
اهمیت حفاظت از منابع طبیعی 
از طریق مدیریت علمی

علی مطهری:

آموزش وپرورش در آتش سوزی 

مدرسه زاهدان مقصر است
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یکـی از مهمتریـن اهـداف سـازمان جنگل هـا و مراتـع و آبخیـزداری، 
از  اصولـي  بهره بـرداري  و  توسـعه  احيـاء،  حمايـت،  و  حفـظ 
و  حفاظـت   طبيعـي،  بيشـه هاي  بیابان هـا،  مراتـع،  جنگل هـا، 
طريـق  از  كشـور  آبخیـز  حوزههـای  و  خـاك  و  آب  از  حمايـت 
 مديريـت علمـي و همراسـتا بـا اصـول توسـعه پايـدار کشـور اسـت.

از آنجایـی کـه تدوين سياسـت ها و راهبردهاي بخـش منابع طبيعي و 
آبخيـزداري کشـور و تنظيـم و اجـراي طرح هـا و برنامه هاي توسـعه ای 
آن، از جملـه وظایـف اصلـی ایـن سـازمان معظم محسـوب می شـود، 
خوشـبختانه بـا اجـرای طـرح عظیـم و راهبـردی مدیریـت یکپارچه ی 
حوزه ی آبخیز در سـال جاری می توان شـاهد تحولی بی سـابقه و بزرگ 
در این حوزه در کشـور باشـیم. تاکید و عنایت ویژه از سوی مقام معظم 
رهبـری، مبنـی بـر اختصـاص مبلـغ 200 میلیـون دالر از محـل صندوق 
توسـعه ملی، بمنظور سـاماندهی و مدیریـت آبخیـزداری و آبخوانداری 
در کشـور، مبیـن اهمیـت ایـن موضـوع از منظـر معظم اله بوده اسـت. 
طـرح مذکـور پس از مطالعات گسـترده و بسـیار دقیـق از نظر اقلیمی، 
خـاک و منطقـه ای همچنین پیش بینی مجموعه عملیـات مکانیکی، 
بیومکانیکی، بیولوژیکی، آموزشی و ترویجی ، تدوین گردید و در نهایت 
ایـن طرح ملی در 341 شهرسـتان، 649 حـوزه و زیر حوزه، 6084 نقطه 
عملیـات اجرایـی در سـطحی معـادل 800 هـزار هکتـار بـا حـدود 1000 
پیمانکار و مشـاور درگیر در این پروژه ها و از همه مهم تر مشـارکت های 
مردمـی در سراسـر کشـور بـه طـور همزمـان بـه اجـرا درآمـد، کـه بـه 
 حـول و قـوه الهـی پیشـرفت های چشـمگیری تاکنون داشـته اسـت.

در تـداوم ایـن رویـداد مهـم و نظـر بـه اهمیـت موضـوع از منظـر 
نماینـدگان محتـرم مـردم، و در آسـتانه بررسـی و تصویـب بودجـه 
سـال 1398 ، رئیـس و اعضـای محتـرم کمیسـیون برنامـه و بودجـه 
بی سـابقه  اقدامـی  یـک  در  اسـامی  شـورای  مجلـس  اعتبـارات  و 
بـه منظـور بررسـی جزئیـات، دسـتاوردها و  اقدامـات انجـام گرفتـه و 
همچنیـن مزیت هـای اقتصـادی طرح هـا، در آذر مـاه سـال جـاری 
در جلسـه ای بـه میزبانـی سـازمان جنگل هـا و مراتـع و آبخیـزداری 
کشـور، حضـور یافتنـد؛ و با دقت و وسـواس متعهدانه و موشـکافانه ای 
کوچکتریـن مسـائل مرتبـط بـه طـرح مديريـت يكپارچه منابـع خاک 
و آب كشـور، توسـعه آبخيـزداري و آبخوانـداری و همچنیـن مبـارزه 
 بـا پدیـده بیابانزایـی را از نزدیـک مـورد سـئوال و بررسـی قـرار دادنـد.

بـه جـرات می تـوان سـال 1397 را بـه عنـوان یکـی از راهبردی تریـن 
و پربرکت تریـن سـالها در طـول تاریـخ سـازمان جنگل هـا و مراتـع و 
آبخیـزداری و از همـه مهمتـر بخش منابع طبیعی و حوزه آبخیز کشـور 
برشـمرد. این اهمیت از چند منظر قابل درک عمیق می باشـد؛ نخست، 
توجه و اهمیت خاص مقام معظمرهبری به مسائل مرتبط با مدیریت 
منابـع آبـی، آبخیـزداری و بحـث سـیاب و آبخوانداری و دسـتور مؤکد 
معظم الـه مبنـی بر سـاماندهی فوری آن در کشـور، اسـت. دوم حضور 
نماینـدگان مـردم در سـازمان بـرای بررسـی دقیـق طرح هـا ، حاکی از 
اهمیت اجرایی این پروژه ها دارد.، سـوم حضور چند باره و سـرزده مقام 
عالی وزارت جهاد کشـاورزی به منظور بررسـی و پیگیری روند پروژه ها 
کـه درخـور توجـه بسـیار بـود زیـرا رخدادهـای منحصربفرد دیگـری را 
بـرای بخـش رقـم زد و چهارم  توجه و حضور اسـتانداران در یک برنامه 
زمانبـدی شـده در راسـتای عقـد تفاهم نامه هـای همکاری، بـا موضوع 
مشـارکت و برنامه ریـزی اعتبـاری در حـوزه ی آبخیـز و بیابان فی مابین 
سـازمان جنگل هـا و اسـتانداری های سراسـر کشـور، مزیـد دیگـری 
 در بـاب اهمیـت ایـن موضـوع در سـطح یـک پـروژه ملی بوده اسـت.
در ایـن ره آورد نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه اجـرای ایـن پـروژه ی 
بسـیار  انگیـزه  و  و کاری  عملیاتـی  اتحـاد  انسـجام،  ملـی  عظیـم 
باالیـی را در ادارات کل منابـع طبیعـی و مهم تـر از همـه شـور و شـوق 
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عباس سمیعی
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 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران
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تهران

باغ بهشهر همچنان بدون توجه 
به اخطار یونسکو

مدیر پایگاه میراث جهانی باغ ایرانی: هیچ  اراده ای در مازندران 
برای رفع مشکالت باغ »عباس آباد بهشهر« وجود ندارد

تورم در مسیر صعود
خانوارها به طور میانگین ٣٧,4 درصد بیشتر از آذر 1396 برای خرید یک »مجموعه کاال و خدمات یکسان« هزینه کرده اند
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همکاری های 
پژوهشی کاخ 

گلستان با هامبورگ
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ 

گلستان از انجام همکاری های آموزشی 
و پژوهشی بین »کاخ گلستان«، »مرکز 

پژوهشی نسخه های خطی فرهنگی 
هامبورگ« و »دانشگاه سنت اندروز 
اسکاتلند« در صورت موافقت رییس 

سازمان میراث فرهنگی خبر داد.

رکوردزنی هوای 
پاک پایتخت در 

پاییز امسال

آرایش کردن؛ ناهنجاری 
یا امری طبیعی

2

در حالی که افزایش آلودگی هوا هر روز میزان خسارت 
وارده به اقتصاد کشور را بیشتر می کند اما وزارت 
صنعت به این موضوع بی اعتنا است. چراکه طبق گفته 
دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا این وزارتخانه 
هیج اقدامی برای اجرای مصوبه دولت در توسعه 
موتورسیکلت های برقی انجام نمی دهد.به گفته وحید 
حسینی دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، بر اساس 
مصوبات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، وزرات صنعت 
باید حداقل طی یک سال اخیر در حوزه تولید و توسعه 
موتورسیکلت های برقی وارد عمل می شد ...

دبیر کارگروه ملی کاهش 
آلودگی هوا: وزارت صنعت هیچ 
اقدامی در زمینه تولید و توسعه 
موتورسیکلت های برقی انجام نداده

وزارت صنعت 
بی اعتنا به 
آلودگی هوا
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   شماره پیاپی 1343

دوشنبه 3 دی 1397
  12 صفحه

 قیمت 500 تومان
www.payamema.ir

و

یزدان پناه شهردارجوپار

نوبت اول

نوبت اول

کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان بم

آگهی مزایـده 
شــهرداری جوپــار بــا توجــه بــه مجــوز شــماره 9٧/281مورخ 9٧/9/2٧ شــورای اســامی شــهر در 
نظــر دارد نســبت بــه فــروش 11 قطعــه زمیــن مســکونی واقــع در بلــوار والیــت شــهرک کوهســار( 
ــی  ــده م ــرکت در مزای ــان ش ــذا متقاضی ــد. ل ــدام نمای ــی اق ــده کتب ــق مزای ــار از طری ــهر جوپ ش
تواننــد بــا در نظــر گرفتــن مراتــب ذیــل پیشــنهاد خــود را حداکثــر تــا تاریــخ 9٧/10/20بــه همــراه 
تضمیــن شــرکت در مزایــده بــه امــور مالــی شــهرداری جوپــار تحویــل نماینــد. ضمنــا بازگشــایی 

پیشــنهادات در تاریــخ 9٧/10/22 ســاعت 10 صبــح صــورت مــی پذیــرد.
1- قیمــت پایــه اراضــی و ســایر اطاعــات و جزئیــات مربــوط در اســناد مزایــده منــدرج و در امــور مالــی یــا 

دایــره امــاک مــی باشــد .
۲سپرده نفرات اول ، دوم و سوم در صورت انصراف از خرید به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- هزینه درج آگهی و کارشناسی بر عهده خریداران خواهد بود.

5- تضمیــن شــرکت در مزایــده بصــورت ضمانتنامــه بانکــی بــا واریــز بحســاب ســپرده شــهرداری )منــدرج 
در اســناد ( معــادل %5 قيمــت کل هــر قطعــه مــورد مزایــده مــی باشــد.

شناسه 325977

اطالعیـه
بازاریـان  و  کارفرمایـان   ، اقتصـادی  هـای  بنـگاه  توجـه  قابـل 

ریـگان و  فهـرج  نرماشـیر،  بـم،  شهرسـتانهای 
هـر یـک از کارفرمایـان در صـورت جـذب مددجـو کمیتـه امـداد از 
شهرسـتان بـم به ازای هـر نفر مبلغ ۲0 میلیون تومان تسـهیات بدون 
سـود  و حداکثـر مبلغ100میلیـون تومان به کارفرما تعلـق خواهد گرفت.

همچنیـن سـهم بیمـه کارفرمـا بمدت دو سـال توسـط کمیتـه امداد 
پرداخـت می گـردد.

آگهي استعالم  عمومي تجدید شده  
شماره 97/19/س

شــركت معدنــی و صنعتــی گل گهــر )ســهامی عــام( در نظــر دارد" انــدازه گیــری آزمایشــات نمونــه بــرداری از 
تصفیــه خانــه فاصــاب، پســاب تغلیــظ، آب شــرب و خــاك زیســت محیطــی در قالــب طــرح خــود اظهــاری 
ــد  ــكار واج ــه پیمان ــی ب ــتعام عموم ــق اس ــود را از طری ــت " خ ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــش س در پای
شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا كلیــه متقاضیــان می تواننــد جهــت اخــذ اســناد اســتعام بــه آدرس الكترونیكــی 
ــدگان از  ــن كنن ــی تأمی ــنامه ارزیاب ــرم پرسش ــراه ف ــه هم ــور را ب ــناد مذک ــه و اس WWW.GEG.IR  مراجع
ــاكات ســاعت 9  ــل پ ــت تحوی ــد. مهل ــود نماین ــدگان و مشــتریان - مناقصــه هــا دانل قســمت تأمیــن كنن
الــی 14 روز چهارشــنبه مــــورخ 97/10/1۲ در محــــل دفتركمیســیون معـــامات مجتمع واقــع در كیلومتر 50 
جــاده ســیرجان – شــیراز ) واحــد كمیســیون معامــات شــركت معدنــی و صنعتــی گل گهــر ( و یــا دبیرخانــه 

دفتــر مركــزی تهــران  مــی باشــد .

شـهرداری بم در نظر دارد نسـبت به انجام پروژه های زیراقدام نماید لذا از شـرکتهای واجد شـرایط درخواسـت می شـود ضمن بررسـی ردیفهای 
زیـر حداکثـر تـا تاریخ 97/10/۲۲ جهت دریافت اسـناد مناقصه و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی بم،بلوار شـهید رجایی،سـایت اداری،شـهرداری 

بم،امور قراردادهـا مراجعه نمایند.
1-شـرکتهای واجد شـرایط می توانند با پرداخت مبلغ 500،000ریال به حسـاب 
سـیبا شـماره 0105659390003 بنـام شـهرداری بم نسـبت به دریافت اسـناد 

مناقصه اقـدام نمایند.
۲- ارائـه ضمانمـت نامه بانکی در وجه شـهرداری بم به عنوان سـپرده شـرکت 

در مناقصه الزامی می باشـد.
3-شرکت کنندگان تنها می توانند در یکی از پروژه های فوق شرکت نمایند.

4- هـر گاه برنـدگان اول تا سـوم حاضر به انعقاد قرارداد نشـدند سـپرده انها به 
ترتیب ضبط خواهد شـد.

5- ارائه رزومه کاری، سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی می باشد.
6- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

7- متقاضیـان جهـت اطاع بیشـتر مـی توانند بـا شـماره 034-44345۲11 
تماس حاصـل نمایند. 

آگهی مناقصه عمومی                        

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

 )نوبت اول(

نام پروژه
زیرسازی و اسفالت 

معابر شهرک رزمندگان
زیرسازی و آسفالت سطح 

شهر)مناطق 2،٣،4(

برآورد اولیه براساس 

فهرست بهای راه و باند 

97)ریال(

848،623،066،20649،720،434،60

مبلغ ضمانت 

نامه شرکت در 

مناقصه)ریال(

1،050،000،0003،050،000،000

6ماه4ماهمدت انجام کار )ماه(

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 

خاصـی را در روسـتاهایی درگیـر پروژه هـا بوجـود 
وقایـع  از  دیگـر  بـار  نهایـت  در  اسـت کـه  آورده 
بی سـابقه ترین  عنـوان  بـه  می تـوان  صدرالشـاره 
کـرد. یـاد  طبیعـی  منابـع  بخـش   رویدادهـای 

بـا تمـام ایـن اوصـاف و بـدون تردیـد ایـن همـه 
اعتمـاد و عنایـت خاصـه، سـنگینی بار مسـئولیتی 
همـکاران دلسـوز و زحمتکـش مـا را در ادارات کل 
و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان  سـتاد  و  اسـتان ها 
آبخیـزداری کشـور صـد چنـدان خواهـد کـرد کـه 
امیدواریـم بـه یـاری خداونـد متعـال  بـا تاشـی 

مضاعف تـر از گذشـته الیـق باشـیم ایـن حرکـت 
بـزرگ در حـوزه آبخیـز و منابـع طبیعـی را بـه سـر 
منـزل مقصـود رسـانده و در پیشـگاه خداوندمنان، 
رهبـر معظم انقـاب، نماینـدگان محتـرم و زحمت 
کـش ملت، رییـس محترم جمهـور و وزیر گرانقدر 
جهـاد کشـاورزی و مـردم عزیـز و شـریف میهـن 
اسـامی، از ایـن آزمایـش بـزرگ بـه یـاری حـق 
تعالـی روسـفیدانه سـربرآوریم،  تا انشـاا...  از این 
ره، اندوختـه ای را بـرای دنیـا و آخـرت خـود ذخیره 

ییم نما
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

ساندی تایمز، چاپ لندن در 
تیتر یک اش آورده: گروه تروریسـتی 

القاعـده با هدف قرار دادن ایرالین ها به 
عرصه ترور بازگشـته است.

خبرگـزاری اسپوتنیک گزارشی 
تصویری از سـونامی در اندونزی و کشـته و 
زخمی شـدن صدها نفر در اثر این سـانحه 

کرده. منتشر 

خبرگزاری الجزیره از کشـته شدن 
222 نفر و زخمی شـدن صدها نفر دیگر 

در سـونامی در اندونزی خبر داده.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگـزاری دویچه وله از باال رفتن 
آمار قربانیان سـونامی در اندونزی به 

بیـش از 200 نفر خبر داده.
آلمان

تکذیب مذاکره دپیلمات های ایران و آمریکا درخصوص یمنپیام خبر
سفیر ایران در لندن مذاکرات دیپلمات های ایران و آمریکا درخصوص مذاکرات یمنی ها در سوئد 
را تکذیب کرد.
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تورم در مسیر صعود
خانوارها به طور میانگین ٣٧,4 درصد بیشتر از آذر 1396 برای خرید یک 

»مجموعه کاال و خدمات یکسان« هزینه کرده اند

شاخص قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل 4,8 درصد افزایش داشته است

در آخریـن گـزارش مرکـز آمـار، جزئیات 
تـورم  10دهـک درآمدی  مشـخص شـد 
کـه نشـان مـی دهـد در مـاه  گذشـته 
خانواده هـا بـه طـور متوسـط نسـبت بـه 
مـدت مشـابه سـال قبـل حـدود37.4 
درصـد برای خریـد کاال و خدمات هزینه 

پرداخـت کرده انـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه بررسـی رونـد 
تغییـرات تـورم در بیـن 10 دهک هـا از 
اختافـی حـدود 2.5 درصـد بیـن دهک 
دارد.بررسـی  حکایـت  دهـم  تـا  اول 
آشـامیدنی ها  خوراکی هـا،  بخـش  دو 
کاالهـای  همچنیـن  و  دخانیـات  و 
غیرخوراکـی و خدمـات نشـان می دهـد 

اول  دهـک  خوراکی هـا  بخـش  در  کـه 
تـا هشـتم بیـن 4.6 درصـد تـورم را در 
فاصلـه آبـان تـا آذرمـاه داشـته اند و دو 
دهـک آخـر یعنـی نهـم و دهـم پنـج تا 

تجربـه کرده انـد. تـورم  درصـد   5.1
در مـورد کاالهـای غیرخوراکی و خدمات 
نیـز متوسـط تورم در شـش دهـک اول 
بـوده   1.2 تـا   1.6 بیـن  و  بـوده  باالتـر 
اسـت، امـا برای دهـک هفتم تـا نهم به 
1.1 درصـد رسـیده و بـرای دهـک دهـم 

1.2 درصـد بـوده اسـت.

افزایش نرخ تورم
 خانوارهای کشور

شـاخص کل  عـدد   ١٣97 مـاه  آذر  در 

)١٠٠=1395( به 151,7 رسـید که نسـبت 
بـه مـاه قبـل ٢.٦ درصد افزایش نشـان 
مـی دهـد. در ایـن مـاه درصـد تغییـر 
مشـابه  مـاه  بـه  نسـبت  شـاخص کل 
سـال قبـل ٣7,4 درصـد اسـت؛ یعنـی 
میانگیـن  طـور  بـه  کشـور  خانوارهـای 
٣7,4 درصـد بیشـتر از آذر 1396 بـرای 
خریـد یـک »مجموعـه کاال و خدمـات 
یکسـان« هزینـه کرده انـد کـه نسـبت به 
ایـن اطـاع در مـاه قبـل )34,9 درصد( 
٢.5 واحـد درصـد افزایش یافته اسـت. 
نـرخ تـورم دوازده ماهـه منتهـی بـه آذر 
بـه ١٨.٠ درصـد رسـید کـه  مـاه ١٣97 
نسـبت بـه همیـن اطـاع در مـاه قبـل 

درصـد  واحـد   ٢.4 درصـد(   15,6(
می دهـد. نشـان  افزایـش 

عمـده  گـروه  در  قیمـت  شـاخص 
و  هـا  آشـامیدنی  هـا،  »خوراکـی 
دخانیـات« نسـبت بـه مـاه قبـل ٨,4 
»کاالهـای  عمـده  گـروه  در  و  درصـد 
غیـر خوراکـی و خدمـات« ١.6 درصـد 
درصـد  دهـد.  مـی  نشـان  افزایـش 
تغییـرات قیمـت در مـاه جاری نسـبت 
بـه آذر مـاه 1396 بـرای ایـن دو گـروه 
بـه ترتیـب 53.9 و ٣٠.9 درصد اسـت.

افزایش نرخ تورم خانوارهای 
شهری کشور

شـاخص قیمـت کل بـرای خانوارهـای 
شـهری کشـور در آذر مـاه ١٣97 به عدد 
151,٠ رسـید که نسـبت به مـاه قبل 5.٢ 
درصـد افزایـش نشـان می دهـد. درصـد 
مـاه  بـه  نسـبت  کل  شـاخص  تغییـر 
مشـابه سـال قبل 36,9 درصد اسـت که 
نسـبت بـه ماه قبـل )34,5 درصد( 4.٢ 

واحـد درصـد افزایش داشـته اسـت.

افزایش نرخ تورم خانوارهای 
روستایی کشور

بـرای خانوارهـای  قیمـت کل  شـاخص 
 ١٣97 مـاه  آذر  در  کشـور  روسـتایی 
بـه عـدد 155,٣ رسـید کـه نسـبت بـه 
نشـان  افزایـش  درصـد   ٣.٠ قبـل  مـاه 
شـاخص  تغییـر  درصـد  می دهـد. 
کل نسـبت بـه مـاه مشـابه سـال قبـل 
٣9,9 درصـد اسـت کـه نسـبت بـه مـاه 
قبـل )٣7,٣ درصـد( ٢.6 واحـد درصـد 

اسـت. داشـته  افزایـش 

تغییرات قیمت ها 
اکثـر بخش هـای زیر مجموعه شـاخص 
کل بـا افزایـش قیمت همراه بوده اند. در 
گـروه عمـده »خوراکی ها، آشـامیدنی ها 
و دخانیـات« بیشـترین افزایش قیمت 
نسـبت به مـاه قبل به ترتیـب مربوط به 
گـروه »گوشـت« )انـواع ماهی، گوشـت 
گوسـفند، گوشـت گاو و گوشـت مـرغ(، 
فلفـل  )بادمجـان،  سـبزیجات  گـروه 
دلمـه، کـدو سـبز، پیاز و گوجـه فرنگی(، 
گـروه »شـیر، پنیـر و تخم مرغ« )شـیر 
پاسـتوریزه(، گـروه  خامـه  پاسـتوریزه، 
»میـوه و خشـکبار« )کشـمش پلویـی، 
خرمـا، پسـته، سـیب، انگـور، هندوانه(، 
گـروه »محصـوالت خوراکـی طبقه بنـدی 
نشـده در جـای دیگـر« )سـس گوجـه 
فرنگـی، سـرکه، لیمـو عمانـی( و گـروه 
»آشـامیدنی ها« )قهـوه( می¬باشـد. در 
خوراکـی  غیـر  »کاالهـای  عمـده  گـروه 

لـوازم  »مبلمـان،  گـروه  خدمـات«،  و 
آنهـا«  معمـول  نگهـداری  و  خانگـی 
)انـواع شـوینده ها(، گـروه »پوشـاک و 
کفـش« و گـروه »حمـل و نقـل« )لوازم 
بیشـترین  خـودرو(  انـواع  و  یدکـی 
افزایـش قیمـت را نسـبت بـه مـاه قبـل 
داشـته اند.در گـروه عمـده »خوراکی هـا، 
بـه  آشـامیدنی ها و دخانیـات« نسـبت 
کاهـش  گروه»دخانیـات«  قبـل  مـاه 
قیمـت داشـته اسـت و در گـروه عمـده 
و خدمـات«،  خوراکـی  غیـر  »کاالهـای 
اقـام گوشـی تلفـن همـراه، تجهیـزات 
رایانـه و طـای ١٨ عیـار نسـبت بـه مـاه 
داشـته اند.دامنه  قیمـت  کاهـش  قبـل 
تغییـرات نرخ تـورم دوازده ماهه منتهی 
بـرای دهـک هـای  آذر مـاه ١٣97  بـه 
مختلـف هزینـه ای از ١7,١ درصـد بـرای 
دهـک اول تـا ١9.5 درصـد بـرای دهک 

اسـت. دهم 

ــات مجلــس  ــک عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیق ی
شــورای اســامی گفــت: مافیایــی در مباحــث آموزشــی 
ــرف  ــور و ط ــرف آن کنک ــک ط ــه ی ــرده ک ــدا ک ورود پی
اســت.علیرضا  کمک آموزشــی  کتاب هــای  دیگــرش 
ســلیمی  اظهــار کــرد: در مباحــث آموزشــی مافیــا 
ورود پیــدا کــرده اســت کــه می تــوان آن را در موضــوع 
کنکــور و کتاب هــای کمــک آموزشــی دیــد.وی افــزود: 
البتــه موضــوع مشــق شــب متفــاوت از ایــن موضــوع 

اســت، چــون مشــق شــب کار تخصصــی اســت.    

سـخنگوی هیـات نظـارت بـر رفتـار نماینـدگان تاکیـد کـرد: 
پرونده نماینده سـراوان در هیات نظارت باز اسـت و به زودی 
ایـن هیـات بعـد از برگـزاری جلسـه نتیجـه را اعـام می کند. 
سـخنگوی هیـات نظـارت بـر رفتـار نماینـدگان افـزود: در آن 
جلسـه از ابتـدا تـا انتهـای فیلـم مـورد بررسـی قـرار گرفـت 
توضیح نماینده سـراوان این بود که برای پیگیری مشـکات 
گمـرکات در مـرز سـراوان و پاکسـتان به گمرک رفتـه که این 
اتفـاق پیـش آمـد. آقـای درازهـی قبـل از این جلسـه هم در 

صحـن مجلـس شـورای اسـامی عذرخواهی کـرده بود.

ورود مافیا در مباحث 
آموزشی

پرونده نماینده سروان 
در هیات نظارت باز است

نماینــده مــردم زاهــدان در مجلــس 
شــورای اســامی بــا انتقــاد از عملکــرد 
تاکیــد  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
کــرد: آقــای وزیــر آمــوزش و پــرورش 
ــتعفای  ــدد اس ــتیضاح مج ــل از اس قب
ــا  ــد ب ــه بتوانی ــد ک ــا کنی ــود را امض خ
یارمحمــدی  بخوابید.علیــم  آرامــش 
ــی  ــه علن ــفاهی در جلس ــری ش در تذک
امــروز مجلــس خطــاب بــه هیــات 
حادثــه  گفــت:  مجلــس  رییســه 

آتــش ســوزی مدرســه زاهــدان کــه 
ــد طفــل معصــوم  ــه فــوت چن منجــر ب
ــوادگان  ــران و خان ــردم ای ــه م شــد را ب
ایــن فرشــتگان تســلیت می گویــم، 
اینجانــب  هیئــت رییســه مجلــس؛ 
ــرح  ــه ط ــره مکاتب ــا فق ــون ده ه تاکن
ســوال و تذکــر در خصــوص پاییــن 
ــودن شــاخصه های آموزشــی اســتان  ب
بــه خصــوص بلوچســتان را از وزرای 
ــه در  ــته ام ک ــرورش داش ــوزش و پ آم

ایــن راســتا از جانــب افراطیــون متهــم 
قومیت گرایــی  و  ســهم خواهی  بــه 
شــده ام. امــا اعتقــاد راســخ داشــته ام 
کــه آمــوزش و پــرورش اســتان در تــب 
ــوزد.  ــاص می س ــده ای خ ــت ع مدیری
ــه  ــت جلس ــس وق ــری ریی ــی مطه عل
ــی روز گذشــته مجلــس در پاســخ  علن
و  آمــوزش  یارمحمــدی گفــت:  بــه 
آتــش ســوزی  پــرورش در مســئله 
زاهــدان مقصــر اســت، زیــرا در حادثــه 
شــین آبــاد تصریــح کردنــد کــه از 
ــی در  ــای نفت ــد بخاری ه ــه بع ــن ب ای
ــد و متأســفانه  ــدارس اســتفاده نکنن م

ــاد. ــاق افت ــن اتف ای

آموزش وپرورش در آتش سوزی 

مدرسه زاهدان مقصر است

عملکرد نیروی انتظامی عاقانه، 
مدبرانه  باشد

رهبـر انقـاب اسـامی تاکیـد کردنـد: عملکـرد نیـروی انتظامـی بایـد عاقانه، 
مدبرانـه و بـرای مـردم کامـاً اطمینان بخـش و اعتمادآفریـن باشـد.

و  فرماندهـان  دیـدار  در  اسـامی  انقـاب  معظـم  رهبـر  آیـت هللا خامنـه ای 
مسـئوالن نیـروی انتظامـی با تشـکر از تاشـهای حافظـان نظـم و امنیت، این 
نیـرو را در معـرض نـگاه و قضـاوت عمومـی دانسـتند و تأکیـد کردنـد: باید به 
نحـوی عمـل کنیـد که برداشـت مردم از نیـروی انتظامـی یک نیـروی مقتدر، 
عـادل و هوشـیار باشـد.فرمانده کل قـوا، الزمـه رسـیدن نیـروی انتظامـی بـه 
جایگاهـی در تـراز انقـاب و نظام اسـامی را پیشـرفت بدون توقـف خواندند و 
افزودنـد: بخشـهای مختلـف نیروی انتظامـی از جمله کانتری ها، پاسـگاهها و 
گشـت های انتظامـی در پیش چشـم مردم قرار دارد، و قضـاوت درباره عملکرد 
نیـروی انتظامـی بـه مجموعـه نیروهـای مسـلح و نظام اسـامی تعمیـم پیدا 
می کنـد. ایشـان بـا اشـاره بـه پیشـرفت های خـوب نیـروی انتظامـی از جمله 
بهبـود رفتـار بـا مـردم و مراجعان در مراکز انتظامی نسـبت به گذشـته، بر لزوم 
اسـتمرار پیشـرفت ها تأکیـد کردنـد و افزودنـد: عملکـرد نیـروی انتظامـی باید 

عاقانـه، مدبرانـه و بـرای مـردم کامـاً اطمینان بخـش و اعتمادآفرین باشـد.

ته
نک

در گـروه عمـده »خوراکی هـا، آشـامیدنی ها و دخانیـات« 
بیشـترین افزایـش قیمـت نسـبت بـه مـاه قبل بـه ترتیب 
مربوط به گروه »گوشـت« )انواع ماهی، گوشـت گوسـفند، 
گوشـت گاو و گوشـت مـرغ(، گـروه سـبزیجات )بادمجان، 
فلفـل دلمـه، کدو سـبز، پیاز و گوجـه فرنگی(، گروه »شـیر، 
پنیر و تخم مرغ« )شـیر پاسـتوریزه، خامه پاستوریزه(، گروه 
»میوه و خشـکبار« )کشـمش پلویی، خرما، پسـته، سـیب، 
انگـور، هندوانـه(، گـروه »محصـوالت خوراکـی طبقه بنـدی 
نشـده در جـای دیگـر« )سـس گوجـه فرنگی، سـرکه، لیمو 
عمانـی( و گـروه »آشـامیدنی ها« )قهـوه( می¬باشـد. در 
گـروه عمـده »کاالهـای غیـر خوراکـی و خدمـات«، گـروه 
»مبلمـان، لـوازم خانگـی و نگهـداری معمول آنهـا« )انواع 
شـوینده هـا(، گروه »پوشـاک و کفـش« و گـروه »حمل و 
نقـل« )لـوازم یدکـی و انـواع خـودرو( بیشـترین افزایش 

قیمـت را نسـبت بـه مـاه قبل داشـته اند.

سیاست
سیاست

14میلیارد دالر ارز دولتی به کاالهای 
اساسی تخصیص یافت

هیچ نماینده و مسوولی حق توهین به مردم ندارد

وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت 
ــاز امســال  ــت از آغ ــت: دول گف
تاکنون ١4 میلیــارد دالر ارز 4٢٠٠ 
ــای اساســی  ــه کااله ــی ب تومان
اختصــاص داده و بــرای ســال بعــد نیــز ایــن تخصیــص 
هــا ادامــه خواهــد داشــت. گــروه کاالیــی نخســت مربــوط 
بــه کاالهــای اساســی و ضــروری اســت کــه ارز آن از محل 

درآمدهــای ناشــی از فــروش نفــت تامیــن مــی شــود.
گــروه کاالیــی دوم شــامل مــواد اولیــه و کاالهــای 
واســطه ای و ســرمایه ای مــی شــود کــه تامیــن ارز آنهــا 

ــی  ــواد معدن ــوالد و م ــیمی، ف ــادرات پتروش ــل ص از مح
ــای  ــرای کااله ــوم ب ــی س ــروه کاالی ــن گ ــت. همچنی اس
ــی از  ــا ناش ــه ارز آنه ــده ک ــه ش ــر گرفت ــی در نظ مصرف
صــادرات کاالهایــی اســت کــه ملــزم بــه ارائــه در ســامانه 
نیمــا نیســتند. »رضــا رحمانــی« درنشســت هــم فکــری 
ــات رییســه کمیســیون  ــا اعضــای هی و هــم اندیشــی ب
صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه 
مشــکات بخــش خــودرو افــزود: ســاختار خودروســازی 
کشــور تــا ٢ ســال آینــده اصــاح مــی شــود و تولیــد نیــز 

در حــال اصــاح اســت.

نماینده مـردم اراک در مجلس 
شـورای اسـامی بـا تاکیـد بـر 
ایـن کـه مـردم ولی نعمـت ما 
هسـتند، گفـت: هیـچ نماینـده 
و مسـوولی در نظـام جمهـوری اسـامی حـق کوچکترین 
توهینـی بـه آحـاد مـردم را نـدارد. علـی اکبـر کریمـی 
نماینـده مـردم اراک در مجلس شـورای اسـامی در تذکر 
شـفاهی خطـاب بـه هیـات رییسـه مجلـس، گفـت: مـا 
بـه عنـوان نماینـده ملـت هـم نیاز جـدی داریـم که تحت 
نظـارت باشـیم و از رفتارهـای فراقانونـی و خـاف شـأن 
مـردم خـودداری کنیـم.وی ادامـه داد: از هیـات رییسـه 
انتظـار داریـم کـه هیـات نظـارت بـر رفتـار نماینـدگان را 

فعال تـر کنـد و نتیجـه برخوردهـای قانونـی در این هیات 
مـردم  نماینـده  برسـد.این  ایـران  مـردم  اسـتحضار  بـه 
در مجلـس دهـم بـه رییـس جمهـوری دربـاره مشـکل 
بیمـه تکمیلـی جانبـازان، ایثارگـران و خانواده هـای آنهـا 
از تصمیـم  نیـم  از دو مـاه و  در تذکـری گفـت: بیـش 
غیرکارشناسـی در خصوص انتقـال بیمه تکمیلی جانبازان 
و ایثارگـران بـه دسـتگاه ها می گذرد ولی هنوز هـزاران نفر 
از ایـن افـراد بـه ویـژه در وزارت آمـوزش و پـرورش فاقـد 
پوشـش بیمه ای هسـتند. عضو کمیسـیون برنامه، بودجه 
و محاسـبات مجلـس شـورای اسـامی افـزود: حادثـه 
دلخـراش سـوختن دانش آمـوزان دختـر زاهدانـی نشـان 

داد جـان کـودکان مـا در خطـر اسـت.

سنا
 ای

س:
عک

یک عضو مجمع محققین و مدرسـین حوزه علمیه قم گفت: با 
وجـود مشـکات اقتصادی، مـردم خواهان حفظ نظام هسـتند، 
امـا نظـام هم باید به مشـکات اقتصـادی مردم رسـیدگی کند.
حجت االسـام و المسـلمین محمدتقی فاضل میبدی  با اشـاره 
بـه اینکـه ملت ایران ملت اسـتقال طلبی اسـت و همواره مقابل 
ظلـم و زور چـه در داخـل کشـور و چـه خـارج از کشـور قـد خم 
نکـرده اسـت، اظهـار کـرد: مـردم در مقابـل مشـکات اقتصادی 
مقاومت می کنند، اما اگر این مشـکات اسـتمرار یافته و بیشتر 

شـود ممکـن اسـت که مقاومت مـردم هم تمام شـود. 

معـاون امـور اقتصادی و توسـعه منابع اسـتانداری تهـران گفت: 
متاسـفانه در حـال حاضـر در حـوزه سـامت اداری در دنیـا رتبه 
130 ام را داریـم و ایـن چیـزی نیسـت کـه انتظـار مـردم اسـت 
و دقیقـا علـت بخـش مهمـی از نارضایتـی آنهـا هـم بـه دلیـل 
همیـن مشـکاتی اسـت کـه در اداره هـا، دسـتگاه های دولتی و 
حاکمیتی با آن مواجه هسـتند.محمد امامی امین )معاون امور 
اقتصادی و توسـعه منابع اسـتانداری تهران( گفت: اشـکالی که 
بر بروکراسـی در کشـور گرفته شده، بخشـی از آن متوجه بودجه 
اسـت و این دیو بروکراسـی در حقیقت سـرهای بسـیاری دارد.

عدم اعتراض مردم به معنای 
رضایت از وضع موجود نیست

افزایش فساد اداری با 
وجود ۲7 دستگاه نظارتی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس۲4 از افزایش 
تلفات سـونامی در اندونزی به بیش از 

200 نفر خبر داده.

کشـته شـدن بیش از 220 نفر در سونامی 
در اندونـزی، تیتر یک خبرگزاری 

است. یورونیوز 

روزنامـه نیویورک تایمز در 
سـرمقاله اش به تعطیلی موقتی دولت 

پرداخته. ترامپ 
آمریکااروپافرانسه

خبرگـزاری سی ان ان از کشته شدن 
بیش از 220 نفر در سـونامی در اندونزی 

خبر داده.
آمریکا

پیام زنان
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حبس 300 زن محکوم 
مالی در زندان های کشور

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
علی رغـم  کشـور،  دیـه  سـتاد 
تاش هـای ایـن نهـاد مردمـی در 
اولویت بخشـی بـه مددجویـان زن 
و برگـزاری پویش هایـی متعـدد مردمـی اما آمار این دسـته 
از محبوسـان نسـبت به فروردین امسـال با رشد 25 درصدی 
تقریبـا بـه 300 زندانـی رسـیده اسـت. فـارغ از زندانیـان 
بزهـکار، تنها در اسـتان فـارس تعداد 60 مددجـوی بدهکار و 
بـه ترتیـب در اسـتان هایی چون گیان و مازنـدران به ترتیب 
30 و 25 محکـوم مالـی ناشـی از جرایـم غیرکاهبـرداری 
تحمـل حبـس می کننـد. در فهرسـت نسـوان زندانـی قابـل 
توجه اسـت اسـتان های چهار محال و بختیاری و سیسـتان 
و بلوچسـتان فاقـد زندانـی بـوده و ندامتگاه هـای سـطح 
اسـتان  کردسـتان و قزویـن تنهـا یـک مددجـوی زن دارند.

زندان 
نسوان

آرایش کردن؛ ناهنجاری یا واقعیتی طبیعی
چهره بخشی از زنان و دختران ایرانی اسیر رنگ و لعاب هایی است که برخی آن را آرایش بی حد و حصر و به 

نوعی ناهنجاری می نامند و برخی نیز مساله را به طور کامل عادی و امری طبیعی می انگارند.

