
وضعیت تامین داروهای هپاتیت

تاثیر قیمت بنزین در تورم 
ساالنه ۴ درصد است

کل مبلغ حاصل از افزایش قیمت بنزین 
به مردم داده می شود

رئیـس شـبکه هپاتیـت ایـران دربـاره وضعیـت تامیـن و 
دسترسـی بـه داروهـای هپاتیـت در کشـور توضیـح داد.

دکتـر امیرعلـی سـهراب پور در گفت وگـو با ایسـنا،  مهمترین 
راه کنتـرل هپاتیـت B در کشـور را واکسیناسـیون عمومـی 
نـوزادان دانسـت و گفـت: واکسیناسـیون از حـدود ۳۰ سـال 
قبل شـروع شـده و خوشبختانه توانسته شـیوع این عفونت 
را بسـیار کاهش دهد. در مسـیر حذف هپاتیت C نیز کاری 
کـه بایـد انجـام شـود، اسـتراتژی »حـذف نقطه ای« اسـت؛ 
یعنـی شـهر به شـهر بایـد بـه کانون های بیمـاری کـه عمدتا 
زندان هـا و مراکـز تجمع معتـادان تزریقی اسـت، ورود کرد و 

بیماریابـی و درمـان را انجام داد.
وی بـا تکذیـب کمبـود برخی اقـالم دارویی بیمـاران مبتال به 
هپاتیـت، مانند ریباویرین و داروهای ضـد اچ آی وی از جمله 
افاویرنـز و ریتوناویـر، اظهـار کـرد: ایـن خبر درسـت نیسـت. 
ریباویریـن دارویـی اسـت کـه در رژیم هـای قدیمـی درمـان 
هپاتیـت C مـورد اسـتفاده قـرار می گرفـت و امـروزه دیگـر 
کاربـرد نـدارد. درمـان اسـتاندارد هپاتیـت C در حـال حاضر 
ترکیب »سوفوسـبوویر« به همراه »داکالتاسـویر« اسـت که 
روی تمـام انـواع ویروس هپاتیـت C اثر می کند و به صورت 

سـه ماهه بـرای بیمـار تجویز می شـود.
وی بـا بیـان این که در بیمارانی که سـیروز دارند مدت درمان 
شـش ماهـه خواهـد بـود، تصریـح کـرد: ما سال هاسـت که 
دیگـر از داروی ریباویریـن بـرای درمان هپاتیت C اسـتفاده 
نمی کنیـم. دو داروی دیگـر یعنـی داروهای ضـد اچ آی وی از 

جمله افاویرنز و ریتوناویر اصال داروهای هپاتیت C نیسـتند 
و داروهای ویروسـی اچ آی وی هسـتند کـه اگر کمبودی در 
آن حیطـه وجـود دارد، بنـده بی اطالعم و بهتر اسـت همکاران 
عفونـی کـه بیمـاران اچ آی وی / ایـدز را درمـان می کننـد، 

باشند. پاسخگو 
رئیـس شـبکه هپاتیـت ایـران بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال 
حاضـر دو کارخانـه داروهـای هپاتیـت C را تولیـد می کننـد، 
گفـت: در کنگـره گـوارش کـه اخیـرا برگـزار شـد، از همـکاران 
شـنیدم که کارخانه سـومی هم ایـن کار را انجـام خواهد داد. 
 C بـرای یـک کشـور ۸۰ میلیونی که تعـداد بیمـاران هپاتیت
در آن کمتـر از ۲۰۰ هـزار نفـر هسـتند، حتـی سـه کارخانه هم 
ممکن اسـت زیاد باشـد و این کارخانه ها در رقابت اقتصادی 
با هم ممکن اسـت دچار مشـکل شـوند. طبق اطالعات بنده 
 C قبـال دو کارخانـه دیگـر هـم بـه تولیـد داروهـای هپاتیـت
مشـغول بودنـد اما نتوانسـتند در رقابـت بـازار دوام بیاورند و 

خـط تولیـد داروهای هپاتیـت C را جمـع کردند.
وی افـزود: نکتـه قابـل توجـه آن اسـت کـه هیـچ وقت یک 
شـرکت دارویـی بـا قطـع خـط تولید یـک محصـول دارویی 
تعطیـل نمی شـود، مگـر اینکه از مشـکالت مدیریتـی دیگر 
رنـج ببـرد؛ بسـیاری از داروهـا بـرای مدتـی تولید می شـوند 
و بسـته بـه شـرایط بـازار خـط تولیـد آنهـا جمـع می شـود و 

داروهـای دیگـر توسـط آن شـرکت تولیـد می شـوند.
سـهراب پور در ادامـه بـا اشـاره بـه آمـار مبتالیان بـه هپاتیت 
B و C در کشـور، گفـت: حـدودا بیـن ۱۸۰ تـا ۲۰۰ هـزار بیمار 

هپاتیـت C و حـدود ۱.۳ میلیـون بیمار هپاتیت B در کشـور 
وجـود دارنـد. تمـام بیمـاران هپاتیـت C نیازمنـد درمـان 
هسـتند، امـا حـدود یک سـوم بیمـاران هپاتیـت B نیازمند 
دارو هسـتند و بقیـه بایـد هـر شـش مـاه سـونوگرافی و 

آزمایـش دهنـد و تحـت پیگیـری باشـند.
وی بـا بیـان اینکه در مورد هپاتیت B کشـور خوشـبختانه در 
وضعیـت خوبـی قـرار دارد، اظهار کرد: همچنیـن روند کاهش 
 C شـیوع بیماری در کشـور مشـهود اسـت. در مورد هپاتیت
امـا، متاسـفانه در سـال های گذشـته فعالیـت جـدی انجام 
نشـده و فقـط بـه برنامه هـای تلویزیونـی و کمپین هـای بـا 
تاثیر محدود اکتفا شـده اسـت. خوشـبختانه شبکه هپاتیت 
ایـران در دوره جدیـد، برنامه ریزی علمی و عملی برای حذف 
نقطه ای را به صورت پایلوت در شـهر رفسـنجان شـروع کرده 
و ایـن برنامـه بـا قـوت در حال انجام اسـت. با تجربه شـهر 
رفسـنجان، شـهرهای دیگـر ایران هـم یکی پـس از دیگری 

وارد برنامـه حذف خواهند شـد.
ریشـه کنی  خصـوص  در  ایـران  هپاتیـت  شـبکه  رئیـس 
هپاتیـت C در میـان زندانیـان و خانواده هـای ایـن افـراد 
نیـز گفـت: زندانیـان افـرادی تنگدسـت و از نظـر اجتماعـی 
آسـیب پذیر هسـتند. تشـخیص و درمان هپاتیـت C در آنها 
بایـد بـه صـورت رایـگان و در خود زنـدان انجام شـود. ماه ها 
اسـت کـه تعـداد بیمـاران مبتـال بـه هپاتیـت C کـه بـا پای 
خـود بـه مطـب پزشـکان مراجعـه می کننـد، کاهـش یافته 
اسـت. امروزه درمان هپاتیت C بیش از آن که یک مشـکل 
طبی باشـد، یک مشـکل اجتماعی اسـت و حذف آن تنها با 
فعالیـت بین سـازمانی و مشـارکت نهادهـای مردمی ممکن 

خواهـد بود.

ــه  ــان اینک ــا بی ــزی ب ــک مرک رییــس کل بان
ــورم، در  ــن در ت ــر افزایــش قیمــت بنزی تأثی
حــدود ۴ واحــد درصــد در ســال خواهــد بود، 
ــذاری در  ــرمایه گ ــاالی س ــک ب ــاره ریس درب

ــازار ارز هشــدار داد. ب
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، عبدالناصــر 
صفحــه  در  پیامــی  انتشــار  بــا  همتــی 
بــا  مجــازی،  فضــای  در  خــود  شــخصی 
اشــاره بــه تاثیــر اصــالح قیمــت بنزیــن 
ــرخ دالر  ــط ن ــت: متوس ــورم نوش ــرخ ت در ن
در بــازار آزاد در ســه مــاه گذشــته ثبــات 
ــوده اســت  نســبی، معــادل ۱۱٫۴۰۰ تومــان ب
از طــرف دیگــر محاســبات اداره بررســی های 
ــد  ــان می ده ــزی نش ــک مرک ــادی بان اقتص
کــه تأثیــر افزایــش امــروز قیمــت بنزیــن در 
ــال  ــد در س ــد درص ــدود ۴ واح ــورم، در ح ت

ــود. ــد ب خواه
نــرخ  افزایــش  عوامــل  دربــاره  همتــی 
ایــن چنــد روز،  نیــز توضیــح داد: در  ارز 

ــای  ــی از تقاض ــارات ناش ــر انتظ ــت تأثی تح
ــار  ــز اخب ــی و نی ــل سیاس ــی ارز، عوام فصل
افزایــش قیمــت بنزیــن، در مقایســه بــا 
نــرخ میانگیــن ســه مــاه گذشــته، افزایــش 
ــد  ــدود ۳ درص ــازار آزاد ح ــت دالر در  ب قیم

ــت. ــوده اس ب
رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: اگــر، 
ــت  ــردم، وضعی ــد ک ــالً تأکی ــه قب همانطــور ک
مطلــوب ذخایــر ارزی بانــک مرکــزی و نیــز 
مــازاد عرضــه نســبت بــه تقاضــای ارز در 
بخــش اســکناس وحوالــه را هــم درنظــر 
بگیریــم، نظریــه بــاال بــودن ریســک ســرمایه 
گــذاری در ارز، همچنــان پابرجــا خواهــد 
ــن  ــد ای ــت: تأکی ــن نوش ــی همچنی بود.همت
نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه، نــرخ فعلــی 
ارز، تحــت تأثیربیــش جهــش قبلــی ناشــی 
تحریم هــا  تــداوم  و  انتظــاری  عوامــل  از 
بــوده، و از پشــتوانه عوامــل بنیانــی برخــوردار 

ــت. نیس

رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه بابیـان اینکـه بـرای 
حـدود هـزار هـزار میلیـارد تومـان یارانـه پنهـان انرژی 
بایـد برنامـه داشـته باشـیم گفـت که کل مبلـغ حاصل 

از افزایـش قیمـت بنزیـن بـه مـردم داده مـی شـود.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از صـدا و سـیما 
، محمدباقـر نوبخـت در برنامـه گفتگـوی ویـژه خبـری 
شـبکه دو سـیما گفت: دو روز آینده یارانه ها و کمتر از 
۱۰ روز دیگـر درآمـد حاصـل از گرانی بنزیـن به خانواده 

هـا پرداخـت می شـود.
وی گفـت : حـدود ۱۹ میلیـون خانـوار معـادل بیش از 
۶۰ میلیـون نفـر حائـز شـرایط دریافـت درآمـد حاصل 
از گرانـی بنزیـن هسـتند و ممکن اسـت افـرادی که از 
دریافـت رایانـه انصراف داده باشـند مبلغ تعیین شـده 
بـرای هـر خانـواده بـر اسـاس درآمـد اصـالح قیمـت 

بنزیـن را دریافـت کنند.
وی افـزود: از ایـن بـه بعد سـازمان برنامـه و بودجه در 
مـاه حـدود چهـار هزار میلیـارد تومـان پرداخـت یارانه، 
۲۴ هـزار میلیـارد تومـان پرداخـت حقـوق کارکنـان و 
کارمنـدان و دو هـزار و ۵۰۰ میلیـارد تومـان پرداخـت 

حمایـت معیشـتی دارد.
نوبخـت افـزود: دولـت در جهـت سیاسـت کاهش فقر 
مطلـق و بهبـود معیشـت خانوارها افزون بر سـه تا پنج 
برابـر کـردن یارانـه افـراد تحت پوشـش کمیتـه امداد، 
تـورم را نیـز مهـار و آن را در دو سـال یـک رقمـی کـرد 
امـا تحریم هـای ظالمانه قدرت خرید مـردم را کاهش 
داده اسـت و دولـت خـود را موظـف مـی داند بـا منابع 

محـدود بودجـه ای بـه معیشـت مردم کمـک کند.
جدیـدی  منابـع  بایـد  اسـاس  ایـن  بـر  وی گفـت: 
شناسـایی مـی شـد و قانـون به مـا اجازه مـی دهد از 
یارانـه انـرژی بـرای تأمیـن ایـن بودجـه اسـتفاده کنیم.
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه افـزود: گـران کـردن 
بنزیـن یـک گام به سـوی قیمت واقعی آن اسـت زیرا 
ایـن فـرآورده نسـبت بـه کاالهای دیگـر قیمـت ارزانی 

دارد.
نوبخـت گفـت: رئیـس جمهـور اجـازه نـداد حـدود ۳۰ 
هـزار میلیـارد تومـان درآمـدی کـه از افزایـش قیمـت 
بنزیـن بـه دسـت مـی آیـد وارد بودجـه عمومی شـود 
و بـر ایـن اسـاس در خزانـه شـماره حسـاب خاصـی 
تعریـف شـد تـا این درآمـد به آن حسـاب واریز شـود 
و از آن حسـاب نیـز بـا مکانیزمـی بـه خانـواده هـای 

برسـد. هدف 
وی افـزود: ایـن موضوع در شـورای هماهنگی سـه قوه 

شد. تصویب 

نوبخـت بـا بیـان اینکـه هـر کـس خـود را متقاضـی 
دریافـت درآمـد حاصـل از اصـالح قیمـت بنزیـن مـی 
دانـد تقاضـای خـود را بـرای بررسـی بـه وزارت رفـاه 
ارائـه دهـد گفت: درآمـد حاصل از افزایـش نرخ بنزین 
از حـدود ۶۴ میلیـون لیتـر بنزیـن سـهمیه ای و ۳۰ 

میلیـون لیتـر بنزیـن آزاد و سـوپر اسـت.
وی افـزود: بـا سـهمیه بندی بنزین پیـش بینی حدود 

سـه هـزار میلیارد تومـان صادرات بنزیـن می کنیم.
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه گفـت: بـر اسـاس 
قانـون هدفمنـدی یارانـه ها، امسـال ۱۴۰ هـزار میلیارد 
تومـان منابـع تحصیـل شـد که بخشـی از آن بـه نظام 
و...  هدفمنـدی  سـازمان  هـا،  شـهرداری  مالیاتـی، 
اختصـاص مـی یابـد و فقـط ۴۸ هـزار میلیـارد تومان 
آن بـه مـردم پرداخـت می شـود امـا درآمـد حاصل از 
افزایـش قیمـت بنزیـن کامـل بـه مـردم پرداخت می 

شـود و در جـای دیگـری هزینـه نخواهـد شـد.
نوبخـت افـزود: چون درآمـد حاصـل از افزایش قیمت 
بنزین در حسـاب مشـخص وارد و بر اسـاس مکانیزم 
شـفاف و مشـخصی توزیـع مـی شـود، دسـتگاه های 
نظارتـی ازجملـه سـازمان برنامـه و بودجـه، سـازمان 
بازرسـی کل کشـور و دیـوان محاسـبات مـی تواننـد بر 

آن نظـارت کنند.
وی گفـت: بـر اسـاس تجربـه و افزایـش قیمت حامل 
هـای انـرژی در سـال هـای گذشـته مشـخص شـد 
افزایـش نـرخ این حامـل ها تأثیـر آن چنانی بـر تورم 
نـدارد امـا بـرای جلوگیـری از افزایـش قیمـت کاالهـا، 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و سـتاد تنظیـم بـازار 
در آمادگـی کامـل قـرار دارنـد و برنامـه ریـزی کـرده اند.

نوبخـت بـا بیـان اینکه مردم تـالش دولت بـرای بهبود 
و افزایـش حمـل و نقـل عمومـی را دیـده انـد افـزود: 
سـوخت نظـام حمـل و نقـل طوالنـی کشـور گازوئیـل 
اسـت و در این دولت اسـتان های کرمانشـاه، همدان، 
آذربایجان غربی و شـرقی و گیالن به شـبکه سراسـری 
ریلـی کشـور وصـل شـده انـد و دولت به عهد خـود وفا 

کرده اسـت.
وی گفـت: مترو برای سـرمایه گـذاری به انتشـار اوراق 
مشـارکت نیـاز دارد کـه دولـت ۵۰ درصـد آن را انجـام 

مـی دهد.
نوبخـت افـزود: برای متروی تهران امسـال هـزار و ۳۰۰ 
میلیـارد تومـان در نظـر گرفتـه شـده بـود کـه شـهردار 
تهـران هـزار و ۶۰۰ میلیـارد تومـان درخواسـت و دولـت 

پرداخـت کرد.
وی گفـت: البتـه یارانـه بلیـت متـرو؛ بحـث دیگـری 

اسـت امـا در بخـش زیرسـاخت هـای متـرو و اوراق 
مشـارکت دولـت همـه پرداخت هایـش را انجـام داده 

ست. ا
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه افزود: بخـش یارانه 

بلیـت مترو بسـیار جزئی اسـت.
نوبخـت گفـت: در تبصـره ۱۸ بخشـی از منابـع را بـرای 
بـرون  و  شـهری  درون  هـای  آلودگـی  از  جلوگیـری 

شـهری قـرار داده ایـم.
وی افـزود: نـوع خودروهـا و میزان مصرف انـرژی آنها 
بایـد بهبـود یابـد و قیمت آنها نیـز کم شـود و از وزارت 
صمـت خواسـته ایـم بـر ایـن موضـوع نظـارت داشـته 

باشـد زیـرا مطالبـه بـه حق مردم اسـت.
بنزیـن  نوبخـت گفـت: در سـال ۹۵ میـزان مصـرف 
روزانـه ۷۳ میلیـون لیتـر بـود که اکنون بـه بیش از ۹۶ 
میلیون لیتر رسـیده و در مقایسـه با سـال گذشـته ۱۴ 

و دو دهـم درصـد افزایـش یافتـه اسـت.
وی بـا بیان اینکه سـهمیه بنـدی بنزین موجب کاهش 
مصـرف و در نتیجـه کاهـش آلودگـی هـوا مـی شـود 
افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه سـازمان برنامـه و بودجـه 
مسـئول پرداخـت های دولت اسـت، موضـوع پرداخت 
درآمـد حاصـل از افزایـش قیمـت بنزیـن نیز بـر عهده 

این سـازمان گذاشـته شـد.
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه دربـاره روش توزیـع 
ایـن درآمـد گفـت: باألخـره ۳۰ هـزار میلیـارد تومـان را 
بایـد بـا روشـی توزیع مـی کردیم کـه این بـا جمعیت 

خانـواده ها تناسـب داشـته باشـد.
نوبخـت افزود: این روش پرداخت؛ سیاسـت جمعیتی 

را تحـت تأثیر قرار نمی دهد و مسـأله مهمی نیسـت.
وی گفـت: پرداخـت یارانـه ها فـردی بود امـا پرداخت 
درآمـد حاصـل از افزایـش قیمـت بنزیـن در جهـت 

کمـک بـه خانـواده هاسـت.
نوبخـت افـزود: در تابسـتان گذشـته ۸۴۳ هزار فرصت 
شـغلی ایجـاد کردیـم که نشـان دهنده حمایـت دولت 
از تولیـد اسـت.وی گفـت: حـدود هـزار هـزار میلیـارد 
تومـان یارانـه پنهـان انـرژی وجـود دارد کـه بایـد برای 

ایـن رقـم برنامه داشـته باشـیم.
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه با بیـان اینکه اصالح 
قیمـت حامـل هـا بـا مجوزهـای قانونـی انجـام شـده 
اسـت افـزود: در اصـالح سـاختار منابـع بودجـه آزاد 
شـدن ۳۰ هـزار میلیـارد تومـان از منابـع یارانـه پنهـان 
انـرژی پیـش بینـی و قـرار شـده بـود ایـن مبلـغ در 
بودجـه قـرار گیـرد امـا رئیـس جمهـور از آن جلوگیری 
کـرد و گفـت کـه کل ایـن مبلـغ باید بـه مردم داده شـود

کاش دیگر کاپیتان ما نباشی
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ناسـپاس نیسـتیم. بـی معرفـت هـم نیسـتیم. بـرای فوتبالمـان 
زحمـت کشـیده ای. لیاقـت داشـته ای و البتـه از فوتبـال هـم بـه 

همـه چیـز رسـیده ای؛ نـوش جانـت.
و  اقتصـادی  تـوی مشـکالت  هـزار  در  نیسـتیم.  بخیـل  مـا کـه 
اجتماعـی دل خـوش کـرده ایـم بـه یکـی یـا چیـزی مثـل تیـم 
ملـی فوتبـال کـه بعـد از کلـی هزینـه و بـاال پاییـن و ایـن ور و آن 
ور بـرود جـام جهانـی و مثـال یـک امتیـاز بگیـرد و برگـردد و مـا 
بـرای تسـاوی برابـر اسـپانیا شـادی کنـان به کوچـه و خیابـان ها 
بریزیـم و دق دلـی امـان از مسـایل غیـر فوتبالـی را اینگونـه بـا 

فوتبـال خالـی کنیـم.
چـه کنیـم. خیلـی فرصـت شـادی نداریـم. بـه ایـن هـم راضـی 
هسـتیم کـه مثـال بـا پیـروزی بـر عـراق شـاد باشـیم و بـه آینـده 
امیـدوار امـا انـگار همیـن آرزوی متوسـط هـم دیگـر در انتظارمان 

. نیست
آقـای کاپیتـان اول مطلب عـرض کردم که ناسـپاس و بی معرفت 
نیسـتیم. امـا سـوالم از شـما ایـن اسـت کـه طـی سـالهای زیـاد 

حضـورت در تیـم ملی کـدام بـازی را برایمـان درآورده ای؟
یـک بـازی کـه گـره خـورده باشـد و مـا نیـاز بـه پیـروزی داشـته 
باشـیم و تـو ماننـد فرشـته هـای نجـات سـر برسـی و بـا یک گل 

تکنیکـی و انفـرادی کمکمـان کنـی تـا از بحـران خـارج شـویم.
مثـل علـی کریمـی، مثـل کریـم باقری،مثـل علـی دایـی، مثـل 
مهـدی مهـدوی کیـا، مثـل خـداداد عزیـزی حتـی مثـل وحیـد 

و... هاشـمیان 
کـدام بـازی از شـما در خاطرمـان هسـت کـه نـه فراتـر از یـک 
کاپیتـان کـه در حـد یـک کاپیتـان معمولـی انجـام وظیفـه کـرده 
باشـی؛جز اعتـراض بـه داور. جـز درگیـری بـا بازیکنـان حریـف.
هنـوز یـادم نرفتـه بـازی بسـیار حسـاس و سرنوشـت سـاز ایران 
و کـره جنوبـی در مقدماتـی جـام جهانـی زمـان کـی روش، در 
ورزشـگاه آزادی کـه از زمیـن بـازی اخـراج شـدی؛ مـی توانسـتی 
اخـراج نشـوی امـا شـدی؛ بـه راحتـی هرچـه تمـام تر،مثـل آب 

خـوردن.
یـادم نرفتـه بـرای اولیـن بـار شـاید نزدیک ۵۰ هـزار تماشـاگر در 
آزادی بـه خاطـر آن اخـراج بـی موقعت به شـدیدترین نحو ممکن 

به تـو اعتـراض کردند.
شـاید فکـر کنـی مـی خواهـم دق دلـی بـازی دیشـب را سـر تـو 
خالـی کنـم. اگـر اینطـور باشـد هـم اشـکالی دارد؟. تـو بـه عنـوان 

کاپیتـان و بزرگتـر تیـم چـه کـردی؟
کاش الاقـل در حـد یـک بازیکـن و یـک کاپیتـان عـادی بـودی. 
امـا چـرا خطـای اولـت را آنگونه بـا عصبانیت انجـام دادی و کارت 

اول را گرفتـی؟
و بعـدش هـم و در حسـاس تریـن شـرایط بـازی بـا خطایـی که 
مـی توانسـتی انجـام ندهی اخراج شـدی؟ این چه وضعی اسـت 

آقای مسـعود شـجاعی؟
ایـن چـه نوع کاپیتانی اسـت؟ تمـام تقصیرهای باخـت دیروزمان 
گـردن شـما نیسـت امـا بخـش زیادی اش به شـما بر مـی گردد.

کاش دیگـر شـما کاپیتـان تیـم مـا نباشـی. کاش زودتـر بـه فکر 
خداحافظـی از تیـم ملـی باشـی. بابـت همـه ایـن سـالها از تـو 
ممنونیـم امـا کاش کارت قرمـز مـردم را دیده باشـی . کاش بروی 
و تیـم ملـی را بگـذاری برای جـوان ترها. کاش سـابقه خودت  در 

تیـم ملـی را بیـش از این خـراب نکنـی.کاش...

انس طال         ۱٫۴۶۷٫۲۱۰

مثقال طال     ۱۸٫۴۸۰٫۲۵۰

گرم طالی ۱۸  ۴٫۲۶۴٫۱۹۲

گرم طالی ۲۴   ۵٫۶۸۵٫۲۰۰

بهار آزادی      ۴۰٫۳۹۰٫۰۰۰

امامی          ۴۱٫۰۹۰٫۰۰۰

نیم       ۲۱٫۸۸۰٫۰۰۰

ربع         ۱۳٫۸۹۰٫۰۰۰

گرمی       ۸٫۵۹۰٫۰۰۰

دالر             ۱۱۸٫۳۹۰

یورو         ۱۳۰٫۲۰۰

درهم          ۳۰٫۳۵۹

لیر ترکیه           ۱۹٫۴۲۳

دالر استرالیا      ۷۷٫۸۴۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 1-  تا  3دنبال کنید

گرهبنزیندرمجلسبازمیشود؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از جلسه غیرعلنی با تیم اقتصادی دولت درباره افزایش قیمت بنزین خبر داد 

پایتخـت میزبـان اولیـن روز برفـی خود در سـال 
جدیـد بـود. هفتـه ای کـه در آن آبـان نفس آخر 
خـود را مـی کشـید تهران و بسـیاری از شـهرهای 

کشـور بـه رنگ بـرف و بـاران بودند. 
از  ناشـی  التهـاب  در  کشـور  کـه  روزی  در 
بـرف  بـارش  بـود  بنزیـن  قیمـت  شـدن  گـران 
همـه  از  کـرد.  غافل گیـر  را  پایتخت نشـینان 
بـار  دسـتش  بـود کـه  تهـران  شـهرداری  مهم تـر 

مانـد. گـردو  پوسـت  در  دیگـر 
تهـران روزهـای گذشـته هـوای آلـوده ای را تجربه 
تـا جایـی کـه در روزهـای واپسـین  بـود.  کـرده 
هفتـه گذشـته کار بـه تعطیلـی مـدارس ابتدایـی 
و مهدکودک هـا کشـیده شـد. امـا جمعـه گذشـته 
ابتـدا بـاد بـه داد تهرانی هـا رسـید و در ابتـدای 

هفتـه بـرف بـه سراغ شـان آمـد.
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اجرای طرح 
جایگزینی جنگل های 

هیرکانی تسریع یابد
سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور خواستار تسریع در 
اتمام مطالعات تفصیلی شد و تأکید 
کرد: باید در فرصت اندک باقیمانده 
 طرح جایگزین مدیریت جنگل های 
هیرکانی با پشتوانه مطالعاتی خوب 

تدوین و آماده اجرا شود.

