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ــه ای  ــک مرحل ــي ی ــزاري مناقصــه عموم ــق برگ ــل را از طری ــروژه مشــروحه ذی ــزد در نظــر دارد اجــرا ي پ ــرق اســتان ی ــروي ب ــع ني شــركت توزی
ــخ  1398/08/18   ــد از تاری ــي توانن ــه م ــركت در مناقص ــان ش ــذا متقاضي ــد  ل ــذار نمای ــرایط واگ ــد ش ــكار واج ــه پيمان ــی ب ــی كيف ــا ارزیاب ب
ــور  ــه ام ــه ب ــدارك مناقص ــت م ــت دریاف ــال جه ــغ  200.000 ری ــه مبل ــي ب ــش بانك ــه في ــال ارائ ــاعات اداري در قب ــت  1398/08/23 در س لغای
ــه آدرس ــر ب ــات تواني ــي معام ــایت اینترنت ــق س ــا از طری ــه و ی ــم مراجع ــر قائ ــهيد منتظ ــوار ش ــزد – بل ــع در ی ــركت واق ــن ش ــداركات ای ت

ــه  ــد و  پيشــنهادات خــود را باتوجــه ب ــدام نماین ــه آدرس www.yed.co.ir  اق ــزد ب ــرق اســتان ی ــروي ب ــع ني ــا ســایت شــركت توزی www.Tender.tavanir.org.ir ی
مندرجــات دفترچــه مناقصــه ظــرف مهلــت مقــرر در جــدول زیــر  بــه دبيــر خانــه ایــن شــركت تحویــل نماینــد .ضمنــاً بــه پيشــنهادهاي تحویــل داده شــده بعــد از انقضــاء  مدت 

، ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد . كارفرمــا رد یــا قبــول یــک یــا كليــه پيشــنهادات مختــار اســت .

1- مدت اجرا : شش ماه
2- هزینه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد. 

3- به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ــارت   ــي و نظ ــور مهندس ــداركات و 36243111  ام ــور ت ــن : 36248989-035 ام ــماره تلف ــا ش ــتر ب ــات بيش ــب اطاع ــت كس ــد جه ــي توانن ــان م داوطلب

ــد . ــل نماین ــاس حاص تم
شركت توزیع نيروي برق استان یزد

نوبت اول
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شرکت توزيع نيروي برق 
استان يزد

عمليات )ريال(مصالح )ريال(شرح مناقصهشماره مناقصهرديف
تضمين شرکت 

در مناقصه 
)ريال (

نوع ضمانتنامه
زمان 
تحويل
پاکتها

زمان  
بازگشائي

پاکتها

198/146/603

انجام فعاليتهای 
اصالح و بهينه 
سازی در حوزه 
عمل مديريت 
برق شهرستان 

ابرکوه 1398

1.211.389.2001.007.832.980221.000.000

1- بانکی .
2-چک بانکی.
3- مطالبات.

4- ضمانتنامه 
از شرکتهای 
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 14:30
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98/09/05

 10:30
صبح

سه شنبه
98/09/12 

موضـوع مناقصه :ایاب و ذهاب يرسـنل معدن همکار 
به شـرح ذیل به صـورت یکجا بـا جداگانه

الـف – مسـیر فیض آبـاد  گوهجر-طـرز و توابع اطراف  
بـه معدن همـکار و بالعکس 

ب- مسـیر راور- طاشـک -خورند-ریحانشـهر و توابـع 
اطـراف بـه معـدن همـکار و بالعکس

ج- مسـیر کوهبنـان –زرنـد  پابدانـا- =جـور و توابـع 
اطـراف بـه معدن همـکار و بالعکـس و همچنین ایاب 
و ذهـاب پرسـنل از محوطـه معـدن بـه محـل کارگاهها
مهلـت دریافـت اسـتاد: از تاریـخ نشـر آگهـي الغایت 

98/8/22 مورخـه 
محـل دریافـت اسناد:بلوارشـهید آیـت ا... صدوقـی- 

شـرکت معادن زغالسـنگ کرمان امور قرار دادهاسرکار 
خانم خراسـانی

 تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار: الـف مبلـغ 
355/000/000ریـال ب مبلغ ب مبلـغ 1/100/000/000ریال 

ج- مبلـغ220/000/000 ریـال
تاریخ تحویل پاکتها: مورخه : 98/09/02
تاریخ گشایش پاکتها: مورخه 98/09/03

مبلـغ خریـد اسـناد مبلـغ 300/000 ریـال بـه حسـاب 
31482107بانـک رفـاه شـعبه شـهید صدوقـی 

  www.coal.kr.irسـایت در  آگهـی  ایـن  ضمنـا 
باشـد مـی  دردسـترس 

تلفن تماس: 03432117726

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه گزار : شرکت معادن زغالسنگ  کرمان

خروج از رکود تورمی 
چه زمانی اتفاق می افتد؟
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حـدود یـک دهـه اسـت کـه اقتصـاد ایـران عملکـرد مطلوبـی را تجربه 
نکـرده و درگیـر رکـود و تـورم بوده اسـت. اقتصـاد کشـور در دهه ۹۰ دو 

رکـود عمیـق را تجربـه کرد.
 در ظاهـر، فصـل مشـترک هـر دو رکود و تحریـم بود. اما یـک ویژگی 
مشـترک دیگـر نیـز در هـر دو رکـود، قابـل مالحظـه اسـت. نقـش 
سـرمایه در ایـن دو بـازه زمانی بسـیار مشـهود اسـت. حافظـه تاریخی 
از دهـه ۹۰، وضعیـت  بیـش  از آن دارد کـه  ایـران حکایـت  اقتصـاد 
سـرمایه گذاری مطلـوب بـوده اسـت. در اصطـالح رایـج رکـود زمانـی 
شـروع می شـود کـه نـرخ رشـد اقتصـاد از نـرخ رشـد بلندمـدت کمتر 
شـود. رونـد بلندمـدت اقتصـاد در دهه هـای اخیر در یک نـگاه بدبینانه 
رشـد تولیـد بـا نـرخ متوسـط حـدود دو درصـد در سـال بـوده اسـت. 
در سـال های  ناخالـص  تولیـد  بنابرایـن کاهـش حـدود ۷ درصـدی 

۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بـه معنـای شـروع رکـود عمیـق می توانسـته باشـد.
بـه اعتقـاد کارشناسـان، علـت اصلـی دو رکـود اخیـر، تاثیـر همزمـان 
از سـوی  اسـت.  بـوده  تقاضـا  و  بـر عرضـه  بین المللـی  تحریم هـای 
نفـت،  تحریـم  یابـد.  افزایـش  تولیـد  هزینـه  باعـث  تحـری  دیگـر، 
خودروسـازی و صنایـع بزرگـی همچون فلزات اساسـی و پتروشـیمی 
ایـن  تولیـد  بـه کاهـش  بانکـی  مبـادالت  هزینـه  افزایـش  کنـار  در 
بخش هـا منجـر شـد. از طـرف دیگـر، تحریـم بـرای تقاضـا نیـز پیـام 
کاهـش بـازده سـرمایه گذاری در تولیـد و کاهـش درآمـد خانـوار در 

آینـده را داشـت.
خانوارهـا بـرای در امـان مانـدن از نوسـانات مصرف در آینـده، تقاضای 
مصرفـی خـود را کاهـش دادنـد تا کمـی پس انداز هم داشـته باشـند. 
بنگاه هـای اقتصـادی نیـز بـا آگاهـی از تبعـات تحریم خریـد کاالهای 
سـرمایه ای و سـرمایه گذاری را کـم کردنـد. بـه بیـان دیگـر، دو شـوک 
منفـی بـه عرضـه و تقاضـا در سـال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ رکـود تـوام بـا 

تـورم را بـه دنبـال داشـت. ایـن شـرایط البته پایـدار نخواهنـد ماند.
رکـود ناشـی از شـوک های منفـی بـه عرضـه و تقاضـا بنـا بـر تعریـف 
گـذرا و موقتـی هسـتند. البتـه دوره گـذار می تواند خیلی طول بکشـد، 
ولـی به هرحـال اقتصـاد بـه رونـد بلندمدت خود بـاز می گـردد. نگرانی 
اصلـی امـا در مـورد اثـر مانـدگار تحریـم اسـت کـه بـه کنـدی رشـد 

اقتصـادی پـس از دوران گـذرا و در بلندمـدت اسـت.
بایـد بیـن رکـود گـذرا و کنـد شـدن رونـد بلندمـدت رشـد اقتصـادی 
تمایـز قایـل شـویم. اثـر مانـدگار تحریـم از جنـس دومی اسـت. روند 
بلندمـدت اقتصـاد بـه رشـد جمعیت، رشـد سـرمایه و رشـد بهـره وری 
عوامـل تولیـد بسـتگی دارد. تحریـم می توانـد حداقـل دو مـورد اخیـر 
را از نفـس بیانـدازد. افزایـش بهـره وری در اقتصـاد بـه مـواردی ماننـد 
ارتقـای سـطح تکنولوژیـک، بهبـود سـازمانی فرآینـد تولیـد و ارتقـای 

دانـش مدیریـت پروژه هـا و کسـب وکارهای بـزرگ وابسـته اسـت.
تحریـم بـه محدودیـت ارتباطـات اقتصـادی با دنیـا و کند شـدن روند 
ایـن بهبودهـا منجـر می شـود. همچنیـن کاهـش رشـد بهـره وری بـه 
کنـد شـدن رشـد سـرمایه نیـز می انجامـد. افزایـش سـرمایه گذاری 
سـرمایه گذاری  بـاالی  بـازده  از  شـرکت ها  نسـبی  اطمینـان  نیازمنـد 
اسـت؛ آن هـم نتیجه بهبـود بهره وری اسـت. سـرمایه گذاری در نتیجه 
کنـد شـدن رشـد بهـره وری کاهـش می یابـد. این هـر دو مـورد به کند 

شـدن نـرخ رشـد بلندمـدت اقتصـاد ایـران منجر می شـود.
چنـد هفتـه پیـش رییـس کل بانـک مرکـزی، رشـد تولیـد ناخالـص 
داخلـی غیرنفتـی فصـل بهـار را مثبـت ۰.۴ درصـد اعـالم کـرد. بـرای 
اول  نـرخ رشـد فصـل  بـودن  امیدوارکننـده  بتوانیـم در مـورد  آن کـه 
قضـاوت کنیـم، نیازمنـد اطالعـات بیشـتری هسـتیم. اولیـن مـوردی 
کـه بایـد بـه آن دقـت کـرد، نـرخ رشـد بلندمـدت اقتصـاد ایـران در 
سـال های اخیـر و فاصلـه آن بـا رشـد فصل بهار اسـت. اگـر امیدواری 
را بـه معنـای نزدیـک شـدن به رونـد بلندمـدت اقتصاد یـا در اصطالح 
خـروج از رکـود بدانیـم، در ایـن صـورت بـه راحتـی نمی تـوان این عدد 

رشـد را امیدوارکننـده یـا نشـانه ای بـرای خـروج از رکـود دانسـت.
 ۶.۵ را  بخـش کشـاورزی  رشـد   ۹۸ بهـار  بـرای  دولـت  سـخنگوی 

انس طال         ۱.۵۰۹.۲۱۰

مثقال طال     ۱۷.۶۰۰.۲۵۰

گرم طالی ۱۸  ۴.۰۶۳.۱۹۲

گرم طالی ۲۴   ۵.۴۱۸.۲۰۰

بهار آزادی      ۳۹.۳۹۰.۰۰۰

امامی          ۳۹.۷۶۰.۰۰۰

نیم       ۲۰.۷۸۰.۰۰۰

ربع         ۱۲.۷۴۰.۰۰۰

گرمی       ۸.۳۹۰.۰۰۰

دالر             ۱۱۲.۳۹۰

یورو         ۱۲۵.۲۰۰

درهم          ۳۰.۳۵۹

لیر ترکیه           ۱۹.۴۲۳

دالر استرالیا      ۷۷.۸۴۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 10   تا  17دنبال کنید

بویمشکوکذرتآلوده
وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و رئیس کمسیون اصل 90، ورود ذرت آلوده به بازار را رد کردند

زمیـن خـواری ایـن واژه عامیانـه پرکاربـرد همـان دخـل 
و تصـرف بـه منابـع طبیعـی کشـور اسـت که چند سـالی 
بـه گـوش می رسـد، شـاید آمـار ۳۰ هـزار  اسـت زیـاد 
پرونـده در 2 سـال اخیـر حاکـی از آن اسـت کـه کشـور 
پهنـاور مـا نیـز نمی توانـد بـه نیـاز زمین خـواران پاسـخ 
دهـد و نیازمنـد کشـوری با وسـعت بیشـتر بـرای تخریب 
هسـتیم. افزایـش روزافـزون جمعیـت و در نتیجـه آن 
نیـاز بـه زمین هـای کشـاورزی و مسـکونی بیشـتر، گـران 
شـدن زمین ها، تفکـرات سـودجویانه، ضعـف در اقدامات 
باعـث  قانونـی  و  قاطـع  نکـردن  برخـورد  و  پیشـگیرانه 
می شـود کـه برخـی در فکر تصـرف زمین هایی باشـند که 
تحـت مالکیـت منابع طبیعی هسـتند. بـا عبـور از مناطق 
مختلـف اسـتان ها و حتـی صعـب العبورتریـن مکان هـا 
می تـوان رد و نشـانی از سـاخت و سـازهای غیرمجـاز، 
ویالسـازی و تغییـر کاربری منابع ملی و طبیعـی در مزارع 

و باغـات بـزرگ را بـه نظـاره نشسـت.
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مشکالت نیروهای یگان 
حفاظت برطرف می شود

سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور به دریافت 

نکردن حقوق 2200 نفر از نیروهای 
حفاظتی در چند ماه اخیر اشاره 

کرد و از معاونان حفاظت و 
برنامه ریزی، یگان حفاظت و دفتر 

برنامه و بودجه خواست نشست 
برگزار کرده تا با ارائه راهکار مشکل 

آنان برطرف شود.

ثبت 12 اثرجدید در 
فهرست آثار ملی

معاون میراث فرهنگی کشور از 
ثبت 12 اثر تاریخی و فرهنگی 
استان های گلستان و قزوین 
در فهرست آثار ملی خبر داد.
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یادداشت  مهمان
مجید سلیمی بروجنی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1584

سه شنبه 14 آبان 1398
  قیمت 500 تومان

مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان 
جنگل ها: در 2.5 سال گذشته 
حدود 30 هزار پرونده تصرف اراضی 
ملی به دادگاه ارسال شده است

اراضیملیایران

آبمیروند

2

45 و

برگزاری آیین روز جهانی میراث 
دیداری و شنیداری

آیین گرامیداشت روز جهانی میراث دیداری و شنیداری به 
همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می شود

علی مطهری:

دامن زدن به تعصبات 
قومی خالف اسالم است

لینک خرید نسخه الکترونیک

درصـد و رشـد بخـش صنعـت و معـادن را صفـر 
اعـالم کـرد. نـرخ رشـد ۰.۴ درصـد تولیـد ناخالص 
داخلـی غیرنفتـی در کنـار نرخ هـای رشـد اعالمـی 
بـه  و معـدن  بـرای بخـش کشـاورزی و صنعـت 
ایـن معناسـت کـه در همیـن مـدت تولیـد بخـش 
خدمـات کاهـش یافته اسـت. خدمات حـدود ۶۵ 
درصـد تولیـد ناخالـص داخلی غیرنفتی را تشـکیل 
می دهـد، بنابرایـن بخـش عمـده تولیـد ناخالـص 
داخلـی غیرنفتـی همچنـان در فصـل بهـار ۹۸ در 
حـال کاهـش بـوده اسـت. احتمـاال رشـد بـاالی 
بخـش کشـاورزی را نیـز می توان بیشـتر ناشـی از 
بهبـود شـرایط آب و هوایـی و افزایـش بارندگی هـا 

دانست.
بـا توجـه بـه دو نکتـه بـاال، تـداوم افزایـش عمـق 
رکـود و رشـد مثبـت تولیـد ناخالـص داخلـی در 
نتیجـه شـرایط مسـاعد آب و هوایـی و رشـد باالی 
بـه  امیـدواری  بهـار،  بخـش کشـاورزی در فصـل 
بهبـود شـرایط اقتصـادی بخـش غیرنفتـی کشـور 
بـه  امیـدواری  بـه نظـر می رسـد.  کمـی عجوالنـه 
اقتصـاد کشـور  غیرنفتـی  بخـش  آینـده  شـرایط 
بخش هـای  در  قوی تـری  نشـانه های  نیازمنـد 
صنعـت و خدمـات اسـت، امـا در مورد ادامه سـال 
۹۸ چـه چیـزی می تـوان پیش بینـی کرد؟ بـرآورد 
فعلـی ایـن اسـت کـه بخـش کشـاورزی در سـال 
۹۸ رشـد باالیـی را تجربـه خواهـد کـرد. شـرایط 
بارندگی هـا،  افزایـش  و  هوایـی  و  آب  مناسـب 
عامـل اصلـی رشـد بـاالی ایـن بخـش در ماه های 

پیـش رو خواهـد بـود.

چنـدان  کار   ۹۸ سـال  دوم  نیمـه  پیش بینـی 
سـاده ای نیسـت. از طرفـی، بازارهـای ارز، طـال و 
ثبـات، شـاخص بـورس در حـال رشـد  بـا  سـکه 
آرام و تـورم کمـی کاهـش یافتـه اسـت. از سـوی 
نفـت  صـادرات  افـت  و  تحریم هـا  تـدوام  دیگـر، 
و  بودجـه دولـت  دارد و کسـری  ادامـه  همچنـان 
کاالهـای  و  اولیـه  مـواد  تامیـن  محدودیت هـای 

دارد. ادامـه  همچنـان  وارداتـی  سـرمایه ای 
تصـور کنیـد کشـوری کـه حـدود ۱۰ سـال بـا رکـود 
تورمـی دسـت و پنجـه نـرم کـرده و همچنـان بـا 
معضـل تحریم هـا درگیـر بـوده و دولتمـردان هـم 
و  تورمـی  رکـود  از  خـروج  بـرای  جـدی  برنامـه 
بـاال بـردن رشـد اقتصـادی ندارنـد و بـرای عبـور از 
تحریم هـا نیـز برنامـه مدونـی ارائه نکرده انـد، حال 
چگونـه می تـوان بـه خـروج از ایـن رکـود سـنگین 

بـود؟ امیـدوار  کوتاه مـدت  در 
این کـه دولتمـردان تـالش کننـد بـه مـردم نشـان 
دهنـد که اوضاع امسـال از سـال گذشـته باثبات تر 
شـده، کمکـی بـه رونـق اقتصـاد نخواهـد کـرد. ای 
کاش رییـس کل بانک مرکـزی آمارهـای تکمیلـی 
و کامـل چنـد سـال اخیر را بـرای همـگان رونمایی 
بـرای  بیشـتری  شـفاافیت  موجـب  می کـرد کـه 

مـردم و کارشناسـان شـود.
بن بسـت  ایـن  از  خـروج  بـرای  ایـران  اقتصـاد 
نیازمنـد برنامـه اسـتراتژیک و اصولـی و بلندمـدت 
و  روحیـات  بـا  ظاهـرا  کـه  برنامـه ای  اسـت. 
فعلـی،  مدیـران  حـد  از  بیـش  محافظـه کاری 

داشـت. امیـدی  آن  اجـرای  بـه  نمی تـوان 
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بوی مشکوک ذرت آلوده
وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و رئیس کمسیون اصل 90، ورود ذرت آلوده به بازار را رد کردند

وزارت بهداشت: ورود ذرت آلوده به بازار کذب است

موضــوع واردات ۱۴۰ هــزار تــن ذرت آلوده 
ــادی  ــا ســر و صــدای زی ــن روزه ــه ای ک
ــا کــرده ســابقه ای ســه ســاله دارد  ــه پ ب
ــی  ــت ول ــم نیس ــتباهی ه ــرف اش و ح
ــا  ــن ذرت ه ــه ای ــت ک ــن اس ــوع ای موض
خمینــی  امــام  گمــرک  وارد  فقــط 
ــازه  ــدت اج ــن م ــی ای ــده و ط )ره( ش
ــن  ــت؛ بنابرای ــرده اس ــدا نک ــروج پی خ
نگرانــی از بابــت عرضــه آن در شــبکه 
ــط  ــای مرتب ــرف فرآورده ه ــع و مص توزی
بــا آن کامــال بی مــورد اســت. وجــود 
در  ذرت  تــن  هــزار   ۵۰۰ بــه  نزدیــک 
ــن  ــزار ت ــه ۳۵۰ ه ــتان ک ــتان خوزس اس
آن دارای تاییــد ســازمان اســتاندارد و 
ــن  ــزار ت ــوده و ۱۴۰ ه ــت ب وزارت بهداش

دیگــر دارای آلودگــی اســت و در انبارهــا 
نگهــداری می شــود، موضوعــی اســت 
کــه اخیــرا اعــالم آن از ســوی امیــر 
خجســته -نایــب رئیــس کمیســیون 
ــا  ــد ت ــب ش ــس- موج ــل ۹۰ مجل اص
بــار دیگــر ماجــرای ذرت هــای آلــوده 
ــازی  ــای مج ــده و در فض ــان آم ــه می ب
و  مطــرح  رابطــه  ایــن  در  شــایعاتی 
مــردم را از مصــرف ذرت نگــران کنــد. 
بــه دنبــال طــرح ایــن موضــوع، گمــرک، 
ــا  ــاد کشــاورزی ب اســتاندارد و وزارت جه
انتشــار بیانیــه ای اعــالم کردنــد کــه ایــن 
۳۵۰ هــزار تــن ذرت قبــل از ورود بــه 
ــی  ــع نظارت ــه مرج ــوی س ــور از س کش
ــی اســتاندارد، وزارت  ــی ســازمان مل یعن

دامپزشــکی  ســازمان  و  بهداشــت 
ــص  ــه و ترخی ــرار گرفت ــش ق ــورد پای م
شــده اند . بــا ایــن وجــود توضیحــی 
ــن ذرت  در مــورد سرنوشــت ۱۴۰ هــزار ت
آلــوده و اینکــه چــرا هنــوز در انبارهــا 
ــن در  ــد. ای ــه نش ــد، ارائ ــی مانده ان باق
حالــی اســت کــه پیگیری هــا حاکــی از 
ــوده  ــم ذرت آل ــن حج ــه ای ــت ک آن اس
ــه در ســال  ــه ای اســت ک ــان محمول هم
۱۳۹۵ وارد بنــدر امــام خمینــی )ره( شــد 
و از ســوی ســازمان ملــی اســتاندارد 
بــه  آن  آفالتوکســین در  وجــود ســم 
اثبــات رســید و رئیــس جمهــور هــم 
ــع دســتور توقــف واردات آن  همــان موق

ــرد. ــادر ک را ص

ــوص  ــت درخص ــخنگوی دول ــی س ربیع
واردات ذرت آلــوده بــه کشــور گفــت: 
»بــار ســوم اســت کــه بــه چنیــن ســوالی 
ــا مجــددا دوســتان  جــواب می دهــم ام
ــد  ــی مطــرح می کنن روایت هــای مختلف
باعــث  مباحــث  ایــن  می خواهــم  و 
ــی جامعــه نشــود.  ناآرامــی فضــای روان
ــده  ــور نش ــوده ای وارد کش ــچ ذرت آل هی
ــی  ــت میزان ــر از دول ــی غی ــت. برخ اس
ذرت وارد کــرده بودنــد کــه یــا امحــا و یــا 

ــد.« ــت داده ش بازگش

ذرت  ورود  بهداشــت:  وزارت 
ــذب اســت ــازار ک ــه ب ــوده ب آل

ــوده  ــم ورود ذرت آل ــت  ه وزارت بهداش
ــوش  ــر کیان ــب کرد.دکت ــازار را تکذی ــه ب ب
جهانپــور - رییــس مرکــز روابــط عمومــی 
در  بهداشــت  وزارت  رســانی  اطــالع  و 
خصــوص شــایعات منتشــر شــده مبنــی 
بــر ورود ذرت آلــوده بــه بــازار گفــت: 
ــدارد  ــه هیچ وجــه صحــت ن ــر ب ایــن خب
و متاســفانه شــایعه ای  اســت بــا منشــا 
ــه  ــی دو برنام ــه یک ــازی ک ــای مج فض
ــاری  ــز در رفت ــیما نی ــبکه س ــک ش در ی
آن  بــه  غیرمســووالنه  و  غیرحرفــه ای 
دامــن زده اســت.جهانپور افــزود: هــر 
محمولــه ذرتــی کــه از گمــرکات ترخیــص 
شــده، ســالم بــوده و در ایــن مــورد هــم 
آنچــه ترخیــص شــده، ســالمت آن مــورد 
تاییــد بــوده و مصــرف شــده اســت.

وی تاکیــد کــرد: محموله هایــی هــم 
ــوده،  ــد نب ــورد تایی ــا م ــالمت آنه ــه س ک
ترخیــص نشــده و بعضــا از ســال ۹۵ 
در انبارهــای گمــرک موجــود اســت و بــه 
هیچ وجــه وارد بــازار و خطــوط تولیــد 
ــای  ــن خبره ــار ای ــت و انتش ــده اس نش

ــم  ــاس آنه ــی اس ــه و ب ــی پای ــذب، ب ک
بــا  برخــی رســانه هــای رســمی  در 
ــت  ــه اس ــدی مواج ــوال ج ــت س عالم
ــی  ــت، ناش ــن حال ــبینانه تری و در خوش
از رفتــار غیرحرفــه ای و غیرمســووالنه 
اســت. انتظــار نمــی رود یــک رســانه 
رســمی از منابــع مشــکوک، مغــرض 
و  اجتماعــی  شــبکه های  در  مبهــم  و 

ــود. ــه ش ــازی تغذی ــای مج فض

 تکذیب سازمان ملی استاندارد 
و ورود ذرت آلوده به کشور 

ــن  ــران ای ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل س
موضــوع را تکذیــب کرد.طبــق اعــالم 
ایــن ســازمان، تمــام محمولــه ذرت 
ــور،  ــه کش ــده ب ــی وارد ش ــزار تن ۳۵۰ ه
و  نداشــته  مشــکلی  کیفــی  نظــر  از 
ــت. ــوده اس ــتاندارد های الزم ب ــز اس حائ

ــر اســاس متــن بیانیــه ایــن ســازمان  ب
بــه شــرح زیــر اســت:«پیرو انتشــار 
ــاره ورود ذرت هــای  ــار متناقــض درب اخب
ــان  ــان گرامــی اطمین ــه هموطن ــوده، ب آل
 ۳۵۰ ســالمت  و  می دهیــم، کیفیــت 
ــه کشــور  ــل از ورود ب ــن ذرت، قب هــزار ت
از ســوی ســه مرجــع نظارتــی یعنــی 
ــران، وزارت  ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل س
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
ــد  ــش و تایی و ســازمان دامپزشــکی پای
ــرای  ــای الزم ب ــپس مجوزه ــده و س ش
لــذا  اســت.  شــده  صــادر  ترخیــص 
مصرف کننــدگان محتــرم نســبت بــه 
ســالمت ذرت هــا و محصــوالت تهیــه 
شــده از ایــن محمولــه هیچگونــه نگرانی 

ــند. ــته باش نداش
داوود محمــدی رئیــس کمســیون اصــل 
۹۰ هــم در حاشــیه جلســه علنــی صبــح  
ــالمی در  ــورای اس ــس ش ــنبه مجل دوش
ــت:  ــاره گف ــن ب ــگاران در ای ــع خبرن جم
گزارشــی بــه کمیســیون اصــل ۹۰ رســید 
گمــرکات  در  آلــوده  ذرت هــای  کــه 

ــزام  ــی را اع ــا تیم ــود دارد م ــور وج کش
ــوع  ــی موض ــه بررس ــبت ب ــم و نس کردی
جلســات  همچنیــن  اقــدام کردیــم. 
متعــددی را در کمیســیون بــا حضــور 
وزارت  کشــور،  گمــرکات  مســئولین 
بهداشــت، ســازمان اســتاندارد، ســازمان 
پژوهش هــای  مرکــز  دامپزشــکی، 
مجلــس شــورای اســالمی و کارشناســان 
بررســی ها  ماحصــل  کردیــم  برگــزار 
ایــن بــود کــه چــون در دولــت هــم 
ایــن موضــوع مطــرح شــده و تصمیمــی 
ــد  ــا بای ــن ذرت ه ــود ای ــده ب ــاذ ش اتخ
ــا وارد شــده  ــه از آنج ــه کشــوری ک ــا ب ی
ــه  ــل ب ــت تبدی ــر قابلی ــا اگ ــردد و ی برگ
مثــل  دیگــری  و محصــول  فــرآورده 
الــکل را دارد تبدیــل شــود و یــا بــه 
ــتانداردهای  ــا اس ــه ب ــری ک ــور دیگ کش
ــود و در  ــال ش ــت ارس ــوان اس آن همخ
کمیســیون هــم مصــوب شــد در همیــن 
ــود.محمدی  ــام ش ــری انج ــتا پیگی راس
بــا تاکیــد بــر این کــه »حتــی یــک کیلــو 
ــده  ــور نش ــم وارد کش ــا ه ــن ذرت ه از ای
اســت«، خاطرنشــان کــرد: کلیــه ذرت هــا 
در گمــرکات اســت و کمیســیون و ســایر 
دســتگاه های نظارتــی مثــل ســازمان 
اســتاندارد، وزارت بهداشــت، ســازمان 
دامپزشــکی و ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــچ نحــو  ــه هی ــه ب ــد ک هــم نظــارت دارن
وارد کشــور نشــود.وی بــا بیــان ایــن 
وارد  برزیــل  از  ذرت هــا  »ایــن  کــه 
شــده اســت«، گفــت: در بخش هــای 
مختلــف ایــن پرونــده در کمیســیون 
اتخــاذ تصمیــم شــده اســت البتــه ایــن 
ــر اســتانداردهای کشــور مــا  ذرت هــا براب
کــه اســتانداردهای ســختی هم هســتند 
ــی براســاس  ــوده شــناخته شــدند ول آل
ــایر  ــه در س ــتانداردهایی ک ــی از اس بعض
کشــورها اســت آلــوده نیســت و قابلیــت 

مصــرف دارد. 

