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مدیر کل سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان

مصیبــت وارده را بــه شــما تســلیت میگویــم  
وبــرای آن مرحومــه مغفــوره رحمــت و آمــرزش الهــی 
ــول  ــر و ط ــان صب ــواده گرامیت ــما و خان ــرای ش و ب

ــئلت دارم. ــر مس عم

 ایمان عتیقی

 بــه اطــاع می رســاند شــرکت ســنگ آهــن گهــر زمیــن در نظــر دارد تجهیــزات مــورد نیاز 
آزمایشــگاه خــط گندلــه ســازی خــود را را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی خریــداری 
نمایــد. لــذا نماینــدگان شــرکت هــای واجد شــرایط و مرتبــط مــی توانند جهــت دریافت 
اســناد و مــدارک مناقصــه مذکــور بــا همــراه داشــتن معرفــی نامــه معتبــر از شــرکت و 
ــزد  ــه شــماره حســاب ۰۱۱۱۵۱۵۵۴۳۰۰۵ ن ــال ب ــغ 2/۰۰۰/۰۰۰  ری ــه مبل ــزی ب فیــش واری
ــه آدرس تهــران بلــوار  ــه نــام شــرکت ســنگ آهــن گهــر زمیــن ب بانــک ملــی ایــران ب
آفریقــا بلــوار آرش غربــی شــماره دوازده طبقــه ســوم واحــد خریــد و سفارشــات" مراجعه 
نماینــد. ضمنــا مهلــت تحویــل اســناد از طــرف شــرکت ســنگ آهــن گهــر زمیــن تــا روز 

شــنبه مــورخ 98/۱۱/۰۵ ســاعت ۱۴:۰۰ تعییــن گردیــده اســت. 
الزم بــه ذکــر اســت مهلــت تحویل پاکات پیشــنهادات تــا روز چهارشــنبه مــورخ 98/۱۱/۱6 
ســاعت ۱۴:۰۰ و آدرس تحویــل پــاکات همــان آدرس فــوق الذکــر در طبقــه چهــارم واحد 

دبیرخانــه مرکــزی دفتــر تهــران می باشــد.
ــماره  ــا ش ــش ب ــن بخ ــکاران ای ــام، هم ــا ابه ــوال ی ــه س ــر گون ــتن ه ــورت داش  در ص

ــود.  ــد ب ــخگو خواهن ــل پاس ــای ذی تلفن ه
واحد خرید و سفارشات ) تهران ( شماره تماس : ۵۷62۳-۰2۱ داخلی ۱۳2۴ 

واحد آزمایشگاه ) سیرجان ( شماره تماس : ۴۱۵26۰۰۰-۰۳۴ داخلی 9۱۰۰

 98/T/۰۰۳ مناقصه شماره
شرکت سنگ آهن گهر زمین

برگزاری نمایشگاه های 
بهاره الزامی شد

صرفه جویی 9 میلیارد لیتری سوخت در سال جاری

سـخنگوی سـتاد تنظیـم بـازار اعـام کـرد: برگـزاری 
نمایشـگاه های بهـاره الزامـی اسـت و سـتاد تنظیـم 
بـازار بـا ایـن تصمیـم، کار اجرایی را به خـود صنوف و 

فعـاالن اقتصـادی، محـول کرده اسـت.
»محمدرضـا کامـی« )دوشـنبه( در حاشـیه جلسـه 
سـتاد تنظیـم بـازار در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره به 
جلسـه سـتاد تنظیـم بـازار گفـت: در ایـن جلسـه 
جزییات طرح ویژه تامین و توزیع کاال و سـاماندهی 
بـازار شـب عیـد مصـوب شـد کـه بـر اسـاس آن 
مقـرر شـد عـاوه بـر برگـزاری نمایشـگاه های بهـاره، 

فروش هـای فوق العـاده نیـز برگـزار شـود.
وی خاطرنشـان کـرد: اگـر هـر اسـتان بـه هـر دلیلی 
برگزاری این نمایشـگاه های بهـاره را متوقف کند، باید 
مجوزهـای الزم را در ایـن رابطـه از سـتاد تنظیـم بازار 

کشـور دریافـت کند.
سـخنگوی سـتاد تنظیم بازار درباره فروش های فوق 
العـاده توضیـح داد: ایـن امـر بـه معنـای عرضـه کاال 
بـا تخفیف ویژه اسـت؛ ایـن فروش هـا در واحدهای 
صنفی منتخب، فروشـگاه های زنجیـره ای و میادین 

میـوه و تره بـار برگزار می شـود.
وی اضافـه کـرد: البته ضـرورت دارد نهادهای عمومی 
دولتـی و دسـتگاه هایـی کـه مسـوولیت برگـزاری 
پارکینـگ،  ماننـد  امکاناتـی  دارنـد  را  نمایشـگاه ها 
عابربانـک، آتش نشـانی و نیروی انتظامـی را فراهم 
کنند.کامـی بـا اشـاره به تنظیـم بازار شـب عید بیان 
کـرد: بـر اسـاس مصوبـات امروز سـتاد تنظیم بـازار، 
عرضـه ۳۰ هـزار تـن پرتقـال و ۲۳ هزار تن سـیب که 
بـه منظور تنظیم بازار شـب عیـد خریداری شـده، در 

انبارهـای اسـتان های مبـدا موجود اسـت.
وی تصریـح کـرد: مقرر شـده ایـن اقام قبـل از آغاز 

اسـفندماه بـه اسـتان های مقصـد منتقـل شـده و با 
تعییـن شـبکه های توزیـع منتخب کـه کاالی تنظیم 
بـازاری را در ایـام پایانـی سـال عرضـه مـی کننـد، در 
ایـام پایـان سـال و عیـد نـوروز در اختیـار مـردم قرار 

گیرد.
سـخنگوی سـتاد تنظیـم بـازار دربـاره نـرخ سـیب و 
پرتقـال شـب عیـد گفـت: نـرخ میـوه شـب عیـد در 
پایان سـال متناسـب بـا هزینه ها و نرخ بـازار تعیین 
می شـود؛ چراکه دولت بنا نـدارد کار بخش خصوصی 
در ایـن زمینـه را خدشـه دار کنـد؛ بلکـه دولـت در 
راسـتای تسـهیل فضای کسـب و کار، با عرضه میوه 
بـه بهای تمام شـده، قصـد جلوگیری از گرانفروشـی 

یا بـروز کمبـود را دارد.
وی بـا بیـان اینکه در ایام پایانی سـال، برنج، شـکر، 
روغـن، مرغ و گوشـت قرمز در نمایشـگاه های عرضه 
مسـتقیم کاال و بهـاره بـا نرخ مصوب عرضـه خواهند 
شـد، گفـت: در ایـن رابطـه بـا تشـکل های تولیدی و 
واحدهـای تولیدی بزرگ کشـور هماهنگـی های الزم 
بـه عمـل آمده اسـت تا در نمایشـگاه ها حضـور یابند 
و ارایـه کاال را بـدون واسـطه و بـا تخفیف ویـژه انجام 

دهند.
کامـی همچنین درباره قیمت شـکر، گوشـت و مرغ 
و برنـج گفـت: قیمت این اقام نیز مشـخص اسـت 
و بـر ایـن اسـاس، تناژ اقام اساسـی و قیمت عرضه 
بـرای توزیـع در نمایشـگاه هـا، در آینـده از سـوی 
دبیرخانـه تنظیـم بـازار ابـاغ خواهـد شـد کـه کاال در 
حاشـیه قیمت بازار و با تخفیف مشـخصی به دست 
مصـرف کننـدگان برسـد؛ در این رابطـه کار به کمیته و 
دبیرخانـه تنظیم بازار محول شـده که اعـداد و ارقام را 

مصـوب کـرده و اباغ خواهـد کرد.

رییس سـتاد مباره به قاچاق کاال و ارز با اشـاره به آمار سـوخت 
اعام کرد: سـال گذشـته بیش از ۹ میلیارد لیتر سـوخت صرفه 
جویی شـد که ۹۰ درصد آن مربوط به گازوئیل بود و در سـالیان 

اخیر این سـوخت تبدیل به قاچاق شـد.
»علـی مویـدی خرم آبـادی« روز دوشـنبه در نشسـت خبـری 
بـا خبرنـگاران ضمن یـادآوری تحریم هـای آمریکا گفـت: این 
موضـوع در قاچـاق کاال و ارز تاثیرگـذار بـوده، امـا تـاش شـد 
بسـترها را طـوری فراهم کنیم کـه از خروج کاالهای اساسـی از 

کشـور به سـایر کشـورها جلوگیری شـود.
وی افـزود: در ایـن زمینـه آئین نامه خوبی توسـط دولت وضع 
شـد و امروز شـاهد کمترین خروج کاالهای اساسـی از کشـور 

هسـتیم. مویدی با بیان اینکه در حوزه مقابله توانسـتیم روی 
شـبکه های اصلـی متمرکـز شـویم، تصریح کـرد: فـردی که در 
چنـد سـال گذشـته نفـوذ بسـیاری در دسـتگاه های مختلـف 
داشـت، بـا ورود دسـتگاه قضایـی و سـازمان اطاعـات سـپاه 
دسـتگیر شـد. ایـن پرونـده دربـاره خـروج صدهـا میلیـون 
سـوخت قاچـاق از کشـور قطعیت یافتـه و در چند روز گذشـته 
شـاهد صـدور حکم قطعی و جریمه ۱۴۵ میلیـارد تومانی برای 
ایـن پرونـده بودیم.ایـن مقـام مسـوول بـا بیان اینکه امسـال 
۸۶ هـزار پرونـده مربـوط بـه قاچـاق در کشـور تشـکیل شـده، 
اضافـه کـرد: این رقم نسـبت به سـنوات گذشـته شـاهد رشـد 
هفـت درصـدی بـوده و افزایـش پرونده ها موجب خشـنودی 

نیسـت. وی ارزش این پرونده ها را حدود ۹ هزار میلیارد تومان 
اعـام کـرد و افزود: همچنین شـاهد کاهـش ۵۰ درصدی زمان 
بررسـی دادرسـی بـه پرونده هـا نسـبت بـه گذشـته هسـتیم.

مویـدی با بیان اینکه ممکن اسـت بـاز هم قاچاق تـداوم یابد، 
افزود: دولت درصدد خشـک سـاختن پدیده قاچاق اسـت و با 
راه اندازی سـامانه ها در آینده شـاهد کاهش قاچاق در سـطح 
کشـور خواهیـم بود. رییس سـتاد مباره بـه قاچـاق کاال و ارز با 
اشـاره بـه شـعار رونـق تولیـد گفـت: بیـش از ۳۰ درصـد تولید 
پوشـاک امـروز رونـق یافته، به این صـورت که بخشـی از افراد 
فرصـت طلـب دیگر به سـمت قاچاق گرایش نیافتنـد و دیدند 

تولیـد داخـل می توانـد توجـه به قاچـاق را کاهـش دهد.

سوتفاهم و پارادوکس 
در اندیشه های فروید
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آن  برخــاف  فرویــد  روانــکاوی  جنبــش  اندیشــه 
ــروج آزادی و فســاد  ــا تصــور مــی شــود م چــه غالب
جنســی نبــود بلکــه عــاوه بــر ایــن کــه زندگــی 
ثابــت  را  ایــن موضــوع  فرویــد خــاف  شــخصی 
ــه محدودیــت هــای  مــی کنــد اندیشــه او پاســخی ب
بــود  ویکتوریایــی  عصــر  جنســی  اخــاق  شــدید 
ــری   ــی و ظاه ــای اخاق ــد ه ــد و بن ــه قی ــری ک عص
ــا تکیــه بــر مســیحیت  و محدودیــت هــای زیــادی ب
ــد  ــاور فروی ــه ب ــود و ب ــرده ب ــاد ک ــراد ایج ــرای اف ب
ــی  ــی اخاق ــه پاک ــا در زمین ــری ه ــخت گی ــن س ای
ــود. راه  ــی شــده ب ســبب ایجــاد بیمــاری هــای روان
ــختگیرانه و  ــاق س ــه اخ ــش ب ــد در واکن ــل فروی ح
ــل  ــات و می ــار هیجان ــی مه ــر ویکتوریای ــن عص خش
ــود. شــاید دلیــل  ــی ب ــا خــرد و خــرد گرای جنســی ب
ســوتفاهم نظریــه روانــکاوی، همزمانــی آن بــا آزادی 
هــای جنســی دو دهــه اول قــرن بیســتم  بــود 
ــه  ــه نتیج ــود بلک ــدع آن نب ــد مب ــه فروی ــه اندیش ک
ــی  ــی ب عملکــرد ســرمایه داری و تفکــر مصــرف گرای

ــود. ــر ب ــد و حص ح
ــرن  ــورژوازی ق ــه متوســط و ب تفکــر مصــرف در طبق
بیســتم تفکــری زیربنایــی و محــوری اســت کــه 
عــاوه بــر مصــرف کاال شــامل مصــرف نیازهــای 
ــد و  ــی ح ــرف ب ــن مص ــد ای ــی ش ــز م ــی نی جنس
جامعــه  متوســط  طبقــه  در  جنســی  میــل  حصــر 
اوایــل قــرن بیســتم بــا برداشــتی ناقــص و ســطحی 
از  ناشــی  را  بیمــاری  روانــکاوی کــه  جنبــش  از 
ــات جنســی مــی دانســت و ســرمایه  ســرکوب تمای
ــرف  ــن مص ــرای ای ــی ب ــه تئوریک ــال توجی داری دنب
ــن  ــن چنی ــت  ای ــی گش ــیخته م ــاد افسارگس و فس
نتیجــه گرفــت یــا ایــن چنیــن سواســتفاده کــرد 
ــد  ــی بای ــای جنس ــد نیازه ــه فروی ــق نظری ــه مطاب ک
ــی  ــد. در حال ــا گردن ــتر ارض ــتر و بیش ــه بیش ــر چ ه
ــه  ــط از نظری ــتی غل ــا برداش ــه تنه ــر ن ــن تفک ــه ای ک
فرویــد بــود بلکــه نقــض غــرض محســوب مــی شــد. 
ــی حــد  ــرا مــی خواســت تقاضــای ب ــل گ ــد عق فروی
ــورژوازی  ــل جنســی ناشــی از ب و حصــر مصــرف می
ــه  ــی ب ــع واکنش ــه در واق ــتم را ک ــرن بیس ــل ق اوای
پاکدامنــی افراطــی و ظاهــری عصــر ویکتوریایــی 
ــد.  ــار کن ــادل ســازد و مه ــروی خــرد متع ــا نی ــود ب ب
در واقــع یــک بدشانســی تاریخــی و عــدم درک 
ــتفاده از آن  ــبب سواس ــکاوی س ــش روان ــل جنب کام
ــه  گردیــد.  وقــوع جنــگ هــای اول و دوم جهانــی ب
فاصلــه حــدود دو دهــه نمــاد شکســت عقانیــت 

ــود. ــدی ب فروی
ــر  ــه ضمی ــد در نظری ــم اندیشــه فروی ــس مه پارادوک
ــود و  ناخــودآگاه اوســت فرویــد از طرفــی خردگــرا ب
از طــرف دیگــر ایــن نظریــه بــه نوعــی و بــه صــورت 
نســبی انــکار خردگرایــی یــا مخالــف نقــش خــرد در 
ــد  ــه فروی ــا ک ــن معن ــه ای ــی اســت ب ــای آدم رفتاره
ــر  ــت انســان در ضمی ــود  سرچشــمه فعالی ــد ب معتق
ــی  ــی رفتارهــای آدمــی از جای ناخــودآگاه اســت یعن
ــچ  ــتدالل او هی ــرد و اس ــه خ ــد ک ــی گیرن ــا م منش
نقشــی در آنهــا نــدارد و ایــن نظریــه ناخواســته 
فرویــد را وارد رمانتیســم مــی کنــد کــه نقطــه ی 
ــی اســت ک بخــش پارادوکســیکال  ــل خردگرای مقاب

ــد اســت. ــه فروی نظری
ــی  ــض زندگ ــای متناق ــه ه ــه جنب ــد ک ــه نمان ناگفت
ــوند او  ــی ش ــدود نم ــری مح ــوزه نظ ــه ح ــد ب فروی
در زندگــی خصوصــی و روابــط بــا دوســتانش دچــار 
شــیدایی و نفــرت هــای آتشــین بــوده اســت. فرویــد 
ــه شــدت  ــا نزدیــک تریــن دوســتانش ب ــط ب در رواب
خودخــواه و تاییــد طلــب بــود و پــس از مدتــی 
ــن  ــا کوچــک تری ــی نزدیکــش ب ــای خیل دوســتی ه
ــا  ــی ی ــه جدای ــل ب ــاد یا....تبدی ــد ، انتق ــدم تایی ع
حتــی نفــرت مــی شــد. و ایــن مــوارد را در رابطــه بــا 
ــر،  ــون بروئ ــاگردانش چ ــکاران و ش ــتان و هم دوس

ــرد. ــوان مشــاهده ک ــی ت ــگ م ــس و یون فلی
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ما را در تلگرام 
۳-   تا  ۴دنبال کنید

خاموشی چراغ کتابفروشی ها 
نمایشگاه های کتاب با تخفیف ۵۰ درصد، قیمت پشت جلد غیرمنصفانه، فروش نسخه های قاچاق

 در »وب« و دریافت مالیات به بها  نه های مختلف از مشکات کتابفروشی های کشور است

واحدهـای  از  برخاسـته  هـای  ریزگـرد  وجـود 
سنگ شـکن، هـر از چنـد مـدت ریه  های شـهر ۲۳۰ 
هـزار نفـری بجنورد مرکز خراسـان شـمالی را نشـانه 
مـی رود و پاکـی هـوا را از بیـن می بـرد امـا، هنـوز 
بـرای خـروج آنـان اقدام عملی انجام نشـده اسـت.
کارشناسـان و مسـووالن اسـتان  بـر ایـن باورنـد که 
شـرایط توپوگرافـی بجنـورد، به گونـه ای اسـت کـه 
اگـر هـوا دچـار آلودگـی شـده و غلظـت آالینـده هـا، 
بیشـتر شـود، حل آن به سـادگی میسـر نیسـت زیرا 
مانـدگاری ایـن آالینـده هـا به علـت کاسـه ای بودن 
شـهر، بیشـتر  مـی شـود، حتـی وزش بادهـا نمـی 

توانـد هـوای آلـوده را جابـه جـا کند.

3

5

۲۵  اثر تاریخی فرهنگی  
بوشهر ملی شد

معاون اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان 

بوشهر گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون 2۵ اثر فرهنگی و تاریخی 
منقول و نامنقول در این استان 

به ثبت ملی رسید.

مخالفت محیط زیست با 
تونل انتقال آب طالقان

مدیرکل محیط زیست البرز با اشاره 
به اینکه در بسیاری از پروژه های 

عمرانی استان پیوست های زیست 
محیطی رعایت نمی شود، توضیح 

داد: به عنوان مثال محیط زیست 
از تمامی پیمانکاران پروژه آزاد راه 
تهران – شمال در مراجع قضایی 

شکایت کرده و پرونده حقوقی آن ها 
در جریان است.
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یادداشت  مهمان
شهرام پارسا مطلق

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1649

سه شنبه 1 بهمن 1398
  قیمت 500 تومان

یکی از عوامل آلودگی 
فعالیت  بجنورد،  هوای 
سنگ شکن ها در اطراف این 
شهر است

نیشخند ریزگردها 

به لبخند آسمان 

بجنورد
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  انتقال پایه ستون های هخامنشی 
باغ  موزه هفت تپه

پایه ستون های هخامنشی موجود در باغ موزه این پایگاه به 
منظور حفاظت بیشتر و مکان یابی جدید، به بخش پژوهشی 

چغازنبیل و هفت تپه منتقل شدند

تهدید ظریف برای 
 NPT خروج از

لینک خرید نسخه الکترونیک
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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خودروهای کم مصرف و هیبریدی از مالیات و عوارض معاف شدندپیام خبر
خودروهای کم مصرف و انواع خودروهای هیبریدی از پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری 
معاف شدند.
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خاموشی چراغ کتابفروشی ها 
نمایشگاه های کتاب با تخفیف ۵۰ درصد، قیمت پشت جلد غیرمنصفانه، فروش نسخه های قاچاق در وب و 

دریافت مالیات به بها  نه های مختلف از مشکات کتابفروشی های کشور است

در تهران و استان  ها کتابفروشی های با قدمت چندین سال در حال تعطیلی هستند

یکـی کافـه می شـود و دیگـری فسـت فود 
تعطیـل  تنهـا  و  نمی فروشـد  هـم  یکـی 
می شـود کـه هزینه اضافـی بـرای صاحبش 
بـه بـار نیـاورد. ایـن یـک خـط فرجـام تلخ 
کتابفروشـی های تهـران در سـال های اخیر 
اگـر  اسـت. کتاب فروشـی هایی کـه  بـوده 
هنـوز برپـا مانده انـد بـه قـول مدیر یکـی از 

آنهـا بـر پایـه عشـق اسـت و نـه عقـل.
و  کتابفروشـی  حرفـه  اینکـه  وجـود  بـا 
تأسـیس کتابفروشـی به معنی اختصاصی 
و  بـرق  و  پـرزرق  و  بـه ظاهـر جـذاب  آن 
پرمخاطـب خـودش را نشـان می دهـد امـا 

آمارهـای واقعـی حکایـت از عسـرت ایـن 
حرفـه در زمانه فعلی ما بـرای فعاالن در این 
حرفـه دارد و بسـیاری از آنهـا اگـر هـم هنوز 
سـقفی بـر باالی سـر خـود دارنـد و چراغی 
روشـن بـه زیر آن سـقف به مـدد فروش نه 
کتـاب کـه اقامی اسـت کـه به بهانـه کتاب 
پایشـان را بـه کتابفروشـی ها بـاز کرده اند؛ از 
لـوازم التحریـر تـا فیلم. از صنایع دسـتی تا 

غیردسـتی. صنایع 

خاموشی کتابفروشی با قدمت 
2۰ سال

اعظـم کیـان افـراز مدیـر کتابفروشـی فدک 
بـا انتشـار ایـن خبـر در صفحـه خـود در 
اینسـتاگرامش و بـا درج تصویـری از ایـن 
بـا  جایـی کـه  نوشـت:اینجا  کتابفروشـی 
مشـقت، بیست سـالی اسـت راه اندازی اش 

کـردم و چراغـش را روشـن نگـه داشـتم، 
تعطیـل شـد.

از  نمونـه  آخریـن  افـراز  کتابفروشـی 
دومینـوی تعطیلـی کتابفروشـی های تهران 
در سـال های اخیـر اسـت. آسـیا، طهـوری، 
ویسـتا، رود، مهـرگان، ویسـتار، نی و مثلث 
کتابفروشـی های  از  دیگـری  نمونه هـای 
تعطیـل شـده در تهران طی سـال های اخیر 
اسـت. خارج از تهران نیز وضعیت به شـکل 
مناسـبی نیسـت و در شهرسـتان ها و سایر 
اسـتان ها نیـز کتابفروشـی های رفتـه رفتـه 

دامـن از کنـار مخاطبـان بـر می چیننـد .

آفت نمایشگاههای تخفیف ۵۰ 
درصد

در  را  امـا چـه مشـکاتی کتابفروشـی ها 
سـود  عـدم کسـب  و  تعطیلـی  معـرض 

مناسـب از ایـن حرفـه قـرار داده اسـت 
بـه فعالیـت  را  نهایـت تعطیلـی  کـه در 

داده انـد؟ ترجیـح 
در حرکتـی عجیـب کـه تازگـی بیشـتر 
و  فروشـگاه ها  در  می شـود  دیـده 
اماکـن  در  موقـت  نمایشـگاه هایی 
عمومـی شـهرها کتـاب بـا تخفیـف ۵۰ 
درصـد بـه فـروش می رسـد. ایـن اتفاق 

در حالی شـکل می گیرد که حاشـیه سـود 
فـروش کتـاب در کتابفروشـی های معتبر 
تهـران و حتـی سراسـر ایـران چیـزی در 
حـدود ۲۰ درصـد اسـت و ایـن بـه معنای 
آن اسـت کـه تخفیف برای فـروش کتاب 
بایـد حداکثـر نیمـی از ایـن عـدد را در بر 

بگیـرد.
آثـار عرضـه شـده در این فروشـگاه ها آثار 
غیـر اورجینـال کپی شـده از آثـار ناشـران 
معتبـر اسـت کـه گاه عیـن بـه عیـن و گاه 
تغییـر  بـا  و  ناشـیانه  بـا دسـتکاری های 
نـام مؤلـف و مترجـم و درج نـام ناشـری 
جعلـی و یـا حتـی مجـوز دار کـه بـرای 
همین مسـاله تأسـیس شـده است اقدام 
می کننـد.  محصـول  عرضـه  و  تولیـد  بـه 
بـرای  چـاپ  هزینـه  جـز  محصولـی کـه 
تولیـد آن هیـچ هزینـه دیگـری نمی دهند 
و حاصلـش را بـه بهایـی اندک تـر از آنچـه 
عـرف بازار اسـت بـه مخاطب می رسـانند.

