
روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان

با صرفه جوئی در مصرف برق ما هم می توانيم در توسعه رفاهی واقتصادی کشور سهيم باشيم

تمديد آگهي مناقصه  عمومي دو مرحله ای
شــركت توزيــع نيــروي بــرق شــمال اســتان كرمــان در نظــر دارد نســبت بــه تامیــن کنتــور دیجیتالــی تکفــاز 

چنــد تعرفــه و قــاب کنتــور جهــت  منطقــه ســه کشــور از طريــق مناقصــه عمومــي  دو مرحلــه اي و بــه شــرح 
جــدول پاييــن از توليــد کننــدگان و  يــا تاميــن کننــدگان واجــد صالحیــت اقــدام نمایــد.

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرايند ارجاع کار  )لاير(واحدتعدادموضوع مناقصهشماره مناقصه

98-98

دستگاه76،000کنتور دیجیتالی تک فاز چند تعرفه 

3،953،600،000
عدد48،200قاب کنتور

1-شــرکت کننــده در مناقصــه بایســتی تولیدکننــده و یــا تامیــن کننــده مجــاز و دارای نشــان اســتاندارد ملــی باشــد .  ارائــه گواهــی حصــول اســتاندارد 
تولیــد معتبــر از مراجــع ذیصــالح و ارائــه تایــپ تســت از آزمایشــگاه معتبــر نیــز الزامــی میباشــد.

2-شــرکت کننــده در مناقصــه بایســتی در زمــان ارائــه پیشــنهاد قیمــت  ظرفیــت آزاد تولیــد نســبت بــه قراردادهــای فــروش کنتــور بــا شــرکت هــای 
دیگــر  را  دارا باشــد. 

3- زمان واریز وجه بابت فروش اسناد مناقصه : از روز یکشنبه به  تاریخ 1398/07/28 لغایت شنبه تاریخ 1398/08/04
4- محــل فــروش اســناد : كرمــان- خیابــان خواجــوی کرمانــی - خیابــان توانیــر - شــركت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان - ســاختمان 

ــداركات و قرادادهــا  -  تلفــن -03432520003 شــماره 3 - اداره ت
5- مــدارك مــورد نیــاز جهــت تحویــل اســناد : بــه ازای هــر یــک جلــد شــماره مناقصــه فیــش واریــزی بــه مبلــغ 500.000  واریــز بــه حســاب ســپهر شــماره 

0101824764005 بانــك صــادرات شــعبه اســتاد علــی اکبــر صنعتــی كرمــان ،كد شــعبه 3280
6- زمــان و محــل تحویــل پاکــت هــای مناقصــه حداکثــر تــا ســاعت 9 صبــح روز یکشــنبه بــه تاریــخ 19 /1398/08 بــه آدرس كرمــان ، خیابــان خواجــوی 

کرمانــی، خیابــان توانیــر ، دبیرخانــه شــركت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان كرمــان
7- زمــان و محــل بازگشــایی پاکــت هــای ارزیابــی و مرحلــه اول  مناقصــه  ســاعت 11:00 روز یکشــنبه بــه تاریــخ 19 /1398/08 در محــل ســالن کنفرانــس 

کت شر
8- پیشــنهادهای فاقــد امضــاء ،مشــروط ، مخــدوش وپیشــنهاداتی كــه بعــد از موعــد مقــرر واصــل شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد درضمــن درج 
شــماره مناقصــه وســایر مندرجــات روی پــاكات الزامــی اســت و حضــور پیشــنهاد دهنــدگان در جلســه بــا ارائــه معرفــی نامــه و کارت شناســایی بالمانــع 

میباشــد .                          
9- شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار می باشد .

10 – مناقصه دو مرحله ای می باشند و سایر اطالعات و جزئیات و شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
11-منطقــه ســه شــامل شــرکت هــای توزیــع نیــروی بــرق1- اســتان خراســان جنوبــی 2- جنــوب اســتان کرمــان 3- اســتان یــزد 4-اســتان هرمــزگان 

5-اســتان سیســتان و بلوچســتان 6- شــمال اســتان کرمــان مــی باشــد.
این آگهی عینا در سایت های اینترنتی به شرح زیر در دسترس میباشد.

  www.nked.co.ir : سایت اینترنتی این شركت به آدرس
 www.tavanir.org.ir شبكه اطالع رسانی معامالت توانیربه نشانی

 HTTP://iets.MPORG.IR پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نوبت دوم

ــاورزی  ــک کش ــی بان ــه عموم ــی مناقص ــرو آگه پی
منــدرج در روزنامــه پیام مــا مــورخ 1398/07/22 به 
اطــالع مــی رســاند، متقاضیــان شــرکت در مناقصــه 
 www.setadiran.ir از طریــق ســامانه دولــت 

نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام نماینــد.

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کرمان

اطالعيـه

آگهی مناقصه  
شماره ۲۱۹۸۲۶۹۶

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در نظـر دارد: تامین متریال، بازسـازی و نوسـازی بخشـی از سـازه راهروهای 
سـالن تانـک هـاوس پاالیشـگاه مجتمع مـس سرچشـمه را از طریـق مناقصه عمومـی به انجام برسـاند. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایتهای رسمی شرکت به آدرس های ذیل مراجعه شود
dargah.nicicoportal.com      sarcheshmeh.nicico.com     www.nicico.com

موضوع مناقصه: تامین متریال، بازسازی و نوسازی بخشی از سازه راهروهای سالن 
تانک هاوس پاالیشگاه مجتمع مس سرچشمه

روابط عمومی شرکت ملی مس ایران

چرا با طرح انتقال آب خزر 
به سمنان مخالفم؟
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با طرح انتقال آب خزر به سـمنان مخالفم و امروز 29 مهر ماه در گفتگوی 
زنـده پیـک بامـدادی رادیـو ایـران دربـاره تبعـات انتقـال آب خزر بـه کویر 

مرکـزی روشـنگری خواهم کرد.
یـک رشـته توییـت توسـط درگاه رسـمی سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
منتشـر شـده بـا این مضمون کـه اگـر وزارت نیرو دلـش برای بوم سـازگاِن 
خـزر یا تـاب آوری هیرکانی می سـوزد، چرا پیشـنهادش را پس نمی گیرد و 

همچنـان تـوپ را در زمیـن ما می انـدازد؟!
تامل برانگیزتـر آنکـه سـازمان حفاظـت محیط زیسـت در توییـِت آخـرش، 
تـاش بـرای روشن شـدِن ابعـاد خسـارت های محیط زیسـتی ناشـی از 
اجـرای طـرح انتقـال آب از خـزر بـه کویـر مرکـزی توسـط محمـد فاضلی 
را عوام گرایـی و ژسـتی روشـنفکرانه تصویـر کـرده و پیشـنهاد داده به جای 
انتقـاد از آنهـا، اردکانیـان را مجـاب کنـد تـا درخواسـت وزارت متبوعـش را 

پـس گیرد!
رفتـار سـازمان تحـت هدایت عیسـی کانتری، درسـت مثـل رفتـارِ زوِج در 
حـال متارکه ای اسـت کـه وقتی مظلوم نمایی یک طرف آشـکار می شـود تا 
از شـر سرپرسـتی فرزند خاص شـود، به جای آنکه برایش سـامت روانی 
و آینـده فرزنـد مطـرح باشـد، می کوشـد تا بـاِج مناسـب بـرای دادن چراغ 
سـبز را بگیـرد! بی مهابـای ضربـه ای که ایـن جدایی ممکن اسـت به فرزند 
و آینـده او بزنـد. اینک نیز کمینه ی انتظار از سـازمان متولی محیط زیسـت 
کشـور آن اسـت کـه فراتـر از قواعـد اداری و تکالیـف مرسـوم، عماً نشـان 
دهد که حراسـت از مایملک محیط زیسـتی کشـور برایش از هر مصلحتی 

واالتر و ارزشـمندتر است.
اینکه مدیران ارشـد سـازمان حفاظت محیط زیسـت پیوسـته در رسانه های 
اعـام کننـد کـه مسوولیت شـان فقـط کاهـش خسـارت های  گوناگـون 
محیط زیسـتی اجـرای طـرح انتقـال آب، بـدون توجه بـه ابعـاد اقتصادی، 
اجتماعـی و تبعـات فرهنگـی آن اسـت؛ آشـکارا نشـان می دهـد کـه حتی 
مسعودتجریشـی به عنوان معاون انسـانی سـازمان، تعریف درسـت دانش 
ارزیابـی را هـم نمی دانـد و حتی تاکنون یـک ماتریس ارزیابـی را که در آن 
بایـد به همـه ی ابعاد اجرای پـروژه در حوزه های محیط زیسـتی، فیزیکی و 
اقتصادی/اجتماعـی قبـل و بعد از اجرا رسـیدگی شـود، انجام نداده اسـت.
وای بـر مـا کـه متولیـان محیط زیسـت و آب کشـور، اینگونـه بـه جـای 
نگرانـی از آسـیب بـه تـاب آوری وطن، نگران خشـم رییس شـان و آسـیب 
بـه پایـداری میزهـای قدرت شـان هسـتند. ایـن مملکـت بـا وجـود چنین 

مدیرانـی در مسـیر پایـداری حرکـت نمی کنـد. نگوییـد کـه نگفتـم!
چـرا بـا طـرح انتقـال آب خزر به سـمنان مخالفـم؟ دلیلش این اسـت که 
اکوسیسـتم دریای خزر همین االن هم ظرفیت بسـیار ناگواری دارد. میزان 
آالیندگی هـای ایـن آب، چندین برابر حد مجاز اسـت. بسـیاری از گونه های 
آبزی، منقرض شـده یا در آسـتانه انقراض هسـتند. ماهی کیلکا را تقریبًا از 
دسـت داده ایـم، ماهـی خاویاری دارد از بین می رود؛ فک خزری در آسـتانه 
انقراض اسـت. در چنین شـرایطی که توصیه می کنند به دلیل آلودگی آب، 
مـردم وارد دریـای خـزر نشـوند، مـا قرار اسـت دوبـاره تلخابـه ای را وارد آب 

بکنیـم و کیفیت را کمتر کنیم.
 در واقـع محـل شـیرین کـردن آب در حال حاضر، تـاالب میانکاله در جنب 
نـکا اسـت کـه زیسـتگاه ماهی خاویاری اسـت و ایـن منطقه با ایـن اتفاق 
بـه شـدت آسـیب پذیر خواهـد شـد و درآمـد صیادیمـان کاهـش خواهـد 
یافـت و بیـکاری افزایـش خواهـد یافـت. از سـوی دیگـر کیفیـت آبزیانی 
کـه مـردم اسـتفاده می کنند، کاهش می یابد و هزینه سـامت افـراد از نوع 
درمانـی افزایـش می یابـد. همه این ها خسـارت به این کشـور اسـت. عاوه 
بـر ایـن مسـیری کـه ایـن لوله عبـور خواهد کـرد منجر بـه تخریب هـزاران 
درخـت ارزشـمند ایلخانی می شـود و نرخ فرسـایش را افزایـش می دهد و 
منجـر بـه گسسـت اکولوژیک در جنگل های ارزشـمند شـمال خواهد شـد. 
غیـر از ایـن ماجراها نکته    بسـیار مهم این اسـت که قیمت تمام شـده این 

پروژه بسـیار گران اسـت.
چیـزی حـدود هـر متـر مکعـب 60 هـزار تومـان بـرآورد شـده اسـت. چـه 
محصولـی قـرار اسـت تولیـد بشـود که 60 هـزار تومان ارزش داشـته باشـد 
و ایـن چـه اقتصـادی اسـت کـه می تواند بـا آب 60 هـزار تومانی بـرای متر 
مکعـب بـه حیـات خـودش ادامه بدهـد؟ اصاً منطقی نیسـت مـا ۱8 الی 
۱9 هـزار میلیـارد تومـن هزینـه کنیـم، برای اینکـه 200 میلیـون متر مکعب 

انس طا         ۱.489.2۱0

مثقال طا     ۱7.480.250

گرم طای ۱8  4.040.۱92

گرم طای 24   5.38۱.200

بهار آزادی      39.590.000

امامی          39.580.000

نیم       20.280.000

ربع         ۱2.280.000

گرمی       8.290.000

دالر             ۱۱3.390

یورو         ۱26.200

درهم          3۱.359

لیر ترکیه           20.423

دالر استرالیا      82.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 13 تا  24دنبال کنید

رفراندوم مبهم روحانی
براساس نظر بسیاری از نمایندگان مجلس، موضوع رفراندوم مورد نظر رئیس جمهور، مشخص نیست

رئیـس سـازمان جنگل ها، مراتـع و آبخیزداری کشـور از دفتر 
حفاظـت و حمایـت سـازمان خواسـتار کنتـرل محدوده های 
معـادن  شـد و از آنان خواسـت جلوی هرگونـه دخل و تصرف 
و گسـترش دامنـه کار آنها در منابع  طبیعـی را گرفته و نگذارند 
مراتـع کشـور مـورد تاخـت و تاز قـرار گیـرد. به گـزارش مرکز 
اطـاع رسـانی سـازمان جنگل هـا، خلیـل آقایـی دیـروز در 
بیسـت و هشتمین جلسه سـتاد هماهنگی اجرای طرح های 
آبخیـزداری و آبخوانـداری، بـر سـاماندهی معـادن در مراتـع 
کشـور تاکیـد کرده و گفته اسـت: اگـر در مناطقی مرتـع داران 
مقابـل معـدن کاوان مقاومت می کننـد به خاطـر زیاده خواهی 
برخـی از معـدن کاوان اسـت. بـه گفتـه ایـن مقـام مسـوول، 
منابع  طبیعی مشـکلی با اکتشـاف معادن ندارد اما با بی سـر 
و سـامانی معـدن کاوان و زیاده خواهان مخالفیم کـه از حدود 

و ثغـور خـود تجـاوز می کنند.
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پيشگيری از تخريب 
محيط زيست، شرط 

انتقال آب خزر 
مدیرکل ارزیابی سازمان 

حفاظت محیط زیست گفت: 
پیشگیری و جلوگیری از 

تخریب محیط زیست، شرط 
اصلی در انتقال آب خزر به 

فالت مرکزی است.

يک اثر تذهيب سلجوقی 
نمونه سازی شد

صفحه عنوان و بسم هللا قرآن 
برگرفته از کتاب هنر خط و 

تذهیب قرآنی اثر مارتین لینگز، 
یکی از آثار تذهیب سلجوقی در 
گروه پژوهشی هنرهای سنتی 

پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری نمونه سازی شد.
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رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور از دفتر حفاظت 
و حمایت این سازمان، خواستار 
کنترل محدوده های معادن  شد

درخواست رئیس 

سازمان جنگل ها برای 

کنترل محدوده معادن

2

45 و

توسعه همکاری های ایران و عمان 
در  زمینه گردشگری سالمت

همکاری های دو جانبه ایران و عمان با محوریت گردشگری 
سالمت و صنایع  دستی گسترش می یابد

سخنگوی وزارت خارجه:

ليستی را برای مبادله زندانيان 
ايران وآمريکا آماده کرديم

آب منتقـل کنیـم. آن ۱8 هـزار میلیـارد تومـان می توانـد 
بـه دردهـای ایـن ملـت اختصـاص پیـدا کنـد. کیفیـت 
آمـوزش و پـرورش در ایـن کشـور درسـت بشـود و واقعًا 
الزم نیسـت مـا چنین پولـی را هدر بدهیم که همین هدر 

دادن موجـب تخریـب طبیعـت ایران می شـود.
اسـتان سـمنان همین االن میانگین سـرانه آبی کـه دارد 
بیشـتر از متوسـط کشـوری اسـت و اگـر یک پنجـم و یا 
یـک ششـم ایـن را هزینـه کننـد می تواننـد 500 میلیون 
متـر مکعـب آب را از محـل بازچرخانـی، تصفیـه و بـرای 
بخش های کشـاورزی، صنعت و شـرب ذخیره کنند. چرا 
مـا کار آسـان تر را نکنیـم کـه هزینه هایـش کمتر اسـت و 

خسـارت محیط زیسـتی هم نـدارد؟
نـژاد و روحانـی(  مـا دوتـا رئیس جمهـوری )احمـدی 
داشـتیم کـه در تمـام مـوارد باهـم تضـاد داشـتند، امـا 
فقـط در یـک مـورد بـا هـم اشـتراک نظـر دارنـد؛ آن هم 
انتقـال آب بـه سـمنان اسـت؛ چون سـمنانی هسـتند و 

بـه حـوزه انتخابـی خودشـان قول دادنـد کـه آب بیاورند. 
همانطـور کـه آقای خاتمـی رئیس جمهور شـد آب به یزد 
بـرد، آقـای رفسـنجانی رئیس جمهور شـد آب بـه کرمان 
و رفسـنجان بـرد. حـاال مـا دو تـا رئیس جمهور سـمنانی 
بگوینـد کـه مـا نمک نشـناس  داریـم کـه می خواهنـد 
نبوده ایـم و رأی مردم شـهر خود را جبـران کرده ایم. واقعًا 
غم انگیـز اسـت که ما اصول کشـورداری را کنـار بگذاریم و 
درگیر چنین مواردی شـویم. زمانی نمایندگان مجلس در 
بودجـه تصویـب کردند کـه ردیف طرح انتقـال آب حذف 
شـود و خیلـی هـم خوشـحال کننـده بـود، ولـی بـا این 

وجـود دوبـاره ایـن موضـوع، مطرح شـده اسـت.
محیط زیسـتی ها می تواننـد طبق ماده 66 آئین دادرسـی 
بـه قـوه قضاییـه شـکایت کننـد، چـون یـک تخریـب 
غیـر قابـل جبـران دارد اتفـاق می افتـد. از سـوی دیگـر 
نماینـدگان مجلـس بایـد از وزیـر نیرو و رئیس سـازمان 
حفاظت محیط زیسـت نیز در مجلـس توضیح بخواهند.
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رفراندوم مبهم روحانی
براساس نظر بسیاری از نمایندگان مجلس، موضوع رفراندوم مورد نظر رئیس جمهور، مشخص نیست

موضوع پیشنهادی رییس جمهور برای برگزاری همه پرسی در هاله ای از ابهام است

رفرانــدوم بــه عنــوان یکــی از اصــول 
ســوی  از  بارهــا  اساســی  قانــون 
امــا  شــده  مطــرح  رئیس جمهــور 
علی رغــم اصــرار بــه اجــرای ایــن قانــون، 
هــم  همه پرســی  برگــزاری  موضــوع 

ابهــام اســت. از  چنــان در هالــه ای 
ایــران در تاریــخ معاصــر خــود برگــزاری 
پنــج »رفرانــدوم« را ثبــت کــرده کــه 
بــرای  ســال ۱332  در  آن  نخســتین 
انحــال یــا ابقــای دوره هفدهــم مجلس 
شــورای ملــی و آخریــن همه پرســی 
نیــز در ســال ۱368 بــرای بازنگــری 
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــون اساس در قان

ــت. ــده اس ــزار ش ــران برگ ای
بــر برگــزاری  در قانــون اساســی، راه 

همــه پرســی بســته نیســت. بــر اســاس 
در  »همه پرســی  قانــون   36 مــاده 
ایــران« مصــوب  جمهــوری اســامی 
ــنهاد  ــه پیش ــی ب ــال 1368، همه پرس س
ــر از  ــد نف ــک ص ــا ی ــور ی ــس جمه رئی
ــامی  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
ــوع  ــوم مجم ــل دو س ــب حداق و تصوی
اســامی  شــورای  نمایندگان مجلــس 
ــر  ــزاری آن ب ــد. برگ ــد ش ــام خواه انج
ــارت و  ــت و نظ ــور اس ــده وزارت کش عه
تأییــد آن توســط شــورای نگهبــان انجــام 
می شــود. پــس از تأییــد نتایــج، بــا 
امضــای رئیس جمهــور ایــران نتیجــه آن 

ــود. ــاغ می ش ــرا اب ــرای اج ب
حســن  والمســلمین  حجت الســام 

روحانــی رئیــس جمهــوری ایــران در 
ــا  ــم باره ــم و دوازده ــای یازده دولت ه
پرداختــه  »رفرانــدوم«  موضــوع  بــه 
آراء  بــه  مراجعــه  دربــاره ضــرورت  و 
عمومــی اظهارنظــر کــرده اســت. وی 
آئیــن  اخیــر در مراســم  در روزهــای 
بازگشــایی دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش 
ــئله  ــن مس ــه ای ــدد ب ــور مج ــی کش عال
»دانشــگاه ها  و گفتــه کــه  پرداختــه 
ــوند،  ــتراتژیک ش ــائل اس ــد وارد مس بای
ــه نتیجــه  حتــی اگــر در ایــن مســائل ب
ــد همه پرســی از مــردم را  نرســیدیم، بای
برگــزار کنیــم. راهــی نداریــم چراکــه ایــن 
ــال  ــم و ح ــث کردی ــًا بح ــال دائم 40 س

ــم.« ــاب کنی ــد راه را انتخ ــا بای م

حجــت الســام روحانــی پیــش از این و 
در ســال های گذشــته نیــز بــه اصــل 59 

قانــون اساســی اشــاره کــرده بــود.

رفراندوم تعریف و معنای 
مشخصی دارد

ــادی نایــب  غامعلــی جعفــرزاده ایمن آب
ــی  ــتقلین والی ــیون مس ــس فراکس رئی
مجلــس در خصــوص »رفرانــدوم« از 
نپرداختــن بــه اصــل قانــون انتقــاد 
ــر  ــی فک ــر کس ــد: اگ ــد، می گوی می کن
ناقــص  قانــون  ایــن  کــه  می کنــد 
اصــاح  درخواســت  می توانــد  اســت 
قانــون را مطــرح کنــد، متاســفانه برخــی 
ــر  ــردم اظهارنظ ــای م ــه ج دســتگاه ها ب
قیــم  نقــش  در  را  و خــود  می کننــد 
ــدوم  ــه رفران ــد، حــال آنک ــردم می دانن م
ــای مشــخصی دارد و در  ــف و معن تعری
کشــوری ماننــد ســوئیس بــرای تنظیــم 
ســاعت کار بــازار نظر مــردم را خواســتند.
ایــن نماینــده مــردم رشــت معتقــد 
ــی  ــرای برخ ــردم ب ــر م ــه نظ ــت ک اس
مقامــات و مدیــران ارزش نــدارد. وی 
همچنیــن تاکیــد می کنــد نماینــدگان 
ــا  ــتند ام ــردم هس ــان م ــد منتخب هرچن
نظــر  مــردم  جــای  بــه  نمی تواننــد 
دهنــد، زیــرا در برخــی مــوارد نماینــدگان 
درجریــان نظــر اکثریــت مــردم نیســتند.

همه پرسی اظهاری مطبوعاتی یا 
خواسته بدون اراده دولت

ــیون  ــو فراکس ــی عض ــواد فتح محمدج
امیــددر ایــن بــاره می گویــد: بــر اســاس 
برگــزاری  تکلیــف  اساســی  قانــون 
اســت،  شــده  مشــخص  رفرانــدوم 
را  موضــوع  بایــد  رئیس جمهــور  امــا 

ــرف  ــرا ص ــد زی ــام کن ــس اع ــه مجل ب
اظهارنظــر مطبوعاتــی مشــکلی حــل 
ــی  ــه آراء عموم ــه ب ــود و مراجع نمی ش

یــک حبــاب اســت.
ایــن عضــو کمیســیون حقوقــی و قضایی 
رئیــس جمهــور  مجلــس می گویــد: 
ــی  ــه موضوع ــه چ ــت ک ــخص نیس مش
بــه آراء  را مــورد نظــر دارد. مراجعــه 
ــون  ــت قان ــتفاده از ظرفی ــی و اس عموم
اساســی خــوب اســت امــا تــا مادامــی 
کــه پیشــنهاد بــه صــورت شــفاف و 
مشــخص بــه مجلــس ندهنــد، رفراندوم 
ــرای ایشــان  ــی ب ــی قلب ــر باطن ــک ام ی
ــه  ــه مشــکلی از مســائل جامع اســت ک

حــل نمی کنــد.
فرانــدوم گذاشــتن  بــه  درمــورد  وی 
معتقــد  نیــز  تخصصــی  موضوعــات 
را  تخصصــی  موضوعــات  اســت: 
ــن  ــت ای ــدوم گذاش ــه رفران ــوان ب نمی ت
بــه معنــای عــدم توجــه بــه فهــم مــردم 
ــن  ــت، در ای ــن آن نیس ــد گرفت ــا نادی ی
مــوارد تصمیــم نهایــی بایــد توســط 
متخصصــان و کارشناســان گرفتــه شــود 
و مراجعــه بــه آراء عمومــی یــک حبــاب 
ــت. ــردم نیس ــاح م ــه ص ــه ب ــت ک اس
ایــن نماینــده مــردم تهــران معتقــد 
اســت: برخــی مســائل و موضوعــات 
 CFT تخصصــی ماننــد لوایــح پالرمــو و
اگــر بــه همه پرســی گذاشــته شــود، 
ــرای  ــا یــک خطــای اســتراتژیک ب قطع
کشــور اســت. رفرانــدوم زمانــی ضــرورت 
ــم و  ــه فه ــه ب ــه مراجع ــد ک ــدا می کن پی
ــتن  ــار گذاش ــب کن ــی موج ــر عموم نظ

موانــع و ســدراه ها شــود.

طرح موضوع رفراندوم بیشتر 
تبلیغاتی است

ــر اعضــای  ــار از دیگ ــی پورمخت محمدعل
کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس 
ــد:  ــد می کن ــز تاکی ــامی نی ــورای اس ش
اصــرار بــه برگــزاری رفرانــدوم بــدون 

پرداختــن بــه عنــوان و موضــوع  نشــان 
از عــدم اراده و جدیــت بــرای اجــرای آن 
دارد و بیشــتر شــکل تبلیغاتــی بــه خــود 

می گیــرد.
ــگ در  ــار و کبودرآهن ــردم به ــده م نماین
مجلــس دهــم معتقــد اســت: بــه نظــر 
می رســد کــه بحــث برقــراری روابــط یــا 
مذاکــره بــا آمریــکا یــا موضوعــات فراتــر 
ــور در  ــر رئیس جمه ــورد نظ ــره م از مذاک
ــن  ــه در ای ــد ک ــرش باش ــخنان اخی س
ــراط را  ــاب ش ــم انق ــر معظ ــورد رهب م
تبییــن کردنــد و بــه صراحــت و شــفاف 
عــوارض و آثــار منفــی مذاکــره را مطــرح 
کردنــد، تکلیــف رئیــس جمهــور و ســایر 
ــن  ــده بنابرای ــن ش ــز روش ــات نی مقام
طــرح مجــدد ایــن موضــوع و تعریــض 
بــه ایــن امــر نادرســت و ناصــواب اســت.