مجلـس  زنـان  فراکسـیون  عضـو  یـک 
بـا انتقـاد از ایـن کـه هنـوز هیـچ دولتـی 
تحـت  را  خانـه دار  زنـان  نتوانسـته 
و  بازنشسـتگی  بیمـه،  حمایت هـای 
ازکارافتادگـی قـرار دهـد، بیـان کرد: سـال 
گذشـته، نمایندگان مجلس با پیشـنهادم 
مجـزا  بودجـه   اختصـاص  خصـوص  در 

بـرای بیمـه  آنـان مخالفـت کردنـد.
بـه گـزارش ایسـنا، طیبـه سیاوشـی در 
بـاره  ایـن  در  خـود  تویتـری  حسـاب 

زنـان    جهانـی  روز  امـروز،  نوشـت: 
خانـه دار اسـت. زنانی که در یـک کارگاه 
بـدون دسـتمزد کار می کننـد و  خانگـی 
آنـان  نقـش  عامدانـه  برخـی  همچنـان 
نادیـده  را  داخلـی  ناخالـص  تولیـد  در 
علمـِی  روش  تاکنـون  و  می گیرنـد 
محاسـبه   بـرای  دقیقـی  و  دربرگیرنـده 
خدمات تولیدشـده توسـط زنـان خانه دار 
در جهـان ارائـه نشـده اسـت. بر اسـاس 
برخـی پژوهش هـا، سـرانه ی سـاعت کار 

روزانـه برای زنان خانـه دار ایرانی حدود ۵ 
سـاعت اسـت. با احتسـاب نرخ دستمزد 
و جمعیـت حـدودًا ۶۰ درصدی نسـبت به 
کل زنـان، تخمیـن زده می شـود ۳۰ تـا 
۴۰ درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی بـر 
عهـده ی ایـن زنـان اسـت امـا بـه همین 
ندارند.  بـا  بودجـه  در  سـهمی  میـزان، 
اول  دوره ی  از  کـه  تالش هایـی  وجـود 
مجلـس و به ویـژه مرحومه بهـروزی برای 
ارزش گـذاری کارِ خانـه داری انجـام شـد، 
امـا بـه  دلیل عدم توجه و فقـدان اولویت، 
هنـوز هیـچ دولتی نتوانسـته این زنـان را 
تحـت حمایت های بیمه، بازنشسـتگی و 
ازکارافتادگـی قـرار دهـد و حتـی نامـی از 

آنـان در قوانیـن ذکـر نشـده اسـت.

بیمه حمایتی برای زنان خانه دار 
وجود ندارد

دامن زدن به تعصبات قومی 
خالف اسالم است

یـک عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلـس دامـن زدن بـه تعصبـات قومـی را 
خـالف اسـالم و مصالـح کشـور عنـوان کـرد و خواسـتار برخـورد با کسـانی شـد 
کـه در مسـابقات اخیـر فوتبـال شـعارهای نژادپرسـتانه سـردادند.علی مطهری 
در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا اشـاره بـه حواشـی مسـابقه اخیـر فوتبـال اسـتقالل 
- تراکتورسـازی و سـر دادن برخـی شـعارهای قومیتـی از سـوی جمعـی از 
هـواداران فوتبـال گفـت: ایـن نشـان می دهـد کـه دشـمنان جمهـوری اسـالمی 
تـالش کرده انـد ایـن فضـا را بـه وجـود آوردند، چـرا که دامـن زدن بـه تعصبات 
قومـی هـم خـالف اسـالم و هم خـالف مصالح کشـور اسـت.وی با بیـان اینکه 
»اسـالم اصالتـی بـرای هیـچ زبـان، قـوم و نـژادی قائل نیسـت«، افـزود: باید 
ببینیـم چطـور ایـن حرکت هـا به اینجا رسـیده اسـت، روشـن اسـت کـه در این 
زمینـه کوتاهـی شـده اسـت. چـرا در کشـوری کـه مـردم آن در سـال ۵۷  کـه 
تحـت پرچـم اسـالم انقـالب کردنـد، چنیـن رخدادهایی را شـاهد هسـتیم؟این 
نماینـده مجلـس تاکیـد کرد: بـه نظر می رسـد مربیـان جامعه مثـل روحانیون، 
زمینـه  ایـن  در  پـرورش کوتاهی هایـی  و  آمـوزش  و  دانشـگاه ها  صداوسـیما، 
داشـته اند. بـرای جمهوری اسـالمی هم اسـباب سرشکسـتگی اسـت که چنین 

مسـائلی مطرح شـود.

سیاست

جامعه

اقتصاد

جامعه

نتیجه رای  به مناسک آن تقدم دارد

جزئیات طرح »حذف زندان از مهریه«

 ثبات نسبی به اقتصاد ایران بازگشت

اعالم نظر پزشکی قانونی درباره ماجرای لردگان تا پایان هفته

دبیـــرکل حـــزب کارگـــزاران 
از  انتقـــاد  بـــا  ســـازندگی 
طـــرح  کلیـــات  تصویـــب 
ســـامانه رای ســـنجی اصـــالح 
ـــی  ـــت انتخابات ـــه لیس ـــذاری تهی ـــرا( و واگ ـــان )س طلب
ــان  ــی، خاطرنشـ ــه اجتماعـ ــه بدنـ ــان بـ ــالح طلبـ اصـ
کـــرد: آن چـــه انتخابـــات را معنـــادار مـــی کنـــد و بـــه 
ــه رای دادن  ــد، نتیجـ مـــردم رغبـــت رای دادن می بخشـ
اســـت و نـــه مناســـک آن؛ بـــه فکـــر کارآمـــدی 
روز  کرباســـچی«  باشیم.»غالمحســـین  اصالحـــات 
دوشـــنبه در حســـاب توییتـــری خـــود بـــا انتقـــاد 
از مصوبـــه شـــورای عالـــی سیاســـت گذاری جبهـــه 

اصـــالح طلبـــان دربـــاره واگـــذاری انتخـــاب لیســـت 
اصالح طلبـــان بـــه بدنـــه اجتماعـــی ایـــن جنـــاح؛ 
نوشـــت: »بدنـــه اجتماعـــی اصالحـــات از پاییـــن 
بـــه بـــاال شـــکل می گیـــرد، نـــه از بـــاال بـــه پاییـــن! 
ــات  ــی اصالحـ ــه اجتماعـ ــق دارد بدنـ ــی حـ ــه کسـ چـ
را انتخـــاب کنـــد؟ آنـــان بایـــد مـــا را انتخـــاب کننـــد 
ــات  ــه انتخابـ ــه داد:  آن چـ ــان را؟وی ادامـ ــا آنـ ــا مـ یـ
ــت رای دادن  ــردم رغبـ ــه مـ ــد و بـ ــادار می کنـ را معنـ
می بخشـــد، نتیجـــه رای دادن اســـت و نـــه مناســـک 
آن. شـــکل گرایی و مناســـک گرایی سیاســـی چـــه 
ـــت.  ـــه اس ـــات بیراه ـــرای اصالح ـــه ب ـــت چ ـــرای حکوم ب

ــیم.    ــات باشـ ــدی اصالحـ ــر کارآمـ ــه فکـ بـ

قضایـی  و  حقوقـی  سـخنگوی کمیسـیون 
مجلـس گفـت کـه طرحـی در کارگـروه ایـن 
بـه  کـه  اسـت  شـده  تصویـب  کمیسـیون 
پرداخـت  توانایـی  مردانـی کـه  آن  موجـب 
مهریـه را ندارنـد حتـی بـرای مهریـه یـک سـکه هـم بـه زنـدان نمی رونـد.

حجت االسـالم حسـن نـوروزی در گفت وگو با ایسـنا، در توضیح طـرح مربوط 
بـه حـذف زنـدان از مهریـه گفـت: کارگروهـی در کمیسـیون حقوقـی طرحـی 
دربـاره تعدیـل مهریـه را بررسـی و تصویـب کـرده اسـت کـه بـه موجـب آن 
اگـر مـردی توانایـی و مالئـت بـرای پرداخـت مهریه نداشـته باشـد بـه زندان 
نمـی رود. حتـی اگـر مهریـه آن خانـم یـک سـکه باشـد.وی توضیـح داد: اگر 
آن مـرد مالئـت داشـته باشـد و مهریـه را پرداخـت نکنـد و علـی رغـم تـوان 
مالـی لجبـازی کنـد حکومـت می توانـد ورود کنـد و از او مهریـه را بگیـرد.

نـوروزی خاطرنشـان کـرد: مـا می خواهیـم کاری کنیـم کـه مهریـه بـه سـمت 
نقـدی شـدن رود نـه اینکـه شـاهد مهریه های ۵۰۰ و یا ۱۰۰۰ سـکه باشـیم، لذا 
اگـر پشـتوانه کیفـری پرداخـت مهریـه برداشـته شـود مـردم خود به خـود به 

سـمت نقـدی شـدن مهریـه می رونـد. بایـد قانونگذاری طـوری باشـد که این 
اتفـاق رخ دهـد.

سـخنگوی کمیسـیون حقوقـی و قضایـی مجلـس خاطرنشـان کـرد: تعـداد 
زندانیـان بـه خاطـر پرداخـت مهریـه ۴۵۰۰ نفر بـود که اکنـون تبدیل بـه ۱۳۰۰ 
نفـر شـد، حـرف ما این اسـت کـه وقتـی دو نفر خانـم و آقا برای زندگی شـان 
بـا یکدیگـر صحبـت می کننـد و مهریـه را در نظـر می گیرنـد در واقع قـراردادی 
بیـن دو نفـر بسـته شـده اسـت پـس لزومـی نـدارد کـه حکومـت بـه ایـن 
موضـوع ورود کـرده و آن آقـا را بـه خاطـر عـدم پرداخـت مهریـه زندانـی کند. 
ایـن کار بـدون معنـا و غیـر شـرعی اسـت. البتـه مجـددا تصویـب می کنند که 
اگـر مالئـت داشـته باشـد و مهریـه را پرداخـت نکند بایـد حکومت وارد شـود 
امـا اگـر مالئت نداشـته باشـد دیگر دلیلـی برای زندانی شـدن آن مـرد وجود 
نـدارد کـه بـه دنبـال آن زندگـی از هـم پاشـیده شـده و فرزندانش سـرگردان 
شـوند. ایـن موضـوع دربـاره بدهی هـای خصوصی هم قابل تسـری اسـت که 
جنبـه کیفـری معنایـی نـدارد مگـر آنکـه ثابت شـود فـرد مالئت و تـوان مالی 

دارد و در پرداخـت لجبـازی می کنـد.

رییـس بانـک مرکـزی گفـت: 
شـرایطی  در  نسـبی  ثبـات 
بازگشـت  ایـران  اقتصـاد  بـه 
شـروع  از  سـال  یـک  کـه 
نفـت  صـادرات  و  بانکـی  تحریـم  و  اقتصـادی  جنـگ 
ایـران توسـط آمریـکا بـا هـدف فروپاشـی اقتصاد کشـور 
می گذرد.»عبدالناصـر همتـی« در صفحـه شـخصی خـود 
در شـبکه اجتماعـی اینسـتاگرم نوشـت: امـروز ۱۳ آبـان 
۹۸ و یـک سـال از شـروع جنـگ اقتصـادی و تحریـم 
بانکـی و صـادرات نفـت ایـران، توسـط آمریـکا می گذرد، 
آن روزهـا پیش بینـی یـک سـال بعـد مشـکل و تاحـدی 
بـا  آمریـکا  می افزایـد:  ادامـه  در  بـود.وی  نگران کننـده 

تـداوم یکسـال فشـار حداکثری بـه هدف اصلـی خود که 
از فروپاشـی اقتصـاد و در نهایـت بـه زانـو درآوردن ایـران 
بـود نرسـید.رییس بانـک مرکـزی بـا اشـاره بـه کاهـش 
نـرخ ارز نوشـت: نـرخ ارز، کـه خـود آمریکایی هـا از آن 
بـه عنـوان شـاخص مهـم تاثیـر فشـار یـاد می کردنـد، از 
۱۴ هـزار و ۳۵۰ تومـان در ۱۳ آبـان سـال گذشـته بـه ۱۱ 
هـزار و ۳۰۰ تومـان در ۱۳ آبان ۹۸ رسـید یعنـی ۲۱ درصد 
افزایـش قـدرت پـول ملـی.وی افـزود: تـورم ناشـی از 
تغییـر نـرخ ارز و اخـالل در بخش خارجی اقتصاد، فشـار 
زیـادی بـه اقتصـاد ایران، بـه خصـوص اقشـار بـا درآمـد 
پاییـن و ثابـت وارد کـرد و رفـاه بخـش مهمـی از مردم از 

بابـت تحریـم آسـیب دیـد کـه نیـاز بـه ترمیـم دارد.

اعالم نظر پزشـکی قانونـی در حادثه لردگان تا 
آخرهفتـه بـه مقـام ذی ربط، بررسـی حوادثی 
ماننـد منا، گنبـد، سـقوط هواپیمـای ترکیه در 
ایـران، پالسـکو و پرونده هایـی همچـون میترا 
اسـتاد، دختـر آبـی، عبـاس کیارسـتمی در کمترین زمان ممکن از سـوی پزشـکی 
قانونی و ... از مهمترین موضوعاتی بود که رییس سـازمان پزشـکی قانونی کشـور 
آنهـا را تشـریح کرد.عباس مسـجدی آرانـی در گفت وگوی تفصیلی با ایسـنا، درباره 
اقدامات و فعالیت سـازمان پزشـکی قانونی، گفت: سـازمان پزشـکی قانونی یک 
سـازمان مسـتقل و زیـر نظـر رییس قوه قضاییه اسـت. اگر چه پزشـکی قانونی با 
پزشـکی عجین شـده اسـت و قدمت 2500 سـاله دارد ولی پزشـکی قانونی ایران 
قدمتی صدسـاله دارد. از سـال 72 قانون تشـکیل سـازمان پزشـکی قانونی توسط 
مجلـس تصویـب شـد و ایـن سـازمان از وزارت دادگسـتری منتـزع شـد؛ لـذا مـا  
سـابقه 30 سـاله در کشـور داریم و سازمان پزشـکی قانونی یک سازمان تخصصی 
و فـوق تخصصـی اسـت و وظایفـش پاسـخگویی بـه تمام اسـتعالم هایی اسـت 
کـه مقـام قضایـی از ما درخواسـت می کنـد.وی افزود: در قانون سـازمان پزشـکی 

قانونی 5 وظیفه برای سـازمان مشـخص شـده اسـت که 3 وظیفه آن آموزشـی و 
پژوهشـی اسـت و مابقی آن بحث معاینات پزشـکی و پاسـخگویی به استعالمات 
و تعییـن علـت فـوت و اقداماتـی اسـت کـه در حـوزه آزمایشـگاه انجام می شـود. 
بیـش از 40 درصـد یعنـی نزدیـک بـه 800 نفـر از همـکاران مـا پزشـک هسـتند و 
مابقـی همـکاران ما کارشناسـی به باال هسـتند و این معیار برای خیلی از دسـتگاه 
هـا وجـود نـدارد. از ایـن 800 نفـر پزشـک، حـدود 200 و خرده ای نفـر، متخصصان 
پزشـکی قانونی هسـتند و سـایر تخصص هـای دیگر مثـل ارتوپدی، روانپزشـکی، 
پاتولـوژی و داخلـی را داریم.رییـس سـازمان پزشـکی قانونی کشـور با بیـان اینکه 
مـا 365 مرکـز فعـال در سراسـر کشـور داریـم، گفت: بـه جهت پیچیدگـی پرونده 
هـای قضایـی یا اعتمـادی که سیسـتم قضایی و قضـات به پزشـکی قانونی کرده 
انـد، امـروز بـرای 150 شهرسـتان دیگر که حـوزه قضایی دارند ولی پزشـکی قانونی 
ندارنـد، درخواسـت داده ایـم و امیدواریـم بـا حمایت های دولت و مجلـس و با در 
نظـر گرفتـن اعتبارات برای اسـتخدام نیروی الزم و سـاخت ابنیه بتوانیم طی چند 
سـال آینـده در تمام مراکز و شهرسـتان هایـی که حوزه قضایی دارند ولی پزشـکی 

قانونـی نـدارد آن را ایجـاد و مشـکل را حل کنیم.

هر
: م

س
عک

معاون اول رئیس جمهوری عدالت را نقطه اشـتراک تشـکیل 
هـر حکومـت دانسـت و گفـت: بیمـه سـالمت کانـون اصلـی 
عدالـت هـر جامعـه اسـت. »اسـحاق جهانگیری« صبـح روز 
- دوشـنبه- در آییـن نکوداشـت روز ملـی »بیمـه سـالمت« 
و آغـاز طـرح پوشـش اجبـاری بیمه سـالمت همگانـی که در 
سـالن همایش هـای صـدا و سـیما برگزار شـد، اظهار داشـت: 
مهمتریـن اقـدام عدالت در جامعه جهانی، اسـتقرار نظام بیمه 
ای اسـت حتـی بـرای جامعـه ای کـه دغدغـه سـیل، آتـش 
سـوزی یـا تصـادف دارد، مهمتریـن راه رفـع ایـن دغدغه نظام 

بیمه ای اسـت.

حجت االسـالم والمسـلمین حسـن روحانی رئیـس جمهور 
در اجـرای اصـل یکصـد و بیسـت و سـوم قانـون اساسـی، 
سـه قانـون مصـوب مجلـس شـورای اسـالمی کـه بـه تایید 
شـورای نگهبـان رسـیده اسـت را بـرای اجـرا بـه وزارت خانـه 
هـای مربوطـه ابـالغ کـرد. بـه گـزارش ایلنـا، "قانـون موافقت 
نامـه تشـویق و حمایت متقابل از سـرمایه گـذاری بین دولت 
جمهـوری اسـالمی ایـران و دولـت مجارسـتان"  و " قانـون 
پایانه های فروشـگاهی و سـامانه مودیان" قوانینی اسـت که 
از سـوی رئیـس جمهـور برای اجـرا بـه وزارت امـور اقتصادی 

و دارایـی ابالغ شـد.

 بیمه سالمت کانون اصلی 
عدالت طلبی هر جامعه است

رئیس جمهور سه قانون مصوب 
مجلس را برای اجرا ابالغ کرد

معـاون سیاسـی وزیـر و رییـس سـتاد انتخابـات کشـور 
گفـت: تـا این سـاعت هیـچ فهرسـتی تحت عنوان لیسـت 

سـیاه سـخنرانی موضوعیـت نداشـته اسـت.
جمـال عـرف یکشـنبه شـب در گفـت و گـوی اختصاصـی 
بـا خبرنـگار ایرنـا بیـان کـرد: لیسـت و فهرسـتی مبنـی بـر 
ممنوعیـت افـراد بـرای سـخنرانی نداریم و اگر از سـخنرانی 
فـردی در یـک مجموعـه جلوگیری شـد به عنـوان مثال در 
دانشـگاه بایـد از مکانیـزم هیات نظـارت برای دفـاع از حق 

خـود اسـتفاده کند.

در  شـرکت  بـرای  امورخارجـه  وزیـر  سیاسـی  معـاون 
انـرژی   ( عنـوان  بـا  اشـاعه  عـدم  بین المللـی  کنفرانـس 
هسـته ای- خلـع سـالح و عـدم اشـاعه( بـه مسـکو سـفر 

. می کنـد
 کنفرانـس بین المللـی عـدم اشـاعه ) انـرژی هسـته ای- 
خلـع سـالح و عدم اشـاعه( یکـی از بزرگتریـن کنفرانس ها 
بـا موضـوع هسـته ای  اسـت کـه قـرار اسـت از تاریـخ ۱۶ 
لغایـت ۱۸ آبـان مـاه  با حضور ۴۰ کشـور و ۲۵۰ شـخصیت 

بین المللـی در مسـکو برگزار شـود.

لیست سیاه 
سخنرانی نداریم

سفر عراقچی به مسکو
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

استفاده از ظرفیت های بندرعباس به عنوان شهر خالق جهانیوزارت امورخارجه از بنای تاریخی وزارت نفت دست می کشد؟

ــاختمان  ــداث س ــه اح ــب نظری ــا تصوی »ب
اداری شــرکت نفــت انگلیــس و ایــران 
در تهــران و بهره گیــری از آن بــه عنــوان 
»ســازمان پخــش«، در ضلــع غربــی دروازه 
ــیله  ــه وس ــران ب ــش ای ــازماندهی ارت ــان س ــوان یادم ــه عن ــه ب ــزرگ ک ب
رضاخــان - وزیــر جنــگ وقــت - بنــا شــده بــود، در ضلــع شــمالی خیابــان 

ــد.« ــداری ش ــی خری ــه زمین ــال ۱۳۰۸ قطع ــپه در س س
 ایــن جمــالت تاریخچــه ی ســاختمان شــماره ۳ وزارت امــور خارجــه را بیــان 
می کنــد؛ ســاختمانی کــه چنــد ســال هــم بــه ایــن شــرکت تعلــق داشــته 
ــر قدیمــی  ــام »شــرکت پخــش« را در تصاوی ــوی ســر در آن ن ــی تابل و حت
نشــان می دهــد، امــا ناگهــان همــه چیــز تغییــر می کنــد، گویــا چنــد ســال 
ــد  ــن چن ــا همی ــد ت ــه می دارن ــخ نگ ــه ای از تاری ــِس هال ســاختمان را در پ
ــت متوجــه می شــود  در ســاختمان اش  ــان وزارت نف ــه ناگه ــل ک ســال قب
ــد یکــی  ــروز می توان ــه ام ــی ک ــد، بنای ــد دارن ــت و آم ــا رف ــور خارجه ای ه ام
از چنــد مــوزه ای باشــد کــه سال هاســت طــرحِ مــوزه شــدنش فقــط در حــد 

ــد.  ــای آن را نمی دان ــا الفب ــه گوی ــور خارج ــده و وزارت ام ــی مان ــرف باق ح
اکبــر نعمت اللهــی - مدیــر موزه هــا ومرکــز اســناد صنعــت نفــت- در 
وزارت  همــکاری  صــورت  در  این کــه  بیــان  بــا  ایســنا،  بــا  گفت وگــو 
امورخارجــه، ســاختمان شــماره ســه ایــن وزارتخانــه کــه متعلــق بــه وزارت 
نفــت بــوده، بــه »مــوزه مرکــز اســناد صنعــت نفــت« تبدیــل می شــود، بــه 
تاریخچــه ی ســاختمان شــماره ســه وزارت امــور خارجــه در میــدان مشــق 
ــی  ــه اتفاق ــخ چ ــه از تاری ــن بره ــم در ای ــد: نمی دانی ــار می کن ــاره و اظه اش
ــت،  ــه اس ــور خارج ــار وزارت ام ــون در اختی ــاختمان اکن ــن س ــه ای ــاد ک افت
ــه وزارت  ــاختمان ب ــد س ــان ده ــه نش ــم ک ــار نداری ــندی در اختی ــچ س هی
ــد.وی امــا نخســتین  ــا آن را واگــذار کرده ان امــور خارجــه فروختــه شــده ی
ــه هفتــم  ــه وزارت نفــت را ب ــدن ایــن ســاختمان ب ــرای بازگردان اقدامــات ب
خردادمــاه ســال ۱۳۹۳ مربــوط می دانــد؛ زمانــی کــه مذاکــرات بازگردانــدن 
ســاختمان شــماره ۳ وزارت امورخارجــه بــه وزارت نفــت کــه نخســت متعلــق 
ــار  ــوان »ســازمان پخــش« در اختی ــا عن ــوده و ب ــی نفــت ب ــه شــرکت مل ب

ایــن شــرکت قــرار داشــته اســت، انجــام شــد.

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
تمـام  »از  هرمـزگان گفـت:  صنایع دسـتی 
ظرفیت هـا بـرای ثبـت بندرعبـاس به عنوان 
آیین هـای  و  صنایع دسـتی  خـالق  شـهر 
سـنتی اسـتفاده کردیـم و بـا ثبـت آن قصـد داریـم فضایـی ایجـاد کنیـم 
تـا ایـن شـهر بـه سـمت و سـوی صنایع دسـتی و آیین هـای سـنتی سـوق 
اداره کل  عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه  آریـا  میـراث  داده شـود.«به گـزارش 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان هرمـزگان، رضـا برومنـد 
در ارتبـاط بـا ثبـت شـهر بندرعبـاس از طرف یونسـکو به عنوان شـهر خالق در 
حـوزه صنایع دسـتی و آیین هـای سـنتی گفـت: »در نخسـتین جلسـه ثبـت 
شـهر خـالق کـه بـا حضـور نماینـدگان یونسـکو و وزارت کشـور بـه میزبانـی 
گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره کل  شـد،  برگـزار  بندرعبـاس  شـهرداری 
قـرار  اختیـار  در  بـرای  را  آمادگـی خـود  اسـتان هرمـزگان  و صنایع دسـتی 
دادن تمـام ظرفیت هـای حوزه هـای میراث فرهنگـی و صنایع دسـتی اعـالم 
کرد.«مدیـرکل میراث فرهنگـی هرمـزگان بـا اشـاره به اینکه شـبکه شـهرهای 

خـالق یونسـکو، هفـت حـوزه خـالق صنایع دسـتی، هنرهـای بـوم ، هنرهـای 
رسـانه ای، فیلـم، طراحـی، خوراک شناسـی، ادبیـات و موسـیقی را پوشـش 
می دهـد، اظهـار کـرد: »بـا توجـه بـه ظرفیت هـای صنایع دسـتی و آیین هـای 
سـنتی کـه در بندرعبـاس وجـود دارد این شـهر به عنوان شـهر خـالق انتخاب 
شـده اسـت.«برومند تصریـح کـرد: »در ایـن راسـتا تعامـالت و اقدامـات 
نویـن شـهرداری  بـا شـهرداری و مرکـز خالقیـت و فناوری هـای  بسـیاری 
بندرعبـاس انجـام شـد کـه مـی تـوان بـه برگـزاری و ایجـاد نمایشـگاه ها، 
بازارچه هـای صنایع دسـتی، حضـور صنعتگـران در نمایشـگاه های مختلـف، 
هماهنگـی  بـا  آن  فـروش  و  صنایع دسـتی  شـب های  پنجشـنبه  برگـزاری 
شـهرداری در خیابان هـای بندرعبـاس اشـاره کرد کـه تمامی این مـوارد زمینه 
را بـرای ثبـت بندرعبـاس فراهـم کرد.«مدیـر کل میراث فرهنگـی هرمـزگان 
ضمـن تشـکر از شـهرداری و مرکـز خالقیـت و فناوری هـای نویـن شـهرداری 
بندرعبـاس افـزود: »امیدواریـم بـا توجـه بـه ایـن رخـداد مهـم، زمینه هـای 
تعامـل بیشـتر شـود و بتوانیـم در بحـث صنایع دسـتی در شـهر بندرعبـاس 

گام هـای مهمـی را برداریـم.«

 پیام
 میراث

هیئتی ۱۹ نفره از ایران به عنوان رکوردار شهرهای جهانی صنایع دستی، شب گذشته برای حضور در اولین همایش بین المللی 
شهرداران شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی به کشور چین سفر کردند.

رنا
 ای

س:
عک

آییـن گرامیداشـت روز جهانـی میراث دیداری و شـنیداری 
بـه همت سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملی ایـران برگزار می 
شـود.به گـزارش روابـط عمومی سـازمان اسـناد و کتابخانه 
ملـی ایـران، آییـن گرامیداشـت روز جهانی میـراث دیداری 
و شـنیداری بـا تأکیـد بـر شعاریونسـکو مبنـی بر»پیونـد با 
گذشـته از طریـق صداهـا و تصاویـر« بـه همـت سـازمان 
اسـناد و کتابخانـه ملـی ایـران برگزار می شـود.این مراسـم 
بـا حضـور اشـرف بروجـردی، رییـس کمیتـه ملـی حافظـه 
وزیـر  مونسـان،  اصغـر  ایران،علـی  در  یونسـکو  جهانـی 
میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری، رمضانعلی 
موسـوی مقـدم، قائـم مقام سـازمان صـدا و سـیما و آقای 
اسوتکوفسـکی، رییـس دفتـر منطقـه ای یونسـکو برگـزار 
مـی شـود.همچنین در ایـن آییـن شـاهد حضـور برخـی از 
اعضـای شـورای اسـالمی شـهر تهـران، مدیـران فرهنگـی 
سـازمان هـا و مراکـز مرتبط، اصحاب هنر و رسـانه، اسـاتید 
ارتباطـات و نیـز پژوهشـگران و عالقمنـدان میـراث دیداری 
شـنیداری هسـتیم.قرائت پیـام دبیـرکل یونسـکو و پخش 
از  ایـران  رادیـو  تریـن صداهـای ضبـط شـده در  قدیمـی 
ایـن  ابتـدای  بینـی شـده در  برنامـه هـای پیـش  جملـه 

اسـت. آیین 
در ادامـه بـا توجـه به میـراث موسـیقایی غنی اقـوام ایرانی 
و بازنمایـی عناصـر فرهنگـی اقـوام در قالـب موسـیقی و 
بـه  شـریفیان  محسـن  رهبـری  بـه  لیـان  صـوت، گـروه 
خواهـد  جنـوب  محلـی  موسـیقی  از  قطعاتـی  اجـرای 
مرحـوم  نت نوشـته های  از  قطعاتـی  همچنیـن  پرداخـت 

همایـون خـرم توسـط شـاگرد او نواختـه  مـی شـود.
افتتـاح نمایشـگاه عکـس هـای تاکنـون منتشـر نشـده از 
و کتابخانـه  اسـناد  آلبـوم خانـه کاخ گلسـتان و سـازمان 
ملـی، از بخـش هـای مهـم آییـن گرامیداشـت روز جهانـی 
میراث دیداری و شـنیداری اسـت.رونمایی از کتاب آرشـیو 
دیـداری، شـنیداری؛ فلسـفه و اصـول )نوشـته ری ادمونـد 
سـون(که در کمیتـه ملـی حافظـه جهانـی ترجمـه شـده 

اسـت از دیگـر برنامـه هـای ایـن آییـن خواهـد بـود. 

