
بایدها و نیایدهای 
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ــم  ــی خوان ــاز م ــا نم ــب در آنج ــن اغل ــه م در مســجدی ک
ــاب  ــا آب و ت ــی در آن ب ــه مداح ــد ک ــش ش ــی پخ کلیپ
ــی  ــه او را م ــه هم ــدکار ک ــک آدم ب ــرد ی ــی ک ــف م تعری
شــناختند بــه موکبــی از موکــب هــای امــام وارد مــی 
ــه او را  ــده ای ک ــورد. ع ــزی بخ ــد چی ــی خواه ــود و م ش

ــد. ــی کنن ــرون م ــا بی ــناختند وی را از آنج ــی ش م
در ایــن بیــن  پیبرمــردی ایــن منظــره را مــی بینــد و بــه 
او نزدیــک مــی شــود و مــی گویــد مــی توانــی یــک کیلــو 
شــکر بخــری بــرای ایــن جــا الزم اســت. او هــم مــی رود 
ــه  ــر ک ــی دیگ ــع برگشــتن موکب ــی در موق و مــی خــرد ول
شــکر الزم داشــته انــد وقتــی او را مــی بیننــد مــی گوینــد 
ــا  ــرای آنه ــد او ب ــی کنن ــر م ــکر و فک ــم ش ــن ه ــوب ای خ
نــذر کــرده اســت و او آن شــکر را بــه آنهــا مــی دهــد. دو 
ــو دیگــر شــکر مــی خــرد  ــر مــی گــردد و یــک کیل ــاره ب ب
ولــی بــه هنــگام برگشــتن اجلــش ســر مــی رســد و مــی 
میــرد. حــاال او در خیابــان افتــاده و کســی نیســت جنــازه 
ــت  ــوده اس ــهور ب ــی مش ــه بدنام ــون ب ــر دارد چ اش را ب
کــه ناگهــان ... و مــی گوینــد ایــن حســینی اســت و مــرد 

وارســته و ...
ــا کاری  ــل داســتان ه ــن قبی ــه صحــت و ســقم ای ــن ب م
نــدارم. عــده ای کــه ســخت معتقــد انــد مــی گوینــد 
خــوب چــه اشــکالی دارد و از بــارگاه ربوبــی هیــچ چیــزی 
ــن  ــی را اینچنی ــت کس ــن اس ــدا ممک ــت و خ ــد نیس بعی
ــم  ــی کنی ــگاه م ــرام حســین ن ــه م ــی ب ــا وقت ببخشــد؛ ام
کــه همــه عشــق و عقــل و ایمــان اســت نمــی تــوان 
ــاق  ــر اتف ــد و اگ ــاق افت ــی اتف پذیرفــت کــه چنیــن حوادث
ــا از آن  ــه م ــت ک ــن اس ــائلی در بی ــًا مس ــد قطع ــی افت م
خبــر نداریــم و ناقــان بــرای گــرم کــردن مجالــس قطعــًا 
ــام  ــرام ام ــا م ــه ب ــد ک ــار آن بدهن ــی در کن ــد توضیحات بای

ــد. ــته باش ــات نداش ــین مناف حس
ــوان  ــی ت ــته باشــیم م ــادی داش ــن اعتق ــر چنی ــوب اگ خ
ــام حســین شــهید  پرســید خــوب خــدا مــی توانســت ام
نشــود، مــی شــد پیامبــر بــدون زحمــت و رنــج بــه 
ــر  ــی مــی شــدهای دیگــر. و اگ مقصــودش برســد و خیل
ایــن چنیــن باشــد خــوب بــا عقایــد اشــاعره چــه تفاوتــی 
ــت.   ــوب اس ــد خ ــدا بکن ــه خ ــر چ ــه ه ــد ک ــی کن ــدا م پی
اشــعریان معتقــد بــه حســن فعلــی نیســتندو مــی گوینــد 
ــمر را  ــو ش ــوب اســت ول ــد خ ــام ده ــر کاری انج ــدا ه خ

ــرد. ــه بهشــت بب ب
بایــد جلســات حســینی جلســات افزایــش معرفــت باشــد. 
ــه  ــا چ ــت ه ــه هیئ ــن ب ــه رفت ــم ک ــیده ای ــچ پرس ــا هی آی
ــاد  ــز ی ــد؟ چی ــی کن ــادر م ــا متب ــن ه ــه ذه ــزی را ب چی
ــا عــزاداری کــردن و ســینه  گرفتــن، دانــش آموختــن و ی
زدن و گریــه کــردن. آیــا شــده اســت بگوییــد برویــم 

ــن؟ ــاد گرفت ــز ی ــرای چی ــت ب هیئ
چــرا بســیاری از وعــاظ و بــه ویــژه مداحــان فقــط بحــث 
درد و گرفتــاری را مطــرح مــی کننــد آنهــم از نــوع مــادی 
آی  آی گرفتارهــا،  مــی گوئیــم  اش  همــه  وقتــی  آن! 
مریــض دارهــا،آی ســرطانی هــا، و همینطــور. درســت 
اســت کــه درد هــای مــادی بســیار مهــم و طاقــت فرســا 
ــه دســت خــدا  ــا ب ــه اینه ــه هم اســت و درســت اســت ک
ــه  ــز ب ــه چی ــت هم ــته اس ــود خواس ــدا خ ــی خ ــت ول اس
ــل  ــوازم ح ــباب و ل ــق اس ــردم و از طری ــود م ــت خ دس
شــود. خــدا خــود خواســته اســت کــه بــر ظالــم بشــورید 
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الیحه مردانه امنیت بانوان
جلودارزاده: الیحه امنیت بانوان در برابر خشونت تا حدودی مردانه و مقتدرانه است

امـروز 22 سـپتامبر )31 شـهریور( و روز جهانی 
روز  ایـن  در  اسـت.  نـام گرفتـه  بـدون خـودرو 
خـود  خیابان هـای  جهـان  شـهرهای  از  برخـی 
شـهروندان  از  و  می بندنـد  خـودرو  روی  بـه  را 
شـده  هـم  روز  یـک  بـرای  کـه  می خواهنـد 
بـرای تـردد انتخـاب دیگـری غیـر از خـودروی 
شـخصی داشـته باشـند. ایـن رخداد بـر مزایای 
جملـه  از  خـودرو،  بـدون  شـهرهای  متعـدد 
كاهـش آلودگـی هـوا و گسـترش پیـاده روی و 
دوچرخـه سـواری تاكیـد دارد. روزی کـه فرصت 
بسـیار خوبـی برای یـادآوری اثـرات آلودگی هوا 

بـر زندگـی مـردم اسـت.
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محرز شدن سرقت 
کتیبه های آب  انبار 

»مالوردیخانی« قزوین
مدیرکل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی 
استان قزوین گفت: سرقت 

کتیبه های آب انبار مالوردیخانی 
قزوین محرز شده و پلیس 

آگاهی پیگیر این سرقت است.

لغو قانون نصب فیلتر دوده 
توسط دولت، تخلف است

معاون محیط زیست انسانی 
سازمان حفاظت از محیط زیست 

درخصوص لغو قانون نصب 
فیلتر دوده بر روی خودروهای 

دیزلی گفت: رسانه ها باید فضایی 
را ایجاد کنند که غیرقانونی و 

غیرمحیط زیستی کار کردن هر 
دولتی برایش گران تمام شود.
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یادداشت  مهمان
غامرضا فدایی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1550

یکشنبه 31 شهریور 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

»روز جهانی بدون خودرو« در 
شهرهای سراسر جهان رانندگان 
را به عدم استفاده از خودروهای 
شخصی تشویق می كند

روز بدون خودرو، 

فرصتی برای ترویج 

دوچرخه سواری
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اقامتگاه های بوم گردی دارای 
ضوابط شدند

وزیر میراث فرهنگی ضوابط اقامت گاه های 
بوم گردی را برای اجرا، ابالغ کرد

وزیر صمت:

کاهش واردات، سیاست  
اصلی دولت است

آگهی مزایده کشتارگاه
به اسـتناد مجوز بند 1 صورتجلسـه  شـماره 146 مورخ98/5/1 شـورای اسالمی شـهر، شهرداری 

انـار در نظـر دارد از طریـق مزایده نسـبت به واگذاری کشـتارگاه به بخش خصوصی اقـدام نماید. لذا 
متقاضیـان محترم می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر بـه دبیرخانه شـهرداری مراجعه نمایند.

شرایط مزایده:
1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

2-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده است.
3-10 % مبلغ پیشنهادی سالیانه به عنوان سپرده به حساب سپرده شهرداری واریز گردد.

4-سپرده نفرات اول تا سوم تا مشخص شدن برنده مزایده نزد شهرداری باقی خواهند ماند.
5-متقاضیـان می توانند پیشـنهادات خود را در پاکت سربسـته تـا پایان وقت اداری یک شـنبه 98/7/7 تحویل 

دبیرخانه شهرداری نمایند.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده در ساعات اداری به دبیرخانه شهرداری انار مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری انار  مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کرمان 

صفحه 6

آگهی مزایده
 امالک  واموال مازاد 

بانک کشاورزی

برائــت کنیــد.  اعــام  هــا  تبعیــض  از  و 
ــرافت  ــا ش ــرگ ب ــود م ــین فرم ــام حس ام
ــت. ــر اس ــر و باالت ــت برت ــا ذل ــی ب از زندگ
ــد  ــی و ح ــی ب ــکاف طبقات ــر و ش ــا فق آی
و حصــر و نداشــتن برنامــه بــرای رفــع 
اطاعــات الزم  نداشــتن  یــا  فقــر،  ایــن 
ــا  ــتی ه ــا و زش ــان دادن خوبیه ــرای نش ب
ــی دارد؟  ــین همخوان ــام حس ــرام ام ــا م ب
ببینیــد،  را  مســلمان  کشــورهای  ذلــت 
ســران کشــورهای اســامی چگونــه ذلیانــه 
همچــون گاو شــیرده مــورد ســوء اســتفاده 
ــان  ــد و آن ــه ان ــرار گرفت دشــمنان اســام ق
ــی  ــار م ــم افتخ ــن ســر ســپردگی ه ــر ای ب
ــینی  ــداف حس ــا اه ــر ب ــن ام ــا ای ــد آی کنن

ــد؟ ــی خوان م
رأس  در  مــادی  مســائل  اســت  بدیهــی 
انجــام  بــرای  ای  مقدمــه  و  اســت  کار 
ــدف  ــه ه ــد ک ــد دی ــی بای ــا. ول ــه کاره بقی
ــا  ــا م ــن جلســات چیســت؟ آی وجــودی ای
ــر  ــا ب ــر مصائــب امامــان مــی گرییــم و ی ب

گرفتاریهــای خودمــان و ســوء مدیریــت 
رهبرانمــان؟

ســینه زنــی و راهیمایــی بســیار خــوب 
ــه مشــهد  ــا ب ــا و ی ــه کرب ــن ب اســت و رفت
بســیار عالــی اســت ولــی هــدف امــام 
ــان  ــی و عرف ــواری، مردانگ ــین، و بزرگ حس
ــه خــدا و مــردم توســط  و زهــد و عشــق ب

ــود. ــریح ش ــد تش ــرت بای آن حض
ــردن  ــرم ک ــوب اســت و گ ــا بســیار خ نذره
ثــواب  حســین  امــام  عــزای  محافــل 
زیــادی دارد ولــی بیــش از ثــواب بایــد 
ــان  ــردم و محروم ــکلی از م ــه مش ــد چ دی
را حــل مــی کنــد و چقــدر تبعیــض هــا 
ــا  ــا ب ــه م ــا جامع ــرد. آی ــی ب ــن م را از بی
اخــاق و رفتــار حســینی مــی خوانــد؟ 
ــام  ــداف ام ــق اه ــر وف ــا ب ــزاداری م ــا ع آی
حســین صــورت مــی گیــرد؟ ایــن هــا همــه 
ــه توضیــح دارد و وعــاظ و مداحــان  ــاز ب نی
ــند و  ــد باش ــای بن ــه آن پ ــخت ب ــد س بای
افــراد  بایــد پــای ســخنان  مــردم هــم 

ــر. ــراد دیگ ــه اف ــینند و ن ــارف بنش ــواد و ع باس
ــی  ــت ول ــوب اس ــین خ ــام حس ــرای ام ــذر ب ن
ــر کاری  ــه ه ــت ک ــور نیس ــت. اینط ــی نیس کاف
کــه دلــت بخواهــد انجــام دهــی آنــگاه بــا 
عــزاداری امــام حســین همــه چیــز حــل شــود!

نــذر چیــز خوبــی اســت امــا آیــا نــذر علمــی هــم 
داریــم؟ آیــا نــذر فرهنگــی هــم داریــم؟ آیــا نــذر 
اقتصــادی هــم داریــم؟ آیــا نــذر مدیریتــی هــم 

ــه  ــرای چ ــین ب ــام حس ــد ام ــد دی ــم؟ بای داری
ــتی  ــه هس ــن هم ــرا او اینچنی ــد . چ ــته ش کش

خــود را در راه اعتــای دیــن فــدا کــرد؟
ــا  ــه خیابانه ــم ک ــی بین ــرم م ــاه مح ــام م در ای
مملــو از شــور و هیجــان توســط جوانــان اســت 
ــرد  ــد توجــه ک ــا بای ــه بســیارمطلوب اســت ام ک
کــه کار آیــی بــا اثــر بخشــی و اثــر گــذاری 
تفــاوت دارد. بایــد از ســد معبــر یــا بلنــد کــردن 

صداهــای مداحــان بیــش از حــد کــه باعــث آزار 
و اذیــت دیگــران و بالطبــع تأثیــر گــذاری منفــی 
ــاب کــرد و ایــن وظیفــه  ــه شــدت اجتن اســت ب
امامــان جماعــت مســاجد و عاقمنــدان بــه 
ســید وســاالر شــهیدان اســت کــه بــه ایــن امــر 
ــد. اســتفاده  توجــه داشــته باشــند و تذکــر دهن
از صــدای خــوش جوانــان و نوجوانــان هــم بــه 

ــد. ــر مــی نمای ــوب ت نظــر مطل
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الیحه مردانه امنیت بانوان
جلودارزاده: الیحه امنیت بانوان در برابر خشونت تا حدودی مردانه و مقتدرانه است

سهیال جلودارزاده : دیدگاه ها و نظرات متفاوتی درباره  الیحه تامین امنیت بانوان  وجود دارد

عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس 
شــورای اســامی گفــت: ایــن الیحــه تــا 
حــدودی مردانــه و مقتدرانــه طراحــی 
ــع  ــم مان ــر بخواهی ــا اگ ــت م ــده اس ش
خشــونت بشــویم نبایــد محافظــه کارانه و 

ــم. ــورد کنی ــه برخ مقتدران
ســهیا جلــودارزاده عضــو کمیســیون 
اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی در 
ــت،  ــه مل ــزاری خان ــا خبرگ ــو ب گفت وگ
ــا بیــان دالیــل طوالنــی شــدن تدویــن  ب
ــر  ــان در براب ــت زن ــن امنی ــه تأمی الیح
ــدگاه هــا و نظــرات  خشــونت، گفــت: دی
متفاوتــی دربــاره  الیحــه تامیــن امنیــت 
علــت  از  یکــی  دارد؛  وجــود  بانــوان  
هــای طوالنــی شــدن رونــد بررســی 

ایــن بــود کــه برخــی معتقدنــد نبایــد بــا 
ــواده  ــدار خان ــر مــردان اقت ســختگیری ب
را دگرگــون کــرد؛  ایــن الیحــه بــه مــدت 
مــورد  قاضــی   18 توســط  شــش ماه 
ــک  ــش از ی ــه و بی ــرار گرفت ــی ق بررس
ســال در انتظــار تاییــد رئیــس قــوه 
قضاییــه مانــده بــود تــا چنــد روز گذشــته 
کــه متــن ایــن الیحــه از ســوی ریاســت 
ــده  ــال ش ــت ارس ــه دول ــه ب ــوه قضایی ق
ــت  ــتور کار معاون ــون در دس اســت و اکن
امــور زنــان و خانــواده مــورد بررســی قــرار 
ــس  ــه مجل ــه زودی ب ــه اســت و ب گرفت

ــود. ــی ش ــال م ارس
ــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات،  نماین
اسامشــهر و پردیــس در مجلــس افزود: 

ایــن الیحــه کــه ابتــدا در 92 مــاده تنظیم 
شــده بــود، بــا حــذف 41 مــاده از آن بــه 
دلیــل »همپوشــانی بــا مــواد قانــون 
مجــازات اســامی و آییــن دادرســی« 
در نهایــت بــه 52 مــاده تقلیــل یافــت و 
شــامل 3 بخــش بازدارندگــی، حفاظتــی 
ــوع ازدواج  ــه موض ــت ک ــی اس و حمایت
دختــران زیــر 18 ســال و همچنیــن 
خانه هــای امــن زنــان نیــز در آن مطــرح 
و  زن  فعــاالن  از  برخــی  بــود؛  شــده 
نماینــدگان مجلــس پیش تــر نســبت 
بــه حــذف نیمــی از الیحــه از طــرف قــوه 

ــد. ــرده بودن ــراض ک ــه اعت قضایی
ــن  ــدگان در تدوی ــورتی نماین ــش مش نق

ــوان ــت بان ــن امنی الیحــه تامی

ــس  ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس عض
نقــش  مــورد  در  اســامی  شــورای 
نظارتــی نماینــدگان در تدویــن ایــن 
الیحــه یــادآور شــد: زمانــی کــه الیحــه 
ای تدویــن شــود نظــرات آن بــه نظــرات 
کمیتــه بســتگی دارد، کمیتــه یــک نهــاد 
غیررســمی و یــک کارگروهــی اســت که 
دولــت بــرای کارشناســی کــردن در مــورد 
لوایــح موجــود تشــکیل مــی دهــد؛ 
معمــوال از نظــرات نماینــدگان اســتفاده 
ــا  ــه ه ــن کمیت ــا در ای ــد، مث ــی کن م
دلیلــی بــر حضــور صددرصــدی شــورای 
نگهبــان نیســت امــا کمیتــه یــک نفــر از 
اعضــای شــورای نگهبــان را دعــوت مــی 
ــته  ــور داش ــات حض ــا در جلس ــد ت کن
باشــد در مــورد حضــور نماینــدگان هــم 
ایــن گونــه اســت در تدویــن لوایــح 
بیشــتر نماینــدگان نقــش مشــورتی 

دارنــد بــر این اســاس نقــش نماینــدگان 
ــورتی  ــه بیشترمش ــن الیح ــن ای در تدوی

ــی. ــا نظارت اســت ت

تفکیک نقش هر ارگان و 
سازمان بر حسب وظیفه 

ــرد: در  ــح ک ــه تصری ــودارزاده در ادام جل
ایــن الیحــه نهادهــا و ارگان  تدویــن 
هــای مختلــف تفکیــک وظایــف شــدند 
از نیــروی انتظامــی گرفتــه تــا آمــوزش و 
پــرورش و وزارت علــوم و ... هریــک بــر 
ــد، وارد  ــه دارن ــه ای ک ــوع حرف حســب ن
ــا اگــر ناعدالتــی  عمــل مــی شــوند؛ مث
و ظلمــی علیــه زنــان صــورت بگیــرد 
نیــروی انتظامــی در چارچــوب مشــخص 
شــده ایــن الیحــه وارد عمــل مــی شــود 
و یــا آمــوزش و پــرورش نقــش فرهنــگ 
ســازی و تربیــت را برعهــده دارد آموزشــی 

بــر مبنــای تســاوی حقــوق دو  کــه 
جنــس اســت آمــوزش داده مــی شــود.

تدوین الیحه ای 
مردانه و مقتدرانه

زمانــی کــه تبصــره زیــادی بــه یــک 
ــدون  ــم ب ــی دهی ــاص م ــه اختص الیح
شــک راه فــراراز آن هــم بیشــتر مــی 

ــود. ش
نماینــده مجلــس دهــم درمــورد کیفیــت 
چگونگــی شــکل گیــری ایــن الیحــه 
ــدودی  ــا ح ــه ت ــن الیح ــرد: ای ــد ک تاکی
شــده  طراحــی  مقتدرانــه  و  مردانــه 
اســت مــا اگــر بخواهیــم مانــع خشــونت 
بشــویم نبایــد محافظــه کارانــه و مقتدرانه  
ــرح  ــن ط ــن ای ــم؛ در تدوی ــورد کنی برخ
آقایــان بســیار نقــش داشــته انــد، نــگاه 
ــن  ــه در تدوی ــگیرانه زنان ــف و پیش ظری
ایــن الیحــه رعایــت نشــده باشــد؛ زمانــی 

کــه تبصــره زیــادی بــه یــک الیحــه 
اختصــاص مــی دهیــم بــدون شــک راه 
ــن  ــود ای ــی ش ــتر م ــم بیش ــرار آن ه ف
الیحــه هــم  از ایــن امــر اســتثنا نیســت.

عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس 
ــی  ــه طــور کل شــورای اســامی گفــت: ب
مــی توانیــم اهــداف ایــن  الیحــه را 
ازکرامــت  و صیانــت  امنیــت  تأمیــن 
و  خانــواده  مبانــی  تحکیــم  بانــوان 
ــطح  ــش س ــان آن، افزای ــت از کی حفاظ
آموزش هــای  و  عمومــی  آگاهــی 
ــزه و  ــا ب ــه ب ــه مقابل اختصاصــی در زمین
ــاء شــاخص های دادرســی اســامی  ارتق
ــوع  ــوان موض ــوص بان ــه در خص و عادالن
ایــن قانــون را پیشــگیری از جرایــم 
خشــونت آمیــز علیــه بانــوان و حمایــت 
ــزه  ــا در معــرض ب ــزه دیــده ی ــوان ب از بان

ــرد. ــوان ک ــی عن دیدگ

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
گفــت: در ســه مــاه ابتــدای امســال 
ســهم اشــتغال روســتایی و بخش هــای 
ــر از 25.3 درصــد رشــد  ــر 10 هــزار نف زی

ــت. ــرده اس ــدا ک پی
»محمــد شــریعتمداری« روز  شــنبه در 
مراســم تودیــع ســلیمان پــاک سرشــت، 
رئیــس ســازمان فنــی و حرفــه ای و 
ــه در  ــمی ک ــط هاش ــی اوس ــه عل معارف
ــد، در  ــزار ش ــازمان برگ ــن  س ــل ای مح

جمــع خبرنــگاران گفــت: برخــی از ایــن 
تحــوالت مهارتــی و فنــی و حرفــه ای نیز 
ــل لمــس اســت  ــه قاب در ســطح جامع
ــتغال  ــاد اش ــوزه ایج ــه در ح ــرای نمون ب
بــه  اشــتغال  قبــل،  ســال های  در 
عنــوان برونــداد اقتصــاد، نتیجــه میــزان 
ــود. ســرمایه گذاری و رشــد اقتصــادی ب
وی افــزود: امســال سیاســت جدیــد 
ــع مالــی  ــا مناب در پیــش گرفتــه شــد ت
ــر 10  ــای زی ــی را در بخش ه ارزان قیمت

هــزار نفــر و روســتاها در اختیــار فعــاالن 
اقتصــادی قــرار دهیــم و در کنــار آن 
فعــاالن اقتصــادی را بــا آموزش هــای 
کار  وزیــر  حرفــه ای کنیــم.  و  فنــی 
ــام  ــار کشــور اع ــز آم ــرد: مرک ــه ک اضاف
ــتایی و  ــتغال روس ــهم اش ــه س ــرده ک ک
ــه  ــر از س ــزار نف ــر 10 ه ــای زی بخش ه
درصــد ســبد کل اشــتغال کشــور در ســه 
ماهــه ابتــدای امســال بــه 25.3 درصــد 
رشــد پیــدا کــرده اســت. وی تاکیــد کرد: 
البتــه هرچــه آن را تعمیــق ببخشــیم بــه 
پایــداری آن کمــک می کنیــم و چنانچــه 
اشــتغال موجــود را بــه مهارت هــا مزیــن 
ــدار می شــود و  کنیــم ایــن اشــتغال پای

ــی رود. ــاال م ــره وری ب به

اشتغال روستایی ۲۵ درصد 
رشد داشت

در برخی انتخاب ها پول ساالری 
قابل لمس است

قائـم مقـام شـورای نگهبـان در پاسـخ به سـوال دیگـری مبنی بر اینکه شـورای 
نگهبـان در راسـتای رصد هزینه های انتخاباتـی در انتخابات پیش روی مجلس 
شـورای اسـامی چـه اقداماتـی انجـام داده اسـت؟ عنـوان کـرد: واقعیـت ایـن 
اسـت که با توجه به روشـنگری رسـانه ها شـاید مشـخص شـده باشـد که در 
برخـی از انتخابات هـا یـا در برخـی از نقـاط، حاکمیـت پـول و پـول سـاالری به 
راحتـی قابـل لمـس اسـت. در ایـن چنـد دوره اخیـر هـم مـدام افزایـش پیـدا 
کـرده اسـت و از گوشـه و کنـار مـی شـنویم فـان فرد چنـد میلیـارد و چند صد 
میلیـون بـرای انتخابـات هزینـه کرده اسـت. آنطور که ایسـنا نوشـته وی افزود: 
واقعیـت ایـن اسـت کـه در قانـون انتخابات اصا به این مسـاله پرداخته نشـده 
اسـت. در همـه نظـام هـای انتخاباتـی یک بخـش از قانون انتخابـات به هزینه 
هـای انتخاباتـی و اینکـه منابـع مالـی آنها چیسـت؟ از کجاسـت؟ تا چـه اندازه 
قابـل هزینـه اسـت مربـوط مـی شـود. برخـی از ایـن ها متفـاوت اسـت. برای 
مثـال در کشـوری گفته می شـود منبع مالـی خود را معرفی کنید و در بسـیاری 
از کشـورها گفتـه مـی شـود منبـع مالی مشـخص نشـود هم اشـکال نـدارد اما 
میـزان کمـک یـا میـزان هزینه فـرد در امـر انتخابات باید مشـخص باشـد و در 

انتهـای کار بتـوان حسـاب کشـی کـرد که چـه انـدازه هزینه کرده اسـت.

