
ـــت  ـــق نبوده ایم؟انباش ـــی موف ـــی و امنیت ـــورد قضائ برخ
ــتانه  ــا از آسـ ــماری از حوزه هـ ــور درشـ مشـــکات کشـ
ــف  ــان مخالـ ــت.وی گفت:جریـ ــته اسـ ــران گذشـ بحـ
دولـــت تـــاش می کننـــد کـــه بخش هـــای مخاطـــره 
آمیزتصمیم هـــای بـــزرگ بـــه دولـــت واگـــذار شـــودتا 
درصـــورت عـــدم موفقیـــت دولت،تبرئـــه شـــوند.
مخالفـــان دولـــت درصددســـاقط کـــردن دولـــت بـــه 

ــتند. ــاک هسـ ــای خطرنـ روش هـ

حمایـــت  بـــه  اشـــاره  بـــا  رئیس جمهـــور 
کشـــورهای مختلـــف از ایـــران در آژانـــس 
بین المللـــی انـــرژی اتمـــی وشـــورای حـــکام 
ـــه  ـــوری ب ـــچ کش ـــور هی ـــی دو کش ـــز یک گفت:ج
آمریـــکا اعتنـــا نمی کند.حجت االســـام والمســـلمین حســـن روحانـــی در 
ـــن  ـــه بزرگتری ـــاه اســـت ک ـــه ۱۴ م ـــه اینک ـــا اشـــاره ب ـــردم شـــیروان ب ـــع م جم
ـــت  ـــه مل ـــا را علی ـــخت ترین تحریم ه ـــا س ـــی دنی ـــادی و نظام ـــدرت اقتص ق
ـــه  ـــر علی ـــه اگ ـــی ک ـــرد: تحریم های ـــار ک ـــت، اظه ـــرده اس ـــل ک ـــران تحمی ای
هـــر ملـــت دیگـــری انجـــام می شـــد، آن ملـــت از پـــای در می آمـــد، امـــا 
ـــا  ـــل آنه ـــدرت مقاب ـــا ق ـــاه ب ـــن ۱۴ م ـــران در ای ـــمند ای ـــان و هوش ـــت قهرم مل
ـــرد  ـــت ک ـــه حرک ـــیری ک ـــر مس ـــکا در ه ـــزود: آمری ـــد.وی اف ـــتادگی کردن ایس
ـــل  چـــه مســـیر اجتماعی،سیاســـی وحقوقـــی شکســـت خـــورد.در ســـازمان مل
و اجتماعـــات گوناگـــون در هفتـــه اخیـــر در آژانـــس بین المللـــی انـــرژی 
ـــکام  ـــورای ح ـــاس ش ـــرد. در اج ـــا نک ـــا اعتن ـــه آنه ـــوری ب ـــچ کش ـــی هی اتم
هـــم جـــز آمریـــکا و یکـــی دو کشـــور دیگـــر تمـــام کشـــورها از ایـــران حمایـــت 

کردنـــد. ایـــن بـــه معنـــای موفقیـــت ملـــت و نظـــام جمهـــوری اســـامی ایـــران 
اســـت.روحانی در ادامـــه بـــا بیـــان اینکـــه اگـــر کســـی امـــروز مدعـــی شـــود در 
ـــه مشـــکات  ـــت ناکارآمـــد اســـت و نتوانســـته ب نظـــام اســـامی، نظـــام و دول
ـــت،اظهار  ـــان آورده اس ـــر زب ـــاروا ب ـــح و ن ـــخنی ناصحی ـــد، س ـــه کن ـــردم توج م
کرد:مـــا در کشـــور مشـــکل داریـــم و درشـــرایط بســـیار ســـختی زندگـــی 
ـــار  ـــم و در کن ـــم داده ای ـــت ه ـــه دس ـــت ب ـــال دس ـــن ح ـــا در عی ـــم ام می کنی
ـــه  ـــر اینک ـــرد.وی باتاکیدب ـــم ک ـــور خواهی ـــکات عب ـــتاده ایم و از مش ـــم ایس ه
عبـــور از ایـــن مشـــکات شـــعار نیســـت،بلکه بـــر اســـاس آمـــار و دالیـــل 
ایـــن ســـخن مطـــرح می شـــود، خاطرنشـــان کـــرد: هـــر کشـــوری کـــه در 
ـــش  ـــی اش افزای ـــد، بده ـــش درآم ـــل کاه ـــه دلی ـــرد ب ـــرار می گی ـــه ق مضیق
ــم  ــدید تحریـ ــار شـ ــه در فشـ ــا در مـــدت ۱۴ ماهـــی کـ ــا مـ ــد امـ می یابـ
قـــرار گرفته ایـــم، بدهـــی خارجـــی دولت مـــان کاهـــش یافتـــه اســـت؛ در 
ـــا  ـــوده اســـت ام ـــون ب ـــارد و ۴۰۰ میلی ـــا ۱۲ میلی ـــی خارجـــی م ســـال ۹۶ بده
ـــدان  ـــش ب ـــن کاه ـــیده اســـت و ای ـــارد رس ـــه ۹.۵ میلی ـــی ب ـــن بده ـــروز ای ام

ـــت. ـــوده اس ـــق ب ـــروز و موف ـــی پی ـــا ملت ـــت م ـــه مل ـــت ک معناس

برنامـــه  ســـازمان  رییـــس 
اینکـــه  بابیـــان  بودجـــه  و 
بودجـــه دو ســـاالنه، اطمینـــان 
بیشـــتر نســـبت بـــه آینـــده 
ایجادخواهـــد کـــرد، گفت:ایـــن امـــر جـــزو اباغیـــه 
نوبخـــت  بود.محمدباقـــر  رهبـــری  معظـــم  مقـــام 
ــور  ــزی کشـ ــه ریـ ــاختار بودجـ ــاح سـ ــوص اصـ درخصـ
ــار  ــه چهـ ــاختار بودجـ ــاح سـ ــت:برای اصـ ــار داشـ اظهـ
ـــه  ـــای پایدارک ـــداز درآمده ـــه عبارتن ـــد ک محورمشـــخص ش
ــه از  ــی کـ ــود؛بخش هزینه هایـ ــت می شـ ــن نفـ جایگزیـ
ـــش  ـــی کنیم؛بخ ـــد یادم ـــای کارآم ـــوان هزینه ه ـــه عن آن ب
ــًا اصـــاح  ثبات ســـازی دراقتصادبـــرای توســـعه و نهایتـ
ـــته  ـــزود: ۹ بس ـــور.وی اف ـــزی کش ـــام بودجه ری ـــادی نظ نه

بـــرای ایـــن امـــر تعریـــف شـــد کـــه هـــر یـــک از ایـــن 
ـــه دارد و در جلســـه شـــورای  ـــدادی برنام ـــز تع بســـته ها نی
ـــروز در  ـــید و ام ـــب رس ـــه تصوی ـــوا ب ـــی ق ـــی هماهنگ عال
ـــرر  ـــن مق ـــرد: همچنی ـــد ک ـــد.وی تاکی ـــه ش ـــس ارائ مجل
ـــق  ـــا از طری ـــن محوره ـــرای ای ـــی اج ـــرای چگونگ ـــد ب ش
پروژه هـــا، برنامه هـــا و اقدامـــات پیشـــنهادی، توافقـــی 
ــت  ــورت گیرد.نوبخـ ــس صـ ــت و مجلـ ــن دولـ فی مابیـ
ـــح  ـــز توضی ـــاالنه نی ـــه دو س ـــن بودج ـــده تدوی ـــاره ای درب
ـــد  ـــرر ش ـــات، مق ـــه و تصمیم ـــداری بودج ـــرای پای داد: ب
ـــورت  ـــه ص ـــارف ب ـــع و مص ـــرای مناب ـــی را ب ـــق پیش بین اف
ـــان بیشـــتر  ـــک اطمین ـــا ی ـــا ب ـــم ت ـــر بگیری دوســـاله در نظ

ــیم. ــته باشـ ــری داشـ ــده تصمیم گیـ ــه آینـ ــبت بـ نسـ

معـــاون سیاســـی وزیـــر کشـــور گفـــت: 
اســـتانداری ها بادقـــت تمـــام فعالیتهـــای 
ـــام  ـــا اع ـــه آ نه ـــد و ب ـــی را رصدمی کنن انتخابات
ـــدا  ـــی ابت ـــه در صـــورت مشـــاهده تخلف شـــده ک
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــه نیس ـــرد متوج ـــاید ف ـــود ش ـــر داده ش ـــف تذک ـــرد متخل ـــه ف ب
ـــی  ـــای اجرای ـــادر هیئت ه ـــرد م ـــه نک ـــت اگرتوج ـــف اس ـــداق تخل ـــارش مص رفت
ـــور  ـــر کش ـــی وزی ـــاون سیاس ـــرف مع ـــال ع ـــم کرد.جم ـــیدگی خواهی ـــه آن رس ب
در خصـــوص تعـــداد مدیرانـــی کـــه بـــرای شـــرکت در انتخابـــات مجلـــس 
ـــاده ۲۹  ـــاس م ـــد، گفت:براس ـــتعفا داده ان ـــروز اس ـــه ام ـــا ب ـــامی ت ـــورای اس ش
ـــمول  ـــتانی مش ـــی و اس ـــطح مل ـــه در س ـــی ک ـــه مدیران ـــات کلی ـــون انتخاب قان
ـــران وزارت کشـــور  ـــار مدی ـــا آم ـــز م ـــون نی ـــم اکن ـــام کردی اســـتعفا باشـــند را اع
ـــه  ـــد ک ـــتعفا کردن ـــز اس ـــتگاه ها نی ـــایر دس ـــران س ـــون مدی ـــه تاکن ـــم البت را داری
هنـــوز آ مـــار آنهـــا بـــه طـــور دقیـــق بـــه مـــا اعـــام نشـــده اســـت.وی در خصـــوص 
آغـــاز تبلیغـــات پیـــش از موعـــد کاندیداهـــا گفـــت: قطعـــا ایـــن کار تخلـــف 
ـــت  ـــات اس ـــان انتخاب ـــش از زم ـــات پی ـــداق تبلیغ ـــه مص ـــواردی ک ـــت و م اس

را مـــا اعـــام کردیـــم. اســـتانداری ها هـــم بـــا دقـــت تمـــام فعالیت هـــای 
ــورت  ــه در صـ ــده کـ ــام شـ ــا اعـ ــه آ نهـ ــد و بـ ــد می کننـ ــی را رصـ انتخاباتـ
ـــاید  ـــود ش ـــر داده ش ـــف تذک ـــرد متخل ـــه ف ـــدا ب ـــی ابت ـــن تخلف ـــاهده چنی مش
ـــر توجـــه  ـــف اســـت اگ ـــارش مصـــداق تخل ـــن رفت ـــه ای ـــرد متوجـــه نیســـت ک ف
نکـــرد مـــا در هیئت هـــای اجرایـــی بـــه آن رســـیدگی خواهیـــم کـــرد. عـــرف 
در خصـــوص آغـــاز زمـــان تبلیغـــات انتخابـــات مجلـــس شـــورای اســـامی 
ـــود و شـــش  ـــات ۱۶ خـــرداد ب ـــرای شـــرکت در انتخاب ـــت اســـتعفا ب ـــت: مهل گف
ــد از  ــود و بعـ ــاز می شـ ــا آغـ ــم آذر ثبت نام هـ ــی دهـ ــد از آن یعنـ ــاه بعـ مـ
ــا  ــه فرمانداری هـ ــه بـ ــرایط کـ ــد شـ ــراد واجـ ــراز صاحیـــت و اعـــام افـ احـ
اعـــام می شـــود زمـــان تبلیغـــات بـــه مـــدت یـــک هفتـــه آغـــاز می شـــود. 
وی در خصـــوص حضـــور مـــردم در انتخابـــات گفـــت: جهت گیـــری مـــا در 
وزارت کشـــور بـــر اســـاس سیاســـت های کلـــی و اباغـــی اســـت و تـــاش 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــن ای ـــت م ـــم داد.برداش ـــام خواهی ـــه انج ـــن زمین ـــود را در ای خ
ـــردم  ـــه م ـــورت گرفت ـــه ص ـــی ک ـــی و تهدیدات ـــرایط بین الملل ـــه ش ـــه ب ـــا توج ب
ـــت. ـــم داش ـــی خواهی ـــات خوب ـــرد و انتخاب ـــد ک ـــئولیت خواهن ـــاس مس احس

دولـت بـه پیشـنهاد بانـک مرکـزی و بـه منظـور مراقبـت 
از اعتمـاد و اموال عمومـی، الیحـه اصـاح قانـون برنامـه 
ششـم توسـعه درخصـوص نحـوه فعالیـت صندوق هـای 
قرض الحسـنه تک شـعبه ای و صندوق هـای قرض الحسـنه 
زیـر نظـر سـازمان اقتصـاد اسـامی را بـه تصویب رسـاند.
ایـن الیحـه بـا تقویـت نقـش نظارتـی بانـک مرکـزی بـر 

صنـدوق هـای قـرض الحسـنه تصویـب شـده اسـت.

علـی ربیعـی سـخنگوی دولـت بـا اشـاره بـه پرونـده قضائی 
نجفـی شـهردار اسـبق تهـران و اینکـه گفته می شـود برخی از 
سـوی دولـت در رونـد پرونـده دخالت هایـی دارد، گفـت: مـا 
بـه تفکیـک قـوا و اینکـه دولـت در هیـچ امـر قضائـی نبایـد 
دخالـت کنـد معتقدیـم؛و در موضوع آقای نجفـی هم از طرف 
دولـت هیـچ گونـه اعمـال نظـر و دخالتـی صـورت نگرفتـه 
اسـت؛در اینجاحقـوق انسـان ها مطـرح اسـت و بایدبگذاریـم 

دسـتگاه عدالـت و قضـا کارخـودش را انجـام دهـد.

صندوق های قرض الحسنه 
ساماندهی می شود

دولت هیچ دخالتی در 
پرونده نجفی نداشته است 

سـفیر لنـدن در واشـنگتن در یکـی از ایمیل هایش خطاب 
بـه دفتر نخسـت وزیری انگلیس نوشـته اسـت کـه دونالد 
ترامـپ از لـج رئیس جمهـور اوبامـا از توافـق هسـته ای بـا 

ایران خارج شـده اسـت.
کیـم داروک سـفیر انگلیـس در آمریـکا کـه ایـن روزهـا 
وزیـری  نخسـت  دفتـر  بـه  ایمیل هایـش  افشـای 
جنجال برانگیـز بـوده در یکـی از نوشـته های خـود تاکیـد 
کـرده اسـت کـه اقدامـات دونالـد ترامپ،رئیـس جمهـور 
آمریـکا "خرابـکاری دیپلماتیـک" به شـمار می آیـد و کاماً 

انجـام می گیـرد.  دالیـل شـخصی  بـه 

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه ضمـن تکذیـب خبرسـازی ها 
دربـاره ایـران وآمریـکا اظهـار داشـت:جمهوری اسـامی ایران 
هیـچ مذاکـره ای بامقامـات آمریـکا در هیـچ سـطحی ندارد. 
»سـیدعباس موسـوی«درخصوص ادعـای پیـام آمریـکا بـه 
روس هـا بـرای مذاکـره با ایران در سـطح وزرای امور خارجه، 
ضمـن تکذیـب ایـن خبرسـازی اظهـار داشـت: »جمهـوری 
اسـامی ایـران هیـچ مذاکـره ای بـا مقامات آمریـکا در هیچ 
سـطحی ندارد.«.طـی روزهـای گذشـته برخـی شـبکه هـای 
اجتماعـی و رسـانه هـا از احتمال گفت وگوی ایـران و آمریکا 
بـا میانجیگـری روسـیه خبـر داده و ایـن مذاکـرات را بیـن 

وزرای امورخارجـه اعـام کـرده بودند.

ترامپ از لج اوباما
 از برجام خارج شد

ایران هیچ مذاکره ای 
با آمریکا ندارد
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

نمایش بزرگ هنر اسالمی در موزه »شارجه«فازچهارم طرح مرمت مسجد/مدرسه حیدریه قزوین پایان یافت

فـــاز چهـــارم طـــرح ســـاماندهی و مرمـــت 
ـــه  ـــع در محل ـــه واق مســـجد – مدرســـه حیدری
ـــید. ـــان رس ـــه پای ـــن ب ـــی قزوی ـــی باغ تاریخ
معـــاون میـــراث فرهنگـــی اســـتان قزویـــن بـــا 
ـــن  ـــه قزوی ـــه حیدری ـــجد- مدرس ـــه مس ـــزود: مجموع ـــر اف ـــن خب ـــام ای اع
واقـــع در محلـــه باغـــی از آثـــار درخشـــان بـــه یـــادگار مانـــده از دوره ســـلجوقی 
اســـت کـــه حفاظـــت از ایـــن اثـــر ارزشـــمند بـــه دلیـــل داشـــتن پیشـــینه 
ـــیار  ـــرد بس ـــه ف ـــر ب ـــای منحص ـــته و کتیبه ه ـــاری برجس ـــی، معم ـــی تاریخ غن
ـــر تاریخـــی  ـــن اث ـــت ای ـــت: طـــرح ســـاماندهی و مرم ضـــروری اســـت.وی گف
از بهـــار ۹۷ در دســـتور کار مرمتگـــران اداره کل میـــراث فرهنگـــی اســـتان قـــرار 
ـــی  ـــمند تاریخ ـــای ارزش ـــن بن ـــت ای ـــد مرم ـــه رون ـــاره ب ـــا اش ـــد ب گرفت.ارجمن
ــته  ــال گذشـ ــوم مرمـــت در سـ ــای اول، دوم و سـ ــار داشـــت:در فازهـ اظهـ
ـــی  ـــام شـــیروانی مســـجد و آمف ـــی چـــون ســـاماندهی و مرمـــت ب ـــدام های اق
تئاتـــر و اصـــاح آبراهه هـــا، برداشـــت ورقه هـــای فرســـوده بـــام، مرمـــت 
ــای  ــت نمـ ــد، مرمـ ــای جدیـ ــدد ورقه هـ ــب مجـ ــی و نصـ ــازی چوبـ زیرسـ

ــازی  ــذاری، پاکسـ ــا، دانه گـ ــی طاق هـ ــر موضعـ ــجد، تعمیـ ــی مسـ خارجـ
الیه هـــای ســـیمانی دیـــواره شـــرقی و بندکشـــی مجـــدد، اصـــاح کانـــال 
رطوبتـــی دیـــواره ضلـــع غربـــی، جمـــع کـــردن نخاله هـــای قـــواره ضلـــع 
ـــل  ـــای داخ ـــت فض ـــجد و مرم ـــوی مس ـــه جل ـــازی محوط ـــف س ـــی، ک جنوب
شـــامل گوشـــه ســـازی ها و دوخـــت و دوز ترک هـــا در پیشـــانی شـــمالی 
ـــع  ـــواره ضل ـــی دی ـــته خارج ـــاماندهی پوس ـــجد، س ـــر در ورودی مس ـــاالی س ب
ـــرد:  ـــوان ک ـــد.وی عن ـــام ش ـــر انج ـــا آج ـــدد ب ـــرای مج ـــی و اج ـــی، بندکش غرب
ـــاماندهی  ـــز س ـــه نی ـــه حیدری ـــت مسجد-مدرس ـــرح مرم ـــارم ط ـــاز چه در ف
دیـــوار ضلـــع جنوبـــی، نصـــب درب گاراژی در ضلـــع جنوبـــی بنـــا، احـــداث 
ـــی  ـــامل بندکش ـــی ش ـــمال غرب ـــع ش ـــده ضل ـــب ش ـــاری تخری ـــر درب قاج س
ـــاران در  ـــت آب ب ـــرای هدای ـــاودان ب ـــب ن ـــاق و نص ـــنگ ازاره و ط ـــب س و نص
ـــام  ـــن اداره کل انج ـــت ای ـــان مرم ـــارت کارشناس ـــت نظ ـــه تح ـــاط مدرس حی
ـــوط  ـــمند مرب ـــار ارزش ـــه آث ـــن از جمل ـــه قزوی ـــه حیدری ـــجد- مدرس شد.مس
بـــه دوره ســـلجوقی اســـت کـــه در ســـال ۱۳۱۲ بـــا شـــماره ثبـــت ۲۰۰ در 

ـــت. ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــور ب ـــی کش ـــار مل ـــت آث فهرس

ــزاران  ــارجه« هـ ــام شـ ــدن اسـ موزه»تمـ
ــان  ــر جهـ ــی سراسـ ــری تاریخـ ــر هنـ اثـ
ـــا دســـتاوردهای  ـــرای آشـــنایی ب اســـام را ب
ـــار  ـــمولی در اختی ـــام و جهان ش ـــان اس جه

بازدیدکننـــدگان قـــرار داد.
مـــوزه » تمـــدن اســـام شـــارجه«  کـــه در قلـــب شـــارجه و در مکانـــی کـــه زمانـــی 
ـــر  ـــه مدی ـــت.به گفت ـــده اس ـــع ش ـــود، واق ـــه ای ب ـــنتی خاورمیان ـــازار س ـــک ب ی
ـــداری  ـــوزه نگه ـــن م ـــر در ای ـــوزه »تمـــدن اســـام شـــارجه« ، بیـــش از 5000 اث م
می شـــود کـــه بیشـــتر آن هـــا در نـــوع خـــود نـــادر محســـوب می شـــوند.

ـــری  ـــت گال ـــب هف ـــف و در قال ـــات مختل ـــا موضوع ـــام ب ـــر اس ـــگاه هن نمایش
مختلـــف کـــه هرکـــدام اعتقـــادات اســـامی، علـــوم اســـامی،  اکتشـــافات 
ـــب  ـــد،  ترتی ـــش می گذارن ـــه نمای ـــام را ب ـــر اس ـــگ و هن ـــام،  فرهن ـــان اس جه
ـــار  ـــام در کن ـــی اس ـــن اصل ـــج رک ـــر« ،  پن ـــری »ابوبک ـــت.در گال ـــده اس داده ش
آثـــار قابـــل توجـــه ای همچـــون بخش هایـــی از پـــرده کعبـــه، نســـخه های 
خطـــی نـــادر قـــرآن و تصاویـــر و اطاعـــات مهـــم در رابطـــه بـــا معمـــاری 

مســـاجد سراســـر جهـــان بـــه نمایـــش گذاشـــته می شـــود.گالری علمـــی 
ـــمندان  ـــش دانش ـــام و نق ـــان اس ـــی جه ـــتاوردهای علم ـــم«، دس ـــن هیث »اب
ـــذارد. ـــش می گ ـــه نمای ـــان را ب ـــر جه ـــای سراس ـــر تمدن ه ـــلمان در دیگ مس

ایـــن مـــوزه شـــامل مجموعـــه ای عظیـــم و مهـــم از ســـکه های باســـتانی جهـــان 
ـــام  ـــر اس ـــد از هن ـــری  بازدی ـــار گال ـــه اول، چه ـــود. در طبق ـــز می ش ـــام نی اس
را از قدیمی تریـــن دوره تـــا قـــرن بیســـتم امـــکان پذیـــر می کننـــد.در 
ـــاری همچـــون ظـــروف ســـفالی،   ـــر اســـام 1، طیـــف وســـیعی از آث ـــری هن گال
ـــرن  ـــه ق ـــق ب ـــی متعل ـــخه های خط ـــی و نس ـــار چوب ـــزی،  آث ـــری فل ـــار هن آث
ـــار  ـــز آث ـــام 2 نی ـــر اس ـــری هن ـــد بود.گال ـــاهده خواهن ـــل مش ـــیزدهم قاب س
ـــذارد.  ـــش می گ ـــه نمای ـــم را ب ـــا نوزده ـــیزدهم ت ـــرن س ـــه ق ـــوط ب ـــری مرب هن
گالـــری هنـــر اســـام 3 و 4 نیـــز بـــه نمایـــش ابـــزار و ســـاح های قـــرن 
ـــرد:   ـــان ک ـــوزه بی ـــن م ـــده اند.مدیر ای ـــاص داده ش ـــتم اختص ـــا بیس ـــم ت نوزده
»در ســـال دو مرتبـــه نمایشـــگاه هایی بـــرای همکاری هـــای بین المللـــی بـــا 
ـــامی  ـــر اس ـــوزه »هن ـــون م ـــان همچ ـــر جه ـــامی سراس ـــای اس ـــر موزه ه دیگ

مالـــزی« و مـــوزه » هنـــر اســـامی برلیـــن«  ترتیـــب می دهیـــم.«

 پیام
 میراث

در حالی که نهادهای مسوول در تدوین قوانین مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال، تعلل چندین ساله داشته و به برخورد سلبی و 
خنثی روی آورده اند، روند استفاده از این نوع ارزهای مجازی در کشور به سرعت درحال افزایش است و برخی بازرگانان خرد و مسافران 
ایرانی در خارج از کشور به جای دالر از این ارزها برای پرداخت و خرید استفاده می کنند.در شرایطی که به علت تحریم های آمریکا، روند 

مبادالت مالی و پرداخت های بین المللی با چالش مواجه شده و بازرگانان در انتقال دالر و سایر ارزهای مورد نیاز خود از طریق نظام بانکی، 
محدودیت دارند، برخی با استفاده از فناوری های جدید و به ویژه ارزهای دیجیتال توانسته اند این موانع را برطرف کنند.