 درآمد کتابفروشان از پشت جلد 
کتاب منصفانه نیست

محمـود آمـوزگار مدیـر کتابفروشـی آمـه و 
نایب رئیس اتحادیه ناشـران و کتابفروشان 
تهـران دربـاره علـت ایـن پدیـده کـه چنـد 
سـالی اسـت شـاهد افزایـش آن در فضای 
فرهنگـی ایـران هسـتیم می گویـد: دالیـل 

مختلفـی دسـت در دسـت هـم داده اسـت 
تـا اقتصـاد کتابفروشـی ها ضعیـف و غیـر 
سـود ده باشـد. یکـی از آنهـا سـهم انـدک 
آنهـا از قیمت پشـت جلـد کتاب اسـت.وی 
می گویـد به بـاور من باید سـهم کتابفروش 
از قیمـت پشـت جلـد در ایـران حداقـل بـه 
اسـتانداردهای بین المللـی کـه ۳۳ درصـد 
اسـت برسـد اما ایـن اتفاق در کشـور ما رخ 

اسـت. نداده 

فروش نسخه های قاچاق حتی 
در وب

آمـوزگار در ادامـه بـا تاکیـد بر اینکـه ایران 
در ایـن قانـون عضویـت نـدارد تاکیـد کرد: 
قانـون در ایـن زمینـه در ایـران ضعف های 
نظـام  قانـون  طبـق  مثـاً  دارد.  بسـیاری 
سـاالنه  می توانـد  کننـده  تولیـد  صنفـی 
سـه بـار حـراج برگـزار کنـد کـه ایـن بـه 
ضـرر فروشـنده و صنـف فـروش اسـت. 
از سـوی دیگـر مـا در سـال های قبـل بـه 
ایـن سـمت پیـش رفتیـم کـه در حـوزه 
فـروش الکترونیکـی کتـاب نیـز اتحادیـه 
بتوانـد  تهـران  کتابفروشـان  و  ناشـران 
نظارتـی را داشـته باشـد. ایـن موضـوع بـا 
وجـود تصویـب در اتـاق اصنـاف در هیـأت 
نظـارت وزارت صمـت تأییـد نشـد و آن را 
مربـوط بـه حیطـه کاری اتحادیـه کسـب 
حالـی  در  دانسـتند  اینترنتـی  و کارهـای 

کـه آنهـا اساسـًا بـه حـوزه کتـاب ورودی 
ندارنـد و جالب تـر اینکـه در این سـال ها از 
سـایت های معتبر و رسـمی خرده فروشـی 
کتابهـای  قاچـاق  نسـخه های  ایـران  در 
ناشـران رسـمی فروخته شـده است. همه 
اینهـا خرده مسـائلی اسـت کـه بی اعتنایی 
بـه آنهـا معیشـت ایـن صنـف را بـه خطـر 

انداختـه اسـت.

معافیت ها اسمی است نه رسمی
مؤسسـه  مدیـر  جعفریـه  علـی  محمـد 
ایـن  در  نیـز  ثالـث  و کتابفروشـی  نشـر 
زمینـه بـه مهـر می گویـد: کتابفروشـی ها 
فقـط بـه صـورت اسـمی از مالیـات معاف 
هسـتند امـا رسـمًا در ادارات مالیـات و به 
بهانه هـای مختلـف از آنهـا مالیـات اخـذ 
بـه معضـل  می شـود.وی در عیـن حـال 
کتـاب  فـروش  اقتصـادی  صرفـه  عـدم 
نیـز اشـاره کـرده و می گویـد: در بسـیاری 
هفـت  قیمـت  بـا  آثـار  کتابفروشـی ها  از 
هشـت سـال قبـل وجـود دارد و عرضـه 
می شـود امـا آیـا هزینه هـا نسـبت بـه آن 
زمـان تغییـر نکـرده اسـت؟ مگـر درآمـد 
کتابفـروش از پشـت جلـد کتـاب چقـدر 
قیمـت  نشـدن  روز  بـه  مشـکل  اسـت؟ 
کتاب در معیشـت کتابفروشـی های ایران 
بـه  نمی شـود  و  زیـادی گذاشـته  تأثیـر 

از آن گذشـت. سـادگی 

جلسـه شـورای اقتصـاد پیـش از ظهـر  
روز )دوشـنبه( بـه ریاسـت معـاون اول 

شـد. برگـزار  رییس جمهـور 
 اسـحاق جهانگیری با اشـاره به پیشنهاد 
وزارت نیرو بـرای اجرای طرح جایگزینی 
گفـت:  فرسـوده،  گازی  کولرهـای 
افزایـش  راسـتای  در  کـه  طرح هایـی 
راندمـان و صرفه جویـی در مصرف انرژی 
سـازنده  و  مثبـت  طرح هایـی  باشـد 
هسـتند؛ چـرا کـه در مقطـع فعلـی که با 

محدودیـت هـای منابـع مالـی مواجـه 
هسـتیم، اجـرای اینگونـه طـرح هـا می 
توانـد در اقتصـاد ملـی نقـش موثـر ایفا 
کننـد. بنابرایـن بایـد بـرای صرفـه جویی 
انـرژی بـه ویـژه گاز برنامـه ریزی شـود.
در ایـن جلسـه کـه وزرای امـور اقتصادی 
تجـارت،   و  معـدن  صنعـت،  دارایـی،  و 
نیـرو، نفـت، تعاون، کار و رفـاه اجتماعی، 
کشـاورزی،  جهـاد  وزارت  سرپرسـت 
معـاون رییس جمهـور و رییس سـازمان 

و  علمـی  معـاون  و  بودجـه  و  برنامـه 
حضـور  نیـز  جمهـور  رییـس  فنـاوری 
داشـتند، درخواسـت هـا و پیشـنهادات 
مـورد  اجرایـی  هـای  دسـتگاه  برخـی 
ایـن  گرفـت.در  قـرار  بررسـی  و  بحـث 
جلسـه پیشـنهاد وزارت جهاد کشـاورزی 
مبنـی بر تعییـن قیمت خریـد تضمینی 
باغـی سـال ۱۳۹۸ مطـرح  محصـوالت 
شـد که پـس از ارائه توضیحـات الزم، به 
تصویـب رسـید.اجرای سیسـتم پایـش 
هوشـمند تردد ناوگان حمـل و نقل جاده 
ای )سـپهتن( نیز درخواسـت وزارت نفت 
بـود کـه پـس از ارائـه توضیحـات وزیـر 
نفـت و نظـر کمیسـیون مربوطـه، ایـن 

پیشـنهاد تصویـب شـد.

برای صرفه جویی انرژی به ویژه 
گاز باید برنامه ریزی شود

ایستادگی ملت ایران آمریکا
 را عصبانی کرده است

رهبـر معظـم انقـاب اسـامی یادآورشدند:ایسـتادگی ملت ایـران آمریـکا را عصبانی 
کـرده و بـرای دنیـا جذاب اسـت. حضرت آیـت هللا خامنه ای صبح روز )دوشـنبه( در 
دیـدار مسـئوالن حـج، بهره گیـری از فرصـت حج برای رسـاندن سـخن نـو جمهوری 
اسـامی بـه دنیـا یعنی الگوی مردمسـاالری دینـی را مورد تأکید قـرار دادند و گفتند: 
ایسـتادگی جمهـوری اسـامی ایـران مقابل آمریـکا و زیر بـار زور نرفتن ملـت ایران، 
حقیقتـی جـذاب بـرای دنیـا اسـت کـه بایـد از ایـن جاذبه برای نشـر حقایق اسـام 
و ملـت ایـران اسـتفاده کرد.حضـرت آیـت هللا خامنـه ای در ایـن دیـدار، هماهنگـی 
و هم افزایـی دسـتگاه های مختلـف بـرای اجـرای پـر شـکوه فریضـه حـج را قابـل 
تقدیـر دانسـتند و بـا تأکیـد بـر اهمیت مسـئله حج به عنـوان یک حرکت سیاسـی، 
اعتقادی و اجتماعی افزودند: البته بسـیاری از کشـورها از اهمیت و کارکردهای مهم 
حـج غافلنـد ولـی امـام بزرگـوار به مـا آموختنـد که حج یـک نقطه تحـرک جدی و 
بین المللـی اسـت و منافـع فراوانـی از آن برای امت اسـامی مورد انتظار اسـت.رهبر 
انقـاب اسـامی با اشـاره به تاشـهای گوناگـون قدرتهـای جهانی بـرای جلوگیری از 
شـکل گیری امـت واحده اسـامی، گفتند: امت اسـامی به معنـای واقعی آن، یعنی 
یک واحد منسـجم که با اراده و هدف مشـترک اقدام کند، هنوز شـکل نگرفته اسـت 
و متأسـفانه در مقابل دعوت دلسـوزان و خیرخواهان به اتحاد اسـامی، تهمت زنی و 

تعـارض و جنگ در کشـورهای اسـامی رواج دارد.

ته
نک

اپلیکیشن های غیرقانونی به جان کتاب افتاده اند
بـه این مسـائل می توان ظهور قـارچ گونه اپلیکیشـن های کتابخوانی 
کـه بـه صورت بعضـًا رایگان آثار ناشـران مختلـف را بـرای خوانش در 
اختیـار مخاطـب قـرار می دهنـد را نیز افـزود که نمونه هـای متاخر آن 
سـامانه عرضـه کتـاب بـه صورتی صوتـی در صدا و سـیما موسـوم به 
»ایـران صـدا« و نیـز اپلیکیشـن اسپانسـر یکـی از برنامه هـای صدا و 
سـیما در شـب یلـدا را نـام برد که به تازگـی تمامی کتاب هـای خود را 

به صـورت رایـگان در معرض اسـتفاده قرار داده اسـت.

جامعه

سیاست

دولت

سیاست

 احتمال هجوم سایبری در سقوط هواپیما منتفی است

 NPT تهدید  ظریف برای خروج از

بازار ارز ثبات خوبی دارد

تصمیم AFC در ادامه فشارهای آمریکا به ایران است

رییـس کمیسـیون امنیت ملی 
مجلـس  خارجـی  سیاسـت  و 
تـا  گفـت:  اسـامی  شـورای 
جنـگ  احتمـال  لحظـه  ایـن 
الکترونیک و هجوم سـایبری در سـانحه سقوط هواپیمای 

اسـت. منتفـی  اوکراینـی 
مجتبـی ذوالنـور در توضیـح جلسـه کمیسـیون امنیـت 
ملـی و سیاسـت خارجـی بـرای بررسـی سـانحه سـقوط 
هواپیمـای اوکراینـی، گفـت: این جلسـه با حضـور رئیس 
کمیتـه ویـژه بررسـی سـتاد کل نیروهای مسـلح، نماینده 
اسـامی،  انقـاب  پاسـداران  سـپاه  هوافضـای  سـازمان 
جانشـین فرمانـده کل ارتـش، رئیس هواپیمای کشـوری 

و مدیـر فـرودگاه بیـن المللی امـام )ره( برگزار شـد که هر 
کدام از مسـووالن گزارش هایی از بررسـی های انجام شـده 
دربـاره این سـانحه ارائـه دادنـد. نمایندگان نیز سـواالت و 
ابهامات شـان دربـاره سـقوط هواپیمـای اوکراینـی مطـرح 
کردند که مسـئوالن به صورت کارشناسـی شـده و با دقت 
کامـل بـه آن پاسـخ دادنـد. وی افـزود: یکـی از مباحـث 
مطروحـه در این جلسـه ابهام در خصـوص احتمال جنگ 
الکترونیـک و هجـوم سـایبری بود کـه تقریبًا تـا االن این 
موضـوع منتفی اسـت مگر آنکه در آینـده اطاعاتی در این 
راسـتا بدسـت آیـد و اثبات شـود که حمـات و خرابکاری 
سـایبری وجود داشـته اما فعاً این موضوع اثبات نشـده 

است.

وزیـر امـور خارجـه بـا اشـاره بـه تصمیـم اخیر 
اروپایی هـا در ارتبـاط بـا برجام، گفـت: گام های 
کاهـش تعهدات تمام شـده اما اگـر اروپایی ها 
بـه رفتـار باوجـه خـود ادامـه دهند یـا پرونده 
ایران را به شـورای امنیت بفرسـتند، موضوع خروج ایران از NPT مطرح می شـود.

محمدجـواد ظریـف در گفت وگـوی بـا خانه ملـت در توضیـح برنامـه وزارت امـور 
خارجه در مقابله با تصمیم اخیر کشـورهای اروپایی  برجام مبنی بر پیگیری سـاز 
و کار حـل اختـاف، گفـت: وزارت امـور خارجـه از مسـیر حقوقـی موضـوع را دنبال 
می کنـد. جمهـوری اسـامی ایـران بحـث روش حل اختـاف را به صورت رسـمی 
اردیبهشـت مـاه سـال 1397 بعـد از خروج آمریـکا از برجام آغاز کرد. سـه نامه در 
10 می سـال 2018، 26 اوت سـال 2018 و نوامبر سـال 2018 نیز به خانم موگرینی 
نوشـته شـد و در آن رسـما اعـام شـد کـه ایـران روش حـل و فصل اختافـات را 

شـروع کرده است.
وزیـر امـور خارجـه افـزود: در نامـه ای که در نوامبـر 2018 به خانم موگرینی نوشـته 
شـد، تاکیـد کردیـم کـه ایـران مکانیـزم حـل و فصـل اختافات را شـروع کـرده و 

بـه پایـان رسـاندیم لـذا ناگزیریـم کـه برنامـه کاهـش تعهـدات برجـام را اجرایی 
کنیم.ظریـف یـادآور شـد: جمهـوری اسـامی ایـران پس از نامـه مذکـور 7 ماه به 
اتحادیـه اروپـا فرصـت داد و در اردیبهشـت مـاه سـال 1398 )مـی سـال 2019( 
کاهـش تعهـدات برجـام را آغـاز کـرد کـه تقریبـا دو مـاه پـس از آن، آثـار عملـی 
داشـت.وی افـزود: اظهـارات اروپایی هـا هیـچ وجـه قانونی نـدارد لذا مـا از باوجه 
بـودن اقـدام اروپایی هـا اسـتفاده می کنیـم. اگـر اروپایی هـا اقدام دیگـری انجام 
دهنـد طبـق نامه رئیس جمهـور در همان اردیبهشـت 1397، موضوع خـروج ایران 
از NPT مطـرح می شـود.وزیر امـور خارجه با بیان اینکه ایران پنج گام در راسـتای 
کاهـش تعهدات برجام برداشـته اسـت و قرار نیسـت گامی دیگـری برای کاهش 
تعهـدات بـردارد، گفـت: در صورتی که اروپایی ها به تعهدات خـود برگردند ایران هم 
کاهـش تعهـدات را متوقـف می کنـد امـا اگـر اروپایی هـا بـه رویه خود بر اسـاس 
بازی هـای سیاسـی ادامـه دهنـد -زیـرا هیچ محمـل قانونی نـدارد- مـا امکانات 
متعـددی داریـم. در نامـه رئیـس جمهور آمده اگـر این موضوع به شـورای امنیت 
ارجـاع شـود، خـروج ایـران ازNPT مطرح خواهد بـود اما پیـش از آن برنامه های 

دیگـر را می توان در دسـتورکار قـرار داد.

مرکـزی  بانـک  کل  رئیـس 
بـازار  حاضـر  حـال  گفـت:در 
ارز ثبـات خوبـی دارد و بانـک 
مرکـزی بـر ایـن بـازار مسـلط 
اسـت.عبدالناصر همتـی رئیـس کل بانـک مرکـزی در 
بـا دسـتور کار  اقتصـادی  حاشـیه نشسـت کمیسـیون 
آخریـن وضعیـت بانکـی کشـور، گفت: در جلسـه گزارش 
مرکـزی  بانـک  پولـی  و  ارزی  از سیاسـت های  کاملـی 
متشـکل  بـازار  طـرح گام،  بـاز،  بـازار  عملیـات  شـامل 
ارزی و ... ارائـه شـد. وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضر 
بـازار ارز ثبـات خوبـی دارد و بانـک مرکـزی بـر ایـن بازار 
مسـلط اسـت، افـزود: برای بهبـود وضعیت بـازار پول نیز 

سیاسـت عملیـات بـازار بـاز در حـال اجـرا اسـت؛ اگرچه 
طـی 40 سـال گذشـته بـه دلیـل شـرایطی خـاص ایـن 
سیاسـت در کشـور اجرایـی نشـد امـا بـا یـک سـال کار 
مـداوم و دریافـت مجـوز از نهادهای قانونـی آیین نامه ها 
و ضوابـط آن آمـاده شـده اسـت.عضو کابینـه دوازدهـم 
دربـاره تاثیـر عملیـات بـازار بـاز بـر وضعیـت بـازار پـول 
کشـور، اظهـار کـرد: بـا اجـرای سیاسـت عملیـات بـازار 
بـاز بـه جـای اینکـه نـرخ سـود بـه صـورت دسـتوری در 
سیسـتم پولـی تعییـن و بـی هـدف بـه دنبـال کنتـرل 
تـورم باشـیم، تـورم بـه صـورت هدفمنـد تعیین شـده و 
بـر مبنـای ایـن نرخ، سـود کوتـاه مدت بانکی مشـخص 

می شـود.

رئیـس سـازمان تربیـت بدنـی در دولـت 
اصاحـات بـا تاکید بـر لزوم عـدم دخالت 
AFC گفـت:  دولـت در موضـوع تصمیـم 
بـه ایـن دلیـل کـه مسـائل سیاسـی نباید 
در خصـوص تصمیـم  اقدامـی  نبایـد  دولـت  ورزشـی شـود،  وارد مسـائل 
کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا انجـام دهـد و فدراسـیون فوتبـال و کمیتـه ملی 
المپیـک بـه عنـوان نهادهـای مردمـی کـه جایگاهی سیاسـی ندارنـد باید از 
حقـوق مـردم دفـاع کنند.محسـن مهرعلیـزاده در گفت وگـو بـا ایسـنا دربـاره 
محرومیـت  بـر  مبنـی   )AFC( آسـیا  فوتبـال  اخیرکنفدراسـیون  تصمیـم 
باشـگاه های ایرانـی در میزبانـی مسـابقات لیـگ قهرمانـان آسـیا بـا تاکیـد 
بـر اینکـه ایـن تصمیـم صـد درصـد سیاسـی اسـت، اظهـار کـرد: محتـوا و 
همزمانـی اتخـاذ و  اعام تصمیم AFC  با فشـارهای بی سـابقه ی سیاسـی 
کـه این روزها در سـطح دنیا از سـوی کشـورهای آمریکا و متحـدان اروپایی 
او علیـه ایـران وارد می کنند، نشـان از سیاسـی بودن این تصمیم اسـت.وی 
بـا اشـاره به سـانحه ای که برای هواپیمـای اوکراینی در تهـران رخ داد، خاطر 

نشـان کـرد: در ایـران بـه جـز اتفاقـی که بـرای هواپیمـای اوکراینـی رخ داد، 
تاکنـون سـانحه یـا حادثـه ی دیگری رخ نـداده و گروه های مختلف ورزشـی 
از کشـورهای دنیـا بـه ایـران رفـت و آمد دارنـد. همچنین تـردد هواپیماهای 
خارجـی نیـز بـه صـورت عـادی در حال انجـام و امنیت کشـور تامین اسـت.

ایـن فعـال سیاسـی با بیان اینکه »ایران در مقایسـه با کشـورهای همسـایه 
امـن تریـن کشـور منطقـه اسـت«، خاطـر نشـان کـرد: حادثـه ای کـه بـرای 
هواپیمـای اوکراینـی رخ داد، دردی اسـت کـه مـا آن را تحمـل می کنیـم 
امـا اینکـه اروپایی هـا، کانادایی هـا و آمریکایی هـا هـر روز بنشـینند عزاداری 
کننـد، نشـان از یـک اقـدام سیاسـی علیه کشـورمان اسـت؛ ایـن روزها این 
کشـورها در حـال اجـرای پروپاگاندایـی مصنوعـی دربـاره اشـتباهی کـه در 
خصـوص هواپیمـای اوکراینـی رخ داده، هسـتند؛ ایـن درحالـی اسـت کـه 
همان طـور کـه یـک اشـتباه انسـانی منجـر بـه ایجـاد حادثـه بـرای ایـن 
هواپیما و کشـته شـدن ۱7۶ نفر مسـافران و خدمه آن شـد، طی سـال های 
اخیـر سـوانح مختلفی به دلیل اشـتباهات فنی سـازنگان بـرای هواپیماهای 

بوئینـگ رخ داد کـه تاکنـون جـان هـزاران نفـر را گرفته اسـت.

گزارش
حمید نوشمسی| مهر

یـک نماینده اصولگرای مجلس شـورای اسـامی بـا طرح این 
پرسـش کـه وزارت امـور خارجـه چـه اقدامـی در مقابـل فعـال 
کـردن مکانیسـم ماشـه توسـط اروپایی هـا انجـام داد، گفـت: 
البته از مکانیسـم ماشـه نترسـید چون تاثیری نخواهد داشت. 
محمدجـواد ابطحـی سـوالی را از ظریـف وزیـر امـور خارجـه در 
جلسـه بعـد از ظهر یکشـنبه ۱۲ آبان مـاه مطرح کـرده بود مبنی 
بـر این کـه علت اظهـارات ظریف درباره  پولشـویی به میـزان ۳۰ 
هـزار میلیـارد تومـان در ایران و انفعال در برابر وقت کشـی سـه 

کشـور فرانسـه، آلمـان و انگلیـس مطرح کـرده بود.

سـخنگوی کمیسـیون تلفیـق الیحه بودجـه سـال ۹۹ از مصوبه 
ایـن کمیسـیون در مـورد الـزام دسـتگاه های اجرایـی بـه ثبـت 
اطاعـات کارکنـان خـود در سـامانه کارمند ایران خبـر داد. هادی 
قوامـی گفـت: با بررسـی تبصره های ۱۹، ۲۰ و ۲۱، بررسـی تبصره 
هـای هزینـه ای الیحـه بودجـه سـال ۹۹ بـه پایـان رسـید البته 
تصمیم گیـری دربـاره تبصـره ۴ مرتبـط با صندوق توسـعه ملی 
بـه اذن مقـام معظم رهبـری نیاز دارد، همچنیـن تبصره ۱۴هنوز 
به نتیجه نرسـیده اسـت و تبصره ۱۲ درخصوص افزایش حقوق 
کارمندان در سـال ۹۹ در جلسـه روز گذشـته بررسـی و امروز در 

کمیسـیون تلفیـق تعیین تکلیف می شـود.

از مکانیسم ماشه 
نترسید

الزام دستگاه ها به ثبت 
اطاعات کارکنان خود

بـا  اسـامی  شـورای  مجلـس  امیـد  فراکسـیون  رییـس 
تاکیـد بر ضرورت روشـن شـدن ابعاد پیـدا و پنهان حادثه 
سـقوط هواپیمـای اوکراینـی گفـت: فراکسـیون امیـد بـه 
جـد پیگیـر روشـن شـدن واقعیت و رفـع ابهامـات در این 

اسـت. حادثه 
 »محمدرضـا عـارف« روز دوشـنبه بـه همـراه تعـدادی از 
اعضـای ایـن فراکسـیون بـا حضـور در منـزل تعـدادی از 
اوکراینـی  هواپیمـای  سـقوط  جان باختـگان  خانواده هـای 

ضمـن عـرض تسـلیت، بـا آنـان ابـراز همـدردی کردنـد.

عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس، بـا بیـان اینکـه جفـا در 
دوره هـای گذشـته بـه اصفهـان بـه عنـوان مرکـز ثقـل فرهنـگ، 
تمدن و امنیت کشـور باعث شـده در مسـیر پیشـرفت اقتصادی 
و تاثیرگـذاری فرهنگـی ایـران اسـامی خلـل وارد شـود از طـرف 
مـردم اصفهـان از تمام حاکمیت خواسـت تا زاینـده رود را به این 

برگردانند. اسـتان 
سـعیدی افـزود: و امـا چنـد گایـه در خصـوص زاینـده رود و 
حرف هایـی کـه بارهـا گفتیم و خلف وعده هایی که سـال ها اسـت 
ادامـه دارد، برخـورد جـدی بـا مدیـران فاسـد، دخالت هـای غیـر 
علمـی در اکوسیسـتم کشـور کـه وضعیـت هشـدار دهنـده باتاق 

گاوخونـی نتیجـه همیـن اقدامات اشـتباه اسـت.    

زوایای پیدا و پنهان سقوط 
هواپیما باید مشخص شود

زاینده رود را به استان 
اصفهان برگردانید
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 میراث

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان از صدور ۱۳۵ موافقت اصولی در حوزه گردشگری 
و تأسیسات مرتبط در ۹ ماه نخست سال جاری خبر داد. احمد تجری روز دوشنبه ۳۰ دی ۹۸ با اعام این خبر گفت: »از 

ابتدای سال تاکنون ۱۳۵ موافقت نامه اصولی با حجم سرمایه گذاری ۱۸هزارمیلیارد ریال برای پروژه های گردشگری سطح استان 
صادرشده است.«

رنا
 ای

س:
عک

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان بوشـهر گفت: یکهـزار اثر تاریخی منقول در پروسـه 
احـداث و راه اندازی موزه منطقه ای خلیج فارس در بوشـهر 
سـاماندهی شـد.محمد حسـین ارسـطو زاده روز دوشـنبه 
در بازدیـد معـاون امـور عمرانـی اسـتاندار بوشـهر  افـزود: 
سـاختمان مـوزه منطقـه ای خلیج فارس با مسـاحت سـه 
هـزار و ۳۰۰ متـر بـا ۱۵ گالـری و ۵۳۰ متـر مربـع ویتریـن 
مـوزه ای در حـال آمـاده سـازی اسـت که بیشـتر ایـن آثار 
اشـیای منقـول و میـراث بـه جـا مانـده درکرانـه و پـس 

کرانه هـای خلیـج فـارس اسـت.
وی اضافـه کـرد: درهـای مـوزه بـر اسـاس طـرح قدیـم 
سـاج  چـوب  مرغـوب  جنـس  بـا  سـاختمان  اولیـه  و 
تریـن  روز  بـه  از  آن  حفاظـت  بـرای  و  شـده   سـاخته 
تعاملـی  و  نمایشـی  الکترونیـک  حفاظـت  سیسـتم های 
اسـتفاده شده است.ارسـطو زاده اظهـار داشـت: بخشـی از 
قسـمت های تاریخـی سـاختمان مـوزه حفظ شـده  و مورد 
بهسـازی قـرار گرفته اسـت کـه می تـوان بـه راه پلـه چوبی 
۱۴۰ سـاله ایـن مـوزه اشـاره کـرد کـه بـه زیبایی هـای موزه 

کرده اسـت. کمـک 
و  آماده سـازی  پایانـی  مراحـل  کـرد:  اضافـه  وی 
محوطه سـازی ۱۳ هکتـاری مـوزه منطقـه ای خلیـج فارس 
انجـام شده اسـت و در دهـه فجـر امسـال بـه بهره بـرداری 
مـی رسـد و  تـاش می شـود بیـش از گذشـته بـا معرفی 
آثـار بـه جـا مانـده از خلیـج فـارس ایـن موهبـت الهـی را 
حفـظ و حراسـت کنیـم و بـر سـندیت همیشـه فارسـی 
بـودن آن بیافزاییم.ارسـطو زاده ادامـه داد: بـرای احداث و 
بازسـازی موزه منطقـه ای خلیج فـارس ۳۸ میلیارد تومان 
اعتبـار هزینـه شده اسـت.وی ادامـه داد:  فرهنـگ و تمدن 
ایـران و حفاظـت از آن یکـی از وظایـف مهـم ایـن اداره کل 
اسـت و بایـد فرهنـگ و تاریـخ را در مکانـی بـا معمـاری 
بومـی بـه مـردم نشـان داد.ارسـطوزاده اضافـه کـرد: مـوزه 
منطقـه ای خلیـج فـارس یکـی از موزه هـای فاخـر جنـوب 
کشـور اسـت و تـاش شـده از فناوری هـای نویـن روز دنیا 

در نمایـش اشـیای موجـود درآن اسـتفاده شـود.

