
ایران در مسیری تازه

سخنگوی شورای نگهبان:
اعالم نظر در رابطه با 

CFT زود است
2
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انس طال            1.202.545

مثقال طال        15.650.342

گرم طالی 1۸      3.613.192

گرم طالی 24     4.۸17.222

انس نقره                 14.71

انس پالتین           ۸25.000

انس پاالدیوم          1.063.000

بهار آزادی            37.600.000

امامی                3۸.050.000

نیم                 19.050.000

ربع                 9.520.000

گرمی               6.۸00.000

دالر                         ؟

یورو                  150.125

پوند                 171.650

درهم امارات            35.460

لیر ترکیه                 21.320

یوان چین               1۸.9۸0

ین ژاپن               114.710   

دالر کانادا                100.90

دالر استرالیا            91.500 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

11  تا  19

آخوندی توصیه به استعفا شد
آیا رییس جمهور هنگام معرفی وزرای اقتصاد و کار  وزیر راه و شهرسازی را هم معرفی می کند؟

هوا به رنگ خاکســتری تیره درآمده و بوی 
خــاک غلیظی در هوا پیچیده اســت. این 
چندمین بار در ســال جدید اســت که این 
وضعیت در اســتان کرمان تکرار می شود.

حــدود پانزده روز از اولین ماه پاییز گذشــته. 
نقاط مختلف کشــور هــر کدام به گونه ای درگیر 
این ماه و حال و هوایش شــده اند.

 شــمال کشــور دچار باران و سیل. مرکز و 
شــرق کشــور هم گرفتار گرد وخاک و غبار. 
اینجا هم در جنوبشــرق کشــور یعنی استان 
کرمان، هوا نفس گیر اســت و بوی خاک 
 می دهد.

کوچــه و خیابــان خلوت تر از روزهای دیگر 
است. شــاخص آالیندگی» 353« هوای شهر 
و اعــالم وضعیت خطرناک، مدارس را به 
تعطیلی کشــانده است. 

در این پیام ما می خوانید
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امروز آغاز رسیدگی 
به شکایت دیگر ایران 

از آمریکا
جلسـات استماع رسیدگی به شکایت ایران 
از آمریکا در دیوان بین المللی دادگسـتری 

در پی مسدود شدن دارایی های بانک 
مرکزی در آمریکا از روز دوشـنبه آغاز 

می شود.

اقامتگاه های بوم گردی 
سمنان 2 برابر می شوند

بازار ارز و سکه  به 
استقبال CFT رفت

باران به خلیج 
گرگان جان داد
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مهرداد خدیر

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
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غروب آفتاب 
17:38
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 ساعات اولیه صبح یکشنبه 
در استان کرمان شاخص 
آالیندگی هوا به 500 رسید

کرمان؛ گمشده 
در غبار
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CFT عبور مجلس از گردنه
مجلسی ها روز گذشته به بررسی الیحه الحاق ایران به 

 )CFT( کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم
پرداختند و با الحاق ایران به این کنوانسیون موافقت کردند

الیحـۀ الحـاق ایران به کنوانسـیون مقابلـه با تأمین مالی تروریسـم یا 
سـی.اف.تی کـه پیش شـرط خدمات دهی تسـهیالت مالـی و بانکی 
جهانیان به ایران اسـت به رغم جنجال های بسـیار در مجلس شـورای 
اسـالمی تصویب شـد.این الیحه در حالی تصویب شـد که رسانه های 
اصول گرا یک هفته اسـت که در هر بوقی می دمند و تصویب آن را به 
منزلـۀ خیانـت می دانند و ده ها نفر هـم در مقابل مجلس تجمع کرده 
بودنـد و درون پارلمـان هم عده ای هیاهو می کردند تا تصویب نشـود.

هـر کاری که می توانسـتند انجـام دادند تا چهارمیـن الیحه از مجموعۀ 
 اف. ای.تـی .اف )گـروه ویـژۀ اقـدام مالـی( تصویـب نشـود اما شـد.

حتی سخنانی را به رهبری نسبت دادند یا گفته ای از ایشان را تفسیر 
کردند. کنوانسیون و حق شرط را به گونه ای دیگر معرفی کردند. رییس 
جامعـه مدرسـین حـوزه علمیه قم از طـرف خودش یا تشـکل مربوط 
نامه ای نوشـت. برخی انگ خیانت زدند و هر کاری که می توانسـتند 
در فضـای سیاسـی و رسـانه ای انجـام دادند اما این الیحه سـر انجام 
 بـا 143 رأی موافـق و 120 رأی مخالـف و 5 رأی ممتنـع تصویب شـد.

تـا خبـر تصویـب اعـالم شـد همـان تجمـع کننـدگان کـه حـق تجمع 
را بـه صـورت انحصـاری بـرای خـود قایـل انـد شـعار سـر دادنـد : 
عـزا عزاسـت امـروز و جالـب ایـن کـه نمـی گفتنـد کـی صاحـب 
باشـند؟ عـزادار  مـردم  نماینـدگان  رأی  از  بایـد  چـرا  و   عزاسـت 

البتـه ممکـن اسـت از حـاال بـه بعد فشـار را بـر روی شـورای نگهبان و 
مجمـع تشـخیص وارد کننـد امـا سـی. اف. تـی در مدار رسـمی تأیید 
افتـاده و خـارج نمی شـود و حـاال که به این نقطه رسـیده و بر پایۀ آن 
ایـران وارد توافقاتـی بـا اروپایـی هـا می شـود دیگر نمی شـود زیرش 
بزننـد. اگـر مـی خواهیـم بـا اروپـا کار کنیـم و زیر فشـار آمریـکا دوام 
بیاوریم باید به خیلی از قواعد تن بدهیم. هر چه در سـخن مخالفین 
تامـل کـردم نکتـه ای تازه درنیافتم جز این که شـتر سـواری دوال دوال 
را ممکـن مـی داننـد و ایـن طرف مـی گوید نمی شـود. یا رومـی روم 
یـا زنگـی زنـگ. کار با اروپا شـرایط و الزاماتی دارد و سـی تی اف یکی 

از آنهاسـت. |عصرایران

فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای 

اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصات عمومـی فوق را 
از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگزار نمایـد. کلیه مراحـل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد 
مناقصـه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصـه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت )سـتاد( بـه آدرس “ www.setadiran.ir“  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت 
عـدم عضویـت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت 

در مناقصـه محقـق سـازند. تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریـخ 17/ 07/ 1397 می باشـد.

اصالحیه نوبت اول مورخ 1397/07/09 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 13 روز جمعه مورخ 20/ 07/ 1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 30 / 07/ 1397

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز سه شنبه  مورخ 01 / 08 / 1397
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائه 
پاکت هـای الـف : نشـانی : اداره كل راهـداری و حمـل ونقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان بـه نشـاني: 

جيرفـت – کیلومتـر 5 جـاده کرمان_پایانـه بـار جیرفـت و تلفـن : 03443352139 و 03443352169
اطالعـات تماس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحل عضویت در سـامانه : مرکز تمـاس : 02141934 ،  دفتر 

ثبت نـام : 88969737 و 85193768

شماره
مبلغ برآورد عنوان پروژهمناقصه

مبلغ تضمين نوع تضمين)لاير(
فهرست بها)لاير(

200970282000048
بازسازی و راه اندازی ماشین آالت 
راهداری متوقف ستاد، شهرستانهای 
جیرفت، عنبرآباد و بخش ساردوئیه
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200970282000049
خرید الستیک دستگاه های سبک، 
نیمه سنگین و سنگین مورد نیاز 

ماشین آالت راهداری
3،500،000،000175،000،000

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

آگهي مناقصـه عمومي     
شماره 97/15/ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد " طراحی جامـع و تفصیلی وآماده سـازی 
سـایت شـماره 2 )گلفـا( " خـود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به گروه مشـاركت مهندسـین مشـاور 
)متشـكل از مهندسـین مشـاور رشته شهرسـازی و مهندسین مشـاور در رشـته صنایع، فراوری مواد معدنی، 
فلـزات اساسـی، ماشـین سـازی و یا كانه آرایـی( واجد شـرایط واگذار نماید. لـذا كلیه متقاضیـان می توانند 
جهـت اخـذ اسـناد مناقصه بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد مذکـور را به همراه 
فـرم پرسشـنامه ارزیابـی تأمیـن كننـدگان از قسـمت تأمیـن كننـدگان و مشـتریان - مناقصه هـا دانلود 
نمایند. مهلت تحویل پاكات سـاعت 9 الی 14 روز دوشـنبه مـــورخ 97/8/14 در محـــل دفتركمیسـیون 
معــامالت مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتـر مرکزی تهران می باشـد. ضمنـًا بازدیـد از محل اجرای پـروژه روز 

مدیریت قراردادها و معامالتشـنبه مـورخ 97/7/28 بـرای متقاضیان بالمانع می باشـد.
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

صفحه 12نوبت اول صفحه 12نوبت اول
دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان روابط عمومی اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان

شرکت آب و فاضالب رفسنجان
آگهی مناقصه شماره 97/7/5/1/م

آگهی  مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

7 و6

بـازار آزاد ارز و سـکه بـا ریـزش قیمـت هـا به اسـتقبال 
تصویـب الیحـه الحـاق ایـران بـه کنوانسـیون مبـارزه با 
تامیـن مالـی تروریسـم )CFT( در مجلـس شـورای 

رفت. اسـالمی 



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1282 | دوشنبه 16 مهر 1397

2
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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آخوندی توصیه به استعفا شد
آیا رییس جمهور هنگام معرفی وزرای اقتصاد و کار وزیر 

راه و شهرسازی را هم معرفی می کند؟
ــس  ــنبه ریی ــردا سه ش ــه ف ــت از آن دارد ک ــا حکای خبره
جمهــور وزرای اقتصــاد و کار را بــه مجلــس معرفــی 
ــان روز گذشــته  ــا پای ــا ت ــد. بیــن انتخــاب وزرا ام می کن
از ســویی  اســت.  نگرفتــه  نهایــی شــکل  جمع بنــدی 
واعظــی بــا قدرتــی کــه در دولــت دوم روحانــی دارد بــه 
ــا خــودش در کابینــه  دنبــال تعییــن نیروهــای هم ســو ب
هســت و از طرفــی جهانگیــری کــه قدرتــش در شــرایط 
ــور  ــس جمه ــاون اول ریی ــدازه مع ــه ان ــاید ب ــی ش فعل
ــت. ــاب وزرا اس ــرای انتخ ــی ب ــغول رایزن ــت، مش  نیس

ــم  ــر نرمی ــر س ــمکش ب ــه کش ــت اینک ــلم اس ــه مس آنچ
اســت  روزی  چنــد  همچنیــن  دارد.  ادامــه  کابینــه 
وزارتخانــه  از  آخونــدی  »خداحافظــی«  موضــوع  کــه 
اســتیضاح  اســتعفا،   قالــب  در  شهرســازی  و  راه 
نــه  کنــون  تــا  امــا  اســت  مطــرح  برکنــاری  و 
آخونــدی  بــه حــذف  اقــدام  دولــت  نــه  و  مجلــس 
اســت. نکــرده  ذکرشــده  روش هــای  طریــق   از 

قــرار بــر ایــن بــود روز گذشــته بررســی اســتیضاح 
کمیســیون  کار  دســتور  در  وشهرســازی  راه  وزیــر 
اســت. خــارج شــده  برنامــه  از  امــا  باشــد   عمــران 

کمیســیون  رییــس  کوچــی«  رضایــی  »محمدرضــا 
احتمــال  گفــت:  ایلنــا  بــا  وگــو  گفــت  در  عمــران 
راه  جدیــد  وزیــر  جدیــد،  وزاری  معرفــی  در  اینکــه 
و شهرســازی هــم اعــالم شــود وجــود دارد بنابرایــن 
ــر شــود. ــرار اســت کندت ــس ق ــد اســتیضاح در مجل  رون
امــروز یکــی از خبرگزاری هــا بــه نقــل از یــک عضــو 
ــتعفا  ــدی اس ــه آخون ــد ک ــی ش ــران مدع ــیون عم کمیس
ــانی وزارت راه  ــالع رس ــات و اط ــز ارتباط ــا مرک ــرده ام ک
ــرد. ــب ک ــوع را تکذی ــن موض ــه ای ــازی بالفاصل  و شهرس
اســتعفا  توصیــه  شهرســازی  و  راه  وزیــر  بــه  گویــا 
بــه  اقــدام  آخونــدی  تــا کنــون  امــا  اســت  شــده 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــم ب ــد ه ــت. بعی ــرده اس ــتعفا نک اس
ــروج  ــاید خ ــرود. ش ــتعفا ب ــار اس ــر ب ــدی زی ــه آخون ک
از وزارت راه وشهرســازی ایــن بــار بــا یــک ادبیــات 
ــرد. ــورت بگی ــی« ص ــوان »خداحافظ ــت عن ــری تح  دیگ
بایــد دیــد ســه شــنبه هفتــه جــاری در بیــن وزرای 
اعــالم  جمهــوری  رییــس  ســوی  از  کــه  جدیــدی 
می شــود،  وزیــر جدیــد راه وشهرســازی هــم اعــالم 
می شــود یــا کار را دوبــاره بــه مجلــس خواهنــد ســپرد؟

پیام رسـانه

روزنامـه ایندپندنت به ورود کاوانا 
به دیوان عالی آمریکا پرداخته و نوشـته: 

از این به بعد تقسـیم بندی بزرگی را 
شاهدیم.

خبرگـزاری اسپوتنیک از بمباران 
مواضع تروریسـت ها توسط ارتش سوریه 

در پاسـخ به حمالت به مناطق شـهری این 
کشور خبر داده.

پایگاه اینترنتی شـبکه خبریالجزیره 
نوشـته: پلیس ترکیه اعتقاد دارد 

روزنامه نگار سـعودی در سفارت عربستان 
کشته شده است.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگزاری دویچه وله از هشـدار 

ایتالیا به آلمان نسـبت به دیپورت کردن 
مهاجران به ایتالیا نوشـته.

آلمان

تخلف 8 درصدی بانک ها در سود ادامه دار شدپیام خبر
مهلت بانک ها برای تمدید سپرده های فاصله دوم تا یازدهم شهریورماه سال گذشته بیش از 
یک ماه است که تمام شده، اما همچنان حساب های سپرده را با نرخ های باال و غیرمتعارف باز 
می کنند؛ به طوری که به روال یک ماه قبل مشتریان بانک ها با پیشنهاد سودهای 23 درصدی 
مواجه می شوند در حالی که نرخ سود متعارف در شبکه بانکی 15 درصد است.
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یـک حقوقـدان تصویب الیحه الحـاق ایران به کنوانسـیون 
مقابلـه بـا تامیـن مالـی تروریسـم )CFT( در مجلـس 
شـورای اسـالمی را مثبـت ارزیابـی کـرد و گفـت: تصویـب 
ایـن الیحـه تـا آخر کار دایمـا با تنش هـا و مخالفت هایی 

مواجـه خواهـد بود.

شفافیت سازی در روابط پولی 
به نفع جامعه است

ســخنگوی شــورای نگهبــان در واکنــش 
 ،CFT ــه ــه تصویــب الیحــه الحــاق ب ب
ــت  ــر زود اس ــالم نظ ــوز اع ــت: هن گف
و فعــال تــا زمانــی کــه بــه شــورای 

ــدارم. ــری ن ــچ نظ ــد هی ــان نیای نگهب
ــا  ــو ب ــی در گفت وگ عباســعلی کدخدای
ــه  ــب  الیح ــا تصوی ــه ب ــنا در رابط ایس
ــه CFT در مجلــس شــورای  الحــاق ب
اســالمی، اظهــار کــرد: هنــوز اعــالم نظر 
زود اســت. مجلــس آن را تصویــب 

کــرده اســت امــا هنــوز بــرای مــا 
نیامــده اســت. ابتــدا بایــد بــه شــورای 
ــا ان شــاءهللا  ــان ارســال شــود ت نگهب
مــا اعــالم نظــر کنیــم. فعــال تــا زمانــی 
ــد هیــچ  ــان نیای ــه شــورای نگهب کــه ب

ــدارم.  نظــری ن
ــان در پاســخ  ســخنگوی شــورای نگهب
ــه ایــن ســوال کــه ایــن الیحــه چــه  ب
مــورد  نگهبــان  شــورای  در  زمانــی 
ــرد:  ــوان ک ــرد، عن ــرار می گی بررســی ق

نمی دانــم. بســتگی دارد چــه زمــان 
ــتند.  ــا بفرس ــرای م ــه را ب ــن الیح ای

ــت  ــن وضعی ــا آخری ــه ب وی، در رابط
بــه  الحــاق  لوایــح  بــه  رســیدگی 
ــون  ــالح قان ــو و اص ــیون پالرم کنوانس
جلســه  در  پولشــویی  بــا  مبــارزه 
روز چهارشــنبه 11 مهرمــاه، تصریــح 
ــح  ــن لوای ــه ای ــد ب ــت نش ــرد: فرص ک
رســیدگی شــود. ان شــاءهللا در دســتور 
کار ایــن هفتــه شــورا مــورد رســیدگی 
قــرار می گیــرد.الزم بــه ذکــر اســت 
کــه  شــورای نگهبــان بــرای مصوبــات 
باالدســتی  نهــاد  یــک  مجلــس 
ــد  ــی  توان ــه م ــود ک ــی ش ــاب م حس

ــد. ــا رد کن آن ه

اعالم نظر در رابطه 

با CFT زود است

بانک مرکزی بازارسازی های 
کاذب را افشا می کند

معــاون اقتصــادی رییس جمهــور تاکیــد کــرد: حتمــا قیمــت ارز بــه یــک نــرخ 
ــه  ــی اســت ک ــر از نرخ های ــی کمت ــه خیل ــی خواهــد رســید ک واقعــی متعادل
ــن  ــه ای ــان  در پاســخ ب ــدل می شــود.محمد نهاوندی در مــوردش لفــظ رد و ب
ســوال کــه چــه میــزان ارز بــه بــازار ترزیــق شــده کــه موجــب کاهــش نــرخ 
دالر و یــورو شــد؟ گفــت: آن چیــزی کــه مهم تــر از ترزیــق ارز بــه بــازار بــوده 
و موجــب کاهــش قیمــت ارز شــده اســت، احســاس حضــور بانــک مرکــزی 
اســت.وی ادامــه داد: ســفته بازانی کــه تــوان محــدودی دارنــد، اگــر احســاس 
کننــد بانــک مرکــزی بــا تــوان و اختیــارات کامل ســه قــوه در بــازار حضــور دارد 
و اوال، شفاف ســازی می کنــد یعنــی نرخ ســازی ها و بازارســازی های کاذب 
را افشــا خواهــد کــرد و ثانیــا، هــم در عرصــه عرضــه و هــم در عرصــه تقاضــا 
ــن  ــس ای ــد داد، نف ــی را نخواه ــان های غیرواقع ــازه نوس ــور دارد و اج حض
ــر اســت.معاون اقتصــادی  ــق شــده موث ــزان ارز تزری احســاس بیشــتر از می
ــدن  ــن آم ــان از پایی ــه ارزیابی ت ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــور در پاس رئیس جمه
نــرخ ارز تــا چــه انــدازه اســت؟ اظهــار داشــت: حتمــا قیمــت ارز بــه یــک نــرخ 
واقعــی متعادلــی خواهــد رســید کــه خیلــی کمتــر از نرخ هایــی اســت کــه در 

ــدل می شــود. ــظ رد و ب ــوردش لف م

پیام رسـانه

بین المللپارلمان

آغاز رسیدگی به شکایت دیگر ایران از آمریکا سوال از وزیر کشور اعالم وصول شد
سـوال  فراهانـی  امیرآبـادی 
نـادر قاضـی پـور و دو محجوب 
و وکیلـی از وزیـر کشـور را در 
صحـن علنـی مجلـس اعـالم 

وصـول کـرد.
 مـواردی کـه روز گذشـته  در صحـن علنـی مجلـس 
اعالم وصول شـد به شـرح زیر اسـت:، 1- طـرح تعیین 
تکلیـف جانبـازان اعصـاب و روان فاقـد مـدرک بالینـی

2- طـرح اصالح جزء 6 بند سـه مـاده ۸۸ قانون برنامه 
ششـم، 3- طـرح استفسـاریه عدم شـمول حکـم ماده 
۸4 قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری در رعایت سـقف 
مرخصـی قابـل ذخیـره بـه ایثارگـران مشـمول حالـت 

اشـتغال و ذخیـره مرخصـی ناشـی از اعمـال مـواد 9 و 
11 قانون تسـهیالت اسـتخدامی و اجتماعی جانبازان4- 
طـرح اصـالح مـاده 14 قانـون تسـهیالت اسـتخدامی و 
اجتماعـی جانبـازان انقـالب اسـالمی، 5- طـرح اصـالح 
مـاده بنـد ز مـاده 1 قانـون جامـع خدمـات رسـانی بـه 
ایثارگـران6- طـرح الحـاق یـک تبصره به مـاده ۸ قانون 
رسـیدگی بـه تخلفـات رانندگـی7- طـرح اصـالح مـاده 
53 قانـون احکام دائمی برنامه های توسـعه، ۸- سـوال 
ملـی نـادر قاضـی پـور، علیرضـا محجـوب و محمدعلـی 
وکیلـی نماینـدگان ارومیـه و تهـران از وزیـر کشـور در 
خصـوص عـدم پیگیـری مطالبـات و تامین اعتبـارات و 

منابـع مالـی شـهرداری ها.

ــیدگی  ــتماع رس ــات اس جلس
ــه شــکایت ایــران از آمریــکا  ب
بین المللــی  دیــوان  در 
ــدود  ــی مس ــتری در پ دادگس
از  آمریــکا  در  مرکــزی  بانــک  دارایی هــای  شــدن 
بین المللــی  دیــوان  می شــود.  آغــاز  دوشــنبه  روز 
دادگســتری )ICJ(  کــه بــا نــام دادگاه الهــه نیــز 
ــگاه  ــه ای در پای ــار اطالعی ــا انتش ــود ب ــناخته می ش ش
ــی  ــات علن ــرد: جلس ــالم ک ــود اع ــمی خ ــی رس اینترنت
ــه دلیــل  ــکا ب ــه آمری ــران علی ــه شــکایت ای رســیدگی ب
مســدود شــدن امــوال بانــک مرکــزی ایــران در آمریــکا 
از روز دوشــنبه ۸ اکتبــر )16 مهرمــاه( آغــاز خواهــد شــد 

و تــا روز جمعــه 12 اکتبــر )20 مهرمــاه( ادامــه خواهــد 
ــی را  ــال 2016 دعوای ــن در س ــش از ای ــران پی یافت.ای
علیــه آمریــکا بــه دلیــل ضبــط و توقیــف امــوال بانــک 
مرکــزی بــه اســتناد عهدنامــه مــودت مطــرح  کــرد کــه 
ــه  ــتری، جلس ــی دادگس ــوان بین الملل ــالم دی ــر اع بناب
ــوال  ــادره ام ــا مص ــاط ب ــران در ارتب ــوی ای ــتماع دع اس
بانــک مرکــزی از ســوی دولــت واشــنگتن در دادگاه 
ــی برگــزار می شــود  ــل به صــورت علن ــی ســازمان مل عال
ــز  ــته نی ــه گذش ــتری هفت ــی دادگس ــوان بین الملل . دی
ــکا  ــورمان از آمری ــر کش ــکایت دیگ ــی ش ــس از بررس پ
در اعتــراض بــه بازگشــت تحریم هــای ضــد ایرانــی 

ــران رای داد. ــع ای ــه نف ــنگتن، ب واش

یم
سن

: ت
س

عک

 CFT تصویـب  بـا  انگلیـس گفـت:  در  کشـورمان  سـفیر 
تعهـدات حقوقـی  کشـور بـه اسـتانداردهای مالـی و بانکـی 
FATF تکمیل شـد. حمید بعیدی نژاد  در صفحه توییترش 
نوشـت:  لحظاتـی پیـش مجلـس شـورای اسـالمی بدنبال 
چنـد ماه بررسـی دقیـق، در فرآینـدی شـفاف و در جلوه ای 
درخشـان از دموکراسی، پیوسـتن ایران به کنوانسیون مقابله 

بـا تامیـن مالـی تروریسـم را تصویـب نمود.

با تصویب CFT تعهدات 
حقوقی  کشور کامل شد

همزمـان بـا بررسـی CFT در مجلس شـورای اسـالمی، عده ای 
که تعدادشـان حدود 500 نفر می رسـید با تجمع مقابل مجلس 
و سـر دادن شـعار خواستار عدم تصویب CFT توسط نمایندگان 
بودند. در دسـت داشـتن پالکاردهایی حاوی شعارهایی همچون 
FATF« ،»بـه خـود تحریمـی«، »برجـام نمی خواهیـم »نـه 

خیانـت اسـت بـه ملت« اعتراض خـود را اعـالم کردند.

حضور معترضان در مقابل 
مجلس

بـازار آزاد ارز و سـکه بـا ریـزش قیمـت ها به اسـتقبال تصویب 
الیحـه الحـاق ایـران بـه کنوانسـیون مبـارزه بـا تامیـن مالـی 
تروریسـم )CFT( در مجلـس شـورای اسـالمی رفـت. بـر این 
اسـاس در صرافـی ملـی ایـران بهای خریـد هر یـورو 13 هزار و 
450 تومان و نرخ فروش آن 13 هزار و 550 تومان اسـت و هر 
دالر آمریـکا نیـز بـرای خرید از شـهروندان 11 هـزار و ۸00 تومان 
و بـرای فـروش 11 هـزار و 900 تومـان اعـالم نرخ شـده اسـت.

بازار ارز و سکه  به استقبال 
CFT رفت

نایـب رییس فراکسـیون نماینـدگان والیـی مجلس گفت: 
دادن اطالعـات بـه دشـمن در شـرایط جنـگ اقتصـادی 
فراکسـیون  رییـس  نایـب  دهقـان  اسـت.محمد  خیانـت 
نماینـدگان والیـی در مخالفـت بـا این الیحه اظهار داشـت: 
مـا در شـرایط جنـگ اقتصـادی هسـتیم، آمریکایـی هـا 
تمـام تـوان خـود را صـرف کـرده انـد تـا از طریـق فشـار 
اقتصـادی، ملـت را بـه زانو درآورنـد و زمینه ضربـه زدن به 

جمهـوری اسـالمی را فراهـم کننـد.

دادن اطالعات به دشمن در 
شرایط جنگ خیانت است

CFT عبور مجلس از گردنه
مجلسی ها روز گذشته به بررسی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با 

تامین مالی تروریسم )CFT( پرداختند و با الحاق ایران به این کنوانسیون موافقت کردند
مجلســی هــا روز گذشــته بــه بررســی الیحــه الحــاق دولــت 
جمهــوری اســالمی ایــران بــه کنوانســیون بیــن المللــی مقابله 
بــا تامیــن مالــی تروریســم )CFT( پرداختنــد و بــا الحــاق 
ــه  ــن الیح ــد، ای ــت کردن ــیون موافق ــن کنوانس ــه ای ــران ب ای
شــامل یــک مقدمــه و 2۸ مــاده و یــک پیوســت اســت کــه 
جمهــوری اســالمی ایــران الحــاق بــه کنوانســیون بیــن المللی 
 مقابلــه بــا تامیــن مالــی تروریســم را بــا شــروطی پذیرفــت.

نماینــده   271 از مجمــوع  رای موافــق  بــا 143  مجلــس 
حاضــر در مجلــس شــورای اســالمی الحــاق ایــران بــه 
نماینــده   120 رســاند،  تصویــب  بــه  را  ایــن کنوانســیون 
دادنــد. ممتنــع  رای  نماینــده   5 و  مخالــف  رای   نیــز 

بررســی  رییــس مجلــس شــورای اســالمی در جریــان 
رهبــر  پاســخ  و  استفســاریه  متــن   CFT الیحــه 
بــا  لوایــح مرتبــط  درمــورد  را  اســالمی  انقــالب  معظــم 
بــا  اســت:  آمــده  نامــه  ایــن  در  قرائــت کــرد،   FATF
نــدارم. مخالفتــی  مجلــس  در  لوایــح  ایــن   بررســی 

بــه تعبیــر محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه دیــروز 
مجلــس شــورای اســالمی در برابــر تصمیمــی تاریخــی قــرار 
ــاس  ــر اس ــی ب ــی تصمیم ــدان عموم ــر وج ــت و در براب گرف
مصالــح ملــت اتخــاذ کــرد کــه مــی توانــد بهانــه جویــی هــای 
ــی در  ــرده و گام ــلب ک ــت س ــن مل ــمنان ای ــدی را از دش بع
جهــت تحقــق وعــده رهبــر معظــم انقــالب مبنــی بــر شکســت 
 تــالش هــای اخیــر آمریــکا بــرای تحریــم ایــران برداشــت.

ــتندات  ــده و مس ــه ش ــی ارائ ــرات کارشناس ــاس نظ ــر اس ب
موجــود روابــط بانکــی و اقتصــادی جمهــوری اســالمی 
ــران  ــاری ای ــریک تج ــه ش ــورهایی ک ــا کش ــی ب ــران حت ای
ــتن  ــت نداش ــطه عضوی ــه واس ــوند ب ــوب می ش ــز محس نی
در گــروه ویــژه اقــدام مالــی در حــال تضعیــف بــود کــه بــا 
ــدود  ــرای مح ــمنان ب ــوی دش ــه از س ــارهایی ک ــود فش وج
ســاختن فعالیت هــای مالــی ایــران صــورت می گیــرد، ایــن 
محدودیــت خودخواســته نیــز مزیــد بــر علــت مــی شــد تــا 
 کشــور در مبــادالت پولــی بــا مشــکالت جــدی مواجــه شــود.