سوژه برگزاری آیین روز 
جهانی میراث 

دیداری و شنیداری

افتتاح 750 پروژه گردشگری تا پایان دولت دوازدهم

مونسان: هم اکنون 2700 پروژه در دست اجرا داریم

ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــر می وزی
»درحالی کــه  دســتی گفــت:  صنایــع 
تهدیدکننــده  مؤلفه هــای  همــه 
بازهــم  داریــم،  یکجــا  را  گردشــگری 
ــال  ــتیم. س ــد داش ــت رش ــن صنع در ای
نفــر  800هــزار  و  ۷میلیــون  گذشــته 
و طــی  وارد کشــور شــدند  گردشــگر 
حــدود  نیــز  امســال  ماهــه  شــش 
5میلیــون نفــر کــه بــا 26درصــد رشــد در 
ــم  ــم؛ امیدواری ــه رو بودی ــه روب ایــن زمین
تــا پایــان ســال بــه رقــم 10میلیــون 
ــم.« ــدا کنی ــت پی ــگر ورودی دس گردش

به گــزارش خبرنــگار میــراث آریــا، دکتــر 
به همــراه  کــه  مونســان  علی اصغــر 
جمعــی از معاونــان و مدیــران وزارت 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی صبــح امــروز یکشــنبه 12 
آبــان بــا اعضــای فراکســیون مســتقلین 
والیــی مجلــس شــورای اســالمی دیــدار 
مســتقیم  درآمدزایــی  میــزان  کــرد، 
از محــل ورود گردشــگران را در ســال 
ــون دالر و  ــارد و 800میلی گذشــته 11میلی
به صــورت غیــر مســتقیم چیــزی بیــش 
از ســه برابر ایــن عــدد اعــالم کــرد و 
گردشــگری  توســعه  »ســند  گفــت: 
فرعــی  بــه کمیســیون های  و  آمــاده 
ارائــه شــده و بــه زودی پــس از بررســی 

در کمیســیون اصلــی در دولــت بــه ســند 
ــالغ خواهــد شــد.« ــل و اب رســمی تبدی

و  میراث فرهنگــی، گردشــگری  وزیــر 
ــه  ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــتی ب صنایع دس
از لوگــو و شــعار محــوری گردشــگری 
در قالــب برنــد ملــی گردشــگری در 
ــد  ــی خواه ــر رونمای ــارک فج ــه مب ده
شــد، دربــاره پروژه هــای ایــن حــوزه 
گفــت: »هــم اکنــون 2700 پــروژه در 
ــروژه آن  ــه 405 پ ــم ک دســت اجــرا داری
ــل آن 4 و  ــل و 154 هت ــه هت ــوط ب مرب
ــان  ــا پای ــه ت ــود ک ــد ب ــتاره خواه 5 س
دولــت دوازدهــم 750 پــروژه را کــه 236 
پــروژه آن هتلــی اســت بــه بهره بــرداری 

می رســانیم.«

او بــا یــادآوری درآمدزایــی بیــش از 
در  ســال گذشــته  دالری  600میلیــون 
ــظ و  ــاره حف ــع دســتی، درب حــوزه صنای
مرمــت آثــار تاریخــی گفــت: »بــا توجــه 
بــه مضیقــه بودجــه ای در تالشــیم تــا از 
ــا  ــم و ب ــی کمــک بگیری ــارات بیرون اعتب
واگــذاری پروژه هــای امــکان واگــذاری، 
و  مــردم  گــذاری  ســرمایه  زمینــه 
درآمدزایــی و اشــتغال را فراهــم کنیــم.«

ایــن وزیــر کابینــه دولــت دوازدهــم 
خاطرنشــان کــرد: »در دو ســال گذشــته 
و  کردیــم  تمرکــز  بوم گردی هــا  روی 
بوتیک هتل هــا  روی  هــم  تازگــی  بــه 
ــای  ــت خانه ه ــا مرم ــا ب ــم ت کار می کنی
طبــق  مــردم  دســت  بــه  تاریخــی 
اســتانداردهای هتــل های 4 و 5 ســتاره، 
بخشــی از کمبــود فضاهــای اقامتــی 
جبــران شــود و از ایــن مســیر هــم 
کســب و کارهــای خوبــی شــکل بگیــرد 
ــن  ــه در ای ــود ک ــتغال زایی ش ــم اش و ه
ــتان از  ــد اس ــون در چن ــم اکن ــوزه ه ح
راه  تهــران چنیــن هتل هایــی  جملــه 
اشــغال  انــدازی شــده کــه ضریــب 

ــت.« ــته اس ــز داش ــی نی خوب
ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــر می وزی
از  دیگــری  بخــش  در  صنایع دســتی 
وزارتخانــه ای  »در  گفــت:  ســخنانش 
هســتیم کــه  خدمــت  بــه  مشــغول 
ــش  ــون از بی ــادی دارد. تاکن ــتره زی گس
ــرده ام.  ــد ک ــتا بازدی ــهر و روس از 260 ش
ــدازی بازارچه هــای دائمــی  ــی راه ان در پ
در همــه اســتان ها هســتیم امــا بودجــه 
ــن کار شــده اســت و از  ــع ای ــدک مان ان
ــا  ــران م ــدان و صنعتگ ــه هنرمن ــا ک آنج
عمدتــا در فضــای مجــازی بازاریابــی 

انجــام می دهنــد  و فــروش خــود را 
ــای  ــگ در فض ــعه مارکتین ــی توس در پ

ــتیم.« ــازی هس مج
از  گزارشــی  ارائــه  بــا  همچنیــن  او 
ســفر اخیــر خــود بــه عمــان گفــت: 
از  نفــره   60 هیئتــی  ســفر  ایــن  »در 
هزینــه  بــا  کــه  خصوصــی  بخــش 
ــا برپایــی  شــخصی حضــور داشــتند و ب
و  صنایع دســتی  نمایشــگاه های 
بــه  ایــران  گردشــگری  جاذبه هــای 

پرداختنــد.« کشــورمان  معرفــی 
وزیــر  مونســان  اصغــر  علــی  دکتــر 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
ــرای  ــد ب ــدور روادی ــزود: »ص ــتی اف دس
ــرد 80  ــر ف ــرای ه ــیه ب ــه روس ــفر ب س
ــو  ــا لغ ــه ب ــه دارد ک ــورو هزین ــا 120 ی ت
روادیــد و تشــکیل صندوقــی بخشــی از 
ــه هــای  ــغ جاذب ــغ صــرف تبلی ــن مبل ای

ــود.« ــی ش ــران م ــگری ای گردش
فرهنگــی، گردشــگری  میــراث  وزیــر 
کــرد:  بیــان  دســتی  صنایــع  و 
»ظرفیت هــای بــزرگ اشــتغال زایــی 
فرهنگــی،  میــراث  هــای  حــوزه  در 
گردشــگری و صنایــع دســتی داریــم 
ــی  ــک م ــدار کم ــتغال پای ــه اش ــه ب ک
مشــکالت  برخــی  دربــاره  او  کنــد.« 
ــرای  ــی ب ــای جهان ــوزه ثبت ه ــه در ح ک
مــردم بــه وجــود می آیــد تصریــح کــرد: 
»بــر اســاس اســتانداردهای جهانــی بــا 
ــی،  ــن تاریخ ــی اماک ــای جهان ــت ه ثب
تعریــف  اســتانداردی  حریم هــای 
اســاس  همیــن  بــر  کــه  می شــود 
بــرای افــرادی کــه ملکشــان در ایــن 
ــی از  ــت های ــرار دارد محدودی ــم ق حرائ
جملــه در زمینــه ســاخت و ســاز ایجــاد 

می شــود.«

مدیـرکل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی اسـتان  قـم از دسـتگیری پنـج حفـار 

غیرمجـاز آثـار تاریخـی در شـهر قم خبـر داد.
حمیـد یزدانـی امـروز با اعـالم این خبـر گفت: 
پیـرو گزارشـات مردمـی مبنـی بر حفـاری غیر 
مجـاز بـه  قصـد کشـف اشـیاء تاریخـی در یک 
خانـه قدیمـی در شـهر قـم، عملیات بـه صورت 
میـراث  حفاظـت  یـگان  کار  دسـتور  در  ویـژه 

فرهنگـی اسـتان قـم قـرار گرفت.
یزدانـی افـزود: نیروهای یـگان حفاظت میراث 
فرهنگی طـی یک همکاری مشـترک با عوامل 
کالنتـری ۱۱ و بـا هماهنگـی مقامـات قضایی و 
بـا رعایت موازیـن قانونی به ایـن منزل قدیمی 

ورود پیـدا کردند.

وی گفـت: طـی عملیات صـورت گرفتـه در این 
خانـه قدیمـی یـک مـورد حفـاری بـه عمـق 
حـدود هشـت متـر صـورت گرفتـه بـود کـه ۵ 
نفر دسـتگیر و بـه همـراه آالت و ادوات حفاری 
شـامل بیـل و کلنـگ و همچنین یک دسـتگاه 
موتـور بـرق، یـک نردبـان، یک عـدد هواکش و 
یـک دسـتگاه باالبر جهت سـیر مراحـل قانونی 
ثبـت و ضبـط شـد.مدیرکل میـراث فرهنگـی 
اسـتان قـم به اشـاره بـه اینکـه حفـاری مذکور 
در خیابـان ارم اتفـاق افتـاده اسـت، ادامـه داد: 
خیایـان ارم جـزء بافـت تاریخـی و قدیمی قم 
محسـوب می شـود و آسـتان مقـدس حضرت 
فاطمـه معصومـه)س( و مجموعـه بـازار و گذر 
شـده  واقـع  خیابـان  ایـن  در  خـان  تاریخـی 

اسـت.مدیرکل میـراث فرهنگـی قـم تصریـح 
غیرمجـاز  حفـاری  و  کاوش  هرگونـه  کـرد: 
بـرای دسـتیابی بـه اشـیاء تاریخـی برابـر ماده 
۵۶۲ قانـون مجـازات اسـالمی ممنـوع بـوده و 
مرتکـب بـه حبـس و ضبـط اشـیاء مکشـوفه 
محکـوم می شـود.به گـزارش روابـط عمومـی 
اداره کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی اسـتان قـم، یزدانـی در پایـان از مـردم 
قـم خواسـت تـا بـرای حفـظ میـراث فرهنگی 
اسـتان، گـزارش اقدام های مشـکوک در اطراف 
محوطه هـای تاریخـی و تپه هـای باسـتانی را 
بـه فرماندهـی یـگان حفاظت میـراث فرهنگی 
قـم به شـماره های ۳۷۷۴۰۴۹۲ و ۳۷۷۳۸۱۹۹ 
اعـالم کننـد یـا از طریـق سـامانه جامـع ارتباط 
تلفنـی ۰۹۶۶۲ یـگان حفاظـت وزارت میـراث 
یـگان  نیروهـای  تـا  دهنـد  اطـالع  فرهنگـی 
مانـع  و  پیـدا کننـد  حضـور  وقـت  اسـرع  در 

حفاری هـای غیرمجـاز شـوند.

دستگیری حفاران غیر مجاز در قم

کشف شواهدی از دوران 
پارینه سنگی در ایالم

سرپرسـت ایرانـی هیـات کاوش غـار مرگرگـه الن از توابـع اسـتان ایـالم گفـت: 
بازنگـری الیه نـگاری ایـن غـار کـه توسـط هیـات مشـترک ایـران و دانمـارک 
صـورت گرفـت نشـان داد کـه این غـار حـاوی شـواهدی از دوران پارینه سـنگی 
میانـی، جدیـد و فراپارینه سـنگی اسـت.حجت دارابـی با اعالم ایـن خبر گفت: 
غـار مرگرگـه الن کـه در دره هلیـالن از توابع اسـتان ایالم قرار دارد، ابتدا در سـال 
۱۳۵۳ شمسـی توسـط پدر مورتنسـن، باستان شـناس مشـهور دانمارکی، مورد 
شناسـایی و کاوش قـرار گرفـت کـه طـی آن شـواهدی از دوران پارینـه سـنگی 
جدیـد و فراپارینـه سـنگی به دسـت آمـد. اما از ماهیـت توالی اسـتقراری و نیز 
سـیر تطـور مصنوعـات سـنگی آن اطالعـات بسـیار ناچیزی در دسـت بـود.وی 
تصریـح کـرد: همچنیـن هیچگونـه تاریخ گـذاری کربـن ۱۴ از این غار، بـه مانند 
دیگـر محوطـه هـای دوره فراپارینـه سـنگی در زاگـرس مرکـزی، پیـش از ایـن 
در دسـترس نبود.دارابـی گفـت: بـه همیـن منظـور و با هـدف بازنگری شـواهد 
باسـتان شناسـی موجود در این غار، یک هیئت مشـترک باسـتان شناسـی از 
دانشـگاه هـای کپنهـاگ دانمـارک و رازی کرمانشـاه با مجوز پژوهشـگاه میراث 
فرهنگـی و گردشـگری و همـکاری اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 

گردشـگری اسـتان ایـالم اقـدام بـه کاوش در این محوطـه کرد.

ته
نک

مونسـان ادامـه داد: »بـرای رفـع ایـن مشـکل یکـی از 
راه حل هـا مـی توانـد تملـک یـا پرداخـت هزینـه باشـد 
امـا بـه دلیـل اینکـه از نظر بودجـه ای در مضیقه هسـتیم 
امکان پذیـر نیسـت امـا از آنجا که بودجه امسـال دوسـاله 
دیـده می شـود، امیدواریـم بـا نظـر نماینـدگان محتـرم 
ردیـف بودجـه ای بـرای ایـن حـوزه هـم در نظـر گرفته تا 

رضایـت بیشـتر مـردم حاصل شـود.«
او بـا اشـاره بـه این کـه معرفـی آثـار تاریخـی را در همـه 
شـهرها داریـم، افـزود: »بـا توجه بـه اینکه مـدام در حال 
ثبـت آثـار تاریخی در فهرسـت ملی و جهانی هسـتیم باید 
بـه طـور مرتـب ایـن معرفـی را بروزرسـانی کنیـم. غـرب 
کشـور را در یـک سـال و نیـم گذشـته معرفـی کردیـم. به 
تازگـی سـاری و اردبیـل بـه عنـوان پایتخـت گردشـگری 
میـالدی   2023 و   2022 سـال های  در  اکـو  کشـورهای 
معرفـی شـدند بنابرایـن معرفـی همـه نقـاط کشـور را در 

حـال اجـرا داریم.«   

میراثمیراث

ثبت 12 اثر در فهرست آثار ملیزمینه صادرات نمد فراهم می شود
میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
گردشـــگری و صنایع دســـتی 
بختیـــاری  و  چهارمحـــال 
»زمینـــه صـــادرات  گفـــت: 
ـــود.« ـــم می ش ـــتان فراه ـــن اس ـــدی در ای ـــدات نم تولی

ـــی  ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــا ب ـــراث آری ـــزارش می ـــه گ ب
اداره کل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی 
چهارمحـــال و بختیـــاری، مهـــرداد جـــوادی، مدیـــرکل 
صنایع دســـتی  و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی، 
چهارمحـــال و بختیـــاری روز دوشـــنبه 13 آبـــان مـــاه 
ـــد نمـــد در بروجـــن  ـــد از کارگاه تولی 98 در حاشـــیه بازدی
ـــد  ـــرد: »نم ـــد ک ـــاری تأکی ـــال و بختی ـــع چهارمح از تواب

ــتی در  ــوالت صنایع دسـ ــن محصـ ــی از قدیمی تریـ یکـ
اســـتان و شهرســـتان بروجـــن اســـت.«

ـــری  ـــوآوری در کارب ـــا ن ـــور ب ـــن منظ ـــه همی ـــزود: »ب او اف
ـــادرات  ـــش ص ـــه افزای ـــوان زمین ـــدی می ت ـــدات نم تولی

ـــرد.« ـــم ک ـــور را فراه ـــارج از کش ـــه خ ـــول ب ـــن محص ای
جـــوادی تصریـــح کـــرد: »اینـــک 500 فعـــال در حـــوزه 
ــن در  ــهرکرد و بروجـ ــهرهای شـ ــدی شـ ــدات نمـ تولیـ
چهارمحـــال و بختیـــاری فعالیـــت دارنـــد.« او افـــزود: 
ـــده  ـــی ش ـــد معرف ـــی نم ـــهر مل ـــوان ش ـــهرکرد به عن »ش
و پیگیری هـــا بـــرای تبدیـــل مرکـــز چهارمحـــال و 
بختیـــاری بـــه شـــهر جهانـــی نمـــد در دســـت اقـــدام 

اســـت.«

میراث فرهنگـــی  معـــاون 
اثـــر   12 ثبـــت  از  کشـــور 
فرهنگـــی  و  تاریخـــی 
و  گلســـتان  اســـتان های 

داد. خبـــر  ملـــی  آثـــار  فهرســـت  در  قزویـــن 
محمدحســـن طالبیـــان معـــاون میـــراث فرهنگـــی 
کشـــور در گفت وگـــو  بـــا خبرنـــگار میراث آریـــا گفـــت: 
»در جلســـه شـــورای ملـــی ثبـــت آثـــار تاریخـــی 
فرهنگـــی غیـــر منقـــول کـــه صبـــح امـــروز یکشـــنبه 
12 آبـــان در محـــل ایـــن وزارتخانـــه برگـــزار شـــد، 
پـــس از بررســـی پرونده هـــای پیشـــنهادی 15 اثـــر از 
اســـتان گلســـتان و 9 اثـــر از اســـتان قزویـــن، شـــش 

اثـــر تاریخـــی و فرهنگـــی از اســـتان گلســـتان شـــامل 
ــه داز،  ــره تپـ ــر، قـ ــه آق زبیـ ــون، تپـ ــازار دویـ ــه بـ تپـ
خانـــه شـــعرباف، بـــاغ و کوشـــک مینودشـــت و تـــاالر 
فخرالدیـــن اســـعد گرگانـــی و شـــش اثـــر تاریخـــی و 
ـــم،  ـــقاخانه حکی ـــامل س ـــن ش ـــتان قزوی ـــی از اس فرهنگ
ـــام  ـــید، حم ـــرای خورش ـــی، کاروانس ـــجد بالغ ـــردر مس س
ــا و خانـــه رزاقـــی راد  مقـــدم، خانـــه کربالیـــی ولی هـ
ـــخیص  ـــی تش ـــار مل ـــت آث ـــت در فهرس ـــد ارزش ثب واج

داده شـــد.«
ــر  ــد وزیـ ــار پـــس از تأییـ ــزود: »ثبـــت ایـــن آثـ او افـ
ــه  ــتی بـ ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ میـ

اســـتانداران ابـــالغ می شـــود.«
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زمیـن خـواری ایـن واژه عامیانـه پرکاربـرد همـان دخـل 
و تصـرف بـه منابـع طبیعـی کشـور اسـت کـه چنـد سـالی 
اسـت زیـاد بـه گوش می رسـد، شـاید آمـار ۳۰ هـزار پرونده 
در ۲ سـال اخیـر حاکـی از آن اسـت کـه کشـور پهنـاور مـا 
نیـز نمی توانـد بـه نیـاز زمین خـواران پاسـخ دهـد و نیازمند 
کشـوری با وسـعت بیشـتر برای تخریب هسـتیم. افزایش 
زمین هـای  بـه  نیـاز  آن  نتیجـه  در  و  روزافـزون جمعیـت 
زمین هـا،  شـدن  بیشـتر، گـران  مسـکونی  و  کشـاورزی 
و  پیشـگیرانه  اقدامـات  در  سـودجویانه، ضعـف  تفکـرات 
برخـورد نکـردن قاطـع و قانونـی باعـث می شـود کـه برخی 
در فکـر تصـرف زمین هایـی باشـند که تحـت مالکیت منابع 
طبیعـی هسـتند. بـا عبـور از مناطـق مختلـف اسـتان ها و 
حتـی صعـب العبورتریـن مکان هـا می تـوان رد و نشـانی از 
سـاخت و سـازهای غیرمجـاز، ویالسـازی و تغییـر کاربـری 
منابـع ملـی و طبیعـی در مـزارع و باغـات بزرگ را بـه نظاره 
نشسـت. در واقـع بکرتریـن نواحـی سـاحلی، جنگلـی و 
کوهسـتانی اسـتان های کشـور از زیرتیغ سـاخت و سازهای 
غیرمجاز و طمع سـودجویان جان سـالم به در نبرده اسـت.
آمارهای غیررسـمی نصف شـدن جنگل های شـمال، از بین 
رفتن سـطح وسـیعی از اراضی قابل کشـت، مزارع و دسـت 
انـدازی بـه مراتـع و جنگل هـا، گـواه آن اسـت کـه منابـع 
طبیعـی کشـور در خطـر اسـت و اراضـی مختلـف در گوشـه 

گوشـه کشـور در حـال تمام شـدن هسـتند.
زمین هایـی کـه هنـوز بـدون دخالـت انسـان فـرم ابتدایی و 
طبیعـی خـود را حفـظ کرده انـد، در شـمار زمین هـای ملـی 
قـرار می گیرنـد اما بـه محض آنکـه روی زمینی فعالیت های 
کشـاورزی و غیـره صـورت گرفتـه باشـد، بـه آن زمیـن در 
همچنیـن  می شـود.  احیـاء شـده گفتـه  زمیـن  اصطـالح 
طبـق مصوبـه  سـال ۱۳۴۱ )قانـون ملـی شـدن جنگل هـای 
کشـور(، سـابقه  احیای زمین مالک تشـخیص است و سند 
مالکیـت بـدون احیـاء فاقـد اعتبار خواهـد بود، بـه این معنا 
کـه اگر پیـش از تاریـخ تصویب قانون ملی شـدن جنگل ها، 
زمینـی احیاء شـده باشـد در شـمار اراضی ملی قـرار نخواهد 
گرفت.زمانـی کـه زمینی پس از تشـخیص و طـی مراحل در 

شـمار اراضـی ملـی قرار گیـرد، ایـن انتقاد طبق قانـون آگهی 
خواهـد شـد و مـدت زمانی بـه عنـوان مهلت اعتـراض برای 
شـخص ثالـث در نظر گرفته می شـود.اراضی ملـی که بیرون 
از محـدوده شـهری قـرار گرفته باشـد، متعلق بـه اداره منابع 
طبیعـی و آن هایـی کـه داخـل محـدوده شـهری واقع شـده 

اند، به سـازمان مسـکن و شهرسـازی وابسـته اسـت.

تشخیص ملی بودن اراضی
تشـخیص ملـی بـودن اراضـی تنهـا بـه وسـیله  کمیسـیون 

مـاده ۵۶ منابـع طبیعـی امـکان پذیـر اسـت، در صورتـی که 
زمینـی طبـق ایـن مـاده کمیسـیون در شـمار اراضـی ملـی 
دانسـته شـود، آن ملـک یا زمیـن از اختیار فرد خارج شـده 
و جـزء امـالک دولتـی قرار می گیـرد. برای اعتـراض به این 
رای می بایسـت بـه کمیسـیون مـاده واحده مسـتقر در اداره 
منابـع طبیعـی رجـوع کـرد و در صورتـی کـه در ایـن مرحلـه 
اختـالف حـل نشـود، دادگسـتری به عنـوان محـل اختالف 
بود.کارشناسـان  اصلـح خواهـد  و  نهایـی شـناخته شـده 
رسـمی دادگسـتری صالحیـت تشـخیص زمین هـای ملی 
شـاخصه هایی  امـا  دارنـد،  شـده  احیـاء  زمین هـای  از  را 

وجـود دارد کـه بـا اتـکاء بـر آن هـا می تـوان بـه تشـخیص 
میـان ایـن دو پرداخت.دسـتگاه قضا، سـازمان امـور اراضی، 
سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری، جهـاد کشـاورزی، 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت و دیگـر دسـتگاه هـای 
مرتبـط همـواره اقداماتـی بـرای مبـارزه بـا زمیـن خـواری و 
آزادسـازی اراضـی ملـی و طبیعـی در دسـتور کار دارنـد و 
بـا راه انـدازی واحدهـای گشـت مختلـف سـعی مـی کنند 
مانـع تخریـب سـرمایه های ملی شـوند امـا زمین خـواران 

همچنـان فعالند.

کاداستر اراضی در مقابل زمین خواری
از  کاداسـتر  نشـدن  اجریـی  کـه  معتقدنـد  کارشناسـان 
عمده تریـن دالیـل زمیـن خواری در کشـور اسـت. کاداسـتر 
به سـرمایه گذاری و تکنولوژی مناسـبی نیاز دارد. در سـطح 
تهـران شـاید ۴۰ هـزار هکتـار در برنامـه طـرح کاداسـتر قرار 
گرفتـه باشـد و در هـر اسـتانی ۲۵ هـزار هکتـار توزیـع مـی 
شـود، بـر اسـاس کاداسـتر مالک و انـدازه زمین مشـخص 
نقشـه  حدنـگاری  و  محدوده بنـدی  یـا  می شود.کاداسـتر 
ای اسـت کـه مرزهـا و مالکیـت قطعـات زمیـن را نشـان 

اراضیملیایرانآبمیروند
مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل ها: در 2.5 سال گذشته حدود 30 هزار پرونده 

تصرف اراضی ملی به دادگاه ارسال شده است

تشـخیص ملی بودن اراضی تنها به وسـیله  کمیسـیون مـاده 56 منابع طبیعی امـکان پذیر اسـت، در صورتی که زمینی 
طبـق ایـن مـاده کمیسـیون در شـمار اراضـی ملی دانسـته شـود، آن ملک یـا زمیـن از اختیار فـرد خارج شـده و جزء 
امـالک دولتـی قـرار می گیـرد. بـرای اعتراض بـه این رای می بایسـت به کمیسـیون ماده واحـده مسـتقر در اداره منابع 
طبیعـی رجـوع کـرد و در صورتـی کـه در ایـن مرحله اختـالف حل نشـود، دادگسـتری به عنـوان محل اختـالف نهایی 
شـناخته شـده و اصلح خواهد بود.کارشناسـان رسـمی دادگسـتری صالحیت تشـخیص زمین های ملی را از زمین های 
احیـاء شـده دارنـد، امـا شـاخصه هایی وجـود دارد که بـا اتکاء بـر آن ها می توان به تشـخیص میـان ایـن دو پرداخت.
دسـتگاه قضا، سـازمان امـور اراضی، سـازمان جنگل ها، مراتـع و آبخیزداری، جهاد کشـاورزی، سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت و دیگـر دسـتگاه هـای مرتبط همـواره اقداماتی برای مبـارزه با زمین خواری و آزادسـازی اراضـی ملی و طبیعی 

در دسـتور کار دارند.

رضـا افالطونـی مدیـر کل دفتـر امـور حقوقـی سـازمان 
جنـگل هـا بـا بیـان اینکـه زمیـن خـواری اصطالحـی 
عامیانـه اسـت کـه بین رسـانه ها وجـود دارد گفـت: در 
2.5 سـال گذشـته حـدود 30 هزار پرونده تصـرف اراضی 
ملی از سـوی سـازمان جنگل هـا، مراتع و آبخیـزداری به 
دادگاه ارسـال شـده کـه 25 درصـد ایـن پرونده هـا بـر 
علیـه سـازمان و 75 درصـد به نفـع سـازمان رای صادر 

است. شـده 

در  آذربایجان شــرقی  وحــش  حیــات 
ــام ظهــور  ــه ن ــا معضلــی ب ســال های اخیــر ب
ــل  ــد حاص ــوری جدی ــه جان ــرگاس«، گون »گ
از اختــالط ســگ و گــرگ، مواجــه بــوده 
کــه عــالوه بــر بــه خطــر انداختــن جــان 
ــز  ــی نی ــه ارزش ژنتیک ــچ گون ــان ها، هی انس
ــرگاس«  ــور »گ ــا، حض ــزارش ایرن ــه گ ندارد.ب
در طبیعــت آذربایجــان شــرقی عــالوه بــر 
اینکــه موجــی از نگرانــی را در بیــن مــردم 
ایجــاد کــرده اســت، دغدغــه فعــاالن محیــط 
زیســت و عالقــه منــدان بــه ایــن حــوزه نیــز 
ــه  ــان ایــن گون ــرا آن محســوب مــی شــود، زی
نوظهــور جانــوری را وصلــه ای ناجــور بــر پیکــر 
طبیعــت ارزیابــی مــی کننــد. گفتــه مــی شــود 
دلیــل اصلــی ظهــور ایــن گونــه جدیــد جانوری 
مهاجــم کــه هوش و ذکاوت ســگ و نترســی و 
شــجاعت گــرگ را دارد، بــی مباالتــی چوبانــان 
ــا  ــه در مقاربــت دادن ســگ هــای مــاده ب گل
ــح از  ــک تفری ــوان ی ــه عن ــر ب ــای ن ــرگ ه گ
یــک ســو و رهاشــدگی و افزایــش شــمار 
ســگ هــای ولگــرد مــاده در مناطــق پیرامونی 
ــت از  ــوای حمای ــت ل ــت تح ــهرها و طبیع ش
حیوانــات و آمیــزش آنهــا بــا گــرگ هــای نــر 
از ســوی دیگــر اســت. حضــور »گــرگاس« در 
ــال  ــک س ــرقی در ی ــان ش ــت آذربایج طبیع
گذشــته مخاطــرات جــدی بــه همــراه داشــته 
اســت، بــه گونــه ای کــه ایــن گونــه جانــوری 
ــهر  ــتاهای ش ــا در روس ــور تنه ــم نوظه مهاج
تســوج در ۹۰ کیلومتــری غــرب تبریــز  هشــت 
نفــر را مجــروح و روانــه بیمارســتان کــرد. 
ــت  ــط زیس ــرگاس در محی ــور گ ــد حض تهدی
آذربایجــان شــرقی و نگرانــی از افزایــش 
محیــط  اداره کل  نهایــت  در  آنهــا،  تعــداد 
زیســت آذربایجــان شــرقی را ناگزیــر از صــدور 
مجــوز معــدوم ســازی آن کــرد و شــکارچیان 
شــهر تســوج  بــه صــورت قانونــی پنــج قــالده 
گــرگاس مشــاهده شــده در کوهســتان هــای 
ایــن محــل را مخــل امنیــت مــردم بودنــد، از 
ــه گســتردگی  ــه ب ــا توج ــا ب ــای درآوردند.ام پ
ــان  ــرگاس در آذربایج ــری گ محــدوده دربرگی
شــرقی، بــه نظــر مــی رســد رفــع خطــر ایــن 
گونــه جانــوری نوظهــور نیازمنــد اقــدام هــای 
هــای  و گام  اســت  و کارشناســی  جــدی 
ــن خصــوص در حــد مســکن  ــی در ای مقطع

ــت. ــو نیس ــوده و جوابگ ب

ان
نام گذاری ایرانی توفان های شمال اقیانوس هند توف

بلوچســتان  و  سیســتان  هواشناســی  مدیــرکل 
ــه  ــران در کمیت ــت هواشناســی ای ــا عضوی ــت: ب گف
ــرای  ــد، ب ــوس هن ــان کشــورهای حاشــیه اقیان توف
حــاره ای  توفان هــای  اســامی  بــار  نخســتین 
ــدری  ــن حی ــود می گیرد.محس ــه خ ــی ب ــای ایران نام ه

ــا اظهــار داشــت: ایــن کمیتــه در  ــگار ایرن ــا خبرن گفــت و گــو ب
کــه وظیفــه پیــش بینــی، پایــش و نام گــذاری توفان هــای 
ــال  ــور فع ــبب حض ــده دارد، س ــد را برعه ــوس هن ــاره ای اقیان ح
هواشناســی ایــران در عرصــه بیــن المللــی مــی شــود.وی افــزود: 
ایــن عضویــت در پــی تأثیــر مســتقیم توفان هــای حــاره ای 
شــمال اقیانــوس هنــد بــر نواحــی جنــوب ایــران و ســابقه برخورد 
ــه ســواحل کشــور صــورت گرفتــه اســت.وی ادامــه داد:  آن هــا ب
ــورهای  ــان کش ــه توف ــران در کمیت ــور ای ــت حض ــتین مزی نخس
ــش  ــی در پی ــن الملل ــای نقــش بی ــد ایف ــوس هن حاشــیه اقیان
بینــی و رصــد توفــان هــای حــاره ای و پیشــنهاد نام هــای ایرانــی 
ــا اســت.مدیرکل هواشناســی سیســتان و بلوچســتان  ــرای آنه ب
اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه ســواحل سیســتان و بلوچســتان 
ــای  ــده را دارد، نام ه ــن پدی ــوع ای ــری از وق ــترین تاثیرپذی بیش