خبر

سن مصرف لوازم آرایش در ایران به 15 سال رسید

اســتاد رشــته روانشناســی دانشــگاه پیــام نــور مرکــز مهابــاد 
ــه  ــی ک ــام عمل ــی در انج ــا کوتاه ــار ی ــه رفت ــت: هرگون گف
ــره  ــه مخاط ــودک را ب ــی و رشــد ک ســامت جســمی، روان
انــدازد، کــودک آزاری خوانــده مــی شــود؛ ایــن آزارهــا مــی 
ــی  ــا حت ــد ی ــودکان وارد کن ــه ک ــه ای جــدی ب ــد صدم توان

باعــث مرگشــان شــود.
ــمی،  ــد جس ــی توان ــودکان م ــرد: آزار ک ــان ک ــروزی بی فی
عاطفــی، لفظــی یــا جنســی باشــد و حتــی نادیده انگاشــتن 
و توجــه نکــردن بــه کــودکان نیــز مــی تواند بــه نوعــی در رده 

ایــن اختــال قــرار گیــرد.
وی اضافــه کــرد: خانــواده هــا بایــد بداننــد کــه چــه زمانــی 
تصمیــم بــه بچــه دار شــدن مــی گیرنــد چــون رفتــار والدین 
ــا بعــد از آن تفــاوت هایــی  بیــن قبــل از بچــه دار شــدن ب
بایــد داشــته باشــد؛ بطــوری کــه فحــش، رفتارهای جنســی، 
ضــرب و شــتم و … بــه هیــچ عنــوان حتــی نبایــد جلــوی 

کــودک یکســاله انجــام شــود.
فیــروزی بــا انتقــاد از ســامانه آمــوزش و پــرورش و نحــوه 
تعامــل بــا دانــش آمــوزان، گفــت: منشــا بســیاری از کــودک 
ــه سیســتم آمــوزش و پــروش کشــور و نحــوه  آزاری هــا ب
ــا دانــش آمــوزان در مقاطــع تحصیلــی مختلــف  برخــورد ب
برمــی گــردد بطوریکــه اعمــال خشــونت و برخــورد فیزیکی و 
اهانــت هــای احتمالــی بــه کــودکان در ایــن مراکز آموزشــی، 

مصــداق بــارز کودکــی آزاری اســت.
ــه  ــی ب ــای کاف ــوزش ه ــود آم ــل نب ــه دلی ــه داد: ب وی ادام
معلمــان و مدیرانــی کــه در مــدارس حضــور دارند، این قشــر 
در برخــورد بــا کــودکان جــز روش هــای فیزیکــی تهدیــد و 
تنبیــه راهکارهــای دیگــر را جایگزیــن نمــی کننــد و بــر ایــن 
ــده کــودک  اســاس ناخــودآگاه موجــب بوجــود آمــدن پدی
ــده در  ــج آن در ســال هــای آین ــه نتای آزاری مــی شــوند ک
ــه  ــف در جامع ــای مختل ــا رفتاره ــوزان ب ــش آم ــن دان ای

منعکــس مــی شــود.
فیــروزی ناآگاهــی خانــواده هــا را از علــت هــای دیگــر وقوع 
ــودک  ــن ک ــزود: شــایع تری ــرد و اف ــوان ک ــودک آزاری عن ک
آزاری در کشــور مــا مربــوط بــه کــودک آزاری عاطفــی اســت 
ــخصیت،  ــال ش ــردگی، اخت ــار افس ــودک دچ ــه در آن ک ک
ناتوانــی در یادگیــری، پرخاشــگری، احســاس گنــاه، کاهش 
اعتمــاد بــه نفــس خواهــد شــد کــه همــه ایــن مــوارد جــزو 

پدیــده کــودک آزاری محســوب مــی شــود.
وی اضافــه کــرد: تحقیقــات بــه عمــل آمــده نشــاند دهنــده 
ایــن واقعیــت تلــخ اســت کــه افــرادی کــه اقــدام بــه کــودک 
آزاری مــی کننــد خــود در دوران کودکــی از قربانیــان کــودک 
آزاری بــوده انــد و از ایــن رو آگاه کــردن والدیــن مــی توانــد 
نقــش مهمــی در کاهــش بــروز ایــن پدیــده داشــته باشــد.

کودک آزاری فراتر از 
یک واژه

ــازمان  ــدات س ــی از تعه ــه ازدواج یک ــک هزین کم
تامیــن اجتماعــی اســت کــه بــه عنــوان هدیــه بــه 
ــاری واجــد شــرایط کــه تشــکیل  بیمه شــدگان اجب

خانــواده می دهنــد پرداخــت می شــود.
ــی  ــن اجتماع ــون تأمی ــاده 85 قان ــتناد م ــه اس ب
بیمه شــده در صــورت احــراز شــرایط ذیــل از کمــک 

ــد مــی شــود: ــه ازدواج بهــره من هزین

از تاریــخ  1- بیمه شــده ظــرف 5 ســال قبــل 
ازدواج، حداقــل بــه مــدت 720 روز ســابقه کار 
ــا  ــدت از ســوی کارفرم ــن م ــه ای داشــته و حق بیم
پرداخــت شــده باشــد.  2- در  تاریــخ ازدواج رابطــه 
ــده  ــع نش ــا قط ــا کارفرم ــده ب ــتخدامی بیمه ش اس
باشــد. 3- ازدواج اول بیمه شــده باشــد. 4-  ازدواج 
ــت شــده  ــر رســمی ازدواج ثب ــوده و در دفت ــم ب دائ

باشــد.
همچنیــن مبلــغ کمــک هزینــه ازدواج برابــر اســت 
بــا مجمــوع حقــوق و مزایــای مشــمول کســر حــق 
بیمــه ظــرف 2 ســال قبــل از تاریــخ ازدواج تقســیم 
بــر 24، در صورتیکــه مبلــغ محاســبه شــده کمتــر از 
حداقــل دســتمزد تاریــخ ازدواج باشــد، مبلــغ قابــل 
پرداخــت بــه حداقــل دســتمزد ســال وقــوع عقــد 
افزایــش مــی یابــد. الزم بــه ذکــر اســت در صورتــی 
کــه زن و شــوهر هــر دو بیمــه شــده ســازمان تامین 
اجتماعــی بــوده و واجــد شــرایط باشــند، پرداخــت 
ــی  ــام م ــر انج ــردو نف ــه ه ــه ازدواج ب ــک هزین کم

پذیــرد. بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومی ســازمان 
ــه  ــازد، بیم ــی س ــان م ــی، خاطرنش تأمین اجتماع
شــدگان تامیــن اجتماعــی که ســالهای قبــل ازدواج 
کــرده انــد و در زمــان ازدواج شــرایط فــوق را داشــته 
انــد و کمــک هزینــه مذکــور را دریافــت نکــرده انــد 
مــی تواننــد بــرای دریافــت آن اقــدام کننــد. بیمــه 
شــدگان مــی تواننــد بــرای ثبــت نــام الکترونیکــی 
ــن  ــازمان تامی ــدت س ــاه م ــدات کوت ــت تعه دریاف
اجتماعــی از جملــه کمــک هزینــه ازدواج بــه ســایت 
ایــن ســازمان بــه نشــانی www.tamin.ir  بخــش 

میــز خدمــت غیرحضــوری مراجعــه کننــد.

کمک هزینه ازدواج سازمان تامین 
اجتماعی به چه کسانی تعلق می گیرد؟

گزارش

شناخت آزار جنسی کامی در محل کار
امروز که سر کار بودید، همکارتان گفت که چقدر اندامتان به هم ریخته است و از شما خواست تا بیشتر مواظب 
هیکلتان باشید؟ همکارتان وقتی می خواهد با شما صحبت کند، بیش از اندازه خودش را نزدیک می کند؟ میان 

صحبت های روزمره اش فحش های جنسی می دهد؟ اگر جوابتان به این پرسش ها مثبت است، پس شک نکنید 
که همکارتان یک خشونت گر جنسی است. حاال چه زن باشد؛ چه مرد!

ابتکار: افزایش اختال ارتباطی در 
خانواده های ایرانی رو به افزایش است 
معـاون رئیـس جمهـور در امـور زنان 
اختـال  اینکـه  بیـان  بـا  بانـوان  و 
ارتباطـی بـه عنوان یکـی از معضات 
بـه  رو  ایرانـی  خانواده هـای  اصلـی 
افزایـش اسـت، گفـت: در حالـی کـه بایـد در یـک خانـواده 
ارتباطـات قـوی عاطفـی و منطقـی برقـرار شـود امـا میـزان 

اسـت. یافتـه  در خانواده هـا کاهـش  گفتگوهـا 
معصومـه ابتکار در نشسـت با احزاب سیاسـی کـه حول محور 
خانـواده در اهـواز برگـزار شـد، بـا اشـاره بـه شـرایط اجتماعی 
و اقتصـادی کشـور اظهـار کـرد: دولـت دوازدهم بـا برنامه ها و 
سیاسـت های مشـخص ، بحث هـای سیاسـی و اجتماعی کار 
را آغـاز کـرد امـا متاسـفانه رویکـرد خصمانه آمریـکا و خروج 
از برجـام، شـرایط سـخت اقتصـادی را بـه ما تحمیل کـرد. از 
طـرف دیگـر بـا ایجاد جنـگ روانـی و اقتصادی، سـعی کردند 

خانواده

سختی های نقش  چندگانه 
زنان شاغل در زندگی

ایمانـی روانشـناس اجتماعـی بـا 
بیـان اینکه "زنان متاهل شـاغل" 
و  آرامـش  نداشـتن  صـورت  در 
برنامـه های شـخصی، احسـاس 
پوچـی و خسـتگی می کننـد گفـت: آنهـا بـه مـرور زمـان 
بـه ایـن نتیجـه می رسـند کـه خودشـان در زندگـی چـه 
جایگاهـی دارنـد؟. دغدغـه و مشـکاتی که بـرای آنها بروز 
می یابـد باعـث می شـود از نظـر روانـی آسـیب ببیننـد و 
در برهـه  زمانـی تصمیـم می گیرنـد میـان شـغل و زندگـی 
شـخصی یکـی را انتخـاب کننـد. شـغلی کـه برای رسـیدن 
روی  بـر  می توانـد  و  زیـادی کشـیده اند  زحمـات  آن  بـه 
وضعیـت اقتصـادی و جایـگاه اجتماعـی آنهـا بسـیار موثر 

. شد با

زنان شاغل

عدالت جنسیتی عدالت در 
همه ابعاد

ابتـکار گفـت: عدالـت جنسـیتی، 
در  عدالـت  آمـوزش،  در  عدالـت 
بهداشـت، عدالت در ورزش ، عدالت 
در حقـوق و تمامی ابعاد اسـت؛ اگر 
عدالـت شـاخص پیـدا کـرد و قابـل سـنجش شـد می توانیم 
حرکـت برنامـه ای و مبتنـی بر شـاخص ها تعریـف، و فاصله 
هـا و شـکاف هـای جنسـیتی را کاهـش دهیـم.در آمـوزش و 
پـرورش بـرای همـه سـطوح دختـر و پسـر آمـوزش هایـی را 
داریـم امـا بنـا بـه دالیلی در سـال هـای گذشـته درس ورزش 
و تربیـت بدنـی در مقطـع ابتدایـی حـذف شـد ایـن در حالی 
اسـت کـه پسـرها در کوچـه و خیابان می توانند بـازی کنند اما 
دخترهـا اگـر در مدرسـه امـکان ورزش برای آنها فراهم نباشـد 

ممکـن اسـت دیگـر فضایی بـرای این کار نداشـته باشـند.

برابری

پیشــگیری  توســعه  معــاون 
ســازمان بهزیســتی کشــور از فراهــم 
شــدن ظرفیــت 5٠٠ نفــره بــرای 
ــاد متجاهــر  ــان معت ســاماندهی زن

داد. پایتخــت خبــر  در 
ــا اشــاره بــه  فریــد براتــی ســده ، ب
ــرای  ــت الزم ب ــدن ظرفی ــم ش فراه
ــر  ــاد متجاه ــان معت ســاماندهی زن
در شــهر تهــران گفــت: از امــروز کار 
ــده  ــاز ش ــادان آغ ــاماندهی معت س
ــت  ــاعت نخس ــی دو س ــت و ط اس
معتــاد  زنــان  از  نفــر   9٢ نیــز 
بهزیســتی تحویــل  بــه  متجاهــر 

شــده اند. داده 
ــدن  ــم ش ــه فراه ــاره ب ــا اش وی ب
ظرفیــت 5٠٠ نفــری بــرای نگهــداری 
معتــادان  ایــن  ســاماندهی  و 
ســوی  از  ظرفیــت  ایــن  افــزود: 
ســازمان بهزیســتی آمــاده شــده و 
ــرار  ــی ق ــروی انتظام ــار نی در اختی

ــت. ــه اس گرفت
معاون توســعه پیشــگیری ســازمان 
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــتی کش بهزیس
ــری  ــه غربالگ ــان در مرحل ــن زن ای
قــرار گرفته انــد و ســپس در مراکــز 
ــاماندهی  ــع و س ــده توزی ــاده ش آم
ــت  ــرد: ظرفی ــار ک ــوند، اظه ــی ش م
ــه  ــان هفت ــا پای ــور ت ــره مذک 5٠٠ نف
ــروی  ــار نی ــل در اختی ــور کام ــه ط ب
ــاد  ــان معت ــا زن ــت ت ــی اس انتظام
ــا  ــه آنج ــران را ب ــهر ته ــر ش متجاه

ــد. ــل کن منتق

جمع آوری زنان 
معتاد متجاهر 

تهران
جمع آوری 9۲ زن 

ظرف ۲ ساعت

اقتصـاد مـا را بـه زمیـن بزنند و قطعا این مسـائل، آسـیب های 
زیـادی بـه جامعـه و آحـاد افـرادی کـه بـرای جامعـه تـاش 
می کننـد، در پـی داشـته اسـت. ابتـکار عنـوان کـرد: بسـیاری 
از جوامـع بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه اگـر انسـجام خانـواده 
حفـظ شـود، انسـجام اجتماعی نیـز حفظ خواهد شـد. بنابراین 
رسـیدگی بـه موضوع هـای مرتبط با خانـواده تنها در دسـتور کار 
ایـران نیسـت بلکـه در بسـیاری از نقـاط دیگـر نیز بـه آن توجه 
کرده انـد. معـاون رئیـس جمهـور در امـور زنـان و خانـواده بـا 
بیـان اینکـه دولـت برای هـر کـدام از آسـیب ها راهـکاری دارد، 
عنـوان کـرد: مطالعـه مسـاله یابی در 31 اسـتان کشـور انجـام 
شـده اسـت و تقریبـا در همـه جـا موضـوع اختـال ارتباطی به 
عنـوان یکـی از معضـات اصلـی خانواده مطرح شـده اسـت که 

ایـن مشـکل رو بـه افزایش اسـت.
ابتکاربااشـاره بـه کاهـش  میـزان گفتگـو در خانواده هـا گفـت: 
میـزان گفتگـو در خانواده از دو سـاعت در 10 سـال پیش، به 20 
دقیقـه در حـال حاضـر رسـیده اسـت. همچنین تعـداد کلماتی 
کـه بیـن یـک خانواده چهـار نفـره ایرانـی رد و بدل می شـود از 

1500 کلمـه بـه کمتـر از 500 کلمـه کاهـش یافته اسـت.

ــری  ــردن را ام ــش ک ــی آرای برخ
تاریخــی دانســته بــه نوعــی ایــن 
ــی  ــی م ــر را هنجــاری اجتماع ام
داننــد کــه در دوره هــای تاریخــی 
گوناگــون تنهــا تغییــر شــکل 
ــری  ــت آن ام ــد و ماهی ــی ده م
ــوب  ــار محس ــادی و ناهنج غیرع
ــز،  ــر نی ــود؛ برخــی دیگ ــی ش نم
ایــن مســاله را نوعــی ناهنجــاری 
ــد  ــی دانن ــردی م ــی و ف اجتماع
کــه بــه خصــوص در ســال هــای 
اخیــر تحــت تاثیــر فرهنــگ و 
رســانه هــای غربــی و پدیــده 
ــدی  ــای ج ــیب ه ــه، آس مدرنیت
فــردی و اجتماعــی بــه وجــود 

آورده اســت. 
ــوازم آرایشــی  در حــال حاضــر، ل

هــای  خریــد  از  یکــی  بــه 
محبــوب دختــران و زنان کشــور 
تبدیــل شــده اســت تــا جایــی 
ــه  ــران رتب ــا، ای ــق آماره ــه طب ک
هفتــم مصــرف مــواد آرایشــی را 
ــن  ــه دوم را در بی ــان و رتب در جه

کشــورهای منطقــه دارد. 
حــدود  آمارهــا،  اســاس  بــر 
ایــران  در  نفــر  میلیــون    ١٥
ــه  ــوازم آرایــش ب ــده ل مصرف کنن

شــمار مــی  آینــد. 
گــزارش هــا حاکیســت زنــان 
بــه  طــور  ایرانــی  دختــران  و 
متوســط 4.٥  درصــد از درآمــد 
لــوازم  بــرای  ســاالنه  شــان را 
ــه  ــد ک ــی  کنن ــه م ــش هزین آرای
ــر  ــه براب ــدود س ــزان ح ــن می ای
از متوســط ثبــت شــده بــرای 
زنــان اروپایــی بیشــتر اســت. 

یکــی از عوامــل برجســته شــدن 
ــان  ــراط در آرایــش کــردن زن و اف
ــه  ــوان ب ــه مــی ت و مســاله ای ک
عنــوان متغیــر جدیــد اجتماعــی 
ــدن  ــن آم ــت، پایی ــه آن پرداخ ب
ــر  ــه زی ســن آرایــش در کشــور ب
ــب  ــه جال ــت و نکت ــال اس ١٥ س
کشــورهای  در  اینجاســت کــه 
توســعه یافتــه گرایــش بــه ایــن 
قضیــه بیشــتر در زنــان مســن و 
در ســنین بــاال و میانســالی دیــده 

ــود.  ــی ش م

نقش رسانه ها در جلوه 
گری 

اســتاد دانشــگاه جامعه شناســی 
بــدن  اکنــون،  اظهارداشــت: 
بیلبــوردی از خــود انســان هــا 
شــده اســت و انســان هــا بــا 
توجــه بــه خواســته هــا جســم را 

ــد.  ــی کن ــر م زیبات
وی بــه نقــش رســانه هــا در 
ــاره و  ــه اش ــن مقول ــترش ای گس
خاطرنشــان کــرد: بخــش اعظمی 
از چگونگــی و نــوع زیبایــی هــا در 
ــانه  دســت انســان نیســت و رس
هــا افــراد را بــه شــیوه هــای 
مختلــف زیبــا شــدن و جلــوه 

ــد.  ــی دهن ــوق م ــری س گ
صبــوری افــزود: رســانه بــه عنوان 
ــده  ــه دهن ــزار ارائ ــن اب ــم تری مه
بــه  زیبایــی  هــای  سرمشــق 
جامعــه بــا وجــود الگوهــا، مــدل 
هــا و ایــده آل هــا در ایــن زمینــه 
بــه قشــر مخاطــب تاثیرگــذار 

ــت.  اس
بــه گفتــه وی، الگوهــا و مــدل 
ــم در  ــه طــور دائ ــی ب هــای زیبای
حــال تغییــر بــوده و زنــان ســعی 
ــا آن  ــه خــود را ب ــد ک ــن دارن برای

ــد.  ــق دهن وف

ضرورت توجه به حضور 
اجتماعی بانوان 

شناســی  جامعــه  پژوهشــگر 
ــاع  ــگاه و رویکــرد اجتم ــزود: ن اف
نســبت بــه بانــوان بــه طــور کامــل 
ــان  ــم جه ــوان از فه ــنتی و نات س
ایرانــی  زن  زیســت  و  مــدرن 

ــت.  اس
صبــوری یادآور شــد: ســاختارهای 
ــدت  ــه ش ــران ب ــی در ای اجتماع
زن  منــدی  بــدن  بــه  نســبت 
هرگونــه  از  و  اســت  حســاس 
ــه  رفتــاری در راســتای ایــن مقول
بــه  هــراس دارد و آن را پلــی 
ســمت گنــاه برمــی شــمارد. 

ــه  ــل ب ــه تمای ــان اینک ــا بی وی ب

زیبایــی و نمایــش چهــره ای 
تمــام  در  جامعــه  در  مطلــوب 
انســان هــا بــه ویــژه زنــان وجــود 
ــی  ــی م ــان ایران ــت: زن دارد، گف
ــر  ــر ب ــد، موث ــد مــورد تایی خواهن
ــد از  ــره من ــه و به ــدگاه جامع دی

امتیــازات اجتماعــی باشــند.

لزوم افزایش آگاهی به 
منظور تقویت خودباوری 

ــی  ــوزه روانشناس ــی ح کارشناس
بــرای  ایرنــا گفــت:  بــه  نیــز 
و  حــد  بــی  آرایــش  چرایــی 
ــران  ــان و دخت ــن زن ــدازه در بی ان
ــی  ــی را م ــل مختلف ــی دالی ایران
ــی  ــغ افراط ــمرد، تبلی ــوان برش ت
ــرای کســب جایــگاه اجتماعــی  ب
را شــاید مهمتریــن دلیــل آن 

ــرد.  ــوان ک عن
ــت:  ــراز داش ــی اب ــس محراب نرگ
ویژگــی هــای فــردی و خانوادگی، 
میــزان تحصیــات، موقعیــت هــا 
و منصــب هــای اجتماعی همگی 
تــا حــدودی مــی تواننــد بــر 
مصــرف لــوازم آرایــش و چگونگی 

ــر باشــند.  ــا مؤث مصــرف آنه
بــرای  تــاش  داد:  ادامــه  وی 
دســتیابی بــه موقعیــت هــای 
یــا  ازدواج  جملــه  از  مختلــف 

شــغل مــی توانــد از دیگــر دالیــل 
اســتفاده از مــواد آرایشــی باشــد. 
تقویــت  روانشــناس،  ایــن 
بــر  ای  مقدمــه  را  خودبــاوری 
غلبــه بــر منفعــل بــودن برشــمرد 
و تصریــح کــرد: آگاهــی بخشــی 
در تقویــت خودبــاوری زنــان برای 
آن کــه خــود را موجــودی منفعــل 
نداننــد، امــری اســت کــه بایــد در 
جامعــه بــه ویــژه نظــام آموزشــی 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج م

عوامل سوق دهنده زنان 
به آرایش 

ــار داشــت:  ــی اظه ــال اجتماع فع
ــوع در  ــش تن ــردن پوش محدودک
لبــاس پوشــیدن را کــم و محــدود 
مــی کنــد، زن نمــی توانــد زیبایی 
انتخــاب خــود بــه  بــا  اش را 
دســت آورد، بنابرایــن تنهــا راهــی 
کــه بــرای زنــان باقــی مــی مانــد 
پررنــگ کــردن و متمرکــز شــدن 
ــت.  ــش اس ــا آرای ــورت ب روی ص
ایــن فعــال اجتماعــی یــادآور 
ــز  ــز نی ــراق آمی ــش اغ ــد: آرای ش
مــی توانــد نوعــی اعتــراض مدنی 
ــت  ــا و محدودی ــوب ه ــه چارچ ب
اجتماعــی  و  سیاســی  هــای 

ــه باشــد. جامع

ته
نک

اجتماعـی کشـور  و  فرهنگـی  حـوزه  متولیـان 
نیـز بایـد بـا بازبینـی رفتارهـا، نحـوه برخوردها 
لـوازم  حـد  از  بیـش  اسـتفاده  در  اقدامـات  و 
آرایشـی بیـن دختـران و زنـان از گسـترش این 

امـر جلوگیـری کننـد. 
محدودکردن پوشـش تنوع در لباس پوشیدن 
را کـم و محـدود مـی کنـد، زن نمـی توانـد 
زیبایـی اش را بـا انتخـاب خـود بـه دسـت 
آورد، بنابرایـن تنهـا راهـی کـه برای زنـان باقی 
مـی مانـد پررنگ کـردن و متمرکز شـدن روی 

صـورت بـا آرایش اسـت.
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این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  از راه اندازی 
نخسـتین آزمایشگاه انسان شناسی کشور 

در رشت خبر داد.

روزنامـه کاغذوطن  به نقل فدایی 
نوشـته:بانک ها تا زمان دریافت مصوبه، 

اقدامی علیه کشـاورزان و ضامنین آنها 
ندهند. انجام 

روزنامـه اصفهان زیبا  از رونق 
بازار لوازم خانگی دسـت دو در اصفهان 

خبر داد.

روزنامـه افسانه  از بی توجهی اصفهانجنوب کرمانمازندران
نماینـدگان فارس به تاالب ها و 

دریاچه های خشـک شده فارس خبر داد.

فارس

ماسوله در قالب پرونده جنگل های هیرکانی برای ثبت جهانی ارائه می شود
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: »ماسوله در قالب پرونده 
جنگل های هیرکانی تیرماه سال آینده اجاس میراث جهانی مطرح می شود و امیدواریم این 
پرونده در فهرست میراث جهانی ثبت شود.«

پیام میراث

هر
 م

س:
عک

بخشـدار جاجـرود شهرسـتان پردیـس اسـتان تهـران اعـام 
کـرد: بخشـی از پایـه هـای سـنگی پـل تاریخـی و ثبت ملی 
این منطقه با ٨٥٠ سـال قدمت به سـرقت رفته و اسـتحکام 
پـل بـه خطـر افتاده اسـت. محسـن قاصدی روز یکشـنبه در 
گفـت و گـو بـا خبرنگار ایرنـا اظهارداشـت: ترک هـای زیادی 
در بخش هـای زیریـن و پایـه های کنـاری این پل مشـاهده 

می شـود.
بـه گـزارش ایرنـا ایـن پـل کـه بـا عنـوان »شـاه عباسـی« 
جاجـرود نیز شـناخته می شـود در روسـتای سـعیدآباد قرار 
دارد و از آثـار دوران سـلجوقی بـه شـمار مـی رود کـه در دوره 
هـای صفویـه، قاجاریـه و پـس از آن چنـد نوبت بازسـازی و 

مرمت شـده اسـت.
بخشـدار جاجـرود ادامـه داد: سـرقت سـنگ های پایـه پـل، 
تـردد خودروهای سـنگین و بارندگی های اخیر میزان آسـیب 
دیدگـی پـل را افزایـش داده و احتمـال تخریب پـل جاجرود 

در آینـده ای نزدیک بسـیار زیاد اسـت.
وی بـا اشـاره بـه نامه نـگاری و پیگیری های انجام شـده در 
ایـن زمینـه اظهارداشـت: از دو سـال گذشـته مشـکات پل را 
بـه سـازمان میـراث فرهنگـی گـزارش داده ایـم و بر اسـاس 
اعـام این سـازمان آنهـا بودجه ای برای بازسـازی پـل ندارند 
و درصورتـی کـه بخشـداری جاجـرود و دهیـاری سـعیدآباد 
هزینـه مرمت پـل را تقبل کنند کارشناسـان میـراث فراهنگی 
ناظـر بـر اجـرای کار خواهنـد بود. اصـدی گفت: با وجـود آنکه 
پـل تاریخـی شـاه عباسـی جاجـرود در فهرصت آثـار ملی به 
ثبـت رسـیده امـا از ابتـدا تا انتهـای پل تابلویی بـرای معرفی 
ایـن اثـر تاریخـی از سـوی سـازمان میـراث فرهنگـی نصـب 
نشـده در حالـی کـه نگهـداری و مرمت بناهـای تاریخی ثبت 
شـده برعهـده سـازمان میـراث فرهنگی اسـت.وی کـه تاکید 
دارد بخشـداری بـرای زیباسـازی و محافظـت از ایـن پـل 
اقداماتی انجام داده تشـریح کرد: سـنگفرش محوطه اطراف 
پـل، سـاخت دیـواره سـاحلی، نـرده گـذاری، نصـب دو عـدد 
نیوجرسـی و خاکریـزی بـه منظور کاهـش تـردد خودروها از 
روی پل بخشـی از اقدامات با هزینه بخشـداری بوده اسـت.

سوژه
بخشی از پایه 

پل تاریخی 
»جاجرود« به سرقت رفت

رنا
 ای

س:
عک

باغ بهشهر همچنان بدون توجه به اخطار یونسکو
مدیر پایگاه میراث جهانی باغ ایرانی: هیچ  اراده ای در مازندران برای رفع مشکات باغ »عباس آباد بهشهر« وجود ندارد

تصرف بخش هایی از عرصه ی باغ جهانی عباس آباد بهشهر توسط دستگاه های دولتی

بـرای  یونسـکو  اخیـرًا  اینکـه  وجـود  بـا 
مجموعـه بـاغ جهانی بهشـهر کارت زردی 
میـراث  سـازمان  بـه  اخطـار  منزلـۀ  بـه 
ثبت شـدۀ  بـاِغ  ایـن  امـا  داد،  فرهنگـی 
نامناسـبی  وضعیـت  همچنـان  جهانـی 

دارد.
همیـن چنـد روز قبـل بـود کـه سـیف هللا 
فرهنگـی  میـراث  کل  مدیـر  فرزانـه، 
اسـتان مازندران از دریافـِت کارت زرد در 
مجموعـه ی عباس آبـاد بهشـهر مازنـدران 
توسـط یونسـکو خبـر داد. هـر چنـد از 
یـک سـو گفتـه می شـود، دادن کارت زرد 

قوانیـن  و  دسـتورالعمل ها  در  قرمـز  یـا 
یونسـکو وجـود نـدارد اما قطعـا دادن هر 
نـوع اخطار توسـط یونسـکو بـه وضعیت 
محوطه هـای جهانـی در کشـور، خـود به 
انـدازه ی عملکرد دسـتگاه های مدیریتی 
مشـابه همان کارت زرد یـا قرمز در زمین 
فوتبال اسـت کـه می تـوان آن را به مثابه 
شـهری  دسـتگاه های  عملکـرد  بررسـی 

دانست.
از زمـان ثبـت جهانـی 9 بـاغ جهانـی در 
میـراث  فهرسـت  در   1390 تیـر  هفتـم 
می تـوان  امـروز،  تـا  یونسـکو  جهانـی 
محوطـه ی عباس آبـاد بهشـهر را در کنـار 
یکـی دو بـاغ دیگـر، یکـی از باغ هایـی 
خبرهایـی  اوقـات  گاهـی  کـه  دانسـت 

گـوش  بـه  آن  نامناسـب  وضعیـت  از 
می رسـد. یـک بـار خبر می رسـد »بی آبی 
بـه بزرگترین بـاغ جهانی ایرانی رسـید«، 
بـار دیگـر می گوینـد »تهدیـد عرصـه باغ 
سـازه  یـک  بـا  »عباس آبـاد«  جهانـی 
چوبـی« و کمتـر از یک سـال قبل بود که 
در کنـار دیگـر خبرهـای ریـز و درشـت از 
ایـن محوطه ی جهانـی، خبـر دادند »باغ 
جهانـی عباس آبـاد چنـد قـدم تـا خروج 

از ثبـت جهانـی«.
ایـن خبـر تا امـروز نـه تنها توسـط هیچ 
رد  شـهری  مدیریـت  و  میراثـی  نهـاد 
نشـده، بلکـه بـا عملکردهـای مختلفـی 
که توسـط برخـی نهادها و دسـتگاه های 
دولتـی انجـام می شـود، تائید هم شـده 

پایـگاه  مدیـر  سـعادتی،  پرویـز  اسـت! 
سـازمان  ایرانـی  بـاغ  جهانـی  میـراث 
میـراث فرهنگی دربـاره ی این محوطه ی 
جهانـی بـه ایسـنا می گویـد: متاسـفانه 
هیـچ  اراده ای در اسـتان مازنـدران بـرای 
رفـع مشـکات بـاغ جهانـی »عباس آبـاد 
منابـع  وقتـی  نـدارد،  وجـود  بهشـهر« 
اسـتان  یـا  بهشـهر  شهرسـتان  طبیعـی 
مازنـدران، یـک منطقـه بـزرگ سـه هزار 
جهانـی  منطقـه ی  عرصـه ی  در  متـری 
بهشـهر را در اختیـار نهـادی مانند نیروی 
انتظامـی قـرار می دهد، یا وقتی شـرکت 
آب منطقـه ای بدون توجه به هشـدارهای 
میراث فرهنگـی دربـاره ی تـرک سـد در 
بـودن سـطح  پاییـن  منطقـه، در زمـان 
آب اجـازه ی مرمـت نمی دهـد، چه کاری 
بایـد انجـام دهیـم؟وی بـا بیـان این کـه 
شهرسـتان  طبیعـی  منابـع  اداره  وقتـی 
اداره  بـه  فرهنگـی  میـراث  نظـر  بـدون 
بخـش  در  می دهـد  اجـازه  هواشناسـی 
وسـیعی از محوطه ی جهانی، ویاسـازی 
کنـد یـا وقتـی منابـع طبیعی بـرای یک 
می کنـد  صـادر  سـند  نظامـی  دسـتگاه 
تـا یـک اردوگاه بـزرگ تفریحـی ایجـاد 
کنـد یـا از سـوی دیگـر بخـش بزرگی از 
عرصـه را بـه یـک دسـتگاه نظامـی دیگر 
چـه  فرهنگـی  میـراث  می کنـد،  واگـذار 
کاری بایـد انجـام دهـد؟ او بـا اشـاره به 
صحبت هـای مطـرح شـده دربـاره دادن 
کارت زرد یونسـکو بـه محوطـه ی جهانی 
»عباس آبـاد« بهشـهر، اظهـار می کند: در 
اصطاحـات یونسـکو کارت زرد و قرمـز 
وجود ندارد، در واقع گزارشـگران سـازمان 
یونسـکو در بازدیدهـای نوبـه ای و فصلی 
خـود از محوطه هـای جهانـی و براسـاس 

پرونـده ی ثبـت جهانـی، هـر محوطـه را 
بررسـی کـرده و گزارش هـای مـورد نیـاز 
تهیـه  یونسـکو  اصلـی  بـرای کمیتـه  را 
می کننـد و در صورتـی کـه در مصوبـات 
یونسـکو اخالـی و جـود داشـته باشـد، 
احتمـال قـرار گرفتن آن اثر در »فهرسـت 
میـراث درخطـر یونسـکو« وجـود دارد.  

سـعادتی سـاخت پمـپ بنزیـن در منظر 
ارگ جهانـی بـم را نمونـه ای از این اتفاق 
می دانـد و ادامـه می دهـد: بعـد از ثبـت 
جهانـی ارگ و منظـر فرهنگـی طبیعـی 
محوطـه ی بـم، در منظـر تاریخـی ایـن 
محوطـه یـک پمـپ بنزیـن ایجـاد شـد 
کـه ارزیـاب یونسـکو به میـراث فرهنگی 
اعـام کـرد در صورتی کـه آن پمپ بنزین 
در  همچنـان  بـم  ارگ  نشـود،  تخریـب 
فهرسـت میـراث در خطـر باقـی می ماند، 
برطـرف  مسـاله  آن  سـریع تر  بنابرایـن 

شـد.وی تاکید می کند: بنابراین یونسـکو 
براسـاس گزارش های نوبه ای در جلسات 
سـالیانه بـه کشـورهایی کـه آثارشـان در 
معـرض چنیـن تهدیدهایی اسـت اخطار 
در  آن مشـکات  تـا سـریع تر  می دهـد 
گزارش هـای بعـدی رفـع شـوند.با ایـن 
وجـود مدیـر پایـگاه میـراث جهانـی باغ 
ایرانـی تاکیـد می کنـد: در ایـن شـرایط 
اگـر حتی یونسـکو اخطـاری در حد کارت 
زرد بـرای محوطـه ی جهانـی عباس آبـاد 
بـه میـراث فرهنگـی ندهـد، بـه نظـر من 
سـهل انگاری این دسـتگاه جهانی اسـت 
وحتـی ممکـن اسـت گـزارش خـاف به 
ایـن نهـاد بین المللـی داده باشـند، دادن 
کارت قرمـز هم بـه این محوطه ی جهانی 
و در شـرایط دخـل و تصرف هـای انجـام 

شـده، بسـیار طبیعی اسـت.

پـس از انتشـار اخبـاری مبنی بـر انتقال 
آب توسـط کارکنان تخت جمشـید درون 
کانـال هـای دفـع رطوبـت مدیـر پایـگاه 
توضیحاتـی  ارائـه  بـا  جمشـید  تخـت 
کامـل اعـام کـرد کـه کوچکترین نشـانه 
هـای  کـف کانـال  در  آب  وجـود  از  ای 
دفـع رطوبـت در کاخ آپادانـا وجـود ندارد. 
حمیـد فدایی مدیر پایگاه جهانی پارسـه 
و پاسـارگاد در ایـن بـاره گفـت: »درون 
کانال هـا و دیواره هـا بـه صـورت دوره ایی 

بررسـی  رطوبت سـنج  دسـتگاه  توسـط 
می شـود و درصورتی کـه تشـخص داده 
شـود آب درون کانـال ممکـن اسـت بـه 
جداره آسـیب وارد کند سـریعًا به وسـیله 

پمـپ تـه کـش خـارج می شـود.«
مدیـر پایـگاه جهانـی پارسـه بـا اعـام 
اخبـار شـنیده مـی  از  اینکـه در برخـی 
شـود کارکنـان تخـت جمشـید آب هـای 
سـطحی را درون کانـال هـا هدایـت مـی 
کننـد توضیحاتـی را ارائـه کـرد و گفـت: 

»پـس از کاوش هـای هرتسـفلد در بیـن 
سـال های 1311 تـا 1314 پلکان شـمالی 
کاخ شـورا بـه همـراه پلـکان شـرقی کاخ 
آپادانـا از زیرخـاک بیـرون آمـد. پـس 
از بیـرون آمـدن ایـن آثـار از زیرخـاک، 
گفـت:  او  شـد.«  پدیـدار  مشـکاتی 
»هرتسـفلد ابتـدا تـاش کـرد به منظـور 
جلوگیری از آسـیب های بیشـتر، نقوش 
را بـا پرده هـای نی چیتـی پوشـش دهد، 
امـا آسـیب ها همچنـان ادامـه داشـت. 
شـادروان علـی سـامی تصور می کـرد با 
ایجـاد یـک سـایه بان بـزرگ می تـوان از 
آسـیب نقـوش برجسـته جلوگیـری کند 
امـا پس از سـاخت سـایه  بان مشـکات 

همچنـان وجـود داشـت. «

نشانه ای از آب کف کانال های دفع 

رطوبت کاخ آپادانا وجود ندارد

بنای ثبت ملی پهلوی اول 
در پایتخت تخریب شد

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان تهران اعام 
کـرد: بخشـی از بنـای ثبـت ملـی موسـوم به »بنـگاه فـرد شیشـه« و »یزدگرد« 
مربوط به پهلوی اول واقع در منطقه ١٢ پایتخت امروز)یکشـنبه( توسـط مالکان 
تخریب شـد. محسـن شـیخ االسامی روز یکشـنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افـزود: ضـرورت حفاظـت و ثبتی بودن این بنای ملی واقـع در خیابان ری چندی 
پیش به شـهرداری منطقه ١٢ تهران اعام شـده بود.معاون میراث فرهنگی اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان تهران معتقد اسـت که 
»بـه علـت ناهماهنگـی شـهرداری منطقـه و ناحیه« امـروز بخشـی از ضلع غربی 
ایـن بنـای ثبـت ملـی تخریب شـده اسـت.وی با بیـان اینکه بـا ورود شـهرداری 
منطقـه ١٢ و اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان از ادامه تخریـب این بنا جلوگیری 
شـد اظهارداشـت: برخـی از تزئینـات، نمـا، آجـرکاری و طبقه دوم بنـا در مجاورت 

خیابان ری امروز)یکشـنبه( توسـط مالکان به کلی تخریب شـده اسـت.
معـاون میراث فرهنگی اسـتان تهـران با بیان اینکه در صورت بـی توجهی و ادامه 
فرآینـد تخریـب ایـن موضـوع از طریق بخش حقوقی سـازمان میـراث فرهنگی 
رسـیدگی می شـود افزود: اکنون در مشـاهده های میدانی میزان تخریب اثر در 

حال بررسـی و ارزیابی اسـت.