سوژه هزار اثر تاریخی 
در موزه خلیج 

فارس ساماندهی شد

۷۰ درصد محوطه ها قبل از نجات بخشی تخریب می شود

شیا مفرغی و آهنی عموما ابزارهای جنگی و انواع سفال از جمله اشیاء تدفینی بودند

محمدجـواد جعفـری می گویـد: در ایـران 
باسـتان تدفین هـا بـه روش هـای مختلف 
انجـام می شـد کـه عمومـا بـا تفکـرات و 

آیین هایـی کـه داشـتند ارتبـاط داشـت.
)باستان شـناس(  جعفـری  محمدجـواد   
متولـد ۱۳۶۰ بجنـورد اسـت و از کودکـی و 
دوره تحصیـل بـه تاریـخ عاقه منـد بـود. 
واقعیت هـای تاریـخ برایـش جـذاب بـود 
در  تـا  شـد  امـر سـبب  همیـن  شـاید  و 
 ۱۵۰ رتبـه  وجـود کسـب  بـا  سـال ۱۳7۹ 
انتخـاب  امـکان  و  سراسـری  دانشـگاه 
رشـته های مختلـف بـرای تحصیل، رشـته 
باستان شناسـی را انتخـاب کنـد و تا مقطع 

دکتـری ایـن رشـته را ادامـه دهـد. البتـه 
نمی دانسـت  دقیـق  هـم  موقـع  همـان 
باستان شناسـی چیسـت اما با پرس و جو 
متوجـه شـد باستان شناسـی فقـط تاریـخ 

نیسـت بلکـه مهندسـی تاریـخ اسـت.
او معتقـد اسـت: باستان شناسـی نـه تنهـا 
رشته ای سـت کـه هیجـان را در دل خـود 
دارد بلکـه بـه حفظ هویـت و معرفی هرچه 
بیشـتر ایـران کمـک می کنـد. می تـوان از 
طریـق باستان شناسـی تاریـخ را شـکافت. 
باستان شناسـان جاسـوس  درعیـن حـال 
نیسـتند و نبایـد نـگاه قـرن ۱۸ و ۱۹ به این 

حـوزه وجود داشـته باشـد.
جعفـری از جملـه باستان شناسـان جوانـی 
اسـت کـه تجربـه سرپرسـتی هیات هـای 
مختلـف کاوش را در کارنامـه خـود ثبـت 
کـرده و درعیـن حـال بـه عنوان سرپرسـت 

هیات هـای  کنـار  در  ایرانـی  کاوش گـروه 
در  کاوش  بـه  خارجـی  باستان شناسـان 
محوطه هـای باسـتانی پرداختـه اسـت. در 
ادامه گفتگوی ایلنا را با این باستان شـناس 

می خوانیـد.
شـاید بتـوان گفـت شناسـایی و بررسـی 
گورسـتان فراهخامنشـی کوه رحمت )مهر( 
از جملـه نخسـتین فعالیت هـای شـما در 
آغاز راه باستان شناسـی بود. این بررسـی ها 
چگونـه آغـاز و در نهایـت بـه چـه نتایجـی 

منتهی شـد؟
در سـال ۱۳۸۳ کـه پایـان نامه کارشناسـی 
عضویـت گـروه  بـه  کـردم  آغـاز  را  ارشـد 
باستان شناسـی تخـت جمشـید درآمدم و 
بررسی گورسـتان فراهخامنشی کوه رحمت 
)مهـر( را بـه عنـوان موضـوع پایـان نامـه 

انتخـاب کـردم.

دوره  در  مقـدس  کـوه  یـک  مهـر  کـوه 
هخامنشـیان به حسـاب می آید و مردم آن 
دوره معقتـد بودنـد، ایـزد مهـر از سـپاهیان 
و جنگجویـان حفاظـت می کنـد و شـاید به 
دلیـل تقـدس کـوه مهـر اسـت کـه تخـت 

جمشـید را پـای ایـن کـوه سـاخته اند.
در تمـام دوره هخامنشـیان که بیـش از۲۰۰ 
سـال حکومت کردنـد و تمام دوره اشـکانی 
و ساسـانی، شـهر پارسـه و سـپس شـهر 
اسـتخر در دامنـه کـوه مهـر قـرار داشـت؛ 
بـرای  از کـوه مهـر  ایـن شـهرها  مردمـان 
مرده گـذاری خود اسـتفاده می  کردند. تمام 
گسـتره بخش شـمالی کوه مهر، گورسـتان 
اسـت کـه متاسـفانه از دهـه شـصت مـورد 
هجوم حفـاران غیرمجاز قـرار گرفت و کاما 
تخریب شـده اسـت و امروزه تنها سـاختار 

ویرانـه قبـور قابـل مطالعه اسـت.
را  گورسـتان  ایـن  وضعیـت  آنکـه  بـرای 
بیشـتر بشناسـیم طی ۳ سـال به بررسی و 
پیمایـش این گورسـتان پرداختم تا بتوانیم 
ایـن گورسـتان را بـه گسـتره پرونـده ثبـت 
جهانی تخت جمشـید اضافـه کنیم. ضمن 
آنکـه شـهر پارسـه و شـهر اسـتخر در دوره 
هخامنشـی و ساسـانیان،  مرکز مذهبی این 
دو امپراتوری بودند. پادشـاهان هخامنشـی 
در تخـت جمشـید و پادشـاهان ساسـانی 
در معبـد آناهیتـا شـهر اسـتخر تاج گـذاری 

می کردنـد.
تحـوالت اجتماعـی و مذهبـی که طـی ۹۰۰ 
سـال در ایـن منطقـه بـه وقـوع پیوسـت، 
منجـر بـه ایجـاد ۸ نـوع مختلـف سـاختار 
گـور در کـوه مهر شـد کـه گور حفره سـنگی 
رایج تریـن شـکل آن بـود. بـه ایـن معنا که 
سـنگ را می شکافتند و جسـد را در آن قرار 
می دادنـد، یـا از شـکاف های طبیعـی کوه ها 
و صخره هـا اسـتفاده می کردنـد. گورهـای 
تـوده سـنگی، صخـره ای و اسـتودان ها  از 

دیگـر گورهـای رایـج در ایـن کـوه بود.
قاچاقچیـان عتیقـه بـا توهـم یافتـن گنـج 
تمامـی ایـن گورسـتان را تخریـب کردنـد 
در حالـی کـه تنهـا یافتـه باستان شناسـی 
ایـن قبـور ظروف سـفالی بـوده اسـت. این 
ظـروف هدایـای متوفـی بودنـد کـه گاهـا 
و غـات( هـم  حـاوی خـوراک )گوشـت 
دشـت  بـا  باغـی  دره  همجـواری  بودنـد. 
پاسـارگاد و قرارگیری آن در مسـیر رودخانه 
ُپلـوار و اهمیـت ایـن امـر کـه مسـیر اصلی 
ارتباطـی شـمال و جنـوب فـارس بـود، از 
جملـه عواملی محسـوب می شـود کـه این 
دره را از نظـر وجـود محوطه هـای باسـتانی 
قابـل توجـه کـرد. از تجربیاتتـان در تنـگ 

باغـی بگوییـد.
تنگ باغی یکـی از دره های زیبای همجوار 
زیـادی  تعـداد  بـود کـه  پاسـارگاد  دشـت 
محوطه هـای باسـتانی از پیـش از تاریخ تا 
دوران ساسـانی در آن وجود دارد. متاسـفانه 

باعـث  برنامه هـای عمرانـی  سـوءتدبیر در 
شـد تـا امـروز ایـن دره زیبا تبدیـل به یک 
سـد خاکـی بـزرگ بدون یـک قطـره آب و 

پوشـش گیاهی شـود.
۸۵ کاوش هـای  تـا   ۸۳ سـال های  طـی 
توسـط  متعـددی  باستان شناسـی 
باستان شناسـان ایرانـی و خارجـی در تنگ 
باغـی انجـام شـد تـا پـس از آن آبگیـری 
ایـن  از  یکـی  شـود.  آغـاز  سـیوند  سـد 
کاوش هـا کـه مـن درآن عضویـت داشـتم، 
توسـط یـک گـروه ایرانی-فرانسـوی انجام 
شـد کـه بـه دنبـال پیـدا کـردن یـک کاخ 
مطالعـات  ایـن  نتایـج  بـود.  هخامنشـی 
حاکـی از آن بود که تنگه باغی شـکارگاهی 
مربـوط بـه دوره هخامنشـیان بـوده که بعد 
از فروپاشـی پادشـاهی هخامنشی تخریب 
شـده و در دوره هـای بعـدی اسـتقرارهای 
دائمی و موقت انسـانی در ان شـکل گرفته 

اسـت.

فرهنگــی،  میــراث  اداره کل  معــاون 
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
امســال  ابتــدای  از  گفــت:  بوشــهر 
تاکنــون ۲۵ اثــر فرهنگــی و تاریخــی 
منقــول و نامنقــول در ایــن اســتان 

ــید. ــی رس ــت مل ــه ثب ب
نصــرهللا ابراهیمــی روز دوشــنبه در 
ایــن  از  افــزود:  خبرنــگاران  جمــع 
شــمار پنــج اثــر منقــول شــامل ۲ 
عــدد ناقــوس کلیســای گریگــوری، 

چشــمی  دوربیــن  و  شمشــیر 
رئیســعلی دلــواری و کتیبــه کلیســای 

ظهــور اســت.
وی اضافــه کــرد: همچنیــن ۹ اثــر 
ــر نامنقــول اســتان  ناملمــوس و ۱۱ اث
ــت  ــه ثب ــن مــدت ب ــز در ای بوشــهر نی
رســید و تــا پایــان ســال جــاری نیــز 
چندیــن اثــر دیگــر بــه ایــن مجموعــه 

اضافــه می شــود.
اســتان  داشــت:  اظهــار  ابراهیمــی 

ــی توانســته  ــار مل ــت آث بوشــهر در ثب
۳۸۸ اثــر را بــه ثبــت برســاند کــه 
غیــر  اثــر   ۳۰۶ شــامل  آثــار  ایــن 
اثــر   ۲ منقــول،  اثــر   ۱۰ منقــول، 
ــوس اســت.  ــر ناملم ــی و 7۰ اث طبیع
فرهنگــی،  میــراث  اداره کل  معــاون 
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
بوشــهر گفــت: در زمــان حاضــر ۱۱ 
ــی،  ــر طبیع ــار اث ــول، چه ــر غیرمنق اث
ــوس  ــر ناملم ــول و ۱۰ اث ــر منق ۲۰ اث
در دســت اقــدام و پیگیــری بــرای 
ــا ثبــت ایــن  ثبــت ملــی اســت کــه ب
ــی ثبــت شــده  ــار مل ــار مجمــوع آث آث
اســتان بوشــهر تــا پایــان ســال ۹۸ از 

ــذرد. ــر میگ ــرز ۴۰۰ اث م

۲۵ اثر تاریخی فرهنگی 
بوشهر ملی شد

  انتقال پایه ستون های 
هخامنشی باغ  موزه هفت تپه

پایه سـتون های  و هفت تپـه گفـت:  میـراث جهانـی چعازنبیـل  پایـگاه  مدیـر 
هخامنشـی موجـود در باغ مـوزه این پایگاه به منظور حفاظت بیشـتر و مکان یابی 
جدیـد، به بخش پژوهشـی چغازنبیل و هفت تپه منتقل شـدند.عاطفه رشـنویی 
)مدیـر پایـگاه میـراث جهانـی چعازنبیـل و هفت تپـه( از انتقـال پایه سـتون های 
هخامنشـی واقع در ورودی باغ موزه هفت تپه به مرکز پژوهشـی پایگاه چغازنبیل 
و هفت تپـه خبـر داد و افـزود: این پایه سـتون های زنگوله ای هخامنشـی احتماالً 
در زمـان افتتـاح موزه هفت تپه در دهه چهل شمسـی از محوطه آپادانا در نزدیکی 
شـوش بـه ایـن محوطـه منتقل شـده بودنـد.او بیـان کرد: ایـن پایه سـتون ها در 
معـرض مسـتقیم عوامـل مخرب محیطـی مانند نور شـدید خورشـید، باران های 
سیل آسـا و عوامـل انسـانی ناشـی از عـدم شـناخت و برخـورد بـا آثـار تاریخـی 
قـرار داشـتند کـه بـه منظـور حفاظت بیشـتر به حیـاط مرکزی بخش پژوهشـی 
چغازنبیـل و هفت تپـه منتقـل شـدند.مدیر پایـگاه میـراث جهانـی چغازنبیـل و 
هفت تپه عنوان کرد: به منظور جلوگیری از وارد شـدن شـوک ناشـی از جابه جایی 
و انتقـال از مکانـی کـه پایه سـتون ها در آن بـه تعـادل رسـیده اند، تمهیـدات و 
تجهیـزات الزم برای جابجایی این پایه سـتون ها پـس از انجام مطالعات تاریخی 

و بررسـی های محیطی به کار بسـته شـدند.

ته
نک

گورسـتان لمـا متعلق بـه اواخر عصـر مفـرغ و اوایل دوره 
آهـن اسـت کـه در جنـوب غرب کشـور، بـه ایـام میانه و 
ایـام نـو معروف اسـت. این محوطـه مربوط بـه مردمان 
کوچ روسـت کـه مناطق سردسـیری آنهـا لمـا و بویراحمد 
و مناطـق گرمسـیر آنهـا سـمت گچسـاران و بوشـهر بـود. 
سـه فصـل ایـن گورسـتان کاوش شـد کـه یـک فصل آن 
توسـط مـن انجـام شـد. در ایـن کاوش هـا، گورسـتانی 
وسـیع بـا تدفین هـای سـنگی و خرسـنگی بدسـت آمـد. 
روش هـای تدفیـن ماننـد سـایر گورسـتان های زاگـرس 
بـود کـه دارای سـاختار سـنگی کوچـک و بزرگی اسـت که 
تدفین هـای مجـدد در آنها انجام شـده. سـاختار گـور، دِر 
ورودی داشـت که برای گذاشـتن مـردگان، چندین بار باز 
و بسـته شـده بـود. داخل تمـام گورها اشـیای سـفالی و 
غیرسـفالی بـه همراه جسـد گذاشـته می شـد که نشـان از 

اعتقـاد آنهـا بـه زندگـی بعد از مـرگ دارد. 

میراثگردشگری

اجرای ویدئو مپینگ قصه های تاریخی یزد در نوروز 99بازدید ۱۲هزار گردشگر خارجی از آثار تاریخی کرمانشاه
سرپرسـت معاونـت گردشـگری 
اداره کل میـراث  فرهنگی، صنایع 
اسـتان  گردشـگری  و   دسـتی 
ابتـدای  »از  گفـت:  کرمانشـاه 
امسـال تـا پایـان آذر ۱۲هـزار و ۵۸۰ گردشـگر خارجـی از 

داشـته اند.« بازدیـد  اسـتان  تاریخـی  اماکـن 
بـه گـزارش میـراث آریـا و بـه نقـل روابـط عمومـی اداره 
کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان 
کرمانشـاه علی صابر سرپرسـت معاونت گردشـگری استان 
در گفـت وگـو بـا خبرنـگاران، با اشـاره بـه بازدیـد ۵۶۸هزار 
گردشـگر از اماکـن تاریخـی کرمانشـاه طـی ۹ ماه نخسـت 
امسـال، اظهـار کـرد: »از ایـن تعـداد ۱۲ هـزار و ۵۸۰ نفـر 
گردشـگر خارجـی و مابقـی گردشـگران داخلـی بوده اند.«او 

بـا بیـان این که بیشـترین بازدیـد از اماکن تاریخی اسـتان 
بـا ۳۴۳هـزار نفـر مربـوط بـه مجموعـه فرهنگی تاریخـی 
طاق بسـتان بـوده، افـزود: »پـس از طاق بسـتان، مجموعـه 
جهانـی بیسـتون بـا ۱۶۰هـزار نفـر، تکیـه معاون الملـک بـا 
۳۳هـزار و تکیـه بیگلربیگی با ۲۵هزار گردشـگر در رده های 
بعـد ی اماکـن پربازدید اسـتان قـرار گرفته اند.«سرپرسـت 
معاونـت گردشـگری اسـتان در ادامـه از رشـد ۱۱۳ درصدی 
آمـار بازدیدکننـدگان از تکیـه بیگلربیگـی خبـرداد و تصریح 
کرد: »در ۹ ماه نخسـت سـال گذشـته تعداد بازدیدکنندگان 
از ایـن بنـای تاریخـی ۱۲ هـزار نفـر بـود کـه با انجـام برخی 
اقدامـات همچـون تغییـر درب ورودی مجموعـه و معرفـی 
بیشـتر آن بـه مـردم، بازدیدکنندگان این بنا بـه بیش از ۲۵ 

هـزار نفـر افزایـش یافته اسـت. «

معــاون شهرســازی و معمــاری 
ــرح  ــرای ط ــزد از اج ــهردار ی ش
ــو  ــگری ویدئ ــی و گردش فرهنگ
مپینــگ قصه هــای تاریــخ یــزد 

ــر داد. ــوروز خب ــام ن در ای
ــا  ــگار ایســنا، ب ــا خبرن ــو ب ــد« در گفت وگ ــی فرهمن »مجتب
اشــاره بــه تــدارک برنامــه ویدئــو مپینــگ بــرای مســافران 
و گردشــگران یــزد در ایــام نــوروز، اظهــار کــرد: ایــن 
ــدود  ــار ح ــرآورد اعتب ــا ب ــگری ب ــی و گردش ــرح فرهنگ ط
یــک میلیــارد تومــان بــرای نــوروز امســال آمــاده خواهــد 
شــد.وی بــا بیــان ایــن کــه طــرح مذکور در راســتای توســعه 
گردشــگری و ســرزندگی شــب های یــزد در تعطیــات نوروز 
ــخ و  ــه تاری ــک هفت ــدت ی ــه م ــت: ب ــزار می شــود، گف برگ

ــی  ــه ای نمایش ــب برنام ــزد در قال ــی ی ــای تاریخ قصه ه
اجــرا خواهــد شــد کــه اقدامــات اولیــه و انعقــاد قراردادهای 
ــه  ــام اســت.فرهمند در رابط ــه آن در دســت انج ــوط ب مرب
بــا محــل اجــرای طــرح نیــز تصریــح کــرد: ایــن طــرح در 
قالــب ســه ســانس متنــاوب از محــل بــرج و بــارو در دروازه 
ــه عنــوان تاریــخ ۱۰۰۰  ــا بقعــه دوزاده امــام ب ــو ت کوشــک ن

ســاله یــزد برگــزار خواهــد شــد.
معــاون شــهردار یــزد خاطرنشــان کــرد: البتــه از آنجایــی کــه 
ــورداری از  ــا برخ ــرح ب ــن ط ــه ای ــود ک ــی می ش پیش بین
جذابیت هــای نمایشــی از اســتقبال قابــل توجه شــهروندان 
ــا  ــی ب ــد هماهنگی های و گردشــگران مواجــه شــوند، نیازمن
شــورای کنتــرل ترافیــک و پلــس راهور اســتان هســتیم که 

در ایــن بــاره نیــز در حــال رایزنــی هســتیم.
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واحدهــای  از  برخاســته  ریزگردهــای  وجــود 
ــای شــهر ۲۳۰  ــدت ریه ه ــد م ــر از چن سنگ شــکن، ه
هــزار نفــری بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی را نشــانه 
ــوز  ــا، هن ــرد ام ــن می ب ــوا را از بی ــی ه ــی رود و پاک م
بــرای خــروج آنــان اقــدام عملــی انجــام نشــده اســت.  
کارشناســان و مســووالن اســتان  بــر ایــن باورنــد 
کــه شــرایط توپوگرافــی بجنــورد، بگونــه ای اســت کــه 
اگــر هــوا دچــار آلودگــی شــده و غلظــت آالینــده هــا، 
بیشــتر شــود، حــل آن بــه ســادگی میســر نیســت زیــرا 
مانــدگاری ایــن آالینــده هــا بــه علــت کاســه ای بــودن 
ــی  ــا نم ــی وزش باده ــی شــود، حت شــهر، بیشــتر  م

توانــد هــوای آلــوده را جابــه جــا کنــد.
ــی  ــمالی در حال ــان ش ــز خراس ــورد، مرک ــمان بجن آس
ــه  ــت، ک ــده اس ــکن ش ــنگ ش ــای س ــار واحده گرفت
انتقــال آنــان ســال هــای ســال باتکلیــف مانــده 
اســت.  عــاوه بــر ریزگردهــا،  صنایــع و خودروهــا هــم 

ــتند. ــتان هس ــوای اس ــده ه ــل آالین از عوام
بــه گفتــه کارشناســان خشکســالی هــا و کاهــش 
پوشــش گیاهــی مراتــع و عرصــه هــای طبیعــی، 
ســبب ایجــاد بــروز مشــکل گــرد و غبــار در هــوا شــده 
ــن  ــده و زمی ــا ش ــب و ره ــای تخری ــن ه ــت، زمی اس
هــای بیابانــی هــم بــه عنــوان کانــون هــای گــرد و غبــار 

ــتند. ــتان هس در اس
منشــا پیدایــش بخشــی از ریزگردهــای خراســان 
شــمالی هــم، در ســایر اســتان هــا و نیــز خــارج کشــور  
اســت بــه طــوری کــه بخشــی از گــرد و غبــار نفــوذی 
ــوم ترکمنســتان  ــره ق ــزرگ ق ــه اســتان، از دشــت ب ب

خراســان شــمالی اســت.
تاکنــون مشــکل آالینــده هــا در هــوای بجنــورد حــاد و 
بحرانــی نبــوده اســت امــا وجــود هفــت، هشــت واحــد 

ــع  ــن شــهر، ســبب تجمی ســنگ شــکن در اطــراف ای
ریزگردهــا و انتشــار گــرد و غبــار در هــوا شــده اســت.  
بنابرایــن ضــروری اســت از بــروز مشــکات بیشــتر در 
ــورای  ــو ش ــک عض ــود. ی ــری ش ــوا جلوگی ــی ه آلودگ
ــی از  ــت: یک ــاره گف ــن ب ــورد در ای ــهر بجن اســامی ش
عوامــل آلودگــی هــوای بجنــورد، فعالیــت صنایــع 
ســنگ شــکن هــا در اطــراف ایــن شــهر اســت،  ســال 
هــای ســال اســت کــه خــروج ایــن صنایــع بــه نقطــه 

دیگــر، مطــرح مــی شــود امــا در عمــل ایــن امــر اتفــاق 
ــته  ــود نداش ــه اراده وج ــن زمین ــت در ای ــاده اس نیفت

اســت.
علیرضــا باغچقــی بــا بیــان اینکــه برخــی از ایــن ســنگ 
شــکن هــا مجــوز الزم را ندارنــد اظهــار داشــت: برخــی 
از ایــن واحــده،  بــرای فعالیــت دیگــری مجــوز دارنــد 
ــاز  ــال هســتند،  نی ــوان ســنگ شــکن فع ــه عن ــا ب ام
ــان برخــورد شــود  ــدون مجــوز آن ــا فعالیــت ب اســت ب
و نظــام قضایــی هــم بایــد نظــارت بیشــتری داشــته 

باشــد.  

وی گفــت: تخریــب پوشــش گیاهــی و مراتــع در 
اطــراف شــهر از دیگــر علــت هــای بــروز مشــکل 
ــا  ــت ریزگرده ــزان غلظ ــش می ــوا و افزای ــی ه آلودگ
اســت در ایــن بــاره، بایــد نســبت بــه تقویــت و احیــای 
پوشــش گیاهــی در عرصــه هــای طبیعــی اقــدام شــود. 
رییــس کمیســیون خدمــات و محیــط زیســت شــهری 
شــورای اســامی شــهر بجنــورد هــم افزایــش خودروها 
را از علــت هــای افزایــش میــزان آالیندگــی هــا در هــوا 
ع دانســت و گفــت: در ایــن بــاره حمــل و نقــل عمومــی 
ــی  ــف اســت.  جمشــید گریوان ــز اســتان ضعی در مرک
اظهــار داشــت: در ایــن شــهر، بــا کمبــود نــاوگان حمــل 

ــا ۶۰  ــون تنه ــتیم، اکن ــه رو هس ــی روب ــل عموم و نق
ــافران  ــی مس ــه جابه جای ــبت ب ــوس نس ــتگاه اتوب دس
در شــهر بجنــورد فعــال اســت کــه ایــن تعــداد بســیار 

کــم اســت.  
وی افــزود: حمــل و نقــل عمومــی بایــد تقویــت شــود 
امــا شــهرداری در ایــن بــاره، بشــدت بــا کمبــود اعتبــار 

روبــه رو اســت.
گریوانــی بــا اشــاره بــه دودزایــی اتوبــوس هــای خــط 
واحــد گفــت: شــهرداری بــه نوعــی، متولــی و مســوول 
ــا  ــوا اســت، ام ــی ه ــروز مشــکل آلودگ ــری از ب جلوگی
ــدت دودزا  ــهر، بش ــد در ش ــط واح ــای خ ــوس ه اتوب

نیشخند ریزگردها به لبخند آسمان بجنورد
یکی از عوامل آلودگی هوای بجنورد، فعالیت سنگ شکن ها در اطراف این شهر است

خطـر بیابـان زایـی و هجـوم ریزگردها خراسـان شـمالی را تهدید مـی كند. وجـود 96 هزار هكتـار كانون 
بحرانـی ریزگـرد، بیابـان قره قوم به عنوان یك منشـا خارجـی، فعالیت های غیر اسـتاندارد برخی كارخانه 
های شـن و ماسـه، خشـك شـدن تاالب  ها، بهره  برداری بی رویه از منابع طبیعی، رهاسـازی زمین  های 
كشـاورزی، فرسـایش خاك، كشـاورزی سـنتی و غیر اصولی، چرای بیش از حد دام و عدم مهار سـیاب  
هـا دسـت به دسـت هـم می دهنـد تا زمین  هـای بـارور از میـان بروند و جـای شـان را به بیابـان  های 
جدیـد بدهنـد و تبدیل به كانون بحران ریزگرد شـوند؛ عواملی كه در چند سـال گذشـته تاثیر مسـتقیمی 
بـر وضعیـت نگـران كننـده آلودگی هوای اسـتان داشـته اند بـه نحوی كه هر چنـد وقت یك بـار اخباری 

از هوای آلوده اسـتان می شـنویم. 

