
رویکردی جدید به موضوع 
زنان و مردان
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زنـان نباید در رفتار اجتماعی و سیاسـی خود پا جـای پای مردان بگذارند و 
از آنـان تقلیـد کننـد، بلکه باید با ایجاد تحول، بینـش و منش جدیدی پیدا 
کـرده و مـردان را نیـز بـه آن دعـوت کننـد.در این مقاله بـا توجه به تبعیض 
دیرپـای حقوقـی میـان زنـان و مـردان و ظلم هایـی کـه در طـول تاریـخ از 
طـرف مـردان و حتـی گاه خود زنان بـر زنان وارد آمده اسـت، و با عنایت به 
تالشـی کـه از جانـب زنان برای احقاق حقوق خـود صورت گرفته و همچنان 
می گیـرد؛ بـه بررسـی علـل و عوامل ناکامی هـای حاصله در تحقق شـرایط 
مطلـوب می پردازیـم و بـا طـرح ایـن شـناخت کـه زنـان در جسـت وجوی 
آزادی بـرای خـود و حضـور در اجتمـاع، تنهـا راه را تقلیـد از بینـش و منش 
و رفتـار اجتماعـی و شـغلی مـردان دانسـته اند و از خـود ابتـکاری به خرج 
نداده انـد، بـه ارائـه نظریـه زیر خواهیـم پرداخت.این نگرش بر آن اسـت که 
ویژگی هـای هـر دو جنس در فرد فرد هر انسـانی، درآمیختگـی تؤامان دارد 
کـه در ادامـه بـه توضیـح بیشـتر آن خواهـم پرداخـت. عـدم توجه بـه این 
واقعیـت کـه وجـود هـر انسـان از ویژگی هـای هر دو بعد جنسـیتی شـکل 
گرفتـه اسـت؛ یکـی از عوامل مهم بحران هـا در جوامع اسـت.حال باید دید 
کـه ایـن تغییـر دیدگاه ها چگونـه باید صورت پذیـرد؟ برای حصـول به این 
امـر چـه بایـد کـرد؟ چگونه می توان بر عادات و آداب گذشـته غلبـه کرد و از 

چـه راهـی می توان به سـاحل نجات رسـید؟
ایـن حقیقت که در سرشـت هر فرد انسـانی ، آمیختـه ای از دو ویژگی ذاتی 
و اخالقـی زنانـه و مردانـه نهفتـه اسـت، ایجـاب می کنـد کـه هـم زنـان و 
هـم مـردان، رفتارهـای فـردی و به ویـژه اجتماعـی خـود را بـر اسـاس این 
آمیختگی هـای ذاتـی سـامان دهنـد. این نگرش به معنای چشم پوشـی از 
آنچـه تاکنـون حاصل آمده، نیسـت؛ بلکه دعوتی اسـت به کسـب تجربه ای 
تازه و شـناخت دقیق راه و روشـی که انسـان و جامعه انسانی به آن سخت 

نیازمند اسـت.

انس طال         1.461.210

مثقال طال     17.650.250

گرم طالی 1۸  4.075.192

گرم طالی 24   5.3۸1.200

بهار آزادی      39.430.000

امامی          39.۸۸0.000

نیم       20.650.000

ربع         12.620.000

گرمی       ۸.310.000

دالر             114.390

یورو         126.200

درهم          30.359

لیر ترکیه           19.423

دالر استرالیا      77.۸4۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 7  تا  18دنبال کنید

بودجه ٩٩ روی دوش مالیات
رییس سازمان برنامه و بودجه:حذف یارانه پنهان راهی برای جبران درآمدهای نفتی در سال آینده است

اسـتاد دانشگاه بهداشـت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی 
شـهید بهشـتی در نشسـت »ترویـج علـم بـا رویکـرد 
شـناخت سـرزمین ایـران در حـوزه اقلیـم« که دیـروز در 
مرکـز تحقیقـات سیاسـت  علمـی کشـور برگـزار شـد بـه 
پیامدهـای سـالمتی ناشـی از تغییـر اقلیـم پرداخـت و 
گفت: تغییر اقلیم از طریق افزایش مقدار گاز دی اکسـید 
کربـن، افزایـش سـطح دریاهـا، افزایش دمـا و تغییرات 
شـدید آب و هوایـی بـر سـالمت انسـان تاثیـرات اولیه و 
ثانویـه دارد.وی سـالمتی را رفـاه کامـل جسـمی، روانـی، 
اجتماعـی، فقدان بیمـاری و ناتوانی و نقص عضو تعریف 
و اظهـار کـرد: بیماری هـای مربـوط بـه آب و هـوا، دمـا، 
مشـکالت سـالمت روان، بیماری های تنفسـی و غیره از 
جملـه تاثیـرات تغییرات اقلیمی بر سـالمتی هسـتند که 
از طریـق فاکتورهـای میانجـی همچـون عوامل محیطی، 
زیرسـاخت های اجتماعـی بر توانایی و ظرفیت سیسـتم 

سـالمت مـا اثر می گـذارد
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مرمت و تملک بناهای 
تاریخی پایتخت در 

دستور کار شهرداری
نخستین جلسه کمیته 

سیاست گذاری تملک، مرمت و 
بهره برداری از اماکن دارای قدمت 

تاریخی و هویت فرهنگی در 
پایتخت در دوره جدید مدیریت 

شهری برگزار شد و تداوم جلسات 
سیاست گذاری تملک در دستور 

کار قرار گرفت.

شروع فرآیند تدوین سند 
۵ ساله تاالب های ایران

اولین کارگاه مشورتی تدوین سند ۵ 
ساله ۲۰۲۰ - ۲۰۲۵ طرح حفاظت 

از تاالب های ایران با هدف دریافت 
نظرات دست اندرکاران برای تدوین 
سند جدید و به روز رسانی محتوای 

اجرایی این طرح برگزار شد.
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یادداشت  مهمان
فاطمه صدرعاملی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1589

سه شنبه 21 آبان 1398
  قیمت 500 تومان

ایران جزء ۱۰ کشور اول 
دنیا از نظر انتشار گازهای 
گلخانه ای است 

تاثیر تغییرات 

اقلیمی ایران 

بر سالمت جامعه 
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تشکیل کمیته ملی گردشگری 
روستایی و کشاورزی

کمیته ملی گردشگری روستایی و کشاورزی با هدف 
برنامه ریزی و اقدام برای شکوفایی ظرفیت های گردشگری 

تشکیل می شود

روحانی:

طرح حمایت  از 18میلیون 
خانوار ایرانی اجرایی می شود

لینک خرید نسخه الکترونیک

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان 

آگهی مناقصات
ــه شــرح جــدول ذیــل،  شــرکت شــهرکهای صنعتــی کرمــان در نظــر دارد پــروژه  هــا ب

ــاس  ــر اس ــی ، ب ــه عموم ــزاري مناقص ــق برگ ــرکت از طری ــاری ش ــارات ج ــل اعتب را از مح
آييــن نامــه برگــزاري مناقصــات  بــه پيمانــكار واجــد شــرایط واگــذار نمايــد. کلیــه مراحــل 
برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و 
ــه  ــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( ب بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه ت
آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت 
ــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای  ــی، مراحــل ثبــت ن عــدم عضویــت قبل

ــازند.  ــق س ــه محق ــرکت در مناقص ــت ش ــی را جه الکترونیک

-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز پنجشنبه مورخ 98/۰8/۰9 می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱4:۰۰ روز پنجشنبه مورخ 98/۰8/۱6.

- مهلت زمانی ارائه پيشنهادات: تا ساعت ۱4:۰۰ روز یکشنبه مورخ 98/۰8/۲6.
- زمان بازگشایی: ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز دوشنبه مورخ 98/۰8/۲7.

- اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد 
ــورا-              ــدان عاش ــش می ــپور)پارادیس(- نب ــهید عباس ــوار ش ــان- بل ــف(: کرم ــت ال ــه  )پاک ــه و ارائ مناقص

تلفــن:۰34-3۱۲7۲۰۱۲
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مرکــز تمــاس ۰۲۱-4۱934    

ــام: 88969737 و ۰۲۱-8۵۱93768 ــت ن ــر ثب دفت
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخــش "ثبــت 

نام/پروفایــل  تامیــن کننده/مناقصــه گــر" موجود اســت.

شماره 
مناقصه

شرح موضوع 
برآورداوليه     نوع مناقصهمحل اجراي پروژهمناقصه

)ميليون لاير(
مبلغ تضمين شركت 

محل تامین اعتباردر مناقصه

469د9۸ 
)تجدید 
مناقصه(

احداث مخزن بتنی 
200 مترمکعبی

شهرک صنعتی انار و 
  نواحی صنعتی بهرمان و ارزوئیه

454،000،000 ریال900۸دو مرحله ای
حداقل پایه 5 ابنیه 

یا آب

حداقل پايه 5 راه 1،35۸،000،000 ریال27147دو مرحله ایشهرک صنعتی شماره2 جیرفتزیرسازی و آسفالت  470د9۸ 

206،000،000 ریال4119یک مرحله ایشهرک صنعتی شماره1 کرمانحفاری چاه471د9۸
تاییدیه صالحیت 

حفاری 

آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی
موسسین کانون کارآفرینی استان کرمان

بدیــن وســیله بــه اطــالع مــی رســاند در راســتای اخــذ موافقــت اصولــی شــماره 43/96۵۲/ص مــورخ 98/۰8/۱4 اتــاق بازرگانــی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران، مجمــع عمومــی موسســین کانــون در ســاعت ۱7:۰۰ روز ســه شــنبه مــورخ 98/۰8/۲8 در محــل میــدان 
آزادی ابتــدای بلــوار جمهــوری اســالمی نرســیده بــه ۲۰متــری نــادر اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی کرمــان ســالن کنفرانــس 
شــماره )۲(  برگــزار مــی شــود.بدین وســیله از کلیــه فعالیــن کارآفریــن دعــوت بــه عمــل مــی آیــد کــه از تاریــخ 98/۰8/۲۱ تــا پایــان وقــت 
اداری روز یکشــنبه مــورخ 98/۰8/۲6 جهــت ثبــت نــام عضویــت در کانــون مذکــور بــه خیابــان اســتقالل- اســتقالل ۱۲- پــالک ۵- دفتــر 
امــور تشــکل هــای اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی کرمــان مراجعــه نماینــد همچنیــن جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره 

3۲۵3۵۲67 تمــاس حاصــل نماییــد.

دستور کار جلسه :
1-بررسی و تصویب اساسنامه

2-تعیین ورودیه و حق عضویت ساالنه
3-تعیین روزنامه کثیراالنتشار

4-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس
5-سایر موارد

شرایط عضویت :    
1-دارا بـودن کارت بازرگانـی یا کارت عضویت  معتبر در اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی کرمان.
۲-اشخاص حقوقی:

•شـرکت ها و موسسـات مختلف صنعتی، خدماتی، کشـاورزی و نیز کسـب 
و کارهـای خـرد و خانگی کـه در فعالیت های کارافرینانه مشـغول به فعالیت 

هسـتند، حسـب ضوابط و مقررات در آیین نامه هـای اجرایی
ا-سازمان های مردم نهاد حسب ضوابط مقرر در آیین نامه های اجرایی

•انجمن های کارافرینی دارای مجوز از وزارت کشور
•مراکز رشد

•پارک های علم و فناوری
•شرکت های دانش بنیان مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری

3-اشخاص حقیقی:
•برگزیـدگان جشـنواره های کارافرینـی سـازمان ها و نهادهـای مختلـف، در 

بخش هـای مختلـف اقتصـادی )نفـرات اول تـا سـوم(
ر-کارافرینـان عضـو سـازمان های نظام صنفـی با معرفی سـازمان های نظام 

ذیربط صنفی 
•-مخترعین و مبتکرین دارای اثر به ثبت رسیده در مرجع ذیربط

•-تخبگان با معرفی بنیاد ملی نخبگان
•-کلیـه اتبـاع ایرانی دارای مدرک تحصیلی لیسـانس و باالتر در رشـته های 

کارافرینی
و-صاحبـان ایـده و کارافرینان معرفی شـده از سـوی مراکز رشـد و پارک های 

علـم و فناوری
•-اعضای هیات علمی و اسـاتید دانشـگاهها و موسسات علمی و پژوهشی 
کـه دارای سـوابق علمـی و اجرایی چون تالیف، ترجمـه، تدریس در موضوع 

می باشند. کارافرینی 
•-کارافرینان سازمانی با معرفی سازمان مربوطه
•-سایر کارافرینان مستقل با تایید هیات مدیره
                                                   

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان

صفحه 6

وزارت جهاد کشاورزی 
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

آگهی تشخیص منابع ملی 
و مستثنیات قانونی

بحران کم آبی را جدی بگیریم



021-88019846

پیامک شما را درباره ۲

این صفحه می خوانیم
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عنوان »پروفسور افتخاری« دانشگاه اوراسیای قزاقستان به ظریف اعطاء شدپیام خبر
دانشگاه اوراسیای قزاقستان پس از حضور و سخنرانی وزیر امور خارجه در این دانشگاه، عنوان 
»پروفسور افتخاری« را به محمد جواد ظریف اعطا کرد.
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بودجه ٩٩ روی دوش مالیات
رییس سازمان برنامه و بودجه:حذف یارانه پنهان راهی برای جبران درآمدهای نفتی در سال آینده است

نوبخت:  الیحه بودجه سال99 دو ساالنه است

الیحــه بودجــه ســال آینــده در حالــی 
مراحــل پایانــی تدوین را پشــت ســر 
می گــذارد کــه بررســی ها حکایــت 
از آن دارد کــه دوره بحرانــی اقتصــاد 
ســپری شــده و ســال آینــده فضــای 
اقتصــادی ایــران فضایــی مســاعدتر 
ــه گــزارش  ــود. ب از امســال خواهــد ب
خبرآنالیــن، الیحــه بودجــه ســال 
آینــده 2 تفــاوت ماهــوی و مهــم 
ــین  ــه پیش ــح بودج ــه لوای ــبت ب نس
ــت  ــرار اس ــه ق ــت. اول اینک را داراس
ایــن الیحــه، الیحــه ای 2 ســاالنه 
باشــد و فضــای اقتصــادی ایــران 
بــرای   رو  پیــش  ســال   2 در  را 
ــد.  ــاالن اقتصــادی ترســیم می کن فع

نوبخــت، رییــس ســازمان برنامــه 
و بودجــه می گویــد بودجــه ســال 
ــت و  ــت نیس ــر نف ــی ب ــده مبتن آین
ــاد  ــه اقتص ــت ک ــدان معناس ــن ب ای
قــرن  ســال  آخریــن  در  ایــران 
قــرن  یــک  از  می خواهــد  حاضــر 
ــد. ــی یاب ــت رهای ــه نف ــتگی ب وابس

بینــی  پیــش  مهمتریــن  از  یکــی 
قالــب  در  گرفتــه  صــورت  هــای 
الیحــه بودجــه ســال آینــده افزایــش 
ــان دولــت  15 درصــدی حقــوق کارکن
اســت. عــدم وابســتگی بــه نفــت 
در  را  جــدی  تغییراتــی  بی تردیــد 
ســاختار الیحــه بودجــه رقــم خواهــد 
ــده  ــد نش ــار تایی ــای اخب ــر مبن زد. ب

منتشــره در خصــوص الیحــه بودجــه 
ســال آینــده نــرخ دالر رســمی در 
هــزار  هشــت  بــه  بودجــه  قالــب 
حــال  در  رســید.  خواهــد  تومــان 
 4200 رســمی  دالر  نــرخ  حاضــر 
تومــان اســت کــه البتــه ایــن دالر بــه 
ــق  ــدودی کاال تعل ــداد مع واردات تع
مــی گیــرد. در صورتــی کــه نــرخ هــر 
ــان  ــزار توم دالر در بودجــه هشــت ه
ــا  ــی ب ــود، دالر 4200 تومان ــاظ ش لح
ــد  ــران خداحافظــی خواه اقتصــاد ای
ــر ســر  ــرخ پ ــن ن ــده ای ــرد و پرون ک
و صــدا بســته خواهــد شــد. رئیــس 
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور 
در مــورد 2 ســاالنه شــدن بودجــه 

در الیحــه  ایــن حــال  بــا  گفــت: 
پیش بینی هــای  و  ارقــام  بودجــه 
ســال 1400 را هــم بــه مجلــس ارائــه 
ــه  ــان ب ــوع نگاهم ــی ن ــم یعن می کنی
درآمدهــا و مصــارف 2 ســاله اســت، 
مجلــس  از  کــه  مصوبــه ای  امــا 
ــته  ــنوات گذش ــد س ــم مانن می گیری
بودجــه  و  اســت  ســاالنه  بودجــه 
یــک ســال را از مجلــس مصوبــه 
در  کــرد:  تاکیــد  می گیریــم.وی 
ــت  ــاله نیس ــا 2 س ــه م ــع بودج واق
ــه بودجــه 2 ســاله  ــا ب ــگاه م ــه ن بلک
اســت کــه آن هــم در جهــت ابالغیــه 
کــه  بــود  رهبــری  معظــم  مقــام 
فرمودنــد شــما نگاهتــان را بــه جــای 
ــا  یــک ســاله 2 ســاله بگیریــد کــه ب
ــور و  ــاص کش ــرایط خ ــه ش ــه ب توج
ــم  ــی بتوانی ــر منطق ــای غی تحریم ه

ــم. ــور کنی ــرایط عب ــن ش از ای

با نفت  بودجه جاری 
خواهد کرد خداحافظی 

بــر اســاس اطالعــات منتشــره از 
ــن الیحــه بودجــه ســال  ــد تدوی رون
ــد حاصــل  ــرر اســت درآم ــده مق آین
از صــادرات نفــت تنهــا بــرای تامیــن 
بودجــه عمرانــی اختصــاص یابــد. 
بودجــه جــاری  بدیــن معنــا کــه 
نفــت  جــز  درآمدهایــی  محــل  از 
شد.ســه  خواهــد  اعتبــار  تامیــن 
ــرای  ــی ب ــن در شــرایط کنون جایگزی
پیش بینــی  نفتــی  درآمدهــای 
ــکار اول رســیدگی  شــده اســت؛ راه
اســت،  پنهــان  یارانه هــای  بــه 
 130 مقیــاس  در  هایــی  یارانــه 
ایــن  تومــان.  میلیــارد  هــزار 

مهمــی  بخــش  می توانــد  اعتبــار 
نیــاز دولــت  از درآمدهــای مــورد 
ــان  ــا نش ــد. برآورده ــن نمای را تامی
یارانه هــای  مجموعــه  می دهــد 
بودجــه ای 100 هــزار میلیــارد تومــان، 
مجموعــه یارانــه فرابودجــه ای 140 
مجمــوع  تومــان،  میلیــارد  هــزار 
هــزار   9۸7 پنهــان  یارانه هــای 
یارانــه  و مجمــع  تومــان  میلیــارد 
ــر  ــی براب ــه ای اعطای ــهیالت یاران تس
بــا 73 هــزار میلیــارد تومــان اســت.

ــن  ــازه تری ــت در ت ــر نوبخ محمدباق
ــت  ــرده اس ــد ک ــود تایی ــخنان خ س
حامل هــای  پنهــان  یارانــه  حــذف 
انــرژی یکــی از راهکارهــای مهــم 
پیــش رو بــرای جبــران درآمدهــای 
اســت.  آینــده  ســال  در  نفتــی 
از آن دارد کــه  برآوردهــا حکایــت 
ــران  ــی در ای ــان گاز طبیع ــه پنه یاران
ــه  ــان، یاران ــارد توم ــزار میلی 541 ه
پنهــان بــرق 10 هــزار میلیــارد تومان، 
190 هــزار میلیــارد  بنزیــن  یارانــه 
تومــان و یارانــه نفــت وگاز 1۸1 هــزار 
میلیــارد تومــان اســت. یارانــه ســایر 
ــر از  ــی کمت ــرژی رقم ــای ان حامل ه
ــا 17  ــزان در محــدوده 11 ت ــن می ای
هــزار میلیــارد تومــان را تشــکیل 
حجــم  بــه  توجــه  بــا  می دهــد. 
طبیعــی  پنهــان گاز  یارانــه  بــاالی 
ــی  ــات قیمت ــی رود اصالح ــار م انتظ

ــود. ــاز ش ــش آغ ــن بخ در ای

راهکارهای  و  مالیات 
درآمدهای  برای  جبرانی 

نفتی
ــی  ــای جبران ــر از راهکاره ــی دیگ یک
بــرای درآمدهــای نفتــی، مبحــث 
مالیات هاســت. ایــن بــدان معنــا 
نیســت کــه مالیات هــا الزم اســت 
ــه ســرفصل های  ــد، بلک ــش یاب افزای

معرفــی  حــوزه  ایــن  در  تــازه ای 
برخــی  حــذف  شــد.  خواهــد 
معافیــت هــای مالیاتــی و افزایــش 
ــه  ــی از جمل ــای مالیات ــرفصل ه س
ایــن پیشــنهادات اســت. نوبخــت 
ــح داده اســت  ــه توضی ــن زمین در ای
افزایــش درآمدهــای مالیاتــی بــدان 
ــم  ــا قصــد داری ــه م ــا نیســت ک معن
را  موجــود  مالیات هــای  ضرایــب 
افزایــش دهیــم بلکــه حتــی بــا 
توجــه بــه شــرایط موجــود قــرار 
شــده اســت تــا ضرایــب بنگاه هــای 
ــه  ــه گفت ــدی را کاهــش دهیم.ب تولی
ــن  ــی از تعیی ــای مالیات وی درآمده
ــد همچــون  ــی جدی ــای مالیات پایه ه
و  ســرمایه  عایــدی  بــر  مالیــات 
ــی مــورد کــه  حــذف معافیت هــای ب
ــرایط  ــا در ش ــود آنه ــه وج ــازی ب نی
ــن  ــت، تامی ــادی نیس ــگ اقتص جن

ــد. ــد ش خواه

بودجه  تخصیص  شیوه 
می کند تغییر 

پیــش بینــی شــده اســت در قالــب 
ــتگاه های  ــده دس ــال آین ــه س بودج
اجرایــی بــه دو بخــش مجــری و 
شــوند.  تقســیم  گــذار  سیاســت 
ــب  ــت در قال ــاس دول ــن اس ــر ای ب
بودجــه  تنهــا  بودجــه،  الیحــه 
را  گــذار  سیاســت  دســتگاه های 
ــرد و  ــد ک ــه خواه ــس ارائ ــه مجل ب
در  مجــری  دســتگاه های  بودجــه 
قالــب اســناد اجرایــی در هیــات 
ابــالغ خواهــد  و  دولــت تصویــب 
ایــن  معتقدنــد  شد.کارشناســان 
ــت  ــد دس ــد ش ــبب خواه ــدام س اق
در  جویــی  صرفــه  بــرای  دولــت 
ــت  ــده و ممانع ــال آین ــه در س بودج
ــاز شــود. ــروز کســری بودجــه ب از ب

وزیـر کشـور با بیـان اینکـه انتخابـات نماد 
مقاومت و اسـتقامت مردم در مقابل فشار 
و زورآزمایـی دشـمن اسـت، گفـت: تالش 
می کنیـم تـا ایـن زمینـه را فراهـم کنیم که 
بـا مشـارکت پررنگ تـر مـردم  انتخابـات 
برگـزار شـود. عبدالرضـا رحمانـی فضلی در 
مراسـم افتتاحیه سـتاد انتخابات کشـور با 
اشـاره به اینکه از شـروع ثبت نام در 10 آذر 
تـا انتهـای انتخابـات ۸3 روز زمـان داریـم 
تـا انتخاباتـی باشـکوه، سـالم، در محیطی 

امـن و با مشـارکت بـاال و محوریـت قانون 
داشـته باشـیم، اظهـا رکـرد:  20 دسـتگاه 
اجرایـی در حوزه اجرای انتخابات و شـورای 
نگهبـان در حوزه نظارت به سـتاد انتخابات 
کمـک می کننـد.وی تاکیـد کـرد:  انتخابات 
را نمـاد مقاومـت و اسـتقامت مـردم در 
مقابل فشـار، زورآزمایی و تحقیر دشـمنان 
انتخابـات  ایـن  امیدواریـم  و  می دانیـم 
بـه مانـور قـدرت، اسـتقامت و مشـارکت 
مـردم تبدیل شـود.رحمانی فضلـی با بیان 

اینکـه تـالش ما این اسـت انتخابـات را با 
همـکاری همـه اعضـا، گروههـا و نامزدهـا 
و شـورای  اجرایـی  و همـه دسـتگاه های 
نگهبـان در یـک محیطـی هماهنـگ برگزار 
کنیـم، تصریـح کـرد: تـالش ما این اسـت 
کـه مـردم بـا اعتمـاد و اطمینان مشـارکت 
پررنگ تری نسـبت به گذشـته در انتخابات 
داشـته باشـد.وی ادامـه داد: تقاضـای مـا 
این اسـت همه کسـانی کـه در خـود توان، 
اسـتعداد و انگیـزه و عالقـه بـرای کمک به 
مـردم و نظـام را دارنـد به میـدان انتخابات 
آمـده و ثبـت نام کننـد. از احزاب هم تقاضا 
داریم در محیطی سـالم، قانونی و با رقابت 
اصولـی و منطقـی بسـتر حضـور بیشـتر 

مـردم را فراهـم کند.

 تالش ما مشارکت پررنگ  مردم 
در انتخابات است

طرح حمایت از 18میلیون خانوار 
ایرانی اجرایی می شود

روحانـی گفـت: مـا در روزهـای آینـده طرحـی اعـالم می کنیـم بـرای خانـواده 
هایـی کـه درفشـار اقتصادی هسـتند. حدود 24 میلیـون و 600 هـزار خانوار در 
ایـران داریـم. وضـع زندگی عده ای مناسـب اسـت که مـی تواننـد رو پای خود 
بیاسـتند. اکثریتـی هسـتند کـه بایـد بـه آن هـا کمک کرد. در کشـور مـا حدود 
7 میلیـون خانـوار وضعشـان خوب اسـت. حـدود 1۸ میلیون خانوار وضعشـان 
طـوری اسـت کـه نیازمنـد کمـک هسـتند. بـه هـر خانـواری یـک حمایتـی 
خواهیـم کـرد. تـالش می کنیـم از مـاه آینده بتوانیـم به ایـن 1۸ میلیون کمک 
کنیـم. ایـن طـرح مهـم دولـت در سـال 139۸ اسـت کـه طـی روزهـای آینده 
مشـخصات آن بـرای مـردم روشـن خواهـد شـد. طـرح حمایتـی دولـت برای 
کمـک بـه زندگی مردم اسـت تـا باهم از تحریم عبـور کنیم تا راه بـزرگان خود 
مثل مقام معظم رهبری، آیت هللا هاشـمی . شـهدیان باهنر و بهشـتی را ادامه 
دهیـم. حجت االسـالم والمسـلمین حسـن روحانـی در جمـع مردم رفسـنجان 
بـا بیـان خاطـره ای از مـردم ایـن شـهر اظهـار کـرد: بـا تصمیمات گرفته شـده 
آب آشـامیدنی و صنعتـی اسـتان یـزد  و کرمان برای 30 سـال آینـده از خلیج 
فـارس تـا دریـای عمـان تامیـن می شـود. سـال آینـده اولیـن قسـمت آب به 
کرمـان ویـزد وارد می شـود. و وقتـی آب صنعـت تامین شـود، آبی کـه تاکنون 
در صنعـت مصـرف می شـده در سـایر بخش هـا اسـتفاده می شـود از ایـن آب 

بـرای طرح هـای گلخانـه ای هـم می شـود اسـتفاده کرد.

