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بحـث بـر سـر مسـئولیت اجتماعی تیم هـای بزرگ ورزشـی وطنی اسـت که 
دقیقـًا چـکار می کننـد؟ آیـا جـز یدک کشـیدن عنـوان »فرهنگی- ورزشـی« 
کاری هم انجام می دهند؟ اینکه زلزله ای یا سـیلی شـود و یک باشـگاه یک 
کامیـون جنـس بفرسـتد کافیسـت؟بازیکنان ایرانـی هر وقت بحـث فوتبال 
حرفـه ای می شـود از قراردادهـا و نحوه پرداخت باشـگاه ها و زمین های چمن 
مرغـوب و سـالن های بدنسـازی مجهـز می گوینـد اما کمتـر کسـی از آنها در 
مـورد رفتـار حرفـه ای حرفـی می زنـد. در مـورد مسـئولیت اجتماعـی در قبال 
هواداران.هـر وقـت بازیکنان دو تیم سـرخابی پایتخت تریبـون پیدا می کنند 
دم از هـواداران سـی و چهـل میلیونـی می زنند که در سـرما و گرما الزم اسـت 
حمایت شـان کننـد تـا آنهـا بتواننـد نتیجـه بگیرند امـا آیا بـرای هـواداران کار 
ویـژه ای هـم انجـام می دهنـد؟ جـز مـوارد بسـیار جزئـی، فـردی و فراموش 
شـده ای قدمـی برداشـته اند؟ گاهـی حتـی دیده شـده بازیکنان از حضـور در 
مراسـم ختم یک پیشکسـوت باشـگاه خودداری می کنند چه رسـد به اینکه 
مثـاً در سـوگ یـک هوادار حرکتی انجـام دهند.امروز عکسـی از پیراهن تیم 
رئال مادریـد منتشـر شـده که نشـان می دهد بازیکنـان مادریدی بـرای دیدار 
امـروز مقابـل سـلتاویگو می خواهند بـا چینی ها همـدردی کنند.بـر روی این 
پیراهـن کلمـه ) Animo Chinaقـوی باش چین( نقش بسـته اسـت. این 
نوعـی ادای دیـن بـه هـواداران این تیم اسـپانیایی اسـت که در کشـور بزرگی 
مثـل چیـن زندگی می کننـد. در واقع به خاطر مراودات بسـیار خوب چینی ها 
بـا تیم هـای اروپایی و البته نقش پررنگ اسپانسـرها و حامیان مالی همواره 
آنهـا رابطـه خوبـی بـا مـردم چیـن دارنـد. بارها به مناسـبت سـال نـو چینی 
پیـام بـه زبـان زبـان چینـی منتشـر کرده انـد یـا بـرای برگـزاری اردو و دیدار 
دوسـتانه به جنوب شـرق آسـیا می رونـد.در واقع بازیکنان فوتبـال از ظرفیت 
فوق العـاده ایـن ورزش بـرای ارسـال پیـام اسـتفاده می کنند. سـال گذشـته 
بازیکنـان تیـم لگانـس در اللیگا مقابل اتلتیکو مادرید به مناسـبت 8 مارس، 
بـه جـای نام خـود، نام مادرهایشـان را روی لباس شـان نوشـتند و به میدان 
رفتنـد تـا بـه نوعـی بـه آنهـا ادای دیـن کننـد. کافـی اسـت در گـوگل کلمات 
فوتبـال، ایـران و مـادر را جسـتجو کنید. ببه چه می رسـید؟ بـه جادوگرهایی 
کـه نـام مـادر بازیکنـان را از آنها می خواسـتند تا بتوانند نتیجه بـازی را به نفع 

آنها رقـم بزنند!

انس طا         1.584.210

مثقال طا     22.960.250

گرم طای 18  5.321.192

گرم طای 24   7.095.200

بهار آزادی      51.350.000

امامی          52.030.000

نیم       27.000.000

ربع         16.200.000

گرمی       9.400.000

دالر             138.390

یورو         151.200

درهم          36.359

لیر ترکیه           19.423

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

ما را در تلگرام 
4   تا  11دنبال کنید

عادت به خرید 
اعتیاد به خرید در سنین ۳4-۲۲ سالگی است و بین زنان ۳ برابر مردان است

3

3

5

۱۲ اثر میراث فرهنگی 
استان سمنان در انتظار 

ثبت جهانی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی استان سمنان گفت: 
1۲ اثر تاریخی استان در انتظار ثبت 
در فهرست میراث جهانی قرار دارد.

پایان تخریب خانه های 
قدیمی در تهران

 اعضای شورای اسالمی شهر تهران
 با تصویب یک فوریت طرح

 »الزام شهرداری تهران به ارائه الیحه 
حفاظت از میراث معماری معاصر« 

خانه های قدیمی شهر تهران را از 
تخریب حفظ کردند.

رونمایی از پهپاد و 
هوش مصنوعی برای 
پایش زیست محیطی

روزگذشته در حاشیه بیست و 
یکمین همایش ملی واحدهای 
صنعتی و خدماتی سبز از »پهپاد 

وهوش مصنوعی برای پایش های 
زیست محیطی« رونمایی شد.
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عک

یادداشت  مهمان
احسان محمدی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1669

دوشنبه 28 بهمن 1398
  قیمت 500 تومان
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توپ »بنزین سفر« به زمین 
سخنگو  افتاد

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: 
سخنگوی دولت درباره »بنزین سفر« اطالع  رسانی خواهد کرد.

رییسی:

 شناسایی قاضی های 
مفسد ادامه دارد

لینک خرید نسخه الکترونیک

رئیس سـازمان حفاظت محیط زیسـت با اشـاره به اینکه 
سـاالنه 30 هـزار نفـر به دلیـل آلودگی هـوا جان خـود را از 
دسـت می دهنـد، گفـت: تصادفـات جـاده ای ما در کشـور 
سـبب مـرگ 16 هـزار نفـر در سـال می شـود امـا آلودگـی 
 هـوا تلفاتـی تقریبا دو برابر تلفـات جاده ای به دنبـال دارد.
عیسـی کانتـری در بیسـت و یکمیـن همایـش ملـی 
واحدهای صنعتی و خدمات سـبز که  در سازمان حفاظت 
محیـط زیسـت برگزار شـد ضمن اشـاره بـه روز زن و مادر 
اظهـار کـرد: در حـال حاضـر بیـش از 50 درصـد پرسـنل 
 سـازمان محیـط زیسـت را خانم هـا تشـکیل می دهنـد.
وی افـزود: امـروز محیـط زیسـت یـک انتخـاب اجبـاری 
اسـت چـرا کـه ما سـال های طوالنی به طبیعت فشـار وارد 
کرده ایم همچنین افزایش جمعیت و افزایش نیاز سـبب 
وارد شـدن آسـیب هایی بـه طبیعت شـده اسـت. امـروزه 
هیـچ صنعـت و فعالیتی وجود نـدارد که دوسـتدار محیط 

زیسـت باشد.

یم
سن

 ت
س :

عک

*عیسی کالنتری: تلفات آلودگی هوا 
 دوبرابر آمار تصادفات جاده ای است.
*وزیر نفت: تحریم ها مانع تعمیر  
و اصالح تجهیزات رفع آالیندگی در 
پارس جنوبی شده است

محیط زیست 

تنهاتر از همیشه

45 و

شرکت سمنگان ترابر ایرانیان

آگهی جذب سرمایه انسانی 
شرکت سمنگان ترابر ایرانیان

شـرکت سـمنگان ترابـر ایرانیـان زیـر مجموعـه هلدینگ میدکـو به منظـور تکمیل نیروی انسـانی مـورد نیاز جهـت خدمت در 
منطقـه جـالل آبـاد از بیـن واجدین شـرایط مـرد در مقاطع تحصیلـی زیر از طریـق برگزاری مصاحبـه تخصصی و روانشـناختی به 

صـورت قـرارداد موقـت طبـق قوانیـن کار و تامین اجتماعـی اقدام بـه جذب نیرو مـی نماید.

داوطلبـان واجـد شـرایط مـی توانند بـرای ثبت نـام از تاریخ98/11/۲8تـا تاریـخ 98/1۲/05بـه آدرس زرند- بلوار تختی- خیابان شـهید ایـزدی - نبش 
ایـزدی 4 - شـرکت سـمنگان ترابـر ایرانیان مراجعه نمایند. شـماره تمـاس ۳۳4۲۷۶9۲- 0۳4

شرایط اختصاصی استخدام:
رشته ها و گرایش های تحصیلی مورد نیاز

رشته های ردیف
حداقل سابقه کار محل کارعنوان شغلجنسیتمدرک تحصیلیتحصیلی

سایر شرایطمرتبط

1
کلیه رشته های 
ایمنی فنی و 

مهندسی
2سالمنطقه جال آبادافسر ایمنیمردکارشناسی

دارای تاییدیه از اداره تعاون کارورفاه 
اجتماعی بومی استان کرمان

2 سالمنطقه جال آبادراننده لودرمرددیپلمکلیه رشته ها2
داشتن گواهینامه لودر الزامی می 

باشد بومی شهرستان زرند

مناقصه عمومی شماره 98-6 
شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد :  ۲۰98۰۰۰۳6۰۰۰۰۰۱۵  

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانم.الف ۳۰9۰

مناقصه گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
موضوع مناقصه: تهیه و تامین ابزار آالت فنی

توضیحات : 
1- جهــت دریافــت اســناد و شــرایط مناقصــه، زمــان بنــدی و ســایر اطالعــات مــورد نیــاز بــه ســامانه ســتاد ایــران بــه آدرس setadiran.ir مراجعــه 

. د شو

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد شده )ریال(گروهردیف
تاریخ دریافت اسناد مناقصهمناقصه)ریال(

ار تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز کاری 9.203.000.000460.150.000ابزار آالت فنی 1

مناقصه عمومي یك مرحله اي همراه با ارزیابی کیفی
شــهرداری رابــر بــر اســاس قانــون برگــزاری مناقصــات بــه شــماره 130890 مــورخ 1383/11/17 و آییــن نامــه هــای مربوطــه و بــا توجــه بــه قانــون اساســنامه 

هیــات رســیدگی بــه شــكایات قانــون برگــزاری مناقصــات بــه شــماره 60/68362 مــورخ 1388/12/26 قصــد برگــزاری مناقصــه بــه شــرح ذیــل مــی باشــد

مناقصه گزار
شهرداری رابرنام

کرمان –رابر- بلوار شهید تند کویان شهرداری رابرنشانی

برآورد ریالیتضمین شرکت در منامناقصه عمومی یک مرحله ای

12420578305مبلغ ریالنوعمدتموضوع
ریال

بر اساس تجمیع شده 
راه ،راه آهن و باند 

فرودگاه
تهیه و اجرای آسفالت 

معابر شهر رابر
210روز

بر اساس آیین نامه تضمین 
معامات دولتی

650000000 ریال

دریافت اسناد
دفتر فنی شهرداری رابرمحل

از تاریخ 1398/11/29لغایت 1398/12/1مهلت

تحویل پیشنهادات
دبیرخانه شهرداری رابرمحل

1398/12/04پایان وقت اداریمهلت

شهرداری رابرمحلگشایش پیشنهادات

1398/12/05زمان

1-تمام هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد 2- شهرداری در پذیرش و یا رد پیشنهادات مختار می باشد

روابط عمومی شهرداری رابر

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

ت دوم
نوب

ــق ســامانه  ــل را از طری ــه شــرح ذی ــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای ب ــوب اســتان کرم اداره کل راه و شهرســازی جن
ــران و  ــه پیشــنهاد مناقصــه گ ــا ارائ ــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد ت ــه مراحــل برگ ــد. کلی ــزار نمای ــت برگ ــدارکات الکترونیکــی دول ت
بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد 
و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکی 

را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1۳98/11/۲8 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1۳98/11/۲8 تا تاریخ 1۳98/1۲/0۳

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1۳98/1۲/۲0
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1۳98/1۲/۲1

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف: آدرس: جیرفــت- 
حدفاصــل ســیلو و پلیــس راه، بلــوار ورودی شــهرک صنعتــی شــماره ۲ تلفــن: 4۳۳1051۶-0۳4 و ســایت www.jkerman.mrud.ir و پایــگاه ملی 

)http://iets.mporg.ir( اطالع رســانی مناقصــات کشــور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 419۳4-0۲1 و دفتر ثبت نام 889۶9۷۳۷ و 8519۲۷۶8

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

132/ج98/3
تهیه و نصب عائم اطاعاتی، انتظامی، اخطاری و تجهیزات ایمنی جهت 

ایمن سازی پروژه باند دوم جیرفت- سه راهی بم)تجدید3(
1،037،000،000

در 
ده 

 ش
یه

 ارا
ت

رم
ا ف

ق ب
طاب

 م
ی)

نک
 با

مه
 نا

ت
مان

ض
قد

  ن
جه

ز و
اری

ش و
فی

ل 
ص

_ ا
 )

اد
سن

ا

20،725،456،251
راهداری  

1398

133/ج98/3
اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای جدول نو، عباس آباد یار احمدی 

و تکمیل محور سعید آباد مکثایی شهرستان رودبار جنوب)تجدید2(
468،000،0009،340،978،554
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134/ج98/3
تکمیل محور علی آباد- امیرآباد)زیرسازی، ابنیه فنی و زیراساس(

)تجدید(
248،000،0004،942،762،597

289،000،0005،772،304،959تکمیل ابنیه فنی مارمرد و عملیات خاکی محور گروه135/ج98/3

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

3،962،000،00099،687،697،659احداث باند دوم رودبار- سه راهی بهادرآباد قطعه 1363/ج98/3

فراخوان مناقصات عمومی یك مرحله ای



021-88019846

پیامک شما را درباره ۲

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4
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مجسمه سردار سلیمانی در جنوب لبنان رونمایی شدپیام خبر
مجسمه بزرگ سردار سلیمانی که ماه گذشته توسط آمریکا به شهادت رسید در جنوب لبنان 
رونمایی شد.

رنا
 ای

س:
عک

عادت به خرید 
اعتیاد به خرید در سنین ۳4-۲۲ سالگی است و بین زنان ۳ برابر مردان است

 براساس نتایج برخی از تحقیقات این عادت اعتیادآور است و موجب اختالل در عملکرد مغز می شود.

اشـتیاق افراطـی در خریـد کـه گاه بـا عنوان 
»اعتیـاد بـه خریـد« نیز شـناخته می شـود؛ 
بـه اعتقـاد برخـی از تحلیلگـران اجتماعـی 
بـه  دسـتیابی  سـبب  بـه  روانشـناختی  و 
سرخوشی،شـادی لحظـه ای، کنتـرل افکار و 
هیجانـات منفی بروز کـرده و تداوم می یابد.
اعتیـاد بـه خریـد بـه عنـوان یکـی از اصلـی 
تریـن اعتیادهـای رفتـاری کـه گاه عملکـرد 
مغـز و رفتارهـای اجتماعـی را نیـز تحـت 
تاثیـر قـرار مـی دهـد؛ بـه گفتـه شـماری از 
تحلیلگران روانشناسـی ناشی از عدم اعتماد 
بـه نفـس و خودبـاوری، کنتـرل برخـی از 

عواطف و احساسـات منفی نظیر خشونت و 
پرخاشـگری، کاهش اضطراب و افسـردگی، 
فقـدان تفریـح و سـرگرمی در یـک جامعه، 
تجمل گرایـی و رقابـت و حسـدورزی اسـت.
ایـن  رسـمی؛  منابـع  از  برخـی  براسـاس 
زنـان 3  در  خریـد(  بـه  )اعتیـاد  اشـتیاق 
برابـر مـردان بـرآورد شـده اسـت؛ که شـیوع 
آن نیـز در سـنین 34 – 22 سـالگی اسـت. 
براسـاس ایـن منابـع همچنیـن نزدیـک به 
65 درصـد از جامعـه بـا هـدف خریـد یـک 
کاال خـاص منـزل را تـرک می کننـد؛ امـا به 
هنـگام گـردش در بازارهـا وسوسـه به خرید 

شـوند. می 
برخـی از متخصصان علوم پزشـکی آسـیب 
هـای ژنتیکی را نیز در بـروز این اعتیاد موثر 

قلمـداد می کنند؛ به اعتقاد این کارشناسـان 
آسـیب هـای روحـی در خانـواده گاه موجب 
بـه  اعتیـاد  همچـون  رفتـاری  اعتیادهـای 
اینترنـت، اعتیـاد بـه قمـار، اعتیاد بـه خرید 
مـی شـود؛ کـه بـه طـور حتم بـا بهـره گیری 
از مشـاوران و جایگزینـی برخـی از عـادات 

رفتـاری صحیـح کاهـش مـی یابد.
بـاره  ایـن  در  سـامت  روانشـناس  یـک 
می گویـد: اعتیـاد بـه خریـد بـه عنـوان یک 
اعتیـاد رفتـاری بـه منظـور افزایـش تـاب 
آوری اجتماعـی، تحمـل و کاهـش اضطراب 
و تنـش و ارتقاء سـطح کیفـی زندگی انجام 

می پذیـرد.
بهنـاز نوید افـزود: براسـاس نتایـج برخی از 
تحقیقـات ایـن اعتیـاد همچـون اعتیـاد به 

مـواد دخانی و اعتیـادآور موجـب اختال در 
عملکـرد مغـز مـی شـود و بیمـار را در جهت 

اعتیـاد قربانـی میکند.  
وی تصریـح کـرد: در اعتیـاد رفتـاری بیمـار 
)معتـاد( علیرغـم آگاهـی از آثـار و نتایـج 
مخـرب ایـن اعتیـاد بـه اسـتفاده از مـواد 
دخانـی و رفتـار آسـیب زا ادامـه مـی دهـد.
نویـد افـزود: یکـی از مهمترین دالئـل بروز و 
تداوم این اعتیاد تجلی احسـاس شـادی و 
نشـاط بـه هنـگام خرید اسـت؛ که بـه دلیل 
ترشـح هورمـون دوپامین )کـه نقش مهمی 
در اعتیـاد رفتـاری ایفـاء مـی کنـد؛( پدیـدار 

می شـود.
وی ادامـه داد: بـه عبـارت دیگـر بیمـار بـه 
احسـاس سرخوشـی ناشـی از ایـن اقـدام 
معتـاد مـی شـود؛ امـا ایـن احسـاس بـه 
سـرعت به یاس، پشـیمانی و احساس گناه 

بـدل مـی شـود.
ایـن روانشـناس گفـت: در حقیقـت خریـد 
در  بخـش  لـذت  اقـدام  یـک  عنـوان  بـه 
برخـی از مواقـع همچـون شـرکت در آیین و 
ضیافت هـا، طبیعی محسـوب می شـود؛ اما 
افـراط در ایـن اقـدام موجـب بـروز اعتیـاد و 

آسـیب اسـت.
نویـد تاکیـد کـرد: برخـاف تصـور عـام این 
اختـال )اعتیـاد بـه خریـد( در مـردان نیـز 
مشـاهده می شـود؛ افـراط در خریـد کیف و 
کفـش و جواهـرات کـه به طـور عـام در زنان 
بـروز می یابـد، در مردان به اعتیـاد در خرید 
تجهیزات ورزشـی و سـاعت تغییـر می کند.
ایـن مشـاور افزود: اعتیاد بـه خرید همچون 
اعتیـاد به مواد دخانی و دیگر اقسـام اعتیاد 
رفتـاری بـا یک میـل غیرقابل کنتـرل همراه 
اسـت و بر این اسـاس عدم انجـام آن برای 
بیمـار با عائم تـرک اعتیاد نظیـر زودرنجی، 

تندخویی و خشـونت همراه می شـود.
و  از مسـائل  برخـی  بـروز  نویـد  بـه گفتـه 
مشـکات اقتصـادی، حقوقـی )قانونـی( و 
خانوادگـی ناشـی از خریدهـای غیرضـروری 
نیـز از اعتیـاد بیمـار جلوگیـری نمـی کنـد.

