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۷4۳ شهر مشمول پروژه های نیروگاه های»سوالر« می شود افزایش تقاضا برای تعمیرات، بجای خرید 
مزرعـه لوازم خانگی نو مگابیـت   ۲۵۰ و  پـروژه  هـزار   ۱۵

خورشـیدی در دسـت تجهیـز بـرای فعالیت 
معنـا کـه  بدیـن  اسـت؛  سـلوالر  حـوزه  در 
 ۷۴۳ حـدود  و  ایـران  اسـتان های  تمـام 
شـهر بـه جـز گیـان کـه امـکان و ظرفیـت 
سـوالر  حـوزه  در  فنـاوری  بـرای  کمتـری 
دارد، مشـمول طرح هـای پـروژه نیروگاهـی 

می شـود. سـوالر 
بـه گـزارش ایسـنا، کامـران دور اندیـش - 
مدیـر عامـل و مدیـر اسـتراتژیک شـرکت 
سـوالر  نیروگاهـی  پروژه هـای  مدیریـت 
تفاهم نامـه  امضـای  مراسـم  در  امـروز   -
و  فنـی  آمـوزش  سـازمان  بـا  همـکاری 
بـرای  ایـن کـه  بیـان  بـا  حرفـه ای کشـور 
آمادگـی نصـب و راه انـدازی پنـل و نیروگاه 
خورشـیدی به همکاری با سـازمان آموزش 
فنـی و حرفـه ای کشـور نیاز داشـتیم و این 
تفاهم نامـه می توانـد در ایـن راسـتا بسـیار 
بـر  عـاوه  کـرد:  اظهـار  باشـد  کمک رسـان 
قـرارداد  جهـاد کشـاورزی  وزارت  بـا  ایـن 
تولیـد بـرق بـه صـورت خورشـیدی را برای 
۱۲۴ هـزار چـاه آب منعقـد کرده ایـم و بایـد 
پاسـگاه های نیـرو انتظامـی نیـز در دسـتور 
کار ایـن شـرکت قـرار بگیـرد کـه بـه زودی 
قـرارداد ایـن طـرح نیـز منعقـد خواهـد شـد.
بـه کارگیـری  و  وی، گسـترش  بـه گفتـه 
نیروهـای آمـوزش دیـده مختـص شـهر و 
اسـتان خاصـی نیسـت و بـا توجـه بـه نیاز 

هـر پـروژه افراد مشـغول بـه کار می شـوند، 
 ۳۵۰ کرده ایـم،  منتشـر  فراخوانـی کـه  در 
حـوزه  در  آمادگـی کردنـد کـه  اعـام  نفـر 
سـوالر بـا مـا همـکاری داشـته باشـند.وی 
بـا بیـان این کـه در بعـد آمـوزش نیـاز بـه 
۱۶ هـزار نیـرو داریـم کـه حداقـل بتوانیـم 
بگیریـم  بـه کار  نفـر   ۳۰۰۰ ابتـدای کار  در 
نیـاز  پـروژه  هـزار   ۱۵ در  کـرد:  تصریـح 
اسـت  دیـده  آمـوزش  نیـروی  بـه  زیـادی 
امـا فعـاً تعـداد نیروهـا ۳۰۰۰ نفر اسـت که 
قـرار شـده مهـارت آموزی با کمک سـازمان 
فنـی و حرفـه ای انجـام شـود امـا اجـرای 

باشـد. توسـط شـرکت سـوالر  پروژه هـا 
صـورت  نیازمندی هـای  بـه  اشـاره  بـا  او 
گرفتـه در حـوزه نیروگاه هـای سـوالر گفت: 
 ۳۰۰۰ امسـال  نامـه،  تفاهـم  ایـن  بـا عقـد 
بـه  مشـغول  مختلـف  پروژه هـای  در  نفـر 
کار خواهنـد شـد و باقـی نیروهـای تربیـت 
پـروژه پیش بینـی  هـزار  بـرای صـد  شـده 
شـده اسـت و مورد نیاز کشـور در سال های 

آتـی بـه کار گرفتـه می شـود.
حمایت هـای  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
دولتـی و تسـهیات خـود اشـتغالی بـرای 
شـده  گرفتـه  نظـر  در  آموختـگان  مهـارت 
اسـت تـا بتواننـد بـه صـورت مسـتقل و در 
هـر شـهر شـرکت تعاونـی خـود را تشـکیل 
نیروهـای  از  برخـی  از  کـرد:  ابـراز  دهنـد 
متخصـص در ایجـاد اتاق هـای فکـر بـرای 

ظرفیـت  بـا  متناسـب  ایـده  بحـران  حـل 
متنـوع کشـور  طبیعـی  شـرایط  و  اقلیمـی 

شـد. خواهـد  اسـتفاده 
محمدحسـن  نشسـت،  ایـن  در  هم چنیـن 
محبیـان - رئیـس هیـأت مدیـره شـرکت 
انـرژی  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا   - سـوالر 
خورشـیدی سـوالر ابـراز کـرد: اسـتفاده از 
اهمیـت حرکـت حـد  و  پـاک  انرژی هـای 
لـزوم  تجزیه پذیرهـا  سـمت  بـه  بیشـتر 
را  ایـن حـوزه  در  انسـانی  نیـروی  تربیـت 
نشـان می دهـد چراکـه با طراحـی و اجرای 
یـا  و  مگابیتـی  چنـد  سـوالر  نیروگاه هـای 
می تـوان  کوچک تـر،  اشـل های  در  حتـی 
ضمـن رفـع نیازهای یـک مجموعـه موجب 
درآمدزایـی شـد و طبـق برنامـه وزارت نیرو 
مـازاد تولیـد از ایـن نیروگاه هـا خریـداری 

. د شو
معـاون   - حاتـم زاده  علیرضـا  همچنیـن 
آموزشـی سـازمان آموزش فنـی و حرفه ای 
کشـور - بـا بیـان این کـه ظرفیـت دولـت 
در همـکاری و حمایـت در خصـوص اجرای 
حـوزه  در  کارگاهـی  و  عملـی  بخش هـای 
آمـوزش بسـیار اسـت گفـت: ۷۰۰ مرکـز و 
۵۰۰۰ کارگاه فنـی و حرفـه ای در کشـور در 
ایـن راسـتا وجـود دارد و از چیزهـای کـه 
قابـل تحریـم نیسـت، می تـوان بـه مهـارت 
اشـاره کـرد لـذا ایـن مسـئله بسـیار مـورد 

توجـه قـرار دارد.

ســخنگوی انجمــن تولیدکننــدگان 
ــل  ــه دلی ــت: ب ــی گف ــوازم خانگ ل
لــوازم  انــواع  افزایــش قیمــت 
ــرات  ــرای تعمی ــی، تقاضــا ب خانگ
ــو  ــوازم خانگــی ن ــد ل بجــای خری
ــش  ــته افزای ــاه گذش ــد م در چن
یافتــه اســت. »حمیدرضاغزنــوی« 
ــو  ــت وگ ــنبه( در گف ــروز )دوش ام
ایرنــا  اقتصــادی  خبرنــگار  بــا 
افزایــش  بــه  تمایلــی  افــزود: 
ــن  ــا بی ــت ه ــد قیم ــش از ح بی
ــدارد چــرا  ــدگان وجــود ن تولیدکنن
پذیــری  کشــش  از  بــازار  کــه 
ــت و  ــوردار نیس ــی الزم برخ قیمت
در ایــن صــورت بــه ســمت رکــود 

ــت. ــد رف ــش خواه پی
ســخنگوی انجمــن تولیدکننــدگان 
لــوازم خانگــی ادامــه داد: اکنــون 
ــل  ــه دلی ــدی ب ــات تولی کارخانج
گرانــی ارز و افزایــش قیمــت مواد 
اولیــه و قطعــات، محصــوالت خود 
ــروش  ــه ف ــود ب ــل س ــا حداق را ب

مــی رســانند.
وی بــا بیــان اینکــه اکثــر شــرکت 
ــت  ــا قیم ــان را ب ــا محصوالتش ه
هــای اواخــر ســال 9۷ بــه فروش 

مــی رســانند، گفــت: بــا توجــه بــه 
افزایــش حقــوق و دســتمزد در 
ــش  ــال، پی ــن س ــای آغازی روزه
قیمتــی  افزایــش  بینــی کــرد 
ــا رشــد دســتمزدها را  متناســب ب
ــیم. ــاهد باش ــی ش ــوازم خانگ در ل
ــدی  ــای تولی ــت ه ــوی ظرفی غزن
ــا  ــوازم خانگــی را ت کارخانجــات ل
ســه برابــر نیــاز کشــور عنــوان 
ــت در  ــن ظرفی ــت: ای ــرد و گف ک
یخچــال ســالیانه تــا ۱.۵ میلیــون 
 ۱.۲ لباسشــویی  دســتگاه، 
میلیــون دســتگاه، اجــاق گاز یــک 
تلویزیــون  و  دســتگاه  میلیــون 
۲ میلیــون دســتگاه اســت.وی 
درخصــوص شــایعه هایــی مبنــی 
بــر خــروج برندهــای مطــرح کــره 
از  سامســونگ  و  جــی  ال.  ای 
ــن  ــد ای ــت: هرچن ــورمان، گف کش
امــا  شــده،  تکذیــب  موضــوع 
آمارهــای تولیــد ایــن دو شــرکت 
ــه  ــبت ب ــال 9۷ نس ــان س در پای
ســال پیــش از آن بــه یــک پنجــم 

ــت. ــیده اس رس
وی تاکیــد کــرد: در حالــی کــه 
ــی  ــوازم خانگ ــای ل ــایر برنده س

در ایــران بــا ۶۵ تــا ۱۰۰ درصــد 
مــی  تولیــد  ســازی  داخلــی 
ــرای ال.  ــم ب ــن رق ــا ای شــوند، ام
ــب  ــه مرات ــونگ ب ــی و سامس ج

ــت. ــر اس ــن ت پایی
پیشــتر  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
مدیــرکل  هاشــمی«  »عبــاس 
ــی  ــوازم خانگ ــزی و ل ــع فل صنای
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــای  ــه برنده ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
مطــرح تولیدکننــده لــوازم خانگــی 
کــره ای از ایــران نمــی رونــد، گفته 
بــود: اکنــون خطوط تولید شــرکت 
هــای سامســونگ و ال.جــی فعال 
اســت و ایــن دو شــرکت برنامــه 
ای بــرای خــروج از ایــران ندارنــد.
وی از تخصیــص بودجــه ای از 
طــرف وزارت صنعــت بــرای برخــی 
کارخانجــات بویــژه تولیدکننــدگان 
یخچــال هــای ارزان قیمــت بــرای 
تامیــن نیــاز ســیلزدگان بــه ایــن 

ــر داد. کاال خب
ــن  ــم ای ــه رق ــاره ب ــدون اش وی ب
بودجــه، یــادآور شــد: مجمــوع 
ــال در  ــه یخچ ــیلزدگان ب ــاز س نی
ــت. ــتگاه اس ــزار دس ــدود ۱۵ ه ح

مردم، مقصر نیستند
2

3

در  را  انتخابــات مجلــس  اســفندماه ســال جــاری  در 
پیــش رو داریــم امــا متاســفانه بنابــر صحبــت هــای 
ــوج  ــک م ــردم ی ــی م ــن سیاس ــای جناحی ــخصیت ه ش
بــی اعتمــادی را بــه جریــان هــای سیاســی دارنــد و ایــن 
باعــث شــده برخــی بگوینــد مــردم بــه ایــن دو حــزب بــی 
ــر منفــی در رای مــردم مــی  ــن تاثی اعتمــاد هســتند و ای
ــر  ــر دیگ ــن موضــوع را از منظ ــوان ای ــی ت ــا م ــذارد؛ ام گ

هــم دیــد.
ــه  ــی ن ــی و اصــاح طلب ــه اصولگرای ــی ب ــا خیل ــردم م  م
ایــن کــه توجــه نداشــته باشــند امــا آن چــه نظــر مــردم 
رو بــه خــودش جلــب مــی کنــد، نظــام مقــدس جمهــوری 
حیــات  اســتمرار  جهــت  در  و  اســت  ایــران  اســامی 
سیاســی نظــام مــردم حرکــت مــی کننــد.  احــزاب و 
ــه  ــور ب ــرح در کش ــاح مط ــی و دو جن ــای سیاس ــه ه خان
ــا  ــا را ب ــاده و آنه ــا افت ــب ج ــاح طل ــرا و اص ــام اصولگ ن
ــتای  ــزاب در راس ــند. اح ــی شناس ــردم م ــوان م ــن عن ای
یــک رقابــت قانــون منــد بایــد بتواننــد جامعــه هدفشــان 
ــتای  ــان را در راس ــای ش ــردی ه ــای رویک ــه ه و مجموع
حمایــت از نامزدهــای پیشــنهادی خــود پیــش ببرنــد امــا 
ــه  ــه کســانی اســت ک ــام رای ب ــه نظ ــی رای ب هــدف اصل
ــد و  ــد در مجلــس بیاین ــده ی مــردم بای ــوان نماین ــه عن ب

ــد. ــل کنن ــود عم ــی خ ــف نمایندگ ــه وظای ب
ــانی  ــته کس ــم در گذش ــی کنی ــاس م ــا احس ــه م  اگرچ
ــد  ــس رفتن ــه مجل ــد و ب ــاد گرفتن ــردم رای اعتم ــه از م ک
ــر کرســی اداره  ــد و ب ــی کــه روی کار آمدن ــت های ــا دول ی
اصــول کشــور یعنــی ریاســت جمهــوری تکیــه زدنــد 
ــردن  ــی ک ــی عمل ــردم و حت ــای م نتوانســتند خواســته ه
ــت  ــات رضای ــه موجب ــه مرتب ــان را ب ــای خودش ــعار ه ش
ــن  ــه ای ــرد ک ــاش ک ــد ت ــا بای ــد ام ــم بدهن ــردم تعمی م
بــار انتخــاب درســتی باشــد انتخــاب انتخابــی باشــد کــه 
ایــن هــا بتواننــد درصــورت راهیابــی بــه مجلــس وظایــف 

ــد . ــل کنن ــت عم ــان را درس ــی خودش نمایندگ
 احــزاب و گــروه هــا سیاســی جناحیــن اصــاح طلــب و 
اصــول گــرا بــدون ایــن کــه بــه منافــع جناحیــن خودشــان 
ــع  ــور و مناق ــکات کش ــائل و مش ــه مس ــند ب ــی اندیش ب
ــل مشــکات کشــور  ــد در ح ــد بیاندیشــند. بای ــردم بای م
ــا  تدبیــر کننــد تــا در ســال هــای پیــش رو در مواجهــه ب
ــه لحــاظ روحــی و  بحــران هــا، مشــکات و فشــارهایی ب

ــد. ــی و جســمی در حــد انتظــار عمــل کنن روان
ــا  ــع طبیعــی اســت ام ــده در واق ــک پدی مســئله ســیل ی
ــه یــک دفعــه بیایــد و تخریــب کنــد. ایــن  ــه مثــل زلزل ن
ــت  ــس و دول ــرای مجل ــه ب ــانی ک ــی رود کس ــار م انتط
ــای الزم را  ــی ه ــش بین ــد پی ــوند بتوانن ــی ش ــاب م انتخ

ــد. ــام دهن انج
 بعضــی تصورشــان هســت  ایــن جریانــات سیاســی 
ــر  ــدوق رای تاثی ــای صن ــه پ ــردم ب ــدن م ــرد آم در رویک
گذارنــد امــا بــه هــر حــال اینجــا مــردم مقصــر نیســتند؛ 
ــات هســتند.  ــر انتخاب ــا از االن در فک احــزاب سیاســی م
بایــد بــه ایــن فکــر کنیــم کــه چــه انتخاباتــی بایــد برگــزار 
شــود، چگونــه برگــزار شــود، چــه کســانی بایــد بــه مــردم 
معرفــی شــوند و مــردم بایــد چــه شــاخصه هایــی را 
ــس  ــه مجل ــا ب ــد ت ــرد رای بدهن ــه ف ــد و ب ــر بگیرن در نظ
ــردم  ــوای درد م ــد دع ــی آمدن ــا وقت ــن ه ــه ای ــد؛ ک بیای
ــه  ــند، ن ــه باش ــان درد آالم جامع ــند. درم ــته باش را داش
ــه  ــد و ب ــه ناحــق اشــغال کنن آنکــه کرســی نمایندگــی را ب
ــد  ــل بمانن ــردم غاف ــت م ــند و از وضعی فکرخودشــان باش
لــذا همــه ی مــا در ایــن اتفــاق مســیولیت داریــم و 
ــان  ــف خودم ــه وطای ــن ب ــو احس ــه نح ــم ب ــد بتوانی بای
بــه  را  افــرادی  بایــد  انتخابــات  عمــل کنیــم. در دوره 
عنــوان نماینــده معرفــی مــی کنیــم کــه اعتمــاد مــردم را 
براســاس ضــرورت هــای کشــور جلــب کننــد. خــب ایــن 
ــا  ــم ت ــی کنی ــردم معرف ــه م ــد شناســایی و ب ــراد را بای اف
ــا شــعارهای  ــار ســال گذشــته ب ــن چه ــه در ای کســانی ک
ــن  ــر ک ــوش پ ــای چشــم و گ ــده ه ــب  و وع ــردم فری م
ــل  ــردم غاف ــا از م ــد ام ــردم رای گرفتن ــق از م ــه ناح و ب

ــد. ــر رأی نیاورن ــدند دیگ ش
ــا دومیلیــارد یــا ســه میلیــارد تومــان کمــک  کســی کــه ب
ــه  ــت ک ــر آن اس ــد در فک ــی آی ــس م ــه مجل ــر ب اسپانس
از مــردم  از اسپانســرهای خــودش پشــتیبانی کنــد و 
ــاد  ــه اعتم ــرای آن ک ــد ب ــا بای ــذا م ــد فل ــی مان ــل م غاف
ــم و  ــت کنی ــیر حرک ــک مس ــم در ی ــب کنی ــردم را جل م
افــراد شایســته یــا ناشایســت را بــه مــردم معرفــی کنیــم 
و شناســاندن ایــن افــراد بــه مــردم باعــث مــی شــود تــا 
ــردم را  ــاد م ــفافیت اعتم ــن ش ــد و ای ــول نخورن ــردم گ م

ــن ــر آنای ــد./ خب ــی کن ــب م جل
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کاغذ در آتش قیمت ها می سوزد
پس از خارج شدن کاغذ از لیست ارز 4200 تومانی، قیمت آن در 48 ساعت افزایش 22 درصدی داشت

اوایل فروردین ماه امسـال بود که خبر تلف شـدن 
۱۶۰ راس قـوچ و میـش در پـارک ملـی گلسـتان 
رسـانه ای شـد.  دالیـل بسـیاری بـرای ایـن اتفـاق   
 اعام شـد اما هنوز علت قطعی بیان نشـده اسـت.
حیـات  مدیریـت  و  حفاظـت  دفتـر  کل  مدیـر 
وحـش سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت در پـی 
وقـوع تلفـات ۱۶۰ راس قـوچ و میـش اوریـال، که 
الشـه آن هـا طـی پایـش محیط بانـان پـارک ملی 
گلسـتان در روز ۱۰ فروردیـن مشـاهده و گـزارش 
شـده بـود، گفـت: بافاصلـه پـس از اخـذ گـزارش 
تلفـات، دامپزشـکان دفتـر حیات وحـش به پارک 

ملـی گلسـتان اعـزام شـدند.
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مشارکت محیط زیست در 
طرح کنترل فشار خون

رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست در نامه ای به واحدهای 
تابعه خود، خواستار مشارکت 

جدی این سازمان در طرح 
بسیج ملی برای کنترل فشار 

خون باال شد.

افزایش تعرفه  
پزشکی؛ شالقی 

بر پیکر جامعه
برخی پزشکان کشور در 

روزهای اخیر، جریانی به 
راه انداخته اند که هدف از 

آن تاش برای افزایش ۷0 
درصدی تعرفه های پزشکی در 

بخش های مختلف دولتی و 
خصوصی ا ست.
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یادداشت  مهمان
ابوالقاسم رئوفیان

تهران
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  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

مدیر کل دفتر حفاظت و 
مدیریت حیات وحش:احتمال 
وقوع تلفات بر اثر بیماری 
ضعیف است ولی منتفی نیست

بررسی دلیل قطعی 

مرگ قوچ و میش های 

پارک گلستان 
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45 و

ساخت طالیی به نرمی آب در یزد
زیور آالت یزدی در فهرست آثار ملی 

کشورثبت شدند، قدمت ساخت زیورآالت در 
این  شهر تا دو هزار سال قبل برآورد می شود.

رییس فراکسیون امید مجلس:

وحدت در تصمیم گیری، 
رمز موفقیت شوراها است



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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مذاکره با دشمن در شرایط کنونی، تسلیم شدن محض استپیام خبر
سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت: آمریکا و همدستانش 
بدانند که امروز ایران از نظر نظامی و امنیتی به بلوغ باالیی رسیده است.
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افزایش تعرفه  پزشکی؛ شالقی بر پیکر جامعه
ازابتدای سال97 تعرفه های پزشکی در بخش دولتی 10 درصد و 

در بخش خصوصی 1۳ درصد، افزایش یافته است

برخی پزشکان کشور، خواستار افزایش ۷0 درصدی تعرفه های پزشکی هستند

بـا وجـود اینکه بحـران منابع  ومصـارف در 
صندوق هـای بیمـه مثل تامیـن اجتماعی 
یـا صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری یـک 
خطـر بزرگ اسـت، پزشـکان همچنـان بر 
طبـل مطالبه گـری خـود می کوبنـد؛ آنها در 
نظـر نمی گیرنـد کـه مردم نیـز دیگـر توان 
پرداخـت بیـش از ایـن را ندارنـد؛ پـس 
نـه بخـش دولتـی بـه دلیـل مشـکات 
صندوق هـا، تـاب آوری تعرفـه  هـای باالتـر 
را دارد و نـه بخـش خصوصـی می توانـد از 
مردمـی کـه در نـان شـب درمانده انـد، پول 
بیشـتری بابـت درمـان و بهداشـت طلـب 
کند.»افزایش ۷۰ درصدی تعرفه  پزشـکی، 
شـاقی بـر پشـت مـردم اسـت« ایـن را 

»علی اصغـر دالوندی« رئیس کل سـازمان 
نظام پرسـتاری کشور در پاسخ به ادعاهای 
ایـن روزهای پزشـکان مطرح کرده اسـت. 
برخـی پزشـکان کشـور در روزهـای اخیـر، 
جریانـی بـه راه انداخته انـد کـه هـدف از 
درصـدی   ۷۰ افزایـش  بـرای  تـاش  آن 
بخش هـای  در  پزشـکی  تعرفه هـای 
مختلـف دولتـی و خصوصی سـت؛ آنهـم 
درحالـی کـه در ابتـدای سـال، تعرفه هـای 
و  درصـد  دولتـی ۱۰  بخـش  در  پزشـکی 
در بخـش خصوصـی ۱۳ درصـد افزایـش 
پزشـکان  ایـن  وجـود،  ایـن  بـا  یافتـه؛ 
مدعی انـد کـه »ایـن افزایش بـه هیچ وجه 
کافـی نیسـت!«در شـرایطی کـه قاطبـه ی 

مزدبگیـران کشـور متعلـق بـه طبقـه کارگر 
هسـتند که مجبورند  با »حداقل دسـتمزد 
و  بسـوزند  عالـی کار«  شـورای  مصـوب 
پزشـکی  هنگفـت  تعرفه هـای  بسـازند، 
کـه در جریـان »طـرح تحـول سـامت« 
از سـال 9۳ تـا امـروز حـدود ۴۰۰ درصـد 
افزایـش یافتـه، بـرای تعدادی از پزشـکان 
ایرانـی کافـی نیسـت و آنهـا درخواسـِت 
»بازهـم بیشـتر« دارنـد.در اسـفند 9۷ بعد 
در  پرپیچ وخـم  مذاکـره ی  سـاعت ها  از 
راهروهـا و اتاق هـای وزارت کار، حداقل مزد 
کارگـران تنهـا ۳۶.۵ درصـد افزایش یافت؛ 
این درحالیسـت کـه قبـل از آن، در جریان 
سـقوط ارزش ریـال، قـدرت خریـد طبقـه 

کارگـر بیـش از ۷۰ درصـد کاهـش یافتـه 
بـود؛ بـا ایـن وجـود، شـرکای اجتماعـی 
کارگـران بـه افزایش بیـش از ۳۶.۵ درصد 
رضایـت ندادنـد؛ در واقـع بـا ایـن افزایش، 
حداقـل دسـتمزد بـه حـدود نصـف خـط 
فقـر یا سـبد معیشـت حداقلی رسـید؛ در 
ایـن شـرایط که بیـش از ۱۲ میلیون خانوار 
ایرانـی مجبورنـد بـا دسـتمزدهای نصـف 
خط فقر بسـازند، درخواسـت برای افزایش 
سرسـام آور تعرفه هـای پزشـکاِن را چگونـه 
باید تفسـیر کـرد؛ آیا اصوالً چنیـن ادعایی 
از جانـب پزشـکان، بـا قاعـده »عدالـت« 

همخوانـی دارد؟
رابطـه  همیـن  در  دالونـدی  علی اصغـر 
می گویـد: »زمانـی که حداقـل حقوق یک 
کارگر یک میلیون واندی اسـت و نسـبت 
بـه سـال گذشـته اش حـدود ۳۵ درصـد 
توقـع  یافتـه، چطـور می تـوان  افزایـش 
درصـد  پزشـکی ۷۰  تعرفه هـای  داشـت 

افزایـش پیـدا کنـد؟
درحالیکـه دسـتمزد کارگـران را کارفرمایاِن 
بخـش  توانمنـد  و  پیکـر  غـول  بعضـا 
خصوصـی و یا نهادهـای درآمدزای دولتی 
بـه  آسـیبی  آن  افزایـش  و  می پردازنـد 
منابـع ملـی نمی زنـد، خـود دولـت یکـی 
از مخالفـان جدِی واقعی شـدن دسـتمزد 
کارگران و افزایش عادالنه آن اسـت؛ از آن 
سـو، هزینـه تعرفه های هنگفت پزشـکی 
پایـه  بیمه گـر  سـازمان های  و  مـردم  را 
می پردازنـد و افزایـش ایـن تعرفه هـا، از 
یـک طـرف، بـه معـاش طبقه فرودسـت 
آسـیب جـدی می زنـد و از طـرف دیگـر، 
تامیـن  ماننـد  بیمه گـر  سـازمان های 
اجتماعـی را با دشـواری های حـاد منابع- 
عبـارت  بـه  می سـازد؛  مواجـه  مصـارف 
دقیق تـر، افزایـش تعرفه هـای پزشـکی، 
اقتصـاد را در سـطوح مختلـف تخریـب 
می کنـد؛ امـا در کمـال تعجـب می بینیـم 
کـه همواره با افزایش تعرفه های پزشـکی 
بسـیار راحت تـر از افزایش مـزد کارگران و 

موافقـت می شـود! دسـتمزدبگیران، 

بعد از 9۳، تعرفه های پزشکی 
یک درصد هم نباید زیاد می شد 
»حسـین علی نسـائی« عضو شورای عالی 
نظام پرسـتاری کشـور، البیگری های موثر 
پزشـکان و پزشـک سـاالر بـودن سـاختار 
وزارت بهداشـت را در صعـود بـا شـیب تند 
تعرفه های پزشـکی و نادیده گرفته شـدن 
موثـر  پرسـتاری   تعرفه هـای  همزمـان 
تـوان  می دانـد و می گویـد: مردمـی کـه 
ندارنـد،  را  کنونـی  تعرفه هـای  پرداخـت 
درصـدی   ۷۰ افزایـش  می تواننـد  چطـور 
را تحمـل کننـد؛ خواسـته پزشـکان اصـاً 
معقـول نیسـت؛ در مهـر مـاه 9۳ در فـاز 
سـوم طـرح تحـول سـامت، تعرفه هـای 
پزشـکی به اندازه ۲۰ سـال آینـده افزایش 
یافـت؛ یعنـی افزایـش ۳۰۰، ۴۰۰ درصـدی 
تعرفه هـا قاعدتـًا بایـد بـرای ۲۰ سـال بعد 
کفایـت می کـرد؛ بـا ایـن حـال، بازهم هر 
سـال، ۱۰تـا ۱۵ درصـد تعرفه های پزشـکی 
بـاال رفتـه؛ بـه نظـر مـن بعـد از 9۳، یـک 
پزشـکی  تعرفه هـای  نبایـد  هـم  درصـد 
زیـاد می شـد. او ادامـه می دهد: پزشـکان 
گاهـی ویزیت خـود را با ویزیت پزشـکان 
مقایسـه  باقـی کشـورها  در  متخصـص 
می کننـد؛ بازهـم فراموش می کننـد که در 
آن کشـورها نظام ارجاع و پزشـک خانواده 
بـه دقت اجـرا می شـود و بیمـار نمی تواند 
خـودش سـرخود بـه پزشـک متخصـص 
مراجعه کند؛ مـن حیث المجموع، تعدادی 
طرفـه  یـک  همـواره  ایرانـی  پزشـکان  از 
صحبـت می کننـد و فقط یک وجـه ماجرا 
را کـه بـه نفـع خودشـان اسـت می بیننـد؛ 
آنهـا می خواهنـد کـه هـم براسـاس مـدل 
ایرانـی، بیمـاران آزادانـه بـه هـر پزشـکی 
کـه خواسـتند مراجعـه کننـد و هـم مـدل 
اروپایی هـا دسـتمزد پزشـکان باال باشـد و 
بـه دالر پرداخـت شـود!او چنـد برابـر بودن 
خصوصـی  بخـش  پزشـکی  تعرفه هـای 
از  یکـی  را  دولتـی  بخـش  بـه  نسـبت 

ناکارآمدی هـای حـوزه درمـان می دانـد و 
تعرفه هـای  قانـون،  براسـاس  می گویـد: 
بخـش خصوصـی حداکثـر بایـد دو برابـر 
بخـش دولتی باشـد؛ امـا در حـال حاضر 
برابـر   ۴ خصوصـی  بخـش  تعرفه هـای 
بخـش دولتـی اسـت و بـا افزایـش ۱۳ 
درصـدی امسـال – در مقابـل ۱۰ درصـدی 
بخـش دولتـی- این شـکاف عمیق تر هم 
خواهد شـد و بـه دلیل همیـن درآمدزایی 
هنگفت اسـت که پزشـکان سـر و دسـت 
بیمارسـتان های  سـهام  تـا  می شـکنند 

خصوصـی را بخرنـد.
حـال  ایـن سـوال پیـش مـی آیـد کـه آیا 
پزشـکانی کـه درخواسـت افزایـش تعرفه را 
دارنـد بـه درسـتی مالیـات بـر درآمـد خود 
را هـم مـی پردازنـد. هرزمانـی کـه صحبت 
ازفـرار مالیاتـی، درآمـد نجومـی، کارانـه و 
ماننـد اینهـا می شـود، یکـی از مـواردی کـه 
بـه ذهـن مـردم می رسـد، همین پزشـکان 
هسـتند. مدت هاست این قشـر از جامعه، 
حتـی حاضر بـه اسـتفاده از کارت خـوان در 
مطب هـای خـود نیسـتند و جالـب آنکـه 
مقاومـت شـدیدی نیـز در مقابـل اسـتفاده 
از آن می کننـد! طبـق اعـام سـازمان امـور 
مالیاتـی کشـور، تنها در سـال 9۶ پزشـکان 
بایـد حـدود ۷ هـزار میلیارد تومـان مالیات 
پرداخـت می کردنـد؛ امـا بنا بر همیـن آمار، 
پزشـکان  شـامل  پزشـکان کـه  مجموعـه 
 ۱۵۰ حـدود  می شـود،  پزشـکان  دنـدان  و 

میلیـارد تومـان پرداخـت کرده انـد.
بنـا بر اخبار رسـیده، گویا هر سـاله سـازمان 
امـور مالیاتـی بـر خـاف قانـون با سـازمان 
امضـا  نامـه ای  تفاهـم  پزشـکی  نظـام 
پزشـکان  از  آن  اسـاس  بـر  می کننـد کـه 
مالیـات دریافـت می شـود. ایـن در حالـی 
اسـت کـه درآمـد پزشـکان بـه هیـچ عنوان 
شـفاف نیسـت و اغلب نقدی حـق الزحمه 
دریافـت می کننـد و بـه هیـچ قیمـت هـم 
حاضر به اسـتفاده از دسـتگاه کارت خوان در 

مطب هـای خـود نیسـتند. 