سیاست

سیاست

پارلمان

اقتصاد

خواهان حفظ برجام هستیم

کشورهای منطقه درحال بررسی» صلح هرمز« هستند

مجلس قرار نیست بودجه 2 ساالنه تصویب کند

زنجیره فوالد در کشور در حال متوازن شدن است

آلمـان  خارجـه  امـور  وزیـر 
چهـارم  گام  آغـاز  دربـاره 
برجامـی  تعهـدات  کاهـش 
ایـران تاکیـد کـرد کـه برلیـن 
تارنمـای  گـزارش  اسـت.به  برجـام  حفـظ  خواهـان 
 ،)Handelsblatt( »هندلزبـالت«  آلمانـی  روزنامـه 
»هایکـو مـاس« امروز)دوشـنبه( در حاشـیه نشسـت 
وزیـران اتحادیـه اروپـا در بروکسـل گفـت: »خواهـان 
حفـظ برجـام هسـتیم ... امـا ایـران نیـز بایـد بـه آن 
پایبنـد باشـد.«ماس بـدون اشـاره به بـی توجهی طرف 
ایـن  قبـال  تعهداتشـان در  بـه  برجـام  اروپایـی  هـای 
توافـق بیـن المللـی، گفـت اروپایی ها اقدامـات ایران را 

بـا نگرانـی دنبـال مـی کننـد چـرا که ایـران نه تنهـا خبر 
غنـی سـازی را اعـالم کـرده بلکـه آن را از سـر گرفتـه 
اسـت.او اعـالم کـرد کـه امـروز بعـد از ظهـر در سـفری 
بـه پاریـس بـا همتـای فرانسـوی و بریتانیایـی خـود 

داشـت. خواهـد  هایـی  صحبـت  ایـران  پیرامـون 
ایـن مقـام اروپایـی تاییـد کـرد کـه هـدف آنهـا  حفـظ 
سیاسـت  مسـئول  موگرینـی  فدریـکا  اسـت.  برجـام 
کـه  کـرد  اعـالم  امـروز  نیـز  اروپـا  اتحادیـه  خارجـی 
تعهـدات  کاهـش  مسـیر  در  ایـران  جدیـد  گام هـای 
برجامـی در نشسـت روز جاری)دوشـنبه( وزرای امـور 
قـرار  بررسـی  و  بحـث  مـورد  اروپـا  اتحادیـه  خارجـه 

گرفـت. خواهـد 

ــه  ــور خارجـ ــر امـ ــی وزیـ ــاون سیاسـ معـ
تمـــام  اینکـــه  بیـــان  بـــا  کشـــورمان 
کشـــورهای منطقـــه درحـــال بررســـی 
طـــرح ابتـــکار صلـــح هرمـــز هســـتند 
ــائل  ــام مسـ ــم در تمـ ــر مهـ ــتان دو بازیگـ ــران و عربسـ ــه ایـ ــزود کـ افـ
ــد. ــل کننـ ــان را حـ ــو مشکالت شـ ــق گفت وگـ ــد از طریـ ــتند و بایـ هسـ

ـــورمان در  ـــه کش ـــور خارج ـــر ام ـــی وزی ـــاون سیاس ـــی، مع ـــاس عراقچ  عب
گفت وگـــو بـــا اســـپوتنیک در رابطـــه بـــا طـــرح »ابتـــکار صلـــح هرمـــز« 
گفـــت: ایـــن ابتـــکار در حـــال بررســـی گســـترده از ســـوی کشـــورهای 
منطقـــه و دیگـــر طـــرف هـــای مربوطـــه بین المللـــی اســـت و پیامـــی 
ـــکام و  ـــام ح ـــه تم ـــران ب ـــور ای ـــس جمه ـــی، رئی ـــن روحان ـــوی حس از س

پادشـــاهان کشـــورهای خلیـــج فـــارس ارســـال شـــده اســـت.
ــورهای  ــا کشـ ــود بـ ــای خـ ــورت هـ ــا و مشـ ــه تماس هـ ــزود: بـ وی افـ
همســـایه و تمـــام طرف هـــای مربـــوط ادامـــه خواهیـــم داد تـــا تمـــام 
پایه هـــای ایـــن طـــرح را بـــه آن هـــا توضیـــح دهیـــم و بتوانیـــم ایـــن 

ـــات و  ـــح و ثب ـــارس صل ـــج ف ـــه خلی ـــی و در منطق ـــل را اجرای ـــکار عم ابت
ـــا  ـــه ب ـــوالی در رابط ـــه س ـــخ ب ـــف در پاس ـــاون ظری ـــاد کنیم.مع ـــت ایج امنی
ـــه  ـــم ک ـــن باوری ـــر ای ـــا ب ـــت: م ـــاض گف ـــران و ری ـــان ته ـــری می میانجیگ
ایـــران و عربســـتان دو بازیگـــر مهـــم و برجســـته در تمـــام مســـائل هســـتند 
ـــام اختالفات شـــان را حـــل  ـــا آرامـــش تم ـــد ب ـــد بتوانن ـــن دو کشـــور بای و ای
ـــی  ـــالف نظرهای ـــور اخت ـــان دو کش ـــک می ـــی ش ـــزود: ب ـــی اف کنند.عراقچ
ـــازنده  ـــوی س ـــات گفت وگ ـــن اختالف ـــل ای ـــک راه ح ـــی ش ـــود دارد  و ب وج
ــتقبال می کنیـــم و از  ــا از آن اسـ ــه مـ و مثبـــت اســـت؛ گفت وگویـــی کـ
ـــی  ـــتقبال م ـــد اس ـــا دراز کن ـــه ســـوی م ـــاری ب ـــه دســـت ی ـــر کشـــوری ک ه
ـــری  ـــدگاه و نظ ـــه دی ـــن لحظ ـــه ای ـــا ب ـــتان ت ـــفانه عربس ـــا متاس ـــم ام کنی
ـــا  ـــن تالش ه ـــه ای ـــی ب ـــخ مثبت ـــداده و پاس ـــان ن ـــا نش ـــدگاه م ـــد دی همانن
ـــر  ـــالوه ب ـــورمان ع ـــور کش ـــس جمه ـــی، رئی ـــن روحان ـــت. حس ـــته اس نداش
مطـــرح کـــردن ابتـــکار صلـــح هرمـــز در ســـازمان ملـــل اخیـــرا پیامـــی 
ـــت  ـــق کوی ـــت از طری ـــح و امنی ـــر اســـاس صل ـــط ب ـــراری رواب ـــر برق ـــی ب مبن

ـــت. ـــتاده اس ـــن فرس ـــتان و بحری ـــه عربس ب

یک عضو کمیسـیون اقتصادی 
بـا  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
تاکیـد بـر اینکـه »ارائـه بودجه 
دوسـاالنه به معنـی تصویب دو 
سـاله بودجـه نیسـت«، تاکیـد کـرد کـه این اقـدام چیزی 
شـبیه ارائه پیوسـت گزارش اسـت و صرفا هدف گذاریست 
ولـی قـرار نیسـت بـه تصویـب مجلـس برسـد.محمدرضا 
پورابراهیمـی در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: دوسـاالنه 
شـدن بودجـه کمـک می کنـد کـه مسـیر هـدف را بهتـر 
شناسـایی کنیـم، ایـن چارچـوب خوبـی اسـت امـا طبـق 
قانـون اساسـی بودجـه سـاالنه اسـت و مصوبـه مجلـس 
هـم یک سـاله خواهـد بود.این عضو کمیسـیون اقتصادی 

مجلس افزود: با ارائه بودجه دوسـاالنه می شـود مسـیری 
را بـرای دوره زمانـی دو سـاله در نظـر گرفت کـه با توجه به 
اینکـه دولـت در عـرض 2 سـال برنامـه اش تمام می شـود 
و هـدف گـذاری مشـخصی داشـته، بتـوان هماهنگی بین 
مجلـس و دولـت را بهتـر انجـام داد. نماینده مـردم کرمان 
در مجلس اضافه کرد: امسـال سـال آخر مجلس اسـت و 
دولـت هـم یک سـال و نیـم دیگر تمـام می شـود، در این 
شـرایط مـی شـود هـدف بهتـری را فراهـم کرد تـا اهداف 
یک سـال را با سـال بعد هم سـنخ کنیم. این شـرایطی را 
ایجـاد می کنـد کـه تصویر بهتـری از فضـای تصمیم گیری 
اینکـه بودجـه را دوسـاله  در بودجـه فراهـم شـود ولـی 

تصویـب کنیـم چنین چیزی نیسـت.

تجـارت گفـت:  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 
زنجیـره فـوالد در کشـور در سـال هـای 
راسـتای  در  بـود کـه  نامتقـارن  گذشـته 
کشـور  در  زنجیـره  ایـن  متقـارن کـردن 
قـدم هایـی را آغـاز کـرده و در ایـن موضوع در راسـتای اقتصـاد مقاومتی 
کار مـی کنیـم کـه خوشـبختانه هـم اکنـون ایـن زنجیـره در حـال متوازن 
شـدن اسـت.»رضا رحمانـی« بعـد از ظهر روز گذشـته در مراسـم افتتاحیه 
پـروژه فـوالد بافـت بـا حضـور رییـس جمهـور اظهـار کـرد: پـروژه فـوالد 
بافـت آهـن اسـفنجی بافـت توانایـی تولیـد 2 و نیـم میلیـون تـن گندلـه 
نامتقـارن بـود کـه در سـال  افـزود: زنجیـره فـوالد  در سـال را دارد.وی 
هـای اخیـر در راسـتای متقـارن کـردن ایـن زنجیره در کشـور قـدم هایی 
را آغـاز کردیـم و در ایـن موضـوع در راسـتای اقتصـاد مقاومتـی کار مـی 
کنیـم کـه خوشـبختانه هـم اکنـون ایـن زنجیـره در حـال متـوازن شـدن 
اسـت.رحمانی بـا بیـان اینکـه یکـی از ویژگی هـای این پـروژه بافت بومی 
سـازی بـودن ایـن پـروژه اسـت تصریـح کـرد: 70 درصـد تجهیـزات ایـن 

پـروژه داخلـی اسـت امـا معتقدیـم تـوان سـاخت 30 درصـد دیگـر را نیز 
در داخـل کشـور داریـم و خوشـبختانه تـوان مـا در مهندسـی و سـاخت و 
نصـب و بهـره بـرداری بومـی شـده و توسـط جوانـان کشـورمان کار هـم 
اکنـون انجـام مـی شـود.وزیر صنعـت، معـدن و تجارت با اشـاره بـه اینکه 
حـوزه فـوالد در سـال گذشـته در دنیـا 3 و نیـم درصد رشـد داشـته که در 
ایـران ایـن رشـد 6.5 درصـد بـود و رتبـه دهـم دنیـا را به خـود اختصاص 
داده ایـن در حالـی اسـت که در سـال های گذشـته در دنیا رتبه سـیزدهم 
را بـه خـود اختصـاص داده بودیـم افـزود: 62 درصـد فـوالد خاورمیانه در 
جمهـوری اسـالمی تولیـد مـی شـود و برنامـه تفصیلـی در ایـن زمینـه 
داریـم.وی ادامـه داد: در حـوزه اکتشـاف در اسـتان کرمـان از ابتـدای کار 
تـا امـروز 26 هـزار کیلومتـر مربـع اکتشـاف شـده و امسـال ماموریـت 
تعریـف شـده بـرای سـازمان ایمیدرو که 20 هـزار کیلومتر مربـع در برنامه 
خـود گذاشـته شـود کـه آینـده معادن اسـتان را نویـد می دهد و سـرمایه 
گـذاران مـی تواننـد کار خـود را در ایـن حـوزه در اسـتان کرمان آغـاز کنند.

سنا
 ای

س:
عک

یـک عضـو هیـات رئیسـه مجلـس شـورای اسـالمی گفت 
کـه بیانیـه توزیـع شـده در صحـن علنـی مجلـس علیـه 
رئیـس جمهـور متعلـق به مجتبـی ذوالنـوری نماینـده قم 
اسـت.علی اصغـر یوسـف نژاد در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهار 
کـرد:  آقـای ذوالنـوری نماینـده قـم بیانیـه ای را دربـاره ی 
سـخنان روز گذشـته آقـای روحانـی در یـزد تنظیـم کـرده 
بـود کـه برای توزیـع باید به تایید هیات رئیسـه می رسـید 
و مـن بـه عنـوان مسـئول اداری ایـن کار اجـازه توزیع این 

بیانیـه را دادم.

نماینـده مـردم قزویـن در مجلـس گفـت: قوانیـن مصـوب 
مجلـس بـه دلیـل عـدم وجـود اعتبـارات کافـی بـه صـورت 
قوانینـی کاغـذی درآمـده و مـردم اجـرای آن را مشـاهده نمی 
کننـد. سـیده حمیـده زرآبـادی در جلسـه علنی روز )دوشـنبه 
20 آبان ماه( مجلس شـورای اسـالمی در تذکر شـفاهی گفت: 
تذکـر اول مـن بـه وزیـر علـوم و تحقیقات اسـت، شـیوه نامه 
انضباطـی دانشـجویی شـما، دانشـجویان و قشـر فرهیختـه را 
ناامید کرده، این سـکوت دردآور را متوقف کنید تا دانشـجویان 

بداننـد وزیـری نیـز دارنـد که تصمیـم بگیرد.

توزیع کننده بیانیه علیه 
رئیس جمهور مشخص شد

نبود اعتبارات، مصوبات مجلس 
را به قوانین کاغذی تبدیل کرد

وکیـل مدافـع اسـفندیار رحیـم مشـایی خبر منتشـر شـده 
مبنـی بـر خـروج موکلـش از کشـور را نادرسـت خواند.

مهـران عبـدهللا پـور در گفت وگـو بـا ایسـنا، در رابطـه بـا 
خبـری مبنـی بـر اینکـه اسـفندیار رحیم مشـایی از کشـور 
خـارج شـده اسـت، در حالـی کـه از شـنیدن ایـن خبـر 
تعجـب کـرده بـود اظهـار کـرد: خیـر، ایشـان در مرخصـی 
اسـتعالجی بودنـد و مادر ایشـان فـوت کرد. هفته گذشـته 
در ختـم شـرکت کردنـد و دیروز نیـز تهران بودند و ایشـان 

را دیـده ام.

عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس با بیـان اینکه 
مطابـق آمارهـا تـا سـال 1400 ، تعـداد 300 هـزار نفـر از 
معلمـان بازنشسـته می شـوند، گفـت: اگـر مجلـس تمـام 
کارهـای خـود را تعطیـل و بـه جایگزینـی معلـم خـوب 
بپردازد، کار اشـتباهی نکرده اسـت.نماینده مردم لنجان در 
مجلـس شـورای اسـالمی ادامـه داد: باید نیروهـای خرید 
خدمـت و نیروهایـی کـه بـا عناویـن دیگـر بـا آمـوزش و 
پـرورش همـکاری دارنـد را امیـدوار کـرد تا همـکاری خود 
را ادامـه دهنـد، لذا بهتر اسـت هر چه سـریعتر سـازوکاری 
پیـدا کـرد کـه ایـن نیروهـا بـر روی ریـل صحیح اعتبـار با 

آمـوزش و پـرورش قـرار گیرند.

مشایی از کشور خارج 
نشده است

بازنشستگی 3۰۰ هزار 
معلم تا سال ۱4۰۰
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

میراثگردشگری

مرمت و تملک بناهای تاریخی پایتخت در دستور کار شهرداریتحریم ها باعث کاهش ورود توریست به کشور شده است

یــک عضــو هیــات رییســه اتــاق بازرگانــی 
توریســم  مراجعــان  کاهــش  از  تهــران 
ــر  ــال جاری خب ــران در س ــه ای ــی ب درمان
ــده  ــال آین ــه س ــرد ک ــی ک داد و پیش بین
ســهم ایــران از بازارهــای منطقــه کاهــش خواهــد یافــت. فاطمــه مقیمــی، 
ــش  ــران، در همای ــی ای ــاق بازرگان ــازرگان ات ــوان ب ــورای بان ــس ش رئی
»مدیریــت اقتصــادی صنایــع در دوران تحریــم« بــا بیــان این کــه 
ــروز  ــث ب ــادی، باع ــکالت اقتص ــود آوردن مش ــر وج ــالوه ب ــا ع تحریم ه
ــر  ــا ب ــرد: بن ــار ک مشــکالتی در حــوزه معیشــت مــردم شــده اســت، اظه
آمارهــای ارایــه شــده از ســوی وزارت  صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت(، 
در ســال جــاری تولیــد محصوالتــی ماننــد ســیگار و پالــم افزایــش 
داشــته و در برخــی محصــوالت کــه می توانســتیم بــا اســتفاده از شــرایط 
موجــود تولیــد خــود را افزایــش دهیــم ماننــد خــودرو و کامیون هــا 
ــته 22  ــال گذش ــن در س ــزود: همچنی ــته ایم.وی اف ــد داش ــش تولی کاه
ــن صــادرات در بخــش محصــوالت پتروشــیمی انجــام شــده  ــون ت میلی

ــا  ــارد دالر ارز وارد کشــور شــده اســت.مقیمی ب ــه از محــل آن 12 میلی ک
ــوده،  ــا ب ــرقی و اروپ ــران از آسیای ش ــای ای ــده بازاره ــه عم ــان این ک بی
تصریــح کــرد: در بخــش گردشــگری نیــز تحریم هــا باعــث کاهــش ورود 
ــث  ــز باع ــکالت آن نی ــم دارو و مش ــده و تحری ــور ش ــه کش ــت ب توریس
ــی  ــت خوب ــن وضعی ــش از ای ــه بی ــی ک شــده در بخــش توریســم درمان
داشــتیم، شــاهد کاهــش باشــیم. ســال گذشــته 4 میلیــون و 500 هــزار 
ــه کشــور عــراق  ــق ب توریســت وارد کشــور شــدند کــه بیشــترین آن متعل
بــا یک میلیــون و 600 هــزار نفــر بــوده و پــس از آن جمهــوری آذربایجــان، 
کویــت، چیــن و هنــد قــرار دارنــد. رییــس کانــون زنــان بــازرگان ایــران در 
ــر تشــکیل  ــور خارجــه کشــورمان مبنی ب ــر ام ــارات وزی ــاره اظه ــه درب ادام
یــک ســازوکار مســتقل مالــی گفــت: پیشــنهاد اخیــر آقــای ظریــف مبنــی 
بــر ایجــاد یــک شــبکه مالــی بــا حضــور هشــت کشــور عضــو اکــو یکــی 
ــود  ــا وج ــد و ب ــاز دارن ــه آن نی ــان ب ــه بازرگان ــت ک ــنهادهایی اس از پیش
ــوز  ــروز هن ــا ام ــوده، ت ــرح ب ــل مط ــال ها قب ــوع از س ــن موض ــه ای این ک

ــی نشــده اســت. اجرای

کمیتـــه  جلســـه  نخســـتین 
و  مرمـــت  تملـــک،  سیاســـت گذاری 
بهره بـــرداری از اماکـــن دارای قدمـــت 
ـــت  ـــی در پایتخ ـــت فرهنگ ـــی و هوی تاریخ
در دوره جدیـــد مدیریـــت شـــهری برگـــزار شـــد و تـــداوم جلســـات 

گرفـــت. قـــرار  کار  دســـتور  در  تملـــک  سیاســـتگذاری 
بـــه گـــزارش روز یکشـــنبه روابـــط عمومـــی معاونـــت امـــور اجتماعـــی و 
فرهنگـــی شـــهرداری تهـــران، در ابتـــدای ایـــن جلســـه مهـــدی ســـیف 
ــه  ــگری شـــهرداری تهـــران، گزارشـــی از مصوبـ رئیـــس ســـتاد گردشـ
ـــت  ـــت و هوی ـــار دارای قدم ـــظ آث ـــوص حف ـــهر در خص ـــالمی ش ـــورای اس ش
فرهنگـــی- تاریخـــی در پایتخـــت و اقداماتـــی کـــه در گذشـــته صـــورت 

گرفتـــه، ارائـــه داد.
ـــی  ـــی و فرهنگ ـــور اجتماع ـــاون ام ـــه مع ـــوادی یگان ـــا ج ـــه محمدرض در ادام
شـــهردار تهـــران، بـــر برگـــزاری جلســـات ایـــن کمیتـــه بـــا دســـتور کار و 
ــورای  ــو شـ ــجدجامعی عضـ ــد مسـ ــد کرد.احمـ ــخص تاکیـ ــه مشـ برنامـ

اســـالمی شـــهر تهـــران نیـــز بـــا توجـــه بـــه ضـــرورت موضـــوع و تـــداوم 
ـــود  ـــت وج ـــددی در پایتخ ـــای متع ـــزود: فضاه ـــه اف ـــن کمیت ـــات ای جلس
ـــا  ـــک آنه ـــا تمل ـــوان ب ـــه می ت ـــتند ک ـــی هس ـــد ارزش تاریخ ـــه واج دارد ک

ـــرد. ـــه ک ـــران اضاف ـــی ته ـــای فرهنگ ـــرانه فضاه ـــش س ـــه افزای ب
ـــه و ســـازمان های  ـــه مناطـــق 22گان ـــات کمیتـــه ب در انتهـــا مقـــرر شـــد مصوب
ـــه  ـــن کمیت ـــد ای ـــس از تایی ـــا پ ـــای شـــهرداری صرف ـــالغ و واحده ـــط اب مرتب
ـــری  ـــد.  همچنیـــن پیگی ـــدام کنن ـــک فضاهـــای تاریخـــی اق ـــه تمل نســـبت ب
تملـــک خانـــه بوشـــهری ها از دیگـــر مصوبـــات ایـــن کمیتـــه بـــود کـــه 

ـــود. ـــه ش ـــی ارائ ـــزارش آن در جلســـه آت ـــد گ ـــرر ش مق
نماینـــدگان معاونـــت شهرســـازی و معمـــاری شـــهرداری تهـــران، وزارت 
میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع دســـتی و ســـتاد ســـمن های 
ـــک،  ـــت گذاری تمل ـــه سیاس ـــه کمیت ـــتین جلس ـــز در نخس ـــران نی ـــهر ته ش
مرمـــت و بهره بـــرداری از اماکـــن دارای قدمـــت تاریخـــی و هویـــت 
ـــور اجتماعـــی و  ـــت ام ـــه در ســـالن جلســـات معاون فرهنگـــی در پایتخـــت ک

ـــتند. ـــور داش ـــد، حض ـــزار ش ـــران برگ ـــهرداری ته ـــی ش فرهنگ

 پیام
 میراث

چهل وسومین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با حضور نمایندگان دستگاه های عضو و نمایندگان بخش خصوصی 
فعال در حوزه گردشگری به میزبانی سازمان هواشناسی کشور برگزار شد.
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 ای

س:
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی آذربایجان 
میـزان  و  آتش سـوزی  وقـوع  زمـان  بـه  اشـاره  بـا  شـرقی 
آسـیب های واردشـده بـه در سـرای ایکـی قاپیلـی بـازار تبریـز 
گفـت: »به همـت کارشناسـان اداره کل میراث فرهنگی اسـتان، 
پایـگاه جهانـی بـازار و همـکاری هیئـت امنـا و کسـبه، عملیات 
مرمـت کالبـدی و سـامان دهی سـرای ایکی قاپیلـی در کمتر از 
شـش ماه انجام شـد و در آسـتانه اتمام اسـت و خوشـبختانه 
ایـن اقدامـات رضایـت عمـوم و شـهروندان را به همراه داشـته 
اداره کل  از روابط عمومـی  به نقـل  اسـت.«به گزارش میراث آریـا 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی آذربایجان شـرقی، 
مرتضـی آبـدار بـا اشـاره بـه اینکـه سـرای ایکـی قاپیلـی بـازار 
تبریز در تاریخ 18 اردیبهشـت 98 سـاعت 10 شـب دچار حریق 
شـده اسـت، گفـت: »با تـالش آتشنشـانان، این آتش سـوزی 
کـه 2500 مترمربـع در دو طبقـه از بـازار را فـرا گرفتـه و سـرای 
ایکـی قاپیلـی، داالن های میانـی و سقط فروشـان را درگیر خود 
کـرده بـود، در کمتـر از پنـج سـاعت مهار شـد و طـی آن، حدود 
120 واحـد تجـاری آسـیب جـدی دیـد.«او بـا تاکیـد بـر اینکه 
بـازار سرپوشـیده تبریـز، سـند باشـکوه، فرهنـگ، هنـر، تاریخ، 
سیاسـت و اقتصـاد آذربایجـان به شـمار مـی رود و بـا توجه به 
اهمیـت جهانـی ایـن اثـر، مرمـت سـریع آن مورد تاکیـد مقام 
عالـی وزارت اسـت، ادامـه داد: »پـس از اتمـام مراحـل اطفـا، 
لکه گیـری و آواربـرداری قسـمت آسـیب دیده بـازار تبریز، پیرو 
اولویت بندی هـای صـورت گرفتـه و بـرآورد خسـارات کالبـدی، 
ارزیابـی توسـط کارشناسـان اداره کل و پایـگاه جهانـی بـازار، 
برنامه ریـزی دقیقـی بـرای مرمـت و سـامان دهی بخش هـای 
شـد.«مدیرکل  انجـام  تبریـز  تاریخـی  بـازار  آسـیب دیده 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی آذربایجان شـرقی 
افـزود: »بـا توجـه به اهمیت بـاالی موضوع پـس از آواربرداری، 
از روز 13 خـرداد مـاه در راسـتای مرمـت ایـن سـرا، اقداماتـی 
نظیر سبک سـازی سـقف، تمیزکاری و اندودزدایی، استحکام و 
تقویت پی و پایه ها، بازسـازی قسـمت های تخریب شـده اعم 
از طـاق و گنبـد، تعمیـر، مرمت و اجـرای در و پنجره، بندکشـی 

آجرهـا و ... بـا دقـت و سـرعت آغـاز و بـه انجام رسـید.«

سوژه مرمت سرای 
ایکی قاپیلی 

بازار تبریز در پایان راه

زلزله آسیبی به بناهای تاریخی وارد نکرده است

طالبیان: بناهای تاریخی مناطق زلزله زده آسیب ندیدند

معــاون میــراث فرهنگــِی وزارت میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــه  ــچ آســیبی ب ــر هی ــه اخی ــت: زلزل گف

بناهــای تاریخــی وارد نکــرده اســت.
ــنبه  ــان روز دوش ــن طالبی ــد حس محم
ــا  ــا ب ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
اعــالم ایــن خبــر گفــت: نتیجــه حاصــل 
از ارزیابــی تیــم اعزامــی پنــج نفــره 
حاکــی از ایــن مهــم اســت کــه بناهــای 
آســیب  زده  زلزلــه  مناطــق  تاریخــی 

