
فراخوان دعوت به همکاری
فراخوان شماره یک

نوبت اول

ــران در نظــر دارد از  ــی دولتــی ای ــه نمایندگــی از شــرکت مــادر تخصصــی بازرگان ــی اســتان کرمــان ب ــه و خدمــات بازرگان اداره کل غل
ظرفیتهــای موجــود در ســطح اســتان )شهرســتان هــای فاریــاب- قلعــه گنــج- منوجــان- رودبــار جنوب-ارزوئیه – بافــت - کهنــوج ( در فصل 
خریــد تضمینــی گنــدم و دانــه هــای روغنــی در ســال 99 برابــر ضوابــط شــرکت مــادر تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران بعنــوان مرکــز خریــد 
تضمینــی ونگهــداری اســتفاده نمایــد ، لــذا از کلیــه اشــخاص حقوقــی وحقیقــی در ســطح اســتان کــه واجــد شــرایط وامکانــات زیــر می باشــند 
دعــوت میگــردد تقاضــای خــود را حداکثــر تــا تاریــخ 1398/9/30 بــه  آدرس کرمــان  بلــوار شــهید صدوقــی روبروی ســتاد فرماندهــی انتظامی 
اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان کرمــان تحویــل نماینــد . متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر در ســاعات اداری 
بــه آدرس :کرمــان بلــوار شــهید صدوقــی روبــروی ســتاد فرماندهــی انتظامــی اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان کرمــان  مراجعــه و یــا 

باشــماره 31 -32123630 داخلــی 137 و112 تمــاس حاصــل فرماینــد.

شرایط مراکز خرید
1-داشـتن ظرفیـت انبـارداری متناسـب بـا حجـم بـرآوردی خرید مرکز نظیـر انبار سـاده مسـقف ، انبار نیمـه مکانیزه ، انبـار تمام 

مکانیـزه ، سـیلوی فلـزی ، سـیلوی بتنـی وانبار چـادری و تـوان تخلیه و بارگیری متناسـب بـا مرکز.
2-داشتن محوطه محصور ، کف محوطه آسفالت یا بتن با درب ورودی وخروجی قابل کنترل

3-دارا بودن باسکول استاندارد ترجیحا متصل به رایانه وچاپگر.
4-دارا بودن تجهیزات وامکانات مناسب برای تخلیه وبارگیری محموالت

5-دارا بودن دوربین دید در شب با قابلیت انتقال تصاویر
6-دارا بودن بستر ارتباط اینترنتی وتجهیزات مربوط به آن

7-دارا بودن رایانه وچاپگر متناسب با حجم خرید مرکز
8-دارا بودن نیروی انسانی مجرب و مطلع در حوزه های کنترل کیفی ، بازرگانی ومالی وانفورماتیک

9-دارا بـودن امکانـات وتجهیـزات کنتـرل کیفـی نظیرترازودیجیتـال بـا دقت 2 رقم اعشـار ، پنـس ، الک )مطابق دسـتور العمل 
هـای ابالغـی بـه تعـداد کافی( ، رطوبت سـنج، بمبو )به تعداد کافی( ، میز کار مناسـب با نور کافی-سـکوی نمونه برداری ، سـینی 

اسـتاندارد افـت زنی 50*50 سـانتی متر ، کاردک ، سـرتاس سـرتخت و ... و فضای نگهـداری نمونه آزمایش.
10-دارا بودن کاور و امکانات پوشش مناسب به منظور حفظ وحراست از کاال در انبارهای چادری

11-دارا بودن توان مالی برای ارائه تضامین قرارداد
12-امکان نگهداری اسناد محموالت خرید وارائه به شرکت 

13- دارا بودن سیستم اطفاء حریق
14- دارا بودن امکانات رفاهی نظیر نمازخانه ، سرویس بهداشتی ، آبسردکن و...

اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان کرمان به نمایندگی از شـرکت مادر تخصصی بازرگانـی دولتی ایران در نظـر دارد در فصل 
خریـد تضمینـی گنـدم در سـال 99 از خدمـات کارکنـان دولـت پـس از ارائـه آموزش هـای الزم بعنـوان عامل تشـخیص و عامل 

ذیحسـاب )عامل ذیحسـاب صرفًا از پرسـنل رسـمی دولت خدمات کشـوری ( در مراکز خرید اسـتفاده نماید.
لذا از کلیه افراد واجد شـرایط و سـازمان ها و ادارات دولتی ترجیحًا افراد با تجربه در امور حسـابداری ، مالی و بازرگانی درخواسـت 
مـی شـود تقاضـای همـکاری خـود را بصـورت مامور در فصـل خرید به همـراه حکـم کارگزینی و موافقـت کتبی دسـتگاه اجرایی 
حداکثـر تـا تاریـخ 98/09/30  بـه آدرس کرمـان : بلوار شـهید صدوقی سـه راه سـیلو ، روبروی سـتاد فرماندهی نیـروی انتظامی و 
یـا فکـس 32123586 ارسـال و در صورت نیاز به کسـب اطالعات بیشـتر با شـماره  31 -32123630 داخلـی 137 و 131 تماس 

فرمایند. حاصل 
ضمنًا حق ماموریت  افراد در قالب ضوابط کارکنان پرداخت خواهد شد.

امور قراردادهای  اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان
بانک کشاورزی کرمان

آگهی تجدید مناقصه عمومی
مدیریــت بانــک کشــاورزی کرمــان در نظــر دارد برخــی از امــور مــورد نیــاز خــود و شــعب تابعــه در ســطح اســتان از قبیــل 

تنظیفــات ، اپراتــوری، تلفنخانــه ، تحصیلــدار راننــده ، نظــارت بــر امــور بیمــه ای ، نامــه رســانی ، تصــدی تاسیســات ، انبــارداری و 
بایگانــی را بــه اشــخاص حقوقــی واجدشــرایط )شــرکت هــا ( بــه شــرح اســناد مناقصــه واگــذار نمایــد .

لــذا از کلیــه اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط دعــوت بعمــل مــی آید در صــورت تمایــل و نداشــتن منــع قانونــی ، ظرفیــت کار با 
واریــز مبلــغ 300.000 ریــال بــه شــماره حســاب 603124954 قابــل واریــز نــزد کلیــه شــعب بانــک کشــاورزی و دریافت اســناد از 

طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت اقــدام نمایند .

نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار :
مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کرمان ، به نشانی : کرمان –خیابان سپه –جنب شهرداری –مدیریت بانک کشاورزی 

نوع  ،کیفیت و کمیت خدمات :
امـور خدماتـی و تنظیفـات شـامل نظافـت سـاختمان هـا و پارکینـگ ها ، انجـام امـور آبدارخانـه ، نامه رسـانی ، تایـپ ، اپراتـوری ، بایگانی ، 
انبـارداری ، مطبوعـات ، تلفنخانـه و همچنیـن نظـارت بر بیمـه محصوالت کشـاورزی و دامـی ، تحصیلداری و برخـی از امور مـورد نیاز مندرج 

در اسـناد مناقصه 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ 2.900.000.000 ریال 
محل دریافت و تحویل اسناد شرکت در مناقصه :

 www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
نکتـه : اصـل ضمانـت نامـه شـرکت در مناقصه را پس از اسـکن در سـامانه فوق الذکـر در پاکت "الف" بصـورت مهر و موم به مدیریت شـعب 

بانک تحویـل فرمایند .
زمان دریافت و تکمیل و تحویل اسناد :

تاریـخ انتشـار آگهی در سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت مـورخ 98/09/10 و مهلت دریافت اسـناد مناقصه تا مـورخ 98/09/16 و تاریخ ارائه 
پیشـنهاد تا مورخ 98/09/27 می باشـد .

کلیه مدارک شـرکت کنندگان در روز 98/09/30 راس سـاعت 8:30 ،  در مدیریت شـعب بانک کشـاورزی از طریق سـامانه تدارکات مشـاهده 
و بررسـی خواهد شد .

حضور شرکت کنندگان در جلسه مذکور اختیاری می باشد .
مبلغ برآورد شده معامله )قیمت پایه ( و مبانی آن :

براسـاس آنالیـز حقوقی و دسـتمزد سـال 98 قانون کار حداقل برآورد شـده برای نیروهـای موردنیاز در طـول مدت قـرارداد 58.011.120.516 
ریال می باشـد .

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مناقصه دستگاه اجرایی 
1-برگـزاری مناقصـه صرفـًا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت مـی باشـد و کلیـه مراحل فرآینـد مناقصه شـامل دریافت اسـناد 
مناقصه ، پرداخت تضمین شـرکت در مناقصه ، ارسـال پیشـنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از طریق سـامانه 

امـکان پذیر می باشـد .
2-مناقصـه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و نظافت بانک کشـاورزی در سـامانه سـتاد به شـماره 2098004766000001 مـورخ 98/08/04 

تجدید می گردد و شـماره جدید آگهی تجدید شـده در سـامانه                سـتاد 2098004766000002 مورخ 98/09/09 می باشـد .
سایر شرایط :

-بانک در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار می باشد .
-به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط و مخدوش مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-مدارک موردنیاز شرکت در مناقصه با رعایت ترتیب براساس لیست مستندات درخواستی در سامانه درج گردد.
-پـس از اعـالم برنـده مناقصه، شـرکت مذکور بایسـتی ظرف مهلت ده روز نسـبت به مفاصا حسـاب دارایـی ، مفاصا حسـاب تامین اجتماعی 

اقـدام نمایـد . در غیراینصـورت بانـک از انعقـاد قرارداد با شـرکت مذکور خـودداری نموده و هیـچ اعتراضی قابل قبول نمی باشـد .

اداره کل غله و خدمات  بازرگانی 
استان کرمان 

رسانه ها، بنزیِن افکار عمومی
2
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کارکـرد یـا عملکرد صدها روزنامه نگار، اسـتاد دانشـگاه و مدیر رسـانه 
در ده ها موسسـه پژوهشـی نتوانسـته اسـت جایگاه واقعی خود را در 

ذهـن و ضمیـر تصمیم گیران کالن کشـور بیابد.
نـوز خبرنـگار و گـزارش گـران خبـره و نخبـه که با مـردم همـراه و چند 
و چـون خبررسـانی را در عمـل و نظـر مـی داننـد؛ چـون ضبـط صوتی 
در نـگاه برخـی مسـئوالن جلـوه مـی کننـد کـه باید بـه دسـتور و برای 
آن هـا فقـط پیـام منتقـل کننـد و هیـچ نگویند. گویـا جملـه ای که از 
فـرط تکـرار مـالل آور شـده دیگـر بـه کار نمـی آید.»ارتباطات و رسـانه 
هـا نقـش حیاتـی جامعـه دارنـد«. مسـئوالن مـدام ایـن جملـه را در 
سـخنرانی هـا و بیانیـه هـا و جلسـات گوشـزد می کننـد اما بـه وضوح 
روشـن نیسـت، منظـور و خواسـته آنهـا از رسـانه ها چیسـت. مسـأله 
بنزیـن بـه عنـوان عنصـری حیاتـی در زندگی کلیه اقشـار مـردم چنان 
در ابهـام و نابهنـگام اعـالم و اجـرا شـد کـه تا سـاعت ها شـوک ایجاد 
شـده در ذهن اصحاب رسـانه ها نیز رسـوب کرد شـاید برخی مصالح 
امنیتـی و اقتصـادی دلیـل ایـن شـیوه خبـر رسـانی عنـوان شـود اما 
مـاه هاسـت که شـیوه هـا و روش هـای متفاوتی از سـوی نمایندگان 
مجلـس، مدیران رسـانه هـا و دیگر صاحبنظران در ایـن خصوص ارائه 
شـده و اغلـب بـر تعدیل قیمت سـوخت و انرژی واقفنـد و بر ضرورت 
اصـالح آن تأکید داشـته اند اما شـیوه عمـل و چگونگی آن محل بحث 
بـوده اسـت و اکنـون در نـوع اقدام و نحوه خبررسـانی نیـز تأمالتی ...
نظـر  معمولـی  تصمیمـات  بـرای  پیشـرفته  جوامـع  در  اکنـون 
جامعه شناسـان، مـردم شناسـان و اهالـی مختلف علوم انسـانی اخذ 
و بهتریـن تصمیمـات بـا مناسـب نریـن شـیوه ها عملـی مـی شـود. 
تحقیقـات و پژوهـش هایـی کـه بـه نـگارش پیوسـت رسـانه ای و 
تبلیغاتـی منتهـی می گردد. در این پیوسـت ها جزئیات اطالع رسـانی 
و نحـوه عمـل بـا در نظـر داشـت کلیه مسـائل جامعه لحاظ می شـود 
تـا ضمـن رعایـت عدالـت اجتماعی قشـر آسـیب پذیر کمتریـن لطمه 

ببیند. را 

انس طال         1.466.210

مثقال طال     18.900.250

گرم طالی 18  4.359.192

گرم طالی 24   5.812.200

بهار آزادی      43.010.000

امامی          43.650.000

نیم       22.820.000

ربع         14.990.000

گرمی       8.790.000

دالر             125.390

یورو         137.200

درهم          33.359

لیر ترکیه           19.423

دالر استرالیا      77.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
6  تا  15دنبال کنید

مجازات برای پیامک جنسی
براساس تغییرات جدید الیحه تامین امنیت زنان، کسانی که پیامک های جنسی به زنان ارسال می کنند، مجازات می شوند

انسـانی سـازمان حفاظـت  زیسـت  معـاون محیـط 
محیط زیسـت  با اشـاره به اینکه سـال گذشـته، 800 
هـزار خـودرو در کشـور تولید و 400 هزار دسـتگاه آن 
وارد تهـران شـد، گفـت: بـا این شـرایط انتظـار داریم 
وضعیـت هـوا بهتر شـود؟ با نـگاه آمایش سـرزمینی 
بـه موضـوع، کالن شـهرها بـه ویـژه تهـران بـه یـک 
اکولوژیـک  ظرفیـت  دارنـد،  نیـاز  دقیـق  بازنگـری 
دیگـر  و  اسـت  شـده  ُپـر  پیـش  سـال   20 تهـران 
مختلـف  صنایـع  بیشـتر،  جمعیـت  پذیـرش  تـوان 
نـدارد. مسـعود تجریشـی  را  زیادتـر  و خودروهـای 
افـزود: آلودگـی هـوا در کشـور مـا مسـاله جدیـدی 
نیسـت و حداقـل در تهـران حـدود 45 سـال اسـت 
کـه درگیـر آن هسـتیم، حتی روزنامه های سـال های 
1354 و 1355 بارهـا بـه ایـن مشـکل پرداخته انـد 
یعنـی آن روزهـا هـم ایـن مشـکل وجـود داشـته و 

یـک مسـاله قدیمـی اسـت. 

3

4

کشف اشیا تاریخی 
هزاره اول قبل از میالد
فرمانده یگان حفاظت وزارت 

میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری از کشف اشیاء 

تاریخی هزاره اول قبل از 
میالد خبر داد.

اختصاص 7 هزار و 
۸۰۰ میلیارد ریال برای 

مقابله با گرد و غبار
مشاور  رییس سازمان 

محیط زیست و دبیر ستاد ملی 
مقابله با گرد و غبار گفت: 

7 هزار و 800 میلیارد ریال اعتبار 
از منابع صندوق توسعه ملی 

برای مقابله با گرد و غبار به 
6 وزارتخانه و سازمان مرتبط با 

گرد و غبار اختصاص یافته است.
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 : 
س

عک

رنا
 ای

س:
عک

یادداشت  مهمان
محمود اسعدی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1605

یکشنبه 10 آذر 1398
  قیمت 500 تومان

معاون سازمان محیط زیست: ساالنه 
صدها هزار خودرو به پایتخت وارد 
می شوند و ظرفیت اکولوژیک تهران 
20سال پیش تکمیل شده است

تهران در حال 

انفجار اکولوژیکی

2

45 و

برگزاری جشن بزرگ جهانی 
شدن جنگل ابر

جشن بزرگ جهانی شدن جنگل ابر  با حضور 
وزیر میراث فرهنگی برگزار می شود

پروانه سلحشوری:

 همه زورشان 
به مجلس می رسد

لینک خرید نسخه الکترونیک
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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حدود 7 هزار نفر در انتخابات مجلس ثبت نام می کنندپیام خبر
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه حدود 7 هزار نفر در سراسر کشور شناسایی شدند که 
احتماال ثبت نام خواهند کرد، گفت: از این تعداد 26 درصد اصالح طلب، 33 درصد اصول گرا و 40 
درصد مستقل هستند.

سنا
 ای

س:
عک

مجازات برای پیامک جنسی
براساس تغییرات جدید الیحه تامین امنیت زنان، کسانی که پیامک های جنسی به زنان ارسال می کنند، مجازات می شوند

براساس تغییرات الیحه امنیت زنان،مردانی که  زنان خود را مکررا تحقیر کنند، مجرم محسوب می شوند

ــت  ــن امنی ــه »تامی ــه الیح ــوه قضائی ق
زنــان در برابــر خشــونت« را پــس از 
حــدود 2ســال تاییــد و بــه دولــت ارســال 
کــرد و دولــت نیــز جهــت تکمیــل مراحل 
لوایــح  بــه کمیســیون  را  آن  قانونــی 
ــت  ــن درحالیس ــرد؛ ای ــم ک ــت تقدی دول
کــه کارشــناس ارشــد دفتــر بررســی های 
امــور حقوقــی معاونــت رییــس جمهــور 
ــد  ــز می گوی ــواده نی ــان و خان ــور زن در ام
ــیدگی  ــت رس ــوز در نوب ــه هن ــن الیح ای
ــه اســت. ــرار نگرفت ــح ق کمیســیون لوای
زهــرا جعفــری- کارشــناس ارشــد دفتــر 
امــور حقوقــی معاونــت  بررســی های 
ــواده  ــان و خان ــور زن ــور در ام رییس جمه
ــا ایســنا، ضمــن تشــریح  در گفت وگــو ب

تامیــن  »الیحــه  تدویــن  تاریخچــه 
ــان  ــونت« بی ــه خش ــان علی ــت زن امنی
کــرد: معاونــت امــور زنــان و خانــواده در 
ــل  ــه دلی ــال 1390( ب ــم )س ــت ده دول
ــود  ــای موج ــی و آماره ــای قانون خالءه
ــان، الیحــه  ــه زن ــزان خشــونت علی از می
ــان در برابــر خشــونت  تامیــن امنیــت زن
را پیشــنهاد کــرد کــه در ســال 1392 متــن 
نهایــی الیحــه را بــه دولــت و دولــت 
ــح ارســال کــرد  ــه کمیســیون لوای آن را ب
ــه دارای  ــن الیح ــه ای ــی ک ــا از آنجای ام
ــن الیحــه  ــود و تدوی ــی ب ــت قضائ ماهی
ــون  ــه موجــب اصــل 158 قان ــی ب قضای
ــه  ــوه قضایی ــوه ق ــف ق ــی از وظای اساس
اســت، کمیســیون متــن الیحــه را رد 

ــا روی  ــت ب ــه داد: در نهای ــرد.وی ادام ک
کار آمــدن دولــت دوازدهــم در مــرداد 
ــان  ــور زن ــت ام ــال 1392، معاون ــاه س م
ــتور  ــه را در دس ــددا الیح ــواده مج و خان
ــن  ــل ای ــه دلی ــا ب ــرار داد. ام ــود ق کار خ
کــه در همــان ســال قانــون مجــازات 
اســالمی و قانــون آییــن دادرســی کیفری 
بــه تصویــب رســیده بــود، معاونــت 
معتقــد بــود کــه بایــد از لحــاظ ماهیتــی 
و قضائــی تغییراتــی در الیحــه لحــاظ 
شــود تــا بــا ایــن دو قانــون هم پوشــانی 
ــه  ــور س ــن منظ ــه ای ــد. ب ــته باش نداش
ــا نظــر  گــروه کارشناســی تشــکیل داد ت
کارشناســی آنهــا نیــز مــد نظــر قــرار 
گیــرد. در نهایــت متــن نهایــی الیحــه در 

قالــب 92 مــاده آمــاده و اســفندماه ســال 
ــت  ــت ارســال شــد و دول ــه دول 1395 ب
ــاه ســال 1396 آن  ــز در اردیبهشــت م نی
را در کمیســیون لوایــح تحــت رســیدگی 
قــرار داد و مقــرر شــد الیحــه بــه جهــت 
ماهیــت قضایــی جهــت جلــب نظــر 
موافــق قــوه قضاییــه بــه ایــن قوه ارســال 
شــود.جعفری بــا بیــان اینکه اردیبهشــت 
ــوه  ــه ق ــه ب ــن الیح ــال 1396 ای ــاه س م
قضاییــه ارســال شــد، تصریــح کــرد: 
ــس  ــی، رئی ــادق الریجان در آن دوران ص
وقــت قــوه قضائیــه بــرای بررســی الیحــه 
ــان در برابــر خشــونت  تامیــن امنیــت زن
از  متشــکل  کارشناســی  جلســه   58
قضــات و نماینــدگان دولــت برگــزار کرد و 
درنهایــت ایــن الیحــه در قالــب 53 مــاده 
ــه  ــوه قضائی ــا رئیــس ق ــی شــد، ام نهای
تغییــر و ســید ابراهیــم رئیســی بــر 
کرســی ریاســت قــوه قضاییــه نشســت 
ــه  ــی ب ــرای بررس ــه ب ــددا الیح ــه مج ک
ــه ارجــاع  ــوه قضایی ــی ق ــت حقوق معاون
شــد. در نهایــت قــوه قضائیــه ایــن الیحه 
را پــس از گذشــت 2ســال و در قالــب 77 
مــاده در شــهریور مــاه ســال 98 تاییــد و 

ــرد. ــت ارســال ک ــه دول ب

 تغییرات قوه قضائیه بر روی 
الیحه تامین امنیت زنان 

کارشــناس ارشــد دفتــر بررســی های 
امــور حقوقــی معاونــت رییس جمهــور در 
امــور زنــان و خانــواده در ادامــه بــا اشــاره 
بــه تغییــرات انجــام شــده بــر روی الیحه 
مذکــور گفــت: قــوه قضائیه شــاکله اصلی 
الیحــه  پیشــنهادی معاونــت امــور زنــان و 
ــه  ــی کمیت ــث پیش بین ــواده را از حی خان
ملــی صیانــت از زنــان در برابــر خشــونت، 

پیش بینــی وظایــف بــرای دســتگاههای 
خشــونت  کاهــش  بــرای  حکومتــی 
ــی از  ــگاری مصادیق ــان، جرم ان ــه زن علی
خشــونت و پیش بینــی دادرســی خــاص 
بــرای دعــاوی مربــوط بــه خشــونت 
ــا  ــت، ام ــرده اس ــظ ک ــان حف ــه زن علی
تغییراتــی در متــن ادبیاتــی الیحــه ایجاد 
ــه متــن  کــرده و جرایــم جدیــدی نیــز ب
ــه داد:  ــت. وی ادام ــرده اس ــاق ک آن الح
بــه طــور مثــال در مــوادی کــه بــه متــن 
الیحــه اضافه شــده آمــده است»کســانی 
کــه بــا ارســال پیامک هــای جنســی 
موجــب آزار و اذیــت روانــی زنــان شــوند 
مجــازات خواهنــد شــد«. در بخــش 
دیگــری از ایــن الیحــه ایــن مــاده اضافــه 
شــده اســت کــه »اگــر مــردی در اماکــن 
عمومــی بــدن خــود را در تمــاس بــا بــدن 
ــود«.  ــازات می ش ــد، مج ــرار ده ــی ق زن
همچنیــن بــرای »شــوهری کــه همســر 
ــه  ــردی ک ــا م ــرر ی ــر مک ــود را تحقی خ
همســر خــود را از خانــه بیــرون می کنــد« 
نیــز جرم انــگاری شــده اســت. جعفــری 
در ادامــه دربــاره تغییــر نــام ایــن الیحــه 
نیــز توضیحاتــی ارائــه داد و یــادآور شــد: 
ــت  ــه الیحــه پیشــنهادی معاون ــام اولی ن
ــان در  ــت زن ــن امنی ــان »تامی ــور زن ام
برابــر خشــونت« بــود، امــا در الیحــه ارائــه 
شــده از ســوی قــوه قضاییــه نــام الیحــه 
بــه »صیانــت، کرامــت و تامیــن امنیــت 
بانــوان در برابــر خشــونت« تغییــر یافــت. 
بــه طــور کلــی ســعی شــده اســت تدابیر 
جرم انگارانــه،  پیشــگیرانه،  چندگانــه 
ســاختاری و حمایتــی از قربانیــان در 
ــا  ــرد، ت ــرار گی ــر ق ــد نظ ــه م ــن الیح ای
بــر ایــن اســاس هــم از وقــوع خشــونت 
پیشــگیری شــود و هم مرتکب خشــونت 
تحــت تعقیــب قــرار گیــرد و هــم تدابیــر 
ــد  ــونت م ــی خش ــرای قربان ــی ب حمایت

نظــر باشــد.

