
رکورد تولید برنج در تاریخ زده شد
سرپرسـت وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت: رکـورد 

تولیـد برنـج در طـول تاریـخ امسـال زده شـد.
بـه گـزارش ایسـنا، عبـاس کشـاورز در نشسـت 
خبـری بـا بیـان اینکـه از جامعـه کشـاورزی بـه 
خصـوص کشـاورزان و در راس آنهـا گنـدم کاران 
قشـر  ایـن  گفـت:  می کنـم،  تشـکر  صمیمانـه 
تـاش و وایثـار بسـیاری کردنـد و مـا مدیـون 
کـه  اسـت  ایـن  خواهشـم  و  هسـتیم  آنهـا 
کمـاکان بـه امر گنـدم بپردازنـد، زیرا گنـدم برای 
مصرف کننـده و سـاختار کشـاورزی مهـم اسـت.
وی ادامـه داد: کشـور در سـال زراعـی گذشـته بـا 
اتفاقـات اقلیمـی خاصـی مواجه شـد و علی رغم 
خسـارتها امـا بـه تولیـد هـم کمک شـد به طوری 
کـه رشـد تولیـد نزدیـک بـه ۵ درصـد در ۶ ماهه 
اول سـال بـود و رکورد تولید برنـج در طول تاریخ 
در امسـال زده شـد کـه آن هـم بخاطـر فراوانـی 
آب مخـازن سـدها بود.سرپرسـت وزارت جهـاد 
کشـاورزی بـا بیـان اینکـه بایـد جبهـه تولیـد را 
خاطرنشـان  تقویـت کنیـم،  می توانیـم،  هرچـه 
کـرد: شـعار مـن بـرای آینـده کشـاورزی کشـور، 
چـه باشـم یـا نباشـم، این اسـت کـه رویکـرد ما 
تقویـت جبهـه تولید بـا لحاظ چند رویکرد باشـد. 
یکـی از ایـن رویکردهـا پایـداری اسـت. هیـچ 

اقدامـی کـه بـه پایـداری لطمـه بزند نبایـد انجام 
شـود. منابـع، درآمـد کشـاورز و قیمـت مناسـب 
اسـت. همچنیـن  پایـداری  ابعـاد  عرضـه جـزو 
رویکـرد دیگـر در این فضا تقویـت امنیت غذایی 
و ترویـج توسـعه فضـای کسـب وکار اسـت کـه 
بایـد بـا توجه بـه محدودیت آب انجام شـود.وی 
بـا تاکیـد بـر اینکـه کسـی در کشـاورزی کشـور، 
فـارغ از توجـه به مسـاله آب نظریه پـردازی نکند، 
گفـت: آب عامـل مهـم و محدودکننـده اسـت و 
نبایـد بـرای پایـداری سـرزمین آب را یکجانبه به 
نفـع خودمـان ببینیم.بـه گفتـه سرپرسـت وزارت 
جهادکشـاورزی، حرکـت مـا در حـوزه کشـاورزی 
بایـد براسـاس برنامـه و مـدل فرآینـدی باشـد 
و اقدامـات مقطعـی و مـوردی پاسـخگو نیسـت. 
و  اسـت  اقتصـادی  بخـش  بخـش کشـاورزی 
برنامـه اقتصـادی می خواهـد. اگـر تصـور بـر این 
باشـد که بـدون توجه به صـادرات و زیربنـا، قادر 

بـه انجـام کاری هسـتیم اتفاقـی نمی افتـد.
فضـای  توسـعه  امـکان  کـرد:  تصریـح  وی 
کشـاورزی صفر شـده اسـت. باید همین سـطح 
را حفـظ کنیـم. بنابراین رویکـرد، افزایش عملکرد 

و بهـره وری بـا اولویـت بهـره وری آب اسـت.

به سرزمین وعده ها 
خوش آمدید!
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وعده هـای عجیـب و غریـب مـا را از پـای درآورده اسـت. همیـن 
اسـتراماچونی را ببینـد. هـر روز بـه او وعـده داده انـد مشـکات حـل 
خواهد شـد و نشد.سـرمربی ایتالیایی اسـتقال از شـنیدن وعده های 
پشـت سـر هم مدیـران ورزش بـاز، باز مانده اسـت. او هر روز شـنیده 
اسـت که فردا مشـکل حل می شـود. اسـتراماچونی منتظر فردا مانده 

اسـت امـا بـرای او فردا نمی رسـد.
مـرد ایتالیایـی حـق دارد. خـودش می گوید »وقتـی در پاناتینایکوس 
یونان کار می  کردم مشـکات مختلفی داشـتم اما باشـگاه با مربیان و 

بازیکنـان رو و صادق بود.«
صداقـت؛ درسـت همان کلیدی اسـت که مـا گم کرده ایـم. وقتی وعده 
می دهیـم و عمـل نمی کنیـم متهـم بـه بی صداقتـی می شـویم.آمده 
اسـت که پادشـاهی در یک شـب سـرد زمسـتان از قصر خارج شـد. 
هنگام بازگشـت سـربازی را دید كه با لباسـی اندک در سـرما نگهبانی 

داد. می 
از او پرسید: سردت نیست؟

نگهبـان گفـت: چرا ای پادشـاه اما لبـاس گرم نـدارم و مجبورم تحمل 
كنـم. پادشـاه گفت: مـن االن داخل قصر مـی روم و می گویم یكی از 

لبـاس هـای گرم مرا برایـت بیاورند.
نگهبـان ذوق زده شـد و از پادشـاه تشـكر كـرد. امـا پادشـاه به محض 
ورود بـه داخـل قصـر وعـده اش را فراموش كرد. صبح روز بعد جسـد 
سـرما زده نگهبـان را در حوالی قصر پیدا كردنـد، در حالی كه در كنارش 
با خطی ناخوانا نوشـته بود: ای پادشـاه من هر شـب با همین لباس 
كـم سـرما را تحمـل مـی كنـم امـا وعـده لبـاس گـرم تـو مـرا از پای 

درآورد.
وعده هـای عجیـب و غریـب مـا را از پـای درآورده اسـت. همیـن 
اسـتراماچونی را ببینـد. هـر روز بـه او وعـده داده انـد مشـکات حـل 
خواهـد شـد و نشـد. به همیـن راحتـی امید به کشـتارگاه وعـده برده 

می شـود و وعده دهنـدگان آن را ذبـح می کنـد.
حـاال یکـی مثـل آن مـرد ایتالیایی بـه آن عـادت نکرده اسـت و یکی 
مثل ما با آن خو گرفته ایم. سـیل فروردین امسـال را یادتان هسـت؟ 
تقریبـا تمـام شـهرهای ایـران را درگیـر خـود کـرده بـود. وعده هـا هـم 
درسـت ماننـد همـان سـیل اسـت که قـرار اسـت البتـه اسـفند بیاید 
در انتخابـات مجلـس. نامزدهـای انتخابات مجلس خیلی شـق و رق 
پشـت تریبون هـای انتخابـات قـرار می گیرنـد و مثـل نقـل و نبـات از 

دهان شـان وعـده خـارج می شـود.
مـا آدم هـای عـادی هـم در زندگی مـان دچـار وعـده زدگـی شـده ایم. 
بـرای پیـش بـرد کارهای مـان بـا اینکـه می دانیـم نمی توانیـم امـا 
وعـده می دهیـم. مـا معتقـد بـه ایـن هسـتیم وقتـی کـه خـر از پـل 
گذشـت دیگر می شـود هـر کاری کـرد. در این میان شـاید آدمی مثل 
اسـتراماچونی پیـدا شـود و افسـار خـر را بگیـرد و دوبـاره به آن سـوی 

پـل ببرد.
مهریـه زنـان نمونـه خوبـی بـرای این وعـده دادن ماسـت. ما زیـر بار 
مسـئولیتی می رویـم کـه از اول اعتقـاد داریـم یـک وعـده اسـت و 

می گویـم» کـی داده و کـی گرفتـه«
در پایـان بایـد گفـت امـان از وعده هـا و امـان از وعده دهنـدگان. اگـر 
می خواهیـم در مسـیر توسـعه قـرار بگیریـم بایـد وعده هـای عملـی 
بدهیـم و دسـت از پرتـاب کـردن وعده هـا بـه روی هوا بدون پشـتوانه 

برداریم.
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ما را در تلگرام 
4  تا  11دنبال کنید

۱۷ استان محتاج آب دریا
معاون وزیر نیرو: در طرح انتقال آب از دریای عمان، 1۷ استان از خشکسالی رها می شوند

هرچنـد کـه بـر اسـاس قانـون هـوای پاک قـرار بود امسـال 
آخریـن فرصـت خودروسـازان بـرای تولیـد و شـماره گذاری 
خودروهـای یـورو 4 باشـد امـا شـرکت ایـران خـودرو پیش 
فـروش چهـار مـدل از محصـوالت خـود را بـرای سـال آینده 
شـروع کـرد. ایـن درحالیسـت که بـه گفته دبیـر کمیته فنی 
صدور مجوزهای خودرویی سـازمان محیط زیسـت، موضوع 
تحریـم و نبـود سـوخت یـورو ۵ بهانه خودروسـازان اسـت و 
البتـه در حـال حاضـر نیـز ۵0 درصـد خودروهـای یـورو ۵ در 
آزمـون  تطابـق تولیـد مـردود شـده اند.بر اسـاس مـاده 4 و 
آیین نامـه فنـی مـاده 2 قانـون هـوای پـاک قـرار بـود کـه از 
ابتـدای سـال 9۸ کلیـه خودروهای داخلی با اسـتاندارد یورو 
۵ تولیـد شـوند امـا خودروسـازان اجـرای ایـن قانـون را تـا 
ابتـدای سـال 99 بـه تعویـق انداختند و بنابراین قرار شـد که 
اسـفند ماه امسـال آخرین مهلت خودروسـازان بـرای تولید 

و شـماره گذاری خودروهـای یـورو 4 باشـد.
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تنفس بازگشت ارز برای 
صادرکنندگان گلیم

معاون صنایع دستی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی گفت: »با پیگیری های 
دکتر علی اصغر مونسان وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی، صادرکنندگان گلیم از 
مهلت تنفس بازگشت ارز به مدت 12 

ماه بهره مند شدند.«

ارائه آیین نامه تشکیل 
»شورای  عالی آمایش 

سرزمین« 
آیین نامه اجرایی ماده )۳۲( قانون 

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
با محوریت تشکیل »شورای  عالی 
آمایش سرزمین« از سوی سازمان 

برنامه و بودجه کشور، تهیه و در  دستور 
کار هیئت دولت قرار گرفته است.
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یادداشت  مهمان
مصطفی داننده

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1618

دوشنبه 25 آذر 1398
  قیمت 500 تومان

در حال حاضر حدود 1۰۰ مدل 
خودروی تولید داخل تاییدیه 
زیست محیطی دارند که فقط 4۸ 
مدل از  آن بر اساس استاندارد 
یورو ۵ تولید می شوند

مرغ خودروسازان 

یک پا دارد
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۶ روستای اورامان 
ثبت ملی می شوند

اورامان نام منطقه ای تاریخی با بافت پلکانی و 
آداب و رسوم بسیار خاص است

وزیر نفت:

 برنامه ای برای بنزین تک نرخی 
و افزایش قیمت گازوئیل نداریم

لینک خرید نسخه الکترونیک

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید مواد غذایی وطبخ و توزیع غذا  

دانشـگاه تحصیـات تکمیلـی صنعتی و فنـاوری پیشـرفته در نظـر دارد مناقصه عمومی خرید مـواد اولیـه غذایی و طبخ 
و توزیـع غـذا بـرای غـذا خـوری دانشـگاه تحصیـات تکمیلـی صنعتـی و فنـاوری پیشـرفته در سـال تحصیلـی 99- 9۸ به 

شـماره ۲۰9۸۰۰4946۰۰۰۰۰۸ را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس  www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عدم 
عضویـت قبلـی ، مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق 

سـازند تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریـخ 9۸/۰9/۲۵ می باشـد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 19:۰۰ روز شنبه تاریخ 9۸/۰9/۳۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 1۲:۰۰ روز سه شنبه تاریخ 9۸/1۰/11
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 1۰:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ 9۸/1۰/11

اطاعـات تماس دسـتگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطاعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت های  الـف ، ب و ج : آدرس 
کرمان، انتهای اتوبان هفت باغ دانشـگاه تحصیات تکمیلی صنعتی و ناوری پیشـرفته و تلفن 1۵ – ۳۳۷۷6611 – ۰۳4

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 419۳4 -۰۲1
دفتر ثبت نام: ۸۸969۷۳۷ و ۸۵19۳۷6۸

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته  شناسه آگهی 69۷6۸6 روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان کرمان

نوبت اول آگهی مزایده عمومی
اداره کل انتقــال خــون اســتان کرمــان در نظــر دارد ، ۲عــدد خــودرو پــژو از طریق مزایــده عمومی 

ــری از ســامانه  ــره گی ــا به ــده را ب ــدرج در اســناد مزای ــات من ــا جزئی ــه شــماره 1098000132000002 ب ب
تــدارکات الکترونیــک دولــت www.setadiran.ir  بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش برســاند.

زمان انتشار در سایت 1۳9۸/۰9/۲۵ 
تاریخ بازدید 1۳9۸/۰9/۲6  لغايت 1۳9۸/1۰/۰۷ 

مهلت دریافت اسناد مزایده 1۳9۸/1۰/۰۷ ساعت 14
 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد 1۳9۸/1۰/۰۷ ساعت 19 

زمان بازگشایی 1۳9۸/1۰/۰۸ ساعت 1۰ 
زمان اعام برنده 1۳9۸/1۰/۰9 ساعت 1۰ می باشد

 ضمنــا برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولت مــی باشــد و کلیه مراحــل فرایند 
ــده )ودیعه(،ارســال پیشــنهاد قیمــت،  ــن شــرکت در مزای ــده پرداخــت تضمی شــامل دریافــت اســناد مزای

بازگشــایی پــاکات، اعــام بــه برنــده، واریــز وجــه  مزایــده در بســتر ســامانه امــکان پذیــر مــی باشــد. 

شناسه ۲۰۰1 

»آگهی مناقصه عمومی و یک مرحله ای خرید انشعاب جهت 
تقویت برق مجتمع کالسهای درس دانشکده الهیات از 500 به 

1000 کیلو وات به صورت ولتاژ اولیه در سال 1398«
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دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز ، در نظــر دارد نســبت بــه خریــد انشــعاب جهــت تقویــت بــرق مجتمــع کالســهای درس دانشــکده الهیــات از 500 بــه 1000 کیلــو وات بــه صــورت 
ــا  ــه اشــخاص حقوقــی ) شــرکت هــا ( ی ــت ) ســتاد( ب ــدارکات الکترونیکــی دول ــه ای ، در ســامانه ت ــق برگــزاری مناقصــه عمومــی و یــک مرحل ــرای خــود ، از طری ــه ب ــاژ اولی ولت

اشــخاص حقیقــی اقــدام نمایــد .
موضوع این مناقصه ، عبارتست ازخرید انشعاب جهت تقویت برق مجتمع کالسهای درس دانشکده الهیات از 500 به 1000 کیلو وات به صورت ولتاژ اولیه در سال 1398 . 

مــدت زمــان انجــام عملیــات فــوق ، بــه میــزان 1 مــاه مــی باشــد . ضمنــا دوره تضمیــن پــروژه بــه میــزان 1 مــاه مــی باشــد . متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت فــرم هــای شــرکت 
در مناقصــه و اطــالع از شــرح کار ، از روز دوشــنبه مــورخ 1398/9/25 ، حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 1398/09/30 ، از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 

دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس www.setadiran.ir اقــدام نماینــد .
شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت مبلــغ 100/000/000 ریــال را بابــت تضمیــن شــرکت در ایــن مناقصــه ، بــه شــماره حســاب 4001072706377538 بــه نــام وجــوه ســپرده 
نــزد خزانــه داری کل کشــور بــه نــام بانــک مرکــزی ایــران از طریــق ســامانه ســتاد و بــه صــورت فیزیکــی ) تحویــل پاکــت الــف ( واریــز نماینــد یــا نســبت بــه تهیــه و تســلیم ضمانتنامــه 
بانکــی یــا چــک تضمیــن شــده بانکــی بــه میــزان مبلــغ فــوق الذکــر ، از طریــق ســامانه ســتاد و بــه صــورت فیزیکــی ) تحویــل پاکــت الــف ( واریــز نمایند.ضمنــا تهیــه و تحویــل فیزیکــی 
پاکــت الــف در آخریــن مهلــت تحویــل پیشــنهادها بــه آدرس خوزســتان ، اهــواز ، اتوبــان گلســتان ، میــدان دانشــگاه ، دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز ، ســاختمان مرکــزی ، طبقــه اول 
، اتــاق 51 ، اداره امــور قراردادهــا ، تلفــن 33331065-061 الزامــی مــی باشــد . آخریــن مهلــت تحویــل دادن پیشــنهادها ، تــا ســاعت 8 صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 1398/10/10 بــه 
نشــانی فــوق الذکــر مــی باشــد .مبلــغ بــرآوردی ایــن مناقصــه ، بــه میــزان 950/000/000 ریــال مــی باشــد.مناقصه گــران محتــرم موظفنــد مبلــغ 500/000 ریــال ، بابــت هزینــه تکثیــر 

اســناد مناقصــه از طریــق ســامانه ســتاد واریــز نماینــد و اصــل رســید واریــزی مربــوط بــه صاحــب حســاب را جهــت دریافــت اســناد ، در ســامانه ســتاد بارگــذاری نماینــد .
ــالت و مناقصــات      ــا حضــور اعضــاء کمیســیون معام ــح ، ب ــاعت 10 صب ــورخ 1398/10/10 راس س ــنبه م ــه ش ــران در روز س ــه مناقصــه گ ــف و ب و ج کلی ــاکات ال جلســه بازگشــایی پ
دانشــگاه ، از طریــق ســامانه ســتاد ، تشــکیل خواهــد شــد . الزم بــه ذکــر اســت دانشــگاه بــا رعایــت کلیــه قوانیــن و مقــررات مربوطــه ، در رد یــا قبــول کلیــه پیشــنهادهای مالــی واصلــه 
مختــار خواهــد بــود . ایــن مناقصــه بــا پیشــنهاد حداقــل ســه مناقصــه گــر رســمیت مــی یابــد . بــه ایــن پــروژه پیــش پرداخــت تعلــق نمــی گیرد.پرداخــت کلیــه هزینــه هــای انتشــار 
دونوبــت آگهــی در روزنامــه کثیراالنتشــار کشــوری ، بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد.الزم بــه ذکــر اســت کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد 
مالــی مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا بــه اســتثناء پاکــت الــف کــه بــه صــورت حضــوری تحویــل مــی گــردد ، از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( انجــام 
مــی پذیــرد .مناقصــه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مــی بایســت نســبت بــه انجــام مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی جهــت شــرکت 
در مناقصــه اقــدام نماینــد . پرداخــت هزینــه کارمــزد ســامانه ســتاد ، بــه عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد . ضمنــا پرداخــت مبلــغ قــرارداد بــر اســاس ابــالغ اوراق اســناد خزانــه اســالمی 

بــا سررســید ســال 1401 خواهــد بــود .
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/09/25  تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/09/26
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احتمال ارجاع موضوع »گواهینامه موتورسیکلت زنان« به هیات عمومیپیام خبر
رییس دیوان عدالت اداری از صدور رایی مبنی بر مخالفت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای 
بانوان خبر داد.
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 ای

س:
عک

۱۷ استان محتاج آب دریا
معاون وزیر نیرو: در طرح انتقال آب از دریای عمان، 1۷ استان از خشکسالی رها می شوند

آب مورد نیاز 1۷ استان خشک ایران از دریا تامین می شود

ــت:  ــرو گف ــر نی ــای وزی ــاون آب و آبف مع
آب 17 اســتان خشــک و بــی آب کشــور 
بخش هــای  در  اســتفاده  منظــور  بــه 
خســارت های  کاهــش  و  مختلــف 
خشکســالی از دریــا تامیــن می شــود.
دکتــر قاســم تقــی زاد خامســی در دومین 
نشســت مشــترک اســتانداران سیســتان 
و بلوچســتان، خراســان رضــوی و جنوبــی 
کــه در چابهــار برگــزار شــد اظهــار داشــت: 
ــن اســتان ها  ــه ای ــال آب ب از برنامــه انتق
اســتقبال می کنیــم و انتظــار داریــم تمــام 
ــام و  ــق انج ــورت دقی ــه ص ــات ب مطالع
ــذ  ــز اخ ــی نی ــت محیط ــای زیس مجوزه
شــود.وی بیــان کــرد: اســتان های شــرق 
کشــور بــرای انتقــال آب حساســیت 

بیشــتری داشــته باشــند و اعتبارات الزم را 
در نظــر گرفتــه تــا در کمتریــن زمــان ایــن 
طــرح اجرایــی شــود.معاون آب و آبفــای 
وزیــر نیــرو بــر تخصیــص منابــع، تعییــن 
مصــارف هــر اســتان و رعایــت تمــام 
الزامــات انتقــال آب دریــای عمــان تاکیــد 
ــی، زیســت  ــات فن ــزود: مطالع ــرد و اف ک
محیطــی و اقتصــادی از ضرورت هــای 
کــرد:  بیــان  ســت.وی  طــرح  ایــن 
ــن  ــودن ای ــرای اقتصــادی ب اســتانداران ب
ــات  ــاز آن تصمیم ــع موردنی ــرح و مناب ط
ــی شــدن  ــر اجرای ــد و ب الزم را اتخــاذ کنن
ســریع آن گام بردارند.تقــی زاده خامســی 
ادامــه داد: اســتفاده از آب دریــا می توانــد 
ــتان های  ــی اس ــای آب ــال ها نیازه ــا س ت

شــرقی کشــور را تامیــن کنــد و ایــن اتفاق 
ــی  ــکوفایی و آبادان ــتای ش ــم در راس مه

ــت. ــده اس ــه ش ــتان ها گرفت ــن اس ای

انتقال آب دریای عمان موجب 
امنیت پایدار در شرق کشور 

می شود
ــار  ــز اظه ــی نی ــان جنوب ــتاندار خراس اس
ــه  ــان ب ــای عم ــال آب دری ــت: انتق داش
امنیــت شــرق کشــور کمــک می کنــد 
ــتغال،  ــی در اش ــش مهم ــد نق و می توان
ــت در  ــت جمعی ــد و تثبی ــش تولی افزای
نقــاط مــرزی داشــته باشــد.محمد صادق 
معتمدیــان افــزود: بســیار خوشــحال 
هســتیم اســتانداران ســه اســتان شــرق 
کشــور بــرای حــل مشــکات بی آبــی 

ادامــه  می دارنــد.وی  بــر  گام  مــردم 
داد: بــزودی بــا اجرایــی شــدن طــرح 
شــرقی  اســتان های  بــه  آب  انتقــال 
کشــور بســیاری از مشــکات تامیــن 
ــن  ــاورزی ای ــامیدنی و کش آب صنایع،آش
اســتان ها مرتفــع می شــود. پیــش از 
ــای  ــال آب از دری ــه انتق ــن تفاهــم نام ای
عمــان بــه ســه اســتان شــرقی ایــران بــه 
منظــور تأمیــن آب شــرب و صنعــت امضا 
ــص  ــات تخصی ــن جزئی ــده و همچنی ش
آب از دریــای عمــان بــه شــرکت های 
ــاغ  ــتان اب ــه اس ــن س ــه ای ای آب منطق
شــده بــود. اســتفاده از منابــع نامتعــارف 
ــی  ــاز مصرف ــورد نی ــن آب م ــت تأمی جه
در بخــش هــای مختلــف، در زمانــی کــه 
اســتفاده از منابــع متعــارف جوابگــوی 
راهــکاری  نباشــد،  نیازهــای مصرفــی 
اســت کــه در تمامــی دنیــا مــورد اســتفاده 
قــرار مــی گیــرد.در ایــن بیــن، اســتفاده از 
ــع  ــن مناب ــج تری آب دریاهــا، یکــی از رای
نامتعــارف تأمیــن آب شــیرین مــورد نیاز 
ــای  ــکار در فرآینده ــن راه ــه ای ــت ک اس
نمــک زدایــی، شــیرین ســازی و انتقــال 
آب شــیرین بــه مبــادی مصــرف، خاصــه 
مــی شــود.ایران هــم از شــمال و هــم از 
ــوان از  ــا راه دارد و مــی ت ــه دری ــوب ب جن
دریــا بــه خوبــی در تأمیــن آب مــورد نیــاز 
شــهرها و روســتاهای کشــور اســتفاده 
کــرد. اگرچــه اســتفاده از آب دریــای خزر، 
ــای  ــم ه ــر و دار تحری ــت در گی سالهاس
ــا  ــچ و خــم اماه ــی در مســیر پرپی داخل
و اگرهــا افتــاده، امــا اقبــال دریــای عمــان 
ــوده و  ــتر ب ــور بیش ــه کش ــانی ب در آبرس
اکنــون شــاهد اجرایــی شــدن یــک طــرح 
جــدی و بــزرگ بــه منظــور انتقــال آب از 

ــه ســه اســتان شــرقی  ــان ب ــای عم دری
براســاس  اینــرو،  هســتیم.از  ایــران  
ــرو  ــص وزارت نی ــه تخصی ــه کمیت مصوب
بــرای  آب  مترمکعــب  میلیــون   400
نمک زدایــی و شــیرین کردن در اختیــار 
ســه اســتان شــرقی کشــور قــرار گرفــت 
ــه  ــکاری بخــش خصوصــی ب ــا هم ــا ب ت
ایــن مناطــق منتقل گردد.قاســم تقــی زاده 
خامســی در نشســت بررســی طــرح 
انتقــال آب از ســواحل چابهــار در تــاالر 
شــهید هاشــمی نژاد بیمارســتان امــام 
رضــا مشــهد بــا اشــاره بــه اینکــه ســالیانه 
۵.۵ میلیــارد متــر مکعــب از مخــازن آب 
زیرزمینــی کشــور کســر می شــود، ادامــه 
ــی  ــری تجمع ــر کس ــال حاض داد: در ح
ــارد  ــه 134 میلی ــی ب ســفره های زیرزمین
مترمکعــب رســیده اســت؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه هــر ســال کمتــر از 100 میلیــارد 

ــم. ــر داری ــد پذی ــب آب تجدی ــر مکع مت
ــزار  ــه داد: 10 ه ــرو ادام ــر نی ــاون وزی مع
روســتای کشــور هنــوز آب پایــدار ندارنــد، 
ــت و  ــب نیس ــور مناس ــی کش ــرایط آب ش
ــه بیابیــم؛ در  بایــد راه حلــی در ایــن زمین
ــم و  ــرل کنی ــرف را کنت ــد مص ــدا بای ابت
اولویــت مدیریــت مصــرف در بخــش 
ــد  ــدود 90 درص ــه ح ــت ک ــاورزی اس کش
ــخص  ــس از مش ــار دارد.پ آب را در اختی
ــای  ــص آب از دری ــزان تخصی ــدن می ش
ــه اســتان هــای شــرقی کشــور،  عمــان ب
ــان  ــای عم ــال آب دری ــه انتق ــم نام تفاه
از ســواحل چابهــار بــه اســتان هــای 
خراســان رضــوی، خراســان جنوبــی و 
سیســتان و بلوچســتان بــا حضــور معاون 
وزیــر نیــرو و اســتانداران این ســه اســتان 

ــه امضــا رســید. ب

وزیـر بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی 
گفـت: موضـوع جاسـازی قـرص در کیک 
هـا امنیتـی اسـت کـه بـا هدف تشـویش 
اذهـان عمومـی و تخریـب صنعـت غذایی 
انجام شـده است.سعید نمکی روز یکشنبه 
همگانـی  پوشـش  همایـش  حاشـیه  در 
جمـع  در  بهداشـت  وزارت  در  سـامت 
خبرنگاران افزود: موارد جاسـازی قرص در 
کیـک ها در بیـرون از چرخه تولید و توزیع 
رسـمی بـوده اسـت و همکاران مـا در حوزه 

هـای امنیتی و اطاعاتـی در حال پیگیری 
موضوع هسـتند. وزیر بهداشـت تاکید کرد: 
هیـچ مـورد مسـمومیت ناشـی از مصـرف 
ایـن کیـک هـا تاکنـون نداشـته ایـم و بـه 
زودی جزییـات بیشـتری از عوامل شـبکه 

ایـن اقـدام بـه مـردم اعـام می شـود.
اواخـر هفتـه گذشـته تصاویـری در فضای 
مجـازی مبنـی بر وجـود قرص و کپسـول 
غذایـی  فرآورده هـای  برخـی  و  کیـک  در 

منتشـر شد.