ــد. ندیدن
ــر  ــی ب ــه پرسشــی مبن وی در پاســخ ب

ایــن کــه بــه جــز بناهــای تاریخــی 
اســتان آذربایجــان شــرقی، بناهــای 
ــر از  تاریخــی دیگــر اســتان هــای متاث
زلزلــه نیــز مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد، 
ــتان  ــی اس ــای تاریخ ــه، بناه ــت: بل گف
مــورد  نیــز  و گیــالن  زنجــان  هــای 
ارزیابــی قــرار گرفتــه و خوشــبختانه 

ــد. ــزارش نش ــیبی گ آس
بخشــایش  آبــدار  مرتضــی  پیشــتر 
مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری 
شــرقی  آذربایجــان  صنایع دســتی  و 
به شــدت  توجــه  بــا  گفــت:  نیــز 
و  آثــار  اهمیــت  و  زلزلــه  قابل توجــه 
شهرســتان های  تاریخــی  بناهــای 
واقــع در مرکــز و همســایگی کانــون 

زلزلــه، کارشناســان میراث فرهنگــی و 
ــه  ــدام ب ــن اداره کل اق ــگان ای ــل ی عوام
پایــش و بررســی ابنیــه تاریخــی کردند. 
رســیده  گزارش هــای  خوشــبختانه، 
حاکــی از آن اســت کــه آســیبی بــه 
بناهــای تاریخــی آذربایجان شــرقی وارد 
ــل  ــزود: به دلی ــدار اف ــت. آب ــده اس نش
پس لرزه هــا  وقــوع  و  زلزلــه  شــدت 
ــل  ــی و عوام ــان میراث فرهنگ کارشناس
یــگان حفاظــت به طــور مــداوم در حــال 
ــورت  ــتند و در ص ــرایط هس ــی ش بررس
وصــول گزارشــی مبنــی بــر خســارت بــه 
اطالع رســانی  تاریخــی  ابنیــه  و  آثــار 

ــد. ــد ش خواه
میــراث  مدیــرکل  فالحــی،  نــادر 

فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
اردبیــل نیــز اظهــار داشــت: زلزلــه  اخیــر 
شــهرهای  در  بــاال  شــدت  به دلیــل 
اســتان اردبیــل بــه ویــژه مشگین شــهر 

ــد. ــاس ش ــز احس ــل نی و اردبی
ــدت 9/5  ــه ش ــه ب ــا توج ــزود: ب او اف
ریشــتری زلزلــه ایــن امــکان وجــود 
داشــت کــه بناهــای تاریخــی به ویــژه در 
ــه طــی  ــد ک مشگین شــهر آســیب ببینن
ــه  بررســی ها مشــخص شــد، آســیبی ب

ــا وارد نشــده اســت. بناه
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
اردبیــل  اســتان  دســتی  صنایــع  و 
ــهرهای  ــابه در ش ــت مش ــت: وضعی گف
نیــز دیــده  اردبیــل  از جملــه  دیگــر 
ــه آســیبی  می شــود و خوشــبختانه زلزل
ــاخته  ــی نس ــای تاریخ ــه بناه را متوج
پس لرزه هــا  وقــوع  به دلیــل  اســت. 
آماده بــاش  کارشناســان در وضعیــت 
ــای  ــه بناه ــی ب ــا سرکش ــا ب ــتند ت هس
مطلــع  آن هــا  وضعیــت  از  تاریخــی 

ــوند. ش
حفاظــت  یــگان  فرمانــده  همچنیــن 
زنجــان  اســتان  میراث فرهنگــی 
ــش  ــر اســاس پای ــود: ب ــرده ب ــالم ک اع
صورت گرفتــه پــس از زلزلــه بامــداد 
17 آبــان مــاه، تــا بدیــن لحظــه گزارشــی 
مبنــی بــر تخریــب آثــار تاریخــی ارســال 

ــت. ــده  اس نش
 ســرهنگ ابوالفضــل مــرادی گفــت: 
پــس از زمین لــرزه اخیــر نیروهــای 
آثــار  بررســی  بــه  حفاظــت  یــگان 
تاریخــی پرداختنــد کــه خوشــبختانه 

خســارتی گــزارش نشــده  اســت.
معــاون  عســگریان،  مهــرداد 

میراث فرهنگــی اســتان نیــز در ایــن 
گــزارش  تاکنــون  گفــت:  خصــوص 
خســارتی بــه آثــار تاریخــی اســتان 
ــده  ــزارش نش ــه گ ــس از زلزل ــان پ زنج
ــار تاریخــی اســتان زنجــان  اســت و آث

می برنــد. به ســر  ســالمت  در 
مدیــرکل  امیرانتخابــی  شــهرود 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
نیــز  گیــالن  اســتان  صنایع دســتی 
اظهــار داشــت: بــر اســاس بررســی های 
و  آثــار  بــه  آســیبی  به عمل آمــده 
نرســیده  گیــالن  تاریخــی  بناهــای 
ــن  ــوع ای ــد از وق ــه بع ــت. بالفاصل اس
زمین لــرزه، بررســی بــرای خســارات 
ــار و بناهــای  ــه آث ــی واردشــده ب احتمال
ــالن  ــای اســتان گی ــوزه ه تاریخــی و م
ــر اســاس بررســی های  شــروع شــد. ب
تمــام  شــد  مشــخص  به عمل آمــده 

ــتان  ــن اس ــی ای ــای تاریخ ــار و بناه آث
ــیبی  ــه آس ــچ گون ــتند و هی ــالم هس س
ــده  ــا وارد نش ــه آن ه ــه ب ــر زلزل ــر اث ب

اســت.
در  دهــم   5.9 بزرگــی  بــه  زلزلــه ای 
زمیــن  درونــی  امــواج  مقیــاس 
ــه و 3  ــاعت 2 و 17 دقیق ــتر( س )ریش
ــی  ــه( حوال ــروز )جمع ــداد ام ــه بام ثانی
تــرک در اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــدود 70  ــون در ح ــا کن ــه ت ــد ک را لرزان
ــا  ــن آن ب ــته و آخری ــرزه داش ــس ل پ
ــای  ــت ترکمنچ ــه مرکزی ــتر ب 4.۸ ریش
در ســاعت 17.21 دقیقــه اتفــاق افتــاد.  
خــود  جــان  نفــر   5 زلزلــه  ایــن  در 
 300 از  بیــش  و  دادنــد  دســت  از  را 
نفــر مصــدوم شــدند کــه 22 نفــر از 
بــه  مابقــی  و  بســتری  مصدومــان 

شــدند. مــداوا  ســرپایی  صــورت 

فرهنگـی،  میـراث   پایـگاه  مدیـر 
شـهر  دسـتی  صنایـع   و  گردشـگری 
تاریخـی سـبزوار  گفت: »10 اثـر تاریخی 
موسسـه  همـکاری  بـا  سـبزوار  شـهر 
فـردوس مستندسـازی  عالـی  آمـوزش 
به نقـل  میراث آریـا  می شـود.«به گزارش 
از روابط عمومـی اداره کل میراث فرهنگـی، 
خراسـان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
اعـالم  بـا  برآبـادی  محسـن  رضـوی، 
ایـن خبـر افـزود: »بیشـتر مشـکالت و 

معضـالت میراث فرهنگـی بـا مالـکان و 
ادارات دولتـی و نیز تصمیم گیری هنگام 
اقدامـات حفاظتـی و مرمتـی بـه دلیـل 
نبـود مـدارک و مسـتندات فنـی از ابنیـه 
تاریخـی اسـت، در همیـن راسـتا پایـگاه 
سـبزوار بـا همـکاری تعـدادی از اسـاتید 
و دانشـجویان موسسـه آمـوزش عالـی 
فـردوس برای مستندسـازی تعـدادی از 
آثـار تاریخـی شـهر سـبزوار اقـدام کـرده 

اسـت.«

او ادامـه داد: »حمـام تاریخـی قیصریه، 
سـرای حقیران، مدرسـه تاریخی فخریه، 
سـرای اولیا، حسـینیه تاریخـی لطفعلی 
خـان و خانـه تاریخی اولیـا از جمله این 
آثـار اسـت کـه در قالـب تیـم هـای چند 
نفره دانشـجویی و با سرپرسـتی اساتید 
موسسه مستندسـازی می شود.«سبزوار 
در غـرب اسـتان خراسـان رضـوی واقـع 
شهرسـتان های  بـا  شـمال  از  و  شـده 
جاجـرم و اسـفراین از خراسـان شـمالی 
بـا  بـا نیشـابور، از جنـوب  و از مشـرق 
شهرسـتان هـای کاشـمر و بردسـکن و 
از مغـرب بـه شهرسـتان داورزن محـدود 
شهرسـتان  اقلیمـی  بافـت  اسـت. 

کوهسـتان، دشـت و بیابـان اسـت.

10 اثر تاریخی شهر سبزوار 
مستندسازی می شود

تشکیل کمیته ملی گردشگری 
روستایی و کشاورزی 

کمیته ملی گردشـگری روسـتایی و کشـاورزی با هدف برنامه ریزی و اقدام برای 
شـکوفایی ظرفیت هـای گردشـگری در حوزه های روسـتایی و کشـاورزی توسـط  
معاونـت گردشـگری وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی تشـکیل 
می شـود.به گزارش میراث آریـا به نقـل از مرکـز روابط عمومی و اطالع رسـانی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی، پیرو ابالغ کمیسیون ویژه حمایت از 
تولید ملی مجلس شـورای اسـالمی به منظور تشـکیل »کمیته ملی گردشـگری 
کشـاورزی و روسـتایی« توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
روز سه شـنبه 14 آبان مـاه نشسـتی بـا حضـور ولـی تیمـوری معـاون گردشـگری 
کشـور و نیـز مقامـات دسـتگاه های فرابخشـی از سـوی دفتـر توافق هـای ملـی 
گردشـگری در محـل معاونـت گردشـگری برگزار شـد.در این نشسـت موضوعات 
تشـکیل کمیتـه ملـی گردشـگری روسـتایی و کشـاورزی، تهیـه ضوابـط انتخاب 
از  بهره بـرداری  شـیوه نامه  آماده سـازی  نیـز  و  هـدف گردشـگری  روسـتاهای 
واحدهای گردشـگری کشـاورزی مورد بحث و بررسـی قرار گرفت.  در این جلسـه 
مقرر شـد دسـتگاه های حاضر در جلسـه، نسـبت به معرفی نماینده رسـمی برای 
عضویـت در کمیتـه ملـی گردشـگری روسـتایی و کشـاورزی بـه منظور تشـکیل 

کمیتـه مذکـور اقـدام نمایند و جلسـات بـه طور مرتـب و ماهانه برگزار شـود. 

ته
نک

مدیـرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
اردبیـل گفـت: وضعیـت مشـابه در شـهرهای دیگـر از جملـه 
اردبیل نیز دیده می شـود و خوشـبختانه زلزله آسـیبی را متوجه 
بناهـای تاریخـی نسـاخته اسـت. به دلیـل وقـوع پس لرزه هـا 
کارشناسـان در وضعیـت آماده بـاش هسـتند تـا بـا سرکشـی 
بـه بناهـای تاریخـی از وضعیت آن هـا مطلع شـوند.همچنین 
فرمانـده یـگان حفاظـت میراث فرهنگی اسـتان زنجـان اعالم 
کـرده بـود: بر اسـاس پایش صورت گرفتـه پس از زلزلـه بامداد 
۱7 آبـان مـاه، تـا بدیـن لحظه گزارشـی مبنـی بر تخریـب آثار 
تاریخی ارسـال نشده  اسـت. سـرهنگ ابوالفضل مرادی گفت: 
پـس از زمین لـرزه اخیـر نیروهـای یـگان حفاظـت به بررسـی 
آثـار تاریخی پرداختند که خوشـبختانه خسـارتی گزارش نشـده  
اسـت.مهرداد عسـگریان، معاون میراث فرهنگی استان نیز در 
ایـن خصوص گفـت: تاکنون گزارش خسـارتی به آثـار تاریخی 
اسـتان زنجـان پس از زلزله گزارش نشـده اسـت و آثـار تاریخی 

اسـتان زنجـان در سـالمت به سـر می برند.

میراثگردشگری

بنای تاریخی گنبد باز نطنز مرمت شدتصویب 2 پیشنهاد معاونت گردشگری در شورای عالی
دو پیشـنهاد معاونت گردشـگری 
عالـی  شـورای  در  طـرح  بـرای 
گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
نشسـت  در  صنایع دسـتی  و 
کمیسـیون تخصصـی ایـن شـورا کـه امـروز دوشـنبه 20 آبان 
میراث فرهنگـی، گردشـگری  وزارت  فجـر  سـالن  در   1398
و صنایع دسـتی برگـزار شـد، بـه تصویـب رسـید.به گـزارش 
خبرنـگار میـراث آریا، نشسـت کمیسـیون تخصصی شـورای 
عالـی میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی برای طرح 
پیشـنهادهای معاونت گردشـگری با حضور رضـا معصومی راد 
رئیـس دبیرخانـه شـورای عالـی میراث فرهنگـی و اعضـای 
ایـن شـورا و نمایندگانـی از وزارتخانه های کشـور، امـور خارجه، 
امـور اقتصـادی و دارایی، راه و شهرسـازی و سـازمان حفاظت 

محیـط زیسـت برگـزار شـد.در ایـن نشسـت چهـار پیشـنهاد 
تصویـب  بـه  پیشـنهاد  دو  و  مطـرح  معاونـت گردشـگری 
رسـید، در پیشـنهاد نخسـت وزاررتخانه هـای کشـور و راه و 
شهرسـازی موظـف هسـتند در تهیـه یـا بازنگـری طرح های 
جامـع، تفضیلـی شـهرها و هـادی روسـتاها، متناسـب بـا 
ظرفیـت و مزیت هـای شـهر و روسـتا، تعییـن شـده توسـط 
وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی نسـبت 
بـه پیش بینـی زمین بـا کاربری ایجـاد فضاهای گردشـگری 
اقـدام کنـد.در پیشـنهاد دوم، سـازمان ملـی زمین و مسـکن 
و امـور اراضـی کشـور موظفنـد بـه منظـور کاهـش هزینه های 
سـرمایه گذاری در صنعـت گردشـگری، قیمت گـذاری اراضـی 
را براسـاس شـرایط، قبـل از اجـرای طرح محاسـبه کـرده و با 

تقسـیط مناسـب از مجریـان طرح هـا وصـول کننـد.

میراث فرهنگـی،  اداره  رئیـس 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
شهرسـتان نطنـز از آغاز عملیات 
گنبـد  تاریخـی  بنـای  مرمـت 
بـاز ایـن شهرسـتان بـا مشـارکت شـهرداری نطنز خبـر داد. 
حسـین یزدان مهـر امروز دوشـنبه 20 آبان 98، بـا اعالم این 
خبـر گفـت: »بنـای تاریخی گنبد بـاز یکی از بـا ارزش ترین 
آثار تاریخی متعلق به دوران صفوی در شهرسـتان اسـت که 
عـالوه بـر شـاهکار معمـاری این اثـر، قرارگیـری آن بر روی 
یکـی از قله هـای رشـته کوه کرکـس )کوه باز( و مشـرف به 
بـاغ شـهر تاریخی نطنـز حائز اهمیت اسـت.«او افـزود: »با 
توجـه بـه اینکه در سـال های گذشـته بر اثر عوامل انسـانی 

و طبیعـی بخش هـای زیرین سـتون های این اثـر تاریخی 
بـر فـراز این قله تخریب شـده بود و در صـورت عدم مرمت 
و پی بنـدی، احتمـال تخریـب کامـل بنـا وجود داشـت، لذا 
جلسـاتی با شـهرداری نطنز برگزار شـد و تصمیم بر مرمت 
ایـن بنای تاریخی بصورت مشـترک اتخاذ شـد.«یزدان مهر 
اضافـه کـرد: »بـا توجـه به اینکـه مصالح مـورد نیاز توسـط 
شـهرداری بـه بـاالی کوه گنبد بـاز و در کنار ایـن اثر تاریخی 
انتقـال یافـت و بـا هماهنگی هـای انجـام شـده، مرمتگران 
ایـن اداره، بـه ایـن مـکان اعـزام و بـا حضـور و نظـارت 
کارشناسـان و یـگان حفاظـت میراث فرهنگی نطنز عملیات 
پی بندی و استحکام بخشـی این اثر ارزشـمند تاریخی آغاز 
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علــم  "ترویــج  نشســت  در  ســهرابی زاده  ســاناز 
ــوزه  ــران در ح ــرزمین ای ــناخت س ــرد ش ــا رویک ب
ــت   ــات سیاس ــز تحقیق ــروز در مرک ــه دی ــم" ک اقلی
پیامدهــای  بــه  شــد  برگــزار  کشــور  علمــی 
و  پرداخــت  اقلیــم  تغییــر  از  ناشــی  ســالمتی 
گفــت: تغییــر اقلیــم از طریــق افزایــش مقــدار 
گاز دی اکســید کربــن، افزایــش ســطح دریاهــا، 
افزایــش دمــا و تغییــرات شــدید آب و هوایــی 
ــه دارد. ــه و ثانوی ــرات اولی در ســالمت انســان تاثی
روانــی،  جســمی،  رفــاه کامــل  را  ســالمتی  وی 
اجتماعــی، فقــدان بیمــاری و ناتوانــی و نقــص 
بیماری هــای  کــرد:  اظهــار  و  تعریــف  عضــو 
ــالمت  ــکالت س ــا، مش ــوا، دم ــه آب و ه ــوط ب مرب
جملــه  از  غیــره  و  تنفســی  بیماری هــای  روان، 
ــتند  ــالمتی هس ــر س ــی ب ــرات اقلیم ــرات تغیی تاثی
همچــون  میانجــی  فاکتورهــای  طریــق  از  کــه 
عوامــل محیطــی، زیرســاخت های اجتماعــی بــر 
توانایــی و ظرفیــت سیســتم ســالمت مــا اثــر 
ایمنــی  و  بهداشــت  دانشــگاه  می گذارد.اســتاد 
ــان  ــا بی ــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ب دانشــگاه عل
این کــه بــدون پاســخ تاثیرگــذار، تغییــر اقلیــم بــر 
حوزه هــای کمیــت و کیفیــت آب، امنیــت غــذا، 
ــر  ــی و محافظــت در براب کنتــرل بیماری هــای عفون
ســهرابی زاده  می گــذارد.  نامطلــوب  اثــر  فجایــع 
غیرمســتقیم  و  مســتقیم  تاثیــرات  بــه  ســپس 
ــداد  ــر تع ــر اث ــت: ب ــت و گف ــم پرداخ ــر اقلی تغیی
ــا  و شــدت گرمایــش خطــر مــرگ و میــر مرتبــط ب
ــاالی 65  ــالمند ب ــراد س ــوص در اف ــه خص ــا ب گرم
ســال و نیــز کارگــران و افــرادی کــه در محیــط 
ــدا  ــش پی ــتند، افزای ــت هس ــغول فعالی ــاز مش روب
ــر  ــیب پذی ــاس و آس ــای حس ــد.وی گروه ه می کن
ــالمندان،  ــودکان، س ــم را ک ــرات اقلی ــر تغیی در براب
ــاردار، گروه هــای متمایــز از نظــر اقتصــادی  ــان ب زن
و اجتماعــی و افــراد فقیــر و بــا درآمــد پاییــن 

ــوان  ــه ای عن ــر منطق ــر از نظ ــیب پذی ــراد آس و اف
ــن  ــم ای ــر اقلی ــع تغیی ــی مناف ــت: برخ ــرد و گف ک
اســت کــه مناطــق دارای فصــول ســرد و یخبنــدان 
ــه وزن  ــی اســت ک ــن در حال ــادل می شــود، ای متع
پیامدهــای منفــی تغییــر اقلیــم بــرای ســالمت 
ــاره  ــا اش ــهرابی زاده ب ــت. س ــتر اس ــران بیش در ای
نظــر  از  دنیــا  اول  10 کشــور  جــزو  این کــه  بــه 
ــه داد:  ــتیم، ادام ــه ای هس ــای گلخان ــار گازه انتش

ســناریوی بدبینانــه ایــن اســت کــه تــا ســال 20۸0 
ــه ازای هــر 100 هــزار نفــر جمعیــت 70 مــرگ در  ب
ــت و  ــم داش ــال خواهی ــاالی 65 س ــنی ب ــروه س گ
ــال  ــا س ــه ت ــن اســت ک ــه ای ــناریوی خوش بینان س
ــه ای را  ــای گلخان ــد گازه ــد تولی ــه رون 20۸0 چنانچ
کاهــش دهیــم، در هــر 100 هــزار نفــر 16 مــرگ در 
ــت. ــم داش ــال خواهی ــاالی 65 س ــنی ب ــروه س گ

اســتاد دانشــگاه بهداشــت و ایمنــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی یــادآور شــد: در ســال 
ــه  ــال ب ــج س ــر پن ــودکان زی ــران 4.1 ک 2011 در ای

دلیــل ســوء تغذیــه وزن زیــر حــد نرمــال داشــتند.
ــی در  ــد کــرد: مــا ســازگاری مل ــان تاکی وی در پای
ــوزه  ــد در ح ــم و بای ــم نداری ــرات اقلی ــر تغیی براب
ســالمت ظرفیت ســازی کــرده و مشــارکت بیــن 
ــن خصــوص  ــه در ای ــم ک ــش دهی بخشــی را افزای
عوامــل  بــا  مقابلــه  بــرای  بایســتی  ســازمان ها 

ــد. ــن کنن ــود را تعیی ــف خ ــی وظای میانج

بیماری های عفونــی که بر اثر تغییر 
قلیم  ا

کتایــون جهانگیــری، دانشــیار ســالمت در بالیــا 
و فوریت هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 

بهشــتی نیــز ضمــن پرداختــن بــه بیماری هــای 
عفونــی کــه بــر اثــر تغییــر اقلیــم بــه وجــود 
بیماری هــای  ســوم  دو  تاکیــد کــرد:  می آینــد، 
ــوان  ــان و حی ــن انس ــترک بی ــد مش ــی نوپدی عفون
حریــم  بــه  مــا  تجــاوز  دلیــل  بــه  و  هســتند 
ــه  ــات در خان ــی حیوان ــداری برخ ــات و نگه حیوان
ــای  ــه موضــوع بیماری ه ــد.وی ب ــود می آین ــه وج ب
ــت:  ــم پرداخــت و گف ــر اقلی ــان تغیی ــی در زم عفون
ایــن بیماری هــا می تواننــد از نــوع نوپدیــد یــا 
بازپدیــد باشــند. بطورکلــی بیماری هــا بــه دو گــروه 
واگیــر و غیــر واگیــر تقســیم می شــوند کــه در ایــن 

تاثیر تغییرات اقلیمی ایران بر سالمت 
ایران جزو ۱۰ کشور اول دنیا از نظر انتشار گازهای گلخانه ای است 

سـهرابی زاده با اشـاره به این که جزو ۱۰ کشـور اول دنیا از نظر انتشـار گازهای گلخانه ای هسـتیم، ادامه داد: سـناریوی 
بدبینانـه ایـن اسـت کـه تـا سـال ۲۰8۰ بـه ازای هـر ۱۰۰ هـزار نفر جمعیـت 7۰ مـرگ در گروه سـنی باالی 6۵ سـال 
خواهیـم داشـت و سـناریوی خوش بینانـه ایـن اسـت که تـا سـال ۲۰8۰ چنانچه رونـد تولیـد گازهای گلخانـه ای را 
کاهش دهیم، در هر ۱۰۰ هزار نفر ۱6 مرگ در گروه سـنی باالی 6۵ سـال خواهیم داشت.اسـتاد دانشـگاه بهداشـت و 
ایمنی دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی یادآور شـد: در سـال ۲۰۱۱ در ایران 4.۱ کودکان زیر پنج سـال به دلیل 
سـوء تغذیـه وزن زیـر حد نرمال داشـتند.وی در پایـان تاکید کرد: ما سـازگاری ملی در برابر تغییـرات اقلیم نداریم و 
بایـد در حوزه سـالمت ظرفیت سـازی کرده و مشـارکت بین بخشـی را افزایـش دهیم که در این خصوص سـازمان ها 

بایسـتی برای مقابلـه با عوامل میانجـی وظایف خـود را تعیین کنند.

