
شهرداری اختیار آباد 

نوبت اول  آگهی تجدید مزایده عمومی
شماره 98/2

شـهرداری اختیار آباد بر اسـاس مجوز شـماره 5/98/701  مورخ 98/6/27 شـورای اسـامی شـهر در نظر دارد نسـبت به فروش 5 )پنج( 
قطعـه زمیـن هـای خـود واقـع در شـهر اختیار آباد بـا ابعاد و مشـخصات طبق جـدول ذیل از طریـق مزایده کتبی اقـدام نماید لـذا متقاضیان 
شـرکت در مزایـده مـی تواننـد بـا در نظر گرفتـن مراتب ذیل پیشـنهادات خـود را حداکثر تا پایان وقـت اداری روز یک شـنبه مـورخ 98/10/08  
به همراه تضمین شـرکت در مزایده به دبیرخانه شـهرداری تحویل نمایند. ضمنا بازگشـایی پاکات حاوی پیشـنهادات واصله روز دوشـنبه راس 

سـاعت 10 صبـح مورخ 98/10/09 در محل سـالن کنفرانس شـهرداری صـورت می پذیرد. 

شناسه اگهی 682649

1-قيمت پایه اراضی و سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشند .
2-فروش اسناد مزایده از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/09/26 می باشد 

3-سپرده نفرات اول دوم و سوم در صورت انصراف از خرید به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
4-شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

5-هزینــه هــای چــاپ دو نوبــت آگهــی روزنامــه و هزینــه کارشــناس رســمی دادگســتری همچنیــن بدهــی احتمالــی بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی و 
هزینــه هــای نقــل وانتقــال اســناد تمامــا بــه عهــده برنــده مزایــده )خریــدار( خواهنــد بــود.

6-مبلــغ تضمیــن شــرکت در مزایــده بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی از بانــک هــای مــورد تاییــد بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و یــا واریــز به حســاب 
ســپرده شــهرداری 0107715929005  یــا  شــماره شــبا 820170000000107715929005IR  نــزد بانــک ملــی ایــران شــعبه گمــرک کرمــان )کد8002(معــادل %5 
)پنــج درصــد( قیمــت کل پیشــنهادی )ضمنــا شناســه ملــی شــهرداری 14002604156 و کــد اقتصــادی شــهرداری 41137304765 و کــد پســتی شــهرداری 

7638154693 مــی باشــد
آدرس ، مشخصات و ابعاد پنج )5( قطعه زمین های مورد مزایده شماره 98/2 شهرداری اختیار آباد سال 1398

قیمت پایه کارشناسی هر متر مربع مساحت )متر مربع(کاربریشماره قطعهآدرس ملک )عرصه(ردیف
9/200/000 ریال۱97/4 متر مربع  تجاری1خیابان شهید بهشتی کوچه 1۵۱

4/800/000 ریال360 متر مربعمسکونی2خیابان ورزش حدفاصل کوچه 4و6 2

9/200/000 ریال۱۵7/2 متر مربعتجاری3خیابان جمهوری قبل از کوچه 312

4/000/000 ریال370/98 متر مربعمسکونی 4خیابان شریعتی کوچه 4۵2

4/400/000 ریال ۱0/000/000 ریال ۵23 متر مربعمسکونی تجاری۵انتهای خیابان طالقانی۵

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
صفحه 8نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضاب رفسنجان

شماره 98/9/1/1/ز
نوبت دوم  آگهی مزایده

شــرکت آب و فاضــاب رفســنجان در نظــر دارد مقــداری لــوازم مســتعمل و اســقاطی را 
از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند لــذا از کلیــه عاقمنــدان شــرکت در مزایــده 

دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت دریافــت اســناد و شــرایط مزایــده از تاریــخ 98/09/12 لغایــت 
ســاعت 13 روز شــنبه مورخــه 98/09/16 بــه آدرس رفســنجان، بلــوار امــام رضــا )ع( شــرکت آب 

و فاضــاب رفســنجان دفتــر قراردادهــا مراجعــه نماینــد. 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده 131/000/000 ریال می باشد. 
تاریخ تحویل پیشنهادهای قیمت حداکثر ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 98/09/26 می باشد. 

تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی ساعت 9 روز چهارشنبه مورخه 98/09/27 می باشد. 
هزینه های درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده است. 
سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

جهـت اطاعـات بیشـتر مـی توانید بـا شـماره تلفـن هـای 34281001-3 دفتـر قراردادها تماس 
حاصـل فرمائید.

کاسبان خشم
2
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فضـای امـروز جامعـه ایـران نه شـباهتی به فضـای پیش از انقالب سـال 
۵7 دارد و نـه بـه اعتراضـات پـس از انتخابات سـال 88. بلکه بیش از هر 
چیـز شـبیه به فضـای جامعـه آمریکا پس از شـوک حمالت ۱۱ سـپتامبر 
200۱ است.شـاید کسـانی کـه آن فضـا را در آن زمـان تجربـه کرده انـد٬ این 

شـباهت را درک کنند.
در فضـای پـس از حمـالت ۱۱ سـپتامبر جامعـه آمریکا به شـدت بهت زده٬ 
خشـم گین و تشـنه انتقـام بـود. در چنیـن فضایـی افـکار عمومـی گرچـه 
بـه ظاهـر بـه دنبال »پاسـخ« سـواالت عقالنـی اش بود امـا در واقـع در پِی 
روایتـی میگشـت کـه بهتـر »خشـم«اش را ارضـا کنـد. و هـر روایتـی کـه 
پاسـخگوی میزان خشـم جامعـه نبود٬ به سـرعت در افکار عمومـی مردود 
میشـد و راوی آن با برچسـب  »ضد آمریکایی«٬ »ضد مردمی« و »خائن« 

مـورد هجمـه قـرار می گرفت.
طبیعتـًا در چنیـن فضایـی٬ آن روایتـی »رسـمیت« یافـت کـه - علیرغـم 
خلل هـای منطقـی  بی شـمارش - فرصتی برای تخلیه »خشـم« جامعه را 
فراهـم می سـاخت. روایت سـاده لوحانه ای کـه وقتی امروز بـا فاصله زمان 
بـه آن مینگریـم متحیر می شـویم که چگونـه جامعه ای به بزرگـی آمریکا٬ 
بـا ایـن تعـداد رسـانهء مسـتقل٬ دانشـگاه٬ اتـاق فکـر٬ نخبـه٬ تحلیل گـر٬ 
پیشـرفته ترین ابـزار ارتباطـی٬ جریـان آزاد اطالعـات و فرهنـگ نقـد و 
کنکاشـگری٬ بـی هیچ چون و چرایـی آن را پذیرفت و سـال ها هزینه های 

هنگفـت و مخـرب آن را متحمل شـد.
 روایتـی کـه مدعـی بـود عده ای جوان مسـلمان کـه مرکز فرماندهی شـان 
در غـار تـورا بـورای افغانسـتان بـود٬ بـا تیـغ موکت ُبـری چهـار هواپیمـای 
مسـافربری آمریـکا را ربودنـد٬ با کمتریـن تجربه در خلبانـی دو هواپیمای 
غول پیکـر را بـه سـاختمان های تجـارت جهانـی در نیویـورک کوبیدند و هر 
دو سـاختمان را بـه طـور کامل فرورختند و با دو هواپیمای دیگر به سـمت 
پنتاگـون و کاخ سـفید روانـه شـدند٬ که البته هیـچ تصویری هـم از آن دو 
هواپیمـا موجود نیسـت. روایت رسـمی علـت این حمالت را »حسـادت« 
بـه آزادی و »نفـرت« از سـبک زندگی آمریکایـی معرفـی کـرد کـه گویـا در 
ملت هـای خاورمیانـه مـوج میزنـد. و از همـه مهم تـر »صدام حسـین« به 
گونه ای مقصر این حمالت معرفی شـد که هم سـالح های کشـتار جمعی 
دارد و هـم خطـری فـوری بـرای »صلح جهانی« اسـت. در نتیجـه تنها راه 
پاسـخ دادن بـه کشـتار 3 هـزار هموطـن آمریکایی و حفـظ امنیت آمریکا 
و جهـان٬ لشگرکشـی تمـام عیار بـه خاورمیانـه و نابودی و اشـغال نظامی 

افغانسـتان و عراق و احیانًا سـایر کشـورهای این منطقه اسـت!
ایـن روایـت در شـرایط روانـی عـادی جامعـه حتـی یـک لحظه نیـز دوام 
نمـی آورد. امـا در زمانـی کـه جامعه سرشـار از »خشـم« اسـت٬ آن روایتی 
محبوب تر میشـود و »رسـمیت« می یابد که بیشـتر پاسـخ گوی »خشـم « 
مـردم باشـد و نـه پاسـخگوی سـواالت منطقـی و نقدهای عقالنـی  آن ها.

فضـای خشـم آلود بهتریـن فرصـت بـرای »کاسـبان خشـم« اسـت تـا با 
کم تریـن مقاومـت و چالـش از سـوی افـکار عمومـی٬ بـه هـر روایتـی که 
می خواهنـد رسـمیت ببخشـند و بـر اسـاس آن هـر پـروژهء سیاسـی کـه 
دارنـد را پیـش ببرنـد. بـه همیـن دلیـل در شـرایط بحـران٬ جریان هـای 
سیاسـی مختلـف٬ از داخـل و خارج از کشـور٬ با یکدیکر مسـابقه »روایت 
خشـم« می گذارند تا هر که بیشـتر خشـم عمومی را سـیرآب کند٬ سـکان 

افـکار عمومـی را بدسـت گیرد.

انس طال         ۱.4۵8.2۱0

مثقال طال     ۱9.060.2۵0

گرم طالی ۱8  4.403.۱92

گرم طالی 24   ۵.870.200

بهار آزادی      43.200.000

امامی          43.980.000

نیم       23.380.000

ربع         ۱۵.۱20.000

گرمی       8.880.000

دالر             ۱2۵.390

یورو         ۱37.200

درهم          3۵.3۵9

لیر ترکیه           ۱9.423

دالر استرالیا      77.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
7   تا  14دنبال کنید

خون کشور در وضعیت قرمز 
سخنگوی سازمان انتقال خون: کاهش سطح ذخایر خونی در کشور نگران کننده است 

ماه آخر پاییز برای شـهروندان کالنشـهرهای کشور به ویژه 
مردم پایتخت سـخت و آلوده سـپری می شـود؛ هر ساله 
بـا نزدیک شـدن به فصل سـرما، مـردم با پدیـده آلودگی 
هـوا مواجه هسـتند. پدیـده ای که تا کنـون علیرغم وقوع 
سـالیانه، توسـط دولت ها و ادوار مختلف مجلس برای آن 
برنامـه قابل توجهی پیاده سـازی نشـده اسـت. هرسـال 
بـه انتظار می نشـینیم تـا در سـرما این اتفاق تکرار شـود 
و در کمیتـه هـای اضطـرار مقطعـی تصمیم گیـری کنیم ، 
خودروهـای غیراسـتاندارد یکـی از عوامـل دخیـل در ایـن 
معضل زیسـتی هستند. رئیس سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت در ایـن باره می گویـد: ما زورمان به خودروسـازها 
نمـی رسـد. اگر قـرار بـر تولید اسـتاندارد موتورسـیکلت و 
خودروهـا باشـد باید کارخانجات را تعطیل کنیـم و در این 

صـورت میلیون هـا نفر بیکار می شـوند.
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کتیبه نقش برجسته ثالث 
باباجانی مرمت شد

مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمانشاه، از مرمت قسمت های 

تخریب شده نقش برجسته 
ثاث باباجانی از سوی تیم مرمتی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی خبر داد.

استقرار ۱۶ درصد جمعیت 
کشور در استان تهران
رئیس کمیسیون سامت 

شورای شهر تهران با اشاره به 
استقرار 16 درصد جمعیت کل 

کشور در استان تهران گفت: 
مساحت استان تهران تنها یک 
درصد از مساحت کل کشور را 

در برمی گیرد.
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یادداشت  مهمان
علی نصری

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1607

سه شنبه 12 آذر 1398
  قیمت 500 تومان

رییس سازمان محیط زیست: 
زورمان به خودروسازان نمی رسد 
اگر قرار  بر تولید استاندارد 
موتورسیکلت و خودروها باشد باید 
کارخانه ها را تعطیل کنیم 

خودروهایی که جان  

هوا را می گیرند 

2

45 و

کشف ۳۵ ُمهر استوانه ای 
متعلق به عصر آهن

۳۵ مهر استوانه ای از نوع مهرهای محلی و ایالتی 
آشوری درگورستان قره تپه سگزآباد کشف شد

پروانه سلحشوری:

مجلس پیگیر حوادث 
آبان 98 است

لینک خرید نسخه الکترونیک



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1607 | سه شنبه  12 آذر   1398

جهانگیری مصوبه ادغام شرکت های آب و فاضاب روستایی را اباغ کردپیام خبر
معاون اول رییس جمهوری مصوبه هیات وزیران ادغام 3۱ شرکت آب و فاضالب روستایی در 
شرکت های آب و فاضالب شهری را برای اجرا به دستگاه های مربوط ابالغ کرد.

خون کشور در وضعیت قرمز 
سخنگوی سازمان انتقال خون: کاهش سطح ذخایر خونی در کشور نگران کننده است 

کاهش سطح ذخایر خونی در کشور نگران کننده است

خــون  انتقــال  ســازمان  ســخنگوی 
بــا بیــان اینکــه اســتان های تهــران، 
ــدران  ــهد و مازن ــان، مش ــارس، اصفه ف
دارنــد،  را  بیشــترین مصــرف خــون 
ــون  ــه 2.۵ میلی ــران ســاالنه ب گفــت: ای
ــر  ــاز دارد. دکت ــی نی واحــد خــون اهدای
گفت وگــو  در  حاجی بیگــی  بشــیر 
ــد  ــه ۱7 درص ــان اینک ــا بی ــنا، ب ــا ایس ب
اهداکننــدگان خــون در تهــران هســتند، 
گفــت: در عیــن حــال 2۵ درصــد خــون 
ــرف  ــران مص ــور در ته ــی کل کش مصرف
و  درمانــی  مراکــز  زیــرا  می شــود. 
ــه  ــترش یافت ــران گس ــا در ته جراحی ه
مصــرف  موضــوع  همیــن  و  اســت 
خــون و فرآورده هــای خونــی را بــاال 

ســازمان  افــزود:  اســت.وی  بــرده 
ــه شــبکه  ــرای کمــک ب ــال خــون ب انتق
ــی  ــی عموم خونرســانی کشــور، فراخوان
داد.  ارائــه  خــون  اهــدای  جهــت  را 
ــتان ها  ــی اس ــا در برخ ــه بس ــه چ البت
بــا اهــدای خــون مــردم، نیــاز بــه 
ــرف  ــی برط ــای خون ــون و فرآورده ه خ
می شــود، امــا در برخــی اســتان های 
ــبکه  ــق ش ــران از طری ــد ته ــزرگ مانن ب
خونرســانی میــزان مــورد نیازمــان را 
ادامــه  می کنیم.حاجی بیگــی  تامیــن 
 930 کشــور  در  کلــی  طــور  بــه  داد: 
بیمارســتان و مرکــز درمانــی وجــود دارد 
ــون  ــک خ ــوردش دارای بان ــه 800 م ک
بــوده و خــون و فرآورده هــای خونــی 

مــورد نیازشــان را از اداره کل هــای انتقال 
خــون دریافــت می کننــد. تهــران بــا 
۱60 بیمارســتان و مرکــز درمانــی، شــیراز 
بــا 63 مرکــز درمانــی و بیمارســتان، 
و  درمانــی  مرکــز   62 بــا  اصفهــان 
مرکــز   60 بــا  مشــهد  بیمارســتان، 
درمانــی و بیمارســتان، مازنــداران بــا 47 
بیمارســتان و تبریــز بــا 42 بیمارســتان 
مــا  خــون  پرمصــرف  اســتان های 
هســتند.وی تاکیــد کــرد: در عیــن حــال 
۱6 تــا ۱7 درصــد خــون اهدایــی کشــور 
در تهــران اهــدا می شــود، درحالیکــه 
مصــرف خــون در تهــران 2۵ درصــد 
اســت کــه ایــن میــزان از طریــق شــبکه 
خون رســانی کشــور تامیــن می شــود.

ــا  ــون ب ــال خ ــازمان انتق ــخنگوی س س
ــا  ــون ب ــدای خ ــزان اه ــه می ــان اینک بی
ــد،  ــش می یاب ــوا، کاه ــدن ه ــرد ش س
ــردد  ــزان ت ــرما می ــل س ــت: در فص گف
کاهــش می یابــد و بــر روی اهــدای 
خــون نیــز تاثیــر دارد. بایــد توجــه کــرد 
ــرای اهــدای خــون فراخــوان  ــا ب ــه م ک
ــه تمامــی گروه هــای خونــی  دادیــم و ب
ــتان های  ــژه در اس ــه وی ــم. ب ــاز داری نی
مشــهد،  اصفهــان،  فــارس،  تهــران، 
ــرف  ــترین مص ــه بیش ــدران و... ک مازن
اظهــار  دارند.حاجی بیگــی  را  خــون 
کــرد: نگرانــی مــا تامیــن خــون نیســت؛ 
ــدای  ــرای اه ــان ب ــردم همچن ــه م چراک
ــه صــورت  ــد و ب ــه می کنن خــون مراجع
ــا  ــم، ام ــن می کنی ــه خــون را تامی روزان
ذخایــر  ســطح  نگرانی مــان کاهــش 
خــون در کشــور اســت. بایــد توجــه 
کــرد کــه ایــران ســاالنه بــه 2.۵ میلیــون 
واحــد خــون اهدایــی نیــاز دارد.گفتنــی 
اســت کــه مراکــز جامــع اهــدای خــون 
در تهــران هــر روز از ســاعت هشــت 
صبــح تــا هشــت شــب فعــال هســتند. 
مراکــز اســتانی نیــز از صبــح تــا بعــد از 
ظهــر بــاز بــوده و اقــدام بــه خون گیــری 

. می کننــد

اهداکنندگانی که نمی توانند 
خون بدهند

یکــی از موضوعاتــی کــه شــاید مــردم در 
ــای فراخــوان اهــدای خــون  ــن روزه ای
بیشــتر در بیــن مــردم مطرح باشــد این 
کــه چــه کســانی می تواننــد خــون اهــدا 
کننــد؟ موضوعــی کــه شــاید بیشــتر در 
ــان پرســیده شــود ایــن اســت  بیــن زن
ــه هــم  ــا در دوران عــادت ماهیان کــه آی

بیگــی  داد؟حاجــی  خــون  می شــود 
ــه  ــان اینک ــا بی ــوع ب ــن موض ــاره ای درب
ــون  ــال خ ــازمان انتق ــتانداردهای س اس
اســتانداردهای  بــا  مطابــق  ایــران 
ــی،  ــخیص های محل ــه تش ــی و ن جهان
می گویــد: اولیــن هــدف مراکــز انتقــال 
ــده  خــون دنیــا حفــظ ســالمت اهداکنن
اســت. مــا در ســازمان بخشــی بــه نــام 
ــه  ــه ب ــم ک ــدگان داری ــاب اهداکنن انتخ
اهداکننــدگان مشــاوره می دهــد. وقتــی 
ــه  ــون مراجع ــدای خ ــرای اه ــردی ب ف
خــون،  فشــار  وزن،  اول  می کنــد 
ــک  ــه چ ــای اولی ــر آیتم ه ــن و دیگ س
ــردان 4  ــد: م ــه می ده ــود.او ادام می ش
ــد  ــال می توانن ــار در س ــان 3 ب ــار و زن ب
خــون بدهنــد. همگلوبیــن زنــان پیــش 
از اهــدای خــون حتمــا چــک می شــود 
ــه  ــادت ماهان ــا در دوران ع ــر آن ه و اگ
ــد. ــدا کنن ــون اه ــد خ ــند نمی توانن باش

حاجــی بیگــی بــا بیــان اینکــه عــده ای 
عــده ای  و  موقــت  معــاف  ازمــردم 
معــاف دائــم از اهــدای خــون هســتند، 
می گویــد: کســانی کــه بیماری هــای 
ــای  ــر جراحی ه ــا اگ ــد ی ویروســی دارن
بــاز  قلــب  جراحــی  مثــل  بزرگــی 
سنشــان  یــا کســانی کــه  کرده انــد 
معافیــت  اســت،  ســال   6۵ بــاالی 
ــن  ــد: س ــه می ده ــد.او ادام ــم دارن دائ
اهــدای خــون از ۱8 تــا 60 ســال اســت 
و اهداکننــدگان مســتمر خــون تــا ســن 
6۵ ســالگی بــا نظــر پزشــک می تواننــد 

ــد. ــون بدهن خ

کدام بیماران در معرض 
خطرند؟

ــال  آنطــور کــه ســخنگوی ســازمان انتق
مشــکل  بیشــترین  می گویــد  خــون 
ایــن ســازمان بــرای تهیــه پالکــت، 
بــرای بیمــاران ســرطانی و بیماری هــای 
اســت؛  ارثــی  خون ریزی دهنــده 
بیمــاران خــاص مثــل بیماران تاالســمی 

و دیالیــزی، کســانی کــه مــورد جراحــی 
قلــب بــاز قــرار گرفته انــد، بیمــاران زنــان 
ــی  ــا حوادث ــه ب ــی ک ــان، بیماران و زایم
ماننــد شکســتگی روبــرو شــده اند و 
بیمارانــی کــه کــم خونــی مزمــن دارنــد، 
اولویــت گرفتــن  در  حاضــر  درحــال 
خــون هســتند. بایــد بگویــم کــه 20 
درصــد خــون اهدایــی کشــور صــرف 
ــاران خــاص و تاالســمی می شــود.  بیم
در ایــران 90 درصــد مــردم گــروه خونــی 
مثبــت و ۱0 درصــد گــروه خونــی منفــی 
ــه  ــر اســت ک ــن خاط ــه همی ــد و ب دارن
ــتر  ــی بیش ــی منف ــروه خون ــه گ ــاز ب نی

ــت. اس

2و نیم میلیون نفر در سال 
خون می دهند

ــیا در  ــر آس ــور برت ــزو ۵ کش ــران ج ای
طــب انتقــال خــون اســت. آمــاری کــه 
ــون آن  ــال خ ــازمان انتق ــخنگوی س س
ــد خــون  ــی گوی ــد و م ــی کن ــان م را بی
ــای  ــون ه ــن خ ــالم تری ــان از س ایرانی
اهدایــی دنیاســت و بــرای همیــن هــم 
ــران  ــب ای ــیا نصی ــگاه در آس ــن جای ای
ــکار  ــوان هم ــه عن ــا ب ــده اســت؛ »م ش
دایمــی WHO در زمینــه انتقــال خــون 
هســتیم. نیــاز بــه خــون و فــراورده 
ــی  ــان خاص ــص زم ــی مخت ــای خون ه
نیســت و ایــن نیــاز همیشــگی اســت. 
ــه و  ــر فداکاران ــک ام ــون ی ــدای خ اه
جایــگاه  از  مــن  و  اســت  ایثارگرانــه 
ســخنگویی ســازمان انتقــال خــون مــی 
توانــم ایــن موضــوع را اعــالم کنــم کــه 
مــردم ایــران فداکارتریــن مــردم در امــر 
اهــدای خــون هســتند و ســاالنه 2 و 
نیــم میلیــون نفــر بــرای اهــدای خــون 
ــی  ــه م ــا مراجع ــز م ــه مراک در کشــور ب
ــت.  ــی اس ــیار خوب ــار بس ــه آم ــد ک کنن
ــه  ــم ک ــردم میخواه ــم از م ــاز ه ــن ب م
ــوش  ــرما فرام ــل س ــاران را در فص بیم

ــد.« ــدا کنن ــون اه ــد و خ نکنن

گفـت:  رییس جمهـور  اول  معـاون 
همـواره بایـد سـر تعظیـم در برابـر ملت 
ایـران بـه ویـژه طبقـات ضعیـف فـرود 
و  صبـر  بـا  را  روزهـا  ایـن  آوریـم کـه 
تحمل سـختی ها پشـت سـر گذاشـتند 
و حاضـر نشـدند کمتریـن حرکتـی کـه 
نشـان دهـد کشـور و نظـام در معـرض 
خطـر قـرار دارد از خـود بروز دهنـد؛ آنها 
بـا سـیلی صـورت خـود را سـرخ نگـه 

داشـتند و کمـر خـم نکردنـد.

اول  معـاون  جهانگیـری  اسـحاق 
رئیـس جمهـور پیـش از ظهـر دوشـنبه 
بـه مناسـبت بیسـت  در مراسـمی کـه 
در  ملـی صـادرات  و سـومین سـالروز 
سـالن اجـالس سـران برگـزار شـد بـا 
اشـاره بـه گذشـت بیـش از یـک سـال 
و نیـم از آغـاز اعمـال فشـارهای جدیـد 
از سـوی آمریکا علیه جمهوری اسـالمی 
ایـران، اظهار کـرد: آمریکایی هـا پس از 
آن کـه برجام امضا شـد و فضـای ایران 

را بـرای رشـد و توسـعه فراهـم کردیـم 
بین المللـی  تعامـل  یـک  در  کشـور  و 
مناسـبی قـرار گرفـت، بـا بهانـه تغییـر 
بـه  کشورشـان  در  جمهـوری  رئیـس 
تمـام توافقات خود پشـت پـا زدند.وی 
گفـت: خـروج آمریـکا از برجـام فشـار 
بسـیار سـنگین و بی سـابقه ای بـه ملت 
وارد کـرد؛  ایـران  و جمهـوری اسـالمی 
آمریکایی هـا ایـن مرتبـه خیلی آشـکار 
اعـالم کردنـد که فشـارهای جدیدشـان 
ایـران  جامعـه  بـه  را  درد  بیشـترین 
بـه  همچنیـن  آنهـا  خواهـد کـرد.  وارد 
صراحـت از آغـاز یـک جنـگ اقتصادی 
بـزرگ علیـه ملـت و دولـت ایـران پرده 

برداشـتند.

همه برای افزایش اعتماد 
مردم کمک کنند

به جای وعده های توخالی به 
وظیفه انسانی خود عمل کنید

وزیـر امـور خارجـه کشـورمان در پـی پیوسـتن شـش کشـور جدیـد اروپایی به 
اینسـتکس، از کشـورهای اتحادیه اروپا خواسـت »به جای وعده های توخالی 

بـه کمتریـن وظیفه انسـانی خود عمـل کنند.«
محمدجـواد ظریـف، وزیـر امـور خارجـه کشـورمان در پیامی توییتری نوشـت: 
بـه جـای تهدیدهـای گسـتاخانه و وعده های توخالـی بر روی کاغـذ، تروئیکای 
اروپـا، اتحادیـه اروپـا و سـوئد کـه سـهام دار آینـده اینسـتکس اسـت، بایـد با 
کار سـاده تری، کم تریـن وظیفـه انسـانی را انجـام دهنـد: از شـرکت دارویـی 
مولنلنیـک بخواهنـد، محصوالتـی را بفروشـد کـه بـه کـودکان مبتال بـه بیماری 
بـا  ادامـه  در  بپوشـانند.او  را  زخم هایشـان  می کنـد  پروانـه ای]EBz[ کمـک 
اسـتفاده از یـک هشـتگ نوشـت: تروریسـم اقتصـادی، می کشـد.وزیر امـور 
خارجـه کشـورمان در پیامـی توییتـری دیگـری نوشـت: مایک پمپئو بـار دیگر 
اقـرار می کنـد که تروریسـم اقتصادی آمریکا علیـه ایران، برای گرسـنگی دادن 
و در زمینـه کمک هـای دارویـی بـرای کشـتن شـهروندان بی گنـاه مـا طراحـی 
شـده اند.روز جمعـه، وزارت امـور خارجـه فنالند بـا صدور بیانیه ای اعـالم کرد که 
ایـن کشـور بـه همراه بلژیـک، نروژ، سـوئد، دانمـارک و هلند به اینسـتکس یا 

همـان سـازوکار ویـژه مالـی اتحادیـه اروپا بـا ایـران می پیوندند.