تهیه پرونده سه  اثر معماری 
اردبیل برای ثبت ملی
مسئول باستان شناسی 
اداره کل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی 
استان اردبیل گفت: »پرونده 

سه اثر معماری صنعتی استان 
اردبیل برای ثبت در فهرست 

آثار ملی تهیه شد.«

ون
سخ

 را
س :

عک

نا 
یر

: ا
س

عک

یادداشت  مهمان
مهدی بذرافکن

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1593

یکشنبه 26 آبان 1398
  قیمت 500 تومان

سازمان هواشناسی طی اطالعیه ای 
میزان بارش های تجمعی سنگین 
در نقاط مختلف کشور  را تا دوشنبه 
۲۷ آبان ماه پیش بینی کرد

برفریزان

درروزهایسخت
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45 و

گردشگری داخلی ۷۵ درصد 
افزایش یافت

گردشگری داخلی در سال های ۹۷ و ۹۸ با وجود 
مشکالت اقتصادی کشور  ۷۵ درصد افزایش یافت

واعظی:

اصالح قیمت بنزین تصمیم 
همه مسووالن نظام است

لینک خرید نسخه الکترونیک
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پیامک شما را درباره ۲

این صفحه می خوانیم
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گره بنزین در مجلس باز می شود؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از جلسه غیرعلنی با تیم اقتصادی دولت درباره افزایش قیمت بنزین خبر داد 

آیت آلله گرگانی:گرانی بنزین ناپسند و بر خالف مصالح ملی است

ســهمیه بندی  اعــالم  به دنبــال 
وافزایــش ســه برابری قیمــت بنزیــن 
ــد  ــع تقلی ــردم، 2 مرج ــات م و اعتراض
ــم  ــس ه ــدگان مجل و بســیاری از نماین
ــد. ــان دادن ــش نش ــاره واکن ــن ب در ای
آیــت هللا صافــی گلپایگانــی یکــی از 
ــت  ــم، اس ــیعه در ق ــد ش ــع تقلی مراج
ــی شــدید  ــراز تأســف و نگران ــا اب کــه  ب
از اقــدام ســران ســه قــوه بــرای افزایش 
ــا  ــد ت ــتار آن ش ــن، خواس ــت بنزی قیم
ــالمی،  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
لغــو ایــن طــرح را اعــالم کننــد. ،در 
متــن پیــام آیــت هللا صافــی گلپایگانــی 
در خصــوص افزایــش قیمــت بنزیــن ت 
ــه  ــی ک ــفانه در حال ــده است:»متأس آم

ــیاری از  ــکاری بس ــورم و بی ــی ، ت گران
ــخت  ــت س ــت را در وضعی ــار مملک اقش
ــط  ــرار داده، توس ــده ای ق ــت کنن و ناراح
ســران قــوا تصویــب شــد ؛ کــه موجــب 
تأســف و نگرانــی شــدید اســت . از 
نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای 
ــن  ــو ای ــه لغ ــم ک ــی خواهی ــالمی م اس
بــرای رفــع  اعــالم کننــد و  را  طــرح 
ــا مشــورت بــزرگان  مشــکالت مــردم ، ب
ــوری  ــدام ف ــاد اق ــم اقتص ــاتید عل و اس

ــد.« نماین

گرانی بنزین ناپسند و بر خالف 
مصالح ملی است

ــر از  ــی یکــی دیگ ــوی گرگان ــت هللا عل آی
مراجــع تقلیــد، هــم بــا صــدور بیانیــه ای 

ــا ابــراز تاســف ناگرانــی بنزیــن اظهــار  ب
ــدگان  ــه نماین ــب از هم ــتند: اینجان داش
مجلــس مــی خواهــم کــه بــا قاطعیــت 
جلــوی ایجــاد التهــاب معیشــتی در 
جامعــه را گرفتــه و از دولــت محتــرم 
ــده  ــر نش ــا دی ــه ت ــم ک ــی خواه ــز م نی
ــرده  ــر ک ــد نظ ــود تجدی ــم خ در تصمی
ــوز و  ــان دلس ــری کارشناس ــا همفک و ب
متعهــد و بــه کار گیــری جوانــان مؤمــن 
ــد  ــت تولی ــه تقوی ــه ب ــد و نخب و متعه
ــی و  حــل اساســی مشــکالت آن  داخل

ــد.  ــام ورزن اهتم

جلسه غیرعلنی با تیم 
اقتصادی دولت 

محمدرضــا  راســتا  همیــن  در   

کمیســیون  عضــو  پورابراهیمــی، 
اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی 
ــم اقتصــادی  ــا تی ــی ب از جلســه غیرعلن
دولــت و نشســت مشــترک مجلــس بــا 
حســن  روحانــی، رییــس جمهــوری خبر 
ــرای  ــات ب ــن جلس ــه او ای ــه گفت داد. ب
»مدیریــت بخشــی از دغدغــه ایجــاد 
افزایــش  از  ناشــی  التهــاب  و  شــده 
ــد.  ــد ش ــزار خواهن ــن« برگ ــت بنزی قیم
برخــی از نماینــدگان مجلــس می گوینــد 
تصمیــم بــرای ســهیمه بندی و افزایــش 
بــه  بی توجهــی  بــا  بنزیــن  قیمــت 
مخالفــت مجلــس انجــام شــده اســت 
تصمیــم  ایــن  شــنیدن  از  آن هــا  و 
تنهــا  »یکــه خورده انــد«.در حالی کــه 
ــان  ــس زم ــات مجل ــه انتخاب ــاه ب چندم
ایــران  در  بنزیــن  بهــای  باقی ســت، 
ــس  ــدگان مجل ــد. نماین ــر ش ــه  براب س
در واکنــش بــه اعتراضــات گســترده 
تصمیــم  ایــن  در  می گوینــد  مــردم 
ــد آن  ــته اند و قصــد دارن ــی نداش دخالت
را لغــو کنند.بــر اســاس گــزارش ســایت 
پورابراهیمــی،  محمدرضــا  انتخــاب، 
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
ــان  ــنبه ۲۵ آب ــالمی روز ش ــورای اس ش
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــرد مجل ــالم ک اع
ــا  ــی ب ــه غیرعلن ــان جلس ــروز ۲۶ آب ام
تیــم اقتصــادی دولــت خواهــد داشــت.
مشــترک  نشســت  از  همچنیــن  او 
ــی،  ــن  روحان ــس و حس ــی مجل احتمال
رئیــس جمهــوری در روز دوشــنبه ۲۷ 
آبــان خبــر داد، تــا بــه گفتــه او »بخشــی 
التهــاب  و  شــده  ایجــاد  دغدغــه  از 
بنزیــن  قیمــت  افزایــش  از  ناشــی 
ــردم  ــی م ــود.« پورابراهیم ــت ش مدیری

ــی  ــی بنزیــن را جریان ــه گران معتــرض ب
ــود  ــد از آب گل آل ــه »می خواه ــد ک خوان
ماهــی بگیــرد« و گفــت مجلــس بــا 
ــل عــدم  ــن به دلی افزایــش قیمــت بنزی
ــف  ــه مخال ــش جامع ــا کش ــب ب تناس
ــد  ــت را چن ــت:»افزایش قیم ــوده اس ب
ــه  ــس در جلس ــس مجل ــل رئی ــاه قب م
ــدگان گذاشــت  ــه نظــر نماین ــی ب غیرعلن
ــار  ــناریوها کن ــه س ــد و هم ــث ش و بح
شــرایط  امســال  و گفتنــد  گذاشــته 
ســختی اســت و نبایــد اجــرا شــود. 
ــتمرار  ــی اس ــت فعل ــد وضعی ــق ش تواف
تورمــی  نظــر  از  جامعــه  زیــرا  یابــد 
کشــش ایــن را نداشــت. درســت اســت 
بــا قاچــاق و مســائل زیســت محیطــی و 
مصــرف بــی رویــه مواجــه هســتیم امــا 
ــم  ــی ببینیم.«ه ــرایط را منطق ــد ش بای
زمــان مجتبــی ذوالنــور، نماینــده مــردم 
قــم و رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی 
ــورای  ــس ش ــی مجل ــت خارج و سیاس
اســالمی نیــز در وب ســایت شــخصی 
خــود از موافقــت تعــدادی از نماینــدگان 
ــه طــرح دو فوریتــی »توقــف  ــرای ارائ ب
و  داد  خبــر  دولــت«  اقــدام  لغــو  و 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــرد مجل ــا ک ادع
دخالــت  هیچ گونــه  آن  نماینــدگان  و 
»اقــدام  ایــن  از  اطالعــی  حتــی  و 
نداشــته اند:»این  دولــت«  غافلگیرانــه 
اقــدام در مجمــوع اقــدام غلطــی اســت. 
ــس  ــن ســاعات شــروع کار مجل در اولی
ــل  ــداد قاب ــده و تع ــنبه بن در روز یک ش
توجهــی از نماینــدگان ملــت کــه تلفنــی 
موافقــت آنــان را گرفتــه ام، بــا ارائــه 
خواســتار  فوریتــی  دو  طــرح  یــک 
توقــف و لغــو اقــدام دولــت در افزایــش 
ــم شــد.«عزت هللا  ــن خواهی قیمــت بنزی
یوســفیان مــال، عضــو کمیســیون برنامــه 
و بودجــه و فراکســیون مســتقالن والیــی 
نیــز از ارائــه طرحــی بــه ابتــکار شــخص 
خــود خبــر داد و گفت:»مــا یــک طــرح 

ســه فوریتی تهیــه کردیــم بــه نــام طــرح 
افزایــش قیمــت حامل هــای  توقــف 
ــردا خدمــت  ــه ف ــرژی در ســال ۹۸ ک ان
همــکاران ارائــه دهیــم و اگــر مصلحــت 
ــر  ــم ه ــا بگویی ــد م ــا کن ــور اقتض کش
ــف  ــال متوق ــت فع ــش قیم ــه افزای گون
ــرا  ــت چ ــف اس ــرح توق ــن ط ــود. ای ش
کــه افزایــش داده انــد و االن نمی توانیــم 
مــا  افزایــش.  ممنوعیــت  بگوییــم 
را  آن  توقــف  تقاضــای  می خواهیــم 
کنیــم یعنــی بــه حالــت قبــل برگــردد.«

امضای رئیس مجلس بدون 
اطالع نمایندگان

نیــز  دیگــری  نماینــدگان  شــنبه  روز 
اعــالم کردنــد از ایــن تصمیــم بی اطــالع 
خورده انــد. یکــه  آن  از  و  بوده انــد 
عضــو کمیســیون  آقاپــور،  معصومــه 
بــا  اقتصــادی مجلــس در گفت وگــو 
ایلنــا، دربــاره این خبــر گفت:»متاســفانه 
یــک سیاســت شــتاب زده اتفــاق افتــاد. 
بایــد گفــت بــا ایــن تصمیمــی کــه 
ــه نفــس  ــران ک ــه شــد اقتصــاد ای گرفت
نفــس می زنــد از نفــس خواهــد افتــاد. 
امضــای رئیــس مجلــس بــدون در نظــر 
گرفتــن نظــر نماینــدگان صــورت گرفتــه 
نماینــده  اســت.«فاطمه سلحشــوری، 
بــه  واکنــش  در  نیــز  تهــران  مــردم 
ــر  ــه گران ت ــبت ب ــردم نس ــات م اعتراض
کاربــری  حســاب  در  بنزیــن  شــدن 
توئیتــر خــود نوشــت:»از وقتــی بنزیــن 
تماس هــای  در  مــردم  شــده،  گــران 
مکــرر ابــراز نگرانــی می کننــد. هموطنــان 
ــس در رأس  ــت مجل ــز، مدت هاس عزی
ــن موضــوع در جلســه  ــور نیســت. ای ام
ــری شــده.  ــوه تصمیم گی ســران ســه ق
همیــن یــک رکــن دموکراســی را نیم بنــد 
ــده  ــم خوان ــه آن ه ــه فاتح ــتیم ک داش
شــد. مجلــس بعــدی را تعطیــل کنیــد، 
ــت. « ــی  اس ــاد مقاومت ــودش اقتص خ

راهکار وزیر دفاع برای مقابله با تحریم های آمریکاپیام خبر
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: تحریم های آمریکا بنا به دالیلی کمرنگ نخواهد 
شد و تنها راه مقابله با این تحریم ها افزایش و توسعه قدرت در تمامی مولفه های حیاتی به ویژه 
قدرت دفاعی است.

سنا
 ای

س:
عک

هماهنگـی  عالـی  شـورای  جلسـه 
اقتصـادی سـران سـه قـوه روز شـنبه بـا 
حضور اعضاء و سـران سـه قوه تشـکیل 

شـد.
 در ابتـدای ایـن جلسـه پـس از ادامـه 
و  بودجـه  سـاختاری  اصـالح  مباحـث 
اصـالح و مقـاوم سـازی اقتصـاد، وزیـر 
و  برنامـه  سـازمان  رئیـس  و  کشـور 
بودجـه، گزارشـی را از روند اجرای مصوبه 
جلسـات گذشـته سـران قوا ارایـه کردند.

فضلـی  رحمانـی  عبدالرضـا  همچنیـن 
وزیـر کشـور گزارشـی را دربـاره  مصوبـه 
مدیریـت مصـرف سـوخت و همین طـور 
طـرح حمایـت از معیشـت اقشـار کـم 

درآمـد ارایـه کـرد.
سـران سـه قوه در این جلسـه از زحمات 
در  فضلـی  رحمانـی  آقـای  خدمـات  و 

اجـرای طـرح تشـکر کردنـد.
شـد  بحـث  همچنیـن  جلسـه  ایـن  در 
کـه همـه قـوا در دولـت در اجـرای ایـن 

مصوبـه، همـکاری کامـل خواهنـد کـرد  
و از همـه دسـتگاه ها و نهادهـای کشـور 
خواسـته شـد بـرای اجـرای موفـق ایـن 
همـکاری  آن،  اهـداف  تحقـق  و  طـرح 

. کنند
برخـوردار  اجتماعـی،  عدالـت  ایجـاد 
شـدن ۶۰ میلیـون ایرانـی بـا تأکیـد بـر 
خانوارهـای کم درآمـد، مبـارزه بـا قاچـاق 
سـوخت، کاهش رانـت، مدیریت مصرف 
و مقاوم سـازی اقتصـاد،  از جمله اهداف 
ایـن طـرح اسـت. معـاون رئیـس قـوه 
قضائیـه و دادسـتان کل کشـور در ایـن 
جلسـه تأکیـد کردنـد کـه قـوه قضائیـه 
بـرای اجـرای ایـن طـرح بـه طـور کامـل 

همـکاری خواهـد کـرد.

تاکید سه قوه بر اجرای مصوبه 
مدیریت مصرف سوخت

اصالح قیمت بنزین بر اساس 
قانون انجام شده است

دادسـتان کل کشـور گفـت  مدیریـت اصـالح قیمـت بنزیـن بـر اسـاس قانون و 
کارشناسـی های انجام شـده توسـط دولت محترم ابالغ شـده اسـت. حمدجعفر 
منتظری در گفت وگو با بخش خبری سـاعت ۱۴ شـبکه یک سـیما در پاسـخ به 
ایـن سـوال که قوه قضاییه چه سـازوکارهای کنترلی برای رصـد و پایش بازارهای 
مختلـف در روزهـای آینـده خواهـد داشـت؟ اظهـار کـرد: در خصوص سـوالی که 
فرمودید و همچنین در ارتباط با مسـائلی که یکی دو روز اخیر در برخی از شـهرها 
و برخـی از نقـاط اتفاق افتـاده، توضیحاتی را عرض خواهم کـرد.وی افزود: در پی 
مدیریت اصالح قیمت بنزین که بر اسـاس قانون و کارشناسـی های انجام شـده 
توسـط دولت محترم ابالغ شـده اسـت و در جهت منافع عمومی مردم گام هایی 
برداشـته شـده و تصمیماتی اتخاذ شـده اسـت، متاسـفانه عـده ای از افـرادی که 
بـه دنبال ایجاد ناآرامی و سوءاسـتفاده از شـرایط هسـتند با ایجـاد اخالل در نظم 
عمومـی مشـکالتی بـرای مـردم ایجـاد کردنـد که شـما هـم در بخشـی از خبرها 
گزارشـی از ایـن ناآرامی هـا را بـه اطالع عموم رساندید.دادسـتان کل کشـور گفت: 
مـن تاکیـد می کنـم کـه مردم عزیـز ما قطعا خـط خودشـان را از تعـداد اندکی از 
اخاللگرانـی کـه بـا راه بنـدان و یـا حمله به برخـی از اماکن ضدیت خودشـان را با 

نظـام و برنامه هـای مـردم انجـام می دهند، جـدا خواهند کرد.   

سیاست

دولت

دولت

دولت

دولت بنا به رعایت مصالح ملی به FATF بپیوندد

۶۰ میلیون نفر از منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین برخوردار می شوند

کمک حمایتی دولت ۱۰۰ درصد نقدی است

اصالح قیمت بنزین تصمیم همه مسئوالن نظام است

فراکســیون  نایب رئیــس 
شــورای  مجلــس  امیــد 
اســالمی گفــت کــه دولــت 
بــه  توجــه  بــا  می توانــد 
ــه  ــی، ب ــح مل ــه رعایــت مصال ــا ب ــه مجلــس و بن مصوب
بــا  گفت وگــو  در  تابــش  بپیوندد.محمدرضــا   FATF
 FATF ایســنا، دربــاره معطــل مانــدن لوایــح مربــوط بــه
در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: دولــت و 
مســئولین امنیتــی و اقتصــادی بــه صراحــت در جلســه 
ــه  ــد ک ــالم کردن ــس مواضــع خــود را اع ــی مجل غیرعلن
ــه فشــار بیشــتر  تأخیــر در تاییــد ایــن لوایــح منجــر ب
ــه نظــر مــن  ــر اقتصــاد کشــور می شــود.وی افــزود: ب ب

وقتــی مجلــس پالرمــو و CFT  را تصویــب کــرده، کار 
ــت  ــه رعای ــا ب ــد بن ــت می توان ــت و دول ــام اس آن تم
ــد. براســاس  ــالغ کن ــرای اجــرا اب ــی آن را ب ــح مل مصال
اظهاراتــی کــه آقــای رئیــس جمهــور خصوصــًا در چنــد 
روز اخیــر داشــتند کــه هــر کاری را بــرای حفــظ منافــع 
ملــی و کمتــر متضــرر شــدن مــردم و کاهــش فشــار بــر 
ــان  ــد ایش ــام می دهن ــوار انج ــت خان ــاد و معیش اقتص
می توانــد ایــن کار را اجرایــی کنــد و بــا توجــه بــه 
ــردم  ــده م ــه FATF بپیوندد.نماین ــس ب ــه مجل مصوب
از مجمــع تشــخیص  پایــان  در  در مجلــس  اردکان 
مصلحــت نظــام نیــز خواســت کــه کار قانــون گــذاری را 

ــد. ــذار کن ــس واگ ــه مجل ب

ـــون  ـــت: ۶۰ میلی ـــت گف ـــخنگوی دول س
ویـــژه خانوارهـــای کـــم  بـــه  نفـــر 
ــالح  ــل از اصـ ــع حاصـ ــد از منابـ درآمـ
قیمـــت بنزیـــن برخـــوردار می شـــوند.
ــه روز  ــاره جلسـ علـــی ربیعـــی در گفـــت و گـــوی تلویزیونـــی دربـ
ـــران  ـــور س ـــا حض ـــه ب ـــادی ک ـــی اقتص ـــی هماهنگ ـــورای عال ـــنبه ش ش
ـــه  ـــوط ب ـــث مرب ـــه مباح ـــت: در ادام ـــار داش ـــد، اظه ـــزار ش ـــوا برگ ق
ــن  ــل و دومیـ ــران، چهـ ــاد ایـ ــه و اقتصـ ــاختار بودجـ ــالح سـ اصـ

جلســـه شـــورای عالـــی هماهنگـــی اقتصـــادی برگـــزار شـــد.
ــورای  ــه شـ ــات جلسـ ــه تصمیمـ ــاره بـ ــا اشـ ــت بـ ــخنگوی دولـ سـ
عالـــی هماهنگـــی اقتصـــادی دربـــاره مدیریـــت مصـــرف ســـوخت 
و حمایـــت اجتماعـــی، گفـــت: درابتـــدای جلســـه »عبدالرضـــا 
رحمانـــی فضلـــی« وزیـــر کشـــور و »محمدباقـــر نوبخـــت« رئیـــس 
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه گـــزارش هایـــی بـــه اعضـــای جلســـه 
ــکر از  ــن تشـ ــوا ضمـ ــران قـ ــرد: سـ ــان کـ ــی بیـ ــه کردند.ربیعـ ارائـ

ـــرف  ـــت مص ـــرح مدیری ـــرای ط ـــرای اج ـــور ب ـــر کش ـــای وزی تالش ه
ـــر  ـــد و ب ـــت کردن ـــه صحب ـــورت جداگان ـــه ص ـــدام ب ـــر ک ـــوخت، ه س
همـــکاری همـــه جانبـــه همـــه دســـتگاه ها و نهادهـــای کشـــور 

بـــرای اجـــرای موفـــق ایـــن طـــرح ملـــی تاکیـــد کردنـــد.
ــداف  ــق و اهـ ــه را تحقـ ــن جلسـ ــث ایـ ــر از مباحـ ــی دیگـ وی یکـ
ـــد  ـــم درآم ـــار ک ـــت از اقش ـــت مصـــرف ســـوخت و حمای ـــرح مدیری ط
ــاد عدالـــت  ــه ایجـ ــوان کـــرد و گفـــت: در ایـــن جلسـ ــه عنـ جامعـ
ــای  ــر از خانواده هـ ــون نفـ ــدن ۶۰ میلیـ ــوردار شـ ــی و برخـ اجتماعـ
کـــم درآمـــد از منابـــع حاصـــل از اصـــالح قیمـــت بنزیـــن، مـــورد 
تاکیـــد مجـــدد قـــرار گرفـــت. ســـخنگوی دولـــت بـــا بیـــان ایـــن 
کـــه از اهـــداف مهـــم ایـــن طـــرح مبـــارزه بـــا قاچـــاق ســـوخت 
بـــود کـــه در جلســـه شـــورای عالـــی هماهنگـــی اقتصـــادی مـــورد 
ـــوخت و  ـــرف س ـــت مص ـــث مدیری ـــزود: بح ـــت، اف ـــرار گرف ـــث ق بح
ـــه  ـــن جلس ـــز در ای ـــرح نی ـــن ط ـــی از ای ـــاد ناش ـــازی اقتص مقاوم س

مطـــرح شـــد.

بـا وجود انتشـار اخبـار متناقض 
در رابطـه با نحـوه کمک حمایتی 
دولـت و ارائـه کارت هـای خریـد 
کاال، سـازمان برنامـه و بودجـه 
اعـالم کـرد کـه ایـن کمک بـه طـور ۱۰۰ درصـد نقـدی خواهد 

بود.
بـه گـزارش ایسـنا، به دنبـال اصالح قیمت بنزیـن و افزایش 
عنـوان طـرح حمایـت  را تحـت  دولـت طرحـی  آن  نـرخ 
معیشـتی بـرای جبـران افزایـش قیمـت بنزیـن بـه مرحله 
اجـرا درخواهـد آورد کـه حدود ۱۹ میلیون خانـوار را هدف قرار 

داده اسـت.
آنچـه کـه سـازمان برنامه و بودجـه پیش تر اعالم کرد نشـان 

داد کـه منابـع ناشـی از افزایـش قیمـت بنزین را بـه صورت 
نقدی به حسـاب خانوارهای هدف واریز خواهد کرد.اما اخیرا 
برخـی خبرهـا  از ایـن حکایـت داشـت که کمک هـای دولت 
بـه صورت کاالیی بـوده و کارت خرید در اختیـار خانوارها قرار 
خواهـد گرفـت که هر ماه شـارژ می شـود، اما پیگیری ایسـنا 
از سـازمان برنامـه و بودجـه بـا ایـن توضیـح همـراه شـد که 
بـه هیـچ عنـوان اینگونه نیسـت و کمک حمایتی بـه صورت 
۱۰۰ درصـد نقـدی انجـام می شـود. امامبلغ واریـزی در طرح 
حمایتـی دولـت بـرای خانوارهای تـک نفره ۵۵ هـزار تومان، 
دو نفـره ۱۰۳ هـزار تومـان، سـه نفـره ۱۳۸ هزار تومـان، چهار 
نفـره ۱۷۲ هـزار تومـان و پنج نفره و بیشـتر ۲۰۵ هـزار تومان 

اسـت کـه تـا حـدود ۱۰ روز دیگر واریـز آن آغاز می شـود.

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری عملیاتــی 
شــدن مصوبــه جلســه شــورای عالــی 
ــوه  ــه ق ــران س ــادی س ــی اقتص هماهنگ
درخصــوص اصــالح قیمــت بنزیــن را اقدام 
الزم و ضــروری دانســت و گفــت: دولــت پیــش از ایــن نیــز درچنــد مقطــع 
قصــد داشــت ایــن تصمیــم مهــم را کــه مــورد توافــق همــه مســئوالن نظــام 
ــا تاخیــر مواجــه شــد.»محمود  ــه دالیلــی ب ــار ب اســت، اجــرا کنــد کــه هرب
واعظــی« روز جمعــه در گفــت و گــوی اختصاصــی بــا ایرنــا بــا بیــان اینکــه 
ــن  ــای پایی ــوردار و دهک ه ــم برخ ــار ک ــت معیشــتی از اقش بخــش حمای
ــث  ــزود: بح ــت، اف ــن اس ــت بنزی ــالح قیم ــرح  اص ــداف ط ــا و اه از مزای
ــن در جــای خــود موضــوع بســیار مهمــی اســت کــه  اصــالح قیمــت بنزی
مــی توانــد کشــور را بــه تعــادل منطقــی در مصــرف برســاند،   آثــار زیســت 
ــترده  ــاق گس ــر از قاچ ــم ت ــه مه ــد و از هم ــته باش ــی داش ــی خوب محیط

ــد. ــری کن ــن جلوگی بنزی
وی تصریــح کــرد: در  عیــن حــال ایــن موضــوع کــه  منافــع مالــی حاصــل 

از ایــن طــرح مســتقیما میــان مــردم تقســیم مــی شــود نیــز از اهمیــت 
زیــادی برخــوردار اســت.