ــز  ــی مرک ــات علم ــو هی ــوی عض آرش موس
تحقیقــات سیاســت  علمــی کشــور نیزبا اشــاره 
ــت محیطی،  ــائل زیس ــوزه مس ــه در ح ــه اینک ب
ــی  ــت جمع ــر عقالنی ــردی در براب ــت ف عقالنی
قــرار می گیــرد، گفــت: رعایــت هنجارهــای 
زیســت محیطی نیــاز بــه اجبــار یــا فشــاری از 
بیــرون در حیطــه عقالنیــت فــردی دارد کــه دو 

ــتند. ــالق هس ــون و اخ ــاد آن قان ــل ایج عام

منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربابجان شــرقی بــا بیــان این کــه در چنــد 
ــه بیــش  ــز ب ــزان پســاب  تبری ــده می ســال آین
از 124 میلیــون مترمکعــب می رســد، گفــت: بــا 
ــه تبریــز، 34  تکمیــل مــدول دوم تصفیــه خان
میلیــون مترمکعــب آب ناشــی از تولیــد پســاب 
ــه صنایــع و بیــش از ۸0 میلیــون مترمکعــب  ب
ــد. ــاص می یاب ــه اختص ــه ارومی ــه دریاچ آن ب

ــومین  ــب در س ــنبه ش ــارزاده یکش ــف غف یوس
جلســه شــورای حفاظــت از منابــع آب اســتان، 
از برنامــه ویــژه شــرکت آب منطقــه ای آذربایجان 
ــتان  ــآب ها در اس ــت پس ــرای مدیری ــرقی ب ش
ــی  ــع آب ــت مناب ــرد: تقوی ــوان ک ــر داد و عن خب
زیرزمینــی، یکــی از اصلــی ترین دغدغه هاســت 
کــه امیدواریــم بــا افزایــش صرفــه جویــی 
صنعــت،  و  شــرب  بخش هــای  تمامــی  در 
بتوانیــم بــا ســرعت بیشــتری بــه اهــداف 
ــاون  ــم.   مع ــه دســت یابی ــن زمین ــود در ای خ
ــرقی  ــان ش ــتانداری آذربایج ــی اس ــور عمران ام
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ــز در ای نی
ــت:  ــی، گف ــع آب ــرف مناب ــی در مص صرفه جوی
ــم در  ــه از آب، یــک ضــرورت مه اســتفاده بهین
ــازی  ــد فرهنگ س ــت و بای ــی اس ــرایط کنون ش
در ایــن زمینــه افزایــش یابــد. بــه گــزارش 
روابــط عمومــی اســتانداری آذربایجــان شــرقی، 
ــآب های  ــت پس ــزود: مدیری ــی اف ــواد رحمت ج
صنعتــی و کاهــش بهره بــرداری از آب هــای 
زیرزمینــی بــرای مصــارف غیرضــروری، از مهــم 
تریــن مســائل دیگــری اســت کــه انتظــار داریم 
متولیــان حــوزه آب، تمهیــدات ویــژه ای در ایــن 
ــه در  ــان این ک ــا بی خصــوص بیندیشــند. وی ب
هیــچ کجــای دنیــا از آب شــرب بــرای مصــارف 
دیگــر اســتفاده نمی کننــد، ادامــه داد: اســتفاده 
بهینــه از آب بــدون اندازه گیــری و مدیریــت 
مصــرف، مقــدور نیســت و بــی توجهــی بــه ایــن 
ــه همــراه  ــری ب ــران ناپذی موضــوع، تبعــات جب
خواهــد داشــت. وی اظهــار کــرد: ضعــف منابــع 
آبــی در ســفره های زیرزمینــی و زمــان بــر شــدن 
اجــرای پــروژه انتقــال آب ارس بــه دشــت تبریز 
ــه ضــرورت همــت  ــه مســائلی اســت ک از جمل
مســئوالن بــرای برنامــه ریــزی در مدیریــت 

ــد.  ــتر می کن ــی را بیش ــع آب ــرف مناب مص

ض
قرا

تقلب دانشمندان برای نجات جان کرگدن های ان
در حال انقراض

ــل تقاضــای بیــش از  ــه دلی ــا ب ــت کرگدن ه جمعی
ــی بســیار  ــر شــکار غیرقانون ــر اث ــا ب حــد شــاخ آنه
ــه تصــور می شــود شــاخ  کــم شــده اســت چــرا ک
ــوای  ــش ق ــاده افزای ــک م ــن ی ــنتی چی ــب س ــدن در ط کرگ
ــات  ــرای نج ــفورد" ب ــگاه "آکس ــمندان دانش ــی است.دانش جنس
ــاخ  ــر ش ــه خاط ــا ب ــا تنه ــکار آنه ــش ش ــا و کاه ــان کرگدن ه ج
ــد  ــدن کرده ان ــی کرگ ــد شــاخ های مصنوع ــه تولی ــدام ب شــان، اق
ــت  ــده اس ــاخته ش ــن س ــی از کراتی ــاخ های اصل ــد ش ــه مانن ک
ــری  ــایت خب ــزارش س ــه گ ــی ندارد.ب ــه اصل ــا نمون ــی ب و تفاوت
محیــط زیســت ایــران )IENA( و بــه نقــل از گیزمــگ، مــا 
عــادت کرده ایــم کــه بــا شــنیدن واژه هــای جعلــی و مصنوعــی و 
تقلبــی بــه نــکات منفــی فکــر کنیــم، امــا بــه نظــر می رســد یــک 
نــوآوری جدیــد از دانشــگاه "آکســفورد" ایــن مفهوم را تغییــر داده 
اســت چــرا کــه بــا تولیــد شــاخ جعلــی کرگــدن بــه عــدم انقــراض 
ــا  ــه خاطــر شــاخ کرگدن ه ــا ب ــه تنه ــا توســط شــکارچیانی ک آنه
ــه  ــا ب ــت کرگدن ه ــد، کمــک می کنند.جمعی ــا را شــکار می کنن آنه

دلیــل تقاضــای بیــش از حــد شــاخ آنهــا بــر اثــر شــکار غیرقانونی 
بســیار کــم شــده اســت چــرا کــه تصــور می شــود شــاخ کرگــدن 
در طــب ســنتی چیــن یــک مــاده افزایــش قــوای جنســی اســت.

ــه هســته  ــات ک ــه حیوان ــدن برخــالف شــاخ های بقی شــاخ کرگ
اســتخوانی دارنــد، فقــط از کراتیــن ســاخته شــده و دقیقًا مشــابه 
ــاز شــاخ کرگــدن را در طــب  مــو و ناخــن انســان اســت. از دیرب
ــرای ســاخت دســته خنجــر در عمــان  ــا و آســیا و ب ســنتی اروپ
ــای  ــون تقاض ــال 200۸ تاکن ــد. از س ــتفاده می کردن ــن اس و یم
ــه و قیمــت  ــش یافت ــه شــدت افزای ــام ب ــدن در ویتن شــاخ کرگ
ــه 300 هــزار دالر یعنــی  ــو ب ــرای هــر کیل ــا 500 دالر ب آن از 250 ت
چندیــن برابــر قیمــت طــال رســیده اســت. از ســال 1990 تــا 2007 
هــر ســال تنهــا 15 کرگــدن در آفریقــای جنوبــی شــکار غیرقانونــی 
ــه 6۸۸ رســید.اکنون  ــم در ســال 2012 ب ــن رق ــا ای می شــدند ام
ســه چهارم مصــرف شــاخ کرگــدن دنیــا در ویتنــام اســت و ظاهــرًا 
دلیــل اصلــی آن شــایعه درمــان ســرطان یکــی از سیاســتمداران 

ویتنامــی بــا مصــرف شــاخ کرگــدن بــوده  اســت. 

ــه  ــه شناســی و مهندســی زلزل ــی زلزل رئیــس پژوهشــگاه بین الملل
گفــت: بهســازی ســاختمان های موجــود یــا آســیب دیــده از زلزلــه، 
مقاوم ســازی،  و  بهســازی  دســتورالعمل های  تدویــن  و  تهیــه 
ــاوم ســازی مــدارس، بیمارســتان  ها، ســاختمان  های  پروژه هــای مق
عمومــی و … نهایتــًا آمــوزش مشــاورین بــرای امــر بهســازی و مقاوم 
ســازی در کشــور، نمونــه ای از پژوهش هــای مهــم کاربــردی و جریــان 
ــری  ــت.محمدکاظم جعف ــوده اس ــگاه ب ــق پژوهش ــازی های موف س
ــی  ــه شناس ــی زلزل ــس بین الملل ــتمین کنفران ــنبه در هش روز دوش
ــت  ــال فعالی ــتاوردهای 30 س ــه دس ــاره ب ــا اش ــه ب و مهندســی زلزل
ــازه و  ــک، س ــی، ژئوتکنی ــه شناس ــوزه زلزل ــار ح ــگاه در چه پژوهش
مدیریــت بحــران اظهــار داشــت: نقطــه آغاز شــکل گیری آن پیشــنهاد 
یونســکو بــه دولــت جمهوری اســالمی ایــران بــرای ایجاد موسســه ای 
جامــع در همــه حوزه هــای زلزلــه بــود. وی در دانشــگاه شــهید 
بهشــتی افــزود:  وقــوع زلزلــه منجیــل بــرای پژوهشــگاه تبدیــل بــه 
فرصتــی شــد کــه امــکان تحقیــق و بررســی حداکثــری از آن در همــه 
زمینه هــای مرتبــط بــا زلزلــه را فراهــم آورد. نقطــه قــوت پژوهشــگاه 
ــتن  ــگاه ها، داش ــژه دانش ــی بوی ــز علم ــایر مراک ــا س ــه ب در مقایس
 ،)team working( ــی ــام کارگروه ــکان انج ــون: ام ــی چ ویژگی های
تحقیقــات بین رشــته ای و از همــه مهمتــر پتانســیل جریــان ســازی 
در پژوهشــگاه بــود کــه توانســت بــا برنامــه ای منســجم و چنــد بعدی 
کــه البتــه از تجربیــات جهانــی نیــز بهره گیــری شــده بــود، اقدامــات 
ــس هشــتمین  ــرار دهد.رئی ــتور کار ق ــدی را در دس ــیع و چندبع وس

کنفرانــس بین المللــی زلزلــه شناســی و مهندســی زلزلــه عنــوان کــرد: 
منظــور از جریــان ســازی فراینــدی  اســت کــه بــا نیازســنجی آغــاز، بــا 
تعریــف صــورت مســئله بــرای مشــکالت پیــش رو ادامــه و نهایتــًا  با 
تعریــف و اجــرای پروژه هــا بــه تدویــن دســتورالعمل ها و محصوالتــی 
کــه بــرای رفــع نیازهــای کشــور ضــروری اســت، منجــر می شــود.وی 
اضافــه کــرد: اکنــون و در آســتانه 30 ســالگی فعالیــت پژوهشــگاه، 
ــای  ــری در حیطه ه ــم و انکارناپذی ــتاوردهای مه ــرفت ها و دس پیش
زلزلــه شناســی، ژئوتکنیــک، ســازه و مدیریــت بحــران حاصــل شــده 
اســت کــه همــه در نــوع خــود جریان ســاز بــوده و هســتند. در 
عرصــه مطالعــات تکتونیــک تهیــه اولیــن نقشــه گســل های فعــال 
ــن، در  ــدل ســرعت پوســته زمی ــه م ــه شناســی تهی کشــور، در زلزل
عرصــه زلزلــه شناســی مهندســی توســعه مدل هــای قانــون میرایــی 
ــتاب  ــورهای ش ــد سنس ــه و تولی ــرزه  ای، تهی ــر ل ــه های خط و نقش
ــران  ــرزه ای ای ــای ل ــی ســریع رخداده ــامانه ارزیاب ــگاری HAT، س ن
ــت. ــه اس ــورت گرفت ــده ص ــای عم ــه ای از فعالیت  ه RAISE ؛ نمون
جعفــری ادامــه داد: آزمایشــگاه های دینامیــک خــاک و ســازه اولیــن 
ــا  ــدازی شــد و در حــال حاضــر ب ــار در کشــور در پژوهشــگاه راه ان ب
امکانــات در دســت بهره بــرداری و ســاخت پژوهشــگاه در ســوهانک 
تهــران، بــه جــرات می تــوان گفــت امکانــات آزمایشــگاهی پژوهشــگاه 
جــزء 15 آزمایشــگاه تــراز اول دنیــا در حــوزه مهندســی زلزلــه بشــمار 
ــاختگاهی از  ــرات س ــی و اث ــرات ژئوتکنیک ــی مخاط ــی رود. ارزیاب م
جملــه فعالیت هــای پژوهشــی-کاربردی پژوهشــگاه هســتند کــه از 

ــای شــهری، اســتانی و  ــدای تاســیس پژوهشــگاه در مقیاس  ه ابت
ــور  ــاختی کش ــای زیرس ــاختگاه پروژه ه ــن در س کشــوری و همچنی
نقــش مهمــی را بــرای بــرآورد خطــر زلزلــه ایفــا کــرده اســت.در ایــن 
ــاوم  ــت مق ــکل گیری نهض ــدی در ش ــش کلی ــگاه نق ــتا پژوهش راس
ــز و نوســازی  ــا ســازمان تجهی ســازی مــدارس و همراهــی کامــل ب
مــدارس هــم در دفــاع از تامیــن مالــی مناســب در مجلــس و هــم 
در مرحلــه اجرائــی داشــته اســت.وی تصریــح کــرد: دایــره مطالعــات 
ــازه- ــالمت س ــش س ــن پای ــازی و همچنی ــری و بهس ــیب پذی آس
 هــا فقــط بــه ســاختمان ها محــدود نشــده و پژوهشــگاه تجربیــات 

ارزشــمندی را نیــز در عرصــه ســازه های صنعتــی مثــل پاالیشــگاه  ها 
و صنایــع پتروشــیمی، پل هــا، نیروگاه  هــا، ســدها و … بدســت آورده 
اســت کــه می توانــد  از جملــه دســتاوردهای جریــان ســاز پژوهشــگاه 
بشــمار آید.رئیــس پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناســی و مهندســی 
زلزلــه اظهــار داشــت: کمــک بــه حاکمیــت در نظــام تصمیــم ســازی 
و تصمیم گیــری در زمینــه مدیریــت بحــران، طراحــی و تدویــن 
طرح هــای جامــع کاهــش ریســک در ســطوح مختلــف در کشــور و 
نهایتــًا آمــوزش همگانــی بــا محوریــت مــدارس؛ از عمــده نــکات طرح 

شــده در ایــن حــوزه بــود.

ــط زیســت  ــت: ســازمان حفاظــت محی ــری گف ــرث کالنت کیوم
روی پایــه هــای محیــط زیســت طبیعــی بوجــود آمــده اســت 
یعنــی در واقــع محــور اصلــی ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت محــور محیــط زیســت طبیعــی اســت.به گــزارش 
ــر،  کیومــرث کالنتــری معــاون محیــط زیســت  خبرگــزاری مه
طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان محیــط زیســت بــه همــراه 
ــاوری  ــه، فن ــه، بودج ــز برنام ــس مرک ــدی رئی ــد پازن ــر زن امی
ــت  ــازمان حفاظ ــرد س ــت عملک ــی و مدیری ــات، بازرس اطالع
ــط  ــکاران محی ــا هم ــه ب ــتی صمیمان ــت در نشس ــط زیس محی

رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی:

بهسازی ساختمان های موجود از 
پژوهش های مهم حوزه زلزله است

انتقال آب

تاالب

شروع فرآیند تدوین سند ۵ ساله 
تاالب های ایران

نابودی صنعت شیالت، سوغات 
"انتقال آب خزر به سمنان"

اولیـن کارگاه مشـورتی تدویـن 
 2025  -  2020 سـاله   5 سـند 
تاالب هـای  از  حفاظـت  طـرح 
ایـران با هـدف دریافـت نظرات 
دسـت اندرکاران بـرای تدویـن سـند جدیـد و بـه روز رسـانی 
محتـوای اجرایـی ایـن طـرح برگـزار شـد.به گـزارش پایگاه 
اطالع رسـانی سـازمان حفاظت محیط زیسـت، اولین کارگاه 
مشـورتی تدوین سـند 5 سـاله 2020 - 2025 طرح حفاظت 
از تاالب هـای ایـران با حضـور معاون محیط زیسـت دریایی 
و تاالب هـای سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، نمایندگانی 
از نهادهـای مرتبـط شـامل وزارت نیـرو، برنامـه عمـران ملل 
متحـد، وزارت میراث فرهنگی و گردشـگری، مشـاوران ملی 
طـرح حفاظـت از تاالب هـای ایـران، سـتاد احیـای دریاچـه 
دانشـگاه های  تجـارت،  و  معـدن  وزارت صنعـت،  ارومیـه، 
تهـران و تربیـت مـدرس و دفاتـر مرتبـط سـازمان حفاظـت 
محیط زیسـت در این سـازمان برگزار شد.احمدرضا الهیجان 
زاده، معـاون محیـط زیسـت دریایـی و تاالب هـای سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت، در افتتاحیـه ایـن کارگاه بر تمرکز 
و دقـت نماینـدگان نهادهـای مرتبـط در تعریـف اقدامـات و 
اولویت هـای سـند پنـج سـاله این طرح مبنـی بر ارائـه ایده 
هـای نوآورانـه، آخریـن دسـتاوردهای ملی و بیـن المللی در 

حوزه های کاری دسـتگاه ها و همچنین ارائه پیشـنهادات در 
خصـوص تعیین جایگاه حقوقی محکـم تری برای تصویب 
سـند پنـج سـال آینـده طـرح حفاظـت از تاالب هـای ایـران 
)تصویب سـند در سـتاد ملی تاالب ها به ریاست معاون اول 
رئیس جمهور و یا در شـورای برنامه ریزی و توسـعه استان( 
تاکیـد کـرد.در ادامه این کارگاه محسـن سـلیمانی روزبهانی، 
مدیـر برنامه هـای محیـط زیسـت و توسـعه اقتصـادی - 
اجتماعـی برنامـه عمران ملـل متحد ضمن اشـاره به برخی 
از دسـتاوردهای طـرح حفاظـت از تاالب هـای ایـران طـی 
فعالیـت 13 سـاله آن، وظایـف اصلـی ایـن طـرح را شـامل 
ایجـاد فضای نوآورانه برای اسـتقرار سیسـتم های مدیریتی، 
نقش آفرینـی بـرای ایجـاد هم افزایـی و همکاری هـای بین 
بخشـی بـرای اجرایـی شـدن برنامه های حفاظـت و احیای 
تاالب هـای کشـور، بومی سـازی مدل های نویـن بین المللی، 
معرفـی الگوهـای جدیـد و موفـق بـه سـازمان های متولـی 
برشـمرد.در ادامـه علـی ارواحی، مدیر ملی طـرح حفاظت از 
تاالب هـای ایران گفـت: در ایـن کارگاه کارکردهای اکولوژیک 
اجـرای  ارزیابـی  و  پایـش  پیگیـری،  کمبـود  تاالب هـا، 
برنامه هـای مدیریـت زیسـت بومـی و بررسـی وضعیـت 

تاالب هـا مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار گرفت .

رسـمی  کارشـناس  یـک 
دادگسـتری بـا تخصص محیط 
زیسـت، نسـبت بـه پیامدهـای 
جبران ناپذیـر انتقـال آب خزر به 
سـمنان از جمله خسـارت به صنعت شیالت، هشـدار داد. به 
گزارش خبرگزاری تسـنیم؛ هشـدارها نسـبت به "پیامدهای 
جبران ناپذیـر انتقـال آب دریـای خـزر بـه اسـتان سـمنان" 
همچنـان ادامـه دارد رضا علیـزاده؛ دکترای مهندسـی عمران 
محیـط زیسـت در ایـن بـاره بـه تسـنیم می گویـد: به دلیـل 
قرارگیـری کشـور در یـک برهـه کم آبـی و خصوصـًا در برخی 
مناطـق همجـوار بـا کویر مرکزی مانند اسـتان های خراسـان 
همچنیـن فالت مرکزی ایـران به منظور رفع مشـکل، همواره 
ایـن مطلـب و مـوارد مشـابه آن مانند انتقـال و اسـتفاده از 
آب شـور دریـای عمـان و خلیـج فـارس از حدود سـال های 
63 به صـورت غیرفنـی و کلـی از سـوی افـراد مختلـف در 
کشـور مطـرح بوده اسـت و حـرف جدیدی نیسـت بنابراین 
تـالش بـرای رفـع و مدیریـت کم آبی هـا در مناطـق مختلف 
و مسـتعد کم آبـی در کشـور به صـورت علمـی و بـا رعایـت 
همـه جوانـب اقدامـات فنی سـبز ضـروری اسـت.وی ادامه 

می دهـد: بـا فـرض انجـام ایـن قبیـل انتقال هـای آب که با 
هدف اسـتفاده برای آب شـرب، صنعت یا کشـاورزی انجام 
می شـود ایـن آب شـور نیاز بـه شیرین سـازی با روشـهایی 
موسـوم به اسـمز معکوس دارد که در این روش از غشـاهای 
نیمه تراوایـی اسـتفاده می شـود کـه در حـال حاضـر دانـش 
فنـی تولیـد صنعتـی بومـی آن در کشـور وجـود نـدارد؛ الزم 
بـه ذکر اسـت کـه عدد شـوری آب خزر 13 اسـت؛ آب شـور 
تولیدشـده حاصـل از فرایند شیرین سـازی آب خزر که باید 
بـه دریـا ریختـه شـود دارای عـدد شـوری دوبرابـر یعنی 26 
خواهـد بـود، ایـن در حالی اسـت که توان تحمل شـوری در 
آبزیـان 14 تا 15 اسـت.این کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
بـا بیـان اینکـه خـزر زیسـتگاه بیـش از صدهـا گونـه ماهی 
اسـت و آبزیـان دیگـر از میگـو گرفتـه تـا ماهیـان خاویاری، 
و لـذا تنهـا محـل کسـب درآمـد و امـرار معاش بسـیاری از 
مردم اسـتان های شـمالی کشـور اسـت، یادآور می شود: آب 
شـور حاصـل از شیرین سـازی کـه بـه دریـا ریخته می شـود 
به شـکلی سـنگین در اعمـاق دریـای خـزر نشسـت کـرده و 

موجـب مـرگ کف زیـان آن زیسـت بوم خواهـد شـد .

سیل در انگلیس ارتش را به صحنه کشاند
نیروی هوایی و ارتش انگلیس برای کمک رسانی به سیل زدگان مناطق شمال این کشور که طی 
روزهای گذشته بر اثر بارندگی های شدید آواره شده اند وارد عمل شد.

 8۰میلیون مترمکعب 
پساب وارد دریاچه 

ارومیه می شود

ران
زند

قوهای فریادکش به تاالب های مازندران رسیدندما
نخســتین گــروه از قوهــای فریادکــش بــه عنــوان 
ــر وارد  ــدگان مهاج ــه از پرن ــن گون ــقراوالن ای پیش
ــه  ــز و میانکال ــاران در مرک ــرخرود و ازب ــاالب س ت
در شــرق مازنــدران شــدند.رئیس اداره حیــات 
وحــش اداره کل محیــط زیســت مازنــدران روز دوشــنبه در 
ــروه از  ــتین گ ــه نخس ــت ک ــا گف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ گف
ــروز امــروز  قوهــای فریادکــش در دســته های کوچــک طــی دی
بــه زیســتگاه زمستانیشــان در مازنــدران آمدنــد و در واقــع 
ــه  ــه هــم ب ــه محســوب مــی شــوند و بقی ــن گون پیشــقراول ای
مــرور تــا پایــان آذر مــاه بــه صــورت گروهــی خــود را بــه تــاالب 
ــا  ــزود: غازه ــی اف ــانند.کوروس ربیع ــی رس ــدران م ــای مازن ه
ــه  ــی هســتند ک ــدگان زمســتان گذران ــای فریادکــش پرن و قوه
ــیبری  ــی در س ــر غذای ــش ذخای ــوا و کاه ــدن ه ــرد ش ــا س ب
ــوان  ــه عن ــدران را ب ــای مازن ــاالب ه ــت ت ــاره وق ــورت پ ــه ص ب
زیســتگاه زمســتانی انتخــاب مــی کننــد و پیــش از فصــل بهــار 
نیــز ایــن منطقــه را تــرک مــی کننــد.وی مهــم تریــن زمــان ورود 
ــه ایــن خطــه شــمال  ــه صــورت دســتجمعی ب ــدگان ب ایــن پرن

کشــور را اواســط آذر مــاه اعــالم کــرد و گفــت: در مجمــوع ســاالنه 
2 تــا ســه هــزار بــال قــوی فریادکــش بــه تــاالب هــای مازنــدران 
ــه  ــه تغذی ــی ک ــد و در طــول مسیرشــان هــم هــر جای ــی آین م
مناســب مشــاهده کننــد، توقــف مــی کنند.رئیــس اداره حیــات 
وحــش محیــط زیســت مازنــدران بــا اعــالم ایــن کــه امســال بــه 
دلیــل پرآبــی، شــرایط غذایــی خوبــی بــرای پرنــدگان در تــاالب 
ــاه اردک  ــن در آذر م ــزود: همچنی ــای اســتان وجــود دارد، اف ه
ــه  ــذران ب ــتان گ ــدگان زمس ــای پرن ــه ه ــر گون ــواص از دیگ و غ
جمــع ســایر گونــه هــا اضافــه مــی شــوند.وی تعــداد گونــه هــای 
پرنــدگان زمســتان گــذران در مازنــدران را اعــم از بومــی و مهاجــر 
ــال  ــون ب ــک میلی ــت بیــش از ی ــا جمعی ــه ب ــر 90 گون ــزون ب اف
اعــالم کــرد و گفــت کــه خوتــکا نخســتین گــروه از ایــن پرنــدگان 
بــود کــه اوایــل مهــر مــاه زمســتان گذرانــی را در مازنــدران شــروع 
کرد.همــه ســاله در فصــل بهــار و پاییــز دســتکم 150 گونــه پرنــده 
مهاجــر بــا جمعیتــی افــزون بــر یــک میلیــون و 500 هــزار بــال 
ــه و  ــی میانکال ــن الملل ــاالب بی ــه ت ــی ب ــتان گذران ــرای زمس ب

ــد. ــدران مهاجــرت مــی کنن مازن

زله
زل

شــهردار تهــران گفــت: نقشــه های گســلی شــهر تهــران 
ــن  ــا را تعیی ــا و نبایده ــاس بایده ــن اس ــر ای ــه ب ک
می کنیــم، تدویــن شــده اســت. همچنیــن نقشــه 
راه هــای اضطــراری شــهر تهــران در زمــان وقــوع زلزلــه نیــز تهیــه شــده 
اســت.پیروز حناچــی روز دوشــنبه در هشــتمین کنفرانــس بین المللــی 
زلزلــه شناســی و مهندســی زلزلــه اظهــار داشــت: شــواهد حاکــی از  آن 
اســت کــه آمادگــی مقابــل زلزلــه در گذشــته بیشــتر از حــال حاضــر 
وجــود داشــته اســت.وی در دانشــگاه شــهید بهشــتی افــزود: تهــران 
بــه دلیــل در خطــر بــودن، پایتخــت زلزلــه ایــران نیــز هســت و بایــد 
ــا  ــورها ب ــی کش ــن تمام ــیم. همچنی ــته باش ــل را داش ــی کام آمادگ
ــان  ــران در جه ــر هســتند و ای ــرض خط ــف در مع نســبت های مختل
طــی ســال های اخیــر بیشــترین تعــداد زلزلــه را تجربــه کــرده اســت.