یــک عضــو هیــات رییســه کمیســیون 
صنایــع ومعــادن مجلس شــورای اســامی 
معتقداســت،تفکیک وزارت صنعت،معــدن 
وتجــارت و احیــای وزارت بازرگانــی هزینــه 
دو هزارمیلیــارد تومانــی بــرای دولــت و 
داشــت.حجت  خواهــد  درپــی  کشــور 
ــان  ــا بی االســام ســیدجواد حســینی کیا ب
اینکــه موضــوع تفکیــک وزارت صمــت 
دو بــار در گذشــته از ســوی دولــت بــه 
مجلــس آورده شــد و مــورد موافقــت قــرار 
نگرفت،افزود:هــم اکنــون ایــن موضــوع 

نماینــدگان  از  برخــی  ســوی  از  دوبــاره 
بــه صــورت طــرح در مجلــس مطــرح 
ــرح  ــه ط ــان اینک ــا بی ــت.وی ب ــده اس ش
ــدن وتجــارت  ــک وزارت صنعــت، مع تفکی
ــه رأی آورده  ــی مربوط ــیون اصل در کمیس
و هــم اکنــون ایــن طــرح تفکیــک در 
ــی  ــن علن ــدن در صح ــرح ش ــار مط انتظ
مجلــس اســت، پیــش بینــی کــرد، ایــن 
طــرح مــورد موافقــت اکثریــت نماینــدگان 
قــرار نگیــرد و در صحــن مجلــس رد شــود.
حســینی کیا بااشــاره بــه پیامدهــای اجرای 

ــادآور شــد:مهمترین پیامــد  ایــن طــرح، ی
آن بــار مالی۲هــزار میلیــارد تومانــی اســت 
کــه بــه بخش هــای مختلــف تحمیــل 
می شــود.وی خاطرنشــان کــرد:از آنجــا کــه 
ممکــن اســت شــورای نگهبــان بــه محــل 
تأمیــن ایــن بــار مالــی ایــراد بگیــرد، 
ــه  ــد ک ــاِن موضــوع پیشــنهاد داده ان طراح
ایــن پــول از محــل صرفه جویــی در ســایر 
هزینه هــا تأمیــن شــود کــه معتقــدم ایــن 
امــر عملــی نخواهــد شــد.به گفتــه نماینــده 
ســنقر و کلیایــی در مجلــس شــورای 
اســامی، از ســوی دیگــر بــا تفکیــک 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت،اســتان ها 
کــردن  جــدا  درگیــر  یکســال  تــا 
ــود  ــد ب ــا و …خواهن ــاختمان ها، نیروه س

تفکیک وزارت صمت، 
۲هزارمیلیاردتومان بار مالی دارد

تحریم های نفتی مبدایی برای 
تحول در اقتصاد کشور باشد

ــد  ــدم تمدی ــامی ع ــورای اس ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــک عض ی
معافیت هــای نفتــی ایــران را فرصتــی بــرای ایجــاد تحــول در اقتصــاد کشــور و 
حرکــت بــه ســمت اقتصــاد بــدون نفــت دانســت.الیاس حضرتــی بــا اشــاره بــه 
تحریــم نفتــی اخیــر آمریــکا علیــه ایــران اظهــار کرد:مــا بایــد بــه صــورت ویــژه از 
آقــای ترامــپ تشــکر کنیــم زیــرا یــک کار خیرمانــدگار و اساســی بــرای جمهــوری 
ــران، دلســوزان و  ــد. ســالهای ســال صاحــب نظ ــران انجــام می ده اســامی ای
کارشناســان متعهــد و عاقمنــد بــه کشــور می گفتنــد کــه مــا بایــد از اتــکای بــه 
نفــت دســت برداریــم و بــه ســمت اقتصــاد بــدون نفــت برویــم امــا متأســفانه 
ــه  ــده و درنتیج ــتر ش ــال بیش ــه س ــال ب ــی س ــای نفت ــه درآمده ــتگی ب وابس
ملتــی بــدون پشــتکار و بــی خاقیــت ودولتــی بســیار تنبــل و بی برنامــه 
ــر  ــگان ب ــی از نفــت رای ــم پول ــا عــادت کردی ــه اســت.وی افزود:م ــرورش یافت پ
ــن  ــم و ای ــاال بردی ــت مصــرف آن را ب ــن جه ــه همی ــزد و ب ــا بری ــفره م ــر س س
باعــث شــده اســراف و مصــرف گرایــی در بدنــه کشــور زیــاد شــود و هزینه هــای 
دولــت بــه لحــاظ پرســنل و نهادهــای مــوازی افزایــش یابــد. حضرتــی در ادامــه 
ــد و  ــا می کن ــرای م ــی ب ــک کار اساس ــت ی ــن باب ــپ از ای ــان کرد:ترام خاطرنش
ــه ســمت اقتصــاد  ــم و ب ــداد کنی ــک فرصــت تاریخــی قلم ــن را ی ــد ای ــا بای م
ــر  ــا و تغیی ــرل هزینه ه ــه کنت ــد نســبت ب ــه بع ــم و در مرحل ــت بروی ــدون نف ب
ــم. ــدام کنی ــن اق ــا پایی ــی از رأس ت ــردی و جمع ــی ف ــوی مصــرف در زندگ الگ
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وحدت در تصمیم گیری، رمز موفقیت شوراهاست

کاغذ در آتش قیمت ها می سوزد
پس از خارج شدن کاغذ از لیست ارز 4200 تومانی، قیمت آن در 48 ساعت افزایش 22 درصدی داشت

 از بنگاه های کوچک و متوسط حمایت شود

نپیوستن به FATF چگونه حلقه تحریم ها را تنگ تر می کند

امیـــد  فراکســـیون  رییـــس 
مجلـــس گفـــت: انســـجام و 
تصمیم گیـــری  در  وحـــدت 
ـــت.  ـــوراها اس ـــت ش ـــز موفقی رم
همبســـتگی  و  انســـجام  ایـــن  کنیـــم  راقبـــت 
ســـهم خواهی های  برخـــی  بخاطـــر  خدای ناکـــرده 
ــارف  ــا عـ ــن نرود.محمدرضـ ــی از بیـ ــی و گروهـ حزبـ
روز  مناســـبت  بـــه  اینســـتاگرامی  یادداشـــتی  در 
ــی  ــت روز ملـ ــت:»نهم اردیبهشـ ــوراها نوشـ ــی شـ ملـ
شـــوراها نامگـــذاری شـــده اســـت. بـــا گرامیداشـــت 
ــی  ــود طالقانـ ــید محمـ ــت هللا سـ ــره آیـ ــاد و خاطـ یـ
ـــی  ـــل مترق ـــدن اص ـــرای گنجان ـــی ب ـــاش فراوان ـــه ت ک
شـــوراها در قانـــون اساســـی جمهـــوری اســـامی 

ــوراهای  ــه شـ ــم کـ ــد کنـ ــد تاکیـ ــد، بایـ ــام دادنـ انجـ
ــام  ــد نظـ ــازوان قدرتمنـ ــتا بـ ــهر و روسـ ــامی شـ اسـ
امـــام  نـــگاه  اگـــر  در سراســـر کشـــور هســـتند. 
خمینـــی )ره( از شـــروع نهضـــت اســـامی را مـــرور 
ــهود اســـت.  ــردم در آن مشـ ــم، نقـــش واالی مـ کنیـ
حضـــور، مشـــارکت و آرای مـــردم در انتخابـــات بـــه 
معنـــای اهمیـــت مشـــورت در انجـــام امـــور اســـت؛ 
چـــرا کـــه هـــر فـــردی بـــه رأی و نظـــرات دیگـــران 
اعتنـــا نکنـــد، در مســـیر شکســـت قـــرار خواهـــد 
ـــه در  ـــت ک ـــن اس ـــار ای ـــی انتظ ـــع فعل ـــت.در مقط گرف
راســـتای جهت گیـــری ملـــی نظـــام، تمرکززدایـــی 
ــور  ــذاری امـ ــت و واگـ ــری دولـ ــش تصدی گـ و کاهـ
بـــه شـــوراها مـــورد توجـــه جـــدی قـــرار گیـــرد.

افزایـــش بیـــش از ۴۰۰ درصـــدی قیمـــت 
کاغـــذ علیرغـــم تخصیـــص ارز دولتـــی 
از ســـال گذشـــته بـــه ایـــن کاالی مهـــم، 
ـــر  ـــه خط ـــر را ب ـــت نش ـــات صنع ـــه حی ادام
ـــور  ـــس جمه ـــوی ریی ـــه ای از س ـــته نام ـــای گذش ـــت. روزه ـــه اس انداخت
منتشـــر شـــد کـــه طـــی آن نـــام کاغـــذ از لیســـت دریافـــت کننـــدگان 
ارز حمایتـــی خـــارج شـــده بـــود. همیـــن خبـــر کفایـــت می کـــرد تـــا 

ظـــرف ۴8 ســـاعت شـــاهد جهشـــی تـــازه در قیمـــت کاغـــذ باشـــیم.
رئیـــس اتحادیـــه صنـــف فروشـــندگان کاغـــذ و مقـــوا بـــا اشـــاره بـــه 
ـــر  ـــت ه ـــت: قیم ـــته گف ـــاعت گذش ـــی ۴8 س ـــذ ط ـــت کاغ ـــش قیم افزای
ـــان در  ـــزار توم ـــاعت از ۴۵۰ ه ـــی ۴8 س ـــرم ۱۰۰*۷۰ ط ـــذ ۷۰ گ ـــد کاغ بن
ـــت(به ۵۵۰  ـــته اس ـــال گذش ـــر س ـــود4 براب ـــم خ ـــن رق ـــه ای ـــازار آزاد )ک ب

ـــید. ـــازار رس ـــان در ب ـــزار توم ه
آیـــت هللا خامنـــه ای نیـــز روز گذشـــته در بازدیـــد از نمایشـــگاه کتـــاب 
تهـــران بـــا اشـــاره بـــه وزیـــر ارشـــاد گفـــت: »دنیـــای کتـــاب، دنیـــای 

ـــر  ـــای صالحـــی )وزی ـــه آق ـــه ای اســـت ک ـــن نکت ـــده ای اســـت و ای پیچی
ارشـــاد(باید توجـــه کنـــد، بایـــد مســـاله ی کاغـــذ را حـــل کـــرد؛ ایـــن 
ــن  ــینند و ایـ ــت بنشـ ــر صنعـ ــگ و وزیـ ــر فرهنـ ــود. وزیـ ــور نمی شـ طـ

مســـاله را حـــل کننـــد.«
ــر  ــت نشـ ــت صنعـ ــته وضعیـ ــال گذشـ ــت از سـ ــی قیمـ ــد افزایشـ رونـ
ــد  ــر چنـ ــرده اســـت. هـ ــه رو کـ ــا مشـــکل روبـ ــاد مختلـــف بـ را در ابعـ
ــه  ــفاف تری بـ ــکل شـ ــص ارز، شـ ــوه تخصیـ ــال، نحـ ــه دوم سـ در نیمـ
ـــال  ـــدای س ـــه ابت ـــا ک ـــد، آنه ـــخص نش ـــت مش ـــا در نهای ـــت ام ـــود گرف خ
ــزی  ــذ ارز از بانـــک مرکـ ــرای واردات کاغـ ــورو بـ ــون یـ ــد میلیـ 9۷ چنـ
ـــدف  ـــازار ه ـــدام ب ـــت و در ک ـــه قیم ـــه چ ـــود را ب ـــای خ ـــد، کااله گرفته آن

نـــد. فروخته ا
رســـانه های  از  بســـیاری  تعطیلـــی  و  روزنامه هـــا  تیـــراژ  کاهـــش 
مکتـــوب یکـــی از نتایـــج افزایـــش قیمـــت کاغـــذ بـــوده  اســـت. 
مســـیری کـــه گویـــا چـــاره ای از ســـوی وزارت صمـــت بـــرای آن 

نمی شـــود. اندیشـــیده 

کمیســـیون  عضـــو  یـــک 
شـــورای  مجلـــس  اقتصـــادی 
اســـامی بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم 
ــی و  ــت های پولـ ــاذ سیاسـ اتخـ
مالـــی بـــرای حمایـــت از واحدهـــای تولیـــدی گفت:بـــا 
ـــای کوچـــک  ـــد از بنگاه ه ـــق تولی ـــه موضـــوع رون ـــام ب اهتم
و متوســـط حمایـــت کنیم.ســـیده فاطمـــه حســـینی بـــا 
تاکیـــد بـــر لـــزوم اهتمـــام بـــه موضـــوع رونـــق تولیـــد 
درشـــرایط عـــدم تمدیـــد معافیت هـــای نفتـــی از ســـوی 
آمریـــکا بیـــان کرد:بـــا توجـــه بـــه تحریم هایـــی کـــه در 
ســـال جـــاری متوجـــه اقتصـــاد ایـــران اســـت در کنـــار 
ـــن  ـــی از مهم تری ـــرایط یک ـــن ش ـــورم،در ای ـــاالی ت ـــرخ ب ن
اقدامـــات می توانـــد رویکـــرد نـــگاه بـــه رونـــق تولیـــد 

متوســـط  و  کوچـــک  بنگاه هـــای  از  حمایـــت  بـــا 
آســـیب پذیـــر باشـــد.وی افزود:بـــا توجـــه بـــه شـــرایط 
اقتصـــادی رکـــودی و تـــورم بـــاال کـــه طبـــق آمارهـــای 
ـــرای ســـال جـــاری  ـــار کشـــور ب ـــز آم ـــزی و مرک ـــک مرک بان
ـــر  ـــی ب ـــه تصمیمات ـــت ک ـــروری اس ـــود دارد ض ـــران وج ای
ـــوزه  ـــی در ح ـــاذ و اقدامات ـــرات کارشناســـی اتخ ـــای نظ مبن
سیاســـت های پولـــی و مالـــی توســـط دولـــت و بانـــک 
مرکـــزی انجـــام شـــود کـــه در شـــرایط ناشـــی از تـــورم 
ـــور  ـــدی کش ـــای تولی ـــرای بنگاه ه ـــی ب ـــر حمایت ـــک چت ی
ــیب  ــن آسـ ــش از ایـ ــور بیـ ــتغال کشـ ــا اشـ ــند تـ باشـ
نبینـــد. حســـینی تاکیـــد کرد:بـــرای رفـــع چالش هـــای 
ـــی  ـــم نقدینگ ـــودن حج ـــاال ب ـــورم و ب ـــد ت ـــادی مانن اقتص
ـــود. ـــتفاده ش ـــان اس ـــرات کارشناس ـــد از نظ ـــور، بای در کش

مشـــاور و دســـتیار وزیرامورخارجـــه در 
ــا  ــال تحریم هـ ــی اعمـ ــوص چگونگـ خصـ
ــتن  ــر از پیوسـ ــتر FATF گفت:اگـ در بسـ
ـــکا  ـــرای آمری ـــاز بزنیم،ب ـــر ب ـــه FATF س ب
بـــود کـــه  خواهـــد  راحت تـــر  بســـیار 
حلقـــه تحریم هـــای مالـــی را علیـــه جمهوری اســـامی ایـــران تنگ تـــر 
کند.حســـین قریبـــی گفـــت: کار بـــا FATF از ابتـــدای دولـــت نهـــم آغـــاز 
و در ایـــن چارچـــوب ســـال 8۶ قانـــون مبـــارزه بـــا پولشـــویی در مجلـــس 
تصویـــب شـــد و نهـــادی تحـــت عنـــوان مرکـــز اطاعـــات مالـــی در وزارت 
ـــخیص  ـــم تش ـــت یازده ـــت را دول ـــن اولوی ـــذا ای ـــت. ل ـــکل گرف ـــاد ش اقتص
نـــداد، بلکـــه در دولـــت نهـــم آغـــاز شـــد و کار ادامـــه پیـــدا کـــرد امـــا در 
ــتر  ــا بیشـ ــی پیگیری هـ ــر و در مقطعـ ــا کمتـ ــدری پیگیری هـ ــی قـ مقطعـ
ـــاد  ـــتری ایج ـــار بیش ـــت فش ـــورای امنی ـــای ش ـــه تحریم ه ـــی ک ـــد. در زمان ش
ـــان  ـــود را نش ـــر خ ـــا FATF کمت ـــه ب ـــی از رابط ـــات ناش ـــًا تبع ـــرد، طبع می ک
ــی  ــتگاه های نظارتـ ــت و دسـ ــع دولـ ــان موقـ ــزود: در همـ ــی داد.وی افـ مـ

ـــه از  ـــط ک ـــی و ذیرب ـــتگاه های دولت ـــام دس ـــه تم ـــد ب ـــتورالعمل داده بودن دس
ـــی  ـــران اجرای ـــه اســـتانداردهای FATF در ای ـــرای اینک ـــود ب ـــت خ ـــه ظرفی هم
ـــا  ـــن ج ـــد. همی ـــتفاده کنن ـــود، اس ـــادی ش ـــاد ع ـــن نه ـــا ای ـــا ب ـــرایط م و ش
ـــی در  ـــاد حاکمیت ـــک نه ـــوان ی ـــه عن ـــه ب ـــور خارج ـــم وزارت ام ـــد اشـــاره کن بای
کنـــار تمـــام دســـتگاه هایی قـــرار می گیـــرد کـــه می خواهنـــد کار خارجـــی 
و بین المللـــی انجـــام دهنـــد امـــا خـــود ایـــن مســـاله بیشـــتر بـــا وزارت 
اقتصـــاد و نظـــام بانکـــی اســـت. نکتـــه دیگـــر این کـــه مهرمـــاه ۱۳9۲ تـــا 
امـــروز تقریبـــًا ۳۷ کشـــور وضعیـــت خودشـــان را بـــا نهـــاد FATF عـــادی 
ـــه،  ـــت، ترکی ـــد کوی ـــعه مانن ـــال توس ـــورهای در ح ـــم کش ـــًا ه ـــد و عمدت کردن
ـــر  ـــتیار وزی ـــراق هستند.دس ـــه و ع ـــام، نیجری ـــا، ویتن ـــا، تانزانی ـــن، کوب آرژانتی
ـــه  ـــادی از کشـــورها ب ـــداد زی ـــه تع ـــر اینک ـــه دیگ ـــه داد: نکت ـــور خارجـــه ادام ام
ـــتند،  ـــکا هس ـــای آمری ـــت تحریم ه ـــتقیم تح ـــا غیرمس ـــتقیم ی ـــورت مس ص
از برجســـته ترین کشـــورهای تحریـــم شـــده همســـایه مـــا روســـیه اســـت، 
ـــم  ـــه تحری ـــب اینک ـــر. جال ـــورهای دیگ ـــوریه و کش ـــا و س ـــا، ونزوئ ـــد کوب بع

مانـــع کار بـــا FATF نبـــوده اســـت. 

صنا
:ای

س
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بهـا االعرجی،معـاون نخسـت وزیر پیشـین عـراق در واکنش 
دربغـداددر  واشـنگتن  سـفارت  اسـاس  بـی  ادعـای  بـه 
رابطـه بادارایی هـای مقامـات عالـی رتبـه کشـورمان اعـام 
کـرد ادعاهـای اخیرسـفارت آمریـکا دربغدادوخصوصًااخبـار 
آنهـا  رسـمی  درصفحـه  رابطـه کـه  ایـن  در  آنهـا  دروغیـن 
بالـون  شـد"  منتشـر  اجتماعـی  شـبکه های  از  یکـی  در 
نیروهـای  بفهمنـد کـدام  راه  ایـن  از  تـا  اسـت  آزمایـش" 
ایـن  افزود:مـا  می ایسـتند.وی  ایـران  کنـار  در  سیاسـی 
اظهـارات را محکـوم می کنیـم و بـه همـه خصوصـًا دولـت 
عـراق اعـام  میکنیـم  براسـاس قانون مأموریت سـفارتهای 
در  کـه  اسـت  بـه کشـوری  دنیامروبـط  تمـام کشـورهای 
شـوند. خـارج  آن  مرزهـای  از  نبایـد  و  دارنـد  حضـور  آن 

یـک عضـو فراکسـیون مسـتقلین مجلـس شـورای اسـامی 
گفـت کـه بـا دعـوت از نماینـدگان فعلـی و ادوار مجلـس 
بـه گفتـه وی هـم  تاسـیس حزبـی اسـت کـه  دنبـال  بـه 
اصـاح طلبـان و هـم اصولگرایـان را در خـود جـای می دهد.
شـهباز حسـن پوراظهـار کـرد:ب ا توجـه بـه نارضایتی هایـی 
سیاسـی  تنـدروی  چهره هـای  برخـی  از  مـردم  امـروز  کـه 
۴۰سـاله  تجربـه  براسـاس  و  دارنـد  موجـود  طیف هـای  در 
کاری خـود تصمیـم گرفتـم بـا مشـورت بـا جمعـی از بزرگان 
حزبـی را بـا عنـوان »مسـتقلین عمل گـرا« تأسـیس کنـم. 

ادعای سفارت آمریکا در 
بغداد»بالون آزمایش«

درخواست تاسیس حزب 
»مستقلین عمل گرا« 

دبیرشـورای اطاع رسـانی دولـت بـا اشـاره بـه قتـل طلبـه 
همدانـی تاکیـد کرد که همـه یکپارچه و بدون لکنـت در برابر 
 خشـونت و  عصیـان بایسـتیم.متن توییـت علیرضـا معـزی 
بـه شـرح زیراست:»شـهادت  طلبـه همدانـی،در کنـار انـدوه 
بسـیارش،فرصت مغتنمـی اسـت بـرای همه ما کـه یکپارچه 
و بـدون لکنـت دربرابـر  خشـونت و عصیـان بایسـتیم وبرای 
حفـظ ثبـات و آرامش مبـارزه کنیم و ازدسـتاوردهای جامعه 
ایرانـی پاسـداری کنیم.تنـزل ایـن فرصـت به گروکشـی های 
سیاسـی،چیزی جـز همدسـتی بـا خشـونت نخواهـد بـود«.

معـاون  کـه  کـرد  اعـام  شـمالی  کـره  رسـمی  خبرگـزرای 
هیئتـی  همـراه  بـه  کشـور  ایـن  خارجـه  امـور  وزیـر 
شـده اند. ایـران  جملـه  از  کشـور  چنـد  عـازم  پایـه  بلنـد 
اسـت  داده  گـزارش  شـمالی  کـره  رسـمی  خبرگـزاری 
خارجـه  امـور  وزیـر  گوک،معـاون  میونـگ  پـک  کـه 
پیونـگ  پایـه  بلنـد  هیئتـی  همـراه  بـه  شـمالی  کـره 
از  کـه  سـوریه  و  ایـران  بـه  سـفر  منظـور  بـه  را  یانـگ 
اسـت. هسـتند،ترک کـرده  تعهـد  عـدم  جنبـش  اعضـای 
اسـت  قـرار  هیئـت  ایـن  کـه  کـرده  اعـام  پیونگ یانـگ 
کنـد. سـفر  نیـز  مغولسـتان  و  آذربایجـان  جمهـوری  بـه 

یکپارچه در برابر خشونت 
و عصیان بایستیم

یک هیئت سیاسی 
کره شمالی عازم ایران شد
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریفرهنگ

97 درصد شکایت های مسافران نوروزی، رسیدگی شدبررسی پیوندهای فکری ایران و آسیای مرکزی 
ــی،  ــی ایرانشناسـ ــره جهانـ ــه چهـ رودی متـ
ـــای  ـــارس از پیونده ـــا روز خلیج ف ـــان ب همزم
فکـــری و فرهنگـــی ایـــران بـــا اســـیای 
ـــاز می¬ گوید.پرفســـور »رودی  ـــزی و قفق مرک
ــران  ــات ایـ ــتاد جهانـــی مطالعـ ــه« اسـ متـ
در دانشـــگاه »دالِور« آمریـــکا کـــه بـــرای شـــرکت در همایـــش پیوندهـــای 
ـــفر  ـــران س ـــه ای ـــاز ب ـــزی و قفق ـــیای مرک ـــا آس ـــران ب ـــی ای ـــری و فرهنگ فک
ـــه  ـــش ب ـــن همای ـــه ای ـــت در افتتاحی ـــنبه ۱۱ اردیبهش ـــت، چهارش ـــرده اس ک
ـــش  ـــزی می پردازد.همای ـــیای مرک ـــران و آس ـــری ای ـــای فک ـــی پیونده بررس
پیوندهـــای فکـــری و فرهنگـــی ایـــران بـــا آســـیای مرکـــزی و قفقـــاز بـــا 
مشـــارکت دانشـــکده ادبیـــات و علـــوم انســـانی دانشـــگاه تهـــران، پژوهشـــکده 
ـــات اوراســـیای  ـــز مطالع ـــخ اســـام، انســـتیتو ایرانشناســـی اتریـــش، مرک تاری
مرکـــزی دانشـــگاه تهـــران، دانشـــگاه عامـــه طباطبایـــی، دانشـــگاه ایلیـــا 
ــنبه ۱۱  ــارج چهارشـ ــل و خـ ــگاه های داخـ ــدادی از دانشـ ــتان و تعـ گرجسـ
و پنجشـــنبه ۱۲ اردیبهشـــت ۱۳98 بـــا ۴۱ ســـخنران کـــه ۱۷ نفـــر آن هـــا از 
ـــپانیا،  ـــه، اس ـــان، ترکی ـــتان، آذربایج ـــلواکی، ازبکس ـــوئیس، اس ـــش، س اتری

ـــر  ـــتادان برت ـــخنران از اس ـــتند و ۲۴ س ـــکا هس ـــتان و آمری ـــیه، گرجس روس
ــود. ــزار می شـ ــی برگـ ــگاه های داخلـ دانشـ

در ایـــن همایـــش »رودی متـــه« - اســـتاد دانشـــگاه دالِور امریـــکا -، »گریگـــول 
ـــه-  ـــتینه نول ـــا« و »کریس ـــو روت ـــی -، »جورجی ـــناس گرج ـــرادزه« - ایرانش ب
ـــانیکیدزه«  ـــورج س ـــتان، »ج ـــوا« از ازبکس ـــگار آالئ ـــش، »ن ـــی« از اتری کریم
ــه  ــت گل« و »الهـ ــور صفـ ــوب«، »منصـ ــن کـ ــه زریـ ــتان، »روزبـ از گرجسـ
کوالیـــی« از دانشـــگاه تهـــران، »عبـــاس قدیمـــی قیـــداری« از دانشـــگاه 
تبریـــز و تعـــدادی دیگـــر از اســـتادان سرشـــناس داخلـــی و خارجـــی دربـــاره ی 

ـــد. ـــات می کنن ـــش صحب ـــن همای ـــا ای ـــط ب ـــات مرتب موضوع
ـــرار اســـت از تاش هـــای ۵۰ ســـاله پرفســـور  ـــز ق ـــن ســـمینار نی در حاشـــیه ای
ـــا  ـــی ب ـــام شناس ـــی و اس ـــات ایرانشناس ـــعه مطالع ـــرادزه در توس ـــول ب گریگ

ـــر شـــود. ـــاب تقدی ـــه کت مشـــارکت خان
ـــی آزاد  ـــم علم ـــداد مه ـــن روی ـــگاه در ای ـــارج از دانش ـــدان خ ـــرکت عاقمن ش
ــام  ــت ثبت نـ ــنبه ۱۱ اردیبهشـ ــح چهارشـ ــت صبـ ــاعت هشـ ــت و از سـ اسـ
متقاضیـــان و ارائـــه گواهـــی )در دانشـــکده ادبیـــات و علـــوم انســـانی دانشـــگاه 

تهـــران( شـــروع بـــه کار می کنـــد.