ــد  ــا ۵۰ درص ــه تقریب ــادآوری اینک ــا ی ــوری ب ــس جمه ــر رئی ــس دفت رئی
از مــردم خــودروی شــخصی ندارنــد یــا در شهرســتان های کوچــک و 
روســتاها زندگــی مــی کننــد، گفــت: ایــن جمعیــت زیــاد چــرا بایــد تــاوان 
قیمــت ارزان بنزیــن را بدهنــد و ایــن خــود یــک بی عدالتــی محســوب مــی 
شــد البتــه بــه ایــن معنــی نیســت کــه هرکســی کــه خــودرو نــدارد نیازمنــد 

حمایــت معیشــتی دولــت اســت امــا قاطبــه اینگونــه اســت.
واعظــی ادامــه داد: بــا اجــرای طــرح حمایــت معیشــتی دولــت کــه تقریبــا 
۶۰ میلیــون نفــر در قالــب ۱۸ میلیــون خانــوار را در بــر مــی گیــرد، بخشــی 
از ایــن بــی عدالتــی جبــران مــی شــود و حتــی اگــر ایــن اصــالح قیمــت 
ــک  ــه در بان ــی ک ــی های ــا ارزیاب ــد، ب ــته باش ــی داش ــم در پ ــی ه عوارض
ــی چشــمگیر  مرکــزی و ســایر نهادهــای اقتصــادی مــا بعمــل آمــده خیل
ــی  ــم معن ــن رق ــه ای ــن جامع ــرای اقشــار پایی ــان ب ــود و همچن ــد ب نخواه

خواهــد داشــت.

سنا
 ای

س:
عک

معـاون تدویـن قوانیـن معاونـت حقوقی ریاسـت جمهـوری با 
بیـان اینکه شـرط تهیه قانون جامع در هـر موضوعی تهیه قانون 
سـلبی در امر تنقیح آن موضوع اسـت، گفت: پیش نویس قانون 
جامع مالیات تهیه می شـود.به گـزارش خبرنگار خبرگزاری خانه 
ملـت، مهـدی مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشـار قوانین 
و مقررات معاونت حقوقی ریاسـت جمهوری امروز )شـنبه، ۲۵ 
آبـان مـاه(  در مراسـم آغـاز بـه کارِ گروه هـای تخصصـی تفاهم 
نامـه ملـی قوای سـه گانـه در زمینه تنقیح قوانیـن و مقررات به 

تشـریح اقدامـات ذیل این تفاهم نامـه پرداخت.

روابـط عمومی مجمع تشـخیص مصلحت اعالم کـرد: در مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظـام هیـچ بحثـی دربـاره گـران شـدن 
بنزیـن نبـوده زیـرا ایـن موضـوع از اختیـارات دولـت و مجلس 
اسـت.روابط عمومـی مجمع تشـخیص مصلحت نظـام، ضمن 
انتشـار تکذیبیه ای شـایعات و جمالت منتسـب به دبیر مجمع 
تشـخیص مصلحت نظـام در قیمـت بنزین را تکذیـب کرد.این 
تکذیبیـه مؤکـداً بیان مـی دارد، رئیس و دبیر مجمع تشـخیص 
مصلحـت نظـام هیچ مصاحبه، سـخنرانی یا پیامـی در تایید یا 

حمایـت از افزایـش نـرخ بنزیـن در روزهـای اخیر نداشـته اند.

پیش نویس قانون جامع 
مالیات تهیه می شود

مجمع تشخیص مصلحت بحثی 
درباره گران شدن بنزین نداشت

عضـو کمیسـیون اقتصـادی معتقـد اسـت افزایـش سـرمایه 
بانک هـا بـدون اصـالح سـاختار، اتـالف منابـع مالـی اسـت.

، شـمیرانات، اسالمشـهر و پردیس در مجلس شـورای اسـالمی 
در تشـریح راهکارهـای اصـالح نظـام بانکـی، افـزود: سـاختار 
ریسـک  مدیریـت  و  اصـالح شـده  بایـد  بانک هـا  حاکمیـت 
اعتبـاری آنهـا تقویت شـود.این نماینـده مـردم در مجلس دهم 
تـالش بانک هـا بـرای تجدیـد ارزیابـی دارایـی بانک هـا را یکی 
از راهکارهـای افزایـش سـرمایه بانک هـا دانسـت و اظهـار کـرد: 
افزایـش سـرمایه بانک هـا تنهـا در صورت هـای مالـی بانک هـا 

انجـام می گیـرد و تاثیـر دیگـری نـدارد.

سـخنگوی فراکسـیون نماینـدگان والیـی مجلـس تأکیـد کـرد: 
بـا بـازرس متخلـف آژانـس بیـن المللـی انـرژی هسـته ای بر 
اسـاس قانون NPT برخورد شد.سید حسین نقوی حسینی در 
گفت وگـو بـا خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  با اشـاره به ممانعت 
از ورود یکـی از بازرسـان آژانـس بیـن المللـی انرژی هسـته ای 
به یکی از تاسیسـات هسـته ای کشـور گفت: انتخاب بازرسـان 
طبـق پروتـکل بـر عهـده جمهـوری اسـالمی ایـران اسـت و اگر 
عنصـر نابابـی میان آنها باشـد و بـه دالیلی مجاز به ورود نباشـد، 

دولـت ایـران مـی تواند مانـع ورود آن بازرس شـود.

اشکاالت افزایش سرمایه 
بانک ها با ساختار کنونی

با بازرس متخلف بر اساس 
قانون NPT برخورد شد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

ایران در نمایشگاه گردشگری آنکارا شرکت کردکارگروه مدیریت دانش در وزارت میراث فرهنگی

وزارت  مدیریـــت  توســـعه  معـــاون 
و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی، 
کارگـــروه  تشـــکیل  از  صنایع دســـتی 
مدیریـــت دانـــش در ایـــن وزارتخانـــه 

داد. خبـــر 
ــگار  ــا خبرنـ ــو بـ ــر در گفت و گـ ــا اعـــالم ایـــن خبـ ــان بـ محمـــد خیاطیـ
میراث آریـــا، دربـــاره ایـــن کارگـــروه گفـــت: »مدیریـــت دانـــش در 
ســـازمان ها و دســـتگاه ها یـــک نقـــش مهـــم را ایفـــا می کنـــد و 
ــه  ــه بـ ــد کـ ــی را دارنـ ــوزه دانشـ ــش حـ ــرو  نقـ ــتگاه های پیشـ در دسـ
ارتقـــای دانـــش و توســـعه اهـــداف و برنامه هـــای هـــر دســـتگاه کمـــک 

» می کنـــد.
ــج  ــک گنـ ــت یـ ــش، در حقیقـ ــت دانـ ــروه مدیریـ ــه داد: »کارگـ او ادامـ
و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی،  وزارت  در  کـــه  اســـت  مدیریتـــی 
ـــرای آن  ـــی ب ـــیار خوب ـــه بس ـــک گنجین ـــم ی ـــد بتوانی ـــز بای ـــتی نی صنایع دس
ـــش، از  ـــت دان ـــروه مدیری ـــرد: »در کارگ ـــه ک ـــان اضاف ـــاد کنیم.«خیاطی ایج

ـــکیل  ـــا تش ـــد، ب ـــد ش ـــتفاده خواه ـــته اس ـــای گذش ـــات و دانش ه تجربی
ــط  ــت و ضبـ ــته روی داده، ثبـ ــه در گذشـ ــی کـ ــروه اتفاقاتـ ــن کارگـ ایـ

ــد.« ــد شـ ــتفاده خواهـ ــا اسـ ــود و از آن هـ می شـ
و  میراث فرهنگـــی، گردشـــگری  وزارت  مدیریـــت  توســـعه  معـــاون 
صنایع دســـتی ادامـــه داد: »در ایـــن وزارتخانـــه در حوزه هـــای مختلـــف 
ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــام ش ـــردی انج ـــیار کارب ـــون و بس ـــای گوناگ پژوهش ه
فعـــال شـــدن و تشـــکیل کارگـــروه مدیریـــت دانـــش می تـــوان از ایـــن 

پژوهش هـــا بـــه خوبـــی اســـتفاده کـــرد.«
 بـــر اســـاس احـــکام صـــادر شـــد از ســـوی محمـــد خیاطیـــان معـــاون 
توســـعه مدیریـــت وزارت میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی، 
فاطمـــه حـــدادی به عنـــوان دبیـــر و عضـــو کارگـــروه مدیریـــت دانـــش و 
ســـید جـــواد موســـوی، عبدالحســـین کفیـــری، علـــی حاجی شـــیزری، 
ــی،  ــرا زینالـ ــی، زهـ ــی پورعلـ ــژاد، مصطفـ ــی، کاوه تیمور نـ ــا طالبـ علیرضـ
ــروه  ــن کارگـ ــای ایـ ــوان اعضـ ــالل تاجیـــک به عنـ ــی و جـ ــروز عمرانـ بهـ

معرفـــی شـــدند.

ــگری و  ــگاه گردشـ ــن نمایشـ چهارمیـ
مســـافرت آنـــکارا برپـــا شـــد رایزنـــی 
ــش  ــا نمایـ ــز بـ ــران نیـ ــی ایـ فرهنگـ
ـــم  ـــش فیل ـــتی و پخ ـــع دس ـــار صنای آث
هـــای مســـتند دربـــاره جاذبـــه هـــای گردشـــگری کشـــورمان بـــه 

معرفـــی ایـــران فرهنگـــی پرداخـــت.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار مهـــر، ایـــن نمایشـــگاه از روز گذشـــته در  
آنـــکارا(  نمایشـــگاههای  )مرکـــز   Ato Congrasium Ankara
ـــاه  ـــان م ـــر روز ۲۶ آب ـــا عص ـــده و ت ـــا ش ـــه برپ ـــور ترکی ـــت کش پایتخ

نیـــز ادامـــه خواهـــد داشـــت.
ــری و  ــار هنـ ــکارا، آثـ ــافرت آنـ ــگری و مسـ ــگاه گردشـ در  نمایشـ
ــی،  ــورهای آفریقایـ ــه کشـ ــف از جملـ ــورهای مختلـ ــی کشـ تبلیغاتـ
ــتان،  ــتان، قزاقسـ ــد ازبکسـ ــه ماننـ ــایه و منطقـ ــورهای همسـ کشـ
ســـریالنکا و غیـــره بـــا موضـــوع گردشـــگری و صنایـــع دســـتی در 

معـــرض دیـــد قـــرار گرفتـــه اســـت. 

رایزنـــی فرهنگـــی ایـــران در آنـــکارا نیـــز بـــا اختصـــاص فضـــای 
ــت  ــی توانسـ ــر مربعـ ــزار متـ ــگاه ده هـ ــن نمایشـ ــری از ایـ ۱۵ متـ
بـــا نمایـــش بخشـــی از آثـــار هنـــری ، صنایـــع دســـتی و معرفـــی 
ـــی  ـــوان یک ـــه عن ـــور را ب ـــن کش ـــران، ای ـــگری ای ـــای گردش ـــه ه جاذب

از مقاصـــد ســـفر بـــه بازدیدکننـــدگان معرفـــی کنـــد. 
در ایـــن نمایشـــگاه آثـــاری از صنایـــع دســـتی هنرمنـــدان ایـــران 
ــه  ــران بـ ــه ایـ ــف در غرفـ ــای مختلـ ــرش هـ ــو فـ ــرش و تابلـ ، فـ
نمایـــش گذاشـــته شـــده اســـت. همچنیـــن یـــک هنرمنـــد فـــرش 
بـــاف در غرفـــه ایـــران هنـــر فـــرش بافـــی را صـــورت زنـــده اجـــرا 

مـــی کنـــد.
پخـــش بروشـــورها و کاتالـــوگ هـــای معرفـــی ایـــران،  نمایـــش 
تاریـــخ و تمـــدن و جاذبـــه هـــای  از  فیلـــم هـــای مســـتند 
ـــال  ـــزار س ـــت ه ـــی هف ـــی و معرف ـــه ترک ـــا دوبل ـــران ب ـــگری ای گردش
تمـــدن ایـــران از جملـــه تـــالش هـــای رایزنـــی در معرفـــی ایـــران 

ــت. ــگاه اسـ ــن نمایشـ ــدگان از ایـ ــه بازدیدکننـ بـ

 پیام
 میراث

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایالم از صدور ۳۵۰ فقره پروانه تولید انفرادی صنایع دستی در شش ماه 
نخست امسال خبر داد.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایالم، عبدالمالک شنبه زاده گفت: 
»در شش ماه نخست سال جاری، ۳۵۰ فقره پروانه تولید انفرادی برای متقاضیان حقیقی که دارای تخصص، تجربه و آشنایی 

کامل با فرایند تولید در یکی از رشته های مصوب صنایع دستی هستند، صادر شده است.«

رنا
 ای

س:
عک

ئیـس کمیتـه ملـی ایکومـوس ایـران کـه ۲۳ آبـان مـاه بـه 
اصفهـان آمـده بود تا در نشسـتی از شـیوۀ مدیریت حفاظت 
از میراث فرهنگی در گذشـته، امروز و فردا بگوید، در بخشـی 
از سـخنان خود، نسـبت به خراب شـدن گنبد مسـجد شیخ 

لطـف هللا پـس از مرمت اخیـر، اظهار تأسـف کرد.
مشـروح گفته هـای مهـدی حجت در دانشـگاه هنـر اصفهان 
چنیـن بود: »گنبد مسـجد شـیخ لطف هللا را تعمیـر و به نظر 
مـن یـک تـرک آن را خـراب کردند. رنـگ این تـرک با بقیه 
ترک هـا نمی خـورد و انـدازه آن هم غلط اسـت. وقتی لچکی 
را بـاال برده انـد نتوانسـته اند آن را جفـت کننـد و گنبـد خراب 
شـده اسـت.« فریدون اللهیـاری، مدیرکل میـراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری استان اصفهان ضمن رد اظهارات 
مهـدی حجـت گفت: خیر چنین چیزی نیسـت. در مسـجد 
شـیخ لطـف هللا برخـالف مسـجد امـام و ... کاشـی جدیدی 
سـوار نشـده کـه رنگ هـا عوض شـده باشـد و تغییـر رنگـی 

ایجاد نشـده است.
ایـن  بـر روی گنبـد  ادامـه داد: اسـتادان برجسـته ای  وی 
مسـجد کار می کننـد و افـراد ناشـی نیسـتند کـه از مـوادی 
اسـتفاده کننـد تـا رنگ کاشـی عوض شـود. بخشـی ازآنچه 
تغییـر رنـگ برداشـت می شـود، بـه خاطـر پاک سـازی و 
بندکشـی های انجام شـده اسـت. کاشـی قسـمت های دیگر 

بنـد نـدارد و بـه همیـن خاطـر پررنـگ بـه نظـر می رسـد.  
اللهیـاری تصریـح کـرد: دکتـر حجـت شـخصیت با ارزشـی 
در سـازمان میـراث فرهنگـی اسـت امـا به صـورت عبـوری 
نمی شـود بـرای گنبـد اظهارنظـر کـرد. اگـر ایشـان از نزدیک 
گنبـد را می دیـد و در جریـان دقیق فراینـد کار قرار می گرفت 
حتمـًا نظـر متفاوتـی داشـت. ناصـر طاهـری، معـاون اداره 
کل میـراث فرهنگـی، صنایـع  دسـتی و گردشـگری اسـتان 
اصفهـان نیـز در گفت وگـو با ایسـنا اظهار کرد: هـر گنبد، یک 
سـطح خارجـی دارد کـه در معرض بـاد و باران های اسـیدی 
و انقبـاض و انبسـاط و عوامـل جـوی و ... آسـیب می بیند و 
بایـد توجـه داشـت کـه این الیـه تزیینـی، به هیچ وجه نقش 

حفاظـت از گنبـد را ندارد.

سوژه گنبد مسجد 
شیخ لطف هللا را 
خراب کرده اند؟

سعدآباد، نیاوران و گلستان گران شدند، موزه ملی ارزان

تغییر  بلیت ورودی برای چهار مجموعه ی موزه ای تهران

ســه ســال بعــد از تغییــر قیمــت ورودی 
ــر  ــر نظ ــی زی ــای تاریخ ــا و بناه موزه ه
میــراث فرهنگــی و بــه دنبــال مصوبه ای 
کــه هیــات دولــت براســاس اعــالم 
اوایــل  در  ســازمان،  ایــن  مســؤوالن 
دهــه ۹۰ تصویــب کــرده، قیمــت ورودی 
زیــر  تاریخــی  بناهــای  و  موزه هــا 
ــد  ــد درص ــا چن ــه ت ــن وزارتخان ــر ای نظ

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
آن  براســاس  ایســنا،  گــزارش  بــه 
اعــالم، ۲۴ روز پیــش، بهــای ورودی 
تاریخــی  آثــار  و  کاخ هــا  موزه هــا، 

ــر  ــی حداکث ــدگان ایران ــرای بازدیدکنن ب
پنج هــزار تومــان و بــرای بازدیدکننــدگان 
تومــان  هــزار   ۵۰ حداکثــر  خارجــی 
کــه  بهایــی  افزایــش  شــد؛  اعــالم 
هیــات وزیــران در ۲۳ تیرمــاه تصویــب 
ملــی،  موزه هــای  »ورودیــه  کــرد: 
ــار تاریخــی  منطقــه ای، کاخ موزه هــا و آث
ــی و شــاخص  )غیرمنقــول( ثبــت جهان
ــر  ــی حداکث ــدگان داخل ــرای بازدیدکنن ب
بــه مبلــغ ۵۰ هــزار ریــال )۵.۰۰۰ تومــان( 
خارجــی  بازدیدکننــدگان  بــرای  و 
میلیــون  یــک  مبلــغ  بــه  حداکثــر 
ورودیــه  و  تومــان(   ۱۰۰.۰۰۰( ریــال 
موزه هــای محلــی، اســتانی و ســایر 
آثــار تاریخــی - فرهنگــی )غیرمنقــول( 

ــر  ــی حداکث ــدگان داخل ــرای بازدیدکنن ب
بــه ۴۰ هــزار ریــال )۴.۰۰۰ تومــان( و 
بــرای بازدیدکننــدگان خارجــی حداکثــر 
بــه ۵۰۰ هــزار ریــال )۵۰.۰۰۰تومــان( 

می یابــد.« افزایــش 
ــد از گذشــت  ــن افزایــش قیمــت بع ای
ــار  ــرای چه ــز ب ــه ج ــدود ۲۰ روز ، ب ح
مــوزه و مجموعــه ی فرهنگــی تاریخــی، 
محوطه هــای  و  آثــار  دیگــر  بــرای 
ــراث  ــه می ــر وزارتخان ــر نظ ــی زی تاریخ
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 

ــت. ــت اس ــان ثاب همچن
چهــار  بــه  آن چــه  براســاس  امــا 
ــران  مجموعــه ی ارزشــمند و نفیــس ته
اعــالم شــده، اصالحیــه ای بــا نــام »نرخ 

ورودیــه مــوزه  هــای مجموعــه فرهنگــی 
ــرای مــوزه  تاریخــی ... اصــالح شــد« ب
ملــی ایــران و ســه مجموعــه ی فرهنگــی 
تاریخــی گلســتان، ســعدآباد و نیــاوران 
ــا  ــد رض ــت. محم ــده اس ــتاده ش فرس
و  موزه هــا  اداره کل  مدیــر   - کارگــر 
وزارتخانــه  تاریخــی  منقــول  امــوال 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی – در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ایســنا اعــالم ایــن اصالحیــه بــرای 
تاریخــی  و مجموعــه ی  مــوزه   چهــار 
موزه هــا  ایــن  درجه بنــدی  را  تهــران 

می دانــد.
وی توضیــح می دهــد: ســه مجموعــه ی 
نظــر  رااز  تهــران  تاریخــی  فرهنگــی 
فــروش بلیــت مــوزه درجــه دو حســاب 
کــرده بودیــم، بــرای ایــن ســه مجموعــه 
و  مخاطبــان  حــال  رعایــت  بــرای 
ــت و  ــروش بلی ــر ف ــان؛ از نظ مهمانان م
ــای در ســطح  ــه موزه ه ــگاه )ک ــه جای ن
ملــی و درجــه یــک هســتند( ایــن 
ــزو  ــت ج ــر قیم ــه را از نظ ــه مجموع س
دو حســاب کــرده  درجــه  موزه هــای 
ــه مــا اعتــراض  بودیــم کــه در نهایــت ب
شــد کــه طبــق آن چــه کــه هســتند بایــد 
آن هــا را جــزو موزه هــای تــراز اول از 
نظــر فــروش بلیــت در نظــر بگیریــم کــه 

ــم. ــالح کردی ــا را اص ــز آن ه ــا نی م
او ادامــه داد: فقــط ایــن ســه مجموعــه 
ــی  ــا افزایــش بلیــت ورودی و موزه مل ب
ایــران بــه دلیــل اشــتباهی کــه رخ داده 
بــود نیــاز بــه کاهــش بلیــت ورودی 
داد،  رخ  اتفــاق  ایــن  کــه  داشــتن، 
ــای  ــا و مجموعه ه ــوزه ه ــر م ــا دیگ ام
ایــن  نظــر  زیــر  تاریخــی  فرهنگــی 

طبــق  کشــور  سراســر  در  وزارتخانــه 
ــان  ــم آب ــاه، از یک ــر م ــه ی 23 تی مصوب
ــا  ــه ی موزه ه ــوب ورودی ــی مص ــا نرخ ب
می کننــد.  دریافــت  گردشــگران  از  را 
راســاس اعــالم جدیــد نــرخ ورودی 
مــوزه ملــی ایــران، تنهــا ورودیــه ای 

ــت. ــته اس ــش داش ــه کاه ــت ک اس
اصالحیــه ی  در  داخلــی  گردشــگران 
جدیــد بایــد ۱۰ هــزار تومــان بــرای ایــن 
دیــدن ایــن مــوزه پرداخــت کننــد و 
ــان،  ــزار توم ــی ۱۰۰ ه ــگران خارج گردش
امــا در اعــالم یکــم آبــان هزینــه ی 
ورودی گردشــگران داخلــی ۱۳ هــزار 
ــی ۱۱۰ هــزار  ــان و گردشــگران داخل توم
تومــان بــود، یعنــی یــک درصــد بیشــتر 
ــه ی ورودی  ــرای هزین ــه ب ــی ک از اعالم

ــود. ــده ب ــک ش ــه ی ــای درج موزه ه
ــعدآباد  ــی س ــی تاریخ ــه فرهنگ مجموع

بــه دلیــل تعــداد بیشــتر فضاهــای 
بیشــترین  تاریخــی اش  و  مــوزه ای 
ــگران را  ــش ورودی گردش ــد افزای درص

بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــرخ جدیــد ورودِی  ــر اســاس اعــالم ن ب
ــعدآباد  ــی س ــی تاریخ ــه فرهنگ مجموع
کــه در ســایت ایــن مجموعــه نیــز 
اعــالم شــده؛ گردشــگران داخلــی بــرای 
ــد ۷۱  ــوزه بای ــای م ــر ۱۷ فض ــدن ه دی
هــزار تومــان پرداخــت کننــد، در حالــی 
ــزار  ــته ۵۴ ه ــرِخ ۲۰ روز گذش ــه در ن ک

ــود. ــالم شــده ب ــان اع توم
ــرای  ــی ب ــگران خارج ــن گردش همچنی
ــد  ــوزه ای بای ــای م ــر ۱۷ فض ــدِن ه دی
پرداخــت  تومــان هزینــه  ۵۷۰ هــزار 
کننــد، در حالــی کــه براســاس مصوبــه ی 
ــان  ــزار توم ــغ ۴۰۰ ه ــد مبل ــی بای قدیم

می کردنــد. پرداخــت 

گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
از  شـرقی  آذربایجـان  صنایع دسـتی  و 
پیشـرفت ۷۰درصدی مرمت و سـامان دهی 
خانه تاریخی جوادی اسـکو و ادامه توسـعه 
زیرسـاخت های گردشـگری این شهرستان 
خبـر داد.بـه گـزارش میـراث آریـا بـه نقـل 
از روابـط عمومـی اداره کل میراث فرهنگـی، 
آذربایجـان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
شـرقی، مرتضـی آبـدار گفت: »شهرسـتان 
اسـکو یکـی از نقـاط گردشـگر پذیر اسـتان 
تقویـت  و  توسـعه  راسـتای  در  و  اسـت 

زیرسـاخت های گردشـگری، احیـا و مرمت 
اداره کل  شهرسـتان،  ایـن  تاریخـی  آثـار 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دستی 
آذربایجـان شـرقی، پروژه هـای متعـددی را 

در ایـن محـدوده اجـرا کـرده اسـت.«
او بـا اشـاره بـه اینکـه خانه جـوادی یکی از  
خانه هـای قدیمی واقع در دهسـتان باویل، 
روسـتای دیـزج امیـر مـدار در شهرسـتان 
اسکو اسـت، افزود: »از سال گذشته مرمت 
و سـامان دهی این اثر بـا اعتبار یک  میلیارد 
و ۳۵۸میلیـون ریـال بـا بازسـازی سـقف 

ایـوان  چوبـی و اجـرای ایـزوگام، احیـای 
جنونـی، مرمـت و مقاوم سـازی دیـوار ضلع 
شـرقی و... آغـاز شـده و تاکنـون بیـش از 
۷۰درصد پیشـرفت فیزیکی داشته است.« 
آبـدار بـا اشـاره بـه اینکـه کمیـت و کیفیت 
فعالیت هـای  افزایـش  در  زیرسـاخت ها 
گردشـگری به ویـژه جـذب گردشـگر موثـر 
راه  »پروژه هـای  کـرد:  تصریـح  اسـت، 
باالدست، بهسـازی و تکمیل سرویس های 
معابـر  کف سـازی  مراحـل  و  بهداشـتی 
اجراسـت.  دسـت  در  کنـدوان  روسـتای 
همچنیـن سـاخت مجتمـع خدماتـی بین 
راهـی هم جـوار پلیـس راه تبریـز - ارومیـه 
بـا اعتبـار ۶میلیـارد و ۷۰۰میلیـون ریـال از 
خواهـد  اداره کل  ایـن  آینـده  برنامه هـای 

بود.«

پیشرفت 7۰درصدی مرمت خانه 
تاریخی جوادی اسکو

گردشگری داخلی ۷۵ درصد 
افزایش یافت

معـاون گردشـگری وزیـر میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی گفت: 
گردشـگری داخلی در سـال های ۹۷ و ۹۸ با وجود مشـکالت اقتصادی کشـور 
۷۵ درصـد افزایـش یافت.به گـزارش میراث آریا به نقـل از روابط عمومی اداره کل 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان سـمنان، ولـی تیموری در 
افتتاحیه ششـمین جشـنواره ملی اقوام و عشـایر ایران در گرمسـار، افزود: »از 
هموطنـان سراسـر کشـور به ویژه هموطنان سـاکن در تهران بـرای بازدید از این 
اسـتان به دلیـل نزدیکـی ایـن اسـتان بـه پایتخـت و برخـورداری از جاذبه های 
فـراوان دعـوت می کنـم.«او گفـت: »جاذبه هـای تاریخی، فرهنگـی و طبیعی و 
کویر بسـیار زیبا در اسـتان سـمنان و شهرسـتان گرمسـار وجود دارد.«غالمرضا 
کاتـب نماینـده مـردم گرمسـار و آرادان در مجلـس شـورای نیـز  گفـت: »بـا 
قطـار حومـه ای ایجادشـده بیـن تهـران و گرمسـار، گرمسـار تبدیـل بـه مقصـد 
گردشـگری شـده اسـت.«او افـزود: »ایجـاد بیـش از ١2 اقامتـگاه بوم گـردی 
در گرمسـار و آرادان زمینه سـاز توسـعه گردشـگری ایـن شهرستان هاسـت.« 
کاتب با اشـاره به اینکه آیین های شـاد و سـنتی در کشـور باید گرامی داشـته 
و حفـظ شـود، گفـت: »توسـعه گردشـگری از اهـداف برگـزاری ایـن جشـنواره 