سرپرسـت اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان 
شـمالی: در ایـن اسـتان، ۱۵ واحد صنعتـی آالینده 
هوا شناسـایی شـده است که بیشـتر آن، واحدهای 
سـنگ شـکن و شـن و ماسـه اسـت. واحدهـای 
سـنگ شـکن و شـن و ماسـه اطـراف شـهر بجنورد 
قرار اسـت نسـبت به کاهـش میزان آلودگـی اقدام 
کننـد و در صورتـی کـه ایـن اقدام میسـر نبـود،  با 
اسـتفاده از اهـرم هـای قانونـی، بـرای انتقـال بـه 

مـکان دیگر اقـدام می شـوند. 
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کارشــناس پایــش اداره کل حفاظــت محیط 
زیســت یــزد از کاهــش ۳۰ درصــدی آالینــده 
هــای هــوای یــزد خبــر داد و گفــت: تعــداد 
اســتانداردهای  حــد  از  بیشــتر  روزهــای 
ــاری ۲۱ روز  ــال ج ــی در س ــت محیط زیس

ثبــت شــده اســت.
ــه  ــنبه ب ــرزاده روز دوش ــی می ــید مصطف س
مناســبت هفتــه هــوای پــاک)۲۹- ۵ دیمــاه 
ــداد  ــا تع ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ (در گف
ــل قبــول در ســالجاری را ۲۵۴  روزهــای قاب
روز بیــان کــرد و افــزود: همچنیــن طــی ۱۰ 
ــالم  ــت ناس ــته، ۱۸ روز در وضعی ــاه گذش م

ــرای گــروه هــای حســاس قــرار گرفــت. ب
اظهــار داشــت: همچنیــن در مــدت  وی 
یــاد شــده ۲ روز در وضعیــت ناســالم بــرای 
تمــام گــروه هــا و یکــروز هــم در وضعیــت 
بســیار ناســالم قــرار داشــت کــه در مجمــوع 
ــش  ــته ۱۰ روز کاه ــال گذش ــه س ــبت ب نس

ــوا داشــتیم. ــی ه آلودگ
کارشــناس پایــش اداره کل حفاظــت محیط 
زیســت یــزد تعــداد روزهــای بیــش از حــد 
اســتاندارد در ۱۰ ماهــه ســال گذشــته ســال 
قبــل را ۳۱ روز بیــان کــرد و گفت:تعــداد 
ــوده  ــم ۲۵۳ روز ب ــول ه ــل قب ــای قاب روزه

اســت.
وی ادامــه داد: همچنیــن در ایــن مــدت ۲۱ 
ــاس ،  ــای حس ــروه ه ــرای گ ــالم ب روز ناس
پنــج روز ناســالم بــرای همــه افــراد ، ۲ روز 
ــروز  ــالم و یک ــت بســیار ناس ــم در وضعی ه
ــت.  ــرار داش ــاک ق ــت خطرن ــز در وضعی نی
ــت  ــاخص کیفی ــرد: ش ــح ک ــرزاده تصری می
ــا  ــاک ، ۵۱ ت ــا ۵۰ پ ــر ت ــالم صف ــوای س ه
ــرای  ــا ۱۵۰ ناســالم ب ــول، ۱۰۱ ت ــل قب ۱۰۰ قاب
ــالم  ــا ۲۰۰ ناس ــاس ، ۱۵۱ ت ــای حس گروهه
بــرای همــه افــراد ، ۲۰۱ تــا ۳۰۰ بســیار 
ــیار  ــاال بس ــه ب ــرم ب ــالم و ۳۰۱ میکروگ ناس

ــت. ــاک اس خطرن
نیتــروژن،  گوگــرد،  اکســیدهای  از  وی 
ــه  ــق از جمل ــن و ذرات معل مونوکســید کری
ــت  ــاخص کیفی ــده ش ــن کنن ــل تعیی عوام
ــی  ــاخص کیف ــت: ش ــرد و گف ــاد ک ــوا ی ه
ــه محاســبه  ــه صــورت روزان ــوال ب ــوا معم ه

ــود. ــی ش م

ش
وح

ت 
هاری، دلیل مرگ پلنگ ایرانی در سروآباد بودحیا

یـک قـاده پلنـگ ایرانـی اوایـل دی مـاه امسـال 
در منطقـه حفاظـت شـده شـاهو و کوسـاالن از تـوا 
بـع شـه رسـتان سـروآباد اسـتان کردسـتان تلـف 
شـد و بعـد از کالبدشـکافی و نمونه بـرداری و انجـام 
آزمایشـات، دلیـل مرگ آن مبتـا بودنش به بیمـاری هاری اعام 
شـد.رییس اداره نظـارت بـر امـور حیـات وحش حفاظـت محیط 
زیسـت کردسـتان روز دوشـنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشـت: اول دی امسـال از طریـق تمـاس تلفنـی مـردم منطقه و 
ارسـال عکـس از تلـف شـدن یک قـاده پلنـگ مـاده در نزدیکی 

روسـتای زوم از توابـع شهرسـتان سـروآباد اطـاع پیـدا کردیـم.
حیـدر ویسـی بـا بیـان اینکـه از آنجـا که هیـچ نشـانه ای مبنی بر 
زخمی شـدن و همچنین تلف شـدن آن با سـاح شـکاری وجود 
نداشـت، بـرای بررسـی بیشـتر الشـه آن بـه سـنندج منتقل شـد،  
افـزود: در کالبدشـکافی انجـام شـده در سـنندج هـم دلیـل تلـف 
شـدن مشـخص نشـد به همین دلیل نمونه برداری از الشـه انجام 

و بـه آزمایشـگاه محیط زیسـت در تهران ارسـال شـد.
رییـس اداره نظـارت بـر امـور حیـات وحـش حفاظـت محیـط 

زیسـت کردسـتان یادآور شـد: براسـاس آزمایش های انجام شده 
مشـخص و تاییـد شـد کـه ایـن قاده پلنـگ ایرانـی در سـروآباد 

براثـر مبتـا شـدن بـه بیمـاری هـاری تلف شـده اسـت.
ویسـی اضافـه کـرد: بـا همـکاری مرکـز بهداشـت و دامپزشـکی 
اسـتان کردسـتان مـردم و دام هـای موجـود در روسـتای زوم و 
محلـی کـه الشـه ایـن پلنگ پیـدا شـده بـود، بررسـی و آزمایش 
الزم روی آنهـا انجـام و در صـورت لـزوم واکسـن هم بـرای برخی 
تزریـق شـد و جای هیچ گونـه نگرانی در ارتباط بـا انتقال ویروس 
بیماری هاری نیسـت. کردسـتان دارای پنج منطقه حفاظت شـده 
شـامل منطقـه چلچمـه و سـارال، منطقـه حفاظـت شـده بیجار با 
وسـعت ۳۲ هـزار هکتـار، منطقـه بـدر و پریشـان قروه با وسـعت 
۴۳ هـزار هکتـار، منطقـه حفاظـت شـده شـاهو و کوسـاالن بـا 
وسـعت ۵7 هـزار هکتـار و منطقـه عبدالرزاق سـقز با وسـعت ۳۹ 
هـزار هکتـار و پناهـگاه حیـات وحـش زریوار با وسـعت سـه هزار 
هکتـار و چندیـن منطقـه شـکار ممنوع اسـت که این اسـتان را در 
زمـره منحصربفـرد تریـن نقـاط کشـور بـه لحـاظ تنـوع گونه هـای 

جانـوری و گیاهـی قرار داده اسـت.

ــن  ــران ضم ــتانداری ته ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــد  ــه واح ــن در س ــش آنای ــتم پای ــاح سیس ــه افتت ــاره ب اش
صنعتــی اســتان تهــران همزمــان بــا هفتــه هــوای پــاک گفــت: 
ــکات  ــت ن ــن و رعای ــاوری نوی ــا اســتفاده از فن ــد ب ــع بای صنای
ــتغال  ــه اش ــردم ب ــامت م ــظ س ــن حف ــتی ضم ــط زیس محی
ــیه  ــی زاده در حاش ــد تق ــد. محم ــک کنن ــور کم ــاد کش و اقتص
ــتان  ــتی در شهرس ــط زیس ــرح محی ــه ط ــاح س ــم افتت مراس
ــار  ــاک اظه ــوای پ ــه ه ــت هفت ــه گرامیداش ــاره ب ــا اش ری ب
کــرد: از جملــه اقدامــات مهــم اداره کل حفاظــت محیــط 
ــت از  ــاور پایتخ ــع مج ــش صنای ــران پای ــتان ته ــت اس زیس
جملــه پاالیشــگاه تهــران اســت و از امــروز بــا افتتــاح سیســتم 
آنایــن در ســه واحــد صنعتــی، محیــط زیســت اســتان تهــران 
می توانــد بصــورت آنایــن شــرایط محیــط زیســتی ایــن 
ــود  ــه بهب ــی ب ــک بزرگ ــر کم ــن ام ــد و ای ــد کن ــا را رص واحده

شــرایط زیســت محیطــی می کنــد.
ــاوری  ــتفاده از فن ــا اس ــد ب ــع بای ــه صنای ــان اینک ــا بی وی ب
نویــن و رعایــت نــکات محیــط زیســتی ضمــن حفــظ ســامت 
ــت:  ــد، گف ــک کنن ــور کم ــاد کش ــتغال و اقتص ــه اش ــردم ب م
ــردن  ــت نک ــل رعای ــه دلی ــز ب ــی نی ــای صنعت ــی واحده برخ
الزامــات زیســت محیطــی از اداره کل محیــط زیســت اســتان 
ــا آنهــا برخــورد  ــون ب ــر قان تهــران اخطــار دریافــت کــرده و براب

می شــود.
ــاء  ــه منش ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــه در پاس ــی زاده در ادام تق

جلســه های  گفــت:  چیســت؟  پایتخــت  نامطبــوع  بــوی 
ــوی  ــرای ب ــط ب ــتگاه های مرتب ــه دس ــور هم ــا حض ــددی ب متع
نامطبــوع تهــران برگــزار شــد و در نهایــت عامــل ایــن بــو 
ــتر و  ــه دام گس ــوه، مجموع ــماند آراد ک ــردازش پس ــع پ مجتم
فاضــاب شــهری کــه در جنــوب تهــران وجــود دارد، تشــخیص 
ــران  ــی اســتانداری ته ــور عمران داده شــد.معاون هماهنگــی ام
ــه  ــن زمین ــگاهی در ای ــه دانش ــک مجموع ــه ی ــان اینک ــا بی ب
ــن  ــکیل ای ــدف از تش ــزود: ه ــد، اف ــق می کن ــه و تحقی مطالع
مجموعــه علمــی بررســی ســهم هــر یــک از ایــن واحدهــا در 

ــت. ــت اس ــوع پایتخ ــوی نامطب ــار ب انتش
تقــی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از ۶۰ درصــد آالینده هــای 
هــوای تهــران مربــوط بــه وســایل نقلیــه موتــوری اســت، بیــان 
ــتان  ــرایط اس ــود ش ــتای بهب ــری در راس ــات موث ــرد: اقدام ک
تهــران از جملــه توســعه فضــای ســبز و نوســازی نــاوگان 
حمــل ونقــل در نظــر گرفتــه شــده اســت.در ادامــه ایــن 
ــداری  ــت فرمان ــی - سرپرس ــی کجان ــین توکل ــه حس افتتاحی
ــای  ــه آالیندگی ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ری - ب ــژه شهرس وی
ــر  ــر ســاکنانش، ب ــزون ب ــن شهرســتان اف ــط زیســتی ای محی
ــح  ــذارد، تصری ــر می گ ــز تاثی ــی نی ــهروندان تهران ــامت ش س
ــتان  ــرای شهرس ــد ب ــران بای ــتان ته ــط زیســت اس ــرد: محی ک
ری برنامــه ویــژه ای داشــته باشــد. همچنیــن محیــط زیســت 
شهرســتان ری بــا توجــه بــه وســعت ۲۲۰۰ کیلومتــر مربعــی و 
تراکــم زیــاد واحدهــای صنعتــی شهرســتان بایــد ارتقــاء پیــدا 

ــدا  ــعه پی ــز  توس ــن اداره نی ــات ای ــانی و امکان ــروی انس و نی
ــان  ــا بی ــتان ری ب ــژه شهرس ــداری وی ــت فرمان ــد. سرپرس کن
ــری در  ــی و قرارگی ــت جغرافیای ــل موقعی ــه دلی ــه ری ب اینک
ــزان  ــه برنامه ری ــورد توج ــته م ــنوات گذش ــران از س ــوب ته جن
صنعــت کشــور بــود، گفــت: سیاســت گذاران بایــد در کنــار 
توســعه واحدهــای صنعتــی بــه مســایل محیــط زیســتی 

ــند. ــته باش ــژه داش ــه وی ــز توج ــتان نی شهرس
ــه  ــروز ب ــتان ری ام ــردم شهرس ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دلیــل سیاســت های توســعه ای اشــتباه گذشــته در کانــون 

ــد، افــزود: بایــد واحدهــای صنعتــی  آالیندگی هــا قــرار گرفته ان
فعــال شهرســتان بــه توســعه فضــای ســبز و رعایــت الزامــات 

ــژه داشــته باشــند. ــام وی ــط زیســتی اهتم محی
توکلــی کجانــی در ادامــه ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه 
شــهرک انــرژی اســتان تهــران در قالــب پاالیشــگاه تهــران در 
شهرســتان ری مســتقر اســت، بیــان کــرد: تمامــی واحدهــای 
ــبز و  ــای  س ــعه فض ــه توس ــد ب ــهرک بای ــن ش ــدی در ای تولی
ــه  ــان توج ــه هایش ــراف کارخان ــبز در اط ــدی س ــاد کمربن ایج

ــند. ــته باش ــژه داش وی
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آب و هوا 

انتقال آب

انتقال آب دریای خزر آالیندگی 
مازندران را افزایش می دهد

ورود دو سامانه بارشی به کشور

عضو هیـات علمی دانشـگاه 
مازنـدران  کشـاورزی  علـوم 
گفـت: اجـرای طـرح انتقـال 
حجـم  خـزر  دریـای  آب 
آالیندگـی زیسـت محیطی در این خطه شـمال کشـور 

می دهـد. افزایـش  را 
 دکتـر محمـود رائینـی روز دوشـنبه در همایـش روز 
ملـی هـوای پـاک کـه در دانشـگاه علـوم کشـاورزی 
را   آالیندگـی  ایـن  برگـزار شـد،  در سـاری  مازنـدران 
شـامل  برجا ماندن نمک، شـوری بیشـتر آب دریای 
خـزر و مـرگ آبزیـان ریـز و درشـت داخل دریـا بیان 
کـرد و دلیل ایـن آالیندگی را عدم ارتبـاط دریای خزر 

بـه آب هـای آزاد بیـان کـرد.
وی اضافـه کـرد: عـاوه بـر آن انتقـال آب دریای خزر 
بـه فـات مرکـزی در مسـیر خـود چندین هـزار اصله 
درختـان کمیـاب را در دو اسـتان مازنـدران و سـمنان 

نابـود مـی کنـد و بـا توجه بـه عوارض مخرب زیسـت 
از لحـاظ کارشناسـی قابلیـت  ایـن طـرح  محیطـی، 

نـدارد. اجرایی 
وی خواهـان بازنگـری دولـت در اجرای طـرح انتقال 
آب دریـای خـزر بـه فـات مرکـزی و مطـرح شـدن 
سـایر گزینـه هـا بـرای تامیـن آب ایـن مناطق شـد. 
ایـن اسـتاد دانشـگاه علـوم کشـاورزی مازنـدران از 
کمبـود فضـای سـبز در ایـن خطـه شـمال کشـور نیز 
انتقـاد کرد و گفت: در حال حاضر سـرانه فضای سـبز 
در این اسـتان از اسـتان های کویری کشـور نیز کمتر 
اسـت و ایـن رویـه نشـان می دهـد که ایجـاد فضای 

سـبز در دسـتور کار مدیریـت شـهری قـرار ندارد.
رائینـی افـزود : عـاوه بر آن میزان درختکاری حاشـیه 
خیابان ها در این اسـتان کشـور نیز نسـبت به اسـتان 
هـای کویـری کمتر اسـت و ایـن بی توجهـی مازندران 

را نیـز به سـمت شـهرهای آالینده پیـش می برد.

و  بینـی  پیـش  کل  مدیـر 
سـازمان  سـریع  هشـدار 
اشـاره  ضمـن  هواشناسـی 
بـه ورود دو سـامانه بارشـی 
جدیـد طـی هفتـه جـاری به کشـور گفت: بـارش برف 

دارد. ادامـه  تهـران  در  بـاران کمـاکان  و 
صـادق ضیاییـان در گفـت و گـو با ایسـنا بـا بیان این 
کـه بـر اسـاس تحلیل آخرین نقشـه هـای پیش یابی 
هواشناسـی روز )۳۰ دی( از شـدت بـارش در نیمـه 
بـرای اسـتان  اظهارکـرد:  غربـی کشـور کاسـته  شـد، 
های واقع در سـواحل دریای خزر، خراسـان شـمالی، 
خراسـان رضـوی، خراسـان جنوبـی، یـزد، ارتفاعـات 
البـرز در اسـتان های تهـران، البـرز، قزویـن، زنجـان 
و سـمنان بـارش بـاران و بـرف و بـرای جنـوب شـرق 
کشـور رگبـار و رعـد و بـرق و بـرای مناطقـی از شـرق 
پیش بینـی  پراکنـده  بـارش  قـم  و  اصفهـان  تهـران، 
سـریع  هشـدار  و  پیش بینـی  کل  می شـود.مدیر 
سـازمان هواشناسـی با اشـاره به این که این سـامانه 

از  بهمـن(  اول   ( فـردا  اواسـط  از  به تدریـج  بارشـی 
مرزهـای شـمال شـرق کشـور خـارج می شـود، گفت: 
از فـردا سـامانه بارشـی دیگـری از غـرب وارد کشـور 

شـد. خواهد 
ضیاییـان افـزود: بـر ایـن اسـاس بـرای اسـتان های 
البـرز،  دامنه هـای  غـرب،  غـرب،  شـمال  در  واقـع 
سـواحل دریـای خـزر و مرکـز کشـور بـارش بـاران و 
بـرف گاهـی همراه بـا وزش بـاد دور از انتظار نیسـت.

وی در ادامـه اظهارکـرد: طی روز چهارشـنبه )۲ بهمن( 
ضمـن تقویـت ایـن سـامانه گسـتره فعالیـت آن در 
غـرب، جنـوب غـرب، جنـوب، مرکـز و بـا شـدت کمتر 
بـود  خواهـد  البـرز  جنوبـی  دامنه هـای  و  شـرق  در 
بنابرایـن در مناطـق سـرد و مرتفـع بـارش بـه شـکل 
بـرف و در نواحـی جنوبـی رگبـار و رعد و بـرق و وزش 
بـاد شـدید خواهیـم داشـت.به گفته ضیاییان شـدت 
بـارش در اسـتان های ایـام، لرسـتان، چهارمحـال و 
بختیـاری، کهگیلویـه و بویراحمـد، شـمال خوزسـتان، 
نیمـه شـمالی فـارس و جنوب و غرب اصفهان اسـت.  

جریمه سنگین بیرون انداختن ته سیگار از خودرو در استرالیا
رانندگان استرالیایی در صورت پرت کردن ته  سیگارهای خود از خودرو به بیرون اکنون ممکن است 
با جریمه هایی تا ۱۱ هزار دالر مواجه شوند.

گزارش
ایرنا

میزان آالینده های 
هوای یزد ۳۰ درصد 

کاهش یافت

تهرانی ها در 9 ماه اول امسال تنها 2۵ روز هوای هوا
پاک تنفس کردند

کارشـناس بهداشـت هـوای معاونت امور بهداشـتی 
گفـت:  بهشـتی  شـهید  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
بـر اسـاس گـزارش سـازمان کنتـرل کیفیـت هـوا 
و محیـط زیسـت، امسـال و تـا پایـان آذرمـاه، در شـهر تهـران 
ایسـنا،  تنفـس کردیم.بـه گـزارش  پـاک  هـوای  روز   ۲۵ فقـط 
مهـدی کمـری بـا بیـان ایـن کـه آلودگـی هـوا اثـرات مخربـی بر 
سـامت انسـان ها، گیاهان، جانـوران و حتی ابنیـه تاریخی دارد، 
خاطرنشـان کـرد: نامگـذاری روزی به نام "روز ملـی هوای پاک" 
مـی توانـد توجـه سیاسـتگذاران و مـردم را به ایـن موضوع جلب 
کنـد کـه چـه اتفاقـی در کشـور رخ داده کـه یـک روز بـه این نام 

در تقویـم کشـور معرفـی شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه چالـش آلودگـی هـوا در کان شـهرهای کشـور 
خاطرنشـان کـرد: موضـوع آلودگـی هـوا بـرای اولین بار در سـال 
۱۳7۴ مـورد توجـه سیاسـت گـذاران قـرار گرفت.کمری بـا تاکید 
بـر ایـن کـه برای پاک تر شـدن هـوا حتما باید فکری اندیشـیده 
شـود، به تشـکیل سـتاد هوای پاک در کشـور اشـاره کرد و گفت: 

سـابقه اجـرای سیاسـت هـای کان بـرای کاهـش آلودگـی هـوا 
در کشـورهای پیشـرفته دنیـا خیلـی زودتـر از کشـور مـا مـورد 
توجـه قـرار گرفته اسـت.وی گفـت: مهمترین اثر سـوء ناشـی از 
آلودگـی هـوا، بـر سـامت انسـان اسـت ولی گیاهـان نیـز درگیر 
ایـن موضـوع مـی شـوند؛ بـه عنـوان مثـال آالینـده هـا و ذرات 
معلقـی کـه در هـوا وجود دارنـد در روزنه های گیاهـان نفوذ کرده 
و باعـث از بیـن رفتـن گیاهان می شـوند.کمری در ادامـه با بیان 
ایـن کـه بناهـای تاریخـی، قربانیـان دیگـر آلودگـی هوا هسـتند، 
خاطرنشـان کـرد: آلودگـی هوای شـهرهای بزرگ، نـه تنها فضای 
بیرونـی بناهـای تاریخی بلکه مـی تواند آثار ارزشـمند موزه ای را 
بشـدت تحـت تاثیر قرار داده و سـبب نابـودی تدریجی این بناها 
شـود. کمـری بـا بیان ایـن که معاونت بهداشـت وزارت بهداشـت 
و دانشـگاه های علـوم پزشـکی از جملـه نهادهایـی هسـتند کـه 
در راسـتای اجـرای بندهـای قانـون هـوای پاک گام هـای موثری 
برداشـته اند، افـزود: وزارت بهداشـت در راسـتای فرهنـگ سـازی 

عمومـی نقش اثرگـذاری دارد.