راه اندازی کمیته ملی پیشگیری 
از خشونت علیه زنان

کارشــناس ارشــد دفتــر بررســی های 
ــور  ــت رییس جمه ــی معاون ــور حقوق ام
در امــور زنــان و خانــواده دربــاره آخریــن 
وضعیــت الیحــه »تامین امنیــت زنان در 
برابــر خشــونت« اظهــار کــرد: ایــن الیحــه 
ــت  ــح هیئ ــون در کمیســیون لوای هم اکن
دولــت در دســت بررســی اســت و جهــت 
ــتگاههای  ــی دس ــه کارشناس ــذ نظری اخ
ــده  ــال ش ــتگاهها ارس ــه دس ــی ب اجرای
اســت و هنــوز نوبــت رســیدگی آن در 
کمیســیون لوایــح تعییــن نشــده اســت، 
امــا در صــورت تصویــب، الیحــه بــه 
هیئــت دولــت ارســال و در صــورت تاییــد 
هیئــت دولــت، بــه مجلــس شــورای 
اســالمی تقدیــم خواهــد شــد.وی در 
ــور در  ــه مذک ــر الیح ــاره تاثی ــه درب ادام
ــان  ــه زن ــونت علی ــش خش ــزان کاه می
خاطرنشــان کــرد: در بحــث خشــونت 
ــه  ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــان، نمی ت ــه زن علی
تنهــا یــک عامــل موجــب بــروز خشــونت 
علیــه زنــان می شــود، ضمــن آنکــه 
ــن  ــان ممک ــه زن ــونت علی ــا خش عمدت
ــه  ــواده، جامع اســت در ســه ســطح خان
یــا محیــط کار رخ دهــد. بــر همیــن 
اســاس راهکارهایــی کــه در هــر کشــوری 
پیش بینــی می شــود بایــد ایــن ســطوح 
ــارات  ــر اظه ــر گیرد.بناب ــف را در نظ مختل
ــونت،  ــا خش ــه ب ــرای مقابل ــری، ب جعف
نیازمنــد راهکارهــای پیشــگیرانه، کیفری، 
و  قربانــی(  )از  حمایتــی  ســاختاری، 
ــا  ــاس آنه ــا براس ــتیم، ت ــده هس بازدارن
ــگاری و  ــواع خشــونت جرم ان برخــی از ان
بــرای آن مجــازات در نظــر گرفتــه شــود 
ــان در  ــت زن ــن امنی ــه تامی ــه در الیح ک
ــا در  ــن جنبه ه ــه ای ــونت هم ــر خش براب

ــه شــده اســت.  ــر گرفت نظ

دربــاره  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
ــه  ــق ب ــه متعل ــی ک ــدارس غیردولت م
هســتند،  سیاســی  شــخصیت های 
ــی،  واکنــش نشــان داد.حاجــی میرزای
ــرورش در نشســت  ــوزش و پ ــر آم وزی
خبــری در پاســخ بــه ایــن ســوال مبنی 
برهــه  ای گزارش هــای  در  اینکــه  بــر 
منتشــر شــده نشــان مــی داد، گرانترین 
بــه  متعلــق  غیردولتــی  مــدارس 
شــخصیت های سیاســی هســتند، امــا 

ــرورش  ــوزش و پ ــت آم ــئوالن وق مس
را  توضیحــی موضــوع  بــدون هیــچ 
تکذیــب کردنــد، شــما نمی خواهیــد 
در ایــن زمینــه شفاف ســازی کنیــد؟ 
گفــت: هــر کســی مجــوز الزم را داشــته 
غیــر  چــه  و  مســئول  چــه  باشــد، 
ــا  ــق چارچوب ه ــد طب ــئول، می توان مس
جدیــد  قانــون  بــا  مــا  و  کنــد  کار 
تعــارض منافــع ایــن مســاله را کنتــرل 
ــی مصــداق  ــر در جای ــا اگ ــم ام می کنی

ــا  ــا ب ــت حتم ــع را داش ــارض مناف تع
ــه داد:  ــم. وی ادام ــورد می کنی آن برخ
ــزارش  ــی گ ــای غیرقانون ــون کاره تاکن
نشــده اســت یعنــی افــراد مراجعــه 
کــرده و از ظرفیت هــای قانونی شــان 
بــرای احــداث مــدارس اســتفاده کردند. 
ــون از ایــن افــراد حمایــت می کنــد  قان
ــر  ــا اگ ــم ام ــت می کنی ــم حمای ــا ه م
ــا آنهــا  تخلفــی صــورت بگیــرد حتمــا ب
ــا  ــر اینه ــد.عالوه ب ــد ش ــورد خواه برخ
دقیــق  طــور  بــه  شــهریه ها  میــزان 
ذکــر شــده و اگــر مــدارس غیــر از 
ــه  ــدا ب ــد در ابت ــهریه ای بگیرن ــن ش ای
ــی  ــا حت ــود و ی ــر داده می ش ــا تذک آنه

ــد. ــد ش ــو خواه ــان لغ مجوزش

هیچ دانش آموزی در اعتراضات 
اخیر دستگیر نشده است

عراقچی:
برجام وضعیت مناسبی ندارد

معـاون سیاسـی وزیر امـور خارجه اظهار کـرد: برجام در وضعیت مناسـبی قرار 
نـدارد. سـید عبـاس عراقچـی که بـرای انجام سـفر دو روزه به پکن سـفر کرده 
اسـت هـدف اصلـی از سـفر خـود به چیـن را ادامه گفت وگـو و رایزنـی بین دو 
کشـور در مـورد برجـام عنـوان کـرد و گفـت: هـدف اصلـی از این سـفر ادامه ی 
مشـورت های سیاسـی بیـن دو کشـور ایـران و چیـن بـه خصـوص در موضوع 
برجـام اسـت.وی ادامـه داد: مـا از ابتـدای مذاکـرات برجـام این مشـورت ها و 
تبـادل نظرهـا را بـا دوسـتان خـود از جمله چین و روسـیه داشـته ایم و اکنون 
نیـز بـرای ادامـه ی این مشـورت ها این سـفر انجام شـده اسـت.این دیپلمات 
ارشـد کشـورمان در گفت وگـو بـا خبرگـزاری صـدا و سـیما بـا تاکیـد بـر این که 
برجـام در وضعیـت مناسـبی قرار نـدارد، اظهار کـرد: به دلیل این کـه طرف های 
مقابـل در برجـام بعـد از خـروج آمریکا به تعهـدات خود عمـل نکرده اند اکنون 
ایـن توافـق در وضعیـت مناسـبی قرار نـدارد و ایران نیز از منافـع برجام آنچنان 
کـه بایـد برخـوردار نیسـت.عراقچی خاطر نشـان کرد: بعـد از آغـاز روند کاهش 
تدریجـی تعهـدات برجامـی ایـران، اکنـون ایـن توافـق در وضعیتـی اسـت که 
اقتضـا می کنـد مشـورت های جدی تر و نزدیک تـری در مورد آن با دوسـتانمان 

و طرف هـای مقابل داشـته باشـیم.

سیاست

مجلس

سیاست

سیاست

اغلب دانشجویان بازداشتی در اغتشاشات آزاد شده اند

 همه زورشان به مجلس می رسد

فردا زنگ انتخابات مجلس نواخته می شود

۳۰۰ کشته و 7۰۰۰ بازداشتی را تایید نمی کنم

و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر 
ــدادی  ــاوری از بازداشــت تع فن
دانشــجو در اغتشاشــات اخیــر 
ــدارش  ــال دی ــر داد و احتم خب
بــا رئیــس قــوه قضاییــه در ایــن بــاره را رد نکرد.منصــور 
غالمــی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در گفت وگــوی 
اختصاصــی بــا خبرنــگار  خبرگــزاری خانــه ملــت دربــاره 
وضعیــت دانشــجویانی کــه در  اغتشاشــات اخیــر پــس 
ــت:  ــده اند، گف ــت ش ــن بازداش ــت بنزی ــالح قیم از اص
بــر اســاس گزارش هــای واصلــه، تعــدادی دانشــجو 
بازداشــت شــده اند کــه اغلــب آن هــا تــا امــروز آزاد 
شــده  اند. عضــو کابینــه دولــت دوازدهــم افــزود: در 

تــالش هســتیم کــه پرونــده دانشــجویانی کــه تخلفــات 
آن هــا بــه لحــاظ قوانیــن کشــور مانعــی نــدارد بــه  داخــل 
ــا در درون دانشــگاه  ــده آن ه ــل و پرون دانشــگاه ها منتق
قــرار  رســیدگی  مــورد  انضباطــی  کمیته هــای  در  و 
ــن  ــه ای ــه اینک ــا توجــه ب ــرد: ب ــح ک ــی تصری گیرد.غالم
دانشــجویان خــارج از دانشــگاه بازداشــت شــده اند و 
آزادی اغلــب آنــان، امیدواریــم تخلــف ســنگینی مرتکــب 
ــاوری در  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــند. وزی ــده باش نش
پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه آیــا در ایــن ارتبــاط دیــداری 
ــر،  ــا خی ــت ی ــد داش ــه خواهی ــوه قضایی ــس ق ــا رئی ب
گفــت: در صــورت لــزوم حتمــا چنیــن دیــداری را ترتیب 

می دهیــم.

یـــک عضـــو فراکســـیون امیـــد مجلـــس 
شـــورای اســـالمی گفـــت کـــه بیـــن 
ـــه از  ـــی ک ـــدگان و انتظارات ـــارات نماین اختی
ـــدارد. ـــس مـــی رود، تناســـبی وجـــود ن مجل
پروانـــه سلحشـــوری در گفت وگـــو بـــا ایســـنا بـــا اشـــاره بـــه مناســـبت 
ـــا  ـــه »در حـــال حاضـــر واقع ـــن ک ـــه ای ـــاد ب ـــا اعتق ـــس، ب دهـــم آذر روز مجل
ـــد: در  ـــی ش ـــد« مدع ـــور باش ـــس در رأس ام ـــه مجل ـــت ک ـــور نیس ـــن ط ای
ـــور  ـــما تص ـــود. ش ـــه می ش ـــم گرفت ـــس تصمی ـــرای مجل ـــم ب ـــائل مه مس
ـــرای  ـــت رأی دادن ب ـــردن وق ـــم ک ـــا ک ـــه ی ـــا اضاف ـــه ب ـــس جلس ـــد رئی کنی
ـــت.  ـــر اس ـــب آن موث ـــدم تصوی ـــا ع ـــب ی ـــه در تصوی ـــا الیح ـــرح ی ـــک ط ی
ـــط  ـــه فق ـــت ک ـــور نیس ـــن ط ـــت و ای ـــل اس ـــم دخی ـــری ه ـــادالت دیگ مع

ـــد. ـــذرد، باش ـــس بگ ـــن مجل ـــه در صح آنچ
ایـــن عضـــو کمیســـیون فرهنگـــی مجلـــس افـــزود: ســـخت ترین جـــا 
ـــود.  ـــتوری داده ش ـــس دس ـــه مجل ـــرون ب ـــه از بی ـــن اســـت ک ـــا ای ـــرای م ب
ـــن  ـــود. ای ـــف ب ـــا آن مخال ـــن مجلـــس کامـــال ب ـــر بنزی ـــه اخی ـــال در مصوب مث

ـــرح  ـــاری مط ـــال ج ـــم در س ـــته و ه ـــال گذش ـــه س ـــم در بودج ـــوع ه موض
و رد شـــده بـــود زیـــرا نماینـــدگان می گفتنـــد باعـــث تشـــنج می شـــود. 
البتـــه االن مـــن می گویـــم شـــاید اشـــتباه مـــا هـــم بـــود. اگـــر ســـال 
ـــش  ـــه افزای ـــار ب ـــام ناچ ـــم نظ ـــی را می پذیرفتی ـــش حداقل ـــته افزای گذش
ـــو را  ـــح CFT و پالرم ـــا لوای ـــه داد: م ـــوری ادام ـــری نمی شد.سلحش حداکث
تصویـــب کردیـــم و بعـــد شـــورای نگهبـــان آن را تاییـــد نکـــرد و ایـــن لوایـــح 
ـــع  ـــن مجم ـــر ای ـــالوه ب ـــد. ع ـــام مان ـــت نظ ـــخیص مصلح ـــع تش در مجم
ــن  ــد؛ بنابرایـ ــذاری می دهـ ــق قانون گـ ــود حـ ــه خـ ــرا بـ تشـــخیص اخیـ
ـــد. ـــا می رس ـــه م ـــان ب ـــه زورش ـــم. هم ـــر نداری ـــا آقاباالس ـــی،  دو ت ـــا یک م
ـــی  ـــی از دالیل ـــت: یک ـــد اس ـــس معتق ـــد مجل ـــیون امی ـــو فراکس ـــن عض ای
کـــه ایـــن اتفـــاق می افتـــد ایـــن اســـت کـــه اکثریـــت ایـــن مجلـــس 
ــه  ــی دیکتـ ــان را براحتـ ــال حرف شـ ــه قبـ ــت کـ ــی نیسـ ــت آن هایـ دسـ
ــی  ــود، مقاومتـ ــان بـ ــا یکسـ ــون دیدگاه هـ ــا چـ ــد. آن موقع هـ می کردنـ
ـــذا  ـــت؛ ل ـــاوت اس ـــان متف ـــدگان نظرات ش ـــا االن نماین ـــت ام ـــود نداش وج

ــد. ــورد پیـــش می آیـ برخـ

ــاه  ــم  آذرم ــنبه ده ــردا یکش ف
نامزدهــای  نــام  ثبــت 
انتخابــات مجلــس شــورای 
آغــاز  حالــی  در  اســالمی 
می شــود کــه بــه گفتــه رییــس ســتاد انتخابــات کشــور 
ــام حــدود هفــت  برآوردهــا حاکــی از مشــارکت و ثبت ن

هــزار نامــزد در ایــن دوره اســت.
ــم  ــات دور یازده ــم آذر 98، انتخاب ــنبه ده ــروز یکش ام
مجلــس شــورای اســالمی بــا آغــاز ثبــت نــام نامزدهــای 
ــت 290  ــرار اس ــال ق ــورد. امس ــد می خ ــات کلی انتخاب
بهارســتان  راهــی  انتخابیــه  حــوزه   208 از  نماینــده 
ــرگان  ــده خب ــم 8 نماین ــه ه ــوزه انتخابی ــوند.   5 ح ش

ــه  ــاب و روان ــان دوره ای انتخ ــورت می ــه ص ــری ب رهب
ــه جمــال عــرف  ــرگان می شــوند. آنطــور ک مجلــس خب
رییــس ســتاد انتخابــات کشــور و معــاون وزیــر کشــور 
ــات  ــر در انتخاب ــزار نف ــت ه ــاال هف ــت احتم ــه اس گفت
ــد کــرد کــه از ایــن تعــداد 26 درصــد  ــام خواهن ثبــت ن
اصــالح طلــب،34 درصــد اصولگــرا و 40 درصــد مســتقل 

ــود. ــد ب خواهن
نکتــه مهــم دیگــری کــه امــروز عــرف مطــرح کــرد ایــن 
بــود کــه بــرآورد میــزان مشــارکت تــا پایــان  آبــان مــاه 
حــدود 50 درصــد بــوده اســت هرچنــد در ده دوره اخیــر 
ــوده  ــد ب ــل 60 درص ــارکت حداق ــزان کش ــات می انتخاب

اســت. 

دادسـتان کل کشـور دربـاره انتشـار برخـی 
شـدگان  کشـته  تعـداد  دربـاره  آمارهـا 
خوشـبختانه  گفـت:  نفـر   300 همچـون 
افـراد خـارج از کشـور هیـچ دسترسـی بـه 
اطالعـات و آمـار ندارنـد به همیـن دلیل آنهـا آمارهای مختلفـی می دهند که 

هیـچ کـدام از آنهـا اعتبـار نـدارد.
 حجـت االسـالم محمـد جعفـر منتظـری در حاشـیه نشسـت هـم اندیشـی 
بسـیجیان قـوه مقننـه  در جمـع خبرنـگاران در پاسـخ بـه سـوالی  دربـاره 
تعـداد کشـته ها در اعتراضـات اخیـر بـا توجـه بـه اظهـارات امـروز معـاون 
سیاسـی وزیـر کشـور مبنـی بـر ایـن کـه بایـد آمـار بازداشـتی ها و تعـداد 
کشـته شـدگان اعتراضـات اخیـر را دادسـتانی بدهـد، گفـت:  دربـاره ارائـه 
آمـار بازداشـتی ها، ایـن آمـار از روز اول تـا امـروز متغییر بوده اسـت. عده ای 
در جمعیت هـای آنچنانـی دسـتگیر می شـوند کـه بعـد از بررسـی تـالش مـا 
در اولیـن فرصـت ایـن بـود آنهایـی کـه تخلفـات جزئـی داشـته یـا ایـن که 
در صحنـه دسـتگیر شـده اند تـالش شـد بـا همـه توانـی کـه در نیروهـای 

اطالعاتـی، امنیتـی، انتظامـی و قضایـی داشـتیم آنهـا هـر چـه زودتـر آزاد 
شـوند.وی افـزود: آخریـن آمـار را نـدارم امـا می دانـم تعـداد زیـادی از آنهـا 
آزاد شـدند و آنهایـی که دسـتگیر شـدند کسـانی هسـتند کـه در صحنه جرم 
مجـرم شـناخته شـدند کـه این هـم مبتنی بـر دالیل و مـدارک بوده اسـت. 
کارهـای تحقیقاتـی و بازجویـی ادامـه دارد و امیدواریـم آن هـم در اولیـن 
فرصـت بـه اتمـام برسد.دادسـتان کل کشـور دربـاره انتشـار برخـی آمارهـا 
دربـاره تعـداد کشـته شـدگان همچـون 300 نفـر گفـت: خوشـبختانه افـراد 
خـارج از کشـور هیـچ دسترسـی بـه اطالعـات و آمـار ندارند به همیـن دلیل 
آنهـا آمارهـای مختلفـی می دهنـد که هیچ کـدام از آنها اعتبـار ندارد.منتظری 
در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره اظهـارات اخیـر یکـی از نماینـدگان مجلـس 
دربـاره بازداشـت 7 هـزار نفـر در اعتراضـات اخیـر، گفـت: این موضـوع را نه 
تنهـا تاییـد نمی کنـم کـه می گویـم هیـچ مقامی مجاز نیسـت بدون داشـتن 
آمـار و اطالعـات دقیقـی آمـاری بدهد. بنده هـم در خبرها و گزارشـات دیدم 
کـه برخـی آمـاری داده انـد کـه بایـد از آنهـا پرسـید منبـع ایـن آمـار و ایـن 

اطالعـات کجاسـت. بـه هـر حـال مـا ایـن را تاییـد نمی کنیـم.

رنا
 ای

س:
عک

عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس یکـی از اهـداف تدویـن 
"طـرح الـزام دولـت به پرداخت تمامی درآمد حاصـل از افزایش 
قیمـت بنزیـن به مـردم" را کنتـرل قیمت ها عنوان کـرد و افزود: 
قیمت هـای کنونـی کاالهـای مختلف خـارج از منطـق و رویکرد 
کارشناسـی اسـت. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسـالمی همچنیـن ادامـه داد: یکی دیگـر از اهـداف تدوین این 
طـرح اصالح و اجرای سیاسـت های جبرانی اسـت که اکنون در 
قالـب پرداخـت وجـه نقـدی به بخشـی از مردم دنبال می شـود 
کـه در ایـن طرح نحوه توزیع اصالح شـده اسـت به عنوان مثال 
مشـخص می شـود این توزیع به صورت کاالی اساسـی باشد یا 

برای همه یکسـان باشـد.

معاون حقوق بشـر و امور بین الملل وزارت دادگسـتری، با اشـاره 
بـه اجـرای طـرح پایلـوت آمـوزش خـود مراقبتـی بـه کـودکان، 
گفـت: ایـن طـرح کـه بـه موجـب تفاهم نامـه میـان آمـوزش و 
پـرورش و معاونـت زنـان و خانـواده ریاسـت جمهـوری انجـام 
می شـود تـا سـال آینـده در کل کشـور اجـرا خواهد شـد. وی با 
اشـاره بـه مطالعه تطبیقی میـان قوانین مربوط به ایـدز در ایران 
و سـایر کشـورها، اظهار کرد: قوانین ما دچار نواقصی هسـت که 
باید مرتفع شـود. بر همین اسـاس با حفظ اهمیـت ارزش های 
اخالقی جامعه و اسـناد باالدستی کشـور، پیش نویس الیحه ای 
درخصوص بیماران مبتال به ایدز فراهم شـد و باید در دسـتورکار 

قـرار گیرد.

 قیمت های کنونی کاالهای 
مختلف خارج از منطق است

اجرای طرح آموزش 
خود مراقبتی به کودکان

رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی با بیـان اینکه سـه دوره 
چهـار سـاله وکیـل مـردم قم بـوده ام و بـرای مـن افتخار 
بـود کـه بـه این مـردم خدمـت کنم گفـت: در ایـن دوره از 
انتخابات مجلس شـورای اسـالمی برنامـه ای برای حضور 
ندارم.علـی الریجانـی اظهار کرد: سـه دوره چهارسـاله وکیل 
مـردم قـم بـودم و بـرای مـن افتخـاری بـود کـه بتوانم به 
ایـن مـردم خدمـت کنـم چـرا که مـردم قم بر گـردن ملت 
ایـران حـق دارنـد و در مکتـب تشـیع و انقـالب اسـالمی 
پیشـرو هسـتند امـا در ایـن دوره از انتخابـات مجلـس 

شـورای اسـالمی برنامـه ای بـرای حضـور ندارم.

جلسـه شـورای عالـی هماهنگی اقتصادی سـران سـه قوه 
روز شـنبه با حضور اعضاء و سـران سـه قوه تشـکیل شـد.
در ایـن جلسـه پـس از گـزارش رئیـس سـازمان برنامـه 
و بودجـه کشـور، مختصـات بودجـه سـال 1399 ، منابعـی 
اصالحـات  تاثیـرات  و  ای  هزینـه  مصـارف  و  درآمـدی 
سـاختاری بودجـه بـر بودجـه سـال 1399 ، مـورد بحـث و 

تبـادل نظـر اعضـا قـرار گرفـت.

برنامه ای برای نامزدی 
مجلس ندارم

مختصات بودجه سال 1399 
کشور مورد بررسی قرار گرفت
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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کشف اشیاء تاریخی هزاره اول قبل از میالدزلزله آسیبی به بناهای تاریخی ایذه وارد نکرد

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
و صنایـــع دســـتی خوزســـتان گفـــت: 
ـــچ  ـــذه هی ـــب در ای ـــه ش ـــرزه جمع زمین ل
آســـیبی بـــه بناهـــای تاریخـــی ایـــن 

ــرد. ــتان وارد نکـ شهرسـ
ــگری و  ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ ــرکل میـ ــوی )مدیـ ــیدحکمت اله موسـ سـ
صنایـــع دســـتی خوزســـتان( اظهـــار داشـــت: بـــر اســـاس گزارش هـــای 
دریافتـــی از رئیـــس اداره میـــراث فرهنگـــی ایـــذه و همچنیـــن مدیـــر 
ـــه  ـــوع زلزل ـــس از وق ـــتان، پ ـــن شهرس ـــر ای ـــی آیاپی ـــراث فرهنگ ـــگاه می پای
ـــی و  ـــای تاریخ ـــار و بناه ـــذه از آث ـــتان ای ـــووالن شهرس ـــته مس ـــب گذش ش
ـــر وارد شـــدن خســـارت  ـــی ب ـــه گزارشـــی مبن ـــد ک ـــد کردن ســـطح شـــهر بازدی

ـــت. ـــده اس ـــالم نش ـــار اع ـــن آث ـــه ای ب
ـــه زده،  ـــق زلزل ـــه مناط ـــی ب ـــأت اعزام ـــی هی ـــس از ارزیاب ـــرد: پ ـــد ک او تأکی
ـــی تیـــم اعزامـــی حاکـــی از ایـــن مهـــم اســـت کـــه  نتیجـــه حاصـــل از ارزیاب

ـــد. ـــیب ندیده ان ـــه زده آس ـــق زلزل ـــی مناط ـــای تاریخ بناه

زمین لـــرزه ای بـــه بزرگـــی 4.9 در مقیـــاس ریشـــتر جمعـــه شـــب 
)هشـــتم آذرمـــاه 98( ســـاعت 20:50 شهرســـتان ایـــذه واقـــع در شـــرق 

ــد. ــتان را لرزانـ خوزسـ
ـــرزه  ـــن زمین ل ـــران ای ـــگاه ته ـــک دانش ـــه ژئوفیزی ـــالم موسس ـــه اع ـــا ب بن
ـــی و  ـــرض جغرافیای ـــی و 32.03 ع ـــول جغرافیای در مشـــخصات 49.85 ط

ـــت. ـــن رخ داده اس ـــری زمی ـــق 19 کیلومت در عم
بعـــد از ایـــن زمین لـــرزه، زلزله هـــای دیگـــری  نیـــز در ســـاعات 21:00، 
22:30 و 22:40 رخ داده کـــه یـــک بـــه یـــک بـــا بزرگـــی کمتـــری روی 
ــه در  ــن زلزلـ ــور آخریـ ــگاری کشـ ــز لرزه نـ ــزارش مرکـ ــه گـ ــد. بـ داده انـ

ســـاعت 06:20 صبـــح شـــنبه روی داده اســـت.
ذه، از شـــهرهای بختیاری  نشـــین در شـــمال شـــرقی اســـتان خوزســـتان 
اســـت کـــه بـــه عنـــوان پایتخـــت بختیـــاری شـــناخته می شـــود. ایـــن 
ـــه پیشـــینه  ـــران اســـت ک ـــرب ای ـــوب غ ـــذه در جن ـــز شهرســـتان ای شـــهر مرک
تاریخـــی آن بـــا توجـــه بـــه پژوهش هـــای انجام شـــده و وجـــود آثـــار و 

سنگ نبشـــته های باســـتانی مربـــوط بـــه دوران ایالمیـــان اســـت.