است.«

ته
نک

امـا مجموعـه جهانـی کاخ گلسـتان، دومیـن درصـد افزایـش 
ورودی مـوزه را برای گردشـگران به خود اختصاص داده اسـت.
بـر اسـاس آن چـه در سـایت ایـن مجموعـه نیـز تاکیـد شـده؛ 
گردشـگران داخلـی بـرای دیـدن فضاهای مختلف این سـایت 
جهانـی بایـد ۴۶ هـزار تومـان و گردشـگران خارجی بایـد 3۷۰ 
هـزار تومـان پرداخت کننـد، در حالی که در نخسـتین مصوبه ی 
امسـال بـرای افزایـش ورودی موزه هـا گردشـگران داخلی 3۵ 
هـزار تومان و گردشـگران خارجی ۲۴۰ هـزار تومان باید پرداخت 

می کردنـد.
مجموعـه فرهنگی تاریخی نیاوران  امـا کمترین درصد افزایش 
ورودی بـرای گردشـگران داخلـی و خارجـی را بعـد از اصالحیـه 
دارد. براسـاس اعـالم اداره کل موزه ها، گردشـگران داخلی برای 
دیـدِن همـه ی فضاهای تاریخی و مـوزه ای این مجموعه به جز 
صاحبقرانیـه  و مـوزه حوض حانـه کـه تـا اطالع ثانـوی تعطیل 
هسـتند، بایـد ۲۶ هـزار تومـان پرداخـت کننـد و گردشـگران 
خارجـی بایـد ۲۲۰ هـزار تومـان بـرای ورود به همـه ی فضاهای 

بدهند. نیـاوران  موزه ای 

میراثمیراث

صدور مجوز موزه تحول تکنولوژی در چالوستهیه پرونده 3 اثر معماری اردبیل برای ثبت ملی
باستان شناســـی  مســـئول 
میراث فرهنگـــی،  اداره کل 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
گفـــت:  اردبیـــل  اســـتان 
ـــل  ـــی اســـتان اردبی ـــاری صنعت ـــر معم ـــده ســـه اث »پرون
بـــرای ثبـــت در فهرســـت آثـــار ملـــی تهیـــه شـــد.«
روابط عمومـــی  از  به نقـــل  میراث آریـــا  به گـــزارش 
اداره کل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی 
ـــاد  اردبیـــل، روح هللا محمـــدی بیـــان کـــرد: »پـــل فیروزآب
شهرســـتان کوثـــر اولیـــن پرونـــده ای اســـت کـــه بـــا 
ســـبک معمـــاری اروپایـــی و توســـط مهندســـان 

ایتالیایـــی و اتریشـــی  ســـاخته شـــده اســـت.«

او گفـــت: »پرونـــده دوم و ســـوم مربـــوط بـــه کـــوره 
ـــه  ـــت ک ـــل اس ـــزاب اردبی ـــرف و راه ان ـــزی میراش آجرپ
بـــه علـــت معمـــاری خـــاص آن و دودکش هـــای 
ـــاب  ـــه حس ـــی ب ـــبک واردات ـــی س ـــر نوع ـــاالی 30 مت ب
آن  در  فســـیلی  ســـوخت های  از  کـــه  می آیـــد 

می شـــود.« اســـتفاده 
میراث فرهنگـــی،  اداره کل  آثـــار  ثبـــت  مســـئول 
گردشـــگری و صنایع دســـتی اردبیـــل تصریـــح کـــرد: 
ـــت  ـــوی اول اس ـــه دوره پهل ـــوط ب ـــر مرب ـــه اث ـــن س »ای
ــوان  ــا عنـ ــی بـ ــال در همایشـ ــاه امسـ ــه ١5 آذر مـ کـ
»ســـبک معمـــاری صنعتـــی« مـــورد بررســـی قـــرار 

ــد گرفـــت.« خواهـ

ـــی،  ـــراث  فرهنگ ـــرکل می مدی
صنایـــع   و  گردشـــگری 
ـــدور  ـــدران از ص ـــتی مازن دس
تحـــول  مـــوزه  مجـــوز 

داد. خبـــر  چالـــوس  در  تکنولـــوژی 
بـــه گـــزارش میـــراث آریـــا بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی 
اداره کل میـــراث  فرهنگی،گردشـــگری و صنایع دســـتی 
مازنـــدران، ســـیف هللا فرزانـــه، مدیـــرکل ایـــن اداره 
ــانی  ــیس و بروزرسـ ــت تاسـ ــه اهمیـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
موزه هـــا در رونـــق گردشـــگری گفـــت: »مـــوزه 
ـــارکتی  ـــی، مش ـــوزه تعامل ـــک م ـــوژی ی ـــول تکنول تح

و مخاطب محـــور اســـت.«

تغییـــرات  رونـــد  مـــوزه  ایـــن  »در  افـــزود:  او 
ــای  ــوم و زمینه هـ ــده در علـ ــش آمـ ــوژی پیـ تکنولـ
گوناگـــون ماننـــد انـــرژی، مکانیزم هـــا، الکترونیـــک، 
ــده   ــته شـ ــش گذاشـ ــه نمایـ ــکه بـ ــر و سـ کامپیوتـ

ــت.« اسـ
و  گردشـــگری  فرهنگـــی،  میـــراث   کل  مدیـــر 
»بـــا  كـــرد:  اشـــاره  مازنـــدران  صنایع دســـتی 
تعـــداد  تکنولـــوژی  تحـــول   مـــوزه  راه انـــدازی 
ــن  ــید.« ایـ ــوزه رسـ ــه 20 مـ ــتان بـ ــای اسـ موزه هـ
ـــایی  ـــی پاش ـــی عل ـــران حاج ـــت کام ـــا مدیری ـــوزه ب م
در شهرســـتان چالـــوس، خیابـــان هفـــده شـــهریور، 

ــت. ــده  اسـ ــدازی شـ راه انـ

رنا
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ــود را  ــی خ ــن روز برف ــان اولی پایتخــت میزب
ــه در آن  ــه ای ک ــود. هفت ــد ب ــال جدی در س
آبــان نفــس آخــر خــود را مــی کشــید تهــران 
بــه رنــگ  از شــهرهای کشــور  و بســیاری 

ــد.  ــاران بودن ــرف و ب ب
از  ناشــی  التهــاب  در  روزی کــه کشــور  در 
گــران شــدن قیمــت بنزیــن بــود بــارش 
ــرد.  ــر ک ــینان را غافل گی ــت نش ــرف پایتخ ب
ــه  ــود ک ــران ب ــهرداری ته ــر ش ــه مهمت از هم
ــد. ــردو مان ــر در پوســت گ ــار دیگ دســتش ب

ــوده ای را  ــوای آل ــته ه ــای گذش ــران روزه ته
تجربــه کــرده بــود. تــا جایــی کــه در روزهــای 
تعطیلــی  بــه  واپســین هفتــه گذشــته کار 
مــدارس ابتدایــی و مهدکودک هــا کشــیده 
ــه داد  ــاد ب شــد. امــا جمعــه گذشــته ابتــدا ب
ــرف  ــه ب ــدای هفت ــید و در ابت ــا رس تهرانی ه

ــد. ــان آم ــه سراغ ش ب
مدیــر کل پیــش بینــی و هشــدار ســریع 
ــه کاهــش  ــاره ب ــا اش ــازمان هواشناســی ب س
ــق  ــی مناط ــوا در برخ ــای ه ــه ای دم ۱۰ درج
ــی  ــرف ط ــاران و ب ــارش ب ــه ب ــور از ادام کش
ــر داد. ــق خب ــر مناط ــده در اکث ــه روز آین س

ــنا،  ــا ایس ــو ب ــت و گ ــان در گف صــادق ضیائی
آخریــن  تحلیــل  براســاس  کــرد:  اظهــار 
در  آبــان   ۲۵ هواشناســی  نقشــه های 
اســتان های ســاحلی دریــای خــزر بــارش 
ــه دارد و در  ــرف ادام ــاران و ب ــورت ب ــه ص ب
برخــی مناطــق اســتان های اردبیــل، زنجــان، 
خراســان شــمالی، شــمال خراســان رضــوی و 
ــتان های  ــرز در اس ــی الب ــای جنوب در دامنه ه
ــه  ــارش ب ــران و ســمنان ب ــرز، ته قزویــن، الب
صــورت بــرف و بــاران پیــش بینــی می شــود.

اســتقرار  بــا  تدریــج  بــه  داد:  ادامــه  وی 
ســامانه بارشــی در مناطــق جنوبــی تــر در 
برخــی مناطــق در غــرب و بخش هایــی از 
ــرف و وزش  ــاران و ب ــارش ب ــور ب ــز کش مرک
بــاد و در مناطــق جنوبــی شــامل بخش هــای 
غــرب  خوزســتان،  و  فــارس  اســتان  از 
ــد  ــر احم ــه و بوی ــهر، کهگیلوی ــزگان، بوش هرم
و نواحــی غــرب و مرکــز خلیــج فــارس رگبــار 

بــاد  وزش  و  بــرق  و  رعــد  بــاران، گاهــی 
می دهــد. رخ  موقــت  شــدید 

ــی و هشــدار  ــش بین ــر کل پی ــه مدی ــه گفت ب
ســریع ســازمان هواشناســی امــروز ۲۶ آبــان 
بخش هــای  و  خــزر  دریــای  ســواحل  در 
از غــرب  و مناطــق مرکــزی کشــور بــاران 
و بــرف همــراه بــا وزش بــاد و در جنــوب 
اســتان های  در  کشــور  غــرب  جنــوب  و 
ــرب  ــارس و نواحــی غ خوزســتان، بوشــهر، ف
و مرکــز خلیــج فــارس رگبــار بــاران همــراه بــا 

ــاد شــدید موقــت دور  ــرق و وزش ب رعــد و ب
ــت. ــار نیس از انتظ

ضیائیــان بــا بیــان ایــن کــه روز یکشــنبه 
شــدت بــارش در گیــالن، شــرق لرســتان، 
و  کهگیلویــه  بختیــاری،  و  محــال  چهــار 
بوشــهر، خوزســتان  فــارس،  احمــد،  بویــر 
و مرکــز خلیــج فــارس و جنــوب اصفهــان 
ــنبه  ــه ش ــی روز س ــرد: ط ــح ک ــت تصری اس

)۲۸ آبــان( بــارش در نــوار غربــی کشــور 
بــه تدریــج گســترش یافتــه و عــالوه بــر 
اســتان های واقــع در ســواحل دریــای خــزر، 
دامنه هــای البــرز و بخش هــای از مرکــز و 
ــن  ــود. همچنی ــیده می ش ــور کش ــوب کش جن
ــرقی  ــه ش ــا در نیم ــارش ه ــنبه ب روز چهارش

می یابــد. شــدت  کشــور 
مدیــر کل پیــش بینــی و هشــدار ســریع 

برفریزاندرروزهایسخت
سازمان هواشناسی طی اطالعیه ای میزان بارش های تجمعی سنگین در نقاط مختلف کشور  

را تا دوشنبه ۲۷ آبان ماه پیش بینی کرد

رئیـس پلیـس راه راهـور ناجـا گفـت: نکتـه مهـم تجهیزاتی اسـت که راننـدگان بایـد در صورت تمایـل بـه رانندگی در 
محورهـای یـاد شـده باید به همراه داشـته باشـند، به ویـژه زنجیر چرخ بـرای محورهای کوهسـتانی یکـی از تجهیزات 
الزامی است.حسـینی افزود: طرح زمسـتانه ما معموال از نیمه دوم آذرماه آغاز می شـود ولی به واسـطه شـرایط پیش 
آمـده و سـرما و بـارش برف نسـبتا زودهنگام، به همه اسـتان های سردسـیر ابالغ کردیـم که در محـل راهدارخانه هایی 
کـه در گردنه هـای برفگیر وجود دارد نسـبت به اسـتقرار تیم های پلیس اقـدام کنند.وی تاکید کرد: شـرایط رانندگی در 
شـرایط جـوی بـرف و بـاران شـرایط خاص خـود را دارد که امید اسـت رانندگان با به همراه داشـتن تجهیـزات ایمنی و 

توجـه الزم در امـر رانندگـی بتوانیم از حـوادث به صورت جدی پیشـگیری کنیم.

سـازمان  بینـی  پیـش  کل  مدیـر  ضیائیـان  صـادق 
نقشـه های  آخریـن  تحلیـل  براسـاس  هواشناسـی: 
آبـان در اسـتان های سـاحلی دریـای  هواشناسـی ۲۵ 
خـزر بـارش به صـورت باران و بـرف ادامـه دارد و در برخی 
مناطـق اسـتان های اردبیـل، زنجـان، خراسـان شـمالی، 
شـمال خراسـان رضـوی و در دامنه هـای جنوبـی البـرز 
در اسـتان های قزویـن، البرز، تهـران و سـمنان بارش به 

صـورت بـرف و بـاران پیـش بینـی می شـود.

سـازمان  سـریع  هشـدار  و  پیش بینـی  مدیـرکل 
و  کانال هـا  برخـی  در  اینکـه  گفـت:  هواشناسـی 
رسـانه ها واژه »سـردچال قطبی« اسـتفاده می شود، 
علمی نیسـت و نمی دانم از کجا نشـات گرفته است.

بـا بـارش اولین برف پائیزی شـاهد اسـتفاده از واژه 
»سـردچال قطبـی« در برخـی رسـانه ها هسـتیم و 
عـده ای آن را عامـل اصلـی بارش هـای شـدید ایـن 
روزهـا معرفـی می کننـد، صـادق ضیائیان روز شـنبه 
در ایـن بـاره بـه خبرنـگار علمـی ایرنـا گفـت: پدیده 
سـردچال قطبـی را تاییـد نمی کنـم و نمی دانـم این 
شـایعه از کجـا نشـات گرفتـه و دسـت بـه دسـت 
می چرخـد، امـا می دانیـم کـه نفـوذ جریـان هـوای 
سـرد را داشـتیم، در واقـع بـا نفـوذ هـوای سـرد از 
عرض هـای باالتـر شـاهد کاهـش در نقـاط مختلف 
کشـور به ویـژه مناطـق شـمالی هسـتیم.وی درباره 
اینکـه گفتـه می شـود این بـارش این میـزان برف و 
کاهـش دمـا در پائیز غیـر منتظره و نادر بوده اسـت، 
گفـت:  فکـر نمی کنم نـادر و غیـر معمول باشـد، در 
کشـور بـارش  بـرف را در پائیـز بـه کرات داشـته ایم و 
نمی تـوان گفـت که یک پدیـده نادر اسـت. ضیائیان 
درباره شـرایط بارندگی در تهران اظهار داشـت: بیشتر 
مناطـق کشـور تـا اخـر ایـن هفتـه بـارش خواهنـد 
داشـت اما ایـن سـامانه از روز سه شـنبه بعدازظهر از 
تهـران خارج می شـود، فـردا فقط به صـورت پراکنده 
بارش هایـی خواهیـم داشـت و عمدتـا آسـمان بـه 
صـورت ابـری خواهد بـود بـرای روز دوشـنبه مجددا 
بـارش بـرف را در تهـران خواهیـم داشـت امـا روز 
سه شـنبه بـه تدریـج از اواخـر وقـت ایـن سـامانه از 
اسـتان تهـران خـارج می شـود.وی دربـاره وضعیـت 
بارش هـای ایـن هفتـه در کشـور نیـز گفـت: طـی 
روزهـای آینـده بارش هـا بـه سـمت مرکـز و جنـوب 
غربی کشـور پیـش خواهد رفت یعنی بـارش را فردا 
در اسـتان های واقع در مرکز کشـور مانند استان های 
اصفهـان، همـدان، مرکزی، قزوین تـا جنوب غربی و 
جنوب کشـور مانند اسـتان های بوشـهر، خوزسـتان، 
چهارمحـال و بختیـاری، کهیگلویـه و بویراحمـد و 
بخش هایـی از لرسـتان خواهیـم داشـت.مدیر کل 
پیش بینـی و هشـدار سـریع سـازمان هواشناسـی 
افزود: انتظار داریم فردا در اسـتان های بوشـهر، نیمه 
غربی و شمالی استان فارس، کهیگلویه و بویراحمد، 
چهـار محـال و بختیـاری بارش های خوبی را شـاهد 
باشـیم، روز دوشـنبه همچنـان اسـتان های واقـع در 
سـواحل دریـای خـزر، مرکـز کشـور و نیمه شـمالی 
تـا جنـوب کشـور درگیـر بـارش خواهنـد بـود و برای 
اسـتان هایی ماننـد تهـران، البـرز، قزویـن، سـمنان، 
همـدان، مرکـزی، اصفهـان، چهارمحـال و بختیاری، 
کهگیلویـه و بویراحمد، لرسـتان، بخش هایـی از یزد، 

فـارس  و بوشـهر درگیـر بـارش خواهنـد بود.
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پژوهشگر اخالق زیست محیطی، برنده جایزه 
»ابن سینا برای اخالق درعلم«

مراسـم اهـداء پنجمیـن دوره جایـزه جهانـی "ابـن سـینا 

بـرای اخـالق در علـم" بـا حضور نماینـده ایـران و قائم مقام 

یونسـکو در مقر این سـازمان در پاریس برگزار شد.به گزارش ایرنا 

از پاریس، مراسـم اهداء پنجمین دوره جایزه جهانی ابن سـینا برای اخالق 

در علم که در سـالجاری به موضوع "اخالق زیسـت محیطی" اختصاص دارد، 

طی مراسـمی با حضور قائم مقام یونسـکو و احمد جاللی سـفیر و نماینده 

دائـم جمهـوری اسـالمی ایـران در این سـازمان برگـزار شد.پروفسـور دونالد 

ای بـراون Donald A. Brown برنـده امسـال ایـن جایـزه کـه بـه اجمـاع 

از سـوی هیـات داوری بین المللـی انتخاب شـد، اسـتاد شـهیری اسـت که 

سـالیان درازی از عمـر خـود را مصـروف »اخـالق در علـم« و خاصه پیرامون 

"اخـالق زیسـت محیطـی"، با ارائه پژوهش های بسـیار وزیـن و تدریس در 

دانشـگاه های معتبـر جهـان کـرده است.دسـتاوردهای آکادمیـک دونالد ای 

بـراون در برجسـته کـردن جایـگاه اخـالق در موضوعـات مربوط بـه تغییرات 

آب و هوایـی در سـطوح ملـی و بین المللـی و تحلیل های موثـر او بر چرایی 

غفلـت از اصـول اخالقـی در خصـوص تغییـرات اقلیمی و زیسـت محیطی 

و نحـوه رفـع ایـن کاسـتی هـا در مقـاالت و کتاب هـای ایشـان ارائـه شـده 

است.مشـارکت و مشـاوره وی در سـاختارهایی مانند IPCC و IUCN تاثیر 

زیـادی بـر سیاسـت های آب و هوایـی در سـطوح بین المللی برجـای گذارده 

اسـت.نامبرده هراسـی از به چالش کشـاندن سیاسـت های ملی نامناسـب 

)دولـت آمریـکا( در قبـال موضوعـات مربـوط بـه محیط زیسـت کـره زمین 

نداشـته و موضوعات اخالق زیسـت محیطـی، رابطه اخالق و سیاسـت های 

توسـعه پایـدار و جهـان شـمولی اخـالق در علـم از زمینـه هـای مـورد عالقه 

و فعالیـت جـدی این دانشـمند بـوده اسـت.دونالد ای بـراون از سـال ۲۰۱۲ 

تاکنـون بـه عنـوان اسـتاد و پژوهشـگر در دانشـگاه وایدنر اشـتغال داشـته 

اسـت. عـالوه بـر این در دانشـگاه های گریفت اسـترالیا، ناگویا ژاپـن، اوکلند 

نیوزیلنـد، نانجینـگ چیـن و پن اسـتیت در آمریکا تدریـس و تحقیق کرده 

اسـت.بعضی از مسـئولیت و فعالیت هـای پروفسـور بـراون در حـوزه اخالق، 

شـامل مدیریت برنامه دفتر سیاسـت بین المللی زیسـت محیطی سـازمان 

ملل متحد، مشـاور دفتر دبیرکل سـازمان ملل متحد در خصوص همگرایی 

اخـالق و مذاکـرات مربـوط بـه تغییـرات آب و هوایی، مشـاور سـردبیران در 

موضوعـات اخالق زیسـت محیطی اسـت.

ــاره  ــا اش ــران ب ــتان ته ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــک اصــل  ــوه ی ــی ســایت پســماند آرادک ــه جابجای ــن ک ــه ای ب
ــا در شــهرداری  ــکاران م ــت: هم ــی اســت، گف اساســی و حتم
بایــد ایــن موضــوع را بپذیرنــد و مــا منتظــر هســتیم کــه نقطــه 
جایگزینــی را بــه مــا معرفــی کنند.بــه گــزارش ایســنا،   ســعید 
ــا اشــاره بــه ایــن کــه  محمــودی دیــروز در نشســتی خبــری ب
امــروز شــفاف تریــن سیســتم کشــور، محیــط زیســت اســت؛ 
چــرا کــه هــر اتفاقــی کــه در ایــن حــوزه رخ دهــد بالفاصلــه بــه 
ــای  ــر کج ــرد: در ه ــار ک ــود، اظه ــانی می ش ــالع رس ــردم اط م
دنیــا کــه محیــط زیســت موفــق بــوده، مشــارکت مــردم را در 
خــود داشــته اســت. محیــط زیســت اگــر صرفــا دولتــی باشــد 
ــایت  ــاره س ــه درب ــود.وی در ادام ــرده نمی ش ــای ب ــه ج راه ب
پســماند آراد کــوه گفــت: ایــن ســایت یکــی از بزرگتریــن 
ــادی  ــای زی ــت و زباله ه ــه اس ــماند خاورمیان ــایت های پس س
روزانــه بــه ایــن مــکان انتقــال داده می شــود. همچنیــن 
ســرانه تولیــدی زبالــه مــا در کشــور بیشــتر از میانگیــن 
جهانــی اســت، امــا بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه ســایت 
ــی  ــی و حتم ــل اساس ــک اص ــی آن ی ــوه دارد، جابجای آراد ک
اســت. حتــی اگــر ایــن ســایت دفــع پســماند بــوی بــدی هــم 
ــه  ــاز می بایســت جابجــا می شــد؛ چــرا ک ــرد ب ــد نمی ک متصاع
ــه  ــک کالنشــهر را ب ــوان ســال های ســال پســماندهای ی نمی ت
ــت  ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــل کرد.مدی ــه منتق ــک نقط ی
ــرد  ــد بپذی ــهرداری بای ــه ش ــن ک ــان ای ــا بی ــران ب ــتان ته اس
کــه ایــن ســایت بایــد منتقــل شــود، تصریــح کــرد: عــالوه بــر 

انتقــال الزم اســت کــه شــیوه دفــع پســماند نیــز اصــالح شــود. 
ــال  ــه دنب ــر ایــن کــه محیــط زیســت ب ــا تاکیــد ب محمــودی ب
تغییــر و جابجایــی آراد کــوه اســت، تصریــح کــرد: مــا پیگیــر 
ــن  ــه شــهرداری جایگزی ــم ک ــن موضــوع هســتیم و منتظری ای
ــا  ــه م ــی ب ــای زیســت محیط ــرای ارزیابی ه ــایت را ب ــن س ای
معرفــی کنــد.وی در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه یکــی از مشــکالت 
اخیــر مــا در کشــور از جملــه اســتان تهــران نوســانات اقلیمــی 
ــی ۲۰  ــی ط ــانات اقلیم ــال نوس ــه دنب ــرد: ب ــح ک ــوده، تصری ب
ســال اخیــر بســیاری از آبشــخورهای مــا در مناطــق حفاظــت 
شــده از بیــن رفته انــد و تغییراتــی در پوشــش گیاهــی و 
بــر  عــالوه  اســت.  داده  رخ  زیســتگاه ها  محیطــی  تــوان 
ــز  ــروری نی ــد دامپ ــانی مانن ــل انس ــی، عوام ــانات اقلیم نوس
ــا  ــن رو قطع ــت. از ای ــر داده اس ــتگاه ها را تغیی ــرایط زیس ش
ــته  ــی داش ــتگاه ها تغییرات ــا در زیس ــش م ــات وح ــداد حی تع
تهــران  اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  اســت.مدیرکل 
ــتان  ــی در اس ــات جامع ــوز مطالع ــود هن ــن وج ــا ای ــزود: ب اف
ــن  ــدارد. بنابرای ــود ن ــتمی وج ــوان اکوسیس ــاره ت ــران درب ته
کنیــم. صــادر  شــکار  پروانــه  ماننــد گذشــته  نمی توانیــم 

محمــودی بــا اشــاره بــه ایــن کــه امســال هیــچ پروانه شــکاری 
در اســتان تهــران صــادر نشــده اســت، تصریــح کــرد: تــا زمانــی 
ــا در مناطــق  ــوان اکوسیســتمی م ــی از ت ــات جامع ــه مطالع ک
حفاظــت شــده و سرشــماری دقیقــی از حیــات وحــش از 
ــم تصمیمــی  ــه دســت مــن نرســد، نمی توان ــدگان ب ــه پرن جمل
در مــورد صــدور پروانــه شــکار پرنــده در ایــن اســتان بگیــرم.