ته
نک

وی بـا اشـاره به فعال بـودن کارگروهی در شـورای امنیت 
ملـی کشـور، با نـام »کارگـروه حفاظـت« در کشـور ادامه 
می دهـد: ایـن کارگـروه حفاظـت در چند ماه قبـل، حتی 
بـرای »محوطـه ی جهانی عباس آباد« تشـکیل جلسـه داد 
و از اسـتاندار و مدیـر کل میراث فرهنگی اسـتان مازندران 
بـرای بررسـی مشـکات ایـن محوطـه ی جهانـی دعـوت 
کـرد، امـا آن هـا بـه جلسـه نیامدنـد، از سـوی دیگـر بارها 
بـرای اسـتان و اسـتاندار نامه نـگاری شـده تـا نهادهـای 
مختلـف در مـورد ایـن محوطـه کاری انجـام دهنـد، ولی 
هیـچ کـدام پاسـخ روشـنی تـا کنـون نداده انـد.او اضافه 
می کنـد: در ایـن شـرایط حتـی نتوانسـتیم در یک جلسـه 
اداره منابـع طبیعـی و شـرکت آب منطقـه ای و مسـئوالن 
نهادهـای ایـن منطقـه ی شـهری را که بـرای تصمیم گیری 
هسـتند،  دخیـل  »عباس آبـاد«  جهانـی  محوطـه ی  در 
دعـوت کنیـم تـا دور هـم بنشـینیم و بـه یـک مدیریـت 

مشـترک بـرای ایـن محوطـه ی جهانی برسـیم.        

گزارش

میراث
میراث

نجات یکی از شاخص ترین تپه های حوضه 
آبریز زاینده رود

همکاری های پژوهشی کاخ گلستان با هامبورگ

تپه جمالو یکی از شـاخص ترین 
و معدودتریـن تپـه هـای حوضه 
بـا  رود  زاینـده  رودخانـه  آبریـز 
توالـی فرهنگی از هزاره ششـم تا 
دوره اسـامی تعیین عرصه و حریم شـد .محمـود حیدریان 
سرپرسـت هیات باسـتان شناسی امروز یکشـنبه 2 دی 97 
بـا اعـام ایـن خبـر و بـا اشـاره به قـرار گیـری تپه باسـتانی 
جمالـو در شهرسـتان بـن، بخـش شـیدا، دهسـتان شـیدا و 
شـمال غربی روسـتای حیـدری گفت: »فاصلـه این محوطه 
تـا رودخانـه زاینـده رود، در حـدود 200 متر اسـت و روسـتای 

متروکـه جمالـوی قدیـم در فاصلـه 150 تـا 200 متـری ضلـع 
شـرقی آن واقـع شـده اسـت.«این باسـتان شـناس افـزود:  
»در سـال های 1347 و 1348،  هیئت های کارشناسـی ادارۀ 
کل باسـتان شناسـی و فرهنگ عامۀ سـابق در زمان سـاخت 
سـد زاینـده رود در مـرز دو اسـتان چهارمحـال و بختیـاری و 
اصفهـان بـه چنـد تپـه از جملـه تپۀ کوگانـک، جمالو و آشـنا 
اشـاره  و احتمـاالً یـا به عمـد یـا نبود بررسـی دقیـق، اهمیت 
و ارزش آنهـا را نادیـده گرفتـه انـد و باعـث زیـرآب رفتن تپه 
جمالـو و تخریـب تپـه های دیگـر، کـه دارای آثـاری از عصر 

مـس وسـنگ بـه بعد هسـتند،  شـده اند.«

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ 
گلسـتان از انجـام همکاری هـای 
آموزشـی و پژوهشـی بین »کاخ 
پژوهشـی  »مرکـز  گلسـتان«، 
نسـخه های خطـی فرهنگـی هامبـورگ« و »دانشـگاه سـنت 
انـدروز اسـکاتلند« در صـورت موافقت رییس سـازمان میراث 
فرهنگـی خبـر داد.مسـعود نصرتـی گفـت: در نشسـتی کـه با 
حضـور پرفسـور »مایـکل فردریـش« رئیس مرکز پژوهشـی 
نسـخه های خطی فرهنگی هامبورگ و »ایلسـه اسـتارکنبوم« 
از دانشـگاه سـنت انـدروز اسـکاتلند در کاخ گلسـتان برگـزار 
شـد، دربـاره همکاری هـای آموزشـی و پژوهشـی، برگـزاری 
نمایشـگاه های فرهنگـی، کنفرانس هـای بین المللـی، چاپ و 

نشـر آثـار فرهنگـی و تاریخـی گفت وگـو و تبـادل نظر شـد.او 
بـا بیـان این کـه مرکز پژوهشـی نسـخه های خطـی فرهنگی 
هامبـورگ یکـی از مهمتریـن مراکـز پژوهشـی در ایـن زمینه 
ایـن مرکـز پژوهشـی تـا کنـون پروژه هـای  افـزود:  اسـت، 
پژوهشـی مهمـی در اکثـر نقـاط دنیـا مدیریـت و اجـرا کـرده 
و در ایـن راسـتا آثـار منحصـر بـه فـردی را از شـرق آسـیا تـا 
غـرب آفریقـا به دنیا معرفی کرده اسـت.مدیر مجموعه میراث 
جهانـی کاخ گلسـتان اظهـار کـرد: پـس از گذرانـدن مراحـل 
قانونـی و دریافـت موافقت رئیس سـازمان میـراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری کشـور تفاهم نامه سـه جانبه بین 
کاخ گلسـتان بـا مرکز پژوهشـی نسـخه های خطـی فرهنگی 
هامبورگ و دانشـگاه سـنت اندروز اسـکاتلند بسـته می شـود.

ریا
ث آ

رذا
می

س: 
عک
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شایع ترین عائم جسمِی افسردگی
درد مزمن: افراد مبتا به افسردگی ممکن است درد یا تیر کشیدن های ناشناخته ای از جمله دردهای مفاصل یا 
عضانی، حساسیت های پستان ها و سردرد را تجربه کنند. عائم افسردگی فرد به علت دردهای مزمن می تواند 

تشدید شود.

رنا
 ای

س:
عک

سنا
 ای

س:
عک

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــا اشــاره 
بــه بودجــه انــدک بــرای پژوهــش در کشــور و بــه تبــع آن 
دانشــگاه، گفــت: از 35 میلیــارد تومــان بودجــه پژوهشــی 
ــق  ــد از آن از طری ــدود 50 درص ــال 97 ح ــگاه در س دانش
درآمدهــای اختصاصــی بیمارســتانها تامیــن شــده اســت. 
یعنــی دو درصــد درآمــد اختصاصــی بیمارســتانها بــه ایــن 

موضــوع اختصــاص داده شــده اســت.
 دکتــر محمــد آقاجانــی، رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
پژوهشــی  جشــنواره  نوزدهمیــن  در  بهشــتی  شــهید 
ابوریحــان بــا اشــاره بــه جهــت گیــری دانشــگاه بــه ســمت 
رشــد تحقیقــات و فنــاوری، گفــت: بایــد از دانشــگاه نســل 
ــار  ــه ســمت دانشــگاه های نســل ســه و چه ــک و دو ب ی
تغییــر جهــت دهیــم کــه بــرای تحقــق ایــن هــدف بایــد 
اصــرار و تــاش بیشــتری داشــته باشــیم. وی بــا تاکیــد 
ــق و پژوهــش،  ــع در حــوزه تحقی ــم ناف ــر عل ــد ب ــر تولی ب
ــه پژوهــش، کیفــی  اظهــار کــرد: عمــق بخشــی بیشــتر ب
و  پژوهــش  دادن  ســوق  علمــی،  تولیــدات  ســازی 
پژوهشــگر بــه ســمت فنــاوری و تولیــد محصــوالت  دارای 
مشــتری، گســترش مراکــز رشــد و شــرکت هــای دانــش 
ــا  ــتر ب ــاط بیش ــراری ارتب ــیر، برق ــن مس ــان در همی بنی
دانشــگاههای وزارت علــوم و صنایــع بــرای رشــد فنــاوری 
رییــس  اســت.  دانشــگاه  برنامه هــای  مهم تریــن  از 
ــه  ــه  ب ــتی در ادام ــهید بهش ــوم پزشــکی ش ــگاه عل دانش
ــگاه  ــت: پای ــرد و گف ــاره ک ــگاه اش ــکاری دانش ــرح ابت ط
پژوهــش و فنــاوری بــه زودی بــا هــدف پیشــرفت فناوری 
ــکی  ــزار پزش ــزات و اب ــای تجهی ــد و ارتق ــکی و تولی پزش
ــدازی  ــتان ها راه ان ــی بیمارس ــای بالین ــل بخش ه در داخ
ــی  ــکاری بین الملل ــه هم ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــد ش خواه
دانشــگاه بــا وجــود تحریــم هــای ظالمانــه، عنــوان کــرد: 
ــی  ــای بین الملل ــا همکاریه ــی تحریم ه ــود تمام ــا  وج ب
ــد و روســیه  ــد فرانســه، هلن ــا کشــورهای مانن دانشــگاه ب
ــوم  ــته اســت.رییس دانشــگاه عل ــی داش پیشــرفت خوب
پزشــکی شــهید بهشــتی بــا اشــاره بــه کمبودهــای جــدی 
ــد  ــدود 50 درص ــرد: ح ــوان ک ــگاه، عن ــی دانش ــع مال مناب
ــه  از اســاتید دانشــگاه در بودجــه لحــاظ نشــده اســت. ب
گونــه ای کــه بزرگتریــن گرفتــاری و کمبــود بودجــه مربــوط 
بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی اســت. البتــه 
در بودجــه ســال 98 تــاش شــده اســت تــا بودجــه 
ــن مســاله در  ــه ای ــر شــود ک پژوهشــی دانشــگاه دو براب

ــده اســت. الیحــه بودجــه آم

وحیــد مفیــد افــزود: برخــی فــرآورده های 
گوشــتی از برخــی ترکیبــات تراریختــه 
ماننــد روغــن ســویای تراریختــه اســتفاده 
مــی کننــد کــه منعی نــدارد امــا بایــد حتما 
برچســب تراریختگــی را روی محصول خود 
ــور  ــرد: منظ ــد. وی خاطرنشــان ک درج کنن
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــب تراریختگ از برچس
صاحبــان صنایــع در بخــش درج ترکیبــات 
ــه را  ــات ، واژه تراریخت ــن ترکیب ــوی ای جل

قیــد کننــد. وی اضافــه کــرد: برخــی افــراد 
ــه  ــد کــه برچســب جداگان تصــور مــی کنن
ای بــرای تراریختگــی طراحی شــده و روی 
ــد  ــه قی آن فقــط کلمــه محصــول تراریخت
شــده کــه ایــن گونــه نیســت و تراریختگــی 
جلــوی ترکیبــات نوشــته مــی شــود.
مدیــرکل نظــارت بــر فــرآورده هــای غذایــی 
و آشــامیدنی ســازمان غــذا و دارو تصریــح 
ــرآورده هــای گوشــتی  ــه برخــی ف ــرد: ب ک

دارای ترکیبــات تراریخته از ســوی ســازمان 
ایــن  و  دادهشــده  مجــوز  دارو  و  غــذا 
محصــوالت در بازار موجود هســتند.مفید از 
تعــداد مجوزهــای صادرشــده برای فــرآورده 
هــای گوشــتی دارای ترکیبــات تراریختــه، 
اظهــار بــی اطاعــی کــرد و افــزود: درصورتی 
کــه تولیدکننــدگان فرآورده های گوشــتی از 
ــد  ــه اســتفاده کنن ــات دارای تراریخت ترکیب
امــا روی برچســب ترکیبــات آن، اطاعــات 
آن را درج نکننــد، بــا آنهــا برخــورد قانونــی 

مــی شــود.
وی تاکیــد کــرد: مــواد غذایــی حتــی 
ــه  ــز از تراریخت ــم درصــد نی ــک ده ــر ی اگ
ــد در برچســب  ــرده باشــند بای اســتفاده ک

ــند.  ــته باش ــه داش تراریخت

برخی سوسیس و کالباس ها 
ترکیبات تراریخته دارند

ممنوعیت خرید و فروش 
مجازی دارو

رییـس پلیـس فتـای تهـران بـزرگ تاکیـد کـرد کـه خریـد و فـروش دارو در 
فضای مجازی جرم اسـت. سـرهنگ تورج کاظمی در گفت وگو با ایسـنا، درباره 
انتشـار آگهی هایـی در مـورد خرید و فروش دارو و محصـوالت دارویی در فضای 
مجـازی گفـت: بر اسـاس قانـون خرید و فـروش محصوالت دارویـی در فضای 
مجـازی عملـی مجرمانـه بـوده و بـا آن برخـورد خواهـد شـد. وی با بیـان اینکه 
بـرای تهیـه دارو بایـد بـه مراکـز مجـاز در داروخانه هـا مراجعـه شـود، اظهارکـرد: 
متأسـفانه در مواردی دیده شـده که افراد سـودجو با تبلیغ و فروش محصوالت 
دارویـی در فضـای مجـازی اقـدام به کاهبـرداری از شـهروندان کرده اند. کاظمی 
بـا اشـاره بـه مخاطـرات خریـد دارو در فضـای مجازی گفـت: عاوه بـر احتمال 
کاهبـرداری از شـهروندان، ممکـن اسـت داروهایی که به دسـت مصـرف کننده 
مـی رسـد نیـز تاریـخ مصـرف گذشـته یـا غیرمجـاز و تقلبی باشـد و بـه همین 
دلیـل الزم اسـت کـه دارو از مراکـز مجـاز و زیرنظـر پزشـک تهیـه شـود. رییس 
پلیـس فتـای تهـران بـزرگ بـا بیـان اینکـه پلیـس بـا مـواردی ماننـد فـروش 
داروهـای بدنسـازی، داروی بیمـاران خـاص، داروهای تقویتـی، داروهای نایاب 
و... در گذشـته برخـورد کرده اسـت، اظهارکرد: عاوه بـر آن تیم های رصد پلیس 

نیـز در صـورت مواجـه شـدن بـا چنین تخلفـی بـا آن برخورد خواهنـد کرد.

بـر  تکیـه  بـا  و  پژوهـش  از  اسـتفاده  بـا  بایـد 
سـمت  بـه  پزشـکی  نویـن  تکنولوژی هـای 
درمان هـای موثـر و کـم هزینه تـر بـا تاکیـد بـر 
پیشـگیری حرکـت کنیم، چـرا که قدم درسـت در 
حـوزه سـامت از مسـیر پژوهـش می گـذرد.  باید 
از تحقیقـات انفرادی به سـمت تحقیقـات گروهی 
تغییـر جهت داده شـود. البتـه رسـالت اول ما در 
دانشـگاه آموزش اسـت کـه جایگاه رفیعی داشـته 
اسـت  ولی پژوهـش در آموزش نیاز جـدی امروز 

اسـت.    ما 

دارو خاصقاچاق

کمبوِد محدوِد داروهای خاصخرید و فروش غیرقانونی دارو با موتورسیکلت!

ــا  ــان ب ــه 13 آب رییــس داروخان
اشــاره بــه خریــد و فــروش 
از ســوی  دارو  موتورســیکلتی 
برخــی افــراد ســودجو در نزدکی 
داروخانه هــای بــزرگ، گفــت: متاســفانه همچنــان شــاهد 
چنیــن صحنه هایــی هســتیم. هــر زمــان کــه بحــث 
کمبــود دارو یــا اختــاف قیمــت ارز پیــش آیــد، قاچــاق 
ــدا  ــه پی ــارج صرف ــه از خ ــل و چ ــه از داخ ــم چ دارو ه
ــی  ــد داد. از طرف ــی رخ خواه ــن اتفاقات ــد و چنی می کن
ِصــرف توســل بــه زور بــرای از بیــن بــردن ایــن مســائل 
ــن  ــور از ای ــر کش ــوان در سراس ــت و نمی ت ــاز نیس کارس

طریــق همــه داروخانه هــا را پوشــش داد.

روئینــی بــا بیــان اینکــه بایــد فکــری اساســی بــرای ایــن 
موضــوع کــرد، گفــت: بــه هــر حــال در داروخانــه 13 آبــان 
هــم بــا چنیــن مســائلی مواجهیــم. البتــه مــا دائمــا بــا 
نیــروی انتظامــی و حراســت در ارتبــاط هســتیم و نیــروی 
انتظامــی ایــن افــراد را بــه صــورت پنهــان یــا آشــکار زیــر 
ــاز  ــا ب ــد، ام ــام می ده ــتیبانی الزم را انج ــر دارد و پش نظ
هــم نمی تــوان به طــور کامــل ایــن مســائل را حــل کــرد. 
ــان بایســتید،  ــه 13 آب ــار داروخان ــد دقیقــه در کن اگــر چن
می بینیــد کــه افــرادی هســتند کــه البتــه گروهنــد و یــا بــا 
ــا شــیوه های دیگــر بــرای خریــد و  موتورســیکلت و یــا ب
ــم می شناســند و  ــا را ه ــی م ــد. حت ــروش دارو می آین ف
وقتــی مــا را می بیننــد،   ســریعا صحنــه را تــرک می کننــد.

رییــس داروخانــه 13 آبــان 
اینکــه در زمینــه  بیــان  بــا 
میــزان  خــاص  داروهــای 
کمبودهایمــان محــدود اســت، 
ــطح  ــزرگ س ــای ب ــی از داروخانه ه ــه برخ ــت: البت گف
ــد از  ــد کــه بیمــاران می توانن شــهر ایــن داروهــا را دارن

آن هــا داروی مــورد نیازشــان را تهیــه کننــد.
اینکــه  بیــان  بــا  آبــان   13 داروخانــه  رییــس 
ــه  ــبت ب ــوزه دارو نس ــان در ح ــبختانه وضعیت م خوش
ــرا  ــه داد: زی ــر شــده، ادام ــاه گذشــته بهت دو - ســه م
وزارت بهداشــت عزمــش را جــزم کــرد تــا مشــکل 
ــد  ــکان کاهــش ده ــا حــد ام ــی را ت ــای داروی کمبوده

دارو  تامیــن  حــوزه  در  وضعیت مــان  نتیجــه  در  و 
ــده  ــر ش ــیار بهت ــل بس ــاه قب ــه م ــه دو - س ــبت ب نس
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــان نصــف شــده اند. البت و کمبودهایم
بــروز تحریم هــای آمریــکا علیــه کشــورمان، بحــث 
ــت؛   ــرح اس ــدی مط ــور ج ــی به ط ــات پول ــل و انتق نق
به ویــژه بــرای کارخانجــات تولیدکننــده داخلــی کــه 

ــد. ــول ندارن ــد پ ــرای تولی ــی ب ــازوکار خاص س
روئینــی افــزود: بــه هــر حــال شــرکت های واردکننــده، 
ــا  ــد، ام ــول دارن ــال پ ــرای انتق ــی ب ــازوکارهای خوب س
صنایــع داخلــی قطعــا بــه مشــکل بــر خواهنــد خــورد. 
ــد  ــی بتوان ــتم بانک ــدوارم سیس ــاس امی ــن اس ــر ای ب

ــد. ــا کن ــرای آنه فکــری ب

تغذیه مناسب باعث کاهش 
ماندگاری بیمار در بیمارستان

رییـس مرکـز مدیریـت پیونـد و درمـان 
گفـت:  بهداشـت  وزارت  هـا  بیمـاری 
در  مناسـب  خدمـات  ارائـه  بـه  توجـه 
زمینـه تغذیـه باعـث کوتـاه شـدن زمان 
مانـدگاری بیمـار در بیمارسـتان بـه دلیـل تسـهیل پروسـه درمان و 
کوتـاه شـدن دوران نقاهت می شـود و به ایـن ترتیب موجب صرفه 
اقتصـادی چشـمگیری در میان مـدت و درازمدت برای بیمارسـتان 
هـا و در نهایـت دولـت مـی شـود. رییـس مرکـز مدیریـت پیوند و 
درمـان بیمـاری ها وزارت بهداشـت ضمن تاکید بر تشـکیل کارگروه 
هـای تخصصـی و شـرکت فعـال کارشناسـان بـا تجربـه در این کار 
گـروه هـا، گفـت: بـرای ارتقـای برنامه های تغذیـه بالینـی، در حال 
استانداردسـازی خدمـات و نهایـی کـردن پروتـکل هـا هسـتیم تـا 

مشـکات و موانـع اجرایـی موجـود را بهبـود بخشـیم.

بیمار

انتقاد از درمان نامناسب 
بیماران سوخته

مرکـز  )رئیـس  فاطمـی  جـواد  محمـد 
بـا  سـوختگی(  از  پیشـگیری  تحقیقـات 
اشـاره به روز ملی پیشـگیری از سـوختگی 
گفت: سـوختگی در ایران به شـدت شـایع 
اسـت و 8 برابـر متوسـط جهانـی مـردم کشـور مـا می سـوزند، البتـه 
احتمال دارد آمار از این تعداد هم بیشـتر باشـد، چراکه بسـیاری از آمار 
سـوختگی ها در کشـور ثبت نمی شـود. سـاالنه در حدود 30 هزار نفر در 
کشـور دچار سـوختگی های شـدید منجر به بستری می شـوند و از این 
تعـداد 3 هـزار نفـر فـوت می کننـد. متاسـفانه در رده های باالی شـیوع 
سـوختگی در دنیـا هسـتیم، علت شـیوع باالی سـوختگی در ایـران به 
دلیـل این اسـت کـه مردم به پیشـگیری اهمیـت نمی دهند. همچنین 
مسـئوالن نیز مداخـات بجایی ندارند، یعنی ما فرهنگ پیشـگیری در 

هیـچ  زمینـه ای از جملـه سـوختگی را نداریم.

سوختگی

آغاز ساخت 1٥00 تخت بیمارستانی 
در سیستان و بلوچستان

وزیـر بهداشـت گفـت: در مجمـوع 
و  اسـتان سیسـتان  بـه  در سـفر 
بلوچسـتان عملیـات سـاخت ١٥٠٠ 
خواهـد  آغـاز  بیمارسـتانی  تخـت 
شـد. سیدحسـن هاشـمی در سـفر بـه اسـتان سیسـتان و 
بلوچسـتان، پـس از ورود بـه چابهار درجمع خبرنـگاران اظهار 
کـرد: جای خرسـندی اسـت سـفری که بیـش از دومـاه قبل 
برنامـه ریـزی و پیـش بینـی شـده بـود، انجـام شـد؛ در این 
سـفر عملیـات سـاخت بیمارسـتان ٥4٠ تختخوابـی چابهار با 
مشـارکت قـرارگاه سـازندگی خاتـم االنبیـا آغـاز خواهد شـد. 
همچنیـن در ایـن سـفر، تعـدادی طـرح و پروژه بهداشـتی و 
درمانی در شـهرهای ایرانشـهر، فنوج و نیکشـهر افتتاح شـده 

یـا عملیـات سـاخت آنهـا آغـاز می شـود.

وزیر 
بهداشت

نقش التهاب در بروز عائم 
افسردگی

ایـن  بـه  پاسـخ  در  کارشناسـان 
پرسـش که چـه عواملـی موجب 
اظهـار  می شـوند،  افسـردگی 
سـوالی  ایـن  نظـر  بـه  داشـتند: 
سـاده اسـت امـا حقیقـت ایـن اسـت کـه تاکنون پاسـخ 
قطعـی بـه آن امکان پذیـر نبـوده  اسـت. درمان هایـی کـه 
متنـوع  می شـود  مطـرح  افسـردگی  مشـکل  رفـع  بـرای 
در  موثـر  رایـج  داروهـای  هسـتند. متخصصـان مصـرف 
کاهـش عائـم ایـن بیمـاری را تجویـز می کننـد امـا در 
برخـی مـوارد عـوارض ایـن داروهـا از فوائـد آن ها بیشـتر 
اسـت. همچنیـن ممکـن اسـت روان درمانی توصیه شـود 
هرچنـد ایـن امـکان وجـود دارد کـه ایـن راهکارهـا نیـز 

افسردگی

تنها دو درصد درآمد 
بیمارستانها به پژوهش 

اختصاص دارد

رنا
 ای

س :
عک

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان:

تنبیه بدنی فرزند نوعی کودک آزاری است

 تنبیه بدنی بچه هیچ گونه اثر تربیتی ندارد

مهشـید رابطیـان بـا بیـان اینکـه برخـی 
رفتارهـای  از  جلوگیـری  بـرای  والدیـن 
ناهنجـار فرزنـد بـه سـراغ تنبیـه بدنـی 
مـی رونـد، اظهـار داشـت: چنانچـه پـدر 
و مـادری تنبیـه بدنـی کـودک خـود را 
بازدارنـده  عامـل  و  تربیـت  راه  آخریـن 
بـرای ادامـه کارهـای ناشایسـت بدانـد، 
سـخت در اشـتباه هسـتند و ادامـه این 
رویـه بـه نوعی کودک آزاری اسـت و آثار 

سـوء بـه دنبـال خواهـد داشـت.
بـا  ادامـه داد: والدیـن در مواجهـه  وی 
رفتارهـای خشـونت آمیـز بچـه هـا مـی 
تواننـد بـا تنبیـه اخاقـی به کـودک خود 
بیاموزنـد کـه ایـن رفتـار عواقـب بـدی 
بـرای او خواهد داشـت و در مقابل تعهد 
و مسـئولیت پذیـری را بـه فرزندشـان 

یـادآور شـوند. 
و  کـودک  روانپزشـکی  تخصـص  فـوق 
اینکـه برخـی مواقـع  بـا بیـان  نوجـوان 
نیـاز اسـت کـه والدیـن بـه طور جـدی با 
کـودک خود برخـورد کنند، افـزود: همان 
اسـت  بدنـی ممنـوع  تنبیـه  کـه  مقـدار 
نکـردن  برخـورد  شـود،  حـذف  بایـد  و 
مناسـب بـا رفتـار غیرمعمـول بچـه نیـز 
یـک اشـتباه محـض در تربییـت او بـه 

رود. شـمارمی 
وی گفـت: بـرای نمونـه زمانـی کـه بچـه 
ای هیجانـی شـده و جیـغ و فریـاد مـی 
زنـد یـا گریـه مـی کنـد، در ایـن گونـه 
مواقـع پـدر و مـادر بـرای جلوگیـری از 
ادامـه آن و تنبیـه بچـه مـی تواننـد بـا 
بـی اعتنایـی به ایـن رفتار، بدون توسـل 
بـه واکنـش هیجانـی و قهرکـردن، اقدام 

. کنند

وی افـزود: در زمانـی کـه بچـه گریـه و 
بـه  رسـیدن  بـرای  ای  وسـیله  را  جیـغ 
خواسـته خـود عملـی مـی کنـد والدیـن 
بهتـر اسـت ماننـد مجسـمه کـه نـه مـی 
شـنود، نـه نـگاه مـی کنـد و حـرف هـم 
نمـی زنـد، تصمیـم بـه تنبیه بچـه گرفته 

تـا آرام شـود.

مواجهه کودک با پیامد رفتارش
فـوق تخصص روانپزشـکی کودکان گفت: 
مواجـه کـردن بچـه ها بـا پیامـد رفتاری 
کـه انجـام داده انـد نوع دیگـری از تنبیه 
اسـت و بـرای نمونـه زمانی کـه فرزندان 
خانـواده در بـازی کردن بـا یکدیگر درگیر 
مـی شـوند بهتـر اسـت کـه در ایـن گونه 
مواقـع عامـل درگیـری بچـه ها را از سـر 
راهشـان حـذف کـرد یـا چنانچـه بر سـر 
برنامـه تلویزیونـی حرفشـان مـی شـود، 
تلویزیـون را خامـوش و بـه آنهـا هشـدار 

داد بـرای مـدت زمانـی محـدود از دیدن 
برنامـه محروم خواهند شـد و در صورت 
تکـرار رفتارهـای ناشایسـت زمـان تنبیه 

افزایـش خواهـد یافت.
رابطیـان گفـت: والدیـن حتمـا بـه یـاد 
داشـته باشـند ایـن تنبیـه بچه هـا نباید 
طوالنـی مـدت باشـد چـرا کـه طوالنـی 
شـدن تنبیـه، نـه تنهـا اثـری مفیـد بـر 
بـا  بلکـه  نخواهـد گذاشـت  آنـان  روی 
ناامیـد شـدن از در پیامـد آن، کـودک بـا 
شـدت بیشـتر بـه رفتارهـای خـود ادامه 

داد. خواهـد 

کم کردن امتیاز مثبت بچه ها 
وی افـزود: خانـواده ها بهتر اسـت برای 
بچـه هـای بـاالی ١٨ مـاه یـک جـدول 
امتیـازات رفتـاری داشـته باشـند و بـه 
ازای هـر رفتـار مثبـت بچـه یـک جایزه، 
برچسـب تشـویقی یـا حتی یـک تیک، 
ارتبـاط داشـته  بـا آن  بتوانـد  کـه بچـه 
باشـد در نظـر گرفتـه و چنانچـه زمانـی 
داد  نشـان  خـود  از  منفـی  رفتـار  بچـه 
بـرای تنبیـه کـردن تاکید شـود جایزه او 
را پـس خواهنـد گرفـت، پـول هفتـه ای 
نخواهـد داشـت، از رفتـن بـه میهمانـی 
منـع خواهد شـد یـا اینکه امتیـاز مثبت 

او را پـس مـی گیریـم.

انتقال به اتاق خلوت 
بچـه  از  کـه  زمانـی  گفـت:  رابطیـان 

خطـای معمولـی سـرزد بـرای اینکـه به 
کـرده خـود آگاه و از تکرار آن جلوگیری 
شـود، والدیـن او را بـه اتـاق یـا محـل 
دیگـری از خانـه هدایـت مـی کننـد یـا 
در ایـن گونـه مـوارد بـرای تنبیـه، بچـه 
تاکیـد  و  نشـانده  صندلـی  روی  بـر  را 
مـی شـود بـرای لحظاتی از جـای خود 

حرکتـی نکنـد و حـرف هـم نزنـد.
خطـای  کـه  مـواردی  در  افـزود:  وی 
بچـه شـدت داشـته باشـد بـرای نمونـه 
انـدازه جیـغ و فریـاد  از  وقتـی بیـش 
زد، خواهـر یـا بـرادر دیگـر خـود را آزار 
یـا کتـک زد، والدیـن بـرای تنبیـه، او را 
بـه یـک اتـاق یـا محلـی از خانـه کـه با 
میـل او همخوانـی ندارد بـرای لحظاتی 
لـوازم  از  کـه  محلـی  کننـد،  هدایـت 
سـرگرمی و اسـباب بـازی خالـی باشـد 
تـا بچـه بتوانـد بـه خطـای عملـی کـه 
انجـام داده پـی ببـرد و دیگـر آن رفتـار 

را تکـرار نکنـد.
فـوق تخصـص کـودک و نوجـوان تاکیـد 
کـرد: خانـواده ها هرگـز بـرای تنبیه بچه 
هـا آنـان را تنها در خانه محبـوس نکنند. 
در تنبیه کردن حتما به سـن و جنسـیت 
فرزنـدان خود توجه داشـته باشـند و در 
صـورت مواجهه بـا رفتارهـای غیرطبیعی 
بـه مشـاوران روانشـناس  آنهـا  و تکـرار 

کـودک مراجعـه کنند.

ته
نک

فـوق تخصص روانپزشـکی کودک و نوجـوان گفت: تنبیه 
بدنـی بچـه هیچ گونـه اثر تربیتـی نـدارد. والدیـن باید از 
تهدیـد به تنبیه بدنی یـا عمل به آن جدا خـودداری کنند، 

زیـرا تنبیـه بدنی فرزنـد نوعی کودک آزاری اسـت.
دیگـر راه تنبیه کودک در شـرایطی کـه والدین نمی توانند 
بچـه ای را کـه جیـغ و داد و فریـاد مـی زنـد یـا گریه می 
کنـد کنتـرل کنند بهتـر اسـت آن محیـط را تـرک کنند تا 
هیـچ واکنـش و هیجان مثبـت و منفی در بیـن آنها رد و 

بدل نشـود.

خبر

از  دارو  و  غـذا  سـازمان  سـخنگوی 
ارجـاع پرونده تخلـف دو برند معروف 
اسـنک های حجیـم بـر پایـه ذرت بـه 

دسـتگاه قضایـی خبـر داد.
دکتـر کیانـوش جهانپور پیـش از این 
از تخلـف دو برنـد معـروف اسـنک 
دام  ذرت  از  اسـتفاده  در  پـف کـرده 
در تولیـد محصوالت شـان و برخـورد 
قانونـی سـازمان غـذا و دارو بـا ایـن 
بـا  بـود. جهانپـور  داده  تخلـف خبـر 
اشـاره بـه بررسـی های سـازمان غـذا 
و دارو در ایـن زمینـه، گفـت: پـس از 
بررسـی های صـورت گرفتـه و احـراز 
ایـن  پرونـده  شـده،  انجـام  تخلـف 
قانونـی  برخـورد  جهـت  شـرکت  دو 
شـد.  ارجـاع  قضایـی  دسـتگاه  بـه 
جهانپـور تاکیـد کرد: سـایر شـرکت ها 
از  نوعـی  بـه  کـه  کارخانه هایـی  و 
ذرت بـه عنـوان مـاده اولیـه اسـتفاده 
ضرب االجـل  طبـق  نیـز  می کننـد 
تعییـن شـده از سـوی سـازمان غـذا 
و دارو مـورد بازرسـی فوق العـاده قرار 
توسـط  بازرسـی ها  ایـن  می گیرنـد. 
سراسـر  دارو  و  غـذا  معاونت هـای 
کشـور در حـال انجـام اسـت. گزارش 
نهایـی ایـن بازرسـی  فوق العـاده نیـز 
تـا نیمـه دی مـاه منتشـر می شـود. 
وی در عیـن حـال گفـت: محصـول 
حاصـل از ذرت هـای گریـد دامـی در 
آزمایشـگاه های سـازمان غـذا و دارو 
تفـاوت  آنالیزهـا  در  و  شـد  بررسـی 
انسـانی  گریـد  ذرت  بـا  چندانـی 
کـه  محصوالتـی  لـذا  و  نداشـتند 
شـده اند،  مصـرف  اخیـر  مـدت  در 
مشـکلی از لحـاظ سـامتی نخواهنـد 

داشـت.

ارجاع پرونده تخلف 
۲ برند معروف 

"پفک" به دادسرا

اثربخـش نباشـند. یکـی از متخصصـان ارشـد روان پزشـکی، 
"التهـاب" را عامـل فیزیکـی و سـاده ای می دانـد کـه نقـش 
مهمـی در "سـامت روان" بـازی می کنـد و می توانـد مسـیر 
درمـان افسـردگی را تغییر دهد. »ادوارد بولمور« از دانشـگاه 
کمبریـج گفـت: با انجام تسـت خـون روی بیمـاران می توان 
بـه ایـده بهتـری بـرای درمـان بیمـار مبتـا بـه افسـردگی 
دسـت پیـدا کـرد چـرا که طبـق بررسـی های سـازمان جهانی 
بهداشـت )WHO(، تعـداد مبتایـان بـه افسـردگی در جهان 
رو بـه افزایـش اسـت و اکنـون ایـن مشـکل روحـی روانـی 
حسـاب  بـه  جهـان  سراسـر  در  ناتوانـی  عامـل  بزرگتریـن 

می آیـد.   
ایـن روان پزشـک افـزود: افسـردگی مشـکلی شـایع اسـت. 
همچنیـن در تمامـی مبتایـان بـه ایـن بیمـاری یـک عامـل 
تاثیرگـذار وجـود ندارد. در برخی از افـراد التهاب، عامل اصلی در 
بـروز عائـم افسـردگی بـه حسـاب می آیـد که با تشـخیص آن 
می تـوان بـه جـای تجویـز روش هـای درمانی مرسـوم همچون 

تجویـز دارو و روان درمانـی، رویکـرد متفاوتـی اتخـاذ کـرد.

گزارش
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خبر

ــزان  ــر روز می ــوا ه ــی ه ــش آلودگ ــه افزای در حالیک
خســارت وارده بــه اقتصــاد کشــور را بیشــتر می کنــد 
امــا وزارت صنعــت بــه ایــن موضــوع بی اعتنــا اســت. 
ــش  ــی کاه ــروه مل ــر کارگ ــه دبی ــق گفت ــه طب چراک
ــرای  ــی ب ــج اقدام ــه هی ــن وزارتخان ــوا ای ــی ه آلودگ
اجــرای مصوبــه دولــت در توســعه موتورســیکلت های 

ــد. ــام نمی ده ــی انج برق
بــه گفتــه وحیــد حســینی دبیــر کارگــروه ملــی 
کاهــش آلودگــی هــوا، بــر اســاس مصوبــات کارگــروه 
ملــی کاهــش آلودگــی هــوا، وزرات صنعــت بایــد 
ــد و  ــوزه تولی ــر در ح ــال اخی ــک س ــی ی ــل ط حداق
توســعه موتورســیکلت های برقــی وارد عمــل می شــد 
امــا متاســفانه ایــن وزارتخانــه تاکنــون هیــچ اقدامــی 
ــد و توســعه موتورســیکلت های برقــی  ــه تولی در زمین
ــرده  ــل نک ــت عم ــه دول ــه مصوب ــداده و ب ــام ن انج

اســت.
ــت  ــط زیس ــال محی ــارا اردو فع ــه س ــن رابط در همی
ــا  ــام م ــگار پی ــه خبرن ــدام ب ــن اق ــه ای ــش ب در واکن
ــا در  ــوا مخصوص ــی ه ــه آلودگ ــه ب ــد: »باتوج می گوی
فصــل زمســتان یکســری از توجهــات بــه ســمت 
ــه  ــه ب ــه هم ــی رود و توج ــل م ــل و نق ــتم حم سیس
مشــکات حمــل و نقــل و ســوخت های فســیلی 

می شــود. جمــع 
اســتفاده از ماشــین های الکتریکــی یکــی از راه هایــی 
ــی ناشــی  ــد باعــث کاهــش آلودگ ــه می توان اســت ک
از ســوخت های فســیلی شــود امــا بایــد توجــه 
ــرژی  ــن ان ــرای تامی ــین ها ب ــن ماش ــه ای ــت ک داش
ــد  ــاج دارن ــرق و جایگاه هــای شــارژ احتی ــه ب خــود ب
کــه ایــن جایگاه هــا بایــد در مکان هــای ویــژه ای 
ــل  ــل و نق ــد حم ــه در رون ــوند ک ــه ش ــر گرفت در نظ

ــرق  ــه ب ــرد ک ــد توجــه ک مشــکلی ایجــاد نشــود. بای
ــر  ــد پذی ــای تجدی ــد از انرژی ه ــین ها بای ــن ماش ای
تامیــن شــود، موضوعــی کــه کمتــر مــورد توجــه قــرار 
می گیــرد. در حالیکــه بیشــتر منابــع برقــی کشــور مــا 
ــی(  ــیکل ترکیب ــدها و س ــوخت های فسیلی)س از س

تامیــن می شــود.
کشــور مــا پتانســیل بســیار باالیــی بــرای اســتفاده از 
ــوان  ــل می ت ــن دلی ــه همی ــرژی خورشــیدی دارد ب ان

ــرژی  ــی را از ان ــین های برق ــارژ ماش ــای ش جایگاه ه
خورشــیدی تامیــن کــرد.

الکترونیکــی، ماشــین های  بــه جــز ماشــین های 
میــزان  کاهــش  در  می تواننــد  هــم  هیبریــدی 
ــورهای  ــد. در کش ــادی بکنن ــک زی ــوا کم ــی ه آلودگ
توســعه یافتــه بــا دادن یکســری تســهیات بــه 
مــردم، بــه گســترش اســتفاده از ایــن وســایل کمــک 
می کننــد ولــی متاســفانه در کشــور مــا نــه تنهــا ایــن 
تســهیات بــه مــردم داده نمی شــود بلکــه در بســیاری 
از مواقــع هزینــه بســیاری باالیــی بــرای اســتفاده از 

ــد. ــده می افت ــای مصــرف کنن ــه پ ــن ماشــین ها ب ای
یکــی دیگــر از مشــکات ایــن ماشــین ها ایــن اســت 
ــوالت  ــف محص ــن در ردی ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــه ب ک
هزینــه  گمــرک کشــور،  از  شــدن  رد  و  وارداتــی 

مضاعفــی بــر روی آنهــا قــرار می گیــرد.
ــا  ــت. مث ــدت اس ــاه م ــوال کوت ــا معم ــت های م سیاس
ــی  ــه فن ــردن و معاین ــرد ک ــر زوج و ف ــوده ب در روزهــای آل
خودروهــا تاکیــد می شــود. در حالیکــه هــم بایــد سیاســت 
بلنــد مــدت و هــم سیاســت کوتــاه مــدت بــه کار گرفتــه 

ــرد؟ ــه کار ب ــن سیاســت را ب ــوان ای ــا کــی می ت شــود. ت
 بیشــترین ضعــف فعلــی مــا در مدیریــت مــا و 

اعمــال شــیوه های مســکن تزریقــی کوتــاه مــدت در 
مواقــع بحــران اســت. معمــوال در زمســتان بــه فکــر 
ــم. در حالیکــه  ــع و کاهــش آلودگــی هــوا می افتی رف

ــت. ــگیری اس ــمت کار پیش ــن قس مهم تری
بــه  ریزی هــا  برنامــه  و  سیاســت ها  اســت  الزم 
اختصــاص  جــای  بــه  کــه  رود  پیــش  ســمتی 
خریــد  بــرای  وام  نظیــر  خــاص  تســهیات 
اختیــار  در  مزایــا  ایــن  فســیلی،  ماشــین های 
ــد  ــه خری ــد هزین ــاک قــرار گیــرد. بای ماشــین های پ
ــی  ــاوت محسوس ــیلی تف ــاک و فس ــین های پ ماش

بــا یکدیگــر داشــته باشــد.

