
آگهی مزایده عمومی فروش زمین

شماره تماس جهت هماهنگی : آقای رجایی ۰۹۱۳۹۸۷۲۰۵۶

جهــاد دانشــگاهی واحــد اســتان کرمــان درنظــر دارد دو قطعــه زمیــن خــود را واقع در شــهر 
کرمــان، منطقــه هفــت بــاغ از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند. متقاضیــان تــا پایــان 

ــاد دانشــگاهی واحــد  ــه جه ــد پیشــنهادات خــود را ب وقــت اداری روز دوشــنبه ۹۸/۷/۱۵ میتوانن
اســتان کرمــان واقــع در : کرمــان، انتهــای بلــوار ۲۲ بهمن،مجتمــع دانشــگاهی شــهیدباهنر،جهاد 

دانشــگاهی، معاونــت مالــی و اداری )کــد پســتی ۷۶۱۶۹۱۴۱۱۱( ارســال نماینــد.

مشخصات هر قطعه زمین: مساحت ۴۰۰ مترمربع،محصور،شامل آب لوله کشی
قیمت پایه: هر قطعه ۱/۰۵۶/۰۰۰/۰۰۰ریال

مبلغ سپرده ضمانت نامه شرکت در مناقصه برابر %۵ قیمت پایه می باشد.
متقاضیان جهت شرکت در مناقصه مبلغ سپرده ضمانت نامه را به حساب شماره ۲۲۵۱۰۸۵۵۵۵ 

نزد بانک تجارت کد ۲۲۵۱۰ بنام جهاد دانشگاهی واحد استان کرمان واریز نمایند.

نوبت دوم

آگهی مزایده
مدیریت آموزش وپرورش شهرسـتان سـیرجان در نظـر دارد یک باب مغازه 
واقـع در چهـارراه فرهنـگ به متـراژ ۴ ۲ مترمربـع رابه صورت اجاره یکسـاله 
واگـذار نمایـد. متقاضیـان مـی تواننـد جهـت دریافـت اسـناد مزایـده به 
آموزش وپرورش شهرسـتان سـیرجان واقع در بلوار سـردار جنگل حضوری 
مراجعه نمایید مهلت دریافت اسـناد از تاریخ۹۸/۷/۱۶ لغایت۱3۹۸/۷/۲۲ 
مـی باشـد ومهلت تکمیـل و تحویـل اسـناد از تاریـخ۱3۹۸/۷/۲3 لغايت 
پایـان وقـت اداری۱3۹۸/۸/۲ مـی باشـد و تاریـخ بازگشـایی پاکـت های 
مزایـده سـاعت ۱۰ صبـح مـورخ ۱3۹۸/۸/۴در دفتـر مدیریـت آمـوزش و 
پـرورش می باشـد نوع ومبلغ تضميـن واریز )۵درصد( مبلغ برآورده شـده 
سـاالنه به حسـاب ۲۱۷3۱۲3۸۲۹۰۰۵ نـزد بانک ملی به نام وجوه سـپرده 

آمـوزش و پـرورش باضمانـت نامه معتبربانکی می باشـد.
اکبر محیاپور معاون مدیرکل و مدیر 
آموزش وپرورش شهرستان سیرجان

آگهی مزایده 
مدیریـت آمـوزش و پرورش شهرسـتان سـیرجان در نظـر دارد یک بـاب مغازه 
واقـع در چهـارراه فرهنـگ بـه متـراژ ۱۸ مترمربـع را بـه صـورت اجـاره یکسـاله 
واگـذار نمایـد. متقاضیـان می تواننـد جهت دریافت اسـناد مزایده بـه آموزش 
و پـرورش شهرسـتان سـیرجان واقـع در بلـوار سـردار جنگل حضـوری مراجعه 
نماییـد مهلـت دریافـت اسـناد از تاریـخ ۹۸/۷/۱۶ لغایـت ۱3۹۸/۷/۲۲مـی 
باشـد ومهلـت تکمیل و تحویل اسـناد از تاریـخ ۹۸/۷/۲3 لغایـت پایان وقت 
اداری ۱3۹۸/۸/۲مـی باشـد و تاریـخ بازگشـایی پاکـت هـای مزایـده سـاعت 
۱۰ صبـح مـورخ ۱3۹۸/۸/۴  در دفتـر مدیریـت آمـوزش و پـرورش می باشـد 
نـوع ومبلـغ تضمیـن واریز)۵درصـد( مبلـغ برآورده شـده سـاالنه به حسـاب 
۲۱۷3۱۲3۸۲۹۰۰۵ نـزد بانـک ملـی بـه نـام وجـوه سـپرده آمـوزش وپرورش 

باضمانـت نامـه معتبربانکی می باشـد.
اکبر محیاپور معاون مدیرکل و مدیر 
آموزش وپرورش شهرستان سیرجان

»نیویورک« آخرین فرصت 
دیپلماسی نبود
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ســفر امســال رئیــس جمهــوری بــه نیویــورک بــرای شــرکت در 
هفتادوچهارمیــن مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد انجــام 
ــخنرانی  ــا س ــران ب ــامی ای ــوری اس ــای جمه ــدگاه ه ــد و دی ش

دکتــر روحانــی تبییــن شــد.
ــب و  ــاهد تخری ــل ش ــم در داخ ــداد مه ــن روی ــا ای ــان ب  همزم
فضاســازی هایــی بودیــم. آنچــه کــه بیــش از پیــش بــه منافــع 
ــد و  ــه جــای نق ــب ب ــد اســتفاده از تخری ــه مــی زن کشــور ضرب
یکــی دانســتن ایــن دو اســت. تخریــب علیــه دولتــی که همــواره 
ســعی کــرده عــزت، حکمــت و مصلحــت را بــه عنــوان خط مشــی 
در سیاســت خارجــی دنبــال کنــد. در ســایر بخــش هــا نیــز بــه 
ــه  ــران در منطق ــامی ای ــوری اس ــت و جمه ــکل اس ــن ش همی
پیشــرفت هــای چشــمگیری داشــته اســت کــه قطعــًا در ســایه 
هوشــیاری نیروهــای نظامــی و دیگــر بخــش هــا بدســت آمــده 
اســت. امــا از طرفــی اگــر تمامــی دســتاوردها را معطــوف بــه ایــن 
بخــش کنیــم اشــتباه اســت؛ از طرفــی دیگــر اگــر تــک ُبعــدی بــه 
قضیــه نــگاه کنیــم و دســتاوردهای دیگــر در دیپلماســی را به طور 
کامــل بــه سیاســت خارجــی ربــط دهیــم ایــن هــم خطــا اســت 
ــم مکمــل در  ــال مه ــدرت نظامــی دوب ــه دیپلماســی و ق چــرا ک

راســتای پیشــبرد اهــداف کشــور محســوب مــی شــوند.
ــف  ــای مختل ــام ه ــا مق ــه ب ــطه و دوجانب ــی واس ــای ب دیداره
کشــورها در حاشــیه ســازمان ملــل فرصــت خوبــی را بــرای ایــران 
فراهــم کــرد. البتــه انتقادهایــی هم بــه کشــورهای اروپایــی درباره 
عمــل نکــردن آنــان بــه تعهداتشــان نیــز مطــرح اســت، بــه هــر 
حــال بایــد واقعیــت را دربــاره وابســتگی اروپایــی هــا بــه آمریــکا 
و تــاش آنــان بــرای جلــب رضایــت واشــنگتن را نیــز پذیرفــت. 
اینکــه در ایــن بیــن جمهــوری اســامی ایــران از چــه درجــه ای از 

حقانیــت برخــوردار اســت بــرای آنــان اولویــت نیســت.
ــا  ــی ه ــته ای اروپای ــق هس ــکا از تواف ــروج آمری ــوع خ در موض
بیانیــه هــای مثبــت و خوبــی را در حمایــت از ایــن توافــق صــادر 
مــی کردنــد امــا رفتــه رفتــه بــا فشــارهای آمریــکا از مواضعشــان 
عقــب نشــینی کردنــد و در ایــن راســتا ایــران بــا بــی عملــی اروپــا 
تصمیــم گرفــت تــا گام هــای کاهــش تعهــدات در برجــام را آغــاز 
ــه  ــر در منطق ــوادث دیگ ــاوه ح ــه ع ــران ب ــدام ای ــن اق ــد. ای کن
ماننــد فجیره،ســقوط پهپــاد آمریکایی،حملــه به تأسیســات نفتی 

آرامکــو و غیــره بــرای اروپایــی هــا معناهــای خاصــی دارد.
آنهــا مــی داننــد کــه در صــورت عــدم ایفــای تعهداتشــان ایــران 
گام هــای بعــدی یعنــی گام چهــارم کاهــش تعهــدات برجامــی 
را خواهــد برداشــت و در ایــن موضــوع کامــا جــدی خواهــد بــود. 
از همیــن رو اروپــا خطــر خــروج از برجــام را حــس مــی کنــد و 
در همیــن راســتا ممکــن اســت اقداماتــی همســو بــا آمریــکا را در 
پیــش بگیرنــد و برخــی تحریــم هــا را علیــه کشــورمان اعمــال 

کننــد.
مســیر پیــش رو ممکــن اســت شــرایط را ســخت تر کنــد و حتی 
ــران حمایــت کــرده  ــون از ای دو کشــور چیــن و روســیه کــه تاکن
ــه ایــران در  ــی هــا ب ــد. اتهــام زن ــد را دچــار تغییــر موضــع کن ان
خصــوص افزایــش تنــش در منطقــه و اقدامــات ایــران هراســانه 
در شــرایط فعلــی علیــه ایــران ادامــه دارد ولــی نــه آمریــکا و نــه 
هیــچ کشــور دیگــری بــه نظــر نمــی رســد کــه قصــد درگیــری بــا 
ایــران را داشــته باشــند، از همیــن رو ممکــن اســت تحریــم هــا 
افزایــش یابــد کــه ایــن سیاســت نیــز راه بــه جایــی نخواهــد بــرد 
چــرا کــه ایــران همــواره ثابــت کــرده کــه تســلیم زور نخواهد شــد.
ــه  ــن اســت ک ــوده ای ــا مطــرح ب ــن روزه ــه ای ــری ک بحــث دیگ
ــران  ــرای ای ــت ب ــن فرص ــل آخری ــازمان مل ــی س ــع عموم مجم
ــوان  ــواردی مــی ت ــه م ــن ب ــا پرداخت ــه ب محســوب مــی شــد ک
دریافــت کــه ایــن ادعــا خطایــی بیــش نیســت. برگــزاری دیداری 
بــی حاصــل کــه خروجــی آن تنهــا یــک عکــس یــادگاری اســت 
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ما را در تلگرام 
 17  تا  28دنبال کنید

سدبازی اردوغان
با آبگیری سد ایلیسو ترکیه از ورود آب دجله به ایران و عراق جلوگیری می شود
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بیش ازهزار شیء 
تاریخی در فارس 

کشف شد
نیروهای یگان حفاظت 

میراث فرهنگی فارس در 
نیمه نخست امسال موفق به 

کشف یک هزار و ۲۶ قطعه 
اشیای عتیقه شدند.

هیچ گونه آالینده ای 
از نیروگاه اتمی بوشهر 

منتشر نمی شود
مدیر نیروگاه بوشهر با بیان 
اینکه نیروگاه اتمی بوشهر 
انرژی پاک تولیذ می کند، 

گفت: هیچ گونه آالینده ای از 
این نیروگاه منتشر نمی شود 
که این کمکی بزرگ به حفظ 

محیط زیست است.
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یادداشت  مهمان
سیدجال ساداتیان

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1563

دوشنبه 15 مهر 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

بارش های یکباره مانع 
افزایش فالمینگو ها 
در دریاچه ارومیه شد
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بانک اطالعاتی بناهای تاریخی  
ایجاد می شود

بانک اطالعاتی از تمام بناهای تاریخی 
ایران ایجاد می شود

ظریف:

اروپایی ها حق خروج
از برجام را ندارند

ــداد  ــه قلم ــت رفت ــت از دس ــوان فرص ــی ت را نم
ــم  ــر معظ ــز رهب ــل نی ــه از قب ــن اینک ــرد، ضم ک
ــره ای در  ــچ مذاک ــه هی ــد ک ــاب اشــاره کردن انق
هیــچ ســطح بــا مقــام هــای آمریکایــی صــورت 
نخواهــد گرفــت. البتــه ایــن موضــوع را نیــز بایــد 
مدنظــر داشــت کــه عمــل بــه تعهــدات برجامــی، 
ــران، لغــو تحریــم هــا و دیگــر  فــروش نفــت ای
مــراودات تجــاری مــی توانســت فرصــت خوبــی 
را فراهــم کنــد. بــه غیــر از روابــط دوســتانه اروپــا 
تعهــدات زیــادی بــرای ایفــا داشــت کــه بــا تعلــل 
بــه جایــی نرســیده اســت، حتــی اینســتکس نیز 
ــوارد  ــن م ــده و در کوچکتری ــی نش ــوز عملیات هن
نیــز همــراه بــا فشــارهای آمریــکا آنهــا قدمــی تــا 

کنــون برنداشــته انــد.
در آن ســو تکلیــف آمریــکا نیــز مشــخص اســت؛ 
ایــن کشــور بــا خــروج یکجانبــه از برجــام و 
ــه  ــرد ک ــری تصــور مــی ک ــن فشــار حداکث کمپی
ایــران در نهایــت زانــو خواهــد زد ولــی در نهایــت 
ــران  ــی ای ــت. حت ــم ریخ ــر ه ــا ب ــادالت آنه مع
ــکا را  ــوی آمری ــا از س ــم ه ــو تحری ــنهاد لغ پیش
ــن  ــه ای ــن کشــور حاضــر ب ــی ای ــرد ول مطــرح ک
اقــدام نشــد، در چنیــن شــرایطی صحبــت از اینکه 
حضــور در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل آخریــن 
فرصــت ایــران بــود کامــا اشــتباه اســت. بــا همــه 
ــم  ــاب تصمی ــر انق ــه رهب ــیر و توصی ــن تفاس ای
ــه شــرایط پیــش  ــا توجــه ب ــر ایــن شــد کــه ب ب
آمــده مذاکــره بــا آمریــکا نــه تنهــا فرصــت بلکــه 
تهدیــدی خطرنــاک بــود کــه در نهایــت بــا درایــت 

ــع شــد. و هوشــیاری رف
ایــران در گذشــته فرصــت هایــی داشــته اســت؛ 
ــای خاتمــی و حضــور ایشــان  ــان آق ــا در زم مث
در ســازمان ملــل مــی توانســت گفــت و گوهایــی 
شــکل بگیــرد. در آن زمــان کاندولیــزا رایــس 

وزیــر خارجــه آمریــکا طــی اظهاراتــی بــه موضــوع 
ــاره  ــرداد اش ــای 2۸ م ــکا در کودت ــت آمری دخال
کــرده بــود تــا زمینــه هــای دیــدار آقــای خاتمــی 
بــا رئیــس جمهــور وقــت آن موقــع فراهــم شــود 
ــای  ــت ه ــران فرص ــاد. ای ــاق نیفت ــن اتف ــه ای ک
نســبتا برابــر دیگــری نیــز داشــته کــه مــی 
ــن موضــوع  ــه در ای ــرد ک ــره بب توانســت از آن به
ــح  ــدودی صحی ــا ح ــن ت ــرف منتقدی ــاید ح ش

باشــد.
ــاوت اســت،  ــن شــرایط اوضــاع متف ــا در ای ام
ــت  ــپ گف ــول ترام ــرون از ق ــال مک ــرای مث ب
کــه در صــورت رضایــت ایــران بــرای دیــدار بــا 
ــکا ترامــپ حاضــر اســت  ــور آمری رئیــس جمه
ــران خواســتار  ــد، امــا ای ــم هــا را لغــو کن تحری
لغــو تحریــم هــا قبــل از مذاکــره شــد. مــا در 
ــم  ــی تحری ــرد و حت ــول نک ــپ قب ــه ترام ادام
ــی  ــرد؛ در صورت ــال ک ــز اعم ــری نی ــای دیگ ه
ــا یــک امضــا  ــی ب ــه راحت کــه مــی توانســت ب
ــدم  ــوارد ع ــن م ــد. ای ــو کن ــا را لغ ــم ه تحری
صداقــت و خالــی بــودن دســتان آمریــکا را بــه 

ــان داد. ــی نش خوب
در  تنهــا  نــه  ترامــپ  خارجــی  سیاســت 
قبــال ایــران بلکــه در طیــف گســترده ای از 
ــا شکســت مواجــه شــده اســت.  ــات ب موضوع
مصــداق آن را مــی تــوان در دیگــر اقدامــات او 
از جملــه خــروج از معاهــده هــای بیــن المللــی 
ماننــد توافــق پاریــس و غیــره و اخــراج افــراد 
تندرویــی ماننــد جــان بولتــون مشــاهده کــرد. 
ــر  ــمالی، تغیی ــره ش ــرات ک ــت در مذاک شکس
رویکــرد اعــراب نســبت و همچنیــن نارضایتــی 
ــت وی  ــا از سیاس ــورهای دنی ــیاری از کش بس
ــت  ــت او در سیاس ــارز شکس ــای ب ــانه ه از نش

ــت. ــی اس خارج
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سدبازی اردوغان
با آبگیری سد ایلیسو ترکیه از ورود آب دجله به خاک ایران و عراق جلوگیری می شود

نماینده مردم مهاباد در مجلس : در صورت آبگیری سد ایلیسو، تاالب هورالعظیم نابود خواهد شد

ــاد در مجلــس  نماینــده مــردم مهاب
گفــت: در صــورت آبگیــری ســد 
هــای  اســتان  تمامــی  ایلیســو 
کشــور درگیــر معضــل ریزگردهــا 
نابــود  نیــز  تــاالب هورالعظیــم  و 
ــه  ــزارش خان ــه گ ــد. ب ــد ش خواه
در  محمــودزاده  جــال  ملــت،  
نشســت علنــی دیــروز یکشــنبه، 
شــورای  مجلــس  14مهرمــاه 
ــود  ــوال خ ــریح س ــامی در تش اس
ــر  ــی ب ــه مبن ــور خارج ــر ام از وزی
سدســازی  جلــوی  چــرا  اینکــه 
ــه  ــت ترکی ــط دول ــی توس غیرقانون
ســایر  و  ایلیســو  ســد  جملــه  از 
گفــت:  گیریــد،  نمــی  ســدها 

ــه و فــرات از ترکیــه  رودهــای دجل
سرچشــمه مــی گیرنــد و بــه ســوی 
ســوریه، عــراق و خلیــج فــارس 
ــه از  ــوند، رود دجل ــی ش ــه م روان
ــده و  ــراق ش ــه وارد ع ــرق ترکی ش
بــا عبــور از بغــداد و موصــل بــه 

ــد. ــی رس ــرات م ف
ــاد در مجلــس  نماینــده مــردم مهاب
در  افــزود:  اســامی  شــورای 
ــه رود کارون مــی  نهایــت هــر دو ب
ــکیل  ــدرود را تش ــه ارون ــد ک پیوندن
در  ترکیــه  دولــت  دهنــد؛  مــی 
ــی  ــا غیرقانون ــط و کام ــی غل اقدام
ــه  ــه ک ــه همانگون ــت ک ــی اس مدع
ــه  ــق ب ــی هرکشــور متعل ــع نفت مناب

ــی  ــع آب ــت مناب ــور اس ــان کش هم
ــع نفتــی مــی  ــه صــورت مناب نیــز ب

ــود. ــت ش ــد مدیری توان
وی ادامــه داد: در ســال 1936 فکر 
اجــرای طرحــی بــه نــام پــروژه 
ــت و از  ــکل گرف ــه ش گاپ در ترکی
ــد؛ گاپ  ــر ش ــدی ت ــال 19۸0 ج س
ــی اســت کــه دولــت  طرحــی عمران
ترکیــه در نظــر دارد مجموعــه ای از 
ــی را در  ــای برق ــروگاه ه ــد و نی س
ــه  ــه دجل ــت رودخان ــش باالدس بخ
و فــرات بســازد کــه دولــت ترکیــه 
ــرح  ــن ط ــل ای ــرای کام ــرای اج ب
و 30 ســال زمــان و 32 میلیــارد 
ــه 14  ــه ک ــر گرفت ــول در نظ دالر پ

ســد بــر روی رودخانــه فــرات و ۸ 
ــه و 19 نیــروگاه  ــر روی دجل ســد ب

ــود. ــاخته ش ــی س ــی و آب برق
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس 
ــادآور شــد: نخســتین ســد  دهــم ی
ــال  ــورک در س ــد آتات ــام س ــه ن ب
حجــم  نظــر  از  کــه  بــود   1370
و  جهــان  بــزرگ  ســد  دومیــن 
ترکیــه  و  اروپــا  ســد  بزرگتریــن 
ریزگردهــا،  آغازگــر  کــه  اســت 
گــرد و خــاک در غــرب ایــران و 
ــراق را  ــی در ع ــان زای ــدید بیاب تش
بــه دنبــال دارد، اخیــرا نیــز ســدی 
بــه نــام ایلیســو در ترکیــه در حــال 
آبگیــری اســت کــه آبگیــری آن 
ــه  ــه ب ــد آب دجل از ورود 56 درص
ــری  ــراق جلوگی ــران و ع ــاک ای خ
زیســت  تبعــات  و  کنــد  مــی 
تنــش هــای شــدید  و  محیطــی 
ــران  ــی در کشــورهای عــراق و ای آب

ایجــاد مــی کنــد.

جلوگیــری دولت از نابودی 
هورالعظیم تاالب 

کــرد:  تصریــح  محمــودزاده 
جلوگیــری دولــت ترکیــه از ورود 
ــت  ــراق و در نهای ــه ع ــرات ب آب ف
ــه ای  ــم فاجع ــاالب هورالعظی ــه ت ب
جنــوب  در  را  محیطــی  زیســت 
دهــد  مــی  ایــران شــکل  غــرب 
ــی  ــم کــه زمان ــاالب هورالعظی کــه ت
مــردم  صیــادی  و  صیــد  محــل 

بــود، نابــود خواهــد شــد.
عضــو هیــات رئیســه کمیســیون 
ــی و  ــع طبیع ــاورزی، آب، مناب کش

ــورای  ــس ش ــت مجل ــط زیس محی
ــد  ــر س ــد: اگ ــادآور ش ــامی ی اس
ایلیســو کــه از نظــر حجــم ســه 
ــری  ــه اســت، آبگی ــر ســد کرخ براب
شــود کشــور را درگیــر ریزگردهــا 
مــرگ  شــاهد  و  کــرد  خواهــد 

بــود. خواهیــم  هورالعظیــم 
ــاد در مجلــس  نماینــده مــردم مهاب
ــررات  ــا مق ــون در دنی ــزود: تاکن اف
ــادی شــکل  و کنوانســیون هــای زی
هــا  آن  براســاس  کــه  گرفتــه 
کشــورهای باالدســت و رودخانــه 
بداننــد کــه صاحــب مطلــق  هــا 
ــی نیســتند  ــن الملل ــای بی ــراه ه آب
و کشــورهای پاییــن دســت نیــز از 

ــد. ــهمی دارن آن س
ــه  ــر امورخارج ــه داد: وزی وی ادام
ــه  ــه ب ــت ترکی ــه دول ــد دارد ک تاکی
نپیوســته  هــا  کنوانســیون  ایــن 
و  قانونــی  نظــر  از  امــا  اســت 
دولــت  المللــی  بیــن  قوانیــن 
قوانیــن  ایــن  بــه  بایــد  ترکیــه 
ــه  ــف ب ــن از ظری ــد بنابرای عمــل کن
ــور خارجــه تقاضــا  ــر ام ــوان وزی عن
در  را  بیشــتری  فعالیــت  داریــم 

ایــن زمینــه داشــته باشــد.
ــر  ــن اســتان در کشــور در گی چندی
هایــی  اســتان  هســتند  ریزگــرد 
و  سیســتان  ایــام،  خوزســتان، 
لرســتان،  کرمــان،  بلوچســتان، 
کرمانشــاه و حتــی البرزهــم درگیــر 
اســت. ایــن درســت اســت کــه 
از  ریزگردهــا  بــا مســأله  مقابلــه 
ــدت  ــاه م ــل کوت ــو راه ح ــک س ی
و آنــی نــدارد و از ســوی دیگــر 
منشــأ بیشــتر آنهــا از کشــورهای 
آن  اســت  بــوده و الزم  همســایه 
بــا  مقابلــه  بــرای  نیــز  کشــورها 
انجــام  اقداماتــی  مســأله  ایــن 
ــرود  ــان ب ــد یادم ــا نبای ــد، ام دهن

کــه کشــاورزی، وضعیــت ســامتی 
و در کل زندگــی بســیاری از مــردم 
ریزگردهــا  همیــن  خاطــر  بــه 

مختــل مــی شــود.
ابرهــور  معــرب  هورالعظیــم 
هــور  معنــای  بــه  ابرخــوز  یــا 
ــور  ــرب ه ــزه )مع ــزرگ، هورالهوی ب
ــزه  ــزرگ هوی ــاالب ب ــا ت ــزه( ی هوی
اســتان  تــاالب  بزرگ تریــن 
خوزســتان و یکــی از بزرگ تریــن 
تاالب هــای ایــران اســت .تــاالب 
در مــرز ایــران و عــراق واقــع شــده 
ــاالب  ــن ت ــوم ای ــک س ــدود ی و ح
در ایــران و مابقــی آن در کشــور 
عــراق اســت.این تــاالب از دیــدگاه 
ــیار  ــی بس ــوری و گیاه ــع جان مناب
غنــی اســت کــه هم اینــک ایــن 
ــه رو اســت. ــودی روب ــا ناب ــع ب مناب

اضافــه  آب هــای  از  تــاالب  ایــن 
رود کرخــه، دویــرچ و بخشــی از 
ــکیل  ــه اروندرودتش ــای اضاف آب ه
مشــخص  مســاحت  شده اســت. 
محیــط  کل  اداره  توســط  شــده 
عنــوان  بــه  خوزســتان  زیســت 
تــاالب حــدود 11۸000 هکتــار اســت 
اســتان  غــرب  در  .هورالعظیــم 
خوزســتان در انتهــای رود کرخــه 
در منطقــه مــرزی دشــت آزادگان 
عــراق  و  ایــران  دو کشــور  بیــن 
ــول  ــت و دارای ط ــده اس ــع ش واق
 5۸ و  درجــه   47 جغرافیــای 
دقیقــه تــا 47 درجــه 16 دقیقــه 
ــه طــول شــرقی و عــرض  و30 ثانی
ــه  ــه 53 دقیق ــی 31 درج جغرافیای
شــمالی  عــرض  درجــه   41 تــا 
در  مشــترکًا  تــاالب  اســت.این 
و  آزادگان  دشــت  شهرســتان های 
هویــزه اســتان خوزســتان واقــع 

ســت. ه ا ید گرد

تکالیف مالیاتی واحدهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده کشور تعیین شدپیام خبر
نمایندگان مجلس با انجام تکالیف مالیاتی واحدهای مشمول مالیات ارزش افزوده، از جمله 
ثبت نام و ثبت معامات در سامانه مودیان و پرداخت مالیات توسط وی به نماینده شرکا موافقت 
کردند.