رنا
 ای

س:
عک

در  عرضـه  جهـت  ایـران  ملـی  مـوزه  هـای  »سـادون« 
نمایشگاه»سـادون لونـگ چـوآن و جهانی شـدن« به کاخ 

مـوزه پکـن یـا همـان »شـهر ممنوعـه« تحویـل شـد.
»سـادون« خانـواده ای از سـفال اسـت کـه دارای لعـاب 
توسـط  بـار  نخسـتین  بـرای  نـام  ایـن  اسـت  ای  ویـژه 
فرانسـوی هـا بـرای ایـن نـوع ظـروف بـکار بـرده شـد از 
ویژگـی هـای این سـفال بدنه سـخت به رنگ سـبز تیره و 
روشـن اسـت که دارای انـواع گوناگون تزییـن، چون نقش 
قالـب زده و برجسـته اسـت، کرمـان و اصفهـان از مراکـز 

مهـم تولیـد ایـن نـوع سـفال در ایـران بـوده انـد.
»جبرئیـل نوکنده«رییـس کل مـوزه ملـی ایـران در ایـن 
ارتبـاط گفت:ایـن آثـار شـامل ۱۴قلـم ظـروف سـادون از 
مجموعـه ای مربـوط بـه دوره صفـوی اسـت کـه در زمـان 
شـاه عبـاس وقف بقعه شـیخ صفـی الدین اردبیلی شـده 
بوداین آثاردرسـال ۱۳۱۴به موزه ملی ایران رسـیده اسـت.
جنوبـی،  ژاپـن، کـره  کشـورهای  از  مـوزه   ۱۰ مجمـوع  در 
بریتانیـا، امـارات متحـده عربـی و ایـران و همچنین بیش 
از ۳۰ مـوزه از کشـور چیـن آثـار خـود را در ایـن نمایشـگاه 
شـرکت داده اند.نمایشـگاه »سـادن هـای لونـگ چوآن و 
جهانـی شـدن« دو روز دیگـر در کاخ مـوزه پکـن گشـایش 

خواهـد یافـت و تـا ۱۲ مهرمـاه ادامـه دارد.
کاخ مـوزه پکـن یـا همـان »شـهر ممنوعـه« باسـتانی بـا 
نزدیـک بـه دو میلیـون شـی از دوره هـای سلسـله مینگ 
و چینـگ در سـال ۱۹۲۵ تبدیـل بـه مـوزه شـد و شـامل 
۹۸۰ سـاختمان و ۷۲ هکتـار مسـاحت اسـت ایـن کاخ در 
سـال ۱۹۸۷ بـه عنـوان میـراث جهانـی ثبت شـد و توسـط 
یونسـکو، به عنـوان بزرگترین مجموعه سـاختارهای چوبی 

باسـتانی حفـظ شـده در جهـان، نامگذاری شـد.
کاخ مـوزه پکـن سـاالنه بیـش از ۱۶میلیـون بازدیدکننـده 
دارد. مـوزه ملـی ایـران همچنیـن بـا ۱۵ قلـم آثـار تاریخـی 
و فرهنگـی در کنـار ۲۴ کشـور آسـیایی دیگـر در نمایشـگاه 
»شـکوه تمـدن های آسـیا« که در حال حاضـر در موزه ملی 

پکـن دایـر اسـت، شـرکت کرده اسـت.

»سالدون«های موزه 
ملی ایران وارد کاخ 

موزه پکن شد

آغوش گشوده دماوند به روی گردشگران تابستانی

 شهر دماوند در تاریخ ۲4 شهریور ۱۳۱۰ به شماره ۵۶در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است

شهرســتان دماونــد دراســتان تهــران 
ــه واســطه موقعیــت جغرافیایــی،  کــه ب
ــول  ــگری در فص ــی و گردش ــار تاریخ آث
مختلــف ســال همــواره مــورد توجــه 
گردشــگران و مســافران قــرار دارد، در 
ــه آب  ــا توجــه ب ــز ب فصــل تابســتان نی
ــه  ــل همیشــه ب ــوای مناســبش مث و ه
گشــوده  آغــوش  عاقه منــدان  روی 
اســت.در فاصلــه حــدود ۴۵کیلومتــر 
بــه ســمت شــرق پایتخــت، منطقــه ای 
خــوش آب و هوایــی وجــود دارد کــه 
دردل کوه هــای ســربه فلــک کشــیده 
باطبیعــت جــذاب وزیبــا شــکل گرفتــه؛ 
شــهر دماونــد کــه در تاریــخ ۲۴ شــهریور 
۱۳۱۰بــه شــماره ۵۶ در فهرســت آثــار 
ــه ثبــت رســیده اســت و امــروز  ملــی ب
جــزو ۱۴ شــهر نمونــه گردشــگری کشــور 

ــا  ــه ای ب ــد؛ منطق قلمدادمی شــود. دماون
ــوه   ــای گردشــگری و سلســله ک جاذبه ه
هــای بهــم پیوســته و منفــردی اســت که 
ــوش آب  ــبز و خ ــای سرس ــود دره ه وج
ــی،  ــی، دائم ــه فصل ــوا باده هارودخان وه
ــه الی آن  ــوارا الب ــمه های گ ــار وچش آبش
مناظــر بدیعــی را پیــش روی گردشــگران 
ــه  ــته ب ــون گذش می گشــاید.گرچه همچ
دلیــل افزایــش ســاخت و ســازها و 
تخریــب اراضــی کشــاورزی، شــاهد کــم 
ــش  ــی و کاه ــای زیرزمین ــدن آب ه ش
کشــاورزی در ایــن منطقــه هســتیم 
ولــی در بســیاری از مناطــق ایــن شــهر 
ــات  ــا باغ ــاورزی ب ــق کش ــان رون همچن
ســیب،گابی،گیاس،آلبالو،زردآلو، گــردو، 
چــون  محصوالتــی  وهمچنیــن  هلــو 
صیفی جــات،  ســیب زمینی،گندم،انواع 

پــرورش گل و زنبــور عســل و پرداختــن 
بــه امــور دامــداری بــه چشــم می خــورد.

پوشش گیاهی دماوند
تنــوع پوشــش گیاهــی وگیاهــان دارویی 
درکوههــای دماونــد ویژگــی منحصــر 
ــه فــردی اســت کــه خــود مــی توانــد  ب
ــه  ــد.بنا ب ــگر باش ــذب گردش ــون ج کان
ــناس  ــان گیاه ش ــی هللا مظفری ــه ول گفت
برجســته کشــور کــه خــود یــک شــهروند 
ــه از  ــزار و ۲۰۰ گون ــدی اســت، ۲ه دماون
گیاهــان انحصــاری و مختــص بــه ایــران 
ــه  وجــود داردکــه از ایــن میــزان ۱۱۰ گون
اختصــاص بــه منطقــه دماونــد دارد 
ــتان  ــه شهرس ــوط ب ــه آن مرب و ۸۰ گون
دماونــد و ۳۰ گونــه مربــوط بــه کــوه 
دماونــد اســت.با تاش هــای صــورت 
گرفتــه توســط ایــن نویســنده برجســته 

چهــار  ســال ها  ایــن  دماوندی،طــی 
ــش از  ــام دماوندوبی ــه ن ــاه ب ــه گی گون
۵۰ گونــه گیــاه بــه نــام خودثبــت شــده 
ــام قلــه  است.شــهردماوند نامــش را از ن
برافراشــته ای وبلندتریــن قلــه ایــران 
گرفتــه اســت.دماوند ازمعــدود مناطقــی 
ــگ  ــه بافرهن ــام آن آمیخت ــه ن ــت ک اس
مرزوبــوم،  ایــن  مــردم  اســاطیری 
ــام  ــوده و ن ــاری ب ــان ج پیوســته دراذه
ــه بندکشــی  ــت وب ــر آزادی،حری آن مظه
دســت  بــه  وبیدادضحاکــی  ظلــم 
ایــن ســرزمین  مردمی تریــن مــردم 

ــت. ــوده اس ــر ب ــی کاوه آهنگ یعن

دماوند، آماده میزبانی
 از گردشگران

ــراث  ــس اداره می ــریفی رئی ــهرام ش ش
فرهنگی،صنایــع دســتی وگردشــگری 
دماوندبــا اشــاره بــه آمادگــی ســتاد 
درفصــل  سفرشهرســتان  خدمــات 
ــه منظــور اســکان مســافران  تابســتان ب
همچــون  ســتاد  داشــت:این  اظهــار 
ســالهای گذشــته برنامه هــای مختلفــی 
بــه منظــور میزبانــی از گردشــگران درنظر 
گرفتــه اســتوی افزود:باتوجــه بــه افتتاح 
ــطح  ــردی درس ــگاه بومگ ــن اقامت چندی
ــز  ــت مراک ــن تقوی شهرســتان و همچنی
اقامتــی دربحــث اســکان گردشــگران از 
ــس  ــبی برخورداریم.رئی ــت مناس وضعی
و  فرهنگی،گردشــگری  میــراث  اداره 
ــا  ــد ب ــع دســتی شهرســتان دماون صنای
ــافران  ــکان مس ــت اس ــه ظرفی ــاره ب اش
تصریــح  بومگــردی  دراقامتگاه هــای 
ــت اســکان  ــاری ظرفی ــرد:در ســال ج ک
ــورت  ــه ص ــز ب ــن مراک ــافران در ای مس
ــه  ــر افزایــش یافت ــه ۶۰۰ نف اســتاندارد ب
ــر  ــزار نف ــک ه ــا ی ــکان ت ــت اس و قابلی
نیــز وجــود دارد.وی بــا بیــان اینکــه 

ــع  ــردی و ۲ مجتم ــوم گ ــگاه ب ۲ اقامت
ــا  ــز ت ــر نی ــتوران دیگ ــگری و رس گردش
ــرار  ــرداری ق ــورد بهره ب ــت م ــه دول هفت
ــام  ــت: در کل در ای ــت، گف ــد گرف خواه
تابســتان ظرفیــت اســکان یــک هــزار و 
۴۰۰ نفــر در ۶۰ مرکــز اقامتــی و تفریحــی 
ــا  ــرد: ب ــوان ک ــریفی عن ــود دارد. ش وج
بــا  گرفتــه  صــورت  هماهنگی هــای 
اقامتگاه هــای بــوم گــردی و ۲ دفتــر 
ــای  ــی توره ــافرتی، طراح ــات مس خدم
متنــوع را مــد نظــر قــرار داده ایــم تــا بــا 
اجــرای ایــن طــرح گردشــگران متعددی 
در شهرســتان حضــور یابنــد و آنــان را در 
نقاطــی کــه تاکنــون بــه آن کمتــر توجــه 
شــده جلــب کنیــم.وی همچنیــن اضافه 
ــه  ــر هفت ــتان ه ــدای تابس ــرد: از ابت ک
ــر  ــق دفات ــگر از طری ــروه گردش ــه گ س
خدمــات مســافرتی فعــال در شهرســتان 
حضــور می یابنــد و ضریــب اشــغال 
ــه  ــبت ب ــردی نس ــوم گ ــای ب اقامتگاه ه
ــش  ــیار افزای ــته بس ــای گذش ــال ه س

ظرفیــت  اوقــات  اغلــب  در  و  یافتــه 
آنهــا تکمیــل اســت.رئیس اداره میــراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
شهرســتان دماونــد بیــان کــرد: بــه منظور 
ارائــه خدمــات مناســب به گردشــگران در 
نظــر داریــم متناســب بــا هــر مناســبت 
در  مختلفــی  جشــن های  و  مراســم 
ــم. رئیــس  ــزار کنی ــز تفریحــی برگ مراک
اداره میــراث فرهنگــی دماونــد بــا اشــاره 
ــی  ــار تاریخ ــازی آث ــت و بازس ــه مرم ب
نیــز گفــت: هــر ســال بــرای مرمــت آثــار 
ــق  ــی از مناط ــامان بخش ــرورت س و ض
ــار  ــدادی از آث ــتان، تع ــی شهرس تاریخ
ــتان  ــی اس ــارات مرمت ــت اعتب در فهرس
ــش از  ــال بی ــه امس ــد ک ــرار می گیرن ق
20 اثــر شهرســتان در فهرســت اعتبــارات 
قــرار گرفتــه ولــی متاســفانه در ۲ ســال 
تخصیــص  اعتبــاری  هیــچ  گذشــته 
نیافتــه اســت و در ایــن زمینــه نیازمنــد 

ــتیم. ــا هس ــر نهاده ــت دیگ حمای

ــع در  ــود واق ــی خ ــرم قدیم ــر دو ه مص
ــوب قاهــره )پایتخــت( را  ــی جن ۲۵ مایل
ــه روی  ــار از ســال ۱۹۶۵ ب ــرای اولیــن ب ب

ــرد. ــاز ک ــدگان ب بازدیدکنن
ــتانی  ــار باس ــر آث ــی« وزی ــد العنان »خال
مصــر گفــت کــه گردشــگران در حــال 
ــده«  ــرم »خمی ــد از ه ــی توانن ــر م حاض
ــلطنتی  ــتان س ــع آن در گورس ــرم تاب و ه
»دهشــور« دیــدن کنند.هــرم خمیــده 
کــه حــدودًا دو هــزار و ۶۰۰ ســال قبــل از 

میــاد مســیح ســاخته شــد، هرمــی بــی 
ــه دو  ــرد اســت ک ــه ف ــر و منحصــر ب نظی
ــی،  ــه گفتــه العنان ســاختار داخلــی دارد.ب
باســتان شناســان مصــری مجموعــه ای 
ــدادی  ــی و تع ــی و چوب ــر گل ــنگ، قب س
ــکان  ــن م ــده در ای ــی ش ــد مومیای جس
کشــف کردنــد.وی همچنیــن یــادآور شــد 
کــه باســتان شناســان در ایــن منطقــه، به 
نقــاب هــای چوبــی بــه همــراه ابــزار مــورد 
اســتفاده بــرای بــرش ســنگ دســت 

رئیــس  وزیــری«  یافتند.»مصطفــی 
ــار باســتانی مصــر نیــز  ــی آث شــورای عال
گفــت کــه باســتان شناســان در ایــن 
ــی را  ــنگی بزرگ ــای س ــوک ه ــکان، بل م
ــا تکــه هــای گرانیتــی و ســنگ آهــک  ب
ــر  ــه نشــان از وجــود مقاب ــد ک ــدا کردن پی
باســتانی در ایــن منطقــه دارد.منطقــه ای 
کــه گورســتان دهشــور در آن واقــع اســت، 
مامنــی بــرای قدیمــی تریــن اهــرام مصر 
از جملــه هــرم ســرخ و هــرم خمیــده یــا 
ســنفرو بــه شــمار مــی رود. مصــر در مورد 
ایــن کشــفیات تاریخــی جدیــد، تبلیغات 
زیــادی انجــام داده اســت بــه ایــن امیــد 
کــه بخــش زیــان دیــده گردشــگری خــود 

ــد. ــا کن را احی

دو هرم باستانی مصر
به روی عموم باز شد

»گردشگری«، آیتم اصلی 
جشنواره تئاتر مریوان است

در نشســت مشــترک دبیــر جشــنواره تئاترخیابانــی مریــوان و معاون گردشــگری 
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری کشــور، تاکیــد شــد کــه 
امســال آیتــم اصلــی جشــنواره تئاتــر خیابانــی مریــوان، بحــث »گردشــگری« 
اســت.در ایــن نشســت فاتــح بادپــروا باتاکیــد بــر اینکــه امسال،»گردشــگری« 
ــد  ــوان اســت، توضیــح داد: منفعــت جشــنواره بای ــی جشــنواره مری آیتــم اصل
ــع اصلــی آن کــه مــردم هســتند برســد و مســلما حضــور گردشــگران،  ــه ضل ب
ــا ایــن دیدگاه،جشــنواره  موجــب توســعه شــهر و اســتان مــا خواهــد شــد و ب
مریوان،ظرفیــت الزم بــرای جــذب گردشــگر را دارد. دبیــر جشــنواره تئاتــر 
ــم  ــد فیل ــنواره هایی مانن ــز جش ــه موفقیت آمی ــزود: تجرب ــوان اف ــی مری خیابان
کــن و جشــنواره تئاتــر آوینیــون نشــان داده کــه جشــنواره های هنــری 
می تواننــد در جــذب گردشــگر داخلــی و خارجــی، بســیار موثــر باشــند و مــا نیــز 
ــرای  ــوان هــم گام هــای ابتدایــی را ب ــی مری ــر خیابان امیدواریــم جشــنواره تئات
ــی تیمــوری معــاون گردشــگری ســازمان  جــذب گردشــگر بردارد.همچنیــن ول
ــکاری ســازمان  ــر هم ــد ب ــی، صنایع دســتی و گردشــگریبا تاکی ــراث فرهنگ می
ــم شــهر  ــز قصــد داری ــا نی ــت: م ــوان، گف ــا جشــنواره مری ــی ب ــراث فرهنگ می
مریــوان بــه عنــوان یکــی از نقــاط مهم گردشــگری کشــور معرفــی شــود و در این 
راســتا جشــنواره تئاتــر خیابانــی مریــوان می توانــد نقــش مهمــی داشــته باشــد.

ته
نک

واسـطه  بـه  کـه  تهـران  اسـتان  در  دماونـد  شهرسـتان 
در  و گردشـگری  تاریخـی  آثـار  جغرافیایـی،  موقعیـت 
فصـول مختلـف سـال همـواره مـورد توجـه گردشـگران 
و مسـافران قـرار دارد، در فصـل تابسـتان نیـز بـا توجـه 
روی  بـه  همیشـه  مثـل  مناسـبش  هـوای  و  آب  بـه 

اسـت. گشـوده  آغـوش  عالقه منـدان 
بنـا بـه گفتـه ولـی هللا مظفریان گیاه شـناس برجسـته 
کشـور کـه خـود یـک شـهروند دماونـدی اسـت، ۲ 
مختـص  و  انحصـاری  گیاهـان  از  ۲۰۰ گونـه  و  هـزار 
۱۱۰ گونـه  بـه ایـران وجـود دارد کـه از ایـن میـزان 
8۰ گونـه آن  بـه منطقـه دماونـد دارد و  اختصـاص 
مربـوط بـه شهرسـتان دماونـد و ۳۰ گونـه مربوط به 

کـوه دماونـد اسـت

گردشگریمیراث

وزارت خارجه به توسعه گردشگری کمک می کندموزه تخت جمشید دو هفته تعطیل شد
جهانـــی  مجموعـــه  مـــوزه 
تخـــت جمشـــید بـــه دلیـــل 
هفتـــه  دو  تـــا  سمپاشـــی 

تعطیـــل خواهـــد بـــود.
ـــی از  ـــات حفاظت ـــام اقدام ـــی و انج ـــل سمپاش ـــه دلی ب
ـــه  ـــوزه مجموع ـــی، م ـــای چوب ـــتون ه ـــا و س ـــن ه ویتری
ـــرداد  ـــا ۷ م ـــخ ۲۴ تیرت ـــی تخـــت جمشـــید از تاری جهان

ـــت. ـــل اس ۹۸ تعطی
ایـــن مـــوزه هخامنشـــی در ســـال ۱۳۱۵ هجـــری 
ــید  ــای تخـــت جمشـ ــی از کاخ هـ ــی و در یکـ شمسـ
ـــا در ســـال ۱۳۱۶ هجـــری شمســـی  افتتـــاح شـــد.این بن
بازســـازی و از آن بـــه عنـــوان مـــوزه اســـتفاده مـــی 

ـــت  ـــه در تخ ـــاز یافت ـــار ب ـــر آث ـــاوه ب ـــروزه ع ـــود و ام ش
جمشـــید، آثـــاری از دو دوره مـــا قبـــل تاریـــخ و دوره 
اســـامی در آن بـــه نمایـــش گذاشـــته شـــده اســـت.
ـــده  ـــیم ش ـــه تقس ـــش جداگان ـــه بخ ـــه س ـــوزه ب ـــن م ای
ـــیایی  ـــوزه، اش ـــش م ـــن بخ ـــی تری ـــه در اصل ـــت ک اس
ــا بـــه دســـت آمـــده بـــه نمایـــش  کـــه از کاوش هـ

گذاشـــته شـــده اســـت.
ایـــن اشـــیا عمدتـــًا آثـــار گلـــی - ســـنگی و فلـــزی 
ــی،  ــط میخـ ــه خـ ــوش بـ ــای منقـ ــوح هـ ــامل لـ شـ
ــزه، پیـــکان،  ــر نیـ ــات، سـ ــنگی حیوانـ ــرواندام سـ سـ
شمشـــیر، دهنـــه اســـب وظـــروف مختلـــف شـــامل: 
بشـــقاب، ســـینی، لیـــوان، گلـــدان و هـــاون اســـت.

مدیـــرکل دیپلماســـی گردشـــگری 
وزارت امـــور خارجـــه بـــا اشـــاره 
بـــه ظرفیـــت گردشـــگری بـــرای 
ـــت: وزارت  ـــان گف ـــا جه ـــل ب تعام
ـــیدرضا  ـــک می کند.س ـــگری کم ـــعه گردش ـــه توس ـــه ب خارج
هاشـــمی در نشســـت»تخصصی گردشـــگری،محور تعامـــل 
ســـازنده بـــا جهان«بـــه تحلیـــل نقـــش ارتباطـــات و تعامـــات 
ـــی و  ـــت خارج ـــوص سیاس ـــت بخص ـــکل گیری سیاس در ش
ـــازنده  ـــل س ـــاد تعام ـــه ایج ـــگری ب ـــک گردش ـــی کم چگونگ
ـــه گردشـــگری  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــان، پرداخـــت.وی ب ـــا جه ب
یکـــی از بهتریـــن راه هـــای پیشـــبرد سیاســـت خارجـــی 
ـــد  ـــش درآم ـــی پی ـــت: توســـعه گردشـــگری داخل اســـت، گف
گردشـــگری بین المللـــی اســـت و در ســـطح منطقـــه ای و 

ـــرمایه  ـــروت وس ـــال ث ـــرای انتق ـــر ب ـــزاری مؤث ـــی اب بین الملل
ــورهای  ــه کشـ ــی بـ ــه و غنـ ــعه یافتـ ــورهای توسـ از کشـ
ــه و فقیـــر است.هاشـــمی ســـپس بـــه  توســـعه نیافتـ
مأموریـــت دفتـــر دیپلماســـی گردشـــگری در وزارت امـــور 
ـــت،  ـــده اس ـــن ش ـــرش تبیی ـــن نگ ـــر از ای ـــه متأث ـــه ک خارج
ـــی  ـــامل معرف ـــده ش ـــدف عم ـــه ه ـــت: س ـــرد و گف ـــاره ک اش
ـــق ادراک مســـتقیم  ـــان از طری ـــه جه ـــران ب چهـــره واقعـــی ای
ـــی،  ـــا ایران هراس ـــارزه ب ـــادی و مب ـــی و اقتص ـــر سیاس عناص
ـــز  ـــا تمرک ـــران ب ـــی ای ـــای تمدن ـــتگی حوزه ه ـــاد همبس ایج
ــق  ــادی از طریـ ــعه اقتصـ ــی و توسـ ــتراکات فرهنگـ براشـ
ــی  ــوی اداره دیپلماسـ ــی ازسـ ــگران خارجـ ــذب گردشـ جـ

ــود. ــال می شـ ــه دنبـ ــگری دروزارت امورخارجـ گردشـ
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بــه گفتــه محمدرضــا کنعانــی هفتــه گذشــته و بــا هــدف 
ــت  ــرح، نشس ــن ط ــرای ای ــه اج ــیدن ب ــرعت بخش س
حفاظــت  ســازمان  رئیــس  بــا  گلســتان  اســتاندار 
محیــط زیســت برگــزار و مقــرر شــد در چارچــوب توافــق 
ــار  ــگری در ۲۲ هکت ــاخت های گردش ــده، زیرس انجام ش
از مســاحت ایــن جزیــره فراهــم شــود. آن طــور کــه ایــن 
مقــام مســوول محیــط زیســت اســتان گلســتان بــه ایرنا 
ــق  ــرای رون ــوراده ب ــت آش ــدی از ظرفی ــره من ــه، به گفت
ــردی، حــق گلســتان اســت و  ــت گ اکوتوریســم و طبیع
ــه توافــق انجــام شــده  ســازمان محیــط زیســت هــم ب
پایبنــد خواهــد بــود. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
گلســتان بــه ممانعــت ایــن ســازمان از احــداث ســایت 
ــدر  پشــتیبان طــرح گردشــگری آشــوراده در ســواحل بن
ترکمــن اشــاره می کنــد و می افزایــد: ایجــاد ســایت 
ــت و  ــط زیس ــه محی ــق نام ــاد تواف ــزو مف ــتیبان ج پش
ــل اجــرای  ــن دلی ــه همی ــود و ب اســتانداری گلســتان نب
ــان احــداث  ــی، متولی ــه کنعان ــه گفت آن متوقــف شــد. ب
ســایت پشــتیبان فقــط یــک نقشــه اجرایــی بــرای ایجاد 
ــه در  ــد ک ــال کرده ان ــاحل ارس ــیه س ــنی حاش ــاده ش ج

دســت بررســی اســت.
گفتنــی اســت اجــرای پــروژه ملــی گردشــگری و طبیعت 
ــات ســفر ســال  ــره آشــوراده یکــی از مصوب گــردی جزی
۹۳ دولــت تدبیــر و امیــد بــه اســتان گلســتان اســت کــه 
بــه خاطــر تعلــل در اجــرای آن تاکنــون در ســفر اســتانی 
ــاره  ــه گلســتان )دی ۹۷( دوب اخیــر رئیــس جمهــوری ب
مــورد تاکیــد قــرار گرفــت. ایــن طــرح شــامل ســاخت 
ــر  ــق، رســتوران و دیگ اســکله، مســیر دسترســی، آالچی
ــت  ــگران اس ــور گردش ــاز حض ــورد نی ــاخت های م زیرس
ــارد  ــزار میلی ــار ه ــذاری چه ــا ســرمایه گ ــرار اســت ب و ق
ریالــی دولــت و بخــش خصوصــی تــا ۳ ســال آینــده بــه 