رشد تورم در یک جامعه اعتیاد به 
خرید را افزایش می دهد

ایـن کارشـناس در ادامـه خاطرنشـان کـرد: 
فقـدان تفریـح و سـرگرمی در یـک جامعه، 
تجمل گرایـی، رقابـت و حسـدورزی، فقدان 
محبـت در خانـواده، اضطـراب و تنـش و 
کمبـود عـزت نفس از مهمتریـن دالئل بروز 

اعتیـاد بـه خرید اسـت.
وی بـا بیـان ایـن مهـم کـه تـورم و کاهـش 
قـدرت خریـد جامعه نیز یکـی از موثرترین 
علـل بـروز این اعتیاد اسـت؛ گفت: برخی از 
رفتارهـای وسواسـی نظیـر اعتیاد بـه خرید 
در یـک جامعـه که از ثبات قیمـت برخوردار 

نیسـت؛ بـه طور حتـم افزایش مـی یابد.
نویـد افـزود: بـه عنـوان مثـال هجـوم بـه 
هنـگام  بـه  هـا  مجتمـع  و  خریـد  مراکـز 
تخفیـف سـال نـو )علیرغـم عـدم احتیاج( 
بـی شـک به دلیل رشـد قیمـت هـا در ماه 

هـا و سـال هـای آتـی اسـت.
ایـن مشـاور همچنین در خصـوص کاهش 
داشـت:  اظهـار  نیـز  اعتیـاد  ایـن  رفـع  و 
مهمتریـن  از  یکـی  فـردی  خودشناسـی 
اقدامـات جهـت کاهـش اعتیـاد بـه خریـد 
اسـت. بررسـی خریدها، زمان از دست رفته 
بـه هنـگام ایـن خریـد و صدمـات فـردی، 
خانوادگـی و اجتماعـی ایـن اقـدام نیـز در 

کاهـش ایـن اعتیـاد اثرگـذار اسـت.
نویـد ادامه داد: یادداشـت خریدها و هزینه 
کـرد، بازبینـی مـداوم ایـن یادداشـت، تهیه 
براسـاس  خریـد(  از  )قبـل  لیسـت  یـک 
نیازسـنجی و قـدرت خریـد هـم موجـب 
پیشـگیری از تصمیمات آنـی و لحظه ای به 

منظـور اقـدام بـه خرید اسـت.
بـه عقیـده ایـن روانشـناس سـامت بهـره 

علـوم  متخصصـان  و  مشـاوران  از  گیـری 
روانپزشـکی و همچنین جایگزینی برخی از 
عـادات نیـز در کنتـرل ایـن اعتیـاد رفتاری 

اثربخـش اسـت.
بـه اعتقـاد شـماری از روانشناسـان هم این 
اعتیـاد بـه هنـگام بـروز برخـی از عواطـف 
غضـب،  و  همچـون خشـم  احساسـات  و 
یـاس و انـدوه و اضطراب و افسـردگی بروز 
پیـدا مـی کنـد. بـه گفتـه ایـن کارشناسـان 
همچنیـن کمبـود اعتمـاد بـه نفـس و عدم 
بـاور بـه ظرفیت هـا و توانمندی نیـز اعتیاد 
بـه خریـد را بـا هدف جلـب توجـه افزایش 

دهد. مـی 

خریدهـای غیرضـروری و تکراری 
از عالئـم اعتیاد خرید اسـت

نرگـس نـوروزی یـک روانشـناس بالینـی 
در ایـن رابطـه گفـت: خریـد غیرضـروری و 
اعتیـاد  ایـن  از عائـم  تکـراری  همچنیـن 
محسـوب مـی شـود کـه در برخـی از مواقع 
سـبب اختفـاء فاکتورهای خرید بـه ویژه از 

خانـواده اسـت.
وی بـه دالئـل بـروز ایـن اعتیـاد اشـاره کرد 
و گفـت: یکـی از مهمتریـن دالئـل افزایش 
خریـد کمبـود اعتماد به نفـس و خودباوری 
اسـت. خریـد لـوازم آرایشـی و پوشـاک که 
گاه بـه طـور افراطـی انجـام مـی پذیـرد؛ بـا 
هـدف جلـب توجـه و تقویـت اعتمـاد بـه 

اسـت. نفس 
نـوروزی افـزود: اعتمـاد به نفـس کاذب نیز 
یکـی از دالئـل بـروز ایـن اعتیـاد اسـت؛ که 
خریـد افراطـی را افزایـش جذابیت و جلب 

اعتمـاد دیگـران قلمداد مـی کند.
بـه گفتـه ایـن مشـاور تربیـت خانوادگـی و 
جامعـه پذیـری نیـز بر بـروز این احسـاس 
ایفـا  نقـش موثـری  بـه خریـد  اعتیـاد  و 
و  احسـاس خشـم  همچنیـن  مـی کنـد. 
عصبانیـت، یـاس و ناامیـدی و انـدوه نیـز 
گرایـش بـه خرید را به ویـژه در زنان تقویت 

مـی کنـد.| ایرنا

اظهـار  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  معـاون 
داشـت: کسـانی کـه نتواننـد مسـتندات 
سـابقه 5 سـال سـکونت خـود را ارایـه 
دهنـد، از مسـکن ملی حذف می شـوند.
بـا  گفت وگـو  در  محمـودزاده  محمـود 
پاالیـش  از  آمـار  آخریـن  دربـاره  ایلنـا 
اظهـار  ملـی  مسـکن  ثبت نام کننـدگان 
کـه  متقاضیانـی  درصـد   58 داشـت: 
ثبـت  بـرای  ملـی  سـامانه  طریـق  از 
نـام اقـدام کـرده  بودنـد واجـد شـرایط 

شـناخته شـده اند و 42 درصـدی هـم 
کـه فاقـد صاحیـت شـرکت در طـرح 
فرصـت  شـدند  اعـام  ملـی  مسـکن 

دارنـد. مـدارک  ارایـه  و  اعتـراض 
اردبیـل  بیـن اسـتان ها،  از  افـزود:  وی 
بـا 66 درصـد بیشـترین واجـد شـرایط 
کمتریـن  درصـد   35 بـا  سـمنان  و 
مسـکن  نـام  ثبـت  در  شـرایط  واجـد 
ملـی را داشـتند و از بیـن متقاضیـان 
اسـتان تهـران، 46 درصد واجد شـرایط 

بودنـد.   معـاون وزیـر راه و شهرسـازی 
بـا بیـان اینکـه در مراحـل بعـدی احراز 
صاحیت باید سـابقه 5 سـاله سـکونت 
متقاضیـان تاییـد شـود، ادامـه داد: از 
دو هفتـه گذشـته تمـام اطاعـات مورد 
ارسـال کرده ایـم  اسـتان ها  بـه  را  نیـاز 
و ادارات مربوطـه بـه تدریـج براسـاس 
ظرفیـت پذیـرش از متقاضیـان دعـوت 
می کننـد تـا مـدارک آنهـا کنتـرل و بـا 
داده  شـود.  اطاعـات ثبت نـام تطبیـق 
کـه  متقاضیانـی  گفـت:  محمـودزاده 
مدارک شـان تکمیـل شـده  باشـد بـرای 
تشـکیل پرونـده بـه بانک عامـل ارجاع 

می شـوند.   داده 

تاییدشدگان مسکن ملی آماده واریز 

۴۰ میلیون تومان مرحله  اول باشند

دشمن پای میز مذاکره
 باز می گردد

روحانـی گفـت:  اعـام مـی کنم که ما سـال آینده هم همیـن روند را با قـدرت ادامه 
مـی دهیـم و باالخـره این دشـمن خواهـد بود که پای میـز مذاکره باز می گـردد و در 
شـرایط عادالنـه بـه میـز مذاکره بـاز می گردند کما اینکه در گذشـته هم آنهـا بودند که 
بـه میـز مذاکره برگشـتند، البته االن هـم از ما می خواهند مذاکره کنیم، ولی شـرایط 

عادالنه باید حاکم باشـد.
روحانـی تاکیـد کـرد: سـال آینـده سـال خوبـی خواهـد بـود و پیشـرفت اقتصـادی 
خواهیـم داشـت و رونـد خـود را ادامـه می دهیـم و در برابر این مشـکات تحریمی 

دشـمن ایسـتادگی خواهیـم کرد.
روحانـی در پاسـخ بـه سـئوال خبرنگار شـبکه خبـر مبنی بر طـرح پیشـنهادی ایران 
بـه سـازمان ملـل در رابطـه بـا طرح صلـح هرمز، گفـت: بـرای همه جهانیان روشـن 
اسـت کـه در ایـن منطقـه صلح و ثبـات بدون مشـارکت و حضور ایران امـکان ناپذیر 
اسـت. رئیـس جمهور تصریـح کرد: این طرح به همه کشـورهای عضو سـازمان ملل 
و دبیـر کل ارسـال شـد. بـه طـور رسـمی برای همه سـران کشـورهای منطقه ارسـال 
کـردم. برخـی کشـورهای منطقـه به خوبـی اسـتقبال کردند و برخی پاسـخ صریحی 
ندادنـد. مـا همـگان معتقد هسـتیم کـه کشـورهای منطقه بایـد به صلـح در منطقه 
اسـتقرار ببخشـند و همه کشـورهای منطقـه باید از صلـح در منطقه برخوردار باشـند. 
اگـر بخواهیـم برخـی کشـورها از صلـح برخوردار  باشـند و برخـی نه، به صلـح پایدار 

نخواهیم رسـید.

دولت

قضا

سیاست

دولت

نیازمند سیاست گذاری های معطوف 
به جنسیت هستیم

 شناسایی قاضی های مفسد ادامه دارد

انتقال تجهیزات به ایران برای رمزگشایی 
جعبه سیاه ممکن نیست

 به اصالح قانون کار نیازمندیم

ســـخنگوی دولـــت گفـــت: 
حقوقـــی،  ســـاختارهای 
ــا  ــی مـ ــادی و اجتماعـ اقتصـ
نیازمنـــد تغییراتـــی بـــا در 
اســـت. نظـــر گرفتـــن سیاســـت های جنســـیتی 
ـــر  ـــود در توییت ـــری خ ـــاب کارب ـــی در حس ـــی ربیع  عل
نوشـــت:»روز  زن و مـــادر را بـــه تمامـــی بانـــوان هموطـــن 
ـــاش  ـــب مع ـــه در طل ـــر ک ـــان کارگ ـــا زن ـــی، خصوص ایران
بـــرای خانـــواده خـــود، تاشـــی ســـخت دارنـــد، بـــه 
ـــان  ـــه، آن چن ـــان در جامع ـــه حقوق ش ـــی ک ـــان معلول زن
کـــه شایســـته اســـت ایفـــاد نمی گـــردد و بـــه زنـــان 

ـــی  ـــگار کس ـــهری ان ـــونت ش ـــه در خش ـــا ک ـــالمند تنه س
آنهـــا را نمی بینـــد، تبریـــک می گویم. مـــا کارهـــای 
ـــم. امنیـــت شـــغلی  ـــان در پیـــش داری ـــرای  زن ـــادی ب زی
ــان،  ــتفاده از زنـ ــری از سوءاسـ ــر، جلوگیـ ــان کارگـ زنـ
حقـــوق کـــم، کار زیـــاد، فرصت هـــای نابرابـــر شـــغلی 
ــت  ــه همـ ــت کـ ــان اسـ ــای کاری زنـ و...  از دغدغه هـ
ویـــژه و سیاســـتگذاری منســـجم طلـــب می کند. مـــا 
ـــیت  ـــه  جنس ـــتگذاری های معطـــوف ب ـــه سیاس نیـــاز ب
ـــی  ـــی، اقتصـــادی و اجتماع ـــم. ســـاختارهای حقوق داری
مـــا نیازمنـــد تغییراتـــی بـــا در نظـــر گرفتـــن سیاســـتهای 

ـــت.« ـــیتی اس جنس

رییسـی بـا بیـان اینکـه در دسـتگاه قضـا 
معـدودی  تعـداد  و  ندارنـد  مشـکل  همـه 
ناپـاک وجـود دارد، تاکیـد : شناسـایی و 
برخـورد با افراد خاطی در دسـتور کار اسـت 

و بازرسـی هـا همچنـان ادامـه دارد.
حجـت االسـام و المسـلمین سـیدابراهیم رئیسـی، رئیـس قـوه قضائیه در 
نشسـت با قضات و کارکنان اداری دسـتگاه قضایی اسـتان کرمان با تبریک 
والدت حضرت زهرا )س( و گرامیداشـت یاد شـهید سـرافراز سردار سلیمانی 
گفـت: شـهید حاج قاسـم سـلیمانی به عنـوان الگویی در مجاهـدت اخاص 
،مردم داری ، ایسـتادگی در برابر دشـمن و موانع و سـر خم نکردن در موانع 

موجود اسـت.
او تصریـح کـرد: موانـع در مسـیر فعالیت سـردار سـلیمانی وجود داشـت اما 
وی عقیـده داشـت نبایـد موانـع را به رسـمیت شـناخت او همیشـه نگاهش 
بـه چهـره مصمـم رهبـری بـود و از ایشـان و امـام راحـل درس ایسـتادگی 
مـی گرفـت .رئیـس قـوه قضائیه با اشـاره بـه وصیت نامه سـردار سـلیمانی 

در مبـارزه بـا فسـاد و تبعیـت از والیـت گفت: سـردار سـلیمانی بـرای اهداف 
انقـاب و اجـرای عدالـت و مبارزه با فسـاد تـاش کرد و در این مسـیر دچار 

سسـتی نشد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن اسـتان دلدادگـی مـردم بـه انقـاب بـر کسـی 
پوشـیده نیسـت، جانبـازان ، شـهدا و خانـواده متدیـن آنهـا و جلـوه اخیر آن 
در تشـییع سـردار سـلیمانی دیـده ایـم، افزود:نوکـری بـرای این مردم سـند 
افتخـار اسـت، مـردم بایـد بـا  همـه وجـود  عدالـت را احسـاس کننـد و گره 

کارهایشـان باز شـود.
  رئیـس قـوه قضائیـه تاکیـد کـرد : اگـر کسـی در جایی به مشـکلی برخورد 
و بـه دادگسـتری مراجعـه کنـد بایـد بـه گونـه ای بـا وی برخـورد شـود کـه 
بگویـد  بـه پـدری مهربـان مراجعـه کردم و در دادگسـتری احسـاس ملجا  و 

پنـاه  کند.
او بـا تشـکر از کارکنـان دادگسـتری بـرای کسـب نتایج خـوب و کاهش آمار 
افـزود: نیـروی انسـانی دادگسـتری نیـاز بـه تقویـت دارد  امـا فعـا نیـروی 

انسـانی بـا همیـن میـزان و مشـکاتی کـه وجـود دارد بایـد تـاش کنند .

وزیـر امورخارجـه کانـادا بـا بیان 
درخواسـت  »متوجـه  اینکـه 
ایـران بـرای انتقـال تجهیـزات 
سـیاه  جعبـه  رمزگشـایی 
هواپیمـا بـه ایـران هسـتیم« گفـت کـه ایـن کار از نظر فنی 
امکان پذیـر نیسـت و بهتریـن راه انتقـال جعبه هـای سـیاه 
هواپیمـای اوکراینـی بـه کشـوری ثالـث اسـت. فرنسـوا 
فیلیـپ شـامپین وزیـر امورخارجـه کانـادا در گفت وگـو بـا 
رادیو بی بی سـی درباره سـانحه سـقوط هواپیمـای اوکراینی 
در ایـران و درخواسـت کشـورهای مرتبـط از تهـران بـرای 
تحویـل جعبه هـای سـیاه هواپیمـا گفـت: پـس از 30 روز 

تـاش بایـد بـه راه حلـی دیگر فکـر کـرد و مـا می دانیم که 
فرانسـه آخریـن تجهیـزات برای رمز گشـایی ایـن جعبه ها 
را در اختیـار دارد. ایـن کار همچنیـن می بایسـت بـه شـکل 
کاما شـفاف و درسـت انجام شـود. شـامپین در پاسـخ به 
سـوالی دربـاره موضع تهـران مبنی بر اینکه خواسـتار انتقال 
فن آوری رمزگشـایی جعبه های سـیاه به ایران شـده است، 
گفـت کـه این کار امکان پذیر نیسـت، چراکه تجهیـزات این 
کار چیـزی نیسـت کـه بتـوان آن را درون یک چمـدان قرار 
داد و منتقـل کـرد. ایـن یـک کار تخصصـی اسـت کـه بـه 
نرم افـزار و سـخت افزار خـاص خود، به ویژه در شـرایطی نیاز 

دارد کـه جعبه هـا آسـیب دیـده اسـت.

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اعـام 
کـرد: بـا توجـه بـه شـرایط جدید بـازار کار 
در جهـان و تحـوالت در نـوع فعالیتهـای 
در  تـا  هسـتیم  ایـن  نیازمنـد  تولیـدی 
قوانیـن حاکـم بـر بـازار کار از جملـه قانـون تامیـن اجتماعـی و قانـون کار 

اعمـال کنیـم. اصاحاتـی 
»محمد شـریعتمداری« در حاشـیه نشسـت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایـران در جمـع خبرنـگاران گفـت: پرداخت عیدی برای سـه میلیـون و 300 
هزار بازنشسـته سـازمان تامین اجتماعی از هفته گذشـته آغاز شـده اسـت. 
همچنیـن بـا پیگیری های انجام شـده نرخ دسـتمزد کارگران در سـال آینده 
در کمیتـه مـزد و تصویـب در شـورای عالـی کار تعییـن خواهد شـد و نتایج 
آن بـه فوریـت اعـام می شـود.وی دربـاره اصاحـات سـاختاری سـازمان 
تامیـن اجتماعـی گفـت: بـا توجـه بـه شـرایط جدیـد بـازار کار در جهـان و 
تحـوالت در نـوع فعالیتهـای تولیـدی نیازمنـد ایـن هسـتیم کـه در قوانیـن 
حاکـم بـر بـازار کار از جملـه قانـون تامین اجتماعـی و قانـون کار اصاحاتی 

اعمـال کنیم.
شـریعتمداری بـا بیـان اینکـه اصاحـات در دو بخـش خواهد بـود، تصریح 
کـرد: بخـش اول شـامل اصاحـات اساسـی و کان اسـت کـه بـرای آن 
کارگروه پژوهشـی تشـکیل شـده اسـت. از سـوی دیگـر قوانیـن حاضر نیاز 
بـه اصاحـات فوری تـری دارد کـه بـرای آن نیـز کمیتـه دائمـی در سـازمان 
تامیـن اجتماعـی و وزارتخانـه کار وجود دارد. به گفته وزیـر کار، در وزارتخانه 
بـه مسـائلی همچـون سـختی کار مشـکات هیـات هـای حـل اختـاف و 
تشـخیص پرداختـه مـی شـود و سـازمان تامیـن اجتماعـی بـه مسـائل 

مربـوط بـه بیمـه رسـیدگی می کنـد.
شـریعتمداری بـا اشـاره بـه اصل سـه جانبـه گرایی گفـت: پیشـنهاد اصاح 
تامیـن  عالـی  بـه شـورای  تـا  وزیـران کرده ایـم  تقدیـم هیـات  را  قانـون 
اجتماعـی بازگردیـم کـه اگـر مراحـل خـود را طـی کنـد، وعـده سـه جانبـه 
گرایـی محقـق خواهد شـد. پیشـنهاد اصاح قانـون را تقدیم هیـات وزیران 
کرده ایـم تـا بـه شـورای عالـی تامیـن اجتماعـی بازگردیـم کـه اگـر مراحل 

خـود را طـی کنـد وعـده سـه جانبـه گرایـی محقـق خواهد شـد.

سنا
 ای

س:
عک

گزارش
الهام دربان

وزیـر امـور خارجه فرانسـه روز گذشـته در دیـدار با همتای 
ایرانـی خـود، بـار دیگر عـزم پاریس را بـرای کاهش تنش  

در منطقـه خلیـج فارس اعـام کرد.
سـخنگوی دسـتگاه دیپلماسـی ایـن کشـور در بیانیـه ای 
بـا اشـاره بـه دیدارهـای مختلـف »ژان ایو لودریـان« وزیر 
مونیـخ،  امنیتـی  حاشـیه کنفرانـس  در  فرانسـه  خارجـه 
دربـاره دیـدار او با »محمدجـواد ظریف« وزیـر امور خارجه 
ایـران گفـت: در ایـن دیـدار لودریـان عـزم فرانسـه را برای 

کاهـش تنش هـا در منطقـه خلیج)فـارس( اعـام کـرد.

عراقچـی دربـاره ورود ویـروس کرونـا گفـت: تـا بـه ایـن لحظه 
هیچ مورد واقعی از این ویروس داخل کشـور مشـاهده نشـده 
اسـت؛ از همـان ابتـدا ارتباط مناسـبی بـا سـازمان هواپیمایی و 
وزارت بهداشـت داشـتیم که منجر به کنتـرل ورود این ویروس 
شـد. عراقچـی افـزود: پروازهـای چیـن بـه طـور چشـمگیری 
کاهـش پیـدا کـرد کـه هزینه سـنگینی بـرای کشـور بـه همراه 
داشـت و بایـد بـرای سـامت کشـور آن را متحمـل می شـدیم. 
دانشـجویان خودمـان را از مناطـق آلـوده خارج کردیـم و اکنون 
روزهـای آخـر قرنطینـه خـود را طـی می کننـد و بـه زودی بـه 

آغـوش خانـواده بازخواهند گشـت.

 فرانسه برای کاهش تنش  در 
خلیج فارس مصمم است

مورد واقعی ویروس کرونا داخل 
کشور مشاهده نشده است

وزیـر خارجـه عمـان بـر مواضـع کشـورش بـرای برقـراری 
صلـح و ثبـات در منطقـه تاکیـد کـرد.

حاشـیه  در  عمـان  خارجـه  وزیـر  علـوی  بـن  یوسـف   
کنفرانـس مونیـخ گفـت: ایـران کشـوری بـزرگ در منطقـه 
اسـت و اینکـه ایـن کشـور را به چالـش بکشـیم کمکی به 
حـل مشـکات منطقـه نخواهـد کـرد. عمـان بـه ارتبـاط با 
واشـنگتن و تهـران ادامـه می دهـد چراکه ما فکـر می کنیم 
کـه امـکان گفت وگـو بیـن دو طرف وجود دارد و در شـرایط 

فعلـی امـکان درگیـری نظامـی بسـیار کم اسـت.

رئیس مجلس شـورای اسـامی ایران در صدر هیئتی پارلمانی 
تهـران را بـه مقصـد دمشـق پایتخـت سـوریه تـرک کرد.علـی 
الریجانـی در فـرودگاه مهرآبـاد تهـران و پیـش از عزیمـت بـه 
سـوریه در جمع خبرنگاران سـوریه را یکی از کشـورهای دوست 
ایـران و محـور مقاومت دانسـت و گفت: برای بررسـی تحوالت 
سـوریه و منطقـه، نیازمنـد رایزنـی نزدیـک با کشـورهایی که در 
منطقـه بـا هم همـکاری داریـم، هسـتیم. وی افـزود: از مدتی 
پیـش قرار بود به کشـور دوسـت سـوریه سـفر کنیم، امـا بنا به 

دالیلـی ایـن سـفر به تعویـق افتاد.

عمان به تماس با ایران 
و آمریکا ادامه می دهد

سوریه از کشورهای محور 
مقاومت است
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

۱۲ اثر میراث فرهنگی استان سمنان در انتظار ثبت جهانیتکذیب خبر تخریب بناهای موزه میراث روستایی گیالن

بـــه بناهـــای اصلـــی مـــوزه میـــراث 
روســـتایی گیـــان آســـیب جـــدی وارد 

ــت. ــده اسـ نشـ
میراث آریـــا،  خبرگـــزاری  به گـــزارش 
و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی،  اداره کل  روابط عمومـــی 
صنایع دســـتی گیـــان اعـــام کـــرد: »24 بهمن مـــاه 98 مصاحبـــه ای 
ـــراث  ـــوزه می ـــه در م ـــدی ابنی ـــش از 70 درص ـــب بی ـــوان »تخری ـــا عن ب
روســـتایی گیـــان« در خبرگـــزاری ایســـنا منتشـــر شـــد کـــه مـــورد 
تأییـــد نیســـت الزم اســـت توضیحاتـــی را در ایـــن خصـــوص ارائـــه 

ــم.« کنیـ
متن این توضیح به شـــرح زیر اســـت:

»در هیـــچ بخشـــی از مصاحبـــه از طـــرف مدیـــرکل میراث فرهنگـــی، 
ـــد  ـــش از 70 درص ـــب بی ـــه تخری ـــان ب ـــتی گی ـــگری و صنایع دس گردش
ـــزاری  ـــده و خبرگ ـــاره نش ـــان اش ـــتایی گی ـــراث روس ـــوزه می ـــای م بناه
ـــرده  ـــر ک ـــاب و منتش ـــو انتخ ـــن گفت وگ ـــارج از مت ـــری خ ـــور تیت مذک

ــود آورد. ــتان به وجـ ــان فرهنگ دوسـ ــی در میـ ــه نگرانی هایـ کـ
ـــری  ـــک مت ـــش از ی ـــارش بی ـــه ب ـــه ب ـــا توج ـــزارش ب ـــن گ ـــق آخری طب
بـــرف در مـــوزه روســـتایی گیـــان در تاریـــخ 21 و 22 بهمن مـــاه 
ــی  ــای تاریخـ ــی از 36 بنـ ــای تاریخـ ــه بنـ ــا سـ ــاری تنهـ ــال جـ سـ
ـــد  ـــا 10درص ـــن 5 ت ـــی بی ـــیب های جزئ ـــان« آس ـــتایی گی ـــوزه روس »م
ـــالم  ـــان س ـــتایی گی ـــراث روس ـــوزه می ـــی م ـــای تاریخ ـــده و 33 بن دی

مانده انـــد.
همچنیـــن فضاهـــای جانبـــی در ایـــن مـــوزه ماننـــد مســـیرهای 
ــل  ــه دلیـ ــا بـ ــه دام هـ ــدگان و طویلـ ــه پرنـ ــا، النـ ــد، چپرهـ رفت وآمـ
داشـــتن ســـازه ســـبک و موقتـــی خســـارت دیده اند، امـــا از ســـوی 
ـــت. ـــل احیاس ـــاله قاب ـــودن هرس ـــبک ب ـــل س ـــازه به دلی ـــن س ـــر ای دیگ
الزم بـــه توضیـــح اســـت برنامه ریـــزی بـــرای مرمـــت بناهـــا و 
ســـازه های آســـیب دیده انجـــام پذیرفتـــه اســـت و در روزهـــای 
آتـــی ضمـــن بـــرآورد دقیـــق و کارشناســـی خســـارت واردشـــده 

ــد.« ــد شـ ــاز خواهـ ــت آغـ ــات مرمـ عملیـ

مدیـــرکل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و 
ــت:  ــمنان گفـ ــتان سـ ــتی اسـ صنایع دسـ
ـــت  ـــر تاریخـــی اســـتان در انتظـــار ثب 12 اث

ـــرار دارد. ـــی ق ـــراث جهان ـــت می در فهرس
مهـــدی جمـــال روز یکشـــنبه در گفـــت وگـــو بـــا ایرنـــا، ابـــراز داشـــت: 
مجموعـــه تاریخـــی و فرهنگـــی چشـــمه علـــی دامغـــان از جملـــه آثـــار 
ــت  ــده ثبـ ــب پرونـ ــت درقالـ ــار ثبـ ــمنان در انتظـ ــتان سـ ــی اسـ تاریخـ

جهانـــی بـــاغ هـــای ایرانـــی اســـت.
ـــده  ـــب پرون ـــمنان در قال ـــتان س ـــرای اس ـــت کاروانس ـــه داد: هش وی ادام
ـــت در فهرســـت  ـــار ثب ـــه در انتظ ـــاری اســـت ک ـــر آث ـــی از دیگ ـــراث جهان می

ـــرار دارد. ـــکو ق ـــی یونس ـــن الملل ـــازمان بی س
وی بیـــان کـــرد: از مجمـــوع هشـــت کاروانســـرای در انتظـــار ثبـــت 
از  هریـــک  بـــه  مربـــوط  یـــک کاروانســـرا  جهانـــی،  فهرســـت  در 
ــه  ــوط بـ ــرا مربـ ــرخه، 2 کاروانسـ ــار و سـ ــتان های آرادان، گرمسـ شهرسـ

ســـمنان و 2 کاروانســـرا مربـــوط بـــه میامـــی اســـت.