بیش از 80 درصد مردم 
مخالف مذاکره با آمریکا 

هستند
نمی دانیــم  مــا  می گویــد:  پورمختــار 
صــورت  بــه  رئیس جمهــور  منظــور 
روشــن چیســت، حــال آنکــه بــه عنــوان 
ــدوم  ــدگان رفران ــی از تصمیم گیرن بخش
ــم  ــان موضــوع قــرار بگیری ــد در جری بای
ــوان موضــع  ــر و روشــن تر بت ــا راحت ت ت

ــرد. ــری ک گی
و  قضایــی  کمیســیون  عضــو  ایــن 
اســامی  شــورای  مجلــس  حقوقــی 
ــا آمریــکا بــه  ــاره موضــوع مذاکــره ب درب
مخالفــت حــدود 80 درصــد مــردم طبــق 
نظرســنجی های انجــام گرفتــه اشــاره 
بــه  توجــه  بــا  می کنــد و می گویــد: 
تحریــم و فشــارهای اقتصــادی و نتایــج 
اعــام شــده اگــر منظــور آقــای روحانــی 
از رفرانــدوم، گذاشــتن موضــوع مذاکــره 
ــد  ــه همه پرســی اســت بای ــکا ب ــا آمری ب
ــن  ــرای ای ــی ب ــردم اقبال ــه م ــد ک بدانن

ــد. ــوع ندارن موض

مراسم روز ملی صادرات به خواست دولت لغو شدپیام خبر
رئیس فراکسیون توسعه صادرات از لغو مراسم روز ملی صادرات به خواست دولت خبر داد و 
گفت: لغو این مراسم برای فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان قابل توجیه نیست.

لنا
 ای

س:
عک

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی گفت: 
مـا یـک عذرخواهـی بـه کارگـران آذرآب 
بدهـکار هسـتیم چـرا کـه بایـد موضـوع 
برطـرف  اینهـا  از  زودتـر  را  مالکیـت 
در  شـریعتمداری  محمـد  می کردیـم. 
جلسه سـتاد راهبری و مدیریت اقتصاد 
مقاومتـی اسـتان مرکـزی اظهـار کـرد: 
مجموعـه تامیـن اجتماعـی باید سـاالنه 
تحـت  اعضـای  بـه  میلیـارد  هـزار   ۱20
پوشـش خـود پرداخـت کنـد و در مقابل 

بایـد بـه همیـن میـزان دریافـت کند که 
ایـن عدم پرداخت ها سـبب بـروز بدهی 
بـرای صنـدوق شـده اسـت.وی افـزود:  
وضـع قوانینـی کـه از پرداخـت مطالبات 
تامیـن اجتماعـی ممانعـت کنـد سـبب 
بحرانـی شـدن پایـداری ایـن صنـدوق 
و در نهایـت ورشکسـتگی آن می شـود. 
از پرداخت هـا  قوانیـن ممانعـت کننـده 
سـبب شـده کـه ایـن مجموعـه آنگونـه 
کـه بایـد نتواند خدمـات ارائـه دهد.وزیر 

اجتماعـی تصریـح  رفـاه  و  تعـاون، کار 
از  حجـم  ایـن  وجـود  علی رغـم  کـرد: 
پرداخـت  حـوزه  در  سـخت گیری ها 
هـزار   ۱2 اجتماعـی  تامیـن  مطالبـات، 
میلیـارد تومـان بـه مراکـز بهداشـتی و 
بدهی هایـی  و  اسـت  بدهـکار  درمانـی 
بـه  مالـی  هـای  هزینـه  برخـی  بابـت 
سیستم بانکی کشـور دارد.شریعتمداری 
بیـان کـرد: در مـورد بـروز موارد ویـژه در 
حـوزه قوانیـن، نسـبت بـه رفـع آنهـا در 
سـطح گسـترده اقـدام می کنیم. سـران 
سـه قـوه در موارد ویـژه وارد عمل شـده 
می نشـینند،  قانون گـذاران  جـای  و 
تاششـان بـر ایـن اسـت کـه در حـوزه 
ایجـاد کننـد. هماهنگـی  قانون گـذاری 

يک عذرخواهی به کارگران 
آذرآب بدهکاريم

لیستی را برای مبادله زندانیان 
بین ایران آمریکا آماده کردیم

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در رابطــه بــا ســالگرد دســتگیری مســعود ســلیمانی 
محقــق ایرانــی در آمریــکا گفــت: فقــط بحــث دکتــر ســلیمانی مطــرح نیســت و ٢0 
ــه اتهــام واهــی دور زدن تحریم هــا زندانــی شــده اند و ایــن اقــدام  تبعــه ایــران ب
ــا  ــن اتهام زنی ه ــه ای ــمًا ب ــه رس ــری اســت و وزارت خارج ــانی و گروگانگی غیرانس
اعتــراض کــرده اســت و ایــن رایزنی هــا همچنــان ادامــه دارد و حتــی لیســتی را 
اعــام کردیــم کــه ایــن افــراد بایــد آزاد شــوند. ســیدعباس موســوی در نشســت 
خــود بــا اصحــاب رســانه در خصــوص ادعــای گاردیــن دربــاره تهدیــد ایران از ســوی 
اتحادیــه اروپــا مبنــی بــر خــروج از برجــام پــس از اتخــاذ گام چهــارم ایــران، گفــت: 
ایــران بــا زبان هــای مختلــف اعــام کــرد ایــن کار عبــور از برجــام نیســت چراکــه 
مــا در چهارچــوب برجــام و در واکنــش بــه عــدم اجــرای تعهــدات اروپــا اقــدام بــه 
کاهــش تعهــدات کردیــم. موســوی همچنیــن در خصــوص آزادی ســه ایرانــی در 
زندان هــای اســترالیا و عــدم بازگشــت یکــی از آنهــا بــه کشــور گفــت: اجــازه دهیــد 
کار ایــن فــرد بــه ســرانجام برســد و بعــد اعــام کنیــم. بازداشــت ایرانی هــا بــه جرم 
دور زدن تحریم هــا هیــچ مبنــای حقوقــی و قانونــی نــدارد و مــا خواهــان آزادی بــی 
قیــد و شــرط آنهــا هســتیم. گاهــی ســخن از محکومــان امنیتــی در ایــران مطــرح 

می شــود کــه کامــا متفــاوت اســت و ادلــه نیــز علیــه آنهــا وجــود دارد.

پارلمان

دولت

اقتصاد

قوه قضاییه

وزير ارشاد از سوی برخی از نمايندگان 
تحت فشار قرار گرفته است

دستگيری چند تن در نهاد رياست جمهوری، کذب محض است

ادغام بانک های نظامی بر اساس جدول زمان بندی

راهکار پيشگيری از فساد، شفاف سازی نظام اقتصادی کشور است

فرهنگـی  کمیسـیون  عضـو 
بـا  اسـامی  شـورای  مجلـس 
از  ارشـاد  وزیـر  اینکـه  بیـان 
طـرف نماینـدگان بسـیار تحت 
فشـار قـرار مـی گیـرد، گفـت: سـینماگران، کارگردانـان و 
هنرمنـدان جـزو بخـش خصوصـی بـوده و در مجموعـه 
دولـت نیسـتند و بـه نظر می رسـد تذکر به نوع پوشـش 
وزیـر  و  وزارت  وظایـف  و  اختیـارات  حیطـه  در  آنـان 
سلحشـوری  نباشـد.پروانه  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ 
عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلس شـورای اسـامی  در 

خصـوص حواشـی ایجـاد شـده دربـاره پوشـش یکـی 
بـاز« و اصـرار  اکـران فیلـم »مسـخره  بازیگـران در  از 
برخـی نماینـدگان مبنـی بـر ایـراد تذکـر از سـوی وزیـر 
فرهنـگ و ارشاداسـامی  بـه ایـن بازیگـر  بـه خبرنـگار 
پارلمانـی ایرنـا گفت: از آنجـا که سـینماگران، کارگردانان 
و هنرمنـدان جـزو بخـش خصوصی بـوده  و در مجموعه 
دولـت نیسـتند؛ تذکـر بـه آنـان در حیطـه اختیـارات و 
وظایـف وزارت و وزیر ارشـاد نیسـت؛ در عیـن حال وزیر 
ارشـاد نیـز مبصر نیسـت کـه به بازیگـران بگویـد که چه 

بپوشـید و چـه نپوشـید.

کریمــی  ادعــای  دولــت  ســخنگوی 
چنــد  دســتگیری  بــر  مبنــی  قدوســی 
ــذب  ــوری را ک ــت جمه ــاد ریاس ــن در نه ت
ــای  ــام ه ــدوارم مق ــت: امی ــت و گف دانس
قضایــی در پرونــده  »آمدنیــوز« اتهامــات بــی پایــه ای کــه مایــه تشــویش 
اذهــان عمومــی می شــود را مــورد رســیدگی جــدی قــرار دهند.بــه گــزارش 
ایســنا، علــی ربیعــی روز دوشــنبه در نشســت هفتگــی خــود بــا خبرنــگاران 
ــدرکاران برگــزاری ایــن مراســم عظیــم  افــزود: جــا دارد از همــه دســت ان
ــردم عاشــقی  ــا م ــه ت ــر گرفت ــن از مســئوالن ام ــوی ـ سیاســی اربعی معن
کــه پــای در ایــن حرکــت تاریــخ ســاز گذاشــتند قدردانــی و تشــکر کنــم. 
در مســیر برگــزاری چنیــن جنبــش و حرکتــی اجتماعــی و سیاســی بــزرگ 
ــی  ــات بزرگ ــد اقدام ــب دادن ــاع بشــری لق ــن اجتم ــه حــق بزرگتری ــه ب ک
انجــام شــد. وی ادامــه داد: ایــن اقدامــات گاه بــه چشــم کســی نمــی آیــد 
امــا از آمــاده کــردن زیرســاخت هــای الزم بــرای انجــام ایــن راهپیمایــی 
کــه ســاده تریــن آن آمــاده کــردن راه هــا و وســایل ایــاب و ذهــاب اســت 

تــا پیچیــده تریــن بخــش آن کــه تامیــن امنیــت زائــران در طــول مســیر 
رفــت و برگشــت آن هــم نــه فقــط در کشــور مبــدا در هــر دو کشــور اســت 
کــه البتــه بــرای ایــن کار جــدای از اقدامــات اجرایــی و عملیاتــی نیــاز بــه 
هماهنگــی هــای گســترده و تعامــل ســازنده میــان دو کشــور و ملــت هــم 
ــت  ــت دوس ــکاری دول ــه داد: از هم ــت ادام ــخنگوی دول ــود داشت.س وج
ــی  ــه سپاســگزاری م ــا خالصان ــوازی آنه ــان ن ــراق و مهم ــرادر ع ــت ب و مل
کنــم. بــدون شــک ایــن راهپیمایــی بــا شــکوه حــاوی پیــام هــای جــدی 
سیاســی، فرهنگــی، مذهبــی و اجتماعــی روشــنی بــرای منطقــه و جهــان 
ــران  ــت ای ــد مل ــه بدان ــکا ک ــده آمری ــاالت متح ــرای ای ــه ب ــت، از جمل اس
ــد و  ــای دربیای ــادی از پ ــری اقتص ــار حداکث ــا فش ــه ب ــت ک ــی نیس ملت
ــت  ــرد: در وضعی ــت شــنیده نشــود.ربیعی خاطرنشــان ک ــن مل صــدای ای
ــابقه  ــی س ــخ ب ــه در تاری ــز ک ــرت انگی ــده و حی ــج کنن ــای فل ــم ه تحری
بــوده اســت ملــت و دولــت ایــران بــا چنیــن شــور و نشــاطی کــه نشــان 
از جریــان داشــتن زندگــی در باالتریــن حــد خــود اســت  چنیــن حرکــت 

ــد. ــازماندهی کردن ــی را س عظیم

وزیـر اقتصاد با اشـاره بـه اینکه 
بانـک مرکـزی بایـد افـرادی را 
را  صـادرات  از  حاصـل  ارز  کـه 
بازنگردانده انـد بـه قـوه قضائیـه 
معرفـی کنـد، گفـت: قـرار شـد یـک رایزنـی بـا کمـک اتاق 
بازرگانـی صـورت گیـرد تـا ارزها باز گردانده شـود و مشـکل 

حـل شـود.
فرهـاد دژپسـند در گفت وگـو بـا خبرنـگار سیاسـی ایلنـا، 
دربـاره ادغـام بانک های نظامی در بانک سـپه گفـت: ادغام 
بانک هـای نظامی با بانک سـپه بر اسـاس توافقات صورت 
گرفتـه و بـر اسـاس جدول زمـان بندی انجام خواهد شـد.
وزیـر اقتصـاد همچنیـن دربـاره واگـذاری شـرکت ایـران 

خـودرو بـه بخـش خصوصـی، عنوان کـرد: انشـاهللا این کار 
صـورت خواهـد گرفـت.

وی ادامـه داد: بـر اسـاس تفاهـم نامه ای که بـا وزیر صمت 
امضـا کردیـم ایـن کار باید انجام شـود تا رفتـه رفته مراحل 
واگـذاری سـهام دولـت در خودروسـازی  تـا  طـی شـود 
صـورت گیـرد. دژپسـند در پاسـخ بـه سـوال دیگـری مبنی 
بـر ایـن کـه گفتـه می شـود برخی هـا ارز حاصل از صـادرات 
را بازنگردانده انـد چـه راهـکاری بـرای بازسـتانی ایـن ارزهـا 
داریـد و آیـا بـا قوه قضائیـه در این زمینه رایزنی داشـته اید،  
اظهـار داشـت: معرفی کسـانی که ارز حاصل ز صـادرات را به 
خزانـه بازنگردانده انـد بـه قـوه قضائیـه، باید از سـوی بانک 

مرکـزی اعام شـود.

گفـت:  گفـت:  قضائیـه  قـوه  رئیـس 
فسـاد،  از  پیشـگیری  راهـکار  اصلی تریـن 
و  اقتصـادی کشـور  نظـام  شـفاف سـازی 
نهادینـه سـازی شـفافیت اسـت.به گزارش 
ایسـنا به نقل از قوه قضاییه، آیت هللا سـیدابراهیم رئیسـی در جلسـه شـورای 
عالـی قـوه قضاییـه، راهپیمایی اربعین را حماسـه ای عظیم، با شـکوه و مثال 
زدنـی توصیـف کـرد و گفـت: این جمعیـت میلیونی با ندای لبیک یا حسـین 
گـرد هـم آمدنـد و یـک جبهـه متحـد در مقابـل دشـمنی ها شـکل دادنـد که 
بایـد قـدر ایـن سـرمایه عظیـم را دانسـت و شـکرگزار خـدا بـود کـه دل هـا را 
اینگونـه متوجـه وجـود مقدس حضـرت اباعبدهللا الحسـین )ع( کرده اسـت.
رئیـس قـوه قضاییـه بـا بیـان اینکه مـردم مومن، بـا اراده و مخلـص علیرغم 
خواسـت دشـمنان بـدون کوچکتریـن حادثـه ای گـرد هـم آمدنـد، ادامـه داد: 
امـروز حماسـه بـزرگ اربعین، رمز وحدت، آرامش و پیشـرفت امت اسـامی 
است.رئیسـی بـا قدردانـی از رهبـر معظـم انقـاب بـه دلیـل تدابیـر حکیمانه 
شـان در تشـویق و ترغیـب بـرای شـکل گیری حرکـت عظیم اربعیـن، افزود: 

از همـه دولتمـردان و مسـئوالن و همچنیـن نیروهـای نظامـی و انتظامـی 
بویـژه مرزبانـان صبـور کـه تـاش کردند زائـران بدون هیچ مشـکلی بـه عراق 
مشـرف شـوند، تشـکر می کنـم. همچنیـن بایـد از دولـت، ملـت و مرجعیـت 
عـراق تشـکر و قدردانـی کرد.رئیـس قوه قضاییه بـا بیان اینکه همبسـتگی و 
همدلـی ملت هـا ایـن بـار بیش از همیشـه بـود، اظهار کـرد: هر چه دشـمنان 
تـاش کردنـد بـا اختـاف و فتنـه انگیـزی ایجـاد مشـکل کنند، بـا بصیرت و 
چشـم های بـاز مردم ایـران و عراق و دولتمردان دو کشـور، شکسـت خوردند. 
امیدواریـم خداونـد بـه برکت نـام اباعبدهللا الحسـین )ع(، انسـجام، وحدت، 
همدلـی و آرامـش را در میـان امـت اسـامی افـزون کند.رئیسـی در بخـش 
دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه راهبـرد جمهـوری اسـامی از ابتـدای 
پیـروزی انقـاب اسـامی، تصریـح کـرد: براسـاس آنچـه امـام راحـل )ره( و 
مقـام معظـم رهبـری بـرای ما ترسـیم کرده انـد، تعامـل سـازنده و همکاری 
بـا دولت هـا و ملت هـا و همچنیـن مقاومـت و ایسـتادگی فعـال در مقابـل 
دشـمنانی نظیـر آمریـکا، راهبـرد اصلـی و اساسـی جمهوری اسـامی در همه 

ایـن سـال ها بـوده اسـت و همچنـان خواهـد بـود.

رنا
 ای

س:
عک

 FATF وزیر امور خارجه کشـورمان با اشـاره به هشـدار اخیر
بـه ایـران گفت: تصمیم FATF کاما سیاسـی اسـت و ما با 
آن مخالفیـم. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشـورمان 
در حاشـیه همایـش بیـن المللـی »یکجانبه گرایـی و حقوق 
بیـن الملـل« در جمـع خبرنـگاران دربـاره هشـدار FATF به 
ایـران گفت: جمهوری اسـامی ایران در قوانیـن داخلی خود 
مبـارزه با پولشـویی را به عنـوان یک ضـرورت و هدف دنبال 
مـی کنـد و ایـن تصمیـم FATF کاما سیاسـی اسـت و ما 

بـا آن مخالفیم.

سـخنگوی هیأت رئیسـه مجلس با اشـاره به درخواست رئیس 
قـوه قضاییـه مبنـی بـر تمدیـد قانـون ارتقـای سـامت نظـام 
اداری گفـت: مجلـس از دولت خواسـته اسـت هرچه سـریع تر 
الیحـه ای بـرای تمدیـد این قانون بدهـد و در صورت عـدم ارائه 
آن، مجلـس ایـن قانـون را بـا طرحـی تمدیـد می کند. اسـدهللا 
عباسـی در گفت وگـو بـا خبرنگار خبرگـزاری خانه ملت، با اشـاره 
بـه اتمـام دوره آزمایشـی قانون ارتقای سـامت نظـام اداری که 
در سـال 94 برای دومین بار به مدت 3 سـال تمدید شـده بود، 
گفـت: برخـی قوانین آزمایشـی باید طی فرایندی بعـد از اصاح 

ایـرادات و اشـکاالت آن بـه قانـون دائمی تبدیل شـود.

تصمیم FATF علیه 
ایران کامال سیاسی است

ورود مجلس به تمدید قانون 
ارتقای سالمت نظام اداری

عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس گفـت: هواپیماهـای آنتونـوف 
قابلیـت پـرواز در آسـمان کشـورمان را دارنـد، اما باید اسـتانداردها و 
شـرایط مرتبـط بـا هواپیماهـا از جملـه آب و هـوا و مناطق مناسـب 
جغرافیایـی بـرای تـردد مـورد توجـه قرار گیرد. حسـن خسـته بند 
عضـو کمیسـیون عمران مجلـس در گفت وگو با خبرنـگار خبرگزاری 
خانـه ملـت، با اشـاره بـه موضوعات مطرح شـده درباره ازسـرگیری 
پروازهـای آنتونـوف در کشـور و احتمـال تکـرار حادثـه سـقوط ایـن 
هواپیماهـا، گفـت: برخی رسـانه ها اعـام می کنند کـه هواپیماهای 
آنتونـوف در کشـور مجـوز پـرواز ندارند، اما این مسـئله به هیچ وجه 
درسـت نبوده و پرواز این هواپیماها در مسـیرهای هوایی کشـورمان 

ممنوع نیسـت.

کشـتی نفتکـش سـابیتی )Sabiti( کـه ۱0 روز قبـل هـدف دو 
راکـت قـرار گرفـت، امـروز وارد آب های سـرزمینی ایران شـد.به 
گـزارش روابـط عمومـی و امـور بین الملل شـرکت ملی نفتکش 
ایـران، ایـن کشـتی امـروز دوشـنبه 29 مهرمـاه وارد آب هـای 
سـرزمینی ایـران شـد و تـا 2 روز دیگـر در جزیـره خـارک لنگـر 
خواهـد انداخـت تـا پـس از بررسـی  های فنـی و امنیتـی و 
همچنیـن تخلیه بـار، راهی یارد تعمیرات مجتمع کشتی سـازی 
بندرعباس شود.بازسـازی و تعمیر خسـارات وارده به این کشتی 
توسـط شـرکت ایزوایکو و تحت نظر متخصصین شـرکت ملی 

نفتکـش ایـران انجام خواهد شـد.

پرواز آنتونوف در ایران 
ممنوع نیست

نفتکش سابیتی وارد 
آب های سرزمینی ایران شد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریخبر

پرداخت بيش از ۴۵ ميليارد تومان خسارت به زائرين کربالسازمان حج وديعه گذاران را فراخواند

ــدور  ــا صـ ــارت بـ ــج و زیـ ــازمان حـ سـ
ــوض  ــدگان قبـ ــام دارنـ ــوان از تمـ فراخـ
ودیعه گـــذاری حـــج تمتـــع دعـــوت 
ــود  ــات خـ ــل اطاعـ ــرای تکمیـ ــرد بـ کـ

ــد. ــدام کننـ اقـ
ـــدگان  ـــام دارن ـــده اســـت: از تم ـــارت آم  در فراخـــوان ســـازمان حـــج و زی
ــا مراجعـــه  ــود بـ قبـــوض ودیعه گـــذاری حـــج تمتـــع دعـــوت می شـ
بـــه ســـامانه رزرو حـــج بـــه نشـــانی reserve.haj.ir بـــرای تکمیـــل 
ــد  ــع می تواننـ ــج تمتـ ــذاران حـ ــدام کنند.ودیعه گـ ــود اقـ ــات خـ اطاعـ
ــا از طریـــق دفاتـــر  شـــخصا بـــه ایـــن ســـامانه مراجعـــه کننـــد و یـ
ـــا پرداخـــت  ـــارت ب ـــی دارای مجـــوز از ســـازمان حـــج و زی ـــات زیارت خدم
مبلـــغ 50هـــزار ریـــال )پنج هـــزار تومـــان( نســـبت بـــه تکمیـــل 
ـــت  ـــوان آن اس ـــن فراخ ـــدف از ای ـــدام کنند.ه ـــود اق ـــردی خ ـــات ف اطاع
کـــه ودیعه گـــذاران حـــج تمتـــع اطاعـــات شـــخصی خـــود را در ایـــن 
ـــاماندهی  ـــن س ـــا ضم ـــد ت ـــانی کنن ـــاح و به روزرس ـــل، اص ـــامانه تکمی س

ـــراری  ـــج، برق ـــه ح ـــرف ب ـــت تش ـــده در نوب ـــای باقی مان ـــی اولویت ه کل
ارتباطـــات بعـــدی ســـازمان حـــج و زیـــارت بـــا ودیعه گـــذاران، 
ــی  ــی و توجیهـ ــای آموزشـ ــا، برنامه هـ ــاره اولویت هـ ــانی دربـ اطاع رسـ
ـــرده اســـت:  ـــد ک ـــارت تاکی ـــج و زی ـــازمان ح ـــود.  س ـــر ش و ... امکان پذی
ایـــن فراخـــوان بـــه معنـــی اعـــام اولویت هـــای حـــج ســـال آینـــده 
نبـــوده و اولویت هـــای تشـــرف بـــه حـــج ســـال ۱399 بـــه تناســـب 
ســـهمیه تعیین شـــده از ســـوی کشـــور میزبـــان و بـــه ترتیـــب و بـــر 
اســـاس زمـــان ثبـــت نـــام زائـــران در بانـــک عامـــل در بـــازه زمانـــی 

ـــد.   ـــد ش ـــام خواه ـــب اع مناس
ایـــران و عربســـتان هنـــوز دربـــاره ســـهمیه حـــج ۱399 توافـــق 
ـــران  ـــرای ای ـــج 98 ب ـــهمیه ح ـــته، س ـــال گذش ـــق س ـــق تواف نکرده اند.طب
ـــج،  ـــاز ح ـــا آغ ـــان ب ـــه همزم ـــود ک ـــده ب ـــن ش ـــر تعیی ـــزار و 500 نف 86 ه
ـــران  ـــرای ای ـــر ب ـــه دیگ ـــهمیه اضاف ـــزار س ـــاص دوه ـــا اختص ـــتان ب عربس
ـــع  ـــه حـــج تمت ـــی ب ـــر ایران ـــا 88 هـــزار و 500 زائ موافقـــت کـــرد و مجموع

ـــدند. ـــرف ش مش

رئیـس کل بیمـه مرکـزی از پرداخـت بیـش 
از 45 میلیـارد تومـان خسـارت بـه زائریـن 
کربـا خبـر داد و گفـت: متاسـفانه تعـدادی 
از هم وطنـان طـی برگـزاری مراسـم اربعیـن 
حسـینی دچـار حـوادث گوناگونـی شـدند کـه همگـی تحت پوشـش بیمـه ایران 
بودنـد و بیمـه ایـران بـا مبلـغ حـدود ۱5 هـزار تومـان، آنهـا را از 45 کیلومتری مرز 
عراق تا 24 سـاعت بعد از بازگشـت به ایران تحت پوشـش بیمه قرار داده اسـت.
غامرضـا سـلیمانی اظهـار کـرد: در این بازه زمانی ۱03 نفر فوت و بیـش از 2000 نفر 
از زائریـن بیمـار بـه بیمارسـتان های ایـران منتقل یا در بیمارسـتان های خصوصی 
عـراق بسـتری شـدند کـه هزینـه درمـان همه باید توسـط شـرکت بیمـه پرداخت 
شـود کـه بـه طور تقریبی برآورد می شـود، شـرکت بیمـه ایران حـدود 45 میلیارد 
تومـان خسـارت بایـد پرداخـت کنـد. در واقع این طـرح نه تنها برای شـرکت بیمه 
سـوددهی نداشـت بلکـه ضریـب خسـارت بیـش از ۱00 درصدی به همراه داشـت. 
امـا صنعـت بیمـه از اینکـه توانسـته نقش پـر رنگـی در امنیـت و آرامـش زائرین 
کربا ایفا کند و رضایت آنها و خانوده هایشـان را فراهم کند بسـیار خرسـند اسـت.

