
ضیایی، مدیرعامل مس باهنر خبر داد:

 ایران از واردات لوله های آلیاژی بر پایه مس
برای نیروگاه ها و پاالیشگاه ها بی نیاز شد

بانک مرکزی با افزایش سقف 
وام مسکن موافقت کرد

بانـک جهـت  پیشـنهاد  از  بانـک مسـکن  مدیرعامـل 
افزایـش سـقف تسـهیالت مسـکن از محـل اوراق حق 
تقدم اسـتفاده از تسـهیالت، به بانک مرکزی خبر داد و 
افزود: بانک پیشـنهاد افزایش سـقف تسهیالت مسکن 
از محـل اوراق را بـه بانـک مرکـزی داده اسـت که با نظر 

مسـاعد آن مقـام مرجـع همراه اسـت.
ابوالقاسـم رحیمـی انارکـی در مراسـم تودیـع و معارفـه 
مدیـر شـعب ایـن بانـک در خراسـان شـمالی بـر لزوم 
توجـه بیشـتر بـه بحـث افزایـش بهـره وری تمامـی 
فعالیـت هـا در شـرایط کنونـی تاکید و عـدم ورود بانک 
به رقابت با سـایر بانک ها در افزایش نرخ سـود سـپرده 
را در راسـتای همین سیاسـت عنوان کرد و گفت: پیش 
بینـی مـی کنیـم بـا توجـه بـه تاثیر بسـیار منفـی عدم 
رعایت سـقف نرخ سـود پرداختی به سـپرده ها، تعدیل 

نـرخ سـود پرداختـی در سـایر بانـک ها ایجاد شـود.
وی بـه تمهیدات الزم و سیاسـت های بانـک برای رونق 
بخشـیدن به بازارمسـکن اشـاره و اظهار کرد: بانک برای 
تحـرک بخشـیدن بـه بـازار خریـد و فـروش مسـکن با 
افزایـش قدمـت سـاختمان هـای مشـمول دریافـت 
تسـهیالت مسـکن از ۲۵ سـال بـه ۳۰ سـال سـاخت 
موافقـت کـرد کـه خوشـبختانه آثار مثبت این سیاسـت 
در آمار ماه گذشـته مشـهود اسـت و باعث افزایش چند 

درصـدی تسـهیالت پرداخـت شـده خریـد مسـکن در 
بانـک شـده اسـت.رحیمی انارکـی در ادامـه از پیشـنهاد 
از  افزایـش سـقف تسـهیالت مسـکن  بانـک جهـت 
محـل اوراق حـق تقـدم اسـتفاده از تسـهیالت، به بانک 
مرکزی خبر داد و افزود: بانک پیشـنهاد افزایش سـقف 
تسـهیالت مسـکن از محل اوراق را به بانک مرکزی داده 
اسـت کـه بـا نظـر مسـاعد آن مقام مرجـع همراه اسـت.
همچنیـن  تصریـح کـرد:  مسـکن  بانـک  مدیرعامـل 
طـرح بانک بـرای افزایش دو برابری سـقف تسـهیالت 
جعالـه مـورد موافقـت بانـک مرکزی واقع شـده اسـت 
و در آخریـن جلسـه هیئـت مدیـره مصـوب شـد که در 
مشـارکت مدنـی تـا ۸۰ درصد هزینه باقی مانـده اجرای 
پـروژه از محـل اوراق حـق تقـدم، تسـهیالت سـاخت 
مسـکن پرداخـت شـود کـه ایـن موضـوع مـی تواند به 
افزایـش تـوان مالـی سـازندگان و رونق بخش مسـکن 
منجـر شـود.وی به نقـش بانک مسـکن در اجرای طرح 
اقـدام ملـی دولت پرداخت و یادآور شـد: بانک مسـکن 
بـه عنـوان بانک اصلی اجـرای طرح اقـدام ملی انتخاب 
شـده و در حـال حاضر باتوجه بـه وضعیت فعلی منابع، 
پرداخـت تسـهیالت ۱۴۰ هـزار و احـد مسـکونی را تقبل 
کـرده اسـت کـه در صورت بهبـود وضعیت جـذب منابع، 

امـکان افزایـش ایـن رقـم بـرای بانک وجـود دارد.

کجاست سمت حیات؟!
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آیـا مـی شـود حکـم صادر کـرد و گفـت زندگی بـرای این کـودکان 
مرده اسـت؟!

- خاله ازم فال میخری؟!
- آقا یه دشت به من میدی؟!

- و ... ایـن عبارتهـا و مشـابه آن را هـر کسـی کـه در خیابانهـای 
تهـران روزانـه تـردد دارد و یـا در طـول روز در یکـی از چهارراههـا 

توقـف داشـته باشـد، دسـت کـم یکبـار آن را شـنیده اسـت.
ایـن صحبتهـای کودکانی اسـت کـه به جای تحصیـل علم و دانش 
، برخـورداری از امکانـات رفاهـی ، غرق شـدن در رویاهـای کودکی 
و.... بـه دنبـال معیشـت و کسـب درآمـد در خیابانهـا ، بـا انجـام 
نازلتریـن کارهـا هسـتند.عده ای از آنهـا بـرای کمـک بـه خانـواده 
هایشـان بـه دنبـال افـراد و ماشـینها مـی دونـد و عـده ای دیگـر 
کـه در معـرض انـواع آسـیبها و سوءاسـتفاده هـا می باشـند، خود 
وسـیله کسـب درآمد بـرای کارفرمایانشـان هستند.سرنوشـت این 
کـودکان بارهـا در مجامـع مختلـف، نهادهـای دولتی و غیـر دولتی 
از سـوی متولیـان امـر مـورد بحـث و آسـیب شناسـی قـرار گرفته 
اسـت. در همـه ایـن نشسـتها و دورهمـی ها حـرف از سـاماندهی 
کـودکان کار اسـت. هـر چنـد که این بحثهـا، هر از گاهی داغ شـده 
و باز به دسـت فراموشـی سـپرده می شـود.چندی پیش در خبرها 
آمـده بـود که کار کردن کـودکان زباله گرد در خیابانها ممنوع اسـت.
فـارغ از اینکـه ایـن ممنوعیـت آیـا مـی توانـد کمکـی بـه روزگار 
ناخوشـایند ایـن کـودکان بکنـد یـا خیـر؟ واقعیـت ایـن اسـت که 

ممنوعیـت، محدودیـت مـی آورد و محدودیـت ، خالقیـت!
حتـی ممنوعیـت، بـدون در نظـر گرفتـن همـه جوانـب امـر و پیدا 
کـردن یـک راهـکار مناسـب، کـودکان را بـه سـمت راههـا و شـیوه 
راهنمایـی خواهـد کـرد و زمینـه  از کسـب درآمـد  هایـی دیگـر 
سوءاسـتفاده بیشـتر از آنهـا را فراهـم خواهـد آورد.کار کـودک در 
بسـیاری از کشـورها و سـازمانهای بین المللی فعالیتی اسـتثماری 
تلقـی مـی شـود. بر اسـاس آمار سـازمان جهانـی کار سـاالنه ۲۵۰ 
میلیـون کـودک ۵ تـا ۱۴ سـاله در جهـان محـروم از کودکـی مـی 
شـوند.ایران نیـز از کـودکان کار تهـی نیسـت ایـن کـودکان به دلیل 
کـم سـن و سـال بـودن و عدم نظـارت دسـتگاهها، در بسـیاری از 
مـوارد اسـتثمار شـده و حتـی بـر اسـاس ارزش واقعـی کار خـود، 
حقـوق دریافـت نمـی کنند.آمـار دقیقـی از تعـداد کودکانـی کـه در 
بخشـهای مختلـف کار مـی کننـد در دسـترس نیسـت ولـی برخی 
آمارهـای غیـر رسـمی تعـداد این کودکان را بیشـتر از یـک میلیون 
نفـر بـرآورد کرده اند.شـاید در وهله نخسـت فقدان وجـود خانواده، 
عنصـر اساسـی در کار کـردن این کودکان به نظر برسـد اما واقعیت 
ایـن اسـت کـه 9۵ درصـد جمعیـت کـودکان کار در تهـران صاحـب 
خانـواده بـوده و فقـر فرهنگـی و اقتصـادی خانـواده هـا آنـان را 
مجبـور بـه کار مـی نماید. رسـیدگی و توانمنـد سـازی والدین این 
کـودکان مـی توانـد در رفـع ایـن پدیـده تـا حـدودی موثـر باشـد.
عمدتـًا دو گـروه کـودکان کار در خیابـان وجـود دارنـد کـه شـامل " 
کـودکان خیابـان" و " کـودکان خیابانـی" اسـت. کـودکان خیابانـی 
گروهـی هسـتند کـه خیابـان محـل کار آنهـا محسـوب مـی شـود 
امـا ارتباطشـان بـا خانـواده قطـع شـده و اگـر بـه طور مسـتمر نیز 
بـه خانـه رجـوع نکننـد در هـر حـال پشـتوانه خانوادگـی دارنـد اما 
کـودکان خیابـان کودکانـی هسـتند کـه محـل کار و زندگیشـان 

اسـت. خیابان 

انس طال         ۱.۴7۱.۲۱۰

مثقال طال     ۱9.۱9۰.۲۵۰

گرم طالی ۱۸  ۴.۴۴۰.۱9۲

گرم طالی ۲۴   ۵.9۰7.۲۰۰

بهار آزادی      ۴۳.۳6۰.۰۰۰

امامی          ۴۳.۸۱۰.۰۰۰

نیم       ۲۴.۱7۰.۰۰۰

ربع         ۱۵.69۰.۰۰۰

گرمی       9.۲9۰.۰۰۰

دالر             ۱۳۱.۳9۰

یورو         ۱۴۵.۲۰۰

درهم          ۳۵.۳۵9

لیر ترکیه           ۱9.۴۲۳

دالر استرالیا      77.۸۴۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
3    تا  10دنبال کنید

افزایش مرگ زودرس
 به گفته معاون وزیر بهداشت افزایش بروز بیماری های غیرواگیر در کشور  به وضعیت هشدار  رسیده است 

دبیـر سـتاد ملـی مقابلـه بـا گـرد و غبـار گفـت: در الیحه 
بودجـه 99 در قالـب ردیف ۳ تبصره ۴ در بحث گرد و غبار 
مبلـغ ۱۰۰ میلیون یورو از محل صندوق توسـعه ملی برای 
مقابلـه بـا گـرد و غبـار پیش بینـی شـده کـه بـا توجـه به 
اهمیـت موضـوع، امیدواریم تمـام این مبلغ پیشـنهادی 
تصویـب و بـه قانون تبدیل شـود.علی محمد طهماسـبی 
بیرگانـی دیـروز در گفـت و گو  بـا ایرنا افزود: در راسـتای 
نظـر مثبت مقام معظـم رهبری برای اسـتفاده از صندوق 
توسـعه ملی با هدف مقابله با گرد و غبار، سـال گذشـته 
نیـز مبلـغ ۱۰۰ میلیـون یـورو بـرای این موضـوع تصویب 
شـده بود که البته ۵۰ درصد آن تخصیص یافت؛ امسـال 
نیـز همیـن مبلـغ پیشـنهاد شـد کـه امیدواریـم مـورد 

موافقت قـرار گیرد.
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موزه کودک کانون 
ثبت میراث فرهنگی 

کشور شد
موزه کودک کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان 

در نوزدهمین سال فعالیتش 
به عنوان »موزه ملی هنر و 

ادبیات کودک« ثبت میراث 
فرهنگی کشور شد.

اعطای جایزه »کاپ« به 
فیلم های مروج کاهش 

تولید پسماند
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 

شهرداری تهران گفت: جایزه 
»کاپ« به فیلم های مروج کاهش 
تولید پسماند در  بخش تجلی اراده 

ملی در این دوره جشنواره فیلم 
فجر اهدا می شود.
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یادداشت  مهمان
نرگس رجایی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1617

یکشنبه 24 آذر 1398
  قیمت 500 تومان

دبیر ستاد ملی مقابله با 
گرد و غبار: سال گذشته مبلغ 
۱۰۰ میلیون یورو برای مقابله با 
گرد و غبار تصویب شد که فقط 
۵۰ درصد آن تخصیص یافت

وعده اعتبار میلیون 

یورویی برای مقابله 

با گرد و غبار 
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»میهمان نوازی اربعین«
 جهانی شد

 پرونده "ارائه خدمات و میهمان نوازی در پیاده روی اربعین" در 
فهرست میراث جهانی ناملموس بشری یونسکو به ثبت رسید

معاون وزیر بهداشت:

قرص های داخل کیک ها، 
مواد مخدر نبودند

  به همراه ضمیمه شهرستان اسالمشهر
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شــهید  مــس  شــرکت  مدیرعامــل 

باهنــر گفــت: در ســال رو نــق تولیــد 

و در راســتای اهــداف تبییــن شــده 

در  انقــالب  معظــم  رهبــر  ســوی  از 

حــوزه اقتصــاد مقاومتــی و نظــر بــه 

اســتقالل  و   خــود کفایــی  اهمیــت 

ــهید  ــس ش ــع م ــرکت صنای ــور، ش کش

ــه تولیــد نهایــی  باهنــر کرمــان موفــق ب

ــاس  ــاژی در مقی ــاص آلی ــای خ لوله ه

اســت. شــده  کشــور  نیــاز  مــورد 

ــرکت  ــل ش ــر عام ــی، مدی ــد ضیای مجی

ــت: در  ــر گف ــهید باهن ــس ش ــع م صنای

راســتای سیاســت های کالن کشــور و 

فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری و 

در  ارز  خــروج  از  جلوگیــری  اهمیــت 

شــرایط حســاس کنونــی، ایــن شــرکت 

موفــق بــه تولیــد انــواع لولــه هــای 

در  اســتفاده  مــورد  آلیــاژی  خــاص 

صنایــع  و  پاالیشــگاه ها  نیروگاه هــا، 

ــه  ــی کشــور در مقیاســی شــده ک دریای

عمــال نیــاز کشــور از ایــن محصــول 

مرتفــع شــود.

ــش  ــر دان ــه ب ــا تکی ــزود، ب ــی اف ضیائ

و غیــرت همــکاران ســخت کــوش و 

ــران  ــان و مدی ــالش کارشناس ــالها ت س

یــک  همــکاری  بــا  مجموعــه  ایــن 

بــا  شــرکت  ایــن  هنــدی،  شــرکت 

انــواع  کــه  مــی  دارد  اعــالم  افتخــار 

و  آدمیــرال  کاپرنیــکل،  آلیاژهــای 

ســایزهای  در  را  بــراس  آلومینیــم 

مختلــف در مقیــاس مــورد نیــاز کشــور 

تولیــد مــی کنیــم.

وی ادامــه داد: بــه حــول و قــوه الهــی، 

شــده  بومی ســازی  محصــوالت  ایــن 

انــد و در برخــی از پاالیشــگاه ها و نیــرو 

ــز اســتفاده شــده و  ــران نی ــای ای گاه ه

مــورد تاییــد کارشناســان فنــی قــرار 

گرفتــه اســت و وزارت صنعــت، معــدن، 

تجــارت نیــز تولیــد انحصــاری ایــن 

صنایــع  شــرکت  توســط  را  محصــول 

ــرده اســت. ــالم ک ــر اع ــس باهن م

شــرایط  ایــن  در  تصریــح کــرد:  وی 

بــر  ایــران می توانــد عــالوه  تحریــم 

رفــع نیــاز داخــل، بــه عنــوان تنهــا 

در  محصــوالت  ایــن  کننــده  عرضــه 

خــاص  آلیــاژی  لوله هــای  منطقــه، 

نمایــد  دیگــر کشــورها صــادر  بــه  را 

از  جلوگیــری  بــر  عــالوه  می توانــد  و 

ــرای کشــور ارز آوری نیــز  خــروج ارز، ب

باشــد. داشــته 

ــاژی  ــای آلی ــر اســت لوله ه ــه ذک الزم ب

محصولــی تخصصــی اســت کــه بــه 

دلیــل خــواص فنــی بســیار خــاص، 

فنــی  دانــش  نیازمنــد  آن  تولیــد 

پیشــرفته  ماشــین آالت  و  پیچیــده 

آب  کندانســورها،  در  کــه  بــوده 

شــیرین کن ها و تجهیــزات برودتــی-

حرارتــی خــاص در صنایــع اســتراتژیک 

دارد. فــراوان  کاربــرد 

شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

 تجدید آگهی شناسایی و جذب
 نیروی انسانی مرد متخصص

در کارخانه ذوب و فوالد سازی سیرجان بدلیل تغییر شرایط سنی متقاضیان آن پروژه

شـرکت نظـم آوران صنعـت و معدن گل گهر )بهره بردار کارخانه ذوب و فوالد سـازی سـیرجان( در نظر دارد از طریـق برگزاری آزمون ، مصاحبه تخصصی 
و روانشـناختی در مقاطع و رشـته های زیر برای خود و یا پیمانکاران تحت پوشـش خود نسـبت به شناسـایی و بکارگیری نیروی متخصص مورد نیاز 

مـرد اقـدام نماید. لذا واجدین شـرایط می توانند برای آگاهی و کسـب اطالعات بیشـتر از شـرایط آزمـون و ثبت نـام ، از تاریخ 98/۰9/2۱ لغایـت 98/۰9/27 به 
آدرس اینترنتـی www.karasa.ir مراجعـه و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی نسـبت به نام نویسـی اقدام نمایند.

شرط سنی متقاضیان شاغل پروژه ذوب و فوالدسازی سیرجانتوضیحاترشته تحصیلیمقطع تحصیلیردیف

عمومی )اولویت جذب با رشته دیپلم1
به ازای هر سال سابقه بیمه معتبر در پروژه ذوب و فوالدسازی سیرجان، حداکثر سن 2۵ سالهای فنی برق و مکانیک(

یک سال و حداکثر ۵ سال به سن مجاز داوطلبان افزوده می گردد.

فوق دیپلم2

برق )کلیه گرایش ها(
مکانیک )کلیه گرایش ها(

متالورژی )کلیه گرایش ها(
شیمی )کلیه گرایش ها(

به ازای هر سال سابقه بیمه معتبر در پروژه ذوب و فوالدسازی سیرجان، یک حداکثر سن 28 سال 
سال و حداکثر ۵ سال به سن مجاز داوطلبان افزوده می گردد.

لیسانس3

برق )کلیه گرایش ها(
مکانیک )کلیه گرایش ها(
متالورژی )کلیه گرایش ها(

صنایع )گرایش صنایع – تحلیل 
سیستم ها(

حداکثر سن 30 سال 
به ازای هر سال سابقه بیمه معتبر در پروژه ذوب و فوالدسازی 
سیرجان، یک سال و حداکثر ۵ سال به سن مجاز داوطلبان 

افزوده می گردد.
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امیدواریم تبادل زندانیان با ایران منجر به گفت وگوی گسترده تر شودپیام خبر
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه امیدواریم تبادل زندانیان میان تهران و واشنگتن 
منجر به گفت وگوی گسترده تر در امور کنسولگری بشود، افزود: تا زمانی که ایران به رفتارهای خود 
ادامه دهد ما نیز به سیاست فشار حداکثری ادامه خواهیم داد.

سنا
 ای

س:
عک

افزایش مرگ زودرس
به گفته معاون وزیر بهداشت افزایش بروز بیماری های غیرواگیر در کشور  به وضعیت هشدار  رسیده است 

بیش از ۱۰ درصد ایرانی ها مبتال به دیابت هستند

وزیــر  فنــاوری  و  تحقیقــات  معــاون 
بهداشــت بــا اشــاره بــه اهمیــت مباحــث 
گفــت:  بیمــاری ،   از  پیشــگیری کننده 
ــر  ــای غیرواگی ــروز بیماری ه ــش ب افزای
نوعــی هشــدار بــرای بیمه هــا خواهــد بــود 
ــر مقــدم  ــکا ب کــه حکایــت از اهمیــت ات
ــان  ــر درم ــگیری ب ــش پیش ــمردن نق ش
ــد  ــده خواه ــای آین ــردن هزینه ه در کم ک
ــا  ــر رض ــنا، دکت ــزارش ایس ــت.به گ داش
ملــک زاده در نشســت خبری گرامیداشــت 
ــان  ــن بی ــاوری، ضم ــه پژوهش وفن هفت
اینکــه راه انــدازی بیمــه همگانــی ســالمت 
ــود،  از ســال 7۱ هــدف وزارت بهداشــت ب
ــه  ــگاه ب ــا ن ــه ب ــن زمین ــت: در همی گف
ــان  ــق در جه ــر موف ــازمان های بیمه گ س

ــا »NHS« در انگلســتان  ــه یکــی از آنه ک
اســت، بــه دنبــال افزایــش پوشــش 
ــه  ــا در بیم ــش هزینه ه ــات و کاه خدم
بودیــم.وی بــا بیــان اینکــه در تمــام دنیــا 
قوانیــن حمایتــی بــرای فقــرا حذف شــده 
و یارانــه آن بــه بیمه هــا آمــده اســت، 
ــث  ــد باع ــر می توان ــن ام ــرد: ای ــار ک اظه
موفقیــت باشــد. چگونــه می تــوان بــدون 
هیــچ بودجــه ای ۱۰ میلیــون نفــر را بیمــه 
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــرد؟ بدیه ــگان ک رای
فراینــد می توانــد آســیب هایی بــه دنبــال 
داشــته باشــد.ملک زاده افــزود: زمانــی کــه 
ــراد  ــان اف ــه، درم ــت بیم ــن اولوی مهم تری
مریــض باشــد و ســرمایه گذاری مناســبی 
ــا  ــروز بیماری ه ــگیری از ب ــوزه پیش در ح

انجــام نشــود، قطعــا نتایــج چنــدان 
مطلوبــی نخواهیــم دیــد، البته در مــواردی 
ماننــد افزایــش ســطح ســالمت جامعــه، 
افزایــش دسترســی بــه آمــوزش، کاهــش 
محقــق  پیشــرفت هایی  و...  نابرابــری 
شــده اســت، امــا همچنــان در زمینــه 
کاهــش بیــکاری، عــدم تولیــد و مصــرف 
مســئوالنه، حفاظــت از محیــط زیســت و 
... نیــاز اســت اقدامــات بیشــتری انجــام 
ــال  ــاخص های ح ــن ش ــود.وی بهتری ش
ــرد  ــف ک ــه توصی ــور را اینگون ــر کش حاض
و گفــت: کاهــش شــیوع آلودگــی هــوای 
ــش  ــد، افزای ــا ۱۰۰ درص ــازل ت ــل من داخ
ــد،  ــا 9۰درص ــی ت ــه همگان ــش بیم پوش
ــا و ... از  ــد ایرانی ه ــط ق ــش متوس افزای

مهم تریــن اقدامــات صــورت گرقتــه 
اســت. البتــه ایــن در حالــی اســت 
فعلــی  شــاخص های  بدتریــن  کــه 
بــاالی  میــزان  جــاده ای،  تصادفــات 
خشــونت، بالیــای طبیعــی، آلودگــی هوا، 
مرگ ومیــر ناشــی از بیماری هــای قلبــی 
ــد اصــالح اســت. ــه نیازمن و... اســت ک

ایرانی ها ۱۰ سال زودتر از 
اروپایی ها به بیماری های قلبی 

مبتال می شوند
ملــک زاده بــا بیــان اینکــه در ســال 
9۴ مجموعــا ۳۸۵ هــزار نفــر فــوت 
کرده انــد، اشــاره کــرد: در ایــن بیــن 
ســهم مرگ هــای زیــر 7۰ ســال کــه 
می شــود،  محســوب  زودرس  مــرگ 
ــل توجــه اســت و متاســفانه ســهم  قاب
مرگ هــای زیــر ۵۰ ســال ۲۲ درصــد 
اســت کــه عمــده علــت بــروز ایــن 
مغــزی  و  قلبــی  ســکته  مرگ هــا 
ــرای  ــم ب ــادی ه ــه زی ــه هزین ــت ک اس

مطالعــات  دارد.  بیمه گــر  ســازمان های 
نشــان می دهــد ایرانی هــا ۱۰ ســال زودتــر 
از اروپایی هــا بــه بیماری هــای قلبــی 
مبتــال می شــوند و ایــن موضــوع عــالوه بر 
آنکــه نشــان دهنــده اهمیــت نــوع تغذیــه 
ــه  ــد ب ــت، می توان ــاری اس ــروز بیم در ب
نقــش ژنتیــک و وراثــت نیــز اشــاره کنــد.