وزارت صنعت بی اعتنا به آلودگی هوا
دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا: وزارت صنعت هیچ اقدامی در زمینه تولید و توسعه موتورسیکلت های برقی انجام نداده

مقابلــه بــا آلودگــی هــوا در حالــی یکــی از اولویت هــای دولــت دوازدهــم عنــوان شــده کــه برخــی 
ــه در  ــتگاه هایی ک ــی از دس ــد. یک ــوزه نمی رون ــن ح ــات ای ــرای مصوب ــار اج ــر ب ــا زی وزارت خانه ه
کارگــروه ملــی آلودگــی هــوا ملــزم بــه اجــرای مصوباتــی شــد، وزارت صنعــت معــدن و تجــارت بود. 
ایــن وزارت خانــه بایــد هفــت مصوبــه را اجــرا می کــرد یکــی از ایــن مصوبــات، »ارائــه برنامــه تولید و 
واردات خودروهــا و موتورســیکلت هــای برقــی و هیبریــدی در داخــل کشــور« اســت کــه در تاریخ 10 
اردیبهشــت مــاه ســال 93 مصــوب شــد و مهلــت اجرایــی آن شــش ماهــه بــود امــا در حــال حاضر 

4 ســال از مهلــت مذکــور گذشــته اســت. 

ــات کارگــروه  ــر اســاس مصوب  وحیــد حســینی: ب
ملــی کاهــش آلودگــی هــوا، وزرات صنعــت 
ــوزه  ــر در ح ــال اخی ــک س ــی ی ــل ط ــد حداق بای
ــی وارد  ــیکلت های برق ــعه موتورس ــد و توس تولی
ــه  ــن وزارتخان ــفانه ای ــا متاس ــد ام ــل می ش عم
تاکنــون هیــچ اقدامــی در زمینــه تولیــد و توســعه 
موتورســیکلت های برقــی انجــام نــداده و بــه 

ــت. ــرده اس ــل نک ــت عم ــه دول مصوب

یم
سن

: ت
س

عک

محققــان دانشــگاه شــهید بهشــتی بــا اجــرای 
ــوع  ــه حــذف بوهــای نامطب پایلوتــی موفــق ب
از محیــط شــدند و بــر اســاس قــراردادی 
کــه بــا آســتان قــدس رضــوی منعقــد شــده 
اســت، قــرار اســت بــوی آشــپزخانه ایــن 
نهــاد بــا فرآیندهــای پاســمایی حــذف شــود؛ 
ضمــن آنکــه راهکارهایــی را بــرای حــذف بــوی 
ــی  ــام خمین ــرودگاه ام ــیر ف ــوع در مس نامطب

ــد. ــه کردن )ره( ارائ
 محمدرضــا خانــی بــا اشــاره بــه ارائــه تقاضاها 
ــش  ــه چال ــی در زمین از ســوی بخــش صنعت
کنــار  در  افــزود: کارخانه هایــی کــه  "بــو" 
شــهرهای مســکونی و یــا نزدیــک بــه مناطــق 
شــهری قــرار دارنــد و یــا رســتوران ها بــا 
ــو" مواجــه هســتند و ایــن همــان  چالــش "ب
چالشــی اســت کــه در مســیر فــرودگاه امــام 

ــتیم. ــه هس ــا آن مواج ــی )ره( ب خمین
ــزر و  ــکده لی ــه در پژوهش ــان اینک ــا بی وی ب
پاســمای دانشــگاه شــهید بهشــتی مطالعاتی 
بــرای رفــع ایــن چالــش را در دســتور کار 
ــور  ــن منظ ــرای ای ــه داد: ب ــم، ادام ــرار دادی ق
مطالعاتــی را در زمینــه تجربیــات جهانــی آغــاز 
و مشــاهده کردیــم شــرکت های اروپایــی، 
آمریکایــی و کانادایــی در زمینــه امحــا و از بین 
بــردن بــو بــا اســتفاده از پاســما دســتاوردهای 
زیــادی دارنــد. مطالعــات مــا از اجــرای چندین 
پایان نامــه کارشناســی ارشــد و دکتــری آغــاز 
شــد و در آنهــا بــه دنبــال ایــن بودیــم کــه در 
ــودار  ــیمیایی ب ــات ش ــه ترکیب ــتوران ها چ رس
ــن  ــی ای ــد مصنوع ــا تولی ــد می شــود و ب تولی
ترکیبــات، بــر روی آنهــا پاســما اعمــال کردیــم 

و نتایــج آن را مــورد بررســی قــرار دادیــم.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی 
بــا تاکیــد بــر اینکــه صنایعــی ماننــد شــیات، 
ــد  ــازی و تولی ــات، روغن س ــازی، لبنی چرم س
ــه  ــتوران ها ب ــا و رس ــی، دامداری ه ــواد غذای م
شــدت بــا مشــکل بــو مواجــه هســتند و هــر 
ــودار هســتند،  ــات ب ــا دارای ترکیب ــدام از آنه ک
ــی از  ــی از یک ــت صنعت ــرد: درخواس ــار ک اظه
کارخانجــات کمپوســت داشــتیم و بــرای رفــع 
ــو را  ــع ب ــوت رف ــتگاه پایل ــکل دس ــن مش ای
اجرایــی کردیــم کــه نتایــج نشــان داد 50 

ــودار حــذف شــدند. ــات ب درصــد ترکیب

شم
گایه اهالی »سوزای« قشم از بوی گنداب ماهیق

مــردم شــهر »ســوزای« قشــم از تولیــد بــوی نامطبوع و 
گنــداب ضایعــات در کارخانــه فــرآوری ماهی این شــهر 
ــد و خواســتار جمــع آوری ایــن واحدهــای  گایــه دارن

صنعتــی از منطقه شــدند.
ــی  ــوع ناش ــوی نامطب ــهروندان، ب ــن ش ــه ای ــه گفت  ب
ــار  ــردم دچ ــه م ــا ســبب شــده ک ــن شــرکت ه ــت ای از فعالی
مشــکات تنفســی و زیســتی شــوند و زندگــی عــادی آنــان مختــل 
شــود و همچنیــن در رونــق گردشــگری ایــن منطقــه نیــز اثر نامناســب 
بگــذارد.  اکنــون پنــج کارخانــه فــرآوری ماهــی اطــراف شــهر هفــت 
هــزار نفــری ســوزا در 39 کیلومتــری جنــوب غربــی شهرســتان قشــم 
ــرای  ــی ب ــات ماه ــن ضایع ــه و تعف ــوی خوناب ــه ب ــرده ک ــه ک را احاط

ــده شــده اســت.  ســاکنان ایــن منطقــه آزار دهن
یکــی از اهالــی ســوزا در ایــن بــاره بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: ایــن شــهر 
در محاصــره شــرکت هــای فــرآوری ماهــی قــرار گرفتــه اســت و بــاد از 
هــر طــرف کــه بــوزد، بــوی نامطبــوع را از شــرکت هــا بــه ســمت شــهر 

منتقــل و منتشــر مــی کند. 
منصــور مهــذب افــزود: بــوی نامطبــوع ســبب شــده کــه زندگــی عــادی 
مــردم بــا مشــکل روبــه رو شــود؛ تــا آنجــا کــه بــرای خریــد نمــی توان 

از خانــه خــارج شــد. 
وی بــا اشــاره بــه شــدیدتر بــودن بــوی نامطبــوع در هــوای شــرجی، 
ادامــه داد: صبــح هــا بــوی ماهــی بــه قــدری تنــد اســت کــه مــردم 
بــرای رفتــن بــه مســجد و ادای نمــاز صبــح بــا مشــکل مواجــه مــی 

شــوند. 
ایــن شــهروند ســوزایی ادامــه داد: گاهــی کارشناســان محیــط زیســت 
ــا،  ــا شــرکت ه ــد، ام ــی آین ــن شــهر م ــه ای ــرای بررســی اوضــاع ب ب

دســتگاه هــای خــود را خامــوش مــی کننــد. 
وی یــاد آور شــد: دیگــر از مــردم کاری برنمــی آیــد و مســووالن دولتــی 
بایــد بــه آنــان توجــه کننــد و بــرای این موضــوع چــاره ای بیندیشــند. 

مغــازه دار شــهر ســوزا نیــز گفــت: بــه دلیــل بــوی نامطبــوع وضعیــت 
زندگــی در ایــن شــهر گاهــی زیــر صفــر مــی شــود و مجبور می شــویم 

فعالیــت خــود را تعطیــل کنیم. 
محمــد مهــذب افــزود: بــوی نامطبــوع کارخانــه هــای اطراف بــه قدری 
ــرای  ــگام مراجعــه ب ــز هن شــدید اســت کــه کارگــران شــرکت هــا نی
خریــد مایحتــاج خــود، بــه علــت بــوی بــد لبــاس هایشــان وارد مغازه 

نمــی شــوند و از بیــرون نیازهــای خــود را بیــان مــی کننــد.

معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه جدیــد ایــن ســازمان بــرای حفاظــت و 
احیــای یوزپلنــگ، ایجــاد یــک محیــط محصــور، بــزرگ و حفاظــت 
ــورت  ــت: در ص ــت، گف ــی اس ــه طبیع ــکل نیم ــه ش ــوز ب ــر ی و تکثی
شکســت در جفت گیــری طبیعــی و لقــاح مصنوعــی، گزینــه انتقــال 

جنیــن و رحــم اجــاره ای را مــد نظــر قــرار خواهیــم داد.
حمیــد ظهرابــی افــزود: ســعی داریــم بــا ایجــاد یــک محیــط محصور 
بــزرگ جمعیــت یوزپلنــگ را بــه شــکل نیمــه طبیعی تحــت مدیریت 
قــرار و تعــداد آن هــا را افزایــش دهیــم. امیدواریــم بتوانیــم از 
ــاد  ــرای ایج ــان ب ــارک پردیس ــود در پ ــای موج ــد یوزپلنگ ه موالی
یــک جمعیــت نیمــه طبیعــی و معرفــی آن بــه یکــی از زیســتگاه ها 

اســتفاده کنیــم.
ــازمان  ــت س ــن اس ــا ممک ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
حفاظــت محیــط زیســت اقــدام بــه زنده گیــری یوزپلنــگ از 
ــا  ــم ام ــه را نداری ــن برنام ــا ای ــت: فع ــد، گف ــی کن ــتگاه طبیع زیس
ــود در  ــای موج ــک از یوزه ــرداری ژنتی ــه ب ــرای نمون ــکان دارد ب ام
طبیعــت نســبت بــه زنــده گیــری اقــدام کنیــم چــون بــه ژن یوزهــا 
ــه شــکلی  ــرای مناطقــی کــه جمعیت هــا ب ــم مخصوصــا ب ــاز داری نی
ــال در مــورد  ــرای مث ــوز پاییــن آمــده اســت. ب اســت کــه زادآوری ی
یوزهایــی کــه در یــزد هســتند حتمــا بایــد نســبت بــه برداشــت نمونــه 
اقــدام کنیــم تــا بتوانیــم ژن گونــه را حفــظ کنیــم. بــه همیــن علــت 
بایــد حداقــل یــک فــرد از آن هــا را زنــده گیــری کنیــم و از آن اســپرم 
بگیریــم و قبــل از اینکــه همــه افــراد ایــن گونــه از بیــن بــرود بــرای 

ــم. ــدام کنی زادآوری از آن اق
معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
در پاســخ بــه پرســش دیگــری در مــورد احتمــال اســتفاده از رحــم 
ــوز  ــر ی ــه منظــور تکثی ــی گفــت: ب ــوز آفریقای اجــاره ای یــک مــاده ی
ــن  ــم. ســطح اول ای در اســارت ســطوح مختلفــی را طراحــی کرده ای
اســت کــه یوزهــای موجــود در پردیســان بــه شــکل طبیعــی جفــت 
گیــری کننــد. ایــن جفــت گیــری بیــن »کوشــکی« بــا »دلبــر« یــا 

ــا »ایــران« باشــد. بیــن »کوشــکی« ب
وی ادامــه داد: اگــر در جفــت گیــری طبیعــی یوزهــا موفــق نشــویم 
ــه  ــورت ک ــن ص ــود. بدی ــرح می ش ــی مط ــح مصنوع ــوع تلقی موض
ــر و  ــه دو یــوز مــاده )دلب اســپرم هایی را کــه از »کوشــکی« داریــم ب
ــا ایــن شــیوه موفــق نشــویم، راه  ــق می کنیــم و اگــر ب ــران( تزری ای
ســوم کــه انتقــال جنیــن اســت را دنبــال خواهیــم کــرد. در پروســه 
ــک  ــاره ای ی ــم اج ــم از رح ــاز می توانی ــورت نی ــن در ص ــال جنی انتق
ــته  ــد را داش ــردن فرزن ــزرگ ک ــه ب ــه تجرب ــی ک ــوز آفریقای ــاده ی م
اســت، اســتفاده کنیــم امــا هنــوز بــه ایــن ســطح از کار نرســیده ایم.
ظهرابــی تاکیــد کــرد:  هــر یــک از ایــن روش هــا بــرای تکثیــر یــوزدر 
ــن  ــزان موفقیــت در ای ــا ریســک هایی همــراه اســت و می اســارت ب

روش هــا حــدود 30 درصــد اســت.
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــه س ــه اولی ــه برنام ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
زیســت در مــورد یوزهــا حفاظــت از آنهــا در زیســتگاه طبیعــی 
ــار حفــظ یوزپلنــگ  اســت، گفــت: هــدف مــا ایــن اســت کــه در کن
در زیســتگاه طبیعــی از شــیوه های جدیــد حفاظــت از یوزپلنــگ 

بهــره ببریــم و از همــه فرصت هــا و تجربیــات موجــود در دنیــا بــرای 
ــم. ــتفاده کنی ــیایی اس ــگ آس ــای یوزپلن ــت و احی حفاظ

معــاون محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــه برگــزاری کارگاه آموزشــی یوزپلنــگ کــه از دیــروز)اول  ــا اشــاره ب ب
دی مــاه( آغــاز شــده و امــروز بــه پایــان می رســد، اظهارکــرد: کارگاه 
ــک  ــی از ی ــگ بخش ــرورش یوزپلن ــر و پ ــای تکثی ــی روش ه آموزش
سلســله کارگاه اســت و در راســتای اجــرای قــرارداد ســازمان محیــط 
ــوز در  ــر ی ــه منظــور تکثی ــط زیســت ب ــا پژوهشــکده محی زیســت ب

اســارت برگــزار می شــود.موضوع ایــن کارگاه آموزشــی بیشــتر در مــورد 
ــا اســت  ــزرگ دنی ــا زیســتگاه های نیمــه طبیعــی ب فراجمعیت هــا ی
ــور  ــا حض ــن کارگاه ب ــد. ای ــدا می کن ــر پی ــگ تکثی ــه در آن یوزپلن ک
ــوز در موسســه  ــت ی ــو - مســئول بخــش جمعی وینســنت وان درم
ــه  ــود ک ــزار می ش ــراض )EWT( - برگ ــر انق ــات وحــش در خط حی
از آفریقــای جنوبــی آمــده و تجربیــات خــود را در مــورد تکثیــر یــوز 
در اختیــار متخصصــان ایرانــی قــرار می دهــد. آفریقــای جنوبــی تنهــا 
کشــور دنیاســت کــه جمعیــت یوزپلنــگ آن رو بــه افزایــش اســت.

تــا همیــن پارســال هــوای پاییــز بــرای تهرانی هــا خاکســتری 
ــود و  ــرای پایتخــت نشــینان مشــکل شــده ب ــس ب ــود. تنف ب
ــودداری  ــهر خ ــطح ش ــردد در س ــکان از ت ــد ام ــا ح ــد ت بای
آلودگــی  اولیــه ســال تحصیلــی،  ماه هــای  در  می کردنــد. 
امســال  امــا  می کشــاند  تعطیلــی  بــه  را  مدرســه ها  هــوا 
ــت از  ــی پایتخ ــران، اهال ــوای ته ــر ه ــت بهت ــف کیفی ــه لط ب
ــوب  ــوای مطل ــد و 75 روز ه ــتری بردن ــذت بیش ــزان ل برگری

ــد. ــس کردن تنف

احتمال استفاده از رحم اجاره ای 

برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی
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:ای

س
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:ای

س
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باغات

زباله

9۰ درصد دورریزها زباله نیستند

شناسایی دو باغ با درختان ۵۰۰ ساله 
در بوانات فارس

رئیــس اداره حفاظــت محیــط 
ــرم دره  ــتان خ ــت شهرس زیس
گفــت: 90 درصــد دورریزهــا 

ــه نیســتند. زبال
بــه گــزارش ایســنا، تــوکل ســلیمانی صبــح روز 
یکشــنبه در مراســم رونمایــی از اســتقرار ســایت 
ــا  ــرم دره ب ــتان خ ــدارس شهرس ــه در م ــک زبال تفکی
اشــاره بــه نقــش مهــم آمــوزش و پــرورش در پرورش 
ــوزان در  ــرد: دانش آم ــوان ک ــور، عن ــده کش ــل آین نس
ــری  ــال جامعه پذی ــی در ح ــی و راهنمای دوران ابتدای
هســتند و بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن دوران در 
آمــوزش نیــاز اســت کــه دانش آمــوزان از همــان ابتــدا 
ــا بیــان  بــه اهمیــت تفکیــک زبالــه پــی ببرنــد.وی ب
اینکــه اگــر دیــد علمــی بــه زبالــه وجــود داشــته باشــد 
می تــوان از آن بــرای کشــور ثــروت تولیــد کــرد، ادامــه 
داد: 90 درصــد دورریزهــا زبالــه نبــوده و قابــل بازیافت 
ــه  ــک زبال ــوزش و فرهنگ ســازی تفکی هســتند.با آم
از مــدارس و نهادینــه شــدن ایــن امــر در خانواده هــا 

ــع و  ــا و دف ــال زباله ه ــرای انتق ــربار ب ــای س هزینه ه
ــد. ــش می یاب ــیار کاه ــن بس دف

ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
خــرم دره یــادآور شــد: اگــر ســایت تفکیــک در شــهر 
ایجــاد شــود، هزینه هــای شــهرداری  مــدارس  و 
بســیار کاهــش می یابد.ســلیمانی بــا تاکیــد بــر 
اینکــه تجهیــز مــدارس بــه مخــازن تفکیــک، آغــازی 
بــر ســبز کــردن مــدارس اســت، ادامــه داد: مــدارس 
زیســت  محیــط  از  حفاظــت  در  می تواننــد  ســبز 
ــد  ــه فوای ــا اشــاره ب ــذار باشــند.این مســئول ب تاثیرگ
تفکیــک زبالــه، ادامــه داد: تفکیــک و جداســازی 
زبالــه و بازیافــت آن هــا بــرای محیــط زیســت فوایــد 
ســودمند و ارزشــمندی دارد، زیــرا بــا تفکیــک شــدن 
ــل بازیافــت مــی  ــل بازیافــت و غیرقاب زباله هــای قاب
تــوان از زباله هــای قابــل بازیافــت بــرای تولیــد 
محصــوالت جدیــد اســتفاده کــرد و بــه جای اســتفاده 
ــرد و در  ــه کار ب ــی را ب ــواد بازیافت ــی، م از منابع طبیع

مصــرف منابع طبیعــی صرفه جویــی کــرد.

درختــان  ثبــت  مشــاور 
ــارس در  ــتان ف ــال اس کهنس
طبیعــی  میــراث  فهرســت 
ــران از شناســایی دو  ــی ای مل
بــاغ بــا 118 درخــت کهنســال و قدیمــی در شهرســتان 

بوانــات اســتان فــارس خبــر داد.
ســیروس برفــی، بــا بیــان این کــه شهرســتان بوانــات 
بــه مرکزیــت شــهر ســوریان در شــمال شــرقی اســتان 
ــی،  ــی و مذهب ــای تاریخ ــر جاذبه ه ــاوه ب ــارس، ع ف
فراوانــی  تفرجگاه هــای طبیعــی  و  بکــر  طبیعتــی 
دارد، افــزود: بــه دنبــال بررســی و شناســایی درختــان 
کهنســال در شهرســتان بوانــات و تهیــه پرونــده بــرای 
ــران  ــی ای ــی مل ــراث طبیع ــا در فهرســت می ــت آنه ثب
دو بــاغ بــا درختــان کهنســال در ایــن شهرســتان 
ــن بررســی  ــه در ای ــان این ک ــا بی شناســایی شــد.او ب
118 درخــت کهنســال در شهرســتان بوانــات شناســایی 
شــد، اضافــه کــرد: از دو دیــدگاه تعــدد درختــان و تنوع 

ــن  ــتان را در بی ــن شهرس ــت ای ــا، موقعی ــه ای آنه گون
ــر از  ــی فرات ــا حت ــارس ی ــتان ف ــتان های اس شهرس

ــد. ــژه می کن ــتان وی اس
ــال  ــان کهنس ــوع درخت ــه تن ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
شناســایی شــده زیــاد اســت، ادامــه داد: در ایــن 
ســمیان گونه  هــای درخــت چنــار، تــوت، گــردو، ســرو، 
ــه  ــنجد و بن ــارون، س ــک، ن ــان گنجش ــان، زب داغداغ
ــان  ــاغ درخت ــح دو ب ــورد.او در توضی ــه چشــم می خ ب
ــز  ــتان نی ــن شهرس ــده در ای ــایی ش ــال شناس کهنس
 )Morus.alba( »گفــت: بــاغ درختــان »تــوت ســفید
ــتای  ــاله در روس ــا 500 س ــن 200 ت ــت بی ــا 28 درخ ب
ــتای  ــاغ  دوم در روس ــرار دارد و ب ــزم« ق ــزاده »ب امام
ــا  ــردو کهنســال ب ــا 14 درخــت گ ــز ب »شاه رســتم« نی

ــا 450 ســال اســت. ــی 300 ت ــِن تقریب س
ــر ارزشــمند  ــان کهنســال ذخای ــه ی وی، درخت ــه گفت ب
ژنتیکــی، گیاه شناســی، فرهنگــی و تاریخــی محســوب 

می شــوند.

در حال حاضر مهمترین چالش های زیست محیطی در ایران، آلودگی هوا، کمبود و آلودگی منابع آب، 
تغییر اقلیم، پسماند، آلودگی مواد غذایی و حمل ونقل، سروصدا، آلودگی های نفتی، جنگل زدایی، 
فرسایش خاک و انقراض زیستی است. داده های این اینفوگرافی که در مورد مهمترین چالش های 
زیست محیطی ایران تهیه شده، از سوی رئیس مرکز تحقیقات کیفیت آب پژوهشکده محیط زیست 
دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان شده است.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

راهکاری برای 
حذف بوی مسیر 
فرودگاه امام)ره(
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داستان کشاورزی و کم آبی هایشک
رئیــس جهــاد کشــاورزی گلپایــگان گفــت: در ســال های 
ــی و  ــع آب ــود مناب ــالی، کمب ــل خشکس ــه دلی ــر ب اخی
کاهــش ســفره های زیرزمینــی 10هــزار هکتــار اراضــی از 

زیــر کشــت خــارج شــده اســت.
ــار  ــزار هکت ــرد: از 30ه ــار ک ــدی اظه ــی گل محم ــدر عل حی
ــل  ــه دلی ــر ب ــل کشــت شهرســتان در ســال های اخی اراضــی قاب
ــی  ــر زمین ــی و کاهــش ســفره های زی ــع آب ــود مناب خشکســالی، کمب
10هــزار هکتــار اراضــی از زیرکشــت خــارج شــده اســت. اگــر از 
روش هــای نویــن آبیــاری اســتفاده نکنیــم و بهــره وری را بــاال نبریــم 
شــاید مقــدار زیــادی از 20هــزار هکتــار باقــی مانــده را نیــز از دســت 

بدهیــم.
ــنتی  ــت های س ــه کش ــت ک ــالی اس ــد س ــه چن ــان اینک ــا بی وی ب
ــاری از  ــن آبی ــای نوی ــتفاده از روش ه ــه داد: اس ــم، ادام ــار زده ای را کن
جملــه تیــپ، قطــره ای و نــواری ســبب صرفه جویــی در آب می شــود. 
همچنیــن همــواره می گوییــم کــه الگــوی کشــت را هم عوض کنیــد، در 
بســیاری از مناطــق شهرســتان نیــاز بــه کشــت های پــر مصــرف نداریم 
و نمی گوییــم گنــدم و جــو کاشــته نشــود، امــا روش هــای آبیــاری این 

محصــوالت را هــم بایــد عــوض کــرد.

رئیــس جهــاد کشــاورزی شهرســتان گفــت: در شهرســتان گنــدم و جو 
بــا روش تیــپ آبیــاری شــده و نتیجــه خوبــی را بــه همــراه داشــته 
اســت. اصــاح روش هــای آبیــاری یکــی از اولویت هــا اســت. از برخــی 
ــرد و  ــتفاده ک ــن اس ــت جایگزی ــوان کش ــه عن ــوان ب ــت ها می ت کش
محصوالتــی کــه صرفــه اقتصــادی باالتــر و آب کمتــری را نیــاز دارنــد 
ماننــد زعفــران کاشــت. بــرای مثــال امســال از هــر هکتــار زمیــن تحت 

کشــت زعفــران حــدود  20 کیلوگــرم محصــول برداشــت شــد.
ــاز  ــه نی ــت ک ــی اس ــدی از محصوالت ــزود: گِل محم ــدی اف گل محم
آبــی کمــی دارد و در شهرســتان هــم 120هکتــار از مــزارع زیــر کشــت 
ــه  ــن ب ــارور اســت. همچنی ــار آن ب ــه اســت کــه 60 هکت ــن گل رفت ای
واســطه کاشــت ایــن محصــول صنایــع تبدیلی آن نیــز وارد شهرســتان 

می شــود.
وی گفــت: می توانیــم کاشــت گیاهــان دارویــی را آغــاز کنیــم، عــاوه 
ــز  ــور نی ــادرات مح ــد ص ــاز دارد می توان ــه آن نی ــور ب ــه کش ــر اینک ب
باشــد، البتــه امســال بــه صــورت آزمایشــی وارد ایــن حــوزه شــده ایم 
ــاه  ــه کاشــت گی ــار ب ــگان در ده هکت و شــرکت ســهامی زراعــی گلپای

ــوا" اقــدام کــرده اســت. "کین

ون
کار

ــس  ــردگان در مجل ــتان ل ــردم شهرس ــده م نماین
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه 80 روســتای 
ــا تانکــر آبرســانی می شــود ،  ــردگان ب شهرســتان ل
گفــت: تــا دیــر نشــده می تــوان کار، تــاش و 
برنامه ریــزی کــرد، زیــرا بیشــتر از زاینــده رود بــه کارون 

ــا شــده اســت.  جف
محمــد خالــدی اول دی مــاه در همایــش 40 ســال تــاش و 
ســازندگی در پرتــو فرهنــگ و مدیریــت جهــادی، در خصــوص 
ــر  ــن ام ــی در ای ــی انصافی های ــرد: ب ــح ک موضــوع آب، تصری
ــای  ــی ظرفیت ه ــم از تمام ــه داری ــه وظیف ــت ک ــورت گرف ص
ــاع  ــردم دف ــه حــق م ــم و از خواســته ب اســتان کمــک بگیری

کنیــم. 
وی اضافــه کــرد: چهارمحــال و بختیــاری بــا توجــه بــه اینکــه 
ــن  ــه ای ــی ب ــت ول ــده رود اس ــاخه دو رود کارون و زاین سرش
ــتان  ــن شهرس ــت، همچنی ــده اس ــی نش ــه کاف ــتان توج اس
لــردگان بــا وجــود 360 روســتا کــه سرشــاخه کارون اســت، 80 

ــود.  ــانی می ش ــر آبرس ــا تانک ــتای آن ب روس
خالــدی گفــت: تــا دیــر نشــده می تــوان کار، تــاش و 
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اعمــال شــیوه های مســکن تزریقــی کوتــاه مــدت در 
مواقــع بحــران اســت. معمــوال در زمســتان بــه فکــر 
ــم. در حالیکــه  ــع و کاهــش آلودگــی هــوا می افتی رف

ــت. ــگیری اس ــمت کار پیش ــن قس مهم تری
بــه  ریزی هــا  برنامــه  و  سیاســت ها  اســت  الزم 
اختصــاص  جــای  بــه  کــه  رود  پیــش  ســمتی 
خریــد  بــرای  وام  نظیــر  خــاص  تســهیات 
اختیــار  در  مزایــا  ایــن  فســیلی،  ماشــین های 
ــد  ــه خری ــد هزین ــاک قــرار گیــرد. بای ماشــین های پ
ــی  ــاوت محسوس ــیلی تف ــاک و فس ــین های پ ماش

بــا یکدیگــر داشــته باشــد.

بایــد بدانیــم کاهــش آلودگــی هــوا در بلنــد مــدت بــرای 
مــا ســودآور خواهــد بــود چراکــه کاهــش میــزان آلودگی 
هــوا باعــث افزایــش رونــق اقتصــادی اســت. چراکــه در 
ــا،  ــع و کارخانه ه ــیاری از صنای ــوا بس ــی ه ــان آلودگ زم
مــدارس و مراکــز آموزشــی بــه تعطیلــی کشــیده 

می شــوند.«

دولت برای خرید 
ماشین های برقی امتیاز دهد

بــاالی  قیمــت  دلیــل  بــه  اعتقــاد حســینی  بــه 
ــرای ایجــاد  ــد ب ــت بای موتورســیکلت های برقــی، دول
فرصــت خریــد موتورســیکلت برقــی سوبســید بدهــد، 

چراکــه  همــه جــای دنیــا رایــج اســت کــه دولت هــا 
سوبســید  پــاک  دســتگاه های  توســعه  بــرای 
ــه وزرات صنعــت اســت  ــن وظیف ــه ای ــد، البت می دهن
کــه صفــر تــا صــد سیاســتگذاری الزم بــرای توســعه 

ــد. ــام ده ــی را انج ــیکلت برق موتورس
بــه گفتــه حســینی، وزارت صنعــت بایــد یــک بســته 
ــات  ــورد جزئی ــص در م ــدون نق ــل و ب ــی کام حمایت
موتورســیکلت های  واردات  و  تولیــد  بــه  مربــوط 
برقــی بــه دولــت ارائــه و همــه مقدمــات الزم را 
فراهــم کنــد تــا موتورهــای برقــی بــا قیمــت مناســب 
ــد اســت  ــرد. او معتق ــرار گی ــار شــهروندان ق در اختی

یــک جــدول  پیــش،  مــاه  وزارت صنعــت چنــد 
ضعیــف و ناقــص تهیــه و اعــام کــرد کــه دولــت بایــد 
بــرای موتورســیکلت ، دوچرخــه و تاکســی های برقــی 
ــد  ــه بای ــن وزارتخان ــه ای ــد. درحالیک ــید بده سوبس
ــن  ــن موضــوع را تبیی ــه ای ــوط ب ــات مرب ــه جزئی کلی
و ارائــه کنــد. او می گویــد: در بســته ارائه شــده از 
ســوی وزارت صنعــت در مــورد موتورســیکلت های 
ــود و  ــخص نب ــا مش ــید اص ــات سوبس ــی، جزئی برق
ــه  ــد ب ــا بای ــه آی ــود ک ــت شــفاف نشــده ب ــرای دول ب
ــده. در  ــه واردکنن ــا ب ــد ی ــید بده ــده سوبس تولیدکنن
ــا  چنیــن شــرایطی هــم طبیعــی اســت کــه دولــت ب
ارائــه چنیــن بســته ای قانــع نشــود و نپذیــرد کــه در 
ایــن زمینــه هزینــه کنــد. چــون بــا توجــه بــه بســته 
ارائه شــده، هیــچ ضمانتــی وجــود نداشــت کــه فســاد 
صــورت نگیــرد. بــه عبــارت ســاده، وزارت صنعــت بــه 
ــیکلت های  ــوزه موتورس ــات در ح ــک از ابهام ــچ ی هی

ــود. ــداده ب برقــی پاســخ ن

تخلف آشکار وزارت صنعت
از  یکــی  حالــی  در  هــوا  آلودگــی  بــا  مقابلــه 
اولویت هــای دولــت دوازدهــم عنــوان شــده کــه 
برخــی وزارت خانه هــا زیــر بــار اجــرای مصوبــات 
ــه  ــتگاه هایی ک ــی از دس ــد. یک ــوزه نمی رون ــن ح ای
ــرای  ــه اج ــزم ب ــوا مل ــی ه ــی آلودگ ــروه مل در کارگ
مصوباتــی شــد، وزارت صنعــت معــدن و تجــارت 
ــه را اجــرا  ــه بایــد هفــت مصوب ــود. ایــن وزارت خان ب
می کــرد یکــی از ایــن مصوبــات، »ارائــه برنامــه 
تولیــد و واردات خودروهــا و موتورســیکلت هــای 
برقــی و هیبریــدی در داخــل کشــور« اســت کــه 
در تاریــخ 10 اردیبهشــت مــاه ســال 93 مصــوب 
ــا  ــود ام ــه ب ــش ماه ــی آن ش ــت اجرای ــد و مهل ش
ــته  ــور گذش ــت مذک ــال از مهل ــر 4 س ــال حاض در ح
اســت. همیــن موضــوع ســبب شــده اســت تــا 
ــد  ــن بمان ــوا روی زمی ــی ه ــروه آلودگ ــات کارگ مصوب
و وضعیــت آلودگــی کانشــهرهای کشــور بهبــودی 
ــل ماحظــه ای نداشــته باشــد. وزارت صنعــت در  قاب
ــف  ــل و تخل ــات تعل ــن مصوب ــرای ای ــی در اج حال
ــروه  ــن کارگ ــات ای ــون ،مصوب ــق قان ــه طب ــد ک می کن
قابــل  و  الزامــی  ذی ربــط  دســتگاه های  بــرای 
اجراســت. طبــق آمارهــای موجــود، ســاالنه هــزار 
نفــر در کشــور بــر اثــر آلودگــی هــوا جــان خــود را از 
ــت  ــت دول ــاز اس ــن رو نی ــد؛ از همی ــت می دهن دس
بــرای تولیــد و توســعه خودروهــای برقــی در کشــور، 

دهــد. انجــام  را  حمایت هایــی 

ماشین های الکترونیکی، 
می توانند در کاهش 

میزان آلودگی هوا 
کمک زیادی بکنند. 
در کشورهای توسعه 

یافته با دادن یکسری 
تسهیات به مردم، به 

گسترش استفاده از این 
وسایل کمک می کنند 

ولی متاسفانه در کشور 
ما نه تنها این تسهیات 
به مردم داده نمی شود 
بلکه هزینه بسیاری 
باالیی برای استفاده 
از این ماشین ها به 
پای مصرف کننده 

می افتد.

وزارت صنعت بی اعتنا به آلودگی هوا
دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا: وزارت صنعت هیچ اقدامی در زمینه تولید و توسعه موتورسیکلت های برقی انجام نداده

تــا همیــن پارســال هــوای پاییــز بــرای تهرانی هــا خاکســتری 
ــود و  ــرای پایتخــت نشــینان مشــکل شــده ب ــس ب ــود. تنف ب
ــودداری  ــهر خ ــطح ش ــردد در س ــکان از ت ــد ام ــا ح ــد ت بای
آلودگــی  اولیــه ســال تحصیلــی،  ماه هــای  در  می کردنــد. 
امســال  امــا  می کشــاند  تعطیلــی  بــه  را  مدرســه ها  هــوا 
ــت از  ــی پایتخ ــران، اهال ــوای ته ــر ه ــت بهت ــف کیفی ــه لط ب
ــوب  ــوای مطل ــد و 75 روز ه ــتری بردن ــذت بیش ــزان ل برگری

ــد. ــس کردن تنف

ــه  ــه اش ب ــا هم ــت ام ــم می گرف ــال ه ــت امس ــوای پایتخ ه
ــور  ــر مجب ــال دیگ ــا امس ــاران. تهرانی ه ــود و ب ــه ب ــر م خاط
ــدارس  ــی م ــد و حت ــود برون ــک های خ ــراغ ماس ــدند س نش

ــل نشــد. ــوا تعطی ــی ه ــل آلودگ ــه دلی ــر ب ــم دیگ ه
بــر اســاس آمــار شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران، 
ــس  ــوب تنف ــوای مطل ــت ه ــال 75 روز در پایتخ ــز امس پایی
کردیــم کــه هفــت روز هــوای پــاک و 68 روز هــوای ســالم را 
ــوای  ــز 15 روز ه ــی نی ــازه زمان ــن ب شــامل می شــود. در همی

ــن  ــه ای ــتیم. مقایس ــاس داش ــای حس ــرای گروه ه ــالم ب ناس
آمــار بــا ســال های گذشــته نشــان می دهــد کــه نفــس 
پایتخت نشــینان پاییــز امســال کمتــر گرفــت. در مجمــوع 
مهــر، آبــان و آذر ســال گذشــته هــوای تهــران 43 روز در 
ــداد 39 روز  ــن تع ــه از ای ــت ک ــرار داش ــوب ق ــرایط نامطل ش
ــرای  ــار روز ناســالم ب ــرای گروهــای حســاس و چه ناســالم ب
همــه گروه هــا بــود. پاییــز ســال 95 نیــز هــوای شــهر تهــران 
ــرای  ــراد و 25 روز ب ــرای همــه اف 5 روز در شــرایط ناســالم ب

ــود. ــالم ب ــاس ناس ــای حس گروه ه
ــا تهــران  ــاران ســر ســازگاری ب هــر چنــد کــه امســال بــاد و ب
داشــت امــا اقداماتــی کــه در طــول ایــن ســال ها بــرای 
کاهــش آلودگــی هــوا انجــام شــده را نمی تــوان نادیــده 
گرفــت؛ اقداماتــی کــه بــرای کنتــرل آلودگــی هــوا در کان شــهر 
تهــران انجــام شــده هــر چنــد مختصــر و دیرهنــگام  بوده انــد 
ــوای  ــت ه ــود را روی کیفی ــر خ ــه تاثی ــت ک ــوان گف ــا می ت ام

ــد. ــان داده ان ــت نش پایتخ
حســین شــهیدزاده - سرپرســت شــرکت کنتــرل کیفیــت 
بهبــود کیفیــت  هــوای تهــران دراین بــاره اظهــار می کنــد: 
از  یکــی  دارد.  عمــده  دلیــل  دو  امســال  پاییــز  در  هــوا 
ــا  ــه ب ــال در مقایس ــی امس ــارش ط ــاف ب ــزان اخت ــا می آن ه
ســال های گذشــته اســت و دیگــری ســختگیرانه تر شــدن 
قانــون معاینــه  فنــی در تهــران. بســیاری از خودروهــا از تــرس 
ــد و  ــه کردن ــی مراجع ــه  فن ــز معاین ــه مراک ــدن ب ــه ش جریم
آن هایــی کــه نمی توانســتند معاینــه  فنــی بگیرنــد کمتــر 
ــن موضــوع ســبب کاهــش  ــد. ای ــردد کردن ــهر ت در ســطح ش
تولیــد  تهــران  در  روزانــه  شــد کــه  آالینده هایــی  میــزان 

. ند می شــو
بــه گفتــه وی ســرعت آلــوده شــدن هــوای تهــران بــر اســاس 
منابــع آالینــده ای کــه در خــود شــهر اســت بســیار بــاال اســت. 
بــرای مثــال در  پاییــز ســال گذشــته، یــک روز هــوا در 
شــرایط پــاک قــرار داشــت امــا در کمتــر از 24 ســاعت هــوا 
بــرای گروه هــای حســاس ناســالم شــد امــا خوشــبختانه 

ــدیم. ــه نش ــی مواج ــن وضعیت ــا چنی ــال ب امس
ــرون(  ــر از 10 و 2.5 میک ــق کمت pm10 و pm2.5 )ذرات معل
از جملــه آالینده هــای اصلــی هــوای تهــران هســتند. قســمت 
آن  تولیــد  و  نیســت  انسان ســاخت   pm10 آالینــده  عمــده 
بســتگی بــه طبیعــت دارد. آالینــده pm 2.5 نیــز ذره معلقــی 
ــد  ــی تولی ــاز و احتراق ــع انسان س ــر اســاس مناب ــه ب اســت ک
شــرکت  سرپرســت  صحبت هــای  اســاس  بــر  می شــود. 
کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران طــی ســال گذشــته از ابتــدای 
 98.1 پاییــز تــا 27 آذر متوســط غلظــت pm10 در تهــران 
بــود امــا طــی امســال ایــن عــدد حــدود 32 درصــد کاهــش 
ــدد 67.1 رســید. متوســط غلظــت pm2.5 در  ــه ع ــت و ب یاف
تهــران نیــز طــی پاییــز ســال گذشــته 36.06 بــود کــه امســال 
ــش  ــد کاه ــدود 26 درص ــن ح ــید بنابرای ــدد 26.8 رس ــه ع ب

ــدا کــرد. پی
شــهیدزاده ادامــه می دهــد: قانــون معاینــه  فنــی بخــش 
تهــران  هــوای  آلودگــی  برنامه هــای کاهــش  از  کوچکــی 
ــی  ــه خودروهای ــی و جریم ــه  فن ــردن معاین ــک ک ــت. چ اس
کــه معاینــه  فنــی ندارنــد قانونــی جدیــدی نیســت امــا چــون 
ــد  ــرا نمی ش ــترده اج ــق و گس ــورت دقی ــن به ص ــش از ای پی

بســیاری از افــراد آن را رعایــت نمی کردنــد.