سـلیمانی همچنیـن در خصـوص راننـده محور بودن بیمه شـخص ثالـث گفت: در 
برنامـه ششـم توسـعه، شـرکت هـای بیمه موظف شـدند بر اسـاس راننـده محور 
بـودن بـه هـر خـودرو خسـارت پرداخت کننـد، یعنی راننـدگان پر خطر که ریسـک 
باالیـی دارنـد حـق بیمـه بیشـتری پرداخت کننـد و اگر راننـده قانونمدار باشـد می 
توانـد از تخفیفـات ویـژه ای بهـره منـد شـود. به عبارتی سیسـتم تنبیـه و پاداش 
بـرای راننـدگان در نظـر گرفته شـده اسـت کـه نوع رانندگـی افراد در نـرخ حق بیمه 
شـخص ثالـث آنهـا تاثیـر گـذار خواهـد بود. امـا بـرای هر خـودرو یک بیمـه نامه 
صـادر مـی شـود.طبق اعـام بیمه مرکـزی، رئیـس کل این بیمـه دربـاره پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده از سـوی بیمه گذاران در بیمه شـخص ثالث گفت: مالیات 
بر ارزش افزوده بیمه شـخص ثالث در حال حاضر از بیمه گذاران گرفته می شـود 
امـا پیشـنهاد دولـت و سـازمان مالیاتی که در قالـب الیحه به دولت نیز ارائه شـده 
اسـت، معـاف کـردن صنعت بیمه از مالیات بوده اسـت، چرا کـه در همه جای دنیا، 
از بیمـه بـه عنـوان یک رفـاه اجتماعی یاد می کنند و مشـمول مالیات نمی شـود. 
خوشـبختانه ایـن الیحـه به صحـن مجلس رفته اسـت و امیـدوارم بـا نظر مثبت 

نمایندگان مجلس تصویب شـود.

 پیام
 میراث

نخستین نشست تخصصی »بناهای تاریخی و خطر آتش سوزی« به همت پژوهشکده بناها و بافت های فرهنگی  تاریخی 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می شود.تجربه آتش سوزی در مسجد جامع ساری، تجربه آتش سوزی در بازار 

تبریز، مقدمه ای بر اصول ایمنی بناهای تاریخی در برابر آتش، تعمیر و نگهداری بناها با تأکید بر حفاظت در برابر آتش سوزی، 
تجربه حریق پاسکو و تجربه آتش سوزی در بازار قم، مواردی است که در این نشست موردبررسی قرار خواهد گرفت.شرکت 

عاقه مندان در این نشست که امروز سه شنبه 30 مهرماه از ساعت 9 تا ۱5 در محل پژوهشگاه برگزار می شود، آزاد است.

رنا
 ای

س:
عک

گردشـگری  توسـعه  گفـت:  سـروآباد  شهرسـتان  فرمانـدار 
شهرسـتان سـروآباد در دهه اخیر رونق گرفته و سـاالنه بالغ بر 
800 هـزار نفـر مسـافر به این شهرسـتان سـفر مـی کند.کامیار 
میرزایـی در جمـع خبرنـگاران، اظهار کرد: شهرسـتان سـروآباد 
بـا 45 هـزار نفـر جمعیت، متشـکل از دو بخـش اورامان تخت 
و مرکـزی و همچنیـن شـامل دو شـهر سـروآباد و اورامـان 
اسـت.وی بـا اشـاره بـه اقدامـات و فعالیـت های انجام شـده 
در راسـتای رونـق گردشـگری در شهرسـتان سـروآباد، افـزود: 
گردشـگری توریستی، خانه بهداشـت، خانه مسافر، واحد بین 
راهـی، اقامـت گاه بـوم گردی و تقویت زیرسـاخت هـا از جمله 
اقدامـات انجـام شـده در شهرسـتان سـروآباد اسـت.فرماندار 
شهرسـتان سـروآباد، ذکر کرد: توسـعه گردشگری سـروآباد در 
دهـه اخیـر رونـق گرفته و سـاالنه بالغ بر 800هزار نفر مسـافر به 
ایـن شهرسـتان سـفر می کننـد، این امـر موجب رونـق صنایع 
دسـتی، توسـعه مسـافرخانه، هتـل و مشـاغل وابسـته بـه آن 
شـده و همچنیـن باعـت افزایـش اشـتغالزایی قابـل توجـه و 
مهاجـرت معکـوس در بخـش اورامان شـده اسـت.میرزایی با 
اشـاره به عملکرد اجرایی بنیاد مسـکن انقاب اسـامی از سال 
92 تاکنـون، بیـان کـرد: در تمامی  روسـتاهای هـدف باالی 20 
خانـوار، مطالعـه طـرح صـورت گرفته و ۱۱روسـتا نیـز بازنگری 

شـده است.
فرمانـدار شهرسـتان سـروآباد، بـا اشـاره بـه اجرای آسـفالت از 
قیـر یارانـه ای و رایـگان در ایـن شهرسـتان، ذکر کـرد: تا کنون 
در مجمـوع دو میلیـارد و 970 میلیون تومان عملیات آسـفالت 
در شهرسـتان سـروآباد صـورت گرفته اسـت.وی ادامـه داد: در 
راسـتای طرح ویژه بهسـازی مسـکن روسـتایی از سـال 92 به 
تعداد 228 واحد مسـکونی عقد قرار داد بانکی انجام شـده که 
بالـغ بـر دو میلیـارد و 360 میلیـون تومان بوده اسـت.فرماندار 
شهرسـتان سـروآباد، تصریـح کـرد: تعـداد 60 روسـتا تحـت 
پوشـش خدمـات آبفـار، 84 درصـد شـاخص بهـره منـدی از 
آبشـرب سـالم و بهداشتی و تعداد انشـعابات خصوصی نصب 
شـده بیش از ۱3 هزار عدد، اقدامات انجام شـده توسـط اداره 

آب و فاضـاب شهرسـتان سـروآباد بوده اسـت.

سوژه ساالنه 800 هزار 
نفر گردشگر به 

اورامان سفر می کنند

کشف ُمهرهای هخامنشی از يک محوطه تاريخی خراسان شمالی

تاکنون 642 اثر تاریخی خراسان شمالی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است

باستان شناســی  هیــات  سرپرســت 
و  مانــه  »ریــوی«  تپــه  ایرانــی 
باستان شناســان  گفــت:  ســملقان 
ایرانــی و آلمانــی در جریــان کاوش 
تپــه،  ایــن  محوطــه  در  مشــترک 
ــای  ــن شــماری مهره ــه یافت ــق ب موف
گلــی مربــوط بــه عصــر هخامنشــی و 

اشــکانی شــدند.
محمدجــواد جعفــری روز یکشــنبه در 
ــا اظهــار  گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرن
ــره  ــار خم ــا در کن ــن مهره داشــت: ای
ــدا  ــزرگ پی ــالن ب ــک س ــی در ی های

ــا  ــن مهره ــک از ای ــر ی ــه ه ــده، ک ش
منقــوش بــه یکــی از اشــکال مختلــف 
هندســی، گیاهــی، حیوانــی و انســانی 
اســت کــه مطالعــه آن  مــی توانــد 
اطاعــات بســیار مهمــی در خصــوص 
اقتصــاد، فرهنــگ، هنــر و پدیده هــای 
ــو  ــی را بازگ ــع تاریخ ــی جوام اجتماع

ــد. کن
وی افــزود: ایــن مهرهــا نشــان از 
ــترده و  ــادی گس ــط اقتص ــود رواب وج
پیچیــده مــردم آن دوران بــا دیگــر 
ــد  ــان را نیازمن ــه آن ــت ک ــع اس جوام
ذخیــره و انبــار کــردن کاالهــا مــی 

ــت. ــرده اس ک
ــر  ــر ام ــرد: از ظواه ــان ک ــری بی جعف

چنیــن برمــی آیــد کــه ســاکنان ایــن 
ــا  ــازی کااله ــد از ذخیره س ــه بع منطق
در خمــره هــا، آنــرا بــا اثــر ایــن 
مهرهــای گلــی مهــر و مــوم و بــه نوعی 
امضــا کــرده و ســپس خمره هــا را بــه 
ــد. وی  ــته ان ــی بس ــاب م ــیله طن وس
ــم  ــفی مه ــا را کش ــن مهره ــن ای یافت
ــخ خطــه شــمال خراســان  ــرای تاری ب
ــک از  ــر ی ــار داشــت: ه ــد و اظه خوان
نشــان هــای حــک شــده بــر روی 
مهرهــا، یــک اثــر خیلــی شــاخص 
اســت کــه مــی تــوان از روی آنهــا 
شــبکه اقتصــادی آن دوران را مــورد 
مطالعــه قــرار داده و مراتــب اجتماعــی 
را از روی امضاهــا بازشناســی کــرد.

جعفــری ابــراز امیــدواری کــرد کــه 
کاوشــگران ایــن محوطــه تاریخــی در 
ــع نوشــتاری  ــه مناب ــده ب ــای آین روزه
پیــدا  دســت  نیــز  ایــن گل مهرهــا 

ــد. کنن
رئیــس موسســه باســتان شناســی 
ایــن  خصــوص  در  نیــز  آلمانــی 
ایــن  کشــف  گفــت:  کشــفیات 
در  گلــی  هــای  خمــره  و  مهرهــا 
ــن ــم کاوش بی ــل هفت ــان فص جری
 المللــی باستان شناســی در محوطــه 
تاریخــی ریــوی مانــه و ســملقان، 
ــزرگ،  ــتی ب ــاختمان خش ــک س در ی
ــارداری و  ــبکه انب ــود ش ــان از وج نش
ــان  ــترده می ــادی گس ــادالت اقتص تب
ســاکنان محوطــه ریــوی بــا ســایر 
منطقــه  تاریخــی  ســکونتگاه های 

اســت.
ــا  ــگار ایرن ــه خبرن ــم تومارســکی ب خان
اظهــار داشــت: در قســمت مرکــزی 
ایــن محوطــه بــا ســالنی بــزرگ روبــه 
ــه  ــار و خزان ــل انب ــه مح ــدیم ک رو ش
بــوده و خمــره هــای بــزرگ آذوقــه را 

ــد. ــرده ان ــداری مــی ک در آنجــا نگه
ــا  ــه م ــا ک ــود گل مهره ــزود: خ وی اف
ــرا  ــه آن ــعه یافت ــورت توس ــروزه ص ام
ــر  ــرای مه ــوم ب ــر و م ــوان مه ــه عن ب
کــردن و مراقبــت از برخــی اســناد 
مهــم و بســته هــای پســتی اســتفاده 
مــی کنیــم، در واقــع ریشــه در اتفــاق 
پیــش از تاریــخ تــا امــروز بــرای 
طبقــه بنــدی کاالهــا دارد. محوطــه 
ــال ۱346  ــه در س ــوی ک ــی ری تاریخ
بــا شــماره 720 در فهرســت آثــار ملــی 
ــه ثبــت رســیده، یکــی از مهم تریــن  ب

شــمال  تاریخــی  اســتقرارگاههای 
بقایــای  اســت کــه  شــرق کشــور 
ــرغ،  ــای مف ــی از دوره ه باستان شناس
آهــن، هخامنشــی، اشــکانی، ساســانی 
داده  جــای  خــود  در  را  اســامی  و 

ــت. اس
ایــن محوطــه تاریخــی واقــع در 3 
کیلومتــری غــرب شــهر آشــخانه و 
روســتای  غــرب  کیلومتــری  یــک 
نجــف از توابــع شهرســتان مانــه و 
ســملقان، بــر اســاس پژوهشــهای 
باســتان شناســی یــک اســتقرارگاه 
ــا قدمــت  ــن در دشــت ســملقان ب که

حــدود 3500 ســال اســت.
ایــن  اســتقراری  دوران  مهمتریــن 
هــای  دوران  بــه  مربــوط  محوطــه 
ساســانی  و  اشــکانی  هخامنشــی، 
اســت کــه در ایــن دوره هــا ســکونتگاه 

شــهری و مرکــز اســتقرار مردمــان 
دشــت ســملقان بــوده اســت.

ــه  ــن محــدوده تاریخــی ب نزدیکــی ای
ارتباطــی گــرگان  مشــهد،  جــاده 
ایجــاد  بــرای  را  مناســبی  فرصــت 
رشــد  و  مــوزه گردشــگری  ســایت 
صنعــت توریســم دشــت ســملقان 

فراهــم کــرده اســت.
ــان  ــر تاریخــی خراس ــون 642 اث تاکن
ــه  ــی ب ــار مل ــت آث ــمالی در فهرس ش
تعــداد  ایــن  از  رســیده کــه  ثبــت 
ــی،  ــر طبیع ــی، 44 اث ــر تاریخ 509 اث
ــول  ــر منق ــوس و 20 اث ــر ناملم 75 اث

ــت. ــی اس تاریخ
اســتان خراســان شــمالی بــا داشــتن 
تاریخــی  بنــای  و  اثــر   200 و  هــزار 
شناســایی شــده در شــمال شــرق 

کشــور قــرار دارد.

و  میراث فرهنگـی، گردشـگری  مدیـرکل 
صنایع دسـتی آذربایجـان شـرقی از اتمام 
مرمـت و سـامان دهی مقبـره چهارمنـار 
تبریـز تـا پایـان تابسـتان 99 خبـر داد.
مرتضـی آبـدار بـا اشـاره بـه اهمیـت اثـر 
تاریخـی چهارمنـار تبریـز گفـت: »احداث 
ایـن اثـر هم زمان با انتقـال مرکز حکومت 
بـه  توجـه  بـا  و  اسـت  بـوده  تبریـز  بـه 
ویژگی هـای فاخـر آن، تقریبـًا در تمـام 
نقشـه های قدیمـی تبریـز نـام چهارمنـار 

شـده  موجـب  آن  ارزش  و  دارد  وجـود 
اسـت تـا نـام محلـه در ادوار پیشـین بـه 
چهارمنـار تغییـر کنـد.«او بـا تأکیـد بـر 
آثـار  از  ضـرورت سـاماندهی و صیانـت 
تاریخـی ادامـه داد: »در سـال های اخیـر 
مرمت و سـاماندهی این اثر در دستور کار 
اداره کل اسـتان قرارگرفته اسـت و در سال 
جـاری بااعتبـاری بالغ بـر شـش میلیـارد 
ریـال در قالـب اقداماتـی نظیر، بازسـازی 
دیوارهـا و اجـرای پایه هـای آجـری، حفر 

چـاه و شـمع بنـدی و استحکام بخشـی 
دیواره هـا، ایجـاد سـرویس بهداشـتی و 
... تداوم یافتـه اسـت کـه تاکنـون بیـش 
از 60 درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـته و 
طبـق برنامه ریـزی صورت گرفتـه، در نیمه 
اول سـال 99 بـه پایـان خواهد رسـید.«او 
افـزود: »در قسـمت پایینـی ایـن بنـای 
فاخـر کـه در دوره هـای تاریخـی مختلف 
مـورد مرمت و بازسـازی قرارگرفته اسـت، 
بقایـای مربـوط بـه دوره سـلجوقی و در 
بخـش فوقانـی تزئینـات دوره ایلخانـی 
قابل مشـاهده اسـت. ایـن بنـا همچنیـن 
در دوره صفـوی به طـور کامـل و در دوره 
قاجـار بخـش فوقانـی گنبـد آن مرمـت و 

اسـت.« بازسازی شـده 

اتمام مرمت مقبره چهارمنار 
تبريز تا پايان تابستان ۹۹

توسعه همکاری های ایران و عمان 
در  زمینه گردشگری سالمت

همکاری هــای دو جانبــه جمهــوری اســامی ایــران و عمــان بــا محوریت گردشــگری 
ــر میــراث   ــی اصغــر مونســان وزی ــان ســفر عل ــع  دســتی در جری ســامت و صنای
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع  دســتی ایــران بــه مســقط پایتخــت عمــان توســعه 
و گســترش مــی یابد.بــه گــزارش ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در عمــان در 
همیــن زمینــه مونســان روز دوشــنبه در راس هیاتــی وارد مســقط شــد و از ســوی 
احمــد بــن ناصــر المحــرزی وزیــر گردشــگری عمــان مــورد اســقبال قــرار گرفــت. در 
جریــان اســتقبال از وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی حجــت 
االســام و المســلمین محمدرضــا نــوری شــاهرودی ســفیر و جمعــی از مســئوالن و 
دســت انــدرکاران امــور فرهنگــی ایــران در عمــان از جملــه محمــد توتونچــی کاردار و 
ســید علــی موســوی زاده رایــزن فرهنگــی نیز حضــور داشتند.مونســان در این ســفر 
ضمــن بازدیــد از آثــار تاریخــی عمــان بــا وزرای گردشــگری، بهداشــت و امــور خارجه 
ایــن کشــور دیــدار و در ارتبــاط بــا راه های توســعه و گســترش مناســبات گردشــگری 
بــه خصــوص در عرصــه ســامت و همچنیــن صنایــع دســتی گفت وگو و تبــادل نظر 
خواهــد کــرد. الزم بــه ذکــر اســت کــه وزیــر گردشــگری عمــان نیــز 6 اســفند مــاه 
۱396 در جریــان ســفر بــه ایــران بــا مونســان دیــدار و در خصــوص راه هــای توســعه 
روابــط دو جانبــه بیــن مســقط  تهــران در حــوزه مأموریت هــای ســه گانه ســازمان 
میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری تبــادل نظــر و گفــت و گــو کــرده بود.

ته
نک

در  نیـز  آلمانـی  شناسـی  باسـتان  موسسـه  رئیـس 
و  مهرهـا  ایـن  ایـن کشـفیات گفـت: کشـف  خصـوص 
خمـره هـای گلـی در جریـان فصـل هفتـم کاوش بیـن-
 المللـی باستان شناسـی در محوطـه تاریخـی ریـوی مانـه 
و سـملقان، در یـک سـاختمان خشـتی بـزرگ، نشـان از 
وجـود شـبکه انبـارداری و تبـادالت اقتصـادی گسـترده 
میـان سـاکنان محوطـه ریـوی بـا سـایر سـکونتگاه های 
تاریخـی منطقـه اسـت.خانم تومارسـکی بـه خبرنـگار ایرنا 
اظهـار داشـت: در قسـمت مرکـزی این محوطه با سـالنی 
بـزرگ روبـه رو شـدیم کـه محـل انبـار و خزانـه بـوده و 
خمـره هـای بـزرگ آذوقـه را در آنجـا نگهـداری مـی کرده 
انـد.وی افـزود: خـود گل مهرهـا کـه مـا امـروزه صـورت 
توسـعه یافتـه آنـرا به عنـوان مهر و مـوم برای مهـر کردن 
و مراقبـت از برخـی اسـناد مهـم و بسـته هـای پسـتی 
اسـتفاده مـی کنیـم، در واقـع ریشـه در اتفـاق پیـش از 

تاریـخ تـا امـروز بـرای طبقـه بنـدی کاالهـا دارد.

صنایع میراث
دستی

آموزش صنايع دستی به ۴۰ نفر در زندان کرمانشاهيک اثر تذهيب سلجوقی نمونه سازی شد
صفحـــه عنـــوان و بســـم هللا 
قـــرآن کریـــم برگرفتـــه از کتـــاب 
ـــی  ـــب قرآن ـــط و تذهی ـــر خ هن
ـــی از  ـــز، یک ـــن لینگ ـــر مارتی اث
ـــروه پژوهشـــی هنرهـــای  ـــب ســـلجوقی در گ ـــار تذهی آث
ســـنتی پژوهشـــگاه میراث فرهنگـــی و گردشـــگری 
روابط عمومـــی  شـــد.به گزارش  نمونه ســـازی 
پژوهشـــگاه میراث فرهنگـــی و گردشـــگری، ســـید 
ــی  ــروه پژوهشـ ــس گـ ــریف زاده رئیـ ــد شـ عبدالمجیـ
ــا  ــاه بـ ــنبه ٢9 مهرمـ ــروز دوشـ ــنتی امـ ــای سـ هنرهـ
اعـــام ایـــن خبـــر گفـــت: »ایـــن طـــرح پژوهشـــی 
توســـط ســـارا زمانـــی هنرمنـــد کارگاه نگارگـــری 

ـــران،  ـــنتی ای ـــای س ـــاعه هنره ـــظ و اش ـــتای حف درراس
انجام شـــده اســـت.«او یکـــی از دوره هـــای شـــکوفایی 
ـــن  ـــه در ای ـــت ک ـــلجوقی دانس ـــران را دوران س ـــر ای هن
دوره هنرهـــای گوناگـــون پـــس از ظهـــور اســـام، 
متناســـب بـــا تفکـــرات و اعتقـــادات اســـامی شـــکل 
ـــد. ـــود را گذران ـــول خ ـــل تح ـــرد و مراح ـــد ک ـــت، رش گرف
او تصریـــح کـــرد: »تولیـــدات و محصـــوالت هنـــری دوره 
ــکل پذیری  ــکل گیری و شـ ــد شـ ــلجوقیان در فراینـ سـ
نهایـــی الگوهـــای کاســـیک هنـــر اســـامی در ایـــران 
و در ســـرزمین هایی کـــه کمابیـــش تحـــت تأثیـــر 
مســـتقیم آن قـــرار داشـــتند، اهمیـــت اساســـی و 

بنیـــادی داشـــت.«

صنایع دســتی  معــاون 
آمــوزش  از  کرمانشــاه 
صنایع دســتی  رشــته های 
زندانیــان  از  نفــر   40 بــه 
میراث آریــا  داد.به گــزارش  خبــر  اســتان  ایــن 
میراث فرهنگــی،  اداره کل  روابط عمومــی  از  به نقــل 
کرمانشــاه،  اســتان  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
پروانــه حیــدری بــا اشــاره بــه ایــن کــه در حــال 
ــث  ــتان بح ــای اداره کل اس ــی از اولویت ه ــر یک حاض
ــه  ــت، اضاف ــان اس ــه زندانی ــتی ب ــوزش صنایع دس آم
کــرد: »دوره هــای آمــوزش صنایع دســتی بــه زندانیــان 
۱20 ســاعت اســت.«او بابیــان ایــن کــه پــس از 

پایانــی  آزمــون  زندانیــان،  بــه  الزم  آموزش هــای 
به صــورت کتبــی و عملــی در رشــته منبــت برگــزار 
ــون  ــی آزم ــه زندان ــرد: »از 40 کارآموخت ــار ک شــد، اظه
ــاب  ــه حدنص ــی ک ــون دهندگان ــد و آزم ــل آم ــه عم ب
ــت  ــه دریاف ــق ب ــد موف ــب کردن ــی را کس ــره قبول نم

شــدند.« گواهینامــه 
معــاون صنایع دســتی کرمانشــاه تصریــح کــرد: »دوره 
ــان اداره کل  ــده می ــرارداد منعق ــاس ق ــر اس ــور ب مذک
ــتان  ــتی اس ــگری و صنایع دس ــی، گردش میراث فرهنگ
بــا مدیریــت امــور زندان هــای کرمانشــاه و طبــق 
منابــع و اســتانداردهای آموزشــی اعام شــده از ســوی 
معاونــت صنایع دســتی کشــور انجام شــده اســت.«
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رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور 
از دفتــر حفاظــت و حمایــت ســازمان خواســتار کنتــرل 
ــوی  ــان خواســت جل محدوده هــای معــادن  شــد و از آن
هرگونــه دخــل و تصــرف و گســترش دامنــه کار آنهــا در 
منابــع  طبیعــی را گرفتــه و نگذارنــد مراتــع کشــور مــورد 
ــاع  ــز اط ــزارش مرک ــه گ ــرد. ب ــرار گی ــاز ق ــت و ت تاخ
ــروز در  ــی دی ــل آقای ــا، خلی ــازمان جنگل ه ــانی س رس
بیســت و هشــتمین جلســه ســتاد هماهنگــی اجــرای 
ــاماندهی  ــر س ــداری، ب ــزداری و آبخوان ــای آبخی طرح ه
ــه اســت:  ــرده و گفت ــد ک ــع کشــور تاکی ــادن در مرات مع
معــدن کاوان  مقابــل  مرتعــداران  مناطقــی  در  اگــر 
از  مقاومــت می کننــد بخاطــر زیاده خواهــی برخــی 
ــوول،  ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ــت. ب ــدن کاوان اس مع
منابــع  طبیعــی مشــکلی بــا اکتشــاف معــادن نــدارد امــا 
بــا بی ســر و ســامانی معــدن کاوان و زیاده خواهــان 
مخالفیــم کــه از حــدود و ثغــور خــود تجــاوز می کننــد.
آقایــی در ادامــه بــه اهمیــت حفــظ مراتــع کشــور 
پرداخــت و تصریــح می کنــد: مــا امانتــدار مراتــع بــوده 
و صاحبــان اصلــی مراتــع کشــور مرتعــداران و دارنــدگان 
پروانــه چــرای دام هســتند، ارزش مراتــع کشــور بســیار 
پــر اهمیــت اســت، مــا در برابــر نســل آینــده مســئولیم 
ــم. ــع خــرج کنی ــر کاری از مرات ــرای ه ــم ب و نمی توانی

رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور 
ــارکت  ــر مش ــی ب ــی را متک ــع طبیع ــاس کار در مناب اس
مــردم دانســته و یــادآور می شــود: منابــع  طبیعــی 
بایــد فاصلــه خــود را بــا مــردم روز بــه روز کمتــر کنــد. 
البتــه اقدامــات آبخیــزداری و فوایــد آن تــا حــدی 
توانســته اســت قهــر مــردم بــا منابــع  طبیعــی را تبدیــل 
ــوز  ــه هن ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــد ام ــتی کن ــه آش ب
ــا  بیــن مــردم و منابــع  طبیعــی فاصلــه وجــود دارد و ت

زمانیکــه ایــن فاصلــه برداشــته نشــود انتظــار حفاظــت 
بهینــه از منابــع  طبیعــی بیهــوده اســت. آقایــی بــا 
تاکیــد بــر مســتند ســازی فعالیت هــای منابــع  طبیعــی 
خاطرنشــان می کنــد: نتیجــه بخــش بــودن و اثربخشــی 
فعالیت هــا مهــم اســت و بایــد نتیجــه کار مستندســازی 
و اطاع رســانی شــود. ایــن مقــام مســوول از اداره 
ترویــج و آمــوزش ادارات کل منابــع  طبیعــی اســتان ها 
خواســت همیشــه دنبــال مستندســازی مثبــت نباشــند 

بلکــه انتقــادات و دلخوری هــای مــردم نســبت بــه 
عملکــرد منابــع  طبیعــی می توانــد در کاهــش فاصله هــا 

ــد. ــا باش ــیار راهگش ــش رو بس ــای پی و چالش ه

فعالیت معادن به شرط حفظ منابع طبیعی
ــت  ــاون وق ــور مع ــعود منص ــه مس ــود ک ــاه 96 ب آبان م
حفاظــت و امــور اراضــی ســازمان جنــگل هــا و مراتــع در 
برنامــه »تیتــر امشــب« شــبکه خبــر اعــام کرد: هــر نوع 
اقدامــی در طبیعــت بــه معنــای دســتکاری در طبیعــت 
ــی  ــه ثروت ــم  ک ــدن ه ــن مع ــن بی ــه در ای ــت ک اس
عمومــی اســت  نوعــی دســتکاری در طبیعــت اســت  