حناچــی اظهــار داشــت: شــهرهایی کــه در پهنــه زاگــرس قــرار دارنــد، 
بســیار در معــرض زلزلــه هســتند و ایــران در شــدیدترین زلزله هــای 
جهــان ســابقه دارد.شــهردار تهــران گفــت: پــس از 30 ســال از برگــزاری 
ایــن کنفرانس هــا و پیشــرفت آن در همــه زمینه هــا امــا هنــوز 
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بهشــتی نیــز ضمــن پرداختــن بــه بیماری هــای 
عفونــی کــه بــر اثــر تغییــر اقلیــم بــه وجــود 
بیماری هــای  ســوم  دو  تاکیــد کــرد:  می آینــد، 
ــوان  ــان و حی ــن انس ــترک بی ــد مش ــی نوپدی عفون
حریــم  بــه  مــا  تجــاوز  دلیــل  بــه  و  هســتند 
ــه  ــات در خان ــی حیوان ــداری برخ ــات و نگه حیوان
ــای  ــه موضــوع بیماری ه ــد.وی ب ــود می آین ــه وج ب
ــت:  ــم پرداخــت و گف ــر اقلی ــان تغیی ــی در زم عفون
ایــن بیماری هــا می تواننــد از نــوع نوپدیــد یــا 
بازپدیــد باشــند. بطورکلــی بیماری هــا بــه دو گــروه 
واگیــر و غیــر واگیــر تقســیم می شــوند کــه در ایــن 

بیماری هــای  بیماری هــای عفونــی جــزو  میــان 
واگیــر هســتند و بــه دو گــروه مســری )فــرد 
ــوده  ــان – آب آل ــری )انس ــر مس ــرد( و غی ــه ف ب
– انســان( منتقــل می شــوند.جهانگیری ســپس 
ــرد  ــاره ک ــد اش ــاز پدی ــی ب ــای عفون ــه بیماری ه ب
و توضیــح داد: بــر خــالف بیماری هــای نوپدیــد 
می شــوند،  مشــاهده  بــار  نخســتین  بــرای  کــه 
بیماری هــای بازپدیــد آنهایــی هســتند کــه بــه 
بــا وجــود  امــا  مرحلــه ریشــه کنــی رســیدند، 
ــاره ســر درآوردنــد. بــه عنــوان  بالیــای طبیعــی دوب
ســیل زده  مناطــق  در  رطوبــت  افزایــش  مثــال 

ــرات و  ــاالی حش ــذاری ب ــب تخم گ ــد موج می توان
بــروز بیماری هایــی همچــون ماالریــا شــود. وی 
ــرن 20  ــی در ق ــای عفون ــه بیماری ه ــان اینک ــا بی ب
ــده ای  ــد کاهن ــه دلیــل کشــف آنتــی بیوتیــک رون ب
ــر  ــال آخ ــود 25 س ــن وج ــا ای ــت: ب ــتند، گف داش
20 شــاهد بازگشــت مجــدد بیماری هــای  قــرن 
عفونــی هســتیم کــه رخــداد آنهــا در مناطقــی وجــود 
نداشــته اســت.جهانگیری ضمــن ارائــه چندیــن 
مثــال در ایــن حــوزه، گفــت: بــه عنــوان مثــال 
 E ــت ــی هپاتی ــی اپیدم ــگ تحمیل ــان جن در جری
در کرمانشــاه بــه وجــود آمــد یــا بیماری هایــی 

آلــوده(  آب  از طریــق  )منتقلــه  الیــن  همچــون 
ــا  ــد.وی ب ــود آم ــه وج ــدگان ب ــزای پرن ــا آنفلوآن ی
ــذام،  ــون ج ــی همچ ــه بیماری های ــه اینک ــاره ب اش
ــا  ــور م ــی کش ــای بوم ــا و ... بیماری ه ــل و وب س
هســتند، گفــت: در عیــن حــال بیمــاری مثــل فلــج 
ــد. ــه شــمار می آی ــد ب ــال یــک بیمــاری بازپدی اطف

دانشــیار ســالمت در بالیــا و فوریت هــای دانشــگاه 
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــا تاکیــد بــر آنکــه 
ــینه  ــه واکس ــاری آبل ــرای بیم ــا ب ــوان م ــل ج نس
ــال  ــیون در س ــی واکسیناس ــت: زمان ــده اند، گف نش
ــدن  ــه کن ش ــه ریش ــک ب ــه نزدی ــالدی آبل 1970 می
بــوده اســت. در مــواردی شــاهد هســتیم کــه 
واکسیناســیون بــه خاطــر بالیــای طبیعــی متوقــف 
شــده و اپیدمــی بیماری هــای عفونــی بازپدیــد 
ــده  ــه وجــود آم ــری ب همچــون سیاه ســرفه و دیفت

ــت. اس

اخــالق الزمه رعایت هنجارهای 
زیست محیطی

عضــو هیــات علمــی مرکــز تحقیقــات سیاســت  
ــوزه  ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور نیزب ــی کش علم
در  فــردی  عقالنیــت  زیســت محیطی،  مســائل 
برابــر عقالنیــت جمعــی قــرار می گیــرد، گفــت: 
رعایــت هنجارهــای زیســت محیطی نیــاز بــه اجبــار 
ــردی  ــت ف ــه عقالنی ــرون در حیط ــا فشــاری از بی ی
دارد کــه دو عامــل ایجــاد آن قانــون و اخــالق 
هســتند. وی بــا اشــاره بــه چارچــوب مفهومــی 
انتخــاب  نظریــه  و  سیاســت گذاری  در   IRC
عاقالنــه و بــازی، ایــن پرســش را مطــرح کــرد 
ــه چــرا مســائل زیســت محیطی همیشــه حــاوی  ک
توضیــح  و  هســتند  سیاســت گذارانه  بعــد  یــک 
ایــران ایجــاب  داد: طبیعــت اقتصــاد نفتــی در 
ــیم،  ــش می کش ــأله ای را پی ــر مس ــه ه ــد ک می کن
ــت  ــت گذاری، دول ــث سیاس ــه بح ــای قضی ــک پ ی
و حکومــت باشــد. بنابرایــن رعایــت هنجارهــای 
ــرون در  ــاری از بی ــا فش ــار ی ــه اجب ــاز ب ــا نی آن ه
حیطــه عقالنیــت فــردی دارد کــه دو عامــل ایجــاد 
آن قانــون و اخــالق هستند.موســوی در پاســخ بــه 
ــای  ــر پدیداره ــر ب ــی ناظ ــای اخالق ــه هنجاره اینک
ــت:  ــد، گف ــکل می گیرن ــه ش ــت محیطی چگون زیس
در کشــورهای پیشــرفته غالــب افــراد بــه جــز 
ــی  ــای اخالق ــر هنجاره ــل ب ــان، قائ ــی نوجوان برخ
ــتند. ــت محیطی هس ــای زیس ــده ه ــر پدی ــر ب ناظ

تغییر اقلیم از طریق 
افزایش مقدار گاز 

دی اکسید کربن، افزایش 
سطح دریاها، افزایش 
دما و تغییرات شدید 

آب و هوایی در سالمت 
انسان تاثیرات اولیه و 

ثانویه دارد. بیماری های 
مربوط به آب و هوا، 

دما، مشکالت سالمت 
روان، بیماری های 

تنفسی و غیره از جمله 
تاثیرات تغییرات اقلیمی 

بر سالمتی هستند که 
بر توانایی و ظرفیت 

سیستم سالمت انسان 
اثر می گذارد.

تاثیر تغییرات اقلیمی ایران بر سالمت 
ایران جزو ۱۰ کشور اول دنیا از نظر انتشار گازهای گلخانه ای است 

ــط زیســت  ــت: ســازمان حفاظــت محی ــری گف ــرث کالنت کیوم
روی پایــه هــای محیــط زیســت طبیعــی بوجــود آمــده اســت 
یعنــی در واقــع محــور اصلــی ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت محــور محیــط زیســت طبیعــی اســت.به گــزارش 
ــر،  کیومــرث کالنتــری معــاون محیــط زیســت  خبرگــزاری مه
طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان محیــط زیســت بــه همــراه 
ــاوری  ــه، فن ــه، بودج ــز برنام ــس مرک ــدی رئی ــد پازن ــر زن امی
ــت  ــازمان حفاظ ــرد س ــت عملک ــی و مدیری ــات، بازرس اطالع
ــط  ــکاران محی ــا هم ــه ب ــتی صمیمان ــت در نشس ــط زیس محی

ــدای  ــرد.در ابت ــو ک ــدار و گفتگ ــاه دی ــتان کرمانش ــت اس زیس
ــط  ــت محی ــر کل حفاظ ــاوری مدی ــدون ی ــت فری ــن نشس ای
ــتان  ــط زیســت اس ــتان گزارشــی از ســیمای محی زیســت اس
در حــوزه هــای مختلــف ارائــه داد.در ادامــه کالنتــری معــاون 
محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان گفــت: 
ــه روز در  موضــوع محیــط زیســت، موضوعــی اســت کــه روز ب
ســطح جهــان اهمیــت آن در حــال چندیــن برابــر شــدن اســت.
ــالمتی و  ــر س ــت براب ــط زیس ــه محی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ایمنــی انسانهاســت، و اهمیــت آن هــم بــه ایــن خاطــر اســت 

کــه در هیــچ جــای دنیــا نمــی بینیــد کــه یــک همایشــی و یــا 
ــار آن مســائل  یــک برنامــه توســعه ای انجــام بشــود و در کن
ــزود:  ــود، اف ــه ش ــده گرفت ــتی نادی ــط زیس ــکالت محی و مش
کشــور مــا هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت، مــا کشــوری 
داریــم دارای تنــوع اقلیمــی، زیســتی و اکوسیســتمی و در 
حــال توســعه کــه رشــد جمعیــت، اشــتغال، اقتصــاد و توســعه 
کشــور عواملــی اســت کــه بــر محیــط زیســت تأثیرگــذار 
تنــوع  و  طبیعــی  زیســت  معــاون محیــط  بــود.   خواهــد 
ــه اشــاره  ــط زیســت، در ادام زیســتی ســازمان حفاظــت محی
ای بــه منابــع آبــی و جنگلــی کشــور کــرد و گفــت: کشــور مــا 
ــای  ــارش ه ــم ب ــت. علیرغ ــر اس ــگل و آب فقی ــاظ جن از لح
ــه  ــی مواج ــم آب ــش ک ــا چال ــا ب ــته م ــال گذش ــب در س مناس
هســتیم.  وی در ســخنان خــود بــه توســعه پایــدار پرداخــت و 
ــا تولیــد و توســعه مخالــف نیســتیم و معتقدیــم  گفــت: مــا ب
ــد  ــد توســعه داشــته باشــیم و بای ــد ســایر کشــورها بای همانن
ــدگاه و  ــه دی ــود اگرچ ــرار ش ــادل برق ــعه تع ــد و توس در تولی
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــا در س ــالت م ــق و رس منط
حفاظتــی اســت ولــی بایــد بــه ایــن مهــم توجــه داشــت کــه 
ــعار  ــت. ش ــر نیس ــه پذی ــرداری توجی ــره ب ــدون به ــت ب حفاظ
مــا بایــد حفاظــت بــا بهــره بــرداری اصولــی، منطقــی و پایــدار 
باشــد. هــدف مــا پیشــرفت کشــور بــا رعایــت توســعه پایــدار 
اســت.کالنتری گفــت: ســازمان حفاظــت محیــط زیســت روی 
پایــه هــای محیــط زیســت طبیعــی بوجــود آمــده اســت یعنــی 

در واقــع محــور اصلــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت محــور 
ــرای  ــور ب ــن مح ــن، ای ــت بنابرای ــی اس ــت طبیع ــط زیس محی
ــه  ــت.  وی در ادام ــم اس ــاده مه ــوق الع ــور ف ــازمان و کش س
تصریــح کــرد: مــا 297 منطقــه حفاظــت شــده، پــارک ملــی و 
پناهــگاه حیــات وحــش و اثــر طبیعــی ملــی در ســطح کشــور 
ــک  ــار و نزدی ــون هکت ــدود 1۸ میلی ــم ح ــن رق ــه ای ــم ک داری
ــم  ــن رق ــه ای ــی ک ــت در حال ــور اس ــاحت کش ــه 0۸/10% مس ب
ــه 17% برســد،  ــد ب ــالدی 2020 بای ــان ســال می ــا پای درصــد ت
ــت  ــق حفاظ ــوان مناط ــد بعن ــور بای ــاحت کش ــی 17% مس یعن
تالشــیم  در  مــا  بشــود. کالنتــری گفــت:  معرفــی  شــده 
ــتاندارد و  ــد اس ــه ح ــام را ب ــن ارق ــا، ای ــذ مجوزه ــا اخ ــه ب ک
ــی  ــرد فعل ــت: رویک ــه گف ــانیم.کالنتری در ادام ــوب برس مطل
ــازمان  ــوع زیســتی س ــی و تن ــط زیســت طبیع ــت محی مدیری
ــع  ــا مشــارکت جوام ــی ب ــت زیســت بوم ــرد مدیری ــک رویک ی
ــون برنامــه ششــم  ــر اســاس مــاده 3۸ قان ــی اســت و ب محل
ــی  ــع محل ــه جوام ــارکت داوطلبان ــم از مش ــی توانی ــعه م توس
بــرای حفاظــت از عرصــه هــای طبیعــی اســتفاده کنیــم. 
ــم  ــه بتوانی ــت ک ــن اس ــازمان ای ــا در س ــرد م ــن رویک بنابرای
ــز  ــاء و نی ــی ارتق ــورت کیف ــق را بص ــت مناط ــت حفاظ وضعی
بصــورت کمــی مناطــق شــکار و تیرانــدازی ممنــوع را کــه 
ــد  ــه مناطــق حفاظــت شــده را دارن ــل شــدن ب اســتعداد تبدی
ــه  ــده را ب ــت ش ــق حفاظ ــا ســطح مناط ــم ت ــدی کنی ــع بن جم

ــانیم. ــت برس ــان 17% اس ــه هم ــی ک ــتاندارد جهان اس

معاون سازمان محیط زیست : محیط طبیعی، 

محور اصلی سازمان محیط زیست

دبیـر تشـکل هـای زیسـت محیطـی مازنـدران بـا اظهـار این کـه انتقـال آب 

دریـای خـزر بـه کویـر مرکـزی مشـکلی را از کشـور حـل نمی کند، گفـت: تنها 

نتیجـه ایـن کار افزایـش مصرف گرایـی زایـد بـدون توجـه بـه تـوان تولیـد و 

ارزشـمندی منابع خواهد بود.مسـعود موالنا در نشستی با عنوان توسعه پایدار 

و نقـش سـازمان هـای مردم نهـاد در بابل افزود: این که تصـور کنیم با انتقال 

آب خـزر بـه طـور کلی مشـکل آب شـرب و صنعت سـمنان برطرف می شـود 

یـک اشـتباه اسـت چرا که  بـا این کار روند مصرف گرائـی را افزایش می دهیم 

.وی تاکید کرد: به هیچ عنوان پذیرفتنی نیسـت که سـرمایه های کالن کشـور 

را در طـرح انتقـال آب دریـای خـزر هزینه  کنیم تا مصرف گرایـی را در طرحی 

که به اعتقاد بسـیاری از کارشناسـان شکسـت خورده اسـت، افزایش دهیم.

موالنـا اظهـار داشـت: بـرای انتقـال آب بیـن حـوزه ای باید  نظـر جامعه محلی 

و مبـدا را در تصمیـم گیـری لحـاظ کـرد و ایـن یـک قانـون جهانـی اسـت که 

سـازمان ملـل وضـع  کرده اسـت. بـدون در نظـر گرفتن خواسـته های جامعه 

محلـی یعنی سـه اسـتان شـمالی اجـرای این طـرح قابل قبول نیسـت .وی 

بـا اظهـار ایـن کـه در طـرح انتقـال آب خـزر 90 هکتـار از جنگل هـای هیرکانی 

از بیـن خواهـد رفـت و ایـن اقـدام بـرای محیـط زیسـت یـک فاجعه اسـت، 

گفـت: در حـال حاضـر ضـرورت دارد احزاب سیاسـی اصالح طلـب و اصولگرا  

هشـدارهای الزم را در خصـوص خطـرات انتقال آب خـزر اعالم کنند.این فعال 

زیسـت محیطـی گفت: اگـر احزاب خـود را خادم مـردم معرفـی می کنند، در 

حـال حاضـر بزرگتریـن خدمـت به مـردم  جلوگیـری از تغییر اقلیـم و حفظ 

محیط زیسـت اسـت و فعاالن سیاسـی مازندران هم اگر برای توسـعه پایدار 

و حـل مشـکل پسـماند و حفـظ محیـط زیسـت اسـتان برنامـه ای نداشـته 

باشـند، نمـی تواننـد خدمتـی بـرای مردم انجـام دهنـد .موالنا افـزود:  تجربه 

تاریخـی صـد سـال اخیـر نشـان داد که جـا به جایی قدرت در کشـور توسـعه 

پایـدار بـه ارمغـان نمی آورد بلکه توسـعه پایـدار باید به یک مطالبـه اجتماعی 

تبدیـل شـود، چنـان که اگـر کشـورهای اروپایی به پیشـرفت رسـیدند نتیجه 

تـالش جامعـه مدنی بوده اسـت.

دبیر تشکل های زیست محیطی مازندران:

انتقال آب خزر مصرف گرایی 
زاید را تشدید می کند

خبر
برگزاری سومین همایش ملی 

آموزش محیط زیست 
ســومین همایــش ملــی آمــوزش محیط زیســت توســط 
کرســی آمــوزش محیــط زیســت یونســکو و با مشــارکت 
اداره کل محیــط زیســت و توســعه پایــدار برگــزار شــد.به 
گــزارش خبرگــزاری مهــر، ســومین همایــش ملــی 
آمــوزش محیــط زیســت بــا هــدف ایجــاد زمینــه مناســب بــرای هــم اندیشــی، تبــادل 
اطالعــات علمــی، انتقــال تجربیــات و دســتاوردهای پژوهشــگران ایــن حــوزه برگــزار 
ــن علمی-آموزشــی در  ــاوری هــای نوی ــا فن ــد و همــگام ب شــد.ارائه راهکارهــای جدی
جهــت فراهــم کــردن زمینــه انجــام تحقیقــات و پژوهش هــای علمــی و کاربــردی برای 

نیــل بــه توســعه پایــدار از دیگــر اهــداف ایــن همایــش اســت.

شکارچیان غیرمجاز پرندگان در 
کنارک موش ها را طعمه قرار می دهند

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت سیســتان و بلوچســتان 
گفــت: صیــادان غیرمجــاز پرندگان شــکاری در شهرســتان 
ــد  ــه صی ــدام ب ــا اق ــراردادن موش ه ــه ق ــا طعم ــارک ب کن
پرنــدگان شــکاری و فــروش آنهــا بــه قاچاقچیــان 
می کنند.وحیــد پورمــردان روز یکشــنبه در ایــن  بــاره اظهــار کــرد: مامــوران اجرایــی یــگان 
حفاظــت محیط زیســت بــا افزایــش گشــت و کنتــرل در نــوار ســاحلی جنــوب اســتان 
بــرای برخــورد بــا شــکارچیان و صیــادان غیرمجــاز پرندگان شــکاری بیــش از ده هــا کوخه 
و رشــته تــور زنده گیــری پرنــدگان از زیســتگاه های شهرســتان کنــارک جمــع آوری کردنــد. 
وی گفــت: هــر ســال بــا ورود پرنــدگان شــکاری در ماه هــای مهــر و آبــان بــه نــوار ســاحلی 
اســتان، گروهــی از شــکارچیان غیرمجــاز بــرای صیــد پرنــدگان شــکاری ماننــد باالبــان و 

ــد.  ــدام می کنن شــاهین اق

اخطار به دانشگاه علوم پزشکی تهران 
به دلیل الشه سوزی

بــه دنبــال شــکایت برخــی از ســاکنان حوالــی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی تهــران از دانشــکده دامپزشــکی ایــن مجموعــه بــه 

ــات در الشــه ســوز دانشــکده  دلیــل ســوزاندن اجســاد حیوان

و انتشــار بــوی مشــمئز کننــده، رییــس اداره محیــط زیســت 

شــهر تهــران گفــت: به طــور قطــع محیــط زیســت تــا رفــع کامــل آالیندگــی ناشــی از ایــن اقــدام 

پیگیــر خواهــد بــود و در حــال حاضــر نیــز اخطاریــه زیســت محیطی بــرای این مجموعــه صادر 

شــده است.مســعود زنــدی ضمــن اشــاره بــه اینکــه کارشناســان اداره محیــط زیســت شــهر 

تهــران ایــن موضــوع را بررســی کرده انــد، اظهــار کــرد: بــوی نامطبــوع اطــراف ایــن دانشــکده 

دامپزشــکی استشــمام می شــد. طــی چنــد ســال گذشــته نیــز ایــن مشــکل وجــود داشــت و 

ایــن دانشــگاه اقــدام بــه ســوزاندن اجســاد حیوانــات از طریــق دســتگاه الشه ســوز می کــرد کــه 

پــس از پیگیری هــای محیــط زیســت رفــع آالیندگــی کــرد.

همایش

شکارچی 

آلودگی 

اخطاریه سازمان هواشناسی درباره تشدید آلودگی هوای تهران و کرج
 سازمان هواشناسی با صدور اخطاریه ای نسبت به کاهش کیفیت هوای تهران و کرج

 تا حد هشدار برای تمام گروه ها خبر داد.

سرپرسـت سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور بـا اشـاره بـه 
تغییرات اقلیمی کشـور افزود: اکنون منابع طبیعی با متغیرهای مختلفی 
روبروسـت و تغییـرات اقلیمـی اکنـون بطـور واضـح قابـل رویـت اسـت، 
بنابرایـن مـا بایـد تـالش کنیـم بـا توجه بـه وضعیـت موجود و اسـتفاده 
از امکانـات و تغییـرات آب و هوایـی جنگل کاری هـا را در فصـل بارندگـی 
انجـام دهیـم تـا نهال هـا بتواند بـا خاک سـازگار شـوند.به گـزارش مرکز 
اطالع رسـانی سـازمان جنگل ها، خسرو شـهبازی در نشست هم اندیشی 
بـا رئیـس پژوهشـکده حفاظـت خـاک گفـت: مـا نیازمند هم فکـری و 
هم اندیشـی بـا مؤسسـات تحقیقاتی هسـتیم و انتظـار این اسـت که از 
تـوان علمـی و تحقیقاتی این نهادها برای پیشـبرد اهـداف منابع طبیعی 
کشـور اسـتفاده کنیم.سرپرسـت سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیزداری 
کشـور بـا تاکیـد بـر اسـتفاده از دانش بومـی و تکنولـوژی روز دنیـا برای 
حفاظـت از انفـال و منابع طبیعـی گفـت: امـروز مـا بایـد در کنـار دانـش 
بومـی از دانـش روز دنیـا بهـره جسـته و پیش بینی هـای الزم را جهـت 
پیشـگیری و مبـارزه بـا آفـات، امـراض و تخریـب منابع طبیعـی داشـته 
باشـیم.در ادامـه  داود نیـک کامـی رئیس پژوهشـکده حفاظـت خاک و 
آبخیـزداری گفـت: یکی از مسـائل مورد توجه پژوهشـکده حفاظت خاک 
و آبخیـزداری بحـث "مدیریت یکپارچه حوزه های آبخیز" بین دسـتگاه ها 
و مدیرانـی اسـت کـه به نوعی در حوزه آبخیز فعالیـت دارند. بدین ترتیب 
موسسـه نیـز همکاری هـای خـود را بـا سـازمان جنگل هـا در قالـب یـک 
برنامـه منسـجم و بـا توجـه به حجم منابع و پتانسـیل ها دنبـال می کند.

همچنیـن فـرود شـریفی، رئیـس انجمـن علمـی خشکسـالی و تغییـر 
اقلیـم کـه بـه اتفـاق دکتر پرویـز گرشاسـبی، داود نیک کامـی را همراهی 
می کردنـد گفـت: رمـز موفقیت در جنگل کاری ها سـپردن مدیریـت آن به 
مـردم اسـت و اگـر می خواهیـم توفیقـی حاصل شـود بایـد کار اصلی به 
مـردم سـپرده شـود و سـازمان بـه عنوان یـک حامی و پشـتیبان در کنار 
مـردم باشـد.رئیس سـال های نه چنـدان دور سـازمان جنگل هـا در ادامه 
بـه جنـگل کاری در منطقـه وردیـج تهران و هندیجان اشـاره کـرد که مردم 
خـود راسـًا جنگل کاری هـا را برعهـده گرفتـه و بـا مدیریت مردم بـاالی 90 

درصـد زنـده مانـی درختان وجـود دارد.

سرپرست سازمان جنگل ها:
نهال کاری باید مطابق 

تغییرات آب و هوایی باشد

زله
نقشه راه های اضطراری تهران در زمان زلزله تدوین زل

شده است
شــهردار تهــران گفــت: نقشــه های گســلی شــهر تهــران 
ــن  ــا را تعیی ــا و نبایده ــاس بایده ــن اس ــر ای ــه ب ک
می کنیــم، تدویــن شــده اســت. همچنیــن نقشــه 
راه هــای اضطــراری شــهر تهــران در زمــان وقــوع زلزلــه نیــز تهیــه شــده 
اســت.پیروز حناچــی روز دوشــنبه در هشــتمین کنفرانــس بین المللــی 
زلزلــه شناســی و مهندســی زلزلــه اظهــار داشــت: شــواهد حاکــی از  آن 
اســت کــه آمادگــی مقابــل زلزلــه در گذشــته بیشــتر از حــال حاضــر 
وجــود داشــته اســت.وی در دانشــگاه شــهید بهشــتی افــزود: تهــران 
بــه دلیــل در خطــر بــودن، پایتخــت زلزلــه ایــران نیــز هســت و بایــد 
ــا  ــورها ب ــی کش ــن تمام ــیم. همچنی ــته باش ــل را داش ــی کام آمادگ
ــان  ــران در جه ــر هســتند و ای ــرض خط ــف در مع نســبت های مختل
طــی ســال های اخیــر بیشــترین تعــداد زلزلــه را تجربــه کــرده اســت.