محمــودی در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه پسماندســوزی در جنوب 
اســتان تهــران رایــج اســت، گفــت: اکیپ هایــی تشــکیل شــده 
ــوب اســتان  ــم تمــام جن ــاه بتوانی ــان دی م ــا پای ــه ت اســت ک
ــر  ــم. مدی ــورد کنی ــوزی برخ ــا پسماندس ــش و ب ــران را پای ته
ــایت  ــاره س ــران درب ــتان ته ــت اس ــط زیس ــت محی کل حفاظ
ــی  ــتانی و صنعت ــژه بیمارس ــماندهای وی ــع پس ــوص دف مخص
توضیــح داد: متاســفانه تاکنــون در ایــن کالنشــهر ســایت 
پســماند مشــخصی بــرای پســماندهای ویــژه نداشــتیم و ایــن 
معضــل بزرگــی اســت. ایــن موضــوع ســبب شــده اســت کــه 

زباله هــای ویــژه در تهــران و در بیمارســتان ها دپــو شــوند. 
خوشــبختانه اخیــرا اســتاندار تهــران دســتور دادنــد کــه محــل 
مشــخصی بــرای دفــع ایــن پســماندها در تهــران  داشــته 
باشــیم.وی در ادامــه بــا اشــاره بــه  ایــن کــه شــهرداری تهــران 
ــزان  ــدگان لوی ــاغ پرن ــدگان ب ــه پرن ــت ک ــت داده اس درخواس
ــالم  ــم و اع ــه زدی ــهرداری نام ــه ش ــت: ب ــد، گف ــل ده را تحوی
ــط زیســت اســتان  ــد. محی ــن کاری را ندارن ــم حــق چنی کردی
تهــران در مــورد حیــات وحــش، قاچــاق پرنــده و شــکار نهایــت 

ــرد. ــد ک ــختگیری را خواه س

حفاظــت  اداره کل  نظــارت  و  پایــش  معاونــت  سرپرســت 
محیــط زیســت اصفهــان بــا اشــاره بــه ضــرورت تامیــن حقابــه 
بین المللــی  تــاالب  ایــن  نجــات  تــاالب گاوخونــی گفــت: 
یــک منفعــت و مصلحــت فرانســلی، فرامنطقــه ای و ملــی 
ــر  ــزود: ب ــو اف ــت و گ ــنبه در گف ــری روز ش ــین اکب است.حس
اســاس ضوابــط، تامیــن حقابــه زیســت محیطــی پــس 
اولویــت دوم اســت ولــی متاســفانه در  از آب آشــامیدنی 
طــول ســال های گذشــته ایــن حــق از تــاالب بین المللــی 
ــر  ــان ام ــه کارشناس ــه گفت ــت.  ب ــده اس ــغ ش ــی دری گاوخون

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران:

جابجاییآرادکوهحتمیاست

زاگرس

جنگل

 سرپرست سازمان جنگل ها:اجرای طرح 
جایگزین جنگل های هیرکانی تسریع یابد

حصارکشی در منطقه زاگرس میانی با 
مجوز قانونی بوده است

سرپرسـت سـازمان جنگل هـا، 
کشـور  آبخیـزداری  و  مراتـع 
اتمـام  در  تسـریع  خواسـتار 
مطالعات تفصیلی شـد و تأکید 
کـرد: بایـد در فرصـت انـدک باقیمانـده  طـرح جایگزیـن 
مدیریـت جنگل هـای هیرکانی با پشـتوانه مطالعاتی خوب 
تدویـن و آمـاده اجـرا شـود. به گـزارش پایگاه اطالع رسـانی 
آبخیـزداری کشـور، خسـرو  و  سـازمان جنگل هـا، مراتـع 
شـهبازی در شـانزدهمین  جلسـه سـتاد مدیریـت پایـدار 
منطقه هیرکانی و نجات شمشـاد هیرکانی ضمن تشـکر  و 
قدردانـی از فعـاالن و دسـت اندرکاران طـرح خواسـتار کمک 
موسسـات تحقیقاتـی در ایـن  خصـوص شـد و گفـت: این 
آفات و بیماری ها در خارج از کشـور هم گسـترش داشـته و 
تجارب و دسـتاوردهای  تحقیقاتی داخلـی و خارجی در این 
زمینـه می تواننـد پشـتوانه علمـی خوبی بـرای فعالیت های 
اجرایـی سـازمان  باشـند.  وی اظهـار داشـت: بایـد از تجارب 
و دسـتاوردهای تحقیقاتـی داخلـی و  خارجـی بـرای نجات 
شمشـاد هیرکانی اسـتفاده کرد.سرپرست سازمان جنگل ها 
با اشـاره به اقدامات حفاظتی و حمایتی از درختان شمشـاد 
گفـت: پایـش و کنترل  آفات و بیماری ها، تهیـه بانک ژن و 

نگهـداری بـذور و نهال هـا برای نجـات و زنده مانی شمشـاد 
حائـز اهمیـت اسـت و  تکیـه مـا بـر مبـارزه بیولوژیکـی و 
طبیعـی بـه جای اسـتفاده از سـم است. شـهبازی با اشـاره 
بـه اسـتخراج و بهره گیـری از دانـش بومی گفـت: اقدامات 
آموزشـی ترویجـی بـرای افزایش  آگاهی مـردم محلی باید 
مـورد توجـه ویژه قرار گیرد تا شـاهد گسـترش بیماری ها و 
آفات به سـایر نقاط نباشـیم.  سرپرسـت سـازمان جنگل ها 
در خصـوص طرح جایگزین مدیریـت جنگل های هیرکانی 
اظهـار داشـت: اسـتفاده از تجـارب  جوامـع محلـی هـم در 
بخـش مطالعـات و هـم در بخـش اجـرا کمـک زیـادی به 
اجـرای طـرح جایگزیـن خواهـد کـرد.  وی بـا بیـان اینکـه 
ایـران از نظـر جنگل هـای طبیعـی جایـگاه ویـژه ای در دنیـا 
دارد، گفـت: جنگل هـای کشـورمان بـه  عنـوان یـک میـراث 
طبیعـی و ارزشـمند بـرای نسـل آینـده حفـظ می شـود و 
وظیفـه مـا بـرای حفاظـت و توسـعه ایـن  منابع خـدادادی 
بسـیار سـنگین و مهـم اسـت. همچنین عباسـعلی نوبخت 
معـاون امـور جنـگل سـازمان جنگل هـا نیـز در این جلسـه 
گفـت: باید از بخشـی نگری پرهیـز  کنیم و تمام تـوان خود 
را بـرای رفـع موانـع و مشـکالت بـکار ببریـم تا بهتـر از قبل 

جنگل هـای هیرکانـی را مدیریـت  کنیـم. 

یـک  سـوی  از  حصارکشـی 
منطقـه  در  بهره بـردار  مجتمـع 
زاگـرس میانی با مجـوز قانونی 
قطـع  صـورت  اسـت/در  بـوده 
یـک درخت قـرارداد ابطال خواهد شـد.در حالـی که فعاالن 
محیط زیسـت مخالف احـداث دیوارهای بتنـی در محدوده 
جنگل های میانی زاگرس هسـتند، معـاون معاون حفاظت 
و امـور اراضـی سـازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشـور 
اقـدام می گویـد؛ چنانچـه  ایـن  ضمـن قانونـی دانسـتن 
انجـام شـود  ایـن منطقـه  از سـوی مجتمـع در  تخطـی 
ایـن قـرارداد ۱۵ سـاله یـک طرفـه ابطـال خواهـد شـد.به 
گـزارش خبرنـگار ایلنـا، مجتمـع کشـت و صنعت لرسـتان 
پـس از اینکـه دوبـاره بـا حضـور سـرمایه گذاران فعالیـت 
خـود را آغـاز کـرد، در اقدامـی قابـل تامل در محـدوده هزار 
هکتـاری در جنگل هـای زاگرس میانی اقدام به دیوارکشـی 
کـرده اسـت کـه باعـث نگرانـی فعـاالن محیـط زیسـت در 
ایـن منطقـه شـده اسـت، چراکـه فعـاالن محیط زیسـت 
معتقدنـد؛ ایـن اقـدام مجتمـع باعـث از بین رفتـن حیات 
وحـش حیوانـات در ایـن منطقـه می شـود، از سـوی دیگر 
در حالی کـه ایـن اقـدام مجتمـع کشـت و صنعت بـا مجوز 

سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری در قالـب مـاده ۳ 
قانـون حفاظـت از جنگل هـا صـورت گرفتـه اسـت، فعـاالن 
محیط زیسـت معتقدنـد، چـرا بایـد حفاظـت از عرصه هـای 
طبیعـی کشـور به یک مجتمع کـه برای بهره بـرداری در این 
منطقـه سـرمایه گذاری کـرده اسـت، واگـذار شـود.در حالی 
کـه فعـاالن محیط زیسـت اسـتان لرسـتان بـه شـدت بـا 
طـرح دیوارکشـی در جنگل هـای زاگـرس مخالـف هسـتند 
و ایـن طـرح را باعـث تکه تکـه شـدن زیسـتگاه حیـات 
وحـش می دانند؛ »شـیرزاد نجفی« مدیـرکل منابع طبیعی 
و آبخیـزداری لرسـتان بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح بـا مجوز 
اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان صـورت گرفتـه 
معتقـد اسـت؛ ایـن محـدوده پـارک جنگلی بوده اسـت که 
بـه ایـن مجتمـع واگـذار و اعاده مدیریت شـده اسـت.وی 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا گفـت: تمـام اقدامـات ایـن 
مجتمـع در چارچـوب قانـون اسـت و ایـن محـدوده پـارک 
جنگلـی بـوده اسـت کـه مـا آن را براسـاس مـاده ۳ قانون 
اعـاده  و  واگـذار  ایـن مجتمـع  بـه  از جنگل هـا  حفاظـت 
مدیریـت کرده ایـم. ایـن طرح بـا مجوز منابـع طبیعی بوده 

و هیـچ گونـه تعرضـی بـه منابـع طبیعی نداشـته اسـت.

پیش بینی افزایش دما همزمان با ادامه آتش سوزی ها در استرالیا
با ادامه آتش سوزی در بیشه زارهای شرق استرالیا نیروهای آتش نشان برای مقابله با حریق های 
بیشتر ناشی از افزایش دما طی هفته پیش رو آماده می شوند.

سردچال قطبی 
ایپدیده ای علمی نیست

ته 
هس

له 
اصالح زباله های هسته ای با کمک یادگیری عمیقزبا

پژوهشـگران آمریکایـی سـعی دارند بـا کمـک رایانه های 

مجهـز به یادگیـری عمیق، بـه اصالح زباله های هسـته ای 

کمـک کنند.بـه گزارش ایسـنا و بـه نقل از فیز، پژوهشـی 

 ،)LBL("کـه با همکاری "آزمایشـگاه ملـی الرنس برکلـی

"آزمایشـگاه ملی شمال غربی پاسـیفیک")PNNL(، "دانشگاه 

 )NVIDIA("انویدیـا" شـرکت  و   )Brown University("بـراون

انجـام شـده، نشـان می دهـد که یـک ابررایانه مجهـز به یادگیـری عمیق 

می توانـد به بررسـی اصالح زباله های هسـته ای کمـک کند.این پژوهش، 

در مـورد به کارگیـری "شـبکه های مخالـف مولـد")GANs( در تحلیـل 

مشـکالت پیچیـده و بزرگ مقیـاس، امیدهایـی را ارائـه می دهد."جـرج 

ریاضیـات کاربـردی  اسـتاد   ،)George Karniadakis("کارنیاداکیـس

دانشـگاه بـراون و از نویسـندگان این پژوهش گفت: مـا از قوانین فیزیک 

و اصـول اکتشـافی آن آگاه هسـتیم. مفهـوم شـبکه های مخالـف مولـد، 

بـا کدگـذاری اطالعـات ابتدایـی فیزیـک در شـبکه عصبی مرتبط اسـت و 

امـکان فراتـر رفتـن از محـدوده آمـوزش را فراهـم می کنـد کـه از اهمیـت 

باالیـی در هنـگام تغییـر شـرایط برخـوردار است.پژوهشـگران آزمایشـگاه 

آزمایش هـای  در  را  مولـد  مخالـف  شـبکه های  کاربردهـای  برکلـی، 

فیزیـک بررسـی کرده انـد کـه ترکیبـی از محدودیت هـای فیزیـک را بـا 

پیش بینی هـای آن بـه کار گرفته اند. "کارنیاداکیس" و گروهش، پیشـگام 

روشـی از ترکیـب فیزیـک با شـبکه های مخالـف مولد و به کارگیـری آنها 

در تولیـد "داده" شـده اند.تمرکز پژوهشـگران در این پـروژه، بر مرکز انرژی 

هسـته ای "سـایت هنفورد")Hanford Site( اسـت که در سـال ۱۹۴۳ به 

عنـوان بخشـی از "پـروژه منهتـن")Manhattan Project( و بـرای تولید 

پلوتونیـوم مـورد نیـاز بـرای تولید سـالح های هسـته ای تاسـیس شـد و 

نهایتـا بـه تولیـد نخسـتین راکتـور تولیـد پلوتونیـوم در جهـان انجامیـد.

هنگامـی کـه تولید پلوتونیـوم در سـال ۱۹۸۹ پایـان یافـت، ده ها میلیون 

گالـن زباله هـای شـیمیایی و آلـوده بـه رادیواکتیـو بـه جـای ماندنـد و به 

 ،)DOE("آلودگـی آب هـای زیرزمینی منجـر شـدند."وزارت انرژی آمریـکا

"سـازمان حفاظت از محیط زیسـت آمریکا")EPA( و "بخش بوم شناسی 

ایالت واشـنگتن")Washington State Department of Ecology( از 

۳۰ سـال گذشـته تاکنـون تـالش کرده انـد تا "هنفـورد" را پاکسـازی کنند.

بـرای ردیابـی رونـد پاکسـازی، کارگـران بایـد بـه حفـاری چاه در "سـایت 

هنفـورد" و قـرار دادن حسـگرهایی در آنهـا بپردازنـد تـا امـکان جمع آوری 

داده هـای مربـوط بـه ویژگی هـای زمین شناسـی ایـن ناحیـه، جریـان 

آب هـای زیرزمینـی و گسـترش آلودگـی در آن فراهم شـود.

ت
یس

ط ز
حی

م

بـا  نانـو  از شـرکت های فعـال در حـوزه  محققـان یکـی 

اسـتفاده از ترکیبـات گیاهـی و فنـاوری نانو شـوینده های 

دوسـتدار محیـط زیسـتی را عرضـه کردنـد کـه عـالوه بـر 

شست وشـوی شیشـه و خـودرو قابـل کاربرد در حوزه نفت اسـت.

بـه گـزارش ایسـنا، سـاالنه بالـغ بـر ۱۰ هـزار عدد از ایـن پنل هـای LED و 

LCD بـه دلیـل پـاک کـردن بـا مـواد شـیمیایی و قلیایـی دچـار آسـیب 

دیدگـی می شـوند؛ از ایـن رو یکـی از شـرکت های دانش بنیـان از دهـه 

۸۰ تحقیقـات اولیـه ای در زمینـه تولیـد محصوالت پاک کننـده طبیعی به 

منظـور جلوگیـری از خرابـی پنل هـا آغـاز کـرد و پـس از انجـام تحقیقات 

موفـق بـه تولیـد آزمایشـی انـواع پـاک کننده هـا برپایـه مـواد طبیعـی 

بابهره منـدی از تکنولـوژی نانو شـد.حذف سـمیت از مزایای شـوینده های 

تولیـدی ایـن محققان اسـت، به گونـه ای که این نانو محصوالت دوسـتدار 

محیـط زیسـت بـر پایـه مـواد گیاهی اسـت و از آنهـا برای شست وشـوی 

سـطوح مختلـف می تـوان اسـتفاده کرد.شیشـه شـوی MSK نانویی این 

شـرکت از مزایایـی چـون بـدون الکل بودن، تمیز و درخشـان کننـده انواع 

شیشـه و رایحـه خـوش برخـوردار اسـت و بـا اسـپری کـردن آن بـر روی 
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۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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زیست

)۲۸ آبــان( بــارش در نــوار غربــی کشــور 
بــه تدریــج گســترش یافتــه و عــالوه بــر 
اســتان های واقــع در ســواحل دریــای خــزر، 
دامنه هــای البــرز و بخش هــای از مرکــز و 
ــن  ــود. همچنی ــیده می ش ــور کش ــوب کش جن
ــرقی  ــه ش ــا در نیم ــارش ه ــنبه ب روز چهارش

می یابــد. شــدت  کشــور 
مدیــر کل پیــش بینــی و هشــدار ســریع 

ــا اشــاره بــه ایــن کــه  ســازمان هواشناســی ب
ســواحل دریــای خــزر بــه ویــژه ســواحل 
ــرب  ــان( و غ ــنبه )۲۷ آب ــا دوش ــی آن ت غرب
ــه  ــا س ــنبه ت ــارس از یکش ــج ف ــز خلی و مرک
شــنبه )۲۶ تــا ۲۸ آبــان( مــواج اســت گفــت: 
امــروز)۲۵ آبــان( بــا نفــوذ تــوده هــوای 
ســرد دمــای هــوا در نیمــه شــمالی کشــور ۵ 

تــا ۱۰ درجــه کاهــش می یابــد.

ــاره وضعیــت جــوی تهــران  وی در پایــان درب
طــی دو روز آینــده تصریــح کــرد: آســمان 
تهــران فــردا نیمــه ابــری همــراه بــا مــه 
بــارش  ســاعات  بعضــی  در  و  صبحگاهــی 
بــاران و بــرف بــا حداقــل دمــای یــک و 
ــای ۷ درجــه ســانتیگراد و طــی  ــر دم حداکث
روز دوشــنبه )۲۷ آبــان( نیــز نیمــه ابــری تــا 
ابــری همــراه بــا بــارش بــاران و بــرف و وزش 

ــای  ــر دم ــای ۲ و حداکث ــل دم ــا حداق ــاد ب ب
ــی می شــود. ــش بین ــانتیگراد پی ــه س ۵ درج

۷ استان، برفی جاده های 
ــت  ــن وضعی ــا آخری ــس راه ناج ــس پلی رئی
از  و  کــرد  تشــریح  را  کشــور  جاده هــای 
ــردد در  ــگام ت ــه هن ــا ب ــت ت ــدگان خواس رانن
ــراه  ــه هم ــی ب ــزات ایمن ــی تجهی ــوای برف ه

داشــته باشــند.
ــای  ــت راه ه ــن وضعی ــینی آخری ــردار حس س
را  شــهری کشــور  بــرون  و  شــهری  درون 
تشــریح و اظهــار کــرد: در روز گذشــته شــنبه 
۲۵ آبان مــاه محورهــای اســتان مازنــدران، 
محــور  ارتفاعــات  تهــران،  اســتان  شــمال 
کــرج چالــوس، بخشــی از محورهــای اســتان 
ســمنان ماننــد محــور جدیــد ســمنان بــه 
ــد و  ــه و بویراحم ــتان های کهگیلوی ــم و اس ق
ــرف  ــارش ب ــاهد ب ــارس ش ــتان ف ــمال اس ش

ــم. بودی
رئیــس پلیــس راه راهــور ناجــا ب گفــت: 
ــدگان  ــه رانن ــت ک ــی اس ــم تجهیزات ــه مه نکت
در  رانندگــی  بــه  تمایــل  صــورت  در  بایــد 
همــراه  بــه  بایــد  شــده  یــاد  محورهــای 
داشــته باشــند، بــه ویــژه زنجیــر چــرخ بــرای 
تجهیــزات  از  یکــی  محورهــای کوهســتانی 

ــت. ــی اس الزام
حســینی افــزود: طــرح زمســتانه مــا معمــوال 
از نیمــه دوم آذرمــاه آغــاز می شــود ولــی 
ــرما  ــده و س ــش آم ــرایط پی ــطه ش ــه واس ب
ــه  ــه هم ــگام، ب ــرف نســبتا زودهن ــارش ب و ب
ــه در  ــم ک ــالغ کردی ــیر اب ــتان های سردس اس
محــل راهدارخانه هایــی کــه در گردنه هــای 
اســتقرار  بــه  نســبت  دارد  وجــود  برفگیــر 

تیم هــای پلیــس اقــدام کننــد.
وی تاکیــد کــرد: شــرایط رانندگــی در شــرایط 
جــوی بــرف و بــاران شــرایط خــاص خــود را 
دارد کــه امیــد اســت راننــدگان بــا بــه همــراه 
ــه الزم در  ــی و توج ــزات ایمن ــتن تجهی داش
امــر رانندگــی بتوانیــم از حــوادث بــه صــورت 

ــم. جــدی پیشــگیری کنی

ضیائیان با بیان این که 
روز یکشنبه شدت بارش 
در گیالن، شرق لرستان، 
چهار محال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویر احمد، 

فارس، بوشهر، خوزستان و 
مرکز خلیج فارس و جنوب 
اصفهان است تصریح کرد: 

طی روز سه شنبه )۲8 
آبان( بارش در نوار غربی 
کشور به تدریج گسترش 

یافته و عالوه بر استان های 
واقع در سواحل دریای 
خزر، دامنه های البرز و 

بخش های از مرکز و جنوب 
کشور کشیده می شود. 
همچنین روز چهارشنبه 
بارش ها در نیمه شرقی 

کشور شدت می یابد.

برفریزاندرروزهایسخت
سازمان هواشناسی طی اطالعیه ای میزان بارش های تجمعی سنگین در نقاط مختلف کشور  

را تا دوشنبه ۲۷ آبان ماه پیش بینی کرد

حفاظــت  اداره کل  نظــارت  و  پایــش  معاونــت  سرپرســت 
محیــط زیســت اصفهــان بــا اشــاره بــه ضــرورت تامیــن حقابــه 
بین المللــی  تــاالب  ایــن  نجــات  تــاالب گاوخونــی گفــت: 
یــک منفعــت و مصلحــت فرانســلی، فرامنطقــه ای و ملــی 
ــر  ــزود: ب ــو اف ــت و گ ــنبه در گف ــری روز ش ــین اکب است.حس
اســاس ضوابــط، تامیــن حقابــه زیســت محیطــی پــس 
اولویــت دوم اســت ولــی متاســفانه در  از آب آشــامیدنی 
طــول ســال های گذشــته ایــن حــق از تــاالب بین المللــی 
ــر  ــان ام ــه کارشناس ــه گفت ــت.  ب ــده اس ــغ ش ــی دری گاوخون

تــاالب گاوخونــی بــرای ســیراب شــدن بــه حــدود ۳۰۰ میلیــون 
ــاع آب در  ــه ارتف ــی ک ــی زمان ــاز دارد یعن ــب آب نی ــر مکع مت
ایــن اکوسیســتم طبیعــی تقریبــی یــک متــر باشــد بــه کارکــرد 
زیســت  محیــط  اظهارداشــت:  می رســد.وی  اش  واقعــی 
اســتان اصفهــان در ســطوح ملــی و اســتانی پیگیری هــای 
مســتمر و جامعــی در خصــوص تبییــن شــرایط بحرانــی و 
زاینــده رود  و  گاوخونــی  بین المللــی  تــاالب   خشــکیدگی 
ــن  ــن ای ــر تامی ــت و ب ــته اس ــان داش ــرق اصفه ــژه در ش بوی
عامــه  حقــوق  عنــوان  بــه  محیطــی  زیســت  حقابه هــای 

تاکیــد دارد. سرپرســت معاونــت پایــش و نظــارت اداره کل 
ــیدگی  ــرد: خش ــه ک ــان اضاف ــت اصفه ــط زیس ــت محی حفاظ
ــه آن اســت و  تــاالب گاوخونــی ناشــی از تامیــن نشــدن حقاب
ــود  ــوب می ش ــی محس ــی اساس ــت محیط ــش زیس ــک چال ی
ــتم  ــن اکوسیس ــی ای ــت بحران ــد وضعی ــه آن می توان ــه ادام ک
طبیعــی را وخیم تــر کنــد و آن را در آســتانه تبدیــل شــدن 
بــه کانــون ریزگردهــای ســمی قــرار دهــد. وی ادامــه داد: اگــر 
ــه زودی  ــت ب ــن اس ــود ممک ــن نش ــاالب تامی ــن ت ــه ای حقاب
شــاهد تبدیــل شــدن گاوخونــی بــه کانــون گــرد و غبــار ســمی 
ــاکنان  ــت س ــت و بهداش ــط زیس ــد محی ــه می توان ــیم ک باش
فــالت مرکــزی ایــران تــا شــعاع ۵۰۰ کیلومتــر را تحــت تاثیــر 
ــی و  ــه گاوخون ــن حقاب ــرد: تامی ــان ک ــری بی ــد. اکب ــرار ده ق
ــه  ــک فاجع ــدن از ی ــرای دور ش ــرورت ب ــک ض ــات آن ی نج
زیســت محیطــی در فــالت مرکــزی ایــران اســت. وی بــا 
بیــان ایــن کــه تــاالب بین المللــی گاوخونــی حــدود ۱۵ ســال 
حقابــه ای دریافــت نکــرده اســت، گفــت: بــر اســاس مطالعــات 
جامــع دانشــگاهی ۱۳۷ میلیــون متــر مکعــب در ســال حقابــه 
ــب در  ــر مکع ــون مت ــده رود و ۱۷۶ میلی ــی زاین ــت محیط زیس
ــن  ــی تعیی ــی گاوخون ــاالب بین الملل ــه ت ــل حقاب ــال حداق س
ــت پایــش و نظــارت حفاظــت  شــده اســت. سرپرســت معاون
محیــط زیســت اصفهــان تصریــح کــرد: پــس از پیگیری هــای 
مختلــف، اجمــاع و حساســیت عمومــی بیــن مســئوالن ، 
مــردم و ســازمان های مــردم نهــاد ایــن اســتان بــرای تامیــن 
بین المللــی  تــاالب  زاینــده رود و  حقابــه زیســت محیطــی 

گاوخونــی بوجــود آمــده و بــرای جلوگیــری از بحــران ناشــی از 
ــا  ــای اکولوژیکــی آنه ــن کارکرده ــن رفت خشــک شــدن و از بی
هم افزایــی و همــکاری خوبــی بیــن دســتگاه های اجرایــی 
شــکل گیری  حــال  در  نهــاد  مــردم  ســازمانهای  و  اســتان 
ــر  اســت.وی اظهارداشــت: در ســایه ایــن همکاری هــا از ۱۱ مه
ــاالب  ــمت ت ــه س ــتین ب ــد رودش ــده رود از س ــال آب زاین امس
ــش  ــان بی ــا ۱۵ آب ــد و ت ــازی ش ــی رهاس ــی گاوخون بین الملل
ــه  ــاالب رســید ک ــن ت ــه ای ــر مکعــب آب ب ــون مت ــج میلی از پن
از نظــر حجمــی یــک ســی و پنجــم حقابــه ســاالنه آن اســت. 
ــی  ــزان آب، گام ــن می ــازی همی ــرد: رهاس ــح ک ــری تصری اکب
در جهــت نجــات تــاالب بین المللــی گاوخونــی و قابــل تقدیــر 
ــی  ــاالب بین الملل ــد. ت ــه یاب ــد ادام ــن رون ــد ای ــه بای ــت ک اس
گاوخونــی در منطقــه  ای بــه وســعت ۴۷۶ کیلومتــر مربــع 
واقــع در ۱۶۷ کیلومتــری جنــوب شــرق اصفهــان در کنــار شــهر 
ــاع آن از  ــع و ارتف ــنی واق ــای ش ــاورت تپه ه ــه و در مج ورزن
ســطح دریــا یکهــزار و ۴۷۰ متــر و بیشــینه عمــق آن ۱۵۰ 
ســانتی متــر اســت، ایــن تــاالب در ســال ۱۳۵۴ در کنوانســیون 
رامســر بــه ثبــت رســید و نــام آن در فهرســت تاالب هــای 
ــتگاه های  ــی از زیس ــواره یک ــه هم ــت ک ــرار گرف ــی ق بین الملل
ــود کــه  ــدگان در فــالت مرکــزی ایــران ب حیــات وحــش و پرن
اکنــون خبــری از موجــودات زنــده زیــادی در آن نیســت.تاالب 
گاوخونــی واقــع در شــرق اصفهــان یکــی از بزرگتریــن و مهــم 

ــت . ــران اس ــای ای ــن تاالب ه تری

نجاتتاالبگاوخونییکمصلحت
فرانسلیاست

مدیرکل محیط زیسـت اسـتان مرکزی گفت: در فصل جاری جمعیت 
پرنـدگان مهاجـر در تـاالب میقان اراک به ۷هزار قطعه رسـیده وتاکنون 
هیچگونـه تلفات ناشـی از آنفلوآنزای پرندگان در این منطقه مشـاهده 
نشـده اسـت.رضا میرزایـی در گفت و گـو با خبرنگار مهر اظهار داشـت: 
در سـال جـاری از یـک مـاه پیـش بـا کاهـش دمـای هـوا مهاجـرت 
پرنـدگان از عـرض هـای شـمالی بـه سـمت کشـور و نقاطـی همچون 
تاالب میقان اراک آغاز شـده اسـت.مدیرکل حفاظت از محیط زیسـت 
اسـتان مرکـزی ادامـه داد: در حـال حاضـر جمعیت ۷ هـزار قطعه ای 
از درناهـای خاکسـتری، فالمینگوهـا و انـواع مرغابـی سـانان در تاالب 
میقـان وجـود دارد و جمعیـت پرنـدگان مهاجـر بـه نظـر می رسـد که 
بـاز هـم افزایـش پیـدا خواهـد کـرد.وی بیـان کرد: بـر مبنای بررسـی 
انجام شـده، هم اکنون وضعیت تاالب میقان مطلوب اسـت و تاکنون 
عالئمـی مبنـی بر شـیوع آنفلوآنزای فـوق حاد پرندگان در آن مشـاهده 
نشـده اسـت.مدیرکل حفاظت از محیط زیسـت اسـتان مرکزی گفت: 
در ایـن رابطـه، شـهروندان در صـورت مواجهـه بـا الشـه پرنـدگان بـا 
سـامانه ۱۵۴۰  اداره کل محیـط زیسـت اسـتان تمـاس گرفتـه و یا به 
دامپزشـکی اطـالع دهنـد تا بررسـی الزم صـورت گیرد.وی عنـوان کرد: 
همچنین هرگونه شـکار و صید در منطقه تاالب میقان ممنوع اسـت و 
از شـهروندان انتظار می رود هنگام مشـاهده، تخلفات صید و شـکار را 
اطالع رسـانی کنند.مدیرکل حفاظت از محیط زیسـت اسـتان مرکزی 
گفـت: از مـردم انتظـار می رود هنـگام مراجعه آرامش تـاالب را بر هم 
نزننـد چـرا کـه حضـور پرنـدگان مهاجـر در ایـن منطقـه فرصتـی برای 
پرنده نگـری ایجـاد می کند.میرزایـی با بیـان اینکه امـکان پرنده نگری 
در تـاالب وجـود دارد، عنـوان کـرد: امـکان پرنـده نگـری از طریـق اخذ 
مجـوز از اداره کل محیـط زیسـت اسـتان صورت می پذیرد که شـرایط 
خـاص خـود را دارا اسـت.مدیرکل حفاظـت از محیـط زیسـت اسـتان 
مرکـزی بیـان کـرد: در حال حاضر امکان اسـتفاده از بـرج پرنده نگری 
وجـود نـدارد و برای اسـتحکام بخشـی بـه آن نیازمند تامیـن اعتبار از 

سـوی شـورای فنی اسـتان هستیم.