ـــراث  ـــت وزارت می ـــگان حفاظ ـــده ی فرمان
ـــع دســـتی و گردشـــگری  ـــی، صنای فرهنگ
از کشـــف اشـــیاء تاریخـــی هـــزاره اول 

ـــر داد. ـــالد خب ـــل از می قب
ـــت: در  ـــار داش ـــر اظه ـــن خب ـــریح ای ـــی در تش ـــر رحمت الله ـــردار امی  س
ـــی،  ـــراث فرهنگ ـــتداران می ـــی از دوس ـــه مردم ـــار واصل ـــت اخب ـــی دریاف پ
ـــتان  ـــه در شهرس ـــیاء عتیق ـــری اش ـــروش مقادی ـــد و ف ـــر خری ـــی ب مبن
نهاونـــد متعلـــق بـــه هـــزاره اول قبـــل از میـــالد، موضـــوع دســـتگیری 

ـــت. ـــرار گرف ـــتور کار ق ـــان در دس قاچاقچی
وی افـــزود: بـــا مشـــخص شـــدن صحـــت خبـــر، اکیپـــی از مامـــوران 
ـــی  ـــام قضائ ـــی مق ـــا هماهنگ ـــدان ب ـــتان هم ـــت اس ـــگان حفاظ ـــده ی زب
ـــر  ـــروش غی ـــد و ف ـــه خری ـــل از هرگون ـــر و قب ـــر حاض ـــورد نظ ـــل م در مح
ـــد. ـــط کردن ـــه را ضب ـــیاء عتیق ـــتگیر و اش ـــل دس ـــم را در مح ـــاز، مته مج
فرمانـــده یـــگان حفاظـــت وزارت میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و 
ـــی و  ـــالم فرهنگ ـــده اق ـــف ش ـــیای کش ـــه اش ـــان اینک ـــا بی ـــگری ب گردش

ـــی  ـــا قدمت ـــیاء ب ـــن اش ـــرد: ای ـــح ک ـــتند تصری ـــی هس ـــا ارزش ـــی ب تاریخ
چندیـــن هـــزار ســـاله از اهمیـــت زیـــادی در حـــوزه فرهنـــگ و هنـــر 

ـــتند. ـــوردار هس برخ
ــا بیـــان اینکـــه اشـــیاء مکشـــوفه شـــامل؛  ایـــن مقـــام انتظامـــی بـ
13عـــدد ســـکه از جنـــس نقـــره و مـــس، پیکـــرک از جنـــس مفـــرغ 
، 7عـــدد انگشـــتری از جنـــس نقـــره و مـــس، مهـــره عقیـــق، کاســـه 
ـــرد:  ـــالم ک ـــت، اع ـــزی اس ـــره فل ـــم دای ـــی نی ـــر، ش ـــدد خنج ـــی ،3ع مس
ــیاء  ــت اشـ ــی، قدمـ ــراث فرهنگـ ــان وزارت میـ ــالم کارشناسـ ــر اعـ برابـ
ـــی  ـــوط م ـــالمی مرب ـــکانی و اس ـــالد، اش ـــل از می ـــه دوران قب ـــوفه ب مکش

باشـــد.
ــهروندان پلیـــس را در  ــه گفـــت: شـ ــی در خاتمـ ــردار رحمـــت اللهـ سـ
حفـــظ امـــوال و اشـــیای فرهنگـــی و تاریخـــی کـــه متعلـــق بـــه همـــه 
ـــوط  ـــار مرب ـــد و اخب ـــاری کنن ـــت ی ـــدی اس ـــای بع ـــل ه ـــان و نس ایرانی
ـــور 24  ـــه ط ـــه ب ـــن ) 09662 ( ک ـــه شـــماره تلف ـــی را ب ـــراث فرهنگ ـــه می ب

ـــد. ـــانی کنن ـــالع رس ـــت، اط ـــال اس ـــاعته فع س

 پیام
 میراث

گروه معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر، سومین نشست از سلسله نشست های معماری معاصر مساجد را، یکشنبه 10 آذر 
1398 در محل این فرهنگستان برگزار می کند.

رنا
 ای

س:
عک

آبـاد  میمنـت  تپـه  شناسـی  باسـتان  گـروه  سرپرسـت 
اینکـه فصـل دوم  بـا بیـان  آبـاد( ربـاط کریـم  )میمـون 
ایـن اکتشـاف بـا هـدف مطالعـات دقیق بـر ایـن محوطه 
تاریخـی از 9 شـهریور آغـاز و بـه مـدت 2 مـاه بـه طـول 
انجامیـد گفـت: در ایـن کاوش یـک سـایت اداری و یـک 
عـدد گل نوشـته اقتصـادی )سیسـتم عـددی( مربـوط به 

5300 سـال پیـش کشـف شـد.
روح هللا یوسـفی روز شـنبه در گفـت و گـو با خبرنـگار ایرنا 
افـزود: در دومیـن مرحلـه 300 متـر از این محوطه توسـط 
گروهـی از باسـتان شناسـان و بـا همـکاری دانشـگاه آزاد 
اسـالمی ورامین، پژوهشـگاه میراث فرهنگی و گردشـگری 
فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره  و  فرهنگـی  میـراث  وزارت 

گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان تهـران کاوش شـد.
وی خاطـر نشـان کـرد: در ایـن مرحلـه یک عـدد مهر و گل 
نوشـته و سـایت اداری مربـوط بـه دوره هزاره چهـارم قبل 

از میالد توسـط گروه کشـف شـد.
 سرپرسـت باسـتان شناسـی با اشـاره به اینکه نخسـتین 
فصـل کاوش در سـال 91 بـر روی ایـن تپـه انجـام شـده 
اسـت گفـت: در مرحلـه نخسـت گمانه زنـی هایی 3*3 و 
5*5 متری در جهت های شـمالی و جنوبی و تا رسـیدن 
بـه خـاک بکـر صـورت گرفـت کـه الیـه نـگاری دوره هـای 

مختلـف بدسـت آمد.
تامیـن  بـا  نیـز  دوره کاوش  سـومین  یوسـفی  بـه گفتـه 

انجـام خواهـد شـد. دیگـر  تـا چنـد سـال  اعتبـارات 
براین اسـاس محوطه میمنت آباد در شهرسـتان بهارسـتان 
ربـاط کریـم و فاصلـه حـدود 25 کیلومتـری جنـوب غربـی 
شـهر تهـران و در فاصله حـدود 500 متری جنوب روسـتای 

میمنـت آباد واقع شـده اسـت.
ایـن  غربـی  شـمال  1.5 کیلومتـری  فاصلـه  در  اثـر  ایـن 
محوطـه سـیاه کوه واقـع شـده کـه دارای معـدن منگنـز در 
حـال اسـتخراج و یـک معـدن قدیمی مس متروکه اسـت 
کـه شـاید وجـود معـدن مس دلیـل رونـق ایـن منطقه در 

هـزاره چهـارم ق. م باشـد.

سوژه پایان فصل 
دوم کاوش تپه 

میمنت آباد رباط کریم

برگزاری جشن بزرگ جهانی شدن جنگل ابر

ارائه 7 بسته گردشگری در پانل توسعه

اســتان  فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 
ــزرگ  ــن ب ــه جش ــان اینک ــمنان بابی س
ــر در شــاهرود  جهانــی شــدن جنــگل اب
ــراث  ــر می ــت: وزی ــود، گف ــزار می ش برگ
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 

ــود. ــد ب ــن مراســم خواه ــان ای مهم
مهــدی جمــال ظهــر شــنبه در نشســت 
و  خبرنــگاران  حضــور  بــا  خبــری 
اصحــاب رســانه بــه میزبانــی یــک هتل 
در شــهر بســطام بابیــان اینکــه توســعه 
ــا  گردشــگری در شهرســتان شــاهرود ب
ــتور  ــدد در دس ــای متع ــام برنامه ه انج

ــه  ــا توج ــراز داشــت: ب ــرار دارد، اب کار ق
بــه اینکــه جشــن مردمــی ثبــت جهانــی 
ــراث  ــر می ــور وزی ــا حض ــر ب ــگل اب جن
می تــوان  می شــود  برگــزار  فرهنگــی 
ــن  ــات حــوزه گردشــگری را در ای مطالب

ــرد. ــان ک ســفر بی
ــتگاه  ــاهرود خاس ــه ش ــان اینک وی بابی
بایزیــد  شــامل  بــزرگ  عــارف  دو 
بســطامی و ابوالحســن خرقانــی اســت، 
افــزود: ثبــت جهانــی مجموعــه بایزیــد 
بســطامی بایــد بــه مطالبــه عمومــی 
ــالش  ــن راه ت ــذا در ای ــود ل ــل ش تبدی

. می کنیــم
اســتان  فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 
از  شــاهرود  اینکــه  بابیــان  ســمنان 

زیرســاخت های  گردشــگری  حیــث 
مناســبی دارد و چشــم انداز خوبــی را 
ــت: 34  ــراز داش ــد، اب ــی می کن ــز ط نی
ــال  ــتان فع ــردی در شهرس ــد بومگ واح
و پرونــده 10 واحــد دیگــر در دســت 

بررســی اســت.
بــه  توجــه  اینکــه  بابیــان  جمــال 
تقاضاهــا در پــک گردشــگری موردتوجــه 
اســت، تصریــح کــرد: گردشــگری تنهــا 
صنعتــی اســت کــه می توانــد در جنــگ 
و  برســد  داد کشــور  بــه  اقتصــادی 
ــال و اشــتغال زایی  ــهر را فع اقتصــاد ش
ــا توجــه  را تقویــت کنــد کــه شــاهرود ب
بــه نزدیکــی بــا خراســان شــمالی و 
ــی را  ــگر مذهب ــد گردش ــوی می توان رض

متوقــف و از ایــن ظرفیــت بهــره ببــرد.
دارای  شــاهرود  اینکــه  بابیــان  وی 
در  گردشــگری  دفاتــر  بیشــترین 
در  افــزود:  اســت،  ســمنان  اســتان 
ــک  ــور پ ــروف کش ــای مع ــب توره قال
مطــرح  ابــر  جنــگل  گردشــگری 
لــذا می بایســت کوشــید تــا  اســت 
ارتبــاط دفاتــر بــا حــوزه گردشــگری 

شــود. تقویــت  شهرســتان ها 
اســتان  فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 
ســمنان بابیــان اینکــه هفــت بســته 
ارائــه  علمــی  پانــل  در  متفــاوت 
ــی  ــه میزبان ــگری ب ــای گردش فرصت ه
شــاهرود  بــرای  رضــوی  خراســان 
بایــد  داشــت:  ابــراز  شــد،  مطــرح 
مقصــد  بــه  شــاهرود  تــا  کوشــید 
ســرمایه گذاری تبدیــل شــود کــه قطعــًا 
رســیدن بــه ایــن مهــم همراهــی ســایر 
دســتگاه های اجرایــی را نیــز می طلبــد.
ســخنان  بخــش  دیگــر  در  جمــال 
خــود بــه جنــگل ابــر اشــاره کــرد و 
ــرای ایجــاد 14چشــمه  ــه ب ــان اینک بابی
ــون  ــگل 500میلی ــن جن بهداشــتی در ای
ــا  تومــان هزینــه شــده اســت، گفــت: ب
مــوازی کاری نمی تــوان بــه توســعه 
ــت  ــت یافت و می بایس ــگری دس گردش
ــب و ...  ــی، کاس ــده تاکس ــار، رانن دهی
ــر  ــا اگ ــوند ت ــع ش ــوزش واق ــورد آم م
ــات  ــر از خدم ــت نف ــر هش ــر 10 نف از ه
راضــی هســتند دو نفــر ناراضــی نیــز بــه 
ــذا اعتمــاد  ایــن جمــع ملحــق شــوند ل
ــری  ــراث ام ــه می ــتگاه ها ب ــایر دس س

ضــروری اســت.
وی بابیــان اینکــه 190هکتــار زمیــن 
منطقــه ای  در  ســرمایه گذاری  بــرای 

نزدیــک روســتای ابــر بــه شــرکتی 
بــرای  افــزود:  اســت،  واگذارشــده 
طــرح  ایــن  گردشــگری،  توســعه 
هم اکنــون مراحــل نهایــی خــود را طــی 

. می کنــد
اســتان  فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 
ــه پرسشــی مبنــی  ســمنان در پاســخ ب
جــاده  در  آســفالت  آیــا  اینکــه  بــر 
جنــگل رخ می دهــد؟ ابــراز داشــت: 
اداره کل راه بنــا بــود هفــت کیلومتــر 
مســیر را آســفالت کنــد البتــه نبایــد 
ــد  ــود و بای ــرده ش ــت ب ــیر دس ــه مس ب
ورود خودروهــا بــه حداقــل ســطح خــود 
ــی و  ــه گیاه ــه 85 گون برســد و مجموع
17 گونــه جانــوری منطقــه را تبدیــل بــه 
ــه  ــاک ب ــذا گردوخ ــرده ل ــر ک ــگل اب جن
وجــود آمــده ناشــی از تــردد خودروهــا 
ــرد  ــد ب ــن خواه ــش را از بی ــن پوش ای

ــفالت  ــا آس ــت ب ــد گف ــه بای و در نتیج
مخالــف امــا بــا بهســازی مســیر موافــق 

ــتیم. هس
جمــال در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار 
مهــر مبنــی بــر ســیمای گردشــگری 
اســتان ســمنان، تصریــح کــرد: در نوروز 
امســال گردشــگری 37.5درصــد رشــد 
داشــت و ضریــب اشــغال تخت هــا 
کمتــر از 80درصــد گــزارش نشــد و بــرای 
امســال نیــز 46درصــد رشــد مســافران 

ــی را شــاهد هســتیم. داخل
وی بابیــان اینکــه گردشــگری روســتایی 
در اولویــت قــرار دارد، افــزود: 40درصــد 
ظرفیــت اقامتــی در بخــش بســطام 
وجــود دارد کــه آمــوزش دهیاری هــا 
ــانی کار  ــه در پیش ــرادی ک ــوان اف به عن
توســعه گردشــگری روســتایی قــرار 

ــت.    ــتور کار اس ــد در دس دارن

ــگری  ــی، گردش ــر کل میراث فرهنگ مدی
از  ایــالم  اســتان  صنایع دســتی  و 
واگــذاری قلعــه تاریخــی کنجانچــم 
واقــع در شهرســتان مهــران بــه بخــش 

خصوصــی خبــر داد.
 عبدالمالــک شــنبه زاده گفــت: »بــر 
ــت  ــد دول ــت های جدی ــاس سیاس اس
یازدهــم در خصــوص توســعه مشــارکت 
مــاده  طریــق  از  خصوصــی  بخــش 
بناهــای  واگــذاری  بــر  مبنــی   27

ــا  ــی و ب ــش خصوص ــه بخ ــی ب تاریخ
پیگیری هــای انجــام شــده، مراحــل 
واگــذاری قلعــه تاریخــی کنجانچــم 

می شــود.« طــی 
ظرفیــت  قلعــه  »ایــن  افــزود:  او 
بســیار باالیــی بــرای تبدیــل بــه مــکان 
گردشــگری دارد و بــا ســرمایه گذاری 
و  تاریخــی  گردشــگری  بخــش  در 
از  بخشــی  می توانیــم  فرهنگــی 
نیازهــای شهرســتان را در حــوزه اقتصاد 

و اشــتغال برطــرف کنیــم. همچنیــن بــا 
ورود آثــار تاریخــی گذشــته بــه زندگــی 
بــه منظــور  روزمــره، مهمتریــن گام 
حفــظ و صیانــت از ایــن آثــار تاریخــی 
بــا  برداریم.«شــنبه زاده  را  ارزشــمند 
بیــان اینکــه بــا واگــذاری ایــن اماکــن 
خصوصــی،  بخــش  بــه  تاریخــی 
نگهــداری، مرمــت و احیــای ایــن ابنیــه 
بــا ســهولت بیشــتری انجــام می شــود، 
ــا  ــرد: »بخــش خصوصــی ب ــح ک تصری
ــا  ــی بن ــی و اصل ــای تاریخ ــظ فض حف
ــوان  ــه عن ــن ب ــن اماک ــد از ای می توان
اقامتــی  و  گردشــگری  محل هــای 
ــای  ــراد و گروه ه ــرای اف ــدت ب کوتاه م

ــد.« ــتفاده کن ــگر اس گردش

واگذاری قلعه تاریخی کنجانچم 
ایالم به بخش خصوصی

نام گذاری روز جهانی 
تمدن های باستان

وزیـر میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی کشـورمان در اجـالس وزرای 
تمدن هـای کهـن گفـت: »تأثیـر و اهمیـت تمدن هـای باسـتان بـر جهـان مـدرن 
بـه انـدازه ای زیـاد اسـت کـه معتقـدم باید هرسـاله یـک روز بـه عنـوان »روز جهانی 
وزیـر  مونسـان،  علی اصغـر  شـود.«دکتر  گرفتـه  جشـن  باسـتان«  تمدن هـای 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی کشـورمان بامداد امروز جمعه 8 آذر 98 
در اجـالس وزرای تمدن هـای کهـن کـه در کشـور چیـن برگـزار شـد، با قدردانـی از لو 
شـوجنگ، وزیـر فرهنگ و گردشـگری جمهوری خلق چین بـرای میزبانی و پذیرایی 
ایـن نشسـت گفـت: »از همـه کشـورهایی که مسـئوالنه در این اجالس مهم شـرکت 
کرده انـد نیـز تشـکر می کنـم؛ به ویـژه از دولـت بولیـوی برای سـازمان دهی نشسـت 

پیشـین وزرا و حمایـت از مجمـع تمدن هـای باسـتان، سپاسـگزارم.«
مونسـان خاطرنشـان کـرد: »نشسـت های پیشـین وزارتـی و دانشـگاهی مثمر ثمر 
بودنـد و بـه ارائـه چارچوبـی مفهومی برای اقدامـات بعدی و نیل به اهداف مشـترک 
منجـر شـدند، در آتـن، بر تشـویق تبـادالت فرهنگی و همـکاری و یافتـن راهکارهای 
مناسـب بـرای تقویـت اثربخشـی مجمـع و اسـتفاده از فرهنـگ به عنـوان حـوزه ای 
کارآمـد برای دیپلماسـی، توافـق کردیم. دکتر ظریف، وزیر محترم امـور خارجه ایران، 
طـی سـخنرانی خـود در آتـن، در مـورد نقش دیپلماسـی فرهنگی در برقـراری صلح، 

بیاناتی ایـراد کردند.«

ته
نک

مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان سـمنان در پاسـخ بـه 
پرسشـی مبنـی بـر اینکـه آیـا آسـفالت در جـاده جنـگل 
رخ می دهـد؟ ابـراز داشـت: اداره کل راه بنـا بـود هفـت 
کیلومتـر مسـیر را آسـفالت کنـد البتـه نبایـد بـه مسـیر 
دسـت بـرده شـود و بایـد ورود خودروهـا بـه حداقـل 
سـطح خـود برسـد و مجموعـه 85 گونـه گیاهـی و 17 
گونـه جانـوری منطقـه را تبدیـل بـه جنـگل ابر کـرده لذا 
گردوخـاک بـه وجـود آمده ناشـی از تـردد خودروها این 
پوشـش را از بیـن خواهـد بـرد و در نتیجـه بایـد گفت با 
آسـفالت مخالـف اما با بهسـازی مسـیر موافق هسـتیم.
بـر  مبنـی  مهـر  پرسـش خبرنـگار  بـه  پاسـخ  در  جمـال 
سـیمای گردشـگری اسـتان سـمنان، تصریـح کـرد: در 
نـوروز امسـال گردشـگری 37.5درصـد رشـد داشـت و 
ضریـب اشـغال تخت هـا کمتـر از 80درصد گزارش نشـد 
و بـرای امسـال نیـز 46درصـد رشـد مسـافران داخلی را 

شـاهد هسـتیم.

گردشگریمیراث

صدور 62 موافقت اصولی در حوزه گردشگری لرستان»قلعه بهادری« به مزایده گذاشته می شود
میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
ـــه  ـــت: قلع ـــزی گف اســـتان مرک
اســـتان  ایـــن  در  بهـــادری 
ــن  ــرداری از اماکـ ــا و بهره بـ ــدوق احیـ ــق صنـ از طریـ
ـــود. ـــته می ش ـــده گذاش ـــه مزای ـــی ب ـــی – تاریخ فرهنگ
ــزود:  ــر افـ ــن خبـ ــالم ایـ ــا اعـ ــزدی، بـ ــا ایـ علیرضـ
ایـــن بنـــای تاریخـــی بـــه  منظـــور احیـــا، مرمـــت و 
ـــته  ـــده گذاش ـــه مزای ـــن، ب ـــدت معی ـــه م ـــرداری ب بهره ب
خواهـــد شـــد.وی اظهـــار کـــرد: قلعـــه بهـــادری بـــه 
ـــت ملـــی شـــده  شـــماره 7701 در اســـتان مرکـــزی ثب
ـــه  ـــن قلع ـــده ای ـــرکت در مزای ـــرای ش ـــدان ب و عالقه من

ــن 33992071  ــماره تلفـ ــا شـ ــد بـ ــی می تواننـ تاریخـ
ــایت  ــه سـ ــا بـ ــد یـ ــاس بگیرنـ ــی 301 تمـ 021 داخلـ
ـــادری  ـــه به ـــت: قلع ـــزدی گف ـــه کنند.ای chre.ir مراجع
در روســـتای اســـفندان شهرســـتان کمیجـــان بـــا 
ــن  ــرداری از اماکـ ــا و بهره بـ ــدوق احیـ ــت صنـ موافقـ
تاریخـــی بـــه بخـــش خصوصـــی واگـــذار می شـــود. 
ـــه  ـــه ب ـــن بناهـــای تاریخـــی منطق ـــه از مهمتری ـــن قلع ای
شـــمار مـــی رود کـــه قدمـــت آن متعلـــق مربـــوط بـــه 
ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــه اس ـــر دو طبق ـــتمل ب ـــار و مش دوره قاج
مصالـــح ســـنگ، آجر،گـــچ و ... ســـاخته شـــده و بـــا 
ــالم ترین  ــده، از سـ ــام شـ ــون انجـ ــای گوناگـ مرمت هـ

ابنیـــه  تاریخـــی کمیجـــان اســـت.

تاکنــون  ســال  ابتــدای  از 
در  اصولــی  موافقــت   62
لرســتان  حــوزه گردشــگری 
صــادر و همچنیــن عملیــات 
ــکاری  ــا هم ــتان ب ــی اس ــز اقامت ــازی مراک استانداردس
شــرکت مجــری طــرح آغــاز شــده  اســت.مدیرکل 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان 
ــت از ســرمایه گذاران بخــش  ــه منظــور حمای ــت: »ب گف
خصوصــی و توســعه صنعــت گردشــگری در اســتان 
ــف  ــای مختل ــی در حوزه ه ــت اصول ــتان 62 موافق لرس

گردشــگری صــادر شــد.«
ســید امیــن قاســمی بیــان کــرد: »از ایــن تعــداد 

ــفره خانه  ــورد س ــده، 24 م ــادر ش ــی ص ــت اصول موافق
ــد  ــت واح ــردی، هف ــگاه بوم گ ــد اقامت ــنتی، 13 واح س
اقامتــگاه، چهــار هتــل، چهــار واحــد تاسیســات اقامتــی 
و پذیرایــی و یــک واحــد مهمانپذیــر بوده اند.«مدیــرکل 
ــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی لرســتان  می
ــا  ــن طرح ه ــرداری از ای ــا بهره ب ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
بــرای بیــش از 1250 نفــر شــغل ایجــاد می شــود، افــزود: 
ــی  ــش خصوص ــک بخ ــا کم ــرد ب ــم ک ــالش خواهی »ت
ــریع تر در  ــه س ــر چ ــا ه ــن طرح ه ــی ای ــات اجرای عملی
ــرمایه گذاری  ــم س ــمی حج ــود.« قاس ــاز ش ــتان آغ اس
ــا  ــن طرح ه ــرداری از ای ــرای بهره ب ــده ب ــی ش پیش بین

ــرد. ــوان ک ــال عن ــارد ری ــش از 1900میلی را بی

سنا
 ای

س:
عک

گزارش
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خبر

معـاون محیـط زیسـت انسـانی سـازمان حفاظـت محیـط 
زیسـت با اشـاره به اینکه سـال گذشـته، 800 هزار خودرو در 
کشـور تولیـد و 400 هـزار دسـتگاه آن وارد تهران شـد، گفت: 
بـا این شـرایط انتظار داریم وضعیت هوا بهتر شـود؟ با نگاه 
آمایش سـرزمینی به موضوع، کالن شـهرها به ویژه تهران به 
یـک بازنگـری دقیق نیاز دارند، ظرفیـت اکولوژیک تهران 20 
سـال پیـش ُپر شـده اسـت و دیگر تـوان پذیرش جمعیت 
بیشـتر، صنایع مختلف و خودروهای زیادتر را ندارد.مسـعود 
تجریشـی در گفت وگـو با ایرنـا افزود: آلودگی هوا در کشـور 
مـا مسـاله جدیـدی نیسـت و حداقـل در تهران حـدود 45 
سـال اسـت کـه درگیـر آن هسـتیم، حتـی روزنامه هـای 
سـال های 1354 و 1355 بارهـا بـه این مشـکل پرداخته اند 
یعنی آن روزها هم این مشـکل وجود داشـته و یک مسـاله 
قدیمـی اسـت. وی اظهـار داشـت: از سـال 1392 بـا جدیت 
بـه ایـن مسـاله پرداختـه شـد و در سـال 1396 نیـز قانـون 
هـوای پـاک به تصویب رسـید کـه نشـان از اهمیت موضوع 
دارد بنابرایـن در زمینـه آلودگـی هـوا هم پیشـینه تاریخی و 
هـم قانـون داریـم شـاید قانـون هوای پـاک ایده آل نباشـد 
ولـی قانـون خوبـی اسـت، اما چرا هـم چنان درگیـر آلودگی 
هـوا هسـتیم در حالـی کـه اگـر مفـاد قانونـی آن اجرایـی 
می شـد کمـک بزرگی بـه برون رفـت از این معضـل می کرد.
تجریشـی ادامه داد: مثال بر اسـاس قانون هـوای پاک قرار 
بـود امسـال موتورسیکلت سـازان در ازای هر موتورسـیکلتی 
کـه تولیـد می کنند یـک موتورسـیکلت فرسـوده را اسـقاط 
کننـد کـه متاسـفانه بـا وارد آوردن فشـار بـه دولـت بـه رغم 
مخالفت سـازمان حفاظت محیط زیسـت، اجرای آن را یک 
سـال بـه تعویـق انداختنـد، یـا اینکـه قرار بـود بـه ازای یک 
موتورسـیکلت انژکتـوری، یـک برقـی تولید شـود کـه وزارت 
صمـت بـه بهانه هـای مختلف زیر بـار نرفت و کار اجرا نشـد.