میـــراث  ســـازمان  گردشـــگری  معـــاون 
فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری 
ـــن  ـــت اماک ـــر فعالی ـــارت ب ـــه نظ ـــاره ب ـــا اش ب
اقامتـــی و آژانـــس هـــای مســـافرتی در 
ـــد  ـــه 97 درص ـــیدگی ب ـــوروز 98 از رس ـــام ن ای
ـــت  ـــدای اردیبهش ـــا ابت ـــز ت ـــن مراک ـــوروزی از ای ـــافران ن ـــای مس ـــکایت ه ش
ـــات  ـــی خدم ـــی و متول ـــل اجرای ـــل از عوام ـــم تجلی ـــر داد.مراس ـــال خب امس
ـــتاندار  ـــی اس ـــنی بندپ ـــیروان محس ـــور انوش ـــا حض ـــران ب ـــتان ته ـــفر اس س
تهـــران، ولـــی تیمـــوری معـــاون گردشـــگری ســـازمان میـــراث فرهنگـــی، 
ـــی  ـــوزه مل ـــر مســـئوالن در م ـــی از دیگ ـــع دســـتی و گردشـــگری و جمع صنای
ایـــران باســـتان برگـــزار شـــد.ولی تیمـــوری در ایـــن مراســـم بـــا بیـــان 
اینکـــه در نـــوروز 98 شـــاهد اقدامـــات مطلوبـــی در ســـاماندهی و جـــذب 
مســـافران و گردشـــگران در ســـطح اســـتان تهـــران بودیـــم افـــزود: یکـــی 
از دغدغـــه مســـئوالن بـــا شـــروع طـــرح خدمـــات ســـفر خالـــی شـــدن 
ـــام  ـــگر در ای ـــود گردش ـــای الزم کمب ـــزی ه ـــه ری ـــا برنام ـــه ب ـــود ک ـــت ب پایتخ
ـــی  ـــگری فرابخش ـــت گردش ـــه صنع ـــان اینک ـــا بی ـــتیم.وی ب ـــات نداش تعطی

اســـت خاطرنشـــان کـــرد: در ایـــن حـــوزه 27 نهـــاد و ســـازمان دولتـــی 
ـــایر بخـــش  ـــرای س ـــه ب ـــور محرک ـــت موت ـــن صنع کشـــور مشـــارکت دارد و ای
ـــیل را  ـــن پتانس ـــگری ای ـــت: گردش ـــد.تیموری گف ـــد ش ـــوب خواه ـــا محس ه
دارد تـــا رکـــود دیگـــر حـــوزه هـــا را برطـــرف و بـــا اقدامـــات کارشناســـی 
شـــده بـــه اقتصـــاد کمـــک کنـــد.وی بـــا بیـــان اینکـــه گردشـــگری 
یـــک صنعـــت ترســـو محســـوب مـــی شـــود افـــزود: بیشـــترین حجـــم 
ـــکیل  ـــال تش ـــش از 50س ـــنین بی ـــورمان را س ـــه کش ـــی ب ـــگران خارج گردش
ـــش  ـــا و چال ـــاخص ه ـــه ش ـــوزه ب ـــن ح ـــد در ای ـــی طلب ـــه م ـــد ک ـــی دهن م

ـــرد. ـــه ک ـــر توج ـــش ت ـــا بی ه
ــتی  ــع دسـ ــدات صنایـ ــم گفت:تولیـ ــن مراسـ ــز در ایـ ــران نیـ ــتاندار تهـ اسـ
ـــن  ـــادرات ای ـــه ص ـــود ک ـــی ش ـــوب م ـــادی محس ـــق اقتص ـــع رون ـــی از مناب یک
ـــرای کشـــور داشـــته اســـت. ـــارد دالر در ســـال گذشـــته ارزآوری ب بخـــش 9میلی
انوشـــیروان محســـنی بندپـــی بـــه طـــرح خدمـــات ســـفر نـــوروزی اســـتان 
تهـــران اشـــاره کـــرد و گفـــت: امســـال شـــاهد همـــکاری و تـــاش هایـــی 
ـــات ارزشـــمندی را  ـــه توانســـتند خدم ـــم ک ـــن بخـــش بودی ـــر در ای ـــان ام متولی

ـــد. ـــه دهن ـــافران ارائ ـــه مس ب

 پیام
 میراث

شناسایی محوطه ی همطراز با جیرفت در خلیج فارس
مدیر پایگاه میراث فرهنگی خلیج فارس و دریای مکران از شناسایی ۶۲ محوطه جدید باستانی و تاریخی در اولین فصل بررسی 

باستان شناختی در بخش دشتیاری شهرستان چابهار خبر داد

نتایـج یـک پژوهـش نشـان می دهـد فرهنـگ پذیرایـی 
خـاص محلـی و عوامل انگیزشـی بـه ترتیب بیشـترین اثر 
را در مصـرف غذاهـای محلی توسـط گردشـگران در اسـتان 
گیـان دارند.غـذا همـواره از نیازهـای اولیـه انسـانی بـوده 
کـه بـا گـذر زمان چهـره ای فرهنگـی یافتـه اسـت.از این رو 
تمایـل بـه سـفر و تجربـه طعـم منحصـر بـه فـرد و واقعـی 
غذاهـای بومـی تبدیـل بـه یکـی از مهم تریـن موضوعـات 

صنعت گردشـگری شـده اسـت.
 از آن جـا کـه گردشـگری همـواره معلـول حـس تجربه گر و 
کنجکاو انسـان بـوده، گردشـگری غذا نیز در گسـترده ترین 
تعریـف تجربه هایـی منحصـر بـه فـرد و بـه یادماندنـی را 
بـرای مخاطبـان خـود بـه ارمغان آورده اسـت.در پژوهشـی 
کـه طیبـه نیک رفتـار، الهـه کریمـی زاده و الهـه حسـینی از 
داده انـد،  انجـام  تهـران  دانشـگاه  آفرینـی  کار  دانشـکده 
آمـده اسـت:»در گیـان طبیعـت بـه وفـور همـه چیـز را در 
اختیـار مـردم قـرار داده اسـت؛ وقتـی دانـه ای روی زمیـن 
دسـت ودل  همیـن  سـایه  در  و  می شـود  سـبز  می افتـد، 
بـازی طبیعـی اسـت کـه سـفره گیـان چنیـن رنگارنـگ 
شـده اسـت. خوشـبختانه غذاهای این خطه از کشـور جزو 
معـدود غذاهایـی اسـت کـه تغییـرات چندانـی نداشـته و 
اصالتـش را حفـظ کـرده اسـت. روغـن زیتون، برنـج، فلفل 
و اسـانس های گوناگـون گیاهـی در فرهنـگ غذایـی گیلکی 
شـاخصه اصلی است. برگزاری جشـنواره ها و فستیوال های 
غذایـی در محیط های روسـتایی،برگزاری تورهـای غذا برای 
آمـوزش پخـت غذاهـای محلـی و افزایش گردشـگرانی که 
بـه دنبـال تنـوع غذایـی در محیط هـای کامـاً سـنتی اند به 
ایجـاد گردشـگری غذایـی منجر شـده اسـت«. نیک رفتار و 
همکارانـش در بخـش دیگـری از ایـن پژوهـش می گویند: 
در  غـذا  نـوع   ۱۷۰ از  بیـش  داشـتن  بـا  »اسـتان گیـان 
آسـتانه ثبـت جهانـی یونسـکو قـرار گرفته اسـت. هـدف از 
ایـن پژوهـش شناسـایی عوامـل مؤثـر بر مصـرف غذاهای 
محلـی در سـفر بـر اسـاس تحلیل هـای صـورت گرفتـه بـر 
روی داده هـای بـه دسـت آمـده در اسـتان گیـان اسـت«.

گردشگری عوامل 
محبوبیت غذای 

گیانی برای گردشگران

قبه سبز کرمان؛ آماده احیاء و بازسازی

قبه سبز یکی از بناهای تاریخی کرمان است که سابقه آن به دوره حاکمیت قراختاییان می رسد

ــزوم ســاماندهی  ــر ل ــان ب اســتاندار کرم
قبــه ســبز اشــاره و بــر پیگیری هــای 
و  تملــک  کاوش،  راســتای  در  الزم 
طراحــی ایــن پــروژه تاکیــد کــرد و 
گفــت: تملــک، اولیــن گام بــرای اجــرای 
ــت  ــرح اس ــن ط ــازی ای ــاء و بازس احی
کــه بایــد ۳ هــزار و ۶۰۰ متــر مربــع 
ــورت  ــک ص ــرح( تمل ــه ط ــه اولی )حلق
گیــرد امــا از مســئوالن می خواهیــم کــه 
ــارد  ــار ۱۰ میلی ــوان از اعتب ــچ عن ــه هی ب
ــرده،  ــتفاده نک ــک اس ــرای تمل ــان ب توم
تنهــا ایــن تملــک بامعاوضــه زمیــن 
صــورت گیرد.»محمدجــواد فدایــی«در 
جلســه بررســی مســائل قبــه ســبز 
)اولیــن دانشــگاه جنــوب شــرق کشــور( 
بــا اشــاره بــه ســفر اخیــر دکتــر والیتــی 
امنــای  و  مؤســس  هیــأت  رئیــس 

دانشــگاه آزاد اســامی بــه اســتان کرمان 
ــای  ــه در خصــوص احی ــی ک و توضیحات
قبــه ســبز در ایــن ســفر بــه ایشــان داده 
ــه  ــش قب ــال پی ــت: در ۷۰۰ س ــد، گف ش
ســبز به عنــوان اولیــن دانشــگاه و مرکــز 
علمــی در کرمــان توســط حاکــم وقــت 
ــادی در  ــراد زی ــه اف ــد ک ــدازی ش راه ان
ایــن محــل تحصیــل می کردنــد لــذا 
الزم اســت کــه ایــن محــل علمــی را 
احیــا کنیــم.وی از مقــرر شــدن احیــای 
قبــه ســبز توســط دانشــگاه آزاد اســامی 
ــه داد: در  ــان آورد و ادام ــه می ــخن ب س
ســالی کــه دکتــر والیتــی مســئولیت 
ــتند، ۱۰  ــده داش ــر عه ــگاه آزاد را ب دانش
میلیــارد تومــان کمــک از طریق دانشــگاه 
ــا اختصــاص  ــن بن ــای ای ــرای احی آزاد ب
ــد و  ــق نش ــفانه محق ــه متأس ــت ک یاف

ــه  اواخــر ســال گذشــته دکتــر والیتــی ب
صــورت شــفاهی موضــوع را از دکتــر 
دانشــگاه  رئیــس  توکلــی  منظــری 
ــد. ــری کردن ــان پیگی ــامی کرم آزاد اس
ــن  ــس ازای ــان اظهارکرد:پ ــتاندار کرم اس
پیگیــری، بازدیدهایــی از محــل صــورت 
ــرایط  ــی ش ــون تمام ــم اکن ــه و ه گرفت
بــرای اجرایــی شــدن کار بازســازی و 
ــت.وی  ــم اس ــکان فراه ــن م ــت ای مرم
بــر لــزوم ســاماندهی قبــه ســبز اشــاره و 
ــتای کاوش،  ــای الزم در راس برپیگیری ه
تملــک و طراحــی ایــن پــروژه تاکیدکــرد 
ــرای  ــرای اج ــن گام ب وافزود:تملک،اولی
احیــا و بازســازی ایــن طــرح اســت کــه 
بایــد ۳ هــزار و ۶۰۰ مترمربــع )حلقــه 
اولیــه طــرح( تملــک صــورت گیــرد امــا 
ــه هیــچ  از مســئولین می خواهیــم کــه ب

عنــوان از اعتبــار ۱۰ میلیــارد تومــان بــرای 
تملــک اســتفاده نکــرده و تنهــا ایــن 
بــا معاوضــه زمیــن صــورت  تملــک 
ــرای  ــی ب ــه ماه ــت س ــی مهل گیرد.فدای
داد  شــهرداری  بــه  تملک هــا  انجــام 
ــک  ــاه تمل ــک م ــرف ی ــرد: ظ ــان ک و بی
ــپس  ــام و س ــردر انج ــت س ــاک پش پ
میــراث فرهنگــی کارهــای کاوش در ایــن 
ــای  ــا پیگیری ه ــد. ب ــاز کن ــه را آغ منطق
مــورد  زمین هــای  عمرانــی  معاونــت 
نیــاز از اداره راه و شهرســازی تأمیــن 
ــت  ــی دول ــام اجرای ــود.عالی ترین مق ش
ــده  ــه ســبز را نشــان دهن در اســتان، قب
قدمــت فرهنگــی اســتان کرمان دانســت 
تاریخــی  بناهــای  بــه  اشــاره  بــا  و 
ــودی  ــال ناب ــده و درح ــت نش ــه مرم ک
ــراث فرهنگــی  ــح کرد:می هســتند، تصری
بــرای  اعتبــار  اگــر  و  تعلــل می کنــد 
ــد  ــدارد بای بازســازی بناهــای تاریخــی ن
بناهــای تاریخــی را بــه بخــش خصوصی 
واگــذار کنــد تــا آنهــا ایــن بناهــا را احیــا 
کننــد و بخــش خصوصــی نیز قطعــًا این 
بناهــای تاریخــی را بــه مراکــز اقتصــادی 
مشــخص  زمانــی  بــازه  در  و  تبدیــل 
ــد.وی  ــتفاده می کن ــا اس ــده از آن بن ش
ــن اســت  ــا ای ــرد: سیاســت م ــوان ک عن
کــه تعــداد نقــاط فرهنگــی و گردشــگری 
ــد  ــدا کن ــش پی ــان افزای ــتان کرم در اس
داشــته  توجیــه  بــرای گردشــگر  تــا 
ــرا  ــد زی ــان ســفر کن ــه کرم ــه ب باشــد ک
ــا  ــای گردشــگری م ــداد مکان ه ــر تع اگ
ــادی  کــم باشــند، گردشــگر مســافت زی
ــگری  ــای گردش ــد ج ــدن چن ــرای دی ب
کــم طــی نمی کنــد ضمــن آنکــه وقتــی 
تعــداد مکانهــای فرهنگــی و گردشــگری 
اســتان زیــاد باشــد باعــث افزایــش 
می شــود.»مهران  گردشــگران  اقامــت 

ایــن  در  کرمــان  شــهردار  عالــم زاده« 
جلســه وســعت ایــن طــرح را 8 هــزار و 
۴۰۰ مترمربــع اعــام کــرد و گفت:هزینــه 
ــه  ــع در محــدوده قب ــک امــاک واق تمل
اســت.وی  تومــان  میلیــارد  ســبز ۱۳ 
ــروژه  ــن پ ــه ای ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ب
داد:  ادامــه  اســت،  فــاز  ســه  دارای 
ــزار  ــروژه ۳ ه ــن پ ــاز اول ای ــعت ف وس
و ۶۰۰ متــر مربــع و وســعت فــاز دوم 
آن یــک هــزار و ۲۰۰ مترمربــع اســت کــه 
ــام  ــک آن انج ــهرداری تمل ــتی ش بایس
ــک  ــان کرد:تمل ــان بی ــهردار کرم شود.ش
فــازاول)۳۶۰۰ مترمربــع( اگــر بــه صــورت 
نقــدی ۲ مــاه و اگــر معاوضــه بــا زمیــن 
ــول  ــاه ط ــم، ۳م ــام دهی ــم انج بخواهی
می کشــد.»مجتبی شفیعی«سرپرســت 
معاونــت ســازمان میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان 
ایــن جلســه گفــت:  نیــز در  کرمــان 
۴۵۰ قصــب از ایــن مجموعــه در تملــک 
درخت هایــی  اســت،ضمن آنکه  مــردم 

ــر  ــه عم ــود دارد ک ــه وج ــن منطق در ای
ــن راســتا  ــد در ای ــد و بای ۴۰ ســاله دارن
اقدامــات حفاظتــی خوبــی را انجــام 
آیت الهی موســوی«  دهیم.»مصطفــی 
معــاون هماهنگــی امورعمرانــی اســتاندار 
کرمــان در ایــن جلســه گفــت: ۲۰میلیــارد 
تومــان میــزان اعتبــار پیش بینــی شــده 
بــرای احیــای ایــن بنــا اســت کــه مقــرر 
ــان آن را دانشــگاه  ــارد توم ــد ۱۰ میلی ش
کند،گفتنــی  پرداخــت  اســامی  آزاد 
اســت کــه تملــک امــاک واقــع در ایــن 
ــرار داده  ــهرداری ق ــده ش ــدوده برعه مح

ــده اســت. ش
قبــه ســبز یکــی از بناهــای تاریخــی 
ــه دوره  ــابقه آن ب ــه س ــت ک ــان اس کرم
حاکمیــت قراختاییــان در حــدود ۷8۰ 
هجــری   ۶۵۰ )تقریبــًا  پیــش  ســال 
زیبــا  بنــای  می رســد.این  قمــری( 
ــر  یــک مجموعــه فرهنگــی کامــل را درب
ــامل  ــا ش ــه بن ــن مجموع ــت. ای می گرف
ــوده اســت. ــازار ب دارالشــفا، مســجد و ب

ــزد  ــتان ی ــی اس ــراث فرهنگ ــاون می مع
ــزدی  ــور آالت ی ــت زی ــه ثب ــاره ب ــا اش ب
ناملمــوس  ملــی  آثــار  فهرســت  در 
ســاخت  و  زرگــری  قدمــت  کشــور، 
بــه  را  کهن شــهر  ایــن  در  زیــورآالت 
اســتناد مــدارک موجــود تــا دو هــزار 
می کند.»علــی  بــرآورد  قبــل  ســال 
ــرد:در  ــار ک ــزد« اظه ــی ی ــر صمدیان اصغ
ــی  ــه تاریخ ــده در منطق ــف ش ــار کش آث
ــس  ــی از جن ــز، زیورآالت ــز مهری غربالبی
ــه دوران اشــکانی کشــف  ــق ب ــا متعل ط
شــده کــه قدمــت آن هــا بــه حــدود ۲۰۰۰ 
ــان  ــا بی ــردد.وی ب ــش بازمی گ ــال پی س

ــر  ــی از دیگ ــز در برخ ــاً نی ــه قب ــن ک ای
اســتان،  باستان شناســی  ســایت های 
مشــابه  قدمت هایــی  بــا  زیورآالتــی 
ــد:  ــه می کن ــت، اضاف ــده اس ــف ش کش
نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه 
آثــار مکشــوفه ی اخیــر از ظرافت هــای 
ــبت  ــرفته تری نس ــیار پیش ــتر و بس بیش
بــه طاهــای متعلــق بــه عصــر صفــوی و 
دوران پــس از اســام تاکنــون، برخــوردار 
ــا بیــان ایــن کــه  هســتند.این مســئول ب
ــور  ــه زی ــا ب ــزد تنه ــری در ی ــت زرگ قدم
می گویــد:  نمی شــود،  محــدود  آالت 
ــی«  ــون« و »زری باف ــای »گابت پارچه ه

ــاً منســوخ  ــا کام ــت آنه ــون باف ــه اکن ک
شــد، روزگاری در ایــن دیــار بــا اســتفاده 
ابریشــم  نــخ  و  طــا  مفتول هــای  از 
بافــت  نحــوه  کــه  می شــده  انجــام 
ــت  ــه قدم ــه ب ــا توج ــی آنهــا ب و زیبای
آنهــا، در آن دوران بســیار حیرت انگیــز 
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــت. صمدیان ــوده اس ب
ثبــت برخــی مصنوعــات زرگــری یــزد در 
ــان  ــور، بی ــوس کش ــار ناملم ــت آث فهرس
ــل و  ــای »چینابی«،»ه ــد: زنجیره می کن
گل«، »هــل« و »تــوپ ملیلــه یــزدی« و 
همچنیــن دســتبند »اشــرفی« بــه ثبــت 
ــن  ــن بی ــه در ای ــت ک ــیده اس ــی رس مل
ــه  زنجیــر »چینابــی« معروفتریــن اثــر ب

ــت. ــیده اس ــت رس ثب

ساخت طالیی به نرمی آب در یزد 

راه اندازی کمیته مناسب سازی 
معابر و بناهای تاریخی در یزد

مدیــرکل میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی و گردشــگری یــزد بــا اشــاره 
ــی  ــای تاریخــی محــدوده جهان ــر و بناه ــه ضــرورت مناســب ســازی معاب ب
یزد، گفت: کمیتــه بررســی راهکارهــای فنــی مناســب ســازی بناهــای تاریخــی 
وجهانــی در اداره کل میــراث فرهنگی یزد راه اندازی شــده است.»ســیدمصطفی 
ــا  فاطمــی«در جلســه کمیســیون خدمــات شــهری شــورای شــهر یــزد کــه ب
محوریــت توجــه بــه حقــوق معلــوالن برگــزار شــده، بــا بیــان ایــن کــه بحــث 
ــوان  ــه عن ــی ب ــراث فرهنگ ــازمان می ــی در س ــن تاریخ ــازی اماک مناسب س
ــر  ــاد می شــود،اظهار کرد:مناســب ســازی معاب »گردشــگری در دســترس« ی
و بناهــای تاریخــی بــه منظــور حضــور گردشــگران خاص)معلــول و ســالمند(
ضــروری اســت.وی بــا بیــان ایــن کــه متأســفانه دسترســی گردشــگران خاص 
در بافــت تاریخــی یــزد بــه هیــچ عنــوان مهیــا نیســت،  افــزود: ســاماندهی و 
رفــع ایــن چالــش در دســتور کار جــدی میــراث فرهنگــی اســتان یــزد قــرار 
دارد. مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان یــزد 
تشــکیل کمیتــه ای تخصصــی بــرای بررســی و کشــف راهــکار فنــی مناســب 
ســازی بناهــای تاریخــی، گفــت:  طبــق قانــون مناســب ســازی نبایــد کالبــد 
ســازه های خشــتی یــزد را تهدیــد کنــد و بــه همیــن منظــور حساســیت ایــن 
مهــم از دو منظــر الــزام بــرای مناسب ســازی و حفــظ بنــا مــورد توجــه قــرار 

گرفتــه اســت.

ته
نک

"محمدجـواد فدایـی" گفـت: تملـک، اولیـن گام بـرای 
اجـرای احیـا و بازسـازی این طرح اسـت که بایـد ۳ هزار 
و 600 مترمربـع )حلقـه اولیـه طـرح( تملک صـورت گیرد 
امـا از مسـئولین می خواهیـم که بـه هیچ عنـوان از اعتبار 
10 میلیـارد تومـان برای تملک اسـتفاده نکـرده و تنها این 

تملـک بـا معاوضـه زمین صـورت گیرد.
اسـتاندار کرمـان مهلت سـه ماهـی برای انجـام تملک ها 
بـه شـهرداری داد و بیان کرد: ظرف یـک ماه تملک پاک 
پشـت سـردر انجـام و سـپس میـراث فرهنگـی کارهای 
بـا پیگیری هـای  را آغـاز کنـد.  ایـن منطقـه  کاوش در 
و  راه  اداره  از  نیـاز  مـورد  زمین هـای  عمرانـی  معاونـت 

شهرسـازی تأمین شـود.

گردشگریگردشگری

شنای جهانگرد ایرانی از عمان تاخلیج فارسمحدودیت دریافت ویزای رایگان عراق 
مدیـــرکل عتبـــات عالیـــات 
زیـــارت  و  حـــج  ســـازمان 
گفـــت: محدودیتـــی بـــرای 
رایـــگان  ویـــزای  دریافـــت 
عـــراق تعییـــن نشـــده اســـت. ایـــن ویـــزا بـــا 2 مـــاه 

می شـــود. صـــادر  ســـاعته   48 اعتبـــار 
ــدور  ــه در صـ ــری کـ ــاره تأخیـ ــی دربـ ــی آقایـ مرتضـ
ــاد  ــدن آن ایجـ ــگان شـ ــس از رایـ ــراق پـ ــزای عـ ویـ
ــا اعتـــراض برخـــی زائـــران روبـــه رو شـــده  شـــد و بـ
ـــل  ـــون ح ـــه اکن ـــت ک ـــود داش ـــکاتی وج است،گفت:مش
ــراق  ــزای عـ ــدور ویـ ــری در صـ ــچ تأخیـ ــده و هیـ شـ
وجـــود نـــدارد.آن دســـته از کاروان هایـــی کـــه اعـــام 
کرده انـــد ســـفارت عـــراق ویـــزا را بـــا تأخیـــر صـــادر 

می کنـــد خـــارج از سیســـتم ســـازمان حـــج و زیـــارت 
ـــر  ـــال حاض ـــراق در ح ـــزای ع ـــه وی ـــدام کرده اند؛وگرن اق

48 ســـاعته صـــادر می شـــود.
ـــگان  ـــزای رای ـــه وی ـــن ک ـــر ای ـــی ب ـــارات مبن او برخـــی اظه
ـــی  ـــر متقاض ـــرای ه ـــال ب ـــار در س ـــک ب ـــط ی ـــراق فق ع
صـــادر می شـــود را رد کـــرد و افـــزود: صـــدور ویـــزای 
ـــه او،  ـــه گفت ـــددی ندارد.ب ـــت ع ـــراق محدودی ـــگان ع رای
ویـــزای عـــراق بـــا»2 مـــاه اعتبـــار زمانی«بـــرای ســـفر 
ـــادر  ـــور ص ـــن کش ـــت« در ای ـــت اقام ـــاه مهل ـــک م و »ی
می شـــود.آقایی همچنیـــن بـــه زائـــران توصیـــه کـــرد: 
بـــرای داشـــتن ســـفر مطمئـــن و امـــن در عـــراق بـــه 
ـــاز تحـــت پوشـــش ســـازمان حـــج و  ـــی مج ـــر زیارت دفات

ـــد. ـــه کنن ـــارت مراجع زی

بـــه  ایرانـــی  جهانگـــرد  یـــک 
روز  بزرگداشـــت  مناســـبت 
»معلـــم« و »خلیـــج فـــارس« 
ــارس را  ــج فـ ــا خلیـ ــان تـ از عمـ
ـــم  ـــرد و معل ـــری رودان« جهانگ ـــد امی ـــنا می کند.»محم ش
هرمزگانـــی کـــه از زمـــان شـــروع جشـــنواره بزرگداشـــت 
روز ملـــی خلیـــج فارس،هـــر ســـال از طریـــق رشـــته های 
ورزشـــی،این روز را معرفـــی و گرامـــی داشـــته است،امســـال 
ــت روز  ــرای گرامیداشـ ــبت و بـ ــن مناسـ ــه همیـ ــز بـ نیـ
معلم،برنامـــه شـــنای خـــود را از بنـــدر خصـــب در عمـــان 
شـــروع می کنـــد. و قصـــد دارد تـــا در دهـــم اردیبهشـــت، 
روز ملـــی خلیـــج فـــارس، بـــه بندرعبـــاس برســـد. ایـــن 
ـــام  ـــران انج ـــان و ای ـــای عم ـــه و در آب ه ـــنا در دو مرحل ش

ــت  ــال اسـ ــت سـ ــد: بیسـ ــد.امیری می گویـ ــد شـ خواهـ
جهانگـــردی می کنـــم و در ســـال های گذشـــته نیـــز چنـــد 
کار ورزشـــی انجـــام داده ام کـــه در دنیـــا کم نظیـــر بـــوده 
ـــا  ـــر ت ـــاع صف ـــوردی از ارتف ـــنا و کوهن ـــه ش ـــت؛ از جمل اس
ـــو  ـــوه ِگن ـــه ک ـــا قل ـــاس ت ـــاحل بندرعب ـــر، از س ـــزار مت دو ه
بـــه مســـافت ۵۲ کیلومتـــر و 9۰۰ متـــر کـــه بـــه لحـــاظ 
اختـــاف ارتفـــاع نخســـتین بار بـــوده کـــه در جهـــان 
ـــر در  ـــش ۲۲ کیلومت ـــن پیمای ـــت. همچنی ـــورت می گرف ص
ـــنا  ـــی و ش ـــداف زیســـت محیط ـــا اه ـــو ب ـــوه ِگن ـــات ک ارتفاع
از قشـــم تـــا بندرعبـــاس کـــه در ســـال گذشـــته انجـــام شـــد. 
اختصـــاص روزی بـــه نـــام خلیـــج فـــارس در واقـــع حرکتـــی 
ـــر  ـــرای تغیی ـــل سیاســـی ب ـــدام محاف ـــر اق اعتراضـــی در براب

هویـــت تاریخـــی خلیـــج فـــارس بـــود. 