ته
نک

تـا  الیحـه  ایـن  دارد:  تاکیـد  جلـودارزاده  سـهیال 
حـدودی مردانـه و مقتدرانـه طراحـی شـده اسـت مـا 
اگـر بخواهیـم مانـع خشـونت بشـویم نبایـد محافظـه 
ایـن  تدویـن  در  برخـورد کنیـم؛  مقتدرانـه   و  کارانـه 
طـرح آقایـان بسـیار نقـش داشـته انـد، نـگاه ظریـف 
رعایـت  الیحـه  ایـن  تدویـن  در  زنانـه  پیشـگیرانه  و 
نشـده باشـد؛ زمانـی کـه تبصـره زیـادی به یـک الیحه 
اختصـاص مـی دهیـم بـدون شـک راه فـرار آن هـم 
بیشـتر مـی شـود ایـن الیحه هـم  از ایـن امر اسـتثنا 
نیسـت. بـه طـور کلی مـی توانیم اهـداف ایـن  الیحه 
را تأمیـن امنیـت و صیانـت ازکرامـت بانـوان تحکیـم 
افزایـش  آن،  کیـان  از  حفاظـت  و  خانـواده  مبانـی 
سـطح آگاهـی عمومـی و آموزش هـای اختصاصـی در 
زمینـه مقابلـه بـا بـزه و ارتقـاء شـاخص های دادرسـی 
اسـالمی و عادالنـه در خصـوص بانـوان عنـوان کـرد.

اقتصاد

اقتصاد

دولت

نظامی

بورس کاال بهترین مجرا برای مبادالت کاالهاست

کاهش واردات، سیاست  اصلی دولت است

دولت وضعیت استخدام دهیاری ها را تعیین تکلیف کرد

۸ محصول ذخیره ساز پیشرفته دفاعی رونمایی شد

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی 
بـرای  مجـرا  بهتریـن  گفـت: 
بنگاه هـای  فعالیـت  شـفافیت 
مالـی و غیـر مالـی بـه منظـور 
مبـادالت کاالهـا و مـواد اولیـه، بـورس کاالسـت. اقتصـاد 
ایـران پـس از سـپری کردن شـرایط پر التهاب و نوسـانی 
سـال گذشـته، اکنون به سـاحل آرامش رسـیده و شـواهد 
نشـان می دهـد از ابتدای سـال 98، بـورس به محلی امن 
بـرای ورود نقدینگـی سـرمایه گذاران مبـدل شـده اسـت 
کـه رشـد حجـم و ارزش معامـات بـازار سـهام و ثبـت 
رکوردهـای پی در پی دلیل ادعاسـت.در ایـن میان به زعم 
فعـاالن اقتصـادی، اتفـاق مثبـت و مبارک چند مـاه اخیر 

را می تـوان بـر تاکیـد ویژه مسـئوالن ارشـد کشـور از جمله 
رئیس جمهـوری و وزیـر امور اقتصـاد و دارایی در خصوص 
اهمیـت بـه بـازار سـرمایه دانسـت. بـه طـوری که حسـن 
روحانـی در اوضـاع اقتصـادی کشـور طـی چند مـاه اخیر، 
بارهـا از بورس و بازار سـرمایه و به عنـوان دلگرمی اقتصاد 
ایـران نـام مـی بـرد. همچنیـن فرهاد دژپسـند وزیـر امور 
اقتصـادی و دارایـی در اعـام برنامه هـای ایـن وزارتخانـه 
در راسـتای حمایـت از تولیـد، هدایت نقدینگی سـرگردان 
جامعـه بـه سـمت بـورس را از عوامـل اصلـی حرکـت بـه 
سـمت رونـق تولیـد معرفـی کـرده کـه رشـد سـهم بـازار 
سـرمایه در تامیـن مالـی بنگاه هـا نیـز از دیگـر محورهای 

برنامـه وزیـر اقتصـاد در ماه هـای آتـی اسـت. 

ـــت:  ـــارت گف ـــدن و تج ـــت، مع ـــر صنع  وزی
کاهـــش واردات بـــه عنـــوان یکـــی از 
ضروریـــات بـــرای افزایـــش ســـاخت 
داخـــل و رونـــق تولیـــد از سیاســـت های 

اصلـــی دولـــت تدبیـــر و امیـــد اســـت.
ـــه  ـــای نمون ـــن نکوداشـــت واحده ـــنبه در حاشـــیه آیی ـــی روز ش رضـــا رحمان
ــا کاهـــش  ــار داشـــت: بـ صنعتـــی اصفهـــان در جمـــع خبرنـــگاران اظهـ
واردات، تشـــکل ها، ســـازندگان و انجمن هـــای صنعتـــی داخلـــی کـــه از 
توانایـــی باالیـــی برخوردارنـــد حمایـــت شـــده و فعال تـــر خواهنـــد شـــد 

ـــد زد. ـــم خواه ـــی را رق ـــش درآمدزای ـــر افزای ـــن ام ـــه ای ک
ـــه  ـــه بیشـــتر ب ـــا موضـــوع توج ـــی ب ـــاز نهضت ـــت آغ ـــه اهمی ـــا اشـــاره ب وی ب
تولیـــد ملـــی، اضافـــه کـــرد: احیـــای مجموعه هـــا و ظرفیت هایـــی کـــه 
ـــی در ســـاخت  ـــرای خودکفای ـــد ب ـــوان کمتـــری کار می کنن ـــا ت ـــون ب هـــم اکن
ـــه  ـــن وزارتخان ـــاله ای ـــه س ـــای س ـــی از اولویت ه ـــای واردات ـــی از کااله برخ
محســـوب می شـــود.وزیر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت اشـــتغالزایی را در 

ـــاط  ـــن ارتب ـــه داد: در همی ـــت و ادام ـــل دانس ـــد داخ ـــه تولی ـــه ب ـــرو توج گ
ــرای  ــان بـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ــال 100 هـ ــه دوم امسـ ــش ماهـ ــرای شـ بـ
ـــور  ـــی در کل کش ـــدی و صنعت ـــای تولی ـــت واحده ـــرمایه ثاب ـــش س افزای
ـــاهد  ـــم ش ـــی توانی ـــل آن م ـــق کام ـــورت تحق ـــه در ص ـــه ک ـــاص یافت اختص

ـــیم. ـــه باش ـــن عرص ـــبی در ای ـــول مناس ـــد و تح رش
رحمانـــی تصریـــح کـــرد: اســـتان اصفهـــان بـــه عنـــوان صنعتـــی تریـــن 
ـــاع  ـــود اوض ـــورت بهب ـــه در ص ـــت ک ـــی اس ـــه مناطق ـــور از جمل ـــتان کش اس
ــور  ــادی و صنعتـــی در کل کشـ ــا 12 درصـــدی اقتصـ ــود 10 تـ در آن، بهبـ
ــرا ایـــن منطقـــه از حیـــث تولیـــد و تجـــارت نقـــش  رخ می دهـــد، زیـ

ــتان ها دارد. ــر اسـ ــا دیگـ ــه بـ ــته ای در مقایسـ برجسـ
وی بـــه رونمایـــی از میـــز ملـــی توســـعه صـــادرات نســـاجی کشـــور بـــا 
محوریـــت اصفهـــان اشـــاره و خاطرنشـــان کـــرد: ایـــن اقـــدام در جـــت 
تســـهیل در امـــور نســـاجی در کشـــور انجـــام گرفـــت و امیدواریـــم 
مشـــکات ایـــن بخـــش بـــا نظـــرات تخصـــص متخصصـــان آن رفـــع 

شـــود.

گفـت:  وزارت کشـور  سـخنگوی 
نیروهـای  مزایـای  و  حقـوق 
اسـتخدامی دهیاری ها براسـاس 
قانـون کار و با هماهنگی سـازمان 
اداری و اسـتخدامی و وزارت کار توسـط وزارت کشـور ابـاغ 
می شـود. سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره 
اجرایـی شـدن وعـده رئیس جمهـور بـه دهیـاران در همایش 
ملـی اقتصـاد مقاومتـی و توسـعه روسـتایی اظهارداشـت: 
رئیس جمهـور در آن همایـش بـا تاکیـد بـر ضـرورت امنیـت 
شـغلی دهیـاران این مهـم را از پایه ها و اسـاس رونق گرفتن 
کار و تـاش بـرای روسـتاها توصیف کردند و از وزیر کشـور در 
خواسـت کردنـد طرحـی را در این زمینه به هیئت وزیـران ارائه 

کننـد.وی در ادامـه افـزود: بـا پیشـنهاد و پیگیری هـای وزیر 
کشـور، دولـت بـه منظـور امنیـت شـغلی کارکنـان دهیاری ها 
و دهیـاران و تأمیـن اجتماعـی آنهـا و رونـق بخشـیدن به کار 
و تـاش در روسـتاها، آییـن نامـه اسـتخدامی دهیـاری های 
کشـور و آیین نامه اجرایی تشـکیات، انتخابات داخلی و امور 
مالـی شـوراهای اسـامی روسـتاها و نحـوه انتخاب دهیـار را 
اصـاح و ابـاغ کـرد. معاون هماهنگی وزارت کشـور در ادامه با 
اشـاره بـه پیگیـری های وزیر کشـور برای بهبـود و ارتقا کارکرد 
دهیـاری هـا در کشـور، افـزود: براسـاس ایـن مصوبـه، وزارت 
کشـور )سـازمان شـهرداری ها( مجـاز اسـت بـه دهیاری هـا 
متناسـب بـا جمعیـت، درآمـد و سـایر شـاخص ها، همچـون 

شـهرداری ها، سـاختار سـازمانی ابـاغ کند.

وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح 
بـا حضور در سـازمان توسـعه منابـع انرژی 
وزارت دفـاع، از 8 ذخیـره سـاز پیشـرفته 
جدیـد رونمایـی کرد. امیر سـرتیپ حاتمی 
وزیر دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح با حضور در سـازمان توسـعه منابع 
انـرژی وزارت دفـاع ضمـن افتتـاح خـط تولیـد ذخیـره سـازهای پیشـرفته 
دفاعـی از 8 ذخیـره سـاز پیشـرفته جدیـد رونمایـی کـرد.وی بـا اشـاره بـه 
فرارسـیدن ایـام ا.. دفـاع مقـدس و تجلیـل از مقـام شـامخ شـهدا بـه ویژه 
1000 شـهید صنعت دفاعی، اظهار داشـت: رونمایی از 8 ذخیره سـاز پیشرفته 
جدیـد مصـداق بـارزی از تحقق جهـادی اقتصـاد مقاومتی در راسـتای عمل 
بـه منویـات مقـام معظـم رهبری در رفع وابسـتگی بـه بیگانـگان، جلوگیری 
از خـروج ارز و تکیـه بـر تـوان داخلـی توسـط فرزنـدان متعهـد و متخصص 
صنعـت دفاعـی در مجموعـه وزارت دفـاع اسـت.وی بـا بیـان اینکـه ایـن 
محصـوالت بـا اسـتفاده از بـه روزترین تکنولـوژی های حال حاضـر و مطابق 
بـا آخریـن اسـتانداردهای روز دنیا در حـوزه باتریهای نسـل جدید طراحی و 

سـاخته شـده اسـت از باتری ویـژه خـودروی تاکتیکی پیشـرفته ارس خبر 
داد و گفـت: ایـن باتـری با اعمال تغییـرات و طراحی جدیـد قابلیت جریان 
دهـی طوالنـی مـدت را برای خـودروی پیشـرفته تاکتیکـی  »ارس« محقق 
نمـوده اسـت.وزیر دفـاع در ادامـه با اشـاره به باتـری های  ویـژه قایق های 
تنـدرو، گفـت: ایـن باتـری ها  عاوه بـر مقاومت بسـیار بـاال در برابر ضربات 
و شـوکهای شـدید حاصـل از حرکـت قایـق، از قابلیـت جریـان دهـی جهت 
راه انـدازی موتـور و سـایر ادوات نصـب شـده روی قایق برخوردار می باشـد. 
در طراحـی ایـن باتـری بـا اسـتفاده از عایـق های پیشـرفته خـاص، ریزش 
مـواد فعـال بـه صفر رسـیده و عمـر باتـری حـدود 50 درصد افزایـش یافته 
اسـت. امیـر حاتمـی در تشـریح باتـری نسـل جدیـد مجهـز به شـبکه های 
نگهدارنـده مـواد فعـال موسـوم بـه Power Frame )فـن آوری نویـن در 
حـوزه تولیـد شـبکه های باتـری( بیان کرد: ایـن فن آوری عاوه بـر قابلیت 
جریـان دهـی و اسـتارت بسـیار مطلـوب در دماهـای زیـر صفـر، بـه علـت 
برخـورداری از شـبکه هـای خـاص دارای عمـر باالتر )تا 30 درصد(نسـبت به 

باتریهـای معمولی اسـت.

رنا
 ای

س:
عک

حکـم پرونـده محمدعلـی نجفـی از سـوی دیـوان عالـی 
کشـور نقـض شـد.

تهـران در پرونـده   حکـم شـعبه 9 دادگاه کیفـری یـک 
محمدعلـی نجفـی بـا اتهـام قتـل میتـرا اسـتاد کـه بـرای 
تجدیدنظرخواهـی بـه دیـوان عالی کشورارسـال شـده بود، 
از سـوی ایـن مرجـع قضایـی نقـض شـد. سـه جلسـه 
رسـیدگی بـه پرونـده قتل میترا اسـتاد در شـعبه 9 دادگاه 
کیفـری یـک تهران بـه ریاسـت قاضی محمدی کشـکولی 

شـد. برگزار 

مرکـز مدیریـت راهبردی افتای ریاسـت جمهـوری خبر حمات 
سـایبری موفق به تاسیسـات نفتـی و زیرسـاخت های حیاتی 
ایـران را تکذیـب کـرد. مرکـز مدیریـت راهبردی افتای ریاسـت 
جمهـوری اعـام کـرد: بـر اسـاس رصدهـای صـورت گرفتـه 
برخـاف ادعاهـای امـروز رسـانه هـای غربـی حملـه سـایبری 
موفقـی بـه تاسیسـات نفتی و سـایر زیرسـاخت هـای حیاتی 
کشـور صـورت نگرفتـه اسـت. مرکـز مدیریـت راهبـردی افتا از 
همـه خبرگـزاری هـا، سـایت هـای خبـری، نشـریات و فعاالن 
فضـای مجـازی خواسـت تـا قبـل از انتشـار اینگونـه اخبـار، از 
طریـق مراجع ذی صـاح از صحت آن ها اطمینـان کامل حاصل 

. کنند

حکم پرونده محمدعلی 
نجفی نقض شد

تکذیب حمالت سایبری 
به تاسیسات نفتی ایران

رئیس جمهــور بــرای شــرکت در هفتادوچهارمیــن نشســت 
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل بــه نیویــورک ســفر 
ــی  ــن روحان ــلمین حس ــام و المس ــت االس می کند.حج
در ایــن ســفر  در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل شــرکت 
کــرده و  بــا برخــی از همتایــان خــود دیــدار خواهــد 
داشــت. عبــاس موســوی ســخنگوی وزارت خارجــه دربــاره 
زمــان ســفر روحانــی بــه نیویــورک در تویتــر نوشــت کــه 
وزیــر خارجــه معمــوال دو ســه روز زودتــر از رئیــس جمهور 

ــورک مــی رود. ــه نیوی ب

عضـو کمیسـیون بهداشـت مجلـس بـا تأکیـد بـر ضـرورت 
افزایـش ُبعـد نظارتـی در دانشـگاه  ها بـرای مقابلـه بـا صندلـی 
فروشـی، تصریـح کـرد: نهادهـای نظارتـی موضـوع فـروش 
صندلـی در دانشـگاه  ها را رصد کنند.بهروز بنیـادی در گفت وگو با 
خبرنـگار خبرگـزاری خانه ملت با اشـاره به موضوع دسـتگیری 
دانشـجوی دختـری کـه یک سـال در دانشـکده دندانپزشـکی 
دانشـگاه شـهید بهشـتی مشـغول تحصیل بـوده ولـی ناگهان 
دسـتگیر و معلـوم می شـود او اصـاً کنکـور نـداده اسـت، اظهار 
کرد: این مسـئله نشـان دهنده ضعـف نظارت در دانشـگاه  های 
علوم پزشـکی اسـت که وظیفه تربیت پزشک در کشـور را دارد.

روحانی به نیویورک 
می رود

نهادهای نظارتی فروش صندلی 
در دانشگاه  ها را رصد کنند
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مــورخ   139860301059000996/97/63 شــماره  رای  برابــر 
1398/05/24 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ــم  ــی خان ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــهر تصرف ــی اسالمش ثبت
فرشــته یارمطاقلــو فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه 771 صــادره 
ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــی 3960540698 نس ــماره مل ــه ش ــد ب از نهاون
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 90 مترمربــع بــه 
پــالک 2995 فرعــی از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده در قســمتی 
ــاد  ــم آب ــه قاس ــع در قری ــور واق ــی مذک ــی از اصل ــالک 73 فرع از پ
ــور  ــداری از مالکیــت رســمی اصغرپ خشــکه بخــش 12 تهــران خری
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــتمالچی مح دس
مراتــب 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 اداره ثبــت اســناد و امــالک اسالمشــهر 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه
ــررات  ــق مق ــت طب ــم دادخواس ــی تقدی ــدم گواه ــا ع ــراض و ی اعت

ــف ــت صــادر خواهــد شــد . 461 م ال ســند مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/6/31

5996   رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر – سادات حسینی 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مــورخ   139860301059000983/96/228 شــماره  رای  برابــر 
1398/05/22 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ــای  ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــهر تصرف ــی اسالمش ثبت
محمــد خزائــی فرزنــد علیــداد بــه شــماره شناســنامه 1326 صــادره 
از نورآبــاد بــه شــماره ملــی 4208114045 نســبت بــه ششــدانگ یــک 
ــه  ــع ب ــه مســاحت 95/97 مترمرب ــا بنــای احداثــی ب قطعــه زمیــن ب
پــالک 2996 فرعــی از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده در قســمتی 
ــاد  ــم آب ــه قاس ــع در قری ــور واق ــی مذک ــی از اصل ــالک 73 فرع از پ
ــور  ــت رســمی اصغرپ ــداری از مالکی ــران خری خشــکه بخــش 12 ته
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــتمالچی مح دس
مراتــب 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 اداره ثبــت اســناد و امــالک اسالمشــهر 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه
اعتــراض و یــا عــدم گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند 

ــف ــد شــد . 455 م ال ــت صــادر خواه مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/6/31

5997  )604692(  رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر – سادات حسینی 

تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود خدمـات حسـابداری حسـاب پـارس اندیشـه مبتکـر درتاریـخ 
10/06/1398 بـه شـماره ثبـت 7994 بـه شناسـه ملـی 14008585977 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل 
گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :خدمـات 
حسـابداری و تحریـر دفاتـر ، درصـورت لـزوم پس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجع ذیربط مـدت فعالیت : 
از تاریـخ ثبـت بـه مدت نامحدود مرکز اصلی : اسـتان سیسـتان وبلوچسـتان ، شهرسـتان زاهـدان ، بخش 
مرکـزی ، شـهر زاهـدان، محله مـزاری ، خیابان پاسـتور ، کوچه پاسـتور5 ، پالک 0 ، مجتمـع حکمت ، طبقه 
سـوم ، واحـد 6 کدپسـتی 9816939779 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبارت اسـت از مبلـغ 2000000 ریال 
نقـدی میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکا خانم مریـم افتخاری نژاد به شـماره ملـی 1110821751 دارنده 
1000000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای ابوالفضل واقف شـهرکی به شـماره ملـی 5330157110 دارنـده 1000000 
ریـال سـهم الشـرکه اعضا هیئـت مدیره خانم مریـم افتخاری نژاد به شـماره ملی 1110821751و به سـمت 
رئیـس هیئـت مدیـره به مـدت نامحدود آقـای ابوالفضـل واقف شـهرکی به شـماره ملـی 5330157110و 
بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره به مـدت نامحـدود و بـه سـمت مدیرعامل بـه مـدت نامحـدود دارندگان 
حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهد آور شـرکت از قبیل چک ، سـفته ، بـروات ، قراردادها، عقود 
اسـالمی و همچنیـن کلیـه نامه هـای عـادی و اداری باامضـاء ابوالفضل واقف شـهرکی و مریـم افتخاری 
نـژاد همـراه بـا مهر شـرکت معتبر می باشـد. اختیارات مدیـر عامل : طبق اساسـنامه روزنامه کثیر االنتشـار 
پیـام مـا جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردید. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکور بـه منزلـه اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشـد. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان اداره ثبت 

شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری زاهدان 

آگهی تاسیس شرکت

یاسـر  اینجانـب  التحصیلـی  فـارغ  مـدرک 
آذرنیـوار فرزنـد میـرزا بـه شـماره شناسـنامه 
از  3031860330صـادره  ملـی  کـد  29بـا 
تربیـت  رشـته  کاردانـی  مقطـع  در  جیرفـت 
بدنـی ، مربیگـری صـادره از واحد دانشـگاهی 
جیرفت با شـماره 2585248 و شـماره تایید 
تاریـخ  و   129212200541 مرکـزی  سـازمان 
مفقـود   93/11/28 مرکـزی  سـازمان  تاییـد 
گردیده اسـت وفاقد اعتبار می باشـد از یابنده 
تقاضا میشـود اصـل مدرک را به دانشـگاه آزاد 

اسـالمی واحـد جیرفـت ارسـال نمایـد .