حناچــی اظهــار داشــت: شــهرهایی کــه در پهنــه زاگــرس قــرار دارنــد، 
بســیار در معــرض زلزلــه هســتند و ایــران در شــدیدترین زلزله هــای 
جهــان ســابقه دارد.شــهردار تهــران گفــت: پــس از 30 ســال از برگــزاری 
ایــن کنفرانس هــا و پیشــرفت آن در همــه زمینه هــا امــا هنــوز 

ــاز،  ــر مج ــازهای غی ــاخت و س ــم. س ــیاری می بینی ــیب های بس آس
ــدم  ــه، ع ــا حادث ــه ب ــردم در مواجه ــوزش م ــوب، آم ــا مرغ ــح ن مصال
اجــرای صحیــح مقــررات ملــی و عــدم رعایــت اســتانداردها از عوامــل 
مهــم افزایــش خســارت زلزلــه اســت.حناچی ادامــه داد: زلزلــه نســبت 
بــه ســایر بالیــای طبیعــی توجــه بیشــتری بــه خــود در رســانه ها جلب 
می کنــد. در کشــور مــا یکــی از روش هــای کنتــرل خســارت صنعــت 
ــل  ــه دلی ــا ب ــل می رســاند ام ــه حداق ــه خســارات را ب بیمــه اســت ک
وجــود تحریم هــا تقویــت نشــده و دولــت موظــف اســت کــه خســارات 
زلزلــه را پرداخــت کنــد در حالــی کــه امــکان پذیــر نیســت.وی تصریــح 
کــرد: تــاب آوری تهــران در مقابــل زلزلــه موضــوع مهمــی اســت کــه 
بایــد پژوهشــگاه و دانشــگاه ها راه حــل مناســبی ارائــه کننــد. تدویــن 
ــت  ــا، تقوی ــن در شــهر، بیمه ه ــای جــذب ســرمایه های نوی رویکرده
ظرفیت هــا، آگاهــی و درک از ســرمایه های شــهر از جملــه اقدامــات و 
ــه آموزش هــای  برنامه هــای در حــال اجــرا اســت. همچنیــن در زمین
ــدار  ــتراتژی هش ــهری و اس ــاخت های ش ــر س ــازی زی الزم، تاب آورس

ــه راه هســتیم. ســریع بســیاری از ایــن زمینه هــا، در میان

ری
شگ

پرنده نگری ظرفیت مغفول گردشگری گرد
در کهگیلویه و بویراحمد

صنعــت  پرطرفــدار  شــاخه های  از  پرنده نگــری 
ــن  ــه ای ــت ک ــم( اس ــت )اکوتوریس ــگری طبیع گردش
روزهــا کهگیلویــه و بویراحمــد بــه دلیــل حضــور پرندگان 
مهاجــر بــه ویــژه مناطــق گرمســیری مســتعد پذیرایــی از ایرانگــردان و 
جهانگــردان اســت.پرنده نگــری شــاخه ای از بوم گردی یا اکوتوریســم 
و یکــی از پرطرفدارتریــن انــواع  گردشــگری محســوب مــی شــود کــه 
در کشــورهای مختلــف جهــان عالقــه منــدان زیــادی دارد بــه طــوری 
کــه تنهــا در کشــور انگلیــس بیــش از 300 هــزار پرنــده نگــر حرفــه ای 
وجــود دارد. پرنــده نگــری تفریحــی بســیار جــذاب اســت کــه تنهــا بــا 
رفتــن بــه دامــان طبیعــت و بویــژه حاشــیه تــاالب هــا بــا تماشــای 
ــم  ــان اکوتوریس ــر است.کارشناس ــکان پذی ــا ام ــدگان زیب ــواع پرن ان
معتقدنــد کــه پرنــده نگــری در دنیــا بــه عنــوان یــک تفریــح ســالم 
مطــرح اســت بــه طــوری که در کشــورهای اروپایــی  بیش از 200 ســال 
قدمــت دارد.پرنــده نگــری در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد و حتــی 
کشــورمان هنــوز در میــان مــردم و گردشــگران چنــدان شــناخته شــده 
نیســت و تنهــا توانســته اســت گــروه خاصــی از گردشــگران با ســالیق 

تقریبــا خــاص را بــه ســوی خــود جــذب کند.اندکــی توجــه و ســرمایه 
ــک بخــش  ــه ی ــن شــاخه از گردشــگری را ب ــد ای ــی توان ــذاری م گ
پردرآمــد و اشــتغالزا در کشــور تبدیل کند.اســتان کهگیلویــه و بویراحمد 
ــن  ــی ای ــات وحــش بوم ــدگان و حی ــای پرن ــت ه ــر ظرفی ــزون ب اف
روزهــا میزبــان پرنــدگان مهاجــر اســت.روزهای پاییزی و زمســتانی که 
پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی از مناطــق سردســیری ســیبری و شــمال 
ــد  ــرود آمــده ان ــه و بویراحمــد ف ــی کهگیلوی ــع آب ــار مناب کشــور در کن
فرصتــی بــرای رونــق پرنــده نگــری اســت.این پرنــدگان از گــروه هــای 
اگــرت ها،حواصیــل هــا،اردک ها،بــاکالن هــا و کشــیم هــا هســتند کــه 
بــا توجــه بــه شــرایط توپوگرافی،اقلیمــی ،پوشــش گیاهــی مختلــف 
و وجــود زیســتگاه هــای مناســب هــر ســاله آبگیرهــای کهگیلویــه و 
بویراحمــد را بــرای زمســتان گذرانــی انتخــاب مــی کننــد. رودخانه های 
ــرام و ســدهای  بشــار،مارون،زهره،تنگ سرخ،کبکیان،خرسان،شــاه به
مــارون ،کوثر،شــاه قاســم،تاالب هــای بــرم الــوان و مــورد زرد زیالیــی 
ــه مــکان هایــی هســتند کــه همــه ســاله در فصــول پاییــز و  از جمل

زمســتان میزبــان پرنــدگان مهاجــر هســتند.
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افقی
  1 - اثری از برنارد شــاو - محله و برزن

 2 - مخترع نفتالین - شــیرین تر - 

سرشــماری كردن، آمار گرفتن، ضبط 

كردن

 3 - شــهری در لرســتان - بازی قهوه 

خانه ای – حیله

 4 - لــگام بــی ته - تیرچه چوبی - مكر 

و حیلــه، زیركی، حیله - طایفه ایرانی، 

قوم غیور

 5 - ریه، عدد نفس کش - خواســتار و 

عالقمنــد - گودیها، ژرفها

 6 - شــنا، تن به آب زدن - منســوب به 

نبــی - خط کش بیگانه

 7 - از آثار ژان ژاک روســو – آگاهی

 ۸ - مشــهور - كنده كاری روی چوب یا 

ســنگ - الهه گلهای رومیان باستان

 9 - پایتخت لیدیه - از بازیكنان اســبق 

تیــم ملی فوتبال ایران

 10 - خــروس مازندرانی - مهربانی - 

دشت بی آبادی، ده

 11 - نیســت و نابود - نفت دریای 

شمال - تکرار حرف

 12 - زن برعکس - ســارق - لباس 

رسمی اروپا – جوانمرد

 13 - آســمانی - ستاره ای سرخ - 

امضای پشــت چك و سفته

 14 - مقابــل صعــود ، پایین آمدن - 

طایفه ای از تاتار، نژاد همســایه شمالی 

- از تیــم های لیگ برتر

 15 - بهر وارونه - اولین فاتح اورســت

عمودی 
 1 - اندیشــه، فکر - از آثار هرمان ملویل

 2 - آلبومــی از علیرضــا افتخاری - تهی 

انگلیسی – گروه

 3 - جــوان - عيــد ترکی - رودی طویل 

در آسیا

 4 - همــراه نــاز، اطوار، بجا آوردن - بی 

شمار – مخالف

 5 - همســر مرد - نویســنده كمدی الهی 

- مخترع نئون

 6 - رانــدن - انــكار كننده - صد متر 

مربع، واحد ســطح، پسوند فاعلی, 

اگر مخفف 

 7 - ائتــالف، صاحبان چند كارخانه - 

پشــه ماالریا - نام بتی است

 ۸ - آواز خــوش - جمع نفقه - 

بسکتبال فدراسیون 

 9 - بجز، مگر، حرف اســتثناء - پلنگان 

- قلــه ای در آلمان

 10 - خط كش مهندســی، چای خارجی 

- فرا خواندن - چســت و چاالک

 11 - بیمنــاک - مــادر فریدون - واحد 

بازی تنیس، عدد شــش عرب

 12 - هــزارو صدو یازده - زمان تولد 

– مكان

 13 - ســرمه - پارچه ای بافت عراق – 

سرپرست

 14 - رســیدن - ماست چکیده - 

حشره قطاری

 15 - فرمانده ســازمان آزادی بخش - 

ریشــه گیاهی در كوهای تبت

جدول شماره ۱۵89

 اطالع
 رسانی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه 9۸00547 ششـدانگ خانـه پـالک ثبتـی 1457 فرعی از پـالک 1915 
اصلـی واقـع در رفسـنجان ،بلـوار امـام علـی )ع(خیابـان حـاج اصغـر نـری ،خیابـان شـهدای صـادق اباد 
کوچـه شـماره 13 انتهـای کوچـه ضلـع جنـوب پـالک 13 کـه سـند ان در دفتـر الکترونیـک بـه شـماره 
139510319009003202 بخـش 9 کرمـان رفسـنجان بنـام اقـای مجیـد صفـری نـژاد هللا وردی یـک ثبـت 
گردیـده اس طبـق سـند بـه مسـاحت 269.7 متـر رمبع که محدود بـه حدود ثبتی :شـماال درب و دیوار به طـول 11.40 متر به 
کوچـه شـرقا :دیواریسـت بـه طـول 24.00 فرعـی از 1915 اصلی جنوبا:دیواریسـت به طـول 11.10 متر به شـماره 234 فرعی از 
1915 اصلـی و غربـا :دیـوار بطول 24.00 متر دیواریسـت به شـماره 234 فرعی از 1915 اصلی 1-مسـاحت عرصه ملک مطابق 
سـند،معادل 269.7 متـر مربـع )دویسـت و شـصت و نـه متر مربع و هفت دهـم مترمربع(می باشـد –توضیح اینکه مطابق 
گواهـی عـدم خالف صادره از سـوی شـهرداری رفسـنجان بـه شـماره 3503772 مـورخ 9۸.5.20 ملک مذکور به میـزان 114 
متر مربع از ضلع شـمال )قسـمتی که اعیانی سـاختمان احداث گردیده اسـت(در طرح تعرض قرار دارد و در صورت نوسـازی 
ملـک ،میبایسـت عقـب نشـینی اجـرا گردد.2-میزان اعیان و شـرح مختصری از مشـخصات فنـی :ملـک دارای موقعیت و 
کاربـری و مسـکونی و بصـورت دوبلکـس است،سـاختمان اعیانـی دارای اسـکلت مصالح بنائـی فاقد کالف بندی می باشـد  
کـه سـقف هـای پارکینگ)کـه به صورت مسـکونی در حـال بهره بـرداری اسـت(طاق ضربی)تیر آهنی(سـقف طبقه همکف 
تیرچـه و بلـوک و سـقف قسـمت دوبلکـس باالی پارکینگ شـیروانی فلـزی با سـتونهای قوطی فلزی می باشد.سـاختمان 
طبقـه همکـف و قسـمت دوبلکـس دارای کـف سـرامیک،بدنه تـا ارتفـاع یـک متر سـرامیک و مابقی گچ سـقف گـچ و ابزار 
گچی،آشـپزخانه کف سـرامیک،بدنه کاشـی و دارای کابینت فلزی،قسمت پارکینگ دارای کف سرامیک،بدنه تا ارتفاع یک متر 
سـرامیک و مابقی، و سـقف گچ سـاده می باشـد.نمای شمالی ساختمان آجر سـفال،نمای جنوبی و حصار ها فاقد نماسازی 
و فاقد کف سـازی حیاط درب و پنجره  نما فلزی با حفاظ ثابت می باشـد.زیر بنای سـاختمان اعیانی همکف 132)یکصدو 
سـی و دو( متـر مربـع و زیـر بنای پارکینـگ پیلوت53)پنجاه و سـه(متر مربع اندازه گیری گردید.بر اسـاس شـواهد موجود 
در محلـی و اظهارات،ملـک مـورد نظـر دارای یـک انشـعاب آب یکدوم اینچ مسـکونی و یک انشـعاب گاز خانگی می باشـد(
کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی ارزش ششـدانگ سـاختمان فوق الذکـر با مشـخصات یاد شـده و وضعیت موجـود مبلغ 
1.200.000.000)یک میلیاردو دویسـت میلیون ریال ارزیابی شـده است،ششـدانگ پالک فوق از سـاعت 9 الی 12 روز دوشـنبه 
مـورخ 139۸.9.11  واقـع در محـل اجـراي اداره ثبت اسـناد و امالک رفسـنجان واقع در رفسـنجان - بلوارشـهید کشـاورزی از 
طريـق مزايـده بـه فـروش مي رسـد، مزايده از مبلـغ 1.200.000.000 ریال شـروع و به باالترين قيمت پيشـنهادي نقداً فروخته 
مي شـود، شـركت در جلسـه مزايده براي عموم آزاد اسـت و فروش كالً نقدي اسـت، الزم به ذكر اسـت پرداخت بدهي هاي 
مربـوط بـه آب، بـرق، گاز اعـم از حـق انشـعاب و يـا حق اشـتراك و مصـرف در صورتي كه مورد مزايـده داراي آنها باشـد و نيز 
بدهـي هـاي مالياتـي و عـوارض شـهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شـده يا نشـده باشـد به 
عهـده برنـده مزايـده اسـت و نيـز در صورت وجود مـازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هـاي فوق از محل مازاد بـه برنده مزايده 
مسـترد خواهد شـد و نيم عشـر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطيل رسـمي گردد، مزايده روز 
اداري بعد از تعطيلي در همان سـاعت و مكان مقرر برگزار خواهد شـد.طالبين و خريداران ميتوانند جهت شـركت در مزايده 

در وقـت مقـرر بـا ارائـه چـك رمزدار بـه مبلغ پايه در جلسـه مزايده به نشـاني فوق شـركت نمايند.
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علی خسرو انجم-مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی )قرار معاینه محل واستماع گواهی گواهان (
از آنجایی که خواهان )آقای سـهراب احمدی نمچ فرزند درویش (دادخواسـتی به طرفیت خواندگان غیر 
محصـور )اسـامی مالکیـن پالک 57فرعـی از 556اصلی بخش 34کرمان –روسـتای گردین سـاردوئیه (

بـه خواسـته هـای 1- اثبـات مالکیـت 2- رفـع مزاحمت 3-الـزام خواندگان به تنظیم سـند مطـرح که به 
این شـعبه ارجاع وبه شـماره پرونده کالسـه 9۸099۸34۸1300113شـعبه دادگاه عمومی بخش سـاردوئیه 
ثبـت ودادگاه بـه اسـتناد مقـررات ماده 24۸و229قانون ایین دادرسـی دادگاههـای عمومی وانقالب در امـور مدنی قرار معاینه 
محل واسـتماع شـهادت شـهود خواهان را صادر واعالم می نماید .ووقت رسـیدگی مورخ 139۸/09/27سـاعت 10:30تعیین 
کـه بـه علـت غیـر محصور بـودن خوانـدگان ودرخواسـت خواهان وحسـب دسـتور دادگاه طبق موضـوع ماده 73قانـون آئین 
دادرسـی مدنـی مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیـر االنتشـار آگهی می گردد تـا خوانده ظـرف یک ماه پـس از تاریخ 
انتشـار آگهـی بـه دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشـانی کامل خود،نسـخه ثانی دادخواسـت وضمائم را دریافـت ودر وقت 

مقـرر فوق جهـت رسـیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه بخش شعبه دادگاه عمومی بخش ساردوئیه – فاطمه رجائی نژاد

استان کرمان – شهرستان جیرفت – بخش ساردوئیه – دادگاه بخش ساردوئیه – م الف :۲۰

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه 9۸00263 ششـدانگ زمیـن )بصـورت خانـه می باشـد (بـه پالک 
ثبتـی 54۸ فرعـی از 1۸20 اصلـی واقـع در رفسـنجان خیابـان امیـر کبیر غربی نبش شـرقی کوچه 39 
کـه سـه دانـگ آن در صفحـه 363 دفتـر 116 بـه شـماره ثبـت 16049بخـش 9 کرمـان رفسـنجان بنام 
اقـای محمـد انصـاری مقـدم سـند صـادر گردیـده اسـت و سـه  دانـگ دیگـر ان در صفحـه 2۸0 دفتر 
292 بـه شـماره ثبـت 50934 بخـش 9 کرمـان رفسـنجان بنـام خانم اکرم رحیمی سـند صادر گردیده اسـت،طبق  سـند 
بـه مسـاحت 364 متـر مربـع کـه محـدود ب حـدود :شـماال بطـول چهـارده متـر محـل درب و دیـواری اسـت بـه پیاده 
روی خیابـان شـرقا بطـول بیسـت وشـش متـر دیـوار مشـترک به پـالک پانصـد و چهل و نه فرعـی مجزی شـده و غربا 
بطـول بیسـت وشـش متـر محـل درب و دیواری اسـت به کوچه احداثی هشـت متری ،شـهرداری رفسـنجان برای ملک 
فـوق گواهـی پایانـکار بـا کاربـری مسـکونی بـه متـراژ245 متـر مربـع در همکـف و 136 متـر مربـع در طبقـه اول تحـت 
نظـارت اقـای حسـین انصـاری مقـدم براسـاس نامه شـماره 0010.۸7 مـورخ 13۸7.1.17 صادر نموده اسـت مشـخصات 
سـاختمانی احداثـی سـاختمان مصالـح بنایـی ،فاقـد شـناژ بـا در و پنجـره فلـزی و حفـاظ نـرده ای در دو طبقه همکف 
و اول بـا سـقف تیـر اهنـی و نمایـی کار شـده از کنیتکـس بـا مشـخصات ظاهـری ذیـل مـی باشـد:همکف در همکـف 
ملـک سـاختمانی مسـکونی واقـع گردیـده کـه بـه دلیـل عـدم اسـتفاده در چندیـن سـال دچـار ریختگـی گـچ سـقف و 
تـرک خوردگـی بـر روی گـچ دیوارهـا گردیـده اسـت و مشـخصات ظاهـری واحـد بازدیـد شـده بشـرح ذیـل می باشـد. 
هـال و پذیرایـی دیوارهـا و رنـگ و بخشـی کاغـذ دیـواری کـف سـرامیک دارای شـومینه اجـزای ابـراز و دکوراتیوگچی در 
سـقف ایفـون تصویـری –اتـاق خـواب ها:سـه خوابـه کـه یکـی از اتاق هـا مسـتر ،دیوارها گچ و رنگ سـقف گـچ و رنگ 
اجـرا ابـزار گچـی ،کـف سـرامیک -اشـپزخانه دیوارها کاشـی کف  سـرامیک  سـقف گـچ و رنگ اشـپزخانه اپـن کابینت 
MDF   سـرویس بهداشـتی دیوارهـا کاشـی کـف وسـرامیک دارای شـیر االت مـورد نیـاز توالـت فرنگی طبقـه اول طبقه 
اول یـک واحـد مسـکونی دو خوابـه بـا مشـخصات ظاهـری ذیـل واقـع گردیـده اسـت.هال و پذیرایـی دیوارها و سـقف  
گـچ بـا اجـرای ابـزار گچی در سـقف،کف موکـت، درب ورودی چوبی معمولی-اتاق خـواب ها:دیوار ها و سـقف گچ دارای 
کمـد دیواری،کـف موکـت،درب چوبی معمولی،آشـپزخانه:دیوار ها کاشـی کف سـرامیک، سـقف گچ،آشـپزخانه اپن دارای 
کابینـت فلـزی با رویه M.D.F –سـرویس بهداشـتی:دیوار ها کاشی،سـقف آذران،کف سـرامیک،دارای روشـویی و شـیر 
آالت مـورد نیاز.تاسیسـات: در سـاختمان عملیـات بـرق کشـی،لوله کشـی آب سـرد و گـرم و لوله کشـی گاز روکار صورت 
پذیرفتـه است.سیسـتم سرمایشـی سـاختمان کولـر آبـی بـا نصب کانـال کولر و سیسـتم سرمایشـی بخاری می باشـد.
حیاط:کـف حیـاط سـنگ فرش،دیـوار هـای حیاط  بـه ارتفاع حدود دو متر و بیسـت و پنج سـانتیمتر،دارای سـنگ ابزار 
هـا و بـا رویـه سـیمان شسـته)کنیتکس(آبچک سـیمانی درب ورودی به حیـاط برقی و سـقفی با پورفیـل و ورق کرکره 
در محـل پـارک ماشـین بـر روی بخشـی از محوطه حیـاط اجرا گردیـده اسـت.امتیازات:ملک فوق دارای امتیـاز برق تک 
فاز،امتیـاز آب،امتیـاز گاز و امتیـاز تلفـن مـی باشـد،که طبـق نظر کارشـناس رسـمی ششـدانگ عرصـه و اعیـان به مبلغ 
11.500.000.000 ریال)یـازده میلیـارد و پانصـد میلیون(ریـال ارزیابـی شـده کـه طبـق سـند رهنـی شـماره 3070 و 324۸ 
دفتـر خانـه 127 رفسـنجان در قبـال  مبلـغ 2.250.000.000 ریـال در رهن بانک کشـاورزی قرار گرفته پالک فوق از سـاعت 
9 الـی 12 روز شـنبه مـورخ 139۸.9.9 در محـل اجـرای اداره ثبـت اسـناد و امـالک رفسـنجان- واقـع در رفسـنجان بلوار 
شـهید کشـاورزی از طریـق مزایـده  به فروش می رسـد مزایـده از مبلغ 11.500.000.000 ریال شـروع و بـه باالترین قیمت 
پیشـنهادی نقـدا فروختـه مـی شـود شـرکت در جلسـه مزایـده برای عمـوم ازاد اسـت و فـروش کال نقدی اسـت الزم به 
ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه آب برق گاز اعـم از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی که 
مـورد مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتی  و عوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ مزایده اعـم از اینکه رقم 
قطعـی ان معلـوم شـده یـا نشـده باشـد به عهـده برنده مزایده اسـت و نیـز در صورت وجود مـازاد وجـوه پرداختی  بابت 
هزینـه هـای فـوق  از محـل مـازاد بـه برنـده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایـده نقدا وصـول می گردد  
ضنمـا چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی گردد مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقـرر  برگزار 
خواهـد شـد طالبیـن و خریـداران مـی تواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقت مقرر بـا ارائه چـک رمز دار بـه مبلغ پایه 

در جلسـه مزایـده به نشـانی فـوق شـرکت نمایند.م-الف 4479
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مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علی خسرو انجم

وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان در اجــرای صــدر مــاده 2 قانــون حفــظ و حمایــت از منابــع طبیعــی و ذخائــر جنگلــی کشــور مصــوب 71/7/12 وتبصــره یــک آئیــن نامــه اجرائــی مصــوب 71/12/16 هیئــت وزیــران و براســاس تفویــض اختیــار 
شــماره 704/100/90 مــورخ 72/2/27 ســازمان جنگلهــا ، مراتــع و آبخیــزداری محــدوده رقبــات حــوزه اســتحفاظی خــود را بــه شــرح ذیــل :

نام رقبهردیف
مشخصات ثبتی

شهرستان
مساحت به مترمربعحدود اربعه

مساحت کلمساحت منابع ملیمساحت مستثنیاتمغربجنوبمشرقشمالبخش ثبتیپالک اصلیپالک فرعی

محدود است به مزرعه چشمه سبز پالک یک اصلیبافت843-مزرعه دودره)دره رود(1
محدود است به اراضی مزارع گروئیه پالک12-اصلی 

چشمه گود باغ پالک69-اصلی وچشمه کل کوهی
5000090000140000محدود است به اراضی باغ شیخ پالک5-اصلیمحدود است به اراضی ده ماران پالک107-اصلی

2
مزرعه آبدان اشکفت 

وباغ تک آبدان
محدود است به اراضی باغ راهوئیه پالک33-اصلیبافت1940و1832

محدود است به رودخانه واراضی باغ تک پالک31-
اصلی

395000370000765000محدود است به اراضی گروندشت پالک 19-اصلیمحدود است به اراضی داءجهانشاه پالک9-اصلی

308000132000440000محدود است به مزارع زردشت وکهک زردشتمحدود است به مزرعه زردشتمحدود است به رودخانه زردشتمحدود است به اراضی کهن آب)آسیاب قاضی(بافت24740-مزرعه چنار آبدان3

بافت30043-مزرعه بید حسینعلی4
محدود است به اراضی چشمه کریک ده امام قلی 

پالک 299-اصلی
محدود است به اراضی ده قره خان ورودخانه 

پالک301-اصلی
محدود است به اتالل ومنابع ملی مرتع گالبدان 

وقالیی پالک 425-اصلی
محدود است به اتالل ومنابع ملی جفریز وسیف 

الدین پالک430-اصلی
182000713000895000

بافت18240-مزرعه ده ودیعه5
محدود است به اراضی علی آباد واسالم آباد)شاه 

آباد(پالکهای183و185-اصلی
محدود است به اراضی محمد آباد پالک180-اصلیمحدود است به اراضی بیدگران پالک181-اصلی

محدود است به اراضی خرمشاهی پالک197-
اصلی

16000284000300000

6
قنات وچشمه ده 

داوود
بافت9540-

محدود است به اراضی مزراع کهنوج پالک96-اصلی 
وسلکوئیه پالک98

محدود است به اراضی سیروس آباد پالک یک 
فرعی از94-اصلی

17000383000400000محدود است به اراضی مختارآباد پالک102-اصلیمحدود است به اراضی مختار آباد پالک102-اصلی

مزرعه زورآباد7
کلیه 
فرعیات

بافت22640
محدود است از کیش مزرعه زورآبادتاحدفاصل 

رودخانه خروسو ومزارع سفته فتح آبادوبهجردسفلی 
پالکهای221و222-اصلی

محدود است به رودخانه خروسو ومزارع مشکوئیه 
وگزآبادپالکهای228و227-اصلی

محدود است به جدول آب،کیش واراضی مزرعه 
کشک وبرج پالک229-اصلی

محدود است به اراضی پتکوئیه پالک225-
اصلی ،رشته قنات کشک وبرج،اراضی فتح 

آبادپالک223-اصلی ومحصورات و استخرزورآباد
26500015700001835000

بافت16540-مزرعه علم شاهی8
محدود است به راه ومحدوده مزارع گلوگنج 

پالک167-اصلی وکریم آباد
محدود است به مزرعه محمد آباد پالک 176-اصلی

محدود است به مزرعه شنبه پالک 162-اصلی 
ومزرعه مرنگان پالک164-اصلی )کلوک(

محدود است به مزرعه مرنگان پالک164-اصلی 
ومزرعه گوان پالک166-اصلی

135000480000615000

10867193084971395216به محدوده اراضی سلطان آباد واله آبادبه محدوده اراضی عباس آبادبه محدوده اراضی وباغات منصورآبادبه محدوده اراضی پالک6523-اصلی بخش37کرمانسیرجان97737-نصرآباد9

3529820-3529820اراضی دهنو میرحمزه،مجدیه وعزیز آباداراضی پالک6220-اصلی بخش37کرماناراضی محشرآباد ومظفرآباداراضی مظفرآباد،همت آباد،دارینوئیهسیرجان37--باقیمانده قادر آباد10

11
باقیمانده محمود آباد 

درویش
به کیش عباس آبادواراضی عباس آبادسیرجان321637-

محدوده اراضی اکبرآباد وکاظم آبادوجوی 
سرمحمودآباد

محدوده اسالم آبادجدید پالک3614-اصلی 
ودرامتدادحلقه چاهای قنات سفیدو

1337497-1337497جوی سر عباس آبادواراضی عباس آباد

-دارستان12
5003 و 5004 و 3175 
لغایت 3271 و غیره

13053771008201545به اراضی مشاعی دارستانبه اراضی مشاعی دارستانجاده واراضی پالکهای 5076و5072بخش36به اراضی مشاعی دارستانسیرجان36

1671954-1671954اراضی بهجت آباداراضی محمدآبادمقدس وصفوت آباداراضی سلیمانیهاراضی محمودآبادشیخها وسلیمانیهسیرجان425436-احمدآباد خواجه13

به اراضی شریک آباد پالک 664-اصلیبه جوی سرمیدان واراضی تپه فاصل بادرهبه اراضی توکل آباد ورودخانهبم59933لغایت663-بیدان14
به اراضی کالغی پالک 3288وجاده آسفالته 

دهبکری به جیرفت
200371214253414624

15
قسمتی از شمال شرق 

وشرق شهر راور
-

طبق پالکهای اصلی 
وفرعی مندرج درظهر 

برگ تشخیص
راور18

به مرز پالک یک فرعی از2382-اصلی واراضی 
پالک ده علی

به مرز پالک یک فرعی از2382-اصلی 
وپالک2379و2380-اصلی بخش18کرمان

به محدوده شهر وقسمتی از مرزپالک2616-اصلی 
بخش18کرمان

به محدوده شهر وقسمتی از مرز پالک 2372و2373-
اصلی بخش18کرمان)راه وشهرسازی(

311153101303488644150196

16
مزار)شیخ محمد 

کاکو(
کلیه 
فرعیات

بردسیر494420
به محدوده پالک20فرعی از6172-اصلی بنام اراضی 

ملی شمال بندرگودر
به محدوده  پالک20فرعی از6172-اصلی بنام اراضی 

ملی شمال بندرگودر
به محدوده پالک4990-اصلی بخش20کرمان 

موسوم به مزرعه عابدینی
به محدوده پالک5003-اصلی بخش20کرمان 

موسوم به جالل آباد
2374545353214559066

17
اراضی ملی غرب دهنو 

سفید

کلیه 
پالکهای 
واقع در 
محدوده

بردسیر20-
به محدوده پالک 2702-اصلی بخش20کرمان بنام 

کمال آباد

در دوقسمت ابتدا به محدوده پالک1571-اصی بنام 
محمودآبادکدخدا ودوم به پالک 1154-اصلی بخش 