سنا
 ای

س:
عک
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 پیام
زیست

خبر

ــر  ــه خب ــود ک ــال ب ــاه امس ــن م ــل فروردی اوای
ــارک  ــوچ و میــش در پ ــف شــدن ۱۶۰ راس ق تل
ملــی گلســتان رســانه ای شــد.  دالیــل بســیاری 
بــرای ایــن اتفــاق   اعــام شــد امــا هنــوز علــت 

ــان نشــده اســت. ــی بی قطع
مدیــر کل دفتــر حفاظــت و مدیریــت حیــات 
وحــش ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در 
پــی وقــوع تلفــات ۱۶۰ راس قــوچ و میــش 
پایــش  طــی  آن هــا  الشــه  کــه   - اوریــال 
 ۱۰ روز  در  ملــی گلســتان  پــارک  محیط بانــان 
بــود-  شــده  و گــزارش  مشــاهده  فروردیــن 
ــه پــس از اخــذ گــزارش تلفــات،  گفــت: بافاصل
ــارک  ــه پ ــش ب ــات وح ــر حی ــکان دفت دامپزش

ملــی گلســتان اعــزام شــدند.
مقــدم  مجیــد خرازیــان  ایســنا  بــه گــزارش 
افــزود: ۱۱ فروردیــن ضمــن هماهنگــی ادارات 
و  گلســتان  اســتان های  زیســت  محیــط  کل 
دامپزشــکی  ادارات کل  بــا  شــمالی  خراســان 
دو  دامپزشــکی  اعزامــی  اســتانی، گروه هــای 
اســتان بــا نظــارت دامپزشــک دفتــر حیــات 
الشــه ها  از  نمونه گیــری  بــه  نســبت  وحــش 
اخــذ  جهــت  الشــه ها  بررســی  همچنیــن 
یافته هایــی دال بــر مشــاهده عایــم بیمــاری 
ــد  ــدام کردن ــی اق ــمومیت های احتمال ــا مس و ی
انجــام  بــرای  وقــت  اســرع  در  نمونه هــا  و 

ارســال شــد. آزمایشــات الزم 
مهمتریــن  از  یکــی  گفــت:  ادامــه  در  وی 
تشــخیص  خصــوص  در  موجــود  چالش هــای 
ــق  ــه مطاب ــود ک ــن ب ــات ای ــل تلف ــا عل ــت و ی عل
و  اعزامــی  دامپزشــکی  گروه هــای  بــرآورد 

کارشناســان محیــط زیســت گلســتان، حــدود ۱۰ 
ــته  ــات گذش ــدن حیوان ــف ش ــی ۱۲ روز از تل ال
ــام  ــرداری و انج ــوع نمونه ب ــن موض ــود و همی ب
اقدامــات تشــخیصی را بــا چالــش جــدی روبــرو 

ــرد. ک
اعــزام  خرازیــان مقــدم توضیــح داد: ضمــن 
ــات،  ــوع تلف ــل وق ــد از مح ــه و بازدی ــه منطق ب
ــر کل  ــا مدی ــه ب ــزاری جلس ــی برگ ــه ط بافاصل

محیــط زیســت اســتان و ضمــن مذاکــره بــا 
مدیــران کل دامپزشــکی دو اســتان، خواســته 
ــی  ــوع از تمام ــت موض ــل اهمی ــه دلی ــا ب ــد ت ش
ظرفیت هــای تخصصــی اســتانی و در صــورت 
ــت  ــی در جه ــای مل ــری ظرفیت ه ــاز به کارگی نی
ــام  ــر و انج ــرگ و می ــل م ــق عل ــخیص دقی تش

اقدامــات پیشــگیرانه الزم اســتفاده شــود.
مدیــر کل دفتــر حفاظــت و مدیریــت حیــات 
ــا  ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــش س وح
اشــاره بــه نتیجــه آزمایــش گفــت: پــس از 

پاســخ  اخــذ  خصــوص  در  مســتمر  پیگیــری 
مربــوط بــه نمونــه هــای اخــذ شــده توســط 
اطاعــات  مطابــق  اســتان،  دو  دامپزشــکی 
طاعــون  بیمــاری  بــه  ابتــا  تاکنــون،  واصلــه 
منتفــی  کوچــک  دام هــای  نشــخوارکنندگان 

اســت.
ــر اســاس  خرازیــان در ادامــه اظهارکــرد: البتــه ب
در  آزمایشــگاهی  نتایــج  مذکــور،  اطاعــات 
خصــوص بیمــاری »اکتیمــا« مثبــت اســت ولــی 
ــه نظــر مــی  ــات، ب ــه گســتردگی تلف ــا توجــه ب ب
رســد کــه »اکتیمــا« عامــل اصلــی تلفــات نبــوده 
اســت و بایــد ســایر نتایــج آزمایشــات نیــز 

ــل  ــه و تحلی ــورد تجزی ــم م ــار ه ــل و در کن واص
ــد. ــرار گیرن ق

وی بــا تاکیــد بــر منفــی بــودن نتیجــه آزمایشــات 
ــط  ــر کل محی ــار مدی ــق اظه ــت: طب ــون گف طاع
زیســت اســتان گلســتان، یــک ســری از نمونه هــا 
از طریــق دامپزشــکی اســتان گلســتان بــرای 
مرکــز  بــه  شناســی  ســم  آزمایشــات  انجــام 
دامپزشــکی  ســازمان  بیماری هــای  تشــخیص 
ــده  ــذ نش ــخی اخ ــون پاس ــال و تاکن ــور ارس کش
از  نمونه هــا  از  یــک ســری  اســت. همچنیــن 
طریــق گــروه بیماری هــای دفتــر حیــات وحــش 
تهــران  دانشــگاه  دامپزشــکی  دانشــکده  بــه 

بررسی دلیل قطعی مرگ قوچ و میش های پارک گلستان 
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش:احتمال وقوع تلفات بر اثر بیماری ضعیف است ولی منتفی نیست

مدیــر کل دفتــر حفاظــت و مدیریــت حیــات وحــش ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در پــی وقــوع تلفــات ۱۶۰ 
راس قــوچ و میــش اوریــال - کــه الشــه آن هــا طــی پایــش محیــط بانــان پــارک ملــی گلســتان در روز ۱۰ فروردیــن 
مشــاهده و گــزارش شــده بــود- گفــت: بافاصلــه پــس از اخــذ گــزارش تلفــات، دامپزشــکان دفتــر حیــات وحــش 

بــه پــارک ملــی گلســتان اعــزام شــدند.
خرازیــان مقــدم بــا اشــاره بــه اقدامــات بــه عمــل آمــده و منتفــی بــودن بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک 
گفــت: احتمــال وقــوع تلفــات بــر اثــر بیمــاری ضعیــف اســت ولــی منتفــی نیســت و هــر گونــه اظهــار نظــر قطعــی 
ــای  ــخیص بیماریه ــی تش ــز مل ــم مرک ــت و امیدواری ــام اس ــال انج ــات در ح ــج آزمایش ــذ نتای ــتلزم اخ ــدوًا مس ب
دامپزشــکی کشــور بــه عنــوان یــک مرجــع معتبــر هــر چــه ســریعتر نســبت بــه اعــام نتایــج آزمایشــات بــه عمــل 

آمــده اقــدام و نهایتــا ســازمان دامپزشــکی کشــور علــت وقــوع تلفــات رخ داده را اعــام کنــد.

مدیریــت  و  حفاظــت  دفتــر  کل  مدیــر 
حیــات وحــش  ســازمان محیــط زیســت: 
ــه عمــل آمــده توســط  ــری ب ــر اســاس پیگی ب
گــروه بیماری هــای دفتــر حیــات وحــش، 
اولیــه  بررســی های  و  نمونه بــرداری 
تشــخیصی انجــام شــده اســت و پــس از اخــذ 
گــزارش کتبــی دامپزشــکی اســتان علــت 

تلفــات اعــام خواهــد شــد.

یم
سن

س:ت
عک

دبیــر کارگــروه پســماند و محیــط زیســت 
ــت:  ــدران گف ــی مازن ــر توســعه و تعال ــاق فک ات
ــره  ــل و غی باطری هــای قلمــی، شــارژی، موبای
ــمار  ــه ش ــاک ب ــیار خطرن ــماندهای بس از پس
مــی رود، ایــن اقــام بــه دلیــل دارا بــودن 
آالینده هایــی چــون مــس، نیــکل، ســرب و 
ــراه  ــا هم ــوند ی ــا ش ــت ره ــر در طبیع ــع اگ قل
زباله هــای دیگــر بــه محــل دفــن انتقــال یابنــد، 
مــواد ســمی آنهــا بــا شــیرابه های زبالــه مخلــوط 
شــده و مخاطــرات زیســت محیطی بســیاری را 

ــد داشــت. ــراه خواهن ــه هم ب
عزیــر عابســی در گفت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره 
بــه این کــه موضــوع زبالــه بســیار گســترده 
اســت، اظهــار کــرد: مــردم ایــران در حــوزه 
ــد  ــیار عاقه من ــه بس ــک زبال ــماند و تفکی پس
ــاک،  ــیار خطرن ــماندهای بس ــا پس ــتند ام هس
موضوعــی مــورد غفلــت واقــع شــده در کشــور 

ــت. اس
وی بــا بیــان اینکــه باطــری هــای قلمــی، 
شــارژی، موبایــل و غیــره از پســماندهای بســیار 
ــرد:  ــح ک ــی رود، تصری ــه شــمار م ــاک ب خطرن
ــده  ــودن آالین ــل دارا ب ــه دلی ــماندها ب ــن پس ای
ــع اگــر در  هایــی چــون مس،نیکل،ســرب و قل
طبیعــت رهــا شــوند یــا همــراه زباله هــای دیگر 
ــمی  ــواد س ــد، م ــال یابن ــن انتق ــل دف ــه مح ب
ــوط شــده و  ــه مخل ــا شــیرابه هــای زبال ــا ب آنه
ــه  ــیاری را ب ــی بس ــت محیط ــرات زیس مخاط

ــد داشــت. ــراه خواهن هم
دبیــر کارگــروه پســماند و محیــط زیســت 
اتــاق فکــر توســعه و تعالــی مازنــدران وســایل 
و  مصــرف  کــم  المپ هــای  الکترونیکــی، 
ــمی  ــای س ــر از زباله ه ــی دیگ ــنت را یک فلورس
ــط ریســت دانســت و  ــرای محی ــاک ب و خطرن
ادامــه داد: در ایــن المپ هــا بخــار جیــوه وجــود 
دارد کــه سرطان زاســت و اگــر حیــن دفــن 
شکســته شــود مــواد خطرناکــی را وارد محیــط 
دوم  دســت  می کند.باطری هــای  زیســت 
ــه جــای  ــور و ماشــین را ب ــارو شــارژی، موت ج
ــوان در مکان هایــی  رهاســازی در طبیعــت می ت
ــم  ــا رق ــد ب ــر می کنن ــن وســایل را تعمی ــه ای ک
بســیار خوبــی بــه فــروش رســاند تــا هــم صرفه 
اقتصــادی داشــته باشــد و هــم بــه طــور صحیح 

ــود. ــتفاده ش ــاره اس از آن دوب

لخ
مبارزه با آفت ملخ در سطح 1۳ هزار هکتار م

از مزارع خوزستان
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی خوزســتان گفــت: در 
حــال حاضــر در ۱۳ هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی 
ــا  ــارزه شــده اســت ام ــغ مب ــای بال ــا ملخ ه اســتان ب
ایــن ســطح مبــارزه بیانگــر آن نیســت کــه مــزارع خوزســتان 
ــده  ــن موضــوع نشــان دهن ــه ای ــار مشــکل شــده اند، بلک دچ
آمادگــی مجموعــه بــرای مبــارزه و کانون کوبــی ایــن آفــت اســت تــا 
اجــازه ظهــور بــه ایــن آفــت در ســطح وســیعی از مــزارع داده نشــود.
بــه گــزارش ایســنا، کیخســرو چنگلوایــی  اظهــار کــرد: هنــوز ملخ هــا 
ــن  ــر ای ــاش ب ــه ت ــد و هم ــوم نیاورده ان ــتان هج ــزارع خوزس ــه م ب

ــه مــزارع اســتان نباشــیم. ــه ملخ هــا ب ــا شــاهد حمل اســت ت
وی بــا بیــان اینکــه ملــخ یکــی از مخرب تریــن آفت هــای محصــوالت 
ــه ای  ــه در مزرع ــی ک ــت در صورت ــن آف ــزود: ای کشــاورزی اســت، اف
مســتقر شــود، می توانــد همــه موجودیــت محصــوالت زارعــی، باغــی، 
مراتــع و حتــی درختــان چندســاله را از بیــن ببــرد و در ایــن زمینه باید 
کامــاً حواســمان جمــع باشــد و شــرایط را در کنتــرل داشــته باشــیم.
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــاد کشــاورزی خوزســتان ب رئیــس ســازمان جه

نبایــد از حملــه ملخ هــا بــه خوزســتان غافــل شــد، تصریــح کــرد: از 
ابتــدای آنکــه متوجــه حضــور ملخ هــا در کشــورهای همســایه ایــران 
شــدیم و فائــو نیــز اطاعاتــی را در ایــن زمینــه در اختیــار مــا قــرار داد، 
اقداماتــی را انجــام دادیــم تــا بتوانیــم در راســتای مبــارزه بــا این آفت 
گام هــای اساســی برداریــم. یکــی از ایــن اقدامــات بحــث آگاهــی و 
اطــاع رســانی همــه بخش هــا بــود تــا بتوانیــم نســبت بــه مبــارزه بــا 
ایــن آفــت اقــدام اساســی داشــته باشــیم. مســاله بعــدی کــه در این 
زمینــه دنبــال شــد، بحــث آمــوزش بــود. در ایــن مرحلــه کشــاورزان، 
کارشناســان و… آمــوزش داده شــدند تــا بتوانند نســبت به شناســایی 
و همچنیــن روش هــای مبــارزه بــا ایــن آفــت آشــنایی کامــل داشــته 
ــرای  ــاز ب ــارات موردنی ــن اعتب ــث تامی ــه بح ــاره ب ــا اش ــند.وی ب باش
ــا ایــن آفــت گفــت: خوشــبختانه در ایــن زمینــه اســتاندار  ــارزه ب مب
خوزســتان و ســازمان مدریــت و برنامه ریــزی اســتان همکاری بســیار 
ــن  ــون تامی ــن کار تاکن ــاز ای ــارات موردنی ــته اند و اعتب ــی را داش خوب
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــاز ب ــات موردنی شــده اســت. در بحــث تامیــن امکان

ملــخ نیــز اقدام هــای خوبــی انجــام گرفتــه اســت.

دانشــمندان و مقام هــای دولتــی ایــن هفتــه در پاریــس 
گردهــم می آینــد تــا ارزیابــی مهمــی از رابطــه انســان بــا 

طبیعــت را نهایــی کننــد.
بــه گــزارش ایســنا، هیــات میان دولتــی تنــوع زیســتی و 
خدمــات اکوسیســتم "آی پی بــی ای اس" اولیــن گــزارش خــود 

ــرد. ــد ک ــر خواه ــال ۲۰۰۵ را منتش ــوع از س ــن ن از ای
ایــن گــزارش ضایعــات و چشــم انــدازه آینــده بــرای طبیعــت و 

انســان را تشــریح مــی کنــد.
ــت  ــزارش "وضعی ــن گ ــه ای ــد ک ــندگان می گوی ــی از نویس یک
اضطــراری ای کــه جهــان از نظــر اجتماعــی و اکولوژیکــی" بــا آن 

روبروســت را برجســته خواهــد کــرد.
ــنبه(  ــروز )دوش ــی، از ام ــری بی بی س ــبکه خب ــزارش ش ــه گ ب
بعضــی از پژوهشــگران ممتــاز جهــان در زمینــه تنــوع زیســتی 
ــزارش  ــات گ ــا جزئی ــد ت ــات می کنن در پایتخــت فرانســه ماق

ــا نماینــدگان ۱۳۲ دولــت نهایــی کننــد. خــود را ب
نتیجــه گیــری هــای آنهــا موســوم بــه "خاصــه ای بــرای 
سیاســت گذاران" در روز ششــم مــاه مــه منتشــر خواهــد شــد.
ــت:  ــی ای اس" گف ــس "آی پی ب ــون رئی ــرت واتس ــور راب پروفس
بــه نظــر مــن ایــن جامع تریــن ارزیابــی از وضعیــت طبیعــت و 

موقعیــت انســان در آن اســت.
وی افــزود: ایــن اولیــن ارزیابــی میان دولتــی اســت و بــه نظــر 
مــن خیلــی موثرتــر خواهــد بــود چــون دولــت هــا کامــا در آن 

ــش داشــته اند. نق
ــات  ــز حی ــواع حیرت انگی ــه ان ــی هم ــه معن ــتی ب ــوع زیس تن
اســت کــه مــی تــوان در زمیــن یافــت و شــامل تعامــل آنهــا بــا 

ــود. ــی ش ــان م ــط زیست ش ــر و محی یکدیگ
ــه هــای منفــردی مثــل  ایــن عبــارت همــه چیــز از ژن هــا، گون
ــودات و کل  ــی از موج ــا جمعیت های ــه ت ــا گرفت ــان ه اورانگوت
ــر  ــه بخشــی از آن هســتند را در ب مجموعه هــای اکولوژیکــی ک

مــی گیــرد.

چرا تنوع زیستی برای تک تک ما مهم است؟
هوایــی کــه تنفــس مــی کنیــم بــه گیاهــان تولیدکننــده 
ــرای گــرده افشــانی  ــدون زنبورهــا ب اکســیژن بســتگی دارد و ب
محصــوالت زراعــی، چیــز زیــادی بــرای خــوردن وجــود نخواهــد 

ــت. داش
ــیرین،  ــده آب ش ــظ کنن ــده و حف ــن کنن ــتی تامی ــوع زیس تن
خــاک حاصلخیــز، داروهــا، آب و هوایــی پایــدار و مــکان هــای 

ــت. ــی اس ــرای وقت گذران ب
کل گونه هــا بــه هــم مرتبــط هســتند و اغلــب بــه هــم وابســته 
انــد. قــارچ بــه حفــظ خــاک جنــگل کمــک مــی کنــد، خــاک 
ســالم بــه رشــد گیاهــان کمــک مــی کنــد، حشــرات گــرده را از 
گیاهــی بــه گیــاه دیگــر منتقــل مــی کننــد تــا حیوانــات از ایــن 
ــه  ــه گون ــرای هم ــه ای ب ــگل خان ــد و جن ــان مصــرف کنن گیاه
ــه در ایــن زنجیــره ممکــن  هــا باشــد.از دســت دادن یــک گون
اســت مهــم بــه نظــر نرســد امــا هــر ضایعــه ای ایــن پیوندهــای 
ــد.در  ــع همــه ماســت را سســت تر مــی کن ــه نف ــه ب طبیعــی ک
دهــه ۱98۰ پــال و ان الریــک، پژوهشــگران حفاظــت از محیــط 
ــا  ــرای اکوسیســتم ه ــا ب ــه ه ــت گون ــه اهمی ــد ک زیســت گفتن
مثــل اهمیــت پیــچ و مهــره بــرای بــال هواپیماســت. از دســت 
رفتــن یکــی ممکــن اســت مشــکلی نباشــد امــا هــر یکــی کــه از 

ــد. ــدا می کن ــه افزایــش پی دســت مــی رود شــانس فاجع

اهمیت گزارش تازه
ایــن گــزارش اهمیــت دارد چــون ضایعــات تــکان دهنــده ای کــه 
در ۵۰ ســال اخیــر گریبــان جهــان طبیعــی را گرفتــه برجســته 
خواهــد کــرد و هشــدار خواهــد داد کــه چشــم انــداز آینــده بــرای 

ده هــا هــزار گونــه تیــره بــه نظــر مــی رســد.
ایــن گــزارش همچنیــن خواهــد گفــت کــه اگــر تخریــب طبیعت 

ادامــه یابــد چــه تهدیدهایــی متوجــه بشــر خواهد شــد.

یکــی از دانشــمندان مشــارکت کننــده در ایــن مطالعــه گفــت کــه 
ایــن ارزیابــی بــر ایــن واقعیــت انگشــت خواهــد گذاشــت کــه 
جهــان اکنــون بــا یــک وضعیــت اضطــراری طبیعــی و انســانی 

مواجــه اســت.
پروفســور اونــای پاســکوال از مرکــز تغییــرات اقلیمــی باســک 
ــز گفــت:  ــی گــزارش اســت نی ــه از نویســندگان اصل اســپانیا ک
ــر از  ــط ت ــی مرتب تغییــرات اجتماعــی و زیســت محیطــی خیل

آن هســتند کــه در گذشــته ترســیم کــرده ایــم.

معــاون وزیــر نیــرو و رئیــس ســاتبا از افزایــش ظرفیــت انرژی هــای 
تجدیدپذیــر بــه 8۰۰ مــگاوات تــا پیــک تابســتان 98 خبــر داد.

ــس  ــمین کنفران ــادق زاده در شش ــیدمحمد ص ــنا، س ــزارش ایس به گ
ــای  ــالن همایش ه ــنبه( در س ــروز )دوش ــه ام ــران ک ــادی ای ــرژی ب ان
وزارت نیــرو برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ۷۱۰ مــگاوات 
ــار  ــرداری اســت، اظه ــر در حــال بهره ب ــروگاه انرژی هــای تجدیدپذی نی
ــر در مراحــل  ــروگاه تجدیدپذی ــگاوات نی ــا ۷۰ م ــون ۶۰ ت ــرد: هم اکن ک
ــم  ــگاوات خواهی ــه 8۰۰ م ــتان 98 ب ــک تابس ــا پی ــت و ت ــی اس پایان

وضعیت اضطراری برای طبیعت 
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مشاهده یوزپلنگ  در پارک ملی »توران«

پیش گیری و مهار سیل در لرستان
به نفع خوزستان خواهد بود

زیســت  محیــط  مدیــرکل 
بابیــان  ســمنان  اســتان 
اینکــه یــک قــاده یوزپلنــگ 
توریســت های  توســط 
ــاهده  ــاهرود مش ــوران ش ــی ت ــارک مل ــی در پ خارج
ــوان  ــن حی ــریع ای ــرار س ــل ف ــه دلی ــت: ب ــد، گف ش

نشــد. ثبــت  آن  از  تصویــری  متاســفانه 
ــر، ضمــن  ــگار مه ــا خبرن ــدوس در گفتگــو ب ــر عب امی
یک شــنبه  خارجــی  توریســت های  اینکــه  بیــان 
ــوران شــاهرود یــک  ــی ت ــارک مل ــه جــاری در پ هفت
ــت:  ــراز داش ــد، اب ــاهده کردن ــگ را مش ــاده یوزپلن ق
ــه همــراه ایــن توریســت ها در ذخیــره  ــان ب محیط بان
گاه زیســت کــره خارتــوران شــاهرود در حــال گشــت 
زنــی کــه موفــق بــه مشــاهده یــک قــاده یوزپلنــگ 
آســیایی شــدند. متأســفانه بــه علــت توپوگرافــی 
ــرار ســریع  ــور و ف ــه ماه ــه و وجــود تپ خــاص منطق
یــوز، تصویــری از یوزپلنــگ مشــاهده شــده در قــاب 

ــت. ــده اس ــت نش ــا ثب دوربین ه

مدیــرکل محیــط زیســت اســتان ســمنان همچنیــن 
بابیــان اینکــه دوربین هــای تلــه ای پــارک ملــی 
بــه  موفــق  امســال  فروردیــن  شــاهرود  تــوران 
ــگ  ــاده یوزپلن ــک ق ــت عکــس ی ــرداری و ثب فیلم ب
و دو قــاده پلنــگ آســیایی در منطقــه شــدند، ابــراز 
ــات وحــش  ــن مشــاهده ها نشــان از حی داشــت: ای
بابیــان  اســت.عبدوس  منطقــه  در  امــن  و  غنــی 
اینکــه ۱۰ دوربیــن تلــه ای بــرای پایــش بهتــر محیــط 
ــوران در منطقــه نصــب شــده  ــی ت ــارک مل زیســت پ
ــه  ــد ب اســت، تصریــح کــرد: ایــن دوربین هــا می توان
شــمارش دقیــق و کســب آمــار مشــخص از وضعیــت 

ــد. ــک کن ــیار کم ــیایی بس ــگ آس یوزپلن
وی تعــداد مشــاهدهای یوزپلنــگ آســیایی طــی 
ســال گذشــته در پــارک ملــی تــوران شــاهرود توســط 
ــرد  ــوان ک ــورد عن ــت م ــی را هش ــای مردم گزارش ه
ــورد  ــت م ــه هش ــت ک ــی اس ــن در حال ــزود: ای و اف
ــت  ــز ثب ــیایی نی ــگ آس ــتقیم یوزپلن ــاهده مس مش

ــود. شــده ب

آبخیــزداری  گــروه  مدیــر 
دانشــگاه لرســتان گفــت: 
پیش بینــی و مهــار ســیل در 
لرســتان بــه نفــع خوزســتان 

ــود. ــد ب خواه
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر حســین زینی ونــد در همایــش 
ــه در  ــات اســتانی ک ــت ســیل و مطالب ــه ای مدیری منطق
دانشــکده کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه لرســتان 
ــتای  ــدام در راس ــن اق ــه اولی ــان اینک ــا بی ــد، ب ــزار ش برگ
مدیریــت ســیل شــناخت آبخیــز اســت، افــزود: در ایــن 
ــی،  ــش گیاه ــت پوش ــارش، وضعی ــزان ب ــناخت می ش
زمین شناســی، خــاک و ضریــب روان آب هــا ضــرورت 
دارد.اولیــن هشــدار ســیل، اطاعــات هواشناســی اســت 
ــته  ــی داش ــرای پیش بین ــیل را ب ــدار س ــه هش و چنانچ
باشــیم و بتوانیــم آن را در لرســتان انجــام دهیــم قطعــًا به 

ــود. نفــع خوزســتان خواهــد ب

ــیل  ــارت س ــش خس ــتراتژی های کاه ــر اس ــد ب زینی ون
تأکیــد کــرد و بــا بیــان اینکه پیشــگیری، حفاظــت از اموال 
و امــاک، خدمــات اضطــراری و پروژه هــای ســازه ای 
ازجملــه ایــن استراتژی هاســت، گفــت: برنامه ریــزی، 
تعییــن تملــک اراضــی و اصــاح مقرراتــی کــه بــه توســعه 
آبخیــز و دشــت های ســیابی آن کمــک می کنــد تــا 
حساســیت پذیــری آن هــا را بــه خســارت ســیل کاهــش 

دهنــد و یــا از بدتــر شــدن وضعیــت جلوگیــری کنــد.
اقدامــات پیشــگیرانه عمومــًا از طریــق برنامه ریــزی و 
ــاز، تعییــن  ــزداری حفــظ فضاهــای ب ــدی، آبخی منطقه بن
قوانیــن توســعه در دشــت های ســیابی، حفاظــت از 
باتاق هــا، حفــظ سیســتم زه کشــی، تنویــر افــکار عمومــی 
در رابطــه بــا قوانیــن، سیاســت ها و آگاهــی از بیمــه، 
آگاهــی از میــزان حساســیت مناطــق مختلــف و اقدامــات 

ــرد. ــورت می گی ــی ص ــگیرانه دولت پیش

کارگاه آغازین مطالعات برآورد خسارت ناشی از گردوغبار به منابع زیستی و اقتصادی با حضور 
مسئولین در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

گزارش
پیام ما

زباله های خطرناک 
ناشناخته در کمین 

محیط زیست

اره
هو

پلتفرم های ماهواره ملی در کشور تشریح شدما
ســتاد توســعه فنــاوری هــای فضایــی و حمــل و نقــل 
پیشــرفته معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری، 
بــه منظورایجــاد بســتر توســعه ماهواره هــای عملیاتــی 
ــرای توســعه  ــه برنامــه ریــزی ب مــدار پاییــن، اقــدام ب

ســه پلتفــرم ماهــواره ملــی کــرده اســت.
ــی به  ــت علم ــا از معاون ــی ایرن ــروه علم ــنبه گ ــزارش روز دوش گ

ــر ارســال  ــود کــه خب ــوری، اواخــر دهــه 80 ب ــاوری ریاســت جمه وفن
ماهــواره ایــران بــه فضــا دنیــا را مبهــوت و شــگفت زده کــرد. تــا پیــش 
از ایــن، نــام ایــران در حــوزه فضایــی دنیــا نامی ناآشــنا، غریــب و بدون 
دســتاورد قابــل قبــول بــود و رشــد ایــران در حــوزه ارســال ماهــواره بــه 
ــد.  ــه آن ورود کــرده بودن ــا 8 کشــور ب ــود کــه تنه فضــا در شــرایطی ب
فنــاوری هــای فضایــی دردنیــا جــزء فنــاوری هــای بســیارپیچیده و 
ــه توانمنــدی  ــاز ب ــا نی ــه آنه گســترده ای اســت کــه دســت یافتــن ب
ویــژه و تخصــص خاصــی دارد. جوانــان ایرانــی ازجملــه کســانی 
هســتند کــه تمــام ســختی هــا وکمبودهــا را پشــت سرگذاشــتند و پــا 
ــا ســرعت پیــش رفتند.معاونــت علمــی  ــد و ب ــه ایــن عرصــه نهادن ب
ــم  ــت یازده ــت دول ــدای فعالی ــوری از ابت ــت جمه ــاوری ریاس و فن
اقــدام بــه راه انــدازی بخشــی بــرای پیگیــری سیاســت هــا و اجرایــی 

ســازی فنــاوری هــای ایــن حــوزه کــرده، ســتاد توســعه فنــاوری هــای 
فضایــی وحمــل ونقــل پیشــرفته معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری، بــا همیــن هــدف شــکل گرفــت و بــه دنبــال اجرایــی کــردن 
طــرح هــای حــوزه هوافضــا در کشــور اســت.درهمین راســتا، ســتاد 
توســعه فنــاوری هــای فضایــی و حمــل و نقــل پیشــرفته معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه منظــور ایجــاد بســتر توســعه 
ماهواره هــای عملیاتــی مــدار پاییــن، اقــدام بــه برنامــه ریــزی بــرای 
توســعه ســه پلتفــرم ماهــواره ملــی کــرده است.ســتاد توســعه فناوری 
هــای فضایــی وحمــل و نقــل پیشــرفته معاونت علمــی وفناوری، ســه 
پلتفــرم ماهــواره ملــی را بــا ایجاد کنسرســیومی از دانشــگاه های فعال 
حــوزه فضایــی و بــا کمــک شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه مرحلــه 

اجــرا درآورده اســت.
ــاره  ــاس 15« اش ــران ب ــروژه »ای ــه پ ــوان ب ــی ت ــه م ــن زمین درهمی
ــه  ــا محمول کــرد. ایــن پــروژه یــک پلتفــرم ماهــواره 15 کیلوگرمــی ب
تصویربــرداری )رزولوشــن 5 متــر( اســت و توســط کنسرســیومی از 
دو دانشــگاه صنعتــی شــریف و صنعتــی مالــک اشــتر در حــال انجــام 
ــه انجــام  شــده و در  ــروژه طراحــی مفهومــی و اولی اســت. در ایــن پ

حــال حاضــر در مرحلــه طراحــی تفصیلــی اســت.