آگهی فقدان 
مدرک تحصیلی

 پیام
 میراث

پروفسور یوکایو کیلتو مشاور ارشد یونسکو با اشاره به موارد حائز اهمیت در ثبت جهانی هورامان گفت: »بروکراسی اداری نباید 
مانعی برای پیشبرد اهداف ثبت جهانی این منطقه باشد.«

رنا
 ای

س:
عک

رییس اسـبق سـازمان صنایع دسـتی کشـور معتقد اسـت 
کـه رسـیدن به صـادرات 2 میلیـارد دالری نیازمند همگرایی 
تمـام قـوا و نهادهایی اسـت که بـه نوعی می تواننـد با حوزه 

صنایع دسـتی مرتبط باشـند.
علی یزدانی ـ رئیس اسـبق سـازمان صنایع دسـتی کشـور  
ـ در گفت وگویـی بـا ایسـنا دربـاره وعده علی اصغر مونسـان 
دسـتی(  صنایـع  و  فرهنگـی، گردشـگری  میـراث  )وزیـر 
مبنـی بـر صـادرات 2 میلیـارد دالری تـا سـال 1404، با بیان 
اینکـه »صنایع دسـتی یـک هنـر و صنعـت ملـی محسـوب 
می شـود«، اظهـار کـرد: ایـن حـوزه جـای کار بسـیاری در 
کشـور دارد. هنـر و صنعتـی که در اقصی نقاط کشـور و حتی 
در دورتریـن و محروم تریـن نقـاط نیـز می تواند منشـا اثر و 

در عیـن حـال در عرصه هـای جهانـی نیـز مطرح باشـد.
او ادامـه داد: اگـر بخواهیـم بـه چنیـن هدفـی کـه تا سـال 
بایـد همـه مسـئوالن کشـور در تمـام قـوا  1404 برسـیم 
همگرایـی  الزم در جهـت صیانت و حمایت از صنایع دسـتی 
داشـته باشـند؛ البتـه دولـت در ایـن زمینـه مصوباتـی هـم 
دارد. هماننـد اینکـه اگـر دسـتگاه ها بخواهنـد هدیـه  بدهند 
بایـد حتمـا از صنایع دسـتی اسـتفاده کنند، ولی نیاز اسـت 
کـه بیـش از اینهـا بـه حـوزه صنایـع دسـتی توجـه شـود و 
اینچنیـن تفکـری را می توانـد بـه عنـوان مثـال در صنعـت 
خـودرو نیـز پیاده سـازی و در داخـل خودروهـا از صنایـع 

دسـتی اسـتفاده کرد.
ایـن کارشـناس صنایـع دسـتی بـا بیـان اینکـه »البتـه این 
موضـوع نیازمند صبوری بیشـتر صاحبـان صنعت و حمایت 
جدی از هنرمندان صنایع دسـتی اسـت«، خاطرنشـان کرد: 
بـر این اسـاس فکـر می کنم در حـوزه  قانون گـذاری، اصاح 
فرآیندهـا و تامیـن منابـع بـرای حمایـت از ایـن تولیدات و 
ارائـه تسـهیات ارزان قیمـت بایـد اصاحاتی صـورت بگیرد. 
در حـوزه صنایع دسـتی می تـوان بـا رقم هـای کـم مشـاغل 
فـردی، جمعـی و حتـی خانوادگـی ایجـاد کـرد. در واقـع در 
ایـن حـوزه بـا منابع محـدود می توان مشـاغل بزرگـی را در 
کشـور ایجاد کرد و با حمایت از تولیدکنندگان صنایع دسـتی 

بسـیاری از محرومیت هـای خانواده هـا را از بیـن بـرد.
یزدانـی بـا تاکید بر لـزوم متمرکز شـدن پراکندگی مدیریت 
در حـوزه صنایـع دسـتی، اظهـار کـرد: در حـال حاضـر حوزه 
فرش زیر نظر وزارت صنعت، بخشـی از مشـاغل خانگی در 
وزارت کار  و بخشـی به عنوان صنایع دسـتی زیر نظر وزارت 
میـراث فرهنگـی اسـت. امـا هم اکنـون کـه وزارت خانـه ای 
ایـن  بهتـر اسـت  نظـر گرفتـه شـده،  امـر در  ایـن  بـرای 
پراکندگـی برطرف شـود و همگی زیرمجموعـه وزارت میراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی قـرار بگیرنـد. مدیر 
اسـبق سـازمان صنایع دسـتی کشـور تاکید کرد: بنابراین در 
صورتـی می تـوان به هدف صـادارت 2 میلیارد دالری رسـید 
کـه بـا شـرایط آن نیز فراهم شـود. بـه عنوان مثـال مواردی 
همچـون حمایت مجموعه هـای غیردولتـی همانند حمایت 
شـهرداری ها کـه نقـش تعیین کننـده ای در تخصیص مکان  
بـرای عرضـه محوصـات صنایـع دسـتی دارنـد، تخصیص 
وجـود مسـتقل بـرای صنایـع دسـتی، حمایـت بانک هـا، 
فراهـم کـردن  راسـتای  در  دولـت  سیاسـت های  اصـاح 
تسـهیات الزم و تسـهیل حضـور گردشـگران در کشـور از 
جملـه مـواردی اسـت کـه در کنار هـم می توانند به رسـیدن 

بـه ایـن میـزان صـادرات صنایع دسـتی کمـک کنند.  

سوژه
با حمایت از 
صنایع دستی 

محرومیت ها را از بین ببریم

احتمال ثبت جهانی محوطه تاریخی جدید در کرمانشاه

حضور تیم مستندنگاری در محوطه تاریخی تاق  بستان

ایران شــناس  پژوهشــگران 
ــرار  ــا ق ــاپینزا« ایتالی ــگاه »س دانش
اســت بــزودی مســتندنگاری جــاده 
را  اســتان کرمانشــاه  در  ابریشــم 
ــه  ــه گفت ــه ب ــی ک ــد؛ اقدام ــاز کنن آغ
آنــان می توانــد بــه ثبــت جهانــی 
منجــر  تاریخــی  محوطــه  یــک 

ــود. ش
فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره   
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
دانشــگاه  بــا  کرمانشــاه  اســتان 
یــک  ایتالیــا  رم  »ســاپینزا« 

امضــا  همــکاری  تفاهم نامــه 
ایــن  تاریخــی  اثــر   10 تــا  کــرد 
کنــد.  مســتندنگاری  را  اســتان 
در  شــنبه  روز  تفاهم نامــه  ایــن 
ــی  ــه تاریخ ــات محوط ــالن جلس س

شــد. امضــا  تاق بســتان 
طبــق ایــن توافــق آثــار تاریخــی 
ــامل کاخ  ــم ش ــاده ابریش ــیر ج مس
ــکده  ــژه، آتش ــج منی ــاد، زی فیروزآب
خســرو،  عمــارت  چهارتاقــی، 
ــج  ــاهدار، زی ــر ش ــزه، نه ــرخه دی س
قلعــه  آنوبانی نــی،  کتیبــه  انــزل، 
ــه  ــا هزین ــرد ب ــه یزدگ ــم و قلع مری
مســتندنگاری  ایتالیایــی  طــرف 

. ند می شــو

فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
نشســت  در  کرمانشــاه  اســتان 
مستندســاز  تیــم  بــا  مشــترک 
ســالن  در  ســاپینزا  دانشــگاه 
ــم   ــت: تی ــاق بســتان گف جلســات ت
هــم  داخلــی  مستندســاز  هــای 
پژوهشــی  کار  و  فعالیــت  کار  در 
ــا دانشــگاه ســاپینزا رم،  هســتند ام
ــی در مطالعــات  دارای ســابقه طوالن
تجربــه  و  اســت  ایــران  تاریــخ 
ــازی  ــوزه مستندس ــنگی در ح گرانس
دارد. امیــد قــادری افــزود: اگــر در 
ــار تاریخــی اســتان دچــار  ــده آث آین
ایــن  شــوند،  نقــص  و  تخریــب 

شــایانی  کمــک  مستندســازی ها 
می کنــد. آنهــا  مرمــت  بــه 

»اســتان کرمانشــاه  او  بــه گفتــه 
ــر  ــار هــزار و 200 اث ــا بیــش از چه ب
ــور از  ــتان کش ــن اس ــی دومی تاریخ
نظــر تعــداد بناهــای تاریخــی اســت 
کــه ایــن ســرمایه بزرگــی بــرای 

اســتان محســوب می شــود.«
سرپرســت تیــم پژوهشــی دانشــگاه 
ــتان  ــت: اس ــم گف ــاپینزای رم ه س
ــم و مــرز  ــد دوره قدی کرمانشــاه مه
ــی  ــای هخامنش ــی امپراتوری ه غرب
بــا  همیشــه  و  بــوده  و ساســانی 
ــاط  ــیک و رم در ارتب ــگ کاس فرهن

ــوده اســت. ب
جی.ِچرِتــی  کارلــو  پروفســور 
مهــم  خیلــی  اینکــه  بیــان  بــا 
طرح هــای  بتوانیــم  کــه  اســت 
بــه  را  رم  دانشــگاه  مطالعاتــی 
اســتان کرمانشــاه هــم بیاوریــم، 
تفاهم نامــه  هــدف  افــزود: 
کل  اداره  و  ســاپینزا  دانشــگاه 
میــراث فرهنگــی اســتان کرمانشــاه 
قدیــم  ابریشــم  راه  مســتندنگاری 
ــه  ــت ک ــاه اس ــدوده کرمانش در مح
بزرگــراه  بــه  اســام  از  پیــش  در 
اســت.  بــوده  معــروف  خراســان 
ــفون  ــیر از تیس ــن مس ــت: ای او گف
اطــراف  در  تاریخــی  )یــک شــهر 
بغــداد( آغــاز شــده و پــس از عبــور 
ــد  از قصــر شــیرین، کرمانشــاه، معب
آناهیتــا، همــدان، تهــران و دامغــان 
بــه خراســان رســیده کــه بزرگتریــن 
راه جهــان در آن دوران بــوده اســت.
جــادٔه ابریشــم یــا راه ابریشــم یــک 

ــیا  ــی در آس ــزرگ بازرگان ــاهراه ب ش
ــوب  ــرق و جن ــرب، ش ــه غ ــوده ک ب
شــمال  بــه  و  هــم  بــه  را  آســیا 
متصــل  اروپــا  شــرق  و  آفریقــا 
پانزدهــم  قــرن  تــا  و  می کــرد 
 700 و  هــزار  بــه  مــدت  میــادی 
ــی  ــبکه بازرگان ــن ش ــال بزرگتری س

ــود. ــا ب دنی
نظــر  بــه  اظهــار داشــت:  ِچرِتــی 
کارشناســان وزارت میــراث فرهنگــی 
ــگاه رم  ــگران دانش ــران و پژوهش ای
آثــار تاریخــی دوران ساســانی بیــن 
بســیار  کنــگاور  تــا  قصرشــیرین 
مهــم اســت و امیــدوارم بتوانیــم 

آنهــا را مســتندنگاری کنیــم.
ــن  ــتندنگاری ای ــاد او مس ــه اعتق ب
می توانــد  تاریخــی  محوطــه 
یونســکو  در  را  آن  ثبــت  احتمــال 

ــار را  ــه آث ــن مجموع ــرد و ای ــاال بب ب
جهانــی کنــد.

پیــش از ایــن محوطــه تاریخــی 
ــت  بیســتون در شــرق کرمانشــاه ثب
جهانــی شــده و محوطــه گردشــگری 
باســتانی  محوطــه  و  اورامانــات 
ثبــت  نوبــت  در  هــم  تاق بســتان 

ــد. ــرار دارن ــکو ق ــدن در یونس ش
ایران شــناس  ایــن  آنچنانکــه 
ایتالیایــی بیــان کــرد: مســتندنگاری 
هفتــه  یــک  حــدود  آثــار  اولیــه 
طــول می کشــد ســپس تیم هــای 
ســاپینزا  دانشــگاه  در  اجرایــی 
کار  اصلــی  مرحلــه  و  تشــکیل 
مطالعــات  مســتندنگاری،  شــامل 
آغــاز  آثــار  مرمــت  و  پژوهشــی 
ــال و  ــج س ــدود پن ــه ح ــود ک می ش

یــا بیشــتر زمــان نیــاز دارد.

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی اسـتان قزوین گفت: سرقت 
کتیبه هـای آب انبـار ماوردیخانـی قزویـن 
محـرز شـده و پلیـس آگاهـی پیگیـر این 
سـرقت اسـت و اداره کل میـراث فرهنگـی 
نیـز بـا تمـام تـوان در حـال پیگیـری ایـن 
ماجراسـت و حمایـت می کنیم تـا با کمک 
نیـروی انتظامی سـارقین دسـتگیر شـوند.

علیرضـا خزائلـی مدیرکل میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان قزوین  

اظهار کرد: در گزارشـی کـه از مرجع قضایی، 
کانتری محل، سـامانه پلیـس 110، متولی 
حفاظـت  یـگان  و  ماوردیخانـی  موقوفـه 
و  فرهنگـی، گردشـگری  میـراث  اداره کل 
صنایع دسـتی اسـتان قزویـن بـه دسـت 
آوردیـم، در 29 اردیبهشـت ماه سـال جـاری 
ماوردیخانـی  آب انبـار  ورودی  درب  قفـل 
شکسـته و چهـار قطعـه کتیبه سـردر آن به 

سـرقت رفتـه بود.
وی افـزود: بـرای حفاظـت از ایـن کتیبه ها 

درب آهنـی قـرار داشـت کـه سـارقان بـا 
شکسـتن قفـل وارد شـدند و سـرقت در 
ایـن موضـوع محرز شـده و پلیـس آگاهی 
پیگیر این سـرقت اسـت و شـکایت اصلی 
توسـط متولی موقوفه صورت گرفتـه و اداره 
کل میـراث فرهنگـی نیـز بـا تمام تـوان در 
حال پیگیری این ماجراسـت و تاش دارد 
از طریـق مراجـع ذی ربـط بـه نتیجـه الزم 
برسـد.خزائلی تصریح کرد: در باب حفاظت 
از ایـن آثـار کـه متولـی خصوصـی دارنـد 
وظیفـه ای از بابـت اینکـه نگهبـان بگذاریـم 
نداریم و از متولی موقوفات سـپاس گزاریم 
کـه بافاصلـه شـکایت کـرد و مـا نیـز فقط 
نیـروی  بـا کمـک  تـا  حمایـت می کنیـم 

انتظامی سـارقین دسـتگیر شـوند.

محرز شدن سرقت کتیبه های 
آب  انبار مالوردیخانی قزوین

موانع پیش روی ثبت جهانی 
ماسوله نگران کننده است

مدیــرکل میــراث فرهنگــی ، صنایــع دســتی و گردشــگری گیــان بیــان کــرد 
: مشــاور ارشــد یونســکو در حفاظــت و مدیریــت میــراث جهانــی، پــس ارائــه 
و تشــریح وضعیــت ثبــت جهانــی ماســوله از وجــود موانــع بــر ســر راه ایــن 
موضــوع ابــراز نگرانــی کرد.شــهرود امیرانتخابــی افــزود: یــوکا یوکیلتــو مشــاور 
ارشــد یونســکو پــس از شــنیدن توضیحــات موضوع یادشــده ، از وجــود برخی 
مشــکات بــه عنــوان موانعــی بــر ســر راه ثبــت جهانــی ماســوله ابــراز نگرانــی 
کــرد و بــر لــزوم همــکاری کلیــه ذی نفعــان بــرای رفــع موانــع ثبــت جهانــی 
ماســوله بــا محوریــت یــک مدیریــت واحــد مبتنــی بــر خــرد جمعــی تاکیــد 
ــوله  ــه ماس ــان اینک ــن بی ــکو ضم ــد یونس ــاور ارش ــه داد: مش ــرد.وی ادام ک
شــهری شــاخص بــا ارزش هــای منحصــر بــه فــرد در ســطح جهــان اســت ، 
تســریع در ارائــه گزارشــاتی از رفــع ایــن موانــع را الزمــه ثبــت جهانــی ماســوله 
دانســت.وی تصریــح کــرد: جلســه بررســی وضعیــت پرونــده ثبــت جهانــی 
ــا مشــاور ارشــد یونســکو در حفاظــت و مدیریــت میــراث جهانــی  ماســوله ب
در تهــران برگــزار شــد و او ایــن شــهر تاریخــی را نمونــه ای شــاخص و دارای 
ارزش هایــی منحصربفــرد در میــان نمونه هــای مشــابه دانســت کــه ظرفیــت  

قابــل توجهــی بــرای ثبــت در فهرســت میــراث جهانــی دارد.

ته
نک

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی استان 
کرمانشـاه در نشسـت مشـترک با تیم مستندسـاز دانشـگاه 
سـاپینزا در سـالن جلسـات تـاق بسـتان گفـت: تیـم  هـای 
مستندسـاز داخلی هم در کار فعالیت و کار پژوهشـی هستند 
اما دانشـگاه سـاپینزا رم، دارای سـابقه طوالنـی در مطالعات 
تاریخ ایران اسـت و تجربه گرانسـنگی در حوزه مستندسـازی 
دارد. امیـد قـادری افـزود: اگر در آینـده آثار تاریخی اسـتان 
دچـار تخریـب و نقـص شـوند، ایـن مستندسـازی ها کمک 
شـایانی به مرمـت آنها می کند.به گفته او "اسـتان کرمانشـاه 
بـا بیـش از چهار هزار و 200 اثر تاریخی دومین اسـتان کشـور 
از نظـر تعـداد بناهای تاریخی اسـت کـه این سـرمایه بزرگی 
برای اسـتان محسـوب می شـود." سرپرسـت تیم پژوهشی 
دانشـگاه سـاپینزای رم هم گفت: استان کرمانشـاه مهد دوره 
قدیـم و مـرز غربـی امپراتوری هـای هخامنشـی و ساسـانی 
بـوده و همیشـه بـا فرهنـگ کالسـیک و رم در ارتبـاط بـوده 

است.

گردشگریمیراث

اقامتگاه های بوم گردی دارای ضوابط شدندموزه جنگل های هیرکانی در رودبار تاسیس می شود
میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
ــعه  ــزوم توسـ ــر لـ ــان بـ گیـ
ــت از  ــه داری و صیانـ مجموعـ
ـــد  ـــت: »بای ـــرد و گف ـــد ک ـــی تاکی ـــیای تاریخ ـــار و اش آث
ـــرد  ـــا کارک ـــگری ب ـــرد گردش ـــن کارک ـــری بی ـــاط موث ارتب

موزه هـــا تعریـــف کنیـــم.«
ـــی  ـــای تخصص ـــوزه ه ـــاد م ـــع ایج ـــع موان ـــت رف  نشس
در شهرســـتان رودبـــار بـــا حضـــور فرمانـــدار رودبـــار، 
ـــار در  ـــده رودب ـــان، نماین ـــراث فرهنگـــی گی ـــرکل می مدی
ـــتان  ـــه شهرس ـــام جمع ـــامی، ام ـــورای اس ـــس ش مجل
شهرســـتانی  و  اســـتانی  مدیـــران  و  مســـئوالن  و 

ـــراث  ـــرکل می ـــی مدی ـــر انتخاب ـــهرود امی ـــزار شد.ش برگ
ـــاره  ـــا اش ـــت ب ـــن نشس ـــان در ای ـــتان گی ـــی اس فرهنگ
بـــه این کـــه گیـــان مهـــد تمـــدن و اســـتانی ممتـــاز 
ــت،  ــی اسـ ــراث ملـ ــت در میـ ــت پراصالـ ــا هویـ و بـ
وجـــود اولین هـــای فرهنگـــی در پژوهـــش هـــای 
ـــب  ـــن مطل ـــواه ای ـــار را گ ـــخ رودب باســـتان شناســـی تاری
ــی از  ــی یکـ ــگری فرهنگـ ــت: »گردشـ ــت و گفـ دانسـ
ــا  ــت و موزه هـ ــگری اسـ ــواع گردشـ ــن انـ قدیمی تریـ
ـــی  ـــگری فرهنگ ـــتای گردش ـــم در راس ـــتوانه ای محک پش
ـــگری  ـــت گردش ـــکان رقاب ـــه ام ـــوند ک ـــوب می ش محس
ـــی در آن  ـــن دولت ـــی و همچنی ـــش خصوص ـــه در بخ چ

ـــد.« ـــی کن ـــدا م ـــود پی ـــا نم ه

میراث فرهنگـــی،  وزیـــر 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
در نامـــه ای بـــه مدیـــران کل 
اســـتان ها،  میراث فرهنگـــی 
درجه بنـــدی  و  ارزیابـــی  بهره بـــرداری،  ضوابـــط 
ــا  ــه آن هـ ــرا بـ ــرای اجـ ــردی را بـ ــای بوم گـ اقامتگاه هـ

ابـــاغ کـــرد.
ـــی،  ـــر میراث فرهنگ ـــر مونســـان وزی ـــی اصغ ـــه  عل در نام

گردشـــگری و صنایـــع دســـتی آمـــده اســـت:
» در راســـتای اجـــرای تبصـــره )1( مـــاده )10( آییـــن 
ـــرخ  ـــدی و ن ـــه بن ـــل، درج ـــاح، تکمی ـــاد، اص ـــه ایج نام
ـــا،  ـــر آن ه ـــارت ب ـــگری و نظ ـــات گردش ـــذاری تاسیس گ

مصـــوب هیئـــت محتـــرم وزیـــران مـــورخ 4/6/1394 
ســـامان دهی  ضـــرورت  و  اهمیـــت  توجـــه  بـــا  و 
مصادیـــق  از  کشـــور،  بوم گـــردی  اقامتگاه هـــای 
ــاده  ــد )ج( مـ ــدرج در بنـ ــگری منـ ــات گردشـ تاسیسـ
)1( آییـــن نامـــه فـــوق الذکـــر، بـــه پیوســـت ضوابـــط 
اقامتگاه هـــای  درجه بنـــدی  ارزیابـــی،  بهره بـــرداری 
ــش  ــود.« پیـ ــاغ می شـ ــرا ابـ ــرای اجـ ــردی بـ بوم گـ
از ایـــن بارهـــا مونســـان دربـــاره افزایـــش تعـــداد 
اقامتگاههـــای بـــوم گـــردی ســـخن گفتـــه بـــود 
ایـــن درحالـــی اســـت کـــه تـــا کنـــون هیـــچ یـــک از 
ــکیل  ــرای تشـ ــی بـ ــردی ضوابطـ ــوم گـ ــای بـ واحدهـ

ــتند. ــگاه نداشـ اقامتـ

رنا
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جهانــی  روز  و  شــهریور(   31( ســپتامبر   22 امــروز 
بــدون خــودرو نــام گرفتــه اســت. در ایــن روز برخــی از 
شــهرهای جهــان خیابان هــای خــود را بــه روی خــودرو 
ــک  ــرای ی ــه ب ــد ک ــد و از شــهروندان می خواهن می بندن
ــر از  ــری غی ــاب دیگ ــردد انتخ ــرای ت ــده ب ــم ش روز ه
ــر  ــداد ب ــن رخ ــند. ای ــته باش ــخصی داش ــودروی ش خ
مزایــای متعــدد شــهرهای بــدون خــودرو، از جملــه 
و  روی  پیــاده  و گســترش  هــوا  آلودگــی  كاهــش 
دوچرخــه ســواری تاكیــد دارد. روزی کــه فرصــت بســیار 
خوبــی بــرای یــادآوری اثــرات آلودگــی هــوا بــر زندگــی 