بهــره بــرداری برســد. جزیــره آشــوراده کــه تمــام ســال 
میزبــان انــواع پرنــدگان بومــی و مهاجــر اســت در ســال 
۵۴ جــزو نخســتین مناطــق زیســت کــره جهــان معرفــی 
و ثبــت شــد. ۴۰ درصــد خاویــار ایــران در نزدیکــی ایــن 
ــادی  ــال ۱۸۳۷ می ــد. در س ــت می آی ــه دس ــره ب جزی
ــا وجــود اعتــراض ایــران، بــه دســت  جزیــره آشــوراده ب
نیروهــای شــوروی ســابق اشــغال شــد و ایــن کشــور تــا 
ــی در آن داشــت.  ــگاه نظام ــک پاس ــد ی ــه بع ــد ده چن

ــیل  ــوع س ــل از وق ــره قب ــن جزی ــا، ای ــزارش ایرن ــه گ ب
ســال ۱۳۷۲ بــا امکاناتــی همچــون پاســگاه ژاندارمــری، 
ــی روســتایی، مدرســه، مغــازه، مســجد و  شــرکت تعاون
حســینیه بیــش از یــک هــزار نفــر ســکنه داشــت کــه بــه 
مشــاغل دامــداری، کارگــری، پیشــه وری و ماهیگیــری 
ــیه  ــگا در روس ــان رود ول ــا طغی ــا ب ــد ام ــغول بودن مش
ــی از ســکنه  ــی خال ــره ایران ــن جزی ــوع ســیاب ای و وق
شــد. دولــت مصــوب کــرده اســت کــه در ۱۰ درصــد ایــن 
جزیــره طرح هــای گردشــگری اجــرا شــود. مجــری 
ــتان  ــهرداری های اس ــاری ش ــازمان همی ــرح س ــن ط ای

گلســتان اســت کــه در مــدت ۳۰ ســال از زمــان شــروع 
بهــره بــرداری بــه صــورت ســه دوره ۱۰ ســاله آن را اجــرا 
خواهــد کــرد. عملیــات اجــرای پــروژه ملــی گردشــگری 
و طبیعــت گــردی جزیــره آشــوراده بــرای ســاخت 
امکانــات جــذب گردشــگر در ســاحل بندرترکمــن هفتــم 
آذرمــاه پارســال آغــاز شــد امــا اجــرای طــرح پــس از ۳ 
مــاه بــه دلیــل شــکایت اداره محیــط زیســت بهشــهر بــه 
عنــوان مدیــر متمرکــز پناهــگاه حیــات وحــش میانکالــه 
متوقــف گردیــد. در آن زمــان محیــط زیســت اعــام کرده 

بــود اگــر چــه محــل اجــرای طرح هــای در نظــر گرفتــه 
شــده بــرای ســاخت و ســازهای ســنگین ماننــد هتــل، 
ــارج  ــتیبان( خ ــایت پش ــا )س ــتوران ها و اقامتگاه ه رس
ــارج از  ــدوده ای خ ــش و در مح ــات وح ــگاه حی از پناه
ــل  ــا داخ ــت ام ــوراده اس ــش آش ــات وح ــگاه حی پناه
ذخیــره گاه زیســت کــره یعنــی در زون بینابینــی ذخیــره 
گاه زیســت کــره میانکالــه قــرار دارد. حــوزه زیســت 
محیطــی ســواحل بندرترکمــن و جزیــره آشــوراده علیرغم 
واقــع شــدن در جغرافیــای ســرزمینی گلســتان بــا حــوزه 

محیط زیست مخالفتی با طرح گردشگری آشوراده ندارد
مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان می گوید این اداره کل با اجرای طرح گردشگری 

آشوراده و جذب مسافر در آن مخالفتی ندارد

ــتاب  ــدف ش ــا ه ــته و ب ــه گذش ــتان هفت ــت گلس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــه مدی ــه گفت ب
بخشــیدن بــه اجــرای طــرح آشــوراده، نشســت اســتاندار گلســتان بــا رئیــس ســازمان حفاظــت 
ــاخت های  ــده، زیرس ــام ش ــق انج ــوب تواف ــد در چارچ ــرر ش ــزار و مق ــت برگ ــط زیس محی
گردشــگری در ۲۲ هکتــار از مســاحت ایــن جزیــره فراهــم شــود. از ایــن رو بهره منــدی از ظرفیت 
آشــوراده بــرای رونــق اکوتوریســم و طبیعــت گــردی، حــق گلســتان اســت و ســازمان محیــط 
زیســت هــم بــه توافــق انجــام شــده پایبنــد خواهــد بــود. ایــن طــرح شــامل ســاخت اســکله، 
مســیر دسترســی، آالچیــق، رســتوران و دیگــر امکانــات مــورد نیــاز حضــور گردشــگران اســت.

حفاظــت  مدیــرکل  کنعانــی،  محمدرضــا 
محیــط زیســت گلســتان معتقــد اســت 
بــرای  از ظرفیــت آشــوراده  بهــره منــدی 
ــق  ــردی، ح ــت گ ــم و طبیع ــق اکوتوریس رون
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــت و س ــتان اس گلس
هــم بــه توافــق انجــام شــده پایبنــد خواهــد 
بــود از ایــن رو اداره محیــط زیســت گلســتان 

ــدارد. ــرح ن ــن ط ــا ای ــی  ب مخالفت

رنا
 ای

س:
عک

ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
اســتان کرمانشــاه بــا اشــاره بــه کمبــود حدود 
ــت:  ــان در اســتان کرمانشــاه، گف ۱۰۰ محیط ب
ــوز جــزو مشــاغل  ــی هن متاســفانه محیط بان
ســخت و زیــان آور محســوب نمی شــود. 
ــان  ــه مناســبت روز محیط ب فردیــن الفتــی ب
ــه  ــگار ایســنا منطق ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
ــط  ــت محی ــه وضعی ــا اشــاره ب کرمانشــاه، ب
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــار ک ــتان، اظه ــان در اس بان
ــر  ــه ازای ه ــد ب ــی بای ــتانداردهای جهان اس
هــزار هکتــار منطقــه تحــت مدیریــت محیــط 
ــیم و  ــته باش ــان داش ــک محیطب ــت ی زیس
ایــن یعنــی بــرای کرمانشــاه ۱۶۱ محیط بــان 
ــی  ــن در حال ــه داد: ای ــاز اســت. وی ادام نی
اســت کــه در اســتان کرمانشــاه هــم اکنــون 
۵۴ محیطبــان بــرای بیــش از ۱۶۰ هــزار 
هکتــار منطقــه تحــت پوشــش محیــط 
حفاظــت  یــگان  داریم.فرمانــده  زیســت 
ــا بیــان  محیــط زیســت اســتان کرمانشــاه ب
اینکــه در ســال ۹۷ مجــوز جــذب چنــد 
ــی  ــه محیط بان ــرای ورود ب ــد ب ــروی جدی نی
ــن  ــد: ای ــادآور ش ــده، ی ــذ ش ــاه اخ کرمانش
ــل  ــردن مراح ــی ک ــال ط ــوز در ح ــراد هن اف
گزینــش هســتند، امــا بــا فعــال شــدن 
ــرو  ــود نی ــم کمب ــاز ه ــد ب ــان جدی محیط بان
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــت. الفت ــم داش خواهی
کار  در  زیــادی  مضایــق  بــا  محیط بانــان 
ــن مشــکل  ــزود: مهمتری ــد، اف خــود مواجهن
ایــن افــراد ســختی کار اســت کــه مــدام بــا 
کــوه، جنــگل، حیــات وحــش و ... ســر و کار 
دارنــد و بایــد در مناطــق صعب العبــور تــردد 
داشــته باشــند. وی معتقــد اســت، ایــن 
ــا شــکارچیان  شــرایط و خصوصــا برخــورد ب
محیط بانــان  می شــود  باعــث  همیشــه 
در خطــر باشــند. الفتــی بــا اشــاره بــه 
نقــش موثــر محیط بانــان در مقابلــه بــا 
زحمــات  درصــد   ۹۰ کــه  آتش ســوزی ها 
ــد،  ــده دارن ــر عه خامــوش کــردن آتــش را ب
خاطرنشــان کــرد: ایــن امــر باعــث می شــود 
محیط بانــان در معــرض خطــر ســوختگی 
ــگان  ــده ی ــند. فرمان ــته باش ــرار داش ــم ق ه
حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمانشــاه 
ب از کمبــود امکانــات و تجهیــزات در اختیــار 
ــاد کــرد کــه ســختی کار  ــان هــم ی محیط بان

آنهــا را دوچنــدان می کنــد.

عی
طبی

بع 
یک هزار هکتار به مساحت جنگل های همدان منا

افزوده می شود
بــا مشــارکت مــردم و ســرمایه گــذاری دولــت یــک 
هــزار هکتــار بــه ســطح جنــگل کاری هــای اســتان 
ــا،  ــزارش ایرن ــه گ ــود. ب ــی ش ــزوده م ــدان اف هم
ــزود:  ــدان اف ــزداری هم ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
ــتان در  ــن اس ــای ای ــه جنگل ه ــار ب ــزار هکت ــدن یکه ــه ش اضاف
ــتای  ــدان و در راس ــه هم ــاورزی ب ــاد کش ــر جه ــر وزی ــفر اخی س
تفاهمنامــه منعقدشــده ریاســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
ــود.  ــی می ش ــدان اجرای ــتاندار هم ــا اس ــور ب ــزداری کش و آبخی
اســفندیار خزائــی افــزود: ایــن اســتان ظرفیــت تولیــد ۲ میلیــون 
اصلــه نهــال را دارد و کار تولیــد نهــال بــا مکانیســم های مشــخص 
و رعایــت اصــول فنــی و علمــی در ســایه تــاش های کارشناســان 
منابــع طبیعــی و تامیــن منابــع مالــی مــی توانــد موجــب رشــد 
ــا  ــظ، احی ــای حف ــاره برنامه ه ــد. وی درب ــتان باش ــعه اس و توس
و توســعه جنگل هــای اســتان، در حــوزه طــرح جنــگل کاری 
ــگل کاری و  ــروژه جن ــت: اجــرای پ ــدان گف ــاری هم ــزار هکت یکه
توســعه فضــای ســبز بــا هــدف احیــای رویشــگاه های تخریــب 

یافتــه و توســعه جنــگل در دســتور کار اســت کــه در قالــب 
ســناریوهای اســتانی و ملــی و طــرح بــوم ســازگان جنگل هــای 
زاگــرس اجــرا مــی شــود. مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
همــدان گفــت: کاشــت گونــه هــای اقتصــادی و چنــد منظــوره در 
ــا تخصیــص  ــر صــورت گرفتــه اســت و ب نهالســتان قــدس مای
اعتبــار یــک میلیــاردی توســط ســازمان مدیریــت و برنامــه 
ریــزی اســتان بــرای تجهیــز و مرمــت نهالســتان قــدس مایــر 
ــع ملــی  ــا تامیــن مناب ــرای ســال آینــده ب شــاهد جنــگل کاری ب
ــتاندار  ــا دســتور اس ــزود: ب ــی اف ــود. خزائ ــم ب و اســتانی خواهی
همــدان بخشــی از جنــگل کاری در ســال جــاری بــا تزریــق منابــع 
مالــی و بخشــی دیگــر بــا مدیریــت فرمانــداران شهرســتانها و بــا 
اســتفاده از تــوان و ظرفیــت ســایر دســتگاه هــای دولتــی اجرائی 
ــده  ــع ســال آین می شــود در عیــن حــال بخــش دیگــری از مناب
بــرای توســعه نهــال کاری و افزایــش ســطح جنــگل هــا تخصیص 
مــی یابــد.  بــه گفتــه وی در حــال حاضــر ایــران جــزو کشــورهای 

ــود. ــوب می ش ــگل محس ــش جن ــوردار از پوش کم برخ

کمبــود آب و لــزوم مشــارکت در طــرح هــای ســتاد احیــای دریاچه 
ارومیــه باعــث شــده اســت تــا رفتــه رفتــه کشــاورزان ارومیــه ای 
ــری ســهم  ــس از دیگ ــی پ ــرده و یک ــز احســاس مســئولیت ک نی
خــود را از هزینه هــای تجهیــز اراضــی بــه شــیوه های نویــن آبیــاری 
ــن  ــز ای ــه آبری ــاورزان حوض ــی از کش ــرای برخ ــد. آب ب ــل کنن تقب
دریاچــه مفهــوم بســیار حیاتــی و بــا اهمیت تــر پیــدا کــرده و گویــا 
فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه 
بــا نتایــج مطلوبــی چــون جلــب مشــارکت جوامــع محلــی همــراه 
بــوده اســت. ایــن آبادی نشــینان بــا وجــود محدودیت هــای مالــی 
ــت  ــرای بازگش ــد ب ــنتی، آماده ان ــاورزی س ــواری های کار کش و دش
حیــات دوبــاره بــه نگیــن آبــی آذربایجــان هــر زحمتــی را متحمــل 
ــرای  ــری ب ــرایط بهت ــا ش ــد ت ــع دارن ــئوالن توق ــا از مس ــوند ام ش
تجهیــز اراضی شــان بــه شــیوه های نویــن آبیــاری را تعریــف 
ــه در حاشــیه  ــداران ارومی ــد حســینی از باغ ــد. محم ــال کنن و اعم
ــن در  ــای نوی ــی آبیاری ه ــای تجمیع ــگاران از طرح ه ــد خبرن بازدی
ــف شــده ای  ــه تعری ــد حق آب ــت: هرچن ــه گف ــج ارومی ــه باالن منطق
بــرای هــر زمیــن وجــود دارد امــا بــه خاطــر احیــای دریاچــه ارومیــه 
ــه از  ــا گای ــم. وی ب ــتفاده کنی ــر اس ــی کمت ــم آب ــاش می کنی ت
ــان  ــتا، بی ــیم آب در روس ــاورزان از تقس ــی کش ــتفاده برخ سوءاس
ــا وجــود تــاش مــا بــرای مصــرف کمتــر آب و بکارگیــری  کــرد: ب
شــیوه های مختلــف، مشــکات بســیاری در ایــن راســتا وجــود دارد 
ــی از آنهاســت؛  ــا یک ــه باغ ه ــت آب ب ــه ســرقت در مســیر هدای ک
ایــن اقــدام موجــب شــده اســت تــا آب کمتــری بــه باغ هــای مــا 

ــد. وی  ــدا کن ــش پی ــز کاه ــار نی ــازده محصــول در هکت ــد و ب برس
ــواد  ــاورزان از س ــه کش ــی ک ــا وقت ــیم بندی آب ت ــرد: تقس ــان ک بی
و فرهنــگ جمعــی و مشــارکتی بهره منــد نباشــند، پاســخگوی 
مشــکات نخواهــد بــود. حســینی پیشــنهاد داد کــه آب را از حالــت 
اســتفاده عمومــی در برخــی از روســتا خــارج کننــد و اجــازه بدهنــد 
کشــاورزان اراضــی خــود را بــا هزینــه خــود قطــره ای کــرده و از آب 
ــدی از  ــرای بهره من ــرا معتقــد اســت کــه ب ــد زی چــاه اســتفاده کنن
تســهیات دولتــی شــرایط ســفت و ســختی وجــود دارد کــه خــرده 
ــد شــوند و  ــات بهره من ــن شــرایط و امکان ــد از ای ــکان نمی توانن مال
از ســوی دیگــر نمی تــوان کشــاورزان دیگــر را بــرای تجمیــع اراضــی 
هماهنــگ و همــراه کــرد. شــاورز دیگــری از اهالی روســتای حاشــیه 
باراندوزچــای تــا زانــو در گل و الی در حــال الیروبــی مســیر آب بــه 
مزرعــه اش بــود، گفــت: پارســال میــراب داشــتیم و تقســیم آب بــه 
ــه او ۲۰  ــرای هــر هکتــار آبیــاری ب وســیله او انجــام می شــد کــه ب
هــزار تومــان حق الزحمــه پرداخــت می شــد امــا امســال کســی بــا 
ــورم و  ــا وجــود ت ــد؛ از ســوی دیگــر هــم ب ایــن پول هــا کار نمی کن
ــرای خریــد  ــرای محصــول، قیمت هــا ب ــاال ب قیمــت تمــام شــده ب
محصــوالت کشــاورزی در ســر مزرعــه همــان قیمت هــای پارســال 
اســت کــه موجــب شــده تــا کشــاورزان همچنــان هشتشــان گــرو 
ــاری  ــی آبی ــاحت اراض ــزود: مس ــاورز اف ــن کش ــد. ای ــان باش نهش
شــده از چــاه عمیــق روســتای مــا ۵۳ هکتــار اســت کــه ۴۰ نفــر 
کشــاورز از آن آب برداشــت می کننــد و همیشــه مشــکل آب در ایــن 
ناحیــه وجــود دارد و اگــر ریــش ســفیدان محــل بــه داد کشــاورزان 

نرســند، دعــوا و جنــگ بــر ســر آب تمامــی نــدارد. وی اضافــه کــرد: 
قطعه هــای مــا کوچــک هســتند و اغلــب کشــاورزان حرفشــان بــه 
مــذاق هــم خــوش نمی آیــد؛ دولــت یــا اجــازه تفکیــک اراضــی و 
فــروش را ندهــد یــا اگــر نمی تواننــد جلــوی ایــن اقــدام را بگیرنــد 
اجــازه بدهنــد مــا بــا حفــر چــاه و قطــره ای کــردن آبیــاری اراضــی 
بــا هزینــه خودمــان در ایــن زمینــه حرکــت کنیــم. وی ادامــه داد: 
مــا آماده ایــم در صــورت تســهیل مســیر در زمینــه قطــره ای کــردن 
باغ هــا و کاهــش مصــرف آب اقــدام کنیــم و ایــن کار را بــرای 
آینــدگان و ســامت آنــان انجــام می دهیــم زیــرا ســامت جامعــه 

بــه حیــات دریاچــه ارومیــه گــره خــورده اســت. رئیــس اداره فنــی 
و زیربنایــی جهــاد کشــاورزی ارومیــه نیــز در ایــن بــاره بــه خبرنــگار 
ــاری قطــره ای در ســطح  ــار آبی ــج هــزار و ۶۰۰ هکت ــا گفــت: پن ایرن
زمین هــای کشــاورزی شهرســتان ارومیــه از ســال ۷۶ تاکنــون 
اجرایــی شــده کــه ۸۵ درصــد هزینــه آن از ســوی دولــت و مابقــی 
ــه  ــز ب ــزود: تجهی ــن شــده اســت. وی اف از ســوی کشــاورزان تأمی
ــار در  ــزار و ۴۰۰ هکت ــاورزی در یکه ــن کش ــاری نوی ــبکه های آبی ش
ارومیــه در دســت اجراســت کــه  اعتبــار و هزینــه صــرف شــده بــرای 

هــر هکتــار ۲۵ میلیــون تومــان بــوده اســت.

انــگار مــا ایرانیــان بــه تغییــر کاربــری اراضــی، قطــع درختــان، 
افروختــن آتــش، چــرای دام و احــداث جــاده بــرای نابــودی 
ــا احــداث  جنگل هــا بســنده نکرده ایــم و در ســال های اخیــر ب
ــان و  ــودی ریشــه درخت ــر ناب ــا تیشــه ب ــادن« در جنگل ه »مع
البتــه خودمــان، بــه دســت گرفته ایــم.ارزش منابع طبیعــی 
کشــور بــر هیچکــس پوشــیده نیســت؛ امــا جــای ســوال دارد 
کــه چــرا روز بــه روز بــه خبرهــای تکان دهنــده از غــارت 
ــی در  ــای هیرکان ــت جنگل ه ــاید ثب ــود. ش ــزوده می ش آن اف
ایــن  یونســکو طــی هفته هــای اخیــر، خوش تریــن خبــر 

گام های استوار کشاورزان برای مشارکت 
در احیای دریاچه ارومیه
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حیوانات

جنگل ها

ضرورت تعریف بانک اطالعاتی جدید 
برای جنگل های هیرکانی

ساماندهی سگ های بی صاحب دماوند
با مشارکت فعاالن حقوق حیوانات

دانشــکده  اســتاد  یــک 
دانشــگاه  محیــط  زیســت 
ــا  ــه ب ــان این ک ــا بی ــران ب ته
ثبــت جهانــی جنگل هــای 
هیرکانــی مســئولیت حفاظــت از ایــن میــراث طبیعــی 
جنگل هــای  گفــت:  اســت،  شــده  ســنگین تر 
بــه  و  »ژوراســیک«  دوران  باقی مانــده  هیرکانــی 
ــت.  ــاله اس ــون س ــی ۴۰ میلی ــراث طبیع ــی می نوع
ــه گــزارش ایســنا، دکتــر احمــد نوحه گــر اظهارکــرد:  ب
در  زیســت منطقه  یــک  هیرکانــی  جنگل هــای 
ــیٔه  ــرِگ حاش ــِط پهن ب ــای مختل ــت بوم جنگل ه زیس
ــی  ــای خــزر اســت کــه در حاشــیٔه جنوب ــی دری جنوب
و جنــوب غربــی دریــای خــزر در بخش هایــی از 
ــن  ــه اســت. ای ــرار گرفت ــران ق ــمالی ای ــتان ش ۵ اس
دکتــرای هیدروژئومورفولــوژی دانشــگاه تهــران بــا ابراز 
خرســندی از ثبــت جهانــی جنگل هــای هیرکانــی 

ــت:  ــل  گف ــازمان مل ــی س ــی فرهنگ ــازمان علم در س
بدیــن ترتیــب وظایــف مــا در قبــال حفاظــت از ایــن 
ــی  ــت و وقت ــده اس ــنگین تر ش ــی س ــراث طبیع می
»لنــد اســکیپ اکولــوژی« )ســیمای ســرزمین( 
جنگل هــا را بررســی می کنیــم، درمی یابیــم کــه بایــد 
ــق و  ــات دقی ــدا مطالع ــرای حفاظــت بیشــتر در ابت ب
پایــه ای از ایــن جنگل هــا انجــام داد همچنیــن بانــک 
ــف  ــا تعری ــن جنگل ه ــرای ای ــدی ب ــی جدی اطاعات
ــرد  ــا راهب ــه اســتراتژی ی ــات ب ــن مطالع و نتیجــه ای
تبدیــل شــود. وی افــزود: براســاس ایــن اســتراتژی 
ــه  ــر ب ــام و منج ــی انج ــتگذاری صحیح ــد سیاس بای
تدویــن برنامــه ای بــرای حفاظــت از میــراث طبیعــی 
شــود تــا ایــن میــراث طبیعــی بــا کمتریــن آســیب ها 
بــه نســل های آینــده ســپرده شــود. بــه گفتــه وی بــه 
دلیــل توســعه شــهرها در ۵۰ ســال گذشــته، امانــت دار 

خوبــی بــرای ایــن جنگل هــا نبوده ایــم.

حقــوق  فعــال  یــک 
ــرح  ــرای ط ــات از اج حیوان
ســگ های  ســاماندهی 
شهرســتان  در  باصاحــب 
دماونــد خبــر داد و گفــت: ایــن طــرح دو محــور 
اساســی دارد و در صــورت اجــرای کامــل و موفقیــت 
ــرای ســایر مناطــق  ــی ب ــد الگوی ــودن می توان ــز ب آمی
ــداد  ــن به ــنا، امی ــزارش ایس ــه گ ــد. ب ــهری باش ش
ــی در  ــکایت های مردم ــس از ش ــه پ ــان اینک ــا بی ب
شهرســتان دماونــد بــه دلیــل تعــداد زیــاد ســگ های 
ــد  ــهرداری دماون ــتان، ش ــن شهرس ــب در ای باصاح
بــه دنبــال اتخــاذ راهکارهایــی بــرای مدیریــت ایــن 
ــهرداری  ــر ش ــال حاض ــت: در ح ــاد، گف ــگ ها افت س
دماونــد ایــن ســگ ها را بــرای واکسیناســیون و 
ــکان  ــی ام ــت ول ــرده اس ــع آوری ک ــازی جم عقیم س
ــس  ــی پ ــهری حت ــط ش ــا در محی ــازی آن ه رهاس

از واکسیناســیون و عقیــم ســازی وجــود نــدارد. 
وی افــزود: بــه همیــن دلیــل جمعــی از فعــاالن 
ــاماندهی  ــرای س ــی را ب ــات راهکارهای ــوق حیوان حق
دماونــد  شــهرداری  بــه  باصاحــب  ســگ های 
ــورد اســتقبال  ــه خوشــبختانه م ــد ک پیشــنهاد داده ان
قــرار گرفــت. ایــن فعــال حقــوق حیوانــات بــا اشــاره 
بــه طــرح و همــکاری شــهرداری دماونــد بــرای 
ــح کــرد: در  ســاماندهی ســگ های باصاحــب تصری
ــرار اســت کــه ســگ های باصاحــب  حــال حاضــر ق
پــس از عقیم ســازی و واکیسناســیون در محل هــای 
مشــخصی در خــارج از مناطــق مســکونی رهاســازی 
شــوند و در نزدیکــی ایــن مناطــق نیــز ایســتگاه های 
غذارســانی طراحــی و تعبیــه شــود تــا ایــن ســگ ها 
مجبــور نباشــند بــرای یافتــن غــذا بــه ســمت مناطــق 
مســکونی حرکــت کننــد. وی گفــت: ســگ ها پــس از 

واکسیناســیون و عقیم ســازی خطــری ندارنــد.