یی
ریا

ه د
قش

ن

مدیــر آب نــگاری و امــور جــزر و مــدی ســازمان 
ملــی  روز  مناســبت  بــه  گفــت:  نقشــه برداری 
خلیج فــارس، ۵ نقشــه دریایــی ایرانــی در ســطح 

شــد. منتشــر  بین الملــل 
روز دوشــنبه در حاشــیه نشســت  علــی ســلطان پور   
ــی  ــه دریای ــروز ۵ نقش ــزود: ام ــارس«  اف ــی »خلیج ف تخصص
ایــران در ســطح بین المللــی منتشــر شــد کــه ســه نقشــه مربــوط بــه 
خلیج فــارس در شــمال جزیــره الوان، بنــدر مقــام و بنــدر شــیو و دو 

ــدر انزلــی اســت. ــه بن ــوط ب نقشــه هــم مرب
وی اظهــار داشــت: شــناوری کــه قصــد دارد وارد بنــدری شــود بایــد از 
ــاس  ــه نقشــه های کوچک مقی ــاس شــروع و ب نقشــه های بزرگ مقی
ــو گرفتــن  ــرای مســیر و حتــی پهل ــن رو داشــتن نقشــه ب برســد ازای

الزامــی اســت.
وی ادامــه داد: شــناورهایی کــه می خواهنــد در بنــادر تــردد کننــد اگــر 
بــه سیســتم »اکتیــس« مجهــز باشــند ملــزم هســتند کــه نقشــه ها 
ــزان  ــه از می ــد و لحظه به لحظ ــت کنن ــی دریاف ــورت الکترونیک را به ص
آب زیــر آبخــور شــناور خــود مطمئــن باشــند کــه بــا ایــن کار ایمنــی 

ــد. ــش می یاب ــوردی افزای دریان
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ــل  ــه و تحلی ــورد تجزی ــم م ــار ه ــل و در کن واص
ــد. ــرار گیرن ق

وی بــا تاکیــد بــر منفــی بــودن نتیجــه آزمایشــات 
ــط  ــر کل محی ــار مدی ــق اظه ــت: طب ــون گف طاع
زیســت اســتان گلســتان، یــک ســری از نمونه هــا 
از طریــق دامپزشــکی اســتان گلســتان بــرای 
مرکــز  بــه  شناســی  ســم  آزمایشــات  انجــام 
دامپزشــکی  ســازمان  بیماری هــای  تشــخیص 
ــده  ــذ نش ــخی اخ ــون پاس ــال و تاکن ــور ارس کش
از  نمونه هــا  از  یــک ســری  اســت. همچنیــن 
طریــق گــروه بیماری هــای دفتــر حیــات وحــش 
تهــران  دانشــگاه  دامپزشــکی  دانشــکده  بــه 

ارســال شــده کــه نتیجــه آزمایشــات انجــام شــده 
در خصــوص بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان 

ــد. ــام ش ــی اع ــک منف ــای کوچ دام ه
مدیــر کل دفتــر حفاظــت و مدیریــت حیــات 
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  وحــش 
طریــق  از  نمونه هــا  از  ســری  یــک  افــزود: 
ــام  ــرای انج ــتان گلســتان، ب ــط زیســت اس محی
ــود  ــخیص ک ــرای تش ــی ب ــات سم شناس آزمایش
ــش  ــد بخ ــگاه معتم ــه آزمایش ــز ب ــیمیایی نی ش
ــده و  ــال ش ــد ارس ــتان گنب ــی در شهرس خصوص
ــت. ــام اس ــال انج ــخیصی در ح ــات تش آزمایش
خرازیــان مقــدم بــا اشــاره بــه اقدامــات بــه 

ــون  ــاری طاع ــودن بیم ــی ب ــده و منتف ــل آم عم
احتمــال  گفــت:  کوچــک  نشــخوارکنندگان 
ــت  ــف اس ــاری ضعی ــر بیم ــر اث ــات ب ــوع تلف وق
ــر  ــار نظ ــه اظه ــر گون ــت و ه ــی نیس ــی منتف ول
ــات  ــج آزمایش ــذ نتای ــتلزم اخ ــدوًا مس ــی ب قطع
در حــال انجــام اســت و امیدواریــم مرکــز ملــی 
تشــخیص بیماریهــای دامپزشــکی کشــور بــه 
ــریعتر  ــه س ــر چ ــر ه ــع معتب ــک مرج ــوان ی عن
ــل  ــه عم ــات ب ــج آزمایش ــام نتای ــه اع ــبت ب نس
دامپزشــکی  ســازمان  نهایتــا  و  اقــدام  آمــده 
کشــور علــت وقــوع تلفــات رخ داده را اعــام 

ــد. کن

ــف شــدن ۶ راس مــرال  وی در ادامــه گفــت: تل
در پــارک جنگلــی ســیاه داران تالــش در اســتان 
گیــان طــی هفتــه گذشــته کــه تحــت مدیریــت 
ــا حصــول نتیجــه در  ــش اســت ت شــهرداری تال

دســت پیگیــری اســت. 
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان 
دفتــر  کل  مدیــر  زیســت،  محیــط  حفاظــت 
حفاظــت ومدیریــت حیــات وحــش ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت در پایــان اظهارکــرد: 
ــط  ــده توس ــل آم ــه عم ــری ب ــاس پیگی ــر اس ب
وحــش،  حیــات  دفتــر  بیماری هــای  گــروه 
نمونه بــرداری و بررســی های اولیــه تشــخیصی 
توســط اداره دامپزشــکی اســتان بــا پیگیــری 
محیــط زیســت اســتان و شهرســتان تالــش 
انجــام شــده اســت و پــس از اخــذ گــزارش 
ــام  ــات اع ــت تلف ــی دامپزشــکی اســتان عل کتب

ــد. ــد ش خواه

مرگ قوچ و میش ها بعد از ســرما
ــدادی  ــرما تع ــیل و س ــوج س ــت م ــد از گذش بع
از الشــه های قــوچ و میــش در پــارک ملــی 
ــه دامپزشــکان خراســان  گلســتان یافــت شــد ک
ــدن  ــف ش ــت تل ــردن عل ــدا ک ــرای پی ــمالی ب ش
ــد. ــام دادن ــات الزم را انچ ــات معاین ــن حیوان ای
زیســت خراســان  محیــط  مدیــرکل حفاظــت 
اعــام کــرد: احتمــال  شــمالی در آن زمــان  
اینکــه ایــن حیوانــات بــر اثــر ســرما تلــف شــده 
ــه دوره ســرما طــی  ــف اســت چراک باشــند ضعی

ــت.  ــوده اس ــاه ب ــیار کوت ــال بس ــار امس به
بعــد از انجــام معاینــه نشــانی از عوامــل بیمــاری 

در ایــن حیوانــات تلــف شــده پیــدا نشــد.
قســمت های  از  الزم  برداری هــای  نمونــه 
ــون  ــده همچ ــف ش ــات تل ــن حیوان ــف ای مختل
جگــر، گوشــت و.... انجــام شــده اســت تــا علــت 

ــود. ــخص ش ــات مش ــن حیوان ــرگ ای م
احتمــال اینکــه ایــن حیوانــات بــر اثــر آشــامیدن 
ــز  ــوده نی ــه آل ــا علوف ــوده و ی ــوردن آب آل و خ

ــار نیســت. ــند، دور از انتظ ــده باش ــف ش تل
ــد رأس  ــه چن ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــرد: از  ــان ک ــده اند؟ بی ــف ش ــش تل ــوچ و می ق
ــر  ــتان ب ــی گلس ــارک مل ــت پ ــه مدیری آنجاییک
عهــده خراســان شــمالی نیســت، اطاعــی از 
تعــداد تلفــات ایــن گونــه حیوانــات نیــز در ایــن 

ــدارد. ــود ن اداره کل وج

خرازیان مقدم با 
اشاره به اقدامات به 
عمل آمده و منتفی 

بودن بیماری طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک 

گفت: احتمال وقوع 
تلفات بر اثر بیماری 

ضعیف است ولی 
منتفی نیست و هر 

گونه اظهار نظر قطعی 
بدوًا مستلزم اخذ نتایج 

آزمایشات در حال انجام 
است  و امیدواریم 
مرکز ملی تشخیص 

بیماریهای دامپزشکی 
کشور هرچه زودتر 
نتیجه را اعام کند.

بررسی دلیل قطعی مرگ قوچ و میش های پارک گلستان 
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش:احتمال وقوع تلفات بر اثر بیماری ضعیف است ولی منتفی نیست

معــاون وزیــر نیــرو و رئیــس ســاتبا از افزایــش ظرفیــت انرژی هــای 
تجدیدپذیــر بــه 8۰۰ مــگاوات تــا پیــک تابســتان 98 خبــر داد.

ــس  ــمین کنفران ــادق زاده در شش ــیدمحمد ص ــنا، س ــزارش ایس به گ
ــای  ــالن همایش ه ــنبه( در س ــروز )دوش ــه ام ــران ک ــادی ای ــرژی ب ان
وزارت نیــرو برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ۷۱۰ مــگاوات 
ــار  ــرداری اســت، اظه ــر در حــال بهره ب ــروگاه انرژی هــای تجدیدپذی نی
ــر در مراحــل  ــروگاه تجدیدپذی ــگاوات نی ــا ۷۰ م ــون ۶۰ ت ــرد: هم اکن ک
ــم  ــگاوات خواهی ــه 8۰۰ م ــتان 98 ب ــک تابس ــا پی ــت و ت ــی اس پایان

رســید. ۳۰۰ مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر نیــز در حــال احــداث اســت 
ــرداری می رســد. ــه بهره ب ــان ســال ب ــا پای ــج ت ــه تدری ــه ب ک

وی بــا اشــاره بــه این کــه از ســال ۱۳9۵ کــه سیاســت های جدید خرید 
تضمینــی بــرق گذاشــته شــد، بخــش خصوصــی وارد حــوزه انرژی های 
تجدیدپذیــر شــد، گفــت: در آن مقطــع حضــور ســرمایه گذاران در عرصــه 
انرژی هــای تجدیدپذیــر رونــق گرفــت و اســتفاده ویــژه ای بــه جهــت 
ســرمایه گذاری خارجــی و ورود فناوری هــای نویــن روز جهــان در ایــن 

راســتا انجام شــد.

او افــزود: وزارت نیــرو نیــز بایــد وظایــف خــود در ایــن خصــوص را بــه 
خوبــی انجــام دهــد و بوروکراســی را بــه حداقــل برســاند، کمــا اینکــه 
ــون نیــز صــدور پروانه هــای احــداث در کمتــر از یــک هفتــه  هــم اکن
و خریــد قــرارداد تضمینــی در حداقــل زمــان ممکــن انجــام می شــود.
ــه  ــر ک ــروگاه تجدیدپذی ــوع ۷۱۰ نی ــرد: از مجم ــح ک صــادق زاده تصری
ــت از  ــی حکای ــچ گزارش ــت، هی ــرداری اس ــره ب ــت به ــروز در دس ام
ــدارد و در ســال های اول  ــود ن ــن عرصــه وج ــاوری در ای مشــکات فن
تــا ســوم )ســال اول حــدود ۲۰ درصــد، ســال دوم حــدود ۴۰ درصــد و 

ــاد. ــاق افت ســال ســوم حــدود ۶۰ درصــد( رشــد اتف
ــد در  ــا رش ــود تحریم ه ــا وج ــت: ب ــا، گف ــه تحریم ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــن در حال ــده و ای ــف نش ــر متوق ــای تجدیدپذی ــش نیروگاه ه بخ
اســت کــه رشــد بیــش از انــدازه ســابق نیــز بــه دلیــل مشــکات تأمین 

مالــی بــه مصلحــت نبــود.
ــرق  ــرژی ب ــره وری ان ــر و به ــای تجدیدپذی ــازمان انرژی ه ــس س رئی
ــا ســقف ۱۰ درصــد و  ــرق ت ــار کــرد: افزایــش عــوارض ب )ســاتبا( اظه
تخصیــص درآمــد عــوارض بــرق از خزانــه بــه صــورت اختصاصــی بــه 

ســازمان ســاتبا قوانیــن بســیار خوبــی در ایــن زمینــه بــود.
ــرف  ــال 9۶ ص ــرق در س ــوارض ب ــه از ع ــی ک ــه داد: از مبالغ وی ادام
ــارد تومــان از محــل  ــود، ۲۳۰ میلی ــر شــده ب ــد پذی انرژی هــای تجدی
ــت و  ــرار گرف ــر ق ــای تجدیدپذی ــازمان انرژی ه ــار س ــه در اختی خزان
ــت  ــه شــرکت ها از باب ــا ۲8 اســفند ســال 9۷ هیــچ بدهــی ب عمــاً ت
ــال 98  ــای س ــد بدهی ه ــا بای ــم و تنه ــر نداری ــای تجدیدپذی انرژی ه
ــگاوات  ــداث ۵۰۰۰ م ــال اح ــه دنب ــی ب ــان کنون ــود. در زم ــت ش پرداخ

نیــروگاه هســتیم و بایــد بــه دنبــال منابــع مالــی جدیــد باشــیم. وی 
اســتفاده از هزینــه ســوخت مصرف نشــده، صــادرات بــرق تجدیدپذیر، 
کاهــش هزینه هــای تولیــد بــرق تجدیدپذیــر بــا بهینــه ســازی طراحی 
و نصــب نیروگاه هــا و تأمیــن تجهیــزات نیروگاه هــا در داخــل کشــور را 
از جملــه راهکارهــای ایجــاد منابــع مالــی جدیــد در بخــش انرژی هــای 

تجدیدپذیــر عنــوان کــرد.
ــش  ــال 98 نق ــه در س ــن ک ــدواری از ای ــراز امی ــا اب ــان ب وی در پای
ــر و نقــش بخــش خصوصــی  ــو کم ت دولــت در توســعه انرژی هــای ن
ــعه  ــال در توس ــر س ــش از ه ــم بی ــت: امیدواری ــود، گف ــر ش پررنگ ت

ــیم. ــته باش ــق داش ــر توفی ــای تجدیدپذی انرژی ه
ــتقل  ــه مس ــکیل کمیت ــم تش ــور ه ــس جمه ــی رئی ــاون حقوق مع
ــت  ــه دول ــر در مجموع ــای تجدیدپذی ــی انرژی ه حــل مســائل حقوق
را پیشــنهاد داد.بنــا بــر اعــام وزارت نیــرو، لعیــا جنیــدی هــم اظهــار 
کــرد تأمیــن مالــی، تأمیــن مالــی از محــل صنــدوق، مشــکات مربــوط 
ــا، الزامــات محیــط  ــه اجــاره به ــوط ب ــه زمیــن، عــدم شــفافیت مرب ب
زیســتی، صــدور ســند مالکیــت از جملــه مــوارد حقوقی اســت کــه باید 
در یــک کمیتــه مســتقل حقوقــی زیــر نظــر دولــت حــل شــود. وی بــا 
اشــاره بــه این کــه منابــع تجدیدپذیــر در مقایســه بــا ســایر کشــورهای 
جهــان بــه میــزان مناســبی در اختیــار ماســت، گفــت: اگــر از ایــن منابع 
ــط  ــرد، محی ــا شــکل بگی ــر اســاس آن ه اســتفاده شــود و توســعه ب
ــه  ــر ب ــای تجدیدپذی ــتفاده از انرژی ه ــود. اس ــت می ش ــت صیان زیس
توســعه یافتگــی مناطقــی ماننــد سیســتان و بلوچســتان بــه لحــاظ 

اقتصــادی و امنیتــی کمــک خواهــد کــرد.

افزایش ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر
 به ۸۰۰ مگاوات 

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت قــم گفــت: ممنوعیــت 
اســتقرار واحدهــای هیدروکربــن ســبک و ســنگین در اســتان 
ــرل  ــرای کنت ــای الزم ب ــاخت ه ــود زیرس ــه نب ــه ب ــا توج را ب
آالیندگــی شــدید برخــی از ایــن واحدهــا بــا جدیــت پیگیــری 

ــم. ــی کنی م
ــکینی در  ــوی مش ــا موس ــید رض ــم، س ــا از ق ــزارش ایلن ــه گ ب
نشســت همفکــری تشــکل هــای مــردم نهــاد محیــط زیســت 
و منابــع طبیعــی اســتان اظهــار داشــت: تاســیس و راه انــدازی 
ــی  ــع قانون ــر من ــه ظاه ــه ب ــی، اگرچ ــای صنعت ــی واحده برخ
نداشــته باشــد، امــا بایــد بــر اســاس ســند آمایــش ســرزمینی 
و آینــده ای باشــد کــه بــرای محیــط زیســت مان انتظــار داریــم.
ــا اشــاره بــه آلودگــی شــدید زیســت محیطــی برخــی از  وی ب
ــی  ــی مزیت ــوزه نفت ــم در ح ــت: ق ــی گف ــای هیدروکربن واحده
نســبت بــه اســتان های نفــت خیــز و مــرزی کشــور نداشــته و 
از ســویی زیرســاخت هــای الزم بــرای کنتــرل آالیندگــی شــدید 

ــدارد.  ایــن واحدهــا در اســتان وجــود ن
ــر ضــرورت توســعه  ــم ب ــط زیســت ق ــرکل حفاظــت محی مدی
صنعــت گردشــگری و اکوتوریســم و صنایــع بــا فنــاوری هــای 
بــاال در اســتان تاکیــد کــرد و گفــت: ســازمان حفاظــت محیــط 
ــد، اشــتغالزایی،  ــق تولی ــد در راســتای رون ــدون تردی زیســت ب
اقتصــاد مقاومتــی و دســتیابی بــه پیشــرفت و توســعه، همــراه 
ــذاران خواهــد  ــی و ســرمایه گ و همــگام دســتگاه هــای اجرای
ــه را  ــی جامع ــت و ســامت عموم ــن امنی ــواره تامی ــود و هم ب

ســرلوحه برنامــه هــای خــود قــرار داده اســت.
موســوی بــا بیــان اینکــه بایــد تــاش کنیــم تــا حقابــه رودخانه 
هــا و تــاالب هــای اســتان قــم تعییــن و تثبیــت شــود، تصریح 
کــرد: جــاری شــدن آب در تــاالب هــا و رودخانه هــای خشــک 
ــرد و  ــش گ ــرل و کاه ــری در کنت ــیار موث ــش بس ــه نق ــم ک ق
غبــار در مرکــز کشــور دارد، یــک مســاله بســیار مهــم و حســاس 
ــی  ــت بوم ــت زیس ــن مدیری ــا در نظرگرفت ــد ب ــه بای ــت ک اس
تــاالب هــا و ابعــاد گوناگــون آن، از ســوی مســئوالن و تشــکل 

هــای مــردم نهــاد پیگیــری شــود.

ممنوعیت استقرار  واحدهای 
هیدروکربن در قم

خبر
صادرات ۱۰۰ میلیون دالری 

گل و گیاه 
مدیرعامل بوستان ها و فضای سبز شهر تهران گفت: 

در زمینه گل و گیاه حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دالر 
صادرات داریم که این میزان بسیار کم است که 

باید این را تقویت کنیم که این موضوع نیاز به کارکردن روی بسته بندی و حمل 
و نقل گل دارد.به گزارش  تسنیم؛ علی محمد مختاری در هفدهمین نمایشگاه 

بین المللی گل و گیاه تهران با بیان اینکه گل در فرهنگ ایرانیان جایگاه 
ممتازی دارد، اظهار کرد: گل یادآور نوزایی و حیات دوباره طبیعت است و در 

ادبیات فارسی نیز حضور پر رنگ دارد.

حمله یک قالده خرس در 
ارتفاعات رودان به یک مرد

ــک  ــه ی ــورد حمل ــات رودان م ــرد در ارتفاع ــک م ی
ــت. ــرار گرف ــاده خــرس ق ق

ــت  ــط زیس ــس اداره محی ــنا، رئی ــزارش ایس ــه گ ب
رودان در ایــن خصــوص گفــت: ایــن مــرد ۴۰ ســاله یکــی از اهالــی روســتای 
بجگوئیــه بخــش جغیــن رودان اســت کــه بــه همــراه دوســتش بــرای یافتــن 

ــود. عســل کوهــی راهــی کوه هــای قطــاران در شــمال روســتا شــده ب
ــاری  ــل غ ــور از مقاب ــد عب ــه قص ــی ک ــدوم در حال ــزود: مص ــی اف ــر دهقان ناظ
داشــته اســت مــورد حملــه خــرس قــرار گرفــت و از ناحیــه صــورت و دســت 

زخمــی شــد.

مشارکت محیط زیست در 
طرح کنترل فشار خون 

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در 
ــه واحدهــای تابعــه خــود خواســتار  نامــه ای ب
طــرح  در  ســازمان  ایــن  جــدی  مشــارکت 

ــد. ــاال ش ــون ب ــار خ ــرل فش ــرای کنت ــی ب ــیج مل بس
ــه  ــای تابع ــه واحده ــری ب ــی کانت ــه عیس ــنا در نام ــزارش ایس ــه گ ب
ــت در  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــدی س ــارکت ج ــر مش ــازمان ب س
ــرای  ــژه ب ــاال به وی ــون ب ــار خ ــرل فش ــرای کنت ــی ب ــیج مل ــرح بس ط
ــًا در منطقــه و دور از مراکــز درمانــی و پزشــکی  ــان کــه غالب محیــط بان

ــت. ــده اس ــد ش ــتند، تاکی هس

گل

خرس

مشارکت

کارشناس مدیریت منابع آب گفت: جهان به نظاره نشسته بود به اصرار کسانی که سالهاست در این وانفسای بی آبی و 
خشکسالی ایران بر طبل مخالفت با سدسازی می کوبند و زحمتکشان صنعت آب ایران را به عناوین مختلف متهم به 

پرکاری و مافیا و هزار و یک حرف دیگر می کردند.