کیانـوش جهانپور مدیرکل نظارت برفرآورده 
های غذایی وزارت بهداشـت روز پنجشـنبه 
21 آذر ماه در گفت  وگو با خبرنگار سـامت 
ایرنا در مورد مشـاهده قرص و کپسـول در 
تعـدادی از بسـته های فرآورده هـای غذایی 
اظهار داشـت: این موضوع در برخی مناطق 
جنوبـی کشـور دیـده شـده و بررسـی های 
همـکاران مـا نشـان می دهـد موضـوع بـه 
هیچ وجـه بـه سـطح تولید و پخـش کان 
مرتبـط نبـوده و مـوارد احتمالی بـه صورت 
مشـکوکی در سـطح عرضـه، مشـاهده یـا 
گـزارش شـده اسـت کـه بـه نظر می رسـد 
موضوعـی فراتـر از حـوزه سـامت بـوده و 
حتـی می تواند ابعـاد انتظامی، سیاسـی و 

امنیتی داشـته باشد.

موضوع جاسازی قرص
درکیک ها امنیتی است

 برنامه ای برای بنزین تک نرخی و 
افزایش قیمت گازوئیل نداریم

وزیـر نفـت گفت: دولت در بودجه سـال آینده که به مجلس داده شـده،  برنامه ای 
بـرای تغییـر قیمـت بنزین و یا تـک نرخی کـردن آن ندارد و همچنیـن برنامه ای 

بـرای تغییـر قیمت گازوئیل نیز وجـود ندارد.
وزیـر نفـت در حاشـیه امضـای تفاهم نامـه تامیـن مالـی دوگانـه سـوز کـردن 
خودروهـای عمومـی در جمع خبرنـگاران اظهار داشـت: کل صـادرات فرآورده های 
نفتی در بودجه سـال بعد دیده شـده و به مجلس نیز پیشـنهاد داده ایم،  اما رقم 
در نظـر گرفتـه شـده بـرای صادرات را اعام نمی کنم تا مشـکلی پیـش نیاید.وی 
افـزد: تمـام درآمـد حاصل از افزایـش قیمت بنزین در فـروش داخلی بین مردم 
توزیـع می شـود و درآمـد حاصـل از صـادرات نیـز بـه بودجه مـی رود، امـا اینگونه 
نیسـت کـه بـه عنـوان یارانه پرداخت شـود؛ البتـه بودجه نیـز برای مردم اسـت و 
بخشـی صرف پرداخت سـایر یارانه ها خواهد شـد.وزیر نفت در پاسـخ به سـوالی 
در خصوص آخرین وضعیت اسـتیضاح گفت: خبری از اسـتیضاح ندارم و اکنون 
پیـش شـما هسـتم. زنگنـه در پاسـخ به سـوالی در خصـوص آخریـن وضعیت 
گازرسـانی بـه سیسـتان و بلوچسـتان تصریح کـرد: گازرسـانی به زابـل، خاش و 
سـراوان فعال بوده و شـبکه داخلی زاهدان نیز در حال توسـعه اسـت؛ همچنین  

قـرارداد خـط ایرانشـهر- چابهار- کنارک نیـز در حال اجرا اسـت.

ته
نک

انتقـال آب دریـای عمـان بـه امنیـت شـرق کشـور کمـک می کند و 
می توانـد نقـش مهمی در اشـتغال، افزایش تولیـد و تثبیت جمعیت 
در نقاط مرزی داشـته باشـد.محمد صـادق معتمدیان افزود: بسـیار 
خوشـحال هسـتیم اسـتانداران سـه اسـتان شـرق کشـور بـرای حل 
مشـکات بی آبـی مـردم گام بـر می دارنـد.وی ادامـه داد: بـزودی بـا 
اجرایی شـدن طرح انتقال آب به اسـتان های شـرقی کشـور بسـیاری 
از مشـکات تامین آب صنایع،آشـامیدنی و کشـاورزی این اسـتان ها 
مرتفـع می شـود. پیش از این تفاهـم نامه انتقـال آب از دریای عمان 
بـه سـه اسـتان شـرقی ایـران بـه منظـور تأمیـن آب شـرب و صنعت 
امضـا شـده و همچنیـن جزئیـات تخصیـص آب از دریـای عمـان به 
شـرکت های آب منطقه ای این سـه اسـتان اباغ شـده بود. اسـتفاده 
از منابـع نامتعـارف جهت تأمین آب مورد نیاز مصرفـی در بخش های 
مختلـف، در زمانـی کـه اسـتفاده از منابع متعـارف جوابگـوی نیازهای 
مصرفـی نباشـد، راهـکاری اسـت کـه در تمامـی دنیـا مورد اسـتفاده 
قـرار مـی گیرد.در این بیـن، اسـتفاده از آب دریاها، یکـی از رایج ترین 
منابـع نامتعـارف تأمیـن آب شـیرین مورد نیاز اسـت که ایـن راهکار 
در فرآیندهـای نمـک زدایی، شـیرین سـازی و انتقال آب شـیرین به 

مبـادی مصـرف، خاصه می شـود

پارلمان

اقتصاد

سیاست

جامعه

افراطیون روی نظر اعضای مجمع تاثیرگذار بوده اند

سیستم مالیاتی ایران مساوات دارد اما عدالت ندارد

پذیرش لوایح چهارگانه تمام تبلیغات 
تندروها را از هم می پاشد

بسته حمایت معیشتی مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده نمی شود

رئیســـه  هیئـــت  عضـــو 
االن  تـــا  مجلـــس گفـــت: 
بـــرای  بهانـــه ای  مجمـــع 
عـــدم رســـیدگی بـــه لوایـــح 
باقی مانـــده FATF نـــدارد مگـــر اینکـــه بخواهنـــد 
وقت کشـــی کـــرده و در امـــور دولـــت کارشـــکنی 
ـــه  ـــع مخیـــر ب ـــح مجم ـــد، و اال در مـــورد ایـــن لوای کن
ــو  ــی در گفت و گـ ــت.علیرضا رحیمـ ــری اسـ تصمیم گیـ
ــن  ــه ایـ ــخ بـ ــا، در پاسـ ــی ایلنـ ــگار سیاسـ ــا خبرنـ بـ
ـــخیص  ـــع تش ـــون مجم ـــادی همچ ـــرا نه ـــه چ ـــوال ک س
ـــادی راهگشـــا در کشـــور  ـــوان نه ـــه عن ـــد ب ـــه خـــود بای ک
 FATF عـــرض انـــدام کنـــد ایـــن روزهـــا در موضـــوع

ایـــن ویژگـــی خـــود را از دســـت داده اســـت؟ گفـــت: 
باتوجـــه بـــه اینکـــه لوایـــح مربـــوط بـــه FATF هـــم 
ـــا  ـــده و باره ـــب ش ـــس تصوی ـــم در مجل ـــت و ه در دول
مقام هـــای ارشـــد دولتـــی همچـــون رئیس جمهـــور و 
مســـئوالن وزارت خارجـــه اعـــام کردنـــد کـــه این هـــا 
یـــک ضـــرورت بـــرای مســـائل مالـــی کشـــور اســـت 
ــا علـــم بـــه اینکـــه ایـــن لوایـــح مـــورد  و دولـــت بـ
نیـــاز بـــرای کارگشـــایی از روابـــط بانکـــی مـــا اســـت 
ـــر  ـــه نظ ـــی ب ـــح دارد ول ـــن لوای ـــب ای ـــه تصوی ـــرار ب اص
بن بســـت  بـــه  در  تشـــخیص  مجمـــع  می رســـد 
ـــق  ـــا موف ـــا اینج ـــت ت ـــاز دول ـــورد نی ـــح م ـــیدن لوای کش

عمـــل کـــرده اســـت.  

ـــه  ـــازمان برنام ـــادی س ـــور اقتص ـــاون ام مع
ــه  ــور گفـــت: ایـــن عادالنـ و بودجـــه کشـ
ـــات  ـــور مالی ـــر کش ـــر فقی ـــه قش ـــت ک نیس
ـــی  ـــردازد و قشـــر غن ـــرخ 10 درصـــد بپ ـــا ن ب
ـــا  ـــت ام ـــاوات اس ـــن مس ـــد، ای ـــرخ بده ـــن ن ـــا همی ـــش را ب ـــم مالیات ه

ـــت. ـــت نیس عدال
ســـید حمیـــد پورمحمـــدی در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار اقتصـــادی ایلنـــا 
دربـــاره ظرفیت هـــای مالیاتـــی کشـــور اظهـــار داشـــت: اقتصـــاد کشـــور 
ــت های  ــال سیاسـ ــا اعمـ ــت امـ ــیع اسـ ــوع و وسـ ــیار متنـ ــران بسـ ایـ

مالیاتـــی در ایـــن اقتصـــاد چنـــد اشـــکال وارد اســـت.   
ـــای  ـــه بخش ه ـــا معطـــوف ب ـــات تنه ـــن اقتصـــاد، مالی ـــه داد: در ای وی ادام
شـــفاف اقتصـــاد اســـت بـــرای مثـــال از کارمنـــدان بـــه طـــور کامـــل مالیـــات 
ـــات  ـــت مالی ـــه پرداخ ـــزم ب ـــدی مل ـــای تولی ـــا واحده ـــود و ی ـــه می ش گرفت
هســـتند امـــا نمی توانیـــم از بخش هـــای غیرشـــفاف اقتصـــاد بـــا 
ـــن  ـــت: ای ـــه گف ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــاون س ـــم.      مع ـــات بگیری مالی

عادالنـــه نیســـت کـــه قشـــر فقیـــر کشـــور مالیـــات بـــا نـــرخ 10 درصـــد 
ـــن  ـــد. ای ـــرخ بده ـــن ن ـــا همی ـــش را ب ـــم مالیات ـــی ه ـــر غن ـــردازد و قش بپ

ـــت. ـــت نیس ـــا عدال ـــت ام ـــاوات اس مس
ـــوع  ـــای متن ـــاال از محل ه ـــد ب ـــه درآم ـــردی ک ـــرد: ف ـــد ک ـــدی تاکی پورمحم
دارد می توانـــد مالیـــات را بـــا نـــرخ باالتـــری بپـــردازد. از ســـوی دیگـــر 

فقـــرا بایـــد شـــامل معافیت هـــای مالیاتـــی بیشـــتری باشـــند.
وی بـــا بیـــان اینکـــه ارتبـــاط شـــفافیت مالیاتـــی بـــا ســـهولت زندگـــی 
ـــج  ـــه تدری ـــت: ب ـــار داش ـــت، اظه ـــازمان اس ـــای س ـــزء برنامه ه ـــردم ج م
بـــه ایـــن ســـمت می رویـــم کـــه بـــه جایـــی اینکـــه فقـــط بخش هـــای 
ــع  ــا وضـ ــر خانواده هـ ــات بـ ــد، مالیـ ــات بدهنـ ــادی مالیـ ــفاف اقتصـ شـ
شـــود بـــه ایـــن نحـــو کـــه بایـــد تمـــام خانواده هـــا اظهارنامـــه مالیاتـــی 
ُپـــر کننـــد. معـــاون ســـازمان برنامـــه و بودجـــه ادامـــه داد: خانوارهایـــی 
ـــات  ـــد مالی ـــد بای ـــا درآم ـــب ب ـــد متناس ـــته باش ـــی داش ـــد باالی ـــه درآم ک
ـــری  ـــد کمت ـــده درآم ـــف ش ـــد تعری ـــواری از ح ـــر خان ـــد و اگ ـــت کنن پراخ

داشـــته باشـــند،  مـــورد حمایـــت قـــرار می گیرنـــد.     

مســـائل  تحلیلگـــر  یـــک 
ــد  ــی تاکیـ ــیت خارجـ سیاسـ
 FATF پذیـــرش  کـــرد: 
راحتـــی  بـــه  ان  لوایـــح  و 
ـــم بپاشـــد و  ـــا را از ه ـــات تندروه ـــام تبلیغ ـــد تم می توان
ـــای  ـــاه، هزینه ه ـــفند م ـــات اس ـــتانه انتخاب ـــن در آس ای
ـــع  ـــه مناف ـــرام ب ـــتای احت ـــا در راس ـــرای آنه ـــادی را ب زی
ملـــی در بـــر خواهـــد داشـــت. بی تردیـــد نپذیرفتـــن 
ـــم  ـــکا رق ـــع آمری ـــه نف ـــادی را ب ـــره اقتص FATF محاص
خواهـــد زد و بایـــد دیـــد کـــه چـــه کســـانی از ذایـــن 

موضـــوع نفـــع می برند.مهـــدی مطهرنیـــا« کارشـــناس 
مســـائل بین الملـــل بـــا اشـــاره بـــه ضرب االجـــل ســـه 
هفتـــه ای بـــرای پیوســـتن ایـــران بـــه کارگـــروه ویـــژه 
اقـــدام مالـــی )FATF( در گفـــت وگـــو بـــا خبرنـــگار 
ـــر  ـــرای درک بهت ـــز ب ـــل از هـــر چی ـــرد: قب ـــوان ک ـــا عن ایلن
ـــتن  ـــزوم پیوس ـــل و ل ـــام بین المل ـــِی نظ ـــاع فعل از اوض
ـــه  ـــد ب ـــی )FATF( بای ـــدام مال ـــژه اق ـــروه وی ـــه کارگ ب
ایـــن نکتـــه توجـــه کنیـــم کـــه دنیـــای آینـــده یـــک 
نظـــام چندقطبـــی اســـت و تمـــام کشـــورها بـــه ایـــن 

مـــدل تمایـــل دارنـــد.

تامیـن  پژوهـش  عالـی  رئیـس موسسـه 
اجتماعـی با اشـاره به اینکه مسـئوالن عالی 
رتبه اجرایی کشـور رویکـرد اصلی بودجه 99 
را جبـران کاهـش قـدرت خرید مـردم اعام 
کرده انـد، تاکیـد کـرد : تبصـره 14 بودجـه کـه بـه موضـوع هدفمنـدی یارانه هـا 
اختصـاص دارد، نقـش کلیـدی در موفقیـت یـا عـدم موفقیـت ایـن رویکـرد 
دارد و لـذا بایـد موضـوع گفـت و گـوی عمومـی قـرار گیـرد.  روزبـه کردونی در 
گفت وگـو بـا ایسـنا، عنوان کـرد: با توجه به اینکـه طبق نظر سـنجی های انجام 
شـده توسـط موسسـات معتبـر، امروز مـردم مهمترین مسـاله اصلی کشـور را 
وضعیـت معیشـتی مـی دانند، سیاسـت گذاریهـای اجتماعـی و رفاهی مبتنی 
بـر منابـع هدفمنـدی یارانهها ) کـه مهترین منابـع مالی در اختیار دولت اسـت 
(، نحـوه تامیـن منابـع هدفمندی یارانه، شـیوه تخصیص و مصـرف این منابع 
بایـد مـورد ائتـاف و اجمـاع نخبگان از مسـیر یک گفـت و گـوی اجتماعی در 

فضـای عمومی صـورت گیرد.
کردونـی در ادامـه بـا عنـوان این مطلب که تحقق عدالـت، کاهش فقر، حمایت 

اجتماعـی از خانوارهـای نیازمنـد و افزایـش تولیـد و اشـتغال در زمـره  اهداف 
اصلـی ایـن  تبصـره اسـت، برخـی از ابعـاد ایـن تبصـره و تغییرات آن نسـبت 
بـه الیحـه بودجـه 9۸ را تشـریح کـرد. رئیس موسسـه عالی پژوهـش تامین 
اجتماعـی عنـوان کـرد: منابـع و مصـارف تبصـره 14 بـا مبلـغ 2۵0 هـزار و 70۶ 
میلیـارد تومـان، 12.۶ درصد از کل بودجه کشـور، 44.۵ درصد از بودجه عمومی 

و ۵1.7 درصـد از منابـع عمومـی بودجـه را بـه خود اختصاص داده اسـت.
وی در ادامـه گفـت: مبلـغ ایـن تبصـره در بودجـه 99 نسـبت به سـال 9۸، 10۸ 
هـزار و 12۵ میلیـارد تومـان  افزایـش یافتـه اسـت که رشـدی معـادل   7۵.۸  

را نشـان مـی دهد.
کردونـی گفـت: در بخـش مصـارف هدفمنـدی مهمتریـن تغییـر انجام شـده، 
افـزوده شـدن بسـته حمایـت معیشـتی از خانـوار اسـت که بـا اعتبـار31 هزار 
میلیـارد تومـان  معـادل 20 درصـد مصـارف هدفمنـدی  را شـامل می شـود و 
برخـاف موضـوع پرداخـت یارانـه نقـدی و غیـر نقـدی بـه خانوارها، مشـمول 
عـوارض و مالیـات بـر ارزش افـزوده و سـهم 14.۵ درصـد شـرکت ملـی نفـت 

نیسـت.   ایران 

سنا
 ای

س:
عک

براسـاس تصمیم نمایندگان مجلس شـورای اسـامی شـهرداری ها 
دیگـر مجـاز به فروش تراکـم مازاد و تغییر کاربـری اماک بر خاف 
طـرح تفصیلی نخواهنـد بودنمایندگان مجلس شـورای اسـامی در 
جریان جلسـه علنی نوبت عصر امروز )یکشـنبه( مجلس پیشـنهاد 
علـی مطهـری نماینده تهـران در خصوص الحاق یک مـاده به الیحه 
دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه شـهرداری ها و دهیاری ها را بررسـی 
کـرده و آن را بـه تصویـب رسـاندند. براسـاس ایـن مـاده الحاقـی 
شـهرداری ها موظـف بـه رعایت طرح تفصیلی شـهرها بـوده و از این 
پـس مجـاز به فـروش تراکم مـازاد و تغییر کاربـری اماک برخاف 
طـرح تفصیلـی نخواهنـد بـود. مرتکـب مشـمول بند هفت مـاده 19 

قانـون مجـازات اسـامی )بدون حبس( می شـوند.

نمایندگان مجلس شـورای اسـامی با یک فوریت طرح قانونی 
استفسـاریه تبصـره 10 مـاده 12 قانون تعیین تکلیف اسـتخدام 
معلمـان حـق التدریسـی و آموزشـیاران نهضـت سـوادآموزی 
در وزارت آمـوزش و پـرورش موافقـت کردنـد.در ادامـه جلسـه 
علنـی نوبـت عصـر روز- یکشـنبه- مجلـس شـورای اسـامی  
بـه درخواسـت جمعـی از نماینـدگان یـک فوریت طـرح قانونی 
استفسـاریه تبصـره 10 مـاده 12 قانون تعیین تکلیف اسـتخدام 
معلمـان حـق التدریسـی و آموزشـیاران نهضت سـوادآموزی در 
وزارت آمـوزش و پـرورش بـا 129 رای موافـق، 32 رای مخالف و 

4 رای ممتنـع از 19۶ نماینـده حاضـر تصویب شـد.

شهرداری ها دیگر مجاز 
به تراکم فروشی نیستند

تصویب طرح تعیین تکلیف 
معلمان حق التدریسی

عضـو کمیسـیون برنامه و بودجـه مجلس با بیـان اینکه الیحه 
بودجـه 99، الیحـه ای کامـا نفتی اسـت گفت: دولـت در الیحه 
بودجـه 99 بـرای تامیـن هزینه های جاری سـاختمان هایش را 
می فروشـد. محمد حسـینی عضو کمیسـیون برنامـه و بودجه 
مجلـس در گفتگـو بـا خبرنـگار مهر،  الیحـه بودجه سـال 99 را 
بودجـه ای ناپایـدار و متزلـزل خوانـد  و گفـت: در بودجـه سـال 
99 منابـع جدیـدی  نسـبت بـه سـنوات گذشـته در نظـر گرفته 
شـده اسـت، این بودجه از ناپایداری و شـرایط خاصی برخوردار 
اسـت. این منابع جدید موجب عدم شـفافیت در قانون بودجه 

سـال 99 شـده است.

نایـب رئیـس کانون انجمن صنفـی مرغداران کشـور گفت: به 
رغـم اینکـه مـرغ از دو هفته گذشـته در دسـت انـدازه قیمت 
افتـاده اسـت، امـا وضعیت بـازار آن پایـدار اسـت، امیدواریم 
مسـئوالن همین وضعیت را حفظ کنند.حبیب اسـدهللا نژاد در 
گفت وگـو بـا خبرنـگار اقتصـادی ایلنا با بیـان اینکـه در هفته 
گذشـته بـه دلیـل عـدم کشـش بـازار شـاهد کاهـش قیمت 
مـرغ بودیـم،  اظهـار کـرد: هفتـه گذشـته قیمت هـر کیلوگرم 
مـرغ کاهـش  ۶00 تـا 700 تومـان داشـت، امـا از دیـروز بـا 

افزایـش 300 تومانـی روبه رو شـده اسـت.

بودجه 99 کاما
 نفتی است

قیمت مرغ در 
دست انداز
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

کاهش محسوس سفرهای زمینی به مشهداولین کارخانه قند خاورمیانه حفظ می شود، اگر ثبت نباشد!

معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث 
ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش فرهنگ
چنــد  هــر  می گویــد:  تهــران  اســتان 
ــه قنــد کهریــزک چنــد مــاه  مالــک کارخان
ــی را  ــار مل ــای تاریخــی از فهرســت آث ــن بن ــت ای ــل رای خــروج از ثب قب
ــه  ــل ب ــز تمای ــه خــود او نی ــی، بلک ــراث فرهنگ ــا می ــه تنه ــا ن ــت، ام گرف
حفــظ ایــن بنــای تاریخــی بــه عنــوان نخســتین کارخانــه قنــد خاورمیانــه 
ــتین  ــت نخس ــروج از ثب ــر خ ــار خب ــتر از انتش ــاه بیش ــش م را دارد.ش
ــت اداری  ــوان عدال ــم دی ــا حک ــزک ب ــه در کهری ــد خاورمیان ــه قن کارخان
ــک  ــِم مال ــوری از تصمی ــچ تص ــان، هی ــد در آن زم ــر چن ــذرد. ه نمی گ
ــی  ــروز خبرهــای خوب ــا ام ــود ام ــی مشــخص نب ــراث صنعت ــرای آن می ب
از ایده هــای مالــک کارخانــه بــرای ایــن بنــای تاریخــی بــه گــوش 
می رســد، خبرهایــی کــه بــه معنــای حفاظــت از بخــش دیگــری از 
ــه حیــات خــود ادامــه  ــد ب تاریــخ صنعتــی در کشــور اســت کــه  می توان
دهــد. محســن شیخ االســامی - معــاون میــراث فرهنگــی اســتان 

ــا ایســنا، خبــر می دهــد: در تفاهمــی کــه مالــک  تهــران - در گفت وگــو ب
ــا و گســترش  ــرح احی ــرار اســت ط ــام داده، ق ــی انج ــراث فرهنگ ــا می ب
ــا  ــود ت ــا داده ش ــک بن ــه مال ــه ب ــان وزارتخان ــط کارشناس ــه توس کارخان
ــه، بخشــی از  ــی کارخان ــای تاریخــی و قدیم ــِظ بخش ه ــرد حف ــا رویک ب
حقــوق مالــک در فضــای بــاز کارخانــه رعایــت شــود و در بخــش حداقلــی 
ــه  ــر گرفت ــک در نظ ــرای مال ــا مســکونی، ب ــاری ی ــری تج ــه، کارب کارخان
شــود، چــون نمی تــوان آن وســعت زیــاد کارخانــه را بــه طــور کامــل فریــز 

ــت نشــود. ــا رعای ــه بن ــوق مالکان ــرد و حق ک
او بــا تاکیــد امضــای تفاهم نامــه ی بیــن میــراث فرهنگــی و مالــک 
ــن  ــک ســو ای ــد: از ی ــار می کن ــا، اظه ــا رویکــرد حفاظــت از بن ــه ب کارخان
ــرای  ــا ب ــای احی ــه معن ــه ب ــادی ن ــای اقتص ــدوده، دارای قابلیت ه مح
تولیــد قنــد، بلکــه بــه مفهــوم کاربــری فرهنگــی اســت و از ســوی دیگــر 
ــور  ــوق او را متص ــک حق ــرای مال ــد ب ــود، بای ــه ی موج ــه ی عرص در بقی
ــری مســکونی، تجــاری  ــد کارب ــه شــکلی منطقــی مانن ــا آن هــم ب ــود ت ب
ــا رعایــت ضوابــط میــراث فرهنگــی تامیــن شــود. ــا مختلــط و البتــه ب ی

خدمـات  دفاتـر  صنفـی  انجمـن  دبیـر 
مسـافرتی خراسـان رضـوی گفت: امسـال 
در فصـل سـرما بـا توجـه بـه افزایش نرخ 
بـه  زمینـی  سـفرهای  کاهـش  سـوخت، 
مشـهد نسـبت به سـال های گذشـته محسـوس تر خواهد بود.مجید فرقانی 
در گفت وگـو بـا ایسـنا، در خصـوص وضعیـت کاهش یا افزایش سـفرها در 
فصـول سـرما بـه مشـهد و پیش بینـی بسـته های سـفر ارزان قیمـت بـرای 
فصـل زمسـتان در جهـت افزایـش سـفر بـه اسـتان اظهـار کـرد: بـه طوری 
کلـی سـفرها در ایـن فصـول بـه نحـو محسوسـی بـه دالیلـی چـون دایـر 
بـودن مـدارس و نیـز شـرایط آب وهوایـی کاهـش می یابـد. بـه ویـژه ایـن 
کـه امسـال موضـوع دیگـری پیرامـون مسـاله افزایـش نـرخ سـوخت را 
نیـز شـاهد بوده ایـم. بنابرایـن، حتـی سـفرهای زمینـی نیـز از این شـرایط 
تاثیرپذیـری دارنـد و لـذا در سـفرهای زمینـی نیـز کاهـش محسوسـی را 
خواهیـم داشـت.وی افـزود: بنابرایـن، پیش بینـی می شـود در ایـن فصـل 
همچـون سـال های گذشـته و یـا حتـی بیشـتر از آن، سـفرهای زمینـی بـه 

مشـهد کاهـش داشـته باشـد و لـذا انتظـار مـی رود بـا ایـن رونـد، مـردم 
سـفرهای خـود را بـا وسـایل نقلیـه همگانـی انجـام دهنـد.