ــردم اســت. م

فرهنگ فراموش شده دوچرخه سواری
روز جهانــی بــدون خــودرو از روزهایــی اســت کــه 
ــن  ــه ای ــه ب ــدارد و اگرچ ــود ن ــرای خ ــادی ب ــهم زی س
مناســبت بــه دوچرخه ســواری توجــه می شــود، امــا بــه 
ــام  ــدی انج ــدام ج ــرای آن اق ــوز ب ــئد هن ــر می رس نظ
ــم پر شــده از  ــزارش تســنیم، تقوی ــه گ نشــده اســت. ب
ــم  ــد عل ــود ق ــرای خ ــدام ب ــر ک ــه ه ــبت هایی ک مناس
اهمیــت  کــدام  هــر  مناســبت هایی کــه  کرده انــد، 
ــز  ــانه نی ــی رس ــه اهال ــد و البت ــان را دارن ــژه خودش وی
بنــا بــه فراخــور زمــان و مناســبت ها بــا انتشــار مطلبــی 
ــاز هــم  ــا ب ــد ت ــر بزنن ــه مســئوالن تلنگ ــد ب ســعی دارن
ــا  ــن روزه ــت ای ــرای گرامی داش ــه ب ــود ک ــادآوری ش ی
چــه مشــکات و اقداماتــی بایــد در نظــر گرفتــه شــود.
امــا در ایــن میــان بعضــی مناســبت ها پررنگ تــر و 
بعضی هــا هــم در کنــار کم رنــگ بودنشــان، ســهم 
ــته  ــر داش ــدارد و اگ ــود ن ــرای خ ــه ب ــی در جامع خوب
باشــد، یــا بســیار ناچیــز و یــا شــعاری و در حــد 
ــد. روز  ــی می مان ــژه، باق ــان روزِ وی ــرای هم ــرف، ب ح
ــته دوم  ــان دس ــم از هم ــودرو« ه ــدون خ ــی »ب جهان

ــد  ــدارد و همانن ــرای خــود ن ــادی ب اســت کــه ســهم زی
شــعاری کــه در ایــن روز هیــچ خودرویــی اســتارت 
نخــورد، پــس از گذشــت ایــن روز، ورق بــه ســمت 
قشــنگ  حرف هــای  و  برمی گــردد  قبلــی  شــرایط 
در ایــن بــاره در هــوا محــو می شــود. وقتی کــه روز 
جهانــی »بــدون خــودرو« مطــرح می شــود، ناخــودآگاه 
بــدون  شــهر  دوچرخه ســواری،  ســمت  بــه  ذهــن 
ــال  ــاک و امث ــهر پ ــوارها، ش ــهر دوچرخه س ــودرو، ش خ

ــل از  ــد، غاف ــای قشــنگی پرســه می زن ــن برنامه ه چنی
اینکــه بــرای رســیدن بــه چنیــن اهــداف نیــاز بــه یــک 
ــوز محقــق  زیرســاخت منســجم و قــوی داریــم کــه هن
ــی در  ــل قول های ــل و نق نشــده، اگرچــه مســئوالن حم

ــد. ــورد داده ان ــن م ای

ترویج فرهنگ نفی خودرومحوری
ــود کــه محمــد درویــش - مدیــر  31 شــهریورماه 97 ب
کل پیشــین دفتــر مشــارکت های مردمــی ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت- بــا اشــاره بــه تاریخچــه »روز 
جهانــی بــدون خــودرو« اعــام کــرد: روز جهانــی بــدون 

خــودرو از ســال 1994 در دنیــا شــکل گرفــت و حــدود 
پنــج ســال بــه طــور کــج دار و مریــز پیگیــری شــد تــا 
اینکــه از ســال 1999 ایــن کمپیــن بــا حمایــت ســازمان 
ملــل بــه طــور جــدی در کشــورهای مختلــف دنیــا جــای 
خــود را بــاز کــرد. در حــال حاضــر نیــز هــر ســاله 1500 
شــهر دنیــا مراســم روز جهانــی بــدون خــودرو را برگــزار 
ــی  ــداد شــهرهای حام ــه تع ــر ســال ب ــد و در ه می کنن
ــا  ــه گــزارش ایســنا، وی ب ایــن روز افــزوده می شــود. ب
ــر در  ــر حاض ــردم در عص ــرش م ــر نگ ــر تغیی ــد ب تاکی

ــر  ــغ ب ــد: بال ــح می کن ــوری تصری ــودروی مح ــورد خ م
20 ســال اســت کــه دنیــا بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت 
کــه »خودرومحــوری« بــه عنــوان مقولــه ای کــه زمانــی 
ارزش تلقــی می شــد، امــروزه مضــرات و خســارت های 
جــدی بــرای کیفیــت زندگــی انســان ها بــه بــار مــی آورد. 
متاســفانه در شــرایطی کــه دنیــا بیــش از دو دهه اســت 
ــر  ــه طراحــی مبلمــان شــهری ب کــه اشــتیاق خــود را ب
ــا  ــور م ــرده، در کش ــار ک ــوری مه ــودرو مح ــاس خ اس
هنــوز هــم برخــی شــهرداران و مســئوالن عالی رتبــه 

روز بدون خودرو، فرصتی برای ترویج دوچرخه سواری
»روز جهانی بدون خودرو« در شهرهای سراسر جهان رانندگان را به عدم استفاده از خودروهای 

شخصی تشویق می كند

ــردم  ــط زیســت م ــی ســازمان حفاظــت محی ــرکل ســابق مشــارکت های مردم ــه مدی ــه گفت ب
ــه  ــی ب ــر فرهنگ ــاخص فاخ ــک ش ــخصی ی ــودروی ش ــردن از خ ــتفاده نک ــه اس ــد ک ــد بدانن بای
حســاب می آیــد و نشــان دهنده رشــد و توســعه یافتگــی جامعــه اســت. بــرای درونــی شــدن 
ــدگان  ــران، مقامــات ارشــد کشــور، نماین ــه مدی ــاز اســت ک ــران نی ــگ در مــردم ای ــن فرهن ای
ــا  ــتفاده و ب ــی اس ــل عموم ــل و نق ــایل حم ــد و از وس ــه بگیرن ــان فاصل ــس از شعارهایش مجل
ــود را  ــخصی خ ــای ش ــم خودروه ــردم بخواهی ــم از م ــون نمی توانی ــد چ ــردد کنن ــه ت دوچرخ

ــوند.  ــت می ش ــای گران قیم ــوار خودروه ــووالن س ــه مس ــی ک ــد در حال ــار بگذارن کن

ســابق  مدیــرکل   - درویــش  محمــد 
مشــارکت  های مردمــی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت -  بــر ایــن بــاور اســت آنچــه 
کــه ســال ها »خودرومحــوری« را بــه عنــوان 
ــا نشــان مــی داد  ــه ای ارزشــمند در دنی مقول
ــر  ــال حاض ــده و در ح ــوخ ش ــروزه منس ام
مــردم جهــان از مضــرات و خســارت های 

ــد. ــی یافته ان ــرد  آگاه ــن رویک ــدی ای ج

نا 
یر

: ا
س

عک

شــرکت های  از  یکــی  محققــان 
دانش بنیــان مســتقر در شــهرک علمــی 
ــی  ــه طراح ــق ب ــان موف ــی اصفه و تحقیقات
و ســاخت پکیج هــای نویــن تصفیــه آب 
و فاضــاب شــدند. معصومــه حیــدرزاده، 
مدیــر واحــد تحقیــق و توســعه ایــن شــرکت 
ــار  ــا ایســنا، اظه ــان در گفت وگــو ب دانش بنی
کــرد: پکیــج تصفیــه آب و فاضــاب شــرکت 
مــا از ســه روش فیزیکــی، بیولوژیکــی و 
اســتفاده  آب  تصفیــه  بــرای  شــیمیایی 
پســاب  کیفیــت  درنتیجــه  و  می کنــد 
خروجــی از اطمینــان باالتــری برخــوردار 
اســت. حیــدرزاده افــزود: محصــوالت ایــن 
ــه بهداشــتی،  ــج تصفی ــامل پکی شــرکت ش
ــه فاضــاب صنعتــی و پکیــج  پکیــج تصفی
تصفیــه آب خاکســتری اســت کــه محصــول 
آخــر در حــال ثبــت اختــراع اســت. وی 
ــس از  ــه پ ــول ک ــن محص ــرد: ای ــه ک اضاف
گذشــت دو ســال مراحــل فنــی را طــی 
طــرف  از  ســال گذشــته  اســت،  کــرده 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت بــه 
عنــوان محصــول برتــر واحــد تحقیــق و 
توســعه انتخــاب شــد. مدیــر واحــد تحقیــق 
و توســعه ایــن شــرکت دانش بنیــان در 
ادامــه صحبــت هایــش تصریــح کــرد: ایــن 
ــه  ــای ورودی ب ــام فاضاب ه ــول تم محص
ــتی  ــرویس های بهداش ــاب س ــر از فاض غی
ــاب  ــام »فاض ــا ن ــا از آن ب ــه اصطاح را ک
ــه  ــود، ب ــاد می ش ــتری« ی ــای خاکس آب ه
یــک پکیــج انتقــال می دهــد و فرآینــد 
ــادآور  تصفیــه در آن انجــام می شــود. وی ی
ــی  ــج ایران ــن پکی ــزات ای ــر تجهی شــد: اکث
اســت و توســط محققــان ایــن شــرکت 
ثبــت اختــراع شــده اند و تنهــا نمونــه در 
ــد  ــر ســه فرآین ــه ه داخــل کشــور اســت ک
انجــام  همزمــان  طــور  بــه  را  تصفیــه 
پکیــج  داد:  ادامــه  حیــدرزاده  می دهــد. 
ــا  ــام تاییدیه ه ــاب تم ــه فاض ــن تصفی نوی
ــد  ــاخت، فرآین ــر س ــتانداردها را از نظ و اس
ــاب  ــتانداردهای پس ــن اس ــد و همچنی تولی
خروجــی ســازمان محیــط زیســت داراســت. 
ایــن محصــول بیــش از 80 درصــد فاضــاب 
ورودی را بازیافــت می کنــد و بــرای آبیــاری 
و  محیــط  شستشــوی  ســبز،  فضاهــای 
ماشــین آالت و دســتگاه ها مناســب اســت.

ان
ط بان

حی
پرداخت تدریجی حقوق عقب افتاده نگهبانان م

جنگل پس از 8 ماه
پرداخــت  از  عالــی جنگل هــا  رییــس شــورای 
افتــاده ُقرق بانــان و  بخشــی از حقــوق عقــب 
نگهبانــان جنــگل پــس از حــدود هشــت مــاه 
خبــر داد. بــه گــزارش ایســنا، ُقرق بانــان و نگهبانــان 
ــد، نیروهــای  ــه کار حفاظــت روی آورن ــگل پیــش از آنکــه ب جن
ــرح  ــرای ط ــا اج ــد. ب ــا بودن ــردار از جنگل ه ــرکت های بهره ب ش
تنفــس قــرار شــد کــه ایــن نیروهــا بــه عنــوان محافظــان جنــگل 
ــا  ــازمان جنگل ه ــان را س ــه آن ــوند و هزین ــه کار ش ــغول ب مش
بپــردازد، امــا ابتــدای امســال بــود کــه ســازمان جنگل هــا 
ــردار  ــرکت های بهره ب ــن ش ــه ای بی ــا مناقص ــد ت ــدد برآم درص
برگــزار کنــد و از طریــق آن بــا نیروهــای حفاظتــی شــرکت هایی 
کــه بــه تعهــدات خــود پایبندتــر هســتند قراردادهــای حفاظتــی 
ــی ایــن کار ســبب  ــد، امــا طــی کــردن پروســه قانون منعقــد کن
ــر حقوقــی  ــن نیروهــا طــی هشــت مــاه اخی ــود کــه ای شــده ب
ــا،  ــازمان جنگل ه ــس س ــی - ریی ــل آقای ــد. خلی ــت نکنن دریاف
ــرده  ــام ک ــنا اع ــه ایس ــته ب ــاه گذش ــزداری - م ــع و آبخی مرات

بــود کــه متاســفانه بــه دلیــل مســائل و مشــکات مالــی کشــور، 
ــرای  ــه ای ب ــا بودج ــازمان جنگل ه ــه س ــت ک ــاه اس ــن م چندی
پرداخــت حقــوق نگهبانــان و قرق بانــان جنــگل دریافــت نکــرده 
اســت. اکنــون نیــز در حــال رایزنــی در رابطــه بــا ایــن موضــوع 
هســتیم و بــه زودی حقــوق عقــب افتــاده نگهبانــان و قرق بانــان 
جنگل هــای شــمال پرداخــت می شــود. عــدم پرداخــت حقــوق 
نگهبانــان و قرق بانــان جنــگل انتقــادات زیــادی را بــرای ســازمان 
ــود  ــن ب ــادات ای ــن انتق ــه ای ــت؛ از جمل ــی داش ــا در پ جنگل ه
ــت  ــه هش ــی ک ــد از نیروی ــه می توان ــازمان چگون ــن س ــه ای ک
مــاه اســت حقوقــی دریافــت نکــرده، توقــع حفاظــت از جنــگل 
ــا  ــا ب ــد و عم ــته باش ــوب را داش ــان چ ــا قاچاقچی ــورد ب و برخ
ایــن کار راه متخلفــان را هموارتــر کــرده اســت. امــا حــاال پــس 
ــدم  ــور مق ــران پ ــا، کام ــن نیروه ــی ای ــاه معطل ــن م از چندی
- رییــس شــورای عالــی جنــگل - در گفت وگــو بــا ایســنا 
ــب  ــوق عق ــاه از حق ــه م ــدود س ــر ح ــال حاض ــد در ح می گوی
ــت. ــده اس ــت ش ــگل پرداخ ــان جن ــان و نگهبان ــاده قرق بان افت

در آســتانه اجــاس ســازمان ملــل متحــد در مــورد آب و هــوا کــه 
قــرار اســت دوشــنبه 23 ســپتامبر )اول مهــر( در نیویــورک برگــزار 
ــرات  ــه تغیی ــان علی ــر جه ــهرهای سراس ــی در ش ــود، اعتراضات ش
ــن اعتراضــات در سراســر  ــزاری اســت و ای ــال برگ ــی در ح اقلیم
جهــان در حــال چرخــش اســت. بــه گــزارش پایــگاه اینترنتــی نیــو 
اطلــس، زمیــن بــا نــرخ بی ســابقه ای در حــال گــرم شــدن اســت و 
بســیاری از مــا تصــور می کنیــم کــه سیاســتمداران جهــان اقدامــی 
ــد. در  ــام نمی دهن ــوع انج ــن موض ــری از ای ــرای جلوگی ــی ب کاف
آســتانه اجــاس ســازمان ملــل متحــد در مــورد آب و هــوا کــه قرار 
اســت دوشــنبه 23 ســپتامبر )اول مهــر( در نیویــورک برگــزار شــود، 
اعتراضاتــی در شــهرهای سراســر جهــان علیــه تغییــرات اقلیمی در 
حــال برگــزاری اســت. رهبــران سراســر جهــان در اجــاس ســازمان 
ــا در  ــوند ت ــع می ش ــوا 2019 جم ــورد آب و ه ــد در م ــل متح مل
مــورد وضعیــت اضطــراری اقلیــم و جزئیــات برنامــه هــر کشــور 
بــرای اجــرای سیاســت هایی تصمیم گیــری کننــد کــه بــه منظــور 
کمــک بــه اهــداف تعییــن شــده در توافــق نامــه پاریــس اتخــاذ 
می کننــد. اعتراضــات جهانــی علیــه تغییــرات اقلیمــی زمیــن بــه 
طــور خــاص رهبــران کشــورها را هــدف قــرار داده اســت تــا نشــان 
ــرات  ــه تغیی ــی علی ــد اقدامات ــی خواهن ــا م ــردم آنه ــه م ــد ک دهن
اقلیمــی زمیــن انجــام شــود. اکنــون ایــن اعتصــاب در نیوزلنــد و 
اســترالیا آغــاز شــده اســت و تعــداد بیشــتری از کشــورها در روز 
جمعــه 20 ســپتامبر )29 شــهریور( بــا برگــزاری اعتراضاتــی علیــه 
تغییــرات اقلیمــی بــه ایــن حرکــت جهانــی پیوســتند. کشــورهای 

ــر(  ــپتامبر )پنجــم مه ــده در27 س ــه آین ــرار اســت جمع ــر ق دیگ
اعتراضاتــی علیــه تغییــرات اقلیمــی زمیــن برگــزار کننــد. ژوئیــه 
ــده  ــت ش ــاه ثب ــن م ــوان گرمتری ــه عن ــان ب ــطح جه 2019 در س
ــال  ــن س ــته داغ تری ــال گذش ــج س ــال 1880، پن ــت و  از س اس
هــا محســوب مــی شــوند. ســال گذشــته ، هیــات بیــن دولتــی 
ــا  ــه ب ــه مقابل ــوا )IPCC( هشــدار داد ک ــرات آب و ه ــرای تغیی ب
بدتریــن تاثیــرات »تغییــرات بــی ســابقه اوضــاع اقلیمــی در همــه 
ــه  ــرای رســیدن ب ــه« ضــروری اســت.  متأســفانه، ب ــاد جامع ابع
ایــن هــدف از مســیر دور هســتیم. امــا تردیــدی در ایــن مســاله 
ــوا   ــران آب و ه ــا بح ــه ب ــرای مقابل ــت ب ــدارد و الزم اس ــود ن وج
فــورا اقــدام شــود. بــه گــزارش پایــگاه اینترنتــی فیــزورگ، دولــت 
ائتافــی مــرکل پــس از ماراتــن مذاکــرات شــبانه، توافق نامــه ای را 
بــرای مقابلــه بــا تولیــد گازهــای گلخانــه ای در بخش هــای انــرژی 
ــچ گاز  ــه هی ــی ک ــه برق ــت وســایل نقلی ــت صنع ــت، تقوی و صنع
گلخانــه ای منتشــر نمی کننــد و ســوق دادن مســافرها از اســتفاده 
ــر اســاس  ــاند. ب ــا رس ــه امض ــار ب ــتفاده از قط ــه اس ــا ب از هواپیم
ــده«، از مصــرف ســوخت هــای فســیلی  سیســتم »تجــارت آالین
ــای  ــاخت ه ــه زیرس ــورو ب ــارد ی ــود، 86 میلی ــی ش ــری م جلوگی
ــط ســاالنه 365  ــی شــود و شــهرها بلی ــی اختصــاص داده م ریل
ــد.  ــی کنن ــش م ــی را آزمای ــل عموم ــل و نق ــرای حم ــی ب یوروی
ــرای کنتــرل  ــازار ب ــر ب تجــارت آالینــده، تجــارت رویکــرد مبتنــی ب
ــه  ــرای دســتیابی ب ــای اقتصــادی ب ــه مشــوق ه ــا ارائ ــی ب آلودگ
ــورهای  ــت. کش ــده اس ــه ای آالین ــای گلخان ــد گازه ــش تولی کاه

مختلــف سیســتم تجــارت آالینــده را بــه عنــوان یکــی از اســتراتژی 
هــای تغییــرات آب و هوایــی بیــن المللــی بــرای مقابلــه با انتشــار 
گازهــای گلخانــه ای اتخــاذ کــرده انــد. در خاصــه ای از توافــق نامه 
دیشــب آلمــان آمــده اســت کــه تــا ســال 2030 یــک مبلــغ ســه 
ــال  ــرای محافظــت از آب و هــوا و انتق ــی ب ــارد یوروی رقمــی میلی
انــرژی در دســترس خواهــد بــود. دولــت آلمــان کــه بــرای ســرمایه 
گــذاری مــازاد عظیــم بودجــه ســاالنه خــود بــا فشــار بیــن المللــی 
روبــرو شــده اســت، اعــام کــرد کــه ایــن هزینــه کــرد اضافــی بدون 
تاثیــر بــر برنامــه هــای ایــن کشــور بــرای حفــظ تــوازن بودجــه بــه 

»حمایــت از اقتصــاد« کمــک مــی کنــد. در بزرگتریــن مــوج جهانی 
ــه  ــک نوجــوان ســوئدی در روز جمع ــروز توســط ی ــه ام ــا ب ــه ت ک
ــده اوضــاع اقلیمــی جهــان برگــزار شــد، اعتراضاتــی در  ــرای آین ب
ــد.  ــزار ش ــان برگ ــی جه ــاع اقلیم ــه اوض ــان علی ــه آلم 575 نقط
اعتراضــات جهانــی علیــه تغییــرات اقلیمــی زمیــن بــه طــور خاص 
ــا نشــان دهنــد کــه  رهبــران کشــورها را هــدف قــرار داده اســت ت
مــردم آنهــا مــی خواهنــد اقداماتــی علیــه تغییــرات اقلیمــی زمین 
انجــام شــود. اکنــون ایــن اعتصــاب در نیوزلنــد و اســترالیا آغــاز 

شــده اســت.

ــی  ــرات اقلیم ــان داد تغیی ــد نش ــش جدی ــک پژوه ــج ی نتای
ــورهای  ــت کش ــن اس ــا ممک ــه از آب ه ــرداری بی روی و بهره ب
ــکل  ــا مش ــک ب ــده نزدی ــعه را در آین ــال توس ــیایی در ح آس
ــه رو  ــرژی، روب ــای ان ــردن نیروگاه ه ــک ک ــرای خن ــی ب کم آب
مطالعــات  فیــز،  اینترنتــی  پایــگاه  گــزارش  بــه  کنــد. 
پژوهشــگران دانشــگاه ایالتــی اوهایــو نشــان داد کــه آن 
دســته از نیروگاه هــای بــرق موجــود و برنامه ریــزی شــده 
ــرژی  ــع ان ــوان منب ــه عن ــنگ ب ــه از ذغال س ــاخت ک ــرای س ب
اســتفاده می کننــد، نســبت بــه کمبــود آب آســیب پذیرند.  