گل
جن

ــع طبیعــی شــاهرود از توقیــف   رئیــس اداره مناب
ــاق  ــوب قاچ ــاوی چ ــان ح ــودروی نیس ــار خ چه
و  داد  در شــاهرود خبــر  اخیــر  دوماهــه  طــی 
گفــت: از ایــن خودروهــا دو تــن تــاغ و دو متــر مکعــب بلــوط 

اســت. کشف شــده 
ــان  ــر، بابی ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــد رضــا کشــاورزیان در گفتگ محم
اینکــه طــی دوماهــه اخیــر چهــار خــودرو نیســان حــاوی 
ــراز داشــت:  چــوب قاچــاق در شــاهرود متوقف شــده اســت، اب
دو خــودرو حــاوی چوب هــای درختــان قطع شــده از جنــگل 
ــگان حفاظــت  ــز شــب گذشــته توســط ی ــا نی ــر خودروه و دیگ

شــاهرود کشف شــده بودنــد.
ــک دســتگاه خــودرو حامــل  ــر ی ــاه اخی ــزود: طــی دو م وی اف
چــوب جنگلــی درختــان بلــوط قاچــاق بــه مقــدار دو متــر مکعب 
ــتان  ــن در شهرس ــدار دو ت ــه مق ــاغ ب ــوب ت ــتگاه چ ــه دس و س

ــط شــدند. شــاهرود ضب
ــا  ــه ب ــان اینک ــن بی ــی شــاهرود ضم ــع طبیع ــس اداره مناب رئی



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1649 | سه شنبه  1 بهمن  1398 021-88019846

۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

ــا ۶۰  ــون تنه ــتیم، اکن ــه رو هس ــی روب ــل عموم و نق
ــافران  ــی مس ــه جابه جای ــبت ب ــوس نس ــتگاه اتوب دس
در شــهر بجنــورد فعــال اســت کــه ایــن تعــداد بســیار 

کــم اســت.  
وی افــزود: حمــل و نقــل عمومــی بایــد تقویــت شــود 
امــا شــهرداری در ایــن بــاره، بشــدت بــا کمبــود اعتبــار 

روبــه رو اســت.
گریوانــی بــا اشــاره بــه دودزایــی اتوبــوس هــای خــط 
واحــد گفــت: شــهرداری بــه نوعــی، متولــی و مســوول 
ــا  ــوا اســت، ام ــی ه ــروز مشــکل آلودگ ــری از ب جلوگی
ــدت دودزا  ــهر، بش ــد در ش ــط واح ــای خ ــوس ه اتوب

اســت.این عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد 
ــتهلک  ــورد مس ــهر بجن ــی در ش ــاوگان عموم ــزود: ن اف
ــن  ــی ای ــت، دودزای ــن عل ــه همی ــت ب ــوده اس و فرس
ــط  ــت محی ــس اداره حفاظ ــاد اســت. ریی ــاوگان، زی ن
زیســت شهرســتان بجنــورد هــم گفــت: پیــش از 
ایــن مصــوب شــد کــه شــهرداری ایــن شــهر نســبت 
ــع  ــوس هــای خــط واحــد و رف ــی اتوب ــه فن ــه معاین ب
ــرا  ــوز اج ــه هن ــن مصوب ــد ای ــدام کن ــی آن اق آالیندگ

نشــده اســت.
ــورد،  ــهرداری بجن ــت: ش ــار داش ــی اظه ــد خالق محم
اعــام کــرده اســت کــه بــرای اجــرای ایــن مصوبــه، بــا 

ــه رو اســت.   ــار روب ــود اعتب کمب
از منابــع  اتوبــوس هــای دودزا یکــی  افــزود:  وی 
ــی  ــار م ــه انتظ ــورد اســت ک ــوای شــهر بجن ــده ه آالین
ــع  ــاوگان و رف ــازی ن ــه نوس ــبت ب ــهرداری نس رود ش

ــد. ــدام کن ــا اق ــوس ه ــی اتوب دودزای
ــراری تمــاس  ــرای برق ــا ب ــگار ایرن ــاش هــای خبرن ت
ــی  ــورد، ب ــا مســووالن شــهرداری بجن ــو  ب و گفــت و گ
ــت  ــش اداره کل حفاظ ــناس پای ــد. کارش ــه مان نتیج
ــاره  ــن ب ــط زیســت خراســان شــمالی هــم در ای محی
گفــت: گــرد و غبــار علــت مهــم آلودگــی هــوای بجنــورد 
ــای  ــمار روزه ــت: ش ــار داش ــو اظه ــت.جواد عمارل اس

ــه امســال ۱۶۸  ــز اســتان، در ۹ ماه ــاک مرک ــوای پ ه
روز و در مــدت مشــابه پارســال ۱۰7 روز بــه ثبــت 
ــز  ــهروندان در مرک ــدت ش ــن م ــت،  در ای ــیده اس رس
اســتان در ۱۰۵ روز هــوای ســالم استنشــاق کردنــد کــه 
ایــن رقــم در مــدت مشــابه پارســال ۱۵۵ روز گــزارش 

شــده اســت.
وی گفــت: در ایــن مــدت وجــود ریزگردهــا و غلظــت 
آالینــده، هــوای اســتان در ســه روز را بــرای گــروه هــای 

حســاس در وضعیــت ناســالم قــرار داد.  
عمارلــو تصریــح کــرد: مــردم بجنــورد در نیمــه نخســت 
امســال هــوای پــاک و یــا ســالم استنشــاق کردنــد امــا 
ــا هــوای ناســالم بــرای گــروه هــای حســاس  پاییــز ب
آغــاز شــد و در آذرمــاه هــم دو روز در وضعیــت ناســالم 

بــرای گــروه هــای حســاس اعــام شــد.
ــچ  ــوا در هی ــی ه ــال آلودگ ــه امس ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای تمــام گــروه هــای  ــه وضعیــت ناســالم ب روزی ب
ــال،  ــه پارس ــت: در ۹ ماه ــت، گف ــیده اس ــنی نرس س
ــز اســتان را در ۱۰ روز  ــوای مرک ــا، ه ــده ه وجــود آالین
بــرای گــروه هــای حســاس و در چهــار روز بــرای تمــام 
گــروه هــای ســنی، ناســالم کــرد. کارشــناس پایــش 
ــمالی  ــان ش ــت خراس ــط زیس ــت محی اداره کل حفاظ
گفــت: آلودگــی هــوای خراســان شــمالی تنهــا در یــک 
نقطــه از بجنــورد قابــل ســنجش و انــدازه گیــری اســت 
و تنهــا ایســتگاه ســنجش آلودگــی هــوای اســتان در 

ــن اداره کل مســتقر اســت. جــوار ای
سرپرســت اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان 
شــمالی در ایــن بــاره گفــت: در ایــن اســتان، ۱۵ 
ــوا شناســایی شــده اســت  ــده ه ــی آالین واحــد صنعت
ــن و  ــکن و ش ــنگ ش ــای س ــتر آن، واحده ــه بیش ک

ماســه اســت.
ــنگ  ــای س ــت: واحده ــار داش ــور اظه ــه پ ــدی ال مه
ــرار  ــورد ق ــهر بجن ــراف ش ــه اط ــن و ماس ــکن و ش ش
ــدام  ــی اق ــزان آلودگ ــش می ــه کاه ــبت ب ــت نس اس
ــا  کننــد و در صورتــی کــه ایــن اقــدام میســر نبــود،  ب
ــه  ــال ب ــرای انتق ــی، ب ــای قانون ــرم ه ــتفاده از اه اس

ــوند.   ــی ش ــدام م ــر اق ــکان دیگ م
ــون  ــار کان ــان اینکــه بیــش از ۱۵ هــزار هکت ــا بی وی ب
و گــرد و غبــار در ایــن اســتان شناســایی شــده اســت 
کــه در معــرض فرســایش بــادی اســت گفــت: شــدت 
آلودگــی و غلظــت گــرد و غبــار در ایــن کانــون هــا کــم 
و متوســط اســت و بیشــترین تاثیــر آن در شهرســتان 

جاجــرم اســت.

کارشناس پایش اداره کل 
حفاظت محیط زیست 
خراسان شمالی گفت: 

گرد و غبار علت مهم 
آلودگی هوای بجنورد 

است.جواد عمارلو اظهار 
داشت: شمار روزهای 

هوای پاک مرکز استان، 
در 9 ماهه امسال ۱68 

روز و در مدت مشابه 
پارسال ۱۰۷ روز به ثبت 

رسیده است،  در این 
مدت شهروندان در مرکز 
استان در ۱۰۵ روز هوای 

سالم استنشاق کردند که 
این رقم در مدت مشابه 
پارسال ۱۵۵ روز گزارش 

شده است

نیشخند ریزگردها به لبخند آسمان بجنورد
یکی از عوامل آلودگی هوای بجنورد، فعالیت سنگ شکن ها در اطراف این شهر است

مدیــرکل پیش بینــی و هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی 
ضمــن بیــان اینکــه بــرف دومیــن عامــل پــاک کننــده هــوا اســت، 
ــا  ــی م ــر زمین ــه ذخای ــاران ب ــبت ب ــه نس ــرف ب ــارش ب ــت: ب گف

ــد. ــتری می کن ــک بیش کم
صــادق ضیاییــان در گفــت و گــو بــا ایســنا دربــاره تاثیــر بــارش 
بــرف بــر کیفیــت هــوا توضیــح داد: در درجــه اول بهتریــن عامــل 
ــی قــرار  ــد کیفیــت هــوا را در وضعیــت مطلوب جــوی کــه می توان
دهــد، وزش بــاد اســت. پــس از آن بــارش بــرف بهتریــن عامــل 
بــرای از بیــن بــردن آالینده هــای هــوا اســت و بــارش بــاران نیــز 

پــس از ایــن دو تاثیــر مطلوبــی بــر کیفیــت هــوا دارد.
مدیــرکل پیش بینــی و هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی 
ــت  ــرف در پایتخــت کیفی ــارش ب ــه روز گذشــته ب ــان اینک ــا بی ب
ــی  ــور کل ــت: به ط ــرار داد، گف ــی ق ــل قبول ــرایط قاب ــوا را در ش ه
پایــداری جــو ســبب افزایــش آالینده هــای جــوی می شــود امــا 
خوشــبختانه تــا پایــان هفتــه بارش هــا در کشــور کمــاکان ادامــه 

ــه رو نخواهیــم شــد. ــا پدیــده پایــداری جــو روب دارد و ب
ضیایــان در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــارش بــرف بــرای کشــور 
کــم آبــی ماننــد ایــران بــه مراتــب بهتــر از بــارش بــاران اســت، 
ــی  ــر برف ــه ذخای ــرف ســبب می شــود ک ــارش ب ــرد: ب ــح ک تصری
ــد یــک ســد  ــع مانن ــد و در واق ــدا کن ــا در کوه هــا افزایــش پی م
در نگهــداری آب عمــل خواهــد کــرد همچنیــن نفــوذ آن در خــاک 
ــه آب هــای زیرزمینــی  ــاران اســت و از ایــن جهــت ب بیشــتر از ب

ــد. ــتری می کن ــک بیش کم

برف، دومین عامل بهبود 
کیفیت هوا

خبر
مخالفت محیط زیست با تونل 

انتقال آب طالقان
مدیــرکل محیــط زیســت البــرز بــا اشــاره بــه 
اینکــه در بســیاری از پــروژه هــای عمرانــی اســتان 
ــت نمی شــود،  پیوســت های زیســت محیطــی رعای
ــروژه  ــکاران پ ــال محیــط زیســت از تمامــی پیمان ــوان مث ــه عن توضیــح داد: ب
آزاد راه تهــران – شــمال در مراجــع قضایــی شــکایت کــرده و پرونــده حقوقــی 

ــان اســت. ــا در جری آنه
ــه  ــه ب ــاه ک ــنبه ۳۰ دی م ــی روز دوش ــت مطبوعات ــی در نشس ــن حکیم فردی
مناســبت هفتــه هــوای پــاک در اداره کل محیــط زیســت البــرز برگــزار شــد، بــا 
اشــاره بــه اینکــه شــعار امســال ایــن هفتــه اقــدام و عمــل اســت، اظهــار کــرد: 
ــه ای بــرای ایجــاد حساســیت بیــن اقشــار مختلــف  هفتــه هــوای پــاک بهان
جامعــه بــرای مشــارکت در کاهــش آلودگــی هــوا اســت چــون دســتیابی بــه 

اهــداف ایــن حــوزه بــدون تعامــل مــردم امــکان پذیــر نیســت.
مدیــرکل محیــط زیســت البــرز ادامــه داد: بــرای کاهــش آلودگــی هــوا چهــار 
ــه شــامل  ــری شــود ک ــد پیگی سیاســت عمــده در برنامــه ششــم توســعه بای
ــت  ــه زیس ــخیص حقاب ــوا، تش ــی ه ــل آلودگ ــه معض ــل ماحظ ــش قاب کاه
محیطــی تــاالب هــا و رودخانــه هــا، ســاماندهی وضعیــت پســماند در 
ــرد اســت. ــای ریزگ ــون ه ــری از گســترش کان ــرل و جلوگی کانشــهرها و کنت

بــه گــزارش ایســنا، وی توضیــح داد: در حــال حاضــر ۹ کانــون ریزگــرد داخلــی 
در اســتان وجــود دارد کــه ایــن کانــون هــا شــامل ۴۵ هــزار هکتــار از اراضــی 

دشــت نظرآبــاد و اشــتهارد اســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه اراضــی اطــراف تــاالب صالحیــه مســتعد تبدیــل بــه 
ــاالب شــاهد چــرای  ــن ت ــان هســتند، ادامــه داد: متاســفانه در اطــراف ای بیاب
بیــش از هــزار شــتر در تمــام ایــام ســال هســتیم کــه ایــن مســاله بــه تهدیــدی 

بــرای افزایــش بیابــان در ایــن منطقــه تبدیــل شــده اســت.
حکیمــی اضافــه کــرد: متاســفانه بســیاری از ایــن شــترها بــه ســاربانان اســتان 
ــط بســته  ــه در محی ــای اینک ــه ج ــد و ب ــق دارن ــن تعل ــزی و قزوی ــای مرک ه
نگهــداری شــوند، در اراضــی بــه حــال خــود رهــا شــده و نظــارت چندانــی بــر 

وضعیــت آنهــا صــورت نمــی گیــرد.
ــان زدایــی  وی گفــت: منابــع طبیعــی اســتان در حــال اجــرای طرح هــای بیاب
در محــدوده تــااالب صالحیــه اســت ولــی چــرای ایــن شــترها در ایــن منطقــه 

باعــث مــی شــود ایــن طــرح هــا بــی ثمــر باشــند.
ــاالب  ــت ت ــرای ثب ــری ب ــه پیگی ــاره ب ــا اش ــرز ب ــت الب ــط زیس ــرکل محی مدی
صالحیــه اضافــه کــرد: گزارش هــای توجیهــی ایــن تــاالب آمــاده شــده و بایــد 

ــط زیســت مطــرح شــود. ــی محی در شــورای عال
ــه  ــق چهارگان ــزء مناط ــه ج ــاالب صالحی ــدوده ت ــفانه مح ــزود: متاس وی اف
ــت  ــارت و حفاظ ــرای نظ ــط زیســت ب ــگاه محی ــاد پاس ــکان ایج نیســت و ام

ــدارد. ــود ن ــه  وج ــن منطق ــژه از ای وی

انتقال آب

ممنوعیت استفاده از پاستیک های یکبار مصرف در چین
مقامات دولتی در چین از ممنوعیت استفاده از پاستیک های یکبار مصرف در این کشور خبر دادند. چین یکی 

از بزرگترین مصرف کنندگان مواد پاستیکی یکبار مصرف است که از اجرای برنامه ای برای کاهش مصرف 
پاستیک های یکبار مصرف در این کشور خبر دادند.

مدیـرکل محیـط زیسـت البـرز بـا اشـاره بـه وضعیـت نابسـامان 
مدیریـت پسـماند در اسـتان بـه ویـژه در مرکز حلقـه دره گفت: ما 
بـرای رسـیدگی بـه وضعیـت آن علیـه سـازمان مدیریت پسـماند 

اعـام جـرم کـرده ایم.
بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری مـوج البـرز: فردیـن حکیمـی در 
نشسـت مطبوعاتی روز دوشـنبه ۳۰ دی ماه که به مناسـبت هفته 
هـوای پـاک در اداره کل محیـط زیسـت البـرز برگـزار شـد گفـت: 
هفتـه هـوای پـاک بهانـه ای بـرای ایجاد حساسـیت بین اقشـار 
مختلـف جامعـه بـرای مشـارکت در کاهـش آلودگـی هـوا اسـت 
چـون دسـتیابی بـه اهـداف این حـوزه بـدون تعامل مـردم امکان 

نیسـت. پذیر 
مدیـرکل محیـط زیسـت البـرز ادامـه داد: بـرای کاهـش آلودگـی 
هـوا چهـار سیاسـت عمده در برنامه ششـم توسـعه بایـد پیگیری 
شـود کـه شـامل کاهـش قابـل ماحظـه معضـل آلودگـی هـوا، 
تشـخیص حقابـه زیسـت محیطـی تـاالب هـا و رودخانـه هـا، 
سـاماندهی وضعیت پسـماند در کانشـهرها و کنتـرل و جلوگیری 

از گسـترش کانـون هـای ریزگـرد اسـت.
وی توضیـح داد: در حـال حاضـر ۹ کانـون ریزگـرد داخلـی در 
اسـتان وجـود دارد کـه ایـن کانـون هـا شـامل ۴۵ هـزار هکتـار از 
اراضـی دشـت نظرآبـاد و اشـتهارد اسـت. ایـن مسـئول همچنین 
از وضعیـت نامناسـب مدیریـت پسـماند در اسـتان گایـه کـرد و 
گفت: متاسـفانه وضعیت مدیریت پسـماند در اسـتان به ویژه در 
مرکـز حلقـه دره خـوب نیسـت و مـا بـرای رسـیدگی بـه وضعیت 
آن علیـه سـازمان مدیریت پسـماند اعام جرم کـرده ایم.حکیمی 
ادامه داد: متاسـفانه بسـیاری از شـهرداری ها اقدام به سـوزاندن 
زبالـه در مراکـز دپـوی موقـف زبالـه مـی کننـد کـه این امـر باعث 

شـیوع آلودگـی می شـود.
وی افـزود: محیـط زیسـت البـرز بـه دنبـال اقدامـات حقوقـی در 
مقابل سـایر دسـتگاه ها نیسـت ولی وقتی سـایر دسـتگاه ها به 
وظایـف خـود در خصـوص محیط زیسـت عمـل نکـرده و توجهی 

بـه اخطارهـا ندارنـد چـاره ای جـز اعام جـرم باقی نمـی ماند.

چاره ای جز اعام جرم علیه 
دستگاه های متخلف نداریم

گل
۴ خودرو نیسان حاوی چوب قاچاق در شاهرود جن

متوقف شد
ــع طبیعــی شــاهرود از توقیــف   رئیــس اداره مناب
ــاق  ــوب قاچ ــاوی چ ــان ح ــودروی نیس ــار خ چه
و  داد  در شــاهرود خبــر  اخیــر  دوماهــه  طــی 
گفــت: از ایــن خودروهــا دو تــن تــاغ و دو متــر مکعــب بلــوط 

اســت. کشف شــده 
ــان  ــر، بابی ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــد رضــا کشــاورزیان در گفتگ محم
اینکــه طــی دوماهــه اخیــر چهــار خــودرو نیســان حــاوی 
ــراز داشــت:  چــوب قاچــاق در شــاهرود متوقف شــده اســت، اب
دو خــودرو حــاوی چوب هــای درختــان قطع شــده از جنــگل 
ــگان حفاظــت  ــز شــب گذشــته توســط ی ــا نی ــر خودروه و دیگ

شــاهرود کشف شــده بودنــد.
ــک دســتگاه خــودرو حامــل  ــر ی ــاه اخی ــزود: طــی دو م وی اف
چــوب جنگلــی درختــان بلــوط قاچــاق بــه مقــدار دو متــر مکعب 
ــتان  ــن در شهرس ــدار دو ت ــه مق ــاغ ب ــوب ت ــتگاه چ ــه دس و س

ــط شــدند. شــاهرود ضب
ــا  ــه ب ــان اینک ــن بی ــی شــاهرود ضم ــع طبیع ــس اداره مناب رئی

هماهنگــی دســتگاه قضائــی و انتظامــی بــرای متخلفــان پرونــده 
ــه پارکینــگ منتقل شــده  ــی تشــکیل و خــودروی آن هــا ب قضائ
ــراز داشــت: از ایــن افــراد یــک دســتگاه اره موتــوری  اســت، اب

ــت. ــده اس ــف و ضبط ش کش
کشــاورزیان در ادامــه تصریــح کــرد: اجــرای طرح هــای ضربتــی 
ــرل و نظــارت  ــش کنت ــال، افزای ــا قاچــاق چــوب و زغ ــارزه ب مب
ــتفاده  ــردم و اس ــازی م ــان و آگاه س ــت و قرقبان ــط حفاظ توس
ــن  ــی از مهم تری ــع طبیع ــت از مناب ــرای حفاظ ــردم ب ــوان م از ت
فعالیت هــا در خصــوص قطــع درختــان، قاچــاق چــوب و زغــال 

اســت.
ــت  ــی و ۱۰ گش ــت خودروی ــج گش ــودن پن ــال ب ــزود: فع وی اف
موتــوری و پیــاده در عرصه هــای ملــی و جنگلــی و بیابانــی 
شهرســتان بــه صــورت ۲۴ ســاعته و بهره گیــری از تــوان مخبــران 
محلــی، از موفقیت هــای حفاظــت منابــع طبیعــی شهرســتان در 
ــا قاچــاق چــوب و زغــال در ایــن عرصه هــا محســوب  ــه ب مقابل

می شــود.

ت
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ط ز
حی

سازمان محیط زیست مکلف به ایجاد پایگاه م
اطاعاتی واحد های آالینده شد

ــگاه  ــد پای ــت بای ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
و  ایجــاد  را  آالینــده  واحد هــای  اطاعاتــی 
ــور  ــامانه مزب ــه س ــازمان ب ــی س ــکان دسترس ام
را فراهــم کند.نماینــدگان در جلســه علنــی امــروز  
ــات  ــه مالی ــی الیح ــان بررس ــس  در جری ــنبه مجل دوش
ــا مــاده )۲۹( کــه در مــورد عــوارض ســبز  ــر ارزش افــزوده ب ب
ــای  ــده اســت: واحد ه ــاده ۲۹ آم ــد.در م ــت کردن اســت موافق
بــه  آالینــده کــه  و خدماتــی  معدنــی  تولیــدی، صنعتــی، 
تشــخیص ســازمان حفاظــت محیط زیســت، حــدود مجــاز 
و اســتاندارد های زیســت محیطــی را رعایــت نمی کننــد، در 
صورتــی کــه در مهلــت زمانــی کــه توســط ســازمان مزبــور بــرای 
آن هــا تعییــن می شــود، نســبت بــه رفــع آالیندگــی خــود 
ــر اســاس معیار هایــی مثــل شــدت، مــدت،  اقــدام ننماینــد، ب
نــوع و مــکان آالیندگــی بــا نرخ هــای نیم درصــد )%۰/۵(، 
ــه مأخــذ فــروش  یک درصــد )۱%( و یک و نیم درصــد )۱/۵%(، ب
کاال یــا خدمــات، مشــمول عــوارض ســبز می شــوند.این حکــم 
ــاف  ــای مع ــم از واحد ه ــده، اع ــای آالین ــه واحد ه ــورد کلی در م

مناطــق  در  مســتقر  واحد هــای  و  صادراتــی  غیرمعــاف،  و 
آزاد تجــاری- صنعتــی و مناطــق ویــژه اقتصــادی جــاری 
ــا،  ــن ســطح آالیندگــی واحده ــه در تعیی ــی ک اســت. معیار های
می گیــرد،  قــرار  زیســت  محیــط  ســازمان  عمــل  مبنــای 
قانــون،  ایــن  الزم االجراءشــدن  از  پــس  ســه ماه  حداکثــر 
ــت  ــازمان حفاظ ــدگان س ــکل از نماین ــی متش ــط کارگروه توس
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــای بهداش ــت و وزارتخانه ه محیط زیس
پزشــکی، صنعــت، معــدن و تجــارت، کشــور و امــور اقتصــادی 
ــأت  ــب هی ــه تصوی ــود و ب ــه می ش ــازمان( تهی ــی )س و دارای
ــن  ــوع ای ــای موض ــروش واحد ه ــزان ف ــد. می ــران می رس وزی
ــه  ــه ب ــه ای ک ــا اظهارنام ــان ی ــامانه مؤدی ــاس س ــاده براس م
ــردد. ــن می گ ــود، تعیی ــه می ش ــازمان ارائ ــه س ــور ب ــن منظ همی
تبصــره ۱- در صورتی کــه واحد هــای موضــوع ایــن مــاده، 
ــم  ــتقل از ه ــول مس ــا محص ــزا ب ــدی مج ــوط تولی دارای خط
باشــند عــوارض ســبز صرفــًا از خطــوط آالینــده دریافــت 

. د می شــو
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 اطالع
 رسانی

    اگهی نوبتی سه ماهه سوم  سال ۱۳98
اداره ثبت اسناد واماک منطقه یک کرمان

بدینوسـیله حسـب مـاده 12 قانـون ثبت اسـناد وامالک 
کشـور ومـواد اصالحی اییـن نامه قانـون ثبت وهمچنین 
باسـتناد مـواد 1و2 قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی وسـاختمان های فاقد سـند رسـمی ) درخصوص 
امالکـی که مسـتندا به مـواد مزبور منجر بـه رد تقاضای 
ثبـت گردیـده انـد ( امـالک مجهـول المالک که در سـه 
ماهه اول  سـال 1397 ) فرودین –اردیبهشـت – خرداد 
(واقـع در بخـش 1و4  حـوزه ثبتـی منطقـه یـک کرمان 
تقاضـای ثبت انها پذیرفته شـده به ترتیب شـماره پالک 
فرعـی از اصلـی وبخـش محـل وقـوع امـالک تقاضـای 
ثبت شـده پذیرفته شـده بشـرح ذیـل اگهی میشـود لذا 
بدینوسـیله مـاده 16 قانـون ثبت اسـناد وامالک چنانچه 
شـخصی اعـم از ) حقیقـی وحقوقی ( نسـبت بـه امالک 
مشـروحه ذیـل منـدرج در ایـن اگهـی اعتراضی داشـته 
باشـند بایسـتی از تاریـخ انتشـار نوبـت اول اگهـی مزبور 
کـه در انتهـای اگهی قید شـده حداکثر ظـرف مدت 90 
روز اعتـراض خـود را کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد وامالک 
منطقـه یـک کرمـان تسـلیم نمـوده وبـا عنایـت بـه 
مـاده 86 ائیـن نامـه قانـون ثبـت مصـوب 8 /11 /1380 
قانـون  واحـده  مـاده  دو  تبصـره  باسـتناد  وهمچنیـن 
مربـوط بـه تعیین تکلیـف پرونـده های معتـرض ثبتی 
مصـوب 1373 معتـرض میبایسـتی ظرف مـدت یکماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبت اسـناد وامالک 
دادخواسـت الزم مبنـی بـر طـرح دعـوی بـه دادگاه یـا 
سـایر مراجـع ذیصـالح ارائـه نمـوده وگواهـی مربوطـه 
مشـعر بـر جریـان طرح دعـوی را از مراجـع قضائی اخذ 
وبانضمـام تصویـر دادخواسـت تقدیمـی بـه اداره ثبـت 
اسـناد وامالک ارائـه نماید بدیهی اسـت در صورت عدم 
تقدیـم دادخواسـت وارائـه گواهی طـرح عـدم دعوی از 
مرجـع رسـیدگی کننـده قضائی نسـبت به ملـک مورد 
تقاضـااز طـرف معتـرض با توجه بـه مادتین فـوق الذکر 
چنانچـه متقاضـی ثبـت ) مالـک ( گواهـی عـدم ارائـه 
دادخواسـت از دادگسـتری ومراجـع قضائـی اخـذ وبـا 
اداره ثبـت اسـناد وامـالک تسـلیم نمایـد وفـق مقررات 
وباتوجـه بـه یـک مـاه تعیین شـده اعتـراض معترضیین 
دیگـر از نظـر ایـن اداره قابـل اسـتماع ورسـیدگی نبوده 
وادامـه عملیـات ثبتـی بنام متقاضـی ثبت ادامـه خواهد 
یافـت ضمنا چنانچه بین متقاضی واشـخاص حقیقی ویا 
حقوقـی دیگـر قبـل از انتشـار اولیـن نوبت اگهـی مزبور 
دعوایـی در محاکـم قضائـی صالحه در جریان رسـیدگی 
مـی باشـذ مطابـق مـاده 17 قانون ثبـت اسـناد وامالک 