سنا
 ای

س:
عک

طـی  جمهـور  رییـس  دفتـر  رییـس 
ایسـنا  بـا  اختصاصـی  گفت وگویـی 
ضمـن تشـریح دسـتاوردهای دو سـفر 
اخیـر رییـس جمهـور جهـت حضـور در 
عمومـی  مجمـع  و  اوراسـیا  اجـاس 
در  ،عضویـت  متحـد  ملـل  سـازمان 
بسـیار  فرصـت  را  اوراسـیا  اتحادیـه 
خوبـی بـرای تجـار و بازرگانـان کشـور 
برشـمرد و بهتریـن پاسـخ به پیشـنهاد 
و  فرانسـه  خارجـه  وزرای  اصـرار  و 

را  ترامـپ  بـا  دیـدار  بـرای  انگلیـس 
همـان خنـده  رییس جمهور دانسـت که 
نشـانه اعتمـاد بـه نفـس ملـی و نمـاد 
ایـران  بـر  حداکثـری  فشـار  شکسـت 
اعمـال  یـادآوری   بـا  بـوده اسـت.وی 
آمریـکا  سـوی  از  حداکثـری  فشـار 
شـریان های  عملـی  بسـتن   بـرای 
تجـارت بین المللـی بـرای ایـران گفت: 
ماه هـای  در  دیپلماتیـک  تحـرک  بـا 
در  را  جدیـدی  افق هـای  گذشـته، 

اجـازه  و  گشـودیم  اقتصـادی  بحـث 
اهدافـی کـه در سـر  بـه  آنهـا  ندادیـم 
در  همچنیـن  برسـند.واعظی  داشـتند، 
روحانـی  سـفر  دسـتاوردهای  بخـش 
بـه نیویـورک بـا اعـام اینکـه ایـران از 
تریبـون سـازمان ملل حسـن نیت خود 
را بـرای پایـان دادن بـه تنـش هـا در 
منطقـه اعـام کـرد، بـه ماجـرای خنده 
نخسـت  دیداربـا   در  جمهـور  رییـس 
تصریـح  و  پرداخـت  انگلسـتان  وزیـر 
و  پیشـنهاد  بـه  پاسـخ  بهتریـن  کـرد: 
اصـرار وزرای خارجه فرانسـه و انگلیس 
بـرای دیدار بـا ترامپ، همـان خنده ای 

داشـتند. جمهـوری  رییـس  بـود کـه 

آغاز مناسبات با اوراسیا
 از پنجم آبان

شفافیت آراء نمایندگان 
۸۰ درصد آثار مثبت دارد

یـک نماینـده مجلس با اشـاره به معایـب و مزایای طرح شـفافیت آرا گفت: در مجموع 
فضـای پنهـان کاری و محافظـه کاری در در همه اجزای حاکمیت وجـود دارد و این روی 
مجلـس هـم سـایه انداخته اسـت. انـکار هم نمی کنم که ممکن اسـت گروه های فشـار 
هـم باشـند و بخواهنـد تهدیـد کننـد، اینهـا آن تبعات منفی اسـت که در کنـار آثار مثبت 
وجـود دارد.محمـود صادقی نماینـده مردم تهران و عضو کمیسـیون آموزش و تحقیقات 
مجلـس شـورای اسـامی در گفت و گـو بـا خبرنـگار سیاسـی ایلنا دربـاره شـفافیت آراء 
نماینـدگان گفـت: بارهـا در ایـن مـورد اظهارنظـر کـرده ام و در فراکسـیون شـفافیت 
جلسـاتی داشـته ایم. در برنامـه راهبـردی کـه تهیـه کرده ایـم در ابتدا این موضـع را یکی 
از ضرورت هـا و اولویت هـای خودمـان قـرار دادیـم و در پـی شـفافیت همـه نهادهایـی 
کـه دربـاره حقـوق عمومـی و مـردم تصمیم گیـری می کننـد، بودیـم.وی ادامـه داد: 
شـفافیت در همـه اجـزاء کاری پارلمـان از جمله در آرای نمایندگان بر اسـاس بررسـی ها 
و دیدگاهی که فراکسـیون شفاف سـازی انجام داده اسـت، می تواند به افزایش کیفیت 
کار مجلـس و افزایـش عملکـرد خـود نماینـده کمک کنـد و در مجموع منجـر به نظارت 
بیشـتر مـردم و پاسـخ گویی بیشـتر مجلـس شـود.رئیس فراکسـیون شـفاف سـازی 
مجلـس بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح هر چند کـه ممکـن اسـت محدودیتی هایـی در کار 
نماینـدگان ایجـاد کنـد امـا آثـار بسـیار مثبتـی دارد، در مـورد تبعـات منفـی آن گفـت: 
طبیعتـا ایـن طـرح تبعات منفی دارد اما با آثار مثبت آن قابل مقایسـه نیسـت؛ در حال 
حاضـر در مجلـس اصـل بـر مخفـی بودن رای اسـت و شـفافیت و علنی بـودن رای نیاز 

بـه رای گیـری دارد، کـه مـن معتقد هسـتم ایـن باید برعکس باشـد. 

پارلمان

دولت

سیاست

اقتصاد

مجلس با افزایش قیمت دارو مخالف است

فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی به شرکت داخلی سپرده شد

اروپایی ها حق خروج از برجام را ندارند

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل می شود

کمیســیون  ســخنگوی 
ــس  ــان مجل ــت و درم بهداش
تاکیــد کــرد کــه بــا توجــه 
ــت دارو در  ــش قیم ــه افزای ب
ــی  ــرخ آن منطق ــدد ن ــاح مج ــته اص ــاه گذش ــد م چن
نیســت.اکبر ترکــی در گفت وگــو بــا ایســنا در واکنــش 
ــذا و دارو  ــازمان غ ــس س ــر رئی ــر اخی ــار نظ ــه اظه ب
مبنــی بــر اصــاح قیمــت دارو بــه عنــوان گام اول 
وزارت بهداشــت بــرای درمــان اقتصــاد دارو گفــت: 
اخیــرا آقــای شــانه ســاز رئیــس ســازمان غــذا و دارو 
در کمیســیون بهداشــت اعــام کــرد کــه بــا توجــه 
ــار  ــه چه ــول س ــت دارو در ط ــش قیم ــدم افزای ــه ع ب

ســال گذشــته نــرخ آن را اخیــرا بیــن 10 تــا 15 درصــد 
ــت  ــش قیم ــن افزای ــزود: ای ــد.وی اف ــش دادن افزای
مــورد اعتــراض تعــدادی از نماینــدگان قــرار گرفــت کــه 
در پــی آن آقــای موســوی الرگانــی نماینــده فاورجــان 
ســوالی را از  وزیــر بهداشــت مطــرح کــرد و قانــع نشــد 
ــده  ــخص نش ــیون مش ــف در کمیس ــوز تکلی ــه هن البت

ــت. اس
ترکــی ادامــه داد: بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت اگــر 
بخواهنــد مجــددا قیمــت دارو را اضافــه کننــد بــه هیــچ 
عنــوان صحیــح نیســت، البتــه ممکــن اســت ایــن کار 
در مــوارد خــاص رخ دهــد بــا ایــن اســتدالل کــه تولیــد 
دارو هزینــه بــر بــوده و بایــد قیمــت آن اضافــه شــود.

 وزیـر نفـت بـا بیـان اینکـه شـرکت چینی 
»ان پی سـی آی « از اجرای طرح توسـعه 
فـاز 11 پـارس جنوبـی کنـاره گیـری کـرده 
اسـت، گفـت : تکمیـل ایـن فـاز به شـرکت 

داخلـی پتروپـارس سـپرده شـده اسـت.
 بیـژن زنگنـه روز یکشـنبه در حاشـیه بازدیـد ازکارخانـه هـای گـروه صنعتی 
مپنا در شهرسـتان فردیس اسـتان البرز افزود:  فاز 11 پارس جنوبی تعیین 
تکلیـف شـده  و پتروپـارس به تنهایی توسـعه این فاز را ادامـه خواهد داد و 
تـا پایـان امسـال نخسـتین جکت این فاز برای اسـتقرار سـکویی با ظرفیت 

برداشـت روزانـه 500 میلیـون فوت مکعب نصب خواهد شـد.
وزیـر نفـت افزود: موضوع فشـارافزایی توسـعه ایـن فاز به مذاکـرات با مپنا 

و بقیه شـرکت ها بسـتگی دارد.
زنگنـه دربـاره  اینکـه چـرا توسـعه فـاز 11 پـارس جنوبـی از روز نخسـت بـه 
شـرکت پتروپـارس سـپرده نشـد، گفـت: می خواسـتیم بـرای طرح توسـعه 
ایـن فاز سـرمایه خارجـی جذب کنیم، ضمن اینکه سـکوی فشـارافزایی نیز 

بـرای مـا مهـم بـوده اسـت و پتروپارس قـرار بود در کنـار این شـرکت ها کار 
یـاد بگیـرد. وی گفـت : من معتقد نیسـتم در همه کارها باید از روز نخسـت 
دکتـرا بگیریـم، گرچـه داریـم همیـن کار را می کنیـم، اما این روش درسـتی 
نیسـت. زنگنه در خصوص موضوع دیدار با وزیر انرژی عربسـتان در مسـکو 
بیـان داشـت: عبـوری دیـدار کردیـم و آنجـا هـم گفتـم بـا وی دوسـتی 22 
سـاله دارم و بـا تمـام فـراز و نشـیب هایی کـه در روابـط ایـران و عربسـتان 
پیـش آمـده این دوسـتی ادامه داشـته اسـت و هیچ مشـکلی بـرای دیدار 
بـا وی ندارم.وزیـر نفـت گفـت:  اختـاف بـا عربسـتان را ما ایجـاد نکردیم و 
می خواهیـم در منطقـه بـا همه دوسـت باشـیم و آنهـا نیز نباید ما را دشـمن 
خـود بداننـد چـرا که دشـمن همه مـا بیرون منطقه اسـت. وزیر نفـت درباره 
ماقات های دوجانبه اش در حاشـیه بیسـت ویکمین نشسـت وزارتی مجمع 
کشـورهای صادرکننـده گاز )جی یی سـی اف(، توضیح داد: با بیشـتر وزیرانی 
کـه آنجـا بودنـد دیدار داشـتیم و دربـاره روابط دو جانبه و بـازار با هم مذاکره 

کردیـم، ضمـن اینکـه مذاکره خوبـی با شـرکت های روس انجـام گرفت.

ظریـــف  جـــواد  محمـــد 
اظهـــار داشـــت: اروپایـــی 
ــتند  ــی نیسـ ــا در موقعیتـ هـ
برجـــام  از  بتواننـــد  کـــه 
ــن کار  ــق ایـ ــی حـ ــر حقوقـ ــوند و از نظـ ــارج شـ خـ

ندارنـــد. را 
ــا  ــو بـ ــورمان  در گفت وگـ ــه کشـ ــور خارجـ ــر امـ وزیـ
خبرنـــگار  خبرگـــزاری  خانـــه ملتتصریـــح کـــرد: 
برجـــام یـــک توافـــق بیـــن المللـــی اســـت کـــه در 
ســـازمان ملـــل بـــه تصویـــب رســـیده و چارچـــوب 
ــن  ــن بیـ ــاف قوانیـ ــکا خـ ــخصی دارد و آمریـ مشـ

ــت. ــده اسـ ــارج شـ ــی از آن خـ المللـ

ــدات در  ــام تعهـ ــا در انجـ ــی هـ ــزود: اروپایـ وی افـ
ـــواردی آن  ـــد و در م ـــرده ان ـــی ک ـــود کوتاه ـــام خ برج
ـــا  ـــه صراحت ـــکا ک ـــاوه برآمری ـــد ع ـــرده ان ـــض ک را نق
ــرده  ــض کـ ــق را نقـ ــن توافـ ــود ایـ ــروج خـ ــا خـ بـ
ـــرار  ـــواردی تک ـــار را در م ـــن رفت ـــز ای ـــا نی ـــی ه اروپای

کـــرده انـــد.
وزیـــر امـــور خارجـــه  تاکیـــد کـــرد:در مواجهـــه بـــا 
ــاس  ــر اسـ ــامی بـ ــوری اسـ ــات جمهـ ــن اقدامـ ایـ
پیـــش بینـــی هـــای صـــورت گرفتـــه در متـــن 
ـــرده و  ـــی ک ـــترک اقدامات ـــدام مش ـــع اق ـــه جام برنام
ـــر شـــد  ـــه ذک ـــور ک ـــا همانط ـــد ام ـــی کن ـــال م آن را دنب

اروپـــا نمـــی توانـــد از آن خـــارج شـــود.

ــن  ــارت آیی ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
نامــه اجرایــی مــواد )61( و )62( الحاقــی 
ــر  ــت پذی ــد رقاب ــع تولی ــع موان ــون رف قان
و ارتقــای نظــام مالــی کشــور را بــرای 
ــه  ــت ارائ ــت دول ــه هیئ ــد« ب ــع تولی ــع موان تشــکیل »ســتاد تســهیل و رف
ــر  ــت  پذی ــد رقاب ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده )61( قان ــق م ــرده اســت. طب ک
ــم در  ــاذ تصمی ــی و اتخ ــور بررس ــه  منظ ــور، ب ــی کش ــام مال ــای نظ و ارتق
خصــوص حــل و فصــل مشــکات واحدهــای تولیــدی، بــه  ویــژه در مــوارد 
مربــوط بــه تکمیــل و راه  انــدازی طــرح هــای نیمــه  تمــام، تأمیــن مالــی، 
ــط  ــکات مرتب ــع مش ــن رف ــوق و همچنی ــای مع ــف بدهی ه ــن تکلی تعیی
ــی،  ــع صادرات ــع موان ــادن و رف ــی و مع ــع طبیع ــت، مناب ــط زیس ــا محی ب
ــتاد تســهیل و  ــاد »س ــه ایج ــی شــود نســبت ب ــازه داده م ــت اج ــه دول ب
ــر صنعــت، معــدن و تجــارت اقــدام  ــه ریاســت وزی ــع تولیــد« ب رفــع موان
کند.برایــن اســاس، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت آییــن  نامــه اجرایــی 
تشــکیل »ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد« را بــرای تصویــب بــه هیئــت 

ــه کــرده اســت. ــت ارائ دول
در راســتای وظایــف ایــن ســتاد، در هــر اســتان کارگــروه تســهیل و رفــع 
موانــع تولیــد بــه ریاســت اســتاندار و تحــت نظــارت و ســازماندهی ســتاد 
فــوق انجــام وظیفــه مــی  کنــد. ســتاد و کارگــروه هــای مذکــور و دبیرخانــه 
ــود در  ــانی موج ــروی انس ــات و نی ــد از امکان ــا، بای ــاز آنه ــورد نی ــای م  ه
ــچ  ــه هی ــرده و ب ــط اســتفاده ک ــی و اعضــای ذی  رب ــای اجرای دســتگاه ه
عنــوان تشــکیات جدیــدی ایجــاد نکننــد. وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
)رئیــس ســتاد(، رئیســان ســازمان هــای برنامــه و بودجــه کشــور، حفاظــت 
ــی  ــگری، مل ــتی و گردش ــع دس ــی،  صنای ــراث فرهنگ ــت، می ــط زیس محی
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات ــزی، رئی ــک مرک ــس  کل بان ــتاندارد، رئی اس
ــور  ــور، ام ــی، کش ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــاورزی، وزرای تع ــادن و کش مع
ــان و  ــرو، بهداشــت، درم ــاد کشــاورزی، نی ــی، نفــت، جه اقتصــادی و دارای
آمــوزش پزشــکی، رئیــس اتــاق تعــاون، رئیــس اتــاق اصنــاف و نماینــدگان 
تشــکل هــای سراســری تولیــدی اعضــای »ســتاد تســهیل و رفــع موانــع 

تولیــد« را تشــکیل مــی دهنــد.

رنا
 ای

س:
عک

کمیسـیون  گفـت:  اسـامی  شـورای  مجلـس  رئیـس 
بهداشـت و درمـان مجلـس موظـف شـده کـه بـه ماجرای 

رسـیدگی کنـد. لـردگان  چنارمحمـودی  روسـتای 
 محمـد خدابخشـی نماینـده مـردم الیگـودرز در جلسـه 
علنـی نوبت عصر روز )یکشـنبه( مجلس شـورای اسـامی 
در تذکـری بیـان کرد: اتفاقی که در روسـتای چنارمحمودی 
لـردگان رخ داده اسـت و عـده ای بـه بیمـاری اچ آی وی 
مبتـا شـده اند بایـد رسـیدگی شـود و دالیـل ایـن اتفاق و 

تعـداد بیمـاران روشـن گردد.

عضـو هیـات رئیسـه مجلـس از اعـام وصـول طـرح تشـکیل 
کمیسـیون میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اعام 
وصـول خبـر داد.در ادامـه جلسـه علنی نوبت عصر –یکشـنبه- 
مجلـس شـورای اسـامی، »علـی اصغـر یوسـف نـژاد« عضـو 
هیات رئیسـه از اعام وصول طرح تشـکیل کمیسـیون میراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی خبـر داد. وی همچنین 
گفت: طرح سـازمان صنفی هنرمندان ایران، طرح استفسـاریه 
تبصـره یـک بنـد دال مـاده ۸7 قانون برنامه ششـم توسـعه و  
اصاحیـه دولـت دربـاره الیحـه ایجـاد ۸ منطقـه آزاد تجـاری-

صنعتـی و 12 منطقـه ویـژه اقتصـادی اعام وصول شـد.

کمیسیون بهداشت موظف به 
رسیدگی به ماجرای لردگان است

طرح تشکیل کمیسیون میراث 
فرهنگی اعالم وصول شد

رئیـس جمهور گفت: اگر نخبگان را در زمینه های گوناگون جذب 
کنیـم، هزینه هـای اداره کشـور پایین آمـده و شـرایط بهتری در 
راسـتای توسـعه و پیشـرفت ایجاد خواهد شـد. حسن روحانی 
رئیـس جمهـور روز یکشـنبه در مراسـم تجلیـل از دانش آمـوزان 
مـدال آور المپیادهای علمی جهانی سـال 2019 میادی با اشـاره 
بـه ضـرورت تـاش بـرای اسـتفاده هر چـه بهتـر از فرصت های 
زندگـی، گفـت: بخشـی از نخبگـی مربـوط بـه هـوش و حافظه 
ذهنـی افراد بـوده، اما بخش عمده ای کـه این نخبگی را ماندگار 
و درخشـان می کند، به تاش و کوشـش فردی وابسـته اسـت.

سـازمان پزشـکی قانونـی کشـور بـه زائرین اربعیـن خدمات 
رایـگان در حـوزه تصادفـات رانندگـی ارائه می کنـد.در فاصله 
زمانـی 20 مهـر تـا 3 آبـان سـال جـاری کـه ایام پیـاده روی 
اربعین اسـت، سـازمان پزشـکی قانونی کشـور به زائرین در 
صـورت داشـتن مـدارک ثبت نام در سـایت سـماح خدمات 
رایـگان ارائـه مـی کنـد. بـر اسـاس ایـن گـزارش خدمـات 
رایـگان پزشـکی قانونـی تنهـا در حـوزه معاینـات حـوادث 
رانندگـی )بالینی و تشـریح( و در سـه اسـتان مـرزی ایام، 

کرمانشـاه و خوزسـتان بـه زائریـن ارائـه می شـود.

جذب نخبگان هزینه اداره 
کشور را کاهش می دهد

خدمات رایگان پزشکی 
قانونی به زائرین اربعین
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

ـ کافه«، »هاستل« و »هتل بوتیک«تغییر نام پژوهشکده ابنیه و بافت های تاریخی مجوزهایی مبهم برای »خانه 

رییــس پژوهشــکده ابنیــه و بافــت هــای 
تاریخــی گفــت: کاربردی ســازی و کاربــردی 
ــای  ــی از اولویت ه ــا یک ــردن پژوهش ه ک
ابنیــه و  برنامــه ای پژوهشــکده  کاری و 
بافت هــای تاریخــی بــه شــمار مــی رود، چــون پژوهش هایــی کــه کاربــردی 
ــا  ــا و فراموشــی اند. علیرضــا انیســی ب ــه فن و ملمــوس نباشــد، محکــوم ب
بیــان اینکــه پژوهشــکده ابنیــه و بافــت هــای تاریخــی جــزو قدیمی تریــن 
پژوهشــکده های پژوهشــگاه اســت گفــت: هــدف اولیــه ایــن پژوهشــکده 
تحقیــق و بررســی تاریــخ معمــاری و شهرســازی ایــران بــوده کــه بــه دلیــل 
ــج مــورد  ــه نتای ــات مدیریــت، در ســال های گذشــته نتوانســت ب عــدم ثب
نظــر خــود دســت پیــدا کنــد.او تغییــر نــام پژوهشــکده ابنیــه و بافت هــای 
تاریخــی را از دیگــر اهــداف پژوهشــکده دانســت و اضافــه کــرد: نــام فعلــی 

ــدارد. ــی ن ــای آن همخوان ــا و برنامه ه ــا طرح ه آن ب
ــوزه  ــن پژوهشــکده در ح ــای ای ــه فعالیت ه ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
ــزود: در حــال حاضــر  ــا و بافت هــای تاریخــی محــدود نمی شــود، اف بناه

ــوان  ــه عن ــی ب ــازل فرهنگ ــراه من ــه هم ــی ب ــای تاریخ ــوع محوطه ه موض
یکــی از چارچوب هــای جدیــد در برنامه هــای پژوهشــکده بــه شــمار 
مــی رود کــه ایــن موضــوع در 20 ســال اخیــر در دنیــا مطــرح بــوده اســت.او 
بــا اشــاره بــه این کــه متمرکــز شــدن بــر معمــاری و محوطه هــای تاریخــی 
از جملــه اقداماتــی اســت کــه تصمیم هایــی بــرای اجــرای آن شــده اســت، 
ــی را  ــکو ، مکان ــف یونس ــاس تعری ــی براس ــط تاریخ ــرد: محی ــه ک اضاف
شــامل می شــود کــه هــر گونــه اثــر تاریخــی را در بــر مــی گیــرد.وی هــدف 
ــه  ــت در زمین ــای تاریخــی را فعالی ــه و بافت ه و رســالت پژوهشــکده ابنی
ــت:  ــرد و گف ــان ک ــول بی ــر منق ــی غی ــراث فرهنگ ــخ و حفاظــت از می تاری
در حــال حاضــر پژوهشــکده براســاس ســاختاری کــه در گذشــته داشــته 
ــی،  ــای تاریخ ــی، بافت ه ــای تاریخ ــی بناه ــروه تخصص ــار گ ــت، چه اس
ــا  ــم ب ــت و امیدواری ــت کند اس ــاری دس ــروه معم ــاری و گ ــات معم تزئین
ــاختاری  ــه و س ــر یافت ــم تغیی ــاختار ه ــن س ــکده ای ــام پژوهش ــر ن تغیی

ــا شــرایط روز ایجــاد شــود. منطبــق ب

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشـگری 
گفـت: وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی اختیـار و مسـؤلیتی بـرای 
نـدارد. کافه هـا«   – »خانـه  مجـوز  صـدور 
سـیدجواد موسـوی دربـاره مراجع صادرکننده مجـوز خانه های تاریخـی و قدیمی 
کـه بـه رسـتوران، کافـه و یـا اقامتـگاه تبدیـل می شـوند، بـه ایسـنا گفـت: مجوز 
»خانه -کافـه« را وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی نمی دهد. 
مـا مجوزهـا را براسـاس مصداق هایـی کـه در بنـد »ب« و »ج«  آیین نامـه ایجاد، 
اصـاح، تکمیـل، درجه بنـدی و نرخ گذاری تأسیسـات گردشـگری تصویب شـده، 
صـادر می کنیـم.او در پاسـخ بـه باتکلیفـی خانـه - کافه هـا بـرای گرفتـن مجـوز 
فعالیت و نامشـخص بودن مرجع صادرکننده این مجوز در شـرایطی که بسـیاری 
از ایـن کافه هـا در خانه هـای تاریخـی و یـا ثبـت شـده در فهرسـت میـراث ملـی 
راه انـدازی شـده اند، اظهـار کـرد: در آن آیین نامه حدود 29 مصـداق در زیرمجموعه 
تاسیسـات گردشـگری تعریـف شـده کـه وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایـع دسـتی مجوز آن هـا را صادر می کنـد. »خانه -کافه« در ذیـل این مصادیق 

نیامده اسـت.
مدیـرکل نظـارت و ارزیابـی خدمـات گردشـگری همچنیـن دربـاره تکلیـف مجوز 
»هاسـتل« ها که شـمار آن هـا نیز درحال افزایش اسـت اما با مقاومـت هتلداران 
و برخوردهایـی از سـوی اداره اماکـن نیـروی انتظامـی برای ادامـه فعالیت با این 
عنـوان رایـج جهانـی در ایران مواجه شـده اسـت، گفت: »هاسـتل ها« در مصادیق  
آیین نامـه ایجـاد، اصاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسـات گردشـگری 
تعریـف نشـده اسـت و ایـن اقامتگاه هـا معموال بـا عنـوان »مهمان پذیـر« از این 

وزارتخانـه مجـوز می گیرند.
موسـوی دربـاره تکلیـف مجـوز »هتـل بوتیـک«  هـا کـه تعـداد آن ها نیـز درحال 
افزایـش اسـت، گفـت: ایـن اقامتگاه هـا درحـال حاضـر بـا عنـوان دیگـر از جمله 
»اقامتـگاه یـا هتـل سـنتی« از ایـن وزارتخانـه مجـوز می گیرنـد امـا در اصاحیه  
آیین نامـه ایجـاد، اصاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسـات گردشـگری 
انـواع هتـل از جملـه »هتل بوتیک« تعریف شـده کـه در دریافت مجوز مشـکلی 
نداشـته باشـند. اما این اصاحیه باید نخسـت در شـورای عالی میراث فرهنگی و 

گردشـگری تصویـب شـود تا مصوبـه هیـات دولـت را دریافت کند.

 پیام
 میراث

ویژه برنامه "پرواز بادبادک ها" در مجموعه نیاوران اجرا می شود.به مناسبت روز جهانی کودک ویژه برنامه "پرواز بادبادک ها "در 
تاریخ 16 مهر در محوطه مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار می شود.

 در این برنامه تفریحی- آموزشی کودکان به همراه والدین خود در مجموعه حضور پیدا کرده و ضمن ساخت و به اهتزاز در آوردن 
بادبادک های رنگین در آسمان، با آثار تعدادی از هنرمندان نقاش موزه های این مجموعه نیز آشنا می شوند.

رنا
 ای

س:
عک

صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
بـا  گردشـگری  پـروژه   11 افتتـاح  از  گلسـتان  اسـتان 
ریـال در سـه ماهـه سـوم  سـرمایه گذاری 2790میلیـارد 
سـال جـاری در اسـتان خبـر داد و اظهـار امیـدواری کـرد 
ایـن رقـم تـا پایان سـال 98 بـه 5هزارمیلیارد ریال برسـد.