مســتلزم  مالــی،  اقــدام  ویــژه  گــروه  بــه  پیوســتن 
انجــام  عبارتــی  بــه  یــا  عملــی  گام  چهــار  برداشــتن 
لوایــح چهارگانــه اســت کــه الیحــه الحــاق ایــران بــه 

بــا  مبــارزه  بــرای  متحــد  ملــل  ســازمان  کنوانســیون 
ــون  ــالح قان ــو(، اص ــی )پالرم ــازمان یافته فرامل ــم س جرائ
مالــی  تامیــن  بــا  مبــارزه  قانــون  اصــالح  پولشــویی، 
تروریســم و الحــاق ایــران بــه کنوانســیون مقابلــه بــا 
 تامیــن مالــی تروریســم )CFT ( از آن جملــه اســت.
ــا تأمیــن  ــارزه ب ــون مب تاکنــون مجلــس الیحــه اصــالح قان
مالــی تروریســم، الیحــه اصــالح قانــون مبــارزه با پولشــویی 
و همچنیــن الیحــه مبــارزه بــا جرائــم ســازمان یافتــه 
ــه  ــه دو الیح ــت ک ــرده اس ــب ک ــو( را تصوی ــی )پالرم فرامل
ــان اســت  از آنهــا هــم اکنــون در انتظــار نظــر شــورای نگهب
ــیون  ــه کنوانس ــران ب ــاق ای ــه الح ــه الیح ــت ب ــال نوب و ح
ــا  ــیده ت ــم )CFT( رس ــی تروریس ــن مال ــا تامی ــه ب مقابل
ــود. ــخص ش ــه FATF مش ــران ب ــتن ای ــت پیوس  سرنوش
ــروه  ــن گ ــت ای ــه عضوی ــان ب ــورهای جه ــه کش ــا هم تقریب
بین المللــی  مالــی  مبــادالت  بتواننــد  تــا  درآمده انــد 
ــانند، در  ــرانجام برس ــه س ــتری ب ــهولت بیش ــا س ــود را ب خ
ــه برخــی از گروهک هــای  ــی کشــورهایی ک ــان حت ــن می ای
تروریســتی را ایجــاد کــرده و از آن حمایــت مالــی می کننــد 
ــدد  ــق درص ــن طری ــتند و از ای ــروه هس ــن گ ــو ای ــز عض نی

ــد. ــه دهن ــود را ادام ــی خ ــای مال ــه فعالیت ه ــتند ک هس
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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در آستانه فصل »آنفلوآنزا« 
پرخطرها واکسن بزنند

رییـس مرکز مدیریـت بیماری های 
واگیـر وزارت بهداشـت، در آسـتانه 
اشـاره  سـال، ضمـن  سـرد  فصـل 
بـر رصـد دقیق بیمـاری آنفلوآنـزا در 
کشـور، بر لزوم اقدام گروه های پرخطر بر انجام واکسیناسـیون 

علیـه ایـن بیمـاری تاکیـد کرد.
آنفلوآنـزا  بیمـاری  تشـریح  در  گویـا  محمدمهـدی  کتـر 
و تفـاوت آن بـا سـرماخوردگی گفـت: در آسـتانه فصـل 
آنفلوانـزا قـرار داریـم؛ بـه طـوری کـه بنـا بـه تجربه هـای 
چنـد سـال اخیـر، معمـوال  اواخـر آبـان و اوایـل آذر مـاه، 
همه گیـری آنفلوآنزا در کشـور مانند سـایر کشـورهای دنیا 

و بـا تاخیـر زمانـی انـدک شـروع می شـود.

سالمت

13 فروردین باید روز 
طبیعت باقی بماند

رئیـس  و  جمهـور  رئیـس  معـاون 
صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  سـازمان 
دسـتی و گردشگری با تشریح تصمیم 
نهایـی آمـوزش و پرورش بـرای اجرای 
تعطیـالت زمسـتانی در سـال جـاری، 
هرگونـه حـذف روز 13 فروردیـن و روز 
طبیعـت را مـردود و از این روز به عنوان 
یـک روز مهـم گردشـگری ایـران یـاد 
کرد.علی اصغـر مونسـان درباره تصمیم 
نماینـدگان مجلـس بـرای حـذف روز 
اظهـار  طبیعـت(  )روز  فروردیـن   13
داشـت: بنـده در ایـن مـورد بـه طـور 
دقیـق چیـز خاصـی نشـنیده ام ولـی 
ایـن را می توانـم عنـوان کنـم کـه روز 
13 فروردیـن بـه عنـوان روز طبیعـت 
یکـی از مهمتریـن روزهای گردشـگری 
و محیط زیسـت ایران اسـت و متعاقبا 
نیـز  مجلـس  نماینـدگان  امیدواریـم 
بـر ضـرورت حفـظ ایـن روز مهـم در 
تقویـم کشـور تدابیر الزم را بیندیشـند. 
مونسـان همچنیـن دربـاره سرنوشـت 
تعطیـالت زمسـتانی در سـال جـاری 
عنـوان کـرد: وزیـر آمـوزش و پـرورش 
در ایـن بـاره مصاحبـه کرده اسـت و به 
بنـده عـرض کـرد که بـا موضـوع کامال 
موافق هسـتند زیرا تعطیالت زمستانی 
موجـب نشـاط دانش آمـوزان می شـود 
و از طرفـی موجـب کاهـش آلودگـی 
امـا  شـد  خواهـد  شـهرها  برخـی  در 
مسـئله ای که وزیـر آمـوزش و پرورش 
بـه آن تاکیـد داشـت ایـن اسـت کـه 
نهایـی شـدن تعطیـالت زمسـتانی در 
شـورای عالـی ایـن وزارتخانـه نهایـی 
شـود و یـا بـر اسـاس مصوبـه ای بـه 
مجلـس ارسـال شـود ولـی در مجموع 
دنبـال ایـن مسـئله هسـتیم کـه کدام 
راه بـه صـورت کوتاه تـر بـرای اجـرای 

تعطیـالت زمسـتانی طـی شـود

معصومیتی که خرید و فروش می شود
کودکانه های فراموش شده در دنیای بزرگسالی گزارشی به بهانه روز کودک

گزیده ها

 بیایید همگی تالش کنیم تا دنیایی توام با صلح و آرامش برای کودکان بسازیم

ــه  ــری ک ــران در نشســت خب ــس ته ــان رئیــس اورژان  صابری
بــه مناســبت تشــریح دســتاوردهای ســازمان اورژانــس 
ــه  ــل ب ــال قب ــدود یکس ــت: ح ــد، اظهار داش ــزار ش ــران برگ ته
اورژانــس کشــور ملحــق شــدیم و برنامه ریزی هــای زیــادی را 
بــرای برطــرف کــردن مشــکالت انجــام دادیــم بــه طــوری کــه 
در یکســال گذشــته کارهــای خوبــی در بخــش ارائــه خدمــت 
و کمیــت و کیفیــت نــاوگان عملیاتــی اورژانــس انجــام شــده 
اســت؛ همچنیــن تجهیــزات مناســبی بــرای کنتــرل عفونت هــا 

ــاوگان اورژانــس اضافــه شــده اســت. ــه ن ب
وی افــزود: تعــداد ماموریت هــای اورژانــس حــدود 35 
درصــد افزایــش یافتــه و میــزان رضایتمنــدی مــردم از ارائــه 
ــت از  ــزان رضای ــه 71 درصــد و می ــا ب ــات موتورالنس ه خدم
ــوع  ــن موض ــه ای ــت ک ــیده اس ــد رس ــا ۸3 درص آمبوالنس ه
ــه  ــس ب ــای اورژان ــیدن نیروه ــزان رس ــد می ــان می ده نش

ــه اســت.  ــراد افزایــش یافت ــن اف بالی
صابریــان بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته 175 کــد فعــال در 
اورژانــس تهــران داشــتیم توضیــح داد: در حــال حاضــر حــدود 
ــه  ــانی ب ــال خدمت رس ــران در ح ــهر ته ــال در ش ــد فع 220 ک
مــردم هســتند. همچنیــن در ســال گذشــته آمــار کدهــای رزرو 
بــه 15 می رســید کــه اکنــون ایــن رقــم بــه عــدد 90 افزایــش 

یافتــه اســت و در مواقــع بحــران فعــال خواهنــد شــد. 
ــت  ــداد ماموری ــه تع ــان اینک ــا بی ــران ب ــس ته ــس اورژان رئی
موتورالنس هــا در ســال گذشــته 15 هــزار در مــاه بــود اکنــون 
160 نقطــه فعــال داریــم و در روزهــای مختلــف اقدام بــه انجام 
عملیــات می کننــد و اکنــون بــه صــورت ماهانــه حــدود 20 هزار 

ــت می شــود.  ــا ثب ــرای موتورالنس ه ــت ب ماموری
ــان  ــر زم ــال حاض ــزود: در ح ــران اف ــس ته ــس اورژان رئی
ــه  ــار 15 دقیق ــن بیم ــه بالی ــس ب ــای اورژان ــیدن نیروه رس
اســت کــه موتورالنس هــا در مــدت زمــان زیــر 10 دقیقــه بــا 

ــند.  ــار می رس ــن بیم بالی
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر تعــداد آمبوالنس هــای اســتان 
تهــران بــه 220 عــدد می رســد کــه بایــد ایــن رقــم بــه 400 عــدد 

ــش یابد.  افزای
صابریــان بــا بیــان اینکــه تعــدادی آمبوالنــس توســط ســازمان 
ــدود 40  ــت: ح ــت، گف ــده اس ــداری ش ــور خری ــس کش اورژان
درصــد از 250 آمبوالنــس خریــداری شــده بــه اســتان تهــران 

ملحــق خواهــد شــد. 
رئیــس اورژانــس تهــران خاطرنشــان کــرد: در هــر 24 
ــس  ــامانه های اورژان ــاس در س ــزار تم ــاالی 7 ه ــاعت ب س
ثبــت می شــوند کــه 20 تــا 30 درصــد آنهــا تماس هــای 
مزاحــم هســتند؛ بــه طــوری کــه روز گذشــته 1254 تمــاس 
ــن  ــور میانگی ــه ط ــت شــده و ب ــن ســامانه ثب مزاحــم در ای
ــا  ــز ب ــای مزاحمت  آمی ــه تماس ه ــدام ب ــر اق ــه 1200 نف روزان

اورژانــس تهــران می کننــد.
ــاس  ــاران براس ــر بیم ــال حاض ــرد: در ح ــان ک وی خاطرنش
منطقــه ای کــه دچــار حادثــه شــده اند بــه نزدیک تریــن 
مرکــز درمانــی منتقــل می شــوند امــا از آنجــا کــه اورژانــس 
ــد  ــاران می کنن ــرش بیم ــه پذی ــدام ب ــز اق ــتان ها نی بیمارس
ــتان ها  ــس بیمارس ــاران در اورژان ــم بیم ــا تراک ــی ب در مواقع

مواجــه می شــویم. 

رئیس اورژانس تهران عنوان کرد: 
ثبت روزانه 1200 تماس 

مزاحم در اورژانس تهران 

ــار کــرد: یــک ســری  ــی اظه ســردار موســی کمال
بــا  دســتگاه ها  و  ســازمان ها  وزارتخانه هــا،  از 
مجــوز ســتاد کل نیروهــای مســلح دارای تعــداد 
ــه  ــه ب ــتند ک ــربازان هس ــهمیه از س ــدودی س مح

ــود. ــه می ش ــه گفت ــا امری آنه
وی بــا بیــان اینکــه متقاضیــان امریــه ســربازی باید 

دارای یــک ســری شــرایط و پیــش شــرط هایی کــه 
ــا تاییــد ســتاد کل  از ســوی ســازمان متقاضــی و ب
نیروهــای مســلح هســت باشــند گفــت: متقاضیــان 
دریافــت امریــه ابتــدا بایــد برگــه اعــزام بــه خدمــت 
خــود را دریافــت کــرده و ســپس بــرای امریــه شــدن 
ــد. ایــن افــراد حداقــل  ســازمان مربوطــه اقــدام کن

ــرای  ــه ســربازی ب ــزام ب ــل از اع ــاه قب ــد ســه م بای
ــرده و وضعیــت خــود را مشــخص  ــدام ک ــه اق امری
کننــد. در غیــر اینصــورت اســتفاده از امریــه برایشــان 
ممکــن نخواهــد بــود. کمالی با بیــان اینکه ســربازان 
ــد شــوند  ــره من ــه به ــد از امری ــز نمی توانن ــب نی غای
ــه مــواردی اســت  خاطرنشــان کــرد: غیبــت از جمل
کــه ســبب منــع بهــره منــدی ســربازان و مشــموالن 
ــود.  ــربازی می ش ــه س ــهیالت ب ــری تس ــک س از ی
وی دربــاره اینکــه آیــا امــکان تغییــر یــگان خدمــت 
یــا محــل خدمــت بــه منظــور دریافــت امریــه وجــود 
دارد یــا خیــر؟ نیــز گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه بــرای 

دریافــت امریــه حداقــل بایــد ســه مــاه قبــل از اعزام 
بــه ســربازی اقــدام شــود. بنابرایــن ایــن افــراد نیــز 

امــکان دریافــت امریــه را نخواهنــد داشــت.
ــت  ــاماندهی ثب ــرورت س ــن از ض ــی همچنی کمال
ــر داد و گفــت:  درخواســت های امریــه ســربازی خب
ــایت  ــی س ــا طراح ــا ب ــته ایم ت ــازمان ها خواس از س
ــت  ــه را ثب ــان امری ــات متقاضی ــامانه ای اطالع وس
ــق  ــه تعل ــان امری ــه آن ــاس ب ــن اس ــر ای ــرده و ب ک
ــته از  ــهمیه آن دس ــه زودی س ــن ب ــرد. بنابرای بگی
ســازمان هایــی کــه اقــدام بــه ایجــاد ایــن ســامانه 

ــا ســایت نکــرده باشــند قطــع خواهــد شــد. ی

شرایط دریافت
امریه سربازی اعالم شد

بزرگ ترین محموله قاچاق هروئین پیش از ارسال به اروپا کشف شد
زرگ ترین محموله قاچاق هروئین به میزان یک هزار و 75 کیلوگرم توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره 

کل اطالعات استان آذربایجان غربی پیش از ارسال به اروپا، کشف و ضبط شد.

نیمی از اماکن و معابر 
کشور فاقد نام هستند

مدیرعامـل شـرکت ملی پسـت گفت: 

فاقـد پـالک و بـدون نـام بـودن نیمی 

از اماکن و معابر کشـور سـبب شـده تا 

طرح ملی نشـانی یکسـان و استاندارد 

ایرانیـان )جی.نـف( بـا کنـدی اجـرا شـود. رح ملی جی.نف شـامل 

شـاخص معتبـری از نشـانی هـای مکانی اسـت که از طریـق ایجاد 

ارتبـاط بیـن داده هـای متنی و مکانی معتبر، دوبـاره کاری و خطای 

مرتبـط بـا نشـانی هـای جعلـی و باطـل را حـذف کـرده یا بـه نوعی 

کاهـش مـی دهد.ایـن طـرح امـکان صحـت سـنجی یک نشـانی 

فیزیکـی بـه همـراه موقعیـت و مختصـات جغرافیایـی آن را مقدور 

مـی سـازد و هـر نشـانی کـه در ایـن پایـگاه ایجـاد شـود، بین چند 

نشـانی همسـان مقایسـه می شود.

اقتصاد

ابالغ دستورالعمل
»بیمه حوادث« دانش آموزی

و  مدیریـت  توسـعه  معاونـت 
پشـتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
از ابالغ دسـتورالعمل بیمـه حوادث 
خبـر  اسـتان ها  بـه  دانش آمـوزی 
داد.بـا آغاز سـال تحصیلـی 9۸-97 معاونت توسـعه مدیریت 
بیمـه  دسـتورالعمل  آموزش وپـرورش  وزارت  پشـتیبانی  و 
حـوادث دانش آمـوزی رتبـه اسـتان ها ابـالغ کـرد. بـر اسـاس 
ایـن قـرارداد کـه با بیمه معلم منعقدشـده اسـت، کلیه دانش 
آمـوزان از اول مهرمـاه 97 تـا پایـان شـهریورماه 9۸ به صـورت 
شـبانه روزی در داخـل و خـارج از محیـط مدرسـه و همچنین 
اردوهـای راهیـان نـور، تحت پوشـش بیمـه حـوادث و درمان 

مـازاد قـرار می گیرنـد.

خبر

دریافت کارت آزمون استخدامی 
سازمان تامین اجتماعی

مدیـرکل امـور اداری سـازمان تأمیـن 
 اجتماعـی از نحـوه دریافـت کارت ورود 
آزمـون هـای اسـتخدامی  بـه جلسـه 
متمرکـز و دفتـر فنـی و مهندسـی این 
سـازمان در تاریـخ بیسـتم مهـر سـال جاری خبر داد. سـید حسـین 
حسـینی آذرنوشـان گفت: متقاضیان واجد شـرایط شـرکت در آزمون 
هـای اسـتخدامی متمرکـز و دفتر فنی و مهندسـی کـه موفق به ثبت 
نـام شـده انـد، مـی تواننـد از روز سـه شـنبه مـورخ 97/7/17 لغایت 
پنـج شـنبه مـورخ 97/7/19 جهـت دریافـت کارت ورود بـه جلسـه 
بـه سـایت سـازمان تامین اجتماعـی بـه نشـانی www.Tamin.ir و 
www. همچنین سـایت سـازمان سـنجش آموزش کشور به نشـانی
sanjesh.org مراجعـه و نسـبت بـه مشـاهده و تهیـه پرینـت کارت 

شـرکت در آزمـون اقـدام نمایند.

سوژه

487 کودک در مراکز شبانه 
روزی بهزیستی پذیرش شدند

تهـران  اسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
گفـت: هـزار و 541 نفـر از کـودکان بـی 
مراکـز  در  بدسرپرسـت  و  سرپرسـت 
شـبانه روزی بهزیسـتی نگهـداری مـی 
شـوند کـه از ایـن تعداد در 6 ماهه نخسـت امسـال 4۸7 کودک کمتر 
از 1۸ سـال در مراکـز شـبانه روزی، پذیـرش جدیـد شـدند. داریـوش 
بیـات نـژاد افـزود: همچنین به هزار و 940 نفر از کودکان دارای شـرایط 
معیشـتی نامناسـب، امـداد ماهیانه بـرای زندگی پرداخت می شـود.
وی گفـت: عـالوه بـر این خانواده هـای دارای کـودکان دوقلو و چندقلو 
را بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی خانـواده تحـت پوشـش حمایـت 
هـای مالـی قـرار می دهیم و در 6 ماهه نخسـت امسـال سـه هـزار و 
450 مـورد از ایـن خانـواده هـا را تحـت حمایت های مالی مسـتمر و 

غیرمسـتمر قـرار دادیم.

بهزیستی

کــم نیســت دیده هــا و شــنیده های 
هــر کــدام از مــا کــه نشــان می دهــد 
کــودکان اولیــن قربانیــان خشــونت، 
نــا امنــی و بــی تدبیــری بزرگســاالن 
هنــوز  بعضی هایشــان  هســتند. 
ــا عروسک هایشــان  ســرگرم بــازی ب
ــار پــای ســفره  ــه اجب هســتند کــه ب
عقــد مــی نشــینند یــا بعضــی دیگــر 
کــه هنــوز مشــغول درس و مدرســه 
روی  فقــر  دســت  امــا  هســتند، 
گلویشــان جــا خــوش کــرده و آنهــا 
را  تبدیــل بــه نــان آور کوچــک خانــه 

می کنــد.
شــانزدهم مهرمــاه ) ۸ اکتبــر( »روز 
ــت،  ــه اس ــام گرفت ــودک« ن ــی ک مل
بــه همیــن بهانــه بــه بررســی گوشــه 
کوچکــی از  رنــج کودکانــی پرداختیم 
کــه بــه دلیــل فقر، حاشــیه نشــینی، 
مهاجــرت یــا ناآگاهــی والدیــن و 
... کمتــر دیــده می شــوند امــا در 
طــول ســال گذشــته بواســطه همین 
رنج هــا بــه ســرتیتر مهمتریــن اخبار 

ــدند. ــل ش ــانه ها تبدی رس
کودک آزاری و تغییر قوانین 

در سال گذشته
ــا در  ــدن کودک آزاری ه ــانه ای ش رس
کنــار فعالیــت فعــاالن حقــوق کودک 
ــا  ــی ب ــس اجتماع ــامانه اورژان و س

ــه  ــد ک ــی بودن ــن 123، از عوامل تلف
ــاره  ــادن دوب ــان افت ــه جری ــث ب باع
ــودکان  ــوق ک ــت از حق ــون حمای قان
ــس شــد.  ــد از 13 ســال در مجل بع
ــی  ــرای بررس ــون ب ــن قان ــی ای گوی
و  جســمی  آزارگرهــای  مجــدد، 
ــی و هــزاران کــودک گمنامــی را  روان
ــا ســه  ــن آنه کــم داشــت کــه در بی
ــا  ــهری، بنیت ــر ماهش ــرادر و خواه ب
ــا رســانه ای شدنشــان  ــی ب و آتناهای
چهــره خشــن آزارگــر کــودکان را بــه 
نمایــش گذاشــتند.مطهره ناظــری 
در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان 
اینکــه یکــی از گام هــای مثبتــی 
کــه در ایــن ســال رخ داد، تصویــب 
و  کــودکان  از  حمایــت  الیحــه 
نوجوانــان در صحــن علنــی مجلــس 
شــورای اســالمی اســت، افــزود: 
اگرچــه ســال گذشــته شــاهد مــوارد 
زیــادی از کــودک آزاری بودیــم و 
ــه  ــل س ــده مث ــانه ای ش ــوارد رس م
کــودک ماهشــهری یــا پیــش از آنها 
ــا«  ــا« و »بنیت ــر »آتن ــواردی نظی م
تنهــا بخــش کوچکــی از آنها هســتند 
موافقــت  در صــورت جلــب  امــا 
شــورای نگهبــان، بــه اجرایــی شــدن 
ــودکان  ــت از ک ــد حمای ــون جدی قان
می شــویم.  نزدیــک  نوجوانــان  و 

ســال  چندیــن  بــا  قانونــی کــه 
تاخیــر و نیــز بــا وجــود برخــی 
ایــرادات بــه تصویــب رســید، امــا بــا 
ــه  ــم ک ــح آن امیدواری ــرای صحی اج
ــش  ــر پی ــرض خط ــودکان در مع ک
ــع و  ــی واق ــزه دیدگ ــورد ب ــه م از آنک
ــا  ــارض ب ــا مرتکــب رفتارهــای مع ی
ــت  ــایی و تح ــوند، شناس ــون ش قان

ــد. ــرار گیرن ــی ق ــت قانون حمای

ازدواج کودکان؛ ورود پیش از 
موعد به دنیای بزرگساالن

ازدواج کــودکان از جملــه مباحثــی 
و  موافقــان  همــواره  کــه  اســت 
مخالفانــی بــه همــراه داشــته اســت. 
مخالفــان ایــن اقــدام ازدواج کــودکان 
آزار جســمی و جنســی  نوعــی  را 
عــده ای  مقابــل  در  و  می پندارنــد 
نیــز ایــن کار را از منظــر شــرعی 
امــری مجــاز می داننــد. اگرچــه ایــن 
موضــوع سال هاســت محــل بحــث 
اســت امــا امســال بــرای اولیــن 
ــا  ــی ب ــه شــکل مصداقــی عین ــار ب ب
رســانه ای شــدن جلوگیــری از ازدواج 
یــک دختــر بچــه، شــاهد مخالفــت 
مســووالن بــا آن بودیــم. مطهــره 
ناظــری همچنیــن تدویــن طــرح 
افزایــش ســن ازدواج را گامــی مثبت 
ــودک  ــوق ک ــق حق ــتای تحق در راس

دانســت و گفــت: هرچنــد کــه طــرح 
ــه  ــدم توج ــث ع ــز از حی ــور نی مذک
ــوان  ــالگی بعن ــده س ــن هج ــه س ب
حداقــل ســن ازدواج، در مغایــرت بــا 
ــودک  ــوق ک ــی حق کنوانســیون جهان
اســت امــا بــا این وجــود منــع ازدواج 
دختــران و پســران زیــر 13 و 16 
ســال و همچنیــن مشــروط نمــودن 
ــر 16 و  ــران زی ــران و پس ازدواج دخت
1۸ ســال بــه نظــر دادگاه و پزشــکی 
قانونــی، در مقایســه بــا قانــون فعلی 

ــود. ــت محســوب می ش ــی مثب گام

آمار یک میلیون و 200 هزار 
نفری کودکان بازمانده از 

تحصیل
تحصیــل کــودکان از جملــه حقوقــی 
اســت کــه گاهــی بــه دالیــل مختلف، 
مــورد غفلــت والدیــن یا سرپرســتان 
کــودک قــرار می گیــرد، درحالــی کــه 
تحصیــل حــق طبیعــی کــودکان برای 
داشــتن آینــده ای ســالم و پربــار 
ــادی  ــد زی ــا ح ــد ت ــت و می توان اس
جامعــه  در  نابرابــری  بازتولیــد  از 
پیشــگیری کنــد، امــا تعــداد زیــادی 
ــه  ــا ب ــه عمدت ــودکان هســتند ک از ک
دلیــل فقــر یــا ناآگاهــی والدینشــان 
ندارنــد.  تحصیــل  ادامــه  امــکان 
هیــات  عضــو  یزدانــی،  فرشــید 
ــوق  ــت از حق ــن حمای ــره انجم مدی
ــا  ــنا ب ــا ایس ــو ب ــودکان در گفت وگ ک
بیــان اینکــه براســاس آمــار رســمی، 
تعــداد کــودکان در ســن مدرســه کــه 
امــکان تحصیــل ندارنــد امســال یک 
میلیــون و 200 هــزار نفــر اســت گفت: 
ایــن کــودکان اگرچه در ســن مدرســه 
هســتند امــا امــکان تحصیــل نــدارد.
ــه دالیــل بازماندگــی  ــا اشــاره ب وی ب
از تحصیــل کــودکان گفــت: یکــی از 
ــل  ــم بازماندگــی از تحصی ــل مه دالی
کــودکان بــه »فقــر« برمی گــردد. 
ــردن  ــه کار ک ــور ب ــودکان مجب ــن ک ای
هســتند و بــرای تامیــن خودشــان و 
خانــواده مجبــور هســتند کار کننــد. از 

ســوی دیگــر نظــام آموزشــی در ترک 
تحصیــل کــودکان تاثیرگــذار اســت. 
بــرای مثــال کیفیــت و گفتمانــی کــه 
در نظــام آمــوزش و پــرورش حاکــم 
اســت، نوعــی گفتمــان بزرگســال 
ــا  ــراه ب ــه هم ــلطه گرایان ــور، س مح
ــه  ــه پاییــن نســبت ب ــاال ب ــگاه از ب ن

ــودکان اســت. ک

کودک آزاری های روانی اغلب 
قابل اثبات نیست

ــناس،  ــس روانش ــوش نوی ــه خ اله
ــت آســیب های  ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ب
روانــی کــودکان در کنــار آســیب های 
از  کــودکان  گفــت:  جســمی 
ــر در  ــیب پذی ــیار آس ــای بس گروه ه
هــر جامعــه ای محســوب می شــوند. 
از مهمتریــن دوران  دوران کودکــی 
زندگــی هــر فــرد اســت و ایــن 
گــروه بــه دلیــل شــرایط ســنی 
و شــناختی نیــاز بــه حمایــت و 
مراقبــت والدیــن و اطرافیــان دارنــد. 
هــر ســال میلیون هــا کــودک در دنیــا 
ــمی،  ــودک آزاری جس ــواع ک ــورد ان م
ــی، آموزشــی،  جنســی، عاطفی-روان
اقتصــادی و غفلــت قــرار می گیرنــد.

ــه تعریــف  ــا اســتناد ب ــزود: ب وی اف
ــودک  ــی ک ــت جهان ــازمان بهداش س
هرگونــه  از  اســت  عبــارت  آزاری 

آســیب یــا تهدیــد ســالمت جســم و 
روان یــا ســعادت و رفاه و بهزیســتی 
ــراد  ــا اف ــن ی ــط والدی ــودک توس ک
ــئول  ــه او مس ــبت ب ــه نس ــر ک دیگ
ــه  ــارت دیگــر هرگون ــه عب هســتند. ب
رفتــار یــا نارســایی از طــرف والدیــن 
یــا هــر کســی کــه سرپرســتی کودک 
را بــه عهــده دارد کــه منجــر بــه  مــرگ 
آســیب های  و  صدمــات  کــودک، 
یــا  جنســی  آزارهــای  روحــی، 
اســتثمار کــودک شــود، کــودک آزاری 
ــان  ــات نش ــود. مطالع ــی می ش تلق
ــش از 70 درصــد  ــه بی داده اســت ک
ــواده  ــوی خان ــا از س ــودک آزاری ه ک

صــورت می گیــرد.
تعریــف  براســاس  کودکــی چــه 
کنوانســیون حقــوق کــودک بــه افــراد 
زیــر 1۸ ســال اطــالق شــود یــا 
براســاس نظــرات روانشناســی رشــد 
بــه افــراد 6 تــا 11  اطــالق شــود، 
ــن  ــی از مهم تری ــال یک ــن ح ــا ای ب
دوران هــای زندگــی هــر فرد را شــامل 
می شــود؛ روزهایــی کــه خاطــرات 
و  ســال ها  می توانــد  آن  خــوش 
حتــی تــا پایــان عمــر باقــی بمانــد؛ 
پــس بیاییــد همگــی تــالش کنیــم 
تــا دنیایــی تــوام بــا صلــح و آرامــش 

ــازیم ــودکان بس ــرای ک ب

ته
نک

کودکان کار، کودکانی محروم از 
بازی و تحصیل

رضـا جعفـری، رییـس اورژانس اجتماعـی و مدیر کل 
دفتر امور اسـیب دیدگان اجتماعی سـازمان بهزیستی 
کشـور عنوان کرد: نتایج بررسـی های بهزیسـتی نشان 
می دهـد  33.8 درصـد از ایـن کـودکان بیـن یـک 
تـا چهـار سـاعت در خیابان مشـغول بـه کار هسـتند. 
52.1 درصـد از آنهـا بیـن چهار تا هشـت سـاعت و 13 
درصـد از آنهـا بیـش از هشـت سـاعت در خیابـان بـه 
سـر می برنـد و کار می کنند. بررسـی ها نشـان می دهد 
سـابقه  خیابـان  در  کـودکان  از  درصـد   73 حـدود 
خشـونت دارنـد؛ این خشـونت علیه آنها شـامل ابعاد 
مختلف جسـمی و غیرجسـمی مثل تحقیر، تمسـخر، 

برچسـب زنی و ... اسـت.

پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس24 نیز تیتر یک 
خود را به مراسـم قسـم خواندن برت کاوانا 

پرداخته.

خبرگزاری یورونیوز در گزارشـی به 
قسـم یاد کردن برت کاوانا برای ورود به 

دیـوان عالی آمریکا پرداخته.

روزنامـه نیویورک تایمز عکس 
و تیتـر یـک خود را به موفقیت برت کاوانا 
در عضویـت در دیوان عالی آمریکا پس از 

هفته هـا جنجال اختصاص داده.

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان تیتر یک خود 
را بـه پیروز برت کاوانا اختصاص داده و 

توضیح داده: کاوانا چگونه پیروز شـد؟
آمریکا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  به نقل از 
نماینده مردم سـاری و میاندرود نوشت: 

مافیـای واردات ، مانع افزایش تولید 
کاغذ داخلی

روزنامـه کاغذوطن  به نقل از 
مدیر کل آموزش و پرورش اسـتان کرمان 

نوشـت: تمرکز نظام تعلیم و تربیت بر 
مدرسه محور است.