جمعیت پرندگان مهاجر در 
تاالب میقان اراک افزایش 

یافته است

خبر ثبت تصویر پلنگ ایرانی در منطقه 
حفاظت شده سفید کوه

مدیرکل حفاظت محیط زیسـت لرستان گفت: تصویر 
جدیـد یـک قـالده پلنـگ ایرانـی در منطقـه حفاظـت 
شـده سـفیدکوه خرم آباد به ثبت رسـید.مهرداد فتحی 
بیرانونـد روز شـنبه در گفت و گو با ایرنا بیـان کرد: اداره 
نظـارت بـر امـور حیـات وحش در راسـتای کنترل و پایـش گونه های بـا ارزش و در 
معـرض خطـر انقـراض، اقـدام به نصـب دوربین تلـه ای در مناطق تحـت مدیریت 
و آزاد اسـتان نمـوده و موفـق بـه ثبـت تصویـر پلنـگ ایرانـی در منطقـه حفاظـت 
شـده سـفید کـوه خرم آباد شـده اسـت.وی اظهار داشـت: به همیـن منظوراقدامات 
حفاظتـی مطلـوب، احـداث دیده بانی، پاسـگاه محیط بانـی در ارتفاعـات و برگزاری 

کالس هـای آموزشـی حفاظـت از حیـات وحش انجام شـده اسـت.

چین، اندونزی و ایران 
رکوردداران زلزله

مقایســه نــرخ زلزلــه در میــان کشــورهای مختلــف جهــان 

حاکــی از آن اســت کــه در فاصلــه ســال های ۱۹۰۰ تــا 

ــه  ــران ب ــزی و ای ــن، اندون ــورهای چی ــالدی، کش ۲۰۱۶ می

ــورددار  ــده، رک ــت ش ــه ثب ــا ۱۵۷، ۱۱۳ و ۱۰۶ زلزل ــب ب ترتی

بیشــترین تعــداد زلزلــه بوده انــد. کشــورهای ترکیــه، ژاپــن، پــرو، آمریــکا و ایتالیــا نیــز بــه 

ــه گــزاش ســازمان نقشــه برداری کشــور، مشــاور  ترتیــب در رتبه هــای بعــدی قــرار دارند.ب

ــن کشــور  ــرزه در چندی ــن ل ــرخ زمی ــا مقایســه ن رئیــس ســازمان نقشــه برداری کشــور ب

پرخطــر دنیــا اظهــار کــرد: ایســتگاه های GNSS بــا قابلیــت تعییــن موقعیــت ماهــواره ای، 

ــد. ایــن ایســتگاه ها ترکیبــی از  ــه را اندازه گیــری کن ــد جابجایــی پوســته حیــن زلزل قادرن

ــد. ــای داده ان ــود ج ــه را در خ ــت، GPS و گالیل ــن موقعی ــواره ای تعیی ــتم های ماه سیس

کشف تاکسیدرمی غیرمجاز خرس و 
پلنگ در گرگان

مســوول روابــط عمومــی اداره حفاظــت محیــط زیســت 
ــوری  ــه جان ــد گون ــیدرمی چن ــف تاکس ــرگان از کش گ
حمایــت شــده از جملــه خــرس و پلنــگ در منــزل یــک 
شــکارچی غیرمجــاز ایــن شهرســتان خبــر داد.محســن 
ــت  ــی دریاف ــار داشــت: در پ ــا اظه ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب محســنی روز شــنبه در گفتگ
اطالعــات مردمــی و بــا همراهــی نیــروی انتظامــی در بازرســی از منــزل ایــن فــرد، 
همچنیــن ۲ تاکســیدرمی قرقــاول و یــک تاکســیدرمی ســارگپه کشــف و ضبط شــد. 
وی ادامــه داد : بــر اســاس قانــون شــکار و صیــد، نگهــداری جانــوران زنده و یــا اجزای 
کشــته شــده آن )تاکســیدرمی( مســتلزم کســب جــواز از ســازمان حفاظــت محیــط 

زیســت اســت و در غیــر ایــن صــورت عمــل ارتکابــی جــرم محســوب مــی شــود.

پلنگ ایرانی

زلزله

تاکسیدرمی

نخستین گروه پرندگان مهاجر وارد تاالب های بین المللی گنبدکاووس شدند
رییس اداره حفاظت محیط زیست گنبدکاووس اعالم کرد که نخستین گروه پرندگان مهاجر از مناطق سردسیر 

بویژه سیبری روسیه وارد سه تاالب بین المللی آلماگل، آالگل و آجی گل، سد دانشمند و برخی آب بندان های محلی 
مناطق شمالی این شهرستان شدند.

مدیر کل محیط زیسـت اسـتان تهران سـعید محمودی اعالم کرد: صدور 

پروانـه شـکار بـدون بررسـی شـرایط زیسـتگاه درسـت نیسـت و امسـال 

پروانـه ای صـادر نکرده ایم.بـه گزارش خبرنگار مهر سـعید محمـودی مدیر 

کل محیـط زیسـت اسـتان تهـران در نخسـتین نشسـت خبـری از زمان 

آغـاز بـه کار خـود در ایـن اداره کل گفـت: روند مورد نظر مـا در حوزه محیط 

زیسـت شـفافیت کامـل اسـت و نقـد منصفانـه رسـانه ها همـواره بـه نفع 

محیط زیسـت بوده اسـت.محمودی افزود: محیط زیسـت هـر جای دنیا 

کـه بـوده مردمـی بـوده و محیط زیسـتی که صرفـًا دولتی باشـد و خود را 

از مـردم جـدا کرده باشـد نمی تواند به موفقیت دسـت پیدا کند سیاسـت 

امـروز مـا در محیـط زیسـت همـراه شـدن بـا مـردم و پیـدا کـردن هدف 

مشـترک بـا مـردم اسـت.وی تأکیـد کـرد: در سـال های گذشـته در یـک 

منطقـه حفاظـت شـده اتفاقـی می افتـاد و مـا بـه عنـوان متولـی متوجه 

نمی شـدیم اما امروز شـرایط تفاوت کرده اسـت. گرچه هنوز مشـکالتی در 

حـوزه بودجـه و مسـایل دیگـر داریم اما همـکاران ما جانفشـانانه در حفظ 

محیط زیسـت تالش می کنند.  مدیرکل محیط زیسـت اسـتان تهران در 

پاسـخ بـه سـؤالی دربـاره وضعیـت جا بـه جایی محل دفـع زبالـه آرادکوه 

تهـران گفـت:  اینکه سـالهای سـال در یک نقطه پسـماند شـهر ۱۲ میلیون 

نفـری را بـه صورت روزانه دفن کرده باشـیم بدون اینکـه پایانی برایش در 

نظـر بگیریم پذیرفتنی نیسـت و حتمـًا باید جانمایی تـازه برایش تعیین 

شـود و دوسـتان در شـهرداری تهـران بایـد مـکان هـای مورد نظـر را اعالم 

کننـد و مـا ارزیابـی و احیانـًا تأییـد نهایـی کنیـم. بـا ایـن حـال تـا امروز 

هیـچ نقطـه ای را پیشـنهاد نداده انـد. بـه هـر حـال اراده محیط زیسـت بر 

ایـن اسـت کـه فعالیـت در آرادکـوه بایـد متوقـف شـود و جـای جدیـدی 

بـرای فعالیـت مشـخص شـود.محمودی در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره 

وضعیت پروژه تعیین سـیاهه انتشـار آالینده ها و سـهم خودروها و … در 

آلودگی هوا گفت:  سـیاهه انتشـار برای ۸ کالنشـهر  در دسـت تهیه است و 

دانشـگاه های برتر کشـور مجری این کار هسـتند. وظیفه شـهرداری است 

کـه همـه اطالعاتـی کـه دارد در اختیار این تیم مجری قرار دهـد و اگر این 

کار را نکـرده باشـد مـا پیگیـری خواهیم کرد. 

صدور پروانه شکار تا انجام 
مطالعات جامع متوقف 

می شود

ت
یس

ط ز
حی

 تولید شوینده های دوستدار محیط زیست برای م
سکوهای نفتی

بـا  نانـو  از شـرکت های فعـال در حـوزه  محققـان یکـی 

اسـتفاده از ترکیبـات گیاهـی و فنـاوری نانو شـوینده های 

دوسـتدار محیـط زیسـتی را عرضـه کردنـد کـه عـالوه بـر 

شست وشـوی شیشـه و خـودرو قابـل کاربرد در حوزه نفت اسـت.

بـه گـزارش ایسـنا، سـاالنه بالـغ بـر ۱۰ هـزار عدد از ایـن پنل هـای LED و 

LCD بـه دلیـل پـاک کـردن بـا مـواد شـیمیایی و قلیایـی دچـار آسـیب 

دیدگـی می شـوند؛ از ایـن رو یکـی از شـرکت های دانش بنیـان از دهـه 

۸۰ تحقیقـات اولیـه ای در زمینـه تولیـد محصوالت پاک کننـده طبیعی به 

منظـور جلوگیـری از خرابـی پنل هـا آغـاز کـرد و پـس از انجـام تحقیقات 

موفـق بـه تولیـد آزمایشـی انـواع پـاک کننده هـا برپایـه مـواد طبیعـی 

بابهره منـدی از تکنولـوژی نانو شـد.حذف سـمیت از مزایای شـوینده های 

تولیـدی ایـن محققان اسـت، به گونـه ای که این نانو محصوالت دوسـتدار 

محیـط زیسـت بـر پایـه مـواد گیاهی اسـت و از آنهـا برای شست وشـوی 

سـطوح مختلـف می تـوان اسـتفاده کرد.شیشـه شـوی MSK نانویی این 

شـرکت از مزایایـی چـون بـدون الکل بودن، تمیز و درخشـان کننـده انواع 

شیشـه و رایحـه خـوش برخـوردار اسـت و بـا اسـپری کـردن آن بـر روی 

سـطح می تـوان از آن بـرای پـاک کـردن شیشـه بهـره برد.بـا توجـه بـه 

ضایعـات فراوانـی کـه بـه هنگام اسـتفاده از شـوینده های موجـود در بازار 

جهـت پـاک کـردن و گردگیـری وسـایل چوبی یـا MDF ایجاد می شـود، 

ایـن محققـان بـا اسـتفاده از فنـاوری نانـو و محلـول مخلـوط روغن های 

گیاهـی محلول هـای پـاک کننـده لـوازم چوبـی را عرضـه کردنـد. ایـن 

محصـول از تـرک خوردگـی چـوب محافظـت و جلوگیـری می کند، ضمن 

آنکه ضد گرد و غبار نیز هسـت.در روش های سـنتی و در غیاب اسـتفاده 

از تکنولـوژی نانـو، از حالل هـای مضـر شـیمیایی نظیر شـامپو فرش های 

حـاوی عناصـر شـیمیایی سـمی و اتانـول بـرای شست وشـوی فـرش 

اسـتفاده می شـود، امـا در نانـو محلـول پـاک کننـده فـرش ایـن شـرکت 

از حـالل آب و ترکیبـات پـاک کننـده گیاهـی اسـتفاده شـده اسـت. عدم 

تداخـل رنـگ فرش هـای ماشـینی در اثـر شست وشـو، اسـتفاده از مـواد 

اولیـه طبیعـی و  سـازگار بـا محیـط زیسـت، پـاک کننـده قـوی لکه های 

چربـی، سـیاهی و غیـره از سـطح الیـاف مانند فـرش ماشـینی، موکت و 

مبـل، نـرم کنندگی سـطوح پس از شست وشـو، درخشـان کننـده از جمله 

مزایـای ایـن محصـول به شـمار مـی رود. 

هوا
ی 

دگ
نانوذرات موجود در هوای آلوده خطر ابتال به آلو

»سرطان مغز« را افزایش می دهد
براســاس تحقیقــات جدیــد دانشــمندان دانشــگاه 
 )UFP(نانــوذرات بســیار ریــز "مک کیــل" کانــادا، 
ــه ســرطان  ــال ب ــال ابت ــوده احتم ــوای آل موجــود در ه
مغــز را افزایــش می دهد.نانــوذرات موجــود در هــوا آلــوده خطــر ابتــال 
ــد  ــات جدی ــاس تحقیق ــش می دهد.براس ــزرا افزای ــرطان مغ ــه س ب
دانشــمندان دانشــگاه "مک کیــل" کانــادا، "نانــوذرات" موجــود در 
آلودگــی هــوا، احتمــال ابتــال بــه ســرطان مغــز را افزایــش می دهــد.
ــوذرات  ــه نان ــن" در گزارشــی نوشــته اســت ک ــری "گاردی ــگاه خب پای
بســیار ریــز )UFP( موجــود در هــوای آلــوده، توســط وســایل نقلیــه 
ــا وارد شــدن ایــن ذرات آلــوده بــه مغــز  دیزلــی منتشــر می شــود؛ ب
ــه  ــال ب ــال ابت ــز، احتم ــاک در مغ ــیمیایی خطرن ــاده ش ــد م و تولی
ســرطان و بیماری هــای کشــنده افزایــش می یابــد."UFP" ذرات 
معلقــی هســتند کــه اندازه شــان در مقیــاس نانــو )کمتــر از یک دهــم 
میکــرون یــا میلیونیــوم متــر یــا صــد نانومتــر یــک میلیاردیــوم متر( 
ــر  اســت؛ در حــال حاضــر شــاخص های آلودگــی هــوا را ذرات بزرگت
آلودگــی هــوا در حــد ۲٫۵ میکــرون و ۱۰ میکــرون در نظــر می گیرنــد 

و مقرراتــی بــرای ایــن ذرات کوچکتــر وجــود ندارد.ســرطان های مغــز 
نــادر هســتند و دانشــمندان محاســبه کرده انــد کــه افزایــش در میــزان 
ــل  مــکان از شــهری  ــری در معــرض آلودگــی هــوا در حــد نق قرارگی
آرام و خلــوت بــه یــک شــهر شــلوغ می توانــد باعــث افزایــش یــک 
ــن  ــر شود.دانشــمندان در ای ــز در هــر ۱۰۰ هــزار نف ــورد ســرطان مغ م
تحقیــق ســوابق پزشــکی و میــزان قــرار گرفتــن در آلودگــی ۹ میلیون 
کانادایــی بزرگســال را از ســال ۱۹۹۱ تــا ۲۰۱۶ مــورد تجزیــه و تحلیــل 
قــرار داده انــد؛ "اســکات ویچنتــال" سرپرســت ایــن تحقیــق می گوید: 
»رابطــه مشاهده شــده میــان ســرطان مغــز و قرارگیــری در معــرض 
ــوذرات آلودگــی هــوا به طــور غیرقابــل  انتظــاری مداومــت داشــت  نان
ــورد اســت،  ــن  م ــن نخســتین بررســی در ای ــه ای ــی  ک ــا از آنجای ام
الزم اســت ســایر پژوهشــگران هــم نتایــج آن را تکــرار کنند.«کشــف 
نانــوذرات ســمی از آلودگــی هــوا در مغــز انســان در ســال ۲۰۱۶ انجــام 
شــد؛ یــک بررســی جامــع جهانــی در اوایــل ســال ۲۰۱۹ نتیجــه گرفت 
کــه آلودگــی هــوا ممکــن اســت بــه هــر انــدام و تقریبــًا هــر ســلول در 

بــدن انســان آســیب برســاند. 
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مهـدی ولی پور افـزود: همـه نیروهای 
امـدادی هـالل احمـر گیـالن در پایگاه 
هـا و شـعب ایـن جمعیت بـا تجهیزات 
الزم و مـورد نیـاز در شهرسـتان هـای 

مختلف اسـتان آماده باش هستند.
هـالل  امدادرسـانی  بـه  اشـاره  بـا  وی 
احمـر گیالن در شـب گذشـته بـه دلیل 
بـارش بـرف اظهـار داشـت: امدادگـران 
ایـن جمعیـت بـه ۲۰ خـودروی گرفتـار 
در بـرف در محـور دیلمـان به سـیاهکل 

امدادرسانی کردند.
احمـر  هـالل  جمعیـت  مدیرعامـل 
اسـتان گیالن بـا بیان اینکـه امدادگران 

در  ویـژه  بـه صـورت  زمـان حاضـر  در 
شهرسـتان صومعـه سـرا آمـاده بـاش 
هشـدار  نشـان کـرد:  خاطـر  هسـتند، 
در  سـیالب  و  آبگرفتگـی  بـه  نسـبت 
داده  میانـده  و  تنیـان  محلـه،  شـیخ 

شـده که نیروها آماده باش هستند.
بـه  بـر ضـرورت توجـه  تاکیـد  بـا  وی 
هشـدارها و رعایـت آنها از سـوی مردم 
و مسـافران اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه 
بـرف  بـارش  و  بارندگـی هـای شـدید 
کوهنـوردان و دوسـتداران طبیعـت تـا 
پایـان هفتـه جـاری از حضـور در نقـاط 

کوهستانی خودداری کنند.

روسـتاهای  در  دامـداران  از  پـور  ولـی 
باالدسـت ارتفاعـات خواسـت اگـر مـی 
تواننـد بـه نقـاط پایین تر آمـده در غیر 
لبـاس   ، زمسـتانی  لـوازم  اینصـورت 
گـرم و علوفـه بـه انـدازه کافـی ذخیـره 

باشند. داشته 
وی بیان داشـت: خودروها و مسـافران 
تجهیـزات  کوهسـتانی  مسـیر  در 
داشـته  همـراه  بـه  را  الزم  زمسـتانی 
زمینـه  در  کـه  ایـن  ضمـن  باشـند، 
چگونگـی اسـتفاده از زنجیـر چـرخ نیز 

آمـوزش های الزم را فرا گیرند.
بـه علـت بـارش سـنگین بـرف و وقوع 

کـوالک شـدید تمامی مـدارس مناطق 
رودبـار  عمارلـو  و  سـیاهکل  دیلمـان 

امروز )شـنبه( تعطیل شدند.
محـدوده  در  خلخـال   - پونـل  محـور 
محـور  و  خلخـال  سـمت  بـه  زندانـه 
اسـالم از محـل اسـب بونی تـا خلخال 

بـارش بـرف بـوده و تـردد بایسـتی بـا 
زنجیرچرخ انجام شود.

فعالیـت سـامانه هوای سـرد بارشـی تا 
در  تنـاوب  بـه  کنونـی  هفتـه  اواسـط 

استان ادامه دارد.

مهنــدس عطــاهللا زمانــی مدیــر کل بنیــاد مســکن 
ــارد و ۱۵۰ میلیــون  اســتان فــارس گفــت: ۳ میلی
ریــال بــرای پرداخــت بــه بازمانــدگان افــرادی کــه 
در ســیل شــیراز جــان خــود را از دســت دادنــد بــه 
ــون در  ــا اکن ــت ه ــن پرداخ ــید ، ای ــب رس تصوی
مرحلــه نهایــی اســت و بــه خانــواده هــر فــرد کــه 

ــال  ــون ری ــه ۱۵۰ میلی ــان باخت ــه ج ــن حادث درای
و  هزینه هــای کفــن  از  بخشــی  تامیــن  بــرای 

دفن و برگزاری مراســم اختصاص یافت.
ــه  ــارس اضاف ــاد مســکن اســتان ف ــر کل بنی مدی
کــرد: همچنیــن مصدومــان حادثــه ســیل شــیراز 
شــامل  خــود  مــداوای  پیگیــری  بــرای  نیــز 

دریافــت خســارت شــدند کــه بــا توجــه بــه نامــه 
اعــالم خســارت فرمانــداری شهرســتان شــیراز تــا 
یــک  شــیراز  ســیل  مصــدوم   ۲۵ بــه  کنــون 
میلیــارد و ۳۵ میلیــون ریــال پرداخــت شــده 

است .
ــوری  ــودروی عب ــه ۵۱۵ خ ــان اینک ــا بی ــی ب زمان
درایــن حادثــه دچــار خســارت شــدند  گفــت : تــا 
ریــال   میلیــون   ۲۲۸ و  میلیــارد   ۳۲ کنــون 
خســارت خودرویــی پرداخــت شــده کــه ایــن 
ــان  ــرآورد کارشناس ــا ب ــب ب ــا متناس ــت ه پرداخ

بیمه انجام شــده است .
ــه  ــارس اضاف ــاد مســکن اســتان ف ــر کل بنی مدی
ــده  ــیب دی ــای آس ــال خودروه ــرای انتق ــرد: ب ک

۲۸ خــودرو  بــه  در ســطح شــهر شــیراز  نیــز 
ــرای انتقــال درون  معــادل ۱۴۰ میلیــون ریــال ، ب
اســتانی بــه ۲۹ خــودرو ۲۹۰ میلیــون ریــال و 
 ۵۱ بــه  اســتان  از  خــارج  خودروهــای  بــرای 
پرداخــت شــده  ریــال  میلیــون   ۷۶۵ خــودرو 

است .
ســیالب پنجــم فروردیــن ۹۸ در محــل دروازه 
قــرآن شــیراز منجــر بــه فــوت ۲۱ نفــر از هموطنــان 
ــن ســیل  ــر شــد.تداوم ای ــا نف ــت ده ه و مصدومی
در روز بعــد )ششــم فروردیــن ۹۸( نیــز منجــر بــه 
تحمیــل خســارت مالــی بســیاری بــه اهالــی 

شــیراز خصوصًا در محله سعدی شد.