 ابراهیـم کریمـی بـا تبریـک هفتـه گردشـگری بـه فعاالن 
حجـم  بـا  پـروژه   49« کـرد:  خاطرنشـان  حـوزه  ایـن 
سـرمایه گذاری 30هزارمیلیـارد ریـال بـا 531هـزار و 643 
مترمربـع زیربنـا و 5339 نفـر اشـتغال در سـطح اسـتان 
گلسـتان در دسـت اقـدام اسـت کـه پـس از بهره بـرداری 
اقامتـی  بـه ظرفیـت  و 5108 تخـت  اتـاق  تعـداد 2371 

اسـتان اضافـه خواهـد شـد.«
او اضافـه کـرد: »پیش بینی اداره کل میـراث فرهنگی بهره 
بـرداری از 30 درصـد ایـن پـروژه ها برای سـال 98 بود که 
افزایـش قیمـت ها و وضعیـت اقتصادی منجـر به طوالنی 

شـدن این طرح ها شـد.«
او تصریـح کـرد : »70 بوم گـردی در سـفر سـال گذشـته 
دکتـر مونسـان وزیر میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی بـه اسـتان افتتـاح شـد و بـا بهـره بـرداری از 25 
اقامتـگاه بومگـردی در نیمـه دوم سـال جـاری ، تعـداد 
ایـن اقامتـگاه هـا در سـطح اسـتان بـه 150 واحـد خواهد 

رسید.«
صنایع دسـتی  و  فرهنگـی، گردشـگری  میـراث  مدیـرکل 
اسـتان گلسـتان اضافـه کـرد: »در راسـتای تسـهیل رونـد 
ماهـه  در شـش  حـوزه گردشـگری،  در  سـرمایه گـذاری 
نخسـت سـال جاری تعداد 52 موافقت اصولی و در سـال 
97 تعـداد 143 موافقـت اصولـی در اسـتان بـرای پـروژه 

هـای گردشـگری صـادر شـده اسـت.«
او یـادآور شـد: »در نیمـه نخسـت امسـال 74 مـورد مجوز 
تاسیسـات گردشـگری اعـم از هتـل، هتـل آپارتمـان و... 
صـادر شـده اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه در سـال 

گذشـته 54 مجـوز در سـطح اسـتان صـادر شـده بـود.«

سوژه ثبت ۱۵میلیون 
بازدید از 

جاذبه های گلستان

بانک اطالعاتی بناهای تاریخی ایجاد می شود

ظرف 3 ماه آینده،  مزایده  ۵۴ بنای تاریخی اعالم می شود

و  احیــا  صنــدوق  مدیرعامــل 
و  تاریخــی  اماکــن  از  بهره بــرداری 
فرهنگــی بــا اشــاره بــه ضــرورت تنــوع 
ــه  ــذاری ب ــاده واگ ــای آم ــری  بناه کارب
بخــش خصوصــی، گفــت: بــه زودی 
بناهــای  تمــام  از  اطاعاتــی  بانــک 
ایجــاد  واگــذاری  آمــاده   تاریخــی 

. د می شــو
بــا  گفت وگــو  در  میرزایــی  هــادی 
ــا اشــاره بــه  ــا ب خبرنــگار فرهنگــی ایرن
ایــن کــه ظــرف 3 مــاه آینــده،  مزایــده  
54 بنــای تاریخــی اعــام می شــود، 

کاربری هــای  کــرد  امیــدواری  ابــراز 
ــود. ــدد ش ــای تاریخــی متع ــن بناه ای
وی افــزود: یکــی از بناهایــی کــه قــرار 
اســت بــه زودی در فهرســت مزایــده 
قــرار بگیــرد، بنایــی اســت کــه پیــش از 
ایــن خانــه حکیــم باشــی نــام داشــته 
و بســیار مــی توانــد مطلــوب باشــد اگر 
پزشــکی ایــن بنــا را در اختیــار بگیــرد و 
پــس از مرمــت و احیــا بنــا اقــدام بــه 
ویزیــت بیمارانــش در ایــن بنــا کنــد تــا 

هویــت بنــا نیــز حفــظ شــود.
فراینــد  بــه  اشــاره  بــا  میرزایــی 
واگــذاری بناهــای تاریخــی بــه بخــش 
ایــن  وجــود  بــا  خصوصــی، گفــت: 
ــن  ــون توســعه، ای ــر اســاس قان ــه ب ک

وظیفــه وزارت میــراث فرهنگــی اســت، 
ــد و  ــی کنن ــت م ــا آن مخالف ــی ب برخ
آن  نشــدن  واگــذار  بــرای  حاضرنــد 
بــه بخــش خصوصــی هزینــه  کننــد 
ــا  ــن واگذاری ه ــر ای ــه اگ ــی ک در حال
بنــا  تخریــب  از  هــم  شــود  انجــام 
بــرای  هــم  و  می شــود  جلوگیــری 
و  اســت  فرهنگــی ســودآور  میــراث 
مــی تــوان درآمدهــای حاصــل از ایــن 
را در بخش هــای دیگــر  واگذاری هــا 

میــراث فرهنگــی هزینــه کــرد.
وی دربــاره مــدت زمــان بهــره بــرداری 
بنــا از ســوی بخــش خصوصــی گفــت: 
مــدت زمــان واگذاری هــای بنــا خیلــی 
زیــاد نیســت و معمــوال بــه میــزان 

هزینــه ای کــه بهــره بــردار در زمــان 
معمــوال  ولــی  دارد  می کنــد  مرمــت 

ــت. ــال اس ــان 10 س ــن زم ای
بــر اســاس اعــام صنــدوق احیــا و 
بهره بــرداری از بناهــا و اماکــن تاریخــی 
خانــه  بهشــتیان،  خانــه  فرهنگــی  و 
یداللهــی، حمــام شــیخ بهایــی و خانــه 
مغنــی اصفهــان، قلعــه کنجانچــم ایــام، 
عمــارت کمنــدی، عمــارت رفیعــی، قلعه 
محمدخــان دشــتی خورمــوج، عمــارت 
ــال  ــه ج ــهر، خان ــتان بوش ــن اس گلش
آل احمــد در تهــران، قلعــه مدرســه 
خیرآبــاد بهبهــان، خانــه تیزنــو و خانــه 
ســوزنگر دزفــول در اســتان خوزســتان، 
ــه ثقــه االســام،خانه  ــر، خان حمــام نوب
و  علــوی  خانــه  اعتصامــی،  پرویــن 
مجموعــه  تبریــز،  امیرپرویــز  خانــه 
کردشــت ارس، کاروانســرای گویجــه 
بئــل هریــس در اســتان آذربایجــان 
شــرقی، حمــام قدمــگاه نیشــابور در 
عمــارت  رضــوی،  خراســان  اســتان 
حشــمت اللشــگر وآب انبــار ســرخه 
تنکابنــی،  حمــام  ســمنان،  اســتان 
خانــه زینعلــی و اســدی، خانــه میریــان 
ــزل  ــن، من ــی قزوی ــه خطیب زاده و خان
آبــاد  خســرو  عمــارت  و  جواهــری 
ــی  ــه بناهای ــتان از جمل ــنندج کردس س
هســتند کــه در فهرســت یادشــده قــرار 

ــد. دارن
ــه زرشــکیان کرمانشــاه،  ــن خان همچنی
ــی  ــه فاطم ــان، خان ــاری کرم ــه غف خان
و کاخ  میرشــهیدی گــرگان  خانــه  و 
اســتان  شــهر  آزاد  ییــاق  خــوش 
تــی  تــی  کاروانســرای  گلســتان، 
ــران رشــت، حمــام  ســیاهکل، هتــل ای

خانــه  تالــش،  اولــر(  )آق  مریــان 
ــان،  ــتان گی ــان در اس ــی الهیج صادق
ــروی،  ــه غ ــور، خان ــم پ ــه ابوالقاس خان
خانــه کشــفی، خانــه بزرگمهــری، خانــه 
ــه مســتجاب الدعــوه  ــور و خان ــران پ ای
بروجــرد در اســتان لرســتان نیــز از 
جملــه دیگــر بناهــای آمــاده واگــذاری 

صنــدوق احیــاء هســتند.
اســفندان  روســتای  بهــادری  قلعــه 
مرکزی،خانــه  اســتان  در  کمیجــان 
بابــل، کاروانســرای کمبــوج،  نجفــی 
خانه هــای شــفاهی، عبــادی و قریشــی 
آمــل در اســتان مازنــدران، کاروانســرای 
ــار، کاروانســرای فرســفج  ــاد به ــاج آب ت
در اســتان همــدان، خانــه کاشــفی و 
کازرونــی یــزد دیگــر بناهایــی هســتند 
واگذاری هــای  فهرســت  در  کــه 

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــدوق ق صن

بــا  امیــدواری کــرد  ابــراز  میرزایــی 
و  هــا  رســانه  ظرفیــت  از  اســتفاده 
خبرنــگاران فعــال در حــوزه میــراث 
و  اجتماعــی  کنشــگران  فرهنگــی، 
ــی،  ــانی محل ــاع رس ــای اط ــبکه ه ش
اســتانی و سراســری زمینــه ایجــاد 
فضــای رقابتــی و مشــارکت حداکثــری 
ــرداری  ــره ب ــا و به ــت، احی ــت مرم جه
ــورد اشــاره  ــای م ــن از بناه ــدت معی م
ــدود 20  ــت ح ــرار اس ــود. ق ــم ش فراه
ــا در یــک بخــش و 30 بنــای دیگــر  بن
ــا  ــر ت ــر دو حداکث ــر )ه در بخــش دیگ
ــی  ــود. آگه ــام ش ــده( اع ــاه آین 3 م
مزایــده بــه همــراه جزئیــات واگــذاری 
ایــن بناهــا بــه زودی از طریــق درج در 
روزنامه هــای کثیــر االنتشــار بــه اطــاع 

ــید. ــد رس ــوم خواه عم

ی بـر رایگان بـودن موزه ها در هفته تهران 
منتشـر می شـود، مدیر اداره کل موزه های 
وزارتخانـه میـراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایـع دسـتی ایـن خبـر را رد می کنـد.

محمدرضا کارگر - مدیر اداره کل موزه های 
وزارتخانـه میـراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایـع دسـتی - در گفت وگـو بـا ایسـنا 
می گویـد: آقـای مسـجدجامعی - عضـو 
شـورای شـهر تهران - روز گذشته )شنبه، 
13 مهـر( در درخواسـتی بـه وزیـر میراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 

درخواسـت رایـگان بـودن موزه هـای زیـر 
نظر وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی را در روز تهـران مطـرح 
کـرد، امـا هنـوز جـواب یـا اباغیـه ای در 
ایـن زمینـه از سـوی دفتـر وزیـر بـه مـا 
اعـام نشـده اسـت.او بـا بیـان این کـه 
درخواسـت مطرح شـده بسـیار دیـر و در 
آخرین فرصت مطرح شـده اسـت، ادامه 
می دهـد: ممکـن اسـت ایـن درخواسـت 
بـرای یکـی دیگـر از روزهای هفتـه تهران 
عملیاتـی شـود، امـا تـا زمانـی کـه جواب 

قطعـی از سـوی دفتـر آقـای مونسـان - 
اداره کل  بـه   - فرهنگـی  میـراث  وزیـر 
موزه هـا اعـام نشـود، هیـچ مـوزه ای در 
ایـن مـدت رایگان نیسـت.   یک سـایت 
وابسـته بـه شـهرداری تهـران 11 مهرماه و 
همزمـان بـا آغاز هفتـه تهران اعـام کرده 
بـود »در اولیـن روز از هفتـه تهـران کـه به 
عنـوان »روز تهران گردی« نام گذاری شـده 
همچـون  برنامه هایـی  مجموعـه  اسـت، 
برگـزاری همایـش کوهنـوردی خانوادگی، 
گردهمایـی پاکسـازی کوهسـتان، بازدید 
رایـگان از موزه های تهران، بازگشـایی موزه 
دخانیـات، راه انـدازی قطار گردشـگری در 
قلـب پایتخـت و تهران گـردی از ری تـا 

شـمیران اجـرا می شـود.«

موزه های زیر نظر میراث 
فرهنگی رایگان نیستند

بیش ازهزار شیء تاریخی 
در فارس کشف شد

نیروهـای یـگان حفاظـت میراث فرهنگـی فارس در نیمه نخسـت امسـال موفق به 
کشـف یـک هـزار و 26 قطعه اشـیای عتیقه و بدل شـدند.

سـرهنگ محمدرضـا بهمنی نژاد در تشـریح اقدامات یگان حفاظـت میراث فرهنگی 
ایـن اسـتان در نیمه نخسـت امسـال افـزود: آثار تاریخی نشـانگر هویـت یک ملت 
و حفاظـت از آن وظیفـه همـه مـردم اسـت و در همین راسـتا با تـاش و فعالیتهای 
مسـتمر و شـبانه روزی نیـروی هـای یـگان حفاظت تعـداد 75 هـزار و 600 بازدید از 
آثار تاریخی اسـتان انجام شـده اسـت.فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی فارس 
ادامـه داد: همچنیـن طـی ایـن مـدت، تعداد یـک هـزار و 26 قطعه اشـیاء عتیقه و 
بدل، 119 قطعه اداوات مربوط به حفاری غیر مجاز، 11 دسـتگاه فلزیاب مکشـوفه از 
متهمـان کشـف و ضبط شـد.بهمنی نـژاد با اعام دسـتگیری 7۸ مجـرم و ارجاع 110 
پرونـده بـه مراجـع قضایـی طـی این مـدت، تصریـح کرد: بـا پیگیری هـای صورت 
گرفتـه، از 15 مـورد مرمـت غیـر مجـاز، 14 مـورد تغییر کاربـری و ایجاد خسـارت به 
آثار تاریخی و 9۸ مورد تصرف و تملک و سـاخت و سـاز غیر مجاز جلوگیری شـده 
اسـت.فرمانده یـگان حفاظـت میـراث فرهنگی فـارس در پایان خواسـتار مشـارکت 
بیشـتر سـازمانهای مـردم نهـاد و انجمـن ها در حفاظـت از آثار تاریخی شـد و خاطر 
نشـان کـرد: فرماندهـی یگان حفاظت میراث فرهنگی فارس از طریق شـماره تماس 
37300553 و تلفـن گویـای 1۸01 و شـماره 09662 متعلـق به یـگان حفاظت میراث 

فرهنگی کشـور، آمادگی دریافت گزارشـهای مردمی اسـت.

ته
نک

بـر اسـاس اعـالم صنـدوق احیـا و بهره بـرداری از بناهـا و 
اماکـن تاریخی و فرهنگی خانه بهشـتیان، خانـه یداللهی، 
حمام شـیخ بهایـی و خانه مغنی اصفهـان، قلعه کنجانچم 
ایـالم، عمـارت کمندی، عمـارت رفیعی، قلعـه محمدخان 
دشـتی خورمـوج، عمـارت گلشـن اسـتان بوشـهر، خانـه 
جـالل آل احمـد در تهـران، قلعه مدرسـه خیرآبـاد بهبهان، 
خانـه تیزنـو و خانه سـوزنگر دزفول در اسـتان خوزسـتان، 
حمـام نوبـر، خانـه ثقـه االسـالم،خانه پرویـن اعتصامی، 
خانـه علـوی و خانـه امیرپرویـز تبریز، مجموعه کردشـت 
اسـتان  در  هریـس  بئـل  گویجـه  کاروانسـرای  ارس، 
آذربایجـان شـرقی، حمـام قدمـگاه نیشـابور در اسـتان 
انبـار  وآب  اللشـگر  عمـارت حشـمت  رضـوی،  خراسـان 
سـرخه اسـتان سـمنان، حمـام تنکابنـی، خانـه زینعلی و 
اسـدی، خانـه میریـان زاده و خانه خطیبـی قزوین، منزل 
جواهـری و عمـارت خسـرو آبـاد سـنندج کردسـتان از 
جمله بناهایی هسـتند که در فهرسـت یادشـده قرار دارند.

میراثگردشگری

قلعه » بادام تک« آسیبی ندیده است۳۰ هزار ایرانی در سال ۲۰۱۸ از اسپانیا ویزا گرفتند
سـفیر اسـپانیا در ایران گفت: در 
سـال 201۸ نزدیـک بـه 30 هزار 
ویـزا کـرده  درخواسـت  ایرانـی 
انـد و 15 هـزار اسـپانیایی نیز به 
ایران آمدند. ادواردو لوپز بوسـکتس سـفیر اسپانیا در ایران 
بـه خبرنـگار مهـر گفت: اسـپانیایی ها بیشـتر از شـهرهای 
اصفهـان، شـیراز، کاشـان و یزد دیـدن کرده اند آنها بیشـتر 
بـا هـدف گردشـگری بـه ایـران می آینـد ولی قبا بیشـتر 
بـا هـدف تجـارت بـه ایـران سـفر مـی کردنـد.وی در ادامه 
بیـان کـرد: من از شـهرهای مختلفـی در ایـران بازدید کرده 
انـد ماننـد عسـلویه، شـیراز، تبریـز، کیـش، اصفهـان، یزد، 
مشـهد، کاشـان. شـمال و جنـوب و دریـای خـزر را خـوب 

دیده ام. خیلی از شـهرهای توریسـتی ایران در یک مسـیر 
قـرار دارند. مسـئله ای کـه می تواند در صنعت گردشـگری 
ایـن کشـور کمـک کنـد همین مسـیر توریسـتی اسـت که 
مـی توانـد مشـهد کرمـان و سـایر شـهرهای گردشـگری را 
بـه یکدیگـر متصل کنـد تا همه در یک مسـیر قـرار گیرند. 
سـفیر اسـپانیا در ایـران گفـت: یکی از اصلی تـری چالش 
هـای گردشـگری ایـران این اسـت کـه هتلهای خـوب و با 
کیفیت مناسـب باید بیشـتر شـود. در این موضوع بخش 
خصوصـی مهمتریـن نقـش را ایفـا می کنـد اما اگـر ایران 
بخواهـد منتظر سـرمایه های خارجی باشـد نمـی تواند در 
ایـن زمینه پیشـرفت کنـد. بنابراین بایـد بخش خصوصی 

در ایـن موضوع پیشـگام شـود.

»اداره  بهبهانـی گفـت:  رسـول 
شـهرداری  و  آتش نشـانی 
روز  به مناسـبت  طبـس 
آتش نشـانی بـدون اجـازه اداره 
در  طبـس  صنایع دسـتی  و  میراث فرهنگـی، گردشـگری 
یـک قلعـه مخروبـه کـه ثبت ملی نیسـت و طی 100 سـال 
گذشـته تخریب شـده اسـت، مانور برگزار کردنـد. این قله 
مخروبـه در فاصلـه هـزار متـری قلعـه بادام تـک قـرار دارد 
و خوشـبختانه هیچ گونـه آسـیبی متوجـه قلعـه بادام تک 
نشـده است.«رسـول بهبهانی، رئیس اداره میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی طبس در گفت و گو با خبرنگار 
میـراث آریـا با اعام این مطلب افزود: »اداره آتش نشـانی 

و شـهرداری طبـس به مناسـبت روز آتش نشـانی تنهـا بـا 
هماهنگی بخشـدار و شـورای شـهر این مانور را بدون اجازه 
اداره میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی استان در 
اتـاق غیرمسـقف قلعـه ای مخروبـه کـه ثبت ملی نبـوده و 
طی 100 سـال گذشـته تخریب شـده اسـت، بـا آتش زدن 
یک السـتیک برگـزار کردند. متأسـفانه در فضـای مجازی 
اخبـار و فیلمـی منتشـر شـده کـه این گونـه القـا مـی کند 
در قلعـه بادام تـک ایـن مانـور برگـزار شـده و بـه ایـن اثـر 
تاریخـی آسـیب رسـیده اسـت؛ در بازدیدی که مـن از این 
اثر تاریخی داشـتم و بر اسـاس مسـتندات و نقشـه ثبتی 
قلعـه بـادام تـک، ایـن قلعـه مخروبـه در حریـم آن نبوده 

است.«
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بــه گفتــه رییــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش 
آذربایجان غربــی،  محیط زیســت  حفاظــت  اداره کل 
بارش هــای یکبــاره و افزایــش آب دریاچــه ارومیــه 
ســبب غرق شــدن تعــداد زیــادی از النه هــای فامینگــو 
و جلوگیــری از افزایــش چشــمگیر ایــن گونــه در دریاچه 
شــد. امیــد یوســفی بــا بیــان اینکــه فامینگوهــا بیشــتر 
در خــود دریاچــه ارومیــه و تاالب هــای اقمــاری اقــدام 
بــه آشیانه ســازی و جوجــه آوری مــی کننــد، مــی افزایــد: 
غــرق شــدن النــه هــای ایــن پرنــده بــر اثــر بــارش های 
پــی در پــی اوایــل ســال، ســبب شــد تــا جمعیــت آنهــا 
طبــق بــرآورد کارشناســان محیــط زیســت افزایــش پیدا 
ــه  ــزار قطع ــش از 60 ه ــه بی ــام اینک ــا اع ــد. وی ب نکن
ــه  ــه ارومی ــی دریاچ ــارک مل ــواحل و پ ــو در س فامینگ
ــگار  ــه خبرن ــتند، ب ــه هس ــتراحت و تغذی ــغول اس مش
ــا می گویــد: تعــداد فامینگوهــای دریاچــه ارومیــه  ایرن
در دهــه ۸0 بــه بیــش از 120 هــزار قطعــه مــی رســید کــه 
ــداد در ســال 1394 و در اوج بحــران خشــکی  ــن تع ای
دریاچــه ارومیــه بــه کمتــر از 2 هــزار قطعــه رســیده بــود.

ــه  ــی ک ــا زمان ــا ت ــد: فامینگوه ــه می ده ــفی ادام یوس
شــرایط اقلیمــی )آب و هوایــی( فراهــم باشــد، در 
ــد  ــدگار خواهن ــه مان تاالب هــا و ســواحل دریاچــه ارومی
بــود و در صــورت بــروز ســرما و یخبنــدان بــه عرض هــای 
جنوبی تــر مهاجــرت می کننــد. وی بــا بیــان اینکــه 
فامینگوهــا بــه دلیــل امــن بــودن زمین هــای باتاقــی 
ــان  ــد، بی ــذاری می کنن ــا تخم گ ــن مکان ه بیشــتر در ای
ــز  ــا و حشــرات ری ــده، آرتمی ــن پرن ــذای ای ــد: غ می کن
ــا  ــت و فامینگوه ــه اس ــه ارومی ــود در آب دریاچ موج
بــه علــت آبکش بــودن شــکل منقارشــان می تواننــد بــه 

ــد. ــه کنن ــز موجــود در آب تغذی راحتــی از حشــرات ری
 بــه گفتــه رییــس اداره  نظــارت بــر  امورحیــات وحــش 

اداره کل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجان غربــی، 
تاالب هــای »ســولدوز« و »حســنلو« در شهرســتان 
ــه  ــی دریاچ ــارک مل ــاد و پ ــرازان در مهاب ــده، کانی ب نق
ارومیــه مهمتریــن زیســتگاه فامینگوهــا در اســتان 
ــا از 90  ــت فامینگوه ــی اس ــی رود. گفتن ــمار م ــه ش ب
ــه  ــد و ب ــدی دارن ــر بلن ــم مت ــک و نی ــا ی ــانتی متر ت س
صــورت دســته جمعی و در دســته های چنــد هــزار 
ــی  ــد. آذربایجان غرب ــرت می کنن ــی و مهاج ــی زندگ تای

بــا دارا بــودن بیــش از 300 گونــه از انــواع پرنــدگان 
آبــزی و کنارآبــزی و بیــش از 70 تــاالب دایمــی و 
فصلــی یکــی از مهمتریــن مکان هــای مهاجــرت و 

ــت. ــدگان اس ــواع پرن ــت ان زیس

دریاچه ارومیه میزبان هزاران فالمینگو
چنــدی قبــل بــود کــه رئیــس اداره حیــات وحــش اداره 
ــام  ــی اع ــت آذربایجان غرب ــط زیس ــت محی کل حفاظ
ــواحل و  ــو در س ــه فامینگ ــزار قطع ــش از 60 ه ــرد بی ک
پــارک ملــی دریاچــه ارومیه مشــغول اســتراحت و تغذیه 
هســتند. امیــد یوســفی گفتــه بــود: ایــن فامینگوهــا تــا 

زمانــی کــه شــرایط اقلیمــی )آب و هوایــی( فراهم باشــد، 
در تاالب هــا و ســواحل دریاچــه ارومیــه مانــدگار خواهنــد 
بــود و در صــورت بــروز ســرما و یخبنــدان بــه عرض هــای 
جنوبی تــر مهاجــرت می کننــد. ایــن مقــام مســوول 
حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان غربــی در گفت وگــو 
ــد: در دهه هــای 70 و  ــوان می کن ــا عن ــا خبرگــزاری ایرن ب
۸0 جمعیــت ایــن گونــه در ســواحل دریاچــه ارومیــه بــه 
بیــش از 120 هــزار قطعــه می رســید امــا از ســال 1394 
بــه دلیــل نامســاعد بــودن شــرایط و کاهــش شــدید آب 

دریاچــه ارومیــه تعــداد فامینگوهــا در ایــن منطقــه بــه 
کمتــر از 2 هــزار قطعــه رســیده بــود. وی بــا بیــان اینکــه 
ایــن فامینگوهــا در دریاچــه و تاالب هــای اقمــاری 
ــد:  ــتند، می افزای ــه هس ــتراحت و تغذی ــغول اس آن مش
ــا  ــش بارش ه ــه افزای ــه ب ــا توج ــر ب ــد ســال اخی در چن
ــن  ــداد ای ــه تع ــه ارومی ــای دریاچ ــد احی ــروع رون و ش
پرنــدگان در ایــن دریاچــه بــه تدریــج در حــال افزایــش 
اســت. بــه گفتــه وی، امســال زمانــی کــه فامینگوهــا در 
دریاچــه ارومیــه و تاالب هــای اقمــاری آن، مشــغول 

بارش های یکباره مانع افزایش فالمینگو در دریاچه ارومیه شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی: بارش های یکباره و افزایش آب 

دریاچه ارومیه سبب جلوگیری از افزایش چشمگیر فالمینگوها در این دریاچه شد

رییــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش اداره کل حفاظــت محیط زیســت آذربایجان غربــی 
بــا بیــان اینکــه فالمینگوهــا بیشــتر در خــود دریاچــه ارومیــه و تاالب هــای اقمــاری اقــدام بــه 
آشیانه ســازی و جوجــه آوری مــی کننــد، می گویــد: غــرق شــدن النــه هــای ایــن پرنــده بــر اثــر 
بــارش هــای پــی در پــی اوایــل ســال، ســبب شــد تــا جمعیــت آنهــا طبــق بــرآورد کارشناســان 
محیــط زیســت افزایــش پیــدا نکنــد. بــه گفتــه وی تعــداد فالمینگوهــای دریاچــه ارومیــه در 
ــه بیــش از ۱۲۰ هــزار قطعــه مــی رســید کــه ایــن تعــداد در ســال ۱3۹۴ و در اوج  دهــه ۸۰ ب

بحــران خشــکی دریاچــه ارومیــه بــه کمتــر از ۲ هــزار قطعــه رســیده بــود.

امیــد یوســفی، رییــس اداره نظــارت بــر امــور 
حیــات وحــش اداره کل حفاظــت محیــط 
ــا  ــا ت ــی: فالمینگوه ــان  غرب ــت آذربایج  زیس
ــی(  ــه شــرایط اقلیمــی )آب و هوای ــی ک زمان
ســواحل  و  تاالب هــا  در  باشــد،  فراهــم 
دریاچــه ارومیــه مانــدگار خواهنــد بــود 
و در صــورت بــروز ســرما و یخبنــدان بــه 
عرض هــای جنوبی تــر مهاجــرت می کننــد.

رنا
 ای

س:
عک

شــش فیــل کــه تــاش  می کردنــد همدیگــر 
را نجــات دهنــد بــر اثــر ســقوط از یــک 
آبشــار خطرنــاک در تایلنــد تلــف شــدند. بــه 
ــد  ــات رســمی گفته ان ــنا، مقام ــزارش ایس گ
ایــن اتفــاق زمانــی افتــاد کــه در پــارک ملــی 
ــک  ــدا ی ــد، ابت ــز تایلن ــای" در مرک ــوا ی "خ
ــز خــورده و در مســیر آبشــار  ــل لی بچــه فی
می افتــد و بقیــه تــاش می کننــد تــا او 
ــد  ــات می گوین ــن مقام ــد. ای ــات دهن را نج
ــان  ــر را در هم ــل دیگ ــدند دو فی ــق ش موف
نزدیکــی از گوشــه صخــره ای  نجــات دهنــد. 
در گذشــته نیــز اتفاقــات مشــابهی در ایــن 
آبشــار کــه بــه آبشــار جهنــم مشــهور اســت، 
ــال در ســال 1992  ــرای مث ــاده اســت. ب افت
آبشــار  ایــن  از  فیــل  نیــز هشــت راس 
ســقوط کردنــد کــه باعــث شــد توجه هــا بــه 
ــای  ــود. اداره پارک ه ــب ش ــار جل ــن آبش ای
ــه اســت ســحرگاه روز  ــد گفت ــی تایلن طبیع
جمعــه بــه آنــان اطــاع داده شــد کــه یــک 
گلــه فیــل، راِه منتهــی بــه آبشــار را مســدود 
کرده انــد. ســه ســاعت پــس از آن یــک 
بچــه فیــل مــرده ی ســه ســاله در آن منطقــه 
پیــدا شــد و در همــان نزدیکــی الشــه پنــج 
فیــل دیگــر هــم دیــده شــد. بنابــر گــزارش 
شــبکه خبــری بی بی ســی، رئیــس ایــن 
پــارک ملــی گفتــه اســت کــه دو فیــل نجات 
داده شــده تحــت مراقبت هــای مــداوم قــرار 
دارنــد. ادویــن ویــک، مدیــر یــک موسســه 
حیات وحــش تایلنــد نیــز گفتــه اســت کــه 
ــت  ــن اس ــده ممک ــات داده ش ــل نج دو فی
ــرای ادامــه حیــات دچــار مشــکل شــوند،  ب
زیــرا فیل هــا متکــی بــر زندگــی گلــه ای 
بــرای دفــاع از خودشــان و تغذیــه هســتند. 
از آنجــا کــه فیل هــا حیواناتــی احساســاتی  
ــه  ــن حادث ــت ای ــن اس ــتند، ممک ــز هس نی
حتــی بــرای ایــن دو فیــل مشــکل عاطفــی 
ایجــاد کنــد. ویــک گفتــه اســت: ایــن اتفــاق 
ــن اســت کــه  ــل ای ــل مث ــن دو فی ــرای ای ب
داده  دســت  از  را  خانواده شــان  نصــف 
باشــند. حــدود هفــت هــزار راس فیــل 
می کننــد  زندگــی  تایلنــد  در  آســیایی 
ــتند.  ــان آزاد نیس ــی از آن ــش از نیم ــه بی ک
فیل هــا ســنگین ترین جانــوران خشــکی 
هســتند. نــوع بالــغ فیــل نــر حداکثــر 6000 

کیلوگــرم وزن دارد.