ظرفیت اکولوژیک تهران 20 سال پیش
 ُپر شده است 

وی گفـت: همچنیـن بـر اسـاس قانـون هـوای پـاک قـرار 
بـود خودروهـای با مصرف سـوخت بیـش از 8 لیتـر در هر 
100 کلیومتـر، تولیـد نشـوند و یـا بـه ازای آن یـک خودروی 
اسـقاطی از مـدار خـارج شـود امـا اجرا نشـد، ایـن در حالی 

اسـت کـه شـهری مانند تهـران در شـمال و شـرق کوه هایی 
کـه مانـع عبـور آالینده ها از سـطح شـهر می شـوند، بـا تمام 
اینهـا بـاز هـم اجـرای قوانیـن مـورد توجـه قـرار نمی گیـرد. 
تجریشـی ادامـه داد: حـدود 45 سـال پیش مصوبـه ای به 
تایید هیات وزیران رسـید مبنی بر اینکه در تهران تا شـعاع 
120 کیلومتـری و برخـی کالن شـهرها از  شـعاع 30 تـا 50 
کیلومتری صنایع مسـتقر نشـوند اما بدون اسـتثنا در پایان 
دوره هـر مجلـس و دولـت، شـاهد بارگذاری های سـنگینی 

در شـعاع های تعیین شـده هسـتیم.معاون محیط زیسـت 
انسـانی سـازمان حفاظـت محیط زیسـت افزود: بـه عنوان 
مثـال بـا وجود چنین مصوبه ای برای شـهر تهران اما شـاهد 
تصویـب اسـتقرار بارانـدازی روبـروی فـرودگاه بین المللـی 
امـام خمینـی )ره( هسـتیم که قـرار بود بـاالی 170 هزار نفر 
در آنجـا متمرکـز شـوند و روزانـه 74 هزار کامیـون تردد کند 
کـه مـا فقـط می توانیـم آن را تعدیـل کنیـم چـون مصوبه و 
الزم االجراسـت، یا اینکه االن 46 شـهرک صنعتی در شـعاع 
120 متـری شـهر تهـران مسـتقر شـده اند کـه بـدون مجـوز 
هسـتند امـا آب، بـرق و گاز دارند.وی اظهار داشـت: یا اینکه 
شـهرداری تهران مجوز سـاخت و سـاز را در منطقه 22 تهران 

صـادر کـرد که قرار بـود فقط برای جمعیتی حـدود 300 هزار 
نفر سـاخته شـود امـا همین االن بـاالی 400 هزار نفـر در آن 
منطقه مسـتقر هستند و قرار اسـت برای جمعیت 500 هزار 
نفری مجوز سـاخت و سـاز داده شود.تجریشـی گفت: سال 
گذشـته 800 هـزار خـودرو تولید شـد کـه 400 هزار دسـتگاه 
آن وارد تهـران شـد، بـا ایـن شـرایط انتظـار داریـم وضعیت 
هـوا بهتـر شـود؟ البتـه فقط هـوا نیسـت بلکـه آب و خاک 
نیـز تحـت تاثیر قرار می گیـرد، با نگاه آمایش سـرزمینی به 
موضـوع، می بینیـم کـه کالن شـهرها بـه ویـژه تهـران به یک 

بازنگـری دقیـق نیـاز دارنـد، ظرفیـت اکولوژیـک تهـران 20 
سـال پیـش ُپر شـده اسـت و دیگر تـوان پذیرش جمعیت 

بیشـتر، صنایـع مختلف و خودروهـای زیادتـر را ندارد.
معـاون محیط زیسـت انسـانی سـازمان حفاظـت محیط 
زیسـت گفـت: طبـق تکالیف برنامه ششـم توسـعه، باید 
60 درصـد حمـل و نقـل شـهری توسـط نـاوگان حمـل و 
نقـل عمومـی صـورت گیرد امـا االن برعکس اسـت یعنی 
60 درصـد مـردم از خودروهـای شـخصی خـود اسـتفاده 
می کننـد درسـت اسـت کـه بایـد حمـل و نقـل عمومـی 

تهران در حال انفجار اکولوژیکی
معاون محیط زیست: ساالنه صدها هزار خودرو به پایتخت وارد می شوند و ظرفیت اکولوژیک 

تهران 20 سال پیش تکمیل شده است

مسـعود تجریشـی همچنیـن بـر اسـاس قانـون هوای پـاک قرار بـود خودروهـای با مصـرف سـوخت بیـش از 8 لیتر در هـر 100 
کلیومتـر، تولیـد نشـوند و یـا بـه ازای آن یـک خودروی اسـقاطی از مدار خارج شـود اما اجرا نشـد، این در حالی اسـت که شـهری 
ماننـد تهـران در شـمال و شـرق کوه هایـی که مانع عبور آالینده ها از سـطح شـهر می شـوند، بـا تمام این هـا باز هم اجـرای قوانین 
مـورد توجـه قـرار نمی گیـرد. حدود 45 سـال پیـش مصوبه ای به تاییـد هیات وزیران رسـید مبنی بر اینکـه در تهران تا شـعاع 120 
کیلومتری و برخی کالن شـهرها از  شـعاع 30 تا 50 کیلومتری صنایع مسـتقر نشـوند اما بدون اسـتثنا در پایان دوره هر مجلس و 
دولت، شـاهد بارگذاری های سـنگینی در شـعاع های تعیین شـده هسـتیم. بـه عنوان مثال بـا وجود چنین مصوبه ای برای شـهر 
تهـران اما شـاهد تصویب اسـتقرار بارانـدازی روبروی فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( هسـتیم که قرار بود بـاالی 170 هزار نفر 
در آنجـا متمرکـز شـوند و روزانـه 74 هـزار کامیون تردد کنـد که ما فقط می توانیـم آن را تعدیل کنیـم چون مصوبه و الزم االجراسـت.

مسـعود تجریشـی معاون محیط زیسـت انسانی 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت با اشـاره به اینکه 
سـال گذشـته، 800 هـزار خـودرو در کشـور تولیـد 
و 400 هـزار دسـتگاه آن وارد تهـران شـد، گفـت: بـا 
این شـرایط انتظـار داریم وضعیت هوا بهتر شـود؟ 
ظرفیـت اکولوژیـک تهران 20 سـال پیش ُپر شـده 
اسـت و دیگـر تـوان پذیـرش جمعیـت بیشـتر، 

صنایـع مختلـف و خودروهـای زیادتر را نـدارد.

طـی چند ماه گذشـته مواردی از تشـدید آلودگی 
هـوا در مناطق مختلف، ثبـت رکوردهای جدیدی 
را در سراسـر آسـیا در پی داشـته است.به گزارش 
ایسـنا، در اوایـل تابسـتان سـال جـاری میالدی 
)2019( بـه دلیـل کیفیت پایین هوا در بسـیاری 
از مناطـق اندونـزی صدهـا نفـر از مناطـق آلـوده، 
تخلیـه و مـدارس در جریـان بحرانـی کـه باعـث 
شـده آسـمان ایـن منطقـه قرمـز شـود، تعطیل 
شـدند.به تازگـی نیـز افـت کیفیـت هـوا در هنـد 
تشـدید شـده و باعـث ایجاد اعتـراض عمومی و 
عواقـب ناگـوار آن بـرای بخش بزرگـی از جامعه 
این کشـور شـده اسـت. ایـن افزایـش آالینده ها 
به خصـوص در ذرات ریز PM2.5 باعث تعطیلی 
مـدارس، اعـالم وضعیـت اضطـراری بهداشـتی 
توسـط دولـت ایالتـی، تظاهـرات جامعـه مدنی 
و پوشـش رسـانه ای نگـران کننـده در هند شـده 
اسـت.این شـرایط چندیـن سـال اسـت کـه بـه 
صـورت چرخـه ای تکـراری در ابتـدای زمسـتان 
اتفـاق می افتـد. در هنـد، آلودگـی شـدید هـوا از 
مـاه اکتبـر تـا فوریه بـه فصلی خـاص و تکراری 
بـرای هـر سـال تبدیـل شـده اسـت. یکـی از 
دالیـل اصلی آن سـوزاندن مزارع کشـاورزی برای 
پاکسـازی از پسماندهای کشاورزی، آتش سوزی 
جنگل هـا و هم چنیـن روشـن کـردن آتش هـای 
خانگـی بـرای پخت و پز و گرم کردن اسـت. این 
اقدامـات سـطح کیفیت هوای هنـد را که در حال 
حاضـر بـه دلیـل آلودگی ناشـی از حمـل و نقل، 
انـرژی و منابـع صنعتـی نامطلـوب اسـت، بدتر 
می کنـد. آلودگـی شـدید هـوای هنـد میلیون ها 
نفـر از مـردم مناطق پرجمعیت را کـه هفته ها در 
معـرض دود غلیـظ و سـمی قـرار دارنـد، تحـت 
تأثیر قرار می دهد. کارشناسـان بهداشـت عمومی 
محلـی ایـن کشـور تخمیـن می زنند که کـودکان 
در منطقـه پایتخـت بـا بازگشـت از مدرسـه در 
معـرض سـطوح آلودگـی هـوا معادل اسـتعمال 
50 تـا 60 نـخ سـیگار قـرار دارنـد. بـه همیـن 
ترتیـب، بخش هـای آسـیب پذیر جامعـه به طور 
نامتناسـب در معـرض ایـن تهدیـدات زیسـت 
محیطـی قـرار دارند.ریزگردهـا و مـواد آالینـده 
موجـود در دود و آلودگـی هـوا تأثیـرات منفی بر 
سـالمت انسـان دارد و طبق گفته سازمان جهانی 
بهداشـت، سـاالنه مسـئول هفـت میلیـون مرگ 

زودرس در سراسـر جهـان اسـت. 

نزا 
لوا

پایش آنفلوآنزای پرندگان در گلستانآنف
رییــس اداره دامپزشــکی بندرترکمــن از انجــام 
ــاکالن وحشــی  ــرداری خونــی یــک قطعــه ب نمونه ب
ــدف  ــا ه ــاحلی ب ــتان س ــن شهرس ــدوم در ای مص
ــر داد  ــدگان خب ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــش آنفلوآن پای
ــی  ــی رصــد شــیوع احتمال ــت: گشــت های کنترل و گف
ــه  ــورت روزان ــزر بص ــرقی خ ــواحل ش ــاری در س ــن بیم ای
ــا  ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــاز ش ــعید پورق ــام است.س ــال انج در ح
ــن  ــت: ای ــار داش ــالمی اظه ــوری اس ــزاری جمه ــگار خبرگ خبرن
پرنــده مصــدوم توســط دوســت داران حیــات وحــش بــه محیــط 
زیســت تحویــل شــده بــود کــه بــرای اطمینــان از مبتــال نبــودن 
بــاکالن بــه آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان و شــیوع بیمــاری در 
منطقــه، نمونــه خــون پرنــده بــه آزمایشــگاه مرکــزی دامپزشــکی 
ــی  ــای آموزش ــون دوره ه ــزود: تاکن ــد.وی اف ــال ش ــرگان ارس گ
متعــددی بــرای افــراد در معــرض ابتــال بــه ایــن بیمــاری ماننــد 
محیــط بانــان برگــزار شــده و تــا زمــان پایــان خطــر گســترش آن 
نیــز ادامــه خواهــد یافت.بــه گفتــه پورقــاز، شهرســتان ســاحلی 
بندرترکمــن یکــی از کریدورهــای اصلــی ورود پرنــدگان مهاجــر و 
مســتعد بیمــاری آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان اســت.رییس 

اداره دامپزشــکی بندرترکمــن اظهــار داشــت: تنهــا کشــتارگاه ایــن 
شهرســتان بــه طــور مــداوم رصــد مــی شــود و بازرســان اداره از 
بــدو ورود طیــور بــه کشــتارگاه هــا تــا زمــان توزیــع، بــر تمامــی 
مــوارد بهداشــتی نظــارت مــی کننــد.وی افــزود: بازرســی و نمونــه 
بــرداری از طیــور ســنتی، پرنــدگان مهاجــر و واحدهــای مرغــداری 
صنعتــی تخمگــذار و گوشــتی بــرای پیشــگیری از این بیمــاری در 
حــال انجــام اســت.پورقاز یــادآور شــد: بازرســان اداره دامپزشــکی 
بندرترکمــن بــه صــورت ادواری مراقبت های بهداشــتی و زیســتی 
را در مرغــداری هــا شهرســتان انجــام داده و در صــورت مشــاهده 
هــر گونــه عالئــم مشــکوک در ایــن واحدهــا و یــا ســایر محیــط 
ــزای  ــاری آنفلوآن ــد داد.بیم ــام خواهن ــات الزم را انج ــا، اقدام ه
ــپ N1 H5 و  ــزای A تی ــروس آنفلوآن ــیله وی ــه وس ــدگان ب پرن
H7 و مــورد جدیــد H5N6، در جمعیــت حیوانــات بــه خصــوص 
ماکیــان ایجــاد مــی شــود و مــی  توانــد انســان را آلــوده کــرده و 
ــاال شــود.بندرترکمن  ــا میــزان مــرگ ب موجــب بیمــاری شــدید ب
در غــرب اســتان گلســتان و در حاشــیه خلیــح گــرگان و جنــوب 
شــرق دریــای خــزر یکــی از کانون هــای اصلــی زمســتان گذرانــی 

پرنــدگان مهاجــر اســت.

مشــاور رییــس ســازمان محیــط زیســت و دبیــر ســتاد ملــی 
ــارد  ــزار و 800 میلی ــت ه ــت: هف ــار گف ــرد و غب ــا گ ــه ب مقابل
ــه  ــرای مقابل ــی ب ــدوق توســعه مل ــع صن ــار از مناب ــال اعتب ری
بــا گــرد و غبــار بــه 6 وزارتخانــه و ســازمان مهــم و مرتبــط بــا 
ــه اســت.علی محمد طهماســبی   ــار اختصــاص یافت ــرد و غب گ
غبــار  و  هفتمیــن کارگــروه گــرد  در  شــنبه  روز  بیرگانــی 
اســتان ایــالم اظهــار داشــت: از ایــن میــزان اعتبــار بیــش از 
81 میلیــارد ریــال بــه اســتان ایــالم بــرای مقابلــه بــا پدیــده 
ــار  ــن اعتب ــه ای ــار اختصــاص داده شــده اســت ک ــرد و غب گ
در اختیــار ســازمان جهــاد کشــاورزی، حفاظــت محیــط 
زیســت، منابــع طبیعــی و آبخیــزداری قــرار دارد.وی در 
مــورد ســهم اعتبــاری اســتان ایــالم بــرای مقابلــه بــا پدیــده 
گــرد و غبــار یــادآور شــد: افــزون بــر 34 میلیــون هکتــار از 
ــی اســت  ــار داخل اراضــی کشــور مســتعد و منشــا گــرد و غب
کــه از ایــن میــزان وســعت ســهم اســتان ایــالم 215 هــزار 
هکتــار اســت و همچنیــن شــدت، غلظــت و تعــداد فعالیــت 
ــه  ــار ب ــص اعتب ــی در تخصی ــار داخل ــرد و غب ــای گ ــون ه کان
ــا  ــه ب ــی مقابل ــل اســت.دبیر ســتاد مل ــز دخی اســتان هــا نی
ــاک  ــی دارای خ ــی از اراض ــرد: برخ ــد ک ــار تاکی ــرد و غب گ
ماســه ای ، حســاس و مســتعد بــه فرســایش خــاک اســت 
کــه بــرای ایــن منظــور طــرح هــای مختلفــی در حــوزه هــای 
ــع طبیعــی، کشــاورزی و محیــط زیســت در دســتور کار  مناب
قــرار دارد کــه از جملــه ایــن طــرح هــا مــی تــوان بــه درخــت 
و نهــال کاری، بــذرکاری، مدیریــت روان آب هــا، کشــاورزی 

ــزود: 70  ــی اف ــبی بیرگان ــاره کرد.طهماس ــی و ... اش حفاظت
ــورت  ــه ص ــی ب ــاورزی حفاظت ــوزه کش ــال در ح ــارد ری میلی
پایلــوت و آزمایشــی بــرای اســتان هــای درگیــر گــرد و غبــار 
در نظــر گرفتــه شــده کــه ســهم  اســتان ایــالم یــک میلیــارد 
ــه و  ــه فک ــوت در منطق ــای پایل ــرح ه ــه ط ــت ک ــال اس ری
ــود. ــی ش ــرا م ــران اج ــتان دهل ــع شهرس ــدگان از تواب رزمن
وی اضافــه کــرد: در موضــوع گــرد و غبــار بــا منشــا داخلــی 
شناســایی اراضــی، بررســی علــل و عوامــل، تدویــن، ارائــه و 
اجــرای راهکارهــا بــرای مقابلــه و کاهــش تاثیــر ایــن پدیــده 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــتور کار س ــر در دس ــال اخی ــی 2 س ط
ــی  ــام مباحــث داخل ــد از اتم ــه و بع ــرار گرفت ــار ق ــرد و غب گ
ــه  ــه ویــژه کشــورهای همجــوار از جمل ــه ب وضعیــت خاورمیان
ــرد و  ــر گ ــترین تاثی ــه بیش ــتان ک ــوریه و افغانس ــراق، س ع
غبــار بــر ایــران را دارنــد، مــورد پــردازش قــرار گرفتــه اســت.
مشــاور رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: در 
ــد طــی  ــز هرچن ــا منشــا خارجــی نی ــار ب ــرد و غب موضــوع گ
ــه و قراردادهــای مشــترکی  ســال هــای گذشــته تفاهــم نام
ایــن  امــا عمــده  بــا کشــورهای همســایه منعقــد شــد 
ــال از  ــذا امس ــد و ل ــر نش ــه موث ــه نتیج ــج ب ــا منت قرارداده
ــه  ــر و مرتبــط بیــن المللــی دعــوت ب نهادهــا و مراجــع معتب
ــن نهادهــا کشــورهای  ــا کمــک ای ــا ب ــم ت ــرده ای همــکاری ک
دارای کانــون گــرد و غبــار در مــورد ایــن پدیــده اقــدام هایــی 
ــوع  ــرد: موض ــد ک ــی تاکی ــبی بیرگان ــام دهند.طهماس را انج
گــرد و غبــار بایــد بــه صــورت اســتانی و در غالــب کارگــروه 

هــا بــا مشــارکت همــه دســتگاه هــای مرتبــط برگــزار 
ــا  ــت ه ــات، درخواس ــه مطالب ــکالت، ارائ ــا مش ــود و احص ش
ــب  ــا موج ــروه ه ــن کارگ ــق ای ــز از طری ــه مرک ــا ب و نیازه
تســهیل در رونــد موضــوع رســیدگی بــه پدیــده گــرد و غبــار 
ــردن در  ــل ک ــره ای عم ــا از جزی ــتگاه ه ــا دس ــود ت ــی ش م
ایــن مــورد اجتنــاب ورزنــد.وی افــزود: یــک افــق 12 ســاله 
ــر  ــار در نظ ــرد و غب ــده گ ــا پدی ــر ب ــتان درگی ــرای 20 اس ب
گرفتــه شــده کــه افــق ترســیم شــده بــرای اســتان ایــالم 10 
ــر حســب شــواهد و قرائــن و اقــدام هــای  ســاله اســت و ب

انجــام گرفتــه ایــالم یکــی از اســتان هــای پیشــرو در زمینــه 
ــی،  ــا منشــاء داخل ــا ریزگردهــای ب ــارزه ب ــی، مب ــان زدای بیاب
جنــگل کاری اســت کــه زودتــر بــه ایــن افــق دســت خواهــد 
ــر  ــالم و دیگ ــتان ای ــه اس ــت ک ــال اس ــش از 10 س یافت.بی
ــرد و  ــده گ ــا پدی ــور ب ــرب کش ــرزی غ ــوار م ــای ن ــتان ه اس
ــار مواجــه هســتند و ایــن معضــل کــه عمــده آن منشــاء  غب
ــون هــای خارجــی عــراق، ســوریه، اردن  خارجــی دارد از کان

ــران مــی شــود. ــوار مــرزی ای و عربســتان وارد ن

الیروبــی، رفــع تصــرف از حریــم بســتر و تعییــن حریــم 
کــه  اســت  ســیل  بــا  مقابلــه  ضرورت هــای  جملــه  از 
ــوول در  ــای مس ــی نهاده ــایه هم افزای ــرقی در س آذربایجان ش
ــی  ــای مهم ــق آن گام ه ــیر تحق ــی در مس ــع مال ــاب مناب غی
هــزار   25 بــر  افــزون  ایرنــا،  اســت.به گــزارش  برداشــته 
کیلومتــر رودخانــه و مســیل در آذربایجــان شــرقی وجــود 
ــد  ــا نیازمن ــم آنه ــی و اصــالح حری ــه آزادســازی، الیروب دارد ک
ســاالنه 30 تــا 40 میلیــار تومــان اعتبــار اســت، در حالــی کــه 
ــوان  ــه عن ــه ای اســتان ب ــار تخصیصــی شــرکت آب منطق اعتب

اختصاص هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال 
برای مقابله با گرد و غبار

منابع 
طبیعی

جنگل ها

پروژه احیای اراضی جنگلی ریگان به 
مرحله اجرا درآمد

دهیاران برای حفاظت از منابع طبیعی 
وارد عمل می شوند

کارشـناس پـروژه بیـن المللـی 
احیـای اراضـی جنگلـی تخریب 
یافتـه سـایت شهرسـتان ریگان 
گفـت: ایـن پـروژه بـا مدیریـت 
و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان  بیابـان  امـور  دفتـر  اصلـی 
آبخیزداری کشـور، مشـارکت اجرایی این سازمان و تسهیالت 
جهانـی محیط زیسـت )جف(، سـازمان خوارو بار کشـاورزی 
و سـازمان ملل متحد) FAO( در شـرق استان کرمان اجرایی 
شـده اسـت.ثمره هابیلـی روز شـنبه در گفت و گـو با خبرنگار 
ایرنـا افـزود: اجـرای ایـن طـرح بـا همـکاری بیـن نهـادی با 
ارگان هـای مختلـف از جملـه فرمانـداری شهرسـتان ریـگان، 
صـدا و سـیما، مخابـرات، اداره آمـوزش و پـرورش، جهـاد 
کشـاورزی، اداره عشـایری و فنـی و حرفه ای بـه مرحله اجرا 
درآمـده اسـت.وی اظهـار داشـت: ایجـاد 47 طرح معیشـتی 
جایگزیـن از جملـه پخـت نـان محلـی بـا تأمیـن سـوخت 
جایگزیـن، پـرورش بوقلمـون و شـتر، تعمیـر سـاختمان، 
صنایـع دسـتی و ترویـج اسـتفاده از انـرژی پـاک بـا توزیـع 
آبگرمکن خورشـیدی، تلمبه بادی، تنور گازی و اجاق گازی در 
بیـن جوامـع محلی و روسـتاییان برای مقابله با بهـره برداری 
غیـر فنـی و تخریـب جنـگل هـا و مراتـع بـه صـورت پایلوت 

در منطقـه ریگان کرمان انجام شـده اسـت. کارشـناس پروژه 
بیـن المللـی احیـای اراضـی جنگلـی تخریـب یافته سـایت 
ریـگان با اشـاره بـه اجرای فعالیت هـای احیایی در راسـتای 
بیابـان زدایـی، احیای عرصـه های بیابانی و کنتـرل ریزگردها 
با مشـارکت جوامع محلی، افزود: بدین منظور تولید 110 هزار 
نهـال گلدانـی از نـوع گونـه هـای بیابانـی بومی منطقـه، کهور، 
تـاق، اسـکنبیل، اسـتبرق و گـز، نهالـکاری هـزار و 500 هکتـار 
عرصـه هـای بیابانی، فعالیـت آبخیزداری در سـطح 17 هزار و 
194 متـر مکعـب، مدیریـت هرزآب در سـطح 2 هـزار و 340 
هکتـار و حفاظـت و قـرق چرای دام در سـطح  هشـت هزار و 
650 هکتار در این منطقه اجرا شـده اسـت. وی گفت: حضور 
در مجامـع علمـی، احـداث و بهره بـرداری از ایسـتگاه پایش 
فرسـایش بادی ریـگان به منظور پایش مسـتمر توفان های 
منطقـه و بررسـی اثـر فعالیت هـای احیایی، شناسـایی گونه 
چنـد منظـوره گیـاه پنیربـاد، معرفـی و تولیـد چـای تـرش، 
امکان سـنجی توسـعه اکوتوریسـم منطقه ریـگان، مطالعه و 
آمـوزش در زمینـه تولیـد و بازاریابی صنایع دسـتی و برگزاری 
کارگاه هـای آموزشـی در زمینه هـای متناسـب بـا موضوع کار 
را از دسـتاوردهای علمـی پـروژه بین المللـی احیـای اراضـی 

جنگلـی تخریـب یافته سـایت ریگان اسـت. 

مدیـرکل دفتـر آمـوزش، ترویـج 
سـازمان  مردمـی  مشـارکت  و 
جنگل هـا، مراتع و آبخیـزداری به 
نقش آفرینـی دهیاران در حفاظت 
از عرصه هـای طبیعـی اشـاره کـرد و افـزود: ایـن همکاری های 
مشـترک در قالـب تفاهم نامـه سـازمان جنگل هـا بـا سـازمان 
دهیاری هـا و شـهرداری های وزارت کشـور دنبـال می شـود.به 
گزارش مرکز اطالع رسـانی سـازمان جنگل هـا، وحید جعفریان 
در کارگاه آموزشـی دهیـاران ضمـن اشـاره بـه نقـش و جایگاه 
دهیـاران در اجرای پروژه های آبخیـزداری و آبخوانداری از محل 
صنـدوق توسـعه ملی، مشـارکت دهیـاران را در مدیریت پایدار 
منابـع طبیعـی موثر خوانـد.وی به بندهـای ماده 10 اساسـنامه 
و تشـکیالت سـازمان دهیاری هـا اشـاره کـرد کـه در سـال 80 
توسـط هیـات وزیـران به تصویب رسـید کـه در آن بـه وظایف 
دهیاری هـا و همکاری هـای موثـر آنهـا در جهـت حفـظ منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری تاکیـد شـده اسـت.جعفریان همچنین 
عنـوان کـرد: بر اسـاس سـند راهبـردی دفتر آمـوزش، ترویج و 
مشـارکت مردمی سـازمان جنگل ها، برنامـه فراگیری در جهت 

بهره گیـری از امکانـات و تجهیـزات اطالع رسـانی، ترویجـی و 
مشـارکتی به منظور آموزش های مورد نیاز دهیاران و شـناخت 
بیشـتر آنهـا از قوانیـن، سیاسـت ها و پروژه هـای محـوری این 
سـازمان تبییـن شـده اسـت.مدیرکل دفتـر ترویج، آمـوزش و 
مشـارکت مردمـی در ادامـه از تنظیـم پیش نویـس برنامـه 
اقـدام مشـترک سـازمان جنگل هـا با سـازمان شـهرداری ها و 
دهیاری های کشـور خبـر داد و افزود: با تاکید رییس سـازمان 
جنگل هـا قـرار شـد ایـن سـند اقـدام مشـترک، بـه عنـوان 
مبنـای توسـعه همـکاری دو سـازمان قـرار گیرد.  وی با اشـاره 
بـه اسـتفاده از ظرفیـت بنـد ب مـاده 29 اشـاره کـرد و گفـت: 
سـازمان جنگل هـا گام مهمـی در زمینه مشـارکت واقعی مردم 
برداشـته زیرا اعتقاد دارد مشـارکت مردم بدون تامین منافع و 
بهبود معیشـت جوامع روسـتایی امکان پذیر نیسـت.جعفریان 
خاطرنشـان کـرد: اجرای بنـد ب ماده 29 نگرش برون سـپاری 
فعالیت هـای منابع طبیعـی را بـه صاحبـان طرح هـا، تعاونی ها 
و مجریـان طرح هـای منابع طبیعـی القـا کرده و زمینه بیشـتر 
مشـارکت مـردم را فراهـم می کنـد تـا بهره بـرداران تعلق خاطر 

بیشـتری نسـبت بـه منابع طبیعی و حفـظ آن پیـدا کنند.