دبیـر انجمـن صنفـی دفاتـر خدمـات مسـافرتی خراسـان رضـوی همچنین 
در خصـوص بسـته های سـفر پیش بینـی شـده بـرای افزایـش مسـافر بـه 
اسـتان در فصـل زمسـتان تصریـح کرد: معمـوال در فصل زمسـتان، دفاتر و 
شـرکت های هواپیمایـی و از سـوی دیگـر، هتل هـا و اقامتگاه هـا، آفرهایـی 
پیـدا  نـرخ بسـته های سـفر کاهـش  بـه طـور کلـی  و  ارائـه می دهنـد  را 

می کنـد.
وی اضافـه کـرد: بـا تخفیف هایـی کـه بـه طـور مثـال، هرسـاله در اماکـن 
اقامتـی اعمـال می شـود و نیـز بـا تخفیف هایـی که بـر برخی وسـایل حمل 
و نقـل همچـون هواپیمـا و قطـار انجـام می گیـرد، می توانیـم پکیج هـای 
ارزان قیمت تـری را بـه عنـوان مشـوق بـرای سـفر به مشـهد ارائه کنیـم. اما 
در کل بـه شـکلی نیسـت کـه بـه مسـافران فصلی مشـهد به میـزان زیادی 
اضافـه شـود. بـا این حال، سـتاد سـفر اسـتان در حـال برنامه ریزی اسـت 

تـا مجموعـه ای از پکیج هـای ارزان قیمت تـر نیـز ارائـه شـود.    

 پیام
 میراث

نشست تخصصی از سلسله نشست های خوانش و تحلیل کتاب در موزه ها روز چهارشنبه 27 آذر ماه 9۸ ساعت 14 در موزه 
پوشاک سلطنتی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار می شود.

رنا
 ای

س:
عک

معــاون صنایع دســتی وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری 
دکتــر  پیگیری هــای  »بــا  گفــت:  صنایع دســتی  و 
ــگری  ــی، گردش ــر میراث فرهنگ ــان وزی ــر مونس علی اصغ
ــس  ــت تنف ــم از مهل ــدگان گلی ــتی، صادرکنن و صنایع دس

ــدند.« ــد ش ــاه بهره من ــدت 12 م ــه م ــت ارز ب بازگش
گفت و گــو  در   98 آذر   24 یکشــنبه  محمودیــان،  پویــا 
ــزود:  ــر اف ــن خب ــام ای ــا اع ــا ب ــگار میراث آری ــا خبرن ب
»خوشــبختانه بــا پیگیری هــای ایــن معاونــت و بــه 
ــی،  ــر میراث فرهنگ ــر مونســان وزی ــر علی اصغ ــت دکت هم
گردشــگری و صنایع دســتی، صادرکننــدگان گلیــم نیــز 
ــت تنفــس  ــرش دســتباف از مهل ــدگان ف ــد صادرکنن مانن
بهره منــد شــدند کــه  مــاه   12 به مــدت  ارز  بازگشــت 
ایــن موضــوع نشــان دهنده حمایــت همه جانبــه ایــن 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  فعــاالن،  از  وزارتخانــه 

اســت.« صنایع دســتی 
او افــزود: »ایــن درحالــی اســت کــه تعییــن زمــان تنفــس 
ــا  ــز ت ــتی نی ــوالت صنایع دس ــایر محص ــدگان س صادرکنن
ســقف 6 مــاه مــورد تأییــد و موافقــت وزارت صمــت قــرار 

گرفتــه اســت.«
بــه تــاش همه جانبــه وزارت  بــا اشــاره  محمودیــان 
بــرای  صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
و  کننــدگان  تولیــد  فعــاالن،  هنرمنــدان،  از  حمایــت 
صادرکننــدگان صنایع دســتی اضافــه کــرد: »ایــن موافقــت 
می توانــد باعــث بــه وجــود آمــدن شــرایط بــا ثبــات بــرای 
صادرکننــدگان صنایع دســتی و ایجــاد بســتری بــرای 

ــد.« ــا باش ــتر آن ه ــه بیش ــت هرچ فعالی
میراث فرهنگــی،  وزارت  صنایع دســتی  معــاون 
ــم  ــن تصمی ــه داد: »ای ــتی ادام ــگری و صنایع دس گردش
ــدگان  ــر صادرکنن ــرای حضــور موث ــور تســهیلگری ب به منظ
صنایع دســتی از جملــه گلیــم در بازارهــای هــدف و کمــک 
بــه برنامه ریــزی دقیــق بــرای صــادرات هرچــه بهتــر 

محصــوالت صنایع دســتی اتخــاذ شــده اســت.«

سوژه تنفس بازگشت 
ارز برای 

صادرکنندگان گلیم

۶ روستای اورامان ثبت ملی می شوند
پرونده 6 روستای منطقه اورامان  برای ثبت در فهرست آثار ملی گردآوری شده است

 هورامان یا اورامان نام منطقه ای تاریخی با بافت پلکانی و آداب و رسوم بسیار خاص است

فرهنگــی  منظــر  پایــگاه  مدیــر 
اورامانــات از گــردآوری پرونــده ۶ 
ــت  ــرای ثب ــه ب ــن منطق روســتای ای
در فهرســت آثــار ملــی خبــر داد.
پویــا طالــب نیــا روز یکشــنبه در 
بــا  خبرنــگاران  بــا  و گــو  گفــت 
اشــاره بــه اقــدام هــای انجــام شــده 
در جهــت جهانــی شــدن اورامــان 
گرفتــن  قــرار  کار  دســتور  در  و 
ثبــت ملــی روســتاهای تاریخــی، 
ــتا  ــن روس ــده ای ــت: پرون اظهارداش
از جملــه مطالعــات معمــاری، منظــر 

ــی  ــای تاریخ ــار و بناه ــی، آث فرهنگ
و مــردم شناســی آنهــا مطالعــه و 

ــت.  ــده اس ــردآوری ش گ
ــداد  ــن تع ــه از ای ــان اینک ــا بی او ب
ســه روســتا در جوانــرود و ســه 
روســتا در شهرســتان پــاوه قــرار 
تکمیــل  جهــت  در  افــزود:  دارد، 
هــای  نقشــه  هــا کلیــه  پرونــده 
ــاده  ــتاها آم ــن روس ــدی ای ــه بع س
و خروجــی آنهــا از نــرم افــزار »جــی 

آی اس« تهیــه شــده اســت. 
ــی  ــت مل ــه ُحســن ثب ــا ب ــب نی طال
ایــن روســتاها اشــاره کــرد و گفــت: 
ــر  ــاوه ب ــتا ع ــک روس ــت ی ــا ثب ب
ــه  ــراث فرهنگــی و تاریخــی، ابنی می

هــا، آییــن هــای کهــن، رســوم، 
فرهنــگ منطقــه و حتــی میــراث 

ــود.  ــی ش ــت م ــز ثب ــی نی طبیع
فرهنگــی  منظــر  پایــگاه  مدیــر 
بیــان  بــا  خاتمــه  در  اورامانــات 
اینکــه ایــن اقــدام هــا بــه میزبانــی 
خــوب ایــن اســتان در کان رویــداد 
ــد،  ــی کن ــک م ــاه 2020 کم کرمانش
ــح کــرد: ۶ روســتای اورامــان  تصری
در یــک ســال گذشــته بــه ثبــت 
رســیده و بــا ثبــت ایــن تعــداد 
ــتان  ــده در اس ــت ش ــتاهای ثب روس
کرمانشــاه بــه 12 روســتا خواهــد 

ــید.  رس
تاش هــای  بــا  ایــن،  از  پیــش 

فرهنگــی  منظــر  حریــم  پایــگاه 
معاونــت  و  اورامانــات  تاریخــی 
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
ــاه  ــتان کرمانش ــتی اس ــع دس صنای
بافــت  ملــی  ثبــت  پرونــده 
داریــان،  هجیــج،  روســتاهای 
ــروی شهرســتان  شــرکان، نجــار و ن
پــاوه و روســتای بشــی نوخــاص 
در  باباجانــی  ثــاث  شهرســتان 
فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت 

اســت. رســیده 
بــه گــزارش ایرنــا، هورامــان یــا 
اورامــان نــام منطقــه ای تاریخــی 
و  آداب  و  پلکانــی  بافــت  بــا 
رســوم بســیار خــاص اســت کــه 
شهرســتان های  از  بخش هایــی 
ســروآباد، ســنندج و کامیــاران در 
اســتان کردســتان و شهرســتان های 
ــود  ــه و نوس ــرود، نودش ــاوه، جوان پ
شــامل  را  کرمانشــاه  اســتان  در 

. د می شــو
 2 از  اورامــان  یــا  هورامــان  واژه 
بخــش هــورا بــه معنــی اهــورا و 
ــگاه و  ــه، جای ــای خان ــه معن ــان ب م
ســرزمین تشــکیل شــده و در واقــع 
بــه معنــای ســرزمین اهورایــی و 

جایــگاه اهــورا مــزدا اســت.
ــه  ــات در اســتان کرمانشــاه ب اورامان
ــن  ــی ای ــمال غرب ــه ای در ش منطق
اســتان شــامل شهرســتان هــای 
ــاث  ــر و ث ــرود، روانس ــاوه، جوان پ
باباجانــی اطــاق مــی شــود کــه 
جمعیــت  نفــر  هــزار   300 حــدود 

دارد.
در  نیــز  اورامانــات  از  بخشــی 

شهرســتان هــای مریــوان، ســروآباد 
اســتان کردســتان  در  و کامیــاران 
واقــع شــده و بخــش دیگــری از آن 
نیــز در اســتان حلبچــه عــراق واقــع 

ــد. ــی باش م
منظــر  پایــگاه  مدیــر  گفتــه  بــه 
اورامانــات،  تاریخــی  فرهنگــی 
در  ملــی  شــده  ثبــت  اثــر   29۵
ــه و در شهرســتان هــای  ــن منطق ای
ــاوه و  ــر، پ ــی، روانس ــاث باباجان ث
جوانــرود وجــود دارد کــه بیشــترین 
ــی  ــگری مل ــده گردش ــت ش ــار ثب آث
200 اثــر در شهرســتان ثــاث  بــا 

باباجانــی واقــع شــده اســت.
ــت  ــر ثب ــار هــزار و 200 اث وجــود چه
ــت شــده  ــر ثب ــک اث ــی، ی شــده مل
جهانــی و ده هــا اثــر گردشــگری کــه 
ــی  ــت نرســیده اندحاک ــه ثب ــوز ب هن

در  بــاالی کرمانشــاه  اســتعداد  از 
ــت.  ــگری اس ــش گردش بخ

بیســتون و طــاق بســتان، معبــد 
آناهیتــا، طــاق گــرا، گــور دخمــه 
ــی  ــای بیگلربیگ ــد، تکای ــحاق ون اس
بوســتان  الملــک،  معــاون  و 
کوهســتان، بــازار ســنتی، ســراب 
هــای نیلوفــر، هرســین، صحنــه، 
روانســر، غــار قــوری قلعــه، غــار 
ــراو، کاروانســراهای شــاه عباســی  پ
و ماهیدشــت، آبشــار پیــران و ... از 
ــی  ــار تاریخــی و طبیع ــن آث مهمتری
اســتان کرمانشــاه  در  گردشــگری 

ــت.  اس
ــر  ــون نف ــاه 2 میلی ــتان کرمانش اس
ــت ســاکن در 2 هــزار و ۶22  جمعی

ــهر دارد. ــتا و 34 ش روس

توسـعه  شـرکت  مدیرعامـل 
از تصـرف  ایرانگـردی و جهانگـردی 
در  چمخالـه  اراضـی  از  هکتـار   124
نهـاد  یـک  از سـوی  اسـتان گیـان 
نظامـی خبـر داد و گفت: بـا پیگیری 
وزیـر میـراث فرهنگـی، گردشـگری 
بـرای  مذاکـره  دسـتی  صنایـع  و 
پس گرفتـن ایـن بخـش از سـواحل 
دریـای خـزر آغـاز شـده اسـت.این 
سـاحل در چمخالـه از توابـع اسـتان 
گیـان واقع شـده اسـت،   منطقه ای 
کـه تصرفـات گسـترده سـواحل آن 

اعتراض هـا و پیگیری هـای قضایـی 
سـال  چنـد  در  را  محلـی  مقامـات 

اخیـر بـه دنبـال داشـته اسـت.
مدیـر امـاک و مسـتغات شـرکت 
و  ایرانگـردی  مادرتخصصـی 
اظهارنظـر  از  پـس  ـ  جهانگـردی 
مدیرعامـل ایـن شـرکت درباره پس 
گرفتـن امـاک تصرف شـده، درباره 
از  بخـش  ایـن  آزادسـازی  جریـان 
ایسـنا  بـه  خـزر،    دریـای  سـواحل 
ایرانگـردی  توسـعه  شـرکت  گفـت: 
را  ملـک   ۶۸ وکالـت  جهانگـردی  و 

بررسـی ها  در  امـا  دارد  اختیـار  در 
نزدیـک بـه 100 ملـک دیگـر از اموال 
شناسـایی  شـرکت  ایـن  امـاک  و 
شـده کـه در زمـان انحـال و ادغـام 
جهانگـردی  و  ایرانگـردی  سـازمان 
تخصصـی  مـادر  تشـکیل شـرکت  و 
سـوی  از  جهانگـردی  و  ایرانگـردی 
شـده  تصـرف  دسـتگاه ها  سـایر 

اسـت.
امـوال  ایـن  بیـن  از  او،  گفتـه  بـه 
اختیـار  در  مـورد   ۵2 امـاک  و 
بـرای  اسـت کـه  نظامـی  نهادهـای 
پـس گرفتـن آن هـا مذاکراتـی آغـاز 

اسـت.   شـده 

چمخاله از تصرف خارج می شود؟

مایر به جهانی شدن
 نزدیک می شود

مدیـر کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی همـدان از سـفر ارزیابـان 
شـورای جهانی صنایع دسـتی به مایر خبر داد. علی مالمیر  امروز شـنبه 23 آذر 
98 بـا اعـام ایـن خبـر افـزود: »ارزیابان شـورای جهانی صنایع دسـتی بـه زودی 
به منظـور بازدیـد از فعالیت هنرمندان و کارگاه های صنایع دسـتی و  بررسـی ادامه 
رونـد پرونـده ثبـت جهانـی مایـر ، وارد این شـهر می شـوند.«او در ادامه با اشـاره 
بـه اینکـه انتخـاب مایر به عنوان شـهر جهانی مبل و منبت  در معرفی و توسـعه 
و ترویج صنایع دسـتی آن منطقه تاثیر بسـزایی دارد، افزود: »باتاش های انجام 
شـده شهرسـتان مایـر آمادگـی این حضـور را بـرای بازرسـان دارد در ایـن بازدید 
تمـام شـاخص های ثبـت جهانـی در معـرض بررسـی کارشناسـانه بازرسـان قرار 
می گیـرد و درصـورت جهانـی شـدن مایر، اسـتان همـدان رتبـه اول کشـور را دارا 
خواهـد بـود.«او گفـت: »در حـال حاضـر مایـر  دارای بیش از 4هـزار کارگاه فعال 
مبـل و منبـت بـوده و بیش از 8هزار هنرمند و اسـتادکار در این کارگاه ها مشـغول 
به فعالیت هسـتند.«بنا بر اعام نتایج سـومین شـورای راهبردی انتخاب شـهرها 
و روسـتاهای ملـی کشـور، مایـر بـه عنوان  »شـهر ملـی مبل و منبـت« به ثبت 
رسـید و در صورت تایید مراحل ثبت توسـط ارزیابان شـورای جهانی صنایع دستی 

تـا آخـر امسـال مایـر بـه عنوان شـهر جهانی  مبـل و منبت معرفی می شـود.

ته
نک

مدیـر پایـگاه منظـر فرهنگی تاریخـی اورامانـات، ۲9۵ اثر 
ثبـت شـده ملـی در ایـن منطقـه و در شهرسـتان هـای 
ثـاث باباجانـی، روانسـر، پـاوه و جوانرود وجـود دارد که 
بیشـترین آثـار ثبت شـده گردشـگری ملـی بـا ۲۰۰ اثر در 

شهرسـتان ثـاث باباجانـی واقع شـده اسـت.
وجـود چهـار هـزار و ۲۰۰ اثـر ثبت شـده ملی، یـک اثر ثبت 
شـده جهانـی و ده هـا اثـر گردشـگری کـه هنـوز بـه ثبت 
نرسـیده اندحاکـی از اسـتعداد بـاالی کرمانشـاه در بخش 

است.  گردشـگری 
بیسـتون و طـاق بسـتان، معبـد آناهیتـا، طـاق گـرا، گـور 
دخمه اسـحاق وند، تکایـای بیگلربیگی و معـاون الملک، 
بوسـتان کوهسـتان، بـازار سـنتی، سـراب هـای نیلوفـر، 
هرسـین، صحنـه، روانسـر، غـار قـوری قلعـه، غـار پـراو، 
کاروانسـراهای شـاه عباسـی و ماهیدشـت، آبشـار پیـران 
و ... از مهمتریـن آثـار تاریخـی و طبیعـی گردشـگری در 

اسـتان کرمانشـاه اسـت. 

میراثمیراث

9 بنای تاریخی کرمان به بخش خصوصی واگذار می شودبررسی معماری دست کند در منطقه خرقان قزوین
معمـاری  تخصصـی  نشسـت 
دسـت کند در ایـران و جهـان 
نـوع  ایـن  بـر  تأکیـد  بـا 
خرقـان  منطقـه  در  معمـاری 
میراث فرهنگـی،  پژوهشـگاه  همـکاری  بـا  قزویـن 
فرهنگـی  تاریخـی  بافت هـای  و  بناهـا  پژوهشـکده 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره کل  و  کشـور 

می شـود. برگـزار  قزویـن  اسـتان  صنایع دسـتی 
بـه گـزارش میـراث آریـا بـه نقـل از روابـط عمومـی 
اداره کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
معرفـی  هـدف  بـا  نشسـت کـه  ایـن  در  قزویـن،  
قزویـن  خرقـان  منطقـه  دسـت کندهای  مجموعـه 

برگـزار می شـود، سـیر شـکل گیری مفاهیـم و انـواع 
معمـاری دسـت کند در جهـان توسـط مهنـاز اشـرفی 
و پراکنـش معمـاری دسـت کند در ایـران بـا تأکیـد 
امیـن کیوان لـو  توسـط  عملکردهـا   و  مصادیـق  بـر 
ایـن نشسـت مهـرزاد  در  بررسـی می شـود.همچنین 
معمـاری  بررسـی  بـه  مراقـب  سـمیه  و  پرهیـزکاری 
می پردازنـد.  قزویـن  خرقـان  منطقـه  در  دسـت کند 
در  دسـت کند  معمـاری  بررسـی  تخصصـی  نشسـت 
ایـران و جهـان 26 آذر از سـاعت 10 تـا 12 در سـالن 
اجتماعـات بهشـتی واقـع در عمـارت تاریخـی داعـی 
برگـزار می شـود و حضـور بـرای عاقه مندان بـه تاریخ 

و معمـاری آزاد اسـت.

میراث فرهنگـــی  معـــاون 
ـــای  ـــذاری 9 بن ـــان از واگ کرم
اســـتان  ایـــن  تاریخـــی 
ـــق  ـــا و ح ـــت، احی ـــرای مرم ب
بهره بـــرداری بـــه بخـــش خصوصـــی واجـــد شـــرایط 

خبـــر داد.
روابط عمومـــی  از  به نقـــل  میراث آریـــا  به گـــزارش 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ اداره کل میراث فرهنگـ
ــه  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــفیعی بـ ــی شـ ــان، مجتبـ کرمـ
ایـــن واگـــذاری از طریـــق فراینـــد رقابتـــی مزایـــده و 
ــام  ــاده 27 انجـ ــتفاده از ظرفیـــت قانونـــی مـ ــا اسـ بـ
می شـــود، اظهـــار کـــرد: »بناهـــای تاریخـــی عمـــارت 

بهادرالملـــک  خانـــه  شـــهربابک،  خانـــی  موســـی 
بردســـیر، ســـه خانـــه تاریخـــی مجـــاور عمـــارت 
بافـــت،  ایرانمنـــش  خانـــه  ماهـــان،  شـــترگلوی 
کاروانســـرای خانـــه ســـرخ ســـیرجان، بخش هایـــی از 
ـــی  ـــان از بناهای ـــش کرم ـــک اندی ـــه نی ـــن و خان ارگ رای
هســـتند کـــه بـــه ســـرمایه گذاران بخـــش خصوصـــی 

واگـــذار می شـــود.«
او افـــزود: »واگـــذاری بناهـــای تاریخـــی عـــاوه بـــر 
ـــی  ـــای تاریخ ـــت بناه ـــت و مرم ـــه در حفاظ ـــی ک مزایای
ـــش بســـزایی در توســـعه  واجـــد ارزش تاریخـــی دارد نق
زیرســـاخت های  ارتقـــای  و  گردشـــگری  صنعـــت 

گردشـــگری اســـتان نیـــز ایفـــا خواهـــد کـــرد.«
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هرچنـد کـه بـر اسـاس قانـون هـوای پاک قـرار بود امسـال 
آخریـن فرصـت خودروسـازان بـرای تولیـد و شـماره گذاری 
خودروهـای یـورو 4 باشـد امـا شـرکت ایـران خـودرو پیش 
فـروش چهـار مـدل از محصـوالت خـود را بـرای سـال آینده 
شـروع کـرد. ایـن درحالیسـت که بـه گفته دبیـر کمیته فنی 
صدور مجوزهای خودرویی سـازمان محیط زیسـت، موضوع 
تحریـم و نبـود سـوخت یـورو ۵ بهانـه خودروسـازان اسـت 
و البتـه در حـال حاضـر نیـز ۵0 درصـد خودروهـای یـورو ۵ 
در آزمـون  تطابـق تولیـد مـردود شـده اند.به گـزارش ایسـنا، 
بـر اسـاس مـاده 4 و آیین نامـه فنـی مـاده 2 قانـون هـوای 
پـاک قـرار بـود کـه از ابتـدای سـال 9۸ کلیـه خودروهـای 
داخلـی بـا اسـتاندارد یـورو ۵ تولید شـوند اما خودروسـازان 
اجـرای ایـن قانـون را تا ابتدای سـال 99 بـه تعویق انداختند 
و بنابرایـن قـرار شـد کـه اسـفند ماه امسـال آخریـن مهلت 
خودروسـازان برای تولید و شـماره گذاری خودروهای یورو 4 
باشـد.به دنبال این چندی پیش عیسـی کانتری - رییس 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت - در نامـه ای خطـاب بـه 
رضـا رحمانـی - وزیـر صنعـت - اعـام کـرد که شـرکت های 
خودروسـاز بایـد حداکثر تا پایان سـال جاری بـا ارائه مدارک 
الزم تاییدیـه انطبـاق بـا اسـتاندارد آالیندگـی یـورو ۵ را برای 
تمامـی محصـوالت خود از سـازمان محیط زیسـت دریافت 
کنند و در غیر این صورت این سـازمان از ابتدای سـال آینده 
از تولید و شـماره گذاری محصوالت یورو 4 جلوگیری خواهد 
کرد.بـا وجود اتمام حجت سـازمان محیط زیسـت بـا وزارت 
صنعت، روز گذشـته سـایت ایران خـودرو پیش فروش چهار 
محصـول یـورو 4 )خودروی سـمند، پـژو پارس، پـژو 207 و 
دنـا( را بـرای سـال آینده آغاز کرد و سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت نیـز بافاصلـه اعـام کرد کـه در صـورت انجام پیش 
فـروش ایـن محصوالت این سـازمان پیگیری قانونـی را در 

دسـتور کار خـود قرار خواهـد داد.