ری
ناو

۲۱۰ دستگاه آبگرمکن خورشیدی در مناطق ف
سخت گذر کهگیلویه و بویراحمد نصب می شود

طبیعــی  منابــع  مدیــرکل  آبخیــزداری  معــاون 
گفــت:  بویراحمــد  و  کهگیلویــه  آبخیــزداری  و 
حــال  در  خورشــیدی  آبگرمکــن  دســتگاه   210
ــتان  ــن اس ــختگذر ای ــق س ــاکنان مناط ــن س ــع بی توزی
ــه  ــد. ب ــد ش ــدازی خواهن ــب و راه ان ــه زودی نص ــه ب ــت ک اس
گــزارش ایرنــا، خدابخــش جنگلــی اظهــار داشــت: ۸0 دســتگاه 
آبگرمکــن خورشــیدی تاکنــون در مناطــق دور دســت و ســختگذر 
ــال  ــال انتق ــر ح ــه در ه ــع و بقی ــد توزی ــه و بویراحم کهگیلوی
ــن  ــرد: ای ــان ک ــت. وی بی ــده اس ــی ش ــش بین ــق پی ــه مناط ب
ــی،  ــیاب کلوار،زیای ــق س ــیدی در مناط ــداد آبگرمکن خورش تع
طســوج و ســایر مناطــق بــدون شــبکه گاز توزیــع و نصــب مــی 
شــود. جنگلــی میــزان ســرمایه گــذاری بــرای خریــد ایــن تعــداد 
آبگرمکــن خورشــیدی را هفــت میلیــارد ریــال بــرآورد کــرد. وی 
ــبانه روز  ــک ش ــد در ی ــی توان ــن م ــر آبگرمک ــرد: ه ــح ک تصری
آب مــورد نیــاز یــک خانــوار هشــت نفــره را تامیــن کنــد. نگلــی 
ــره آب،  ــع ذخی ــه منب ــار قطع ــتگاه دارای چه ــن دس ــت: ای گف

شــناور، لولــه ذخیــره نــور و پایــه هــای نگــه دارنــده اســت. وی 
ــا نصــب  ــه ب ــات صــورت گرفت ــر اســاس مطالع ــرد: ب ــد ک تاکی
آبگرمکــن هــای خورشــیدی از قطــع درختــان توســط روســتائیان 
جلوگیــری شــده اســت.  پیــش از ایــن ،۸00 دســتگاه آبگرمکــن 
ــد نصــب  ــه و بویراحم ــف کهگیلوی ــق مختل خورشــیدی در مناط
ــزار  ــد ۸71 ه ــه و بویراحم ــود. در کهگیلوی ــدازی شــده ب و راه ان
ــا  ــن جنگل ه ــگل وجــود دارد و ســاالنه بخشــی از ای ــار جن هکت
ــوخت  ــه س ــتن ب ــی نداش ــل دسترس ــه دلی ــاکنان ب ــط س توس
ــخ  ــه زغــال ویــن ســوخت گرمایشــی و طب ــرای تهی مناســب، ب
ــد  ــک درص ــا ی ــد ب ــه و بویراحم ــود. کهگیلوی ــع می ش ــذا قط غ
مســاحت ایــران ،افــزون بــر 720هــزار نفــر جمعیــت دارد. اســتان 
ــن  ــز ای ــت. مرک ــیری اس ــیری و گرمس ــم سردس دارای 2 اقلی
اســتان شــهرکرد اســت و بــا 2066 متــر ارتفــاع از ســطح دریــا، 
بلندتریــن مرکــز اســتان کشــور ایــران اســت. میانگیــن ارتفــاع 
ــه همیــن خاطــر  در ایــن اســتان حــدود 2153 متــر اســت و ب

ــد. ــران می دانن ــام ای ــاری را ب ــال و بختی ــتان چهارمح اس

ــات شــهری شــورای  ــط زیســت و خدم ــس کمیســیون محی رئی
اســامی شــهر تهــران بــا بیــان اینکــه تــاش بــرای حفــظ و احیای 
پــارک جنگلــی چیتگــر آغــاز شــده اســت، گفــت: 95 هکتــار ایــن 
پــارک آســیب دیــده اســت. بــه گــزارش زهــرا صــدر اعظــم نــوری 
روز یکشــنبه در پایــان یکصــد و شــصت و نهمیــن جلســه امــروز 
ــگاران درخصــوص  ــع خبرن ــران در جم ــهر ته ــورای اســامی ش ش
اقدامــات کمیســیون محیــط زیســت و خدمات شــهری شــهرداری 
تهــران در پــارک چیتگــر گفــت: بــرای نظــارت و حفاظــت از فضــای 
ســبز و محیــط زیســت برنامــه ویــژه ای داریــم و در ایــن راســتا 
ــورد  ــه صــورت دوره ای م ــران ب ــا و بوســتان های شــهر ته پارک ه
ــه  ــد دوره ای ک ــه داد: در بازدی ــد. وی ادام ــی گیرن ــرار م ــد ق بازدی
ــک  ــتند خش ــر داش ــی چیتگ ــارک جنگل ــیون از پ ــای کمیس اعض
ــهردار  ــور ش ــا حض ــود و ب ــرز ب ــارک مح ــن پ ــان ای ــدن درخت ش
ــی را  ــه اقدامات ــه موضــوع بررســی شــد و شــهرداری منطق منطق
بــرای جلوگیــری از توســعه خشــک ســالی پــارک شــروع کــرد. وی 
بــا بیــان اینکــه پــارک جنگلــی چیتگــر در دهــه 40 ایجــاد شــده و 
۸00 هکتــار وســعت دارد، گفــت: 95 هکتــار از ایــن پــارک آســیب 
دیــده اســت. نــوری خاطرنشــان کــرد: چیتگــر مثــل ریــه در غــرب 
تهــران عمــل مــی کنــد و بایــد حفــظ شــود. عضــو شــورای اســامی 
ــی از دهــه 40  ــان اینکــه در طــی ســال ها یعن ــا بی ــران ب شــهر ته
ــت:   ــد، گف ــدا کن ــارک مشــکل پی ــه پ ــروز طبیعــی اســت ک ــا ام ت
تغییــرات اقلیــم و مســئله آب موضوعــات جــدی اســت کــه مــی 
توانــد درختــان را خشــک کنــد کــه ایــن اتفــاق افتــاده و درختــان 

چــون در فصــل مناســب آبیــاری نشــده انــد ایــن تاثیــرات بیشــتر 
شــده اســت. وی در پاســخ بــه ایــن ســوال که آیــا بســاز و بفروش 
هــا نقشــی در خشــک شــدن پــارک داشــته انــد یــا خیــر گفــت: 
ــراد ســودجو  ــارک چیتگــر پارکــی نیســت کــه مــورد تصــرف اف پ
ــذاری  ــوده گ ــک ت ــکان دارد ی ــه داد: ام ــوری ادام ــرد. ن ــرار بگی ق
انجــام شــود کــه بــا کاربــری پــارک همخوانــی داشــته باشــد امــا 
اینکــه ســاخت و ســاز گســترده بشــود امــکان ندارد.عضــو شــورای 
اســامی شــهر تهــران تصریــح کــرد: پیســت اســب ســواری هــم 
اگــر بــدون مطالعــه ســاخته شــود حتمــا بــه پــارک آســیب مــی 
زنــد، امــا بایــد مشــخص شــود کــه هــر اقدامی بــه صــورت هدفمند 
رخ داده یــا خیــر. وی ادامــه داد: بحــث آب و تامیــن منابــع آبــی 
ــارف  ــا آب در مص ــرد ت ــاش ک ــد ت ــت و بای ــی اس ــوع مهم موض
ــل  ــای مث ــری ه ــد در کارب ــوری، بای ــه ن ــه گفت ضــروری باشــد. ب
آبیــاری پــارک و کشــاورزی مدیریــت مصــرف آب جــدی قلمــداد 
شــود و شــهرداری بــه ســمت اســتفاده از پســاب بــرود. نــوری بــا 
بیــان اینکــه ســازمان بوســتان هــا در کاشــت درخــت موفــق عمــل 
کــرده و بایــد درختــان شــهر بــه عنــوان ریــه تهــران حفــظ شــوند، 
ــه درخــت  ــزار اصل ــرد: ســازمان بوســتان ها صــد ه خاطرنشــان ک
کاشــته امــا عملیــات کاشــت درخــت بایــد مســتمر انجــام گیــرد 
زیــرا یــک ســری خشــک مــی شــود و برخــی هــم افــت مــی زند. 
گفتنــی اســت پــارک جنگلــی چیتگــر از پارک هــای جنگلــی شــهر 
تهــران اســت کــه از شــمال بــه زمین هــای چیتگــر، از جنــوب بــه 
آزادراه تهران-کــرج از غــرب بــه شــهرک ســروآزاد و پیکان شــهر و از 

شــرق بــه منطقــه خرگــوش دره محــدود می شــود. ایــن پــارک بــا 
950 هکتــار زمیــن پردرخــت از بزرگ تریــن بوســتان های جنگلــی 
اســتان تهــران اســت. هــدف از احــداث ایــن بوســتان جنگلــی کــه 
در آغــاز مســیر وزیــدن بــاد غربــی بــه شــهر تهــران قــرار گرفتــه، 
بــاال بــردن مقــدار اکســیژن هــوای تهــران بــوده  اســت. ایــن پــارک 
دارای یــک پیســت و مســیرهای دوچرخه ســواری و امکانــات 
اسکیت ســواری اســت. همچنیــن ایســتگاه متــرو چیتگــر مقابــل 
درب شــمارٔه 1 و ایســتگاه متــرو ایران خــودرو مقابــل درب هــای 5 
و 7 قــرار دارد. دریاچــه چیتگــر در مجــاورت ایــن پــارک جنگلــی 

ــی 253  ــه مســاحت تقریب ــع شده اســت. محــدوده شــرقی ب واق
هکتــار اســت، محــدوده غربــی مســاحتی معــادل 65۸ هکتــار را 
ــر  ــارک چیتگ ــاع پ ــل ارتف ــه خــود اختصــاص داده اســت. حداق ب
از ســطح دریــا 1225 متــر و حداکثــر آن 1313 متــر بــوده و 
متوســط آن 1269 متــر اســت. پوشــش درختــی پــارک در مجمــوع 
مســاحتی در حــدود 734 هکتــار را در بــر می گیــرد و حــدود 53 
ــکا،  ــد کاج الداری ــرگ مانن ــوزنی ب ــای س ــا را گونه ه ــد از آنه درص
ســرو نقــره ای و ســرو خمــره ای و حــدود 47 درصــد  از درختــان را 

ــد. ــکیل می ده ــرگ تش ــی پهن ب ــه درخت 9 گون

در ایــران روزی 50 هــزار تــن زبالــه تولیــد می شــود کــه 
کمتــر از 10 درصــد آن بازیافــت می شــود. ایــن در حالــی 
اســت کــه در بســیاری از کشــورهای صنعتــی و پیشــرفته 
جهــان نظیــر ژاپــن میــزان بازیافــت زبالــه صــد در صــد 
اســت. بــه گــزارش ایرنــا، بازیافــت در ایــران ســابقه ای 
ــود  ــه ک ــن کارخان ــه اولی ــی ک ــال دارد زمان ــه 60 س ــک ب نزدی
ــد ســال  ــان ســاخته شــد، چن ــی در ســال 1337 در اصفه آل
ــاد  ــح آب ــت در صال ــه کمپوس ــک کارخان ــی ها ی ــد انگلیس بع
 1363 ســال  در  ایــن کارخانــه  تاســیس کردنــد.  تهــران 

شورای شهر تهران: ۹۵ هکتار از پارک جنگلی 
چیتگر آسیب دیده است
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محیط زیست

گونه ها

ثبت تصویر پلنگ ایرانی و توله اش 
در منطقه میانکتل کازرون

۱۵۷ متخلف محیط زیست سمنان 
نیمه اول سال جاری دستگیر شدند

در  تلــه ای  دوربین هــای 
منطقــه میانکتــل شهرســتان 
موقعیــت  در  و  کازرون 
زیســت گــوزن زرد ایرانــی 
تصویــری از یــک قــاده پلنــگ بــه همــراه تولــه اش 
بــه ثبــت رســاندند. روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت 
ــام  ــارس روز گذشــته اع ــط زیســت اســتان ف محی
کــرد: پیشــتر محیــط بانــان ســایت تکثیــر و پــرورش 
گــوزن زرد ایرانــی میانکتــل الشــه یــک راس گــوزن 
ــه شــکار توســط  ــم مشــکوک ب ــار و عائ ــا آث زرد را ب
گونــه گوشــتخوار مشــاهده کــرده و بــه وجــود پلنــگ 
ــن اســاس  ــر ای ــد. ب ــرده بودن ــی ب ــه پ ــن منطق درای
بــا عزیمــت کارشــناس اداره نظــارت بــر امــور حیــات 
وحــش بــه منطقــه و نصــب دوربیــن تلــه ای بــر روی 
الشــه گــوزن، تصویــر یــک  پلنــگ ایرانــی بــه همــراه 
ــه مجــدد از  ــرای تغذی ــگام ب ــه شــب هن ــه آن ک تول

الشــه بــه محــل برگشــته بــود ثبــت گردیــد. پلنــگ 
پلنــگ  زیرگونه هــای  بزرگتریــن  از  یکــی  ایرانــی 
اســت کــه بومــی غــرب آســیا بــه شــمار مــی آیــد و 
ــی حفاظــت  ــن الملل ــه بی در فهرســت ســرخ اتحادی
ــرض  ــوران در مع ــه جان ــت)IUCN( در طبق از طبیع
ــراز  ــای گ ــر گونه ه ــرار دارد. تصاوی ــراض ق ــر انق خط
ــی  ــوب م ــگ محس ــای پلن ــه از طعمه ه ــی ک و تش
شــوند نیــز در منطقــه میانکتــل ثبــت شــده اســت. 
ســایت تکثیــر و پــرورش گــوزن زرد ایرانــی میانکتــل 
ــری شــمال کازرون و در مســیر جــاده  در 30 کیلومت
قدیــم کازرون بــه شــیراز و در محــدوده منطقــه 
حفاظــت شــده ارژن و پریشــان واقــع شــده اســت.  
گفتنــی اســت شهرســتان کازرون در فاصلــه 120 
ــار س  ــوب غــرب شــیراز دراســتان ف کیلومتــری جن
قــرار دارد. نــام شــهر تاریخــی کازرون، از گازران و 

ــت. ــده  اس ــه ش گازرون گرفت

ــط  ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ســمنان  اســتان  زیســت 
گفــت: از ابتــدای امســال 
تــا پایــان شــهریور، یــک 
هــزار و 57۸ مــورد ادوات شــکار، هشــت قبضــه 
ســاح شــکاری قاچــاق، 25 قبضــه ســاح شــکاری 
ــکارچیان  ــی از ش ــاح جنگ ــه س ــک قبض ــاز و ی مج
متخلــف کشــف شــد. بــه گــزارش  ایرنــا، وی ادامــه 
ــرف در  ــورد تص ــج م ــال پن ــه نخســت امس داد: نیم
زمینــه تعلیــف غیــر مجــاز دام و ســه مــورد تصــرف 
غصبــی در زمینــه ســاخت غیــر مجــاز آغــل در اســتان 
ــد. وی  ــورد ش ــان برخ ــا متخلف ــف و ب ــمنان کش س
ــده و  ــه پرن ــدت، 23 قطع ــن م ــت: در ای ــراز داش اب
آهــو، میــش،  ماننــد قــوچ،  35 راس پســتاندار 
ــت  ــه دس ــمنان ب ــتان س ــی در اس ــراز وحش کل و گ
ــترین  ــه بیش ــدند ک ــته ش ــف کش ــکارچیان متخل ش

آمــار شــکار مربــوط بــه قــوچ بــوده اســت. عبــدوس 
ــه  ــت بهل ــال، هف ــاه اول امس ــرد: در 6 م ــح ک تصری
ــار راس پســتاندار کــه توســط  ــده شــکاری و چه پرن
ــود کشــف  ــری شــده ب ــف زنده گی شــکارچیان متخل
و بــه طبیعــت بازگردانــده شــد. وی خاطرنشــان کــرد: 
ــت  ــه نخس ــمنان در نیم ــتان س ــت اس ــط زیس محی
ــوران  ــده جان ــروش زن ــد و ف ــه خری امســال در زمین
حیــات وحــش نیــز نظــارت دارد و در ایــن مــدت 20 
قطعــه مــرغ مینــا، حیواناتــی ماننــد قــوچ و بهلــه کــه 
تاکســی درمــی شــدند کشــف شــده اســت. وی در 
ادامــه بیــان کــرد: بــا هوشــیاری یــگان حفاظــت اداره 
ــمنان، 47  ــتان س ــت اس ــط زیس ــت محی کل حفاظ
ــه شــکار در اســتان کشــف  ــف  شــروع ب ــورد تخل م
جــرم شــد. وی گفــت: محیــط   بانــان همــواره آمــاده 
برخــورد بــا متخلفــان و آســیب زننــدگان بــه حیــات 

وحــش هســتند.

خطر جنگل های سواد کوه را تهدید می کند
هوشنگ ولدی مدیر انجمن توسعه پایدار آالشت گفت: خطر جدی آلودی محیط زیست و وجود 
شکارچیان متعدد جنگل های منطقه سواد کوه را تهدید می کند. به گزارش ایلنا، وی با بیان اینکه 
برخی از مسئوالن این منطقه شکار را تفریح خود می دانند، افزود: در درجه اول مدیران شهری ما 
باید آموزش ببینند و در قدم بعدی آموزش ها باید به شهروندان داده شود.

گزارش

مرگ ۶ فیل بر اثر 
سقوط از آبشار

ری
ناو

حذف ترکیبات نفتی از خاک های آلوده ف
با کمک گیاهان بومی
محققــان دانشــگاه تهــران در گچســاران موفــق 
ــرای  ــی ب ــان بوم ــی گیاه ــایی و معرف ــه شناس ب
ــوده  ــه آل ــای منطق ــش خاک ه ــتفاده در پاالی اس
ــتخراج  ــادی از اس ــال های متم ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ــدند. ب ش
ــف  ــاط مختل ــرداری از نفــت خــام و مشــتقات آن در نق و بهره ب
جهــان می گــذرد. در طــول ایــن ســال ها مــواد نفتــی در نتیجــه 
عملیــات اکتشــاف، انتقــال و پاالیــش بــه محیــط زیســت وارد 
ــف موجــود در نفــت خــام در  ــات مختل شــده اند. حضــور ترکیب
ــه اشــکال  ــر کلی ــادی ب ــوب زی ــرات نامطل ــوا اث آب، خــاک و ه
حیــات و اکولــوژی بــه غیــر اثــرات بســیار ســوء آن بــر انســان 
ــی،  ــش گیاه ــش پوش ــه کاه ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل دارد ک
میکروارگانیســم های خــاک و جمعیــت آبزیــان اشــاره کــرد 
کــه بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم تهدیــدی جــدی بــرای 
محیــط زیســت اســت. بنابرایــن لــزوم توســعه پایــدار و تأمیــن 
نیــاز نســل حاضــر بــا توجــه بــه نیازهــای نســل آینــده، می طلبــد 
کــه در اصــاح و حفــظ ایــن منابــع غیرقابــل تجدیــد هــر چــه 

ــه راهــکار  ــد ارائ ــن مســئله نیازمن ــه ای بیشــتر کوشــا باشــیم ک
ــت  ــت. جه ــی اس ــکل آلودگ ــق دارای مش ــرای مناط ــب ب مناس
کاهــش ایــن آلودگی هــا می تــوان از روش هــای فیزیکــی، 
ــی و  ــای فیزیک ــرد. روش ه ــتفاده ک ــتی اس ــیمیایی و زیس ش
ــوالً  ــه معم ــت ک ــران اس ــه و گ ــای پرهزین ــیمیایی از روش ه ش
ــوند، در  ــنهاد می ش ــدید پیش ــی ش ــا آلودگ ــای ب ــرای خاک ه ب
ــه روش زیســتی از روش هــای مناســب، ســاده و ارزان  حالی ک
جهــت کاهــش آلودگــی خــاک محســوب می شــود. اســتفاده از 
گیــاه پاالیــی در امــر پاالیــش هــر سیســتم آلــوده ای کــه گیــاه 
بتوانــد در آن رشــد کنــد، اخیــرًا مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
زیســت پاالیی روشــی اســت کــه از توانایــی ارگانیســم های زنــده 
جهــت افزایــش میــزان و ســرعت تخریــب آالینده هــا اســتفاده 
آلودگی هــای  جهــت کاهــش  مهــم  ابــزار  یــک  و  می کنــد 
ــه  ــرای تصفی ــژه ب ــد به وی ــن فرآین ــت. ای ــت اس ــط زیس محی
سیســتم های آلــوده ای کــه غلظــت آالینده هــای آن هــا کــم 

ــرد را دارد.  اســت، بیشــترین کارب

گی
یند

آال

ــروگاه   ــه نی ــان اینک ــا بی ــهر ب ــروگاه بوش ــر نی مدی
ــاک اســت،  ــرژی پ ــد ان ــهر دارای تولی ــی بوش اتم
نیــروگاه  ایــن  از  آالینــده ای  گفــت: هیچگونــه 
ــط  ــظ محی ــه حف ــزرگ ب ــی ب ــن کمک ــه ای ــود ک منتشــر نمی ش
زیســت اســت. بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از بوشــهر،  
نشســت شــورای پدافنــد غیرعامــل اســتان بوشــهر ظهــر امــروز 
بــا حضــور معــاون بســیج و امــور اســتان های ســازمان پدافنــد 
ــد،  غیرعامــل و اســتاندار و اعضــا برگــزار شــد. عبدالکریــم گراون
اســتاندار بوشــهر در ایــن نشســت بــا تاکیــد بــر ترویــج فرهنــگ 
ــار داشــت:  ــر عامــل در تمــام الیه هــای جامعــه اظه ــد غی پدافن
ــای  ــی در عرصه ه ــت باالی ــدی و ظرفی ــهر از توانمن ــتان بوش اس
صنعتــی و اقتصــادی برخــوردار اســت کــه تقویــت پدافنــد 
غیرعامــل امــری مهــم و ضــروری اســت. همچنیــن رضــا 
ــه آغــاز  ــا اشــاره ب ــازاده، مدیــر نیــروگاه اتمــی بوشــهر هــم ب بن
ــروگاه اتمــی  ــروگاه هســته ای در جــوار نی ســاخت دو واحــد نی
ــای هســته ای  ــن نیروگاه ه ــرداری از ای ــا بهره ب ــزود: ب بوشــهر اف
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۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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زیست

دریاچــه ارومیــه تعــداد فامینگوهــا در ایــن منطقــه بــه 
کمتــر از 2 هــزار قطعــه رســیده بــود. وی بــا بیــان اینکــه 
ایــن فامینگوهــا در دریاچــه و تاالب هــای اقمــاری 
ــد:  ــتند، می افزای ــه هس ــتراحت و تغذی ــغول اس آن مش
ــا  ــش بارش ه ــه افزای ــه ب ــا توج ــر ب ــد ســال اخی در چن
ــن  ــداد ای ــه تع ــه ارومی ــای دریاچ ــد احی ــروع رون و ش
پرنــدگان در ایــن دریاچــه بــه تدریــج در حــال افزایــش 
اســت. بــه گفتــه وی، امســال زمانــی کــه فامینگوهــا در 
دریاچــه ارومیــه و تاالب هــای اقمــاری آن، مشــغول 

آشیانه ســازی و جوجــه آوری بودنــد، بــا افزایــش ارتفــاع 
ــا غــرق شــد  ــادی از النه هــای فامینگوه ــداد زی آب، تع
ــق  ــه طب ــن گون ــت ای ــد جمعی ــث ش ــر باع ــن ام و همی
بــرآورد کارشناســان محیــط زیســت افزایــش پیــدا 
ــا بیــان اینکــه فامینگوهــا بــه دلیــل امــن  نکنــد. وی ب
بــودن زمین هــای باتاقــی بیشــتر در ایــن مکان هــا 
تخم گــذاری می کننــد، بیــان می کنــد: غــذای ایــن 
پرنــده از آرتمیــا و حشــرات ریــز موجــود در آب دریاچــه 
ارومیــه اســت و فامینگوهــا بــه علــت آبکش بــودن 

شــکل منقارشــان می تواننــد بــه راحتــی از حشــرات ریــز 
موجــود در آب تغذیــه کننــد. رئیــس اداره حیــات وحــش 
آذربایجان غربــی  زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره کل 
در  و »حســنلو«  »ســولدوز«  تاالب هــای  می افزایــد: 
ــی  ــارک مل ــاد و پ ــرازان در مهاب ــده، کانی ب شهرســتان نق
ــا در  ــتگاه فامینگوه ــن زیس ــه مهمتری ــه ارومی دریاچ

اســتان بــه شــمار مــی رود.

افزایش شمار فالمینگوها به ۴۰ هزار بال
در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری نیــز، مدیــركل حفاظت 

ــود  ــرده ب ــام ک ــی اع ــان غرب ــت آذربایج ــط زیس محی
شــمار فامینگوهــای دریاچــه ارومیــه طبــق آمــار ســال 
ــا  ــه ب ــود ك ــی ش ــرآورد م ــال ب ــزار ب ــته 35 ه گذش
جوجــه آوری امســال بــه 45 هــزار بــال افزایــش مــی 
یابــد. مرتضــی نظــری بــه خبرگــزاری ایرنــا گفتــه بــود: 
ــذاری  ــم گ ــی تخ ــای باتاق ــن ه ــده در زمی ــن پرن ای
مــی كنــد زیــرا امنیــت جوجــه هــا در ایــن مــكان هــا 
ــرای  ــز ب ــذاری نی ــم گ ــه تخ ــت و در مرحل ــتر اس بیش
ایــن پرنــدگان تهدیــدی وجــود نــدارد. بــه گفتــه وی بــا 
توجــه بــه افزایــش میــزان آب دریاچــه ارومیــه احتمال 
زیــر آب رفتــن مــكان هــای تخــم گــذاری آنهــا وجــود 
دارد و بــه همیــن دلیــل اكنــون ایــن گونــه هــا بــه ضلــع 
جنوبــی دریاچــه ارومیــه نقــل مــكان كــرده انــد و ایــن 
مــكان بــه ســبب داشــتن فاصلــه زیــاد بــا روســتاهای 
ــه اینكــه در  ــا اشــاره ب اطــراف، امــن اســت. نظــری ب
ســال هــای گذشــته ایــن پرنــدگان بــه تكامــل زیســتی 
در ایــن منطقــه رســیده انــد، می افزایــد: ایــن پرنــدگان 
در مــكان هایــی كامــا باتاقــی و خــارج از دســترس 
ــركل  ــد. مدی ــی كنن ــذاری م ــم گ ــاه تخ ــغال و روب ش
حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان غربــی بیــان 
می کنــد: غــذای ایــن جانــداران آرتمیــا و حشــرات 
ریــز موجــود در آب دریاچــه ارومیــه اســت و ایــن 
ــان  ــودن شــكل منقارش ــش ب ــت آبك ــه عل ــداران ب جان
ــد. وی  ــه كنن ــز آب تغذی ــرات ری ــد از حش ــی توانن م
ــه  ــه ارومی ــراز دریاچ ــش ت ــر افزای ــه تاثی ــاره ب ــا اش ب
ــد:  ــه می ده ــش، ادام ــات وح ــی حی ــود زندگ ــر بهب ب
ــه  ــوان انتظــار بازگشــت هم در مــدت محــدود نمــی ت
ــه  ــد ب ــرا بای ــت زی ــكان داش ــن م ــه ای ــدگان را ب پرن
تدریــج وضعیــت زیســتی در دریاچــه و جزایــر موجــود 
ــزارش  ــق گ ــد: طب ــوان می کن ــری عن ــود. نظ ــا ش احی
ــبت  ــداران نس ــن جان ــور ای ــودار حض ــیده نم ــای رس ه
ــد  ــه ســال هــای اخیــر ســیر صعــودی طــی مــی كن ب
ــه  ــود ب ــای موج ــه ه ــد گون ــا 20 درص ــاالنه 15 ت و س
دریاچــه بــاز مــی گردنــد و در ایــن مــكان مانــدگار مــی 
ــدگان،  ــا، پرن ــداد آرتمی ــد: تع ــان می کن ــوند. وی بی ش
امســال  از  تدریــج  بــه  غازســانان  و  ســانان  اردك 
نســبت بــه ســال هــای قبــل افزایــش یافتــه كــه گونــه 

ــن آنهاســت. ــوت« شــاخص تری »آنق
نظــری در ادامــه می افزایــد: پرنــدگان در حــال زیســت 
ــده  ــت پرن ــتند و جمعی ــر هس ــب مهاج ــتان اغل در اس
بومــی اســتان نیــز بــه علــت زمســتان هــای ســخت و 
ســرد بــه مناطــق گــرم تــر مهاجــرت مــی كننــد ولــی از 
ــردد. ــی بازمی گ ــه آذربایجــان غرب ــاره ب اســفندماه دوب

یوسفی: 
آذربایجان غربی و 
تاالب های آن که 

در کریدور مهاجرتی 
پرندگان واقع شده، از 
این رو بهترین مکان 
برای زمستان گذرانی 

فالمینگوها است. این 
استان با دارا بودن 

بیش از 3۰۰ گونه از 
انواع پرندگان آبزی 

و کنارآبزی و بیش از 
۷۰ تاالب دایمی و 

فصلی یکی از مهمترین 
مکان های مهاجرت و 
زیست انواع پرندگان 

است.