رکوردزنی هوای پاک پایتخت در پاییز امسال

محققــان یکــی از شــرکت های فنــاور بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو، 
ــه  ــی ب ــه توانای ــد ک ــد کردن ــی را تولی ــت های خودروی نانوکاتالیس
حداقــل رســاندن گازهــای آالینــده  خروجــی از اگــزوز خودروهــا و 

ــوا را دارد. ــت ه ــاخص های کیفی ــود ش بهب
ــی در  ــهم باالی ــا س ــده خودروه ــام ش ــای اع ــاس آماره ــر اس ب
ایجــاد آلودگی هــای هــوا دارنــد کــه بــرای رفــع ایــن معضــل یکــی 
ــاخت  ــی و س ــا طراح ــر ب ــال های اخی ــاور در س از شــرکت های فن
کاتالیســت های خودرویــی بــا افــزودن نانــو مــواد بــه محصــوالت 
ــه  ــودرو ارائ ــای خ ــش آالینده ه ــرای کاه ــی را ب ــود راهکارهای خ

کردنــد. 
تولیــد کاتالیســت های ســمند بنزینــی یــورو 4، ســمند دوگانه ســوز 
یــورو TU3 ،4 206 یــورو TU5 ،4 206  یــورو 4، رانــا یــورو 4، پــژو 
405 دوگانــه ســوز و بنزینــی یــورو 4، پــژو پــارس بنزینــی و دوگانــه 
ســوز یــورو 4، پرایــد دوگانــه ســوز و بنزینــی یــورو 4، تیبــا یــورو 4، 
نیســان وانــت یــورو 2 و 4 از جملــه محصوالت این شــرکت اســت.

بهره منــدی از متخصصــان بین المللــی در زمینــه کاتالیســت، 
ــای  ــه راهکاره ــی ک ــعه داخل ــق و توس ــم تحقی ــدی از تی بهره من
ــد، اســتفاده از  ــرار می دهن ــن شــرکت ق ــار ای ــردی را در اختی کارب
تجهیــزات و ماشــین آالت تولیــد پیشــرفته و پاســخگویی ســریع و 
ارائــه نمونــه بــرای مشــتریان در مــدت 5 روز کاری از جملــه مزایای 

ــود. ــوب می ش ــرکت محس ــن ش ــای ای فعالیت ه
محققــان ایــن شــرکت بــرای تولیــد کاتالیســت های مورد نظــر از دو 
روش "پوشــش دهی الیــه ای" )Layer Coating( و پوشــش دهی 
ــه  ــته ب ــد و بس ــتفاده می کنن ــه ای" )Zone Coating( اس "منطق
نیــاز خــودرو از هــر یــک از ایــن روش هــا بــرای تولیــد کاتالیســت 
ــش  ــت ها در کاه ــن کاتالیس ــتفاده از ای ــود. اس ــتفاده می ش اس
آلودگی هــای ناشــی از خودروهــا و بهبــود هــوا نقــش مثبتــی بــر 
محیــط زیســت دارد. تعویــض بــه موقــع کاتالیســت های خــودرو و 
اســتفاده از کاتالیســت های بــا فنــاوری بــه روز شــده می توانــد بــه 

کاهــش انتشــار گازهــای آالینــده کمــک کنــد.

بهینه سازی نانو 
کاتالیست های خودرویی 

خبر
حجم کل مخازن آبی گیالن 

افزایش می یابد
ــای  ــاماندهی آب بندان ه ــیوه نامه س ــرای ش ــا اج ب
تنظیمــی  آب  مترمکعــب  میلیــون   400 گیــان، 
در1800 قطعــه شــامل 870 پهنــه آب بنــدان بــه 
ــود. ــه می ش ــتان اضاف ــی اس ــازن آب ــم کل مخ ــه حج ــار، ب ــعت 9000 هکت وس

ــه  ــس از برگزاری11جلس ــان و پ ــتاندار گی ــاالری اس ــی س ــد مصطف ــا تأکی ب
ــی و  ــتگاه اجرای ــا مشــارکت و حضــور 12دس ــری، ب ــم گی کارشناســی و تصمی
ــاالب  ــا و ت ــدان ه ــاماندهی آب بن ــرح س ــتورالعمل ط ــی "دس ــای نظارت نهاده

ــاغ  شــد. ــی و اب ــان" نهای ــای اســتان گی ه

افزایش 11 تا ۲۰۰۰ درصدی 

آبدهی رودخانه های لرستان 
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای لرســتان گفــت: 
ــا  ــتان از 11 ت ــای اس ــی رودخانه ه ــش آبده افزای

ــوده اســت. 2000 درصــد ب
 رضــا میرزایــی در خصــوص تأثیــر بارش هــای اخیــر بــر روی آبدهــی 
رودخانه هــای اســتان بیــان کــرد: بــا توجــه بــه حجــم زیــاد و شــدت 
ــر  ــاب شــده و تأثی ــه روان ــل ب ــا تبدی ــی از بارندگی ه ــا، بخــش اعظم بارش ه
ــز  ــر روی رودخانه هــای اســتان در دو حوضــه آبری ــاه ب ــا 28 آذرم ــی ت بارندگ
کرخــه و کارون بــزرگ) دز( بــا افزایــش آبدهــی رودخانه هــا بیــن 11 تــا 2000 
درصــد همــراه بــوده اســت. وی اظهــار کــرد: در حوضــه کرخــه آبدهــی رودخانــه 
کشــکان از 56 مترمکعــب در ثانیــه تــا 1300 مترمکعــب در ثانیــه متغیــر بــوده 

ــه رســیده اســت. ــه 196 مترمکعــب در ثانی ــاه ب و در 28 آذرم

افزایش حجم آب دریاچه ارومیه
مدیــر دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه 
غربــی گفــت: حجــم  آذربایجــان  در  ارومیــه 
آب دریاچــه ارومیــه 470 میلیــون مترمکعــب 
افزایــش یافتــه اســت.فرهاد ســرخوش بــا اشــاره بــه افزایــش بارندگــی ها و 
رهاســازی آب از ســدها و رودخانــه هــای اســتان بــه دریاچــه ارومیــه افــزود: 
تــراز فعلــی دریاچــه ارومیــه 1270.54 اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 

ــت. ــته اس ــش داش ــر افزای ــته 26 مت ــال گذش س
ــا بیــان اینکــه وســعت فعلــی دریاچــه ارومیــه 2047 کیلومتــر مربــع  وی ب
اســت گفــت: وســعت دریاچــه ارومیــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 

گذشــته 312کیلومتــر افزایــش داشــته اســت.

گیان

لرستان

ارومیه

فرمانده انتظامی اردستان گفت: با تاش پلیس اقام قابل توجهی کاالی قاچاق و سه قاده میمون و 35 پوست 
شکار از قاچاقچیان کشف و ضبط شد.

هر
س:م

عک

ــر دوده از  ــد فیلت ــه خری ــران ب ــهر ته ــورای ش ــای ش اعض
محــل اوراق مشــارکت رای ندادنــد و موضــوع "خریــد فیلتــر 

ــار حــذف شــد. ــن اعتب ــف ای دوده " از ردی
صبــح روز یکشــنبه الیحــه انتشــار 3000 میلیــارد تومــان اوراق 
ــز بررســی  ــل روی می ــل و نق ــعه حم ــرای توس ــارکت ب مش
شــورای شــهر قــرار گرفــت و اعضــای شــورای شــهر در مــورد 
ــورد تخصیــص بخشــی  ــن الیحــه در م یکــی از بندهــای ای
ــان  ــش نش ــر دوده واکن ــد فیلت ــه خری ــارکت ب از اوراق مش
دادنــد و محمــد علیخانــی رییــس کمیســیون حمــل و نقــل 
عنــوان کــرد: فیلتــر دوده کارایــی الزم را نــدارد و بســیاری از 
اتوبوس هایــی کــه ایــن فیلتــر را نصــب کرده انــد اقــدام بــه 
بازکــردن فیلتــر کرده انــد و بهتــر اســت بــه جــای فیلتــر دوده 
، اتوبــوس نــو بخریــم و مــن اصــرار معاونــت حمــل و نقــل 
ــدارد را نمی فهــم. ــد فیلتــر دوده ای کــه کارایــی ن ــر خری را ب

در ادامــه هیــات رییســه شــورا از محســن پورســید آقایــی 
– معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران – 
ــر دوده  ــی فیلت ــی در خصــوص کارای ــا توضیحات خواســت ت
ــر  ــر دوده ب ــه فیلت ــخیص این ک ــت: تش ــد، وی گف ــه کن ارائ
روی اتوبــوس باشــد یــا نباشــد، مســاله ای نیســت کــه مــا 
دور هــم جمــع شــویم ودر مــورد آن بحــث کنیــم، چــرا کــه 
تکلیــف ایــن مســاله را ســازمان اســتاندارد مشــخص کــرده 
ــر  ــدون فیلت ــوس ب ــرده اتوب ــف ک ــز مکل ــن ســازمان نی و ای
ــدون  ــون ب ــن کامی ــدارد و همچنی ــماری گذاری ن ــازه ش اج
ــن  ــم ای ــود و می توانی ــماره گذاری نمی ش ــاذب ش ــر ج فیلت
ــدون  ــا ب ــا اتوبوس ه ــه آی ــیم ک ــس بپرس ــوع را از پلی موض

فیلتــر شــماره گذاری می شــوند یــا نمی شــوند؟
وی همچنیــن اضافــه کــرد: اگــر عزیــزی می گویــد کــه ایــن 
ــتاندارد  ــازمان اس ــا س ــد ب ــتند بای ــتاندارد نیس ــا اس فیلتره
ــت و شــماره گذاری را  ــات دول ــه هی ــرده و مصوب ــت ک صحب
ــوده و  ــر ب ــم بســیار موث ــر دوده ه ــا فیلت ــد، ام درســت کنن

خــوب عمــل کــرده اســت.

مخالفت اعضای شورای شهر 
تهران با خرید »فیلتر دوده«

سنا
:ای

س
عک

ون
خالدی: بیشتر از زاینده رود به کارون جفا شده استکار

ــس  ــردگان در مجل ــتان ل ــردم شهرس ــده م نماین
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه 80 روســتای 
ــا تانکــر آبرســانی می شــود ،  ــردگان ب شهرســتان ل
گفــت: تــا دیــر نشــده می تــوان کار، تــاش و 
برنامه ریــزی کــرد، زیــرا بیشــتر از زاینــده رود بــه کارون 

ــا شــده اســت.  جف
محمــد خالــدی اول دی مــاه در همایــش 40 ســال تــاش و 
ســازندگی در پرتــو فرهنــگ و مدیریــت جهــادی، در خصــوص 
ــر  ــن ام ــی در ای ــی انصافی های ــرد: ب ــح ک موضــوع آب، تصری
ــای  ــی ظرفیت ه ــم از تمام ــه داری ــه وظیف ــت ک ــورت گرف ص
ــاع  ــردم دف ــه حــق م ــم و از خواســته ب اســتان کمــک بگیری

کنیــم. 
وی اضافــه کــرد: چهارمحــال و بختیــاری بــا توجــه بــه اینکــه 
ــن  ــه ای ــی ب ــت ول ــده رود اس ــاخه دو رود کارون و زاین سرش
ــتان  ــن شهرس ــت، همچنی ــده اس ــی نش ــه کاف ــتان توج اس
لــردگان بــا وجــود 360 روســتا کــه سرشــاخه کارون اســت، 80 

ــود.  ــانی می ش ــر آبرس ــا تانک ــتای آن ب روس
خالــدی گفــت: تــا دیــر نشــده می تــوان کار، تــاش و 

ــا  ــه کارون جف ــده رود ب ــرا بیشــتر از زاین ــرد، زی ــزی ک برنامه ری
شــده اســت. پــروژه ای در لــردگان کلنگ زنــی شــد تــا از ایــن 
طریــق بتــوان آب شــرب 53 روســتا را از طریــق آتشــگاه 

ــرد.  ــن ک تامی
خالــدی خاطرنشــان کــرد: بخــش عمــده ای از عقب ماندگــی 
اســتان و بــه تبــع شهرســتان لــردگان، مربــوط بــه گذشــته 

دور بــوده اســت. در گذشــته جهــاد ســازندگی بــه عنــوان نهــاد 
مردمــی و تاشــگر در خدمــت مــردم بــود و کارهــای بســیاری 

را در روســتاها انجــام داد. 
ــود دارد  ــروز وج ــه ام ــتایی ک ــای روس ــام راه ه ــزود: تم وی اف
را بایــد مدیــون جهــاد ســازندگی دانســت زیــرا در شهرســتان 
لــردگان و دیگــر مناطــق اســتان 50 درصــد از کارهــای زیربنایی 
ــدی گفــت: اگــر  ــاد ســازندگی انجــام داد ه اســت. خال را جه
جهــاد ســازندگی می خواهــد در حــوزره تخصصــی کشــاورزی، 
ــه علــم روز دنیــا  هماننــد گذشــته نقش آفریــن باشــد بایــد ب
ــه  ــرای ادام ــا ب ــات و بق ــه حی ــن الزم ــود، بنابرای ــلط ش مس

خدمــت بــه مــردم، داشــتن ابــزار روز دنیــا اســت.

رنج
ب

خشکه کاری برنج تاثیر چندانی بر کیفیت محصول ندارد
آمــوزش  و  تحقیقــات  مرکــز  رییــس 
ــت:  ــی گلســتان گف ــع طبیع کشــاورزی و مناب
ــه در  ــان داده ک ــا نش ــات م ــون آزمایش تاکن
ــر  ــج، تاثی اســتان گلســتان خشــکه کاری برن

چندانــی در کیفیــت محصــول نــدارد.
در  برنــج  کــرد: کشــت  اظهــار  فرجــی  ابوالفضــل 
اســتان گلســتان چالشــی اســت کــه نــه مــی تــوان آن را 
ــذا  ــه داد. ل ــن شــکل ادام ــه ای ــه آن را ب ــرد و ن حــذف ک
ــش  ــن چال ــل ای ــرای ح ــی ب ــال راهکارهای ــه دنب ــد ب بای

رفــت و مصــرف آب را کاهــش داد.
ــه  ــی اســت ک ــاه زراع ــا گی ــج تنه ــه برن ــان اینک ــا بی وی ب
ــری هــم  ــد و رشــد بهت ــاب رشــد مــی کن در شــرایط غرق
ــرل  ــی، کنت ــت غرقاب ــای کش ــرد: از مزای ــح ک دارد، تصری
ــط  ــه محی ــیدن ب ــادل بخش ــرز و تع ــای ه ــف ه ــر عل بهت

خــاک اســت.
فرجــی، یکــی از روش هــای کاهــش مصــرف آب در 
ــت: در  ــرد و گف ــوان ک ــکه کاری عن ــج را خش ــت برن کش
ــه  ــه الی ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــک کاری ب روش خش

هــای  زمیــن  ســطح  روی  آب  10ســانتیمتری  تــا   5
ــم  ــاه ک ــزان جــذب آب گی ــه می ــدون اینک کشــاورزی را ب

ــم.  ــذف کنی ــود، ح ش
ــی  ــه بذرهای ــاز ب ــر نی ــن ام ــق ای ــرای تحق ــت: ب وی گف
باشــند.  داشــته  را  شــرایط  ایــن  تحمــل  داریــم کــه 
همچنیــن بایــد میــزان علــف هــای هــرز و آفــات را نیــز 

ــرد. ــرل ک ــرایط کنت ــن ش در ای
ــع  ــوزش کشــاورزی و مناب ــات و آم ــز تحقیق ــس مرک ریی
ــز  ــا مرک ــه اخــذ مجــوز تنه ــا اشــاره ب ــی گلســتان ب طبیع
ــح  ــز، تصری ــن مرک ــور در ای ــکه کاری کش ــات خش تحقیق
کــرد: از مزایــای روش خشــکه کاری کاهــش 40 درصــدی 
هزینــه هــا و کاهــش مصــرف آب از 12 تــا 14 هــزار متــر 
مکعــب در حالــت غرقــاب بــه 5 تــا 8 هــزار متــر مکعــب 

ــت خشــکه کاری اســت. در حال
ــد  ــا 20 درص ــرد 10 ت ــن روش عملک ــم در ای ــار داری انتظ
افــت داشــته باشــد امــا از طرفــی میــزان هزینــه هــا نیــز 

ــد. ــا 40 درصــد کاهــش مــی یاب ت
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تأمیــن مالــی بنــگاه هــای تولیــدی و اعطــای تســهیات 
ــک  ــت نخســت بان ــوان اولوی ــه عن ــردش ب ســرمایه در گ

مــورد تأکیــد قــرار گرفــت.
ــک  ــل بان ــپه: مدیرعام ــک س ــانی بان ــاع رس ــگاه اط پای
ــران شــعب مناطــق و  ــه مدی ــاب ب ــه ای خط ســپه در نام
ــان خواســت اعطــای  رؤســای شــعب ممتازمســتقل از آن
تســهیات ســرمایه در گــردش بــه بنــگاه هــای تولیــدی 
را اولویــت نخســت برنامــه هــای اعتبــاری خویــش قــرار 

ــد. دهن
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بانــک ســپه: بــا توجــه 
بــه شــرایط اقتصــادی حــال حاضــر و بــه منظــور حمایــت 
ــش  ــتغال و افزای ــظ اش ــادی و حف ــای اقتص ــگاه ه از بن
ســطح تولیــد کــه از مهمتریــن اولویــت هــای اقتصــادی 
مــی شــود،  محتــرم محســوب  دولــت  اجتماعــی  و 
ــت  ــتای صیان ــز در راس ــاری نی ــال ج ــپه در س ــک س بان
از دســتاوردهای ســال گذشــته و تضمیــن تــداوم تأمیــن 
مالــی بنــگاه هــای تولیــدی، اعطــای تســهیات ســرمایه 
ــرار  ــت ق ــور را در اولوی ــای مذک ــگاه ه ــه بن ــردش ب در گ

ــت. داده اس
بــر اســاس ایــن گــزارش در نامــه مدیرعامــل بانــک آمــده 
ــی  ــل شــرایط کنون ــه دلی ــه ب ــه اینک ــا توجــه ب اســت: »ب
ــه  ــر علی ــه ب ــای ناعادالن ــم ه ــال تحری ــادی و اعم اقتص
ــرخ ارز و  ــش ن ــی از افزای ــی ناش ــود نقدینگ ــور، کمب کش
ــن مشــکات  قیمــت نهادهــای تولیــدی یکــی از مهمتری
ــتفاده  ــا اس ــتی ب ــذا بایس ــت، ل ــدی اس ــای تولی واحده
ــای  ــاز واحده ــرآوردن نی ــاری، ب ــای اعتب ــت ه از سیاس
تولیــدی، جلوگیــری از رکــود و تأمیــن مالــی بنــگاه هــای 
تولیــدی باتخصیــص بهینــه منابــع محــدود بانکــی، بهبــود 
ــپه  ــک س ــش بان ــه نق ــم زد ک ــتغال را رق ــد و اش در تولی
در انجــام ایــن مهــم و همراهــی بــا سیاســت هــای کان 
ــگ مــی باشــد.« ــرم بســیار پررن ــت محت اقتصــادی دول

ــه  ــری از نام ــش دیگ ــد: در بخ ــی افزای ــزارش م ــن گ ای
ــر حساســیت شــرایط  ــد ب مدیرعامــل بانــک ضمــن تأکی
کنونــی و لــزوم احســاس مســئولیت بیشــتر در خصــوص 
ــعب  ــران ش ــدی ازمدی ــای تولی ــگاه ه ــی بن ــن مال تأمی
مناطــق و رؤســای شــعب ممتــاز مســتقل خواســته 
شــده اســت کــه بــه رغــم محدودیــت منابــع و مشــکات 
ــری از  ــور جلوگی ــه منظ ــود ب ــاری موج ــای اعتب و تنگناه
ــرار  ــت ق ــا در اولوی ــور ب ــای مزب ــگاه ه ــود بن ــدید رک تش
دادن بررســی درخواســت واحدهــای مولــد، ضمــن رعایــت 
ضوابــط مربــوط از جملــه اعتبــار ســنجی و احــراز توجیــه 
ــات الزم را  ــن اقدام ــان ممک ــن زم ــاه تری ــری در کوت پذی

ــد انجــام دهن

تأمین مالی بنگاه های 
تولیدی

بــا  همــدان  فرمانــداری  سرپرســت 
اجرایــی  منفــی  رونــد  بــه  اشــاره 
اشــتغالزایی  طرح هــای  شــدن 
همــدان،  شهرســتان  در  روســتایی 
گفــت: هیــچ بن بســتی بــرای اجرایــی 
و  خوداشــتغالی  طرح هــای  شــدن 
همــدان  شهرســتان  در  اشــتغالزایی 

نــدارد. وجــود 
ــنبه 2 دی در  ــاری یکش ــین افش  حس
اشــتغال  و  ســرمایه گذاری  کارگــروه 

شهرســتان همــدان، تصریــح کــرد: تــراز 
ــه ای  ــه گون ــد ب ــدان بای ــت هم مدیری
باشــد کــه ســایر شهرســتان ها از آن 
ــا شهرســتان همــدان  الگــو بگیرنــد و ب
مقایســه شــوند.وی در ادامــه بــا اشــاره 
ــه شهرســتان همــدان در حــوزه  ــه رتب ب
اشــتغال روســتایی، خاطرنشــان کــرد: 
بــا توجــه بــه جمعیــت 102 هــزار نفــری 
ــتان  ــن شهرس ــدان، ای ــتائیان هم روس
ــوری  ــر کش ــه آخ ــر رتب ــال حاض در ح

ــه  را در حــوزه اشــتغالزایی روســتایی ب
ــاری  ــاص داده است.افش ــود اختص خ
ــای  ــری طرح ه ــه پیگی ــان اینک ــا بی ب
ــال  ــه دنب ــدی را ب ــد کُن ــل اجــرا رون قاب
ــرح از ســوی  ــدادی ط ــزود: تع دارد، اف
بــه کارگــروه  اجرایــی  دســتگاه های 
ــاع  ــی ارج ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
داده شــده کــه بســیاری از آنهــا بــه 
ســرانجام نرســیده اســت.وی بیــان 
ــا  ــور ب ــای مذک ــون بانک ه ــا کن ــرد: ت ک
هــدف اشــتغال و دغدغــه اشــتغالزایی 
ایــن  بوده انــد و در  همــراه طرح هــا 
میــان برخــی دســتگاه های اجرایــی 
ــوده کار خــود را  ــه مفق ــوان حلق ــه عن ب

گذاشــته اند. نیمه تمــام 

رییـس کمیسـیون عمـران ، حمـل و نقـل و 
ترافیـک شـورای اسـامی شـهر کـرج گفـت : 
کـه ایـن کانشـهر بـا مشـکات کنونـی هنـوز به 
جایـگاه شایسـته خـود دسـت نیافتـه و یکی از 
چالشـهای اصلـی مـا بحـث ترافیـک و آلودگـی 
هوا می باشـد  مهدی حاجی قاسـمی دوشـنبه 
26 آذر در سـومین همایـش مدیریـت حمـل و 
نقـل شـهری بـا تبریـک روز ملـی حمـل و نقل 
و راننـدگان بـه دسـت انـدرکاران و خادمیـن این 
عرصـه خطیر گفـت : گرچه سالهاسـت مباحثی 
همچـون شـهر پایـدار و انسـان محـور مطـرح 
میشـود امـا بـا در نظـر گرفتن مشـکات کنونی 
کـرج بایـد گفـت که این شـهر هنـوز بـه جایگاه 

شایسـته خـود دسـت نیافتـه اسـت و مـردم 
در نظرسـنجی هـا از ترافیـک و آلودگـی هـوا بـه 
عنوان یکی از مشـکات اصلـی خود یاد میکنند 
وی بـا بیـان اینکـه دیـدگاه شـورای پنجـم کرج 
در حـوزه ترافیـک سـلبی نیسـت و بـه دنبـال 
فرهنگسـازی و آمـوزش های همگانی هسـتیم 
،  وی بیـان داشـت: ایـن رویکـرد در برچیـدن 
تعداد زیادی از سـرعتگیرهای سـطح شهر نمود 
ویـژه ای داشـت و ما اصرار داشـتیم که به دلیل 
تخلفـات رانندگی عده ای نباید تمام شـهروندان 
را در پـس و پیـش این سـرعتگاهها آزرده خاطر 
کـرد و در دیگـر وضاعـات نیـز بایـد چنیـن رویه 
ای حاکـم شـود .ایـن مسـوول شـهری از پیش 

بینـی و تصویـب بودجـه بـرای نصـب دوربیـن 
هـای هوشـمند کنترل سـرعت و ثبـت تخلفات 
رانندگی در معابر سـطح شهر همچنین هوشمند 
سـازی تابلوهـای ترافیکـی خبر داد و از شـهردار 
جدیـد تقاضـا کـرد کـه در ایـن حـوزه سـرعت 
عمل بیشـتری داشته باشـد او گفت که تصمیم 
گیـری های حوزه ترافیک بایـد علمی و اجرایی 

باشـد نه تئـوری و نظـری .
دبیر اول شـورای اسـامی شـهر کـرج همچنین 
از بهـره بـرداری فـاز اول پیاده راه رجایی شـهر به 
عنـوان نخسـتین نمـاد توجـه به پیـاده محوری 
در ایـن کانشـهر خبـر داد  و خاطـر نشـان کرد : 
همچنین در ادامه همین سیاسـت انتظار میرود 

کـه پـروژه ایجاد رینگ دوچرخه سـواری در بلوار 
ماهان تسـریع شـود حاجی قاسـمی همچنین 
افزایـش غیـر معمـول کاربریهـای تجـاری در 
سـطح شـهر را یکی از عوامل ترافیک زا دانسـت 
و گفـت که صرفـا" با احداث پل نمیتـوان بر این 
چالـش غلبـه کـرد .بـه گفته ایـن مسـئول اکثر 
اتوبـوس هـای فعـال در خطوط سـطح شـهر از 
رده خارج و فرسـوده هسـتند کـه در حال حاضر 
اعتبـار مورد نیاز برای نوسـازی در اختیار نیسـت 
و امیدواریـم که در آینـده نزدیک مینی بوس ها 
نیـز برای جابـه جایی مسـافرین درون شـهری 
بـکار گرفتـه شـوندد حاجـی قاسـمی همچنین 
از وضعیـت نابسـامان تاکسـی هـا و ناصحیـح 
خطـوط بـه شـدت انتقـاد کـرد و گفت کـه برغم 
تذکـرات متعـدد اما ایـن حوزه هنوز سـاماندهی 

نشـده است 

شکست همدان 
در اشتغالزایی روستایی

کمیت و کیفیت آب شرب شهر 
کهنوج به زودی ارتقا می یابد

بــا اجــرای 14/5 کیلومتــر خــط انتقــال از دشــت رضــا آبــاد بــه شــهر کهنــوج، 
کمیــت و کیفیــت آب شــرب ایــن شــهر ارتقــاء مــی یابــد.

محمــد طاهــری رییــس هائــت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب 
اســتان کرمــان گفــت: بــه منظــور رفــع کمبــود آب در قســمتی از شــهر کهنــوج 
و ارتقــاء کیفیــت آب ایــن شــهر، ســه حلقــه چــاه در دشــت رضــا آبــاد حفــر 

شــده کــه از آب بــا کیفیــت عالــی برخــوردار مــی باشــد .
ــه زودی  ــوج ب ــه شــهر کهن ــرای انتقــال آب چاههــای مذکــور ب وی افــزود: ب
عملیــات اجــرای 14/5 کیلومتــر خــط انتقــال آغــاز مــی شــود و بــا اجــرای 
ــوج ،  ــه شــهر کهن ــاد ب ــا آب ــاندن آب از دشــت رض ــال و رس ــن خــط انتق ای
عــاوه بــر رفــع مشــکل کمبــود آب در برخــی از نقــاط شــهر کــه بــا آن مواجــه 

هســتند، کیفیــت آب شــرب ایــن شــهر نیــز ارتقــاء مــی یابــد.

کرج با وجود مشکالت فعلی به جایگاه شایسته خود نرسیده 

بـر اسـاس ایـن گـزارش در نامه مدیرعامـل بانک 
آمـده اسـت: »با توجـه به اینکـه به دلیل شـرایط 
کنونی اقتصـادی و اعمال تحریم هـای ناعادالنه 
بر علیه کشـور، کمبـود نقدینگی ناشـی از افزایش 
از  یکـی  تولیـدی  نهادهـای  قیمـت  و  ارز  نـرخ 
مهمتریـن مشـکات واحدهـای تولیـدی اسـت، 
لذا بایسـتی با استفاده از سیاسـت های اعتباری، 
برآوردن نیاز واحدهای تولیـدی، جلوگیری از رکود 
و تأمیـن مالـی بنـگاه هـای تولیـدی باتخصیص 
بهینـه منابـع محـدود بانکـی، بهبـود در تولیـد و 

اشـتغال را رقـم زد .

دبیر اول شـورای اسامی شهر 
کـرج همچنین از بهـره برداری 
فـاز اول پیـاده راه رجایـی شـهر بـه 
بـه  توجـه  نمـاد  نخسـتین  عنـوان 
پیـاده محـوری در این کانشـهر خبر 
داد  و خاطر نشان کرد : همچنین در 
ادامه همین سیاسـت انتظـار میرود 
ایجـاد رینـگ دوچرخـه  پـروژه  کـه 
سـواری در بلوار ماهان تسـریع شود 
حاجـی قاسـمی همچنیـن افزایـش 
غیـر معمـول کاربریهای تجـاری در 
سـطح شـهر را یکی از عوامل ترافیک 

دانست. زا 

کمبود 14 هزار نیروی 
انسانی در آموزش اصفهان

و  مدیریـت  توسـعه  معـاون 
و  آمـوزش  اداره کل  پشـتیبانی 
پـرورش اسـتان اصفهـان گفـت: 
اسـتان  ایـن  در  انسـانی  منابـع 
بـا کمبـود 14 هـزار نفـری روبـرو اسـت کـه بـرای سـال 
آینـده بایـد تامیـن شود.سـید محمـد میرپـور اظهـار کرد: 
بـرای جلوگیـری از چالـش کمبـود نیـرو در سـال جـاری 
رسـمی،  نیروهـای  التدریـس  حـق  مثـل  راهکارهایـی 
دانشـگاه  آموختـگان  دانـش  جدیـد،  هـای  اسـتخدام 
خدمـات  خریـد  نیروهـای  معلـم،  سـرباز  فرهنگیـان، 

بهـره گیـری شـد. بـرون سـپاری  و  آموزشـی 

اصفهان

بازدید از زادگاه 
نفت ایران و خاورمیانه

شـرکت  بازرسـی  اداره  رییـس 
هیـأت  و  ایـران  نفـت  ملـی 
و  ایـران  نفـت  زادگاه  از  همـراه 

. نمودنـد  بازدیـد  خاورمیانـه 
سـوی  از  بازدیـد  ایـن  در  مقـدم کـه  کیومـرث کرمـی 
ملـی  شـرکت  بازرسـی  اداره  رییـس  رضایـی  محمـد 
مناطـق نفتخیـز جنـوب و کارشناسـان بازرسـی شـرکت 
ملـی نفـت ایـران همراهـی می شـد با حضور در شـرکت 
بهـره بـرداری نفـت و گاز مسجدسـلیمان بـا مدیرعامـل 
و اعضـای هیـأت مدیـره ی ایـن شـرکت دیـدار و گفتگو 

کـرد .

خوزستان

فعالیت زمستانه ٣1 پایگاه 
هال  احمر در خراسان رضوی

مدیرعامـل جمعیـت هـال احمـر 
 31 فعالیـت  از  رضـوی  خراسـان 
پایـگاه هال احمر خراسـان رضوی 
با حضـور 155 نیـروی امـدادی در 
طرح زمسـتانه هال احمر خبر داد.مجتبی احمدی  با اشـاره 
بـه اجـرای طـرح زمسـتانه هـال احمـر و  وضعیـت امـداد و 
نجـات در سـطح اسـتان، اظهار کـرد: با اجرای طرح زمسـتانه 
جمعیـت هـال احمـر کـه از 15 آذرمـاه آغـاز شـده و تـا 25 
اسـفند ادامه دارد، در سـطح اسـتان عاوه بر 25 پایگاه ثابت 
موجود و پایگاه هوایی هال احمر خراسـان رضوی، 11 پایگاه 

موقـت نیز فعال هسـتند.

خراسان

مرگ تلخ راننده 
کمباین در دهدشت

کشـاورزی  جهـاد  اداره  رییـس 
شهرسـتان کهگیلویـه گفت: راننده 
کمبایـن برداشـت ذرت در یکـی 
از مـزاع ذرت در دهدشـت جـان 

خـود را از دسـت داد.
سـید عمـران تقـوی  در ایـن خصـوص افـزود: مـرد 55 
سـاله از اهالـی روسـتای "سـمغان" حین برداشـت مزرعه 

ذرت دچـار حادثـه شـد.
وی بـا بیـان اینکـه این اتفاق دوشـنبه هفته گذشـته اتفاق 
افتـاد، اظهارکـرد: ایـن فـرد از ناحیـه دو پـا دچـار جراحت 

شـد و به بیمارسـتان یاسـوج انتقال داده شـد .

حادثه

ساختمان های قدیمی 
همدان ایمنی ندارد

مهندسـی  نظـام  سـازمان  عضـو 
بـا  همـدان  اسـتان  سـاختمان 
سـاختمان های  اینکـه  بـر  تأکیـد 
نـدارد،  ایمنـی  همـدان  قدیمـی 
گفـت: سـاختمان هایی کـه قبـل از تأسـیس سـازمان نظـام 
امـروزی  سـاختمان های  مشـابه  شـده  سـاخته  مهندسـی 
نیسـتند و مدیریتـی در آنهـا وجـود ندارد.رضـا مقصودخـواه 
بـا اشـاره بـه اینکه مبحـث 22 مقـررات ملی سـاختمان اجرا 
نمی شـود، افـزود: ایـن مبحـث بـه نظـام مهندسـی اجـازه 
ورود به سـاختمان هایی که از گذشـته سـاخته شـده و دارای 

می دهـد. هسـتند،  سـکنه 

همدان

--
--

- 
س :

عک

آیین گرامیداشت شب یلدا در بیمارستان 
شهید مصطفی خمینی ایالم برگزار شد

الزم به ذکر است که این مراسم با عنوان دورهمی مهر و یلدا  برگزار شد

آییـن گرامیداشـت شـب یلـدا بـا حضـور 
رییـس  جانشـین  و  آموزشـی  معـاون 
دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـام، مسـئول 
نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در 
دانشـگاه، معاونین بهداشـتی و اجتماعی 
دانشـگاه، مدیران درمـان و روابط عمومی 
و مسـئوالن و داوطلبیـن جمعیـت هـال 
مصطفـی  شـهید  بیمارسـتان  در  احمـر 

خمینـی ایـام برگـزار شـد.
  در ابتـدای ایـن آیین  معاون آموزشـی و 
جانشـین رییس دانشـگاه علوم پزشـکی 
ایـام ضمن تبریک شـب یلـدا و تقدیر از 
حضور مسـئوالن و مدعوین در بیمارستان 
اظهـار  ایـام  خمینـی  مصطفـی  شـهید 

کـرد: حضـور مسـئوالن در بیمارسـتان در 
شـب یلـدا گویای ایـن حقیقت اسـت که 
اگرچـه ایـن عزیزان بـه طور شـبانه روزی 
بـه مـردم و بیمـاران خدمـت مـی کننـد و 
نمـی تواننـد در چنیـن شـبهایی در کنـار 
خانـواده باشـند، وظیفـه مـا اسـت کـه به 
جمـع ایـن تاشـگران و زحمت کشـان در 

برویم. بیمارسـتان 
 دکتـر رضـا ولـی زاده گفـت: همه مـا باید 
قـدردان زحمـات و تـاش های پزشـکان 
و کارکنـان بیمارسـتان هـا باشـیم چرا که 
در سـخت تریـن شـرایط در کنـار بیماران 

هسـتند و خدمتگـزار آنـان می باشـند.
 در ادامـه نیـز معـاون غذا و دارو دانشـگاه 
تبریـک  ضمـن  ایـام  پزشـکی  علـوم 
شـب یلـدا و خیـر مقـدم بـه حاضـران 
پزشـکان  و  پرسـنل  قدرشناسـی  گفـت: 

بیمارسـتانی بـر همه ما یک وظیفه اسـت 
چـرا کـه زحمـات و خدمـات اصلـی حوزه 

درمـان بـر دوش ایـن عزیـزان اسـت.
داد:  ادامـه  شـاهماری  مهتـاب  دکتـر    
مراسم شـب یلدا یکی از مناسبتهای ملی 
و باسـتانی مـا ایرانیان اسـت کـه برگزاری 
مراسـم آن در بیمارسـتان در جهت تکریم 
و پاسداشـت خدمات پرسنل بیمارستانی 

می باشـد.
 در ادامـه نیز حجت االسـام والمسـلمین 
هاشـمی مسـئول نهـاد نمایندگـی مقـام 
معظـم رهبری در دانشـگاه علوم پزشـکی 
ایـام بـا اشـاره بـه اینکـه مهـر و محبـت 
و دیـدار اعضـای خانـواده بایـد بیـش از 
همیشـه تقویـت گـردد، خاطرنشـان کرد: 
برگزاری اینگونه مراسـم و مناسـبت شـب 
یلـدا بهانـه ای بـرای در کنـار هـم بـودن 

است.
وی افزود: کار در بیمارسـتان بسیار سخت 
و مشـقت بار اسـت و هیـچ خدمتـی بـا 
کار کـردن در بیمارسـتان قابـل مقایسـه 

. نیست
 در ادامـه دکتـر الهـام باسـتانی رئیـس 
بیمارسـتان شـهید مصطفی خمینی ایام 
ضمـن تبریـک فرا رسـیدن شـب یلـدا و 
خیرمقـدم به حاضـران و تقدیر از خدمات 
پرسـنل بیمارسـتان، برگزاری این مراسـم 
در بیمارسـتان را یکی از اقدامات ارزشمند 
و بـی بدیل در حـوزه اجتماعی عنوان کرد.