داریــوش رحیمــی افــزود: هــم اینــک ۳۶ 
نفــری  هــزار   ۹۶۰ جمعیــت  درصــد 
روســتاها  در  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــزان ۸ درصــد  ــن می ســاکن اســت کــه ای

بیشــتر از میانگین کشوری است.
وی ادامــه داد: شهرســتان لــردگان بــا 
پرجمعیت تریــن  نفــر  هــزار   ۱۵۲
تشــکیل  را  اســتان  ایــن  روســتاهای 
و  بــن  شهرســتان های  و  می دهــد 
روســتایی  جمعیــت  کمتریــن  ســامان 

این اســتان را در خود جای داده است.
عامــل  مهمتریــن  را  بیــکاری  رحیمــی، 
مهاجــرت روســتاییان ایــن اســتان بــه 
مناطــق شــهری عنــوان کــرد و گفــت: 
تحقیقــات انجــام شــده نشــانگر آن اســت 
چالــش  مهمتریــن  بیــکاری  کــه 
 ۷۰ طــول  در  اســتان  ایــن  روســتاهای 

سال اخیر است.
جغرافیــا  رشــته  علمــی  هیــات  عضــو 
دانشــگاه اصفهــان، ضعــف منابــع ملــی را 
از دیگــر مشــکالت روســتاهای چهارمحــال 
و بختیــاری برشــمرد و اظهــار داشــت: 
ســهم پاییــن ایــن اســتان در اقتصــاد 

ملــی و غفلــت از ظرفیت هــای موجــود در 
روســتاها ســبب پاییــن بــودن درآمــد 

ســرانه روستاییان شده است.
ــی را از  ــای فن ــت مهارت ه ــی، تقوی رحیم
مشــکالت  رفــع  راهکارهــای  مهمتریــن 
ــرد و  ــوان ک ــتان عن ــن اس ــتاهای ای روس
ــعه  ــند توس ــتا س ــن راس ــزود: در همی اف
رونــق  هــدف  بــا  اســتان  روســتایی 
توان هــای  از  اســتفاده  کارآفرینــی، 
ــن  ــی تدوی ــع مال ــن مناب ــی و تامی محیط

شده است.
اقتصــادی  توســعه  ســند  تدویــن 
از  بختیــاری  و  چهارمحــال  روســتایی 
ــه  ســال ۱۳۹۶ آغــاز و در پاییــز امســال ب
نخســتین  عنــوان  بــه  و  رســید  پایــان 
ســند توســعه روســتایی کشــور بــا حضــور 
مناطــق  و  روســتایی  توســعه  معــاون 

محروم رئیس جمهوری رونمایی شــد.
 ۱۰ دارای  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــر ۹۶۰  ــزون ب ــی اف ــا جمعیت ــتان ب شهرس
هــزار نفــر اســت کــه بخشــی از ایــن 
ــاکن  ــتان س ــتاهای اس ــت  در روس جمعی

. هستند

مدیرعامل هالل احمر گیالن:

نگرانی برای پاسخگویی به حوادث 
احتمالی باران و برف نداریم

پرداخت بیش از 3۷ میلیارد ریال 
برای جبران خسارت سیل شیراز

۵۵ درصد روستاهای چهارمحال و 
بختیاری دارای رشد منفی جمعیت است

سودوکو شماره 1۵93

پاسخ سودوکو شماره 1۵9۲

افقی
  ۱ - ایسـتادگی، پایداری، پایداری و مقاومت 

- موش خرما 
۲ - زودفهم، تیز هوش

 ۳ - یازده، دو یار هم قد - نشـان ورونق 
- بلندتریـن نقطـه، فراز و بلندی - من و تو، 

ضمیر جمع، آب تازی
 ۴ - رودی در روسـیه - برآمدگی ته كفش، 

دندانه سـوهان - جدا، برابر - شیره انگور
 ۵ - حادثه، سـانحه، پیشامد - بندری در 

بلغارستان – عدس
 ۶ - فرزند مؤنث - رئیس جمهور - سـگ 

بیمار، گردنبند مروارید

 ۷ - اسـتخوان - همراه تب - متحیر - 
دشمن سرسخت 

۸ - مهيـا - صـد و یازده - میز قران خوانی
 ۹ - صـورت فلكی - گل زنبق - ادیب 

فرانسـوی صاحب اثر سرنوشت بشر، نویسنده 
اثر وسوسه غرب

 ۱۰ - قلیل، اندك، زیاد نیست،ناچیز،انگشـت 
شـمار - امر به انداختن - مالیات زوركی، 

مالیات قدیم – انر
 ۱۱ - پخته شـدن چیزی - غوغا، غوغا و 

همهمه - سـلول تولید مثل
 ۱۲ - الهه زراعت - جانشـین هارون الرشید، 

از خلفای ظالم عباسـی - ییالق کرج

 ۱۳ - از سـرداران نامی افراسیاب - شهری 
در آلمان - باد سـرد - دری که خوب بسـته 

شده باشد
 ۱۴ - ناپیـدا، مفقـود - انبار غله - تیر 

پیكاندار، تیر كوچك - برهنه، عریان، همسـر 
اسكارلت

 ۱۵ – استاتیک
 - NBA ۱۶ - بهترین بلوک زن سـال ۹۵ در 
نقـاش المانی قرن نوزدهم مولف جنگ هونها

عمودی 
 ۱ - اسب پاالنی - اندرز ناپذیر

 ۲ - برگزیدن، گزینش - جمع شده
 ۳ - چاشنی غذا - گشایش، باز کردن - 

ذات - ضمیر غائب، وی، ضمیر سوم شخص 
مفرد

 ۴ - قطار، از وسایل حمل و نقل، زوزه كش 
آهنی - صد متر مربع، واحد سطح، پسوند 

فاعلی, مخفف اگر - آسمان - ازتوابع جیرفت 
۵ - سرشیر - نان پاره گدایی – عابد

 ۶ - کج و ناراست - موی نرم - کشت به 
امید باران، کشت بارانی - نشت درهم 

۷ - اولین سلسله پادشاهی ایران، قوم 
باستانی، قوم ایرانی - کشت و زرع، خمير 

نان را با دست ماليدن - خوشبو - باالی 
فرنگی، باال به گویش عمو سام 

۸ - پشته خاك، گیره سر دخترانه، تپه 
كوچك - آلت موسیقی - اشتیاق 

۹ - نام بیرونی دانشمند خوارزمی - دارو - 
طلیعه اعداد، عدد نخستین، عدد پیشتاز

 ۱۰ - ضمیر اشاره، اشاره به دور، از خواهران 
برونته - همسر اردشير اول - پسوند مراقبت 

- قلمه درخت، روییدن 
۱۱ - حرف دوم یونانی، از الفبای یونانی - هر 

چیز بد و زشت - خزنده خوش خط و خال، 
از خزندگان، مادر در زبان گیالنی - لوالی پا، 

مفصل پا
 ۱۲ - افروخته شدن - چپاول - دارایی 

ها، مالها

 ۱۳ - نامی هندی - زنبور عسل - مخفف 
اگر، بیماری جرب، کچل - بدست آوردن

 ۱۴ - خاندان، زائو ترسان، سرخ كمرنگ - 
بادگرم جنوبی - نوعی دسر که از همه رنگش 
هست، ژله - حرف انتخاب، بله آلمانی، حرف 

گزینش 
۱۵ - از شهرهای گیالن - سدی در استان 

گلستان
 ۱۶ - عذاب دادن - لكنت زبان
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 پیام
استان ها

خلخال قهرمان مسابقات کاراته باشگاه های استان اردبیل شد
مســابقات کاراته باشــگاه های اســتان اردبیل گرامیداشت هفته وحدت اســتان اردبیل با قهرمانی تیم کاراته باشگاه ایمان 
خلخال به کار خود پایان داد. سرپرســت اداره ورزش و جوانان خلخال گفت: مســابقات کاراته ۶ جانبه هفته وحدت 
خلخال با شــرکت کاراته کاهای ۵ تیم از شهرســتان های این اســتان با شــعار بهار مهربانی به میزبانی این شهرستان 
برگزار شد.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹۴۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۲۰۰۵۰۴۱-۹۴/۰۸/۲۵هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم شمسـی محمد علی زابلـی فرزند عباس بشـماره 
شناسـنامه ۶۷۴صـادره ازرودبارجنـوب در یـک بـاب خانه  به مسـاحت ۴۱۳/۵۷متر مربع پالک ۸۴۲فرعـی از۱۸۸- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۱۸۸اصلی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب –بلـوار انتظام خریـداری از مالک 
رسـمی آقای عبدالحسـین ،محمدمهدی، مهسـا مهیمی وفاطمه بیگ مرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد ./م الـف:۷۳۴- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/۰۸/۱۱ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :۹۸/۰۸/۲۶
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۵۵۷-۹۸/۰۸/۰۸هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار 
جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـود فالحی شـا ه آباد فرزند موسـی بشـماره شناسـنامه 
۱۰۱صـادره ازکهنـوج در یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۳۲۳متـر مربـع پـالک ۱۵۵۴فرعـی از۱۸۸- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک ۱۸۸اصلـی قطعه سـه واقع در رودبار جنوب –شـهرک صالح آباد قطعه سـه بخـش ۴۶کرمان  
خریـداری از مالـک رسـمی آقای عبدالمهدی مهیمی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبت 
بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م 

الـف:۷۳۷-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/۰۸/۱۱ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :۹۸/۰۸/۲۶
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۵۵۸-۹۸/۰۸/۰۸هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار 
جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضی خانم کلثوم عبدهللا زاده کوهسـتان فرزند سـهراب بشـماره شناسـنامه 
۱۶۶۸صـادره ازعنبـر آبـاددر یـک بـاب خانـه  به مسـاحت ۲۶۲متـر مربع پـالک ۱۵۵۲فرعـی از۱۸۸- اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک ۱۸۸اصلـی قطعـه سـه واقع در رودبـار جنوب –بلـوار والیت –کوچه والیت ۴قطعه سـه بخش 
۴۶کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی آقای عبدالحسـین ومحمدمهدی وخانم مهسـا مهیمی وفاطمـه بیگ مرادی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:۷۳۶-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/۰۸/۱۱ 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۸/۰۸/۲۶
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محـرز گردیـده اسـت. لذا مشـخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشـرح زیـر به منظور اطالع عمـوم در دو نوبت 
بـه فاصلـه ۱۵ روزآگهـی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی بمدت دو مـاه اعتراض دادخواسـت خود را به مرجـع قضائی تقدیم 

نمایند.امـالک واقـع در بخش ۱۳ کرمان شهرسـتان زرند
پـالک ۳ فرعـی از ۶۳۸۲ اصلـی خانـم سـمیه قلیـزاده ابراهیم آبـادی فرزند یداله به شـماره شناسـنامه ۵۸۰ صادره 
از زرنـد در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت ۵۵/۲۰ مترمربـع واقـع در زرنـد خیابان اسـتاد جعفری خریـداری از مالک 

رسـمی خانم طاهـره بینش بینا
پالک ۹۸۷ فرعی از ۷۵۶۱ اصلی خانم سـعیده نکوئی ده چناری فرزند حسـینجان به شـماره شناسـنامه ۹۹۷ صادره 
از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۳۲۴ مترمربـع واقع در زرنـد خیابان امیرکبیر کوچه شـماره ۱۱ خریـداری از 

مالک رسـمی آقـای مجتبی حکمت.
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۶
تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۰

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند م الف 1۶۴

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماهان

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- برابـر رای شـماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۶۰۰۱۴۴۰ هیـات اول/ دوم موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک ماهـان تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای /
خانم مصطفی حسـنی زاده فرزند حمید بشماره شناسـنامه ۵۷۸ صادره از کرمان در 
یـک باب سـاختمان نیمه تمام مشـتمل بر باغچـه به مسـاحت ۷۰۰ مترمربع پالک 
۱۰۳۷۷ فرعـی از ۱ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۱۰۳۷۳ فرعـی از ا اصلـی 
واقـع در بخـش ۵ کرمـان واقـع در ماهـان خیابان قرنـی کوچه ۲ خریـداری از مالک 
رسـمی آقای/خانـم ورثـه حمیـد حسـنی زاده ماهانـی محـرز گردیـده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۸/۸/۲۶-تاریخ انتشار  نوبت دوم : ۹۸/۹/۱۲
سید رضا انصاری - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظـر بـه اینکـه آقـای منصـور سـنجری مقـدم  فرزنـد محمدبـه شـماره شناسـنایه ۶۶۴ صـادره از 
رودبارجنـوب مالـک ششـدانگ یـک بـاب مغـازه  دارای پـالک ۲۱۵ فرعـی از ۱۸۸ اصلـی  واقـع در 
رودبـار جنـوب – بلـوار امـام خمینـی )ره (نرسـیده به سـه راه اورژانس قطعه سـه  بخـش ۴۶ کرمان 
کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت ۱۴۳۰۷ صفحـه ۲۴۷ دفتر۷۳ به شـماره چاپی ۱۱۸۰۲۶ سـری الـف ۹۴ صادر و 
تسـلیم گردیـده و به موجب نامه شـماره ۹۴۰۲۹۱-۹۸/۰۴/۰۸دادسـتان محترم دادسـرای عمومی وانقـالب رودبار 
جنـوب در قبـال مبلـغ هفتصد میلیون ریال بازداشـت گردیده ضمن تسـلیم  دو برگ استشـهادیه محلی تصدیق 
امضاء شـده اعالم نموده که سـند مالکیت پالک فوق مفقود  گردیده و درخواسـت سـند المثنی را نموده اسـت. 
لـذا باسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مـاده ۱۲۰ آییـن نامه قانون ثبـت مراتب یـک  نوبت آگهی میشـود تا چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملـک فوق الذکـر با وجود سـند مالکیت نزد خـود می باشـد ظرف مدت 
ده روز از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان رودبـار جنوب مراجعـه و اعتراض خود را ضمـن ارائه اصل 
سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اال پس از مـدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی 

اقدام خواهـد گردید.
علی رحمانی –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان رودبار جنوب –م الف :۷۵۷

اگهی ابالغ واحضار  
اقـای محمـد فلفـل زهـی فرزنـد نـور الدیـن مجهـول المـکان همسـر شـما برابـر دادنامـه شـماره 
۹۸۰۹۹۷۳۴۲۳۰۰۰۷۶۱شـعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی (دادگسـتری جیرفت با بذل مهریه وسـایر 
حقـوق مالـی خـود تقاضـای ثبـت طالق نموده لذا الزم اسـت ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار این 
اگهـی در دفتـر خانـه به ادرس جیرفت –بلوار پاسـداران ابتدای خیابان ذوالفقار روبروی اسـلحه ومهمات حاضر در 

عیـر ایـن صـورت طبـق مقـررات اقدام خواهد شـد واعتـراض بعدی مسـموع نخواهد شـد .
دکتر مجید خزاعی –سر دفتر ازدواج وطالق193/۷۴جیرفت –م الف :۴۶۶

ــارس  ــژو پ ــواری پ ــودرو س ــبز خ ــرگ س ب
بــه  ای  نقــره  رنــگ  بــه   138۴ مــدل 
ــه  ــران ۵۴ ب ــالک ۵3۵ س 99 ای ــماره پ ش
ــور  ــماره موت ــی1931۴119 و ش ــماره شاس ش
محســن  آقــای  بنــام    1۲۴8۴۰83۰۰1
زمانــی فرزنــد محمدعلــی بــه ش ملــی 
۴۴۲۰۰1۶۴3۴ صــادره از یــزد متولــد ۶8 
مقیــم یــزد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ــت. ــاقط اس س

مفقودی

بحرانکمآبیراجدیبگیریم
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

۲9 واحد راکد در آذربایجان غربی به چرخه تولید بازگشت
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: ۲۹ واحد راکد و غیرفعال در این استان احیا شده و به چرخه 

تولید بازگشت.غالمرضا بابایی افزود: عالوه بر آن، ۳۵ واحد تولیدی نیمه فعال نیز که با ظرفیت پایین کار می کرد، به ۱۰۰ 
درصد ظرفیت تولید نزدیک شد.وی اضافه کرد: برای احیا و فعال سازی این واحدهای راکد و نیمه فعال استان، چهار هزار و 

۳۵ میلیارد ریال تسهیالت از محل مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اختصاص یافته است.

رئیــس روابــط عمومــی شــرکت ملــی حفــاری ایــران 
تصریــح کــرد: اســتفاده حداکثــری از توانمنــدی هــای 
ــران  ــازندگان و صنعتگ ــا س ــا ب ــی ه ــور رایزن ــی؛ مح داخل
ایرانــی در یازدهمیــن نمایشــگاه ســاخت تجهیــزات صنعــت 

ــت. ــتان اس ــت خوزس نف
ــن  ــی ای ــان برپای ــه زم ــاره ب ــا اش ــر ب ــی ف ــدی معین مه
نمایشــگاه،  افــزود: ایــن رویــداد نمایشــگاهی اقتصــادی از 
ســوم تــا ششــم آذرمــاه امســال در محــل نمایشــگاه هــای 
بیــن المللــی اســتان خوزســتان در اهــواز برگــزار مــی شــود.

وی گفــت: بــا توجــه بــه نامگــذاری امســال بــه عنــوان ســال 
»رونــق تولیــد« محــور فعالیــت ایــن نمایشــگاه در راســتای 
تکیــه بــر تــوان داخلــی  همســو  بــا برنامــه هــای اقتصــاد 
مقاومتــی و توجــه بیــش از پیــش بــه  طراحــی، ســاخت و  

بومــی ســازی تجهیــزات صنعــت نفــت مــی باشــد.
معینــی فــر بــا بیــان اینکــه نمایشــگاه یازدهــم بــا همــکاری 
و تعامــل شــرکت هــای تابــع وزارت نفــت و شــرکت 
نمایشــگاه  هــای بیــن  المللــی اســتان خوزســتان بــه ویــژه 
ــرد:  ــار ک ــود اظه ــی ش ــزار م ــوب برگ ــز جن ــق نفتخی مناط
ــرای حضــور در  ــون ۲۶۰ شــرکت از ۱۰ اســتان کشــور ب تاکن

ــد. ــام کــرده  ان ــت  ن ــن نمایشــگاه ثب ای
رئیــس روابــط عمومــی شــرکت ملــی حفــاری ایــران افزود: 
در غرفــه اختصاصــی ایــن شــرکت در ســالن کارون مدیریت  
پژوهــش، فنــاوری و مهندســی ســاخت امضــای چهــار مورد 
تفاهــم نامــه همــکاری بــا مراکــز علمــی، رونمایــی از ســه 
تجهیــز کاربــردی، چنــد عنــوان کتــاب تخصصــی و نمایــش 
ــل  ــه در مراح ــد  ک ــزات جدی ــات و تجهی ــماری از قطع ش

ســاخت داخــل قــرار دارنــد را در برنامــه دارد.
وی در ایــن ارتبــاط  گفــت: مدیریــت تــدارکات و امــور کاالی 
شــرکت نیــز قــرار اســت در خصوص قطعــات و تجهیــزات و 
ســایر اقــالم مــورد نیــاز بــا شــرکت هــای ســازنده و تامیــن 
کننــده حاضــر در نمایشــگاه نشســت هــای تخصصــی 

داشــته باشــد.
ــداف نمایشــگاه   ــرد: در  راســتای اه ــه ک ــر اضاف ــی ف معین
بخــش بــازار یابــی و همــکاری هــای بیــن الملــل شــرکت 
هــم در جلســات بــا شــرکت هــای زیــر مجموعــه صنعــت 
ــاری  ــات حف نفــت و شــرکت هــای فعــال در عرصــه عملی
و ارایــه خدمــات جانبــی در زمینــه هــای همــکاری و بســط 

روابــط  بــه مذاکــره خواهــد نشســت.
رئیــس روابــط عمومــی شــرکت ملــی حفــاری ایــران افزود: 
برگــزاری جلســات کاری مدیرعامــل، قائــم مقــام، معاونــان 
و مدیــران ارشــد شــرکت بــا مدیــران عامــل، رؤســا و 
نماینــدگان شــرکت هــا، مجموعــه هــای بــزرگ صنعتــی و 
دانــش بنیــان ، مراکــز علمــی و پژوهشــی و بازدیــد غرفــه 
ــن  ــی شــده در ای ــش بین ــای پی ــه ه ــر برنام ــا را از دیگ ه

نمایشــگاه بــه شــمار مــی آیــد.
ــاس  ــر اس ــگاه، ب ــی نمایش ــار روز برپای ــت: در چه وی گف
ــای  ــوزه ه ــان ح ــده کارشناس ــل آم ــه عم ــزی ب ــه ری برنام
ــه  ــد و در محــل غرف ــف شــرکت از  نمایشــگاه بازدی مختل
و  مراجعــان  هــای  پرســش  پاســخگوی  متخصصــان 

ــند. ــی باش ــدگان م بازدیدکنن

ــل  ــر عام ــد غی ــر کل پدافن ــالجقه مدی ــان س پیم
شــرب  آب  تاسیســات  از  کرمــان  اســتانداری 

شــهربابک بازدیــد کــرد.
ــر  ــالجقه مدی ــان س ــان- پیم ــا کرم ــگار آبف خبرن
کرمــان  اســتانداری  عامــل  غیــر  پدافنــد  کل 
ــن  ــورای تامی ــای ش ــدار و اعض ــاق فرمان ــه اتف ب
ــهر  ــن ش ــرب ای ــات آب ش ــهربابک از تاسیس ش

ــرد. ــد ک بازدی
آبفــا  امــور  مدیــر  ابراهیمــی  بازدیــد  ایــن  در 

ــن  ــات ای ــه اقدام ــی در زمین ــهربابک توضیحات ش
ــل  ــل از قبی ــر عام ــد غی ــتای پدافن ــور در راس ام
نصــب بــرج نــوری در محــل مخازن،تعویــض 
دریچــه هــای مخــازن بــه دریچــه هــای غیرقابــل 
ــه  ــی و... ارائ ــه مایع ــر زن گازی ب ــل کل نفوذ،تبدی

داد.
عامــل  غیــر  پدافنــد  کل  مدیــر  ســالجقه 
ــه  ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــان ب ــتانداری کرم اس
کار اصلــی پدافنــد غیــر عامــل روبــرو شــدن 

تاکیــد کــرد:   ، اســت  دشــمن  تهدیــدات  بــا 
تاسیســات آب شــرب شــهرها و روســتاها شــامل 
چــاه هــا، مخــازن، شــبکه و غیــره جــزء اولویــت 
هــا و مهمتریــن ابنیــه هــا و زیرســاخت هــا 
ــد  ــوع پدافن ــت موض ــذا رعای ــده و ل ــوب ش محس
مــی  و حیاتــی  مهــم  بســیار  آن  در  غیرعامــل 

باشــد.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه اقداماتــی کــه 
ــد  ــه پدافن ــهربابک در زمین ــا ش ــور آبف ــط ام توس
اســت  تقدیــر  قابــل  شــده  انجــام  غیرعامــل 
ــتی  ــی بایس ــدات خارج ــش تهدی ــزود: در بخ ،اف
تمهیــدات الزم صــورت گیــرد چــون آب شــرب 
ــی  ــهر و کشــوری م ــر ش ــوارد حســاس در ه از م

ــد. باش

۴۵ هــزار و  ابتــدای ســال جــاری تاکنــون،  از 
ــه هــای  ــه هــا و قرائــت خان ــه کتابخان ۴۰۳ نفــر ب
ــاب  ــت کت ــه و دریاف ــرای مطالع ــازمان ب ــن س ای

ــد. ــرده ان ــه ک مراجع
ــی،  ــازمان فرهنگ ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری قزویــن؛ در حــال 
نفــر عضــو کتابخانــه   ۸۶ حاضــر پنــج هــزار و 
هــای ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
ــای  ــه ه ــات کتابخان ــتند و از خدم ــهرداری هس ش

ــد. ــی کنن ــتفاده م ــازمان اس س
ایــن گــزارش؛ کتــاب هــای موجــود  بنابرایــن 
فرهنگــی،  ســازمان  هــای  کتابخانــه  تمــام  در 

اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری، ۴۹ هــزار و ۲۰۸ 
ــت. ــاب اس ــد کت جل

ــتقرار  ــا اس ــازمان ب ــن س ــزارش؛ ای ــن گ ــق ای طب
ــف شــهر  ــاب در محــالت مختل ایســتگاه هــای کت
ــاب  ــه کت ــن، دسترســی آســان شــهروندان ب قزوی

ــت. ــم آورده اس را فراه
کتــاب  ایســتگاه  افزایــد؛  مــی  گــزارش  ایــن 
چهــارراه ولــی عصــر واقــع در ورودی اصلــی شــهر 
ــه  ــرون شــهری ب ــه جهــت ورود افــراد ب قزویــن ب
جهــت ورود بــه مرکــز شــهر، بــرآورده نمــودن 
ــش داده  ــهروندان را پوش ــن ش ــی ای ــاز فرهنگ نی

ــت. اس

بــر اســاس ایــن گــزارش؛ اجــرای طــرح عضویــت 
خانــواده  محققین،عضویــت  و  پژوهشــگران 
بــا نــام طــرح کیــف و کتــاب، عضویــت ویــژه 
طــرح کولــه  اجــرای  و  نوجوانــان   و  کــودکان 
کتــاب و راه انــدازی اتوبــوس کتــاب از دیگــر 
ــج  ــتای تروی ــن در راس ــهرداری قزوی ــات ش اقدام
ــن اســت. ــه در ســطح شــهر قزوی ــگ مطالع فرهن
ــت از  ــتای حمای ــزارش؛ در راس ــن گ ــن ای بنابرای
ــرداری  ــره ب ــز به ــتان و نی ــی اس ــندگان بوم نویس
از اندوختــه هــای علمــی آنــان، ایــن ســازمان 
نســبت بــه تهیــه هــزار و ۴۰۳ جلــد کتــاب اقــدام 

ــرده اســت. ک

در ایــن گــزارش آمــده اســت؛ افزایــش گنجایــش 
ســالن هــای مطالعــه، خریــد کتــاب براســاس 
ــن،  ــت مراجعی ــز درخواس ــی و نی ــنجی محل نیازس
افزایــش ســاعات خدمــات دهــی بــه مراجعیــن و 
اعضــای کتابخانــه هــا بــه نســبت ســایر کتابخانــه 
ــاعات  ــاه در س ــش رف ــن، افزای ــهر قزوی ــای ش ه
خدمــات دهــی بــه مراجعیــن از عوامــل موثــر 
ــای  ــه ه ــت شــهروندان از کتابخان ــزان رضای در می

ــوده اســت. ــی ب ــز ســازمان فرهنگ مراک
بانــو  فرهنگســرا  اســت،کتابخانه  ذکــر  بــه  الزم 
اندیشــه،  کتابخانــه  )س(،  زهــرا  حضــرت 
محمدیه،کتابخانــه  فرهنــگ  خانــه  کتابخانــه 
ــواب صفوی،ســالن هــای  ــگ شــهید ن ــه فرهن خان
ــه بهجــت و ســعدی؛کتابخانه هــا  مطالعــه آیــت ال
ــه تحــت پوشــش ســازمان  ــای مطالع و ســالن ه
ــن  ــهرداری قزوی ــی ش ــی و ورزش فرهنگی،اجتماع

ــت اس

مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری کرمان:

اقدامات آبفا شهربابک در زمینه پدافند 
غیرعامل شایسته تقدیر است

مراجعه 45 هزار نفر به کتابخانه های سازمان فرهنگی و ورزشی 
شهرداری قزوین در سال جاری

اردبیل
ایالم 

آغاز عملیات راهسازی راه روستایی گنجهتاکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از گاز طبیعی همزمان با شروع فصل سرما
به گـزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اردبیل، 
سـردار اسـماعیلی مدیر 
عامـل ایـن شـرکت در 
خصوص ضرورت رعایت 
نـکات ایمنـی گاز شـهری گفـت: مشـترکین گاز طبیعـی 
بایسـتی پیـش از رسـیدن فصـل سـرما همـه وسـایل 
گرمایشـی خانـه ی خـود را سـرویس کننـد تا بـا کمترین 

مشـکل در فصـل سـرما مواجه شـوند.
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان اردبیـل در ادامـه گفـت : 
زمانـی کـه گاز در هـوا منتشـر شـود بـا هـوا ترکیـب شـده 
و می توانـد در صـورت رسـیدن بـه شـعله  آتـش یـا یـک 
منبـع قابل اشـتعال آتـش گیرد، گاز طبیعی بـه هیچ وجه 
سـمی نیسـت امـا در صورتی که بـه مقدار زیـاد در فضایی 
بسـته جمع شـود، اکسـیژن هـوا را از میان بـرده و موجب 

بی هوشـی می شود.مدیرعامل شـرکت گاز استان اردبیل با 
بیان اینکه هر وسـیله گازسـوز باید به یک شـیر مسـتقل 
وصل شـود، افزود: اسـتفاده از یک شـیر و گرفتن انشعاب 
از آن برای چند وسیله گازسوز غیراستاندارد و ممنوع است. 
اسـماعیلی با تاکید بر اینکه شـیرهایی که مورد اسـتفاده 
نیسـت بایـد بـا درپوش مسـدود شـود، گفت: هر وسـیله 
گازسـوز نظیر بخاری و آبگرمکن نیازمند دودکشی مستقل 
بـا کالهـک H شـکل اسـت.وی همچنیـن از مشـترکین 
خواسـت تـا محـل اتصال وسـیله گازسـوز بـا دودکـش را 
هرچنـد گاه مـورد بازدیـد قـرار داده و از اتصـال محکـم آن 
مطمئن شـوند.این مقام مسـئول با تاکید بر اینکه کالهک 
دودکـش بخـاری نیـز بـه شـکل دوره ای باید مـورد بازدید 
قـرار گیـرد، گفـت: باید بررسـی شـود کـه این کالهـک در 
جـای خود قرار گرفته باشـد و توسـط بـاد و طوفان جابجا 
نشـده باشد.اسـماعیلی در ایـن بـاره افـزود: در صورتی که 

کالهـک در جـای خود نبوده یا جابجا شـده باشـد باید آن 
را در جـای خـود قـرار داد چـرا کـه نبودن کالهـک دودکش 
سـبب وارد شـدن اجسـام خارجی و همچنین برف و باران 
بـه فضـای داخـل دودکش شـده و احتمـال انسـداد آن را 
افزایـش می دهـد و انسـداد دودکش سـبب جلوگیـری از 
خـروج محصـوالت احتـراق و در نتیجـه سـوختن ناقـص 
وسـیله گازسـوز و گازگرفتگی سـاکنان خواهد شـد. وی به 
آمـوزش نـکات ایمنـی کـه در زمـان نشـت گاز بایـد انجام 
شـود، پرداخـت و گفـت: در صورتـی که شـهروندان متوجه 
نشـت گاز شـدند و احسـاس کردنـد گاز در داخـل فضـای 
خانـه  آن هـا پر شـده اسـت، ابتدا بایـد درب هـا و پنجره ها 
را بـاز کـرده، از کشـیدن سـیگار و یا زدن کبریـت و یا کلید 
بـرق و یا روشـن کـردن لوازم برقی خـودداری کنند تا هیچ 
منبع قابل اشـتعالی را به وجود نیاورند.مدیر عامل شـرکت 
گاز اسـتان اردبیـل توصیـه کـرد : شـهروندان باید مطمئن 

شـوند که لوله بخاری و هواکش های خانه مسـدود نشـده 
اسـت و درسـت کار می کننـد تـا این کـه دود و بخـار بتواند 
به راحتـی از ایـن هواکـش هـا به بیـرون منتقل شـود.وی 
خاطرنشـان کـرد : افـراد بایـد مدخـل ورودی و خروجـی 
هـوا بـرای سـوخت مناسـب را همیشـه تمیـز نگـه دارند، 
چـون وجـود هـوا بـرای سـوخت کامـل و ایمـن و خـروج 
کامـل منوکسـیدکربن در بخاری و شـومینه ها الزم اسـت.
به گفته وی همه سـاله همزمان با فرارسـیدن فصل سـرما 
شـرکت گاز استان اردبیل برنامه های متنوعی در خصوص 
ترویـج فرهنگـی ایمنـی گاز به منظور جلوگیـری از حوادث 
احتمالـی ناشـی از گاز طبیعی بـه مرحله اجـرا در می آورد 
که توسـعه فعالیتهای آموزشـی و حضور کارشناسـان امور 
HSE شـرکت در مدارس و مسـاجد جهـت آموزش نکات 
ایمنـی گاز ، نصـب بنر توصیه هـای ایمنی در مجتمع های 

مسـکونی و .... نمونـه ای از ایـن فعالیتها می باشـد.