ـــز از  ـــمنان نی ـــهر س ـــی ش ـــی فرهنگ ـــته تاریخ ـــرد: هس ـــح ک ـــال تصری جم
ـــه  ـــت و البت ـــی اس ـــراث جهان ـــت می ـــت در فهرس ـــار ثب ـــار در انتظ ـــر آث دیگ

ـــرار دارد. ـــکو ق ـــی یونس ـــت جهان ـــت ثب ـــت موق ـــون در فهرس اکن
ـــن  ـــیخ ابوالحس ـــطامی و ش ـــد بس ـــه بایزی ـــرد: مجموع ـــان ک وی خاطرنش
ــت در  ــار ثبـ ــار در انتظـ ــر آثـ ــاهرود از دیگـ ــتان شـ ــی در شهرسـ خرقانـ
فهرســـت میـــراث جهانـــی یونســـکو اســـت و البتـــه ایـــن آثـــار نیـــز در 
ـــرار  ـــکو ق ـــت یونس ـــت موق ـــال 2007 در فهرس ـــده از س ـــک پرون ـــب ی قال

گرفتـــه اســـت.
ـــمنان  ـــتان س ـــتی اس ـــگری و صنایع دس ـــی، گردش ـــرکل میراث فرهنگ مدی
ـــاهرود  در  ـــتان ش ـــع در شهرس ـــمنان واق ـــتان س ـــر اس ـــگل اب ـــت: جن گف
قالـــب پرونـــده جنـــگل هـــای هیرکانـــی در فهرســـت میـــراث جهانـــی 

ـــد. ـــت ش ـــکو ثب یونس
ـــوی  ـــی و معن ـــر تاریخـــی، فرهنگـــی، طبیع ـــزار و 833 اث ـــک ه بیـــش از ی
ــداد در  ــن تعـ ــر از ایـ ــده و 813 اثـ ــایی شـ ــمنان شناسـ ــتان سـ در اسـ

ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــی  ثب ـــار مل ـــت آث فهرس

 پیام
با شیوع ویروس جدید »کرونا« و اقدامات پیشگیرانه، امنیتی و محدودیت های سفری اعمال شده، تجارت جهانی عرصه هنر در  میراث

این کشور متوقف شده است. برنامه اکران فیلم ها لغو شده و تورهای گروه های موسیقی در سایه ترس از شیوع و قرنطینه به 
حالت تعلیق درآمده است.
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به مناسـبت گرامیداشـت والدت حضرت فاطمه الزهرا )س( 
و روز زن نمایشـگاه عقدنامه هـای نفیـس تاریخـی در مـوزه 
کتاب و میراث مسـتند سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی ایران 

افتتاح شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی 
ایـران، در ایـن نمایشـگاه که به مناسـبت گرامیداشـت والدت 
حضـرت فاطمـه الزهـرا )س( و روز زن برپا شـد، تعـدادی از 
اسـناد و عقدنامه هـای نفیـس و تاریخی که توسـط سـازمان 
اسـناد و کتابخانه ملی خریداری یا توسـط خیرین اهدا شـده 
اسـت برای نخسـتین بار در معرض دید عموم قرار گرفت.در 
ایـن نمایشـگاه 25 عنوان عقدنامه کـه قدیمیترین آن مربوط 
بـه سـال 1162 هجـری قمـری )دوره افشـاریه( می شـود به 
نمایـش گذاشـته شـد کـه از ایـن تعـداد 24 مورد مربـوط به 
دوره قاجـار و یـک مـورد کـه قدیمـی تریـن آن را شـامل می 

شـود مربوط به دوره افشـاریه اسـت.
کوچکتریـن عقدنامـه بـه ابعـاد 3×10 و بزرگتریـن عقدنامه با 
ابعـاد حداقـل 70×100 در معرض دید عموم قرار گرفته اسـت.
نمایشـگاه عقدنامه های نفیس تاریخی تا تاریخ 10 اسفندماه 
در محـل مـوزه کتـاب و میـراث مسـتند سـازمان اسـناد و 
کتابخانـه ملـی ایـران برپـا خواهـد بـود و عاقه منـدان برای 
بازدیـد مـی تواننـد در سـاعات اداری بـه موزه کتـاب و میراث 

مسـتند ایران مراجعـه کنند.
مدیرکل خدمات آرشـیوی سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی با 
اشـاره به برپایی این نمایشـگاه به تبیین وضعیت اقتصادی، 
اجتماعـی و مـردم شناسـی ایرانیـان از منظـر عقدنامه هـای 

ازدواج بـه عنوان سـندهای تاریخـی پرداخت.
حامـد ایرانشـاهی با اشـاره به اینکه عقدنامه هـای تاریخی به 
عنـوان اسـناد مهم، بخشـی از داشـته های آرشـیو ملـی ایران 
اسـت، گفت: براین اسـاس به مناسـبت گرامیداشـت والدت 
حضـرت فاطمه زهرا )س( و روز زن، نمایشـگاه عقدنامه های 
نفیـس تاریخـی در مـوزه کتـاب و میـراث مسـتند سـازمان 
اسـناد و کتابخانـه ملـی به مدت یک هفته برپا شـده اسـت.

سوژه نمایش 
عقدنامه های 

نفیس تاریخی

توپ »بنزین سفر« به زمین سخنگو افتاد

بر اساس داده های مرکز آمار بیش ترین سفر ایرانی ها با خودروی شخصی انجام می شود

و  فرهنگـی، گردشـگری  میـراث  وزیـر 
صنایـع دسـتی گفت: سـخنگوی دولت 
اطاع رسـانی  سـفر«  »بنزیـن  دربـاره 

خواهـد کـرد.
بـه  پاسـخ  در  مونسـان  علی اصغـر 
اختصـاص  دربـاره  ایسـنا  پیگیـری 
سـهمیه بنزیـن سـفر بـرای نـوروز 99، 
بـه دولـت داده  ایـن پیشـنهاد  گفـت: 
آن  دربـاره  دولـت  سـخنگوی  و  شـده 

می کنـد. اطاع رسـانی 
پیشـنهادی  سـهمیه  میـزان  دربـاره  او 
بـرای بنزیـن سـفر، اظهارنظـری نکـرد 
و تعییـن تکلیـف در ایـن خصـوص را 
نیـز بـه دولـت و اطاع رسـانی آن را بـه 

سـخنگوی دولـت سـپرد.
از  نفـت ـ پـس  ـ وزیـر  بیـژن زنگنـه 
موضـوع  از  مکـرر  بی اطاعـی  ابـراز 
خالـی  شـانه  و  سـفر  بنزیـن  سـهمیه 
سـرانجام  آن،  از  نفـت  وزارت  کـردن 
کـه  گفـت  خبرنـگاران  بـه  دیـروز 
مطـرح  دولـت  در  سـفر(  »)بنزیـن 
بگوینـد.  منتظـرم  هـم  مـن  و  شـده 
مطـرح  دولـت  در  را  موضـوع  ایـن 
دسـتور  رییس جمهـور  آقـای  و  کـردم 
دادنـد پیشـنهادها بـرای تعییـن میزان 
سـهمیه بنزیـن سـفر ارائـه شـود. اگـر 
آن  دربـاره  بیایـد،  پیشـنهادها  ایـن 

می شـود.« تصمیم گیـری 
بـا  هـا  مخالفـت  برخـی  دربـاره  او 
سـفر،  بـرای  سـهمیه ای  اختصـاص 
مخالفـت  »علـت  اسـت:  کـرده  اظهـار 
کـم  یارانـه ای  منابـع  کـه  اسـت  ایـن 

می شـود؛ پـول افزایـش قیمـت بنزین، 
و  جمهـور  رییـس  دسـتور  بـا  تمامـا 
از  بخشـی  بـه  قـوه،  سـران  تصمیـم 
پرداخـت  مشـکل  دارای  خانواده هـای 
می شـود، امـا اگـر قـرار باشـد 100 لیتر 
سـهمیه بنزین بـه 18 میلیون خودروی 
دارد،  وجـود  کشـور  در  کـه  سـواری 
تخصیـص پیـدا کنـد یعنـی بایـد یـک 
میلیـارد و 800 میلیـون لیتـر بنزیـن به 
خودروهـا سـهمیه نـوروزی داده شـود 
کـه اگـر ایـن رقـم را  در 1500 تومـان 
ضـرب کنیـم، نزدیـک 3 هـزار میلیـارد 
بـه  تخصیـص  بـرای  منابـع  از  تومـان 

می شـود.« مشـمول کـم  افـراد 
تصویـب  احتمـال  دربـاره  نفـت  وزیـر 
بـا  سـفر  بنزیـن  سـهمیه  نشـدن 
و کتـاب هـم گفتـه کـه  ایـن حسـاب 
امـا  بگویـد  چیـزی  االن  نمی توانـد 

در  سـفر(  بنزیـن  )سـهمیه  موضـوع 
اسـت. مطـرح  دولـت 

گردشـگری  معـاون  ـ  تیمـوری  ولـی 
وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایـع دسـتی ـ هفتـه پیش به ایسـنا 
اعـام کـرد کـه »درخواسـت اختصاص 
سـهمیه ویـژه »بنزیـن سـفر« در حـد 
لیتـری  مصـوب  قیمـت  بـه  لیتـر   120
1500 تومـان با هدف توسـعه سـفرهای 
نوروزی و گردشـگری داخلی و تشـویق 
وزارت  و  دولـت  بـه  سـفر،  بـه  مـردم 
جلسـه  در  و  اسـت  شـده  داده  نفـت 
هـای مختلـف بـا سـایر دسـتگاه های 
حمایتـی  بسـته  قالـب  در  اقتصـادی 
سـفر مطرح و پیگیری شـده اسـت. «
پـس از آن حمیـد قاسـمی ده چشـمه 
شـرکت  مدیرعامـل  قائم مقـام  ـ 
پخـش فراورده هـای نفتـی ایـران ـ در 
نهـاد  و  »مجلـس  اظهارنظـری گفـت: 
بنزیـن  سـهمیه  درخواسـت  دیگـری 
نـداده  دولـت  هیـأت  بـه  را  نـوروزی 
اسـت و در حـال حاضر حتـی مقدمات 
سـفرهای  بـرای  بنزیـن  تخصیـص 
نـوروزی بـه وزارت نفـت ابـاغ نشـده 

.» اسـت. 
هایـی  زمزمـه  بـه  حـال  عیـن  در  او 
کـه در هیـأت دولـت بـرای تخصیـص 
سـهمیه بنزیـن نـوروزی شـکل گرفتـه 
اشـاره کـرد، امـا ایـن را هم تاکیـد کرد 
کـه »بـه طـور قطـع مجلـس بایـد این 
ارسـال کنـد،  بـه دولـت  را  درخواسـت 
امـا هنـوز هیـچ درخواسـتی بـه صورت 
دولـت  هیـأت  بـه  مکتـوب  و  رسـمی 
ابـاغ  داده نشـده اسـت و در صـورت 
نهایـی، وزارت نفـت آمـاده اجـرای آن 

بـرای نـوروز خواهـد بـود. «
هیـات  رییـس  ـ  رفیعـی  حرمـت هللا 
مدیـره انجمـن صنفـی دفاتـر خدمـات 

هوایـی و مسـافرتی ـ نیـز در واکنـش 
»مگـر  کـه  گفـت  اظهـارات  ایـن  بـه 
بنزیـن  سـهمیه بندی  دربـاره  مجلـس 
دربـاره  حـاال  بـود کـه  تصمیـم گرفتـه 

» دهـد.  پیشـنهاد  سـفر  سـهمیه 
یـادآور شـد کـه  را هـم  نکتـه  ایـن  او 
»بنزیـن سـفر برای گردشـگری اسـت، 
نبایـد فقـط مختص نوروز باشـد، سـفر 
کـه فقـط بـه نـوروز محـدود نیسـت.«

داده هـای مرکـز آمـار نشـان می دهـد: 
بـا  ایرانی هـا  سـفر  بیش تریـن 
می شـود.  انجـام  شـخصی  خـودروی 
در بهـار سـال 1397 تـردد حـدود 69 
بیـن  شـخصی  خـودروی  میلیـون 
بـا  کـه  اسـت  شـده  ثبـت  شـهرها 
احتسـاب 13 میلیـون 221 هزار و 851 
خـودروی شـخصی متعلـق بـه دیگران 
 352 و  هـزار   847 و  میلیـون   16 و 

سـواری کرایـه ای، نقـش ایـن وسـیله 
مشـخص  مـردم  سـفرهای  در  نقلیـه 
ایـن  بنزیـن  بنـدی  سـهمیه  می شـود. 
بیـم را ایجـاد کـرد که سـفرهای داخلی 
نـوروزی  سـفرهای  آن  دنبـال  بـه  و 
و  شـهرها  برخـی  یـا  و  یابـد  کاهـش 
مسـافران  دسـترس  از  را  مسـیرها 
پـس  روز   10 چنـان کـه  خـارج کنـد. 
از سـهمیه بنـدی بنزیـن، مدیـر مرکـز 
مدیریـت راه هـای سـازمان راهـداری و 
حمل ونقـل جـاده ای اعـام کـرد: »بـر 
صورت گرفتـه،  ارزیابی هـای  اسـاس 
تـردد انـواع خودروهـا در شـریان های 
اصلـی و جاده هـای کشـور طـی این 10 
روز، 16 درصـد نسـبت به مدت مشـابه 
سـال گذشـته و 30 درصـد نسـبت بـه 
ایـن  اجـرای  از  قبـل  مشـابه  مـدت 

» داشـت.  کاهـش  تصمیـم، 

فرهنگـی  میـراث  پژوهشـگاه  رئیـس 
نقشـه  از  رونمایـی  از  گردشـگری  و 
خبـر  آینـده  سـال  در  ایـران  باسـتانی 
در  شـنبه  یـک  روز  عمرانـی  داد.بهـروز 
نشسـت خبـری هفدهمیـن گردهمایـی 
باستان شناسـی ایـران که در پژوهشـگاه 
برگـزار  و گردشـگری  فرهنگـی  میـراث 
شـد، گفـت: با قـرار دادی که با دانشـگاه 
تهـران منعقـد کردیم قرار اسـت سـامانه 
نقشـه باستان شناسـی ایـران تـا پایـان 

نیمه نخسـت سـال آینده رونمایی شود.
وی بـا بیـان ایـن کـه مشـخص شـدن 
محوطـه تاریخـی از جملـه مـوارد مندرج 
در ایـن نقشـه اسـت، گفـت: حـدود 40 
سـال اسـت کـه مشـغول تهیـه محتوای 

ایـن سـامانه هسـتیم.
محتـوای  کـه  ایـن  بیـان  بـا  عمرانـی 
اضافـه  اسـت،  وب  تحـت  نقشـه  ایـن 
پـردازش  امـکان  شـیوه  ایـن  بـا  کـرد: 
دارد.  وجـود  همـواره  محتـوا  تحلیـل  و 

بسـیاری از محوطـه هـای باسـتانی بـه 
دلیـل سـاختار جغرافیایـی در ظاهـر در 
حـال حاضـر در معـرض دید نیسـتند از 
نقشـه ها  ایـن  کاوش  از  پـس  رو  ایـن 
بـروز رسـانی مـی شـوند. عمرانـی گفت: 
ایـن سـامانه ابـزار خوبـی بـرای آمایـش 
اسـت و در مرحلـه نخسـت از تخریـب 
محوطـه هـای باسـتانی جلوگیـری مـی 
شـود. 5 سـال زمان نیاز اسـت که محتوا 
در ایـن سـامانه بارگـذاری شـود و البتـه 
همـان طـور کـه گفتـه شـد این سـامانه 
همـواره بـه روز رسـانی می شـود. البته به 
دلیـل مسـایل امنیتی همه افـراد امکان 
دسترسـی بـه همـه محتـوای سـامانه را 

ندارنـد.

سامانه باستان شناسی ایران 
رونمایی می شود

پایان تخریب خانه های قدیمی 
در تهران

 اعضــای شــورای اســامی شــهر تهــران بــا تصویــب یــک فوریــت طــرح »الزام 
شــهرداری تهــران بــه ارائــه الیحــه حفاظــت از میــراث معمــاری معاصــر« خانه 

هــای قدیمــی شــهر تهــران را از تخریــب حفــظ کردنــد.
اعضــای شــورای اســامی شــهر تهــران روز یکشــنبه در جریــان یــک صــد و 
نــود و هشــتمین جلســه خــود یــک فوریــت طــرح »طــرح الــزام شــهرداری 
تهــران بــه ارائــه الیحــه حفاظــت از میــراث معمــاری معاصــر« را در دســتور کار 
قــرار دادند.ایــن طــرح را »علــی اعطــا« ســخنگوی شــورای تهــران و رئیــس 
ــه  ــن ب ــش از ای ــه و پی ــای شــهری شــورا، تهی ــرح ه ــاری و ط ــه معم کمیت

امضــای 11 عضــو شــورای شــهر رســانده بــود.
او در توضیــح ایــن طــرح گفــت: در پیــش نویــس ایــن طــرح 6 سیاســت 

ــرای حفاظــت از میــراث معمــاری معاصــر تعییــن شــده اســت. ب
وی تاکیــد کــرد: ایــن طــرح بــر مبنــای مــاده 46 برنامــه پنــج ســاله ســوم 
ــه  ــت و ابنی ــار، باف ــای آث ــظ و احی ــتیبانی، حف ــرورت پش ــران )ض ــهر ته ش
ارزشــمند( نوشــته شــده اســت. اعطــا خاطــر نشــان کــرد: طــی مــاه هــای 
اخیــر ســرعت تخریــب آثــار ارزشــمند معمــاری بــه شــدت افزایــش یافتــه 

اســت.  

ته
نک

میـراث  وزارت  گردشـگری  معـاون  ـ  تیمـوری  ولـی 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی ـ هفتـه پیـش به 
ایسـنا اعـالم کـرد کـه »درخواسـت اختصـاص سـهمیه 
ویـژه »بنزیـن سـفر« در حـد 1۲0 لیتـر به قیمـت مصوب 
لیتـری 1500 تومان با هدف توسـعه سـفرهای نـوروزی و 
گردشـگری داخلـی و تشـویق مردم به سـفر، بـه دولت و 
وزارت نفت داده شـده اسـت و در جلسـه هـای مختلف با 
سـایر دسـتگاه هـای اقتصـادی در قالـب بسـته حمایتی 

سـفر مطـرح و پیگیـری شـده اسـت. «
قائم مقـام  ـ  ده چشـمه  قاسـمی  حمیـد  آن  از  پـس 
مدیرعامـل شـرکت پخـش فراورده هـای نفتی ایـرانـ  در 
اظهارنظـری گفـت: »مجلـس و نهـاد دیگـری درخواسـت 
سـهمیه بنزیـن نـوروزی را بـه هیـأت دولت نداده اسـت 
و در حـال حاضـر حتـی مقدمـات تخصیـص بنزیـن برای 
سـفرهای نـوروزی بـه وزارت نفـت ابالغ نشـده اسـت. «.

میراثمیراث

۳۰ سال زندان، مجازات قاچاق آثار باستانی از مصرنمایشگاه مجسمه های مخزن کاخ سبز سعدآباد
مجســـمه های  نمایشـــگاه 
کاخ  مخـــزن  در  موجـــود 
ســـبز مجموعـــه ســـعدآباد 
ــد. ــد آمـ ــش در خواهـ به نمایـ
روابط عمومـــی  از  به نقـــل  میراث آریـــا  به گـــزارش 
مجموعـــه ســـعدآباد،عاقه مندان می تواننـــد بـــرای 
ـــبز از روز  ـــوزه س ـــزن کاخ م ـــمه های مخ ـــد از مجس بازدی
27 بهمن مـــاه 98 بـــه مـــدت یـــک مـــاه بـــه تـــاالر 
ـــی  ـــه فرهنگ ـــبز مجموع ـــوزه س ـــن کاخ م ـــار زیرزمی انتظ

تاریخـــی ســـعدآباد مراجعـــه کننـــد.
مجســـمه های مذکـــور مربـــوط بـــه قـــرن 18 و 19 
میـــادی در کشـــور فرانســـه و از آثـــار هنرمنـــدان 

برجســـته همچـــون امانوئـــل فرمـــه، آلبـــرت ارنســـت 
کاریـــر بلـــوز، آنتـــوان ارالندینـــی، پیـــر ژول منـــه و... 
ـــره و  ـــی روزم ـــه از زندگ ـــام گرفت ـــب اله ـــه اغل هســـتند ک
ـــر و  ـــان و از جنـــس ســـنگ مرم ـــن اســـاطیر یون همچنی

ــده اند. ــاخته شـ ــز سـ برنـ
ـــود  ـــای موج ـــن کاخ ه ـــی از زیباتری ـــبز یک ـــوزه س کاخ م
ــا 1307  ــال های 1301 تـ ــه در سـ ــت کـ ــران اسـ در ایـ
ـــی،  ـــدان و معمـــاران ایران ـــا تـــاش هنرمن خورشـــیدی، ب
در دوطبقـــه )زیرزمیـــن و همکـــف( در نقطـــه ای مرتفـــع، 
ــد و  ــا شـ ــعدآباد بنـ ــه سـ ــی مجموعـ ــمال غربـ در شـ
پهلـــوی اول از آن به عنـــوان اقامتـــگاه تابســـتانی و 

دفتـــر کار خـــود اســـتفاده می کـــرد.