  همچنیـن دکتـر محمدرضا صیدی مدیر 
ایـام  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  درمـان 
ضمـن تقدیـر از بانیـان و برگزارکننـدگان 
در  حضـور  کـرد:  اظهـار  مراسـم  ایـن 
ارزش  و  اهمیـت  نشـانگر  بیمارسـتان 
بـاالی خدمت رسـانی به بیمـاران از دیدگاه 

مسـئوالن و مـردم مـی باشـد.
  در ادامـه نیـز دکتـر جمیـل صادقـی فـر 
معـاون اجتماعی دانشـگاه علوم پزشـکی 
و  مناسـبت  ایـن  تبریـک  ایـام ضمـن 
تقدیـر از حضور مسـئوالن کارکنـان در این 
این گونـه  برگـزاری  داشـت:  ابـراز  آییـن 

برنامه هـا نشـانگر روحیه خدمتگـزاری در 
میـان تمامـی اقشـار نسـبت بـه بیمـاران 

خـود می باشـد.
 همچنیـن در بخش دیگـری از این آیین 
معـاون جمعیـت هال احمر اسـتان  طی 
سـخنانی شـب یلدا را تبریک گفت  بیان 
داشـت: جمعیـت هـال احمـر از برگزاری 
برنامـه هـای مشـترک بیـن دانشـگاه و 

هـال احمـر اسـتقبال می کند.
 گفتنـی اسـت در ادامـه ایـن آییـن دکتر 
زاده معـاون آموزشـی و جانشـین  ولـی 
دیگـر  همراهـی  بـا  دانشـگاه  رییـس 
در  بسـتری  بیمـاران  از  در  مسـئوالن 
شـهید  بیمارسـتان  مختلـف  بخشـهای 
مصطفـی خمینـی و مرکـز بیمـاران روانی 
اسـتان عیـادت و دلجویی نمودند و شـب 
یلـدا را بـه بیماران بسـتری در ایـن مراکز 

تبریـک گفتنـد.
 الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن مراسـم بـا 
عنـوان دورهمـی مهـر و یلـدا بـا کارکنـان 
بیمارسـتان شـهید مصطفـی  بیمـاران  و 
خمینـی ایام به همـت معاونت اجتماعی 
و مشـارکت هـای مردمـی دانشـگاه علوم 
پزشـکی و سـازمان هال احمر برگزار شد.

ته
نک

در ادامـه نیـز حجـت االسـام والمسـلمین هاشـمی مسـئول نهـاد 
نمایندگـی مقـام معظـم رهبری در دانشـگاه علـوم پزشـکی ایام با 
اشـاره بـه اینکـه مهـر و محبـت و دیـدار اعضـای خانـواده باید بیش 
از همیشـه تقویـت گـردد، خاطرنشـان کرد: برگـزاری اینگونه مراسـم 
و مناسـبت شـب یلـدا بهانـه ای بـرای در کنار هـم بودن اسـت.  وی 
افـزود: کار در بیمارسـتان بسـیار سـخت و مشـقت بار اسـت و هیـچ 
خدمتـی بـا کار کردن در بیمارسـتان قابل مقایسـه نیسـت. در ادامه 
دکتر الهام باسـتانی رییس بیمارسـتان شـهید مصطفی خمینی ایام 
ضمن تبریک فرا رسـیدن شـب یلدا و خیرمقدم به حاضـران و تقدیر 
از خدمات پرسـنل بیمارسـتان، برگزاری این مراسـم در بیمارسـتان را 
یکـی از اقدامات ارزشـمند و بـی بدیل در حوزه اجتماعـی عنوان کرد.  
همچنین دکتر محمدرضا صیدی مدیر درمان دانشـگاه علوم پزشـکی 
ایـام ضمـن تقدیر از بانیـان و برگزارکننـدگان این مراسـم اظهار کرد: 
حضور در بیمارسـتان نشـانگر اهمیت و ارزش باالی خدمت رسـانی به 

بیمـاران از دیـدگاه مسـووالن و مردم می باشـد.

دستگیری سارقان جواهرات ٧00 میلیون ریالی در کاشمر
فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر در خراسان رضوی گفت: سارقان 700 میلیون ریال جواهرات از 
منزلی در کاشمر دستگیر شدند.

ســرمایه  صنــدوق  اطاعــات 
ــک  ــزاری بان ــاد کارگ ــذاری اعتم گ
ســامانه  روی  بــر  ایــران  ملــی 

گرفــت. قــرار  »بــام« 
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک 
ملــی ایــران، صنــدوق ســرمایه 
ــک  ــزاری بان ــاد کارگ ــذاری اعتم گ
ملــی ایــران نهــادی بــرای ســرمایه 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــذاری ب گ

ــازار ســرمایه اســت. ــای ب ه
ســرمایه گــذاران مــی تواننــد بــرای 
خریــد واحدهــای ســرمایه گــذاری 
دســت  در  بــا  صنــدوق  ایــن 
داشــتن کارت ملــی بــه شــعب 
ایــران  ملــی  بانــک  منتخــب 
ــد هــر  ــغ خری ــد. مبل ــه کنن مراجع
ــذاری  ــرمایه گ ــدوق س ــد صن واح
اعتمــاد بــر اســاس ارزش خالــص 
 )NAV(صنــدوق ایــن  دارایــی 

ــود. ــی ش ــن م تعیی
ــود در  ــات موج ــاس اطاع ــر اس ب
ایــن ســامانه، بازدهــی ســاالنه 
ــی  ــد، بازده ــدوق 20.63 درص صن
ســه ماهــه 6.02 درصــد و بازدهــی 
ماهانــه آن 2.56 درصــد اعــام 

ــت. ــده اس ش
کاربــران ســامانه بــام مــی تواننــد 
ایــن ســامانه  از طریــق منــوی 
خدمــات  بخــش  بــه  ورود  و 
ــازار ســرمایه  پرداخــت، از لینــک ب
اطاعــات بــه روز شــده صنــدوق را 
ــکان  ــه زودی ام ــد. ب ــت کنن دریاف
ــدوق  ــن صن ــای ای ــد واحده خری
ــدازی  ــام راه ان ــامانه ب ــز در س نی

ــد. ــد ش خواه
در  منتخــب  شــعب  اطاعــات 
ســایت بانــک ملــی ایــران بــه 
نشــانی www.bmi.ir در بخــش 
بانــک  هــای  واحــد  اطاعــات 

اســت. دسترســی  قابــل 

خبر
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اطالع رسانی

مفقـودی

مفقـودی

مفقـودی

مفقـودی

مــدارک وانــت پیــکان ســفید شــیری 
شــماره  بــه   1390 مــدل  روغنــی 
ــماره  ــران65 و ش ــی 68ص779ای انتظام
موتــور 11490001958و شــماره شاســی 
متعلــق   NAAA36AA5BG۲37694
بــه خانــم مولــود بیلــری مفقــود و از درجه 

ــت. ــاقط اس ــار س اعتب

بــرگ ســبز و ســند نقلیــه خــودرو مینی 
ــگ  ــفید رن ــدای 1387 س ــوس هیون ب
ــه شــماره پــاک 38ع۲56ایــران 45  ب
و شــماره موتــور 3791۲007345095 
ــی 37901787908۲۲0  ــماره شاس و ش
متعلــق بــه شــهرداری بــم مفقــود و از 

درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

بــرگ ســبز و ســند نقلیــه خــودرو مینــی 
بــوس هیونــدای 1387 ســفید رنــگ 
ــران 45  ــاک 38ع۲55ای ــماره پ ــه ش ب
 3791۲007345309 موتــور  شــماره  و 
و شــماره شاســی 37901787908۲30 
ــود و از  ــم مفق ــهرداری ب ــه ش ــق ب متعل

ــت. ــاقط اس ــار س ــه اعتب درج

ســند نقلیــه خــودرو مینــی بــوس 
هیونــدای 1387 آبــی رنــگ به شــماره 
پــاک ۲6ع9۲4ایــران45 و شــماره 
موتــور 3791۲007339385 و شــماره 
ــق  شاســی 37901786907938 متعل
ــه  ــود و از درج ــم مفق ــهرداری ب ــه ش ب

ــار ســاقط اســت. اعتب

اگهی اباغ وقت رسیدگی
و  رسـیدگی  وقـت  ابـاغ  اگهـی   
قـای  بـه  ضمائـم  و  دادخواسـت 
رامتیـن نوری فرزند رسـول خواهان 
بـه  دادخواسـتی  زاده  تقـی  اقـای وحیـد محمـد 
طرفیـت خوانـده اقـای رامتیـن نـوری به خواسـته 
مطالبـه وجـه چـک مطرح که بـه این شـعبه ارجاع 
و بـه شـماره پرونـده کاسـه 9509983492100922 
شـورای حل اختاف شـماره 1 شهرسـتان رفسنجان 
ثبـت و وقت رسـیدگی مـورخ 1396.10.26 سـاعت 
طبـق  دادگاه  دسـتور  حسـب  تعییـن کـه   8:30
موضـوع مـاده 73 قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی به 
علـت مجهـول المـکان بـودن خوانده و در خواسـت 
خواهـان مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جراید کثیر 
اال نتشـار اگهـی می گـردد تا خوانده ظـرف یک ماه 
پـس از نشـر اگهی به دفتـر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعـام نشـانی کامل خود، نسـخه ثانی دادخواسـت 
و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق جهـت 

رسـیدگی در دادگاه حاضـر گـردد.م الـف 4202
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شماره 1 
شهرستان رفسنجان –زینب شاکری راویز

آگهی حصر وراثت  
آقای محمد رشـیدی  فرزند حسـین دارای شناسـنامه  6480 
بشـرح دادخواسـت شـماره970672  مـورخ 97.10.2  توضیح 
داده شـادروان طاهـره محسـن بیگـی طغـر الجـردی فرزنـد 
محمد  بشناسـنامه 112   در تاریخ 95.3.22 در شـهر رفسـنجان  فوت شـده  
و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: 1-آرزو رشـیدی فرزنـد محمد 
متولـد 1354 ش ش 3051196574 صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفـی 2- 
مصطفی رشـیدی فرزند محمـد متولـد 1357 ش ش 3051341091 صادره از 
رفسـنجان فرزند متوفی3-فاطمه رشـیدی فرزند محمد متولد 1358 ش ش 
3051259160 صادره از رفسـنجان فرزند متوفی4-الهام رشـیدی فرزند محمد 
متولـد 1360 ش ش 3051304786 صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفـی5-

افسـانه رشـیدی فرزند محمـد متولـد 1362 ش ش 3051373141صـادره از 
رفسـنجان فرزنـد متوفی6-مرتضـی رشـیدی فرزند محمد متولـد 1364 ش 
ش 3052085581 صادره از رفسـنجان فرزند متوفی7-فرزانه رشـیدی فرزند 
محمد متولد 1367 ش ش 3052209604 صادره از رفسـنجان فرزند متوفی-
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهی میشـود 
چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد 
ظـرف مـدت یـک ماه از نشـر آگهـی به شـورای حل اختـاف تقدیـم دارد واال 
گواهـی صـادر خواهـد شـد و هر وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعد از 

ایـن موعـد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختاف شماره 3 شهرستان رفسنجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد ذمه(  
کاسـه9700616  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه 
ششـدانگ خانه پاک ثبتـی1503 فرعـی از پاک 
خیابـان  بلـوار  رفسـنجان  در  واقـع  اصلـی   1819
کارگـر شـمالی کوچـه شـماره 35   که سـند آن در 
صفحـه 526 دفتـر 144  بـه شـماره ثبـت 21427 بخـش 9 کرمـان 
رفسـنجان بـه نـام رضـا مطلبـی  صـادر شـده اسـت کـه طبق سـند 
بـه مسـاحت 569.7 متـر مربع،کـه محدود به حـدود :شـماال :درب 
و دیـوار بطـول 14.30 متـر مربـع به کوچـه شـرقا :درب و دیوار بطول 
42.20 متـر مربـع بـه کوچـه جنوبا:دیـوار به دیـوار بطـول 13.00 متر 
مربـع به شـماال پـاک 428 فرعی غربا:دیـوار به دیوار بطـول 42.20 
متـر مربـع بـه شـماال پـاک 428 فرعـی پـاک فـوق دارای اعیانی 
در همکـف بـه مسـاحت 249 متـر مربع بـا کاربری مسـکونی و زیر 
زمیـن بـه مسـاحت 20 متـر مربع بـا کاربـری انبـاری و موتـور خانه 
میباشـد سـاختمان ارائـه شـده برالـی ارزیابـی از نـوع سـاختمان 
مسـکونی مصلـح بنایی فاقد شـناژ افقـی و عمومدی با سـقف تیر 
اهـن میباشـد و نمـای جنوبـی و شـمالی و شـرقی ان سـوفال پنج 
سـانت بدنه داخلی سـاختمان گچ کاری سـقف انود گچ کاری شـده 
اسـت حصـار کشـی بـا دیـوار هـای 35 سـانت دو طـف سـوفال 5 
سـانت و فـرش کف حیاط موزایئک میباشـد.برری ملـک مورد نظر 
یـک امتیـاز اب و یـک امتیاز برق خانگی و یک امتیـاز گاز و دو خط 
تلفـن معرفـی گردیـد  86.638 کـه طبق نظر کارشـناس رسـمی به 
مبلغ3880000000 )سـه میلیارد و هشـتصدو هشـتاد ومیلیون ( لاير 

ارزیابی شـده اسـت که طبق سـند رهنی شـماره 54948 و 65433 
دفتـر خانـه 53 رفسـنجان در قبـال مبلـغ2046560000 لاير در رهـن 
بانک پاسـارگاد رفسـنجان قرار گرفته ، پاک فوق از ساعت 9 الی 12 
روز  یـک شـنبه مـورخ 1397.10.23 واقع در محل اجـرای اداره ثبت 
اسـناد و اماک رفسـنجان واقع در رفسـنجان –بلوار شهید کشاورزی 
از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد،مزایده از مبلـغ 3880000000 
ریـال شـروع وبـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه مـی 
شود،شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم آزاد اسـت و فروش کا 
نقـدی اسـت،الزم بـه ذکر اسـت پرداخـت بدهی های مربـوط به اب 
،بـرق،گاز اعم از حق انشـعاب ویا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی 
کـه مـورد مزایـده دارای انها باشـد و نیـز بدههای مالیاتـی و عوارض 
شـهرداری و غیـره تا تاریخ مزایـده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم 
شـده یا نشـده باشـد بـه عهده برنـده مزایده اسـت و نیـز در صورت 
وجـود مـازاد ،وجـوه پرداختـی بابت هزینه هـای فوق از محـل مازاد 
بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر و حـق مزایـده 
نقـدا وصـول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی گردد 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهـد شـد طالبین و خریـداران می توانند جهت شـرکت در مزایده 
در وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمـزدار به مبلغ پایـه در جلسـه مزایده 
بـه نشـانی فـوق شـرکت نماینـد. تاریـخ چاپ اگهـی در یـک نوبت 

:روزپنـج   دوشـنبه مـورخ 1397.10.3
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک رفسنجان
ابوالفضل تیموری آسفیجی

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن 
شـما برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمان  و  واراضـی 
دوم موضـوع  ره139360319014024446-93/10/17 هیـات 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای علـی 
شناسـنامه  محمدبشـماره  فرزنـد  سـعید   الدیـن  شـمس 
46صـادره ازبردسیردرششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 
249مترمربـع پـاک 8229 فرعـی از 574- اصلـی مفـروز و 

مجـزی شـده از پـاک 65فرعـی از574- اصلـی قطعـه دو 
واقـع دراراضـی جیرفـت بخش 45کرمـان خریـداری ازمالک 
رسـمی آقـای غامحسـین نخعـی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت 
صادرخواهدشـد ./م الـف:1077- تاریـخ انتشـار نوبـت اول 

 -97/10/17: نوبـت دوم  انتشـار  تاریـخ   -97/10/03:
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک 

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

هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی
مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن 
شـما برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمان  و  واراضـی 
موضـوع  دوم  هیـات  ره97/09/13-139760319014005081 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای اکبـر 
مجازفرزنـد حاجی بشـماره شناسـنامه 138صـادره ازجیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 221/76مترمربع 
پـاک - فرعـی از 581- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک 

- فرعـی از581- اصلـی قطعـه دوواقع دراراضی حسـین آباد 
جیرفـت بخـش 45کرمـان خریـداری ازمالـک رسـمی آقای 
کیومـرث منشـی زاده محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظوراطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند 
.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیـت صادرخواهدشـد ./م 
الـف:1080- تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 97/10/03- تاریـخ 

انتشـار نوبـت دوم :97/10/17- 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت  ملک شهر عنبرآباد

فاقـد سـند رسـمی-  و سـاختمانهای  اراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت   تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی -برابـر رای شـماره139760319014003575 -97/06/19 هیـات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت  ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
شـهر عنبرآبـاد تصرفـات  مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای رضـا قائـدی فر فرزنـد مراد  بشـماره شناسـنامه 213 
صـا دره از مردهـک در ششـدانگ یـک بـاغ و زمیـن مزرعـی بـه مسـاحت 49369 متـر مربع پاک – فرعـی از 411  
-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 411- اصلـی قطعـه 2 واقـع  در اراضـی ده سمسـیل تیـغ سـیاه جبالبـارز جنوبـی 
عنبرآبـاد  بخـش 34 کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی اقـای بهـرام قائـدی   محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت  بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت  دو مـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد و گواهی  تقدیم دادخواسـت را به ایـن اداره تحویل نمایند .بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد .م.الف 

1974- تاریـخ انتشـار نوبـت اواول 97/09/18 تاریـخ انتشـار نوبـت دوم : 97/10/03 
مصیب حیدریان ، رئیس ثبت اسناد و اماک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و 
سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139760319014004518-97/08/13 هیات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضی آقـای امیر حافظی نسـب جلگه  فرزندشهریاربشـماره 
شناسـنامه 9صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 135/90مترمربـع پـاک –فرعی 
دراراضـی  واقـع  دو  قطعـه  اصلـی  از574-  89فرعـی  پـاک  از  و مجـزی شـده  مفـروز  اصلـی  از574- 
جیرفـت بخـش 45کرمـان خریـداری ازمالـک رسـمی آقـای غام رضـا بـی نیـاز محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد ./م الف:1083- تاریخ انتشـار 

نوبـت اول :97/10/03- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :97/10/17
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک 

غیــر  امــوال  مزایــده  آگهــی 
رهنــی( اســناد   ( منقــول 

ــده اجرائــی کالســه 9700102  ــه موجــب پرون ب
شــش دانــگ یــک بــاب آپارتمــان واحــد 
شــمالی طبقــه فوقانــی دوم بــه مســاحت 85/15 مترمربــع 
ــی از  ــج فرع ــی در پن ــی احداث ــوزده فرع ــالک ن ــماره پ بش
ششــصد و پنجــاه و پنــج اصلــی واقــع در آســتارا – خیابــان 
شــهید رســتمیان کوچــه 26 بخــش 31 گیــالن کــه مقــدار 
3/36 مترمربــع آن مســاحت بالکــن مســقف اختصاصــی 
اســت بانضمــام پارکینــگ شــماره دو بــه مســاحت 15/84 
ــع  ــه مســاحت 2/13 مترمرب ــار شــماره 5 ب ــع و انب مترمرب
ــی ســوم و کــف  ــه فوقان ــا کــف طبق ــن واحــد ب ســقف ای
آن بــا ســقف اول مشــترک اســت کــه ســند مالکیــت 
ذیــل ثبــت و صفحــه 18869 – 367 دفتــر 133 بنــام 
ــدود  ــه ح ــت ک ــده اس ــادر ش ــت و ص ــهبازلی ثب ــد ش مجی
ــماال: اول  ــد : ش ــی باش ــل م ــرح ذی ــخصات آن بش و مش
ــوار بالکــن اســت دوم بطــول 11 متــر  بطــول 1/05 متــر دی
ــای  ــزء بفض ــر دو ج ــت ه ــره اس ــاختمان و پنج ــوار س دی
عرصــه مشــاعی شــرقا: بطــول 8/10 متــر دیــوار ســاختمان 
اســت بــه فضــای عرصــه مشــاعی جنوبــا: اول بطــول 4/55 
ــماره  ــاور بش ــد مج ــا واح ــت ب ــترک اس ــوار مش ــر دی مت
ــت  ــوم بوضعی ــر س ــول 0/95 مت ــی دوم بط ــالک 20فرع پ
شــرقی بطــول 1/10 متــر دو جــزء اخیــر دیــوار ســاختمان 
و دریچــه اســت بــه داکــت چهــارم بوضعیــت اخیــر بطــول 
ــوار  ــر دی ــر دو جــزء اخی ــول 1/20 مت ــر پنجــم بط 0/40 مت
مشــترک اســت بــا واحــد مجــاور بشــماره پــالک 20 
ــه  ــوار ساختمانســت ب ــر دی فرعــی ششــم بطــول 1/35 مت

ــوار ســاختمان و  ــر دی ــا: اول بطــول 5/10 مت آسانســور غرب
درب اســت دوم بوضعیــت جنوبــی بطــول 2/50 متــر دیــوار 
ساختمانســت هــر دو جــزء بــراه پلــه مشــاعی ســوم 
ــول 0/30  ــی بط ــت جنوب ــارم بوضعی ــر چه ــول 0/10 مت بط
ــی  ــت جنوب ــم بوضعی ــر شش ــول 1/15 مت ــم بط ــر پنج مت
بطــول 1/15 متــر هــر 4 جــزء اخیــر دیــوار مشــترک 
ــا واحــد مجــاور بشــماره پــالک 21 فرعــی هفتــم  اســت ب
ــه  ــای عرص ــه فض ــت ب ــن اس ــه بالک ــر لب ــول 3/20 مت بط
ــایر  ــتفاده از س ــق اس ــا ح ــی: ب ــی ارتفاق ــاعی حقوق مش
مشــاعات و مشــترکات بقــدر حصــه طبــق قانــون تفکیــک 
ــی آن حــدود و  ــا هــا و آئیــن نامــه اجرائ و تملــک آپارتمن
ــول 3/20  ــماال: بط ــی : ش ــگ اختصاص ــخصات پارکین مش
متربــه عرصــه مشــاعی شــرقا: بطــول 4/95 متربــه عرصــه 
ــماره  ــگ ش ــه پارکین ــر ب ــول 3/20 مت ــا: بط ــاعی جنوب مش
ــور  ــق عب ــا ح ــوت ) ب ــه پیل ــر ب ــول 4/95 مت ــا: بط 3 غرب
ــرای پارکینــگ شــماره 3  ــور ب از پارکینــگ یــک و حــق عب
و4( حــدود و مشــخصات انبــار اختصاصــی: شــماال بطــول 
ــر  ــول 1/35 مت ــرقا بط ــاعی ش ــوت مش ــه پیل 1/58 مترب
ــه  ــه عرص ــر ب ــول 1/58 مت ــا بط ــماره 6 جنوب ــار ش ــه انب ب
مشــاعی غربــا بطــول 1/35 متــر بــه انبــار شــماره 4 – طبــق 
ســند رهنــی شــماره 57027 – 93/12/7 دفترخانــه در 
ــرار  ــت ق ــک مل ــن بان ــال در ره ــغ 960000000 ری ــال مبل قب
ــک  ــغ ی ــه مبل ــمی ب ــناس رس ــر کارش ــق نظ ــه و طب گرفت
میلیــارد و ســیصد و پنجــاه میلیــون ریــال ارزیابــی شــده 
و پــالک فــوق از یــک مجتمــع آپارتمانــی چهــار طبقــه روی 
پیلــوت 12 واحــدی در طبقــه دوم فوقانــی واحــد شــمالی و 
مشــتمل بــر دو اتــاق خــواب، هــال و پذیرایــی، آشــپزخانه 

ــکلت  ــقف اس ــا س ــیکاری ت ــتی ، کاش ــرویس بهداش و س
ــه هــای  ــی نمــای ســنگ ســفید پل ــوع بتن ســاختمان از ن
ــاختمان از  ــف س ــزی ک ــرده فل ــا ن ــر ب ــوع ســنگ مرم از ن
ــه ای داخلــی  ــوع ســرامیک محوطــه موزائیــک کاری درب ن
چوبــی و دیوارهــا و ســقف ســیمانکاری آســترو رویــه نقــای 
شــده دارای آسانســور پنجــره هــای آلومینیومــی و پوشــش 
بــام بــا ایرانیــت طبقــه بــا قدمــت حــدودا 9 ســال و دارای 
ــزارش  ــر گ ــه براب ــتقل ک ــرق و گاز مس ــعابات آب و ب انش
مامــور اجــرا در تصــرف مجیــد شــهبازلی مــی باشــد پــالک 
فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 97/11/3 
ــان  ــع در خیاب ــتارا واق ــالک آس ــناد و ام ــت اس درا داره ثب
جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بــه فــروش 
مــی رســد مزایــده از مبلــغ یــک میلیــارد و ســیصد و پنجــاه 
ــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی  ــال شــروع و ب میلیــون ری
ــت  ــت پرداخ ــرا س ــه ذک ــود الزم ب ــی ش ــه م ــدا فروخت نق
بدهــی هــای مربــوط بــه آب ، بــرق، گاز اعــم از حــق 
انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مورد 
ــی  ــز بدهــی هــای مالیات ــده دارای آن هــا باشــد و نی مزای
ــم از  ــده اع ــخ مزای ــا تاری ــره ت ــهرداری و غی ــوارض ش و ع
اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه 
عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد 
وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد 
بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق 
مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده 
تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در 
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      آگهی مزایده اموال غیر منقول
                ) اسناد رهنی(

 9700100 و   9700095 کالســه  اجرائــی  پرونــده  موجــب  بــه 
ششــدانگ یــک بــاب آپارتمــان واحــد مســکونی طبقــه همکــف 
ــی در  ــی احداث ــصت فرع ــالک ش ــماره پ ــه ش ــع ب ــاحت 130 مترمرب ــه مس ب
هفــت فرعــی از یــک فرعــی از دو هــزار و ســیصد و چهــل و پنــج اصلــی واقــع 
در اســتارا خیابــان شــهید رســتمیان کوچــه حاجیــان مابیــن کوچــه هــای اول 
و دوم شــمالی بخــش 31 گیــالن از مقــدار فــوق تــراس مســقف شــمالی بــه 
مســاحت 5/40 مترمربــع و تــراس و راه پلــه اختصاصــی جنوبــی بــه مســاحت 
12/58 مترمربــع مــی باشــد بانضمــام پارکینــگ شــماره 2 بــه مســاحت 20/31 
مترمربــع کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت و صفحــه 13042 – 76 دفتــر 97 
اداری ثبــت و صــادر و مــع الواســطه بــه ســودابه باقرپــور منتقــل شــده اســت 
ــه  ــی شــماره 58589- 94/9/4 و 58590- 94/9/4 دفترخان ــق اســناد رهن طب
101 آســتارا در قبــال مبلــغ 1280000000 ریــال در رهــن بانــک ملــت قــرار گرفتــه 
ــل اســت: شــماال اول بطــول 4/32  ــه حــدود  و مشــخصات آن بشــرح ذی ک
متــر لبــه تــراس مســقف اختصاصــی اســت بــه فضــای عرصــه مشــاعی دوم 
بطــول 3/49 متــر دیــوار ســاختمان و پنجــره اســت بــه فضــای عرصــه مشــاعی 
ــوار ســاختمان اســت بفضــای عرصــه مشــاعی  ــر دی شــرقا بطــول 14/35 مت
جنوبــا اول بطــول 3/49 متــر دیــوار ســاختمان و پنجــره اســت بفضــای عرصــه 
ــه  ــه اختصاصــی اســت ب ــوان و راه پل ــه ای ــر لب مشــاعی دوم بطــول 5/62 مت
عرصــه مشــاعی ســوم بــه وضعیــت غربــی بــه صــورت یــک متــر لبــه راه پلــه 
و ایــوان اختصاصــی اســت بــه عرصــه مشــاعی چهــارم بطــول 1/59 متــر دیــوار 
ســاختمان و پنجــره اســت بــه عرصــه مشــاعی غربــا اول بطــول 7/99 متردیوار 
ســاختان اســت بفضــای عرصــه مشــاعی دوم بوضعیــت شــمالی بطــول 2/89 
متــر ســوم بطــول 4/17 متــر هــر دو جــزء دیــوار ســاختمان اســت بــه راه پلــه 
اختصاصــی طبقــه فوقانــی چهــارم بطــول 1/25 متــر دیــوار ســاختمان اســت 
بــه راه پلــه مشــاعی حــدود و مشــخصات پارکینــگ اختصاصــی: شــماال بطــول 

3/15 متــر بــه پارکینــگ شــماره دو شــرقا بطــول 6/45 متــر دیــوار ســاختمان 
ــا بطــول 3/15 متربــه عرصــه مشــاعی غربــا  اســت بــه عرصــه مشــاعی جنوب
بطــول 6/45 متــر بــه کرســی ســاختمان حقــوق ارتفاقــی بــا حــق اســتفاده از 
ســایر مشــاعات و مشــترکات بــه قــدر حصــه طبــق قانــون تفکیــک و تملــک 
ــال  ــغ 2200000000 ری ــه مبل ــمی ب ــناس رس ــر کارش ــق نظ ــا و طب ــان ه آپارتم
ــه صــورت یــک طبقــه روی همکــف بصــورت  ارزیابــی شــده و پــالک فــوق ب
ــاق  ــیمان و دارای دو ات ــنگ و س ــی س ــای اصل ــا نم ــگ ب ــکونی و پارکین مس
خــواب و هــال و پذیرایــی و ســرویس حمــام و اشــپزخانه اوپــن مــی باشــد 
نــوع ســازه بتنــی ســقف تیرچــه بلــوک و شــیروانی مصالــح کــف ســرامیک 
دیوارهــا گچــکاری و ســقف گچــکاری شــده دربهــای ورودی و داخلــی چوبــی 
ــی و آشــپزخانه دارای ام دی اف  ــا آلومینیوم ــزی پنجــره ه ــا چهارچــوب فل ب
ســاده بــا قدمــت حــدودا 14 ســال و دارای انشــعابات آب بــرق و گاز کــه برابــر 
گــزارش ماموراجــرا در تصــرف مالــک ســودابه باقرچــور مــی باشــد پــالک فــوق 
از ســاعت 9 الــی 12 روز یکشــنبه مــورخ 97/11/7 درا داره ثبــت اســناد و امالک 
ــه  ــده ب ــق مزای ــان جمهــوری جنــب دادگســتری از طری آســتارا واقــع در خیاب
فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ یــک میلیــارد و دویســت میلیــون ریــال 
شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه 
ــم از حــق  ــرق، گاز اع ــه آب ، ب ــوط ب ــای مرب ــی ه ــرا ســت پرداخــت بده ذک
انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آن 
هــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ 
مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده 
ــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت  برن
هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و 
نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده 
تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و 

مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. 

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا - عباس نوروزی                                1277

آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــدی پنبــه مســعود 
ــه شــماره ثبــت 394  شــرکت ســهامی خــاص ب
اســتناد  بــه   10860308114 ملــی  شناســه  و 
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 
09/08/1397 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : افزایــش 
ســرمایه از مبلــغ 70.000.000.000 ریــال منقســم بــه 
1.400.000 ســهم 50.000 ریالــی بــه مبلــغ 80.000.000.000 
ریــال منقســم بــه 1.600.000 ســهم 50.000 ریالی از محل 
مطالبــات حــال شــده ســهامداران مــورد تصویــب مجمع 
ــنامه  ــه در اساس ــاده مربوط ــه م ــد و در نتیج ــع ش واق
ــارداده مــی  ــره اختی ــه هیــأت مدی ــد. - ب اصــالح گردی
شــود کــه نســبت بــه عملــی نمــودن افزایــش ســرمایه 
ــرمایه از  ــش س ــدن افزای ــی ش ــس از عمل ــدام و پ اق
ــت آن در  ــه ثب ــهامداران نســبت ب ــات س ــق مطالب طری

ــد.  ــدام نمای ــت شــرکتها اق اداره ثب
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی)325760(

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مانه و سملقان    1333

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان ایالم 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان ایالم
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 در اجــرای مــاده 208 قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب بیســت و هفتــم بهمــن مــاه ســال 80 بدیــن وســیله بــرگ دعــوت بــه جلســه کمیســیون هیئــت بــدوی حــل اختــاف مالیاتــی 
مؤدیــان مشــروحه ذیــل ابــاغ مــی گــردد. جلســه در تاریخهــای ذکــر شــده در جــدول زیــر، در محــل هیئــت حــل اختــاف مالیاتــی رأس ســاعت 14 بــه آدرس: ایام-انتهــای خیابــان 
اســتقال- باالتــر از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی- ســاختمان معاونــت مالیــات بــر ارزش افــزوده، برگــزار مــی شــود؛ مقتضــی اســت مــؤدی یــا نماینــده وی در جلســه حضــور یافتــه 

و دفاعیــات خــود را بــه صــورت مکتــوب و مســتند بــه هیئــت مذکــور اعــام نمایــد.

اداره کل بنادر و دریانوردی
 استان بوشهر

تاریخ برگزاری
جلسه هیئت

 کاسه- واحد
مالیاتی سال عملکرد کد ملی نام نام خانوادگی ردیف

1397/10/30 270342 - 2819 1391 3252392674  سیروس  زنگنه
ده قاسمی 1

1397/10/30 270342 -2819 1391 ماده169 3252392674  سیروس  زنگنه
ده قاسمی 2

1397/10/30 1865270341 1391 4501253665 سجاد جعفری 3

1397/10/30 270342 - 2578 1391 9270330001 زمان  عسگری 4

1397/10/30 270342 - 957 1391 4500926690 ابراهیم لطفی 5

1397/10/30 270341 - 533 1391 4501003601 زهرا  جعفری 6

1397/10/30 270341 - 2077 1392 4501171715 فاطمه  باغبانی 7

1397/10/30 270341 - 2679 1392 1728791235  سعید   طایفه
حسنعلی لوی 8

1397/10/30 270342 - 1852 1393 4529945871 حسن کریمی 9

1397/10/30 270342 - 1948 1394 4500809201 اکبر   حیدری 10

1397/11/01 270312 - 1483 1391 4500401830 رستم  رحیمی 11

1397/11/01 270312 - 771 1391 9270310011  شمس اله خوش
خرام 12

1397/11/01 270313 - 2260 1394- متمم1 4501249587 یونس  ساری 13

1397/11/06 270321 - 830 1394 0082552861 مصطفی هواسی 14

1397/11/06 270321 - 576 1391 - متمم1 4530194876  مجتبی  ایدی
زاده 15

1397/11/06 270321 - 399 1391 - متمم1 3251493868 حمیدرضا عطار 16

1397/11/03 270321 - 1029 1391 3821262362  زاهد مدرس
گرجی 17

1397/11/03 270321 - 1031 1391 1583127909 نرگس  ارسیون 18

1397/11/03 270321 - 1032 1391 4500706682  فتاح    لطفی
مقدم 19

1397/11/03 270321 - 1033 1391 6349614658 عبدالرضا  ایدی 20

1397/11/03 270321 - 1034 1391 4500695982 صمد   نوروزی 21

1397/11/03 270321 - 1036 1391 4501054158 نجفقلی  شفیعی 22

1397/11/03 270321 - 1037 1391 4539497820 غامرضا   محمدی 23

1397/11/03 270311 - 1543 1391 4500748660 پژمان  مهدوی فر 24

1397/11/03 270311 - 477 1393 4519550963 علی    منصوری 25

1397/11/03 270311 - 477 1393 4519541387 رضا   منصوری 26

1397/11/01 270312 - 1484 1391 3253964541  کریم  قلی قاسمی
کریانی 27

1397/11/09 270332 - 2312 1395 4501110856 بهزاد  احمدبیگی 28

1397/11/09 270332 - 3678 1394 3370138514 قدرت   جعفری 29

1397/11/09 270332 - 4074 1394 0492578222  نیلوفر احمدی
زاده 30

1397/11/09 270332 - 4980 1391 4500921095 راحیل    صیدی 31

1397/11/09 270332 - 4299 1391 4500736913  سعید   میرابی
زاده 32

1397/11/09 270332 - 4296 1391 0045170290 عبدالرضا  ساده 33

1397/11/09 270332 - 3819 1394 3379679348 یداله  زبایی 34

1397/11/09 270332 - 1269 1393 4529820882 علی نظرفتح الهی 35

1397/11/09 270332 - 55 - 1391 
متمم1 4500880755 علی     محمدی 36

1397/11/09 270332 - 853 - 1391 
متمم1 4501072164 حیدر  رضایی 37

1397/11/09 270332 - 3000 1392 4500216634 ازهار   واحدی 39

1397/11/09 270332 - 208 1395 4500076123 حمداله     باستانی 40

1397/11/09 270332 - 210 1391 6169507934 یونس   احمدی 41

1397/11/09 270332 - 584 1395 4720554644 محمد   بزرگ زاده 42

1397/11/09 270332 - 28 1394 6169545501    یوسف
خورشیدی نژاد 43

1397/11/09 - 3378 
270332 1395 4501099615     حجت اله

حیدربیگی 44

1397/10/26 270332 - 4885 1391 4500832955 سجاد   عزیزی 45

1397/11/09 270213 - 1545 1393 4501088443   علی محمد
میرزائی 46

1397/10/26)پیمانکار( 270323 - 819 1391 4500561706  اسداله  تهرانی
زاده 47

1397/10/26)پیمانکار( 270323 - 816 1391 4500504222 محمد جواد  نوری 48

1397/10/26)پیمانکار( 270323 - 798 1391 4500920544        امین
شاهمرادیان 49

1397/10/26)بازرگان( 270322 - 2593 -1394 
متمم2 5819951301    محمدباقر

قاسم نیا 50

1397/10/26)بازرگان( 270322 - 2593 1395 5819951301    محمدباقر
قاسم نیا 51

1397/10/26)بازرگان( 270322 - 3127 1391 5819901843 فرشید  امیدی 52

1397/10/26)بازرگان( 270322 - 639 - 1391 
متمم1 4500981853 رضاعلی    موالئی 53

1397/10/26)بازرگان( 270322 - 3400 1395 5819946529 روح اهلل   جعفری 54

1397/10/26)بازرگان( 270322 - 3004 1395 4490166028 احمد    صفروندی 55

1397/10/26)بازرگان( 270322 - 3597 1391 4500148787 مالک   کریمی 56

1397/10/26)بازرگان( 270322 - 2840 1392 4490475594 احمد پایمردیگانه 57

1397/10/26)بازرگان( 270322 - 3600 1391 4501198303 جواد    فتاحی 58

ــا مالیــات متعلقعــه  ــه عملکــرد ســال 1391 ب ــا کاســه پرونــده 585 مربــوط ب ــا کــد ملــی 0075929821 ب ــام هدایــت شــریفی ب ــه ن همچنیــن جلســه کمیســیون هیئــت  حــل اختــاف مالیاتــی مــؤدی ب
2،155،680 ریــال، رأس ســاعت 9 صبــح تاریــخ 1397/10/15 در محــل اداره امــور مالیاتــی شهرســتان ســیروان بــه نشــانی: شهرســتان ســیروان، شــهر لومــار، پشــت هــال احمــر، برگــزار مــی شــود؛ مقتضــی 

اســت مــؤدی یــا نماینــده وی در جلســه حضــور یافتــه و دفاعیــات خــود را بــه صــورت مکتــوب و مســتند بــه هیئــت مذکــور اعــام نمایــد.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه شماره ب /97/۵۲-43 
)مرحله دوم(

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد: خریــد اســکلت فلــزی شــامل تهیــه مصالــح، برشــکاری، 
ــق  ــود را از طري ــاز خ ــورد نی ــه در کارگاه م ــل و تخلی ــری، حم ــزی، بارگی ــگ آمی ــی، رن ــگ زدای ــکاری، زن جوش
ســازندگان دارای مجــوز ســاخت اســکلت خریــداری نمایــد، لــذا واجدیــن شــرایط مــی تواننــد بــا ارائــه معرفــی 
ــای  ــان انته ــه آدرس کرم ــه ب ــناد مناقص ــت اس ــت دریاف ــخ 9٧/10/8جه ــت تاری ــخ 9٧/10/٣ لغای ــه از تاری نام

ــد.  ــی مراجعــه نماین ــوار ۲۲ بهمــن شــرکت آب و فاضــاب اســتان - مدیریــت بازرگان بل

مبلغ اولیه برآورد: ١9/9٨٠/٠٠٠/٠٠٠ریال
مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه 999/٠٠٠/٠٠٠لاير بصـورت ضمانـت بانکـی )فرآیند ارجـاع کار( در وجه شـرکت آب و 

فاضـاب کرمان (
آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف،ب،ج به دبیرخانه شرکت : تا ساعت  14 مورخ ١٠/١٨/97

افتتاح پاکتهای الف و ب و ج ساعت 11 مورخ ١٠/١9/97
مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد میباشد.