امــا ایــن دســتکاری یــا تخریــب در جهــت بهــره بــرداری 
ــگاه  ــزارش پای ــه گ ــت. ب ــور اس ــروت کش ــع و ث از مناب
ــد:  ــوان می کن ــور عن ــر، منص ــبکه خب ــانی ش ــاع رس اط
ایــن ثــروت بایــد بــه گونــه ای اســتفاده شــود کــه هــم 
منافــع آینــدگان را تامیــن کنــد هــم آنچــه را کــه در ایــن 
ــازی  ــا و بازس ــود احی ــی ش ــب م ــا تخری ــد احیان فراین
ــدار در  ــعه پای ــرایط توس ــورت ش ــن ص ــه در ای ــد ک کن
طبیعــت بــه وقــوع پیوســته اســت. معــاون حفاظــت و 
ــد:  ــع می افزای ــگل هــا و مرات امــور اراضــی ســازمان جن

مشــکلی کــه در حــال حاضــر وجــود دارد ایــن اســت کــه 
در حــال حاضــر 4000 معــدن غیرفعــال داریــم کــه بایــد 
ــور،  ــه منص ــه گفت ــوند. ب ــرداری ش ــره ب ــه به وارد مرحل
بــا ایــن کار هــم اشــتغال زایــی صــورت مــی گیــرد و از 
تخریــب بیشــتر محیــط زیســت جلوگیــری مــی کنــد. 
ــا  ــگل ه ــازمان جن ــور اراضــی س ــت و ام ــاون حفاظ مع
ــا 8  ــا ســاالنه 7 ت ــد: م ــان می کن ــه بی ــع در ادام و مرات
میلیــون هکتــار درخواســت بــرای اکتشــاف داشــته ایــم 
ــرف  ــم ظ ــت دهی ــواب مثب ــا ج ــه آنه ــه هم ــر ب ــه اگ ک

درخواست رئیس سازمان جنگل ها برای کنترل محدوده معادن
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از دفتر حفاظت و حمایت این سازمان، 

خواستار کنترل محدوده های معادن  شد

ــدن کاوان  ــل مع ــداران مقاب ــی مرتع ــر در مناطق ــا، اگ ــازمان جنگل ه ــس س ــه رئی ــه گفت ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــدن کاوان اس ــی از مع ــی برخ ــر زیاده خواه ــد بخاط ــت می کنن مقاوم
ــی ســر و ســامانی  ــا ب ــا ب ــد: م ــدارد می افزای ــا اکتشــاف معــادن ن ــع  طبیعــی مشــکلی ب مناب
ــا  ــد. م ــاوز می کنن ــود تج ــور خ ــدود و ثغ ــه از ح ــم ک ــان مخالفی ــدن کاوان و زیاده خواه مع
امانتــدار مراتــع بــوده و صاحبــان اصلــی مراتــع کشــور مرتعــداران و دارنــدگان پروانــه چــرای 
دام هســتند، ارزش مراتــع کشــور بســیار پــر اهمیــت اســت، مــا در برابــر نســل آینــده مســئولیم 

ــم. ــرج کنی ــع خ ــر کاری از مرات ــرای ه ــم ب و نمی توانی

خلیــل آقایــی -رئیــس ســازمان جنگل هــا- 
ــه  ــع  طبیعــی بایــد فاصل معتقــد اســت: مناب
خــود را بــا مــردم روز بــه روز کمتــر کنــد. البتــه 
ــا حــدی  ــد آن ت اقدامــات آبخیــزداری و فوای
ــی را  ــع  طبیع ــا مناب ــردم ب ــر م ــته  قه توانس
ــن  ــت ای ــا واقعی ــد ام ــه آشــتی کن ــل ب تبدی
اســت کــه هنــوز بیــن مــردم و منابــع  طبیعی 

ــه وجــود دارد. فاصل

رنا
 ای

س:
عک

رئیــس حفاظــت محیــط زیســت گچســاران 
بــا بیــان اینکــه تعــداد 332 نفــر متقاضــی 
کرده انــد،  نویســی  نــام  پرنــده  شــکار 
گفــت: بــا توجــه بــه محــدود بــودن صــدور 
پروانــه شــکار پرنــده تعــداد 232 شــکارچی 
مجــوز شــکار پرنــده دریافــت کردنــد. ولــی 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــروز در گفت وگ ــی ام رمضان
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاران ب ــارس در گچس ف
اســتان  زیســت  محیــط  اداره  ســوی  از 
فراخــوان صــدور مجــوز شــکار پرنــده از 
ــرای  ــاه ب ــت 23 مهرم ــنبه 2۱ لغای روز یکش
ــده  ــام گردی ــتان اع ــتان اس ــت شهرس هف
اســت، گفــت: امســال بــرای هــر شهرســتان 
ــده  ــه  شــکار پرن ــه صــورت محــدود پروان ب
صــادر شــده اســت. رئیــس اداره حفاظــت 
ــان اینکــه   ــا بی محیــط زیســت گچســاران ب
 332 تعــداد  گچســاران  شهرســتان  در 
ــی  ــام نویس ــده ن ــکار پرن ــی ش ــر متقاض نف
کرده انــد، گفــت: بــا توجــه بــه محــدود 
ــن  ــده  ای ــکار پرن ــه ش ــدور پروان ــودن ص ب
تعــداد نفــرات قرعه کشــی  و بــه تعــداد 
پرنــده  شــکار  مجــوز  شــکارچی   232
اداره حفاظــت  رئیــس  دریافــت کردنــد. 
محیــط زیســت گچســاران ادامــه داد: پروانه 
ــط در  ــی فق ــدگان وحش ــکار پرن ــادی ش ع
محــدوده شــکارگاه های آزاد شهرســتان برابر 
تقســیمات کشــوری اعتبــار دارد و دارنــدگان 
پروانــه شــکار پرنــده مجازنــد در فصــل 
ــی  ــد. رمضان ــه شــکار نماین ــدام ب شــکار  اق
روز  می تواننــد2  متقاضیــان  کــرد:  ابــراز 
آخــر هفتــه در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه 
ــر  ــدگان غی ــه از پرن ــار قطع ــکار چه در هرش
حمایــت شــده از قبیــل تیهــو و کبــک شــکار 
محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس  نماینــد. 
ــن موضــوع  ــان ای ــا بی زیســت گچســاران ب
کــه بهــای هــر پروانــه مبلــغ ۱70 هــزار تومان 
در ازاء فیــش بانکــی صــادر می گــردد گفــت 
: شــکار پرنــدگان  در مناطــق حفاظــت شــده  
ــان  ــا متخلف ــت و ب ــوع اس ــتان ممن شهرس
ــس  ــت. رئی ــد گرف برخــورد صــورت خواه
ــاران در  ــت گچس ــت محیطزیس اداره حفاظ
ــرد:  ــان ک ــش خاطرنش ــت های ــه صحب ادام
بــا افــرادی کــه فاقــد پروانــه شــکار هســتند 
ــتفاده  ــوء اس ــا س ــاهد و ی ــورت مش در ص

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــی ص ــورد قانون برخ

ین
شرایط بحرانی 2 دشت خراسان رضوی با باالترین زم

نرخ فرونشست
معدنــی  اکتشــافات  و  زمین شناســی  مدیــرکل 
مطالعــات  انجــام  از  کشــور  شــرق  شــمال 
»بردســکن«،  دشــت   5 روی  بــر  فرونشســت 
»نیشــابور«، »مشــهد«،»جوین« و »خــواف« در خراســان 
رضــوی خبــر داد و گفــت: بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده 
دشــت های بردســکن و نیشــابور در شــرایط بحرانــی میــزان نــرخ 
بــاالی فرونشســت زمیــن قــرار دارنــد. بــه گــزارش ایســنا، دکتــر 
جعفــر طاهــری بــا بیــان این کــه پدیــده فرونشســت زمیــن در 
5 دشــت بحرانــی خراســان رضــوی همچنــان ادامــه دارد، گفــت: 
ــش  ــر در بخ ــه اخی ــرف دو ده ــالی ظ ــده خشکس ــداوم پدی ت
ــه آب  وســیعی از کشــور از یکســو و همچنیــن برداشــت بی روی
ــت  ــده فرونشس ــوع پدی ــات وق ــی موجب ــفره های زیرزمین از س
ــرده  ــم ک ــز فراه ــت های حاصلخی ــیاری از دش ــن را در بس زمی
اســت. وی افــزود: بــا توجــه بــه کمبــود آب شــیرین در مناطــق 
خشــک، روش هــای غیرعلمــی برداشــت آب هــای زیرزمینــی در 
بســیاری از مناطــق در حــال انجــام اســت، ایــن برداشــت های 

ــران  ــاله بح ــه مس ــی ب ــکات جانب ــده مش ــبب ش ــه  س بی روی
ــه صــورت مشــکات اساســی  ــروزه ب ــه ام ــزوده شــود ک آب اف
بلکــه  کــرده ،  را جدی تــر  آب  بحــران  تنهــا  نــه  و  درآمــده  
پیامدهــای منفــی دیگــری را نیــز در پــی داشــته  اســت. از جملــه 
ــر  ــه اگ ــده فرونشســت دشــت ها اســت ک ــن مشــکات پدی ای
اقدامــی بــرای مقابلــه بــا آن صــورت نگیــرد، بــه زودی از ســایر 
ــه  ــان اینک ــا بی ــری ب ــبقت می گیرد.طاه ــی س ــرات طبیع مخاط
پدیــده فرونشســت دشــت ها اثــرات مخــرب بســیاری بــر 
شــرایط اقلیمــی و محیطــی منطقــه دارد، گفــت: خشــک شــدن 
ــا،  ــاختمان ها، پل ه ــت در س ــاد شکس ــز، ایج ــن حاصلخی زمی
راه هــای ارتباطــی و ســایر ســازه ها از عواقــب فرونشســت 
دشت هاســت. در اســفندماه ســال 96، از محــل منابــع در 
ــت در 5  ــش فرونشس ــرای پای ــاری ب ــازمانی، اعتب ــار س اختی
ــن  ــه ای ــت ک ــان رضــوی اختصــاص یاف ــی خراس دشــت بحران
ــا پدیــده  مطالعــات بــه عنــوان جامع تریــن مطالعــات مرتبــط ب

ــی رود. ــه شــمار م ــن اســتان ب فرونشســت در ای

آرام آرام بــا ســرد شــدن هــوا در نیمکــره شــمالی، پرنــدگان 
ــی  مهاجــر ســاکن در صحــرای ســیبری مســیر زیســتگاه های آب
ــا، آب  ــی در تاالب ه ــه گزین ــا الن ــه و ب ــش گرفت گلســتان را در پی
ــیده و  ــداوم بخش ــات را ت ــتان حی ــن اس ــدهای ای ــا و س بندان ه
گاه و بیــگاه بــا نغمــه هــای خــود، ســمفونی عاشــقانه ای را بــرای 
ــده از  ــا هــزار پرن ــد. ده ه ــن مناطــق می نوازن ســاکنان حاشــیه ای
گونــه هــای مختلــف قرارشــان را در  زیســتگاه هــای آبــی اســتان 
گلســتان گذاشــته و بــدون دعــوت نامــه، ســرای میزبــان را مزیــن 
ــه  ــن گون ــد و ای ــود می کنن ــای وصــف نشــدنی خ ــی ه ــه زیبای ب
ــه ســوی خــود  ــف ب ــد را از نقــاط مختل هــزاران هــوادار و عاقه من
می کشــانند. اقلیــم مناســب بــه همــراه وســعت چشــمگیر تاالبهــا، 
آب بنــدان هــا و ســدهای گلســتان ســبب شــده کــه گلســتان از 
ــج  ــدگان مهاجــر زمســتان گــذران جــزو پن ــی از پرن لحــاظ میزبان
اســتان نخســت کشــور باشــد. منظــره دل انگیــز طلوع خورشــید در 
پاییــز و رقــص نــور بــر موج هــای نحیــف تــاالب هــای گلســتان در 
حالــی کــه پرنــدگان بــر فــراز آن پــرواز می کننــد جلــوه ای خــاص 
را می آفرینــد و تاطــم آواز زیبــای پرنــدگان از گونــه هــای مختلــف 
ــمفونی  ــک س ــده ی ــی کنن ــا تداع ــوای آن ه ــن ن ــم آمیخت و دره
پاییــزی در تــاالب هــای گلســتان اســت. تماشــای طبیعــت و نــگاه 
ــدگان نوعــی تفریــح اســت کــه روح و روان  ــرواز پرن ــه پ کــردن ب
انســان را صیقــل مــی دهــد؛ فرصتــی بکــر و گنجــی مغفــول کــه به 
ســبب غفلــت برنامــه ریــزی تاکنــون بهــره ای از آن بــرای ثــروت 
ــب  ــری در قال ــده نگ ــد پرن ــر چن ــرده نشــده اســت. ه ــی ب آفرین

ــه  ــم از جمل ــان اکوتوریس ــا هم ــش و ی ــات وح ــگری حی گردش
ــتری  ــراد بیش ــه اف ــت و روزان ــد اس ــال رش ــای در ح ــت ه فعالی
ــی  ــد مــی شــوند امــا کشــتار و شــکار ب ــه ایــن شــاخه عاقه من ب
رحمانــه پرنــدگان اســتمرار دارد و در گیــر و دار بی رحمــی عــده ای 
ــه  ــی گلول ــدگان مهاجــر قربان ــای پرن ــف و زیب ــن نحی ســودجو، ت
هــای ســربی شــکارچیان و یــا تلــه هــای هوایــی ســودجویان مــی 
شــود. تماشــای پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی نظیــر فامینگــو، قــو، 
انــواع اردک، غــاز، کاکایــی، پرســتوی دریایــی و حواصیــل، خروس 
کولــی، ســلیم و آبچیلیــک هــا، کوکرهــا، کاغ ســیاه، کوکــو، زنبــور 
خوارهــا، ســبزقبا، جغدهــا، ســارگپه، ســنقرها، شــاهین، دلیجــه، 
عقــاب دریایــی دم ســفید و شــاهی در کنــار پیــاده روی در حاشــیه 
تــاالب، قایــق ســواری، ماهیگیــری، شــکار و مشــاهده اجتماعــات 
گیاهــان مردابــی و چشــم اندازهــای تاالبــی اگــر بــا ســرمایه گذاری 
بــرای فراهــم شــدن زیرســاخت هــای مــورد نیــاز همــراه شــود می 
توانــد درآمــد پایــدار و قابــل توجهــی را بــرای منطقــه بــه خصــوص 
جوامــع محلــی ســاکن حاشــیه تــاالب هــای گلســتان بــه همــراه 
داشــته باشــد. وجــود ســه پهنــه آبــی طبیعــی )آالگل  آلمــاگل  
آجــی گل( در وســعتی بالــغ بــر ســه هــزار هکتــار بــا عمیــق تقریبی 
ــای  ــوار مرزه ــرم و خشــک در ج ــه ای گ ــری در منطق ــا 4 مت 2 ت
ایــران و ترکمنســتان در بخــش مــرزی داشــلی بــرون گنبــدکاووس 
در کنــار تــاالب بیــن المللــی گمیشــان بــا 20 هــزار هکتــار وســعت 
بــا عمــق متوســط نیــم تــا ۱.5 متــر در منتهــی الیــه شــمال غربــی 
گلســتان و همچنیــن خلیــج گــرگان یــک موهبــت الهــی بــه شــمار 

مــی رود کــه حفاظــت و بهــره بــرداری معقــول و پایــدار از آن هــا 
بــه عنــوان اکوسیســتم هــای بــا ارزش در رفــاه و آرامــش روانــی 
جامعــه بشــری پیرامونــی و فــرا ســرزمینی نقــش آفرین هســتند.
در حــال حاضــر بــه جــز آلمــاگل کــه بــه صــورت محــدود شــاهد 
حضــور گردشــگران اســت، دیگــر تــاالب هــای گلســتان امکانــات 
ــد و  ــکار و صی ــرای ش ــا ب ــط از آن ه ــته و فق ــی نداش تفرجگاه
انتقــال آب بــه مــزارع کشــاورزی اســتفاده مــی شــود. حفــظ ایــن 
ــع  ــتن از مناب ــود جس ــک و س ــده اکولوژی ــای پیچی ــتم ه سیس
بــی شــمار اقتصــادی، تفرجگاهــی و ژنتیکــی در گــرو مطالعــه و 

شــناخت دقیــق هــر تــاالب اســت و بــدون اندیشــیدن بــه محیــط 
زیســت، بهبــود و ارتقــای کیفیــت زندگــی انســان هــا در چارچــوب 
هــر گونــه بهــره وری از طبیعــت امــکان پذیــر نخواهــد بــود.  تــاالب 
ــوان یکــی از مهمتریــن زیســتگاه های طبیعــی جهــان  ــه عن هــا ب
نقــش زیــادی در دوام بقــای حیــات وحــش، تامیــن آب شــیرین 
ــده و  ــاز فزاین ــه نی ــا توجــه ب ــد و ب ــادل زیســتی دارن ــظ تع و حف
ــب  ــای مناس ــر و محل ه ــدگان مهاج ــتگاه های پرن ــش زیس کاه
بــرای تخم ریــزی ماهی هــا، ارزش تــاالب هــای موجــود بــه مــرور 

زمــان بیشــتر شــده اســت.

آلودگــی هــوا موضــوع جدیــدی نیســت و چنــد ســالی اســت 
کــه گریبــان شــهرهای بــزرگ از جملــه تهــران را گرفتــه 
اســت، می دانیــم کــه بــرای عبــور از ایــن چالــش همــه بایــد 
ــتگاه ها در  ــی دس ــا برخ ــد ام ــجم کار کنن ــم منس ــار ه در کن
ــوند  ــی می ش ــد و مدع ــوک می دمن ــاز ناک ــر س ــان ب ــن می ای
ــل  ــان عم ــه تعهداتش ــد ب ــا نمی توانن ــت تحریم ه ــه عل ــه ب ک
ــن  ــف ای ــت مخال ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــا س ــد ام کنن
ــش  ــن چال ــور از ای ــت عب ــه ظرفی ــرده ک ــام ک ادعاســت و اع
در کشــور وجــود دارد کــه فقــط بایــد شناســایی شــوند. 
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پيگيری و رصد ميزان گوگرد سوخت تهران 
در کميته محيط زيست شورا

حفاظــت  یــگان  رییــس 
گیــان  زیســت  محیــط 
ــده  ــا پدی ــورد ب ــت: برخ گف
کمــر  کــه  تاالب خــواری 
ــتم  ــر و اکوسیس ــی نظی ــای ب ــودی عرصه ه ــه ناب ب
ــکاری  ــدون هم ــت، ب ــته اس ــان بس ــای گی تاالب ه
آب،  اداره  علی الخصــوص  ارگان هــا  ســایر 
انتظامــی  نیــروی  اراضــی،  امــور  منابع طبیعــی و 
زیســت  محیــط  دوســتدار  مــردم  همچنیــن  و 
ایســنا،  بــه گــزارش  بــود.  نخواهــد  امکان پذیــر 
ساســان اکبری پــور گفــت: در راســتای حفــظ و 
ــری  ــی و جلوگی ــی انزل ــاالب بین الملل ــت از ت حراس
از پدیــده تاالب خــواری کــه متاســفانه در چنــد ســال 
اخیــر در گیــان شــاهد آن بوده ایــم، یــگان حفاظــت 
محیــط زیســت گیــان بــا تمــام تــوان خــود بــا ســوء 
ــارات  ــون و اختی ــوب قان ــتفاده کنندگان در چارچ اس

ــط  ــت محی ــگان حفاظ ــس ی ــد. ریی ــورد می کن برخ
ــته،  ــاه گذش ــک م ــی ی ــزود: ط ــان اف ــت گی زیس
شهرســتان های  در  میکانیکــی  بیــل  5دســتگاه 
لنگــرود و الهیجــان در حیــن ارتــکاب جــرم محیــط 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــن ب ــف و متخلفی ــتی توقی زیس
ــت  ــه صحب ــور در ادام ــدند. اکبری پ ــل داده ش تحوی
هایــش افــزود: طــی 24 ســاعت گذشــته یــک فــرد 
ــری  ــا بهره گی ــه ب ــت مشــخص ک ــا هوی ــی ب غیربوم
ــد روزه  ــات چن ــتفاده از تعطی ــی و اس ــراد بوم از اف
قصــد تصــرف بیــش از 2500 متــر از اراضــی بــا ارزش 
تــاالب انزلــی را در حــوزه روســتای آبکنــار داشــت بــا 
ــگان  ــژه ی ــم وی ــور تی ــع و حض ــه موق ــیاری ب هوش
ــکاب  حفاظــت محیــط زیســت اســتان در حیــن ارت
ــذ  ــل و اخ ــازی کام ــا مستندس ــتگیر و ب ــرم دس ج
ــل  ــی تحوی ــتان انزل ــی شهرس ــام قضای ــتور ازمق دس

ــد. ــی ش ــروی انتظام نی

ــران  عضــو شــورای شــهر ته
ــه  ــد کمیت ــری و رص از پیگی
محیــط زیســت شــورا بــرای 
افزایــش گوگــرد ســوخت 
ــهر  ــرای ش ــد ب ــت: بی تردی ــر داد و گف ــران خب در ته
ــته ایم و  ــوا داش ــت ه ــود کیفی ــعی در بهب ــران س ته
حفــظ اســتانداردها نیــز بــا توجــه بــه شــرایط متغیــر 
تولیــد ســوخت مــورد درخواســت شــورای شــهر 
ــو  ــی در گفت وگ ــینی میان ــید آرش حس ــت. س اس
ــای شــورای شــهر  ــا ایســنا، در تشــریح پیگیری ه ب
ــوخت  ــرد در س ــزان گوگ ــش می ــرای افزای ــران ب ته
محیــط  کمیتــه  گذشــته  هفته هــای  در  گفــت: 
زیســت شــورای شــهر جلســه ای بــا حضــور نماینــگان 
شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران، واحــد توســعه 
ــدادی  ــران و تع ــهرداری ته ــاک ش ــل پ ــل و نق حم
از دانشــگاه ها کــه بحــث ســیاهه انتشــار شــهر 

ــزارش  ــرد و گ ــزار ک ــد، برگ ــال می کنن ــران را دنب ته
ــا درخصــوص  ــات و یافته ه ــت مطالع ــی از وضعی کل
وضعیــت حمــل و نقــل پــاک در شــهر تهــران و 
همچنیــن وضعیــت آلودگــی هــوای تهــران ارائــه 
شــد. وی در ادامــه صحبــت هایــش اظهــار کــرد: در 
ایــن جلســه اشــاره ای بــه موضــوع بنزیــن و افزایــش 
ــاس  ــر اس ــه ب ــکلی ک ــه ش ــد، ب ــوخت ش ــرد س گوگ
ــوای شــهر  ــت ه ــرل کیفی ــرداری شــرکت کنت نمونه ب
ــا  ــن در برخــی از جایگاهه ــرد درون بنزی ــران، گوگ ته
ــه  ــن شــرکت ب ــوده اســت. ای ــر از حــد مجــاز ب باالت
ــش  ــئولیت پای ــه مس ــی ک ــی از نهادهای ــوان یک عن
ــده دارد؛ در بحــث ســوخت از  ــران را برعه ــوای ته ه
گذشــته پایــش کیفیــت هــوا را بــه صــورت مســتمر 
و در ادوار مختلــف انجــام مــی داده و اقــدام صــورت 
از  بایــد  ایــن رو  از  نیــز جدیــد نیســت  گرفتــه 

ــم. ــز کنی ــوع پرهی ــن موض ــازی در ای حاشیه س

حفاظت از میراث مشترک دیرینه شناسی، وظیفه جمعی است
به گزارش ایرنا، رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان سازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: حفاظت از میراث مشترک دیرینه شناسی، وظیفه تمامی افراد جامعه است تا عاوه 
بر متخصصان، نسل های آینده و عموم مردم هم بتوانند از این منابع طبیعی با ارزش بهره برداری 
کنند.