ــرا،  ــپند، میت ــوان، س ــون، اک ــدو، هام ــد »گان ــی مانن ــی بوم ایران
ــتانه و  ــاواس، سیس ــه، س ــام، هنگام ــان، آرش ــا، آذر، پوی آناهیت
ــه  ــده انتخــاب شــده ک ــی آین ــرای توفان هــای احتمال ــان« ب توف
ــه  ــز پذیرفت ــی هواشناســی نی ــی ســازمان جهان در فهرســت نهای
ــن اســامی  ــدادی از ای ــه تع ــان اینک ــا بی شــده اســت.حیدری ب
ــار  ــت: انتظ ــی اســتان سیســتان و بلوچســتان هســتند، گف بوم
ــران  ــج نام هــای پیشــنهادی ای ــه تدری ــده ب مــی رود از ســال آین
ــتفاده  ــورد اس ــد م ــوس هن ــای اقیان ــذاری توفان ه ــرای نام گ ب
ــذاری  ــرای نام گ ــی ب ــه طــور کل ــرد: ب ــح ک ــرد.وی تصری ــرار گی ق
ــه طــور مشــترک در  توفان هــای حــاره ای، اســامی پیشــنهادی ب
ــا و  ــای دنی ــیه اقیانوس ه ــورهای حاش ــان کش ــای توف کمیته ه
کمیســیون اقتصــادی اجتماعــی ســازمان ملــل متحــد موســوم 
ــی  ــود.مدیرکل هواشناس ــن می ش ــی وتعیی ــه ESCAP بررس ب
ــای  ــذاری توفان ه ــام گ ــرد: ن ــان ک ــتان بی ــتان و بلوچس سیس
ــاز  ــالدی آغ ــرن ۲۰ می ــل ق ــی از اوای ــیوه کنون ــه ش ــاره ای ب ح
شــده اســت.به گــزارش روابــط عمومــی هواشناســی سیســتان و 
بلوچســتان، تیرمــاه امســال ایــران بعــد از گذشــت ۱۵ ســال بــه 
ــد. ــی درآم ــی هواشناس ــازمان جهان ــی س ــورای اجرای ــت ش عضوی

ــن  ــتی ضم ــهید بهش ــگاه ش ــی دانش ــأت علم ــو هی ــک عض ی
ــور  ــده دود موت ــش آالین ــای کاه ــه فناوری ه ــه اینک ــاره ب اش
ــت:  ــت، گف ــی اس ــودروی بنزین ــر از خ ــیار پیچیده ت ــزل بس دی
بــرای کنتــرل آلودگــی ســواری دیزلــی مجبوریــم از ســه 
فنــاوری کنــار هــم اســتفاده کنیــم و البتــه تجربــه نشــان 
نداریم.بــه  زمینــه  ایــن  در  خوبــی  ســابقه  کــه  می دهــد 
ــران  ــرکت ای ــه ش ــود ک ــال ب ــتان امس ــنا، تابس ــزارش ایس گ
خــودرو دیــزل بــا ارســال نامــه ای بــه ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت خواســتار صــدور مجــوز بــرای تولیــد خــودروی 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــس از آن س ــد. پ ــی ش ــواری دیزل س
ــا تولیــد آن گفــت کــه  زیســت ضمــن اعــالم مخالفــت خــود ب
ــی ذرات  ــر بیشــتر از خــودروی بنزین ــی ۴۰ براب خــودروی دیزل
معلــق و ۸ برابــر بیشــتر از آن آالینــده ناکــس تولیــد می کنــد 
همچنیــن وزارت بهداشــت نیــز اعــالم کــرد کــه در ســال ۲۰۱۲ 
ــی  ــزل را ســرطان زای قطع ــی بهداشــت دود دی ســازمان جهان
اعــالم کــرد امــا بــا تمــام این هــا شــرکت ایــران خــودرو 
دیــزل مجــددا درخواســت صــدور مجــوز بــرای تولیــد ۵۰ هــزار 
ــرای  ــه ای ب ــان جلس ــرد و همزم ــزل را ک ــواری دی ــودرو س خ
ارائــه راهکارهــای خــود بــرای کاهــش آلودگــی موتــور دیزلــی 
ــأت علمــی دانشــگاه  برگــزار کرد.یوســف رشــیدی - عضــو هی
ــاره  ــن اش ــنا ضم ــا ایس ــو ب ــت و گ ــتی - در گف ــهید بهش ش
ــش از  ــور پی ــر کش ــگاه های برت ــیوم دانش ــه کنسرس ــه اینک ب
ــی  ــواری دیزل ــای س ــد خودروه ــا تولی ــود ب ــت خ ــن مخالف ای

ــار کــرد: در همیــن راســتا جلســه ای  ــود، اظه را اعــالم کــرده ب
ایــن  و  شــد  برگــزار  خــودرو  ایــران  تحقیقــات  مرکــز  در 
ــرای کاهــش آلودگــی  شــرکت گزارشــی از راهکارهــای خــود ب
ــرکت  ــن ش ــرح ای ــه داد: ط ــه داد.وی ادام ــی ارائ ــور دیزل موت
ــزل  ــور دی ــس« موت ــده »ناک ــش آالین ــرای کاه ــاز ب خودروس
اســتفاده از سیســتم بازچرخانــی اگــزوز و بــرای کاهــش ذرات 
ــر  ــن از فیلت ــت همچنی ــر دوده اس ــتفاده از فیلت ــق آن اس معل
ــوخته  ــای نس ــع آوری هیدروکربن ه ــرای جم ــیون ب اکسیداس
ــار  ــوژی کن ــه تکنول ــی س ــور کل ــد. به ط ــد ش ــتفاده خواه اس
ــرایط  ــی در ش ــواری دیزل ــن س ــا ای ــرد ت ــد ک ــم کار خواهن ه
آالینده هــای  متخصــص  ایــن  گیــرد.  قــرار  مســاعدی 
زیســت محیطی بــا اشــاره بــه رویکــرد ایــران خــودرو بــه 
نصــب  بــرای  الزام هایــی  اظهارکــرد:  دوده  فیلتــر  نصــب 
فیلتــر دوده در »خودروهــای ســنگین دیزلــی« وجــود دارد 
از  می خواهنــد  تحریم هــا  بهانــه  بــه  خودروســازان  امــا 
ــرای  ــد ب ــد ایــن درحالیســت کــه قصــد دارن آن هــا ســرباز کنن
»تولیــد ســواری دیزلــی« از فیلتــر دوده اســتفاده کنند.بــه 
گفتــه رشــیدی در خودروهــای ســواری بنزینــی بــا کاتالیســت 
ــرای  ــر ب ــال حاض ــا در ح ــرد ام ــرل ک ــی را کنت ــوان آلودگ می ت
ــتیم.  ــه هس ــکالتی مواج ــا مش ــه ب ــک قطع ــن ی ــب همی نص
ــواری  ــی س ــرل آلودگ ــرای کنت ــه ب ــم ک ــر بگیری ــاال در نظ ح
اســتفاده  تکنولــوژی کنــار هــم  از ســه  دیزلــی مجبوریــم 
ــد ســواری  ــه تولی ــه نشــان می دهــد ک ــن رو تجرب ــم. از ای کنی

دیزلــی گامــی بــه عقــب اســت.این عضــو هیــأت علمــی 
ــده در  ــام ش ــات انج ــزود: مطالع ــتی اف ــهید بهش ــگاه ش دانش
ــی در  ــواری دیزل ــای س ــه خودروه ــد ک ــان می ده ــا نش اروپ
ــب  ــه مرات ــی ب ــوز، آلودگ ــت مج ــرای دریاف ــت ب ــه تس مرحل
کمتــری نســبت بــه زمانــی دارنــد کــه بــه مرحلــه تولیــد 
ــه  ــب و اینک ــن جوان ــام ای ــن تم ــر گرفت ــا در نظ ــند. ب می رس
ــر  ــیار پیچیده ت ــزل بس ــده دود دی ــش آالین ــای کاه فناوری ه
مــا همچنــان  اســت  بنزینــی  خــودروی  تکنولوژی هــای  از 

ــا  ــزل در کشــور هستیم.رشــیدی ب ــد ســواری دی ــف تولی مخال
ــز  ــت نی ــی بهداش ــت جهان ــازمان بهداش ــه س ــر اینک ــد ب تاکی
اعــالم کــرده اســت کــه دود دیــزل ســرطان زا اســت، تصریــح 
ــد  ــش تولی ــال کاه ــه دنب ــر ب ــال حاض ــز در ح ــا نی ــرد: اروپ ک
ســازمان  ایســنا،  گــزارش  اســت.به  دیزلــی  ســواری های 
حفاظــت محیــط زیســت مجــددا بــا درخواســت شــرکت 
ــی مخالفــت  ــد ســواری دیزل ــرای تولی ــزل ب ــران خــودرو دی ای

ــرده اســت. ک

مهابــاد گفــت:  زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
نخســتین دســته از خوتکاهــای مهاجــر بــه تعــداد بیــش از 
ــرازان«  ــی »کانی ب ــاالب بین الملل ــال وارد ت ــزار و ۸۰۰ ب ۲ ه
ــا  ــو ب ــت و گ ــخنور در گف ــدند.فاروق س ــتان ش ــن شهرس ای
خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: ایــن پرنــدگان نخســتین 
بــا کاهــش  هســتند کــه  مهاجــر  خوتکاهــای  از  دســته 
ــل  ــاز فص ــمالی و آغ ــق ش ــوا در مناط ــای ه ــی دم تدریج
ــکان، وارد  ــوب اس ــرایط مطل ــدن ش ــا ش ــز مهی ــرما و نی س
ــن  ــرد: ای ــه ک ــد.وی اضاف ــده ان ــی ش ــاالب بین الملل ــن ت ای

خودروسازانچگونهمیخواهندمانع
آلودگیسواریدیزلیشوند؟

محیط 
زیست

جنگل

سرپرست سازمان جنگل ها:مشکالت
 نیروهای یگان حفاظت برطرف می شود

مطالعات پرورش تیالپیا بدون اطالع 
کارشناسان محیط زیست

جنگل هـا،  سـازمان  سرپرسـت 
بـه  آبخیـزداری کشـور  و  مراتـع 
دریافـت نکـردن حقـوق ۲۲۰۰ نفر 
از نیروهـای حفاظتـی در چند ماه 
اخیـر اشـاره کـرد و از معاونـان حفاظـت و برنامه ریـزی، یـگان 
حفاظـت و دفتـر برنامـه و بودجـه خواسـت نشسـت برگـزار 
کـرده تـا بـا ارائـه راهـکار مشـکل آنـان برطـرف شود.خسـرو 
شـهبازی در این جلسـه گفت: دوسـت نداشـتم در این شـرایط 
خـاص در سـازمان جنگل هـا مسـئولیت باالتـری بپذیـرم.وی، 
مدیـران و کارکنـان سـازمان جنگل هـا را غمخـوار منابع طبیعی 
دانسـت و افـزود: فصـل کار در جنـگل و مراتع آغاز شـده اسـت 
و بـا قـوت هرچـه بیشـتر طرح هـای در دسـت اجـرا را ادامـه 
می دهیم.سرپرسـت سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری 
کشـور گفـت: اجرای عملیـات آبخیـزداری به دلیـل کارکردهای 
مثبـت از اولویـت هـای کشـور اسـت و امسـال با دسـتور مقام 
معظـم رهبـری ۱۵۰ میلیـون یـورو از محـل صنـدوق توسـعه 
ملـی بـرای اجـرای فعالیت هـای آبخیـزداری و آبخـوان داری 
کشـور اختصاص یافته است.سرپرسـت جدید که روز یکشـنبه 

دوازدهـم آبـان مـاه حکـم انتصـاب خـود را از محمـود حجتـی 
وزیـر جهـاد کشـاورزی دریافـت کـرده اسـت در ادامـه جنـگل 
های هیرکانی و زاگرسـی را دو سـرمایه ارزشـمند و اصلی کشور 
برشـمرد و افـزود: جلسـات زیـادی بـرای پایـداری ایـن جنگل 
هـا برگزار شـده اسـت و بـا تـوان هرچه بیشـتر ایـن راه را ادامه 
مـی دهیـم.وی پدیـده گـرد و غبـار و بیابـان زایی را بسـیار مهم 
دانسـت و افـزود: مقـام معظـم رهبـری اعتبـار ویـژه ای بـرای 
ایـن پدیـده اختصـاص داده انـد و ما در مسـیر مقابلـه با پدیده 
بیابان زایـی و ریزگـرد کوتاهـی نخواهیم کرد.معـاون امور جنگل 
سـازمان جنـگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور نیز در جلسـه 
معارفـه سرپرسـت این سـازمان گفـت: در یکی، دو سـال اخیر 
شـاهد تحـرک خوبی در بخش جنگل های هیرکانـی و زاگرس 
بـوده ایـم و سـال گذشـته در قالـب صنـدوق توسـعه ملـی ۲۵ 
هـزار هکتار جنگل کاری در کشـور انجام شـده است.عباسـعلی 
نوبخـت اظهـار داشـت: اسـتمرار پـروژه هـای منابـع طبیعی در 
قالـب مدیریـت جامـع حوضه هـای آبخیـز با مشـارکت جوامع 

محلـی منجـر بـه پایـداری سـرزمین خواهد شـد.

کارشـناس محیـط زیسـت اعالم 
کـرد: مطالعـات تولیـد و پـرورش 
ماهـی تیالپیـا بـا وجـود دریافـت 
اعتبـار و بودجه قابـل توجه، بدون 
اطـالع کارشناسـان و ارزیابـی ریسـک اکولوژیـک و مخاطـرات 
و تهدیـدات زیسـتی گونـه مهاجـم تیالپیـا انجـام شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار گـروه محیـط زیسـت خبرگزاری فـارس، 
تیالپیـا کـه ارزان تریـن ماهـی جهـان لقـب گرفتـه اسـت و بـا 
عنـوان »ماهـی فقـرا« از آن یاد می شـود. این ماهـی غیر بومی 
و مهاجم اسـت و سـریعًا تکثیر می شـود.تیالپیای سریع الرشد، 
کم توقـع بـوده و در شـرایط کمبود اکسـیژن و نبـود پارامترهای 
مناسـب شـیمیایی و فیزیکـی آب، رشـد پیـدا می کنـد. نمونـه 
حرکـت تهاجمـی این ماهـی در تاالب شـادگان قابل مشـاهده 
اسـت.این ماهـی از آب هـای کشـور عـراق وارد تـاالب شـادگان 
و هورالعظیـم شـده و موجـب از بیـن رفتـن گونه هـای بومـی 
ماهیـان ایرانـی شـده اسـت، برای مثـال ماهی »بّنـی« که یک 
ماهـی گران قیمـت ایـن منطقـه بـوده اسـت، بـا ورود تیالپیـا 
 به طـور کلـی از بیـن رفتـه اسـت و تیالپیـای بـا قیمـت بسـیار 

پاییـن جایگزیـن آن شـده اسـت.با وجـود خسـارتی کـه ورود 
ایـن ماهـی غیربومی به کشـور داشـته اسـت، عیسـی کالنتری 
رئیـس سـازمان حفاظـت از محیـط زیسـت اواخـر اسـفند ماه 
سـال ۹۶ اعـالم کـرد: مخالفیـن تولیـد ماهـی تیالپیـا در برابـر 
موافقـان تولیـد آن هیـچ اسـتدالل منطقـی  نـدارد؛ چـون ایـن 
ماهـی را می تـوان ماننـد سـایر کشـورهای جهـان، در قفس هـا 
و سیسـتم های مداربسـته پـرورش داد.وی بـا تاکیـد بـر اینکه  
تولیـد تیالپیـا بـه منظـور ایجـاد شـغل در کشـور منعـی نـدارد، 
اظهـار داشـت: البته تولیـد اینگونه ماهـی در برخی نقـاط مانند 
سـفیدرود انجـام نخواهـد گرفـت و اجـازه ایـن کار را نمی دهیم 
بلکـه در برخـی مناطـق ماننـد بافـق یـزد، سـمنان و بیرجنـد 
اجـازه ایـن کار صـادر می شـود. ایـن درحالی اسـت کـه به گفته 
کارشاسـان بـا واردات ایـن ماهی به کشـور تولید کنندگان ماهی 
های بومی همچون قزل آال و کپور در آسـتانه ورشکسـتگی قرار 
گرفتند.بـا ایـن اظهارنظـر جنجالـی از  رئیـس سـازمان محیط 
زیسـت، انتقـادات و هشـدارهای متخصصان بـه تولید و تکثیر 

و پـرورش و حتـی واردات ایـن گونـه جـان گرفـت.

تشدید آلودگی هوا و محدودیت تردد خودروها در هند
مقامات هندی از محدود کردن تردد خودروها در پایتخت این کشور به منظور مقابله با آلودگی هوا 
خبر دادند.بنابر اعالم مقامات محلی دهلی نو، محدود کردن تردد خودروها بر اساس آخرین شماره 
پالک آن ها انجام می شود.

گرگاس، وصله 
تناجور حیات وحش

یس
ط ز

حی
تشکیل کمپین محیط زیستی »جمعه ها برای آینده« م

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه محیــط زیســت 
داوطلــب  گروه هــای  فــارس،  خبرگــزاری 
محیط زیســتی بــه دلیــل عالقــه خــود نســبت 
ــداری  ــظ و نگه ــت حف ــت و جه ــط زیس ــه محی ب
گســترش  را  فعالیت های شــان  رفتــه  رفتــه  آن، 
داده انــد و بــرای فرهنگســازی روش هــای جدیــد و خوبــی 
ــا دســت  ــد ب ــد هرچن ــا تــالش می کنن ــد. آنه را بدســت آورده ان
ــات  ــرای نج ــد ب ــوان دارن ــه ت ــی ک ــا جای ــود ت ــا خ ــی ام خال
محیــط زیســت اقدامــات الزم را انجــام دهنــد. و مــا نیــز 
ــن فعالیــت هــا در قــرار ســبز  ــا انتشــار ای ــل ب ــه همیــن دلی ب
ــه  ــم. برنام ــالم می داری ــا اع ــود را از آنه ــت خ ــی حمای هفتگ
دویســت و نهــم پاکســازان طبیعــت فــارس، بــا همــکاری 
جــوان  فرهیختــگان  و  هنر آفرینــان  مؤسســه  مشــارکت  و 
ــه فرهنگســازی، پاکســازی و همچنیــن  خــاوران، اختصــاص ب
ــات شــیخ  ــا و بکــر خــاوران، قن ــد از کوچــه باغ هــای زیب بازدی
ــار  ــه رب ان ــا نحــوه برداشــت خرمــا تهی احمــدی و  آشــنایی ب
ــوس  ــرورش کاکت ــه پ ــن گلخان ــد از بزرگتری ــن بازدی و همچنی
ــون  ــیری چ ــان گرمس ــود درخت ــت. وج ــران داش ــوب ای در جن

ــیب  ــردو، س ــون گ ــیری همچ ــان سردس ــار درخت ــل در کن نخ
ــاوران از  ــه خ ــد ک ــان ده ــد نش ــود می توان ــه خ ــار به نوب و ان
چــه مزیت هــای آب و هوایــی منحصــر بــه  فــردی بهــره 
ــع آوری  ــای جم ــان، زباله ه ــه در پای ــی اســت ک ــرد. گفتن می ب
ــع آوری  ــوص جم ــتگاه مخص ــه ایس ــه ب ــن برنام ــده در ای ش
ــان  ــت اصفه ــط زیس ــاالن محی ــد.مجمع فع ــل ش ــه منتق زبال
بــا همــکاری اعضــای خــود کــه بیشــتر دانــش آمــوزان و 
ــن  ــت و  زمی ــط زیس ــظ محی ــه حف ــتند ک ــجویانی هس دانش
برایشــان در درجــه اول زندگی شــان قــرار دارد،  اقــدام بــه 
ــا  ــت. آنه ــرده اس ــده ک ــرای آین ــا ب ــن جمعه ه ــدازی کمپی راه ان
ــی  ــا حضــور در کــوه صفــه اصفهــان، توضیحات در ایــن هفتــه ب
ــدگان  ــرای آین ــرات آن ب ــی و اث ــرات اقلیم ــوص تغیی در خص
ــن  ــت ای ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــه کردن ــن ارائ ــن حاضری را در بی
ــادی از کشــورهای  ــداد زی ــن در حــال حاضــر توســط تع کمپی
از  پاکســازی  و  بازدیــد  اســت.  برگــزاری  در حــال  جهــان 
انجمــن  توســط  بوشــهر  اســتان  دلــوار  شــهر  کلوت هــای 
ــا حضــور  زیســت محیطــی دوســتداران طبیعــت ســعدآباد و ب

ــد. ــزار ش ــه برگ ــن منطق ــگران در ای گردش

طی
حی

ت م
یس

ز

ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ریی
بهارســتان از شناســایی ســه واحد رنــگ کاری آالینده 
ــت و  ــتان در گش ــن شهرس ــاد ای ــتقر در خیرآب مس
ــن اداره  ــی ای ــوران اجرای ــته مام ــب گذش ــش ش پای
خبــر داد.بــه گــزارش ایســنا شــیدا آکار افــزود: نیروهــای 
اداره محیــط زیســت بهارســتان در ادامــه گشــت های شــبانه، 
شــب گذشــته محورهــای نســیم شــهر، همدانــک، خیرآبــاد، 
ــت و  ــر، سبزدش ــزاده باق ــتان، امام ــهریار، گلس ــاده آدران- ش ج
ــه منظــور بررســی وضعیــت  شــهرک های قلعــه میــر و بهاریــه را ب
محیــط زیســتی حــوزه اســتحفاظی مــورد پایــش قــرار دادنــد.وی 
در ادامــه بــا اشــاره بــه پایــش شــش واحــد صنعتــی و اطمینــان 
از عــدم فعالیــت آالینــده ایــن واحدهــا در شــب، اظهارکــرد: در پــی 
ــگ کاری  ــد رن ــه واح ــوزی، س ــی از پسماندس ــاهده دود ناش مش
ــه  ــت محیطی ب ــه زیس ــایی و اخطاری ــاد شناس ــه خیرآب در منطق
متصدیــان ایــن واحدهــا ابــالغ شــد تــا در مهلــت قانونــی نســبت 
ــدی  ــماندهای تولی ــی پس ــت اصول ــرد و مدیری ــالح عملک ــه اص ب
اقــدام کننــد.آکار همچنیــن بــا بیــان اینکــه شــب گذشــته نیروهای 
ــر و  ــه می ــه قلع ــوع در منطق ــوی نامطب ــا استشــمام ب ــن اداره ب ای
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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کاداستر اراضی در مقابل زمین خواری
از  کاداسـتر  نشـدن  اجریـی  کـه  معتقدنـد  کارشناسـان 
عمده تریـن دالیـل زمیـن خواری در کشـور اسـت. کاداسـتر 
به سـرمایه گذاری و تکنولوژی مناسـبی نیاز دارد. در سـطح 
تهـران شـاید ۴۰ هـزار هکتـار در برنامـه طـرح کاداسـتر قرار 
گرفتـه باشـد و در هـر اسـتانی ۲۵ هـزار هکتـار توزیـع مـی 
شـود، بـر اسـاس کاداسـتر مالک و انـدازه زمین مشـخص 
نقشـه  حدنـگاری  و  محدوده بنـدی  یـا  می شود.کاداسـتر 
ای اسـت کـه مرزهـا و مالکیـت قطعـات زمیـن را نشـان 

می دهد.اکـرم توفیقـی مدیر کل دفتر ممیـزی و حد نگاری 
اراضـی سـازمان جنگل ها، مراتـع و آبخیـزداری در خصوص 
کاداسـتر اراضـی بـه خبرنـگار علمـی ایرنـا گفتـه بـود: ایـن 
سـازمان بـه عنـوان متولـی اراضی ملـی - دولتـی از ابتدای 
تصویـب قانـون ملی شـدن برنامه تثبیت مالکیـت دولت را 
بـر عرصه هـای ملـی جـزو برنامه هـا و اهـداف خود داشـته 
و در چنـد سـال اخیـر ۵۷ میلیـون و ۶۶۸ هـزار و ۵۴۸ 
هکتار اراضی کاداسـتر در سـامانه ثبت شـده اسـت، تاکنون 
از مجمـوع اراضـی کاداسـتر شـده ۷ میلیـون و ۶۰۸ هـزار و 

۶۰۱ هکتـار جنگل هـای کشـور کاداسـتر و در سـامانه ثبـت 
تثبیت شـده اسـت. در سـال ۹۳ که قانون جامع حدنگاری 
بـه تصویـب رسـید، سـازمان جنگل هـا در اولین اقـدام خود 
دسـتور عمـل جامعی را بـرای کاداسـتر اراضـی ملی )بیش 
از ۸۶ درصـد کشـور اراضـی ملی اسـت( و سـامانه کاداسـتر 
تدویـن کـرد. در این راسـتا هماهنگی الزم را با سـازمان ثبت 
بـه عنـوان متولـی و اجرا کننده کاداسـتر بـه عمـل آورد. وی 
دربـاره زمیـن خـواری گفته بود که افـراد سـعی دارند با غیر 
واقعـی نشـان دادن و تعبیـر غلط، بـه نفع خود سـندی را از 

دولـت اخـذ کـرده و بـه ملـک شـخصی خـود اضافـه  کنند. 
مـاده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانـون ثبـت در گذشـته بـه ایـن موضـوع 
دامن زد و الزام را از سـازمان ثبت برداشـت و افراد بسـیاری 
امـالک ملـی را در سـطح وسـیعی به نـام خود ثبـت کردند 
امـا اکنـون ایـن قانـون اصـالح شـد و ادارات ثبـت بایـد بـا 

توجـه بـه گواهـی منابـع طبیعی سـند را صـادر کنند.

 ارجاع 30 هزار پرونده زمین خواری
 به دادگاه

رضـا افالطونـی مدیر کل دفتـر امور حقوقی سـازمان جنگل 
هـا در گفـت و گـو بـا ایرنـا بـا بیـان اینکـه زمیـن خـواری 
اصطالحـی عامیانـه اسـت کـه بیـن رسـانه هـا وجـود دارد 
گفـت: در ۲.۵ سـال گذشـته حـدود ۳۰ هزار پرونـده تصرف 
اراضـی ملی از سـوی سـازمان جنگل ها، مراتـع و آبخیزداری 
بـه دادگاه ارسـال شـده کـه ۲۵ درصـد ایـن پرونده هـا بـر 
علیـه سـازمان و ۷۵ درصـد به نفع سـازمان رای صادر شـده 
اسـت.افالطونی در خصـوص روند زمین خـواری عنوان کرد: 
زمیـن خـواری یا همـان تصرف اراضی ملـی و منابع طبیعی 
در سـال هـای اخیـر تغییـر محسوسـی نداشـته اسـت و با 
همـان شـدت قبلـی ادامـه دارد. تاکنـون ۳۵ درصـد اراضی 
کاداسـتر شـده و ۶۵ درصـد باقـی مانـده اسـت و زمانی که 
کاداسـتر اراضـی بـه طـو کامـل انجـام شـود بـه طـور یقین 
از زمیـن خـواری نیـز کاسـته می شـود.مدیر کل دفتـر امـور 
حقوقـی سـازمان جنـگل ها تصریـح کـرد: در قانـون جامع 
حدنـگار در سـال ۹۴ کـه وظیفـه سـازمان ثبـت نیـز اسـت 
مهلـت داده شـده کـه تا ۵ سـال کاداسـتر و ممیـزی اراضی 
انجـام شـود؛ بنابرایـن بایـد کاداسـتر به طـور کامل در سـال 

۹۹ بـه پایان برسـد.

میزان زمین خواری ثابت مانده است
افالطونـی اظهـار داشـت: میـزان تخریـب و تصـرف اراضـی 
در چنـد سـال اخیر رشـد نداشـته و ثابـت مانده اسـت. هر 
سـاله جمعیـت افزایش می یابد بنابرایـن تخریب و تصرف 
نیـز زیـاد می شـود بـه همیـن دلیل بـا وجـود جلوگیری ها 
ایـن رونـد کاهش نیافتـه و نرخ مانند گذشـته اسـت.وی با 
بیـان اینکـه کاداسـتر یک عامل جلوگیـری از زمیـن خواری 
اسـت، تصریـح کـرد: رشـد جمعیـت، بیـکاری، اشـتغال و 
تولیـد برخـی از عوامـل زمین خـواری اسـت.مدیر کل دفتر 
امـور حقوقـی سـازمان جنـگل هـا گفـت: در روسـتایی کـه 
مـردم گرسـنه انـد و مـردم محلـی مجبـور به بریـدن چوب 
درخـت هسـتند، بیـش از سـایر مناطـق تخریـب و تصـرف 
انجـام مـی شـود. همچنیـن هرچـه میـزان اقتصـاد کشـور 
ضعیـف تـر باشـد دخـل و تصـرف بـر منابـع طبیعـی نیـز 

افزایـش مـی یابد.

افالطونی: میزان تخریب 
و تصرف اراضی در چند 
سال اخیر رشد نداشته 

و ثابت مانده است. هر 
ساله جمعیت افزایش 

می یابد بنابراین تخریب 
و تصرف نیز زیاد می 

شود به همین دلیل با 
وجود جلوگیری ها این 

روند کاهش نیافته و 
نرخ مانند گذشته است.

وی با بیان اینکه کاداستر 
یک عامل جلوگیری از 

زمین خواری است،گفت: 
رشد جمعیت، بیکاری، 

اشتغال و تولید هم 
برخی از عوامل زمین 

خواری است. 