اقتصاد

سیاست

سیاست

جامعه

۱۷ آذر؛ الیحه بودجه 99 تقدیم مجلس می شود

 در حوادث اخیر به دنبال منفعت جناحی نباشید

مجلس پیگیر حوادث آبان 98 است

ورود سازمان غذا و دارو به توزیع داروی خوراکی آنفلوانزا

عضــو هیــات رئیســه مجلــس 
از تقدیــم الیحــه بودجــه ســال 
جمهــور  رئیــس  توســط   99
خبــر داد. بهــروز نعمتــی در 
گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت، بــا اشــاره 
بــه مــاده 182 آییــن نامــه داخلــی مجلــس کــه مربــوط 
بــه ارســال الیحــه بودجــه ســنواتی از ســوی دولت اســت، 
گفــت: طبــق آییــن نامــه داخلــی و برنامــه ای کــه دولــت 
اعــالم کــرده اســت، الیحــه بودجــه ســال 99، روز یکشــنبه 

17آذر مــاه تقدیــم مجلــس مــی شــود.
ــهر و  ــمیرانات، اسالمش ــران، ری، ش ــردم ته ــده م نماین
پردیــس در مجلــس دهــم شــورای اســالمی ادامــه داد: 

طبــق گفتــه هــای رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کل 
ــا  ــاوت الیحــه بودجــه ســال 99 ب ــن تف کشــور، مهمتری
ــودن آن  ــی ب ــته، عملیات ــنوات گذش ــه س ــن بودج قوانی
اســت. ایــن عضــو هیــات رئیســه مجلــس تاکیــد کــرد: 
طبــق روال همیشــه، رئیــس جمهــور بــرای تقدیــم الیحــه 
ــنبه 17  ــی روز یکش ــت علن ــال 99، در نشس ــه س بودج
ــه گــزارش خبرگــزاری  ــد. ب ــدا مــی کن آذرمــاه حضــور پی
خانــه ملــت، در فصــل تصویــب الیحــه بودجــه ســنواتی 
ــده،  ــا184( آم ــواد 182ت ــی مجلس)م ــه داخل ــن نام آیی
دولــت موظــف اســت الیحــه بودجــه ســاالنه کل کشــور 
ــه مجلــس  ــاه هــر ســال ب ــا پانزدهــم آذرم ــر ت را حداکث

تســلیم کنــد.

وزیـر کشـور با بیـان اینکه در حـوادث اخیر 
کشـور برخـی بـه دنبـال رقابـت سیاسـی و 
کسـب منافـع جناحـی بودنـد، اظهـار کـرد:  
ایـن موضـوع موضوعـی ملـی و مربـوط به 
امنیـت کشـور بـود و نبایـد ایـن موضـوع را در چارچوب رقابت های سیاسـی 
و منفعـت اندیشـی مـورد توجـه قـرار دهند.عبدالرضـا رحمانـی فضلـی در 
حاشـیه نشسـت خـود بـا اسـتانداران در جمـع خبرنـگاران دربـاره ی ایـن 
نشسـت توضیـح داد و گفـت: امـروز در خدمـت اسـتانداران محتـرم بودیم  
باتوجـه بـه آغـاز ثبـت نـام  نامزدهـای انتخابـات مجلس شـورای اسـالمی 
مقـرر شـد کـه اسـتانداران در ایـن جلسـه حضـور داشـته باشـند و یـک بار 
دیگـر تمـام ایـن مسـیر انتخابـات را مـرور کنیـم و بتوانیـم گزارشـاتی را از 
اسـتانداران در ایـن خصـوص داشـته باشـیم تا بتوانیم متناسـب با شـرایط 
بسـتر همـکاری  و تعامـل بـا دسـتگاه هایی که بـا موضوع انتخابـات مرتبط 

هسـتند را برقـرار کنیم.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه  حـوادث اخیـری کـه  طـی اصالح قیمـت بنزین 

در کشـور رخ داد، اظهار کرد:  در این جلسـه اسـتانداران متناسـب با اسـتانی 
کـه در آن قـرار دارنـد گزارشـی را از حـوادث اخیر دادند. تالش شـد که نقاط 
آسـیب، دالیـل شـروع و نحـوه مدیریـت در ایـن حـوزه بررسـی شـود. قرار  
شـد اسـتانداران مـواردی را جمـع آوری کنند. آن را به وزارت کشـور بدهند تا 
وزارت کشـور نسـبت بـه اقدامـات انجام شـده و شـرایط اسـتان تصمیمات 
الزم را اتخـاذ کنـد. وزیـر کشـور ادامـه داد: مـردم پاسـخ مناسـبی را بـه 
کسـانی کـه موجب شـرارت و مشـکالت بـرای آنها شـدند،  دادنـد. امیدوارم 
مـا بتوانیـم بـا هماهنگـی بیشـتر امنیـت مـردم را  کـه امـر بسـیار مهمـی 
اسـت  بـه نحـو احسـن مـورد توجـه قـرار دهیـم. علی رغـم همـه اقداماتی 
کـه از سـوی دشـمنان و معاندیـن در این حـوزه رخ داد موضـوع قابل توجه 
ایـن اسـت کـه مـردم کمـاکان با وجـود شـرایط کنونـی و  مشـکالتی که در 
برخـی حوزه هـا بـه دلیـل تحریم ها وجـود دارد حامـی انقـالب  و نظام خود 
هسـتند. و همگـی مـا و مـردم بـا اراده  و دقـت الزم پشـت سـر رهبـری 
و همـگام بـا دولـت ثابـت می کنیـم کـه در همـه شـرایط مـردم پشـتیبان 

انقالب هسـتند.

شـورای  مجلـس  نماینـده  یـک 
اسـالمی معتقد اسـت سال هاسـت 
تصمیم گیـران بـا مردم حـرف نزدند 
کـه ایـن خـود می توانـد منجـر بـه 
اتفاقاتـی شـود کـه شـاید نتـوان آسـیب هایش را جبـران کـرد.
پروانه سلحشـوری در گفت وگو با خبرنگار سیاسـی ایلنا،  درباره 
تشـکیل کمیته حقیقت یاب از سـوی نماینـدگان مجلس، گفت: 
از همـان روزهـای ابتدایـی کـه اعتراضـات و اتفاقـات رخ داد، 
نماینـدگان بـه ایـن فکـر افتادند تا یـک راهکاری پیـدا کنند و به 
حقایـق موجود پی ببرند.نماینده مردم تهران در مجلس شـورای 
اسـالمی خاطرنشـان کـرد: اخبـار جسـته و گریختـه از جاهـای 
متفـاوت به دسـت ما می رسـد که تفـاوت آماری فاحشـی دارد.

وی ادامـه داد: مشـاهده می کنیـم بیـن جان باختـگان نوجوانان 
هسـتند که بسـیار تاسـف آور اسـت. با توجه به همین شـرایط و 
اتفاقـات بـود کـه ما خواسـتار تشـکیل یک کمیتـه حقیقت یاب 
شدیم.سلحشـوری ادامـه داد: از آقـای پارسـایی پیگیر شـدم که 

گفتنـد کـه در کمیسـیون اصـل نـود باتوجـه بـه آئیـن نامه یک 
کمیسـیون ویـژه تشـکیل خواهـد کـه می توانـد بـه طـور قانونی 
ایـن موضوعـات را پیگیـری کنـد کـه بایـد گفت این کمیسـیون 

تخصصی تـر از کمیته اسـت.
ایـن عضـو فراکسـیون امیـد مجلـس شـورای اسـالمی افـزود: 
معتقـدم نماینـدگان ایـن طـرح را امضـا خواهنـد کـرد، زیـرا 
حساسـیت در اغلـب شـهرها وجـود دارد و آنهـا هـم دلشـان 
می خواهـد بـه مردمشـان بگویند که چـه اتفاقی رخ داده اسـت.

وی تاکیـد کـرد: کمیسـیون ویـژه بایـد بـا قیـد سـه فوریـت بـه 
مجلـس بیاید و سـریع شـروع بـه کار کنـد. باید در اسـرع وقت 
اعضایش مشـخص شـود تـا ما بتوانیـم در چندماه باقـی مانده 
در مجلـس دهـم نتایجـی را به دسـت بیاوریم و گـزارش دهیم.

ایـن عضو کمیسـیون فرهنگی مجلس شـورای اسـالمی یـادآور 
شـد: کشـور در شـرایط خوبی به سـر نمی برد ما باید برای مردم 
احتـرام قائـل شـویم بـه همیـن خاطر مجلـس باید هوشـیارانه 

عمـل کند.

مدیـرکل امـور دارو و مـواد تحـت کنتـرل 
تهیـه  بـه  اشـاره  بـا  دارو  و  سـازمان غـذا 
و  باکیفیـت  منابـع  از  اسـلتامیویر  داروی 
مـورد تائیـد سـازمان بهداشـت جهانـی، از 
توزیـع ایـن دارو بیـن دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی سراسـر کشـور خبـر 
داد. دکتـر غالمحسـین مهرعلیـان در مـورد کمبـود یـک نـوع داروی آنفلوانزا 
)اسـلتامیویر( گفـت: بـر اسـاس تفاهم نامـه بیـن سـازمان غـذا و دارو و 
معاونـت بهداشـتی وزارت بهداشـت، سـازمان غـذا و دارو مکلـف بـه تامیـن 
از منابـع معتبـر اسـت تـا معاونـت  نیـاز بیمـاران  داروی)آنفلوانـزا( مـورد 
بهداشـت ایـن دارو را در مراکـز بهداشـتی در اختیـار بیمـاران قـرار دهنـد.

وی افـزود: امسـال واکسـن آنفلوانـزا در زمـان مناسـبی بـا تعـداد خـوب در 
اختیـار معاونـت بهداشـتی قـرار گرفـت و در بخـش خصوصـی نیـز توزیـع 
شـد و متقاضیـان موفـق بـه دریافـت واکسـن شـدند. امـا در هفته هـای 
اخیـر شـاهد ایجـاد موجـی از بیمـاری آنفلوانزا در کشـور هسـتیم. بسـیاری 
از پزشـکان بـرای درمـان عالقه منـد بـه تجویـز داروی اسـلتامیویر هسـتند 

کـه تقاضـا بـرای تهیـه ایـن دارو را به طـور چشـمگیری افزایش داده اسـت.
مدیـرکل امـور دارو و مواد تحت کنترل سـازمان غذا و دارو خاطرنشـان کرد: 
داروی اسـلتامیویر قـرار بـود از طریـق معاونـت بهداشـتی در اختیـار مراکـز 
بهداشـتی قـرار گیـرد، امـا در ایـن شـرایط کـه تقاضـا رو بـه افزایـش اسـت 
از وزیـر محتـرم بهداشـت درخواسـت کردیـم ایـن دارو عـالوه بـر معاونـت 
بهداشـتی در صـورت تجویـز سـه گـروه متخصص اطفـال، کـودکان و داخلی 
در داروخانه هـای منتخـب دانشـگاه های علـوم پزشـکی سراسـر کشـور ارائه 
شـود و بیمـاران بتواننـد ایـن دارو را از داروخانه هـای منتخـب هـم تهیـه 
کننـد، کـه مـورد موافقـت مقـام عالـی وزارت واقـع شـد.بنابر اعـالم روابـط 
عمومـی سـازمان غـذا و دارو، وی با اشـاره بـه اینکه یک میلیـون عدد قرص 
اسـلتامیویر از منبعـی باکیفیـت تهیه شـده اسـت، عنوان کـرد: در طی دو روز 
آینـده ۵00 هـزار عـدد از ایـن دارو در اختیـار دانشـگاه های علـوم پزشـکی 
قـرار می گیـرد، تـا آخـر هفتـه بعـد نیز ۵00 هـزار عدد دیگـر از ایـن دارو بین 
دانشـگاه ها توزیـع می شـود تـا بیمـاران بتواننـد به راحتـی داروی موردنیـاز 

خـود را از داروخانه هـای منتخـب تهیـه کننـد.

عـاون سـتاد سـاماندهی امـور جوانـان وزارت ورزش و 
جوانـان گفـت: تاکنـون 2 هـزار و 700 تشـکل جوانـان در 
حـوزه فعالیت هـای مختلف در کشـور تشـکیل شـد که با 
توجـه به اسـتقبال این قشـر، ایـن تعداد رو بـه افزایش 
اسـت. محمدمهـدی تندگویـان عصـر یکشـنبه در دیدار با 
اسـتاندار یـزد افـزود: ایـن تشـکل ها بـا حضـور جوانـان 
فرهنگـی،  برنامه هـای  ضـرورت  حسـب  بـر  عالقه منـد 
طرح هـای  کنـار  در  داوطلبانـه  را  اجتماعـی  و  ورزشـی 

دولـت و دسـتگاه های اجرایـی انجـام می دهنـد.

رییس سـتاد انتخابات اسـتان تهران، گفـت: از 2۵ فرآیند 
انتخابـات 24 فراینـد الکترونیکـی اسـت و فقـط مرحلـه 
اخـذ رای و شـمارش آراسـت کـه بـرای انجـام آن نیازمنـد 

ایجـاد زیرسـاخت و هماهنگـی شـورای نگهبان هسـتیم.
از تعـداد ثبت نـام شـدگان گفـت:  ارائـه گزارشـی  بـا  وی 
تعـداد افـراد نهایـی بـرای کل کشـور 789 نفـر بوده اسـت 
کـه از ایـن میـان 2۱4 داوطلـب مربـوط بـه اسـتان تهـران 
بـوده اسـت و از ایـن مجمـوع ۱9 درصـد خانـم و 8۱ درصد 

اقـا ثبـت نـام کـرده اند.

افزون بر 2 هزار تشکل جوانان 
در کشور فعالیت دارند

از 25 فرآیند انتخابات 24 
فرایند الکترونیکی است

رئیـس کمیسـیون تدویـن آیین نامـه داخلـی مجلـس بـا بیان 
اینکـه جایـگاه رهبری در رأس نظام جمهوری اسـالمی قرار دارد، 
گفـت: طبـق قانـون اساسـی، رهبـری وظیفـه هماهنگی سـران 
قـوا را برعهـده دارد و مجلـس نیـز به عنـوان رأس امـور صرفا به 
ریل گـذاری در حـوزه نظـارت و قانونگـذاری می پـردازد. غالمرضا 
کاتـب در گفت وگـو بـا خبرنگار خبرگزاری خانه ملـت، با تأکید بر 
اینکـه مجلس همـواره در »رأس امور« قرار دارد، به تفسـیر این 
بیـان امـام)ره( پرداخـت و گفـت: نـگاه امـام)ره( و مقام معظم 
رهبـری همـواره حفاظـت و صیانـت از قانـون بـوده اسـت که در 
ایـن زمینـه از مجلـس بـه عنوان رکنـی از نظام یاد مـی کنند که 

در رأس امور اسـت.

 یـک فعـال اصولگـرا گفت:پیـش شـرط اصلـی مبـارزه بـا فسـاد، 
شایسـته سـاالری، شـفافیت، حـق نظـارت و حـق بازخواسـت از 
تمـام مسـئوالن و افـراد صاحب نفوذ اسـت. علی رضـا زاکانی عصر 
دوشـنبه در همایـش شـفافیت و فسـاد در دانشـگاه صنعتـی قـم 
افـزود: هزینـه تبلیغاتـی نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی باید 
شـفاف باشـد، شـفافیت فعالیت و هزینه های نمایندگان مجلس 
آینـده بایـد قبـل از ورود بـه مجلـس علنـی شـود. وی تاکیـد کرد: 
شـفافیت درنظـرات نماینـدگان مجلـس بـه ویژه در کمیسـیون ها 
و کمیتـه هـای تخصصی باید علنی شـود، تمام فسـادهای پنهانی 
در مسـیر قانـون گـذاری درکمیسـیون ها و کمیته هـای مجلس به 

وجـود مـی آید.

مجلس در رأس نظام 
نیست، در رأس امور است

شایسته ساالری پیش شرط 
اصلی مبارزه با فساد است
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

میراثمیراث

تخلف ساخت وساز در بقعه سیدفتح اهلل ورامینهزاران خانه مسافر سامان دهی شده است

مادر تخصصــی  شــرکت  مدیرعامــل 
جهان گــردی  و  ایران گــردی  توســعه 
گفــت: »ایــن شــرکت یــک شــرکت کامــالً 
ــد وزارت  ــازوی توانمن ــت و ب ــی اس دولت
می آیــد.  به حســاب  صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
ــه از  ــده ک ــام ش ــرکت انج ــن ش ــوی ای ــی از س ــیار خوب ــات بس اقدام
آن جملــه می تــوان بــه ســامان دهی موضــوع خانه مســافرها اشــاره 
ــه در  ــانه ک ــاب رس ــا اصح ــری ب ــت خب ــزاد در نشس ــایار نیک کرد.«خش
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــر وزارت میراث فرهنگ ــالن فج ــل س مح
ــرای ایــن شــرکت  برگــزار شــد، افــزود: »وظایــف و دســتورالعمل هایی ب
در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه حســب قانــون آن هــا را اجرایــی 
ــان  ــر مونس ــت دکت ــا حمای ــته ب ــاه گذش ــش م ــدت ش ــم. در م می کنی
ــام  ــه انج ــق ب ــتی موف ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــر میراث فرهنگ وزی
کارهــای بزرگــی شــده ایم و اقدامــات مهمــی را نیــز در دســتور کار داریــم 
کــه یکــی از آن هــا بــا توجــه بــه موضــوع لغــو روادیــد بــا روســیه بــرای 

ــران در روســیه اســت  ــی ای ــاال، معرف ــه ب ــر ب ــج نف گروه هــای ورودی پن
کــه ایــن مهــم بــر عهــده ایــن شــرکت قــرار گرفتــه اســت.«نیکزاد گفــت: 
ــده  ــر عه ــن شــرکت را ب ــی ای »حــدود شــش مــاه پیــش کــه مدیرعامل
ــی نداشــت  ــت مطلوب ــردی وضعی ــردی و جهان گ ــم شــرکت ایران گ گرفت
و حتــی کارمنــدان ایــن شــرکت به موقــع حقــوق خــود را دریافــت 
ــوق  ــال حاضــر مشــکل پرداخــت حق ــه خوشــبختانه در ح ــد ک نمی کردن
مرتفــع شــده اســت.« او در ادامــه بــه دیگــر فعالیت هــای شــرکت مــادر 
تخصصــی توســعه ایران گــردی و جهان گــردی اشــاره کــرد و افــزود: 
»یکــی دیگــر از اقدامــات مهــم کــه بــر عهــده ایــن شــرکت قــرار گرفتــه 
در  جهان گــردی  و  ایران گــردی  شــرکت  مشــارکت  موضــوع  اســت 
ــال  ــتی امس ــگری و صنایع دس ــی گردش ــگاه بین الملل ــزاری  نمایش برگ
اســت کــه بهمن مــاه امســال در محــل نمایشــگاه های بین المللــی 
تهــران برگــزار خواهــد شــد.«او افــزود: »بــرای ایــن نمایشــگاه، امســال 
برنامه هــای متعــددی را در دســتور کار داریــم و نمایشــگاه خوبــی را 

ــرد.« ــم ک ــزار خواهی برگ

فرهنگـــی،  میـــراث  دفتـــر  رئیـــس 
گردشـــگری و صنایـــع دســـتی شهرســـتان 
ـــاز  ـــاخت و س ـــف س ـــت: تخل ـــن گف ورامی
در بقعـــه ســـیدفتح هللا محـــرز اســـت و 
ایـــن امـــر باعـــث محـــو شـــدن گنبـــد تاریخـــی ایـــن بقعـــه از نظرهـــا 

شـــده اســـت.
ـــار  ـــا اظه ـــگار ایرن ـــا خبرن ـــو ب ـــت وگ ـــنبه در گف ـــدادادی روز دوش ـــال خ ژی
کـــرد: پـــس از انتشـــار گـــزارش خبرگـــزاری ایرنـــا در خصـــوص محـــو 
شـــدن گنبـــد تاریخـــی بقعـــه ســـیدفتح هللا در اثـــر ســـاخت و ســـاز توســـط 
ـــی،  ـــراث فرهنگ ـــراث اداره کل می ـــاون می ـــه، مع ـــور خیری ـــاف و ام اداره اوق
ـــن، از  ـــور در ورامی ـــا حض ـــران ب ـــتان ته ـــتی اس ـــع دس ـــگری و صنای گردش
ـــرد. ـــد ک ـــکان بازدی ـــن م ـــتان در ای ـــداث شبس ـــروژه اح ـــرای پ ـــد اج رون

ـــروژه،  ـــن پ ـــه های ای ـــی نقش ـــاهدات و بررس ـــاس مش ـــر اس ـــت: ب وی گف
ـــه ســـیدفتح  ـــه در بقع ـــف در ارتفـــاع ســـاخت و ســـاز صـــورت گرفت تخل
ـــاون اداره کل  ـــالم مع ـــیخ االس ـــوی ش ـــر از س ـــن ام ـــت و ای ـــرز اس هللا مح

ـــد. ـــد ش ـــز تأئی ـــران نی ـــتان ته ـــی اس ـــراث فرهنگ می
خـــدادادی اظهـــار کـــرد: ارتفـــاع شبســـتان و طرح هـــای اجـــرای شـــده 
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــه می ـــاف ب ـــوی اوق ـــده از س ـــال ش ـــه ارس ـــا نقش ـــده ب ش

ـــت. ـــر اس ـــال مغای کام
ـــن ســـاخت و ســـاز منتظـــر  ـــرد: در خصـــوص سرنوشـــت ای ـــح ک وی تصری
اعـــالم نظـــر اداره کل اوقـــاف و امـــور خیریـــه هســـتیم.بر پایـــه اســـناد 
تاریخـــی، ســـید فتـــح هللا از عارفـــان قـــرن هفتـــم هجـــری، مـــدرس 
ـــان  ـــردم آن زم ـــوع م ـــل رج ـــواره مح ـــه هم ـــوده ک ـــان ب ـــالب و روحانی ط

ـــت.   ـــوده اس ب
ــهدا، دو  ــزار شـ ــه و گلـ ــن بقعـ ــار ایـ ــته و در کنـ ــای گذشـ ــال هـ در سـ
ـــزاری بســـیاری از مناســـبت  ـــه محـــل برگ ـــز ســـاخته شـــده ک شبســـتان نی
هـــا، آییـــن هـــای مذهبـــی و ترحیـــم امـــوات بـــوده اســـت؛ شبســـتان 
ــدای  ــت و ابتـ ــت آن کاسـ ــزان مقاومـ ــان، از میـ ــذر زمـ ــه گـ ــی کـ هایـ
ـــس از  ـــت پ ـــم گرف ـــن تصمی ـــه ورامی ـــور خیری ـــاف و ام ـــال، اداره اوق امس

تخریـــب آن را بازســـازی کنـــد.  

 پیام
 میراث

مجموعه ای از نقاشی های دیواری از اشکال  و نمادهای مختلف ۵ هزار ساله روی دیوارهای یک غار واقع در اسپانیا کشف شد. به 
گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، این مجموعه نقاشی ها در منطقه صخره ای »سان خوآن« واقع در غرب » باداخوس« یکی از 

شهرهای اسپانیا کشف شده اند.

رنا
 ای

س:
عک

صنـدوق احیـاء و بهره بـرداری از بناهـای تاریخـی و فرهنگی، 
33 بنـای تاریخـی را در ۱6  اسـتان به منظـور احیاء، مرمت و 

بهـره بـرداری مدت معیـن به مزایده گذاشـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر به نقـل از روابط عمومـی صندوق 
احیـاء و بهـره بـرداری از بناهـای تاریخـی و فرهنگـی، در تازه 
تریـن دور از مزایـده هـای خود بناهای تاریخی قلعه مدرسـه 
خیرآبـاد  اسـتان خوزسـتان، خانـه رفیعـی اسـتان بوشـهر، 
کاروانسـراهایی فرسـفج تویسـرکان و تـاج آبـاد دهسـتان 
آبرومند اسـتان همدان، حمام نوبر و خانه ثقة االسـالم تبریز 
و مجموعه کردشـت اسـتان آذربایجان شرقی، خانه زرشکیان 
اسـتان کرمانشـاه، قلعـه کنجانچم اسـتان ایالم، کاروانسـرای 
کمبـوج و خانـه قریشـی آمل و خانه های نجفی بابل اسـتان 
مازنـدران، کاروانسـرای چمشـک پلدختر و خانه ابوالقاسـمی 
خـرم آبـاد اسـتان لرسـتان، کاروانسـرای تـی تی سـیاهکل، 
حمـام مریـان آق اولـر، خانـه صادقـی الهیجان وهتـل ایران 

رشـت اسـتان گیـالن را بـه مزایده گذاشـت .
همچنیـن حمـام تنکابنـی، خانـه زینعلـی و اسـدی، خانـه 
خطیبـی خانـه میریـان زاده اسـتان قزوین،خانـه بهشـتیان، 
خانـه یداللهی، حمام شـیخ بهایی، خانه کیـوان و خانه مغنی 
اصفهان، خانه پدری جالل آل احمد شـهر تهران، خانه کاشفی 
و خانـه کازرونـی یزد، خانه غفـاری کرمان و قلعه بهادری اراک 
اسـتان مرکزی، کاخ خوش ییالق آزادشـهر اسـتان گلستان از 
دیگـر بناهایـی هسـتند که طی ایـن آگهی به مزایده گذاشـته 
شـدند.کلیه واجدین صالحیت و درخواسـت کنندگان از تاریخ 
نشـر آگهـی ایـن مزایـده ها که یک شـنبه دهم آبـان در صفحه 
یازدهـم روزنامـه ایـران منتشـر شـده و سه شـنبه دوازدهـم 
آذرماه نیز در روزنامه ایران انتشـار می  یابد، می توانند اسـناد 
مزایـده را از دبیرخانـه کمیسـیون مزایده ی صنـدوق احیاء به 
نشـانی تهـران- میدان بهارسـتان- خیابان اکباتـان – عمارت 
مسـعودیه – سـاختمان صندوق احیا دریافت کرده وحداکثر 
تا سـاعت ۱8 روز یکشـنبه مورخ 98/9/24 مدارک مربوطه را 
تکمیـل و نسـبت به تحویل پاکت ها به دبیرخانـه اقدام کرده 

و رسـید دریافت کنند.