گزارش
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پیشگیری از تخریب محیط زیست، شرط اصلی 
انتقال آب خزر به فالت مرکزی

محیــط  حفاظــت  ســازمان  ارزیابــی  مدیــرکل 
زیســت گفــت: پیشــگیری و جلوگیــری از تخریــب 
محیــط زیســت، شــرط اصلــی در انتقــال آب خــزر 
بــه فــات مرکــزی اســت. بــه گــزارش ایســنا حمیــد جالونــدی 
ــناد وزارت  ــه در اس ــه ک ــت: آنچ ــی گف ــه تلویزیون ــک برنام در ی
نیــرو بــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ارائــه شــده، تامیــن 
ــه  ــت ک ــمنان اس ــتان س ــرب اس ــت و ش ــاورزی، صنع آب کش
ــص و  ــه تخصی ــرو منحصــرا وظیف ــون وزارت نی ــر اســاس قان ب
اجــازه بهره بــرداری از منابــع آب عمومــی کشــور را در حوزه هــای 
کشــاورزی، شــرب و صنعــت عهــده دار اســت. مدیــرکل ارزیابــی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تاکیــد کــرد: محیــط زیســت 
نیــز وظیفــه پیشــگیری، ممانعــت و جلوگیــری از تخریــب 
ــی  ــرط اصل ــوع ش ــن موض ــن ای ــده دارد بنابرای ــی را برعه آلودگ
ــزی  ــات مرک ــه ف ــزر ب ــال آب خ ــروژه انتق ــازمان در پ ــن س ای
ــرار  ــرو ق ــناد وزارت نی ــاس اس ــر اس ــه داد: ب ــت. وی ادام اس
ــای خــزر برداشــت  اســت 400 میلیــون متــر مکعــب از آب دری

شــود کــه 200 میلیــون مترمکعــب آن منتقــل می شــود. مســیر 
در مطالعــات فــاز یــک مشــخص شــده و امــکان تغییــرات دارد.
ــه  ــن مســیری ک ــی، کمتری ــه ارزیاب ــزود: در کمیت ــدی اف جالون
می تــوان نســبت بــه پیامدهــا اطمینــان داشــت انتخــاب شــده 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــرکل ارزیاب ــت. مدی اس
تصریــح کــرد: ضــرورت اجــرای پــروژه در محیــط زیســت 
ــرو  ــه اینکــه وزارت نی ــا توجــه ب ــه ب ــزی نمی شــود بلک برنامه ری
متولــی ایــن کار اســت بررســی های الزم را انجــام داده و پــروژه 
را معرفــی کــرده اســت. وی افــزود: مدل ســازی پــروژه اشــکال 
ــیده ایم  ــه آن رس ــی ب ــه ارزیاب ــه در کمیت ــی ک ــا الزامات دارد ام
ــد. در ادامــه  ــد ایــن پــروژه را رد کن موضوعــی نیســت کــه بتوان
برنامــه، احمدرضــا الهیجــان زاده  معــاون محیــط زیســت 
ــر  ــت: از نظ ــت  گف ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــی س دریای
علمــی دغدغه هــای محیــط زیســت در خصــوص سیســتم های 
شیرین ســازی وجــود دارد کــه متخصصــان بــرای برطــرف 

ــد. ــر گرفته ان ــی را در نظ ــا اقدامات ــردن دغدغه ه ک

ن ها
سم

برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
ــوزه  ــردی در ح ــند راهب ــت: س ــان جنوبی گف خراس
محیــط زیســت خراســان جنوبی تــا پایــان دولــت 
جهــت پوشــش خواســته های ســمن ها تدویــن می شــود.
ــی در نشســت بــا  ــه گــزارش خبرنــگار مهــر، مجیدپورعیس ب
ــه  ــا ب ــرد: م ــت اظهارک ــط زیس ــوزه محی ــال ح ــمن های فع س
عنــوان خدمتــکاران مــردم در ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
ایــن دغدغــه را داریــم کــه چگونــه می توانیــم در حــوزه محیــط 
زیســت همــکار و حامــی ســمن ها و ســازمان های مــردم 
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس  باشــیم.  نهــاد 
ــم  ــی می کنی ــوری زندگ ــا در کش ــرد: م ــان جنوبی بیان ک خراس
کــه تخریــب محیــط زیســت در ابعــاد مختلــف را تجربــه 
ــط  ــا حفاظــت از محی ــدار ب ــه توســعه پای ــی ک ــم در حال کرده ای
زیســت ارتبــاط تنگاتنگــی دارد. پورعیســی ادامــه داد: حفاظــت 
از محیــط زیســت بــه دســتگاه ها و نهادهــای مختلفــی ارتبــاط 
ــه موفــق باشــیم بایــد آن را  دارد و اگــر بخواهیــم در ایــن زمین
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مشــکلی کــه در حــال حاضــر وجــود دارد ایــن اســت کــه 
در حــال حاضــر 4000 معــدن غیرفعــال داریــم کــه بایــد 
ــور،  ــه منص ــه گفت ــوند. ب ــرداری ش ــره ب ــه به وارد مرحل
بــا ایــن کار هــم اشــتغال زایــی صــورت مــی گیــرد و از 
تخریــب بیشــتر محیــط زیســت جلوگیــری مــی کنــد. 
ــا  ــگل ه ــازمان جن ــور اراضــی س ــت و ام ــاون حفاظ مع
ــا 8  ــا ســاالنه 7 ت ــد: م ــان می کن ــه بی ــع در ادام و مرات
میلیــون هکتــار درخواســت بــرای اکتشــاف داشــته ایــم 
ــرف  ــم ظ ــت دهی ــواب مثب ــا ج ــه آنه ــه هم ــر ب ــه اگ ک

۱0 ســال کل محیــط زیســت نابــود مــی شــود. منصــور 
ــره  ــورد به ــه م ــه تحــت پروان ــی ک ــد: کل فضای می افزای
ــه آن  ــت بلک ــدن نیس ــت مع ــه اس ــرار گرفت ــرداری ق ب
ــت اکتشــافی  ــرداری و فعالی ــره ب ــورد به ــه م بخــش ک
قــرار مــی گیــرد معــدن اســت.این مقــام مســوول تاکید 
ــا و  ــورد احی ــد م ــب بای ــد از تخری ــه بع ــد: عرص می کن
بازســازی قــرار بگیــرد کــه دســتورالعمل آن صــادر شــده 
ــا  ــرداری طــرح احی ــره ب ــار به ــد در کن ــادن جدی ــا مع ت
ــی  ــور اراض ــت و ام ــاون حفاظ ــد. مع ــال کن ــم دنب را ه

ــوز  ــا مج ــد: م ــع می افزای ــا و مرات ــگل ه ــازمان جن س
معــدن نمــی دهیــم بلکــه اعــام موافقیــت یــا مخالفــت 
ــت،  ــا وزارت صنع ــی ب ــم نهای ــرا تصمی ــم زی ــی کنی م
ــس  ــن رئی ــا بهرام ــت. محمدرض ــارت اس ــدن و تج مع
خانــه معــدن ایــران نیــز در ادامــه بیــان می کنــد: 
ــرانجام  ــه س ــور ب ــاف در کش ــه کار اکتش ــی ک ــا زمان ت
برســد نمــی تــوان روی آن برنامــه ریــزی اســتراتژیکی 
ــی  ــا اکتشــافات مقدمات ــن، م ــه بهرام ــه گفت داشــت. ب
نداشــته ایــم لــذا محــدوده هایــی بــه ثبــت مــی رســند 

ــد:  ــع طبیعــی اســت. وی می  گوی ــد مناب ــه عمــا فاق ک
مــا بــه اکتشــافات جدیــدی دســت یافتــه ایــم بطــوری 
کــه بــه تازگــی بــه ذخیــره 2 هــزار میلیــارد تومانــی یــک 
کانــی بــا ارزش دســت یافتــه ایــم. بهرامــن بــا تاکیــد 
بــر ایــن کــه ایــن ســرزمین بــرای ماســت از ایــن رو باید 
ــروز  ــد: ام ــم، می افزای ــاش کنی ــظ آن ت ــت حف در جه
ــم،  ــگاه کنی ــب ن ــگاه تخری ــا ن ــد اکتشــاف را ب ــا نبای م
اگرچــه تخریــب هــای صــورت گرفتــه بایــد ســطحی و 
البتــه قابــل بازیابــی باشــد. رئیــس خانــه معــدن ایــران  
ــون تکلیــف همــه را  ــد: مــا معتقدیــم قان ــوان می کن عن
مشــخص کــرده، زمانــه امــروز عــوض شــده لــذا فعالیت 
هــای معدنــی مــا هــم نبایــد بــه شــکل 50 ســال پیــش 
باشــد، معــادن هیچوقــت تمــام نمــی شــوند زیــرا 
پــس از اتمــام حفــاری هــا مــی توانیــم فعالیــت هــای 
ــد  ــوول تاکی ــام مس ــن مق ــم. ای ــاز کنی ــی را آغ فرهنگ
علــی  نیســتند.  مــا ســوداگر  معدنــکاران  می کنــد: 
ــع طبیعــی  محمــد شــاعری ســخنگوی کمیســیون مناب
نیــز در ایــن برنامــه می گویــد: معــادن از ظرفیــت 
ــد و  ــور برخوردارن ــی در کش ــتغال زای ــرای اش ــی ب باالی
ــه  ــر اســت البت ــاب ناپذی ــادن اجتن ــرداری از مع ــره ب به
ــا تشــخیص  ــود، ام ــای موج ــه ه ــیوه نام براســاس ش
ــدن و  ــا وزارت مع ــادن ب ــت مع ــاز فعالی ــتقرار و آغ اس
ــگل  ــا ســازمان جن ــاری هــم ب ــرای حف صــدور مجــوز ب
هــا و محیــط زیســت اســت. ایــن نماینــده مجلــس در 
ــه  ــه وظیف ــا ب ــازمان جنگل ه ــر س ــد: اگ ــه می گوی ادام
خــود قبــل از صــدور مجوزهــا عمــل کنــد دیگــر شــاهد 
ــا در  ــرا م ــود زی ــم ب ــت نخواهب ــط زیس ــب محی تخری
ــم.  ــی نداری ــا قانون ــوان خ ــچ عن ــه هی ــه ب ــن عرص ای
ــر امــور اکتشــاف وزارت  ــرکل دفت اســدهللا کشــاورز مدی
صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز گفــت: هرگونــه فعالیــت 
اقتصــادی معایــب و محاســنی دارد فعالیــت هــای 
ــه ای  ــو ن ــه گ ــنی دارد ب ــب و محاس ــم معی ــی ه معدن
ــه گفتــه وی  ــا تخریــب طبیعــت همــراه اســت. ب کــه ب
ــی  ــد کــه فعالیــت هــای معدن آمارهــا نشــان مــی دهن
ــر 20  ــت زی ــط زیس ــرای محی ــان ب ــر تخریبش حداکث
درصــد اســت. کشــاورز عنــوان می کنــد: در حــال حاضــر 
ــره  ــه به ــه دارای پروان ــم ک ــدن داری ــزار مع حــدود ۱0 ه
بــرداری اســت کــه حداکثــر تنهــا 60 درصدشــان فعــال 
انــد، پروانــه بهــره بــرداری بــا ســطح تخریــب متفــاوت 
ــر از  ــن ت ــب بســیار پایی اســت و همــواره ســطح تخری
ــه بهــره بــرداری اســت. بــه گفتــه کشــاورز مــا در  پروان
حــال حاضــر هنــوز نمــی دانیــم چــه معادنــی در کشــور 

ــم،. ــده بگذاری ــرای نســل هــای آین ــم کــه آن را ب داری

آقایی: نتیجه بخش 
بودن و اثربخشی 

فعالیت های منابع 
طبیعی مهم است 

و باید نتیجه کار 
اطالع رسانی شود. از 

اداره ترویج و آموزش 
ادارات کل منابع  
طبیعی استان ها 

می خواهم همیشه 
دنبال مستندسازی 
مثبت نباشند بلکه 

انتقادات مردم نسبت 
به عملکرد منابع  

طبیعی می تواند در 
کاهش فاصله ها 

راهگشا باشد.

درخواست رئیس سازمان جنگل ها برای کنترل محدوده معادن
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از دفتر حفاظت و حمایت این سازمان، 

خواستار کنترل محدوده های معادن  شد

آلودگــی هــوا موضــوع جدیــدی نیســت و چنــد ســالی اســت 
کــه گریبــان شــهرهای بــزرگ از جملــه تهــران را گرفتــه 
اســت، می دانیــم کــه بــرای عبــور از ایــن چالــش همــه بایــد 
ــتگاه ها در  ــی دس ــا برخ ــد ام ــجم کار کنن ــم منس ــار ه در کن
ــوند  ــی می ش ــد و مدع ــوک می دمن ــاز ناک ــر س ــان ب ــن می ای
ــل  ــان عم ــه تعهداتش ــد ب ــا نمی توانن ــت تحریم ه ــه عل ــه ب ک
ــن  ــف ای ــت مخال ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــا س ــد ام کنن
ــش  ــن چال ــور از ای ــت عب ــه ظرفی ــرده ک ــام ک ادعاســت و اع
در کشــور وجــود دارد کــه فقــط بایــد شناســایی شــوند. 

کارشناســان معتقدنــد فعالیــت صنایــع و منابــع متحــرک 
ماننــد خودروهــا علــت وقــوع پدیــده وارونگــی دماســت کــه 
ــد  ــودرو مزی ــوخت و خ ــودن س ــتاندارد نب ــان اس ــن می در ای
ــث  ــده باع ــع آالین ــت مناب ــع فعالی ــت؛ در واق ــت اس ــر عل ب
می شــود تــا آلودگــی ماننــد یــک پوشــش روی ســطح زمیــن 
را بپوشــاند و اجــازه خــروج گازهــای ســمی و آلــوده را ندهــد 
ــود  ــس می ش ــهر حب ــطح ش ــی در س ــرایط آلودگ ــن ش در ای
ــاد  ــا ب ــر نشــود و ی ــد، هــوا گرم ت ــاران نیای ــی کــه ب ــا زمان و ت
مناســبی نــوزد، ایــن آلودگــی هــم از بیــن نمــی رود. در ایــن 

میــان انجــام مجموعــه اقداماتــی از ســوی نهادهــای متولــی 
ــروز  ــوا و ب ــی ه ــادی در کاهــش آلودگ ــد زی ــا ح ــد ت می توان
ــرای  ــتا و ب ــن راس ــه در همی ــد ک ــر باش ــورژن موث ــده این پدی
رســیدن بــه یکپارچگــی و هماهنگــی میــان دســتگاه های 
متولــی قانــون هــوای پــاک تصویــب و ابــاغ شــد کــه 
شــامل بندهــای مختلفــی اســت کــه یکــی از مهم تریــن 
ــا اســتاندارد  آنهــا تولیــد ســوخت اســتاندارد و خودروهایــی ب
ــد  ــا تولی ــوده اســت مث ــق ب ــا حــدودی موف ــه ت روز اســت ک
ــر  ــه ب ــت ک ــن موفقیت هاس ــی از ای ــتاندارد یک ــوخت اس س
ــورو 4 و در ۱60  ــن ی ــهر بنزی ــون در 8 کانش ــاس آن اکن اس
ــزرگ گازوییــل  ایســتگاه پمــپ بنزیــن در ورودی شــهرهای ب
 PPM 50 بــا اســتاندارد یــورو 4 کــه گوگــرد آن کمتــر از
ــان  ــن می ــه در ای ــم ک ــا می بینی ــود. ام ــع می ش ــت توزی اس
ــار  ــر ب ــد از زی ــم می خواهن ــه تحری ــه بهان ــا ب ــی نهاده برخ
آن  بــارز  نمونــه  خالــی کننــد کــه  شــانه  وظیفــه  انجــام 
درخواســت یکــی از خودروســازان از دولــت بــرای توقــف 
ــن  ــی اســت ای ــر روی خودروهــای دیزل ــر دوده ب نصــب فیلت
ــه  ــازمان های مربوط ــام س ــه اع ــا ب ــه بن ــت ک ــی اس در حال
یکصــد هــزار خــودروی ســنگین دیزلــی در تهــران تــردد 
ــق  ــی ذرات معل ــه آالیندگ ــد ک ــد و کارشناســان معتقدن می کنن
ــر  ــی اســت حــال اگ ــوع بنزین ــر ن ــی 40 براب ــای دیزل موتوره
قــرار باشــد کــه نصــب فیلتــر دوده هــم از آنهــا حــذف شــود 
چــه فاجعــه ای بــه بــار خواهــد آمــد. بــر ایــن اســاس 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی مع
ــا  ــی ایرن ــگار علم ــا خبرن ــو ب ــنبه در گفت وگ ــت روز دوش زیس
ــژه  ــه وی ــوا ب ــی ه ــادی در آلودگ ــهم زی ــا س ــزود: خودروه اف

ــا و  ــان ســهم اتوبوس ه ــن می ــه در ای ــد ک در کانشــهرها دارن
ــن رو یــک ســری قوانیــن  کامیون هــا 70 درصــد اســت از ای
ــن  ــا تدوی ــن خودروه ــات در ای ــتاندارد قطع ــتای اس در راس
شــده کــه نصــب فیلتــر دوده یکــی از آنهاســت. مســعود 
تجریشــی بــا اشــاره بــه درخواســت خودروســازان بــرای 
ــه  ــفانه همیش ــح داد: متاس ــر دوده توضی ــب فیلت ــف نص توق
افــراد یــا نهــادی هســتند کــه می خواهنــد بــه بهانه هــای 
مختلــف از زیــر بــار مســئولیت شــانه خالــی کننــد کــه نمونــه 
آن خودروســازی اســت کــه بهانــه تحریــم بــرای توقــف یکــی 
ــب  ــان نص ــه هم ــاک ک ــوای پ ــون ه ــی قان ــای قانون از بنده
ــون بایــد  فیلتــر دوده اســت، درخواســت داده در حالیکــه قان
اجــرا شــود و هیــچ بهانــه ای بــرای توقــف آن پذیرفتــه 
گــر بــا ســامت جامعــه در ارتبــاط باشــد.  نیســت مخصوصــا ا
ــس  ــه رئی ــوری ب ــاون اول رئیس جمه ــه مع ــاره نام وی درب
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: در ایــن نامــه آقــای 
ــر دوده بررســی  ــه موضــوع فیلت ــود ک ــته ب ــری خواس جهانگی
شــود کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بعــد از بررســی 
ــت خــود را  ــه صراحــت مخالف ــدد ب ــزاری جلســات متع و برگ
بــا ایــن کار اعــام کــرد. تجریشــی تاکیــد کــرد: نصــب فیلتــر 
ــون هــم  ــون عمــل شــود؛ قان ــد قان ــون اســت و بای جــزو قان
بــر اســاس کار کارشناســی تصویــب شــده اســت حــال اینکــه 
ــی  ــش آلودگ ــر دوده در کاه ــب فیلت ــد نص ــده ای می گوین ع
ــاس  ــر اس ــا ب ــد م ــه دهن ــدرک ارائ ــدارد م ــی ن ــوا اثربخش ه
مــدرک می گوییــم کــه تاثیــر دارد آنهــا هــم مســتند صحبــت 
کننــد، بــا کام کــه نمی توانیــم کارهــای علمــی و تجربــه 

ــم. ــوال ببری ــر س ــی را زی جهان

وارونگی دما و غمزه دستگاه های متولی 

ــی  ــره غذای ــودن ذخی ــی و فراهــم ب شــرایط مناســب آب و هوای
ــیبری  ــفید س ــای س ــک درن ــا ت ــت ت ــده اس ــبب ش ــی س کاف
ــتان  ــرای زمس ــش ب ــال های پی ــر از س ــاه زودت ــک م ــال ی امس
گذرانــی وارد مازنــدران شــده و در تــاالب فریدونکنــار فــرود 
بیاید.تــک درنــای ســفید ســیبری کــه بــه نــام "امیــد" معــروف 
شــده اســت، تنهــا بازمانــده از ایــن گونــه در حــال انقــراض اســت 
ــتان  ــرای زمس ــی ب ــال تنهای ــن س ــرای دوازدهمی ــال ب ــه امس ک
ــان  ــد پارســال 30 آب ــار رســید. امی ــاالب فریدونکن ــه ت ــی ب گذران
و ســال 96 نیــز مــاه آذر وارد مازنــدران شــده بــود. رئیــس 
اداره حیــات وحــش محیــط زیســت مازنــدران روز دوشــنبه بــه 
ــار مشــاهده  ــا گفــت کــه امیــد در تــاالب فریدونکن ــگار ایرن خبرن
شــد. کــوروس ربیعــی بــا اظهــار ایــن کــه امیــد طــی چنــد ســال 
گذشــته بــه خاطــر تغییــرات اقلیمــی و شــرایط آب و هوایــی بــا 
تاخیــر وارد مازنــدران مــی شــد، افــزود : ســفر زمســتان گذرانــی 
امیــد امســال بموقــع انجــام شــد و زودهنــگام تلقــی نمــی شــود.
وی بــا بیــان ایــن کــه همــه از درنــا مازنــدران مراقبــت مــی کننــد 
و تهدیــد انســانی متوجــه ایــن گونــه نــادر نیســت، ادامــه داد: از 
آن جایــی کــه تیرانــدازی در دامــگاه فریدونکنــار ممنــوع اســت و 
ایــن پرنــده نیــز همــواره در طــی چهــار مــاه حضــورش از تــاالب 
ــل  ــر روز قاب ــود، ه ــی ش ــارج نم ــه خ ــن منطق ــار از ای فریدونکن
ــط زیســت  ــه محی ــدان ب ــه من ــوران و عاق ــرای مام ــاهده ب مش
اســت. امیــد آخریــن بازمانــده از درناهــای ســفید ســیبری اســت 
کــه از ۱2 ســال پیــش بــا وجــود از دســت دادن زوجــش"  آرزو 
"همچنــان بــرای زمســتان گذرانــی بــه مازنــدران مــی آیــد. البتــه 
ســال 88 و 94 ایــن درنــا بــرای زمســتان گذرانــی بــه مازنــدران 
ــده  ــت ش ــط زیس ــتداران محی ــی دوس ــث نگران ــه باع ــد ک نیام
بود.گفتنــی اســت مــدت مانــدگاری امیــد در مازنــدران بــه طــور 

معمــول چهــار ماهــه اســت.

رئیس اداره حیات وحش 
محیط زیست مازندران خبر داد:

تک درنای سفید سیبری به 
مازندران بازگشت

خبر
دستگيری متخلف زنده گيری 

پرندگان در کنارک
رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
ــد  ــف صی ــر متخل ــک نف ــتگیری ی ــارک از دس کن
غیرمجــاز پرنــده در ایــن شهرســتان خبــر داد. 
حســن ذاتــی کیخــا رییــس اداره حفاظــت محیــط 
ــگار  گــروه اســتان هــای  ــا خبرن ــارک در گفــت و گــو ب زیســت شهرســتان کن
باشــگاه خبرنــگاران جــوان از زاهــدان، گفــت: مامــوران یــگان حفاظــت محیــط 
زیســت ایــن شهرســتان حیــن گشــت و کنتــرل و جلوگیــری از شــکار و صیــد 
ــد.  ــدگان را دســتگیر کردن ــاز پرن ــد غیرمج ــف صی ــر متخل ــک نف ــاز، ی غیرمج
ذاتــی کیخــا افــزود: از متخلــف مذکــور یــک قطعــه جیرفتــی کشــف شــد و 

ــی شهرســتان ارســال شــد. ــز قضای ــه مرک ــی آن ب ــده قضای پرون

شکارچيان َکل در دام قانون
مدیــر کل حفاظــت از محیــط زیســت البــرز از 
دســتگیرى شــکارچیان کل وحشــى در شهرســتان 
طالقــان خبــر داد. فردیــن حکیمــى مدیــر کل 
ــا  ــو ب ــرز در گفتگ ــت الب ــط زیس ــت از محی حفاظ
ــب  ــرز گفت:ش ــوان از الب ــگاران ج ــگاه خبرن ــتان های باش ــروه اس ــگار گ خبرن
ــه  ــات منطق ــت در ارتفاع ــط زیس ــت از محی ــگان حفاظ ــوران ی ــته مام گذش
ــق  ــاعته موف ــد س ــز چن ــب و گری ــس از تعقی ــان پ ــتان طالق ــکارى شهرس ش
ــدند. او در  ــى ش ــورى کل وحش ــه جان ــک گون ــکارچیان ی ــتگیرى ش ــه دس ب
ادامــه صحبــت هایــش افــزود: ضمــن توقیــف ادوات جــرم و تشــکیل پرونــده 

ــدند. ــل داده ش ــى تحوی ــع قضای ــه مراج ــکارچیان ب ش

دستگيری يک متخلف شکار
 رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت اردکان 
گفــت:  مامــوران یــگان حفاظــت شهرســتان هنــگام 
ــک  ــدا ی ــش عق ــق آزاد بخ ــی در مناط ــت زن گش
شــکارچی متخلــف را دســتگیر کردنــد و متهــم 
پــس از تشــکیل پرونــده بــه دادگاه معرفــی شــد. بــه گــزارش ایرنــا، مرتضــی 
عزیــزی افــزود: از متهــم یــک قبضــه تفنــگ ســاچمه زنــی کالیبــر ۱2 قاچــاق 
بــه دســت آمــد. رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت اردکان هفتــم مهرمــاه 
98 از دســتگیری ســه متخلــف شــکار و صیــد در ایــن شهرســتان خبــر داده 
بــود. وی اضافــه کــرد: در ایــن بازرســی، تعــداد ســه قبضــه ســاح گلوله زنــی و 
ســاچمه زنــی، تعــداد زیــادی فشــنگ ، مهمــات و آثــار تخلفــات شــکار و صیــد، 

ــو کشــف شــد. ــک و تیه ــه کب ــک رأس کل و ۱3 قطع الشــه های ی

پرندگان

شکارچیان

شکارچیان

تایید یک آفت کش غیرسمی که توسط زنبورها گسترش می یابد
اداره نظارت بر دارو و غذای آمریکا از تایید یک آفت کش غیر سمی خبر می دهد که توسط زنبورها گسترش می یابد 

و به پیشگیری از انقراض فاجعه آمیز این حشرات کمک می کند. به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه دیلی میل، 
این ترکیب که CR7 نام دارد که از یک گونه قارچی گرفته می شود. از همه مهمتر اینکه، این محصول می تواند از 

جمعیت زنبورها که در سال های اخیر با کاهش سریعی روبرو بوده اند، محافظت کند.
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ــام شــده اســت،  ــی انج ــه تازگ ــه ب ــه ک ــک مطالع ــج ی نتای
ــای  ــش بمب ه ــد از آزمای ــال بع ــه 60 س ــد ک ــان می ده نش
یخ هــای  از  هنــوز  آرام،  اقیانــوس  در  آمریــکا  هســته ای 
ــه  ــود. ب ــارج می ش ــو خ ــو اکتی ــر رادی ــوب گاز کل ــب جن قط
گــزارش پایــگاه اینترنتــی نیواطلــس، محققــان »مرکــز 
زیســت  محیــط  و  زمیــن  علــوم  آمــوزش  و  تحقیقــات 
اروپــا«، در فرانســه در ایــن مطالعــه موفــق بــه کشــف یــک 
ــام chlorine-36 در  ــه ن ــو ب ــر رادیواکتی ــاص کل ــوع خ ن
منطقــه »ووســتوک« )Vostok( ایــن قــاره یخــی شــدند.به 
گفتــه ایــن محققــان، ایــن گاز پــس از بمــب بــاران هوایــی 
ــرای آزمایــش  ــکا در حــدود 60 ســال پیــش ب ارتــش آمری
ــه  ــن منطق ــه ای ــوس آرام ب ــته ای در اقیان ــلیحات هس تس
رســیده اســت. آنهــا متوجــه شــدند کــه ایــن گاز از آن زمــان 
در ایــن منطقــه باقــی مانــده و هنــوز در حــال منتشــر 
ــن  ــت ای ــه طبیع ــا ب ــت ام ــت اس ــط زیس ــدن در محی ش
 36-chlorine محققــان گاز  نمی زنــد.  آســیبی  منطقــه 
ــک دوره  ــی ی ــوب ط ــب جن ــاوت قط ــه متف را در دو منطق
چنــد دهــه ای آزمایــش کردنــد. آنهــا متوجــه شــدند کــه در 
ــاده  ــن م ــزان ای ــام Talos Dome، می ــه ن ــه ب ــک منطق ی
ــی  ــن فواصــل زمان ــج در بی ــه تدری ــو ب شــیمیایی رادیواکتی
ــان  ــا در پای ــت. ام ــش یاف ــای ۱9۱0 و ۱980 کاه ــال ه س
ــود  ــی ب ــر میزان ــار براب ــا چه ــن گاز تنه ــزان ای ــن دوره، می ای
کــه به طــور معمــول انتظــار می رفــت. امــا در منطقــه ای 
ــتوک«،  ــام »ووس ــه ن ــت ب ــرار داش ــی آن ق ــه در نزدیک ک
ســطح chlorine-36 بــه انــدازه قابــل توجهــی بــاال باقــی 
مانــده بــود؛ به طوریکــه ســطوح ایــن گاز در ســال 2008 
ــار  ــول انتظ ــور معم ــه به ط ــود ک ــطحی ب ــر س ــوز ۱0 براب هن
می رفــت. محققــان در ایــن بــاره گفتنــد: ایــن موضــوع 
ــال  ــوز در ح ــه هن ــن منطق ــای ای ــه یخ ه ــد ک نشــان می ده
محیــط  در  رادیواکتیــو   36-chlorine گاز  کــردن  رهــا 

ــتند.  ــود هس ــراف خ ــت اط زیس

خروج گاز کلر رادیواکتیو
 از یخ های قطب جنوب
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ن ها
سند راهبردی حوزه محیط زیست سم