روزنامه اصفهان زیبا  نوشت: رنج 
ارز و تحریم به جان صنایع دستی اصفهان 

افتاده است.

روزنامـه افسانه  از فراخوان شهرداری  اصفهانجنوب کرمانمازندران
فارس برای طراحی میدان های شـهر 

خبر داد.

فارس

اولین جشنواره ملی میراث ماندگار خراسان جنوبی برگزار می شود
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از عموم مردم دعوت کرد با 
عکس های آرشیوی قدیمی )قبل از دهه 60( که در آلبوم های شخصی نگهداری می کنند، در بخش 
جانبی اولین جشنواره میراث ماندگار خراسان جنوبی شرکت کنید.

پیام میراث

سنا
 ای

س:
عک

عملیـات  آغـاز  از  تـوس  میراث فرهنگـی  پایـگاه  مدیـر 
احیـای شـهر تاریخی تـوس از محـل اعتبارات سـفر اخیر 
رییس جمهـوری بـه خراسـان رضـوی و شـهر مشـهد خبـر 

داد.
 احسـان زهره ونـدی مدیـر پایـگاه میـراث فرهنگـی توس 
بـا اعـالم ایـن خبر گفـت: »ما مرمـت برج بـاروی توس را 
از قسـمت دروازه  رودبار حاشـیه ی کشـف رود آغـاز کردیم 
و قـرار اسـت طبـق برنامـه از هر طـرف دروازه، به طول 150 
متـر را بـه صـورت کامـل بازسـازی کنیـم؛ تـا بازدیـد کننده 
بتوانـد یـک تصـور کامـل از ورودی شـهر تاریخـی تـوس 

پیـدا کند.«
و  تـوس  تاریخـی  شـهر  فرهنگـی  میـراث  پایـگاه  مدیـر 
آرامـگاه فردوسـی در رابطـه بـا بازسـازی بـرج باروی شـهر 
تـوس اظهـار کـرد: »البته در فازهـای بعدی در هر سـال با 
سـه میلیارد تومانی که از اعتبارات سـفر ریاسـت جمهوری 
دریافـت می کنیـم سـعی داریـم حوزه هـای دیگـری را هم 
احیـا کنیـم؛ شـهر توس چهـار دروازه دارد و چـون دروازه ی 
رودبـار از لحـاظ بصری مهم ترین دروازه ی شـهر محسـوب 
می شـود بازسـازی را از این قسـمت شـروع کردیم؛ اما در 
سـال های آینده سـه دروازه ی دیگر توس را هم بازسـازی 

خواهیـم کرد.«
او تشـریح کـرد: »مرمـت دروازه  رودبـار نزدیـک بـه سـه 
مـاه بـه طـول می انجامد؛ مطالعـات باستان شناسـی انجام 
شـده، طرح هـای آن در شـورای کمیتـه ی میـراث فرهنگی 
کشـور مصـوب شـده، پیگیری هـا انجـام شـده اسـت و 
وارد فـاز اجـرای دروازه هـا شـده ایم و کار سـاخت را آغـاز 
کرده ایـم.« مدیـر پایـگاه میـراث فرهنگـی شـهر تاریخـی 
تـوس و آرامـگاه فردوسـی اضافـه کـرد: »رونـد مطالعاتـی 
و تصویـب شـدن طرح هـا زمان بـر بـود؛ تـا کنـون چیـزی 
حـدود 20 درصـد از پـروژه انجـام شـده اسـت؛ از همـان 

موقـع مـردم می تواننـد بـرای بازدیـد مراجعـه کننـد.«

سوژه آغاز عملیات 
احیای توس  

س
فار

س: 
عک

غفلت از میراث فرهنگی در برنامه های توسعه ای کشور
رییس سازمان میراث فرهنگی:طی سال های گذشته به میراث کشور لطمه های زیادی وارد شده است

به گفته مونسان توسعه پایدار به معنی عدم تحمیل آسیب های زیست محیطی و فرهنگی است

از  آمـده  عمـل  بـه  آسیب شناسـی های 
از  قبـل  چـه  توسـعه کشـور  برنامه هـای 
انقـالب و چه پـس از آن موید این واقعیت 
اسـت کـه در این برنامه ها از منابع زیسـتی 
و فرهنگـی کشـور غفلـت شـده و حتـی به 
ایـن ذخایر لطمات جدی وارد شـده اسـت.
ایـن  نخسـتین صحبت مونسـان ، رییس 
سـازمان میـراث فرهنگـی در خصوص نگه 
اسـت. فرهنگـی کشـور  میـراث  از   داری 
او کـه در دومیـن همایـش ملـی میـراث 
فرهنگی و توسـعه پایدار  سـخن می گفت 
معتقـد اسـت  موضوعـی که ایـن همایش 

از  یکـی  بی شـک  ورزیـد،  اهتمـام  بـدان 
مهم تریـن چالش هـای توسـعه و تجـارب 
برنامه ریـزی کشـور طـی دهه های گذشـته 
اسـت. بحـران در منابع آب کشـور، مسـائل 
زیسـت محیطی، پدیـده مهاجـرت بی رویه 
و ترک روسـتاها و شـهرهای کوچک، رشـد 
شهرنشـینی لجام گسـیخته، بی توجهی به 
فرهنـگ و میراث فرهنگی و ظرفیت عظیم 
آن در توسـعه پایدار از جمله پیامدهای این 

بی توجهـی و غفلـت اسـت.
و  همایـش  محورهـای  دربـاره  مونسـان 
موضوعـات پیشـنهادی بـرای همایش های 
بعـدی این طـور عنـوان کـرد: اگـر نگاهـی 
بـه محورهـای همایـش بیندازیـم؛ برخـی 
می دهـد  نشـان  شایسـتگی  بـه  آنهـا  از 

بـه  می بایسـت  بخش هایـی  چـه  در  کـه 
میـراث فرهنگی مـان توجـه می کردیـم کـه 
متاسـفانه در برخـی از آنها غفلت های بزرگ 
داشـته ایم. ایـن حوزه هـا عبارتنـد از: راه و 
شهرسـازی، آب و محیط زیسـت و مسائل 
اقلیمـی و آمایش سـرزمین کـه بدان ها در 
دو همایـش اول و دوم توجـه شـده و جای 

تقدیـر و تحسـین دارد.
وی افـزود: حوزه هـای دیگـری نیز می تواند 
در دسـتور همایش هـای بعـدی قـرار گیـرد 
کـه ازجملـه می تـوان بـه انـرژی، پوشـاک، 
اقتصـادی،  مبـادالت  و  اقتصـاد  تغذیـه، 
دیوانسـاالری و نظـام اداری، هنرها و صنایع 

ظریفـه، تعلیـم و تربیـت... اشـاره کرد.
دربـاره  همچنیـن  رییس جمهـور  معـاون 

تعریف و ابعاد توسـعه پایدار گفت: توسـعه 
برخـورداری  اسـت کـه  توسـعه ای  پایـدار 
ازمنابـع و امکانـات رشـد را نـه تنهـا بـرای 
نیـز  آینـدگان  بـرای  بلکـه  حاضـر  نسـل 
تضمیـن کند.بـه عبـارت دیگـر اگـر منظـور 
از توسـعه، گسـترش امکانـات رشـد، بهبود 
دسترسـی ها، تقویـت قابلیت هـا و امکانات 
زندگـی انسان هاسـت. ایـن امـر نـه تنها در 
مـورد نسـل حاضـر بلکـه بـرای نسـل های 
آینـده نیـز بایـد مدنظـر باشـد. بـه عـالوه 
ایـن موضوع توسـعه پایـدار بـه معنی عدم 
محیطـی،  زیسـت  آسـیب های  تحمیـل 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی بـه نسـل 

فعلـی و نسـل های آینـده اسـت.
مدل هـای  از  اقتبـاس  بـا  افـزود:  وی 
نظـری، آنچـه بـه عنـوان پایـداری توسـعه 
مطالبـه می شـود را می تـوان در چهـار بعـد 
مقوله بنـدی کـرد. کـه عبارتنـد از  پایـداری 
زیسـتی و طبیعـی ، پایـداری اقتصـادی، 
پایـداری اجتماعـی و پایـداری فرهنگـی.

تفکر ما نسبت به توسعه ما را به 
بحران رساند

یکـی دیگـر از سـخنران این مراسـم عباس 
آخونـدی وزیـر راه وشهرسـازی نیز بـود  . او 
در ابتـدای توسـعه ضمـن اعتقاد بـه برنامه 
توسـعه ای کشـور گفت که در توسـعه ایران 
تمـام تمرکـز مـا روی مفهـوم زن سـاالری 
بـود و توسـعه موجـب چندپارگـی و نوعـی 
ناهمبسـتگی اجتماعـی در ایـران شـد کـه 
اکنـون بـا وضعیـت نـازل اجتماعـی روبـرو 
هسـتیم. در واقـع می توان گفت بـا بحرانی 
روبرو هسـتیم که ناشـی از تفکر ما نسـبت 
به توسـعه در ایران اسـت.او با اشاره به آنکه 
در حوزه هـای فرهنگـی نیـز صحبـت زیـاد 
شـده اسـت، گفت: طی سـال های گذشـته 

میلیاردها بـار در خصوص تحوالت فرهنگی 
و حـوزه چیسـتی آن صحبـت کرده ایـم در 
حـوزه چگونگـی آن. این در حالی اسـت که 
سیاسـتگذاری در حـوزه چگونگی اسـت نه 

چیستی.
خاطرنشـان کـرد:  و شهرسـازی  راه  وزیـر 
از  می کنیـم  صحبـت  ایـران  از  وقتـی 
همگرایـی و صلح صحبت بـه میان می آید. 
اگـر به مفهـوم هویـت، نقش و مسـئولیت 
بازگشـته ایم.  ایـران  مفهـوم  بـه  بازگردیـم 
هویـت ایـران نقش و مسـئولیت آن، ایجاد 
صلـح و یکپارچگـی و وحـدت بیـن اقـوام 
اسـت. در واقـع مفهوم ما ایجاد سـرزمینی 
گسـترده تر از ایـران کنونـی اسـت. هویـت 
ایجـاب می کنـد که مـا در برابر افغانسـتان، 
نقـش  هـم  ازبکسـتان  ترکمنسـتان، 
مسـئولیت داریـم. مـا بـه بخـش هویتـی 
ایـران بی توجـه هسـتیم. اگـر بـه تمـدن 

ایرانشـهری بازگردیـم می توانیـم بـه مفهوم 
صلـح برسـیم.

آخونـدی بـا اشـاره به آنکـه دل ایـران بغداد 
اسـت، گفـت: نمی توانیـم نسـبت بـه شـبه 
قـاره، میان رودان و آسـیای میانه بی تفاوت 
باشـیم. ایـن در حالـی اسـت کـه می گویند 
ایرانی ها نمی توانند در منافع مشـترک خود 
با دیگران سـهیم شـوند و بـه نوعی تعریف 
مشـترکی در خصـوص منافـع مشـترک با 
دیگران داشـته باشـند. این در حالی اسـت 
کـه اگـر بخواهیـم در جهـان امـروز منفعت 
ملـی ایجـاد کنیـم بایـد در سـطح منطقـه 
ایـن منفعـت ملـی را بـا سـایر کشـورها به 
اشـتراک بگذاریـم. بـرای تحقـق ایـن مهم 

نیـز نیازمنـد نظام معرفتی هسـتیم.

در حراجــی هنــر دنیــای اســالم و هنــد 
کریســتیز در لنــدن نزدیــک بــه 150 
ــاله  ــد س ــخ چندص ــی از نس ــر ایران اث
ــوی  ــوی معن ــاهنامه و مثن ــرآن و ش ق
دوره  و کاشــی های  نقاشــی های  تــا 
صفــوی و چندیــن تختــه فرش پارســی 
بــا قیمــت اولیــه هــزار تــا بیــش از 230 
ــد. در  هــزار دالر چــوب حــراج می خورن
ــر  ــل هن ــوان کام ــا عن ــی ب ــن حراج ای
دنیــای اســالم و هنــد شــامل قالــی و 

ــخ 25  ــه در تاری ــرقی ک ــای ش فرش ه
ــزار  ــدن برگ ــان( در لن ــوم آب ــر )س اکتب
از  اثــر   3۸5 مجمــوع  در  می شــود، 
کشــورهای ایــران، هنــد، ترکیــه، چیــن، 
ــیه،  ــپانیا، روس ــوریه، عربســتان، اس س
ایتالیــا،  اردن،  مراکــش،  فلســطین، 
مصــر، بریتانیــا، عــراق، ازبســکتان، 
معــرض  در  تونــس  و  ترکمنســتان 
خواهــد  قــرار  خریــداران  فــروش 
بــا منشــاء  آثــار  گرفــت. در میــان 

ایرانــی کــه شــامل 103 اثــر بــه عــالوه 
45 تختــه فــرش پارســی می شــود، 
ــه دوره  ــوط ب ــرآن مرب ــخه ق ــک نس ی
شــانزدهم  قــرن  )اواخــر  صفــوی 
ــا قدمــت حــدودی پیــش  میــالدی( ب
از 400 ســال و بــا قیمــت تخمینــی 155 
ــه اول  ــزار دالر در رتب ــا 232 ه ــزار ت ه
ــای  ــی ج ــن حراج ــار ای ــن آث گران تری
گرفتــه اســت )رتبــه دوم کل حراجــی( 
ــو »جــوان نشســته«   و پــس از آن تابل
اثــر رضــا عباســی نقــاش بــزرگ زمــان 
شــاه عبــاس صفــوی در میــان کل 
آیتم هــای موجــود در ایــن حراجــی 
بــا قیمــت تخمینــی 129 هــزار تــا 194 

ــرار دارد.  ــزار دالر ق ه

حراج 15۰ اثر چندصد ساله 

ایرانی-اسالمی در لندن

اقامتگاه های بوم گردی استان 
سمنان دو برابر می شوند

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان سـمنان از 
افزایـش دوبرابـری اقامت گاه هـای بوم گـردی ایـن اسـتان تـا پایـان امسـال 
خبر داد.محمد جهانشـاهی در شـورای اداری شهرسـتان مهدیشهر که با حضور 
اسـتاندار و مسـووالن اسـتانی برگزار شـد اظهار کرد: امروز با افتتاح یک  مرکز 
بوم گـردی دیگـر در شهرسـتان مهدیشـهر شـمار مراکز بومگردی اسـتان به  65 
مرکـز می رسـند.وی از وجـود 22 مرکـز بومگردی در شهرسـتان مهدیشـهر خبر 
داد و تصریـح کـرد: تـا کنـون 15 میلیـارد ریـال بـرای راه انـدازی اقامتگاه هـای 
بوم گـردی شهرسـتان مهدیشـهر هزینه شـده است.جهانشـاهی از برنامه ریزی 
بـرای افزایـش دو بـرای اقامتگاه هـای بوم گـردی مهدیشـهر خبـر داد و افزود: 
در حـال حاضـر 21 نفـر متقاضـی راه انـدازی اقامتگاه هـای بوم گـردی در ایـن 
شهرسـتان هسـتند.مدیر کل میراث فرهنگی اسـتان سـمنان از امکان استفاده 
از تسـهیالت بانکـی بـرای متقاضیان راه اندازی اقامتگاه هـای بومگردی خبر داد 
و تصریـح کـرد: تـا پایان امسـال 15 میلیارد ریال اعتبار دیگـر برای این بخش 
در مهدیشـهر پیش بینـی شـده اسـت. اقامتگاه هـای بوم گـردی تا کنـون زمینه 
اشـتغال بـرای 50 نفـر را در شهرسـتان فراهـم کرده انـد که این میـزان تا پایان 

سـال تـا دو برابـر افزایش خواهـد یافت.

ته
نک

ــات  ــش و موضوع ــای همای ــاره محوره ــان درب مونس
این طــور  بعــدی  همایش هــای  بــرای  پیشــنهادی 
ــش  ــای همای ــه محوره ــی ب ــر نگاه ــرد: اگ ــوان ک عن
نشــان  شایســتگی  بــه  آنهــا  از  برخــی  بیندازیــم؛ 
بــه  می دهــد کــه در چــه بخش هایــی می بایســت 
ــفانه  ــه متاس ــم ک ــه می کردی ــان توج ــراث فرهنگی م می
ــن  ــته ایم. ای ــزرگ داش ــای ب ــا غفلت ه ــی از آنه در برخ
حوزه هــا عبارتنــد از: راه و شهرســازی، آب و محیــط 
ــه  ــرزمین ک ــش س ــی و آمای ــائل اقلیم ــت و مس زیس
بدان هــا در دو همایــش اول و دوم توجــه شــده و جــای 
ــزود: حوزه هــای دیگــری  ــر و تحســین دارد.وی اف تقدی
ــرار  ــدی ق ــای بع ــتور همایش ه ــد در دس ــز می توان نی
گیــرد کــه ازجملــه می تــوان بــه انــرژی، پوشــاک، 
ــاالری  ــادی، دیوانس ــادالت اقتص ــاد و مب ــه، اقتص تغذی
و نظــام اداری، هنرهــا و صنایــع ظریفــه، تعلیــم و 

ــرد. ــاره ک ــت... اش تربی

گزارش

مرمتمیراث

پل های تاریخی گیالن در سیالب سالم ماندندنقش برجسته هخامنشی رونمایی شد
 نقش برجسـته هخامنشـی که 
قـرار بـود در حراجـی نیویـورک 
میلیـون   2.5 قیمـت  بـه 
بـا  و  برسـد  فـروش  بـه  دالر 
پیگیری هـای حقوقـی فـراوان به کشـور بازگردانده شـد، 
آیینـی رونمایـی شـد. معـاون رییـس  روز گذشـته در 
جمهـوری و رییـس سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع 
رونمایـی  آییـن  در  یکشـنبه  روز  و گردشـگری  دسـتی 
از ایـن اثـر ارزشـمند تاریخـی، گفـت: بـه ملـت فرهنـگ 
دوسـت ایـران تبریـک مـی گویـم کـه یـک قطعـه مهـم 
تاریخـی بعـد از ۸0 سـال بـه وطـن برگشـته و موجبـات 
شـادی مـردم را فراهـم کرده اسـت. علی اصغر مونسـان 
افـزود: مـا در سـال 2017، پنـج روز قبـل از یـک حـراج 

کـه قـرار بـر فـروش نقـش برجسـته هخامنشـی بـود، 
متوجـه شـدیم کـه ایـن شـیی قـرار اسـت در حراجـی 
شـهر نیویـورک بـه فروش برسـد، بالفاصله بـا هماهنگی 
وزارت امـور خارجـه و دفترمـان در سـازمان ملـل موفـق 
تاریخـی  ارزشـمند  ایـن قطعـه  از حـراج  مانـع  شـدیم 
شـویم. وی ادامـه داد: همـه تالشـمان را بـرای اثبـات 
مالکیـت ایـران بـر ایـن قطعه انجـام داده و اسـناد را به 
دادگاه ارائـه کردیـم و موفق شـدیم در 201۸ حکم دادگاه 
عالـی نیویـورک را مبنـی بـر مالکیت ایران بر این شـیی 
تاریخـی و برگشـت آن بـه کشـور بگیریم و خوشـبختانه 
در سـفر رئیـس جمهـوری بـه نیویـورک ایـن قطعـه کـه 
بـه نماینـده ایـران در نیویورک تحویل شـده بود، توسـط 

دکتـر روحانـی بـه کشـور برگشـت.

میـراث  معاونـت  سرپرسـت 
میـراث  کل  اداره  فرهنگـی 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
گردشـگری گیالن اعـالم کرد: 
همـه پـل هـای تاریخی اسـتان در برابر یورش سـیالب 
افـزود:  مقاومـت کـرده و سـالم هسـتند.ولی جهانـی 
40 پـل تاریخـی در گیـالن شناسـایی و ثبـت شـده که 
همـه آنهـا در مسـیر رودخانـه هـای بـزرگ جانمایـی 
شـده انـد و هیـچ گونـه آسـیبی بـه آنهـا وارد نشـده 
اسـت.وی اظهـار داشـت: متاسـفانه برخـی از پـل های 
امـروزی اگـر در برابـر سـیل تـاب نیـاورده و تخریـب 
شـده انـد، امـا پل هـای تاریخـی بـه سـبب بکارگیری 
اصـول فنـی مهندسـی صحیـح، مکان یابـی مناسـب و 

اسـتفاده از مصالـح مناسـب و اصولـی در برابـر سـیل 
هـای ویرانگـر اخیـر مسـتحکم مانـده انـد.وی اضافـه 
کـرد: 40 پـل تاریخـی گیـالن مربـوط بـه دوره صفویـه 
تـا پهلـوی اول هسـتند کـه 12 پل از پل های یادشـده، 
در رودخانـه هـای شـرق گیـالن واقع شـده و مابقی در 
دیگـر نقـاط گیالن پراکنـده اند.بارش بـاران از بعدازظهر 
جمعـه گذشـته آغـاز شـد و در برخـی نقـاط و بعضـی 
سـاعت هـا بـه قدری شـدید بود کـه موجـب آبگرفتگی 
در شـهرها و جاری شـدن سـیالب شـد. وقوع سـیالب 
خسـارت هایـی را بـه تاسیسـات زیربنایی اسـتان وارد 
کـرده و تـا کنـون موجب تخریـب چندین دسـتگاه پل، 
بسـته شـدن برخـی راه هـای فرعـی و بروز مشـکالتی 

بـرای مردم شـده اسـت.
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فواید ساده درخت
یک هکتار از درختان بالغ قادر به تامین اکسیژن مورد نیاز برای 18 نفر در طول یک سال است

-ریشه درختان موجب افزایش نفوذپذیری خاک می شود
-هر ساله٬ 100 درخت بالغ 60 کیلوگرم آالینده از طبیعت و 300هزار لیتر آب باران را می گیرند

مراقبشان باشیم
- هر ثانیه 360 متر مربع از سطح جنگلها و مراتع کشور معادل 

5/1 درصد از جنگلهای ایران تخریب میشود
- در حال حاضر با تخریب 33 درصد از جنگلهای ایران، 
وسعت 18 میلیون هکتاری این جنگلها به 12/4 میلیون 

هکتار کاهش یافته است
- سهم هر ایرانی از جنگل به 2 هکتار یعنی یک چهارم میزان 

جهانی آن )8 هکتار( رسیده است

نتایج اساسی حضور درختان 
کاهش میزان تخریب سیل های حاصل از توفان ها

کاهش فرسایش خاک و رسوبات حاصل در رودها
کاهش فرسایش خاک حاصل از باد 
افزایش ذخیره منابع آب زیر زمینی که بطور قابل توجهی بر اثر 
شهرسازی در حال کاهش است
مقدار بسیار کمتری از مواد شیمیایی وارد رودها می شود

بر پایه گزارش کارشناسان فائو چنان چه سطح جنگلهای یک کشور از 25 درصد خاک آن کمتر شود 
آن کشور از نظر وضعیت محیط زیست انسانی در وضعیت بحرانی به سر میبرد. این درحالی است 

که سطح پوشش جنگل و مرتع در ایران 7/5 درصد از مساحت کشور است

درخت بکارید

فواید حضور درخت در شهر
کاهش آلودگی های هوا و آلودگی های صوتی
کاهش دمای هوا و متعادل کردن نور خورشید

جلوگیری از فرسایش خاک 
کاهش بیماری هایی که عامل اصلی آن نور و تشعشعات خورشید است

ان
دی

صم
وا 

 تی
ما:

ه ن
داد

ی 
اح

طر



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1282 | دوشنبه 16 مهر 1397

6
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4  پیام
زیست

خبر

هــوا بــه رنــگ خاکســتری تیــره درآمــده و بــوی 
خــاک غلیظــی در هــوا پیچیــده اســت. ایــن 
ــن  ــه ای ــت ک ــد اس ــال جدی ــار در س ــن ب چندمی

وضعیــت در اســتان کرمــان تکــرار می شــود.
ــزده روز از اولیــن مــاه پاییــز گذشــته.  حــدود پان
نقــاط مختلــف کشــور هــر کــدام بــه گونــه ای 
ــده اند.  ــش ش ــال و هوای ــاه و ح ــن م ــر ای درگی
شــمال کشــور دچــار بــاران و ســیل. مرکــز و 
ــار.  ــاک و غب ــرد وخ ــار گ ــم گرفت شــرق کشــور ه
ــتان  ــی اس ــور یعن ــرق کش ــم در جنوبش ــا ه اینج
ــاک  ــوی خ ــت و ب ــر اس ــس گی ــوا نف ــان، ه کرم

می دهــد.
کوچــه و خیابــان خلوت تــر از روزهــای دیگــر 
اســت. شــاخص آالیندگــی» 353« هــوای شــهر 
بــه  را  اعــالم وضعیــت خطرنــاک، مــدارس  و 
ــز  ــه مرک ــه گفت ــه ب ــی کشــانده اســت. البت تعطیل
ــن شــاخص  ــی هواشناســی اســتان ای ــش بین پی
ــود. ــه ب ــرار گرفت ــر روی 500 ق ــح ب ــل صب در اوای
ــت  ــده وضعی ــان دهن ــاخصی نش ــه ش ــه چ اینک
زیســت  محیــط  اســت،  خطرنــاک  هوایــی 
آالیندگــی  شــاخص  کــه  می گویــد  اینگونــه 
50تــا0 پــاک، 100تــا50 ســالم، 150 تــا100 ناســالم 
ــالم  ــا150 ناس ــاس،  200ت ــای حس ــرای گروه ه ب
ــه  ــرای هم ــاال ب ــه ب ــا و 200 ب ــه گروه ه ــرای هم ب

اســت.  خطرنــاک  گروه هــا 
ــروز رخ  ــابه ام ــت مش ــه وضعی ــاری ک ــن ب آخری
ــود،  ــالم شــده ب ــاک اع ــوای خطرن ــود و ه داده ب
بــه چنــد مــاه گذشــته در اوایــل خــرداد مــاه بــر 
ــه  ــرای هم ــت ب ــم وضعی ــان ه ــردد. آن زم می گ
همــه  بــه  و  شــد  اعــالم  خطرنــاک  گروه هــا 

افــراد علی الخصــوص بیمــاران توصیــه شــد از 
ــوای آزاد  ــد و در ه ــرون نیاین ــود بی ــای خ خانه ه

ــد. ــرار نگیرن ق
ــی  ــدان دور، یک ــه چن ــی ن ــد در زمان ــادم می آی ی
از مزایایــی کــه بــرای شــهرهایی همچــون کرمــان 
عنــوان می کردنــد هــوای پــاک، آســمان صــاف و 
ــود. موضوعــی کــه در حــال فراموشــی  ــی  اش ب آب
و تبدیــل شــدن بــه یــک خاطــره خــوب اســت. 

منشــا گرد و خاک چیست 
ــه ســراغ حمیــده حبیبــی رییــس مرکــز پیــش  ب
بینــی هواشناســی اســتان کرمــان رفتــم. از او 
ــیدم،  ــهر پرس ــوای ش ــن ه ــت ای ــوص عل در خص
اینکــه منشــا ایــن گــرد و خــاک از کجاســت. 
او بــه مــن می گویــد: »گــرد و خــاک بــر کل 
اســتان کرمــان ســیطره پیــدا کــرده اســت و 
ــت.  ــاوت اس ــش آن متف ــر بخ ــا ه ــل و منش دلی
مثــال گــرد و خــاک شــمال اســتان متاثــر از ایــن 
ــتان  ــار و اس ــهر ان ــز کشــور و ش ــت در مرک وضعی

یــزد اســت. گــرد و خــاک شــرق و جنــوب شــرقی 
ــتان  ــا سیس ــرزی ب ــل هم م ــه دلی ــم ب ــتان ه اس
وبلوچســتان اســت. اینکــه در آن اســتان طوفــان 
و گــرد و خــاک حکمفرمــا شــده و بــه کرمــان هــم 
ــن  ــم ای ــد بگوی ــی بای ــت. حت ــرده اس ــرایت ک س
بادهــای سیســتان اســت کــه بــر روی جازموریــان 
هــم اثــر می گذارنــد و ایــن نواحــی را آلــوده 

» می کننــد.
ــرق  ــاک ش ــرد و خ ــا گ ــی منش ــه حبیب ــه گفت ب
اســتان، هم مــرزی بــا سیســتان و بلوچســتان 
روزه    120 بادهــای  بــه  کــه  اســتانی  اســت. 

در  اســت.  مشــهور  شــن اش  طوفان هــای  و 
خصــوص ایــن بادهــا نوشــته اند: »كــه در بخــش 
ــال  ــی از س ــرای مدت ــران ب ــرزمین ای ــرقی س ش
ــا  ــن باده ــد. محــدوده وزش ای ــت می یابن حاكمی
آن  زمــان  و  تــا سیســتان  ازخراســان جنوبــی 
فصــل تابســتان اســت. می گوینــد ایــن بادهــا در 
دوره گــرم ســال یعنــی از 15 خــرداد تــا 15 مهــر 
ــرقی  ــمال ش ــات ش ــدت 120 روز از ارتفاع ــه م ب
ایــران بــه ســرزمین هــای جنــوب شــرقی ایــران 

ــی وزد.« م
ــن  ــت ای ــد اس ــی معتق ــز هواشناس ــون نی هم اکن

کرمان؛ گمشده در غبار
 ساعات اولیه صبح یکشنبه در استان کرمان شاخص آالیندگی هوا به 500 رسید

حــدود پانــزده روز از اولیــن مــاه پاییــز گذشــته. نقــاط مختلــف کشــور هــر کــدام به گونــه ای درگیــر این 
مــاه و حــال و هوایــش شــده اند. شــمال کشــور دچــار بــاران و ســیل. مرکــز و شــرق کشــور هــم گرفتــار 
گــرد وخــاک و غبــار. اینجــا هــم در جنوبشــرق کشــور یعنــی اســتان کرمــان، هــوا نفــس گیــر اســت و 

بــوی خــاک می دهــد.
ــهر و  ــوای ش ــی» 353« ه ــاخص آالیندگ ــت. ش ــر اس ــای دیگ ــر از روزه ــان خلوت ت ــه و خیاب کوچ
اعــالم وضعیــت خطرنــاک، مــدارس را بــه تعطیلــی کشــانده اســت. البتــه بــه گفتــه مرکــز پیــش بینــی 

هواشناســی اســتان ایــن شــاخص در اوایــل صبــح بــر روی 500 قــرار گرفتــه بــود.