رنا
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رییــس مرکــز برنامــه، بودجــه، ارزیابــی عملکــرد و فنــاوری اطاعــات 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از ابــاغ ســاختار جدیــد ســازمان 

حفاظــت محیــط زیســت خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا امیــر زنــد پازنــدی افــزود: در جهــت اجــرای مــاده 
۲9 قانــون خدمــات کشــوری و ضوابــط تشــکیاتی، نمــودار ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت بــه تاییــد معــاون رئیــس جمهــور و رییــس 
ــن  ــه ای ــرای اجــرا ب ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور رســیده و ب
ســازمان ابــاغ شــده اســت. بــا توجــه بــه تاکیــدات رئیــس جمهــوری 
ــور  ــه منظ ــن ب ــت همچنی ــه دول ــزوم کوچک ســازی بدن ــر ل ــی ب مبن
کاســتن از بــار هزینه هــا و چابک ســازی ســازمان بــا پرهیــز از مــوازی 
کاری ایــن اقــدام صــورت گرفــت و انتظــار می رود شــاهد اثــرات مثبت 

ایــن تصمیــم باشــیم. 
رییــس مرکــز برنامــه، بودجــه، ارزیابــی عملکــرد و فنــاوری اطاعــات 
ــا  ــه ماموریت ه ــان اینک ــا بی ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــناد  ــاس اس ــر اس ــازمان ب ــن س ــاس ای ــده و حس ــف پیچی و وظای
باالدســتی همچــون ســند چشــم انــداز جمهــوری اســامی ایــران در 
افــق ۱۴۰۴، سیاســت های کلــی محیــط زیســت اباغــی از ســوی رهبر 
معظــم انقــاب  و تصویــب قوانیــن جدیــد در حــوزه حفاظــت از محیط 
زیســت کشــورهمانند قانــون هــوای پــاک، مدیریــت پســماند، احیــای 
ــد و  ــرد: ایجــاد تشــکیاتی کارآم ــا، آب و خــاک اســت، اظهارک تاالبه
متناســب بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای گســترده محیــط زیســتی 

ــر اســت. ــری ضــروری و اجتناب ناپذی کشــور، ام
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــاختار س ــرات س ــتر تغیی ــه بیش ــا آنک ب
زیســت بــرای ادغــام دفاتــر صــورت گرفــت امــا بــه دلیــل اهمیــت، 
حساســیت و ضــرورت مقولــه مدیریــت پســماند در کشــور، دفتــر 
»مدیریــت پســماند« به صــورت مســتقل در معاونــت محیــط 
زیســت انســانی تاســیس شــد تــا بــرای مقابلــه بــا ایــن معضــل 
ــی برخوردهــای علمــی، مســتمر و هدفمنــدی صــورت گیــرد. مل

اباغ ساختار جدید 
سازمان محیط زیست
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5 نقشه دریایی ایرانی در سطح بین الملل منتشر شد
مدیــر آب نــگاری و امــور جــزر و مــدی ســازمان 
ملــی  روز  مناســبت  بــه  گفــت:  نقشــه برداری 
خلیج فــارس، ۵ نقشــه دریایــی ایرانــی در ســطح 

شــد. منتشــر  بین الملــل 
روز دوشــنبه در حاشــیه نشســت  علــی ســلطان پور   
ــی  ــه دریای ــروز ۵ نقش ــزود: ام ــارس«  اف ــی »خلیج ف تخصص
ایــران در ســطح بین المللــی منتشــر شــد کــه ســه نقشــه مربــوط بــه 
خلیج فــارس در شــمال جزیــره الوان، بنــدر مقــام و بنــدر شــیو و دو 

ــدر انزلــی اســت. ــه بن ــوط ب نقشــه هــم مرب
وی اظهــار داشــت: شــناوری کــه قصــد دارد وارد بنــدری شــود بایــد از 
ــاس  ــه نقشــه های کوچک مقی ــاس شــروع و ب نقشــه های بزرگ مقی
ــو گرفتــن  ــرای مســیر و حتــی پهل ــن رو داشــتن نقشــه ب برســد ازای

الزامــی اســت.
وی ادامــه داد: شــناورهایی کــه می خواهنــد در بنــادر تــردد کننــد اگــر 
بــه سیســتم »اکتیــس« مجهــز باشــند ملــزم هســتند کــه نقشــه ها 
ــزان  ــه از می ــد و لحظه به لحظ ــت کنن ــی دریاف ــورت الکترونیک را به ص
آب زیــر آبخــور شــناور خــود مطمئــن باشــند کــه بــا ایــن کار ایمنــی 

ــد. ــش می یاب ــوردی افزای دریان

ســلطان پور گفــت: وقتــی کــه شــناور بزرگــی مثــاً وارد بنــدر شــهید 
ــزات کشــتی  ــا و تجهی ــام گواهی نامه ه ــازرس تم ــی می شــود ب رجای
را کنتــرل می کنــد اگــر شــناوری کــه موظــف بــه اســتفاده از اکتیــس 
اســت و آن را نداشــته باشــد و نقشــه هــم تهیــه نکــرده باشــد، جریمه 

خواهــد شــد.
وی دربــاره نحــوه تهیــه نقشــه اظهــار داشــت: شــناورها باید نقشــه ما 

تهیــه را کننــد امــا نــه لزومــًا اینکــه از خــود مــا تهیــه کننــد چــون مــا 
نقشــه ها را تهیــه کــرده و بــه ســازمان بین المللــی مرتبــط می دهیــم 
و آن هــا بــه توزیع کننــدگان می دهنــد و ســپس بــه متقاضیــان 
می فروشــند، مثــاً ۱۰۰ توزیع کننــده در دنیــا وجــود دارد کــه نقشــه ها 
را می فروشــند، ســازمان بین المللــی پــول را از توزیع کننــده می گیــرد 

ــران می دهــد. ــه ای و ب
آنطــور کــه ایرنــا گــزارش مــی دهــد مدیــر آب نــگاری و امــور جــزر و 
مــدی ســازمان نقشــه برداری گفــت: تا پیش از ســال 9۴ از نقشــه های 
انگلیــس اســتفاده می شــد امــا در ایــن ســال بــه مرحلــه ای از عمــل 
ــه های  ــه نقش ــیدیم ک ــه ها رس ــن نقش ــه ای ــه تهی ــاوری در زمین و فن
مــا اســتانداردهای الزم را کســب کــرد ازایــن رو توانســتیم آن را در دنیــا 

ــر کنیم. منتش

ال
تخریب کوره های تولید زغال در حسن آباد فشافویهزغ

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ری 
ــر  ــد زغــال  غیرمجــاز ب از تخریــب تعــدادی کــوره تولی
اســاس شــکایت های مردمــی در حســن آباد فشــافویه 
و مصدومیــت کارشــناس محیــط زیســت حیــن ایــن 

ماموریــت خبــر داد.
ــته  ــرد: روز گذش ــار ک ــی اظه ــره عبادت ــنا، زه ــزارش ایس ــه گ ب
ــه  ــری در منطق ــای زغال گی ــب کوره ه ــازی و تخری ــات پاکس عملی
فشــافویه بــا دســتور مقــام قضایــی از ســوی حفاظــت محیط زیســت 
ــروی  ــوران نی ــافویه و مام ــداری فش ــور بخش ــتان ری و حض شهرس

انتظامــی شهرســتان انجــام شــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن واحدهــای غیرمجــاز عــاوه بــر 
ایجــاد آلودگــی شــدید هــوا، منابــع آب و خــاک، تخلفاتــی از جملــه 
تصــرف اراضــی طبیعــی، تغییرکاربــری و تخریــب اراضــی کشــاورزی 
ــن  ــرد: در ای ــح ک ــی داشــتند، تصری ــه بهداشــت عموم ــد علی و تهدی
عملیــات تعــداد هشــت کــوره غیرمجــاز تولیــد زغــال به طــور کامــل 

تخریــب شــد.
بــه گفتــه عبادتــی شناســایی و برخــورد بــا واحدهــای غیــر مجــاز در 
دســتور کار اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ری قــرار داشــته 

اســت و بــا واحدهــای آالینــده برابــر قانــون برخــورد می شــود.
ــه  ــه ب ــط زیســت شهرســتان ری در ادام رئیــس اداره حفاظــت محی
ــت اشــاره  ــن اداره حیــن ماموری مصدومیــت یکــی از کارشناســان ای
کــرد و گفــت: در پــی اجــرای دســتور قضایــی و حیــن انجــام عملیــات 
ــانحه  ــار س ــن اداره دچ ــان ای ــی از کارشناس ــفانه یک ــب متاس تخری
ســقوط بــه داخــل یکــی از کوره هــا شــد البتــه آن کــوره قبــل از وقــوع 
ــای حاضــر در  ــود. نیروه ــوش شــده ب ــادی خام ــا حــد زی ــه ت حادث
صحنــه بــه ســرعت نســبت بــه خــروج وی اقــدام و بــه مرکــز درمانــی 

منتقــل کردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه علــت ســقوط ایــن کارشــناس بیشــتر بــه دلیــل 
ــن  ــرد: ای ــا بود،اظهارک ــن کوره ه ــی ای ــاز و غیراصول ــاختار غیرمج س
ــز  ــت ســوختگی در یکــی از مراک ــه عل کارشــناس در حــال حاضــر ب
درمانــی تهــران تحــت رســیدگی و درمــان اســت. بــر اســاس گــزارش 
ــی  ــران، عبادت ــتان ته ــط زیســت اس ــت محی ــی حفاظ ــط عموم رواب
ــوان  ــط زیســت تحــت عن ــه محی ــت در حرف ــت: فعالی ــان گف در پای
ــه همــراه دارد و افــراد  ــان همــواره مخاطراتــی ب کارشــناس و محیطب
ــه و ایــن  در ایــن شــغل کــم و بیــش در معــرض حــوادث غیرمترقب

چنینــی هســتند.
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سودوکو شماره 14۳5

پاسخ سودوکو شماره 14۳4

افقی
۱- روز شــهادت امام حسین )ع( - 

 مقابل گناه - شــکوه

۲- کافــی - از توابــع تبریز - مکانی 

 در مکــه - از صیفی جات

۳- از خونخواران تاریخ - خراســان 

 قدیم - یک گام - گوشــت ترکی

۴- زنگ گــردن چهارپایان - بی حال 

 شــدن - پرسش - از اقوام

۵- دشــنام - مجموعه نیروهای 

مســلح یک کشور - از قهرمانان 

 شاهنامه

۶- رخســار - آزمون - از امپراطورهای 

باستان  روم 

۷- طاقچه باال - شــهر مقاومت - 

اهریمن  مقابل 

8- کوچکتریــن اجزای ماده - پدر 

ترکی - از وجوهات شــرعی - یک 

 گام مانــده تا دجله!

9- کســی که کاالیی را به قصد 

گرانفروشــی در روز مبادا انبار می کند 

 - پایتخت کوبا - پاســخ بی ادبانه

۱۰- برقرار - از غزوه های صدر اســام 

 - از اجزای دست

۱۱- نفــی عرب - از اعداد - حلقه 

 اســارت - دانه خوشبو

۱۲- بــو - از فرم افتاده - نام آذری 

 - گفتنی

۱۳- از فلــزات - این هم نوعی 

 مجــازات - مرکب مردگان

 ۱۴- اشــاره - بازگرداندن - یازده

۱۵- ناتو - نامفهوم - وســله ســنجش 

دما

عمودی 
۱- بنــدگان - مقابــل هزینه - مطلوب 

 شکارچی

۲- اضطــراب - عملیاتی در غرب 

 شــوش با رمز یا زهرا )س(

 ۳- خشــک - سنگین - از افعال

۴- حاکــم قدیــم - آب منجمد - از 

 رودهای کشــور - خطاب به دل

 ۵- آزاد - گذراندن - محکم و ســخت

۶- واحد ســصح - در مقابل خسارت 

 می پردازند - ســهم - مایه حیات

۷- نمونه خروار اســت - گواه - از 

ساختمانی  مصالح 

8- درخت می دهد - از حشــرات 

- قلعــه نظامــی میان دژ - با ضرب 

است  همراه 

9- الهه زیبایی - ســرخجه - رمانی از 

 »ماکسم گورکی«

۱۰- عدد فوتبالی - غرب انگلیســی - 

 شبیه - وحشی

۱۱- ته مانده حوض - جمع ســند - 

 کامل

۱۲- فیلمی از »پوران درخشــنده« - 

 صــوت درد - چنین باد

۱۳- تلخ - داخل شــدن - هشدار 

 دادن

۱۴- از کارگردانــان دفاع مقدس - از 

 جزیــره های خلیج فارس

۱۵- از مشــاغل - زاری کنان - 

چهارپایان حاصل 

جدول شماره 14۳5

 اطالع
 رسانی

مفقـودی 
 – 1۳1SEمدل1۳95سـفید  تیـپ  سـایپا  سبزسـواری  بـرگ 
شاسـی  موتورM1۳/56۷95۳8وشـماره  شـماره  بـه  رنـگ  روغنـی 
NAS411100G1246۳19بـه شـماره پـاک 86ق49۳ایران 65متعلق به 

اعتبـار سـاقط گردیـده اسـت . آزاده شـریفی  مفقـود واز درجـه 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک شهداد 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
اگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن 
نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳9۶۶۰۳۱9۰۰۵۰۰۰۳۲۷ مورخ 
۱۳9۶/۰۷/۰۱هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
متقاضـی خانـم عصمـت ندیمـی خبيصـي فرزنـد عباس بشـماره 
شناسـنامه ۱۴۵ صـادره از شـهداد در ششـدانگ یک بـاب دکان به 
مسـاحت ۲۷ متـر مربع پـاک از ۱۵۷۰-اصلی واقـع در بخش ۲۳ 

کرمـان بـه آدرس شـهداد - بـازار قدیـم خریداری از مالک رسـمی 
آقـای میـرزا اسـدهللا صادقـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخـذ رسـید. ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراضی، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/۲/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/۲/۲۴
ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و اماک م.الف 16۳

وقت رسیدگی  
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهان مصطفی سـهرانی پـور به طرفیت 
محمـد صداقـت وعصمـت عارفی به خواسـته تامین خواسـته ومطالبه طلـب یه نوبت 
وقـت رسـیدگی در تاریـخ ۱۳98/۰۳/۲۰در سـاعت ۰8:۰۰درشـعبه شـماره یـک حـل 
اختـاف جنـوب . لـذا مراتـب دریک نوبـت درروزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی 

شـود ونتیجه بـه ایـن مرجع اعـام گردد.
رئیس شعبه یک شورا حل اختاف رودبار جنوب 
حسین کوهستانی –م الف 54۷

اباغیه  
در موضـوع پرونـده کاسـه فـوق لـه مـژده پـور توکلـی و علیـه شـما )عبـاس 
نـوری(و پیـرو اجرائیـه ارسـالی بدیـن وسـیله اخطـار می گـردد طبق درخواسـت 
بسـتانکار و برابـر آئیـن نامـه الحـاق یـک تبصـره بـه مـاده ۱۰8۲ قانـون مدنـی 
میـزان سـیصد عـدد سـکه طـای بهـار آزادی مهریـه منـدرج در سـند نکاحیـه 
شـماره ۵۱۵۶ تنظیمی در دفترخانه ازدواج شـماره ۱۰۵ شـهر رفسـنجان به مبلغ چهارده میلیارد 
و هفتصـد و شـصت میلیـون ریـال )۱۴۷۶۰۰۰۰۰۰۰ ریـال ( محاسـبه گردیـد کـه مراتـب بدیـن 

وسـیله به شـما ابـاغ میگـردد.م الـف۴۳۴۱
رئیس ثبت اسناد و اماک رفسنجان -  ابوالفضل تیموری آسفیچی

شهرداری نجف شهر

نوبت دوم آگهی تجدید مزایده زمین   
شهرداری نجف شهر مرحله دوم

شـهرداری نجـف شـهر در نظـر دارد به اسـتناد مجوز شـماره ۳1۳/۷90 مورخ 9۷/11/۳0 شـورای محترم اسـامی نجف شـهر تعداد 
20 قطعـه از قطعـات مسـکونی خـود واقع در فـاز 5 نجف شـهر را از طریق مزایده کتبی به فروش برسـاند لذا متقاضیـان محترم میتوانند 

جهـت دریافت اسـناد مزایـده حداکثر تا تاریـخ 98/2/21 به شـهرداری نجف شـهر مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده
1- شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 

2- سـپرده شـرکت در مزایـده معـادل 5 درصد قیمت کارشناسـی 
مـی باشـد کـه مـی بایسـت بـه حسـاب سـپرده 12225 نـزد بانک 
تجـارت نجـف شـهر واریـز و یـا بصـورت ارائـه ضمانت نامـه معتبر 

باشـد. بانکی 
۳-بـه پیشـنهادات مخـدوش ، مشـروط ، ناقـص و فاقـد تضمین 

ترتیـب اثـر داده نخواهد شـد
4-هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده میباشد 

5-در صورتیکـه نفـرات اول تا سـوم حاضر به انعقاد قرارداد نشـوند 
سـپرده آنهـا بـه ترتیب به نفع شـهرداری ضبط خواهد شـد.

در صـورت نیاز جهت کسـب اطاعات بیشـتر متقاضیـان محترم می 
تواننـد با شـماره تلفن 0۳442۳96545 تمـاس حاصل نمایند.

تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )98-۰3( 

داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملـی اشـخاص حقوقـی ایرانـی در 
صـورت تمایـل به شـرکت در مناقصه می تواننـد از زمـان درج اولین نوبت 
آگهـی نسـبت به تهیه نامـه اعام آمادگی بـه امور قراردادهـا و فاکس آن به 
شـماره ۳۳2۳9661 یـا تحویـل آن بـه دبیرخانه شـرکت گاز اسـتان کرمان 
واقـع در بلـوار 22 بهمن - حد فاصل سـه راه ادیب با چهار راه  شـعبانیه )در 
سـاعات اداری شـنبه تا سـه شـنبه  ۷-16 و چهارشـنبه ها  ۷-15 ( اقدام و 
دفترچـه اسـتعام  ارزیابـی کیفی را نیز  از  سـایت پایگاه ملی اطاع رسـانی 
مناقصـات بـه آدرس  http://iets.mporg.ir دریافـت و بـا توجه به مفاد 
آن،  مـدارک مـورد نیـاز  را  جهت هـر مناقصه بصورت جداگانـه تهیه، تنظیم 

و تکمیـل و حداکثـر تـا 14  روز تقویمـی پـس از تاریخ چـاپ آخرین نوبت 
آگهـی بـه، دبیرخانه شـرکت گاز اسـتان کرمان تسـلیم نمایند. بدیهی اسـت 
توزیـع اسـناد مناقصه منوط بـه ارزیابی کیفـی مناقصه گران توسـط کمیته 
فـــنــی و بازرگانـی مـی باشـد .)نـوع تضمین شـرکت در مناقصـه : یکی 
از تضامیـن معتبـر در آییـن نامـه تضمیـن معامـات دولتی مطابق شـرح 
منـدرج در اسـناد مناقصـه( متقاضیـان می بایسـت جهت کسـب اطاعات 
رسـانی  اطـاع  پایـگاه  و   www.nigc-kerman.ir سـایت  بـه  بیشـتر 
مناقصـات http://iets.mporg.ir مراجعـه و الزاما نسـبت به ثبت نام در 

سـایت پایگاه اطـاع رسـانی مناقصات اقـدام نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نوبت دوم

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید 

مدت زمان 
کد فراخوان1۳98.556شماره مجوز98/2/9تاریخ چاپ نوبت اول۳60اجرا)روز(

98/2/10تاریخ چاپ نوبت دومیک تعداد مرحله
مبلغ 

تضمین)ریال(
2.300.000.000۳.۱98.۷۴۴

موضــوع :تهیــه مصالــح و اجــرای حــدود 20کیلومتــر شــبکه فــوالدی و پلــی اتیلــن بــه همــراه نصــب ایســتگاه CGS 100000مترمکعــب 
در ساعت در محور صنعتی کهنوج-فاریاب

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
مــورخ   139760301059002359/94/126 شــماره  رای  برابــر 
97/11/17 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراضب
ــای  ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان ــی اسالمشــهر تصرف ثبت
مجیــد لشــگری اقبالغــی فرزنــد اقبالعلــی بــه شــماره شناســنامه 
ــی 0084727561 نســبت  ــه شــماره مل ــران ب 45270 صــادره از ته
ــه  ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــگ ی ــش دان ــه ش ب
مســاحت 65/45 متــر مربــع بــه پــالک 5190 فرعــی از 47 اصلــی 
ــای  ــت رســمی آق ــداری از مالکی ــران خری ــع در بخــش 12 ته واق
ــه منظــور  ــذا ب سیدحســین ســیدجلیلی محــرز گردیــده اســت. ل
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــه اداره ثبــت  ــه مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را ب اولیــن آگهــی ب
اســناد و امــالک اسالمشــهر تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مــرا جــع قضائــی تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت 
را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم گواهــی 
تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت متقاضــی صــادر 

خواهــد شــد. م الــف 37
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/01/25
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/10
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3، 15، 17، 18 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــالک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح نهایتــا 
منجــر بــه صــدور رأی جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا 
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 

ــردد. ــی گ ــی م ــی آگه ــت عموم 15 روز جه
قریه بشارودبار سنگ اصلی 95  بخش 16 گیالن

1-پــالک 393 مفــروز از 33 در مالکیــت خانــم نوشــین اســتواری 
دیلمانــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت ک/ 

252 متــر مربــع از مالکیــت آقــای جهانگیــر اســتواری
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــالک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
ــی صالحــه دادخواســت تســلیم و  ــه مراجــع قضای ــاه ب ــدت یکم م
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت 
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک پــس از تقاضــای مــدت قان
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.

تاریخ نوبت اول: 98/1/26
تاریخ نوبت دوم: 98/2/10
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3، 15، 17، 18 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــالک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح نهایتــا 
منجــر بــه صــدور رأی جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا 
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 

ــردد. ــی گ ــی م ــی آگه ــت عموم 15 روز جه
قریه کلسر سنگ اصلی 31  بخش 16 گیالن

1-پــالک 4458 مفــروز از 40 در مالکیــت خانــم مینــا دارآفریــن 
ــه  ــاری ب ــاب انب ــک ب ــر ی ــن مشــتمل ب ششــدانگ یــک قطعــه زمی
مســاحت 202/65 متــر مربــع از مالکیــت مرحــوم شــیرعلی دارآفرین

لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــالک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
ــی صالحــه دادخواســت تســلیم و  ــه مراجــع قضای ــاه ب ــدت یکم م
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت 
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک پــس از تقاضــای مــدت قان
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.

تاریخ نوبت اول: 98/1/26
تاریخ نوبت دوم: 98/2/10
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3، 15، 17، 18 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــالک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح نهایتــا 
منجــر بــه صــدور رأی جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا 
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 

ــردد. ــی گ ــی م ــی آگه ــت عموم 15 روز جه
قریه گوراب سنگ اصلی 104  بخش 16 گیالن

1-پــالک 1259 مفــروز از 3 در مالکیــت آقــای مهــدی ویســه 
ــه  ــاری ب ــاب انب ــر یــک ب ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
ــی ــتکار بنک ــرزا کش ــت می ــع از مالکی ــر مرب ــاحت 200/82 مت مس
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــالک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
ــی صالحــه دادخواســت تســلیم و  ــه مراجــع قضای ــاه ب ــدت یکم م
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت 
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک پــس از تقاضــای مــدت قان
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.

تاریخ نوبت اول: 98/1/26
تاریخ نوبت دوم: 98/2/10

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل- همایون فالحتکار 1357

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

سیاهکل
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3، 15، 17، 18 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــالک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح نهایتــا 
منجــر بــه صــدور رأی جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا 
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 

ــردد. ــی گ ــی م ــی آگه ــت عموم 15 روز جه
قریه گوراب محله سنگ اصلی 104  بخش 16 گیالن

ــش  ــد آت ــای احم ــت آق ــروز از 11 و 9 در مالکی ــالک 1254 مف 1-پ
افــرازه ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 213/81 

متــر مربــع از مالکیــت خانــم مریــم حســینی
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــالک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
ــی صالحــه دادخواســت تســلیم و  ــه مراجــع قضای ــاه ب ــدت یکم م
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر ایــن صــورت 
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک پــس از تقاضــای مــدت قان
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.

تاریخ نوبت اول: 98/1/26
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رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل- همایون فالحتکار 1358

»آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول«
ــتری  ــی دادگس ــکام مدن ــرای اح ــعبه اج ــه در ش ــه 970609 مطروح ــده اجرائی ــوص پرون در خص
ــا  ــی شــهیدان ب ــه شــرکت تعان ــتان تالــش موضــوع فــروش امــوال منقــول متعلــق ب شهرس
OMEGAمدیریــت اردالن حســین زاده بــه مشــخصات 1- یکدســتگاه جــت پرینتــر صنعتــی

چینــی مــدلCAT بــا توانایــی چــاپ 12 خــط ســیاه و رنگــی و بــا توانایــی پرینــت رنگــی عکــس و 
تکســت بــا حــروف انگلیســی و فارســی  بــا رنــگ مقــاوم نســبت پــاک شــدگی بــر اســاس فاکتــور 
ــه قیمــت 15465 دالر توســط شــرکت خریــداری گردیــده اســت  شــماره 945مــورخ 1396/10/12 ب
ــان کارشناســی  ــال در زم ــک مرکــزی 42000 ری ــرخ ارز بان ــود و هفــت ن ــک آذر ن ــخ ی ــه تاری ــه ب ک
ــغ  ــه مبل ــرد آن ب ــه یکســال کارک ــه ب ــا توج ــر ب ــوق الذک ــتگاه ف ــت دس ــت قیم ــی باشــد در نهای م
ــه قیمــت کارشناســی  ــه ب ــور و پای ــا موت ــه ب ــوار نقال ــرآورد مــی گــردد. 2- 2 ن ــال ب 550/000/000 ری
شــده 45/000/000 ریــال   3- امــوال موصــوف در کل بــه قیمــت 595/000/000 ریــال معــادل پنجــاه 
ــق  ــح از طری ــاعت 11 صب ــنبه 1398/02/24 س ــه ش ــان روز س ــزار توم ــد ه ــون و پانص ــه میلی و ن
مزایــده در دفتــر شــعبه اجــرای مدنــی تالــش بــه فــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی 
شــده شــروع شــده و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را  از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه 
ــرده  ــت و نامب ــده دریاف ــده مزای ــس از برن ــی المجل ــغ پیشــنهادی ف ــد شــد و 10 درصــد مبل خواه
مکلــف اســت حداکثــر تــا یکمــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نماینــد در غیــر اینصــورت ده 
ــج  ــد پن ــل مــی توانن ــان در صــورت تمای ــط مــی گــردد، متقاضی ــت ضب ــه نفــع دول ــه ب درصــد اولی
ــان از ملــک مــورد  ــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آن روز  قبــل از موعــد مزایــده ب

ــده داده شــود. مزای
دایره اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تالش آوریده      1894

مفقودی
بــرگ ســبز  و كارت ماشــین خــودروی كامیــون بــاری چوبــی سیســتم بادســان مــدل 
1383 بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره موتــور N 1043 ADW و شــماره شاســی 
ــای  ــام آق ــه ن ــران 252 ع 17 ب ــالك 63 ای ــماره پ B 386 A NAD082 104117 و ش
كهــزاد تمــدن خــواه مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.      1908

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

ــون  ــه قان ــن نام ــاده 13 آیی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
ســاختمانهای  و  اراضــی  و  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 139760318008004594 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول/ دوم موض – 97/11/27 هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــات  ــر تصرف ــک رودس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــد  ــد محم ــش فرزن ــه نوربخ ــی رباب ــارض متقاض ــه مالمع مالکان
ــک  ــدانگ ی ــر در شش ــادره از رودس ــنامه 5095 ص ــماره شناس بش
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــر دو ب ــتمل ب ــن مش ــه زمی قطع
ــان  ــی )اعی ــالک 2708 فرع ــماره پ ــه ش ــع ب ــر مرب 242/31 مت
قســمتی از یــک فرعــی 274 اصلــی و عرصــه قســمتی از قطعــه 
ــش 29  ــر بخ ــهر رودس ــع در ش ــی واق ــی از 274 اصل 408 تفکیک
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی )اداره امــوال و امــالک( محــرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ــراض دادخواســت  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ظــرف مــدت ی
ــت در  ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ص

ــد. ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشار نوبت اول: روز سه شنبه 1398/01/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز سه شنبه 1398/2/10
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»آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی«
برابــر رای شــماره 139760301059002586/94/218 مــورخ 
98/11/28 هیــات  موضــوع قانــون تعییــن تکلفیــف 
وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــه  ــات مالکان ــهر تصرف ــی اسالمش ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــد محمــد  ــوذر ملکــی فرزن ــای اب بالمعــارض متقاضــی آق
بــه شــماره شناســنامه 3360 صــادره از همــدان بــه شــماره 
ملــی 3873504367 نســبت بــه شــش دانــگ یــک 
ــه مســاحت 1043/31  ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی قطع
متــر مربــع بــه پــالک 442فرعــی از اصلــی واقــع در بخــش 
ــادق  ــرم ص ــمی مح ــت رس ــداری از مالکی ــران خری 12 ته
خــان محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو 
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت  ب نوب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــک  ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ اداره تس
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
ــق  ــراض طب انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعت
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.م الــف  127
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آگهی فقدان سند مالکیت پالک 
9/10342

آقــای کــوروش خــداوردی زاده بــه اســتناد دو بــرگ 
بــه شــماره 71077 مــورخ  گواهــی شــهادت شــهود 
ــمی 67  ــناد رس ــه اس ــر خان ــی دفت 1398/02/04 تنظیم
تالــش بــه ایــن اداره مراجعــه و اعــالم نمــوده اســت کــه 
ســند مالکیــت ششــدانگ یــک واحــد |آپارتمان مســکونی 
بــه مســاحت 101/22 متــر مربــع بــه شــماره فرعــی 10342 
از ســنگ اصلــی 9 مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
10336 واقــع در قریــه ریــک بخــش 28 گیــالن بــا حــدود 
ــام  ــه ن ــه شــماره چاپــی 816422 ب مشــخصات معیــن ب
متقاضــی المثنــی ثبــت و صــادر و تســلیم گردیــده اســت 
کــه در اثــر جابجایــی مفقــود شــده اســت بدیــن لحــاظ 
تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنی پــالک مرقــوم را از 
ایــن اداره نمــوده اســت . لــذا بــر اســاس تبصــره اصالحــی 
ذیــل مــاده 120 آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب 
فقــدان ســند مالکیــت پــالک مرقــوم جهــت اطــالع عموم 
در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخص یــا 
ــا  ــزد خــود ی ــوم در ن اشــخاص مدعــی وجــود ســند مرق
مدعــی انجــام هــر گونــه معاملــه قطعــی باشــند مــدارک و 
مســتندات رســمی خــود را در ظــرف مهلــت ده روز از تاریخ 
انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش 
در قبــال اخــذ رســید تحویــل دهــد در غیــر اینصــورت پس 
از انقضــاء مهلــت مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف قانونــی خود 
عمــل نمــوده و نســبت بــه صــدور مالکیــت المثنــی بنــام 

متقاضــی اقــدام خواهــد نمــود.  
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده     1892

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 
 9/7437

برابــر گــزارش وارده بــه شــماره 119/98/704- 1398/02/07 
شــعبه بایگانــی مبنــی بــر اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ 
دســتگاه آپارتمــان دوبلکــس )تحتانــی و فوقانــی( قعطه 11 
تفکیــک 268 متــر مربــع بــه شــماره فرعــی 7437 مفــروز 
از فرعــی 1583 بخــش 28 گیــالن واقــع در ســمت غربــی 
طبقــه ششــم ذیــل ثبــت و  صفجــه 19448/509 دفتــر 168 
بــه شــماره چاپی432511/الــف/89 بــه نــام نیوشــا اشــرف 
ــند  ــر س ــده و براب ــلیم گردی ــادر و تس ــت و ص ــش ثب طال
ــه 137  ــر خان ــی شــماره 33836- 1397/06/21 دفت قطع
تالــش بــه خانــم ســونیا بشــیر زاده انتقــال گردیــده کــه در 
اثــر جابجایــی در شــعبات  ایــن اداره مفقــود شــده اســت. 
بدیــن لحــاظ تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی پالک 
مرقــوم را  از ایــن اداره نمــوده اســت لــذا بــر اســاس تبصــره 
اصالحــی ذیــل مــاده 120 آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبت 
مراتــب فقــدان ســند مالکیــت پــالک مرقــوم جهــت اطــالع 
عمــوم در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچه شــخص 
یــا اشــخاص مدعــی وجــود ســند مرقــوم در نــزد خــود یــا 
مدعــی انجــام هــر گونــه معاملــه قطعــی باشــند مــدارک و 
مســتندات رســمی خــود را در ظــرف مهلــت ده روز از تاریــخ 
انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش 
در قبــال اخــذ رســید تحویــل دهــد در غیــر اینصــورت پــس 
از انقضــاء مهلــت مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف قانونــی خــود 
عمــل نمــوده و نســبت بــه صــدور مالکیــت المثنــی بنــام 

متقاضــی اقــدام خواهــد نمــود.  
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده     1893