ـــره،  ـــی در قاه ـــی جنای دادگاه
غالـــی«  »یوســـف  بـــرادر 
وزیـــر دارایـــی دوره ریاســـت 
ـــارک را  ـــنی مب ـــوری حس جمه
بـــه اتهـــام قاچـــاق آثـــار باســـتانی وعتیقه جـــات بـــه 
ـــوم  ـــدان محک ـــال زن ـــه 30 س ـــور ب ـــن کش ـــارج از ای خ

کـــرد.
»رئـــوف غالـــی« بـــرادر یوســـف غالـــی بـــه موجـــب 
ـــه ســـپری  ـــت ب ـــر محکومی ـــاوه ب ـــن دادگاه، ع ـــم ای حک
کـــردن دوران حبـــس، بایـــد 380 هـــزار دالر نیـــز بـــه 
خاطـــر دســـت داشـــتن در قاچـــاق آثـــار باســـتانی از 

مصـــر بـــه ایتالیـــا پرداخـــت کنـــد.

ـــن  ـــه خـــارج از ای ـــار باســـتانی مصـــر ب ـــال آث وی در انتق
کشـــور، ســـه هم دســـت داشـــته کـــه از جملـــه آنهـــا 
ــول  ــکاکال )Ladislav Skakal( کنسـ ــاو اسـ الدیسـ
ـــز  ـــه وی نی ـــا در مصـــر اســـت ک ـــابق ایتالی ـــاری س افتخ
بـــه طـــور غیابـــی بـــه 15 ســـال زنـــدان و پرداخـــت 
ــس  ــره از پلیـ ــد. قاهـ ــوم شـ ــدی محکـ ــه نقـ جریمـ
اینترپـــل خواســـته اســـت علیـــه کنســـول افتخـــاری 
ـــد. ـــادر کن ـــز ص ـــدار قرم ـــر، هش ـــا در مص ـــابق ایتالی س
ـــا، 151  ـــزار ســـکه ط ـــام ســـرقت شـــده شـــامل 22 ه اق
ـــروف  ـــی، 11  ظ ـــاب مومیای ـــوری، 5 نق ـــس مینیات تندی
ســـفالی، 3 کاشـــی ســـرامیک مربـــوط بـــه  دوره 

اســـامی و یـــک تابـــوت چوبـــی اســـت.
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 پیام
زیست

خبر

رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـا اشـاره 
بـه اینکـه سـاالنه 30 هـزار نفـر به دلیـل آلودگـی هوا 
جـان خـود را از دسـت می دهنـد، گفـت: تصادفـات 
جـاده ای مـا در کشـور سـبب مـرگ 16 هـزار نفـر در 
سـال می شـود امـا آلودگـی هـوا تلفاتـی تقریبـا دو 

برابـر تلفـات جـاده ای بـه دنبـال دارد.
عیسـی کانتـری در بیسـت و یکمیـن همایـش ملی 
در  امـروز  کـه  و خدمـات سـبز  واحدهـای صنعتـی 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت برگـزار شـد ضمـن 
اشـاره بـه روز زن و مـادر اظهـار کـرد: در حـال حاضر 
بیـش از 50 درصد پرسـنل سـازمان محیط زیسـت را 

می دهنـد. تشـکیل  خانم هـا 
وی افـزود: امروز محیط زیسـت یک انتخاب اجباری 
اسـت چـرا کـه ما سـال های طوالنی به طبیعت فشـار 
وارد کرده ایـم همچنیـن افزایـش جمعیـت و افزایش 
نیـاز سـبب وارد شـدن آسـیب هایی به طبیعت شـده 
اسـت. امـروزه هیـچ صنعـت و فعالیتـی وجـود ندارد 
که دوسـتدار محیط زیسـت باشـد. در حـال حاضر ما 
بـا دو نـوع آالیندگـی مواجهیـم کـه یکی از آنها سـبب 
تغییـر اقلیـم و گـرم شـدن زمیـن می شـود و دیگری 

اثرات مسـتقیمی بر سـامت مـردم دارد.
بـا بیـان  رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 
ایـن کـه گاز کربنیـک به طـور مسـتقیم سـبب گـرم 
شـدن زمیـن می شـود، تصریـح کـرد: امـروزه صنعت 
گاوداری در جهان 7.1 میلیارد تن در سـال معادل گاز 
کربنیـک تولیـد می کنـد و 18 درصـد از آالینده هـای 
کـه سـبب تغییـر اقلیم و گرم شـدن زمین می شـوند 

بـه گاوداری هـا مرتبط  هسـتند.
معـاون رئیـس جمهـوری با اشـاره بـه این کـه مزراع 
و شـالیزهای جهـان 17 درصـد معـادل گاز کربنیک  را 

تولیـد می کننـد تصریـح کـرد: هـر صنعتی به نسـبت 
اقداماتـی کـه انجـام می دهنـد آالینـده اسـت. مـا در 
کشـور خودروهـا را آالینـده اعـام می کنیـم چـرا کـه 
بـه صـورت مسـتقیم خسـارت هایی به سـامت مردم 

می کنـد. وارد 
بـه گفتـه وی، در حـال حاضـر حـدود 50 تـا 60 هـزار 
هکتـار از جنگل هـای زاگـرس در حال خشـک شـدن 

است.

معـاون رئیـس جمهـوری افـزود: دولـت دوم آقـای 
روحانـی هزینه هـای بسـیاری را بـرای حفـظ محیـط 
حاضـر  حـال  در  متاسـفانه  اسـت.  کـرده  زیسـت 
دلیـل  بـه  مـا  محیطـی  زیسـت  برنامه هـای  برخـی 
تحریـم نیمـه تمـام مانـده اسـت قـرار بـود مـا هـر 
سـال 70 هـزار کامیـون نوسـازی کنیـم و کل مینـی 
پایـان دولـت نوسـازی  تـا  اتوبـوس هـا  بوس هـا و 
بـود کـه موتـور سـیکلت های  شـوند همچنیـن قـرار 
کاربراتـوری ظرف 10 سـال حـذف شـوند. تمامی این 
مـوارد بـه 120 میلیـارد دالر سـرمایه گـذاری نیـاز دارد 

ایـن  در حالیسـت که کل درآمد دولـت صرف واردات 
واردات  اول  اولویـت  و  می شـود  اساسـی  کاالهـای 

کاالهـای اساسـی اسـت.
تصریـح  زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان  رئیـس 
کـرد: اگـر مـا از صنعت حمـل و نقل به دلیـل آلودگی 
هـوا گلـه داریـم این آلودگی از بابت سـوخت نیسـت. 
در سـال 96 گزارش هایـی از مشـهد داشـتیم کـه در 
چنـد پمـپ بنزین سـولفور گازوئیل بـاالی 10 هزار پی 
پـی ام بـود. در حـال حاضر متوسـط بنزین مـا تقریبا 

در کل کشـور اسـتاندارد است.

کانتـری بـا اشـاره به این که کشـور ما بعد از روسـیه 
بیشـترین شـدت مصرف انـرژی را دارد، تصریح کرد: 
مـا روزانـه 85 تـا 90 میلیـون لیتـر بنزیـن مصـرف 
می کنیـم. کشـور ترکیـه کـه درآمـد سـرانه بیشـتری 
معـادل  تقریبـا  جمعیتـی  و  دارد  مـا  بـه  نسـبت 
جمعیـت مـا دارد مصـرف روزانـه بنزینشـان کمتـر از 

یـک پنجـم مصـرف ماسـت.
رئیس سـازمان حفاظت محیط زیسـت ضمن اشـاره 
بـه ایـن کـه پروژه هـای زیسـت محیطـی بـه دلیـل 
تحریم هـا نیمـه تمـام مانـده اسـت، گفـت: قـرار بـود 

محیط زیست تنهاتر از همیشه
عیسی کالنتری: تلفات آلودگی هوا دو برابر آمار تصادفات جاده ای است

وزیر نفت: تحریم ها مانع تعمیر و اصالح تجهیزات رفع آالیندگی در پارس جنوبی شده است

ــن  ــی اولی ــواد هیدروکربن ــوختن م ــی از س ــد گاز و دود ناش ــوی تن ــراه ب ــه هم ــگا ها ب ــن پاالیش ــعل های روش مش
چیــزی اســت کــه بــه محــض ورود بــه عســلویه توجــه را بــه خــود جلــب می کنــد و اگــر بــا کمــی  بدشانســی روبــه 
شــده و بــادی وزیــدن بگیــرد، نســیم زردرنــگ گوگرد هــای حاشــیه جــاده بــه شــما خوش آمــد خواهــد گفــت. بــه 
تبــع گســترش فاز هــای مختلــف منطقــه ویــژه اقتصــادی پــارس جنوبــی )عســلویه(، آلودگی هــای زیســت محیطــی 
تبدیــل بــه معضلــی شــده اســت کــه ســاکنان محلــی و کارکنــان و کارگــران شــاغل در ایــن منطقــه بــزرگ صنعتــی-
ــردن  ــاال ب ــی و ب ــه گســترش فعالیت هــای صنعت ــار توجــه ب ــه در کن ــد. سال هاســت ک ــد می کن اقتصــادی را تهدی
ظرفیت هــای تولیــد، از مدیــران ایــن منطقــه اقتصــادی خواســته شــده کــه بــه مســائل زیســت محیطــی و ســالمت 

مردمــی کــه در ایــن منطقــه کار و یــا زندگــی می کننــد نیــز توجــه ویــژه ای شــود.

عیســی کالنتــری: اگــر مــا از صنعــت حمــل 
و نقــل بــه دلیــل آلودگــی هــوا گلــه داریــم 
ــت. در  ــوخت نیس ــت س ــی از باب ــن آلودگ ای
ســال 9۶ گزارش هایــی از مشــهد داشــتیم 
کــه در چنــد پمــپ بنزیــن ســولفور گازوئیــل 
ــال  ــود. در ح ــی ام ب ــی پ ــزار پ ــاالی 10 ه ب
ــا در کل  ــا تقریب ــن م ــط بنزی ــر متوس حاض

ــت. ــتاندارد اس ــور اس کش
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معــاون نظــارت و پایــش حفاظــت محیــط 
ســالجاری  در  گفــت:  لرســتان  زیســت 
تاکنــون چهــار روز آلــوده در اســتان بــه ثبــت 
رســیده در حالیکــه ســال گذشــته ایــن 

ــت. ــوده اس ــی 37 روز ب آلودگ
ــا  ــا روز یکشــنبه در گفــت و گــو ب ــام برن اله
ایرنــا بیــان کرد:آلودگــی هــوا و گــرد و غبــار 
لرســتان، یــک پدیــده تحمیلــی و وارداتــی 
خــاص  شــرایط  دلیــل  بــه  اســت کــه 
جغرافیایــی اســتان و شــهر خــرم آبــاد، 
ــن اســتان و  ــز درای ــدگاری بیشــتری نی مان

منطقــه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه هــوای لرســتان از ســال 
ــار  ــرد و غب ــده گ ــر از پدی ــون متاث 86 تاکن
ــه داد: در ســال گذشــته 37 روز  ــوده ادام ب
ــه امســال  ــت شــده، ک ــوده در اســتان ثب آل
خوشــبختانه تاکنــون چهــار روز آلــوده در 

ــت شــده اســت. اســتان ثب
در  آلودگــی  میــزان  کاهــش  ایــن  وی 
ــذار  ــر گ ــات تاثی ــل اقدام ــه دلی اســتان را ب
ســازمان مرکــزی داخــل کشــور و تمهیــدات 
خوزســتان  اســتان  در  شــده  اندیشــیده 
جهــت رطوبــت رســانی بــه خــاک برشــمرد 
ــدود  ــا ح ــر ت ــای اخی ــی ه ــت: بارندگ و گف
زیــادی بــر کاهــش الودگــی هــوا اثــر 

ــت. ــته اس داش
ــوان کــرد: اکنــون هشــت ایســتگاه  ــا عن برن
ــود  ــتان وج ــوا در لرس ــی ه ســنجش آلودگ
ــان  ــری و در زم ــدازه گی ــه ذرات را ان داردک
ــه  ــه طــور مرتــب ب ــات ب ــا گزارش رخداده
ــوری  ــتان و کش ــر اس ــم گی ــع تصمی مراج
اعــام مــی شــود. معــاون نظــارت و پایــش 
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت لرســتان 
گفــت: در ایــن راســتا ســامانه تجمیــع داده 
هــای ایســتگاه هــای ســنجش آلودگــی 
ــار در ســطح کشــور  ــرای نخســتین ب هــوا ب
اجرایــی شــد و اکنــون اپلیکیشــن آن ایجــاد 
شــده و تمــام ایســتگاه هــای کشــور در آن 
بــه وضعیــت  آزاد  طراحــی و دسترســی 
هــوای تمــام نقــاط کشــور وجــود دارد. وی 
ــی  ــمول ارزیاب ــای مش ــرح ه ــزود: در ط اف
اعطــای  و  اســتقرار  محیطــی،  زیســت 
دارای  و  مقــرارت  طبــق  بایــد  مجوزهــا 
ــردم و  ــامتی م ــرای س ــه ب ــن هزین کمتری

ــد. ــت باش ــط زیس محی

ریا
پیشنهاد حصارکشی دریای شمال برای مقابله با د

افزایش آب دریاها
ــرای  ــد ب ــنهاد داده ان ــی پیش ــه تازگ ــمندان ب دانش
حفاظــت از جــان ده هــا میلیــون اروپایــی، بــا 
ســاختن ســدهایی، همــه دریــای شــمال محصــور 

شــود.
ــا افزایــش  ــوان »ب ــا عن ــورک تایمــز در گزارشــی ب روزنامــه نیوی
ســطح آب دریاهــا، دانشــمندان ایــده جســورانه ای ارائــه دادنــد؛ 
ســدی بــر دریــای شــمال« نوشــت: دانشــمندان بــه تازگــی بــا 
ــد  ــمال، قص ــای ش ــد روی دری ــاخت س ــنهادی س ــرح پیش ط
ــد. ــه صــدا درآورن ــان ب ــران جه ــرای رهب ــد زنــگ خطــر را ب دارن

ــدود 300  ــد ح ــه می توان ــد ســدی ک ــن باورن ــر ای دانشــمندان ب
مایــل از ســاحل اســکاتلند تــا نــروژ امتــداد داشــته باشــد و ســد 
دیگــری بــه طــول احتمالــی 100 مایــل در آبهــای میــان شــمال 
ــد از ســاکنان ایــن  فرانســه و جنــوب شــرقی انگلیــس، می توان

مناطــق محافظــت کنــد.
ایــده دیگــر ماقبــل تاریخــی ایــن دانشــمندان ایــن اســت کــه 
دریــای شــمال کامــا محصــور شــود تــا از ده هــا میلیــون اروپایی 

ــا  ــش ســطح آبه ــه افزای ــه جانشــان در نتیج حفاظــت شــود ک
ــد می شــود. ــی تهدی ــرات آب وهوای ناشــی از تغیی

دانشــمندان حامــی ایــن طــرح در نشــریه هواشناســی آمریــکا 
نشــان  را  بحــران  عمــق  پــروژه،  مقیــاس  اعــام کرده انــد 
می دهــد. » ســیورد گروســکمپ « از موسســه تحقیقــات دریــای 
ــدار  ــک هش ــوان ی ــه عن ــده را ب ــن ای ــت: »ای ــد گف ــال هلن روی
ببینیــد. آنچــه مــا می گوییــم ایــن اســت: ایــن طرحــی اســت 
ــن نتیجــه برســیم  ــه ای ــر ب ــا اگ ــم؛ ام ــا آن را نمی خواهی ــه م ک
ــگاه از نظــر فنــی و اقتصــادی  کــه ایــن طــرح ضــرورت دارد، آن

ــت«. ــر اس امکانپذی
بزرگتریــن شــاهکارهای  از  یکــی  پیشــنهادی،  طــرح  ایــن 
مهندســی اســت کــه تاکنــون در ایــن کــره خاکــی ارائــه شــده و 
بــرآورد می شــود هزینــه اجــرای آن بیــن 250 تــا 550 میلیــارد 
دالر باشــد؛ هزینــه ای کــه نویســندگان ایــن طــرح اعــام کرده انــد 
بیــش از ده هــا کشــور اروپــای شــمالی را تحــت پوشــش قــرار 

ــد. ــت می کن ــا محافظ داده و از آنه

ــا،  ــازمان جنگل ه ــات س ــی و مطالع ــر مهندس ــرکل دفت مدی
از  آبخیــزداری گفــت: حــدود 40 هــزار هکتــار  مراتــع و 
ــه  ــن رفت ــی از بی ــای هیرکان ــاد در جنگل ه ــای شمش گونه ه

ــت. ــاء اس ــال احی ــده در ح ــام ش ــات انج ــا اقدام ــه ب ک
ــتان های  ــی« در اس ــاد هیرکان ــه »شمش ــار گون ــه انتش دامن
شــمالی از آســتارا در اســتان گیــان تــا قــرن آبــاد در اســتان 
گلســتان و از نزدیــک ســواحل دریــا در پــارک جنگلــی ســی 
ــا در  ــطح دری ــری از س ــدود 1800 مت ــاع ح ــا ارتف ــنگان ت س
)ســاری(  افراچــال  و  )تنکابــن(  لســاکوتی  جنگل هــای 
ــت  ــه عل ــی ب ــه در بعضــی مناطــق جنگل ــن گون می باشــد. ای
تشــکیل توده هــای  انبــوه خالــص و وســیع چندآشــکوبه 
جنگلــی،  ذخیره گاه هــای  قالــب  در  قطــور  پایه هــای  بــا 
مهــم  رویشــگاه های  از  تعــدادی  می شــود.  مدیریــت 
ــه  ــژه ب ــم انداز وی ــت و چش ــت موقعی ــه عل ــز ب ــاد نی شمش
ــب  ــوده و در قال ــه ب ــورد توج ــی م ــای جنگل ــوان پارک ه عن
ــرار  ــرداری ق ــورد اســتفاده و بهره ب ــارک داری م ــای پ برنامه ه

می گیرنــد. )ماننــد پــارک جنگلــی سی ســنگان(
بــر اســاس مــاده یــک )1( قانــون حفــظ و حمایــت از 
منابــع طبیعــی و ذخایــر جنگلــی کشــور مصــوب 1371/7/12 
ــی  ــر جنگل ــزء ذخای ــاد ج ــورای اســامی؛ شمش ــس ش مجل
ایــن  می شــود.  محســوب  ممنوع القطــع  گونه هــای  از  و 
گیــاه اکنــون در فهرســت گونه هــای در معــرض انقــراض 
ــرار دارد. ــت )IUCN( ق ــظ طبیع ــی حف ــه ی بین الملل اتحادی
متاســفانه از ســال 1389 ایــن گونــه ی همیشــه ســبز و 

ــی  ــل مختلف ــه دالی ــور ب ــمال کش ــای ش ــا ارزش جنگل ه ب
ــرار  ــی ق ــات و بیماری هــای مهاجــم و مخرب ــه آف مــورد حمل
گرفتــه کــه منشــاء خارجــی داشــته و بــه طــور ناگهانــی وارد 
ــات و  ــی حی ــیار کوتاه ــان بس ــدت زم ــدند و در م ــور ش کش
بقــای ایــن گونــه را بــه مخاطــره انداختــه و موجــب نابــودی 
و خشــک شــدن بســیاری از رویشــگاه های آن شــده اند. 
 Box-Blight( ایــن دو عامــل بیمــاری بایــت شمشــاد
 Box Tree Moth( ــاد ــب پره شمش ــت ش Disease(  و آف

Pest( هســتند.
ــا،  ــازمان جنگل ه ــات س ــی و مطالع ــر مهندس ــر کل دفت مدی
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــزداری روز شــنبه در گفــت و گ ــع و آبخی مرات
ــا اظهــار داشــت: بــرای احیــای گونــه شمشــاد از  علمــی ایرن
ــال  ــکی فع ــاه پزش ــای گی ــروه ه ــته کارگ ــای گذش ــال ه س
شــده و در دو ســال گذشــته کارگروهــی متشــکل از مدیــران 
ــاد  ــاد« ایج ــات شمش ــام »نج ــا ن ــمالی ب ــای ش ــتان ه اس
شــده اســت و نهــال هایــی گرفتــه و در نهالســتان هــا کاشــته 

شــده اســت.
ــبت  ــروه نس ــن کارگ ــارت ای ــا نظ ــه داد: ب ــی ادام ــا بیان رض
ــه در  ــذر و قلم ــت ب ــای کاش ــه روش ه ــال ب ــد نه ــه تولی ب
نهالســتان ها بــا نظــارت کارشناســان متخصــص اقــدام شــد. 
در ایــن راســتا نیــز تاکنــون حــدود 400 هــزار نهــال ریشــه دار 
ــال  ــه ای در ح ــال قلم ــزار نه ــدود 200 ه ــه و ح ــالم تهی و س

ــتند. ــرورش هس پ
وی عنــوان کــرد: همچنیــن محــل هایــی کــه شمشــاد از بیــن 

نرفتــه و مــکان هایــی کــه اســتعداد کاشــت شمشــاد را دارد 
ــت  ــام اس ــال انج ــا در ح ــات احی ــده و اقدام ــایی ش شناس
ــای  ــال ه ــز نه ــور نی ــمال کش ــتان ها در ش ــن نهالس همچنی

ــد. بســیاری دارن
بیانــی در خصــوص خشــکیدگی درختــان جنــگل هــای 
ــی، کاهــش ســفره هــای آب  زاگــرس اظهــار داشــت: کــم آب
ــود  ــی ب ــی و افزایــش دمــای هــوا بیشــترین عامل ــر زمین زی

ــد. ــرس ش ــان زاگ ــکیدگی درخت ــب خش ــه موج ک
وی ادامــه داد: در ایــن خصــوص مــدل اکولوژیکــی طراحــی 

شــده اســت کــه در آن تمامــی شــرایط و شــاخص هــا در نظــر 
گرفتــه شــده اســت و مناطــق مناســب بــرای احیــا، عملیــات 
ــر آن  ــاوه ب ــت. ع ــده اس ــن ش ــی تعیی ــتی  و پرورش بهداش
ــگل  ــبانه روزی در جن ــای ش ــاش ه ــز ت ــت نی ــگان حفاظ ی

هــای زاگــرس داشــتند.  
ــش  ــات افزای ــی و مطالع ــر مهندس ــر کل دفت ــه مدی ــه گفت ب
ــا  ــه احی ــک ب ــث کم ــز باع ــر نی ــال اخی ــک س ــی در ی بارندگ
جنــگل هــا شــده اســت و خشــکیدگی درختــان کاهــش پیــدا 

ــد. ــی دارن کــرده و جنــگل هــا شــرایط خوب

ــنهاد  ــتان پیش ــتان و ازبکس ــران، تاجیکس ــامی ای ــوری اس جمه
داده انــد، »قــوچ کوهــی اوریــال« در فهرســت دهگانــه حیوانــات 

ــل وارد شــود. در خطــر انقــراض ســازمان مل
بــه گــزارش  رســانه هــای آســیای میانــه، ســازمان ملــل تصمیــم 
ــه ) 28  ــا 22 فوری ــاره ایــن پیشــنهاد از 17 ت نهایــی خــود را در ب
ــط  ــظ محی ــس حف ــا ســوم اســفند ( امســال در کنفران بهمــن ت
زیســت ســازمان ملــل متحــد در شــهر »گندینگــر« هنــد 

می گیــرد.
ــفندهای  ــه گوس ــه ب ــیای میان ــه در آس ــال ک ــای اوری ــوچ ه »ق

۴۰ هزار هکتار از گونه های شمشاد 
از بین رفته است
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پرش مازندران از طرح سه شنبه های بدون خودرو

اجرای طرح یك ساعت با محیط بان در 
مدارس آبادان

ــدون  ــنبه های ب ــرح سه ش ط
خــودرو کــه طــی ســال های 
از محورهــای  اخیــر یکــی 
اصلــی فعالیــت دوســتداران 
ــود ، بجــز مــوارد اســتثناء  محیط زیســت در کشــور ب
هرگــز بــه شــهرهای مازنــدران نرســید و اکنــون طــرح 

جدیــدی جایگزیــن آن شــده اســت.
ــدا در  ــه ابت ــودرو ک ــدون خ ــنبه های ب ــش سه ش پوی
ــال زیســت محیطــی در  ــک فع ســال 94 توســط ی
ــا هــدف اســتفاده  اراک اســتارت خــورد ، پویشــی ب
ــک  ــا ی ــود ت ــین ب ــای تک سرنش ــر از خودروه کمت
ــه و آن هــم روز ســه شــنبه از خــودروی  روز در هفت
ــا  ــا مث ــه جــای آن ب ــد و ب شــخصی اســتفاده نکنن
ــا اســتفاده از  ــا ب ــاده و ی ــه صــورت پی دوچرخــه  ، ب
ــد.  ــه ســر کار برون ــل عمومــی ب وســایل حمــل و نق
البتــه در ایــن طــرح اســتفاده از خــودروی اشــتراکی 
ــی  ــکاری حداقل ــا هم ــته ی ــوان خواس ــه عن ــم ب ه

ــود. ــده ب ــه ش ــر گرفت ــهروندان در نظ ش
هــدف ایــن پویــش توســعه فرهنــگ زندگــی شــهر 
دوســتدار ســامت و محیــط زیســت بــود و بــه همین 
دلیــل هــم دارای ســتادی در دفتــر محیــط زیســت 
و توســعه پایــدار وزارت ورزش و جوانــان کشــور 
ــط  ــر محی ــی 31 دفت ــارت و هماهنگ ــا نظ ــا ب شــد ت
زیســت و توســعه پایــدار ادارات کل ورزش و جوانــان 
اســتان های کشــور بــه عنــوان دبیــران اســتانی ایــن 
ســتاد، ایــن هــدف در سراســر کشــور دنبــال شــود.
ــه ،  ــودرو آئین نام ــدون خ ــای ب ــنبه ه ــه ش ــرای س ب
در  تفاهم نامه هایــی  و  اجرایــی  دســتورالعمل های 
دفتــر محیــط زیســت و توســعه پایــدار وزارت ورزش 
و جوانــان بــا همــکاری کمیتــه دوچرخه ســواری 
همگانــی کشــور و دفتــر مشــارکت مردمــی ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت کشــور نوشــته و از فروردین 

ســال 95 اجرایــی شــد.