بیش از ۱۰ درصد ایرانی ها مبتال 
به دیابت هستند

ــای  ــش بیماری ه ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
غیــر واگیــر در بــروز مــرگ و میــر و 
ــار کــرد: در حــال حاضــر  بیماری هــا، اظه
ــه  ــال ب ــا مبت ــد ایرانی ه ــش از ۱۰ درص بی
دیابت هســتند کــه اســتان مازنــدران، یزد 

و اهــواز بــه ترتیــب در صــدر لیســت ابتــال 
ــروز بیماری هــای  ــد. افزایــش ب قــرار دارن
ــا  ــرای بیمه ه ــر نوعــی هشــدار ب غیرواگی
خواهــد بــود کــه حکایــت از اهمیــت 
ــر نقــش پیشــگیری در کم کــردن  اتــکا ب
هزینه هــای آینــده خواهــد داشــت. در 
ایــن زمینــه می توانیــم بــا اصــالح عــادت 
غذایــی بــه عنــوان مثــال بــه جــای شــکر، 
ــه ۱۰۰  ــم ک ــتفاده کنی ــتویا اس ــاه اس از گی
ــری  ــوده و کال ــر شــیرین تر از شــکر ب براب
آن نیــز نزدیــک بــه صفــر اســت.در ادامــه 
مراســم دکتــر شــجاعی، سرپرســت مرکز 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه، ب ــات بیم ــی تحقیق مل
نقــش تحقیقــات در بهبــود عملکــرد 
بیمه هــا، گفــت: در حــوزه بیمــه ســالمت 

راهــکار شناســایی  و ۱۱۲  ۴۵ مســئله 
و ارائــه شــده اســت و بیــش از ۳۵۰ 
مطالعــه انجــام گرفتــه اســت؛ همچنیــن 
ــه  ــاب ب ــد کت ــوص ۴۸ جل ــن خص در ای
چــاپ رســیده است.سرپرســت مرکــز 
ملــی تحقیقــات بیمــه همچنیــن تأکیــد 
کــرد: در آینــده ای نزدیــک بســته های 
تشــویقی بــا هــدف ارتقــاء ســالمت 
بیمه شــدگان در نظــر گرفتــه شــده اســت 
و مــا ســعی داریــم عمــر پوشــش زیــاد، 
ــی از بیمه شــدگان  ــاء و حفاظــت مال ارتق
ــه  ــدم ک ــم و مــن معتق را افزایــش بدهی
حقــوق بیمــه بایــد متناســب بــا ریســک 

ــن شــود. تعیی

سیاسـتگذاری  عالـی  شـورای  عضـو 
اصالح طلبـان گفـت: ما تمـام تالش خود 
را در چنـد بخـش انجـام دادیـم و بیانیه 
دادیـم کـه مشـارکت اصالح طلبـان بـرای 

ثبت نـام در انتخابـات افزایـش یابـد.
شـهیندخت موالوردی عضو شورای عالی 
گفتگـو  در  اصالح طلبـان  سیاسـتگذاری 
لیسـت  در خصـوص  مهـر  بـا خبرنـگار 
انتخابـات مجلـس  بـرای  اصالح طلبـان 
بـه  بایـد  اصالح طلبـان  یازدهـم، گفـت: 

لیسـتی  آیـا  کـه  برسـند  جمع بنـدی 
در  هنـوز  خیـر؟  یـا  داد  خواهنـد  ارائـه 
خصـوص ارائـه لیسـت یـا ارائـه نـدادن 
آن بـه جمع بندی نرسـیدیم. امـکان دارد 

ندهنـد. ارائـه  لیسـتی  اصالح طلبـان 
مـوالوردی در مـورد سرلیسـتی خـودش 
طلبـان،  اصـالح  انتخاباتـی  فهرسـت  در 
اظهـار داشـت: هنـوز در مـورد سرلیسـت 
اسـت.وی  نشـده  بحثـی  اصالح طلبـان 
در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر اینکـه 

تکـرار  مجـددًا   9۴ سـال  شـرایط  اگـر 
سیاسـتی  چـه  اصالح طلبـان  شـود 
پیـش خواهنـد گرفـت، گفت: مـا در این 
خصـوص »نفوس بـد« نمی زنیم. منتظر 
هسـتیم ببینیـم نظـام و شـورای نگهبان 
چـه سیاسـتی را در قبـال اصالح طلبـان 
پیـش خواهنـد گرفت تـا بعدا متناسـب 
بـا آن شـرایط، تصمیمـات اتخـاذ شـود. 
ائتـالف  احتمـال  مـورد  در  مـوالوردی 
معتـدل،  اصولگرایـان  و  اصالح طلبـان 
گفـت: همـه ایـن موضوعـات در دسـتور 
کار ماسـت امـا هنـوز تصمیمـی گرفتـه 
نشـده اسـت. ممکن اسـت ائتالف شـود 
و ممکـن اسـت هیـچ ائتالفـی صـورت 

. نگیرد

تالش کردیم ثبت نام 
اصالح طلبان حداکثری شود

قرص های داخل کیک ها، مواد 
مخدر نبودند

معــاون وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت: منشــا کیک هــای 
حــاوی قــرص تــا حــدی مشــخص شــده و پیگیری هــا ادامــه دارد و در یکــی 

از کشــورهای همســایه نیــز ایــن مــورد دیــده شــده اســت.
ایــرج حریرچــی روز شــنبه در حاشــیه مراســم هفتــه پژوهــش در ســازمان 
بیمــه ســالمت افــزود: در مــورد ایــن کیــک هــا مشــخص شــده کــه در هیــچ 
کارخانــه یــا شــرکت توزیــع کیــک ایــن اتفــاق رخ نــداده و امــکان نــدارد در 

فراینــد پخــت کیــک در حــرارت بــاال قــرص هــا ســالم بمانــد.
وی گفــت: ایــن موضــوع امــروز در جلســه ای کــه در دبیرخانــه شــورای عالــی 
ســالمت و امنیــت غذایــی بــا حضــور نماینــدگان دســتگاههای مختلــف برگــزار 

مــی شــود، بررســی و نتیجــه بررســی هــا بــه مــردم اعــالم خواهــد شــد.
حریرچــی گفــت: منشــا ایــن کیــک هــا تــا حــدی مشــخص شــده و پیگیــری 

هــا ادامــه دارد.
وی گفــت: قــرص هایــی کــه در ایــن کیکهــا گذاشــته شــده از انــواع داروهــای 
مختلــف بــوده امــا قــرص برنــج یــا مخــدر نبــوده اســت. اواخــر هفته گذشــته 
تصاویــری در فضــای مجــازی مبنــی بــر وجــود قــرص و کپســول در کیــک و 

برخــی فرآورده هــای غذایــی منتشــر شــد.

ته
نک

معـاون تحقیقـات و فنـاوری وزیر بهداشـت ملـک زاده می گویـد: زمانی 
کـه مهم ترین اولویـت بیمه، درمان افراد مریض باشـد و سـرمایه گذاری 
مناسـبی در حـوزه پیشـگیری از بـروز بیماری هـا انجـام نشـود، قطعـا 
نتایـج چنـدان مطلوبـی نخواهیم دیـد، البته در مـواردی ماننـد افزایش 
سـطح سـالمت جامعه، افزایش دسترسـی بـه آموزش، کاهـش نابرابری 
و... پیشـرفت هایی محقـق شـده اسـت، اما همچنـان در زمینـه کاهش 
بیـکاری، عـدم تولیـد و مصـرف مسـئوالنه، حفاظـت از محیط زیسـت و 
... نیـاز اسـت اقدامات بیشـتری انجام شـود.وی بهترین شـاخص های 
حـال حاضر کشـور را اینگونه توصیف کرد و گفت: کاهش شـیوع آلودگی 
هـوای داخـل منـازل تـا ۱۰۰ درصـد، افزایش پوشـش بیمـه همگانی تا 
9۰درصـد، افزایـش متوسـط قـد ایرانی هـا و ... از مهم تریـن اقدامـات 
صـورت گرقتـه اسـت. البته این در حالی اسـت که بدترین شـاخص های 
فعلـی تصادفـات جـاده ای، میـزان بـاالی خشـونت، بالیـای طبیعـی، 
آلودگـی هوا، مرگ ومیر ناشـی از بیماری های قلبی و... اسـت که نیازمند 
اصالح اسـت. در حوزه بیمه سـالمت ۴۵ مسـئله و ۱۱2 راهکار شناسـایی 
و ارائه شـده اسـت و بیـش از ۳۵۰ مطالعه انجام گرفته اسـت؛ همچنین 
در ایـن خصـوص ۴8 جلد کتاب به چاپ رسـیده است.سرپرسـت مرکز 
ملـی تحقیقات بیمه همچنیـن تأکید کرد: در آینده ای نزدیک بسـته های 
تشـویقی با هدف ارتقاء سـالمت بیمه شـدگان در نظر گرفته شـده است .

دولت

سیاست

جامعه

مجلس

برخی می خواهند القا کنند که دولت کارآمد نیست

مسکوت گذاشتن تصمیم گیری های مهم، برای کشور هزینه دارد

مردم باید مهربانی و صمیمیت را در رفتار پلیس ببینند

احتمال تک نرخی شدن بنزین در بودجه سال آینده

خانـواده  و  بانـوان  امـور  معـاون 
ریاسـت جمهـوری بـا بیـان اینکه 
امـروز در کنـار جنـگ اقتصـادی 
موضـوع کارآمـدی هـدف اصلـی 
اسـت، گفـت: برخـی می خواهنـد اینگونـه القـا کنند کـه نظام 
از کارآمـدی کافـی در تحقـق وعـده هـای خـود  و دولـت 
برخـوردار نبـوده اسـت و ناجوانمردانـه رئیس جمهـور را هدف 
قـرار می دهند.معصومـه ابتکار شـنبه ۲۳ آذر در شـورای اداری 
اسـتان همدان، اظهار کرد: متأسـفانه شـخص رئیس جمهور 
را بـه جهـت اینکـه نتوانسـته وعده هـای خود را محقـق کند و 
کارآمـدی کافـی در پاسـخگویی بـه وعده ها و شـفافیت الزم 
در عملکـرد خود نداشـته اسـت را هـدف قرار می دهنـد.وی با 
بیـان اینکـه تالش در راسـتای ارتقـای کارآمدی و رسـیدن به 

تغییـر یکسـری اقدامـات اجرایی مؤثـر نیـاز دارد، اضافه کرد: 
بخشـنامه و دسـتور دادن نخسـتین گام اسـت و کارآمدی از 
جایـی حاصـل می شـود کـه در پایـان دوره تغییـری حاصـل 

شود.
وی تصریـح کـرد: واقعیـت ایـن اسـت کـه در بسـیاری از 
شـاخص هـا تغییرات خوبی را داشـته ایـم و تفاوت وضعیت 
مـا از سـال 9۲ تـا امـروز در همـه شـاخص های توسـعه ای، 
اقتصـادی و فرهنگـی قابـل توجـه اسـت امـا از آن طـرف 
انتظـارات و توقعـات جامعـه نیز روبـه افزایش بـوده و تالش 
عامدانـه ای در داخـل و بیـرون صـورت می گیـرد کـه ایـن 
مطالبـات بـی حـد و حصـر افزایـش یابد کـه هیـچ دولتی از 

عهـده پاسـخگویی بـه ایـن مطالبـات برنیاید.

یــک عضــو فراکســیون امیــد مجلــس 
مســکوت  گفــت:  اســالمی  شــورای 
گذاشــتن  تصمیم گیرهــای مهــم بــرای 
ــرادات نظــام ماســت و  ــی از ای کشــور یک
ایــن امــر می توانــد هزینه هــای زیــادی بــرای مــا داشــته باشــد.
ــاره اینکــه  ــا، درب ــگار سیاســی ایلن ــا خبرن جــالل میرزایــی در گفت وگــو ب
ــع  ــا در مجم ــی از تندوره ــا برخ ــور و تحریم ه ــرایط کش ــه ش ــه ب باتوج
مانــع می شــوند کــه تکلیــف »FATF« مشــخص شــود، گفــت: انتقــادی 
ــه  ــه ن ــن اســت ک ــف »FAFT« دارم ای ــدن تکلی ــاره روشــن ش ــه درب ک
ــت  ــک نشس ــه ی ــان را ب ــدت مخالف ــن م ــد در ای ــعی کردن ــان س موافق
ــد  ــه معتق ــان ک ــه مخالف ــد و ن ــان کنن ــود را بی ــل خ ــد و دالی ــوت کنن دع
ــد،  ــکل می کن ــار مش ــور را دچ ــازمان کش ــن س ــه ای ــتن ب ــتند پیوس هس
ــورای  ــس ش ــد مجل ــن عضــو فراکســیون امی ــام دادند.ای ــن کار را انج ای
اســالمی خاطرنشــان کــرد: اصــال فــرض را بــر ایــن بگذاریــم کــه مخالفــان 
درســت هــم می گوینــد امــا نبایــد آن هــا بخشــی از جامعــه کــه خواســتار 

پیوســتن بــه FATF هســتند را قانــع کننــد؟ وی ادامــه داد: عجیب تریــن 
ــکوت  ــری را مس ــرف پیگی ــر دو ط ــه ه ــت ک ــن اس ــرا ای ــمت ماج قس
گذاشــته اند و تالشــی هــم بــرای اقنــاع یکدیگــر نکردنــد و بــرای یکدیگــر 

ــد. ــد شــکافی نکردن ــار و تبعــات را کالب آث
ــدم  ــزود: معتق ــالمی اف ــورای اس ــس ش ــالم در مجل ــردم ای ــده م نماین
ــرادات نظــام  ــف یکــی از ای ــن مســکوت گذاشــتن ها در مســائل مختل ای
ــادی  ــای زی ــد هزینه ه ــر می توان ــن ام ــری کشــور ماســت و ای تصمیم گی
بــرای مــا داشــته باشــد. وی دربــاره این کــه اعضــای مخالــف مجمــع بــه 
ــس  ــن مجل ــد،  بنابرای ــت دارن ــی بیشــتر از وکالی مل ــر می رســد قدرت نظ
ــانده  ــب رس ــه تصوی ــودش ب ــه خ ــد ک ــزی باش ــر آن چی ــد پیگی نمی توان
اســت، گفــت: ایــراد کار اینجاســت کــه چندیــن نهــاد بــرای یــک موضــوع 
تصمیم گیــری می کننــد؛ دولــت، مجلــس و مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــد  ــر چن ــی اگ ــتند حت ــأله »FAFT« هس ــده در مس ــام تصمیم گیرن نظ
نهــاد مــوازی دیگــر هــم احــداث کنیــم در ایــن بــاره نتیجــه ای نخواهیــم 

گرفــت.

دبیـر  مقـام  قائـم  و  سـخنگو 
شـورای نگهبـان گفـت: در کنار 
بیـن  اعتمادسـازی  اقتـدار، 
اهمیـت  از  مـردم  و  پلیـس 
بایـد  شـهروندان  بنابرایـن  اسـت،  برخـوردار  باالیـی 
مهربانـی و صمیمیـت را در رفتار پلیس ببینند.عباسـعلی 
کدخدایـی در نشسـت تخصصی روسـای پلیـس امنیت 
عمومـی سراسـر کشـور گفـت: حضـور بنـده در نیـروی 
انتظامـی فرصـت مغتنمی اسـت تا از عزیزانی که شـبانه 
روز در حـال تأمیـن امنیـت مـردم و تـالش در راسـتای 
ایـران  اسـالمی  جمهـوری  مقـدس  نظـام  سـربلندی 

هسـتند، تشـکر کنـم.

وی ادامـه داد: همچنیـن از سـردار »حسـین اشـتری« 
فرمانـده نیـروی انتظامـی که بـا هدایت هـا و فرماندهی 
خـود در کنتـرل حـوادث اخیـر، رضایـت مقـام معظـم 
رهبـری امـام خامنـه ای عزیـز )مدظله العالـی( و مردم 
را موجـب شـدند، تشـکر و قدردانـی مـی کنـم. سـخنگو 
و قائـم مقـام دبیـر شـورای نگهبـان بـه اهمیـت امنیـت 
در سـطح جامعـه اشـاره کـرد و گفـت: امنیـت مقولـه 
ای اسـت کـه فـردی نمـی توانـد آن را نادیده بگیـرد؛ در 
گذشـته امنیـت تنهـا برای پادشـاهان و سـالطین تامین 
مـی شـد ایـن در حالـی اسـت در نـگاه اسـالمی امنیـت 
بایـد بـرای یکایـک شـهروندان، نظـام و جامعه اسـالمی 

نیـز تامین شـود.

عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس 
خاصـــی  پیشـــنهاد  دولـــت  گفـــت: 
دربـــاره قیمـــت بنزیـــن در بودجـــه 
ـــای  ـــی از ایده ه ـــا یک ـــت ام ـــاورده اس نی

ــت. ــال 99 اسـ ــن در سـ ــدن بنزیـ ــی شـ ــک نرخـ ــدگان، تـ نماینـ
ـــت  ـــاره وضعی ـــر، درب ـــگار مه ـــا خبرن ـــو ب ـــی در گفتگ ـــر کریم ـــی اکب عل
ـــی  ـــنهاد خاص ـــت پیش ـــت: دول ـــال 99 گف ـــه س ـــن در بودج ـــت بنزی قیم
ـــان  ـــاال هم ـــاورده اســـت و احتم ـــن در بودجـــه 99 نی ـــرخ بنزی ـــورد ن در م
تصمیمـــی کـــه ســـران قـــوا در ایـــن بـــاره گرفته انـــد، ادامـــه خواهـــد 

ـــت. داش
ــه  ــود دارد کـ ــدگان وجـ ــرای نماینـ ــق بـ ــن حـ ــه ایـ ــزود: البتـ وی افـ
پیشـــنهادات خـــود بـــرای قیمـــت حامـــل هـــای انـــرژی بـــه ویـــژه 
ـــی  ـــان بررســـی الیحـــه بودجـــه ســـال 99 در صحـــن علن ـــن را در زم بنزی

مجلـــس مطـــرح کننـــد.
ـــال  ـــه در ح ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــس ب ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــو کمیس عض

ــه  ــت کـ ــرح اسـ ــاره مطـ ــن بـ ــس در ایـ ــی در مجلـ ــر ایده هایـ حاضـ
بایـــد مـــورد بررســـی دقیـــق قـــرار گیـــرد، تصریـــح کـــرد: یکـــی از 
پیشـــنهادات مـــورد نظـــر نماینـــدگان مجلـــس تـــک نرخـــی شـــدن 

بنزیـــن اســـت کـــه بایـــد مـــورد ارزیابـــی قـــرار گیـــرد.
ـــت:  ـــار داش ـــن، اظه ـــدن بنزی ـــی ش ـــک نرخ ـــرات ت ـــاره تاثی ـــی درب کریم
ـــث  ـــدن باع ـــی ش ـــک نرخ ـــه ت ـــت ک ـــر گرف ـــئله را در نظ ـــن مس ـــد ای بای
ـــه  ـــی ک ـــد و در صورت ـــد ش ـــهمیه ای خواه ـــن س ـــت بنزی ـــش قیم افزای
ایـــن تصمیـــم اتخـــاذ شـــود،  دوبـــاره شـــوک جدیـــدی بـــه بـــازار 
وارد می شـــود و می توانـــد آثـــار منفـــی زیـــادی در شـــرایط تورمـــی 

ـــد. ـــته باش داش
ـــناریوهای  ـــر از س ـــی دیگ ـــاس یک ـــن اس ـــر ای ـــرد: ب ـــان ک وی خاطرنش
مـــورد نظـــر مجلـــس ایـــن اســـت کـــه رونـــد فعلـــی قیمـــت بنزیـــن 
حفـــظ شـــود چـــرا کـــه اگـــر قـــرار باشـــد یـــک شـــوک دیگـــری بـــه 
بـــازار وارد شـــود، دوبـــاره شـــاهد مـــوج افزایـــش قیمـــت خواهیـــم 

ـــود. ب

رنا
 ای

س:
عک

دربـاره  ایـران  نفتکـش  ملـی  شـرکت  بازرگانـی  مدیـر 
ادعاهایـی کـه اخیـرا توسـط برخـی از رسـانه ها در مـورد 
کشـتی سـانچی منتشـر شـده، تاکیـد کرد: برخـی تالش 
می کننـد از احساسـات پـاک خانواده هـا سـوء اسـتفاده 
کننـد. صدهـا سـاعت بررسـی و همچنین اطالعـات جعبه 
سـیاه کشـتی سـانچی، بیانگـر این اسـت که امـکان زنده 
مانـدن خدمـه شـجاع ایـن کشـتی وجـود نداشـته و این 
عزیـزان در همـان لحظـات اولیـه بـر اثـر استنشـاق دود 
ناشـی از گازهـای سـمی جـان خـود را از دسـت داده انـد.

کارشـناس و تحلیلگـر مسـائل حـوزه انـرژی گفـت: در شـرایط 
فعلـی اسـتیضاح بیـژن زنگنـه وزیر نفـت عملی پوپولیسـتی و 
عوام فریبانـه اسـت که می تواند در بعد خارجـی، به جایگاه ما در 
سـازمان های بین المللـی همچـون اوپک ضربه وارد کند.حسـن 
مـرادی روز شـنبه در گفـت و گو بـا خبرنگار پارلمانـی ایرنا اظهار 
داشـت: بیژن زنگنه وزیر نفت، شـیخ الوزرا اسـت و از وزرایی در 
دولت محسـوب می شـود که بسـیار سـابقه دارد و در حوزه نفت 
و انرژی سـال ها دارای تجربه اسـت. زنگنه اطالعات بسیاری در 
حـوزه نفـت در داخل و همچنین در حوزه خارجـی دارد اصطالحًا 

ایـن حـوزه را بهتر از کف دسـت خود می شناسـند.      

ادعاهای اخیر درباره 
سانچی غیرواقعی است

استیضاح زنگنه پوپولیستی 
و عوام فریبانه است

رییـس فراکسـیون امیـد مجلـس گفت: شـرایط در سـال های 9۲ و 
96 بـه گونـه ای پیـش رفت کـه اصالح طلب ها پشـت آقـای روحانی 
آمدنـد ایـن حمایت به آن معنا نیسـت که دولـت فعلی اصالح طلب 
اسـت البتـه مـا هـم بایـد مسـئولیت حمایـت از دولـت را بپذیریم. 
در عیـن حـال فکـر می کنـم دربـاره این دولـت مقداری سـیاه نمایی 
می شـود چـون کارهـای خوبـی در توسـعه زیـر بناهـا، بهبـود مناطق 
محـروم و وضعیـت بهداشـت و درمـان انجـام داده اسـت. وی ادامه 
داد: در همـان زمـان مجلـس هفتـم تصویـب کـرد هر نـوع افزایش 
قیمـت ممنـوع شـود که بخشـی از مشـکالت امـروز ناشـی از همان 
تصمیـم اسـت، اقدامی کـه در راسـتای مخالفت با دولـت اصالحات 

انجام شـد.

سـفرهای  بخشـنامه ای  در  رییس جمهـوری  اول  معـاون   
غیرضـروری از محـل اعتبـارات شـرکت های دولتـی را ممنـوع 
اعالم کرد.به گزارش روز شـنبه سـازمان برنامه و بودجه، اسحاق 
جهانگیـری در این بخشـنامه، هـر گونه هزینه زائد، تشـریفاتی 
و غیرضـروری از جمله سـفرهای غیرضـروری از محل اعتبارات 
شـرکت های دولتـی را ممنـوع اعـالم کـرد. ایـن بخشـنامه بـا 
هـدف صرفه جویی و انضباط مالی بیشـتر و در چارچوب اجرای 
قانـون نحـوه اعمال نظـارت بر کاهش هزینه هـای غیر ضروری 

و جلوگیـری از تجمل گرایـی صادر شـده اسـت.

مسئولیت حمایت از 
دولت را بپذیریم

سفرهای غیرضروری 
شرکت های دولتی ممنوع شد
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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تعداد گردشگران ایرانی که به گرجستان سفر کرده اند به میزان ۳۴.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. اداره ملی آمار گرجستان 
گزارش داده است: در اکتبر ۲۰۱9 تعداد 7۸۲ هزار 67۰ نفر به گرجستان سفر کرده اند که 66۵ هزار و ۵۵ نفر آن ها گردشگر 

بوده اند.

وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی گفــت: 
»یکــی از موضوعاتــی کــه پژوهشــگاه میراث فرهنگــی 
ــاط  ــت ارتب ــد، تقوی ــه کن ــه آن توج ــد ب ــگری بای و گردش
مونســان  علی اصغــر  استارت آپ هاســت.«دکتر  بــا 
صنایع دســتی،  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
گرامی داشــت  مراســم  در   98 آذر   23 شــنبه  صبــح 
ــئوالن و  ــی از مس ــور جمع ــا حض ــه ب ــش ک ــه پژوه هفت
پژوهشــگران، نماینــدگان اســتان خراســان جنوبــی در 
مجلــس شــورای اســالمی و مدیــران  کل میراث فرهنگــی، 
مختلــف  اســتان های  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
در ســالن آمفی تئاتــر مــوزه ملــی ایــران برگــزار شــد، 
پژوهــش  اهمیــت  خصــوص  »در  کــرد:  تصریــح 
صحبت هــای زیــادی شــده؛ به عنــوان مثــال گفته انــد 
پژوهــش ارزش آفریــن اســت و چندیــن برابــر هزینــه ای 
را کــه بــرای آن انجــام می شــود، برمی گردانــد و هــر 
ــه پژوهــش اهمیــت داده، پیشــرفت های  ــه ب کشــوری ک

ــت.« ــته اس ــی داش خوب
او گفــت: »پژوهــش مســیر را مشــخص می کنــد و مــا را 
بــرای گام برداشــتن بــه هــدف نهایــی راهنمایــی می کنــد 
و از اتــالف وقــت و انــرژی جلوگیــری خواهــد کــرد. 
خوشــبختانه در پژوهشــگاه میراث فرهنگــی و گردشــگری 
نیــز کارهــای خوبــی انجــام شــده اســت. البتــه بــه ایــن 
بخــش از وزارتخانــه اعــالم کــرده ام کــه پژوهش هــا بایــد 
کاربــردی باشــد و در کنــار حــوزه میراث فرهنگــی بــه 

حــوزه گردشــگری نیــز توجــه شــود.«
دکتــر مونســان افــزود: »پژوهش هــا بایــد هدفمنــد 
باشــد و یــک زنجیــره واحــدی را طــی کنــد تــا بــه نتایــج 
خوبــی برســد و شــاهد نتایــج ارزشــمند پژوهش هــا 
ــام  ــد انج ــه بای ــی ک ــی از کارهای ــن رو یک ــیم؛ از ای باش
هــدف  بــا  پژوهش هــا  بــرای  هدف گــذاری  دهیــم 
ــه داد:  ــت.«او ادام ــمند اس ــج ارزش ــه نتای ــت یابی ب دس
»یکــی از موضوعاتــی کــه پژوهشــگاه میراث فرهنگــی 
وزارتخانــه کمــک کنــد،  بــه  می توانــد  و گردشــگری 
بــا  هم افزایــی  تقویــت  و  برنامه ریــزی  در  مشــارکت 
ــد  ــت: بای ــه گف ــان در ادام ــت.« مونس ــایر بخش هاس س
ــم  ــش دهی ــود را افزای ــی خ ــات بین الملل ــم ارتباط بتوانی
و ایــن بســیار خــوب اســت کــه بتوانیــم بــا ســازمان های 
ــم  ــام دهی ــترک انج ــای مش ــز پژوهش ه ــی نی بین الملل
ــا  ــای م ــه پژوهش ه ــم ک ــی کنی ــه بررس ــن ک ــن ای ضم
تــا چــه حــدی مــورد توجــه پژوهشــگران در ســطح 

بین المللــی قــرار گرفتــه اســت.
صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
ــوع  ــه موض ــود ب ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ در بخ
ــد  ــگاه بای ــزود: پژوهش ــرد و اف ــاره ک ــتارت آپ ها اش اس
نقطــه اتصــال مــا بــا اســتارت آپ ها باشــد؛ از ایــن 
رو درخواســت مــن ایــن اســت کــه پژوهشــگاه بــا 
ــج  ــاهد نتای ــا ش ــد ت ــرار کنن ــاط برق ــتاب دهنده ها ارتب ش

ــیم. ــر باش ــیار بهت بس
ــا  ــه ب ــه ای ک ــروز در جلس ــزود: ام ــه اف ــان در ادام  مونس
ــرح  ــی را مط ــات مختلف ــتم موضوع ــتارت آپ ها داش اس
کردنــد کــه برخــی از ایــن موضوعــات می توانــد از ســوی 
به صــورت  گردشــگری  و  میراث فرهنگــی  پژوهشــگاه 