کشـور طـرف دعـوی میبایسـت از تاریـخ اولیـن انتشـار 
اگهـی 90 روز تصدیـق محکمـه را مشـعر بـر جریـان 
دعـوی بـا این اداره ثبت اسـناد وامالک تسـلیم نماید در 
غیـر اینصورت حق او سـاقط خواهد شـد وادامه عملیات 

ثبتـی بنـام متقاضـی ادامه خواهیـد یافت
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش یک کرمان  

امیرالمومنیـن   مسـجد  امنـاء  هیـات  اصلـی    4209
ششـدانگ یک قطعـه زمیـن  بمسـاحت 15 /44مترمربع 

واقـع در خیابـان  ابوحامـد کوچـه شـماره 15 
38 فرعـی از 4668 اصلی آقای جمشـید جعفری هوتکی  
یکبابخانـه  ششـدانگ   2991052759 ملـی  بشـماره 
بمسـاحت 46 /181 مترمربع واقع در چهار راه شهید باهنر 

جنـب درمانـگاه محمودی 
ملـی  بشـماره  الهوتـی   ابراهیـم  آقـای  اصلـی   4319
2990609156 ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 50 /175 
مترمربـع  واقـع در خیابـان ابوحامـد کوچـه 15 شـرقی 

سـمت راسـت پـالک 16 
39 فرعـی از 4668  اصلـی آقـای محمـود خراسـانی زاده 
گوکی  بشـماره ملی 2994031736 ششدانگ یکبابخانه 
بمسـاحت 286مترمربع واقـع در خیابان مهدیه کوچه 38 

سمت راسـت درب چهارم 
5321 اصلـی آقـای وحیـد حـاج ملـک بشـماره ملـی 
مشـجر  بـاغ  قطعـه  یـک  ششـدانگ   2991815329
بمسـاحت 20 /13054 مترمربـع واقـع در کرمان کیلومتر 

2 جـاده زرنـد تلمبـه مهـدی آبـاد   
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان 

52 فرعی از 10اصلی آقای حمیدرضا عباسـزاده    بشـماره 
ملـی 2980440124  ششـدانگ یکبابخانـه  بمسـاحت 
95 /271 مترمربـع واقـع در بلـوار امام حسـن مجتبی )ع( 

کوچـه 25 بعـداز چهار کوچـه قطعه 5 
5171 فرعـی از 31 اصلـی آقـای میثـم عامـری بشـماره 
ملی 2993957198 ششـدانگ زمین محصور  بمساحت 
80 /1433 مترمربـع واقـع در اختیار آباد خیابان امام نبش  

کوچه شـماره 23 سـمت راست 
5172 فرعی از 31 اصلی آقای علی شـیخ شـعاعی اختیار 
آبادی بشـماره ملی 2993498411 ششـدانگ یکبابخانه 
بمسـاحت 24 /184مترمربـع واقعـدر اختیـار آبـاد خیابان 

امام کوچه شـماره 31 درب پنجم سـمت راسـت 
5173 فرعـی از 31اصلـی  خانـم صدیقه حسـینی اختیار 
آبادی بشـماره ملی 2980007781 ششـدانگ یکبابخانه 
بمسـاحت 62 /150 مترمربـع واقعـدر اختیـار آبـاد خیابام 

امـام کوچه 31 درب چهارم سـمت راسـت 
5177 فرعـی از 31 اصلـی آقـای سـید جـالل آذر شـیب 
بشـماره ملـی 2992821063ششـدانگ یک قطعه زمین 

بمسـاحت 230 مترمربـع واقعـدر اختیـار آبـاد کوچه 42 
منشـعبه از خیابان شـهید بهشتی 

5182 فرعـی از 31 اصلـی خانـم معصومـه یوسـف الهـی 
بشـماره ملی 2992128422ششدانگ یکبابخانه مشتمل 
بـر طبقـه فوقانی بمسـاحت 150 مترمربع واقعـدر اختیار 

آبـاد خیابان نمـاز جنب کوچه شـماره 13 
196 فرعـی از 119 اصلـی خانم فاطمه توکلی آسـفیچی 
یکبابخانـه  ششـدانگ   5359978147 ملـی  بشـماره 
بمسـاحت 6 /269 مترمربـع واقعـدر بلـوار کشـاورز کوچه 

شـماره 8 سـمت راسـت منـزل چهـارم 
 امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 7 کرمان 

600 فرعـی مجـزی شـده از 168 فرعـی  از 1 اصلی خانم 
آرزو سـبک خیز بشـماره ملی 3178874119ششـدانگ 
یکبابخانه بمسـاحت 07 /289 مترمربع واقع درباغین  بلوار 
امام خمینی کوچه شـماره 29 درب سـوم سـمت راسـت 
397 فرعـی از 3 اصلـی آقـای خـرم شـاهدادی بشـماره 
ملـی 31313992479ششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت 
390 مترمربـع کـه مقـدار 4 /10 مترمربع متعلـق به وقف 
میباشـد واقعدر باغین خیابان قائم کوچه شـماره 5 سمت 

راسـت منزل سـوم 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان 

966 فرعـی از 1 اصلـی آقـای رضـا پـور خالقـی بشـماره 
ملـی 2993542273 ششـدانگ یک قطعه زمین محصور 
بمسـاحت 44 /1237 مترمربع واقع در چترود خیابان ولی 
عصر کوچه شـهید سـاطانی بعداز مسـجد صاحب الزمان 

سـمت راست   
1442 فرعـی از 1 اصلـی آقـای علـی پور خالقی  بشـماره 
ملـی 2993536427 ششـدانگ یک قطعه زمین محصور  
بمسـاحت 70 /773 مترمربـع واقع در چتـرود خیابان ولی 
عصر کوچه شـهید سـاطانی بعداز مسـجد صاحب الزمان 

سـمت راست   
1444 فرعـی مجـزی شـده از 1073 فرعـی  از 1 اصلـی 
آقـای محمدرضـا فروزنـده  بشـماره ملـی 299353335 
ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 88 /456 مترمربع واقع در 
چتـرود خیابـان ولـی عصر کوچه شـماره 34 انتهـای کوچه 
1445 فرعـی مجـزی شـده از 1073 فرعـی  از 1 اصلـی 
آقـای محمدرضـا فروزنـده  بشـماره ملـی 299353335 
ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 86 /239 مترمربع واقع در 
چتـرود خیابـان ولـی عصر کوچه شـماره 34 انتهـای کوچه 

تاریخ انتشار : نوبت اول سه شنبه 1 /11 /98 
تاریخ انتشار : نوبت دوم پنج شنبه 1 /12 / 98  

م.الف 1455  
عیسی حافظی فر

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان                                         

   آگهی نوبتی سه ماهه سوم 
سال ۱۳98 حوزه ثبتی انار

بـه موجـب مـاده  12 قانـون ثبـت اسـناد و امـالک  و 
مـواد اصالحـی 59 و 64 آییـن نامه قانـون و همچنین 
تبصـره 4مـاده 2 قانـون و مـواد 2و3 قانـون اصالحـی 
و حـذف مـوادی از قانـون ثبـت اسـناد بدیـن وسـیله 
فهرسـت امالکـی کـه در سـه ماهـه سـوم سـال 98از 
بخـش 11 کرمـان تقاضـای ثبـت آنهـا پذیرفته شـده 
بـه ترتیـب پالک و نام متقاضی و سـهام مـورد تقاضابه 

شـرح زیـر آگهی میشـود
بخش 11کرمان

پـالک 48 فرعی از 9778 اصلی فاطمه شـریفی فرزند 
عباس شـش دانـگ خانه و مغـازه به مسـاحت 660/5 
متـر مربـع واقـع در خیر آبـاد اتار بلـوار مطهری پالک 
8 فرعی از 9884 اصلی حسـین  محمدنیا فرزند جواد 
شـش دانگ مغـازه بـه مسـاحت 57/3 مترمربـع واقع 
در خیـر آبـاد انـار خیابـان شـریعتی پـالک 9 فرعی از 
9884 اصلی حسـین حالجـی زاده جلگه فرزند محمد 
شـش دانـگ خانه بـه مسـاحت 99 متر مربـع واقع در 

خیـر آبـاد انار خیابان شـریعتی جنوبـی کوچه 10
پـالک 2 فرعـی از  10201 اصلـی اکبـر صفـری پـور 

اناری فرزند حسـن و عطریجان طاهرنـژاد جوزم فرزند 
اکـرم هر کدام موازی سـه دانگ مشـاع از شـش دانگ 
خانـه بـه مسـاحت 367/4 متـر مربـع واقـع در هرمـز 
آبـاد انـار بلـوار مطهری خیابان شـهید جعفـری کوچه 3
پـالک 1 فرعـی از 10543 اصلـی حسـین امیـری فـر 
فرزنـد علی اکبر شـش دانگ خانه مشـتمل بر طبقات 
فوقانـی بـه مسـاحت 316/25متـر مربع واقـع در راس 
التحت انار خیابان شـریعتی کوچـه 9/1 پالک 11801 
فرعـی از 531 فرعـی از 11007 اصلـی مهـدی جوزی 
فرزنـد محمد شـش دانـگ خانه بـه مسـاحت 197/2 

متـر مربـع واقع در نوشـهر انار.
پـالک 11802 فرعـی از 531 فرعـی از 11007 اصلی 
محمـد اسـتادی شـریف آباد فرزنـد علی شـش دانگ 
زمیـن محصور بـه مسـاحت 241/5متر مربـع واقع در 

نوشـهر انار.
پـالک 11808 فرعـی  از 11007 اصلـی زهرا حدادی 
جـوزم فرزنـد عبـاس شـش دانـگ خانـه به مسـاحت 
473/5 مترمربـع واقـع در انـار خیابـان ابـوذر غفـاری 
کوچـه آزادگان شـمالی 1  پـالک 11822 فرعـی از 
11007 اصلـی روح اهلل ناظـوری انـاری فرزند حسـین 
شـش دانـگ خانه بـه مسـاحت 292/35مترمربع واقع 

در انـار خیابـان طالقانـی جنوبـی کوچه 40
لـذا باسـتاد قانـون ثبـت مـاده 16چنانچـه شـخص 
یـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی نسـبت  بـه امـالک 
تقاضـای ثبـت شـده ایـن آگهـی اعتراضـی داشـته 
باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی نوبـت اول حداکثـر 
ظـرف مـدت 90روز اعتـراض خـود را کتبا  بـه اداره 
ثبت انار تسـلیم نموده و رسـید دریافـت دارند ضمنا 
طبـق ماده واحـده قانون مربوط بـه اعتراضات پرونده 
هـای ثبتـی مصـوب سـال 1373 معتـرض بایسـتی 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم واخواهی خود 
بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم نیز بـه دادگاه صالحه 
تقدیـم و گواهـی الزم ارائـه نماینـد و چنانچـه بیـن 
تقاضـا کننـده و دیگـری قبـل از انتشـار نوبـت اول 
آگهـی دعـوی در دادگسـتری در جریان باشـد طبق 
مـاده 17 قانـون ثبـت طـرف دعـوی بایسـت ظـرف 
مـدت مذکـور گواهـی دادگاه مبنـی بـر جریـان از 

دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد
تاریخ انتشار نوبت اول 98/11/1

تاریخ انتشار دوم 98/12/1 
حسین طالبی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک 
شهرستان انار م.الف 1497

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ۱۳98
ــون  ــاده 12 قان ــاد م ــب مف ــیله حس بدینوس
ــواد اصالحــی 54  ــت اســناد و امــالک کشــور و م ثب
ــون ثبــت و همچنیــن باســتناد  و 59 آئیــن نامــه قان
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــک و دو قان ــواد ی م
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی )در 
خصــوص امالکــی کــه مســتندا بــه مــواد مزبــور منجر 
ــول  ــد ( امــالک مجه ــده ان ــت گردی ــه تقاضــای ثب ب
المالــک کــه در ســه ماهــه ســوم ســال 98 ) مهــر - 
آبــان - آذر ( واقــع در بخشــهای 29 لغایــت 33 کرمان 
تقاضــای ثبــت آنهــا پذیرفتــه شــده بــه ترتیــب پالک 
فرعــی از اصلــی و نــام و نــام خانوادگــی نــوع و محــل 

وقــوع ملــک بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی شــوند .
امالک تقاضا شده واقع در بخش 29 کرمان

ــای  ــی آق ــی از 5209 اصل ــی از یکفرع ــالک 4 فرع پ
ــد ابراهیــم دارای  عبــاس پورغالمشــاهی کرکــی فرزن
ــه  ــه ب ــگ خان ــش دان ــی 311157012 ش ــد مل ک
مســاحت 308 متــر مربــع واقــع در شــهر بــم خیابــان 
22 بهمــن چهــار راه دانشــجو کوچه محمدآبــادی 11 

پــالک 8 
ملــک تقاضــا شــده واقــع در بخــش 30 کرمــان کــه 

قبــال آگهــی نوبتــی آن منتشــر امــا بــه دلیــل اشــتباه 
در چــاپ مجــددا آگهــی و مــدت اعتــراض بــر آنهــا از 

تاریــخ انتشــار بــه مــدت یکمــاه مــی باشــد
پــالک 1513 اصلــی آقــای ابوالقاســم رنجبــر فرزنــد 
ــای  ــم وآق ــنامه 7786 ب ــماره شناس ــه ش ــدی ب مه
ــم  ــه شــماره شناســنامه 2248 ب ــر ب ــم رنجب ابراهی
فرزنــد مهــدی شــش دانــگ بــاغ واقــع در دهشــتر 
بــم کوچــه بــاغ محبوبــه بخــش 30 کرمــان بصورت 
بالمناصفــه بــه مســاحت 2905 متــر مربــع کــه در 
ــم  ــای ابراهی ــر آق ــام متقاضــی دیگ ــی ن آگهــی قبل

رنجبــر از قلــم افتــاده
امالک تقاضا شده واقع در بخش 31 کرمان

پــالک 91 فرعــی از 54 فرعــی از 1552 اصلــی آقــای 
ــه شــماره شناســنامه  ــد درویــش ب داود بالنگــی فرزن
ــع در  ــه واق ــاب خان ــگ یکب ــروات شــش دان 4130 ب
بــروات بلــوار شــمالی کوچــه شــهید داود بنــی اســدی 
ب بمســاحت 287/80متــر مربــع پــالک 4030 - 
اصلــی آقــای حســین حســین شــاهی برواتــی فرزنــد 
ــک  ــوازی ی ــم م ــنامه 2 ب ــماره شناس ــه ش ــاس ب عب
ــر  ــات جه ــگ قن ــش دان ــاعت ش ــاعت از 192 س س

ــه مــدار هشــت شــبانه روز ــروات ب ــاد ب حســین آب

پــالک 4030 - اصلــی آقــای علــی کاظمــی برواتــی 
ــد  ــروات فرزن ــنامه 11 صــادره از ب ــه شــماره شناس ب
رضــا مــوازی نیــم ســاعت از 192 ســاعت شــش دانگ 
قنــات جهــر حســین آبــاد بــروات بــه مــدار 8 شــبانه 

روز
لــذا باســتناد مــاده 16 قانــون ثبــت چنانچه شــخص 
یــا اشــخاصی حقیقــی و حقوقــی نســبت بــه امــالک 
تقاضــا شــده در ایــن آگهــی اعتراضــی دارنــد مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ظــرف 
ــن  ــه ای ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــدت 90 روز اعت م
ــد و چنانچــه  ــت نماین ــید دریاف اداره تســلیم و رس
ــان و دیگــری قبــل از انتشــار آگهــی  بیــن متقاضی
نوبــت اول دعــوی در دادگســتری در جریــان باشــد 
طبــق مــاده 17 قانــون ثبــت طرفیــن دعــوی مــی 
ــر  ــعر ب ــی مش ــور گواه ــدت مذک ــرف م ــت ظ بایس
ــه ایــن اداره  ــان دعــوی را از دادگاه اخــذ و و ب جری

ــه نماینــد ارائ
تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/11/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1398/12/1
محمد امیری خواه رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان بم م.الف 1516

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

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

ــد.  ــد نموده ان تایی
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001014239 شــماره  رأی  1ـ 
1398114430001001341 آقای/خانــم فاطمــه حقگــو فرزنــد ابوالفضــل در ششــدانگ یــک 
ــع در  ــی واق ــاک شــماره 10257  اصل ــع پ ــاب ســاختمان بمســاحت 140/32 مترمرب ب
بخــش یــک ثبــت قــم. ســند صــادره در دفتــر 658 صفحــه 65 بــه موجــب ســند قطعــی 

شــماره 27805 مــورخ 1398/07/17 دفترخانــه 40 قــم. )م الــف 4554 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001012626 شــماره  رأی   -2
1398114430001000086 آقای/خانــم محتــرم ثقفــی فرزنــد موســی در ششــدانگ یــک 
ــع در  ــی واق ــماره 10424 اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 70/31 مترمرب ــاختمان بمس ــاب س ب
بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از اصغــر ناطقــی مطلــق ســند 

صــادره در دفتــر 144 صفحــه 359. )م الــف 4553 (
3- رأی شــماره 139860330001013477 مربــوط بــه پرونده کاســه 1397114430001001529 
ــاب  ــک ب ــد غامرضــا در ششــدانگ ی ــی فرزن ــی اصفهان ــرم حاجــی غام ــم اک آقای/خان
ســاختمان بمســاحت 82 مترمربــع پــاک شــماره 5238  اصلــی واقــع در بخــش یــک 
ــه موجــب  ثبــت قــم. ســند صــادره در دفتــر 115 صفحــه 559 و دفتــر 17 صفحــه 499 ب

ــه 24 قــم. )م الــف 4552 ( ســند قطعــی شــماره 57797 مــورخ 1389/09/10 دفترخان
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001014335 شــماره  رأی   -4
ــاس در  ــد عب ــو فرزن ــینی ج ــد حس ــید احم ــم س 1398114430001000883 آقای/خان
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 133 مترمربــع پــاک شــماره یــک فرعــی 
از 11209  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی شــماره 38430 مــورخ 

الــف 4551 ( 1393/10/07 دفترخانــه 29 قــم. )م 
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001014237 شــماره  رأی   -5

1398114430001001371 آقای/خانــم عبــاس اســمعیلی فرزنــد قنبــر در ششــدانگ یــک 
بــاب ســاختمان بمســاحت 130/17 مترمربــع پــاک شــماره 4 فرعــی از 10379 اصلــی 
واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند صــادره در دفتــر 262 صفحــه 223 بــه موجــب 
ســند قطعــی شــماره 33118 مــورخ 1360/12/27 دفترخانــه 20 قــم. )م الــف 4550 (

6- رأی شــماره 139860330001013954 مربــوط بــه پرونده کاســه 1398114430001000109 
آقای/خانــم ســعید قربانــی فرزنــد اســمعیل در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بمســاحت 103 مترمربــع پــاک شــماره 11518  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 

مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از فاطمــه چاوشــی زاده. )م الــف 4549 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001013806 شــماره  رأی   -7
1398114430001001039 آقای/خانــم بانــک کشــاورزی اســتان قــم بــه شناســنامه شــماره 
ــاحت 105/95  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــی 10100830184 در شش ــه مل شناس
مترمربــع پــاک شــماره 1 و 5 و 2 فرعــی از 3606 اصلــی و 3607 اصلــی واقــع در بخــش 
یــک ثبــت قــم. ســند صــادره در دفتــر 793 صفحــه 288 و دفتــر 475 صفحــه 26 بــه 
ــه 7 قــم و دفتــر  موجــب ســند قطعــی شــماره 103863 مــورخ 1382/12/16 دفترخان
ــورخ 1377/03/27  ــماره 113511 م ــی ش ــند قطع ــب س ــه موج ــه 281 و ب 287 صفح

ــف 4548 ( ــم. )م ال ــه 20 ق دفترخان
ــی و  ــس از نشــر آگه ــده اســت پ ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص 
ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
ــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ  اعتــراض خــود را ب
ــه و  ــه دادگاه مراجع ــت ب ــه اداره ثب ــراض ب ــاه پــس از تســلیم اعت و ظــرف مــدت یکم
ــل  ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب ــم و گواهــی آن ــی تقدی ــه مرجــع قضائ دادخواســت خــود را ب
ــع از  ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان ــند ب ــه صــدور س ــح اســت ک ــه توضی ــد الزم ب نماین

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1398/10/15        تاریخ انتشار دوم: 1398/11/01

9771 محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
ــی و  ــخصات متقاض ــذا مش ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی مح متقاض
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در 
ــه  ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 
ــه  داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد . خانــم فروغــه پــور بایرامــی فرزنــد ذوالفقــار بــه 
ــی  ــماره مل ــه ش ــتارا ب ــادره از آس ــنامه 3226 ص ــماره شناس ش
ــر  ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی 2619473195 در شش
ــه  ــر احتمالــی مســکونی ب ــا کســر معب ــری ب ــاری کارب ســوله انب
مســاحت 333 مترمربــع پــاک 3274 فرعــی از 2 اصلــی واقــع 
در قریــه لوندویــل بخــش 32 گیــان خریــداری از مالــک رســمی 
ــار پوربایرامــی بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  ذوالفق
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
ــه  ــع مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــد ش ــادر خواه ص

ــود . ــه دادگاه نخواهــد ب متضــرر ب
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/10/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/11/01
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تاریخ: 98/10/14  شماره: 7955 

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 

نظــر بــه اینکــه بــه اســتناد مفــاد رای شــماره 139860301022004187 
مــورخ 98/10/05 هیــات رســیدگی  بــه اســناد عــادی مســتقر در اداره 
ــر حســب مــاده 3  ــاط کریــم ب ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان رب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــه  ــات مالکان ــادی و تصرف ــال ع ــد انتق ــر تاکی ــی ب ســند رســمی مبن
ــه شــماره شناســنامه  ــدهللا ب ــد  عب ــی  فرزن ــدی عابدین متقاضــی مه
ــگ یــک قطعــه  ــه شــش دان 1389  صــادره از ماهنشــان  نســبت ب
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 237/04  متــر مربــع مفــروز 
ــه --   ــروز از قطع ــی مف ــاک -- فرع و مجــری شــده قســمتی از پ
ــی شهرســتان  ــع در حــوزه ثبت ــی واق قســمتی تفکیکــی از 124  اصل
ــده  ــرز گردی ــک مح ــین تاجی ــمی حس ــت رس ــم از مالکی ــاط کری رب
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــب دردو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت 
ــی  ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م ــه صــدور ســند مالکی ب
ــه مــدت دو مــاه اعتراضــی  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی ب توانن
ــه دادگاه  ــا ب ــد ت ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
ــی دادگاه  ــم قطع ــه حک ــه ارائ ــول ب ــات موک ــه و اقدام ــه احال صالح
گــردد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتراضــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و در در 
هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر بــه 

ــود.  دادگاه نخواهــد ب
تاریخ انتشار اولین اگهی:98/10/16

تاریخ انتشار دومین اگهی :98/11/01
احمد رحیمی  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم         9811

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل ، آگهی نوبتی 
ــون  ــاده 59 قان ــت اســناد و امــاک کشــور و م ــون ثب ــاده 12 قان ــه اســتناد م ــی ب ــی قبل ــرو آگه پی
مذکــور بدینوســیله اماکــی کــه در ســه ماهــه ســوم ) مهــر ، آبــان ، آذر ( ســال 1398 در حــوزه ثبتــی 
شهرســتان ســیاهکل بخــش 16 گیــان تقاضــای ثبــت گردیــد و همچنیــن اماکــی کــه در اجــرای 
قانــون تعییــن تکلیــف و وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی بنــام اشــخاص رای 
صــادر و منجــر بــه تنظیــم اظهــار نامــه شــده بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی مــی گــردد ، 
قریــه دیلمــان ســنگ اصلــی 11 بخــش 16 گیــان : پــاک 1638 مفــروز از 486 در مالکیــت خانــم 
هاجــر رجبعلــی زاده ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری بــه مســاحت 515/38 متــر 
ــه  ــک قطع ــن راد منــش ششــدانگ ی ــای امی ــت اق ــروز از 486 در مالکی ــاک 1639 مف ــع ،  پ مرب
زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 501/72 متــر مربــع ، قریــه چالکســرا ســنگ اصلــی 
97 بخــش 16 گیــان : پــاک 1350 مفــروز از 74 در مالکیــت اقــای میثــم عبدالهــی یــک دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان احداثــی بــه مســاحت 251/42 متــر 
مربــع قریــه گــوراب محلــه ســنگ اصلــی 104 بخــش 16 گیــان : پــاک 1302 مفــروز از 4 در مالکیــت 
اقــای ســجاد یکتــا راد شــش دانــگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 250 متــر مربــع ، قریــه 
قــره خــان ســنگ اصلــی 106 بخــش 16 گیــان : پــاک 113 مفــروز از 11 در مالکیــت اقــای مهــدی 
علیمردانــی شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 12723/65 
ــن  ــن ای ــدرج در مت ــک اشــخاص بشــرح من ــت مل ــه درخواســت ثب ــه ب ــذا کســانی ک ــع ل ــر مرب مت
آگهــی معتــرض میباشــند طبــق مــاده 16 قانــون ثبــت میتواننــد اعتــراض خــود را از تاریــخ انتشــار 
اولیــن اگهــی ظــرف مــدت 90 روز بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نماینــد همچنیــن برابــر 
مــاده 17 قانــون ثبــت هــرگاه بیــن متقاضیــان ثبــت و دیگــران قبــل از انتشــار اولیــن اگهــی طــرح 
دعــوی اقامــه شــده باشــد بایســتی رســید طــرح دعــوی را از دادگاه اخــذ و ظــرف مــدت تعییــن 
ــا ســاقط خواهــد شــد  ــد و اال حــق آنه ــه اداره ثبــت تســلیم و رســید اخــذ نمای شــده ) 90 ( روز ب
ضمنــا تقدیــم گــردد در غیــر اینصــورت متقاضــی ســند یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه 
ــت تســلیم  ــه اداره ثب ــم دادخواســت را دریافــت و ب ــدم تقدی ــه و گواهــی ع ــی مراجع ــح قضائ صال
نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر مقــررات ادامــه خواهــد داد . 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــذا مشــخصات متقاضــی و  ــده اســت ل متقاضــی محــرز گردی
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــع  ــه مرج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
ــد حمیــد  ــد . آقــای ســعید نوعــی فرزن قضایــی تقدیــم نماین
بــه شــماره شناســنامه 167 صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی 
ــر  ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع 2619290465 در ششــدانگ ی
یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت 350 مترمربــع 
ــه  ــع در قری ــی واق ــروز از  67 از 9 اصل ــی مف ــالک 802 فرع پ
بیجاربیــن بخــش 32 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی علــی 
نوعــی گــرده بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 
ــع مراجعــه متضــرر  خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مان

ــود . ــه دادگاه نخواهــد ب ب
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

بارندگی سبب رانش زمین در محور کوهستانی نور شد
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نور از وقوع رانش زمین در ۲ نقطه از راه های کوهستانی این شهرستان 

خبر داد و گفت که با تاش نیروهای راهدای تردد در این محور اکنون با احتیاط انجام می شود.