طـرح یـک سـاعت بـا محیـط 
بـان در مدارس بـا هدف جلب 
در  محلـی  جوامـع  مشـارکت 
محیـط  از  آگاهانـه  حفاظـت 

زیسـت اجـرا مـی شـود.
علـی فتحـی نیـا رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت 
آبـادان بـا تاکید بـه اهمیت انتقال مفاهیـم عمیق محیط 
زیسـتی از طریـق جوانـان و نوجوانـان بـه خانـواده هـا، 
گفت:اشـاعه فرهنـگ زیسـت محیطـی در بیـن دانـش 
آمـوزان و سـنین کودکـی و نوجوانـی بسـیار اثـر گـذار می 
باشـد و دانـش آمـوزان در ایـن طـرح بـا مناطـق تحـت 
مدیریـت سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت آشـنا مـی 
شـوند و محیـط بانان نیز به پرسـش های دانـش آموزان 
و معلمـان پیرامـون وظایـف و رسـالت حفاظـت محیـط 

زیسـت پاسـخ مـی دهند.
او افزود:نهادینـه شـدن اخـاق محیـط زیسـتی در ذهـن 
و اندیشـه کـودکان مـی تواند بسـیاری از مشـکات حوزه 

محیط زیسـت را حل کند و نسـلی کاما حافظ طبیعت و 
دوسـتدار محیط زیسـت پـرورش دهد.

رئیـس اداره حفاظـت محیط زیسـت آبادان ادامـه داد: در 
طرح یک سـاعت بـا محیط بان عاوه بر تشـریح وظایف 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت و اهمیت طبیعت، آب و 
هـوا، خـاک و حیوانـات و ارزش آنها برای انسـان و نقش 
آنهـا در اکوسیسـتم و زنجیـره غذایـی، راه هـای کاهـش 
تولیـد زبالـه و اسـتفاده از مـوادی کـه ضرر کمتـری برای 

محیـط زیسـت دارنـد بـه زبان سـاده بازگو می شـود.
فتحـی نیـا طرح یک سـاعت با محیـط بـان را گامی بلند 
در راسـتای حفاظـت آگاهانـه از محیط زیسـت دانسـت و 
بـا ذکـر ایـن مطلب که بدون مشـارکت مردمـی صیانت از 
محیـط زیسـت بسـیار سـخت و ناممکن اسـت، گفت:در 
ایـن طرح سـعی گردیده حس مسـئولیت دانـش آموزان 
نسـبت به محیط زیسـت و عشـق به طبیعـت برانگیخته 
شـود و با پوشـش گیاهی و جانوری و همچنین آثار زیان 

بار اسـتفاده از پاسـتیک آشنا شوند.

اخطار به 45 واحد دامداری به دلیل آلودگی محیطی
عاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: برای 45 واحد دامداری در 
مهدی آباد قم اخطاریه رفع آلودگی محیطی صادر شده است.

گزارش 

ثبت چهار روز 
آلوده در لرستان

ی 
دگ

عرضه دستگاه پاالیشگر هوا و آب با قابلیت حذف آلو
آلودگی های میکروبی
محققـان دانشـگاه صنعتـی امیرکبیر با اسـتفاده از 
پاسـما دسـتگاهی برای پاالیش هـوا عرضه کردند 
کـه بـدون نیاز به فیلتـر و مواد مصرفی قادر اسـت 

آلودگی هـای ویروسـی و میکروبـی را از محیـط پاالیش کند.
 امیـن معصـوم زاده از محققـان طـرح، آلودگی هـای میکروبـی 
هـوا و آب به ویـژه آلودگی هـای ویروسـی را یکـی از نگرانی هـای 
جهانـی دانسـت و گفـت: افـرادی کـه در معـرض آلودگی هـای 
میکروبـی هسـتند، در معـرض انـواع بیماری ها و نارسـایی هایی 
کـه ریشـه در تنفـس دارند، قـرار می گیرند و یـک روش متداول 
تصفیـه  دسـتگاه های  از  اسـتفاده  هـوا  آلودگـی  بـرای کنتـرل 
فیلتـردار اسـت.وی بـا بیـان اینکـه دسـتگاه های تصفیـه هـوای 
موجـود قـادر بـه پاکسـازی محیـط نیسـت، ادامـه داد: بـر ایـن 
اسـاس گـروه "ازن مینامیـن" دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر که در 
حـوزه "ازن" و کاربردهـای آن فعالیـت می کنـد، اقدام به سـاخت 
پاالیشـگرهای هوا و آب با عنوان "پاالیشـگر میکروبی هوا و آب" 

کـرده اسـت کـه بـر پایـه تولیـد "ازن" کار می کند.

معصـوم زاده خاطرنشـان کـرد: ایـن پاالیشـگرها کـه با اکسـیژن 
داخـل  بـه  را  خـود  اطـراف  هـوای  می کننـد،  )ازن( کار  فعـال 
پاالیشـگر هدایـت کـرده و بـا اسـتفاده از تکنولـوژی پاسـمای 
سـرد و تخلیـه انـرژی، مولکول هـای اکسـیژن موجـود در هـوا را 
شکسـته و در یـک فرآینـد طبیعـی به مولکـول ازن تبدیـل و در 

محیـط رهـا می کنـد.
سرپرسـت گـروه دانشـگاه امیرکبیـر، بـا بیـان اینکـه مولکـول 
ازن سـریعا بـا آلودگی هـای اطـراف خـود پیونـد کرده و سـاختار 
مولکولـی آنهـا را تجزیـه و اکسـید می کنـد، یـادآور شـد: ازن 
بـا تجزیـه سـاختارهای مولکولـی،  مجـددا بـه اکسـیژن تبدیـل 
پاالیـش  عمـل  اکسـیژن  بـه  اکسـیژن  مسـیر  از  و  می شـود 
ایـن  کـرد:  تصریـح  وی  می دهـد.  انجـام  را  ضدعفونـی  و 
عملکـرد دقیقـا ماننـد زمانـی اسـت کـه در طبیعـت رعـد و بـرق 
ایجـاد می شـود و بـر اثـر تخلیـه انـرژی باعـث شکسـته شـدن 
مولکول هـای اکسـیژن موجـود در هـوا شـده و هـوا را پاالیش و 

می کنـد. ضدعفونـی 

ت
یس

ط ز
حی

م

بــا  کشــور  ســبز  صنعتــی  واحــد   77
ــس  ــاون ریی ــری مع ــی کانت ــور عیس حض
حفاظــت  ســازمان  رییــس  و  جمهــوری 
بیســت و  بــا  محیــط  زیســت هم زمــان 
یکمیــن همایــش ملــی واحدهــای صنعتــی و 

خدماتــی ســبز معرفــی شــدند.
ــازمان  ــی س ــت محیط ــی زیس ــر ارزیاب ــر کل دفت مدی
افتتاحیــه  در  یکشــنبه  روز  محیط زیســت  حفاظــت 
ــی  ــی واحدهــای صنعت ــن همایــش مل بیســت و یکمی
و خدماتــی ســبز گفــت: ایــن همایــش بــا هــدف 
فعــاالن  بیــن  محیطــی  زیســت  رویکــرد  ایجــاد 
ــد  ــود و می توان ــزار می ش ــت برگ ــت و صنع محیط زیس
واحدهــای صنایــع  بین المللــی  فعالیت هــای  بــرای 

ــد. ــد باش ــیار مفی ــز بس ــده نی ــبز برگزی س
حمیــد جالونــدی تاکیــد کــرد: توســعه اقتصــادی 
ــا کاهــش آلودگی هــا مــازم  ــد ب ــه بتوان ــم اســت ک مه
نباشــد کــه محیط زیســت فــدای  اینگونــه  شــود و 

ــود. ــعه ش توس
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این صفحه می خوانیم
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کانتـری بـا اشـاره به این که کشـور ما بعد از روسـیه 
بیشـترین شـدت مصرف انـرژی را دارد، تصریح کرد: 
مـا روزانـه 85 تـا 90 میلیـون لیتـر بنزیـن مصـرف 
می کنیـم. کشـور ترکیـه کـه درآمـد سـرانه بیشـتری 
معـادل  تقریبـا  جمعیتـی  و  دارد  مـا  بـه  نسـبت 
جمعیـت مـا دارد مصـرف روزانـه بنزینشـان کمتـر از 

یـک پنجـم مصـرف ماسـت.
رئیس سـازمان حفاظت محیط زیسـت ضمن اشـاره 
بـه ایـن کـه پروژه هـای زیسـت محیطـی بـه دلیـل 
تحریم هـا نیمـه تمـام مانـده اسـت، گفـت: قـرار بـود 

کـه مـا سـاالنه 70 هـزار کامیـون نوسـازی کنیـم و 
دولـت  پایـان  تـا  اتوبوس هـا  و  بوس هـا  مینـی  کل 
نوسـازی شـوند.وی ادامـه داد: در حـال حاضـر 81 
درصـد موتورسـیکلت های مـا اسـقاطی هسـتند و 60 
درصـد کامیون هـا از زمـان جنگ جهانی دوم هسـتند 
مـا بـا این وضعیـت انتظار هـوای پاک را هـم داریم. 
بایـد گفـت کـه ذرات معلـق کمتـر از 2.5 میکـرون به 
صـورت مسـتقیم وارد خـون بچه هـای زیر شـش ماه 
می شـوند و مقصـر 61 درصـد ذرات معلـق کمتراز 2.5 

میکـرون خودروهـای دیزلـی هسـتند.

رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت در پایان با 
انتقـاد از ایـن کـه عـوارض آالیندگـی محیـط زیسـت 
و  پرداخـت می شـود  دهیاری هـا  و  بـه شـهرداری ها 
آن هـا صـرف فعالیت هـای عمرانـی و حقـوق و مزایـا 
می کنـد، اظهـار کـرد: در حـال حاضر براسـاس مصوبه 
بودجـه سـال 99 قـرار اسـت یـک سـوم ایـن مبلـغ 
ایـن  امیدواریـم  کـه  شـود  زیسـت  محیـط  صـرف 

موضـوع در مجلـس بـه تصویـب برسـد.
بـه  اشـاره  بـا  ایـن جلسـه  در  نفـت  وزیـر  همپنیـن 
جنوبـی گازهایـی  پـارس  منطقـه  در  اکنـون  این کـه 

محیـط  مجـاز  محـدوده  در  می شـوند کـه  سـوزانده 
زیسـتی نیسـتند گفـت: ایـن مـورد از جملـه مـواردی 
اسـت کـه بایـد جـزو جنایت هـای آمریکا تلقـی کنیم 
چراکـه مـا برای این واحدهـا تجهیزات رفـع آالیندگی 
گرفتـه بودیـم اما شـرکت هایی که از آن هـا خریداری 
کردیـم، در زمـان تحریـم نسـبت بـه تعمیـر و اصاح 

آن هـا اقـدام نمی کننـد.
 بیـژن زنگنـه امـروز اظهـار کـرد: بـه طـور کلـی کار 
نفـت، بـا آلودگـی هـوا همـراه اسـت و هیدروکربن ها 
چـه در مرحلـه اسـتخراج و چـه در مرحلـه انتقـال و 
مصرف سـبب آلوده شـدن محیط زیسـت می شـوند. 
فعالیت هـای نفتـی سـبب تولیـد آالینده هایـی ماننـد 
زیسـت  محیـط  در  و  می شـوند  اکسـید  دی  کربـن 
تولیـد  سـبب  حتـی  و  می کننـد  ایجـاد  تغییراتـی 

می شـود. گازهـای گلخانـه ای 
بزرگتریـن  از  مـا  کـه  ایـن  بیـان  بـا  نفـت  وزیـر 
بـرای  کـرد:  تصریـح  بودیـم  نفـت  تولیدکننـدگان 
فعالیت هـای نفتـی بـا انـواع و اقسـام آلودگی هـا در 
محیـط کار رو بـه رو هسـتیم و انـواع سـموم نیـز در 
ایـن زمینـه مرتبـط هسـتند.زنگنه ضمـن اشـاره بـه 
اقدامـات وزارت نفـت، بـرای بهبـود محیـط زیسـت 
درصـد   43  ،1392 سـال  در  داد:  توضیـح  کشـور 
سـوخت نیروگاه هـا مایـع بـود اما طی سـال گذشـته 
ایـن رقـم بـه زیـر 12 درصـد رسـید همچنیـن تولیـد 
بـا محوریـت پـارس جنوبـی 2.4 برابـر بیشـتر  گاز 
شـده اسـت. بـه گفتـه ی زنگنه در سـال 1392 روزانه 
280 میلیـون متـر مکعب گاز در کشـور تولید می شـد 
امـا امسـال ایـن رقـم بـه 670 میلیـون متـر مکعـب 
رسـیده اسـت. همچنیـن بـرای هـر 25 میلیـون متر 

میلیـارد دالر هزینـه می شـود.  3 مکعـب گاز، 
وزیـر نفـت با بیان این که کشـور ما سـومین کشـور 
تولیـد کننـده گاز اسـت تصریـح کـرد:  گاز پاک ترین 
می توانـد  کـه  اسـت  هیدروکروبنـی  سـوخت 
شـود کـه گوگـرد  نفـت کـوره   سـوخت  جایگزیـن 
95 درصـد جمعیـت  باالیـی دارد. در حـال حاضـر 
کشـور تحـت پوشـش گاز رسـانی قـرار دارنـد و از 
گاز طبیعـی اسـتفاده می کننـد. همچنیـن بیـش از 
از  و  اسـت  روسـتاها، گازرسـانی شـده  درصـد   80
ایـن رو دیگـر نیـاز نیسـت کـه ایـن روسـتاها برای 
تامیـن سـوخت خـود بـه کنـدن درختـان و بوته هـا 
روی بیاورنـد. می تـوان گفـت کـه بـه نوعـی بـا این 
اقـدام از جنگل هـا و مراتـع حفاظـت شـده اسـت.

وزیر نفت:  متاسفانه ما 
در حال حاضر وضعیت 

خوبی از نظر سوزاندن 
فیلرها در پاالیشگاه ها 
نداریم. چندین طرح 

برای مدیریت فلرها در 
نظر گرفته شده است 
که طی اواخر امسال 

و اوایل سال آینده به 
بهره برداری می رسند. 
طرح ملی جلوگیری 
از سوزاندن گازهای 

همراه نفت در نزدیکی 
بهبهان به بهره برداری 
خواهد رسید و حدود 

۳ میلیارد دالر برای آن 
هزینه شده است.

محیط زیست تنهاتر از همیشه
عیسی کالنتری: تلفات آلودگی هوا دو برابر آمار تصادفات جاده ای است

وزیر نفت: تحریم ها مانع تعمیر و اصالح تجهیزات رفع آالیندگی در پارس جنوبی شده است

ــنهاد  ــتان پیش ــتان و ازبکس ــران، تاجیکس ــامی ای ــوری اس جمه
داده انــد، »قــوچ کوهــی اوریــال« در فهرســت دهگانــه حیوانــات 

ــل وارد شــود. در خطــر انقــراض ســازمان مل
بــه گــزارش  رســانه هــای آســیای میانــه، ســازمان ملــل تصمیــم 
ــه ) 28  ــا 22 فوری ــاره ایــن پیشــنهاد از 17 ت نهایــی خــود را در ب
ــط  ــظ محی ــس حف ــا ســوم اســفند ( امســال در کنفران بهمــن ت
زیســت ســازمان ملــل متحــد در شــهر »گندینگــر« هنــد 

می گیــرد.
ــفندهای  ــه گوس ــه ب ــیای میان ــه در آس ــال ک ــای اوری ــوچ ه »ق

بخارایــی معــروف هســتند بیشــتر در نقــاط مــرزی دیــده 
. ند می شــو

اوریــال بزرگ تریــن قــوچ ایــران اســت. نرهــا شــاخ های بلنــدی 
ــی گلســتان  ــارک مل ــه پ ــوط ب ــه مرب ــن شــاخ ک ــد )بلندتری دارن
اســت و رکــورد جهانــی محســوب می شــود 113 ســانتی متر 
طــول دارد( شــاخ ها حلزونــی شــکلند و بــه طــرف پهلــوی 
ــد. ســطح جلویــی شــاخ ها  ــو خمیدگــی دارن ــه جل صــورت و روب
پهــن، بــا زاویــه ای تنــد بــه طــرف لبــه پشــتی اســت، بــه طــوری 
ــز  ــا نی ــد. ماده ــر می رس ــه نظ ــی ب ــاخ ها مثلث ــع ش ــه مقط ک

ــا  ــن قوچ ه ــر ای ــای دیگ ــد. از ویژگی ه ــی دارن ــاخ های کوتاه ش
وجــود موهــای بلنــد و ســفید رنگــی در ناحیــه زیــر گردن و ســینه 
اســت. موهــای پشــت در تابســتان کوتــاه بــه رنــگ زرد شــنی، و 
در زمســتان بلنــد و قهــوه ای رنــگ اســت. زیــر شــکم و کفل هــا 
ــوب و غــرب  ــه خصــوص در جن ســفیدند. در برخــی از مناطــق ب
محــدوده پراکندگــی، بعضــی از قوچ هــا دارای موهــای فلفــل 
ــتند  ــر هس ــاخ هایی کوتاه ت ــینه و ش ــردن و س ــر گ ــی در زی نمک
ــه  ــن دو را دو گون ــع ای ــد. ناب ــوچ مورچــه می گوین ــا ق ــه آنه ــه ب ک

مســتقل می نامنــد.
ــوچ و  ــر آن ق ــه گوســفندها جنــس ن ــل بقی ــوان کــه مث ــن حی ای
ــه  ــه چندیــن زیرگون جنــس مــاده آن میــش نامیــده می شــود ب
تقســیم می شــود کــه در ایــران، افغانســتان، پاکســتان، کشــمیر، 
شــمال غربــی هنــد و بخش هــای غربــی آســیای میانــه زیســت 
ــگری”و  ــد و  گردش ــس اداره “صی ــم اف، رئی ــل کری می کنند.خلی
محقــق حیــات  گوســفندهای کوهــی تاجیکســتان،  گفــت، 
ــر تابســتان را در  ــد و اگ ــکان می کنن ــر م ــا همیشــه تغیی اوریاله
یــک گوشــه گذراننــد، زمســتان بــه جایــی دیگــر می رونــد و هیــچ 

ــند. ــی را نمی شناس ــرز و بوم م
وی گفــت:  »گوســفندهای بخارایــی بیشــتر در نقــاط مــرزی دیده 
ــتان،  ــتان و ازبکس ــای تاجیکس ــن مرزه ــاً، در بی ــوند. مث می ش
ایــران و ترکمنســتان، پاکســتان و هنــد و جاهــای دیگــر. همیشــه 
در حــال مهاجــرت هســتند. بنابرایــن وارد کــردن آنهــا به  فهرســت 
حیوانــات در حــال انقــراض بــرای عملــی کــردن برنامه هــای ویــژه 

حمایــت از ایــن نــوع جانورهــا الزم اســت«. بــه گفتــه کریــم اف، 
گوســفند بخارایــی گرمــا را دوســت دارد و از رفتــن بــه ارتفاعــات 

ــد. ــز می کن پرهی
 در اســناد ســازمان ملــل متحــد آمــده اســت ، شــمار ایــن جانوران 
در محــدوده کشــورهای آســیای مرکــزی در زمــان اتحــاد جماهیــر 
ــه مراتــب کــم  ــا ســالهای اخیــر ب ــود  اّم شــوروی هــزاران راس ب
شــده اســت.اوریالها بــه طــور گروهــی زیســت می کننــد و ســالی 

تــا ســه بــار زاد و ولــد مــی کننــد.
ــوران یــک   خلیــل کریــم اف می گویــد، اوریالهــا مثــل بقیــه جان
بخــش مهــم اکوسیســتم طبیعــی هســتند، اّمــا در قــرن 21 مثــل 
ــرو  ــراض رورب ــر انق ــا خط ــای وحشــی ب ــر جانوره بســیاری دیگ
شــده انــد. فعالیــت هــای مخــرب انســانی، کاهــش چراگاههــا و 
حملــه گرگهــا و گاهــی ســگها از جملــه دالیــل کــم شــدن جمعیــت 