خراسان جنوبی تدوین می شود
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
ــوزه  ــردی در ح ــند راهب ــت: س ــان جنوبی گف خراس
محیــط زیســت خراســان جنوبی تــا پایــان دولــت 
جهــت پوشــش خواســته های ســمن ها تدویــن می شــود.
ــی در نشســت بــا  ــه گــزارش خبرنــگار مهــر، مجیدپورعیس ب
ــه  ــا ب ــرد: م ــت اظهارک ــط زیس ــوزه محی ــال ح ــمن های فع س
عنــوان خدمتــکاران مــردم در ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
ایــن دغدغــه را داریــم کــه چگونــه می توانیــم در حــوزه محیــط 
زیســت همــکار و حامــی ســمن ها و ســازمان های مــردم 
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس  باشــیم.  نهــاد 
ــم  ــی می کنی ــوری زندگ ــا در کش ــرد: م ــان جنوبی بیان ک خراس
کــه تخریــب محیــط زیســت در ابعــاد مختلــف را تجربــه 
ــط  ــا حفاظــت از محی ــدار ب ــه توســعه پای ــی ک ــم در حال کرده ای
زیســت ارتبــاط تنگاتنگــی دارد. پورعیســی ادامــه داد: حفاظــت 
از محیــط زیســت بــه دســتگاه ها و نهادهــای مختلفــی ارتبــاط 
ــه موفــق باشــیم بایــد آن را  دارد و اگــر بخواهیــم در ایــن زمین

تبدیــل بــه دغدغــه، گفتمــان و فرهنــگ کنیــم. وی بــا اشــاره بــه 
ــزود:  ــط زیســت، اف ــوزه محی ــگاه در ح ــوع ن ــر ن ضــرورت تغیی
ــط زیســت  ــا محی ــط ب ــات مرتب ــل شــدن موضوع ــد تبدی فراین
ــت  ــوردار اس ــادی برخ ــیار زی ــت بس ــان از اهمی ــک گفتم ــه ی ب
ــس ســازمان  ــه شــود. رئی ــد نهادین ــردم بای ــن آحــاد م و در بی
مدیریــت و برنامه ریــزی خراســان جنوبی در ادامــه صحبــت 
هایش گفــت: تدویــن ســند راهبــردی در حــوزه محیــط زیســت 
ــازمان  ــکاری س ــا هم ــان جنوبی را ب ــت در خراس ــان دول ــا پای ت
ــا خواســته های  ــم ت حفاظــت محیــط زیســت پیگیــری می کنی
ــا  ــی ب ــور عیس ــم. پ ــش دهی ــوزه پوش ــن ح ــمن ها را در ای س
اشــاره بــه اینکــه در زمینــه حفاظــت از محیــط زیســت در 
بــا  متناســب  جایگزیــن  بایــد کشــت های  خراســان جنوبی 
طبیعــت خراســان جنوبی را احصــاء کنیــم، اظهــار کــرد: در 
ــال از آن  ــمن فع ــک س ــتان ی ــر شهرس ــزی ه ــه برنامه ری کمیت
ــه  ــک ســمن ب ــزی اســتان ی شهرســتان و در شــورای برنامه ری

ــد. ــته باش ــود داش ــمن ها وج ــه س ــی از هم نمایندگ

گی
یند

200 واحد آالینده منابع آب در ری اخطاریهآال
 زیست محیطی دریافت کردند

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
ری گفــت: 200 واحــد آالینــده منابــع آب طــی نیمــه 
نخســت ســال جاری در بخش هــای مختلــف جنــوب 
ــد. ــت کردن ــی دریاف ــت محیط ــه زیس ــت اخطاری پایتخ
ــط  ــط عمومــی اداره محی ــا از رواب ــزارش روز دوشــنبه ایرن ــه گ ب
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــره عبادت ــتان ری، زه ــت شهرس زیس
واحدهــای آالینــده منابــع آب بایــد تصفیه خانــه اســتاندارد 
دامداری هــا،  سنگشــویی ها،  اظهارداشــت:  باشــند،  داشــته 
کشــتارگاه ها و واحدهــای بازیافــت پاســتیک، اصلی تریــن 
ــوب  ــت محس ــوب پایتخ ــع آب در جن ــده مناب ــای آالین واحده
ــان اداره  ــد کارشناس ــی بازدی ــرد: ط ــح ک ــوند. وی تصری می ش
ــزک  ــده کارواش در کهری ــد آالین ــک واح ــت از ی ــط زیس محی
ــای  ــی آب ه ــتی فاضــاب و آلودگ ــر بهداش ــع غی ــل دف ــه دلی ب
ــی معرفــی و  ــه مراجــع قضای ــن واحــد ب ــده ای ــی پرون زیرزمین
محکــوم بــه پرداخــت جریمــه نقــدی و 6 مــاه حبــس تعزیــری 
شــد. عبادتــی افــزود: واحدهــای صنعتــی کــه موجــب آلودگــی 

ــار  ــد در کن ــوند، بای ــطحی می ش ــی و س ــر زمین ــع آب زی مناب
ــا شــاهد  ــند ت ــز باش ــط زیســت نی ــر محی ــه فک تولیداتشــان ب
ــدار در ســطح شهرســتان ری باشــیم. رییــس اداره  توســعه پای
ــای  ــده  واحده ــه داد: پرون ــت ری ادام ــط زیس ــت محی حفاظ
آالینــده منابــع آب در حــال حاضــر در مراجــع قضائــی رســیدگی 
ــر  ــه اگ ــدور اخطاری ــس از ص ــدی پ ــای تولی ــود، واحده می ش
ــاس  ــر اس ــد ب ــام ندهن ــی انج ــی اقدام ــع آالیندگ ــت رف در جه
قانــون یــک صــدم فــروش ســالیانه خــود بــرای جبــران 
خســارت های زیســت محیطــی بــه خزانــه دولــت واریــز کننــد.
ــی  ــت محیط ــای زیس ــه را از اولویت ه ــداث تصفیه خان وی اح
صنایــع آالینــده منابــع آب جنــوب پایتخــت عنــوان کــرد و گفــت: 
ــتفاده  ــه موجــب کاهــش مصــرف آب و اس ــداث تصفیه خان اح
از آن در بخــش کشــاورزی شــده و در بلنــد مــدت موجــب 
کاهــش هزینــه تولیــد می شــود. شهرســتان ری )بــه مرکزیــت 
شــهرری( بــا جمعیتــی درحــدود یــک میلیــون نفــر در جنــوب 

ــران واقــع شــده اســت. اســتان ته
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افقی
  ۱  کارگردان معروف سینمای ایران، از 

کارگردان های نام دار سینمای ایران  یک 
صدم فرانک

2  مایه حیات، مایه روشنایی، مظهر پاكی  
شخص صدیق ، بسیار سیاحت كننده  وسیله 

کاهش فشار گاز
 3  ماهیت جنس  خوراک رادیاتور در 

زمستان  گلی خوشبو
 4  پدر رستم، سپید موی شاهنامه  مكان، 

مرغ می رود، رختخواب  سرما خوردگی  
موی گردن شیر، موی گردن اسب 

5  تکرار حرف  شش یك هر چیزی  
پافشاری كردن، اصرار ورزیدن 6  نام شهری 

قدیمی  زمینی وسیع  پوستین
 7  نیكو گردانیدن  معمار قصر خورنق  بی 

حس 
8  نویسنده نامدار فرانسوی  کسی که در علم 
اطاعات بسیار دارد  ضربت، آلتی كوچك برای 
نواختن ساز 9  خداوند، چاشنی غذا  صندلی 

دندان پزشکی  سردار بزرگ ایرانی ۱0 - 
برآمدگی ته كفش، دندانه سوهان  سگ بیمار، 

گردنبند مروارید  مایه تأسف، تأسف انگیز
 ۱۱  بندری در یونان  حضور داشتن  خدای 

دراویش، خدای قلندر 
۱2  گزند، صدمه  درخت مخروطی شکلی که 
همیشه سبز است، زن بلند قد  کشیدن، زدنی 

در بازی، کشمکش و نزاع  اهک
 ۱3  پدر حضرت نوح  كاغذ مركب خشك 

كن  كودنی
 ۱4  دهن کجی  شایسته  نظرات  نت 

ششم موسیقی، نفی عرب، درون چیزی
 ۱5  موسیقیدان آلمانی  از آثار راسل

عمودی 
 ۱  تیمار دار  اسلوب ها، روش ها و طریقه 

ها، شیوه ها 
2  کشور آسیایی، میزبان جام ملتهای آسیا در 

سال 2000  از برندگان نوبل فیزیک 2009 
3  بیماری ریوی، نت بیمار  جلب كننده، دل 

انگیز، رباینده  اما 
4  تب  برادر عامیانه، خدمتكار پیر  خوب 
است ولی به جای خ ه دارد  از غات، اتمسفر

 5  پذیرفتن، پاسخ گفتن  سخنان بیمار 
گونه  آغاز، صحرا 

6  خط كش مهندسی، چای خارجی  لنا 
وارونه  خانم نویسنده و دارای جایزه ادبی در 

سال ۱993
 7  ناب و بدون ترکیب، خالص  از هم جدا 

کردن  نیم میلیون 
8  سد خوزستان، سدی در جنوب كشور  

پبامبران، بیست و یكمین سوره قرآن  حرف 
تعجب، تعجب زنانه، گشوده

 9  پسر مازندرانی، مارکی بر مایع ظرفشویی 
 حساب کننده، داروغه، مأمور حکومت که 

وظیفه اش امر به معروف و نهی از منکر است 
 نشاط، شادمانی

 ۱0  فیلمی از كوین لیما  دسته وگروه  
فرمان اتومبیل، نقش هنرپیشه

 ۱۱  خاندان، زائو ترسان، سرخ كمرنگ  
شلوغ و پلوغ، روز رستاخیز، گردآمدن مردم در 

قیامت  ضروری، الزم و واجب

 ۱2  قوت الیموت، برکت سفره، محصول 
خبازی  گوشت آذری، مترادف آشغال، اسب 
ترك  زبان  شب ۱3  اندوهگین کردن  
نوعی آش  ویتامین انعقاد خون، ویتامین 

جدولی 

۱4  ورزش ذهنی  باران بهاری  هیاهوی 
مردم در شادی 

۱5  سوره قران  كشور هفتاد ودو ملت، 
کشور گاندی،سرزمین عجایب،کشور شبه قاره، 

سرزمین تاج محل

جدول شماره 1575

 اطالع
 رسانی

ــوز  ــاس  مج ــر اس ــر دارد ب ــنجان در نظ ــهرداري رفس ش
شــماره 759 مــورخ 98/07/24 شــوراي محتــرم اســالمی 
شــهر،  نســبت بــه خریــد و نصــب فضــای ذخیــره ســازی 
مناقصــه  برگــزاری  طریــق  از  را    SANSTORAGE
ــه  ــان ک ــه متقاضی ــذا از کلی ــد. ل ــدام نماي ــی  اق عموم
ــل  ــوت بعم ــد، دع ــام كار را دارن ــي انج ــرایط و تواناي ش
ــرايط  ــالع از ش ــناد و اط ــت اس ــت درياف ــد جه ــي آي م
ــع  ــا واق ــور قرارداده ــر ام ــه دفت ــه ب ــركت در مناقص ش
ــان  ــنجان، خياب ــه آدرس رفس ــزي ب ــهرداري مرك در ش
ــه نشــانی www.rafsanjan.ir مراجعــه و  ــا ب ــي ي تخت
ــنبه   ــت اداري روز ش ــان وق ــا پاي ــود را ت ــنهادات خ پيش
مــورخ 98/08/18  بــه دبيرخانــه شــهرداري مركــزي 
تســليم نماينــد. ضمنــًا شــهرداری در رد یــا قبــول تمــام 

ــت . ــار اس ــنهادات مخت ــک از پیش ــا هری ی
روابط عمومي شهرداري رفسنجان

نوبت اول
آگهي  

مناقصه عمومي

صورت مجلس 
فـوق  وقـت  ۱398/07/28در  تاریـخ  بـه 
احـکام  اجـرای  شـعبه   جلسـه  العـاده 
بتصـدی  گنـج  قلعـه  شهرسـتان  مدنـی  
امضاءکننـده ذیـل تشـکیل اسـت .پروند کاسـه فوق 
تحـت نظـر قـرار دارد نظربه اینکه اجـرای احکام مدنی 
شهرسـتان قلعـه گنج قصـد دارددر پرونده کاسـه فوق 
مطروحـه درایـن اجرا حسـب رای صادره از شـعبه اول 
دادگاه عمومـی قلعـه گنـج محکـوم لـه خانـم مریـم 
اقـای علـی مرادیـان  بسـتک فرزنـد رمضـان علیـه 
میـر فرزنـد رضـا دائـر برمطالبـه مهریـه یک دسـتگاه 
پرایـد مـدل ۱384 شـماره شاسـی  خودروسـواری  
۱۱72908کـه  موتـور  S۱4۱2284525۱09وشـماره 
حسـب دردرخواسـت محکـوم لـه توقیـف )پارکینـگ 
دادگسـتری  رسـمی   کارشـناس  (وتوسـط  عـدل 
ارزیابـی گردیـده از طریـق مزایـده عمومـی بـا قیمـت 
پایـه کارشناسـی بـه مبلغ صد وشـصت میلیـون ریال 
بفـروش برسـاند لـذا طالبیـن خریـد میتواننـد ضمن 
بازدیـد از خـودرو ی فـوق الذکـر همـه روزه تـا یـک 
هفتـه قبـل از مزایـده پیشـنهاد خریـد خـود را تـا روز 
قبـل از برگـزاری جلسـه مزایـده در پاکـت الک ومهـر 
مزایـده  .جلسـه  نماینـد  اجـرا  دایـره  تحویـل  شـده 
مورخـه ۱398/08/20باحضـور  راس سـاعت ۱0صبـح 
نماینـده محتـرم دادسـتان در اجـرای احکاتـم مدنـی 
شهرسـتان قلعـه گنـج واقـع در خیابـان چیـل ابـاد 
برگـزار میگـردد شـخصی برنـد ه مزایـده خواهـد شـد 
کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد داده باشـد ودر روز 
مزایـده ۱0درصـد مبلـغ را پرداخـت نمیـد ضمنـا برنده 
مزایـده مکلـف اسـت حداکثـر تـا یـک مـاه نسـبت 
بـه پرداخـت باقیمانـده ثمـن معاملـه اقـدام نماید در 
صـورت انصـراف برنـده مزایـده ده درصـد مبلـغ واریز 

شـده بـه نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد .
قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام 
مدنی شهرستان قلعه گنج –امیر حامد ضیائی

اجرائیه 
مشـخصات محکـوم لـه: علـی ایزدی یـزدان آبادی فرزند محمود به نشـانی اسـتان کرمان – شهرسـتان 

زرنـد – زرنـد – شـهرک امـام علی نبش کوچه یاسـر ۱
مشـخصات محکـوم علیـه: ۱ – محمـد حسـینی به نشـانی اسـتان کرمان – شهرسـتان زرنـد – مجهول 
المـکان، 2 – سـعید تیمـوری گزکـوه فرزنـد محمدکاظـم بـه نشـانی اسـتان کرمـان – شهرسـتان زرنـد – مجهـول 
المـکان ، 3 – روح هللا وحیدیـان فـرد فرزنـد حکیـم بـه نشـانی اسـتان مازنـدران – سـاری – خیابان بلوار کشـاورز 

کوی چمـران چمـران ۱3
محکوم به: 
بسمه تعالی

بـه موجـب درخواسـت اجـرای حکـم مربوطـه بـه شـماره و شـماره دادنامـه مربوطـه 9809973860500300 محکوم 
علیـه محکـوم اسـت بـه خوانـده ردیـف دوم بـه حضـور در دفاتر اسـناد رسـمی و انتقال سـند خـودروی فـوق الذکر 
بنـام خواهـان و همچنیـن خوانـده ردیـف اول بـه حضـور در مراکـز تعویـض پـاک راهنمایـی و رانندگـی جهت فک 
پـاک خـودروی فـوق الذکـر در حـق خواهـان . ضمنـا پرداخـت نیـم عشـر دولـت بـه مبلغ یـک میلیون تومـان بر 

عهـده محکـوم علیه می باشـد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شماره 5 شهرستان زرند 

قاضی شورای حل اختاف شماره 5 شهرستان زرند – رسول باران زاده ابراهیم آبادی
محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه:

۱ – ظـرف ده روز مفـاد آن را بموقـع اجـرا گـذارد )مـاده 34 قانـون اجـرای احـکام مدنی( 2 – ترتیبی بـرای پرداخت 
محکـوٌم بـه بدهـد 3 – مالـی معرفی کند که اجرا حکم و اسـتیفا محکوٌم به از آن میسـر باشـد. چنانچه خـود را قادر 
بـه اجـرای مفـاد اجراییـه ندانـد بایـد ظـرف سـی روز کلیه اموال خـود را شـامل تعداد یا مقـدار و قیمت همـه اموال 
منقـول و غیرمنقـول ، بـه طـور مشـروح مشـتمل بر میـزان وجـوه نقدی که بـه هر عنوان نـزد بانک ها و موسسـات 
مالـی و اعتبـاری ایرانـی یـا خارجـی دارد به همراه مشـخصات دقیق حسـاب های مذکـور و کلیه اموالی کـه او به هر 
نحو نزد اشـخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشـخاص ثالث و نیز فهرسـت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در امـوال مذکـور از زمـان یـک سـال قبـل از طرح دعوای اعسـار به ضمیمه دادخواسـت اعسـار به مقام قضائـی ارائه 
نمایـد واال بـه درخواسـت محکوم له بازداشـت می شـود )مـواد 8 و 3 قانون نحـوه اجرای محکومیت مالـی ۱394( 
4 – خـودداری محکـوم علیـه از اعـام کامل صورت امـوال به منظور فرار از اجرای حکـم، حبس تعزیری درجه هفت 
را در پـی دارد. )مـاده 34 قانـون اجـرای احـکام مدنـی و مـاده 20 ق. م. ا و مـاده ۱6 قانـون نحـوه اجرای محکومیت 
مالـی ۱394( 5 – انتقـال مـال بـه دیگـری بـه هر نحو با انگیـزه فـرار از ادای دین به نحوی که باقیمانـده اموال برای 
پرداخـت دیـون کافـی نباشـد موجـب مجـازات تعزیـری درجه شـش یـا جـزای نقدی معـادل نصف محکـوم به یا 
هـر دو مجـازات مـی شـود. )مـاده 2۱ قانـون نحوه اجـرای محکومیت مالـی ۱394( 6 – چنانچه صـورت اموال پس 
از مهلـت سـی روز ارائـه شـود آزادی محکـوٌم علیـه از زنـدان منـوط به موافقت محکـوٌم له یا تودیـع وثیقه یا معرفی 
کفیـل توسـط محکـوٌم علیه خواهـد بود. )تبصره ۱ مـاده 3 قانون نحوه اجـرای محکومیت مالـی ۱394(. م/الف3۱8

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :139704019063000126.1 
بدینوسـیله به محمد نخعی شـماره ملـی :305۱9۱7087 بدهکار پرونـده کاسـه ۱397040۱9063000۱26.۱ 
کـه برابـر گـزارش مامـور ابـاغ شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر قـرارداد بانکـی شـماره 
66008024۱3002 بین شـما و بانک  ملی شـهدا مبلغ ۱95.25۱.554 لاير بدهکار که از تاریخ ۱396.4.4 
مبلـغ 64.386 لاير روزانـه بـه بدهـی شـما افزوده می گردد که بر اثر عدم پرداخت وجه بسـتانکار در خواسـت صدور 
اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صادر و بکاسـه بایگانـی 9600۱34 در این اجراء مطرح می باشـد 
لـذا طبـق مـاده ۱8 ائین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ می گردد از تاریخ انتشـار این اگهـی که از تاریخ 
ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامه چاپ و منتشـر مـی گردد ظـرف مدت ده روز نسـبت به 
پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صورت بدون انتشـار آگهـی دیگری عملیـات اجرائی طبق مقـررات علیه 

شـما تعقیب خواهد شـد.م الـف 4468
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علی خسرو انجم

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 139604019063000119.1 
پرونـده کاسـه  بدهـکار    305۱293989: ملـی  شـماره  عسـکری  محسـن  آقـای  بـه  بدینوسـیله 
۱396040۱9063000۱۱9.۱ کـه برابـر گـزارش مامـور ابـاغ شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابر 
قـرارداد بانکی شـماره 6600638607008 بین شـما و بانک ملی شـهدا مبلـغ 307.625.577 لاير بدهکار 
کـه از تاریـخ ۱396.4.8 مبلـغ 6.996 لاير روزانـه بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گـردد کـه بر اثـر عـدم پرداخت وجه 
بسـتانکار در خواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادر و بکاسـه بایگانـی 9600۱27 در 
ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لذا طبق ماده ۱8 ائین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ می گـردد از تاریخ 
انتشـار ایـن اگهـی کـه از تاریـخ ابـاغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبـت در روزنامـه چاپ و منتشـر می گردد 
ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهی خود اقـدام و در غیر این صورت بدون انتشـار آگهـی دیگری عملیات 

اجرائـی طبـق مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.م الـف 4469
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علی خسرو انجم

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرائی کاسـه 9600300 متعهد: پروانه سـیدی و عاطفه احسـانی  متعهدله: صادرات 
ششـدانگ خانـه پـاک ثبتـی فرعی: ۱ از پـاک اصلـی 4597 در بخش 29 ملکی خانم عاطفه احسـان، 
طبـق سـند رهنـی شـماره ۱7۱85 تنظیمـی دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 94 شـهر بـم در قبـال مبلغ 
۱/745/280/087ریـال در رهـن بانک صادرات قرار گرفته و طبق نظر کارشـناس رسـمی به مبلـغ 2/870/000/000ریال 
ارزیابـی شـده و پـاک فـوق دارای ۱00 متـر مربـع اعیانـی اسـکلت فلـزی بـا کاربـری مسـکونی در یک طبقـه دارای 
انشـعابات آب و بـرق کـه برابـر گـزارش مامـور اجـرا در تصـرف راهن می باشـد، پـاک فوق از سـاعت 9 الـی ۱2 روز 
یکشـنبه98/8/۱9 نوزدهم آبان ماه نود و هشـت در اداره ثبت اسـناد و اماک بم واقع در بم بلوار جمهوری اسـامی 
از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد. مزایـده از مبلـغ دو میلیـارد و هشـتصدو هفتـاد میلیـون ریال شـروع و به 
باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدأ فروختـه می شـود. الزم به ذکر اسـت پرداخـت بدهی هـای مربوط بـه آب، برق، 
گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتی که مـورد مزایده دارای آنها باشـد و نیـز بدهی های 
مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد به 
عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز در صورت وجود مازاد، وجـوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محـل مازاد به برنده 
مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده نقدأ وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی 

گـردد، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مکان مقـرر برگزار خواهد شـد. م/الف ۱۱0
محمد امیری خواه رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

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

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

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

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

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

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

7416  همایون فالحتکار 

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

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

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

ــزاده  ــده علی ــم حمی ــت خان ــروز از 195 در مالکی ــاک 868 مف 1-پ
کاهــدوز محلــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری به 
مســاحت 203/66 مترمربــع از مالکیــت مرحــوم شــعبانعلی علیــزاده

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

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

7417  همایون فالحتکار 

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

ــون تعییــن  ــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان نظــر ب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــات موضــوع قان ــورد نظــر در هی ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
ــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت  منجــر ب
ــه  ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ــب ب ــذا مرات ل

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

1-پــاک 1236 مفــروز از 17 در مالکیــت خانــم ســپیده بســربرده 
ــه  ــی ب ــای احداث ــر بن ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش

ــم حســنی بســربرده ــت خان ــع از مالکی مســاحت /298 مترمرب
ــن  ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ل
مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق 
ــه  ــی ب ــخ انتشــار آگه ــد از تاری واخواهــی داشــته باشــد مــی توان
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان 
ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی 
صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه 
تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون 
ــز  ــت نی ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــررات نس ــر مق ــور براب مذک

ــود . ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض مراجع
تاریخ نوبت اول : 98/7/30 تاریخ نوبت دوم : 98/8/14 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
7418  همایون فالحتکار 

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

ــون تعییــن  ــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان نظــر ب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــات موضــوع قان ــورد نظــر در هی ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
ــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت  منجــر ب
ــه  ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ــب ب ــذا مرات ل

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

ــربرده  ــروا بس ــم پ ــت خان ــروز از 17 در مالکی ــاک 1235 مف 1-پ
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری بــه 
مســاحت 215/27 مترمربــع از مالکیــت خانــم حســنی بســربرده
ــن  ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ل
مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق 
ــه  ــی ب ــخ انتشــار آگه ــد از تاری واخواهــی داشــته باشــد مــی توان
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان 
ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی 
صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه 
تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون 
ــز  ــت نی ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــررات نس ــر مق ــور براب مذک

ــود . ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض مراجع
تاریخ نوبت اول : 98/7/30 تاریخ نوبت دوم : 98/8/14 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
7419  همایون فالحتکار 

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

ــون تعییــن  ــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان نظــر ب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــات موضــوع قان ــورد نظــر در هی ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
ــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت  منجــر ب
ــه  ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ــب ب ــذا مرات ل

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

1-پــاک 4528 مفــروز از 39 در مالکیــت آقــای حســین تیموریــان 
ــه  ــاب انبــاری ب ــر یــک ب ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
مســاحت 232/97 مترمربــع از مالکیــت مرحــوم حاجــی گل کاکائــی
ــن  ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ل
مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق 
ــه  ــی ب ــخ انتشــار آگه ــد از تاری واخواهــی داشــته باشــد مــی توان
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان 
ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی 
صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه 
تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون 
ــز  ــت نی ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــررات نس ــر مق ــور براب مذک

ــود . ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض مراجع
تاریخ نوبت اول : 98/7/30 تاریخ نوبت دوم : 98/8/14 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
4720  همایون فالحتکار 

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

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

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

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

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

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

7421  همایون فالحتکار 

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

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

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

ــری  ــان قنب ــای ارس ــت آق ــروز از 40 در مالکی ــاک 4515 مف 1- پ
ــا پــاک مجــاور(  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن )جهــت تجمیــع ب
بــه مســاحت 1/83 مترمربــع از مالکیــت آقــای شــیرعلی دارآفریــن
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
ــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم  مــت یــک مــاه  ب
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع و گواهــی آن را ب
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.