ــت:  ــه اس ــان گفت ــت کرم ــط زیس ــرکل محی مدی
ــار در شــرق اســتان، یــک  ــون گــرد و غب یــک کان
کانــون بیابــان لــوت در شــمال اســتان و در جنوب 
اســتان نیــز تــاالب خشــک شــده جازموریــان قرار 
دارد. خشکســالی های متمــادی کــه در چند ســال 
ــن از  ــر در اســتان کرمــان داشــتیم و همچنی اخی
بیــن رفتــن مراتــع و منابــع طبیعــی علــت گــرد و 

غبارهــای اســتان کرمــان هســتند.
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شــهرداری  شــهری  خدمــات  معــاون 
بندرعبــاس گفــت: شــهرداری بندرعبــاس 
روش  بــه  جمــع آوری  فراینــد  از  پــس 
و  عقیم ســازی  صــدد  در  زنده گیــری، 
ســگ های  مســاله  بــه  سامان بخشــی 

اســت. بدون صاحــب 
تکذیــب  ضمــن  موحدی نــژاد  اســماعیل 
شــده  مطــرح  موضوعــات  و  شــایعات 
ــب  ــدون صاح ــگ های ب ــتار س ــاره کش درب
جمــع آوری شــده از ســطح شــهر، اظهــار 
ــه  ــان و هزین ــت، زم ــه وق ــا توجــه ب ــرد: ب ک
ــن ســگ های  ــه در موضــوع ای صــورت گرفت
شــهرداری  عملکــرد  بدون صاحــب، 
بندرعبــاس در ایــن مســاله کامــال قابــل دفاع 
ــهرداری  ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت.وی ب اس
بندرعبــاس جــزو معــدود شــهرداری هایی 
اســت کــه شــرایط کمــپ، غذادهــی مناســب 
و  ایجــاد کــرده  را  منظــم  جمــع آوری  و 
ــر اســاس  ــه ب تمــام اقدامــات صــورت گرفت
ــت،  ــام اس ــال انج ــان در ح ــر کارشناس نظ
مانــدگار،  و  اصولــی  اقدامــی  در  افــزود: 
ــدون صاحــب  ــداری ســگ های ب کمــپ نگه
ــد  ــه تایی ــه ب ــهر ک ــارج از ش ــی خ در محیط
محیــط زیســت رســیده، در ســه بخــش 
مجــزا احــداث شــده اســت. معــاون خدمات 
شــهری شــهرداری بندرعبــاس بــا اشــاره بــه 
آغــاز مرحلــه جدیــد جمــع آوری این ســگ ها 
ــال  ــرد: در ح ــان ک ــهر خاطرنش ــطح ش از س
حاضــر صرفــًا کار جمــع آوری و نگهــداری 
کار  دســتور  در  بدون صاحــب  ســگ های 
ــا تکذیــب  قــرار دارد. ایــن مقــام مســوول ب
مــوارد عنــوان شــده در ســح فضــای مجــازی 
ــفانه  ــت: متاس ــراد، گف ــی اف ــوی برخ از س
عــده ای ســودجو بــه بهانــه حمایــت از ایــن 
ــی  ــه منافع ــت یابی ب ــال دس ــات دنب حیوان
بــوده کــه از کار آنهــا جلوگیــری شــده اســت.
ــر اینکــه کشــتار ســگ های  ــد ب ــا تاکی وی ب
بدون صاحــب در دســتور کار قــرار نــدارد، 
ــه اســم انجمــن  ــده اندکــی ب ــرد: ع ــان ک بی
حمایــت از حیوانــات ســعی در تشــویش 
اقدامــات  بــردن  ســوال  زیــر  و  اذهــان 
شــهرداری دارنــد کــه ایــن موضــوع از مراجــع 

ــت. ــری اس ــال پیگی ــالح در ح ذی ص

ری
النت

ضرورت تالش بیشتر برای جلوگیری از تخریب ک
محیط زیست

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: 
الزم اســت نهایــت تــالش بــرای جلوگیــری از 
تخریــب بیشــتر محیــط زیســت بــه کار گرفته شــود 
تــا در مســیر توســعه پایــدار حرکــت کنیــم. عیســی کالنتری 

ــتانی در  ــتادی و اس ــران کل س ــا مدی نشســت هم اندیشــی ب
ــال  ــه دنب ــد ب ــرد: بای ــت اظهارک ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
راهکارهــای جدی تــری بــرای انجــام وظایــف خــود باشــیم عــالوه 
بــر ایــن الزم اســت بــرای دریافــت اعتبارات برنامه داشــته باشــیم 
زیــرا بــدون برنامــه، اعتبــاری بــه دســتگاه ها تخصیــص نمی یابــد. 
بــا توجــه بــه اینکــه درآمدهــای کشــور به هیچ وجــه کاهــش پیــدا 
ــارات مصــوب کوتاهــی  ــرای دریافــت اعتب ــد ب نکــرده اســت نبای

ــم. کنی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســطح دریافتــی کارکنــان ســازمان محیط 
ــا  ــت،گفت: ب ــطح وزارتخانه هاس ــزان در س ــن می ــت، کمتری زیس
جدیــت در تــالش هســتیم کــه بــه مــرور، ســطح دریافتی هــا را 

تــا حداکثــر ممکــن ارتقــا دهیــم.

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب کالنتــری در بخــش دیگــری از ســخنانش ب
آمریــکا هــر کاری توانســته کــرده و بیشــتر از این کاری از دســتش 
ــرده هیچ وقــت فکــر  ــا اعــالم ک ــه اروپ ــد، گفــت: اتحادی برنمی آی
نمی کردیــم روزی برســد کــه بــه خاطر جمهوری اســالمی ایــران در 
مقابــل امریــکا بایســتیم. مــردم مــا بایــد بداننــد کــه به جــز آمریکا 

کشــورهای دیگــر تمایــل فراوانــی بــه حفــظ برجــام دارنــد.
آنطــور کــه ایســنا می نویســد رییــس ســازمان حفاظــت محیــط 
ــه  ــح چهارگان ــه لوای ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ ــت در بخ زیس
ــف   ــح مخال ــن لوای ــا ای ــانی ب ــت: کس ــرد و گف ــاره ک FATF اش
ــد  ــه خطــر می افتــد چــون نمی خواهن هســتند کــه منافع شــان ب
از حســاب و کتاب شــان کســی ســر دربیــاورد. او بــا اعــالم اینکــه 
بــه  منظــور ایجــاد هــر شــغل بــرای فارغ التحصیــالن دانشــگاهی 
نیازمنــد 100 هــزار دالر ســرمایه گذاری هســتیم، هشــدار داد: بــرای 
ــور  ــالن کش ــر از فارغ التحصی ــون نف ــار میلی ــدود چه ــتغال ح اش
ــور  ــرای حض ــا ب ــد فض ــتیم و بای ــارد دالر هس ــد 400 میلی نیازمن

ــد. ــن باش ــاده و ام ــرمایه گذاران آم س

ــالمی،  ــهرهای اس ــی ش ــع جهان ــه مجم ــال 93 دبیرخان ــرداد س م
همــدان را به عنــوان نخســتین شــهر ســبز پایــدار در میان کشــورهای 
اســالمی انتخــاب کــرد و توســعه فضــای ســبز و تدویــن اطلــس 
زیســت محیطی در همــدان منجــر بــه انتخــاب ایــن شــهر به عنــوان 

هفتادمیــن شــهر ســبز پایــدار جهــان شــد.
اســفند ســال 95 نیــز بــا موافقــت معصومــه ابتــکار معــاون 
رییس جمهــور و رییــس ســازمان محیط زیســت وقــت، تفاهم نامــه 
شــهر ســبز پایــدار همــدان بــه مــدت 3 ســال دیگــر تمدیــد شــد.

حــال همــدان شــهری اســت کــه بایــد بــا افزایــش ســرانه فضــای 
ــا  ــه ب ــد، بلک ــک کن ــی کم ــش آلودگ ــه کاه ــا ب ــود نه تنه ــبز خ س
احیــای نــوار ســبز در حومــه یــا رینــگ پایانــی شــهر شــرایط را بــرای 
جلوگیــری از هرگونــه ساخت وســاز غیرمجــاز در اطــراف شــهر مهیــا 

ســازد.
آنطــور کــه مهــر می نویســد امــا در نگاهــی بــه اخبــار منتشرشــده از 
ســوی مســووالن شــهرداری همــدان در بــاب وضعیت ســرانه فضای 
ســبز این شــهر؛ معــاون خدمــات شــهری شــهرداری همــدان بابیان 
ــری  ــه توســعه شــهر ام ــا توجــه ب ــه توســعه فضــای ســبز ب اینک
ــد  ــاط جدی ــد در نق ــرده اســت: بای ــوان ک ــر اســت، عن اجتناب ناپذی
شــهری کــه توســعه می یابنــد فضــای ســبز نیــز بــا توجــه بــه طــرح 

تفصیلــی و تأمیــن ســرانه ایجــاد شــود.
وحیــد علــی ضمیــر تأکیــد کــرده اســت: حــذف فضــای ســبز کــه 
ــرای کاشــت و نگهــداری آن تــالش شــده توجیه پذیــر  ســال ها ب
نیســت و فضــای ســبز موجــود را بایــد حفــظ کنیــم اما در توســعه 
ــا  ــازگار ب ــرو س ــم آب ب ــای ک ــت گونه ه ــد کاش ــبز بای ــای س فض

اقلیــم همــدان در دســتور کار قــرار گیــرد.
ــر  ــد روز اخی ــی عنوان شــده کــه طــی چن ایــن صحبت هــا در حال
ــه  ــان ک ــادی از درخت ــدان شــمار زی ــی هم ــت هللا نجف ــوار آی در بل

تعــداد آن حــدود 100 اصلــه بــوده و ازقضــا عمــر و ســن آن هــا نیــز 
ــان ترین  ــی از آس ــًا یک ــده اند. طبیعت ــبانه قطع ش ــوده ش ــم نب ک
ــا  ــکیدگی ی ــردن خش ــه ک ــان، بهان ــع درخت ــه قط ــای توجی راه ه
نه تنهــا درختــان  مــورد  ایــن  در  امــا  آن هاســت  پوســیدگی 
قطع شــده خشــکیدگی و پوســیدگی نداشــته اند بلکــه بــا عمــری 

ــد. ــوردار بوده ان ــز برخ ــادابی الزم نی ــاله از ش 10 – 15 س

شورای شهر به نمایندگی از مردم ناظر بر عملکرد 
شهرداری است

بــر اســاس قانــون حفــظ توســعه فضاهــای ســبز شــهری، متولــی 
و مســوول حفــظ فضاهــای ســبز شــهری شــهرداری ها هســتند 
ــرد  ــر عملک ــر ب ــردم ناظ ــی از م ــه نمایندگ ــز ب و شــورای شــهر نی

شــهرداری اســت.
رییــس گــروه فرهنگــی و اجتماعی شــورای اســالمی شــهر همدان 
در خصــوص ایــن اتفــاق بابیــان اینکــه از یــک مــاه پیــش بحــث 
تعریــض بلــوار آیــت هللا نجفــی همــدان و ایجــاد دوربرگــردان برای 
ــود و چــون  ــر توســط شــهرداری منطقــه 4 مطرح شــده ب آن معب
نیــاز بــه قطــع درختــان در ایــن معبــر وجــود داشــت شــهرداری 
منطقــه موضــوع را بــا کمیســیون ماده 7 درمیــان گذاشــت، گفــت: 
ــان به شــدت مخالفــت  ــا قطــع درخت ــدا ب ــن کمیســیون در ابت ای

کــرد و دلیــل ایــن تصمیــم را جویــا شــد.
رضــوان سلماســی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه شــهر همــدان 
ــتان های  ــال اس ــاب اتص ــوان ه ــی به عن ــیر ترانزیت ــک مس در ی
غــرب کشــور بــه مرکــز و جنــوب کشــور قــرار داشــته و از طرفــی 
ــر شــریانی همــدان  ــه دلیــل نبــود کنارگــذر در ایــن شــهر؛ معاب ب
ــا ترافیــک و راه بنــدان و  ــوار آیــت هللا نجفــی همــواره ب ــه بل ازجمل
عــدم ایمنــی به خصــوص در رابطــه بــا عبــور و مــرور وســایل نقلیــه 

ــترین  ــور بیش ــوع عب ــه داد: موض ــت. وی ادام ــنگین روبروس س
ــدان  ــن مســیر، هم ــی و از همی ــای غرب ــن از مرزه ــران اربعی زائ
ــن در  ــد بنابرای ــه می کن ــا مشــکل مواج ــالً ب ــام کام ــن ای را در ای
طــرح تفصیلــی شــهری در ایــن محــور یــک تقاطــع غیرهمســطح 
ــه دلیــل عــدم امــکان تملــک امــالک  طراحی شــده اســت کــه ب

آن بخــش از شــهر فعــالً اجــرای آن ممکــن نیســت.
وی گفــت: ایــن امــر باعــث شــد بــرای کاهــش مشــکالت تــردد 
ایــن اصــالح هندســی در دســتور کار مدیریــت شــهری قــرار گیــرد 
ــع  ــث قط ــی باع ــالح هندس ــن اص ــته ای ــورت ناخواس ــه به ص ک

درختــان زیــادی در معبــر شــده اســت. سلماســی بابیــان اینکــه 
علی رغــم وجــود ایــن مشــکالت کمیســیون مــاده 7 از شــهرداری 
درخواســت مطالعــه بــرای بررســی راه هــای جایگزیــن بــا اولویــت 
حفــظ درختــان را داشــت کــه همیــن امــر موجــب ایجــاد وقفــه 
ــن  ــت: در ای ــد، گف ــرح ش ــرای ط ــرای اج ــاه ب ــک م ــش از ی بی
مــدت راه هــای دیگــری توســط معاونــت معمــاری و شهرســازی 
و نیــز کارشناســان و مهندســان حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری 

موردبررســی قــرار گرفــت.

ــره« را  ــری »هوب ــده گی ــه زن ــزاران تل ــر ســاله ه ســودجویان ه
در دشــت هــای مــرزی خراســان جنوبــی بــرای زنــده گیــری و 
ــذاری  ــی جا گ ــه کشــورهای عرب ــاب ب ــده کمی ــن پرن ــاق ای قاچ
مــی کننــد کــه ایــن اقــدام نســل آن را در معــرض نابــودی قــرار 

داده اســت.
آنطــور کــه ایرنــا گــزارش می دهــد خراســان جنوبــی کلکســیونی 
ــران اســت  ــراض ای ــرض انق ــات وحشــی در مع ــواع حیوان از ان
امــا داســتان هوبــره بســیار متفــاوت از ســایر گونــه هــای 
ــه ای  ــوان گون ــه عن ــره ب ــه هوب ــرا ک ــت، چ ــش اس ــات وح حی

قطع شبانه درختان در همدان
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۴ هزار عقرب در یک اتوبوس کشف شد

تامین دو سوم نیاز آبی هرمزگان 
از آبشیرین کن ها

پایــش  و  نظــارت  معــاون 
اداره محیــط زیســت اســتان 
قزویــن از کشــف محمولــه 
یــک  در  عقــرب  هــزار   4
اتوبــوس بیــن  شــهری در اســتان قزویــن خبــر داد.
ــط  ــل از رواب ــه نق ــر، ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــتان  ــط زیســت اس ــت محی ــی اداره کل حفاظ عموم
ــه  ــف محمول ــری از کش ــین مظف ــن، عبدالحس قزوی
ــن  ــوس بی ــک اتوب ــرب در ی ــزار عق ــاز 4 ه غیرمج
شــهری خبــر داد و گفــت: بــر اســاس گزارشــی 
واصلــه از ســوی نیــروی انتظامــی بــه یــگان حفاظــت 
محیــط زیســت اســتان قزویــن، تعــدادی عقــرب از 
محمولــه جاســازی شــده در اتوبوســی کــه در مســیر 
خوزســتان بــه قزویــن در حرکــت بــود، بیــرون آمــده 

ــوس وارد شــدند. ــه داخــل اتوب و ب
ــه  ــده ب ــای وارد ش ــی از عقرب ه ــه داد: یک وی ادام
اتوبــوس یــک کــودک را نیــش زده و مســافران 

ــدند. ــاک ش ــه خطرن ــن محمول ــود ای ــه وج متوج

مظفــری خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه آســیب 
ــت.معاون  ــده اس ــودک وارد نش ــن ک ــه ای ــدی ب ج
اســتان  اداره محیــط زیســت  پایــش  و  نظــارت 
ــزارش  ــت گ ــد از دریاف ــه بع ــان اینک ــا بی ــن ب قزوی
بــا  زیســت  محیــط  ســازمان  حفاظــت  یــگان 
همــکاری نیــروی انتظامــی محمولــه 4 هــزار عقــرب 
ــت: در  ــت، گف ــرده اس ــارج ک ــوس خ ــن اتوب را از ای
ــان  ــارک پردیس ــه پ ــه ب ــن محمول ــال ای ــال انتق ح
تهــران هســتند.وی افــزود: فــرد متخلــف ادعــا 
می کنــد تنهــا بــه عنــوان رابــط و تحویل دهنــده 
ــت و  ــرده اس ــکاری ک ــاک هم ــه خطرن ــن محمول ای
ــرورش  ــری و پ ــاز زهرگی ــارت غیرمج ــان تج در جری
عقــرب نیســت.معاون نظــارت و پایــش اداره محیــط 
ــات  ــه اطالع ــاره ب ــا اش ــن ب ــتان قزوی ــت اس زیس
کســب شــده از ایــن متخلــف گفــت: محمولــه عقــرب 
قــرار بــوده از خوزســتان بــه تهــران منتقــل شــود. وی 
ادامــه داد: ایــن پرونــده در مرحلــه رســیدگی قضایــی 

ــه اســت. ــرار گرفت ق

مدیرعامــل آبفــای هرمــزگان 
ــه افــت کیفیــت  ــا اشــاره ب ب
دلیــل  بــه  اســتان  آب 
مالــی  منابــع  محدودیــت 
از  اســتفاده  بــا  توانســته ایم  مــا  داشــت:  اظهــار 
آب شــیرین کن ها معضــل کاهــش کیفیــت منابــع 
آبــی را جبــران کنیــم. امیــن قصمــی در حاشــیه 
آب  صنعــت  بین المللــی  نمایشــگاه  چهاردهمیــن 
ــن  ــث پایی ــاره بح ــالب درب ــات آب و فاض و تاسیس
آمــدن کیفیــت آب بــا توجــه بــه کم آبی هــای اســتان 
ــا اســتفاده از  ــروز تقریب ــار داشــت: ام ــزگان اظه هرم
ــه صفــر رســیده  ــن اســتان ب آب هــای ســطحی در ای
ــا و 20  ــد از آب چاه ه ــاس ۸0 درص ــهر بندرعب و در ش
می شــود. اســتفاده  آب شــیرین کن ها  از  درصــد 

ــی و  ــع آب وی افــزود:  البتــه به دلیــل محدودیــت مناب
ــت  ــدن کیفی ــن آم ــم پایی ــا داری ــه در چاه ه ــی ک افت

ــر  ــی از طــرف دیگ ــی از معضــالت ماســت ول آب یک
جبــران کرده انــد. را  آن  آب شــیرین کن ها 

دربــاره  هرمــزگان  اســتان  آبفــای  مدیرعامــل 
ــال آب در دســتور کار  ــال آب گفــت:  بحــث انتق انتق
ــوزه ای  ــن ح ــال بی ــن از انتق ــت و همچنی ــا نیس م
اســتقبال نمی کنیــم.وی یــادآور شــد: بخشــی از 
نیــاز بندرعبــاس از طریــق ســد اســتقالل، شــمیل و 
نیــام و دو ســوم نیــز از طریــق آب شــیرین کن ها 
ــاره وارد شــدن آســیب  ــن می شــود.قصمی درب تامی
و  انتقــال  به دلیــل  دریــا  و  زیســت  بــه محیــط 
ــی  ــن مقیاس ــا ای ــت: ب ــز گف ــردن آب نی ــیرین ک ش
کــه مــا نســبت بــه کشــورهای همجــوار حــوزه 
ــه  ــی ک ــم و الزامات ــت می کنی ــارس برداش ــج ف خلی
بــه لحــاظ زیســت محیطــی بــرای بازگشــت پســاب 
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــم نگران ــت می کنی ــا رعای ــه دری ب

ــدارد. ــود ن وج

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: امسال 240 هزار هکتار گندم در استان کشت 
می   شود.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

سگ های بدون 
صاحب در بندرعباس 

جمع آوری می شوند

17 ترالر در عمان صید می کنندصید
نماینــده مــردم چابهــار در مجلــس شــورای اســالمی 
گفــت: تعــداد ترالرهــا در دو دهــه اخیــر از 67 فرونــد 
ــر در  ــون 17 ترال ــد رســیده و هم اکن ــر 20 فرون ــه زی ب

ــد .  ــد می کنن ــان صی عم
عبدالغفــور ایرانــژاد اظهــار داشــت: 67 ترالــر از ســال 70 در 
عمــان مشــغول صیــد بودنــد؛ باوجــود آنکــه ایــن ترالرها ملــزم بودند 
در آب هــای عمیــق و ۸ تــا 10 مایــل بــه بعــد صید کننــد امــا قوانین را 
رعایــت نمی کردنــد و حتــی تــا 2 و 3 مایــل ســاحل هــم می آمدنــد . 
ــادان و کمــک شــیالت  ــا شــکایت صی ــان ب ــرور زم ــزود: به م وی اف
ترالرهــا از دور خــارج شــدند و از 67 فرونــد بــه زیــر 20 فروند رســیدند 

ــد .  ــر در عمــان صیــد می کنن و هم اکنــون 17 ترال
وی تصریــح می کنــد: مشــکل مــا صیــد تــرال نیســت چراکــه صیــد 
ــق و باهــدف ماهی هــای غیرماکــول اســت،  ــرال در آب هــای عمی ت
مشــکل مــا ایــن اســت کــه ترالرهــا قوانیــن را رعایــت نمی کننــد و 
ــک  ــد نزدی ــد می کن ــاری صی ــاد چابه ــه صی ــی ک ــه ســاحل و جای ب

می شــوند . 
ــرال در ســواحل  ــد ت ــن صی ــد: به خاطــر همی ــد می کن ــژاد تأکی ایران

کشــورهای اروپایــی کــه هم اکنــون به طــور کامــل از دور خــارج شــده، 
بــرآورد شــده 20 تــا 25 ســال زمــان می بــرد تــا ذخایــر در آن  کشــورها 

بازســازی و ترمیــم شــوند . 
نماینــده مــردم چابهــار در مجلــس خاطرنشــان کرد: در عمان کشــتی 
چینــی نیســت ولــی همیــن ترالرهــای ایرانــی دو دهــه اســت بــالی 
ــای  ــا پیگیری ه ــت؛ ب ــتانی اس ــتان و بلوچس ــاد سیس ــان صی ج
مســتمر مــا قــرار شــده از ایــن 17 فرونــد باقــی مانــده هرســال 5 
تــا 6 فرونــد از دور خــارج شــود تــا ان شــاهللا بحــث حضــور ترالرهــا 

بــه پایــان برســد . 
ــال  ــا درح ــردن ترالره ــارج ک ــا از رده خ ــان ب ــه داد: هم زم وی ادام
برنامه ریــزی بــرای حضــور کشــتی های مــدرن پرســاین بــرای 

ــتیم. ــول هس ــای غیرماک ــازده ماهی ه ــی و پرب ــت صنعت برداش
کشــتی های پرســاین شــیالت کــه کشــتی های مدرنــی بــرای 
ــای  ــع ماهی ه ــاب محــل تجم ــا ردی ــان هســتند ب ــادی در جه صی
ــای  ــا توره ــد و ب ــه ای شناســایی می کنن ــول را به صــورت گل غیرماک
محاصــره ای میانــی در آب هــای عمیــق آن هــا را بــه دام می اندازنــد و 
ــد . ــرار می دهن ــخ ق ــازن ی ــد و در مخ ــاال می آورن ــا ب ــان آب دری ــا هم ب

ان
ست

خوز

آبخیــزداری  و  منابع طبیعــی  مدیــرکل 
اســتان مرکــزی گفــت: نیمــی از نیروهــای 
ــزی طــی ســال های  ــی اســتان مرک منابع طبیع
اخیــر بازنشســته شــدند و ایــن امــر منجــر بــه 
ــده  ــه ش ــن مجموع ــانی در ای ــروی انس ــود نی کمب
ــا اشــاره بــه اینکــه در  اســت. عبدالحســین محمــدی ب
ــی  ــب اراضــی مل ــری از تخری ــع تصــرف و جلوگی بحــث رف
ــه  خوشــبختانه تعــداد پرونده هــا در ســال جــاری نســبت ب
ــزود: در  ــت، اف ــته اس ــتی داش ــد کاهش ــر رون ــال اخی 2 س
ــده  ــره پرون ــداد 139 فق ــاری تع ــال ج ــه نخســت س 6 ماه
ــن راســتا تشــکیل شــده  ــار در ای معــادل هــزار و 539 هکت

ــت.  اس
وی بــا بیــان اینکــه از کل پرونده هــای متشــکله، ۸3 فقــره 
ــده  ــرف ش ــع تص ــد و رف ــی خلع ی ــار از اراض ــادل 905 هکت مع
اســت، گفــت: در بحــث چــرای غیرمجــاز، دام خــارج از ظرفیــت، 
خــارج از فصــل و فاقــد پروانــه در مراتــع اســتان نیــز 17 فقــره 
پرونــده شــکایت بــرای 23 هــزار و 625 راس دام تشــکیل شــده 

اســت. 
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در  اســت.  مشــهور  شــن اش  طوفان هــای  و 
خصــوص ایــن بادهــا نوشــته اند: »كــه در بخــش 
ــال  ــی از س ــرای مدت ــران ب ــرزمین ای ــرقی س ش
ــا  ــن باده ــد. محــدوده وزش ای ــت می یابن حاكمی
آن  زمــان  و  تــا سیســتان  ازخراســان جنوبــی 
فصــل تابســتان اســت. می گوینــد ایــن بادهــا در 
دوره گــرم ســال یعنــی از 15 خــرداد تــا 15 مهــر 
ــرقی  ــمال ش ــات ش ــدت 120 روز از ارتفاع ــه م ب
ایــران بــه ســرزمین هــای جنــوب شــرقی ایــران 

ــی وزد.« م
ــن  ــت ای ــد اس ــی معتق ــز هواشناس ــون نی هم اکن

هنــوز همــان بادهــای سیســتان اســت کــه ابتــدا 
زابــل را درگیــر کــرده و غلظــت ذرات معلــق را بــه 
ــد از  ــانده و بع ــاز رس ــد مج ــر ح ــش از 19 براب بی
آن هــم شــرق کرمــان، زاهــدان و ســایر شــهرهای 
شــمالی اســتان سیســتان و بلوچســتان همچــون 
ــوده خــود کــرده  ــد، هامــون و نیمــروز را آل هیرمن

اســت.                                          
بــه  صحبت هایــش  در  همچنیــن  حبیبــی 
و خــاک  منشــا گــرد  عنــوان  بــه  جازموریــان 
ــاالب خشــکیده ای کــه در مــرز  ــد. ت اشــاره می کن
اســتان کرمــان و سیســتان وبلوچســتان واقــع 

کانون هــای  از  درصــد   25 هم اکنــون  و  اســت 
اختصــاص  خــود  بــه  را  کشــور  غبــار  و  گــرد 
ــای  ــیاری از روزه ــه در بس ــی ک ــت. تاالب داده اس
ــناخته  ــی ش ــل اصل ــر و عام ــان مقص ــاری کرم غب
ــان جــزو ایــن  ــا جازموری می شــود. امــا اینکــه آی
ــه،  ــا ن ــت ی ــوده اس ــار ب ــرد و غب ــی گ ــا اصل منش
حبیبــی می گویــد: طوفــان جازموریــان را بلنــد 
ــتان و  ــای سیس ــی باده ــا اصل ــا منش ــد ام می کن

بلوچســتان اســت.  
ســوال کــه  ایــن  بــه  پاســخ  در  همچنیــن  او 
ــان  ــوان از جازموری ــه می شــود نمی ت ــی گفت »گاه

ــرد  ــام ب ــی ن ــای داخل ــوان منشــا ریزگرده ــه عن ب
ــت  ــرق اس ــه ش ــرب ب ــور غ ــای کش ــون باده چ
و همیــن ســبب می شــود ریزگردهــا از کشــور 
موضــوع  ایــن  می گویــد:  می شــود.«،  خــارج 
ــم  ــدارد. بادهــای موســمی داری اصــال عمومیــت ن
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــرق می وزن ــا از ش ــه عموم ک
خشــکی جازموریــان و جنــس خــاک آن منطقــه، 
ــد ایــن خــاک را بلنــد کــرده  ایــن بادهــا می توانن

ــوند.     ــه ش ــن فاجع ــبب ای و س
اســتانداری  بحــران  مدیریــت  البتــه ســعیدی 
ــهر  ــای ش ــن روزه ــای ای ــت ریزگرده ــد اس معتق
کرمــان بــه هیــچ عنــوان بــه ایــن تــاالب مربــوط 

 . د نمی شــو

خشکســالی هم مقصر است
ــی  ــی، جزین ــوای خاک ــن ه ــت ای در خصــوص عل
زاده مدیــر کل محیــط زیســت اســتان کرمــان 

نظــر تقریبــا مشــابهی را بیــان می کنــد. 
جزینــی زاده مدیــرکل محیــط زیســت کرمــان 
بــه ایســنا گفتــه اســت: یــک کانــون گــرد و غبــار 
ــوت در  ــان ل ــون بیاب ــک کان ــتان، ی ــرق اس در ش
ــاالب  ــز ت ــتان نی ــوب اس ــتان و در جن ــمال اس ش
خشــک شــده جازموریــان قــرار دارد. او همچنیــن 
ــه در  ــادی ک ــد اســت: خشکســالی های متم معتق
ــتیم و  ــان داش ــتان کرم ــر در اس ــال اخی ــد س چن
ــع طبیعــی  همچنیــن از بیــن رفتــن مراتــع و مناب
ــان هســتند. ــای اســتان کرم ــرد و غباره ــت گ عل

می ماند وغبار  گرد 
حبیبــی رییــس مرکــز پیش بینــی هواشناســی 
ــاک را  ــرد و خ ــوده گ ــن ت ــت ای ــان، وضعی کرم
»نقشــه های  می کنــد:  پیش بینــی  اینچنیــن 
غلظــت  کــه  می دهــد  نشــان  هواشناســی 
ــد، رفســنجان  ــان، زرن ــار در شــهرهای کرم گردوغب
انــار کمتــر می شــود و احتمــاال از وضعیــت  و 
دلیــل  بــه  امــا  می آیــد،  پایین تــر  خطرنــاک 
ــالم نظــر  ــوان 100 درصــد اع شــرایط جــوی نمی ت
کــرد. امــا بایــد نســبت بــه افزایــش غلظــت 
گردوغبــار در شــرق، جنــوب شــرق و جنــوب 
اســتان تــا فــردا هشــدار داد و گفــت کــه غلظــت 
گردوغبــار در مناطــق ریــگان و فهــرج بیشــتر 
ــی  ــم مناطق ــتان ه ــوب اس ــد، در جن ــد ش خواه
مثــل قلعــه گنــج و کهنــوج احتمــال دارد دوشــنبه 

ــند.« ــده باش ــن پدی ــر ای ــم درگی ه

شاخصی  چه  اینکه 
دهنده  نشان 

هوایی  وضعیت 
است،  خطرناک 

زیست  محیط 
می گوید که  اینگونه 
آالیندگی   شاخص 

100تا50  50تا0 پاک، 
150 تا100  سالم، 

برای  ناسالم 
حساس،   گروه های 

ناسالم  200تا150 
برای همه گروه ها 

و 200 به باال 
برای همه گروه ها 

است.  خطرناک 

کرمان؛ گمشده در غبار
 ساعات اولیه صبح یکشنبه در استان کرمان شاخص آالیندگی هوا به 500 رسید

ــره« را  ــری »هوب ــده گی ــه زن ــزاران تل ــر ســاله ه ســودجویان ه
در دشــت هــای مــرزی خراســان جنوبــی بــرای زنــده گیــری و 
ــذاری  ــی جا گ ــه کشــورهای عرب ــاب ب ــده کمی ــن پرن ــاق ای قاچ
مــی کننــد کــه ایــن اقــدام نســل آن را در معــرض نابــودی قــرار 

داده اســت.
آنطــور کــه ایرنــا گــزارش می دهــد خراســان جنوبــی کلکســیونی 
ــران اســت  ــراض ای ــرض انق ــات وحشــی در مع ــواع حیوان از ان
امــا داســتان هوبــره بســیار متفــاوت از ســایر گونــه هــای 
ــه ای  ــوان گون ــه عن ــره ب ــه هوب ــرا ک ــت، چ ــش اس ــات وح حی

ــرد. ــی گی ــرار م ــورد حفاظــت ق ــر در کشــورمان م آســیب پذی
ــکار  ــه ش ــارس ب ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش ــراب کش ــه اع عالق
هوبــره ســبب شــده هــر ســاله افــرادی ســودجو، مرزنشــینان را 
ــد، طمــع و  ــده کمیــاب کنن ــده گیــری ایــن پرن ــه زن تحریــک ب
نــداری، ســاکنان نــوار مــرزی را نیــز وسوســه مــی کنــد تــا بــا 
قیمــت هــای اندکــی کــه از ســوی دالالن پیشــنهاد مــی شــود، 
نســبت بــه زنــده گیــری هوبــره اقــدام کننــد. امــا ســود هنگفــت 
شــکار هوبــره بــه جیــب ســودجویان و دالالن در ســایه نشســته 
مــی رســد و ســهم افــرادی کــه در روســتاها، تحــت تاثیــر حــرف 

هــای واســطه هــا مــی شــوند، پولــی انــدک اســت.
ــل  ــه دلی ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــورای عال ش
وجــود تهدیدهــای جــدی در زمینــه انقــراض ایــن پرنــده، بــرای 
ــده  ــت ش ــده حمای ــن پرن ــه از ای ــر قطع ــی ه ــکار غیرقانون ش
بین المللــی، 200 میلیــون ریــال جریمــه نقــدی در نظــر گرفتــه 

اســت.
هوبــره از تیــره درناســانان و از لحــاظ ظاهــری تــا حــدودی بــه 
بوقلمــون مــاده شــباهت دارد؛ پرنــده رو بــه انقــراض هوبــره در 
ــد  ــی و مناطــق خشــک دشــتی زاد و ول ــای بیابان زیســتگاه  ه
ــی  ــردن و دم خرمای ــمند دارای گ ــده ارزش ــن پرن ــد؛ ای ــی کن م
ــان  ــذر گیاه ــه و ب ــرگان، دان ــی مه ــرات، ب ــگ دراز و از حش رن

تغذیــه مــی کنــد.