مشاهده یک گونه پرنده کمیاب برای اولین بار در تاالب گندمان
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، از مشاهده و شناسایی ۸ قطعه اردک مرمری برای اولین 
بار در تاالب گندمان شهرستان بروجن در این استان خبر داد. به گزارش برنا، شهرام احمدی افزود: 
جمعیت اردک مرمری در سطح جهانی رو به کاهش است و به لحاظ درجه حفاظتی IUCN در 
ردیف گونه های آسیب پذیر قرار دارد. 

گزارش

محیط بان  کمبود 
در کرمانشاه
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تدوین طرح جامع مدیریت پسماند تهران 
با همکاری مرکز مطالعات

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهر تهــران 
از تدویــن طــرح جامــع مدیریــت پســماند بــا 
ــده  ــران در آین ــات شــهر ته ــز مطالع ــکاری مرک هم
نزدیــک خبــر داد. بــه گــزارش ایســنا، عبدلــی در نخســتین 
بــر  تاکیــد  بــا  محیطــی  زیســت  چالش هــای  کنفرانــس 
پســماندهای پاســتیکی گفــت: پســماندهای خشــک کــه برخــی 
از آن هــا ارزشــمند هســتند و در بخــش صنعــت بــه عنــوان کاالیــی 
ــه  ــد ب ــردازش می توانن ــس از پ ــوند پ ــداد می ش ــمند قلم ارزش
چرخــه مصــرف بــاز گردنــد. وی افــزود: بــی تردیــد امــروز بایــد 
ــا  ــق ب ــًا مطاب ــا را دقیق ــم کااله ــاش کنی ــهروند ت ــوان ش ــه عن ب
نیازهــای خــود تهیــه کنیــم. متأســفانه در حــال حاضــر بســیاری 
از کاالهــای قابــل مصــرف در پســماند یافــت می شــوند امــا 
ــی  ــل مختلف ــه عوام ــه ب ــا توج خوشــبختانه در ســال گذشــته ب
ــط  ــرف توس ــت مص ــا، مدیری ــت کااله ــش قیم ــون افزای همچ
شــهروندان محقــق شــد و به طــور میانگیــن در روز حــدود 
ــه  ــرد البت ــدا ک ــش پی ــران کاه ــهر ته ــای ش ــن از زباله ه ۱۴۰۰ ت

ــرای جلوگیــری  در ایــن مســیر تــاش شــهرداری های مناطــق ب
ــه  ــدی ب ــگاه ج ــوه و ن ــه آرادک ــم ب ــال پســماندهای حجی از انتق
ــه  ــم. وی در ادام ــوش کنی ــد فرام ــز نبای ــدأ را نی ــک از مب تفکی
تاکیــد کــرد: قطعــًا نقــش شــهروندان در تولیــد پســماند بســیار 
ــت مصــرف خــود در  ــا مدیری ــد ب ــا می توانن ــر اســت و آن ه مؤث
حــوزه تولیــد پســماند نقــش بســزایی داشــته باشــند. لــذا بایــد 
بــا فرهنگســازی نســبت بــه کاهــش ظــروف پاســتیکی اقــدام 
مبــدأ،  از  تفکیــک  می تواننــد  شــهروندان  بی تردیــد  کنیــم. 
ــش  ــا نق ــت زباله ه ــن رطوب ــا و گرفت ــردن زباله ه ــم ک ــم حج ک
بســزایی در کاهــش هزینه هــای جمــع آوری و مدیریــت پســماند 
داشــته باشــند. عبدلــی بــه رونــد تدویــن طــرح جامــع مدیریــت 
پســماند بــا همــکاری مرکــز مطالعــات شــهر تهــران اشــاره کــرد و 
گفــت: به طــور قطــع در حــوزه مدیریــت پســماند نیازمنــد تأمیــن 
ــن  ــه در ای ــتیم ک ــدون هس ــه ای م ــاخت های الزم و برنام زیرس
ــا همــکاری مرکــز مطالعــات شــهر  ــرر شــده اســت ب مســیر مق

ــن شــود. ــی و تخصصــی تدوی ــه ای علم ــران برنام ته

ان
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م

معــاون توســعه حقوقــی و امــور مجلــس ســازمان 
ــت: الیحــه حفاظــت  ــط زیســت گف حفاظــت محی
از محیط بانــان کــه ســوم تیرمــاه بــه تصویــب 
مجلــس شــورای اســامی رســیده بــود، از ســوی شــورای نگهبــان 
ــا  ــر ت ــم حداکث ــاش می کنی ــه ت ــد ک ــر آن وارد ش ــراد ب دو ای
یــک مــاه آینــده ایــرادات را رفــع و بــه تصویــب شــورای نگهبــان 
ــه گــزارش  ــون تبدیــل شــود. ب ــه قان ــا ایــن الیحــه ب برســانیم ت
ــت از  ــه حفاظ ــه الیح ــی ک ــزود: وقت ــیان اف ــر دانش ــا، اصغ ایرن
ــای آن دو  ــد اعض ــال ش ــان ارس ــورای نگهب ــه ش ــان ب محیط بان
ایــراد بــر الیحــه وارد کردنــد کــه بــه جــا نیــز هســت؛ یکــی اینکــه 
ــود  ــه شــده ب ــت گفت ــس رف ــه مجل ــن الیحــه ب ــه ای ــدا ک در ابت
ــت و  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــان س ــامل محیط بان ــه ش ک
ــا  ــود ام ــزداری ش ــع و آبخی ــا مرات ــازمان جنگل ه ــان س جنگلبان
در رونــد تصویــب آن را بــه تمــام دســتگاه هایی کــه یــگان 
ــورای  ــن رو ش ــت: از ای ــد. وی گف ــم دادن ــد تعمی ــت دارن حفاظ
ــامل دو  ــط ش ــود فق ــرار ب ــدا ق ــه در ابت ــت ک ــراد گرف ــان ای نگهب
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۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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بــود اگــر چــه محــل اجــرای طرح هــای در نظــر گرفتــه 
شــده بــرای ســاخت و ســازهای ســنگین ماننــد هتــل، 
ــارج  ــتیبان( خ ــایت پش ــا )س ــتوران ها و اقامتگاه ه رس
ــارج از  ــدوده ای خ ــش و در مح ــات وح ــگاه حی از پناه
ــل  ــا داخ ــت ام ــوراده اس ــش آش ــات وح ــگاه حی پناه
ذخیــره گاه زیســت کــره یعنــی در زون بینابینــی ذخیــره 
گاه زیســت کــره میانکالــه قــرار دارد. حــوزه زیســت 
محیطــی ســواحل بندرترکمــن و جزیــره آشــوراده علیرغم 
واقــع شــدن در جغرافیــای ســرزمینی گلســتان بــا حــوزه 

پناهــگاه حیــات وحــش میانکالــه واقــع در مازنــدران بــه 
صــورت متمرکــز بــر عهــده اداره حفاظــت محیــط زیســت 

بهشــهر اســت.

توقف جاده سازی سایت پشتیبان
ــاره  ــی دوب ــگری در آن در حال ــعه گردش ــوراده و توس آش
ــل شــده کــه پیشــتر ســازمان  ــه محــل مناقشــه تبدی ب
ــتیبان  ــایت پش ــود س ــرده ب ــام ک ــت اع ــط زیس محی
آشــوراده در ســاحل بندرترکمــن فاقــد مجــوز اســت امــا 
ــه  ــدران ب ــه برخــی، توســعه گردشــگری در مازن ــه گفت ب

راحتــی و بــدون دخالــت ســازمان و بــا مجوزهــای اداره 
کل اتفــاق می افتــد. بــه گــزارش مهــر، خردادمــاه ســال 
جــاری، طــرح ســایت پشــتیبان آشــوراده کــه قــرار بــود 
ــوراده  ــره آش ــنگین در جزی ــازهای س ــاخت و س ــار س ب
ــتور  ــا دس ــد ب ــه دوش بکش ــن ب ــاحل بندرترکم را در س
ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت متوقــف شــد. 
حمیــد ظهرابــی، معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع 
ــام  ــاره اع ــن ب ــط زیســت در ای زیســتی ســازمان محی
کــرد جــاده ای کــه در حــال احــداث آن بودنــد در حریــم 

ــتند  ــد می خواس ــر می رس ــت و به نظ ــرار داش ــاالب ق ت
اســکله ای بــه ســمت دریــا ایجــاد کننــد؛ کــه هیچ کــدام 
بــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت هماهنــگ نشــده 
بــود. بــه گفتــه وی بــر اســاس درخواســت اســتان 
از  بیــش  آشــوراده  طبیعت گــردی  طــرح  گلســتان 
ــری  ــه و پیگی ــی، مکاتب ــال بررس ــال در ح ــا ۱۲ س ۱۰ ی
اســت و در نهایــت ســال گذشــته بــر ســر آن توافقاتــی 
ــنگینی  ــای س ــد: بارگذاری ه ــد. وی می افزای ــام ش انج
ــاق  ــود در آشــوراده اتف ــدا درخواســت شــده ب ــه در ابت ک
بیفتــد مثــل هتــل، اســتخر، شــهربازی، بازارچــه و ســایر 
فعالیت هایــی کــه بــه ســاخت و ســازهای گســترده نیــاز 
داشــت، بــه درخواســت ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
قــرار شــد از برنامــه حــذف و بــه شــهر بندرترکمــن منتقل 
ــتان  ــتان گلس ــئوالن اس ــی، مس ــه ظهراب ــه گفت ــود. ب ش
تصــور می کردنــد چــون ســایت پشــتیبان در داخــل 
ــرای  ــه اج ــد ب ــروع کردن ــت ش ــوراده نیس ــره آش جزی
طرح هــا بــدون اینکــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 

ــات کار باشــد. ــان جزئی در جری

توقف طرح گردشگری جزیره آشوراده
۲۶ اســفندماه ۹۷ بــود کــه خبرنــگار ایرنــا از منابــع محلی 
ــت  ــا درخواس ــه ب ــر اینک ــی ب ــرد مبن ــاع ك ــب اط كس
محیــط زیســت از دادســرا و حكــم مرجــع قضایــی طــرح 
گرشــگری آشــوراده در تنهــا جزیــره ایرانــی دریــای خــزر 
ــه  ــن رابط ــا در ای ــگار ایرن ــت. خبرن ــده اس ــف ش متوق
نظــر محمدرضــا كنعانــی سرپرســت اداره كل محیــط 
ــه وی از  ــود ك ــا می ش ــتان را جوی ــتان گلس ــت اس زیس
ــا از  ــگار ایرن ــد. خبرن ــی اطاعــی می کن ــراز ب موضــوع اب
مســووالن محلــی بندرتركمــن صحــت خبــر و جزئیــات را 
ــا  ــدار ب پــی جویــی می کنــد كــه معــاون سیاســی فرمان
تاییــد موضــوع بیــان مــی کنــد کــه اجــرای طرح ســاخت 
جــاده بــا مصالــح ســنگی از مــوج شــكن بندرتركمــن تــا 
ابتــدای آب ســبب شــكایت اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان بهشــهر واقــع در اســتان مازنــدران و در نهایــت 
صــدور دســتور توقــف پــروژه شــد. وی می افزایــد: اداره 
ــای  ــه مجوزه ــی اســت ك ــط زیســت بهشــهر مدع محی
صــادره توســط مجریــان و متولیــان پــروژه شــامل 
عملیــات اجرایــی در ســواحل بندرتركمــن نیســت و فقــط 
ــت در ۲۷  ــت. درنهای ــوراده اس ــره آش ــه جزی ــدود ب مح
اســفندماه ۹۷،  دادســتان بندرتركمــن دســتور می دهــد 
ــوان  ــه عن ــره آشــوراده ب اجــرای طــرح گردشــگری جزی
یكــی از مصوبــات ســفر ریاســت جمهــوری بــه گلســتان 
پــس از وقفــه كوتــاه تقریبــی ۲۴ســاعته مجــددا از 

ســرگرفته شــود.

عملیات اجرای پروژه 
ملی گردشگری و 

طبیعت گردی جزیره 
آشوراده برای ساخت 

امکانات جذب گردشگر 
در ساحل بندرترکمن 
هفتم آذرماه 97 آغاز 

شد اما اجرای طرح 
پس از ۳ ماه به دلیل 

شکایت اداره محیط 
زیست بهشهر به عنوان 

مدیر متمرکز پناهگاه 
حیات وحش میانکاله 
متوقف گردید. مجری 

این طرح سازمان 
همیاری شهرداری های 

استان گلستان است.

محیط زیست مخالفتی با طرح گردشگری آشوراده ندارد
مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان می گوید این اداره کل با اجرای طرح گردشگری 

آشوراده و جذب مسافر در آن مخالفتی ندارد

انــگار مــا ایرانیــان بــه تغییــر کاربــری اراضــی، قطــع درختــان، 
افروختــن آتــش، چــرای دام و احــداث جــاده بــرای نابــودی 
ــا احــداث  جنگل هــا بســنده نکرده ایــم و در ســال های اخیــر ب
ــان و  ــودی ریشــه درخت ــر ناب ــا تیشــه ب ــادن« در جنگل ه »مع
البتــه خودمــان، بــه دســت گرفته ایــم.ارزش منابع طبیعــی 
کشــور بــر هیچکــس پوشــیده نیســت؛ امــا جــای ســوال دارد 
کــه چــرا روز بــه روز بــه خبرهــای تکان دهنــده از غــارت 
ــی در  ــای هیرکان ــت جنگل ه ــاید ثب ــود. ش ــزوده می ش آن اف
ایــن  یونســکو طــی هفته هــای اخیــر، خوش تریــن خبــر 

ــش  ــن روانبخ ــت. هوم ــوده اس ــی ب ــع طبیع ــال ها از مناب س
عضــو هیــأت علمــی دانشــکده کویرشناســی دانشــگاه ســمنان 
ایــران در این بــاره بــا  و عضــو انجمــن علمــی جنگلبانــی 
خبرنــگار علمــی ایرنــا گفت وگویــی داشــت. وی بــا اشــاره 
کــرد: جنگل هــای  اظهــار  هیرکانــی  ارزش جنگل هــای  بــه 
هیرکانــی شــمال کشــور کــه اخیــرًا در یونســکو بــه ثبــت 
و  انتشــار  البــرز  شــمالی  دامنه هــای  در  اســت  رســیده 
ــی  ــه قدمت ــتند ک ــی هس ــوم زمین شناس ــده دوران س باقی مان
ــه داد: در  ــد. روانبخــش ادام ــون ســال دارن بیــش از دو میلی

دوران عصــر یخبنــدان کــه جنگل هــای معتدلــه کــره زمیــن در 
ــی  ــای هیرکان ــت جنگل ه ــر گرف ــیا را در ب ــا و آس ــش اروپ بخ
کــه در عــرض جغرافیایــی پایین تــری بودنــد از یخبنــدان 
در امــان ماندنــد کــه باعــث مانــدگاری گونه هــای جنگلــی 
ــح  ــی تصری ــأت علم ــو هی ــن عض ــد. ای ــی ش ــران و هیرکان ای
ــه دلیــل وجــود  کــرد: در زمــان یخبنــدان، جنگل هــای اروپــا ب
ــن  ــی ای ــای هیرکان ــا جنگل ه ــت ام ــه اس ــن رفت ــرما از بی س
ــا  ــای اروپ ــد، جنگل ه ــی مانده ان ــرده و باق ــپری ک دوره را س
ــد  ــدا کرده ان ــعه پی ــده و توس ــا ش ــش احی ــال پی ــزار س ۱۰ ه
ــت  ــال قدم ــون س ــران دو میلی ــای ای ــه جنگل ه ــی ک در حال
ــوع زیســتی بســیار ارزشــمند اســت. ــد و نشــان دهنده تن دارن
ــن موضــوع  ــارز ای ــه ب ــرد: نمون ــه ک ــی اضاف ــان مثال ــا بی وی ب
در  بیمــاری  ایــن  نــارون می بینیــم،  مــرگ  بیمــاری  در  را 
ــران  ــه ای ــا ورود ب ــرد و ب ــن ب ــارون را از بی ــان ن ــا درخت اروپ
ــا  ــد ام ــارون ش ــان ن ــاد درخت ــیار زی ــودی بس ــث ناب ــز باع نی
پایه هــای زیــادی از ایــن درخــت باقــی ماندنــد زیــرا ژنتیــک 
ــد:  ــادآور ش ــش ی ــتند. روانبخ ــادی داش ــینه زی ــوی و پیش ق
دو  ژنتیکــی  ذخیــره  یــک  هیرکانــی  جنگل هــای  درواقــع 
ــک  ــه قدمــت ی ــزان ک ــه هــر می ــرا ب ــون ســاله اســت زی میلی
ــه ای در ســطح  ــوع گون اکوسیســتم بیشــتر باشــد از لحــاظ تن
ــی  ــی جنگلبان ــن علم ــی دارد. عضــو انجم ــی ارزش باالی ژنتیک
ــت  ــم اس ــیار ک ــگل بس ــن جن ــاحت ای ــه داد: مس ــران ادام ای
ــا  ــت ام ــته اس ــعت داش ــار وس ــون هکت ــته ۵ میلی و در گذش
مســاحت فعلــی آن بــه دو میلیــون هکتــار رســیده اســت 
ــل عوامــل مختلفــی  ــه دلی ــب بســیاری از مناطــق ب ــه تخری ک
ــی  ــاورزی، معدن ــه کش ــا )ب ــری جنگل ه ــر کارب ــم از تغیی اع

و صنعــت( اتفــاق افتــاده اســت امــا مشــکلی کــه در ۱۰ 
ــت.   ــادن« اس ــورد »مع ــم می خ ــه چش ــتر ب ــر بیش ــال اخی س
ــی از  ــرد: در بخش های ــح ک ــی تصری ــأت علم ــو هی ــن عض ای
عرصه هــای جنگلــی از قبیــل جنگل هــای انبــوه بــه ویــژه 
اکوتــون معادنــی وجــود دارد کــه از لحــاظ مــاده معدنــی 
ــورت  ــه ص ــا ب ــر آنه ــر اکث ــتند و ذخای ــمند نیس ــیار ارزش بس
برداشــت  آهکــی  ســنگ  و  الشــه  ســنگ  معدنــی،  پوکــه 
می شــود و متأســفانه بــه دلیــل سیاســت گذاری های غلــط 
در ســطح اســتان و جوامــع محلــی، منافــع برخــی مســئولین 
و دیگــر مســائل، مجــوز بهره بــرداری داده می شــود و بــه 
جنــگل خســارت های جبران ناپذیــری وارد می کنــد. وی بــا 
ــه  ــود ب ــدن می ش ــه مع ــل ب ــه تبدی ــی ک ــه زمین ــح اینک توضی
ــت  ــرد: در برداش ــه ک ــت، اضاف ــا نیس ــل احی ــه قاب ــچ وج هی
معــدن عرصــه و خــاک از بیــن مــی رود، همچنیــن بــرای 
تولیــد چنــد میلیمتــر خــاک جنگلــی، ســال های طوالنــی 
و  برداشــت معــدن، خــاک  زمــان  در  اســت.  نیــاز  زمــان 
ــای  ــرای احی ــن ب ــز برداشــت می شــود بنابرای ــادر نی ســنگ م

ــت.  ــاز اس ــان نی ــال زم ــتم ۶۰۰ س اکوسیس
ــا  ــادن در اکوتون ه ــه بســیاری از مع ــان اینک ــا بی روانبخــش ب
مجــوز دارنــد و مجــوز نیــز داده شــده اســت، افــزود: در 
ــاده  ــوادکود، ج ــراز، س ــوس، ه ــاده چال ــان، ج ــات گی ارتفاع
مجــوز  اکوتــون  در  کــه  معادنــی  گلســتان  و  فیروزکــوه 
اکوتــون محــل تاقــی  اســت.  قابــل مشــاهده  گرفته انــد 
ایــران  شــمال  در  و  اســت  اکوسیســتم  دو  هم پوشــانی  و 
ــی و منطقــه  ــه هیرکان ــون بیــن ناحیــه جنگل هــای معتدل اکوت

ــرار دارد. ــی ق ــران و توران ای

معدن کاوی؛ تیشه جدید به ریشه جنگل ها

ــان گفــت: در اســتان  ــط زیســت اســتان کرم ــر کل محی مدی
کرمــان، ۱۱۲ نفــر محیــط بــان مشــغول بــه حفاظــت از 
ــگاران  ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ــتند. ب ــت هس ــط زیس محی
جــوان، مرجــان شــاکری افــزود: روز میــاد فرخنــده ی امــام 
رضــا )ع(، طایــه دار مهربانــی و عطوفــت نســبت بــه محیــط 
زیســت و حیــات وحــش، ملقــب بــه ضامــن آهــو، روز 
ــزود:  ــاکری اف ــذاری شــده اســت. ش ــان نام گ ــی محیط ب مل
سلحشــوری  و  ســختکوش  سبزپوشــان  بانــان،  محیــط 
و  تیزبیــن  چشــمان  بی ادعــا،  و  شــجاعانه  هســتند کــه 
مناطــق حفاظــت  وســیع  پهنه هــای  بی وقفــه  نگرانشــان، 
شــده ی ایــن اســتان را می نگرنــد و بــرای پاســداری از 
ــان  ــردن ج ــدا ک ــات وحــش، از ف ــی و حی ــای طبیع عرصه ه
خویــش دریــغ ندارنــد. ایــن مقــام مســوول محیــط زیســت  
ــر  ــان، ۱۱۲ نف ــتان کرم ــون در اس ــت: اکن ــان گف ــتان کرم اس
ــاکری  ــتند. ش ــر هس ــر خطی ــن ام ــغول ای ــان مش ــط ب محی
در ادامــه تصریــح کــرد: چــه درشــمال و چــه در جنــوب 
عرصه هــای  کرمــان  اســتان  مســاحت کل  از  درصــد   ۱۸
ــرل و  ــت کنت ــه تح ــد ک ــی ده ــکیل م ــت تش ــط زیس محی
ــان  ــتان کرم ــت اس ــط زیس ــر کل محی ــت. مدی ــت اس حفاظ
ــان و وســعت  ــه گســتردگی اســتان کرم ــا توجــه ب ــزود: ب اف
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــه نیرو هــای بیشــتری داری ــاز ب بســیار آن، نی
ــم. وی  ــای تحــت پوشــش حفاظــت بیشــتری کنی ازعرصه ه
ــا  ــکاران م ــر از هم ــز دو نف ــته نی ــال گذش ــان داشت:درس بی
ــه  ــت ب ــن ماموری ــال در حی ــان دلســوز و فع ــط بان و از محی
درجــه رفیــع شــهادت نائــل شــدند. مدیــر کل محیــط زیســت 
ــوز اســتخدام  ــزود: در صــورت صــدور مج ــان اف اســتان کرم
ــت  ــاحت تح ــب مس ــر حس ــتان ب ــان اس ــط بان ــداد محی تع
ــت:  ــان داش ــاکری بی ــت. ش ــد یاف ــش خواه ــش افزای پوش
تاییــد الیحــه حمایــت از محیــط بانــان توســط شــورای 
ــط  ــت از محی ــرای حمای ــده ب ــای آین ــز از برنامه ه ــان نی نگهب

ــدام اســت. ــه در دســت اق ــی باشــد ک ــان م بان

مدیر کل محیط زیست
استان کرمان خبر داد:

فعالیت ۱۱۲ محیط بان 
در استان پهناور کرمان

خبر
مشاهده دو یوزپلنگ ایرانی 

در طبس
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت طبــس اعام 
کــرد: از ابتــدای امســال دو یوزپلنــگ ایرانــی در پناه 
گاه حیــات وحــش نایبنــدان طبس مشــاهده شــده 
اســت. بــه گــزارش مهــر، اســدهللا حاتمــی رئیــس 
اداره حفاظــت محیــط زیســت طبــس گفــت: بــه صــورت مســتند امســال دو 
یوزپلنــگ ایرانــی در زیســتگاه حیــات وحــش نایبنــدان طبــس مشــاهده شــده 
کــه در یــک مــورد نیــز یکــی از اهالــی محلــی بیــان داشــته کــه یــک یــوز را 
ــری از  ــزود: مشــاهده و آمارگی ــده اســت. حاتمــی اف ــه اش دی ــه همــراه تول ب
ایــن گونــه حیوانــی بســیار ســخت اســت چــرا کــه همــواره در مســیر پناهــگاه 

نایبنــدان طبــس تــا پناهــگاه راور اســتان کرمــان در حــال حرکــت اســت.