20کرمان بنام دهنو سفید

به محدوده پالک 864-اصلی بخش20کرمان بنام 
کریم آباد

به محدوده اراضی موات پالک7فرعی از 6170-
اصلی  بخش20کرمان

-327925327925

بــه اســتثنای مســتثنیات قانونــی تبصــره 3 ) هرپــالک( موضــوع مــاده 2 قانــون ملــی شــدن جنگلهــا و مراتــع کشــور کــه بوســیله روســای ادارات منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتانهای مربوطــه و کارشناســان ذیصــالح بازدیــد و مشــخصات هــر رقبــه در متــن آگهــی قیــد گردیــده و ســوابق مربوطــه در ادارات منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان هــای ذیربــط و یــا اداره کل موجــود مــی باشــد ، جــزء منابــع ملــی شــده مــاده 1 قانــون ملــی شــدن جنگلهــا و مراتــع تشــخیص و مراتــب بــه اطــالع عمــوم رســانیده مــی شــود تــا چنانچــه بــه تشــخیص منابــع ملــی شــده هــر رقبــه معتــرض مــی باشــند از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی در 
روزنامــه هــای کثیراالنتشــار و محلــی و حداکثــر بــه مــدت شــش مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه همــراه مــدارک و مســتندات قانونــی طــی دادخواســت بــه هیئتهــای تعییــن تکلیــف اراضــی اختالفــی ) کمیســیون مــاده واحــده ( مســتقر در ادارات منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتانهای محــل وقــوع ملــک ارائــه تــا 

مــورد رســیدگی قــرار گیــرد.. بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در فرجــه قانونــی تعییــن شــده ایــن اداره کل نســبت بــه اخــذ ســند مالکیــت منابــع ملــی شــده مــورد تشــخیص اقــدام خواهــد نمــود.
مهدی رجبی زاده-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان م.الف 36۱

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی ( 
آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی ( پرونده اجرایی به شماره پرونده 9600067

ــه  ــی ب ــد خدمات ــاب واح ــک ب ــدانگ ی ــوق 1- شش ــه ف ــی کالس ــده اجرائ ــب پرون ــه موج ب
مســاحت 51.78 متــر مربــع قطعــه 13تفکیکــی شــماره 14846 فرعــی از 165 اصلــی مفــروز 
ــاط  ــود و هشــت حــوزه ثبتــی رب و مجــزی شــده از 12457 فرعــی از اصلــی مذکــور بخــش ن
کریــم اســتان تهــران ذیــل ثبــت 3284 صفحــه 316 دفتــر 25 بشــماره ســریال ســند تــک 
بــرگ 817243 ب ، 91 بــا حــدود اربعــه بــه شــرح ذیــل مــی باشــد: شــماال درب و دیواریســت 
ــه  ــر ب ــول 6.15 مت ــت بط ــرقا دیواریس ــاعی ش ــه مش ــه محوط ــر ب ــول 8.40مت ــترک بط مش
انبــاری قطعــه 1 جنوبــا دیواریســت بطــول 8.40 متــر بــه قطعــه 58 تفکیکــی غربــا دیواریســت 
مشــترک بطــول 6.18 متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه 142 ملــک فــوق یــک واحــد اداری اســت 
ولــی درزمــان بازدیــد مشــاهده گردیــد ملــک مــورد نظــر بــا قطعــه 14 ادغــام شــده و بــه حرفــه 
تولیــد کابینــت ام دی اف فعالیــت دارد . ضمنــا بــا مبلــغ ماهیانــه 2 میلیــون تومــان اجــاره در 
اختیــار غیــر مــی باشــد . اســکلت ســاختمان بتنــی بــا ســقف تیرچــه و بلــوک ، ارتفــاع مغــازه 
4/5 متــر ، کــف واحدهــا ســرامیک دیوارهــا تــا 3 متــر ســرامیک مابقــی ســفید کاری ، واحــد 
دیگــر بــه مســاحت 30متــر مربــع بــه حرفــه مشــاور امــالک ) صفــدری ( فعالیــت دارد و بــا 
مبلــغ 40 میلیــون تومــان رهــن کامــل بــه غیــر اجــاره داده شــده اســت . اســکلت ســاختمان 
ــوک ، ارتفــاع مغــازه 4/5 متــر ، کــف واحدهــا ســرامیک دیوارهــا  ــا ســقف تیرچــه بل ــی ب بتن
تــا 3 متــر ســرامیک مابقــی ســفید کاری ، پنجــره هــا فلــزی تــک جــداره سیســتم گرمایــش 
ــرق و  ــعابات آب و ب ــنگ دارای انش ــا س ــی ، نم ــر آب ــرمایش کول ــاری گازی ، سیســتم س بخ
ــا حــدود 6 ســال مــی باشــد و طبــق نظــر کارشــناس رســمی  گاز شــهری اســت . قدمــت بن
بــه مبلــغ 7/767/000/000 ریــال ارزیابــی شــده 2-ششــدانگ یــک بــاب واحــد خدماتــی بــه 
مســاحت 78/73متــر مربــع قطعــه 15 تفکیکــی شــماره 14848 فرعــی از 165 اصلــی مفــروز 
ــاط  ــود و هشــت حــوزه ثبتــی رب و مجــزی شــده از 12457 فرعــی از اصلــی مذکــور بخــش ن
ــل ثبــت 3286 صفحــه 322 دفتــر 25 شــماره ســریال ســند تــک  ــران ذی ــم اســتان ته کری
بــرگ 817245 ب 91 بــا حــدود اربعــه بــه شــرح ذیــل میباشــد: شــماال دیواریســت مشــترک 
بطــول7/92 متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه 16 ، شــرقا در ســه قســمت کــه قســمت دوم آن 
جنوبــی اســت اول درب و دیواریســت بطــول 2/85 متــر بــه محوطــه مشــاعی دوم دیواریســت 

مشــترک بطــول 0/21 متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه 14 ســوم دیواریســت مشــترک بطــول 
6/25 متــر بــه واحــد خدماتــی قطعــه 14 جنوبــا جنوبــا دیواریســت بطــول 8/49 متــر بــه قطعــه 
58 تفکیکــی غربــا درب و دیواریســت بطــول 10/15 متــر بــه خیابــان 44 متــری احداثــی ملــک 
فــوق یــک واحــد خدماتــی اســت ولــی در زمــان بازدیــد مشــاهده گردیــده طبــق ســند مالیکــت 
ملــک فــوق یــک واحــد خدماتــی اســت ولــی در زمــان بازدیــد مشــاهده گردیــده ملــک مــورد 
ــی  ــرگاه مکانیک ــوان تعمی ــع بعن ــر مرب ــدود 48 مت ــه مســاحت ح ــی ب ــد یک ــه دو واح ــر ب نظ
ــر  ــه غی ــل ب ــان رهــن کام ــون توم ــغ 60 میلی ــا مبل ــت اســت و ب ــودرزی ( مشــغول فعالی ) گ
اجــاره داده شــده اســت . گنجــره هــا فلــزی تــک جــداره ، سیســتم گرمایــش بخــاری گازی 
ــهری  ــرق و گاز ش ــعابات آب و ب ــری ، داری انش ــا آج ــی ، نم ــر آب ــرمایش کول ــتم س ، سیس
ــغ  ــه مبل ــر کارشــناس رســمی ب ــق نظ ــی باشــد . طب ــال م ــدود 6 س ــا ح ــت بن اســت . قدم
1/682/000/000ریــال معــادل یــک میلیــارد تومــان تمــام تعییــن و اعــالم میــدارد جمــع مبالــغ 
هــردو پــالک مذکــور بــه میــزان 27/449/000/000 ریــال مــی باشــد ، کــه بصــورت یکجــا یــا تــک 
تــک مزایــده خواهــد شــد . آدرس امــالک فــوق واقــع در پرنــد ، فــاز 4 شــمالی ، بلــوار گلهــا 
ف مجتمــع غدیــر جنــب ایــران خــودرو پــالک هــای فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز ســه شــنبه 
ــوار  ــم ، بل ــاط کری ــع در رب ــم واق ــاط کری ــورخ 98/9/19 در واحــد اجــرای اســناد رســمی رب م
ــق  ــه دوم از طری ــم طبق ــاط کری ــت اســناد و امــالک رب ــان دادگســتری اداره ثب آزادگان ، خیاب
مزایــده بــه فــروش مــی رســد . مزایــده از مبلــغ پایــه شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی 
نقــدا فروختــه مــی شــود . الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب ، بــرق 
، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای 
ــده  ــخ مزای ــا تاری ــره ت ــوارض شــهرداری و غی ــی و ع ــز بدهــی هــای مالیات ــا باسشــد و نی آنه
اعــم از 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 همــان ســاعت 

و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار : 98/08/21
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آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک منطقــه دو قــم تصرفــات مالکانــه 
مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان 

و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نموده انــد. 
1ـ رأی شــماره 139860330002017018 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1391114430002018086 
آقای/خانــم  ساســان حضرتــی فرزنــد رحمــت الــه در ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ قطعــه 
زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 105/41 مترمربــع پــالک شــماره 4 فرعــی از 2277 
ــی  ــع الواســطه از عل ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق اصل

ــف 3775( ــر 162 صفحــه 346 . )م ال ــت شــده در دفت جوهــری توســط وارث ثب
ــه 1397114430002001568  ــده کالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002017018 مرب 2 ـ رأی ش
آقای/خانــم  نصــرت الــه شــاملو فرزنــد حســین در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 105/41 مترمربــع پــالک شــماره 4 فرعــی از 2277 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از علــی جوهــری 

توســط وارث ثبــت شــده در دفتــر 162 صفحــه 346. )م الــف 3776 (
3ـ رأی شــماره 139860330002017176 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1396114430002001020 
آقای/خانــم  معصومــه وروانــی فراهانــی فرزنــد حســین در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 133/50 مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از 1866/1 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از عیســی ادبــی فیروزجانــی 

خریــداری نمــوده اســت. )م الــف 3774 (
4ـ  رأی شــماره 139860330002019981 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1397114430002000965 
ــن  ــه زمی ــی اشــرف در قســمتی از / ششــدانگ قطع ــد عل ــی فرزن ــی لوئ ــر تق ــم  اکب آقای/خان
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 1490 مترمربــع پــالک شــماره 2 فرعــی از 2126 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری از علــی براتــی ثبــت در دفتــر 196 

ــف 3773 ( صفحــه 274. )م ال
5ـ رأی شــماره 139860330002019940 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1397114430002002461 
آقای/خانــم زهــرا نجفــی فرزنــد صحبــت الــه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 

بنــا شــده بمســاحت 130 مترمربــع پــالک شــماره 2389 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. 
مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از مرادعلــی گایینــی 117 متــر و محمــد معصومــی 

12 متــر ثبــت در صفحــه 135 دفتــر 357 و صفحــه 373 دفتــر 40. )م الــف 3772 (
ــه 1397114430002001297  ــده کالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002019931 مرب 6- رأی ش
آقای/خانــم  مجیــد صمــدی افخــم فرزنــد علــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه 
در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 125 مترمربــع پــالک شــماره 0 فرعــی از 2190 اصلــی واقــع 
در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از قــدرت الــه رجــب پــور 

ثبــت در دفتــر 342 صفحــه 78. )م الــف 3771 (
ــه 1398114430002000281  ــده کالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002018634 مرب 7- رأی ش
آقای/خانــم  ایــوب شــاهی فرزنــد محرمعلــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع پــالک شــماره 1971 اصلــی واقــع 
ــه  ــره معــروف ب ــع الواســطه از ابوالحســن برف ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق در بخــش دو ثب

ــف 3769 ( ــه. )م ال عالم
8- رأی شــماره 139860330002018666 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1398114430002000297 
آقای/خانــم  بالقــز اســدزاده فرزنــد رجــب در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در 
آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع پــالک شــماره 1971 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت 
قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از ابوالحســن برفــره معــروف بــه عالمــه. )م الــف 3770 (

ــی و انقضــاء  ــس از نشــر آگه ــده اســت پ ــرر گردی ــه مق ــه و از آنجائیک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م
ــن  ــه مالکی ــه عــدم دسترســی ب ــا توجــه ب ــردد ب ــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گ ــد مق موع
مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی 
داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره 
ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم 
اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و 
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس 
قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده -  پیــام مــا(

تاریخ انتشار دوم: 98/09/09 تاریخ انتشار اول: 98/08/21 
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این صفحه می خوانیم
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مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان :افزایش بارگیری از پست 4۰۰ کیلو ولت شهید دقایقی 
مدیرعامل شرکت برق خوزستان گفت: عملیات توسعه پست 400.230 کیلو ولت شهید دقایقی با نصب و راه اندازی 2 بی 1.5 کلیدی 230 کیلو ولت 

به پایان رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت.محمود دشت بزرگ اظهار داشت: ارزش سرمایه گذاری این پروژه بالغ بر 240 میلیارد ریال بوده است.وی 
افزایش بارگیری از پست 400 کیلو ولت شهید دقایقی و استفاده بهینه از ظرفیت اسمی پست را از از اهداف بهره برداری توسعه پست شهید دقایقی 
اعالم کرد و افزود: اتصال مدار دوم خط اهواز 2- مارون اصلی به پست 400 کیلو ولت شهید دقایقی، کاهش بارگیری از پست 400 کیلو ولت اهواز 2، 
افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه و کاهش بار سرخط های امیدیه 1- دقایقی و دقایقی اهواز 2 از دیگر اهداف بهره برداری از این پروژه است.

ــرز، جلســه  ــی شــرکت گاز اســتان الب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرز در  ــتانداری الب ــل اس ــد غیرعام ــرژی و آب پدافن ــروه ان کارگ
شــرکت گاز اســتان بــا حضــور هرمــز نوروزی،مدیربهــره بــرداری، 
مدیــران ســتادی و مهمانــان عضــو کارگــروه انــرژی ادارات و 

ــزار شــد. ــای اســتان برگ ــازمان ه س
در ایــن جلســه، پــس از قرائــت گــزارش اقدامــات انجــام شــده در 
حــوزه پدافنــد غیرعامــل در شــرکت گاز اســتان البرز،هرمز نــوروزی 
مدیــر بهــره بــرداری شــرکت گاز اســتان البــرز، مشــکالت مرتبط را 

بیــان کــرد تــا از ســوی نماینــده اســتانداری پیگیری شــود.
ــی چــون،  ــر اهداف ــدگان حاضــر در جلســه پیگی ــه  نماین در ادام
تحصیــل زمیــن ایســتگاه هــا مطابــق بــا تنگناهــا، مجــوز حفاری 
اضطــراری، ســرقت دریچــه هــا و مفقــود کــردن شــیرها، همکاری 
و هماهنگــی ســازمان هــای حفار، انشــعابات غیرمجــاز و همکاری 
جهــت تســریع در رســیدگی بــه پرونده هــای انشــعابات غیرمجاز 

شدند.

مانور نمایش تجهیزات پیمانکاران تعمیرات شرکت 
گاز استان البرز

 همچنیــن مانــور نمایش تجهیــزات پیمانکاران تعمیرات شــرکت 
گاز اســتان البــرز به منظــور شناســایی مســائل و مشــکالت و ارائــه 
راهــکار از ســوی مدیــران بــرای اولیــن بــار در شــرکت گاز اســتان 

البــرز برگــزار شــد.
مانــور نمایــش تجهیــزات پیمانکاران تعمیرات شــرکت گاز اســتان 
ــکار  ــه راه ــور شناســایی مســائل و مشــکالت و ارائ ــرز به منظ الب
ــران شــرکت گاز  ــکاران و مدی ــا حضــور پیمان ــران ب از ســوی مدی
اســتان البــرز بــرای اولیــن بــار در ایــن شــرکت برگــزار شــد.در این 
مانــور، پیمانــکاران تعمیــرات منطقــه یــک، دو، فردیــس، نظرآبــاد 
و هشــتگرد بــا تمــام تجهیــزات و نفــرات حضــور داشــتند و بــا بــه 
نمایــش گذاشــتن تجهیزات موجود، به بیان مســائل و مشــکالت 
خــود بــا مدیــر بهره بــرداری پرداختــه و از نزدیــک ســخن گفتنــد.

بــه گفتــه حســن نوروز نیــا، مســئول پدافنــد غیرعامــل و مدیریت 
ــط  ــای مرتب ــزاری مانوره ــرز، برگ ــتان الب ــرکت گاز اس ــران ش بح
منتــج بــه انجــام اقدامــات الزم از ســوی پیمانــکاران در راســتای 
اجــرای هــر چــه بهتــر تعهــدات در آن هــا خواهــد شــد.نوروزنیا 
خاطرنشــان کــرد: ازآنجایی کــه پیمانــکاران تعمیــرات فاقــد 
ــه  ــاس ابالغی ــر اس ــتند، ب ــان هس ــنگین در پیم ــای س خودروه
مقــرر شــد پــس از عقــد قــرارداد و تامیــن خودروهــای ســنگین، 
مشــخصات الزم خودرهــا را بــه کارفرمــا ارائه دهند.مســئول پدافند 
غیرعامــل مدیریــت بحــران شــرکت گاز اســتان البــرز نیــز تصریح 
کــرد: ایــن مانــور منجر بــه تکمیل تجهیــزات پیمانــکاران تعمیرات 
شــد و عــالوه بــر آن فضایــی ایجــاد شــد تــا مدیــران و شــاغلین 
در پیمــان مشــکالت خــود را بــه ســمع و نظــر مدیــران برســانند.

نوروزنیــا تأکیــد کــرد: حاصــل ایــن مانــور کتابچــه ای شــده کــه 
مشــخصات کلیــه پیمانــکاران شــاغل در بخــش تعمیرات شــامل 
اســامی نفــرات در پیمــان، تجهیزات و ماشــین آالت را در برداشــته 

و در اختیــار مدیــران نواحــی گاز اســتان قــرار گرفتــه اســت.

چنـدی  داشـت:  اظهـار  راسـتی  سـعید  سـرهنگ 
پیـش مدیـر حقوقـی شـهرداری منطقـه 15 تهـران 
بـا در دسـت داشـتن دسـتور قضائـی از دادسـرای 
از  تعـدادی  کـه  بـود  مدعـی  تهـران،   37 ناحیـه 
احـداث  بـا  مسـعودیه،  آبـاد  مسـگر  محلـه  اهالـی 
یـک دامـداری بـزرگ بیـش از هـزار متـر مربـع از 
اراضـی جنـوب پایتخـت را متصـرف و اکنـون خـود 
را مدعـی مالـک رسـمی و قانونـی ایـن اراضـی مـی 
داننـد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه طبـق دسـتور قضائی 
تحقیـق در ایـن خصـوص آغـاز شـد، بیـان داشـت: 
بـا تاییـد صحـت خبـر، 3 تـن از عامـالن تصرفـات 
غیـر قانونـی شناسـایی و طبـق دسـتور قضائی صبح 
روز هجدهـم آبـان مـاه 5 فقره حکـم قضائی اجرا و 
حـدود هـزار متـر مربـع از اراضـی ملـی رفـع تصرف 
شـد. راسـتی با اشـاره به اینکـه کارشناسـان، ارزش 
ریـال  میلیـارد   60 از  بیـش  را  اراضـی  ایـن  ریالـی 
انـد، خاطـر نشـان کـرد: متهمـان در  بـرآورد کـرده 

اختیـار مرجع قضائـی قرار گرفتند.  

ــبکه  ــاله ش ــر 60 س ــه عم ــاره ب ــا اش ــه ب ــن بیش محس
ــبکه  ــول ش ــت: ط ــار داش ــان اظه ــهر اصفه ــالب ش فاض
ــزار و 600  ــه بیــش از ســه ه ــان ب فاضــالب شــهر اصفه
کیلومتــر می رســد و بــا توجــه بــه قدمــت بــاالی شــبکه 
برنامه هــای  اولویــت  در  اصــالح  و  بازســازی  بــرای 

ــت. ــرار گرف ــان ق ــتان اصفه اس
 مشــاور عالــی مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهــان افــزود: شــبکه فاضــالب شــهر اصفهــان از ســال 
1337 طراحــی و اجــرا شــد و همیــن فرســودگی شــبکه 
ــه  ــه حادث ــوان ب ــه می ت ــت ک ــی داش ــی را در پ حوادث

خطرآفریــن خیابــان مشــتاق اشــاره کــرد.
ــا بیــان اینکــه پــروژه ترمیــم و بازســازی شــبکه  وی  ب
فاضــالب اصفهــان بــرای نخســتین بــار در کشــور و 
ــت  ــت وق ــوری و هیئ ــفر ریاســت جمه ــا س ــان ب همزم

بــه شــهر اصفهــان مطــرح شــد، تصریــح کــرد: بازســازی 
و اصــالح شــبکه فاضــالب شــهری اصفهــان بــا اولویــت 
اول اصفهــان، در چهــار فــاز و بــا فاینانــِس 200 میلیــون 

ــورو در هیــأت دولــت وقــت مصــوب شــد. ی
ــا  ــر تحریم ه ــه در اث ــاد وقف ــه ایج ــاره ب ــا اش ــه ب بیش
یــورو  میلیــون   50 فاینانــس  تأمیــن  نهایــت  در  و 
توســط شــرکت دی، ســی، جــی، آی چینــی و بــا 
ــا  ــه داد: ب ــی ادام ــوژی آلمان ــی و تکنول ــکار ایران پیمان
ــارات  ــی، اعتب ــای  بانک ــوار تحریم ه ــرایط دش ــود ش وج
ــان،  ــالب اصفه ــرکت آب و فاض ــت ش ــا هم ــنادی ب اس
شــرکت مهندســی آب و فاضــالب کشــور و وزارت نیــرو 
ــال  ــمی در س ــور رس ــه ط ــروژه ب ــت و پ ــایش یاف گش
ــه  ــان امســال ب ــا پای 1394 فعــال شــد و فــاز اول آن ت

می رســد. پایــان 

 مشــاور عالــی مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه در چهــار ســال گذشــته 
بــا رســوب زدایی شــبکه فاضــالب شــهری ظرفیــت 
ــک  ــون نزدی ــت: تاکن ــه گف ــش یافت ــک افزای هیدرولی
ــر از شــبکه فاضــالب شــهری اصــالح و  ــه 1۸0 کیلومت ب
بازســازی شــده اســت و بیــش از 100 نقطــه آســیب خیز 
ــت.   ــده اس ــالح ش ــایی و اص ــالب شناس ــوط فاض خط

فاضــالب  اصلــی  خطــوط  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
خیابان هــای مشــتاق اول و دوم  بــا روش ریپلیســمنت  
ــام  ــال انج ــر و آبشــار در ح ــان می ــام شــده و خیاب انج
اســت، ابــراز داشــت: بــا همــکاری شــهرداری و پلیــس 
ــک  ــای پرترافی ــن خیابان ه ــالب ای ــبکه فاض ــور ش راه
ــه  ــده بیم ــال آین ــا 50 س ــد و ت ــازی ش ــالح و بازس اص

ــت. ــده اس ش

ــی  ــه اجــرای روش ســی. آی. پی.پ ــا اشــاره ب بیشــه ب
ــار در کشــور اظهــار داشــت: روش نویــن  بــرای اولیــن ب
در  بازســازی شــبکه فاضــالب  ســی.آی.پی.پی کــه 
کشــورهای اروپایــی هــم بــا ایــن روش انجــام می شــود 
و در همــکاری بــا دانشــگاه اصفهــان بومی ســازی شــده، 
شــبکه فاضــالب خیابان هــای بوعلــی ســینا، امــام 
خمینــی، خیــام، شــهیدان، چمــران بازســازی و اصــالح 
ــا  ــتی ب ــی و بهش ــری، طالقان ــای مطه ــد و خیابان ه ش

ــال اصــالح و بازســازی اســت. ــن روش در ح ای
 مشــاور عالــی مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
ــان  ــی از خیاب ــه بخش ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه اس
چمــران بــه همــراه کمــال اســماعیل و حمــزه اصفهانــی 
بــا روش پایــپ جکینــگ اصــالح و بازســازی شــده 
ــا روش  ــم ب ــتار ه ــان پرس ــرد: خیاب ــح ک ــت، تصری اس
ــم  پایــپ برســتینگ  در حــال انجــام اســت و امیدواری
ــم  ــاز دوم ه ــارات ف ــن اعتب ــاز اول و تأمی ــان ف ــا پای ب

ــود. ــی ش اجرای

 بخشی از اراضی جنوب شرق 
پایتخت رفع تصرف شد

 اتمام فاز اول بازسازی شبکه فاضالب شهر اصفهان تا پایان سال ٩8

رفع مشکل معابر حفاری شده محوطه 
سرگذر همدان 

سـاالر/طی  پرویـزی  –سـارا  همـدان 
بـه  نظیـر  و كـم  جهـادی  اقـدام  یـك 
از۸سـاعت  كمتـر  در  شـبانه  صـورت 
خـدا  فضـل  بـه  رسـید کـه  پایـان  بـه 
سـنگ  عملیـات  آینـده  درروزهـای 
فـرش و آسـفالت نیـز انجـام خواهـد 
شـد.محمد رضـا فیضـی منـش مدیـر 
در  همـدان  شـهرداری  سـه  منطقـه 
پـروژه کـف  عملیـات  اجـرای  جریـان 
گفت:باتوجـه  سـرگذر  محوطـه  سـازی 
و  روزهـای گذشـته  هـای  بـارش  بـه 
توسـط  صـورت گرفتـه  هـای  حفـاری 
بـرق،  فاضـالب،  و  آب  هـای  شـرکت 
والی  گل  سـبب  کـه  مخابـرات  و 
را  شـهروندان  درتـردد  وایجادمشـکل 
نمـوده بـود کـف سـازی ایـن محوطـه 
توسـعه  عملیـات  اتمـام  محـض  بـه 
شـبکه انشـعابات آب و فاضـالب ،برق، 
مخابرات  از سـاعت23 چهارشـنبه یکم 

زیرسـازی  وعملیـات  آغـاز  مـاه  آبـان 
و  جهـادی  اقـدام  یـك  طـی  پـروژه 
كـم نظیـر بـه صـورت شـبانه در كمتـر 
بـه  کـه  رسـید  پایـان  بـه  از۸سـاعت 
فضـل خـدا درروزهـای آینـده عملیـات 
انجـام  نیـز  آسـفالت  و  فـرش  سـنگ 
افـزود:  منـش  شـد.فیضی  خواهـد 
پـروژه  زیرسـازی بـا 7اکیـپ عمرانـی 
همزمـان  صـورت  بـه  خدماتـی  و 
عملیـات خاکبـرداری وبیـس ریـزی و 
سـاماندهی را اجـرا میکردنـد تـا رونـد 

شـود تسـریع  عملیـات  انجـام 
ایـن  داد  ادامـه  سـه  منطقـه  مدیـر 
پـروژه باتحهیزاتـی همچـون 7دسـتگاه 
وکمپرسـی  خـاور  بابکت،20دسـتگاه 
خدمـات  و  عمرانـی  اکیـپ  و42نفـراز 
سـرویس   140 حمـل  وبـا  شـهری  
ریـزی  بیـس  و2۸سـرویس  نخالـه 

اسـت. اجراشـده 

آمادگی کامل شرکت گاز استان ایالم برابری بیماران کلیوی البرز با  ٩  استان کشور
جهت خدمت رسانی در فصل زمستان ــگیری  ــش پیش ــی  در همای ــد کرم مجی

ــه در االر  ــوی ک ــاری کلی ــت و بیم از دیاب
ــزار شــد،   ــرج برگ ــالح ک ــژاد ف شــهیدان ن
ــر  ــه مهاجرپذی ــه ب ــا توج ــت: ب اظهارداش
بــودن البــرز تعــداد بیمــاران ایــن اســتان 