براســاس رده بنــدی صــورت گرفتــه 
از ســوی ســازمان مدیریــت صنعتی 
نــام شــرکت های فعــال کرمانــی در 
حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی کــه 
ــتند در  ــوالدی هس ــا ف ــده آن ه عم
میــان صــد شــرکت برتــر بــه لحــاظ میــزان فــروش و درآمــد دیــده می شــود.
ــه  ــد ک ــان می ده ــرکت ها نش ــدی ش ــال رتبه بن ــن س ــت و دومی ــج بیس نتای
حجــم فــروش صــد شــرکت اول ســال ۹۸، براســاس اطاعــات مالــی ســال 
گذشــته، بیــش از ۸۹7هــزار میلیــارد تومــان بــوده کــه نســبت بــه کل فــروش 

همیــن صــد شــرکت در ســال قبــل ۳7درصــد رشــد داشــته اســت.
ــر  ــروش شــرکت صــدم ۳7براب ــه ف ــروش شــرکت اول فهرســت نســبت ب ف
ــع  ــاالی فهرســت ۹/ ۵۰ درصــد جم ــوع ۱۴شــرکت ب ــر اســت. در مجم بزرگ ت
ــنوات  ــون س ــر همچ ــن ام ــه ای ــد ک ــکل می دهن ــرکت را ش ــد ش ــروش ص ف
ــران  ــزرگ ای ــرکت های ب ــت ش ــز در وضعی ــه تمرک ــان دهنده درج ــته نش گذش
اســت. در عیــن حــال، ۱۰شــرکت ابتــدای فهرســت، فروشــی معــادل ۲۲برابــر 

ــد. ــای فهرســت دارن فــروش ۱۰شــرکت انته
ــر شــاخص »میــزان فــروش« ۳۲شــاخص  در رتبه بنــدی شــرکت ها، عــاوه ب
دیگــر نیــز ســنجیده می شــود. بــا توجــه بــه عمومیــت فهرســت شــرکت های 
ــوع  ــروش، مجم ــم ف ــردن رق ــرای همگــن ک ــوع شــرکت ها ب ــران و تن ــر ای برت
درآمدهــای عملیاتــی شــرکت لحــاظ شــده اســت. نتایــج رتبه بنــدی بر اســاس 
ــزان  ــر می ــه از نظ ــت ک ــن اس ــی از ای ــز حاک ــه نی ــی ۳۱گان ــای صنعت گروه ه
فــروش )درآمــد( گــروه بانک هــا و موسســات اعتبــاری بــا ۹/ ۱7درصــد ســهم 
ــگاه  ــا ۵/ ۱7درصــد ســهم در جای ــگاه اول، گــروه فرآورده هــای نفتــی ب در جای

دوم و گــروه پتروشــیمی بــا ۱۴درصــد ســهم در جایــگاه ســوم اســت.
ــوالد  ــگاه ۲۴ و ف ــر جای ــی گل گه ــی و صنعت ــرکت معدن ــاس ش ــن اس برای
خوزســتان و ملــی صنایــع مــس ایرانــی بــه ترتیــب رتبــه ۲۵ و ۲۶ را در میــان 

ــد. ــر از آن خــود کردن شــرکت برت
شــرکت فــوالد هرمــزگان رتبــه ۴۶ را کســب نمــود و میدکــو رتبــه ۵۱، گســترش 
ــه ۵۶،  ــش رتب ــوب کی ــوالد کاوه جن ــه ۵۳، ف ــارس رتب ــی کاوه پ ــع معدن صنای
ســرمایه گــذاری توســعه معــادن و فلــزات رتبــه ۶۰، فــوالد خراســان رتبــه ۶۱، 
آهــن و فــوالد ارفــع رتبــه ۶۸، ســنگ آهــن مرکــزی رتبــه 7۴، فــوالد ســپید 
ــه ۸۲، ســیمان  ــوالد خوزســتان رتب ــر ف ــه 7۵، توســعه فراگی ــر رتب ــراب کوی ف
ــوالد  ــان ف ــه ۹۰، جه ــران رتب ــاژی ای ــوالد آلی ــه ۸۹، ف ــتان رتب ــارس و خوزس ف

ــد. ــه ۱۰۰ را بدســت آوردن ــان رتب ــه ۹۹ و فــوالد ســیرجان ایرانی ســیرجان رتب
ــرکت  ــیرجان و ش ــوالد س ــان ف ــع جه ــرکت مجتم ــال، ش ــدی امس در رتبه بن
فــوالد ســیرجان ایرانیــان شــرکت های تــازه وارد در فهرســت صــد شــرکت اول 
ــال  ــه در س ــت ک ــرکت هایی اس ــازه وارد ش ــرکت های ت ــور از ش ــتند. منظ هس

ــد. ــه فهرســت صــد شــرکت اول راه یافته ان ــاری ب ج

افزون بر 9۱ هزار 
آسیب دیده سیاب 

امدادرسانی شدند
رسـول راشـکی اظهار داشـت: در پی سیل 
و آب گرفتگـی در سیسـتان و بلوچسـتان 
دچـار  شهرسـتان   ۱۵ در  روسـتا   ۹۳۳
آسـیب شدند که توسـط چهار هزار و ۴۶۹  
نفـر امدادگـر در قالـب ۹۴۰ تیـم عملیاتی 
بـه همـراه 7۳۹ خـودرو خدمـات امدادی 
بـه ۹۱ هـزار و ۹7۴ نفـر آسـیب دیـده در 

سـطح اسـتان ارائـه دادند.
وی افزود:۱۱ هزار و ۹۸۸ نفر آسـیب دیده 
سـیاب سیسـتان و بلوچسـتان در ایـن 

مدت اسـکان داده شـدند.
مدیرعامل جمعیت هال احمر سیسـتان 
و بلوچسـتان گفت: در سیاب اخیر ۲۵۲۰ 
تختـه   ۵۱۳۴ امـدادی،  چـادر  دسـتگاه 
موکـت، ۱۱۱۰۶ تخته پتـو و 7۳۹۹ کیلوگرم 
نایلـون نیز در بین آسـیب دیـدگان توزیع 
شـد و همچنان امدادرسـانی بین آسـیب 

دیدگان ادامـه دارد.
وی افزود: همچنین ۱7 هزار و ۲۱۹ بسـته 
غذایـی، ۱۴ هـزار و 7۳۱ قوطـی کنسـرو، 
7۸۹7 کیلوگـرم برنج،۳۱۳۳ کیلوگرم قند 
و شـکر، ۴۶7۱قوطـی آب معدنـی، ۳۰۱ 
کیلوگـرم چای، ۱۵۹۰قوطـی روغن، ۲۰۴۵ 
کیلوگـرم حبوبات، ۱۰۰۶ شـعله والور و نان 
از دیگـر اقامـی بـود که توسـط نجاتگران 
بیـن  اسـتان  احمـر  هـال  جمعیـت 
بلوچسـتان  و  سیسـتان  آسـیب دیدگان 

توزیع شـد.
راشـکی اظهـار داشـت: در همیـن راسـتا 
۱۴۵ سـورتی پرواز توسـط ۲ فروند بالگرد 
جمعیت هال احمر در مناطق آسـیبدیده 
و صعـب العبـور انجام شـد که بیشـترین 
سـورتی پـرواز ایـن مـدت بـه شهرسـتان 

چابهار اختصـاص دارد.
بـارش بـاران سیل آسـا در جنـوب شـرق 
کشـور کـه از شـامگاه پنجشـنبه ۱۹ دی 
آغـاز شـده بـود، اسـتان های سیسـتان و 
بلوچسـتان، کرمـان و هرمـزگان را تحـت 
جـاری شـدن  و سـبب  داد  قـرار  تاثیـر 

سـیاب در ایـن اسـتان ها شـد.

سیستان و 
بلوچستان درخشش نام شرکت های 

معدنی استان در لیست صد 
شرکت برتر کشور

دربازدید مسئولین شستا و تاصیکو از ذوب آهن اصفهان عنوان شد

تامین پایدار مواد اولیه ، حق ذوب آهن اصفهان است

بازدید مسئولین شستا و تاصیکو از ذوب آهن اصفهان 

هیـات  عضـو  لطفـی  مرتضـی 
مدیره سـازمان تامیـن اجتماعی، 
هیـات  عضـور  مسـرور  رضـا 
مدیـره هلدینـگ شسـتا ، سـعید 
 ، مدیـره  هیـات  رئیـس  عبـودی 
مدیرعامـل  سـلیمانی  غامرضـا 
هلدینـگ صـدر تامیـن  و هیـات 
ذوب  در  حضـور  ضمـن  همـراه 
احتـرام  ادای  و  اصفهـان  آهـن 
از  گمنـام  شـهدای  یادمـان  بـه 
جملـه   از  مختلـف  هـای  بخـش 
 ، مطهـری  شـهید  بیمارسـتان 
خـط تولیـد و پروژه های توسـعه 
بازدیـد کردند و سـپس جلسـاتی 
ذوب  شـرایط  آخریـن  پیرامـون 
آهـن با هیـات مدیـره و معاونین 

. نمودنـد  برگـزار  شـرکت  ایـن 
هیـات  عضـو  لطفـی  مرتضـی 

مدیـره سـازمان تامیـن اجتماعی 
سـرمایه گـذاری  کمیتـه  دبیـر  و 
در  سـازمان  ایـن  اقتصـادی  و 
حاشـیه ایـن بازدیـد بـه خبرنگار 
مـا گفـت :  ذوب آهـن اصفهـان 
، پرچـم برافراشـته صنعـت فـوالد 
تـاش  بـه  توجـه  بـا   . اسـت 
جهـادی کـه مدیریـت و مجموعـه 
کارکنـان در تولیـد ریـل بـه عنوان 
اسـتراتژیک  محصـول  یـک 
ایـن  کـه  شـد  باعـث  داشـتند 
شـرکت اعتبـار صنعـت فـوالد در 

باشـد. کشـور 
وی اظهـار داشـت : ایـن شـرکت 
را  ریـل  تولیـد  بـار  اولیـن  بـرای 
در کارنامـه خـود ثبـت کـرد و از 
ایـن  واردات  بـرای  ارز  خـروج 

نمـود. جلوگیـری  محصـول 

آهـن  ذوب  آفرینـی  نقـش  وی   
بدیـل  بـی  فـوالد  صنعـت  در  را 
دانسـت و افـزود : ایـن شـرکت 
بـا تربیـت منابـع انسـانی خاق ، 
بـا تجربـه و بـا دانـش ، خدمات 
فـوالد  صنعـت  بـه  را  ای  ارزنـده 

ارایـه نمـوده اسـت .
تامیـن  مدیـره  هیـات  عضـو 
اجتماعـی با اشـاره بـه این که در 
چنـد سـال اخیر ذوب آهن رشـد 
چشـمگیری داشـته اسـت گفـت 
:  تمـام قـد در خدمـت صنعـت 
اصفهـان  آهـن  ذوب  جملـه  از  و 
هسـتیم چـرا کـه  هـر چـه تولید 
ایـن شـرکت بیشـتر باشـد رونـق 

ملـی را شـاهد خواهیـم بـود .
هیـات  عضـور  مسـرور  رضـا 
مدیـره هلدینگ شسـتا و مشـاور 

تامیـن  سـازمان  اقتصـادی 
اقدامـات   : گفـت  نیـز  اجتماعـی 
و طـرح هـای کـه در ذوب آهـن 
تولیـد  رونـق  جهـت  در  اصفهـان 
مثبـت  بسـیار   ، شـده  انجـام 

. اسـت 
مشـکل   : شـد  آور  یـاد  وی 
در  شـرکت  ایـن  نقدینگـی 
بررسـی  قابـل  شسـتا  هلدینـگ 
مرتفـع  را  آن  می تـوان  و  اسـت 

. نمـود 
وی افـزود : ذوب آهـن اصفهـان  
بـا توجـه بـه انجـام طـرح هـای 
کـه  صورتـی  در  ای  توسـعه 
باشـد  نداشـته  نقدینگـی  مشـکل 
خـود  اسـمی  تولیـد  ظرفیـت  بـه 

. رسـید  خواهـد 
عامـل  مدیـر  سـلیمانی  غامرضـا 
شـرکت صـدر تامیـن نیـز ضمـن 
ذوب  عامـل  مدیـر  از  دانـی  قـدر 
طـرح  اجـرای  منظـور  بـه  آهـن 
هـای توسـعه ای ، گفـت : ذوب 
سـال  چنـد  در  اصفهـان  آهـن 
رشـدی  بـه  رو  رونـد  گذشـته 
راسـتای  در  و  اسـت  داشـته 
اقتصـاد مقاومتـی ، پـروژه هـای 
در  و  داده  انجـام  را  مختلفـی 
نیـز دسـتاوردهای  بومـی سـازی 

. دارد  چشـمگیری 
 وی یـاد آور شـد : تنوع محصول 
ارزش  بـا  محصـوالت  تولیـد  و 
از راهکارهـای  بـاال یکـی  افـزوده 
بحـران  شـرایط  در  شـرکت  ایـن 
انجـام  بـه  خوبـی  بـه  اسـت کـه 
افزایـش  اسـت.وی  رسـیده 
معـدن  تخصیـص  و  سـرمایه 
سـنگ آهـن جهـت تامیـن مـواد 

حـل  راهکارهـای  از  را  اولیـه 
مشـکات ذوب آهـن در شـرایط 
موجـود دانسـت  و گفـت : فـوالد 
ذوب  خدمـات  مرهـون  کشـور 
آهـن اصفهـان اسـت و حـق ایـن 
تامیـن  بـرای  اسـت کـه  شـرکت 
اولیـه تولیـد دچـار  پایـدار مـواد 

. نباشـد  عدیـده  مشـکات 
سرپرسـت  امیـری  حسـین 
برنامـه  و  اقتصـادی  معاونـت 
ریـزی سـازمان تامیـن اجتماعی 
دارای  ایـن شـرکت   : گفـت  نیـز 
پتانسـیل زیـادی در تولیـد اسـت 
توانمنـدی  انسـانی  نیـروی  واز 
مـی  برخـوردار  فـوالد  صنعـت  در 

. باشـد 
مدیرعامـل  زاده  یـزدی  منصـور   
ذوب آهـن اصهفـان نیـز با اشـاره 
بـه ایـن کـه ایـن مجتمـع عظیـم 
صنعتـی توانایـی باالیـی در تولید 
محصـوالت بـا ارزش افـزوده باال 
کـه  پتانسـیلی  بـا   : گفـت  دارد 
دارنـد  شـرکت  ایـن  تاشـگران 
توسـعه  هـای  طـرح  از  بسـیاری 
گرفتـه  قـرار  اجرایـی  فـاز  در  ای 

اسـت.
مـا  اصلـی  اولویـت   : افـزود  وی 
تـا  اسـت  اولیـه  مـواد  تامیـن 
اسـمی شـرکت  بتوانیـم ظرفیـت 
تـن  هـزار   ۶۰۰ میلیـون   ۳ کـه 

. بخشـیم  تحقـق  را  اسـت 
وی ذوب آهـن اصفهـان را یکـی 
اصلـی  هـای  دهنـده  توسـعه  از 
زیـر سـاخت های تولیـد فوالد در 
تولیـد   : و گفـت  دانسـت  کشـور 
در ذوب آهـن اصفهـان بـه روش 
کـوره بلنـد اسـت و ایـن شـرکت 
نمـی  دریافـت  را  انـرژی  یارانـه 
باعـث  امـر  ایـن  همیـن   . کنـد 
شـده  تمـام  قیمـت  تـا  شـده 
باالتـر از سـایر شـرکت  محصـول 
هـای فـوالدی باشـد کـه از یارانـه 

. برخوردارنـد  انـرژی 

قطرات آب در طبیعت مانند 
قطرات خون در رگ هاست.

سـال  سـوم  ماهـه  سـه  نوبتـی  آگهـی 
1398حـوزه ثبتـی شهرسـتان رفسـنجان

بـه اسـتناد مـاده 12 قانـون ثبت اسـناد و 
امـالک و مـواد 54 و 59 آییـن نامـه قانـون ثبـت 
اسـناد و امـالک بدیـن وسـیله فهرسـت امـالک 
مجهـول المالکـی کـه در سـه ماهـه سـوم سـال 
 9 بخـش  در  واقـع  آذر(  و  آبـان  )مهـر   1398
کرمـان مـورد تقاضـای ثبـت واقـع شـده انـد بـه 
ترتیـب پـالک نام متقاضـی ، میزان و نـوع ملک و 
مسـاحت و محـل وقـوع ملک به شـرح ذیل آگهی 

شـود می 
 امـالک تقاضـای ثبت شـده در بخـش 9کرمان از 

حوزه ثبتی  شهرسـتان رفسـنجان
1(پـالک 1 فرعـی مجـزی شـده از 529 اصلـی 
حسـین  در  آبـاد  شـریف  زیلـی  علـی  مجیـد 
ششـدانگ  مغـان بـه مسـاحت 109/77 متر مربع  
واقـع در اراضـی  شـهر رفسـنجان  خیابـان خیـام

سـید  اصلـی  از1820  فرعـی   3359 2(پـالک 
محمـدر رضـا رضـوی  فرزنـد سـید ابراهیـم در 
ششـدانگ مغـازه بـه مباحـث 101/75مترمربـع 

بلـوار شـهید مقیمـی واقـع در رفسـنجان  
3( پـالک 2121 فرعـی از 1917 اصلـی مرتضـی 
امیـری  خراسـانی فـرزد عبـاس ششـدانگ زمین 
محصـور  مسـاحت 182/53 متـر مربـع واقـع در 

رفسـنجان خیابـان شـهید مقیمی
4(پـالک 1 فرعـی از 2144اصلـی سـتاد اجرائـی 
زمیـن  دانـگ  )ره( شـش  امـام  فرمـان حضـرت 
مسـاحت 482/2 مترمربع واقع در رفسـنجان بلوار 

ثر کو
5(پـالک 2فرعـی از 2144 اصلـی سـتاد اجرائـی 
زمیـن  دانـگ  )ره( شـش  امـام  فرمـان حضـرت 
مسـاحت  457 متـر مربـع  واقـع در رفسـنجان 

کوثر بلـوار 

6(پـالک 3 فرعـی از 2144 اصلـی سـتاد اجرائـی 
زمیـن  دانـگ  )ره( شـش  امـام  فرمـان حضـرت 
مسـاحت 681/50  متـر مربع  واقع در رفسـنجان 

کوثر بلـوار 
7(پـالک 4 فرعـی از 2144 اصلـی سـتاد اجرائـی 
زمیـن  دانـگ  )ره( شـش  امـام  فرمـان حضـرت 
مسـاحت 1427  متـر مربـع  واقـع در رفسـنجان 

کوثر بلـوار 
جلیـل  اصلـی  از 2145  فرعـی  8(پـالک 1274 
حسـن زاده باقـر آبـادی فرزنـد حسـن ششـدانگ 
مغـازه مسـاحت 54 متـر مربـع واقـع در شـهرک 

هـزار واحـدی رفسـنجان
9(پـالک 1402 فرعـی از 1153 فرعـی از 2145 
اصلـی رضـا میـرزا اسـدی رفسـنجانی پـور فرزند 
حسـین ششـدانگ محصـوره مسـاحت 276 متـر 
مربـع واقـع در شـهرک هـزار واحـدی رفسـنجان

بموجـب مـاده 16 قانـون ثبـت چنانچـه شـخص 
یـا اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی نسـبت بـه هـر 
یـک از امـالک مـورد تقاضـای ثبت در ایـن آگهی 
تاریـخ  از  تواننـد  مـی  باشـند  داشـته  اعتراضـی 
انتشـار اولیـن نوبت ایـن آگهی حداکثـر ظرف 90 
روز اعتـراض خـود را کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد و 
امالک رفسـنجان تسـلیم و رسـید دریافت نمایند. 
همچنیـن معتـرض مـی بایسـت بر اسـاس تبصره 
2 مـاده واحده قانـون مربوط به اعتراضـات پرونده 
هـای ثبتـی مصـوب 1373 ظـرف مدت یـک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواسـت 
الزم در ایـن خصـوص را بـه دادگاه صالـح تقدیم و 
رسـید آن را بـه ادره ثبت تسـلیم نماید. همچنین 
در صورتـی کـه قبال بین معتـرض و متقاضی ثبت 
قبـل از انتشـار نوبـت اول ایـن آگهـی دعوایـی در 
ایـن خصـوص در جریـان باشـد می بایسـت ظرف 
مـدت 90 روز گواهـی دادگاه مشـعر بـر جریـان 

دعـوی را از دادگاه اخـذ و بـه اداره ثبت ارائه نماید 
و اال حـق وی سـاقط و ادامـه عملیـات ثبتـی بنام 

متقاضـی جریـان خواهـد یافت. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/12/1

 آگهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود سـه ماهـه دوم 
رفسـنجان  شهرسـتان  ثبتـی  حـوزه   98 سـال 
موضـوع مـاده 13 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 

رسـمی. فاقـد سـند  سـاختمانهای 
 بـه اسـتناد مـاده 13 قانـون و مـاده 13 آییـن 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی اشـخاصی که 
از طریـق قانـون تعییـن تکلیـف درخواسـت ثبـت 
امالکـی کـه قسـمتی از آنهـا قبـال تقاضـای ثبـت 
تنظیـم  بـه  رای  صـدور  بـه  منجـر  و  نگردیـده 

اظهارنامـه بـه شـرح ذیـل منتشـر مـی گـردد
 19 از  شـده  مجـزی  فرعـی   514 پـالک   )1  
فرعـی از1895 اصلـی زهـرا میـرزا اسـدی مهدی 
مسـاحت  خانـه  فرزنـد حسـین ششـدانگ  آبـاد 
322/6متـر مربـع واقـع در اراضی قاسـم آبـاد بائر 
رفسـنجان بخـش 9کرمـان خیابـان بسـیج کوچه 

14.
2( پـالک 517 فرعـی مجـزی شـده از 19 فرعـی 
از 1895 اصلـی محمـد رحمانی پـور زرندی فرزند 
حسـن ششـدانگ  خانه مسـاحت 189/1مترمربع 
واقـع در اراضی قاسـم آباد بائر رفسـنجان بخش 9 

کرمـان خیابان سـردار جنـگل کوچه 1.
 3( پـالک 1141 فرعـی مجـزی از 1037 فرعـی 
از 23 اصلـی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بـا 
کشـکوئیه  پـرورش  و  آمـوزش  اداره  نمایندگـی 
ششدانگ ساختمانمدرسـه به مساحت 775/8متر 
مربـع واقع در روسـتای راویز کشـکوئیه بخش 49 

د یز
 4( پـالک 1142 فرعـی مجـزی از 1037 فرعـی 
از 23 اصلـی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بـا 
کشـکوئیه  پـرورش  و  آمـوزش  اداره  نمایندگـی 
مسـاحت  بـه  مدرسـه  سـاختمان  ششـدانگ 
2082/8متـر مربع واقـع در روسـتای رودین راویز 

کشـکوئیه بخـش 49 یـزد
 بـه موجـب مـاده 16 قانـون ثبـت و تبصـره 2 
معتـرض  هـای  پرونـده  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
ثبتـی مصـوب 1373/3/25جنانچـه شـخص یـا 
اشـخاصی نسـبت به تقاضـای ثبت پـالک مذکور 
بنـام متقاضی اعتراض داشـته باشـند مـی توانند 
اگهـی ظـرف  ایـن  اول  نوبـت  انتشـار  تاریـخ  از 
مـدت 90 روز اعتـراض خـود را بـه ایـن واحـد 
ثبتـی  تسـلیم و نیـز از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
بـه  را  ظـرف مـدت یـک مـاه دادخواسـت الزم 
مراجـع قضائـی تسـلیم و گواهـی دادگاه حاکـی 
اداره تسـلیم  ایـن  بـه  و  اخـذ  را  از طـرح دعـوا 
نماینـد. چنانچـه بیـن متقاضی و دیگـری در این 
خصـوص قبـال دعـوی در داگسـتری اقامـه و در 
جریـان باشـد متقاضـی می بایسـت ظـرف مدت 
ذکر شـده گواهـی دادگاه مبنی بـر جریان دعوی 
بـه ایـن واحـد ثبتـی ارائـه نمـوده و در غیـر این 
صـورت حـق وی سـاقط خواهـد شـد. همچنیـن 
اشـخاصی که بـه حدود یـا حقـوق ارتفاقی پالک 
فـوق اعتراض داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار نوبـت اول این آگهی ظرف مـدت 30 روز 
طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت اعتـراض خـود را به 

ایـن واحـد ثبتـی ارائـه نمایند. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/12/1

ابوالفضل تیموری رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان رفسنجان م.الف 1496

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
قانـون  نامـه  ۱۳آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده۳  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۳۱۳۸-هیات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای غامرضا نعمتی ده سـراجی فرزند رضا بشـماره 
شناسـنامه ۱۱ صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یک قطعه بـاغ به مسـاحت ۱۳۳۵۵/۶7 
متـر مربـع پـاک ۱۶۳۰ اصلـی واقـع در بخـش ۳۶ کرمان  بـه ادرس سـیرجان امین اباد 
دهیـادگار خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حبیـب الـه غربی مکـی ابـادی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دوماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:۵۶۴-   تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:۱۳۹۸/۱۰/۱۶ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۱۳۹۸/۱۱/۱
محمدآرمان پور - رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک سیرجان