اعتراضات علیه اوضاع اقلیمی 
در سراسر جهان 
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آموزش

آموزش »انسان و محیط زیست« 
برای سوم دبیرستانی ها

دستگاه EAF۴ ابزاری برای مشخصه یابی 
نانوپالستیک ها در محیط زیست

بازگشــایی  بــا  همزمــان 
ســال  آغــاز  و  مــدارس 
تحصیلــی جدیــد، معــاون 
مشــارکت های  و  آمــوزش 
مردمــی ســازمان محیــط زیســت آخریــن وضعیــت 
تدریــس کتــاب "انســان و محیــط زیســت" را بــرای 
ســوم دبیرســتانی ها تشــریح کــرد. بــه گزارش ایســنا، 
ــط زیســت«  ــاب درســی »انســان و محی ــف کت تالی
ــی،  ــی، ریاض ــته های علوم تجرب ــران رش ــرای فراگی ب
ــه  علوم انســانی، کار و دانــش و فنــی و حرفــه ای پای
ــه  ــه در نتیج ــت ک ــی اس ــات مهم ــم از اقدام یازده
ــت و وزارت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــم س تفاه
آمــوزش و پــرورش محقــق شــد و از ســال تحصیلــی 
97-96 در قالــب یــک واحــد درســی جدیــد در 
مــدارس ارائــه شــد. بــرای جزئیــات بیشــتر در مــورد 
کتــاب انســان و محیــط زیســت، اســکندر امیدی نیــا 

- معــاون آمــوزش و مشــارکت های مردمــی ســازمان 
ــان  ــا بی ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــت در گفت وگ ــط زیس محی
اینکــه کتــاب انســان و محیــط زیســت بــرای ســال 
ســوم دبیرســتان تهیــه شــده اســت، می گویــد: 
امســال ســال ســوم تدریــس کتــاب انســان و محیط 
ــت  ــم اس ــال یازده ــوزان س ــرای دانش آم ــت ب زیس
کــه در هفــت فصــل شــامل آب؛ سرچشــمه زندگــی، 
خــاک؛ بســتر زندگــی، هــوا؛ نفــس زندگــی، انــرژی؛ 
ــت،  ــط زیس ــه محی ــه؛ فاجع ــی،  زبال ــت زندگ حرک
ــای آفرینــش و محیــط  ــوی زیب ــوع زیســتی؛ تابل تن
زیســت؛ بســتر گردشــگری مســئوالنه، تدریــس 
می شــود.  امیدی نیــا تأکیــد دارد کــه بکارگیــری 
ــط زیســت در دوره آموزشــی،  ــاب انســان و محی کت
در اصــاح الگــوی مصــرف آب و انــرژی توســط 
نســل های جدیــد موثــر خواهــد بــود، بنابرایــن ایــن 

ــت. ــی اس ــی باالی ــاب دارای ارزش تربیت کت

شــرکت پســتنوا آنالیتیکس 
 EAF4 ــتگاه ــدی دس توانمن
جداســازی  )دســتگاه 
ــی  ــدان الکتریک ــان می جری
متقــارن( خــود را در مشــخصه یابی نانوپاســتیک ها 
تشــریح کــرد. بــه گــزارش ســتاد ویــژه توســعه 
فنــاوری نانــو، شــرکت پســتنوا آنالیتیکــس بــه 
تشــریح توانمنــدی دســتگاه خــود در مشــخصه یابــی 
نانوپاســتیک ها پرداختــه اســت، نانوپاســتیک ها 
هســتند  زیســت محیطی  چالش هــای  از  یکــی 
رایــج  بــا روش هــای  آن هــا  کــه مشــخصه یابی 
آنالیتیکــس  پســتنوا  اســت.  چالش برانگیــز 
ــر  ــی منتش ــرا گزارش )Postnova Analytics( اخی
بــه  مربــوط  جزئیــات  آن  در  اســت کــه  کــرده 
 EAF4 ــازی ــتگاه جداس ــتفاده از دس ــی اس چگونگ
نانوپاســتیک ها  مشــخصه یابی  در  شــرکت  ایــن 

ــی از  ــتیکی یک ــای پاس ــت. زباله ه ــده اس درج ش
اثــرات مخــرب انســان در محیط زیســت اســت، ایــن 
ــده  ــش ش ــت پخ ــادگی در محیط زیس ــه س ذرات ب
ــا در طبیعــت موجــب تشــکیل ذرات  ــه آن ه و تجزی
ــه ســختی  نانومتــری می شــود، نانوپاســتیک ها را ب
ــا اســتفاده  ــرد و ب ــوان از محیط زیســت جــدا ک می ت
از روش هــای رایجــی نظیــر فیلتراســیون، جمــع آوری 
ــن  ــه ای ــی ک ــت، از آنجای ــز اس ــا چالش برانگی آن ه
ــه  ــد ب ــی دارن ــیار کوچک ــاد بس ــتیک ها ابع نانوپاس
ســادگی در محیط زیســت نفــوذ کــرده و زندگــی 
موجــودات آبــزی را تهدیــد می کننــد. بنابرایــن ســوال 
مهمــی کــه اینجــا وجــود دارد ایــن اســت کــه چگونــه 
می تــوان مقــدار پاســتیک ها را در محیط زیســت 
مشــخصه یابی و بــه دقــت تعییــن کــرد، چــه ابــزاری 
بــرای تعییــن مقــدار نانوپاســتیک ها در محیــط 

ــت. ــب اس مناس

فرد حیوان آزار در بهشهر تحت تعقیب قضایی است
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: فرد حیوان آزار در بهشهر که اقدام به بریدن گوش 
های االغ کرده بود تحت تعقیب قضایی است. به گزارش مهر، حسینعلی ابراهیمی با اشاره به 
اقدام ناپسند و دور از وجدان فردی که اقدام به بریدن گوش های االغ با داس کرده بود اظهار 
داشت: متهم شناسایی شده و تاش برای دستگیری آن ادامه دارد.

گزارش

نوین  پکیج   تولید 
فاضالب گیتصفیه 

یند
لغو قانون نصب فیلتر دودهآال

 توسط دولت، تخلف است
معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 
از محیــط زیســت در ارتبــاط بــا لغــو قانــون 
ــی  ــای دیزل ــر روی خودروه ــر دوده ب ــب فیلت نص
ــی،  ــه غیرقانون ــد ک ــی را ایجــاد کنن ــد فضای گفــت: رســانه ها بای
غیرســامت مــردم و غیرمحیــط زیســتی کار کــردن هــر دولــت 
ــزارش  ــه گ ــام شــود. ب ــران تم و هــر کــس دیگــری برایــش گ
ــون  ــو قان ــا لغ ــاط ب ــا، مســعود تجریشــی در ارتب ــزاری آن خبرگ
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــای دیزل ــر روی خودوره ــر دوده ب ــب فیلت نص
اعضــای شــورای اســامی شــهر تهــران دو بهانــه را بــرای 
عــدم اســتفاده آن بــرروی خودروهــا مطــرح کردنــد ابتــدا 
گفتنــد پــول نداریــم و در مرحلــه بعــد عنــوان شــد کــه علمــی 
نیســت. وی ادامــه داد: متأســفانه وقتــی برخــی نمی داننــد کــه 
سیاســت گذاری ها علمــی اســت یــا خیــر و یــا حتــی نمی داننــد 
کــه چنیــن طرح هایــی در چــه کشــورهایی ایــن سیاســت اجــرا 
ــاون  ــد. مع ــان می آورن ــی را به می ــن صحبت های ــود چنی می ش
ــا  محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ب

ــران  ــه ای ــی کــه ب ــی خودروســازان غرب ــان این کــه یــک زمان بی
ــر  ــر ب ــد فیلت ــه بای ــد ک ــد بودن ــد معتق ــادر می کردن ــودرو ص خ
روی خودروهــای دیزلــی نصــب شــود، گفــت: بــا گذشــت زمــان 
خودروســازان خارجــی می گفتنــد چــون ســوخت دیزلــی ایــران 
ــرا  ــد، زی ــا در کشــور کار نمی کن ــن فیلتره اســتاندارد نیســت ای
میــزان گوگــرد گازوئیــل شــما بــاال اســت و بــا یک بــار ســوخت 
ــا اشــاره  ــن مــی رود. تجریشــی ب ــا از بی ــن فیلتره ــل ای گازوئی
ــا حــذف  ــا ب ــی قصــد داشــتند ت ــه خودروســازان غرب ــه این ک ب
ایــن قطعــه خودورهایشــان را ارزان تــر وارد کشــور کننــد، افــزود: 
در ابتــدا میــزان گوگــرد در گازوئیــل مــا 8 هــزار ppm  بــود کــه 
ــتیم  ــت توانس ــک وزارت نف ــه و کم ــای صورت گرفت ــا تاش ه ب
میــزان آن را بــه زیــر 200 و حتــی در پاالیشــگاه تبریــز بــه زیــر 
ppm 50 هــم رســانده و ایــن بهانــه را از خودروســازان خارجــی 
گرفتیــم. وی افــزود: وزارت نفــت ضمــن بــه اســتاندارد رســاندن 
گازوئیــل توزیعــی، مراکــز عرضــه آن را نیــز مشــخص و بــه تعهــد 

خــود عمــل کــرد.

عی
طبی

بع 
منا

رئیــس ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
کشــور گفــت: در ســال جــاری 480 میلیــارد 
بوم ســازگان  احیــای  بــرای  اعتبــار  تومــان 
زاگــرس از محــل صنــدوق توســعه ملــی تخصیــص یافتــه 
اســت. بــه گــزارش ایرنــا، خلیــل آقایــی در ســیزدهمین 
جلســه بوم ســازگان زاگــرس افــزود: در ســال جــاری 480 
ــل  ــرس از مح ــازگان زاگ ــای بوم س ــرای احی ــان ب ــارد توم میلی
ــا  ــار تخصیــص داده شــده اســت ت صنــدوق توســعه ملــی اعتب
بــا اقدامــات بهداشــتی، پرورشــی، بــذرکاری، بذرگیــری و نهــال 
ــد. وی در  ــک کن ــا کم ــن جنگل ه ــعه ای ــا و توس ــه احی کاری ب
ــکیل  ــار تش ــا در کن ــت: م ــار داش ــش اظه ــت های ــه صحب ادام
ــی،  ــی و زاگرس ــای هیرکان ــتاد جنگل ه ــزداری و س ــتاد آبخی س
ســتاد مرتــع و بیابــان را هــم تشــکیل خواهیــم داد تــا بــه طــور 
جــدی بــه همــه مســایل و مشــکات منابــع طبیعــی پرداختــه 
ــرد:  ــه خاطرنشــان ک ــا در ادام ــازمان جنگل ه ــس س شــود. رئی
ــب  ــزداری در اغل ــی و آبخی ــع طبیع ــای مناب ــی طرح ه اثربخش
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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زیست

ــر  ــغ ب ــد: بال ــح می کن ــوری تصری ــودروی مح ــورد خ م
20 ســال اســت کــه دنیــا بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت 
کــه »خودرومحــوری« بــه عنــوان مقولــه ای کــه زمانــی 
ارزش تلقــی می شــد، امــروزه مضــرات و خســارت های 
جــدی بــرای کیفیــت زندگــی انســان ها بــه بــار مــی آورد. 
متاســفانه در شــرایطی کــه دنیــا بیــش از دو دهه اســت 
ــر  ــه طراحــی مبلمــان شــهری ب کــه اشــتیاق خــود را ب
ــا  ــور م ــرده، در کش ــار ک ــوری مه ــودرو مح ــاس خ اس
هنــوز هــم برخــی شــهرداران و مســئوالن عالی رتبــه 

ــعه یافته  ــهر توس ــک ش ــه ی ــه شناس ــد ک ــور می کنن تص
و  غیرهمســطح  تقاطــع  اتوبان هــا،  پل هــا،  تعــداد 

ــت. ــی اس ــای طبقان پارکینگ ه

تحریم گواهینامه توسط جوانان اروپایی
ســازمان  مردمــی  مشــارکت های  ســابق  مدیــرکل 
ــد: تمرکــز روی  حفاظــت محیــط زیســت تاکیــد می کن
خودرومحــوری نشــان می دهــد کــه در کشــور مــا چقــدر 
راه نرفتــه و کار نکــرده وجــود دارد تــا بــه نهضتی برســیم 
ــت؛  ــاده اس ــه راه افت ــا ب ــه اروپ ــروز در اتحادی ــه ام ک

ــودروی  ــدف کاهــش اســتفاده از خ ــا ه ــه ب ــی ک نهضت
شــخصی، اخــذ گواهینامــه را تحریــم می کنــد. در حــال 
حاضــر بســیاری از جوانــان اروپایــی بــه کمپینــی ملحــق 
ــد  ــم می کن ــه را تحری ــن گواهینام ــه گرفت ــوند ک می ش
چــون فکــر می کننــد اســتفاده از خــودروی شــخصی در 
کانشــهرها کــه ســاکنان آن هــا از مشــکات تنفســی و 
ــد،  ــج  می برن ــوا رن ــی ه ــا آلودگ ــط ب ــای مرتب بیماری ه
ــه  ــا اشــاره ب ــد. وی ب ــه حســاب می آی ــت ب ــک جنای ی
ضــرورت ارائــه آمــار مربــوط بــه تلفــات ناشــی از مــرگ 

ــه  ــا در اتحادی ــن گزارش ه ــاس آخری ــر اس ــد: ب می گوی
ــی  ــر آلودگ ــر در ســال براث ــزار نف ــش از 400 ه ــا بی اروپ
هــوا، دچــار مــرگ زودرس می شــوند کــه بیــش از 75 
ــوری  ــل موت ــل و نق ــات ناشــی از حم ــن تلف ــد ای درص
ــی  ــا جمعیت ــه تقریب ــا ک ــار در بریتانی ــن آم ــت. ای اس
ــت. در  ــال اس ــر در س ــزار نف ــران دارد، 50 ه ــابه ای مش
لنــدن ایــن رقــم حــدود 9500 نفــر بــرآورد شــده اســت. 
نکتــه قابــل تامــل ایــن اســت کــه در ایــن کشــورها بــا 
وجــود اتخــاذ همــه تمهیــدات و اعمــال ســختگیری ها 
شــخصی،  خودروهــای  از  اســتفاده  بــرای کاهــش 
همچنــان ابایــی بــرای اعــام آمــار واقعــی تلفــات 

ــدارد. ناشــی از آلودگــی هــوا وجــود ن

35 هزار مرگ بر اثر آلودگی هوا در ایران
درویــش ضمــن اشــاره بــه کیفیــت نامناســب ســوخت 
ــه  ــا، ادام ــه اروپ ــه اتحادی ــران نســبت ب و خــودرو در ای
ــا  ــودرو ب ــوخت و خ ــت س ــه کیفی ــا ک ــد: از آنج می ده
ــاط مســتقیمی دارد و  ــوا ارتب ــی ه ــد آلودگ ــزان تولی می
متاســفانه محصــوالت خودرویــی در کشــور مــا وضعیــت 
مناســبی نــدارد و ســوخت بــا کیفیتــی ارائــه نمی شــود، 
مقــدار تولیــد آلودگــی هــم در کشــور مــا باالتــر از 
ــر  ــن وجــود ب ــا ای ــا اســت. ب ــه اروپ کشــورهای اتحادی
اســاس آمــار اعــام شــده در ایــران ســاالنه حــدود 35 
ــوا  ــی ه ــر آلودگ ــر اث ــر ب ــران 5000 نف ــر و در ته ــزار نف ه
جــان خــود را از دســت می دهنــد. همــه این هــا نشــان 
می دهــد کــه تــا چــه حــد نیــاز داریــم کــه از روز جهانــی 
بــدون خــودرو حمایــت کنیــم. ایــن فعــال حــوزه محیــط 
زیســت در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه رهبــران کشــورها 
و مقامــات ارشــد می تواننــد نقــش پررنگــی در ترویــج 
فرهنــگ نفــی خودرومحــوری و رونــق دوچرخه ســواری 
ــه  ــد ک ــد بدانن ــران بای ــردم ای ــت: م داشــته باشــند، گف
اســتفاده نکــردن از خــودروی شــخصی یــک شــاخص 
ــان دهنده  ــد و نش ــاب می آی ــه حس ــی ب ــر فرهنگ فاخ
رشــد و توســعه یافتگــی جامعــه اســت. بــرای درونــی 
ــه  ــاز اســت ک ــران نی ــردم ای ــگ در م ــن فرهن شــدن ای
ــس  ــدگان مجل ــور، نماین ــد کش ــات ارش ــران، مقام مدی
ــایل  ــد و از وس ــه بگیرن ــان فاصل ــورا از شعارهایش و ش
ــردد  ــا دوچرخــه ت ــل عمومــی اســتفاده و ب حمــل و نق
کننــد چــون نمی توانیــم از مــردم بخواهیــم خودروهــای 
شــخصی خــود را کنــار بگذارنــد در حالــی کــه مقامــات 
بــا  گران قیمــت  خودروهــای  ســوار  نماینــدگان  و 
می شــوند.  کشــیده«  »بــاال  دودی  شیشــه های 
نمی توانیــم تغییــری را از مــردم بخواهیــم بــدون اینکــه 

ــه اجــرای آن باشــیم. ــد ب خــود مقی

درویش: تمرکز روی 
خودرومحوری نشان 
می دهد که در کشور 

ما چقدر راه نرفته و کار 
نکرده وجود دارد تا به 

نهضتی برسیم که امروز 
در اتحادیه اروپا به راه 
افتاده است؛ نهضتی 

که با هدف کاهش 
استفاده از خودروی 

شخصی، اخذ گواهینامه 
را تحریم می کند. 

هم اکنون بسیاری 
از جوانان اروپایی به 

کمپینی ملحق می شوند 
که گرفتن گواهینامه را 

تحریم می کند.

روز بدون خودرو، فرصتی برای ترویج دوچرخه سواری
»روز جهانی بدون خودرو« در شهرهای سراسر جهان رانندگان را به عدم استفاده از خودروهای 

شخصی تشویق می كند

ــی  ــرات اقلیم ــان داد تغیی ــد نش ــش جدی ــک پژوه ــج ی نتای
ــورهای  ــت کش ــن اس ــا ممک ــه از آب ه ــرداری بی روی و بهره ب
ــکل  ــا مش ــک ب ــده نزدی ــعه را در آین ــال توس ــیایی در ح آس
ــه رو  ــرژی، روب ــای ان ــردن نیروگاه ه ــک ک ــرای خن ــی ب کم آب
مطالعــات  فیــز،  اینترنتــی  پایــگاه  گــزارش  بــه  کنــد. 
پژوهشــگران دانشــگاه ایالتــی اوهایــو نشــان داد کــه آن 
دســته از نیروگاه هــای بــرق موجــود و برنامه ریــزی شــده 
ــرژی  ــع ان ــوان منب ــه عن ــنگ ب ــه از ذغال س ــاخت ک ــرای س ب
اســتفاده می کننــد، نســبت بــه کمبــود آب آســیب پذیرند.  

ــه  ــن اشــاره ب ــن پژوهــش ضم ــان ای ــی از مولف ــری بلیک جف
پیامدهــای منفــی ناشــی از تغییــرات اقلیمــی می گویــد: 
»بــرای خنــک کــردن نیروگاه هــای انــرژی- نیروگاه هــای 
زغال ســنگ، هســته ای و گاز طبیعــی- بــه آب نیــاز اســت 
ــته  ــان آب نداش ــی جری ــد، وقت ــاران نباش ــی ب ــن وقت بنابرای
باشــید، نمی توانیــد نیــروگاه انــرژی را خنــک کنیــد«. بلیکــی 
ــرژی در  ــای ان ــی نیروگاه ه ــز برخ ــاال نی ــن ح ــد همی می گوی
آمریــکا کــه در مناطقــی قــرار دارنــد کــه الگوهــای شــدید آب 
ــع آب را کاهــش داده  و هوایــی بویــژه در ماه هــای گــرم مناب

ــه  ــن مطالع ــج ای ــا نتای ــود دارد. ام ــکل وج ــن مش ــت، ای اس
در بخش هــای  ایــن مشــکل  ابعــاد  نشــان می دهــد کــه 
ــتان و  ــد و مغولس ــن، هن ــل چی ــیا مث ــعه آس ــال توس در ح
ــدازی  ــرای راه ان ــاره کــه همیــن حــاال ب ــن ق ــوب شــرق ای جن
ــش از400  ــت بی ــا ظرفی ــنگی ب ــد زغال س ــای جدی نیروگاه ه
گیــگاوات ظرفیــت تــا ســال 2030 میــادی برنامه ریــزی 
ــن  ــان، ای ــه محقق ــه گفت ــود. ب ــد، گســترده تر خواهــد ب کرده ان
افزایــش در تولیــد انــرژی خــودش بخشــی از مشــکل اســت 
ــل  ــور قاب ــه ط ــی ب ــرات اقلیم ــه تغیی ــا آن ک ــان ب ــه همزم ک
ــه آب را  ــاز بیشــتر ب ــی را کاهــش داده، نی ــع آب ــی مناب توجه
ایجــاد کــرده اســت. خنــک کــردن نقــش مهمــی در عملکــرد 
یــک نیــروگاه دارد. بــدون ایــن کار بــا داغ کــردن دســتگاه ها 
و از کارافتــادن آن هــا جریــان بــرق بــه خانه هــا و ادارات 
متوقــف شــده و زمینــه بــرای ایجــاد آلودگــی بیشــتر فراهــم 
ایــن  بــه  دســتیابی  بــرای  آمریکایــی  می شــود.محققان 
ــود  ــنگی موج ــای زغال س ــای نیروگاه ه ــک داده ه ــه، بان نتیج
و طــرح ریــزی شــده را مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار دادنــد 
ــه های  ــده نقش ــت آم ــه دس ــات ب ــار اطاع ــه را در کن و نتیج
ــن  ــار ممک ــا فش ــد ت ــرار دادن ــاال ق ــوح ب ــا وض ــوژی ب هیدرول
وارده بــر منابــع آب را در ایــن منطقــه، ارزیابــی کننــد. آن هــا 
ــن  ــه ای ــی را ب ــرات اقلیمــی مختلف ســپس ســناریوهای تغیی
افزودنــد و سیســتم های خنک ســازی مختلــف و  شــرایط 
ــاز  ــورد نی ــا م ــدازی آن ه ــه کاران ــرای ب ــه ب ــی را ک ــدار آب مق
ــده  ــه دســت آم ــج ب ــد. نتای ــرار دادن ــورد بررســی ق اســت، م

ــرای  از ایــن مطالعــات در نهایــت نشــان داد کــه آب کافــی ب
ــن  ــرژی موجــود در ای ــردن مجمــوع نیروگاه هــای ان ــک ک خن
ــتبيش از 90  ــی اس ــت.   گفتن ــد داش ــود نخواه ــه وج منطق
ــود شــديد آب در 30  ــا كمب درصــد از جمعيــت غــرب آســيا ب
 WWF ،ــنا ــزارش ایس ــه گ ــوند. ب ــه مي ش ــده مواج ــال آين س
ــان در  ــردم جه ــي از م ــش از نيم ــه بي ــن ك ــر اي ــد ب ــا تاكي ب
معــرض خطــر جــدي كمبــود آب قــرار دارنــد، از كاهــش 
شــديد ذخايــر آبــي در منطقــه غــرب آســيا در 30 ســال 
ــع  ــظ مناب ــن و حف ــاس تامي ــن اس ــر اي ــر داد. ب ــده خب آين
آب شــرب بــه يــك نيــاز جــدي تبديــل شــده اســت زيــرا در 
ــي  ــا در ســطح بحران ــي دني ــر آب ــت ذخاي حــال حاضــر وضعي
ــت  ــر از جمعي ــارد نف ــك ميلي ــددود ي ــرا در ح ــرار دارد زي ق
دنيــا بــه آب شــرب ســالم دسترســي ندارنــد و ايــن در 
حاليســت كــه ايــن آمــار بــه شــدت رو بــه افزايــش اســت. در 
ادامــه ايــن گــزارش همچنيــن بــه تخريــب زميــن بــر اســاس 
جاده ســازي، شهرســازي و معدنــكاري و در نتيجــه كمبــود 
ــوان معضــل جــدي ديگــري كــه  ــه عن ــن ســالم ب ســطح زمي
منطقــه غــرب آســيا در چنــد ســال آينــده بــا آن مواجــه 
ــيا و  ــد از آس ــت بع ــي اس ــت. گفتن ــده اس ــاره ش ــت اش اس
ــاي  ــوزه دري ــن و ح ــكاي التي ــس، آمري ــوس اطل ــوزه اقيان ح
ــن  ــب زمي ــر شــدت تخري ــدي از نظ ــاي بع ــب در رده ه كارائي
قــرار دارنــد. قابــل توجــه اســت كــه طبــق ايــن گــزارش 1130 
ــر  ــرض خط ــز در مع ــده ني ــه پرن ــه پســتاندار و 1183 گون گون

ــتند. ــده هس ــالهاي آين ــراض در س ــدي انق ج

کمبود آب مانعی برای ساخت نیروگاه های

 انرژی جدید در آسیا

ــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای  ــط عمومــی شــرکت مل رواب
ــهر  ــی در کانش ــن توزیع ــام بنزی ــرد تم ــام ک ــران اع ــی ای نفت
 ppm 50 تهــران دارای اســتاندارد یــورو 4 بــوده و گوگــرد آن زیــر
اســت. بــه گــزارش ایســنا، شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران 
نتایــج آنالیــز محتــوای گوگــرد موجــود در نمونه برداری هــای 
ــای  ــق آن، نمونه برداری ه ــه طب ــرده ک ــام ک ــه را اع ــورت گرفت ص
ــد  ــان می ده ــران نش ــن در ته ــوخت بنزی ــه از س ــورت گرفت ص
غلظــت گوگــرد در کلیــه نمونه هــا شــامل بنزیــن معمولــی و 
ســوپر ســه برابــر حــد مجــاز اســت. بــر اســاس اطاعــات شــرکت 
ــرد  ــوای گوگ ــز محت ــج آنالی ــران نتای ــوای ته ــت ه ــرل کیفی کنت
موجــود در نمونه برداری هــای صــورت گرفتــه از ســوخت  بنزیــن 
در تهــران نشــان می دهــد کــه غلظــت گوگــرد در کلیــه نمونه هــا 
- شــامل بنزیــن معمولــی و ســوپر - فراتــر از حــد مجــاز قــرار 
ــتان  ــار و تابس ــی به ــن ط ــوخت بنزی ــن آن در س دارد و میانگی
بــه ترتیــب 190 و 166 بخــش  بــر میلیــون بــود کــه از حــد مجــاز 
ــه در فصــل تابســتان اندکــی کاهــش  ــوده؛ البت ــر ب ــورو 4 فرات ی
در نتایــج مشــاهده می شــود. امــا شــرکت ملــی پاالیــش و 
ــرد  ــام ک ــه ای اع ــران در اطاعی ــی ای ــای نفت ــش فرآورده ه پخ
ــی  ــت در ارزیاب ــا مرجــع صاحــب صاحی ــون، تنه ــا قان ــق ب مطاب
ــازمان  ــر، س ــورد نظ ــتاندارد م ــا اس ــی ب ــرآورده توزیع ــاق ف انطب
ملــی اســتاندارد و یــا نهادهــای مــورد تاییــد آن اســت؛ چگونگــی 
انجــام نمونه گیــری، روش آزمــون و مابقــی جزئیــات مربــوط بــه 
ــن  ــن امــری تخصصــی اســت؛ بنابرای آزمایــش نمونه هــای بنزی
اظهــار نظــر ســایر نهادهــا فاقــد صاحیــت اســت. آخریــن گزارش 
ــن توزیعــی در  ــی اســتاندارد، میانگیــن گوگــرد بنزی ســازمان مل
ــذا  ســطح کانشــهر تهــران را زیــر ppm 50 نشــان مــی دهــد؛ ل
ادعاهــای مطــرح شــده در برخــی رســانه های کشــور نســبت بــه 
میــزان گوگــرد بــاال در هــوای تهــران بــه طــور کامــل رد می شــود.

شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران:

کیفیت کل بنزین توزیعی در 
تهران استاندارد یورو 4 است

خبر
کشف الشه یک قالده خرس 

قهوه ای در دنا
الشــه یــک قــاده خــرس قهــوه ای در ارتفاعــات شهرســتان 

ــزارش  ــه گ ــد. ب ــف ش ــد کش ــه و بویراحم ــای گهگیلوی دن

خبرگــزاری صــدا وســیما مرکــز کهگیلویــه وبویراحمــد، 

رئیــس اداره نظــارت بــر حیــات وحــش محیــط زیســت این 

اســتان گفــت: الشــه یــک قــاه خــرس قهــوه ای در حوالــی باغ هــای کشــاورزی پادنــا توســط 

مأمــوران یــگان حفاظــت محیط زیســت کشــف شــد. محســن پاکبــاز افــزود: الشــه ایــن 

خــرس قهــوه ای مربــوط بــه چنــد روز پیــش بــوده و بــه طــور کامــل متاشــی شــده اســت. 

پاکبــاز 'tj: نزدیــک شــدن خــرس بــه باغ هــا و زمین هــای کشــاورزی مــردم می توانــد یکــی 

از دالیــل عمــده شــکار ایــن گونــه ارزشــمند باشــد.

کشف محموله قاچاق چوب
ــدوآب  ــط زیســت میان رییــس اداره حفاظــت محی
گفــت: یــک محمولــه چــوب قاچــاق از نــوع »بیــد« 
ــن  ــوی ای ــاالب نوروزل ــده ت ــت ش ــه حفاظ در منطق
شهرســتان کشــف و ضبــط شــد. بــه گــزارش ایرنــا، 
ــک  ــه در ی ــاق ک ــوب قاچ ــه چ ــن محمول ــت: ای ــار داش ــی اظه ــا بقال علیرض
دســتگاه وانــت نیســان بارگیــری شــده بــود در جریــان گشــت و کنتــرل شــبانه 
مأمــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت ایــن شهرســتان کشــف و ضبــط شــد. 
وی افــزود: در ایــن ارتبــاط 2 نفــر از عامــان قطــع ایــن درختــان جنگلــی در 
منطقــه حفاظــت شــده تــاالب نوروزلــو دســتگیر شــده و خــودروی حامــل ایــن 

محمولــه نیــز توقیــف شــد.

حیوانات

قاچاق

دستگیری 19 شکارچی متخلف در زیستگاه های گچساران
رئیس اداره حفاظت محیط زیست گچساران گفت: 19 شکارچی متخلف با 19 قبضه ساح شکاری در زیستگاه های 

حیات وحش این شهرستان امسال دستگیر شدند. به گزارش ایرنا، ولی رمضانی افزود: از این تعداد متخلفان 
زیست محیطی الشه 32 تیهو، هشت قطعه کبک، پنج کبوتر صحرایی و هفت قطعه ماهی کشف و ضبط شد.

به گفته وی از این تعداد متخلفان همچنین 19 قبضه ساح شکاری کشف شد.

سنا
 ای

س:
عک

ســازمان ملــل خواســتار آن شــد کــه بــرای مقابلــه بــا تغییــرات 
اقلیمــی از آلودگــی هــوا کاســته شــود. بــه گــزارش ایســنا، 
آمادگــی کشــورها بــرای کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای کــه 
ــک  ــن از ی ــاال رفت ــد ب ــود همانن ــی می ش ــای جهان ــب گرم موج
ــا ایــن وجــود متقاعــد  ســرباالیی، ســخت و نفس گیــر اســت. ب
ســاختن آن هــا بــه پاکســازی هــوا بــرای حفــظ ســامت عمــوم 
ــرات  ــا تغیی ــه ب ــرای مقابل ــد ب ــت و می توان ــان تر اس ــردم آس م
اقلیمــی ســودمند و موثــر باشــد. مقامــات ســازمان ملــل بــر ایــن 
باورنــد کــه تاش هــای بیــن المللــی بــه منظــور کاهــش آلودگــی 
هــوا در رابطــه بــا گازهــای گرمایشــی امیــدوار کننــده بــوده  اســت.

تاش هــای جهانــی بــرای مقابلــه بــا انتشــار گازهــای گلخانــه ای 
ــنبه در  ــل روز دوش ــازمان مل ــی س ــات اقلیم ــت اقدام در نشس
ــاف  ــرد. ائت ــرار می گی ــر ق ــادل نظ ــث و تب ــورد بح ــورک م نیوی
اقلیــم و هــوای پــاک توســط شــش کشــور از ســال 2012 شــکل 
گرفــت و اکنــون بیــش از 100 دولــت عضــو آن هســتند. در بحــث 
کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای و نقــش آن هــا در گرمایــش 
زمیــن بیشــتر روی گاز "کربــن دی اکســید" تمرکــز می شــود 
ــه ای را شــامل  ــای گلخان ــن گاز حــدود دو ســوم از گازه ــرا ای زی
ــد. ــی بمان ــرای هــزاران ســال در جــو باق ــد ب می شــود و می توان

ــه  ــد ب ــای جام ــوب و زباله ه ــیلی، چ ــوخت های فس ــراق س احت
ــی  ــن برخ ــود. همچنی ــر می ش ــه ای منج ــن گاز گلخان ــار ای انتش
فرایندهــای صنعتــی و تغییــر در کاربــری زمیــن از جملــه 
جنگل زدایــی بــه انتشــار هــر چــه بیشــتر گاز کربــن دی اکســید 
منجــر می شــود. بــه گــزارش شــبکه خبــری بی بی ســی، اگرچــه 
محققــان معتقدنــد گازهــای دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه هــوا را 
آلــوده و زمیــن را گــرم می کننــد. کربــن ســیاه و متــان از جملــه 
ایــن آالینده هــای هــوا هســتند کــه 30 تــا 40 درصــد از گرمــای 

جهانــی را بــه همــراه دارنــد.

با هدف مقابله با تغییرات 
اقلیمی مطرح شد:

درخواست سازمان ملل 
برای کاهش آلودگی هوا

جم
ام 

:ج
س

عک

عی
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بع 
اختصاص 480 میلیارد تومان اعتبارمنا

 برای احیای بوم سازگان زاگرس
رئیــس ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
کشــور گفــت: در ســال جــاری 480 میلیــارد 
بوم ســازگان  احیــای  بــرای  اعتبــار  تومــان 
زاگــرس از محــل صنــدوق توســعه ملــی تخصیــص یافتــه 
اســت. بــه گــزارش ایرنــا، خلیــل آقایــی در ســیزدهمین 
جلســه بوم ســازگان زاگــرس افــزود: در ســال جــاری 480 
ــل  ــرس از مح ــازگان زاگ ــای بوم س ــرای احی ــان ب ــارد توم میلی
ــا  ــار تخصیــص داده شــده اســت ت صنــدوق توســعه ملــی اعتب
بــا اقدامــات بهداشــتی، پرورشــی، بــذرکاری، بذرگیــری و نهــال 
ــد. وی در  ــک کن ــا کم ــن جنگل ه ــعه ای ــا و توس ــه احی کاری ب
ــکیل  ــار تش ــا در کن ــت: م ــار داش ــش اظه ــت های ــه صحب ادام
ــی،  ــی و زاگرس ــای هیرکان ــتاد جنگل ه ــزداری و س ــتاد آبخی س
ســتاد مرتــع و بیابــان را هــم تشــکیل خواهیــم داد تــا بــه طــور 
جــدی بــه همــه مســایل و مشــکات منابــع طبیعــی پرداختــه 
ــرد:  ــه خاطرنشــان ک ــا در ادام ــازمان جنگل ه ــس س شــود. رئی
ــب  ــزداری در اغل ــی و آبخی ــع طبیع ــای مناب ــی طرح ه اثربخش

اســتان ها در یکــی دو ســال اخیــر آشــکار شــده اســت و اکنــون 
اســتانداران بدنبــال تزریــق بودجــه بــه منابــع طبیعــی هســتند 
تــا اقدامــات تاثیرگــذار از ســوی منابع طبیعــی اســتمرار داشــته 
ــتان  ــه اس ــه ب ــاورزی در ادام ــاد کش ــر جه ــاون وزی ــد. مع باش
ایــام اشــاره داشــت کــه اقدامــات آبخیــزداری در »دره ارغــوان« 
ســبب شــد تــا شــهر ایــام از خســارات ســیل در امــان بمانــد و 
ایــن بــاور و یکســری عوامــل دیگــر دســت بــه دســت هــم داد 
ــان  ــارد توم ــاری 5 میلی ــن اســتان در ســال ج ــا اســتاندار ای ت
ــع  ــا و مرات ــق جنگل ه ــای حری ــگیری و اطف ــرای پیش ــار ب اعتب
ــع و  ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س ــد. رئی ــاص ده ــام اختص ای
آبخیــزداری کشــور در ســیزدهمین جلســه بــوم ســازگان زاگــرس 
ــرس  ــای زاگ ــازی جنگل ه ــعه و غنی س ــر توس ــر ب ــار دیگ یکب
ــای  ــظ ذخیره گاه ه ــذر و حف ــال و ب ــت نه ــتفاده از کاش ــا اس ب
ــری از  ــتفاده و بهره گی ــا اس ــزود: ب ــرد و اف ــد ک ــی تاکی جنگل
ــرای  ــش ب ــش از پی ــه بی ــاده 29 زمین ــد ب م ــای بن ظرفیت ه

ــم شــد. ــی فراه ــع طبیع ــردم در مناب مشــارکت م

زی
سو

ش 
عملیات داوطلبانه برای مهار آتش سوزی های آت

طبیعی در اندونزی
گروهــی از داوطلبــان هــر روز پــس از طلــوع 
ــوزی های  ــار آتش س ــرای مه ــاش ب ــاب در ت آفت
ــن  ــه بدتری ــزی ک ــو"ی اندون ــره "بورنئ ــی جزی طبیع
آتش ســوزی های ســال های اخیــر جنگل هــا محســوب 
می شــود، گردهــم می آینــد. بــه گــزارش ایســنا، ایــن در حالــی 
ــایلی  ــه وس ــز ب ــا مجه ــب تنه ــانان داوطل ــه آتش نش ــت ک اس
از استنشــاق دود  بــرای جلوگیــری  موقــت و ماســک هایی 
بــوده و بــا کمتریــن امکانــات در عملیــات اطفــای حریــق 
آتش ســوزی های طبیعــی شــرکت دارنــد. بــه گفتــه یــک 
ــای  ــن لباس ه ــی تامی ــروه توانای ــن گ ــر، ای ــی ناظ افســر نظام
ــس،  ــش، پلی ــار ارت ــان در کن ــن داوطلب ــدارد. ای ــق را ن ضدحری
ــح  ــد "صل ــی مانن ــا و نهادهــای غیردولت ــا بای ــه ب ــس مقابل آژان
ــرکت  ــا ش ــق جنگل ه ــای حری ــه اطف ــات روزان ــبز" در عملی س
ایــن  از  بــاد، دودهــای خفه کننــده  ناشــی  می کننــد. وزش 
ــوماترا"ی  ــره "س ــو" و جزی ــر "بورنئ ــه سراس ــوزی ها را ب آتش س
ــزی و  ــه مال ــن کشــورهای همســایه از جمل ــزی و هم چنی اندون

ســنگاپور فرســتاده اســت. بــا تشــدید دوره خشکســالی ســاالنه 
بــه دلیــل الگــوی آب و هوایــی "اِل نینــو"، آتش ســوزی های 
ــادی  ــال 2015 می ــده س ــوزی های ویران کنن ــال از آتش س امس
نیــز بیشــتر شــده اســت. طبــق اعــام آژانــس مقابلــه بــا بایــای 
ــزی، ایــن کشــور بیــش از 29 هــزار نفــر نظامــی، پلیــس  اندون
و کارکنــان ایــن آژانــس را بــه همــراه 34 بالگــرد بــرای مقابلــه 
بــا آتش ســوزی ها اعــزام کــرده اســت. یکــی از داوطلبانــی 
کــه بــه مــدت دو مــاه در عملیات هــای اطفــای حریــق شــرکت 
داشــته اعــام کــرده  کــه روزانــه مبلــغ هفــت دالر بــرای شــرکت 
ــش  ــت. نق ــرده اس ــت می ک ــتمزد دریاف ــات دس ــن عملی در ای
داوطلبــان شــامل آمــوزش ســاکنان در مــورد راه هــای اجتنــاب 
از "روش پاکســازی از طریــق حریــِق زمین هــای زراعــی" اســت 
کــه عمومــا عامــل ایــن آتش ســوزی ها شــناخته می شــود. 
منطقــه درگیــر حریــق در اســتان "کالیمانتــان مرکــزی" اندونــزی 
ــتاهای آن در  ــم روس ــدود یک پنج ــکنه دارد و ح ــزار س 126 ه

آســیب پذیرند. برابــر آتش ســوزی 

رهاسازی سه پرنده شکاری
تــکاب  محیط زیســت  حفاظــت  اداره  رییــس   
گفــت: 3 ُبهلــه پرنــده »ســارگپه« پــس از بهبــودی 
شهرســتان  ایــن  محیط بانــان  توســط  تیمــار  و 
ــا،  ــزارش ایرن ــه گ ــتند. ب ــت بازگش ــه دامان طبیع ب
ــل در  ــاه قب ــک م ــکاری ی ــدگان ش ــن پرن ــزود: ای ــان اف ــا صادقی محمدرض
ــرواز  ــه پ ــادر ب ــده و ق ــت  ش ــار مصدومی ــکاب دچ ــی ت ــتگاه های طبیع زیس
ــتداران  ــط دوس ــه توس ــی ک ــارگپه های زخم ــن س ــرد: ای ــان ک ــد. وی بی نبودن
ــد در  ــل داده  شــده بودن ــان تحوی ــه محیط بان ــه و ب محیط زیســت نجــات  یافت
اداره محیــط  زیســت تــکاب مــورد مــداوا و تغذیــه قــرار گرفتنــد. وی افــزود: 
پرنــدگان شــکاری پــس از یــک مــاه تیمــار و تغذیــه مناســب و کســب توانایــی 

ــدند. ــازی ش ــی رهاس ــتگاه های طبیع ــی از زیس ــرواز در یک پ

پرندگان
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 اطالع
 رسانی

مدیریـت شـعب بانک کشـاورزی اسـتان کرمان در نظـر دارد اماک و امـوال مازاد 

بـر نیـاز خـود را بـه شـرح ذیـل از طریـق مزایـده عمومـی بـا شـرایط موجـود بـه 

فروش برسـاند . 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر، بازدید از ملک ، دریافت اسناد 

مزایـده ، تسـلیم پیشـنهادات خود از تاریخ انتشـار آگهـی مزایـده)1398/06/31( 

تـا پایـان وقت اداری یک شـنبه)1398/07/14(همه روزه بـه غیر از ایام تعطیل از 

سـاعت 8 صبـح لغایـت 14 بعـداز ظهر به نشـانی کرمـان – خیابان سـپه – جنب 

شـهرداری– مدیریـت بانک کشـاورزی – واحـد حقوقی مدیریـت مراجعه نمایند 

. پاکت های پیشـنهادی ارائه شـده روز چهارشـنبه)1398/07/17( رأس سـاعت8 

صبـح در محـل مدیریـت بانک واقع در خیابان سـپه در حضور اعضای کمیسـیون 

معامـات مفتوح و قرائت خواهد شـد . 

توضیحات و شرایط : 

1- جهـت دریافـت اسـناد و اوراق مزایـده ، ارائه فیش واریزی به مبلـغ 200000 لاير 

به شـماره حسـاب 603124954 بانک کشـاورزی الزامی است .

2- مبلـغ سـپرده شـرکت در مزایـده معـادل 5 درصـد مبلـغ پایـه مزایـده مندرج 

در آگهـی مـی باشـد کـه طبـق مندرجـات اسـناد مزایده مـی بایسـت اقدام گـردد . 

3- بازدیـد از امـاک و مطالعـه مـدارک و سـوابق قبـل از شـرکت در مزایـده برای 

تمامـی شـرکت کننـدگان در مزایده ضروری اسـت . 

4- کلیـه امـاک عرضـه شـده بـا وضعیـت موجـود بـه فـروش مـی رسـند و در 

صـورت داشـتن متصـرف تخلیـه بـه عهـده خریدار مـی باشـد و درصـورت نیاز به 

اصاحـات ثبتـی اعـم از ادغـام ،تفکیـک ،افراز ،تجمیع ،دریافت سـند ششـدانگ 

،رفـع مغایـرت و غیـره و طـی کلیه مراحل ان بـه عهده و هزینه خریدار می باشـد 

و بانـک هیـچ گونـه هزینـه ای ار ایـن بابت پرادخت نمـی نماید و بانـک  هرگونه 

مسـئولیتی را از خـود سـلب و اسـقاط می نماید 

5- اولویـت بـا فـروش نقـدی مـی باشـد . پیشـنهادهای  غیر نقدی بـا پرداخت 

حداقـل 20 درصـد نقـد و مابقی به صورت اقسـاط ) با سـود بانکی ( قابل بررسـی 

اسـت درصـد پرداخـت نقدی و مـدت بازپرداخت الباقی ثمن ) حداکثـر 60 ماه ( 

بایسـتی در برگـه پیشـنهادات قیمت به صورت شـفاف اعـام گردد . 

6- شـرکت کننـدگان درمزایـده می بایسـت اسـناد مزایـده وپیشـنهادهای خود را 

درپاکتهـای جداگانـه در بسـته والک ومهر شـده به شـرح ذیل بـه مدیریت بانک 

کشـاورزی ارائـه نمایند .

7-  6-1-پاکت "الف" حاوی گواهی مبلغ شرکت درمزایده )5درصد(

6-2-پاکت "ب" شـامل فرمهای شـماره یک وسـه-کپی شناسـنامه و کپی کارت 

ملی 

6-3-پاکت "ج" شامل فرم شماره دو)پیشنهاد قیمت (

8- بانک در رد یک یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است . 

9- پیشـنهاد دهنـده مکلـف اسـت معـادل مبلـغ سـپرده ، تضمین هـای معتبر 

تسـلیم یا مبلغ مذکور به حسـاب شـماره 603124954 نزد بانک کشـاورزی و یا 

چـک تضمینـی در وجه بانک کشـاورزی تهیه و حسـب مورد ضمانتنامه یا رسـید 

واریـز وجـه یا چک بانکی را ضمیمه پیشـنهاد به بانک ارائه نماید و پیشـنهادهای 

فاقـد سـپرده ، سـپرده هـای مخدوش ، سـپرده های کمتر از میـزان مقرر و چک 

شـخصی و نظایـر آن ترتیـب اثر داده نخواهد شـد . 

10-  به پیشـنهادهای فاقد امضاء ، مشـروط و مخدوش و پیشـنهادهایی که پس 

از انقضـاء مـدت مقرر در فراخوان ارائه شـود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شـد . 

11- سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج خواهد شد . 

12- آخرین مهلت شـرکت در مزایده و تحویل پاکتهای پیشـنهاد قیمت تا پایان 

وقت اداری روز  یکشـنبه)1398/07/14( می باشد.