سوژه جزییات 
واگذاری 33 

بنای تاریخی اعام شد

لغو روادید ایران برای روسیه، به زودی

 نیکزاد:تورهای ورودی باالی 5 نفر از اتباع روسیه روادید ایران لغو شود

تخصصـی  مـادر  شـرکت  مدیرعامـل 
جهانگـردی  و  ایرانگـردی  توسـعه 
روادیـد  لغـو  بـرای  ایـران  پیگـری  از 
سـرویس های  احـداث  روسـیه،  بـا 
کار  خارجـی  ارز  بـا  کـه  بهداشـتی 
»پرونـده  وضعیـت  تعییـن  و  می کننـد 
سـرویس های بهداشـتی مشـایی« خبر 

داد.
 »خشـایار نیکـزاد« کـه ۱8۱ روز اسـت 
تخصصـی  مـادر  شـرکت  مدیرعامـل 
توسـعه ایران گـردی و جهانگردی شـده 
در نشسـتی کـه روز دوشـنبه ۱۱ آذرمـاه 

فرهنگـی، گردشـگری  میـراث  وزات  در 
و صنایـع دسـتی برگـزار شـد، بـا مـرور 
شـرکت،  ایـن  شـکل گیـری  تاریخچـه 
پیگیـری لغـو رودایـد ایـران و روسـیه 
و  برشـمرد  آن  اقدامـات  از  یکـی  را 
توافقـی شـده  دربـاره آن توضیـح داد: 
و دسـتورالعملی وجـود دارد کـه  مطابـق 
آن بـرای تورهای ورودی بـاالی ۵ نفر از 
اتبـاع روسـیه روادیـد ایـران لغـو شـود. 
از ایـن طریـق درآمدی حاصل می شـود 
موظـف  تخصصـی  مـادر  شـرکت  کـه 
اسـت آن را بـرای تبلیـغ ایران در کشـور 

روسـیه خـرج کنـد.
وی گفـت: تـا چند ماه آینـده این توافق 
مدیرعامـل  رسـید.  خواهـد  نتیجـه  بـه 

شـرکت مـادر تخصصـی توسـعه ایـران 
گـردی و جهانگـردی همچنیـن بـا بیـان 
ایـن که مسـؤولیت برگـزاری نمایشـگاه 
بیـن المللـی گردشـگری تهـران امسـال 
اسـت،  ایـن شـرکت محـول شـده  بـه 
گفـت: یـک مجـری خصوصـی از طریق 
فراخـوان عمومـی انتخـاب شـده کـه به 
معرفـی  نیـز  تجـارت  توسـعه  سـازمان 
شـده است. این نمایشـگاه از 23 تا 26 
بهمـن ماه در محـل نمایشـگاه های بین 
المللـی تهـران برگزار می شـود کـه به آن 
داده  اختصـاص  زمیـن  متـر  هـزار   4۵
شـده اسـت امـا پیگیـری می کنیـم تـا 
وسـعت آن را بـه 60 هـزار متـر برسـانیم 
و  یـک روز را هـم مـدت زمـان برگزاری 

آن اضافـه کنیـم.
وضعیـت  دربـاره  را  گزارشـی  نیکـزاد 
سـرویس های بهداشـتی نیـز داد و اظهار 
کـرد: اسـفند سـال 86 دولـت تصویـب 
کـرد یـک هـزار سـرویس بهداشـتی را 
سـازمان میـراث فرهنگـی بـه سـرانجام 
سـرویس   ۵۵0 بـر  بالـغ  کـه  برسـاند 
مکان یابـی و عملیـات احـداث آن ها آغاز 
شـد، از بیـن آن ها بالغ بر 400 سـرویس 

آمـاده اسـت.
وی اضافـه کـرد: متاسـفانه اعتبـارات در 
سـال هـای گذشـته بـرای تکمیـل ایـن 
 ۵00 و  میلیـارد  یـک  بـود؛  پـروژه کـم 
میلیـون تومـان در این سـال ها بـه پروژه 
بهداشـتی  سـاخت یـک سـرویس های 
اختصاص داده شـد. امسـال ۱90 میلیارد 
ریـال به ایـن موضوع اختصـاص داده اند 
کـه البتـه کمتر از ملبغ مـورد مطالبه بوده 

است.
نیکـزاد گفـت: نظـرم بـر ایـن اسـت بـا 
 70 بـاالی  سـرویس های  اعتبـار  ایـن 
ایـن  چـون  امـا  را کامـل کنیـم  درصـد 
مـرور  شـامل  بهداشـتی  سـرویس های 
غیـر  آن  پـروژه  ادامـه  شـده اند  زمـان 
خاتمـه  اسـت  بهتـر  و  بـوده  اقتصـادی 
پـروژه بـرای آن هـا بزنیـم. برخـی از این 
سـرویس ها هـم مشـکل قـرارداد دارند. 
بنابرایـن یک مشـاور اسـتخدام شـده تا 
و گـزارش  بررسـی  را  موجـود  وضعیـت 
براسـاس  کـه  کنـد  تهیـه  را  جامعـی 
نیـز  را  قبلـی  پیمانـکاران  وضعیـت  آن 
همچنیـن گفـت:  وی  مشـخص کنیـم. 
بـا  بهداشـتی  سـرویس های  احـداث 
تکنولـوژی روز بـا مشـارکت سـرمایه گذار 
و  تاریخـی  پایگاه هـای  در  خصوصـی 

میراث فرهنگی پیشـنهاد شـده اسـت که 
ایـن سـرویس ها بـا پـول خارجـی مثـل 
بـرای راحتـی گردشـگران  یـا دالر  یـورو 
خارجـی کار کننـد. در حـال حاضـر بـاغ 
فیـن کاشـان، بـرای اجـرای ایـن پـروژه 
جانمایی و موضوع آن ابالغ شـده اسـت.

تخصصـی  مـادر  شـرکت  مدیرعامـل 
جهانگـردی  و  گـردی  ایـران  توسـعه 
ایسـنا  سـوال  بـه  پاسـخ  در  همچنیـن 
بـه  مربـوط  آمارهـای  تناقـض  دربـاره 
سـوی  از  بهداشـتی کـه  سـرویس های 
ایـن شـرکت ارائه شـده با آنچـه معاونت 
اعـالم کـرده  پیش تـر  سـرمایه گـذاری 
دولـت  کـه  مصوبـه ای  گفـت:  اسـت، 
ابـالغ کـرد، سـاخت یـک هزار سـرویس 
ایـن مجموعـه ۵۵4  از  بـود.  بهداشـتی 
سـرویس بهداشـتی اجر شـده اسـت که 
آدرس دقیـق همه آنها موجود اسـت. هر 

چنـد بخشـی از این ها به خاطـر معارض 
زمیـن حـذف شـدند. اکنـون 400 واحـد 
بهره بـرداری  بـه  بهداشـتی  سـرویس 
رسـیده اسـت. مـن مسـؤول آمارهایـی 
هسـتم که شـرکت توسـعه ایران گردی و 
جهانگـردی نسـبت به آن وظیفه داشـت، 
از آمارهایـی کـه معاونت سـرمایه گذاری 
قبـال داده اطالعـی نـدارم. وی بلیت های 
پروژه هـای  دیگـر  از  را  الکترونیکـی 
شـرکت توسـعه ایرانگـردی و جهانگـری 
ذکر و افزود: از سـال ۱386 این شـرکت 
بـا همـکاری بخـش خصوصـی سـامانه 
بلیـت الکترونیکـی کاخ موزه هـا و اماکن 
تاریخـی را آغـاز کـرده که تا بـه حال 7۵ 
مـوزه و اماکـن پـر بازدید تحت پوشـش 
قـرار گرفته انـد. بنـا داریـم ایـن اماکن را 

بـه بـاالی 80 واحـد برسـانیم.

شناسـی  باسـتان  هیئـت  سرپرسـت 
گورسـتان قره تپه سـگزآباد گفت: کاوش 
و   2 عصرآهـن  نویافتـه  گورسـتان  در 
3 قـره تپـه ایـن منطقـه، بـه کشـف 3۵ 
مهـر اسـتوانه ای از نـوع مهرهـای محلـی 
و ایالتـی آشـوری منجر شـد که نشـان از 
جایـگاه قابـل توجه این محوطـه در حوزه 
فرهنگـی آشـور دارد. مصطفـی ده پهلوان 
روز یکشـنبه بـا اشـاره بـه جزئیـات ایـن 
هـای  ادامـه کاوش  در   : کشـف، گفـت 
یافتـه  نـو  شناسـی گورسـتان  باسـتان 

عصرآهـن 2 و 3 قره تپه سـگزآباد بوئین 
زهـرا، تصمیـم بـر ایـن گرفتـه شـد کـه 
تمامـی تمرکـز پـروژه کاوش بـر ترانشـه 
۱2 گورسـتان نویافته مورد اشـاره باشـد و 
بتـوان گاهنـگاری دقیـق و درسـتی از این 
گورسـتان ارائـه کـرد و بـه درک بهتـری از 
شـیوه ها و سـنت های تدفین دوره های 
یاد شـده برسـیم.وی افزود: بررسی های 
انسـان شناسـی جسـمانی و پژوهـش 
هـای ژنتیـک، باسـتان جانـور شناسـی، 
سـنت هـای تدفینی نـادر و شـواهد غنی 

حاکـی از تعامـالت و پیوند های فرهنگی 
بـا  ایـن محوطـه  اقتصـادی سـاکنان  و 
مناطـق دور دسـت لبه غربی فـالت ایران 
و حـوزه سیاسـی ـ فرهنگـی حکومـت 
هـای  حـوزه  و  آشـور  قبیـل  از  هایـی 
فرهنگـی غـرب، شـمال و شـمال غـرب 
ایـران دارد. ایـن باسـتان شـناس با بیان 
اینکـه در کاوش ترانشـه ۱2 در تابسـتان 
تپـه  قـره  شـرقی  گورسـتان  در   ،۱397
شـواهد مهمـی از 4 الیـه تدفین بـر روی 
هم و در سـطح گسـترده ای به دست آمد 
تصریح کـرد: به دلیل محدودیـت زمان و 
کمبـود اعتبـار مالی مـورد نیـاز کاوش در 
الیـه های زیرین امـکان پذیر نبود و هنوز 
اطمینانـی از الیـه هـای بیشـتر تدفین و 

خـاک بکـر حاصـل نشـده بود.

کشف ۳۵ ُمهر استوانه ای 
متعلق به عصر آهن

کتیبه نقش برجسته ثاث 
باباجانی مرمت شد

ــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان کرمانشــاه، از  ــرکل میراث فرهنگ مدی
ــوی  ــی از س ــته ثالث باباجان ــده نقش برجس ــمت های تخریب ش ــت قس مرم
ــر داد. ــی، گردشــگری و صنایع دســتی خب ــی وزارت میراث فرهنگ ــم مرمت تی

 امیــد قــادری بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار کــرد: »تکه هــای کتیبــه 
تخریب  شــده ثــالث  باباجانــی در اختیــار اداره  کل میراث فرهنگــی اســتان بــود 

ــت.« ــرار گرف ــی ق ــم مرمت ــار تی ــه در اختی ک
ــن  ــی از مهم تری ــی یک ــالث باباجان ــازه ث ــته ت ــت: »نقش برجس ــادری گف ق
یافته هــای باستان شــناختی اســت کــه می توانــد در خصــوص شــناخت 
اقــوام ســاکن در زاگــرس در هــزاره ســوم پیــش از میــالد بســیار حائــز اهمیت 
و صنایع دســتی کرمانشــاه  میراث فرهنگــی، گردشــگری  باشــد.«مدیرکل 
ــه  تاکیــد کــرد: »بــدون شــک همــه می دانیــم کــه میراث فرهنگــی متعلــق ب
عمــوم مــردم اســت و همــه افــراد و گروه هــای جامعــه در قبــال حفاظــت و 
صیانــت از آثــار تاریخــی، فرهنگــی در ایــن پهنــه گســترده مســئول اند و بایــد 
ــه  ــردن ب ــی ب ــرای پ ــی ب ــع محل ــگ ســازی و آشناســازی جوام ــرای فرهن ب
اهمیــت و نقــش میراث فرهنگــی در زندگــی اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی 

ــم.« ــا بدهی ــه آن ه ــای الزم را ب ــا، آگاهی ه آن ه

ته
نک

او همچنیـن در مـورد پروژه »خانه مسـافر« که سال هاسـت 
در دسـت اجـرا و سـامان دهی اسـت، توضیـح داد: در حـال 
حاضر بالغ بر 300 هزار واحد خانه مسـافر شناسـایی شـده که 
غالبـا سـاماندهی نشـده و مجـوز ندارند. یکی از رسـالت های 
مـا سـاماندهی آن هـا اسـت. سـامانه ای طراحـی شـده و 
مجریانـی در اسـتان ها مامـور شـده اند کـه اطاعـات مربوط 
بـه این خانه ها را در این سـامانه ثبت کننـد. تاکنون 24 هزار 
واحد ساماندهی شده اسـت.نیکزاد در پاسخ به سوالی درباره 
منفعل بودن سـامانه رزواسـیون خانه مسـافرها، اظهار کرد: 
ایـن سـامانه در اختیـار مجـری خصوصی اسـت. در گذشـته 
یک شـرکت واسـط مجری ساماندهی خانه مسـافرها بود که 
معاونـت گردشـگری به ما ایـراد گرفت که خودمـان باید این 
کار را انجـام دهیم. در شـرح وظایف آن شـرکت آمده بود که 
سـایت رزرو خانه مسـافر را ایجاد کند اما سـایتی را به  اسـم 
خـود راه انـدازی کـرده بـود کـه اکنـون آن را حـذف کردیم و 

سـایت رزرواسـیون دیگری درحال آماده سـازی اسـت.

میراثمیراث

هشت اثر ناملموس استان بوشهر ثبت ملی شدحضور تورگردانان سه قاره در ایران
و  بازاریابـــی  مدیـــرکل 
گردشـــگری  تبلیغـــات 
میراث فرهنگـــی  وزارت 
تورگردانـــان  گفـــت: 
ـــب  ـــیایی در قال ـــی و آس ـــکای جنوب ـــی، آمری اروپای
ــه  ــه ای را بـ ــک هفتـ ــفر یـ ــازی سـ ــور آشناسـ تـ

می کننـــد. تجربـــه  ایـــران 
ــی  ــط  عمومـ ــل از روابـ ــه نقـ ــا بـ ــزارش ایلنـ به گـ
ــی  ــم الریجانـ ــگری، محمدابراهیـ ــت گردشـ معاونـ
ــوان یکـــی  ــازی بـــه عنـ گفـــت: تور هـــای آشنا سـ
از کار آمدتریـــن روش هـــای ترویـــج بـــوده و بـــه 
ـــی  ـــران، معرف ـــی از ای ـــر واقع ـــاد تصوی ـــور ایج منظ

گردشـــگری  ظرفیت هـــای  و  توانمندی هـــا 
ــتا  ــن راسـ ــود، در ایـ ــزی می شـ ــور برنامه ریـ کشـ
ــت  ــکاری و حمایـ ــا همـ ــگری بـ ــت گردشـ معاونـ
ــزاری  ــه برگـ ــدام بـ مالـــی بخـــش خصوصـــی اقـ
ــان  ــر از تور گردانـ ــژه 2۱ نفـ ــازی ویـ ــور آشنا سـ تـ
ــرده  ــیایی کـ ــی و آسـ ــکای جنوبـ ــی، آمریـ اروپایـ

اســـت.
وی افـــزود: ایـــن گـــروه از کشـــور های اســـپانیا، 
پـــرو، چیـــن، ســـنگاپور، تایـــوان، ایتالیـــا، ترکیـــه 
و پرتغـــال نهـــم آذر وارد ایـــران شـــدند و در بـــازه 
زمانـــی هفـــت روزه از اســـتان های فـــارس، یـــزد، 

اصفهـــان و تهـــران بازدیـــد می کننـــد.

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، 
ـــع دســـتی و گردشـــگری  صنای
اســـتان بوشـــهر گفـــت: هشـــت 
ـــتان  ـــن اس ـــوس ای ـــر ناملم اث
ـــن  ـــتی و آیی ـــع دس ـــذا، صنای ـــت غ ـــارت پخ ـــامل مه ش
ـــید. ـــت رس ـــه ثب ـــور ب ـــی کش ـــت مل ـــی در فهرس  فرهنگ

ـــو  ـــد حســـین ارســـطو زاده روز دوشـــنبه در گفت وگ محم
بـــا ایرنـــا افـــزود: ایـــن آثـــار شـــامل مهـــارت پخـــت 
ـــت ۱898،  ـــماره ثب ـــه ش ـــور ب ـــی ش ـــی ماه ـــذای محل غ
ــماره  ــه شـ ــور بـ ــازه ماهـــی شـ ــذای محلـــی دوپیـ غـ
ثبـــت ۱899، تســـبیج ســـازی بـــا هســـته خرمـــا بـــه 
شـــماره ۱900 و صدف ســـازی اســـتان بوشـــهر بـــا 

ــتند. ــار هسـ ــن آثـ ــه ایـ ــت ۱90۱ از جملـ ــماره ثبـ  شـ
وی بیـــان کـــرد: همچنیـــن مهـــارت پخـــت نـــان 
محلـــی گـــرده بـــا شـــماره ثبـــت ۱902، مراســـم عیـــد 
ـــوی  ـــا شـــماره ۱903، پخـــت قیمـــه و شـــکر پل تلخـــک ب
ـــاپ  ـــه غ ـــت ۱904، روش تهی ـــماره ثب ـــا ش ـــهری ب بوش
ــار  ــر آثـ ــه دیگـ ــا( ۱90۵ از جملـ ــر درخـــت خرمـ )پنیـ
ثبـــت شـــده اســـتان بوشـــهر در فهرســـت آثـــار ملـــی 
اســـت. وی اضافـــه کـــرد: در زمـــان حاضـــر 306 اثـــر 
ـــر  ـــول و 2 اث ـــر منق ـــوس، ۱0 اث ـــر ناملم ـــول، 70 اث نامنق
طبیعـــی در اســـتان بوشـــهر در فهرســـت آثـــار ملـــی 

ــت.  ــت رسیده اسـ ــه ثبـ ــور بـ کشـ
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مـاه آخـر پاییز برای شـهروندان کالنشـهرهای کشـور به ویژه 
مردم پایتخت سـخت و آلوده سـپری می شـود؛ هر سـاله 
بـا نزدیک شـدن به فصل سـرما، مردم با پدیـده آلودگی هوا 
مواجه هسـتند. پدیده ای که تا کنون علیرغم وقوع سـالیانه، 
توسـط دولت هـا و ادوار مختلـف مجلـس بـرای آن برنامـه 
قابل توجهی پیاده سـازی نشـده اسـت. هرسـال بـه انتظار 
مـی نشـینیم تا در سـرما این اتفـاق تکرار شـود و در کمیته 
هـای اضطـرار مقطعـی تصمیـم گیـری کنیـم و خودروهای 
غیراسـتاندارد یکـی ازعوامـل دخیل در این معضل زیسـتی 
هسـتند. رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت در این 
بـاره مـی گویـد: مـا زورمان بـه خودروسـازها نمی رسـد. اگر 
قرار بر تولید اسـتاندارد موتورسـیکلت و خودروها باشـد باید 
کارخانجـات را تعطیـل کنیـم و در ایـن صـورت میلیون هـا 
نفر بیکار می شـوند.به گزارش ایسـنا عیسـی کالنتـری اظهار 
کـرد: جالـب اسـت کـه خودروسـازان تقاضـا کـرده بودند که 
فیلترهـای دوده را بـه دلیـل تحریم هـا از کامیون هـا بردارند 
درحالی کـه ۱0 سـال قبل کـه تحریم نبودیم آقایـان فیلتر در 
کامیون هـا اسـتفاده نمی کردنـد و االن بـه بهانـه سـال رونق 
تولیـد همـه جـور سـوء اسـتفاده می کنند.معـاون رئیـس 
جمهـوری در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: تهران 
و خیلی از شـهرهای بزرگ جهان امروز گرفتار هوای سـاکن 
و سـرد هسـتند.وی بـا بیـان اینکـه مصـرف سـوخت های 
فسـیلی در ایران بسـیار باالسـت، گفت: ماشین آالتی که این 
سـوخت ها را می سـوزانند قدیمی و از کار افتاده اند. به عنوان 
مثال 2میلیون و 700 هزار موتورسیکلت کاربراتوری در سطح 
شـهر تهـران داریـم که هـر کـدام به اندازه هشـت خـودروی 
بنزیـن سـوز آالینـده تولیـد می کنـد ضمـن اینکه اکثـر این 

موتورسـیکلت ها اسـقاطی و از رده خارج هسـتند.

بیش از 80 درصد موتورسیکلت ها وسیله 
معیشت مردم هستند 

تولیـد  و  نوسـازی  لـزوم  بـر  تأکیـد  بـا  کالنتـری 
موتورسـیکلت های برقـی و یـا حداقـل انژکتـوری اظهارکرد: 
بیـش از 80 درصد موتورسـیکلت ها وسـیله معیشـت مردم 
هستند اما متاسـفانه کارخانجات موتورسـازی اقدامات الزم 

را انجـام نداده انـد.وی افـزود: 70 هـزار کامیـون شـب ها وارد 
تهـران می شـدند و گازوئیـل می سـوزاندند ایـن کار در کنـار 
زبالـه سـوزی ها آالینده هـای اصلـی شـهر را تولیـد می کنند. 
ما بیش از حد ظرفیت کالنشـهرها سـوخت فسیلی مصرف 
فسـیلی  سـوخت  مصـرف  سـرانه  به طوری کـه  می کنیـم 
در ایـران شـش برابـر کشـور ترکیـه اسـت. رئیس سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت ضمـن ابـراز تشـکر و قدردانـی از 
وزارت نفـت گفـت: در حـال حاضر بیـش از 8۵ درصد بنزین 

تولیدی کشـور اسـتاندارد یورو 4 و یورو۵ اسـت درصورتی که 
قبـال حتـی زیـر یورو2 بـود.وی مشـکل اصلـی را اسـتاندارد 
نبودن قوای محرکه کشـور )صنعت خودرو و موتورسـیکلت( 
دانسـت و اظهارکـرد: تمـام ذرات آالینـده در شـرایط هـوای 
سـرد در سـطح پایین شـهر می مانند و جابجا نمی شـوند و 
از طرفـی با سـاخت و سـازها و برج سـازی ها هـوا رد و بدل 
نمی شـود بنابرایـن وزش بادهـای کم سـرعت اثـری ندارند.
کالنتـری سیسـتم اتوبوسـرانی را »فشـل« توصیـف کـرد و 
گفـت: بیـش از نیمـی از اتوبوس های شـهر تهران اسـقاطی 
هستند و نباید وارد شهر شوند و از طرفی می گویند مردم در 

خیابان می مانند.رئیس سـازمان حفاظت محیط زیسـت با 
بیان اینکه شـهرداری تهران توان نوسـازی شـهر و مردم هم 
توان نوسـازی کامیون ها را ندارند،اظهارکرد: اقتصاد کشـور به 
قدری قوی نیسـت که خواسـته های اجتماعی مردم برآورده 
شـود.به گـزارش پایـگاه اطـالع رسـانی سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت، کالنتـری در پایـان اظهارکـرد: خوشـبختانه 
فرهنگ و انتظارات جامعه در سـطح بسـیار باالیی اسـت اما 
ثـروت بالفعلـی نداریـم. بـرای از رده خارج کـردن ۱0 میلیون 
خـودروی فرسـوده ۱00 میلیـارد دالر الزم اسـت و متاسـفانه 

کشـور چنین تـوان اقتصادی نـدارد.

پای لنگ برخورد با کامیون های 
دودزا در روزهای آلوده 

چنـد روزی اسـت شـاخص آالیندگـی تهران هماننـد برخی 
کالنشـهرها به عدد ۱۵0 رسـیده و برای چندمیـن بار مدارس 
را بـه تعطیلـی کشـانده؛ امـا در میـان تصمیمـات مقطعـی 
مسـئوالن و مصوبـات دقیقـه نـودی کمیتـه اضطـرار و عدم 
نظـارت الزم بـر اجـرای آن نیـز خـود قابـل تأمـل اسـت کـه 
از مشـهودترین آنهـا تـردد کامیون ها و خودروهای سـنگین 

خودروهایی که جان  هوا را می گیرند 
رییس سازمان محیط زیست: زورمان به خودروسازان نمی رسد اگر قرار  بر تولید استاندارد 

موتورسیکلت و خودروها باشد باید کارخانه ها را تعطیل کنیم 

چند روزی اسـت شـاخص آالیندگی تهران همانند برخی کانشـهرها به عدد 150 رسـیده و برای چندمین بار مدارس را 
بـه تعطیلی کشـانده؛ اما در میان تصمیمات مقطعی مسـئوالن و مصوبـات دقیقه نودی کمیته اضطـرار و عدم نظارت 
الزم بـر اجـرای آن نیـز خـود قابـل تأمل اسـت که از مشـهودترین آنها تـردد کامیون هـا و خودروهای سـنگین دودزا 
در سـطح شـهر علـی رغـم ممنوعیـت تردد آنها تـا اطاع ثانوی اسـت این مورد و بسـیاری مـوارد دیگر باعث شـده که 
تهـران روزهاسـت در محاصـره آلودگی هوا قرار گرفته اسـت.یکی از مصوبات همیشـگی کمیته اضطـرار آلودگی هوا در 
هنـگام تشـدید آالیندگـی هوا ممنوعیت تردد کامیونها و خودروهای سـنگین در درون شـهر تهران اسـت؛ امـا اگر در 
همیـن روزهـا و شـب های آلـوده دوری در خیابانها بزنید مشـاهده خواهید کرد که تردد کامیونها در شـهر با شـب های 

عـادی هیـچ تفاوتـی نـدارد و اعمال ایـن مصوبه گویی بنا بـه عادت تکرار می شـود.

عیسـی کانتـری رییس سـازمان محیط زیسـت: جالب 
اسـت که خودروسـازان تقاضـا کرده بودند کـه فیلترهای 
بردارنـد  کامیون هـا  از  تحریم هـا  دلیـل  بـه  را  دوده 
درحالی کـه 10 سـال قبل که تحریـم نبودیم آقایان فیلتر 
در کامیون هـا اسـتفاده نمی کردنـد و االن به بهانه سـال 
رونـق تولیـد همـه جـور سـوء اسـتفاده می کنند،تهـران 
و خیلـی از شـهرهای بـزرگ جهـان امـروز گرفتـار هـوای 

سـاکن و سـرد هستند.