ارتقای استاندارد خودروها به یورو 4 ربطی به 
تحریم ها ندارد

و  تحریـم  می کننـد کـه  ادعـا  خودروسـازان  هرچنـد کـه 
بنزیـن یـورو4، مانـع تولیـد خـودروی یـورو۵ اسـت امـا 

سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت معتقـد اسـت کـه این ها 
بهـزاد  قانون شـکنی اسـت.  بـرای  بهانه هـای خودروسـازان 
اشـجعی - دبیـر کمیتـه فنـی صـدور مجوزهـای خودرویـی 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت - بـه ایسـنا می گویـد: 
بیشـتر قطعـات محصـوالت سـایپا و ایـران خـودرو تولیـد 
داخـل اسـت و ارتقـای اسـتاندارد آن هـا ربطی بـه تحریم ها 
نـدارد امـا از سـوی دیگـر برخـی از شـرکت هایی کـه نیـاز به 
همـکاری شـریک خارجی خود دارند مانند "مدیـران خودرو" 

و "کرمـان موتـور" ممکـن اسـت در زمینـه خدمـات فنـی و 
یـا تامیـن قطعات بـا مشـکاتی مواجـه شـوند.دبیر کمیته 
فنـی صـدور مجوزهـای خودرویـی سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت در پاسـخ به این پرسـش که آیا نبود سـوخت یورو 
۵ می توانـد در عـدم ارتقای اسـتاندارد خودروها موثر باشـد؟ 
توضیـح می دهـد: در حـال حاضـر سـوخت یـورو ۵ در دو 
پاالیشـگاه کشـور تولیـد می شـود امـا بایـد ایـن نکتـه را در 
نظـر داشـت که بر اسـاس اسـتانداردها اگر خـودروی یورو ۵ 
سـوخت یـورو 4 مصـرف کنـد مشـکلی نخواهد داشـت چرا 
کـه تفـاوت سـوخت یـورو 4 و یـورو ۵ ناچیز اسـت بنابراین 

اجباری برای اسـتفاده از سـوخت یورو ۵ در خودروهای یورو 
۵ وجـود ندارد.اشـجعی در ادامه درباره تفـاوت خودروهای با 
اسـتاندارد یـورو 4 و یـورو ۵ می گوید: حدود مجاز اسـتاندارد 
یـورو ۵ سـختگیرانه تر از یـورو 4 اسـت. همچنیـن از سـوی 
دیگـر سیسـتم عیب یـاب خـودرو در اسـتاندارد یـورو ۵ بـا 
اسـتاندارد یـورو 4 متفـاوت اسـت. ایـن سیسـتم عیب یاب 
کـه مرتبـط بـا آالیندگـی خودرو اسـت متوجـه بـروز اختال 
در قطعـات کنتـرل آالیندگـی می شـود، همچنین حـد مجاز 
آالینـده ناکـس در اسـتاندارد یـورو هشـت صـدم میلی گرم 

بـر کیلومتـر و ایـن عـدد در اسـتاندارد یـورو 4 هشـت صدم 
میلی گـرم بـر کیلومتر اسـت.

مردودی ۵۰ درصد خودروهای یورو ۵ 
در آزمون ها

در حـال حاضـر حـدود 100 مـدل خـودروی تولیـد داخـل 
دارنـد کـه حـدود 4۸ مـدل  تاییدیـه زیسـت محیطـی 
آن بـر اسـاس اسـتاندارد یـورو ۵ تولیـد می شـوند. بـه 
تولیـد   ۵ یـورو  خودروهـای  درصـد   ۵0 اشـجعی  گفتـه 

مرغ خودروسازان یک پا دارد
در حال حاضر حدود 1۰۰ مدل خودروی تولید داخل تاییدیه زیست محیطی دارند 

که فقط 4۸ مدل از آن بر اساس استاندارد یورو ۵ تولید می شوند

همچنیـن شـرکت ایران خـودرو در پاسـخ بـه نامـه سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت، طـی اطاعیـه ای اعـام کـرد:  
ایران خـودرو محصـوالت تولیـدی خـود را بر اسـاس جـدول زمان بنـدی کـه سـازمان های ذی ربط تعییـن نموده اند، 
ارتقـاء خواهـد داد و بر حسـب تکالیف قانونـی، محصوالت یورو ۵ یا هر اسـتاندارد دیگری تولیـد و عرضه خواهد کرد. 
در ایـن اطاعیـه آمده اسـت: در تمام سـنوات گذشـته نیز به هنـگام پیش فروش خودرو، مشـخصات محصول فعلی 
بـه مشـتری ارائه می شـود امـا در زمان تحویل، تمامی اسـتانداردهای مصـوب ملی از نظر آالیندگی و زیسـت محیطی 
در محصوالت تولیدی این خودروسـاز لحاظ شـده اسـت. اصوال بدون رعایت تمامی اسـتانداردها،  مجوز شـماره گذاری 
از سـوی سـازمان ملـی اسـتاندارد و راهـور ناجا صادر نمی شـود.به گزارش ایسـنا، سـازمان حفاظت محیط زیسـت در 

نامـه ای بـه مدیرعامل شـرکت ایران خـودرو، توقف پیش فروش 4 خودروی این شـرکت را خواسـتار شـده اسـت.

عیسـی کانتـری، رییـس سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت: شـرکت های خودروسـاز بایـد حداکثـر تـا 
پایـان سـال جـاری بـا ارائـه مـدارک الزم تاییدیـه 
انطبـاق بـا اسـتاندارد آالیندگـی یـورو ۵ را بـرای 
تمامـی محصوالت خود از سـازمان محیط زیسـت 
دریافـت کننـد و در غیـر این صـورت این سـازمان 
تولیـد و شـماره گذاری  از  آینـده  ابتـدای سـال  از 

محصـوالت یـورو 4 جلوگیـری خواهـد کـرد.

بخشــدار المــوت شــرقی گفــت: میــزان آب 
دریاچــه اوان در المــوت قزویــن بــه نســبت 
ســال های گذشــته کاهش چشــمگیری داشــته 
کــه بایــد مــورد توجــه و پیگیــری مســؤوالن قرار 
گیرد.احمــد محمــدی روز یکشــنبه در نشســت 
بررســی مســائل دریاچــه اوان کــه در اســتانداری 
ــفانه  ــت: متاس ــد،اظهار داش ــزار ش ــن برگ قزوی
میــزان آب دریاچــه اوان کــم شــده و تقریبــا 12 
متــر از ســاحل دریاچــه کاهــش یافتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اولویــت  اســتان بایــد حفــظ 
ــار داشــت: از دهــه 70  دریاچــه اوان باشــد، اظه
تاکنــون کــه ویاســازی در اطــراف دریاچــه اوان 
ــجمی  ــه منس ــوع برنام ــچ ن ــد، هی ــروع ش ش
ــا و  ــن دریاچــه زیی ــداری ای ــرای حفــظ و نگه ب
ــت.محمدی  ــده اس ــن نش ــگرپذیر تدوی گردش
بــه ضــرورت یــک مدیریــت کان در حفــظ 
ــون  دریاچــه اوان اشــاره کــرد و گفــت: هــم اکن
محیــط زیســت بــه عنــوان متولــی ایــن دریاچه 
ــط  ــاخت ها، خ ــن زیرس ــر تامی ــاوه ب ــد ع بای
قرمزهایــی را تعریــف کنــد کــه هیــچ دســتگاه 
ــه  ــن جاذب ــه ای و ســرمایه گذاری حــق تجــاوز ب
خــدادادی را نداشــته باشد.بخشــدار المــوت 
شــرقی بــا بیــان اینکــه یــک تعاونی بــرای حفظ 
ــار  ــود دارد، اظه ــه وج ــن دریاچ ــداری ای و نگه
ــی ســال گذشــته  ــن شــرکت تعاون داشــت: ای
ــال از محــل گردشــگری آوان  ــارد ری ــار میلی چه
درآمــد کســب کــرد کــه نشــان از چرخــه مالــی 
مناســب در ایــن مجموعــه را دارد.محمــدی 
تصریــح کــرد: متاســفانه بی برنامگــی در دریاچه 
اوان باعــث شــده تــا پربازدیدتریــن نقطــه ایــن 
اســتان همچنیــن مــورد غفلــت واقــع شــده و 
رو بــه نابــودی بــرود.وی خاطرنشــان کــرد: رفــع 
ــاب  ــود فاض ــرق، نب ــراغ ب ــای چ ــود تیره کمب
مناســب و مشــکات راه دسترســی از مهمترین 
موضوعاتــی کــه در حــوزه اوان مطالبــه می شــود.
بخشــدار المــوت شــرقی یــادآور شــد: متاســفانه 
دریاچــه اوان هیــچ نــوع اعتبــاری از محــل 
ــت در  ــه الزم اس ــدارد ک ــی ن ــای دولت درآمده
ایــن رابطــه نیــز مدیــران دســتگاه هــای مربوطه 
ــی  ــن یک ــه اوان در قزوی مســاعدت کنند.دریاچ
از جاذبــه هــای مهــم گردشــگری مهــم اســتان 
ــت.این  ــرقی اس ــوت ش ــش الم ــن در بخ قزوی
دریاچــه در ارتفــاع هــزار و ۸00 متــری از ســطح 
ــن بخــش آن  ــق تری ــه و عمی ــرار گرفت ــا ق دری

ــق دارد. ــر عم 7/۵ مت

سبز
ت 

دما
فراخوان خوداظهاری واحدهای صنعتی و خدماتی خ

سبز تا ۵ دی ماه تمدید شد
مدیـرکل دفتـر ارزیابی اثرات زیسـت محیطی سـازمان 
حفاظت محیط زیسـت از تمدید فراخـوان خود اظهاری 
واحدهـای صنعتـی و خدماتی سـبز خبر داد.بـه گزارش 
خبرگـزاری مهـر، حمیـد جالونـدی با بیـان اسـتقبال مراجعه 
کننـدگان در سـال جـاری،  فرآینـد انتخـاب واحـد هـای صنعتـی و 
خدماتـی سـبز  تـا ۵ دی مـاه سـال جـاری تمدیـد شـد.جالوندی در 
ادامـه بیـان کـرد: تمـام واحدهـای صنعتـی و خدماتـی کـه عاقه مند 
بـه شـرکت در ایـن فراینـد هسـتند، می تواننـد از طریق سـامانه جامع 
 https://iranemp.ir آدرس  بـه  انسـانی  زیسـت  محیـط  معاونـت 
پرسشـنامه زیسـت محیطـی خـود را حداکثـر تـا تاریـخ 0۵/10/139۸  
تکمیـل کنند. وی افزود: شـرط الزم بـرای قرارگرفتن واحدهای صنعتی 
در فراینـد انتخـاب، عـدم قرارگیـری واحد در لیسـت صنایـع آالینده در 
سـال مورد بررسـی اسـت. همچنین واحدهای صنعتی قبـل از تکمیل 
پرسشـنامه صنعت سـبز نسـبت به تکمیـل اطاعات پروفایـل خود در 
سـامانه مذکور اقدام کنند. نخسـت  تکمیل بخش مشخصات عمومی، 
مدیریت پسـماند، مدیریت پسـاب، تولید محصوالت، مواد اولیه، مواد 

مصرفـی، مصـارف آب و انـرژی، منابـع انسـانی، توسـعه فضـای سـبز 
و اسـتانداردها و گواهینامـه هـا توسـط واحـد و سـپس تکمیل بخش 
تاریخچه پایش برای سـال 97 و 9۸ توسـط آزمایشـگاه های معتمد.
جالونـدی خاطـر نشـان کرد: بر اسـاس تفاهـم نامه سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت با صندوق ملی محیط زیسـت، در سـال جـاری اجرای 
همایـش ملـی واحدهای صنعتی و خدماتی سـبز بر عهده این صندوق 
اسـت، کـه عملکـرد واحدهای داوطلـب در سـال 97 مورد بررسـی قرار 
مـی گیرد.جالونـدی افـزود: با توجه به تفویض اختیار بـه اداره های کل 
اسـتان ها در سـال 1397، ضمن بررسـی واحدها در دستورالعمل جدید 
اداره کل حفاظـت محیط زیسـت می توانند نسـبت به تقدیـر از واحدها 
در سـطح اسـتان مرتبـط اقدام کننـد.وی اظهار داشـت: اداره کل محیط 
زیسـت اسـتان هـا در بررسـی هـای خود واحـد های صنعتـی و مراکز 
خدماتـی را بـر اسـاس معیارها و شـاخص های اباغـی تعیین و پس 
از نهایـی شـدن، از هـر گروه صنعتـی و خدماتی 2 واحـد را برای رقابت 
در سـطح ملـی بـه دفتـر ارزیابی زیسـت محیطـی معرفی مـی کنند و 

در نهایـت واحـد هـای برگزیـده در همایـش ملی معرفی می شـوند.

سرپرســت ســتاد مرکــزی معاینــه فنــی خودروهــای تهــران گفت: 
زمــان اتمــام مهلــت برگــه ســامت خــودرو مالکانــی کــه از شــهر 
تهــران معاینــه فنــی دریافــت کــرده  و شــماره تلفــن همــراه آنهــا 
در سیســتم مراکــز معاینــه فنــی بــه صــورت صحیــح ثبــت شــده 
باشــد، از طریــق ارســال پیامــک بــه آنهــا اعــام می شود.حســین 
ــا توضیــح داد: چــون ایــن  ــگار ایرن مقــدم روز یکشــنبه بــه خبرن
ــا دارای  ــود حتم ــی ش ــام م ــتمی انج ــورت سیس ــه ص ــام ب اع
درصــدی خطــا اســت بنابرایــن خــود شــهروندان بایــد نســبت بــه 
کنتــرل مســتمر تاریــخ انقضــا گواهــی معاینــه فنــی اقــدام کننــد 
ــوع  ــه فنــی ممن ــدون معاین ــون تــردد خــودرو ب چراکــه طبــق قان
اســت.وی یــادآور شــد: جهــت اطمینــان از ارســال پیامــک، 
ــخ انقضــاء  ــراه و تاری ــن هم ــد شــماره تلف شــهروندان مــی توانن
معاینــه فنــی خــود را در ســایت مرکــز ثبــت نــام کننــد تــا بتوانیــم 
ــا پیامــک  ــرای آنه ــی ب ــه فن ــخ انقضــاء معاین ــل از تاری 10 روز قب
بفرســتیم.مقدم در خصــوص حــذف برچســب معاینــه فنــی 
خودروهــا نیــز گفــت: بیــش از شــش مــاه برچســب معاینــه فنــی 
ــهر  ــده و در ش ــذف ش ــور ح ــر کش ــا در سراس ــر روی خودروه ب
تهــران معاینــه فنــی خودروهــا از روی پــاک بــه صــورت مکانیــزه 
توســط دوربیــن هــای ســطح شــهر کنتــرل مــی شــود.این مقــام 
مســئول همچنیــن بــا بیــان اینکــه بــا اجــرای معاینــه فنــی برتــر 
و اعمــال ســخت گیرانــه تــر حــدود مجــاز آالیندگــی در خودروهــا 
می توانیــم شــهری پاک تــر داشــته باشــیم، گفــت: اجــرای 
فراگیــر معاینــه فنــی برتــر در مراکــز معاینــه فنــی کان شــهرهای 
کشــور نیازمنــد زیرســاخت و الزامــات قانونــی اســت.وی توضیــح 

ــب و تشــویق شــهروندان  ــدف ترغی ــا ه ــران ب داد: شــهرداری ته
ــدای آذر ســال 9۵ و  ــر از ابت ــاک ت ــه اســتفاده از خودروهــای پ ب
بــا اجــرای مرحلــه اول طــرح کاهــش نســبت بــه انجــام معاینــه 
ــدام  ــاری اق ــا اختی ــورت کام ــه ص ــود ب ــز خ ــر در مراک ــی برت فن
کرد.سرپرســت ســتاد مرکــزی معاینــه فنــی خودروهــای تهــران 
ادامــه داد: در ایــن طــرح مقــرر شــد تــا مالــکان خودروهایــی کــه 
ــرای  ــاز 2۵ درصــد تخفیــف ب ــد از امتی ــر بگیرن ــی برت ــه فن معاین
تــردد در محــدوده طــرح ترافیــک جدیــد بهــره منــد شــوند و ایــن 
مهــم موجــب شــد تــا بســیاری از شــهروندان بــرای انجــام تســت 
ــه  ــه گفت ــدام کنند.ب ــرای خــودروی خــود اق ــر ب ــی برت ــه فن معاین
ــرای  ــران ب ــی شــهر ته ــه فن ــز معاین ــون در مراک ــدم، هــم اکن مق
تمامــی خودروهــا، آزمــون معاینــه فنــی برتــر انجــام مــی شــود 
ــی در  ــر و قبول ــه برت ــودرو در معاین ــردودی خ ــورت م ــه در ص ک
ــرای خــودرو  ــک ب ــل مال ــی در صــورت تمای ــی معمول ــه فن معاین
ــر  ــه برت ــزود: معاین ــد شــد.وی اف ــی صــادر خواه ــه معمول معاین
ــا  ــی نداشــته و تنه ــه تفاوت ــه هیچگون ــی از لحــاظ هزین و معمول
آزمــون آالیندگــی معاینــه برتــر دارای شــرایط ســخت گیرانــه تــری 
است.سرپرســت ســتاد مرکــزی معاینــه فنــی خودروهــای تهــران 
گفــت کــه از ابتــدای ســال تاکنــون در حــدود 300هــزار دســتگاه 
ــد.  مقــدم  ــی شــده ان ــه فن ــن معاین ــه اخــذ ای ــق ب خــودرو موف
ــر در  ــی برت ــه فن ــرای معاین ــهروندان در اج ــکاری ش ــزود: هم اف
شــهر تهــران نشــان مــی دهــد کــه کاهــش آلودگــی هــوا و تــردد 
خودروهــای پــاک یــک مطالبــه عمومــی اســت و امیــدوارم قانــون 
ــه صورتــی تعریــف و برنامــه ریــزی  و زیــر ســاخت هــای الزم ب

ــه  ــم معاین ــهرها بتوانی ــوده و کان ش ــهرهای آل ــه در ش ــود ک ش
ــیم. وی  ــته باش ــی داش ــر آلودگ ــری از منظ ــختگیرانه ت ــی س فن
ــدی و  در خصــوص شــرایط آزمــون آالیندگــی خودروهــای هیبری
ــدی و  ــای هیبری ــت: خودروه ــی گف ــه فن ــز معاین ــی در مراک برق
برقــی براســاس آخریــن حــدود مجــاز معاینــه فنــی وســایل نقلیه 
ــط زیســت  ــه توســط ســازمان حفاظــت محی ــوری کشــور ک موت
ــد چراکــه اصــوال  ــه آزمــون آالیندگــی ندارن اعــام شــده نیــازی ب
ایــن خودروهــا الودگــی تولیــد نمــی کننــد.وی ادامــه داد: وجــود 
فیزیکــی کاتالیســت و چــراغ هــای مربــوط بــه آن در خودروهــای 

ــه فنــی کنتــرل  ــه مراکــز معاین ــگام مراجعــه ب ــه هن هیبریــدی ب
مــی شــود امــا ایــن خودروهــا در ســایر آزمــون هــای مربــوط بــه 
ایمنــی بــا خودروهــای دیگــر تفاوتــی ندارند.مقــدم در خصــوص 
اجــرای ایــن رویــه نیــز گفــت: در حــال حاضــر عــدم انجــام آزمون 
آالیندگــی بــرای ایــن دســته از خودروهــا در ســامانه ســیمفا وزارت 
کشــور بــه صــورت یکپارچــه تعریــف نشــده ولــی در ایــن ارتبــاط 
هــم مشــکلی نیســت چــون ایــن خــودرو بــه رغــم انجــام آزمــون 

آالیندگــی صــد درصــد در آزمــون قبــول مــی شــوند.

مقامــات شــیلی از نماینــدگان حاضــر در مذاکــرات اقلیمــی 
ســازمان ملــل درخواســت کردنــد تــا بــرای دســتیابی بــه توافــق 
ــود  ــتری از خ ــاف بیش ــی، انعط ــات آب وهوای ــه موضوع در زمین
ــه ریاســت  ــات شــیلی ک ــزارش ایســنا، مقام ــه گ نشــان دهند.ب
مذاکــرات اقلیمــی ســازمان ملــل در مادریــد را بــر عهــده دارنــد از 
نماینــدگان کشــورهای حاضــر در ایــن نشســت درخواســت کردنــد 
ــرات  ــا تغیی ــه ب ــت مقابل ــی جه ــه توافق ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ت
از خــود نشــان دهنــد. بیشــتری  انعطاف پذیــری  اقلیمــی، 
طبــق برنامــه از پیــش تعییــن شــده پایــان مذاکــرات اقلیمــی 

پیامک اتمام زمان معاینه فنی به 
شهروندان پایتخت ارسال می شود

دولت

محیط 
زیست

 انتخاب پایتخت های محیط زیست 
کشورهای اسالمی از سال آینده

 ارائه آیین نامه تشکیل »شورای  عالی 
آمایش سرزمین« در هیئت دولت

دبیرکل کمیسـیون ملی آیسسکو 
محیـط  زمینـه  در  کـرد:  بیـان 
زیسـت و توسـعه پایدار سـازمان 
جدیـدی  فعالیـت  آیسسـکو 
آغـاز کـرده اسـت کـه از سـال آینـده برخـی شـهرها بـه عنوان 
پایـدار کشـورهای  توسـعه  و  پایتخت هـای محیـط زیسـت 
اسـامی انتخـاب مـی شـود. از ایران نیز چند شـهر مشـخص 
شـده و به زودی نهایی خواهد شـد.به گزارش ایسـنا، غامرضا 
کریمی در مراسـم افتتاحیه مرکز بین المللی گفتگوی خانواده 
بیان کرد: سـازمان آیسسـکو به عنوان یک سـازمان تخصصی 
بیـن المللـی در حیطه های آموزش فرهنگ و فنون انسـانی در 
حـوزه کشـورهای اسـامی با هـدف برقـراری و تقویـت تفاهم 
میـان ملتهـای مسـلمان و شناسـاندن چهـره واقعی اسـام و 
فرهنـگ اسـامی بـه جهـان و ترویـج بحـث گفت وگـو میـان 
تمدنهـا فرهنـگ هـا و مذاهـب شـکل گرفتـه اسـت. طـی 40 
سـالی کـه از فعالیـت ایـن سـازمان مـی گـذرد بیـش از 4000 
فعالیـت آموزشـی، کارگاهـی و کنفرانسـی در درون کشـورهای 
اسـامی و میان اقلیتهای مسـلمان در کشـورهای غیر اسامی 

اجـرا شـده اسـت. وی ادامـه داد:  سـازمان آیسسـکو طی این 
40 سـال تـاش کـرده اسـت تـا اجاسـهایی را برگـزار کنـد به 
عنـوان مثال اجاس وزرای علوم کشـورهای اسـامی، اجاس 
وزرای فرهنـگ کشـورهای اسـامی و اجـاس وزرای محیـط 
زیسـت کشـورهای اسـامی از ایـن اجاسـها هسـتند. تـاش 
شـده اسـت بـا برگـزاری ایـن اجاسـها ضمـن اینکـه ادبیـات 
مربـوط بـه ایـن موضوعها را در سـطح جهان اسـام گسـترش 
دهیـم نهادهـا و مجموعههایی را ایجاد کنیم تـا بتواند اثرگذاری 
جـدی در هنجارسـازی در میـان کشـورهای اسـامی و تقویت 
نهاد سـازی در حوزه جهان اسـام را داشته باشد.کریمی یاداور 
شـد: همچنین سلسـله فعالیتهایی نیز صورت گرفته اسـت که 
منجـر بـه نهـاد سـازی شـده اسـت مانند شـبکه مشـورتی که 
در حوزه جهان اسـام تاسـیس شـده و شـبکه زنان دانشـمند 
جهـان اسـام از جملـه فعالیت هایـی اسـت که در اجاسـهای 
وزرای کشـورهای اسـامی تصویـب شـده و درحـال اجراسـت. 
از دیگـر فعالیتهـای سـازمان آیسسـکو انتخـاب پایتختهـای 
فرهنگـی جهـان اسـام بوده اسـت کـه در سـال 200۶ اصفهان 
به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسـام انتخاب شـده اسـت.

آیین نامـه اجرایـی مـاده )32( 
قانـون احکام دائمـی برنامه های 
محوریـت  بـا  کشـور  توسـعه 
تشـکیل »شـورای  عالی آمایش 
سـرزمین« از سـوی سـازمان برنامه و بودجه کشـور، تهیه و 
در دسـتور کار کمیسـیون امـور زیربنایـی، صنعـت و محیـط 
زیسـت هیئـت دولت قـرار گرفته اسـت.به گزارش ایسـنا به 
نقـل از پایـگاه اطاع رسـانی دفتر هیئت دولـت، مطابق ماده 
)32( قانـون احـکام دائمـی برنامـه های توسـعه کشـور، به 
منظـور اسـتقرار نظام راهبری توسـعه سـرزمین و نظـارت بر 
اجـرای آن »شـورای عالی آمایـش سـرزمین« بـا مسـئولیت 
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجه کشـور تشـکیل می شـود.
شـورای مـورد اشـاره،  مسـئولیت بررسـی و نظارت بـر اجرای 
نظام راهبری توسـعه سـرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای 
آن، بررسـی، تصویـب، هماهنگـی و نظـارت مسـتمر بر تهیه 
برنامـه هـا و طـرح های توسـعه سـرزمین در سـطوح ملی، 
منطقـه ای و اسـتانی، بررسـی برنامـه های اجرایـی آمایش 
سـرزمین و اسـناد آمایـش ملـی، منطقـه ای و اسـتانی و 

نظـارت بـر اجـرای اصـول و ضوابـط ملـی آمایش سـرزمین 
در سـطوح ملـی، منطقـه ای و اسـتانی و ارزیابـی عملکـرد 
دسـتگاه هـای اجرایی ذی ربـط، را بر عهده دارد.دسـتگاه های 
اجرایـی نیـز مکلفنـد برنامـه هـای عملیاتی خـود را بـه گونه 
ای تنظیـم و اجـرا کننـد کـه زمینـه تحقق جهت گیـری های 
آمایش سـرزمین فراهم آید.رئیس سـازمان برنامه و بودجه 
کشـور )رئیـس شـورای عالی(،  معـاون سـازمان برنامـه و 
بودجـه )دبیر شـورای عالی(،  رئیس سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت و وزیران کشـور، صمـت، اطاعات، جهاد کشـاورزی، 
نیـرو، امـور اقتصـادی و دارایـی، راه و شهرسـازی و دفـاع و 
پشـتیبانی نیروهـای مسـلح، اعضـای این شـورا را تشـکیل 
مـی دهنـد.در حـال حاضـر سـازمان برنامـه و بودجه کشـور، 
آیین نامـه اجرایـی ایـن مـاده را کـه بـا مشـارکت دسـتگاه 
هـای اجرایـی ذی ربـط در 21 ماده،  تهیه و به تصویب سـتاد 
»بررسـی و تدویـن آییـن نامه ها، دسـتورالعمل ها و اسـناد 
راهبـردی قانون برنامه ششـم توسـعه و قانـون احکام دائمی 
برنامـه هـای توسـعه کشـور« رسـیده، جهـت سـیر مراحـل 

تصمیم گیـری بـه دولـت ارسـال کرده اسـت. 