اوریالهــا عنــوان شــده اســت.
هنــد درخواســت کــرده اســت کــه مــرغ اردک بــزرگ هنــد، مــرغ 
بنگالــی و شــاخه آســیا در ایــن لیســت قــرار بگیــرد. کاســتاریکا 
و آرژانتیــن، بولیــوی و پاراگوئــه - جگــوار )ج پلنــگ خالــدار 
اروپایــی  نهنــگ ســفید، کشــورهای   - برزیــل  آمریکایــی(، 
ــیلی -  ــترالیا و ش ــد، اس ــک(، نیوزلن ــده کوچ ــنجاقک )پرن - س
ــن  ــن ای ــرای وارد شــدن در ای ــک را ب ــی بیوتی ــای آنت ــک ه جلب
فهرســت مــورد حمایــت ســازمان ملــل پیشــنهاد داده انــد.  
تاکنــون نــام 173 جانــور از سراســر جهــان در فهرســت حیوانــات 

ــت. ــده اس ــراض وارد ش ــال انق در ح

پیشنهاد ایران، تاجیکستان و ازبکستان 

در باره »قوچ اوریال«

روز)27 بهمـن مـاه( در حاشـیه بیسـت و یکمیـن همایـش ملی 
واحدهـای صنعتـی و خدماتـی سـبز از »پهپـاد وهـوش مصنوعی 

بـرای پایش هـای زیسـت محیطی« رونمایـی شـد.
بـه گـزارش ایسـنا، محمـد جعفری - مدیـر عامل شـرکت رایان نو 
- ضمـن اشـاره بـه اینکه بـرای پایش های زیسـت محیطـی نیاز 
بـه ابـزار جدیـدی داریـم، گفـت: سـه محصـول در ایـن راسـتا بـه 
سـفارش سـازمان محیـط زیسـت تهیـه شـده اسـت.وی افـزود:  
امـروزه پایش هـای زیسـت محیطـی بـا ابزارهـای قدیمـی قابـل 
انجـام نیسـت و ایـن رو نیازمند پایش محیط زیسـت با ابزارهای 
نویـن هسـتیم. اولیـن محصولـی که به سـفارش سـازمان محیط 
زیسـت تهیـه شـده سـامانه سـنجش از راه دور اسـت و می توانـد 
هـر 16 روز از پهنـه سـرزمینی گزارش هـای طیفـی، متریک و سـه 
بعـدی بـا تمرکـز بـر تاالب های کشـور تهیـه کند.جعفـری تصریح 
کـرد: دومیـن سـامانه،  سـامانه هـوش مصنوعـی اسـت. بـرای 
مثـال نیـروی انتظامـی بـرای شناسـایی نقاط کشـت خشـخاش 
در کرمانشـاه و کردسـتان از این سـامانه هوش مصنوعی استفاده 
کـرده اسـت. ایـن سـامانه قـادر اسـت هـر گونـه مداخلـه ای را که 
بـا روش هـای معمولی قادر به تشـخیص آن نیسـتیم، تشـخیص 
دهد.مدیرعامـل شـرکت رایان نـو در ادامـه بـا اشـاره بـه طراحـی 
پرنـده ای بـا سـوخت الکترونیـک بـرای محیط زیسـت گفت: این 
پهپـاد عمـود پرواز اسـت که توانایی 4 سـاعت پـروازرا مداوم دارد 
همچنیـن دوربیـن اسـکن روی آن نصـب شـده اسـت و توانایـی 

ارسـال فیلـم و عکـس را بـه طور همزمـان دارد.
جعفـری بـا اشـاره بـه اینکـه مـی توانیـم پرنـده را  در فاصلـه 100 
متـری رصـد کنیـم ، گفـت: ایـن پهپاد قـادر بـه تصویر بـرداری از 
تمام سـرزمین با اولویت محیط  زیسـت اسـت و قرار اسـت برای 
اولیـن بـار کرخـه، هیرمند، بندرانزلـی و میانکاله توسـط این پهپاد 

رصـد و پایش شـود.

رونمایی از پهپاد و هوش 
مصنوعی برای پایش 

زیست محیطی

خبرسه سامانه ُپربارش در راه کشور

رئیــس مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت 
بحــران ســازمان هواشناســی ضمــن اشــاره بــه 
این کــه ســه ســامانه ُپربــارش از هفتــه جــاری 
ــور وارد  ــه کش ــفند ب ــه اول اس ــر هفت ــا اواخ ت
ــان در  ــا در اســتان گی ــر بارندگی ه ــرف اخی ــود ب ــا وج ــت: ب می شــود، گف

ــزارش شــده اســت. ــه بلندمــدت گ ــال نســبت ب حــد نرم
احــد وظیفــه در گفــت و گــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: بــا وجــود بارندگی هــای 
اخیــر در کشــور برخــی اســتان ها همچنــان بارشــی کمتــر از میانگیــن 
ــال و  ــار مح ــتان چه ــال در اس ــرای مث ــد. ب ــت  کرده ان ــود دریاف ــال خ نرم
بختیــاری به ویــژه مناطــق شــمال غــرب اســتان بارش هــا 40 درصــد 
ــتان،  ــتان های کردس ــن در اس ــت همچنی ــوده اس ــال ب ــد نرم ــر از ح کمت
آذربایجــان  غربــی،  آذربایجــان  بویراحمــد،  و  کهگیلویــه  کرمانشــاه، 
ــارش مواجــه هســتیم  ــود ب ــا کمب ــان ب شــرقی و خراســان شــمالی همچن
به طوری کــه در خراســان شــمالی بارش هــا نســبت بــه بلندمــدت 40 
ــامانه  ــه س ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــه اس ــش یافت ــر کاه میلیمت
ــد  ــامانه ها می توانن ــن س ــرد: ای ــح ک ــتند، تصری ــور هس ــی در راه کش بارش
تــا حــدی کــم بارشــی ها در حوضــه آبریــز غــرب و جنــوب غــرب را جبــران 
ــوس  ــه کشــور وارد می شــود از اقیان ــد همچنیــن ســامانه دومــی کــه ب کنن
هنــد تغذیــه رطوبتــی خواهــد شــد و در نتیجــه بارندگی هــای خوبــی را در 
ــتان و  ــتان، کردس ــاه، لرس ــاری، کرمانش ــال و بخیت ــار مح ــتان های چه اس

ــال دارد. ــه دنب ــی ب ــان غرب آذربایج
رئیــس مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت بحــران ســازمان هواشناســی 
ــر ســفره های  ــری ب ــد به صــورت موث ــرف می توان ــارش ب ــه ب ــان اینک ــا بی ب
ــتان  ــا در اس ــر بارش ه ــال حاض ــت: در ح ــذارد، گف ــر گ ــی اث آب زیرزمین
ــبت  ــال نس ــد نرم ــر در ح ــای اخی ــنگین روزه ــرف س ــود ب ــا وج ــان ب گی
بــه میانگیــن بلنــد مــدت و حتــی کمتــر نســبت بــه ســال گذشــته اســت.
وظیفــه افــزود: درســت اســت کــه مــا ســال گذشــته و امســال بارندگی هــای 
خوبــی را در کشــور داشــتیم امــا نمی تــوان نتیجــه گرفــت کــه رونــد خــوب 
بارش هــا در کشــور همچنــان ادامــه داشــته باشــد. کشــور مــا از 50 ســال 
ــوده اســت و در حــال حاضــر  ــارش مواجــه ب ــود ب ــا کمب ــون ب پیــش تاکن
بیشــتر آبخوان هــای مــا بــا کمبــود آب مواجــه هســتند و بارش هــای 
ــران  ــا را جب ــن کمبوده ــت ای ــته اس ــم  نتوانس ــر ه ــال اخی ــوب دو س خ
ــد. وی در ادامــه ضمــن بیــان اینکــه جمعیــت در بخش هــای مختلــف  کن
ــرده اســت و شــهرک های  ــدا ک ــش پی ــر افزای ــی ســال های اخی کشــور ط
ــرد: از  ــح ک ــد، تصری ــترش یافته ان ــزرگ گس ــهرهای ب ــراف ش ــاری اط اقم
ــر  ــوی دیگ ــت. از س ــرده اس ــدا ک ــش پی ــور افزای ــی کش ــاز آب ــن رو نی ای
رویکــرد کشــور مــا خودکفایــی در تولیــد محصــوالت کشــاورزی اســت کــه 
ــی  ــل حت ــن دلی ــه همی ــی دارد. ب ــی را در پ ــاز آب ــش نی ــود افزای ــن خ ای
اگــر مــا هــر ســال هــم بارشــی در ســطح نرمــال داشــته باشــیم بــاز هــم 
ــران  ــته جب ــال های گذش ــی س ــور را ط ــارش در کش ــود ب ــم کمب نمی توانی

ــم. کنی

آب و هوا

شاه بوف زخمی پس از مداوا در طبیعت اشنویه رها شد
رییس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه گفت: یک بهله شاه بوف شاخ دار که به صورت مصدوم توسط عاقه مندان 

به محیط زیست پیا شده بود، پس از مداوا در طبیعت این شهرستان رها شد.

سنا
 ای

س:
عک

چنـدی پیـش بیـش از 10 هـزار قطعـه و بـه روایتـی بیـش از 
20 هـزار قطعـه پرنـده در تـاالب میانکالـه تلـف شـد و سـازمان 
دامپزشـکی علـت آن را سـم بوتولیسـم اعـام کـرد امـا برخـی 
شـواهد، امـا و اگرهایـی را در زمینـه علـت ایـن میـزان مـرگ 
اثـر  بین المللـی  طـرح  اسـت.مجری  آورده  وجـود  بـه  میـر  و 
نوسـانات دریـای خـزر بـر محیـط زیسـت مناطـق سـاحلی و بـه 
عنـوان فـردی کـه سالهاسـت بـر روی ایـن طـرح بیـن المللـی 
کار مـی کنـد و چندیـن مقالـه دربـاره ایـن منطقـه از خـزر کـه 
بـه خبرنـگار علمـی  ارائـه کـرده  تـاالب میانکالـه اسـت  همـان 
ایرنـا گفـت: اقداماتـی توسـط اسـتانداری مازندران انجام شـده، 
نمونه برداری هایـی صـورت گرفتـه و سـازمان دامپزشـکی کشـور 
هـم بحـث بوتولیسـم را دلیـل ایـن تلفـات اعام کرد کـه عده ای 
موافـق و عـده ای مخالـف ایـن نظـر هسـتند.همایون خوشـروان 
افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه بـه عنـوان مجـری یـک طـرح بیـن 
المللـی اثـر نوسـانات سـطح آب دریـای خـزر بـر روی محیـط 
زیسـت مناطـق سـاحلی، شـناخت کاملـی روی آن منطقه دارم و 
بیـش از 10 سـال اسـت کـه در آن منطقـه کار می کنـم و چندیـن 
مقالـه دربـاره ایـن منطقـه نوشـته ام، ایـن شـرایط مـن را بـرای 
پذیـرش بوتولیسـم بـه عنـوان علـت مرگ پرنـدگان دچـار تردید 

می کنـد.
در  پرنده هـا  اجسـاد  اسـت  ایـن  واقعیـت  داشـت:  اظهـار  وی 
منطقـه جنـوب غربـی خلیج گرگان مشـاهده شـده اسـت؛ یعنی 
حـد فاصـل سـاحل قلعـه پایـان تـا منطقـه گلـوگاه، بـا دیـدن 
تصاویـر فیلمهـای منتشـر شـده، متوجـه شـدم کـه الشـه ایـن 
پرنـدگان در جایـی قـرار گرفتـه که نشـان می دهـد آن پرنده قبا 
آنجـا نبـوده بلکـه جریان آب پرنـده را هر تحت تاثیـر مد حاصل 
از توفـان بـه آن بخـش آورده اسـت، یعنـی ایـن جریـان فعـال 
بـادی باعـث شـد پرندگانـی کـه در ناحیـه مرکـزی خلیـج دچـار 
مـرگ و میـر شـدند در ایـن منطقـه سـاحلی بسـیار کـم عمق که 

اصـا زیسـتگاه آنهـا نیسـت انباشـت شـوند.

اما و اگرهای تلف شدن 
پرندگان میانکاله 

ت
یس

ط ز
حی

٧٧ واحد صنعتی سبز معرفی شدندم
بــا  کشــور  ســبز  صنعتــی  واحــد   77
ــس  ــاون ریی ــری مع ــی کانت ــور عیس حض
حفاظــت  ســازمان  رییــس  و  جمهــوری 
بیســت و  بــا  محیــط  زیســت هم زمــان 
یکمیــن همایــش ملــی واحدهــای صنعتــی و 

خدماتــی ســبز معرفــی شــدند.
ــازمان  ــی س ــت محیط ــی زیس ــر ارزیاب ــر کل دفت مدی
افتتاحیــه  در  یکشــنبه  روز  محیط زیســت  حفاظــت 
ــی  ــی واحدهــای صنعت ــن همایــش مل بیســت و یکمی
و خدماتــی ســبز گفــت: ایــن همایــش بــا هــدف 
فعــاالن  بیــن  محیطــی  زیســت  رویکــرد  ایجــاد 
ــد  ــود و می توان ــزار می ش ــت برگ ــت و صنع محیط زیس
واحدهــای صنایــع  بین المللــی  فعالیت هــای  بــرای 

ــد. ــد باش ــیار مفی ــز بس ــده نی ــبز برگزی س
حمیــد جالونــدی تاکیــد کــرد: توســعه اقتصــادی 
ــا کاهــش آلودگی هــا مــازم  ــد ب ــه بتوان ــم اســت ک مه
نباشــد کــه محیط زیســت فــدای  اینگونــه  شــود و 

ــود. ــعه ش توس

همایــش  ایــن  فراینــد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گفــت:  اســت،  بــوده  خوداظهــاری  صــورت  بــه 
شــامل گروه هــای  صنعتــی  شــرکت کنندگان گــروه 
غذایــی، نســاجی و پوشــاک، چــرم، ســلولزی، فلــزی، 
ــر  ــی غی ــروگاه، کان ــی و نی ــازی و الکترونیک ماشین س
ــاورزی  ــتی، کش ــی و بهداش ــیمیایی، داروی ــزی، ش فل
ــا در  ــن گروه ه ــدگان ای ــه برگزی ــت ک ــت اس و بازیاف

همایــش امــروز معرفــی شــدند.
ــت اســتانداردهای زیســت  ــدی ادامــه داد: رعای جالون
ــی  ــه ای، ایمن ــش لحظ محیطــی، ایجــاد  سیســتم پای
ــت  ــام مدیری ــتقرار نظ ــت، اس ــت و محیط زیس بهداش
ســبز و اینکــه در فهرســت صنایــع آالینــده نباشــد 

ــت. ــبز اس ــع س ــاب صنای ــاخص انتخ ــی از ش برخ
وی گفــت: از 77 واحــد ســبز 56 واحــد صنعتــی و 21 
ــد  ــان 4 واح ــن می ــه از ای ــتند ک ــی هس ــد خدمات واح
صنعتــی برگزیــده و 51 واحــد صنعــت ســبز، 3 واحــد 
خدمــات برگزیــده و 18 واحــد خدمــات ســبز را شــامل 

می شــوند.

گاه
رو

اعمال خاموشی های اضطراری در کشورنی
اعمــال  از  بــرق  صنعــت  ســخنگوی 
خاموشــی های اضطــراری ناشــی از محدودیــت 
ســوخت نیــروگاه هــا در کشــور خبــر داد و 
تاکیــد کــرد: ایــن اقــدام در جهــت پایــدار نگــه 

اســت. ضــروری  بســیار  بــرق  شــبکه  داشــتن 
ــان  ــا بی ــهدی ب ــی مش ــی رجب ــنا، مصطف ــزارش ایس ــه گ ب
ــوا  ــرمای ه ــترش س ــل گس ــه دلی ــون ب ــم اکن ــه ه ــن ک ای
ــی،  ــش خانگ ــط بخ ــرف گاز توس ــش مص ــور و افزای در کش
ــا  ــت ت ــی( اس ــش )خانگ ــن بخ ــن گاز ای ــا تامی ــت ب اولوی
مشــکلی در گرمایــش منــازل هموطنــان ایجــاد نشــود، 
ــروگاه  ــه نی ــی ب ــوخت تحویل ــزان س ــرد:  می ــان ک خاطرنش

ــت. ــه اس ــش یافت ــور کاه ــای کش ه
طبــق اعــام توانیــر، ســخنگوی صنعــت بــرق بــا بیــان ایــن 
ــی  ــی های ناش ــال خاموش ــه اعم ــار ب ــون ناچ ــم اکن ــه ه ک
از محدودیــت ســوخت نیروگاه هــا در کشــور شــده ایــم، 
ــتن  ــه داش ــدار نگ ــت پای ــدام در جه ــن اق ــرد: ای ــد ک تاکی
بــرق بســیار ضــروری اســت و در صورتــی کــه  شــبکه 

ــرق  ــه ویــژه در مناطــق گرمســیر، میــزان مصــرف ب مــردم ب
ــه  ــد، بافاصل ــش دهن ــد کاه ــدود 10 درص ــود را ح و گاز خ
خاموشــی هــای اضطــراری ناشــی از ایــن شــرایط لغــو 

ــد. ــد ش خواه
رجبــی مشــهدی بــا بیــان ایــن کــه  در ایــن شــرایط نیــروگاه 
هــا بایــد از ســوخت مایــع اســتفاده کننــد، خاطرنشــان 
ــق  ــن ســوخت در مناط ــه مشــکات تامی ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
ــه  ــم ب ــار داری ــان انتظ ــی کشــور ، از هموطن ــیر و برف سردس
طــور جــدی نســبت بــه کاهــش مصــرف خــود اقــدام کننــد 
ــه زودی خاموشــی هــای اعمــال شــده برطــرف شــود. ــا ب ت
ــش  ــرورت کاه ــه ض ــاره ب ــا اش ــرق ب ــت ب ــخنگوی صنع س
ــور  ــتر از ن ــتفاده بیش ــرد: اس ــد ک ــرق و گاز تاکی ــرف ب مص
طبیعــی و خامــوش کــردن المپ هــای اضافــی، تنظیــم 
ــاس  ــیدن لب ــایش، پوش ــای آس ــی در دم ــایل گرمایش وس
انــرژی،  رفــت  هــدر  از  جلوگیــری  و  منــزل  در  گــرم 
راهکارهــای ســاده و بــدون هزینــه بــرای عبــور از ایــن 

شــرایط اســت.
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جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
جلسـه  نخسـتین  مرکـزی،  اسـتان  کَاورزی 
جهـاد  سـازمان  در  گیاهـی  تولیـدات  سـتاد 

کشاورزی اسـتان تشکیل شد. 
در ایـن جلسـه که با حضـور نماینـدگان مدیریت 
سـازمان  همگانـی  و  عمومـی  آفـات  بـا  مبـارزه 
حفـظ نباتـات کشـور برگزار شـد، آسیب شناسـی 
مبـارزه با سـن غـات در شهرسـتان هـای تابعه 
مراکـز  فعالیـت  بـر  نظـارت  چگونگـی  اسـتان، 
فـروش سـموم و پـروژه هـای پیـش آگاهی در 

شهرسـتان ها مورد بررسی قرار گرفت. 
در  منطقـه  بـر  حاکـم  خـاص  اقلیمـی  شـرایط 
زمـان مبـارزه با ِسـِن مـادر، پایین بـودن قیمت 
فقـدان  یـا  کمبـود  گنـدم،  خریـد  تضمینـی 

عـدم  و  مبـارزه  زمـان  در  نیـاز  مـورد  اعتبـارات 
خریـد  مراکـز  در  خریـد  قیمـت  افـت  تناسـب 
گنـدم در مقایسـه بـا اسـتان هـای سـن خیـز 
همجـوار از جملـه مشـکاتی بـود کـه در جلسـه 
مطـرح و بـه عنـوان عوامـل اصلـی عنـوان شـد 
کـه بـه وجـود باالتـر از حـد انتظـار محموله های 

سـن زده در استان دامن زده است. 
سـازمان  نباتـات  حفـظ  مدیریـت  سرپرسـت 
جهـاد کشـاورزی در ایـن جلسـه گفـت: نظـر بـه 
سـال  بهـار  بارندگـی  میـزان  بیشـترین  اینکـه 
جـاری در فروردیـن مـاه اتفـاق افتـاد و اسـتان 
در اردیبهشـت و خردادمـاه شـاهد بـارش بـاران 
از  برخـی  دیـم  گندمـکاران  نبـود؛  زیـادی 
کشـت  در  مناسـبی  عملکـرد  از  هـا  شهرسـتان 

گنـدم دیـم برخـوردار نبودنـد و بـه همیـن دلیل 
رغبتـی بـرای مبـارزه بـا سـن گندم از خـود بروز 

ندادند. 
رضایـت  وجـود  ایـن  بـا  البتـه  افـزود:  قدمـی 
در  گنـدم  کشـت  کیفیـت  و  میـزان  از  نسـبی 
اسـتان بدسـت آمده و گندم برداشـت شـده، به 
لحـاظ اسـتاندارد و مرغوبیـت نمـره قبولـی را از 

اداره کل غله دریافت نموده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال زراعی 98_97 
در  شـده  تولیـد  تـن گنـدِم  هـزار   303 میـزان 
اسـتان، از بهـره بـرداران خریـداری شـده اسـت 
اظهـار کـرد: حدود 60 درصـد از گنـدم خریداری 
و  تهـران  اسـتان های  بـه  و  بـوده  مـازاد  شـده 

البرز صادر شـده است. 