ــال شــود. ــردی دنب کارب

سوژه
پژوهشگاه 

میراث فرهنگی باید 
نقطه اتصال با استارت آپ ها باشد

چینی ها درباره ایران چه نظری دارند؟
حدود 77 درصد چینی هایی که به ایران آمده اند از سفرشان راضی بوده اند

همچنین امسال حدود 8 میلیون نفر مسافر بین دو کشور جا به جا شده است

چینی هایــی  درصــد   77 حــدود 
از  آمده انــد  ایــران  بــه  کــه 
غــذا  بوده انــد.  راضــی  سفرشــان 
ایرانــی بیشــترین  و مهمان نــوازی 
و  را جلــب کــرده  آن هــا  رضایــت 
تاکســی،  راننده هــای  برخــورد 
ــت. ــرده اس ــی ک ــا را ناراض  چینی ه
چیــن  گردشــگری  آکادمــی    
از  کــه  نظرســنجی  براســاس 
و  قبــل  کشــور  ایــن  گردشــگران 
انجــام  ایــران  بــه  ســفر  از  بعــد 
اســت:  گرفتــه  نتیجــه  داده، 

رضایــت  ســطح   ۲۰۱۸ ســال  در 
ایــران  ســفر  از  چینــی  مســافران 
ــه در  ــوده ک ــد ب ــدود 79.۲۰ درص ح
۱۰۲ ملیتــی کــه بــه ایــران  بیــن 
ــدی  ــه رضایت من ــد رتب ــفر کرده ان س
در  اســت.  بــوده   ۵9 چینی هــا 
هشــت مــاه نخســت ســال ۲۰۱9 
میــزان رضایــت چینی هــا از ســفر 
بــه ایــران 77.۳۸ درصــد بــوده کــه 
ــر  ــای دیگ ــن ملیت ه ــه آن در بی رتب

اســت. شــده   7۸
نمــودار آمــاری ایــن گــزارش کــه 
نســخه ای از آن در اختیــار ایســنا 
ــد:  ــان می ده ــده، نش ــرار داده ش ق
از  چینی هــا  رضایت منــدی  ســطح 
ســفر بــه ایــران امســال در مقایســه 

بــا ســال ۲۰۱۸، کمتــر شــده اســت.
آکادمــی  نظرســنجی  گــزارش  در 
اســت:  آمــده  چیــن  گردشــگری 
میانگیــن رضایــت ســایر ملت هــا 
از ســفر ایــران ۸۵ درصــد بــوده کــه 
چینی هــا  رضایت منــدی  ســطح 
ــی  ــدد کم ــن ع ــال ۲۰۱9 از ای در س
 77.۳۸ بــه  و  بــوده  پایین تــر 

درصــد رســیده اســت.
رضایــت  درصــد  بیشــترین 
و  ایــران  مــردم  از  چینی هــا 
کیفیــت  و  آن هــا  مهمان نــوازی 
غذاهــای ایــران بــوده کــه باالتــر 
رضای تمنــدی  میانگیــن  ســطح  از 

اســت. ملیت هــا  ســایر 
ــاخت ها  ــر س ــی زی ــا از برخ چینی ه

ــا،  ــی و کاخ ه ــن تاریخ ــامل اماک ش
جابه جایی هــا،  خریــد،  مراکــز 
رقابت پذیــری  مقصــد،  تصویــر 
تبلیغــات  و  مقصــد  قیمــت 
ــبی  ــت نس ــان رضای ــه ده ــان ب ده
مدیریــت  دربــاره  امــا  داشــته اند 
و برنامه ریــزی گردشــگری میــزان 
درصــد   7۰ زیــر  آن هــا  رضایــت 
بــوده اســت؛ عــددی پایین تــر از 
ســایر  رضایــت  ســطح  میانگیــن 

. ملت هــا
آکادمــی گردشــگری چیــن گــزارش 
طــرح  در  ایــران  اســت:  کــرده 
جــاده«  یــک  ـ   کمربنــد  »یــک 
ــردی  ــت راهب ــده و موقعی ــع ش واق
دارد و ســطح تعامــالت اقتصــادی 
دو کشــور در پنــج ســال گذشــته 
7.۳ درصــد رشــد داشــته کــه در 
بــازه پنج ســاله، گردشــگری  یــک 
ــدود  ــران ح ــه ای ــن ب ورودی از چی
۲۰.۱ درصــد و گردشــگری ورودی از 
ایــران بــه چیــن حــدود ۱.7 درصــد 
اســت.  داشــته  افزایــش  ســاالنه 
 ۸ حــدود  کال  امســال  همچنیــن 
دو  بیــن  مســافر  نفــر  میلیــون 
کشــور جــا بــه جــا شــده اســت 
ــه ســال گذشــته ۱۲.۱  ــه نســبت ب ک
درصــد کاهــش داشــته کــه کاهــش 
ــدود  ــن ح ــه چی ــران ب ورودی از ای
ــوده و کاهــش ســفر  ۱6.۸ درصــد ب
 ۴.7 حــدود  ایــران  بــه  چینی هــا 
درصــد بــوده اســت )نقطــه ســر بــه 

ســر یکســاله(.
بــه  همچنیــن  آکادمــی  ایــن 
بررســی تصویــر ذهنــی مســافران 
آزمــون  در  و  پرداختــه  ایــران  از 
گردشــگران  اســتاندارد  ارزیابــی 
مشــخص شــده کــه ذهنیــت آن هــا 

از کلمــه ایــران قبــل از ســفر بــه 
ایــن کشــور برابــر بــا  نفــت، انقــالب 
ــت. ــوده اس ــیا ب ــوری پرش و امپرات
بیشــترین  ســفر  از  پیــش 
چینی هــا  اینترنتــی  جســت وجوی 
نصیرالملــک  مســجد  دربــاره 
)شــیراز(، تخــت جمشــید )اســتان 
فــارس( و میــدان امــام )اصفهــان( 
از  پــس  چینی هــا  اســت.  بــوده 
ــه ایــران اغلــب چنیــن نظــر  ســفر ب
چیــزی  از  بهتــر  ایــران  داده انــد: 
می کردیــم.  فکــر  کــه  اســت 
ــتنی  ــت داش ــی دوس ــان خیل اصفه
اســت  ای  زنــده  شــهر  و  اســت 
ــهر،  ــن ش ــرخ زدن در ای ــا چ ــه ب ک
فرهنــگ و زندگــی مــردم بــه خوبــی 

می شــود. نمایــان 
میــدان امــام بعــد از غــروب بــا 
توجــه بــه پیــک نیــک خانواده هــای 

ــه  ــی دارد ک ــت خاص ــی جذابی ایران
ایشــان  از  می تواننــد  چینی هــا 

عکاســی کننــد. به راحتــی 
احساســی  جمشــید  تخــت 
ــن دارد.  ــوار چی تاریخــی مشــابه دی
ســرویس  البتــه  و  آن  معمــاری 
بعــدی  ســه  دوربیــن  کرایــه 
را  تاریــخ  از  عمیقــی  احســاس 
منتقــل می کنــد. در ایــن گــزارش 
نظرســنجی بــه نظــر بــه یکــی از 
گردشــگران چینــی اشــاره شــده کــه 
ــل  ــد دلی ــو روادی ــت: لغ ــه اس گفت
ــه  ــران ب ــاره ای ــی انتخــاب یک ب اصل
ــوده اســت. پیــش  ــوان مقصــد ب عن
از ســفر اطالعــات زیــادی راجــع بــه 
ایــن کشــور پیــدا نکــرده  ولــی بعــد 
ــیار  ــاب بس ــن انتخ ــد از ای از بازدی
قصــد  هــم  بــاز  و  بــوده  راضــی 

ایــران را دارد. بــه  بازگشــت 

در جریــان اجــالس میــراث جهانــی 
ــه  ــده "ارائ ــا، پرون یونســکو در کلمبی
در  میهمان نــوازی  و  خدمــات 
فهرســت  در  اربعیــن"  پیــاده روی 
ــوس بشــری  ــی ناملم ــراث جهان می

ــید. ــت رس ــه ثب ــکو ب یونس
چهاردهیــن  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــراث ناملمــوس  ــه می اجــالس کمیت
 ۱۴ تــا   9 تاریــخ  از  یونســکو 
ــهر  ــا ۲۳ آذر( در ش ــامبر )۱۸ ت دس

برگــزار  کلمبیــا  پایتخــت  بوگوتــا 
خدمــات  "ارائــه  پرونــده  و  شــد 
جریــان  در  میهمان نــوازی  و 
ــوی  ــه از س ــن" ک ــاده روی اربعی پی
کشــور عــراق ارائــه شــده شــده بــود 
پــس از بررســی بــه عنــوان یکــی از 
ــوس بشــری  ــی ناملم ــراث جهان می

در یونســکو بــه ثبــت رســید. 
حســین  اربعیــن  موکب هــای 
ــن از  ــام اربعی ــاله درای ــر س )ع( ه

ــیرهای  ــراق در مس ــردم ع ــوی م س
در  و  می شــود  برپــا  پیــاده روی 
ایــن موکب هــا پذیرایــی، اســکان 
خدمــات  همچنیــن  و  زائــران 
موکــب داران  ســوی  از  فرهنگــی 
ــه می شــود.  ــران ارائ ــه زائ ــی ب عراق
همچنیــن در ایــن موکب هــا برخــی 
نیــز حضــور  ایرانــی  موکــب داران 
ارائــه خدمــات بــه  دارنــد و بــه 
و  امســال  می پردازنــد.  زئــران 
در جریــان چهاردهمیــن اجــالس 
ناملمــوس  میــراث  کمیتــه 
یونســکو، پرونــده "مهــارت ســاختن 
و نواختــن دوتــار" نیــز از ســوی 
ایــران بــه ثبــت جهانــی رســید. 

»میهمان نوازی اربعین«
جهانی شد

موزه کودک کانون ثبت میراث 
فرهنگی کشور شد

مـوزه کـودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نوزدهمین سـال فعالیتش 
بـه عنـوان »مـوزه ملی هنـر و ادبیات کودک« ثبت میراث فرهنگی کشـور شـد.موزه 
کودک کانون در ۲۰ مهر سـال ۱۳79 در مسـاحتی به وسـعت ۵۰۰ مترمربع تأسـیس 
شـد و اینـک در نوزدهمیـن سـال فعالیـت بـر اسـاس بازدیدهـا و نظارت هـای 
کارشناسـی وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی، با عنـوان »موزه 
ملـی هنـر و ادبیات کـودک« به ثبت میراث فرهنگی رسـید.هدف اصلی و مأموریت 
مـوزه کانـون طـی این سـال ها صیانـت از آثار و منابـع حاصل از فراینـد تولید محتوا 
و محصـوالت فرهنگـی )اعم از کتاب، فیلم، بازی، سـرگرمی، تئاتر و...( بوده اسـت. 
ایـن تـالش بی وقفـه منجـر بـه گـردآوری گنجینـه ای ارزشـمند و گران بهـا در حـوزه 
تصویرگـری، منابـع صوتـی و تصویـری، پوسـتر، کتاب، ماکت، عروسـک، نشـان و 

تندیـس، تجهیزات کاربردی و اسـناد و مدارک سـازمانی شـده اسـت.
ایـن آثـار و منابع در بخش نمایشـی در معرض دید عالقه منـدان و بازدیدهای فردی 
و گروهـی )دانش آمـوزی، دانشـجویی، اولیـا و مربیـان و...( و در بخش مطالعاتی، 
پژوهش گـران،  اسـاتید،  بهره بـرداری  مـورد  برنامه ریـزی  و  آموزشـی  پژوهشـی، 
مسـئوالن، برنامه ریـزان و دسـت اندرکاران و در بخـش همکاری هـا مـورد بهره برداری 

حوزه هـای سـازمانی و نهادهـای مرتبـط ملـی و بین المللی قـرار دارد.

ته
نک

آکادمـی گردشـگری چیـن همچنین بـه اسـتناد نظرهای 
ثبـت شـده درباره سـختی سـفر تنهایی بـه ایـران، برخورد 
بعضـی راننده هـای تاکسـی و فروشـنده ها توصیـه کـرده 
اسـت: بـرای داشـتن سـفری امـن و مطمئـن گروهـی 
بـه ایـران سـفر کنید.چینی هـا نظـر داده انـد کـه مـردم 
امـا  هسـتند  خوش قلـب  خارجی هـا  بـه  نسـبت  ایـران 
بیـش از حـد به یـک خارجـی توجه نشـان می دهنـد. پلو 
زعفرانـی، روسـری زنـان ایرانـی، نان هـای بـزرگ، مـردم 
خونگـرم و مهمان نـواز، سـرزمین زیبـا، مسـجد صورتـی، 
چشـم های رنگـی، واقعـی و زیبـا، قصـه هـزار و یک شـب 
از جملـه عباراتـی اسـت کـه بـه عقیـده برخی گردشـگران 
چینـی تداعی کننـده ایـران اسـت. ایـن گزارش براسـاس 
نظرهـای ثبـت شـده نتیجـه گرفتـه اسـت: بـرای سـفر به 
ایـران ۱۰ روز کافـی بـوده و ایـن کشـور طبیعـت زیبایـی 
نـدارد. بـه عقیـده فعاالن گردشـگری ایران و چیـن، بیان 
چنیـن دیدگاهـی دربـاره طبیعت ایـران ناشـی از کوتاهی 
بخـش دولتـی در معرفـی مناسـب جذابیت هـای متعدد 

و متنـوع ایران اسـت.

میراثمیراث

حفاظت از مجسمه نادرشاهبی توجهی مسئوالن به آثار تاریخی دامغان
ماینـــده دامغـــان در مجلـــس 
ـــی  ـــار تاریخ ـــه آث ـــان اینک بابی
مـــورد  شهرســـتان  ایـــن 
مســـئوالن  بی توجهـــی 
هســـتند، گفـــت: ایـــن آثـــار عـــالوه بـــر هویـــت 
تاریخـــی، ظرفیـــت جـــذب گردشـــگران هســـتند.
ــه  ــنبه در جلسـ ــر شـ ــی ظهـ ــن بیگـ ــل حسـ  ابوالفضـ
مشـــترک شـــورای برنامه ریـــزی و ســـتاد فرماندهـــی 
ــی  ــه میزبانـ ــمنان بـ ــتان سـ ــی اسـ ــاد مقاومتـ اقتصـ
ــان  ــردم دامغـ ــه مـ ــان اینکـ ــن بیـ ــتانداری ضمـ اسـ
از عـــدم  توجـــه بـــه آثـــار تاریخـــی و گردشـــگری بـــه 
ـــج  ـــا، رن ـــب آن ه ـــده و تخری ـــات انجام ش ـــل اقدام دلی

ـــورد  ـــان م ـــی دامغ ـــار تاریخ ـــرد: آث ـــد ک ـــد، تأکی می برن
بی توجهـــی مســـئوالن هســـتند.

ـــرد  ـــور می ک ـــه حصـــار عب ـــر راه آهـــن از تپ ـــزود: اگ وی اف
ـــا  ـــی بی مهری ه ـــردم و گردشـــگران خارجـــی و داخل و م
ـــخ اســـت  ـــه ریشـــه تاری ـــه حصـــار ک ـــا در تپ و تخریب ه
انجام شـــده  بی مهری هـــای  شـــاهد  می دیدنـــد،  را 

ـــم. نبودی
ـــن شهرســـتان  ـــت: ای ـــس، گف ـــان در مجل ـــده دامغ نماین
ــی  ــی و فرهنگـ ــی تاریخـ ــددروازه هویتـ ــوان صـ به عنـ
ـــف تاریخـــی در  ـــای مختل ـــن وجـــود بناه دارد و همچنی
ـــگران  ـــدن گردش ـــرازیر ش ـــبب س ـــد س ـــان می توان دامغ

ـــد. ـــی باش ـــی و خارج داخل

سرپرسـت معاونـت پژوهشـی 
فرهنگـی  میـراث  پژوهشـگاه 
عملکـرد یکسـاله ایـن مرکـز را 
تشـریح کرد و گفت: حفاظت از 
مجسـمه نادرشـاه وارد فاز اجرایی شـد. مراسـم بزرگداشت 
هفته پژوهش پیش از ظهر روز شـنبه ۲۳ آذرماه در سـالن 
اجتماعـات مـوزه ملـی ایـران  بـا حضـور نماینده فـردوس، 
باسـتان شناسـان و پژوهشـگران میـراث فرهنگـی برگـزار 
شـد.در ایـن برنامـه، منیـژه هادیـان دهکـردی سرپرسـت 
معاونـت پژوهشـی پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی دربـاره 
عملکـرد ایـن بخـش از آذرمـاه سـال 97 تـا آذر سـال 9۸ 
توضیحاتـی داد و گفـت: ۱۸۱ صـدور مجـوز در حـوزه بازدید 

میدانـی محوطـه هـای باسـتانی داشـته ایـم. 6۳ برنامـه 
کاوش و ۴۰ طـرح شناسـایی و بررسـی در ارتبـاط بـا طرح 
هـای عمرانـی بـزرگ بـه اسـتناد مـاده ۱۰۰ قانـون ششـم 

توسـعه در ایـن مـدت داشـته ایـم.
وی افزود: مطالعات سـد کانی سـیب پیرانشـهر آذربایجان 
غربی انجام شـده اسـت که منجر به شناسایی ۳۳ محوطه 
شـد. کاوش باسـتان شناسـی در حوضه آبگیر سـد دهلران 
انجـام شـده که منجر بـه شناسـایی قدمت آن شـد. پروژه 
نجات بخشـی سـد پیغام چای کلیبر در اسـتان آذربایجان 
شـرقی نیـز بـه سـرانجام رسـید. در یک سـال گذشـته ۳6 
اسـتعالم تعیین عرصه و حریم را داشـته ایم و برای ۱۳۰۲ 
محوطه در نقشـه باسـتان شناسـی جانمایی صورت گرفت.
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ــت:  ــار گف ــرد و غب ــا گ ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــر س دبی
ــره  ــف ۳ تبص ــب ردی ــه 99 در قال ــه بودج در الیح
ــون  ــغ ۱۰۰ میلی ــار مبل ــرد و غب ــد ه در بحــث گ ۴ بن
یــورو از محــل صنــدوق توســعه ملــی بــرای مقابلــه 
ــه  ــا توج ــه ب ــده ک ــی ش ــار پیش بین ــرد و غب ــا گ ب
بــه اهمیــت موضــوع، امیدواریــم تمــام ایــن مبلــغ 
پیشــنهادی تصویــب و بــه قانــون تبدیــل شــود.علی 
ــروز در گفــت و گــو  ــی دی محمــد طهماســبی بیرگان
بــا خبرنــگار علمــی ایرنــا افــزود: در راســتای نظــر 
ــتفاده از  ــرای اس ــری ب ــم رهب ــام معظ ــت مق مثب
صنــدوق توســعه ملــی بــا هــدف مقابلــه بــا گــرد و 
ــورو  ــغ ۱۰۰ میلیــون ی ــز مبل ــار، ســال گذشــته نی غب
بــرای ایــن موضــوع تصویــب شــده بــود کــه البتــه 
۵۰ درصــد آن تخصیــص یافــت؛ امســال نیــز همیــن 
مبلــغ پیشــنهاد شــد کــه امیدواریــم مــورد موافقــت 
قــرار گیــرد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه بودجــه مقابلــه 
ــل  ــال قب ــه س ــبت ب ــال نس ــار امس ــرد و غب ــا گ ب
اســت،  نداشــته  ارزی  مبلــغ  نظــر  از  افزایشــی 
ــا  ــه ســال گذشــته پیشــنهاد م ــار داشــت: البت اظه
ــورو  ــون ی ــا ۱۰۰ میلی ــه ب ــود ک ــورو ب ــون ی ۱۵۰ میلی
ــورو  ــون ی ــان ۱۰۰ میلی ــال هم ــد. امس ــت ش موافق
را پیشــنهاد دادیم.دبیــر ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
ــه در  ــورت گرفت ــات ص ــاره اقدام ــار درب ــرد و غب گ
ــک  ــه گفــت: طــی ســه ســال گذشــته ی ــن زمین ای
ســری اقدامــات در حــوزه پیشــگیرانه، اصالحــی و 
ــث  ــات مباح ــده اقدام ــد و عم ــام ش ــی انج احیای
محیــط  و  نیــرو  وزارت کشــاورزی،  بــه  مربــوط 
وزارت  بــه  نیــز  بخش هایــی  بــود.  زیســت 
بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی، ســازمان 
هواشناســی و زمیــن شناســی مربــوط می شــد 
ــوع  ــتردگی موض ــت و گس ــه اهمی ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــت.  ــوده اس ــاوت ب ــیع و متف ــیار وس ــات بس اقدام
مشــاور رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــرد  ــر گ ــال ۲7 اســتان درگی ــوان مث ــه عن ــزود: ب اف

ــی  ــیع و متنوع ــات وس ــه اقدام ــتند ک ــار هس و غب
ــدار،  ــتم هش ــگیری، سیس ــای پیش ــب کاره در قال
ــکاری، مدیریــت  ــه نهال ــی و اجرایــی از جمل عملیات
بــه  آب  هدایــت  ســیالب،  پخــش  روان آب هــا، 
هســتند  خشــکی  معــرض  در  کــه  تاالب هایــی 
ــود،  ــد می ش ــا بلن ــار از آن ه ــرد و غب ــاال گ و احتم
ــی  ــش گیاه ــای پوش ــرای احی ــهیل ورود آب ب تس
ــه دشــت هــای ســیالبی آن هــا  مناطقــی کــه آب ب

نرســیده اســت، بــذرکاری، بوتــه کاری، نهالــکاری و 
ــه داد:  ــام شــده اســت.وی ادام ــا انج ــال آن ه امث
ســال گذشــته یــک ســری اقدامــات بــرای ســازمان 
ــود  جنگل هــا مراتــع و آبخیــزداری تعریــف شــده ب
کــه مراقبــت، آبیــاری، نهالــکاری  و بوتــه کاری 
ــه  ــم ب ــی ه ــج خوب ــه نتای ــود ک ــا ب ــه آن ه از جمل
همــراه داشــت امــا یــک ســری کارهــا ماننــد 
قــرق و مدیریــت چــرای دام نیــز انجــام شــد کــه 
پــروژه ای بســیار خــوب و تاثیرگــذار بــود، زیــرا هــم 
ــیار  ــا بس ــت ام ــاج نداش ــادی احتی ــه زی ــه هزین ب

ــال  ــز دنب ــده نی ــال آین ــرای س ــود. ب ــش ب اثربخ
انجــام کارهایــی خواهیــم بــود کــه هــم اثربخشــی 
آن هــا زیــاد باشــد و هــم بــه هزینــه کمتــری نیــاز 
ــرق  ــرای دام، ق ــت چ ــد مدیری ــد مانن ــته باش داش
ــار  ــا غب ــه ب ــی ک ــون های ــردن دام از کان ــم ک و ک

ــتند. ــه هس ــزی مواج خی

شناســایی ۳۴.۶ میلیون هکتار
 کانون گردو غبار

ــرد و  ــای گ ــون ه ــاره کان ــی درب ــبی بیرگان طهماس

ــار  ــن آم ــاس آخری ــر اس ــت: ب ــور گف ــار در کش غب
بــه دســت آمــده کــه بــه زودی منتشــر مــی شــود 
۳۴.6 میلیــون هکتــار کانــون گــرد و غبــار در داخــل 
شناســایی کردیــم کــه بررســی هــا نشــان می دهــد 
ــه کانون هــای خارجــی اطــراف  کشــور مــا نســبت ب
ــن  ــا ای ــا ب ــت. ام ــوردار اس ــری برخ ــدت کمت از ش
ایــن کانون هــا  درصــد   ۲۰ تــا   ۱۵ بیــن  حــال 
غبارخیــزی  زیــاد  و  زیــاد  خیلــی  شــدت  از 
برخوردارنــد، حــدود ۲۵ درصــد آن هــا متوســط 

وعده اعتبار میلیون یورویی برای مقابله با گردوغبار 
دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار: سال گذشته نیز مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو برای این موضوع 

تصویب شد که فقط ۵۰ درصد آن تخصیص یافت

طهماسـبی بیرگانـی دربـاره کانـون هـای گرد و غبار در کشـور گفت: بر اسـاس آخرین آمار به دسـت آمده که به زودی منتشـر 
مـی شـود ۳۴.۶ میلیـون هکتـار کانون گرد و غبار در داخل شناسـایی کردیم که بررسـی ها نشـان می دهد کشـور ما نسـبت 
بـه کانون هـای خارجـی اطـراف از شـدت کمتری برخوردار اسـت. امـا با این حال بیـن ۱۵ تـا 2۰ درصد این کانون ها از شـدت 
خیلـی زیـاد و زیـاد غبارخیـزی برخوردارنـد، حـدود 2۵ درصـد آن هـا متوسـط و بقیـه کـه کمتر از ۶۰ درصد می شـود شـدت 
کمی دارند که قطعا باید روی کانون های با شـدت کم بحث های پیشـگیرانه و هشـدار داشـته باشـیم تا شـدیدتر نشـوند. بر 
روی کانـون هـای متوسـط باید بیشـتر کارهای پیشـگیری انجام دهیـم اما بـر روی کانون های با شـدت زیاد بایـد اقدامات 
عملیاتـی انجـام شـود.وی ادامـه داد: ۳۴.۶ میلیون هکتار از کانون های گرد و غبار در 2۵ اسـتان کشـور پراکنده اند که میزان 
گسـتردگی آن در اسـتان هـای مختلـف متفاوت اسـت مثـال از حدود ۱۰ هـزار هکتار تا نزدیـک به ۶ میلیون هکتـار کانون گرد 

و غبار در اسـتان ها شناسـایی شـده است.

بـا گـرد و غبـار: سـال  دبیـر سـتاد ملـی مقابلـه 
سـازمان  بـرای  اقدامـات  سـری  یـک  گذشـته 
جنگل هـا مراتـع و آبخیـزداری تعریف شـده بود که 
مراقبـت، آبیـاری، نهالـکاری  و بوتـه کاری از جملـه 
آن هـا بـود کـه نتایـج خوبـی هم بـه همراه داشـت 
امـا یـک سـری کارها مانند قـرق و مدیریـت چرای 
دام نیـز انجـام شـد کـه پـروژه ای بسـیار خـوب و 
تاثیرگـذار بـود، زیـرا هـم به هزینـه زیـادی احتیاج 

نداشـت امـا بسـیار اثربخـش بـود.