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

7007  همایون فالحتکار 

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

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

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

1- پــاک 4514 مفــروز از 45 در مالکیــت خانــم آرزو عباســی 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری بلوکــی 
ــان ــع از مالکیــت آقــای صفــر احمدی ــه مســاحت 205/65 مترمرب ب

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

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

7013  همایون فالحتکار 

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قطعه یک ایالم 

ــر رای شــماره 139860315001001794مورخ1398/06/10هــی براب
ات اول /هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــد ســند رســمی مســتقر در  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ثبت
ــای  ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــی تصرف ــد ثبت واح
یدالــه صفــری ،فرزنــد قنبــر ،، بــه کــد ملــی 5819889487مقدار 
63 ســهم مشــاع از 77 ســهم )ششــدانگ(یک بــاب ســاختمان 
،بــه مســاحت 93/86مترمربع،پــاک شــماره 456فرعــی از 
1671اصلــی ،واقــع درایــام- خ فتــح المبیــن –کوچــه شــهدای 
غامــزاده ،خریــداری شــده ازایمــان علــی محمــدی  ومنتســب 

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

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

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

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

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

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

1-پــاک 868 مفــروز از 195 در مالکیــت خانــم فریــده علیــزاده 
ــر انبــاری  کاهــدوز محلــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
بلوکــی بــه مســاحت 216/15 مترمربــع از مالکیــت مرحــوم شــعبانعلی 

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

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

 7413  همایون فالحتکار 

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

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

جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه کاهدوز محله سنگ اصلی 96 بخش 16 گیان

1-پــاک 498 مفــروز از 47 در مالکیــت خانــم افســانه مائــی 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی به مســاحت 
313/74 مترمربــع از مالکیــت آقــای رســول عبدالرحیــم پــور هــروی
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع و گواهــی آن را ب
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

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

7414  همایون فالحتکار 

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

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

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

1-پــاک 870 مفــروز از 195 در مالکیــت آقــای محمــد علیــزاده 
ــر انبــاری  کاهــدوز محلــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
مرحــوم  مالکیــت  از  مترمربــع   365/82 مســاحت  بــه  بلوکــی 

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

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

 7415  همایون فالحتکار 

مفقودی
ــدل1389  ــواری پژو405م ــبز س ــرگ س ب
ــماره   ــه ش ــگ ب ــک رن ــره ای – متالی نق
شاســی موتور12489033192وشــماره 
ــماره  ــه ش NAAM01 CA1AE208077 ب
پــالک 41ق341ایــران 65متعلــق بــه 
درجــه  واز  مفقــود  عزیــززاده  فاطمــه 

ــت . ــده اس ــاقط گردی ــار س اعتب
رودبار جنوب
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

دادگاه اطفال در مازندران راه اندازی می شود
رئیس کل دادگستری مازندران نبود دادگاه اطفال در استان را یک نقصیه دانست و گفت که این دادگاه ویژه، آینده 
نزدیک در استان راه اندازی می شود.حجت االسام والمسملین محمدصادق اکبری  در چهاردهمین کنفرانس حقوق 

کودک در ساری افزود که در حال حاضر بخشی از پرونده های مربوط به اطفال در دادگاه کیفری یک رسیدگی 
می شود و در دادگاه کیفری دو نیز باید به این شکل عمل شود . 

جلسـه ای بـا حضـور مسـئولینی از وزارت نیرو و نماینـدگان و مدیرانی 
از دسـتگاه هـای اسـتانی کارگـروه سـازگاری بـا کـم آبـی، جلسـه هم 
اندیشـی سـازگاری با کم آبی 23 مهرماه به میزبانی شرکت آب منطقه 

ای البرز برگزار شـد
در ایـن جلسـه کـه بـا حضور آقـای دکتر فاضلی سرپرسـت مرکـز امور 
اجتماعـی منابـع آب و انـرژی وزارت نیـرو و خانـم دکتـر زهرایـی دبیر 
کمیتـه ملـی سـازگاری بـا کم آبـی و مدیـران و نمایندگانی از دسـتگاه 
هـای دخیـل در برنامـه اسـتانی سـازگاری بـا کـم آبـی برگـزار شـد در 
ابتـدا مهنـدس نجفیان مدیر عامل شـرکت آب منطقـه ای البرز ضمن 
خوشـامدگویی و تشـکر از میهمانان گرامی بخاطر حضور در این جلسه، 
هـدف از ایـن جلسـات و همچنیـن برنامه سـازگاری اسـتانی را ایجاد 
اجماع بر این امر دانسـت که مسـاله آب مسـاله همه اسـتان اسـت و 

نـه فقط شـرکت آب منطقـه ای.
نجفیـان بـا بیـان اینکـه در دهـه هـای گذشـته پروژه هـای زیـادی در 
توسـعه صنعـت آب انجـام شـد اسـت ماننـد: سـد سـازی،مهار آبهای 
مرزی،انتقال آب شـبکه های آبرسـانی و توسـعه کشـاورزی اما با این 
وجود مسـاله آب در کشـور ما همچنان باقیسـت و در حال تشدید می 
باشـد؛ این بدان معناسـت که تغییر رویکرد در مدیریت و بهره برداری 
آب ضروریسـت و مدیریت تقاضا باید بیش از گذشـته مورد توجه قرار 
گیـرد وی شـرایط اسـتان البـرز را به لحـاظ منابع آب خـاص و بحرانی 
توصیـف کـرد چـرا که البرز بر خاف سـایر اسـتانها از تمامی پتانسـیل 
آبـی خـود بهـره بـرداری می کنـد و منابـع جدیدی بـرای بهره بـرداری 
نـدارد در حالیکـه بدلیـل مهاجـر پذیـری و افزایش جمعیـت تقاضای 
آب در این اسـتان برای همه بخشـها روز افزون اسـت.لذا چاره ای جز 

مدیریـت مصرف باقی نمانده اسـت
وی افـزود در تدویـن و اجـرای برناامـه سـازگاری بـا کـم آبـی اسـتان 
البـرز، ایجـاد هماهنگی و همسـو شـدن نگاه هـا، برنامه هـا، اقدامات و 
سیاسـت گذاری ها بین دسـتگاه ها از ضرورت باالیی برخوردار اسـت، از 
این رو شـرکت آب منطقه ای البرز به عنوان دبیرخانه کارگروه سـازگاری 
بـا کم آبـی اسـتان  بـا همـکاری حـدود 3۱ دسـتگاه مرتبط اسـتان در 

تدویـن برنامـه سـازگاری با کم آبی گام برداشـته اسـت.
 دکتـر زهرایـی  دبیـر کارگـروه ملی سـازگاری با کم آبی محور سـخنان 
خـود را بیـان  شـکل گیـری، اهـداف و دسـتاوردها، الزامـات و چالش 

هـای کارگروه سـازگاری در سـطوح ملی و اسـتانی قـرار داد.
وی بیـان داشـت: کـم آبـی در مراحـل اولیـه  متاثـر از علـل فیزیکـی 
تغییرات آب و هوایی و خشـکی اقلیم اسـت، تاحدود زیادی  تغییرات 
فصلـی آب هـای سـطحی باعـث می شـود که کـم آبی در طول سـال 
هـای متمـادی بـه وجود آیـد امـا  عوامل سـازمانی، ضعـف مدیریت، 
نبـود سـاختارهای حقوقـی، ظرفیت هـای فنی، تخصصی و سیاسـت  
هـای بلنـد، مـدت مزیـد برعلت خواهد شـد. وی بـا بیان اینکـه ما در 
البـرز بـه مانند بسـیاری دیگر از نقاط کشـور با کم آبی انسـان سـاخت 
مواجهیـم، در بیـان چالشـهای بخـش آب کشـور افـزود: داده هـای 
متناقـص بخـش هـای مصـرف کننـده آب، عـدم تدوین برنامـه های 
سـازگاری بـا کم آبـی ،کم توجهی به توزیع منطقی و بهینـه منابع آب ، 
توجـه ناکافی بـه وضعیت کیفی منابع آب های سـطحی و زیرزمینی،  
فقـدان برنامـه های پایش، کنتـرل و بهبود کیفیت منابـع آب و  اثرات 
کـم آبـی براکوسیسـتمها، رعایت نشـدن مصوبات باالدسـتی و اباغیه 
هـای وزارت نیـرو  از جملـه مشـکات در بخـش منابـع آبی کشـور  به 
شـمارمی رود وی  در ادامـه افـزود هـدف کان برنامـه سـازگاری با کم 
آبـی را محـدود کـردن آب مصرفـی بـه میـزان آب قابـل برنامـه ریزی 
اباغـی وزارت نیروسـت.وی در ادامـه افـزود در رویداد سـازگاری که در 
تیرماه امسـال در وزارت نیرو برگزار شـد حدود 800 تجربه سـازگاری از 
اسـتانهای مختلـف دریافت نمودیـم  و در خصوص تصمیمات کارگروه 
ملـی بـه ممنوعیـت کاشـت چمن،کاهـش 30 درصـدی مصـرف آب 

فضای سـبز  اشـاره نمود.
در ادامـه جلسـه  دکتـر فاضلی سرپرسـت مرکـز امـور اجتماعی منابع 
آب و انـرژی وزارت نیـرو در سـخنانی بـا اشـاره به اینکه کـم آبی همزاد 
تمـدن ایـران بـوده اسـت ،گفـت با توجـه  به اینکه کشـور مـا به لحاظ 
جغرافیایـی در منطقـه خشـک کره زمین واقع اسـت و تغییـر اقلیم و 
کاهـش ذخایـر آبخوانهـا  بر این امر مزید شـده اند، لذا جمیع شـواهد 
موجود حاکیست که  دسترسی ما در آینده به آب کمتر و کمتر خواهد 
شـد و چـاره ای نخواهیـم داشـت مگـر اینکـه بـا شـرایط موجـود کنار 
بیاییم .وی به تجربه های موفق برخی کشـورهای دیگر اشـاره داشـت 
که می توان با مصرف آب بسـیار کمتر ، سـطح درآمد و توسـعه  بسیار 
بیشـتری را تجربـه کرد. وی ایجاد حساسـیت فردی،جمعـی و ملی را 
بـه مسـاله آب مهـم دانسـت و مهمتریـن محورهـای کاهـش مصرف 
را نظـام تعرفـه گـذاری، اسـتفاده از ادوات کاهنده مصـرف و فعالیتهای 
آگاهی بخشـی عمومی دانسـته و پایـه های ارتقای آگاهـی عمومی را 
دولت،دانشـگاه، صنعـت و جامعـه مدنـی برشـمرد . ایشـان در ادامه با   
تشـریح طرح به »مشـهد شـهر حسـاس به آب« هدف از این طرح را 

اجتماعی کردن مسـاله آب دانسـت.
در پایـان ایـن جلسـه دکتر فاضلی،خانم دکتر زهرایـی و آقای مهندس 

نجفیان به سـواالت حضار پاسـخ دادند.

ریگان

بيش از ۵۰۰ فقره انشعاب غيرمجاز آب 
در شهر ريگان جمع آوری شد

طـی شـش مـاه نخسـت 
فقـره  جـاری،528  سـال 
انشـعاب غیر مجـاز آب در 
شـهر ریـگان قطـع وجمع 

آوری شـد.
خبرنـگار آبفـا کرمـان حسـین پیدایـش مدیـر 
امـور آب و فاضـاب شـهر ریـگان بـا اشـاره به این 
مطلب که انشـعاب های غیرمجاز عـاوه بر افزایش 
بی رویـه مصـرف آب سـبب بـروز خسـارت هایی 
مـی  آبرسـانی  تاسیسـات  و  توزیـع  شـبکه  بـه 
شـود،افزود:طی شـش مـاه نخسـت سـال جاری 
528 فقره انشـعاب شـامل سه راهی قبل از کنتور، 

دسـتکاری کنتور ،باز نمودن کنتور و نصب انشـعاب 
غیـر مجاز قطع و جمع آوری شـد کـه از این تعداد 
۱27 فقـره پـس از طـی مراحـل قانونـی تبدیل به 

مجاز شـدند.
مدیـر امـور آبفـا شهرسـتان ریـگان در ادامـه بیـان 
داشـت: مصـرف آب از انشـعاب غیرمجـاز به لحاظ 
ایـن گونـه  و  نیسـت  جایـز  شـرعی  و  قانونـی 
انشـعاب ها منجـر بـه اختـال در خدمـات رسـانی 
منظم و تضییع حقوق سایر مشترکین، آلودگی در 
شـبکه توزیـع آب، کاهش عمر مفید شـبکه توزیع 
آب رسـانی و همینطـور به علـت برداشـت بی رویـه 
منجر به افت فشـار آب در شـبکه توزیع می شـود.

آغاز فرآیند بومی سازی 
 X المپ های وارداتی اشعۀ

مبارکـه  فـوالد  شـرکت  پس ازاین کـه 
شـرکت های  بـا  همـکاری  و  حمایـت 
و  علمـی  انجمن هـای  دانش بنیـان، 
اسـتارتاپ هـا را در دسـتور کار خـود قـرار 
داد، در اقـدام عملـی دیگـر ایـن شـرکت 
و بـا حضور سـورنا سـتاری معـاون علمی 
تفاهم نامـه  رئیس جمهـور  فنـاوری  و 
اشـعه  وارداتـی  المپ هـای  سـاخت 
ایکـس ۱00 و 75 کیلوولـت بیـن شـرکت 
فوالد مبارکه وشـرکت آشـکار پرتـو پویا از 
زیرمجموعه هـای پـارک علـم وفـن آوری 

امضـاء شـد. قزویـن 
و  فنـی  بازرسـی  مدیـر  شـیرانی  بهـزاد 
اتوماسـیون ابـزار دقیـق فـوالد مبارکـه در 
جریـان امضـای ایـن تفاهم نامـه گفـت: 
یکـی از روش های اندازه گیـری ضخامت، 
اسـتفاده از دسـتگاه های ضخامت سنجی 
مبنـی بـر اشـعه ایکـس اسـت. پرتوهای 
ایکـس موردنیاز در این روش با اسـتفاده 
از المپ هـای مولـد اشـعه ایکـس از نـوع 

آنـد ثابـت تولیـد می شـود.
وی در همیـن خصـوص تصریـح کـرد: در 
ناحیـۀ نـورد سـرد شـرکت فـوالد مبارکـه 
جهـت کنتـرل ضخامت ورق هـای تولیدی 
در ابتـدا و انتهـای خطوط تولیدی از تعداد 
22 دسـتگاه ضخامـت سـنج ایکـس بـه 

دلیـل دقت بـاال اسـتفاده می گـردد.
شـیرانی بـا تأکید بـر این که قسـمت های 
سیسـتم ها  ایـن  مهـم  سـخت افزاری 
اشـعه  ژنراتـور  باکـس،  کنتـرل  شـامل 
دتکتـور  و  مگازیـن  اسـتاندارد  ایکـس، 
اسـت، گفـت: المـپ اشـعه ایکـس کـه 
درواقـع مهم تریـن قسـمت جهـت تولیـد 
ایکـس  اشـعه  ژنراتـور  در  اسـت  اشـعه 
قرارگرفته اسـت و با توجه به اسـتهاک و 
خرابـی المپ هـای مذکـور به طور متوسـط 
سـاالنه حـدود 8 عـدد تعویـض می گردد. 
وی بـا تأکیـد بـر این کـه عـدم تعویـض 
المپ هـای مسـتعمل می توانـد مــوجب 
تضمیـن  و  تولیـد  خطـوط  در  اختــال 
کیفیـت محصـول شـرکت فـوالد مبارکـه 
شـود، گفـت: درحال حاضـر ایـن المپ هـا 
به صـورت واردات و قیمـت چنـد برابـری 
نسـبت به قیمت اصلی از خارج از کشـور 

می شـود. تأمیـن 

جلسه هم اندیشی 
سازگاری با کم آبی استان 
البرز با حضور مسوولینی 

از وزارت نیرو 

برگزاری نشست منطقه ای شورای هماهنگی 
تشکل های محيط زيستی خوزستان در رامهرمز

تشکیل حلقه انسانی دور درختان قطع شده منطقه امامزاده بی بی تاج

هماهنگـی  شـورای  ای  منطقـه  نشسـت 
و نظـارت تشـکل هـای محیـط زیسـت و 
بـا  رامهرمـز  در  خوزسـتان  طبیعـی  منابـع 
حضـور انجمـن هـای محیـط زیسـتی این 
شهرسـتان برگزار گردید. در ابتدای نشسـت 
رضـا محمدیـان مدیر بنیـاد پاکبانان محیط 
بـه  خیرمقـدم  ضمـن  رامهرمـز  زیسـت 
حاضریـن اظهـار داشـت: امـروزه مهمتریـن 
رسـالت انجمن هـا فرهنگ سـازی در میان 
اقشـار مختلـف جامعـه بویژه کودکان اسـت 
و همزمـان بـا پیشـرفت تکنولـوژی ترویـج 
فرهنـگ محیـط زیسـت نیـز بایسـتی در 
جامعـه صـورت پذیـرد تـا ایـن فرهنـگ به 

نسـل هـای بعـدی نیـز انتقـال یابـد.
حکیمـه بارانـی مدیـر انجمـن دوسـتداران 

از  قدردانـی  نیـز ضمـن  رامهرمـز  طبیعـت 
شـورای هماهنگـی و نظـارت تشـکل هـای 
محیـط زیسـتی خوزسـتان بابت حضـور در 
اصلـی  اولویـت  داشـت:  اظهـار  شهرسـتان 
تشـکل مـا آمـوزش در مـدارس بـوده که در 
قالـب طـرح محیـط یار حـدود 36 مدرسـه 
را پوشـش دادیـم و طـی سـالهای اخیـر 
مـدارس  در  آمـوزش  اجـرای  پیگیـر  نیـز 
بـوده ایـم امـا عـدم تعامـل اداره آمـوزش و 
پـرورش شهرسـتان با انجمـن و مخالفت با 
اجـرای آمـوزش در مدارس توسـط مدیریت 
مجموعـه موجـب شـد تـا ایـن طـرح فعـاٌ 

متوقـف شـود.
وی بـا بیـان ایـن کـه انجمـن دوسـتداران 
طبیعـت بـا رصـد نمـودن تخلفـات محیـط 

تاکنـون  شهرسـتان  سـطح  در  زیسـتی 
پیگیـری هـا و اقداماتـی نیز جهـت کاهش 
ایـن معضـات صـورت داده افـزود: اجـرای 
برنامـه هـای کاشـت نهال به مناسـبت های 
مختلـف همـراه با مراقبـت و آبیـاری آن ها، 
نصـب بنرهـای فرهنگـی در سـطح شـهر بـا 
محوریـت کاهـش اسـتفاده از ظـروف یکبار 
مصـرف و پاکیزه نگه داشـتن معابر عمومی، 
دیدارهـای چهره به چهره با هیئـات عزاداری 
و امامـان جماعت در ایـن خصوص و انتقال 
مفاهیـم محیط زیسـتی، تولید کیسـه های 
پارچـه بـا طـرح گونه هـای در خطـر انقراض 
و  محلـی  جوامـع  آمـوزش  و  شهرسـتان 
شـهروندان و تأکیـد بـر حفاظـت از محیـط 
زیسـت بخشـی از اقدامات این انجمن بوده 

است.
ایمـان کاهکـش دبیـر شـورای هماهنگـی 
تشـکل هـای محیـط زیسـتی نیـز اظهـار 
داشـت: ایـن شـورا در نظـر دارد بـا برگـزاری 
نشسـت های منطقه با سـمن ها و فعالین 
محیـط زیسـت شهرسـتان هـا معضـات و 
چالـش هـای آن منطقه را کانـون توجه قرار 
دهـد و بـا هم اندیشـی و همگرایی بیشـتر 
درصـدد کاهش ایـن معضات برآییـم. وی 
ابـراز امیـدواری نمـود: ایـن نشسـت مـی 
تواند زمینه ای برای توجه بیشـتر مسئولین 
اسـتانی و شهرسـتان بـرای رفـع مسـائل 

محیـط زیسـتی رامهرمـز تلقی شـود.
حسـن ناصـر عضو شـورای نظـارت و داوری 
تشـکل هـا نیـز اظهـار داشـت: مهمتریـن 
معضـل بشـر امـروزی کـه بـه شـکل قابـل 
توجهـی در تخریـب محیط زیسـت و تولید 
پسـماند نیـز اثـر گذاشـته مصـرف گرایـی 
اسـت و مـی بایسـت در حـد امـکان آن را 
کاهـش داد. عـاوه بـر ایـن تهیـه و انتشـار 
وصیـت نامـه هـای محیـط زیسـتی بعنوان 
یکی دیگـر از تأثیرگذارترین اقدامات محیط 
ضمـن  اسـت.  جامعـه  بیـن  در  زیسـتی 
اینکـه می تـوان طی نشسـتی با دادسـتان 
برخـی  حضـور  و  مشـارکت  از  شهرسـتان 
زندانیـان در اجـرای برنامـه هـای محیـط 
زیسـتی برای اسـتفاده حداکثری از ظرفیت 
تمامی اقشـار جامعه در این راسـتا بهره برد.
ناصـر منابیـه مدیر انجمـن حامیان طبیعت 
حمیدیه نیز در ادامه نشسـت اظهار داشـت: 
بیـن  در  گـری  مطالبـه  سـطح  افزایـش 
مـردم امـروزه توسـط انجمـن هـا صـورت 
مـی پذیـرد و بـرای تحقـق اهـداف محیـط 
زیسـتی بایسـتی خـود مسـئولین مربوطـه 
را در ایـن اقدامـات درگیـر نمـود. وی افزود: 
در محـات نیـز مـی تـوان مشـارکت اهالی 
را بـرای افزایـش سـرانه فضـای سـبز بـه 
همـراه داشـت و در صـورت تحقـق ایـن امر 
عـاوه بر توسـعه پوشـش درختـی و گیاهی 
سـطح شـهر، هریک از اهالی خود عضوی از 

انجمـن هـا بشـمار خواهنـد آمد.
جاسم میاحی عضو شـورای نظارت و داوری 
تشـکل هـا نیز با انتقـاد از اقـدام ضدمحیط 
زیسـتی قطـع درختـان محوطـه امامـزاده 
بـی بـی تـاج تصریح نمود: شـورای تشـکل 
هـا ضمـن محکـوم نمـودن ایـن اقـدام در 
کنـار انجمـن های محیـط زیسـتی رامهرمز 
پیگیـری هـای خـود را تـا حصـول نتیجـه 
صـورت خواهـد داد. ضمـن این کـه برگزاری 
نشسـت هایـی از ایـن قبیـل در پیگیـری 
معضـات محیـط زیسـتی شهرسـتان هـا 
و تبـادل تجربیـات موفـق سـمن هـا قطعـًا 

تأثیرگـذار خواهـد بود.
شـورای  عمومـی  روابـط  جعفـری  کهـزاد 
هماهنگـی تشـکل هـا نیـز ضمـن قدردانی 
از بانیـان برگـزاری ایـن نشسـت و میزبانـی 
زیسـتی  محیـط  هـای  انجمـن  شایسـته 
رامهرمـز اظهـار داشـت: پیشـرفت فرهنـگ 
محیـط زیسـتی و رفـع معضات ایـن حوزه 
در شهرسـتان در گرو پویایی بیشـتر انجمن 
نهالسـتان  ایجـاد  و  اسـت  رامهرمـز  هـای 
مسـتقل توسـط سـمن هـا، آبیـاری دائمی 
و مراقبـت از نهـال هـا از طریـق ایجـاد خـط 
لوله به محـل، اجرایی نمودن مقوله تفکیک 
زبالـه از مبـداء و احداث نقاتگاه حیوانات بی 
سرپرسـت نیـز از جملـه اقداماتی اسـت که 
مـی توانـد بـا پیگیـری انجمـن هـا و عملی 
نمودن آن در بهبود وضعیت محیط زیسـتی 

رامهرمـز موثر باشـد.
نشسـت  ایـن  حاشـیه  در  اسـت  گفتنـی 
از طـرح هـای نهالـکاری در منطقـه پـارک 
جنگلی و حاشـیه قلعه باستانی دا و دختر و 
جنـگل هـای منطقه شـهدای مربچه که طی 
ماههـای اخیر مورد آتش سـوزی قرار گرفته 
بازدیـد شـد. عـاوه بـر این ضمن حضـور در 
منطقـه امامـزاده بـی بـی تـاج در حرکتـی 
نمادیـن بـا ایجـاد حلقـه انسـانی اطـراف 
درختـان قطع شـده منطقه امامـزاده بی بی 
تـاج حمایت خود را جهـت پیگیری موضوع 

اعـام و قطـع آنهـا را محکـوم کردند.