دریای خزر مواج می شود
بر اساس اعالم سازمان هواشناسی از روز دوشنبه 11 آذرماه دریای خزر مواج و متالطم می شود و 
ارتفاع موج به 2 تا 3 متر خواهد رسید

گزارش سازمان ملل 
از موج جدید آلودگی 

هوا در آسیا

گی
ود

آلودگی های نفتی خلیج فارس پاک سازی شدآل
رئیــس اداره حفاظــت و ایمنــی اداره کل بنــادرو 
از  بوشــهر گفــت: در یکــی  دریانــوردی اســتان 
ــای  ــی در آب ه ــای دریای ــترده ترین عملیات ه گس
ایــن اســتان ) محــدوده جزیره خارگ ( با مشــارکت 
13 شــناور، نشــت نفــت خــام مهــار و لکه هــای نفتــی 
شــناور روی آب دریــا پاک ســازی شد.احســان گلســتانی روز 
ــته  ــاه گذش ــان م ــزود: از 29 آب ــات اف ــن عملی ــاره  ای ــنبه در ب ش
آلودگــی از خــط لولــه انتقــال نفــت ) از میــدان نفتــی ابــوذر واقــع 
ــال  ــه دنب ــزارش و ب ــارگ( گ ــره خ ــرب جزی ــی غ ــت مایل در هش
اقدامــات صــورت گرفتــه 6 آذر مــاه ایــن نشــتی  مهــار شــد.وی 
ــده  ــاد ش ــی ایج ــص فن ــز نق ــاه نی ــتم آذر م ــرد: در هش ــان ک بی
ــی و  ــان و کارشناســان فن ــا همــت کارکن ــت ب ــال نف در خــط انتق
عملیاتــی شــرکت نفــت فــالت قــاره برطــرف شد.گلســتانی یــادآور 
ــه غواصــی،  ــات از جمل ــن عملی ــف ای شــد: در بخش هــای مختل
پایــش و مقابلــه بــا آلودگــی 13 شــناور متعلــق بــه اداره کل بنــادر 
و دریانــوردی اســتان بوشــهر، شــرکت نفــت فــالت قــاره و شــرکت 
پایانه هــای نفتــی منطقــه خــارگ مشــارکت داشــتند.وی افــزود: 
ــرای امحــای  در ایــن عملیــات هشــت تــن مــاده دیسپرســنت ب

ــادر  ــط اداره کل بن ــاال توس ــق ب ــا عم ــق ب ــی مناط ــای نفت لکه ه
اســتفاده شد.گلســتانی عنــوان کــرد: همچنیــن هشــت تــن مــاده 
امحــا کننــده بیولوژیــک توســط شــرکت نفــت فــالت قــاره بــرای 
پاشــش در اختیــار شــناورهای عملیاتــی قــرار گرفــت.وی ادامــه 
داد: در هفتــم آذرمــاه پــس از مهــار نشــتی در پایش هــای هوایــی 
بــا بالگــرد لکه هــای نفتــی در چهــار نقطــه دیــده شــد کــه بــا اعــزام 
شــناورهای منطقــه و پاشــش " او اس ایــی" لکه هــای باقــی مانده 
امحــا شد.گلســتانی یاداورشــد: در ایــن عملیــات مدیــران ســتادی 
ســازمان بنــادر و شــرکت نفــت فــالت قــاره بــا حضــور میدانــی در 
پشــتیبانی عملیــات نقشــی قابــل توجــه و شــایانی ایفــا کردنــد.
ــت نشــت نفــت از  یکــی  ــه عل ــز ب در 24 شــهریورماه امســال نی
از لوله هــای نفتــی در 2.5 مایلــی جزیــره خــارگ آلودگــی نفتــی 
ســواحل ایــن جزیــره و حتــی بخــش هایــی از ســواحل گنــاوه و 
بندرریــگ را فــرا گرفــت کــه بــا تــالش ادارات کل بنــادر و دریانوردی 
و حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر، شــرکت نفــت فــالت 
قــاره همــراه بــا فعــاالن محیــط زیســت و بویژه ســمن های اســتان 

ــام شــد. ــا انج ــن آلودگی ه ــات پاک ســازی ای بوشــهر عملی

ت
یس

ط ز
حی

م

آمــار نشــان می دهــد آلودگــی هــوا مســئول مــرگ 
ــر  ــر در سراس ــون نف ــت میلی ــدود هف ــاالنه ح س
را  تنفــس  نمی تــوان  اگرچــه  و  اســت  جهــان 
ــی،  ــای غذای ــی انتخاب ه ــا برخ ــرد ام ــف ک متوق
اثــرات ســمی آلودگــی هــوا بــر بــدن را خنثــی 
در  دیلی میــل  روزنامــه  ایســنا،  گــزارش  می کنند.بــه 
ــه  ــال ب ــر ابت ــش خط ــت: افزای ــاره آورده اس ــن ب ــی در ای مطلب
ــای  ــی، بیماری ه ــل، نابینای ــرطان ها، زوال عق ــواع س ــی ان برخ
قلبــی، دیابــت، آســم، برونشــیت و برخــی اختــالالت روانــی در 
ــت.  ــده اس ــت ش ــوا ثاب ــی ه ــرض آلودگ ــری در مع ــر قرارگی اث
در عیــن حــال ایــن نکتــه ثابــت شــده کــه مصــرف اســیدهای 
ــی  ــر آلودگ ــا در براب ــرد ریه ه ــود عملک ــه بهب ــگا 3 ب ــرب ام چ
ــی،  ــن ماه ــی و روغ ــون، ماه ــن زیت ــد. روغ ــوا کمــک می کن ه
آووکادو، گــردو، دانه هــای چیــا و بــذر کتــان سرشــار از ایــن نــوع 
چربی هــا بــه عــالوه ویتامیــن E هســتند. ایــن نــوع ویتامیــن 
نیــز التهــاب را از بــدن دور می کنــد.در ایــن مطلــب آمــده 
ــی  ــم بروکل ــتر کل ــوا، بیش ــی ه ــا آلودگ ــه ب ــرای مقابل ــت: ب اس
ــم باعــث کاهــش التهــاب  ــوع کل ــد. نوشــیدن آِب ایــن ن بخوری
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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بازنگـری دقیـق نیـاز دارنـد، ظرفیـت اکولوژیـک تهـران 20 
سـال پیـش ُپر شـده اسـت و دیگر تـوان پذیرش جمعیت 

بیشـتر، صنایـع مختلف و خودروهـای زیادتـر را ندارد.
معـاون محیط زیسـت انسـانی سـازمان حفاظـت محیط 
زیسـت گفـت: طبـق تکالیف برنامه ششـم توسـعه، باید 
60 درصـد حمـل و نقـل شـهری توسـط نـاوگان حمـل و 
نقـل عمومـی صـورت گیرد امـا االن برعکس اسـت یعنی 
60 درصـد مـردم از خودروهـای شـخصی خـود اسـتفاده 
می کننـد درسـت اسـت کـه بایـد حمـل و نقـل عمومـی 

توسـعه یابد اما می دانیم که بسـیاری از مردم تمایلی به 
اسـتفاده از آن ندارند و باید فرهنگ سـازی شـود و حتی 
کاری کنیـم کـه تـردد خودروهـای شـخصی در محـدوده 
شـهرها بـدون مالحظـه زیسـت محیطـی هزینه َبـر باشـد 
و گـران تمـام شـود.وی افزود: تـا پایان امسـال 200 هزار 
تاکسـی فرسـوده در کشور خواهیم داشـت که اگر فکری 
بـرای نوسـازی آنهـا نکنیـم نبایـد هـم انتظار هـوای پاک 
داشـته باشـیم، وضعیـت اتوبوس هـا هـم بهتـر نیسـت. 
همچنیـن بایـد در تولیـد خودرو به سـمت اسـتاندارد روز 

دنیـا پیـش برویـم مثـال اگـر اسـتاندارد مصـرف 5 لیتـر 
سـوخت در 100 کیلومتـر پیمایـش اسـت و خودروهـای 
مـا در ایـن میـزان پیمایـش 10 لیتـر مصـرف می کننـد 
بایـد اسـقاط شـوند امـا چـون بـرای خودروسـاز گـران 
تمـام می شـود از ایـن رو زیـر بـار نمی رود.تجریشـی بـا 
اشـاره به اینکه خودمان با اسـتفاده از خودروی شـخصی 
آالیندگـی را تولیـد می کنیـم، تاکیـد کـرد: قطعـا در ایـن 
میـان برخـی دسـتگاه ها کـم کاری می کننـد و برخـی نـه 
تنهـا بـرای بهبـود هـوا کاری نمی کنند بلکه در تشـدید آن 

هـم مقصر هسـتند، در تهـران اگر 3 تا 4 روز هوا سـاکن 
شـود آلودگـی افزایـش می یابـد و رهایـی از آلودگـی هوا 
نیازمنـد عـزم جـدی تمـام بخش هـای یـک جامعـه اعم 

از مسـووالن و مردم اسـت.

حناچی: همه دستگاه ها به ماموریت خود
در کاهش آلودگی هوا عمل کنند

تفاهم نامـه  امضـای  حاشـیه  در  نیـز  حناچـی  پیـروز 
همـکاری مشـترک شـهرداری تهـران بـا معاونـت علمـی 
فنـاوری ریاسـت جمهـوری در جمـع خبرنـگاران افـزود : 
اگـر بخواهیـم بـا تعییـن درصد در مـورد نقش شـهرداری 
در کاهـش آلودگـی هـوا صحبـت کنیـم بایـد گفـت که ما 
بیـن 10 تـا 15 درصـد نقـش داریـم.وی خاطرنشـان کـرد: 
شـهرداری اقدامـات زیـادی را در کاهـش ذرات معلـق در 
هـوای تهـران انجـام داده که یکی از آنهـا نصب فیلتر دوده 
بـر روی اتوبوس هـای دیزلـی است.شـهردار تهـران ادامـه 
داد: 40 درصـد آلودگـی متعلـق بـه خودروهـای شـخصی 
اسـت و اگـر امـروز شـهر تعطیل شـده و ترافیـک کاهش 
یافتـه گـواه این مطلب اسـت کـه عدم حضـور خودروهای 
شـخصی بـر ترافیـک و آلودگـی هـوا تاثیرگذار اسـت.وی 
تصریـح کرد: توسـعه حمل و نقل عمومـی را پیگیری می 
کنیـم و تمامـی قطعـات واگن هـای متـرو کـه در گمـرک 
مانـده بـود امـروز تبدیل بـه قطار شـده اسـت.حناچی باز 
هـم تاکیـد کـرد: شـهرداری تهـران یکـی از دسـتگاه های 
موثـر بـر کاهـش آلودگی هوا اسـت اما  سـایر دسـتگاه ها 
نیـز بایـد بـه ماموریـت خـود در ایـن راسـتا بـه درسـتی 

عمـل کنند.

10 درصد آلودگی هوا مربوط به 
موتورسیکلت است

وی همچنیـن در خصـوص امضـای تفاهـم نامـه همـکاری 
بـا معاونـت علمـی ریاسـت جمهـوری گفـت: قـرار اسـت 
شـهرداری تهـران در حـوزه نـوآوری بـرای وسـایل حمـل و 
نقلـی پیشـرفته اعـم از موتور، خـودروی سـواری و اتوبوس 
برقـی از ظرفیت هـای معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت 
جمهـوری اسـتفاده کنـد و پیـش از ایـن تفاهم نامـه ای در 
خصـوص سـاخت واگـن در حـوزه متـرو داشـتیم.به گفتـه 
شـهردار تهـران، 10 درصـد آلودگی هوای تهران بـه دلیل تردد 
بیـش از 3 میلیـون موتـور سـیکلت در پایتخت اسـت.وی 
ادامـه داد: بایـد در مـورد وضعیـت موتورها با توجه به سـهم 
آالیندگـی  آنهـا چاره اندیشـی کرد کـه یا می تـوان موتورهای 
گاز سـوز یـا برقـی و یـا ترکیبـی تولیـد کرد.حناچی بـا بیان 
اینکـه شـهرداری تهـران در مـورد مطالعـه راه انـدازی مراکـز 
نـوآوری بـه صـورت پایلـوت بـا معاونـت علمـی نیز قـرارداد 
همـکاری امضـاء کـرده اسـت، گفـت: امیدواریم ایـن اتفاق 
همزمـان بـا ارائـه الیحه ای به شـورای شـهر عملیاتی شـود.

پیروز حناچی نیز 
در حاشیه امضای 

تفاهم نامه همکاری 
مشترک شهرداری 
تهران با معاونت 

علمی فناوری 
ریاست جمهوری 

در جمع خبرنگاران 
افزود : اگر 

بخواهیم با تعیین 
درصد در مورد 

نقش شهرداری در 
کاهش آلودگی هوا 

صحبت کنیم باید 
گفت که ما بین 10 
تا 15 درصد نقش 

داریم.

تهران در حال انفجار اکولوژیکی
معاون محیط زیست: ساالنه صدها هزار خودرو به پایتخت وارد می شوند و ظرفیت اکولوژیک 

تهران 20 سال پیش تکمیل شده است

الیروبــی، رفــع تصــرف از حریــم بســتر و تعییــن حریــم 
کــه  اســت  ســیل  بــا  مقابلــه  ضرورت هــای  جملــه  از 
ــوول در  ــای مس ــی نهاده ــایه هم افزای ــرقی در س آذربایجان ش
ــی  ــای مهم ــق آن گام ه ــیر تحق ــی در مس ــع مال ــاب مناب غی
هــزار   25 بــر  افــزون  ایرنــا،  اســت.به گــزارش  برداشــته 
کیلومتــر رودخانــه و مســیل در آذربایجــان شــرقی وجــود 
ــد  ــا نیازمن ــم آنه ــی و اصــالح حری ــه آزادســازی، الیروب دارد ک
ســاالنه 30 تــا 40 میلیــار تومــان اعتبــار اســت، در حالــی کــه 
ــوان  ــه عن ــه ای اســتان ب ــار تخصیصــی شــرکت آب منطق اعتب

ــن  ــد ای ــاالنه از 10 درص ــور س ــن منظ ــرای ای ــی ب ــی اصل متول
ــی  ــع مال ــود مناب ــا درک واقعیــت کمب ــر نمــی رود.ب رقــم فرارت
ــان  ــای بنی ــیل ه ــوع س ــگیری از وق ــرای پیش ــدف ب ــا ه و ب
ــک  ــرقی در ی ــان ش ــتری آذربایج ــتانداری و دادگس ــن، اس ک
ــن از  ــک گرفت ــا کم ــده و ب ــدان ش ــمند، وارد می ــه ارزش تجرب
ــداری  ــا و ده ــداری ه ــا، بخش ــداری ه ــای فرمان ــت ه ظرفی
ــر از  ــاه 120 کیلومت ــک م ــه ظــرف ی ــدون صــرف هزین ــای ب ه
ــه زیســته«  ــی شــد.این »تجرب ــای اســتان الیروب ــه ه رودخان
ــا خطــرات ســیل در آذربایجــان  ــه ب ــه و مقابل در حــوزه مواجه

شــرقی، اتفــاق مبارکــی اســت کــه مــی توانــد در صــورت 
تــداوم، مشــکل کمبــود اعتبــارات آب منطقــه ای در آزادســازی 
حریــم رودخانــه هــا و مســیل هــا را بــه عنــوان عامــل بیــش 
ــای  ــروز تهدیده ــرف و از ب ــیل برط ــارات س ــد خس از 60 درص
جانــی و مالــی بــرای مــردم اســتان در آینــده پیشــگیری کنــد.
ــم  ــه بدانی ــی آشــکارتر مــی شــود ک ــدام زمان ــن اق ــت ای اهمی
ــر اســاس بررســی هــای انجــام شــده تاکنــون 17 نقطــه در  ب
ــر نقــاط ســیل خیــز در ســطح  ــز و 2500 کیلومت کالنشــهر تبری
آذربایجــان شــرقی شناســایی شــده اســت.تجربیات ســیل در 
ــد  ــی ده ــان م ــور نش ــاط کش ــایر نق ــرقی و س ــان ش آذربایج
ــه هــا و مســیل هــای درجــه  کــه 86 درصــد ســیل در رودخان
ــه در  ــه رودخان ــی ک ــکان های ــی م ــرد؛ یعن ــی گی ــورت م 3 ص
آن جــاری نبــوده و جــاری شــدن یکبــاره ســیل در ایــن گونــه 
ــار آورده  ــه ب ــی ب ــش بین ــل پی ــای غیرقاب ــق خســارت ه مناط
اســت. مدیرعامــل آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی در ایــن 
خصــوص بــه ایرنــا گفــت: طــول رودخانــه هــا و مســیل هــا در 
ــه  اســتان 25 هــزار کیلومتــر اســت کــه 2500 کیلومتــر از آن ب
ــد ســال  ــز شناســایی شــده و در چن ــه خی ــاط حادث ــوان نق عن
ــیر  ــالح مس ــایی و اص ــر از آن بازگش ــزار کیلومت ــته یکه گذش
ــان  ــار 40 ســال زم ــی تخصیــص اعتب ــا روال فعل ــا ب شــده، ام
ــارزاده  ــف غف ــت.   یوس ــاز اس ــا نی ــه آنه ــی هم ــرای الیروب ب
اظهــار کــرد: 1500 کیلومتــر از مســیر باقــی مانــده در دســتور کار 
قــرار دارد، امــا بــا وجــود اعتبــارات محــدود ســاالنه 30 تــا 35 
کیلومتــر امــکان الیروبــی و اصــالح رودخانــه هــا و مســیل هــا 

وجــود دارد.وی ادامــه داد: البتــه بــا همدلــی، کمــک دســتگاه 
هــای اجرایــی، کار جهــادی و حمایــت مســئوالن ذیربــط مــی 
تــوان ایــن زمــان را تــا هشــت ســال کاهــش و هزینــه هــای 
آن را نیــز بــه حداقــل ممکــن رســاند.  وی ادامــه داد: 30 تــا 
40 میلیــارد تومــان نیــاز اســت تــا آزادســازی حریــم رودخانــه 
هــای آذربایجــان شــرقی انجــام شــود کــه از ایــن رقــم 
ــد. ــی یاب ــاص م ــد اختص ــت 10 درص ــن حال ــاالنه در بهتری س
ــه ای  ــرکت آب منطق ــواحل ش ــه و س ــی رودخان ــر مهندس مدی
ــه  ــت: 17 نقط ــا گف ــگار ایرن ــه خبرن ــز ب ــرقی نی ــان ش آذربایج
ــع خطــر ســیل شناســایی شــده اســت  ــرای رف ــز ب شــهر تبری
کــه بایــد بــا همــکاری دســتگاه های مربوطــه مثــل شــهرداری 
رفــع شــود.علی آخونــدزاده اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه وضعیــت 
جــاری اعتبــارات نیــاز بــه تخصیــص 10 برابــری بودجــه وجــود 
ــه  ــم رودخان ــتر و حری ــرف بس ــری از تص ــرای جلوگی دارد و ب
ــان امــوال عمومــی ضــروری اســت.   تشــدید مجــازات متصرف
ــری  ــر کارب ــری از تغیی ــاورزی در جلوگی ــت جهادکش وی جدی
اراضــی اطــراف و محــدوده منابــع آبــی را ضــروری دانســت و 
افــزود: ادارات راه و ترابــری نیــز بایــد همــه ســاله در خصــوص 
ــن  ــد ضم ــدام کنن ــا اق ــه ه ــیر رودخان ــای مس ــل ه ــد پ تنقی
اینکــه پایــش مســتمر مســیر جریــان آب در اســتان الزم 
ــع آب شــرکت  ــرداری مناب ــره ب ــاون حفاظــت و به اســت.  مع
ــه 50  ــان اینک ــا بی ــز ب ــرقی نی ــان ش ــه ای آذربایج آب منطق
ــرار دارد، گفــت:  ــن خطــه در معــرض خطــر ســیل ق درصــد ای

ــوری را دارد. ــه دوم کش ــه رتب ــن زمین ــتان در ای اس

گذر از خطر سیل با هم افزایی 
نهادهای مسوول

نوزدهمین نمایشـگاه بین المللی محیط زیسـت با شعار محیط زیست، 
مسـوولیت اجتماعـی بـا 80 میلیـون محیط بـان از 13 تـا 16 اسـفندماه 
98 در محـل دائمـی نمایشـگاه های بین المللـی تهـران برگزار می شـود.
به گزارش پایگاه اطالع رسـانی سـازمان حفاظت محیط زیسـت، رییس 
پژوهشـکده محیـط زیسـت و توسـعه پایـدار سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت گفـت: برگزاری همزمان مراسـم گرامیداشـت پنجاهمین سـال 
تاسـیس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـا افتتاحیـه نمایشـگاه را 
از ویژگی هـای بـارز ایـن دوره از نمایشـگاه دانسـت.جلیل بـادام فیـروز 
افـزود: پژوهشـکده محیط زیسـت و توسـعه پایـدار به عنـوان دبیرخانه 
دائمـی نمایشـگاه بـا رویکـرد جدیـدی اقـدام بـه برنامه ریـزی هدفمند 
قبـل،  سـال های  برخـالف  تصریـح کـرد:  اسـت.او  نمایشـگاه کـرده 
نمایشـگاه امسـال، بـه صورت تخصصی و با هدف معرفـی کاال، خدمات 
و آخریـن فناوری هـای سـازگار بـا محیـط زیسـت برگـزار می شـود. وی 
محورهـای اصلـی فعالیت نمایشـگاه را هوا و تغییر اقلیـم، مدیریت آب 
و پسـاب، مدیریـت پسـماند، خدمـات فنـی، مهندسـی و مشـاوره ای، 
تنـوع زیسـتی، مدیریت زیسـت بومی، مدیریت پایش محیط زیسـت، 
مدیریـت سـبز، دسـتاوردهای محیـط زیسـتی واحدهـای صنعتـی و 
خدماتی، مسـوولیت پذیری اجتماعی و ارتقای فرهنگ محیط زیسـتی 
برشـمرد.رئیس پژوهشـکده محیـط زیسـت و توسـعه پایـدار با اشـاره 
بـه فعالیت جدی شـورای سیاسـتگذاری نمایشـگاه نوزدهـم گفت: این 
شـورا بـا حضـور متخصصـان، صاحب نظـران و نماینـدگان بخش هـای 
مختلـف سـازمان حفاظت محیط زیسـت تا زمـان برگزاری نمایشـگاه، 
بـه طـور مرتـب تشـکیل و بـا بهره گیری از خـرد جمعی تالش می شـود 
تـا برگـزاری نمایشـگاه بـا در نظـر گرفتـن مولفه های محیط زیسـتی و 
اثربخش، بتواند الگوی مناسـبی برای سـایر نمایشگاه ها از منظر رعایت 
الگوی صحیح مصرف منابع پایه محیط زیسـت باشـد.وی همچنین به 
برگزاری کارگاه های آموزشـی و تشـکیل میزگردهایی متناسب با مسائل 
و مشـکالت روز جامعـه در حـوزه محیـط زیسـت در محـل نمایشـگاه، 
بـا حضور متخصصان، اسـتادان، مدیران سـازمان و سـایر دسـتگاه های 

دولتـی اشـاره کرد.

محیط زیست، مسوولیت 
اجتماعی با 80 میلیون 

محیط بان

خبر
تاثیر آتش سوزی های آمازون 

بر ذوب شدن یخچال های طبیعی
کارشناسـان زیسـت محیطـی هشـدار می دهنـد کـه گرمـای 
آمـازون  در  اسـتوایی  جنگل هـای  آتش سـوزی  از  حاصـل 
می توانـد یخچال هـای طبیعـی هزارها کیلومتر دورتـر را ذوب 
کند.بـه گـزارش ایسـنا، در بررسـی های ایـن کارشناسـان آمـده  اسـت: حریـق در جنگل هـای 
اسـتوایِی ایـن منطقـه به ذوب شـدن یخچال هـا در کوه های "آنـد" که در فاصله بیـش از 2000 
کیلومتـری قرار دارند منجر شـده  اسـت.این بررسـی نشـان می دهـد آتش سـوزی در مناطق 
جنگلـی برزیـل، پـرو و بولیـوی ذوب شـدن یخچال هـا در کوه هـای آنـد را 14 درصد در سـال 
افزایش داده  اسـت. همچنین احتمال ذوب شـدن هرچه بیشـتر یخچال های طبیعی وجود 
دارد زیـرا برف هـای پوشـیده شـده بـا کربـن سـیاه یـا ذرات گرد و غبـار، نور خورشـید کمتری 

را بازتـاب می دهـد.

مسکوت ماندن پنج ساله مصوبه 
فیلتر دوده ماشین های سنگین

یـک متخصـص حـوزه آلودگـی هـوا ضمـن اشـاره بـه اینکه 
شـهرداری تنهـا ارگانی نیسـت که مسـئولیت کنتـرل آلودگی 
هـوا را برعهـده دارد، گفت: سـال 93 مصوبه نصب فیلتر دوده 
روی ماشـین هـای سـنگین ابالغ شـد امـا تا به امروز ایـن مصوبه بین دولت و خودروسـازان 
مسـکوت مانده است.یوسـف رشـیدی با اشـاره به وضعیت آلودگی هوای تهران و مسـئولیت 
ارگان هـای مختلـف در ایـن زمینـه اظهـار کـرد: واقعیت این اسـت کـه یکی از سـازمان های 
مسـئول در بحـث کنتـرل آلودگی هوا، شـهرداری اسـت چراکه نقش مهمـی در راهبری حمل 
و نقـل عمومـی و مدیریـت ترافیـک دارد، امـا یادمـان باشـد که شـهرداری تنهـا بازیگر اصلی 
نیسـت.وی بـا بیـان اینکـه یکی از مشـکالت مـا در بحث آلودگی هوا این اسـت کـه بازیگران 
اصلـی در مواقـع لـزوم خود را پنهان می کنند، ادامه داد: تحت این شـرایط اسـت که انگشـت 

اتهـام بـه سـمت شـهرداری دراز مـی شـود و گروهی سـوار این موج می شـوند.