رئیــس پلیــس پیشــگیری ناجــا در جریــان 
بازدیــد از منطقــه حفاظــت شــده هفتــاد قلــه 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــا و س ــل ناج تعام
زیســت در صیانــت از منابــع ملــی را ضــروری 
و ارزشــمند دانســت.به گــزارش ایســنا ســردار 
شــرفی در بازدیــد از پاســگاه های محیــط 
بانــی هفتــاد قله اظهارکــرد: همــکاری و تعامل 
ســازنده نیــروی انتظامــی و ســازمان محیــط 
ــت از  ــا و صیان ــام مأموریت ه ــت در انج زیس
منابــع ملی ضروری و بســیار ارزشــمند اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد: فعالیت هــا و اقدامــات 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در تــداوم 
فعالیت هــای ناجــا بــرای تأمیــن امنیــت ملی 
اســت و هــر فــردی کــه بخواهــد بــه محیــط 
زیســت دســت درازی و تعــرض کنــد بــه جــد 
ــم  ــازه نمی دهی ــم و اج ــورد می کنی ــا او برخ ب
فــردی خــالف قانــون عمــل کند.جمشــید 
ــت  ــگان حفاظ ــده ی ــی - فرمان ــت خان محب
محیــط زیســت - نیــز در ایــن بازدیــد ضمــن 
قدردانــی از تالش هــای شــبانه روزی پلیــس 
در تامیــن نظــم و امنیــت گفــت: خوشــبختانه 
در ســال جــاری بــا تعامــل و همــکاری 
ــی  ــر خوب ــات و تدابی ــی اقدام ــروی انتظام نی
ــه  در جهــت انجــام فعالیت هــا و دســتیابی ب
اهــداف ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در 
ــی صــورت  چارچــوب دســتورالعمل های قانون
ــالش  ــدار  از ت ــن دی ــت.وی در ای ــه اس گرفت
ارزشــمند محیــط بانــان کــه بــا حداقــل 
امانــت  از  مــادی  بهره منــدی  و  امکانــات 
ــی  ــت م ــت و حراس ــی حفاظ ــل های آت نس
ــی را از  ــی کــرد و کار محیــط بان ــد، قدردان کنن
ــن خدمــات در نظــام مقــدس  افتخارآمیزتری
جمهــوری اســالمی ایــران دانســت.به گــزارش 
ــه  ــت ادام ــط زیس ــانی محی ــگاه اطالع رس پای
ــرو  ــازنده  نی ــل س ــتر و تعام ــکاری بیش هم
ــزی در راســتای  ــی اســتان مرک ــای انتظام ه
حفاظــت از حیــات وحــش، مدیریــت هرچــه 
ــوزه  ــژه در ح ــه وی ــتی ب ــوع زیس ــتر تن بیش
ــر  ــکار غی ــری از ش ــت و جلوگی ــگان حفاظ ی
مجــازدر زیســتگاه ها و مناطــق اســتان و بیــان 
مشــکالت از زبــان محیط بانــان و تاکید جدی 
بــر حــل مشــکالت آنهــا توســط فرمانــده یگان 
ــط زیســت کشــور از  حفاظــت ســازمان محی
ــن  ــات محــوری ای ــن موضوع ــه مهمتری جمل

ــود. بازدیــد ب
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ی 

دگ
 مشخص شدن متولی آلودگی هوای کشورآلو

عضــو هیــات رئیســه شــورای اســالمی شــهر 
ــث  ــوا از حی ــت ه ــی وضعی ــت: متول ــران، گف ته
آلودگــی یــا پاکــی آن طبــق قانــون ســازمان 
محیــط زیســت اســت.زهرا نــژاد بهــرام عضــو 
هیــات رئیســه شــورای اســالمی شــهر تهــران، بــا 
بیــان اینکــه متولــی وضعیــت هــوا از حیــث آلودگــی یــا پاکــی 
ــت: در  ــت، گف ــت اس ــط زیس ــازمان محی ــون س ــق قان آن طب
قانــون هــوای پــاک مصــوب مجلــس نیــز ایــن مســئولیت بــر 
عهــده ســازمان محیــط زیســت قــرار داده شــده اســت.وی بــا 
ــه  ــات ب ــه خدم ــت ارای ــران در جه ــهرداری ته ــه ش ــان اینک بی
ــوای  ــرای ه ــد بســتر مناســبی را ب ــی کن ــالش م شــهروندان ت
ــهرداری  ــای ش ــت ه ــه فعالی ــزود: نمون ــد، اف ــم کن ــاک فراه پ
ــز برخــی خودروهــای  ــن تعامــل تجهی ــراری ای در راســتای برق
ــن راســتا  ــا ایجــاد برخــی عــوارض در ای ــر ی ــه فیلت ســنگین ب
ــرح  ــدن ط ــی ش ــه اجرای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــت.ژادبهرام ب اس
ترافیــک جدیــد نیــز بــر عهــده شــورای عالــی ترافیــک اســت، 
ــر  ــهری در نظ ــت ش ــرد مدیری ــی کارک ــه نوع ــرد: ب ــح ک تصری
گرفتــن عــوارض اســت.وی بــا بیــان اینکــه تفکیــک مســئولیت 

هــا در حــوزه آلودگــی هــوا الزم اســت، گفــت: در حــوزه هــوای 
پــاک مصوبــه شــورای عالــی ترافیــک مدنظــر بــوده و تعییــن 
ــو  ــت.این عض ــده اس ــام ش ــهرداری انج ــوی ش ــوارض از س ع
شــورای شــهر تهــران بــا تاکیــد بــر اینکــه شــهرداری نیــز ماننــد 
ســایر دســتگاه هــا در شــورای عالــی ترافیــک حضــور داشــته و 
بــا یــک رای فعالیــت مــی کنــد، افــزود: ســایر دســتگاه هــای 
ــره  ــور و غی ــس راه ــور، پلی ــورا وزارت کش ــن ش ــر در ای حاض
اســت از ایــن رو مســئولیت صــرف طــرح کاهــش آلودگــی هــوا 
ــا بیــان اینکــه  ــا همــه ایــن دســتگاه هــا اســت.نژاد بهــرام ب ب
شــهرداری مــی توانــد ارزیابــی اولیــه در خصــوص طــرح مذکــور 
داشــته باشــد، تصریــح کــرد: کاهــش ترافیــک در نتیجــه 
اجــرای طــرح کاهــش آلودگــی هــوا رخ داده و بررســی هــای 
انجــام شــده نیــز ایــن مهــم را نشــان مــی دهــد.وی ادامــه داد: 
طبــق بررســی هــای انجــام شــده بــا کاهــش حجــم ترافیــک 
در الیــه مرکــزی شــهر مواجــه هســتیم از ایــن رو بــا کــم شــدن 
ترافیــک اســتفاده از ســوخت فســیلی نیــز کاهــش یافتــه و در 

ــی خواهــد داشــت. ــد نزول ــز رون نتیجــه آلودگــی هــوا نی

ــدن  ــی ش ــه طوالن ــاره ب ــا اش ــس ب ــی ووک ــای آمریکای تارنم
مذاکــرات کنفرانــس اقلیمــی ســازمان ملــل در روز پایانــی 
ــه نقــل از برخــی از مذاکره کننــدگان نوشــت،  خــود )جمعــه( ب
ــت  ــه ای دس ــه نتیج ــال ب ــت اص ــن اس ــرات ممک ــن مذاک ای
ــت. ــر اس ــت مقص ــن شکس ــدی در ای ــا ح ــکا ت ــد و آمری نیاب
ایــن رســانه افــزود، مذاکــرات فشــرده شــرکت کننــدگان 
بیســت و پنجمیــن نشســت ســازمان ملــل متحــد دربــاره 
ــد،  ــت مادری ــه نشس ــم ب ــی )COP۲۵( موس ــرات اقلیم تغیی
ــزود:  ــی کشــیده شــد.گزارش اف ــه وقــت اضاف ــه شــب ب جمع
ایــن کنفرانــس ممکــن اســت بــه دلیــل نامعلــوم بــودن 
آینــده توافــق آب و هوایــی پاریــس ۲۰۱۵ از مهلــت تعیینشــده 
ــچ«  ــدرس الندرت ــر رود.»ان ــن نشســت فرات ــزاری ای ــرای برگ ب
هماهنــگ کننــده ایــن کنفرانــس در یــک نشســت مطبوعاتــی 
ــه  ــرای دســتیابی ب ــد ســاعت ب ــط چن ــت فق ــه گف در روز جمع
ــرات طــول بکشــد  ــه مذاک ــدر ک ــر ق ــده اســت و ه ــق مان تواف
مــا بــر ســر وعدههــای خــود خواهیــم بود.کنفرانــس تغییــرات 
ــا  ــی ۱۱ ت ــازه زمان ــزاری درب ــرای برگ ــل ب ــازمان مل ــی س اقلیم
ــت شــیلی و در  ــه ریاســت دول ــا ۱۳ دســامبر ( ب ۲۲ آذر )۲ ت
ــرات  ــده بود.مذاک ــزی ش ــپانیا برنامهری ــت اس ــد پایتخ مادری
ــر ســر مجموعــه ای از  دو هفتــه گذشــته در مادریــد، توافــق ب
ــرار مــی داد  ــر اســاس پیمــان پاریــس هــدف ق مقــررات را ب
ــای  ــای گلخانه ــار گازه ــتن از انتش ــا کاس ــد ب ــه کشــورها بای ک
ایــن مذاکــرات همچنیــن تشــویق  آن  عمــل کننــد.  بــه 
ــر  ــی ت ــداف عال ــا اه ــت ب ــرای موافق ــتری ب ــورهای بیش کش

ــر  ــرات اخی ــا در مذاک ــی داد.ام ــرار م ــدف ق ــق را ه ــن تواف ای
ــرات لهســتان  ــی مذاک ــه در دور قبل ــدی ک ــان مســائل کلی هم
ــده  ــی مان ــق باق ــدون تواف ــان ب ــالدی همچن ــال ۲۰۱۸می در س
بــود، همچنــان محــور گفــت وگوهــا بــود و معلــوم نیســت کــه 
ــن مســائل  ــاره ای ــه توافقــی درب ــا دســتیابی ب ــا ت کشــورها آی
ــه مذاکــرات ادامــه خواهنــد داد یــا بــدون توافــق مذاکــرات  ب
را تــرک خواهنــد کرد.یکــی از اختالفــات کشــورها ایجــاد بــازار 
بیــن المللــی کربــن بــر اســاس اصــل 6 پیمــان پاریــس 
ــق  ــن اصــل مواف ــی ای ــا خطــوط کل اســت. بیشــتر کشــورها ب
هســتند امــا روز جمعــه »کارلــوس رودریگــز« وزیــر انــرژی و 
محیــط زیســت کاســتاریکا، گفــت آمریــکا، اســترالیا و برزیــل 
ــود. ــل ش ــه حاص ــن زمین ــی در ای ــد توافق ــی دهن ــازه نم اج
ایــن ســازوکارهای تجــارت کربــن بــه دلیــل چگونگــی برنامــه 
ریــزی کشــورها بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــود بــا اســتفاده 
از برخــی تکنیــک هــا از جملــه حفــظ  بخشــی از جنــگل هــای 
ــده خالــص  ــوان جــذب کنن ــه عن ــد ب گرمســیری کــه مــی توان
دی اکســید کربــن عمــل کنــد، از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
اســت.یکی دیگــر از موانــع پیشــرفت مذاکــرات، اصــل ۸ 
ــران  ــوه جب ــاره نح ــنهادهایی درب ــت. پیش ــس اس ــق پاری تواف
خســارت کشــورهای در حــال توســعه بــه دلیــل آســیب هــای 
کنونــی ناشــی از تغییــرات آب وهوایــی مطــرح اســت. اولویــت، 
ــا کشــورهایی اســت کــه شــاهد افزایــش ســطح آب  بیشــتر ب
دریاهــا هســتند یــا کشــورهای آفریقایــی کــه تاکنــون تاثیــرات 
ــرده  ــه ک ــا را تجرب ــی ناشــی از افزایــش دم مخــرب آب وهوای

انــد.در ایــن بخــش نیــز فعــاالن و مذاکــره کننــدگان بــار 
ــان مــورد  ــد زب ــد و مــی گوین ــکا رامقصــر مــی دانن دیگــر آمری
ــکا  ــه آمری ــود ک ــی ش ــع از ان م ــل مان ــن اص ــتفاده  در ای اس
ــرای  ــای ب ــای گلخانه ــده گازه ــن تولیدکنن ــوان بزرگتری ــه عن ب
هرگونــه تخریــب آب وهوایــی مقصــر شــناخته شــود.موضوعی 
کــه بــه ویــژه مذاکــره کننــدگان را ناامیــد کــرده اســت خــروج 
آمریــکا از توافــق آب وهوایــی پاریــس در ســال آینــده اســت 
ــاد ایــن  ــه ایــن کــه تحــت تاثیــر هیــچ از مف ــا توجــه ب کــه ب
ــی  ــوار م ــرات را دش ــد مذاک ــت رون ــد گرف ــرار نخواه ــق ق تواف

ــق  ــالم تواف ــد، اع ــت مادری ــات در نشس ــم اختالف ــه رغ کند.ب
»پیمــان ســبز اروپایــی« نقطــه امیــدی را در بیــن کمپینهــای 
حــوزه آب و هوایــی ایجــاد کــرد. ایــن طــرح ۲۸کشــور عضــو 
ــی طــرف  ــه »منطقــه ای ب ــا ســال ۲۰۵۰ ب ــا را ت ــه اروپ اتحادی
ــد  ــد و تولی ــی کن ــل م ــی« تبدی ــه مســائل آب و هوای در  زمین
ــه نصــف  ــا ســال ۲۰۳۰ ب ــاره را ت ــن ق ــه ای ای ــای گلخان گازه
کاهــش مــی دهد.اتحادیــه اروپــا بزرگتریــن بلــوک اقتصــادی 
ــه  ــای گلخان ــزرگ گازه ــده ب ــان اســت و ســومین تولیدکنن جه

ای اســت.

میمون هــا  طبیعــی  زیســتگاه های  تخریــب  بــا  انســان ها 
تحقیقاتــی،  آزمایشــگاه های  در  آن هــا  کــردن  محبــوس  و 
بیشــترین آســیب را بــه ایــن پســتانداران باهــوش و اجتماعــی 
ــر  ــرض خط ــروز در مع ــا ام ــواع آن ه ــی از ان ــه نیم ــد ک می زنن
انقــراض قــرار دارنــد. میمون هــا شــبیه ترین موجــودات بــه 
ــدازه و  ــان و در شــکل، ان ــه در سراســر جه انســان ها هســتند ک
ــت های  ــورداری از شس ــد. برخ ــود دارن ــف وج ــای مختل رنگ ه
ــتفاده  ــکان اس ــوش ام ــتانداران باه ــن پس ــه ای ــر ب انعطاف پذی
را می دهــد. میمون هــا موجوداتــی  بــازی کــردن  و  ابــزار  از 

آمریکا در شکست مذاکرات اقلیمی 
سازمان ملل مقصر شناخته شد

پیمان 
سبز

پسماند

اعطای جایزه »کاپ« به فیلم های مروج 
کاهش تولید پسماند 

سران کشورهای اتحادیه اروپا
 بر سر "پیمان سبز" توافق کردند

مدیریـت  سـازمان  مدیرعامـل 
پسـماند شـهرداری تهـران گفت: 
فیلم هـای  بـه  »کاپ«  جایـزه 
مـروج کاهش تولید پسـماند در 
بخـش تجلـی اراده ملی در این دوره جشـنواره فیلم فجر اهدا 
خواهد شـد. مدیرعامل سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری 
تهـران ضمـن اشـاره بـه شـاخصه های موردنظـر این سـازمان 
در آثار سـینمایی شـرکت کننده در سـی و هشـتمین جشنواره 
فیلـم فجـر، اعـالم کـرد: جایـزه »کاپ« بـه فیلم هـای مروج 
کاهـش تولیـد پسـماند در بخش تجلـی اراده ملی ایـن دوره 
جشـنواره اهـدا خواهد شـد. به گـزارش ایرنـا از روابط عمومی 
جشـنواره فیلـم فجـر، صدرالدین علی پـور با اشـاره به حمایت 
سـازمان مدیریت پسماند شـهرداری تهران از فیلم های مروج 
فرهنـگ کاپ )کاهش پسـماند( به عنوان برنـد حوزه مدیریت 
شـهری در جشـنواره فیلم فجر گفت: کاهش پسـماند )کاپ( 
نقطـه عطفـی در مدیریت پسـماند شـهر تهران اسـت که باید 
از سـوی اصحـاب فرهنـگ، رسـانه و هنـر مـورد حمایـت قرار 
گیـرد تـا با کاهش تحمیـل هزینه هـای اقتصـادی، اجتماعی 
و زیسـت محیطـی بـه شـهروندان و نسـل های آینـده مواجه 
شـویم.او اظهـار داشـت: رونـد افزایشـی جمعیـت، گسـترش 

شهرنشـینی، توسـعه فعالیت هـای صنعتـی و تغییـر الگـوی 
مصـرف سـبب می شـود تـا سـاالنه میلیون ها تن پسـماند در 
کشـور تولید و از چرخه خارج شـود. شـاید این مواد بالمصرف 
بـه نظر برسـند، ولـی از نظر تولید منابع حائز اهمیت هسـتند، 
بـه همیـن دلیـل بـرای رسـیدن بـه مدیریـت بهینه پسـماند، 
مشـارکت تـک تـک افـراد در این امر بسـیار ضروری اسـت و 
بایسـتی افکار عمومی را به سـوی آن جلب کرد تا با رویکردی 
تولیـد  کاهـش  بـر  مبتنـی  فرهنگسـازی جدیـدی  جدیـد، 
پسـماند تحقق پذیرد. علی پـور در ادامه افزود: فرهنگ سـازی 
پسـماند  مدیریـت  برنامه هـای  تضمین کننـده  و  پیش نیـاز 
اسـت و تـا زمانـی کـه فرهنگ صحیـح تولید و نحوه انباشـت 
و جمـع آوری پسـماند در بیـن مـردم نهادینه نشـود، مدیریت 
پسـماند، آن طور که شایسـته است با موفقیت همراه نخواهد 
شـد. او همچنیـن بـا تأکیـد بـر آثار سـوء پسـماندهای جامد 
و رونـد افزایشـی آن بـه خصـوص در تهـران، اشـاعه فرهنـگ 
کاهـش پسـماند )کاپ( در ارکان سـاختار اجتماعـی محالت 
مانند خانوار، مراکز آموزشـی، تجاری و فرهنگ سـازی پسماند 
بـا هـدف تغییـر باورهای غلط متـداول در خانـواده و جامعه از 

طریـق هنر را بسـیار مهـم ارزیابـی کرد. 

کشـورهای  رهبـران  و  سـران 
بـه  اروپـا  اتحادیـه  عضـو 
سـر  بـر  لهسـتان  اسـتثنای 
سیاسـت مقابلـه بـا تغییـرات 
اقلیمـی بـه توافـق رسـیدند.به گـزارش ایسـنا، بر اسـاس 
ایـن توافق قرار اسـت تا سـال ۲۰۵۰ میـالدی اروپا به طور 
کامل سـوخت های فسـیلی را از بسـته انرژی خود حذف 
کند.مذاکره بر سـر پیمان مشـترک اتحادیه اروپا در زمینه 
مقابلـه بـا گرمایـش زمین و تغییـرات ناخواسـته اقلیمی 
پـس از سـاعت ها بحـث و گفت وگو در واپسـین سـاعات 
روز گذشـته )پنجشـنبه( به نتیجـه رسید.سـران و رهبران 
کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا مشـترکا بـر سـر پیمـان 
۲۰۵۰ اقلیمـی خـود کـه به "پیمان سـبز" شـهرت یافته به 
توافـق رسـیدند. تنها کشـور لهسـتان از تصویـب متن این 
توافق نامـه اجتنـاب ورزیـده و خواسـتار فرصت بیشـتری 
شـده اسـت. قـرار اسـت گفت وگوهـای اتحادیـه اروپـا و 
لهسـتان بـر سـر پیوسـتن این کشـور بـه پیمـان اقلیمی 
اروپـا در ژوئـن سـال ۲۰۲۰ دنبـال شود.شـارل میشـل، 

رئیـس شـورای اتحادیه اروپا نسـبت به توافق کشـورهای 
عضـو ایـن اتحادیـه بر سـر پیمـان اقلیمی مشـترک ابراز 
خرسـندی کـرد و دربـاره هدف مشـترک کشـورهای عضو 
اتحادیـه اروپـا گفـت: مـا بـر آنیـم اروپـا را بـه نخسـتین 
قـاره ای در جهـان تبدیل کنیم که تولیـد گازهای گلخانه ای 
در آن بـه حد صفرتنـزل یابد.آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، 
عـدم همراهی لهسـتان با دیگر کشـورهای عضـو اتحادیه 
اروپـا را بـه معنای وجود شـکاف در این اتحادیه ندانسـته 
و تاکید کرده اسـت که لهسـتان تقاضای فرصت بیشتری 
کرده اسـت.بنابر گزارش گاردین، کشـورهای عضو اتحادیه 
اروپـا تصمیـم گرفته انـد تا سـال ۲۰۵۰، یعنـی در یک بازه 
زمانـی ۳۰ سـاله، بـرای تامیـن انـرژی مـورد نیـاز خـود از 
سـوخت های کربنـی فاصلـه بگیرنـد. این موضوع شـامل 
زغـال سـنگ و همچنیـن نفـت و گاز می شودسـه کشـور 
لهسـتان، جمهوری چک و مجارسـتان از جمله کشورهایی 
هسـتند که بـرای تامیـن انرژی مـورد نیاز خود به شـدت 
بـه سـوخت های  فسـیلی و به ویـژه زغال سـنگ وابسـته 

. هستند

کشف عمیق ترین نقطه جهان
دانشمندان عمیق ترین ژرف دره جهان را در زیر یکی از یخچال های قطب جنوب کشف کردند.
محققان دانشگاه کالیفرنیا با استفاده از یک نقشه توپوگرافی از قطب جنوب موسوم به  
BedMachine برای کشف ژرف دره ها در زیر یخ استفاده کردند و در نهایت موفق به کشف 
عمیق ترین ژرف دره جهان در این منطقه شدند.

تعامل ناجا و محیط زیست 
ضروری و ارزشمند است

ب 
آ

۴۰۰ میلیون ساحل نشین را آب می برد
خیلــی  جهــان  بــزرگ  یــخ  ورقــه  دومیــن 
ســریعتر از آنچــه قبــال تصــور می شــد در حــال 
ــن  ــال ۲۱۰۰ تخمی ــا س ــت و ت ــدن اس ذوب ش
را  نفــر  میلیــون   ۴۰۰ از  بیــش  زده می شــود 
دهد.نتایــج  قــرار  ســاحلی  طغیــان  معــرض  در 
پژوهــش محققــان نشــان می دهــد دومیــن ورقــه یــخ 
بــزرگ جهــان خیلــی ســریعتر از آنچــه قبــالً تصــور می شــد 
ــن زده  ــال ۲۱۰۰ تخمی ــا س ــال ذوب شــدن اســت و ت در ح
ــان  ــرض طغی ــر را در مع ــون نف ــش از ۴۰۰ میلی می شــود بی
ــه  ــد ک ــی می کن ــش بین ــات پی ــرار دهد.تحقیق ــاحلی ق س
ــا  ــش از دو پ ــال ۲۱۰۰ بی ــا س ــد ت ــی توان ــا م ــطح دری س
ــه جــای  ــد و تبعــات جبران ناپذیــری از خــود ب افزایــش یاب
ــت  ــخ هف ــای ی ــه ورق ه ــد ک ــمندان دریافته ان بگذارد.دانش
برابــر ســریعتر از آنچــه در دهــه 9۰ پیــش می رفــت، در 
حــال ذوب شــدن است.پژوهشــگران همچنیــن بــاور دارنــد، 
ــرن، ۱۰۰  ــان ق ــا پای ــود ت ــث می ش ــد باع ــخ گرینلن ذوب ی
میلیــون نفــر از مــردم در معــرض ســیالب قــرار بگیرند.یــک 
ــد کــه ایــن ورقــه  ــی از دانشــمندان دریافتن تیــم بیــن الملل

یــزرگ یــخ هفــت برابــر ســریعتر از دهــه ۱99۰ در حــال ذوب 
ــق ســاحلی  ــه در مناط ــر را ک ــر دیگ ــون نف اســت و ۴۰ میلی
ــز  ــرار می دهــد. لوئی ــد در معــرض خطــر ق زندگــی مــی کنن
ــس  ــوب انگلی ــب جن ــی در قط ــمند هواشناس ــییم، دانش س
ــرای همــه کســانی کــه از افزایــش  ــه ب ــن یافت ــد: ای می گوی
ســطح دریــا تحــت تأثیــر قــرار می گیرنــد بایــد نگــران 
ــده باشــد.اندرو شــفر، اســتاد رصــد زمیــن در دانشــگاه  کنن
ــر  ــرای ه ــک، ب ــده کوچ ــک قاع ــوان ی ــه عن ــت: ب ــدز گف لی
ســانتیمتر افزایــش ســطح دریــای جهانــی، شــش میلیــون 
ــان ســاحلی در سراســر ســیاره  ــرض طغی ــر در مع ــر دیگ نف
قــرار دارنــد.در رونــد فعلــی، ذوب یــخ هــای گرینلنــد باعــث 
ــیالب   ــر از  س ــون نف ــرن، ۱۰۰ میلی ــان ق ــا پای ــود ت ــی ش م
ــر در کل  ــون نف ــی ۴۰۰ میلی ــور کل ــه ط ــد و ب ــیب ببینن آس
ــا در معــرض خطــر باشــند. ــل افزایــش ســطح دری ــه دلی ب
ــش از  ــال ۱99۲ بی ــن از س ــد زمی ــان می ده ــی ها نش بررس
ــه میــزان قابــل  چهــار تریلیــون تــن یــخ از دســت داده و ب