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن 
نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره۱۳۹۵۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۸۴۶هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای وحیـد نـوری 
فرزنـد مهـدی بشـماره شناسـنامه ۱۶۲7صـادره از سـیرجان در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت ۲۰۴/7۳متـر مربـع پاک 7فرعـی از ۸۶اصلـی واقع در خیابـان خواجوی 
کرمانـی بخـش ۳۶ کرمـان خریـداری از مالک رسـمی محمود بارانـی  محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد ./م الـف:۶۰۱-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۱۳۹۸/۱۱/۱ – تاریـخ 

۱۳۹۸/۱۱/۱۶: انتشـارنوبت دوم 
محمدآرمان پور - رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک گلباف 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی- برابـر رای 
شـماره۱۳۹۶۶۰۳۱۹۰۶۲۰۰۰7۸7  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی خانم هاجـر زاهدی فرزنـد  جواد 
بشـماره شناسـنامه ۲۶۳ صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانه به مسـاحت۲7۹/۱۵ متر 
مربـع پـاک ۱ فرعـی از ۱۴۶۶ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۱۴۶۶ اصلـی 

واقـع در گلبـاف خیابـان شـهید طالقانی کوچه شـهید ترابـی خریداری از مالک رسـمی 
ورثـه ترابـی  و محرزگردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/ الـف ۱۵۰۸
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۹۸/۱۱/۱-تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۸/۱۱/۱۶

حسین توحیدی نیامحمد مقصودی-رییس ثبت اسناد و اماک گلباف

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک کهنوج

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۳۳۱۱هیات  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبـت ملک کهنوج  
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه صالحـی فرزنـد محمـد بشـماره 
شناسـنامه ۴۱۰صـادره ازکهنـوج دریـک بـاب خانـه وبـاغ بـه مسـاحت۱۴۸۳۴مترمربع 
پاک۲۹۵فرعـی از۶۱- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۶۱- اصلـی قطعـه یـک 
واقع در شهرسـتان کهنوج ده پیش روسـتای توکل آباد  خریداری ازمالک رسـمی خانم 
فاطمـه صالحی محرزگردیده اسـت.لذا به منظوراطاع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد 
./م الـف:۲۲۹7- تاریـخ انتشـار نوبـت اول :۹۸/۱۰/۱۶- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :۹۸/۱۱/۱
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد اماک کهنوج 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی-اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱7۹۳ 
هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
خانـم گوهـر مهدوی حتکنی فرزند عباس بشـماره شناسـنامه ۳ صادره از زرند در ششـدانگ 
اعیانـی خانـه بـه مسـاحت ۲۹۲/۸۵ مترمربـع کـه عرصـه آن بـه موجـب سـند اجاره شـماره 
۳۹۹- ۹۸/۸/۲۱متعلـق بـه موقوفـه حـاج محمدحسـین اصفهانـی می باشـد پـاک ۲۵۳۵ 
فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۲۳۰ فرعـی  از ۲۳۶۸ اصلـی واقـع در زرنـد اکبرآبـاد 
خیابـان حکمـت- عطـاهللا اسـامی ۱۸ کـه تصرفات متقاضی نسـبت بـه اعیان مـورد تقاضا 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف ۲۰۸-تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:  ۹۸/۱۱/۱-تاریخ انتشـار نوبـت دوم:  ۹۸/۱۱/۱۵
حسین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

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

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

ــد.  ــد نموده ان تایی
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001014239 شــماره  رأی  1ـ 
1398114430001001341 آقای/خانــم فاطمــه حقگــو فرزنــد ابوالفضــل در ششــدانگ یــک 
ــع در  ــی واق ــاک شــماره 10257  اصل ــع پ ــاب ســاختمان بمســاحت 140/32 مترمرب ب
بخــش یــک ثبــت قــم. ســند صــادره در دفتــر 658 صفحــه 65 بــه موجــب ســند قطعــی 

شــماره 27805 مــورخ 1398/07/17 دفترخانــه 40 قــم. )م الــف 4554 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001012626 شــماره  رأی   -2
1398114430001000086 آقای/خانــم محتــرم ثقفــی فرزنــد موســی در ششــدانگ یــک 
ــع در  ــی واق ــماره 10424 اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 70/31 مترمرب ــاختمان بمس ــاب س ب
بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از اصغــر ناطقــی مطلــق ســند 

صــادره در دفتــر 144 صفحــه 359. )م الــف 4553 (
3- رأی شــماره 139860330001013477 مربــوط بــه پرونده کاســه 1397114430001001529 
ــاب  ــک ب ــد غامرضــا در ششــدانگ ی ــی فرزن ــی اصفهان ــرم حاجــی غام ــم اک آقای/خان
ســاختمان بمســاحت 82 مترمربــع پــاک شــماره 5238  اصلــی واقــع در بخــش یــک 
ــه موجــب  ثبــت قــم. ســند صــادره در دفتــر 115 صفحــه 559 و دفتــر 17 صفحــه 499 ب

ــه 24 قــم. )م الــف 4552 ( ســند قطعــی شــماره 57797 مــورخ 1389/09/10 دفترخان
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001014335 شــماره  رأی   -4
ــاس در  ــد عب ــو فرزن ــینی ج ــد حس ــید احم ــم س 1398114430001000883 آقای/خان
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 133 مترمربــع پــاک شــماره یــک فرعــی 
از 11209  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی شــماره 38430 مــورخ 

الــف 4551 ( 1393/10/07 دفترخانــه 29 قــم. )م 
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001014237 شــماره  رأی   -5

1398114430001001371 آقای/خانــم عبــاس اســمعیلی فرزنــد قنبــر در ششــدانگ یــک 
بــاب ســاختمان بمســاحت 130/17 مترمربــع پــاک شــماره 4 فرعــی از 10379 اصلــی 
واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند صــادره در دفتــر 262 صفحــه 223 بــه موجــب 
ســند قطعــی شــماره 33118 مــورخ 1360/12/27 دفترخانــه 20 قــم. )م الــف 4550 (
6- رأی شــماره 139860330001013954 مربــوط بــه پرونده کاســه 1398114430001000109 
آقای/خانــم ســعید قربانــی فرزنــد اســمعیل در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بمســاحت 103 مترمربــع پــاک شــماره 11518  اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. 

مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از فاطمــه چاوشــی زاده. )م الــف 4549 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001013806 شــماره  رأی   -7
1398114430001001039 آقای/خانــم بانــک کشــاورزی اســتان قــم بــه شناســنامه شــماره 
ــاحت 105/95  ــاختمان بمس ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــی 10100830184 در شش ــه مل شناس
مترمربــع پــاک شــماره 1 و 5 و 2 فرعــی از 3606 اصلــی و 3607 اصلــی واقــع در بخــش 
یــک ثبــت قــم. ســند صــادره در دفتــر 793 صفحــه 288 و دفتــر 475 صفحــه 26 بــه 
ــه 7 قــم و دفتــر  موجــب ســند قطعــی شــماره 103863 مــورخ 1382/12/16 دفترخان
ــورخ 1377/03/27  ــماره 113511 م ــی ش ــند قطع ــب س ــه موج ــه 281 و ب 287 صفح

ــف 4548 ( ــم. )م ال ــه 20 ق دفترخان
ــی و  ــس از نشــر آگه ــده اســت پ ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی 
بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص 
ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول 
ــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ  اعتــراض خــود را ب
ــه و  ــه دادگاه مراجع ــت ب ــه اداره ثب ــراض ب ــاه پــس از تســلیم اعت و ظــرف مــدت یکم
ــل  ــن اداره تحوی ــه ای ــرا ب ــم و گواهــی آن ــی تقدی ــه مرجــع قضائ دادخواســت خــود را ب
ــع از  ــور مان ــون مذک ــر اســاس قان ــند ب ــه صــدور س ــح اســت ک ــه توضی ــد الزم ب نماین

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1398/10/15        تاریخ انتشار دوم: 1398/11/01

9771 محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
ــی و  ــخصات متقاض ــذا مش ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی مح متقاض
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در 
ــه  ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 
ــه  داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد . خانــم فروغــه پــور بایرامــی فرزنــد ذوالفقــار بــه 
ــی  ــماره مل ــه ش ــتارا ب ــادره از آس ــنامه 3226 ص ــماره شناس ش
ــر  ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی 2619473195 در شش
ــه  ــر احتمالــی مســکونی ب ــا کســر معب ــری ب ــاری کارب ســوله انب
مســاحت 333 مترمربــع پــاک 3274 فرعــی از 2 اصلــی واقــع 
در قریــه لوندویــل بخــش 32 گیــان خریــداری از مالــک رســمی 
ــار پوربایرامــی بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  ذوالفق
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
ــه  ــع مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــد ش ــادر خواه ص

ــود . ــه دادگاه نخواهــد ب متضــرر ب
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/10/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/11/01
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تاریخ: 98/10/14  شماره: 7955 

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 

نظــر بــه اینکــه بــه اســتناد مفــاد رای شــماره 139860301022004187 
مــورخ 98/10/05 هیــات رســیدگی  بــه اســناد عــادی مســتقر در اداره 
ــر حســب مــاده 3  ــاط کریــم ب ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان رب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــه  ــات مالکان ــادی و تصرف ــال ع ــد انتق ــر تاکی ــی ب ســند رســمی مبن
ــه شــماره شناســنامه  ــدهللا ب ــد  عب ــی  فرزن ــدی عابدین متقاضــی مه
ــگ یــک قطعــه  ــه شــش دان 1389  صــادره از ماهنشــان  نســبت ب
زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 237/04  متــر مربــع مفــروز 
ــه --   ــروز از قطع ــی مف ــاک -- فرع و مجــری شــده قســمتی از پ
ــی شهرســتان  ــع در حــوزه ثبت ــی واق قســمتی تفکیکــی از 124  اصل
ــده  ــرز گردی ــک مح ــین تاجی ــمی حس ــت رس ــم از مالکی ــاط کری رب
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــب دردو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت 
ــی  ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م ــه صــدور ســند مالکی ب
ــه مــدت دو مــاه اعتراضــی  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی ب توانن
ــه دادگاه  ــا ب ــد ت ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
ــی دادگاه  ــم قطع ــه حک ــه ارائ ــول ب ــات موک ــه و اقدام ــه احال صالح
گــردد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتراضــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و در در 
هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر بــه 

ــود.  دادگاه نخواهــد ب
تاریخ انتشار اولین اگهی:98/10/16

تاریخ انتشار دومین اگهی :98/11/01
احمد رحیمی  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم         9811

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل ، آگهی نوبتی 
ــون  ــاده 59 قان ــت اســناد و امــاک کشــور و م ــون ثب ــاده 12 قان ــه اســتناد م ــی ب ــی قبل ــرو آگه پی
مذکــور بدینوســیله اماکــی کــه در ســه ماهــه ســوم ) مهــر ، آبــان ، آذر ( ســال 1398 در حــوزه ثبتــی 
شهرســتان ســیاهکل بخــش 16 گیــان تقاضــای ثبــت گردیــد و همچنیــن اماکــی کــه در اجــرای 
قانــون تعییــن تکلیــف و وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی بنــام اشــخاص رای 
صــادر و منجــر بــه تنظیــم اظهــار نامــه شــده بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی مــی گــردد ، 
قریــه دیلمــان ســنگ اصلــی 11 بخــش 16 گیــان : پــاک 1638 مفــروز از 486 در مالکیــت خانــم 
هاجــر رجبعلــی زاده ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری بــه مســاحت 515/38 متــر 
ــه  ــک قطع ــن راد منــش ششــدانگ ی ــای امی ــت اق ــروز از 486 در مالکی ــاک 1639 مف ــع ،  پ مرب
زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 501/72 متــر مربــع ، قریــه چالکســرا ســنگ اصلــی 
97 بخــش 16 گیــان : پــاک 1350 مفــروز از 74 در مالکیــت اقــای میثــم عبدالهــی یــک دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان احداثــی بــه مســاحت 251/42 متــر 
مربــع قریــه گــوراب محلــه ســنگ اصلــی 104 بخــش 16 گیــان : پــاک 1302 مفــروز از 4 در مالکیــت 
اقــای ســجاد یکتــا راد شــش دانــگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 250 متــر مربــع ، قریــه 
قــره خــان ســنگ اصلــی 106 بخــش 16 گیــان : پــاک 113 مفــروز از 11 در مالکیــت اقــای مهــدی 
علیمردانــی شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 12723/65 
ــن  ــن ای ــدرج در مت ــک اشــخاص بشــرح من ــت مل ــه درخواســت ثب ــه ب ــذا کســانی ک ــع ل ــر مرب مت
آگهــی معتــرض میباشــند طبــق مــاده 16 قانــون ثبــت میتواننــد اعتــراض خــود را از تاریــخ انتشــار 
اولیــن اگهــی ظــرف مــدت 90 روز بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نماینــد همچنیــن برابــر 
مــاده 17 قانــون ثبــت هــرگاه بیــن متقاضیــان ثبــت و دیگــران قبــل از انتشــار اولیــن اگهــی طــرح 
دعــوی اقامــه شــده باشــد بایســتی رســید طــرح دعــوی را از دادگاه اخــذ و ظــرف مــدت تعییــن 
ــا ســاقط خواهــد شــد  ــد و اال حــق آنه ــه اداره ثبــت تســلیم و رســید اخــذ نمای شــده ) 90 ( روز ب
ضمنــا تقدیــم گــردد در غیــر اینصــورت متقاضــی ســند یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه 
ــت تســلیم  ــه اداره ثب ــم دادخواســت را دریافــت و ب ــدم تقدی ــه و گواهــی ع ــی مراجع ــح قضائ صال
نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر مقــررات ادامــه خواهــد داد . 

تاریخ انتشار نوبت اول :  98/11/01 تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/11/30
302 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل – همایون فالحتکار  

سروش بیات پور
خبرنگار / پیام ما



روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

استان ها: راضیه زنگی آبادی 
پیام اقتصادی : سروش بیات پور

جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema
@payamema www.payamema.ir

 payamema_daily
روابط عمومی: جمعه فرسنگی      09391999161
بازرگانی: مهال تشکری               09137642104 آگهی های تهران: مجید مهربان           021-77264000-1

سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    021-88283174

سامانه پیامکی: 10003432117834

تماس مدیرمسوول: 88019846 - 021

ــا: ــه ای پیام م ــالق حرف ــه اخ آیین نام
www.payamema.ir/akhlagh

نشانی: تهران – خیابان جانبازان غربی نبش کرمان جنوبی ساختمان سبز پالک 324
/  تماس :  32487477-034نشانی : کرمان- میدان ازادی - خیابان شهید بهشتی - شهید بهشتی 10 - نبش شرقی 2

/ نمابر:021-89776547

 ســه شــنبه ۱ بهمــن ۱۳۹۸     ســال پانزدهــم      شــماره پیاپــی ۱۶۴۹

توزیع:موسسه اطالعات  )02129999(
چاپ تهران: ایرانیان  )02155275770(

چاپ کرمان: مهدوی  )034-32134838(

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

مغزم مثل كتابيه كه چند 
صفحش كمه

امانوئل اشميت

عکس نوشت

عكس: آيدا عباسی

سال گذشته در این تاریخ پیام ما به 
بررسی مجازات انتقال خاک به خارج از 

کشور پرداخت.

تصویر دوگانگی
تا ۰۴ بهمن در نگارخانه آریا  در حال 

برگزاری است.

نمایشگاه سال گشت

مجله چلچراغ
۲۵ دی منتشر شد

 اژدر
در سینماهای کشور در حال اکران است

نمایش زخم معده
در عمارت نوفل لوشاتو ۰۶ تا ۳۰ بهمن 

اجرا می شود

نمایش مردی که...
از ۰۱ دی تا ۰۴ بهمن در مجموعه تئاتر دیوار 

چهارم در حال اجرا است.

نمی تونی هر چی دلت می خواد بگی  
و بعد عذر خواهی کنی

گذشته
نمایشفیلمنمایش دیالوگ

ای که از سرچشمٔه نوشت برفت آب نبات
مردٔه مرجان جان افزای تست آب حیات
از چمن زیباتر از قدت کجا خیزد نهال

وز شکر شیرین تر از خطت کجا روید نبات
عنبر زلف تو بر کافور میبندد نقاب
سنبل خط تو بر یاقوت میرد برات

پرده بر رخ میکشی وز ما نمیداری حجاب
خستگان را میکشی وز کس نمیباشد حیات
حال مجنون شرح دادن با دلم دیوانگیست

همچون پیش طرهایت ذکر لیلی ترهات
تا برفتی همچو آب از چشم دریا بار من
پیش جیحون سرشکم میرود آب فرات
بنده ام تا زنده ام گر میکشی ور میکشی

زخم پیکان تو مرهم باشد و بندت نجات
از دهانت بوسه ئی جستم زکوة حسن را

گفت خاموش ای گدا برهیچ کی باشد زکوة
با خیالت دوش می گفتم که مردم از غمت

گفت خواجو گوئیا نشنیده ئی من عاش مات

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

تأسیس نخستین بانک غیر 
دولتی ایران در بهمن ۱۳28 
و اعاِم تضمیِن حساب ها و 

سپرده ها از سوی دولت
کـه  شـد  اعـام   ۱۳۲۸ مـاه  بهمـن  یکـم 

دولـت وقـت بـا تأسـیس یـک بانـک غیـر 

دولتـی کـه نخسـتین بانـک از ایـن دسـت 

در ایـران اسـت موافقـت کرده اسـت و این 

ایـران«  بازرگانـی  »بانـک  نـام  بـه  بانـگ 

بـزودی بـا سـرمایه ۵ میلیـون تومان ]پول 

هیـج  خواهـد کـرد،  بـکار  آغـاز  زمـان[  آن 

خارجـی در آن سـهیم نیسـت و نخسـتین 

بوذرجمهـری  خیابـان  در  آن  شـعبه 

تأسـیس خواهد شـد. مؤسـس و مدیر آن 

اسـت. تجـّدد«  »مصطفـی 

  روز بعـد مقـام مریـوط در دولـت وقت به 

مـردم اطمینـان داد کـه اگـر در بانـک غیـر 

دولتـی بازرگانـی ایران حسـاب بـاز کنند و 

پـول سـپرده کننـد، دولـت همچنانکه که در 

سـایر کشـورها مرسـوم اسـت، پـول آنان و 

بازداخـت آن را تضمیـن مـی کنـد. در آن 

زمـان، ایـران هنـوز بانـک مرکـزی نداشـت 

و بانـک مّلـی تـا حـدودی وظایـف بانـک 

مرکـزی را انجـام مـی داد. بانـک مرکـزی 

یـازده سـال بعد، در ۱۳۳۹ تأسـیس شـد. 

طبـق یـک اسـتاندارد جهانی، مؤسـس و یا 

مؤسسـان بانـک غیـر دولتـی و یـا مختلط 

بایـد معـادل نیمی از سـرمایه اسـمی خود 

را در بانـک مرکـزی بسـپارند تـا تضمینـی 

مسـئله  صـورت  در  و  باشـد  مـردم  بـرای 

دارشـدِن یـک بانـک، بانـک مرکـزی اداره 

آن را بدسـت مـی گیـرد تـا سـر و سـامان 

یابـد و مشـتریان نیـز احسـاس اطمینان و 

آرامـش کننـد. تاریخ قرون ۱۹ و ۲۰ نشـان 

داده اسـت که در چند کشـور، ورشکسـتگی 

یـک بانـک بـه اعتـراض عمومـی اصحـاب 

حسـاب هـا و آشـوب انجامیده بـود. بانک 

مرکـزی و شـورای پـول و ذخایر هر کشـور 

مجـّوز تأسـیس بانـک صادر مـی کنند و در 

بازرگانـی  بانـک  دارنـد.  نتیجـه مسـئولیت 

ایـران در سـال ۱۳۳۱ و پـس از اینکه دکتر 

مصـدق بانـک شـاهی متعلـق به انگلیسـی 

هـا را در تهـران تعطیـل کـرد سـاختمان آن 

در میـدان سـپه ]میـدان امـام خمینـی[ را 

آنجـا  در  خـودرا  مرکـزی  شـعبه  و  خریـد 

مسـتقر سـاخت و بـه تأسـیس شـعب در 

سراسـر کشـور دسـت زد. ایـن بانـک پس 

از انقـاب، بماننـد بانـک هـای غیـر دولتی 

بازرگانـی  بانـک  و  شـد  مصـادره  دیگـر 

»بانـک تجـارت« نـام گرفتـه اسـت. اصـل 

اسـامی  جمهـوری  اساسـی  قانـون   ۴۴

ردیـف مؤسسـات  در  را  هـا  بانـک  ایـران، 

دولتـی قـرار داده اسـت.

 مصطفی تجدد در ۱۳۵۸ و در 7۱ سـالگی 

درگذشت.

متساوی الساقین
تا ۰7 بهمن در تئاترشهر 

در حال اجرا است.

نمایش

کتاب 

نویسـنده  فینکلشـتاین،  نورمـن  اثـر  می گویـد  چـه  گانـدی 

پیرامـون  را  گانـدی  ماهاتمـا  فلسـفه  کـه  اسـت  آمریکایـی 

خشـونت پرهیزی، مقاومـت و شـجاعت بررسـی می کنـد. گانـدی 

رهبـر سیاسـی و معنـوی هندی هـا بـود کـه ملـت هنـد را در راه 

آزادی از اسـتعمار امپراتـوری بریتانیـا رهبـری کـرد. او در طـول 

زندگـی اش اسـتفاده از هـر نـوع ترور و خشـونت برای رسـیدن به 

می کـرد. رد  را  مقاصـد 

ایـن فلسـفه در زندگـی گانـدی کـه هرگونـه خشـونت را رد می کند 

در زبـان سنسـکریت، سـتیاگرهه نـام دارد. موضـوع اصلـی ایـن 

کتـاب نیـز بـر پایـه شـرح و تفسـیر همین سـتیاگرهه اسـت.

پشـت جلد کتاب گاندی چه می گوید آمده اسـت:

بـا  بـی آزار می داننـد کـه  و  آرام  زاهـدی  را  مـردم گانـدی  اغلـب 

متحـد  را  هنـد  مـردم  خشـونت پرهیزی،  نظریـه ی  بنیان گـذاری 

سـاخت و بریتانیایی هـا را متقاعـد کـرد کـه تـداوم اسـتعمار دیگر 

بـه سودشـان نیسـت. امـا این تصـور از گاندی حقیقی دور اسـت. 

آرای خـود او نیـز تناقضاتـی دارد کـه بـا بررسـی مجموعـه آثـار 

وی  همـه،  ایـن  بـا  یافـت.  را  آن هـا  از  نمونه هایـی  می تـوان  او 

بـرای  آرای مهمـی دارد کـه حتـی  دربـاب مقاومـت بی خشـونت 

بایـد گفـت  اسـت.  بسـیار سـودمند  هـم  سـخت ترین سـکوالرها 

می تـوان  همچنـان  تناقض گویی هـای گانـدی،  تمـام  به رغـم  کـه 

نظریـات او را بـا ذهنـی خردبـاور آموخـت.

کتـاب گانـدی چـه می گویـد تـاش دارد اندیشـه های گاندی را در 

چارچـوب یـک نظـام فکـری تبییـن کنـد و نقـش کلیـدی مفهـوم 

»شـجاعت« را در درک جهان بینـی او شـرح دهـد. در ادامـه بـا 

معرفـی ایـن کتـاب همـراه ما باشـید.

] معرفـی کتاب: کتاب قدرت بی قدرتان – واتسـاف هاول [

کتـاب گاندی چه می گوید

گانـدی مـرد بزرگـی بـود و آزادی را تقدیـم ملـت هنـد کـرد. امـا 

اگـر از او چیـزی ندانیـم و دربـاره او مطالعـه نکرده باشـیم ممکن 

مفهـوم  فقـط  و  را ساده سـازی کنیـم  او  فلسـفه گسـترده  اسـت 

»عـدم خشـونت« را از آن برداشـت کنیـم. بایـد در نظـر داشـت 

کـه اندیشـه و عمـل گانـدی بـه مراتـب پیچیده تـر و متناقض تر از 

ایـن مفهـوم سـاده اسـت. حتـی می تـوان گفـت در همیـن »عدم 

خشـونت« نیـز پیچیدگی هـای زیـادی نهفتـه اسـت.

نورمـن فینکلشـتاین بـا مطالعـه مجموعـه آثـار گاندی کـه نزدیک 

بـه صـد جلـد کتاب اسـت تـاش می کنـد مـا را در پیچیدگی های 

اندیشـه گانـدی راهنمایـی کنـد. یکـی از اولیـن مواردی کـه نورمن 

فینکلشـتاین بـه آن اشـاره می کند    

بزدلـی  از  خشـونت پرهیزی، گانـدی  فلسـفه  در  اسـت کـه  ایـن 

بیـش از خشـونت نفـرت دارد. در واقـع از نظر گاندی پسـت ترین 

آدم هـا کسـانی هسـتند کـه نـه بـه قصـد ایسـتادگی بلکـه بـرای 

فـرار از متجـاوز بـه مبـارزه بی خشـونت روی می آورنـد.

بدانیـد کـه  تـا  دقـت کنیـد  می زنـد  مثـال کـه گانـدی  ایـن  بـه 

موضـوع پرهیـز از خشـونت از دیـدگاه گانـدی بـه آن سـادگی کـه 

ممکـن اسـت بـه نظـر برسـد نیسـت.

اندیشـه های گانـدی بـا وجـود همـه فراز و نشـیب ها و بـا وجود 

اسـتقال  بـرای  مناسـب  فلسـفه ای  دارد،  تناقضاتـی کـه  همـه 

هنـد بـود امـا نکتـه ای کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه بعـد از 

گانـدی ادامـه پیـدا نکـرد. در واقـع کارهـای گانـدی فقط خاص 

خـود او بـود. گانـدی وقتـی روزه می گرفـت روی همـه مـردم 

تاثیـر می گذاشـت امـا بعـد از او دیگـر کسـی قـادر نبـود چنیـن 

کاری کنـد.

گاندی چه می گوید
نویسنده: نورمن فینکلشتاین

ترجمه: محمد واعظی نژاد
انتشارات: ماهی