لزوم آمادگی و برنامه ریزی برای مبارزه با سن گندم 
در شهرستان های استان مرکزی

سودوکو شماره 1۶۶9

پاسخ سودوکو شماره 1۶۶8

افقی
  1 - نانخــورش، ترنانه، چرم فروش 

- ناراســت - احترام گذاشتن، گرامی 

داشــتن، بزرگداشت 2 - علم جادوگری 

- از ایزدان آیین زرتشــتی  - کوزه 

3 - زیر و رو كننده علم شــیمی - ســر 

نامه، ســر فصل کتاب - رود آرام، 

خــم بزرگ 4 - مادر عرب، عزیز 

تازی - پابرجا و اســتوار - ازمیقاتهای 

پنجگانــه عمــره تمتع 5 - فیلمی از 

اصغــر نعیمی - گرفتگی زبان 6 - شــب 

زنده داری - شــخصی که به تجزیه 

امپراطــوری عثمانی کمک کرد - فرق 

ســر 7 - گریختن حیوان - پایدار، 

همیشــگی - فات آسیایی، سرزمین 

اورســت 8 - قورباغه درختی - فانی 

- نوعــی لبــاس جنگی - حرف انتخاب، 

بلــه آلمانــی، حرف گزینش 9 - آلوی 

كوهــی - تاجر شکســپیر - فاقد نزاكت، 

بی تربیت، كســی كــه تربیت صحیح 

ندارد 10 - ســلول تولید مثل - آبزن - 

اســپند برای چشــم زخم 11 - شهر التین 

- مردم پســت و فرو مایه 12 - ازعناصر 

شــیمیایی با عدد اتمی 81 - برادر 

عامیانــه، خدمتكار پیر - فلز ســرخ، فلز 

بادیه، فلز رســانا 13 - نه بی ادبانه - 

چوپان - ســعادتمند 14 - پشــته بلند، 

تل خاكی - النه زنبور عســل - شــهر 

هلند 15 - ییاق تهران - شــب بلند، 

شب اول زمســتان - نگریستن

عمودی 
 1 - از ســال 94 در تیم اورالندو و 

پســت گارد راس به NBA آمد - ضمیر 

مذكــر مخاطــب جمع عربی 2 - مخفف 

دین من - فیلمی از ســعید خورشــیدیان 

- نوعی ســبد حصیری  3 - همراه 

رفت - نوعی ســاعت  - اســب سرخ - 

گــه برعکس، گــه برعکس، گه برعکس 

4 - نویســنده امریكایی مدارس راس 

الســرطان - پدر بیگانه - قوم مغول، 

تاتار 5 - بازگشــتن، برگشــتن، مقابل 

ذهاب - كشــتی جنگی - حزب شمشــیر 

6 - ســنگواره - درد و الم - سال 

ترکی، ســال آذری 7 - از احشام، 

پرفســور حیوانات - شاعر ایرانی سده 

هشــتم هجری و سراینده همای و 

همایــون 8 - پرهیزگاری - جانب - 

جفت، زن و شــوهر را گویند - میز قران 

خوانــی 9 - از اعضــاء تیم ملی زنان در 

رشــته آبهای آرام - دشمن سرسخت 

10 - نخســت، ابتدای هر چیز، آغاز، 

مقــام قهرمانی - ایمن فرنگی، شمشــیر 

- پهلوانان 11 - ســر انگشــتان، انگشتان 

- دروازه - پیشــكش، كادو، تحفه و 

ارمغــان 12 - ازگیل - قبل از افاده 

میاید - تمدنی خاك شــده 13 - خاک 

ســفالگری، خاک سرخ، خاک عهد 

عتیــق - كنــده كاری روی جوب - باز 

التیــن، آشــپزخانه باز - بیگناه، پاك، 

بیابانــی 14 - زمــان بی انتها، زندانی 

مــادام العمر، همیشــه - نا فرمانی 

كــردن - پاینــده 15 - آلیاژی از مس و 

نیــكل - اثری از اناتول فرانس نویســنده 

فرانسوی

جدول شماره 1۶۶9

 اطالع
 رسانی

آگهی اصالحی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـاف موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرنـد تصرفات 
مالکانـه و بامعـارض متقاضیان محرز گردیده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و اماک مورد 
تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطـاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در 
صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع 

قضائی تقدیـم نمایند.
اماک واقع در بخش 14 کرمان)کوهستان غربی زرند(

خانـم مونـس نخعی نژاد فرزند علی بشـماره شناسـنامه 182 صـادره از زرند در دو دانگ مشـاع 
از ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 221/52مترمربـع از پـاک 3724 اصلـی واقـع در 
زرنـد روسـتای سـرمور بادیـز بخـش 14 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای عبـاس کارگر 

نخعی عبـدل آبادی.
آقـای علـی ماجعفـری فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 1209 صـادره از زرنـد در چهـار دانگ 
مشـاع از ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 221/52مترمربـع از پـاک 3724 اصلی واقع 
در زرنـد روسـتای سـرمور بادیز بخـش 14 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقـای عباس کارگر 

نخعی عبـدل آبـادی.م الف 245 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/12

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی برابررای شـماره139760319091000610-
97/11/06و رای اصاحـی 139860319091001937-98/9/16هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک شـهرعنبر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای حسـین مشـایخی 
اسـفیچار فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه 209صـادره ازجیرفت درششـدانگ یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 354/13متـر مربـع پاک - فرعـی از45- اصلی مفـروز و مجزی شـده از پاک 
45 اصلـی قطعـه یک بخـش 45کرمان واقع در عنبرآبـاد اراضی خداآفرین خریـداری از مالک 
رسـمی اقـای سـید محمـد موسـوی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الف:2402-تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/11/14 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/11/28
  مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139860319012002992هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای حمید 
رضـا امانـی لـری فرزنـد امان هللا بشـماره شناسـنامه 1 صادره از سـیرجان در یک قطعـه باغ به 
مسـاحت 37046/77 متـر مربـع پـاک 4016 و 3994 اصلـی واقـع در فتـح آبـاد و کمـال آباد 
بخـش 36 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای مرتضـی امانی لـری ومحمدعلـی رضوی 
علـوی محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبـت به فاصله 15روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف 640
تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/11/28-تاریخ انتشار نوبت دوم1398/12/13

محمد آرمان پور افشان-رییس ثبت اسناد و اماک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139760319005000723 
مـورخ 1397/12/17هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه 
بامعارض متقاضی خانم زهرا پورشـیخعلی اندوهجردی فرزند غامحسـین بشـماره شناسـنامه 
32 صادره از شـهداد در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 1055متر مربع پاک 1965 فرعی 
از 1- اصلـی واقـع در بخـش 25 کرمـان بـه ادرس اندوهجرد- خیابان مهدیه خریـداری از مالک 
رسـمی عزیزالملـوک کانتـری حـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف1663
تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه: 98/11/28
تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه: 98/12/12

ابراهیم سیدی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 

سـاختمانهای فاقد سند رسمی
13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 
اول  شـماره139860319091002188-98/11/12هیات 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی 
مالکانـه  تصرفـات  آبـاد  شـهرعنبر  ملـک  ثبـت  حـوزه 
خونسـاء  مایـی  محمـد  آقـای  متقاضـی  بامعـارض 
ملـی  کـد  329بـا  شناسـنامه  بشـماره  دادمـراد  فرزنـد 
6069771818صـادره ازعنبـر ابـاد درششـدانگ یـک بـاب 
مغـازه بـه مسـاحت 58/50متـر مربـع پـاک - فرعـی 
از49- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 49-اصلی 
قطعـه یـک بخـش 45کرمـان واقـع در عنبرآبـاد اراضـی 
محمـد ابـاد بـی بـی شـهری خریـداری از مالـک رسـمی 
اقـای عبـاس امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا 
الـف:2407-   ./م  خواهدشـد  صـادر  مالکیـت  سـند  ت 
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/11/14 – تاریخ انتشـارنوبت 

98/11/28: دوم 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر خواجوشهر سال ۹۸

مهدی خراسانی-شهردار خواجو شهر

شـهرداری خواجوشـهر در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شـرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای آسـفالت معابر و کوچه های سـطح شـهر خواجوشـهر سـال 98 
بـه شـماره ۲098091109000001 را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه 
گـران و بازگشـایی پاکـت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( بـه آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در 

صـورت عـدم عضویـت قبلـی ، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1۳98/11/۲8می باشد.
 مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت : سـاعت 18:00 روز چهارشـنبه تاریخ 

1۳98/1۲/0۷
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 1۳98/1۲/1۷

زمان بازگشایی پاکت ها : 09:00 روز دوشنبه تاریخ 1۳98/1۲/19
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص 

اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکت هـا الف : آدرس خواجوشـهر بلـوار امام خمینـی )ره( 
شـهرداری خواجوشـهر امور قراردادها و تلفـن 0۳4-4۲۳۶۲۳۷0

اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحـل عضویـت در سـامانه : مرکز 
 0۲1-419۳4 تمـاس 

دفتر ثبت نام 889۶9۷۳۷ و 8519۳۷۶8

نوبت اول

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و مشاعی 

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات 
مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش 
ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب ــه اســتناد مــدارک موجــود در پرون کارشناســان و ب
ــده کاســه 1391114430002009987  ــه پرون ــوط ب 1- رأی شــماره 139860330002024845 مرب
آقای/خانــم  ســید محمــد میــرزازاده قصابکائــی فرزند ســید موســی در قســمتی از ششــدانگ 
قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 105 مترمربــع پــاک شــماره 1823 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از رضــا شــریفی 

توســط ورثــه. )م الــف 5009 (
ــده کاســه 1397114430002000565  ــه پرون ــوط ب 2- رأی شــماره 139860330002025994 مرب
آقای/خانــم  اکــرم امیــری فرزنــد صدقعلــی در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن 
احــداث بنــا شــده بمســاحت 82/08 مترمربــع پــاک شــماره 2305/2 اصلــی واقــع در بخــش 
دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از علــی اکبــر گائینــی ثبــت دفتــر 

76 صفحــه 298. )م الــف 5025 (
3- رأی شــماره 139860330002026936 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1398114430002001657 
آقای/خانــم  محمــد ولــدی فرزنــد محمــود در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن 
احــداث بنــا شــده بمســاحت 96 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 2302/1/249/3114 اصلــی 
ــر  واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از محمــد رســتمی مخب

خریــداری نمــوده اســت. )م الــف 5024 (
4- رأی شــماره 139860330002026734 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1398114430002001719 
آقای/خانــم  عزیزالــه پارســی فرزنــد عزیــز علــی در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه 
در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 279/28 مترمربــع پــاک شــماره 2341 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری از عزیزعلــی پارســی. )م الــف 5023 (

ــده کاســه 1398114430002001761  ــه پرون ــوط ب 5- رأی شــماره 139860330002026971 مرب
آقای/خانــم  ابوالقاســم بیــک محمــدی فرزنــد علــی حســین در قســمتی از ششــدانگ قطعــه 
زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع پــاک شــماره 2300 اصلــی واقــع 

در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از محمــد مطلــب ثبــت 
دفتــر 306 صفحــه 544 و 547. )م الــف 5022 (

ــده کاســه 1398114430002001760  ــه پرون ــوط ب 6- رأی شــماره 139860330002026962 مرب
آقای/خانــم  ابوالقاســم بیــک محمــدی فرزنــد علــی حســین در قســمتی از ششــدانگ قطعــه 
زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع پــاک شــماره 2300 اصلــی واقــع 
در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از محمــد خــان محمــدی 

ثبــت دفتــر 245 صفحــات 187 الــی 199. )م الــف 5021 (
7- رأی شــماره 139860330002025297 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1398114430002000073 
آقای/خانــم  ســیدعباس حســینی فرزنــد ســیدمحمود در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 55/60 مترمربــع پــاک شــماره 1949 اصلــی واقــع در 
بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از محمــد ابراهیــم شــاکری 

و زهــرا شــاکری ثبــت دفتــر 61 صفحــه 35. )م الــف 5020 (
8- رأی شــماره 139860330002026030 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1397114430002001469 
آقای/خانــم  مجیــد توحیدلــو فرزنــد رضــا در قســمتی از ششــدانگ قطعه زمیــن کــه در آن احداث 
ــاک  ــه پ ــه ب ــی ک ــاک شــماره 2503/115 و 2504 اصل ــع پ ــا شــده بمســاحت 31/71 مترمرب بن
2504/115 اصلــی تغییــر یافتــه واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع 

الواســطه از مســکن کارگــران شــهرداری ثبــت دفتــر 232 صفحــه 293. )م الــف 5019 (
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء 
موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن 
مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی 
داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره 
ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم 
اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و 
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس 
قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده -  پیــام مــا(

تاریخ انتشار اول: 1398/11/12       تاریخ انتشار دوم: 1398/11/28
570 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــادره هی ــر رای ص براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بامعارض 
متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و 
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ک
اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــت  ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
ــای فرهــاد  ــد . آق ــم نماین ــی تقدی ــه مرجــع قضای خــود را ب
ــه شــماره شناســنامه 860 صــادره  ــد نعمــت ب ــان فرزن طالبی
از آســتارا بــه شــماره ملــی 2619968518 در ششــدانگ یــک 
ــا کســر  ــری ب ــه کارب ــاب خان ــر یکب قطعــه زمیــن مشــتمل ب
ــع  ــه مســاحت 561/98 مترمرب ــی مســکونی ب ــر احتمال معب
ــل  ــه لوندوی ــع در قری ــی واق ــی از 2 اصل ــاک 3282 فرع پ
ــی  ــداری از مالــک رســمی صفــر عل بخــش 32 گیــان خری
ــور  ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــی بدیه تدین
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
ــع مراجعــه  صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مان
متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود . تاریــخ انتشــار نوبــت اول :  

ــت دوم :   98/12/13 ــار نوب ــخ انتش 98/11/28 تاری
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اگهی مزایده اموال غیر منقول 
) مرحله اول ( 

ــان  ــردد ششــدانگ عرصــه و اعی ــام میگ ــیله اع بدینوس
زمینــی بمســاحت 1315 مترمربــع بــه پــاک ثبتــی 
ــی مجــزا شــده از 60  شــماره 36/213 فرعــی از 36 اصل
ــرام  ــت به ــه مالکی ــان ب ــی بخــش 28 گی ــی از اصل فرع
ــش ،  ــتان تال ــه ادرس شهرس ــح ب ــد صال ــان فرزن مرادی
ییــاق نــاوان بــه حــدود و مشــخصات شــماال چپریســت 
بــه طــول 32/18 متــر بــه شــماره 60 فرعــی از 36 اصلــی 
ــی دوم  ــان اصل ــه خیاب ــر ب ــول 23/90 مت ــرقا اول بط ش
ــا بطــول 24/61  ــی جنوب ــان اصل ــه خیاب ــر ب بطــول 29مت
متــر بشــماره 60 فرعــی از 36 اصلــی غربــا ســیم خــاردار 
ــی از 36  ــده 60 فرع ــماره باقیمان ــر بش ــول 29/20 مت بط
اصلــی ) ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن 
بمســاحت 1315 متــر مربــع توقیفــی در پرونــده کاســه 
981796/ ج کــه توســط کارشــناس دادگســتری بــه 
ــارد و چهارصــد و ســی میلیــون  ــه شــش میلی ــغ پای مبل
ریــال ارزیابــی شــده اســت در مورخــه 1398/12/14 روز 
چهارشــنبه ســاعت 11 الــی 12 از طریــق مزایــده ) مرحلــه 
اول ( در اجــرای احــکام کیفــری تالــش بفــروش میرســد 
شــخص یــا اشــخاصی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد 
ــررات  ــق مق ــده وف ــناخته ش ــده ش ــده مزای ــد برن نماین
بهــای آن اخــذ و تحویــل میگــردد . متقاضیــان مــی 
ــده  ــورد مزای ــده از م ــل از مزای ــج روز قب ــد ظــرف پن توانن

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

ــردد . ــی مــی گ ــه 15 روز جهــت عمومــی آگه فاصل
قریه اسفدیار سرا سنگ اصلی 68 بخش 16 گیان

1- 10 مفــروز از 68 در مالکیــت آقــای محمــد کاســعلی پــور 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اســتخرماهی بــه 
ــی  ــام کریم ــای ضرغ ــت اق ــع از مالکی ــاحت 2021/27 مترمرب مس
الخانــی هریــک نســبت بــه 1/5 نیــم دانــگ مشــاع لــذا هــر کــس 
اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت بــه 
ــوق واخواهــی داشــته باشــد  ــاک ف ــروزی پ اصــل و حــدود و مف
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــد از تاری ــی توان م
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت 
ــه  ــر مقــررات نســبت ب پــس از تقاضــای مــدت قانــون مذکــور براب
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود 
ــت دوم : 98/11/28  ــخ نوب ــت اول : 98/11/14 تاری ــخ نوب . تاری

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
709  همایون فالحتکار 

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

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

در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه اسفدیارسرا سنگ اصلی 68 بخش 16 گیان

پــور  آقــای محمــد کاســعلی  مالکیــت  در  از 68  مفــروز   9-1
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 
1804/59 مترمربــع از مالکیــت اقــای ضرغــام کریمــی الخانــی 
نســبت بــه ســه دانــگ و اقایــان رضــا و کاس اقــا کریمــی الخانــی 

ــگ مشــاع ــم دان ــه 1/5 نی ــک نســبت ب هری
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و 
گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس 
ــه صــدور  ــر مقــررات نســبت ب ــون مذکــور براب از تقاضــای مــدت قان
ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود . تاریــخ 

نوبــت اول : 98/11/14 تاریــخ نوبــت دوم : 98/11/28 
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ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور 
مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر 
بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــون مذکــور در دو نوب ــه اســتناد مــاده 3 قان ب

جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه کوپس سنگ اصلی 3 بخش 16 گیان

ــی  ــور قربان ــای فرهــاد پ ــروز از 41 در مالکیــت آق ــاک 498 مف 1-پ
ــاب  ــک ب ــر ی ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــس شش کوپ
انبــاری بــه مســاحت 47639/15 مترمربــع از مالکیــت ابراهیــم 

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

این صفحه می خوانیم

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

مشارکت مخا برات منطقه مرکزی در طرح مفتاح الجنه
در راستای ایفای وظایف مسئولیت های اجتماعی و به مناسبت ایام هللا دهه مبارک فجر، مخا برات منطقه مرکزی درطرح مفتاح 
الجنه کمیته امداد امام خمینی )ره( مشارکت کرد.به گزارش اداره روابط عمومی مخا برات منطقه مرکزی، همزمان با ایام هللا دهه 
مبارک فجر مدیران مخابرات منطقه مرکزی به در خواست کمیته امداد امام خمینی ) ره(  استان مرکزی با بازدید از سه خانواده

 بی سرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( با اهدای هدایای نقدی در طرح مفتاح الجنه شرکت کردند.

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ــه ریی ــه گفت ب
ــووالن و  ــری مس ــال پیگی ــس از 2 س ــان، پ ــوب کرم جن
ــدن  ــامی، مع ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــدگان م نماین

ــد. ــذار ش ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــوج ب ــوم کهن تیتانی
مســلم مروجــی فــرد رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و 
ــگاران  تجــارت جنــوب کرمــان روز یکشــنبه در جمــع خبرن
اظهــار داشــت: بیــش از 30 ســال ایــن معــدن در اختیــار 
دولــت بــود ولــی بــه دلیــل حجــم ســرمایه گــذاری بــاال و 
کمبــود منابــع دولتــی و نداشــتن تکنولــوژی، فعــال نشــده 

بــود.
ــا بیــان اینکــه واگــذاری معــدن تیتانیــوم کهنــوج از  وی ب
اولویت هــای کاری ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــارگاد  ــت پاس ــرکت نف ــه ش ــدن ب ــن مع ــزود: ای ــود، اف ب
ــی دو  ــوده و ط ــور ب ــق کش ــرکت های موف ــی از ش ــه یک ک
ســال گذشــته بیــش از 6 هــزار میلیــارد تومــان در کشــور 

ــذار شــد. ــرده واگ ــذاری ک ســرمایه گ
ــی  ــوازن صنعت ــرح، ت ــن ط ــاد ای ــا ایج ــه داد: ب وی ادام
تقریبــا در جنــوب و شــمال کرمــان محقــق می شــود.

جنــوب  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
ــوج بیــش از  ــوم کهن ــدن تیتانی ــرد: مع ــح ک ــان تصری کرم
هــزار نفــر اشــتغال زایی مســتقیم و یکهــزار و 500 میلیــارد 
ــش از 20  ــا بی ــه ب ــاز  دارد، ک ــذاری نی ــرمایه گ ــان س توم
ــا وزیــر  جلســه نماینــده مــردم پنــج شهرســتان جنوبــی ب
و رییــس ایمیــدرو )ســازمان توســعه و نوســازی معــادن 
ــش  ــه بخ ــاعد ب ــر مس ــا نظ ــران( ب ــی ای ــع معدن و صنای

ــد. ــذار ش ــی واگ خصوص
ــی  ــفر رحمان ــرده و س ــی فش ــا رایزن ــت: ب ــار داش وی اظه
ــا  ــان، ب ــوب کرم ــه جن ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــش  ــوزه بخ ــال در ح ــن 2 س ــی ای ــه ط ــه اینک ــه ب توج
ــون  ــی همچ ــای خوب ــان طرح ه ــوب کرم ــی در جن خصوص
طــا، مــس جیرفــت و مــس رمشــک اجــرا شــده موافقــت 
شــد کــه ایــن معــدن بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود.
بــه گفتــه مســووالن، بــا توجــه بــه اینکــه ســاالنه 50 هــزار 
تــن پیگمنــت )رنگدانــه( بــه کشــور وارد می شــود، بــا 
ــن  ــت تامی ــه پیگمن ــور ب ــاز کش ــه نی ــن کارخان ــام ای اتم

ــد شــد. خواه
مجتمــع تیتانیــوم کهنــوج ســاالنه 130 هــزار تــن کنســانتره 

و 70 هــزار تــن ســرباره تولیــد می کنــد.
ذخیــره قطعــی معــدن تیتانیــوم کهنــوج 150 میلیــون تــن 

و ذخیــره احتمالــی آن 400 میلیــون تــن اســت.
ــوب  ــادن جن ــن مع ــس از مهمتری ــروم و م ــوم، ک تیتانی
اســتان کرمــان اســت کــه عملیــات اکتشــاف و اســتخراج 
در پهنــه هــای معدنــی ایــن منطقــه در دســت اجراســت.
جنــوب کرمــان بــا هفــت شهرســتان و یــک میلیــون 
ــه خــود  ــک ســوم مســاحت اســتان را ب ــت، ی ــر جمعی نف

اختصــاص داده اســت.

مدیــرکل دفتــر توانمندســازی خانــواده و بهزیســتی کشــور 
ــر ســه هــزار  ــر اســاس آخریــن آمــار، افــزون ب گفــت: ب
ــال  ــتایی" در کشــور فع ــان روس ــار "زن ــروه خودی و 700 گ

اســت.
 فریبــا درخشــان نیا روز یکشــنبه در همایــش توانمندهای 
اجتماعــی اقتصــادی گــروه خودیــار برنامــه تامیــن مالــی 
ــزود:  ــت اف ــدی در رش ــداری پیون ــرد بانک ــا رویک ــرد ب خ
62 هــزار نفــر در کشــور عضــو گــروه هــای خودیــار زنــان 

روســتایی هســتند.
ــن  ــه تامی ــای اجــرای برنام ــت ه ــه مزی ــا اشــاره ب وی ب
مالــی خــرد بــا رویکــرد بانکــداری پیونــدی و اینکــه ایــن 
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــرا ش ــور اج ــتان کش ــه در 21 اس برنام
آنهایــی کــه عضــو گــروه هــای خودیــار هســتند واقفنــد که 

عضویــت در گــروه بــه چــه میــزان بــرای آنــان مثمــر ثمــر 
اســت.