ــت. ــه اس ــش یافت ــا افزای ــطح دریاه ــی س توجه

چی
کار

ش

ــی شهرســتان بندرترکمــن  ــگاه دریابان ــده پای فرمان
از دســتگیری ســه شــکارچی متخلــف در مناطــق 
ــه  ــر داد و گفــت ک ــره آشــوراده خب ــی جزی پیرامون
از متهمــان ســه قبضــه ســالح شــکاری و ۸6 
ــرهنگ  ــط شد.س ــف و ضب ــاچمه زنی کش ــنگ س فش
محمــد حســین برجســته ملکــی روز شــنبه در گفــت و گــو 
بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: ماموریــن دریابانــی گلســتان در 
حیــن گشــت و پایــش روزانــه موفــق شــدند ایــن شــکارچیان را 
در حــال رصــد و رهگیــری پرنــدگان، قبــل از صیــد و زنــده گیری 
ــی  ــگاه دریابان ــن پای ــزود: ای ــد.وی اف ــتگیر کنن ــدگان دس پرن
تــالش خــود را بــرای حفــظ محیــط زیســت و پایــداری از حیات 
ــام  ــت انج ــط زیس ــکنان محی ــا هنجارش ــورد ب ــش و برخ وح
خواهــد کــرد تــا پهنــه آبــی گلســتان بــرای شــکارچیان غیرمجــاز 
ناامــن شــود. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان پیــش 
ــت  ــالمت و امنی ــورای س ــه ش ــق مصوب ــه طب ــود ک ــه ب ــر گفت ت
غذایــی، صــدور پروانــه شــکار پرنــدگان در ایــن اســتان ممنــوع 
ــاری  ــی  جامع تــر بیم ــا زمــان بررس ــه ت ــت و ایــن مصوب اس
ــی  ــت اجرای ــدگان در گلســتان ضمان ــوق حــاد پرن ــزای ف آنفلوآن
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۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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زیست

ــار  ــن آم ــاس آخری ــر اس ــت: ب ــور گف ــار در کش غب
بــه دســت آمــده کــه بــه زودی منتشــر مــی شــود 
۳۴.6 میلیــون هکتــار کانــون گــرد و غبــار در داخــل 
شناســایی کردیــم کــه بررســی هــا نشــان می دهــد 
ــه کانون هــای خارجــی اطــراف  کشــور مــا نســبت ب
ــن  ــا ای ــا ب ــت. ام ــوردار اس ــری برخ ــدت کمت از ش
ایــن کانون هــا  درصــد   ۲۰ تــا   ۱۵ بیــن  حــال 
غبارخیــزی  زیــاد  و  زیــاد  خیلــی  شــدت  از 
برخوردارنــد، حــدود ۲۵ درصــد آن هــا متوســط 

ــدت  ــود ش ــد می ش ــر از 6۰ درص ــه کمت ــه ک و بقی
بایــد روی کانون هــای  کمــی دارنــد کــه قطعــا 
ــدار  ــگیرانه و هش ــای پیش ــم بحث ه ــدت ک ــا ش ب
داشــته باشــیم تــا شــدیدتر نشــوند. بــر روی کانــون 
ــگیری  ــای پیش ــتر کاره ــد بیش ــط بای ــای متوس ه
انجــام دهیــم امــا بــر روی کانــون هــای بــا شــدت 
ــود.وی  ــام ش ــی انج ــات عملیات ــد اقدام ــاد بای زی
ــای  ــون ه ــار از کان ــون هکت ــه داد: ۳۴.6 میلی ادام
گــرد و غبــار در ۲۵ اســتان کشــور پراکنــده انــد کــه 

میــزان گســتردگی آن در اســتان هــای مختلــف 
متفــاوت اســت مثــال از حــدود ۱۰ هــزار هکتــار تــا 
ــار  ــون گــرد و غب ــه 6 میلیــون هکتــار کان نزدیــک ب
بنابرایــن  در اســتان ها شناســایی شــده اســت. 
ــه  ــی ک ــدت ها و پراکنش ــد ش ــه درص ــه ب ــا توج ب
ــرای  ــالش ب ــود دارد در ت ــتان وج ــن ۲۵ اس در ای
ــرد و  ــا گ ــه ب ــدف مقابل ــا ه ــل ب ــه عم ــه برنام تهی
غبــار در ایــن اســتان ها هســتیم تــا بــر اســاس آن 
یــک برنامــه ۱۰ ســاله تدویــن کنیــم تــا تکلیــف در 

ــی  ــورت مقطع ــه ص ــد و ب ــن باش ــم انداز روش چش
کار نکنیم.طهماســبی دربــاره کانون هــای خارجــی 
گفــت: بیشــتر بــر روی کانون هــای داخلــی کار 
می کنیــم، البتــه از ابتــدای امســال کاری را بــا 
همــکاری پژوهشــکده هواشناســی آغــاز کردیــم 
کــه بــر اســاس آن بحــث منشــاءیابی خارجــی گــرد 
و غبــار را دنبــال می کنیــم تــا کانون هــای گــرد 
ــه  ــم ک ــایی کنی ــور را شناس ــراف کش ــاری اط و غب
ــی  ــه اســت. زمان ــش رفت ــم پی ــادی ه ــا حــد زی ت
کــه نتایــج کار مشــخص شــد در مرحلــه بعــدی در 
ــتفاده از  ــه و اس ــد جانب ــرات دو و چن ــب مذاک قال
ــتقر  ــی مس ــتگاه های بین الملل ــه دس ــوان و رابط ت
ــی را روی  ــا اقدامات ــم ت ــالش می کنی ــران ت در ای
کانون هــای خارجــی انجــام دهیم.مطابــق آمــار 
ارائــه شــده توســط ســازمان جهانــی بهداشــت 
ســالیانه ۵۰۰۰۰۰ نفــر بــر اثــر مواجهــه بــا ذرات 
معلــق هــوا بــرد موجــود در هــوای آزاد دچــار مــرگ 
زودرس مــی شــوند. مطالعــات انجــام شــده نشــان 
ــث  ــار باع ــرد وغب ــای گ ــان ه ــه طوف ــد ک ــی ده م
ــرل  ــردد. کنت ــی گ ــر م ــرگ ومی ــش ۱/7% م افزای
ذرات معلــق و اثــرات ناشــی از آن از مهمتریــن 
اهــداف برنامــه ریــزی در ایــن رابطــه اســت. هــدف 
ــر  ــق ب ــرات ذرات معل ــی اث ــه بررس ــن مطالع از ای
آلودگــی محیــط زیســت، انســان، گیاهــان و بحــران 
هــا اســت.این مطالعــه بــه صــورت مــروری – 
توصیفــی بــر مبنــای مقــاالت و مســتندات موجــود 
در رابطــه بــا اثــرات گــرد و غبــار جمــع آوری گردیــد.
ــر  ــرات ب ــرات زیســت محیطــی ســبب ایجــاد اث اث
روی مقــدار کل اشــعه خورشــیدی ، کاهــش دمــای 
زمیــن، کاهــش بینایــی در اثــر کاهــش نــور مریــی 
در دســترس و ایجــاد ضایعــات زیــاد در مــواد 
مــی شــود. آثــار کوتــاه مــدت گــرد و غبــار بیشــتر 
شــامل حساســیت چشــم هــا ،بینــی و حلــق، 
ــوع و  ــت هــای دســتگاه تنفســی، ســردرد، ته عفون
واکنــش آلرژیــک اســت. ایــن پدیــده در دراز مــدت 
مــی توانــد بیمــاری مزمــن تنفســی، ســرطان ریــه 
و بیمــاری قلبــی را ایجــاد کند.اجتنــاب از فعالیــت 
ــوع  ــه مطب ــاد سیســتم تهوی ــزل ، ایج ــارج از من خ
در اماکــن ، افزایــش مصــرف مایعــات بــدن جهــت 
ــد  ــق مانن ــراه ذرات معل ــنگین هم ــزات س ــع فل دف
ــاد و  ــک ، ایج ــتفاده از ماس ــرب ، اس ــوه و س جی
ــچ پاشــی و ... اســت . ــز ، مال ــاق تمی طراحــی ات

مطابق آمار ارائه شده 
توسط سازمان جهانی 

بهداشت سالیانه ۵۰۰۰۰۰ 
نفر بر اثر مواجهه با 

ذرات معلق هوا برد 
موجود در هوای آزاد 

دچار مرگ زودرس می 
شوند. مطالعات انجام 
شده نشان می دهد که 
طوفان های گرد وغبار 

باعث افزایش %۱/7 
مرگ ومیر می گردد. 
کنترل ذرات معلق و 
اثرات ناشی از آن از 

مهمترین اهداف برنامه 
ریزی در این رابطه 

است.

وعده اعتبار میلیون یورویی برای مقابله با گردوغبار 
دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار: سال گذشته نیز مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو برای این موضوع 

تصویب شد که فقط ۵۰ درصد آن تخصیص یافت

میمون هــا  طبیعــی  زیســتگاه های  تخریــب  بــا  انســان ها 
تحقیقاتــی،  آزمایشــگاه های  در  آن هــا  کــردن  محبــوس  و 
بیشــترین آســیب را بــه ایــن پســتانداران باهــوش و اجتماعــی 
ــر  ــرض خط ــروز در مع ــا ام ــواع آن ه ــی از ان ــه نیم ــد ک می زنن
انقــراض قــرار دارنــد. میمون هــا شــبیه ترین موجــودات بــه 
ــدازه و  ــان و در شــکل، ان ــه در سراســر جه انســان ها هســتند ک
ــت های  ــورداری از شس ــد. برخ ــود دارن ــف وج ــای مختل رنگ ه
ــتفاده  ــکان اس ــوش ام ــتانداران باه ــن پس ــه ای ــر ب انعطاف پذی
را می دهــد. میمون هــا موجوداتــی  بــازی کــردن  و  ابــزار  از 

فوق العــاده اجتماعــی هســتند، در گروه هــای بــزرگ زندگــی 
از  و  همبــازی شــوند  هــم  بــا  دارنــد  دوســت  و  می کننــد 
یکدیگــر محافظــت کننــد. افزایــش جمعیــت و گســترش دامنــه 
ــده  ــت، آین ــط زیس ــرای محی ــانی ب ــرب انس ــای مخ فعالیت ه
ــا  ــابهی ب ــا DNA مش ــه تقریب ــتانداران را ک ــت از پس ــن دس ای
انســان دارنــد، بــه خطــر انداختــه اســت. امــروز ۱۴دســامبر )۲۳ 
ــا فرصتــی  ــوان روز جهانــی میمــون تعییــن شــده ت ــه عن آذر( ب
باشــد بــرای اطــالع رســانی در مــورد آســیب هایی کــه گســترش 
فعالیت هــای انســانی بــه ایــن موجــودات وارد می کند.بنابــر 

ــود  ــان وج ــون در جه ــف میم ــوع مختل ــش از ۲6۰ ن ــار، بی آم
ــار در ســال  ــرای نخســتین ب ــه ب ــه ای ک ــه اســتناد مطالع دارد. ب
۲۰۰۸ انجــام شــد، براســاس اســتانداردهای فهرســت قرمــز 
ــرض  ــای در مع ــت و گونه ه ــت از طبیع ــی حفاظ ــه جهان اتحادی
ــار دیگــر  ــن میمون هــا، در کن ــه ۵۰ درصــد از ای خطــر نزدیــک ب
ــراض  ــر انق ــرض خط ــان، در مع ــان جه ــانان غیرانس نخستی س
ــناس از  ــا کارش ــت صده ــه هم ــه ب ــزارش ک ــن گ ــرار دارند.ای ق
ــر  ــتندات معتب ــه مس ــا ارائ ــود، ب ــده ب ــه ش ــان تهی ــر جه سراس
ــًا 9۰ درصــد  ــوج، تقریب ــام و کامب ــه در ویتن ــی نشــان داد ک علم
از گونه هــای نخستی ســانان از جملــه میمون هــا در معــرض 
ــای دســت دراز  ــت میمون ه ــد. جمعی ــرار دارن ــراض ق ــر انق خط
ــن  ــل از بی ــه دلی ــا ب ــر گونه ه ــور و دیگ ــی، لنگ ــون(، برگ )گیب
رفتــن زیســتگاه های طبیعــی کــه بــا شــکار و تجــارت حیوانــات 
ــی  ــوان خانگ ــوان حی ــه عن ــا ب ــی ی ــتفاده های داروی ــرای اس ب
تشــدید می شــود، کاهــش یافتــه اســت.در نقــاط دیگــر جهــان، 
ــا گوریل هــای  ــه ت ــی از لمورهــای موشــی کوچــک گرفت گونه های
کوهســتانی غــول پیکــر بــرای بقــا بــا چالش هایــی روبــرو 
هســتند. در آفریقــا، ۱۱ مــورد از ۱۳ نــوع میمــون کولوبــوس قرمــز 
ــه  ــد ک ــرار گرفته ان ــراض ق ــر انق ــای در خط ــت گونه ه در فهرس
هــم اینــک احتمــال انقــراض دو نــوع از ایــن تعــداد وجــود دارد.
ــز  ــدی کــه در ســال ۲۰۱7 انجــام شــد نی ــج پژوهــش جدی نتای
ضمــن تاییــد ایــن رویــه نشــان داد کــه 6۰ درصــد از میمون هــا 
ــرض  ــا در مع ــون بوزینه ه ــانان غیرانســان چ و ســایر نخستی س
ــا رو  ــت 7۵ درصــد از آن ه ــد و جمعی ــرار دارن ــراض ق ــر انق خط
بــه کاهــش اســت. بــه عبــارت دیگــر از ۵۰۰ گونــه نخستی ســان 
غیرانســان در جهــان، ۳۰۰ گونــه در معــرض خطــر انقــراض قــرار 

ــرار  ــر ق ــن ام ــا ای ــه ب ــر مقابل ــی ب ــت جهان ــر اولوی ــد و اگ دارن
ــده از روی  ــن گونه هــا طــی ۲۳ ســال آین ــرد، بســیاری از ای نگی
ــه در  ــن پژوهــش ک ــد شــد.به اســتناد ای ــد خواهن ــن ناپدی زمی
مجلــه Science Advances منتشــر شــده، افزایــش جمعیــت 
انســان ها عامــل اصلــی بــه وجــود آمــدن و تقویــت ایــن تهدیــد 
اســت. از بیــن رفتــن زیســتگاه های طبیعــی میمون هــا در 
ــکار؛  ــاورزی؛ ش ــادن و کش ــاری مع ــان، حف ــع درخت ــه قط نتیج
ــات و تغییــرات اقلیمــی در ۱۰۰ ســال  ــی حیوان تجــارت غیرقانون
ــتانداران  ــن پس ــت ای ــل کاهــش جمعی ــی از دالی ــته همگ گذش
ــن  ــا همی ــر انســان ها ب ــان اگ ــه محقق ــوش هســتند.به گفت باه
رونــد بــه آلــوده کــردن محیــط  زیســت ادامــه دهنــد، در نهایــت 
ــا  ــرای بق ــا ب ــروز میمون ه ــه ام ــی ک ــم در جهنم ــان ه خودش
ــی  ــه زندگ ــه ادام ــادر ب ــد، ق ــالش می کنن ــختی ت ــه س در آن ب
نخواهنــد بود.ایــن روزهــا حیوانــات بــه ســپر بــالی انســان ها در 
آزمایشــگاه ها تبدیــل شــده اند. محققــان حیوانــات بــه اصطــالح 
ــوده  ــف آل ــای مختل ــا و بیماری ه ــه عفونت ه ــگاهی را ب آزمایش
می کننــد تــا انــواع و اقســام داروهــا و واکســن های تاییــد 
نشــده را نخســت بــر روی آن هــا آزمایــش کننــد. براســاس آمــار 
انجمــن حقــوق حیوانــات، تنهــا در ســال ۲۰۱7 حــدود ۲ میلیــون 
ــن دســت از آزمایشــات شــدند. ــی ای ــوان قربان و ۸۰۰ هــزار حی
میمون هــا بــه دلیــل شــباهتی کــه بــا گونــه انســان دارنــد یکــی 
از محبوب تریــن حیوانــات مــورد اســتفاده در تحقیقــات پزشــکی 
و روان پزشــکی هســتند. هــر ســاله تنهــا در کشــور آمریــکا ده هــا 
هــزار میمــون در آزمایشــگاه های تحقیقاتــی زندانــی شــده و در 
ــتناک  ــاک و وحش ــی، دردن ــای تهاجم ــت آزمایش ه ــا تح آن ج

ــوند.  ــا کشــته می ش ــه و ی ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد ســوء اس م

انسان، دشمن شماره یک میمون ها

مدیـرکل دفتـر مدیریـت پسـماند سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 
گفـت: مبلـغ ۱۵۰ میلیـون یـورو از منابع صندوق توسـعه ملـی و ۱۰ هزار 
میلیـارد ریـال حاصـل دریافت عـوارض فروش کاالهـای مخرب محیط 
زیسـت در بودجـه سـال 99 بـرای سـاماندهی مدیریـت پسـماندها در 
کشـور پیشـنهاد شد.حسن پسندیده روز شـنبه در گفت و گو با خبرنگار 
علمـی ایرنـا افـزود: سـاالنه ۲۱ میلیـون تـن پسـماند عـادی )خانگی(، 
۳۲ میلیـون تـن پسـماند صنعتـی، ۸ میلیون تن پسـماند خطرناک و 
۱7۰ هـزار تـن پسـماند پزشـکی و مراکز وابسـته درمانی در کشـور تولید 
می شـود کـه در هر بخـش نیازمند توجه ویـژه و ایجاد زیر سـاخت های 
فنـی و عملیاتـی مناسـب اسـت.وی اظهار داشـت: بـا وجـود اقدامات و 
اجـرای برنامه هایـی در سـال های گذشـته بـرای بهبود شـرایط مدیریت 
پسـماندها، متاسفانه به دلیل تامین نشـدن منابع مورد نیاز و همچنین 
فقـدان زیـر سـاخت های مناسـب در ایـن بخش همچنـان چالش های 
محیط زیسـت وجود داشـته و با شـرایط مطلوب فاصله داریم.مدیرکل 
دفتـر مدیریـت پسـماند سـازمان حفاظت محیط زیسـت ادامـه داد: از 
ایـن رو بـه لحـاظ اهمیـت ایـن مسـاله، دولـت در الیحـه بودجه سـال 
۱۳99 پیشـنهاد برداشـت مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه 
ملـی را بـه صـورت تسـهیالت ارزی بـه مجلـس شـورای اسـالمی ارائـه 
کـرد تـا از ایـن محـل برای رفع مشـکالت حاد پسـماندها هزینه شـود. 
ایـن در حالـی اسـت کـه در سـال هـای گذشـته ایـن منابـع تخصیص 
نیافتـه بـود که قطعا با تصویب آن در مجلس شـورای اسـالمی، شـاهد 
گام هـای جـدی و موثـر بـرای بـرون رفـت از مشـکالت ناشـی از نبـود 
مدیریت صحیح پسـماندها خصوصا در اسـتان های سـاحلی شمالی و 
اسـتان هایی کـه مشـکالتی جـدی در این زمینـه در آن ها مشـاهده می 
شـود خواهیـم بود.پسـندیده افـزود: بر اسـاس بنـد ط تبصـره 6 قانون 
بودجه سـال 99 نیز به منظور کاهش اثرات مخرب پسـماندها، از محل 
عـوارض فـروش کاالهایـی کـه مصـرف آن هـا منجـر بـه تولید پسـماند 
مخـرب محیـط زیسـت می شـود، تا سـقف ۱۰ هـزار میلیارد ریـال برای 
بازیافـت پسـماندهای حاصـل از کاالهـای مزبـور و فعالیت هایـی مانند 
ایجـاد تاسیسـات منطقه ای تبدیل پسـماند به مواد و انـرژی، با اولویت 

مشـارکت بخـش خصوصی پیش بینی شـده اسـت.

۱۵۰  میلیون یورو بودجه 
پسماند در سال 99

خبر
 آغاز به کار مجدد گشت های 

حفاظت محیط زیست
رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت شــهر تهران ضمن 
اشــاره بــه آغــاز فعالیــت مجــدد یــگان حفاظــت محیــط 
زیســت شــهر تهــران از اواســط هفتــه قبــل بــه منظــور 
برخــورد بــا تخلفــات شــکار وصیــد در ســطح تهــران، از 
دســتگیری ســه گــروه شــکارچی غیرمجــاز خبرداد.بــه گــزارش ایســنا مســعود زنــدی 
گفــت: مامــوران یــگان حفاظــت ایــن اداره در اولیــن ماموریــت رســمی و مجــدد خود، 
حیــن گشــت و پایــش مناطــق آزاد حاشــیه شــهر تهــران در روز پنجشــنبه و جمعــه 
گذشــته )۲۱ و ۲۲ آذرمــاه( موفــق بــه دســتگیری چهار شــکارچی غیرمجاز شــدند.وی 
بــا بیــان اینکــه از متخلفــان چهــار اســلحه شــکاری کشــف و ضبــط شــد، اظهارکــرد: از 
ایــن میــان ســه اســلحه دارای مجــوز و یــک اســلحه فاقــد مجوز حمل ســالح اســت.

انتصاب جدیدی در سازمان 
محیط زیست

ــوری و  ــس جمه ــاون ریی ــوی مع ــی از س در حکم
رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت یوســف 
ــر حقوقــی  ــر کل دفت ــوان مدی رضــا ادیــب زاده بعن
و امــور مجلــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــگاه اطــالع رســانی ســازمان  ــل از پای ــه نق ــزارش ایســنا ب منصــوب شــد.به گ
حفاظــت محیــط زیســت، در حکــم عیســی کالنتــری خطــاب بــه  یوســف رضــا 
ادیــب زاده اینچنیــن آمــده اســت: بنــا بــه پیشــنهاد معاونــت توســعه مدیریــت، 
حقوقــی و امــور مجلــس بــه موجــب ایــن حکــم بــه ســمت مدیــر کل دفتــر 

ــس منصــوب می شــوید. ــور مجل ــی و ام حقوق

همکاری دانشگاه و شهرداری 
در معضل ترافیک تهران  

ــن  ــت: ای ــر گف ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــس دانش ریی
ــق  ــهرداری های مناط ــهرداری و ش ــا ش ــگاه ب دانش
مختلــف تهــران ارتبــاط خوبــی دارد و در ایــن راســتا 
ــد. احمــد معتمــدی روز  ــک اجــرا می کن پروژه هــای مشــترک در حــوزه ترافی
ــک  ــل ترافی ــل و نق ــی پوشــش های حم ــره بین الملل ــنبه در ششــمین کنگ ش
و ایمنــی در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر افــزود: امــروز در شــهر تهــران و کالن 
ــک  ــک ی ــوع ترافی ــن موض ــت، بنابرای ــدی اس ــئله کلی ــک مس ــهرها ترافی ش
بحــث جــدی بــه شــمار مــی رود.وی اضافــه کــرد: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
ــهرداری  ــا ش ــددی را ب ــای متع ــی دارد و پروژه ه ــاط خوب ــهرداری ها ارتب ــا ش ب

ــه و مســئله ترافیــک دارد. درخصــوص هوشــمند ســازی، زبال

حفاظت

محیط 
زیست

ترافیک

باالترین رکورد جنگل زدایی در آمازون طی ماه نوامبر
بررسی ها نشان می دهد: میزان جنگل زدایی در جنگل های استوایی آمازون در برزیل 

طی سال جاری وسعتی برابر با پورتوریکو داشته است. 

معــاون مرکــز ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم ســازمان حفاظــت محیــط 
ــرای  ــودرو ب ــران خ ــروش ای ــش ف ــاز پی ــه آغ ــا اشــاره ب زیســت ب
فــروش خودروهــای یــورو ۴ تاکیــد کــرد: بــر اســاس قانــون هــوای 
پــاک از ابتــدای ســال 99 بایــد تمــام خودروهــای ســواری بنزینــی 
ــودرو  ــران خ ــه ای ــی ک ــند. در حال ــته باش ــورو ۵ داش ــتاندارد ی اس
پیــش فــروش ۴ مــدل خــودرو بــا اســتاندارد یــورو ۴ را از امــروز ) 
شــنبه ۲۳ آذرمــاه ( آغــاز کــرده امــا ســازمان محیــط زیســت اجــازه 
ــزاده روز  ــوش گل علی ــا را نمی دهد.داری ــن خودروه شــماره گذاری ای
شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار علمــی ایرنــا افــزود: بــر اســاس 
ــد  ــه تولی ــی چ ــواری بنزین ــای س ــاک خودروه ــوای پ ــون ه قان
ــورو  ــتاندارد ی ــال 99 اس ــدای س ــد از ابت ــی بای ــه واردات ــل و چ داخ
۵ داشــته باشــند. ایــران خــودرو امــروز پیــش فــروش چهــار مــدل 
خــودرو از جملــه ســمند، پــژو پــارس ، ۲۰7 و دنــا کــه اکنــون یــورو 
۴ هســتند را آغــاز کــرده، ایــن در حالــی اســت کــه ایــن خودروهــا 
هنــوز مجــوز اســتاندارد یــورو ۵ را از ســازمان محیــط زیســت دریافت 
نکرده انــد.وی تاکیــد کــرد: بــر اســاس قانــون هــوای پــاک فــروش 
خودروهایــی کــه مجــوز ســازمان محیــط زیســت را مبنــی بــر تطابــق 
بــا اســتاندارد یــورو ۵ نداشــته باشــند، ممنــوع اســت. همچنیــن بــر 
اســاس دســتورالعمل فنــی ایــن قانون قــرار بــود از ابتــدای فروردین 
ســال 9۸ خودروهــای ســواری بنزینــی یــورو ۵ شــوند که اجــرای آن 
یــک ســال بــه تعویــق افتــاد و بــه ابتــدای 99 موکول شــد امــا امروز 
شــاهد پیــش فــروش خودروهــای بــا اســتاندارد یــورو ۴ هســتیم 
ــح  ــزاده تصری ــاه 99 خواهــد بود.گل علی ــا در آذرم ــل آن ه ــه تحوی ک
کــرد: متاســفانه ایــران خــودرو تاکنــون درخواســتی برای اخــذ مجوز 
اســتاندارد یــورو ۵ بــرای ایــن محصــوالت خود بــه ســازمان حفاظت 
ــاک  ــوای پ ــون ه ــق قان ــداده اســت و طب ــه ن ــط زیســت ارائ محی
بــرای شــماره گذاری خودروهــا ابتــدا ســازمان محیــط زیســت بایــد 
اســتاندارد آنــرا تاییــد و بــه پلیــس اعــالم کنــد، در غیــر اینصــورت 

شــماره گــذاری صــورت نخواهــد گرفــت.