محل تامین اعتبار: منابع داخلی. ١٠/٠١

نوبت اول

نوبت اولنوبت اول

نوبت اول
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سودوکو شماره 1343

پاسخ سودوکو شماره 134۲

افقی
1 - روش هاي تصويب شده توسط کنگره 
آمريکا که برطبق آن کنگره به لوايحي که به 

وسيله رياست جمهوري در جهت تاييد و 
اجراي موافقت نامه هاي بازرگاني بين المللي 
آمريکا ارائه مي شود طي مدت معيني راي 

 مي دهد - وسط - چهره
 2 - پيشگويي - غربال - ويژه

3 - واحد سطح - ظرف آبکشي - محل 
 بازگشت - دوستي

4 - پادزهر - شهر آرزو - خاندان - حرف 

 صريح
 5 - سوبسيد - پرسفک بودن - همراه گل
 6 - چک - کتف و دوش - اشعه مجهول

7 - باالپوش مردان - شخصيت شاهنامه اي 
 - بخشش - عدد فوتبالي

8 - محل و مکان - از ظروف مطبخ - جمع 
 »کره« - ترش و شيرين

9 - حرف تنفر - شيرعرب - از 
 نوشيدني هاي داغ - درون دهان

10 - سواران - سياهي پشت اجسام - 
 پشيمان

11 - درخت انگور - بزرگ تر - مالکيت 
چيزي ارزشمند که معموال برمعيار پول 

 سنجيده مي شود
 12 - مخفف اگر - درود - پهلوان - عالي

13 - رايحه - خزنده گزنده - کتاب هندوان 
 - عامت جمع فارسي

14 - شيطان - خوب - چين و چروک 
 پوست

15 - گروه و جماعت - چاشني غذا - 
برداشت هاي پي درپي و غيرمترقبه نقدي از 

بانک ها که به سبب کاهش ناگهاني در اعتماد 
دارندگان حساب و يا ترس از اينکه بانک 

توسط موسسه امتيازدهنده تعطيل شود، به 
وجود مي آيد
عمودی 

1 - داراي اختاالت روحي - فقدان تعرفه ها 
و مقرراتي که در جهت کوتاه ساختن 

دادوستد و جلوگيري از تجارت در ميان ملل 
 وضع شده است

 2 - کله پز - عقايد - صوت تحسين
3 - از حروف الفباي انگليسي - سهيم در 

 تجارت - صدمه - آبکي
4 - ابريشم پست - برافروختگي - چاق 

 و فربه
5 - از انواع کباب ها - پايه - گابي - 

 شرنگ
6 - نوعي پارچه براق - درآمد به دست آمده 

 از نگهداري سهام
 7 - تصديق آلماني - مرتبه - عقيده باطني
8 - دانش - سوريه قديم - از قدرت هاي 

 اقتصادي جهان - عضو تنفسي
9 - مرکز عدسي - گاه از آن کوه مي سازند 

 - ناشنوا
10 - نسبت بازده توليد بر واحد ورودي در 

 طي زمان معين - مقابل فرشته

11 - درياي عرب - حرف ندا - حرف 
 تصديق - چين خوردگي هاي زمين

 12 - از حبوب - نوآوري - پول خارجي
13 - کوچکترين سه رقمي - قدم يکپا - 

 اشرار - نام ترکي

14 - امر به رفتن - به هدف نرسيده - 
 هرچيز باريک و دراز

15 - عمل واگذاري خدماتي که قبا توسط 
دولت تامين مي شد به شرکت هاي بخش 

خصوصي - بردش معروف است

جدول شماره 1343

جلسـه سـازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
کرمـان با حضور بیشـتری از اعضـای هیات 
مدیـره تشـکیل شـد.منصور مـداح رییـس 
سـازمان نصر ) نظام صنفی رایانه( کرمان در 
ایـن نشسـت ضمن تاکیـد بر حضـور جمع 
کامل هیات مدیره در جلسـات نظام صنفی 
اعـام  آن  اعضـای  افزایـش  همچنیـن  و 
از  یکـی  الکامـپ  نمایشـگاه  کرد:برگـزاری 
برنامه هـای در دسـتور کار نظـام صنفـی بود 
کـه با مشـکات زیـادی مواجه شـد و پس 
از بررسـی و همفکـری بـا همـکاران بـه این 
نتیجـه رسـیدیم کـه در شـرایط کنونـی برای 
اعضای نظـام صنفی دسـتاورد قابل توجهی 
نخواهـد داشـت، لـذا فعـا برگـزاری آن از 
دسـتور کار خارج شـده اسـت.مداح توضیح 

داد:» بـا حضـور فعاالنـه اعضـای می توانیـم 
شـاهد فعالیت  هدفمنـد و مفیدتر سـازمان 
کمیسـیون ها  مثـال  »نصر«باشـیم.بعنوان 
می تواننـد در جهـت بهتـری رشـد داشـته 
باشـند و ایـن مشـارکت می توانـد بـه نفـع 
شـرکت های عضـو ختم شـود.وی تشـریح 
کرد:»یکی از مسـایل مهم این اسـت که اگر 
شـرکت ها باهـم ارتبـاط برقـرار کننـد، نظـام 
صنفـی هم می تواند حکمیـت و داوری بین 
موضوعات چند شـرکت را توسط کارشناسان 
بـر عهـده بگیـرد. بخش هـای مختلـف در 
اسـتان ها بـا کمـک  کار تیمـی توانسـتند به 
نتیجه مقبول برسـند.«منصور مـداح گفت:» 
اعتقـاد به تشـکل صنفـی را بایـد از خودمان 
شـروع کنیـم. وقتـی کـه مـا در سرنوشـت 

نکنیـم  مشـارکت  خـود  صنفـی  مشـترک 
چگونـه انتظار داریم کـه دولت نگاه حمایتی 
و پایـداری نسـبت بـه تشـکل های صنفـی 
داشـته باشـد؟به گفتـه ایـن مقـام مسـئول 
طبـق برنامه هـای سـازمان »نصـر«- نظـام 
صنفـی رایانـه- شـرکت ها و یـا کسـانی کـه 
قصد بسـتن قـرارداد بـا سـازمان ها و ادارات 
دولتـی دارند، باید عضو نظام صنفی باشـند، 
کـه تصمیم های خوبی هـم در این خصوص 
گرفتـه  شـده اسـت، امـا در واقـع ما نیـاز به 
داریـم. بیشـتری  تاش هـای  و   اعضـا 

ادامـه پیشـنهاد عضویـت  او همچنیـن در 
افتخـاری افـراد عالی رتبـه را  داد کـه در آخر 
موضوع هـای  بـه  نسـبت  حاضـر  اعضـای 
 مطـرح شـده نظـرات خـود را ایـراد کردنـد.

شـریف زاده عضو هیات مدیـره نظام صنفی 
رایانـه ای هـم در این جلسـه خواسـتار یک 
برنامـه و هـدف مـدون بـرای سـازمان نظام 
صنفی شـد تا پتانسـیل اعضا برای کمک به 
شـود. شـناخته  مجموعـه   ایـن 

در ایـن جلسـه فربـد صداقـت نیـا خزانه دار 

این اتحادیه در خصوص صورت حسـاب های 
اولیـه سـال 96 تـا 97 و بدهی هـای ایـن 
مجموعـه توضیـح داد، علـی صداقـت نیـا 
و  رایانـه ای  صنـف  اتحادیـه  رییـس 
خـود  سـمت  از  نیـز  اداری  ماشـین های 

استعفا داد. 

مدیرعامـل شـرکت ملـی حفـاری ایـران در پیامـی 
بـه  را  تاسـیس شـرکت   نهمیـن سـالگرد  و  سـی 
مجموعـه کارکنـان سـختکوش ایـن شـرکت تبریک 

گفت.
در پیام سید عبدهللا موسوی آمده است :

همکاران ارجمند
اول دیمـاه روز پاسداشـت و تکریـم فرمـان تاریخی 
اسـتقال  اسـت کـه  اسـامی  جمهـوری  بنیانگـذار 

صنعت راهبردی حفاری در کشور را فراهم آورد.
امروز سختکوشـان صنعـت حفاری افتخـار می کنند 
کـه در چهـار دهـه گذشـته بـا دانـش و تـوان فنـی و 

ملـي  توانسـتند شـركت  هـا  محدودیـت  بـر  غلبـه 
حفـاري ایـران را بـه یکـی از نمادهـاي اسـتقال و 
تـوان  بـر  تکیـه  بـا  و  مبـدل  کشـور  خودبـاوری 
متخصصـان داخلـی و بومـی سـازی ایـن صنعـت 
راهبـردی بـه عنـوان بـازوی توانمنـد صنعـت نفت در 
تحقـق برنامـه های حفـر و تکمیل چاه هـای نفت و 

گاز گام بردارند.
مرهـون  هـا  موفقيـت   ایـن  کسـب  تردیـد  بـی 
سختکوشـی و کار مضاعف مجموعه کارکنان شـرکت 
خصـوص  بـه  سـتادی  و  صـف  نیروهـای  از  اعـم 
کارکنـان عملیاتی اسـت که در سـخت ترین شـرایط 
اقلیمـی در جـای جـای مناطـق نفتخیـز خشـکی و 
اهـداف  پیشـبرد  بـرای  اسـامی  میهـن  دریایـی 

اقتصادی و سربلندی کشور تاش می کنند.
اینجانـب بـا ابـراز خرسـندی از حضـور در جمع شـما 
سختکوشـان خسـتگی ناپذیر، همـت واالیتان را می 
سـتایم و از بودن در کنار شـما احسـاس مباهات می 
کنـم و بـر ایـن بـاورم کـه بایـد بـا تفکـر بسـیجی و 
مدیریـت جهـادی، همسـو با سیاسـت هـای اقتصاد 
مقاومتـی، عـزم خـود را جـزم تا بـا توجه به شـرایط 
حسـاس کنونـی بتوانیم مانند گذشـته نقـش خود را 
در فرآینـد تولیـد نفـت بـه خوبـی ایفـا و با اسـتفاده 
بهینـه از ظرفیـت هـا و امکانـات موجـود، افـزون بـر 
ارتقـاء راندمـان کار، اهـداف کان شـرکت ملـی نفت 
ایران را در حفظ، نگهداشـت تولید و توسـعه میادین 

به ویژه مخازن مشترک تحقق بخشیم.

سرپرسـت معاونـت سـوادآموزی اداره کل آموزش 
و پـرورش کردسـتان گفـت: 70 درصد بی سـوادان 
اسـتان در جامعه هدف 10 تا 49 سـال در این رده 

سنی قرار دارند.
بـه  خبـری کـه  نشسـت  در  عبداللهـی    صدیقـه 
مناسـبت هفتـه سـوادآموزی برگـزار شـد، اظهـار 
پیامبـر  سـیره  و  دینـی  هـای  آمـوزه    در  کـرد: 
و  اسـت  دانایـی  ابـزار  آمـوزی،  علـم  اکـرم)ص( 
خوانـدن، نخسـتین تاکیـد خداوند در قـرآن کریم 
اسـت.وی با اشـاره بـه اینکه علم آمـوزی در پاکی 
و نیـل به حیـات طیبه اهمیت بسـیار زیادی دارد، 
افـزود: معمـار کبیر انقاب در هفتم دی ماه سـال 
58 فرمـان ایجـاد نهضـت سـوادآموزی را صـادر و 
توجـه ملـت را بـه اهمیـت مسـئله سـوادآموزی 

جلب کرد.

سرپرسـت معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و 
راسـتا  ایـن  در  عنـوان کـرد:  پـرورش کردسـتان 
برنامه هـای مختلفـی بـرای همـه گروه های سـنی 
در جهت عدالت آموزشـی و تسـهیل دسترسـی به 
شـده  فراهـم  تحصیـل  از  جامانـدگان  آمـوزش 

است.
وی در ادامـه بـه اولویت های سـوادآموزی اسـتان 
در سـال 97 اشـاره و اعـام کـرد: ریشـه کنـی بـی 
سـوادی در گـروه سـنی 10 تـا 49 سـال، توسـعه 
مراکـز یادگیـری محلی با مشـارکت دسـتگاه های 
بیـن  مشـارکت  تقویـت  غیردولتـی،  و  دولتـی 
بهبـود  همـکاری،  ظرفیـت  افزایـش  و  بخشـی 
توانمنـدی و شایسـتگی های آمـوزش دهنـدگان و 
تقویت نظارت مسـتقیم بر فرآیندهای آموزشـی و 

مالی از جمله اولویت ها بوده است.

اهداف سازمان نظام صنفی رایانه  
با مشارکت اعضا محقق می شود

پیام مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 
به مناسبت سالروز تاسیس این شرکت 

70 درصد بی سوادان کردستانی 
در رده 10 تا 49 سال قرار دارند

بانک دیاصفهان

پژوهشگر بانک دی ، برگزیده 
هشتمین مراسم بزرگداشت 

هفته پژوهش و فناوری
پژوهشـگران برتر نظام بانکی در هشـتمین مراسـم بزرگداشـت 
هفته پژوهش و فناوری، معرفی شـدند.  در هشـتمین مراسـم 
بزرگداشـت هفته پژوهش و فناوری که با حضور اکبر کمیجانی، 
قائـم مقـام بانـک مرکزی، علـی دیوانـدری، رئیس پژوهشـکده 
پولـی و بانکـی و مدیـران عامل بانـک ها، کارشناسـان و صاحب 
نظران سیسـتم بانکی در بانک مرکزی برگزار شـد، علی سلیمانی 
بشـلی از بانـک دی به عنوان پژوهشـگر برتـر نظام بانکی معرفی 
شـد. اکبـر کمیجانـی در هشـتمین مراسـم بزرگداشـت هفتـه 
پژوهـش و فناوری در بانـک مرکزی گفت: امروزه ثبات مدیریت 
در نظـام بانکـی بسـتر مناسـبی را بـرای بـه ثمـر رسـاندن نتایج 
پژوهش هـا و تحقیقـات در حـوزه هـای مختلـف از جملـه حوزه 
پولـی و بانکـی فراهـم می کند.وی بـر ترکیب کارکـرد پژوهش و 
خاقیـت در حـوزه پولـی و بانکـی تاکید کـرد و افزود: در شـرایط 
کنونـی نظـام بانکـی کشـور بـا برخـی مقـررات محـدود کننـده و 
رویه هـای سـنتی و کم اثـر رو به رو اسـت که بازبینـی این رویه ها 
بـا هـدف ارتقـای سـرعت و کیفیـت خدمت رسـانی می توانـد 
موضـوع پژوهـش های کاربـردی بانک ها باشـد.قائم مقام بانک 
مرکـزی خاطـر نشـان کرد: پژوهشـکده پولـی و بانکی بـه عنوان 
اهـرم پژوهشـی بانک مرکـزی جمهوری اسـامی ایـران یکی از 
نهادهایـی اسـت کـه تـاش می کنـد بـا تکیـه بـر ظرفیت هـای 
نیروهـای انسـانی مسـتعد و خـاق خـود در حـوزه پـول و بانک 
نقـش آفرینـی کند.علـی دیوانـدری، رئیس پژوهشـکده پولی و 
بانکـی نیـز در این مراسـم با اشـاره بـه فراهم کردن سـاختارهای 
انگیزشـی مناسب و ترغیب پژوهشـگران در جامعه گفت: فراهم 
کردن بسـتری مناسـب در راستای توسـعه یافتن پژوهش های 
نظـام بانکـی از اولویـت هـای پژوهشـکده پولـی و بانکـی بانک 
مرکـزی مـی باشـد.دیوان دری با بیان این که سـرمایه گذاری در 
حـوزه پژوهـش بـه ثـروت ملـی کمـک می کنـد، گفـت: هفتـه 
پژوهش فرصتی اسـت برای تجلیـل از فرهیختگانی که فعالیت 
علمـی و فکـری می کننـد و بـا توجـه بـه جایـگاه واالی دانش و 
پژوهـش و تاکیـدات مقـام معظـم رهبـری بـرای توجه بـه این 
حـوزه و حوزه هـای دانـش بنیان، این  مهم باید بیش از همیشـه 

در دستور کار بانک ها قرار بگیرد.

کاهش ۲0 درصدی 
مصرف آب با استفاده 

ازتجهیزات کاهنده
معـاون درآمـد و خدمـات مشـترکین 
گویـد:  مـی  اصفهـان  اسـتان  آبفـای 
میـزان مصـرف آب مشـترکانی کـه از 
لـوازم کاهنـده مصـرف اسـتفاده مـی 
درصـد  میانگیـن20  طـور  بـه  کننـد 
کاهـش نشـان مـی دهد.رضـا رضایـی 
ابتـدای  ایـن خبـر گفـت:از  بـا اعـام 
اجـرای طـرح ثبت نـام و توزیـع لوازم 
اردیبهشـت  در  آب  مصـرف  کاهنـده 
 2833 تعـداد  تاکنـون  امسـال 
درخواسـت ثبت شـده اسـت کـه لوازم 
مـورد نیـاز آن هـا بـر اسـاس برنامـه 
زمـان بنـدی در حال تحویل اسـت.وی 
بـا بیان این کـه لوازم کاهنـده مصرفی 
کـه بیـن شـهروندان توزیـع می شـود 
سـردوش  ثابـت،  سـردوش  شـامل 
متحـرک، پرالتور یا درافشـان روپیچ و 
پرالتـور توپیـچ اسـت گفـت: بررسـی 
مصـرف آب مشـترکانی کـه ایـن لوازم 
را دریافـت و نصـب کـرده انـد نشـان 
مـی دهـد میـزان مصـرف آب آن هـا 
نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل به 
کاهـش  درصـد   20 میانگیـن  طـور 
داشـته اسـت.معاون درآمـد و خدمات 
فاضـاب  و  آب  شـرکت  مشـترکین 
اسـتان اصفهـان گفت: در این بررسـی 
مصـرف آب 70 مشـترک بـا کاربـری 
تجـاری،  مسـکونی،  مختلـف  هـای 
اداری، بیمارسـتانی و فرهنگـی به طور 
تصادفـی مـورد انتخاب و بررسـی قرار 
میـزان  آن  اسـاس  بـر  کـه  گرفـت 
مصـرف ایـن کاربـری هـا از 5 تـا 54 

درصد کاهش نشان می دهد.
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شرکت فوالد مبارکه از صاحبان ایده و 
سازندگان داخلی حمایت می کند.

برگـزاری  بـه  اشـاره  بـا  مبارکـه   فـوالد  عامـل  مدیـر 
جشـنواره و نمایشـگاه ملـی فـوالد بـا مشـارکت شـرکت 
مبارکـه  فـوالد  رویکـرد  دیمـاه گفـت:  در  مبارکـه  فـوالد 
بومـی سـازی اسـت. در فضـای اسـتارتآپ هـا بحثـی به 
نـام شـتاب دهنـده داریـم. بـه ایـن معنـی کـه گروههای 
جـوان دارای ایـده ممکن اسـت از توان مالـی و مدیریت 
کافـی بـرای اجـرای ایـن ایـده هـا برخـوردار نباشـند؛ به 
همیـن جهـت شـتاب دهنـده هـا بـه ایـن افـراد کمـک 
مالـی مـی کننـد و درصورتـی کـه ایـدۀ آنهـا موردپذیـرش 
هـا  پـروژه  ایـن  ایجـاد  مالـی  ریسـک  در  گیـرد،  قـرار 
صـورت  تغییـر  بـه  اشـاره  بـا  وی   شـود.  مـی  شـریک 
گرفتـه در رویکـرد خرید اقـام موردنیاز شـرکت گفت: در 
حـال حاضـر اگـر کسـی اعام کنـد کـه تجهیـزی را بومی 
سـازی کـرده، فـوالد مبارکـه، در صـورت تأییـد ارزیابـی 
عملکـرد و کیفیـت آن، محصـول را خریـداری مـی کنـد؛ 
امـا از ایـن پـس با تغییـری کـه در رویکرد فـوالد مبارکه 
بـه وجـود آمـده، در نمایشـگاه دیمـاه لیسـت نیازمنـدی 
هـا در بخشـهای مختلـف اعـام میشـود و اگـر شـرکتی 
ایـدۀ سـاخت و تأمیـن هریـک از ایـن اقـام را داشـته 
باشـد و ایـده موردپذیـرش قـرار گیـرد، فـوالد مبارکـه در 
تأمیـن مالـی و ریسـک اجـرای ایـن پـروژه شـریک می 
شـود و نقـش شـتابدهنده را بـرای ایـن اسـتارتآپ های 
فنـی ایفـا مـی کنـد. وی در ادامـه خاطرنشـان کـرد: در 
اسـتادان  از  متشـکل  داوری  هیئـت  راسـتا  همیـن 
تشـکیل  مبارکـه  فـوالد  مجـرب  مهندسـان  و  دانشـگاه 
ایـن هیـات وظیفـۀ داوری و غربالگـری   . شـده اسـت 
ایـده هـای دریافتـی را بـر عهـده خواهـد داشـت. پـروژه 
سیسـتم  بـه  میکننـد  تأییـد  هیئتـداوران  کـه  هایـی 
تـا  میشـوند  معرفـی  مبارکـه  فـوالد  مالـی  و  قـراردارد 
صـورت  پـروژه  ابعـاد  بـه  بسـته  الزم،  سـرمایه گـذاری 
پذیـرد. چنانچـه پـروژه بـه نتیجـه برسـد، قـرارداد خریـد 
مذکـور  تأمینکننـدۀ  بـا  تضمینشـده  بهصـورت  محصـول 
فـوالد  شـرکت  اینکـه  جـان کام  شـد.  خواهـد  منعقـد 
مبارکـه از صاحبـان ایـده و سـازندگان داخلـی حمایـت 
میکنـد.وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا تأکید 
معیشـتی کارکنـان گفـت:  مسـائل  بـه  توجـه  لـزوم  بـر 
روابـط سـازمان بـا کارکنـان بایـد براسـاس رابطـۀ منطقی 
صـورت پذیـرد و بایـد در مقابل کار خـوب و کار بد عکس 
بـه  عیـن عمـل  ایـن  و  باشـیم  داشـته  مناسـب  العمـل 
امربـه معـروف و نهـی ازمنکـر اسـت. مهنـدس عظیمیان 
بـا تقدیـر از نقـش خبرنامـۀ فـوالد در پوشـش وقایـع و 
رویدادهـای گـروه فـوالد مبارکه گفـت: این شـرکت برای 
اقـدام  »کارخانـه«  عنـوان  بـا  جدیـدی  نشـریۀ  انتشـار 
کـرده اسـت. وی ابـراز امیـدواری کـرد ایـن نشـریه بـه 
یکـی از بهتریـن نشـریات اقتصـادی کشـور تبدیـل شـود 
و در اختیـار کلیـۀ فعـاالن صنعـت فـوالد و سـایر صنایـع 

گیرد. قرار 

 پیام
استان ها

رنا
 ای

س:
عک

باتکلیفی شهر یزد در گرو وزارت کشور است
رییس شورای شهر یزد با انتقاد از رویه طوالنی مدت در تایید یا رد حکم شهردار منتخب شورای 
شهر گفت: باتکلیفی شهر یزد در گرو وزارت کشور است و رسما شورای شهر کاری نمی تواند انجام 
دهد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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بقچــه ای متنــوع از ادبیــات و موســیقی 
ــتر  ــه بیش ــرای اینک ــان ب ــران و جه ای

ــم. ــوش کنی ــتر گ ــم و بیش بخوانی

پادکســت »پرچــم ســفید« روایتــی 
کــه  جنگ هایــی  دربــاره  اســت 

ــده اســت. ــود دی ــه خ بشــریت ب

ــه در  ــه ک ــر آنچ ــا ه ــام ت ــن اینج م
دنیــای تکنولــوژی و پزشــکی شــور و 
هیجــان رو در مــن ایجــاد کــرده بــه 

ــم. شــما هــم منتقــل کن

معرفی پادکست
دکتر تک وایز

معرفی پادکست
پرچم سفید

معرفی پادکست
رادیو بقچه

در روزهای گذشته “سخت تر شدن فیلترینگ” از خبرهای 
داغ محافل مختلف مجازی در بین کاربران ایرانی است. به 
همین مناسبت ضمیمه »بی قانون« روزنامه قانون کاریکاتوری 

منتشر کرد و وزیر ارتباطات نیز آن را بی جواب نگذاشت.

روز گذشته خبری مبنی بر رنگ پاشی بر تابلوهای خیابانی که به نام 
مصدق نام گذاری شده بودند در فضای مجازی دست به دست شد. 
چند ساعت پس از اعام این خبر حجت نظری، عضو شورای شهر 
تهران با انتشار توییت زیر از جایگزین کردن آن ها خبر داد.

تلگرام روز گذشته نرم افزار خود را برای تمامی پلتفرم های تحت پشتیبانی اش با قابلیت ضمیمه کردن نظرسنجی 
به روز کرد. در نسخه جدید تلگرام امکان قرار دادن نظرسنجی در کانال ها و گروه ها فراهم شده است.

آگهی حصروراثت
دریــن جولیانــی  بــه شــماره 
شناســنامه 0441396690 فرزنــد 
ــا وکالــت محمــد فریــد   فــرزاد ب
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
فــرزاد جولیانــی فرزنــد محمدرضــا در تاریــخ 
95/8/15 در شهرســتان رشــت فــوت نمــوده 
ــل  ــرح ذی ــه ش ــوم ب ــه آن مرح ــت و ورث اس
ــه  ــی  ب ــن جولیان ــد: 1- دری ــه شــده ان تعرف
فرزنــد   0441396690 شناســنامه  شــماره 
ــان  ــرام کیه ــی  2- احت ــر متوف ــرزاد دخت ف
ــد  ــه شــماره شناســنامه 23359 فرزن ــور  ب پ
ــر از  ــه غی ــی   و ب ــادر متوف ــه م ــب ال حبی
نــدارد  دیگــری  ورثــه  بــاال  نامبــرده  وراث 
و  دادخواســت  مالحظــه  از  پــس  اینــک 
انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه 
ــور را  ــت مزب ــاد درخواس ــیار مف ــماره 5 س ش
ــه  ــد چنانچ ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب در ی
هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از 
ــخ نشــر آگهــی  ــزد او باشــد از تاری متوفــی ن
ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه 16 شــورای 
حــل اختــالف رشــت تســلیم نمایــد در غیــر 
برابــر  ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــت ص درخواس
قاضی شورای حل اختالف شعبه 16 

شهری رشت      1287

                 آگهی ابالغ اخطاریه افراز
پیــرو آگهــی شــماره 121/97/10065 منتشــره در تاریــخ 97/8/6 چــون آقــای 
ــماره 121/97/9164 – 97/7/17  ــروحه وارده بش ــخی کار برابرمش ــد س محم
اصالتــا از طــرف خــود وباســتناد وکالتنامــه شــماره 12889- 1384/9/1 
ــه شــماره 15488- 95/8/29  ــر موســوی دودران و باســتناد وکالتنام ــت میراصغ ــه وکال ب
بوکالــت از خانــم آغاباجــی مترجمــی تقاضــای افــراز قدرالســهمی خــود از پــالک 7/279 
ــده  ــه ع ــته ک ــالم داش ــوده و اع ــالن را نم ــش 32 گی ــاد بخ ــاس آب ــهرک عب ــع در ش واق
ــول المــکان مــی باشــد کــه ســرانجام پــس از طــی  ای دیگــر از مالکیــن مشــاعی مجه
تشــریفات قانونــی منجــر بــه صــدور رای افــرازی بشــماره 121/97/12333 مورخــه 
97/9/28 بــرای پــالک مذکورگردیــده، لــذا بدینوســیله بــه کلیــه مالکیــن مشــاعی اخطــار 
مــی گــردد کســانی کــه بــه رای افــراز  اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ظــرف مــدت 
ده روز از تاریــخ انشــتار ایــن آگهــی اعتــراض خــود را بــه دادگاه شهرســتان آســتارا تســلیم 
ــد  ــدی – حمی ــد قاســم احم ــد از: محم ــن مشــاعی عبارتن ــایر مالکی ــامی س ــد اس نماین
رزمــی بنــه حــور – ملــک نســا هاشــمی – آراســته رزاز – خدیجــه امینــی – امیــن ســراج 
ابراهیمــی – فائقــه مســید – ســهیال وصالــی – جمیلــه میــرزا دخــت – آراســته شــیارگر 
ــر قنبــری  نمیــن –  – علــی قوامــی – حســن برقــی ســببی – ســیروس دهبانــی – اکب
آزاده پــور بایــرام – بــرات قلعــه گیــر – ارشــد کرمــزادگان – بختیــار کریــم نیــا – ارژنــگ 
شــیارکار – مقــدم حاجــی دوســت – بهــرام روائــی – رحیمــه خالــق وردی پــور – اقبــال 
ــه  ــی – خیرال ــده معان ــرد – ناهی ــفیقه آزاد م ــینی – ش ــده حس ــه ازکات – حمی و حبیب
حیدرنیــا – صدرالدیــن نــوری جوکنــدان – فتــح الــه یوســفی کلــش – کریــم حســین نــژاد 
ــوروز  ــام جوالئــی – ن کــرگان – مــدد لطفــی – رحمــت لطفــی – امیــر مستحســن – بهن
یــاور پــور – عبــاس حیــدر نیــا – فرضعلــی ادبــی – محمــد داداش زاده – ســخاوت رزمــی 
بنــه حــور – ســخاوت بابائــی – حبیــب مهــرزاد – بهمــن برزگــر – نادیــا امینــی – محمــد 
ــه خامــه ور – شــهداد  ــرگاه – ژال ــه ف ــران – پروان ــکار – افســانه حســینی خشــه حی زمان
کریــم نیــا – جمشــید الیاســی – نســرین رام میرزانــق – ناصــر قربانــی – شــهال زرعــی – 
ســکینه عباســقلی زاده  - علــی بالغــی – الوانــه آریانفــر – تــوکل واالئــی – محمــد نیکنــام
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   آگهی ابالغ اجراییه
پیــرو آگهــی ابــالغ اجراییــه مــورخ 97/5/25 
ــوص  ــت در خص ــه حمای ــره در روزنام منتش
لــه   9500211 کالســه  اجرایــی  پرونــده 
ــد آرزم  ــه امی ــه آســتارا علی ــن االئم ــاری ثام ــی اعتب تعاون
ــه  ــی کوچ ــتارا – خ فاراب ــاکن آس ــی س ــد عل ــت فرزن صف
ــالغ مــی گــردد: طبــق گــزارش مــورخ 97/9/12  ــان اب پری
کارشــناس رســمی دادگســتری ملکــی شــما بشــماره 
پــالک ثبتــی 356 از 8 و 8 فرعــی باقیمانــده از 2400 
ــه  ــورد وثیق ــالن م ــتارا بخــش 31 گی ــع در آس و 2401 واق
ــناد  ــه اس ــی دفترخان ــماره 52225 تنظیم ــی ش ــند رهن س
رســمی شــماره 109 شــهر آســتارا اســتان گیــالن بــه ترتیــب 
بــه مبلــغ یــک میلیــارد و چهارصــد میلیــون ریــال و چهــار 
میلیــارد و دویســت میلیــون ریــال جمعــا بــه مبلــغ پنــج 
ــذا  ــده ل ــی گردی ــال ارزیاب ــون ری ــارد و ششــصد میلی میلی
ــغ ارزیابــی پــالک مذکــور معتــرض مــی  ــه مبل چنانچــه ب
باشــید اعتــراض کتبــی خــود را ظــرف مــدت پنــج روز از 
تاریــخ انتشــاراین اخطاریــه کــه روز ابــالغ محســوب مــی 
ــناس  ــتمزد کارش ــی دس ــش بانک ــه فی ــه ضمیم ــردد ب گ
تجدیــد نظــر بــه مبلــغ 7000000 ریــال بــه ایــن اداره تســلیم 
نماییــد ضمنــا بــه اعتراضــی کــه خــارج از موعــد یــا فاقــد 
ــد  ــر باش ــد نظ ــناس تجدی ــتمزد کارش ــی دس ــش بانک فی
ــغ  ــده از مبل ــی مزای ــر داده نخواهــد شــد و آگه ــب اث ترتی
ــتمزد  ــی دس ــش بانک ــد فی ــا فاق ــد ی ــارج از موع ــاال خ ب
کارشــناس تجدیــد نظــر باشــد ترتیــب اثــر داده نخواهــد 
شــد و آگهــی مزایــده از مبلــغ بــاال منتشــر خواهــد شــد.
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آگهی تجدید مزایده اموال منقول
در  مــی گــردد کــه  اعــالم  بدینوســیله 
خصــوص پرونــده کالســه اجرایــی 970116 
ــری  ــهیل ثم ــت س ــوص محکومی د ر خص
ــه میــزان 550 کیلوگــرم  در حــق عدالــت ســتاره چــی ب
ــع در  ــراری واق ــن اب ــت امی ــه مالکی ــمی ب ــج هاش برن
ــرادران ثمــری توقیــف توســط  ــی ب ــج کوب شــیرآباد برن
ــده  ــق مزای ــی و از طری ــتری ارزیاب ــناس دادگس کارش
بفــروش مــی رســد مــورد مزایــده عبــارت اســت از 550 
کیلوگــرم هاشــمی کــه 6 کیســه 80 کیلــوی بــه اضافــه 
70 کیلوگــرم جداگانــه کــه بــا توجــه تمــام عوامــل موثــر 
در قســمت گــذاری هــر کیلوگــرم 113000 ریــال کــه 550 
ــرآورد  ــال ب ــغ 62150000 ری ــه مبل ــا ب ــرم را نهایت کیلوگ
ــده در روز شــنبه 97/10/27 راس ســاعت  ــده مزای گردی
9 الــی 10 صبــح در اجــرای احــکام مدنــی حویــق برگــزار 
ــده از قیمــت  ــه مزای ــر اســت ک ــه ذک ــردد الزم ب مــی گ
ــن  ــه باالتری ــانی ک ــه کس ــروع و ب ــی ش ــه کارشناس پای
ــد ده  ــد ش ــه خواه ــد فروخت ــنهاد دهن ــت را پیش قیم
درصــد مبلــغ فــی المجلــس از خریــدار اخــذ و مابقــی 
ــده  ــخ مزای ــاه از تاری ــک م ــا ی ــت ت ــی بایس ــن م ثم
پرداخــت گــردد در غیــر ایــن صــورت ده درصــد واریــزی 
بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط خواهــد شــد متقاضیــان 
در صــورت تمایــل مــی تواننــد 5 روز قبــل از موعــد بــه 
دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی حویــق مراجعــه تــا 
ــده داده شــود. ــورد مزای ــدگان از م ــد کنن ــب بازدی ترتی
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       آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 3049-10-96
ــه نشــانی اســتان خراســان رضــوی  ــروز ب ــدر به ــام پ ــه: مهــدی طوســی ن محکــوم ل
– شهرســتان مشهد-شــهر مشــهد-جمهوری 22 -عرفانــی 5 – پــالک 267 محکــوم 
علیــه: حمیــد رضــا ســرگلزنی نشــانی مجهــول المــکان  محکــوم لهــم: علــی تیمــوری 
مقــدم خرقانــی نــام پــدر علــی اصغــر علــی نشــانی: تهــران، قــدس، بلــوار 45متــری انقــالب، جنــب 
ک توحیــد پ 97 ســاختمان پاســارگاد ط 4 واحــد 10 نــوع رابطــه وکیــل محکــوم لــه: مهــدی طوســی 
محکــوم بــه:  بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربــوط بــه شــماره 9710092651102909 و شــماره 
دادنامــه مربوطــه 9709972651101012 محکــوم علیــه محکــوم اســت به پرداخــت مبلــغ 1/000/000/000 
ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته و پرداخــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل در حــق خواهــان 
صــادر مــی نمایــد در خصــوص خســارت تاخیــر تادیــه بــا توجــه بــه شــاخص تــورم اعالمــی از ناحیــه 
بانــک مرکــزی از تاریــخ مطالبــه 8 / 5/ 97 لغایــت زمــان پرداخــت در حــق خواهــان محکــوم مــی 

نمایــد و نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولــت محکــوم مــی نمایــد. م الــف / 2599
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                          حصروراثت
آقــای جعفــر علــی زاده بــه شــماره شناســنامه 6456  مطابــق دادخواســت تقدیمــی به کالســه 
پرونــده 494/6/97 از ایــن شــعبه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان حســین علیــزاده بــه شــماره شناســنامه 3 در تاریــخ 19 /9 /97  اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت به:1-جعفــر علــی زاده  
ــد  ــد متوفــی 2- بهجــت علــی زاده   ش ش 9238  ت ت 1348  فرزن ش ش 6456 ت ت 1361  فرزن
ــه علــی زاده   ش ش  متوفــی 3- آمنــه علــی زاده    ش ش 834 ت ت 1354  فرزتــد متوفــی 4- رباب
3388 ت ت 1359 فرزنــد متوفــی 5- مرضیــه علــی زاده   ش ش 3387  ت ت 1359 فرزنــد متوفــی 6- 
زینــب فیضــی ش ش 229  ت ت 1329 همســر متوفــی و مرحــوم ورثــه دیگــری نــدارد اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی، درخواســت مزبــور را باســتناد مــاده 361 قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 

ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن شــعبه تقدیــم دارد و اال گواهــی مربــوط صــادر خواهــد شــد. م الــف/ 2602
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پنبــه  تولیــدی  شــرکت  تغییــرات  آگهــی   
ــه شــماره  مســعود شــرکت ســهامی خــاص ب
 10860308114 ملــی  شناســه  و   394 ثبــت 
مــورخ  مدیــره  هیئــت  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
ــه  ــا ب ــل اتخــاذ شــد : بن 10/08/1397 تصمیمــات ذی
اختیــار حاصلــه تفویــض مجمــع عمومــی فــوق العــاده 
افزایــش ســرمایه  در خصــوص  مــورخ9/8/1397 
ــرر  ــریفات مق ــت تش ــا رعای ــره و ب ــت مدی ــه هیئ ب
اساســنامه و الیحــه اصالحــی قانــون تجــارت ســرمایه 
ــهامداران  ــده س ــال ش ــات ح ــل مطالب ــرکت از مح ش
ــه 1.400.000  ــم ب ــال منقس ــغ 70.000.000.000 ری از مبل
ــال  ــغ 80.000.000.000 ری ــه مبل ــی ب ــهم 50.000 ریال س
منقســم بــه 1.600.000 ســهم 50.000 ریالــی بانــام 
ازمحــل مطالبــات حــال شــده ســهامداران عملــی 
و افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه 