بــرج میــالد بــه عنــوان یکــی از نمادهــای 
ــل  ــران قاب پایتخــت کــه از تمامــی مناطــق ته
رویــت اســت عصــر دوشــنبه بــه دلیــل افزایش 
غلظــت آالینده هــای ذرات معلــق بــا قطــر 
ــی  ــد افق ــر از 2.۵ میکــرون و کاهــش دی کمت
دیگــر قابــل رویــت نیســت.همزمان بــا دومیــن 
روز از آذر فصــل پاییــز هــوای تهــران بــا افزایش 
غلظــت آالینــده هــا و بــه خاطــر پایــداری جوی 
ــت  ــوده اســت و 8 روز کیفی ــوا آل و ســکون ه
هــوای ایــن اســتان بــرای گــروه های حســاس 
)بیمــاران قلبی و ریوی، ســالمندان، زنــان باردار 
و کــودکان( و یــک روز بــرای همــه افــراد جامعه 
ناســالم شــده اســت.در همیــن راســتا کمیتــه 
ــم  اضطــرار در اســتان تشــکیل شــده و تصمی
هایــی بــرای کاهــش آلودگــی هــوا و ســالمت 
ــی  شــهروندان گرفتــه شــده اســت کــه تعطیل
ســه روزه مهدهــای کــودک، پیــش دبســتانی و 
ابتدایــی در پنجــم، نهــم و دهــم آذر و اجــرای 
ــت  ــازل، ممنوعی ــرد از درب من ــرح زوج و ف ط
تــردد کامیــون هــا  از جملــه ایــن مــوارد بــود.

هــم اکنــون نیــز بــر اســاس اطالعــات شــرکت 
کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران شــاخص لحظــه 
ای از لحــاظ افزایــش غلظــت آالینــده ذرات 
معلــق کمتــر از 2.۵ میکــرون بــه ۱۵۱ و ناســالم 
بــرای همــه افــراد جامعــه اعــالم شــده اســت.

متوســط میــزان غلظــت آالینــده ذرات معلــق با 
قطــر کمتــر از 2.۵ میکــرون طــی 24 ســاعت 
گذشــته منتهــی بــه ســاعت ۱۵و نیــم از ۱36 به 
۱۵۱ واحــد رسید.ایســتگاه های پــارک شــکوفه 
)منطقــه ۱4( بــا شــاخص ۱66 و دانشــگاه 
ــاخص 77  ــا ش ــه۱( ب ــتی )منطق ــهید بهش ش
ــاعت  ــه س ــی ب ــته منته ــاعت گذش در 24 س
ــن  ــترین و کمتری ــب بیش ــه ترتی ــروز ب ۱۱ ام
ــران داشــته  ــی را در ســطح مناطــق ته آالیندگ
اند.بــه گــزارش شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای 
 Air Quality( ــوا ــت ه ــران، شــاخص کیفی ته
Index = AQI( معیــاری بــرای تعییــن روزانــه 
ــا ســطوح  ــاط آن ب ــزان ارتب کیفیــت هــوا و می
ســالمتی افــراد اســت کــه بــه ترتیــب از صفــر 
تــا ۵0 در شــرایط پــاک )ســبز(، ۵۱ تــا ۱00 در 
ــا  شــرایط ســالم )زرد و حدمجــاز اســتاندارد ی
حــد ســالمت(، ۱0۱ تــا ۱۵0 در شــرایط ناســالم 
ــا 200  ــرای گــروه حســاس )نارنجــی(، ۱۵۱ ت ب
در شــرایط ناســالم بــرای همــه )قرمــز(، 20۱ تــا 
300 در شــرایط بســیار ناســالم )بنفــش( و 30۱ 
تــا ۵00 در شــرایط خطرنــاک )ارغوانــی( تعیین 

شــده اســت.

ری
تکا

رخ
کاشت 14 میلیون نهال در روز 14 آذرد

و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  سرپرســت   
آبخیــزداری گفــت: روز پنجشــنبه۱4 آذر ۱4 میلیــون 
نهــال در سراســر کشــور بــا شــعار »نهالــکاری 
ــود. ــته می ش ــبز« کاش ــران س ــرای ای ــی، ب همگان
خســرو شــهبازی در نشســت خبــری »نهضــت نهالکاری 
ــن  ــی ای ــرد:  ط ــح ک ــا، تصری ــازمان جنگل ه ــی« در س همگان
هفتــه بیــش از ۱4 میلیــون اصلــه نهــال در کشــور کشــت 
ــون  ــال 42 میلی ــان س ــا پای ــال ت ــت نه ــه کش ــم. برنام می کنی
ــور  ــه ط ــال ب ــه نه ــون اصل ــل 34 میلی ــه حداق ــت ک ــه اس اصل
ــرای کشــت ۱4  کامــل کشــت شود.شــهبازی بودجــه ای را کــه ب
ــون  ــت را ۱00 میلی ــه اس ــاص یافت ــال اختص ــه نه ــون اصل میلی
ــورو آن ســهم ســازمان  ــون ی ــه 24.6 میلی ــرد ک ــالم ک ــورو اع ی
جنگل هــا اســت و بخشــی از  آن از محــل صنــدوق توســعه 
ملــی و اعتبــارات جنگل هــای شــمال اختصــاص خواهــد یافــت.

ــا  ــزداری کشــور ب ــع و آبخی ــا، مرات سرپرســت ســازمان جنگل ه
اشــاره بــه اهمیــت جنــگل کاری در کشــور گفــت: بــا تغییــر اقلیم 
کــه تقریبــا همــه دنیــا را درگیــر کــرده، کشــت درختــان و فضــای 
ســبز یــک ضــرورت انکارناپذیــر اســت. طــی ۱۵0 ســال گذشــته 

ــه  ــه ک ــن هــوا 30 درصــد افزایــش یافت ــزان دی اکســید کرب می
بــرای ســالمتی بســیار مضــر است.شــهبازی در پاســخ بــه ســوال 
خبرنــگاران کــه آیــا شــرایط و زیرســاخت های کشــت ۱4 میلیــون 
ــای  ــه چاله ه ــت: هم ــت، گف ــده اس ــم ش ــت فراه ــه درخ اصل
درختــان کنــده شــده و آمــاده اســت و مدیــران اســتان ها هــم 
ــه  ــا هم ــده اند و نیروه ــاب ش ــروژه انتخ ــران پ ــوان مدی ــه عن ب
آمــاده هســتند تــا ۱4 میلیــون اصلــه درخــت در مــدت بســیار 
کوتاهــی کشــت شود.سرپرســت ســازمان جنگل هــا در خصــوص 
ــر  ــا مدی ــتان ب ــر اس ــئوولیت ه ــت: مس ــار داش ــکاری اظه نهال
همــان اســتان اســت و مرکــز مطالعــات و مهندســی مســئوولیت 
ــا کار  ایــن قســمت را دارد و بعــد از کشــت بررســی می شــود ت
بــه خوبــی شــکل گرفتــه باشــد.وی تصریــح کــرد: موضوعــی کــه 
ــا  ــکاری ب ــعه جنگل ــا توس ــده در دل جنگل ه ــی ش ــش بین پی
نهــال و بــذر اســت و در مناطــق صعــب العبــور توســعه جنــگل بــا 
بــذر صــورت می گیــرد. در نهضــت نهالــکاری  24 هــزار و  436 
ــوع  ــه داد: در موض ــهبازی ادام ــگل داریم.ش ــعه جن ــار توس هکت
ــع  ــود و در مرات ــکاری می ش ــار نهال ــزار و 2۵ هکت ــان 2۵ ه بیاب

ــود.  ــت می ش ــال کش ــار نه ــزار و 9۵4 هکت ــجر ه مش

چندجانبه گرایــی، راه برتــر بــرای حــل چالش هــای اقلیمــی 
ــرای  ــد ب ــق کرده ان ــان تواف ــورهای جه ــا- کش ــران- ایرن جهانته
ــس،  ــی پاری ــان آب وهوای ــدت پیم ــداف بلندم ــه اه دســتیابی ب
ــه کاهــش آالینده هــا را  ــوط ب ــار اهــداف مرب ــج ســال یکب هــر پن
بازنگــری و اصــالح کننــد. ســال 2020 نخســتین موعــدی اســت 
کــه بخشــی از وعده هــا بــرای مقابلــه بــا افزایــش دمــای زمیــن 
بایــد محقــق شــود.به گــزارش روز دوشــنبه بی بی ســی، اجــالس 
تغییــرات آب و هوایــی مادریــد روز گذشــته بــا ســخنان هشــدار 
ــی  ــل متحــد مبن ــو گوتــرش« دبیــرکل ســازمان مل آمیــز »آنتونی
بــر اینکــه جهــان در نقطــه ای بــی بازگشــت قــرار گرفتــه اســت، 
آغــاز شــد و ایــن مقــام بیــن المللــی گفــت واکنــش جهــان بــه 
تغییــرات آب وهوایــی تاکنــون کافــی نبــوده است.ســازمان بیــن 
ــه  ــای گلخان ــت گازه ــه غلظ ــرده ک ــالم ک ــی اع ــی هواشناس الملل
ــه  ــت. برنام ــیده اس ــال 20۱8 رس ــطح در س ــن س ــه باالتری ای ب
ــی  ــه شــکاف بزرگ ــل نشــان داده ک ــط زیســت ســازمان مل محی
ــای  ــار گازه ــش انتش ــرای کاه ــا ب ــت ه ــای دول ــرح ه ــن ط بی
ــرای حفــظ دمــای زمیــن زیــر ۱.۵ درجــه  ــه ای و نیازهــا ب گلخان
ــیلی  ــود در ش ــرار ب ــه ق ــت ک ــن نشس ــود دارد.ای ــانتیگراد وج س
ــد اســپانیا  ــن کشــور در مادری ــل اوضــاع ای ــه دلی ــزار شــود ب برگ
ــپانیا،  ــت اس ــط زیس ــر محی ــه وزی ــه گفت ــود و ب ــی ش ــزار م برگ
اجــالس تغییــرات آب وهوایــی کــه بــا نــام COP2۵  برگــزار مــی 
ــرای  ــزار ب ــن اب ــی بهتری ــه گرای ــد جانب ــه چن ــد دارد ک شــود تاکی
حــل چالــش هــای جهانــی از جملــه تغییــرات آب وهوایــی 
ــی  ــان آب و هوای ــکا از پیم ــه آمری ــروج یکجانب ــت.اگرچه خ اس

پاریــس بخشــی از امیدهــا بــرای بــه ثمــر نشســتن تــالش هــای 
ــری از  ــرای جلوگی ــان را ب ــن پیم ــو ای ــورهای عض ــترک کش مش
ــان از بیــن  ــع اقلیمــی و زیســت محیطــی در جه افزایــش فجای
ــد  ــر در نشســت مادری ــرای حضــور موث ــرد، امــا اراده کشــورها ب ب
حکایــت از آن دارد کــه جامعــه جهانــی همچنــان بــا تقبیــح 
ــرای حــل  ــی ب ــه گرای ــه چندجانب ــد ب ــی هــا، معتق ــه گرای یکجانب
ــی اســت.امید  ــه درخصــوص مســائل اقلیم ــا از جمل ــش ه چال
مــی رود کــه ایــن اجــالس توجــه دیپلمــات هــای بیــن المللــی را 
بــه میــزان بزرگــی چالــش کنونــی جلــب کنــد. دولــت هــا وعــده 
ــا ســال  ــی را ت ــال مســائل اقلیم ــود در قب ــدات خ ــد تعه داده ان
ــرار اســت اجــالس  ــن ســال ق ــد. در ای ــه روز رســانی کنن 2020 ب
آب وهوایــی در گالســکو برگــزار شــود.اما تاکنــون بــه رغــم اصــرار 
دانشــمندان، پیشــرفت هــا در تحقــق تعهــدات کُنــد بوده اســت.به 
گفتــه »ســونام وانگــدی« رئیــس گــروه کشــورهای کمتــر توســعه 
یافتــه در مذاکــرات تغییــرات آب وهوایــی، حــدود ۱0 کشــور جهــان 
ــا ســال 202۵ میــالدی انتشــار دی اکســید  ــد ت متعهــد شــده ان
کربــن را بــه صفــر برســانند.وی گفــت: کشــورها بایــد بــه توافقــی 
ــد. اگــر  ــه ایفــا کنن ــا ســهم خــود را  درایــن زمین ــد ت دســت یابن
چنیــن اتفاقــی در مادریــد رخ ندهــد بــرای عمــل بــه وعــده هــای 
داده شــده تــا  ســال 2020 بســیار دیــر خواهــد بود.هــوای گــرم در  
حقیقــت یکــی ازنگرانــی هــای اصلــی در مســاله بازارهــای  کربــن 
اســت. در گذشــته کشــورهای ثروتمندتــر اغلــب هزینــه هایــی را 
ــی  ــر م ــن در کشــورهای فقیرت ــای کاهــش کرب ــروژه ه صــرف پ
کردنــد. ایــن کشــورهای ثروتمنــد ســپس مــی توانســتند ازمیــزان 

کربــن ذخیــره شــده در ایــن پــروژه هــا در برابــر انتشــار گازهــای 
گلخانــه هــای خــود بهــره ببرنــد امــا بعدهــا ایــن طــرح بــه دلیــل 
تقلــب و محاســبه مضاعــف ملغــی شــد و کشــورهای غنــی و فقیر 
بایــد ســهم یکســانی را در کاهــش انتشــارگازهای گلخانــه ای در 
ــی  ــق آب وهوای ــند.ماده 6 تواف ــته باش ــود داش ــای خ ــه ه برنام
پاریــس اصالحــات در  بازارهــای کربــن را ترســیم و تاییــد کــرد که 
اگــر ایــن اصالحــات بــه صــورت موثــر و شــفاف انجــام شــود مــی 
توانــد کمــک کننــده باشــد.در اجــالس ســال گذشــته آب وهوایــی 
ــاره برنامــه  کاتوویتســه واقــع در جنــوب لهســتان، مذاکــرات درب

هــای جدیــد در بــازار کربــن بــه مشــکل برخــورد و برخــی کشــورها 
ــا آن مخالفــت کردنــد.در ســال 20۱3 میــالدی  از جملــه برزیــل ب
تحــت فشــار کشــورهای درحــال توســعه، مذاکــرات آب و هوایــی 
ــان ناشــی از  ــاره ضــرر و زی ــرای بحــث و گفتگــو درب ــی را ب محل
تغییــرات آب وهوایــی فراهــم کــرد. در  مادریــد هیــات هــا بایــد 
دربــاره چگونگــی پیشــرفت در ایــن زمینــه تصمیــم گیــری کننــد. 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــال نیــروی موثــری ب ــه دنب کشــورهای فقیرتــر ب
ــر از آن  ــم ت ــل و مه ــازمان مل ــکیالت س ــا در درون تش ــان ه زی

ســرمایه گــذاری بیشــتر در ایــن زمینــه هســتند.

ــی 98-99  ــال زراع ــدران در س ــاران در مازن ــارش ب ــد ب ــداوم رش ت
کــه در دومیــن مــاه از ســال زراعــی جــاری اکثــر نقــاط ایــن خطــه 
شــمال کشــور را در ترســالی قــرار داده، تــاالب بین المللــی میانکالــه 
بــه عنــوان یکــی از ذخیرگاههــای مهــم زیســت کــره جهــان در ایران 
را بــه طــور طبیعــی بــه زندگــی عــادی برگرداند.بــه گــزارش خبرنگار 
ــش از 90  ــدران بی ــط زیســت مازن ــزارش محی ــا، براســاس گ ایرن
ــاالب  ــار مســاحت خشــک ت ــا ۱2 هــزار هکت درصــد از حــدود ۱0 ت
بیــن المللــی میانکالــه کــه روزگاری نــه چنــدان دور ) 96-9۵( بــه 
دلیــل خشکســالی متوالــی بــه شــوره زار مبــدل  و احتمــال شــیوع 

چندجانبه گرایی، راه برتر برای حل 
چالش های اقلیمی جهان

جمعیت

پرندگان

مجوز شکار پرندگان مهاجر در استان 
سمنان صادر نمی شود

استقرار ۱۶ درصد جمعیت کشور در استان تهران

مدیـرکل حفاظت محیط   زیسـت 
مجـوز  گفـت:  سـمنان  اسـتان 
شـکار پرندگان مهاجـر و آبزی در 
اسـتان سـمنان صادر نمی شود و 
فقط صدور مجوز شـکار پرندگان خشـکی زی در اسـتان شروع 
شـده اسـت.امیرعبدوس روز دوشـنبه در گفت و گو با ایرنا ابراز 
داشـت: اسـتان سـمنان مقصد پرندگان مهاجر نیسـت و تنها 
در مسـیر عبـور مهاجـرت پرنـدگان آبزی ماننـد قو، غـاز، اردک  
و فالمینگـو قـرار دارد کـه از عـرض شـمالی بـه عـرض جنوبـی 
کـوچ می کننـد و صدور مجوز شـکار پرندگان خشـکی زی از روز 
شـنبه نهم آذر جاری شـروع شـده و تا پایان دی ماه سـالجاری 
ادامـه دارد ضمـن ایـن کـه شـکارچیان در هـر روز که اقـدام به 
دریافـت جـواز شـکار کننـد این جـواز تا پایـان دی  مـاه اعتبار 
دارد.وی بـا بیـان اینکـه بر اسـاس مجـوز، شـکارچیان مجاز به 
شـکار پرندگان خشـکی زی ماننـد کبک، تیهو، پاقرقـره و کبوتر 
وحشـی هسـتند، یادآور شـد:  شـکارچی در هر سـفر مجاز به 
شـکار فقـط چهـار قطعه پرنده اسـت و مامـوران یگان حفاظت 
بـر رعایت این رویـه نظارت می کنند.وی کمبود نیروی انسـانی 
در پسـت محیط بانـی، گرانـی قیمـت سـوخت و خودروهـای 
پایـش  و  نظـارت  چالش هـای  از  را  مصـرف  پـر  صحرایـی 

عرصه هـای تحـت مدیریـت محیـط  زیسـت اسـتان سـمنان 
عنـوان کـرد و ادامـه داد: فرهنگ سـازی و آمـوزش رویکـرد 
اصلـی اداره کل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان در حفاظـت از 
حیـات وحـش اسـت.عبدوس تصریـح کـرد: اسـتان سـمنان 
بـرای اولیـن بـار بـا آمـوزش تصویربـرداری از حیـات وحـش 
و برگـزاری مسـابقه در بیـن شـکارچیان بـه دنبـال تغییـر نگاه 
شـکارچیان اسـت بـه ایـن صورت کـه شـکارچیان با تماشـا و 
لـذت از حیـات وحـش دوربیـن را جایگزین اسـلحه کنند.وی 
بیـان کـرد: طـرح تصویربـرداری از حیـات وحش اولیـن بار در 
کشـور سـال گذشـته در اسـتان گلسـتان اجرا شـد و امسـال 
بـرای دومیـن بـار در کشـور در اسـتان سـمنان اجـرا می شـود.
مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان سـمنان با بیـان اینکه 
مجوز شـکار پرندگان خشـکی زی در اسـتان به شـرط شـرکت 
در یـک دوره آموزشـی صـادر می شـود، خاطرنشـان کـرد: ایـن 
کالس آموزشـی درپنـج شهرسـتان مانند سـمنان، مهدیشـهر، 
شـاهرود، دامغـان و گرمسـار بـرای متقاضیان برگزار می شـود.
مناطـق حفاظت شـده در اسـتان سـمنان 2.3 میلیـون هکتار 
اسـت و در مجمـوع بیـن ۱۵ تـا 20 هـزار هکتـار عرصـه هـای 
طبیعی تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیسـت استان 

اسـت کـه نیاز بـه حفاظـت دارد.

سـالمت  کمیسـیون  رئیـس 

شـورای شـهر تهـران با اشـاره به 

اسـتقرار ۱6 درصـد جمعیـت کل 

کشـور در اسـتان تهـران گفـت: 

مسـاحت اسـتان تهران تنها یک درصد از مسـاحت کل کشـور 

را در برمی گیرد.بـه گـزارش ایسـنا، زهـرا صدراعظـم نـوری در 

همایـش تخصصـی آب، فضـای سـبز و مدیریـت شـهری که 

امـروز در سـالن ایـران زمیـن شـورای شـهر تهـران برگزار شـد، 

گفت: در صورتی که روند کنونی اسـتفاده از آب در کشـور ادامه 

داشـته باشـد در سـال ۱400 بـا پیـش بینـی 90 میلیـون نفـر 

جمعیـت نیازمنـد ۱30 میلیارد متر مکعب آب هسـتیم که این 

موضـوع کشـور را بـا چالش هـای بسـیاری رو بـه ور می کنـد.

وی افـزود: در مـورد شـهر تهـران ما بـا تراکم جمعیتـی باالیی 

مواجـه هسـتیم. لـذا تهـران از حساسـیت  ویـژه ای برخـوردار 

اسـت. به طورقطـع، منابـع آبـی و بهره گیـری از آن هـا به صورت 

مسـتقیم و غیـر مسـتقیم در فعالیت های شـهری بـه ویژه در 

حـوزه فضای سـبز و تامیـن حداقل سـرانه ها تاثیرگذار اسـت.

ایـن عضـو شـورای شـهر تهـران در ادامـه گفت: در دهـه حاضر 

نبـود تعـادل در چرخه های آبی را شـاهدیم که بخش عمده  آن 

ناشـی از اقدامات انسانی و مدیریتی است. همین عدم تعادل 

باعـث تاثیـر بـر شـرایط آب و هوایـی شـده اسـت و تغییـرات 

اقلیمـی را بـه همـراه دارد.وی ادامه داد: تا سـال 2040 میالدی 

شـاهد نقطـه تالقی بین میـزان مصرف آب و مقـدار منابع آبی 

قابل دسـترس و همینطور تالقی دیگری در مقیاس منطقه ای 

خواهیم بود. میزان مصرف آب در سـطح بین المللی نشـان از 

وقـوع یـک بحـران در ایـن حـوزه را دارد و اگر رونـد مصرف آب 

بـه همیـن شـکل ادامه داشـته باشـد به طور قطـع چالش های 

بسـیاری پیشـرو خواهـد بود.صدراعظـم نـوری تاکیـد کـرد: 

اصـالح هدفمنـد رویکردهـا در نگهداشـت فضای سـبز یکی از 

راهکارهـای موجود اسـت کـه باید به آن ها توجه جدی داشـته 

باشـیم.رئیس کمیسیون سالمت شـورای شهر تهران در بخش 

دیگـری از صحبت هـای خـود بـا تاکیـد بـر ایـن کـه امـروز به 

دلیـل مشـکالت حـوزه آب تنش هـا در تامین منابـع آبی برای 

فضـای سـبز بیـش از پیش شـده اسـت،گفت: به طـور قطع با 

ایـن شـرایط مدیریت هر چه بهتر منابع آبی اولویت بیشـتری 

نسـبت به گذشـته پیـدا کرده اسـت. 

لزوم بهره گیری از روش های نوین در آبیاری فضای سبز شهر
رئیس شورای اسالمی شهر تهران بر لزوم بهره گیری از روش های نوین 
در آبیاری فضای سبز تهران تاکید کرد.

ان برج میاد ناپدید شد
بزی

ردیابی آبزیان به کمک لیزر فضاییآ
ــکاری  ــا هم ــا( ب ــکا )ناس ــی آمری ــازمان فضای س
ــه ای  ــان مطالع ــه در جری ــی فرانس ــس فضای آژان
موفــق شــده اند کــه بــا اســتفاده از لیزرهایــی 
مبتنــی بــر فضــا، یکــی از بزرگتریــن مهاجرت هــای 
دریایــی آبزیــان میکروســکوپی را دنبــال کنند.بــه 
گــزارش پایــگاه اینترنتــی نیواطلــس، ایــن مطالعــه 
بی ســابقه کــه ۱0 ســال بطــول انجامیــد می توانــد بینــش 
ــر روز  ــه دهد.ه ــن ارائ ــی زمی ــاع اقیلم ــورد اوض ــدی در م جدی
ــک  ــودات کوچ ــیاری از موج ــاب، بس ــروب آفت ــوع و غ ــا طل ب
ــه  ــدام ب ــام دارد، اق ــه DVM ن ــی ک ــی کوچ ــکوپی ط میکروس
مهاجــرت می کننــد. DVM بــه عنــوان بزرگتریــن مهاجــرت 
ــته های  ــوال دس ــود. معم ــناخته می ش ــان ش ــودات در جه موج
الروهــای  کوچــک،  هشــت پاهای  کریل هــا،  از  بزرگــی 
ــرکت  ــا ش ــن DVMه ــک در ای ــای کوچ ــا و ماهی ه خرچنگ ه
ــرا  ــت، زی ــختی اس ــیار س ــا کار بس ــدن آن ه ــا دی ــد. ام می کنن
ــه ســادگی  ــه ب ــد ک ــازه نمی ده ــا اج ــاد میکروســکوپی آن ه ابع
آن هــا را بررســی و مطالعــه کرد.بــه زبــان ســاده، ایــن موجــودات 
کوچــک میکروســکوپی کــه بــه آن هــا Zooplankton نیــز 

گفتــه می شــود، بــه ســطح آب آمــده و از گیاهــان کوچکــی کــه 
فیتوپالنکتــون نــام دارنــد تغذیــه می کننــد. در هنــگام بازگشــت، 
آن هــا بــه اعمــاق دریــا می رونــد تــا از گزنــد موجــودات 
ــک  ــا کم ــه ب ــن مطالع ــان در ای ــان بمانند.محقق ــر در ام بزرگ ت
 ،LIDAR ــزری ــواره کالیپســو )CALIPSO( و سیســتم لی ماه
تــا عمــق 20 متــری از ســطح آب نفــوذ کــرده و تحــرکات ایــن 
ــا 20۱7 بررســی کردند.آن هــا  ــز را از ســال 2008 ت موجــودات ری
خاطرنشــان کردنــد: سیســتم لیــدار بــه مــا اجــازه داد تــا نحــوه 
ــه مــدت ۱6  مهاجــرت ایــن موجــودات را در ســطح جهانــی و ب
ســاعت در هــر ده روز، نمونــه بــرداری کنیــم. مــا تاکنــون هیــچ 
ــع و تحــرک  ــار، توزی ــن ســطح، رفت ــم در ای گاه نتوانســته بودی
ایــن موجــودات را بررســی کنیم.دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه 
ــوردان  ــواره دریان ــا هم ــول دهه ه ــم. در ط ــی کنی DVM را بررس
ــد،  می خواســتند منشــاء و دلیــل ایــن تحــرکات را بررســی کنن
ــر و  ــا س ــود ت ــث می ش ــز، باع ــودات ری ــرت موج ــرا مهاج زی
ــل  ــونار مخت ــتم های س ــده و سیس ــد ش ــادی تولی ــدای زی ص
شــوند. در نتیجــه ایــن بخــش از دریــا بــه بهتریــن مــکان بــرای 

ــود. ــل می ش ــا تبدی ــر دریایی ه ــدن زی ــی ش مخف

ت
صنع

چهارمیـن کنفرانـس شـتابگرهای ذرات و کاربردهـای 
آن ۱3 و ۱4 آذرمـاه بـا محوریـت فیزیـک شـتابگرها، 
کاربـرد شـتابگرها در علـوم، صنعت و پزشـکی، طراحی 
و سـاخت انـواع شـتابگرها و تجهیـزات مرتبـط در دانشـکده فیزیـک 
برگـزار می شـود.به  دانشـگاه صنعتـی خواجـه نصیرالدیـن طوسـی 
گـزارش دبیرخانه چهارمیـن کنفرانس شـتابگرهای ذرات و کاربردهای 
آن، شـتابگرهای ذرات بـه عنوان یکی از پیشـرفته ترین دسـتاوردهای 
علمـی و فنـاوری برای کاربردهای مختلف سـاخته می شـوند. در میان 
کاربردهای مختلف شـتابگرها در شـاخه های مختلف علوم و فناوری، 
از جملـه مهمتریـن کاربـرد آنها می توان به اسـتفاده از آنها در پزشـکی 
و زیسـت فنـاوری نـام برد، با توجه به کاربردهای وسـیع شـتابگرهای 
ذرات، نیـاز بـه سـاخت و ارتقای فناوری شـتابگرها در ابعـاد و رده های 
مختلف انرژی و برای ذرات گوناگون رو به افزایش است.خوشـبختانه 
بیـش از یـک دهه اسـت کـه در ایران نیـز فعالیت های مناسـبی برای 
سـاخت و توسـعه شـتابگرهای ذرات آغاز شـده اسـت. مطالعات قابل 
توجهـی در زمینه هـای اصـول فیزیکـی و اسـاس کار انواع شـتابگرها، 
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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زیست

کشـور چنین تـوان اقتصادی نـدارد.