سازمان محیط زیست اجازه 
شماره گذاری خودروهای 

یورو ۴ را نمی دهد 

چی
کار

شکارچیان غیرمجاز در جزیره آشوراده دستگیر شدندش
ــی شهرســتان بندرترکمــن  ــگاه دریابان ــده پای فرمان
از دســتگیری ســه شــکارچی متخلــف در مناطــق 
ــه  ــر داد و گفــت ک ــره آشــوراده خب ــی جزی پیرامون
از متهمــان ســه قبضــه ســالح شــکاری و ۸6 
ــرهنگ  ــط شد.س ــف و ضب ــاچمه زنی کش ــنگ س فش
محمــد حســین برجســته ملکــی روز شــنبه در گفــت و گــو 
بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: ماموریــن دریابانــی گلســتان در 
حیــن گشــت و پایــش روزانــه موفــق شــدند ایــن شــکارچیان را 
در حــال رصــد و رهگیــری پرنــدگان، قبــل از صیــد و زنــده گیری 
ــی  ــگاه دریابان ــن پای ــزود: ای ــد.وی اف ــتگیر کنن ــدگان دس پرن
تــالش خــود را بــرای حفــظ محیــط زیســت و پایــداری از حیات 
ــام  ــت انج ــط زیس ــکنان محی ــا هنجارش ــورد ب ــش و برخ وح
خواهــد کــرد تــا پهنــه آبــی گلســتان بــرای شــکارچیان غیرمجــاز 
ناامــن شــود. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان پیــش 
ــت  ــالمت و امنی ــورای س ــه ش ــق مصوب ــه طب ــود ک ــه ب ــر گفت ت
غذایــی، صــدور پروانــه شــکار پرنــدگان در ایــن اســتان ممنــوع 
ــاری  ــی  جامع تــر بیم ــا زمــان بررس ــه ت ــت و ایــن مصوب اس
ــی  ــت اجرای ــدگان در گلســتان ضمان ــوق حــاد پرن ــزای ف آنفلوآن

ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــی اظه ــا کنعان دارد.محمدرض
ــرار دارد و تاالب هــای  ــدگان ق گلســتان در مســیر مهاجــرت پرن
ــت،  ــر اس ــدگان مهاج ــتان گذرانی پرن ــل زمس ــتان مح ــن اس ای
ــان از  ــط بان ــکی و محی ــان دامپزش ــتمر کارشناس ــش مس پای
ــی اســتان انجــام می شــود.همچنین مدیــرکل  زیســتگاه های آب
دامپزشــکی گلســتان گفــت کــه طــرح پایــش و پیشــگیری از 
آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان بــا فعالیــت ۱۵ گــروه  واکنــش 
ــن  ــی ای ــوع احتمال ــا وق ــه ب ــرای مواجه ــن اداره کل ب ســریع ای
بیمــاری در شــهرهای گلســتان در حــال انجــام اســت.غالمرضا 
محرابــی اظهــار داشــت: در ایــن ارتبــاط کارشناســان دامپزشــکی 
در قالــب گروه هــای پایــش آنفلوآنــزای پرنــدگان، مناطــق 
پرخطــر اعــم از ســواحل دریایــی، تــاالب هــا و آب بنــدان هــای 
اســتان را بــه صــورت مســتمر مــورد پایــش و بررســی قــرار مــی 
ــزای فــوق  ــون مــوردی از بیمــاری آنفلوان ــد.وی گفــت: تاکن دهن
حــاد پرنــدگان در گلســتان مشــاهده نشــده است.اســتان مــرزی 
ــتان های  ــزر و اس ــای خ ــتان، دری ــور ترکمنس ــا کش ــتان ب گلس

ــدران، ســمنان و خراســان شــمالی همســایه اســت. مازن

 ها
س

انو
وجود فاجعه بار میکروپالستیک ها در اقیانوس ها اقی

از  پــس  مطالعــه  یــک  جریــان  در  محققــان 
متوجــه  دریایــی،  موجــودات  روده  بررســی 
یــک  میکروپالســتیک ها  وجــود  کــه  شــدند 
ــار بیشــتر از چیــزی کــه پیــش از ایــن  میلیــون ب
می کنــد. آلــوده  را  اقیانوس هــا  می شــد،  تصــور 
ــه از  ــن مطالع ــای ای ــل، داده ه ــی می ــه دیل ــزارش روزنام ــه گ ب
ــده  ــه در مع ــد ک ــر می ده ــتیک هایی« خب ــود »میکروپالس وج
ــال  ــه دنب ــان ب ــت می شــوند. محقق ــی یاف پالنکتون هــای ژالتین
ایــن مطالعــه اکنــون ارزیابــی می کننــد کــه در هــر فــوت 
مکعــب آب، مقــدار ۸.۳ میلیــون قطعــه از ذرات پالســتیکی 
ــزی  ــتر از چی ــر بیش ــت براب ــزان هف ــن می ــه ای ــود دارد ک وج
ــه  ــه ک ــن مطالع ــد. ای ــور می ش ــن تص ــش از ای ــه پی ــت ک اس
توســط بنیــاد ملــی علــوم )NSF( و بــه رهبــری »جنیفــر 
ــوس شــناس بیولوژیکــی انجــام شــد، از  ــک اقیان ــدون« ی بران
ــا در  ــتیک ها در آب دری ــن میکروپالس ــی از ریزتری ــود برخ وج
غلظت هــای بســیار باالتــر از آنچــه قبــالً اندازه گیــری شــده 
ــه  ــه مطالع ــت ک ــت: سالهاس ــدون گف ــد. بران ــر می ده ــود، خب ب
ــع  ــرای جم ــوری ب ــک ت ــا اســتفاده از ی میکروپالســتیک ها را ب

ــر  ــات ه ــن مطالع ــا در ای ــم. ام ــام می دهی ــا انج آوری نمونه ه
چیــزی کــه کوچکتــر از خانــه هــای ایــن تــوری باشــد از آن فــرار 
ــن مطالعــه تعــداد ۱۰۰ ســالپ را در  ــان در ای ــد.  محقق می کردن
ســال هــای ۲۰۰9، ۲۰۱۳،۲۰۱۴،۲۰۱۵ و ۲۰۱7 مــورد بررســی قــرار 
ــی  ــفاف و ژالتین ــی ش ــم های دریای ــالپ ها ارگانیس ــد. س دادن
ــن  ــتیک هایی را در روده ای ــه میکروپالس ــن مطالع ــتند. ای هس
موجــودات ریــز دریایــی نشــان داد. ســالپ ها در زنجیــره غذایــی 
اقیانــوس هــا کــم هســتند و از بعضــی از کوچکتریــن موجــودات 
ــد.  ــه می کنن ــون تغذی ــا میکروزوپالنکت ــو ت ــی، از نانوفیت دریای
پالســتیک های موجــود در معــده ســالپ ها می تواننــد از طریــق 
ــد  ــه می کنن ــا تغذی ــه از آن ه ــی ک ــه موجودات ــی ب ــره غذای زنجی
 King Crab و Rockfish ماننــد الک پشــت های دریایــی و
منتقــل شــود و در نهایــت ایــن ریزمیکروپالســتیک ها می تواننــد 
بــه بــدن انســان راه پیــدا کننــد. ایــن مطالعــه نشــان می دهــد 
ــزی اســت  ــر از چی ــی بســیار فراوان ت کــه پالســتیک های دریای
کــه هــر کســی تصــور می کنــد و بالقــوه می تواننــد در هــر 

ــوند. ــت ش ــا یاف ــه ای از اقیانوس ه نقط
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مدیـرکل انتقـال خون 
اسـتان قزوین در این 
خصـوص گفـت: این 
از  سـیار  سـامانه 
سـاعت هشـت صبـح تـا ۱۳ و ۳۰ دقیقه با اسـتقرار در 
بیمارسـتان شـهدای آبیک برای خون گیری از مراجعان 

اقدام کرد.
مهـدی اکبـری افزود: در صورت اسـتقبال قابل توجه از 
این سـامانه، فعالیت آن در روزهای شنبه به شهرستان 

آبیک اختصاص خواهد یافت.
ثابـت  پایـگاه  نبـود  بـه  توجـه  بـا  اضافـه کـرد:  وی 
خون گیـری در اکثر شهرسـتان های قزویـن، این اقدام 

به منظور تسـهیل دسترسـی اهداکننـدگان خون مقیم 
در شهرسـتان ها انجام می شـود که در آینـده نزدیک در 

شهرستان های دیگر نیز انجام خواهد شد.
اکبـری ادامه داد: این سـامانه مهرماه امسـال با هزینه 
بیـش از ۱۰ میلیـارد ریال و ظرفیت 9 تخـت راه اندازی 
شـد و با اسـتقرار در هرکدام از شهرستان های استان از 

مردم برای اهدای خون دعوت می کند.
افزود:ایـن  قزویـن  اسـتان  خـون  انتقـال  مدیـرکل 
نخسـتین سـامانه سـیار خون گیری کشور اسـت که با 
هـدف جلوگیـری از گسـترش مرکـز انتقـال خـون در 
شـهرهایی که اهدای خون کمتری دارند تشـکیل شده 

است.

سامانه سیار خون گیری قزوین در آبیک مستقر شد

سودوکو شماره ۱۶۱7

پاسخ سودوکو شماره ۱۶۱۶

افقی
  ۱ - اثری از صادق چوبک - باشگاه 

برزیلی مارسیو آموروسو

 ۲ - کیک معروف - تن و بدن، جسم 

- قدیمی 

۳ - چرخ تانک - پنهان شدن - 

پشتیبان

 ۴ - زیرك - فرش - از تقسیمات 

ارتشی امپراتور روم

 ۵ - نشانه جمع، بله شیرازی، بله بی 

ادب - تشکیالت - مرد خمیده

 6 - بیخ - عنکبوت سمی، حشره ای با 

زهر خطرناك - شکوه، اجاق کیک پزی، 

نوعی اجاق گاز

 7 - دندان شوی - سوار نیست - واحد 

نظامی بزرگتر از گردان

 ۸ - گوشه نشینی - رمق آخر - دهن 

کجی - نان آبگوشتی

 9 - سپاه - نیازمند - سازنده آتش 

۱۰ - وحشی، حیوان وحشی - دختر 

اقیانوس - آرزوها

 ۱۱ - نوعی پوست دباغی شده - تیم 

فوتبال بواویستا در این شهر قرار دارد - 

خودم، ضمیر وزنی، سه کیلو

 ۱۲ - نانخواه - دفعه و نوبت - کوشا 

۱۳ - از احشاء درون بدن، عضو گوارشی 

درون بدن - از گلهای زینتی - گل 

كرشمه، مال یاران كشیدنی است

 ۱۴ - سوا، منفصل - عددی دو رقمی 

- فراوانی 

۱۵ - زیبا رو - اثری از موسوی 

گرمارودی

عمودی 
 ۱ - اثری از هنری فیلدینگ - نام 

بحری در شعر

 ۲ - نانخواه - خوشبخت - ساییده 

۳ - چاره و عالج - بیشتر صندلی ها 

دارند - داراي گنجايش، وسيع و فراخ 

۴ - عدد قرن - شمشیرها، جمع سیف 

- باران پیاپی

 ۵ - امر به آمدن - مروارید چشم، آب 

دیده - الفبای تلگراف - دانه خوشبو، 

سیاهدانه معطر

 6 - سفید پوست نیست، زرد نیست - 

كشتن شتر - مهربان ، مهربان و دلسوز، 

مهربانی کننده

 7 - راست روده - ظرف مسی ته گرد - 

بیتا بدون ب 

۸ - تاریخ نگار، محدث، نوعی از فعل 

مضارع - تیز پا

 9 - خلیج فرنگی، نوعی ورزش با گوی و 

چوگان - پیامدها - سردی ۱۰ - سختی 

- دستی - بی خواب ۱۱ - نام ترکی، نام 

آذربایجانی - شبنم، باران - نام قدیمی 

رودخانه جیحون - ذره باردار، نمد زین 

۱۲ - آشكار - كزاز، میكروب كزاز - نت 

چهارم، نت قبل از سل، کلید آن در 

موسیقی معروف است

 ۱۳ - حاال، همین زمان - كاشف سیاره 

اورانوس - احمق

 ۱۴ - مخفی، پوشیده و مستور - پول 

خرد آلمان  - ازسوره های قران

 ۱۵ - پسوند صفت ساز - از آثار توماس 

مان

جدول شماره ۱۶۱7

 پیام
استان ها

8.۵ هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی چهارمحال وبختیاری احیا شده است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری با اشاره به اجرای طرح جنگلکاری اقتصادی 
در استان گفت:اکنون بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان احیا شده است.

نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت و 
حفاری خوزستان گشایش یافت

ــترک  ــگاه مش ــن نمایش ــن و هفدهمی یازدهمی
ســاخت تجهیــزات صنعــت نفــت و حفــاری 
ــای  ــگاه ه ــی نمایش ــل دائم ــتان در مح خوزس
ــرد.  ــکار ک ــاز ب ــواز آغ اســتان خوزســتان در اه
ــا  ــگاه غالمرض ــن نمایش ــایش ای ــن گش در آیی
فــرخ  خوزســتان،  اســتاندار  شــریعتی 
ــت  ــی نف ــرکت مل ــد ش ــاون تولی ــی مع علیخان
ایــران، احمــد محمــدی مدیرعامــل شــرکت 
ــه  ــید عبدال ــوب، س ــز جن ــق نفتخی ــی مناط مل
موســوی مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری 
ایــران و شــماری از مدیــران ارشــد صنعــت 
حفــاری  و  نفــت  صنایــع  فعــاالن  و  نفــت 

حضــور داشــتند.
بــر ایــن اســاس ۲6۰ شــرکت فعــال در عرصــه 
ــزات صنعــت نفــت و  ســاخت قطعــات و تجهی
ــران،  ــتان، ته ــای خوزس ــتان  ه ــاری از اس حف

ــزی،  ــان، خراســان رضــوی، مرک ــارس، اصفه ف
آذربایجــان شــرقی، چهارمحــال و بختیــاری 
اقتصــادی  رویــداد  ایــن  در  کرمانشــاه  و 

ــد. ــارکت دارن مش
در ایــن نمایشــگاه برنامــه  هــای متعــددی 
ــی  ــای تخصص ــت  ه ــزاری نشس ــه برگ از جمل
و رونمایــی از قطعــات و تجهیــزات ســاخت 
ــم  ــرای ه ــتر الزم ب ــی و بس ــش بین ــل پی داخ
 افزایــی میــان ســازندگان و صنعتگــران بخــش 
مجموعــه  زیــر  هــای  شــرکت   و  خصوصــی 
شــرکت ملــی نفــت ایــران فراهــم شــده اســت.
و  یازدهمیــن  بــکار  آغــاز  بــا  همزمــان 
ســاخت  مشــترک  نمایشــگاه  هفدهمیــن 
تجهیــزات صنعــت نفــت  و حفــاری خوزســتان 
ــز  ــج تجهی ــران از پن ــاری ای ــی حف ــرکت مل ش
و ابــزار کاربــردی در عملیــات حفــاری و دو 

کتــاب رونمایــی کــرد.
در آییــن رونمایــی از ایــن قطعــات، تجهیــزات، 
ــی  ــرخ علیخان ــدس ف ــا مهن ــاب ه ــزار و کت اب
معــاون مدیــر عامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران 
تولیــد، مهنــدس احمــد محمــدی  امــور  در 
ــز  ــق نفتخی ــی مناط ــرکت مل ــل ش ــر عام مدی
موســوی  عبدالــه  ســید  مهنــدس  جنــوب، 
مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران و 
شــماری از مدیــران ارشــد شــرکت ملــی نفــت 
ــد  ــدگان، ســازندگان و بازدی ــد کنن ــران،  تولی ای

ــتند. ــور داش ــدگان حض کنن
ایــن تجهیــزات و ابــزار در نتیجــه هــم افزایــی 
متخصصــان   میــان  مســتمر  همــکاری  و 
ــی  ــز علم ــران، مراک ــاری ای ــی حف ــرکت مل ش
و پژوهشــی و شــرکت هــای دانــش بنیــان 
تولیــد داخــل شــده  و نقــش مهمــی در فرآینــد  
عملیــات حفــاری و خدمــات یکپارچــه جانبــی 

ــد.  ــی کنن ــا م ایف
 RTTS شــامل   ابــزار  و  تجهیــزات  ایــن 
اســت،  چاهــی  درون  ابــزار  کــه  مجموعــه 
یــک نمونــه الینــر پمــپ ســیال از قطعــات 

ــگ  ــیال، پکین ــای س ــپ ه ــرف در پم ــر مص پ
المنــت بــرای جلوگیــری از فــوران، پالســر 
مثبــت کــه در عملیــات حفــاری افقــی و جهــت 
دار کاربــرد دارد و سیســتم دیجیتــال پمــپ 

ــند. ــی باش ــیال م ــای س ه
همچنیــن در ایــن مراســم  کتــاب کارنامــه 
مدیریــت  از ســوی  پژوهشــی شــرکت کــه 
پژوهــش،  فنــاوری و مهندســی ســاخت تهیــه 
و بــه چــاپ رســیده اســت و کتــاب مســئولیت 
عــام  خدمــات  مــورد  در  اجتماعــی  هــای 
ــار  ــی انتش ــط عموم ــط رواب ــه توس ــه ک المنفع

ــد. ــی ش ــه رونمای یافت
نمایشــگاه صنعــت نفــت و حفــاری خوزســتان 
ــران،  ــت ای ــی نف ــکاری شــرکت مل ــا هم ــه ب ک
و  جنــوب  نفتخیــز  مناطــق  ملــی  شــرکت 
شــرکت  و  ایــران  حفــاری  ملــی  شــرکت 
خوزســتان  بین المللــی  هــای    نمایشــگاه 
برگــزار شــده اســت و تــا روز دوشــنبه )۲۵ 
ــرای  ــا ۱7 ب ــه روزه از ســاعت 9 ت ــاه( هم آذرم
ــد.  ــی باش ــر م ــدگان دای ــه  کنن ــد مراجع بازدی

)۱۳9۸ /۵۵۲۳(

حمزه سلمانی
خبرنگار

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك گلباف

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي 
فاقـد سـند رسـمي-اگهي موضـوع ماده۳قانـون وماده۱۳آئيـن نامـه قانـون تعييـن 
تكليـف وضعيـت ثبتـي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي-برابر رای شـماره 
۱۳9۸6۰۳۱9۰6۲۰۰۰۵۳۸مـورخ 9۸/۸/۲۸هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای علی توکلـی فرزند 
ابراهیـم بشـماره شناسـنامه 77صـادره از گلباف در یک باب خانه مشـتمل بـر باغ به 
مسـاحت ۱۵۲6 متـر مربع پـالک یک فرعی از ۲۴۸۳ اصلی مفروز و مجزی شـده از 
پـالک ۲۴۸۳ اصلـی واقـع در گلباف خیابان جمهوری انتهای کوچه اتحادیه خریداری 
از مالـک رسـمی فاطمه شـاکری گوکی محرز گریده اسـت لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب در دونوبـت به فاصله ۱۵روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به 
صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
اگهـي بـه مـدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظرف 
مـدت يكمـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضايي تقديم 
نماينـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذكور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف۱۲۴۳
تاريخ انتشار نوبت اول:9۸/9/9-تاريخ انتشار نوبت دوم9۸/9/۲۴ 

محمود مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک 

ابالغیه –اگهی الکترونیک 
مشـخصات ابالغ شـونده حقیقی :نام :اسـالم –نـام خانوادگـی :چاکری-نام 
پدر :دادمحمد-کد پسـتی :---- ک د ملی ۵97997۲۲۵۰-نشـانی مجهول 

المکان –منطقه شـهرداری :---
مهلت حضور :۴۰روز –نوع علت حضور :رسیدگی –وقت رسیدگی :9۸/۱۱/۱

دعـوی بـه طرفیـت مبنی بر طالق به درخواسـت زوجه )فاطمه هشـتوگانی فرزند موسـی 
(بـا توجـه بـه علـت حضـور منـدرج در ایـن ابالغیه به شـما ابالغ مـی گردد ظـرف مهلت 
مقـرر اقـدام در غیـر ایـن صـورت مطابق مقـررات اتخاذ تصمیـم خواهد شـد –م الف 77۱

اگهی ابالغ واحضار  
اقای اصغر پیام فرزند صدمحمد مجهول المکان همسـر شـما 
برابـر دادنامـه شـماره 9۸۰997۳۴۲۳۰۰۰۵۳۰شـعبه اول بـا بذل 
مهریـه و حقـوق مالی خود تقاضای ثبـت طالق نموده لذا الزم اسـت ظرف 
مـدت ده روز پـس از انتشـار ایـن اگهـی در دفتـر خانه بـه ادرس :چهـار راه 
بیمارسـتان خیابـان امـداد رو بـه روی تهـران ابزار حاضر در غیـر این صورت 
طبـق مقـررات اقدام خواهد شـد واعتراض بعدی مسـموع نخواهد شـد .

سردفتر طالق ۱۴۱/۴۱عباس صادقی نیا

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳9۸6۰۳۱9۰۱۴۰۰۱۴۱۸-
9۸/۰۴/۱۵هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم زهرا افشـاری پور فرزند لطفعلی بشـماره شناسـنامه ۱۰۸۵صادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 67۴/7۳متـر مربـع پـالک -فرعـی 
از۴۴۲- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از۴۴۲ -اصلـی قطعـه دوواقـع 
دراراضـی کوگوئیـه بلـوک جیرفـت  بخـش ۴۵کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی خـود 
متقاضـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
.م الـف ۴9۵.   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/۰9/۲۴ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :9۸/۱۰/۰۸
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی 
اصالحـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای اصالحی شماره۱۳9۸6۰۳۱9۰۱۴۰۰۳۳7۵-9۸/۰۸/۱9هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفـت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ربابه پدرود فرزند سـید حاجی بشـماره شناسـنامه ۵۲۱صادره ازجیرفت در ششدانگ 
یـک بـاب خانـه وباغچـه  به مسـاحت ۱679متر مربـع پالک ۱76فرعـی از۵۱۰- اصلی مفـروز و مجزی شـده از پالک 
۲فرعـی از۵۱۰ -اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی سـرونی جیرفت  بخـش ۴۵کرمان  خریـداری از مالک رسـمی اقای 
غالم باسـره  محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دریک نوبت آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار آگهی به مـدت یک ماه 
اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد .   م الف :۵۴9-تاریخ انتشـار نوبـت اول:9۸/۰9/۲۴ 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

تصمیم نهایی
پرونده کالسه 98۰998۳888۱۰۰۵۴۴   

شـعبه ۱شـورای حل اختالف شهرسـتان قلعـه گنج تصمیم نهایی شـماره 
خواهان :خانم طاهره نعمتی فرزند محمد به نشـانی اسـتان کرمان –شهرسـتان قلعه 
گنـج –قلعـه گنج –خیابان شـهرک بنیاد شـهید –پـالک ۲۲    - خوانـدگان :۱- خانم 
نرجـس خاتـون احمـدی نیـک فرزنـد مهـدی ۲- اقای محمـد مهدی احمـدی نیک 
فرزنـد مهـدی همگـی بـه نشـانی اسـتان کرمان –شهرسـتان قلعـه گنج –شـهر قلعه 
گنج –بلوار شـاهد –شـهرک بنیاد شـهید ۳-خانم نرجس احمدی نیک فرزند مهدی 
به نشـانی اسـتان کرمان –شهرسـتان قلعه گنج –شـهر قلعه گنج –بلوار شاهد شهرک 
بنیـاد شـهید بـال۴- خانـم کبری برخـان فرزند علی به نشـانی اسـتان کرمان –شـهر 
سـتان قلعـه گنـج –شـهر قلعـه گنج –آهـوان چـاه مارکی منزل شـخصی- خواسـته: 

ترکه  تحرير 
*قـرار تحریـر ترکـه* در خصوص دادخواسـت خواهـان خانم طاهـره نعیمي فرزند 
محمـد بـه طرفیـت خوانـدگان ۱- آقای محمد مهـدي احمدی نيـك ۳.خانم نرکس 
احمـدي نيـك 2-خانـم نرجـس خاتـون احمـدي نيـك فرزنـدان مهـدي ۴- خانم 
کبـری برخـان فرزنـد علي به خواسـته تحریر ترکـه )ماترک متوفی مهـدی احمدی 
نيـک طبـق گواهـی حصـر وراثـت شـماره 97۰997۳۸۸۸۱۰۰۴۲9 ( کـه متوفـي بـه 
تاریـخ۱۳97/۰۵/۰۵ در آخريـن اقامتـگاه دائمـی خـود واقع در شهرسـتان قلعه گنج 
لـذا شـورا بـا عنایـت به گواهی فـوت صـادره از اداره ثبت احوال محل و سـایر مدارک 
ضمیمـه مسـتندا بـه مـواد ۲۰6 و ۲۰7 قانـون امـور حسـبی قـرار تحریرترکـه نامبرده 
را صـادر و اعـالم و در اجـرای مـاده ۲۱۰ همـان قانـون مقـرر مـی دارد دبیرخانه شـورا 
وقتـی را کـه کمتـر از یـک ماه و بیش از سـه ماه از تاریخ انتشـار آگهی نباشـد معبن 
و بـا هزینـه متقاضـی در یکـی از روزنامـه هـای كتیـر انتشـار آگهی نماید کـه ورثه یا 
نماینـده قانونـی آنهـا بسـتانکاران و مدیونیـن بـه متوفی و کسـان دیگـری که حقی 
برتر که متوفی دارند در سـاعت و روز معین در شـورا برای تحریر ترکه حاضر شـوند 
کارشـناس بـه عـالوه بـرای هریک از ورثه یـا نماینده قانونی آنهـا و وصی و موصي له 
اگـر معیـن و در حـوزه مقیم باشـد بـرای حضور در وقـت مقرر دعوت نامه فرسـتاده 
و بـه متقاضـی ابـالغ شـود وسـيله اجـرای قـرار فراهـم نمایـد قرار صـادره بـا رعایت 
مـاده ۱۸ قانـون اییـن نامـه اجرای ماده ۱۸9 قانون برنامه سـوم توسـعه ظرف ۲۰روز 

از تاریـخ ابـالغ قابـل تجدیدنظـر در دادگاه عمومی محل اسـت .
سجاد افشار منش۔ قاضی شور ای حل  اختالف مرکزی شهرستان قلعه گنج 