بارش های یکباره مانع افزایش فالمینگو در دریاچه ارومیه شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی: بارش های یکباره و افزایش آب 

دریاچه ارومیه سبب جلوگیری از افزایش چشمگیر فالمینگوها در این دریاچه شد

در ایــران روزی 50 هــزار تــن زبالــه تولیــد می شــود کــه 
کمتــر از 10 درصــد آن بازیافــت می شــود. ایــن در حالــی 
اســت کــه در بســیاری از کشــورهای صنعتــی و پیشــرفته 
جهــان نظیــر ژاپــن میــزان بازیافــت زبالــه صــد در صــد 
اســت. بــه گــزارش ایرنــا، بازیافــت در ایــران ســابقه ای 
ــود  ــه ک ــن کارخان ــه اولی ــی ک ــال دارد زمان ــه 60 س ــک ب نزدی
ــد ســال  ــان ســاخته شــد، چن ــی در ســال 1337 در اصفه آل
ــاد  ــح آب ــت در صال ــه کمپوس ــک کارخان ــی ها ی ــد انگلیس بع
 1363 ســال  در  ایــن کارخانــه  تاســیس کردنــد.  تهــران 

ــران در  ــت ته ــازمان بازیاف ــه س ــی ک ــا تغییرات ــا ب ــل ام تعطی
ــار دیگــر آغــاز بــه کار کــرد.  آن ایجــاد کــرد پــس از مدتــی ب
در عیــن حــال کارخانــه کمپوســت اصفهــان نیــز در ســال 
ــل  ــن بهداشــتی تعطی ــت موازی ــدم رعای ــه واســطه ع 134۸ ب
ــد.  ــن آن ش ــال 136۸ جایگزی ــدی در س ــه جدی ــا کارخان ام
ــدف  ــا ه ــف ب ــای مختل ــز کارخانه ه ــد نی ــن رون ــه ای در ادام
بهره گیــری از زبالــه بــه عنــوان یــک منبــع بــرای تولیــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــاز ســاخته شــدند ام ــورد نی ــرژی م کاال و ان
ــا توانســته اند دو  ــا تنه ــن کارخانه ه ــام شــده ای ــای اع آماره

درصــد بازیافــت و 19 درصــد کمپوســت را تولیــد کننــد. گرچــه 
برنامه ریــزی و مســائل اقتصــادی در ایــن زمینــه بســیار 
ــن کار  ــده ای ــا بخــش عم ــت هســتند، ام ــز اهمی ــم و حائ مه
از طریــق نهادینــه شــدن فرهنــگ عمومــی در زمینــه تفکیــک 
ــد  ــن »مجی ــت. در همی ــر اس ــت آن امکانپذی ــه و بازیاف زبال
رمضانــی«، پژوهشــگر محیــط زیســت و عضــو هیــات علمــی 
ــوم  پژوهشــگاه ســمت )ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب عل
انســانی دانشــگاه( بــه ایرنــا گفــت: ســرانه تولیــد زبالــه 
رابطــه مســتقیم بــا ســرانه درآمــد دارد. میــزان متوســط 
ســرانه تولیــد زبالــه در جهــان حــدود 740 گــرم در روز اســت 
ــرم  ــا 4540 گ ــف از 110 ت ــم در کشــورهای مختل ــن رق ــه ای ک
متغییــر اســت. 34 درصــد از کل زبالــه تولیــدی در جهــان در 
کشــورهای بــا ســرانه درآمــد بــاال تولیــد مــی  شــود درحالــی 
ــه خــود  ــان را ب ــن کشــورها 16 درصــد از جمعیــت جه ــه ای ک
اختصــاص مــی  دهنــد. بنابرایــن در میــزان تولیــد زبالــه 
مهــم تریــن عامــل درآمــد ســرانه اســت، بــرای مثــال میــزان 
ــدود 30  ــران ح ــهر ته ــوب ش ــا جن ــمال ت ــه از ش ــد زبال تولی
درصــد متغییــر اســت. ایــن پژوهشــگر محیــط زیســت و 
ــد:  ــه می گوی ــی پژوهشــگاه ســمت در ادام ــات علم عضــو هی
متوســط ســرانه تولیــد زبالــه در ایــران حــدود 700 گــرم و در 
ــال  ــود. در س ــی  ش ــرآورد م ــرم ب ــدود 960 گ ــران ح ــهر ته ش
ــرم در  ــدود 1330 گ ــا ح ــه در اروپ ــد زبال ــرانه تولی 2017 س
ــه  ــت زبال ــزان بازیاف ــال می ــن س ــه در همی ــه البت ــود ک روز ب
در اروپــا حــدود 46 درصــد گــزارش شــد. دفــع پســماند 
ــد  ــت. بع ــماند اس ــت پس ــد مدیری ــه از فراین ــن مرحل آخری
ــع پســماند  ــردازش و بازیافــت، دف ــال، پ از جمــع  آوری، انتق

بــا روش  هایــی از قبیــل دفــن، ســوزاندن، دپــو روبــاز و 
غیــره انجــام مــی  شــود. بــه گفتــه مجیــد رمضانــی میانگیــن 
ــان حــدود  ــد کمپوســت در جه ــه و تولی ــت زبال درصــد بازیاف
ــن  ــور میانگی ــه ط ــی ب ــاس جهان ــت و در مقی ــد اس 19 درص
ــاز و  ــوی روب ــد دپ ــه، 31 درص ــن زبال ــد دف ــدود 37 درص ح
ــاز  ــوی روب ــود. دپ ــی  ش ــام م ــوزی انج ــه  س ــد زبال 11 درص
ــه  ــود ک ــی  ش ــوب م ــه محس ــع زبال ــن روش دف ــه بدتری زبال
ــد  ــدود 93 درص ــد ح ــم درآم ــورهای ک ــزان در کش ــن می ای
و در کشــورهای بــا درآمــد بــاال حــدود 2 درصــد اتفــاق 
ــتر  ــاال بیش ــه ب ــط ب ــد متوس ــا درآم ــورهای ب ــد. کش می افت
ــد( در  ــدود 54 درص ــد )ح ــی  آورن ــه روی م ــن زبال ــه دف ب
ــاال از ایــن میــزان کــم  ــا درآمــد ب حالــی کــه در کشــورهای ب
ــاال  ــت ب ــد کمپوس ــه و تولی ــت زبال ــد بازیاف ــود و درص می ش
ــاال  ــد ب ــا درآم ــورهای ب ــز در کش ــوزی نی ــه س ــی  رود. زبال م
ــه  ــتند رواج دارد. ب ــه هس ــن مواج ــت زمی ــا محدودی ــه ب ک
گفتــه ایــن پژوهشــگر محیــط زیســت و عضــو هیــات علمــی 
پژوهشــگاه ســمت، در ایــران  نمی  تــوان آمــار دقیقــی از 
میــزان بازیافــت و تولیــد کمپوســت ارائــه داد. بــا ایــن حــال 
ــوان گفــت  ــر اســاس برخــی مطالعــات انجــام شــده مــی  ت ب
میــزان بازیافــت حــدود 6 درصــد و میــران تولیــد کمپوســت 
ــد از  ــاالی ۸0 درص ــود. ب ــی  ش ــرآورد م ــد ب ــدود 10 درص ح
ــت  ــا هدای ــل  ه ــمت لندفی ــه س ــور ب ــدی در کش ــه تولی زبال
ــه  ــور ب ــه کش ــن زبال ــای دف ــایت  ه ــب س ــود. در اغل ــی  ش م
جــای دفــن بهداشــتی، دپــوی روبــاز زبالــه انجــام مــی  شــود 
ــت  ــط زیس ــه محی ــری ب ــران ناپذی ــای جب ــارت  ه ــه خس ک

ــت. ــور وارد آورده اس کش

فراز  و فرود بازیافت زباله

معــاون نظــارت و پایــش اداره کل محیــط زیســت اســتان 
کرمانشــاه گفــت: در حــال حاضــر 31 صنعــت آالینــده در اســتان 
ــاره  ــر درب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــی زاده در گفتگ ــود دارد. آذر ول وج
ــتان  ــع در اس ــی صنای ــت: برخ ــار داش ــز اظه ــده نی ــع آالین صنای
وجــود دارد کــه اخطارهــای الزم بــه آن هــا داده شــده امــا تمکیــن 
نکــرده انــد بنابرایــن درصــدد قــرار دادن آنهــا در لیســت صنایــع 
آالینــده هســتیم. معــاون نظــارت و پایــش اداره کل محیــط 
ــت  ــزود: در حــال حاضــر 31 صنع زیســت اســتان کرمانشــاه اف
ــت  ــد صنع ــه زودی چن ــم، ب ــاه داری ــتان کرمانش ــده در اس آالین
دیگــر نیــز بــه لیســت صنایــع آالینــده افــزوده مــی شــود. ایــن 
مســئول بــا تاکیــد بــر افزایــش نظــارت هــا، گفــت: صنایــع آالینده 
ــای  ــر مبن ــن ب ــوند همچنی ــی ش ــی م ــم مالیات ــمول جرائ مش
ــت  ــمول لیس ــه مش ــی ک ــاک، صنایع ــوای پ ــون ه ــاده 12 قان م
ــی  ــاد آالیندگ ــرای دوره ای ایج ــا ب ــتند ام ــده نیس ــع آالین صنای
ــور  ــی کش ــت محیط ــه زیس ــاب خزان ــه حس ــد ب ــد بای ــرده ان ک
ــد  ــی خواه ــتان اجرای ــال در اس ــن امس ــد و ای ــه بپردازن جریم
ــه  ــاره ب ــا اش ــری از ســخنانش ب ــی زاده در بخــش دیگ شــد. ول
اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای تعییــن تکلیــف وضعیــت فاضاب 
ــا  ــه ایــن منظــور درصــدد رایزنــی ب شــهر کرمانشــاه اســت کــه ب
اســتانداری بــرای حــل موضــوع بــه صــورت فرابخشــی هســتیم. 
ــارد  ــزار میلی ــک ه ــد ی ــروژه نیازمن ــن پ ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
تومــان اعتبــار اســت، گفــت: خواهــان ایــن هســتیم اســتانداری 
ــوم و  ــدول س ــرای م ــده ب ــه ش ــر گرفت ــات در نظ ــن اقدام آخری
چهــارم را بــه مــا اعــام کنــد. معــاون نظــارت و پایــش اداره کل 
محیــط زیســت اســتان کرمانشــاه  عنــوان کــرد: بــه دنبــال ایجــاد 
ــدی  ــای بع ــدول ه ــدازی م ــه راه ان ــک ب ــرای کم حساســیت  ب
تصفیــه خانــه از طریــق اعــام حساســیت ســازمان محیــط 

ــت هســتیم. زیســت در دول

معاون محیط زیست 
کرمانشاه اعالم کرد:

3۱ صنعت کرمانشاه
 آالینده است

خبر

دستگیری شکارچی غیر مجاز 
کبک و روباه در میانه

زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس  نصــر: 
ــتگیری شــکارچی غیــر  ــه از دس ــتان میان شهرس
مجــاز کبــک و روبــاه در ایــن شهرســتان خبــر داد. 
ــی  ــر عل ــنا، امی ــل از ایس ــه نق ــر ب ــزارش نص ــه گ ب
حیــدرزاده بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
ــده  ــت ش ــه حفاظ ــرل در منطق ــت و کنت ــات گش ــن عملی ــتان در حی شهرس
ــن  ــزود: از ای ــد. وی اف ــر مجــاز را دســتگیر کردن ــک شــکارچی غی ــوش ی بزق
ــاه و یــک  ــار قطعــه کبــک و دو عــدد دم روب شــکارچی غیــر مجــاز الشــه چه

ــد. ــف ش ــی کش ــاچمه زن ــکاری س ــاح ش ــه س قبض

رهاسازی یک پرنده شبگرد
اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان آران و 
ــده شــبگرد پــس از  بیــدگل از رهاســازی یــک پرن
درمــان و تیمــار در پناهــگاه حیــات وحــش یخــاب 
در آران و بیــدگل خبــر داد. بــه گــزارش خبرگــزاری 
مــوج اصفهــان، یــک پرنــده زیبــای شــبگرد پــس از تیمــار توســط دوســتداران 
محیــط زیســت در پناهــگاه حیــات وحــش یخــاب رهــا ســازی شــد. گفتنــی 
اســت؛ شــبگرد از تیــره شــبگردان اســت کــه تاکنــون چهــار نــوع آن در ایــران 
ــنزارها  ــی و ش ــق بیابان ــتر در مناط ــده بیش ــن پرن ــده اســت. ای ــایی ش شناس
دیــده مــی شــود و دارای رنــگ و پــرو بالــی اســت کــه بــرای اســتتار در ایــن 

زیســتگاه کامــا مناســب اســت.

دستگیری یک متخلف شکار
ــوکان  ــط زیســت ب  سرپرســت اداره حفاظــت محی
منــزل  یــک  در  قطعــه کبــک کــه   13 گفــت: 
مســکونی نگهــداری می شــد از یــک شــکارچی 
ضبــط  و  شهرســتان کشــف  ایــن  در  متخلــف 
ــی  ــزود: در پ ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــی در گف ــم عبدالکریم شــد. رحی
ــف،  ــردی متخل ــط ف ــک توس ــداری کب ــر نگه ــی ب ــی مبن ــای مردم گزارش ه
مامــوران یــگان حفاظــت ایــن اداره بــا دســتور دادســتان و همــکاری نیــروی 
انتظامــی ایــن شــکارچی متخلــف را دســتگیر کردنــد. وی افــزود: از ایــن فــرد 
عــاوه بــر ایــن 13 قطعــه کبــک، 15 قفــس چوبــی و 2 رشــته دام زنده گیــری 
نیــز کشــف و ضبــط شــد کــه متهــم پــس از دســتگیری و تشــکیل پرونــده بــه 

ــد. ــل داده ش ــتان تحوی ــن شهرس ــی ای ــام قضای مق

شکارچیان

پرندگان

شکارچیان

معرفی ۲۰ عامل آتش   زدن کاه و کلش شفت به دادگاه
رئیس اداره محیط زیست شفت گفت: در راستای سوزاندن پسماند کشاورزی و آتش زدن کاه و کلش در شهرستان 

شفت، طی سه ماه گذشته، 20 نفر از متخلفان به مرجع قضایی معرفی شدند. به گزارش ایلنا، وی افزود: با توجه 
به اینکه سوزاندن کاه و کلش موجبات آلودگی هوا و بروز مخاطرات بهداشتی برای سامتی شهروندان می شود؛ به 

استناد قانون هوای پاک و ماده 6۸۸ قانون مجازات اسامی متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.

هر
 م

س:
عک

مدیــرکل حفاظــت محیــط  زیســت خراســان  رضــوی گفــت: 
ــرگ  ــی م ــر اصل ــهد مقص ــش مش ــاغ  وح ــه ب ــران مجموع مدی
ــای  ــروه اســتان ه ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ ــر هســتند. ب 7 توله بب
ــرکل  ــی مدی ــورج همت ــهد، ت ــوان از مش ــگاران ج ــگاه خبرن باش
مدیــران  خراســان رضوی گفــت:  زیســت  محیــط   حفاظــت 
مجموعــه بــاغ  وحــش مشــهد بــه دلیــل اجــرا نکــردن یــا ناقــص 
اجــرا کــردن پروتکل هــای اباغــی ســازمان محیــط  زیســت 
مقصــر اصلــی مــرگ 7توله ببــر هســتند. او ادامــه داد: مجموعــه 
ــود  ــت خ ــوز فعالی ــد مج ــی می توان ــهد در صورت ــش مش باغ وح
ــرد  ــت از اداره کل محیط زیســت بگی ــا موق ــی ی را به صــورت دائم
کــه اصاحــات اساســی درســاختار خــود انجــام دهــد. مدیــرکل 
ــات  ــن اصاح ــت: ای حفاظــت محیط زیســت خراســان رضوی گف
ــت بیشــتر حــوزه محیط زیســت  ــال مدیری اساســی شــامل اعم
روی باغ وحــش، حضــور دام پزشــک مدنظــر دام پزشــکی، تغییــر 
ــران  ــر مدی ــه تغیی ــه از جمل ــن مجموع ــی ای در ســاختار مدیریت
و دامپزشــکان و  استانداردســازی و ایجــاد فضــای مناســب 
ــات اســت.  پیگیــری مــا جهــت دریافــت  ــرای حیوان زیســتی ب
جزئیــات ایــن خبــر بــا ســکوت خبــری مســئوالن مواجــه شــد. 
ــت  ــت محیط زیس ــرکل حفاظ ــی مدی ــورج همت ــا ت ــاس ب در تم
ــودن او مواجــه شــدیم. بعــد از  ــا  پاســخگو نب خراســان رضوی ب
ــر کل حفاظــت محیط زیســت خراســان رضوی  ــا امیــدی از مدی ن
پیگیــر تمــاس بــا عابــدی رئیــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات 
ــر امــور  ــدی رئیــس اداره نظــارت ب وحــش اســتان شــدیم. عاب
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــوی در گف ــان رض ــش خراس ــات وح حی
گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران جــوان از مشــهد، گفــت: 
مــرگ هفــت تولــه ببــر بــه اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش 
ــه  ــا را ب ــت م ــدارد و در نهای ــی ن ــچ ارتباط ــوی هی ــان رض خراس

ــد. ــرکل ارجــاع دادن ــن خــارج از دســترس مدی تلف

مدیرکل حفاظت محیط  زیست 
خراسان  رضوی عنوان کرد:

مدیران باغ  وحش مشهد، 
مقصر مرگ هفت توله ببر

ان
گار

برن
 خ
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ش
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هیچ گونه آالینده ای از نیروگاه اتمی آال
بوشهر منتشر نمی شود

ــروگاه   ــه نی ــان اینک ــا بی ــهر ب ــروگاه بوش ــر نی مدی
ــاک اســت،  ــرژی پ ــد ان ــهر دارای تولی ــی بوش اتم
نیــروگاه  ایــن  از  آالینــده ای  گفــت: هیچگونــه 
ــط  ــظ محی ــه حف ــزرگ ب ــی ب ــن کمک ــه ای ــود ک منتشــر نمی ش
زیســت اســت. بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از بوشــهر،  
نشســت شــورای پدافنــد غیرعامــل اســتان بوشــهر ظهــر امــروز 
بــا حضــور معــاون بســیج و امــور اســتان های ســازمان پدافنــد 
ــد،  غیرعامــل و اســتاندار و اعضــا برگــزار شــد. عبدالکریــم گراون
اســتاندار بوشــهر در ایــن نشســت بــا تاکیــد بــر ترویــج فرهنــگ 
ــار داشــت:  ــر عامــل در تمــام الیه هــای جامعــه اظه ــد غی پدافن
ــای  ــی در عرصه ه ــت باالی ــدی و ظرفی ــهر از توانمن ــتان بوش اس
صنعتــی و اقتصــادی برخــوردار اســت کــه تقویــت پدافنــد 
غیرعامــل امــری مهــم و ضــروری اســت. همچنیــن رضــا 
ــه آغــاز  ــا اشــاره ب ــازاده، مدیــر نیــروگاه اتمــی بوشــهر هــم ب بن
ــروگاه اتمــی  ــروگاه هســته ای در جــوار نی ســاخت دو واحــد نی
ــای هســته ای  ــن نیروگاه ه ــرداری از ای ــا بهره ب ــزود: ب بوشــهر اف

دغدغــه تامیــن انــرژی بــرق در جنــوب کشــور بــرای ســال های 
ــهر را  ــی بوش ــروگاه اتم ــازاده نی ــود. بن ــرف می ش ــی برط طوالن
ــا ظرفیــت یک هــزار مــگاوات  تنهــا  نیــروگاه هســته ای کشــور ب
دانســت و گفــت: بــرق تولیــدی ایــن نیــروگاه بــه شــبکه 
سراســری منتقــل می شــود کــه از ایــن میــزان 2۸ درصــد بــرق 
ــروگاه  ــن نی ــط ای ــارس توس ــهر و ف ــتان های بوش ــی اس مصرف
هســته ای تامیــن می شــود. وی در ادامــه صحبــت هایــش 
نیــروگاه هســته ای و اتمــی بوشــهر را تولیدکننــده انــرژی پــاک 
دانســت و افــزود: هیچگونــه آالینــده ای از نیــروگاه اتمــی بوشــهر 
ــط  ــظ محی ــه حف ــزرگ ب ــی ب ــن کمک ــه ای ــود ک منتشــر نمی ش
زیســت اســت. معــاون امــور اســتان های ســازمان پدافنــد 
ــراری  ــرق اضط ــور ب ــاد ژنرات ــر ایج ــد ب ــا تاکی ــز ب ــل نی غیرعام
ــن  ــرد: در ای ــان ک ــر نش ــور خاط ــی کش ــتگاه های خدمات در دس
زمینــه رزمایشــی پیــش بینــی شــده تــا بــا قطــع بــرق در 1200 
ــدن  ــع ش ــان قط ــرای زم ــتگاه ها ب ــی دس ــزان آمادگ ــز  می مرک

ــرق بررســی شــود. ــان ب جری

ب
ضال

وزیر نیرو: هر ۴۵ روز یک تصفیه خانه فاضالب فا
به بهره برداری می رسد

ــه  ــک تصفی ــر 45 روز ی ــه ه ــت ک ــرو گف ــر نی وزی
خانــه فاضــاب در مناطــق مختلــف کشــور بــه بهــره 
بــرداری مــی رســد. بــه گــزارش ایرنــا، رضــا اردکانیــان 

ــه فاضــاب شــهر ســی در  ــه خان ــرداری تصفی ــره ب ــن به آیی
ســخت اظهــار داشــت: در 40 ســال گذشــته 22۸ طــرح تصفیــه 
خانــه فاضــاب در ســطح کشــور مــورد بهــره بــردای قــرار گرفتــه 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه بهــره بــرداری از ایــن تصفیــه خانــه 
هــا برغــم همــه محدودیــت هــا، تحریــم هــای تحمیــل شــده 
ــرد: در  ــد ک ــه اســت تاکی ــی صــورت گرفت ــع طبیع ــروز وقای و ب
دوره پهلــوی دوم بــا عمــر حــدود 37 ســال آن کــه منابــع نفتــی 
سرشــار و هیــچ محدودیتــی بــرای فــروش آن وجــود نداشــت 
از طرفــی دسترســی بــه منابــع و فنــاوری در دنیــا نیــز محــدود 
نبــود امــا شــمار تصفیــه خانــه هــای موجــود در کشــور بــه انــدازه 
انگشــتان یــک دســت نمــی رســید و کمتــر از چهــار مــورد بــود.

اردکانیــان تصریــح کــرد: موضــوع جمــع آوری فاضــاب و تصفیه 
ــت  ــت بهداش ــود وضعی ــتای بهب ــوع در راس ــک موض ــا ی آن تنه

عمومــی نیســت بلکــه بــه لحــاظ تاثیــر ایــن صنعــت در حــوزه 
کمــک بــه حفاظــت محیط زیســت و منابــع زیرزمینی آب ســالم 
و جلوگیــری از نفــوذ فاضــاب بــه منابــع زیرزمینــی یــک منبــع 
مطمئــن آبــی نیــز محســوب مــی شــود. وزیــر نیــرو تاکیــد کــرد: 
امــروز بســیاری از درخواســت هــا بویــژه در حــوزه تخصیــص آب 
صنعتــی در کشــورمان بــه ســمت فاضــاب هــای تصفیــه شــده 
ــا  ــوان یــک منبــع آبــی پایــدار رفتــه اســت. اردکانیــان ب ــه عن ب
تاکیــد بــر اینکــه رویکــرد دولــت و وزارت نیــرو بــرای اســتفاده 
ــد  ــگاه چن ــک ن ــاب ی ــای فاض ــه ه ــه خان ــه تصفی ــه ب وتوج
ــوان یکــی از  ــه عن وجهــی اســت، گفــت: امــروز ایــن صنعــت ب
شــاخص هــای مهــم توســعه یافتگــی کشــور بشــمار مــی رود. 
وزیــر نیــرو تصریــح کــرد: امــروزه دولــت بــا تمامــی محدودیــت 
هــا، تحمیــل هــا و تحریــم هــا و فشــارهای ســخت اقتصــادی 
در کنــار مــردم و بــرای خدمــت رســانی و رضایــت شــهروندان بــا 
تمامــی تــوان درمیــدان اســت و بــدون شــک امیــدوار بــه عبــور 
ــه هــای ســخت تحریــم هــا و فشــارهای مقطعــی اســت. از گردن
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پاسخ سودوکو شماره ۱۵۶۲

افقی
1- از قدرت های اقتصادی نوظهور جهان - 

یكی از بزرگترین تولیدكنندگان كنسانتره 

سنگ آهن در كشور - نمایش

2- قانون مغولی - از میوه های ریز - سخنگو

3- معادل واژه »SMS« - صدمه - 

آب بسته - از اقوام ایرانی ساكن غرب ایران

4- چاشنی ساالد - رویه لباس - تحفه

5- زوج هنری لورل - نماینده كشورهای 

1+5 در مذاكرات هسته ای با ایران و البرادعی

6- شگون - جنسی برای كیف و كفش - 

امر به زیستن - حرف ندا

7- فلز تمدن - جنبش و حركت - غذای 

ساده - نخست وزیر هند

۸- پیمان آتانتیك شمالی - طرف - 

خبردادن - صد و یازده

9- نوعی نان قندی - مساعدت - حرص - 

حرف راندن حیوانات

10- شهر توت - سفید تركی - آب بند - 

نوعی انرژی

11- عایدی و حاصل كار - خوراكی از شكمبه 

گوسفند

12- از فلزات اساسی در بازارهای جهانی - 

مننژیت - آب بینی

13- نوعی ماهی در خلیج فارس - مشهور 

- شیار

14- زبان - شوخی كننده - از انواع موسیقی 

غیر ایرانی

15- دین ها - كشوری كه به تازگی صادرات 

تمام  محصوالت خود را متوقف كرده و فقط 

بیلت و اسلب صادر می كند - هیچ.

عمودی 
1- ورقه نازک سیب زمینی سرخ كرده - 

نمایشگاه فرش در هانوفر آلمان در سال 200۸ 

- از كاالهای بسیار مهم در بازارهای مالی

2- زن نازا - دیرك خیمه - تباه

3- زنان - حرف نفرت - پوستین - 

مشكوک

4- این كشور با نرخ رشد اقتصادی ۸/6 

رتبه هفتم را در جهان دارا است - از القاب 

اروپایی - رمق

5- بزرگ ترین معدن كار مس در جهان - 

پادشاه مغولی

6- بند و زندان - افزودنی برنج - حرف 

تصدیق - دائمی

7- نبات - موجود نادیدنی و سوره ای به 

همین نام در قرآن مجید - شیر تازی - 

محل طبابت

۸- مردن در حادثه - عدد ماه - كنجد 

كوبیده - راكب

9- عامت مفعولی - روشن - ماالمال

10- پایتخت كره جنوبی - روی تاریك زمین 

- ناامید - حرف فقدان

11- نانوا - انبازی

12- عدد اول - همدم - از شهرهای 

توریستی تونس

13- از غول های آلومینیومی جهان در آمریكا 

- عامت تردید - تیر پیكاندار - اثر چربی

14- كدر و تار - از مهم ترین محصوالت 

صادراتی ایران - اهل یمن

15- چشم درد - روزنامه فرانسوی - 

اصلی ترین بخش در یك بنگاه اقتصاد 

معدنی.