خطر انقراض دلقک ماهی ها در 
صورت تداوم گرمایش زمین

دانشـمندان زیسـت محیطی هشـدار داده اند که ممکن است 
دلقک ماهی هایـی معـروف بـه "نمو" بـا توجه بـه عادت های 
خطـر  معـرض  در  جفت گیـری  بـرای  خـود  غیرمعمـول 
جـدی ناشـی از تغییـرات اقلیمـی باشـند.به گزارش ایسـنا، 
دانشـمندان ایـن ماهی هـای پـر جنب و جـوش را که در شـقایق ها زندگی می کننـد، بیش از 
10 سـال در اطـراف جزیـره "کیمبـه" واقـع در شـرق پاپـوآ گینه نو تحـت نظر قـرار دادند.تیمی 
از مرکـز ملـی تحقیقـات علمـی فرانسـه )CNRS( به همراه دانشـمندان دیگـر دریافته اند که 
دلقک ماهی هـا در مـورد نحـوه انتخـاب جفت های خود به شـدت حسـاس هسـتند. با توجه 
بـه ایـن که هم شـقایق ها و هم دلقک ماهی های سـاکن این شـقایق ها در نهایـت برای بقای 
خـود به مرجان هایی وابسـته هسـتند کـه تحت تهدید گرمایـش دریاهـا و تهدیدهایی مانند 
آلودگـی و دخالت هـای انسـان ها قـرار دارند بنابراین ممکن اسـت به سـازگاری سـریع به این 

شـرایط نیاز داشـته باشند. 

آمازون

 قانون

زمین

4  قالده پلنگ در صیدوای مهدی شهر مشاهده شد 
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان بابیان اینکه بزرگ ترین رکورد تصویربرداری طبیعی از 

پلنگ ایرانی شکسته شد، گفت: محیط بانان صیدوا توانستند چهار پلنگ را مشاهده کنند.

ــتر  ــه در بس ــی ک ــای مخابرات ــتفاده از کابل ه ــا اس ــان ب محقق
ــن در  ــرزش زمی ــت ل ــدند فعالی ــق ش ــد موف ــرار دارن ــا ق دری
بســتر دریــا را ردیابــی کنند.بــه گــزارش پایــگاه اینترنتــی 
نیواطلــس، نصــب حســگرهای مختلــف در کــف اقیانــوس کار 
بســیار ســختی اســت. بــا ایــن وجــود دانشــمندان توانســته اند 
ــرزش  ــای ل ــی فعالیت ه ــوری مخابرات ــای ن ــیله فیبره ــه وس ب
محققــان  اکنــون  رصــد کننــد.  دریــا  بســتر  در  را  زمیــن 
دانشــگاه »برکلــی کالیفرنیــا«، »آزمایشــگاه ملــی الرنــس 
ــری« و  ــج مونت ــوم خلی ــات آکواری ــی«، »انســتیتو تحقیق برکل
دانشــگاه »رایــس« در تگــزاس در ایــن مطالعــه بــرای ردیابــی 
ــار روزه  از 20  ــک دوره چه ــن، در ی ــرزه ای زمی ــای ل فعالیت ه
ــه در  ــد ک ــتفاده کردن ــری اس ــل 52 کیلومت ــک کاب ــر ی کیلومت
ــا کار  ــری کالیفرنی ــج مونت ــف خلی ــالدی در ک ــال 2009 می س
 science( »گذاشــته شــده بود.ایــن کابــل یــک »گــره علمــی
و  جمــع آوری  را  اقیانوس شناســی  داده هــای  کــه   )node
بــه یــک آزمایشــگاه در آکواریــوم متصــل می کنــد.در ایــن 
ارســال  بــرای  ابتــدا  از یــک دســتگاه فوتونیــک  فرآینــد، 
پالس هــای کوتاهــی از نــور لیــزر بــه کابــل اســتفاده و در 
ــزر  ــور لی ــده از ن ــیگنال های بازتابن ــش س ــد پراکن ــه بع مرحل
ردیابــی شــد. ایــن پراکنــش در نتیجــه ایجــاد کشــش در 
کابــل بــه وجــود آمــده بــود. در هــر 2 متــر از کابــل پراکنــش 
ســیگنال های بازتابنــده از نــور قابــل اندازه گیــری بــود. بــه 
ــزار  ــه 10 ه ــی ب ــر دریای ــل زی ــر از کاب ــب 20 کیلومت ــن ترتی ای
ــن  ــا ای ــان ب ــد. محقق ــل ش ــه تبدی ــی جداگان ــگر لرزش حس
ــی  ــتر را ردیاب ــدت 3.4 ریش ــا ش ــه ای ب ــتند زلزل روش توانس
کننــد کــه در فاصلــه 45 کیلومتــری زمیــن و در نزدیکــی شــهر 
»گیلــروی« در کالیفرنیــا اتفــاق افتــاد. آنهــا اکنــون امیدوارنــد 
کابل هــای  از  شــبکه ای  در  پژوهــش  ایــن  یافته هــای  از 
ــه  مخابراتــی زیردریایــی در سراســر جهــان اســتفاده شــود و ب
ــع آوری  ــی جم ــات لرزش ــدار اطالع ــت و مق ــب کیفی ــن ترتی ای
ــاره  ــه کمــک آن هشــدارهایی درب ــی ب ــد و حت ــا یاب شــده ارتق

ــه صــادر شــود. ــوع زلزل وق

ردیابی زلزله در زیر دریا

ت
یس

ط ز
حی

 غذاهایی که اثرات آلودگی هوا را خنثی می کنندم
آمــار نشــان می دهــد آلودگــی هــوا مســئول مــرگ 
ــر  ــر در سراس ــون نف ــت میلی ــدود هف ــاالنه ح س
را  تنفــس  نمی تــوان  اگرچــه  و  اســت  جهــان 
ــی،  ــای غذای ــی انتخاب ه ــا برخ ــرد ام ــف ک متوق
اثــرات ســمی آلودگــی هــوا بــر بــدن را خنثــی 
در  دیلی میــل  روزنامــه  ایســنا،  گــزارش  می کنند.بــه 
ــه  ــال ب ــر ابت ــش خط ــت: افزای ــاره آورده اس ــن ب ــی در ای مطلب
ــای  ــی، بیماری ه ــل، نابینای ــرطان ها، زوال عق ــواع س ــی ان برخ
قلبــی، دیابــت، آســم، برونشــیت و برخــی اختــالالت روانــی در 
ــت.  ــده اس ــت ش ــوا ثاب ــی ه ــرض آلودگ ــری در مع ــر قرارگی اث
در عیــن حــال ایــن نکتــه ثابــت شــده کــه مصــرف اســیدهای 
ــی  ــر آلودگ ــا در براب ــرد ریه ه ــود عملک ــه بهب ــگا 3 ب ــرب ام چ
ــی،  ــن ماه ــی و روغ ــون، ماه ــن زیت ــد. روغ ــوا کمــک می کن ه
آووکادو، گــردو، دانه هــای چیــا و بــذر کتــان سرشــار از ایــن نــوع 
چربی هــا بــه عــالوه ویتامیــن E هســتند. ایــن نــوع ویتامیــن 
نیــز التهــاب را از بــدن دور می کنــد.در ایــن مطلــب آمــده 
ــی  ــم بروکل ــتر کل ــوا، بیش ــی ه ــا آلودگ ــه ب ــرای مقابل ــت: ب اس
ــم باعــث کاهــش التهــاب  ــوع کل ــد. نوشــیدن آِب ایــن ن بخوری

ــود  ــروه B موج ــای گ ــود. ویتامین ه ــی ناشــی از دود می ش بین
ــر آلودگــی هــوا محافظــت  در کلــم بروکلــی نیــز از قلــب در براب
ــد  ــوا، باعــث افزایــش تولی ــد.ذرات ســمی موجــود در ه می کنن
مولکول هــای  ایــن  می شــود.  بــدن  در  آزاد  رادیکال هــای 
ناپایــدار باعــث التهــاب در بــدن شــده و خطــر ابتــال بــه بســیاری 
ــد. گریپ فــروت امــا  از بیماری هــای مزمــن را افزایــش می دهن
ــرات  ــردن اث ــی ک ــا خنث ــت و ب ــیدان ها اس ــار از آنتی اکس سرش
آالینده هــای مضــر  برابــر  در  از ســلول ها  آزاد،  رادیکال هــای 
ــای  ــد. غذاه ــوش نکنی ــن C را فرام ــت می کند.ویتامی محافظ
سرشــار از ایــن ویتامیــن ماننــد پرتقــال، ســیب، فلفــل دلمــه ای، 
گل کلــم و جوانــه بروکســل، التهاب هــای ناشــی از آلودگــی 
هــوا را در بــدن خنثــی می کننــد و مصــرف آنهــا باعــث تقویــت 
سیســتم ایمنــی بــدن می شــود.به گــزارش دویچه ولــه، در 
آخــر، بتاکاروتن هــای موجــود در مــواد غذایــی قرمــز و نارنجــی 
و ســبزیجات بــرگ دار در بــدن بــه ویتامیــن A تبدیــل می شــود. 
ایــن ویتامیــن نــه تنهــا خاصیــت ضدالتهابــی دارد بلکــه باعــث 
ــری  ــری زودرس جلوگی ــود ســالمت چشــم ها شــده و از پی بهب

می کنــد.

ان
یج

ماجرای گازوئیلی شدن آب روستای مزوش در دل
شهرستان دلیجان 

اواخـر هفتـه گذشـته بود که خبری مبنی بر آلوده شـدن 
آب روسـتای مـزوش در شهرسـتان دلیجـان منتشـر 
شـد.ماجرا از ایـن قـرار بود که به دلیل سـهل انگاری یک 
شـرکت معدنـی کـه در نزدیکی این روسـتا قـرار دارد، گازوئیـل وارد آب 
قنات روسـتا به عنوان تامین کننده آب شـرب روسـتائیان، شـده است.
یک عضو شـورای اسـالمی روسـتای مزوش به ایسنا گفت: این معدن 
بـه دلیـل مشـکالت زیسـت محیطی غیـر فعـال اسـت، امـا تانکرهای 
گازوئیـل آن در بـاال دسـت قنات روسـتا مسـتقر بـود و بارها خواسـتار 
خروج این تانکرها از منطقه شـده  بودیم که متاسـفانه مدیریت معدن 
توجهـی بـه ایـن تذکـرات نکرد.مجیـد محمـدی با اشـاره به اتفـاق رخ 
داده کـه باعـث آلـوده شـدن آب قنات روسـتا به گازوئیل شـده اسـت، 
گفـت: شـیر یکـی از تانکرهـای 6 هزار لیتـری گازوئیل که در باالدسـت 
قنـات قـرار داشـته به دلیل سـهل انـگاری یا هر دلیل دیگـری که هنوز 
مشـخص نیسـت باز شـده و این گازوئیل بدنبال مخلوط شـدن با آب 
بـرف و بـاران بـه آب قنـات راه پیـدا کرده اسـت.وی تصریح کـرد: دبی 
ایـن قنـات بسـیار باالسـت و حتـی گاهـی سـرریز آن برای کشـاورزی 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد کـه در حـال حاضر کامـال گازوئیلی و غیر 
قابـل اسـتفاده شـده اسـت.محمدی بـا اشـاره بـه تالش های شـرکت 
آب و فاضـالب روسـتایی بـه جهت تامین آب شـرب روسـتای مزوش 
بیـان کـرد: در حـال حاضـر از تانکـر بـرای آبرسـانی بـه مردم اسـتفاده 
می شـود، همچنیـن یـک منبـع جدیـد در نظـر گرفتـه شـده که فشـار 
آب بسـیار پایینـی دارد و قنـات قدیمـی روسـتا نیـز در حـال الیروبـی 
اسـت تـا حداقـل بخشـی از نیاز آبـی مـردم از این طریق تامین شـود 
ولـی بـا وجـود تالش هـای انجـام شـده نیـاز موجود بـه صـورت کامل 
رفـع نشـده و مـردم بـه ناچـار از آب معدنی اسـتفاده می کنند. مسـلما 
پاکسـازی کامـل قنـات و از بیـن رفتـن بـوی گازوئیل بسـیار زمـان بر 
اسـت.به گـزارش ایسـنا، مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب روسـتایی 
اسـتان مرکزی نیز در این خصوص به ایسـنا گفت: متاسـفانه به دلیل 
سـهل انگاری معـدن پـارس مـس دلیجـان و نشـت گازوئیـل، قنـات 
روسـتا آلـوده شـده اسـت، امـا این شـرکت بالفاصلـه اقدام بـه تامین 

منبـع جدیـد برای آب شـرب روسـتاییان و آب رسـانی سـیار کرد.
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افقی
  1 - واحد مقاومت الكتریكی، مهم تر - بجا 

آوردن - گنجه لباس
 2 - حرف نداری، كالم فقدان - چك نویس 

- عدد - خواری، نرمی
 3 - بلند شدن، بلندی و رفعت - اثر ژولین 

گرین
 4 - سالح انفجاری - پوستین - نهان نا 
تمام، نهان نا تمام، نهان نا تمام - از ابزار 

باغبانی
 5 - النگوی قدیم - تعلیم، یاد دادن - 

نوعی یقه

 6 - نزدیكتر، پست تر، خسیس تر - 
چغندر پخته - مار - نشانه جمع، بله 

شیرازی، بله بی ادب
 7 - هستی و وجود - شمای بیگانه، ضمیر 

انگلیسی - گذر نامه 
8 - از پادشاهان ماد - آغوش، میوه، 

خشكی - وسنی، نسبت دو زن با یک شوهر 
9 - برابر با هم - کشوری آفریقایی

 10 - مادر عرب، عزیز تازی - روشنایی، از 
شهرهای استان سر سبز مازندران - شهر 

توت، جشنواره معتبر سينمائي، بخیه درشت 
- سختی و مشقت

 11 - دوستان خاموش، کتابها - اثری از 
کاول باخ - خاک سفالگری، خاک سرخ، 

خاک عهد عتیق 
12 - شهرت تیم فونیکس در NBA - مهار 
بینی شتر - پشته خاك، گیره سر دخترانه، 
تپه كوچك - چیز، مفرد اشیا 13 - ظروف 
آشپزخانه - سرود، نغمه و آهنگ، صوت - 

داین درهم
 14 - قوس و قزح، بعد از باران در آسمان 

می آید - حرف تعجب، تعجب زنانه، 
گشوده - نوعی حلوا، خبر افشاگرانه، میدهند 

تا رسوا کنند
 15 - آسان - نام بازیکن

عمودی 
 1 - خوشنویس معروف خط نسخ - رنگی 

بین سیاه و سفید، طوسی 
2 - بانگ نزدیک، بانگ چوپان، ضمیر عربی 
- رفوزه، رد شده، طرد شده - از انجیل ها - 

گرداگرد لب و دهان 
3 - مولف الفهرست - آزاد نبودن، رق

 4 - حرف همراهی عرب - پادگان تهران، 
نام قدیمی اصفهان، اصفهان قدیم - مركز 

یونان، شهر المپیكی - غرش شیر، کشوری 
در آفریقا

 5 - حالل رنگ الک ناخن - شهری در 
جنوب غربی ایران - کمربند طبی، شکم 

بند طبی
 6 - هیئت وزیران - جشنواره بین المللی 

فیلم سوئیس - نیمتنه، یار شلوار 7 - همراه 
ناز، اطوار، بجا آوردن - مایه حیات، مایه 

روشنایی، مظهر پاكی - تکرار یک حرف - 
ارجمند، عزیز، ارجمند و عزیز

 8 - کوچک - مرطوب - یكه تاز

 9 - ناپیدا، مروارید - کاغذ کاهی، شبكه 
رایانه ای - جدید - فوری، زود و فوری، 

بی درنگ
 10 - اثر تاریخی سمنان ، اثر تاریخی سمنان  

NBA شهرت تیم نیوجرسی در -
 11 - لقب امام دهم، پاك و پاكیزه - 

مسرور، خوشحال، مسرور و خوشحال - 
سرو کوهی - درخت زبان گنجشك

 12 - گوسفند ماده - فیلمی از جهانگیر 
جهانگیری - دوست و همدم، هر یک از 

بازیکنان یک تیم ورزشی
 13 - انر وارونه - از شیخ نشینان امارات، 

شیخ نشین امارات - سنگریزه 
14 - گفتگو کردن درباره کاری یا امری، با 
کسی در مورد امری گفتگو کردن - باشگاه 

فوتبال اسپانیایی 
15 - قلب، سرای محبت - ماه دهم قمری 

- كفاش

جدول شماره 1605

محمد حسین اسفندیار پور مدیر فرآوری شرکت سنگ آهن گهرزمین:
کسب رکورد متوالی تولید ماهیانه کنسانتره به میزان 417،021 تن در آبان ماه 98
کسب رکوردهای مستمر در ماه های شهریور،مهر و آبان در راستای تولید حداکثری با شعار رونق 
تولید داخلی بوده است.

ایـن   )NICU( نـوزادان  ویـژه  هـای  مراقبـت  بخـش 

بیمارسـتان نخسـتین بخشـی بـود کـه امروز بـا حضور 

اعضای هیات رییسـه دانشـگاه افتتاح شـد. بـرای این 

بخـش درمانـی بیش از 600 میلیون تومان هزینه شـده 

زیربنـای 150  بـا  ویـژه،  بـودن چهـار تخـت  دارا  بـا  و 

مترمربع پذیرای مراجعان است.

دیگـر پـروژه افتتـاح شـده  بخـش اعصـاب و روان این 

مرکـز درمانـی بود.ایـن بخـش بـا هزینـه 500 میلیـون 

تومـان و زیربنـای 300 مترمربـع، با دارا بـودن 12 تخت، 

بـه بهـره برداری رسـید.علی بهادر رییس دانشـگاه علوم 

پزشـکی شـیراز و هیـات همـراه، در این سـفر از بخش 

هـای مختلـف ایـن مرکـز درمانـی شـامل پانسـیون 

پزشـکان، بخـش دیالیـز، اورژانـس و درمانـگاه بازدیـد 

کردند.ایـن مرکـز درمانی دارای 140 تخـت مصوب و 101 

 CCU، ،تخـت فعـال و بخـش هـای داخلـی، جراحـی

ICU، اطفـال، اورژانـس، دیالیز، آزمایشـگاه، اتاق عمل، 

و  زایشـگاه  تاالسـمی،  تـی اسـکن،  رادیولـوژی، سـی 

میـزان  بازدیـد  ایـن  اسـت.در  تخصصـی  درمانـگاه 

رضایتمنـدی از خدمـات رسـانی در بخش های مختلف 

ایـن درمانـی در گفت و گو با بیماران و مراجعان بررسـی 

شـد.رییس دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز در نشسـت 

مشـترکی بـا مسـووالن شهرسـتان اسـتهبان و مدیـران 

حـوزه سـالمت در ایـن شهرسـتان، مدیریـت صحیـح 

هزینـه هـای درمانی را موجب حفـظ کیفیت در خدمات 

رسـانی دانسـت.بهادر راه بـرون رفـت از محدودیت های 

اقتصـادی را مدیریـت صحیـح هزینه هـای درمانـی و 

نگهداشـت صحیـح تجهیـزات پزشـکی عنوان کـرد و از 

مسـووالن حوزه سالمت این شهرسـتان خواست تا این 

گیرند.رییـس  بـه کار  هـای خـود  برنامـه  در  را  مهـم 

دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز  عملیاتـی شـدن ایـن 

راهـکار را موجـب حفظ منابع، کاهـش هزینه ها و ایجاد 

امـکان حفـظ و ارتقای خدمات سـالمت عنـوان کرد.وی 

تجهیـز منطقـی خدمـات پاراکلینیکـی را دیگـر راهـکار 

عملیاتـی در ایـن زمینه برشـمرد و  حمایـت از مراجعان 

حـوزه  انـدرکاران  دسـت  اصلـی  وظیفـه  را  بیمـاران  و 

سـالمت دانسـت و گفت: ایـن امر در مناطـق محروم از 

هـای  زمینـه  بایـد  و  اسـت  برخـوردار  ویـژه  اهمیـت 

دسترسـی آسـان مـردم بـه خدمـات سـالمت، توسـعه 

یابد.بهـادر ایجـاد زمینـه های دسترسـی بـه خدمت در 

ایـن مناطـق را موجـب کاهـش نیـاز به اعـزام بیمـاران، 

کاهـش احتمـال سـوانح ترافیکی و حـذف هزینه های 

بیماران عنوان کرد و یادآور شـد: دانشـگاه علوم پزشـکی 

شـیراز در ایـن زمینـه تـالش خود را به کار بسـته اسـت 

تـا دسترسـی بـه خدمات سـالمت در اسـتان، عادالنه و 

منطبق با استانداردهای وزارت بهداشت باشد.

2 طرح بهداشتی درمانی در استهبان به بهره برداری رسید

 اطالع
 رسانی

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

هیــات  موضــوع  قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای 
فاقــد ســند رســمی

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی

ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــالف موض ــل اخت ــات ح ــادره هی ــر آرا ص براب
ــه و  ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان زرنــد تصرفــات مالکان
بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مورد تقاضا بشــرح 
زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روزآگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولین 
آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نمایند.امــالک واقــع در 

بخــش 13 کرمــان شهرســتان زرنــد
ــماره  ــه ش ــه ب ــد یدال ــادی فرزن ــم آب ــزاده ابراهی ــمیه قلی ــم س ــی خان ــی از 6382 اصل ــالک 3 فرع پ
ــد  ــع در زرن ــع واق ــه مســاحت 55/20 مترمرب ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــد در ی شناســنامه 580 صــادره از زرن

ــا ــش بین ــره بین ــم طاه ــک رســمی خان ــداری از مال ــری خری ــان اســتاد جعف خیاب
پــالک 987 فرعــی از 7561 اصلــی خانــم ســعیده نکوئــی ده چنــاری فرزنــد حســینجان بــه شــماره 
شناســنامه 997 صــادره از زرنــد در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 324 مترمربــع واقــع در زرنــد خیابــان 
امیرکبیــر کوچــه شــماره 11 خریــداری از مالــک رســمی آقــای مجتبــی حکمت.تاریــخ انتشــار نوبــت 

اول: یکشــنبه 1398/8/26
تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1398/9/10

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند م الف 164

ابالغ ارزیابی ماده 101
در خصــوص پرونــده اجرائــی کالســه فــوق برابــر کارشناســی مــورخ 1398.2.5 پــالک 
ثبتــی 1264فرعــی از 1913 اصلــی متعلــق بــه شما)محســن باشــتین و مریــم محمدی( 
بــه شــرح تصویــر کارشناســی پیوســت و طبــق نظریــه کارشناســان رســمی ارزیــاب بــه 
مبلــغ 15.500.000.000 ریــال ارزیابــی گردیده،لــذا مراتــب جهــت اطــالع ارســال مــی گــردد.
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان_علی خسرو انجم

آگهی مفقودی
ــک  ــاچ ب ــژو ه ــواری پ ــی س ــند کمپان س
ــه  ــی ب ــفید روغن ــگ س ــه رن ــدل 96 ب م
  NAAP13FE3Hj101418 شــماره شاســی
بــه   163B0291877 موتــور  شــماره  و 
شــماره پــالک  45ج 528 ایــران 75 بنــام 
مجیــد افســری مفقــود گردیــده و از درجــه 

ــد. ــاقط میباش ــار س اعتب

آگهی مزایده
آگهی مزایده اموال منقول )امتیاز خط تلفن همراه اول 

09123733525( پرونده اجرایی 1398040124130000008/2
امتیــاز یــک خــط تلفــن همــراه بــه شــماره 09123733525 متعلــق بــه مرحــوم 
حســین عجــم حســنی فرزنــد محمــد علــی بــه شــماره شناســنامه 270 و 
شــماره ملــی 4591189406 )ورثــه مرحــوم حســین عجــم حســنی )آقــای 
ــادر(  ــژاد )م ــینی ن ــم حس ــه بگ ــم زکی ــدر( خان ــینی )پ ــم حس ــی عج محمدعل
ــی  ــش محمدعل ــدر بزرگ ــری پ ــت قه ــا والی ــد( ب ــنی )فرزن ــم حس ــانا عج مرس
ــی  ــده اجرای ــد پرون ــر( متعه ــیردل - همس ــت ش ــم عصم ــنی( و خان ــم حس عج
1398040124130000008/2 و شــماره بایگانــی 9800016 در قبــال قســمتی از طلــب 
خانــم عصمــت شــیر دل فرزنــد شــیر علــی بــه شــماره شناســنامه و شــماره ملــی 
226043798 و نیمعشــر اجرایــی بازداشــت و برابــر گــزارش وارده 98/7/17-8070 
کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ســی و پنــج میلیــون لاير )35/000/000 
ــه عــدم  ــا توجــه ب ــاغ گردیــده اســت و ب ــده اب ــه طرفیــن پرون ــی و ب لاير( ارزیاب
ــده از ســاعت 9  ــده اســت. مزای ــی قطعــی گردی ــت قانون ــراض در مهل وصــول اعت
صبــح الــی 12 ظهــر روز یکشــنبه مــورخ یکــم دیمــاه ســال یــک هــزار و ســیصد 
ــع  ــت شــاهرود واق ــود و هشــت شمســی )1398/10/01( در محــل اجــرای ثب و ن
در شــاهرود خیابــان 15 خــرداد، اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان شــاهرود 
– شــعبه اجــرا برگزارمی گــردد و مزایــده از مبلــغ ســی و پنــج میلیــون لاير 
ــه  ــدًا فروخت ــه پیشــنهادی نق ــن قیمــت ک ــه باالتری )35/000/000 لاير( شــروع و ب
ــم  ــده اســت. نی ــده مزای ــده برن ــه عه ــی ب ــای قانون ــه هزینه ه ــد شــد و کلی خواه
ــدًا  ــغ 2/100/000 لاير نق ــه مبل ــده ب ــق مزای ــغ 1/750/000 لاير و ح ــه مبل ــر ب عش
ــدار  ــده خری ــر عه ــغ ب ــر مبل ــد ب ــده زائ ــن حــق مزای ــد شــد همچنی وصــول خواه
اســت. ضمنــًا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی اعــام گــردد، مزایــده روز اداری 
ــخ  ــد. تاری ــد ش ــزار خواه ــرر برگ ــکان مق ــان و م ــان زم ــی در هم ــد از تعطیل بع