پای لنگ برخورد با کامیون های 
دودزا در روزهای آلوده 

چنـد روزی اسـت شـاخص آالیندگـی تهران هماننـد برخی 
کالنشـهرها به عدد ۱۵0 رسـیده و برای چندمیـن بار مدارس 
را بـه تعطیلـی کشـانده؛ امـا در میـان تصمیمـات مقطعـی 
مسـئوالن و مصوبـات دقیقـه نـودی کمیتـه اضطـرار و عدم 
نظـارت الزم بـر اجـرای آن نیـز خـود قابـل تأمـل اسـت کـه 
از مشـهودترین آنهـا تـردد کامیون ها و خودروهای سـنگین 

دودزا در سـطح شـهر علـی رغم ممنوعیت تـردد آنها تا اطالع 
ثانـوی اسـت ایـن مورد و بسـیاری مـوارد دیگر باعث شـده 
کـه تهـران روزهاسـت در محاصـره آلودگـی هـوا قـرار گرفته 
اسـت.یکی از مصوبات همیشـگی کمیته اضطرار آلودگی هوا 
در هنـگام تشـدید آالیندگـی هـوا ممنوعیـت تـردد کامیونها 
و خودروهـای سـنگین در درون شـهر تهـران اسـت؛ امـا اگر 
در همیـن روزهـا و شـب های آلـوده دوری در خیابانهـا بزنید 
مشـاهده خواهید کرد که تردد کامیونها در شـهر با شـب های 
عـادی هیـچ تفاوتی نـدارد و اعمال این مصوبـه گویی بنا به 

عـادت تکـرار می شـود تـا جایـی کـه علـی پیرحسـینلو 
مشـاور معـاون حمل و نقل شـهردار تهـران پیـش از این در 
گفتگـو بـا ایسـنا بـا طـرح پرسشـی مبنی بـر چرایـی تردد 
کامیون هـای دودزا در روزهـای آلوده تهران به رغم ممنوعیت، 
گفت: سالهاسـت که اسـتفاده از شـیوه های سـنتی کنترل 
خودروهـای متخلـف همچـون برقـراری ایسـت بازرسـی، 
کمیـن کـردن، کنترل دسـتی مـدارک و ... منسـوخ شـده و 
بـا توجـه بـه حجم خودروهـا و تاثیـری که آالیندگـی آنها بر 
سـالمتی شـهروندان دارد، ضـروری اسـت کـه از شـیوه های 

کنترلـی مکانیزه و زیرسـاختی به نفع سـالمتی مردم شـهر 
اسـتفاده شود.وی در حقیقت با انتقاد از آنچه عدم همکاری 
پلیـس راهـور برای کنتـرل و برخورد بـا کامیون هـای دودزا و 
آالینـده خوانـد، خواسـتار بهره گیری کامل از زیرسـاخت های 
مکانیـزه هوشـمند بـه نفـع سـالمتی مـردم شـهر شـد. بـر 
اسـاس مطالعـات انجام شـده، خودروهای دیزلی سـنگین 
و نیمه سـنگین در شـهر تهـران مسـبب تولیـد آالینده هـای 
آن  مهم تریـن  و  ازت  اکسـیدهای  و  اکسـیدهای گوگـرد 
ذرات معلـق هسـتند و هنگامـی  کـه بـر اسـاس پیش بینی 
هواشناسـی وضعیـت هوا سـاکن می شـود، کمیتـه اضطرار 
آلودگـی هوا تشـکیل و ممنوعیت تردد خودروهای سـنگین 
دیزلـی مصـوب و اجرایی می شـود که روز ۱9 آبان مقرر شـد 
از دوشـنبه  شـب تـا پایـان هفتـه تـردد کامیون هـا در تهران 
ممنوع شود.پیرحسـینلو پیشـتر در ۱9 آبان ماه سـال جاری 
نیـز در پیامی توییتری نوشـته بـود: "با آنکـه دولت تصمیم 
گرفتـه بود از دیشـب تا آخـر هفته ورود کامیون هـا به تهران 
مطلقـا ممنوع باشـد، عمال پلیس این تصمیـم را اجرا نکرده 
اسـت. واقعیـت تلـخ اینکـه از سـاعت ۱0 دوشـنبه  شـب تـا 
6 صبـح روز بعـد، 3838 تـردد کامیـون عمدتـا دودزا در 
دوربین هـای ورودی- خروجـی شـهر ثبت شـده اسـت."به 
گـزارش ایسـنا، دربـاره سـهم آالیندگی خودروهای سـنگین 
در آلودگـی هـوای تهـران رقـم هـای بسـیاری از 30 درصد تا 
70 درصـد عنـوان شـده اسـت و بسـیاری از جملـه محمـد 
حسـن کلهـری، معـاون حمل و نقـل راهداری اسـتان تهران 
از مـردودی 20 درصـد خودروهـای سـنگین در آزمـون هـای 
معاینـه فنـی خبـر داده اسـت دو عاملـی که می توانـد لزوم 
برخـورد قاطـع بـا دودزاهای سـنگین در ترددهای شـبانه به 
ویـژه در ایـن روزهـای آلـوده کـه مـدارس و دانشـگاه هـا را 
بـه تعطیلـی رسـانده، دو چنـدان کنـد. بـی تردیـد اعمـال 
محدودیـت های ترافیکـی همچون اجرای طـرح زوج و فرد 
از درب منـازل برای شـهروندان و سـایر محدودیـت ها برای 
خودروهـای سـبک باید همزمـان برای خودروهای سـنگین 
نیز اعمال شـود.طی سـال های اخیر، آالینده اصلی تهران که 
موجـب قرارگیـری هوای این شـهر در وضعیت ناسـالم می 
شـود ذرات معلق با قطر کمتر از 2.۵ میکرون اسـت. ذراتی 
کـه اثـرات سـوء قابـل توجهی بـر سـالمت شـهروندان می 
گذارنـد. ذرات گـرد و غبـار، سـولفات و وسـایل نقلیه بنزینی 
بیشـترین سـهم را در انتشـار ذرات معلـق در هـوای تهـران 
دارنـد. پـس از آن هـا وسـایل نقلیه دیزلـی، آمونیـوم، ذرات 
ناشـی از تجزیـه گیاهان، نیترات و احتـراق بیومس رده های 
بعـدی انتشـار ذرات معلـق ریز را به خود اختصـاص داده اند. 
احتـراق گاز طبیعـی نیـز با درصد انتشـار کمتر از یک، سـهم 

قابـل اغماضـی در انتشـار ایـن ذرات به اتمسـفر دارد.

ذرات گرد و غبار، 
سولفات و وسایل نقلیه 

بنزینی بیشترین سهم را 
در انتشار ذرات معلق در 
هوای تهران دارند. پس 

از آن ها وسایل نقلیه 
دیزلی، آمونیوم، ذرات 

ناشی از تجزیه گیاهان، 
نیترات و احتراق بیومس 

رده های بعدی انتشار 
ذرات معلق ریز را به 

خود اختصاص داده اند. 
احتراق گاز طبیعی نیز 

با درصد انتشار کمتر از 
یک، سهم قابل اغماضی 

در انتشار این ذرات به 
اتمسفر دارد.

خودروهایی که جان  هوا را می گیرند 
رییس سازمان محیط زیست: زورمان به خودروسازان نمی رسد اگر قرار  بر تولید استاندارد 

موتورسیکلت و خودروها باشد باید کارخانه ها را تعطیل کنیم 

ــی 98-99  ــال زراع ــدران در س ــاران در مازن ــارش ب ــد ب ــداوم رش ت
کــه در دومیــن مــاه از ســال زراعــی جــاری اکثــر نقــاط ایــن خطــه 
شــمال کشــور را در ترســالی قــرار داده، تــاالب بین المللــی میانکالــه 
بــه عنــوان یکــی از ذخیرگاههــای مهــم زیســت کــره جهــان در ایران 
را بــه طــور طبیعــی بــه زندگــی عــادی برگرداند.بــه گــزارش خبرنگار 
ــش از 90  ــدران بی ــط زیســت مازن ــزارش محی ــا، براســاس گ ایرن
ــاالب  ــار مســاحت خشــک ت ــا ۱2 هــزار هکت درصــد از حــدود ۱0 ت
بیــن المللــی میانکالــه کــه روزگاری نــه چنــدان دور ) 96-9۵( بــه 
دلیــل خشکســالی متوالــی بــه شــوره زار مبــدل  و احتمــال شــیوع 

ــه خصــوص شــرق  ــه ســطح اســتان ب ــن مناطــق ب ــرد از ای ریزگ
ایــن خطــه شــمال کشــور وجــود داشــت، ایــن روزهــا  حــدود 2۵ 
ــه  ــا ب ــا 30 ســانتی متــر زیــر آب رفت.براســاس ایــن گــزارش ب ت
زیــرآب رفتــن بخــش زیــادی از ایــن اراضــی خشــک تــاالب بیــن 
المللــی میانکالــه در اســتان مازنــدران، دســت تــاالب خــواران نیــز 
از تصاحــب ایــن اراضــی نســبت بــه گذشــته کوتــاه شد.براســاس 
گــزارش محیــط زیســت مازندران حــدود 2 تا 2 هــزارو ۵00 هکتار از 
اراضــی تــاالب میانکالــه کــه براثــر خشکســالی ، خشــک شــده بــود 
از ســوی تــاالب خــواران در اختیــار گرفتــه شــد کــه پیــش بینــی 

مــی شــود بــا افزایــش میــزان بــارش هــا حــدود 90 درصــد از ایــن 
اراضــی بــه خصــوص در ضلــع غربــی زیــر آب رود.مدیــرکل محیــط 
زیســت مازنــدران مــی گویــد : تــاالب بیــن المللــی میانکالــه کــه 
در دو تــا ســه ســال گذشــته حــدود ۱۵ تــا 20 درصــد از مســاحت  
ان بــر اثــر خشکســالی تقریبــا بــه بیابــان مبــدل شــده بــود ، بــا 
افزایــش میــزان بــارش بــاران در ســال زراعــی گذشــته و تــداوم آن 
ــه طــور طبیعــی احیــاء شد.حســینعلی  در ســال زراعــی جــاری ب
ابراهیمــی کارنامــی روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
گفــت : در حــال حاضــر بــرآورد مــا نشــان مــی هــد کــه بیــش از 
7 هــزار هکتــار از حــدود ۱0 هــزار هکتــار مســاحت خشــک شــده 
ــده  ــاء ش ــی احی ــور طبیع ــه ط ــه ب ــی میانکال ــن الملل ــاالب بی ت
ــر  ــه بیــش از 30 ســانتی مت ــن مســاحت ب ــن آب در ای و میانگی
رســیده اســت.وی اضافــه کــرد: پــرآب شــدن تــاالب بیــن المللــی 
میانکالــه بــه خصــوص اراضــی کــه حداقــل حــدود یــک دهــه قبــل 
بــه دلیــل خشکســالی مــداوم خشــک شــده بــود، عــالوه بــر ایــن 
کــه بــا کــوچ پرنــدگان بــار دیگــر زندگــی را بــه ایــن منطقــه برگرداند 
و دســت تــاالب خــواران را نیــز از تملــک غیــر قانونــی ایــن اراضــی 
کوتــاه کرد.مدیــرکل محیــط زیســت مازنــدران مــی گویــد : کاهــش 
اثــرات خشکســالی در تــاالب میانکالــه نبایــد مــا را از اجــرای طــرح 
هــای احیــاء کــه شــامل الیروبــی انهــار، رودخانــه هــا و کانــال های 
آبرســان بــه ایــن تــاالب بــوده غافــل کنــد و ایــن طــرح هــا بایــد 
ــا همــکاری تشــکل هــای  ــد گذشــته پیگیــری شــود کــه ب همانن
زیســت محیطــی اســتان برنامــه هــای احیــاء پیگیــری می شــود.

ابراهیمــی خاطرنشــان کــرد: عــالوه بــر آن بایــد ســهم آب تــاالب 

میانکالــه از منابــع آبــی باالدســت چــون آببنــدان ، ســد و رودخانــه 
ــوی  ــاء از س ــروه احی ــه کارگ ــق مصوب ــته و طب ــد گذش ــا همانن ه
ــاالب  ــه ت ــی ب ــا ورود ایــن ســهم آب وزارت نیــرو رعایــت شــود و ب
مــی توانــد امیــدوار بــود کــه در صــورت حتــی کاهــش بــارش هــا 
نیــز رونــد احیــاء ادامــه یابــد.وی افــزود : محیــط زیســت اســتان 
بــا تمــام تــوان بــه دنبــال از بیــن بــردن رد خشکســالی در تمــام 
مناطــق خشــک ایــن تــاالب بــه خصــوص مســاحت باقــی مانــده 
اســت و بــرای ایــن برنامــه نیــز نیازمنــد همــکاری مــردم منطقــه، 
تشــکل هــای زیســت محیطــی بــه خصــوص دســتگاههای مرتبــط 
ــاران در  ــارش ب ــزان ب ــاالب دارد.می ــن ت ــی ای ــهم آب ــن س در تامی
مازنــدران در ســال آبــی 98-97 بــر اســاس گــزارش مرکــز ملــی 
پایــش خشکســالی ســازمان هواشناســی کشــور، از لحــاظ بررســی 
پهنه بنــدی حــدود  6۵ درصــدی را نســبت بــه ســال آبــی گذشــته 
)97-96( و 3۱ درصــدی را نســبت بــه دوره آمــاری افزایــش 
ــدران در  ــاران مازن ــارش ب ــزان ب ــن گــزارش می داشت.براســاس ای
ســال زراعــی 98-97 حــدود 8۵4 میلــی متــر و 337 میلــی متــر 
ــی  ــز مل ــی 96-97 بود.براســاس بررســی مرک بیشــتر از ســال آب
پایــش خشکســالی میــزان بــارش بــاران در دو ماهــه ســال زراعــی 
ــش  ــا افزای ــه ب ــوری ک ــه ط ــوده ب ــا رشــد مواجــه ب ــز ب جــاری نی
میــزان بــارش هــا اکثــر نقــاط ایــن خطــه شــمال کشــور در آبــان 
مــاه از لحــاظ خشکســالی بــه ترســالی خفیــف تــا نرمــال رســیدند 
ــه  ــاران در نیم ــارش ب ــزان ب ــه می ــود ک ــی ش ــی م ــش بین و پی
نخســت ســال زراعــی جــاری در مازنــدران بیــش از ســال گذشــته 

و یــا حداقــل بــه میــزان ســال قبــل برســد.

بازگشت زندگی به بخش خشکیده
تاالب میانکاله

سرپرسـت سـازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشـور گفت: زراعت چوب 

می توانـد بـه عنـوان یک گزینه موثر در کاهش اثـرات طرح تنفس جنگل در 

مقولـه  تامین نیاز سـلولزی کشـور عمل کند و موسسـه تحقیقـات جنگل ها 

بـا حمایت هـای تعلیمـی و ترویجی بسـتر مناسـبی برای توسـعه اسـت.به 

گزارش مرکز اطالع رسـانی سـازمان جنگل ها، خسـرو شـهبازی در نشسـت 

تخصصـی زراعـت چـوب در موسسـه تحقیقـات جنگل هـا و مراتـع، افـزود: 

توسـعه زراعـت چـوب یکـی از اقدامات مهـم در زمینه حفاظـت از جنگل ها 

اسـت.وی اظهـار داشـت: با معرفی کلون هـای پرمحصـول در زراعت چوب و 

ارائـه نهـال و قلمه رایگان به دنبال توسـعه این بخش هسـتیم و امید داریم 

امسـال بـا آغاز کاشـت نهـال از آذرمـاه بتوانیم به عدد قابـل توجهی در زمینه 

توسـعه زراعت چوب برسـیم.  شـهبازی در ادامه از پیگیری تامین تسهیالت 

ارزان قیمـت از محـل بنـد الـف تبصـره ۱8 خبـر داد و افزود: در حـال رایزنی 

بـرای در نظـر گرفتـن این رسـته فعالیت به عنـوان یک کسـب و کار مهم در 

بهره مندی از اعتبارات اشـتغال روسـتایی و عشـایری هسـتیم.وی گفت: به 

دولت پیشـنهاد داده ایم که ۱۵ هزار هکتار توسـعه زراعت چوب را با اسـتفاده 

از آب هـای غیـر متعارف به انجام برسـانیم و وزارت نیرو نیز مکلف به تامین 

آب باشـد.  مسـئول اول منابع طبیعی کشـور با بیان اینکه در بخش جنگل 

نیازمنـد نگاه تحولی هسـتیم، افـزود: در طرح جایگزین جنگل های شـمال 

)طرح تنفس( همکاری و مسـاعدت موسسـه تحقیقات جنگل ها و مراتع 

مـی تواند به پیشـبرد این طرح بسـیار کمـک کند.در ادامه رییس موسسـه 

تحقیقـات جنـگل هـا و مراتع به چگونگی انجام طرح ها و زحمات یکسـاله 

تیمـی متشـکل از 60 محقـق در بخش هـای مختلـف طـرح زراعـت چـوب 

اشـاره داشـت و گفت: طرح پتانسـیل یابی مناطق مسـتعد زراعت چوب نیز 

در حـال انجـام اسـت که تا پایـان آذرماه امسـال نهایی و در اختیار سـازمان 

جنـگل هـا قـرار خواهـد گرفت.عـادل جلیلی افـزود: بـا اجرای طـرح زراعت 

چـوب می تـوان برنامـه جامـع مبتنی بـر اطالعات دقیـق بـرای زراعت چوب 

کشـور تهیه کرد که قابلیت اجرایی تدقیق شـده ای داشـته باشـد که الزمه آن 

برنامه ریزی صحیح و مشـخص و حمایت های تسـهیالتی مناسـب توسـعه 

این بخش اسـت.

سرپرست سازمان جنگل ها:
طرح زراعت چوب نیاز سلولزی 

کشور  را تامین می کند

خبر
راه اندازی اولین سامانه قطع 
جریان گاز هنگام وقوع زلزله

اولیـن سـامانه قطـع جریـان گاز هنـگام وقـوع زلزلـه بـا 
موفقیـت در ایسـتگاه فجر شـرکت گاز اسـتان تهـران مورد 
آزمایـش قـرار گرفت.بـه گـزارش پژوهشـگاه بیـن المللـی 
زلزلـه شناسـی و مهندسـی زلزلـه، ایـن سـامانه توسـط 
ایـن پژوهشـگاه و بـا همفکری کارشناسـان مقاوم سـازی و پژوهش گاز اسـتان تهـران در 
قالـب یـک قـرارداد پژوهشـی بیـن پژوهشـگاه زلزله و شـرکت گاز اسـتان تهـران طراحی 
و اجرا شـد.همچنین این سـامانه متشـکل از سـه سنسـور شـتابنگاری، سـامانه پردازش 
مرکزی و تصمیم گیری )3CS(، سـامانه RTU و شـیر الکتریکی قطع جریان گاز اسـت.

سنسـورهای شـتابنگاری این سـامانه برای اولین بار در کشور توسط پژوهشگاه بین المللی 
زلزله شناسـی و مهندسـی زلزلـه و بـا همـکاری بخش خصوصی تولیـد و مـورد آزمون های 

گسـترده اعتبارسـنجی قـرار گرفته اسـت.

تولید سیبی که تا یک سال تازه می ماند
محققــان دانشــگاه ایالتــی واشــنگتن نــوع جدیدی از 
ســیب را تولیــد کردنــد کــه می تــوان تــا یــک ســال 
آن را در یخچــال نگهــداری کــرد بــدون ایــن کــه طعــم 
و خاصیــت خــود را از دســت بدهد.بــه گــزارش تارنمــای شــبکه خبــری »فاکــس 
ــع  ــی متقاط ــم آمیختگ ــده در ه ــا ای ــه ب ــه دو ده ــک ب ــان نزدی ــوز«، محقق نی
)cross-hybridization( دو نــوع ســیب کــه هرکــدام ویژگی هــای منحصربفــرد 
خــود را داشــتند و تخمیــن زده می شــد کــه ترکیبشــان چیــز خوبــی از آب در آیــد، 
بــر روی ســاخت ایــن نــوع جدیــد از ســیب کار کردنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
تکنیــک در هــم آمیختگــی متقاطــع بــا روش اصــالح ژنتیکــی تفــاوت دارد.ایــن 
 )Enterprise( نــوع جدیــد از ســیب از آمیختگی متقاطــع ســیب های اینترپرایــز

کــه از مقاومتــی ذاتــی در برابــر ســیاه شــدن و آفــت برخوردارنــد.

گردشگری دریایی در گلستان 
آسان تر می شود

بـا نصـب و  بنـادر و دریانـوردی گلسـتان گفـت:  مدیـرکل 
بهره برداری از اسـکله شـناور )پانتونی( در سـواحل شهرستان 
بندرترکمـن، گردشـگری دریایـی در ایـن اسـتان مخصوصـا 
تردد به جزیره آشـوراده آسـان تر می شـود.الهیار اسـعدی روز 
دوشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنا اظهار داشـت: این اسـکله شـناور به طـول ۵۵ متر و 
عرض 2 متر با اعتبار ۱3 میلیارد ریال خریداری و با رعایت نکات زیسـت محیطی در اسـکله 
قایقرانـی بندرترکمـن نصـب شـد.در بنـادری که جزر و مـد زیاد اسـت و همچنین مناطقی که 
از سـاحل فاصله دارند از اسـکله شـناور اسـتفاده می شـود.مدیرکل بنادر و دریانوردی گلستان 
افـزود: بـا توجـه بـه حجم بـاالی تـردد بیـن جزیـره َآشـوراده و بندرترکمن و افزایش گشـت 
تفریحـی و پرنـده نگـری در خلیـج گـرگان همزمـان بـا حضـور پرنـدگان مهاجر، این اسـکله 

نقـش موثری بـرای سـهولت جابجایی مسـافران خواهد داشـت. 

زلزله

محیط 
زیست

گلستان

نشست آب وهوایی مادرید و باتکلیفی وعده ها
بیست و پنجمین نشست تغییرات آب وهوایی سازمان ملل در سایه هشدارها درباره افزایش دمای زمین و تردیدها 
درخصوص امکان تحقق وعده کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای باهدف جلوگیری از بدترین پیامدهای 

زیست محیطی، با بحث هایی درباره آینده زمین برگزار می شود. 

»جـان کـری« وزیـر خارجه دولت »بـاراک اوباما« ائتالفی بـا عنوان »جنگ 

جهانـی صفـر« بـرای مقابلـه با تغییـرات اقلیمـی با حمایت 60 شـخصیت 

سیاسـی و هنرمنـد جهانـی راه انـدازی کـرده اسـت.به گـزارش خبرگـزاری 

فرانسـه، ایـن دیپلمـات پیشـین آمریکایی )یکشـنبه( به طور رسـمی این 

ائتـالف را بـا حمایت چهره های سـینمایی همچـون »لئونـاردو دی کاپریو«، 

»اِمـا واتسـون« و »آرنولـد شـوارترزنگر« آغـاز کـرده اسـت.این ابتـکار در 

آسـتانه گشـایش بیسـت و پنجمیـن کنفرانس تغییـرات اقلیمی سـازمان 

ملـل)COP 2۵( در مادریـد در حالـی انجـام می شـود کـه آمریـکا خـروج 

از توافـق پاریـس را کلیـد زده اسـت.ابتکار کـری، چهره هـای سیاسـی را بـا 

پیشـینه های مختلـف، سـتارگان سـینما و موسـیقی جهـان در برمی گیرد.

در تارنمـای ایـن ائتـالف آمـده اسـت: »مـا متحـدان دور از ذهـن را بـا یک 

ماموریـت مشـترک برای فشـار آوردن بـه جهان برای پاسـخ دادن به بحران 

آب وهـوا گردهـم می آوریـم، بـه همان شـیوه ای که بـرای پیـروزی در جنگ 

جهانـی دوم بسـیج شـدیم.«در بیـن ایـن چهره هـای سیاسـی، »آرنولـد 

شـوارتزنگر« بازیگـر و فرمانـدار پیشـین جمهوریخـواه کالیفرنیـا، »جـان 

کاسـیچ« فرمانـدار پیشـین جمهوریخـواه در ایالت »اوهایـو« و حتی »بیل 

کلینتـون« و »مادلیـن آلبرایـت« رئیـس جمهـوری و وزیر خارجه پیشـین 

آمریـکا نیـز حضـور دارند.جـان کری دیـروز در گفت وگو با شـبکه تلویزیونی 

»ان.بی.سـی« بـا دفـاع از ایـن ابتـکار عملـش گفـت، این شـخصیت ها با 

دیدگاه هـای سیاسـی مختلـف، یـک گرایـش مشـترک دارنـد کـه همانـا 

اطمینان یابـی از آن اسـت کـه در آمریـکا و سراسـر جهـان، مـردم ایـن 

مسـاله)تغییرات آب و هوایـی( را در صـدر اولویت هـای خـود قـرار دهنـد.از 

نـگاه او، »هیـچ کشـوری برای تغییـرات اقلیمـی کاری نمی کند. مـا باید با 

این مسـاله مانند جنگ رفتار کنیم.«خبرگزاری فرانسـه همچنین به نقل از 

کـری نوشـت: در چنـد مـاه آینده به معنـای واقعی کلمه )در ایـن ارتباط( با 

میلیون هـا آمریکایـی صحبـت می کنیم و ایـن به یک موضـوع مهم تبدیل 

خواهـد شـد.به نوشـته روزنامـه »نیویـورک تایمـز«، تاکنـون نزدیـک به 60 

شـخصیت از ایـن ائتـالف که بودجه آن در زمـان حاضر ۵00 هـزار دالر برآورد 

شـده، حمایـت کرده انـد. قرار اسـت جان کـری و دیگر اعضای ایـن ائتالف، 

نشسـت هایی را از ماه ژانویه 2020/ دی 98 در سراسـر آمریکا برگزار و درباره 

ایـن موضـوع با مـردم گفت وگـو کنند.