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

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

 97/12/28 مــورخ   1397603180140002086 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــه شــماره شناســنامه  ــد تقــی ب رضــا اســماعیل زاده کجیــدی فرزن
6465 صــادره از املــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
ــالک  ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 230/66 مت ــاب ســاختمان ب ــر یکب ب
ــی از  ــالک 2122 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف 6926 فرع
ســنگ 25 اصلــی در بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای صمــد پــاک سرشــت  صوفــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 
منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد 
خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : روز سه شنبه 98/02/10  

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 98/02/24
رئیس ثبت و اسناد امالک جعفر اسدی     1909

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

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

 97/12/28 مــورخ   1397603180140002070 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی 
ــت  ــوزه  ثب ــی ح ــد ثبت ــد ســند رســمی در واح ســاختمانهای فاق
ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ثریــا 
مهــری فرزنــد یدالــه بــه شــماره شناســنامه 6489 صــادره از املش 
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان 
ــروز و  ــالک 6924 فرعــی مف ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 195/98 مت ب
مجــزی شــده از قطعــه 189  تفکیکــی  از ســنگ 25 اصلــی واقع در 
بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان 
انقــالب اســالمی ســازمان امــوال و امــالک محــرز گردیــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــن اداره  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م اولیــن آگهــی ب
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : روز سه شنبه 98/02/10  
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 98/02/24

رئیس ثبت اسناد امالک جعفر اسدی     1910

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

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

برابــر رای شــماره 1397603180140002081 مــورخ 97/12/28 هیــات 
اول موضــوع قانــون و تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــنامه 2763  ــماره شناس ــی بش ــد موس ــور فرزن ــدی  پ ــد مه محم
صــادره از املــش در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 163/80 متــر 
مربــع پــالک 186 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از یــک فرعــی از 
ســنگ 98 اصلــی واقــع در 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای رحمــت الــه علیــزاده محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
ــراض داد خواســت  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ظــرف مــدت ی
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صورت 
انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : روز سه شنبه 98/02/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 98/02/24
1911 رئیس ثبت  اسناد و امالک جعفر اسدی 

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

ــون  ــه قان ــن نام ــاده 13 آیی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
ســاختمانهای  و  اراضــی  و  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 139760318008004594 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول/ دوم موض – 97/11/27 هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــات  ــر تصرف ــک رودس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــد  ــد محم ــش فرزن ــه نوربخ ــی رباب ــارض متقاض ــه مالمع مالکان
ــک  ــدانگ ی ــر در شش ــادره از رودس ــنامه 5095 ص ــماره شناس بش
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــر دو ب ــتمل ب ــن مش ــه زمی قطع
ــان  ــی )اعی ــالک 2708 فرع ــماره پ ــه ش ــع ب ــر مرب 242/31 مت
قســمتی از یــک فرعــی 274 اصلــی و عرصــه قســمتی از قطعــه 
ــش 29  ــر بخ ــهر رودس ــع در ش ــی واق ــی از 274 اصل 408 تفکیک
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی )اداره امــوال و امــالک( محــرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ــراض دادخواســت  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ظــرف مــدت ی
ــت در  ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ص

ــد. ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشار نوبت اول: روز سه شنبه 1398/01/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز سه شنبه 1398/2/10

1401 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودسر- پاک مهر 

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

رسمی«
برابــر رای شــماره 139760301059002586/94/218 مــورخ 
98/11/28 هیــات  موضــوع قانــون تعییــن تکلفیــف 
وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــه  ــات مالکان ــهر تصرف ــی اسالمش ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــد محمــد  ــوذر ملکــی فرزن ــای اب بالمعــارض متقاضــی آق
بــه شــماره شناســنامه 3360 صــادره از همــدان بــه شــماره 
ملــی 3873504367 نســبت بــه شــش دانــگ یــک 
ــه مســاحت 1043/31  ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی قطع
متــر مربــع بــه پــالک 442فرعــی از اصلــی واقــع در بخــش 
ــادق  ــرم ص ــمی مح ــت رس ــداری از مالکی ــران خری 12 ته
خــان محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو 
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت  ب نوب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــک  ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ اداره تس
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
ــق  ــراض طب انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعت
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.م الــف  127

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/10               
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/25

رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر سادات حسینی1872

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 
9/10342

آقــای کــوروش خــداوردی زاده بــه اســتناد دو بــرگ 
بــه شــماره 71077 مــورخ  گواهــی شــهادت شــهود 
ــمی 67  ــناد رس ــه اس ــر خان ــی دفت 1398/02/04 تنظیم
تالــش بــه ایــن اداره مراجعــه و اعــالم نمــوده اســت کــه 
ســند مالکیــت ششــدانگ یــک واحــد |آپارتمان مســکونی 
بــه مســاحت 101/22 متــر مربــع بــه شــماره فرعــی 10342 
از ســنگ اصلــی 9 مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
10336 واقــع در قریــه ریــک بخــش 28 گیــالن بــا حــدود 
ــام  ــه ن ــه شــماره چاپــی 816422 ب مشــخصات معیــن ب
متقاضــی المثنــی ثبــت و صــادر و تســلیم گردیــده اســت 
کــه در اثــر جابجایــی مفقــود شــده اســت بدیــن لحــاظ 
تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنی پــالک مرقــوم را از 
ایــن اداره نمــوده اســت . لــذا بــر اســاس تبصــره اصالحــی 
ذیــل مــاده 120 آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب 
فقــدان ســند مالکیــت پــالک مرقــوم جهــت اطــالع عموم 
در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخص یــا 
ــا  ــزد خــود ی ــوم در ن اشــخاص مدعــی وجــود ســند مرق
مدعــی انجــام هــر گونــه معاملــه قطعــی باشــند مــدارک و 
مســتندات رســمی خــود را در ظــرف مهلــت ده روز از تاریخ 
انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش 
در قبــال اخــذ رســید تحویــل دهــد در غیــر اینصــورت پس 
از انقضــاء مهلــت مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف قانونــی خود 
عمــل نمــوده و نســبت بــه صــدور مالکیــت المثنــی بنــام 

متقاضــی اقــدام خواهــد نمــود.  
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده     1892

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 
 9/7437

برابــر گــزارش وارده بــه شــماره 119/98/704- 1398/02/07 
شــعبه بایگانــی مبنــی بــر اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ 
دســتگاه آپارتمــان دوبلکــس )تحتانــی و فوقانــی( قعطه 11 
تفکیــک 268 متــر مربــع بــه شــماره فرعــی 7437 مفــروز 
از فرعــی 1583 بخــش 28 گیــالن واقــع در ســمت غربــی 
طبقــه ششــم ذیــل ثبــت و  صفجــه 19448/509 دفتــر 168 
بــه شــماره چاپی432511/الــف/89 بــه نــام نیوشــا اشــرف 
ــند  ــر س ــده و براب ــلیم گردی ــادر و تس ــت و ص ــش ثب طال
ــه 137  ــر خان ــی شــماره 33836- 1397/06/21 دفت قطع
تالــش بــه خانــم ســونیا بشــیر زاده انتقــال گردیــده کــه در 
اثــر جابجایــی در شــعبات  ایــن اداره مفقــود شــده اســت. 
بدیــن لحــاظ تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی پالک 
مرقــوم را  از ایــن اداره نمــوده اســت لــذا بــر اســاس تبصــره 
اصالحــی ذیــل مــاده 120 آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبت 
مراتــب فقــدان ســند مالکیــت پــالک مرقــوم جهــت اطــالع 
عمــوم در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچه شــخص 
یــا اشــخاص مدعــی وجــود ســند مرقــوم در نــزد خــود یــا 
مدعــی انجــام هــر گونــه معاملــه قطعــی باشــند مــدارک و 
مســتندات رســمی خــود را در ظــرف مهلــت ده روز از تاریــخ 
انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش 
در قبــال اخــذ رســید تحویــل دهــد در غیــر اینصــورت پــس 
از انقضــاء مهلــت مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف قانونــی خــود 
عمــل نمــوده و نســبت بــه صــدور مالکیــت المثنــی بنــام 

متقاضــی اقــدام خواهــد نمــود.  
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده     1893

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

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

 97/12/28 مــورخ   1397603180140002086 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــه شــماره شناســنامه  ــد تقــی ب رضــا اســماعیل زاده کجیــدی فرزن
6465 صــادره از املــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
ــالک  ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 230/66 مت ــاب ســاختمان ب ــر یکب ب
ــی از  ــالک 2122 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف 6926 فرع
ســنگ 25 اصلــی در بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای صمــد پــاک سرشــت  صوفــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 
منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد 
خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : روز سه شنبه 98/02/10  

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 98/02/24
رئیس ثبت و اسناد امالک جعفر اسدی     1909

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

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

 97/12/28 مــورخ   1397603180140002070 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی 
ــت  ــوزه  ثب ــی ح ــد ثبت ــد ســند رســمی در واح ســاختمانهای فاق
ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ثریــا 
مهــری فرزنــد یدالــه بــه شــماره شناســنامه 6489 صــادره از املش 
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان 
ــروز و  ــالک 6924 فرعــی مف ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 195/98 مت ب
مجــزی شــده از قطعــه 189  تفکیکــی  از ســنگ 25 اصلــی واقع در 
بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان 
انقــالب اســالمی ســازمان امــوال و امــالک محــرز گردیــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــن اداره  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م اولیــن آگهــی ب
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : روز سه شنبه 98/02/10  
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 98/02/24

رئیس ثبت اسناد امالک جعفر اسدی     1910

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

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

برابــر رای شــماره 1397603180140002081 مــورخ 97/12/28 هیــات 
اول موضــوع قانــون و تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــنامه 2763  ــماره شناس ــی بش ــد موس ــور فرزن ــدی  پ ــد مه محم
صــادره از املــش در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 163/80 متــر 
مربــع پــالک 186 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از یــک فرعــی از 
ســنگ 98 اصلــی واقــع در 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای رحمــت الــه علیــزاده محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
ــراض داد خواســت  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ظــرف مــدت ی
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صورت 
انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : روز سه شنبه 98/02/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 98/02/24
1911 رئیس ثبت  اسناد و امالک جعفر اسدی 
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

سامانه خرید مستقیم برنج از کشاورزان مازندران راه اندازی شد
نخستین سامانه خرید مستقیم برنج توسط مصرف کنندگان در اقصی نقاط کشور از کشاورزان مازندران با همکاری 

پارک علم و فناوری این استان در ساری راه اندازی شد.

شـهردار شهر هشـتگرد در آیین گشایش این نمایشگاه گفت: 
ایـن نمایشـگاه در زمینـی بـه مسـاحت ۶ هـزار متـر مربـع و 
۱۰۳ غرفـه بـه صـورت رایگان بـه صنوف مختلف اعـم از گل و 
گیـاه، صنایـع دسـتی و تولیدات گیاهـی و باغبانی اختصاص 
داده شـده اسـت.امیر بهمنـی گفـت: در صـدد هسـتیم بـا 
توسـعه فضـای سـبز شـهر یـک متـر بـه میزان سـرانه سـبز 
شـهر هشـتگرد اضافـه نمائیـم کـه از ۲۱ متر مربع بـه ۲۲ متر 
مربـع برسـد.وی افـزود: در حفـظ، نگهداری و توسـعه فضای 
سـبز گامهای خوبی برداشـته ایم و جداسـازی آب خام از آب 
آشامیدنیشـهری یکی از این اقدام ها بوده است.بهمنی اظهار 
داشـت: تاکنون آبیاری قسـمت اعظم فضای سـبز شـهری ما 
از طریـق آب آشـامیدنی انجـام می شـد امـا بـا اعتبـاری بالغ 
بـر ۱۱ میلیـارد ریـال جدا سـازی شد.شـهردار هشـتگرد گفت: 
در راسـتای حفـظ منابـع آبـی نیز در سـطوح آبیاری اقـدام به 

آبیاری قطره ای نموده ایم و ۱۳ هکتار از فضای سـبز را مجهز 
بـه آبیـاری قطـره ای به صـورت مکانیزه کرده ایـم که بیش از 
9۰ برابـر صرفه جویـی مصـرف آب را در بردارد.معـاون امور فنی 
و عمرانی اسـتاندار البرز نیز در حاشـیه بازدید از نمایشـگاه گل 
و گیـاه شـهر هشـتگرد گفـت: ایـن رویدادی سـتودنی اسـت 
بـه جهـت اینکـه برگـزاری چنین جشـنواره و نمایشـگاه هایی 
زمینـه سـاز توسـعه کارآفرینـی، کسـب و کار، رونـق اقتصادی 
پویایـی فرهنگـی جامعـه و کشـور اسـت.علی درویـش  و 
پـور افـزود: امـروزه در تمامـی کشـورها بـر توسـعه صنعـت 
گردشـگری تاکیـد می شـود و  تـاش می کننـد تـا آنـرا رونق 
ببخشـند.وی اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه اینکـه اسـتان البرز 
جاذبه هـای بسـیار کـم نظیر، شـرایط اقلیمـی بسـیار ممتاز، 
منابـع آبی سـطحی و زیرزمینی منحصر به فـرد و جغرافیایی 
زیبـا و دوسـت داشـتنی دارد فرصـت خوبـی اسـت کـه در 

راسـتای رونـق و توسـعه اقتصـادی اسـتان تـاش نماییـم.
درویـش پـور اضافـه کـرد: همزمـان بـا ایجـاد زیرسـاخت ها 
بـرای توسـعه گردشـگری در جوامـع، نیازمنـد جریان سـازی 
می باشـیم و برگزاری چنین نمایشـگاه هایی فرصت را برای 
توسـعه گردشـگری در شـهر فراهم می کند.معـاون امور فنی 
و عمرانـی اسـتاندار البـرز گفـت: بـا توجـه بـه اینکه امسـال 
سـال رونق تولید نامگذاری شـده و هدف حمایت از کسـب 
و کارهـای ایرانـی می باشـد ایـن جشـنواره عـاوه بر توسـعه 
گردشـگری، فرصـت خوبـی بـرای حمایـت از کارآفرینـان 
نیـز مـی باشـد.دوریش پـور گفـت: با وجـود اینکه بـه دلیل 
شـیطنت دشمنان کشـور و نظام، کشـورمان در شرایط خاص 
قـرار دارد و بـه عنـوان منطقـه پر التهـاب خاورمیانه به شـمار 
مـی آیـد،  امـا مـردم ما بسـیار کاربلـد روزهای سـخت تر از 
ایـن را طـی کـرده انـد و از ایـن پـس هـم شـانه بـه شـانه و 
کنـار هـم برای توسـعه و رونق کشـورمان ایران عزیـز به ویژه 

اسـتان البـرز تـاش کـرده و گام برمی دارنـد.

ششمین نمایشگاه گل و گیاه »شهر هشتگرد« گشایش یافت ایمن سازی اردوگاه »دستگاه «با 
احداث سیل بند در مدت 48 ساعت

کارکنـان دسـتگاه حفـاری ۳۲ فتـح در یـک تـاش جمعـی موفـق به ایمن سـازی 
اردوگاه دسـتگاه بـا احـداث، اسـتحکام بخشـی و عایـق بنـدی سـیل بنـد اطـراف 
آن در مـدت ۴8 سـاعت شـدند.نماینده سـتاد بحـران و مدیریـت امـداد رسـانی 
دسـتگاه هـای حفـاری شـرکت در ایـن بـاره گفـت: در عملیـات احـداث سـیل بنـد 
اردوگاه دسـتگاه ۳۲ فتـح ماشـین آالت سـنگین و تجهیـزات الزم از جملـه تعدادی 
کمپرسـی،بیل مکانیکـی و لـودر نیز مورد اسـتفاده قرار گرفت.نصـرهللا جمالی افزود: 
ایـن سـیل بنـد دارای پنـج متـر عرض، چهـار متر ارتفـاع و  ۴۰۰ متر طول اسـت و با 
قـرار دادن کیسـه هـای شـن و نصب پاسـتیک در پیرامـون آن، راه هـای نفوذ روان 
آب بـه اردوگاه بـه طـور کامـل عایق بندی شـده اسـت.وی اظهـار کرد: در ایـن زمینه 
همـکاری و همیـاری آقـای فرمـان باورصـاد رئیس منطقه،روسـای دسـتگاه حفاری 
آقایـان حسـن گندمـکار و مازیـار قبـادی و  کارکنـان دسـتگاه حفاری قابل تحسـین 
بـود زیـرا موجـب انجـام یـک کار اساسـی گردید و با ایزوله شـدن سـیل بنـد امکان 
ورود آب بـه محوطـه اردوگاه بـه صفـر رسید.دسـتگاه حفـاری ۳۲ فتـح در موقعیت 
شـادگان، عملیـات حفر چاه اکتشـافی آرمان یـک را در چارچوب قـرارداد با مدیریت 

اکتشـاف شـرکت ملی نفـت ایران در دسـت اجـرا دارد.
 بـه لحـاظ قـرار گرفتـن ایـن دسـتگاه در محاصره سـیاب براسـاس ضوابـط ایمنی 
صنعـت نفـت بـا هماهنگی کارفرمـا، عملیـات حفاری بوسـیله این دکل تـا فروکش 

کـردن آب و عـادی شـدن شـرایط  متوقـف می باشـد.

اصفهان

استفاده موفق از لجن هاي واحد بازیافت 
پاالیشگاه اصفهان

ــان / ــی- اصفه ــمیه کربای س
ــد پژوهــش   ــزارش واح ــه گ ب
پاالیــش  وفنــاوری شــركت 
ــاس  ــان،  در مقی ــت اصفه نف
صورتجلســات،  و  مســتندات  ســایر  و  پایلــوت 
اســتفاده از ایــن روش بــرای امحــاء ایــن نــوع خــاک 
آلــوده بــه مــواد نفتــی  کامــاً بی خطــر و بــه دور 
از آســیب های محیط زیســتی اعــام  شــده اســت،  
ــوان  ــن روش را به عن ــوان ای ــی ت ــه م ــوری ك ــه ط ب
راهــکاری بســیار موثــر و مطلــوب در اســتفاده از ایــن 
ــا انجــام پایلــوت  ــوع پســماندها و مــوارد مشــابه )ب ن

ــرد.  ــداد ك ــر( قلم ــی اخی ــت پژوهش ــابه فعالی مش

ــاوری شــركت پاالیــش نفــت   رئیــس پژوهــش و فن
پاالیــش  زمینــه گفــت: صنایــع  ایــن  در  اصفهــان 
منابــع  از  را  پســماندها  از  زیــادی  مقــدار  نفــت 
ــن  ــا لج ــی از آنه ــه یك ــد ك ــی كنن ــد م ــف تولی مختل
ــا و  ــاب ه ــی، پس ــای نفت ــه مانده ــی از ت ــای ناش ه
ضایعــات مراحــل مختلــف جداســازی  اســت. تجمــع 
ایــن لجــن هــا در پاالیشــگاه هــا باعــث ایجــاد 
مســائلی در نقــاط مختلــف جهــان شــده اســت.از 
طرفــی قوانیــن زیســت محیطــی نیــز مانــع دفــع 
ــه زمیــن  ــاك ب ــوان فضــوالت خطرن ــه عن ایــن مــواد ب
هــای اطــراف مــی شــود و از ایــن رو  ضــرورت 
ــزات  ــذف فل ــرای  ح ــف ب ــای مختل ــعه روش ه توس

ســنگین و یــا بازیابــی تركیبــات نفتــی از ایــن لجــن 
هــا در ســال هــای اخیــر پــر رنــگ تــر شــده اســت. 
ــز  ــان نی ــگاه اصفه ــزود: پاالیش ــد اف ــن  مرادمن محس
ــای  ــگاه ه ــن پاالیش ــی تری ــی از اصل ــوان یك ــه عن ب
ــوای  ــا محت ــای ب ــن ه ــع لج ــكل تجم ــا مش ــور ب كش
ــا  ــور ب ــروژه مذك ــن  پ ــود، بنابرای ــاال مواجــه ب ــی ب نفت
هــدف  بررســی کاربــرد لجــن هــای نفتــی در فرآینــد 
هــای  آالینــده  در جهــت کاهــش  تولیــد ســیمان 
محیــط زیســت تعریــف شــد. در مســیر انجــام پــروژه 
ابتــدا روش اســتفاده از لجــن هــای نفتــی در تولیــد 
ــت  ــای زیس ــی ه ــذف آلودگ ــور ح ــه منظ ــیمان ب س
محیطــی مطالعــه شــد و موانــع و مشــکات احتمالــی 
فرآینــد مــورد بررســی قــرار گرفــت. ســپس بــا توجــه 
بــه شــرایط پاالیشــگاه اصفهــان و آنالیــز دقیــق لجــن 
 oil ــد ــد آب، درص ــیمیایی، درص ــب ش ــاظ ترکی از لح
برداریهــای  نمونــه  بــا  لجــن  و محتــوای حرارتــی 

اســتاندارد  شــیمیایی  و  فیزیکــی  مکرر،تســتهای 
ــر روی لجــن صــورت  آزمایشــگاه ســیمان اردســتان ب

ــد.  ــن گردی ــاط تعیی ــیون اخت ــه و فرموالس گرفت
ــارت  ــا نظ ــرح و  ب ــن ط ــه  در ای ــان اینك ــا بی  وی ب
زیســت،  کلیــه  محیــط  از  حفاظــت  اداره  کامــل 
آنالیزهــای مربــوط بــه محتــوای oil، حضــور و میــزان 
ــزات  ــزان فل ــز حضــور و می ــک و نی ــات آروماتی ترکیب
ــت  ــط زیس ــد محی ــگاه معتم ــط آزمایش ــنگین توس س
ــن اســتانداردهای  ــا در نظــر گرفت انجــام و  ســپس ب
مربــوط بــه تولیــد ســیمان ایــن لجــن هــای نفتــی در 
تولیــد ســیمان در کارخانــه ســیمان اردســتان فرمولــه 
ــت  ــر کیفی ــا ب ــزودن لجنه ــرات اف ــت تاثی شــد.در نهای

ــد.  ــد شــده بررســی  گردی ســیمان تولی
ــروژه  ــن پ ــج ای ــود:  نتای ــح نم ــد تصری  مرادمن
نشــان از  قابــل تعمیــم بــودن آن بــه ســایر 

پاالیشــگاه هــا دارد.
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سا ختمانهای فاقد سند رسمی

ــون  ــه قان ــن نام ــاده 13 آیی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
ســاختمانهای  و  اراضــی  و  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره 139760318008004594 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول/ دوم موض – 97/11/27 هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــات  ــر تصرف ــک رودس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــد  ــد محم ــش فرزن ــه نوربخ ــی رباب ــارض متقاض ــه مالمع مالکان
ــک  ــدانگ ی ــر در شش ــادره از رودس ــنامه 5095 ص ــماره شناس بش
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــر دو ب ــتمل ب ــن مش ــه زمی قطع
ــان  ــی )اعی ــالک 2708 فرع ــماره پ ــه ش ــع ب ــر مرب 242/31 مت
قســمتی از یــک فرعــی 274 اصلــی و عرصــه قســمتی از قطعــه 
ــش 29  ــر بخ ــهر رودس ــع در ش ــی واق ــی از 274 اصل 408 تفکیک
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی )اداره امــوال و امــالک( محــرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ــراض دادخواســت  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ظــرف مــدت ی
ــت در  ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ص

ــد. ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشار نوبت اول: روز سه شنبه 1398/01/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز سه شنبه 1398/2/10

1401 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رودسر- پاک مهر 

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

رسمی«
برابــر رای شــماره 139760301059002586/94/218 مــورخ 
98/11/28 هیــات  موضــوع قانــون تعییــن تکلفیــف 
وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــه  ــات مالکان ــهر تصرف ــی اسالمش ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــد محمــد  ــوذر ملکــی فرزن ــای اب بالمعــارض متقاضــی آق
بــه شــماره شناســنامه 3360 صــادره از همــدان بــه شــماره 
ملــی 3873504367 نســبت بــه شــش دانــگ یــک 
ــه مســاحت 1043/31  ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی قطع
متــر مربــع بــه پــالک 442فرعــی از اصلــی واقــع در بخــش 
ــادق  ــرم ص ــمی مح ــت رس ــداری از مالکی ــران خری 12 ته
خــان محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو 
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت  ب نوب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــک  ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ اداره تس
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
ــق  ــراض طب انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعت
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.م الــف  127

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/10               
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/25

رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر سادات حسینی1872

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 
9/10342

آقــای کــوروش خــداوردی زاده بــه اســتناد دو بــرگ 
بــه شــماره 71077 مــورخ  گواهــی شــهادت شــهود 
ــمی 67  ــناد رس ــه اس ــر خان ــی دفت 1398/02/04 تنظیم
تالــش بــه ایــن اداره مراجعــه و اعــالم نمــوده اســت کــه 
ســند مالکیــت ششــدانگ یــک واحــد |آپارتمان مســکونی 
بــه مســاحت 101/22 متــر مربــع بــه شــماره فرعــی 10342 
از ســنگ اصلــی 9 مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
10336 واقــع در قریــه ریــک بخــش 28 گیــالن بــا حــدود 
ــام  ــه ن ــه شــماره چاپــی 816422 ب مشــخصات معیــن ب
متقاضــی المثنــی ثبــت و صــادر و تســلیم گردیــده اســت 
کــه در اثــر جابجایــی مفقــود شــده اســت بدیــن لحــاظ 
تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنی پــالک مرقــوم را از 
ایــن اداره نمــوده اســت . لــذا بــر اســاس تبصــره اصالحــی 
ذیــل مــاده 120 آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب 
فقــدان ســند مالکیــت پــالک مرقــوم جهــت اطــالع عموم 
در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخص یــا 
ــا  ــزد خــود ی ــوم در ن اشــخاص مدعــی وجــود ســند مرق
مدعــی انجــام هــر گونــه معاملــه قطعــی باشــند مــدارک و 
مســتندات رســمی خــود را در ظــرف مهلــت ده روز از تاریخ 
انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش 
در قبــال اخــذ رســید تحویــل دهــد در غیــر اینصــورت پس 
از انقضــاء مهلــت مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف قانونــی خود 
عمــل نمــوده و نســبت بــه صــدور مالکیــت المثنــی بنــام 

متقاضــی اقــدام خواهــد نمــود.  
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده     1892

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 
 9/7437

برابــر گــزارش وارده بــه شــماره 119/98/704- 1398/02/07 
شــعبه بایگانــی مبنــی بــر اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ 
دســتگاه آپارتمــان دوبلکــس )تحتانــی و فوقانــی( قعطه 11 
تفکیــک 268 متــر مربــع بــه شــماره فرعــی 7437 مفــروز 
از فرعــی 1583 بخــش 28 گیــالن واقــع در ســمت غربــی 
طبقــه ششــم ذیــل ثبــت و  صفجــه 19448/509 دفتــر 168 
بــه شــماره چاپی432511/الــف/89 بــه نــام نیوشــا اشــرف 
ــند  ــر س ــده و براب ــلیم گردی ــادر و تس ــت و ص ــش ثب طال
ــه 137  ــر خان ــی شــماره 33836- 1397/06/21 دفت قطع
تالــش بــه خانــم ســونیا بشــیر زاده انتقــال گردیــده کــه در 
اثــر جابجایــی در شــعبات  ایــن اداره مفقــود شــده اســت. 
بدیــن لحــاظ تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی پالک 
مرقــوم را  از ایــن اداره نمــوده اســت لــذا بــر اســاس تبصــره 
اصالحــی ذیــل مــاده 120 آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبت 
مراتــب فقــدان ســند مالکیــت پــالک مرقــوم جهــت اطــالع 
عمــوم در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچه شــخص 
یــا اشــخاص مدعــی وجــود ســند مرقــوم در نــزد خــود یــا 
مدعــی انجــام هــر گونــه معاملــه قطعــی باشــند مــدارک و 
مســتندات رســمی خــود را در ظــرف مهلــت ده روز از تاریــخ 
انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش 
در قبــال اخــذ رســید تحویــل دهــد در غیــر اینصــورت پــس 
از انقضــاء مهلــت مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف قانونــی خــود 
عمــل نمــوده و نســبت بــه صــدور مالکیــت المثنــی بنــام 

متقاضــی اقــدام خواهــد نمــود.  
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده     1893

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

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

 97/12/28 مــورخ   1397603180140002086 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــه شــماره شناســنامه  ــد تقــی ب رضــا اســماعیل زاده کجیــدی فرزن
6465 صــادره از املــش در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
ــالک  ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 230/66 مت ــاب ســاختمان ب ــر یکب ب
ــی از  ــالک 2122 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف 6926 فرع
ســنگ 25 اصلــی در بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای صمــد پــاک سرشــت  صوفــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 
منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد 
خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : روز سه شنبه 98/02/10  

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 98/02/24
رئیس ثبت و اسناد امالک جعفر اسدی     1909

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

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

 97/12/28 مــورخ   1397603180140002070 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی 
ــت  ــوزه  ثب ــی ح ــد ثبت ــد ســند رســمی در واح ســاختمانهای فاق
ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ثریــا 
مهــری فرزنــد یدالــه بــه شــماره شناســنامه 6489 صــادره از املش 
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان 
ــروز و  ــالک 6924 فرعــی مف ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 195/98 مت ب
مجــزی شــده از قطعــه 189  تفکیکــی  از ســنگ 25 اصلــی واقع در 
بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان 
انقــالب اســالمی ســازمان امــوال و امــالک محــرز گردیــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــن اداره  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م اولیــن آگهــی ب
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : روز سه شنبه 98/02/10  
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 98/02/24