جدول شماره ۱۵۶3

 اطالع
 رسانی

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعییـن  تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و 
سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره139۸6031901400240۸ -9۸/06/09 هیات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم صدیقـه مقبلـی هنزائی فرزنـد علی یاربشـماره 
شناسـنامه 299صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل برباغچـه بـه مسـاحت249/65 
مترمربـع پـاک - فرعـی از609- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک -فرعی از609- اصلـی قطعه 5 واقع 
دراراضـی حنطـه سـاردوئیه جیرفـت بخـش34 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمد مـداح واکبر 
عادلـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15 روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:9۸/07/15- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 9۸/07/29
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :3۴۵

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
برابـر رای شـماره139۸60319014001971 -9۸/05/19 هیـات  واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر 
علیجـان   آقـای  متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه  تصرفـات  جیرفـت  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  واحـد   در 
اعظمـی سـاردوفرزندعین الـه بشـماره شناسـنامه 215صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه  به 
مسـاحت375مترمربع پـاک - فرعـی از1۸۸1- اصلی مفروز و مجزی شـده از پـاک 31 فرعی از1۸۸1- 
اصلـی قطعـه 5واقـع دراراضـی کمشـکوئیه سـاردوئیه  جیرفـت بخش34کرمـان خریـداری از مالکیـن  
رسـمی آقایـان خانبـاز ومیـرزا واکبـر ومحمـد حسـن وجـان بابـا وعسـکر وخانـم کوکـب همگـی امیـری 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/07/15- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 9۸/07/29
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :3۷۶

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـر رای شـماره139۸60319014001444 -9۸/04/17 هیـات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای علـی مسـلمی 
مهنـی  فرزنـد خانجـان بشـماره شناسـنامه 123۸صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت422  مترمربـع پـاک - فرعـی از650- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـاک - فرعی از650- 
اصلـی قطعـه 5 واقـع دراراضـی خـاردان سـاردوئیه جیرفت بخـش45 کرمـان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای حیدرقلـی مسـلمی مهنـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت 
بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:9۸/07/15- تاریخ 

انتشـار نوبـت دوم:9۸/07/29
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :3۷۸

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

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
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 رای جهــت اخــذ 
ــور در دو  ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ــب ب ــذا مرات ــده اســت ل ســند مالکیــت گردی

نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه کلسر سنگ اصلی 31 بخش 16 گیان

1- پــاک 4515 مفــروز از 40 در مالکیــت آقــای ارســان قنبــری ششــدانگ یــک قطعــه 
ــع از مالکیــت  ــه مســاحت 1/83 مترمرب ــا پــاک مجــاور( ب ــع ب زمیــن )جهــت تجمی

آقــای شــیرعلی دارآفریــن
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 آگهی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و 
ظــرف مــت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه 
اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابر 

مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
 تاریخ نوبت اول : 98/7/15 تاریخ نوبت دوم : 98/7/30 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل – همایون فالحتکار  7007

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
ــف ششــدانگ  ــوق 9500211- ال ــی کاســه ف ــده اجرائ ــه موجــب پرون ب
ــه مســاحت  ــی ب ــه احداث ــاب خان ــر یکب ــن مشــتمل ب یــک قطعــه زمی
260/90 مترمربــع بــه شــماره پــاک هشــت فرعــی باقیمانــده از دو هــزار 
ــان  ــتارا – خیاب ــع در آس ــک واق ــد و ی ــزار و چهارص ــد و دو ه و چهارص
فارابــی کــوی رفیعیــان بخــش 31 گیــان کــه ســند مالکیــت آن ذیــل 
ــد آذرم  ــای امی ــام آق ــه ن ــر 73 اداری ب ــت و صفحــه 10175-14 دفت ثب
صفــت صــادر و تســلیم شــده اســت و طــی ســند رهنــی شــماره 52235 
– 1-92/10 دفترخانــه 109 آســتارا در رهــن تعاونــی اعتبــار ثامــن االئمــه 
قــرار گرفتــه  اســت. کــه حــدود و مشــخصات پــاک موصــوف بــه شــرح 
ــترک  ــوار مش ــی دی ــر پ ــول 14/5 مت ــه ط ــماالً ب ــد: ش ــی باش ــل م ذی
اســت بــا پــاک 318 فرعــی از 2400 و 2401 شــرقًا بــه طــول 16/5 متــر 
دیواریســت بــه کوچــه جوبــًا اول بــه طــول 9/70 متــر دوم بــه وضعیــت 
شــرقی بــه طــول 7/80 متــر هــر دو جــزء بــه پــی پــاک 356 فرعــی 
ــر درب ورود اســت  ــه طــول 2/45 مت ــروز از 2400/8 و 2401 ســوم ب مف
بــه کوچــه چهــارم بــه طــول 1/70 متــر یخــی اســت بــه کوچــه مرقــوم 
غربــًا بــه طــول 22/70 متــر دیواریســت بــه کوچــه بــن بســت کــه طبــق 
نظریــه کارشــناس رســمی بــه مبلــغ چهــار میلیــارد و دویســت میلیــون 
ریــال کــه مــازاد پــاک بــه طــرح ذیــل بازداشــت مــی باشــد: برابــر نامــه 
ــی  ــوم دادگاه عموم ــعبه س ــماره 9410111820500861 – 94/04/24 ش ش

آســتارا در ســال 5680000000 ریــال در بازداشــت اســت.
برابــر نامــه شــماره 9410111820501548-94/07/19 دادرس شــعبه ســوم 
آســتارا در قبــال 1315000000 ریــال در بازداشــت اســت و برابــر نامــه شــماره 
9510115251500429 – 95/03/16 اجــرای احــکام مدنــی شــوراهای حــل 
اختــاف آســتارا 180000000ریــال و برابر نامــه شــماره 9510111820500529-

95/03/18 شــعبه ســوم دادگاه آســتارا بــدون درخواســت مبلــغ در 
بازداشــت مــی باشــد. و برابرنامــه شــماره 96/6/6-9610111820300536 

اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری آســتارا بابــت نیــم عشــر دولتــی در 
بازداشــت اســت و برابــر نامــه شــماره 97/2/7-139703400009558 

اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری آســتارا در بازداشــت.
ــه  ــاری ب ــاب انب ــر یکب ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ب – ششــدانگ ی
شــماره پــاک ســیصد و پنجــاه و شــش فرعــی از هشــت از دو هــزار 
ــان  و چهارصــدو دو هــزار و چهــار صــدر و یــک واقــع در آســتارا – خیاب
فارابــی کــوی رفیعیــان بخــش 31 گیــان بــه مســاحت 85/80 مترمربــع 
کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت و صفحــه 10107- 13 دفتــر 72 ادارای 
بهــخ نــام آقــای امیــد آذرم صفــت صــادر و تســلیم شــده اســت و طــی 
ســند رهــی 52235 – 92/10/1 دفترخانــه 109 آســتارا در رهــن تعاونــی  
اعتبــار ثامنــه االئمــه قــرار گرفتــه اســت. کــه حــدود و مشــخصات پــاک 
موصــوف بــه شــرح ذیــل مــی باشــد: شــماالً بــه طــول 9/70 متــر پــی 
ــول  ــه ط ــرقًا ب ــده از 2400 و 2401 ش ــاک 2400/8 باقیمان ــه پ ــت ب اس
ــه طــول 2 متــر دیواریســت  ــًا ب ــه کوچــه جنوب 8/30 متــر دیواریســت ب
بــه صــورت پخــی بــه کوچــه دوم بــه طــول 8/80 متــر دیــوار و درب ورود 
ــًا  بــه طــول 7/80 متــر دیواریســت بــه پــاک 2400/8  اســت بــراه غرب
باقیمانــده از 2400 و 2401 و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ یــک 
میلیــارد و چهارصــد میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و پاکهــای فــوق بــه 
صــورت یکبــاب انبــاری و یــک واحــد مســکونی یــک طبــق روی کرســی 
قدیمــی احداثــی بــا مصالحــی بنایــی، دیوارهــا آجــر فشــاری و بلــوک، 
پوشــش ســقف ایرانیــت و ســفال بــه صــورت متروکــه و غیرقابــل بهــره 
بــرداری مــی باشــد بــا قدمــت بیــش از 30 ســال و دارای انشــعابات آب 
و بــرق و گاز بــوده و محصــور مــی باشــد کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا 
ــی  ــوق از ســاعت 9 ال ــاک ف ــون مــی باشــد، پ هــر دو در تصــرف مدی
12 روز چهارشــنبه 98/8/8 در اداره ثبــت اســناد و امــاک آســتارا واقــع 
در آســتارا – خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بــه 
فــروش مــی رســد. مزایــده پــاک هشــت فرعــی از دو هــزار و چهارصــد 

و دو هــزار و چهارصــد و یــک اصلــی از مبلــغ چهــار میلیــارد و دویســت 
میلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه 
مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، 
بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی 
ــی و  ــای مالیات ــی ه ــز بده ــد و نی ــا باش ــده دارای آنه ــورد مزای ــه م ک
عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی 
آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز 
در صــورت وجــود مــازاد، وجــود پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از 
ــده  مســترد خواهــد شــد و نیــم عســر و  ــده مزای ــه برن ــازاد ب محــل م
حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل 
ــان ســاعت و  ــی در هم ــد از تعطیل ــده روز اداری بع ــردد، مزای رســمی گ

مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.
ــع در  ــی از 2400 و 2401 واق ــاک 8 فرع ــی از پ ــاک 356 فرع ــازاد پ م

آســتارا بشــرح ذیــل برداشــت مــی باشــد:
شــعبه  دادرس   94/7/9  –  9410111820501548 شــماره  نامــه  برابــر 
ــر  ــت و براب ــت اس ــال در بازداش ــال 1315000000 ری ــتارا در قب ــوم آس س
نامــه شــماره 95101118204000015-95/1/17 شــعبه دوم دادگاه عمومــی 
آســتارا در قبــال 125000000 ریــال و برابــر نامــه شــماره 95/3/16 – 
ــاف  ــل اخت ــوراهای ح ــی ش ــکام مدن ــرای اح 9510115251500429 اج
آســتارا در قبــال 180000000 ریــال و برابــر نامــه شــماره 95/3/18 – 
9510111820500529 شــعبه ســوم دادگاه آســتارا بــدون درخواســت مبلــغ 
بازداشــت مــی باشــد و برابرنامــه شــماره 96/6/6-9610111820300536 
ــر  اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری آســتارا در بازداشــت اســت و براب
نامــه شــماره 1397034000095258-97/2/7 اجــرای احــکام مدنــی 

ــت. ــت اس ــتارا در بازداش ــتری آس دادگس
تاریخ انتشار: 98/7/15
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آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول
بدیــن وســیله اعــام مــی گــردد یــک قطعــه زمیــن خشــکی بــه شــماره 
ــه  ــی ورگ ــتای ییاق ــالم – روس ــش اس ــش بخ ــع در تال ــه B4 واق قطع
ــد آب و  ــی و فاق ــه اعیان ــد هرگون ــع فاق ــاحت 150 مترمرب ــه مس دره ب
بــرق بــه حــدود اربعــه شــماالً بــه حــد جــاده 6 متــری شــرقًا بــه قطعــه 
شــماره B4 جنوبــًا بــه قطعــه شــماره A4 غربــًا بــه قطعــه شــماره B5 از 
ــوم  ــال محک ــه در قب ــرا ک ــماعیل زاد خالس ــهرام اس ــادی ش ــت ع مالکی
ــل شــریف  ــف و تحوی ــی شــورا توقی ــده گاســه 972271 اجرای ــه پرون ب
ــده و  ــن گردی ــوان امی ــه عن ــر – ب ــش – کندس ــانی: تال ــه نش ــی ب رحمت
توســط کارشــناس ششــدانگ آن پانــزده میلیــون تومــان ارزیابــی گردیــده 
و در تاریــخ 98/08/01 روز چهارشــنبه ســاعت 11-10 از طریــق مزایــده در 
اجــرای احــکام مدنــی شــوراهای حــل اختــاف تالــش بــه فــروش مــی 
ــده  ــد برن ــت را پیشــنهاد نماین ــن قیم ــا کســانیکه باالتری ــس ی رســد. ک
ــی  ــل م ــای آن اخــذ و تحوی ــرررات به ــق مق ــده شــناخته شــده وف مزای
ــد از مــورد  گــردد. متقاضیــان ظــرف پنــج روز قبــل از مزایــده مــی توانن

ــد. ــد نماین ــده بازدی مزای
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف تالش – حبیب زاده      7004

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 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
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 

ــی مــی گــردد . 15 روز جهــت عمومــی آگه
قریه سیاهکل محله سنگ اصلی 98 بخش 16 گیان

ــایی  ــونیا پاش ــم س ــت خان ــروز از 45 در مالکی ــاک 865 مف 1- پ
ــه  ــی ب ــای احداث ــر بن ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش

مســاحت 308/11 مترمربــع از مالکیــت آقــای یوســف ثابــت
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 
ــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم  مــت یــک مــاه  ب
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع و گواهــی آن را ب
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک پــس از تقاضــای مــدت قان
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
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رای اصالحی
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002012712 شــماره  رأی 
1391114430002017888 مربــوط بــه آقــای محمــد مهــدی عزیــزی 
توفیــق بــا پــاک شــماره 163 و 2159/1/164 اصلــی صحیــح مــی باشــد 
کــه اشــتباها در آگهــی قبلــی بــا پــاک شــماره فرعــی از 2159 باقیمانــده 
ــه قــوت خــود باقــی  ــود. بدیهــی اســت بقیــه رای ب اصلــی درج شــده ب

ــف 2140( ــت. )م ال اس
مرتضی نورانی آرانی 

7039  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

مــدرك هــای فــارغ التحصیلــی اینجانــب محمــد شــویدی فرزنــد غامرضا به شــماره شناســنامه 
82317 صــادره از قزویــن در مقاطــع كارشناســی و كارشناســی ارشــد رشــته مهندســی مكانیــك 
صــادره از واحــد دانشــگاهی تاكســتان بــا شــماره هــای 0782728 و 0305690 مفقــود گردیــده 
اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرك را بــه دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد تاكســتان بــه نشــانی تاكســتان ســه راهــی شــامی شــاپ ارســال نمایــد. 7015

مفقودی – قلعه گنج 

مفقودی -برگ سبز 

ــتری  ــژو ۴۰۵مدل۱3۹۰خاکس ــواری پ ــبز س ــرگ س ــند وب س
ــه شــماره  موتور۱۲۴۹۰۱۹۰۱۷۹وشــماره شاســی متــال رنــگ ب

پــالک۷۶  شــماره  بــه   ۰۱NAAM  CA۸BE۲۱۲۷۸۸
ــود واز  ــگان مفق ــه اســماعیل بای ــق ب ــران ۲۴متعل س3۶۲ای

ــت . ــده اس ــاقط گردی ــار س ــه اعتب درج

 )شناســنامه ماشــین (ســواری ســایپا۱3۱مدل ۱3۹۰ســفید-
ــور ۴3۰۱۵۲۸وشــماره شاســی  ــه شــماره موت ــگ ب ــی رن روغن
۷۷۹ایــران  ۷۸ص  پــالک  S3۴۱۲۲۹۰۹۸۵۴۴۸وشــماره 
۶۵متعلــق بــه روح هللا ایوبــی پــور مفقــوده گردیــد واز درجــه 

ــده اســت. ــار ســاقد گردی اعتب

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه 
برابـر رای  واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی 
شـماره139460319014006577 -94/05/03 هیات اول  
موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی خانـم آمنـه بهـروزه  فرزنـد ابراهیم  بشـماره 
از جیرفـت درششـدانگ یـک  شناسـنامه 23صـادره 
بـاب خانـه بـه مسـاحت65 / 502 متـر مربـع پـاک 
1014فرعـی از 327- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
از پـاک - فرعـی از327- اصلـی قطعـه یـک واقـع 
دراراضـی کهـور کاغ علی آباد جیرفـت بخش45کرمان 
خریداری از مالک  رسـمی آقـای درویش خاوند محرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روز  آگهـی مـی شـود در صورتـی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبت 
اول :9۸/07/01 –تاریـخ انتشـار نوبـت دوم:9۸/07/15- 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت–
م الف :3۰3

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه 
واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره139۸6031904002413 -9۸/06/09 هیـات اول  
موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مستقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بامعارض 
متقاضـی آقـای حسـن خضـری قرائـی فرزنـد آزاد  
بشـماره شناسـنامه 22صـادره از جیرفت درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت4۸5متر مربـع پـاک 
-فرعـی از 619- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک 
- فرعـی از619- اصلـی قطعـه 5 واقـع دراراضـی گردو 
چـوب سـاردوئیه بخش34کرمـان خریـداری از مالک  
رسـمی آقـای غامعلـی فاریابی محـرز گردیده اسـت.
لـذا به منظـور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15روز  آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول :9۸/07/01 

–تاریـخ انتشـار نوبـت دوم:9۸/07/15
 جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت
 م الف :3۲3

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
دوم  هیـات   9۸/06/04  -139۸60319014002210
موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بامعارض 
متقاضـی آقـای صفـر علـى توکلـی فرزنـد خدارسـان 
بشـماره شناسـنامه 1۸6 صادره از عنبر آباد در یک باب 
خانـه مشـتمل بر طبقـه فوقانی به مسـاحت 314 متر 
مربـع پـاک -فرعـی از 574-اصلـی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک 341 فرعـی از 574 - اصلـی قطعـه دو 
واقـع در اراضـی جیرفت بخـش 45 کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای طوبـی خواجـه نصیـری محرز 
گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطـاع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که أشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید. ظرف مدت یک ماه 
از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات 
سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. تاریخ انتشـار نوبت 

اول :9۸/7/01 تاریـخ انتشـار نوبـت دوم : 9۸/07/15
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت- 
م الف :3۲۰

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون 
تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان فاقد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره139۸60319014002431 
-9۸/06/10 هیـات اول  موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای یحیـی 
کریمی مسـکونی  فرزند ماشـاءهللا  بشـماره شناسنامه 
بـاب خانـه  از جیرفـت درششـدانگ یـک  52صـادره 
قدیمـی بـه مسـاحت5۸0 متر مربـع پـاک - فرعی از 
1- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک 12 فرعی از1- 
اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی محمد آباد مسـکون 
جبالبـارز جیرفـت بخش34کرمـان خریـداری از مالک  
رسـمی آقای الب ارسـان طیاری  محرز گردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 
15روز  آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 
خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت اول :9۸/07/01 –تاریخ 

انتشـار نوبـت دوم:9۸/07/15
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت
 م الف :319

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه 
برابـر رای  واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی 
شـماره139۸60319014002415 -9۸/06/09 هیـات اول  
موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضی آقای مهدی مسـلمی مهنی فرزندمحمد قلی  
بشـماره شناسـنامه 16116صادره از جیرفت درششدانگ 
یـک بـاب خانه بـه مسـاحت70 /272متـر مربع پاک 
- فرعـی از 5۸0- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پاک 
- فرعـی از5۸0- اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضی سـبز 
پوشـان جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالـک  
رسـمی آقای حسین قرشـی محرز گردیده است.لذا به 
منظـور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روز  
آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر 
خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت اول :9۸/07/01 –تاریخ 

انتشـار نوبـت دوم:9۸/07/15
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت
 م الف :33۲

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  اصاحـی  آگهـی 
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه  13آئیـن 
ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـر 
شـماره139۸60319014002563  اصاحـی  رای 
تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   9۸/06/25-
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک جیرفـت تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی 
آقای ناصر علی زاده سـلجوقی  فرزند منصوربشـماره 
شناسـنامه 3صـادره ازجیرفت درششـدانگ یک باب 
خانـه به مسـاحت3۸6/36 مترمربـع پاک - فرعی 
از572- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - 
دراراضـی  واقـع  دو  قطعـه  اصلـی  از572-  فرعـی 
صاحـب آبـاد جیرفت بخـش45 کرمـان خریداری از 
مالـک رسـمی خود متقاضی محرز گردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دریـک نوبـت آگهی 
مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
باشـند  داشـته  اعتراضـی  متقاضـی  مالکیـت  سـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه مـدت یـک 
مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا 
ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

اول:9۸/07/15 نوبـت 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :365

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه 
واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
هیـات   9۸/06/04- شـماره139۸60319014002235 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم حمیـده گیانـی 
فرزند ابراهیم بشـماره شناسـنامه 52صادره ازجیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت270/99 
مفـروز  اصلـی  از579-  فرعـی   - پـاک  مترمربـع 
و مجـزی شـده از پـاک 31 فرعـی از579- اصلـی 
قطعـه دو واقـع دراراضـی رهجـرد جیرفـت بخش45 
کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقـای گوهر گیانی  
اطـاع عمـوم  منظـور  بـه  اسـت.لذا  گردیـده  محـرز 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی 
عـدم  و  مذکـور  مـدت  انقضـای  صـورت  در  اسـت 
وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر 
اول:9۸/07/15-  نوبـت  انتشـار  تاریـخ   . خواهدشـد 

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 9۸/07/29
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :3۶۷

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

ــون تعییــن  ــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان نظــر ب
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 
ــون  ــات موضــوع قان ــورد نظــر در هی ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
ــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت  منجــر ب
ــه  ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ــب ب ــذا مرات ل

فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه کلسر سنگ اصلی 31 بخش 16 گیان

1- پــاک 4514 مفــروز از 45 در مالکیــت خانــم آرزو عباســی 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری بلوکــی 
ــع از مالکیــت آقــای صفــر احمدیــان ــه مســاحت 205/65 مترمرب ب
ــن  ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ل
مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق 
ــه  ــی ب ــخ انتشــار آگه ــد از تاری واخواهــی داشــته باشــد مــی توان
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان 
ــی  ــه مراجــع قضای ــاه  ب ــل و ظــرف مــت یــک م ســیاهکل تحوی
صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه 
تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون 
ــز  ــت نی ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــررات نس ــر مق ــور براب مذک

ــود. ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض مراجع
 تاریخ نوبت اول : 98/7/15 تاریخ نوبت دوم : 98/7/30 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
7013  همایون فالحتکار 

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قطعه یک ایام 

-برابــر رای شــماره 139860315001001794مورخ1398/06/10هــی
ات اول /هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت

ــند رســمی مســتقر در  ــد س ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ثبت
ــای  ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــی تصرف ــد ثبت واح
یدالــه صفــری ،فرزنــد قنبــر ،، بــه کــد ملــی 5819889487مقدار 
63 ســهم مشــاع از 77 ســهم )ششــدانگ(یک بــاب ســاختمان 
،بــه مســاحت 93/86مترمربع،پــاک شــماره 456فرعــی از 
1671اصلــی ،واقــع درایــام- خ فتــح المبیــن –کوچــه شــهدای 
غامــزاده ،خریــداری شــده ازایمــان علــی محمــدی  ومنتســب 

ــور.. ــه مالکیــت درویــش نصــرت پ ب
ــه  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــه منظــور اطــاع عم ــذا ب ل
ی 15 روزآگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت 
ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  ــه صــدور ســند مالکی ب
میتواننــد ظــرف مــدت دومــاه و درمــورد آگهــی هــای اصاحــی 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ انتشــار اولیــن اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد ،بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول98/07/15

تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم:30 /98/07
7020 صفری-رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ایالم 

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 دو قــم 
تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون 
مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در 

پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330002014498 شــماره  رأی  1ـ 
ــگر  ــد عس ــژاد فرزن ــرام ن ــد بی ــم  صم 1391114430002013760 آقای/خان
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
بمســاحت 109/98 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2170 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از غــام 

ــف 3256 ( ــر زاده. )م ال اکب
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330002012785 شــماره  رأی  2ـ 
1395114430002001081 آقای/خانــم احتــرام وایمنــدی فرزنــد محمدرحیم در 
قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنا شــده بمســاحت 
108/20 مترمربــع پــاک شــماره 5 فرعــی از 1876 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. ســند رســمی دارای مالکیــت مــی باشــد. )م الــف 3255 (

3ـــرأی شــماره 139860330002017306 مربــوط بــه پرونــده کاســه 
ــد  ــواری فرزن ــوری گ ــه منص ــم معصوم 1393114430002000469 آقای/خان
ــه در آن احــداث  ــن ک ــه زمی ــر در قســمتی از / ششــدانگ قطع محمدطاه
ــی از 2305  ــماره 2 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 120/08 مترمرب ــده بمس ــا ش بن
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع 
الواســطه از غامرضــا یــاری و محرمعلــی کهــن ثبــت شــده در صفحــه 342 

ــف 3254 ( ــر 348. )م ال دفت
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط  رأی شــماره 139860330002017421  4ـ  
آقای/خانــم نعمــت اســکندری فرزنــد علــی   1392114430002002568
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس

بمســاحت 50 مترمربــع پــاک شــماره 52 فرعــی از 2601 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی ثبــت شــده در صفحــه 244 

ــف 3253 ( ــی. )م ال ــام متقاض ــه ن ــر 162 ب دفت
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002015635 شــماره  رأی  5ـ 
1391114430002008627 آقای/خانــم نعمــت الــه بابــای بیاتــی فرزنــد احمد در 
قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 
59/18 مترمربــع پــاک شــماره 41 فرعــی از 1934 اصلــی واقــع در بخــش دو 

ثبــت قــم. ســند رســمی / ســند مالکیــت مشــاعی. )م الــف 3252 (
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط  رأی شــماره 139860330002017177   -6
بابائــی منــش فرزنــد  آقای/خانــم  حســین   1398114430002000623
ــا  ــه در آن احــداث بن ــن ک ــه زمی ــه در قســمتی از / ششــدانگ قطع صدرال
شــده بمســاحت 170 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2382 اصلــی واقــع 
در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از غــام چــای 

ــف 3251 ( ــوده اســت. )م ال ــداری نم ــز خری پ
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط  رأی شــماره 139860330002015946   -7
ــهباز  ــد ش ــی فرزن ــه کاف ــت ال ــم  رحم 1397114430002002459 آقای/خان
ــده  ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــدانگ قطع ــمتی از / شش در قس
بمســاحت 122 مترمربــع پــاک شــماره 119 فرعــی از 1941 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ورثــه 

ــف 3250 ( ــا ســعادتی. )م ال ــا باب آق
پرونــده کاســه  بــه  رأی شــماره 139860330002017182 مربــوط   -8
ــب در  ــد رج ــی فرزن ــی فتح ــم  صفرعل 1397114430002002621 آقای/خان
قســمتی از / دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
ــی از 1950  ــاک شــماره 65 فرع ــع پ ــا شــده بمســاحت 194/80 مترمرب بن
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 
از عیســی پناهــی ثبــت شــده در دفتــر 131 صفحــه 190 خریــداری نمــوده 

ــف 3248  ( اســت. )م ال

پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330002017181 شــماره  رأی   -9
1397114430002002620 آقای/خانــم  غامرضــا فتحــی فرزنــد صفرعلــی در 
قســمتی از / دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
ــی از 1950  ــاک شــماره 65 فرع ــع پ ــا شــده بمســاحت 194/80 مترمرب بن
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 
از عیســی پناهــی ثبــت شــده در دفتــر 131 صفحــه 190 خریــداری نمــوده 

ــف 3249 ( اســت. )م ال
پرونــده کاســه  بــه  مربــوط   139860330002017180 رأی شــماره   -10
1397114430002002619 آقای/خانــم  اســرافیل فتحــی فرزنــد صفرعلــی در 
قســمتی از / دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
ــی از 1950  ــاک شــماره 65 فرع ــع پ ــا شــده بمســاحت 194/80 مترمرب بن
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 
از عیســی پناهــی ثبــت شــده در دفتــر 131 صفحــه 190 خریــداری نمــوده 

ــف 3314( اســت. )م ال
ــس از  ــت پ ــده اس ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
ــردد  ــت رســمی صــادر گ ــرر ســند مالکی ــد مق ــی و انقضــاء موع نشــر آگه
ــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت  ــه عــدم دسترســی ب ــا توجــه ب ب
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته 
ــراض  ــت اول اعت ــی نوب ــخ انتشــار آگه ــاه از تاری باشــند ظــرف مــدت 2 م
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ 
و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه 
مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا 
بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر 
ــود.  ــه دادگاه نخواهــد ب ــع از مراجعــه متضــرر ب ــون مذکــور مان اســاس قان

ــده -  پیــام مــا( )اقتصــاد آین
تاریخ انتشار دوم: 98/08/01 تاریخ انتشار اول: 98/07/15 

7021 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

آگهی فقدان سند مالكیت 
ــه  ــن ب ــه زمی ــك قطع ــدانگ  ی ــت شش ــند مالكی س
مســاحت 17/5 متــر مربــع قطعــه 19 تفكیكــی پــاك 
24 فرعــی از 2397 و 2390- اصلــی بخــش 4 قزویــن 
ذیــل ثبــت 48443 صفحــه 247 دفتــر 188 بنــام 
خانــم پرویــن حســینی صــادر و تســلیم گردیــده اســت 
ــك  ــت از مال ــا وكال ــی ب ــای محمــد خوئین در ادامــه آق
ــه  ــورخ 94/10/14 دفترخان ــر ســند شــماره 5302 م براب
ــهود  ــهادت ش ــرم ش ــرگ ف ــه دو ب ــا ارائ ــن ب 81 قزوی
مدعــی فقــدان ســند بــه علــت ســهل انــگاری گردیــده 
و تقاضــای صــدور ســند مالكیــت المثنــی خــود را 
ــه اســتناد مــاده 120 آئیــن نامــه  نمــوده كــه مراتــب ب
اصاحــی قانــون ثبــت اعــام مــی گــردد تــا هــر كــس 
بــه نحــوی از هــر انحــاء نســبت بــه ملــك مذكــور حقــی 
داشــت و یــا معاماتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی 
ــن  ــخ انتشــار ای ــزد خــود باشــد از تاری وجــود ســند ن
آگهــی تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه بــه ایــن اداره 
اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالكیــت و ســند 
معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر 
اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد و یــا در صــورت اعتــراض 
ــی  ــت المثن ــه نشــود اداره ثب اصــل ســند مالكیــت ارائ
ســند مالكیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی 
ــه  ــت ب ــك نوب ــی در ی ــن آگه ــد كرد.ای ــلیم خواه تس

شــرح ذیــل منتشــر خواهــد شــد .
 تاریخ انتشار : 1398/07/15 

حسن غالمحسینی 
رییس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 1 قزوین   7042
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

۱3 هزار مسکن در کرمانشاه ساخته می شود
استاندار کرمانشاه اعام کرد براساس تصمیمات اتخاذ شده در طرح اقدام ملی،13 هزار واحد 

مسکونی تا پایان سال 99 در استان کرمانشاه ساخته خواهد شد.

رئیـس اداره حفاظـت و حمایـت از عرصـه هـای 
منابع طبیعی و آبخیزداری شـمال اسـتان کرمان 
گفت: امسـال با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 250 
میلیـون ریـال از محـل اعتبارات صندوق توسـعه 
ملـی، ۸0 هـزار اصلـه درخـت از گیاه نیمـه انگلی 
لورانتوس، پاکسـازی می شـوند.به گزارش پایگاه 
اطاع رسـانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  
شـمال اسـتان کرمان، نسـرین فرامرزپور رئیس 
اداره حفاظـت و حمایـت از عرصـه هـای منابـع 
طبیعی و آبخیزداری شـمال اسـتان کرمان گفت: 
طـرح مبـارزه بـا گیـاه نیمـه انگلـی لورانتـوس، 
امسـال در سـطح 3 هـزار و 750  هکتـار از اراضی 
جنگلـی در شهرسـتان های ارزوئیه، شـهربابک و 
سـیرجان بـا اعتبـاری بالـغ بـر 2 میلیـارد و 250 
میلیـون ریـال از محـل اعتبارات صندوق توسـعه 
ملـی آغـاز شـده اسـت که در ایـن طـرح ۸0 هزار 
اصلـه درخـت، شـامل: درختـان: ارژن، قوسـک، 
بـادام کوهـی و کهکـم از ایـن گیـاه نیمـه انگلـی 

پاکسـازی می شـوند.