طال را زیر خاک دفن می کنیم
رئیــس ســازمان ســرمایه گــذاری و مشــارکت های 
مردمــی شــهرداری کــرج گفــت: روزانــه هــزار و 
۷۰۰ تــن پســماند بــه مرکــز دفــن زبالــه حلقــه دره 
منتقــل می شــود. بــه گــزارش ایســنا، پســماند 
طــای ســیاه اســت و پاالیــش آن بــه یکــی از منابــع درآمــدی پایــدار 
ــن  ــت. ای ــده اس ــل ش ــان تبدی ــه جه ــعه یافت ــهرهای توس ــهرداری ها در ش ش
ــای  ــی از زباله ه ــح داد: متأســفانه در حــال حاضــر بخــش کم مســئول توضی
تولیــدی البــرز پاالیــش و بخــش عمــده ای از آنهــا دفــن می شــود کــه همیــن 
دفــن معضــات زیــادی بــه همــراه دارد کــه یکــی از آنهــا ایجــاد شــیرابه از ایــن 

ــت. ــده اس ــن ش ــای دف زباله ه

معدن کار، یک مخرب نیست
رئیــس خانــه معــدن زنجــان گفــت: دیدگاهــی کــه 
ــد،  ــت می دان ــط  زیس ــرب محی ــدن کاران را مخ مع
بایــد تغییــر کنــد. بــه گــزارش ایســنا، رضــا کشــاورز 
در آییــن تجلیــل از صنعتگــران، معــدن کاران و 
اصنــاف برتــر اســتان زنجــان، اظهــار کــرد: بهره بــرداری از معــادن غنــی، یکــی 
ــان  ــتان زنج ــزود: در اس ــت. وی اف ــور اس ــاد کش ــات اقتص ــای نج از راهکاره
ــن  ــه ای ــرده ک ــت ک ــدن اکتشــافی مجــوز دریاف ــا ۱۲ مع از ۱۳۸ اســتعام تنه
آمــار نشــان دهنده جلوگیــری از اکتشــاف معــادن اســتان اســت. وی پرداخــت 
حقــوق دولتــی را از دیگــر مشــکات معــدن کاران دانســت و افــزود: پرداخــت 
حــق دولتــی اســتخراج واقعــی مــواد معدنــی، بایــد بــر اســاس ظرفیت اســمی 

ــدارد. ــی ن ــا آنچــه کــه رخ می دهــد همخوان معــدن باشــد کــه ایــن مهــم ب

گونه ها

پسماند

معدن

آتش بی احتیاطی گردشگران به جان نحیف مراتع مهریز افتاد
بی احتیاطی گردشگران موجب آتش سوزی و وارد آمدن خسارت بیش از ۱۰۰ میلیون ریالی به مراتع روستای تنگ 

چنار مهریز شد. به گزارش ایسنا، »سید علی باقری« رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهریز در این باره 
افزود: ۱.۵ هکتار از مراتع منطقه تنگ چنار به دلیل بی احتیاطی گردشگران دچار آتش سوزی شد.
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یــک شــرکت فنــاور فعــال در پــارک فنــاوری پردیــس بــا ایده های 
ــط  ــوزه محی ــه در ح ــوالت فناوران ــد محص ــود در تولی ــه خ خاقان
ــه  ــق ب ــاب موف ــدی در پس ــداع روش جدی ــه اب ــت از جمل زیس
ــه پســاب و کودهــای  ــور تصفی تولیــد محصوالتــی همچــون رآکت
اســترووایت بــر مبنــای تصفیــه فاضــاب شــده اســت کــه 
عــاوه بــر حفاظــت از محیــط زیســت، هزینــه حــوزه دامــداری و 
کشــاورزی را به صــورت اساســی کاهــش می دهــد. »ســبزپاالیش 
ــاوری  ــارک فن ــق پ ــرکت های موف ــی از ش ــا« یک ــاتراپ بهس س
ــت  ــوری اس ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــس معاون پردی
کــه بــا ایده هــای خاقانــه خــود در تولیــد محصــوالت فناورانــه در 
حــوزه محیــط زیســت توانســته بــه کاهــش مخاطــرات انســانی در 
طبیعــت کمــک کنــد. ایــن شــرکت بــا تولیــد محصوالتــی همچــون 
رآکتــور تصفیــه پســاب و کودهــای اســترووایت بــر مبنــای تصفیــه 
فاضــاب عــاوه بــر حمایــت از محیــط زیســت، توانســته اســت در 
کاهــش هزینــه دامداری هــا و کشــاورزان گامــی مهــم و اساســی 
بــردارد. احمــد سلســبیلی، مدیرعامــل ایــن شــرکت با بیــان اینکه، 
یکــی از محصــوالت موفــق ایــن شــرکت پکیــج تصفیــه پســاب 
اســت، افــزود: بــه طــور طبیعــی اکثــر واحدهایــی کــه کار تصفیــه 
پســاب انجــام می دهنــد خروجــی کار آنهــا لجنــی اســت کــه بــه 
صــورت غیراصولــی در زمین هــای کشــاورزی می ریــزد یــا در 
طبیعــت رهــا می شــود. امــا در سیســتم تصفیــه پســابی کــه مــا 
تولیــد کرده ایــم، خروجــی سیســتم آبــی اســت کــه اســتانداردهای 
محیــط زیســت را دارد و می توانــد در محیــط تخلیــه و بــرای 
ــاط  ــه در ارتب ــود. وی در ادام ــتفاده ش ــو اس ــاری و شست وش آبی
بــا محصــول دیگــر ایــن شــرکت می افزایــد: عــاوه بــر ایــن، مــا 
ــد  ــا ح ــدی را ت ــن تولی ــم لج ــه حج ــم ک ــد می کنی ــودی تولی ک
زیــادی کاهــش می دهــد، ایــن کــود را بــه نــام »اســترووایت« یــا 

ــند. ــده می شناس حاصلخیزکنن

کاهش هزینه کشاورزی با 
ابداع روش جدید پساب
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از سوی شورای نگهبان رد شد
معــاون توســعه حقوقــی و امــور مجلــس ســازمان 
ــت: الیحــه حفاظــت  ــط زیســت گف حفاظــت محی
از محیط بانــان کــه ســوم تیرمــاه بــه تصویــب 
مجلــس شــورای اســامی رســیده بــود، از ســوی شــورای نگهبــان 
ــا  ــر ت ــم حداکث ــاش می کنی ــه ت ــد ک ــر آن وارد ش ــراد ب دو ای
یــک مــاه آینــده ایــرادات را رفــع و بــه تصویــب شــورای نگهبــان 
ــه گــزارش  ــون تبدیــل شــود. ب ــه قان ــا ایــن الیحــه ب برســانیم ت
ــت از  ــه حفاظ ــه الیح ــی ک ــزود: وقت ــیان اف ــر دانش ــا، اصغ ایرن
ــای آن دو  ــد اعض ــال ش ــان ارس ــورای نگهب ــه ش ــان ب محیط بان
ایــراد بــر الیحــه وارد کردنــد کــه بــه جــا نیــز هســت؛ یکــی اینکــه 
ــود  ــه شــده ب ــت گفت ــس رف ــه مجل ــن الیحــه ب ــه ای ــدا ک در ابت
ــت و  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــان س ــامل محیط بان ــه ش ک
ــا  ــود ام ــزداری ش ــع و آبخی ــا مرات ــازمان جنگل ه ــان س جنگلبان
در رونــد تصویــب آن را بــه تمــام دســتگاه هایی کــه یــگان 
ــورای  ــن رو ش ــت: از ای ــد. وی گف ــم دادن ــد تعمی ــت دارن حفاظ
ــامل دو  ــط ش ــود فق ــرار ب ــدا ق ــه در ابت ــت ک ــراد گرف ــان ای نگهب

ــون  ــود و چ ــا ش ــت و جنگل ه ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــار مالــی دارد  ــه دیگــر دســتگاه ها نیــز تعمیــم داده ایــد ب آن را ب
و از آنجــا کــه دولــت بودجــه ای بــرای آن در نظــر نگرفتــه پــس 
ــر  ــون اساســی مغای ــا اصــل ۷۵ قان ــد حــذف شــود چــون ب بای
ــاران  ــاره همی ــواردی درب ــن م ــزود: همچنی ــیان اف ــت. دانش اس
محیط زیســت و ســمن ها بــه الیحــه حفاظــت اضافــه شــده بــود 
کــه شــورای نگهبــان بــر آنهــا نیــز ایــراد گرفــت و گفــت کــه ایــن 
مــوارد ســنخیتی بــا الیحــه پیشــنهادی دولت نــدارد و بایــد حذف 
شــود. وی افــزود: شــورای نگهبــان یــک ســوالی نیــز مطــرح کــرد 
ــای  ــا بحــث اســتفاده از ســاح، چارچوب ه ــه آی ــر اینک ــی ب مبن
اســتفاده از ســاح را شــامل می شــود یــا خیــر کــه ایــن مبحــث 
ــه  ــه ب ــن الیح ــت ای ــرار اس ــال ق ــام دارد، ح ــه ابه ــن الیح در ای
ــدگان  ــا حضــور نماین ــا ب ــی مجلــس برگــردد ت کمیســیون قضائ
ــرادات آن  ــاره بررســی و ای ســازمان حفاظــت محیط زیســت دوب
ــاه  ــک م ــا ی ــر ت ــم حداکث ــاش می کنی ــه ت ــراد شــود ک ــع ای رف

ــان برســد. ــه تصویــب شــورای نگهب ــده رفــع و ب آین

ل ها
احیای جنگل های زاگرس ۱۰۰ سال طول می کشدجنگ

بــه گفتــه رییــس ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت احیــای جنگل هــای زاگــرس بیــش از ۱۰۰ 
ــای ۵  ــا اجــرای طرح ه ســال طــول می کشــد و ب
ســاله و ۱۰ ســاله احیــای آن امکان پذیــر نیســت. بــه 
)رییــس  عیســی کانتــری  ایلنــا،  خبرنــگار  گــزارش 
ــب  ــت؛ تخری ــد اس ــت( معتق ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
آن  احیــای  امــا  انجــام می شــود،  محیط زیســت یک شــبه 
ــد  ــا بای ــد، م ــاز دارد. وی می گوی ــان نی ــا ســال زم گاهــی صده
ــتگذاران و  ــی سیاس ــر  آگاه ــردم و از آن مهمت ــی م ــم آگاه ه
ــم. او  ــاح کنی ــان را اص ــرده و نظرات ش ــاال ب ــران را ب تصمیم گی
ــی جــدای  ــاور اســت؛ مســائل زیســت محیطی و فن ــن ب ــر ای ب
ــه  ــی ب ــای سیاس ــی دعواه ــت و وقت ــی اس ــائل سیاس از مس
مســائل زیســت محیطی کشــیده می شــود هــم بــه مــردم 
ــا  ــزارش ایلن ــه گ ــت. ب ــه محیط زیس ــم ب ــود و ه ــم می ش ظل
عیســی کانتــری در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــه اقداماتــی 
ــت:  ــم گف ــرس انجــام  دهی ــای زاگ ــظ جنگل ه ــرای حف ــد ب بای
بایــد توجــه داشــته باشــیم ک ســالیانه ۵۰ الــی ۶۰ هــزار هکتــار 

ــگل کار  ــاح جن ــم. اص ــت می دهی ــرس از دس ــگل را در زاگ جن
یــک شــبه نیســت. رفتارهــای غیرعلمــی باعــث از بیــن رفتــن 
جنــگل می شــود، بایــد چــرای دام و شــخم زدن زمیــن را منــع 
کنیــم و اجــازه دهیــم طبیعــت دوبــاره رشــد پیــدا کنــد و آرام آرام 
ــاز گــردد. وقتــی ســبزینگی بازگــردد،  ــه طبیعــت ب ســبزینگی ب
ــول ۴۰  ــگل در ط ــن جن ــود. ای ــع می ش ــاک قط ــایش خ فرس
ســال تخریــب شــده اســت، حــاال ۱۰۰ ســال طــول می کشــد تــا 
احیــا شــود و اینگونــه نیســت کــه بتوانیــم یکســاله یــا دوســاله 
ــکل  ــع مش ــرای رف ــم ب ــه گفت ــور ک ــم. همانط ــا کنی آن را احی
زاگــرس بایــد چــرای دام را بــه حداقــل برســانیم، نبایــد زمیــن 
ــد،  ــول می کش ــال ط ــی ۲۰۰ س ــرس ۱۰۰ ال ــورد زاگ ــخم بخ ش
احیــاء شــود و زاگــرس یکســاله و پنج ســاله احیــاء نمی شــود. 
وی در ادامــه افــزود: امــروز بیــش از ۲ میلیــارد تــن خــاک در 
ــار فرســایش  ــن در هکت ــدود ۱۲ ت ــا می شــود و ح ــال جابج س
خــاک در کشــور داریــم. یعنــی ۷۵ صــدم میلیمتــر فرســایش 
خــاک داریــم، امــا در مقابــل حــدود ۴۰ ســال زمــان می بــرد تــا 

ــا اقلیــم کشــور مــا ایجــاد شــود. یــک میلیمتــر خــاک ب



021-88019846

پیامک شما را درباره ۶

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1495 | دوشنبه  24 تیر 1398

سودوکو شماره ۱49۵

پاسخ سودوکو شماره ۱494

افقی
  ۱- فیلتر - دوشــیزه فرنگی

۲- حامله و باردار - ســاخ شــتر - از 

بادی  سازهای 

 ۳- تعظیــم و احتــرام - چهره - مؤدب

۴- حــرف همراهی - خال های کوچک 

 رنگین پوســت - رویگر

۵- از مصالح ســاختمانی - وفادار - 

 بخشــی از فضاپیمــا - حرف انتخاب

۶- قلعه باســتانی سقز استان 

کردســتان - اثری از »گی 

 دوموپاســان« - فات عربستان

۷- بزرگــی و هیبــت - مقدس و پاک 

 - شعله آتش

۸- خالص و ســاده - کمک رسان - 

 زمین آذری

۹- شــتر بی کوهان - حرف هشتم 

 یونانی - پیوســته و مداوم

۱۰- غــول برف هــا - آموزش و تعلیم - 

 رسم کردن

۱۱- نیــز و همچنیــن - حاال و اینک - 

 درس نخوانــده - پرحرف و وراج

۱۲- میکــس کــردن - پایتخت کانادا - 

مذهبی  شهر 

۱۳- اســب اصیل و نجیب - فرا 

 خوانــدن - تیوب، درونی

۱۴- نبات و رســتنی - ظرف 

 آزمایشــگاهی - غیبت و  عدم حضور

۱۵- دســتگاهی رادیویی - خودروساز 

ژاپنی

عمودی 
۱- بســیار با گذشــت و فداکار - غذای 

 بوشهری

 ۲- کارگــردان فیلم »به نام پدر«

۳- کوهی آتشفشــانی در آمریکا - 

مظهــر اســتقامت - ام الخبائث - ماده 

صنعتی  مخدر 

۴- کرم شــب تاب - نوعی پرتقال و 

 نارنگــی - روزنامه ژاپنی

۵- پول قدرتمند آســیا - اره 

مخصوص بریدن ســنگ - طرح و 

نما  نقشه، 

۶- بــا صــاف می آید - عنوان بندی - 

فوتبالی  عدد 

۷- روزانــه - معلم دختران در قدیم 

 - قعر جهنم

۸- نشــان تجاری - مجبور کردن - 

باالتر و   بلندتر 

۹- از افعــال ربطی - صدای ریزش 

 مایع رقیق - دســته پیستون

۱۰- محــل ورود - عوام فریبی و 

حیله گری - شکســت خورده در 

 شطرنج

۱۱- جایزه معتبر ســینمایی انگلســتان 

 - فعــال و ُپرتکاپــو - امر به پوئیدن

۱۲- اســباب و لوازم - آتشگیره - 

عصبانی  بسیار 

۱۳- فرشــته موکل بر دین در 

ایران باســتان - برج کج فرانسه - 

 خویشــاوندی - حق مخالفت

 ۱۴- رمانــی از میان کوندرا

۱۵- جریان آب ســرد معروف 

اقیانــوس - اثری از ژولین گرین 

فرانسوی نویسنده 

جدول شماره ۱49۵

 اطالع
 رسانی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت  ملک شهر عنبرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آییـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-برابررای  شـماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۵۱۶ مـورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ هیـات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت  ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات  مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای  مهـدی نوزایی فرزند علی  بشـماره شناسـنامه 
۲۵۹۴  صـادره ازجبالبـارز    در ششـدانگ یـک باب خانه مسـکونی  به مسـاحت۳۹۰/۴۴  متـر مربع پاک  – فرعی 
از ۴۹ -اصلـی  بخـش ۴۵ کرمـان قطعـه یـک واقـع در اراضی محمد اباد بی بی شـهری عنبراباد  خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای محمـد شـیرانی   محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت  بـه فاصله ۱۵ 
روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت  دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد و گواهی  
تقدیـم دادخواسـت را بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد.  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد .م.الـف ۲۱۷۱-تاریخ انتشـار نوبـت اول : ۹۸/۰۴/۰۵  تاریخ 

انتشـار نوبت دوم ۹۸/۰۴/۲۴
مصیب حیدریان ، رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت  ملک شهر عنبرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۵۰۵-۹۸/۰۲/۳۰هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 
رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی زیـور 
مسـاحت  بـه  خانـه  بـاب  یـک  در  ازعنبرآبـاد  ۳۰۲صـادره  شناسـنامه  بشـماره  حاجـی  فرزنـد  درینـی 
 -۴۸ از  ۱۵فرعـی  از پـاک  از۴۸- اصلـی مفـروز ومجـزی شـده  ۲۷۸/۷۸مترمربـع پـاک - فرعـی 
اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴۵ کرمـان  واقـع در عبـاس آبـاد عنبـر آباد خریـداری از مالک رسـمی آقای 
/عزیزخرمـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصلـه ۱۵روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲۲۲۳-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/۰۴/۲۴ – 

۹۸/۰۵/۰۸: انتشـارنوبت دوم  تاریـخ 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  نامـه  آئیـن   ۱۳ مـاده  و  قانـون   ۳ مـاده  آگهـی موضـوع 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- برابـر رای شـماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۶۲۰۰۰۲۲۴ هیـات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم صغـری احمـدی 
مسـاحت  بـه  خانـه  بـاب  یـک  در  گلبـاف  از  صـادره   ۲۵۰ شناسـنامه  بشـماره  محمـد  فرزنـد  گوکـی 
۵۵۸/۷۵مترمربـع پـاک ۱۴ فرعـی از ۵۵۱ - اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۵۵۱اصلـی واقـع 
در در گلبـاف خیابـان ولیعصـر روبـروی تقاطـع فلسـطین خریـداری از مالـک رسـمی منیـره بهـادری پور 
گوکـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید. ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۸/۴/۲۴-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۸/۵/۸

محمد مقصودی رئیس ثبت اسناد وامالک گلباف م.الف ۵۵۲

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

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

ــات  ــماره 139860318019001563 -1398/03/21 هی ــر رای ش براب
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
ــه شــماره  ــدون ب ــد فری ــری فرزن ــم پی ــه خســرویان چ ــم الل خان
شناســنامه 80 صــادره از لنجــان در ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه 
بــه مســاحت 497/10 متــر مربــع پــالک فرعــی 549 از 38 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 114 واقــع در قریــه ییالقــی مریــان 
بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمــد قلــی 
دالوری مریــان محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو 
نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند 
ــاه  ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن م
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظرف 
ــود  ــراض داد خواســت خ ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
ــی اســت در صــورت  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای را ب
انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/04/10     

تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/04/24
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نورزاده    3819

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860318019001671 -1398/03/26 هیــات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــه بالمعــارض متقاضــی آقــای  ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکان
بهــرام باکــرم مریــان فرزنــد جــواد بــه شــماره شناســنامه 43 صــادره 
از تالــش در 68 ســهم مشــاع از 72 ســهم از ششــدانگ ســه بــاب 
ــی  ــالک فرع ــع پ ــر مرب ــاحت 10439 مت ــه مس ــه ب ــه و محوط خان
ــع در  ــالک 195 واق ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف 223 از 36 اصل
قریــه ییالقــی نــاوان بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای صــادق باکــرم محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
ــه  ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت  ب در دو نوب
ــی  ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید 
ــت  ــراض داد خواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
ــررات  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور  و ع ــدت  مذک انقضــای م

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/04/10     

تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/04/24
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نورزاده    3820

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860318019001566 -1398/03/21 هیــات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
متقاضــی  بالمعــارض  مالکانــه  تصرفــات  تالــش  ملــک  ثبــت 
خانــم اعظــم متولــی صادقــی هیــر فرزنــد میــر صــادق بــه شــماره 
شناســنامه 56917 صــادره از تهــران در ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
ــع  ــر مرب ــاحت 477/08 مت ــه مس ــه ب ــاری ومحوط ــازه و انب و مغ
ــالک  ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف ــی 1806 از 19 اصل ــالک فرع پ
ــداری از  ــالن خری ــش 28 گی ــرا بخ ــه س ــه خطب ــع در قری 964 واق
مالــک رســمی آقــای آقــاوردی زینالــی محــرز گردیــده اســت. لــذا 
بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد 
خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/04/10     

تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/04/24
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نورزاده    3821

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

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

ــات  ــر رای شــماره 139860318019001561 -1398/03/21 هی براب
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
ــه شــماره شناســنامه  ــی ب ــد عل ــار فرزن ــش ی ــای موســی دان آق
7658 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه 
ــی  ــالک فرعــی 9996 از 8 اصل ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 285 مت ب
ــه طــوالرود  ــع در قری ــالک 330 واق ــروز و مجــزی شــده از پ مف
ــی  ــای نورعل ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی بخ
کرمــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت 
ــت در  ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/04/10     

تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/04/24
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 

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

ــات  ــماره 139860318019001655 -1398/03/26 هی ــر رای ش براب
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم 
ــماره  ــه ش ــه ب ــت ال ــد هدای ــرا فرزن ــه س ــعادتی دیگ ــی س طوط
ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــش در شش ــادره از تال ــنامه 40 ص شناس
ومحوطــه بــه مســاحت 228/59 متــر مربــع پــالک فرعــی 9997 
از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 349 واقــع در قریــه 
ــای  ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی ــوالرود بخ ط
ــور اطــالع در  ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــی محــرز گردی ــه نوراله یدال
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت  ب دو نوب
ــت متقاضــی اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکی اشــخاص نســبت ب
ــه  ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد 
خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/04/10     

تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/04/24
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 139860318019001596 و   139860318019001595 و   139860318019001594 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و ســاختمانهای  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان -1398/03/23 هی
ــه بالمعــارض  فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکان
متقاضــی خانــم مــژگان اســدی گلســتان  فرزنــد جابــر بــه شــماره شناســنامه 3742 صــادره از تالــش 
خانــم خدیجــه مختــاری فرزنــد عبــاس شــماره شناســنامه 40 صــادره از تالــش و خانــم مهیــن مختــاری 
فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه 132 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه 
مشــاعا بالســویه بــه مســاحت 330/06 متــر مربــع پــالک فرعــی 11625 از 9 اصلــی مفــروز و مجــزی 
شــده از پــالک 85 واقــع در قریــه ریــک بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای عبــاس 
مختــاری ســرطان محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/04/10     تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/04/24
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مفقودی
 5 FL بدینوســیله اعــالم مــی دارد ســند کمپانــی خــودرو ســواری هــاچ بــک تیگــو
مــدل 1397 ســفید روغنــی  بــه شــماره موتورMVM484FTAJ030712شــماره شاســی
ــای غالمرضــا  ــه آق ــق ب ــران 775 ص 96 متعل ــالک 19 ای NATGBATL1J1025724شــماره پ
فرهمنــد فــر بــه شــماره ملــی 3258518211 مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد. 4327

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانــم گلچیــن اویســی نیــا دارای شناســنامه شــماره 30 بــه شــرح دادخواســت به کالســه 
98/412/8 از ایــن شــورا در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان یعقــوب اویســی نیــا بشناســنامه شــماره 9 در تاریــخ 1397/5/8 اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 
1- گلچیــن اویســی نیــا متولــد 1338  ش ش 30 فرزنــد یعقــوب دختــر متوفــی 2- 
غالمرضــا اویســی نیــا متولــد 1347 ش ش 1043 فرزنــد یعقوب پســر متوفــی  3-فریبا 
اویســی نیــا متولــد 1349 ش ش 5138 فرزنــد یعقــوب  دختــر متوفــی 4- زهرا اویســی 
نیــا متولــد 1360 ش ش 3452 فرزنــد یعقــوب دختــر متوفــی 5- حســین اویســی نیــا 
متولــد 1356 ش ش 2178 فرزنــد یعقــوب پســر متوفــی 6- لیــال اویســی نیــا متولــد 
1362  ش ش 3100 فرزنــد یعقــوب  دخترمتوفــی 7- محمدرضــا اویســی نیــا متولــد 
1339 ش ش 4 فرزنــد یعقــوب پســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در 
خواســت مزبــور را در یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیــت نامــه از متوفــی دارا باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یکمــاه بــه دادگاه تقدیــم 

دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.م الــف 98/88799 ا ف 
رئیس شعبه شورای حل اختالف هشتم کرج     4329

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
شماره آگهی:139803918589000031   تاریخ آگهی:1398/04/16

شماره پرونده:139704001013001436
ــه  ــک قطع ــی کالســه 9700508 ششــدانگ ی ــده اجرائ ــه موجــب پرون ب
آپارتمــان بشــماره پــالک بیســت و هشــت فرعــی از یکهــزار و دویســت 
ــور  ــی مذک ــی از اصل ــروز و مجــزی شــده از دو فرع ــی مف ــده اصل و هف
ــی  ــم نظام ــان حکی ــتارا – خیاب ــع در آس ــش واق ــت و ش ــه بیس قطع
شــرقی جنــب بانــک ســپه ســاختمان نیکخــواه بخــش 31 گیــالن 
ــت و  ــل ثب ــت آن ذی ــند مالکی ــه س ــع ک ــر مرب ــاحت 113 مت ــه مس ب
صفحــه 22856-290دفتــر 163 بشــماره چاپــی 003150 بنــام ســید 
ــند   ــق س ــه طب ــت ک ــده اس ــادر ش ــت و ص ــواه ثب ــن نیکخ ــر حس امی
رهنــی شــماره 9306-95/11/9 دفتــر خانــه 1630 تهــران در قبــال مبلــغ 
2/673/000/000 ریــال در رهــن صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران قــرار 