اگهی مزایده مال منقول نوبت اول    
اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری شهرسـتان جیرفـت در نظر 
دارد در خصـوص پرونـده اجرائی کالسـه 9۸۰۸۱7له خانم نصرت 
سـاالری علیه شـرکت تراکتور سـازی واقع در خیابان سـعدی –نبش کوچه 
۱۱دایـر بـر مطالبـه وجـه ،اقـالم و لـوازم تراکتـور بـه شـرح ذیـل :۱-ارزش 
پایـه قیمـت گلدانـی ۱6۰۳نـو بـه شـماره موتـور :7۴۱۵۸۸۲فاقـد بلبرینـگ 
ترمیلنـگ داری ۳سـلیندر ،سـاخت شـرکت لمبـار دینی ایتالیـا در بـازار روز 
بـه مبلـغ ۲۸/۰۰۰/۰۰۰میلیـون تومـان ۲- ارزش پایـه قیمـت گلدانـی ۱6۰۳نو 
به شـماره موتور :7۴۱۵۸9۳فاقد بلبرینگ ترمیلنگ داری ۳سـلندر سـاخت 
شـرکت لمبـار دینـی ایتالیـا در بـازار روز بـه مبلـغ ۲۸/۰۰۰/۰۰۰میلیـون تومان 
۳- موتـور تراکتـور گلدانـی ۱6۰۳بـه شـماره موتـور 7۴۱۵۸۸۱فاقـد بلبرینگ 
ترمیلنـگ داری ۳سـلیندر ،سـاخت شـرکت لمباردینـی ایتالیا در بـازار روز به 
مبلـغ ۲۸/۰۰۰/۰۰۰میلیـون تومـان ۴- ارزش پایه قیمت یک حلقه السـتیک 
بـارز تراکتـور باسـاز ۸۲۵*۱6در بـازار روز بـه مبلـغ ۳۵۰/۰۰۰هـزار تومـان کـه 
تعـداد ۱6۰حلقـه جمعـا بـه مبلـغ ۵6/۰۰۰/۰۰۰میلیـون تومـان ۵- ارزش پایه 
قیمـت یـک حلقه تیـوپ بارز تراکتور بـا سـاز Tr(  ۱6 *7۵۰(در بـازار روز به 
مبلـغ ۲۰/۰۰۰هـزار تومـان کـه تعـداد ۱6۰حلقه جمعا بـه مبلـغ ۳/۲۰۰/۰۰۰هراز 
تومـان ؛متعلـق بـه محکـوم علیـه فوق الذکر که توسـط کارشناسـان رسـمی 
دادگسـتری اقـالم فـوق الذکـر جمعـا بـه مبلـغ ۱۴۳/۲۰۰/۰۰۰تومـان ارزیابی 
گردیـده انـد از طریـق مزایـده بفـروش برسـاند .جلسـه مزایـده در مـورخ 
۱۳9۸/۱۰/۱6راس سـاعت 9صبـح بـا حضـور نماینده دادسـرا در محل اجرای 
احـکام حقوقی برگـزار میگردد،متقاضیان در صـورت تمایل ضمن هماهنگی 
بـا اجـرای احکام حقوقی ۵روز قبل از تاریخ مزایـده می توانند از اقالم ولوازم 
فوق بازدید ودر صورت تمایل به شـرکت در مزایده ۱۰درصد مبلغ پیشـنهادی 
)حداقـل قیمـت فـروش پایـه ارزیابی شـده می باشـد (خود را به حسـاب 
سـپرده دادگسـتری ۲۱7۱۲9۳۸۳9۰۰۴نـزد بانـک ملی واریز وقبـض ان را به 
همـراه پیشـنهادکتبی در پاکـت در بسـته وتا قبـل از برگزاری جلسـه مزایده 
تحویـل ایـن اجـرا نماینـد بدیهـی اسـت شـخصی بـه عنـوان برنـده مزایده 
شـناخته میشود که باالترین قیمت را پیشـنهاد داده باشد در صورت انصراف 
برنـده مزایـده ده درصـد مبلـغ پیشـنهاد ی بـه نفع دولـت ضبط خواهد شـد .
داور اجرا ئی احکام حقوقی :حسینی م الف :2۳

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

ملک زرند
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 

اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی
نامـه  آئیـن   ۱۳ مـاده  و   ۳ مـاده  موضـوع  اگهـی 
و  اراضـی  و  ثبتـی  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   ۱۳9۸6۰۳۱9۰۰۸۰۰۱69۵
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملک زرند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقای محمد اسـالمی علی آبادی فرزند حسـن بشـماره 
شناسـنامه ۵ صـادره از زرنـد در ششـدانگ گلخانـه بـه 
مسـاحت ۲9۸۰/۵۰مترمربـع پـالک ۳ فرعـی از 7۵6۰ 
اصلـی واقـع در زرنـد جـاده خاکـی ریحـان بـه ده چنار 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابراهیـم بلوچـی ده 
یعقوبـی محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 
مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الـف ۱۸۱

تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 9۸/9/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه9۸/۱۰/۸

حسین توحیدی نیا
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره۱۳9۸6۰۳۱9۰۱۴۰۰۲۴9۱-9۸/۰۸/۲6هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای حسـن 
مجـازی دلفـارد فرزند غالمحسـین  بشـماره شناسـنامه 9۴۰صـادره ازجیرفت در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
۲۰۴متـر مربـع پالک -فرعی از۵۸۱- اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک -فرعـی از۵۸۱ -اصلی قطعه دوواقع دراراضی 
حسـین ابـاد جیرفـت  بخـش ۴۵کرمان  خریداری از مالک رسـمی اقای محمد علـی دلفاردی  محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد .  م الف :۵۳۱- تاریخ انتشـار نوبت اول:9۸/۰9/۲۴ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :9۸/۱۰/۰۸
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده۳ قانون و مـاده ۱۳آئین نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳9۸6۰۳۱9۰۱۴۰۰۳6۴۸-
9۸/۰9/۰۵هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
مالکانـه  تصرفـات  ملـک جیرفـت   ثبـت  حـوزه  ثبتـی  رسـمی مسـتقردرواحد  فاقـد سـند 
بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه مالیـی فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه ۳6۲صـادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 7۴۰۰۰متـر مربـع پـالک 
-فرعـی از۵۱۳- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک - فرعی از۵۱۳ -اصلـی قطعه دوواقع 
دراراضـی سـرونی جیرفـت  بخـش ۴۵کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی حسـین مالیـی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد .م الف ۵۱۴.  تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:9۸/۰9/۲۴ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :9۸/۱۰/۰۸
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
نامـه  ۱۳آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده۳  موضـوع  آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره۱۳9۸6۰۳۱9۰۱۴۰۰۳696-9۸/۰9/۰6هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت  
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم عادلـه نظـم الدینـی  فرزنـد یوسـف بشـماره 
شناسـنامه ۲۸6صـادره ازماهـان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر باغچه به مسـاحت 
6۱۲/7۱متـر مربـع پـالک -فرعی از۵۳۵- اصلی مفروز و مجزی شـده از پـالک ۱۵فرعی از۵۳۵ 
-اصلـی قطعـه ۵واقـع دراراضـی صاحـب ابـاد سـربیژن سـاردوئیه  جیرفـت  بخـش ۳۴کرمان  
خریـداری از مالـک رسـمی اقـای قاسـم صالحـی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد .م 

الـف ۵۲۱.  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/۰9/۲۴ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :9۸/۱۰/۰۸
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسمی

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
شـماره۱۳976۰۳۱9۰۱۴۰۰۱۱۸۵- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 
97/۰۳/۱۳هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
مالکانـه  تصرفـات  ملـک جیرفـت   ثبـت  حـوزه  ثبتـی  رسـمی مسـتقردرواحد  فاقـد سـند 
بالمعـارض متقاضـی آقـای سـید محسـن رضامنـد  فرزند سـید مصطفی بشـماره شناسـنامه 
بـه مسـاحت ۸۱/66متـر مربـع پـالک -فرعـی  ازجیرفـت در ششـدانگ مغـازه  97صـادره 
از۵7۳- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از۵7۳ -اصلـی قطعـه دوواقـع 
دراراضـی میانجاویـه جیرفـت  بخـش ۴۵کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی سـید مصطفی 
فاصلـه  بـه  نوبـت  دردو  مراتـب  عمـوم  اطـالع  منظـور  بـه  اسـت.لذا  محرزگردیـده  رضامنـد 
۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
.  م الـف :۵۴۸ - تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/۰9/۲۴ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :9۸/۱۰/۰۸
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده 
۱۳آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱۳9۸6۰۳۱9۰۱۴۰۰۳667-9۸/۰9/۰۵هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای مهدی جهان بین جشـاری فرزند عسـکر 
بشـماره شناسـنامه ۳۱6صـادره ازبم در ششـدانگ یک باب خانـه نیمه تمام  
بـه مسـاحت ۳7۰متـر مربع پـالک -فرعـی از۵7۴- اصلی مفـروز و مجزی 

شـده از پـالک ۱۲۰6فرعـی از۵7۴ -اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی جیرفت  
بخـش ۴۵کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه غالمحسـین حیـدری 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 
۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد .  تاریـخ 

انتشـار نوبـت اول:9۸/۰9/۲۴ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :9۸/۱۰/۰۸
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك گلباف

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضـي 
وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي-اگهي موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئين 
نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند 
رسـمي-برابر رای شـماره ۱۳9۸6۰۳۱9۰6۲۰۰۰۰۰۴هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک گلباف تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم مریم شـورآبادی تکابی فرزند عبداله بشـماره شناسـنامه ۵۰ 
صـادره از گلبـاف در یـک باب خانه به مسـاحت 7۴۳/۴۵ متر مربع پالک ۴ 
فرعی از ۱۵6۰- اصلی خریداری از مالک رسـمی خانم سـکینه کاشـی گوکی 
محـرز گریـده اسـت لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در دونوبـت به فاصله 
۱۵روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت 
متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مي تواننـد از تاريـخ انتشـار اولين اگهي 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه اين اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، 
ظـرف مـدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضايـي تقديـم نمايند. بديهي اسـت در صورت انقضاي مدت مذكـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف۱۲۳6

تاريخ انتشار نوبت اول:9۸/9/9-تاريخ انتشار نوبت دوم9۸/9/۲۴ 
محمود مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 957 
فرعی از 102 و 103 اصلی حوزه ثبتی 

رباط کریم 
ــی  ــد عل ــی فرزن ــی قربان ــای مرتض ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
ــت وارده 4743  ــر درخواس ــنامه 493 براب ــط شناس اوس
ــد  ــهادیه تایی ــرگ استش ــه دو ب ــورخ 1398/09/03 ک م
شــده پیوســت اســت تقاضــای فقــدان ســند مالکیــت 
المثنــی خــود را بدلیــل ســرقت اعــام نمــوده کــه 
ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای 
ــع تحــت  ــر مرب ــه مســاحت 95/10 مت ــی در آن ب احداث
پــاک 957 فرعــی از 102 و 103 اصلــی واقــع در حــوزه 
ــر  ــل دفت ــم کــه ســند مالکیــت آن ذی ــاط کری ــی رب ثبت
ــام  ــماره 139720301022011196 بن ــه ش ــی ب الکترونیک
ــی اوســط شناســنامه 493  ــد عل ــی فرزن مرتضــی قربان
بشــماره ســریال 470069 الــف 97 صــادر و تســلیم 
گردیــده اســت .بــه علــت ســرقت مفقــود گردیــده اســت 
و درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده 
ــون  ــاده 120 قان ــل م ــب در اجــرای تبصــره ذی ــذا مرات ل
ــا چنانچــه هــر شــخص از  ــت منتشــر ت ــک نوب ــت ی ثب
وجــود ان نــزد خــود یــا دیگــران مطلــع باشــد از تاریــخ 
انتشــار بــه مــدت ده روز ضمــن ارائــه اصــل ســند فــوق 
و مــدارک الزم بــه ایــن اداره مراجعــه و رســید دریافــت 
ــررات  ــق مق ــت وف ــورت اداره ثب ــر اینص ــد در غی نمایی
اقــدام خواهــد نمــود و فقــط اعتــراض ایشــان در مراجــع 

ــل رســیدگی مــی باشــد . ــی قاب قضای
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم 

 احمد رحیمی شور مستی  9069

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 358 فرعی از 
102 و 103 اصلی حوزه ثبتی رباط کریم 

ــی اوســط  ــد عل ــی  فرزن ــای مرتضــی قربان ــه اینکــه آق نظــر ب
بــه  وارده  بــر اســاس یکبــرگ تقاضــای  شناســنامه 493 
ــرگ استشــهادیه  ــه دو ب ــورخ 1398/09/03 ک شــماره 6742 م
تاییــد شــده متقاضــی پیوســت اســت تقاضــای فقــدان ســند 
ــه  ــوده ک ــام نم ــرقت اع ــل س ــود را بدلی ــی خ ــت المثن مالکی
ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی 
در آن بــه مســاحت 102/28 متــر مربــع پــاک 358 فرعــی از 
102 و 103 اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی ربــاط کریــم کــه ســند 
مالکیــت آن در صفحــه 7 دفتــر 438 ذیــل ثبــت 112348 بنــام 
ــت  ــنامه 493 ثب ــی اوســط شناس ــد عل ــی فرزن مرتضــی قربان
ــلیم  ــادر و تس ــریال 171835 ص ــماره س ــت بش ــند مالکی و س
گردیــده اســت و پــس از ان برابــر اســناد رهنــی شــماره 17149 
مــورخ 1392/04/31 و 21963 مــورخ 1398/05/09 و 25150 
مــورخ 1398/08/16 دفتــر 4 شــهریار در رهــن بانــک صــادرات 
قــرار گرفتــه اســت . بــه علــت ســرقت مفقــود گردیــده اســت و 
درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا مراتــب 
ــت  ــک نوب ــت ی ــون ثب ــاده 120 قان ــل م ــره ذی ــرای تبص در اج
ــا  ــزد خــود ی ــر شــخص از وجــود ان ن ــا چنانچــه ه منتشــر ت
دیگــران مطلــع باشــد از تاریــخ انتشــار بــه مــدت ده روز ضمــن 
ــه ایــن اداره مراجعــه  ــه اصــل ســند فــوق و مــدارک الزم ب ارائ
ــق  ــت وف ــر اینصــورت اداره ثب ــد در غی و رســید دریافــت نمایی
ــان در  ــراض ایش ــط اعت ــود و فق ــد نم ــدام خواه ــررات اق مق

ــل رســیدگی مــی باشــد . مراجــع قضایــی قاب
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم 

 احمد رحیمی شور مستی  9070
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
استان ها

به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان، علی حاجی زاده در ابالغی بهمن 
فرامرزی نیا را به عنوان سرپرست معاونت امالک و حقوقی منصوب کرد. در این حکم آمده است: به موجب این 

ابالغ و با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست معاونت امالک و حقوقی منصوب می گردید.

در موضوعاتـی مثـل احـداث پارکینـگ، فـرآوری هـای پسـماند، 
گردشـگری و پروژه هـای عمرانی فضـای الزم برای همکاری با بخش 

خصوصـی وجـود دارد.
علـی کمالـی زاده در جلسـه شـورای سـرمایه گـذاری کـه در سـازمان 
سـرمایه گذاری و مشـارکت های مردمی برگزار شـد با اشاره به نقش 

مهـم سـرمایه گذاری در توسـعه و رونق 
اقتصـادی شـهر، اظهـار داشـت: بـا ایجـاد سـازمان سـرمایه گذاری و 
مشـارکت های مردمـی در شـهرداری هـا  شـاهد هماهنگی بیشـتر و 
برنامه ریزی دقیق تر برای توسـعه شـهر و تحقق شـهر پویا هسـتیم.
وی یکـی از وظایـف اصلـی شـهرداری  را اجـرای طرح هـای عمرانـی 
عنـوان کـرد و افـزود: اعتبـار و سـرمایه اصلـی اجرای ایـن طرح ها به 
طـور معمـول از محل اعتبـارات شـهرداری و اغلـب از اعتبارات محلی 
و بخشـی نیـز از سـرمایه گـذاری بخـش خصوصی تامین می شـود.
شـهردار کـرج ادامـه داد: در ایـن میـان یکـی از منابـع اصلـی درآمـِد 
شـهرداری ها مربـوط بـه اخـذ عـوارض و ساخت وسازهاسـت کـه در 
سـال های اخیـر بـه دلیـل رکـود در بخش سـاخت و سـاز درآمد این 
بخش نیز با افت چشـمگیری روبرو بوده اسـت.کمالی زاده در ادامه 
نزدیکی کرج به پایتخت را ویژگی مناسـبی برای جذب سـرمایه گذار 
و توسـعه اقتصادی دانسـت و تاکید کرد: در موضوعاتی مثل احداث 
پارکینـگ، فـرآوری هـای پسـماند، گردشـگری و پروژه هـای عمرانی 
فضـای الزم بـرای همـکاری با بخش خصوصـی وجـود دارد. به گفته 
این مسـئول؛ سـرمایه گـذاران در صورتی که از توانمنـدی الزم در حوزه 
فنـی برخـوردار باشـند مـی تواننـد در بخـش اجـرا نیـز با شـهرداری 
مشـارکت داشـته باشند.شـهردار کرج در پایان خاطرنشـان کرد: یکی 
از راهکارهایـی کـه شـهرداری در سـال های اخیر بـرای رونق اقتصادی 
شـهر بـه دنبـال آن بـوده جـذب سـرمایه و سـرمایه گذار بـرای اجرای 
پروژه هـای عمرانـی و شـهری اسـت که ایـن موضوع اهمیـِت جذب 

سـرمایه گذار در توسـعه شـهری را نشـان می دهد.

آهــن  ذوب  مدیرعامــل   - قائــدی  حســین 

اصفهــان ، مهنــدس منصــور یــزدی زاده ،در 

و  آهــن  ســنگ  انجمــن  تعاملــی  نشســت 

ــن  ــرای تامی ــان ب ــن اصفه ــئولین ذوب آه مس

پایــدار مــواد اولیــه  حضــور هیــات مدیــره 

ــع  ــن مجتم ــران در ای ــن ای ــن ســنگ آه انجم

عظیــم صنعتــی را قابــل تقدیــر دانســت و 

گفــت : ایــن شــرکت بــا وجــود ایجــاد ظرفیــت 

۳ میلیــون و 6۰۰ هزارتنــی ، امــا بــه دلیــل 

ــه دســت  ــادر ب ــن ســنگ آهــن ، ق ــدم تامی ع

ــت . ــد نیس ــزان تولی ــن می ــه ای ــی ب یاب

وی افــزود : انتقاداتــی کــه در خصــوص نحــوه 

و میــزان پرداخــت ذوب آهــن بــه شــرکت 

ــح  ــرد ، صحی ــی گی ــورت م ــی ص ــای معدن ه

قیمــت  بــا  آهــن  امــروز ســنگ  و  نیســت 

ــه  ــود ب ــی ش ــداری م ــادن خری مناســب از مع

نحــوی کــه آنهــا از ایــن قیمــت رضایــت دارنــد.

ــه  ــا اشــاره ب مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان ب

تولیــد ۸۰ میلیــون تــن ســنگ آهــن در ســال 

در کشــور ، تصریــح کــرد : ســهم ذوب آهــن از 

ــرای  ــوالد کشــور ۱۲ درصــد اســت و ب ــد ف تولی

ــون  ــه 6 میلی ــا ب ــل تنه ــت کام ــا ظرفی ــد ب تولی

تــن ســنگ آهــن نیــاز دارد کــه درصــد کمــی از 

تولیــد ســنگ آهــن کشــور مــی باشــد .

مهنــدس یــزدی زاده در پاســخ بــه ایــن ســوال 

کــه دولــت بــه ذوب آهــن اصفهــان کمــک مــی 

ــت  ــان دول ــاری رس ــرکت ی ــن ش ــا ای ــد ی کن

اســت ، گفــت : پاســخ را مــی تــوان بــا تحلیــل 

شــرایط زغــال ســنگ کشــور دریافــت . معــادن 

زغــال ســنگ کــه ۱7 هــزار نفــر شــاغل دارنــد، 

ــه ذوب  ــد ب ــا مــی توانن محصــول خــود را تنه

ــا  ــن شــرکت ب ــان بفروشــند و ای ــن اصفه آه

قیمــت مناســب زغــال داخلــی را کــه کیفیــت 

تــا  مــی کنــد  خریــداری  نــدارد  مناســب 

اشــتغال در ایــن بخــش حفــظ شــود و ایــن 

ــن  ــت . ای ــت اس ــه دول ــن ب ــه ذوب آه یاران

در حالــی اســت کــه ســایر شــرکت هــای 

ــد  ــی کنن ــت م ــرژی دریاف ــه ان ــوالدی یاران ف

کــه در برخــی مــوارد میــزان آن ، بخــش 

قابــل توجهــی از ســود ســاالنه آنهــا را شــکل 

مــی دهــد .

وی افــزود : در مقابــل ایــن خدمتــی کــه 

ــی  ــت م ــد ، دول ــی ده ــام م ــن انج ذوب آه

ــاری رســان  ــن ی ــد در بخــش ســنگ آه توان

ــد . ــان باش ــن اصفه ذوب آه

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان: ذوب آهن اصفهان سنگ آهن

را با قیمت مناسب از معادن خریداری می کند

بیش از یک هزار تن برنج راتون 
در سیاهکل برداشت شد

ارزش  کوهسـتانی  بهـزاد 
اقتصـادی ایـن مقـدار از برنج 
از  دوبـاره  )برداشـت  راتـون 
سـاقه هـای برنـج (  را ۲7۵ 
هـزار میلیـون ریـال  عنـوان و خاطرنشـان کـرد :هـم اکنـون 
قیمـت هرکیلوگـرم از برنـج راتون در بازار سـیاهکل ۲۵ هزار 
تومـان  خریـد و فـروش مـی شـود .رتونینـگ روش عملـی 
بـرای افزایـش تولیـد برنـج در واحـد سـطح، در واحد زمان 
بـا توانایـی تولیـد پنجـه و پانیکـول جدیـد بعـد از برداشـت 
محصـول اصلـی و اولیـه می باشــد و محصـول تولیـد شـده 
برنـج راتـون نامیده می شـود و نسـبت به کشـت دوم برنج 
بسـیار سـهل تر اسـت.وی افزود: در سـال زراعی امسـال از 
۴ هزار و ۴۳۰ هکتار سـطح زیر کشـت شهرسـتان سـیاهکل 
حـدود دو هـزار و 9۳۰ هکتـار زیـر کشـت راتون قـرار گرفت 
کـه عملکـرد هـر هکتـار حـدود ۵۸۰ کیلوگـرم شـلتوک بـوده 
بـه مقـدار برنـج برداشـت شـده در کشـت اول  اسـت.وی 
هـم اشـاره و خاطرنشـان کـرد: در تابسـتان امسـال ۱7هزار 
و 9۴۲ تـن شـلتوک از اراضـی شـالیزاری ایـن شهرسـتان  
بـه ارزش ۱۴۴ میلیـارد ریـال برداشـت شـد کـه حـدود 6۵ 
درصـد از آن بـه برنـج سـفید تبدیـل شد.کوهسـتانی  ادامه 
شهرسـتان   ایـن  شـالیکاری  اراضـی  از  هکتـار  هـر  در  داد: 
حـدود ۴ هـزار و ۵۰ کیلوگرم شـلتوک برداشـت شـده اسـت 
کـه  مهمتریـن ارقـام برنج کشـت شـده در سـال زراعی 9۸ 
را هاشـمی و هاشـمی اصالح شـد و جمشـید جو  ذکر کرد.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـیاهکل گفـت:  حـدود 
۴۰ تـن ارقـام بـذر هاشـمی اصـالح شـده در بین کشـاورزان 

توزیع شـده اسـت.

ارتقای کیفیت ارتباط 
روستاهای مازندران با اجرای 

۴۵۰ کیلومتر فیبر نوری

یــدهللا طهماســبی افــزود : اعتبــار ۳۰۰ 
ــزان  ــن می ــرای ای ــی اج ــارد ریال میلی
ــات  ــط وزارت ارتباط ــوری توس ــر ن فیب
ــرکت  ــاب ش ــا انتخ ــد و ب ــن ش تامی
مخابــرات مازنــدران به عنــوان پیمانکار 
ــده  ــی ش ــاز اجرای ــرح وارد ف ــن ط ای
اســت.وی فیبــر نــوری را بســتر بــروز 
و مــدرن ارتقــای خدمــات ارتباطــی در 
ــه داد: در برخــی  ــا دانســت و ادام دنی
ــه روســتاهای  ــدران از جمل ــاط مازن نق
باالدســت و مناطقــی کــه در ارتفاعــات 
ــن  ــی تلف ــوط ارتباط ــد  خط ــرار دارن ق
همــراه بــا مشــکل مواجــه بــوده و ایــن 
اشــکال از قبیــل قطعــی موقــت تلفــن 
و یــا اینترنــت اســت.به گفتــه مدیرکل 
اشــکال  ایــن  مازنــدران  ارتباطــات 
خطــوط ارتباطــی درایــن مناطق ناشــی 
از این اســت کــه دکل هــای اپراتورهای 
تلفن همــراه از جملــه ایرانســل، همراه 
ــرفته  ــات پیش ــه خدم ــل ب اول و رایت
نســل چهــارم مجهــز نیســتند و قــادر 
بــه ارائــه ایــن خدمــات نمــی باشــند.
ــوری در  ــر ن ــا نصــب فیب ــت: ب وی گف
ــتن  ــار گذاش ــق و در اختی ــن مناط ای
ایــن بســتر بــه اپراتورهــای تلفــن 
ــن  ــی و همچنی ــکل کیف ــراه مش هم
ســرعت پاییــن اینترنــت تلفــن هــای 
ــن مناطــق برطــرف مــی  ــراه در ای هم
ــه وجــود  ــا اشــاره ب شود.طهماســبی ب
ــش از  ــا بی ــتای ب ــزار و ۵۰۰ روس ۲ ه
۲۰ خانــوار در مازنــدران، افــزود : ۱۰ 
درصــد از ایــن روســتاها کــه در مناطــق 
باالدســت و ارتفاعــات قــرار دارنــد  بــا 
ایــن مشــکل ارتباطــی مواجه هســتند 
ــر  ــزان فیب ــن می ــرای ای ــا اج ــه ب ک
نــوری تمامــی ایــن مشــکالت ارتباطی 
برطــرف مــی شــود.بنا بــه اعــالم اداره 
کل ارتباطــات و فنــاوری مازنــدران 
بســتر ارائــه خدمــات ارتباطــی در ایــن 
اســتان از طریــق بیــش از ۲ هــزار دکل 
ــزار  ــت ه ــش از هش ــی و بی مخابرات
ــوری فراهــم اســت. کیلومتــر فیبــر ن

شهردار کرج: شهرداری  در مازندران 
مشارکت ها خود را شریک 

سرمایه گذار  می داند
صادرات پشتوانه رونق تولید در کرمان

صادرات کرمان باوجود مشکالت ۳2 درصد افزایش یافت

 پـس از تحمیـل تحریم هـای ظالمانـه، کشـور 
وارد جنگـی اقتصـادی بـا برخـی از قـدرت های 
جهانـی شـد و در ایـن راسـتا سیاسـت هـای 
کالن کشـور بر اسـاس فرمایشـات مقام معظم 
ایـن جنـگ  در  ریاسـت جمهـوری  و  رهبـری 
نابرابـر، تکیـه بر تـوان تولید داخلی با اسـتفاده 

از دانـش بومـی برنامه ریـزی شـد.
در شـرایطی کـه گرانـی ها و پایین آمـدن قدرت 
خریـد مردم موجـب رکـود در بازارهـای داخلی، 
انباشـت برخـی تولیـدات و تعطیلـی بسـیاری 
از کارخانـه هـا شـده، دولـت مـردان بـه دنبـال 
تصاحـب بازارهـای جدیـد خارجـی و توسـعه 
صـادرات غیـر نفتـی هسـتند و در ایـن زمینـه 
قـرار دادن ۱۵ کشـور همسـایه بـه عنـوان هدف 
صادراتـی و انعقـاد تفاهـم نامـه اوراسـیا بـرای 

توسـعه صـادرات عملیاتـی شـده اسـت.
توسـعه صـادرات عالوه بر نجـات کارخانـه ها از 
تعطیلـی و کارکنان از بیـکاری موجب ارز آوری و 
درآمدزایـی بـرای کشـور می شـود امـا برخی از 
موانـع جـدی داخلی و خارجـی همچنان پیش 
روی صادرکننـدگان کشـور و بـه تبـع آن اسـتان 
کرمـان قـرار دارد کـه در صـورت رفـع آن به رونق 
تولیـد داخلـی و اشـتغالزایی در جامعـه کمـک 

می کنـد.
و  خصوصـی  بخـش  نظـرات  اسـاس  بـر 
و  چالش هـا  برخـی  اسـتان،  صادرکننـدگان 
بانکـی  انتقـال  و  نقـل   جملـه  از  مشـکالت 
کاال،  حمل ونقـل  هزینـه  ارزی،  مشـکالت  و 
مشـکالت تخصیص بسـته حمایـت از صادرات 
غیرنفتـی و فقـدان تامیـن مالـی موانـع جدی 
فـراروی توسـعه صـادرات غیـر نفتـی اسـتان 
کرمـان محسـوب می شـوند کـه در صـورت رفع 

آنـان مـی تـوان صـادرات ایـن اسـتان را از ۲.۲ 
میلیـارد دالر در سـال بـه ۱۰ میلیـارد دالر ارتقـا 

بخشـید.