ــی: 1398/09/10   ــار آگه انتش
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( 
آگهی مزایده اموال غیرمقول )سند ذمه( پرونده 139804012413000008/2 بایگانی 9800016

ششــدانگ عرصــه و اعیــان )طلــق( پــاک ثبتــی شــش فرعــی از یکصــد و بیســت )120/6( اصلــی بخــش یــک شــاهرود 
واقــع در شــاهرود خیابــان 17 شــهریور 17 شــهریور 11 فرعــی 4 ســاختمان رز پــاک 141/11 کــه ســند مالکیــت آن در دفتــر 
الکترونیــک امــاک بــه شــماره 139520329010006586 )بــه نــام مرحــوم حســین عجــم حســینی فرزنــد محمدعلــی بــه 
شــماره ملــی: 4591189406 – مدیــون( بــه ثبــت رســیده و برابــر مقــررات مســتند بــه ســند ازدواج 1394/7/15-17805 
ــد  ــیرعلی متول ــد ش ــیردل فرزن ــت ش ــم عصم ــب خان ــال طل ــتان در قب ــتان گلس ــاد اس ــل آب ــهر فاض ــر ازدواج 15 ش دفت
1369/7/20 بــه شــماره ملــی 226043798 علیــه ورثــه مرحــوم حســین عجــم حســنی )آقــای محمدعلــی عجــم حســینی 
ــش  ــدر بزرگ ــری پ ــت قه ــا والی ــد( ب ــینی )فرزن ــم حس ــانا عج ــادر( مرس ــژاد )م ــینی ن ــم حس ــه بگ ــم زکی ــدر( خان )پ
ــل پاســاژ  ــان فروغــی مقاب ــه نشــانی شــاهرود خیاب ــم عصمــت شــیردل – همســر( ب محمدعلــی عجــم حســنی( و خان
پــاک 90 همــراه 02332349456 کدپســتی 3613797187 بازداشــت گردیــده اســت ملــک مذکــور بــه صــورت یــک بــاب 
آپارتمــان بــه مســاحت نــود متــر و چهــارده ســانتی متــر مربــع )90/14( می باشــد کــه ســند مالکیــت بــه شــماره چاپــی 
399962 ســری الــف ســال 94 بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی 139520329010006586 صــادر گردیــده اســت حــدود اربعــه 

آن برابــر ســند مالکیــت عبارتنــد: 
ــر مجــاور شــرقا: در دو  ــه فضــای معب ــود دو ســانتیمتر )16/92( ب ــر ن ــوار و پنجــره اســت بطــول شــانزده مت شــماال: دی
ــر مجــاور دوم دیواریســت بطــول  ــه فضــای معب ــوزده ســانتیمتر )1/19( ب ــر و ن قســمت اول دیواریســت بطــول یــک مت
دو متــر و چهــل و پنــج ســانتیمتر )2/45( بــه فضــای ملــک مجــاور شــماره 11 فرعــی از شــماره 114 اصلــی جنوبــا: در 7 
ــر  ــی اســت اول دیواریســت بطــول ســه مت ــارم و ششــم آن شــرقی قســمت دوم آن غرب ــه قســمت های چه قســمت ک
ــه  ــار ســانتیمتر )0.54( ب ــه و آسانســور مشــاعی دوم دیواریســت بطــول پنجــاه چه ــه راه پل شــصت ســانتیمتر )3/60( ب
ــارم درب و  ــه و آسانســور مشــاعی چه ــه راه پل ــر )1/00( ب ــک مت ــول ی ــه و آسانســور مشــاعی ســوم دیواریســت بط راه پل
دیواریســت بطــول یــک متــر و ســی و یــک )1/31( بــه راه پلــه و آسانســور مشــاعی پنجــم دیواریســت بطــول یــک متــر 
و پنجــاه و شــش ســانتیمتر )1/56( بــه راه پلــه و آسانســور مشــاعی ششــم دیواریســت بطــول یــک متــر و نــود و چهــار 
ســانتیمتر )1/94( بــه راه پلــه و آسانســور مشــاعی هفتــم دیواریســت بطــول ده متــر و ســی ســانتیمتر )10/31( ده متــر و 
ســی ســانتیمتر بــه فضــای ملــک مجــاور شــماره 11 فرعــی از شــماره 14 اصلــی غربــا: در دو قســمت اول دیواریســت بطــول 
پنــج متــر و شــصت ســانتیمتر )5/60( بــه فضــای ملــک مجــاور شــماره 3 فرعــی دوم دیواریســت بطــول نــود و هفــت 

ســانتیمتر )0/97( بــه فضــای معبــر مجــاور بــه مســاحت 90/14 متــر مربــع. 
مشــخصات منضمــات ملــک: پارکینــگ بــه مســاحت ده متــر )10/00( بــه حــدود اربعــه شــماال خــط فرضــی بــه محوطــه 

مشــاعی اســت بطــول پنــج متــر )5/00( شــرقا: خــط فرضــی بــه محوطــه مشــاعی اســت بطــول دو متــر )2/00( جنوبــا 
خــط فرضــی بــه محوطــه مشــاعی اســت بطــول پنــج متــر )5/00( غربــا خــط فرضــی بــه محوطــه مشــاعی اســت بطــول 

دو متــر )2/00( 
برابــر نظریــه وارده 630-98/6/4 کارشــناس رســمی دادگســتری ملــک مذکــور بــه صــورت یــک بــاب ســاختمان مســکونی 
ــاختمان  ــای س ــد و نم ــور می باش ــع دارای آسانس ــاحت 90/14 مترمرب ــه مس ــدی ب ــه واح ــکونی س ــع مس ــک مجتم از ی
ترکیــب ســنگ و آجــر و دارای درب پارکینــگ پارکینــگ ریموتــی اســت آپارتمــان شــامل ســالن و دو خــواب و آشــپزخانه 
بــا کابینــت ای دی اف و کــف واحــد تمــام ســرامیک و ســقف ســالن دارای گــچ بــری و تزئینــات اســت اســکلت آن بــه 
صــورت بتنــی و ســقف تیرچــه بلــوک می باشــد واحــد دارای پارکینــگ و امتیــازات آب و بــرق و گاز می باشــد کــه بــا توجــه 
ــا کلیــه امتیــازات و انشــعابات و در شــرایط موجــود بــدون در  بــه موقعیــت و مســاحت ملــک ارزش پــاک فوق الذکــر ب
نظــر گرفتــن بدهــی احتمالــی بــه ســازمان ها و نهادهــای مربوطــه بــه مبلــغ 3/605/600/000 لاير )ســه میلیــارد و ششــصد 

و پنــج میلیــون و ششــصد هــزار لاير( قیمــت گــذاری شــده اســت. 
ــم عصمــت شــیردل )بســتانکار و احــد از ورثــه مدیــون(  ــر گــزارش مامــور اجــرا ملــک مــورد مزایــده در تصــرف خان براب

ــد.  ــت نمی باش ــی در دس ــک اطاع ــه مل ــت بیم ــد و از وضعی می باش
ــاه  ــم دیم ــورخ یک ــنبه م ــر روز یکش ــی 12 ظه ــح ال ــاعت 9 صب ــه راس س ــک جلس ــوری در ی ــورت حض ــه ص ــده ب مزای
ســال یــک هــزار و ســیصد و نــود هشــت شمســی )1398/10/01( در محــل اجــرای ثبــت شــاهرود واقــع در خیابــان 15 
خــرداد، خــرداد نهــم، اداره ثبــت اســناد و امــاک شــاهرود برگــزار می گــردد کــه ششــدانگ پــاک ثبتــی شــش فرعــی 
از یکصــدو و بیســت اصلــی )120/6 اصلــی بخــش یــک شــاهرود( در قبــال قســمتی از مطالبــات بســتانکار و قســمتی از 
هزینه هــای اجرائــی نقــدا بــه فــروش می رســد. نیــم عشــر اجرائــی و حــق مزایــده نیــز نقــدا وصــول می گــردد. مزایــده 
از مبلــغ 3/605/600/000 لاير )ســه میلیــارد و ششــصد و پنــج میلیــون ششــصد هــزار لاير( شــروع و بــه باالتریــن قیمــت 
پیشــنهادی از طــرف خریــدار نقــدا فروختــه خواهــد شــد. حــق مزایــده زائــد بــر مبلــغ مزایــده و کســب اســتعام دارایــی و 
شــهرداری و پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه آب و بــرق و گاز اعــم از حــق انشــعاب و مصــرف بعهــده خریــدار می باشــد 
ــغ  ــه مبل ــده ب ــا روز مزای ــات بســتانکار ت ــا الباقــی مطالب ــد 6 مــاده 121 و مــاده 125 آئیــن نامــه اجــرا( توضحی ــر بن )براب
15/791/290/160 لاير و الباقــی نیمعشــر اجرائــی بــه مبلــغ 790/350/960 لاير و حــق مزایــده بــه مبلــغ 144/244/000 لاير 
و هزینه هــای صــرف شــده توســط بســتانکار تاکنــون بــه مبلــغ 6/310/000 لاير )بــه اســتناد مــاده 40 آئیــن نامــه اجــرا( 
می باشــد. ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی اعــام گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت 

و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار آگهــی: 1398/09/10  
8570 احمد صادقی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود 

تاریخ:98/9/5 شماره 10869/هـ98/2 
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 

برابــر رای شــماره 139860326034001005 مورخــه 1398/09/03 هیــات موضــوع 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی اراضــی و س ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان منطقــه دو تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی مهــدی میرزایــی فرزنــد علــی بــه شــماره 
شناســنامه 3860140450 صــادره از همــدان در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 69499/94  مترمربــع تحــت پــاک 
ــداری مــع  149/887 واقــع در همــدان روســتای انصــار االمــام بخــش 4 خری
الواســطه از علــی میرزائــی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در صورتیکــه اشــخاص 
ــی  ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم 

اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشارنوبت اول 1398/09/10

موسی حنیفه
8571 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان 

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 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 . 
آقــای مســعود کــرم زاده فرزنــد عزیــز شــماره شناســنامه 
142 صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی 2619275156 در 
ــه  ــری شــالیزار ب ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کارب

 7106/02 مســاحت 
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
ــت صــادر  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت و ع
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

گســتر  شــفا  ســوما  شــرکت  انتقــال  آگهــی 
ملــی  شناســه  بــه  محــدود  مســئولیت  بــا 
14008648604 بــه موجــب آگهــی شــماره مکانیــزه 
 1398/08/01 مــورخ   139830400901086935
ــاری  ــات غیرتج ــا و موسس ــرکت ه ــت ش اداره ثب
ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی  ــران وب ته
ــی  ــز اصل ــورخ 1398/07/15 مرک ــاده م ــوق الع ف
ــل  ــدران ، شهرســتان باب ــه اســتان مازن شــرکت ب
 ، ، دهســتان گتــاب جنوبــی  ، بخــش گتــاب 
آبــادی آهنگــرکال، محلــه طایفــه خلیلــی ، خیابــان 
محــراب ، خیابــان امــام خمینــی ، پــالک 0 ، 
طبقــه همکــف کــد پســتی :4734113175 انتقــال 
ــات  ــرکتها و موسس ــت ش ــع ثب ــت. و در مرج یاف
غیــر تجــاری بابــل تحــت شــماره 8688 بــه ثبــت 

ــت.  ــیده اس رس
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل )677622( 8572

آگهی مزایده

8568
روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

واگذاری واحد: خدمات فیزیوتراپی بیماران بستری در بخش ها
مرکــز آموزشــی درمانــی بوعلــی ســینا در نظــر دارد نســبت بــه واگــذاری خدمــات فیزیوتراپــی بیمــاران 
بســتری در بخــش هــای خــود را بــه صــورت دســتمزدی، بــه افــراد حقیقی/حقوقــی کــه دارای پروانــه 

فعالیــت از مراجــع ذیصــاح در زمینــه فیزیوتراپــی در ســطح کشــور باشــند اقــدام نمایــد.
مهلت اخذ برگه استعالم از تاریخ:98/09/10 لغایت 98/09/12 و تاریخ تحویل استعام تکمیل شده 98/09/15

آدرس:قزوین- خیابان بوعلی- مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا- واحد امور قراردادهای بیمارستان
تلفن تماس 33332930 028 داخلی 214

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده استعام می باشد.
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان : فاز اول پست برق جندی شاپور دزفول به بهره برداری رسید
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: فاز اول پست 400،132 کیلو ولت جندی شاپور دزفول با ظرفیت 160 مگاولت آمپر به 

پایان رسید و برقدار شد.محمود دشت بزرگ اظهار کرد: در این پست دو دستگاه ترانسفورماتور 400،33 کیلو ولت با ظرفیت های 70 و 90 
مگاولت آمپر بکار رفته است.وی در خصوص اهداف بهره برداری از این پروژه بیان کرد: تامین برق کارخانه تازه تاسیس فوالد روهینا جنوب 

به میزان 65 مگاوات و ورود و خروج خطوط ارتباطی بین شوشتر و دزفول در پست جندی شاپور از اهداف بهره برداری این پروژه است.

مدیرعامــل فوالدمبارکــه گفــت: کاهــش 700 هــزار 

تنــی واردات ورق بــه کشــور گــواه آن اســت کــه 

ــام  ــود را انج ــت  خ ــی مأموری ــه به خوب ــوالد مبارک ف

بــزرگ  تولیدکننــدگان  اســت  الزم  امــا  می دهــد، 

ــن  ــود در تأمی ــی خ ــف مل ــه وظای ــم ب ــنگ آهن ه س

ــد.  ــل کنن ــازان عم ــه فوالدس ــواد اولی م

مبارکــه،  فــوالد  مدیرعامــل  عظیمیــان،  حمیدرضــا 

طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه کاهــش موجــودی 

دپوهــای اســتراتژیک ایــن شــرکت گفــت: در فــوالد 

مبارکــه بــه دلیــل عــدم تأمیــن ســنگ آهن موردنیــاز 

ــتفاده  ــتراتژیک اس ــای اس ــده ایم از دپوه ــور ش مجب

ــار بــرای  ــه  طــور اصولــی نبایــد ایــن اجب کنیــم کــه ب

ــد. ــش بیای ــه پی ــوالد مبارک ــل ف ــرکتی مث ش

طبــق  بایــد  مبارکــه  فــوالد  افــزود:  وی 

برنامه ریزی هایــی کــه از چندیــن ســال قبــل صــورت 

چادرملــو،  از  را  موردنیــازش  ســنگ آهن  گرفتــه، 

گل گهــر و معــادن دیگــر در کشــور تأمیــن کنــد.

ــٔه  ــد دغدغ ــا نبای ــه م ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــان ب عظیمی

از  گفــت:  باشــیم،  داشــته  ســنگ آهن  تأمیــن 

ــه  ــم ک ــار داری ــت انتظ ــه وزارت صم ــت و مجموع دول

برنامه ریــزی الزم بــرای تأمیــن ســنگ آهن فــوالد 

مبارکــه را تدویــن و عملیاتــی کننــد.

وی ادامــه داد: انجمــن نیــز بایــد در ایــن زمینــه 

نقــش صنفــی خــود را ایفــا کنــد و زمینــه الزم بــرای 

ــم آورد. ــیر را فراه ــن مس ــای ای ــع چالش ه رف

ــواد  ــن م ــت تأمی ــه اهمی ــه ب ــوالد مبارک مدیرعامــل ف

بــرای  و گفــت:  اشــاره کــرد  فوالدســازان  اولیــه 

ســنگ آهن  تأمیــن  زمینــه  در  دولــت  این کــه 

اســت  اقــدام کنــد، الزم  و  برنامه ریــزی  به خوبــی 

بــه پیشــرفت های شــرکت های فــوالدی در بخــش 

ــرکت  ــه، ش ــوان نمون ــه  عن ــود. ب ــت ش ــدات دق تولی

ــن  ــون ت ــل 3.5 میلی ــال قب ــد س ــه چن ــوالد مبارک ف

میــزان  ایــن  اکنــون  درحالی کــه  داشــت،  تولیــد 

ــن  ــن ای ــت. بنابرای ــیده اس ــن رس ــون ت ــه 6 میلی ب

مــواد  تأمیــن  در  بیشــتری  بــه حمایــت  شــرکت 

اولیــه نیــاز دارد.

ــد  ــع تولی ــد موان ــه بای ــه این ک ــا اشــاره ب ــان ب عظیمی

فــوالد برطــرف شــود تصریــح کــرد: کاهــش 700 

هــزار تنــی واردات ورق بــه کشــور گــواه آن اســت کــه 

ــود  ــی خ ــای مل ــی مأموریت ه ــه به خوب ــوالد مبارک ف

را انجــام می دهــد، امــا الزم اســت تولیدکننــدگان 

ــود در  ــی خ ــف مل ــه وظای ــم ب ــنگ آهن ه ــزرگ س ب

ــد. ــل کنن ــازان عم ــٔه فوالدس ــواد اولی ــن م تأمی

ــل و  ــارت کام ــا نظ ــد ب ــم بای ــت ه ــزود: دول وی اف

ــور  ــوالد در کش ــد ف ــش تولی ــع کاه ــود مان ــدی خ ج

ــدم  ــد ع ــر رون گ ــه ا ــود، چراک ــی ش ــرایط فعل در ش

ــرای فوالدســازان مدتــی  تأمیــن پایــدار ســنگ آهن ب

ــس از  ــی پ ــوالد یک ــای ف ــد، کوره ه ــه یاب ــر ادام دیگ

ــد ــد ش ــوش خواه ــری خام دیگ

امیــن امینیــان افــزود: شهرســتان 
هشــترود در زمینــه اجــرای طــرح 
هــای ســتاد بازآفرینــی بعــد از تبریــز 

ــرار دارد. ــوم ق ــه س ــاب در رتب و بن
ــا  ــن از تشــدید برخــورد ب وی همچنی
افزایــش کرایــه تاکســی هــای بــرون 
شــهری از هشــترود بــه مقصــد تبریــز 
ــن  ــت : در ای ــرداد و گف ــه خب و مراغ
مــورد 7 خــودروی شــخصی مســافربر 

معرفــی  دادســتانی  بــه  متخلــف 
ــد. شــده ان

ــه  ــانی ب ــترود از گازرس ــدار هش فرمان
ــز  ــتان نی ــن شهرس ــتای ای 25 روس
روســتای   25 گفــت:  و  داد  خبــر 
هشــترود بــا مبلــغ 4 میلیــارد و 390 
ــان کار داده  ــه پیم ــان ب ــون توم میلی
شــده اســت تــا طــی یکســال آینــده 

ــوند. ــانی ش گازرس

ــال 1400  ــا س ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب
تمــام شــهر هشــترود بــه شــبکه 
ــد شــد،  فاضــالب شــهر وصــل خواه
تشــریح کــرد: در ســال جــاری 17 
 10 بــا  فاضــالب  شــبکه  کیلومتــر 
حــال  در  اعتبــار  تومــان  میلیــارد 

اجراســت.
بنیــاد  توســط  گفــت:  امینیــان 
هزینــه  بــا  کشــور  مســتضعفان 
تومــان  میلیــارد   40 بــر  بالــغ  ای 
ــالب  ــه فاض ــه خان ــات تصفی تاسیس
و  بــادی  نیــروگاه  و  شــهری 
ــی دره«  خورشــیدی در روســتای »یل

شــد.  خواهــد  انجــام 

باشــگاه  عضــو  کشــور  مطبوعــات  خانــه  رئیــس 
 خبرنــگاران جمعیــت هــالل احمــر خراســان رضــوی شــد.
ــه  ــس خان ــی کواکبیان،رئی ــا، مصطف ــام م ــزارش پی ــه گ ب
ــع  ــتین مجم ــور در نخس ــای کش ــانه ه ــات و رس مطبوع
باشــگاه خبرنــگاران هــالل احمــر خراســان رضــوی  گفــت: 
ــه  ــه ب ــوع حادث ــل از وق ــور قب ــاختهای کش ــت زیرس تقوی
ــور  ــا در کش ــارت بالی ــدت خس ــگیری از ش ــور پیش منظ
ــیاری از  ــه از بس ــد ک ــر چن ــت ه ــووالن اس ــه مس وظیف
ــوان   ــوان پیشــگیری کــرد اما می ت ــای طبیعی نمــی ت بالی
داد.  کاهــش  را  آنهــا  وقــوع  از  ناشــی   آســیب های 
ســتادهای  راســتا  همیــن  در  افــزود:  کواکبیــان   
بحــران در وزارت کشــور و اســتانداری ها بایــد همــت 
کننــد تــا بــا اســتفاده از امکانــات موجــود بیشــترین 
شــود. محقــق  اثربخشــی  بیشــترین  و  وری   بهــره 

هفتگانــه  اهــداف  از  بشــری  آالم  وی گفت: کاهــش 
اســت،همچنانکه  احمــر  فعالیــت در جمعیــت هــالل 
نیــز  مــا  تربیتــی  آموزه هــای  و  دینــی  فرهنــگ  در 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــری م ــش آالم بش  کاه
رئیــس خانــه مطبوعــات و رســانه هــای کشــور گفت: ملــت 
ــگاران  ــد و خبرن ــرده ان ــد ک ــگ رش ــن فرهن ــا ای ــران ب ای
فعــال درباشــگاه خبرنــگاران هــالل احمــر  حتمــا در ایــن 
 زمینــه موثــر هســتند.همچنین، حجتعلــی شــایانفر،
خراســان  اســتانداری  بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
خبرنــگاران  باشــگاه  مجمــع  نخســتین  در  رضــوی 
در مدیریــت  اســتان گفــت:  احمــر  جمعیــت هــالل 
ــم  ــح مه ــی صحی ــش بین ــه پی ــه ک ــان گون ــران هم بح
ــم اســت.  اســت اطالع رســانی ســریع و درســت هــم مه
 شــایان فــر افــزود: هرجــا بحــران باشــد بــه ابــزار 

زیــرا  اســت  نیــاز  هــم  رســانه  یعنــی  آن  مدیریــت 
ــی در  ــکار عموم ــی اف ــد در جهت ده ــی توانن ــانه ها م رس
 مســیر بحران زایی و بحران زدایــی نقش آفریــن باشــند.
ــم  ــگاران در ک ــودن خبرن ــه ای ب ــزان حرف ــزود: می وی اف
 وکیــف اطــالع رســانی بســیار مهــم و نقش آفریــن اســت.
ــان رضــوی  ــتانداری خراس ــران اس ــت بح ــرکل مدیری مدی
گفت: اطــالع رســانی درســت منجــر به تقویت همبســتگی، 
ــل  ــردم در ح ــارکت م ــی، مش ــارکت های مردم ــب مش جل
بحــران، کاهــش اثــرات بحــران، توجیه و پذیرش بحــران در 
 جامعــه و تــالش در جهــت کمک بــه مدیریت آن می شــود.
شــایان فــر افــزود: نمی تــوان از وقــوع حــوادث جلوگیــری 
ــا آمــوزش و نیــز اطــالع  ــرات آن را ب ــوان اث کــرد امــا می ت
رســانی و مدیریــت صحیــح در زمــان بــروز حادثــه 
 کاهــش داد کــه ایــن امــر بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

همچنین،ســید مجتبــی احمدی،مدیرعامــل جمعیــت 
گفــت:  رضــوی   خراســان  اســتان  احمــر  هــالل 
طلیعــه  احمــر  هــالل  خبرنــگاران جمعیــت  باشــگاه 
و  رســانه ها  شــده  ســازماندهی  حضــور  بــرای  ای 
 مطبوعــات در پوشــش اخبــار حــوادث و بحرانهاســت.
تشــکیالت از  ایــن  بــا  اســت  امیــد  احمدی افــزود: 
ظرفیت هــا، توانمندی هــا و دانــش رســانه بــه شــکل 

مطلــوب بهــره بــرداری شــود.
ایــن مجمــع همچنیــن  کواکبیــان، مدیرمســئول  در 
مطبوعــات  خانــه  رئیــس  و  مردمســاالری  روزنامــه 
و رســانه های کشــور بــا پرکــردن فــرم عضویــت بــه 
 باشــگاه خبرنــگاران جمعیــت هــالل احمــر پیوســت.
اســتانی  انتخابــات مجمــع  ایــن مراســم،  پایــان  در 
خبرنــگاران هــالل احمــر خراســان رضــوی جهــت شــرکت 
در مجمــع کشــوری ایــن باشــگاه بــا حضــور 75 نفــر 
ــر  ــد و 15 نف ــزار ش ــتان برگ ــن اس ــعب ای ــان ش از منتخب

ــدند. ــی ش ــب معرف منتخ

 نوسازی ۵2۹ واحد مسکونی 
فرسوده در هشترود

 رییس خانه مطبوعات کشور عضو باشگاه خبرنگاران هالل احمر شد

بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت سـنگ آهـن گهرزمین، مهندس علـی پناهی 
مدیـر امـور معـدن این شـرکت با اشـاره به بحـث تحریمها و عدم دسترسـی به 
موقـع و نبـود قطعات ماشـین آالت معدنـی، عنوان کرد: خوشـبختانه با همدلی 
و همیـاری مجموعـه امور معدن و پشـتیبانی مدیران ارشـد شـرکت توانسـتیم 
ضمـن بهینـه سـازی عملیـات معدنـکاری بـا اسـتفاده از پیـاده سـازی و راه 
انـدازی سیسـتم هـای PM, RCM, CM و سـر آمـد همه آنها سیسـتم کارآمد 
بومی سـازی شـده گسیل هوشمند ماشـین آالت )DISPATCHING( در کنار 
سـازماندهی فعالیـت هـای بخش هـای مختلف معدن، در 11 ماهه سـال مالی 
9897 با اسـتخراج سـنگ آهن، به میزان 1,599,573 تن سـنگ آهِن بیشـتر 
نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل داشـته باشـیم. پناهـی میزان اسـتخراج 11 
ماهـه سـال مالـی 9796 را 16,062,403 تـن اعـالم کـرد و افـزود : در 11 ماهـه 
سـال مالـی 98_97 شـاهد اسـتخراج سـنگ آهن بـه میـزان 17,661,976 تن 
بودیـم کـه ایـن مهـم، رکـوردی دیگـر در کارنامه شـرکت سـنگ آهـن گهرزمین 

را بـه ثبت رسـانید.
بـه گفتـه وی بخـش عمـده ای از قطعـات، بـا تـالش همـکاران امـور معدن در 
بخـش تعمیـرگاه پیمانـکار در حـال سـاخت مـی باشـد که ایـن امـر، تاخیر در 

تعمیـرات و نگهـداری ماشـین آالت معدنـی را بـه حداقل رسـانده اسـت.