واسطه های وسوسه گر در زیرکوه
مدیــر حفاظــت محیــط زیســت زیرکــوه افــزود: پرنــده هوبــره از 
اواخــر شــهریورماه بــه مناطــق مــرزی ایــن شهرســتان مهاجــرت 
ــوب  ــب از جن ــت طل ــان فرص ــت قاچاقچی ــه فعالی ــد ک ــی کن م
ــن  ــری ای ــده گی ــرای زن ــی ب ــراد محل ــال اف ــرای اغف ــور ب کش

ــز در ایــن فصــل آغــاز مــی شــود. ــده کمیــاب نی پرن
مرتضــی تقــی زاده ادامــه داد: بســیاری از دالالن هوبــره 
ــا پرداخــت مبالــغ ناچیــز  ــا حضــور در روســتاهای مــرزی ب ب
باعــث تحریــک قشــر بیــکار در روســتاها بــرای زنــده گیــری 
قاچاقچیــان  داد:  توضیــح  می شــوند.وی  هوبــره  پرنــده 
هوبــره خــود در منطقــه حضــور ندارنــد بلکــه بــا تزریــق پــول 
ــی  ــان م ــتان از آن ــود در شهرس ــی خ ــاخه های اصل ــه سرش ب

ــد. ــداری کنن ــی خری ــراد محل ــره را از اف ــه هوب ــد ک خواهن

وی ادامــه داد: بــه دلیــل نداشــتن تجهیــزات و نیــروی انســانی 
ــا  ــر از م ــدم جلوت ــک ق ــز ی ــکارچیان مجه ــه ش ــی همیش کاف
هســتند یعنــی از هــر دری کــه محیــط بانــان وارد مــی شــوند، 

ــرده و آن را خنثــی مــی کننــد. ــه کار ب ــاز آن هــا ترفنــدی ب ب

جمــع آوری یک هزار تله زنده گیری 
هوبره در درمیان

مدیرحفاظــت محیط زیســت درمیان نیز گفت: هوبره از اوایل 
مهرماه به علت مســاعد بودن آب و هوا در دشــت گلورده این 

شهرســتان ساکن می شود. 
ــه دلیــل نبــود  هاشــم آزمــوده افــزود: برخــی از مرزنشــینان ب
ــی  ــره روی م ــده هوب ــری پرن ــده گی ــه زن ــد ب ــغل و درآم ش
ــرای  ــا و دالالن ب ــطه ه ــی واس ــراد محل ــان اف ــه اذع ــد؛ ب آورن
ــان پرداخــت  ــزار توم ــل 500 ه ــده حداق ــره زن ــه هوب ــر قطع ه

ــد. ــی کنن م
وی یــادآور شــد: قاچاقچیــان بیشــتر واســطه هــای خــود را در 
ــان  ــد و در شهرســتان درمی ــات دارن ــوه و قاین شهرســتان زیرک
ــن  ــی ای ــرادی محل ــداران و اف ــات توســط دام ــز گاهــی اوق نی
ــه واســطه هــا در ایــن دو شهرســتان  ــده گیــری و ب ــده زن پرن

فروختــه مــی شــود.
ــره  ــکار هوب ــاق و ش ــری از قاچ ــرای جلوگی ــت: ب ــوده گف آزم
کارگاه هــای آموزشــی مختلفــی بــرای مرزنشــینان و افــراد 
محلــی، پرســنل مرزبانــی و نیــروی انتظامــی، کشــاورزان، 
دامــداران و دهیــاران روســتاهای مــرزی برگــزار شــده اســت. 
ــده  ــه زن ــزار تل ــک ه ــدای امســال ی ــه داد: از ابت ــوده ادام آزم
گیــری هوبــره در شهرســتان درمیــان جمــع آوری شــده اســت.

هوبره در دام سودجویان

مدیــر کار گــروه ملــی مقابلــه بــا گــرد و غبــار تصریــح کــرد: بــا توجه 
بــه یافتــه هــای اولیــه طــرح مطالعاتــی منشــا یابــی کانــون هــای 
گــرد و غبــار ، فرســایش بــادی و غبــار حــدود 27 میلیــون هکتــار 
از اراضــی کشــور را بــا تهدیــد تغییــر اقلیــم و بیابانــی شــدن روبــرو 
کــرده اســت. علــی محمــد طهماســبی بیرگانــی گفــت: طیفــی از 
علــت هــا بــا محوریــت کمبــود آب و رطوبــت ماننــد افــت نــزوالت 
جــوی ، مدیریــت نامناســب منابــع آبــی، تــاالب هــا، هورهــا، ســفره 
هــای زیرزمینــی و روان آب هــا، ســاخت و ســازهای بــدون توجیــه 
ــزان از  ــن می ــم در ای ــر اقلی ــار آب موجــب خشــکیدگی و تغیی مه
اراضــی و عرصــه هــای طبیعــی مناطق مختلف کشــور شــده اســت. 
وی جنــوب شــرق اهــواز ،اراضــی بیابانــی اســتان هــای هرمــزگان، 
ــان را از  ــران( و کرم ــر دهل ــالم ) ابوغوی سیســتان و بلوچســتان، ای
جملــه مناطقــی عنــوان کــرد کــه به شــدت دســتخوش خشــکیدگی 
واقــع شــده اند و اکنــون از کانون هــای مهــم تولیــد گــرد و غبــار بــه 

ــد.  ــمار می رون ش
ــار ســازمان حفاظــت  ــرد و غب ــا گ ــه ب ــی مقابل ــروه مل ــر کار گ مدی
محیــط زیســت گفــت: طــرح مطالعاتــی منشــا یابــی کانــون هــای 
ــون در حــال اجــرا  ــا 65 درصــد پیشــرفت هــم اکن ــار ب ــرد و غب گ
ــه اتمــام مــی  ــه طــور کامــل ب ــان ســال جــاری ب ــا پای اســت و ت

رســد.
وی یــاداور شــد: در ایــن طــرح بــر اســاس سیاســت گــذاری هــای 
کالن ملــی تمــام اســتان هــای کشــور لحــاظ شــده انــد و بــه تدریج 
اســتان هایــی کــه فاقــد کانــون هــای منشــا بیابــان هســتند خــارج 

ــوند.  می ش
طهماســبی بیرگانــی افــزود: ســازمان هایــی نظیــر جنگل هــا، مراتع 
و آبخیــزداری، زمیــن شناســی، هواشناســی براســاس مــاده3 آیین 
نامــه گــرد و غبــار در ایــن طــرح همــکاری دارنــد. وی افــزود: در 16 
اســتان کشــور عملیــات مطالعاتــی و اجرایــی مرتبــط با تــاالب های 
بــا منشــاء گــرد و غبــار توســط ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
کشــور انجــام گرفــت و بــرای اولیــن بــار عملیات هــای مقابلــه ای با 

گــرد و غبــار در مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان اجــرا شــد.

 27 میلیون هکتار عرصه 
طبیعی در معرض تهدید

خبر
موج دوم طاعون نشخوارکنندگان 

به البرز رسید
مدیــرکل محیــط زیســت البــرز گفــت: تعــداد تلفــات 
طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک در اســتان بــه 17 راس 
ــس  ــرد: پ ــار ک ــی اظه ــن حکیم ــز رســید. فردی کل و ب
از وقفــه یــک هفتــه ای از گســترش بیمــاری و تلفــات 
حیــات وحــش در منطقــه شــکار ممنــوع طالقــان، متأســفانه از روز پنج شــنبه تــا کنــون 
دو الشــه تــازه از بــز وحشــی در منطقــه درگیــر بــا بیمــاری مشــاهده شــده اســت. ایــن 
امــر نشــانگر عــدم کنتــرل بیمــاری و فعــال بــودن ویــروس طاعــون در منطقــه اســت. 
حکیمــی میــزان تلفــات حیــات وحــش از بــدو شــروع بیمــاری تــا کنــون را حــدود 17 
الشــه اعــالم کــرد و افــزود: امیــد اســت بــا اســتمرار همــکاری ادارات و جوامــع محلــی، 
بیمــاری مذکــور در ظــرف زمــان کوتاه تــری مهــار و شــاهد تلفــات کمتــری در حیــات 

وحــش منطقــه باشــیم.

ابرهای جوششی عامل سیل 

شمال کشور
ــه  ــوع ســیل در برخــی شــهرهای نیم ــال وق ــه دنب ب
شــمالی کشــور، مدیــر کل پیش بینــی و هشدارســریع 
ســازمان هواشناســی ایــن ســیالب ها را ناشــی از 
ابرهــای جوششــی دانســت و گفــت: بــارش بــاران در 
نــوار شــمالی کشــور بــه شــکل ضعیف تــری ادامــه می یابــد. احــد وظیفــه افــزود: 
بارندگــی روز جمعــه ناشــی از ابرهــای جوششــی بــود امــا با کاهــش دمایی کــه روز 
)14 مهرمــاه( رخ داد، ابرهــای جوششــی بــه ابرهــای پوششــی بــا ســطوح پاییــن 
تبدیــل شــدند. 14 مهرمــاه در نــوار شــمالی کشــورابرهای پوششــی فعال بودنــد و در 
نتیجــه در غالــب مناطــق، بارش هــا بــه شــکل باران ریــزه بــود. ضمــن اینکــه بــارش 

شــمال کشــور روز )14 مهرمــاه( نســبت بــه روز قبل تــر ضعیف تــر بــود.

آخرین جزییات جشنواره ایتاپ
رییــس پــارک علم و فنــاوری خوزســتان با اشــاره به 
برگــزاری جشــنواره ایتــاپ بــا هــدف جــذب ایده های 
خشکســالی،  کم آبــی،  بــا  ســازگاری  فناورانــه، 
ــوزه  ــازی در ح ــر و فرهنگ س ــای تجدیدپذی انرژی ه
آب و محیــط زیســت گفــت: تاکنــون ۸5 ایــده بــرای شــرکت در جشــنواره ارســال 
ــا هــدف جــذب  ــار کــرد: جشــنواره ایتــاپ ب شــده اســت. بابــک مختــاری اظه
ــا، انرژی هــای  ــی، ریزگرده ــا کم آب ــه، خشکســالی، ســازگاری ب ــای فناوران ایده ه
ــزار می شــود.  ــط زیســت برگ ــر و فرهنگ ســازی در حــوزه آب و محی تجدیدپذی
تاکنــون ۸5 ایــده بــرای شــرکت در جشــنواره ثبــت شــده اند کــه در یــک مرحلــه 

ــوند. ــاب می ش ــر انتخ ــده برت ــا 30 ای داوری از کل ایده ه

خبر

خبر

خبر

مدیر کل دفتر بحران استانداری خراسان شمالی از تلف شدن حدود 100 راس دام عشایری بر اثر جاری شدن سیل 
خبر داد.
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شــمال  خطــه  گذشــته  روز  چنــد  رگبــاری  هــای  بــارش 
ــج  ــه خلی ــاره ب ــان دوب ــیالبی ج ــای س ــورمان و روان آبه کش
ــراز  ــید و ت ــزر بخش ــای خ ــی دری ــج ایران ــا خلی ــرگان تنه گ
ــا  ــگار ایرن ــر اســاس مشــاهدات خبرن ــود داد. ب آبــی آن را بهب
ــی و شــدت  ــرگان، ُپرآب ــج گ ــه خلی ــی ب ــای منته از رودخانه ه
ــرب  ــان رودهــای غ ــن زم ــن خصیصــه ای ــان آب مهمتری جری

ــت. ــتان اس ــتان گلس اس
ــوز از ســوی شــرکت  ــن رودخانه هــا هن ــی آب ای ــد دب هــر چن
امــا طبــق  اعــالم نشــده اســت  آب منطقــه ای گلســتان 
مشــاهدات میدانــی رودخانــه هایــی همچــون قــره ســو، جفــا 
ــای ایــن  ــرای احی ــده در غــرب اســتان کمکــی ب ــده و نوکن کن
ــه  ــی را ب ــت اله ــوان نعم ــرده و خ ــرازیر ک ــنه س ــج تش خلی

ــتراند. ــوی آن گس س
برپایــه داده هــای آمــاری هواشناســی اســتان هــای مازنــدران 
و گلســتان میــزان بــارش چنــد روز اخیــر در پهنــه ســرزمینی 
آبخیزهــای ســه گانــه خلیــج گــرگان باالتــر از ُنــرم متوســط آن 
اســت برایــن اســاس بــارش متوســط در شــرق خلیــج گــرگان 
ــاخه های  ــه در ش ــده ک ــالن ش ــر اع ــی مت ــقف 2۸ میل ــا س ت
ــمه،  ــول چش ــارت، ت ــت، زی ــای گرمابدش ــد روده ــی مانن فرع
ــه  ــان دره و کردکــوی ب انجیــراب، شــصت کال، کفشــگیری، می

وضــوح قابــل مشــاهده اســت.
ــرگان  ــج گ ــی خلی ــان جنوب ــا هم ــزی ی ــز مرک در حوضــه آبخی
نیــز بــارش تــا ســقف 126 میلــی متــر بــوده کــه روان آب هــا 
ــو،  ــرکالته، باغ ــای س ــق رودخانه ه ــه از طری ــیالب حاصل و س
ســرمحله، گــز، جفــا کنــده، نوکنــده، چشــمه بلبــل و گلــوگاه در 
کمتریــن فاصلــه بــه خلیــج گــرگان همچنــان ســرازیر اســت.
همچنیــن در حوضــه آبخیــز شــرقی کــه شــامل رودهــای 
ــای  ــرز در حــوزه شهرســتان ه ــال الب ــه از سلســله جب برگرفت
ــا  ــارش ت ــوده ب ــدران ب ــکا و بهشــهر در اســتان مازن ــوگاه، ن گل
ــه  ــن منطق ــای ای ــه ه ــر وارد رودخان ــی مت ــقف 140 میل س

شــد.

باران به خلیج گرگان جان داد
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905 هکتار از اراضی خلع ید شدخوز
آبخیــزداری  و  منابع طبیعــی  مدیــرکل 
اســتان مرکــزی گفــت: نیمــی از نیروهــای 
ــزی طــی ســال های  ــی اســتان مرک منابع طبیع
اخیــر بازنشســته شــدند و ایــن امــر منجــر بــه 
ــده  ــه ش ــن مجموع ــانی در ای ــروی انس ــود نی کمب
ــا اشــاره بــه اینکــه در  اســت. عبدالحســین محمــدی ب
ــی  ــب اراضــی مل ــری از تخری ــع تصــرف و جلوگی بحــث رف
ــه  خوشــبختانه تعــداد پرونده هــا در ســال جــاری نســبت ب
ــزود: در  ــت، اف ــته اس ــتی داش ــد کاهش ــر رون ــال اخی 2 س
ــده  ــره پرون ــداد 139 فق ــاری تع ــال ج ــه نخســت س 6 ماه
ــن راســتا تشــکیل شــده  ــار در ای معــادل هــزار و 539 هکت

ــت.  اس
وی بــا بیــان اینکــه از کل پرونده هــای متشــکله، ۸3 فقــره 
ــده  ــرف ش ــع تص ــد و رف ــی خلع ی ــار از اراض ــادل 905 هکت مع
اســت، گفــت: در بحــث چــرای غیرمجــاز، دام خــارج از ظرفیــت، 
خــارج از فصــل و فاقــد پروانــه در مراتــع اســتان نیــز 17 فقــره 
پرونــده شــکایت بــرای 23 هــزار و 625 راس دام تشــکیل شــده 

اســت. 

محمــدی بیــان کــرد: در اســتان مرکــزی بیــن 120 تــا 150 روز از 
ســال مناطــق ییالقــی و قشــالقی و میــان بند)ییالقی قشــالقی( 
ــراد  ــا اف ــی ب ــازه زمان ــن ب ــه چــرای دام هســتند، در ای ــاز ب مج
فاقــد پروانــه چــرای دام برخــورد می شــود و یــگان حفاظــت بــه 

صــورت مســتمر در مناطــق حاضــر و نظــارت دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه افــراد فاقــد پروانــه چــرای دام 
و غیرمجــاز، همچنیــن دام هــای مــازاد بــر ظرفیــت مرتــع 
ــدار در شــازند،  ــد دام ــزود: چن مشــمول شــکایت می شــوند، اف
زرندیــه و ســاوه دامــداران عشــایری هســتند و از قــم و لرســتان 
وارد اســتان می شــوند کــه ایــن امــر مســبوق بــه ســابقه اســت 
ــز  ــی نی ــا دامداران ــتند، ام ــه هس ــد و دارای پروان ــه ضابطه من ک
ــر وارد اراضــی و  ــه از اســتان های دیگ ــدون پروان ــه ب هســتند ک
ــی صــورت  ــا برخــورد قانون ــا آنه ــه ب ــع اســتان می شــوند ک مرات
ــزی  ــتان مرک ــزداری اس ــی و آبخی ــرکل منابع طبیع می گیرد.مدی
ــی اســتان  ــروی انســانی منابع طبیع ــداد نی ــه تع ــان اینک ــا بی ب
نســبت بــه ســنوات گذشــته کــم شــده اســت، گفــت: 300 
ــر  ــه اکث ــیده ایم چراک ــر رس ــه 150 نف ــروز ب ــروی اداره کل ام نی

نیروهــا بازنشســته شــده اند.

هیچ دستگاهی حق عدول از قانون هوای پاک را نداردهوا
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران 
ــروه کاهــش آلودگــی  ــات کارگ ــه مصوب ــا اشــاره ب ب
هــوای تهــران گفــت: تبییــن آیین نامه هــای قانــون 
ــده  ــرح ش ــات مط ــه موضوع ــاک از جمل ــوای پ ه
بــود. تخطــی از ایــن قانــون جــرم و بــرای آن مجــازات 
تعییــن شــده اســت. ســازمان حفاظــت محیــط زیســت نیــز 
بــدون هرگونــه مســامحه در راســتای اجــرای کامــل قانــون ورود 
پیــدا خواهــد کــرد و هیــچ دســتگاهی حــق عــدول از ایــن قانــون 
را نــدارد. کیومــرث کالنتــری درحاشــیه کارگــروه کاهــش آلودگــی 
هــوای تهــران  بــا اشــاره بــه مصوبــات آن اظهارکــرد: امــروز موضوع 
اتصــال معاینــه فنــی خودروهــای ســنگین بــه ســامانه »ســیمفا« 
ــه فنــی ایــران( بررســی و مقررشــد در  )ســامانه یکپارچــه معاین
جلســه ای کــه به طــور اختصاصــی در خصــوص ایــن موضــوع در 
وزارت کشــور برگــزار خواهــد شــد تصمیمــات نهایــی اتخــاذ شــود 
ــری الزم  ــران پیگی ــوای ته ــی ه ــروه کاهــش آلودگ ســپس کارگ
درخصــوص تســریع در اجــرای ایــن مصوبــه را بــه انجــام رســاند. 
وی افــزود : درحــال حاضــر ســامانه »ســیمفا« تنهــا معاینــه فنــی 
ــر ایــن  خودروهــای ســبک را پوشــش مــی دهــد وتاکیــد مــا ب

اســت کــه معاینــه فنــی خودروهــای ســنگین نیــز بــه این ســامانه 
افــزوده شــود.

کالنتــری ادامــه داد: موضــوع دیگــری که در این نشســت بررســی 
شــد طــرح ســاماندهی نــاوگان بــار و مســافر دیــزل درون شــهری 
ــوده  ــی های فرس ــازی تاکس ــرح نوس ــش و ط ــر پیمای ــی ب مبتن
ــا دو موضــوع  ــود کــه در وزارت کشــور ایــن طــرح ســاماندهی ب ب
صرفه جویــی در مصــرف ســوخت و کاهــش آلودگــی هــای 
محیــط زیســتی آغــاز شــده اســت و ایــن طــرح درحــال حاضــر 
از جایگزینــی خودروهــای نــو بــه جــای فرســوده تــا جایگزینــی 
خودروهــای تجــاری همچنیــن مدیریــت بــر مصــرف ســوخت را 
در حــال انجــام دارد و بــر مبنــای گــزارش ارائــه شــده مقــرر شــد 
خروجــی اجــرای ایــن طــرح در جهــت حفــظ محیــط زیســت و 
کاهــش بارآلودگــی هــای محیــط زیســتی باشــد. او بــا اشــاره بــه 
اینکــه پیگیــری یکــی از مصوبــات قبلــی درخصــوص معاینــه فنی 
موتورخانــه دســتگاه های دولتــی از موضوعــات دیگــر ایــن جلســه 
ــون هــوای پــاک  ــای قان ــود، اظهارکــرد:اداره کل اســتاندارد برمبن ب
تکلیــف دارد کــه موتورخانه هــای شــهر تهــران بــا اولویــت فــازاول 

روی دســتگاههای دولتــی را تســت و آزمایــش کنــد.
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کرمانشاه

بهــرام ســبحانی از ســمت مدیــر عاملــی شــرکت فــوالد 
ــوان  ــه عن ــان ب ــه اســتعفا داد و حمیدرضــا عظیمی مبارک
فــوالدی  عظیــم  مجموعــه  ایــن  جدیــد  مدیرعامــل 

ــد. ــوب ش منص
 بهــرام ســبحانی دو هفتــه قبــل اســتعفای خــود را 
ــا اســتعفای وی موافقــت شــد و  تقدیــم کــرده بــود و ب
ــتعفا داد. ــه اس ــوالد مبارک ــی ف ــمت مدیرعامل وی از س
دوران مدیریــت ســبحانی، شــرکت فــوالد مبارکــه شــاهد 
توســعه در ظرفیــت ســازی و تولیــد محصــول، افزایــش 
ــه  ــه ب ــن توج ــد. همچنی ــهامداران ش ــه س ــوددهی ب س
مدیریــت  دوره  اقدامــات  از  اجتماعــی  مســوولیت 

ــد. ــی آی ــه شــمار م ســبحانی ب
ــبحانی در  ــور س ــش از حض ــه پی ــوالد مبارک ــرکت ف ش
ــن  ــون ت ــد 7.4 میلی ــت تولی ــرکت، از ظرفی راس آن ش
فــوالد برخــوردار بــود امــا هــم اینــک آن رقــم بــا رشــد 
ــت. در  ــیده اس ــن رس ــون ت ــه 10.3 میلی ــدی ب 40درص
ــش  ــا افزای ــز ب ــی شــرکت نی ــد واقع ــن حــال تولی همی

ــد. ــراه ش ــدی هم 3۸درص
ــوالد )شــماره 5(،  ــری ف ــه گ ــدازی ماشــین ریخت راه ان
ــدازی  ــنگان و راه ان ــازی س ــه س ــه گندل ــاح کارخان افتت
توســعه فوالدســازی و نــورد پیوســته ســبا از جملــه 
ــبحانی محســوب  ــت س ــات شــاخص دوره مدیری اقدام

مــی شــود.
ــال 70  ــه از س ــان ک ــا عظیمی ــر حمیدرض ــوی دیگ از س
ــره  ــت مدی ــوده و عضــو هیئ ــان ب ــا 76 شــهردار اصفه ت
ســیمان اصفهــان، عضــو هیئــت مدیــره ســیمان ناییــن، 
ــت  ــو هیئ ــک و عض ــوالد تکنی ــره ف ــت مدی ــو هیئ عض
ــه دارد  ــا را در کارنام ــم رض ــع قائ ــع صنای ــره مجتم مدی
و اکنــون مدیرعامــل ســازمان ملــی زمیــن و مســکن و 
ــان و  ــره شــرکت فــوالد مبارکــه اصفه عضــو هیــات مدی
همینطــور عضــو هیــات مدیــره مجتمــع پرشــیا فلــز مــی 
ــل  ــر عام ــره و مدی ــات مدی ــوان عضــو هی ــه عن باشــد ب

ــه انتخــاب شــد. ــوالد مبارک شــرکت ف
انجمــن  ســابق  رییــس  اســالمیان،  محمــود  دکتــر 
تولیدکننــدگان فــوالد ایــران نیــز بــه عنــوان رئیــس 

هیــات مدیــره تعییــن شــد.
بهمــن  و  مزرعچــه  اکبــری  محمــود  همچنیــن 
ــوان اعضــای هیــات مدیــره شــرکت  ــه عن عیاررضایــی ب

منصــوب شــدند. مبارکــه  فــوالد 

تغییرات گسترده در 
هیات مدیره فوالد مبارک

رئیــس اداره حمــل ونقــل كاال اداره 
كل راهــداری وحمــل ونقــل جــاده ای 
ــش  ــت :  درش ــدران گف ــتان مازن اس
 451 میلیــون،   ۸ امســال   ماهــه 
ــه  ــدران ب ــن کاال از مازن هــزار و 251 ت
ســایر نقــاط كشــور جابجــا شــده  كــه 
ــا  ــل  ب ــال قب ــابه س ــه مش ــبت ب نس
رشــد 30درصــدی همــراه بــوده اســت.
ســید رحمــت هللا موســوی ضمــن 
: تعــداد  افــزود  ایــن خبــر  اعــالم 

ایــن  در  مصرفــی  هــای  بارنامــه 
فقــره   92 هــزارو    653 را  مــدت 
ــال  ــابه س ــه مش ــه نســبت ب ــوده  ك ب
داشــته  را  30درصــدی  رشــد  قبــل 
ونقــل  حمــل  اداره  اســت.رییس 
ــل جــاده  ــل ونق ــداری وحم كاالی راه
ــده  ــت : عم ــار داش ــدران اظه ای مازن
در  اســتان  از  كاال ی جابجــا شــده 
ــب  ــه ترتی ــه امســال  را ب شــش ماه
شــن وماســه-  جــو- ذرت دامــی 

هــای  فــرآورده  ســایر  گازوییــل- 
بنزیــن  بنزیــن-  انــواع  لبنیاتــی- 
معمولــی – ســیمان- ســیمان كســیه 
ای- ام دی اف عنــوان نمود.موســوی 
خاطــر نشــان كــرد :125شــركت حمــل 
ونقــل و شــعبات در ســطح اســتان 
ــتان دارای 7  ــن اس ــوده و ای ــال ب فع
انجمــن صنفــی كارفرمائــی شــركت 
ــون  ــك كان ــل كاال وی ــل ونق ــای حم ه
انجمــن صنفــی كارفرمائــی شــركت 
هــای حمــل ونقــل كاال  و یــك كانــون 
راننــدگان  انجمــن صنفــی كارگــری 
ویــك اتحادیــه حمــل بــار  و11انجمــن 
راننــدگان وســائط  صنفــی كارگــری 
ــد. ــی باش ــاده ا ی م ــه كاالی ج نقلی

حمیـد رضـا پیرپیـران پـس از گرامیداشـت 
یـاد و خاطـره شـهدای هشـت سـال جنـگ 
تحمیلـی و شـهدای مدافـع حـرم و شـهدای 
رزمایـش جنـوب کشـور شـهادت را عاشـقانه 
تریـن رسـیدن عبد بـه معبودش عنـوان کرد 
و تصریـح نمـود ایـن یـادواره هـا و گرامـی 
بـا اهـداف خاصـی شـکل مـی  داشـت هـا 
گیـرد کـه در 7 حـوزه قابـل عنوان اسـت اول 
اینکه باید دوسـت شـهدا و دوسـت دوستان 
شـهدا باشـیم ،اسـطوره های ملی کشـورمان 
و  شـویم  آور  یـاد  مـردم  بـه  خوبـی  بـه  را 
مطـرح  را  آنهـا  هـای  ایثـار  و  هـا  رشـادت 
کنیـم ،شـهدا را بـه عنـوان الگوهـای عملـی 

و رفتـاری بـه مـردم بشناسـانیم و مـدام از 
کسـانی کـه جانشـان را در کف دسـتان خود 
آمـاج گلولـه  را  هاشـان  سـینه  و  گذاشـتند 
هـای دشـمن نمودنـد تـا جامعـه در امنیـت 
کامـل بـه سـر ببـرد یـاد کنیـم  ،بـه دنبـال 
ترویـج  بـا  و  باشـیم  آنهـا  ارزشـهای  حفـظ 
فرهنـگ ایثـار و شـهادت عزت نفـس جامعه 
را تقویـت کنیـم و وحـدت و هویـت بخشـی 

را در جامعـه ترویـج نماییـم .
و  یادمانهـا  ایجـاد  از  هـدف  آخریـن  وی   
بزرگداشـت ایـن اسـطوره هـای تاریخـی را 
ارائـه خدمـت صادقانـه و بی منـت به مردم 

عنـوان نمـود. 