اخطاریه هواشناسی درباره سیابی شدن مسیل ها
سازمان هواشناسی با صدور اخطاریه ای ضمن تشریح بارش برف و باران در نقاط مختلف کشور 
طی امروز و فردا )2۵ و 2۶ آذرماه( نسبت به آبگرفتگی معابر عمومی، سیابی شدن مسیل ها و 
طغیان رودخانه ها هشدار داد.

آب دریاچه اوان 
الموت کم شده است

دو
ضرورت ورود استانداری به بحث گاندوگان

فعــاالن محیــط زیســت می گوینــد اداره کل محیــط 
زیســت اســتان سیســتان و بلوچســتان هیــچ برنامه 
علمــی و منســجمی جهــت رفــع تعــارض افرادمحلی 
ــه اقدامــات نمایشــی در ایــن  ــدارد و ب ــا گاندوهــا ن ب
راســتا دســت می زند.بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، 
ــد اداره کل  ــت می گوین ــط زیس ــاالن محی ــان و فع کارشناس
محیــط زیســت اســتان سیســتان و بلوچســتان هیــچ برنامه علمی 
و منســجمی جهــت رفــع تعــارض افرادمحلی بــا گاندوها نــدارد و به 
جــای آنکــه خــود پیشــنهاد دهنــده طرح هــای آبرســانی و آموزشــی 
باشــد، مانــع اجــرای درســت طرح هــای مختلــف پیشــنهادی بــوده 
ــه  ــدام نمایشــی دســت زده اســت.آن گونه ک ــد اق ــه چن ــًا ب و صرف
ایــن فعــاالن می گوینــد ایــن اداره کل تنهــا حــدود ۶ تــا 7 تانکــر 
خریــداری کــرده و برچســب اداره کل محیــط زیســت زده تــا صدهــا 
روســتا و هــزاران نفــر جمعیــت ســاکن در مناطــق زیســتگاه گانــدو 
را بــا آن آبرســانی کنــد و بــا بودجه هــای آموزشــی نیــز بــه خریــد 
عروســک بــرای کــودکان محلــی اقــدام کــرده کــه خــود نســل اندر 
ــن  ــه ای ــتند.به گفت ــنا هس ــک آش ــوان از نزدی ــن حی ــا ای ــل ب نس
ــارات  ــوب اســتان اعتب ــه در جن ــه در شــمال اســتان و ن ــاالن ن فع

درســتی جــذب نشــده و کارهــای اولویــت دار بــا کارهــای نمایشــی 
جایگزیــن شــده که بیشــتر جنبــه تبلیغاتی دارد. مشــخص نیســت 
گرفتــن ۶ تانکــر و برچســب زدن روی آن در ایــن منطقه وســیع چه 
تاثیــری دارد وقتــی زندگــی افــراد محلــی وابســته بــه آب اســت و 
حتــی همــان تانکــر خریــدن هــم کار محیــط زیســت نیســت وقتی 
ــام  ــق نظ ــد طب ــور عشــایری و روســتایی وجــود دارد و بای اداره ام
و سیســتم منظمــی انجــام شــود.فعاالن محیــط زیســت بــا بیــان 
ــر  ــن اســتان در ســال های اخی ــط زیســت ای اینکــه اداره کل محی
هیــچ گونــه عملکــرد قابــل توجهــی نداشــته اســت تأکیــد می کننــد 
کــه کار محیــط زیســت فرهنگ ســازی و حفاظــت از گونه هاســت 
و بایــد شــرایطی را فراهــم کنــد کــه مــردم بتواننــد درســت تصمیــم 
بگیرنــد و برخــورد درســتی بــا حیــوان داشــته باشــند. کارشناســان 
می گوینــد نهادهــای مختلفــی بــرای آبرســانی در منطقــه و حتــی 
بهســازی وضعیــت برکه هــا پیشــنهادها و طرح هایــی داشــته اند بــا 
ایــن حــال در مقابــل کلیــه طرح هــای پیشــرو و پیشــنهادی تنهــا 
واکنــش ایــن اداره کل ایــن بــوده کــه »ســازمان« اجــازه نمی دهــد، 
»ســازمان« بــا مــا همــکاری نکــرد و »ســازمان« اعتبــار نمی دهــد. 

ید 
سف

یر 
ش

در  زندگــی  قابلیــت  اغلــب  ســفید  شــیرهای 
ــه  ــی ک ــف های ــر ضع ــه خاط ــد و ب ــت ندارن طبعی
ــار  ــد بیشــتر در کن ــه دیگــر شــیرها دارن نســبت ب
انســان هــا ودر مراکــز نگهــداری از حیوانــات 
زندگــی مــی کنند.مدیــر مرکــز نگهــدای از حیــات 
ــب  ــت: شــیرهای ســفید اغل ــرج گف ــران ک ــارک چم وحــش پ
قابلیــت زندگــی در طبعیــت ندارنــد و بــه خاطــر ضعــف هایــی 
ــار انســان  ــد بیشــتر در کن ــر شــیرها دارن ــه دیگ ــه نســبت ب ک
ــه  ــی کنند.ب ــی م ــات زندگ ــداری از حیوان ــز نگه ــا ودر مراک ه
ــه  ــران )IENA( ب ــت ای ــط زیس ــری محی ــایت خب ــزارش س گ
ــاده  ــه ورود دو ق ــاره ب ــا اش ــوری ب ــیردل ن ــنا، ش ــل از ایس نق
تولــه شــیر ســفید بــه ایــران اظهــار کــرد: ایــن دو تولــه شــیر 
ــد اداری و  ــردن فراین ــی ک ــاش و ط ــاه ت ــد از دو م ســفید بع
ــورت  ــه ص ــی ب ــای جنوب ــور آفریق ــای الزم از کش ــذ مجوزه اخ
هوایــی وارد کشــور شــدند.وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــیر ســفید 
از کمیــاب تریــن گونــه  شــیرهای جهــان اســت، افــزود: یکــی از 
ایــن شــیرها مــاده و دیگــری نــر اســت و ایــن دو هیــچ نســبت 
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این صفحه می خوانیم
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بـر کیلومتـر و ایـن عـدد در اسـتاندارد یـورو 4 هشـت صدم 
میلی گـرم بـر کیلومتر اسـت.

مردودی ۵۰ درصد خودروهای یورو ۵ 
در آزمون ها

در حـال حاضـر حـدود 100 مـدل خـودروی تولیـد داخـل 
دارنـد کـه حـدود 4۸ مـدل  تاییدیـه زیسـت محیطـی 
آن بـر اسـاس اسـتاندارد یـورو ۵ تولیـد می شـوند. بـه 
تولیـد   ۵ یـورو  خودروهـای  درصـد   ۵0 اشـجعی  گفتـه 

داخـل در آزمون هـای تطابـق تولیـد رد شـده اند و ایـن 
نشـان می دهـد کـه این محصـوالت یـورو ۵ بویـی از این 
آزمون هـای  اسـاس  بـر  همچنیـن  نبرده انـد.  اسـتاندارد 
دوره ای تطابـق تولیـد 20 درصـد خودروهـای یـورو 4 نیـز 
مـردود شـده اند.وی در پایـان تاکیـد می کنـد که سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت درخواسـت از رده خـارج کـردن 
خودرویـی را نـداده اسـت و صرفـا اعـام کـرده اسـت کـه 
خودروهـای بـا اسـتاندارد یـورو 4 تنهـا تـا پایـان امسـال 

شـوند. شـماره گذاری  می تواننـد 

خودروهای مشتریان بر اساس استانداردهای 
زیست محیطی مصوب تحویل می شود

 همچنیـن شـرکت ایران خـودرو در پاسـخ بـه نامـه سـازمان 
حفاظت محیط زیسـت، طی اطاعیه ای اعام کـرد:  ایران خودرو 
محصـوالت تولیـدی خـود را بـر اسـاس جـدول زمان بنـدی که 
سـازمان های ذی ربـط تعییـن نموده اند، ارتقـاء خواهـد داد و بر 
حسـب تکالیـف قانونـی، محصـوالت یـورو ۵ یـا هر اسـتاندارد 
دیگـری تولید و عرضـه خواهد کرد. در این اطاعیه آمده اسـت: 

در تمـام سـنوات گذشـته نیز بـه هنـگام پیش فروش خـودرو، 
مشـخصات محصـول فعلـی به مشـتری ارائه می شـود امـا در 
زمان تحویل، تمامی استانداردهای مصوب ملی از نظر آالیندگی 
و زیسـت محیطی در محصـوالت تولیدی این خودروسـاز لحاظ 
شـده اسـت. اصـوال بـدون رعایـت تمامـی اسـتانداردها،  مجـوز 
شـماره گذاری از سـوی سازمان ملی اسـتاندارد و راهور ناجا صادر 
نمی شـود.به گـزارش ایسـنا، سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 
در نامـه ای بـه مدیرعامـل شـرکت ایران خـودرو، توقـف پیـش 
فروش 4 خودروی این شـرکت را خواسـتار شـده است.سازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت در واکنـش بـه پیش فـروش چهـار 
محصـول یـورو 4 نامـه ای خطـاب بـه مدیرعامل شـرکت ایران 
خـودرو ارسـال و تاکیـد کرده اسـت که در صـورت پیش فروش 
این خودروها، سـازمان حفاظت محیط زیسـت پیگیری قانونی 
را در دسـتور کار خـود قـرار خواهـد داد.شـرکت ایـران خـودرو بـا 
نقـض قانـون هـوای پاک بـه پیش فـروش 4 محصـول دارای 
اسـتاندارد آالیندگـی یـورو 4 بـرای آذر مـاه سـال 99 اقـدام کرده 
اسـت و در ایـن خصـوص محیط زیسـت اعام کـرد: در صورت 
عـدم توقف پیش فـروش خودرو، برخورد قانونی در دسـتور کار 
قـرار می گیـرد. شـرکت های خودروسـاز باز هم به قانون شـکنی 
خـود ادامـه می دهند. در جدیدتریـن اقدام شـرکت ایران خودرو 
اقـدام بـه پیش فـروش 4 محصـول دارای اسـتاندارد آالیندگی 
یـورو 4 بـرای آذر ماه سـال 99 کرده است.سـید محمد میرزایی 
قمـی رئیـس مرکز هـوا و تغییر اقلیم سـازمان محیط زیسـت 
در واکنـش بـه ایـن قانون شـکنی با ارسـال نامـه ای  خطاب به 
مقیمـی مدیرعامـل شـرکت ایـران خـودرو خواسـتار توقف این 
پیـش فـروش شـد و اظهـار داشـت: در صـورت انجـام پیـش 
فـروش محصـوالت این سـازمان پیگیـری قانونی را دردسـتور 
کار خـود قـرار خواهـد داد.متـن ایـن نامـه به شـرح زیر اسـت: 
بـه اسـتحضار می رسـاند بر اسـاس بخشـنامه مـورخ 20 آذر 9۸ 
آن شـرکت محتـرم در وب سـایت رسـمی خود اقـدام به پیش 
فـروش 4 محصـول دارای اسـتاندارد آالیندگی یورو 4 بـرای آذر 
مـاه سـال 99 کـرده اسـت.پیرو نامـه شـماره 32344/300/9۸ 
مـورخ 12 آبـان 139۸ به وزارت صنعت معدن و تجارت تشـریح 
شـد کـه بـر اسـاس مـاده 4 قانـون هـوای پاک پیـش فروش 
محصوالت یورو 4 برای سـال آینده ممنوع بوده و خودروسـازان 
بایـد قبـل از هـر گونه اقـدام فروش یا پیش فروش نسـبت به 
اخـذ مجـوز آالیندگی برای محصـوالت خود اقـدام کنند.با توجه 
بـه اینکـه بـرای 4 محصول مذکور تاکنـون اقدامی جهـت ارتقاء  
اسـتاندارد آالیندگـی بـه یـورو ۵ صـورت نگرفته اسـت مقتضی 
اسـت دسـتور فرمایند از پیـش فروش محصوالت مذکـور برای 
سـال آینـده جلوگیـری بـه عمـل آید.بدیهـی اسـت در صـورت 
انجام پیش فروش محصوالت این سـازمان پیگیری قانونی را 

دردسـتور کار خـود قرار خواهـد داد.

در حال حاضر حدود 1۰۰ 
مدل خودروی تولید داخل 

تاییدیه زیست محیطی 
دارند که حدود 4۸ مدل 

آن بر اساس استاندارد 
یورو ۵ تولید می شوند. ۵۰ 
درصد خودروهای یورو ۵ 
تولید داخل در آزمون های 

تطابق تولید رد شده اند 
و این نشان می دهد که 
این محصوالت یورو ۵ 
بویی از این استاندارد 
نبرده اند. همچنین بر 

اساس آزمون های دوره ای 
تطابق تولید ۲۰ درصد 

خودروهای یورو 4 نیز 
مردود شده اند.

مرغ خودروسازان یک پا دارد
در حال حاضر حدود 1۰۰ مدل خودروی تولید داخل تاییدیه زیست محیطی دارند 

که فقط 4۸ مدل از آن بر اساس استاندارد یورو ۵ تولید می شوند

مقامــات شــیلی از نماینــدگان حاضــر در مذاکــرات اقلیمــی 
ســازمان ملــل درخواســت کردنــد تــا بــرای دســتیابی بــه توافــق 
ــود  ــتری از خ ــاف بیش ــی، انعط ــات آب وهوای ــه موضوع در زمین
ــه ریاســت  ــات شــیلی ک ــزارش ایســنا، مقام ــه گ نشــان دهند.ب
مذاکــرات اقلیمــی ســازمان ملــل در مادریــد را بــر عهــده دارنــد از 
نماینــدگان کشــورهای حاضــر در ایــن نشســت درخواســت کردنــد 
ــرات  ــا تغیی ــه ب ــت مقابل ــی جه ــه توافق ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ت
از خــود نشــان دهنــد. بیشــتری  انعطاف پذیــری  اقلیمــی، 
طبــق برنامــه از پیــش تعییــن شــده پایــان مذاکــرات اقلیمــی 

ســازمان ملــل روز جمعــه اعــام شــده بــود امــا ایــن مذاکــرات 
بــه وقــت اضافــه کشــید و تــا روز گذشــته و صبــح )یک شــنبه( 
ــت  ــده دول ــمیت« نماین ــا اش ــرد.  »کارولین ــدا ک ــه پی ــز ادام نی
شــیلی گفــت: هــدف از ایــن مذاکــرات تعهــد کشــورها بــه 
ــان ســال 2020 اســت.اتحادیه  ــا پای ــن ت کاهــش تولیــد گاز کرب
ــرات  ــر تغیی ــه در براب ــره ای ک ــک جزی ــورهای کوچ ــا و کش اروپ
اقلیمــی بیشــترین آســیب پذیری را دارنــد خواســتار آن هســتند 
ــه  ــود را ب ــورها خ ــا کش ــد آالینده ه ــش تولی ــور کاه ــه منظ ــا ب ت
تعهــدات قــوی و مســتحکمی ملــزم کنند.ایــن در حالیســت 

کــه برخــی از بزرگتریــن کشــورهای تولیدکننــده آالینده هــا 
ــه  ــاز ب ــه نی ــد ک ــن باورن ــر ای ــد ب ــل و هن ــکا، برزی ــه آمری از جمل
ــری  ــبکه خب ــزارش ش ــت.به گ ــی نیس ــای فعل ــر برنامه ه تغیی
ــس  ــن کنفران ــت ای ــه ریاس ــمیت« ک ــا اش ــی، »کارولین بی بی س
را بــر عهــده دارد امــروز در اظهاراتــی گفــت: از تمامــی کشــورهای 
تمامــی  تــا  ایــن نشســت درخواســت می کنــم  در  حاضــر 
ــه  ــی ب ــرای حصــول توافق ــدرت خــود را ب ــری و ق ــاف پذی انعط
کارگیرنــد کــه بهتریــن نتایــج را بــه همــراه داشــته باشــد.با ایــن 
حــال بــا کشــیده شــدن مذاکــرات اقلیمــی ســازمان ملــل متحــد 
بــه وقــت اضافــه، بــه نظــر می رســد کــه گفت وگوهــا بــا دشــواری 
ــده  ــای مذاکره کنن ــان گروه ه ــکاف ها می ــده است.ش ــرو ش روب
دوبــاره پدیــدار شــده و یکــی از هیات هــای حاضــر در ایــن 
را کامــا غیرقابــل قبــول  توافــق آن  اجــاس پیش نویــس 
ــد"  ــه دانشــمندان دغدغه من ــر از "اتحادی ــده اســت.آلدن می خوان
گفتــه کــه شــرایط اجــاس از زمانــی کــه مذاکــرات اقلیمــی در 
ســال 1991 آغــاز شــده بی ســابقه اســت.هدف از ایــن مذاکــرات 
توافــق بــر سرســقف تــازه ای بــرای کاهــش آالینده هــای کربنــی 
ــس  ــنبه پیش نوی ــت.روز ش ــادی اس ــال 2020 می ــان س ــا پای ت
ــیم  ــدف ترس ــا ه ــه ب ــد ک ــر ش ــاس منتش ــن اج ــازه ای از ای ت
راهــی بــرای رســیدن کشــورها بــه موافقت نامــه پاریــس تدویــن 
شــده اســت.توافق پاریــس در ســال 201۵ بــا ایــن هــدف ایجــاد 
شــده کــه متوســط افزایــش دمــای جهــان زیــر دو درجــه بمانــد. 
ایــن میــزان افزایــش دمــا در زمــان انعقــاد ایــن پیمــان آســتانه 
گرمایــش جهانــی قلمــداد می شــد، اگرچــه دانشــمندان بعدهــا 
تعریــف خــود از آســتانه امــن گرمایــش زمیــن را بــه 1.۵ درجــه 
ســانتیگراد بیشــتر از دوران پیشــاصنعتی کاهــش دادند.بــا وجــود 

ــای  ــخه از تصمیم ه ــن نس ــد: تازه تری ــر می گوی ــدن می ــن آل ای
مربــوط بــه توافــق پاریــس کــه توســط رییــس جمهــوری شــیلی 
ارائــه شــده کامــا غیرقابــل قبــول اســت. در ایــن پیش نویــس 
ــرای کاهــش  ــود را ب ــت خ ــه هم از کشــورها خواســته نشــده ک
آالینده هــا افزایــش دهند.بــه گفتــه او، اگــر رهبــران جهــان 
پیشــاپیِش اجــاس اقلیمــی ســال آینــده در گاســکو حاضــر بــه 
افزایــش ســطح همــت خــود نشــوند، ایــن شــرایط عملــی شــدن 
تعهــدات مطــرح در اجــاس پاریــس را غیرممکــن می کنند.ایــن 
دیــدگاه از ســوی دیــود واســکو، مدیــر اقلیــم جهانــی موسســه 
ــاره گفــت: اگــر  ــی تاییــد شــد و وی نیــز در ایــن ب ــع جهان مناب
ایــن متــن پذیرفتــه شــود ائتــاف کشــورهایی کــه در ایــن زمینــه 
ــت  ــس در پایتخ ــد.این کنفران ــد ش ــده خواه ــد برن کم انگیزه ان
اســپانیا درگیــر بحث هــای فنــی دربــاره برخــی مســائل از جملــه 
ــی خســارات و آســیب های  ــت مال ــن و مدیری ــازار کرب ــش ب نق
ــزارش  ــن شــده اســت.بنابر گ ــش زمی ــش گرمای ناشــی از افزای
یورونیــوز، همچنیــن در حاشــیه ایــن کنفرانــس فعــاالن اقلیمــی 
روز گذشــته )شــنبه( در بیــرون محــل برگــزاری نشســت اقلیمــی 
"کــوپ 2۵" در مادریــد تجمــع اعتراضــی برگــزار کردنــد تــا 
ــدام سیاســتمداراِن  ــد اق ــد کن ــه رون ــدی خــود را نســبت ب ناامی
دنیــا بــرای کاهــش گازهــای گلخانــه ای ابــراز کنند.ایــن فعــاالن 
چهــار راه اصلــی منطقــه منتهــی بــه نشســت کــوپ 2۵ را مســدود 
کردند.مقامــات 200 کشــور جهــان در میــان نگرانی هــای فزاینــده 
نســبت بــه وضعیــت تغییــرات اقلیمــی، دو هفتــه اســت کــه در 
مادریــد مشــغول مذاکــره هســتند امــا خبرهــای امیدوارکننــده ای 

ــد. ــوش نمی رس ــه گ ــن نشســت ب از ای

مذاکرات اقلیمی مادرید در وقت اضافه

ــت:  ــور گف ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه سرپرســت س
ــکاتی  ــا مش ــرو ب ــاظ نی ــه لح ــی ب ــع طبیع ــت از مناب ــرای حفاظ ب
ــای  ــا و فناوری ه ــتفاده از ابزاره ــا اس ــد ب ــا بای ــتیم ام ــه هس مواج
نویــن روز دنیــا منابــع طبیعــی مدیریــت شــود.به گــزارش مرکــز اطاع 
رســانی ســازمان جنــگل هــا مراتــع و آبخیــزداری، خســرو شــهبازی 
در هجدهمیــن جلســه ســتاد ملــی مدیریــت پایــدار منابــع طبیعــی 
منطقــه هیرکانــی اظهــار داشــت: جنگل شــاکله اصلی ســازمان جنگل 
هــا اســت و نکتــه اساســی آن حفــظ، احیا و توســعه است.سرپرســت 
ســازمان جنــگل هــا تصریــح کــرد: بــرای حفاظــت از جنــگل هــای 
ــاق  ــق و قاچ ــتیم و حری ــرو هس ــی روب ــش های ــا چال ــی ب هیرکان
ــن بخــش را  ــت در ای ــه مدیری ــی هســتند ک ــه عوامل چــوب از جمل
بــا مشــکاتی مواجــه کــرده انــد.وی از دفتــر مهندســی و مطالعــات 
ــتم و  ــی سیس ــال طراح ــه دنب ــی ب ــای حفاظت ــت در راهکاره خواس
ســامانه هــای هوشــمند باشــند تــا حریــق در جنــگل قابــل رصد شــده 
و در زمینــه پیشــگیری از تخریــب شــاهد آالرم هــای هشــدار دهنــده 
در منابــع طبیعــی باشــیم تــا حفاظــت از منابــع طبیعــی مــورد توجــه 
بیشــتری قــرار گیــرد .همچنیــن در ایــن نشســت یزدانفــر آهنگــران 
مجــری طــرح نجات شمشــادها گزارشــی جامــع  از وضعیــت درختان 
شمشــاد، میــزان پیشــرفت کار، شناســایی رویشــگاه هــا، بانــک ژن و 
محلــول پاشــی در مناطــق پایلوت در اســتان هــای گلســتان، مازندران 
و گیــان  ارائــه کرد.آهنگــران گفــت: محلــول هــا بــا نظــر و تاییدیــه 
موسســه تحقیقــات گیاهپزشــکی انجــام شــده و اثــرات بســیار خوبی 
در مناطــق پایلــوت داشــته و آثــار زنــده مانــی و جوانــه زنــی در آنهــا 
پیــدا شــده است.عباســعلی نوبخــت معــاون امــور جنــگل ســازمان 
جنــگل هــا مراتــع و آبخیــزداری در ایــن جلســه گفت: ســازمان جنگل 
هــا تمــام تــاش خــود را بــرای شمشــاد خواهــد داشــت و نمی گــذارد 
ایــن گونــه ارزشــمند جنگلــی در شــمال بــه فراموشــی ســپرده شــود.
ــال 2004  ــان در س ــور آلم ــاد را از کش ــات شمش ــروع آف ــت ش نوبخ
دانســت و گفــت: ایــن آفــات ابتــدا آنجــا پیــدا شــده اســت.وی ادامــه 
داد: یــک مرکــز بــذر شمشــاد در ایســتگاه کلــوده آمــل آمــاده شــده 
اســت تــا ایــن گونــه ارزشــمند دوبــاره بــه زندگــی خــود ادامــه دهــد.

استفاده از فناوری نوین برای 
حفاظت از منابع طبیعی

خبر
اولین ماموریت پاکسازی زباله دان 

بزرگ اقیانوس آرام
ــان  ــام Ocean Cleanup پای ــه ن ــدی ب یــک شــرکت هلن
ــه دان  ــازی زبال ــت پاکس ــن ماموری ــز اولی ــت آمی موفقی
اقیانــوس آرام را از ضایعــات پاســتیکی اعــام کــرد.
ــه گــزارش پایــگاه خبــری ســاینس دیلــی، اکنــون ایــن  ب
شــرکت قصــد دارد ضایعــات جمــع آوری شــده را بازیافــت 
کــرده و بــا اســتفاده از آن محصــوالت پاســتیکی جدیــد تولیــد کنــد. قــرار اســت منافــع 
ــن شــرکت ســرمایه گذاری شــود و  ــات پاکســازی ای ــن کار مجــددا در عملی حاصــل از ای
اکنــون اقدامــات اولیــه بــرای راه انــدازی نســل دوم سیســتم ایــن شــرکت در حــال انجــام 
است.شــرکت Ocean Cleanup اولیــن بــار در مــاه اکتبــر ســال گذشــته زبالــه دان بــزرگ 
اقیانــوس آرام را مــورد بررســی قــرار داد تــا انتقــال ضایعــات پاســتیکی را بــا اســتفاده از 
شــناورهای خــود امکان ســنجی کنــد. سیســتم مــورد اســتفاده بــرای ایــن کار در مــاه ژانویــه 

مجــددا طراحــی و در اواســط ســال ســاخته شــد.