البرز

آلودگی هوای البرز 772 نفر را روانه اورژانس کرد
دکتــر مهــرداد بابایــی اظهــار 
داشــت: از ایــن تعــداد 521 
نفــر بــا مشــکل قلبــی و 251 
تنفســی  مشــکل  بــا  نفــر 

ــد. ــت کردن ــات الزم را دریاف خدم
ــن  ــر ضم ــداد 286 نف ــن تع ــه داد: از ای وی ادام
دریافــت خدمــات درمانــی پیــش بیمارســتانی 
ادامــه درمــان توســط نیروهــای  بــه منظــور  و 
امــدادی بــه مراکــز درمانــی منتقــل شــدند و 421 
ــوردار  ــز برخ ــن مرک ــرپایی ای ــات س ــر از خدم نف

ــدند. ش
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  داشــت:  بیــان  بابایــی 
همچنــان ســطح آالینده هــا   البــرز در وضعیــت 

بــه  مختلــف  دســتگاه های  دارد،  قــرار  هشــدار 
ــد کــه  ــی انجــام دادن فراخــور نقــش خــود اقدامات
ــود. ــل ب ــه دخی ــن زمین ــز در ای ــرز نی ــس الب اورژان
ــای  ــام پایگاه ه ــام تم ــن ای ــرد: در ای ــد ک وی تاکی
ــل  ــی کام ــتانی در آمادگ ــش بیمارس ــس پی اورژان

ــد. ــر می برن ــه س ب
ــان  ــش زم ــودن و کاه ــترس ب ــور در دس ــه منظ ب
رســیدگی بــه بیمــاران بــا مشــکالت قلبــی تنفســی، 
اورژانــس البــرز اقــدام بــه اســتقرار یــک دســتگاه 
اتوبــوس آمبوالنــس، 6 دســتگاه آمبوالنــس و چهــار 
ــای  ــن و خیابان ه ــس در میادی ــتگاه موتورالن دس
ــکی  ــای پزش ــان فوریت ه ــرده و کارشناس ــی ک اصل
عــالوه بــر ارائــه خدمــات درمانــی بــه مراجعــان، در 

امــر آمــوزش شــهروندان مشــارکت دارنــد.
هــوا دچــار  آلودگــی  اثــر  در   شــهروندانی کــه 
مراجعــه  بــا  تواننــد  مــی  انــد  شــده  مشــکل 
حضــوری بــه ایــن واحدهــای مســتقر، از خدماتــی 
ــوند و در  ــوردار ش ــی برخ ــون اکســیژن درمان همچ
ــوند. ــل ش ــی منتق ــز درمان ــه مراک ــاز ب ــورت نی ص
بــه خصــوص گروه هــای  و  بــه شــهروندان  وی 
ــی  ــروز آلودگ ــگام ب ــرد در هن ــه ک ــر توصی ــر خط پ
هــوا از هــر گونــه فعالیــت ورزشــی در فضــای بــاز 
خــودداری نماینــد و تــا حــد امــکان از رفــت و 
ــوای آزاد  ــر ضــروری در ســطح شــهر و ه ــد غی آم

ــد. ــودداری کنن خ
ــه ویــژه  ــه بیمــاران قلبــی، تنفســی و ب همچنیــن ب
ــه از  ــرد  ک ــه ک ــم توصی ــه آس ــه عارض ــان ب مبتالی
فعالیــت در فضــای بــاز خــودداری کننــد و تــا حــد 

ــد. ــزل بمانن ــکان در من ام

بــه  ابتــال  ســرعت  آلــوده  هــوای  استنشــاق 
و  آســم  جملــه  از  تنفســی  بیماری هــای 
عفونت هــای تنفســی را در بیــن کــودکان افزایــش 

. می دهــد 
و  توصیه هــا  بــه  خواســت  مــردم  از  بابایــی 
ــای  ــا فضاه ــق رســانه و ی ــه از طری هشــدارهایی ک
مجــازی از ســوی ســازمان هــای ذیربــط اعــالم می 
ــد. ــه کار گیرن ــا را ب ــرده و توصیه ه ــه ک ــود توج ش
گــروه هــای پــر خطــر شــامل ســالمندان ، کــودکان 
، خانــم هــای بــاردار و بیمــاران بــا بیماریهــای 
زمینــه ای قلبــی ، تنفســی و ضعــف سیســتم 

ــند. ــی باش ــی م ایمن
ــه منظــور کاهــش اثــرات ناشــی از آلودگــی هــوا  ب
ــط کار  ــزل و محی ــارج شــدن از من ، در صــورت خ
اســتفاده  اســتاندارد  هــای  ماســک  از  حتمــا   ،

ــد. نمایی

55 هزار واحد مسکونی 
روستایی در استان 

اردبیل مقاوم سازی شد
لطیـف عبدهللا زاده در جمـع دهیاران و 
روسـای شوراهای روسـتایی بیله سوار 
افـزود: در مجمـوع 87 هـزار  مغـان 
روسـتاهای  در  مسـکونی  واحـد 
اسـتان نیـاز بـه مقاوم سـازی دارد کـه 
گرفتـه  صـورت  برنامه ریزی هـای  بـا 
تاکنـون 55 هـزار واحـد مقاوم سـازی 

شـده اسـت. 
اردبیـل در بحـث  وی گفـت: اسـتان 
دارد  را  ششـم  رتبـه  مقاوم سـازی 
و در صورتـی کـه بتوانیـم هـر سـال 
هفـت هـزار واحـد مسـکن روسـتایی 
را مقاوم سـازی کنیـم طـی پنج سـال 
روسـتایی  مسـکن  تمامـی  آینـده 
شـد.  خواهـد  مقاوم سـازی  اسـتان 
معـاون بنیـاد مسـکن اسـتان اردبیل 
همچنیـن بـا بیان اینکه بنیاد مسـکن 
در22 شـهر و 28 بخش اسـتان طرح 
را  روسـتایی  مسـکن  مقاوم سـازی 
60درصـد  افـزود:   می دهـد،  انجـام 
شهرسـتان  مسـکونی  واحدهـای 
بیله سـوار نیـز مقاوم سـازی شـده اند.
حسـن قبـادی ،فرماندار بیله سـوار هم 
مقاوم سـازی  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا 
روسـتایی  مسـکونی  واحدهـای 
نوعـی  مقاوم سـازی  اظهارکـرد: 
خسـارت  کاهـش  بـرای  پیشـگیری 
دهیـاران  و   بـوده  طبیعـی  بالهـای 
بررسـی  و  اطالع رسـانی  ضمـن 
اسـتقبال  بـرای  را  شـرایط  روسـتاها 
فراهـم  طـرح  ایـن  از  روسـتاییان 

ینـد. نما
جـذب  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مسـکن  مقاوم سـازی  تسـهیالت 
همـکاری  و  برنامه ریـزی  روسـتایی 
بانک هـای عامـل را می طلبـد، افـزود: 
جامعـه روسـتایی مـا نیازمند خدمات 
ایـن  و  بـوده  شایسـته تر  و  بهتـر 
خدمـات نیـز بـا همـکاری و همراهـی 

اسـت. امکان پذیـر  مرتبـط  ادارات 

مدیرعامل فوالد مبارکه:اردبیل
کاهش 700 هزار تنی وابستگی 

به واردات ورق فوالدی 

مهندس پناهی مدیر امور معدن گهرزمین:
ثبت رکوردی دیگر در شرکت 

گهرزمین

طرح کاداستر اراضی ملی البرز تکمیل می شود

استان البرز 25 هزار همیار طبیعت دارد

مدیـرکل منابع طبیعـی و آبخیزداری 
اعـالم کـرد کـه طبـق  البـرز  اسـتان 
پیـش بینـی طـرح ملی کاداسـتر در 
محـدوده اراضـی ملـی و مسـتثنیات 
ایـن اسـتان تـا پایـان سـال 1399 

کامـل می شـود.
آموزشـی  کارگاه  در  فرضـی  حامـد 
طـرح  اجـرای  در  کـه  دهیـاران 
و  محلـی  جوامـع  توانمندسـازی 
تشـکل هـا از محـل صندوق توسـعه 
جوانشـیر  آموزشـی  مرکـز  در  ملـی 
کـرج برگـزار شـد، افـزود: بـا اجرای 
حدنـگاری،  و  کاداسـتر  طـرح 
محـدوده اراضی ملی و اشـخاص در 
و  شـناخته  ثبـت،  سـامانه کاداسـتر 
بـه  نیـازی  درج مـی شـود و دیگـر 
از منابـع طبیعـی نخواهـد  اسـتعالم 
سـامانه  داشـت:  اظهـار  بـود.وی 
در  و  بـوده  المللـی  بیـن  کاداسـتر 
اسـتعالم وضعیـت اراضـی از طریـق 

ثبـت اسـناد گـره گشـای دهیـاران و 
از لحـاظ تغییـر  شـوراهای اسـالمی 
اسـت  اراضـی  تصـرف  و  کاربـری 
درصـد   30 حـدود  گفـت:   .فرضـی 
بخـش  در  قضایـی  هـای  پرونـده 
عـدم  از  ناشـی  اراضـی  تصـرف 
اراضـی  بـه  نسـبت  افـراد  آگاهـی 
همجـوار اسـت و عملیـات کاداسـتر 
می توانـد بسـیاری از ایـن مشـکالت 
را بـه حداقل برسـاند.مدیر کل منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان البـرز 
افـزود: مقرر شـد تـا نقشـه محدوده 
هایـی کـه بـه عنـوان پرخطـر و قرمز 
از لحـاظ تصرف غیرقانونی اسـت در 
اسـتان  دهیـاران  و  شـوراها  اختیـار 
داد:  ادامـه  قـرار گیرد.فرضـی  البـرز 
هـای  برنامـه  اجـرای  روسـتاها  در 
و  ملـی  اراضـی  احیـاء  و  حفاظتـی 
مرتعـی بـدون مشـارکت و همراهـی 
جایـی  بـه  راه  دهیـاران  و  شـوراها 

نخواهـد برد.مدیـرکل منابـع طبیعـی 
و آبخیـزداری البـرز تاکیـد کـرد: باید 
شـرایط را بـه گونـه ای تدویـن کـرد 
کـه مهاجـرت معکـوس در روسـتاها 
شـکل بگیـرد و برهمیـن اسـاس در 
طـول 2 سـال اخیـر از محـل صندوق 
طـرح  اجـرای  بـرای  ملـی  توسـعه 
هـای آبخیـزداری اعتبـار اختصـاص 
بـرای  راهکارهـا  از  یکـی  یافـت کـه 
و  گردشـگری  توسـعه  و  رونـق 
کشـاورزی در روسـتاها بـه شـمارمی 
بـا  گذشـته  سـال  افـزود:  رود.وی 
از  تومـان  میلیـارد   19 اختصـاص 
محـل صنـدوق توسـعه ملی بـه البرز 
طـرح هـای خوبـی در حوضـه هـای 
شـد.مدیرکل  انجـام  اسـتان  آبخیـز 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان 
البـرز ادامـه داد: ایـن طـرح هـا در 
مناطقـی کـه بیشـترین چالـش را از 
لحـاظ سـیل، کاهـش شـدید سـفره 

و  خـاک  زیرزمینـی، کاهـش  هـای 
کاهـش پوشـش گیاهـی داشـتند به 

درآمـد. اجـرا 

اسـتان البرز 25 هزار همیار 
دارد طبیعت 

از  یکـی  اینکـه  بیـان  بـا  فرضـی 
هـزار   25 داشـتن  البـرز  افتخـارات 
همیـار طبیعـت اسـت کـه در اجـرای 
اسـت،  اثربخـش  بسـیار  هـا  طـرح 
حـوزه  در  اقدامـات  تمـام  گفـت: 
منابـع طبیعـی بـر محـور و مشـارکت 
مـردم بـوده زیـرا اعتقـاد داریـم کـه 
مـردم  همراهـی  و  مشـارکت  بـدون 
داشـت. نخواهـد  را  الزم  اثربخشـی 
فرهنـگ  و  رسـانی  اطـالع  فرضـی، 
سـازی در اجـرای طـرح هـای منابع 
دانسـت  کلیـدی  بسـیار  را  طبیعـی 
جـذب  در  رسـانی  اطـالع  افـزود:  و 
تاثیـر  مردمـی  هـای  مشـارکت 
کـرد:  تصریـح  دارد.وی  بسـزایی 
حـدود  جـاری  سـال  در  همچنیـن 
37 میلیـارد تومـان از محـل صندوق 
طـرح  اجـرای  بـرای  ملـی  توسـعه 
گرفتـه  نظـر  در  آبخیـزداری  هـای 
شـد کـه در حـدود 60 هـزار هکتار از 
ایـن طـرح  مناطـق بحرانـی اسـتان 
منابـع  اجـرا مـی شـود.مدیرکل  هـا 
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان البـرز 
طـرح  ایـن  اجـرای  کـرد:  اضافـه 
پیشـرفت  درصـد   85 بـر  بالـغ  هـا 
فیزیکـی داشـته کـه اینـزکار هـم بـا 
مشـارکت مـردم اسـت و امیدواریـم 
کـه اثربخشـی ایـن کار را در بحـث 
تقویـت سـفره هـای آب زیرزمینـی، 
چشـمه هـا، قنـوات و جلوگیـری از 
بخـش کشـاورزی  تقویـت  و  سـیل 
و توسـعه بخـش کشـاورزی صـورت 
کـرد  امیـدواری  اظهـار  بگیـرد.وی 
کـه مـردم هـم بتواننـد عالقـه منـد 
بشـوند تـا بـه جـای تغییـر کاربـری 
بحـث  در  کشـاورزی  هـای  عرصـه 
کنند.فرضـی  اسـتفاده  آن  از  تولیـد 

در ادامـه بـر اجـرای بنـد »ب« ماده 
توسـعه  دایمـی  احـکام  قانـون   29
اجـرای  و گفـت:  اشـاره کـرد  کشـور 
ایـن مـاده قانونـی یک اتفـاق خوب 
کـه  اسـت  هـا  جنـگل  سـازمان  در 
نقـش و حضـور مـردم را در اجـرای 
طـرح هـای منابـع طبیعـی اجرایی و 
عملیاتـی مـی کنـد.وی یکـی دیگـر 
منابـع  شـاخص  هـای  برنامـه  از 
طبیعـی البـرز را اجرای طـرح تعادل 
چـرای دام و مرتـع دانسـت و اظهـار 
داشـت: ایـن طـرح کـه بـه صـورت 
اسـتان  در   1394 سـال  از  جـدی 
اجـرا شـد کـه بـا ایـن طـرح ظرفیت 
حدقابـل  بـه  مراتـع  در  دام  حضـور 
قبولـی رسـیده اسـت.مدیرکل منابـع 
البـرز  اسـتان  وآبخیـزداری  طبیعـی 
گفـت: پیـش از آن 2 تـا سـه برابـر 
دام  حضـور  شـاهد  مراتـع  ظرفیـت 
بودیـم بـه طوریکـه در یـک اسـتان 
مرتعـی  بـا  هکتـاری  هـزار   500
بـر  بالـغ  هکتـار  هـزار   373 حـدود 
داشـتیم. را  دام  راس  هـزار   300
بیشـتر  هـا  دام  افـزود: حضـور  وی 
و  طالقـان  مرتعـی  ملـی  اراضـی  در 
آسـارا کـه از بهتریـن اراضـی مرتعـی 
کشـور هسـتند را شـاهد بودیـم کـه 
بـه شـدت ایـن مراتـع را بـا تخریب 
مسـتعد  خـاک  و  کـرد  روبـرو 
آن  بـارز  نمونـه  شـد کـه  فرسـایش 
سـیل سـیجان بود.فرضـی بـا بیـان 
هـای  در حوضـه  مـا  شـرایط  اینکـه 
خطرنـاک  و  بغرنـج  بسـیار  آبخیـز 
اسـت، افـزود: در این بخش سـاالنه 
تـن فرسـایش خـاک   13.5 حـدود 
سـدهای  باالدسـت  در  و  داریـم 
از  طالقـان و کـرج پوشـش گیاهـی 
 500 البـرز  است.اسـتان  رفتـه  بیـن 
هـزار هکتـار وسـعت دارد کـه حـدود 
430 هـزار هکتـار آن را اراضـی ملـی 
و منابـع طبیعـی و از ایـن میزان نیز 
هـای  عرصـه  را  هکتـار  هـزار   373

دهـد. مـی  تشـکیل  مرتعـی 
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فرآیند شماره 2-16/ج/98

نوبت اول

آگهی برگزاری مزایده عمومی 
اجاره دریاچه سد جيرفت به منظور صید ماهی 

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد برگزاری مزایـده عمومی اجاره دریاچه سـد جیرفت به 
منظـور صیـد ماهی و با جزئیات مندرج در اسـناد مزایده را با بهره گیری از سـامانه تدارکات الکترونیکی 

)setadiran.ir(  و با شـماره فرآیند 2-16/ج/98  بصورت الکترونیکی به فروش برسـاند .
زمان انتشار در سایت : 98/9/12                         
مهلت دریافت اسناد مزایده: 98/9/19 ساعت 10 

تاریخ بازدید: 98/09/13 الی 98/09/27                
آخرین مهلت ارسـال پیشـنهاد قیمت: 98/09/30 

 10 ساعت 
زمان بازگشایی: 98/09/30 ساعت: 15: 10            

زمان اعالم برنده: 98/09/30 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد: 

1-برگـزاری مزایـده صرفا از طریق سـامانه تدارکات 
باشـد و کلیـه مراحـل  الکترونیکـی دولـت مـی 
فراینـد مزایـده شـامل خریـد و دریافـت اسـناد 
مزایـده  در  شـرکت  تضمیـن  پرداخـت   ، مزایـده 
)ودیعـه(، ارسـال پیشـنهاد قیمـت، بازگشـایی 

پـاکات، اعـالم بـه برنـده، واریـز وجـه مزایده و 
تحویـل کاال در بسـتر سـامانه از این طریـق امکان 

پذیـر می باشـد.
2-پیشـنهاد مـی گـردد قبـل از ارائـه پیشـنهاد از 

محـل موضـوع مزایـده بازدیـد بعمـل آوریـد.
3-عالقمنـدان بـه شـرکت در مزایده می بایسـت 
جهـت ثبـت نـام و دریافـت گواهـی الکترونیکـی 
)توکـن ( بـا شـماره هـای ذیـل تمـاس حاصـل 

فرمائیـد .
 مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 - 021

 اطالعـات تماس دفتر ثبت نام سـایر اسـتانها، در 
سـایت سـامانه )www.setadiran.ir(  بخش " 

ثبـت نام / پروفایـل مزایده گر"موجود اسـت. 

شناسه آگهی: 678747 روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

سال گذشته در چنین روزی 

پیام ما  به بررسی مشاغل زیر زمینی 
در کشور پرداخت.

سال گشت

رسانه در آینه تصویر
آخرین شماره مجله چلچراغ 9 آذر منتشر شد.

آبگوشت زهرماری 
20 آذر تا 06 دی در تماشاخانه 

سنگلج اجرا می شود.

موسیقی عرفانی شرق 
21 آذر در حوزه هنری - تاالر سوره اجرا 

می شود.

لوپارا 
تا 04 دی در عمارت نوفل لوشاتو -

 سالن 2 در حال اجرا است.

یه کم سخت، یه کم دیر... ولی می رسیم 

یک عاشقانه ی ساده

کنسرتفیلمنمایش دیالوگ

سرو را پای به گل می رود از رفتارش
واب شیرین ز عقیق لب شکر بارش

راهب دیر که خورشید پرستش خوانند
نیست جز حلقٔه گیسوی بتم ز نارش

هر کرا عقل درین راه مربی باشد
الجرم در حرم عشق نباشد بارش

قرص خورشید ز روی تو به جائی ماند
ورنه هر روز کجا گرم شود بازارش

سر زلف تو ندانم چه سیه کاری کرد
که بدینگونه تو در پای فکندی کارش

دلم از زلف تو چون یک سر مو خالی نیست
همچو آن سنبل شوریده فرو مگذارش

یادگار من دلخسته مسکین با تو
آن دل شیفته حالست نکو میدارش
باغبانرا چه تفاوت کند ار بلبل مست

بسراید سحری برطرف گلزارش
گوش کن نغمه خواجو که شکر می شکند

طوطی منطق شیرین شکر گفتارش

خواجوی کرمانی 

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

کتاب 

داسـتان ایـن رمان در مورد زندگی مشـترک زوج خرمشـهری 
بـه نـام هـای رسـول و نـوال اسـت کـه بـا شـروع جنـگ و 
مـرگ اولیـن فرزندشـان هیچـگاه بـه شـکل عـادی خـود باز 

نمیگردنـد.
بـا اینکـه جنـگ تمـام شـده امـا نـوال هنـوز آن را نپذیرفتـه 
و در بهـت روزهـای جنـگ بـه سـر مـی بـرد و سـعی مـی کند 
بـا بـه دنیـا آوردن فرزنـدی پسـر بـه خـودش امیـد دهـد کـه 
جنـگ پایـان یافتـه و مـی توانـد زندگـی اش را از نـو شـروع 

کنـد و…
در قسـمت دیگری از پشـت جلد کتاب آمده است:

مرعشـی بـا اسـتفاده از فضاهـای متعـدد روایـی سرنوشـت 
ایـن خانـواده  را در دوره  زمانـی طوالنـی  ای روایـت مـی  کنـد. 
قصـه آدم هایـی کـه بـرای گـذر از خاطراتـی دور یـا نزدیـک 
ناچـار شـده اند بـه بازخوانـی آن  ها. بـه همین خاطـر “هرس” 
رمانـی اسـت قصـه  گـو بـا چندیـن روایـت فرعـی مهـم کـه 
مخاطبـش  را در عیـن تماشـای شـهر بـه دل طبیعـت مرمـوز 
خوزسـتان هـم مـی  بـرد. رمانـی بـرای روایـت وجـدان  هـای 

ناآرام…
قسـمت هایی از متن کتاب هرس

شـاید نـوال راسـت گفتـه بـود؛ گذشـته از زندگـی آن ها پاک 
نمیشـد. رسـول ایـن همـه سـال بی خود بـا آن جنگیـده بود. 
آن جـا، زیـر آن خـاک کـه داشـت دفنـش میکـرد، دلـش 
را طـوری  برگردنـد و همـه شـان  روزهـا  آن  تمـام  خواسـت 
کـه بودنـد زندگـی کنـد؛ طـوری کـه واقعـا بودنـد. نـه آن طور 
تقلبـی کـه خـودش سـاخته بـود. خواسـت سـال هـا بـرای 
شـرهان عـزاداری کنـد. آن قدر گریـه کند که از چشـم هایش 
خـون بیایـد. خواسـت قبـل از مـردن بـرود خرمشـهر خانه ی 
خرابـش را ببینـد، مثـل همـه کـه رفتـه بودنـد و دیـده بودند. 
خواسـت حـاال کـه قـرار اسـت بمیـرد تـوی خرمشـهر بمیـرد. 
کنـار شـرهان. کنـار خانـه اش. کنـار زندگـی اش بـا نـوال؛ که 
همـان روز اول جنـگ بـا پسـرش خـاک شـد و از دسـت رفـت.
تـو جنگـه ندیـدی. دروغ میگـی کـه دیـدی. اگـه دیـده بودی 
میدونسـتی فرقـی نـداره کی سـر قبر کـی گریه کنـه. کی بچه 
ی کیـه بـزرگ کنـه. میدونسـتی همین کـه زنده ن بس شـونه.
بـاد مـی آمـد و زیـر عبـای نـوال مـی زد. ناگهـان عبـا را بـاد 
بـرد. بچـه چشـم هـای سـیاهش را بـاز کـرده بـود و بـه نوال 
نـگاه مـی کـرد. انگار التماسـش میکـرد که از آن جـا ببردش. 

نـوال تکانـی خورد. 
ایـن بچـه بـرای اولیـن بار به چشـم نـوال آدم کاملـی آمد که 
بـزرگ خواهد شـد. نوال از چشـم هایش ترسـید. از انگشـت 
هـای بچـه کـه اینقـدر ُپر زور مشـت شـده بودنـد. از لثه های 
سـفتش کـه پسـتانک را چسـبیده بودنـد و ول نمـی کردنـد. 
از پوسـت تیـره اش کـه شـبیه عراقـی هایـش مـی کـرد. از 
مـو و ابروهـای سـیاهش. همـه چیـز ایـن بچـه ی غریبـه او 

را می ترسـاند.
در قسـمت دیگری از پشـت جلد کتاب آمده است:

مرعشـی بـا اسـتفاده از فضاهـای متعـدد روایـی سرنوشـت 
ایـن خانـواده  را در دوره  زمانـی طوالنـی  ای روایـت مـی  کنـد. 
قصـه آدم هایـی کـه برای گـذر از خاطراتی دور یـا نزدیک ناچار 
شـده اند بـه بازخوانـی آن  هـا. به همیـن خاطر “هـرس” رمانی 
اسـت قصـه  گـو بـا چندیـن روایـت فرعی مهـم کـه مخاطبش  
را در عیـن تماشـای شـهر بـه دل طبیعت مرموز خوزسـتان هم 

مـی  بـرد. رمانـی بـرای روایت وجـدان  های نـاآرام…

 هرس
نویسنده: نسیم مرعشی

انتشارات: چشمه

روز باشکوه تولد
روز تلخ مرگ

چند روزی در میان

عباس کیارستمی

عکس نوشت

عکس: 
حمیدرضا امیری متین

نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب 
به آرامش تبدیل کنیم