رییـس هیـات مدیـره و مدیر عامل شـرکت 
در ایـن مراسـم بـا تشـکر از تمـام پرسـنل 
کـه در تابسـتان بـا کمبـود تولیـد بـرق تمام 
همـت خویـش را بـه کار گرفتـه تـا میـزان 
نارضایتـی هـا را بـه حداقل برسـانند تشـکر 
کار  را  ایثـار  شـاخصه  مهمتریـن  و  نمـود 
درسـت و خدمـت رسـانی بـه مـردم عنـوان 

د  کر
وی از تمـام همـکاران خواسـت کـه روحیـه 
بسـیجی گونـه داشـته باشـند و بـا همکاری 
و  رشـد  سـمت  بـه  را  شـرکت  همفکـری  و 
اصلـی  رسـالت  و  ببرنـد  پیـش  بـه  تعالـی 
شـرکت کـه بـرق رسـانی پایـدار و مطمئـن 

بـه مـردم اسـت را سـرلوحه کار خـود قـرار 
دهنـد .

وی از زحمـات حمیـد امامی جمعـه فرمانده  
کـه  خـرازی  شـهید  بسـیج  پایـگاه  اسـبق 
سـالها در ایـن حوزه فعالیت های درخشـانی 

داشـتند تشـکر و قدردانـی نمـود .
شـیروانیان  سـردار  برنامـه  ایـن  ادامـه  در 
مدیـر کل بنیـاد حفـظ و نشـر ارزش هـای 
دفـاع مقـدس بـه جایـگاه بسـیج در کشـور 
هایـی  تـالش  تمـام   : و گفـت  اشـاره کـرد 
کـه در شـرکت توزیع صـورت گرفتـه حرکتی 
بسـیجی گونـه بـوده اسـت و از تـالش تمام 
پرسـنل ایـن شـرکت کـه در تابسـتان تمـام 
تـا کمتریـن  بـه کارگرفتـه  را  خـود  تـالش 
مشـکالت بـرای مـردم ایجاد شـود تشـکر و 

سـپاس گـزاری نمـود. 

رشد 3۰ درصدی تناژ حمل شده 
کاال در استان مازندران

افزایش 300 درصدی بازسازی 
شبکه آبرسانی  رفسنجان

ــرکت آب  ــل ش ــره و مدیرعام ــات مدی ــس هی ــداز ریی ــرخ ان ــین چ حس
ــه توســط  ــی ک ــی از اقدامات ــت: یک و فاضــالب شهرســتان رفســنجان گف
شــرکت آبفــا بــه منظــور جلوگیــری از هدررفــت آب و رســاندن آب ســالم 
و بهداشــتی بــه شــهروندان انجــام مــی شــود ،بازســازی شــبکه فرســوده 
ــاه  ــش م ــی ش ــتا، ط ــن راس ــزود: در همی ــد.وی اف ــی باش ــانی م آبرس
نخســت ســال جــاری، 19 کیلومتــر و 196 متــر شــبکه آبرســانی در نقــاط 
ــزان  ــا می ــه ب ــه در مقایس ــد ک ــازی ش ــنجان بازس ــهر رفس ــف ش مختل
بازســازی شــبکه در مــدت زمــان مشــابه ســال قبــل، بیــش از 300 
درصــد رشــد داشــته اســت.مدیرعامل شــرکت آبفــا رفســنجان همچنیــن 
ــه  ــور ب ــان مذک ــدت زم ــی م ــهر ط ــن ش ــانی ای ــبکه آبرس ــعه ش از توس
ــات  ــر از اقدام ــی دیگ ــه یک ــداز ب ــرخ ان ــر داد.چ ــر خب ــزان 7690 مت می
انجــام شــده در ایــن شهرســتان اشــاره کــرد و گفــت: در نیمــه نخســت 
ســال جــاری بــه منظــور کاهــش هدررفــت آب و دقــت در تعییــن میــزان 
ــن  ــراب در ای ــور خ ــتگاه کنت ــترکین ، 150۸ دس ــی مش ــق آب مصرف دقی
ــهر  ــتگاه در ش ــداد 1266 دس ــن تع ــه از ای ــد ک ــض ش ــتان تعوی شهرس
رفســنجان و مابقــی در شــهرهای تابعــه )سرچشــمه، کشــکوئیه،بهرمان و 

ــد. ــض ش ــد مشــترکین تعوی ــه( توســط واح صفائی

رسالت بسیجی بودن ما ارائه کار بی منت به مردم است

از سـوی دیگـر حمیدرضـا عظیمیان که از سـال 
70 تـا 76 شـهردار اصفهـان بـوده و عضو هیئت 
مدیـره سـیمان اصفهـان، عضـو هیئـت مدیـره 
ناییـن، عضـو هیئـت مدیـره فـوالد  سـیمان 
تکنیـک و عضـو هیئت مدیـره مجتمـع صنایع 
قائـم رضـا را در کارنامـه دارد و اکنون مدیرعامل 
سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن و عضـو هیئت 
مدیره شـرکت فوالد مبارکه اصفهان و همینطور 
عضـو هیئـت مدیـره مجتمـع پرشـیا فلـز مـی 
باشـد بـه عنـوان عضـو هیئـت مدیـره و مدیـر 

عامـل شـرکت فـوالد مبارکـه انتخاب شـد.

مدیــره  هیــات  رییــس 
شــرکت  عامــل  مدیــر  و 
از  تشــکر  بــا  مراســم  ایــن  در 
ــتان  ــه در تابس ــنل ک ــام پرس تم
بــا کمبــود تولیــد بــرق تمــام 
ــه  ــه کار گرفت ــش را ب ــت خوی هم
ــه  ــا را ب ــی ه ــزان نارضایت ــا می ت
ــود و  ــکر نم ــانند تش ــل برس حداق
مهمتریــن شــاخصه ایثــار را کار 
درســت و خدمــت رســانی بــه 
مــردم عنــوان کــرد . وی از تمــام 
ــه  ــه روحی ــت ک ــکاران خواس هم
ــند . ــته باش ــه داش ــیجی گون بس

کلنگ زنی پروژه آبرسانی 
شهرک امام علی )ع( بروات

اول  فـاز  بـه  آبرسـانی  پـروژه 
شـهرک 3000 واحـدی امـام علی 
)ع( بـروات کلنگ زنی شـدپروژه 
آبرسـانی بـه فـاز اول شـهرک 3000 واحدی امـام علی )ع( 
بـروات  بـا حضـور شـاهین پاکـروح معاون فنی و توسـعه 
آبفـا کشـور، فرمانـدار و نماینـده مـردم شهرسـتان بـم در 
مجلـس شـورای اسـالمی،مدیرعامل شـرکت آبفـا اسـتان 
کرمـان و معـاون فنـی و توسـعه ایـن شـرکت کلنـگ زنی 
شـد.در این مراسـم معاون توسـعه و مهندسـی شرکت آب 
و فاضـالب کشـور گفـت: آب یکـی از زیربناهای توسـعه و 

عاملـی بـرای امیـدواری مردم اسـت.

کرمان

آغاز اجرای طرح ایمن سازی 
مدارس راه های استان مرکزی

ترافیـک  و  ایمنـی  اداره  رییـس 
اداره کل راهـداری و حمـل ونقـل 
جـاده ای اسـتان مرکـزی گفت: 
تلفـات  و  جـاده ای  تصادفـات  از  جلوگیـری  راسـتای  در 
ناشـی از آن طرح ایمنی مدارس حاشـیه راه های اسـتان 
بـا مطالعـه و بازدید کارشناسـان اداره ایمنـی و ترافیک به 
اجـرا خواهـد شـد.حامد عابـدی اظهـار کـرد: طـرح ایمـن 
سـازی فیزیکـی مدارس حاشـیه راه های اسـتان با هدف 
كاهـش تصادفـات و تلفـات جـاده ای در سـال جـاری در 
مناطـق   در  اولویـت  بـر حسـب  اسـتان  مـدارس سـطح 

انجام شـده  اسـت.

مرکزی

نیروگاه سیکل ترکیبی 
هرمز وارد مدار شد

ویـژه  منطقـه  مدیرعامـل 
صنایـع معدنی و فلـزی خلیج 
 235 نیـروگاه  گفـت:  فـارس 
مگاواتـی سـیکل ترکیبـی هرمـز واقـع در بندرعبـاس 
خلـج  حسـن  شـد.  مـدار  وارد  آزمایشـی  بطـور 
طهرانـی اظهـار کـرد: ایـن نیـروگاه از 2 واحـد بخـار 
و گاز تشـکیل شـده کـه ظرفیـت واحـد گازی آن 160 
مـگاوات و واحـد بخـار نیـز 75 مـگاوات اسـت. وی 
نمایندگـی  بـه  غدیراکسـین  بـرق  توسـعه  از شـرکت 
از شـرکت سـرمایه گـذاری غدیـر بـه عنـوان سـرمایه 

گـذار اصلـی ایـن نیـروگاه نـام بـرد.

هرمزگان

مجوز مرز هوایی فرودگاه 
منطقه آزاد ماکو صادر شد

اسـتاندار آذربایجـان غربـی بـا 
اشـاره بـه برگزاری جلسـه رفع 
مشـکالت حمـل و نقـل هوایی 
و زمینـی اسـتان در منطقـه آزاد ماکـو، گفـت: مجـوز 
مـرز هوایـی فـرودگاه ایـن منطقـه صـادر شـد و تـا 
یـک مـاه آینده پروازهـای بیـن المللی ایـن فرودگاه 
شـامگاه  شـهریاری  محمدمهـدی  شـود.  مـی  برقـرار 
اقتصـادی و صاحبـان  بـا فعـاالن  شـنبه در نشسـت 
بیـن  پروازهـای  افـزود:  ماکـو  آزاد  منطقـه  صنایـع 
المللـی ایـن فـرودگاه، منطقـه آزاد ماکـو را در مسـیر 

بالندگـی قـرار مـی دهـد.

آذربایجان

حریق تانکر اکسیژن مایع در 
آزادراه بادرود به اردستان

احمـر  هـالل  جمعیـت  رییـس 
چهـار  سـاعت  گفـت:  بـادرود 
بامـداد روز گذشـته یک دسـتگاه 
تانکـر اکسـیژن مایـع دچار حریق شـد.علی کفاشـی اظهار 
کـرد: بـا توجـه بـه حضـور بـه موقـع تیـم هـای امـداد و 
نجـات و آتـش نشـانی خوشـتبختانه آتـش سـوزی مهـار 
شـد.رییس جمعیت هـالل احمر بادرود گفـت: این حادثه 
دو مجـروح بیشـتر نداشـت کـه به صـورت سـرپایی مداوا 
شـدند. طبـق اعـالم شـواهد عینـی علـت آتـش سـوزی 
ترکیدگـی السـتیک تانکـر اعـالم شـده اسـت، امـا علـت 

دقیـق تـر در دسـت بررسـی اسـت.

اصفهان

هر
 م

س :
عک

آبزی پروری در آینه تهدیدها و فرصت ها

هفت مرکز فعال فرآوری و بسته بندی ماهی در استان مرکزی وجود دارد

فعالیـت  از  بسـتری  پـروری  آبـزی   
اقتصـادی اسـت کـه اگـر ایـن فرصت به 
خوبـی پـرورده شـود می تواند در توسـعه 
درآمدزایـی و اشـتغالزایی اسـتان مرکزی 
نقـش آفریـن و اثربخش باشـد. اسـتان 
مرکـزی رتبـه اول صـادرات و تنـوع تولید 
بـه خـود اختصـاص  را  ماهیـان زینتـی 
داده و 90 درصـد صـادرات ایـن ماهیـان 
در کشـور از ایـن خطـه انجـام می شـود. 
ایـن اسـتان از ذخیـره گاه های کشـوری 
شـاه میگو دراز آب شـیرین کشـور در سد 
نقوسـان تفـرش، کاللـه شهرسـتان اراک 
و سـد 15 خـرداد دلیجـان بـه شـمار می 

رود. 
و  فـرآوری  فعـال  مرکـز  هفـت  وجـود 
سـه  ظرفیـت  بـه  ماهـی  بنـدی  بسـته 
هـزار و 500 تـن در سـال، قطـب تولیـد 

بچـه ماهـی قـزل آالی کشـور بـا ظرفیت 
تولیـد 62 میلیون قطعه در سـال، کسـب 
قـرار داشـتن در زمـره 17اسـتان پرورش 
دهنـده ماهیـان خاویـاری، کسـب رتبـه 
یازدهـم اسـتان غیـر سـاحلی، هفدهـم 
پـرورش دهنـده ماهی در قفس، هشـتم 
تولیـد و اسـتحصال خاویـار، سـوم تولید 
در سیسـتم حـد  آال  قـزل  ماهـی  بچـه 
واسـط و ششـم در سیسـتم هـای تکثیر 
حـد واسـط از مزیـت هـای ایـن اسـتان 

ست.  ا
تولیدکننـده  ششـمین  مرکـزی  اسـتان 
تولیـد  سـوم  جایـگاه  زینتـی،  ماهیـان 
ماهیـان پرورشـی در اسـتخرهای ذخیره 
زمـره  در  و  اسـت  منظـوره کشـاورزی   2
چهـار اسـتان پـرورش دهنده ریـز جلبک 
تجهیـزات  سـاخت  واحـد  دارنـده  هـا، 
آبـزی پـروری و فـرآوری و از ذخیـره گاه 
هـای آرتمیـا در کشـور)تاالب میقـان( بـا 
ظرفیـت برداشـت 2 تـن در سـال اسـت. 

ایـن اسـتان رتبـه 13 را در زمینـه سـرانه 
پـرورش  در  چهـارم  و  آبزیـان  مصـرف 
و مـی طلبـد  دارد  را  ماهیـان خاویـاری 
کـه زنجیـره تولیـد و فـرآوری محصوالت 
آبـزی در ایـن اسـتان تکمیـل و توسـعه 

 . بد یا
پـروری  آبـزی  حـوزه  فعـاالن  بـه گفتـه 
افزایـش  آب،  کمبـود  مرکـزی  اسـتان 
قیمـت خـوراک و تجهیـزات مـورد نیـاز 
نبـودن  شـفاف  پـروری،  آبـزی  صنعـت 
قیمـت تخـم ماهی، وجود واسـطه و نبود 
پایانـه صادراتـی از مهمتریـن مشـکالت 

اسـت.  ایـن حـوزه  تولیدکننـدگان 
تولیدکننـدگان  از  شـاهرخی«  »محمـد 
مرکـزی  اسـتان  شـیالتی  محصـوالت 
از  اسـتان  ایـن  پـروران  آبـزی  گفـت: 
عنـوان  بـه  اداری  مراحـل  پیچیدگـی 

برنـد.  مـی  رنـج  مشـکل  بزرگتریـن 
وی افـزود: تولیدکننـدگان ایـن حـوزه در 
پیگیـری امـور اداری با مانع تراشـی های 

متعـدد مواجـه اندکـه رونـد کار را کنـد و 
خسـته کننـده مـی کند. 

پـروری  آبـزی  تولیدکننـده صنعـت  ایـن 
اسـتان مرکـزی گفـت: قوانین باال دسـتی 
نیازمنـد بازنگری اسـت چرا که بـه گونه ای 
تدویـن شـده که بـا تولید همخوانـی کامل 
نـدارد و ایـن مهـم بـه گونه ای اسـت که در 
پیگیـری یـک امر کوچک دسـت اندازهای 
بـزرگ بـرای تولیدکننـده ایجاد مـی کند. 

از  دیگـر  یکـی  پاکپـور«  »محمـد 
پـروری  آبـزی  صنعـت  تولیدکننـدگان 
ایـن خصـوص  در  نیـز  مرکـزی  اسـتان 
گفـت: سـاالنه سـه میلیـون قطعـه بچـه 
ماهـی و 31 تـن ماهـی پـرواری قـزل 
آال در ایـن واحـد تولیـد و بـه بـازار عرضـه 
و  بهداشـت  اداره  مـی شـود. کارشـناس 
مدیریـت بیمـاری هـای طیـور، آبزیـان و 
زنبـور عسـل اداره کل دامپزشـکی اسـتان 
مرکـزی در ایـن خصوص گفـت: 16 واحد 
پـرورش تفریـق و پـرورش تخـم چشـم 
زده در ایـن اسـتان فعالیـت مـی کننـد. 
 100 افـزود:  محمـدی«  جـان  »مهـدی 
اسـتان  آال  قـزل  ماهـی  تخـم  درصـد 
مرکـزی وارداتـی اسـت و از کشـور هـای 

جنوبـی  آفریقـای  و  فرانسـه  اسـپانیا، 
شـود.  مـی  تامیـن 

وی ادامـه داد: عمـده مـزارع تفریـق بچه 
در  مرکـزی  اسـتان  آالی  قـزل  ماهـی 
شهرسـتان هـای اراک، خنداب، شـازند و 
خمین واقع شـده و این اسـتان در زمینه 
تولیـد بچـه ماهی رتبه سـوم را در سـطح 
کشـور بـه خـود اختصـاص داده اسـت. 

مدیریـت  و  بهداشـت  اداره  کارشـناس 
بیمـاری هـای طیور، آبزیان و زنبور عسـل 
اداره کل دامپزشـکی اسـتان مرکـزی بـا 
یـادآوری تولید سـاالنه یک میلیون و 500 
هـزار قطعـه ماهیان زینتی در این اسـتان 
خاطـر نشـان کـرد: تخـم بچـه ماهیـان 
زینتـی از کشـور هـای تایلنـد، اندونـزی 
و مالـزی بـه اسـتان وارد و بیشـتر ایـن 
ماهی هـا در شهرسـتان محـالت پـرورش 

داده مـی شـوند. 
مرکـزی  اسـتان  محمـدی گفـت:  جـان 
زینتـی  ماهـی  میـزان  ایـن  تولیـد  بـا 
رتبـه نخسـت را در ایـن حـوزه بـه خـود 
آبزیـان  ایـن  عمـده  و  داده  اختصـاص 
زینتـی بـه کشـورهای افغانسـتان و عراق 

صـادر مـی شـود.

ته
نک

مدیـر شـیالت و آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان مرکزی 
نیـز در ایـن خصـوص گفت: صنعت آبـزی پروری و شـیالت یکی 
از فعالیـت هـای جـوان در بخـش کشـاورزی اسـت و توجـه بـه 
ایـن حـوزه افزایـش اشـتغال، تولیـد و درآمدزایـی بـرای اسـتان 
را بـه همـراه دارد. حسـن اکبـری افـزود: تـوان تولیـد 17 هـزار 
تـن ظرفیـت آبـزی پرورشـی شـامل ماهیـان سـردابی گرمابی و 
خاویـاری، سـه هـزار تن ماهـی تیالپیـا در اسـتخرهای گلخانه ها 
و منابـع آبـی کشـاورزی با دمـای باالتـر از 25 درجه سـانتیگراد و 
تولیـد یک هـزار تن ماهی سـرد آبی و گرمابی بـه روش قفس در 
سـدهای خاکـی اسـتان از جمله ظرفیـت های تولیـد محصوالت 
شـیالتی اسـتان مرکـزی اسـت. وی، وجود شـرکت هـای دانش 
بنیـان فعـال در حـوزه آبزی پـروری و صنایـع وابسـته را از دیگر 
ظرفیـت های مهـم صنعت آبزی پروری اسـتان مرکزی دانسـت 
و ادامـه داد: 20 درصـد شـرکت های دانش بنیـان فعال در حوزه 

شـیالت کشـور در این اسـتان مسـتقر است.

رشد 17 درصدی جابجایی مسافر در راه آهن جنوب شرق
مدیرکل راه آهن جنوب شرق گفت: در 6 ماهه ابتدای امسال 105 هزار و 614 مسافر از طریق راه 
آهن جنوب شرق جابه جا شدند که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش 17 درصدی داشته 
است .

گازرسانی به 140 روستای 
استان در 6 ماه ابتدای 

سال جاری 
اسـتان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
 140 بـه  گازرسـانی  از  کرمانشـاه 
روسـتای ایـن اسـتان از ابتدای سـال 
جـاری تـا پایان شـهریور مـاه خبرداد.

 - فخـارزاده   ارسـالن  کرمانشـاه 
ایـن  بیـان  بـا  شـهبازی  سـیروس 
توسـعه  داشـت:  اظهـار  مطلـب 
گازرسـانی بـه روسـتاها از برنامه های 
اصلی شـرکت گاز اسـتان کرمانشاه در 
سـال جـاری اسـت کـه در این راسـتا 
تـا پایـان شـهریور مـاه 140 روسـتای 
اسـتان بـه شـبکه گاز متصـل شـدند.

درصـد   61 اکنـون  هـم  افـزود:  وی 
جمعیـت روسـتایی اسـتان در قالـب 
طبیعـی  گاز  از  روسـتا   100 و  یکهـزار 

هسـتند. منـد  بهـره 
اسـتان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
هـای  برنامـه  تـداوم  بـه  کرمانشـاه 
و  اشـاره  روسـتاها  بـه  گازرسـانی 
اظهـار کـرد: در حـال حاضر گازرسـانی 
بـه 545 روسـتای اسـتان در دسـت 
اجراسـت و گازرسـانی به 137 روسـتا 
و  سـپاری  پیمـان  مرحلـه  در  نیـز 
گازرسـانی به سـایر روسـتاهای باالی 
در  گاز  از  برخـوردار  غیـر  خانـوار   20

اسـت. طراحـی  و  مطالعـه  مرحلـه 
کـرد:  تصریـح  شـهبازی  مهنـدس 
انجـام گرفتـه  ریـزی  برنامـه  مطابـق 
بـه همـه روسـتاهایی کـه  گازرسـانی 
پیمـان  اجـرا،  دسـت  در  اکنـون  هـم 
تـا  باشـد  مـی  مطالعـه  و  سـپاری 
پایـان سـال 9۸ بـه اتمـام مـی رسـد 
و ضریـب نفـوذ گازرسـانی در اسـتان 
کرمانشـاه بـه بـاالی 90 درصـد خواهد 

رسـید.

خبر
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انتقاد از عملکرد سازمان امور مالیاتی در استان خوزستان

به گفته شریعتی باید فعالیت  دستگاه ها در شهر اهواز و استان خوزستان بررسی گردد

امــور  هماهنگــی  معاونــت  مقــام  قائــم 
اســتانداری  منابــع  توســعه  و  اقتصــادی 
خوزســتان، بــا انتقــاد از عملکــرد ســازمان امور 
مالیاتــی در اجــرای نظــام جامــع مالیاتــی 
اســتان، از متولیــان ایــن امــر درخواســت 
ــای کاری  ــر در فرآینده ــاد تغیی ــا ایج ــرد ب ک
ــتانی  ــد اس ــه چن ــتان را ب ــاخص اس ــود، ش خ

ــوب  ــا مطل ــی آنه ــام مالیات ــاخص نظ ــه ش ک
اســت برســانند.

 ســی امیــن جلســه شــورای گفتگــوی دولــت 
و بخــش خصوصــی اســتان خوزســتان، در 
ــا حضــور  ــی اســتانداری ب ســالن شــهید رجای

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــتاندار خوزس ــریعتی اس ش
طــی ایــن نشســت مصوبــات ســال هــای 94 
و 95 ایــن شــورا مــورد بررســی قــرار گرفــت. از 
ــه ای کــه طــی 29 جلســه گذشــته  144 مصوب
ــه اجــرا شــده،  ــود، 63 مصوب تصویــب شــده ب

49 مصوبــه اجــرا نشــده و 31 مصوبــه در حــال 
پیگیــری اســت.

براســاس یکــی از ایــن مصوبــات اجــرا نشــده، 
اداره کل امــور مالیاتــی موظــف گردیــد، در 
خصــوص ارزش معامالتــی امــالک موضــوع 
مــاده 64 قانــون مالیــات هــای مســتقیم، 
ــم امــالک را تشــکیل  مجــددا کمیســیون تقوی
ــده ارزش  ــذ ش ــام اخ ــوص ارق داده و در خص
امــالک را مجــددا بررســی کنــد  معامــالت 
معاونــت  بــه  را  خــود  تحقیقــات  نتایــج  و 

ــد. ــه کن ــتان ارائ ــتانداری خوزس اس
ــار داشــت: بروکراســی  ــزاده اظه ــدهللا مهرعلی ی
اداری در امــور مالیاتــی بســیار باالســت؛ ایــن 
ــت و  ــدک مدیری ــا ان ــه ب ــت ک ــی اس در حال
ارتبــاط آبشــاری در ایــن مجموعــه قابــل حــل 

اســت.
اســتان  ضعیــف  عملکــرد  افــزود:  وی 
ــی،  ــع مالیات ــام جام خوزســتان در اجــرای نظ
ــن  ــه ای ــان ب ــرای مراجع ــی ب ــی های نارضایت
ــرای حــل  ــه وجــود آورده اســت. ب ســازمان ب

اندیشــید. بایــد راه کاری  ایــن معظــل 
ــور  ــازمان ام ــا س ــرد: م ــد ک ــزاده تاکی مهرعلی
از  تعــدادی  مــی کنیــم؛  رصــد  را  مالیاتــی 
پیــش شــاخص هــای کلیــدی عملکــرد در 
ــاء  ــد ارتق ــال بای ــه دوم امس ــتان، در نیم اس

ــد. ــدا کن پی
امــور  هماهنگــی  کل  مدیــر  عبــاس،  بــن 
اقتصــادی اســتانداری در ادامــه ایــن موضــوع 
ــالت  ــای معام ــث ارزش ه ــرد: بح ــح ک تصری
امــالک، 3 ســال اســت کــه مطــرح مــی شــود 
ــه  ــم ک ــد کردی ــدد تاکی ــات متع ــی  جلس و ط
ــش  ــد افزای ــهری بای ــای ش ــوک ه ــداد بل تع

ــت. ــده اس ــال نش ــی اعم ــد ول ــدا کن پی
ــازان  ــوه س ــن انب ــس انجم ــت، ریی ــور حاج پ
اســتان خوزســتان نیــز در همیــن راســتا اظهــار 
کــرد: بــه اســتناد تبصــره 3 قانــون ســال 95، 
ضرایــب کنتــرل کننــده تــورم، توســط ســازمان 
امــور مالیاتــی اســتان خوزســتان مــی بایســت 
ــالغ  ــدم اب ــل ع ــه دلی ــی ب ــود؛ ول ــت ش رعای

ضرایــب، تــورم 1000 درصــدی ایجــاد شــد.
ــاده 64  ــره 3 م ــم تبص ــه حک ــزود:  ب وی اف

ســازمان  مســتقیم،  هــای  مالیــات  قانــون 
را  ضرایــب  پیشــنهاد  بایــد  مالیاتــی  امــور 
میدادنــد کــه ایــن کار انجــام نشــد؛ در نتیجــه 
ــدال  ــه ج ــال 95، ک ــتباه س ــذاری اش ــرخ گ ن
ــهری  از  ــوارض ش ــت ع ــهر باب ــورای ش ــا ش ب
ــه  ــج آن اســت، هــر رقمــی کــه شــهردار ب نتای
شــورا مــی دهــد 300 درصــد تــورم بــه دنبــال 
اشــتباه  بــا  تاکیــد کــرد:  پورحاجــت  دارد. 
ــواز را  ــای شــهر اه ــدی ه ــوک بن ــی، بل تاکتیک
ــل  ــوک تقلی ــه 90 بل ــهری ب ــوک ش از 134 بل
دادیــد، در حالــی کــه بایــد بــه 300 بلــوک 
افزایــش مــی دادیــد. بخــش خصوصــی بایــد 
ــه پرداخــت  بابــت ایــن اشــتباه 3 ســال هزین

ــد. کن
جهانشــاه ارزانــی، مدیــر کل ســازمان امــور 
پاســخ  در  خوزســتان  اســتان  مالیاتــی 
کــرد:  تشــریح  شــده،  وارد  انتقــادات  بــه 
قانونگــذار   ،64 مــاده  قانــون  اصالحیــه  در 
تشــکیالت مالیاتــی را مکلــف کــرده کــه در 
ــزان  ــا می ــق ارزش روز و ت ــالک طب بخــش ام
مشــخص ظــرف چنــد ســال آینــده، ایــن 
ــخصی  ــد مش ــک درص ــه ی ــی ب ارزش معامالت
ــورخ   ــه م ــق مصوب ــه داد: طب ــد.وی ادام برس
مالیاتــی کشــور،  امــور  31/4/94، ســازمان 
ســازمان   ،64 مــاده  کمیســیون  دبیرخانــه 
جهــاد  ســازمان  امــالک،  و  اســناد  ثبــت 
شــهرداری  طبیعــی،  منابــع  کشــاورزی، 
و دو نفــر از اعضــای شــورای شــهر کــه در 
ــد   ــدا مــی کنن ــاده 64 حضــور پی کمیســیون م
ــه  ــب ب ــد از تصوی ــا، بع ــاع آنه ــق نظــر اجم طب

مــدت یــک مــاه، قابــل اســتناد باشــد.
ــده  ــی ش ــش بین ــون پی ــت: در قان ــی گف ارزان
در مــواردی کــه مغایــرت چشــمگیری بیــن 
ــوان   ــود دارد، میت ــف وج ــای مختل ــش ه بخ

کمیســیون امــالک را مجــددا تشــکیل داد، 
ــه  ــد و دوم اینک ــرار باش ــت برق ــه اول عدال ک

ــردد.  ــادل گ ــا متع ــت ه ــش قیم افزای

انتقال قطار حادثه دیده زنجان- تهران به ایستگاه قزوین
بدنبال حادثه از ریل خارج شدن قطار زنجان- تهران، این قطار برای بررسی علت حادثه به ایستگاه قزوین منتقل 

شد.