اراضیملیایرانآبمیروند
مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل ها: در 2.5 سال گذشته حدود 30 هزار پرونده 

تصرف اراضی ملی به دادگاه ارسال شده است

مهابــاد گفــت:  زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
نخســتین دســته از خوتکاهــای مهاجــر بــه تعــداد بیــش از 
ــرازان«  ــی »کانی ب ــاالب بین الملل ــال وارد ت ــزار و ۸۰۰ ب ۲ ه
ــا  ــو ب ــت و گ ــخنور در گف ــدند.فاروق س ــتان ش ــن شهرس ای
خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: ایــن پرنــدگان نخســتین 
بــا کاهــش  هســتند کــه  مهاجــر  خوتکاهــای  از  دســته 
ــل  ــاز فص ــمالی و آغ ــق ش ــوا در مناط ــای ه ــی دم تدریج
ــکان، وارد  ــوب اس ــرایط مطل ــدن ش ــا ش ــز مهی ــرما و نی س
ــن  ــرد: ای ــه ک ــد.وی اضاف ــده ان ــی ش ــاالب بین الملل ــن ت ای

پرنــدگان مهاجــر در ادامــه مســیر کــوچ خــود از شــمال بــه 
ــه  ــتراحت و تغذی ــه اس ــاالب ب ــن ت ــی را در ای ــوب، مدت جن
ــود  ــوچ خ ــه، ک ــن منطق ــا در ای ــش دم ــا کاه ــه و ب پرداخت
ــاالب  ــزود: ت ــد.وی اف ــه می دهن ــر ادام ــق گرمت ــه مناط را ب
و  غذایــی  تنــوع  دلیــل  بــه  »کانی بــرازان«  بین المللــی 
وضعیــت و امنیــت مناســب، بــه یکــی از اســتراحتگاه ها 
و زیســتگاه های مهــم پرنــدگان در شــمال غــرب کشــور 
ــادی  ــرای شــمار زی ــه همه ســاله پذی ــل شــده اســت ک تبدی
ــرواز  ــیر پ ــه در مس ــت ک ــری اس ــدگان مهاج ــواع پرن از ان

اداره حفاظــت  تــاالب می شــوند.رییس  ایــن  وارد  خــود 
ــاالب  ــدگان مهاجــر در ت ــاد حضــور پرن ــط زیســت مهاب محی
ــی  ــت: برخ ــرد و گف ــوان ک ــاوت عن ــرازان«  را متف »کانی ب
ــن  ــر ای ــر دیرت ــی دیگ ــر و برخ ــدگان زودت ــای پرن از گونه ه
تــاالب را تــرک کــرده و بعضــی نیــز زمســتان خــود را 
می کنند.ســخنور  ســپری  منطقــه  تاالب هــای  دیگــر  در 
ــا  ــت: ب ــز گف ــاالب نی ــن ت ــی ای ــت آب ــوص وضعی در خص
توجــه بــه احــداث الگــن طبیعــی تصفیــه آب، در ایــن 
ــع  ــاالب تجم ــه ت ــی ب ــای منته ــل کانال ه ــدت آب در داخ م
کــرده و همیــن امــر باعــث کاهــش ســطح آب تــاالب 
ــه داخــل  ــاره آب ب ــروژه، دوب ــان پ ــا پای ــه ب شــده اســت ک
ــه  ــزی و از هم ــده ای آب ــکا پرن ــرریز می کند.خوت ــاالب س ت
اردک هــا کوچک تــر اســت، پرنــده نــر بــا ســر بلوطــی 
ــوار  ــگ حاشــیه دار، ن ــن چشــمی ســبز رن ــوار په ــگ، ن پررن
ــودی  ــزرگ نخ ــه ب ــانه و ۲ لک ــه ش ــفید در ناحی ــی س طول
ــه از دور  ــود ک ــخیص داده می ش ــن دم تش ــگ در طرفی رن
ــگ دارد  ــر تیره رن ــه س ــی ک ــورت اردک ارده ای کوچک ــه ص ب
بالــی  دارای  پرنــده  ایــن  جنــس   ۲ می رســد.هر  بنظــر 
ــده  ــه پرن ــتند ک ــی هس ــط بال ــا ۲ خ ــراق ب ــبز ب ــیاه و س س
ــطح  ــه در س ــوده ک ــودی ب ــوه ای و نخ ــه قه ــه  لک ــاده لک م
شــکمی کمرنگ تــر و خال خــال اســت.تاالب بین المللــی 
ــار  ــر ۹۱۰ هکت ــزون ب ــعتی اف ــا وس ــاد ب ــرازان« مهاب »کانی ب
یکــی از مهمتریــن تاالب هــای اقمــاری جنــوب دریاچــه 

ــدگان  ــواع پرن ــتگاه های ان ــن زیس ــا ارزش تری ــه و ب ارومی
آبــزی و کنــار آبــزی مهاجــر و بومــی درشــمال غــرب کشــور 
بــه شــمار می رود.ایــن تــاالب کــه بــه دلیــل موقعیــت 
ویــژه و شــرایط زیســتی منحصــر بفــرد خــود در ســال 
۱۳۸۵ بــه عنــوان منطقــه شــکار ممنــوع معرفــی شــد، 
بــه نخســتین پناهــگاه حیــات وحــش آذربایجان غربــی 
تبدیــل و بــه ایــن ترتیــب بــه عنــوان یکــی از مناطــق 
ــی معرفــی شــده اســت. ــگاه قانون ــا جای ــه کشــور ب چهارگان

پرنــده  ۷۵ گونــه  تعــداد  بررســی ها  آخریــن  براســاس 
ــاالب  ــن ت ــواده در ای ــه ۱۱ خان ــق ب ــزی متعل ــزی و کنارآب آب
اضافــه کــردن  در صــورت  اســت کــه  شناســایی شــده 
ــه  ــه بیــش از ۱۸۰ گون گونه هــای خشــکی زی، ایــن تعــداد ب
ــش  ــاالب را بی ــت ت ــر اهمی ــن ام ــه همی ــید ک ــد رس خواه
از پیــش آشــکار می ســازد.از گونه هــای مهــم پرنــدگان 
اردک  چنگــر،  فالمینگــو،  بــه  می تــوان  تــاالب  ایــن 
ــتوی  ــتری، پرس ــل خاکس ــفید، حواصی ــی، اردک سرس بلوط
ــفید،  ــکان س ــک، پلی ــاکالن کوچ ــری، ب ــی، اردک مرم دریای
ــرد.در  ــاره ک ــاز اش ــروس غ ــزرگ و ع ــم ب ــا، کش ــوب پ چ
ــی  ــادری چــون خــروس کول ــواع ن ــدگان ان ــن پرن ــان ای می
در  کــه  نیــز  مرمــری  اردک  اردک سرســفید،  دم ســفید، 
ــده  ــز دی ــتند نی ــراض هس ــر انق ــدگان در خط ــت پرن فهرس
ــاهده  ــور مش ــی از کش ــر تاالب ــون در کمت ــه تاکن ــود ک می ش

شــده اســت. 

تاالب»کانیبرازان«مهابادمیزبان
۲۸۰۰خوتکایمهاجر

بوشــهر مدیــر محیــط زیســت و کیفیــت منابــع آب شــرکت 
ســهامی آب منطقــه ای بوشــهر عنــوان کــرد: در ۷۰ درصــد از 
ــرم کــرده  ــا خشکســالی دســت و پنجــه ن ــر ب یــک دهــه ی اخی
ــع آب ســطحی  ــم و ایــن موضــوع باعــث کاهــش شــدید مناب ای
و زیرزمینــی شــده اســت.جابر مظفــری زاده در ســیزدهمین 
نشســت مکتــب بوشــهر اظهــار کــرد: ۸۵ درصد از مســاحت کشــور 
ــده  ــع ش ــک واق ــک و فراخش ــه خش ــک، نیم ــم خش ــا در اقلی م
اســت و بایــد بپذیریــم در کشــوری بــا چنیــن اقلیــم و میانگیــن 
ــر  ــم. ب ــان زندگــی مــی کنی ــال جه ــر از ســطح نرم بارندگــی کمت
اســاس مــدل هــای هواشناســی، در ۳۰ ســال گذشــته ایــن 
ــی  ــی م ــش بین ــت و پی ــوده اس ــش ب ــه افزای ــالی رو ب خشکس
ــد افزایشــی ادامــه داشــته باشــد.وی ادامــه داد:  ــن رون شــود ای
ایــن خشکســالی باعــث آن شــده تــا آورد رودخانــه هــای اصلــی 
ــر از  ــه کمت ــارد مترمکعــب در ســال ب اســتان بوشــهر از ۲.۵ میلی
ــن پژوهشــگر حــوزه آب  ــون مترمکعــب کاهــش یابد.ای ۵۰۰ میلی
ــه ســوی آب هــای  ــرداران ب ــره ب ــن به ــه ســوق یافت ــا اشــاره ب ب
زیرزمینــی در پنــج دهــه اخیــر گفــت: بــا توجــه بــه کاهــش آورد 
ــر،  ــر معاص ــاژ در عص ــوژی پمپ ــرفت تکنول ــا و پیش ــه ه رودخان
منابــع آب زیرزمینــی کــه در طــول هــزاران ســال بــه وجــود 
ــری  ــرار داده ایم.مظف ــار ق ــت فش ــدت تح ــه ش ــد را ب ــده ان آم
زاده خاطرنشــان کــرد: افزایــش جمعیــت و نیــاز بیشــتر بــه غــذا 
ــی رغــم  باعــث تقاضــای بیشــتر برداشــت آب شــده اســت و عل
ــاز و  ــای مج ــاه ه ــتر چ ــر بیش ــاهد حف ــی، ش ــع آب ــش مناب کاه
ــع آب  ــت مناب ــت و کیفی ــط زیس ــر محی ــوده ایم.مدی ــاز ب غیرمج
ــرانه آب  ــرد: س ــان ک ــهر بی ــه ای بوش ــهامی آب منطق ــرکت س ش
ــه ۷۰۰  ــدت ب ــد م ــب در بلن ــزار مترمکع در اســتان بوشــهر از ۱۰ ه
ــر آب  ــم کمت ــی حج ــه معن ــن ب ــه و ای ــش یافت ــب کاه مترمکع
موجــود بــه ازای هــر نفــر در اســتان مــی باشــد.به گــزارش ایســنا، 
جابــر مظفــری زاده تصریــح کــرد: بــر اســاس همــه ی شــاخص 
هــای کنتــرل منابــع آب مثــل شــاخص معــروف فالکــن مــارک، 

ــتیم. ــع آب هس ــدید مناب ــود ش ــار کمب ــهر دچ ــتان بوش در اس

96 درصد آب های زیرزمینی 
کاربرد کشاورزی ندارد 

خبر دبیرکل سازمان ملل:
 آسیا باید وابستگی خود را به زغال 

سنگ پایان دهد
دبیـرکل سـازمان ملـل در پیامـی هشـدار داد کـه کشـورهای 
آسـیایی بایـد بـه وابسـتگی خـود بـه سـوخت زغـال سـنگ 
پایـان دهند.بـه گزارش بی.بی.سـی نیـوز، »آنتونیـو گوترش« 
گفـت: کشـورهای آسـیایی بایـد بـرای مقابلـه بـا تغییـرات 
اقلیمـی وابسـتگی خـود را  به سـوخت  زغال سـنگ کاهـش دهنـد.وی افزود: کشـورهای این 
منطقـه در میـان آسـیب پذیرترین کشـورها در برابـر گرمـای جهانی هسـتند و ضـرورت دارد که 
در راسـتای تالش هـا بـرای مقابلـه بـا این معضل جهانی پیشـگام باشـند.گوترش با اشـاره به 
نتایـج یـک مطالعـه جدیـد کـه بـه تازگی منتشـر شـد، گفـت: کشـورهای آسـیایی در معرض 

فزاینـده خطـر وقـوع سـیالب ناشـی از تغییـرات آب و هوایـی هسـتند.

فرماندار پارس آباد: 
رودخانه ارس آلوده نیست

ارس  پارس آبــاد مغــان گفت:رودخانــه  فرمانــدار 
ایــن  در  نظــر  اظهــار  و هرگونــه  نیســت  آلــوده 
ــا  ــو ب ــت و گ ــی در گف ــت.علی عالی ــذب اس ــاره ک ب
ــی آب ارس  ــوع آلودگ ــازی موض ــای مج ــرا در فض ــزود: اخی ــا اف ــگار ایرن خبرن
ــس از بررســی های الزم از ســوی کارشناســان دانشــگاه  ــا  پ شــایعه شــده  ام
ــه مشــاهده نشــد. ــن رودخان ــه آلودگــی در ای ــل هیچ گون ــوم پزشــکی اردبی عل

ــگ  ــر رن ــل تغیی ــه اظهارداشــت: دلی ــن رودخان ــگ آب ای ــر رن ــاره تغیی وی درب
ــوده  ــوا ب ــای ه ــدن دم ــن آم ــدن آب و پایی ــم ش ــی از ک ــه ناش ــن رودخان ای
اســت.فرماندار پارس آبــاد مغــان بیــان کــرد: وارد شــدن پســاب ارمنســتان بــه 

ــت. ــده اس ــرح ش ــل مط ــای قب ــال ه ــه از س ــن رودخان ای

برپایی همبست آب و انرژی و 
محیط زیست در دانشگاه شریف

حضـور  بـا  فنـاوری  و  علـم  تبـادل  برنامـه  ششـمین 
دانشـمندان مطـرح جهـان اسـالم در دانشـگاه صنعتـی 
شـریف برپـا خواهـد شـد.به گـزارش ایسـنا، ششـمین 
برنامـه تبـادل علم و فناوری با هدف همکاری های علمی، فناورانه و نوآورانه در همبسـت 
آب و انـرژی و ایجـاد راهـکاری بـرای توسـعه ظرفیت هـای بالقـوه در جهـان اسـالم در 
دانشـگاه صنعتـی شـریف برگـزار می شـود.این همبسـت در چهـار محور "سیسـتم های 
انـرژی پایـدار"، "چالش هـای زیسـت محیطـی فرامـرزی"، "نقـش مـواد پیشـرفته در 
آینـده صنعـت انـرژی" و "بهینه سـازی مصـرف انـرژی در تصفیـه آب و فاضـالب" روز 

یکشـنبه ۱۹ آبـان بـا حضـور دانشـمندان مطـرح جهـان اسـالم برگـزار می شـود.

زغال سنگ

رودخانه

محیط 
زیست

طوفان باعث قطعی گسترده برق در فرانسه شد
وزش باد و بارندگی شدید در سواحل غربی و جنوب فرانسه در اثر طوفان "آملی"، 

برق ده ها هزار خانه را قطع کرده است.

احتمـاال در یـک پـرواز اکونومـی یـا اقتصـادی و پـس از نشسـتن روی 
صندلـی و بسـتن کمربنـد ایمنـی، مهمانـداران به شـما یک نوشـیدنی در 
یک لیوان پالسـتیکی پیشـنهاد می کنند که می توانید آن را با یک قاشـق 
پالسـتیکی هـم بزنیـد، اگـر هـم در یکـی از پروازهـای خارجـی خواهـان 
تماشـای فیلـم در هواپیمـا باشـید از یـک هدفـون یـک بـار مصـرف در 
پوشـش پالسـتیکی اسـتفاده خواهیـد کـرد، از سـویی احتمـاال در هنگام 
صـرف غذا نیـز با مجموعه های پالسـتیکی دیگری روبه رو خواهید شـد و 
...سـالی ۵ سـاعت از هواپیما اسـتفاده می کنید؟ پس بهتر اسـت بدانید 
بـه طـور اسـتاندارد، میزان دی اکسـید کربنی کـه با این کار تولید می شـود، 
۱۰درصد انتشـار سـالیانه خودرو شماسـت.تخمین زده شـده است که هم 
اکنـون حـدود ۲۰هـزار هواپیمـا در زمیـن وجـود دارد کـه سـالیانه بیش از 
۳میلیـارد نفـر را هـزاران کیلومتر جابه جا می کنند، پیشـبینی می شـود که 
تـا سـال ۲۰۴۰ تعـداد هواپیمـا ۲ برابـر شـود و در نتیجـه تعـداد سـفرهای 
هوایـی هم بیشـتر بشـود.اما اگر شـما جـزو این جمعیت ۳میلیـاری نفر 
باشـد، قطعـا تاکنون آسـیب های زیـادی به محیط زیسـت کره زمیـن وارد 
کرده ایـد؛ بـا پـرواز در آسـمان شـما زباله های بیشـتری تولیـد می کنید و 

بـه گرم تـر شـدن زمیـن کمـک می کنید.
احتمـاال در یـک پـرواز اکونومـی یـا اقتصـادی و پـس از نشسـتن روی 
صندلـی و بسـتن کمربنـد ایمنـی، مهمانـداران به شـما یک نوشـیدنی در 
یک لیوان پالسـتیکی پیشـنهاد می کنند که می توانید آن را با یک قاشـق 
پالسـتیکی هـم بزنیـد، اگـر هـم در یکـی از پروازهـای خارجـی خواهـان 
تماشـای فیلـم در هواپیمـا باشـید از یـک هدفـون یـک بـار مصـرف در 
پوشـش پالسـتیکی اسـتفاده خواهیـد کـرد، از سـویی احتمـاال در هنگام 
صـرف غـذا نیز بـا مجموعه های پالسـتیکی دیگـری روبه رو خواهید شـد 
و ...امـا از سرنوشـت چنـد سـاعت بعـد همه ی ایـن ظروف و کیسـه های 
پالسـتیکی خبـر داریـد؟ چنـد سـاعت بعـد همـه ی لـوازم بـه زباله هایی 
تبدیـل می شـوند کـه بازیافـت آن هـا ماجراهـای فراوانـی بـه همـراه دارد. 
بـه طـور میانگیـن در هـر سـفر ۱.۳گیلوگرم زباله توسـط هر مسـافر تولید 
می شـود و بـه طـور کلی میزان تولید زباله های مسـافران پروازی سـالیانه 

۵.۷ تـن اسـت و داسـتان بازیافـت آن هـا هـم اصال سـاده نیسـت.

حمل ونقل هوایی دشمن 
محیط زیست زمین 

طی
حی

ت م
یس

ابالغ اخطاریه زیست محیطی به واحدهای آالینده بهارستانز
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ریی
بهارســتان از شناســایی ســه واحد رنــگ کاری آالینده 
ــت و  ــتان در گش ــن شهرس ــاد ای ــتقر در خیرآب مس
ــن اداره  ــی ای ــوران اجرای ــته مام ــب گذش ــش ش پای
خبــر داد.بــه گــزارش ایســنا شــیدا آکار افــزود: نیروهــای 
اداره محیــط زیســت بهارســتان در ادامــه گشــت های شــبانه، 
شــب گذشــته محورهــای نســیم شــهر، همدانــک، خیرآبــاد، 
ــت و  ــر، سبزدش ــزاده باق ــتان، امام ــهریار، گلس ــاده آدران- ش ج
ــه منظــور بررســی وضعیــت  شــهرک های قلعــه میــر و بهاریــه را ب
محیــط زیســتی حــوزه اســتحفاظی مــورد پایــش قــرار دادنــد.وی 
در ادامــه بــا اشــاره بــه پایــش شــش واحــد صنعتــی و اطمینــان 
از عــدم فعالیــت آالینــده ایــن واحدهــا در شــب، اظهارکــرد: در پــی 
ــگ کاری  ــد رن ــه واح ــوزی، س ــی از پسماندس ــاهده دود ناش مش
ــه  ــت محیطی ب ــه زیس ــایی و اخطاری ــاد شناس ــه خیرآب در منطق
متصدیــان ایــن واحدهــا ابــالغ شــد تــا در مهلــت قانونــی نســبت 
ــدی  ــماندهای تولی ــی پس ــت اصول ــرد و مدیری ــالح عملک ــه اص ب
اقــدام کننــد.آکار همچنیــن بــا بیــان اینکــه شــب گذشــته نیروهای 
ــر و  ــه می ــه قلع ــوع در منطق ــوی نامطب ــا استشــمام ب ــن اداره ب ای

بررســی های میدانــی بــه محــل انتشــار بــو کــه یکــی از واحدهــای 
تفکیــک و بازیافــت پالســتیک شهرســتان بــوده مراجعــه کردنــد، 
ــماندهای  ــت پس ــل انباش ــه دلی ــی ب ــد ضایعات ــن واح ــت: ای گف
پالســتیکی در یــک چهــار دیــواری بــدون اتخــاذ تمهیــدات محیــط 
زیســتی الزم و هدایــت پســاب بــه چــاه پذیرنــده، موجــب انتشــار 
بــوی نامطبــوع در منطقــه و آلودگــی زیســت محیطــی شــده اســت 
و  بــرای متصــدی واحــد فــوق، اخطاریــه زیســت محیطــی صــادر 
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــد.رییس اداره حفاظ ــالغ ش و اب
بهارســتان بــا اشــاره بــه مشــاهده پنــج مــورد پســماند ســوزی در 
ــار  ــر در گشــت و پایــش شــب گذشــته، اظه ــاد و قلعــه می خیرآب
داشــت: متاســفانه بــه دلیــل عــدم حضــور عامــالن، برخــورد قانونی 
بــا متخلفــان امــکان پذیــر نبــود و مامــوران ایــن اداره نســبت بــه 
خامــوش کــردن ایــن پســماند ســوزی ها اقــدام کردند.بــه گــزارش 
ــران، آکار در  ــط زیســت اســتان ته ــط عمومــی حفاظــت محی رواب
پایــان خاطــر نشــان کــرد: اداره حفاظــت محیــط زیســت پــس از 
ــه آلودگــی محیــط زیســتی و عوامــل آن، پــس  شناســایی هرگون
ــا حصــول  ــای الزم ت ــان و پیگیری ه ــه متخلف ــه ب ــالغ اخطاری از اب
نتیجــه مــوارد را بررســی و قاطعانــه بــا آنهــا برخــورد خواهــد کــرد.

ت
یس

ط ز
حی

 شناسایی رویشگاه جدید مروارید هیرکانی در مازندرانم
رویشــگاه گل  عمــوم کــه  تصــورات  علی رغــم 
سوســن چلچــراغ در دامــاش اســتان گیــالن 
اســت، اخیــرًا محققــان حــوزه تنــوع زیســتی 
ایــن گونــه گل  از  جدیــدی  رویشــگاه  کشــور 
ــن  ــزار" تنکاب ــات "دو ه ــا را در ارتفاع ــاب در دنی کمی
شناســایی کردند.بــه گــزارش ایســنا، از اوایــل خــرداد 
"سوســن چلچــراغ" ایــن عــروس ســربه زیــر طبیعــت زیبــای 
ایــن ســو و آن ســو  را  دامــاش، دامــن چــاک چاکــش 
می کشــاند و تماشــاگران را بــه دیــدن زیبایی هــای خــود 
ــن  ــی ای ــه زیبای ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ــد. برخ ــوت می کن دع
گل بــه چلچــراغ می مانــد و می گوینــد پرچم هــای ســرخ 
"سوســن چلچــراغ" دارای مــواد فلوئورســانس اســت و از ایــن 
رو در شــب نورافشــانی می کند.امــا ایــن گل امــروز روزگار 
خوشــی نــدارد و نفس هــای بقــای آن بــه شــماره افتــاده 
ــه،  ــت بی روی ــودن و برداش ــی ب ــل زینت ــه دلی ــه ب ــت؛ چراک اس
گونــه ایــن گل در حــال انقــراض اســت و تاکنــون تــالش 
دیگــر  مکان هــای  در  را  آن  خواســته اند  کــه  همه کســانی 
ــراغ"  ــن چلچ ــت.گل "سوس ــوده مانده اس ــد، بیه ــرورش دهن پ

ــن  ــان اســت کــه ســرزمین که ــن گل هــای جه یکــی از نادرتری
ــن  ــن رو ای ــت؛ از ای ــرده اس ــاب ک ــش انتخ ــرای روی ــا را ب م
ــی  ــار مل ــه در فهرســت آث ــی اســت ک ــه نخســتین گل ایران گون
ــه  ــه اســت. گل سوســن چلچــراغ ب ــرار گرفت ــران ق ــی ای طبیع
دوران چهــارم زمین شناســی تعلــق دارد و از لحــاظ ژنتیکــی 
یکــی از نــوادر طبیعــی جهــان بــه شــمار مــی رود، ضمــن آنکــه 
ایــن گل "تکثیــر گریــز" اســت و عالقــه ای بــه ازدیــاد و تولیــد 
ــش از  ــر روز بی ــا ه ــد ت ــث ش ــر باع ــن ام ــدارد و همی ــل ن مث
پیــش در معــرض انقــراض قــرار گیرد.ایــن گیــاه کــه نادرتریــن 
ــه سوســن به شــمار مــی رود، در نواحــی بســیار محــدودی  گون
"گیــالن" می رویــد  و  "مازنــدران"  "اردبیــل"،  اســتان های  از 
ــان  ــوری آذربایج ــران" جمه ــه "لنک ــود در منطق ــه می ش و گفت
ــده شــده  اســت. رویشــگاه سوســن چلچــراغ در روســتای  دی
ــه   ــرار گرفت ــار تحــت حفاظــت ق ــه مســاحت ۴ هکت دامــاش ب
اســت. در تحقیقــات اخیــر محققــان کشــور رویشــگاه جدیــدی 
نــادر در روســتای نوشــای تنکابــن اســتان  ایــن گونــه  از 

ــت. ــده اس ــایی ش ــدران شناس مازن
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افقی
  ۱ - امر از نپریدن - نوعی شروع بازی در 

شطرنج
 ۲ - کتابی از اسکار وایلد، اثری به قلم » 

اسکار وایلد « نویسنده ایرلندی - جمع ناسك 
– چگونه

 ۳ - عید ویتنامی ها - فرآیند ساییدن - كار 
بر عهده كسی نهادن - سطح، چهره، مایه 

پیشرفت بعضی ها
 ۴ - جامه، لباس - مصباح - باشگاه سابق 

روبینیو ۵ - ماسک، روبند - فرمانروایی - 

كالم حسرت
 ۶ - پهلوانان - عر وارونه – چاالكی

 ۷ - طراحی اولیه، مطالعه مقدماتی - 
بدبختان، سیه روزان - ذلیل و خوار

 ۸ - آزمندی - سریالی از سیروس مقدم - 
طلیعه اعداد، عدد نخستین، عدد پیشتاز

 ۹ - چشم درد - جمع مشرب - شهر گالب، 
گالبش معروف است

 ۱۰ - اثر ابراهیم گلستان - تکبر، غرور - امر 
به دانستن، اشرار

 ۱۱ - آبرو، مجد و بزرگواری - تهی دست، 

بیچاره - پناه بردن
 ۱۲ - موال، سرور - قد و قامت، مقابل ندادن 

- داروی بیهوشی، ماده بیهوشی
 ۱۳ - قلیل، اندك، زیاد نیست،ناچیز،انگشت 

شمار - تبلیغ کننده - نوعی ماهی – چیز
 ۱۴ - سالم تلفنی، میوه تابستانی، شعله 

آتش - باركش شهری - نقش دنیرو در غیر 
قابل لمس

 ۱۵ - نام این چهره هنری - قدر و مرتبه، 
کار، مرتبه

عمودی 
۱ - ممتاز شده، از حکم عمومی خارج است، 

جدا شده - آزرم - میل و مراد
 ۲ - قرارگاه جوان - شاعر فقید ایرانی

 ۳ - فرمان اتومبیل، نقش هنرپیشه - واحد 
رایانه ای - نقاش و گراور ساز آلمانی - پر 

گویی، زدني پرچانه ها، طرف
 ۴ - سو وارونه - طایفه ای در سیستان – 

بزرگوار
 ۵ - بوسه آبدار، همان بوس است - دنباله 

- گرز آهنی
 ۶ - نوعی خرما - باران اندک - تیرچوبی 

بزرگ سقف
 ۷ - بستنی به کمر، به کمر میبندند - 

نزدیکان، بستگان، خویشان - بی نیازی، 
کشوری آفریقایی

 ۸ - ضمیر اشاره، اشاره به دور، از خواهران 
برونته - از نقاط دیدنی استان سمنان - ضمیر 

داخلی، داخل، دوم شخص مفرد
 ۹ - شبانگاه - پیر كنعان - پرنده ای از نوع 

مرغابی
 ۱۰ - باید - حرف انتخاب، بله آلمانی، حرف 

گزینش - كنایه از تندرو، سریع
 ۱۱ - پارچه كم عرض - در قدیم خانمها به 

سر می كردند، روسری - گرداگرد دهان

 ۱۲ - انکار ناتمام - کبوتر دشتی، کبوتر 
صحرایی - سخن بی پرده

 ۱۳ - نه بی ادبانه - از ظروف پر مصرف 
آشپزخانه، ظرف سرخ كردنی - پایتخت یمن 

شمالی - سوپ وطنی، غذای نذری، غذای 

ایرانی
 ۱۴ - موسس سلسله هخامنشی – تیزرو

 ۱۵ - زهره، الهه عشق و زیبایی، افرودیته - 
گاو تبتی - نوعی از شقایق
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 اطالع
 رسانی

برابـر آراء صـادره هیات موضـوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی رفسـنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت لـذا مشـخصات متقاضیـان و امالک 
مـورد تقاضـا بـه شـرح  زیـر به منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه  ۱۵روز  آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت ۲ ماه اعتـراض خود را کتبـا به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیم نماینـد .بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررات سـند مالکیـت بنام متقاضـی صادر خواهد شـد.
۱-فاطمـه کهـن سـال فرزنـد مظفـر ششـدانگ خانـه مسـاحت ۲۵۳ 
متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱۸۱۷ اصلـی واقـع در اراضـی قطـب ابـاد 
رفسـنجان خیابـان مـدرس شـمالی بلوک هفـت از بخش ۹ کرمـان و از 

محـل مالکیـت مالـک رسـمی ورثـه علی معـاون. 
۲-محمـد مهـدی عابدینی شـماره شناسـنامه ۵۴۴ صادره از رفسـنجان 
فرزند غالمحسـین ششـدانگ خانه مسـاحت ۲۲۱ متر مربع قسمتی از 
پـالک ۸۳۸ فرعـی از ۱۸۱۸ اصلـی واقـع در اراضـی کمال اباد رفسـنجان 
خیابـان ۱۵ خـرداد جنـب تقاطـع رضـوان کوچـه ۵۸ و طبـق استشـهاد 

محلـی از مالکیـت مالک رسـمی امیر قلی میرحسـینی.
۳-وحیـده ملکـی بابهویـزی فرزند محمد شـش دانگ خانه مسـاحت 
۳۱۶.۴۰ متـر مربع قسـمتی از پـالک ۴۳۱ فرعـی از ۱۸۱۹ اصلی واقع در 
اراضـی علـی ابـاد اربابـی رفسـنجان خیابان کارگـر کوچـه ۴۱ از بخش ۹ 
کرمـان و طبـق استشـهاد محلی از مالکیت مالک رسـمی قاسـم تجدد.
۴-محمـد مهـدی زینلـی فتـح ابـادی فرزنـد اکبـر ششـدانگ مغـازه 
مسـاحت ۱۳.۸ متـر مربع قسـمتی از پـالک ۵۸۲ فرعـی از ۱۸۱۹ اصلی 
واقـع در اراضـی علـی ابـاد اربابـی رفسـنجان خیابـان عباسـیه از بخش 
۹ کرمـان و طبـق استشـهاد محلـی ار مالکیـت مالـک رسـمی حسـین 

اسمعیلی.
۵-پوران سـلطانی جرجافکی فرزند حسـین ششـدانگ خانه مسـاحت 
۱۸۱.۱ متـر مربـع پـالک ۴۶۶۰ فرعـی مجـزی شـده از ۴۶۳ فرعـی از 
۱۸۱۹ اصلـی واقـع در اراضـی علـی ابـاد اربابی رفسـنجان  خیابان حافظ 
کوچـه ۵ از بخـش ۹ کرمـان و طبـق استشـهاد محلـی از مالکیت مالک 

رسـمی مهدی وهـاب زاده.