جنگ جهانی صفر 
علیه تغییرات اقلیمی

ت
استفاده از شتابگرهای ذرات در حوزه پزشکی و صنع

صنعت بررسی می شود
چهارمیـن کنفرانـس شـتابگرهای ذرات و کاربردهـای 
آن ۱3 و ۱4 آذرمـاه بـا محوریـت فیزیـک شـتابگرها، 
کاربـرد شـتابگرها در علـوم، صنعت و پزشـکی، طراحی 
و سـاخت انـواع شـتابگرها و تجهیـزات مرتبـط در دانشـکده فیزیـک 
برگـزار می شـود.به  دانشـگاه صنعتـی خواجـه نصیرالدیـن طوسـی 
گـزارش دبیرخانه چهارمیـن کنفرانس شـتابگرهای ذرات و کاربردهای 
آن، شـتابگرهای ذرات بـه عنوان یکی از پیشـرفته ترین دسـتاوردهای 
علمـی و فنـاوری برای کاربردهای مختلف سـاخته می شـوند. در میان 
کاربردهای مختلف شـتابگرها در شـاخه های مختلف علوم و فناوری، 
از جملـه مهمتریـن کاربـرد آنها می توان به اسـتفاده از آنها در پزشـکی 
و زیسـت فنـاوری نـام برد، با توجه به کاربردهای وسـیع شـتابگرهای 
ذرات، نیـاز بـه سـاخت و ارتقای فناوری شـتابگرها در ابعـاد و رده های 
مختلف انرژی و برای ذرات گوناگون رو به افزایش است.خوشـبختانه 
بیـش از یـک دهه اسـت کـه در ایران نیـز فعالیت های مناسـبی برای 
سـاخت و توسـعه شـتابگرهای ذرات آغاز شـده اسـت. مطالعات قابل 
توجهـی در زمینه هـای اصـول فیزیکـی و اسـاس کار انواع شـتابگرها، 

روش محاسـبات و اسـتفاده از نرم افزارهـای ویـژه طراحـی وسـایل و 
قطعات شـتابگرها و بررسـی دینامیک باریکه ذرات در کنار گسـترش 
فناوری ها و سـاخت دسـتگاه های مرتبط توسـط گروه های پژوهشـی 
در مراکـز تحقیقاتی مختلف و دانشـگاه ها انجـام می گیرد.ویژگی بین 
رشـته ای این دانش، گسـترش فعالیت هـای پژوهشـی در زمینه های 
نظـری، محاسـباتی، سـاخت و کاربردهـای شـتابگرها از یـک طرف و 
نیاز کشـور به شـتابگرها در زمینه های مختلف از طـرف دیگر، برگزاری 
یـک کنفرانـس تخصصـی در ایـن زمینـه را ضـروری کـرده اسـت. 
کنفرانـس ملـی  شـتابگرهای ذرات و کاربردهـای آن، یـک کنفرانـس 
دوسـاالنه اسـت.هدف از برگزاری این کنفرانس گردآوری پژوهشـگران 
و متخصصـان ایـن حـوزه بـه منظور بـه اشـتراک گذاشـتن یافته های 
علمـی و تجربیـات خـود در زمینـه شـتابگرها، ایجـاد فرصـت بـرای 
همکاری بین گروه های تحقیقاتی، آشـنایی هرچه بیشـتر دانشجویان 
بـا پژوهش هـا و پژوهشـگران در ایـن زمینـه تحقیقاتـی و کمـک بـه 
گسـترش و پیشـرفت شـتابگرها در محورهـای مـد نظـر کنفرانس در 

کشـور است.

س
انو

1900 هکتار از جنگل های جزایر اقیانوس آرام اقی
طعمه حریق شد

ــای  ــر »کالدونی ــای جزای ــوزی در جنگل ه آتش س
ــوس آرام  ــک فرانســه در اقیان ــد« تحــت تمل جدی
باعــث نابــودی یکهــزار و 900 هکتــار از اراضــی جنگلــی 

پوشــش گیاهــی ایــن منطقــه شــد.به گــزارش روز دوشــنبه و 
پایــگاه اینترنتــی »ب.اف.ام« فرانســه، عامــل بــروز ایــن آتــش 
ــردن  ــن ک ــی در روش ــی احتیاط ــانی و ب ــل انس ــوزی، عوام س
آتــش در جنــگل بــوده اســت. مســائل فــراوان زیســت محیطــی 
و اقلیمــی در جهــان کــه بخــش عمــده ای از آن بدســت عوامــل 
انســانی ایجــاد شــده اســت، از مهــم تریــن چالــش هــای پیش 
ــگل  ــوزی جن ــش س ــه آت ــت.همزمان ب ــروز اس ــان ام روی جه
هــای جزایــر کالدونیــای جدیــد، ســران و مقامــات بســیاری از 
کشــورهای جهــان بــرای یافتــن راهــی بــرای مهــار چالــش هــای 
ناشــی از تغییــرات اقلیمــی و چالــش هــای زیســت محیطــی، 
در نشســتی در مادریــد گــرد هــم آمــده اند.گــروه هــای آتــش 
نشــانی و امــداد ســعی دارنــد بــا مهــار آتــش، مانــع از رســیدن 
شــعله هــا بــه مناطــق مســکونی شــوند.از اواســط مــاه ســپتامبر 

گذشــته تاکنــون 30هــزار هکتــار از پــوش گیاهــی ایــن جزایــر 
ــه روز  ــه ک ــی اولی ــق شــده اســت.بر اســاس ارزیاب طعمــه حری
دوشــنبه از ســوی اداره امنیــت داخلــی منتشــر شــده، تعــدادی 
از واحدهــای مســکونی در منطقــه در معــرض حریــق قــرار 
گرفته اند.نیروهــای آتــش نشــانی و امــداد بــا امکانــات هوایــی 
و زمینــی بــرای اطفــای حریــق بســیج شــده اند.بــه دلیل شــدت 
ــاد، آتــش ســوزی کل پوشــش گیاهــی ایــن منطقــه غنــی از  ب
ــد  ــرد را تهدی ــه ف ــوری منحصــر ب ــوع زیســتی گیاهــی و جان تن
ــراز  ــا اب ــد« ب ــای جدی ــت »کادونی ــط زیس ــر محی ــی کند.ناظ م
ــرد: ســال 20۱9،  ــالم ک ــه ای اع ــه در بیانی ــن حادث تاســف از ای
مخــرب تریــن ســال از ســال 200۱ تاکنــون بــرای ایــن منطقــه 
اســت.آتش ســوزی جنــگل هــا و پوشــش گیاهــی در فرانســه و 
ســرزمین هــای تحــت تملــک ایــن کشــور در  حــوزه اقیانــوس 
ــا آتــش ســوزی هــای گســترده ای  آرام در چنــد ســال اخیــر ب
ــژه دســت کاری بشــر مواجــه  ــی و بوی ناشــی از حــوادث طبیع

ــد. شــده ان
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روســتایی  تعــاون  اداره  رئیــس 

ــن  ســقز، گفــت: امســال ۱3 هــزار ُت

ــارد  ــه ارزش 62  میلی ــد ب ــدر قن چغن

ایــن  اراضــی کشــاورزی  از  ریــال 

بــه  و  برداشــت  شهرســتان 

اطــراف  شــهرهای  کارخانه هــای 

ســقز تحویل داده شد.

جمــع  در  بهــزادی  صــادق 

ــت  ــرد: برداش ــار ک ــگاران، اظه خبرن

در  آبــان  اوایــل  از  قنــد  چغنــدر 

و  شــد  آغــاز  ســقز  روســتاهای 

تعاونــی  شــرکت های  توســط 

 ۱3 صاحــب  و  ترجــان  روســتایی 

بــه  محصــول  ایــن  از  ُتــن  هــزار 

ارزش 62 میلیــارد ریــال خریــداری 

ــدوآب،  ــد میان ــای قن ــه کارخانه ه و ب

ــال  ــان ارس ــه و اصفه ــوی، ارومی خ

شد.

ــوز برداشــت  ــان اینکــه هن ــا بی وی ب

چغنــدر قنــد ادامــه دارد و پیــش 

ُتــن  هــزار  یــک  می شــود  بینــی 

ــزود: ۵۵  ــود، اف ــت ش ــر برداش دیگ

میلیــارد ریــال معــادل 69 درصــد از 

حســاب  بــه  چغنــدرکاران  پــول 

آن هــا واریــز شــده و مابقــی هــم در 

چنــد روز آینــده واریــز خواهــد شــد 

بنابراین کشــاورزان نگران نباشــند.

روســتایی  تعــاون  اداره  رییــس 

دغدغــه  اینکــه  بیــان  بــا  ســقز، 

از  بعــد  چغنــدرکاران  اصلــی 

موقــع  بــه  تحویــل  برداشــت، 

کــرد:  تصریــح  اســت،  محصــول 

زمین هــای  از  هکتــار   4۱0 امســال 

قــرارداد  طــرف  کشــاورزان 

روســتایی  تعاونــی  شــرکت های 

کشــت  زیــر  صاحــب  و  ترجــان 

چغنــدر قند رفته بود.

بهــزادی از کاهــش برداشــت چغنــدر 

قنــد نســبت بــه ســال گذشــته خبــر 

ایــن  در   97 ســال  گفــت:  و  داد 

ُتــن چغنــدر  ۱7 هــزار  شهرســتان 

قنــد از اراضــی زیــر کشــت برداشــت 

دلیــل  بــه  امســال  ولــی  شــد 

آفــات  هوایــی،  و  آب  شــرایط 

بــه  رغبــت کشــاورزان  و  مختلــف 

شــاهد  جایگزیــن  کشــت های 

ایــن محصــول  کاهــش برداشــت 

بودیم.

برداشت 13 هزار تن چغندر قند در سقز

سودوکو شماره 1607

پاسخ سودوکو شماره 1606

افقی
  ۱ - باز خواست - از بازیكنان اسبق تیم 

ملی فوتبال ایران

 2 - برآمدگی ته كفش، دندانه سوهان - 

کاشف دمای صفر مطلق - گله گوسفند

3 - دانه سحرامیز - مغازه - خوراک قناری

4 - سرگرمی - شیمی كربن، رشته ای در 

شیمی - خاطر - نشانه مفعولی، عالمت 

مفعول بی واسطه

 ۵ - خشت پخته - عدد منفی، جواب 

سر باال - داخل شدن، متضاد خروج 

6 - شالوده و بنیاد، پایه و مبنا، سنگ 

آسیاب،حرف هیتلری، حرف نازی ها - 

اسالم آوردن - زن مسلمان

 7 - هاله ماه - دریغا، دور دست - امید 

8 - اشخاص - چادر، خیمه، لقب عارف 

قزوینی - پیت نفت، مقیاس سنجش 

مایعات 

9 - پول خارجی - در قسمتهای درونی قشر 

زمین - مولد الکتریسیته

 ۱0 - پر شدن، پری - انكار - نت آخر، عدد 

ماه، عدد کارمندی، تایید ایتالیایی 

۱۱ - سست تر، نرم تر، ارزانتر - رشته 

باریك، دنباله رو سوزن، واحد سیگار - خاتم

 ۱2 - ذم وارونه - حشره جهنده، حشره 

آفتی - دندان آسیا - شهر سیستان، شهری 

در سیستان و بلوچستان، شهر رستم

 ۱3 - شهری در جنوب اسپانیا - وجه رایج 

اروپا - تركیب چند عنصر 

۱4 - گل كرشمه، مال یاران كشیدنی است 

- تنقالت کودکان - مكان، مرغ می رود، 

رختخواب

 ۱۵ - اثری از عبدالحسین زرینكوب - از 

آثار اوهنری

عمودی 
 ۱ - خالق آیوانهو - دندانساز 

2 - میان تهی، پوك - قلم نی - جمع ذوق

 3 - عمارت، سازنده ساختمان - سوق - 

شهر بادگیرها، استان کویری 

4 - پایتخت زالندنو - نوعی پارچه 

۵ - عقاید انتخاباتی، چند رأی، اندیشه 

ها،محتوای صندوق انتخابات - مروارید - 

بهم چسبیده - خود رأی، فردای تازی

 6 - ضربه سر -  لقب اشرافی  - از آحاد 

زمان - سنگ آتش زنه 

7 - صمیمی، متفق، متحدالقول - پاییز - 

بانگ و خروش و غوغا 

8 - نمد گوسفندی - اسب چاپار، سدی در 

استان خراسان - سبز 

9 - ام البشر - آدم بسیاراگاه ومطلع - 

اثری از آلفرد دوموسه

 ۱0 - ظرفی برای پذیرایی - قسمتی از پا - 

خسیس - شمای بیگانه، ضمیر انگلیسی 

۱۱ - تکرار حرف - رودی در رومانی  - 

ظروف آشپزخانه - بجز، مگر، حرف استثناء 

NBA ۱2 - نمدزین - شهرت تیم ونکوور در

 ۱3 - پیروزی یافتن - ترسو - لوله 

تنفسی، از اجزای دستگاه تنفسی،حلقوم و 

گلو، زندان مسعود سعد سلمان 

۱4 - فیلمی از داریوش فرهنگ - نشستن 

- گیشه بلیط فروشی، جایگاه مخصوص 

فروش بلیت

 ۱۵ - حنا - نام این چهره هنری

جدول شماره 1607

 پیام
استان ها

نیروی انسانی ذوب آهن اصفهان ثروت بزرگ ایران
رییس خانه معدن ایران تصریح کرد : نیروی انسانی ارزشمند ذوب آهن اصفهان ثروت بسیار بزرگی برای کشور به شمار 
می رود که در ساخت صنایع فوالدی مختلف نقش بسزایی داشتند.  محمدرضا بهرامن خاطر نشان کرد : اعتقاد کامل 
داریم تامین مواد اولیه ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین تولید کننده فوالد کشور از الزامات است زیرا این شرکت در 
راستای مسئولیت اجتماعی بار سنگینی را به دوش می کشد.

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 قانـون و ماده ۱3آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی برابررای شـماره۱398603۱90790004۵8-
98/07/۱۵هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنـوب تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی 
احمدرضـا دوسـت محمـدی فرزنـد حجـت هللا بشـماره شناسـنامه . صـادره ازرودبارجنـوب در یـک باب 
خانـه  بـه مسـاحت /۱9۱متـر مربـع پـالک ۱۵۵۵ فرعـی از۱88- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 
۱88اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنوب –خیابـان کار دانش بخـش 46 کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقای عبدالحسـین ،محمدمهدی، مهسـا مهیمی وفاطمه بیگ مرادی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:747-   تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:98/08/27 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/09/۱2
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد اماک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 قانـون و ماده ۱3آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره۱398603۱9079000۵69-

98/07/۱۵هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنـوب تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی 
محمدرضـا دوسـت محمـدی فرزنـد حجـت هللا بشـماره شناسـنامه . صـادره ازرودبارجنـوب در یک باب 
خانـه  بـه مسـاحت ۱۵0/4 متـر مربـع پـالک ۱۵۵6 فرعی از۱88- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 
۱88اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنوب –خیابـان کار دانش بخـش 46 کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقای عبدالحسـین ،محمدمهدی، مهسـا مهیمی وفاطمه بیگ مرادی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:746-   تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:98/08/27 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/09/۱2
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره ۱398603۱90790004۵7-98/07/۱۵هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک شـهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ایوب رئیسـی نژاد خاتـون آباد فرزند 
دادخـدا بشـماره شناسـنامه ۱6 صـادره ازعنبرآبـاد در یـک بـاب خانه  به مسـاحت 428 متر مربع پـالک ۱۵۵8 
فرعـی از۱88- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۱88اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبار جنوب –شـهرک 
فرهنگیان کوچه شـماره 9 بخش 46 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسـین ،محمدمهدی، مهسـا 
مهیمـی وفاطمـه بیـگ مـرادی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 
۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:744-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/08/27 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/09/۱2
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره كل ثبت اسناد واماك استان كرمان
اداره ثبت اسنادواماك حوزه ثبت 

ملك گلباف
تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  هيـات 
وضعيـت ثبتـي اراضي وسـاختمانهاي فاقد 
سـند رسـمي-اگهي موضوع ماده3قانـون وماده۱3آئين 
نامـه قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي واراضـي 

وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي
اول  رای شـماره ۱398603۱9062000۵3۵هیـات  برابـر 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
عوضعلـی  فرزنـد  اعتمـادی  مریـم  خانـم  متقاضـی 
بشـماره شناسـناامه ۱ صـادره از گلبـاف در یـک بـاب 
خانـه مشـتمل بـر بـاغ  بـه مسـاحت ۱997/۱0 متـر 
مربـع پـالک 88۵ فرعـی از 89 اصلی مفـروزو مجزی 
شـده از پـالک 3۱6 فرعـی از 89 اصلی واقـع در گلباف 
روسـتای هشـتادان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
عوضعلـی هشـتادانی محرز گریده اسـت لـذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دونوبت به فاصلـه ۱۵روزآگهي 
مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند 
مالكيـت متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند 
از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهي به مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه اين اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظرف 
مـدت يكمـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت 
بديهـي  نماينـد.  تقديـم  قضايـي  مراجـع  بـه  را  خـود 
اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيـت صـادر خواهـد 

شـد. م/الف۱2۵6
تاريخ انتشـار نوبـت اول:98/9/۱2-تاريخ انتشـار نوبت 

دوم :98/9/27 
محمود مقصودی رئیس ثبت اسناد و اماک کفیل ثبت 
ایوب قادری پور

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

رودبارجنوب
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 

سـند رسـمی
۱3آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 
اول  شـماره۱398603۱90790004۵6-98/07/۱۵هیات 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
مسـتقردرواحد  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی حسـین زبردسـت فرزند 
کوچـک بشـماره شناسـنامه 7۱9 صـادره ازرودبارجنـوب 
مربـع  300متـر  مسـاحت  بـه  خانـه   بـاب  یـک  در 
پـالک ۱۵۵9 فرعـی از۱88- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـالک ۱88اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار 
جنـوب –بلـوار شـهید پیـکان کوچـه اندیشـه ۵ بخـش 
46 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی فاطمـه بیـگ 
مـرادی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م 
 – اول:98/08/27  نوبـت  انتشـار  تاریـخ  الـف:742-  

98/09/۱2: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ 
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

ملک ماهان 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده ۱3 آئین نامه قانون 
تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای 

فاقد سـند رسمی
 برابر رای شـماره ۱398603۱900600۱440 هیات اول/ دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک ماهـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضی آقای /خانم مصطفی حسـنی زاده فرزند حمید 
بشـماره شناسـنامه ۵78 صـادره از کرمـان در یـک بـاب 
سـاختمان نیمـه تمـام مشـتمل بـر باغچـه به مسـاحت 
700 مترمربـع پـالک ۱0377 فرعـی از ۱ اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک ۱0373 فرعـی از ا اصلـی واقع در 
بخـش ۵ کرمـان واقـع در ماهـان خیابـان قرنـی کوچـه 
2 خریـداری از مالـک رسـمی آقای/خانـم ورثـه حمیـد 
حسـنی زاده ماهانـی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/26
 تاریخ انتشار  نوبت دوم : 98/9/۱2

سید رضا انصاری - رئیس ثبت اسناد و اماک

برابـر آراء صـادره هیـات موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی رفسـنجان تصرفات 
لـذا  اسـت  گردیـده  محـرز  متقاضیـان  بالمعـارض  و  مالکانـه 
مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا بـه شـرح  زیـر 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه  ۱۵روز  
آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت 2 مـاه اعتـراض خـود را کتبـا بـه 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مرجع قضایی 
تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیـت بنام متقاضی 

صـادر خواهد شـد.
۱-صدیقـه علـوی فرزنـد سـید کریم ششـدانگ مغازه مسـاحت 
۵3 متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱243 اصلـی بخـش 9 کرمان 
واقع در اراضی شـهر رفسـنجان خیابان شـهید ارجمندی که خود 
متقاضـی از مالکین رسـمی پالک مذکور می باشـد.)دارای سـند 

مالکیت مشـاعی(
2-محمـد جواد قاسـمی زاده روامهرانی فرزند محمد ششـدانگ 
خانـه مسـاحت 3۵0.6 متر مربع قسـمتی از پـالک ۱8۱7 اصلی 
واقـع در اراضـی  قطـب آباد رفسـنجان خیابـان مصطفی خمینی 
خیابـان شـهید کاظمـی کوچـه 7 از بخـش 9 کرمـان و طبـق 

استشـهاد محلـی از مالکیـت مالک رسـمی عبـاس باقری.
3-پرویـن امیر پور سـعید فرزند داراب ششـدانگ خانه مخروبه 
مسـاحت ۱30.۵ متر مربع قسـمتی از پالک ۱0۱4 فرعی از ۱8۱8 
اصلـی واقـع در اراضی کمال آباد رفسـنجان خیابان کارگر از بخش 

9 کرمـان و از محـل مالیت مالک رسـمی اسـدا... عرب پور.
4- محمد حسـین رحمانی شمسـی فرزند علی ششدانگ خانه 
مسـاحت 23۱.0۵ متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱027 فرعـی از 

۱8۱8 اصلـی واقـع در اراضـی کمـال اباد رفسـنجان خیابـان ایران 
زمیـن کوچـه ۱ از بخـش 9 کرمـان و طبـق استشـهاد محلـی از 

مالکیـت مالـک رسـمی بی بـی ملکـه هدایت.
۵-حسـین صالحـی نـژاد فتـح آبـادی فرزند محمد ششـدانگ 
مغـازه مسـاحت 29 متـر مربع قسـمتی از پـالک 438 فرعی از 
۱8۱9 اصلـی واقـع در اراضـی علـی آبـاد اربابی رفسـنجان خیابان 
شـیخ بهائـی نرسـیده بـه کوچـه ۵ از بخـش 9 کرمـان و طبـق 
استشـهاد محلی از مالکیت مالک رسـمی احمد،علی،ثریا، مریم 

و سـرور باقری.
6-مرمـر محمودی میمند فرزند علی ششـدانگ خانه مسـاحت 
۱80.28 متر مربع قسـمتی از پالک 60 فرعی از ۱8۱9 اصلی واقع 
در اراضی علی آباد اربابی رفسـنجان خیابان شـهدا خیابان شـهید 
محمـدی نـژاد کوچـه 3 از بخـش 9 کرمـان و از محـل مالکیـت 

مالک رسـمی علـی میرزائی.
7-سـعید دبسـتانی بختیار پور فرزنـد افالطون و سـید جواد پور 
حسـینی فرزند سـید جالل بالمناصفه ششـدانگ خانه مساحت 
2۵6 متـر مربع قسـمتی از پالک 2۵2 فرعـی از ۱8۱9 اصلی واقع 
در اراضـی علـی اباد اربابی رفسـنجان خیابان سـعدی از بخش 9 

کرمـان و از محـل مالکیت مالک رسـمی محمد قاسـم آبادی.
8-علـی  خراسـانی پـور پاریـزی فرزنـد عباس ششـدانگ خانه 
مسـاحت 442.8 متـر مربـع پـالک ۱۱32 فرعی مجزی شـده از 
97۱ فرعـی از ۱823 اصلـی واقـع در اراضـی خلیل اباد رفسـنجان 
بلوار شـهید محمدی کوچه 6 از بخش 9 کرمان و طبق استشـهاد 

محلـی از مالکیت مالک رسـمی محمدرضا سـام زاده.
9-مرتضـی حسـینی کاظـم ابادی فرزنـد احمد و اعظـم حیدری 
فرزنـد عبـاس و یاسـین حسـینی کاظم ابـادی فرزنـد احمد هر 
کـدام نسـبت بـه دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ  خانه مسـاحت 
ششـدانگ 332.2 متـر مربـع قسـمتی از پـالک 2۱7 فرعـی از 
۱867 اصلـی واقـع در اراضـی رحمـت آبـاد رفسـنجان بخـش 9 
کرمـان خیابـان شـهید خالوئـی خیابـان شـهید سرچشـمه پور و 

طبـق استشـهاد محلـی از محل مالکیت مالک رسـمی تاج خانم 
میر حسـینی.

۱0-محمدرضـا کرمانیـان جنـت ابادی فرزند حسـین ششـدانگ 
خانـه مسـاحت 2۵2 متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱868 اصلی 
واقـع در اراضـی مومـن ابـاد رفسـنجان  بلـوار شـهید محمـدی 
کوچـه 22 از بخـش 9 کرمـان و طبق بنچاق و استشـهاد محلی از 

مالکیـت مالک رسـمی حسـینجان کرمـی زاده.
۱۱-ابـوذر علـی مهـدی فرزنـد عبـاس ششـدانگ خانه مسـاحت 
2۵2 متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱868 اصلـی واقـع در اراضی 
مومن اباد رفسـنجان از بخش 9 کرمان خیابان شـهید عابدینی و 

از محـل مالکیـت مالک رسـمی محمـد باقری.
۱2-مجیـد بهشـتی فرزنـد محمـود ششـدانگ کارگاه تولیـدات 
کشـاورزی مسـاحت 268۵ متر مربع قسمتی از پالک 69 فرعی 
از ۱883 اصلـی واقـع در اراضـی عبـاس آباد خان رفسـنجان بلوار 
مطهـری نبـش خیابان سـتارخان از بخش 9 کرمـان و از مالکیت 

مالک رسـمی محمود بهشـتی.
خانـه  بهـزاد ششـدانگ  فرزنـد  پاریـزی  ۱3-مسـعود سـعدلو 
مسـاحت 2۵9.۵ متـر مربـع قسـمتی از پـالک 79 فرعـی از 
۱883 اصلـی واقـع در اراضـی عبـاس آبـاد خـان رفسـنجان بلوار 
امـام حسـن)ع( خیابان شـهید بافنده از بخـش 9 کرمان و طبق 
استشـهاد محلـی از محـل مالکیـت مالـک رسـمی علـی اوحـدی.