بخش خصوصی از تحریم های 
داخلی شکایت دارد

و  معـادن  صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق  رییـس 
کشـاورزی اسـتان کرمـان گفـت: مـا از تحریـم 
هـای خارجـی هراسـی نداریـم و مـی توانیم بر 
آن غلبـه کنیـم ولی بخش خصوصـی از تحریم 
بـه  اسـت  ضـروری  و  دارد  شـکایت  داخلـی 
عنـوان یک واقعیت ملموس در مسـیر توسـعه 
صـادرات و اقتصـاد کشـور بـه آن توجـه شـود.
سـیدمهدی طبیـب زاده افـزود: مسـاله حمل و 
نقل، مشـکل اصلی در مسـیر صـادرات و هزینه 
تامیـن مالی را برای صادرکننـدگان چندین برابر 
کشـورهای دیگـر اسـت لـذا چگونه می تـوان با 

ایـن وضعیـت در دنیا رقابـت کرد؟
وی اظهـار داشـت: داسـتان مالیـات بـر ارزش 
گریبانگیـر  ارز  برگشـت  دشـواری  و  افـزوده 
صـادرات کشـور شـده و مشـکل گمـرکات در 
کرمـان رفـع شـده امـا گمـرکات مـرزی به علت 
مسـائل ابتدایی مشـکالتی بـرای صادرکنندگان 
ایجـاد مـی کننـد کـه باید بـه صورت جـدی رفع 
شـود.رییس اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و 
کشـاورزی اسـتان کرمان با اشـاره به مشـکالت 
اسـتاندارد در صـادرات کاال تصریح کـرد: رایزنان 
بازرگانـی در وزارت امور خارجه بسـتر صـادرات را 
بـا اسـتفاده از دیپلماسـی اقتصـادی رفع کنند و 
متاسـفانه دیپلماسـی اقتصادی ما متناسـب با 
نیاز کشـور نیسـت که مسـئوالن مربوطه باید در 

ایـن رابطـه توضیـح دهند.
وی ادامـه داد: اتـاق بازرگانـی روی مسـائل و 
مشـکالت صـادرات کار کـرده و می تواند چالش 
های توسـعه صادرات را به صـورت موردی اعالم 
کنـد زیرا کشـور برای توسـعه اقتصـادی باید به 

سـمت رفع این مشـکالت پیـش رود.

صـادرات  دالر  میلیـارد   ۲.۲ طبیـب زاده گفـت: 
سـاالنه در اسـتان کرمان با عزم جدی مسـئوالن 
و ظرفیـت هـا امـکان افزایش تا مـرز ۱۰ میلیارد 
دالر را دارد و مشـکالت خارجی و داخلی اگر رفع 
شـود، مـی توانیـم به ایـن هدف خود برسـیم.

وی بـا بیـان اینکه همکاری خوبی بین سـازمان 
هـای مربـوط به صادرات در اسـتان کرمان وجود 
دارد گفـت: سـال آینـده سـال صادراتـی اتـاق 
بازرگانـی کرمـان نـام گـذاری می شـود لـذا باید 
بـه سـمت رفـع مشـکالت ییـش رویـم و کاری 

عملیاتـی و اجرایـی و قابـل ارائـه تهیه کنیم.
و  معـادن  صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق  رییـس 
اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان  اسـتان  کشـاورزی 
شـرایط  در  ارز  وارد کننـدگان  و  صادرکننـدگان 
کنونـی، کاری دشـوار انجـام داده انـد و بایـد از 
ایـن جهادگران تقدیر شـود گفـت: صادرکنندگان 
اسـتان توانمندی بسـیاری دارند و اگر شـرایطی 
سـهل فراهـم کنیـم، صـادرات کشـور توسـعه 

می یابـد.

صادرات کرمان باوجود مشکالت 
۳2 درصد افزایش یافت

اسـتاندار کرمـان نیز گفـت: این اسـتان با وجود 
تمامـی مشـکالت داخلی و خارجـی پیش روی 
صـادرات ۳۲ درصـد رشـد صـادرات طـی هفـت 
مـاه ابتـدای امسـال  داشـته و از سـویی سـال 
97 نسـبت بـه 96 صـادرات مـا ۲ برابر شـده که 
نشـان مـی دهد جـای کار در شـرایط تحریم ها 

هم وجـود دارد.
محمدجـواد فدایـی روز پنجشـنبه در همایـش 
تقدیـر از صادرکننـدگان نمونـه اسـتان در محـل 
اتـاق کرمـان افـزود: با وجـود تمامی مشـکالت 
اسـتان کرمـان در صـادرات رشـد داشـته که این 
امـر نشـان مـی دهـد کـه بـه جلـو حرکـت می 
کنیـم و ایـن حرکـت روبـه جلو هرچنـد کند می 

باشـد و بـه زحمـت امـا امیـدوار کننده اسـت.
وی اظهار داشت: یکی از مشکالت صادرکنندگان 

در شـناخت بازارهای خارجی اسـت که 7۰ درصد 
صـادرات مـا به پنج کشـور دنیا انجام می شـود 
و بـا همسـایگان تـراز  تجـاری منفـی داریم که 
بایـد بـه ایـن امر توجه شـود و بخشـی از موانع 
صـادرات مربوط به سیاسـت گـذاری کلی دولت 
اسـت که تکلیف بسـیاری چیزها باید در سطح 

ملی روشـن شود.
قیمـت  بـر  صـادرات  کرمـان گفـت:  اسـتاندار 
داخلـی تاثیـر مـی گـذارد و هـر سـال نگرانـی 
جنـوب کرمـان بـرای آزاد کـردن و ممنوعیـت 
صـادرات بـه صورت لحظه ای اسـت لذا تصمیم 
گیـری هایـی که تکلیـف را مشـخص نمی کند 
در تولیـد و صـادرات مـا تاثیـر مـی گـذارد و بـه 

نوعـی خودتحریمـی محسـوب مـی شـود.
وی بـا بیـان اینکـه مسـئوالن روشـن کننـد کـه 
مـا بـه سـازمان تجـارت جهانـی بایـد بپیوندیم 
یـا خیـر؟ بیـان داشـت: پیوسـتن بـه سـازمان 
تجـارت جهانـی بـا وجـود پنـج کشـور هـدف 
عمـده صادراتـی باید در سـطح ملی مـورد توجه 
ویـژه قـرار گیرد.فدایـی افـزود: در تامیـن مالی 
جلسـاتی مکرر با صندوق توسـعه ملـی و بانک 
هـا داشـتیم لـذا بخشـی از رفـع مسـائل حوزه 

صـادرات بـه قـدرت اسـتالل مـا برمی گـردد.
وی بـا بیـان اینکه FATF در صـادرات تاثیر دارد 
یـا خیر؟ منافع ملی را در سیاسـت گذاری کالن 
کشـور ایجـاب می کنـد؟ آن را بپذیریم یا خیر؟ 
گفـت: مدیـران عالـی کشـور بایـد تکلیـف این 

تفاهـم نامه را به سـرعت مشـخص کنند.
اسـتاندار کرمان ادامه داد: تفاهم نامه FATF بر 
توسـعه صادرات ما تاثیرگذار اسـت و پیوسـتن 
بـه آن به سیاسـت گـذاری های داخلـی مربوط 
می شـود و سیاسـت گذاران کالن به سـرعت به 
این تفاهم نامه رسـیدگی و تکلیف را مشـخص 

کنند.
وی بـا بیـان اینکـه باید بـرای مقابله بـا تحریم 
صرفـًا  و  بپردازیـم  عمـل  بـه  داخلـی  هـای 
سـخنرانی ها مشـکلی را رفـع نمی کنـد گفـت: 
صادرکننـدگان نمونـه توانسـتند گامـی مثبت در 
توسـعه صادرات کشور و اسـتان کرمان بردارند و 
ثابت کردند در شـرایط دشـوار کنون و مشـکالت 
داخلـی و خارجـی مـی تـوان فعالیتـی مثبـت 
انجـام داد پـس هیچ کاری غیر ممکن نیسـت.
فدایـی تصریـح کـرد: صادرکننـدگان برتـر بایـد 
تجربـه خـود را به سـایر افـراد فعـال و غیرفعال 
هرسـال  کـه  کننـد  منتقـل  عرصـه  ایـن  در 
صادرکنندگان نمونه بیشـتری داشـته باشـیم و 
به رقم ۱۰ میلیارد دالر صادرات اسـتان برسـیم و 

ایـن رقـم هـم نبایـد مـا را قانـع کند.

هدف گذاری ۱۰ میلیارد دالر 
صادرات در کرمان

رئیس سـازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمـان هـم گفـت: صـادرات اسـتان کرمـان بـا 
وجـود تحریـم هـای ظالمانـه، ۳۵ درصد رشـد 
طی 9 ماه امسـال نسـبت به مدت مشـابه سال 

گذشته داشـته است.
مهـدی حسـینی نژاد تصریح کرد: هـدف گذاری 
اسـتان کرمـان بـرای توسـعه صـادرات بـه ۱۰ 
میلیـارد دالر اسـت که با وجود زیرسـاخت های 

اسـتان قابل دسـتیابی اسـت.
وی ادامـه داد: اعتقـاد داریـم بخـش خصوصی 
می تواند مشـکالت کشـور را به سـرعت رفع کند 
و ایـن نـگاه در وزارت صنعـت، معـدن و تجارت 

بـه وجـود آمده لـذا تفویض اختیـار را به بخش 
خصوصی اسـتان انجـام دادیم.

۱۵ کشور دنیا هدف صادرات 
کاالی ایرانی قرار گرفتند

قائـم مقـام وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در 
امـور بازرگانـی گفـت: ایران بـرای صـادرات خود 
تمرکـزی ویـژه در حـوزه کشـوری و کاالیـی دارد 
و بـر اسـاس مصوبـه شـورای عالـی صـادرات 
۱۵ کشـور دنیـا هـدف صادراتـی امـروز مـا قـرار 
بـر  افـزود:  مدرس خیابانـی  گرفتند.حسـین 
اسـاس برآوردهـای سـازمان توسـعه تجـارت ، 
ایـن ۱۵ کشـور یکهـزار و ۲۰۰ میلیـارد دال کاال از 
دنیـا مـی گیرنـد کـه ۲۴ میلیـارد دالر معـادل ۲ 
درصـد آن مربـوط بـه ایـران می شـود، در حالی 
کـه مـا قـدرت صـادرات ۱۰۰ میلیـارد دالر کاال بـه 
ایـن کشـورها را داریـم.وی ادامـه داد: هـدف ما 
تـا سـال ۱۴۰۰ دو برابر کردن آمار صادرات اسـت 
کـه دسـت یافتنـی می باشـد و بـرش کاالیی و 
اسـتانی ایـن هدف تهیـه می شـود و ۱۰ میلیارد 
دالر از صـادرات کشـور در ایـن افـق بـه اسـتان 
کرمـان تخصیـص خواهـد یافـت کـه ظرفیـت 
هـای مطلوبـی دارد.قائـم مقـام وزیـر صنعـت، 
معـدن و تجـارت در امـور بازرگانـی گفت: تفاهم 
نامـه اوراسـیا بـا کشـورهایی ا زجملـه روسـیه، 
بـالروس، قزاقسـتان ، قرقیزسـتان و ارمنسـتان 
منعقـد کردیـم کـه تعرفـه صـادرات ۵۲۰ کاال از 
جملـه خرمـا و مـس را بـرای صادرکننـدگان مـا 
صفـر کردنـد.وی بیـان داشـت: حجم صـادرات 
اوراسـیا 9۰۰ میلیـارد دالر اسـت کـه ۲.7 میلیارد 
دالر آن بـه ایران مربوط می شـود لذا با تسـهیل 
صحیـح و تقویـت دیپلماسـی و تمرکـز در حوزه 

کاالیـی صـادرات را افزایـش مـی دهیـم.
مـدرس خیابانـی افزود: میـزان ۸۸ میلیون تن 
صـادرات ایران طی هشـت مـاه ابتدای امسـال 
بـه لحـاظ وزنـی بیـش از ۱6 درصـد نسـبت بـه 
مـدت مشـابه سـال گذشـته رشـد داشـته و از 
نظـر ارزشـی صـادرات ایـران طـی همیـن مدت 
۲۸ میلیـارد دالر بـوده که به تناسـب وزنی رشـد 

پیـدا نکرده اسـت.

درآمدهای کشور از صادرات 
تامین می شود

علـت  بـه  صادرکننـدگان  کـرد:  عنـوان  وی 
درآمدهـای نفتـی در سـال های قبـل دیده نمی 
شـدند و امـروز بـا تـالش صادرکننـدگان درآمـد 
کشـور از صـادرات غیـر نفتـی تامین می شـود، 
در حالـی کـه دشـمن ایـن امـر را برنامـه ریـزی 

بود. نکـرده 
قائـم مقـام وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در 
امـور بازرگانـی گفـت: صادرکننـدگان بـا تمامـی 
مشـکالت خود بازارهای هـدف را تصرف و جای 

پـای کاالی ایرانـی را در دنیـا بـاز کردنـد.

صادرکنندگان حامی تولید کشور 
در جنگ اقتصادی کنونی

وی اضافـه کـرد: کشـور در بسـیاری از کاالهـای 
افزایـش  بـا  کشـاورزی  و  معدنـی  صنعتـی، 
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در کشـور مشـاهده می شـود.
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سال گذشته در این تاریخ 

پیام ما در مورد خطر بازگشت 
یوزپلنگ ایرانی به طبیعت نوشت.

زیباست ایران و ایرانی
تا ۲7 آذر در  کاخ نیاوران برگزار می شود.

نمایشگاهسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله تجارت فردا 23 آذر منتشر شد.

آبگوشت زهرماری 
تا ۰6 دی درتماشاخانه سنگلج 

در حال اجرا است.

گروه پایکوب 
۲۴ و ۲۵ آذر در سینما کورش 

برگزار می شود.

گفت و گوی شبانه
تا ۲9 آذر در  تماشاخانه شانو 

در حال اجرا است.

بترسید از مالی که به زور ستانده شود، 
بترسید از خونی که به ناحق ریخته شود، 
بترسید از آهی که از ته دل کشیده شود.

قهوه تلخ

کنسرت نمایشنمایش دیالوگ

گر چه من آب رخ از خاک درت یافته ام
گرد خاطر همه از رهگذرت یافته ام

چون توانم که دل از مهر رخت برگیرم
زانکه چون صبح به سحرت یافته ام
بنشین یکدم و برآتش تیزم منشان
که بدود دل و سوز جگرت یافته ام

در شب تیره بسی نوبت مهرت زده ام
تا سحرگه رخ همچون قمرت یافته ام
خسرو از شکر شیرین بهمه عمر نیافت

آن حالوت که ز شور شکرت یافته ام
بچه مانند کنم نقش دالرای ترا

زانکه هر لحظه برنگی دگرت یافته ام
گر چه رفتی و نظر باز گرفتی از من
هر چه من یافته ام از نظرت یافته ام

ای دل خسته چه حالست که از درد فراق
هردم از بار دگر خسته ترت یافته ام

تا خبر یافته ئی زان بت مهوش خواجو
خبرت هست که من بیخبرت یافته ام

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

آيت هللا هاشمی رفسنجانی 
در آذر ۱۳9۱: اقتصاد ایران به 
دست کوته نظران بی تجربه 

افتاده است
تهـران ـ ۲۵ آذرمـاه ۱۳9۱)۱۵ دسـامبر ۲۰۱۲(ـ 
hashemirafsanjani. طبق گزارش وبسـایت
ir، آیت هللا هاشـمی رفسـنجانی رئیس اسـبق 
جمهـور  رئیـس  اسـالمي،  شـوراي  مجلـس 
تشـخيص  مجمـع  وقـت  رئيـس  و  پیشـین 
مصلحـت نظـام و متوفـی در دیمـاه ۱۳9۵ در 
۸۲ سـالگی در ديـدار بـا اعضـاي هيـأت مديره 
اتحاديـه صادركننـدگان خدمـات  منتخبيـن  و 
فنـي، مهندسـي و صنايـع انرژي ايـران مطالبی 
را بیـان داشـت کـه رئوس ایـن مطالـب از این 

اسـت: قرار 
 ریشـه همـه مشـكالت كشـور؛ ترویـج روحيـه 
افـراط و تفريـط توسـط انسـان هاي شـعاري و 

كم اطـالع بـوده اسـت.

    ـــ بـا حاکـم شـدن ایـن روحیـه، صاحبـان 
و  گوشه نشـين  تدريـج  بـه  عمـل  و  ابتـكار 
از ميـدان خـارج شـدند و عرصـه سياسـت و 
و كوته نظـران  بي تجربه هـا  دسـت  در  اقتصـاد 

قـرار گرفـت.
در ایـن دیـدار دكتر شـمس اردكانـي، مهندس 
ملكياني فـرد، مهنـدس پارسـا، مهنـدس تاالري 
بخش هـاي  نماينـدگان  فروغـي  مهنـدس  و 
مهندسـي  و  فنـي  خدمـات  صنايـع  گوناگـون 
ایـن صنايـع  تشـريح وضعيـت  بـه  انـرژي  و 
روي  پيـش  مشـكالت  از  پـاره اي  و  پرداختـه 

صنايـع را مطـرح سـاختند.
محمـود  )دولـت  وقـت  دولتـی  منبـع  یـک 
هاشـمی  اکبـر  سـخنان  ایـن  نـژاد(  احمـدی 
دولـت«  بـه  »حملـه کم سـابقه  را  رفسـنجانی 

بـود. کـرده  تعبیـر 

روزی که شهرداری تهران 
روزنامه نگار شد! 

۲۴ آذرمـاه ۱۳7۱ تهرانی هـا یک روزنامه رنگی 

را روی بسـاط روزنامـه فروشـی هـا مشـاهده 
کردنـد بـه نـام »همشـهری« و اعـالم شـد کـه 

مالـک و ناشـر آن شـهرداری تهران اسـت. 
غالمحسـین  همشـهری،  منتشـرکردن  بـرای 
مسـئول  مديـر  و  وقـت  شـهردار  ـ  کرباسـچی 
آن روزنامـه از روزنامـه نـگاران قدیمـی و خانـه 
نشـین دعـوت بـکار کـرده بـود. این شـمار قبال، 
و عمدتـا در اطالعـات و کیهـان کار مـی کردنـد 
کـه بـدون ذکـر دلیـل و برخـی بـدون دريافـت 
»غرامـت اخـراج« بیکار شـده بودند. کرباسـچی 
در یـک جلسـه مالقـات با ایـن روزنامـه نگاران 
بـا تاکیـد گفتـه بـود کـه »همشـهری« اجـازه 
سیاسـی نویسـی ندارد، سراسـری نیست و تنها 
در تهـران منتشـر مـی شـود. ]اخيـرا سراسـري 
شـده اسـت[. چـون روزنامه هـا حاضر بـه درج 
همـه اطالعیه ها و شـرح کارهای ما ]شـهرداري 
تهـران[ نبودنـد و مـا وسـیله ای بـرای توجیـه 
زمینـه  سـاختن  همـوار  و  مـان  هـای  برنامـه 
بـرای اجـرای آنهـا نداشـتیم تصمیم به انتشـار 

همشـهری گرفتیـم.

۲۵ تا ۲9 آذر در تماشاخانه پرویز 
پرستویی اجرا می شود.
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کتاب 

کتــاب بــا دعــوا ســیاوش و زنــش آغــاز مــی شــود. 
ادامــه کتــاب شــما را کالفــه  دعوایــی کــه تقریبــا در 

. می کنــد
دعواهــا  ایــن  بــه  اول  فصــل  درصــد   ۸۰ از  بیشــتر 
اختصــاص داده شــده کــه بــه نظــر مــن حوصلــه مخاطــب 

ــرد. ــی ب ــر م را س
در فصــل دوم هــم کــه ســیاوش از خانــه بیــرون مــی رود 
اتفاقــات و حــوادث متفاوتــی رخ مــی دهــد کــه بــه نظــر 

مــن هیچکــدام جذابیتــی ندارنــد.
ــای  ــمت ه ــت و قس ــر نیس ــه ب ــان حوصل ــن رم ــه ای هم

ــم دارد. ــی ه خوب
یکــی از قســمت هــای خــوب کتــاب نامــه هــای ســیاوش 
بــه آرام اســت کــه جنســی متفــاوت دارد و خواننــده 
وقتــی کتــاب را مــی خوانــد احســاس مــی کنــد در ادامــه 
قــرار اســت محوریــت داســتان بــر اســاس ایــن نامــه هــا 
ــد  ــا را ببین ــداد بیشــتری از آن ه باشــد. و انتظــار دارد تع
امــا در ادامــه داســتان نامــه هــا کمتــر هــم مــی شــوند.

ــود  ــکار خ ــت اف ــذاب اس ــه ج ــاب ک ــر از کت ــمتی دیگ قس
ســیاوش اســت. ســیاوش در برخــورد بــا هرکســی و 
ــی  ــغ نم ــن آن دری ــه از گفت ــده ای دارد ک ــزی عقی هرچی
کنــد و همیــن تراوشــات ذهنــی اوســت کــه باعــث میشــه 
ــد. ــا بخوان ــا انته ــذارد و آن را ت ــار ن ــاب را کن ــده کت خوانن
اگــر بــه رمــان ایرانــی عالقــه داریــد و کتــاب هایــی مثــل 
ــو  ــه پیان ــلوچ و کاف ــی س ــای خال ــردگان – ج ســمفونی م
ــدی  ــاب بع ــد انتخ ــی توان ــاب م ــن کت ــد، ای ــده ای را خوان

شــما باشــد.

از کتاب: قسمت هایی 
ــا  ــه تقریب ــه ک ــی ش ــت م ــی درس ــه چ ــت هم ــوری گف ج
مطمئــن شــدم کارم حســابی بیــخ پیــدا کــرده اســت. آدم 
ــز  ــه چی ــد هم ــال کن ــه خی ــد ک ــه باش ــدر دیوان ــد چق بای

درســت مــی شــود.
کــه  نیســت  دنیــا  ایــن  در  مزخرفــی  حــرف  هیــچ 
روانشــناس هــا، دســت کــم یــک بــار، آن را مطــرح نکــرده 
باشــند. آن هــا تنهــا کســانی هســتند کــه بــه دلیــل عــدم 
درک صحیــح روح و روان آدمیــزاد توبیــخ نمــی شــوند.
ــن  ــه بدتری ــود دارد ک ــا وج ــب در زن ه ــل عجی ــن می ای
ــد و  ــوری برون ــد، ف ــس دیدن ــود را در هرک ــت خ خصوصی

ــد. ــا او ازدواج کنن ب
ــه نظــر مــی رســه  ــوی تمــوم رابطــه هایــی کــه خــوب ب ت
ــی داره کاله  ــر یک ــا س ــه ی ــی کن ــل م ــی داره تحم ــا یک ی

ــی ره. م
آدمیــزاد بــرای آرام کــردن خــودش چــه راه هایــی حیــرت 
ــری  ــرایط بدت ــه ش ــد! همیش ــی کن ــدا نم ــه پی ــزی ک انگی
ــادآوری اش خــود را خوشــبخت  ــا ی ــه انســان ب هســت ک

ــد. ــر احســاس کن ت
بــه نظــر مــن گنــاه کســانی کــه بــا آداب و رســوم اجتماعــی 
ــی  ــد خیلــی بیشــتر از آدم هــای ب آدم را تحقیــر مــی کنن
چــاک و دهانــی اســت کــه شــخصیتت را لجــن مــال مــی 
کننــد. حداقــل تکلیــف آدم بــا دســته دوم روشــن اســت.

ــه  ــازمان یافت ــای س ــل ه ــدف از قت ــی ه ــتن ب ــه داش بچ
هــزار بــار بدتــر اســت، بدبختانــه حفــظ زندگــی بــه کمــک 
بچــه دار شــدن چیــزی اســت کــه بیشــتر مــردم بــه شــکل 

شــرم آوری روی آن توافــق کــرده انــد.

 پدر کشتگی
نویسنده: سلمان امین

انتشارات: ققنوس

نشسته ام ببینم، 
کدامیک از ما زودتر میرود! من! 

یا این مسافت طوالنی؟ !
محاط شده ام در حضوری که 
تویی، در این دایره سرگردان، 
یکی یکی درهای اتفاق را می 

گشایم،
بدان امید که از پشت یکی بیرون 
بیایی و با خنده بگویی: همین جا 

بوده ام،  این همه وقت! بیا!!

عادل دانتیسم

عکس نوشت

عکس: 
حسین امینی