۶-حمیـد نظـری تنهـا فرزنـد محمـود و مریـم  پورغالمحسـینی فرزند 
مربـع  متـر  مسـاحت ۳۳۸.۵  خانـه  بالمناصفـه ششـدانگ  حسـن 
قسـمتی از پـالک ۱۵۵ فرعـی مجـزی شـده از ۱۸۲۰ اصلـی واقـع در 
اراضـی گرگیـن رفسـنجان خیابـان ابـوذر از بخـش ۹ کرمـان و طبـق 

استشـهاد محلـی از مالکیـت مالـک رسـمی سـید علـی رضـوی.
۷-حمیـد نظـری تنهـا فرزنـد محمـود و مریم پـور غالمحسـینی فرزند 
حسـن بالناصفه ششـدانگ مغازه مسـاحت ۳۸.۵ متر مربع قسـمتی 
از پـالک ۱۵۵ فرعـی مجـزی شـده از ۱۸۲۰ اصلی واقـع در اراضی گرگین 
رفسـنجان خیابـان آیت ا... دسـتغیب نبـش کوچه ۹ از بخـش ۹ کرمان 

و طبـق استشـهاد محلی از مالکیت مالک رسـمی سـید علـی رضوی.
۸-فاطمـه کـرم فرزند ماشـالله ششـدانگ مغازه مسـاحت ۱۸.۷۵ متر 
مربـع قسـمتی از پـالک ۱۸۶ فرعی از ۱۸۲۰ اصلی واقـع در اراضی گرگین 
رفسـنجان بلـوار طالقانـی جنـب آبشـار پسـته از بخش ۹ کرمـان و طبق 

استشـهاد محلـی از مالکیت مالک رسـمی محمود معیـن زاده.
۹-حمیـد محمـدی درجـوزی فرزند اسـدا... ششـدانگ خانه مسـاحت 
۱۶۶ متـر مربـع پـالک ۵۶۶۱ فرعـی مجـزی شـده از۱۴۶ فرعـی از ۱۸۲۰ 
اصلـی واقـع در اراضـی گرگیـن رفسـنجان خیابـان جانبـازان کوچـه ۳۷ 
از بخـش ۹ کرمـان و طبـق استشـهاد محلـی از مالکیـت مالک رسـمی 

احمـد معین.
۱۰-مریـم نخعـی نـژاد فرزنـد محمـد  شـش دانـگ بـاغ مسـاحت 
۱۱۷۸۵۰.۷۹ متـر مربـع پـالک ۱۰۶ فرعـی مجـزی شـده  از۳۴ و ۳۵ 
فرعـی از ۱۸۴۵ اصلـی واقـع در اراضـی  فخـر آبـاد رفسـنجان بخـش 
۹ کرمـان و طبـق استشـهاد محلـی از مالکیـت مالـک رسـمی فرخنـده 

امیـن و پـری آگاه.
۱۱-غالمرضـا میرزائـی خلیـل آبـادی فرزنـد نصـر ا... شـش دانگ خانه 
مسـاحت ۵۱۱ متـر مربع قسـمتی از پـالک ۱۸۶۸ اصلی واقـع در اراضی 
مومـن آبـاد رفسـنجان خیابان مصطفی خمینـی کوچـه ۳۷ از بخش ۹ 
کرمـان و طبق استشـهاد محلـی از مالکیت مالک رسـمی محمـد باقری.
خانـه  ششـدانگ  حسـین  فرزنـد  آبـادی  فیـروز  حیـدری  ۱۲-علـی 
مسـاحت ۲۷۰.۶ متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱۸۶۸ اصلـی واقـع در 
اراضی مومن آباد رفسـنجان میدان شـهید امینی کوچه شـهید محمدی 
۱ از بخـش ۹ کرمـان و طبـق استشـهاد محلی از مالکیت مالک رسـمی 

علـی نظری.
۱۳-مهـرداد بافتـی  فرزنـد مهـدی ششـدانگ خانـه مسـاحت ۳۴۰.۵ 
متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱۸۶۸ اصلـی واقـع در اراضـی مومـن آباد 

رفسـنجان خیابـان مصطفی خمینی کوچه ۵۱ از بخـش ۹ کرمان و طبق 
استشـهاد محلـی از مالکیـت مالک رسـمی رضا شمسـی.

۱۴-مهـدی عباسـی فـر فرزنـد رمضـان ششـدانگ خانـه مسـاحت 
۳۳۸.۴ متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۳۷ فرعـی از ۱۸۶۸ اصلـی واقـع 
در اراضـی مومـن آبـاد رفسـنجان خیابـان مصطفـی خمینـی کوچه ۳۹ 
از بخـش ۹ کرمـان و طبـق استشـهاد محلـی از مالکیـت مالک رسـمی 

خاندانی. عبـدا... 
۱۵-هـادی اسـتایی فرزنـد علی ششـدانگ خانـه مسـاحت ۲۴۹.۱ متر 
مربـع قسـمتی از پـالک ۴۳ فرعـی از ۱۸۶۹ اصلـی واقـع در اراضـی ا... 
آبـاد رفسـنجان انتهای بلوار مدرس شـمالی از بخش ۹ کرمـان و از محل 

مالکیت مالک رسـمی اکبـر صرافی.
۱۶-محمـد یزدانـی اسـماعیل ابـاد فرزنـد علـی اکبـر ششـدانگ بـاغ 
مسـاحت ۳۰۸۷۲.۲۰ متـر مربـع قسـمتی از پالک ۱۸۷۱ اصلـی واقع در 
اراضـی فتـح آبـاد طافیه رفسـنجان بخـش ۹ کرمـان و از محل مالکیت 

مالـک رسـمی تـوران رضوی.
۱۷-حسـن انصاری مقدم فرزند علی ششـدانگ انبار مسـاحت ۳۲۳.۷ 
متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۷۹ فرعـی از ۱۸۸۳ اصلـی واقـع در اراضی 
عبـاس آبـاد خان رفسـنجان خیابان شـهید شـریفی کوچـه ۱۰ از بخش 
۹ کرمـان و طبـق استشـهاد محلـی از مالکیـت مالـک رسـمی مهـدی 

معیـن زاده باقری.
۱۸-رضـوان کمالی فرزند محمود ششـدانگ خانه مسـاحت ۲۶۱.۵ متر 
مربع قسـمتی از پـالک ۷۹ فرعی از ۱۸۸۳ اصلی واقـع در اراضی عباس 
آبـاد خان رفسـنجان خیابان شـهید بافنده کوچه ۱۶ از بخـش ۹ کرمان و 

از محل مالکیت  مالک رسـمی سـید مهدی اوحدی.
مسـاحت  بـاغ  علـی ششـدانگ  فرزنـد  شـفیعی کهنوجـی  ۱۹-داود 
۸۰۶۷.۸۴ متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۷۹ فرعـی از ۱۸۸۳ اصلی واقع 
در اراضـی عبـاس آباد خان رفسـنجان خیابان شـهید بافنـده از بخش ۹ 
کرمـان و طبـق استشـهاد محلـی از  مالـک رسـمی اکبـر بنـی اسـدی زارع.
۲۰-رضـا تاجیـک محمدیـه فرزنـد علـی ششـدانگ مغـازه  مسـاحت 
۱۰۵.۲۴ متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱۸۹۲ اصلـی واقـع در اراضی تقی 
آبـاد رفسـنجان  خیابـان شـهریار از بخـش ۹ کرمـان و از محـل مالکیت 

مالک رسـمی حسـین یوسـفیان.
۲۱-بتـول اکبـری هرمـز آبـادی فرزنـد امیـر و حسـن انصـاری مقـدم 
فرزنـد علـی بالمناصفـه ششـدانگ کارگاه ضبـط پسـته بـه مسـاحت 
ششـدانگ ۳۰۴۴.۳۰ متـر مربـع قسـمتی از  پـالک ۲۵ فرعـی از ۱۸۹۵ 
اصلـی واقـع در اراضـی قاسـم آباد بائر رفسـنجان خیابان شـهید عباس 
شـریفی از بخـش ۹ کرمـان  و طبـق استشـهاد محلی از  مالک رسـمی  

اورندی. مهـدی 

۲۲-حسـن کرمـی رحمت آباد شـماره شناسـنامه ۲۴ صادره رفسـنجان 
فرزنـد علـی ششـدانگ خانـه مسـاحت ۲۷۵.۴۰ متر مربع قسـمتی از 
پـالک ۱ فرعـی از ۱۹۱۰ اصلی واقع در اراضی ده شـیخ رفسـنجان خیابان 
شـهید فکـوری کوچـه ۳ از بخـش ۹ کرمـان و طبـق استشـهاد محلی از 

مالکیت مالک رسـمی سـید جـواد هجری.
۲۳-سـمیه فتحـی سـرخانی فرزنـد عباس ششـدانگ خانه مسـاحت 
۳۷۴  متـر مربع قسـمتی از پـالک ۱ فرعی از ۱۹۱۰ اصلـی واقع در اراضی 
ده شـیخ رفسـنجان خیابـان امیـر کبیر غربی خیابـان شـهدای هویزه از 
بخـش ۹ کرمـان و از محـل مالکیت مالک رسـمی سـید جـواد هجری.

۲۴-محسـن ابراهیمـی فرزنـد غالمعبـاس ششـدانگ خانه مسـاحت 
۲۴۹.۵ متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱ فرعـی از ۱۹۱۰ اصلـی واقـع در 
اراضـی ده شـیخ رفسـنجان خیابان شـهید ارسـالن کوچـه ۲ از بخش ۹ 
کرمـان و طبـق استشـهاد محلـی از مالکیـت مالک رسـمی  اکبـر خاندانی.
خانـه  ششـدانگ  حسـین  فرزنـد  سـرخانی  شـریف  ۲۵-محسـن  
مسـاحت ۲۴۶.۶ متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱ فرعـی از ۱۹۱۰ اصلـی 
واقـع در اراضـی ده شـیخ رفسـنجان خیابان شـهید ارسـالن کوچـه ۸ از 
بخـش ۹ کرمـان و از محـل مالکیـت مالـک رسـمی سـید جـواد هجـری.

اسـکندر ششـدانگ خانـه  فرزنـد  ریسـه  الدینـی  زیـن  ۲۶-حسـین 
مسـاحت ۲۲۱.۱ متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱ فرعـی از ۱۹۱۰ اصلـی 
واقـع در اراضـی ده شـیخ رفسـنجان خیابـان شـهید ارسـالن کوچـه ۲ 
از بخـش ۹ کرمـان و طبـق استشـهاد محلـی از مالکیـت مالک رسـمی 

سـید جـواد هجـری.
۲۷-بتـول حسـینی حسـین ابـادی فرزنـد حسـین ششـدانگ  خانـه 
مسـاحت ۲۳۶.۸ متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱ فرعـی از ۱۹۱۰ اصلـی 
واقـع در اراضـی ده شـیخ رفسـنجان خیابـان شـهید ارسـالن کوچـه ۶ 
از بخـش ۹ کرمـان و طبـق استشـهاد محلـی از مالکیـت مالک رسـمی 

سـید جـواد هجری.
۲۸-حمیـد رمضانـی پـور علی ابـاد وزیر فرزنـد رمضان ششـدانگ خانه 
مسـاحت ۲۲۹.۳ متـر مربع قسـمتی از پالک فرعـی از ۱۹۱۰ اصلی واقع 
در اراضـی ده شـیخ رفسـنجان خیابـان امیـر کبیـر غربی خیابان شـهید 
اللـه زاری کوچـه ۱ از بخـش ۹ کرمان و طبق استشـهاد محلی از مالکیت 

مالک رسـمی سـید جواد هجری. 
۲۹- ناصـر حـاج اسـماعیلی پـور مهـدی اباد فرزند حسـین ششـدانگ 
خانـه مسـاحت ۴۴۳.۵ متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱ فرعـی از ۱۹۱۰ 
اصلـی واقـع در اراضی ده شـیخ رفسـنجان خیابان شـهید قـره نی کوچه 
۱۴ از بخـش ۹ کرمـان و طبـق استشـهاد  محلـی از مالکیـت مالـک 

رسـمی سـکینه کاووسی.
۳۰-علیرضـا سرچشـمه پـور فرزنـد محمد ششـدانگ کارگاه مسـاحت 

۲۲۵.۷۰ متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱ فرعـی از ۱۹۱۰ اصلـی واقـع در 
اراضـی ده شـیخ رفسـنجان خیابـان امیـر کبیـر غربـی بیـن کوچـه ۵۶ 
و ۵۸ از بخـش ۹ کرمـان و طبـق استشـهاد محلـی از مالکیـت مالـک 

رسـمی سـید جـواد هجری.
۳۱-هـادی پیلتـن فرزنـد علـی ششـدانگ خانـه مسـاحت ۳۷۳.۹ 
متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱ فرعـی از ۱۹۱۰ اصلـی واقـع در اراضـی 
ده شـیخ رفسـنجان خیابـان امیرکبیـر غربی انتهـای خیابان نسـترن از 
بخـش  ۹ کرمـان و طبـق استشـهاد محلـی از مالکیـت مالـک رسـمی 

سـید جـواد هجـری.
۳۲-مهیـن پـور مجبیـان فرزنـد حسـین و مریـم پـور مجبیـان فرزنـد 
حسـین بالمناصفه ششـدانگ خانه مسـاحت ۲۷۹ متر مربع قسـمتی 
از پـالک ۸۰ فرعـی از ۱۹۱۴ اصلـی واقـع در اراضـی صادق اباد رفسـنجان 
خیابـان دهقـان رجبـی کوچـه ۱۵ از بخـش ۹ کرمـان و طبـق استشـهاد 

محلـی از مالکیـت مالک رسـمی مریـم بلـوچ وهابیان.
۳۳-محمد پور مجبیان فرزند حسـین ششـدانگ  خانه مسـاحت ۲۹۸ 
متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۸۰ فرعـی از ۱۹۱۴ اصلـی واقـع در اراضـی 
صـادق اباد رفسـنجان خیابـان دهقان رجبی کوچـه ۱۵ از بخش ۹ کرمان 
و طبـق استشـهاد محلی از مالکیت مالک رسـمی مربم بلـوچ وهابیان.

۳۴-خدیجه اقا محمد حسـنی فرزند محمد حسـن  ششـدانگ  خانه 
مسـاحت  ۲۴۷.۵ متر مربع قسـمتی از پالک ۱۶۲ فرعی از ۱۹۱۵ اصلی 
واقع در اراضی حسـین اباد رفسـنجان بلوار امام علی )ع(خیابان شـهید 
خراسـانی خیابان شـهید حسـینی نـژاد از بخـش ۹ کرمـان و از مالکیت 

مالک رسـمی سـید احمد علوی.
۳۵-اعظـم حسـینی نـژاد فرزنـد غالمرضـا ششـدانگ خانـه مسـاحت 
۳۵۹.۵ مترمربـع قسـمتی از  پـالک ۱۳۵ فرعـی از ۱۹۱۵ اصلـی واقـع 
در اراضـی حسـین ابـاد  رفسـنجان خیابـان دهقـان رجبـی کوچـه ۱۱ از 
بخـش ۹ کرمـان و طبـق استشـهاد محلـی از مالکیـت مالـک رسـمی 

محمـد صالحی.
۳۶-زهـرا حضرتقلی همت اباد فرزند حبیب ششـدانگ خانه مسـاحت 
۱۱۰۰ متـر مربـع پـالک ۱۸۵۸ فرعـی مجـزی شـده از ۳۸ فرعـی از ۱۹۱۹ 
اصلـی واقـع در اراضی سـعادت اباد رفسـنجان میـدان ازادی کوچـه ۲ از 
بخـش ۹ کرمـان و طبق استشـهاد محلی از مالک رسـمی محسـن آگاه.
۳۷-فاطمـه محمـدی نـژاد خنامانـی فرزنـد حسـن ششـدانگ خانـه 
مسـاحت ۳۰۲ مترمربـع قسـمتی از پـالک ۱۷۳فرعـی از ۱۹۴۷ اصلـی 
ابـاد رفسـنجان بخـش ۹ کرمـان بـه ادرس  واقـع در اراضـی شـفیع 
رفسـنجان جـاده عبـاس اباد حاجـی و از محـل مالکیت مالک رسـمی 

ورثـه شـیخ اقـا ابراهیمـی.
۳۸-فرشـته امیـری داوران فرزنـد محمـد ششـدانگ خانـه مسـاحت 

۴۶۴.۳۰ متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱۴۵۴ اصلـی واقـع در اراضـی 
داوران رفسـنجان بخـش ۱۰ کرمـان طبـق استشـهاد محلـی از مالکیـت 

مالـک رسـمی اسـدا... ارجمنـد داورانی.
۳۹-اداره امـوزش و پـرورش کشـکوئیه بـه نمایندگـی دولـت جمهـوری 
اسـالمی ایـران در ششـدانگ سـاختمان مدرسـه بـه مسـاحت ۲۰۸۲.۸ 
متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱۰۳۷ فرعـی از ۲۳ اصلـی واقـع در اراضی 
روسـتای رودیـن راویـز کشـکوئیه از بخـش ۴۹ یـزد و فاقـد بنچـاق از 

مالک رسـمی. 
تاریخ انتشار نوبت اول :سه شنبه  ۱۳۹۸.۸.۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه ۱۳۹۸.۸.۲۹

آگهـی اصالحـی اختصاصـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ ائیـن 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای 

فاقد سـند رسـمی 
از انجـا کـه موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ ائیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
نسـبت بـه پـالک زیـر قبـال منتشـر شـده اسـت لیکـن بـه دلیـل وقوع 
اشـتباه موثـر در متـن اگهی میبایسـت تجدید گـردد اگهـی اصالحی ان 

بـه شـرح ذیـل منتشـر مـی گردد 
عبدالحسـین شـفیع پور کرمانی فرزند مهدی ششـدانگ خانه مساحت 
۵۲۸.۷ متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۲۳۲ فرعـی از ۱۸۲۰ اصلـی واقـع 
در اراضـی گرگیـن رفسـنجان خیابـان ابوذر کوچـه ۳۱ از بخـش ۹ کرمان 
که خود متقاضی از مالکین رسـمی پالک مذکور میباشـد و دارای سـند 
انتقـال قطعـی رسـمی مشـاعی مـی باشـد)با توجه بـه اینکـه در اگهی 
موضـوع مـاده ۱۳ قانـون تعییـن تکلیـف مـورخ ۹۸.۶.۲۷ و ۹۸.۷.۱۱ 
منتشـر شـده در روزنامه رسالت شـماره پالک فرعی ملک اشتباها ۳۲۲ 
فرعـی چـاپ و منتشـر شـده کـه صحیـح ان ۲۳۲ فرعـی می باشـد لذا 
اگهـی اصالحـی مجددا منتشـر مـی گردد(اگهـی اصالحـی در یک نوبت 
منتشـر می شـود چنانچه شـخص یا اشـخاصی نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت بـه نام متقاضی فوق اعتراضی داشـته باشـند بایـد ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ انتشـار ایـن اگهی اعتـراض خـود را کتبا بـه اداره ثبت  
اسـناد و امـالک رفسـنجان تسـلیم نماینـد و عـالوه بـران ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض می بایسـت دادخواسـت الزم در این 
خصـوص را بـه مراجع قضایـی تقدیم و گواهـی ان را به این اداره ارسـال 
نماینـد در غیـر اینصـورت سـند مالیکـت طبق مقـررات به نـام متقاضی 

صـادر خواهد شـد. م الـف ۴۴۷۳
تاریخ انتشار اگهی اصالحی :سه شنبه ۱۳۹۸.۸.۱۴

ابوالفضل تیموری –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان 

آگهی موضوع ماده قانون و ماده 13 ائین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده۳ قانون و مـاده ۱۳آئین نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۰۴۴-۹۸/۰۴/۲۵هیات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت 
ملـک شـهر عنبـر آباد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم طیبه سـاالری فـرد فرزند 
حسـین بشـماره شناسـنامه ۱۵۲صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 
۲۷۲/۸۴متـر مربـع پـالک - فرعـی از۴۹- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک ۴۹ اصلی 
قطعـه یـک واقـع در عنبرآبـاد محمد آباد بـی بی شـهری بخش۴۵کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای محمـد شـیرانی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو 
نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الـف:۲۳۳۲-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/۰۷/۲۹ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۸/۰۸/۱۴
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی حصر وراثت
آقـای حسـین پورمانـدگار فرزنـد مرتضـی  دارای شناسـنامه۲۰۸  
بشـرح درخواسـت شـماره ۹۸۰۴۱۱ مـورخ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ توضیـح 
داده شـادروان طاهـره رحیم زاده بهزادی فرزند محمد بشناسـنامه 
۸ در تاریـخ ۹۸/۲/۱۸ در شـهر بـم فـوت شـده و وراثـت منحصـر 
حیـن الفـوت وی عبارتنـد از :۱-یـدا… پـور مانـدگار فرزنـد مرتضـی بـه ش ش ۲۷۵ 

فرزنـد متوفی
متوفـی  فرزنـد   ۲۰۸ ش  ش  بـه  مرتضـی   فرزنـد  مانـدگار  پـور  ۲-حسـین 
متوفـی  ۷۵۳فرزنـد  ش  ش  بـه  مرتضـی  فرزنـد  مانـدگار  پـور  ۳-محسـن 
۴-مطهـره پـور مانـدگار فرزند مرتضـی بـه ش ش ۱۰۷۰فرزند متوفـی ۵-صدیقه 
پـور مانـدگار فرزنـد مرتضـی بـه ش ش ۱۲۳فرزنـد متوفـی ۶-علـی پـور ماندگار 
فرزنـد مرتضـی  بـه ش ش ۲۰۷فرزنـد متوفـی ۷-مرتضـی پورمانـدگار  فرزنـد 

بـه ش ش ۸۸۶۲ همسـرمتوفی. حسـین 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلـی اگهی می شـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت 
یـک مـاه از نشـرآگهی به شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهی صـادر خواهد 
شـد و هـر وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابراز شـود از 

درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
م الف 78شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد  

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
اگهی موضـوع ماده ۳

قانـون و مـاده۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف و ضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی  برابـر رای شـماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۹۶۱۹-مـورخ ۱۷-۸-۹۵ هیـات دوم موضـوع قانـون 

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی
حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضـی خانم زینـب اعالمـی فرزنـد ابراهیم  
بشـماره شناسـنامه ۲۲۵۴با کدملی ۶۰۶۹۹۲۷۵۸۳صادره از عنبر اباد  درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
۲۷/۴۷مترمربـع پـالک ۵۴۸فرعـی از ۴۳- اصلـی مفـروز ومجزی شـده از پالک  -فرعـی از ۴۳ اصلی  قطعه 
یـک واقـع در اراضـی خضـر ابـاد  خریـداری  از مالک رسـمی آقـای درگوش نوزایی محـرز گردیده اسـت. لذا به 

منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراضی طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد-تاریخ 

انتشـار نوبـت اول :۹۸/۰۸/۱۴تاریخ انتشـار نوبـت دوم ۹۸/۰۸/۲۸
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف:2342

آگهی حصر وراثت  
آقـای یـدهللا ملکـی فرزنـد حسـین دارای شناسـنامه ۴ بشـرح دادخواسـت 
شـماره ۱۲۷.۹۸ مـورخ ۹۸.۸.۱۱ توضیـح داده شـادروان حسـین ملکـی فرزند 
اکبـر   بشناسـنامه ۲۴ در تاریـخ ۱۳۹۸.۱.۱۰ در شـهر رفسـنجان فـوت شـده و 

وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:
۱-یـدهللا ملکـی فرزنـد حسـین به شـماره ملـی ۳۰۵۱۸۸۶۲۱۱ متولـد ۱۳۲۸ فرزنـد متوفی۲- 
۱۳۳۴فرزنـد  متولـد   ۳۰۵۱۸۸۶۵۹۹ ملـی  شـماره  بـه  حسـین  فرزنـد  ملکـی  هللا  عیـن 
متوفـی۳- محمـد ملکـی فرزنـد حسـین بـه شـماره ملـی ۳۰۵۰۶۴۲۷۵۰ متولـد ۱۳۳۹ فرزند 
 ۱۳۴۱ متولـد   ۳۰۵۱۸۸۶۸۲۳ ملـی  شـماره  بـه  فرزنـد حسـین  ملکـی  متوفی۴-غالمرضـا  
فرزنـد متوفی۵-علـی  ملکـی فرزنـد حسـین بـه شـماره ملـی ۳۰۵۱۹۲۸۶۳۱ متولـد ۱۳۴۸ 
فرزنـد متوفـی۶- معصومـه ملکـی فرزنـد حسـین بـه شـماره ملـی ۳۰۵۱۸۹۷۷۴۴ متولـد 
۱۳۳۶ فرزنـد متوفی۷-فاطمـه  ملکـی فرزنـد حسـین بـه شـماره ملـی ۳۰۵۰۶۱۸۷۹۵ متولـد 

۱۳۵۰ فرزنـد متوفـی.
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی می شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظرف مـدت یک ماه از نشـر 
اگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهی صـادر خواهد شـد و هر وصیـت نامه ای 
جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از این موعـد ابراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت.م-الف ۴۴۷۵
 دفتر شورای حل اختالف شماره 11 صفائیه شهرستان رفسنجان 

آگهی مزایده   
دادگاه عمومـی ماهـان قصـد دارد در پرونده کالسـه 
۹۲۰۹۹۸۳۴۲۰۰۰۲۴۷۵ در نوبـت اول شـش دانـگ 
یـک بـاب منـزل مسـکونی واقع در شـهر محـی آباد 
متعلـق بـه آقـای حسـین پـور محـی آبـادی دارای متعلقـات آب 
بـرق گاز بـه پـالک ثبتـی ۱۱۷۷ فرعـی از ۶ اصلـی بخـش ۶کرمان 
بـا قیمـت کارشناسـی شـده دومیلیـارد و دویسـت و نـود و چهـار 
و  برسـاند  فـروش  بـه  عمومـی  مزایـده  طریـق  از  ریـال  میلیـون 
کسـانی کـه قصـد شـرکت در مزایـده فـوق را دارنـد حداکثـر مـی 
تواننـد پیشـنهادات خـود را بـه انضمـام ۱۰% بعنـوان ودیعـه مبلـغ 
پیشـنهادی کـه در صـورت یـک نفـره چـک تضمینـی بانـک ملـی 
صـادر مـی شـود تاریـخ و سـاعت شـروع مزایده بـه دفتـر اجرای 
احـکام حقوقـی دادگاه ماهـان ارائـه و محـل مزایـده دفتـر اجرای 
تاریـخ مزایـده روز دوشـنبه  باشـد و  احـکام دادگاه ماهـان مـی 

۱۳۹۸/۹/۴ لغایـت ۱۱ اعـالم مـی گـردد
مدیردفتر اجرای احکام مدنی دادگاه ماهان مجید شیراونی م.الف 521

آگهی فقدان مدرک تحصیلی   
مـدرک فارغ التحصیلـی اینجانب منصور عزیزآبـادی فرزند درویش 

بـه شـماره شناسـنامه ۵ صـادره از فهرج در مقطع کارشناسـی ارشـد 

رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی صـادره از واحـد دانشـگاهی بردسـیر بـا شـماره 

۵۶۴۴ مفقـود گردیـده اسـت و فاقـد اعتبار می باشـد . از یابنده تقاضا می شـود 

اصل مدرک را به دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد بردسـیر به نشـانی بردسـیر- بلوار 

دانشـگاه آزاد اسالمی ارسـال نماید.

مفقودی
برگ سـبز سواری سایپامدل 1391سفید -روغنی رنگ به شماره 
موتور 48218993وشـماره شاسـی NAS411100C1195158به 
شـماره پالک 71ق951ایران 65متعلق به اسـمافالحی شـاه اباد 

مفقود واز درجه اعتبار سـاقط گردیده اسـت.