شـریعتی اسـتاندار خوزسـتان ضمن خبر
تشـکر از اهتمـام مدیـران حاضـر در 
جلسـه، تاکیـد کـرد: از هـم اکنـون تـا 
جلسـه آینده، بندهایی که اجرایی نشـده 
را پیگیـری و مـورد بررسـی قـرار دهید.
وی افـزود: چرایـی اینکـه بندهـا جنبه 
عملیاتـی پیـدا نکـرده و چـه موانعـی 
وجـود داشـته اسـت را پیگیـری کنید.
وی بر لـزوم حضور معاونـت و مدیرکل 
راه و شهرسـازی در جلسـه آینده تاکید و 
سـازمان امور مالیاتـی را بر حضور مداوم 
موانـع  کـردن  برطـرف  و  جلسـات  در 

موظـف نمود.
شـریعتی اشـاره کـرد: تاثیـر فعالیـت  
دسـتگاه هـا در شـهر اهـواز و اسـتان 
خوزسـتان بررسـی گـردد و رضایتمندی 
مـردم در جهت سـاده سـازی فرآیند ها 
جلب شـود. وی تصریح کـرد: اینکه این 
فعالیـت ها چـه میزان رضایت مـردم را 
در برداشـته، فرآینـد  ها را تسـهیل کرده 
و در رشـد اقتصـادی اسـتان و بهبـود 
فضـای کسـب و کار چه تاثیری داشـته 
و یـا حتـی موانعی ایجـاد کرده اسـت، 

بایـد گزارش شـود.

آگهی مزایـده
سالن ورزشی سایت مسکن مهر شهرداری نجف شهر

شــهرداری نجــف شــهر در نظــر دارد به اســتناد مجبــور شــماره 313/561 مــورخ 97/6/20 شــورای محترم 
اســالمی نجــف شــهر ســالن ورزشــی چنــد منظــوره خــود را بــا کلیــه تجهیــزات واقــع در ســایت مســکن 
مهــر از طریــق مزایــده کتبــی اجــاره دهــد لــذا متقاضیــان محتــرم میتواننــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده 

حداکثــر تــا تاریــخ 97/8/3 بــه شــهرداری نجــف شــهر مراجعــه نماینــد.
شرایط شرکت در مزایده :

1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات اختیار تام دارد
2- سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت کارشناسی می باشد که می بایست به حساب سپرده 12225 نزد بانک

تجارت نجف شهر واریز و یا بصورت ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی باشد
3- به پیشنهادات مخدوش ، مشروط و ناقص و فاقد تضمین ترتیب اثر داده نخواهد شد .

4- هزینه کارشناسی بصورت کامل به عهده برنده مزایده میباشد ..
5- در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

درصورت نیاز جهت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان محترم می توانند با شماره تلفن 03442396545 تماس حاصل نمایند

علی نجف آبادی پور- شهردار نجف آباد

فراخوان مناقصهنوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

کارفرما
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617۸99596- شناسه ملی 14000275775نشانی

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تضمین شرکت در 

مناقصه
برآورد

موضوعشماره فراخوانکلید واژه
مدت 
)روز(
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97/7/037200973501000032
تكميل و زيرسازي راه روستايي خانه رغان 

به درالوييه رابر
364ر074ر03۸ر00019ر000ر960 365

97/7/03۸200973501000033
مطالعه، احداث و تكميل و آسفالت راههاي 
روستايي شمال كرمان)تكميل محور تهرود- 

محمدآباد سبزوييه پاهبنه شهرستان بم(
92۸ر093ر393ر0005ر000ر270 240

دریافت 
اسناد

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل 
پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت ده روزمهلت

گشایش 
پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

نوبت اول

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
کرمان اداره ثبت اسناد وامالک 

حوزه ثبت ملک شهداد 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقدسندرسـمی- 

آگهـی موضـوع ماده3قانون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-  برابـر 

رای شـماره 1397603190050002۸۸  مـورخ 1397/06/26 هیـات اول 

موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهداد 

تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمه شـریفی  فرزند 

یـدهللا به شـماره شناسـنامه 1695 صـادره از کرمان در ششـدانگ یک 

بـاب خانـه بـه مسـاحت 1045  مترمربـع پـالک 1566 فرعـی مفـروز 

و مجـزی شـده از پـالک 16۸ فرعـی از 47 اصلـی واقـع در بخـش 

26کرمان به آدرس سـیرچ-خیابان سـلطان جالل الدین خریداری از 

مالـک رسـمی یـدهللا شـریفی فرزند هاشـم محـرز گردیده اسـت لذا 

بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می 

شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 

اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 

مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 

رسـید ظـرف مـدت یـک  مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض  دادخواسـت 

خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد./ م الـف ۸10

تاریخ انتشار نوبت اول:97/7/1- تاریخ انتشار نوبت دوم:97/7/16

ابراهیم سیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده اموال غیر منقوا)اسناد رهنی(  
دسـتگاه  یـک  9600641 ششـدانگ  اجرائیـه کالسـه  پرونـده  موجـب  بـه 

آپارتمـان بـه پالک های ثبتـی 3515 و 3516 و3517 فرعی از 1۸۸3 اصلی 

واقـع در رفسـنجان خیابـان مطهـری خیابـان سـلمان فارسـی کوچـه 7 کـه 

ششـدانگ سـند قطعه 1 با شـماره دفتر الکترونیکی 139520319009001165 

و قطعـه 2 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 139520319009001170 و قطعـه 3 و بـا شـماره دفتـر 

الکترونیکـی139520319009001167 بخـش 9 کرمـان رفسـنجان بـه نـام خانـم فرخنـده ترابـی 

جرجافکـی صـادر گردیـده اسـت طبـق سـند عرصـه بـه مسـاحت   250 متـر مربع کـه محدود 

بـه حـدود :شـماال:10 متـر بـه کوچـه ۸ متـری ،شـرقا 25 متـر به منـزل جنوبـا 10 متر بـه منزل 

غربـا 25 متـر بـه منـزل قطعـه یـک طبـق سـند بـه مسـاحت 92.25 متـر مربـع واقـع در زیر 

زمیـن کـه محـدود بـه حـدود شـماال در هفت قسـمت که قسـمت هـای دوم و چهارم و ششـم 

آن شـرقی اسـت بـه طـول هـای 1.70 متـر و 2.75 متر و 00.10 سـانتیمتر و 3.10 متـر و 00.15 

سـانتیمتر و 1.13 متـر و 4.3۸ متـر اول درب و دیـوار اسـت دوم تـا هفتـم دیواریسـت اول بـه 

کوچـه دوم تـا هفتـم بـه قسـمت پرعرصه،شـرقا:بطول12.۸5 متـر دیواریسـت بـه فضـای پـر 

زیـر عرصـه شـماره 79 فرعی،جنوبا:بطـول 6.72 متـر دیـوار و پنجـره اسـت بـه فضـای پـر زیر 

عرصه،غربا:بـه طـول 19.25 دیواریسـت بـه پارکینگ،پارکینـگ قطعـه 1 به مسـاحت 1۸ محدود 

بـه حـدود اربعـه: شـماال:به طول سـه متـر مرزیست،شـرقا:به طـول 6 متـر مرزیسـت،جنوبا:به 

طـول سـه متـر مرزیسـت بـه پارکینـگ قطعـه 2،غربا:بـه طـول 6 متـر مرزیسـت،قطعه 2 طبق 

سـند بـه مسـاحت 136.29 متـر واقـع در همکـف کـه محـدود بـه حدودو:شـماال:بطول 3.65 

متـر دیـوار و پنجـره اسـت بـه کوچه،شـرقا:در پنـج قسـمت که قسـمت هـای دوم و چهـارم ان 

شـمالی قسـمت سـوم ان غربی اسـت به طـول های 3.70 متـر و 3 متـر و 3.70 متر و 2.37 

متر،عرصـه مطابـق سـند بـه مسـاحت 250 متـر مربـع که سـاختمانی اسـت به سـه)3( طبقه 

اسـکلت فلـزی و سـقف تیرچـه بلـوک با نمـای شـمالی و جنوبی اجر سـوفال با قدمـت حدود 

بیسـت سـال،زیر زمین:پـالک3515 فرعـی بـا زیر بنـای 92.25 متر مربع مسـکونی و 54 متر 

مربـع پارکینگ)سـه واحـد پارکینـگ تفکیـک شـده بـرای طبقات(طبقـه همکف:پـالک 3516 

فرعـی بـا زیـر بنـای136.29 متـر مربع،طبقـه اول:پـالک 3517 فرعـی با زیـر بنـای 90.60 متر 

مربع سیسـتم سرمایشـی کولر ابی و گرمایشـی بخاری بر روی ملک امتیازات اب و برق و گاز 

متصـل بـه شـبکه وجود دارد که طبق نظر کارشـناس رسـمی جمعـا  بـه مبلغ439۸000000)چهار 

میلیارد و سـیصد نود و هشـت میلیون( لاير ارزیابی شـده که طبق سـند رهنی شـماره 1367۸ 

دفتـر خانـه ۸7 رفسـنجان در قبـال مبلـغ3700000000 لاير در رهـن بانـک شـهر رفسـنجان قـرار 

گرفتـه ، پـالک فوق از سـاعت 9 الی 12 روز سـه شـنبه مـورخ 1397.۸.1 واقـع در محل اجرای 

اداره ثبـت اسـناد و امـالک رفسـنجان واقـع در رفسـنجان –بلوار کشـاورزی از طریـق مزایده به 

فـروش مـی رسـد،مزایده از مبلـغ 439۸000000 ریـال شـروع وبـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی 

نقـدا فروختـه مـی شود،شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم آزاد اسـت و فـروش کال نقدی 

اسـت،الزم بـه ذکـر اسـت پرداخت بدهـی های مربوط بـه اب ،بـرق،گاز اعم از حق انشـعاب ویا 

حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی که مـورد مزایده دارای انها باشـد و نیز بدهی هـای مالیاتی 

و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا 

نشـده باشـد بـه عهـده برنـده مزایده اسـت و نیـز در صـورت وجود مـازاد ،وجـوه پرداختی بابت 

هزینـه هـای فـوق از محـل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده 

نقـدا وصـول مـی گـردد ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیل رسـمی گـردد مزایـده روز اداری بعد 

از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد طالبیـن و خریداران مـی توانند 

جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمـزدار بـه مبلغ پایـه در جلسـه مزایده 

به نشـانی فـوق شـرکت نمایند.

تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت :روز یکشنبه مورخ 1397.7.15 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

 اگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(  
بـه موجـب پرونـده اجـرای النـه 9600316 و 9600317  ششـدانگ پـالک ثبتـی 24۸ فرعـی از 
1920 اصلی واقع در رفسـنجان بلوار ایت ا... هاشـمی رفسـنجانی نبش کوچه )شـهرک پرسـتاری 
فـاز 3( کـه ششـدانگ سـند آن در صفحـه 40 دفتـر 2۸0 بـه شـماره ثبـت 4۸473 بخـش 9 
کرمان رفسـنجان بنام آقای محمود میرزایی صادر گردیده اسـت طبق سـند به مسـاحت 1609/5 
مترمربـع کـه محـدود بـه حـدود: شـماالدرب و دیـوار بطـول 111/20 متر به کوچـه، شـرقا :درب و دیوار بطـول 15متر به 
کوچـه بـن بسـت. جنوبا دیواریسـت بطـول 103/40متـر به شـماره باقیمانـده 151 فرعی، غربـا درب و دیـوار بطول 15 
متـر بـه حریـم بلـوار رفسـنجان کرمان، عرصه مطابق سـند بـه مسـاحت 1609/5 متر مربـع، اعیانی در ضلـع غربی به 
مسـاحت 357 مترمربع، اتاقک ورودی ازسـمت کوچه شـمالی به مسـاحت 3/75 مترمربع ، سـاختمان انبار روغن 
به مسـاحت 41 متر مربع و سـاختمان سـرویس بهداشـتی و کارشـناس فنی در دو طبقه جمعا به مسـاحت 93 متر 
مربـع و سـالن شـرقی بـه مسـاحت 456 متر مربـع و زیرزمین به مسـاحت 105 متر مربع میباشـد. سـالن غربی با 
سـقف شـیروانی سـبک در شـیبه که سـالن نمایشـگاه خودرو و محل پذیرش ونیم طبقه اسـت، کف آن سـرامیک و 
سـاختمان انبـار روغـن با سـقف شـیروانی با نمای سـیمان سـفید و درب و پنجره فلـزی وکف داخلی آن سـرامیک 
اسـت سـاختمان دو طبقه جنوبی که در حدود مسـاحت 17/5 مترمربع در همکف بصورت سـرویس اسـت. برروی 
ملـک امتیـازات آب وبـرق سـه فـاز،گاز و دوخـط تلفـن معرفی شـده اسـت کـه طبق نظر کارشـناس رسـمی به مبلغ 
16776500000 )شـانزده میلیـارد و هفتصـد و هفتـاد و شـش میلیون و پانصد هزار ریال( ارزیابی شـده که طبق سـند 
رهنـی شـماره 75۸69 و 76021 دفترخانـه 21 رفسـنجاندر قبـال مبلـغ 4401000000 ریال در رهن بانک ملت رفسـنجان 
قـرار گرفتـه، پـالک فـوق از سـاعت 9 الـی 12 روز چهارشـنبه مـورخ 1397/0۸/02 واقـع در محـل اجرایـی اداره ثبـت 
اسـناد و امالک رفسـنجان واقع در رفسـنجان - بلوار کشـاورزی از طریق مزایده به فروش می رسـد، مزایده از مبلغ 
16776500000 ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی نقدأ فروخته می شـود، شـرکت در جلسـه مزایده برای 
عمـوم آزاد اسـت و فـروش کأل نقـدی اسـت. الزم بـه ذکر اسـت پرداخت بدهـی های مربوط بـه آب، بـرق، گاز اعم از 
حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و متصـرف در صورتی که مورد مزایـده دارای آنها باشـد و نیز بدهی هـای مالیاتی و 
عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهـده برنده 
مزایـده اسـت و نیـز در صـورت وجـود مـازاد، وجـوه پرداختـی بابت هزینـه های فـوق از محل مـازاد به برنـده مزایده 
مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر و حق مزایده نقـدأ وصول می گردد. ضمنـا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی گردد، 
مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد.طالبین و خریداران میتوانند جهت 
شـرکت در مزایـده در وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمزدار به مبلـغ پایه در جلسـه مزایده به نشـانی فوق شـرکت نمایند.

 تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: روز دوشنبه 1397/07/16
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

مفقودی مفقـودی

مفقودی برگ سبز

برگ ســبز خودرو ســواری سیســتم 
ســایپا ، تیــپ تیبــا مــدل 1396 بــه 
ــماره  ــه ش ــی ب ــفید روغن ــگ س رن
موتــور M 15 / 8417812 و شــماره 
  NAS811100H5754330 ــی شاس
بــه نــام عبــاس ده مــرده به شــماره 
ملــی 5339020029 بــه شــماره 
 25 ط   673 ایــران   65 پــالک 
ــار  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی مفق

ســاقط اســت.

گواهینامـه رانندگـی پایـه یکـم و موتورسـیکلت بـه نـام 
احمـد میرصادقـی فـوزی بـه شـماره ملـی 5359984945 متولـد 
مـدت   71141814298  ،  1393/2/11 صـدور  تاریـخ   ،  1367/6/30
اعتبار 10 سـال به شـماره گواهینامـه 9380974156 مفقـود گردیده و 

از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد.

برگ سـبزخودرومزدا دوکابین مدل 1395 سـفید - روغنی به شـماره 
 NAGP2PE22GA212789 118 وشـماره شاسیP0141235 موتور
بـه شـماره پـالک 24 و 232ایـران 65 متعلـق بـه الهـام اقتـداری 

مفقـود واز درجـه اعتبار سـاقط گردیده اسـت 

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

ــمی ــند رس ــد س فاق
برابــر رای شــماره 139760318022003027 مــورخ 1397/6/17 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی مریــم حســین زاده فرزنــد قربــان 
بشــماره شناســنامه 9 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
بــه مســاحت 3752/06 مترمربــع  مشــتمل بــر یــک بابخانــه و انبــاری کال 
ــی مفــروز و  ــع پــالک 1066 فرعــی از 1 اصل ــه مســاحت 111/27 مترمرب ب
مجــزی شــده از پــالک 2 فرعــی از 1 اصلــی واقــع در قریــه دولــه مــالل 
بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق اســد حســین زاده و قربــان حســین 
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو  ــذا ب زاده محــرز گردیــده اســت . ل
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانند از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/16           

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/1
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     8024

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

ــمی ــند رس ــد س فاق
برابــر رای شــماره 139760318022003005 مــورخ 1397/6/17 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی شــهناز مطلــق ســیاهمرد فرزنــد 
ــک  ــدانگ ی ــال در شش ــادره از ماس ــنامه 20 ص ــماره شناس ــش بش دان
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 179/90 مترمربــع  مشــتمل بــر یــک بابخانــه 
بــه مســاحت 62/29 مترمربــع پــالک 529 فرعــی از 26 اصلــی مفــروز 
و مجــزی شــده از پــالک 140 فرعــی از 26 اصلــی واقــع در قریــه گیلــه 
ــارزاده  ــد جب ــک رســمی حمی ــداری از مال ــالن خری ــرا بخــش 26 گی س
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــه اشــخاص نســبت  ــی ک ــی مــی شــود در صورت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه 
ــی  ــه مراجــع قضای ــود را ب ــراض ، دادخواســت خ ــخ تســلیم اعت از تاری
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/16       

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/1
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     8025

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

ــمی ــند رس ــد س فاق
ــات اول  ــورخ 1397/6/19 هی ــماره 139760318022003069 م ــر رای ش براب
ــی اراضــی و ســاختمانهای  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
ــک ماســال  ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــی  ــد عزیزعل ــی فرزن ــی یزدان ــی عل ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــال در شش ــادره از ماس ــنامه 897 ص ــماره شناس بش
زمیــن بــه مســاحت 18/65 مترمربــع  مشــتمل بــر یــک بــاب مغــازه بــه 
مســاحت 18/65 مترمربــع پــالک 1167 فرعــی از 32 اصلــی مفــروز و 
ــه ســرا  ــه بن ــی واقــع در قری مجــزی شــده از پــالک 45 فرعــی از 32 اصل
بخــش 26 گیــالن خریــداری از ســتاد اجرایــی فرمــان امــام خمینــی)ره( 
اســتان گیــالن و ذبیــح الــه ماســالی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/16
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/1
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

ــمی ــند رس ــد س فاق
برابــر رای شــماره 139760318022003051 مــورخ 1397/6/18 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــوری  ــد اســحاقی کل ــه بالمعــارض متقاضــی ســید حمی تصرفــات مالکان
فرزنــد رحیــم آقــا بشــماره شناســنامه 303 صادره از ماســال در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 357/89 مترمربــع  مشــتمل بــر اعیــان 
احداثــی فاقــد مجــوز بــه مســاحت 45/96 مترمربــع پــالک 528 فرعــی از 
26 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 21 فرعــی از 26 اصلــی واقــع 
در قریــه گیلــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق نادعلــی بخشــی 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/16       

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/1
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                     گواهی حصروراثت
ــد  ــی 0073249211 فرزن ــنامه 4227 کدمل ــماره شناس ــو ش ــق ویردیل ــال ح ام لی
محمــد متولــد 60/2/1 صــادره از تهــران بــه اســتناد شــهادت نامــه گواهــی فــوت و 
فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره 97/ح414/1 تقدیــم ایــن حــوزه 
نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان تقــی محمــدی فرزنــد مســیب بــه شــماره 
شناســنامه 1151  کدملــی 5388869921 طبــق گواهــی فــوت شــماره 671453 ف/20 در تاریــخ 
97/5/3در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حیــن الفــوت عبارتنــد از: 1- داود محمــدی 
ت ت 1376/11/13 فرزنــد تقــی کدملــی 5560465097 ش ش 0 صــادره از تهــران پســر متوفــی 
ــی 5560835552 ش ش 0 صــادره  ــد تقــی کدمل 2- زهــرا محمــدی ت ت 1383/4/12 فرزن
از اسالمشــهر دختــر متوفــی 3- ام لیــال حــق ویردیلــو ت ت 1360/2/1 فرزنــد محمــد کدملــی 
0073249211 ش ش 4227 صــادره از تهــران همســر متوفــی اینــک پــس از انجــام تشــریفات 
مقدماتــی جهــت انتشــار در جرایــد ارســال مــی شــود تــا یــک نوبــت منتشــر شــود تــا چنانچــه 
هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیــت نامــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــراگهی ظــرف یــک مــاه 

بــه دادگاه تقدیــم دارد وابــالغ گواهــی الزم صــادر خواهــد شــد م/الــف: 1531
8027 رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

                             اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه: اصغــر زلفــی گلــی بــه نشــانی محــل اقامــت: چهاردانگــه 
– پاســاژ امــام رضــا ط اول پ 126 – مشــخصات محکــوم علیــه: امیــن مقــدم پــور 
بــه نشــانی مجهــول المــکان – محکــوم بــه: بموجــب دادنامــه شــماره 439 مــورخ 
96/8/29 شــورای حــل اختــالف چهاردانگــه شــعبه دوم کــه وفــق دادنامــه شــماره – شــعبه – 
دادگاه تجدیــد نظــر اســتان – قطعیــت حاصــل کــرده اســت محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه 
ــوان اصــل  ــه عن ــال ب ــاد و هشــت میلیــون و چهارصــد و پنجــاه هــزار ری پرداخــت مبغــل هفت
ــج  ــزار و ششــصد و بیســت و پن ــج ه ــل و پن ــون و یکصــد و چه ــک میلی ــغ ی خواســته و مبل
ــه از تاریــخ 96/5/30 لغایــت تاریــخ  ــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادی ــال خســارت هزین ری
اجــرای دادنامــه و محکــوم اســت بــه نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولــت. م/الــف: 1536
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف چهاردانگه    8037
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پاسخ سودوکو شماره 1281

افقی
1 - اســتان - بازار معامالت غالت 

آمریکا  در 

 2 - آداب - مــدارک - قدرت و توان

3 - تیــز - عنوانی احترام آمیز - 

 اصلی ترین نیروی انســانی ارتش

4 - دو هــرم از بزرگ ترین اهرام 

مصر - خانه کنار دریا - شــهر 

 ایستاده

5 - گــذرگاه رود - حرکت هوا - مادر 

 آذری - منقــار کوتاه

6 - آرزوی بزرگ - خاشــاک - راز 

 - مرفق

7 - نیــزه کوتــاه - نوعی پارچه براق 

بهشت  - 

۸ - از نام هــای دخترانه - از 

شــاخص های بورس معروف آمریکا 

 - محق تر

 9 - آرامگاه - جاســوس - مرز

10 - امــر بــه کاویدن - لحظه - رفوزه 

آیین ها  - 

11 - مــادر عرب - مغازه کوچک - 

 زنــگ بزرگ - تکه پارچه

12 - خاک ســرخ - فربه تنبل - 

سیاســی ترین قانون اقتصادی هر 

 کشور

 13 - مرطوب - آگاهی - زشــت

14 - جدیــد - بنای فروریخته - 

 برودت

15 - بــازار بــورس هند - صدای بلند.

عمودی 
1 - برابر اســت با 0/01 درصد سود 

اوراق قرضه یا ســند بهادار - دانشــمند 

 اخترشناس

2 - دختر شــعیب )ع( - ساده دل - 

 درجه حرارت - از هفت ســین ها

3 - نظــر و عقیده - وزیر دارایی 

 اســبق ژاپن - تیرک وسط کشتی

4 - پول قدرتمند ژاپن - ابر ســفید 

لطیف  - 

5 - روغــن فروش - رنج - تلخ 

 تازی

6 - نام بیمارســتانی در تهران 

- ســاده - وقت و زمان معین - 

 آب تازی

7 - محل ســکونت - شــرق - ناپسند 

 داشتن

۸ - شــهری در آلمان - پناه 

 خواستن - دشمن

9 - از درختان - بشــارت و مژده - 

 کریستال

10 - نــام آذری - ناامیدی - عود - 

 پایداری

 11 - نــت پنجم - کد - ناس

12 - خراب - ارزان فروشــی - کله 

 و راس

13 - تمامی - ســومین کشور 

صادرکننــده محصوالت غذایی و 

 کشــاورزی - بیماری سگی

14 - ســازوبرگ است - جان - از 

 بیماری ها - آوا

15 - اداره - نرخــی کــه یک معامله گر 

یــا خریــدار برای خرید یک ارز در نظر 

می گیرد.

جدول شماره 1282

سـید حمیـد هاشـمی، سرپرسـت ایـن 
سـازمان از امدادرسـانی بـه 249 حادثه 
در پـی وقـوع طوفـان و بارندگی شـدید 
تـا نیمـه شـب گذشـته در سـاری خبـر 

داد.
وی افـزود: بـارش شـدید بـاران کـه از 
روز گذشـته در شـهر سـاری آغـاز شـد، 
در  آب  پس مانـد  و  آبگرفتگـی  سـبب 
معابـر اصلـی و فرعـی شـهر و ایجاد گره 

ترافیکی در برخی خیابان ها شـد.
و  نشـانی  آتـش  سـازمان  سرپرسـت 
بـا  سـاری  شـهرداری  ایمنـی  خدمـات 
اشـاره بـه اقدامـات مجموعـه مدیریـت 
بـه  امدادرسـانی  خصـوص  در  شـهری 
تصریـح کـرد:  شـب گذشـته،  حـوادث 

تیـم مدیریت شـهری و سـتاد مدیریت 
بحـران شـهرداری در شـب گذشـته بـه 
سـازمان  در  سـاری  شـهردار  ریاسـت 
و  داد  جلسـه  تشـکیل  نشـانی  آتـش 
مسـئوالن سـتاد سـیل و بحران گزارشی 

از اقدامات انجام شـده ارائه دادند.
هاشـمی با اشـاره بـه حضور فعـال نیرو 
هـای امـدادی، آتش نشـانی و خدمات 
شـروع  اولیـه  سـاعات  از  شـهری 
بارندگـی جهـت امدادرسـانی، بیان کرد: 
بنـا بـه گـزارش هـای واصلـه از سـتاد 
از  نشـانی،  آتـش  عملیـات  فرماندهـی 
13مهرمـاه  جمعـه  روز   15 سـاعت 
همزمـان بـا شـروع بارندگـی تـا نیمـه 
و  نشـانان  آتـش  گذشـته،  شـب 

نیروهـای امدادی و خدماتی شـهرداری 
بـه 249 حادثـه کـه عمدتـًا آبگرفتگـی 
اماکـن  و  منـازل  زیرزمیـن  معابـر، 
مختلـف بود به شـهروندان امدادرسـانی 

کرده اند.
آتـش  سـازمان  افـزود:  ادامـه  در  وی 
عملیـات  در  سـاری  شـهرداری  نشـانی 
امـدادی ضمـن آماده باش 6 ایسـتگاه، 
و  عملیاتـی  تیـم   30 بـه  کارگیـری  بـا 
خـودروی  دسـتگاه   25 پشـتیبانی، 
 16 و  بـرق   12موتـور  تجهیـز  امـدادی، 
دسـتگاه موتـور پمـپ و کـف کـش بـه 

شـهروندان امدادرسانی کرده است.
آتـش  سـازمان  سرپرسـت  پایـان،  در 
شـهرداری  ایمنـی  خدمـات  و  نشـانی 

سـاری بـا اشـاره بـه اینکـه بـر اسـاس 
مازنـدران،  هواشناسـی  بینـی  پیـش 
بـارش بـاران تـا عصـر روز شـنبه، شـنبه 
اسـت  الزم  گفـت:  دارد،  ادامـه  نیـز 
اداره  هشـدارهای  شـهروندان 
نشـانی و  آتـش  هواشناسـی، سـازمان 

را  شـهرداری  بحـران  مدیریـت  سـتاد 
جـدی بگیرنـد چـرا که بـا رعایـت نکات 
ایمنـی و توجـه به هشـدار هـا می توان 
خسـارات  و  حـوادث  برخـی  بـروز  از 

احتمالی ناشـی از آن جلوگیری کرد.

سرپرســت حــوزه اقتصــادی و ســرمایه گذاری 
ــعه  ــادی و توس ــور اقتص ــی ام ــت هماهنگ معاون
ــت: در  ــوی گف ــان رض ــتانداری خراس ــع اس مناب
ــون  ــی ســال جــاری 62 میلی ــه ابتدای ــج ماه پن
ــم کــه  ــا کشــور عــراق انجــام دادی دالر صــارات ب

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته نیــز 21 
ــولیان  در  ــت.علی رس ــته اس ــد داش ــد رش درص
خصــوص تجمــع اخیــر کامیــون داران، اظهــار 
کــرد: ایــن تجمــع مربــوط بــه کشــور افغانســتان 
خصــوص  در  را  نظراتــی  اختــالف  و  بــوده 

ــا  ــه م ــد ک نوبت دهــی در گمــرک خودشــان دارن
ــن مشــکل حــل  ــا ای ــر آن هســتیم ت ــز پیگی نی

شود.
 وی ادامــه داد: زمانــی کــه تفــاوت قیمــت دالر در 
بــازار آزاد وجــود دارد، مقــداری تقاضــا بــرای 
ــن امــر  ــد کــه ای ــدا می کن صــادرات افزایــش پی
ــود خواهــد  در محصــوالت کشــاورزی بیشــتر نم
یافــت، بــا ممنوعیــت صــادرات گوجــه مشــکالت 
بــه وجــود آمــده در ایــن کاال نیــز از بیــن خواهــد 
رفت.رســولیان خاطرنشــان کــرد: آنچــه کــه مهــم 
بــوده ایــن اســت کــه در بعضــی از کاالهــای 
صنایــع  اتحادیــه  بــا  رب  جملــه  از  اساســی 
تبدیلــی کشــاورزی همــکاری کردیــم و توافقــی را 

نیــز انجــام دادیــم تــا 200 تــن رب را بــا قیمــت 
ــه  ــتقیم ب ــه مس ــای عرض ــان در بازاره 9۸00 توم
مــردم ارائــه کنیــم. سرپرســت حــوزه اقتصــادی و 
امــور  هماهنگــی  معاونــت  ســرمایه گذاری 
اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری خراســان 
را  بیــان کــرد: روش هــای مختلفــی  رضــوی 
ــا کاالهــای اساســی مــا  اعمــال خواهیــم کــرد ت
بــه بهتریــن شــکل بــه دســت مــردم برســد. مــا 
بــه وفــور برنــج داریــم و بــا قیمــت هرکیلــو 7200 
تومــان در اختیــار مــردم قــرار خواهیــم داد. بــرای 
روغــن نیــز برنامــه ای را از طریــق تهــران پیگیری 
ــه زودی ایــن کاال را نیــز  ــا بتوانیــم ب ــم ت کرده ای

عرضه کنیم.