ردپای دی اکسید گوگرد در بوی 
نامطبوع تهران

در پــی استشــمام بــوی نامطبــوع در برخــی مناطــق طــی 
ــوا و  ــر واحــد پایــش آلودگــی ه ــاه( مدی ــروز )23 آذرم دی
ــا  ــران گفــت: ب ــرل کیفیــت هــوای ته صــدای شــرکت کنت
توجــه بــه بررســی های صــورت گرفتــه در غلظــت آالینده هــا 
مشــخص شــد کــه میــزان غلظــت آالینــده دی اکســید گوگــرد در ایســتگاه شــهرری واقــع 
ــه  ــد. ب ــه ای روبروش ــل ماحظ ــش قاب ــا افزای ــن روز، ب ــر ای ــش از ظه ــه 20 پی در منطق
 271 ppb۸ در 11 صبــح بــه ppbگــزارش ایســنا محســن روشــنی گفــت: میــزان غلظــت از
درســاعت12 و30 دقیقــه رســید. ایــن افزایــش غلظــت ســاعتی بــرای آالینده SO2 در شــهر 
تهــران بســیار شــدید و غیــر معمــول بــود و بــه دنبــال ایــن رخــداد، پــس از حــدود یــک 
تــا دو ســاعت شــرایط مشــابهی در چنــد  ایســتگاه محاتــی دیگــر کمتــر مشــاهده شــد.

رونمایی از اولین سامانه برخط 
ملی محاسبه آالینده هوا

تهــران  دانشــگاه  پژوهش وفنــاوری  معــاون 
بــا اشــاره بــه طــرح "تهیــه فهرســت انتشــار 
ــگاه  ــارکت 13 دانش ــا مش ــه ب ــوا" ک ــای ه آالینده ه
بــزرگ اســتان تهــران انجــام شــده، گفــت: اولیــن ســامانه برخــط و شبیه ســاز 
ملــی محاســبه وجــود انتشــار آالینــده هــوا بــه عنــوان نتیجــه طــرح بــه زودی 
رونمایــی خواهــد شــد.به گــزارش ایســنا، محمــد رحیمیــان در نشســت خبــری 
بیســت و هشــتمین جشــنواره پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تهــران کــه امــروز 
در معاونــت پژوهش وفنــاوری ایــن دانشــگاه برگــزار شــد، از طرحــی مبنــی بــر 
"تهیــه فهرســت انتشــار آالینده هــای هــوا" نــام بــرد و تشــریح کــرد: کارفرمــای 

ــط زیســت اســت. ــن طــرح ســازمان حفاظــت از محی ای

اقیانوس

تهران

 آلودگی

 مراجعه 1۵41 نفر به اورژانس طی ۲4 ساعت گذشته با افزایش آلودگی هوا
سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: طی 24 ساعت گذشته و با افزایش آلودگی هوا، 1۵41 نفر به دلیل 

بیماری های قلبی و تنفسی به مراکز اورژانس مراجعه کرده اند.

وکیـل دادگسـتری بـا بیـان اینکه موضـع رسـمی سـازمان حفاظت از 
محیـط زیسـت حـدود 9 سـال در مقابـل ماهی هـای تیاپیـا، کنتـرل 
و مقابلـه بـوده اسـت، گفـت: پـرورش ایـن ماهـی برخـاف مصلحت 
کشـور اسـت.برنامه »فرمول یک« شـنبه شـب میزبان محمد داسـمه 
وکیـل دادگسـتری بـود که بیشـتر شـهرتش را بـه واسـطه فعالیت در 
حـوزه پرونده هـای مرتبـط بـا محیـط زیسـت بـه دسـت آورده اسـت.
داسـمه کـه در پرونده هـای زیـادی نظیـر ویاسـازی و اجـرای طـرح 
گردشـگری غیرمجاز در منطقه حفاظت شـده خائیز، پروژه گردشگری 
آشـوراده و زمین خواری هـای تنـگ تـکاب بـه عنـوان وکیـل از حقـوق 
عامـه مـردم دفـاع کـرده، در ابتـدا گفت: خواهـرم در 30 سـالگی بر اثر 
بیمـاری قلبـی درگذشـت و فـوت او نقطـه عطفـی در حـوزه کاری من 
شـد. چـرا که وکالـت رایـگان پرونده های محیط زیسـتی را بـه عنوان 
نـذری بـرای خواهـرم قبول کـردم.وی افـزود: نذر محیط زیسـت برای 
خواهـرم را در سـه حـوزه انجـام دادم؛ گرفتـن پرونـده هـای محیـط 
زیسـتی علیـه کسـانی کـه محیـط زیسـت را بـه خطـر مـی انداختند، 
دیوارنویسـی محیط زیسـتی و راه اندازی آبشـخور برای حیات وحش. 
مـن ابتـدا وکیل اداره محیط زیسـت بودم. هیچوقت ادعـا ندارم فعال 
حـوزه محیـط زیسـتم، بلکـه فقـط عاقمنـدم. امـا گزارشـی از من در 
روزنامـه ایـران منتشـر شـد و اینگونـه مـن وارد این عرصه شـدم.این 
وکیـل دادگسـتری ادامـه داد: مناطـق چهارگانـه ای داریـم کـه برخاف 
مصوبات شهرسـازی به برخی افراد برای سـاخت و سـاز در آنها مجوز 
شـهرک نمونه گردشـگری دادند و ما مجبور شـدیم به سـازمان محیط 
زیسـت شـکایت کنیـم و کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـر حقانیت 
محـور شـکایت مـا گواهـی داده اسـت. مـا شـکایت حقوقـی کرده ایم 
و محکـوم شـده اند و منتظر دسـتور بعـدی هستیم.داسـمه همچنین 
بـا اشـاره بـه پرونـده ای کـه دربـاره ماهی هـای تیاپیـا دنبـال می کند، 
تصریح کرد: موضع رسـمی سـازمان حفاظت از محیط زیسـت حدود 
9 سـال در مقابـل ماهی هـای تیاپیا، کنترل و مقابلـه با این ماهی بود 
و آن را یـک گونـه مهاجـم و تهدید زیسـتی اعام کرده بـود که برخاف 
مصلحـت کشـور اسـت و از آنجایـی کـه وارد سـدها مـی شـود تهدیـد 

امنیـت ملـی به حسـاب مـی آید.

پرورش ماهی تیاپیا تهدید 
زیستی و امنیتی دارد؟

ید 
سف

یر 
ورود ۲ توله شیر سفید آفریقایی به ایرانش

در  زندگــی  قابلیــت  اغلــب  ســفید  شــیرهای 
ــه  ــی ک ــف های ــر ضع ــه خاط ــد و ب ــت ندارن طبعی
ــار  ــد بیشــتر در کن ــه دیگــر شــیرها دارن نســبت ب
انســان هــا ودر مراکــز نگهــداری از حیوانــات 
زندگــی مــی کنند.مدیــر مرکــز نگهــدای از حیــات 
ــب  ــت: شــیرهای ســفید اغل ــرج گف ــران ک ــارک چم وحــش پ
قابلیــت زندگــی در طبعیــت ندارنــد و بــه خاطــر ضعــف هایــی 
ــار انســان  ــد بیشــتر در کن ــر شــیرها دارن ــه دیگ ــه نســبت ب ک
ــه  ــی کنند.ب ــی م ــات زندگ ــداری از حیوان ــز نگه ــا ودر مراک ه
ــه  ــران )IENA( ب ــت ای ــط زیس ــری محی ــایت خب ــزارش س گ
ــاده  ــه ورود دو ق ــاره ب ــا اش ــوری ب ــیردل ن ــنا، ش ــل از ایس نق
تولــه شــیر ســفید بــه ایــران اظهــار کــرد: ایــن دو تولــه شــیر 
ــد اداری و  ــردن فراین ــی ک ــاش و ط ــاه ت ــد از دو م ســفید بع
ــورت  ــه ص ــی ب ــای جنوب ــور آفریق ــای الزم از کش ــذ مجوزه اخ
هوایــی وارد کشــور شــدند.وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــیر ســفید 
از کمیــاب تریــن گونــه  شــیرهای جهــان اســت، افــزود: یکــی از 
ایــن شــیرها مــاده و دیگــری نــر اســت و ایــن دو هیــچ نســبت 

خونــی ای  بــا هــم ندارنــد.وی بــا اشــاره بــه دلیــل ورود ایــن 
شــیرها بــه ایــران توضیــح داد: از آنجایــی کــه طــی ســال های 
ــون  ــه همخ ــده ک ــور وارد ش ــه کش ــیر ب ــی ش ــداد کم ــل تع قب
شــدن تعــداد زیــادی از آنهــا باعــث ایجــاد مشــکات ژنتیکــی 
ــن  ــردن ای ــا وارد ک ــرد: ب ــه ک ــی شــود.نوری اضاف ــا م در توله ه
دو تولــه شــیر ســفید، بــه زودی خــط خــون جدیــدی وارد در 
شــیرهای موجــود در کشــور مــی شــود کــه همیــن امــر خطــر 
ــن  ــی دهد.ای ــش م ــا را کاه ــی در آنه ــکات ژنتیک ــاد مش ایج
مســئول اظهــار کــرد: شــیرهای ســفید اغلــب قابلیــت زندگــی 
در طبعیــت ندارنــد و بــه خاطــر ضعــف هایــی کــه نســبت بــه 
ــز  ــا ودر مراک ــان ه ــار انس ــتر در کن ــد بیش ــیرها دارن ــر ش دیگ
ــوان  ــت: حی ــد.وی گف ــی کنن ــی م ــات زندگ ــداری از حیوان نگه
وحشــی کــه وارد قفــس مــی شــود دایــم در وضعیــت اســترس 
ــه  ــود ب ــی ش ــازگار م ــط س ــا محی ــختی ب ــه س ــرار دارد و ب ق
همیــن دلیــل در تاشــیم تــا گونــه هــای حیــات وحشــی کــه 
بــه مراکــز نگهــداری از حیوانــات منتقــل مــی شــوند، در ابتــدا 

ــات برایشــان مشــکل نباشــد. ــه حی ــا ادام ــی شــوند ت اهل

ان
دگ

حرف های خوش از پرندگان مهاجر ناخوش پرن
فریدونکنار

شـورای اداری فریدونکنـار امـروز یکشـنبه در حالـی بـا 
خبرهـای خـوش مسـئوالن شهرسـتان از عـدم وجـود 
آنفلوانـزای نـوع پرنـدگان سـپری شـد کـه در چنـد متر 
آن طرف تـر از سـاختمان محل شـورا، صـدای بلند چوب حـراج بر پیکر 
بی جان پرندگان مهاجر شـنیده می شد.جلسـه شورای اداری شهرستان 
فریدونکنار صبح امروز با حضور تقریبا تمامی مسـئوالن شهرسـتان در 
محل فرمانداری برگزار شـد و موضوعی که بیش از همه در دسـتورهای 
جلسـه شـورای اداری خودنمایی می کرد، آمارهای جذاب و خوشـحال 
کننـده دامپزشـکی شهرسـتان بود.مسـئوالن دامپزشـکی شهرسـتان 
فریدونکنار اعام کردند که خوشـبختانه فریدونکنار امسـال فصل سـرما 
را بـدون حتـی یـک مـورد گـزارش ابتـا بـه آنفلوانـزای حـاد پرنـدگان 
پشـت سـر گذاشـته و هیـچ  گونـه جانـوری نیز بـه این بیمـاری دچار 
نشـده اسـت.آنفلوانزای پرندگان بیماری اسـت که به واسـطه انتقال از 
پرنـدگان مهاجـر هر سـال خسـارت جانـی و مالـی بسـیاری را متوجه 
اسـتان مازنـدران مـی کند و نـوک پیکان این خسـارت نیز شهرسـتان 
فریدونکنـار اسـت کـه ایسـتگاه نخسـت و پـر تـردد پرندگان زمسـتان 

گذر در مازندران اسـت.رییس اداره دامپزشـکی شهرسـتان های بابلسر 
و فریدونکنـار گفـت: تاکنـون هیـچ گزارشـی از مـردم و اداره بهداشـت 
شهرسـتان مبنـی بـر داللـت انفلوانـزا پرنـدگان بـه ایـن اداره نرسـیده 
اسـت.مهدی کریـم پـور افـزود: با وجود اینکـه در ماه هـای اخیر میزان 
تلفـات پرنـدگان بومـی در ایـن شهرسـتان زیاد بوده اسـت و خسـارت 
زیـادی نیـز بـه شهرسـتان وارد شـده ولـی هیـچ یـک از ایـن تلفـات 
ناشـی از آنفلوانزا نبوده اسـت.البته فرماندار فریدونکنار به صورت علمی 
خطـرات جانـی انفلوانـزای پرنـدگان را رد کرد و گفت: انتقـال آنفلوانزا از 
پرنـده بـه انسـان هنـوز نـه ثابت شـده و نـه دیده شـده اسـت. مهدی 
نصیـری هشـدارها و تذکـرات پیرامون آنفلوانزای نوع پرنـدگان را از باب 
احتمـاالت دانسـت و افزود: ابتای انسـان به این بیمـاری فقط در حد 
احتمال اسـت زیرا تابحال چنین موردی دیده نشـده اسـت .بازاری که 
سالهاسـت بـا وجـود ماده 2۵ قانون مبارزه با قاچـاق کاال و ارز و  ممنوع 
بـودن شـکار هـر گونه پرنـده مهاجر یا بومـی و خرید و فـروش زنده یا 

کشـته آن ، همچنـان بـه قـوت خود باقی اسـت. 
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دولـت در سـال ۸3 برای حمایت از کشـاورزان 

اعـم از باغـداران و زراعت کار طرح بیمه اجباری 

تامیـن اجتماعی را برای آنها به تصویب رسـاند 

کـه براسـاس ایـن طـرح سـهم 20 درصـدی 

کارفرمایـان از سـوی دولـت پرداخـت و مابقـی 

نیز از سـوی فرد بیمه شـده ) کشـاورز یا کارگر 

کشاورزی( پرداخت می شود.

با گذشـت حدود 1۵ سـال از اجـرای این طرح، 

دسـتورالعمل  در  اجتماعـی  تامیـن  سـازمان 

جدیـدی بـه بهانه کاهش پرداخـت یارانه دولت 

برنامـه راسـت آزمایی را در دسـتور کار قرار داده 

اسـت که براسـاس این طـرح صرفا کشـاورزان 

زراعـت کار و یـا کارگـران این مزارع کـه در طول 

12 ماهـه سـال به صـورت تمام وقـت در مزارع 

اشـتغال دارنـد مـی تواننـد از ایـن یارانـه بیمه 

اجبـاری بهـره منـد شـوند و در غیر ایـن صورت 

از فهرسـت بیمه شـدگان حذف خواهند شد که 

بـا  را  اختیـاری  بیمـه  بایـد  صـورت  ایـن  در 

پرداخـت حداقـل ماهانـه 4 میلیـون ریـال را 

بـرای ادامـه سـنوات انجـام دهنـد تـا از طریق 

صنـدوق بیمـه روسـتایی و عشـایری کـه فاقد 

بیـکاری  و  کارافتادگـی  از  درمانـی،  پشـتوانه 

اسـت، بهـره منـد شوند.براسـاس آمار سـازمان 

جهـاد کشـاورزی مازنـدران حـدود 330 هـزار 

هکتار از اراضی کشـاورزی این اسـتان را زراعت 

کاری) برنج، گندم، جو، کلزا و سـایر محصوالت 

( تشـکیل مـی دهد کـه با احتسـاب هر هکتار 

یـک کشـاورز، باید حـدود 330 هـزار نفر تحت 

پوشـش بیمـه تامیـن اجتماعـی یارانـه دار ) 

معافیـت سـهم 20 درصـدی کارفرمـا( مصـوب 

دولـت برخـوردار شـدند کـه تاکنون حـدود 34 

هـزار زراعـت کار مازنـی از ایـن یارانـه بهـره مند 

شـدند.پیش بینـی مـی شـود بـا اجـرای طرح 

راسـت آزمایـی اکثر این کشـاورزان نیـز به این 

بهانـه کـه تمام وقـت در مزارع کشـاورزی به کار 

اشـتغال ندارند از فهرسـت بیمه حذف شـوند و 

دسـت کشـاورزان مازنی از این مزیت بیمه ای 

مصوب سال ۸3 دولت کوتاه شود.

مدیـرکل جهادکشـاورزی مازنـدران در ایـن باره 

گفت: در این اسـتان 330 هـزار هکتار از اراضی 

کشـاورزی زیر کشـت محصـوالت زراعی گندم، 

جـو، برنـج و کلـزا قرار دارد و براسـاس بررسـی 

هـای میدانـی حـدود 11 مـاه از سـال فعالیـت 

کشـاورزی اعـم از آماده سـازی زمین، کاشـت، 

انجـام  اراضـی  ایـن  در  برداشـت  و  داشـت 

می شـود.عزیزهللا شـهیدفر در نشسـت شـورای 

اشـتغال و سـرمایه گـذاری مازنـدران افـزود : 

عـاوه بـر آن ضریـب اراضـی کشـاورزی در این 

اسـتان نیـز 1.7 دهـم  اسـت بـه طـوری که هر 

کشـاورز زراعـت کار مازنـی حـدود یـک هکتـار 

زمیـن بـرای زراعـت در اختیـار دارد کـه احتمال 

مـی رود از لحـاظ قطعـه بنـدی جـدا از هـم 

باشـند، ولی در مجموع براسـاس دسـتورالعمل 

تامین اجتماعی که شـرط بیمه سـپاری را یک 

از  هکتـار زمیـن قـرار داده حـدود ۸0 درصـد 

کشـاورزان زراعـت کار ما می توانند از  پوشـش 

بیمه ای یارانه دار دولت بهره مند شوند.

وی اضافـه کـرد : ایـن در حالیسـت کـه هـم 

اکنـون ۵۶ هـزار کشـاورز اعـم از زارع و باغـدار 

تحت پوشـش بیمـه تامین اجتماعـی از محل 

یارانـه دولـت برخوردارنـد که 30 هزار نفرشـان را 

زارعیـن و مابقـی را باغداران تشـکیل می دهند 

و حـدود 90 درصـد از زارعین ما به دلیل سـخت 

گیـری تامین اجتماعـی و عدم تایید اشـتغال  

تمـام وقـت  در اراضـی کشـاورزی از پوشـش 

فـر  نیستند.شـهیدی  برخـوردار  ای  بیمـه 

خاطرنشـان کـرد : در حالـی تامیـن اجتماعـی 

بـرای پوشـش بیمـه ای زارعیـن مـا سـخت 

گیـری مـی کنـد کـه باغـداران بـا داشـتن یک 

تمـام  پذیـرش کار  دلیـل  بـه  زمیـن  هکتـار 

وقتشـان از سـوی این شـرکت بیمه ای از یارانه 

دولت برخوردار شـدند و مشـکلی برای پوشش 

در   : خاطرنشـان کـرد  ندارنـد.وی  ای  بیمـه 

شـرایط فعلـی نیـز تامیـن اجتماعـی بـه بهانه 

طـرح راسـت آزمایـی احتمـال مـی رود بخش 

دیگـری از زارعیـن اسـتان را از فهرسـت بیمـه 

خارج کند.

خطر حذف بیمه کشاورزان مازنی به بهانه راست آزمایی
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 پیام
استان ها

شهرداری کرمان از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت می کند
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرمان گفت: 
شهرداری از سرمایه گذاری بخش خصوصی متقاضی همکاری برای احداث بازارچه های متعدد 
دائمی در کرمان، استقبال می کند.

حمزه سلمانی
خبر نگار

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک شهداد

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی- آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی
برابـر رای شـماره 139۸۶031900۵000237 مـورخ 139۸/07/10 هیـات اول موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم فروغ موسـی نـژاد خبیصی 
فرزند علی بشـماره شناسـنامه 30 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه و باغ به مسـاحت 
3۵۸0 متـر مربـع پـاک 1۵۸2فرعـی مفروز و مجـزی از 219 فرعی از 47 اصلـی واقع در بخش 
2۶ کرمـان بـه آدرس سـیرچ –پل مسـجد جامع کوچه سـرو یـک کوچه باغ تیرک خریـداری از 
مالک رسـمی آقای علی حسـنی سـیرچی محرز گریده اسـت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 1۵روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت 
متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي بـه مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظـرف مدت يكماه از تاريخ تسـليم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضايي تقديـم نمايند. بديهي اسـت در صورت انقضاي 
مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف12۶۵

تاريخ انتشار نوبت اول:9۸/9/11- تاريخ انتشار نوبت دوم:9۸/9/2۵
ابراهیم سیدی رئيس اداره ثبت اسناد واماك

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک شهداد

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آیین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی
برابـر رای شـماره 139۸۶031900۵0002۵۸ مـورخ 139۸/07/14 هیـات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای محسـن ارشـلو رابـری فرزند 
مهدی بشـماره شناسـنامه 3703 صادره از بافت در ششـدانگ یکبابخانه به مسـاحت 720 متر 
مربـع پـاک 1۵۸3 فرعـی مفـروز ومجزی از 207 فرعی از 47- اصلـی واقع در بخش 2۶ کرمان 
به آدرس سـیرچ- رودخانه سـرو)1( خریداری از مالک رسـمی آقای محمد توسـنگ زاده محرز 
گریـده اسـت. لـذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دونوبت به فاصلـه 1۵روزآگهي مي شـود در 
صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند 
از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي به مدت دو مـاه اعتراض خود را به اين اداره تسـليم و پس از اخذ 
رسـيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضايي تقديم 
نماينـد. بديهـي اسـت در صورت انقضاي مـدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكيـت صادر خواهد شـد. م/الف12۶3
تاريخ انتشار نوبت اول:9۸/9/11-تاريخ انتشار نوبت دوم:9۸/9/2۵

ابراهیم سیدی رئيس اداره ثبت اسناد واماك

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139۸۶0319014003019-
9۸/07/22هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضـی آقـای ناصر ناصری کـراء فرزند حبیب هللا بشـماره شناسـنامه 12صادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک قطعـه باغچـه سردسـیری بـه انضمـام چنـد اسـتخر پـرورش 
ماهـی مشـتمل بـر اعیانـی بـه مسـاحت 3341/۸0متر مربع پـاک -فرعـی از1۵۸0- اصلی 
مفـروز و مجزی شـده از پـاک -فرعی از 1۵۸0-اصلی قطعه ۶ واقـع در در اراضی کراءدلفارد 
جیرفـت  بخـش 34کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی خانـم صفیـه نـادری محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 1۵روزآگهـی مـی شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:4۵2   تاریخ انتشـار نوبت 

اول:9۸/09/11 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :9۸/09/2۵
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره139۸۶03190140024۵۵-9۸/0۶/13هیات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای نعمـت الـه شـفیعی  فرزنـد 
علیجـان بشـماره شناسـنامه ۶21صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل 
بربـاغ بـه مسـاحت 2707/۵9متـر مربـع پـاک -فرعـی از۵3۵- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـاک 1۶فرعـی از ۵3۵-اصلـی قطعـه ۵ واقـع در در اراضـی بـاب بیـدان سـربیژن 
سـاردوئیه جیرفـت  بخـش 34کرمـان  خریداری از مالک رسـمی آقای درویش سـربیژنی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 1۵روزآگهی 
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 تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الـف:4۶3   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/09/11 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :9۸/09/2۵
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139۸۶03190140021۸۸-9۸/0۶/03هیات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقای رضا مهدوی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 1۶19صـادره ازجیرفت 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 390/0۵متـر مربـع پـاک -فرعـی 
از39- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 94فرعـی از 39-اصلی قطعه یک 
واقـع در در اراضـی سـروتمین جبالبـارز جیرفـت  بخـش 34کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمیاقای نجـف مهـدوی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از 
اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:4۶4-  

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/09/11 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :9۸/09/2۵
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد اماک 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربـه اینکـه آقـای ابراهیـم خیـره دسـت  فرزنـد قاسـم 
بـه شـماره ملـی ۶0۶9479۸41صـادره از عنبرآبـاد مالـک 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه وزمیـن بـه مسـاحت 1130۵داری  پاک 
14فرعـی از ۶2 اصلـی واقـع در بخش4۵کرمـان اراضـی علـی آبـاد 
قدیـری  کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت 29137صفحـه ۵41دفتـر 
1۶2محلـی بـه شـماره چاپـی ،بـه نـام وی صـادر وتسـلیم گردیـده 
،ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی تصدیـق شـده اعـام 
نمـوده کـه سـند مالکیـت پاک فوق مفقود شـده ودر خواسـت سـند 

المثنـی نمـوده اسـت ،لـذا بـا اسـتناد تبصـره یـک اصاحـی مـاده 
120آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا 
چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملـک فـوق الذکر یا 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خود میباشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ 
انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان عنبر آبـاد مراجعـه واعتراض 
خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم 
نمایـد واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 

المثنـی اقـدام خواهـد گردیـد /م الـف :23۸0
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد واماک عنبر آباد

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی اصاحی موضوع ماده3 قانون و ماده 
13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
شـماره139۸۶0319014002302-9۸/0۶/0۵هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی اقـای روح الـه میـر افضلی نـژاد فرزند جـان اله  
بشـماره شناسـنامه ۶1۵صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه 
مسـاحت 912متـر مربـع پاک -فرعـی از۶24- اصلـی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک -فرعـی از۶24 -اصلـی قطعـه ۵واقـع دراراضـی ده دیـوان سـاردوئیه 
جیرفـت  بخـش 34کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی اقـای مصطفی بلند 
نظـر  محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطـاع عموم مراتب دریـک نوبت آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار آگهـی به مـدت یک ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد .  تاریخ انتشـار نوبـت اول:9۸/09/2۵ 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