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 
ــر رای  ــد ســند رســمی براب ثبتــی  اراضــی و ســاختمان هــای فاق
1897— 1398  مــورخ  98/7/3 تصرفــات امیــد ســامی شــماره 
شناســنامه 86  صــادره اهــواز فرزنــد لویــع  دارای کــد ملــی شــماره  
1754558593 نســبت بــه یکبــاب ســاختمان به مســاحت 56/87 
ــی 2287/8 در  ــاک ثبت ــع در قســمتی از ششــدانگ  پ ــر مرب مت
بخــش 2 اهــواز  اخبــار خروجــی بنــام حســن فارســون  گردیــده  
برابــر مــاده 3 قانــون مزبــور مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده 
روز جهــت اطــاع 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 
ــه اداره ثبــت اســناد و امــاک اهــواز تســلیم  خــود را مســتقیمًا ب
و رســید دریافــت نماینــد و معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت 
ــات  ــه مقام ــت ب ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
ــه اداره  ــذ و ب ــت اخ ــم دادخواس ــی تقدی ــم و گواه ــی تقدی قضای
ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم 
وصــول اعتــراض در موعــد مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات اقــدام 
بصــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. شــماره م/الــف:   5/1830

)تاریخ انتشار نوبت اول :1398/7/28(
)تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/8/14(

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله   7353

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 
ــر رای  ــد ســند رســمی براب ثبتــی  اراضــی و ســاختمان هــای فاق
1911— 1398  مــورخ  98/7/3 تصرفــات خانــم / آقــای احســان 
ــی شــماره   ــد مل ــدی  دارای ک ــد مه نصــاری صــادره از اهــواز فرزن
1740364147 نســبت بــه یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 67 
متــر مربــع در قســمتی از ششــدانگ  پــاک ثبتــی 8و2287/2  در  
ــام حســن فارســون  بصــدور  ــار خروجــی بن بخــش 2 اهــواز  اخب
رأی گردیــده  برابــر مــاده 3 قانــون مزبــور مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــاع 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 
ــه اداره ثبــت اســناد و امــاک  مــاه اعتــراض خــود را مســتقیمًا ب
اهــواز تســلیم و رســید دریافــت نماینــد و معتــرض مکلــف اســت 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت بــه 
مقامــات قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت اخــذ و بــه 
اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم 
وصــول اعتــراض در موعــد مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات اقــدام 
بصــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. شــماره م/الــف:   5/1798

)تاریخ انتشار نوبت اول :1398/7/28(
)تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/8/14(

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله    7354

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 98/06/11 مــورخ  شــماره139860301059001199/96/246  رای  برابــر   
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــهر  ــی اسامش ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــردی  ــى وی ــه عل ــم حديق ــی خان ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
فرزنــد حبیــب هللا بــه شــماره شناســنامه 361 صــادره از بیجــار بــه شــماره 
ــا  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــگ ی ــش دان ــه ش ــبت ب ــی 3781617981 نس مل
بنــای احداثــی بــه مســاحت 106/47 مترمربــع بــه پــاک 24426 فرعــی 
از 46 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده در قســمتی از پــاک ۳۰ فرعــی از 
اصلــی مذکــور واقــع در قریــه موســی آبــاد بخــش ۱۲ تهــران خریــداری 
از مالکیــت رســمی، محمــود زاهــدی تهرانــی محــرز گردیــده اســت . لــذا 
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل ــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ب
ــه صــدور ســند مالکیــت  ــی کــه اشــخاص نســبت ب مــی شــود در صورت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت ۲ مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک 
ــک  ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــوده و پ ــلیم نم ــهر تس اسامش
مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی 
ــل  ــل تحوی ــت مح ــه اداره ثب ــت را ب ــم دادخواس ــی تقدی ــم و گواه تقدی
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
ــررات ســند  ــق مق ــم دادخواســت طب ــدم گواهــی تقدی ــا ع ــراض و ی اعت

ــف 557 ــت متقاضــی صــادر خواهــد شــد. م ال مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/07/29 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/14
سیدمحسن سادات حسینی 

7363 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالمشهر 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مــورخ   139860316014001327 شــماره  رأی  برابــر 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض 1398/07/23 هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه 
دو تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم لیلــی 
زراعــی چقاالهــی فرزنــد اکبــر بشــماره شناســنامه 322 صادره 
ــاد غــرب در ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت  از اســام آب
44029 متــر مربــع در قســمتی از پــاک 2281 فرعــی از 11 و 
19 اصلــی واقــع در بخــش ســه حومــه شهرســتان کرمانشــاه 
ــری  ــان 18 مت ــون خیاب ــر ده مجن ــا اخ ــل آق ــه آدرس وکی ب
ــر  ــای امی ــمی آق ــک رس ــداری ار مال ــاک 2 خری ــازی پ نی
ــور  ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــرز گردی ــی شــرفوندی مح کریم
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــد از  مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش 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
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــت صــادر خواهــد شــد. ــررات ســند مالکی مق
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/07/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/14

فرهاد نوری- رئیس ثبت اسناد و امالک                   7373

نشر آگهی
ــوان  خواهــان ســیدمحمد رضــا موســوی   دادخواســتی تحــت عن
مطالبــه دو فقــره چــک بشــماره 552639 و 552636 علیــه 
خوانــده  ســعید رحمانــی  تقدیــم شــورای حــل اختــاف حــوزه 10  
نمــوده کــه پــس از ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 2/ 10 /98 ســاعت 
00 :  11 صبــح تعییــن، بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و 
درخواســت و مســتفاد از مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
ــی شــود  ــد کثیراالنتشــار آگه ــت در یکــی از جرای ــک نوب ــب ی مرات
تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــاع بــه دفتــر شــورا مراجعــه 
ــت و  ــخه دوم دادخواس ــود نس ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع و ضم
ضمایــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوت جهــت رســیدگی حاضــر 

ــده:10-98 -182 شــود. شــماره پرون
7763 حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان قدس م الف/  1480 

نشر آگهی
خواهــان ســیدمحمد رضــا موســوی   دادخواســتی تحــت عنــوان 
مطالبــه دو فقــره چــک بشــماره 90191884 و 901917/289 علیــه 
ــاف حــوزه  ــم شــورای حــل اخت ــور  تقدی ــده  محــراب حاجــی پ خوان
10  نمــوده کــه پــس از ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 2/ 10 /98 ســاعت 
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــن، ب ــح تعیی 30 :  10 صب
ــی  ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان ــتفاد از م ــت و مس و درخواس
ــا  ــی شــود ت ــد کثیراالنتشــار آگه ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
ــه و  ــورا مراجع ــر ش ــه دفت ــاع ب ــی و اط ــر آگه ــس از نش ــده پ خوان
ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمایــم را 
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوت جهــت رســیدگی حاضــر شــود. شــماره 

پرونــده:10-98 -176
7764 حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان قدس م الف/  1482 

آگهی فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیــت ســه مشــاع از ششــدانگ عرصــه 
و اعیــان بــاغ ) وضعیــت خــاص طلــق ( بــه 
مســاحت ششــدانگی ســیصد و ســه متــر مربــع 
در  واقــع   57 از  مفــروز   445 پــاک  بشــماره 
ــی 30 بخــش 16  ــه کــرف پشــته ســنگ اصل قری
گیــان بشــماره مسلســل 159600/الــف /96 دفتــر 
حســن   139620318013003028 الکترونیــک 
ــرده طــی  ــد . نامب عمیــدی صــادر و تســلیم گردی
مورخــه   116/98  /7407 شــماره  درخواســت 
98/05/31 منضــم بــه فــرم شــهادت شــهود جهــت 
ــه  ــه تاییــد دفترخان ــی کــه ب دریافــت ســند المثن
ــی از  ــباب کش ــت اس ــیده بعل ــیاهکل رس 219 س
ــده و تقاضــای  ــود گردی ــه الهیجــان مفق ــران ب ته
صــدور ســند مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره نموده 
اســت لــذا مراتــب طبــق 1 مــاده 120 آییــن نامــه 
قانــون ثبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی 
تــا چنانچــه کســی نســبت بــه مــورد تقاضــای فوق 
اعتراضــی داشــته باشــند و یــا مدعــی اصل اســناد 
مالکیــت ماشــعی نــزد خــود باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار ظــرف مــدت 10 روز واخواهــی خــود 
ــورت  ــر اینص ــد در غی ــه دهن ــن اداره ارائ ــه ای را ب
پــس از ســپری شــدن فرجــه قانونــی اصــل ســند 
ــند  ــاقط و س ــار س ــه اعتب ــه از درج ــت اولی مالکی

ــی صــادر خواهــد شــد .  مالکیــت المثن
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

7726  همایون فالحتکار 

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

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور 
ــا منجــر  مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایت
بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــون مذکــور در دو نوب ــه اســتناد مــاده 3 قان ب

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

1-پــاک 306 مفــروز از 34 و 38 در مالکیــت آقــای مقصــود علیپــور 
ــای  ــر بن ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــکجانپهلویی شش اش
احداثــی بــه مســاحت 188/24 مترمربــع از مالکیــت کیومــرث ناطقــی

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

تاریخ نوبت اول : 98/7/30 تاریخ نوبت دوم : 98/8/14 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

7422  همایون فالحتکار 

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی شماره 98/6
) یک مرحله ای ( 

7776
شرکت مخابرات ایران ) منطقه خوزستان (

1 – نام دستگاه مناقصه گذار : شرکت مخابرات ایران ) منطقه خوزستان (
ــان 17  ــرات ) خیاب ــوار مخاب ــارس – بل ــواز – کیانپ ــتان اه ــذار : شهرس ــه گ ــتگاه مناقص 2 – آدرس دس

شــرقی ( – مجتمــع فنــی و اداری مخابــرات منطقــه خوزســتان – طبقــه اول – مدیریــت پشــتیبانی و تــدارکات – واحــد خریــد 
ــر : 061-33993605 ــن 33337666-061 نماب ــماره تلف ــاق 119 ش ــا – ات و قرارداده

3 – موضوع مناقصه : اجرای طرح فیبر نوری سرله ، داالن ،پتک جاللی ، پتک بیگدلی و ستلون از محل USO همراه با متریال 
4 – دستگاه نظارتی : معاونت شبکه منطقه 

5 – نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه : ضمانتنامــه بانکــی ، چــک تضمینــی ، چــک بانکــی رمــزدار و یــا ســند بلوکــه نمــودن 
ــات قطعی  مطالب

6 – مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 296/977/550 ریال 
7 – قیمــت فــروش اســناد مناقصــه و شــماره حســاب : مبلــغ 200/000 ریــال بــه شــماره حســاب 1690290262 بانــک 

ملــت و شناســه واریــز 2000080149148 جهــت شــرکت در مناقصــه 
ــه  ــان وقــت اداری مــورخ 98/8/23 باارائ ــا پای ــه ت ــخ درج در روزنام ــه : از تاری ــرکت در مناقص ــروش اوراق ش ــت ف 8- مهل

ــا شــرکت کننــدگان  معرفــی نامــه و اســناد مثبتــه شــرکت ی
9- مهلت عودت پاکات : 98/9/4

10- محل تحویل پاکات : اهواز – کیانپارس خ 17 شرقی مجتمع فنی و اداری مخابرات منطقه خوزستان طبقه اول – دبیرخانه تدارکات 
11-محل و تاریخ بازگشایی پاکات : مجتمع فنی و اداری مخابرات منطقه خوزستان – طبقه چهارم – سالن جلسات مورخ 98/9/5

ــد شــرکت  ــورد تائی ــال م ــن متری ــه تامی ــی بایســت نســبت ب ــی م ــدگان در مناقصــه در صــورت برندگ ــه شــرکت کنن 12-کلی
ــد . ــه نماین ــناد مناقص ــه اس ــی کاال را ضمیم ــه نهای ــوده و تائیدی ــدام نم ــتان اق ــران و خوزس ــرات ای مخاب

13- ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در هنگام خرید اسناد الزامی می باشد .
14 – زمان انجام کار 5/ پنج ماه کاری می باشد .

15- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
16- هزینه درج دو نوبت آگهی قبلی بعهده برنده مناقصه می باشد .
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

مصرف بیش از 6 میلیارد مترمکعب گاز طی هفت ماهه اول 98
مدیرعامل شرکت خراسان رضوی گفت: در هفت ماهه نخست امسال، شش میلیارد و ۷۰ میلیون مترمکعب گاز در این استان مصرف شد که 

این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۹۷، ۲۷۰ میلیون کاهش داشته است.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی، سید 
حمید فانی با اعالم این خبر اظهار کرد: مشترکین گاز طبیعی استان در هفت ماهه ابتدایی سال گذشته، رقمی بالغ بر شش میلیارد و ۳۴۰ 

 میلون مترمکعب گاز مصرف کردند که این رقم در سال جاری با ۲۷۰ میلیون کاهش، شش میلیارد و ۷۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسید.

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان گفــت: شــبکه بــرق ایــران و عــراق از 

طریــق شــبکه بــرق خوزســتان بــا موفقیــت ســنکرون و شــبکه بــرق دو کشــور همســان 

ســازی شــد.

محمــود دشــت بــزرگ اظهــار کــرد: ســنکرون ســازی بــه معنــی وصــل کــردن دو شــبکه 

کامــالً مجــزا بــه هــم اســت بــه طریقــی کــه هیــچ نــوع شــدت جریــان ضربــه ای قابــل 

مالحظــه ای ایجــاد نشــود و بــه نوعــی همســان ســازی و رویــت پذیــری در بین شــبکه 

بــرق دو کشــور رخ داده اســت.

وی افــزود: روز گذشــته بــا حضــور اســتاندار خوزســتان در دیســپاچینگ جنــوب، وزیــر 

نیــرو و معــاون وزیــر انــرژی عــراق در تهــران، ایــن ســنکرون ســازی انجــام و شــبکه 

بــرق دو کشــور بــه هــم وصــل شــد.

ــن همســان و هــم  ــح کــرد: ای ــه ای خوزســتان تصری ــرق منطق مدیرعامــل شــرکت ب

فــاز ســازی کمــک مــی کنــد تــا تبــادل بــرق بــه راحتــی انجــام و حجــم انتقــال بــرق 

افزایــش پیــدا کنــد و حتــی در صــورت نیــاز از شــبکه عــراق، بــرق دریافــت کنیــم.

ــرق  ــبکه ب ــق ش ــراق از طری ــران و ع ــرق ای ــبکه ب ــازی ش ــنکرون س ــزرگ س ــت ب دش

ــرد. ــالم ک ــتان اع ــرق در خوزس ــه ب ــت منصوب ــت و ظرفی ــانی از قابلی ــتان را نش خوزس

وی تاکیــد کــرد: ســنکرون ســازی بــه مــا ایــن فرصــت را مــی دهــد تــا از طریــق شــبکه 

بــرق عــراق بــه کشــورهای همســایه آن نیــز وصــل شــده و بــه قــدرت هــاب انــرژی در 

منطقــه تبدیل شــویم.

دشــت بــزرگ تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر میــزان صــادرات بــرق ایــران بــه کشــور عــراق 

ــا  ــه انجــام شــده بن ــی ک ــزی های ــق برنامــه ری ــزان خــود اســت و طب ــن می در باالتری

اســت حجــم صــادرات و تبــادل انــرژی بیــن دو کشــور افزایــش یابــد.

اراک  شـهرداری  گفـت:  اراک  شـهردار 
بـرای  طـرح  هرگونـه  اجـرای  آمادگـی 
رفـع معضـل ترافیکـی شـهری را بـدون 
داشـتن مشـکل مالی در ایـن خصوص 

دارد. وجـود 
اظهـار  مرکـزی  شـفیعی  محمـد کریـم 
کـرد: مطالعات کلـی در خصوص مباحث 
شهرسـازی و زیربنایـی طرح جامع شـهر 
اراک انجـام طـرح گرفـت و بـه تصویـب 
شـورای عالـی شهرسـازی هـم رسـید و 
تنهـا دو سـه نکتـه نیـاز به اصالح داشـت، 
محـدوده  طـرح  ایـن  در  بایـد  واقـع  در 
خدماتـی بـه حریم شـهر اضافه می شـد.

وی افـزود: طـرح جایگزیـن ۲۴ متـری 

بـه منظـور انجام بررسـی های کارشناسـی 
و  نشـده  ارائـه  شـهرداری  بـه  علمـی  و 
طرحـی  هـر  اسـت کـه  حالـی  در  ایـن 
بایـد دارای ارزیابی هـای فنـی، اجتماعی، 
تـا  باشـد  ترافیکـی  و   زیسـت محیطی 
مناسـب  شـکل  بـه  را  ترافیـک  بتـوان 
مطالعـات  از  واقـع  در  کـرد.  مدیریـت 
ترافیکـی بـه معبر می رسـیم و نمی شـود 
ابتـدا معبـری را احـداث کـرد و سـپس 
سـاختاری بـرای عبـور ترافیـک بـرای آن 
تعریف کـرد. باید ترافیـک درون منطقه را 
بـه منظور جلوگیـری از ترافیـک اضافی با 

اصـالح هندسـی کنتـرل کـرد.
شـهردار اراک بـا بیـان اینکـه مطالعـات 

بـر  بایـد دانـش محـور و  ترافیکـی 
باشـد  علمـی  مطالعـات  اسـاس 
گفـت: در حـال حاضـر طـرح جامـع 
حمـل و نقـل و ترافیـک شـهر اراک 
توسـط شـهرداری تهیـه و کلیـات آن 
جامـع  طـرح  رسـیده،  تصویـب  بـه 
ترافیـک باید مبنای کار علمی داشـته 
بـودن  منفـی  یـا  مثبـت  و گویـای 

اجـرای طـرح باشـد.
راه  پیـاده  طـرح  خصـوص  در  وی 
اراک نیـز افـزود: تدویـن ایـن طـرح 
و  شـده  انجـام  مشـاور  توسـط  نیـز 
آن  در  خودروهـا  ترافیـک  انحـراف 
لحـاظ شـده و بـر اسـاس ایـن مدل 
ترافیکـی، مرکز شـهر و بافـت تاریخی 
و  شـده  راه  پیـاده  بـه  تبدیـل  بایـد 
عـاری از حمـل و نقـل شـهری باشـد 
و در ترافیـک داخـل محـدوده، اصالح 

هندسـی صـورت گیـرد.

 شهرداری اراک آماده اجرای 
طرح های ترافیکی است

تقدیر استاندار مازندران از 
مدیركل راه و شهرسازی استان

اسـتاندار مازنـدران از مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان و مجموعـه اعضـای آن 
دسـتگاه در حـوزه ایمـن سـازی زیرسـاخت های اساسـی کـه موجب کسـب عنوان 
»دسـتگاه برتر« در سـال ۱۳۹۸ در سـطح اسـتان مازندران شـده ، تشـکر و قدردانی 

. کرد 
و  راه  اداره كل  رسـانی  اطـالع  و  ارتباطـات  اداره  رئيـس  حسـيني  حميـد  سـيد 
شهرسـازي مازنـدران بـا اعـالم ايـن خبـر افـزود :اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 
در نمایشـگاه دسـتاوردهای پدافنـد غیـر عامل در اسـتان به مناسـبت هفتـه پدافند 
غیرعامـل حضـور فعال داشـته است.سـيد حميد حسـيني ادامـه داد: در بخشـي از 
لـوح تقديـر اسـتاندار آمده اسـت : هفتـه پدافنـد غیرعامل فرصت مغتنمی اسـت تا 
از تـالش هـا و اقدامـات اثـر بخـش ماندگار کسـانی که نسـبت به تحقـق منویات و 
فرامیـن مقـام معظم رهبـری )مدظله العالـی( و در راسـتای تاکیـدات دولت تدبیر 
و امیـد درخصـوص موضـوع خطیـر پدافنـد غیرعامـل به منظور نیـل به اقتـدار درون 
زا ، پایـداری ملـی ، ارتقـا آمادگـی و مصون سـازی جامعـه همت نگارده انـد ، تقدیر 
گـردد. لـذا بدیـن وسـیله از تـالش ارزشـمند جنابعالـی و مجموعـه آن دسـتگاه در 
حـوزه ایمـن سـازی زیرسـاخت هـای اساسـی کـه موجب کسـب عنوان »دسـتگاه 
برتـر« در سـال ۱۳۹۸ در سـطح اسـتان مازنـدران گردیـده ، تشـکر بعمـل مـی آید .

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:

شبکه برق ایران و عراق از طریق 
شبکه برق خوزستان سنکرون شد

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 
ــر رای  ــد ســند رســمی براب ثبتــی  اراضــی و ســاختمان هــای فاق
1897— 1398  مــورخ  98/7/3 تصرفــات امیــد ســامی شــماره 
شناســنامه 86  صــادره اهــواز فرزنــد لویــع  دارای کــد ملــی شــماره  
1754558593 نســبت بــه یکبــاب ســاختمان به مســاحت 56/87 
ــی 2287/8 در  ــاک ثبت ــع در قســمتی از ششــدانگ  پ ــر مرب مت
بخــش 2 اهــواز  اخبــار خروجــی بنــام حســن فارســون  گردیــده  
برابــر مــاده 3 قانــون مزبــور مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده 
روز جهــت اطــاع 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 
ــه اداره ثبــت اســناد و امــاک اهــواز تســلیم  خــود را مســتقیمًا ب
و رســید دریافــت نماینــد و معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت 
ــات  ــه مقام ــت ب ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
ــه اداره  ــذ و ب ــت اخ ــم دادخواس ــی تقدی ــم و گواه ــی تقدی قضای
ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم 
وصــول اعتــراض در موعــد مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات اقــدام 
بصــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. شــماره م/الــف:   5/1830

)تاریخ انتشار نوبت اول :1398/7/28(
)تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/8/14(

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله   7353

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 
ــر رای  ــد ســند رســمی براب ثبتــی  اراضــی و ســاختمان هــای فاق
1911— 1398  مــورخ  98/7/3 تصرفــات خانــم / آقــای احســان 
ــی شــماره   ــد مل ــدی  دارای ک ــد مه نصــاری صــادره از اهــواز فرزن
1740364147 نســبت بــه یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 67 
متــر مربــع در قســمتی از ششــدانگ  پــاک ثبتــی 8و2287/2  در  
ــام حســن فارســون  بصــدور  ــار خروجــی بن بخــش 2 اهــواز  اخب
رأی گردیــده  برابــر مــاده 3 قانــون مزبــور مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــاع 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 
ــه اداره ثبــت اســناد و امــاک  مــاه اعتــراض خــود را مســتقیمًا ب
اهــواز تســلیم و رســید دریافــت نماینــد و معتــرض مکلــف اســت 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت بــه 
مقامــات قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت اخــذ و بــه 
اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم 
وصــول اعتــراض در موعــد مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات اقــدام 
بصــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. شــماره م/الــف:   5/1798

)تاریخ انتشار نوبت اول :1398/7/28(
)تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/8/14(

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- نصرت اله    7354

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 98/06/11 مــورخ  شــماره139860301059001199/96/246  رای  برابــر   
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــهر  ــی اسامش ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــردی  ــى وی ــه عل ــم حديق ــی خان ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
فرزنــد حبیــب هللا بــه شــماره شناســنامه 361 صــادره از بیجــار بــه شــماره 
ــا  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــگ ی ــش دان ــه ش ــبت ب ــی 3781617981 نس مل
بنــای احداثــی بــه مســاحت 106/47 مترمربــع بــه پــاک 24426 فرعــی 
از 46 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده در قســمتی از پــاک ۳۰ فرعــی از 
اصلــی مذکــور واقــع در قریــه موســی آبــاد بخــش ۱۲ تهــران خریــداری 
از مالکیــت رســمی، محمــود زاهــدی تهرانــی محــرز گردیــده اســت . لــذا 
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل ــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ب
ــه صــدور ســند مالکیــت  ــی کــه اشــخاص نســبت ب مــی شــود در صورت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت ۲ مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک 
ــک  ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــوده و پ ــلیم نم ــهر تس اسامش
مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی 
ــل  ــل تحوی ــت مح ــه اداره ثب ــت را ب ــم دادخواس ــی تقدی ــم و گواه تقدی
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
ــررات ســند  ــق مق ــم دادخواســت طب ــدم گواهــی تقدی ــا ع ــراض و ی اعت

ــف 557 ــت متقاضــی صــادر خواهــد شــد. م ال مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/07/29 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/14
سیدمحسن سادات حسینی 

7363 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالمشهر 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مــورخ   139860316014001327 شــماره  رأی  برابــر 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض 1398/07/23 هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه 
دو تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم لیلــی 
زراعــی چقاالهــی فرزنــد اکبــر بشــماره شناســنامه 322 صادره 
ــاد غــرب در ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت  از اســام آب
44029 متــر مربــع در قســمتی از پــاک 2281 فرعــی از 11 و 
19 اصلــی واقــع در بخــش ســه حومــه شهرســتان کرمانشــاه 
ــری  ــان 18 مت ــون خیاب ــر ده مجن ــا اخ ــل آق ــه آدرس وکی ب
ــر  ــای امی ــمی آق ــک رس ــداری ار مال ــاک 2 خری ــازی پ نی
ــور  ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــرز گردی ــی شــرفوندی مح کریم
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــد از  مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش 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
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــت صــادر خواهــد شــد. ــررات ســند مالکی مق
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/07/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/14
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نشر آگهی
ــوان  خواهــان ســیدمحمد رضــا موســوی   دادخواســتی تحــت عن
مطالبــه دو فقــره چــک بشــماره 552639 و 552636 علیــه 
خوانــده  ســعید رحمانــی  تقدیــم شــورای حــل اختــاف حــوزه 10  
نمــوده کــه پــس از ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 2/ 10 /98 ســاعت 
00 :  11 صبــح تعییــن، بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و 
درخواســت و مســتفاد از مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
ــی شــود  ــد کثیراالنتشــار آگه ــت در یکــی از جرای ــک نوب ــب ی مرات
تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــاع بــه دفتــر شــورا مراجعــه 
ــت و  ــخه دوم دادخواس ــود نس ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع و ضم
ضمایــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوت جهــت رســیدگی حاضــر 

ــده:10-98 -182 شــود. شــماره پرون
7763 حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان قدس م الف/  1480 

نشر آگهی
خواهــان ســیدمحمد رضــا موســوی   دادخواســتی تحــت عنــوان 
مطالبــه دو فقــره چــک بشــماره 90191884 و 901917/289 علیــه 
ــاف حــوزه  ــم شــورای حــل اخت ــور  تقدی ــده  محــراب حاجــی پ خوان
10  نمــوده کــه پــس از ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 2/ 10 /98 ســاعت 
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــن، ب ــح تعیی 30 :  10 صب
ــی  ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان ــتفاد از م ــت و مس و درخواس
ــا  ــی شــود ت ــد کثیراالنتشــار آگه ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
ــه و  ــورا مراجع ــر ش ــه دفت ــاع ب ــی و اط ــر آگه ــس از نش ــده پ خوان
ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمایــم را 
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوت جهــت رســیدگی حاضــر شــود. شــماره 

پرونــده:10-98 -176
7764 حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان قدس م الف/  1482 

آگهی فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیــت ســه مشــاع از ششــدانگ عرصــه 
و اعیــان بــاغ ) وضعیــت خــاص طلــق ( بــه 
مســاحت ششــدانگی ســیصد و ســه متــر مربــع 
در  واقــع   57 از  مفــروز   445 پــاک  بشــماره 
ــی 30 بخــش 16  ــه کــرف پشــته ســنگ اصل قری
گیــان بشــماره مسلســل 159600/الــف /96 دفتــر 
حســن   139620318013003028 الکترونیــک 
ــرده طــی  ــد . نامب عمیــدی صــادر و تســلیم گردی
مورخــه   116/98  /7407 شــماره  درخواســت 
98/05/31 منضــم بــه فــرم شــهادت شــهود جهــت 
ــه  ــه تاییــد دفترخان ــی کــه ب دریافــت ســند المثن
ــی از  ــباب کش ــت اس ــیده بعل ــیاهکل رس 219 س
ــده و تقاضــای  ــود گردی ــه الهیجــان مفق ــران ب ته
صــدور ســند مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره نموده 
اســت لــذا مراتــب طبــق 1 مــاده 120 آییــن نامــه 
قانــون ثبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی 
تــا چنانچــه کســی نســبت بــه مــورد تقاضــای فوق 
اعتراضــی داشــته باشــند و یــا مدعــی اصل اســناد 
مالکیــت ماشــعی نــزد خــود باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار ظــرف مــدت 10 روز واخواهــی خــود 
ــورت  ــر اینص ــد در غی ــه دهن ــن اداره ارائ ــه ای را ب
پــس از ســپری شــدن فرجــه قانونــی اصــل ســند 
ــند  ــاقط و س ــار س ــه اعتب ــه از درج ــت اولی مالکی

ــی صــادر خواهــد شــد .  مالکیــت المثن
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

7726  همایون فالحتکار 

نشر آگهی
ــوان  ــت عن ــتی تح ــوی  دادخواس ــا موس ــیدمحمد رض ــان س خواه
مطالبــه دو فقــره چــک بشــماره 901918/14 و 901917/28 علیــه 
خوانــده  محــراب حاجــی پــور  تقدیــم شــورای حــل اختــاف 
ــورخ 2/ 10  ــت رســیدگی م ــت وق ــس از ثب ــه پ ــوده ک ــوزه 10  نم ح
ــکان  ــول الم ــت مجه ــه عل ــن، ب ــح تعیی ــاعت 30 :  10 صب /98 س
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــده و درخواســت و مســتفاد از م ــودن خوان ب
دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
ــر  ــه دفت ــاع ب ــی و اط ــس از نشــر آگه ــده پ ــا خوان ــی شــود ت آگه
ــخه دوم  ــود نس ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع ــه و ضم ــورا مراجع ش
ــت  ــوت جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمای دادخواس

ــده:10-98 -176 ــماره پرون ــود. ش ــر ش ــیدگی حاض رس
7765 حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان قدس م الف/  1482 

آگهی فقدان سند مالکیت
ــش  ــاه و ش ــد و پنج ــاحت پانص ــه بمس ــه و محوط ــدانگ یکبابخان ــت شش ــند مالکی س
متــر و هفتــاد دســیمتر مربــع بشــماره پــاک 101 مفــروز از 48 واقــع در قریــه کاهــدوز 
محلــه ســنگ اصلــی 96 بخــش 16 گیــان بشــماره مسلســل 514758 ذیــل ثبــت 6337 
صفحــه 106 دفتــر 16/51 بنــام ســیروس خوشــکار چالکســرائی فــوت وراث وی عبارتنــد 
ــران  ــته دخت ــا ، شایس ــس ، زلیخ ــکینه ، مون ــران و س ــاهین پس ــز، ش ــروز ، پروی از به
شــهرت جملگــی خوشــکار چالکســرائی و نــگار فــاح برفجانــی همســر نامبــردگان تقاضــای 
اصــاح تفکیــک پاکهــای 101 باقیمانــده و 247 منظــور کــه قطعــه دوم تفکیکــی شــماره 
پــاک 247 بــه غیــر واگــذار و قطعــه اول کمــاکان در مقســومه وراث فــوق اســتقرار کــه 
خانــم نــگار فــاح برفجانــی برابــر گواهــی حصــر وراثــت شــماره 763 مــورخ 1383/05/06 
ــر ارث شــماره 16063 مــورخ  شــعبه ســوم دادگاه عمومــی ســیاهکل و گواهــی مالیــات ب
ــی  ــق گواه ــرائی طب ــکار چالکس ــاهین خوش ــای ش ــیاهکل و آق ــی س 1388/09/17 دارائ
حصــر وراثــت شــماره 311 مــورخ 1387/11/02 شــعبه اول شــورای حــل اختــاف شــهر 
ســیاهکل و گواهــی مالیــات بــر ارث 16099مــورخ 1388/09/17 دارائــی ســیاهکل وراث وی 
عبارتنــد از بهــروز ، پرویــز پســران و ســکینه ، مونــس ، زلیخــا شایســته دختــران شــهرت 
ــز خوشــکار چالکســرائی احــد از  ــای پروی جملگــی خوشــکار چالکســرائی مــی باشــد آق
وراث طــی درخواســت شــماره 116/98/1443 مورخــه 98/02/08 منضــم بــه فــرم شــهادت 
شــهود جهــت دریافــت ســند المثنــی پــاک ثبتــی 101 باقیمانــده مفــروز از 48 قطعــه اول 
تفکیکــی واقــع در چالکســرا ســنگ اصلــی 96 بخــش 16 گیــان کــه بــه تائیــد دفترخانــه 
ــه و تقاضــای صــدور ســند  ــود گرددی ــزل مفق ــه من ــی اثاثی 47 ســیاهکل رســیده جابجائ
مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره نمــوده اســت لــذا مراتــب طبــق 1 مــاده 120 آییــن نامــه 
قانــون ثبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی تــا چنانچــه کســی نســبت بــه مــورد 
تقاضــای فــوق اعتراضــی داشــته باشــند و یــا مدعــی اصــل اســناد مالکیــت مشــاعی نــزد 
خــود باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار ظــرف مــدت 10 روز واخواهــی خــود را بــه ایــن 
ــند  ــی اصــل س ــه قانون ــس از ســپری شــدن فرج ــر اینصــورت پ ــددر غی ــه دهن اداره ارائ

مالکیــت اولیــه از درجــه اعتبــار ســاقط و ســند مالکیــت المثنــی صــادر خواهــد شــد .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل –  همایون فالحتکار  7727 

نشر آگهی
تحــت  دادخواســتی  موســوی   رضــا  ســیدمحمد  خواهــان 
و  250493و719595  و   250492 بشــماره  چــک  مطالبــه  عنــوان 
ــده  اســمعلی ندایــی مغــان  719588و250496و250495 علیــه خوان
لــو  تقدیــم شــورای حــل اختــاف حــوزه 10  نمــوده کــه پــس از ثبــت 
ــن،  ــح تعیی ــاعت 00 :  10 صب ــورخ 2/ 10 /98 س ــیدگی م ــت رس وق
بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت و مســتفاد از 
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی 
ــل  ــانی کام ــام نش ــن اع ــه و ضم ــورا مراجع ــر ش ــه دفت ــاع ب و اط
خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمایــم را دریافــت و در وقــت مقــرر 
ــده:10-98 -15 ــت رســیدگی حاضــر شــود. شــماره پرون ــوت جه ف

7766 حوزه 10 شورای حل اختالف شهرستان قدس م الف/  1483 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون بــه اســتناد رای شــماره 13986031801300136 مورخــه 
1398/05/19 اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
قانــون تعییــن تکلیــف ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
ــه  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 212/60 مت ــاری ب ــاب انب ــک ب ــر ی ب
ــی 97  ــروز از 18 ســنگ اصل ــی 1325 مف ــاک فرع ــماره پ ش
واقــع در قریــه چالکســرا بخــش 16 گیــان در مالکیــت خانــم 
ــد حــدود  ــه تحدی ــی ســیاهکل اســتقرار یافت ــز رافع روح انگی
پــاک فــوق هنــوز بعمــل نیامــده ســات لــذا بنــا بــه تقاضــای 
کتبــی مالــک مذکــور تحدیــد حــدود ملــک فــوق در روز پنــج 
ــوع  ــل وق ــح در مح ــاعت 9 صب ــورخ 1398/9/7 س ــنبه م ش
ــی  ــه کس ــذا چنانچ ــد ل ــد آم ــل خواه ــروع و بعم ــک ش مل
ــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی  نســبت ب
داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
ــی  ــرف س ــت ظ ــون ثب ــاده 20قان ــتناد م ــدود باس ــد ح تحدی
ــید  ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــا ب ــود را کتب ــراض خ روز اعت
دریافــت نمایــد بدیهــی اســت بــه اعتراضــات خــارج از موعــد 
مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد ضمنــا از تاریــخ تســلیم 
ــه  ــه ایــن اداره ظــرف مــدت یکمــاه دادخواســت ب اعتــراض ب
ــورت  ــر اینص ــد در غی ــم نمای ــی تقدی ــاح قضای ــع ذیص مرج
متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه 
مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت 
ــه  ــدون توجــه ب ــت ب ــد اداره ثب ــت تســلیم نمای ــه اداره ثب و ب
اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر مقــررات ادامــه خواهــد داد . 