ــد: ــی باش ــل م ــرح ذی ــخصات آن بش ــدود و مش ــه ح ــه ک گرفت
ــت  ــر دوم بوضعی ــانتی مت ــتاد  س ــر و هش ــه مت ــول س ــماال اول بط ش
غربــی بطــول یــک متــر هــر دو جــزء دیــوار ســاختمان و پنجــره اســت 
ــه فضــای نورگیــر مشــاعی ســوم بطــول ســه متــر و هشــتاد ســانتی  ب
ــر  ــر و هشــتاد ســانتی مت ــارم بوضعیــت شــرقی بطــول دو مت ــر چه مت
ــت  ــم بوضعی ــر شش ــانتی مت ــول ده س ــمالی بط ــت ش ــم بوضعی پنج
ــک  ــول ی ــم بط ــج ســانتی  هفت ــر و ســی و پن ــک مت ــول ی شــرقی بط
ــتراکی   ــوار اش ــزء دی ــج ج ــر پن ــر ه ــانتی مت ــج س ــت و پن ــر و بیس مت
ــر و  ــول ده مت ــرقا بط ــی ش ــی احداث ــش فرع ــت و ش ــالک بیس ــا پ ب
ــراه  بیســت و پنــج ســانتی متــر دیــوار ســاختمان و درب ورود اســت ب
ــوار  ــزده ســانتی متــر دی ــا اول بطــول پنــج متــر و پان رو مشــاعی جنوب
ــی  ــت غرب ــی دوم بوضعی ــی احداث ــت فرع ــالک بیس ــا پ ــتراکی  ب اش
ــر و  ــه مت ــول س ــوم بط ــر س ــانتی مت ــتاد س ــر و هش ــک مت ــول ی بط
ــذ پنجــره  ــوار ســاختمان و تنفی ــر دو جــزء دی ــر ه هشــتاد ســانتی مت

ــاه  ــر و پنج ــازده مت ــول ی ــا بط ــاعی غرب ــر مش ــور گی ــای ن ــت بفض اس
ســانتی متــر دیــوار ساختمانســت بــه فضــای پــالک یکهــزار و دویســت و 
هیجــده و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ ســه میلیــاد و ســیصد 
ــورت  ــوق دارای بص ــالک ف ــده و پ ــی ش ــال ارزیاب ــون ری ــود میلی و ن
یکبــاب آپارتمــان مســکونی در دو طبقــه دوم غربــی از یــک مجمتــع 34 
واحــدی و هفــت طبقــه روی تجــاری و زیــر زمیــن دارای اســکلت بتنــی 
و ســقف تیرچــه بلــوک و دارای امتیــازات آب و بــرق و گاز مســتقل مــی 
ــت  ــتی و کابین ــرویس بهداش ــپزخانه و س ــواب و آش ــاق خ ــد دو ات باش
ــزی مــی  ــرده فل گالوانیــزه و کــف پارکــت و دیوارهــای رنــگ شــده و ن
ــرا در  ــور اج ــزارش مام ــر گ ــه براب ــال ک ــدودا10 س ــت ح ــا قدم ــد ب باش
تصرفــت مدیــون مــی باشــد پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز ســه 
شــنبه مــورخ 98/5/15 در اداره ثبــت اســناد و امــالک واقــع در آســتارا – 
خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی 
ــال  ــون ری ــود میلی ــیصد و ن ــارد و س ــه میلی ــغ س ــده از مبل ــد. مزای رس
ــی شــود.  ــه م ــدا فروخت ــت پیشــنهادی نق ــن قیم ــه باالتری شــروع و ب
ــرق، گاز  ــه آب، ب ــوط ب ــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مرب ــه ذک الزم ب
ــه  ــی ک ــتراک و مصــرف در صورت ــق اش ــا ح ــق انشــعاب و ی ــم از ح اع
مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض 
ــی آن  ــم قطع ــه رق ــم از اینک ــده اع ــخ مزای ــا تاری ــره ت ــهرداری و غی ش
معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در 
صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل 
ــق  ــر و ح ــم عش ــد و نی ــد ش ــترد خواه ــده مس ــده مزای ــه برن ــازاد ب م
ــل  ــده تعطی ــا چنانچــه روز مزای ــردد ضمن ــی گ ــدا وصــوف م ــده نق مزای
ــی در همــان ســاعت و  ــد از تعطیل ــده روز اداری بع ــردد، مزای رســمی گ

مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار:98/4/24

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی     4176

اگهی فقدان سند مالکیت 
وکالتنامــه  برابــر  اربابــی  اربــاب  جمــال  محمــد  آقــای 
تهــران   590 دفتــر  تنظیمــی  شــماره 1398/03/08-11058 
و 275938-1398/03/22تنظیمــی دفتــر یــک کرمانشــاه 
ــا تقدیــم  ــاب اربابــی ب بعنــوان وکیــل ورثــه مرحــوم علــی ارب
دو بــرگ استشــهادیه مصــدق شــده مدعــی اســت کــه ســند 
مالکیــت ســه دانــگ از ششــدانگ پــالک 50 فرعــی مجــزی 
شــده از یکفرعــی از 263- اصلــی و 7 فرعــی از 264-اصلــی 
کــه برابــر بخشــنامه شــماره 23511-1391/01/29ســازمان 
ثبــت تحــت پــالک 109 فرعــی از 264-اصلــی اســتاندارد 
ــه  ــاه ک ــه کرمانش ــش دو حوم ــع در بخ ــده واق ــازی گردی س
ســند مالکیــت بــه شــماره ســریال 103465 ذیــل دفتــر 
امــالک 2/29 صفحــه 40ثبــت 14222 بنــام آقــای علــی 
اربــاب اربابــی صــادر و تســلیم گردیــده و بموجــب ســند 
شــماره 1389/10/01-180442 دفتــر 23 کرمانشــاه نــزد بانــک 
ــق  ــب طب ــذا مرات ــد ل ــی باش ــن م ــاه درره ــادرات کرمانش ص
ــی  ــت آگه ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده -120 آئی م
میشــود تــا چنانچــه فــرد یــا افــرادی مدعــی انجــام معاملــه 
یــا وجــود ســند مالکیــت در نــزد آنــان باشــد از تاریــخ انتشــار 
ــه ایــن اداره اعــالم  ــه مــدت 10 روز مراتــب را ب ایــن آگهــی ب
دارنــد در غیراینصــورت نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت طبــق 
مقــرارت اقــدام و ســندمالکیت اولیــه از درجــه اعتبــار ســاقط 

ــد . ــد ش ــال خواه و ابط
ــام )ره (  ــرت ام ــان حض ــرای فرم ــتاد اج ــه س ــت :ب رو نوش

ــدام  ــالع و اق ــت اط جه
فرهاد نوری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو 
4330 از طرف مهدی زارعی وش  

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

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ــات  ــماره 139860318019001662 -1398/03/26 هی ــر رای ش براب
ــی و  ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــان ب ــد قرب ــاالده فرزن ــی ب ــماعیل قربان اس
ــه  ــه و محوط ــاب خان ــدانگ دو ب ــش در شش ــادره از تال 1253 ص
ــی  ــع پــالک فرعــی 70 از 110  اصل ــر مرب ــه مســاحت 515/81 مت ب
ــه  ــی کل ــه ییالق ــع در قری ــالک 7 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ســرا بخــش 27 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای خــداورن 
شــادکام محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
ــود  ــت خ ــراض داد خواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
ــورت  ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج را ب
ــق مقــررات  انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طب

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/24    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/07
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی  و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  ــر آراء صــادره هیــات موضــوع قان براب
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا 
ــذا  ــت ل ــده اس ــرز گردی ــان مح ــارض متقاضی ــه و بالمع ــات مالکان تصرف
مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور 
اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــراض  ــان اعت ــت متقاضی ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. ردیــف 1- آقــای حســین نــور 
الــه پــور فرزنــد آقالــر بــه شــماره شناســنامه 34 صــادره از آســتارا بــه شــماره 
ــری  ــی کارب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــی 2619651301 در شش مل
ــالک  ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 4330 مت ــارک و فضــای ســبز ب ــال و پ ترمین
ــداری  ــالن خری ــش 31 گی ــتارا بخ ــع در آس ــی واق ــی از 2214 اصل 3 فرع
ــدار  ــان بی ــای کیه ــف 2- آق ــور  ردی ــه پ ــور ال ــی ن ــک رســمی نجفقل از مال
ــی  ــه شــماره مل ــتارا ب ــادره از آس ــنامه 7 ص ــم شــماره شناس ــد ابراهی فرزن
2619820642 در 4333/33 ســهم مشــاع از 14000 ســهم ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری بــا کســر معبــر بخــش دبســتان راهنمایــی 
ــه مســاحت 14000 متــر  بخشــی پــارک و فضــای ســبز الباقــی مســکونی ب
مربــع و پــالک 5349 فرعــی مفــروز از 7 اصلــی واقــع در قریــه عبــاس آبــاد 
بخــش 32 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ابراهیــم بیــدار  ردیــف 3- 
آقــای مهــران بیــدار فرزنــد ابراهیــم شــماره شناســنامه 165 صــادره از آســتارا 
بــه شــماره ملــی 2619820642 در 4333/33 ســهم مشــاع از 14000 ســهم 
ــر بخــش  ــا کســر معب ــری ب ــی کارب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی

ــه  ــی مســکونی ب ــبز الباق ــارک و فضــای س ــی بخشــی پ دبســتان راهنمای
مســاحت 14000 متــر مربــع پــالک 5349 فرعــی مفــروز از 7 اصلــی واقــع در 
قریــه عبــاس آبــاد بخــش 32 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ابراهیــم 
بیــدار ردیــف 4- آقــای تابــان بیــدار فرزنــد ابراهیــم شــماره شناســنامه 269 

ــی 2619372488 در 5333/34 ــه شــماره مل صــادره از آســتارا ب
ــی  ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــهم شش ــاع از 14000 س ــهم مش س
کاربــری بــا کســر معبــر بخــش دبســتان راهنمایــی بخشــی پــارک وفضــای 
ــالک 5349  ــع پ ــر مرب ــاحت 14000 مت ــه مس ــکونی ب ــی مس ــبز الباق س
فرعــی مفــروز از 7 اصلــی واقــع در قریــه عبــاس آبــاد بخــش 32 گیــالن 
ــی  ــای براتعل ــف 5- آق ــدار  ردی ــم بی ــک رســمی  ابراهی ــداری از مال خری
ــه  ــد یوســفعلی شــماره شناســنامه 5 صــادره از آســتارا ب ســودمندی فرزن
ــه  ــاغ ب ــری ب ــه کارب ــک قطع ــی 2619780306 در ششــدانگ ی شــماره مل
مســاحت 2513/66 متــر مربــع بــه پــالک 480 فرعــی مفــروز از 26اصلــی 
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــش 32 گی ــفلی بخ ــران س ــه حی ــع در قری واق
رســمی یوســفعلی ســودمندی ردیــف 6-آقــای میــر یونــس ســیدان 
فرزنــد میــر حســین شــماره شناســنامه 1657 صــادره از آســتارا بــه شــماره 
ملــی 2619334081 در یــک ســوم مشــاع از دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یــک قطــع زمیــن مزروعــی کاربــری مزروعــی گندمــزار بــه مســاحت 8057 
متــر مربــع پــالک 114 فرعــی مفــروز از 29 اصلــی واقــع در قریــه حاجــی 
امیرونــه  بیــن بخــش 32 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی خــود 
ــر حســین   ــد می ــیدان فرزن ــس س ــر یون ــای می ــف 7- آق متقاضــی  ردی
شــماره شناســنامه 1657 صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی 2619334081 
در یــک ســوم مشــاع از دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مزروعــی کاربــری مزروعــی گندمــزار بــه مســاحت 6180 متــر مربــع پــالک 
ــن  ــه بی ــی امیرون ــه حاج ــع در قری ــی واق ــروز از 29 اصل ــی مف 116 فرع
ــف  ــی  ردی ــود متقاض ــمی خ ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 32 گی بخ
ــر حســین شــماره شناســنامه  ــد می ــس ســیدان فرزن ــر یون ــای می 8- آق

ــوم  ــک س ــی 2619334081 در ی ــماره مل ــه ش ــتارا ب ــادره از آس 1657 ص
ــری  ــی کارب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــگ از شش ــاع از دو دان مش
ــی  ــالک 117 فرع ــع پ ــر مرب ــاحت 7840 مت ــه مس ــزار ب ــی گندم مزروع
ــش 32  ــن بخ ــه بی ــی امیرون ــه حاج ــع در قری ــی واق ــروز از 29 اصل مف
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی خــود متقاضــی  ردیــف 9- آقــای میــر 
ــادره  ــنامه 1657 ص ــماره شناس ــین ش ــر حس ــد می ــیدان فرزن ــس س یون
ــاع از دو  ــوم مش ــک س ــی 2619334081 در ی ــماره مل ــه ش ــتارا ب از آس
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری مزروعــی 
گندمــزار بــه مســاحت 8772 متــر مربــع پــالک 118 فرعــی از 29 اصلــی 
ــداری از  ــالن خری ــن بخــش 32 گی ــه بی ــر ون ــه حاجــی امی ــع در قری واق
ــس ســیدان  ــر یون ــای می ــف 10- آق ــود متقاضــی  ردی ــک رســمی خ مال
فرزنــد میــر حســین شــماره شناســنامه 1657 صــادره از آســتارا بــه شــماره 
ملــی 2619334081 در یــک ســوم مشــاع از دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــاحت  ــه مس ــزار ب ــی گندم ــری مزروع ــی کارب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ی
2886  متــر مربــع پــالک 139 فرعــی  مفــروز از 29 اصلــی واقــع در قریــه 
حاجــی امیرونــه بیــن بخــش 32 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی خــود 
ــر حســین  ــد می ــس ســیدان فرزن ــر یون ــای می ــف 11- آق متقاضــی  ردی
شــماره شناســنامه 1657 صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی 2619334081 
در یــک ســوم مشــاع از دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مزروعــی کاربــری مزروعــی گندمــزار بــه مســاحت 2656 متــر مربــع پــالک 
ــن  ــه بی ــر ون ــه حاجــی امی ــع در قری ــی واق ــروز از 29 اصل ــی مف 140 فرع
بخــش 32 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی خــود متقاضــی. اعتــراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت 

ــود. ــه دادگاه نخواهــد ب ــع مراجعــه متضــرر ب مان
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

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

موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139860330001001671 شــماره  رأی  1ـ 
1396114430001001768 خانــم اکــرم نــوروزی فرزنــد رضــا در ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 55/24 متــر مربــع پــالک شــماره یــک 
ــه  ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق ــی از 11491 اصل فرع
ــداری مع الواســطه از اســماعیل – محمــد – زهــرا – فاطمــه  عــادی خری

ــف 1873( ــان. )م ال ــی جهانگیری ــی همگ – قدس
2ـ رأی شــماره 139860330001002252 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
در  یدالــه  فرزنــد  حصــاری  مرتضــی  آقــای   1397114430001001525
ــع پــالک  ــاب ســاختمان بمســاحت 103/19 متــر مرب ششــدانگ یــک ب
ــت  ــم. ســند مالکی ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق شــماره 7055 اصل
مشــاعی صــادره در دفتــر 654 صفحــه 353 نســبت بــه 98/95 متمربــع 
و مبایعــه نامــه عــادی خریــداری از زهــرا حصــاری صــادره در دفتــر 654 

ــف 1872 ( ــع. )م ال ــر مرب ــه 4/24 مت ــبت ب ــه 356 نس صفح
3ـ رأی شــماره 139860330001002174 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
1396114430001000774 آقــای عبدالمجیــد ســیمری فرزنــد عبدالعظیــم 
ــع  ــر مرب ــاحت 174/15 مت ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی در شش
ــند  ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 10781 اصل ــالک ش پ
قطعــی بــه شــماره 22638 مــورخ 1397/04/31 در دفترخانــه 39 قــم. 

ــف 1871 ( )م ال
4ـ رأی شــماره 139760330001004500 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
1393114430001000552 خانــم زهــرا حــالج زاده فرزنــد محمــد در 

ــع پــالک  ــر مرب ــاب ســاختمان بمســاحت 54/8 مت ششــدانگ یــک ب
ــم.  ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــی از 9440 اصل ــماره 17 فرع ش
ــت  ــل ثب ــه 55 ذی ــر 79 صفح ــت مشــاعی صــادره در دفت ســند مالکی

7858. )م الــف 1870(
5ـ رأی شــماره 139860330001003546 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
در  اســمعیل  فرزنــد  تقــی کچوئــی  آقــای   1397114430001001822
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 60/80 متــر مربــع 217 
ــم.  ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــی از 11135 اصل ــی از 1 فرع فرع
مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مع الواســطه از ابراهیــم ســادات میــره ای 

صــادره در دفتــر 209 صفحــه 433. )م الــف 1869 (
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139860330001001591 رأی شــماره  6ـ 
1397114430001001434 آقــای منــذر محمدپــور ســماوی فرزنــد هــادی در 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 102/38 متــر مربــع پــالک 
ــه  ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 11048 اصل ش
ــر  ــداری مع الواســطه از یحیــی میرزایــی زاده صــادره در دفت عــادی خری

ــف 1868 ( ــه 521. )م ال 55 صفح
7ـ رأی شــماره 139860330001003634 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
در  جــواد  فرزنــد  حیــدری  فاطمــه  خانــم   1397114430001002424
ــالک  ــع پ ــر مرب ــاحت 2/90 مت ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
ــه  ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 10450 اصل ش
ــر  ــی صــادره در دفت ــه ترکمن ــداری مع الواســطه از نعمــت ال ــادی خری ع

157 صفحــه 241. )م الــف 1867 (
8ـ رأی شــماره 139760330001002062 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
ابوالفضــل  بهاالدینــی فرزنــد  1392114430001000350 خانــم حمیــده 
ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان در س
ششــدانگ 125 متــر مربــع پــالک شــماره 11003 اصلــی واقــع در بخــش 
یــک ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 575 صفحــه 

ــه 6  ــورخ 86/08/17 دفترخان ــی 103915 م ــه موجــب ســند قطع 568 ب
ــورخ 90/07/23  ــی 9299 م ــه موجــب ســند رهن ــت ب ــورد ثب ــه م ــم ک ق
دفترخانــه 39 قــم در رهــن بانــک مســکن مــی باشــد. )م الــف 1865 (

9ـ رأی شــماره 139760330001004515 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
ــب در  ــد ابوطال ــی فرزن ــای اســکندر عابدین 1392114430001000352 آق
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 125 
ــت  ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق ــالک شــماره 11003 اصل ــع پ ــر مرب مت
ــه  ــر 575 صفحــه 568 ب ــت مشــاعی صــادره در دفت ــم. ســند مالکی ق
موجــب ســند قطعــی 103915 مــورخ 86/08/17 دفترخانــه 6 قــم کــه 
مــورد ثبــت بــه موجــب ســند رهنــی 9299 مــورخ 90/07/23 دفترخانــه 

39 قــم در رهــن بانــک مســکن مــی باشــد. )م الــف 1866 (
ــس  ــت پ ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
ــادر  ــت رســمی ص ــند مالکی ــرر س ــد مق ــی و انقضــاء موع از نشــر آگه
ــب  ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ــی ب ــدم دسترس ــه ع ــه ب ــا توج ــردد ب گ
ــع  ــه اشــخاص ذینف ــا چنانچ ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی 
ــم  ــه دو ق ــناد منطق ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــت اول اعت نوب
ــلیم  ــس از تس ــاه پ ــدت یکم ــرف م ــذ و ظ ــید آن را اخ ــلیم و رس تس
اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه 
ــد  ــل نماین ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب ــم و گواهــی آن ــی تقدی مرجــع قضائ
ــور  ــون مذک ــر اســاس قان ــند ب ــه صــدور س ــح اســت ک ــه توضی الزم ب
ــده  ــاد آین ــود. )اقتص ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض ــع از مراجع مان

ــا( ــام م – پی
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

توزیع غذای گرم و برگزاری ایستگاه صلواتی نفتی ها به منظور رفاه حال  شهروندان زلزله زده مسجدسلیمانی
پایگاه مقاومت بسیج و امور فرهنگی هنری شركت نفت و گاز مسجدسلیمان در عملی مبتنی بر ارزشهای اسامی و انسانی و در عمل به 

دستورات مدیرعامل به انجام اقداماتی در جهت دلجویی و تفقد از خانواده های زلزله زدگان این شهر پرداخت .
توزیع ۲۰۰ پرس غذای گرم و برگزاری ایستگاه صلواتی توزیع آب شرب – شربت – چای و آب میوه و كیك در محل سالن ورزشی 

سرپوشیده محل اسكان این خانواده ها بخشی از اقدامات انسان دوستانه این پایگاه بوده است .

ــت  ــه نهض ــن ک ــان ای ــا بی ــام ب ــرکت گاز ای ــل ش مدیرعام
گازرســانی بــه شــهرها و روســتاهای محــروم از گاز طبیعــی 
ادامــه دارد، گفــت: ســال ۹۸ همــه شــهرهای اســتان از گاز 

طبیعــی برخــوردار مــی شــوند.
عبــاس شــمس اللهــی روز یکشــنبه در گفــت وگــو بــا 
خبرنــگار ایرنــا اظهارداشــت: هــم اکنــون میــزان برخــورداری 
ــت  ــد جمعی ــبکه گاز ۹۹ درص ــام از ش ــهری ای ــق ش مناط
شــهری اســتان اســت و تنهــا شــهرهای میمــه و پهلــه زرین 
آبــاد شهرســتان دهلــران از نعمــت گاز برخــوردار نبــوده کــه 
ــا پیشــرفت فیزیکــی  ــن شــهرها ب ــه ای طــرح گازرســانی ب

مناســب در دســت اجــرا اســت.
ــن ۲  ــانی ای ــی گازرس ــبکه داخل ــرای ش ــزود: کار اج وی اف
ــاد(  شــهر باقــی مانــده )شــهرهای میمــه و پهلــه زریــن آب
پایــان یافتــه و هــم اکنــون خــط تغذیــه آنهــا در پنــج فــاز 

در حــال اجــرا اســت.
مدیــر عامــل شــرکت گاز ایــام تاکیــد کــرد: بــا تمــام 
ــا  ــده ت ــی مان ــهر باق ــن دو ش ــه ای ــانی ب ــات گازرس عملی
پایــان امســال ضریــب نفــوذ گازرســانی در شــهرهای 

اســتان بــه ۱۰۰ درصــد خواهــد رســید.
ــانی  ــبکه گاز رس ــت ش ــوص وضعی ــی در خص ــمس الله ش
روســتایی نیــز یــادآور شــد: هــم اکنــون عملیــات اجرایــی 
گاز رســانی بــه ۸۷ روســتا در مناطــق مختلــف ایــن اســتان 
ــا تکمیــل و افتتــاح طرح هــای  در حــال اجــرا اســت کــه ب
گازرســانی در حــال اجــرا میــزان پوشــش شــبکه گازرســانی 
درصــد جمعیــت   ۹۴ بــه  ایــام  روســتایی  مناطــق  در 
ــش  ــتان افزای ــن اس ــتا ای ــب ۴۶۵ روس ــتایی در قال روس

می یابــد.
وی گفــت: تــا پایــان ســال جــاری اشــتراک پذیــری ۱۰ هزار 
ــزی  ــن اســتان برنامه ری ــد در شــرکت گاز ای مشــترک جدی
ــوار شــهری و  ــزار خان ــر ۶ ه ــزون ب ــی اف ــه جمعیت شــده ک

روســتایی را شــامل مــی شــود.

ــتان  ــازی اس ــور راه و شهرس ــی ام ــورای هماهنگ ش
ــگاه  ــرکت آزمایش ــل ش ــور مدیرعام ــا حض ــان ب کرم

ــد. ــزار ش ــور برگ ــاک کش ــک خ ــی و مکانی فن
ــانی اداره  ــاع رس ــات و اط ــزارش اداره ارتباط ــه گ ب
کل راه و شهرســازی اســتان کرمــان در ایــن جلســه 
کــه مدیــران زیرمجموعــه وزارت راه و شهرســازی در 
ــینی  ــیدرضا حس ــتند، س ــور داش ــتان حض ــن اس ای
نیــاز  تریــن  حســاس  را  وری  بهــره  افزایــش 
مجموعــه وزارت راه و شهرســازی در شــرایط حاضــر 

ــمرد. برش
مدیرعامــل شــرکت آزمایشــگاه فنــی و مکانیــک 
خــاک کشــور بــا اشــاره بــه گســتردگی و بــاال 
بــودن حجــم فعالیــت هــای مجموعــه وزارت راه 
ــی،  ــادی فعل ــرایط اقتص ــت: در ش ــازی گف و شهرس

ــه  ــود ب ــارات موج ــردن اعتب ــه ک ــران هزین ــر مدی هن
ــل اســت. ــن مح ــن شــکل و در مناســب تری بهتری

هــم  اســتان کرمــان  و شهرســازی  راه  مدیــرکل 
بــودن  دارا  ایــن اســتان در زمینــه  از پیشــتازی 
بزرگــراه هــا در کشــور خبــر داد و گفــت: در شــمال 
ایــن اســتان ۱۷۱۳ کیلومتــر و در جنــوب هــم ۲۲۵ 

کیلومتــر بزرگــراه وجــود دارد.
محمدمهــدی بلــوردی افــزود: بیــش از ۶۰۰ کیلومتــر 
ــان در دســت احــداث  ــم در اســتان کرم ــراه ه بزرگ

اســت.
ــر  ــکن مه ــد مس ــزار و ۵۵۰ واح ــل ۲۴ ه وی تحوی
بــه متقاضیــان، احــداث دو بیمارســتان ۲۰۰ و ۹۶ 
ــر  ــزار مت ــش از ۵۲ ه ــداث بی ــی و اح ــت خواب تخ
مربــع ســاختمان دولتــی و عمومــی، را از دیگــر 

ــده توســط اداره کل راه و  ــام ش ــای انج ــت ه فعالی
ــمرد. ــان برش ــتان کرم ــازی اس شهرس

رئیــس شــورای هماهنگــی راه و شهرســازی اســتان 
کرمــان واگــذاری بیــش از ۹۶۰ هکتــار زمیــن بــرای 
احــداث مســکن، پــروژه هــای صنعتــی، کشــاورزی، 
ــون  ــا کن ورزشــی و آموزشــی از ابتــدای ســال ۹۷ ت
را از فعالیــت هــای شــاخص در حــوزه امــاک ایــن 

اســتان ذکــر کــرد.
ــاح  ــان اص ــتان کرم ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
خــط آهــن تهــران – کرمــان را هــم از جــدی تریــن 

ــن اســتان دانســت. ــات مــردم ای مطالب
مدیــرکل راه آهــن اســتان کرمــان هــم از اصــاح ۷۰ 
کیلومتــر از خــط آهــن کرمــان – تهــران خبــر داد و 
ــه  ــن ب ــط آه ــن خ ــر از ای ــر دیگ ــت: ۱۶۰ کیلومت گف

بهســازی و اصــاح جــدی نیــاز دارد کــه هزینــه آن 
۳۵۰۰ میلیــارد ریــال اســت.