شهر عنبر آباد
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
رسـمی- سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 

شماره139۸۶0319091000۵23-139۸/02/30هیات 
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 
رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبـر آباد 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای ابراهیـم 
319صـادره  بشـماره شناسـنامه  خلیـل  فرزنـد  نوزائـی 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه مسـکونی بـه 
مسـاحت ۸۶7متـر مربـع پـاک - فرعـی از۵0- اصلی 
بخـش 4۵کرمـان قطعـه یـک واقـع در اراضـی شـهر 
مجیـد  اقـای   رسـمی  مالـک  از  خریـداری  عنبرآبـاد 
اطـاع  منظـور  بـه  اسـت.لذا  محرزگردیـده  ابراهیمـی 
1۵روزآگهـی  فاصلـه  بـه  نوبـت  دردو  مراتـب  عمـوم 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه 
از  پـس  و  تسـلیم  اداره  ایـن  بـه  را  خـود  اعتـراض 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
مـدت  انقضـای  صـورت  در  اسـت  بدیهـی   . نماینـد 
سـند  ت  مقـررا  طبـق  اعتـراض  وصـول  مذکوروعـدم 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:23۶7-   تاریـخ 
انتشـار نوبـت اول:9۸/09/11 – تاریخ انتشـارنوبت دوم 

9۸ /09 /2۵:
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــارض متقاضــی  ــه و بالمع ــات مالکان ــی آســتارا تصرف واحــد ثبت
محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد 
تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 

دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . 
ــز شــماره شناســنامه 142  ــد عزی ــرم زاده فرزن ــای مســعود ک آق
ــه شــماره ملــی 2619275156 در ششــدانگ  صــادره از آســتارا ب
ــاحت  ــه مس ــالیزار ب ــری ش ــی کارب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ی

 7106/02
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از 2 اصل ــالک 3263 فرع ــع پ ــر مرب مت
لوندویــل  بخــش 32 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی اشــرف 
ــور  ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــا بدیه ــاهی نی ش
ــررات ســند مالکیــت صــادر  ــق مق ــراض طب و عــدم وصــول اعت
خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه 

ــود . ــد ب دادگاه نخواه
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/09/10      

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/09/25
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی             8554

شماره 10869/هـ98/2       تاریخ:98/9/5      م الف 98/9/5-1388

اداره ثبت امالک حوزه ثبت ملک همدان- منطقه 
دو همدان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
ــات  ــه 1398/09/03 هی ــماره 139860326034001005 مورخ ــر رای ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان 
منطقــه دو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی مهــدی میرزایــی 
فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 3860140450 صــادره از همــدان در ســه 
ــه مســاحت  ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــگ مشــاع از ششــدانگ ی دان
69499/94  مترمربــع تحــت پــالک 149/887 واقــع در همــدان روســتای 
انصــار االمــام بخــش 4 خریــداری مــع الواســطه از علــی میرزائــی محــرز 
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــه منظــور اطــالع عم ــذا ب ــده اســت . ل گردی
فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
ــخ تســلیم  ــاه از تاری ــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یکم تســلیم و پ

ــد. ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماین اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشارنوبت اول 1398/09/10 تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/09/25
موسی حنیفه - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان   8571

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 139860309068001734 و   139860309068001726 شــماره  راي  برابــر 
و   1398114409068000031 كالســه  پرونــده   1398/07/10 مــورخ 
1398114409068000033 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
ــد ســند رســمي مســتقر  ــاي فاق ــي اراضــي و ســاختما نه ــت ثبت وضعي
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك منطقــه دو قزويــن تصرفــات مالكانــه 
ــد  ــادي فرزن ــدي آب ــري مه ــل طاه ــاي ابوالفض ــي آق ــارض متقاض بالمع
ــادره  ــي 4322802745 ص ــد مل ــماره 858 ك ــنامه ش ــه شناس ــه ب عبدال
ــي  ــماره مل ــه بش ــل ال ــد فض ــو فرزن ــاز بيگدل ــرو ن ــم س ــن و خان قزوي
4371376029 شناســنامه شــماره 333  صــادره از خدابنــده ) بالســويه 
هــر يــك بميــزان ســه دانــگ مشــاع ( در ششــدانگ يكبــاب ســاختمان 
ــع قطعــه ســوم افــرازي پــس از رعايــت  ــه مســاحت 73/70 متــر مرب ب
بــر اصالحــي 60/29 متــر مربــع پــالك 5 اصلــي واقــع در قزويــن بخــش 
5 حــوزه ثبــت ملــك منطقــه دو قزويــن خريــداري بــا واســطه از حســن 
ــه  ــذا ب ــده اســت . ل ــد و محــرز گردي ــوروزي و ابوالقاســم كريمــي تائي ن
ــي  ــه 15 روز اگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
ــه صــدور ســند مالكيــت  ــي كــه اشــخاص نســبت ب مــي شــود در صورت
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن 
ــليم و  ــن اداره تس ــه اي ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب آگه
پــس از اخــذ رســيد ، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد . بديهــي اســت 
در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد .
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/9/10   تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/9/25 

8573  علي شهسواري – رئيس ثبت اسناد و امالك  

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
نظــر بــه اینکــه در اجــرای مــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 
آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و امــالک عــادی 
ــده  و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت نمــوده و پرون
مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس 
شــورای اســالمی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند 
مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور 

در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه کرفشته سنگ اصلی 30 بخش 16 گیالن

1-پــالک 1240 مفــروز از 11 در مالکیــت آقــای شــعبان ربــی و خانــم عــذرا 
طاهــروردی هــر کــدام بــه نســبت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
ــاحت 303/35  ــه مس ــاری ب ــاب انب ــک ب ــر ی ــتمل ب ــن مش ــه زمی قطع

ــی ــه مالکیــت علنقــی خوشــبخت کوجل ــع ب مترمرب
ــان حقــوق و مالکیــن مشــاع  ــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحب ل
ــوق واخواهــی داشــته  ــالک ف ــروزی پ ــه اصــل و حــدود و مف نســبت ب
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض  ــخ انتشــار آگهــی ب ــد از تاری باشــد مــی توان
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مدت 
یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن 
ــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای  را ب
مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت نیز 

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .
 تاریخ نوبت اول : 98/9/25 تاریخ نوبت دوم : 98/10/10 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
 همایون فالحتکار  9115

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــالک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور 
ــا منجــر  مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح نهایت
بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــون مذکــور در دو نوب ــاده 3 قان ــه اســتناد م ب

جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه توشی سنگ اصلی 114 بخش 16 گیالن

1-پــالک 21 مفــروز از 9 در مالکیــت آقــای پیمان یزدخواســتی ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان احداثی بــه مســاحت 499/93 

مترمربــع بــه مالکیــت مرحــوم محمد جــواد ابوالحســن زاده
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــالک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع ــی آن را ب و گواه
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

 تاریخ نوبت اول : 98/9/25 تاریخ نوبت دوم : 98/10/10 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 همایون فالحتکار  9116

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــه اینکــه در اجــرای م نظــر ب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــالک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــات موضــوع قان ــورد نظــر در هی ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح نهایتــا 
ــده اســت  ــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردی منجــر ب
ــه  ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــه اســتناد م ــب ب ــذا مرات ل

ــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد . فاصل
قریه طالشکول ودزلیم سنگ اصلی 25 بخش 16 گیالن

ــرودی  ــرا ملک ــرج اف ــای ای ــت آق ــروز از 19 در مالکی ــالک 24 مف 1-پ
ــه  ــی ب ــان احداث ــر اعی ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
مســاحت 8621/57 مترمربــع بــه مالکیــت ورثــه مویدالدیــوران عضدی
ــن  ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ل
مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــالک فــوق 
ــه  ــی ب ــخ انتشــار آگه ــد از تاری ــی توان واخواهــی داشــته باشــد م
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان 
ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی 
صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه 
تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قانــون 
ــز  ــت نی ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــررات نس ــر مق ــور براب مذک

ــود . ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض مراجع
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور 
ــا منجــر  مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایت
بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــون مذکــور در دو نوب ــه اســتناد مــاده 3 قان ب

جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه توشی سنگ اصلی 114 بخش 16 گیان

1-پــاک 22 مفــروز از 9 در مالکیــت خانــم زهــرا رســتگاران ششــدانگ 
ــه مســاحت  ــی ب ــاختمان احداث ــر س ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ی
500/51 مترمربــع بــه مالکیــت مرحــوم محمــد جــواد ابوالحســن زاده
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع ــی آن را ب و گواه
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

عملیات اجرای سیستم ارتقاء کیفی آب شرب شهرهای  نگار و دشتکار  آغاز شد
با اجرای سیستم ارتقاء کیفی آب شرب شهرهای نگار و دشتکار، روزانه 3۵00 مترمکعب آب شرب این شهرها تصفیه می شود.خبرنگار آبفا کرمان- اکبر 

افضلی مدیر امور آب و فاضاب شهرستان بردسیر گفت: افزایش ارتقاء کیفی و کمی آب شرب شهروندان از رسالت های اصلی شرکت های آب و 

فاضاب می باشد.وی افزود: در همین راستا عملیات اجرای سیستم ارتقاء کیفی در شهر نگار با اعتبار 30 میلیارد ریال آغاز شده که تا پایان سال به 

بهره برداری می رسد و با اجرای آن روزانه 2000 مترمکعب آب مصرفی شهروندان تصفیه و با کیفیت عالی در اختیار آنها قرار می گیرد. 

همدان_سـاراپرویزی سـاالر:معاون امـور زنـان و خانـواده رئیـس 
جمهـور از آمـار اشـتغال زنـان روسـتایی ابـراز رضایتمنـدی کـرد و 
گفـت: طـرح »ارتقای تاب آوری اجتماعی« در 900 نقطه کشـور اجرا 

می شـود.
معصومـه ابتـکار در شـورای مشـورتی زنـان اسـتان همـدان کـه با 
حضـور اسـتاندار همـدان و اقشـار مختلـف بانـوان اسـتان همدان 
در اسـتانداری برگـزار شـد، گفـت: تشـکیل پارلمان مشـورتی زنان 
کار بسـیار ارزشـمندی اسـت و ایـن مهم فرصتـی را فراهم می کند 
کـه اگـر سـاختار رسـمی وجـود نـدارد تـا از نظـرات زنان اسـتفاده 
کنیـم فعـا در ایـن شـورا طرح هـا و دیدگاه هـا مطـرح و صـدای 

آنها را بشـنویم.
وی با اشـاره به تصویب سـند ارتقای وضعیت زنان اسـتان همدان 
و رونمایـی از آن طـی امـروز گفـت: بـرای نخسـتین بـار در سـطح 
کشـور موضـوع زنان و خانواده مطرح شـده و طبـق برنامه  جامع و 
مبتنی بر داده های اسـتان سـند ارتقای وضعیت زنان و خانواده با 

همکاری دسـتگاه ها تدوین شـده است.
معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه ایـن 
هجدهمیـن سـند کشـوری اسـت که بـا محوریـت زنـان و عدالت 
جنسـیتی پیـش مـی رود گفـت: این سـند یکـی از شـاخصه های 
کارآمدی و اعتمادسـازی نظام جمهوری اسـامی اسـت که باید به 

طـور جدی مـورد توجه باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن سـند دسـتور کار حرکـت مـا در حوزه 
زنان و برگرفته از تعالیم دینی و فرهنگی دینی اسـت افزود: در آن 
شـرایط هـر اسـتان و منطقه بر اسـاس اطلـس جغرافیایی خاص 

مورد توجـه قـرار می گیرد.
ابتـکار تاکیـد کـرد: ایـن موضوع که از حرکـت انتزاعی و مـوردی در 
مـورد زنـان امـروز بـه برنامه ریزی بـرای عدالت جنسـیتی و تحقق 
ایـن عدالـت رسـیده ایم اقـدام مهمی اسـت بـه این مفهـوم که در 
همـه محورهـای شـاخص عدالـت جنسـیتی را در سـتاد ملـی زن 
و خانـواده تصویـب کردیـم و ایـن شـاخص ها در فصـل عمومـی و 

اختصاصـی ابـاغ شـده که در دسـتور کار ماسـت.
معصومـه ابتـکار گفت: مشـارکت خانم هـا در حـوزه مدیریتی باید 

بیـش از پیـش باشـد چراکه صـدای خانم ها باید شـنیده شـود.
وی بـا بیـان کـرد: تـا وقتی که به شـرایط مطلوب برسـیم، بهترین 
جـا و بهتریـن راه بـرای شـنیدن صـدای بانـوان، همیـن شـورای 
مشـورتی اسـت، با تصویب سـند ارتقـای وضعیت زنان در اسـتان 

همـدان برخـی از مشـکات بانـوان مرتفع خواهد شـد.
ابتـکار سـند ارتقـای وضعیـت زناندر اسـتان همـدان را هجدهمین 
سـند تصویـب شـده در سـطح ملـی برشـمرد و گفت: بدون شـک 
دسـتور کاری کـه در سـند در پیـش گرفتیـم چـراغ راه مسـئوالن 
خواهـد بود.معـاون رئیـس جمهـور در امـور زنـان و خانـواده عنوان 
کـرد: یکـی از نـکات قـوت و قابـل توجه در این سـند آن اسـت که 
تمـام داده هـا و اطاعاتـی که بر پایه آن ها سـند را تنظیـم کرده ایم، 

بومـی و خـاص اسـتان همدان اسـت.
سـند ارتقای وضعیت زنان اسـتان همدان برگرفته از تعالیم دینی 
و اسـامی و همچنیـن فرهنـگ مـا در سـطح ملـی و در سـطح 
اسـتانی اسـتوی تاکیـد کـرد: سـند ارتقای وضعیـت زنان اسـتان 
همـدان برگرفتـه از تعالیم دینی و اسـامی و همچنین فرهنگ ما 

در سـطح ملی و در سـطح اسـتانی اسـت.
ابتـکار گفـت: ایـن سـند یـک اتفـاق مهـم و خیزشـی بـر مبنـای 
اقتضـای حرکت به سـوی داشـتن یک برنامه بـرای نیل به عدالت 
جنسـیتی و تحقـق آن اسـت و از مـواردی کـه بایـد شـایان توجـه 

باشـد کاهش شـکاف جنسـیتی است.
معـاون رئیـس جمهـور در امـور زنـان و خانـواده با تاکید بـر اینکه 
خانم هـا و زنـان توانمنـد و شایسـته بسـیاری داریم کـه می توانند 
در مسـئولیت های مختلـف بروز و ظهور یابند، گفت: سیاسـت های 
قطعـی دولـت حمایـت از سـازمان ها و نهادهای غیر دولتی اسـت 

تـا بتوانـد فعالیت های خـود را انجـام دهد.
وی یـاداور شـد: برخـی پروژه هـای و برنامـه هـای ملـی در دسـت 
اقـدام داریـم که تعـدادی از آن ها در اسـتان همدان برگـزار خواهند 

. شد

نقش آفرینی بانوان در حوزه های مدیریتی
اسـتاندار همـدان نیـز بـا بیان اینکـه توسـعه رخ نخواهـد داد مگر 
اینکـه از همـه ظرفیت ها اسـتفاده شـود، گفت: سیاسـت دولت که 
بـر حـق نیـز بـوده تاکیـد بـر نقـش آفرینـی بانـوان در حوزه هـای 

مدیریتـی مختلف اسـت.  
سیدسـعید شـاهرخی با بیان اینکـه بانوانی که با کاردانـی و درایت 
تـوان مدیریـت باالیی دارند کم نیسـتند، گفت: یکـی از ویژگی های 
مهـم دولـت تدبیـر امیـد و همچنیـن دیگـر دسـتگاه های اجرایی 
فعلـی، اعتقـاد قلبـی و عملـی بـه حضـور و اسـتفاده از بانـوان در 

مقاطع مدیریتی در سـطح کشـور اسـت.

مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان قزوین در 
بهره منـدی  مشـترکین،  تکریـم  راسـتای 
و  سـبز  مدیریـت  نویـن،  فناوری هـای  از 
صیانـت از محیـط زیسـت از مشـارکت ۸0 
درصدی از مشـترکین گاز اسـتان به منظور 
حـذف قبـوض کاغـذی گاز از ابتـدای آذر 

مـاه سـال جـاری خبـر داد.
شـرکت گاز  عمومـی  روابـط  بـه گـزارش 
اسـتان قزویـن، اسـماعیل مفرد بوشـهری 
مدیـر عامـل ایـن شـرکت بیـان نمـود: در 
قبـوض  حـذف  طـرح  اجـرای  راسـتای 
کاغذی گاز، شـرکت گاز اسـتان توانسـت با 

اسـتفاده از اطاع رسـانی در سـایت شرکت 
گاز اسـتان قزویـن و چـاپ و نصـب بنـر 
و بیلبـورد در سـطح اسـتان و سـاخت و 
پخـش تیزرهـای تبلیغاتـی و زیرنویـس 
نیـاز  مـورد  اطاعـات  اسـتانی،  در شـبکه 
۸0 درصـد مشـترکین را جمـع آوری وثبت 

. ید نما
وی بـا قدردانـی از تعامل و همکاری خوب 
ملـی  طـرح  ایـن  اجـرای  در  شـهروندان 
افـزود: تعـداد کل مشـترکین گاز اسـتان 
حـدود430 هزارمشـترک می باشـد کـه از 
دارای  مشـترک  هـزار   343 تعـداد  ایـن 

شـماره تلفـن همـراه بـوده کـه اطاعـات 
ایـن مشـترکین در سـامانه مربوطـه ثبـت 
گردیده اسـت و مشـترکینی کـه تاکنون به 
هـر دلیلـی موفـق بـه مشـارکت در طـرح 
انـد  نشـده  گاز  کاغـذی  قبـوض  حـذف 

می تواننـد بـا یکـی از روش هـا شـامل:
) ارسـال شـماره اشـتراک خود به سـامانه 
200003194، مراجعـه بـه سـایت شـرکت 
گاز اسـتان قزویـن و انتخـاب گزینه حذف 
قبـوض کاغـذی، ارائـه شـماره تلفـن خـود 
بـه مامـوران کنتورخـوان ایـن شـرکت در 
طـرح حـذف قبـوض کاغذی گاز مشـارکت 

یند( نما
بوشـهری در خاتمـه افـزود: امیـد اسـت 
بـا همـکاری وتعامل مشـترکین بـه زودی 
شـاهد حـذف کامـل قبوض کاغـذی گاز در 

باشیم. اسـتان 

در نیمــه آذر مــاه ســال جــاری طــرح حــذف قبــوض آب 
بهــاء در اســتان اصفهــان عملیاتــی شــد 

ــا  ــان ب ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
ــر حــذف کاغــذی  ــه دســتور وزیــر نیــرو مبنــی ب اشــاره ب
ــوض آب  ــذف قب ــرح ح ــام کرد:ط ــاء اع ــوض آب به قب
ــان  ــتان اصفه ــا اس ــتور کار  آبف ــاه در دس ــر م ــاء از مه به
قــرار گرفــت از آن زمــان تاکنــون شــماره تلفــن بیــش از 
ــع  ــی جم ــترک اصفهان ــزار  مش ــون و  1۵2 ه ــک میلی ی

ــد. آوری ش
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــام ک ــی اع ــم امین ــدس هاش مهن
آبفــا اســتان اصفهــان بــا جمــع آوری بیــش از 9۶ درصــد 
ــرای  ــگام در اج ــترکین ، پیش ــای  مش ــن ه ــماره تلف ش
طــرح حــذف قبــوض کاغــذی  دربیــن 34 شــرکت آبفــا 

در کشــور اســت.

وی افــزود:  از نیمــه آذر بــه بعــد بــرای تمــام مشــترکین 
خانگــی و غیــر خانگــی در اســتان اصفهــان قبــوض آبهــا ء 

بــه صــورت پیامــک ارســال مــی شــود
ــه   ــان در پاســخ ب ــا اســتان اصفه ــل شــرکت آبف مدیرعام
چگونگــی ارســال قبــوض آب بهــاء بــرای مشــترکین 
غیرخانگــی اعــام کرد:بــرای مشــترکین غیرخانگــی ماننــد 
ادارات ،ســازمانهاو واحــد هــای صنعتــی کــه دارای چندیــن 
ــی شــود  ــی صــادر م ــوض تجمیع ــور آب هســتند قب کنت
ــاء یشــان  ــق آب به ــن طری ــد از ای ــن مشــترکین بای و ای

ــد. را بپردازن
مهنــدس امینــی بــا بیــان اینکــه تمــام زیرســاختها جهــت 
حــذف قبــوض کاغــذی در اصفهــان فراهــم شــده تصریــح 
ــوض  ــذف قب ــور ح ــه منظ ــون ب ــاه تاکن ــر م ــرد: از مه ک
کاغــذی آب بهــاء زیرســاختهای ارتباطــی امــن ، مشــاهده 

قبــض و  پرداخــت بــه صــورت الکترونیکــی فراهــم گردید.
وی اعــام کــرد: 4 درصــد باقیمانــده  مشــترکینی کــه هنوز 
ــا  ــد عمدت ــرده ان ــام نک ــود را اع ــای خ ــن ه ــماره تلف ش
ســالمندان هســتند کــه  در چنــد روز آینــده بــا جمــع آوری 
شــماره تلفــن هــای ایــن افــراد، بــرای تمــام مشــترکین 
ــال  ــک ارس ــه صــورت پیام ــاء ب ــوض آب به ــتان قب دراس

مــی شــود.
ــه  مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان  در پاســخ ب
اینکــه بســیاری از مشــترکین تمایــل بــه مشــاهده قبــوض 
آب بهــاء خــود دارنــد اظهــار داشــت:تمام مشــترکین مــی 
تواننــد بــا مراجعــه بــه پایــگاه اینترنتــی شــرکت و انتخاب 
گزینــه میــز خدمــت و مشــاهده ســوابق، صــورت حســاب  
ــه صــورت الکترونیکــی مشــاهده کــرده.  قبــض خــود را ب
همچنیــن   در انتهــای صــورت حســاب پیامکــی، لینــک 

یــا پیونــدی را قراردادیــم کــه مشــترک  بتوانــد بــا اتصــال 
ــه  ــود را ب ــض خ ــر روی آن ، قب ــک ب ــت و کلی ــه اینترن ب

صــورت کامــل رویــت کنــد. 
وی افزود:مشــترکین همچنیــن مــی تواننــد کارافــزار 
ــر روی گوشــی  ــان را ب )اپلیکیشــن( همــراه آبفــای اصفه
ــه  ــاب گزین ــا انتخ ــرده و ب ــب ک ــود نص ــراه خ ــن هم تلف
ــاب را  ــورت حس ــن ص ــات آخری ــض، اطاع ــاهده قب مش
ــر  ــد. روش دیگ ــره کنن ــاز ذخی ــورت نی ــاهده و در ص مش
دســتوری 1۵1۵22#*۶۶۵۵*  اســت کــه کــد  ایــن 
ــماره 4  ــه ش ــاب گزین ــا انتخ ــرده و ب ــری ک ــماره گی را ش

ــد. ــاهده کنن ــود را مش ــض خ ــات قب اطاع
 مهنــدس امینــی بیــان کــرد: در حــال حاضــر بــا شــماره 
ــی  ــزان بده ــماره 1 می ــد ش ــاب کلی ــری 1۵22 و انتخ گی
ــا  ــا ب ــود ام ــی ش ــام م ــا اع ــورت گوی ــه ص ــترک ب مش
برنامــه هایــی کــه در دســت اجــرا داریــم بــه زودی 
شــهروندان مــی تواننــد جزییــات قبــض خــود را هــم از 

ــنوند. ــامانه 1۵22 بش ــا س ــاس ب ــق تم طری

مشارکت 80 درصدی مشترکین شرکت گاز 
استان قزوین برای حذف قبوض کاغذی

اتمام چاپ و توزیع قبوض کاغذی آب بهاء در استان اصفهان

انتقال آب دریای عمان به شرق 
کشور به زودی اجرایی می شود

احمدعلـی موهبتـی در نشسـت مشـترک بـا اسـتانداران خراسـان رضـوی و 
جنوبـی در خصـوص انتقـال آب دریـای عمان کـه در فرمانداری چابهـار برگزار 
شـد اظهـار داشـت: اقدامـات الزم در سـال های اخیـر بـرای اجرایـی شـدن 
انتقـال آب بـه اسـتان های شـرقی کشـور انجام شـده و بزودی پـس از انجام 

مطالعـات دقیـق و تخصیـص اعتبـار اجرایـی می شـود. 
وی بیـان کـرد: بیش از هزار میلیارد پروژه آبرسـانی در سیسـتان و بلوچسـتان 
در حـال کار اسـت امـا کافـی نیسـت و بایـد توجـه بیشـتری بـه ایـن بخـش 
شود.اسـتاندار سیسـتان وبلوچسـتان ادامـه داد: دولـت در جنـگ اقتصـادی 
توجـه ویـژه ای بـه شـرق کشـور دارد بـرای همیـن منظـور بـرای طـرح بـزرگ 

انتقـال آب در حـال برنامه ریـزی دقیـق اسـت.
وی اظهـار داشـت: چابهـار در منطقه آیورا و حاشـیه اقیانوس هند نقش مهمی 

در دسترسـی آنها به بازارهای جهانی دارد.
موهبتـی افـزود: دولـت توجـه ویژه ای به آبادسـازی سـواحل مکـران و چابهار 
دارد و بـرای همیـن امـر ظرفیـت بنـدر چابهـار را از 2 و نیـم میلیـون تـن بـه 
هشـت و نیـم میلیـون و نهایتـا بـه 1۵ میلیـون ظرفیـت تخلیـه و بارگیـری 
می رسـاند.وی ادامـه داد: بیـش از 300 میلیـون یـورو بـرای راه آهـن - چابهار 
بـه زاهـدان از سـوی رهبـر معظـم انقـاب پیش بینـی شـده کـه می تواند سـه 
اسـتان شـرقی کشـور را بـه هم متصـل کند. اسـتاندار سیسـتان وبلوچسـتان 
گفـت: راه آهـن، بزرگـراه و آب می توانـد موجـب توسـعه اسـتان های شـرقی 
کشـور شـود.وی بیـان کـرد: شـیرین سـازی آب دریـای عمـان و انتقـال آب 
بـه اسـتان های خشـک سیسـتان و بلوچسـتان، خراسـان جنوبـی و رضـوی 
می توانـد عاوه بـر تامیـن آب آشـامیدنی و کشـاورزی موجـب فعـال سـازی 
معـادن و صنایـع بـزرگ آب بـر ایـن مناطـق شـود و بـه صنعـت و کارخانجات 

نیـز جـان تـازه ای دهد.