تاریخ انتشار : 98/8/14
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

7728   همایون فالحتکار  

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــه اســتناد رای شــماره 139860318013001941 مورخــه  چــون ب
1398/07/08 اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی قانون 
ــر  ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ــف ششــدانگ ی ــن تکلی تعیی
یــک بــاب انبــاری بلوکــی احداثــی بــه مســاحت 365/82 متــر 
ــاک 195  ــروز از پ ــی 870 مف ــاک فرع ــماره پ ــه ش ــع ب مرب
ســنگ اصلــی 97 واقــع در قریــه ســیاهکل محلــه بخــش 16 
ــدوز اســتقرار  ــزاده کاه ــد علی ــای محم ــت آق ــان در مالکی گی
یافتــه تحدیــد حــدود پــاک فــوق هنــوز بعمــل نیامــده 
ــد  ــور تحدی ــک مذک ــی مال ــای کتب ــه تقاض ــا ب ــذا بن ــات ل س
ــاعت  ــورخ 1398/9/9 س ــنبه م ــوق در روز ش ــک ف ــدود مل ح
9 صبــح در محــل وقــوع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد آمــد 
لــذا چنانچــه کســی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــاک 
ــم  ــخ تنظی ــد از تاری ــی توان ــد م ــته باش ــی داش ــوق واخواه ف
ــت  ــون ثب ــاده 20قان ــتناد م ــدود باس ــد ح ــس تحدی صورتمجل
ــه ایــن اداره تســلیم  ــا ب ظــرف ســی روز اعتــراض خــود را کتب
و رســید دریافــت نمایــد بدیهــی اســت بــه اعتراضــات خــارج 
از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد ضمنــا از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره ظــرف مــدت یکماه دادخواســت 
بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت 
متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطه 
مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافت و بــه اداره 
ــراض  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــت ب ــد اداره ثب ــلیم نمای ــت تس ثب

ــه خواهــد داد .  ــررات ادام ــر مق ــی را براب ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار : 98/8/14

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
7729   همایون فالحتکار  

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون بــه اســتناد رای شــماره 139860318013001994 مورخــه 
1398/07/14 اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی قانون 
تعییــن تکلیــف ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یک 
بــاب انبــاری بلوکــی احداثــی بــه مســاحت 211/19 متــر مربــع 
ــنگ  ــاک 195 س ــروز از پ ــی 867 مف ــاک فرع ــماره پ ــه ش ب
اصلــی 98 واقــع در قریــه ســیاهکل محلــه بخــش 16 گیــان 
ــه  ــزاده کاهــدوز اســتقرار یافت ــده علی ــم فرخن در مالکیــت خان
ــذا  ــوز بعمــل نیامــده ســات ل ــوق هن ــاک ف ــد حــدود پ تحدی
ــک  ــد حــدود مل ــور تحدی ــک مذک ــی مال ــه تقاضــای کتب ــا ب بن
فــوق در روز شــنبه مــورخ 1398/9/9 ســاعت 9 صبــح در محــل 
وقــوع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه کســی 
ــوق واخواهــی  ــاک ف ــی پ ــوق ارتفاق ــه حــدود و حق نســبت ب
داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
تحدیــد حــدود باســتناد مــاده 20قانــون ثبــت ظــرف ســی روز 
اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت 
ــرر  ــد مق ــارج از موع ــات خ ــه اعتراض ــت ب ــی اس ــد بدیه نمای
ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد ضمنــا از تاریــخ تســلیم اعتراض 
ــع  ــه مرج ــت ب ــاه دادخواس ــدت یکم ــرف م ــن اداره ظ ــه ای ب
ــر اینصــورت متقاضــی  ــد در غی ــم نمای ــی تقدی ذیصــاح قضای
یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه 
و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه اداره ثبــت 
تســلیم نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات 

ــر مقــررات ادامــه خواهــد داد .  ثبتــی را براب
تاریخ انتشار : 98/8/14

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
  همایون فالحتکار  7730

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
و  اراضــی   1398/07/14 مورخــه   139860318013001996 شــماره  رای  اســتناد  بــه  چــون 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی قانــون تعییــن تکلیــف ششــدانگ یــک قطعــه زمین مشــتمل 
بــر یــک بــاب انبــاری بلوکــی احداثــی بــه مســاحت 216/15 متــر مربــع بــه شــماره پــاک فرعــی 
868 مفــروز از پــاک 195 ســنگ اصلــی 98 واقــع در قریــه ســیاهکل محلــه بخــش 16 گیــان 
در مالکیــت خانــم فریــده علیــزاده کاهــدوز اســتقرار یافتــه تحدیــد حــدود پــاک فــوق هنــوز 
ــه تقاضــای کتبــی مالــک مذکــور تحدیــد حــدود ملــک فــوق  ــا ب ــذا بن بعمــل نیامــده ســات ل
در روز یــک شــنبه مــورخ 1398/9/10 ســاعت 9 صبــح در محــل وقــوع ملــک شــروع و بعمــل 
خواهــد آمــد لــذا چنانچــه کســی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی 
داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود باســتناد مــاده 20قانــون 
ــد  ــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمای ــه ای ــا ب ثبــت ظــرف ســی روز اعتــراض خــود را کتب
ــا از  ــر داده نخواهــد شــد ضمن ــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اث بدیهــی اســت ب
ــه ایــن اداره ظــرف مــدت یکمــاه دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح  تاریــخ تســلیم اعتــراض ب
ــه  ــد ب ــی توان ــی وی م ــده قانون ــا نماین ــر اینصــورت متقاضــی ی ــد در غی ــم نمای ــی تقدی قضای
دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم 
نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر مقــررات ادامــه خواهــد داد . 

تاریخ انتشار : 98/8/14
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل -  همایون فالحتکار  7731 

نشر آگهی
خواهــان محمــد جعفرعبدالــه زاده  دادخواســتی تحــت عنــوان مطالبــه  علیــه خوانــده  علــی 
اصغرایــزدی تقدیــم شــورای حــل اختــاف حــوزه 9  نمــوده کــه پــس از ثبــت وقــت رســیدگی مــورخ 
11/ 9 /98 ســاعت 00 : 9 تعییــن، بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت و مســتفاد از 
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جراید کثیراالنتشــار آگهی شــود 
تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــاع بــه دفتــر شــورا مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمایــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوت جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
7768 حوزه 9 شورای حل اختالف شهرستان قدس م الف/  1485 

ابالغ
آگهــی ابــاغ وقــت بــه آقــای : 1- بهــروز 

قدیمــی برنجقــی  2-فردیــن مــرادی
ــده : 97 – 5 - 856 وقــت  کاســه پرون
رســیدگی: روز چهــار شــنبه  98/9/13 

 9:30  –
خواهــان : علــی کورانــی بــه وکالــت 

انتظــاری  عبــاس 
خوانــده: 1- بهــروز قدیمــی برنجقــی  

مــرادی 2-فردیــن 
و  خواهــی  نظــر  تجدیــد  خواســته: 
دادنامــه از  قســمتی  بــه  اعتــراض 

 خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاه 
نمــوده  اختــاف  حــل  شــورای  بــه 
شــرح  بــه  آن  رســیدگی  وقــت  کــه 
ــول  ــت مجه ــه عل ــده ب ــن ش ــوق تعیی ف
 73 مــاده  وبتجویــز  بــودن  المــکان 
قانــون دادرســی مدنــی مراتــب یــک 
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیرالنتشــار 
ــده از تاریــخ نشــر  آگهــی شــود تــا خوان
ــر  ــه دفت ــود را ب ــاه خ ــرف یکم ــی ظ آگه
شــعبه 5 شــورای حــل اختــاف بخــش 
قــدس معرفــی نمایــد در غیــر اینصــورت 

متقضــی اتخــاذ خواهــد شــد./ 
م الف/1484

مدیر دفتر شعبه - شورای حل اختالف 
شعبه 5 شهرستان قدس              7767

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون بــه اســتناد رای شــماره 1398603180318013001995 
مورخــه 1398/07/14 اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی قانــون تعییــن تکلیــف ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــر  ــاحت 203/66 مت ــه مس ــاری ب ــاب انب ــک ب ــر ی ــتمل ب مش
ــاک 195  ــروز از پ ــی 869 مف ــاک فرع ــماره پ ــه ش ــع ب مرب
ســنگ اصلــی 98 واقــع در قریــه ســیاهکل محلــه بخــش 16 
ــم حمیــده علیــزاده کاهــدوز اســتقرار  گیــان در مالکیــت خان
یافتــه تحدیــد حــدود پــاک فــوق هنــوز بعمــل نیامــده ســات 
ــدود  ــد ح ــور تحدی ــک مذک ــی مال ــای کتب ــه تقاض ــا ب ــذا بن ل
ــاعت 9  ــورخ 1398/9/10 س ــنبه م ــک ش ــوق در روز ی ــک ف مل
صبــح در محــل وقــوع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا 
ــاک  ــی پ ــوق ارتفاق ــدود و حق ــه ح چنانچــه کســی نســبت ب
ــم  ــخ تنظی ــد از تاری ــی توان ــد م ــته باش ــی داش ــوق واخواه ف
ــت  ــون ثب ــاده 20قان ــتناد م ــدود باس ــد ح ــس تحدی صورتمجل
ــه ایــن اداره تســلیم  ــا ب ظــرف ســی روز اعتــراض خــود را کتب
و رســید دریافــت نمایــد بدیهــی اســت بــه اعتراضــات خــارج 
از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد ضمنــا از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره ظــرف مــدت یکماه دادخواســت 
بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت 
متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطه 
مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافت و بــه اداره 
ــراض  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــت ب ــد اداره ثب ــلیم نمای ــت تس ثب

ــد داد .  ــه خواه ــررات ادام ــر مق ــی را براب ــات ثبت عملی
تاریخ انتشار : 98/8/14

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
  همایون فالحتکار  7732

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سیاهکل 

ــد حــدود عمومــی  ــی تحدی ــت آگه ــون ثب ــاده 14 قان ــق دســتور م طب
ــی  ــی م ــر آگه ــرح زی ــه ش ــان ب ــش 16 گی ــاک بخ ــمتی از ام قس

ــردد . گ
1 پــاک ثبتــی 946 مفــروز از 16 ســنگ اصلــی 100 بخــش 16 گیــان 
ــژاد  ــو ن ــرا نیک ــم زه ــت خان ــار در مالکی ــی رودب ــه حاج ــع در قری واق
ــه  ــاری ب ــاب انب ــک ب ــر ی ــن مشــتمل ب ــه زیم ــک قطع ششــدانگ ی

ــع  ــر مرب ــاحت 282/47 مت مس
تاریخ تحدید حدود 98/9/9 روز شنبه ساعت 9 صبح 

لــذا بموجــب مــاده 14 قانــون ثبــت امــاک بدیــن وســیله بــه صاحبــان 
ــه در روز و  ــود ک ــام میش ــا اع ــن آنه ــر و مجاوری ــوق الذک ــاک ف ام
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور بهــم رســانند و چنانچــه 
ــع  ــا در موق ــی آنه ــده قانون ــا نماین ــاک و ی ــان ام ــک از صاحب ــر ی ه
تحدیــد حــدود حاضــر نباشــند مطابــق مــاده 15 قانــون ثبــت امــاک 
آنهــا بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد حــدود خواهــد 
ــا  ــی ب ــوق ارتفاق ــه حــدود و حق ــراض اشــخاص نســبت ب شــد . اعت
ــخ  ــت از تاری ــون ثب ــاده 20 قان ــق م ــر طب ــد ب ــورد تحدی ــای م پاکه
ــدت 30 روز  ــه م ــدی ب ــس تحدی ــم صورتمجل ــن حــدود و تنظی تعیی
ــاده  ــل م ــره 2 ذی ــق تبص ــه طب ــح اینک ــد توضی ــد ش ــه خواه پذیرفت
ــد  ــت و تحدی ــای ثب ــه تقاض ــراض ب ــه 73/03/25 اعت ــد مورخ واح
حــدود ) موضــوع مــواد 16 و 20 قانــون ثبــت ( توســط معتــرض ظــرف 
مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی بــا تقدیــم 

ــه مارجعــه ذیصــاح قضائــی صــورت مــی پذیــرد . دادخواســت ب
تاریخ انتشار : 98/08/14 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
7733   همایون فالحتکار  

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

ــزاده  ــده علی ــم فری ــت خان ــروز از 195 در مالکی ــاک 868 مف 1-پ
کاهــدوز محلــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر 
انبــاری بلوکــی بــه مســاحت 216/15 مترمربــع از مالکیــت مرحــوم 

ــزاده ــعبانعلی علی ش
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
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 : 98/7/30 تاریخ نوبت دوم : 98/8/14 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 7413  همایون فالحتکار 

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 کاهدوز محله سنگ اصلی 96 بخش 16 گیان

1-پــاک 498 مفــروز از 47 در مالکیــت خانــم افســانه مائــی 
ــه  ــی ب ــای احداث ــر بن ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــع از مالکیــت آقــای رســول عبدالرحیــم  مســاحت 313/74 مترمرب

ــروی ــور ه پ
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
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 : 98/7/30 تاریخ نوبت دوم : 98/8/14 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

7414  همایون فالحتکار 

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 سیاهکل محله سنگ اصلی 98 بخش 16 گیان

ــزاده  ــد علی ــای محم ــت آق ــروز از 195 در مالکی ــاک 870 مف 1-پ
کاهــدوز محلــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری 
بلوکــی بــه مســاحت 365/82 مترمربــع از مالکیــت مرحــوم 

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

تاریخ نوبت اول : 98/7/30 تاریخ نوبت دوم : 98/8/14 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 7415  همایون فالحتکار 

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

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

مــورخ   139860317103000044 شــماره  رأی  برابــر 
1398/07/21 هیــات  اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــند  ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک هفتــگل  
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای  عبدالرســول 
ــرزا بشــماره شناســنامه 112 صــادره از  ــد می ــی  فرزن اصان
ــه  بــه مســاحت 241/70 متــر  رامهرمــز  در یــک بــاب خان
مربــع از 10 اصلــی واقــع در بخــش یــک هفتــگل قریــه بــرم 
گاو میشــی خریــداری از مالــک رســمی آقــای قاســمعلی 
مــرادی ســبز کوهــی بوســیله قولنامــه عــادی محــرز 
ــب در  ــوم مرات ــه منظــور اطــاع عم ــذا ب ــده اســت. ل گردی
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی  ــه فاصل دو نوبــت ب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه  اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضائــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
)تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/14(                           

)تاریخ انتشار نوبت دوم: 29/ 1398/08(
رئیس ثبت اسناد و امالک – حسین بی نیاز           7770

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

ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــه اینکــه در اجــرای م 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 
ــده اســت  ــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردی منجــر ب
ــه  ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ــب ب ــذا مرات ل

ــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد . فاصل
قریه سیاهکل محله سنگ اصلی 98 بخش 16 گیان

ــزاده  ــده علی ــم فرخن ــت خان ــروز از 195 در مالکی ــاک 867 مف 1-پ
کاهــدوز محلــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری 
بــه مســاحت 211/19 مترمربــع از مالکیــت مرحــوم شــعبانعلی علیزاده

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 ــی توان واخواهــی داشــته باشــد م
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان 
ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت 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 
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 : 98/7/30 تاریخ نوبت دوم : 98/8/14 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
7416  همایون فالحتکار 

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

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور 
ــا منجــر  مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایت
بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــون مذکــور در دو نوب ــه اســتناد مــاده 3 قان ب

جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه سیاهکل محله سنگ اصلی 98 بخش 16 گیان

1-پــاک 868 مفــروز از 195 در مالکیــت خانــم حمیــده علیــزاده 
کاهــدوز محلــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری بــه 
مســاحت 203/66 مترمربــع از مالکیــت مرحــوم شــعبانعلی علیــزاده
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع ــی آن را ب و گواه
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

تاریخ نوبت اول : 98/7/30 تاریخ نوبت دوم : 98/8/14 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

7417  همایون فالحتکار 

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

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور 
ــا منجــر  مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایت
بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــون مذکــور در دو نوب ــه اســتناد مــاده 3 قان ب

جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه کرف پشته  سنگ اصلی 30 بخش 16 گیان

ــم ســپیده بســربرده  ــت خان ــروز از 17 در مالکی ــاک 1236 مف 1-پ
ــه  ــی ب ــای احداث ــر بن ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش

ــربرده ــنی بس ــم حس ــت خان ــع از مالکی ــاحت /298 مترمرب مس
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع ــی آن را ب و گواه
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

تاریخ نوبت اول : 98/7/30 تاریخ نوبت دوم : 98/8/14 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

7418  همایون فالحتکار 

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

ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــه اینکــه در اجــرای م 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 
ــده اســت  ــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردی منجــر ب
ــه  ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ــب ب ــذا مرات ل

ــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد . فاصل
قریه کرف پشته  سنگ اصلی 30 بخش 16 گیان

ــربرده  ــروا بس ــم پ ــت خان ــروز از 17 در مالکی ــاک 1235 مف 1-پ
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری بــه 
ــم حســنی بســربرده ــع از مالکیــت خان مســاحت 215/27 مترمرب

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 ــی توان واخواهــی داشــته باشــد م
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان 
ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت 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 
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 : 98/7/30 تاریخ نوبت دوم : 98/8/14 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
7419  همایون فالحتکار 

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

ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــه اینکــه در اجــرای م 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 
ــده اســت  ــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردی منجــر ب
ــه  ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ــب ب ــذا مرات ل

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

1-پــاک 4528 مفــروز از 39 در مالکیــت آقــای حســین تیموریــان 
ــه  ــاری ب ــاب انب ــر یــک ب ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
مســاحت 232/97 مترمربــع از مالکیــت مرحــوم حاجــی گل کاکائــی
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 ــی توان واخواهــی داشــته باشــد م
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان 
ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت 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 
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 : 98/7/30 تاریخ نوبت دوم : 98/8/14 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
4720  همایون فالحتکار 

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

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور 
ــا منجــر  مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایت
بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــون مذکــور در دو نوب ــه اســتناد مــاده 3 قان ب

جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه بشارودبار سنگ اصلی 95 بخش 16 گیان

1-پــاک 410 مفــروز از 33 در مالکیــت آقــای حمیدرضــا عیســی نــژاد 
بیدرونــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب انباری 

بــه مســاحت 6691/04 مترمربــع از مالکیــت بدیــع الــه اســتواری
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع ــی آن را ب و گواه
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

تاریخ نوبت اول : 98/7/30 تاریخ نوبت دوم : 98/8/14 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

7421  همایون فالحتکار 
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این روزها هم که هر جا میری… یکی داره 
فرتو فرتو فرت فیلم بر میداره. کاش یکی 
پیدا میشد از توی قلبم عکس می گرفت! 

زیر پوست شهر

 پیلوت 
در سینماهای کشور در حال اکران است. 

فیلمدیالوگ

رسانه در آینه تصویر
داستان همشهری منتشر شد. 

 درخشنگ 
از ۲۶ آبان تا اول دی در کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان در حال برگزاری 
است. 

 گردن 
تا ۱۷ آبان در پالتو همایون صنعتی کرمان 

در حال اجرا است. 

 ارکستر کوبه ای هاوانا 
۲۳آبان در فرهنگسرای ارسباران 

برگزار می شود. 

حبیب: اما من از سرزمینی میام که 
مردمش

صدها ساله فکر می کنن گاهی اوقات
دست برداشتن از زندگی خیلی آسونتر از دست برداشتن از عشقه!..

مدار صفردرجه

نمایشنمایشکنسرت دیالوگ

همــه گنج جهان ماری نیرزد
گل بستان اوخاری نیرزد

به بازاری که نقد جان روانســت
رخی چون زر بدیناری نیرزد
اگر صوفی می صافی ننوشــد

بخاک پای خماری نیرزد
مــرا گر زور و زر داری میازار
کــه زور و زر به آزاری نیرزد

خــروش چنگ و نای و نغمه زیر
به آه و نالٔه زاری نیرزد
منه دل برگل باغ زمانه

که گلزارش به گلزاری نیرزد
فلــک را از کمر بندان درگاه
کله داری کله داری نیرزد

در آن خالی که حالی نیســت منگر
گه از شــه مهره شه ماری نیرزد
مکــن تکرار فقه و بحث معقول
چــرا کاین هر دو تکراری نیرزد

برون شــو زین نشیمن کاندرین ملک
سریر خسروی داری نیرزد

دوای درد خواجو از که جویم
کــه آن بیمار تیماری نیرزد

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

طغرل ســلجوقی در بغداد و 
اســتقرار حاكمیت اهل تسنن

ــاط  ــیاری از نق ــه بس ــلجوقی ک ــرل س طغ
ــم  ــت پنج ــود داش ــغال خ ــران را در اش ای
نوامبــر ســال ۱۰۵۴ میــالدی بــه بهانــه 
نجــات خلیفــه عباســی از دســت شــیعیان 
و اســتقرار مجــدد حاكمیــت اهــل تســنن، 
ــی شــود.  ــداد م ــازم بغ ــه ع ــرد ك ــالم ك اع
ــپاهی  ــا س ــرل ب ــه طغ ــید ك ــی نكش طول
ــال  ــل س ــد و اوای ــداد ش ــه بغ ــران روان گ
ــرد  ــن شــهر را تصــرف ك ــالدی ای ۱۰۵۵ می
در  نــام خلیفــه كــه  بــه  پــس  آن  از  و 
ــور  ــام ام ــود زم ــش نب ــی بی ــت او آلت دس
ــت و  ــت گرف ــه دس ــیان را ب ــرو عباس قلم
ــت و  ــالم داش ــه اع ــی خلیف ــود را حام خ
قــدرت را در بغــداد بــه ســنی هــا بــاز 
ــه  ــی درســت عكــس كاری ك ــد یعن گردانی
دههــا ســال پیــش از او، دیلمیــان ایرانــی 
)شــیعه مذهــب( كــرده و قــدرت را در 
دســت شــیعیان قــرار داده بودنــد. قــدرت 

كشــور  ایــن  كــه  عــراق  در  حكومتــی 
در نیمــه اول قــرن بیســتم بــه دســت 
انگلیســی هــا ســاخته شــد و بعــدا بــا 
قیــام شــیعیان )بــه رهبــری آیــت هللا 
از  پــس  یافــت،  اســتقالل  شــیرازی( 
و  آمریــكا  توســط  آن  نظامــی  اشــغال 
بــه  عمدتــا  عمومــی  انتخابــات  انجــام 
شــیعیان منتقــل شــده و درگیــری شــیعه 
و ســنی را یــك بــار دیگــر شــدت داده 
اســت. پــس از ســلطه ســلجوقیان بــر 
بغــداد، بعــدا هــم چندبــار ایــن شــهر 
ــه دســت  ــه و افشــاریه( ب )درزمــان صفوی
جنــوب  بــود.  افتــاده  شــیعه  و  ایــران 
)عــراق  النهریــن  بیــن  نشــین  شــیعه 
ــان(  ــم خ ــه )كری ــا دوران زندی ــروز( ت ام

ــود. ــران ب ــه ای ــته ب وابس

ضعف دفاعی ایران در دوران 
اول جنگ جهانی 
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ــه  ــران ك ــت ای ــت وق ــران دول شــورای وزی
بــرای بررســی چگونگــی مقابلــه بــا نقــض 
بــی طرفــی كشــور از ســوی دول متخاصــم 
ــن بســت  ــه ب ــود ب تشــكیل جلســه داده ب
بــه  وطــن  نظامیــان  زیــرا كــه  رســید؛ 
و  آمــوزش،  و  تجهیــزات  ضعــف  دلیــل 
ــادر  ــه ق ــی آذوق ــی و حت ــتن آمادگ نداش
ــد.  ــور نبودن ــی كش ــی طرف ــاع از ب ــه دف ب
معــاش  امــرار  بــرای  ســربازان  بیشــتر 
تامیــن  بــه  موظــف  دولــت  خــود كــه 
آن بــود، درمنــازل تهــران بــه كارهایــی 
نوکــری  و  حــوض كشــی  آب  ازجملــه 
مشــغول بودنــد!. دولــت در آن شــرایط 
ــدارم  ــروی ژان ــا روی نی ــت تنه ــی توانس م
ــد  ــم فاق ــرو ه ــن نی ــه ای ــد ك ــاب كن حس
بــود و نمــی  اســلحه ســنگین )تــوپ( 
از عهــده واحدهــای تجاوزگــر  توانســت 

ــد. ــد برآی ــده بودن ــران ش ــه وارد ای ك

نمایشنامه خوانی واِهشته
تا۱۸ آبان در خانه نمایش مهرگان در 

حال اجرا است. 

نمایش

کتاب 

ــه ای   ــوی، نجات یافت ــو لِ ــر پریم ــت اث ــان اس ــز انس ــن نی ــر ای اگ

ــان ایتالیایــی نوشــته شــده اســت  از آشــویتس اســت کــه بــه زب

 If This ــوان ــا عن ــاب ب ــی کت ــن انگلیس ــه از مت ــن ترجم ــا ای ام

ــرحی از دوران  ــاب ش ــن کت ــت. ای ــده اس ــه ش Is a Man ترجم

ــت از  ــوان گف ــت و می ت ــویتس اس ــوی در آش ــو لِ ــارت پریم اس

جملــه مهم تریــن کتاب هایــی اســت کــه دربــاره ایــن اردوگاه 

کار اجبــاری نوشــته شــده اســت. کتــاب لِــوی احتمــاال بــا 

تمامــی کتاب هایــی کــه در ایــن زمینــه خوانده ایــد متفــاوت 

اســت.

اگــر تنهــا بــه قســمتی از متنــی کــه در پشــت جلــد کتــاب 

ــاب  ــن کت ــودن ای ــاوت ب ــه متف ــد، متوج ــت کنی ــت دق ــده اس آم

کار  اردوگاه  دربــاره  کــه  کتاب هایــی  بیشــتر  در  می شــوید. 

ــه یــک  ــاری نوشــته شــده اســت، معمــوال تمرکــز نویســنده ب اجب

کورســوی امیــد اســت کــه چطــور برخــی را نجــات داده و کتــاب 

آن امیــد را شــرح می دهــد. و یــا برعکــس، بــه خشــونت و 

ــا را  ــور زندانی ه ــه چط ــد ک ــاره می کن ــا اش ــی گری  نازی ه وحش

ــدی  ــئله رون ــاب، مس ــن کت ــا در ای ــد. ام ــاق گاز می کنن ــه ات روان

اســت کــه در آشــویتس اجــرا می شــود. در کتــاب اگــر ایــن 

ــاق  ــر ات ــا اگ ــود دارد، و ی ــدی وج ــر امی ــت اگ ــان اس ــز انس نی

گازی وجــود دارد، بــه شــکل خالصــه و کوتــاه بــه آن اشــاره 

ــا را از انســانیت  ــه زندانی ه ــدی ک ــر رون ــز ب ــه تمرک می شــود. بلک

ــت: ــن اس ــاب چنی ــد کت ــت جل ــن پش ــد. مت دور می کن

ویــران کــردن آدمــی دشــوار اســت، کمابیــش بــه دشــواری 

ــه  ــت و ن ــان اس ــه آس ــی ن ــردن آدم ــران ک ــی. وی ــدن آدم آفری

کار یــک روز و دو روز. امــا شــما نازی هــا در ایــن کار پیــروز 

شــدید. اینــک مــا، ســربه راه و زیــر نــگاه خیــره ی شــما. دیگــر از 

مــا ترســی نداریــد، دیگــر هیــچ کاری از مــا ســر نخواهــد زد، نــه 

ــی  ــی نگاه ــه حت ــراض و ن ــه اعت ــی ب ــه بانگ ــز، ن ــی قهرآمی عمل

کیفرخــواه.

ــی  ــه خوب ــه ترجم ــدی – ک ــپاس ریون ــاب – س ــم کت مترج
بــه  بی نظیــر  مقدمــه ای  در  اســت،  داده  ارائــه  کتــاب  از 
ــمتی از  ــد. در قس ــاره می کن ــاب اش ــف کت ــای مختل جنبه ه

می خوانیــم: او  مقدمــه 
ــه ی زندگــی وی در اردوگاه  ــوی، کــه از تجرب روایــت پریمــو ل
کار اجبــاری و مــرگ برآمــده، گرچــه گویــی بیش تــر بــا 
خونســردی شــیمیدانی نوشــته شــده کــه مصالــح کارش 
ــه  ــا ب ــا و باره ــود باره ــیر خ ــت، در مس ــره اس ــواد منفج م
ابتــذال می گریــزد،  شــعر پهلــو می زنــد و از روزمرگــی و 
اســت  – کوششــی  شــاعر  همچــون کار   – وی  زیــرا کار 
ــیخته ی اردوگاه  ــت مهارگس ــدن واقعی ــرای گنجان ــه ب متهوران
مــرگ در دل زبــان، ایــن تنهــا ظــرف و امــکان مفاهمــه 

ــان. ــزد آدمی ن

کتاب اگر این نیز انســان است
پریمــو لِــوی در ســیزده دســامبر ۱۹۴۳ زمانــی کــه تنهــا 
۲۴ ســال داشــت دســتگیر شــد. لِــوی در آن زمــان بــه 
ــود  ــته ب ــت و آزادی« پیوس ــتی »عدال ــد فاشیس ــش ض جنب
ــی  ــه چندان ــه تجرب ــرد ک ــر می ب ــه س ــی ب ــار آدم های و در کن
ــا اســلحه کافــی در  ــط، پــول و ی نداشــتند. آن هــا حتــی رواب
ــای  ــای »میلیش ــط اعض ــی زود توس ــتند و خیل ــار نداش اختی
ــود را  ــوی خ ــی، لِ ــی بازجوی فاشیســت« دســتگیر شــدند. ط
ــی  ــه زندان ــه ب ــد ک ــی می کن ــار معرف ــای یهودی تب ــک ایتالی ی

شــدنش در »بازداشــتگاهی درندشــت« می انجامــد.

 اگر این نیز انسان است
نویسنده: پریمو لوی
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انتشارات: ماهی
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