ــاح،  ــورت اص ــت: در ص ــی گف ــا فیروزکوه محمدرض
ــر  ــر ب ــا ۱۶۰ کیلومت ــن مســیر ت ــار در ای ســرعت قط

ــش دارد. ــکان افزای ــاعت ام س
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه ــیدعلیخانی مدی س
ــارات  ــش اعتب ــم کاه ــان ه ــتان کرم ــاده ای اس ج
ملــی و اســتانی در ســال جــاری را مهــم تریــن 
دغدغــه ایــن مجموعــه عنــوان کــرد و خواســتار 
ــه  ــازی ب ــی وزارت راه و شهرس ــام عال ــیدگی مق رس

ــد.  ــوع ش ــن موض ای
مدیــران  ســایر  همچنیــن  جلســه  ایــن  در 
بیــان  بــه  شهرســازی  و  راه  وزارت  زیرمجموعــه 

پرداختنــد.   خــود  نظــرات 
ــا مســاحتي بالــغ بــر ۱۸۳ هــزار و  اســتان كرمــان ب
ــور  ــتان کش ــن اس ــزرگ تری ــع ب ــر مرب ۲۹۸ كيلومت

محســوب مــی شــود.

 برگزاری شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان کرمان 

طال را زیر خاک
 دفن می کنیم

و  سـرمایه گـذاری  سـازمان  رئیـس 
شـهرداری  مردمـی  مشـارکت های 
کـرج گفـت: روزانـه هـزار و ۷۰۰ تـن 
پسـماند بـه مرکـز دفـن زبالـه حلقـه 
در  ارشـد  منتقـل می شـود.  آرش  دره 
اظهـار  ایسـنا  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو 
کـرد: روزانـه بیـش از هـزار و ۷۰۰ تـن 
پسـماند به مرکز دفن زبالـه حلقه دره 
منتقـل می شـود کـه بخش عمـده ای 
از آنهـا دفـن می شـود.وی ادامـه داد: 
پسـماند طای سیاه اسـت و پاالیش 
آن بـه یکـی از منابـع درآمـدی پایـدار 
توسـعه  شـهرهای  در  شـهرداری ها 

یافتـه جهـان تبدیـل شـده اسـت.
ایـن مسـئول توضیـح داد: متأسـفانه 
از  کمـی  بخـش  حاضـر  حـال  در 
زباله هـای تولیـدی البـرز پاالیـش و 
بخـش عمـده ای از آنها دفن می شـود 
کـه همیـن دفـن معضـات زیـادی 
بـه همـراه دارد کـه یکـی از آنهـا ایجاد 
شـیرابه از ایـن زباله هـای دفـن شـده 
ایـن  نفـوذ  کـرد:  اظهـار  اسـت.وی 
شـیرابه بـه خـاک مشـکات زیـادی 
در پـی دارد کـه آلودگـی منابـع آبـی 
یکـی از آنهـا اسـت.این مسـئول ادامه 
دانـش  شـرکت های  از  یکـی  داد: 
بنیـان اسـتان طرحـی مبنی بـر تولید 
مـاده اولیـه بتـن از شـیرابه دارد کـه 
اگـر اجرایـی شـود، یکـی از معضات 
جدی شـهر برای همیشـه حل خواهد 
شـد.رئیس سـازمان سـرمایه گـذاری 
شـهرداری  مردمـی  مشـارکت های  و 
ایـن طـرح،  از طریـق  افـزود:  کـرج 
پسـماندهای خشـک اسـتان نیـز بـه 
مـواد اولیـه پروفیل هـای ام دی اف و 

تبدیـل می شـود. نئوپـان 

سال 98، جشن پایان البرز 
گازرسانی به همه 

شهرهای ایالم

اصفهان الگویی مناسب در موضوع مصرف بهینه آب
معـاون بهره بـرداری شـرکت آب و فاضاب 
سـرانه  اینکـه  بیـان  بـا  اصفهـان  اسـتان 
متوسـط مصـرف آب بـرای هـر نفـر در طی 
ایـن  اسـت، گفـت:  لیتـر   ۱۵۷ روز  یـک 
میـزان در اسـتان اصفهـان حـدود ۱۴۹ لیتر 
بـر ثانیـه انـدازه گیری شـد به ایـن معنا که 
اصفهانی هـا در مصـرف بهینـه آب در کشـور 

مشـارکت جـو و پیشـتازند.
ناصـر اکبـری اظهارداشـت: ایـن عـدد قابل 
قبولـی اسـت و نشـان می دهد کـه فرهنگ 
سـازی و تمهیدات ویژه در مصرف بهینه آب 
در اسـتان اصفهـان بـه خوبی جـواب داده و 
ایـن موضـوع باید در کل کشـور نیز تسـری 
یابـد و همـگان بپذیرنـد که بایـد در مصرف 
آب صرفـه جویـی کـرد و در مصـرف بهینـه 

آن کوشید.
وی بـا اشـاره بـه روش هایـی که منابـع آبی 
کشـور را حفظ می کنـد تصریح کرد: اهمیت 

جلوگیـری از هدررفـت )پرت( در شـبکه بر 
کسـی پوشیده نیسـت، در اسـتان اصفهان 
در سـال ۸۶ حـدود 30.۵ درصـد شـبکه آب 
معـادل ۷۰۰ لیتـر در ثانیـه پـرت می شـد 
امـا ایـن میـزان در حـال حاضـر بـا اجـرای 
روش هـای مهندسـی بسـیار کمتـر شـده 

است.
معـاون آبفـا بـه اهمیـت تعمیـرات خطوط 
شـبکه به عنـوان راهکاری دیگـر برای حفظ 
آب اشـاره کـرد و ادامـه داد: در سـال های 
اخیـر بالـغ بـر ۲۰۰ مـورد تعمیـرات انجـام 
شـده که توانسـته آب هدر رفته را به چرخه 
سـامانه های  همچنیـن  بازگردانـد  تولیـد 
کنتـرل اجـازه هـدر رفـت آب را نمی دهند و 
اسـتان اصفهـان در این زمینـه در بین دیگر 

اسـتان ها پیشـتاز اسـت.
اکبـری با بیان اینکه ۱۳۹ انشـعاب شـهری 
در شـهرها و روسـتاهای اسـتان وجـود دارد 

تصریـح کـرد: یـک هـزار و ۲۶۰ کیلومتـر 
خطوط اصلی در اسـتان سـهم آب هر شـهر 

را تحویـل می دهـد.
و  کنترلـی  خطـوط  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
پایـش می توانـد میـزان آب  سـامانه های 
تحویلـی بـه مناطـق مختلـف را پایـش و 
انـدازه گیـری کنـد و در راه مدیریـت توزیـع 
و مصرف منطقی و حسـاب شـده راهگشـا 
باشـد، بیـان کرد: ایـن موضـوع می تواند ما 
را در توزیـع عادالنه یاری کند و خوشـبختانه 

ایـن امـر محقق شـده اسـت.
معـاون بهره برداری آبفـا اضافه کرد: تصفیه 
خانـه آب اصفهـان یـا همـان باباشـیخعلی 
۱۲ متـر مکعب بـر ثانیـه را می تواند تصفیه 
کنـد و تونـل انتقالی اگرچه بـر پایه ظرفیت 
اکنـون  هـم  امـا  شـده  طراحـی  کمتـری 
می توانـد ۱۱ و ۱۲ متـر مکعـب بـر ثانیـه را 
انتقـال دهـد کـه ۱۰ مترمکعـب آن پـس از 

شهرسـتان های لنجـان و مبارکه بـرای برای 
شـرب مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد.

ناصـر اکبری در میزگرد ایرنـا ادامه داد: قباً 
ظرفیـت چاه هـای فلمـن بالـغ بـر ۴ هـزار 
و ۲۰۰ لیتـر بـر ثانیـه بـود امـا پـس از سـال 
۹۰ کم کـم ایـن میـزان کاهـش پیدا کـرد به 
طـوری کـه حتی چاه های محلـی هم مقدار 
بسـیار کمـی را می توانند در شـبکه شـهری 

تزریـق کنند.
اصفهـان  اسـتان  آبفـای  شـرکت  معـاون 
افزود: سـامانه دوم آبرسـانی اصفهان باید از 
سـال ۸۶ بـه آب و فاضاب اسـتان اصفهان 
عمـر  پایـان  زیـرا  می شـد  داده  تحویـل 
خـط انتقـال آب شـرب بـه اصفهـان همـان 
سـال بـود امـا از آن زمـان تاکنـون بـا وجود 
مشـکات فـراوان سـامانه دوم وارد چرخـه 
نشـده اسـت.اکبری خاطرنشـان کرد: سال 
۹۱ بدتـر از سـال قبل آن بـود اما با این حال 
مردم همراهی کردند و بحران ها پشـت سـر 
گذاشـته شـد.اکبری بـا بیان اینکه سـال ها 
از عمـر احـداث تونـل انتقـال آب از تصفیـه 
خانـه اصفهـان می گـذرد خاطرنشـان کـرد: 
حدود ۳۰ سـال اسـت که کسـی داخل این 
تونل را ندیده بنابراین می طلبد سـامانه دوم 
هـر چـه زودتـر راه انـدازی شـود تـا جلـوی 
خطـرات احتمالـی گرفته و وضعیـت انتقال 
و توزیـع آب بـه صـورت عادالنـه و با کیفیت 

بهتـری انجـام گیرد.
معـاون حفاظـت آب و فاضـاب اصفهـان با 
بیان اینکه سـرانه متوسـط مصرف آب برای 
هـر نفـر در طـی یـک روز ۱۵۷ لیتـر اسـت، 
گفـت: این میـزان در اسـتان اصفهان حدود 
۱۴۹ لیتـر بـر ثانیـه اندازه گیری شـد به این 
معنـا که اصفهانی هـا در مصرف بهینه آب در 

کشـور مشـارکت جو و پیشتازند.
وی گفـت: ایـن عـدد قابـل قبولـی اسـت 
نشـان می دهـد کـه فرهنـگ سـازی و  و 

تمهیدات ویژه در مصرف بهینه آب در استان 
اصفهان به خوبـی جواب داده و این موضوع 
باید در کل کشـور نیز تسـری یابد و همگان 
در مصـرف آب صرفـه  بایـد  بپذیرنـد کـه 
جویـی کرد و در مصرف بهینه آن کوشـید.به 
گفته معاون آب و فاضاب اسـتان اصفهان، 
بازنگـری مصـرف توسـط خـود مـا و توجـه 
بـه آن می توانـد در سـال های آینـده فشـار 

مضاعـف را از روی مـردم دور کنـد.
وی ادامـه داد: جیره بنـدی و کیفیـت خـط 
قرمـز وزارت نیـرو و شـرکت آب و فاضـاب 
اسـتان اصفهـان اسـت و بـا وجـود اینکـه 
ممکـن اسـت فشـار آب کاهـش یابـد امـا 
هیـچ گاه از کیفیت مایـه حیات تحویلی به 

مـردم کاسـته نمی شـود.
هیچـگاه  مـردم  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
نمی پذیرنـد کـه آب بـه صورت مقطعـی و با 
کیفیـت متناوب به دستشـان برسـد گفت: 
این موضوع جزو خط مشـی شـرکت آب و 
فاضـاب قـرار دارد بنابرایـن در آب با کیفیت 
تحویلـی به مردم هیچ کوتاهـی رخ نخواهد 
داد.معاون شـرکت آب و فاضـاب افزود: در 
میزان مصرف در اسـتان اصفهـان، مدیریت 
مصرف، اسـتفاده از پساب جلوگیری از هدر 
رفـت شـبکه و در مـواردی از ایـن دسـت به 
یـک کشـوری را در اختیـار داریـم همچنین 
بسـیاری از صنایـع بـزرگ ایـن هفتـه مانند 
و  پتروشـیمی  پاالیشـگاه  مبارکـه  فـوالد 
نیـروگاه معـاون آبفـا بـا اشـاره بـه سـرمایه 
گـذاری فـوالد مبارکـه بـرای گرفتن پسـاب 
۹ شـهر و اسـتفاده از آن در چرخـه تولیـد 
خاطرنشـان کـرد: بـا اجـرای این طـرح ۱۷۰ 
لیتـر بـر ثانیـه می توانـد بـه چرخـه اضافـه 
شـود همچنیـن ذوب آهـن بـا قـراردادی که 
بسـته اسـت پسـاب شـهرهای فوالدشـهر 
ایمانشـهر و نجـف آبـاد را تحویـل می گیـرد 
تـا از مصـرف آب خود از زاینـده رود بکاهد..

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئين نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

در اجـرای مـواد منكوربينوسـيله اماکـی که برابـر آراء هیاتهای 
حـل اختـاف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
گلبـاف کـه ادامه عملیات ثبتـی آنها مطابق قانـون منکورتجویز 
گردیـده اسـت به ترتیب شـماره پاک فرعـی از اصلی وبخش 
و محـل وقـوع ملـک و مشـخصات ملـک واقـع در بخش ۲۷ 

کرمان بشـرح ذیل:
از  اصلـی مفـروز ومجـزی  از ۲۳۳۸ -  ۱-پـاک ۲فرعـی 
حمیـد  اقـای  مالـکان  ۲۷كرمـان  بخـش  ۲۳۳۸-اصلـی 
سـعادت فرزنـد ماشـاهللا بـه شـماره شناسـنامه ۲۰۷ صادره 
فرزنـد علـی  و خانـم معصومـه کاظمـی گوکـی  گلبـاف  از 
در  بالمناصفـه  گلبـاف  از  ۱۶۶صـادره  شناسـنامه  بشـماره 
ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت ۳۱۰ متـر مربع واقع 
درگلبـاف خیابـان انقـاب پشـت بانـک ملی کوچه شـهیدان 
پورمهدیـزاده محلـه محمودآبـاد قدیـم خریـداری از مالـکان 

رسـمی معصومـه کاظمـی وحمیـد سـکنجی
لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالكيـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـيد، ظـرف مـدت يـك مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم 
صـادر  مالكيـت  سـند  مقـررات  طبـق  اعتـراض  وصـول 
خواهد شـد.  تاریخ انتشـار نوبـت اول : ۹۸/۴/۲۴-تاريخ 

انتشـار نوبـت دوم : ۹۸/۵/۸
محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گلباف 
م.الف ۵۶۳

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  ــر آراء صــادره هیــات موضــوع قان براب
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا 
ــذا  ــت ل ــده اس ــرز گردی ــان مح ــارض متقاضی ــه و بالمع ــات مالکان تصرف
مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور 
اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــراض  ــان اعت ــت متقاضی ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. ردیــف 1- آقــای حســین نــور 
الــه پــور فرزنــد آقالــر بــه شــماره شناســنامه 34 صــادره از آســتارا بــه شــماره 
ــری  ــی کارب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــی 2619651301 در شش مل
ــالک  ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 4330 مت ــارک و فضــای ســبز ب ــال و پ ترمین
ــداری  ــالن خری ــش 31 گی ــتارا بخ ــع در آس ــی واق ــی از 2214 اصل 3 فرع
ــدار  ــان بی ــای کیه ــف 2- آق ــور  ردی ــه پ ــور ال ــی ن ــک رســمی نجفقل از مال
ــی  ــه شــماره مل ــتارا ب ــادره از آس ــنامه 7 ص ــم شــماره شناس ــد ابراهی فرزن
2619820642 در 4333/33 ســهم مشــاع از 14000 ســهم ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری بــا کســر معبــر بخــش دبســتان راهنمایــی 
ــه مســاحت 14000 متــر  بخشــی پــارک و فضــای ســبز الباقــی مســکونی ب
مربــع و پــالک 5349 فرعــی مفــروز از 7 اصلــی واقــع در قریــه عبــاس آبــاد 
بخــش 32 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ابراهیــم بیــدار  ردیــف 3- 
آقــای مهــران بیــدار فرزنــد ابراهیــم شــماره شناســنامه 165 صــادره از آســتارا 
بــه شــماره ملــی 2619820642 در 4333/33 ســهم مشــاع از 14000 ســهم 
ــر بخــش  ــا کســر معب ــری ب ــی کارب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی

ــه  ــی مســکونی ب ــبز الباق ــارک و فضــای س ــی بخشــی پ دبســتان راهنمای
مســاحت 14000 متــر مربــع پــالک 5349 فرعــی مفــروز از 7 اصلــی واقــع در 
قریــه عبــاس آبــاد بخــش 32 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ابراهیــم 
بیــدار ردیــف 4- آقــای تابــان بیــدار فرزنــد ابراهیــم شــماره شناســنامه 269 

ــی 2619372488 در 5333/34 ــه شــماره مل صــادره از آســتارا ب
ــی  ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــهم شش ــاع از 14000 س ــهم مش س
کاربــری بــا کســر معبــر بخــش دبســتان راهنمایــی بخشــی پــارک وفضــای 
ــالک 5349  ــع پ ــر مرب ــاحت 14000 مت ــه مس ــکونی ب ــی مس ــبز الباق س
فرعــی مفــروز از 7 اصلــی واقــع در قریــه عبــاس آبــاد بخــش 32 گیــالن 
ــی  ــای براتعل ــف 5- آق ــدار  ردی ــم بی ــک رســمی  ابراهی ــداری از مال خری
ــه  ــد یوســفعلی شــماره شناســنامه 5 صــادره از آســتارا ب ســودمندی فرزن
ــه  ــاغ ب ــری ب ــه کارب ــک قطع ــی 2619780306 در ششــدانگ ی شــماره مل
مســاحت 2513/66 متــر مربــع بــه پــالک 480 فرعــی مفــروز از 26اصلــی 
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــش 32 گی ــفلی بخ ــران س ــه حی ــع در قری واق
رســمی یوســفعلی ســودمندی ردیــف 6-آقــای میــر یونــس ســیدان 
فرزنــد میــر حســین شــماره شناســنامه 1657 صــادره از آســتارا بــه شــماره 
ملــی 2619334081 در یــک ســوم مشــاع از دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یــک قطــع زمیــن مزروعــی کاربــری مزروعــی گندمــزار بــه مســاحت 8057 
متــر مربــع پــالک 114 فرعــی مفــروز از 29 اصلــی واقــع در قریــه حاجــی 
امیرونــه  بیــن بخــش 32 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی خــود 
ــر حســین   ــد می ــیدان فرزن ــس س ــر یون ــای می ــف 7- آق متقاضــی  ردی
شــماره شناســنامه 1657 صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی 2619334081 
در یــک ســوم مشــاع از دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مزروعــی کاربــری مزروعــی گندمــزار بــه مســاحت 6180 متــر مربــع پــالک 
ــن  ــه بی ــی امیرون ــه حاج ــع در قری ــی واق ــروز از 29 اصل ــی مف 116 فرع
ــف  ــی  ردی ــود متقاض ــمی خ ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 32 گی بخ
ــر حســین شــماره شناســنامه  ــد می ــس ســیدان فرزن ــر یون ــای می 8- آق

ــوم  ــک س ــی 2619334081 در ی ــماره مل ــه ش ــتارا ب ــادره از آس 1657 ص
ــری  ــی کارب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــگ از شش ــاع از دو دان مش
ــی  ــالک 117 فرع ــع پ ــر مرب ــاحت 7840 مت ــه مس ــزار ب ــی گندم مزروع
ــش 32  ــن بخ ــه بی ــی امیرون ــه حاج ــع در قری ــی واق ــروز از 29 اصل مف
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی خــود متقاضــی  ردیــف 9- آقــای میــر 
ــادره  ــنامه 1657 ص ــماره شناس ــین ش ــر حس ــد می ــیدان فرزن ــس س یون
ــاع از دو  ــوم مش ــک س ــی 2619334081 در ی ــماره مل ــه ش ــتارا ب از آس
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری مزروعــی 
گندمــزار بــه مســاحت 8772 متــر مربــع پــالک 118 فرعــی از 29 اصلــی 
ــداری از  ــالن خری ــن بخــش 32 گی ــه بی ــر ون ــه حاجــی امی ــع در قری واق
ــس ســیدان  ــر یون ــای می ــف 10- آق ــود متقاضــی  ردی ــک رســمی خ مال
فرزنــد میــر حســین شــماره شناســنامه 1657 صــادره از آســتارا بــه شــماره 
ملــی 2619334081 در یــک ســوم مشــاع از دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــاحت  ــه مس ــزار ب ــی گندم ــری مزروع ــی کارب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ی
2886  متــر مربــع پــالک 139 فرعــی  مفــروز از 29 اصلــی واقــع در قریــه 
حاجــی امیرونــه بیــن بخــش 32 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی خــود 
ــر حســین  ــد می ــس ســیدان فرزن ــر یون ــای می ــف 11- آق متقاضــی  ردی
شــماره شناســنامه 1657 صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی 2619334081 
در یــک ســوم مشــاع از دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مزروعــی کاربــری مزروعــی گندمــزار بــه مســاحت 2656 متــر مربــع پــالک 
ــن  ــه بی ــر ون ــه حاجــی امی ــع در قری ــی واق ــروز از 29 اصل ــی مف 140 فرع
بخــش 32 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی خــود متقاضــی. اعتــراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت 

ــود. ــه دادگاه نخواهــد ب ــع مراجعــه متضــرر ب مان
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 

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

موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139860330001001671 شــماره  رأی  1ـ 
1396114430001001768 خانــم اکــرم نــوروزی فرزنــد رضــا در ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 55/24 متــر مربــع پــالک شــماره یــک 
ــه  ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق ــی از 11491 اصل فرع
ــداری مع الواســطه از اســماعیل – محمــد – زهــرا – فاطمــه  عــادی خری

ــف 1873( ــان. )م ال ــی جهانگیری ــی همگ – قدس
2ـ رأی شــماره 139860330001002252 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
در  یدالــه  فرزنــد  حصــاری  مرتضــی  آقــای   1397114430001001525
ــع پــالک  ــاب ســاختمان بمســاحت 103/19 متــر مرب ششــدانگ یــک ب
ــت  ــم. ســند مالکی ــت ق ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق شــماره 7055 اصل
مشــاعی صــادره در دفتــر 654 صفحــه 353 نســبت بــه 98/95 متمربــع 
و مبایعــه نامــه عــادی خریــداری از زهــرا حصــاری صــادره در دفتــر 654 

ــف 1872 ( ــع. )م ال ــر مرب ــه 4/24 مت ــبت ب ــه 356 نس صفح
3ـ رأی شــماره 139860330001002174 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
1396114430001000774 آقــای عبدالمجیــد ســیمری فرزنــد عبدالعظیــم 
ــع  ــر مرب ــاحت 174/15 مت ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی در شش
ــند  ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 10781 اصل ــالک ش پ
قطعــی بــه شــماره 22638 مــورخ 1397/04/31 در دفترخانــه 39 قــم. 