شرایط پرداختتوضیحاتقیمت  پایه )ریال(مارکتعدادتراکم جنس و پرزاندازهشعبه  محل بازدید ردیف 

هرتخته10100000ارم5002شانه اکرولیک12متریبانک کشاورزی شعبه راور1
درصورت تمایل متقاضی به خرید هرتعداد فرش 5%مبلغ پایه جهت سپرده 

شرکت درمزایده بابت هرتخته فرش واریز گردد
نقدی

3500000الماس کویر5001شانه-درجه124متریبانک کشاورزی شعبه راور2
درصورت تمایل متقاضی به خرید هرتعداد فرش 5%مبلغ پایه جهت سپرده 

شرکت درمزایده بابت هرتخته فرش واریز گردد
نقدی

9000000الماس کویریزد5001شانه-اکرولیک9متریبانک کشاورزی شعبه راور3
درصورت تمایل متقاضی به خرید هرتعداد فرش 5%مبلغ پایه جهت سپرده 

شرکت درمزایده بابت هرتخته فرش واریز گردد
نقدی

10100000الماس کویر5001شانه-اکرولیک12متریبانک کشاورزی شعبه راور4
درصورت تمایل متقاضی به خرید هرتعداد فرش 5%مبلغ پایه جهت سپرده 

شرکت درمزایده بابت هرتخته فرش واریز گردد
نقدی

8700000الماس کویر یزد5001شانه-درجه122متریبانک کشاورزی شعبه راور5
درصورت تمایل متقاضی به خرید هرتعداد فرش 5%مبلغ پایه جهت سپرده 

شرکت درمزایده بابت هرتخته فرش واریز گردد
نقدی

8700000الماس کویریزد5001شانه -درجه122متریبانک کشاورزی شعبه راور6
درصورت تمایل متقاضی به خرید هرتعداد فرش 5%مبلغ پایه جهت سپرده 

شرکت درمزایده بابت هرتخته فرش واریز گردد
نقدی

عرصه كاربري نوع ملكپالك ثبتيآدرس ملكرديف
متر مربع

اعيان 
شرایط پرداختتوضيحاتقيمت پايه به لايرقدرالسهم متر مربع

1

ماهان -بعداز پلیس راه ،ضلع 
غربی جاده ماهان-بم شهرک 
صنعتی -بلوار صنعت انتهای 

جنوبی بلوار سرمایه

30فرعی از170 
اصلی

متصرف دارد29760250000ششدانگ120053894کارخانهساختمان

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

2
کرمان -خیابان جهاد 

کوچه17منزل هفتم سمت چپ 
کدپستی7619839555

پاک1736فرعی 
از2788 اصلی

338ششدانگ 255مسکونیساختمان
54/80 سهم 
مشاع از96سهم

متصرف دارد6289441670

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

3
زرند-خانوک  ابتدای ورودی  

روبروی پمپ گاز 
پاک2فرعی 
از18835 اصلی

13041450000ششدانگ225909223مرغداریزمین
متصرف دارد-امتیاز اب 
-برق 3فاز 100کیلو وات 

با ترانس 

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

4
رابر-خیابان امام )ره(،کوچه 

محضر قدیم 
پاک3612فرعی 

از12 اصلی
نقدیمتصرف دارد1668800000ششدانگ299/50150مسکونیساختمان

5
رابر-خیابان ایت اله خامنه 
ای کوچه شماره1 کدپستی 

7856113861

پاک3279فرعی 
از12 اصلی 

نقدیمتصرف دارد1752038000ششدانگ337/29180مسکونیساختمان

6
زرند-خیابان شهدای محمداباد 
کوچه شماره 1 فرعی دوم سمت 

چپ کدپستی7761947786

پاک719 فرعی 
از2368 اصلی 

متصرف دارد3551500000شش دانگ325416مسکونیساختمان

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

7
بم-نرماشیر- روستای فردوسیه 

انتهای خیابان شهدا
پاک295فرعی 
از4219 اصلی 

متصرف دارد680000000شش دانگ97265مسکونیساختمان

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

8
کرمان-بلوار فارابی بین کوچه 3و5 

جنب ساختمان فارابی 
پاک 2421 فرعی 

از5 اصلی 
69/3069/30 شش دانگتجاری ساختمان

22/873سهم 
مشاع از96سهم 

نقدیمتصرف دارد1486000000

9
کرمان -خیابان امام خمینی بعد 
از کوچه شماره6-قطعه دوم سمت 

راست )جنب خرازی عسکری(

پاک7فرعی از392 
اصلی 

259/50شش دانگ77تجاری ساختمان
60/66 سهم 

مشاع از96سهم
5148833438

پس از رعایت برهای 
اصاحی عرصه 
50/45مترمربع 
-متصرف دارد

نقدی

10
شهربابک-محله هاوشک 
کوچه شهید فاقعی 6-کد 

پستی7751646156

پاک2فرعی 
از4357 اصلی

206ششدانگ50/437مسکونیساختمان
2/76سهم 

مشاع از6سهم 
متصرف دارد1206948000

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

 25300شش دانگکشاورزیزمینپاک214 اصلیبافت - روستای طیطوئیه11

هفده وسه 
هشتم 

سهم مشاع 
ازنودوشش 

سهم 

675000000

حق آب 17ساعت 
و4 دقیقه درگردش 

شش شبانه روز-ملک 
تخلیه است

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

12
سیرجان زیدآباد خیابان شهید 
بهشتی کوچه3جنب مدرسه 

راهنمایی مریم

پاک14فرعی از197 
اصلی

390شش دانگ577مسکونیساختمان
62سهم مشاع 

از96سهم
3100000000

55/80متر عقب نشینی 
در طرح معبر-متصرف 

دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

13
بردسیر 5کیلومتری جاده آسفالته 

بردسیر -باغ بزم-اراضی ایزدیه
کشاورزیزمینپاک 4272 اصلی

شش دانگ 50 
هکتار

 
نیم سهم مشاع 

از96سهم
متصرف دارد162000000

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

14
کرمان خیابان طالقانی 

کوچه11شمالی 1 پاک356
210شش دانگ5/282مسکونیساختمانپاک310 اصلی

57سهم مشاع 
از96 سهم

متصرف دارد2718187500

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

15
سیرجان -انتهای خیابان 

ابن سینا سمت راست جنب 
سوپرمارکت سام 

پاک371فرعی 
از334 اصلی

ساختمان
تجاری 
-مسکونی

467/5ششدانگ6/405
10سهم مشاع 

از96سهم
نقدیمتصرف دارد1205292000

 ششدانگ1400000کشاورزیزمینپاک 4616 اصلیفهرج -روستای  دهنو  انصاری16
131سهم مشاع 

از960سهم
7214202000

متصرف دارد-درختان 
خرمای مثمر

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

17
بافت -بلوار شهید باهنر نبش 

کوچه شماره16
پاک10فرعی 
از753 اصلی

245ششدانگ 374مسکونیساختمان
81/31 سهم 
مشاع از96سهم

متصرف دارد2606663083

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

18
بافت - بلوار طالقانی غربی 

-نرسیده به کمیته امداد خمینی
ساختمانپاک2611 اصلی 

تجاری 
-مسکونی

1276ششدانگ5/521
64/43 سهم 
مشاع از96سهم

19140081071

متصرف دارد-پس از 
رعایت برهای اصاحی 

عرصه 52/338 
مترمربع --شامل 
زیرزمین -همکف 
تجاری -نیم طبقه 
تجاری -طبقه اول 

3واحد اپارتمان -طبقه 
دوم3 واحد اپارتمان

نقدی

19
کرمان -خیابان 20متری نادرکوچه 

شماره 7 پاک73
پاک717فرعی 

از6 اصلی
330ششدانگ350مسکونیساختمان

8845سهم 
مشاع 

از9600سهم 
19716979166

متصرف دارد- یک 
واحد همکف و یک 

واحد طبقه اول 
نقدی

20
سیرجان -مکی اباد بلوار حمزه 

سیدشهدا 5  کوچه شهید 
شاهبداغی پاک23

140ششدانگ7/358مسکونیساختمانپاک5292 اصلی 
47سهم 
از96سهم

نقدیمتصرف دارد1105616250

21
شهرک صنعتی سعدی -بلوار 
صنعت خیابان صنعت 2-نبش 

خیابان توسعه 1

پاک98فرعی 
از242 اصلی

1970ششدانگ4000کارخانهساختمان
68سهم 
از96سهم

متصرف دارد15967947708

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

22
سیرجان بلوار دکتر صادقی کوچه 
شماره4 نبش تقاطع اول طبقه 

دوم واحد جنوبی

پاک6فرعی از509  
اصلی

نقدیمتصرف دارد950000000ششدانگ5050مسکونیاپارتمان

23
بردسیر  -12 کیلومتری جاده 
بردسیر -سیرجان روستای 

ده بیرم

پاک17فرعی 
از5688 اصلی

 ششدانگ28هکتارکشاورزیزمین
4سهم مشاع 
از96 سهم 

متصرف دارد800000000

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

24

کرمان-بزرگراه امام خمینی-جنب 
دانشگاه باهنر محله صنعتی 

خیابان شماره12 انتهای خیابان 
سمت چپ درب اخر 

پاک9997فرعی 
از3968 اصلی

748ششدانگ 945کارگاهساختمان
81سهم مشاع 

از96سهم
متصرف دارد8806218750

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

25
انار -شرق جاده انار رفسنجان-

محمداباد ساقی
پاک448فرعی 

از6033 اصلی
1274850000ششدانگ 85485کشاورزیزمین

متصرف دارد-سهم 
اب یک سهم از 6سهم 

از112سهم میباشد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

26
رفسنجان بلوار ایت هللا سعیدی 

نبش خیابان 16 متری
پاک 258فرعی 

از1915 اصلی 
1384/09ششدانگ 40/1947تاالرساختمان

90/059 سهم 
مشاع از96سهم 

نقدیمتصرف دارد36117411460

عرصه كاربري نوع ملكپالك ثبتيآدرس ملكرديف
متر مربع

اعيان 
شرایط پرداختتوضيحاتقيمت پايه به لايرقدرالسهم متر مربع

27
زرند-کیلومتر15 جاده کرمان 
زرند-مزرعه شاه اباد درمنطقه 

حوزدق
 20هکتارکشاورزیزمینپاک457 اصلی

8سهم مشاع 
از96سهم

متصرف دارد14400000000

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

28
منطقه رباط کرمان-مزرعه 

توکل اباد
 12هکتارکشاورزیزمینپاک23 اصلی

6سهم مشاع 
از96سهم

متصرف دارد5760000000

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

29
کرمان -میدان ازادی -پاساژازادی 

طبقه اول ،ضلع شمال 
غربی،واحد14

پاک5678فرعی 
از6 اصلی

نقدیمتصرف دارد11295000000ششدانگ72/3072/30تجاریساختمان

30
کرمان -میدان ازادی -پاساژازادی 

طبقه اول ،ضلع شمالی واحد12
پاک5680فرعی 

از6 اصلی
10591000000ششدانگ62/362/3تجاریساختمان

متصرف دارد-پارکینگ 
مجزا 5/12مترمربع

نقدی

31
کرمان -میدان ازادی -پاساژ 
ازادی ،طبقه اول ضلع غربی 

واحد15

پاک5697فرعی 
از6 اصلی

13928400000ششدانگ87/687/6تجاریساختمان
متصرف دارد-پارکینگ 

مجزا 5/12مترمربع
نقدی

32
کرمان -میدان ازادی -پاساژ 
ازادی ،طبقه اول ضلع غربی 

واحد17

پاک5695فرعی 
از6 اصلی

نقدیمتصرف دارد9450000000ششدانگ61/561/5تجاریساختمان

33
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک44فرعی 
از498 اصلی

40476080000ششدانگ12799/083273سایرزمین

ساختمان ورزشی-
2ساختمان یک 
طبقه-4ساختمان 

دو طبقه-ساختمان 
نگهبانی-12عدد آالچیق 

-متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

34
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک 189فرعی 
از498 اصلی

1112436000ششدانگ84/8184/81مسکونیآپارتمان
پیشرفت65درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

35
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک2فرعی از498 
اصلی

29753760000ششدانگ 15903/37سایرزمین

ساختمان اسکلت 
فلزی 2طبقه نیمه 

کاره-ساختمان رستوران 
وآشپزخانه-16عدد 
آالچیق-متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

36
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک49فرعی 
از498 اصلی 

آپارتمان 
دوبلکس

2220000000ششدانگ383/82133مسکونی
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

37
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک50فرعی 
از498 اصلی

آپارتمان 
دوبلکس

2240000000ششدانگ391/92133مسکونی
پیشرفت 90درصد 

-متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

38
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک51فرعی 
از498 اصلی

آپارتمان 
دوبلکس

2240000000ششدانگ391/02133مسکونی
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

39
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک52فرعی 
از498 اصلی

آپارتمان 
دوبلکس

2240000000ششدانگ391/21133مسکونی
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

40
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک53فرعی 
از498اصلی

آپارتمان 
دوبلکس

2242000000ششدانگ393/47133مسکونی
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

41
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک54فرعی 
از498 اصلی

آپارتمان 
دوبلکس

2241000000ششدانگ392/75133مسکونی
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

42
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک55فرعی 
از498 اصلی

آپارتمان 
دوبلکس

2239000000ششدانگ390/42133مسکونی
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

43
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک197فرعی 
از498 اصلی

1898600000ششدانگ189/86189/86مسکونیآپارتمان
پیشرفت65درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

44
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک58فرعی 
از498 اصلی

1680000000ششدانگ320/2792مسکونیساختمان
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

45
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک59فرعی 
از498 اصلی

1700000000ششدانگ336/4492مسکونیساختمان
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

46
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک60فرعی 
از498 اصلی

1700000000ششدانگ336/1292مسکونیساختمان
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

47
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک61فرعی 
از498 اصلی

1700000000ششدانگ336/4192مسکونیساختمان
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

48
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک62فرعی 
از498اصلی

1695000000ششدانگ332/2592مسکونیساختمان
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

49
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک63فرعی 
از498اصلی

1695000000ششدانگ330/1992مسکونیساختمان
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

50
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک64فرعی 
از498 اصلی

1694000000ششدانگ329/3692مسکونیساختمان
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

51
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک65فرعی 
از498 اصلی

1693000000ششدانگ328/8592مسکونیساختمان
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

52
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک66فرعی 
از498 اصلی

1696000000ششدانگ333/5992مسکونیساختمان
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

53
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک67فرعی 
از498 اصلی

1692000000ششدانگ327/8692مسکونیساختمان
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

54
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک68فرعی 
از498 اصلی

1682000000ششدانگ321/2992مسکونیساختمان
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

55
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک69فرعی 
از498 اصلی

1681000000ششدانگ320/5292مسکونیساختمان
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

56
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک70فرعی 
از498 اصلی

1685000000ششدانگ323/0692مسکونیساختمان
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

57
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک71فرعی 
از498 اصلی

1681000000ششدانگ319/0592مسکونیساختمان
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

58
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک72فرعی 
از498 اصلی

1683000000ششدانگ321/9592مسکونیساختمان
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

59
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک73فرعی 
از498 اصلی

1681000000ششدانگ319/6592مسکونیساختمان
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

60
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک74فرعی 
از498 اصلی

1681000000ششدانگ319/392مسکونیساختمان
پیشرفت90درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

آگهی مزایده امالک  واموال مازاد بانک کشاورزی

ادامه در صفحه 7
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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  اطالع4
 رسانی

عرصه كاربري نوع ملكپالك ثبتيآدرس ملكرديف
متر مربع

اعيان 
شرایط پرداختتوضيحاتقيمت پايه به لايرقدرالسهم متر مربع

61
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک78فرعی 
از498 اصلی

958620000ششدانگ73/7473/74مسکونیاپارتمان
پیشرفت80درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

62
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک79فرعی 
از498 اصلی

962000000ششدانگ7474مسکونیاپارتمان
پیشرفت80درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

63
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک 80فرعی 
از498 اصلی

1034020000ششدانگ79/5479/54مسکونیاپارتمان
پیشرفت80درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

64
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک81فرعی 
از498 اصلی

1051180000ششدانگ80/8680/86مسکونیاپارتمان
پیشرفت80درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

65
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک82فرعی 
از498 اصلی

1050400000ششدانگ80/880/8مسکونیاپارتمان
پیشرفت80درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

66
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک83فرعی 
از498 اصلی

1032980000ششدانگ79/4679/46مسکونیاپارتمان
پیشرفت80درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

67
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک95فرعی 
از498 اصلی

970052000ششدانگ78/2378/23مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

68
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک96فرعی 
از498 اصلی

973276000ششدانگ78/4978/49مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

69
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک97فرعی 
از498

986296000ششدانگ79/5479/54مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

70
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک98فرعی 
از498اصلی

1002664000ششدانگ80/8680/86مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

71
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک99فرعی 
از498 اصلی

1001920000ششدانگ80/880/8مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

72
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک100فرعی 
از498 اصلی

985304000ششدانگ79/4679/46مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

73
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک115فرعی 
از498 اصلی

970052000ششدانگ78/2378/23مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

74
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک116فرعی 
از498 اصلی

973276000ششدانگ78/4978/49مسکونیاپارتمان
پیشرفت85درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

75
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک117فرعی 
از498 اصلی

986296000ششدانگ79/5479/54مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

76
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک118فرعی 
از498 اصلی

1002664000ششدانگ80/8680/86مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

77
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک119فرعی 
از498 اصلی

1001920000ششدانگ80/880/8مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

78
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک120فرعی 
از498 اصلی

985304000ششدانگ79/4679/46مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

79
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک135فرعی 
از498اصلی

970052000ششدانگ78/2378/23مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

عرصه كاربري نوع ملكپالك ثبتيآدرس ملكرديف
متر مربع

اعيان 
شرایط پرداختتوضيحاتقيمت پايه به لايرقدرالسهم متر مربع

80
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک136فرعی 
از498 اصلی

973276000ششدانگ78/4978/49مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

81
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک137فرعی 
از498 اصلی

986296000ششدانگ79/5479/54مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

82
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک138فرعی 
از498اصلی

1002664000ششدانگ80/8680/86مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

83
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک139فرعی 
از498 اصلی

1001920000ششدانگ80/880/8مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

84
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک140فرعی 
از498 اصلی

985304000ششدانگ79/4679/46مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

85
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک155فرعی 
از498 اصلی

970052000ششدانگ78/2378/23مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

86
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک156فرعی 
از498 اصلی

973276000ششدانگ78/4978/49مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

87
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک157فرعی 
از498 اصلی

986296000ششدانگ79/5479/54مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

88
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک158فرعی 
از498 اصلی

1002664000ششدانگ80/8680/86مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

89
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک159فرعی 
از498 اصلی

1001920000ششدانگ80/880/8مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

90
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک160فرعی 
از498اصلی

985304000ششدانگ79/4679/46مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

91
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک175فرعی 
از498 اصلی

970052000ششدانگ78/2378/23مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

92
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک176فرعی 
از498 اصلی

973276000ششدانگ78/4978/49مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

93
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک177فرعی 
از498 اصلی

986296000ششدانگ79/5479/54مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

94
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک178فرعی 
از498 اصلی

1002664000ششدانگ80/8680/86مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

95
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک179فرعی 
از498 اصلی

1001920000ششدانگ80/880/8مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

96
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک180فرعی 
از498 اصلی

985304000ششدانگ79/4679/46مسکونیاپارتمان
پیشرفت75درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

97
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک195فرعی از 
498 اصلی

2244832000ششدانگ190/24190/24مسکونیاپارتمان
پیشرفت 70درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

98
کرمان انتهای جاده کوهپایه 
روبروی پمپ بنزین -پروژه 

دهکده ماندگار

پاک196فرعی 
از498 اصلی

2248372000ششدانگ190/54190/54مسکونیاپارتمان
پیشرفت70درصد-

متصرف دارد

اولویت باپرداخت نقدی -پیشنهاد غیرنقدی با حداقل 
20درصدقیمت پیشنهادی وبا سود بانکی )براساس نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار(  حداکثر به مدت5سال 
درقالب عقد اجاره به شرط تملیک قابل بررسی است

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کرمان 

تاســیس موسســه غیــر تجــاری هیــات تیراندازی شهرســتان 
ــه  ــت 185 ب ــه شــماره ثب ــخ  1398/06/17ب تاکســتان درتاری
شناســه ملــی 14008606769 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیل 
گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم 
آگهــی میگــردد. 1.موضــوع :1.تعمیــم و گســترش رشــته یــا 
رشــته هــای ورزشــی تحــت پوشــش در ســطح شهرســتان 
از طریــق بــه کارگیــری مربیــان و کشــف، جــذب و پــرورش 
و  توجیهــی  آموزشــی،  کاســهای  اســتعدادها2.برگزاری 
تکمیلــی در رده هــای ســنی مختلــف بــا اخــذ مجــوز از 
فدراســیون و هماهنگــی بــا هیــات تیرانــدازی اســتان قزویــن 
و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن 3.برگــزاری 
مســابقات اســتانی در رده هــای مختلــف ســنی بــا توجــه بــه 
ضوابــط و رعایــت تقویــم فدراســیون و بــا هماهنگــی هیــات 
اســتان و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن 4.انتخاب، 
ــزام  ــودن و اع ــاده نم ــت آم ــی الزم جه ــی و پیــش بین معرف
ــابقات5. ــه مس ــتان ب ــی شهرس ــای ورزش ــم ه ــراد و تی اف
ــاغ شــده از ســوی  ــه هــای اب ــن نام ــررات و آیی اجــرای مق
فدراســیون در ســطح شهرســتان و نظــارت بــر نحــوه فعالیــت 
هــای هیئــت هــای شــهرها و بخــش هــای مســتقل تابعــه6.
اعــزام داوران و مربیــان اســتان بــه کاس هــای ارتقــا درجــه 
آموزشــی و توجیهــی بــا هماهنگــی هیــات اســتان و اداره کل 

ورزش و جوانــان اســتان قزوین7.کوشــش در بهــره گیــری از 
ــه مــردم جهــت پیشــبرد رشــته یــا رشــته  خدمــات داوطلبان
هــای ورزشــی تحــت پوشــش و ترغیــب و حمایــت آنــان در 
ــا  حــدود قوانیــن و مقررات8.ایجــاد ارتباطــی و هماهنگــی ب
موسســات دولتــی و غیردولتــی کــه در رشــته یــا رشــته هــای 
ورزشــی تحــت پوشــش در ســطح اســتان فعالیــت دارنــد9.
ــا توجــه  تهیــه و تنظیــم برنامــه وتقویــم ورزشــی ســالیانه ب
بــه تقویــم ورزشــی فدراســیون بــا همــکاری هیــات اســتان و 
هیئــت هــای شهرســتان هــا، شــهرها و بخــش هــای مســتقل 
تابعــه و بــا هماهنگــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان 
ــاس  ــر اس ــاز ب ــورد نی ــای م ــه ه ــکیل کمیت ــن 10.تش قزوی
ضوابــط فدراســیون 11.کمــک مالــی، فنــی، پشــتیبانی و 
ــه  ــهای تابع ــاو بخش ــهر ه ــای ش ــت ه ــه هیئ ــی ب تجهیزات
ــان  ــتان و اداره کل ورزش و جوان ــات اس ــی هی ــا هماهنگ ب
ــت  ــه فعالی ــزارش کلی ــال گ ــه و ارس ــن 12.تهی ــتان قزوی اس
ــیون  ــتان و فدراس ــات اس ــه هی ــتان ب ــطح شهرس ــا در س ه
مربوطــه و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن باســتناد 
مجــوز شــماره 214961064 مــورخ 26 اردیبهشــت 96 صــادره 
ــوع  ــت موض ــتان قزوین)ثب ــان اس از اداره کل ورزش و جوان
ــت  ــه فعالی ــدور پروان ــذ و ص ــه اخ ــه منزل ــور ب ــت مذک فعالی
نمــی باشــد(. 2. مــدت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود 

ــن ، شهرســتان تاکســتان ،  ــی : اســتان قزوی ــز اصل 3. مرک
ــی ،  ــا م خمین ــه ام ــزی ، شــهر تاکســتان، محل بخــش مرک
ــوار بهشــتی ، پــاک 0 ، طبقــه  ــی ، بل ــان محــرم رحمان خیاب
همکــف کدپســتی 3481715875 4. اســامی و میــزان ســهم 
الشــرکه شــرکا :فاقــد ســرمایه مــی باشــد. 5. اولیــن مدیــران 
: 5-1 خانــم کاملیــا رحمانــی بــه شــماره ملــی 4391412357 
ــم  ــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل 5-2 خان ب
نیلوفــر عبداللهــی بــه شــماره ملــی 4310873431 بــه ســمت 
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره 5-3 آقــای محمــد طاهرخانــی 
ــره (  ــات مدی ــی 4391797951 )خــارج از هی ــه شــماره مل ب
بــه ســمت دبیــر 5-4 آقــای منصــور رحمانــی بــه شــماره ملــی 
4390159089)خــارج از هیــات مدیــره ( بــه ســمت خزانــه دار 
ــدگان حــق  ــد. 6. دارن ــرای مــدت 4 ســال انتخــاب گردیدن ب
امضــا :کلیــه اوراق واســناد رســمی وبهــادار وبانکــی وتعهــدآور 
شــرکت ازقبیــل: چــک، ســفته، بــروات وقراردادهــا بــه امضــاء 
ــرکت  ــا مهرش ــراه ب ــه دار هم ــره وخزان ــات مدی ــس هی رئی
ونامــه هــای عــادی واداری بــه امضــاء رئیــس هیــات و یــا 
ــر مــی باشــد. 7.  ــا مهرشــرکت معتب نایــب رئیــس همــراه ب

اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تاکستان )605811(6503

رونوشت نظريه آگهی حصر وراثت
آقــای محمدرضــا مــوج بافهــا كچوئــي دارای شناســنامه شــماره 
3004 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 487/98 از ایــن دادگاه 
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس
ــخ  ــنامه 40 در تاری ــي بشناس ــول كچوئ ــادروان بت ــه ش داده ک
1398/4/8 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1- متقاضــی فــوق 
الذکــر آقــا نــام محمدرضــا نــام خانوادگــی مــوج بافهــا كچوئــي 
نــام پــدر حســن شــماره شناســنامه 3004)فرزنــد متوفــي( 2- 
ــام پــدر: حســن  فاطمــه مــوج بافهــا كچوئــي  متولــد: 1349 ن
ــره  ــی( 3- زه ــد متوف ــن )فرزن ــادره از ورامی ش.ش 2911 ص
مــوج بافهــا كچوئــي متولــد: 1353  نــام پــدر: حســن  ش.ش 
3199 صــادره از وراميــن )فرزنــد متوفــی( 4- معصومــه مــوج 
بافهــا كچوئــي متولــد: 1339  نــام پــدر: حســن  ش.ش 
2334 صــادره از ورامين)فرزنــد متوفــي( 5- عبدالــه مــوج 
ــدر: حســن ش.ش 2430  ــام پ ــد: 1341 ن ــي متول ــا كچوئ بافه
صــادره از ورامين)فرزنــد متوفــي( 6- محمدعلــي مــوج بافهــا 
كچوئــي متولــد: 1335  نــام پــدر: حســن ش.ش 39 صــادره از 
ورامين)فرزنــد متوفــي( 7- علــي مــوج بافهــا كچوئــي متولــد: 
1343 نــام پــدر: حســن ش.ش 33 صــادره از ورامين)فرزنــد 
متوفــي( اینجانــب بــا انجــام تشــریفاتی مقدماتــی درخواســت 
مزبــور را یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی 
ــر  ــخ نش ــد از تاری ــی دارا باش ــه از متوف ــت نام ــا وصی دارد و ی
آگهــی ظــرف یکمــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهــد شــد. 282 – م الــف
رئیس حوزه یک شورای حل اختالف شهر جوادآباد

6494  احمد النچری 

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
ــه  ــب ب ــذا مرات ــت ل ــده اس ــت گردی ــند مالکی ــذ س ــت اخ رای جه
اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت 

عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه کاجان سنگ اصلی 34 بخش 16 گیان

ــی  ــوش وحدت ــم مهرن ــت خان ــروز از 5 در مالکی ــاک 304 مف 1-پ
ــاری  ــاب انب ــک ب ــر ی ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع راد ششــدانگ ی
بــه مســاحت 255/48 مترمربــع از مالکیــت مرحــوم رمضانعلــی 

ــی ــری کاجان منتظ
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــورت  ــر اینص ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع ــی آن را ب و گواه
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

 تاریخ نوبت اول : 98/6/16 تاریخ نوبت دوم : 98/6/31 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

5985  همایون فالحتکار 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اول  هیــات   139860301060001587 شــماره  رای  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و  موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــارض  ــه بامع ــات مالکان ــن تصرف ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ح
ــه  ــاس ب ــد عب ــد فرزن ــل فری ــد اصی ــای مجی ــی آق متقاض
شــماره شناســنامه 200 صــادره از ورامیــن در ششــدانگ 
ــاک  ــع پ ــه مســاحت 368/66 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره 2709 فرعــی از 8- اصلــی واقــع در قریــه جعفرابــاد 
اخــوان تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت 
ــده  ــرز گردی ــد مح ــل فری ــد اصی ــی مجی ــاعی متقاض مش
اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص  فاصل
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــه ایــن اداره تســلیم  بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
ــدت  ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین تقدی
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــف ــد . 383ث/ م ال ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/6/17 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/6/31

رئیس ثبت اسناد و امالک 
6047  محمد رحیم پورراینی  

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

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک قــم تصرفــات 
ــور را براســاس  ــون مذک ــق قان ــان پرونده هــای تشــکیلی طب ــه مفــروزی متقاضی مالکان
ــل  ــرح آراء ذی ــه ش ــده ب ــود در پرون ــدارک موج ــتناد م ــه اس ــان و ب ــزارش کارشناس گ

ــد.  ــد نموده ان تایی
1ـــرأی شــماره 139860330001007418 مربوط به پرونده کاســه 1398114430001000614 
آقای/خانــم رضــا پورزمــان فرزنــد حســین در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 100/60 متــر مربــع پــاک شــماره 5945  اصلــی واقــع 
در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند صــادره در دفتــر 270 صفحــه 194 بــه موجــب ســند 

قطعــی 17749 مــورخ 1398/03/29 دفترخانــه 29 قــم. )م الــف 2935 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001008537 شــماره  2ـــرأی 
ــگ  ــه دان ــین در س ــد حس ــان فرزن ــه پورزم ــم فاطم 1398114430001000615 آقای/خان
ــع  ــر مرب ــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 100/60 مت ــک ب مشــاع از ششــدانگ ی
پــاک شــماره 5945  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند صــادره در دفتــر 
270 صفحــه 194 بــه موجــب ســند قطعــی 17749 مــورخ 1398/03/29 دفترخانــه 29 

قــم. )م الــف 2936 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001008454 شــماره  3ـــرأی 
1398114430001000066 آقای/خانــم محمدهــادی مشــایخی فرزنــد حــاج آقــا در 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 144/75 متــر مربــع پــاک شــماره 
10633  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی شــماره 82499 مــورخ 
ــم. )م  ــه 14 ق ــورخ 97/07/16 دفترخان ــی 87015 م ــه اصاح 1393/11/15  و اقرارنام

) الــف 2934 
4ـــرأی شــماره 139860330001007309 مربوط به پرونده کاســه 1397114430001000199 
ــاب ســاختمان  ــد اســماعیل در ششــدانگ یــک ب آقای/خانــم علــی ایوبــی اصــل فرزن
ــت  ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 11046  اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 108 مترمرب بمس
قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از ابوالفضــل بهشــتی منفــرد بــه موجــب ســند  

ــه 2 قــم. )م الــف 2933 ( قطعــی 22456 مــورخ 1350/04/31 دفترخان
5ـــرأی شــماره 139860330001005247 مربوط به پرونده کاســه 1396114430001001611 
آقای/خانــم معصومــه موســوی فرزنــد ســیدیحیی در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بمســاحت 55 مترمربــع پــاک شــماره 11005  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 

ســند قطعــی 171082 مــورخ 91/03/31 دفترخانــه 3 قــم. )م الــف 2932 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001008372 شــماره  6ـــرأی 
ــد حســین در ششــدانگ  1398114430001000486 آقای/خانــم حمیدرضــا جــوادی فرزن
یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 150 مترمربــع پــاک شــماره 10986  اصلــی واقــع در 
بخــش یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی بــه شــماره 21908 مــورخ 98/02/25 دفترخانــه 

87 قــم. )م الــف 2931 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001008489 شــماره  7-رأی 
1397114430001001895 آقای/خانــم علــی کرمانــی زاده فرزنــد غامرضــا در ســه دانــگ 
ــع پــاک  ــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 70 مترمرب مشــاع از ششــدانگ یــک ب
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 11042  اصل ش
الواســطه از وراث زاهــدی بــه موجــب ســند قطعــی 20216 مــورخ 47/01/15 دفترخانــه 

2 قــم. )م الــف 2851 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001007214 شــماره  8-رأی 
ــگ  ــه دان ــد در س ــد محم ــاری فرزن ــته غف ــم فرش 1397114430001000878 آقای/خان
ــع پــاک  ــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 70 مترمرب مشــاع از ششــدانگ یــک ب
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 11042  اصل ش
الواســطه از وراث زاهــدی بــه موجــب ســند قطعــی 20216 مــورخ 47/01/15 دفترخانــه 

2 قــم. )م الــف 2852 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001005655 شــماره  9-رأی 
1398114430001000183 آقای/خانــم احمــد مــرادی فرزنــد محمــد در ششــدانگ یــک 
ــع پــاک شــماره 823 و 822 فرعــی از 11512   ــاب ســاختمان بمســاحت 78 مترمرب ب
اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 286 

صفحــه 157. )م الــف 2850 (

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001006135 شــماره  10-رأی 
در  الــه  حبیــب  فرزنــد  میرزاخانــی  فاطمــه  آقای/خانــم   1397114430001000946
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 62/11 مترمربــع پــاک شــماره 11004 اصلــی 
واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از بــی 

بــی خانــم میــری. )م الــف 2849 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001007932 شــماره  11-رأی 
ــد حســینعلی  ــادی فرزن ــم احمــد شــریفی نجــف آب 1398114430001000369 آقای/خان
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 150/60 مترمربــع پــاک شــماره 10857 
اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 329 
ــه 42  ــورخ 1397/06/25 دفترخان ــی 36298 م ــند قطع ــب س ــه موج ــه 373 ب صفح

قــم. )م الــف 2848 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001008552 شــماره  12-رأی 
ــد حبیــب در ششــدانگ  ــی متقــی موحــد فرزن ــم عل 1398114430001000408 آقای/خان
یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 146/09 مترمربــع پــاک شــماره 6676 اصلــی واقــع 
ــورخ  ــه شــماره 1/20798 م ــی ب ــه ثبت ــره اظهارنام ــک فق ــم. ی ــت ق ــک ثب در بخــش ی

)  2847 الــف  1397/09/30.)م 
ــی و  ــده اســت پــس از نشــر آگه ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص 
ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
ــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ  اعتــراض خــود را ب
ــه دادگاه مراجعــه و  ــت ب ــه اداره ثب و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض ب
ــه ایــن اداره تحویــل  ــرا ب ــی تقدیــم و گواهــی آن ــه مرجــع قضائ دادخواســت خــود را ب
ــع از  ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان ــه صــدور ســند ب ــح اســت ک ــه توضی ــد الزم ب نماین

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 98/06/31 تاریخ انتشار دوم: 98/07/16

6521 محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــا ارائــه اســناد  و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل ب
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
ــه  ــب ب ــذا مرات ــت ل ــده اس ــت گردی ــند مالکی ــذ س ــت اخ رای جه
اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت 

عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه چالکسرا سنگ اصلی 97 بخش 16 گیان

ــی  ــز رافع ــم روح انگی ــت خان ــروز از 18 در مالکی ــاک 1325 مف 1-پ
ــاب  ــک ب ــر ی ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــیاهکل شش س
ــع از مالکیــت مرحــوم موســی  ــه مســاحت 212/60 مترمرب ــاری ب انب

ــی ســیاهکل رافع
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــورت  ــر اینص ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع ــی آن را ب و گواه
ــه  ــبت ب ــررات نس ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــای م ــس از تقاض پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی شهرستان سیاهکل

ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
ــه اســناد و  ــا ارائ ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل ب
امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات 
موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای 
جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه 

فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه چالکسرا سنگ اصلی 97 بخش 16 گیان

ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــیاهکل شش ــی س ــای داود رافع ــت آق ــروز از 18 در مالکی ــاک 1326 مف 1-پ
مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت 210/50 مترمربــع از مالکیــت مرحــوم موســی رافعــی ســیاهکل

ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــیاهکل شش ــی س ــای داود رافع ــت آق ــروز از 18 در مالکی ــاک 1327 مف 2- پ
ــع از مالکیــت مرحــوم موســی  ــه مســاحت 206/72 مترمرب ــاری ب ــاب انب ــر یــک ب زمیــن مشــتمل ب

ــیاهکل ــی س رافع
ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــیاهکل شش ــی س ــای داود رافع ــت آق ــروز از 18 در مالکی ــاک 1328 مف 3-پ
مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت 269/38 مترمربــع از مالکیــت مرحــوم موســی رافعــی ســیاهکل
ــن  ــه زمی ــک قطع ــیاهکل ششــدانگ ی ــی س ــای داود رافع ــت آق ــروز از 18 در مالکی ــاک 1329 مف 4- پ
ــی  ــی رافع ــوم موس ــت مرح ــع از مالکی ــاحت 204/76 مترمرب ــه مس ــاری ب ــاب انب ــک ب ــر ی ــتمل ب مش

ــیاهکل س
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــد از تاری ــی توان ــته باشــد م ــی داش ــوق واخواه ــاک ف پ
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی 
ــد در غیــر اینصــورت پــس از  ــه اداره متبوعــه تحویــل نمای صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را ب
تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه 

دادگاه نخواهــد بــود .
 تاریخ نوبت اول : 98/6/16 تاریخ نوبت دوم : 98/6/31 
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کرم ابریشم که از پیله بیرون می آید،
دیگر نامش کرم ابریشم نیست،

پروانه است . . .

کتاب قانون

شاه کش 
در سینماهای کشور در حال اکران است.

فیلمدیالوگ 

رسانه در آینه تصویر
هفته نامه استارت آپی شنبه منتشر شد.

بهارشکنی 
تا 22 مهر در تاالر مولوی 

در حال برگزاری است. 

بهارستان خانه ملت 
در سینماهای هنر و تجربه 

در حال اکران است. 

حماقت ایکاروس 
تا 20 مهر در عمارت نوفل لوشاتو 

در حال برگزاری است.

این دنیا اینقدر کثیفه که با اشک های 
تو هم پاک نمیشه …

مادر
مستند نمایشنمایش دیالوگ

کاف و نون جزوی از اوراق کتب خانه ماست
قاف تا قاف جهان حرفی از افسانٔه ماست
طاق پیروزه که خلوتگه قطب فلک است

کمترین زاویه ئی بر در کاشانٔه ماست
گر چراغ دل ما از نفس سرد بمرد

شمع این طارم نه پنجره پروانٔه ماست
گنج معنی که طلسم است جهان بر راهش
چون به معنی نگری این دل ویرانٔه ماست

آب رو ریخته ایم از پی یک جرعه شراب
گر چه کوثر نمی از جرعٔه پیمانٔه ماست
ما به دیوانگی ار زانک به عالم فاشیم
عقل کل قابل فیض دل دیوانٔه ماست

آشنائیم به بی خویشی و بیگانه ز خویش
وانک بیگانه نگشت از همه بیگانٔه ماست
هر کسی را تو اگر زنده به جان می بینی
جان هر زنده دلی زنده به جانانٔه ماست

گر چه در مذهب ما کعبه و بتخانه یکیست
خواجو از کعبه برون آی که بتخانٔه ماست

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزی كه عراق جنگ هشت 
ساله با ایران را آغاز كرد

از  كـه  ایـران  بـه  عـراق  نظامـی  حمـات   
روزهـای قبـل از آن پیـش بینی شـده بـود، 31 
شـهریور 1359 )22 سـپتامبر 1980( آغـاز شـد 
كـه پیامـدش یـك جنـگ هشـت سـاله بـود و 
برخـاف تصـور قبلی غـرب، ایـران در این جنگ 
ُپرتلفـات و ُپرهزینـه حتـی یـك وجـب از خاك 
خـود را از دسـت نـداد. مروری بـر روزنامه های 
چـاپ تهـران در شـهریور مـاه آن سـال نشـان 
مـی دهد كـه همزمان بـا انتخاب نخسـت وزیر 
بـرای جمهـوری اسـامی، از نیمـه این مـاه زد و 
خوردهـای مـرزی عـراق و ایـران رو بـه شـدت 
گـذارده بـود كه بعـد از ظهر 22 سـپتامبر ناگهان 
نیـروی هوایـی عـراق تهـران، تبریـز، همـدان، 
كرمانشـاه، شـهر ُكـرد و شـهرهای خوزسـتان را 
مـورد حملـه قـرار داد و همزمان ناوچـه های آن 
كشـور به سـواحل ایران تا بوشـهر تعرض كردند 
و متعاقـب آن نیـروی زمینـی عـراق تعـّرض به 

ایـران را آغـاز كـرد. طبـق اعامیه هـای شـماره 
20 تـا 28 وزارت دفـاع اجمهـوری اسـامی، در 
عـراق  هوایـی  نیـروی  تعـرض،  روز  نخسـتین 
بیـش از 11 جنگنـده و چهـار ناوچه از دسـت داد 
و هواپیماهـای نظامـی ایـران متقابا پایگاههای 
عـراق در كـوت االمـاره، شـعیبیه، واسـیله، ام 
القصـر و سـپس بغـداد را مـورد حملـه متقابـل 
قـرار دادنـد. ایـن جنـگ کـه )برغم میثـاق بین 
المللـی( بـدون اعان قبلی، از سـوی عـراق آغاز 
شـده بـود از آن پس به صورت تمـام عیار ادامه 

یافت.
حملـه  آسـتانه  در  و   1980 سـپتامبر  بیسـتم   
نظامـی تمـام عیـار عـراق بـه ایـران، احتمـال 
ایـن جنـگ در دیـدار مـارگارت تاچـر نخسـت 
وزیـر انگلسـتان با وزیـر امورخارجـه كابینه اش 
مطـرح و بررسـی شـده بـود. تاچـر در صفحـه 
91 كتـاب خاطـرات خـود دربـاره ایـن ماقـات 
نوشـته اسـت: بـه وزیـر امـور خارجـه گفتـم كه 
در ایـن نظـر كـه ایـران در مدتـی كوتـاه از پـای 
درخواهد آمد شـریك نیسـتم و دلیـل آوردم كه 

ایـران دارای یـك نیـروی هوایـی موثـر اسـت، 
و محاسـبات صـدام حسـین از فروپاشـیدگی 
ارتـش ایـران درسـت نیسـت زیـرا كـه افـراد و 
 .... و  هسـتند  باقـی  ارتـش  ایـن  سـاح های 
هشـت سـال بعـد نظـر مـن تایید شـد زیـرا كه 
عـراق جـز در هفتـه هـای اول جنگ پیشـرفتی 

نداشـت و مقـروض و زمینگیـر شـد و ....
اصحـاب نظـر گفتـه انـد: اگـر صـدام حسـین 
بـا ایـران وارد جنـگ نشـده بـود؛ بـا كویـت و 
سـعودی اختـاف نظـر مالـی پیـدا نمـی كـرد، 
دسـت بـه اشـغال نظامـی كویـت نمـی زد، در 
نطـق هـای خـود زندگانـی شـخصی خاندانهای 
سـلطنتی این دو كشـور را به زیـر حمله و انتقاد 
نمـی كشـید كـه بـه كینـه دائمـی مبـدل شـد، 
همسـایگان خـود را از دسـت نمـی داد )كـه در 
روز مبـادا جایـی بـرای فـرار بـه آنجـا و پناهنده 
شـدن داشـته باشـد( و كشورش در سـال 2003 
بـه اشـغال نظامـی آمریـكا درنمـی آمـد و بـه 
ایـن روز نمـی افتـاد، خـودش هـم بـا آن خفت 

دسـتگیر و اعـدام نمـی شـد و ....

آثار ستاره فرهنگی 

تا 5مهر در نگارخانه کیامان در حال برگزاری است. 
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کتاب 

چـاه بـه چـاه اثر دکتـر رضا براهنی اسـت کـه در سـال 1314 در تبریز 

بـه دنیـا آمد. از دانشـگاه اسـتانبول دکترای ادبیات انگلیسـی گرفت و 

بـه عنوان مـدرس در دانشـگاه تهـران تدریس کرد.

او نویسـنده، شـاعر و منتقـد ادبـی و عضـو کانـون نویسـندگان ایـران 

و یکـی از چهره هایـی اسـت کـه در سـال های 1345 تـا 1347 بـرای 

تشـکیل کانـون نویسـندگان ایران با جـال آل احمد همکاری داشـت. 

او همچنیـن رئیـس سـابق انجمـن قلـم کانـادا اسـت. آثـار او بـه 

زبان هـای مختلـف از جملـه انگلیسـی، سـوئدی و فرانسـوی ترجمـه 

شده اسـت.

از مهم تریـن آثـار او در زمینـه داستان نویسـی می تـوان بـه: بعـد از 

عروسـی چـه گذشـت، آواز کشـتگان، رازهـای سـرزمین مـن، روزگار 

دوزخـی آقـای ایـاز و آزاده خانـم و نویسـنده اش اشـاره کـرد. براهنـی 

هـم اکنـون مقیم کاناداسـت و انتشـارات نگاه تمام آثار او را در دسـت 

چـاپ دارد. کتـاب چـاه بـه چاه

وقتـی اسـم رضـا براهنـی را روی جلـد دیـدم بـا خـودم گفتـم ایـن 

رمـان، حتمـا کتـاب خوبـی اسـت. کتـاب کم حجـم و خوش خوانی که 

از خـط اول تـا خط آخر همراهم شـد. شـاید داسـتان گـره و پیچدگی 

موضوعـی نداشـته باشـد کـه درگیـر خط داسـتان شـویم امـا در عین 

سـادگی بـه قـدری روان و خـوب شـما را جلـو می برد که فکـر می کنم 

یـک روزه کل کتـاب را تمـام می کنیـد.

داسـتان در اواسـط دهـه 50 در زمـان محمدرضاشـاه پهلـوی اتفـاق 

می افتـد، حمیـد پسـری اسـت کـه در سـپاه دانـش کار می کـرده و 

حـاال بـه زنـدان افتـاده اسـت. او بـرای کمک خرجی خانـواده اش یک 

تپانچـه قدیمـی مربـوط بـه دوران میـرزا کوچـک خـان را بـه یک نفر 

می فروشـد.

در طـول داسـتان متوجـه می شـویم دلیـل زنـدان افتـادن حمید این 

اسـت کـه بـا آن تفنـگ تـروری صـورت گرفتـه و حمیـد از آن بی خبر 

اسـت و حـاال در زنـدان سـاواک بـه سـر می بـرد و از او بازجویـی 

می شـود.

شـروع داسـتان، آشـنایی حمیـد بـا فـرد زندانی به اسـم دکتر اسـت. 

دکتـر یکـی از زندانی هـای سیاسـی و سرشـناس اسـت کـه عقایـد 

مخالـف رژیـم شاهنشـهی دارد. بیشـتر جمـات و حرف هـای بـزرگ 

و پـر مفهـوم کتـاب از زبـان دکتـر اسـت. صحبت هایـی کـه هـر لحظه 

خـود حمیـد هـم بـه آن ها فکـر می کنـد و خواننـده را پیـش از پیش 

بـه تفکـر و تاییـد دعـوت می کند.

خوانـدن ایـن کتـاب شـبیه قطعـه پازلـی اسـت کـه می توانـد شـما را 

بـه آثـار دیگـر نویسـنده مرتبـط کنـد. بخش هایـی از داسـتان در اتاق 

تمشـیت و بـه شـکنجه می گـذرد. کتـاب بـه جهتـی توصیف و شـرح 

اوضاع زندانها و شـکنجه های سـاواک و پیشـنهاد همکاری های آن ها 

را نشـان می دهـد.

داسـتان کتـاب چـاه به چـاه یک انسـجام واحد به شـکلی کـه انتظار 

داشـته باشـید را نـدارد. مثـا یـک غافلگیـری یـا شـاخص ادبـی کـه 

در کتـاب آواز کشـتگان می بینیـم را در ایـن داسـتان پیـدا نمی کنیم. 

یـک داسـتان کامـا سـاده بـدون هیـچ پیچیدگـی و شـاید صرفـا بـا 

یـک مجموعـه از حرف هـای زیبا از زبـان قهرمان داسـتان. مثا جایی 

از کتـاب بـا جزئیـات صحنـه ناخـن کشـیدن سـاواک مواجه ایـد کـه 

آقـای براهنـی در توصیـف چیـزی کم نگذاشـته کـه این تبحـر او را در 

توصیفـات دقیـق نشـان می دهـد. از شـروع چنـان غـرق تصویرهـای 

رسـم شـده و جمـات نـاب می شـوید کـه لذت خوانـدن آن بـه وجود 

شـخصیت های مبهم و ناشـناخته کتـاب که تا آخر چیـزی از جزئیات 

آنهـا دسـتگیرتان نمی شـود، مـی ارزد. بی شـک خوانـدن داسـتان چاه 

بـه چـاه تجربـه ای کوتـاه و لذت بخـش خواهـد بود.

چاه به چاه
نویسنده: رضا براهنی

انتشارات: نگاه
تعداد صفحات: 111

 تنهایی

 عقربه های ساعتی  است 

که تکان نخورده  اند وقتی چشم 

باز می  کنی ..

عکس نوشت

عکس: 
حجت احمدی