در حـوزه  تفکیـک  بـه  ایـن طـرح  افـزود:  وی 
مطالعات آبخیز قادر آباد سـه چاه مزار شهرسـتان 
ارزوئیـه بـه مسـاحت هـزار و 500 هکتـار و تعداد 
35 هـزار اصلـه درخت، در حـوزه مطالعات آبخیز 
پلنگی سـفلی شهرسـتان سـیرجان به مسـاحت 
هـزار و 500 هکتـار و تعـداد 30 هـزار اصله درخت 
شهرسـتان  شـهری  آبخیـز  مطالعـات  حـوزه  و 
شـهربابک بـه مسـاحت  750 هکتـار و تعـداد 
15 هـزار اصلـه درخـت درحـال اجـرای عملیات و 

است.  پاکسـازی 
فرامزپـور بـا بیـان اینکـه ایـن پـروژه از 15 مرداد 
آغـاز و تـا 15 مهـر ادامـه دارد، افـزود: کار مبارزه با 
ایـن گیـاه نیمـه انگلی در مـدت دو مـاه در قالب 
3 قـرارداد بـا شـرکت تعاونـی هـای فراگیـر بهره 
بـرداران منابع طبیعی شهرسـتان ها کـه از طریق 
بند ب ماده 12 قانون مدیریت خدمات کشـوری، 
برنـده پیمـان هـای مبـارزه بـا ایـن آفـت شـده 
انـد، صـورت مـی گیرد. وی از اشـتغال مسـتقیم 
هـزار و ۸00 نفـر روز کارگـر در مـدت 2 مـاه، بـرای 

مبـارزه با گیـاه نیم انگلی لورانتوس سـخن گفت 
و راه مبـارزه بـا ایـن گیـاه نیمـه انگلـی را هـرس 
سرشـاخه هـای آلـوده و از بیـن بـردن آن هـا از 
طریـق سـوزاندن در خـارج از عرصـه عنـوان کـرد 
و افـزود: ایـن دو کار، باعـث پاکسـازی عرصـه از 
ایـن گیـاه نیمـه انگلـی مـی شـود که امسـال در 
3 شهرسـتان صـورت گرفتـه  و یا در حـال انجام 
اسـت. رئیـس اداره حفاظـت و حمایـت از عرصه 
هـای منابـع طبیعی و آبخیزداری شـمال اسـتان 
کرمـان، هدف از اجـرای این پروژه را حفظ جنگل 
و درخـت حنگلـی و از بین بردن آفـات و بیماری 
هـای آن هـا عنوان کرد و تصریح کـرد: در صورتی 
کـه ایـن آفـات و بیمـاری ها، پاکسـازی نشـوند 
بـه درختـان باغی هم حمله ور و سـبب خسـارت 
بـه آن هـا و کاهـش محصوالت باغـی و میوه ای 
مـی شـوند.وی گفـت: در کل جنگل های شـمال 
اسـتان کرمـان، سـطحی بالغ بـر 400 هـزار هکتار 
بـه آفـت نیمه انگلـی لورانتوس آلوده شـده اندکه 
از ایـن مقدار، سـطحی معـادل 300 هزار هکتار در 

شهرسـتان هـای بافت، بم، رفسـنجان، بردسـیر، 
ارزوئیـه، رابـر، شـهربابک و سـیرجان جـز مناطق 
بحرانـی قـرار دارنـد کـه مبـارزه بـا این سـطح به 
اعتبـارات زیـادی نیـاز دارد .  لورانتـوس، مخـور 
 Loranthus یـا مویـزک عسـلی بـا نـام علمـی
europaeus نامگـذاری شـده و ایـن گیـاه نیمه 
انگلی، یک گونه انگلی اسـت که بـر روی درختان 
بومـی منطقـه از جملـه: بـادام کوهـی، قوسـک 

،کهکـم و ارژن رشـد مـی کند.
ایـن گیـاه، یـک بوته همیشـه سـبز نیمـه انگلی 
اسـت کـه روی گیـاه میزبـان مـی رویـد و آب و 
مقادیـر غذایـی را از گیـاه میزبـان، برداشـت می 
کند؛ ولی، خودش قادر به فتوسـنتز و غذاسـازی 
نیسـت و با عمل جذب آب و شـیره نباتی از گیاه 
میزبـان، باعـث ضعـف گیـاه میزبـان و در نهایت 

خشـک شـدن آن می شـود.
بـذر ایـن گیـاه، اکثـرا به وسـیله پرنـدگان منتقل 
مـی شـود و بـه وسـیله مـاده چسـبناکی کـه 
ویسـین یـا مویزک عسـلی نـام دارد، احاطه می 

شـود و  به شـاخه ها می چسـبد و پس از چند 
مـاه، شـروع به جوانـه زنی و تولید ریشـه جوان 
مـی کنـد کـه ایـن ریشـه جـوان بـه سـرعت به 
داخـل انـدام گیاه میزبان، نفوذ کـرده و به تدریج 
ایـن سـلول ها به شـکل انـدام مکنـده درآمده و 
سـپس در زیـر پوسـت رشـد کـرده و به مـوازات 

شـاخه رشـد مـی کند.
بهتریـن راه مبـارزه، هـرس شـاخه هـای آلـوده 
و سـوزاندن آن هـا، خـارج از محـدوده جنـگل و 
بهتریـن زمان بـرای مبارزه با آن، قبل از رسـیدن 
کامـل بـذر لورانتوس در فصل بهار و پاییز اسـت.
عرصـه های جنگلی شـمال اسـتان، بالغ بر یک 
میلیـون و ده هزارهکتار مسـاحت دارنـد که بروز 
خشكسـالي هـاي اخير، سـبب شـيوع آفـات و 
بيمـاری هاي مختلف در حـدود 600  هزار هکتار 
از ایـن اراضـی بـا گونـه هـای جنگلـی متفـاوت 

شـده اند.
اداره حفاظـت از محـل اعتبارات صندوق توسـعه 
ملـی، در طـول چندیـن سـال، کار مبـارزه با گیاه 
نیمـه انگلـی لورانتوس ، آفت تشـی، کرم سـاقه 
خـوار و زنبـور مغزخوار،ملـخ کوهانـدار، مـوش 
تاغزار و شپشـک سـفید تاغـزار را در دسـتور کار 

خود قـرار داده اسـت.

 پاکسازی ۸۰  هزار اصله درخت از گیاه نیمه انگلی لورانتوس

شورای شهر اسالمشهر 
خدمتگذار  نظام 

برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش در شرکت گاز استان کرمان

 اسـتاد مصطفی سـاالریان رئیس و اعضای شـورای اسـامی شـهر اسامشـهر 
طـی پیامـی فرا رسـیدن هفتـه نیـروی انتظامی را گرامی داشـتند.

در این پیام آمده است:
نیروهـای انتظامـی به عنـوان حافظان امنیت، آسـایش و آرامش مـردم، تبلور 
اقتـدار، نظـم، مهربانـی، رافـت و رحمـت در جامعه هسـتند که امنیـت را برقرار 

می سـازند.
خدمـت بـه مـردم پشـتوانه معنـوی گرانمایـه ای اسـت کـه خدمتگـزاران نظام 
مقـدس جمهـوری اسـامی ایران به آن مفتخر هسـتند، امروز بـه برکت حضور 
شـبانه روزی و مقتدرانه نیروی انتظامی در کنار سـایر قوای مسـلح کشـورمان، 

ایـران از امـن ترین کشـور های منطقه اسـت.
بدینوسـیله فـرا رسـیدن هفتـه نیـروی انتظامـی کـه تجلـی اقتـدار و عـزت و 
سـرافرازی نظـام مقـدس جمهوری اسـامی ایران اسـت را به حافظـان امنیت 
جامعـه، خصوصـا فرمانـده و تاشـگران مجموعـه نیـروی انتظامـی در شـهر 
اسامشـهر تبریـک عـرض نموده و امیـدوارم در سـایه رهنمودهـای فرماندهی 
معظـم کل قـوا حضـرت آیـت هللا خامنـه ای)مـد ظلـه العالی( در پاسـداری از 
خـون شـهیدان گرانقـدر انقاب اسـامی، پیشـبرد اهـداف عالیه نظـام مقدس 

جمهـوری اسـامی موفـق و موید باشـید

کارگاه آموزشــی مدیریــت دانــش بــا حضــور 
و جمعــی  دانــش،  مدیریــت  اعضــای کمیتــه 
از همــکاران جهــت  تشــریح مبانــی مدیریــت 
ــتان  ــس شــرکت گاز اس ــالن کنفران ــش در س دان

ــد. ــزار گردی ــان برگ کرم
ــی شــرکت گاز اســتان  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بــه  اشــاره  ضمــن  فــاح  مهنــدس  کرمــان 
ــازمانی  ــی س ــتاره تعال ــه دوس ــت تقدیرنام دریاف
ــان  در ســال 97 توســط شــرکت گاز اســتان کرم
مدیریــت  تعریــف  خصــوص  در  را  مطالبــی 

دانــش و مفهــوم دانــش  ایــراد کردنــد.
کرمــان  اســتان  گاز  شــرکت  عامــل  مدیــر 
افزودنــد دانــش و اطاعــات موجــود در دنیــا 
هــر دوســال یکبــار دوبرابــر مــی گــردد کــه ایــن 
ــش  و  ــدن دان ــر ش ــده ت ــث پیچی ــوع باع موض
ــی  ــا م ــش ه ــر دان ــازه عم ــی ب ــن کوتاه همچنی
و ضــرورت  دانــش  روزافــزون  رشــد  گــردد.  
ــه  ــد ک ــی کن ــاب م ــال آن ایج ــایی و انتق شناس
ــور  ــه منظ ــن ب ــی نوی ــا از راهکارهای ــازمان ه س
ــد.  ــتفاده نماین ــود اس ــرایط موج ــاماندهی ش س

در واقــع اهمیــت کســب و جــذب ،
 ذخیــره ســازی، بازیابــی و رســاندن دانــش بــه 
ــدری افزایــش یافتــه  ــا بق ــی آن در دنی متقاض
اســت کــه ســازمان هــا امــکان دســتیابی ســریع 
بــه دانــش هــای مــورد نیــاز خــود را الزمــه ادامــه 
بقــای خــود مــی داننــد کــه جهــت دســتیابی بــه 
ایــن مهــم نظــام یکپارچــه مدیریــت دانــش 

ــه اســت.  شــکل گرفت
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــد  ب ــه دادن ــان ادام ایش

ــه از  ــتفاده بهین ــرژی اس ــبد ان ــت و گاز در س نف
ــن  ــه همی ــت اســت ب ــا اهمی ــیار ب ــع آن بس مناب
ــع  ــره وری از مناب ــه نمــودن به ــت بهین ــل جه دلی
ــح  ــی صحی ــری سیســتم هــای مدیریت ــه کارگی ب
ــه  ــا تجرب و اســتفاده از نیروهــای متخصــص و ب
ــه در  ــا ک ــود . و از آنج ــی ش ــاس م ــا احس کام
صنعــت نفــت و گاز تجربــه حــرف اول را مــی 
ــر  ــر تاثی ــک پارامت ــوان ی ــه عن ــن ب ــد بنابرای زن
گــذار مدیریــت دانــش و ارزش افــزوده حاصــل 
ــوردار  ــژه ای برخ ــت وی ــرمایه از اهمی ــن س از ای

اســت.
مهنــدس فــاح در خاتمــه افزودنــد از دســت 

ــال  ــتگی ، انتق ــان  بازنشس ــا در زم دادن نیروه
مشــکات  از  یکــی  حــوادث  و  جایــی  ،جابــه 
موجــود در صنعــت نفــت و گاز میباشــد. کــه 
ــه  ــتفاده  بهین ــت اس ــی جه ــایی راهکارهای شناس
و موثــر از تجربیــات ایــن افــراد یکــی از اهــداف 
مــی  دانــش  مدیریــت  نظــام  ســازی  پیــاده 
نیروهــای  نگهــداری  بــا  امیدواریــم  و  باشــد. 
ــش و  ــال دان ــی انتق ــه توانای ــم ک ــدی و مه کلی
تجربــه خــود را بــه طــور موثــر بــه دیگــر کارکنــان 
دارنــد، تاثیــر خــوب و بســزایی در اجــرای طــرح 

ــیم. ــته باش ــور داش مذک

افتتاح و کلنگ زنی ۱۱ پروژه 
برق منطقه ای خوزستان در 

کهگیلویه و بویراحمد
11 پـروژه انتقـال و فوق توزیع شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان در 
اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد با حضور وزیـر نیرو افتتاح یا عملیات 

اجرایی آنها آغاز شـد.
مدیرعامـل ایـن شـرکت در آییـن افتتـاح پسـت 230 کیلـو ولـت 
سـاران گفـت: بـا حضور وزیر نیرو 11 پروژه زیرسـاختی این شـرکت 
بـا اعتبـاری بالـغ بـر 3 هـزار میلیـارد ریـال در اسـتان کهگیلویـه و 

بویراحمـد افتتـاح یـا عملیـات اجرایی آنها شـروع شـده اسـت.
محمـود دشـت بـزرگ اظهار کرد: بازدید از شـروع بکار خط و پسـت 
بـرق بهمئـی، شـروع عملیـات اجرایی پسـت و خط دژکـوه، افتتاح 
فـاز اول پسـت چرام و شـروع عملیـات اجرایی فاز دوم این پسـت 
و خـط، افتتـاح پسـت های سـاران، دنـا و مختار و شـروع عملیات 
اجرایـی خط دوگنبدان - چنارشـاهیجان پـروژه های متعلق به این 
شـرکت بـوده کـه با حضور وزیـر نیرو افتتـاح یا کلنگ زنی شـدند.

وی تصریـح کـرد: افتتـاح ایـن پـروژه هـا و بهـره بـرداری از پـروژه 
هایـی کـه کلنـگ زنی شـد 2۸7 مگاولت آمپر به ظرفیت پسـت ها 
و 167 کیلومتـر مـدار بـه طـول شـبکه این اسـتان اضافه می شـود.

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقه ای خوزسـتان بیـان کـرد: 20 پروژه 
بـرای توسـعه شـبکه انتقـال و فـوق توزیع بـرق اسـتان کهگیلویه و 
بویراحمـد تـا افق 1403 برنامه ریزی شـده که با بهره بـرداری از آنها 
63 درصـد ظرفیـت پسـت هـا و 60 درصـد بـه طول خطوط اسـتان 

اضافه می شـود.
دشـت بـزرگ بـا بیـان اینکـه ارزش سـرمایه گـذاری پـروژه هـای 
مصوب بیش از 12 هزار میلیارد ریال اسـت، تصریح کرد: امیدواریم 
کـه بـا همـکاری وزارت و کمـک اسـتانداری از منابـع عمومـی، این 

پـروژه هـا تامین اعتبار شـوند.

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه 
رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمان  و  واراضـی 
شـماره139۸6031901400195۸ -9۸/05/17 هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی خانـم نسـرین شـاه محمـدی پورعسـکری 
ازکرمـان   140صـادره  شناسـنامه  احمدبشـماره  فرزنـد 
درششـدانگ یـک قطعه زمین محصور جهـت الحاق به 
اسـناد مالکیت مجـاورش به مسـاحت210/15 مترمربع 
پـاک - فرعـی از579- اصلـی مفـروز و مجزی شـده 
از پـاک 72 فرعـی از579- اصلـی قطعـه دو واقـع 
دراراضـی رهجـرد جیرفت بخـش45 کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای امـر هللا  گیانی  محـرز گردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند 
نوبـت  انتشـار  تاریـخ   . خواهدشـد  صـادر  مالکیـت 
اول:9۸/07/15- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 9۸/07/29
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :3۲۹

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860318019002946 – 1398/05/19 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س و اراض
ــه  واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکان
ــی  ــادی هینزن ــید اعتم ــای جمش ــی آق ــارض متقاض بالمع
فرزنــد قوچعلــی بــه شــماره شناســنامه 320 صــادره از 
تالــش در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و انبــاری و محوطــه 
بــه مســاحت 2504 مترمربــع پــالک فرعــی 178 از 21 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 43 واقــع در قریــه هنزنــی 
بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
ــور  ــه منظ ــذا ب ــده اســت ل ــرز گردی ــی  مح ــی نعمت مصطف
اطــالع عمــوم 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 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی تاری
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
ــد بدیهــی اســت  ــم نماین ــه مراجــع قضایــی تقدی خــود را ب
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . طب
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/15
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آگهی فقدان سند مالکیت پالک 80/763
آقــای اســماعیل کالنتــری لمــر بــه اســتناد دو بــرگ شــهادت 
شــهود بــه شــماره وارده 119/98/4269 مورخــه 1398/07/06 
دفترخانــه 164 اســالم بــه ایــن اداره مراجعــه و اعــالم نمــوده 
ــه شــماره ســریال  ــت دادگســتری ب ــه ســند مالکی اســت ک
149092/الــف/96 بــه عنــوان خانــه مســتمل بــر محوطــه بــا 
کاربــری مســکونی بــه شــماره فرعــی 763 مفــروز از ســنگ 
ــالن  ــش 27 گی ــفلی بخ ــر س ــه لم ــع در قری ــی 80 واق اصل
بــه مســاحت 216/6 متــر مربــع بــا حــدودات و مشــخصات 
ــه  ــت 119/96/8119 مورخ ــتند مالکی ــماره مس ــا ش ــن ب معی
1396/9/5 بــه شــماره چاپــی 149092 ســری الــف ســال 96 
بــه شــماره 139620318019003571 دفتــر الکترونیکــی بنــام 
ــود  ــی مفق ــر جابجای ــت در اث ــده اس ــلیم ش ــادر تس وی ص
گردیــده اســت. بدیــن لحــاظ تقاضــای صــدور ســند مالکیــت 
ــاده 120  ــل م ــوده اســت. براســاس تبصــره ذی ــی را نم المثن
آییننامــه اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب فقــدان ســند مالکیت 
پــالک مرقــوم جهــت اطــالع عمــوم در یــک نوبــت آگهــی مــی 
گــردد تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاص مدعــی وجــود ســند 
ــه  ــه معامل ــر گون ــی انجــام ه ــا مدع ــزد خــود ی ــوم در ن مرق
قطعــی باشــد مســتندات رســمی خــود را در ظــرف مهلــت ده 
روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبت اســناد و امالک 
تالــش در قبــال اخــذ رســید تحویــل دهنــد در غیــر اینصــورت 
پــس از انقضــای مهلــت مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف قانونــی 
خــود عمــل خواهــد نمــود. نســبت بــه صــدور صنــد مالکیــت 

المثنــی بنــام وی اقــدام خواهــد نمــود.
فردین نورزاده 
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آگهــی تحدیــد حــدود عمومــی قســمتی از امــالک حــوزه ثبتــی 
ــه  ــوم ب ــت اطــالع عم ــت جه ــون ثب ــاده 14 قان ــق م ــش طب تال

شــرح ذیــل آگهــی مــی شــود:
بخش 27 گیالن

سنگ اصلی 78 قریه ی دیگه سرا
ــد  ــرا فرزن ــه س ــگ دیگ ــدم پوریلن ــای مق ــالک 289 – آق 1- پ
ــاحت 1595  ــه مس ــه ب ــه و محوط ــدانگ یکبابخان ــد شش مجی

ــورخ 1398/08/06 ــالک 214 م ــروز از پ ــع مف مترمرب
سنگ اصلی 80 قریه ی لمر سفلی

2- پــالک 780 – آقــای فــرداد فرزانــه فرزنــد محمــد ششــدانگ 
دو بابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 620/92 متــر مربــع مفــروز 

از پــالک 160 مــورخ 1398/08/20
سنگ اصلی 88 قریه ی ناورود

فرزنــد معــراج  ارغــوان  مریــم  پــالک 1246 – خانــم   -3
ــر  ــاحت 283/31مت ــه مس ــه ب ــه و محوط ــدانگ یکبابخان شش

مربــع مفــروز از پــالک 67 مــورخ 1398/08/22 
سنگ اصلی 9- قریه ی وارده سرا

4- پــالک 115 – آقــای شــهریار بابایــی نیــا بــداغ فرزنــد 
مســاحت  بــه  محوطــه  و  یکبــاب  ششــدانگ  عبدالصمــد 
ــورخ 1398/08/19 ــالک 91 م ــروز از پ ــع مف 2038/66 مترمرب

بخش 28 گیالن
سنگ اصلی 2 قریه ی مریان

ــرج  ــد ف ــزگاه فرزن ــدی دی ــرا احم ــم زه ــالک 930 – خان 5- پ
 106/86 مســاحت  بــه  محوطــه  و  یکبابخانــه  ششــدانگاه 

از پــالک 56 مــورخ 1398/08/04 مترمربــع مفــروز 
ــه  ــد امرال ــوروزی فرزن ــه ن ــت ال ــای نعم ــالک 931 – آق 6- پ
ــع  ــاحت 250 مترمرب ــه مس ــه ب ــه و محوط ــدانگ یکبابخان شش

مفــروز از پــالک 746 مــورخ 1398/08/19
سنگ اصلی 4 قریه ی شگردشت

ــد  ــاد فرزن ــزدی میناب ــاز ای ــرح ن ــم ف ــالک 1473- خان 7- پ
ــه مســاحت 562/84  ــه و محوطــه ب ــر ششــدانگ یکبابخان صف

ــورخ 1398/08/04 ــالک 992 م ــروز از پ ــع مف مترمرب
سنگ اصلی 5 قریه ی دیزگاه 

8- پــالک 634 – آقــای خالــد رونــده فرزنــد محمــد ششــدانک 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 746 مت ــاری ب ــه و انب ــه و محوط یکباخان

مفــروز از پــالک 135 مــورخ 1398/08/08
ــد  ــی فرزن ــری طول ــدر ضمی ــی حی ــای عل ــالک 639- آق 9- پ
نبــی علــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر قســمتی 
ــه مســاحت  ــال ســاخت 0 ب ــک دســتگاه ســاختمان در ح از ی

ــورخ 1398/09/02  ــروز از 50 م ــع مف ــر  مرب 203/07 مت
سنگ اصلی 8 قریه ی طوالرود

ــد  ــگ فرزن ــتیاری ری ــلیمان دش ــای س ــالک 51940- آق 10- پ
ــه مســاحت  ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــر ششــدانک ی مظف
ــورخ 1398/08/22 ــی( م ــالک فرع ــد پ ــع )فاق 3912 مترمرب

11- پــالک 9955- آقــای مهــرداد نیکجــو فرزنــد رجبعلــی 
ــر  ــاحت 300/45 مت ــه مس ــه ب ــه و محوط ــدانگ یکبابخان شش

مربــع مفــروز از پــالک 467 مــورخ 1398/08/18
ــد تارویــردی  12- پــالک 9955 – آقــای فردیــن مهــدوی فرزن
ششــدانک یکبــاب ســاختمان و محوطــه بــه مســاحت 218/60 

مترمربــع مفــروز از پــالک 1181 مــورخ 1398/08/25
ــد فیــروز  ــژاد فرزن ــوذر عزیــزی ن 13- پــالک 9994 – آقــای اب
ــتخر  ــه و اس ــر خان ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانک ی شش
ــروز از  ــع مف ــاحت 1575/52 مترمرب ــه مس ــی ب ــرورش ماه پ

پــالک 179 مــورخ 1398/08/25

ــه  ــت ال ــد نعم ــی فرزن ــوان لطیف ــای کی ــالک 11580- آق 14- پ
ــه مســاحت  ــر متروکــه( ب ششــدانگ یــک قطــع8ه زمیــن )نه
ــالک فرعــی( مــورخ 1398/08/25 ــد پ ــع )فاق ــر مرب 9/72 مت
15- پــالک 11592- آقــای ناصــر جاللــی طــوالرود پالیــن 
فرزنــد الــه علــی ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 
ــورخ 1398/08/12 ــالک 4564 م ــروز از پ ــع مف 251/31 مترمرب
ــن حســنی میانکوهــی  ــای محــی الدی ــالک 11603 – آق 16- پ
فرزنــد حســین و خانــم زهــرا خنــده زمیــن فرزنــد رضــی 
ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه مشــاعًا بالســویه بــه مســاحت 
ــورخ 1398/08/18 ــالک 1124 م ــروز از پ ــع مف 507/95 مترمرب

17- پــالک 11607- آقــای خیــام دشــتیاری ریــگ فرزنــد 
شمســعلی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت 
ــورخ 1398/08/20 ــالک 245 م ــروز از پ ــع مف 250/902 مترمرب
18- پــالک 11608 – خانــم رقیــه صالحــی ریــگ فرزنــد عبــرت 
ــه مســاحت 40  ــن محصــور ب ــه زمی ــک قطع ــه ششــدانگ ی ال

ــورخ 1398/08/270 ــالک 245 م ــروز از پ ــع مف مترمرب
19- پــالک 11610 – خانــم مملکــت عــوض نیــا فرزنــد نعمــت 
الــه یــک قطعــه زمیــن بــه محصــور بــه مســاحت 132 مترمربــع 

مفــروز از پــالک 1124 مــورخ 1398/09/04
20- پــالک 11619 – آقــای  رســول جانعلــی خــواه ریــگ فرزنــد 
ســبحانعلی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت 

37/40 مترمربــع )فاقــد پــالک فرعــی( مــورخ 1398/09/03
سنگ اصلی 10 قریه ی جولندان

ــد  ــاد فرزن ــد آب ــای محمــد محمــدی صی 21- پــالک 4411- آق
المــاس ششــدانک یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 117/70 

ــع مفــروز از پــالک 78 مــورخ 1398/09/03 مترمرب
ــوام  ــد ق ــی فرزن ــای ســید افضــل جلیل ــالک 831 – آق 22- پ

ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت 82 متــر 
ــورخ 1398/09/02 ــالک فرعــی( م ــد پ ــع )فاق مرب

23- پــالک 832 – آقــای ســید افضــل جلیلــی فرزنــد ثقــوام 
ــاحت  ــه مس ــه( ب ــر مترک ــن )نه ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــورخ 1398/09/09 ــی( م ــالک فرع ــد پ ــع )فاق 28710 مترمرب

افضــل جلیلــی فرزنــد  آقــای ســید  پــالک 833 –   -24
ــر قســمتی از  ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ــوام ششــدانگ ی ق
یکبابخانــه بــه مســاحت 195/96 مترمربــع مفــروز از پــالک 320 

مــورخ 1398/09/09
ــوام  ــد ق ــی فرزن 25- پــالک 834 – آقــای ســید افضــل جلیل
 287/54 مســاحت  بــه  محوطــه  و  یکبابخانــه  ششــدانک 

مترمربــع مفــروز از پــالک 290 مــورخ 1398/09/09
رحیــم  فرزنــد  اشــکرف  وجیــه  خانــم   -380 پــالک   -26
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت 615 

1398/08/29 مــورخ   39 از  مفــروز  مترمربــع 
ــد  ــری فرزن ــین کبومه ــد حس ــای محم ــالک 381- آق 27- پ
ــه مســاحت  ــن محصــور ب ــه زمی ــک قطع ــن ششــدانگ ی رحم

615 مترمربــع مفــروز از پــالک 39 مــورخ 1398/09/29
28- پــالک 382 – آقــای رســول قطعــه کفائــی دیــزگاه فرزنــد 
حســین ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه  مســاحت 

6706/29 مترمربــع مفــروز از پــالک 39 مــورخ 1398/09/29
29- پــالک 383 – آقــای شــکورهللا قلعــه کفائــی فرزنــد 
حســین ششــدانگ یکبابخانــه و انبــاری و محوطــه بــه مســاحت 
ــورخ 1398/09/06 ــالک 39 م ــروز از پ ــع مف 2917/82 مترمرب
30- پــالک 384 – آقــای شــکورلله قطعــه کفایــی فرزنــد 
ــدانگ  ــرام شش ــد به ــری فرزن ــیما کبومه ــم س ــین و خان حس
ــاحت  ــه مس ــویه ب ــاعًا بالس ــور مش ــن محص ــه زمی ــک قطع ی

7467/41مترمربــع مفــروز از پــالک 39 مــورخ 1398/09/06
سنگ اصلی 41 قریه ی ییالیی ریگ

ــد  31- پــالک 218 – آقــای شمســعلی دشــتیاری ریــگ فرزن
کیشــی ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 305/21 

ــع مفــروز از پــالک 122 مــورخ 1398/09/04 مترمرب
32- پــالک 221- آقــای یدالــه بابایــی فرزنــد طاهــر ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر تاسیســات دامــداری به مســاحت 