ــردد.  ــی گ ــالح م ــور اص ــرح مذک ــه ش ــرکت ب ش
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی  )325761(
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        آگهی مزایده اموال منقول
              ) اسناد رهنی(

بــه موجــب پرونــده اجرائــی 9700150 و 9700151 فــوق شــش 
ــم  ــتارا – خ حکی ــع در آس ــان واق ــاب آپارتم ــک ب ــگ ی دان
ــی  ــی اصل ــد و س ــی از یکص ــده فرع ــاک هف ــماره پ ــی بش ــی غرب نظام
مفــروز و مجــزی شــده از هفــت فرعــی از اصلــی مذکــور قطعــه ده واقــع 
در بخــش 31 گیــان بــه مســاحت 103/39 مترمربــع کــه ســند مالکیــت 
آن ذیــل ثبــت و صفحــه 22604- 328 دفتــر 161 بنــام مهــدی خســروی 
ثبــت و صــادر شــده اســت کــه حــدود و مشــخصات آن بــه شــرح ذیــل 
مــی باشــد: شــماال در شــش قســمت کــه قســمت هــای چهــارم و پنجــم 
ــه  ــول ده ســانتیمتر ب ــواری اســت مشــترک بط ــی اســت اول دی آن غرب
آپارتمــان قطعــه 11 دوم درب و دیواریســت بطــول 4/08 متــر بــه راه پلــه 
مشــاعی ســوم دیواریســت مشــترک بطــول 4/94 متربــه آپارتمــان قطعــه 
نهــم چهــارم دیواریســت مشــترک بطــول 4/79 متــر بــه آپارتمــان قطعــه 
9 پنجــم دیواریســت بطــول 99 ســانتی متــر بــه آپارتمــان قطعــه 9 ششــم 
ــوت  ــه فضــای حیــاط خل ــرده ایســت پیشــرفتگی بطــول 3/37 متــر ب ن
شــرقا در دو قســمت اول نــرده ایســت پیــش رفتگــی بطــول 1/12 متــر بــه 
درز انقطــاع دوم دیواریســت بطــول 12/78 متــر بــه درز انقطــاع جنوبــا در 
شــش قســمت کــه قســمت پنجــم آن غربــی اســت اول دیــوار و پنجــره 
فضــای معبــر مجــاور ســوم نــرده ایســت پیشــرفتگی قــوس بیرونــی بــه 
طــول 1/81 متــر بــه فضــای معبــر مجــاور چهــارم نــرده ایســت پیشــرفتگی 
ــرده ایســت پیشــرفتگی  ــر مجاورپنجــم ن ــر بفضــای معب بطــول 1/75 مت
بطــول 1/30 متــر بــه فضــای معبــر مجــاور ششــم دیــوار و پنجــره اســت 
ــا دیواریســت مشــترک  بطــول 3/33 متــر بــه فضــای معبــر مجــاور غرب
ــماره  ــی ش ــند رهن ــق س ــه 11 طب ــان قطع ــه آپارتم ــر ب ــول 4/83  مت بط
55664 مــورخ 93/8/14 و 55666 مــورخ 93/8/14 دفترخانــه 109 آســتارا 
در قبــال مبلــغ 1086000000 ریــال در رهــن بانــک ملــت آســتارا قــرار گرفتــه 

و طبــق نظــر کاشــناس رســمی بــه مبلــغ 1700000000 ریــال ارزیابــی شــده 
ــا احتســاب 7/77  ــاب آپارتمــان مســکونی ب و پــاک فــوق بصــورت یکب
ــع در  ــع واق ــراس  مســقف در دو قســمت 103/39 مترمرب ــع ت ــر مرب مت
ــاری  ــکونی تج ــاختمان مس ــتگاه س ــرقی از یکدس ــد ش ــه دوم واح طق
هفــت طبقــه روی زمیــن دارای اســکلت بتــن آرمــه ســقف تیرچــه بلــوک 
و ســربندی خرپــا بــا پوشــش ازبســت ســیمانی نمــای اصلــی ســنگ و 
دارای پروانــه و پایانــکار ســاختمانی و مجهــز بــه آسانســور و مشــتمل بــر 
ــن و حمــام و ســرویس  ــی آشــپزخانه اپ ــاق خــواب هــال و پذیرای دو ات
ــد و  ــی باش ــده م ــیکاری ش ــرامیک کاری و کاش ــه س ــتی جداگان بهداش
ــه  ــی و پنجــره هــای آلومینیومــی کــف مفــروش ب دارای درب هــای چوب
ــعابات آب  ــال و دارای انش ــدودا 7 س ــت ح ــا قدم ــرامیک ب ــت و س پارک
ــی  ــون م ــرف مدی ــرا در تص ــور اج ــزارش مام ــر گ ــه براب ــرق و گاز ک و ب
ــورخ 97/11/14  ــنبه م ــی 12 روز یکش ــاعت 9 ال ــوق از س ــاک ف ــد پ باش
ــان جمهــوری جنــب  دراداره ثبــت اســناد و امــاک آســتارا واقــع در خیاب
ــغ  ــده از مبل ــد مزای ــی رس ــروش م ــه ف ــده ب ــق مزای ــتری از طری دادگس
ــت  ــن قیم ــه باالتری ــال شــروع و ب ــون ری ــارد و هفتصــد میلی ــک میلی ی
پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــرا ســت پرداخــت بدهــی 
هــای مربــوط بــه آب ، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک 
و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آن هــا باشــد و نیــز بدهــی 
ــده اعــم از  ــخ مزای ــا تاری ــره ت ــی و عــوارض شــهرداری و غی هــای مالیات
ــده  ــده برن ــه عه ــا نشــده باشــد ب ــوم شــده ی اینکــه رقــم قطعــی آن معل
ــت  ــی باب ــوه پرداخت ــازاد وج ــود م ــورت وج ــز در ص ــت و نی ــده اس مزای
هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد 
و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز 
مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان 

ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. 
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    آگهی مزایده اموال غیر منقول
             ) اسناد رهنی(

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه 9700094 شــش 
دانــگ یــک قطعــه آپارتمــان بشــماره پــاک نــود فرعــی 
ــی مفــروز و مجــزی شــده  ــج اصل از دو هــزار و ســیصد و چهــل و پن
ــان  از دو فرعــی از اصلــی مذکــور قطعــه ســه واقــع در آســتارا – خیاب
ــمالی در  ــوم ش ــه س ــش کوچ ــان نب ــه حاجی ــتمیان کوچ ــهید رس ش
بخــش 31 گیــان بــه مســاحت 71/54 مترمربــع کــه ســند مالکیــت 
آن ذیــل ثبــت و صفحــه 17025 – 223 دفتــر 129 بنــام ســودابه 
باقرپــور ثبــت و صــادر شــده اســت کــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح 
ــر  ــول 6/90 مت ــت بط ــره اس ــوار و پنج ــماال دی ــد: ش ــی باش ــل م ذی
ــاط مشــاعی شــرقا در شــش قســمت کــه قســمت ســوم آن  ــه حی ب
شــمالی قســمت پنجــم آن جنوبــی اســت اول دیــوار و پنجــره اســت 
ــوار و  ــم دوم دی ــه پنج ــی قطع ــه اختصاص ــراه پل ــر ب ــه مت ــول س بط
ــاط مشــاعی ســوم  ــه حی ــر ب ــل ســانت مت ــول چه ــره اســت بط پنج
دیواریســت بطــول 1/17 متــر بــه حیــاط مشــاعی چهــارم درب و دیــوار 
اســت بطــول 4/40 متــر بــه حیــاط مشــاعی پنجــم دیواریســت بطــول 
ــول  ــت بط ــره اس ــوار و پنج ــم دی ــاعی شش ــاط مش ــه حی 1/17 مترب
3/40 متــر بــه حیــاط مشــاعی جنوبــا در ســه قســمت اول دیواریســت 
بطــول 90 ســانتی متــر بــه حیــاط مشــاعی دوم دیــوار و پنجــره اســت 
بطــول 3/70 متــر بــراه پلــه اختصاصــی قطعــه چهــار ســوم دیواریســت 
مشــترک بطــول نــود ســانتی متــر بــه آپارتمــان قطعــه هفــت شــماره 
ــا در ســه قســمت کــه قســمت  ــار فرعــی غرب یکصــد و بیســت و چه
دوم آن جنوبــی اســت اول دیواریســت مشــترک بطــول 7/60 متــر بــه 
آپارتمــان قطعــه هفــت شــماره 124 فرعــی دوم دیواریســت مشــترک 
بطــول 1/30 متــر بــه آپارتمــان قطعــه هفــت شــماره 124 فرعــی ســوم 
ــت  ــه هف ــان قطع ــه آپارتم ــر ب ــول 3/50 مت دیواریســت مشــترک بط

ــماره 93/11/29-57536  ــی ش ــند رهن ــق س ــی طب ــماره 124 فرع ش
ــه 101 آســتارا در قبــال مبلــغ 640000000 ریــال در رهــن بانــک  دفترخان
ملــت قــرار گرفتــه و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ نهصــد و 
پنجــاه میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و پــاک فــوق بــه صــورت یکبــاب 
ــاحت 71/54  ــه مس ــف ب ــه همک ــع در طبق ــکونی واق ــان مس آپارتم
ــور  ــدون آسانس ــه ب ــه طبق ــکونی س ــع مس ــک مجتم ــع از ی مترمرب
مشــتمل بــر پنــج واحــد مســکونی بــا اســکلت بتنــی فاقــد نمــا ســازی 
ــاق خــواب  ــگ و دارای هــال و نشــیمن آشــپزخانه دو ات ــد پارکین فاق
و ســرویس بهداشــتی بــا کــف ســرامیک ســقف ســیمانی دیوارهــای 
ــی و  ــای چوب ــا کاشــی کاری شــده درب و پنجــره ه ســیمانکاری و ی
آلومینیومــی بــا قدمــت حــدودا ده ســال و دارای انشــعابات آب و بــرق 
و گاز کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف غیــر مــی باشــد پــاک 
فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 97/11/10 درا داره ثبــت 
اســناد و امــاک آســتارا واقــع در خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری 
ــد و  ــغ نهص ــده از مبل ــد مزای ــی رس ــروش م ــه ف ــده ب ــق مزای از طری
پنجــاه میلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا 
فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــرا ســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط 
بــه آب ، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف 
در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آن هــا باشــد و نیــز بدهــی هــای 
مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه 
رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده 
ــه  اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزین
هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و 
نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز 
ــی در  ــده روز اداری بعــد از تعطیل ــده تعطیــل رســمی گــردد مزای مزای

همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. 
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                      دادنامه
ــم  ــده: شــعبه نه ــده کاســه 970590 مرجــع رســیدگی کنن پرون
شــورای حــل اختــاف رشــت – خواهــان: شــها رجبــی حویــق 
ــر  ــده: قنب ــفلی – خوان ــن س ــد پرچی ــد فری ــت محم ــا وکال ب
ــه)  ــه مهری ــته: مطالب ــکان – خواس ــول الم ــا مجه ــی – فع ــدی کهنعل احم
صــدور حکــم مبنــی بــر مطالبــه قســمتی از مهریــه) نــه میلیــون و پانصــد 
ــه(  ــدرج در عقدنام ــان من ــون توم ــت میلی ــد از بیس ــه نق ــان وج ــزار توم ه
بــه نــرخ روز علــی الحســاب مبلــغ نــوزده میلیــون و هفتصــد و نــود هــزارو 
پانصــد و ســی و هشــت تومــان و شــش ریــال) 197/905/386 ریــال( بــه 
ــده  ــات پرون ــه محتوی ــا توجــه ب ــام خســارت دادرســی . گردشــکار: ب انضم
قاضــی شــورا بــا اســتعانت از دادگــر توانــا و نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا 
در وقــت فــوق العــاده ختــم دادرســی را اعــام و بــه شــرح ذیــل مبــادرت 

ــه صــدور رای مــی نمایــد. ب
رای قاضی شورا

ــا وکالــت محمــد فریــد پرچیــن  درخصــوص دعــوی شــها رجبــی حویــق ب
ــر احمــدی کهنعلــی بخواســته صــدور حکــم مبنــی  ــه طرفیــت قنب ســفلی ب
ــت  ــد از بیس ــه نق ــان وج ــه )9/500/000 توم ــمتی از مهری ــه قس ــر مطالب ب
ــه  ــاب ب ــی الحس ــرخ روز عل ــه ن ــه( ب ــدرج در عقدنام ــان من ــون توم میلی
مبلــغ 197/905/386 ریــال) معــادل نــوزده میلیــون و هفتصــد و نــود 
ــام  ــه انضم ــال( ب ــش  ری ــان و ش ــت توم ــی و هش ــد و س ــزار و پانص ه
ــده  ــات پرون ــه محتوی ــا نگــرش ب ــه وکیــل ب ــه دادرســی و حــق الوکال هزین
و مداقــه در آن و وجــود عقلــه زوجیــت منقطــع فــی مابیــن زوجیــن 
ــه  ــرز وب ــه 91/3/7 مح ــت مورخ ــه موق ــدق عقدنام ــی مص ــب فتوکپ حس
موجــب مفــاد مندرجــات ســند مرقــوم میــزان مهریــه زوجــه بیســت 
ــدت  ــه م ــت ب ــد موق ــوع عق ــخ وق ــده و تاری ــن گردی ــان تعیی ــون توم میلی
پنجــاه ســال از مورخــه 91/3/7 محــرز و بــه موجــب مفــاد مندرجــات ســند 
ــده و  ــن گردی ــان تعیی ــون توم ــه بیســت میلی ــه زوج ــزان مهری ــوم می مرق

ــه 91/3/7  ــال از مورخ ــاه س ــدت پنج ــه م ــت ب ــد موق ــوع عق ــخ وق تاری
ــرد  ــت و مج ــه اس ــز عندالمطالب ــه نی ــه مهری ــده و مطالب ــن گردی ــز معی نی
ــی در  ــوع تصرف ــر ن ــوده و ه ــه ب ــک مســتحق کل مهری ــکاح زن مال ــد ن عق
ــه شــوهر مســتمر  ــه ذم ــه کل مهری ــی تادی ــد و از طرف ــد نمای ــی توان آن م
ــغ 9/500/000  ــان در حــال حاضــر مبل ــل خواه ــه وکی مــی شــود حــال اینک
ــادل  ــرخ روز مع ــه ن ــه را ب ــد نام ــور در عق ــه مذک ــمتی از مهری ــان قس توم
197/905/386 ریــال بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی مطالبــه نمــوده 
ــکان  ــول الم ــل مجه ــان بدلی ــل خواه ــام وکی ــا اع ــه ب ــه اینک اســت نظــر ب
بــودن خوانــده یــک نوبــت نشــر آگهــی درروزنامــه کثیراالنتشــار پیــام رســا 
ــون  ــز از مــاده 73 قان ــه تجوی ــاغ وقــت رســیدگی ب مورخــه 97/7/12 و اب
ــاف در  ــن اوص ــا ای ــارالیه ب ــه و مش ــام پذیرفت ــی انج ــی مدن ــن دادرس آئی
جلســه رســیدگی حاضــر نشــده و الیحــه دفاعیــه ای مبنــی بــر برائــت ذمــه 
خــود نســبت بــه تمامــی یــا قســمتی از مهریــه زوجــه و یــا بــی اعتبــاری 
ــوق  ــب ف ــه مرات ــا ب ــذا بن ــوده اســت له ــه ننم ــان ارائ ــرازی خواه ــدرک اب م
الذکــر دعــوی خواهــان وارد و ثابــت تشــخیص مســتندا بــه موادتیــن 1077 
و 1082 قانــون مدنــی و تبصــره الحاقــی بــه مــاده اخیرالذکــر مصــوب 
ــواد  ــی و م ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــن 198 – 519 قان 76/4/29 و مادتی
9 -16- 18- 19- 25-26-27 قانــون شــواهای حــل اختــاف مصــوب 
1394 حکــم بــر الــزام خوانــده بــه پرداخــت مهریــه مــورد خواســته بــه نــرخ 
روز بــر مبنــای شــاخص اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی در تاریــخ وقــوع 
ــه مبلــغ 197/905/386 ریــال بابــت قســمتی از مهریــه منــدرج در  عقــد ب
عقــد نامــه) 9/500/000 تومــان( بــه انضمــام 2/480/000 ریــال بابــت هزینــه 
ــادر و  ــان ص ــق خواه ــه در ح ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــی و ح دادرس
اعــام مــی گــردد رای صــادره غیابــی ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
واخواهــی درهمیــن شــعبه و ســپس ظــرف بیســت روز دیگــر قابــل تجدیــد 

ــی باشــد.  ــواده رشــت م ــی در دادگاه خان ــر خواه نظ

قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف رشت  1288

        حصروراثت
شــماره  بــه  طهماســبی  بیــوک  آقــای 
مطابــق    1601119070 شناســنامه 
ــده  ــه کالســه پرون ــی ب دادخواســت تقدیم
ــر  ــی حص ــت گواه ــعبه درخواس ــن ش 469/6/97 از ای
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم وراث
نجفعلــی طهماســبی بــه شــماره شناســنامه 40 در تاریــخ 
13 /2 /97  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 
گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه: 1- بیــوک طهماســبی ش ش 1601119070 ت ت 
1343  فرزنــد  متوفــی 2- عجــب نــاز طهماســبی 
ش ش 1601118775  ت ت 1336  فرزنــد متوفــی 
1601119811 ت ت  طهماســبی ش ش  ســعداله   -3
1352  فرزتــد متوفــی 4- رجبعلــی طهماســبی ش 
ش 1601119089 ت ت 1345 فرزنــد متوفــی 5- آذر 
طهماســبی ش ش 1601119062  ت ت 1341 فرزنــد 
متوفــی 6- نــگار طهماســبی ش ش 1601120001  ت ت 
1353 فرزنــد متوفــی 7- اســماعیل طهماســبی ش ش 
1601119801  ت ت 1351 فرزنــد متوفــی و مرحــوم ورثــه 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی،  دیگــری نــدارد اینــک ب
ــور  ــون ام ــاده 361 قان ــتناد م ــور را باس درخواســت مزب
حســبی در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس 
ــزد او  ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
ــه  ــاه ب ــدت یکم ــرف م ــی ظ ــخ نشــر آگه باشــد از تاری
ــادر  ــوط ص ــی مرب ــم دارد و اال گواه ــعبه تقدی ــن ش ای

ــف/ 2600 ــد. م ال ــد ش خواه
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس        1323

      حصروراثت
ــه شــماره  ــار ب ــد نوعــی بنم ــای وحی آق
مطابــق    4900482021 شناســنامه 
کالســه  بــه  تقدیمــی  دادخواســت 
درخواســت  شــعبه  ایــن  از   478/6/97 پرونــده 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان عمــران نوعــی بنمــار بــه شــماره 
شناســنامه 7 در تاریــخ 7 /9 /97  اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1-ســعید نوعــی بنمــار 
ش ش 0076435229 ت ت 1362  فرزنــد متوفــی 
ــار ش ش 0014136082  ت  ــی بنم ــون نوع 2- افس
ــار  ــی بنم ــام نوع ــی 3- اله ــد متوف ت 1370  فرزن
ش ش 0083693807 ت ت 1367  فرزتــد متوفــی 
4- پریســا نوعــی بنمــار ش ش 490317421 ت 
ــار  ــی بنم ــد نوع ــی 5- وحی ــد متوف ت 1372 فرزن
ــی  ــد متوف ش ش 4900482021  ت ت 1374 فرزن
6- زهــرا حاجــی زاده ش ش 1738382680  ت 
ــه دیگــری  ــی و مرحــوم ورث ت 1347 همســر متوف
انجــام تشــریفات مقدماتــی،  بــا  اینــک  نــدارد 
درخواســت مزبــور را باســتناد مــاده 361 قانــون امــور 
ــا هــر  ــد ت ــت آگهــی مــی نمای حســبی در یــک نوب
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی 
ــدت  ــرف م ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ن
ــی  ــم دارد و اال گواه ــعبه تقدی ــن ش ــه ای ــاه ب یکم

ــف/ 2601 ــد. م ال ــد ش ــادر خواه ــوط ص مرب
شعبه شورای حل اختالف شهرستان قدس      1324

آگهی فقدان سند مالکیت
ــه ســر  ــی کوم ــل شــرکت تعاون ــر عام مدی
ــهادیه  ــرگ استش ــه دو ب ــا ارائ ــتان ب گلس
گواهــی شــده ادعــا نمــوده کــه ســند 
مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه 
ــر  ــه مســاحت دو هــزار و پانصــد مت زمیــن مزروعــی ب
واقــع  3.22-اصلــی  شــماره  پــالک  دارای  مربــع، 
ــل  ــز ذی ــت بندرگ ــش دو ثب ــه بخ ــش تپ ــی بنف دراراض
ــد 82  ــر جل ــه  342  دفت ــت 10353 صفح ــماره ثب ش
ــی  ــتان م ــر گلس ــه س ــی کوم ــرکت تعاون ــام ش ــه بن ک
باشــد بــه علــت اســباب کشــی مفقــود شــده و نامبــرده 
تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن 
ــاده 120  ــتناد  م ــه اس ــن رو ب ــت. از ای ــوده اس اداره نم
اصالحــی آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب دریــک نوبــت 
آگهــی مــی گــردد تــا هــر کســی نســبت بــه ملــک مــورد 
آگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده و یــا مدعــی وجــود 
ــدت ده روز  ــرف م ــد ظ ــود باش ــزد خ ــت ن ــند مالکی س
ــه  از تاریــخ آگهــی، اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائ
ــد در  ــن اداره تســلیم نمای ــه ای ــدارک و مســتندات ب م
غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور، برابــر 
ــی  ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــررات ،نس مق
ــق ســند  ــت طب ــورد ثب ــدام خواهــد شــد. تمامــت م اق
رهنــی شــماره 15850- 91/12/24  دفترخانــه 99 بندرگــز 
در رهــن بانــک کشــاورزی شــعبه بندرگــز در قبــال مبلــغ 

ــف:97/190 ــد. م ال ــی باش ــال م 1440000000 ری
تاریخ انتشارآگهی روزدوشنبه مورخه 97/10/3
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آگهی فقدان سند مالکیت
ــه ســر  ــی کوم ــل شــرکت تعاون ــر عام مدی
ــهادیه  ــرگ استش ــه دو ب ــا ارائ ــتان ب گلس
گواهــی شــده ادعــا نمــوده کــه ســند 
مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه 
ــر  ــه مســاحت دو هــزار و پانصــد مت زمیــن مزروعــی ب
واقــع  3.22-اصلــی  شــماره  پــالک  دارای  مربــع، 
ــل  ــز ذی ــت بندرگ ــش دو ثب ــه بخ ــش تپ ــی بنف دراراض
شــماره ثبــت 10303 صفحــه  187  دفتــر جلــد 82 
ــی  ــتان م ــر گلس ــه س ــی کوم ــرکت تعاون ــام ش ــه بن ک
باشــد بــه علــت اســباب کشــی مفقــود شــده و نامبــرده 
تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن 
ــاده 120  ــتناد  م ــه اس ــن رو ب ــت. از ای ــوده اس اداره نم
اصالحــی آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب دریــک نوبــت 
آگهــی مــی گــردد تــا هــر کســی نســبت بــه ملــک مــورد 
آگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده و یــا مدعــی وجــود 
ــدت ده روز  ــرف م ــد ظ ــود باش ــزد خ ــت ن ــند مالکی س
ــه  از تاریــخ آگهــی، اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائ
ــد در  ــن اداره تســلیم نمای ــه ای ــدارک و مســتندات ب م
غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور، برابــر 
ــی  ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــررات ،نس مق
ــق ســند  ــت طب ــورد ثب ــدام خواهــد شــد. تمامــت م اق
رهنــی شــماره 15850- 91/12/24  دفترخانــه 99 بندرگــز 
در رهــن بانــک کشــاورزی شــعبه بندرگــز در قبــال مبلــغ 

ــف:97/191 ــد. م ال ــی باش ــال م 1440000000 ری
تاریخ انتشارآگهی روز دوشنبه مورخه 97/10/3
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      آگهی حصر وراثت
ــدر جاســم  ــام پ ــری  ن ــد شــهرت داغ ــای احم آق
ــتی  ــواز درخواس ــادره از اه ــنامه 14989 ص بشناس
بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح 
داده کــه شــادروان  مرحــوم  جاســم   شــهرت داغــری  
بشناســنامه 10816 صــادره دشــت آزادگان در تاریــخ 97/3/9 
ــد از : 1-  ــه اش عبارتن ــوت ورث ــود ف ــگاه خ ــواز  اقامت در اه
متقاضــی بــا مشــخصات فــوق الذکــر 2- محمــد داغــری بــه 
ش ش 111 صــادره از اهــواز 3- ســعید داغــری بــه ش 
ــه ش ش  ــری ب ــدی داغ ــواز 4- مه ــادره از اه ش 698 ص
ــه ش ش 14988  ــی داغــری ب 1046 صــادره از اهــواز 5- عل
صــادره از اهــواز )فرزنــدان ذکــور متوفــی( 6- زهــرا داغــری 
بــه ش ش 4046 صــادره از اهــواز )فرزنــد انــاث متوفــی( 7- 
بدریــه البوحمــل فرزنــد یبــر بــه ش ش 39 صــادره از دشــت 
ــرح داد خواســت  ــه ش ــر ب ــی( و ال غی ــه متوف آزادگان )زوج
ــا  ــک ب ــد .این ــی باش ــی م ــماره 970545 حقوق ــی ش تقدیم
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــب مزب ــی مرات ــریفات قانون ــام تش انج
آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه 
بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از 

ــار ســاقط اســت. درجــه اعتب
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز         1326

  آگهی حصر وراثت
خمیــس   آل  شــهرت  نصرالــه  آقــای 
بشناســنامه  عبدالحســین  پــدر  نــام 
درخواســتی  رامهرمــز  از  صــادره   1911464231
بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و 
توضیــح داده کــه پســرم  مرحــوم  ابراهیــم  شــهرت 
ــز در  ــس  بشناســنامه 747 صــادره رامهرم آل خمی
تاریــخ 97/07/13 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــه  ــد از : 1- متقاضــی نصرال ــه اش عبارتن ــوت ورث ف
)پدرمتوفــی(   1911464231 خمیــس ش ش  آل 
)همســرمتوفی(   3783 خمیــس  آل  زمــزم   -2
3- طلیعــه خالــدی 1911595113 )مادرمتوفــی( 4- 
بنیامیــن آل خمیــس ش ش 1743719019- 5- 
ــس ش ش 1744034567  ــن آل خمی ــد امی محم
انجــام  بــا  غیر.اینــک  ال  و  متوفــی(  )فرزنــدان 
ــور را در یــک نوبــت  تشــریفات قانونــی مراتــب مزب
آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا 
وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
ــم دارد واال  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی آگه
ــز ســری و  ــه بج ــت نام ــر وصی ــادر و ه ــی ص گواه
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ــرات شــرکت مســکن منتظــران ولیعصــر  ــی تغیی آگه
شــماره  بــه  تعاونــی  شــرکت  شــمالی  خراســان 
بــه   10400006382 ملــی  شناســه  و   3094 ثبــت 
ــورخ  ــه م ــر تصفی ــه / مدی ــت تصفی ــه هیئ ــتناد صورتجلس اس
30/04/1397 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : - آقــای حســین 
ــس  ــمت رئی ــه س ــی 0681227613 ب ــماره مل ــه ش ــی ب رضای
هیــات تصفیــه و آقــای ســید جــواد هاشــمی بــه شــماره ملــی 
0681989122 بــه ســمت نائــب رئیــس هیــات تصفیــه و آقــای 
ــه  ــی 0829359389 ب ــماره مل ــه ش ــماعیل زاده ب مســعود اس
ســمت منشــی هیــات تصفیــه انتخــاب شــدند و آقای حســین 
رضایــی بــه شــماره ملــی 0681227613 به ســمت مدیــر تصفیه 
انتخــاب گردیدنــد. - کلیــه قراردادها و اســناد رســمی و تعهدآور 
بانکــی از قبیــل چــک , ســفته, بــرات و اوراق بهــادار بــا امضــای 
آقــای ســید جــواد هاشــمی )نائــب رئیــس هیــات تصفیــه( به 
اتفــاق آقــای حســین رضایــی )رئیــس و مدیــر هیــات تصفیه( 
ــار اســت و اوراق عــادی و نامــه هــا  و مهــر شــرکت دارای اعتب
ــات  ــر هی ــس و مدی ــی )رئی ــای حســین رضائ ــا امضــای آق ب

ــود. تصفیــه( و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد ب
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی )325762(
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آگهــی تغییــرات شــرکت چشــمه اتــرک شــرق 
 4538 ثبــت  شــماره  بــه  تعاونــی  شــرکت 
اســتناد  بــه   10400021830 ملــی  شناســه  و 
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 
ــل اتخــاذ شــد : - مرکــز  08/02/1397 تصمیمــات ذی
اصلــی شــرکت از واحــد ثبتــی بجنــورد بــه واحــد مانــه 
و ســملقان بــه آدرس : اســتان خراســان شــمالی ، 
شهرســتان مانــه و ســملقان ، بخــش مانــه ، دهســتان 
ــان  ــرک ، روســتا چشــمه گاه، کوچــه حســین رضائی ات
، پــاک 0 ، طبقــه همکــف- کــد پســتی 9455169139 
ــاح  ــنامه اص ــه در اساس ــاده مربوط ــت و م ــر یاف تغیی
گردیــد. - تعــداد اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره از 
یــک نفــر بــه دو نفــر افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه 
در اساســنامه اصــاح گردیــد. - اساســنامه جدیــد 
تعاونــی در 52 مــاده و 34 تبصــره تصویــب شــد و 

ــد.  ــی گردی ــی تعاون ــنامه قبل ــن اساس جایگزی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی)325763(
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 آگهــی تغییــرات شــرکت مســکن منتظــران 
ولیعصــر خراســان شــمالی شــرکت تعاونــی 
ــی  ــه مل ــت 3094 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
10400006382 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
ــورخ 29/04/1397 تصمیمــات  ــادی م عمومــی ع
ــای  ــورت ه ــه و ص ــد : - ترازنام ــاذ ش ــل اتخ ذی
ــه تصویــب  مالــی تصفیــه ســال 1396 شــرکت ب
رســید. - ســمت اعضــای هیئــت تســویه بــه 
مــدت یــک ســال دیگــر تمدیــد گردیــد و اعضــاء 
ــاب  ــه انتخ ــت تصفی ــای هیئ ــوان اعض ــل بعن ذی
ــه شــماره  ــی ب ــای حســین رضای ــد: - آق گردیدن
ملــی 0681227613 و آقــای ســید جــواد هاشــمی 
ــه شــماره ملــی 0681989122 و آقــای مســعود  ب
ــی 0829359389  ــماره مل ــه ش ــماعیل زاده ب اس

ــد.  ــرای مــدت یــک ســال انتخــاب گردیدن ب
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی )325764(
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، پــاک 0 ، طبقــه همکــف- کــد پســتی 9455169139 
ــاح  ــنامه اص ــه در اساس ــاده مربوط ــت و م ــر یاف تغیی
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"کمر سی و سه پل خم شد" سال 

گذشته پیام ما با این تیتر به 
فرسودگی سی و سه پل پرداخت.

جشنواره هنر مقاومت تا دهم دی 
ماه به عنوان آخرین مهلت ارسال آثار به 

دبیرخانه تمدید شد.

هنرسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید ماهنامه هنر و تجربه منتشر شد. 

شانزدهمین اپیزود از فصل دوم مجموعه 

محکومین به نام »همدرد« با حضور 
بازیگرانی چون مزدک رستمی و حشمت 

آرمیده، در حال فیلمبرداری است.

راز گنجور اولین بازی، تیاتر 
دیجیتالی است که به کارگردانی هانی 

حسینی و مرضیه نادری در مرکز تیاتر و 
تیاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه 

می رود.

فیلم سینمایی تنگه ابوقریب به 
عنوان بهترین اثر سینمایی سی و ششمین 
جشنواره فیلم فجر به کارگردانی بهرام توکلی 

چهارشنبه هفته جاری به شبکه نمایش خانگی می آید.

- من همیشه سعی کردم از همه چیز سر 
 در بیارم...

+ خوب نیست... بعضی وقتا باید به روی 
خودت نیاری که میدونی...

بهمن

فیلمفیلمسینما دیالوگ

به دلیل استقبال بی نظیر شاعران 
پارسی زبان ایران و سایر نقاط جهان، 

دومین دوره جایزه شعر بهاران تا 
15 دی ماه تمدید شد.

شعر

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
)همراه با ارزیابی کیفی(

شــهرداری جیرفــت در نظــر دارد مناقصــه عمومــی منــدرج در جــدول ذیــل 
ــه مراحــل  ــد کلی ــزار نمای ــت برگ ــدارکات الکترونیکــی دول ــق ســامانه ت را از طری
برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهادات مناقصــه گــران و بــاز 
گشــایی پاکتهــا  از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات  الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( 
بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گران  
در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت 

گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .

نوبت دوم

شهردار جیرفت – نعمت هللا حسین زاده 

شماره 
فهرست بهامبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآوردنوع تضمینعنوان پروژهمناقصه

٢-97

احداث و تکمیل پارک 
گردشگری شهری پیامبر 
اعظم –  به شرح اعامی 

دراسناد  مناقصه 
کد پروژه_ 973896

ضمانت نامه معتبر بانکی 
– اصل فیش واریزی 

نقدی

24000000000
)بیست و چهار میلیارد 

ریال (

١٢٠٠٠٠٠٠٠٠
)یک میلیارد و دویست 

ابنیه  سال 97میلیون ریال (

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : 97/10/10  
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14روز 97/10/10 تا 97/10/17 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز 24 /97/10
مهلت زمانی بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 97/10/26 می باشد .

الزم بــه ذکــر اســت شــهرداری در رد  یــا قبــول پیشــنهادات مناقصــه گــران بــا  در نظــر گرفتــن 
صرفــه و صــاح شــهرداری و رعایــت آئیــن نامــه  مالــی  شــهرداری مختــار اســت .

اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــذار جهــت دریافــت  اطاعــات  بیشــتر در خصــوص 
اســناد مناقصــه و ارائــه پــاکات الــف 

آدرس :میدان شهرداری – شهرداری جیرفت – تلفن 13 -034432111  
اطاعــات تمــاس ســامانه ســتاد  جهــت انجــام مراحــل  عضویت  در ســامانه – مرکــز تماس- 

02141934
دفتر ثبت نام – 85193768 -88969737

آگهی مناقصه 
ــه اســتنادموافقتنامه شــماره ۲54070 مــورخ 97/5/۲1 ســازمان  ــار جنــوب در نظــردارد ب شــهرداری رودب

مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کرمــان بــا عنــوان طــرح ایجاد،توســعه و اصــاح شــبکه معابرشــهری اجــرای 
پــروژه ی:  آســفالت گــرم معابــر ســطح شــهر را بــا اعتبــاری بــه مبلــغ 40/000/000/000 )چهــل میلیــارد( ریــال را از 

طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط بــه شــرح ذیــل واگــذار نمایــد.

شرایط مناقصه :

روابط عمومی شهرداری رودبار جنوب

1- شـرکت کننـدگان بایـد دارای صاحیـت و رتبـه بنـدی از سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی در رشـته های مربوطـه )راه ، باند و 
راه آهـن بـا حداقل گرید5( باشـند.

2- شرکت کنندگان باید رعایت عدم مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
3- پیشـنهاد دهندگان بایسـتی مبلغ 500/000/ 96 ریال بابت سـپرده شرکت در مناقصه را به حساب شـماره  0108۲1718989006 
نـزد بانـک ملـی شـعبه رودبار جنوب واریـز و یا ضمانتنامه بانکی )حداقـل اعتبار 4ماه( در وجه شـهرداری رودبـار جنوب دریافت 
نمایند.برابـر مقـررات کمیسـیون مالـی معامـات شـهرداری در صـورت وجـود تضمین معتبـر در پاکت )الف( نسـبت بـه انجام 
سـایر تشـریفات اقدام خواهند نمود.فلذا الزم اسـت شـرکت کنندگان حتما با مطالعه دقیق مطالب مندرج روی پاکات مناقصه 

مـدارک الزم را مهـر و امضـا نمـوده و بـه طور جداگانـه داخل پاکت مربوطه قـرار دهند.
4-پیشـنهادات رسـیده 7 روز پـس از آگهـی نوبـت دوم راس سـاعت 11 در جلسـه ای بـا حضـور اعضـاء کمیسـیون معامـات 

شـهرداری تشـکیل گردیـده و قرائـت خواهد شـد.
5- متقاضیـان مـی تواننـد از تاریـخ 97/9/۲8 لغایـت 97/10/8 جهت دریافت اسـناد به واحد امـور قراردادهای شـهرداری رودبار 

جنـوب مراجعه نمایند.
6-پیشـنهادات بایسـتی تا سـاعت 14 روز شـنبه مورخ 97/10/8 در سـه پاکت جداگانه )الف-ب وج( پاکت الف )وجه الضمان( 
– پاکـت ب )مـدارک پیمانـکار، رزومـه کاری و....( پاکـت ج)برگه اسـتعام پیشـنهاد قیمت که به حروف نوشـته و زیر آن مهر و 

امضا شـده باشـد( در لفافه پاکت الک و مهر شـده در قبال رسـید به دبیرخانه محرمانه شـهرداری رودبار جنوب تحویل گردد.
7- بـا عنایـت بـه مـاده 7 آئیـن نامـه  مالـی شـهرداریها رای کمیسـیون حداکثـر  تـا یک هفته پس از جلسـه کمیسـیون 

اعـام خواهد شـد 
8- کمیسـیون  در رد یـا قبـول یـک یـا کلیـه پیشـنهادات مختـار بوده و پیشـنهاداتی کـه بعد از موعـد مقرر مخـدوش و یا فاقد 

مـدارک الزم باشـد ترتیـب اثـر نـداده و حداکثـر یک هفتـه پیشـنهادات را بررسـی و اعام نظـر خواهد کرد.
9-سـپرده شـرکت در مناقصه نفرات اول- دوم و سـوم تا زمان انعقاد قرارداد با نفر اول نزد  شـهرداری باقی خواهد ماند چنانچه 
نفـراول از تاریـخ ابـاغ کتبـی شـهرداری در مـدت 7 روز از تنظيـم قرارداد خودداری نماید سـپرده او به نفع  شـهرداری وقـرارداد با 
نفـر دوم منعقـد و چنانچـه نفـر دوم و سـوم در موعـد مقـرر حاضر به عقد قرارداد نشـوند سـپرده آنها نیز به نفع شـهرداری ضبط 

شد. خواهد 
10-برنده  مناقصه در هنگام عقد قرارداد باید معادل 10 در صد کل پیمان را به عنوان ضمانت بانکی به شهرداری تسلیم نماید

11-کسورات قانونی نظیر بیمه – مالیات متعلقه -مالیات بر ارزش افزوده و ... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
کارفرما ميتواند حداکثر  %۲5  مبلغ کل پیمان را با نظر  دفتر فنی به مبلغ پیمان اضافه و یا کسرنماید

12- منبع تامین اعتبار و پرداختها براسـاس اسـناد خزانه  با سررسـید  یک سـاله و دو سـاله و منوط به تخصیصاعتبار و وجه 
نقد از سـازمان مدیریت برنامه ریزی اسـتان می باشـد.

13-هزینه درج در چهار نوبت آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد.

 نوبت دوم