ــا  اســت. بیشــتر از ســایر اســتان ه
نوعدوســت  مــردم  و  خیریــن  از  وی 
بیشــتر  حــال  رفــاه  بــرای  خواســت 
حمایــت  انجمــن  کلیــوی  بیمــاران 
را  البــرز   اســتان  بیمــاران کلیــوی  از 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــاری کنند.کرم ی
هــر بیمــار کلیــوی هفتــه ای ســه روز 
گفــت:  دارد،   دیالیــز  دســتگاه  نیازبــه 
نارســایی کلیــوی عوارضــی بــرای بیمــاران 
انجمــن  .رئیــس  کنــد  مــی  ایجــاد 
اســتان  کلیــوی  بیمــاران  از  حمایــت 
افــرادی کــه  البــرز خاطرنشــان کــرد: 
ــون  ــار خ ــت و فش ــاری  دیاب ــار بیم دچ
هســتند اگــر بیمــاری خــود را کنتــرل 
بلنــد مــدت  در  اســت  نکننــد ممکــن 
ــوند.این  ــل ش ــز وص ــتگاه دیالی ــه دس ب

مســئول آمــوزش را بــرای پیشــگیری 
دانســت  موثــر  نارســایی ها کلیــوی  از 
و گفــت: اســتفاده بیــش از انــدازه از 
رایانــه ســبب مــی شــود تــا کــودکان 
دچــار نارســایی هــای کلیــوی شــوند.وی 
بیــان داشــت: نگــه داشــتن ادرار توســط 
ــه ای را  ــای رایان ــازی ه ــه ب ــی ک کودکان
در مــدت زمــان طوالنــی انجــام مــی 
ــا   ــوی در آنه ــایی کلی ــبب نارس ــد س دهن
بــه  آمــوزش  ارائــه  شــود.کرمی  مــی 
والدیــن را ضــروری دانســت و گفــت: 
ــک  ــر از ی ــه کمت ــا رایان ــازی ب ــوزش ب آم
ــت  ــی اس ــکات مهم ــه ن ــاعت از جمل س
گیــرد. قــرار  توجــه  مــورد  بایــد  کــه 
بیــش از ســه هــزار نفــر تحــت پوشــش 
قــرار  البــرز   اســتان  دیابــت  انجمــن 
ــان  ــر آن ــزارو 300 نف ــک ه ــه ی ــد ک دارن
ــز  ــتگاه دیالی ــه دس ــه روز ب ــه ای س هفت
بیمارســتان   11 می شــوند.اکنون  وصــل 
دولتــی و خصوصــی اســتان البــرز دارای 

دیالیزهســتند. بخش هــای 

ایــالم،  اســتان  شــرکت گاز  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش 
اللهــی مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان  عبــاس شــمس 
ــوع  ــا موض ــه ب ــرکت ک ــران ش ــت بح ــه مدیری ــالم در جلس ای
ــتادی  ــای س ــی و واحده ــتانی ادارات گاز نواح ــی زمس آمادگ
ــریع در  ــر، تس ــیب پذی ــاط آس ــایی نق ــد شناس ــزار گردی برگ
اجــرا و اتمــام پــروژه هــای مقــاوم ســازی ، بررســی و 
ــورد  ــالم م ــری اق ــن کس ــدادی و تأمی ــزات ام ــرل تجهی کنت
نیــاز بحــران را از اولویت هــای شــرکت در فصــل زمســتان 

برشــمرد.
ــرات اساســی  ــر ســرویس و انجــام تعمی ــد ب وی ضمــن تأکی
ایســتگاهها و میترینــگ هــای ســطح اســتان در اســرع وقــت 
ــدام  ــری و اق ــم گی ــرای تصمی ــا ب ــر آمــوزش کامــل گازبانه ، ب
بــه موقــع در بحــران ، بعنــوان نفــرات خــط مقــدم شــرکت گاز 

در فصــل ســرما و بحــران تأکیــد نمــود.
ــای  ــه واحده ــکر از کلی ــن تش ــه ضم ــان جلس ــان در پای ایش
ســتادی و عملیاتــی شــرکت گاز اســتان ایــالم بــا ارائــه تدابیــر 
ــران ،  ــع بح ــی الزم در مواق ــر آمادگ ــظ حداکث ــرای حف الزم ب
تغییــرات ناگهانــی دمــا و مقابلــه بــا ســیالب هــای احتمالــی 
آتــی، از آمادگــی کامــل شــرکت گاز اســتان ایــالم جهــت گــذر 

ــر داد از فصــل ســرما خب

۲38 طرح با اشتغال 
۵۰۰۰ نفر در جیرفت 

مصوب شده است
ابـوذر عطاپـور وزیـری فرمانـدار جیرفت 
اداری  شـورای  مشـترک  نشسـت  در 
شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآبـاد بـا 
حضور وزیر بهداشـت، درمـان و آموزش 
مجمـوع  از  داشـت:  اظهـار  پزشـکی 
طرح هـای اقتصـاد مقاومتی کـه در این 
شهرسـتان مصوب شـده، یکصـد طرح 
به مرحله اجرا رسـیده اسـت.وی افزود: 
بـا وجود تمامی هجمه هـا، دولت تدبیر 
و امیـد در شهرسـتان جیرفـت اقدامات 
عمرانـی و اقتصادی قابل توجهی انجام 

داده اسـت.
عطاپـور وزیری ادامـه داد: در حوزه راه و 
شهرسـازی 525 میلیـارد تومـان طرح 
افتتـاح و بیش از 70 میلیارد تومان نیز 
در حوزه برق رسـانی هزینه شـده است.

وی بـا بیـان اینکـه در حـوزه بهداشـت 
و درمـان جیرفـت خدمـات مشـهودی 
انجـام شـده اظهـار داشـت: بـرای 230 
بـرای  و  انجـام  هـادی  طـرح  روسـتا 
اجـرای طرح هادی 70 روسـتای دیگر، 

برنامه ریـزی شـده اسـت.
تشـریح  بـه  جیرفـت  فرمانـدار 
حمایت هـای دولـت از طرح هـای حوزه 
کشـاورزی پرداخت و گفت: اجرای سـه 
هزار و ۸15 هکتار سـامانه آبیاری تحت 
فشـار و راه انـدازی یکهـزار و 270 هکتـار 
گلخانـه، از دیگـر توفیقـات دولـت در 

شهرسـتان جیرفـت اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه امـروز ظریـب 
مکانیزاسـیون کشـاورزی در جیرفـت از 
هشـت دهم بـه 2 درصـد رسـیده عنوان 
کـرد: افـزون بـر 30 میلیـارد تومـان در 
حـوزه عمـران شـهری جیرفـت هزینـه 

است. شـده 
عطاپـور وزیـری تصریـح کـرد: دولت با 
تدبیـر خـود، سـود و دیرکرد تسـهیالت 
کشـاورزی اهالـی ایـن دیـار را پرداخت 
کـرد و ایـن اقـدام کمـک بسـیار بزرگی 

بـه کشـاورزان بود.
وی ضمـن قدردانـی از رییس جمهوری 
و مجموعـه دولـت بـه دلیـل خدمـات 
رسـانی بـه مـردم جیرفـت بیـان کـرد: 
تقویت صـادرات محصوالت کشـاورزی، 
آب آشامیدنی و زیرساخت های معدنی 
درخواسـت هایی  و  مـوارد  جملـه  از 
هسـتند کـه بایـد بیشـتر مـورد توجـه 

گیرد. قـرار 
سـعید نمکـی وزیـر بهداشـت، درمان و 
آمـوزش پزشـکی عصر امـروز به منظور 
شـورای  مشـترک  جلسـه  در  حضـور 
اداری شهرسـتانهای جیرفت و عنبرآباد 
و بازدیـد از طرح هـای درمانـی ایـن دو 
شهرسـتان به جنـوب کرمان سـفر کرد.

جیرفت
برگزاری جلسه کارگروه

 انرژی و آب پدافندغیرعامل 
در شرکت گاز استان البرز 

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

30 درصد از پست های مدیریتی کشور به 
زنان اختصاص می یابد

ابتکار : زنان 3۰درصد پست های مدیریتی کشور را دارند

معـاون رئیـس جمهـور در امـور زنـان 
دولـت  سیاسـت  گفـت:  خانـواده  و 
 30 امیـد در اختیـار گرفتـن  تدبیـر و 
درصـد از پسـت های مدیریتـی کشـور 
در  میـزان  ایـن  اسـت،  زنـان  توسـط 
سـال 96، 1۸.۸ درصـد بـود کـه طبـق 
شـده   انجـام  کـه  برنامه ریزی هایـی 
افزایـش  درصـد   30 بـه  را  رقـم  ایـن 

. هیـم می د
دوره  هفتمیـن  در  ابتـکار  معصومـه 
نهـاد  مـردم  سـازمان های  تخصصـی 
فعـال حـوزه زنان و خانـواده در تبریز، 
بـا بیـان این که دولـت اعتبـارات الزم 
و کمک هـای  تسـهیالت  عنـوان  بـه  را 
زلزلـه  مناطـق  مـردم  بـرای  بالعـوض 
زده کـه خانـه و کسـب و کار خـود را 
از دسـت دادنـد، فراهـم کـرده اسـت، 
سـریع تر  هرچـه  امیـدوارم  گفـت: 
بـه  وارده  آسـیب های  و  مشـکالت 

زده ی  زلزلـه  مناطـق  هم وطنـان 
شـود. برطـرف  شـرقی  آذربایجـان 

 وی بـا اشـاره بـه برگـزاری هفتمیـن 
مـردم  سـازمان های  تخصصـی  دوره 
خانـواده  و  زنـان  حـوزه  فعـال  نهـاد 
دفتـر تبریـز، گفـت ایـن دوره هـا بـا 
سـازمان های  افزایـی  تـوان  هـدف 
مـردم نهـاد در حـوزه زنـان و خانـواده 
بـرای رفـع مشـکالت برگـزار می شـود، 
سیاسـت دولـت تدبیـر و امیـد توجـه 
سـازمان های  و  مدنـی  نهادهـای  بـه 
بخـش  و  خیریه هـا  نهـاد،  مـردم 
کـه  نهادهایـی  عنـوان  بـه  خصوصـی 
جامعـه  اجتماعـی  سـرمایه  دارای 

اسـت. جـدی  بسـیار  هسـتند، 
فضایـی  دولـت  این کـه  بیـان  بـا  وی 
بـرای آزادی بیـان نسـبی فراهـم کرده 
سـازمان های  اعضـای  افـزود:  اسـت، 
را  خـود  نظـرات  می تواننـد  مردم نهـاد 

در کارگروه هـا مطـرح کننـد و این مهم 
اسـت کـه در شـورای  اصلـی  ارکان  از 
برنامـه ریـزی اسـتان و درکارگـروه ها 

بـه آن توجـه زیـادی می شـود.
ابتـکار بـا اشـاره به ایجاد 1400 تشـکل  
از ابتـدای شـروع بـه کار دولـت تدبیـر 
و امیـد و شـرکت آن هـا در دوره هـای 
دوره  پایـان  تـا  گفـت:  تخصصـی، 
ایـن  می کنیـم  تـالش  نیـز  دولـت 
تعـداد از تشـکل ها را بـه 2000 تشـکل 
افزایـش دهیـم، ایـن دوره هـا با هدف 
تـوان افزایـی سـازمان های مـردم نهاد 
آمـوزش  و  بیشـتر  اثربخشـی  بـرای 
و  دولتـی  غیـر  مدیریـت  مهارت هـای 

می شـود. برگـزار  داوطلبانـه 
سـازمان های  این کـه  بیـان  بـا  وی   
مـردم نهـاد ماهیـت داوطلبانـه دارنـد 
معنـوی  واالی  هـای  انگیـزه  دارای  و 
برتـر  الگوهـای  بایـد  هسـتند، گفـت: 

سـطح  در  را  نهـاد  مـردم  سـازمان 
دالیـل  و  معرفـی  اسـتان ها  و  کشـور 
توسـعه  ی  و  پایـداری  توانمنـدی، 
دهیـم. ترویـج  جامعـه  در  را  آن هـا 

سیاسـت های  اینکـه  بیـان  بـا  وی   
معاونـت امـور زنان و خانواده ریاسـت 
بـرای  زمینـه  فراهـم کـردن  جمهـوری 
نهـاد  مـردم  هـای  سـازمان  فعالیـت 
اسـت، گفـت: معـاف شـدن خیریه هـا 
اسـت،  پیگیـری  حـال  در  مالیـات  از 
ایـن موضـوع دارای مشـکالت قانونـی 
زودتـر  هرچـه  امیدواریـم  کـه  اسـت 

برطـرف شـود.
معـاون رئیـس جمهـور در امـور زنـان 
و خانـواده ادامـه داد: طـی مکاتبـه ای 
حمایـت  خواسـتار  کشـور  وزیـر  بـا 
شـوراها و شـهرداری ها در شهرسـتانها 
مـردم  هـای  سـازمان  از  اسـتان ها  و 

شـده ایم. نهـاد 
زنـان  از  حمایـت  بـه  اشـاره  بـا  وی   
بـرای  فضـا  ایجـاد  و  کارآفریـن 
بـرای  بـازار  ایجـاد  و  کارآفرینـان 
فضـای  شـهرها  تمامـی  افـزود:  آنهـا، 
زنـان   تولیـدات  بـرای  نمایشـگاهی 

کننـد. فراهـم 
وی تاکیـد کـرد: از تمامـی ادارات بـه 
از  داریـم  تقاضـا  اسـتانداری ها  ویـژه 
در  موفـق  و  شایسـته  زنـان  ظرفیـت 

شـوند. بهره منـد  خـود  انتصابـات 
چنـد  تبلیـغ  بـه  اشـاره  بـا  ابتـکار 
از  موضـوع  ایـن  گفـت:  همسـری، 
گرفـت،  قـرار  اعتـراض  مـورد  ابتـدا 
خوشـبختانه نظـر مقـام معظـم رهبری 
در ایـن رابطـه بسـیار شـفاف بـوده و 
مشـخص شـد کـه چقـدر ایـن موضوع 
وارد  لطمـه  ازدواج  و  خانواده هـا  بـه 
رئیـس  بـا  مکاتبـه ای  طـی  می کنـد، 
صـدا و سـیما نسـبت بـه ایـن موضوع 
جایـگاه  بایـد  کـه  کردیـم  اعتـراض 
ایـن  در  خانـواده  و  زنـان  حرمـت  و 

شـود. رعایـت  موضـوع 
وی بـا بیـان این کـه بـا حمایـت یـک 
پنـج  حقوقـی  و  فقهـی  قـوی  تیـم 
الیحـه ی مهـم در کمیسـیون لوایـح را 
مطـرح کردیـم، گفـت: طـرح تشـدید 
از  حمایـت  و  اسیدپاشـی  مجـازات 
و  ابـالغ  و  تصویـب  دیـدگان  آسـیب 

می شـود. اجـرا 
بـه  مربـوط  الیحـه ی  افـزود:  وی 
زنـان  از  حاصـل  فرزنـدان  تابعیـت 
سـوی  از  خارجـی  مـردان  بـا  ایرانـی 
شـورای نگهبـان هفتـه ی گذشـته ابالغ 

اسـت. قانونـی  و  شـد 
معـاون رئیـس جمهـور در امـور زنـان 
و خانـواده بـا اشـاره بـه طـرح برابـری 
قانـون  در  دیـه  برابـری  دیـه، گفـت: 
وحـدت  احـکام  و  اسـالمی  مجـازات 
محـل  از  شـده،  صـادر  کـه  رویـه ای 
تامیـن  مسـاوی  دیـه ی  صنـدوق 
موضـوع  پیگیـر  مـا  ولـی  می شـود 
بایـد  قانـون  معتقدیـم  و  هسـتیم 
قـرآن  جـای  هیـچ  در  یابـد،  تغییـر 
بـه صراحـت بـه نصـف بـودن دیـه زن 

اسـت. نشـده  اشـاره 
قوانیـن  اصـالح  بـه  اشـاره  بـا  وی 
در  پیشـنهاد   ایـن  گفـت:  طـالق، 
بررسـی  حـال  در  لوایـح  کمیسـیون 
بنـدی  جمـع  بـه  امیدواریـم  و  اسـت 
دسـت  خوبـی  منطقـی  پیشـنهادات  و 

. بیـم یا
 وی بـا اشـاره بـه ارائـه ی برنامه هـای 
موضـوع  کـرد:   اظهـار  جوانـان،  ویـژه 
بـرای  ارتباطـی  مهارت هـای  ارتقـای 
اسـت  برنامه هایـی  جملـه  از  جوانـان 
بـرای  زیـادی  نقـش  می توانـد  کـه 
بـرای  مفیـد  انسـان های  افزایـش 

باشـد. داشـته  جامعـه  و  خانـواده 
از  بازدیـد  این کـه  بیـان  بـا  ابتـکار 
دارد،  زیـادی  محدودیـت  زندان هـا 
گفـت: تاکنـون بـا همـکاری و موافقت 
زنـان  زنـدان   15 از  قضایـی،   گـروه 
کشـور از جملـه اسـتان های آذربایجان 
غیـره  و  اردبیـل  و  زنجـان  و  شـرقی، 
کردیـم،  تهیـه  گـزارش  و  بازدیـد  
آزادی  راسـتای  در  ارمغـان  طـرح 
مـا  اسـت،  اجـرا شـده  زندانـی  زنـان 
از  سـازمان های مـردم نهـاد در زمینـه 
افزایـی  تـوان  و  برنامه هـای حمایتـی 
می شـوند،  آزاد  کـه  زندانـی  زنـان  از 

کـرد. خواهیـم  حمایـت 
وی ادامـه داد: زنانـی کـه زنـدان بوده 
و دوره هـای خـود را سـپری می کننـد، 
این کـه  بـه  توجـه  بـا  آزادی  از  بعـد 
و  اجتماعـی  حمایـت   زمینه هـای 
اشـتغال بـرای آنهـا فراهـم نمی شـود، 
بـاز  بـه زنـدان  ممکـن اسـت مجـددًا 
گردنـد و ایـن یـک نوع آسـیب اسـت.

وی تاکیـد کـرد: از سـازمان های مردم 
نهـادی کـه بتواننـد در اسـتان خـود بـا 
دسـتگاه های ذیربـط از جمله سـازمان 
زندانهـا همـکاری داشـته و برنامـه ای 
باشـد،  داشـته  زندانـی  زنـان  بـرای 

قطعـًا حمایـت خواهیـم کـرد.
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ــب در ۲4 ســاعت ) سیســتم  ــز پیشــرو صنعــت توســعه در نظــر دارد " يخســاز ۲۰7 قالبــی-4۱4 قال شــرکت پاری
فریونــی( " خــود را از طریــق برگــزاری مزایــده بــه فــروش رســاند. لــذا کلیــه متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد 
مزایــده بــه آدرس الکترونیکــی www.parizpishro.ir  مراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت مناقصــه و مزایــده دانلــود 
نماینــد. مهلــت تحویــل پــاکات روز یکشــنبه مــورخ 98/۰9/۰3  در محــل دفتــر امــور قراردادهــا واقــع در ســیرجان - بلــوار 
ســردار جنــگل - روبــروی اداره صنعــت، معــدن و تجــارت طبقــه ســوم می باشــد. ضمنــا بازدیــد در روزهــای چهارشــنبه مورخ 

98/۰8/۲9  و پنجشــنبه مــورخ 98/۰8/3۰ از ســاعت 8 الــی ۱3 بــرای متقاضیــان بالمانــع مــی باشــد. 
شرایط شرکت در مزایده :

۱-سپرده شرکت در مزایده : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) دویست میلیون ریال (
۲- قیمت پایه : 4/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) چهار میلیارد ریال ( 

3-شرکت در مزایده صرفا برای کلیه اموال به صورت سرجمع مجاز است. 
• این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد. 

• مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.
• هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 متقاضیــان مــی توانند جهت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره هــای 4-4۲۲37۱4۱-۰34 )داخلــی ۲۲۲( و ۰34-4۱4۲438۲ 
تمــاس حاصــل نمایند.

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

نوبت  دوم

آگهی تجدید مزایده  
شماره ٩8/01/م

این سه کلمه ای که بهت میگم یادت 
نره؛ عشق ... عشق، ایمان، مرگ

تنها عاشق میشی ،  تنها ایمان میاری و 
تنها میمیری ... من نمی تونم بتو ایمان قرض بدم ..

چهل سالگی

حسام الدین سراج 
 )عاشقانه های بی مرز( 

از 30 آبان تا اول آذر در مرکز همایش های 
بین المللی برج میالد اجرا می شود. 

موسیقیدیالوگ

رسانه در آینه تصویر
هفته نامه فرهنگی هنری چلچراغ منتشر شد. 

 صدای آهسته ی برف 
تا 15آذر در تئاتر مستقل تهران 

در حال اجرا ست. 

 شنل قرمزی 
تا 16 آذر در فرهنگسرای سرو برگزار می شود. 

 النچر ۵ 
تا ۸آذر در تئاتر مستقل تهران 

در حال اجرا است. 

یه جایی، تو یه کتابی خوندم:
عشق مثله هوایی می مونه که، میاد طرفت و 

زنده نگهت میداره...

دوران عاشقی

نمایشنمایشنمایش دیالوگ

گر دلم روز وداع از پی محمل می شد
تو مپندار که آن دلبرم از دل می شد
هیچ منزل نشود قافله از آب جدا

زانکه پیش از همه سیالب بمنزل می شد
گفتم از محمل آن جان جهان برگردم
پایم از خون دل سوخته در گل می شد

راستی هر که در آن سرو خرامان می دید
همچو من فتنه بر آن شکل و شمائل می شد
ساربان خیمه برون می زد و اینم عجبست

که قیامت نشد آنروز که محمل می شد
قاتلم می شد و چون خون ز جراحت می رفت

جان من نعره زنان از پی قاتل می شد
همچو بید از غم هجران دل من می لرزید
کان سهی سرو خرامان متمایل می شد

پند عاقل نکند سود که در بند فراق
دل دیوانه ندیدیم که عاقل می شد

بگذر از خویش که بی قطع مسالک خواجو
هیچ سالک نشنیدیم که واصل می شد

خواجوی کرمانی 

ارکستر مدرن یارآوا
25 آبان در دانشگاه تهران- تاالر شهید آوینی  

اجرا می شود. 

کنسرت

کتاب 

کتـاب از خـوب بـه عالـی بـا عنـون اصلـی Good to great نوشـته 

جیـم کالینـز اسـت. کالینـز بـه عنـوان اسـتادی کـه سـال ها بـه مطالعه 

شـرکت های باثبـات و عالـی پرداخته، امـروز در شـرکت ها و بخش های 

مختلف اجتماعی به مدیران رهنمود می دهد. او عضو رسـمی دانشـکده 

بازرگانی دانشـگاه اسـتنفورد است و جایزه استاد برجسته را نیز از همین 

دانشـگاه دریافت کرده اسـت.

از خـوب بـه عالی در سـطح جهانی بسـیار موفق بـوده و بـزرگان در مورد 

آن بسـیار نوشته اند:

وال استریت ژورنال:
آقـای کالینـز در کتـاب از خـوب به عالی به دو پیام وسوسـه انگیز اشـاره 

می کنـد: ایـن کـه افـراد معمولی هـم می توانند به سـطح مدیریت عالی 

دسـت یابنـد و کسـانی کـه اصـول ایـن کتـاب را بـه کار ببرنـد، خواهنـد 

توانسـت موسسـاتی عالـی و موفق را پدیـد آورند.

پیتر اف. دراکر:
کتـاب حاضـر بـا بهره گیـری از تحقیقـات دقیق و روشـمند، سـبک های 

مدیریتی کنونی را به چالش می کشـاند. از ایده مدیریت مافوق بشـری 

تـا فـن آوری اطالعات و تمایل به تملک و تلفیق شـرکت ها. مطالب این 

کتـاب الزامـا افراد متوسـط را به افرادی باکفایت تبدیـل نخواهد کرد، اما 

موجب می شـود تا شایسـتگی به تعالی بدل شـود.

فورچون:
آقـای کالینـز و گـروه تحقیقش یکـی از مهم ترین موضوعـات مربوط به 

دنیـای کار و تجـارت را مورد تحلیل و بررسـی قـرار داده اند.

در پشت جلد کتاب نیز آمده است:
وجـه تمایـز کتـاب از خـوب بـه عالـی از سـایز کتاب هـای مدیریتـی، 

نگـرش خـالق آن اسـت بدیـن معنا که اصـول و روش هـای مدیریتی را 

از قالـب کلیشـه های همیشـگی خـارج می کند و می گوید کـه همه ی ما 

در هـر زمینـه ای که فعال باشـیم می توانیم باال و باالتـر برویم. می توانیم 

افق دید خود را وسـعت بخشـیم و خود را از چمبره ی ماندن در وضعیت 

صرفا خـوب برهانیم.

کتـاب از خـوب بـه عالـی ظاهـرا یـک کتـاب اقتصـادی و بـه عبارتـی 

مدیریتـی اسـت امـا در نهایـت، هـدف آن ارتقـاء سـطح تفکـر بشـر و 

جایگاه هاسـت. رفیع تریـن  بـه  رسـیدن 

کتاب از خوب به عالی
ایـده اصلـی کتـاب ایـن اسـت که: چـرا بعضـی از شـرکت ها موفق 
هسـتند و رشـد می کننـد اما برخـی دیگر هیچ رشـدی ندارنـد؟ در 
واقـع سـوالی کـه ذهـن جیـم کالینـز را به خـود درگیر کـرد این بود 

: که
آیـا شـرکت هایی که بتواننـد با خطرات مقابله کنند و متوسـط بودن 
در دراز مـدت یـا وضعـی بدتـر از آن را بـه برتـری در درازمدت تبدیل 
کننـد وجـود دارنـد؟ اگـر چنین اسـت، پـس ویژگی هـای متمایز و 
جهانـی فرآینـد تبدیل شـدن یک شـرکت از مرحله خـوب به عالی 

کدامند؟
در پـی یافتـن پاسـخ ایـن سـوال، کالینـز بـا گروهـی از محققان و 
متخصصـان در طـول مـدت 5 سـال بـه بررسـی ایـن موضـوع 
پرداختنـد و مجموعـه ای از شـرکت های ممتـاز را شناسـایی کردنـد 
کـه از مرحلـه خـوب به عالـی جهش کـرده و این نتایـج را به مدت 
حداقـل 15 سـال حفـظ کـرده بودنـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه گروه 
تحقیقاتـی کالینز، شـرکت های رهسـپار تعالـی را با مجموعـه ای از 
شـرکت های همتـراز آن ها مورد قیـاس قرار دادند. شـرکت هایی که 

از جهـش رهسـپاری بـه سـوی تعالـی بازمانـده بودند.

از خوب به عالی
نویسنده: جیم کالینز

ترجمه: ناهید سپهرپور
ویراستار: دکتر نصرت هللا حلمی

منم آن ایستگاه پیر و تنهایی که 
میداند

نباید دل سپرد این عابران گرم 
رفتن را

تو را بخشیدم آنروزی که از من رد 
شدی، آری

که پل ها خوب میفهمند مفهوم 
»گذشتن« را

حسین زحمتکش

عکس نوشت

عکس:
یاسر خدیشی