در راسـتای اجرای دسـتور مقام 
شهرسـازی  و  راه  وزارت  عالـی 
بـرای  ملـی  اقـدام  بـر  مبنـی 
راههـای روسـتایی)طرح ابـرار( 
امـروز عملیـات اجرایی راهسـازی راه روسـتایی چنارباشـی 

- گنجـه آغـاز شـد.
معـاون راهـداری اسـتان ایـالم طـی بازدید از شـروع به کار 
این پروژه اظهار داشـت: راه دسترسـی چنارباشـی به گنجه 
بـه طـول ۸ کیلومتـر و دارای مسـیری کوهسـتانی و صعب 
العبـور مـی باشـد کـه احـداث آن از مطالبات روسـتائیان و 
کشـاورزان عزیـز بـوده اسـت. محمدرضـا رضایـی افـزود: با 
توجـه بـه برنامـه ریـزی های انجام شـده قرار اسـت در فاز 
اول ایـن پـروژه ، عملیـات خاکی و شـن ریـزی ۵ کیلومتر 

از ایـن مسـیر و همچنیـن احـداث آبروهـای کوچـک آن در 
قالـب فعالیـت هـای امانـی و پیمانی انجام شـود. 

وی گفـت: پـس از انجـام فـاز اول پـروژه، درصـورت تامین 
اعتبـار از محـل اعتبـارات ملـی و اسـتانی، فـاز دوم پـروژه 
شـامل عملیـات تکمیلـی و آسـفالت آن عملیاتـی خواهـد 
شـد. وی در ادامـه بیـان کـرد: در حـال حاضـر عملیـات 
خاکـی فـاز اول ۸ پـروژه راه روسـتایی دیگـر نیز در سـطح 
اسـتان بـا پیشـرفت فیزیکـی قابـل قبولی در دسـت اقدام 
مـی باشـد. رضایـی عنـوان کـرد: فـاز دوم شـامل عملیـات 
تکمیلـی از قبیـل آسـفالت و احداث پلهای بزرگ، مسـتلزم 
تامیـن اعتبـار الزم از منابـع ملـی و اسـتانی بوده کـه انجام 
ایـن مهـم در برنامـه کاری بـوده و انشـالله پـس از تامیـن 

اعتبـار الزم ، عملیاتـی خواهـد شـد.

راه اندازی هشتمین شعبه 
استانی بنیاد خیرین حامی 
دانشگاه فرهنگیان در مشهد

و  دانشـگاه  رئیـس  مشـاور 
حامـی  خیریـن  بنیـاد  مدیرعامـل 
گفـت: کشـور  فرهنگیـان   دانشـگاه 

ایـن  اسـتانی  شـعبه  هشـتنمین 
شـد. انـدازی  راه  مشـهد  در   بنیـاد 

بـه گـزارش روزنامـه  پیـام مـا مهـدی 
احمدی،،میرعامـل بنیـاد خیریـن حامی 
بـا  نشسـت  در  فرهنگیـان  دانشـگاه 
بنیـاد  تشـکیل  حاشـیه  در  خبرنـگاران 
فرهنگیـان  دانشـگاه  حامـی  خیریـن 
کـرد:  بیـان  رضـوی  خراسـان  شـعبه 
توجـه بـه دانشـگاه فرهنگیـان بـه دلیـل 
و  تعلیـم  منظـور  بـه  معلمـان  تربیـت 
تربیـت نسـل هـای آینـده سـاز کشـور 
اسـت. برخـوردار  باالیـی  ضـرورت   از 

وی بیان کرد: خراسـان رضوی هشـتمین 
اسـتان کشـور است که شعبه استانی این 
بنیـاد را راه انـدازی  کـرد و تـا پایـان آبان 
ماه امسـال همه دانشگاه های فرهنگیان 
در ۳۱ اسـتان کشـور نسـبت به راه اندازی 
 شـعبات ایـن بنیـاد اقـدام مـی کننـد.

وی گفـت: تربیـت معلم خـوب و توانمند 
نیـازی اسـت کـه دانشـگاه فرهنگیـان با 
توجه به تخصص و دانش موجود در این 
 زمینـه مـی تواند نقش محـوری ایفا کند.

احمـدی با اشـاره به اینکه در سـال ۱۴۰۴ 
با سـونامی کمبـود معلم به تعـداد حدود 
۴۰۰ هـزار نفـر در کشـور مواجه  هسـتیم، 
پذیـرش  ظرفیـت  افزایـش  بـا  افـزود: 
در سراسـر کشـور  فرهنگیـان  دانشـگاه 
کـه از سـال گذشـته  آغـاز شـده،تالش  
مـی کنیـم تـا بتوانیـم بـا ایـن وضعیـت 
مدیریـت کنیـم خوبـی  بـه  رو   پیـش 

دانشـگاه  اکنـون  داد:هـم  ادامـه  وی 
هـزار   ۷۰ دارای  کشـور  در  فرهنگیـان  
دانشـجو اسـت که توانسـته تـا ۹۰ درصد 
کمبـود معلـم در سـالهای آتـی را جبـران 
کنـد اما همچنـان پذیرش دانشـجو طی 
 سـالهای آتـی در دسـتور کار قـرار دارد.

فرهنگیـان  دانشـگاه  رئیـس  مشـاور 
کشـور گفت: در سـال آینده نیـز ۲۵ هزار 
دانشـجوی جدیـد جـذب ایـن دانشـگاه 
مـی شـوند کـه طـی پنـج سـال اخیـر 

جـذب ایـن شـمار بـی نظیـر اسـت.

رئیس روابط عمومی شرکت ملی گزیده ها
حفاری ایران تصریح کرد:
استفاده حداکثری از 

توانمندی های داخلی؛ محور 
رایزنی با سازندگان ایرانی 

با حمایت فوالد مبارکه؛ ایران به جمع 
سازندگان ماشین های جوش لیزری پیوست

ایران به جمع سازندگان ماشین های جوش لیزری پیوست

فنـاوری  و  علمـی  معـاون  حضـور  بـا 
ریاسـت جمهـوری و معـاون تکنولوژی 
نمایشـگاه  در  مبارکـه  فـوالد  شـرکت 
تهـران،  فتونیـک  و  لیـزر  بین المللـی 
بومی سـازی  و  سـاخت  قـرارداد 
جـوش  ماشـین  فیبـر  لیـزر  سیسـتم 
فـوالد  شـرکت   ۲ شـمارۀ  اسیدشـویی 
فنـون  و  علـوم  مؤسسـۀ  بـا  مبارکـه 
لیـزر ایـران بـه امضـا رسـید تـا کشـور 
ایـران نیـز بـه جمع معـدود کشـورهای 
ایـن  تولیـد  فنـی  دانـش  صاحـب 

بپیونـدد. منحصربه فـرد  تجهیـزات 
سـورنا سـتاری معـاون علمی و فناوری 
خصـوص  ایـن  در  جمهـوری  ریاسـت 
شـرکت  خرسـندیم کـه  بسـیار  گفـت: 
جـدی  به طـور  اخیـرا  مبارکـه  فـوالد 

و  تجهیـزات  بومی سـازی  درزمینـۀ 
کسـب دانـش فنـی روز دنیـا درزمینـۀ 
صنعـت فـوالد بـا شـرکت های سـازنده 
همکاری هـای  داخلـی  دانش بنیـان  و 

اسـت. کـرده  آغـاز  را  گسـترده ای 
شـاهد  نیـز  پیش ازایـن  افـزود:  وی 
بـا  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  بودیـم کـه 
امضـای قرارداد بـا شـرکت دانش بنیان 
المپ هـای  تولیـد  قزویـن  در  دیگـری 
اشـعۀ ایکـس را در کشـور بنیـان نهـاد 
و ایـن مایـۀ عـزت و سـربلندی کشـور 

. ست ا
از  بسـیاری  کـرد:  تصریـح  سـتاری 
بـه  اتـکا  بـا  می تـوان  را  تحریم هـا 
اقداماتـی  و چنیـن  همیـن حمایت هـا 

کـرد. بی اثـر 

ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی  معـاون 
مهـم  ایـن  کـرد:  تصریـح  جمهـوری 
یـک  دارای  مبارکـه  فـوالد  کـه  اسـت 
مرکـز علمـی و فنـاوری باشـد و بتوانـد 
و  اقتصـادی  ظرفیت هـای  بـه  اتـکا  بـا 
دانـش عملـی موجـود در شـرکت و بـا 
و  دانش بنیـان  شـرکت های  همـکاری 
سـازندگان متخصـص داخلـی بسـیاری 

تأمیـن کنـد. را  صنعـت  نیازهـای  از 
بهادرانـی  بهـزاد  خصـوص  همیـن  در 
مدیـر ناحیـۀ نـورد سـرد فـوالد مبارکـه 
ماشـین های  نقـش  بـه  اشـاره  بـا 
گفـت:  تولیـد  خطـوط  در  جـوش 
و   ۲ شـمارۀ  اسیدشـویی  واحدهـای 
سـرد  نـورد  ناحیـۀ  پنج قفسـه ای  نـورد 
بـا  لیـزری  ماشـین جـوش  بـه  مجهـز 

  CO۲ به وسـیلۀ گاز لیـزر  تولیـد  منبـع 
آمریکاسـت   TRUMPF شـرکت  از 
تحریم هـای  اعمـال  با توجه بـه  و 
امـکان  آمریـکا  کشـور  ظالمانـه 
همچنیـن  و  یدکـی  قطعـات  تأمیـن 
شـرکت  ایـن  خدمـات  بـه  دسترسـی 
در  ایـن  اسـت.  گردیـده  غیرممکـن 
تولیـد  تکنولـوژی  کـه  اسـت  حالـی 
حـدود  در  فیبـری  جدیـد  لیزرهـای 
انحصـار  در  کیلـووات   ۱۰ توان هـای 
بـروز  و  اسـت  آمریکایـی  شـرکت های 
جـوش  سیسـتم  در  مشـکل  هرگونـه 
واحـد  توقـف  باعـث  می توانـد  فعلـی 
اسیدشـویی شـمارۀ ۲ و اختـالل کامـل 

شـود. سـرد  نـورد  خـط  تولیـد  در 
واحـد  رئیـس  گل افشـان،  مسـعود 
اجـرای  و  توسـعه  قراردادهـای 
پروژه هـای شـرکت فـوالد مبارکـه نیـز 
بـا همـکاری و پیگیـری واحـد  گفـت: 
تولیـد نـورد سـرد و واحـد قراردادهـای 
شـرکت  پروژه هـای  اجـرای  و  توسـعه 
مقدمـات ایـن کار بـزرگ فراهـم و در 
آبان مـاه  نوزدهـم  یکشـنبه  روز  نهایـت 
بـا  داد  قـرار  عقـد  بـه  جـاری  سـال 

شـرکت های داخلـی منجـر شـد.وی بـا 
اشـاره بـه مزیت هـای بومی سـازی این 
قبیـل تجهیـزات در کشـور گفـت: عقـد 
دانش بنیـان  شـرکت  یـک  بـا  قـرارداد 
بـه  منجـر  این کـه  ضمـن  ایرانـی، 
تجهیزاتـی  چنیـن  بومی سـازی 
می شـود، ارتقـای دانـش فنـی و امکان 
تولیـد تجهیـزات  تـوان  بـه  دسـت یابی 
High-Tech در کشـور، عـدم خـروج 
قابل توجـه  صرفه جویـی  کشـور،  از  ارز 
خـارج  از  خریـد  نسـبت به  اقتصـادی 
تکنولـوژی  بـه  عدم وابسـتگی  و 
شـرکت های آمریکایـی و غربـی را نیـز 
بـه ارمغـان مـی آورد و همچنیـن تداوم 
آینـده  در  را  سـرد  محصـوالت  تولیـد 

کـرد. خواهـد  تضمیـن 
و  زحمـات  از  خاتمـه  در  گل افشـان 
و  خریـد  معاونت هـای  همـکاری 
و  معامـالت  کمیسـیون  تکنولـوژی، 
نـورد  همچنیـن مدیـران و کارشناسـان 
سـرد و قراردادهـای خرید کـه در قالب 
یـک کار تیمـی امـکان دسـت یابی بـه 
و  تشـکر  فراهـم کردنـد،  را  مهـم  ایـن 

کـرد. قدردانـی 

ته
نک

سـورنا سـتاری معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری در این 
خصـوص گفـت: بسـیار خرسـندیم کـه شـرکت فـوالد مبارکـه اخیرا 
به طـور جدی درزمینۀ بومی سـازی تجهیزات و کسـب دانش فنی روز 
دنیـا درزمینـۀ صنعت فـوالد بـا شـرکت های سـازنده و دانش بنیان 

داخلـی همکاری هـای گسـترده ای را آغـاز کرده اسـت.
وی افـزود: پیش ازایـن نیـز شـاهد بودیـم که شـرکت فـوالد مبارکه 
بـا امضـای قـرارداد با شـرکت دانش بنیـان دیگـری در قزوین تولید 
المپ هـای اشـعۀ ایکـس را در کشـور بنیان نهـاد و این مایـۀ عزت و 
سـربلندی کشـور است.سـتاری تصریح کـرد: بسـیاری از تحریم ها را 
می تـوان بـا اتکا به همیـن حمایت ها و چنیـن اقداماتـی بی اثر کرد.
معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری تصریح کـرد: این مهم 
اسـت کـه فـوالد مبارکـه دارای یـک مرکـز علمـی و فناوری باشـد و 
بتوانـد بـا اتـکا بـه ظرفیت هـای اقتصـادی و دانـش عملـی موجود 
در شـرکت و بـا همـکاری شـرکت های دانش بنیـان و سـازندگان 

متخصـص داخلـی بسـیاری از نیازهـای صنعـت را تأمیـن کند.
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آقاجونم می گه ترس و نگرانی نمک فلفِل 
زندگیه. گاهی وقتا سخت رسیدن مزه ی 

دیگه ای داره... 

 یک عاشقانه ی ساده 

دیالوگ

 درخونگاه 
در سینماهای کشور در حال اکران است.

 فرانکنشتاین 
از ۳آذر تا ۳دی در تئاترشهر - سالن اصلی 

برگزار می شود.

 یک کامیون غروب
در سینماهای کشور در حال اکران است.

از وقتی که تصمیم گرفتم نبینم، خیلی 
چیزها رو دیدم... 

بیدمجنون

نمایشفیلمفیلم دیالوگ

حدیث عشق ز ما یادگار خواهد ماند
بنای شوق ز ما استوار خواهد ماند

کنون که کشتی ما در میان موج افتاد
سرشک دیده ز ما برکنار خواهد ماند
اساس عهد مودت که در ازل رفتست

میان ما و شما پایدار خواهد ماند
ز چهره هیچ نماند نشان ولی ما را

نشان چهره برین رهگذار خواهد ماند
ز روزگار جفا نامه ئی که عرض افتاد

مدام بر ورق روزگار خواهد ماند
شکنج زلف تو تا بیقرار خواهد گشت

درازی شب ما برقرار خواهد ماند
چنین که بر سر میدان عشق می نگرم
دل پیاده بدست سوار خواهد ماند

حدیث زلف و رخ دلکش تو خواهد بود
که بر صحیفٔه لیل و نهار خواهد ماند
فراق نامٔه خواجو و شرح قصٔه شوق
میان زنده دالن یادگار خواهد ماند

خواجوی کرمانی 

 جایزه احمد پژمان
 ۳ آذر ساعت ۲۰و ۳۰ دقیقه 
در تاالر رودکی اجرا می شود.
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کتاب 

در کاج هـای زرد می توانیـد، داسـتان زنـی بـاردار را بخوانیـد کـه در 

غیـاب شـوهرش مدیـر سـاختمان محـل سـکونتش شـده و مجبور 

اسـت بـا مسـائلی بـه ظاهـر سـاده سـروکار داشـته باشـد. داسـتان 

طراحـی کـه بـه خاطـر پافشـاری اطرافیانـش مجبـور می شـود کاری 

را انجـام دهـد کـه نمی خواهـد. یا داسـتان دو پسـربچه ای کـه بدون 

توجـه بـه اطرافشـان مشـغول بـازی هسـتند و…

پونـه ابدالـی داسـتان هایش را در فضایـی رازآلـود و وهم انگیز روایت 

می دهـد کـه  قـرار  موقعیت هایـی  در  را  می کنـد. شـخصیت هایش 

ناچـار می شـوند تصمیمـی مغایر با عقایـد و احساسات شـان بگیرند 

و گاه دستشـان بـرای انجـام هـر عملـی بسـته اسـت. نویسـنده در 

بعضـی از داسـتان ها اشـاره ای هـم بـه مسـائل اجتماعـی می کنـد: 

مثـل اعـدام در داسـتان کاج هـای زرد و خرافـات در داسـتان شـوال.

بعضـی از داسـتان ها نیـز بـا پایانـی تمـام می شـوند که شـوکه کننده 

اسـت و خواننـده را ترغیـب بـه دوبـاره خوانـدن آن می کنـد: مثـل 

داسـتان یقـه آرشـال و مـوی نسـرین.

داسـتان های ایـن کتـاب از نظـر تنـوع موضوعـی قابـل قبول بـوده و 

می توانـد هـر خواننـده طرفـدار داسـتان کوتـاه را راضـی کند. شـخصًا 

سـه داسـتان سـخت پـا، دو صفـر یک و شـوال را بیشـتر دوسـت دارم.

پشت جلد کتاب کاج های زرد آمده است:
هسـتند  انسـان هایی  اغلـب  زرد  کاج هـای  داسـتان های  راویـان 

کـه در مواجهـه بـا یـک موقعیـت خـاص مجبـور بـه تصمیم گیـری 

تصمیـم  هسـتند کـه  موقعیت هـا  ایـن  البتـه گاهـی  و  می شـوند 

آدم هـا را دچـار خلـل می کننـد و آن هـا مجبورنـد تـن بـه آن چیـزی 

ندارنـد.  انجامـش  بـه  تمایـل  بدهنـد کـه شـاید خودشـان خیلـی 

آدم هـای ایـن قصه هـا بـا اینکـه ممکـن اسـت تنها نباشـند امـا وجه 

 »تنهایـی« آن هـا پررنگ تـر از وجـه اجتماعـی زندگی شـان اسـت.

جمالتی از متن کتاب کاج های زرد
از داستان کهن:

ناامیـدی بدجـور کالفـه می کنـد آدم را، بـه خصـوص اگـر دسـت ات 

هـم بـه جایـی بنـد نباشـد، یعنی طوری باشـد کـه یک عمـر امیدوار 

زندگـی کـرده باشـی و سـرلوحه ی همـه کارهایـت امیـدواری باشـد 

و بعـد یـک هـو ناامیـد بشـوی از همـه چیـز، ایـن طـوری اسـت که 

بـه همه چیـز و همه کـس و همـه ی حرف هـا خـوب گـوش می کنـی 

شـاید یـک راه امیـدی بـرای خـودت پیـدا کنـی. ایـن طوری اسـت 

کـه بـه هر چیـزی چنگ می انـدازی، وقتـی ناامیدی طـوری خفه ات 

کنـد کـه هیـچ راه منطقـی برای فـرار از ٱن پیـدا نکنی. تمـام راه های 

غیرمنطقـی دنیـا برایـت می شـود راه گریـز. مـن بارهـا ایـن حس را 

تجربـه کـرده بودم.

از داستان شوال:
نـور خورشـید حـاال کل بـدن مجسـمه را روشـن کـرده بـود. پارچـه ی 

کثیـف و سـیاه در کنـاره ی دسـت های مجسـمه ورآمـده بـود. سـرم 

را خـم کـردم. زیـر پارچـه سـفید بـود و انـگار چیـزی رویش نوشـته 

بود. شـده 

از داستان دامن:
سـربازها از خـط سـرخ گذشـتند. تانـک از روی زانو شـلیک می کرد. 

پرچـم کوچـک میـان برکـه در اهتـزار بـود و سـربازها البه الی دشـت 

سـفید بـه خـاک می شـدند و مسلسل های شـان میـان سـربازهای 

دیگـر دسـت بـه دسـت می شـد. ماشـین های نفربـر و کامیون هـای 

امـداد در حاشـیه ی ُپـرگُِل فـرش در انتظـار دسـتور، گوش بـه فرمان 

بودند. ایسـتاده 

کاج های زرد
نویسنده: پونه ابدالی

 انتشارات: نشر بان+نشر آگه
عداد صفحات: 1۰8

فراخوان مشاوره
نوبت اول

کارفرما
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 

76١7899596- شناسه ملی ١4000275775

)RFQ( استعالم ارزیابی کیفی
)RFP( درخواست پیشنهاد +

برآورد

مبانیمبلغ )لاير(مدت )روز(موضوعشماره فراخوانروش انتخاب
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۲۰۹۸۰۰۳۵۰۱۰۰۰۱۱۸
اخذ اسناد تك برگ و تبديل اسناد دفترچه اي به تك برگ با مالكيت دولت 

شهرهاي كرمان، راين، چترود، اختيار آباد، زنگي آباد، باغين و كاظم آباد 
۳۶۵۵/۸۸۸/۵۲۳/۷۸۶
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۲۰۹۸۰۰۳۵۰۱۰۰۰۱۱۹
اخذ اسناد تك برگ و تبديل اسناد دفترچه اي به تك برگ با مالكيت دولت 

شهرهاي سيرجان، زيدآباد، نجف شهر، پاريز، هماشهر، بلورد و خواجو شهر
۳۶۵۱۳/۱۶۱/۴۲۸/۸۵۹

۲۰۹۸۰۰۳۵۰۱۰۰۰۱۲۰
اخذ اسناد تك برگ و تبديل اسناد دفترچه اي به تك برگ با مالكيت دولت 

شهرهاي شهربابك، دهج، خورسند، جوزم و خاتون آباد
۳۶۵۹/۳۵۰/۲۳۴/۵۳۳

۲۰۹۸۰۰۳۵۰۱۰۰۰۱۲۱
اخذ اسناد تك برگ و تبديل اسناد دفترچه اي به تك برگ با مالكيت دولت 

شهرهاي بافت، بزنجان، ارزوئيه، رابر و هنزا
۳۶۵۶/۷۴۷/۱۳۷/۶۰۴

۲۰۹۸۰۰۳۵۰۱۰۰۰۱۲۲
اخذ اسناد تك برگ و تبديل اسناد دفترچه اي به تك برگ با مالكيت دولت 
شهرهاي زرند، خانوك، يزدانشهر، ريحانشهر، راور، هجدك، كوهبنان و كيانشهر

۳۶۵۶/۷۳۴/۶۱۲/۰۵۶

۲۰۹۸۰۰۳۵۰۱۰۰۰۱۲۳
اخذ اسناد تك برگ و تبديل اسناد دفترچه اي به تك برگ با مالكيت دولت 

شهرهاي بم و بروات
۳۶۵۶/۶۳۰/۱۲۶/۶۳۸

۲۰۹۸۰۰۳۵۰۱۰۰۰۱۲۴
اخذ اسناد تك برگ و تبديل اسناد دفترچه اي به تك برگ با مالكيت دولت 

شهرهاي رفسنجان، بهرمان، سرچشمه، كشكوئيه، صفائيه، انار و امين شهر
۳۶۵۹/۶۹۱/۷۹۹/۴۷۲

۲۰۹۸۰۰۳۵۰۱۰۰۰۱۲۵
اخذ اسناد تك برگ و تبديل اسناد دفترچه اي به تك برگ با مالكيت دولت 

شهرهاي نرماشير، نظام شهر، ريگان، گنبكي و فهرج
365۷/۹۰۹/۸۹۶/۵۲۲

۲۰۹۸۰۰۳۵۰۱۰۰۰۱۲۶
اخذ اسناد تك برگ و تبديل اسناد دفترچه اي به تك برگ با مالكيت دولت 

شهرهاي بردسير، گلزار، الله زار و نگار
۳۶۵۲/۵۵۹/۵۲۶/۷۵۵

۲۰۹۸۰۰۳۵۰۱۰۰۰۱۲۷
اخذ اسناد تك برگ و تبديل اسناد دفترچه اي به تك برگ با مالكيت دولت 

شهرهاي ماهان، شهداد، گلباف و اندوهجرد
۳۶۵۴/۴۸۹/۶۶۶/۸۳۵

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد خرید خدمات مشاوره به مدت ١0 روزمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد خرید خدمات مشاورهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

این حقایق هستند که 
انسان ها را از هم دور می کنند
وگرنه ما دروغ می گوییم که 

نزدیک باقی بمانیم

چارلز بوکفسکی

عکس نوشت

عکس: 
الناز امینی