۱4-محسـن کهنوجی فرزند محمدرضاششـدانگ خانه مساحت 
3۱2 متـر مربـع قسـمتی از پالک 79 فرعـی از ۱883 اصلی واقع 
در اراضـی عبـاس آبـاد خـان رفسـنجان خیابان شـهید بافنـده از 
بخـش 9 کرمـان و طبـق استشـهاد محلـی از مالـک رسـمی 

عباسـعلی ابراهیمی.
۱۵-علیرضـا حسـنی فرزنـد اکبـر ششـدانگ خانـه مسـاحت 
4۵6.70 متر مربع قسـمتی از پالک ۱894 اصلی واقع در اراضی 
اسـماعیل آباد رفسـنجان بلوار شـهید عابدینی کوچه ۱2 از بخش 

9 کرمـان و از محـل مالکیـت مالک رسـمی اکبر حسـنی.
۱6-محمـد رضا حسـنی فرزند اکبر شـش دانگ خانه مسـاحت 
226.۱۵ متـر مربع قسـمتی از پالک ۱894 اصلـی واقع در اراضی 
اسـماعیل آبـاد رفسـنجان خیابـان شـهید عابدینـی کوچـه ۱2 از 

بخـش 9 کرمـان و از محـل مالکیت مالک رسـمی اکبر حسـنی.
پاریـزی فرزنـد اصغـر ششـدانگ خانـه  ۱7-رضـا طالـب پـور 
مسـاحت 2۵0 متر مربع قسـمتی از پالک ۱ فرعی از ۱9۱0 اصلی 
واقـع در اراضـی ده شـیخ رفسـنجان خیابان اسـتقالل کوچه 2 از 
بخـش 9 کرمـان و طبـق استشـهاد محلی از مالک رسـمی سـید 

جـواد هجری.
۱8-صدیقـه قاسـم علـی زاده فرزنـد اصغـر ششـدانگ مغـازه 
مشـتمل بـر آپارتمـان بـه مسـاحت 7۱.۵ متـر مربع قسـمتی از 
پـالک ۱ فرعـی از ۱9۱0 اصلـی واقع در اراضی ده شـیخ رفسـنجان 
بخـش 9 کرمـان خیابـان حجـت نبـش خیابان شـهید کهنوجی 
از بخـش 9 کرمـان و طبـق استشـهاد محلـی از مالکیـت مالـک 

رسـمی محمـود ارجمند.
۱9-علـی فاتحـی چنـار فرزند نصر ا... ششـدانگ مغازه مشـتمل 
بـر زیـر زمین و طبقه فوقانی مسـاحت 93 متر مربع قسـمتی از 
پـالک ۱ فرعـی از ۱9۱0 اصلـی واقع در اراضی ده شـیخ رفسـنجان 
بخـش 9 کرمـان خیابـان امیـر کبیر غربـی روبروی فضای سـبز 
و طبـق استشـهاد محلـی از مالکیـت مالـک رسـمی سـید جواد 

هجری.
20-بـدری بژنـد فرزنـد اکبر ششـدانگ مغازه مسـاحت 2۱8 متر 
مربـع قسـمتی از پـالک ۱ فرعـی از ۱9۱0 اصلی واقـع در اراضی ده 
شـیخ رفسـنجان بخش 9 کرمان خیابان امیر کبیر غربی و طبق 

استشـهاد محلی از مالکیت مالک رسـمی سـید جواد هجری.
خانـه  ششـدانگ  عبـاس  فرزنـد  مـرج  مهـدوی  2۱-ابراهیـم 
مسـاحت 306.2۵ متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱ فرعـی از ۱9۱0 
اصلـی واقـع در اراضـی ده شـیخ رفسـنجان بلوار  شـهید مطهری 
خیابان شـهید حسـین علی کریمـی از بخش 9کرمـان و از محل 

مالکیـت مالـک رسـمی سـید جـواد هجری.
22-مجیـد فیـوج چـرخ بنـدی فرزنـد حسـین ششـدانگ خانه 
مسـاحت 348 متر مربع قسـمتی از پالک ۱ فرعی از ۱9۱0 اصلی 
واقع در اراضی ده شـیخ رفسـنجان بخش 9 کرمان خیابان قیام 
و طبـق استشـهاد محلـی از مالکیـت مالـک رسـمی سـید جواد 

افصـح هجری.
23-حسـن جمالی پاقلعه فرزند قنبر ششـدانگ خانه مسـاحت 

300 متـر مربـع قسـمتی از پالک ۱ فرعـی از ۱9۱0 اصلـی واقع در 
اراضی ده شـیخ رفسـنجان خیابان گلزار شـهدا از بخش 9 کرمان 

و طبق استشـهاد محلی از مالک رسـمی سـیدجواد هجری.
نـوروز ششـدانگ خانـه  فرزنـد  میمنـد  ابراهیمـی  24-فرهـاد 
مسـاحت 2۵0 متـر مربع قسـمتی از پالک ۱ فرعـی از ۱9۱0اصلی 
واقـع در اراضـی ده شـیخ رفسـنجان  بخـش 9 کرمـان خیابـان 
اسـتقبال کوچـه 4 از بخـش 9 کرمـان و طبـق استشـاد محلی از 

مالـک رسـمی رضـا واحدی.
2۵-امیـن رضـا یـزدی فرزند محمد ششـدانگ مغازه مسـاحت 
64.۵ متـر مربع قسـمتی از پالک ۱ فرعـی از ۱9۱0 اصلی واقع در 
اراضـی ده شـیخ رفسـنجان بلـوار خلیج فـارس روبـه روی پایدار 
بتـن از بخـش 9کرمـان و طبـق استشـاد محلی از مالک رسـمی 

سـیدجواد افصح هجری.
26-محمـد عسـکری فرزنـد علی ششـدانگ انبار مسـاحت 87 
متـر مربـع قسـمتی از پـالک 64 فرعـی از ۱9۱3اصلـی واقـع در 
اراضی اسـداباد رفسـنجان بلوار امام حسـین )ع(بین ۱۵ و ۱7 از 
بخـش 9 کرمـان وطبق استشـاد محلی از مالکیت مالک رسـمی 

علـی فـارس نژاد.
27-محمـد عسـکری فرزنـد علـی ششـدانگ مغـازه مسـاحت 
۱30.6 متر مربع قسـمتی از پالک 64  فرعی از ۱9۱3 اصلی واقع 
در اراضی اسـد اباد رفسـنجان بلوار امام حسـین )ع(نبش کوچه 
۱7 از بخـش 9 کرمـان و طبق استشـهاد محلـی از مالکیت مالک 

رسـمی علی فـارس نژاد.
28-امیـد بلـوچ اسـیابان  فرزنـد محمدرضـا ششـدانگ خانـه 
مسـاحت 2۵۱.۵ متر مربع قسـمتی از پالک ۱6۵ فرعی از ۱9۱۵ 
اصلـی واقع در اراضی حسـین اباد رفسـنجان بلـوار امام علی )ع( 
کوچـه 3۱ از بخـش 9 کرمان و دارای بنچاق و استشـهاد محلی از 

مالکیـت مالک رسـمی صدیقـه علوی.
29-محمدرضا دادگر نیا فرزند محمود ششـدانگ خانه مسـاحت 
300 مترمربع قسـمتی از پالک ۱۱4 فرعی از ۱9۱۵ اصلی واقع در 
اراضی حسـین اباد رفسـنجان بلوار امام علـی )ع(خیابان دهقان 
رجبـی کوچـه دهقـان رجبی ۱ از بخش 9 کرمان و طبق استشـهاد 

محلـی از مالکیت مالک رسـمی محمد صابری .

30-احمـد اسـماعیلی منـش فرزنـد حسـن ششـدانگ خانـه 
مسـاحت 478.3 متر مربع قسـمتی از پالک ۱2۱ فرعی از ۱9۱۵ 
اصلـی واقـع در اراضـی حسـین ابـاد رفسـنجان بخـش 9 کرمان 
خیابـان ایـت ا... سـعیدی و از مالیکـت مالـک رسـمی سـکینه 

باقری. اسـدی 
نجمـه  و  سـهراب  فرزنـد  پاریـزی  زاده  باسـتانی  3۱-سـعید 
فصیحـی پـور پاریـزی فرزند محمد جـواد بالمناصفه ششـدانگ 
خانـه مسـاحت ششـدانگ 263.7 متـر مربع قسـمتی از پالک 
90 فرعـی ۱9۱6 اصلـی واقـع در اراضـی فیـض ابـاد رفسـنجان از 
بخـش 9 کرمـان خیابان شـهید مفتح کوچه شـهید مـرادی 20 و 
طبـق استشـهاد محلـی از مالکیـت مالـک رسـمی شایسـته علوی.

32-حبیـب ا... عـرب بـدوی فرزنـد غالمرضـا ششـدانگ خانـه 
مسـاحت ۵30.8 متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱09 فرعـی ۱9۱7 
اصلـی واقـع در اراضـی علـی باد خان رفسـنجان بخـش 9 کرمان 
خیابـان کارگـر کوچـه فتـح المبیـن و طبـق استشـهاد محلـی از 

مالکیـت مالـک رسـمی مهـدی امین.
33-فاطمـه خیـر خـواه پاریـزی فرزنـد احمـد ششـدانگ خانه 
مسـاحت 293.4 متر مربع قسـمتی از پالک ۱08 فرعی از ۱9۱7 
اصلـی واقـع در اراضـی علی اباد خان رفسـنجان بخـش 9 کرمان 
بلـوار صاحـب الزمان کوچه ۱4 و طبق استشـهاد محلی از مالکیت 

مالک رسـمی علی اکبر حسـینی.
34-علـی سـلیمی فرزنـد احمـد ششـدانگ خانـه مسـاحت 
۵79.۱0 متـر مربـع پـالک ۱862 فرعی مجزی شـده از 42 فرعی 
از ۱9۱9 اصلـی واقـع در اراضـی سـعادت ابـاد رفسـنجان خیابـان 
ازادی کوچـه 4 از بخـش 9 کرمـان و طبـق استشـهاد محلـی از 

مالیکـت مالـک رسـمی زهـرا رشـید خانی .
3۵-یـدهللا رضـا خانی رنجبر جعفـر ابادی فرزند اکبر ششـدانگ 
مغازه مشـتمل بر اپارتمان به مسـاحت 422 متر مربع قسـمتی 
از پـالک ۱43 فرعـی از ۱936 اصلـی واقـع در اراضـی حیدرابـاد 
رفسـنجان بخـش 9 کرمـان بلوار زائـر و طبق استشـهاد محلی از 

مالکیـت مالک رسـمی عبـاس معین.
36-غالمرضـا حسـنی جعفر اباد فرزند اسـدهللا ششـدانگ خانه 
مسـاحت 28۱.8۵ متر مربع قسـمتی از پالک ۱894 اصلی واقع 

در اراضـی اسـماعیل ابـاد رفسـنجان خیابـان مصطفـی خمینـی 
کوچـه 84 بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنجاق از مالک رسـمی.

تاریخ انتشار نوبت اول :سه شنبه  ۱398.9.۱2
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آگهـی اصالحـی اختصاصـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده ۱3 
ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
از انجـا کـه آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده ۱3 ائیـن نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی نسـبت به پالک زیر قبال منتشـر شـده اسـت 
لیکـن بـه دلیـل وقـوع اشـتباه موثـر در متـن اگهـی میبایسـت 
تجدیـد گـردد اگهـی اصالحـی ان بـه شـرح ذیل منتشـر مـی گردد 
حمیـد رمضانـی پـور علـی آبـاد وزیـر فرزنـد رمضـان ششـدانگ 
خانـه مسـاحت 229.3 متـر مربـع قسـمتی از پـالک ۱ فرعی از 
۱9۱0 اصلی واقع در اراضی ده شـیخ رفسـنجان خیابان امیر کبیر 
غربـی خیابان شـهید اللـه زاری کوچه ۱ از بخـش 9 کرمان و فاقد 
بنچـاق از مالـک رسـمی)با توجه بـه اینکه در آگهـی موضوع ماده 
۱3 قانـون تعییـن تکلیـف  مـورخ 98.8.۱4 و 98.8.۱9 منتشـر 
شـده در روزنامـه پیـام مـا شـماره پالک فرعـی ملـک در روزنامه 
پیـام مـا از قلـم افتـاده و بـه چـاپ نرسـیده  لذا اگهـی اصالحی 

مجددا منتشـر مـی گردد(
اگهـی اصالحـی در یک نوبت منتشـر می شـود چنانچه شـخص 
یـا اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت بـه نـام متقاضی 
فـوق اعتراضی داشـته باشـند باید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
انتشـار ایـن اگهـی اعتـراض خـود را کتبـا بـه اداره ثبت  اسـناد و 
امـالک رفسـنجان تسـلیم نمایند و عـالوه بران ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض می بایسـت دادخواسـت الزم در 
ایـن خصـوص را بـه مراجع قضایـی تقدیم و گواهـی ان را به این 
اداره ارسـال نماینـد در غیر اینصورت سـند مالیکـت طبق مقررات 

بـه نـام متقاضـی صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار اگهی اصالحی :سه شنبه ۱398.9.۱2

ابوالفضل تیموری –رئیس اداره ثبت و اسناد و اماک 
شهرستان رفسنجان 

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
 ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مفقودی

مفقودی

مفقودی
برگ کمپانی خودروسـواری پـژو  405جی ال ایکـس ای1/8مدل 
1389 بـه رنـگ نقـره ای متالیک به شـماره موتـور 12489090104 
و شـماره شاسـی NAAM01CA9AR523850 و شـماره پـاک 
75 ایـران 596ط11 بنـام حمیـد خالقی پور زرندی به شـماره ملی 

3090652501 مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت.

برگ سـبز سـواری سـایپا 131SE مدل1396 سفید روغنی 
رنـگ به شـماره  موتـور M13/5970063 و شـماره شاسـی 
NAS411100H3389620 به شـماره پاک 96ق525 ایران 
65متعلـق بـه عالـم رمضان پور کوه شـاه  مفقـود واز درجه 

اعتبار سـاقط گردیـده اسـت .رودبار جنوب 

شناسـنامه ماشـین هیوندای 
 2016 2400مـدل  سـانتافه 
متالیـک  -صدفـی-  سـفید 
موتـور   شـماره  بـه  رنـگ 
 G 4 K J F A 7 2 6 6 6 1
شاسـی،،  شـماره 
 ,KMHSU81DGU577115
49ص235  پـاک  شـماره 
ایران 84متعلق به اسـماعیل 
احمـدی مفقـود گردیـده واز 
درجـه اعتبار سـاقط میباشـد

شماره : 7753/هـ98/11                 تاریخ:98/09/10                      م الف 98/09/10-1431

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقــای نایــب علــی کوثــری مقامــی احــد از ورثــه مرحــوم علـــی درخــــور 
ــه   ــر دفترخان ــه مه ــدق ب ــی مص ــهاد محل ــرگ استش ــلیم دو ب ــا تس ب
25همــــدان  برابــر وارده شــماره 98/20972 – 98/09/05 مدعــی اســت 
ــی   ــاک 87 فرعــی از  8اصل ــی ششــدانگ پ کــه ســند مالکیــت اعیان
واقــع در حومه/بخــش  ســـه همــــدان ذیــل ثــب 1356 دفتــر 8 صفحه 
ــع  ــزد کســی در بی ــده و ن ــود گردی ــت اســباب کشــی مفق ــه عل 273 ب
ــن  ــاده 120 آیی ــه م ــی ب ــه اســتناد تبصــره الحاق ــذا ب شــرط نیســت ل
ــی  ــر کس ــا ه ــود ت ــی ش ــی م ــیله آگه ــن وس ــت بدی ــون ثب ــه قان نام
ــی  ــود م ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــه و ی ــام معامل ــی انج مدع
ــت  ــه اداره ثب ــدت 10روز ب ــی طــی م ــن آگه ــخ انتشــار ای باشــد از تاری
اســناد و امــاک مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یا ســند 
معاملــه ، اعتــراض خــود را کتبــا تســلیم نمایــد در صــورت انقضــا مــدت 
واخواهــی و نرســیدن اعتــراض و یــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل 
ســند مالکیــت ارائــه نگــردد ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام متقاضــی 

صــادر و تســلیم خواهــد شــد.
علی زیوری حبیبی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 1 شهرستان همدان           8695
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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

91 درصد البرزی ها کارت هوشمند ملی دریافت کردند
محمد علی رفیع پور اظهارداشت:  حدود 9 درصد از مردم این استان فاقد کارت هوشمند ملی هستند که باید هرچه 
سریع تر اقدام کنند.اکنون کارت های ملی قدیمی هیچگونه کاربرد قانونی نداشته و دارندگان آنها دراسرع وقت باید 

برای دریافت کارت هوشمندملی اقدام کنند. متقاضیان کارت  هوشمند ملی می توانند به صورت اینترنتی پیش 
ثبت نام خود را انجام داده و پس از اخذ نوبت در مهلت مقرر به دفاتر صدور کارت ملی هوشمند مراجعه کنند.

دکتــر وحیــد مثمــر بــا بیــان اینکــه چهــار پایــگاه 
انتقــال خــون در شــهرهای تبریــز، مراغــه و میانــه کار 
خونگیــری از مــردم نــوع دوســت را بــر عهــده دارنــد، 
اظهــار داشــت: بــه همــه گــروه هــای خونــی، بــه ویــژه 

ــرم وجــود دارد. ــاز مب ــی منفــی نی گــروه هــای خون
ــراورده  ــداری ف ــت نگه ــه قابلی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت  ــزود: پالک ــی بســیار محــدود اســت، اف ــای خون ه
3 روز و گلبــول هــای قرمــز 3۵ روز قابلیــت نگهــداری 
دارنــد بــه همیــن دلیــل نیــاز اســت اهداکننــدگان بــه 
صــورت دائــم و مســتمر اقــدام کننــد تــا بتوانیــم نیــاز 
مراکــز درمانــی فعــال در اســتان را در ســریعترین 

ــم.   زمــان فراهــم کنی
ــط  ــور متوس ــه ط ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب ــر مثم دکت
400 واحــد خونگیــری  300 تــا  روزانــه بایــد بیــن 
شــود تــا نیــاز مراکــز درمانــی اســتان بــه عنــوان 
ــی شــمال غــرب کشــور، تامیــن و بانــک  قطــب درمان
ــی،  ــاران قلب ــت: بیم ــود، گف ــت ش ــتان تقوی ــون اس خ
ســرطانی و خــاص و مصدومــان ســوانح رانندگــی، 
ــای  ــراورده ه ــون و ف ــدگان خ ــرف کنن ــترین مص بیش

ــتند. ــی هس خون
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه نقــش پالکــت هــا )ســلول 
هــای خونــی( در کنتــرل خونریــزی هــای شــدید 
ــاران ســرطانی  ــاز و بیم ــب ب گفــت: جراحــی هــای قل
کــه شــیمی درمانــی مــی کننــد نیازمنــد پالکــت هــای 

ــتند. ــی هس اهدای
مدیــرکل پایــگاه انتقــال خــون آذربایجــان شــرقی 
ــابقه  ــتن س ــال، نداش ــل ۱8 س ــتن حداق ــت: داش گف
بعضــی  نکــردن  مصــرف  مزمــن،  هــای  بیمــاری 
ــر  ــای پرخط ــتن رفتاره ــپرین، نداش ــل آس ــا مث داروه
ــته از  ــه گذش ــک هفت ــکی در ی ــدان پزش ــال دن و اعم

ــت. ــون اس ــدای خ ــرایط اه ــه ش جمل
وی خاطرنشــان کــرد: خــواب و اســتراحت کافــی، 
مصــرف غــذای کافــی، داشــتن ۱8 تــا 60 ســال و وزن 
ــون  ــدای خ ــه اه ــرایط اولی ــرم از ش ــاالی ۵0 کیلوگ ب

اســت.
دکتــر مثمــر گفــت: خوشــبختانه فرهنــگ اهــدای 
خــون در آذربایجــان شــرقی بســیار باالســت و مــردم 

ــد.   ــی کنن ــتقبال م ــته اس ــورت شایس ــه ص ب

بـا  ایـالم  اسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
بیـان اینکـه مبلـغ حـق پرسـتاری ویژه 
معلـوالن ضایعـه نخاعی در این اسـتان 
 387 اسـت، گفـت:  شـده  برابـر   2.۵
معلـول ایالمـی مشـمول افزایـش حـق 

پرسـتاری شـدند.
۱4هـزار  کـرد:  همتی«اظهـار  »زهـرا 
معلـول در اسـتان ایـالم زیـر پوشـش 
کـه  دارنـد  قـرار  بهزیسـتی  خدمـات 
معلولیـت جسـمی و حرکتـی بـه میزان 

42 درصـد عمـده تریـن نـوع معلولیـت 
اسـت. اسـتان  در 

معلـوالن  تمامـی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
ضایعـه نخاعـی ایـن اسـتان بـه تعـداد 
حـق  افزایـش  مشـمول  نفـر   387
پرسـتاری بـه صورت مسـاوی شـده اند، 
پرسـتاری  حـق  مبلـغ  کـرد:  تصریـح 
ویـژه معلـوالن ضایعـه نخاعـی در ایـن 
اسـتان 2.۵ برابـر شـد کـه بـا پرداخـت 
ایـن مبلـغ از این پس تمامـی معلوالن 

حق پرسـتاری بـه صورت برابـر دریافت 
            . می کننـد

مدیرکل بهزیسـتی اسـتان ایـالم گفت:  
اداره کل بهزیسـتی خدماتـی همچـون 
کار درمانـی، فیزیوتراپـی، گفتار درمانی، 
شـنوایی سـنجی و بینایی سـنجی را به 
معلـوالن و مددجویـان در اسـتان ارایـه 

می دهـد.
وی بـا اشـاره بـه حمایـت بهزیسـتی از 
معلـوالن نیازمند طـرح حمایت درمانی، 
خاطرنشـان کـرد: در حـد توان بـه افراد 
تـوان خواه سـازمان کمک خواهد شـد، 
امـا نیازمنـد حمایـت خیرین نیـز برای 
کمـک بیش تـر به ایـن افراد هسـتیم.

مدیرعامل شــرکت گاز خراســان رضوی با اشــاره به رشــد قابل 
مالحظــه شــاخص هــای گازرســانی در چنــد ســال گذشــته، از 
آغــاز طــرح گازرســانی بــه یک شــهر و 3۵2 روســتای اســتان 
ــر داد. ــال خب ــارد ری ــزار میلی ــار ه ــادل چه ــاری مع ــا اعتب  ب

ــان  ــتان خراس ــی شــرکت گاز اس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
رضــوی، ســیدحمید فانــی بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار کــرد: با 
تــالش هــای انجــام شــده در حوزه گازرســانی اســتان، بزودی 
پــروژه گازرســانی بــه شــهر بــار بــا ۱۱22 خانــوار و همچنیــن 
2۵8 روســتای دیگــر بــا جمعیتــی بالــغ بــر 3۱ هــزار و 263 
خانــوار و مجمــوع هزینــه دو هــزار میلیــارد ریــال بــه صــورت 
 رســمی مــورد افتتــاح و بهــره بــرداری قــرار خواهــد گرفــت.
کلنــگ  و  اجرایــی  عملیــات  همچنیــن  افــزود:  وی   

 83۱ و  هــزار   9 بــا  روســتا   ۱04 بــه  گازرســانی  زنــی 
میلیــارد   488 و  یکهــزار  معــادل  اعتبــاری  و  خانــوار 
شــود.  مــی  آغــاز  همزمــان  طــور  بــه  نیــز   ریــال 
ــرای  ــه داد: ب ــوی ادام ــان رض ــرکت گاز خراس ــل ش مدیرعام
اجــرای طرح گازرســانی به شــهر بــار و روســتاهای این محور، 
یــک خــط انتقــال بــه طــول 40 کیلومتــر و چندیــن ایســتگاه 
توســط شــرکت مهندســی و توســعه گاز ایــران احــداث شــده 
 کــه هزینــه ایــن طــرح نیــز بالــغ بــر۵00 میلیــارد ریال اســت. 
فانــی بــا اشــاره بــه تــالش های انجــام شــده در دولــت تدبیر 
و امیــد بــرای محرومیــت زدایــی و توزیــع متــوازن نعمت گاز 
در اقصــی نقــاط کشــور یــادآورد شــد: از ابتــدای ســال 92 تــا 
پایــان مهرمــاه امســال، ۱207 روســتا در خراســان رضــوی بــه 

شــبکه سراســری گاز کشــور متصــل شــده انــد کــه بیشــترین 
 حجــم ایــن فعالیــت مربــوط بــه ســال 9۵ بــه بعد می باشــد. 
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در ایــن مدت بــه طــور میانگین 
هــر 2 روز یــک روســتا گازدار شــده اســت گفــت: از مجمــوع 
ــر  ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ۱207 روســتای گازدار شــده اســتان ب
ــه ترتیــب، ۱۵0روســتا در ســال 92، ۱0۵  ــوار ب ۱8۵ هــزار خان
روســتا در ســال 60،93 روســتا طــی ســال 94، ۱62در ســال 
9۵ و 364 روســتا در ســال 96 گازرســانی شــده اســت. 
همچنیــن در ســال گذشــته 222 روســتا و از ابتــدای امســال 
 تاپایــان مهرمــاه 98 نیــز ۱44 روســتای دیگــر گازدار شــدند.

 2673 "ق"  بنــد  مصوبــه  مطابــق  اضافــه کــرد:  فانــی   
رضــوی  خراســان  در  واجدشــرایط گازرســانی  روســتای 
ــت 473  ــا جمعی ــتا ب ــون 2۱۵3 روس ــه تاکن ــود دارد ک وج
و  شــده  منــد  بهــره  نعمــت گاز  از  خانــوار   ۱62 و  هــزار 
ــم  ــر ه ــه 406 روســتای دیگ ــانی ب ــی گازرس ــات اجرای عملی
ــوذ گاز در  ــب نف ــون ضری ــم اکن ــت. ه ــرا اس ــال اج در ح
ــام  ــا اتم ــه ب ــوار روســتایی 90 درصــد اســت ک بخــش خان

ــد  ــا خواه ــد ارتق ــه 98 درص ــرا ب ــال اج ــای در ح ــرح ه ط
یافــت. مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان تصریــح کــرد: 
ــن شــهر  ــوان آخری ــه عن ــار ب ــا اتصــال شــهر ب ــن ب همچنی
ــن  ــوذ گاز ای ــب نف واجدشــرایط در خراســان رضــوی، ضری
ــد.  ــی رس ــد م ــه ۱00 درص ــل ب ــور کام ــه ط ــز ب ــش نی  بخ
وی در ادامــه بــه مقایســه آمــار عملکــرد خراســان رضــوی 
بــا دیگــر اســتان هــای کشــور در موضــوع گازرســانی 
ــزار و 842  ــا 33 ه ــت: خراســان رضــوی ب پرداخــت و گف
کیلومتــر شــبکه گازرســانی و دو میلیــون و 307 هــزار و 706 
مشــترک شــهری و روســتایی بــه ترتیــب رتبــه هــای اول 
 و دوم ایــن دو بخــش را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

ــا  ــم ت ــی کنی ــالش م ــه ت ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب  فان
تمــام روســتاهای واجــد شــرایط فاقــد گاز از ایــن نعمــت 
ــده دارای  ــی مان ــزود: روســتاهای باق ــد شــوند اف ــره من به
ــل  ــه دلی ــخت ب ــی س ــات اجرای ــا عملی ــاال ی ــای ب هزینه ه

ــچ و خــم هســتند. ــر پی ــور و پ ــب العب مســیرهای صع

 ۳8۷ معلول ایالمی مشمول 
افزایش حق پرستاری شدند

 مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی:

 گازرسانی به یک شهر و ۳۵2 روستا  با 4000 میلیارد  اعتبار

167 هزار و 180 بسته آموزشی بین 
دانش آموزان استان بوشهر توزیع شد

غالمرضـا دانش فـر در بازدیـد از مدرسـه های شـهر بوشـهر افزود: از این شـمار ۱27هـزار و 229 

بسـته در میـان دانش آمـوزان کالس هـای اول تا ششـم ابتدایـی و 23هزار و 777 بسـته نیز 

در بیـن دانش آمـوزان مقطـع متوسـطه توزیـع شده اسـت.وی اضافه کـرد: همچنیـن 9 هزار و 

64۵ و پنـج هـزار و 606 بسـته آموزشـی نیـز به ترتیـب در اختیار دانش آموزان متوسـطه فنی 

و حرفـه ای و کاردانـش قرار گرفته اسـت.

دانش فـر بیـان کـرد: از میـان مناطق هجده گانه اسـتان بوشـهر از نظر برخورداری از بسـته های 

آموزشـی شهرسـتان بوشـهر با 43هزار و 4۱6 و دشتسـتان با 2۵ هزار و 48۱ در باالی جدول 

قـرار دارند.