ــف 1871 ( )م ال
4ـ رأی شــماره 139760330001004500 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
1393114430001000552 خانــم زهــرا حــالج زاده فرزنــد محمــد در 

ــع پــالک  ــر مرب ــاب ســاختمان بمســاحت 54/8 مت ششــدانگ یــک ب
ــم.  ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــی از 9440 اصل ــماره 17 فرع ش
ــت  ــل ثب ــه 55 ذی ــر 79 صفح ــت مشــاعی صــادره در دفت ســند مالکی

7858. )م الــف 1870(
5ـ رأی شــماره 139860330001003546 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
در  اســمعیل  فرزنــد  تقــی کچوئــی  آقــای   1397114430001001822
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 60/80 متــر مربــع 217 
ــم.  ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــی از 11135 اصل ــی از 1 فرع فرع
مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مع الواســطه از ابراهیــم ســادات میــره ای 

صــادره در دفتــر 209 صفحــه 433. )م الــف 1869 (
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط   139860330001001591 رأی شــماره  6ـ 
1397114430001001434 آقــای منــذر محمدپــور ســماوی فرزنــد هــادی در 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 102/38 متــر مربــع پــالک 
ــه  ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 11048 اصل ش
ــر  ــداری مع الواســطه از یحیــی میرزایــی زاده صــادره در دفت عــادی خری

ــف 1868 ( ــه 521. )م ال 55 صفح
7ـ رأی شــماره 139860330001003634 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
در  جــواد  فرزنــد  حیــدری  فاطمــه  خانــم   1397114430001002424
ــالک  ــع پ ــر مرب ــاحت 2/90 مت ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
ــه  ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 10450 اصل ش
ــر  ــی صــادره در دفت ــه ترکمن ــداری مع الواســطه از نعمــت ال ــادی خری ع

157 صفحــه 241. )م الــف 1867 (
8ـ رأی شــماره 139760330001002062 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
ابوالفضــل  بهاالدینــی فرزنــد  1392114430001000350 خانــم حمیــده 
ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان در س
ششــدانگ 125 متــر مربــع پــالک شــماره 11003 اصلــی واقــع در بخــش 
یــک ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 575 صفحــه 

ــه 6  ــورخ 86/08/17 دفترخان ــی 103915 م ــه موجــب ســند قطع 568 ب
ــورخ 90/07/23  ــی 9299 م ــه موجــب ســند رهن ــت ب ــورد ثب ــه م ــم ک ق
دفترخانــه 39 قــم در رهــن بانــک مســکن مــی باشــد. )م الــف 1865 (
9ـ رأی شــماره 139760330001004515 مربــوط بــه پرونــده کالســه 
ــب در  ــد ابوطال ــی فرزن ــای اســکندر عابدین 1392114430001000352 آق
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 125 
ــت  ــک ثب ــع در بخــش ی ــی واق ــالک شــماره 11003 اصل ــع پ ــر مرب مت
ــه  ــر 575 صفحــه 568 ب ــت مشــاعی صــادره در دفت ــم. ســند مالکی ق
موجــب ســند قطعــی 103915 مــورخ 86/08/17 دفترخانــه 6 قــم کــه 
مــورد ثبــت بــه موجــب ســند رهنــی 9299 مــورخ 90/07/23 دفترخانــه 

39 قــم در رهــن بانــک مســکن مــی باشــد. )م الــف 1866 (
ــس  ــت پ ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
ــادر  ــت رســمی ص ــند مالکی ــرر س ــد مق ــی و انقضــاء موع از نشــر آگه
ــب  ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ــی ب ــدم دسترس ــه ع ــه ب ــا توج ــردد ب گ
ــع  ــه اشــخاص ذینف ــا چنانچ ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی 
ــم  ــه دو ق ــناد منطق ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــت اول اعت نوب
ــلیم  ــس از تس ــاه پ ــدت یکم ــرف م ــذ و ظ ــید آن را اخ ــلیم و رس تس
اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه 
ــد  ــل نماین ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب ــم و گواهــی آن ــی تقدی مرجــع قضائ
ــور  ــون مذک ــر اســاس قان ــند ب ــه صــدور س ــح اســت ک ــه توضی الزم ب
ــده  ــاد آین ــود. )اقتص ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض ــع از مراجع مان

ــا( ــام م – پی
تاریخ انتشار اول: 1398/04/24
تاریخ انتشار دوم: 1398/05/08

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
 منطقه دو قم  4319

آگهی حصروراثت
آقــای صــاح الدیــن فیضــی دارای شناســنامه شــماره 1969 کدملــی 3732491374 
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از   8/980515 بــه کاســه  دادخواســت  شــرح 
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان توفیــق فیضــی بــه شناســنامه 
ــه درود  ــگاه دائمــی خــود ب ــخ 1396/05/02 در اقامت ــی3732696626 درتاری 2 کدمل
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه افــراد مشــروحه زیــر:

1ـ کبــری گویلــی کیانــه ش ش1311 متولــد01/ 1339/01 کدملــی 3730729160 
ــی ــر متوف همس

2ـ صــاح الدیــن فیضــی ش ش1969متولــد15/ 1361/03 کدملــی 3732491374 
پســر متوفــی

3ـ صبری فیضی ش ش730متولد15/ 1363/02 کدملی 3732533689 دختر متوفی 
4ـ سیران فیضی ش ش 6553 متولد27/ 1365/12 کدملی 3733020103 دختر متوفی

5ـ هانا فیضی ش ش ـ متولد23/ 1368/02 کدملی 3720018571 دخترمتوفی
به غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد.

ــی  ــه آگه ــک مرتب ــور را در ی ــی در خواســت مذب ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب این
مینمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــادر  ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش

خواهــد شــد. 
شماره9908/م الف
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ــال  ــات دیجیت ــعه ارتباط ــاص توس ــهامی خ ــرکت س ــیس ش تاس
بــه   36402 ثبــت  بــه شــماره  درتاریــخ1398/04/16   ســپهر 
ــل  ــل دفاترتکمی ــا ذی ــت و امض ــی 14008446215 ثب ــه مل شناس
ــوم  ــاع عم ــت اط ــر جه ــرح زی ــه ش ــه آن ب ــه خاص ــده ک گردی
آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :شــرکت فعــال در حــوزه 
ــای  ــتگاه ه ــه و واردات دس ــای نهفت ــتم ه ــی سیس ــه نویس برنام
ــزوم  ــه درصــورت ل ــه سیســتم هــای نهفت الکترونیکــی وابســته ب
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : 
از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان البــرز 
، شهرســتان کــرج ، بخــش مرکــزی ، شــهر کــرج، گلشــهر غربــی 
ــمس  ــوار شهیدحمیدش ــی زاده ، بل ــهیدمصطفی کتوئ ــان ش ، خیاب
)45متــری گلشــهر( ، پــاک 0 ، ســاختمان مرکزتجــاری گلشــهر ، 
E10 ، طبقــه ســوم کدپســتی 3198685685 ســرمایه شــخصیت 
ــم  ــدی منقس ــال نق ــغ 1000000 ری ــت از مبل ــارت اس ــی عب حقوق
ــادی  ــام ع ــا ن ــداد 1000 ســهم آن ب ــی تع ــه 1000 ســهم 1000 ریال ب
مبلــغ 500000 ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 
??????? مــورخ1398/03/01  نــزد بانــک بانــک قــرض الحســنه 
ــا کــد 3012 پرداخــت گردیــده اســت  مهــر ایــران شــعبه گلشــهر ب
والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا هیئــت 
مدیــره آقــای محمدرضــا کبیــری بــه شــماره ملــی 0016968409و 
ــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت  بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره ب

ــه  ــور ب ــح دهقانپ ــای محمدصال ــدت 2 ســال آق ــه م ــل ب مدیرعام
ــره  ــت مدی ــو هیئ ــمت عض ــه س ــی 0371552710و ب ــماره مل ش
بــه مــدت 2 ســال آقــای مهــدی بخشــی بــه شــماره ملــی 
ــدت 2  ــه م ــره ب ــت مدی ــو هیئ ــمت عض ــه س 1361868503و ب
ســال و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال 
ــی 2480227731و  ــه شــماره مل ــدی حســینی ب ــای ســید مه آق
ــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت  بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره ب
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : 
ــل چــک،  ــدآور شــرکت از قبی ــه ادار و تعه ــه اوراق و اســناد ب کلی
ســفته، بــروات، قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه 
ــا امضــا مدیرعامــل شــرکت همــراه  نامــه هــای عــادی و اداری ب
ــل :  ــر عام ــارات مدی ــد. اختی ــی باش ــر م ــرکت معتب ــر ش ــا مه ب
طبــق اساســنامه بازرســان آقــای امیرمحمــد باقــری اصفهانــی بــه 
ــه  ــدل ب ــی الب ــازرس عل ــه ســمت ب ــی 0311085350 ب شــماره مل
ــماره  ــه ش ــلیمانی ب ــعود س ــای مس ــی آق ــال مال ــک س ــدت ی م
ــک  ــدت ی ــه م ــی ب ــازرس اصل ــمت ب ــه س ــی 2210153921 ب مل
ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار پیــام مــا جهــت درج آگهــی 
هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه 

ــی باشــد.  ــت نم ــه فعالی ــه اخــذ و صــدور پروان منزل
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )531190(        4326

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
تاریخ آگهی:1398/04/20    شماره پرونده:139704018589000108 شماره آگهی:139803918589000032 

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه 9700126 ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 470 متــر مربــع بشــماره پــاک 
ــی کوچــه  ــان فاراب ــع در آســتارا – خیاب ــک واق ــک فرعــی از دو هــزار و چهارصــد و دو هــزار و چهارصــد و ی پنجــاه و ی
تابنــده نرســیده بــه کوچــه توحیــد بخــش ســی و یــک گیــان کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت و صفحــه 413- 1570 
دفتــر 14 اداری ثبــت و صــادر و مــع الواســطه بــه آقــای جمشــید داداش پــور و وظیفــه زینــال پــور ننــه کــران مشــاعا 
ــماره 51589 -97/7/29  ــند رســمی ش ــق س ــه اســت، طب ــال یافت ــگ از ششــدانگ انتق ــه دان ــدام س ــر ک بالســویه ه
دفتــر خانــه در قبــال مبلــغ 2/300/000/000 ریــال در رهــن بانــک ایــران زمیــن قــرار گرفتــه کــه حــدود و مشــخصات آن 
بشــرح ذیــل مــی باشــد. شــماال بطــول 20 متــر دیواریســت بــه کوچــه درب ورود در ایــن حــد اســت شــرقا اول بطــول 
ــماره 47 از  ــاک ش ــوار پ ــر بدی ــول 2/30 مت ــاک 48 از 2400 و 2401 دوم بط ــا پ ــتراکی ب ــت اش ــر دیواریس 20/80 مت
ــر دیواریســت اشــتراکی  ــوار پــاک 2401/2400/43 دوم بطــول 11 مت ــه دی ــر ب ــا اول بطــول 9/80 مت 2400 و 2401 جنوب
بــا پــاک 2401/2400/42 غربــا بطــول 23 متــر بدیــوار پــاک 28 فرعــی از 2401/2400  و طبــق نظــر کارشــناس رســمی 
بــه مبلــغ هشــت میلیــارد ریــال ارزیابــی شــده و پــاک فــوق مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان یــک طبقــه کرســی بلنــد 
بــه مســاحت 175 متــر مربــع دارای ســه اتــاق خــواب و هــال و پذیرایــی و ســرویس بهداشــتی و حمــام و آشــپزخاه 
بــا کابینــت بــا مصالــح بنایــی، نــوع ســقف شــیروانی بــا پوشــش ســفال، کــف ســمیانی و موزائیــک بــا قدمــت حــدودا 
ــن  ــرف مالکی ــرا در تص ــور اج ــزارش مام ــر گ ــوده ک براب ــتقل ب ــرق و گاز مس ــعابات آب و ب ــال و دارای انش ــی س س
مشــاعی مــی باشــد پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 98/5/16 در اداره ثبــت اســناد و امــاک 
آســتارا واقــع در خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد. مزایــده از مبلــغ هشــت 
میلیــارد ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی 
هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای 
آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن 
معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت 
هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــوف 
ــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و  مــی گــردد ضمن

مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.
تاریخ انتشار: 98/4/24
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مدیرکل راه و شهرسـازی استان مازندران 
بـا اشـاره بـه سـاخت و تحویـل منـازل 
آسیب دیده از سـیل فروردین ماه در شهر 
"کیاکا"ی مازندران گفت: زمین سـاخت 
شـهرهای  در  تخریب شـده  واحدهـای 
زیـرآب و شـیرگاه نیـز بـه بنیاد مسـکن 

انقـاب اسـامی تحویل شـده اسـت.
مهندس سـیدمحمد نظـری، مدیرکل راه 
و شهرسـازی اسـتان مازنـدران بـا اشـاره 
بـه سـاخت و تحویل دو واحد مسـکونی 
کـه در جریـان سـیل فروردین مـاه سـال 
جـاری در شهرسـتان "کیـاکا" به صورت 
کامـل تخریـب شـده بـود، گفـت: ایـن 
واحدهـا توسـط بنیـاد مسـکن انقـاب 
بـه  گذشـته  روز  و  سـاخته  اسـامی 

سـاکنان تحویـل شـد. 
وی مجمـوع واحدهـای خسـارتدیده از 
سـیل ابتـدای سـال جـاری در اسـتان 
مازنـدران را ۶۲۰۰ واحـد برشـمرد و اظهـار 
کـرد: ۴۲۱۸ واحـد از ایـن تعـداد، ظـرف 
طریـق  از  سـیل،  از  پـس  هفتـه  یـک 
دریافـت  بازسـازی  تسـهیات  بانک هـا 
نیـز  دیگـر  واحـد   ۱۹۴۱ بـه  و  کردنـد 
کمک هـای باعـوض دو تا پنـج میلیون 

تومانـی پرداخـت شـد. 
منـازل  مجمـوع  نظـری،  مهنـدس 
تخریب شـده اسـتان را ۱۱ واحـد عنـوان 
کـرد و گفـت: از ایـن تعـداد شـش واحد 
در "زیرآب" و سـه واحد در "شـیرگاه" قرار 
دارد کـه زمیـن سـاخت واحدهـا از طریق 

تامیـن و در  راه و شهرسـازی  اداره کل 
اختیار بنیاد مسـکن انقاب اسامی قرار 
گرفته اسـت و بر اسـاس قـول بنیاد این 
واحدهـا در ایام دهـه مبارک فجر تحویل 
سـاکنان خواهـد شـد. وی بـا اشـاره بـه 
اینکـه تمـام محورهـای آسـیب دیـده از 
سـیل فروردین مـاه در اسـتان بافاصلـه 
بازگشـایی شـد، گفت: در برخـی محورها 
بایـد تعمیرات اساسـی صورت گیـرد و با 
توجـه بـه اینکـه بـرای اقدامات اساسـی 
در ایـن خصـوص بـه منابع اعتبـاری نیاز 
داریـم، هنـوز فعالیتـی در ایـن خصوص 
صـورت نگرفتـه و قـرار بـر ایـن اسـت که 
۲۰ درصد از سـرجمع اعتبارات سال ۹۸ را 

در ایـن مناطـق متمرکـز کنیم

 ساخت و تحویل منازل تخریب شده »کیاکال« مازندران
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در پیام ما به مشکات تامین 
نقدینگی واردات دارو پرداختیم.

طرز مستور
دوشنبه ۳۱تیر در تاالر رودکی 
اجرا می شود. 

کنسرتسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله چلچراغ منتشر شد.

دوباره زندگی
 با کارگردانی رضا فهیمی 

در سینما هنر و تجربه پخش می شود.

جهانگردی ارزان 
از ۱۰ تا ۱۱ مرداد در موسسه طبیعت 

برگزار می شود.

دروغ 
تا ۳۱ تیر در ایرانشهر سالن ناظر زاده کرمانی 

در حال اجرا است.

شهرزاد )به قباد( : من به هیچکس غیر از 
خودم تعلق ندارم. به عبارت بهتر مال کسی 

نیستم.

شهرزاد

کارگاهفیلمنمایش دیالوگ

وقت صبوح شد بیار آن خورمه نقاب ار
از قدح دو آتشی خیز و روان کن آب را
ماه قنینه آسمان چون بفروزد از افق

در خوی خجلت افکند چشمٔه آفتاب را
وقت سحر که بلبله قهقهه بر چمن زند

ساغر چشم من بخون رنگ دهد شراب را
بسکه بسوزد از غمش ایندل سوزناک من

دود برآید از جگر ز آتش دل کباب را
چون بت رود ساز من چنگ بساز در زند
من به فغان نواگری یاد دهم رباب را
گر به خیال روی او در رخ مه نظر کنم
مردم چشمم از حیا آب کند سحاب را

دست امید من عجب گر به وصال او رسد
پشه کسی ندید کو صید کند عقاب را

چون مه مهربان من تاب دهد نغوله را
در خم عقربش نگر زهرٔه شب نقاب را

خواجو اگر ز چشم تو خواب ببرد گو ببر
زانکه ز عشق نرگسش خواب نماند خواب را--

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزی که محمد على شاه 
قاجار در میهن خود، به 

سفارت روسیه پناهنده شد!
۱۹۰۹( شـهر  ۱۲۸۸ )۱۵ جـوالی  تیرمـاه   ۲۴
تهـران پـس از یـک روز جنـگ خیابانـی بـه 
و  گیـان  بختیـاری،  مسـلح  افـراد  دسـت 
محمدعلـی  و  افتـاد  مشـروطیت  مجاهدیـن 
شـاه قاجـار پـس از اطـاع از آن، بـا خانـواده 
اش به سـاختمان تابسـتانی سـفارت روسـیه 
در زرگنـده ُقلَهـک پناهنـده شـد. وی قبـا در 
سـلطنت آبـاد مسـتقر شـده بـود و بـا اینکـه 
هنـوز پانصـد قـّزاق و تعدادی تـوپ در اختیار 
سـفارتخانه  در  تحّصـن  بـه  تصمیـم  داشـت 

خارجـی گرفتـه بـود.
 بـه تفسـیر برخی از مورخان، محمدعلی شـاه 
بـا تحّصـن در سـاختمان تابسـتانی سـفارت 
بـر  را  بیگانـه  بـه  شـدن  پناهنـده  روسـیه، 
مذاكـره با سـران مخالفان و پذیرفتن شـرایط 
آنـان ترجیـح داده بـود كـه در »تاریـخ« بـه 

عنـوان اقدامی حقارت آمیز ثبت شـده اسـت. 
همزمـان، سـایر مقامـات نزدیـک بـه او نیز به 
سـفارتخانه هـا پنـاه بردنـد. چـون )ظاهـرا!( 
سـفارتخانه هـای روسـیه و انگلسـتان بـرای 
همـه متقاضیـاِن تحّصـن جـای نداشـتند بـه 
مقامهـای اضافـی، هرکـدام یـک پرچـم ایـن 
دو دولـت داده شـده بـود تـا بـر بـاالی خانـه 
هایشـان نصـب کننـد کـه )از تـرس ایـن دو 
امپریالیسـت( کسـی متعـّرِض شـان  دولـت 
نشـود!!. ایـن وضعیـت نیـز یـک لکـه ننـگ 
دیگـر بـر تاریـخ ایـران اضافـه کـرده اسـت. 

سـپس  انگلسـتان  و  روسـیه  سـفیران       
از  متفـاوت،  لحنـی  بـا  و  جداگانـه  طـور  بـه 
سـردار اسـعد و سـپهدار ُتنکاُبنـی فرماندهـان 
نیروهـای فاتـح تهـران خواسـتند کـه بـه زد و 
خورد پایان دهند و مسـئله را از راه مسـالمت 
حـل کننـد!. فاتحـان تهـران خواسـتار تسـلیم 
نیـروی  روس  )فرمانـده  لیاخـوف  سـرهنگ 
بـه  را  مجلـس  تهـران كـه  در  مسـتقر  قـزاق 
تـوپ بسـته بود( شـدند که موافقت مشـروط 

شـد و لیاخـوف بـه فاتحـان تهـران مراجعـه 
کـرد و تأمیـن ]امـان[ خواسـت. 

 ۲۸ عالـی  شـورای  یـک  بعـد،  روز  دو       
نفـری تشـکیل و همـان روز محمدعلـی شـاه 
را بـه دلیـل پناهنـده شـدن در خـاک وطـن 
و  از سـلطنت خلـع  بـه سـفارتخانه خارجـی، 
پسـر ۱۲ سـاله او احمـد میـرزا را بـه سـلطنت 
قـرار  بـود؛  هنـوز طفـل  او  و چـون  برداشـت 
ـ  قاجـار  »ایلخـان  عضدالملـک  کـه  شـد 
رئیـس وقـت ایـل مغـول تبـار قاجـارـ نیابت 
سـلطنت را برعهـده گیـرد. ایـن ایـل به روش 
مغولهـای قـرون ۱۲ ـ ۱۴، »ایلخـان« داشـته 
اسـت!. احمـد میـرزا در آن لحظـه بـا پـدرش 
در سـفارت روسـیه بـود کـه از آنجـا بـه کاخ 

یافـت.  انتقـال  سـلطنتی 
همـه ایـن ماجـرا نتیجـه رقابـت اسـتعماری 
از  روسـیه  کـه  بـود  انگلسـتان  و  روسـیه 
مجلسـیان  از  انگلسـتان  و  شـاه  محمدعلـی 

کردنـد!. مـی  حمایـت 

این یک کنفرانس 
از شکست ماست 

تا ۳۱ تیر در خانه هنرمندان سالن استاد انتظامی در حال اجرا است.
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کتاب 

میعـاد در سـپیده دم )ترجمـه مهـدی غبرایی (  عنـوان کتابی به نام 

La Promesse de l’aube  اسـت کـه رومـن گاری در سـال ۱۹۶۰ 

به چاپ رسـانده اسـت.

کتاب  زندگینامه خود نوشـته )اتوبیوگرافی( رومن گاری اسـت و در 

آن سـه دهه اول زندگی خود را آورده اسـت .

رومـن گاری و  یـا رومـن کاتسـیف در  سـال ۱۹۱۴ در لیتوانـی بدنیـا 

آمـد . رومـن هنـوز در رویـای کودکانه خودش غرق بـود که پدرش او 

و مـادرش را تـرک مـی کنـد و از آن لحظه به بعد او بـا مادرش؛ مینا 

لوزینسـکی زندگـی مـی کند. رومـن گاری همراه مـادرش ؛ مدتی در 

لیتوانـی و سـپس در شـهر ورشـو لهسـتان زندگـی کرده و بعـد از آن 

بـه پاریـس در فرانسـه مهاجـرت مـی کند . برخـی ها گفته انـد که او 

همـواره دنبـال هویـت خـود بود. شـهروندی از نـا کجا آباد کـه معلوم 

نبـود اصالتـا اهـل لیتوانی اسـت یا لهسـتان و یا فرانسـه .

صـورت  بـه  کتـاب  ایـن  در  گاری  رومـن  زندگـی  روایت هـای 

داسـتان های کوتـاه بـه هـم پیوسـته آورده شـده اسـت. بخـش اول 

کتـاب دوران زندگـی او در لیتوانی و ورشـو لهسـتان اسـت دورانی که 

او در فقـر نسـبی روزگار نـه چندان مطلوبی را سـپری می کند. در این 

دوران مـادرش یـک نمایشـگاه مد نیـز دایر می کند و رومن مشـغول 

تجربـه دوسـتی های کودکـی و کشـف غرایز جنسـی و اسـتعدادهای 

اسـت. هنری 

فرانسـه شـروع  در  نیـس  بـه  مهاجـرت  از  او  زندگـی  بعـدی  دوره 

می شـود . مـادرش مشـغول کارهـای خـرد و سـختی اسـت او بـا 

تمـام تـوان تـاش می کند و بـه سـختی زندگیشـان را اداره می کند. 

مـادر رومـن حتـی بخاطـر رومـن پیشـنهاد ازدواج بـا یک هنرپیشـه 

معـروف را رد می کنـد و رومـن نوشـتن رمان های اولیه اش را شـروع  

می کنـد. بخـش نهایـی زندگـی رومـن در جنـگ جهانی دوم اسـت. 

او در ایـن جنـگ شـرکت می کنـد و بـه جهـت انجـام برخـی کارهای 

درخشـان در جنـگ موفـق به کسـب نشـان می گـردد. رومـن همواره 

در جنـگ از مـادرش نامه هایـی را دریافـت می کـرد درحالیکـه مـادر 

سـال ها پیـش مـرده بـوده اسـت و …

ایـن کتـاب عشـق مـادر و نقـش او در زندگـی رومـن را بـه خوبی به 

تصویـر می کشـد .برخـی آن را غزلـی در وصـف عشـق بـی پایـان و 

تحسـین برانگیـز مـادر و فرزنـدی می دانند کـه در آن مادر با عشـقی 

شـورانگیز و عاقـه فـراوان و در تمام دوران سـخت و مشـقت بار فقر 

و مهاجـرت و تنهایـی فقـط  و فقـط به موفقیت پسـرش می اندیشـد 

و بـه نبـوغ و رسـتگاری و موفقیت پسـرش ایمـان دارد.

در مـورد ایـن کتـاب دو نظـر متفـاوت وجـود دارد عـده ای از بـزرگان 

معتقدنـد ایـن کتـاب یـک اتوبیوگرافی اسـت و رومـن گاری در آن با 

مهارت و چیرگی توانسـته اسـت عشـق و عاطفه بین خود و مادرش 

را بـه خوبـی تصویـر کـرده و با صداقت تمـام بدون ترس و سانسـور 

بـه ترس هـا و شکسـت ها و سـرخوردگی هایش نیـز پرداخته اسـت.

در مقابـل برخـی معتقدنـد رومـن گاری در وهلـه اول یـک داسـتان 

نویـس اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه رومـن گاری خـودش را افسـانه 

سـاز نیـز خوانـده اسـت و او در ایـن نوشـته بـه برخـی روایـات و 

حـوادث بـا اسـتفاده از قدرت رمان نویسـی خود نقشـی رمانتیک تر 

و قابـل سـتایش تـر بخشـیده اسـت.

 در سـال ۱۹۷۰ بـر اسـاس ایـن کتـاب فیلمـی بـا عنـوان میعـاد در 

سـپیده دم سـاخته شـده اسـت. نقـش مـادر رومـن را هنرپیشـه 

معـروف ملینـا مـر کـوری بـازی می کنـد او بـه خاطـر بـازی در ایـن 

فیلـم نامـزد دریافـت جایـزه گلـدن گلوب بـه عنـوان بهتریـن بازیگر 

زن فیلـم درام می شـود.

میعاد در سپیده دم
نویسنده:رومن گاری
مترجم:مهدی غرابی

انتشارات:کتابسرای تندیس

 آنجا را نمیدانم!

 اما...

 اینجا تا پیراهنت را سیاه نبینند 

 باور نمی کنند

چیزی از دست داده باشی !!

عکس نوشت

عکس: 
کیارنگ عالیی