رئیس ثبت اسناد امالک جعفر اسدی     1910

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

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

برابــر رای شــماره 1397603180140002081 مــورخ 97/12/28 هیــات 
اول موضــوع قانــون و تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــنامه 2763  ــماره شناس ــی بش ــد موس ــور فرزن ــدی  پ ــد مه محم
صــادره از املــش در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 163/80 متــر 
مربــع پــالک 186 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از یــک فرعــی از 
ســنگ 98 اصلــی واقــع در 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای رحمــت الــه علیــزاده محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
ــراض داد خواســت  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ظــرف مــدت ی
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صورت 
انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : روز سه شنبه 98/02/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 98/02/24
1911 رئیس ثبت  اسناد و امالک جعفر اسدی 

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

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

برابــر رای شــماره 1397603180140002082 مــورخ 97/12/28 هیــات 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم شــیدا کریمــی پــور 
ــد علــی بشــماره شناســنامه 3010 صــادره از اهــواز  ســور کوهــی فرزن
ــر  ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ــگ مشــاع از ششــدانگ ی در دو دان
ــالک 6930  ــع پ ــر مرب ــاحت 210/90 مت ــه مس ــاختمان ب ــاب  س یکب
فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از باقیمانــده قریــه از ســنگ 25 
اصلــی واقــع در بخــش 29 گیــالن  خریــداری از مالــک رســمی 
بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی ســازمان امــوال و امــالک محــرز 
گردیــده اســت. . لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  به فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــت متقاضــی اعتراضــی داش مالکی
ــن  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م انتشــار اولیــن آگهــی ب
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــم  ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــراض داد خواســت خــود را ب تســلیم اعت
ــدم  ــور  و ع ــدت  مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد. بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : روز سه شنبه 98/02/10   
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 98/02/24

رئیس ثبت اسناد امالک جعفر اسدی     1912

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

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

برابــر رای شــماره 1397603180140002080 مــورخ 97/12/28 هیــات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون  تعیی ــوع قان اول موض
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــند رســمی مســتقر در واح ــد س ــاختمانهای فاق س
ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
حســین مرتضــوی فرزنــد علــی اکبــر شــماره شناســنامه 96 صــادره 
از رودســر  در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــع  ــه مســاحت 163/80 متــر مرب ــاب ســاختمان ب ــر یکب مشــتمل ب
پــالک 186 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از یــک فرعــی از ســنگ 
98 اصلــی واقــع در بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای رحمــت الــه علیــزاده محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید 
ــت  ــراض داد خواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
ــررات  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور  و ع انقضــای مــدت  مذک

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : روز سه شنبه 98/02/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 98/02/24
رئیس ثبت اسناد وامالک جعفر اسدی     1913

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

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
ــات  ــورخ 97/12/28 هی ــماره 1397603180140002083 م ــر رای ش براب
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــید  ــای س ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک امل مل
ــماره  ــه ش ــدی ب ــد مه ــید محم ــد س ــی  فرزن ــی املش ــی آل نب مجتب
شناســنامه 196 صــادره از رودســر در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 210/90 متــر 
مربــع پــالک 6930 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از باقیمانــده قریــه 
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــش 29 گی ــع در بخ ــی واق ــنگ 25 اصل از س
رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی ســازمان امــوال و امــالک 
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 
ــه صــدور  15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض داد خواس اعت
ــول  ــدم وص ــور  و ع ــدت  مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : روز سه شنبه 98/02/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 98/02/24
رئیس ثبت اسناد و امالک جعفر اسدی    1914

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

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

 97/12/28 مــورخ   1397603180140002077 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
حســین قرباندوســت فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 7010 
صــادره از املــش در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن مشــتمل یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 167/90 متــر مربــع 
پــالک 6929 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 627 فرعــی 
از ســنگ 25 اصلــی واقــع در بخــش 29 گیــالن خریــداری از مالــک 
ــه  ــذا ب ــده اســت. ل رســمی آقــای فتــح هللا پیشــوازی محــرز گردی
منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد 
خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : روز سه شنبه 98/02/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 98/02/24
رئیس ثبت اسناد و امالک جعفر اسدی    1915

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود توســعه کیفیــت 
ــت  ــه شــماره ثب ــرز درتاریــخ 27/12/1397 ب ــکاران الب ابت
ــت و امضــا  ــی 14008234896 ثب ــه شناســه مل 35940 ب
ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر 
جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت 
:مشــاور مدیریــت و برگــزاری همایــش و ســمینار در حوزه 
ــق و  ــروش. تحقی ــی و ف ــت و مهندســی - بازاریاب مدیری
ــزوم  ــورت ل ــول درص ــعه محص ــاالت و توس ــی مق بررس
ــدت  ــط م ــع ذیرب ــای الزم از مراج ــذ مجوزه ــس از اخ پ
ــز  ــدود مرک ــدت نامح ــه م ــت ب ــخ ثب ــت : از تاری فعالی
اصلــی : اســتان البــرز ، شهرســتان کــرج ، بخــش مرکــزی 
، شــهر کــرج، رجائــی شــهرفازیک ، بلــوار اســتقالل ، 
ــم ،  ــه پنج ــالک 71 ، طبق ــرقی ، پ ــم ش ــان دوازده خیاب
ــخصیت  ــرمایه ش ــتی 3148996579 س ــد 10 کدپس واح
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 ریــال نقــدی 
ــم  ــم مری ــک از شــرکا خان ــر ی ــهم الشــرکه ه ــزان س می
ــده 100000  ــی 0310542170 دارن ــماره مل ــه ش ــی ب عبداله
ــماره  ــه ش ــا ب ــادی پورآق ــم ش ــرکه خان ــهم الش ــال س ری
ــرکه  ــهم الش ــال س ــده 200000 ری ــی 0310789109 دارن مل

آقــای امیــر پورآقــا بــه شــماره ملــی 0322912466 دارنــده 
700000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره خانــم 
مریــم عبدالهــی بــه شــماره ملــی 0310542170و به ســمت 
عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود خانــم شــادی 
پورآقــا بــه شــماره ملــی 0310789109و بــه ســمت عضــو 
هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای امیــر پورآقــا بــه 
ــه ســمت رئیــس هیئــت  شــماره ملــی 0322912466و ب
مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه 
ــه اوراق و  ــا : کلی ــق امض ــدگان ح ــدود دارن ــدت نامح م
اســناد تعهــدآور و بهــادار شــرکت از قبیــل چــک و ســفته 
ــادی و  ــای ع ــه ه ــه نام ــن کلی ــادار و همچنی و اوراق به
ــرکت  ــر ش ــا مه ــراه ب ــل هم ــای مدیرعام ــا امض اداری ب
معتبــر میباشــد اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه 
روزنامــه کثیــر االنتشــار پیــام مــا جهــت درج آگهــی هــای 
شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور به 

ــه فعالیــت نمــی باشــد.  ــه اخــذ و صــدور پروان منزل

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

1948 کرج )450650( 

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

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

 97/12/28 مــورخ   1397603180140002068 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک امل ــت مل ــی حــوزه ثب ثبت
ــه بشــماره  ــد رحمــت ال ــای منصــور معــزی راد فرزن متقاضــی آق
شناســنامه 1203 صــادره از املــش در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه 
ــروز و  ــی مف ــالک 6928 فرع ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 19/38 مت ب
ــع  ــی واق ــالک 2086 فرعــی از ســنگ 25 اصل مجــزی شــده از پ
ــر  ــم گوه ــمی خان ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 29 گی در بخ
تــاج میــر حبیبــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  اشــخاص نســبت ب
ــه  ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
ــس  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م م
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض 

ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. طب
تاریخ انتشار نوبت اول : روز سه شنبه 98/02/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 98/02/24
رئیس ثبت اسناد و امالک جعفر اسدی    1917

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

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

ــات  ــورخ 97/12/28 هی ــر رای شــماره 1397603180140002071 م براب
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــی  ــوزه ثبت ــد ح ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
خانــم  متقاضــی  بالمعــارض  مالکانــه  تصرفــات  املــش  ملــک 
معصومــه عبدالــه زاده فرزنــد رجبعلــی بشــماره شناســنامه 30 صــادره 
ــر  ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــرفیه در شش ــتانه اش از آس
ــالک 6927  ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 532/50 مت ــاب ســاختمان ب یکب
ــنگ 25  ــی از س ــالک 597 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف فرع
اصلــی واقــع در بخــش 29 گیــالن  خریــداری از مالــک رســمی آقایــان 
علیرضــا ترحمــی و حســن نباتچــی احمــدی محــرز گردیــده اســت. 
ــی  ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت  ب ــالع در دو نوب ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ش
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض متقاض
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــم  ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــراض داد خواســت خــود را ب تســلیم اعت
ــدم  ــور  و ع ــدت  مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد. بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : روز سه شنبه 98/02/10 
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 98/02/24

رئیس ثبت اسناد و امالک جعفر اسدی    1918

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

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

ــر رای شــماره 1397603180140002084 مــورخ 97/12/28 هیــات  براب
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــبت  ــوزه نس ــد ح ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــی  ــای عل ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک امل مل
مجیــدی فرزنــد ذبیــح الــه بشــماره شناســنامه 6665 صــادره از 
ردوســر در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 210/90 متــر مربــع پــالک 
ــنگ  ــه از س ــده قری ــده از باقیمان ــزی ش ــروز و مج ــی مف 6930 فرع
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 29 گی ــع در بخ ــی واق 25 اصل
بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی ســازمان امــوال و امــالک محــرز 
گردیــده اســت.. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
ــن  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه انتشــار اولی
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــم  ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــراض داد خواســت خــود را ب تســلیم اعت
ــدم  ــور  و ع ــدت  مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد. بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول : روز سه شنبه 98/02/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 98/02/24

رئیس ثبت اسناد و امالک جعفر اسدی    1919

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

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

 97/12/28 مــورخ   1397603180140002078 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــت  ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــمی در واح ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
ملــک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض  متقاضــی آقــای 
حســن قرباندوســت فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 883 صــادره 
ــن  ــه زمی ــک قطع ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ــش در ســه دان از امل
مشــتمل بــر یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 167/90 متــر مربــع 
پــالک 6929 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 627 فرعــی 
از ســنگ 25 اصلــی واقــع در بخــش 29 گیــالن خریــدرای از مالــک 
ــه  ــذا ب ــده اســت. ل رســمی آقــای فتــح هللا پیشــوازی محــرز گردی
منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد 
خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : روز سه شنبه 98/02/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 98/02/24
رئیس ثبت اسناد و امالک جعفر اسدی    1916

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
ایــام گفــت: از ابتــدای اردیبهشــت ســال جاری 
تعرفــه بــرق ۷ درصــد گــران شــد و پرمصرف هــا 

۲۳ درصــد افزایــش تعرفــه خواهنــد داشــت.
ــع  ــرکت توزی ــل ش ــیرخانی مدیرعام ــادی ش ه
نیــروی بــرق اســتان ایــام در ایــام اظهــار 
ســال جاری  اردیبهشــت  ابتــدای  از  داشــت: 
تعرفــه بــرق ۷ درصــد گــران شــد و  پرمصرف هــا 
ــت. ــد داش ــه خواهن ــش تعرف ــد افزای ۲۳ درص
وی افــزود: خانوارهایــی کــه مصــرف ماهانــه 
در  و  اســت  مصــرف  الگــوی  زیــر  آن هــا 
ــهریور  ــان ش ــا پای ــرداد ت ــی اول خ ــازده زمان ب
مشــابه  دوره  بــا  مقایســه  در  ســال جاری 
ــد مشــمول  ــش دهن ــود را کاه ــل مصــرف خ قب
تخفیــف بهــای بــرق بــه میــزان مصــرف کاهــش 
یافتــه در یکــی از مناطــق عــادی و گرمســیر 
معــادل نــرخ اولیــن پلــه مصرفــی در آن منطقــه 
ــد. ــد ش ــاعت خواه ــو وات س ــر کیل ــه ازای ه ب
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 

ایــام   اســتان  بــرق  پیــک مصــرف  اســتان 
۳۶۷ مــگاوات عنــوان کــرد و گفــت: ۳۵ روز 
خاموشــی بــرق در تابســتان ســال گذشــته، 
۱۶8۰ مــورد قطــع بــرق فیــدر معــادل ۶ هــزار و 

اســت. مــگاوات ســاعت   ۲۰۰
وی بیــان داشــت: ســال گذشــته یــک میلیــون 
بــرق  ســاعت  مــگاوات   ۴۰۴ و  هــزار   ۴۱۵ و 
ــام مصــرف شــد  توســط مشــترکین اســتان ای
ــته  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ک

ــت. ــته اس ــش داش افزای
مشــترک  هــزار    ۲۲۴ شــیرخانی  بــه گفتــه 
ــه ۳۴/۱  ــود دارد ک ــام وج ــتان ای ــرق در اس ب
درصــد کشــاورزی،  ۶۳/8۲ درصــد خانگــی، 
عمومــی،  درصــد   ۶۳/۳ معابــر،  ۰8/۱درصــد 
ــارف ۷۴/۱۰  ــایر مص ــی و س ۴8/۰ درصــد صنعت

ــت. ــد اس درص
ــترک  ــزار و ۶۰9 مش ــت، 9۱ ه ــر اس ــه ذک الزم ب

ــد. ــکونت دارن ــام س ــتان ای ــرق در شهرس ب

ــان   ــل جری ــی از وص ــم رحیم ــد رحی محم
 CNG ــای ــع  و  جایگاه ه ــه صنای گاز کلی

ــر داد. اســتان خب
از صبــر وحوصلــه  وی ضمــن قدردانــی 
و همراهــی مــردم اســتان افزود:عامــل 
ــای  ــد ه ــرف واح ــت مص ــی محدودی اصل
و  ســیمان(  و  )آجــر  عمــده   صنعتــی 
مشــکات   ، اســتان   CNG جایگاههــای 
پیــش آمــده دربخشــی از خــط انتقــال گاز 
ــه  ــن رابط ــه درهمی ــوده ک ــور ب ــمال کش ش
بــه منظــور اســتمرار جریــان گاز واحدهــای 
ــرف  ــت مص ــروری ، محدودی ــی وض خانگ

ــد.  ــال ش اعم
بــه  توجــه  بــا  تصریــح کــرد:  رحیمــی 
ــده ،  ــود آم ــکات بوج ــدن مش ــع ش مرتف
از روز جمعــه گذشــته  وضعیــت  فشــارگاز 

و  صنایــع  تمامــی  گاز  و  شــده  عــادی 
جایگاههــای CNG کــه از مــدار مصــرف 
خــارج شــده بودنــد در مــدار قــرار گرفــت.
 مدیرعامــل شــرکت گاز گلســتان اظهــار 
داشــت: چنانچــه بــه هــر دلیلــی افــت 
بــا  بیایــد  بوجــود  دراســتان  گاز  فشــار 
توجــه بــه اینکــه  اولویــت اصلــی مصــرف 
گاز، بخــش خانگــی بــوده و هــدف مــا 
ایــن  پایــدار  تامیــن گاز  بــرای  تــاش 
ــارًا  ــرکت ناچ ــن ش ــد ای ــی باش ــش م بخ
نســبت بــه قطــع گاز واحــد هــای صنعتــی  
و جایگاههــای  CNG و حتــی ادارات  نیــز 
ــن نیازاســت  ــود ،بنابرای ــد نم ــدام خواه اق
بخشــهای اعــام شــده   بــه ســوخت دوم 
مجهــز بــوده تــا در صــورت بــروز مشــکل از 

ــد. ــتفاده کنن ــن اس ــوخت جایگزی س

و  رئیــس  ســامت،  هفتــه  بــا  همزمــان 
ــه  ــن ب ــوم پزشــکی قزوی ــان دانشــگاه عل معاون
پرســش های خبرنــگاران رســانه های گروهــی 

اســتان پاســخ دادنــد.
ــوم  ــرام، رئیــس دانشــگاه عل ــر مه ــر منوچه دکت
پزشــکی قزویــن ضمــن ابــراز خرســندی از 
ــاه از  ــگاران، گزارشــی کوت حضــور در جمــع خبرن
ــت:  ــرد و گف ــه ک ــت ســامت اســتان ارای وضعی
در موضــوع اضافــه وزن و چاقــی، وضــع اســتان 
ــر شــده اســت  ــل بدت ــه ســال های قب نســبت ب
ــن ۳۰  ــه ۱9 در بی ــه رتب ــوری ب ــه 8 کش و از رتب
ــده اســت. ــه نگــران کنن ــم ک اســتان رســیده ای

ــت  ــود تخ ــی از کمب ــان نارضایت ــن بی وی ضم
ــم  ــه ک ــش رتب ــتان، از افزای ــتانی در اس بیمارس
تحرکــی اســتان در بیــن اســتان های کشــور 

ــرد. ــی ک ــار نگران اظه
قزویــن،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
نامناســب  نیــز  را  وضعیــت مصــرف ســیگار 
ــن  ــرف آن در بی ــدن مص ــتر ش ــت و بیش دانس

ــرد:  ــح ک ــوان و تصری ــدار عن ــک هش ــان را ی زن
بیمــاری دیابــت نیــز یکــی از تهدیــدات ســامت 

ــت. ــتان اس ــردم اس م
خبرنــگاران  نشســت،  ایــن  ادامــه  در 
پرســش های خــود را در حوزه هــای مختلــف 
و  عمرانــی  دارو،  و  غــذا  درمــان،  بهداشــت، 

کردنــد. مطــرح  آموزشــی 
تعطیلــی   ،۱۳98 ســال  پزشــکی  تعرفه هــای 
بیمارســتان رحیمیــان و ســاخت بیمارســتان 
ــت  ــا، اولوی ــی کلنیک ه ــت ده ــرگان، نوب در مه
ــر  ــگاه ب ــارت دانش ــوه نظ ــا، نح ــدی پروژه ه بن
ــات  ــکی و موضوع ــب پزش ــار کت ــاپ و انتش چ
زندگــی  ســبک  تغییــرات  تأثیــر  ســامت، 
ارایــه  رایــگان  خدمــات  نــوع  ســامت،  در 
ســامت،  خدمــات  جامــع  مراکــز  در  شــده 
معلــوالن  توانبخشــی  دســتگاه های  تامیــن 
و  تهیــه  مراکــز  بــر  دانشــگاه  نظارت هــای  و 
ــش ها و  ــی از پرس ــی، بخش ــواد غذای ــع م توزی

مطالبــات خبرنــگاران بــود.

مدیر عامل شرکت برق استان ایام:
تعرفه برق در استان ایام ۷ درصد گران شد

مدیرعامل گاز گلستان خبر داد: 
 CNG جریان گاز تمامی صنایع و جایگاه های

استان وصل است

هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
در خصوص افزایش مصرف سیگار در بین زنان
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سال گذشته در پیام ما درباره 
افزایش حقوق کارکنان دولت به نقل از 

پورابراهیمی نوشتیم. امسال افزایش 
حقوق انجام شده است.

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی 

برای دو فیلم لیاج )فصل شکار( و 

اعترافات با دور تند مجوز نمایش 
صادر کرد.

سینماسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید ماهنامه دانستنیها منتشر شد.

جلد سوم مقاالت 

مهدی اخوان ثالث 
برای اولین بار منتشر می شود.

مراسم یادبود طهمورث ساجدی با عنوان 

مردی که با باد صبا رفت 
پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت برگزار می شود.

دو نمایش تماشاخانه سنگلج 
تا پانزدهم اردیبهشت ماه به مناسبت 

شانزدهمین دوره جشن های خانه تئاتر در 
بزرگداشت روزجهانی تئاتر رایگان اجرا می شوند.

بعضیا آنقدر خوبن که باید زیر لحظه هایی 
که پیششون هستی کاربن بذاری!

آقای همساده

یادبودکتابنمایش دیالوگ

هر کو نظر کند بتو صاحب نظر شــود

وانکش خبر شــود ز غمت بیخبر شود

چون آبگینه این دل مجروح نازکم

هر چند بیشــتر شکند تیزتر شود

بگشــا کمر که جامٔه جانرا قبا کنم

گر زانکه دســت من بمیانت کمر شود

منعــم مکن ز گریه که در آتش فراق

از ســیم اشک کار رخم همچو زر شود

از دســت دیده نامه نیارم نوشت از آنک

هر لحظه خون روان کند و نامه تر شــود

کــی برکنم دل از رخ جانان که مهر او

با شــیر در دل آمد و با جان بدر شود

بی ســر به سر شود من دلخسته را ولیک

بی او گمان مبر که زمانی بسرشــود

ای دل صبــور باش و مخور غم که عاقبت

این شــام صبح گردد و این شب سحر شود

خواجو ز عشــق روی مگردان که در هوا

ســایر ببال همت و طائر بپر شود

خواجوی کرمانی 

 بیا َره توشه َبرداریم!

 کجا؟!

 هر جا که اینجا نیست...

مهدی اخوان ثالث

عکس نوشت

عکس: 
مینا نوعی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

اشاره ای به كارهای محمودغزنوی 
به مناسبت سالگرد مرگ او

مورخـان انگلیسـی كه درباره گسـترش اسـام 
در قـرن ۱۱ میـادی در شـبه قاره هنـد تحقیق 
كـرده انـد؛ درگذشـت سـلطان محمـود غزنوی 
را ۳۰ اپریـل ۱۰۳۰ نوشـته اند. سـلطان محمود 
بـه نـام گسـترش اسـام، چنـد حملـه نظامی 
بـه هنـد بـرد و از سـوی خلیفـه عباسـی وقت 
مـورد تقدیـر قـرار گرفـت. وی بـا ایـن اقـدام 
خـود نخسـتین سـنگ بنـای كشـوری را گذارد 
كـه 9 قـرن پـس از او به نام پاكسـتان مركب 
از مسـلمانان هنـد پـا بـه عرصـه وجود گـذارد. 
مشـغله دیگـر محمـود كه شـهر غزنـه در ایران 
خـاوری آن روز را پایتخت قـرار داده در عمران 
و آبادانـی اش كوشـیده و آن را بـه مركز تجمع 
ادیبـان و دانشـمندان زمـان تبدیـل كـرده بـود 
جلوگیـری از گسـترش مهاجـرت سـلجوقیان 
بـود كه در مـاوراء آمو دریا )جیحـون( پراكنده 
بـه  محـدود  محمـود  سـلطان  قلمـرو  بودنـد. 

ایـران خـاوری بـود و در مركـز و غـرب ایـران 
كـه  ایـن  بـا  نكـرد.  تجـاوز  )تهـران(  ری  از 
پارسـی، زبـان نیـاكان سـلطان محمـود نبـود 
)زیـرا کـه از تـرکان غـز بـود(، وی بـا حمایـت 
از شـعرایی كـه در دربـار او گـرد آمـده بودنـد 
عمـا بـه شـعر و ادب پارسـی خدمـت بسـیار 
كرد. بیشـتر شـهرت سـلطان محمود بـه دلیل 
او از سـوی همیـن شـاعران و ادیبـان  مـدح 
از  بـوده اسـت. فردوسـی پنـج سـال پیـش 
درگذشـت سـلطان محمـود در 8۷ سـالگی در 
تـوس فـوت شـده بـود . فردوسـی كـه برابـر 
كـوروش و داریـوش بـه ایـران خدمـت كرد از 
شـاعران دربـار سـلطان محمـود و طـرف توجه 
او نبـود. محمـود كـه در سـال 998 میـادی 
برجـای پـدرش سـبكتكین نشسـت ۳۲ سـال 
او  پـدر  از سـبكتكین،  پیـش  حكومـت كـرد. 
الپتكیـن كه از افسـران ترك ارتش سـامانیان 
بـود در گوشـه ای از افغانسـتان امـروز كـه در 
آن زمـان خراسـان بزرگتـر خوانـده مـی شـد 
دعـوی اسـتقال كـرده و تشـكیل یـك قلمـرو 

در  »لشـكرگاه«  بـود. شـهر  داده  بـرای خـود 
سـلطان  كـه  اسـت  مناطقـی  از  افغانسـتان 
آن  در  شـهر  ایـن  اسـت.  بنـا كـرده  محمـود 
سـپاهیان  اسـتقرار  بـه  اختصـاص  زمـان 
غزنـوی داشـت. وی بـه آبادانـی شـهر بسـت 
Bost  نیـز كمـر همـت بسـت. ایـن شـهر در 
حقیقـت پایتخـت زمسـتانی سـلطان محمـود 
بـود زیـرا كه زمسـتان غزنه سـخت بـود. پس 
از محمـود، مسـعود پسـر او بـرادرش محمد را 
كـه برجـای پـدر نشسـته بود كـور كـرد و خود 

جـای او را گرفـت.

آیرونساید ایران را ترك كرد
از  پـس  »آیرونسـاید«  انگلیسـی  ژنـرال 
اطمینـان از ایـن كـه دولـت كودتـا شكسـت 
 ۳۰(  ۱۳۰۰ اردیبهشـت  دهـم  خـورد  نخواهـد 
پـس  هفتـه  یـك  و  مـاه  دو  ـ   ۱9۲۱ اپریـل 
موفـق  وی  تـرك كـرد.  را  ایـران  كودتـا(  از 
نشـد بـه بلشـویكهای روسـیه از داخـل ایران 

بزنـد. آسـیب  مسـتقیما 

انیمیشن کوتاه کاف به کارگردانی 
ملیحه غام زاده از جشنواره آمریکایی 

جایزه گرفت .

جشنواره

طنزیمات

تغارجــان  صــورت  جلــوی  را  اش  پنجــه  تغارنــاز؛ 

گفــت: تغارجــان؛  داد.  حرکــت 

-هان!چیه؟تغارنیوز!

تغارناز؛ اخم هایش را توی هم کشــید. 

اســم  شــنیدن  تحمــل  و  تغارنــازه  اســمم  -مــن 

نــدارم... هــم  رو  تغارنیــوز 

-چرا آخه!

-چون بابــا تغارخان مخالفه!

-خب باشــه! مگه تو از خودت فکر نداری!

-نــه، مگــه نمــی دونــی ایــن جــا همــه از بابــام 

ــه،  ــادت رفت ــه ی ــن ک ــل ای ــرن! مث ــی گی ــورت م مش

قضیــه نیــم درصــد نبــوغ رو؟!

ــادم اومــد. 99  ــود. حــاال ی ــادم رفتــه ب -آهــان، آره، ی

ــوغ  ــم درصــد نب ــی تغارســتان و نی ــاش اهال درصــد ت

ــات. باب

ــان  ــرد. ناگه ــرو ب ــل ف ــش را در بغ ــان؛ زانوهای تغارج

ــرق زد. ــش ب ــم های چش

-تغارناز!

-چیه؟

-تــو دختــر تغارخــان هســتی! ژن تــو بــا بقیــه اهالــی 

ــد 99 درصــد  ــه نبای ــو ک ــه. ت ــی کن ــرق م تغارســتان ف

تــاش کنــی! همــون نیــم درصــد کافیــه. خیلــی هــم 

ــوش  ــات گ ــای باب ــورت ه ــه مش ــه ب ــت ک ــاز نیس نی

ــورتای  ــه از مش ــی ک ــازات کس ــی مج ــی دون ــی. م کن

ــه؟ ــه، چی ــات ســر پیچــی کن باب

-آره، می دونم. وارونگی!

-تا حاال از مشــورتای بابات ســرپیچی کردی؟!

-آره!

-بابــات هیچ وقت تو رو وارونه کرده؟!

-نه!

ــال راحــت ســرپیچی  ــا خی ــس ب ــه! پ ــن! همین -آفری

کــن!

ــی تغارســتانم ســرپیچی مــی  ــب! اون وقــت اهال -ُخ

کنــن.

ــود  ــوری وانم ــن ط ــه. ای ــر بش ــی خب ــم کس -نمیذاری

مــی کنیــم کــه همــه کارایــی کــه انجــام میدیــم طبــق 

نظــر تغارخانــه! اونــم کــه بــه کســی واقعیــت رو نمــی 

گــه. میگــه؟

نمیگه! -نه، 

-ُخب! مســئله حله!

تغارنــاز؛ بــه ســقف زل زد. بــه چشــم هــای تغارجــان 

ــا را  ــان ه ــدی زد. فنج ــن زل زد. لبخن ــه زمی زل زد. ب

از روی زمیــن برداشــت و تــوی ســینی گذاشــت. کــف 

دســت هایــش را بــه هــم کوبیــد و بــا شــادی گفــت:

-حّله!

تغارجــان؛ قهقهــه زد. فنجان ها را نشــان داد و گفت:

-پــس بــرو جــا افتــاده تریــن کشــک رو بیــار کــه بــا 

هــم ســر بکشــیم.

ُشرُشــِر  صــدای  رفــت.  بــه کشــکدارخانه  تغارنــاز؛ 

کشــک فضــای تغــاردان را پــر کــرد.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی
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