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

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

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

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

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

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

7422  همایون فالحتکار 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک قطعــه مزرعــه 
ــی  ــه شــماره فرع ــالیزار ب ــز ش ــتثنا مســاحت 6 قفی ــه اس ــر ب چوی
ــود  ــه محم ــع در قری ــی 18 واق ــنگ اصل ــده از س ــزی ش 65 مج
آبــاد ، بخــش 28 گیــان مــورد تقاضــای آقــای عبدالعلــی رضائــی 
ــاد کــه برابرســند قطعــی شــماره 1349/10/09-38795  محمــود آب
تنظیمــی دفترخانــه 67 تالــش از طــرف حســینعلی رضائــی 
محمــود آبــاد بــه اقــای دکتــر رضــا نزهــت فرزنــد اســداله و آقــای 
مهنــدس علــی نزهــت فرزنــد اســداله و آقــای غامحســین مینویــی 
فرزنــد علــی اصغــر انتقــال گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 15 قانــون 
ثبــت و تبصــره الحاقــی بــه آن بــه عمــل نیامــده و تحدیــد حــدود 
ــام آقایــان دکتــر رضــا نزهــت و آقــای مهنــدس  ــه ن اختصاصــی ب
ــه وســیله  ــی نزهــت و آقــای غامحســین مینویــی منتشــر و ب عل
ــد  ــه تحدی ــن مــی رســاند ک ــه مجاوری ــه اطــاع کلی ــی ب ــن آگه ای
حــدود پــاک فــوق الذکــر در مورخــه 1398/08/29 راس ســاعت 11 
صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هریــک 
ــک  ــی مل ــوق ارتفاق ــدود و حق ــه ح ــوم ب ــک مرق ــن مل از مجاوری
ــم  ــخ تنظی ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــوم واخواه مرق
ــراض خــود را  ــدی ظــرف مــدت ســی روز اعت صورتمجلــس تحدی
کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ 
ــر مــاه 86 آئیننامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض  نماینــد . براب
ــن اداره  ــه ای ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ بای
دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت پــس 
از گذشــت مــدت مزبــور و ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت 
بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه 

ــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد. ب
7423 فردین نورزاده - رئیس  اداره اسناد و امالک تالش 

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

ــات  ــم تصرف ــه دو ق ــاک منطق ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــاف مس ــل اخت ــأت ح هی
ــاس  ــور را براس ــون مذک ــق قان ــکیلی طب ــای تش ــان پرونده ه ــروزی متقاضی ــه مف مالکان
گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد 

نموده انــد. 
1ـ رأی شــماره 139860330002017108 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1398114430002000954 
ــد اصغــر در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه  ــی قراباغــی فرزن ــم  لیل آقای/خان
در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 100 مترمربــع پــاک شــماره 2 فرعــی از  2302 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. طــی ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 636 صفحــه 

228. )م الــف 3115 (
2ـ رأی شــماره 139860330002016520 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1395114430002000824 
ــه  ــدانگ قطع ــمتی از / شش ــد در قس ــد احم ــت فرزن ــی حکم ــود واالئ ــم  محم آقای/خان
زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 116/63 مترمربــع پــاک شــماره 0 فرعــی از 
1969 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از 

محمدرضــا شــاکری. )م الــف 3116 (
3ـــرأی شــماره 139860330002017490 مربــوط بــه پرونده کاســه 1397114430002000282 
آقای/خانــم  ســجاد اقــدم قزلقیــه فرزنــد عزیــز در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 82/66 مترمربــع پــاک شــماره 86 فرعــی از 1947 
ــع الواســطه از  ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق اصل

عبدالرضــا کعبــی نســب ثبــت در دفتــر 358 صفحــه 77. )م الــف 3117 (
4ـ  رأی شــماره 139860330002017106 مربــوط بــه پرونده کاســه 1398114430002000856 
ــد حســن در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه  ــج فرزن ــاس خل ــم  عب آقای/خان
در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 125 مترمربــع پــاک شــماره 9 فرعــی از 2169 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از علــی آخونــد 

فرجــی نیــا ثبــت شــده در دفتــر 139 صفحــه 347. )م الــف 3118 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002017392 شــماره  رأی  5ـ 

1392114430002003376 آقای/خانــم التفــات اســفندیاری فرزنــد عیســی در قســمتی از / 
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 117/30 مترمربــع پــاک 
ــادی  ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 1753 اصل ــماره 0 فرع ش
ــه دو ســهم و محمدرضــا  ــداری مــع الواســطه از منصــوره ناظمــی حســینی نســبت ب خری

ــف 3119 ( ــهم. )م ال ــک س ــه ی ــبت ب ــینی نس ــی حس ناظم
6- رأی شــماره 139860330002014975 مربوط به پرونده کاســه 1397114430002002225 
ــد ولــی در قســمتی از / ســه دانــگ مشــاع از  ــم  محمــد قاســمی مقتــدر فرزن آقای/خان
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت ششــدانگ 240 مترمربــع 
پــاک شــماره 0 فرعــی از 2100 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. ســند رســمی شــماره 
13422 مــورخ 1397/1/27 دفترخانــه شــماره 86 قــم و ســند قطعــی 45749 مــورخ 

ــه 35 قــم. )م الــف 3200 ( 1398/2/3 دفترخان
7- رأی شــماره 139860330002014982 مربــوط به پرونده کاســه 1398114430002000803 
ــد ولــی در قســمتی از / ســه دانــگ مشــاع از  ــم  حســن قاســمی مقتــدر فرزن آقای/خان
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت ششــدانگ 240 مترمربــع 
پــاک شــماره 0 فرعــی از 2100  اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. ســند رســمی شــماره 
45749 مــورخ 1398/2/3 دفترخانــه 35 قــم و  ســند قطعــی 13422 مــورخ 1397/1/27 

دفترخانــه شــماره 86 قــم. )م الــف 3201 (
8- رأی شــماره 139860330002016764 مربــوط به پرونده کاســه 1392114430002001697 
ــه  ــاس در قســمتی از / ششــدانگ قطع ــد عب ــدی فرزن ــی زفرقن ــم  اعظــم عبدل آقای/خان
زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 89/20 مترمربــع پــاک شــماره 2607/7/136 
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. طــی ســند مالکیــت مشــاعی صــادره در دفتــر 75 

صفحــه 378. )م الــف 3202 (
9- رأی شــماره 139860330002017275 مربوط به پرونده کاســه 1391114430002013956 
آقای/خانــم  رقیــه دســت پــاک فرزنــد اکبــر در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه 
در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 64 مترمربــع پــاک شــماره 3 فرعــی از 2305 اصلــی 
ــورخ 87/7/7  ــماره 95342 م ــه ش ــمی ب ــند رس ــی س ــم. ط ــت ق ــش دو ثب ــع در بخ واق

دفترخانــه 2 قــم. )م الــف 3203 (

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002016772 شــماره  رأی   -10
1391114430002002689 آقای/خانــم  جهانگیــر علــی نــژاد فرزنــد رحمــت الــه در قســمتی 
از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 50 مترمربــع پــاک 
شــماره 0 فرعــی از 1955 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. طــی مبایعــه نامــه عــادی 
خریــداری مــع الواســطه از حســین افســر در دفتــر 7 بــه شــماره 4786 مــورخ 38/4/31 و 

دفتــر 8 بــه شــماره 6279 مــورخ 39/04/19 . )م الــف 3204 (
11- رأی شــماره 139860330002017071 مربــوط بــه پرونده کاســه 1394114430002000762 
آقای/خانــم  پیروزعلــی رســتمی فرزنــد محمــد در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه 
ــی از  ــماره فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 114 مترمرب ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک زمی
2272/5/528 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی در دفتــر 319 

ــف 3205 ( ــت مــی باشــد. )م ال ــام متقاضــی ثب ــه ن صفحــه 232ب
12- رأی شــماره 139860330002017222 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1397114430002001401 
آقای/خانــم  ســیدمحمد خلیلــی فرزنــد ســید احمــد در قســمتی از / ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع پــاک شــماره 
فرعــی از 2607/45/598 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. ســند رســمی بــه نــام متقاضــی 

انتقالــی 128442 مــورخ 97/06/18 دفترخانــه 5 قــم ثبــت مــی باشــد. )م الــف 3206 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002017224 شــماره  رأی   -13
ــر در  ــد ســید جعف ــم  طاهــره ســادات جــال زاده فرزن 1397114430002001402 آقای/خان
قســمتی از / ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
بمســاحت 120 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2607/45/598 اصلــی واقــع در بخــش دو 
ثبــت قــم. ســند رســمی بــه نــام متقاضــی انتقالــی 128442 مــورخ 97/06/18 دفترخانــه 
ــد. )م  ــی باش ــور م ــاک مذک ــود از پ ــهم االرث خ ــی س ــد و موروث ــی باش ــت م ــم ثب 5 ق

الــف 3207 (
14- رأی شــماره 139860330002017441 مربــوط بــه پرونده کاســه 1397114430002001194 
آقای/خانــم  علــی شــعبانی فرزنــد محرمعلــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه 
در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 130/5 مترمربــع پــاک شــماره 2142/449 اصلــی واقــع 
در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از عبــاس خســروی 

ثبــت در دفتــر 135 صفحــه 259. )م الــف 3208 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002017446 شــماره  رأی   -15
1391114430002007268 آقای/خانــم  قهرمــان سرخوشــی اقــدم فرزنــد علــی در قســمتی 
از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع پــاک 
ــه  ــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. طــی ســند رســمی ب شــماره 2 فرعــی از 2335 اصل

شــماره 16918 مــورخ 88/11/8 دفترخانــه 34 قــم. )م الــف 3209 (
16- رأی شــماره 139860330002017398 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1397114430002002163 
آقای/خانــم  سیدهاشــم رســولی فرزنــد سیدحســین در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمین 
ــع پــاک شــماره 0 فرعــی از 2379  ــا شــده بمســاحت 73/31 مترمرب کــه در آن احــداث بن
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ســید 

ابوالحســن رســولی 60 متــر و شــهرداری 12/80 متــر. )م الــف 3210 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330002016493 شــماره  رأی   -17
ــمتی از /  ــی در قس ــرز عل ــد گ ــی فرزن ــر رجب ــم  مظف 1391114430002006559 آقای/خان
ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 69 مترمربــع پــاک شــماره 
1971 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی کــه مــع الواســطه از احمــد 

فاتحــی خریــداری نمــوده اســت. )م الــف 3211 (
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء 
موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن 
ــع  ــخاص ذینف ــه اش ــا چنانچ ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات مش
اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت 
یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح 
ــه دادگاه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــاس قان ــر اس ــند ب ــدور س ــه ص ــت ک اس

نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده -  پیــام مــا(
تاریخ انتشار دوم: 98/07/30 تاریخ انتشار اول: 98/07/14 

6981 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

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 امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده و پرونــده 
مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلس شــورای اســامی مطرح 
نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد 

مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه سیاهکل محله سنگ اصلی 98 بخش 16 گیان

1- پــاک 865 مفــروز از 45 در مالکیــت خانــم ســونیا پاشــایی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 308/11 مترمربــع از مالکیــت آقــای یوســف ثابت

لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه اصــل و 
حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و 
ظــرف مــت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه 
اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور برابــر 

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

7006 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل – همایون فالحتکار 

مفقودی
مــدرك هــاي فــارغ التحصيلــي اينجانــب محمــد شــويدي فرزنــد غامرضــا بــه شــماره 
شناســنامه 82317 صــادره از قزويــن در مقاطــع كارشناســي و كارشناســي ارشــد رشــته 
مهندســي مكانيــك صــادره از واحــد دانشــگاهي تاكســتان بــا شــماره هــاي 0782728 و 
0305690 مفقــود گرديــده اســت و فاقــد اعتبــار مــي باشــد از يابنــده تقاضــا مــي شــود 
اصــل مــدرك را بــه دانشــگاه آزاد اســامي واحــد تاكســتان بــه نشــاني تاكســتان ســه 
راهــي شــامي شــاپ ارســال نمايــد.                                                    7427
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ــی ۱575 ــماره پیاپ ــم      ش ــال پانزده ــر  ۱398     س ــنبه 30 مه ــه ش  س

 مهین 
در سینماهای هنر و تجربه 

در حال اکران است. 

مستند

 نیمه تاریک ماه 
تا ۱0 آبان در تاالر حافظ در حال اجرا است. 

یک روز و دو فصل و هدیه ی 
 کوچولو 

از 8آبان تا 30آذر در کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان  سالن گلستان اجرا 

می شود.  

 گریز از مرکز 
از 30 مهر تا 30 آبان در تماشاخانه سپند 

)سالن شماره 2( اجرا می شود.

من از اون دخترا نیستم که زود خر شم!
 خر میشی ولی زمان میبره!

بارکد
فیلمفیلمنمایش دیالوگ

عشقست که چون پرده ز رخ باز گشاید
در دیدٔه صاحب نظران حسن نماید

حسنست که چون مست به بازار برآید
در پرده ئی هر زمزمٔه عشق سراید

گر عشق نباشد کمر حسن که بندد
ور حسن نباشد دل عشق از چه گشاید
گر صورت جانان نبود دل که ستاند
ور واسطٔه جان نبود تن به چه پاید
خورشید که در پردٔه انوار نهانست
گر رخ ننماید دل ذره که رباید
بی مهر دل سوخته را نور نباشد

روشن شود آن خانه که شمعیش درآید
گر ابر نگرید دل بستان ز چه خندد
ور می نبود زنگ غم از دل چه زداید

خواجو اگر از عشق بسوزند چو شمعت
خوش باش که از سوز دلت جان بفزاید
خواهی که در آئینه رخت خوب نماید

آئینه مصفا و رخ آراسته باید

خواجوی کرمانی 

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

یکی شبیه تو را دیدم
 و قرارم رفت

خودت اگر برسی پس چه کار باید 
کرد...

سید تقی سیدی  

عکس نوشت

عکس: زینب آهنگر

گروه خودروسـازی سـایپا بـا تیم مدیریتی جدیـد خود، هم 
زمـان بـا تـاش بـرای پایـان دادن به مشـکات باقـی مانده 
از سـال هـای پیـش، بـه ویـژه در زمینـه تولیـد و تحویـل 
خودروهـای معـوق، بـه روزهـای پـس از بحـران تحریـم هـا 
نیـز می اندیشـد و از توسـعه بـازار و تقویت شـاهرگ حیاتی 
فـروش در روزهـای پـس از بحـران غافل نشـده اسـت. این 
گـروه خودروسـازی در برنامـه ریـزی هـای خـود، عـاوه بـر 
اجـرای پـروژه هـای توسـعه محصـول و تاش بـرای حفظ و 
افزایـش سـهم خود از بـازار داخلی به حوزه راهبـردی صادرات 

و حضـور در بازارهـای جهانـی نیـز توجه جـدی دارد. 
تحریـم هـا و محدودیـت های بیـن المللی هر چنـد در ابتدا 
سـایپا را مانند سـایر بخش هـای اقتصادی کشـور با چالش 
مواجـه کـرد امـا رویکـرد مدیـران جدیـد سـایپا در تکیـه بـر 
تـوان داخلـی در راسـتای بـی اثر کردن تحریم هـا، به تقویت 
بنیادهـای تولیـد در ایـن گـروه خودروسـازی منجر شـد تا با 
توانـی بیشـتر و اطمینـان بخـش تـر، گام در مسـیر تحـول 

بگذارنـد و البتـه موفق هم شـوند.
گـروه سـایپا پیشـینه قدرتمندی در حـوزه صادرات داشـته و 
اینـک بـا اجرای برنامه هـای اصاحی در بیشـتر فرآیندها، از 
جملـه صـادرات و بـا بهـره بـردن از زیرسـاخت هـای موجود، 
حضـور در بازارهـای جهانـی و رونق صـادرات را بـه عنوان یک 

اقـدام ضـروری در دسـتور کار خـود قرار داده اسـت. 
ایـن گـروه خودروسـازي در سـال ۱377 بـا طيـف گسـترده 
اي از محصـوالت متنـوع در زمينه خـودرو، قطعات و خدمات 
وابسـته، فعاليت هـاي خـود  را در عرصـه صـادرات آغـاز كرد. 
توضيـح چگونگـي و زمـان آغـاز فعاليـت هـاي صادراتي اين 

گـروه، نيازمنـد ذكـر ايـن موضـوع اسـت كـه تـا قبل از سـال 
۱379 اسـنادي در خصـوص صـادرات محصـوالت شـركت 
سـايپا به برخي از كشـورها از جمله كشـورهاي حاشيه خليج 
فـارس موجـود اسـت، اما آمـار مشـخصي از ميزان صـادرات 
در آن زمـان در دسـت نيسـت، در آن زمان صـادرات به صورت 
مـوردي و غيـر علمـي و غير سيسـتماتيك و عمدتـًا در تيراژ 
پائيـن صـورت مـي گرفـت. امـا از سـال ۱379 تاكنـون كـه 
صادرات در سـايپا شـكل سيسـتماتيك بـه خود گرفتـه و در 
اسـتراتژي هـاي ايـن مجموعه جايگاه و اهميت خـود را پيدا 
كـرده، ايـن گروه موفق به ارسـال بيش از 237 هزار دسـتگاه 
از محصـوالت خـود به بازارهاي هدف شـده اسـت. حفظ رتبه 
اول صـادرات خـودرو كشـور طي چند سـال اخير، سـودآوري 
در صـادرات، صـادرات با برنـد ايراني و خدمات پس از فروش 
گسـترده در خارج از كشـور باوجود تحريـم هاي بين المللي، 
از مهمترين دسـتاوردهاي سـايپا در اين زمينه اسـت. سـايپا 
تنها شـركت خودروسـاز در ايران است كه هشـت بار به عنوان 
صادركننـده نمونـه و 2 بار به عنوان صادركننده ممتاز كشـور در 

صنعـت خودرو انتخاب شـده اسـت.
ارزآوری و صادرات تحت برند سايپا

صـادرات سـايپا همـواره بـا در نظـر گرفتـن دو اصل سـودآور 
بـودن صـادرات و صـادرات تحـت نام و برنـد ايرانـي ،  انجام 
شـده كـه تـداوم و پافشـاري بـر رعايـت اين اصـول موجبات 
رشـد و شـكوفايي و توسـعه فعاليت هاي صادراتي اين گروه 
در بازارهـاي هـدف را فراهم كرده اسـت. صادرات خودرو عاوه 
بر ارزآوري، پايداري كسـب و كار صادراتي، افزايش سودآوري، 
سـبب ايجـاد زمينـه هاي صـادرات خدمات فني و مهندسـي 
بـا ارزش افـزوده باال، برخـورداري از معافيت هاي تعرفه اي و 
مالياتـي و حمايـت هـاي ناشـي از توليـد و همچنين موجب 
ارتقـاء برخـي از مزيت هـاي رقابتـي محصـوالت در بازارهاي 
صادراتـي مي شـود. متعاقب اين موضوع گروه خودروسـازي 

سـايپا بـا اتخاذ صحيـح روش هاي نويـن بازاريابي و فروش 
و تجـارت بيـن الملـل و فعاليـت هـاي صادراتـي نظـام مند، 
برنامـه ريـزي خـود را در جهـت اسـتفاده از ايـن فرصـت هـا 
انجـام داده كـه يكـي از نتايـج آن اسـتمرار صـادرات شـركت 
سـايپا عليرغم بي ثباتي شـرايط سياسـي در اغلـب بازارهاي 

هـدف در سـال هـاي اخير بوده اسـت. 
گروه سايپا بزرگترين صادركننده خودرو

گـروه خودروسـازي سـايپا بـه عنـوان بزرگتريـن صادركننده 
خـودرو در سـال هاي اخير، باوجود محدوديـت هاي موجود، 
تمامـي تـاش خـود را بـراي توسـعه بازارهـاي صادراتـي بـا 
بهـره گيـري از مزيـت هـاي رقابتي محصوالت خـود همچون 
رقابتـي، گسـتردگي  قيمـت  اقتصـادي،  سـوخت  مصـرف 
خدمـات پـس از فـروش، قيمـت مناسـب قطعـات يدكي و 
اسـتفاده گسـترده از محصـوالت صادراتـي سـايپا در نـاوگان 
عمومـي بازارهـاي هـدف، اميـدوار اسـت در سـال جـاري نيز 
بتوانـد بـه واسـطه دسـتيابي بـه اهـداف برنامـه ريزي شـده 
خـود، جايـگاه ايـن گـروه را در صـادرات كشـور حفـظ كـرده و 
بهبـود بخشـد. براسـاس اقدامـات و فعاليـت هـاي صـورت 
گرفتـه، سـايپا تـا كنـون بـه سـوريه، عـراق، مصـر، ونزوئـا، 
تركمنسـتان،  آذربايجـان،  يمـن،  ليبـي،  سـودان،  الجزايـر، 
بـاروس، ارمنسـتان، افغانسـتان، اوكرايـن، سـنگال، نيجـر، 
نيجريـه، كامـرون، سـاحل عاج و غنا صادرات داشـته اسـت.

صادرات قطعات و ارائه خدمات پس از فروش
صادرات قطعات منفصله نسـبت به خودروهای کامل از ثبات 
و اسـتمرار بيشـتري برخوردار اسـت، چرا كه صادرات قطعات 
منفصله زمينه سـاز صادرات خدمات فني و مهندسـي اسـت 
كـه از ارزش افـزوده بااليـي برخـوردار بـوده و موجـب ايجـاد 
دانـش جديـد در سـازمان مـي شـود. عـاوه بـر ایـن، ايجـاد 
شـبكه فـروش و خدمـات پـس از فـروش در بازارهاي هدف 
صادراتـي بـه عنـوان يكـي از پيش شـرط هـاي ورود بـه بازار 

اسـت كـه در مراحـل اوليـه مطالعـات بـازار بـه آن پرداختـه 
مـي شـود. همانطـور كه اشـاره شـد، اهميـت اين موضـوع تا 
آنجاسـت كـه  خدمـات پـس از فـروش بـه عنـوان يكـي از 
اصلـي ترين مزيـت هاي رقابتي محصوالت صادراتي سـايپا، 
نقـش مهمـي در موفقيت هـاي صادراتـي اين گروه  داشـته 

و دارد.
بازارهای فعلي محصوالت سايپا

تونـس: بـر اسـاس اسـتراتژي هـاي تدوين شـده، صـادرات 
قطعـات پلتفرمـي و بدنه اي محصوالت خانـواده پرايد و تيبا 
بـه كشـور تونس به منظور بازطراحـي جزئي و مونتاژ محصول 
در دسـتور كار قـرار دارد كه به همين منظـور، تاكنون اقداماتي 
SKD از قبيل ارسـال نمونه محصول تيبا و سـايپا۱۱۱ بصورت
صفـر و انجـام بررسـي هـاي فنـي و امـكان سـنجي توليـد، 
اعزام تيم فني مهندسـي سـايپا جهت بررسـي امكان مونتاژ 
محصـوالت در تونـس و آموزش مونتاژ در سـطح SKDصفر، 
بـاز طراحـي قطعاتـي همچـون سـپر جلـو، جلوپنجـره، چراغ 
جلـو و عقـب و برخـي ديگـر از قطعـات بدنـه اي و اجـراي 
فرايند اخذ همولوگيشـن كشـور تونس انجام پذيرفته اسـت.
آفريقـاي جنوبـي: در ايـن بـازار نيز پـروژه اي جهـت صادرات 
خـودرو كوييـك و بازطراحـي خـودرو به صورت فرمان راسـت 
جهـت ارائه به بازارهاي آفريقـاي جنوبي، زيمبابوه، موزامبيك، 
ناميبيـا و زامبيا تدوين شـده اسـت كه از اقدامـات اجرايي آن 
مـي تـوان بـه انجـام مذاكـرات فنـي و تجـاري و ارسـال يك 
دسـتگاه خـودرو كوييك بـا گيربكس اتوماتيـك جهت انجام 
بررسـي هاي فني و امكان سـنجي اجـراي پروژه اشـاره كرد.
آذربايجان: گروه خودروسـازي سـايپا از سـال ۱390 در كشـور 
آذربايجـان بـه صورت پيوسـته حضور مـداوم و موفقيت آميز 
داشـته و عواملـي همچـون قيمـت رقابتـي و مصـرف پايين 
سـوخت محصوالت شـركت سـايپا، هزينه هاي لجسـتيكي 
نسـبتا پاييـن بـه واسـطه همسـايگي با اين كشـور بـه عاوه 
ارائـه خدمـات پـس از فـروش مناسـب، موجـب مقبوليـت 
محصـوالت اقتصادي شـركت سـايپا در بازار آذربايجان شـده 
اسـت. در حـال حاضـر تعـداد 3 هـزار دسـتگاه از محصوالت 
سـايپا در بـازار آذربايجـان در حـال تـردد هسـتند كـه بخش 
قابـل توجهـي از آنهـا در نـاوگان تاكسـيراني اين كشـور به كار 
گرفتـه شـده اسـت. شـركت سـايپا در نظـر دارد بـا حفـظ و 
ارتقـاء مزيـت هـاي رقابتـي خـود و نيـز معرفـي محصوالت 
جديـد، طـي پنـج سـال آينـده صـادرات خـود بـه كشـور 

آذربايجـان را تـا ۱0 هـزار دسـتگاه افزايـش دهـد.
سـوريه: بـا پايـان دوران جنگ در سـوريه و شـروع بازسـازي 
و احيـاي اقتصـادي اين كشـور، سـايپا توانسـت در ماه هاي 
پايانـي سـال ۱396، سـايت توليـدي خود در شـهر حمص را 
احيـاء كرده و ارسـال پك هاي توليدي محصـوالت ُپرطرفدار 
خـود در ايـن بـازار )سـايپا۱3۱ و سـايپا۱32( را از سـر بگيـرد. 
همچنیـن محصوالتـي همچـون تيبـا و تيبـا2 در شـركت 
سـيويكو )سايپاسـوريه( بـه جرگـه محصـوالت توليـدي وارد 
شـد. بـا افزايـش تقاضـا و نيـاز بـازار سـوريه بـه محصـوالت 
جديـد، سـايپا در نمايشـگاه بين المللـي دمشـق 20۱9 اقدام 
بـه رونمايـي از محصـوالت جديـد اتوماتيـك خـود )سـاينا و 
كوييك( كرد كه با اسـتقبال گسـترده مشـتريان بالقوه مواجه 

شـد. سـايپا برنامـه دارد در سـال هاي آتي، انـواع محصوالت 
تجاري خود شـامل وانت هاي سـبك و سـنگين را در سـايت 

سـوريه خود بـه توليد برسـاند.
عـراق: گـروه خودروسـازي سـايپا از سـال ۱382 صـادرات 
خـودرو را بـه كشـور عـراق آغـاز كـرده اسـت. برنـد سـايپا 
در بـازار عـراق بـه دليـل ارزان بـودن قيمـت قطعـات يدكـي، 
دسترسـي آسـان مشـتري بـه محصـوالت و قطعـات، وجود 
تعميـرگاه هـا و شـبكه گسـترده خدمـات پـس از فـروش 
در اكثـر شـهرهاي كشـور عـراق و نيزمصـرف پاييـن بنزيـن 
خودروهـاي توليـد شـركت سـايپا، بـه سـرعت گسـترش و 
معتبـر شـد بـه صورتـي كـه بسـياري از تاكسـي داران عراقي 
ترجيـح بـه خريد خودروي سـايپا ۱3۱ و جايگزيني آن بجاي 
محصوالتـي مانند كيا، نيسـان، رنـو و ... كردنـد. ظرفيت هاي 
موجـود در بـازار خـودرو كشـور عـراق موجـب راه انـدازي خط 
توليد خودروهاي تيبا و ۱3۱ در اين كشـور شـد. امروزه بيش 
از ۱60 هـزار دسـتگاه انـواع خودروهـاي توليدي گـروه خودرو 
سـازي سـايپا دركشـور عـراق در حـال ترددنـد كه عمـده آنها 
در سيسـتم نـاوگان تاكسـيراني بـه كار گرفتـه شـده انـد. بـا 
وجود مشـكات مختلف در مسـير صادرات خودرو به كشـور 
عـراق، نظيـر تغيير قوانيـن و مقررات و تعرفـه هاي گمركي و 
تغييـر اسـتانداردها و نيـز تحريم هاي يكجانبـه آمريكا عليه 
شـركت هـاي خودرو سـاز ايراني، گروه خودرو سـازي سـايپا 

در نظـر دارد تـا با معرفي محصـول اكونوم مجهز به گيربكس 
اتوماتيـك بـه بـازار عـراق، در سـال آتـي بتواند به فـروش  5 

هـزار دسـتگاهي خـودرو در ايـن بـازار دسـت يابد.
لبنـان: گـروه خودروسـازي سـايپا طـي دو دهـه گذشـته بـا 
هـدف گسـترش بازارهاي صادراتـي اقدام به مذاكـره با طرف 
هـاي فعـال در بـازار لبنان كرد كه اين امـر نهايتًا منجر به عقد 
قـرارداد همـكاري فـروش و خدمـات پس از فـروش با يكي 
از متقاضيـان موجود در بازار بسـيار اسـتراتژيك و رقابتي اين 
كشـور در بهمـن مـاه سـال 94 شـد و متعاقـب آن بـه عنوان 
تنها خودروسـاز در سـطح خاورميانه موفق به عرضه و فروش 
حـدود 400 دسـتگاه از انواع محصوالت خودروهاي سـواري و 
تجـاري در بيـش از ۱0 مدل شـد. روند همـكاري با نمايندگي 
لبنـان با سـرمايه گـذاري تقريبـي 4.5 ميليـون دالري جهت 
نمايشگاه 8 طبقه اي و ايجاد 8 نمايندگي فروش و خدمات 
پـس از فـروش محصـوالت گـروه سـايپا در نقـاط مختلـف 
لبنـان و همچنيـن تبليغـات گسـترده تلويزيونـي، راديويـي، 
بيلبـورد، شـبكه هـاي اجتماعي و نيز مشـاركت در نمايشـگاه 
اختصاصـي صنعت خودرو جمهوري اسـامي ايران در بيروت 
آغاز شـد. شـايان ذكر است، گروه خودروسـازي سايپا در نظر 
دارد بـا حفـظ و ارتقـاء مزيت هاي رقابتي خـود و نيز معرفي 
محصـوالت جديـد، طي سـه سـال آينـده، صـادرات خـود به 

كشـور لبنـان را تا سـقف ۱0 ميليـون دالر افزايش دهد.

صادر کننده ممتاز کشور و ارزآوری بیشتر
گروه خودرو سازی سایپا، فشار تحریم ها را به فرصت تبدیل می کند