رییس دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران در شـصت و 
پنجمیـن کنگـره میـان دوره ای جامعه جراحـان ایران 
کـه در سـاری برگـزار شـد ، بـر راهکارهـای کاهـش 
عوارض پزشـکی و چالشـهای جراحی مبتنی برشواهد 
تاکیـد کـرد و گفت: امروزه صحبت های غیر تخصصی 
و غیرکارشناسـانه مـردم را تهدید مـي کند به طوري که 
برخـي از سـودجويان بـا وعـده درمـان بيمـاران سـبب 
تشـديد بيماري مي شوند.سـید عباس موسوی اظهار 
کـرد: برخـی از بیمارانی کـه در مراحل اولیـه با مراجعه 
بـه پزشـک می توانسـتند درمان شـوند پـس مصرف 
آن هـا  بیمـاری  داروهـای دسـت سـاز سـودجویان 
تشـدید مـی شـود.رییس دانشـگاه علـوم پزشـکی 
مازنـدران بـا بیـان اینکـه در پزشـکی اقدامـات بایـد 
براسـاس کار مبتنـی بـر شـواهد صـورت گیـرد، افزود: 

مـردم جامعه باید مداخالت علمی پزشـکی را بپذیرند 
که براسـاس شـواهد صورت می گیرد و نباید سالمتی 
را حـراج و آن را در اختیـار افرادی که الفباي پزشـکي را 
نمـي داننـد قـرار دهيـم.وی ارائه شـواهد علمـی را کار 
بسـیار سـختی دانسـت و عنـوان کـرد: هـر دارویـی 
تولیـدی در دنیـا پـس از گذرانـدن مراحـل مختلـف 
علمـی وارد بـازار می شـود کـه این مراحل بیـش از 15 
سـال طول می کشـد تـا عوارضی بـرای بیمار نداشـته 
باشـد.رییس دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران با بیان 
اینکـه کمبـود ملزومـات پزشـکی وجـود نـدارد، گفت: 
اتفاقـات در حـوزه های اقتصـادی و اجتماعی در حوزه 
تاثیرگـذار اسـت ولـی تـالش شـده کـه ایـن تاثیـرات 
حداقلـی باشـد و بتوانیـم خدمـات را بـه بیمـاران ارائه 

دهیم و تاکنون موفق بودیم.

امدادرسانی به 249 حادثه در پی وقوع 
طوفان و بارش شدید باران

صادرات 62 میلیون دالری
خراسان رضوی به عراق

برگزاری شصت و پنجمین کنگره میان 
دوره ای جامعه جراحان ایران در ساری

البرزمازندران

ضرورت اجرای طرح آمارگیری 
از ویژگی های مسکن روستایی 

در استان البرز
 علــی رحیمــی زاده مدیــر کل بنیــاد مســکن انقــالب 
اســالمی البــرز گفــت : طــرح آمارگیــری از ویژگیهــای 
مســکن روســتایی، در 9۸ روســتای اســتان البــرز بــا 

2۸24 واحد مسکونی نمونه استانی صورت میپذیرد .
رحیمــی زاده بــا بیــان اینکــه بنیــاد مســکن انقالب اســالمی 
متولــی بهســازی مســکن روســتایی میباشــد و جهــت 
برنامــه ریــزی نیازمنــد داشــتن آمــار و اطالعــات دقیــق و 
بهنــگام از وضعیــت کمــی و کیفــی مســکن در روســتاهای 
کشــور اســت در تحقــق ایــن امــر اجــرای طــرح آمارگیــری 
از ویژگیهــای مســکن روســتایی هــر 5 ســال یکبــار توســط 
بنیــاد مســکن بــا همــکاری مرکــز آمــار ایــران برگــزار 
افــزود چهارمیــن دوره طــرح  زاده  . رحیمــی  میگــردد 
ــان در  ــتایی همزم ــکن روس ــای مس ــری از ویژگیه آمارگی
سراســر کشــور در ســطح روســتاهای البــرز نیــز اجــرا 
میشــود و گامــی مهــم در جهــت اجــرای طــرح هــای 
عمرانــی و نیــز ســاماندهی و بهســازی مســاکن روســتایی 
میباشــد وی افــزود از اهــداف ایــن طــرح بررســی امکانــات 
عمومــی ، ویژگیهــای ســکونتی و بهداشــتی و نوســازی 
امکانــات  ســاماندهی  و  بهبــود   ، روســتایی  مســکن 
دقیــق  ریــزی  برنامــه  جهــت  روســتاییان  معیشــیت 
دســتگاهای اجرایــی در راســتای توســعه و عمــران مناطــق 
ــالب  ــکن انق ــاد مس ــر کل بنی ــد .مدی ــی باش ــتایی م روس
اســالمی البــرز بــه نقــش بســیار پراهمیــت روستانشــینان 
ــردم  ــرح م ــن ط ــرای ای ــت در اج ــرد و گف ــاره ک ــز اش عزی
ســاکن روســتاها در مشــارکت و همــکاری و ارائــه اطالعــات 
ــی  ــم و اساس ــش مه ــری نق ــئولین آمارگی ــه مس ــق ب دقی
ــاه  ــان م ــا 21 آب ــاه ت ــرح  از 21 مهرم ــن ط ــاز ای ــد وآغ دارن
طــرح  از  دوره  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  می باشد.ایشــان 
آمارگیــری ویژگی هــای مســکن روســتایی ، در6 شهرســتان 
ــتا در  ــامل 33 روس ــوند و ش ــی میش ــرز بررس ــتان الب اس
شهرســتانهای کــرج ، اشــتهارد و فردیــس بــوده و 26روســتا 
در شهرســتان  روســتا  و 23  در شهرســتان ســاوجبالغ 

طالقان و 16 روستا در شهرستان نظرآباد می باشد . 

تامین سوخت 
شناورهای صیادی 

در مازندران 
پخـش  ملـی  شـرکت  مدیـر 
سـاری  منطقـه  نفتـی  فرآورده هـای 
 ، ماهیگیـری  داران  پـره   : گفـت 
سـوخت مـورد نیـاز خـود را از مجاری 
عرضـه و فروشـندگی های مـورد نظـر 

دریافت کنند.
حسـینعلی طالبـی مدیر شـرکت ملی 
پخـش فـرآورده هـای نفتـی منطقـه 
سـاری با اشـاره بـه اینکـه فصل صید 
 15 تاریـخ  از  اسـتخوانی  ماهیـان 
مهرمـاه 97 آغـاز و تـا  15 فروردیـن 
سـال 9۸ ادامـه خواهد داشـت ، بیان 
کـرد : صیـادان برای دریافت سـوخت 
در  نـام  ثبـت  بـا  ابتـدا  اسـت  ، الزم 
اخـذ  بـا  و  آسـان  تجـارت  سـایت 
ناحیـه  از  شـیالت  اداره  از  تاییدیـه 
شهرسـتان مربوطـه حوالـه صـادره را 
دریافت و سـوخت مورد نیاز خود را از 
فروشـندگی های  و  عرضـه  مجـاری 
نمایند.حسـینعلی  دریافـت  مجـاز 
طالبـی اظهـار کـرد : در مـدت زمـان 
صیـد در سـال 96 ، 74 واحـد پـره  
ماهیگیـری در منطقـه سـاری فعـال 
بودنـد .وی ادامـه داد : تعداد پره های 
بـه  ماهیگیـری درسـال  96 نسـبت 
بـوده اسـت  تغییـر  بـدون  سـال 95 
پخـش  ملـی  شـرکت  .مدیـر 
فرآورده هـای نفتـی منطقـه سـاری از 
ذخیـره سـازی کافی سـوخت  در انبار 
نفت سـاری گفت و ادامـه داد : پیش 
بینـی هـای الزم بـه منظـور سـوخت 
رسـانی بـه پـره هـای ماهیگیـری در 

سال  97– 9۸ صورت گرفته است.

ان
گار

برن
 خ

گاه
ش

:با
س

عک

مازندران

وجود 400 پزشک متخصص 
و فوق تخصص مرتبط با 

جراحی در مازندران
دبیرعلمـی کنگـره در شـصت و پنجمیـن کنگـره میـان دوره 
ای جامعـه جراحـان ایـران اظهـار کرد: این کنگره در شـاخه 
هـای مختلـف جراحی برگزار شـده اسـت و تالش شـده که 
بیشـتر برنامـه هـا بـه صـورت پنـل ارائـه شـود کـه همـه 
بـا  بتواننـد در مباحـث مشـارکت کنند.غالمعلـی گدازنـده، 
بیـان اینکـه مطالـب ارائـه شـده در ایـن کنگـره مباحث روز 
پزشـکی اسـت، گفـت: در طـول سـال رشـته هـای مختلف 
جراحـی برنامـه هـای متعـددی بـرای آمـوزش دارنـد ولی 
برگـزاری کنگـره بـرای همـه شـاخه هـا در قالـب جامعـه 
جراحـان هـر دوسـال یک بـار در اسـتان ها مختلـف برگزار 
مـی شـود.وی بـا بیان اینکـه کنگـره جامعه ایران هر سـاله 
در اردیبهشـت مـاه بـه صـورت متمرکـز در تهـران برگزار می 
شـود، افـزود: در مازنـدران 400 پزشـک متخصـص و فـوق 
تخصـص مرتبـط بـا جراحی وجـود دارد که زیر نظـر جامعه 

جراحان قرار دارند.
معـاون آموزشـی دانشـگاه علـوم پزشـکی مازندران بـا بیان 
اینکـه 100 جـراح عضو هیات علمی دانشـگاه علوم پزشـکی 
مازنـدران هسـتند، ادامـه داد: در حال حاضر در رشـته های 
جراحـی  سـال   25 و  داریـم  دسـتیار  پذیـرش  مختلـف 
عمومـی در ایـن دانشـگاه تربیـت مـی شـوند.وی بـا بیـان 
اینکـه در حـال حاضـر جـراح مغـز و اعصـاب، ارتوپـدی و 
تربیـت مـی  مازنـدران  علـوم پزشـکی  دانشـگاه  در  زنـان 
علـوم  دانشـگاه  از  جراحـی  برتـر  نفـرات  گفـت:  شـوند، 
پزشـکی مازنـدران هسـتند و بسـیاری از آن هـا جـذب و از 
اسـاتید دانشـگاه هسـتند.گدازنده افزود: امسـال در رشـته 
هـای زنـان دو نفـر و جراحـی عمومی جزو ده درصد کشـور 
قـرار گرفتند.ولـی هللا شـریفی سـورکی، دبیر علمـی جامعه 
پنجمیـن کنگـره  و  در شـصت  مازنـدران  جراحـان شـاخه 
میـان دوره ای جامعـه جراحـان ایران با موضوع چالشـهای 
جراحـی و راهکارهـای کاهـش عـوارض اظهـار کـرد: ایـن 
کنگـره از 11 تـا 13 مهـر مـاه و با محوریت اخـالق حرفه ای 
و مقـررات پزشـکی قانونـی در جراحـي، راههـاي کاهـش 
عـوارض شـايع جراحي، چگونگـي عملکرد تيمـي در برخورد 
و  فـوق تخصصـي  پانـل هـاي  ترومـا،  مولتپـل  بابيمـاران 
تخصصـي گـروه هـاي مختلـف جراحـي برگـزار مـي شـود.

وی بـا بیـان اینکـه در ایـن کنگـره آخریـن دسـتاوردهای 
علمـی ارائـه مـی شـود، گفـت: بیـش از 300 نفـر در ایـن 
کنگـره شـرکت کردنـد و 130 اسـتاد و عضـو هیـات علمـی 
ایـن مسـائل را در قالـب 21پانل و 35 سـخنرانی و 1 کارگاه 
آموزشـی ارائـه مـی دهند.شـریفی بـا بیـان اینکـه جامعـه 
جامعـه  افـزود:  اسـت،   N.G.O سـازمان  یـک  جراحـان 
جراحـان بودجـه خاصـی نـدارد کـه بـا همـکاری و حمایـت 
جامعـه جراحـان اسـتان مـی تـوان ایـن کنگـره هـا را بـه 

صورت مداوم برگزار کرد.

 پیام
استان ها

یم
سن

: ت
س

عک

به ازاء هر 7360 نفر کرمانی؛ یک کارمند مشغول به فعالیت است
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان با اشاره به جمعیت سه میلیون و 200 هزار نفری 
استان کرمان گفت: به ازاء هر 7360 نفر در سطح استان، یک کارمند وجود دارد و این امر سرعت 
خدمت رسانی به مردم استان کرمان را با کندی مواجه کرده است.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  دنیای4
مجازی

الله اسکندری، بازیگر تصویر زیر را در کنار آرامگاه سهراب سپهری به مناسبت 
سالروز والدت این شاعر نو سرا به اشتراک گذاشته.

@laleheskandari

ساره بیات، بازیگر با انتشار تصویر زیر از فرزندش به مناسبت تولد خودش 
نوشته: تولد دوباره ام را مدیون تو هستم.

@sarehbayat_

اگر تو زندگی کردی و هستی و اگر تو با تمام امیدت ، برای سالمت آن چیزی 
که خواستی ایستادی، زندگی من شوخی است!

@saberabar

باران کوثری، بازیگر نوشته: از زمین و آسمون بر سر این مردم می باره…

@barankosari

ــت  ــن پادکس ــری ای ــادم، مج ــر خ امی
ــمت های  ــد و قس ــاهنامه را می خوان ش

ــد. ــرح می ده ــل آن را ش صقی

ــی در  ــه موضوعات ــن پادکســت ب ای
ارتبــاط بــا موســیقی فارســی در 
ژانرهــای مختلــف می پــردازد. از 
ــه »دود  ــا قطع ــاط ب ــث در ارتب بح
صحبــت  تــا  مشــکاتیان  عــود« 
ــی«  ــوب بچگ ــای خ ــاره »روزه درب

بمرانــی.

نگاهــی  بــا  پادکســت  ایــن 
مشــکالت  علمــی،  و  واقع گرایانــه 
نظــام  در  کارگــری  جامعــه 
ــد و مشــکالتی را  ســرمایه داری را نق
کــه ایــن نظــام امپریالیســتی بــرای 
جامعــه جهانــی ایجــاد کــرده اســت، 
بــا زبــان بســیار ســاده و قابــل فهــم 

می کنــد. بیــان 

معرفی پادکست
دموکراسی در کار

معرفی پادکست
کرن

معرفی پادکست
فردوسی خوانی

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
مهرآفرین می گوید:

یعنــی اون 5تــا نماینــده ای کــه بعــد از ایــن همــه دعــوا و فحــش کاری تــوو مجلــس 
رای ممتنــع دادن بــه CFT دقیقــا شــونه انداختــن بــاال و گفتــن: "واال چــی بگــم!"

امیرعلی صفا می گوید:
چیــزی کــه بــه چشــم مــن میــاد اینــه کــه یکــی از مهم تریــن مســائل اختالفــی در 
ایــران، بعــد از یــک ســال بحــث و تبــادل نظــر توســط همــه حتــی رهبــر کشــور، در مجلــس 
مطــرح، اظهــارات مســتقیم از رادیــو پخــش، بــرای آن رای گیــری و در نهایــت راجع به آن توســط 

نماینــدگان مــردم تصمیم گیــری شــد.

آرش می گوید:
امــروز 15 مهــر مــاه یکــی از لوایــح FATF تصویــب شــد. ایــن مهم نشــان داد شــرکت 

در انتخابــات بــا رویکــرد بدتــر نشــدن وضعیــت یک ضــرورت عقلی اســت.

آذر منصوری می گوید:
FATF یــک معاهــده جهانــی اســت. همــه متحدیــن ایــران نیــز در راســتای تقویــت 
منافــع ملــی خــود بــه آن پیوســته اند. دیــروز، امــروز و فــردای ایــران شــباهتی بــه کــره شــمالی 
نــدارد.FATF رقیــب سیاســی نیســت. منافــع ملــی کشــور را فــدای رقابت های سیاســی نکنید. 
اجــالس نیویــورک و رأی دیــوان الهــه نشــان دادایــن زبــان امــروز در دنیاحــرف اول را می زنــد.

فرزانه ابراهیم زاده می گوید:
تهــران شــهری صبــور کــه راه ابــر شــهر شــدن را البــه الی صفحــات تاریــخ قــدم بــه 
قــدم طــی کــرد و از حاشــیه ابرشــهر ری بــه کالنشــهری تبدیــل شــد کــه ری یــک منطقــه آن 

اســت.
تهــران شــهر چراغهــای روشــن شــب و نورهــای خامــوش رابطــه شــهری ایســتاده میــان نفــرت 

و حســرت و عشــق و زندگــی

آنا می گوید:
ــر کــرد عربســتان رو.  جــدی همــه منتظــر  ترامــپ طــی ســخنرانی حســابی تحقی
ــم  ــاره ه ــتان درب ــه: دوس ــود ک ــن ب ــش ای ــد. واکن ــتان بودن ــرف عربس ــد از ط ــش تن واکن
حرف هایــی می زننــد. االن هــم جــدی یــه عــده )حتــی داخــل آمریــکا( منتظــر دیــدن واکنــش 

تنــد از طــرف آمریــکا هســتند.
جدی کی دست از این انتظارات برمی دارید!

کریم ارقنده پور می گوید:
ــا در تاریــخ ایــن کشــور خواهــد  ــه بــرت کاوان رای تاســف بار امــروز ســنای آمریــکا ب
مانــد و توجهــات را بــه نقــص در ســاختار انتخــاب قضــات دیــوان عالــی معطــوف خواهــد کــرد. 
چــرا بایــد یــک قاضــی مادام العمــر آشــکارا سیاســی باشــد در حالــی کــه همیــن امــر اصــل 

ــه چالــش خواهــد کشــید؟ بی طرفــی او را ب

سیل در استان های شمالی خسارات زیاد به بار آورد. 
فروریختن پل بزرگ املش از این نمونه بود که برخی 

کاربران نخوه ساخت این پل را با پل تاریخی در همین 
محدوده مقایسه کرده اند.

این عکس هوایی مربوط به جنگل های زاگرس ایالم 
است که در آن تخریب گسترده جنگل و تبدیل به 

زمین کشاورزی دیده می شود.
@Sarina39670519

افشین ولی خانی، پدر زنجانی که این روزها و پس از پخش 
گزارشی که در آن از ارزان شدن دالر بازاری بخاطر فرزند 

سرطانی اش خوشحال بود، حاال برای کاربران دنیای مجازی 
به چهره ای آشنا تبدیل شده.

همزمان با جلسه مجلس شورای اسالمی جهت بررسی و 
تصویب FATF و لوایح مرتبط با آن، هشتگ FATF ترند اول 
توییتر فارسی شد و کاربران با دیدگاه های مختلف نسبت به 

لزوم تصویب و عدم تصویب آن بحث می کردند.

روایــت محمــد نعیمــی پــور از جلســه اصــالح طلبان 
بــا روحانــی: ایــن جلســه بــا کوشــش علــی ربیعــی 
برگــزار شــد. اعضایــی کــه در جلســه حاضــر بودنــد، 
ــات،  ــه اصالح ــی جبه ــورای هماهنگ ــی از ش منتخب
شــورای سیاســت گذاری، فراکســیون امیــد و برخــی 

افــراد مســتقل بودنــد.
حرفهایــی کــه در این جلســه از ســوی حضــار مطرح 

شــد جدیــد نبود.

حرف هــای  کــه  دوســتان  برخــی  برخــالف 
ــردم  ــدای م ــور را ص ــه رئیس جمه ــده ب ــرح ش مط
می دانســتند، مــن چنیــن نظــری نــدارم. ایــن 
صــدای اصالح طلبانــی بــود کــه در همیــن حــد مایــه 
ــد در  ــه بخواهن ــد ک ــکار و روشــی ندارن ــد و راه دارن

ــد. ــرح کنن ــور مط ــا رئیس جمه ــه ب جلس

متاســفانه در ایــن جلســه در زمینــه اینکــه چــرا بعــد 
از انتخابــات 96 میــان رئیس جمهــور و اصالح طلبــان 
نقــار ایجــاد شــده یــا چــه اتفاقــی افتــاده کــه اعتماد 
ــه شــدت  ــور ب ــای رئیس جمه ــه آق ــان ب اصالح طلب

کاهــش پیــدا کــرده؟ صحبتــی مطرح نشــد.

 برخــی اصالح طلبــان کــه نگاهــی حداقلــی بــه 
موضوعــات دارنــد، از اینکــه جلســه بــه خوبــی برگزار 
شــد و تلــخ کامــی ایجــاد نشــد بســیار خوشــحال  

هســتند.
ــه  ــود ک ــن ب ــنبه ای ــه چهارش ــتاورد جلس ــا دس تنه
آقــای رئیس جمهــور از آقــای عــارف خواســتند کــه 
کارگروهــی تشــکیل شــود و قــرار بــر ایــن شــد تــا 
ــد. ــه همــکاری کن آقــای واعظــی نیــز در ایــن زمین

درواقــع پیشــنهاد رئیــس جمهــور در ایــن بــاره 
بیشــتر شــبیه یــک دلــداری بــود کــه بــه مجموعــه 
داده شــد و اعضــاء از آن خشــنود شــدند. بــه 
نظــر می رســد کــه آقــای رئیس جمهــور اشــتباه 
ــی  ــه وقت ــرا ک ــرده، چ ــال ها ک ــن س ــی در ای بزرگ
اصالح طلبــان بــا گرفتــن یــک دلــداری هــم راضــی 

ــتند. ــنود هس و خش

بهتــر بــود کــه ایشــان هــر 6 مــاه یکباراصالح طلبــان 
ــی داد.  ــداری م ــا دل ــه آن ه ــرد و ب ــی ک ــع م را جم
ــرا در  ــه چ ــد ک ــی کن ــد آسیب شناس ــی بای روحان

مجلــس روی آقــای الریجانــی ســرمایه گذاری و بــه 
فراکســیون امیــد بی اعتنایــی کــرد و آسیب شناســی 
کنــد کــه چــرا رفتــارش در عــرض 10 روز متغیــر شــد 
ــه رای  ــرد ک ــا ک ــه الق ــه جامع ــوع را ب ــن موض و ای

ــد؟ ــداری نمی کن ــردم را پاس م

لــذا بــرای حــل موضوعــات، اوال اصــالح طلبــان بایــد 
حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــند و راه حــل ارائــه 
ــه از آن  ــی ک ــق زدن و فضای ــا ن ــه ی ــد. توصی دهن
بــوی ســهم خواهــی بلنــد شــود، چاره ســاز نیســت. 
ــه چنیــن نتیجــه ای  ــان ب ــی کــه اصالح طلب ــا زمان ت

نرســند؛ در میــان حکومــت، مجمــوع جامعــه و افکار 
عمومــی جایگاهــی پیــدا نخواهنــد کــرد.

برخــی اصالح طلبــان می گوینــد کــه مــا بــرای 
ــی درســت  ــن حرف ــم. ای ــده بودی ــردن نیام ــوا ک دع
اســت، امــا بــرای مصالحــه هــم نیامدیــم. اگــر قــرار 
بــر مصالحــه بــر ســر منافــع کشــور و مــردم باشــد 
ــه نظــر مــن اصول گرایــان در ایــن جهــت بهتــر از  ب

ــد. ــل می کنن ــایرین عم س

@yaghma_fashkham

 لیفت )Lyft( به عنوان غول اشتراک سواری دنیا، بیش از 150000 نفر از مالکان خودرو در آمریکا را متقاعد کرده 
است که به مدت یک ماه وسیله نقلیه خود را در اختیار مسافران این شرکت قرار دهند. لیفت هفته گذشته برنامه 

"Ditch Your Car" را در آمریکا آغاز کرد و انتظار می رود که چند هزار نفر در این طرح ثبت  نام کنند.

#رشتو
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گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    021-44259139

سامانه پیامکی: 10003432117834
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آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:
www.payamema.ir/akhlagh

سال گذشته در روزنامه پیام ما 
از آتش سوزی های گسترده در 

جنگل های ایران گفتیم حدود 12 
هزار هکتار از جنگل ها دچار حریق شد

سال گشت

رسانه در آینه تصویر
روزنامه »ایران« به دلیل ارتباط بیشتر با مخاطبان و 

پوشش کامل تر اخبار، به مدت 10 روز است که روزنامه ای 
عصرگاهی را به صورت الکترونیکی منتشر می کند.

امیر اسماعیل تهرانی مدیر اجرایی طرح 

»سینما اشاره« اعالم کرد که 
تاکنون هفت فیلم به زبان اشاره دوبله 

شده است.

نمایشگاه نقاشی 
»بندهای فضا و زمان« 

در نگارخانه های »لرزاده« و 
»فرشچیان« وابسته به موسسه صبا 

برگزار می شود.

فیلم کوتاه »با من« ساخته آزاده قچاق 
به جشنواره ای در آمریکا راه یافت.

چرا اینقدر در برابر ابراز قدرت ضعیفم؟این 
ضعف من از کجا می آد؟

از پدرم؟ از مادرم؟ از وطنم؟ 

هامون

نمایشگاهسینمافیلم دیالوگ

باز عزم شــراب خواهم کرد
ســاز چنگ و رباب خواهم کرد

آتــش دل چو آب کارم برد
چارٔه کار آب خواهم کرد

جامــه در پیش پیر باده فروش
رهن جام شــراب خواهم کرد

برای معاشران صبوح از 
دل پرخــون کباب خواهم کرد
با بتان اتصال خواهم جســت
وز خــرد اجتناب خواهم کرد

بســکه از دیده سیل خواهم راند
خانــٔه دل خراب خواهم کرد

تا دم صبح دوســت خواهم خواند
آفتاب خواهم کرد دعوت 

بجــز از باده خوردن و خفتن
توبــه از خورد و خواب خواهم کرد

همچــو خواجو ز خاک میخانه
اکتساب خواهم کرد آبرو 

خواجوی کرمانی 

 
زیبای با شکوه!

غمگین پر غرور!
درکت نمی کنند و

تو را ترک می کنند.

سیدعلی میرافضلی

عکس نوشت

عکس: 
رضا میالنی

نوع موضوع مناقصهرديف
مبناي برآورد رياليمناقصه

برآورد

ميزان تضمين شركت در 
شماره فرآيند ارجاع كار )لاير(

مناقصه

1
تكميل ساماندهي و رفع نقاط حادثه 

خيز گردنه اسكر شهرستان رابر
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2
پروژه تعریض محور روستایی بم – 

دولت آباد ورودی شهرستان بم
32.526.046.1341.626.302.307
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3
اصالح آبنما و احداث واريانت و پل 

محور سرچشمه - شهربابك
12.5۸0.000.000629.000.000
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نوع تضمین: ضمانت نامه بانكی – واریز نقدی
محل دریافت اسـناد : سـایت  سـتاد ایران به نشـانی www.setadiran.ir  -مهلت دریافت اسـناد :از  چهار شـنبه 97/7/18 تا  

روز یك شـنبه  97/7/22
مهلت تحویل پیشنهادات : از دو شنبه 97/7/23 تا ساعت 13 روز یكشنبه 97/8/6

محل تسـلیم پیشـنهادات : ثبت در سـامانه سـتاد ایران و ارسـال پاكت هـای ضمانت نامه شـركت در فرایند ارجـاع كار و ارزیابی 
كیفـی و پاكـت ب بـه دبیر خانـه حراسـت اداره كل راهداری و حمل و نقـل جاده ای اسـتان كرمان واقع در كرمـان بلوار جمهوری 

اسـالمی بعـد از پل راه آهن روبروی سـالن ورزشـی فجر
زمـان و مـكان بازگشـایی پیشـنهادات : سـاعت 8:30 روز پنج شـنبه  97/8/10 واقـع در اداره كل راهداری و حمـل و نقل جاده ای 

اسـتان كرمان  سـایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسـناد و شـرایط مناقصه مندرج اسـت.
آگهی فوق در سایت ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir  قابل رویت می باشد  .

هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

نوبت اولآگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نام دستگاه : اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرماننوبت اول

روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان

شرکت آب و فاضالب رفسنجان
آگهی مناقصه شماره 97/7/5/1/م

 شــرکت آب و فاضــالب رفســنجان در نظــر دارد راهبــری، نگهــداری و اپراتــوری بخشــی از تاسیســات و 
مخــازن آب آشــامیدنی شــهر رفســنجان، شــهر بردســیر و شــهر انــار و امیــن شــهر بــه صــورت شــبانه روزی 
ــرداری و ترمیــم اتفاقــات شــبکه آب سرچشــمه و همچنیــن تنظيــف ســاختمان اداری و  و حفــاری، خاکب
نگهــداری فضــای ســبز، اپراتــوری تلفنخانــه و پاســخگویی بــه کلیــه مکالمــات تلفنــی و نگهبانــی از لــوازم، 
لولــه و اتصــاالت موجــود در انبــار و محوطــه آن و امــور دبیــر خانــه را با بــرآورد اولیــه مبلــغ 9/043/179/427  
ریــال از طریــق مناقصــه عمومــی واگــذار نمایــد لــذا از کلیــه شــرکتهای خدماتــی واجــد شــرایط دعــوت بــه 
عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ 1397/07/16 لغایــت ســاعت 14 روز چهارشــنبه 
مــورخ 1397/07/18 بــه دفتــر قراردادهــای شــرکت آب و فاضــالب رفســنجان واقــع در بلــوار امــام رضــا)ع( 

مراجعــه یــا بــا شــماره تلفــن هــای  3-34281001-034 تمــاس حاصــل فرماینــد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 453/000/000 ریال می باشد. 
تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1397/07/28 می باشد.

 تاریخ بازگشایی پاکات )الف، ب، ج( پیشنهاد قیمت ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 1397/07/29 میباشد. 
به پیشـنهادهای فاقد امضاء، مشـروط، مخدوش و پیشـنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شـود مطلقا 

ترتیب اثر داده نخواهد شـد.
 هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان

نوبت اول