معـاون پشـتیبانی آمـوزش و پـرورش اسـتان بوشـهر گفـت: از سـال تحصیلی آینـده تهیه و 

توزیـع کتاب هـای درسـی بیـن دانش آمـوزان همـه مقاطـع تحصیلـی از سـوی ایـن اداره کل 

انجـام می شـود.

وی شـرط ثبت نام بموقع دانش آموزان در سـامانه سـفارش کتاب را ضروری دانسـت و افزود: 

در آغازیـن روزهـای سـال تحصیلـی جدیـد، دانش آمـوزان حوزه هـای ابتدایی و نظـری بدون 

هیـچ گونه مشـکلی کتاب های درسـی خود را دریافـت کردند.

دانش فـر بـا تاکیـد براینکه" مشـکل همـه هنرآموزان رشـته های فنـی و حرفـه ای و کاردانش 

از لحـاظ دریافـت کتاب هـای درسـی در حـال برطرف شـدن اسـت" اضافـه کـرد: به دلیل تنوع 

زمـان ثبـت نـام هنرآموزان رشـته های فنـی و حرفه ای و کاردانش مشـکالت جزیـی در توزیع 

کتاب هـای درسـی بیـن ایـن هنرآمـوزان بوجـود آمده بـود که بتدریـج در برطرف می شـود.

اصفهانگیان 

خشونت علیه زنان سالمت جامعه را به خطر می اندازد
توزیع روزانه ۱۵0 مترمکعب آب شرب 

بین روستاییان اردستان
زنـان  از  مرکـز حمایـت  روانشـناس 
تحت خشـونت اسـتان گیـالن گفت: 
خشـونت خانگـی علیـه زنـان عـالوه 
اخالقـی،  و  حقوقـی  جنبه هـای  بـر 
عواقـب جسـمی، روانـی و اجتماعـی متعـددی دارد کـه می توانـد 
سـالمت آنهـا، خانـواده و جامعـه را به خطر اندازد.پریسـا فـالح  در 
خصـوص عوامل موثر بر خشـونت زنان اظهار کرد: عوامل خشـونت 
علیـه خانم هـا شـامل ویژگی هـای فـردی و خانوادگـی، محیـط و 
طبقـه اجتماعـی، قـدرت مـردان در بعد اقتصـادی، میـزان حمایت 
سـازمان های پشـتیبانی  کننده  زن، نقش رسـانه ها و حمایت قانون 
است.روانشـناس مرکـز حمایـت از زنـان تحـت خشـونت اسـتان 
گیـالن افـزود: به طـور کلی زمانی که تغییرات اساسـی در سـاختار 
فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصادی و سیاسـی سراسـر جهـان به وجود 
نیایـد زن نمی توانـد بـر جایگاه شایسـته و بایسـته خـود تکیه کند 

و ادعـای رفـع تبعیـض و بـه دنبـال آن رفـع خشـونت علیـه خـود 
را داشـته باشـد.فالح بـه عواقـب خشـونت خانگـی اشـاره و گفـت: 
خشـونت خانگـی علیه زنـان عالوه بر جنبه های حقوقـی و اخالقی، 
عواقـب جسـمی، روانـی و اجتماعـی متعـددی دارد کـه می توانـد 

سـالمت آنهـا، خانـواده و جامعـه را بـه خطر انـدازد.
ایـن روانشـناس در خصـوص اقدامـات محافظـت کننـده، تصریح 
کـرد: عواملـی چـون اجتنـاب از بحث و جدل با خشـونت رسـان به 
ویـژه در مکان هایی مثل آشـپزخانه که اشـیاء نـوک تیز مانند چاقو 
در آن وجـود دارد، خـودداری از فـرار به سـمت مکان هـای کوچک و 
بن بسـت، همراه داشـتن موبایل برای درخواسـت کمک از بستگان 
نزدیـک، پلیـس، کالنتـری، ذخیـره مقـداری پـول، هماهنگـی بـا 
همسـایه ها و یا بسـتگان برای پناه بـردن به آنها، قـرار دادن مدارک 
در مکانـی امـن و قابـل دسـترس می توانـد عوامـل کاهـش دهنده 

آسـیب های خشـونت خانگی باشد.

روسـتایی  فاضـالب  و  آب  مدیـر 
 ۱۵0 روزانـه  گفـت:  اردسـتان 
بیـن  شـرب  آب  مترمکعـب 
روسـتاییان توزیـع می شـود که این 

اسـت. داشـته  کاهـش  گذشـته  سـال  بـه  نسـبت  رقـم 
رضـا دهقانـی اظهـار کـرد: یکـی از سیاسـت های شـرکت آبفـار 
بهسـازی و تعویض شـبکه آب و فاضالب روستایی است که نقش 
مؤثـری در صرفه جویـی آب دارد. بـه تازگـی عملیـات لوله گذاری و 
تعویـض انشـعابات روسـتای کهنـگ بـا ۵0 مـورد انشـعاب انجام 
شـده اسـت. هـدف از اجـرای این طرح هـا جلوگیری از هـدر رفت 

آب و تأمیـن آب سـالم و کافـی برای روسـتاییان اسـت.
وی افـزود: بـا بارندگی هایـی کـه از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون 
داشـته ایم، 4 روسـتای شهرسـتان را از مـدار آب رسـانی سـیار 

خـارج کرده ایـم. همچنین از سـال گذشـته تاکنـون 23 روسـتا از 
سیستم آبرسانی سـیار خارج شدند.مدیر آب و فاضالب روستایی 
اردسـتان با بیان اینکه در حال حاضر به ۵2 روسـتا در شهرسـتان 
اردسـتان آبرسـانی سـیار انجام می شـود، گفت: همکاران ما روزانه 
۱۵0 مترمکعـب آب شـرب را بـا ۵ تانکـر بیـن روسـتاییان توزیـع 

می کننـد کـه نسـبت به سـال گذشـته کاهش داشـته اسـت.
دهقانـی بـا بیـان اینکـه شهرسـتان اردسـتان ۱2 هـزار مشـترک 
روسـتایی دارد کـه بیـش از ۱3 هـزار نفـر از نعمـت آب شـرب 
سـالم برخـوردار هسـتند، تصریح کرد: شـبکه آبرسـانی روسـتایی 
شهرسـتان اردسـتان شـامل 440 کیلومتـر شـبکه توزیـع و 230 
کیلومتـر خـط انتقـال اسـت و تأمین آب مـورد نیاز ۱۵0 روسـتای 
دارای سـکنه از ۵4 حلقـه چـاه، چشـمه، قنات و شـبکه آبرسـانی 

اصفهـان بـه اردسـتان صـورت می گیـرد.

اشتغال مستقیم بیش 
از هزار نفر در شهرک 

گلخانه ای مغان
اسـتاندار اردبیـل از اشـتغال مسـتقیم 
بیـش از هزار نفر در شـهرک گلخانه ای 

مغـان  بصورت مسـتقیم خبـرداد.
اکبـر بهنـام جـو در بازدیـد از شـهرک 
گلخانـه ای مغان  اظهار کـرد: به منظور 
حـدود  منطقـه  در  بیـکاری  کاهـش 
400هکتـار از اراضی شـهرک گلخانه ای 
زون یـک بـه متقاضیـان و سـرمایه 
شـده  واگـذار  اهلیـت  دارای  گـذاران 

اسـت.
وی اضافـه کرد: شـهرک کشـاورزی به 
مسـاحت ۱۵00هکتـار در 8زون طراحی 
شـده و۱۱0هکتـار نیز در حال اجراسـت 
واگـذار  هکتارنیـز   20 زودی  بـه  و 

می شـود.
وی گفـت: در واگـذاری اراضی کسـانی 
و  بـوده  بیشـتر  سـرمایه  دارای  کـه 
دغدغه تسـهیالت از بانکهـا ندارند باید 

در الویـت قـرار گیرنـد.
تفاهـم  بـا  افـزود:  اردبیـل  اسـتاندار 
نامـه ای که بـا کشـور آذربایجان منعقد 
شـده، عملیات اجرایی اتصال ریلی در 
شهرسـتان پـارس آبـاد بـه زودی آغاز 
می شـود و محصـوالت گلخانـه ای این 
شهرسـتان به کشـورهای آسیای میانه 
و روسـیه صادرمـی شـود و همچنیـن 
ورود ایـن محصـوالت به بازار کشـور بر 

تنظیـم قیمت هـا تاثیر می گـذارد.
زیرسـاخت های  داد:   ادامـه  وی 
اساسـی از قبیـل برق، گاز و راه سـازی 
بـا هدف تسـریع در اجرای پـروژه و راه 
انـدازی بـه موقـع طرح ها جـز اولویت 

اصلـی دولـت اسـت.
بهنـام جو اظهار کـرد: بایـد در کنار این 
پتانسـیل عظیـم کـه در دشـت مغـان 
و  تولیـدی  واحدهـای  شـده،  واقـع 

صنایـع تبدیلـی نیـز ایجـاد شـود.

مدیرکل انتقال خون آذربایجان شرقی: اردبیل 

نیاز مبرم به همه 
گروه های خونی داریم

منابع آبی استان البرز در وضعیت بحرانی است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز : منابع آبی البرز  در وضعیت بحرانی است

منطقـه ای  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
البـرز بـا اشـاره بـه اینکـه منابـع آبـی 
اسـت،  بحرانـی  وضعیـت  در  اسـتان 
از ُپـر شـدن دو هـزار و 200 چـاه آب 

داد. خبـر  غیرمجـاز 
داود نجفیـان در نشسـت هم اندیشـی 
طـرح ملـی دانـاب و سـواد آبـی کـه 
آمـوزان  دانـش  از  جمعـی  حضـور  بـا 
همـراه  طـرح  ایـن  در  اسـتان  فعـال 
بـود، بـر ضـرورت مشـارکت مـردم در 
زمینـی  زیـر  دو حـوزه  در  آب  بخـش 
تاکیـد کـرد.وی  و آب هـای سـطحی 
در ادامـه گفـت: در شـرایط کنونـی کـه 
اسـتان البـرز در بخـش هایـی ماننـد 
روبـه  رونـد  بـا  اسـکان  یـا  و  صنعـت 
بایـد مدیریـت  رشـد مواجـه اسـت و 
مصـرف منابـع آبـی لحـاظ شـود، بالغ 
بـر 300 میلیـون مترمکعـب بیشـتر از 
نرمـی کـه بایـد در بخـش کشـاورزی 

ایـن  در  آب  مصـرف  کنیـم،  مصـرف 
مصـرف  ایـن  کـه  داریـم  را  بخـش 
شـرکت  شـود.مدیرعامل  کـم  بایـد 
افـزود:  البـرز  اسـتان  ای  منطقـه  آب 
افزایـش دانـش آب سـهم مهمـی در 
البـرز  اسـتان  در  آب  مصـرف  میـزان 
در  اسـتان کـه  ایـن  در  هـم   آن  دارد 
شـرایط بحرانـی از نظر منابـع آبی قرار 
دارد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـه طـور 
متوسـط 70 درصـد آب مـورد نیاز برای 
آب  جملـه  از  مختلـف  هـای  بخـش 
شـرب، صنعـت و یـا حـوزه کشـاورزی 
شـود،  مـی  تامیـن  هـا  خـوان  آب  از 
گفـت: اگـر ظرفیـت پیـش بینی شـده 
آبخـوان هـا بـه دلیـل برداشـت هـای 
بـی رویـه از بین رود، شـاهد نشسـت 
هایمـان  دشـت  در  فرونشسـت  و 
خواهیـم بـود و در شـرایط کنونـی نیـز 
البـرز حـدود  اسـتان  نقـاط  برخـی  در 

30 سـانتی متر فرو نشسـت در سـطح 
دشـت هـای اسـتان داریم.نجفیـان با 
اشـاره بـه اینکـه اسـتان هـای مجـاور 
قزویـن،  هـای  اسـتان  البـرز،  اسـتان 
گفـت:  هسـتند؛  تهـران  و  مازنـدران 
وضعیـت  لحـاظ  از  هـا  اسـتان  ایـن 
آبـی شـرایط مناسـبی ندارنـد کـه اگـر 
اسـتان مـا در آینـده در زمینـه منابـع 
آبـی به مشـکل برخورد کـرد بتوانیم از 
سـهم آب ایـن اسـتان ها بـرای تزریق 

البـرز اسـتفاده کنیـم. بـه 
منابـع  اگـر  حتـی  داد:  ادامـه  وی 
انجـام  بـرای  هـم  دولتـی  اعتبـاری 
طـرح هـا و یا پـروژه های آبـی فراهم 
و  مصـرف  مدیریـت  جـز  بـه  باشـد 
اصـالح الگـوی مصـرف نمـی تـوان کار 
مفیـد دیگـری بـرای حفـظ منابـع آبی 

داد. انجـام 
ای  منطقـه  آب  شـرکت  مدیرعامـل 

البـرز توضیـح داد: متاسـفانه  اسـتان 
در  آبـی  هـای  بحـران  بـه  توجـه  بـا 
نقاطـی از ایـران، جنـگ آبـی چندیـن 
سـال اسـت که در سـطح چند اسـتان 
البـرز  در  و  اسـت  شـده  آغـاز  کشـور 
ماننـد  مـواردی  آینـده  در  اگـر  نیـز 
تامیـن آب شـرب بـه درسـتی صـورت 
در  نیـز  را  رخدادهایـی  چنیـن  نگیـرد 
ایـن اسـتان شـاهد خواهیـم بـود.وی 
البـرز محیـط زیسـت  تاکیـد کـرد: در 
و طبیعـت اسـتان بیـش از ایـن نمـی 
آب  بخـش  در  هـا  چالـش  بـا  توانـد 
روبـرو شـود، چالـش هایی کـه نتیجه 
الگـوی  و  آب  مصـرف  در  بدرفتـاری 
نادرسـتی اسـت کـه در ایـن خصـوص 
کنیـم  تـالش  بایـد  و  ایـم  داشـته 
بخشـیم. بهبـود  را  کنونـی  وضعیـت 

ای  پـروژه  هـر  اشـاره کـرد:  نجفیـان 
کـه در بخـش هـای مختلفـی از جمله 
قـرار  اسـتان  کشـاورزی  و  صنعـت 
اسـت انجـام شـود بایـد بـا توجـه بـه 
آنجـا  در  آب  وجـود  عـدم  یـا  وجـود 
منابـع  اهمیـت  از  این نشـان  و  باشـد 
دارد. آن  حفـظ  بـرای  تـالش  و  آبـی 

وی در ادامـه گفـت: از حـدود ۱7 هزار 
حلقـه چـاه در البـرز که بـرای مصارفی 
اسـت  غیـره  و  کشـاورزی  جملـه  از 
بیـش از ۱۱ هـزار حلقـه چـاه غیرمجاز 
اسـت کـه بـا پیگیـری هـا و فعالیـت 
هـای دنبـال شـده تـالش مـی کنیـم  
تـا ایـن چـاه هـا پـر شـود.مدیرعامل 
البـرز  شـرکت آب منطقـه ای اسـتان 
عنـوان کـرد: دولـت و قـوه قضائیه نیز 
بـه جـد دنبـال حـذف چـاه هـای غیر 
مجـاز اسـت امـا بحـث تامیـن اعتبـار 
چـون  اسـت؛  مهـم  بخـش  ایـن  در 
مجـاز  غیـر  چـاه  هـر  پرکـردن  بـرای 
نیـاز اسـت.  ۱0 میلیـون هزینـه  تـا   ۵
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تـا کنـون دو 
هـزار و 200 حلقـه چـاه غیـر مجـاز در 
اسـتان البـرز پـر شـده اسـت، گفـت: 
حـدود  اسـتان  سـطح  در  قبـل  سـال 
۱۱0 دسـتگاه حفـار را موقـع حفـر چـاه 

ضبـط کردیـم.
روابـط  مدیـر  کیخایـی  عباسـعلی 
عمومـی شـرکت آب منطقـه ای البـرز 
و  »دانـاب  ملـی  طـرح  خصـوص  در 
سـواد آبـی«  اظهارداشـت: ایـن طـرح 
بـرای اولیـن بـار در اسـتان خراسـان 
هـای  اسـتان  بـه  سـپس  و  رضـوی 

. یافـت  تسـری  دیگـر 
در  نیـرو   وزارت   : داد  ادامـه  وی 
ایـن زمینـه برنامـه ریـزی الزم بـرای 
آمـوزش دانـش آمـوزان  انجـام داده 
بـه  تحصیلـی  مختلـف  مقاطـع  کـه 
را  الزم  هـای  آمـوزش  سـنی  فراخـور 
در زمینـه فرهنـگ سـازی و مشـارکت 
در اصـالح الگـوی مصـرف در 2 بخش 
مـی  فـرا  آشـامیدنی  و  کشـاورزی 
گیرند.کیخایـی گفـت : در طـرح ملـی 
دانـاب از سـواد آبـی بـه عنـوان میـوه 
دانـاب یاد می شـود و ۱0 سـال اسـت 
و  شـود  مـی  زمینـه کار  ایـن  در  کـه 
از  زیسـت  و  محیـط  آب  مبحـث    2
سـال گذشـته  در کتـاب هـای درسـی 
گنجانده شـده اسـت.وی اظهار داشـت 
:آمـوزش و پـرورش  اسـتان البـرز در  
طـرح  ملـی دانـاب گام هـای بلنـدی 
برداشـته و انتظـار مـی رود بـا نهادینه 
مصـرف  بتوانیـم  هـا  آمـوزش  کـردن 
آب را مطابـق بـا الگوهـا و شـاخص ها 

. باشـیم  داشـته 

تحصیلـی  سـال  در  افـزود:  کیخایـی 
البـرزی   آمـوز  دانـش  هـزار   60 گذشـته 
تحـت پوشـش طـرح ملـی دانـاب قـرار 
آزمـون،  یـک  قالـب  در  کـه  گرفتنـد  
اطالعـات آبـی دانـش آمـوزان را محـک 

زدیـم.

500 هزار  البرز  استان 
دانش آموز دارد

ایـن اسـتان بـا جمعیتـی حـدود سـه 
رودخانـه کـرج   2 دارای  نفـر  میلیـون 
و طالقـان بـوده کـه تامیـن کننـده آب 
اسـتان هـای البـرز ، تهـران و قزویـن 

بـه شـمار مـی روند
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت اول آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شناسه اگهی 682564

مناقصه واگذاری امور نگهبانی وانتظامات بیمارستان ولی عصر )عج( شهربابک

دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار 
شماره مناقصه 66/۱

مورخ 98/10/1

دریافت اسناد : امور نگهبانی و انتظاماتموضوع مناقصه
الف(  سامانه تدارکات 
www.الکترونیکی دولت

setadiran.ir
ب( پایگاه ملی 

htt://iets. مناقصات
mporg.ir

)صرفا جهت مشاهده(

3/823/9۱۱/060 ریالبرآورد یکساله)ریال(

۱9۱/۱9۵/۵۵3 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱4:30روز سه شنبه مورخ 98/9/۱9دریافت اسناد

آخرین مهلت برگزاری اسناد و پیشنهادها در 
سامانه ستاد ایران

تا ساعت ۱4:30روز شنبه مورخ 98/9/30

از ساعت ۱4:30 روزیکشنبه مورخ 98/۱0/۱بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت ۱0روز یکشنبه مورخ 98/9/24 در محل امور اداری بیمارستان ولی عصر )عج( شهربابک برگزار خواهد شد

محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه( : کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی معاونت غذا و دارو اداره حراست

 )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(

دااگشنه علــوم زپشــکی
شــتی ردمانــی کرمــان و خدمــات بهدا

آگهی فراخوان )فراخوان 98-15 (
بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند اداره کل راه و شهرســازی اســتان قزویــن در نظــر دارد یــک قطعــه زمیــن بــا کاربــری فرهنگــی در 
اراضــی شهرســتان البــرز ، ناحیــه شــهری مهــرگان ، تحــت پــاک ثبتــی 57 فرعــی از 33 اصلــی بخــش 14 قزویــن زون b3 ، بــه 
شــرح جــدول ذیــل از طریــق فراخــوان عمومــی در قالــب مــاده 100 قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت بصــورت اجــاره 

بــه شــرط تملیــک )25% نقــد الباقــی در اقســاط 5 ســاله( بــه افــراد حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط صرفــا بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیــک 
دولــت )setadiran.ir( واگــذار نمایــد.

تاریخ انتشار :  98/9/12 و 98/9/13   مهلت دریافت اسناد مزایده :  98/9/16    تاریخ بازدید :   98/9/17   مهلت ارسال پیشنهاد :  98/9/25
تاریخ بازگشایی :   98/9/26      تاریخ اعالم به برنده :  98/9/26

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده / فراخوان دستگاه اجرایی
ــده ، ارســال  ــت اســناد مزای ــده شــامل دریاف ــد مزای ــه مراحــل فراین ــوده و کلی ــت ب ــدارکات الکترونیکــی دول ــق ســامانه ت ــا از طری ــزاری فراخــوان صرف برگ

ــی باشــد . ــر م ــکان پذی ــق ام ــن طری ــرم از ای ــران محت ــده گ ــودن مزای ــده ب پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برن
کلیه اطاعات اماک و مستغات شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی وانتخاب می باشد.

ــامانه             ــایت س ــه س ــن( ب ــی )توک ــی الکترونیک ــت گواه ــام و دریاف ــت ن ــوه ثب ــاع از نح ــت کســب اط ــی بایســت جه ــوان م ــرکت درفراخ ــه ش ــدان ب عاقمن
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سال گذشته در این تاریخ 

پیام ما به بررسی تاثیر مالیات بر 
مهار التهاب بازار مسکن پرداخته است.

صدای آهسته ی برف 
تا ۱4 آذر در تئاتر مستقل تهران 

در حال اجرا است.

موسیقیسال گشت

رسانه در آینه تصویر
هفتادوششمین مجله »سینما و ادبیات« ویژه  سینمای مدرن 

منتشر شد.

حجت اشرف زاده 
2۱ آذر در برج میالد اجرا می شود.

غراب شیطون 
از ۱2 تا 22 آذر در حوزه هنری - 

تماشاخانه مهر اجرا می شود.

این سو، آن سو
تا 20 آذر در تماشاخانه استاد جمشید 

مشایخی در حال اجرا است.

 بد اخالق بودن بد نیس
 ولی اینکه اخالق خوبتو واسه

یه مشت بی لیاقت رو کنی غلط اضافس!

ممنوعه

نمایشکنسرتنمایش دیالوگ

که بر ز سرو روان تو خورد راست بگو
براستی که قدی زین صفت کراست بگو

بجنب چین سر زلف عنبر افشانت
اگر نه قصٔه مشک ختن خطاست بگو
فغان ز دیده که آب رخم برود بداد
ببین سرشک روانم وگر رواست بگو

ز چشم ما به جز از خون دل چه می جوئی
وگر چنانکه ترا قصد خون ماست بگو

کنون که دامن صحرا پر از گل سمنست
چو آن نگار سمن رخ گلی کجاست بگو
کجا چو زلف کژش هندوئی بدست آید

چو زلف هندوی او گژ نشین و راست بگو
چو آن صنوبر طوبی خرام من برخاست
چه فتنه بود که آن لحظه برنخاست بگو
اگر نه سجده برد پیش چشم جادویش

چرا چو قامت من ابرویش دو تاست بگو
کدام ابر شنیدی بگوهر افشانی

بسان دیدٔه خواجو گرت حیاست بگو

خواجوی کرمانی 

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

کتاب 

ماجـرای کتـاب  منتشـر شـد.  در سـال 1330  بـار  اولیـن  ایـن کتـاب 
چشـمهایش داسـتان یکـی از دوسـتداران نقاشـی معـروف به نام اسـتاد 
مـاکان اسـت کـه بـه دنبـال راز مـرگ مشـکوک اسـتاد در تبعیـد اسـت.
آقـای ناظـم همـان دوسـتدار اسـتاد حـدس میزند کـه راز مرگ اسـتاد در 
یکی از تابلوهای ایشـان اسـت که خود اسـتاد نام آن تابلو را چشـمهایش 

نامیده اسـت.
مـدل اثـر زنی سـت، پس آقای ناظم سـعی مـی کند با پیدا کـردن آن زن 

به تصویر کشـیده شـده در تابلو، به راز مرگ مشـکوک دسـت پیدا کند…
قسمت هایی از متن کتاب چشمهایش

تـو و امثـال تـو نمیتوانیـد ایـن دسـتگاه را بـه هـم بزنیـد. مگـر این 
دسـتگاه بـه روی پای خودش ایسـتاده که شـماها بتوانیـد واژگونش 

کنید؟
آنهایـی کـه نگهش میدارند،از قایم موشـک بازی های شـما هراسـی 
ندارنـد. ایـن دیـو احتیـاج بـه قربانی هـای زیـاد دارد. اما من کسـی 
را مـرد میـدان نمیبینم. میترسـم عـوض اینکه او را ضعیفتـر کنید، از 

خونخـواری پروارتـر بشـود و بی پـروا به شـما بتازد…
دربـاره  گذشـته قضـاوت کـردن کار آسانیسـت. امـا وقتی خودتـان در 
جریـان طوفـان می افتیـد و سـیل غـران زندگـی شـما را از صخره ای 
در دهـان امـواج مخـوف پرتـاب می کنـد، آنجـا اگـر توانسـتید همت 
بـه خـرج دهیـد، آنجـا اگر ایسـتادگی کردیـد، اگـر از خطـر واهمه ای 
بـه خـود راه ندادیـد، بلـه، آن وقـت در دوران آرامـش، لذت هسـتی را 

می چشـید.
بـرای بـاال رفتـن از نردبـان بلند هنر، سـر نترس و پشـتکار الزم بود که 
مـن در خود سـراغ نداشـتم. نمیتوانسـتم سـاعت هـا، ماه ها، سـال 
هـا بنشـینم و سـر چیـزی کـه مایـل بـودم با رنـگ و خط بـه صورت 
انسـان فهـم درآورم، کار کنـم. این حوصله به من داده نشـده بود. من 
همیشـه راه سـهلتر را انتخـاب میکـردم. دیگران با ثبـات بودند و من 
ایـن را میفهمیـدم. بـه خودم صدمه میرسـاندم، کار هم میکـردم، اما 
بالخـره نـا تمـام میماند. تفریح و سـرگرمی بر من غلبه داشـت و مرا 

به عالـم دمدمی مـی انداخت.
هیچوقـت کاری را کـه دیگـران میتوانند برای تو انجـام بدهند، خودت 

دنبـال نکـن. کارهای بزرگتری هسـت که از دسـت مـا برمی آید.

چشمهایش
نویسنده: بزرگ علوی

انتشارات: نگاه

بوی دریا می دهد جیبم
چند ماهی...؟

ـ آخ!
جیِب من سوراخ در سوراخ.

باز می گردم:
ماهیاِن نیمه جانم را

می دوم دنبال حوضی، برکه ای، 
چیزی.

بر گلوی تو
حس ماهی های دریا دیده را 

دارم.

سیدعلی میرافضلی

عکس نوشت

عکس:
آیدا گنجی پور