2882/46 مترمربــع )فاقــد پــالک فرعــی( مــورخ 1398/09/10
ــالک  ــان ام ــه صاحب ــت ب ــون ثب ــاده 14 قان ــه موجــب م ــذا ب ل
و مجاوریــن امــالک فــوق الذکــر بــه وســیله ایــن آگهــی 
ــه هــم  اخطــار مــی شــود کــه در محــل وقــوع ملــک حضــور ب
ــا  ــور ب ــکان مزب ــک از مال ــر ی ــن چنانچــه ه رســانیده و همچنی
ــدود حاضــر  ــد ح ــرر تحدی ــد مق ــا در موع ــی آنه ــده قانون نماین
نباشــند مطابــق مــاده 15 قانونــی ثبــت ملــک آنــان بــا حــدود 
اظهارنامــه تحدیــد حــدود خواهــد شــد و اگــر مالکیــن امــالک 
ــراض  ــوق اعت ــالک ف ــی ام ــوق ارتفاع ــدود و حق ــه ح ــاور ب مج
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ صــورت مجلــس تحدیــدی 
ــه اداره ثبــت تالــش  ــا ب ظــرف ســی روز واخواهــی خــود را کتب
ــن  ــر م اده 86 آیی ــا براب ــد. ضمکن تســلیم و رســید اخــذ نماین
نامــه اصالحــی قانــون ثبــت معترضیــن بایــد ظــرف مــدت یــک 
مــاده از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ادار ه دادخواســت بــه دادگاه 
محــل تقدیــم و در غیــر اینصــورت پــس از انقضای مهلــت مزبور 
و ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی 
بــا نماینــده ی قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض 

ــد داد. ــی را اداره خواه ــات ثبت علی
تاریخ انتشار: 1398/07/15
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
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 رای جهــت اخــذ 
ــور در دو  ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ــب ب ــذا مرات ــده اســت ل ســند مالکیــت گردی

نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه کلسر سنگ اصلی 31 بخش 16 گیان

1- پــاک 4515 مفــروز از 40 در مالکیــت آقــای ارســان قنبــری ششــدانگ یــک قطعــه 
ــع از مالکیــت  ــه مســاحت 1/83 مترمرب ــا پــاک مجــاور( ب ــع ب زمیــن )جهــت تجمی

آقــای شــیرعلی دارآفریــن
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 آگهی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و 
ظــرف مــت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه 
اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابر 

مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
 تاریخ نوبت اول : 98/7/15 تاریخ نوبت دوم : 98/7/30 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
ــف ششــدانگ  ــوق 9500211- ال ــی کاســه ف ــده اجرائ ــه موجــب پرون ب
ــه مســاحت  ــی ب ــه احداث ــاب خان ــر یکب ــن مشــتمل ب یــک قطعــه زمی
260/90 مترمربــع بــه شــماره پــاک هشــت فرعــی باقیمانــده از دو هــزار 
ــان  ــتارا – خیاب ــع در آس ــک واق ــد و ی ــزار و چهارص ــد و دو ه و چهارص
فارابــی کــوی رفیعیــان بخــش 31 گیــان کــه ســند مالکیــت آن ذیــل 
ــد آذرم  ــای امی ــام آق ــه ن ــر 73 اداری ب ــت و صفحــه 10175-14 دفت ثب
صفــت صــادر و تســلیم شــده اســت و طــی ســند رهنــی شــماره 52235 
– 1-92/10 دفترخانــه 109 آســتارا در رهــن تعاونــی اعتبــار ثامــن االئمــه 
قــرار گرفتــه  اســت. کــه حــدود و مشــخصات پــاک موصــوف بــه شــرح 
ــترک  ــوار مش ــی دی ــر پ ــول 14/5 مت ــه ط ــماالً ب ــد: ش ــی باش ــل م ذی
اســت بــا پــاک 318 فرعــی از 2400 و 2401 شــرقًا بــه طــول 16/5 متــر 
دیواریســت بــه کوچــه جوبــًا اول بــه طــول 9/70 متــر دوم بــه وضعیــت 
شــرقی بــه طــول 7/80 متــر هــر دو جــزء بــه پــی پــاک 356 فرعــی 
ــر درب ورود اســت  ــه طــول 2/45 مت ــروز از 2400/8 و 2401 ســوم ب مف
بــه کوچــه چهــارم بــه طــول 1/70 متــر یخــی اســت بــه کوچــه مرقــوم 
غربــًا بــه طــول 22/70 متــر دیواریســت بــه کوچــه بــن بســت کــه طبــق 
نظریــه کارشــناس رســمی بــه مبلــغ چهــار میلیــارد و دویســت میلیــون 
ریــال کــه مــازاد پــاک بــه طــرح ذیــل بازداشــت مــی باشــد: برابــر نامــه 
ــی  ــوم دادگاه عموم ــعبه س ــماره 9410111820500861 – 94/04/24 ش ش

آســتارا در ســال 5680000000 ریــال در بازداشــت اســت.
برابــر نامــه شــماره 9410111820501548-94/07/19 دادرس شــعبه ســوم 
آســتارا در قبــال 1315000000 ریــال در بازداشــت اســت و برابــر نامــه شــماره 
9510115251500429 – 95/03/16 اجــرای احــکام مدنــی شــوراهای حــل 
اختــاف آســتارا 180000000ریــال و برابر نامــه شــماره 9510111820500529-

95/03/18 شــعبه ســوم دادگاه آســتارا بــدون درخواســت مبلــغ در 
بازداشــت مــی باشــد. و برابرنامــه شــماره 96/6/6-9610111820300536 

اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری آســتارا بابــت نیــم عشــر دولتــی در 
بازداشــت اســت و برابــر نامــه شــماره 97/2/7-139703400009558 

اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری آســتارا در بازداشــت.
ــه  ــاری ب ــاب انب ــر یکب ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ب – ششــدانگ ی
شــماره پــاک ســیصد و پنجــاه و شــش فرعــی از هشــت از دو هــزار 
ــان  و چهارصــدو دو هــزار و چهــار صــدر و یــک واقــع در آســتارا – خیاب
فارابــی کــوی رفیعیــان بخــش 31 گیــان بــه مســاحت 85/80 مترمربــع 
کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت و صفحــه 10107- 13 دفتــر 72 ادارای 
بهــخ نــام آقــای امیــد آذرم صفــت صــادر و تســلیم شــده اســت و طــی 
ســند رهــی 52235 – 92/10/1 دفترخانــه 109 آســتارا در رهــن تعاونــی  
اعتبــار ثامنــه االئمــه قــرار گرفتــه اســت. کــه حــدود و مشــخصات پــاک 
موصــوف بــه شــرح ذیــل مــی باشــد: شــماالً بــه طــول 9/70 متــر پــی 
ــول  ــه ط ــرقًا ب ــده از 2400 و 2401 ش ــاک 2400/8 باقیمان ــه پ ــت ب اس
ــه طــول 2 متــر دیواریســت  ــًا ب ــه کوچــه جنوب 8/30 متــر دیواریســت ب
بــه صــورت پخــی بــه کوچــه دوم بــه طــول 8/80 متــر دیــوار و درب ورود 
ــًا  بــه طــول 7/80 متــر دیواریســت بــه پــاک 2400/8  اســت بــراه غرب
باقیمانــده از 2400 و 2401 و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ یــک 
میلیــارد و چهارصــد میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و پاکهــای فــوق بــه 
صــورت یکبــاب انبــاری و یــک واحــد مســکونی یــک طبــق روی کرســی 
قدیمــی احداثــی بــا مصالحــی بنایــی، دیوارهــا آجــر فشــاری و بلــوک، 
پوشــش ســقف ایرانیــت و ســفال بــه صــورت متروکــه و غیرقابــل بهــره 
بــرداری مــی باشــد بــا قدمــت بیــش از 30 ســال و دارای انشــعابات آب 
و بــرق و گاز بــوده و محصــور مــی باشــد کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا 
ــی  ــوق از ســاعت 9 ال ــاک ف ــون مــی باشــد، پ هــر دو در تصــرف مدی
12 روز چهارشــنبه 98/8/8 در اداره ثبــت اســناد و امــاک آســتارا واقــع 
در آســتارا – خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بــه 
فــروش مــی رســد. مزایــده پــاک هشــت فرعــی از دو هــزار و چهارصــد 

و دو هــزار و چهارصــد و یــک اصلــی از مبلــغ چهــار میلیــارد و دویســت 
میلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه 
مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، 
بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی 
ــی و  ــای مالیات ــی ه ــز بده ــد و نی ــا باش ــده دارای آنه ــورد مزای ــه م ک
عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی 
آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز 
در صــورت وجــود مــازاد، وجــود پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از 
ــده  مســترد خواهــد شــد و نیــم عســر و  ــده مزای ــه برن ــازاد ب محــل م
حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل 
ــان ســاعت و  ــی در هم ــد از تعطیل ــده روز اداری بع ــردد، مزای رســمی گ

مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.
ــع در  ــی از 2400 و 2401 واق ــاک 8 فرع ــی از پ ــاک 356 فرع ــازاد پ م

آســتارا بشــرح ذیــل برداشــت مــی باشــد:
شــعبه  دادرس   94/7/9  –  9410111820501548 شــماره  نامــه  برابــر 
ــر  ــت و براب ــت اس ــال در بازداش ــال 1315000000 ری ــتارا در قب ــوم آس س
نامــه شــماره 95101118204000015-95/1/17 شــعبه دوم دادگاه عمومــی 
آســتارا در قبــال 125000000 ریــال و برابــر نامــه شــماره 95/3/16 – 
ــاف  ــل اخت ــوراهای ح ــی ش ــکام مدن ــرای اح 9510115251500429 اج
آســتارا در قبــال 180000000 ریــال و برابــر نامــه شــماره 95/3/18 – 
9510111820500529 شــعبه ســوم دادگاه آســتارا بــدون درخواســت مبلــغ 
بازداشــت مــی باشــد و برابرنامــه شــماره 96/6/6-9610111820300536 
ــر  اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری آســتارا در بازداشــت اســت و براب
نامــه شــماره 1397034000095258-97/2/7 اجــرای احــکام مدنــی 

ــت. ــت اس ــتارا در بازداش ــتری آس دادگس
تاریخ انتشار: 98/7/15

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا - عباس نوروزی  6965

آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول
بدیــن وســیله اعــام مــی گــردد یــک قطعــه زمیــن خشــکی بــه شــماره 
ــه  ــی ورگ ــتای ییاق ــالم – روس ــش اس ــش بخ ــع در تال ــه B4 واق قطع
ــد آب و  ــی و فاق ــه اعیان ــد هرگون ــع فاق ــاحت 150 مترمرب ــه مس دره ب
بــرق بــه حــدود اربعــه شــماالً بــه حــد جــاده 6 متــری شــرقًا بــه قطعــه 
شــماره B4 جنوبــًا بــه قطعــه شــماره A4 غربــًا بــه قطعــه شــماره B5 از 
ــوم  ــال محک ــه در قب ــرا ک ــماعیل زاد خالس ــهرام اس ــادی ش ــت ع مالکی
ــل شــریف  ــف و تحوی ــی شــورا توقی ــده گاســه 972271 اجرای ــه پرون ب
ــده و  ــن گردی ــوان امی ــه عن ــر – ب ــش – کندس ــانی: تال ــه نش ــی ب رحمت
توســط کارشــناس ششــدانگ آن پانــزده میلیــون تومــان ارزیابــی گردیــده 
و در تاریــخ 98/08/01 روز چهارشــنبه ســاعت 11-10 از طریــق مزایــده در 
اجــرای احــکام مدنــی شــوراهای حــل اختــاف تالــش بــه فــروش مــی 
ــده  ــد برن ــت را پیشــنهاد نماین ــن قیم ــا کســانیکه باالتری ــس ی رســد. ک
ــی  ــل م ــای آن اخــذ و تحوی ــرررات به ــق مق ــده شــناخته شــده وف مزای
ــد از مــورد  گــردد. متقاضیــان ظــرف پنــج روز قبــل از مزایــده مــی توانن

ــد. ــد نماین ــده بازدی مزای
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف تالش – حبیب زاده      7004

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 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
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 

ــی مــی گــردد . 15 روز جهــت عمومــی آگه
قریه سیاهکل محله سنگ اصلی 98 بخش 16 گیان

ــایی  ــونیا پاش ــم س ــت خان ــروز از 45 در مالکی ــاک 865 مف 1- پ
ــه  ــی ب ــای احداث ــر بن ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش

مســاحت 308/11 مترمربــع از مالکیــت آقــای یوســف ثابــت
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 
ــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم  مــت یــک مــاه  ب
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع و گواهــی آن را ب
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک پــس از تقاضــای مــدت قان
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.

 تاریخ نوبت اول : 98/7/15 تاریخ نوبت دوم : 98/7/30 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

7006  همایون فالحتکار 

رای اصالحی
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330002012712 شــماره  رأی 
1391114430002017888 مربــوط بــه آقــای محمــد مهــدی عزیــزی 
توفیــق بــا پــاک شــماره 163 و 2159/1/164 اصلــی صحیــح مــی باشــد 
کــه اشــتباها در آگهــی قبلــی بــا پــاک شــماره فرعــی از 2159 باقیمانــده 
ــه قــوت خــود باقــی  ــود. بدیهــی اســت بقیــه رای ب اصلــی درج شــده ب

ــف 2140( ــت. )م ال اس
مرتضی نورانی آرانی 

7039  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

مــدرك هــای فــارغ التحصیلــی اینجانــب محمــد شــویدی فرزنــد غامرضا به شــماره شناســنامه 
82317 صــادره از قزویــن در مقاطــع كارشناســی و كارشناســی ارشــد رشــته مهندســی مكانیــك 
صــادره از واحــد دانشــگاهی تاكســتان بــا شــماره هــای 0782728 و 0305690 مفقــود گردیــده 
اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرك را بــه دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد تاكســتان بــه نشــانی تاكســتان ســه راهــی شــامی شــاپ ارســال نمایــد. 7015

آگهی رونوشت حصر وراثت
خانــم خدیجــه دســت رنــج دارای شــماره شناســنامه 772   
ــهریار  ــادره از ش ــد 1342/12/15 ص ــه  متول ــب ال ــد حبی فرزن
ــورا  ــن ش ــه 543/3/98   از ای ــه کالس ــت و ب ــرح دادخواس بش
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــت حص درخواس
ــه  ــه   ب ــد ال ــد حم ــج فرزن ــت رن ــه دس ــب ال ــادروان حبی ش
شــماره شناســنامه 959    در تاریــخ 1397/06/25  در اقامتــگاه 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
مرحــوم منحصــر اســت بــه :1-نــام و نــام خانوادگــی: خدیجــه 
ــنامه:   ــماره شناس ــه    ش ــب ال ــدر: حبی ــام پ ــج    ن ــت رن دس
ــی:  ــام خانوادگ ــام و ن ــر 2- ن ــی دخت ــا متوف 772    نســبت ب
پرویــز دســت رنــج    نــام پــدر: حبیــب الــه    شــماره 
ــام  ــام و ن ــر3- ن ــی پس ــا متوف ــبت ب ــنامه:  969    نس شناس
ــه     ــب ال ــدر: حبی ــام پ ــج    ن ــت رن ــین  دس ــی: حس خانوادگ
شــماره شناســنامه:  3749    نســبت بــا متوفــی پســر 4- نــام 
و نــام خانوادگــی: منیــژه  دســت رنــج    نــام پــدر: حبیــب الــه    
شــماره شناســنامه:  131    نســبت بــا متوفــی دختــر 5- نــام و 
نــام خانوادگــی: خســرو  دســت رنــج    نــام پــدر: حبیــب الــه    
شــماره شناســنامه:  470    نســبت بــا متوفــی پســر 6- نــام و 
نــام خانوادگــی: حســن  دســت رنــج    نــام پــدر: حبیــب الــه    
شــماره شناســنامه:  221    نســبت بــا متوفــی پســر اینــک بــه 
انجــام تشــریفات مقدماتــی در خواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا و صیــت 
نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت 
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی حصــر وراثــت صادر 

ــف 1087 خواهــد شــد. م/ال
شعبه سوم  شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم            7031

آگهی موضوع ماده 3  قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی  
نظــر بــه اینکــه در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای 1074— 
1398  مــورخ  98/4/11 تصرفــات خانــم / آقــای ورثــه مرحــوم 
ــد  ــریحی  دارای ک ــد ش ــواز فرزن ــادره از اه ــوری ص ــل منص جلی
ــاب ســاختمان  ــک ب ــه ی ــی شــماره  1750926903 نســبت ب مل
بــه مســاحت 207 متــر مربــع در قســمتی از ششــدانگ  پــالک 
ثبتــی 2625 در  بخــش 2  اهــواز  اخبــار خروجــی بنــام تعاونــی 
مســکن کارکنــان  دادگاه هــای عمومــی و انقــالب اهــواز و بصــدور 
رای گردیــده برابــر مــاده 3 قانــون مزبــور مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــالع عمــوم آگهــی مــی گــردد تــا هــر 
کــس نســبت بــه تصرفــات مفــروزه و مالکیــت ایشــان اعتــراض  
داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی بمــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را مســتقیمًا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
اهــواز تســلیم و رســید دریافــت نماینــد و معتــرض مکلــف اســت 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
ــت  ــم دادخواس ــی تقدی ــم و گواه ــی تقدی ــات قضائ ــه مقام ب
اخــذ و بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت عــدم وصــول اعتــراض در موعــد مقــرر اداره ثبــت برابــر 
ــود. شــماره  ــد نم ــت خواه ــدام بصــدور ســند مالکی ــررات اق مق

ــف: 5/1750 م/ال
)تاریخ انتشار نوبت اول :1398/7/15( 
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 ای گل بوستان سرا 

 از پس پرده ها درآ

 بوی تو می کشد مرا 

وقت سحر به بوستان ...

هوشنگ ابتهاج

عکس نوشت

عکس: 
هاله پارسازادگان

کاش زندگی مانند جعبه موسیقی بود، 
صداها آهنگ بود؛ حرف ها ترانه...

دلشدگان

مهر 
تا 21مهر در گالری حراج ملی 

در حال اجرا است.

نمایشگاهدیالوگ

رسانه در آینه تصویر
مجله هفتگی کرگدن منتشر شد.

 بی چیز 
تا 30آبان در کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان - سالن بوستان در حال اجرا است.

 زغال 
در سینماهای هنر و تجربه کشور 

در حال اکران است. 

رویاهای دم صبح 
تا 19 مهر در  تئاترشهر - کارگاه نمایش 

در حال اجرا است.

الاقل داد بزن، سر من، سر این شهر، سر 
این زندگی...

- لعنت به این زندگی، تف به این زندگی
لعنت به من، که حتی نمیتونم یه داد سر این شهر بزنم...

ژن خوک

فیلمنمایشنمایش دیالوگ

مائیم آن گدای که سلطان گدای ماست
ما زیر دست مهر و فلک زیر پای ماست

تا بر در سرای شما سر نهاده ایم
اقبال بندٔه در دولتسرای ماست

بودی بسیط خاک پر از های و هوی ما
و کنون جهان ز گریه پر از های هاست ماست

زین سان که در قفای تو از غم بسوختیم
گوئی که دود سوخته ئی در قفای ماست

تا کی زنید تیغ جفا بر شکستگان
سهلست اگر بقای شما در فنای ماست

گر برکشی وگر بکشی رای رای تست
هر چیز کان نه رای تو باشد نه رای ماست

آن کاشنای تست غریبست در جهان
وان کو غریب گشت ز خویش آشنای ماست

ما را اگر تو مشترییی این سعادتیست
بنمای رخ که دیدن رویت بهای ماست
خواجو که خاک پای گدایان کوی تست
شاهی کند گرش تو بگوئی گدای ماست

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

نخستین  دیدار  شرح 
هیــات دیپلماتیك دائم 

درچین ایران 
میــادی   516 ســال  اكتبــر  نهــم 
دائمــی  ســفیر  نخســتین  )مهرمــاه( 
ایــران در چیــن كــه بــا 90 َتــن همراهــان 
ــده  ــور ش ــن كش ــت ای ــود وارد پایتخ خ
نامــه  مفصلــی  تشــریفات  طــی  بــود 
امپراتــور وقــت  بــه »وودی«  را  خــود 
را معرفــی كــرد.  و همرانــش  تســلیم 
ــد  ــك موب ــفیر؛ ی ــان س ــان همراه درمی
دیپترتــار  نظامــی، ســه   21 زرتشــتی، 
دو  مترجــم،   4 منشــی(،  ـ  )دفتــردار 
معمــار و ... دیــده مــی شــدند. ایــن 
ــك  ــا ی ــران ب ــه ای ــود ك ــار ب ــتین ب نخس
ــك  ــه ی ــی ب ــك، روحان ــات دیپلماتی هی

كشــور بیگانــه مــی فرســتاد.
 ســفیر ایــران بــه امپراتــور چیــن توضیح 
ــای  ــرای ســاختن بن ــاران ب ــه معم داد ك

ــرای محافظــت  ــان ب ســفارتخانه و نظامی
و موبــد  دیپلماتیــك،  از جــان هیــات 
دینــی  آیین هــای  اجــرای  بــرای  نیــز 
ــد  ــده ان ــا او آم ــأت ب ــرای اعضــای هی ب
ــه »ســفارتخانه«  ــرد از آنجاك ــه ك و اضاف
آمــد،  خواهــد  بشــمار  ایــران  قلمــرو 
ــه  ــی از آن را ب ــم نگهبان ــی توانی ــا نم م

ــپاریم. ــی بس خارج
ــه امپراتــور چیــن گفــت   ســفیر ایــران ب
كــه بعــد از قســطنطیه )پایتخــت روم 
دومیــن  ایــن  اســتانبول(،  ـ  شــرقی 
هیــات دیپلماتیــك دائــم ایــران در یــك 
كشــور خارجــی خواهــد بــود و افــزود كــه 
از زمــان »قبــاد ساســانی«، بودائیــان در 
امــروز(  )افغانســتان  خــاوری  ایــران 
آزادی مذهبــی بــه دســت آورده انــد، 
ــس  ــر رئی ــاد، دخت ــوی قب ــه بان ــرا ك زی

ــت. ــی داش ــن بودای ــا، آیی ــون ه ه
ــن و  ــور چی ــوی امپرات ــك« بان »دواگرلین
ــور  ــم حض ــه در مراس ــام او ك ــم مق قائ

داشــت ابــراز تمایــل بــه بحــث و گفتگــو 
ــد كــرد. ــا موب ب

ــه  ــت دارد ك ــر حكای ــای دیگ ــته ه نوش
ــه  ــد جلس ــس از چن ــور پ ــوی امپرات بان
ــه  ــن ک ــا ای ــی، ب ــد اعزام ــا موب ــث ب بح
بــه  موســوم  بودائیســم  از  ای  شــاخه 
ــن )در آن  ــت چی ــا « در پایتخ »ماهایان
ــراوان  ــروان ف ــگ( پی ــهر لوایان ــان ش زم
ــد و  ــن زرتشــت ش ــیفته آیی داشــت، ش
ــن و  ــج آن را در چی ــازه تروی ــد اج موب
ایجــاد معبــد و آتشــكده یافــت و ظــرف 
چیــن  در  آتشــكده  چهــار  ســال   15
ســفارت  ســاختمان  شــد.  ســاخته 
ــید.  ــان رس ــال بپای ــه س ــرف س ــز ظ نی
بــه  نســبت  چینیــان  دوســتانه  رفتــار 
ایرانیــان ســبب شــد كــه در اواخــر ســده 
ایرانیــان  ـ  ایرانیــان  از  بعــد گروهــی 
ــر  ــاوه ب ــرب ـ ع ــلطه ع ــند از س ناخرس
ــد. ــرت كنن ــم مهاج ــن ه ــه چی ــد، ب هن

تمام چیزهایی 
که جایشان خالی ست

در سینماهای هنر و تجربه کشور در حال اکران است.
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کتاب 

کتـاب حاشیه نشـین های اروپـا اثـری از فرهـاد پیربـال، نویسـنده، 

شـاعر و نقـاش کُـرد اسـت کـه شـامل 12 داسـتان کوتـاه می باشـد. 

پیربـال در سـال 1961 در شـهر اربیـل بـه دنیا آمـد. او دانش آموخته 

رشـته  و  اربیـل  صاح الدیـن  دانشـگاه  در  ادبیـات کـردی  و  زبـان 

ادبیـات کـردی در دانشـگاه سـوربن فرانسـه اسـت.

از فرهـاد پیربـال بیـش از ۸0 کتـاب منتشـر شـده کـه تعـدادی از 

در  اسـت.  ترجمـه شـده  دنیـا  زنـده  زبـان   15 از  بیـش  بـه  آن هـا 

ایـران نیـز چنـد کتـاب از ایـن نویسـنده منتشـر شـده اسـت. کتـاب 

حاشیه نشـین های اروپـا بـا ترجمـه مریـوان حلبچـه ای اولیـن کتاب 

از آثـار فرهـاد پیربـال اسـت کـه بـا امتیـاز انحصـاری نشـر ثالـث 

می شـود.  منتشـر 

همان طـور کـه اشـاره شـد، این کتـاب شـامل 12 داسـتان کوتاه 
اسـت کـه داسـتان حاشیه نشـین های اروپـا بلندتریـن داسـتان 
»یـک  عنـوان  بـا  ایـن کتـاب  داسـتان  اسـت. کوتاه تریـن  آن 

داسـتان بسـیار بلنـد تراژدیـک« فقـط چنـد کلمـه اسـت:
یک مرد…
یک زن…

تنهایی… دو جور 
هویتـی  مفاهیـم  شـامل  کتـاب  داسـتان های  همـه  تقریبـا 
هسـتند کـه در برخـی از آن هـا مسـائل دیگـری هـم گنجانـده 
در  و  تنهایـی  مفهـوم  کتـاب  اول  داسـتان  در  اسـت.  شـده 
اسـت.  شـده  نمایـش گذاشـته  بـه  خوبـی  بـه  بـودن  حاشـیه 
کـرد  پناهنـده  یـک  دربـاره  اروپـا  حاشیه نشـین های  داسـتان 
اسـت کـه در دانمـارک زندگـی می کنـد. او از وطـن خـود دور 
افتـاده اسـت و حـاال هرچقـدر هـم زندگـی خوبی داشـته باشـد 
و هرچقـدر آدم هـای مختلـف را در کنـار خـود داشـته باشـد بـاز 
هـم احسـاس تنهایـی می کنـد. در ادامـه شـخصیت اصلـی این 
و  بحـث  می شـود کـه  همـکام  پیرزنـی  بـا  قطـار  در  داسـتان 
گفتگـوی پرمغـز آن هـا دربـاره تنهایـی بسـیار خواندنـی اسـت. 
در ایـن داسـتان متوجـه می شـویم کـه تنهایـی در هـر جایـی 
ممکـن اسـت گریبانگیـر شـما باشـد. چـه در دانمـارک زندگـی 

باشـید. پناهنـده  دانمـارک  کنیـد و چـه در 
در  تقریبـا  نیـز  رنـج  و  درد  اروپـا  کتـاب حاشیه نشـین های  در 
همـه داسـتان ها مـوج می زنـد. داسـتان جوانـان و مردمـی کـه 
هرچقـدر تـاش می کننـد نمی تواننـد زندگـی واقعـی را تجربـه 
هسـتند.  فرعـی  مسـائل  درگیـر  و  حاشـیه  در  همـواره  و  کننـد 
درگیـر جنـگ، درگیـر ظلـم حکومـت، درگیـر تنهایی در کشـوری 
کـه وطـن آن هـا نیسـت و درگیـر مـوارد مختلـف دیگـر. ماننـد 
بـه  مـردم کـرد  مشـکات  آن  در  علـی کـه  بختیـار  کتاب هـای 
بازتـاب داده شـده اسـت، فرهـاد پیربـال نیـز در ایـن  خوبـی 
داسـتان های کوتـاه بـه دردهایـی اشـاره می کنـد کـه هنـوز هـم 

دارند. وجـود 
در  و  اسـت  متفـاوت  بسـیار  ایـن کتـاب  داسـتان های  سـبک 
قـرار  شـما  روی  پیـش  داسـتانی  نویسـنده  آن هـا  از  برخـی 
متفاوتـی  پایان هـای  سـرنخ ها  دنبـال کـردن  بـا  می دهـد کـه 
در کار خواهـد بـود. می تـوان گفـت داسـتان های کتـاب شـبیه 
خـود نویسـنده هسـتند، داسـتان هایی جنون آمیـز کـه رگه هایـی 
از تمسـخر هـم در آن دیـده می شـود. اگـر بـا شـخصیت فرهـاد 
پیربـال آشـنا باشـید بـدون شـک مطالعه ایـن کتاب برای شـما 
دوچنـدان جـذاب خواهـد بـود. پیشـنهاد می کنم اگر بـه ادبیات 
کـردی عاقـه داریـد، داسـتان های کوتـاه این کتاب را از دسـت 

. ید ند

حاشیه نشین های اروپا
نویسنده: فرهاد پیربال

ترجمه: مریوان حلبچه ای
انتشارات: ثالث