مرغداری های سمنان با تولید مرغ ارگانیک فاصله دارند

نشســت  در  حســینی  حمیدرضــا 
فرهنگــی،  اجتماعــی،  کارگــروه 
ســامت، بانــوان و خانواده در ســالن 
تولیــد  افــزود:  اســتانداری  غدیــر 
محصــوالت ارگانیــک ماننــد مــرغ 
ــد  ــه در تولی ــت ک ــر اس ــی میس زمان
مرغداری هــا  مصرفــی  نهاده هــای 
بــه هیــچ وجــه از ســموم کشــاورزی 
شــیمیایی اســتفاده نشــده باشــد.

مــرغ  تولیــد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مــرغ  یــا  بیوتیــک  آنتــی  بــدون 
کــرد:  بیــان  ســمنان،  در  ســبز 
اکنــون در برخــی از مرغداری هــای 
آنتی بیوتیک هــای  از  اســتان  ایــن 
ــرغ  ــود و م ــتفاده می ش ــی اس گیاه
ــد. ــه می کنن ــازار عرض ــه ب ــبز را ب س
اســتان  دامپزشــکی  مدیــرکل 
فراینــد  بــا  داد:  ادامــه  ســمنان 
اســتان  در  ارگانیــک  مــرغ  تولیــد 
ــترهای  ــود بس ــت نب ــه عل ــمنان ب س

دارد. وجــود  فاصلــه  مناســب 
حســینی تصریــح کــرد: نــور طبیعــی، 

و  درصــدی   ۶0 حداقــل  رطوبــت 
ســالن ها،  در  مناســب  دمــای 
ــا وزن  ــرای عرضــه مــرغ گوشــتی ب ب
اســتان  مرغداری هــای  در  ایــده آل 

می شــود. رعایــت  ســمنان 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــتی را  ــرغ گوش ــد م ــا بای مرغداری ه
ــازار  ــه ب ــه ب ــا گذشــت هشــت هفت ب
ــداری  ــرد: نگه ــان ک ــد، بی عرصــه کنن
مــرغ  پــرورش  ســن  بــر  مــازاد 
تعریــف شــده بــرای مرغداری هــا 
ســبب ذخیــره چربــی در مرغ هــا 

. د می شــو

حســینی ابــراز داشــت: کشــتارگاه 
ارتقــای  هــدف  بــا  اســتان   هــای 
مــرغ  بهداشــتی گوشــت  کیفیــت 

می شــوند. رتبه بنــدی 
اســتان  دامپزشــکی  مدیــرکل 
ــای  ــادآور شــد: همکاری ه ســمنان ی
ــتی  ــای بهداش ــارت ه ــرای نظ الزم ب
زمینه هــای  در  غذایــی  امنیــت  و 
ــترک  ــگاه مش ــا 2 آزمایش ــف ب مختل
محیط زیســت  و  علوم پزشــکی  بــا 
 70 حــدود  می گیــرد.  صــورت 
ــرغ اســتان  ــد گوشــت م درصــد تولی
دیگــر  اســتان های  بــه  ســمنان 
ــرای  ارســال می شــود و 30 درصــد ب
مصــرف در اســتان توزیــع می شــود.

19۰ کیلومتر مسیر 
دوچرخه سواری در 

مشهد ایجاد شد

پیـش  در  نیشـابوری  اصغـر  علـی 
همایـش  "سـیزدهمین  نشسـت 
ترافیـک  و  نقـل  و  حمـل  تخصصـی 
و  گفـت  طـی  رضـوی"  خراسـان 
پایـان  تـا  افـزود:  خبرنـگاران  بـا  گـو 
مسـیر  کیلومتـر   12۵ گذشـته  سـال 
دوچرخه سـواری در مشـهد ایجاد شده 
بـود کـه امسـال ۶۵ کیلومتـر دیگـر به 
ادامـه داد: قـرار  افـزوده شـد.وی  آن 
اسـت تا پایان سـال 140۵ مسـیرهای 
مخصـوص دوچرخه سـواری در مشـهد 
بـه 2۶۵ کیلومتـر برسـد کـه ایـن امـر 
زودتـر از موعـد محقـق خواهـد شـد.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت حمـل و نقل 
پـاک و انسـان محـور گفـت: نوسـازی 
اتوبوس هـا و تاکسـی های دارای عمـر 
بیـش از 10 سـال مـورد نظـر اسـت که 
در ایـن راسـتا امسـال یکصد دسـتگاه 
مینی بوس نوسـازی شـده و تـا پایان 
سـال جاری نیز 2۵0 دسـتگاه تاکسـی 
و نیمه نخسـت سـال آینده هم یکصد 
دسـتگاه اتوبـوس در مشـهد نوسـازی 

خواهد شـد.
نیشـابوری افزود: توسـعه حمل و نقل 
عمومـی همـواره در دسـتور مدیریـت 
امسـال  پایـان  تـا  و  اسـت  شـهری 
دوچرخـه اشـتراکی و سیسـتم جدیـد 
دوچرخه همراه بـا دوچرخه های جدید 
فعال می شـود کـه زیرسـاخت های آن 
نیـز در حال آماده شـدن اسـت.رییس 
گـروه تخصصی ترافیک سـازمان نظام 
مهندسـی سـاختمان خراسـان رضـوی 
توسـعه  برنامـه سـوم  در  هـم گفـت: 
پیش بینـی شـده بـود کـه 7۵ درصـد 
تـردد شـهروندان بـا وسـایل حمـل و 
نقـل عمومـی باشـد کـه اگـر ایـن کار 
انجـام می شـد و تاخیـر نداشـتیم بـا 

آلودگـی هـوا مواجـه نبودیـم.

مشهد
اجرای طرح »ارتقای 
تاب آوری اجتماعی«

 در 9۰۰ نقطه کشور

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران :

شمار قطعات کاربردی صنعت حفاری تولید 
داخل از مرز 22 هزار و 500 قطعه فراتر رفت

شمار قطعات کاربردی صنعت حفاری تولید داخل از مرز ۲۲ هزار و ۵۰۰ قطعه فراتر رفت

مدیـر عامل و رئیس هیئت مدیره شـرکت 
کـرد: شـمار  اظهـار  ایـران  ملـی حفـاری 
قطعـات کاربردی در صنعـت حفاری تولید 
داخـل با احتسـاب تکثیر منابع تـا کنون از 
مرز 22 هزار و ۵00 قطعه فراتر رفته اسـت.
مهنـدس سـید عبدالـه موسـوی در بازدید 
نمایشـگاه  هفدهمیـن  و  یازدهمیـن  از 
تخصصی سـاخت تجهیـزات صنعت نفت 
و حفـاری در گفـت و گوی خبری با اشـاره 
بـه توانمندی های سـازندگان و صنعتگران 
ایرانـی افـزود: هر سـاله بر اسـاس گزارش 
هـا و در بازدیـد از فضاهـای نمایشـگاهی 
خاصه مربوط به صنعت نفت شـاهد رشـد 
کیفـی، تنـوع، نـوآوری و خاقیـت هـای 
سـازندگان داخلـی و متخصصـان صنعـت 

نفـت و حفاری هسـتیم.

وی گفـت: در بیـش از یـک دهـه اخیـر در 
نتیجـه هـم افزایـی میـان شـرکت هـای 
نفتـی، مراکـز علمی و پژوهشـی، مجموعه 
هـای صنعتـی بـزرگ و کوچـک و شـرکت 
هـای دانـش بنیـان تحـّول خـارق العـاده 
در موضـوع کسـب دانـش فنـی، طراحـی 
و  سـاخت قطعـات و تجهیـزات در صنایـع 
مختلف از جمله صنعت نفت  حاصل شـد 
کـه نوید بخـش خودکفایی و خـود اتکایی 

در ایـن صنعـت عظیـم گردید.
موسـوی اظهـار کـرد: هـم اینـک در ابتـکار 
عمـل و تعامـل میان شـرکت هـای دولتی 
فعـال در عرصـه صنعـت نفت و سـازندگان 
و صنعتگـران داخلـی گام هـای بلنـدی در 
تأمیـن نیازهـای صنعـت نفـت و حفـاری 
برداشـته شـده و تولیـد تجهیـزات که خود 

آمیختـه ای از صدهـا قطعـه بـا فنـاوری 
هـا  فهرسـت شـرکت  در  اسـت  پیچیـده 
و مجموعـه هـای صنعتـی کـه در زمینـه 
سـاخت فعالیـت دارنـد قـرار گرفته اسـت.
مدیرعامـل شـرکت ملی حفـاری ایـران در 
همیـن ارتبـاط تعـداد کل قطعات سـاخت 
داخـل منحصـر بفرد را بیش از شـش هزار 
و 900 قلـم عنـوان و افـزود: به مـوازات این 
توفیـق تـا بـه حـال 40 تجهیـز پیچیـده با 
فنـاوری روز بـه طـور کامـل بومـی سـازی 
شـده کـه از آن جملـه لولـه مغـزی سـیار، 
انـواع  درایـو(،  )تـاپ  فوقانـی  گرداننـده 
پمـپ هـای فشـار قـوی )پمـپ تـراک(، 
اسـکیدهای نمودارگیـری دریایـی، یونیـت 
هـای نمودارگیـری سـطحی و درون چاهی 
، SCR  و بخـش هـای مهمی از تجهیزات 

و ابـزار مربـوط به خدمات فنی و مهندسـی 
یکپارچـه حفـاری می باشـد.

وی گفـت: در زمـان حاضر نیـز 394 قطعه 
پـر مصـرف کاربردی در صنعـت حفاری  در 
مراحـل سـاخت قـرار دارد و در یـک سـال 
اخیر ۶44 نفشـه سـاخت، اصاح و به روز 

رسـانی گردیده است.
موسـوی تعـداد سـازندگان طـرف قـرارداد 
در زمینـه سـاخت قطعـات جدیـد را  10۶ 
شـرکت عنوان و خاطر نشـان کرد: بیشـتر 
خوزسـتان  اسـتان  در  هـا  شـرکت  ایـن 
هسـتند و در دو سـال گذشـته افـزون بـر 
7۵ درصـد از حجـم ریالـی خریـد قطعات 
سـاخت داخـل به ایـن اسـتان اختصاص 

داشـته اسـت.
مدیرعامـل شـرکت ملـی حفـاری ایـران با 
اشـاره بـه شـعار امسـال بـه عنـوان سـال 
رونـق تولیـد افزود: این شـرکت هم افزایی 
بیشـتر و استفاده از توانمندی ها و ظرفیت 
هـای داخلـی در راسـتای تحقـق اهـداف 
اقتصاد مقاومتی را سـرلوحه کار خود دارد و 
نهایـت همکاری و همیاری را با سـازندگان 

و صنعتگـران خواهد داشـت.
همزمـان بـا دومیـن روز کاری یازدهمیـن 
و هفدهمین نمایشـگاه مشـترک سـاخت 
تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزسـتان 
نـرم افزار  پیش بینی، تشـخیص و کنترل 
 WELL( و گاز  نفـت  هـای  چـاه  فـوران 
CONTROL SOFTWARE(  بـا حضور 
ایـران  مدیرعامـل شـرکت ملـی حفـاری 

رونمایی شـد.
در آییـن  رونمایـی از ایـن نـرم افـزار کـه 
شـماری از مدیران ارشـد شـرکت و اساتید 
و دانشـجویان دانشـکده نفت اهـواز حضور 
داشـتند، مهنـدس سـید عبدالـه موسـوی 
گفـت: هـم افزایـی و همـکاری میـان این 
مجموعه با مراکز علمی و پژوهشـی کشـور 
صنعـت  بـرای  ارزشـمندی  دسـتاوردهای 

حفاری داشـته اسـت.
سرپرسـت پژوهـش و توسـعه مدیریـت 
مهندسـی سـاخت  و  فنـاوری  پژوهـش، 
شـرکت کـه در تهیه این نرم افـزار همکاری 
داشـته اسـت، هنـگام رونمایـی از این نرم 

افـزار گفـت: ایـن فناوری توسـط جمعی از 
متخصصان دانشـگاه صنعـت نفت طراحی 

و اجـرا گردیده اسـت.
دکتـر مصطفـی صداقـت زاده افـزود: ایـن 
هـای  طـرح  قالـب  در  پژوهشـی  پـروژه 
نوآورانـه زیر نظر مدیریت پژوهش، فناوری 
و مهندسـی سـاخت شـرکت ملـی حفاری 
ایـران بـه منظـور پیش بینی، تشـخیص و 
پیشـگیری از فوران حین عملیات حفاری، 
لولـه بـاال و لولـه پاییـن، تعمیـر و تکمیـل 
چـاه مبتنـی بـر الگوریتـم هـای هوشـمند 

تهیه شـده اسـت.
وی دربـاره خدمـات تخصصـی ایـن نـرم 
افـزار توضیح داد: پیش بینی و تشـخیص 
آنـی و اطـاع رسـانی بـه کاربـر و بررسـی 
نشـانه های ورود سیال سـازندی به چاه از 

خدمـات ایـن فناوری اسـت.
صداقـت زاده اظهـار کـرد: همچنیـن هوش 
روش  بهتریـن  پیشـنهاد  در  مصنوعـی 
هدایـت سـیال بـه سـطح زمیـن از طریـق 
روش هـای نویـن صنعت حفـاری و  ثبت 
تاریخچـه عملیات حفاری چـاه و چاه های 
مجـاور و بهینـه سـازی محاسـبات از دیگر 
مزیـت هـای نـرم افـزار به شـمار مـی آید.
سرپرسـت پژوهـش و توسـعه مدیریـت 
سـاخت  مهندسـی  و  فنـاوری  پژوهـش، 
شـرکت گفـت: از جملـه وجـه تمایـز ایـن 
نـرم افـزار  بومـی شـده نسـبت به مشـابه 
خارجـی محاسـبات مهندسـی مبتنـی بـر 
محـدوده رفتـاری پارامترهـای سـاختاری 
زمین شناسـی مخازن هیدروکربوری ایران 

باشـد. می 
وی افـزود: نـرم افزار پیش گفتـه با در نظر 
گرفتـن نـوع، سـطح امکانـات  و تجهیزات 
در  حفـاری کشـور   صنعـت  در  موجـود 
تشـخیص و پیشـنهاد روش های مقابله با 

فـوران هـا طراحی شـده اسـت.
صداقـت زاده اظهـار کـرد: ایـن نـرم افـزار  
هـای  آزمایـش  و  سـازی  بهینـه  جهـت 
میدانـی بـر روی یـک حلقه چـاه در میدان 
نفتـی بـی بی حکیمـه مورد پایـش و مورد 
ارزیابـی قرار گرفته اسـت. )139۸/۵۵23(
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سال گذشته در این تاریخ 

پیام ما از قاچاق خاک ایران برای 
ساخت جزایر مصنوعی عربی نوشت.

ققنوس
تا 27 آذر در گالری گل های داودی 

در حال برگزاری است.

نمایشگاهسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله سازندگی آدینه 21 آذر منتشر شد.

لرز 
تا 13 دی در تئاتر هامون در حال اجرا است.

 ۲۳ نفر
روایت گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی 
است که در جریان جنگ ایران و عراق به 

اسارت نیروهای عراقی درآمدند.

والس تصادفی
تا 30 آذر در تماشاخانه شانو 

در حال اجرا است.

بعضی وقتا داشتن یه دوست واقعی 
ارزشش به اندازه بیشترین ثروت دنیاست، 

حتی اگه اون دوست احمق باشه.

بارکد

فیلم نمایشنمایش دیالوگ

خرم آنروز که از خطٔه کرمان بروم
دل و جان داده ز دست از پی جانان بروم

با چنین درد ندانم که چه درمان سازم
مگر این کز پی آن مایٔه درمان بروم

منکه در مصر چو یعقوب عزیزم دارند
چه نشینم ز پی یوسف کنعان بروم
بعد از این قافله در راه بکشتی گذرد
چو من دلشده با دیدٔه گریان بروم

گر چه از ظلمت هجران نبرم جان بکنار
چون سکندر ز پی چشمٔه حیوان بروم
تا نگویند که چون سوسن ازو آزادم

همچو باد از پی آن سرو خرامان بروم
چون سرم رفت و بسامان نرسیدم بی دوست

شاید اندر عقبش بی سر و سامان بروم
اگرش دور مخالف به عراق اندازد

من به پهلو ز پیش تا به سپاهان بروم
همچوخواجو گرم از گنج نصیبی ندهند
رخت بر بندم و زین منزل ویران بروم

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

پيشنهاد ملی شدن نفت و 
پشتيبابی مردم 

2۵ آذرماه 1329 )1۶دسـامبر سال 19۵0( دكتر 
مصـدق نماينـده اول تهران و ده تـن از يارانش 
نفـت گـزارش  اعضـاي كميسـيون  عنـوان  بـه 
خـود را بـه مجلـس دادند و پيشـنهاد كردند كه 
قـرارداد سـال 1933 ايـران و انگلسـتان لغـو و 
صنعـت نفـت ايران ملي و در دسـت دولت قرار 
گيـرد و درآمـد ايـن ثـروت ملي صـرف عمران، 
زندگانـی  سـطح  ارتقـاء  و  كشـور  پيشـرفت 
و  كارمنـدان  حقـوق  پرداخـت  )نـه  ایرانیـان 

هزينـه هـاي جـاري دولت( شـود.
در پـی اعـام ایـن طـرح و از روز بعـد تشـكيل 
اجتماعـات و ايـراد نطقهـا و انتشـار مقـاالت به 
پشـتيباني از آن آغاز شـد. سـي ام آذرماه دهها 
هزارتـن و عمدتـا جوانـان در ميـدان بهارسـتان 
اجتمـاع و فريـاد نفـت مـا بايد ملي گردد سـر 
دادنـد. ايـن اجتماعـات و حمايـت ها بـا وجود 
مخالفـت رزم آرا نخسـت وزيـر وقـت بـا ملـي 

شـدن صنعـت نفـت ادامـه يافـت و سـرانجام 
رزم آرا جـان خـودرا برسـر ايـن مخالفـت گذارد 

و نفـت ملي شـد، امـا ....

وزیر نفت عراق دبیر اوپک 
شد- افزایش سقف تولید 
نفت اوپک از ژانويه ۲۰1۲

14 دسـامبر 2011 در وین اعام شـد که نشست 
اوپـک تصمیـم گرفتـه اسـت کـه سـطح تولید 
نفت کشـورهای عضو، 30 میلیون بشـکه در روز 
باشـد. قبـا میـزان ایـن تولیـد ]بـدون در نظـر 
گرفتـن تولیـد نفت عـراق[ 24 میلیـون و ۸40 
هـزار بشـکه تعییـن شـده بـود که عمـا رعایت 
نمـی شـد، بـرای مثال؛ کشـورهای عضـو اوپک 
در مـاه نوامبـر 2011 ))مـاه پیـش از نشسـت 
ویـن( سـی میلیـون و ۶۸ هـزار بشـکه تولیـد 
کـرده بودنـد. از ایـن پس تولید نفـت عراق نیز 
منظـور خواهـد شـد. میـزان صـدور نفـت عراق 
در  بشـکه  میلیـون  دو  و حـدود  متغّیـر  فعـا 

روز اسـت. پیـش بینـی شـده اسـت کـه تولید 
نفـت در لیبـی ]چنانچـه آرامـش برهـم نخورد[ 
افزایـش یابـد. نشسـت ویـن همچنیـن وزیـر 
نفـت عراق را برای سـال 2012 دبیـر اوپک کرد.
مفسـران امـور نفـت گفتـه بودنـد کـه افزایـش 
احتمـاال  اوپـک  نفـت  تولیـد  ]رسـمی[ سـقف 
بـرای ایـن بـوده اسـت کـه اگـر نفـت ایـران 
تحریـم شـود، کمبـود به وجـود نیایـد و بها باال 
نـرود. ایـران روزانـه حـدود دو و نیـم میلیـون 

بشـکه نفـت صـادر مـی کنـد.
بـردن  بـاال  بـه  اوپـک  تصمیـم  بـا  همزمـان 
سـقف تولیـد، گـزارش رسـانه ها حکایـت از آن 
داشـت که وزیـران اتحادیـه اروپا بـرای تحریم 
واردات از نفـت ایـران بـه توافـق رسـیده بودند. 
کشـورهای عضو اتحادیه اروپا و عمدتا اسـپانیا 
و ایتالیـا روزانـه 4۵0 هزار بشـکه نفـت از ایران 
وارد مـی کننـد. گفتـه شـده بـود کـه در صـورت 
افزایـش تولیـد نفـت لیبی، این دو کشـور برای 

خریـد نفـت متوجـه آن کشـور خواهند شـد.
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درباره کتاب:

حالت دعای مسـیحی-  چشـم های بسـته، سـرِ به زیرگرفته – به 
درد مراقبـه نمی خـورد. ایـن حالت بـدن وضعیت روحی بسـته و 
نوکرصفتانـه ای را می طلبـد و مانـع جسـارت روحـی می شـود. در 
چنیـن حالتـی بعید نیسـت خدا به سـروقتتان بیایـد، گردنتان را 
بشـکند و نشـان خـود را به گونه ای مصیبت بار بـرای مدتی طوالنی 
بـه جا بگـذارد. بـرای مراقبـه حالتـی آزاد-امـا نـه مبارزه جویانه-
مناسـب اسـت، و نـه کرنـش و خاکسـاری. مواظب باشـید. کمی 
زیـاده روی، و آن وقـت اسـت که مسـتفیض شـوید و بـه بد روزی 

بیفتیـد. )کتـاب وقت رفتـن – صفحه 14(
خواهـر در حـال تزییـن درخـت کریسـمس بـرای برادرهایشـان 
تعریـف کـرد کـه هنگام ظهـر به اتاقـک چوبی سـری زده تا کارگر 
مـزدور را کـه مشـغول خرد کـردن هیزم بوده اسـت بـرای خوردن 
ناهـار صـدا بزنـد. کارگـر از او می پرسـد: ناهار چی اسـت؟ و او در 
جـواب می گویـد: ناهـار آن چیزی اسـت که روی میـز می گذارند. 
بعـد کارگـر کـه عصبانـی شـده بـوده اسـت، تبـر را به طـرف دختر 
پرتـاب می کنـد و تبـر کنـار پـای دختـر، که بـا گیس هـای بلند و 
بافتـه پـا بـه فـرار گذاشـته بـوده اسـت، چند متـر روی برف ُسـر 

می خـورد. )کتـاب وقـت رفتن – صفحـه 44(
در یـک روز داغ تابسـتان، ماکسـیمیلیان در پـی دعـوا بـا اگـون، 
بـه  زیـر درخـت گابـی  پسـرعموی هم سن وسـالش، خواسـت 
صـورت او تـف کنـد. ولـی پسـرعمو در آخریـن لحظه خـودش را 
پـس کشـید و تـف ماکسـیمیلیان بـه هـدف نخـورد. بعـد اگون 
گفـت: حـاال تو به خـدا تف کردی. پـس به زودی می میـری. بله، 
تـو بـه خدا تـف کـردی. زنبورهـا وزوزکنـان در هـوا می چرخیدند. 
هـوا پـر بـود از بـوی گابی سـرخ و زرِد لهیـده ی افتاده بـر زمین. 
ماکسـیمیلیان یکی از گابی های شـل و ول را از زمین برداشـت 
و آن را بـا تمـام زنبورهایـی کـه بـه داخـل آن میؤه شـیرین نفوذ 
کـرده بودنـد، به طرف پسـرعموی پابه فرارگذاشـته اش پـرت کرد و 
داد زد: مـن کـه بـه خـدا تف نکردم، نـه، اصاً به خـدا تف نکردم. 
مـن بـه ایـن زودی هـا کـه تـو فکـر می کنـی نمی میـرم. )کتـاب 

وقـت رفتـن – صفحه 4۵(
بالتـازار کرانابتـر در یکـی از موعظه هایـش از بـاالی منبر به صدای 
بلنـد گفـت: تصویـر جهنـم مـا در ایـن دهکـده ی بی خـدا تقریبـًا 
میان همه دست به دسـت گشـته اسـت! وای بر شـما! در خانه ی 
خـدا ماسـک زدن موقوف، بزک موقوف. دسـت نبایـد هنگام دعا 
بـا ناخن هـای الک زده روی هـم گذاشـته شـود. عکس لوله شـده 
میـان موهـای بـورِ پف کـرده نگذاریـد. نـه، در خانـه ی خـدا ایـن 

کارهـا موقـوف! )کتـاب وقت رفتـن – صفحه 74(
ماکسـیمیلیان اواخـر تابسـتان چنـد بـار بـا آشـپز کشـیش بـه 
جنـگل رفـت و آنجـا یـاد گرفـت قارچ هـای خوردنـی و خوشـمزه 
را از بدمـزه و سـمی تمیـز بدهـد. چـون در خانه ی روسـتایی پدر 
و مـادرش تـرس از قـارچ سـمی خیلـی شـدید بـود و در طـول 
دهه هـا حتـی یک بار هـم غذای قارچ دار خورده نشـده بود. آشـپز 
می گفـت ایـن قارچ شـیطان اسـت، مواظـب باش، به قـارچ خدا 
شـباهت دارد. قارچ شـیطان مهلک اسـت. قارچ شـیطان را فشار 
بدهـی، رنگـش آبـی می شـود. ولی قارچ خـدا را که فشـار بدهی، 
رنـگ عـوض نمی کند. این طـوری می توانـی قارچ خـدا را از قارچ 

شـیطان تمیـز بدهـی. )کتاب وقـت رفتـن – صفحه ۸0(
دوسـت دارم ده سـال دیگـر زندگـی کنم، آن وقت دیگـر جهنم پر 
شـده و مـن می روم بهشـت. )کتـاب وقت رفتـن – صفحه 1۵9(
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