مدیــرکل دفتــر توانمندســازی خانــواده و بهزیســتی کشــور 
بــا بیــان اینکــه افــزون بــر پنــج هــزار نفر عضــو گــروه های 
خودیــار زنــان روســتایی در اســتان گیــان هســتند، خاطر 
نشــان کــرد: از ایــن تعــداد، کمتــر از 10 درصــد گــروه هــدف 
بهزیســتی هســتند و 90 درصــد شــهروندان را شــامل مــی 
شــود.وی بــا اشــاره بــه فعالیــت های گســترده بهزیســتی 
در کشــور اظهار داشــت: ســازمان بهزیســتی سالهاســت که 
در حــوزه ســامت اجتماعــی فعالیــت مــی کند و "ســازمان 
بهزیســتی محــور ســامت اجتماعــی اســت"،  شــعار ایــن 

ســازمان اســت.
وی بــا بیــان اینکــه برنامــه تامیــن مالــی خــرد بــا رویکــرد 

ــه در  ــای اســت ک ــه ه ــی از برنام ــدی یک ــداری پیون بانک
ــزود:  ــرد، اف ــاد ک ــوان ی حــوزه ســامت اجتماعــی مــی ت
ــا توجــه بــه مشــارکت خــوب مــردم شــکل  ایــن مهــم ب
گرفتــه و در راســتای ســامت اجتماعــی و توانمندســازی 
اســت.مدیرکل دفتــر توانمندســازی خانــواده و بهزیســتی 
کشــور بــا اشــاره بــه توانمنــدی هــای زنــان در بخــش های 
مختلــف اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه محدودیــت هایــی کــه 
ــاالی خــود را  ــان ایــران توانمنــدی هــای ب وجــود دارد، زن

اثبــات کــرده انــد.
وی بــا بیــان اینکــه در گیــان توانمنــدی هــای زنــان باالتر 
ــان ایــن  از ســایر جاهــا اســت، اظهــار داشــت: نقــش زن
ــاد  ــت و اقتص ــور، مدیری ــاد کش ــه اقتص ــتان در عرص اس

خانــواده بســیار پررنــگ هســتند.

در همایــش توانمندهــای اجتماعــی اقتصــادی گــروه 
خودیــار برنامــه تامیــن مالــی خــرد بــا رویکــرد بانکــداری 
پیونــدی در رشــت 13 نفــر از تســهیلگران، مدیــران برنامه و 
روســای شهرســتان هــای مجــری برنامــه تجلیــل شــدند.
ــری از  ــا 25 نف ــه ای 15 ت ــار مجموع ــای خودی ــروه ه گ
ســاکنان روســتا اســت کــه بــا آمــوزش هــای تســهیلگر 
و کامــا آگاهانــه و بــه صــورت خودجــوش دور هــم جمــع 
ــداز منظــم و مســاوی،  ــا انجــام پــس ان مــی شــوند و ب
یــک صنــدوق مشــترک تشــکیل مــی دهنــد، همــه اعضــا 
در گــروه خودیــار مســئول هســتند و تمامــی افــراد ســهم 
مســاوی در موجــودی صنــدوق مشــترک و تصمیــم گیری 
گــروه را خواهنــد داشــت، پــس از گــردآوری پــس اندازهــا، 
ــا  ــرای رفــع نیازهــای زندگــی و ی اگــر عضــوی از گــروه ب
ــه پــول  توســعه فعالیــت هــای درآمــد زای خــود، نیــاز ب
داشــته باشــند، درخواســت خــود را بــه گــروه ارائــه کــرده 
ــت  ــه وی پرداخ ــروه وام ب ــط گ ــی توس ــس از بررس و پ

می شــود.

 مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و بهزیستی کشور:

افزون بر سه هزار و ۷۰۰ گروه خودیار زنان در کشور فعال است

بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از شرکت  های 
»آلومراد« و »آلومتك«

ــتان و  ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
معــاون طــرح هــای توســعه این شــرکت، از شــرکت 
 هــای آلومــراد و آلومتــک تولیــد کننــده کابــل و 

ــد. ــد کردن ــادی، بازدی ه
شــرکت آلومتــک هفتــه گذشــته در مناقصــه  ی بــرق 
منطقــه خوزســتان شــرکت و در آن پیــروز شــد، بــه 
همیــن خاطــر، مدیرعامــل بــرق منطقــه خوزســتان 
ــوان  ــا و ت ــت  ه ــد و بررســی ظرفی ــور بازدی ــه منظ ب
شــرکت آلومتــک و آلومــراد، از کارخانــه  هــای ایــن 
ــد  ــاز تولی ــاغ آغ ــد و اب ــن بازدی دو شــرکت در قزوی

را اعــام کــرد.
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه خوزســتان در 
ــات الزم  ــام اقدام ــت: تم ــد؛ گف ــن بازدی ــیه ای حاش
ــق  ــی مناط ــردن برخ ــرق دار ک ــرای ب ــروری ب و ض
خوزســتان انجــام شــده و حتــی دکل هــای بــرق نیــز 
ــک  ــا منتظــر هــادی دری نصــب شــده اســت و تنه
هســتیم تــا ایــن پــروژه هــا را بــه اتمــام برســانیم.
ــوب  ــابقه مطل ــرد: س ــان ک ــت بزرگ بی ــود دش محم
ــد  ــه تولی ــک در زمین ــه شــرکت آلومت و مناســبی ک
کابــل  و هادی هــا دارد، موجــب شــده اســت کــه ایــن 

شــرکت بهتریــن گزینــه بــرای تولیــد ایــن محصــول 
آلومینیومــی باشــد.

بررســی  منظــور  بــه  بازدیــد  ایــن  افــزود:  وی 
و  آلومــراد  و  آلومتــک  شــرکت  توانمندی هــای 
مشــاهده ماشــین آالت، دســتگاه ها و تجهیــرات 
موجــود در شــرکت آلومتــک بــود کــه بــرای شــرکت 
بــرق منطقــه خوزســتان بســیار ثمربخــش و مفیــد 

ــت. ــوده اس ب
طبــق ایــن قــرارداد، شــرکت آلومتــک متعهــد شــده 
ــادی  ــن ه ــی، 800 ت ــاه آت ــار م ــا چه ــه ت ــت ک اس
درخواســتی را تولیــد و تحویــل بدهــد و طبــق برنامه  
ریــزی  هــا و اقدامــات انجــام گرفتــه تــا هفتــه آتــی، 
ــرق  ــه شــرکت ب ــد و ب ــن هــادی دریــک تولی 200 ت

منطقــه خوزســتان تحویــل مــی شــود.

۲500 نفر آسیب پذیر در 
استان بوشهر مهارت های 

فنی وحرفه ای را فرا گرفتند
کارشـناس آسـیب های اجتماعـی فنـی و 
حرفـه ای بوشـهر گفت: از اول سـال تاکنون 
2هزار و 500 نفر از افراد و قشـرهای آسـیب 
پذیـر آموزش هـای مهارتی را در این اسـتان 

فـرا گرفتند.
برنامه ریـزی  نشسـت  در  فـرج هللا شـولی 
اسـتان  پذیـر  آسـیب  اقشـار  مهـارت 
مهارتـی  آموزش هـای  گفـت:  بوشـهر 
منظـور  بـه  و  افـراد  توانمندسـازی  بـرای 
قالـب  در  اجتماعـی  آسـیب های  کاهـش 
تـرک  کمپ هـای  در  مهارتـی  رشـته های 
اعتیاد، زندان ها، سـکونتگاه ها غیر رسـمی، 
اردوگاه هـای کاردرمانـی، اماکـن زیـر نظـر 
بهزیسـتی و سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر 

شده اسـت. ارائـه 
وی بیـان کـرد: بـرای کاهـش آسـیب های 
اجتماعـی در اسـتان بوشـهر امسـال طـرح 
ارائـه  بـا  کاهـش آسـییب های اجتماعـی 
آموزش هـای مهارتـی و فنی در این اسـتان 

شـد. اجرا 
در  مهارت آمـوزی  اینکـه  بیـان  بـا  شـولی 
اقشـار  اجتماعـی  آسـیب های  کاهـش 
آسـیب پذیر نقش تاثیرگـذاری دارد، افزود: 
یکـی از علت هـای اصلـی بـزه کاری و جـرم 
در جامعـه، بیـکاری اسـت زیرا بسـیاری از 
افـردی که شـغل ندارنـد به کارهـای خاف 
قانـون روی آورده و راهـی زندان می شـوند.
اسـاس  و  پایـه  را  مهارت آمـوزی  وی 
جامعـه  در  بزهـکاری  و  جـرم  کاهـش 
دانسـت و تصریـح کـرد: بـا توجه بـه اینکه 
مهارت آمـوزی پایـه و اسـاس کاهش جرم 
برهمیـن  اسـت  جامعـه  در  بزهـکاری  و 
انجـام  اداره کل در راسـتای  اسـاس ایـن 
برنامه ریـزی  بـا  خـود  سـازمانی  رسـالت 
و رویکـرد جدیـد تمـام تـاش خـود را بـه 
کار می گیـرد تـا بـا ارایـه مهارت هـای فنـی 
و حرفـه ای و فراهـم کـردن زمینـه اشـتغال 
موجـب کاهـش آسـیب های اجتماعـی در 

جامعـه شـود.
اجتماعـی  هـای  آسـیب   کارشـناس 
فنـی و حرفـه ای بوشـهر بیـان کـرد: اگـر 
سـطح ها  درهمـه  مهارتـی  آموزش هـای 
و الیه هـای جامعـه نهادینـه شـود، فقـر و 

می یابـد. کاهـش  بیـکاری 
وی تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه علـت 
بیـکاری بسـیاری از افـراد نداشـتن مهارت 
اسـت به همیـن دلیـل فراهم کـردن زمینه 
برگـزاری دوره های آمـوزش و مهارت آموزی، 
فرصت هـای شـغلی را بـرای کارجویان مهیا 

می کنـد.

معدن تیتانیوم کهنوج به بوشهر 
بخش خصوصی واگذار شد قطار اردبیل در ریل ایستگاه پایانی

بازپرداخت تسهیالت راه آهن اردبیل از سال 1400 شروع می شود

کمتـر از یک ماه از سـفر رییس جمهوری به 
اسـتان اردبیـل و تاکیـد آقای روحانـی برای 
تکمیـل و بهره برداری از پـروژه راه آهن اردبیل 
- میانـه گذشـته که نخسـتین قطعـات ریل 
ایـن پـروژه بـا حضـور وزیـر راه و شهرسـازی 
نصـب و امیدواری هـا بـه پایـان یـک پـروژه 

طوالنـی در بین مردم بیشـتر شـد.
پـروژه پـر پیچ و خم راه آهـن اردبیل - میانه 
کـه به یکـی از آرزوها و مطالبات جدی مردم 
اسـتان تبدیـل شـده سـابقه 14 سـاله دارد. 
زمانـی کـه ایـن پـروژه در سـال 84 و در دوره 
دولـت نهم اجرایی شـد مـدت زمان دو سـه 
سـال برای بهره برداری آن نوید داده شـد،  از 
آن پـس بسـیاری از مقام هـای دولـت نهـم 
، دهـم و حتـی یازدهـم نوید شـنیده شـدن 
سـوت قطـار  را دادنـد، وعـده ای که عملیاتی 
نشـده و اینک علیرغم شـتاب گرفتـن کارها 
در دو سـال گذشـته اعام می شـود که پروژه 

60 درصد پیشـرفت فیزیکـی دارد.
موضـوع راه آهـن اردبیـل در طـول 14 سـال 
تبلیغـات   ، کشـمکش ها  محـل  گذشـته 
انتخاباتـی و وعـده هـای بسـیاری از سـوی 
دولتمـردان بـوده ولـی هیچیـک از آنها رنگ 
و بـوی اجـرا بـه خـود نگرفته بـود و تنهـا در 
دولـت دوازدهـم بـود که با پشـتکار اسـتاندار 
ایـن دولـت و همراهی بانک ملی و سـازمان 
برنـاه و بودجـه وعـده هـا تحقـق یافتـه و با 
تخصیـص اعتبـار الزم نخسـتین فاینـاس 
داخلـی بـرای اجـرای این پروزه کلیـد خورده 

و کارهـا شـتاب گرفت.گفته می شـود دولت 
دوازدهـم  این پروژه را با 30 درصد پیشـرفت 
تحویـل گرفتـه و هـم اکنون بـا انجـام کاری 
گسـترده در دو سـال گذشـته کـه بـه انـدازه 
12 سـال ماقبـل بـوده  پـروژه را بـه 60 درصد 
پیشـرفت رسـانده و بـا اجـرای 40 درصـد 
مابقی عملیات به گفته وزیر راه و شهرسـازی 
می خواهـد رکـوردی در این زمینـه خلق کرده 
و بـه ایـن پـروژه طوالنـی خـط پایان کشـد.
ریل گذاری نخسـتین قطعات راه آهن اردبیل 
- میانـه از سـمت ایسـتگاهی کـه پیـش از 
سـرعت مناسـب پـروژه در دولـت دهـم  در 
اردبیـل احـداث شـده  حکایـت از جدیـت 
دولتمـردان در  بـه پایان رسـاندن ایـن پروزه 
و اتصـال اردبیل به شـبکه ریلی کشـور را دارد 
.عملیـات اجرایـی راه  آهن میانـه - اردبیل به 
طول 173 کیلومتر در سـال 83 شـروع شده 
و در این مدت بارها مردم اسـتان وعده های 
تحقق نیافته بسیاری برای افتتاح آن شنیده 
انـد، اما گویـا تامین اعتبار این پروژه سـخت 
توسـط بانـک ملی ایـران پیمانکاران سـخت 
کـوش ایرانـی را بـرای شـکافتن دل کوه ها و 
بـه هـم پیوسـتن کـوه ها بـا پل هـای بزرگ 
را مصمـم تـر کـرده اسـت.عملیات تکمیلـی 
ایـن پـروژه  173 کیلومتری هم اکنـون در 12 
قطعـه شـامل 35 درصد منطقه کوهسـتانی 
و سـخت گـذر، 45 درصـد تپـه ماهـور و 20 
درصـد دشـت با سـرعت قابل قبـول در حال 
اجراسـت. مرتفع تریـن پـل ریلـی کشـور بـه 

ارتفـاع 81 متـر در مسـیر آرپاچایـی بـرای 
ایجـاد ارتبـاط در ایـن خـط ریلـی در حـال 
احـداث بـوده و عـاوه بـر آن، در طول مسـیر 
27 کیلومتـر تونل و هفت کیلومتر گالری نیز 

بازگشـایی شـده و در حـال اجراسـت.
در طـرح راه آهن اردبیل - میانه 62 دسـتگاه 
تونـل بـه طـول 23 هـزار و 810 متـر ، چهـار 
کیلومتـر پـل دره ای بـزرگ ، سـه کیلومتـر 
پـل آبـرو و 10 دسـتگاه گالـری به طـول چهار 
کیلومتـر اجـرا مـی  شـود، حجـم عملیـات 
اجرایی این خط ریلی بسـیار گسـترده بوده و 
بـرای تکمیـل آن حدود 35 هـزار تن مصالح 
فلـزی همچـون آهن آالت ، میلگـرد و کابل و 
حـدود 220 هزار تن سـیمان مورد نیاز اسـت.
پیشـرفت فیزیکـی زیرسـازی ایـن مسـیر 
ریلـی 69 درصـد بـوده کـه تاکنـون 80 درصد 
از عملیـات خاکـی آن انجـام شـده و حـدود 
12 کیلومتـر از الینینـگ تونل هـا باقـی مانده 
است.مسـئوالن ذیربـط پیشـرفت فیزیکـی 
طـرح راه آهـن اردییل - میانه که در 12 قطعه 
در حـال اجـرا مـی باشـد را قابـل قبـول ذکـر 
کـرده و می گوینـد کـه افتتـاح آن تـا پایـان 

دولـت دوازدهـم تقریبـا قطعی اسـت.

دولت دوازدهم  اجرای راه آهن 
اردبیل - میانه را سرعت بخشید

محمـد رضـا حسـین زاده  مدیـر عامل بانک 
ملـی ایـران  کـه بـا تامیـن مالـی این پـروژه 
بزرگ شـتاب بخشـی و مسـیر اجـرای آن را  

تسـهیل کرد گفـت: دولت دوازدهـم با تامین 
اعتبـار مـورد نیـاز عملیـات اجرایی طـرح راه 
آهـن اردبیـل - میانـه را سـرعت بخشـیده 
و مصمـم اسـت تـا پایـان ایـن دولـت بـه 
بهره بـرداری برسـاند.وی افـزود: بانـک ملـی 
بدنبـال تامیـن خواسـته های اصلـی مـردم 
اسـتان در مینـه تکمیل راه آهـن  اعتبار مورد 
نیـاز ایـن طـرح را تامین کرده و در سـفر دی 
مـاه رییس جمهوری به اسـتان نیز مشـکل 
کمبـود اعتبـار مرتفـع شد.حسـین زاده بیان 
کـرد: دولـت توجـه ویـژه ای بـه ایـن طـرح 
داشـته و پیش بینی شده قبل از پایان دولت 

ایـن طـرح تکمیـل و بهره بـرداری شـود .
وی گفت:این طرح بیسـت و سـومین طرح 
راه اهـن اسـت کـه بـه ریـل مرکـزی متصل 
می شـود.مدیرعامل بانـک ملـی ایـران گفت: 
عملیـات اجرایـی ایـن طرح شـتاب گرفته و 
بـرای تامیـن اعتبـار وعده داده شـده توسـط 
اسـتان  مـردم  آن  تکمیـل  و  بانـک  ایـن 

هیچگونـه نگرانی نداشـته باشـند.
وی افـزود: بـا توجـه بـه وضعیـت اجرایـی 
طرح که در منطقه ای سـخت گذر با شـرایط 
اسـت  احـداث  حـال  در  ویـژه  توپوگرافـی 
، پیشـرفت کار خـوب بـوده و در آینـده ایـن 
تاش پیمانـکاران ایرانی در سـاخت راه آهن 
اردبیـل - میانـه مـورد تقدیر همـگان خواهد 
بود.مدیرعامـل بانـک ملی ایران گفـت: برای 
اجـرای ایـن طرح زحمات بسـیاری کشـیده 
شـده و تحقق آن آرزوی بزرگ اهالی اسـتان 
اردبیـل اسـت و باید تاش شـود تـا در زمان 

وعـده داده شـده بـه بهـره برداری برسـد.
او ادامـه داد: ایـن بانـک از محـل فاینانـس 
داخلـی هفت هـزار و 500 میلیارد ریـال برای 
اجرای راه آهن اردبیل اختصاص داده  ضمن 
اینکـه در سـفر اخیر رییس جمهـوری در دی 
مـاه گذشـته اعتبـار افزایـش یافته ناشـی از 
تـورم نیـز اختصـاص یافتـه و ئمشـکلی در 

عملیـات اجرایـی طرح نخواهـد بود.

راه آهن اردبیل تا پایان دولت 
دوازدهم بهره برداری می شود

محمد اسـامی وزیر راه و شهرسـازی که روز 
دوشـنبه گذشـته بـرای عملیات ریـل گذاری 
طـرح راه آهن اردبیل - میانه به شـهر اردبیل 
سـفر کـرده بود نیز گفـت: با توجـه به تاکید 
رییـس جمهـوری در بـاره بهره برداری سـریع 
راه آهـن اردبیـل - میانـه این طـرح تا پایان 
دولت دوازدهم تکمیل و افتتاح خواهد شـد.
وی افـزود: از پیمانـکاران و مجریـان طـرح 
خواسـته ایم کـه زمان بنـدی را فشـرده کـرده 
و اگـر هـوا نیز مسـاعد باشـد انشـالله مردم 

اسـتان اردبیـل سـوت قطـار را تـا پایـان این 
دولت خواهند شـنید.وی بـا بیان اینکه پروژه 
راه اهـن اردبیـل - میانه در مجمـوع 60 درصد 
پیشـرفت دارد، بیـان کرد: اینکـه می خواهیم 
در ایـن زمـان محـدود 40 درصـد باقـی مانده 
کار را به سـرانجام برسـانیم در نوع خود رکورد 
محسـوب می شـود.او بـا اشـاره بـه اینکـه 
عملیـات اجرایـی راه آهـن اردبیـل از سـال 
84 شـروع شـده اسـت، گفت: حجم مهم و 
گسـترده  کار از جملـه تخصیـص منابع مالی 
و نیز پیشـرفت سـریع عملیاتی در دو سـال 
گذشـته و در دولـت دوازدهـم انجـام گرفته و 
در سـال 1400  شـاهد بـه سـرانجام رسـیدن 
طـرح خواهیـم بود.وزیـر راه و شهرسـازی بـا 
بیان اینکه زحمات مهندسان و پیمانکاران در 
پروژه راه آهن اردبیل سـتودنی  اسـت، گفت: 
بـا توجـه به تامیـن مالی مناسـب و انتخاب 
پیمانـکار روسـازی تـا 20 روز آینده بـه زودی 
شـاهد بهره بـرداری از ایـن پـروژه در کمتـر از 

یـک سـال خواهیـم بود.

ریل گذاری 90 کیلومتر از طرح 
ملی راه آهن میانه ـ اردبیل 

در نخسـتین مرحلـه از ریـل گـذاری پـروژه 
راه اهـن اردبیـل - میانـه  90 کیلومتـر از 173 
کیلومتر مسـیر پـروژه هـدف گذاری شـده و 
بـه گفته وزیر راه و شهرسـازی ریل گـذاری از 
دو سـمت شـروع شـده و در هر نقطع ای که 
عملیـات زیرسـازی به پایان برسـد اقـدام به 
نصب ریل خواهد شـد.اکبر بهنامجو استاندار 
اردبیـل  نیـز با اشـاره به تامیـن ریل های این 
خـط آهـن از داخـل و توسـط شـرکت ذوب 
آهـن اصفهان بیان کرد: پیمانکار صاحیت دار 
بـرای عملیـات ریـل گـذاری انتخـاب و بـا 
تجهیـزات کامـل در منطقـه مسـتقر شـده و 
امکانـات و تجهیـزات الزم نیز به محل اجرای 
پـروژه انتقـال داده شـده اسـت.وی  بیـان 
کرد: مسـووالن اسـتان و شرکت شهرک های 
صنعتی کشـور بـرای اتصال خـط آهن اردبیل 
بـه شـهرک صنعتی شـماره 2 و منطقـه ویژه 
اقتصادی اردبیل به توافق رسـیده اند و بر این 
اسـاس، طـرح راه آهـن در حـدود 10 کیلومتر 
فاصلـه ایـن دو منطقـه صنعتـی با ایسـتگاه 
راه آهـن اردبیـل نیـز بـه اجـرا در می آیـد.وی 
اظهار داشـت: اتصال شـهرک صنعتی شماره 
2 و منطقـه ویژه اقتصـادی اردبیل به خطوط 
ریلـی کشـور پیـس از تکمیـل مرحلـه دوم 
مطالعـات طـرح انجـام خواهـد شـد تـا بـه 
ایـن طریـق محصـوالت تولیـد شـده در این 
دو منطقـه صنعتـی از طریـق خـط ریلـی به 

بازارهـای داخلـی و خارجـی منتقل شـود.
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ــنل  ــی پرس ــود عبدل ــای محم آق
و  پزشــکی  علــوم  دانشــکده 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســدآباد ) همدان(
ــر  ــت غی ــام غیب ــه اته ــما ب ــده ش ــه پرون ــه اینک ــر ب نظ
موجــه بــه طــور متوالــی درایــن هیــات تحــت رســیدگی 
ــدت 10روز از  ــرف م ــر ظ ــد الزم اســت حداکث ــی باش م
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی دفاعیــه کتبــی را بــه انضمــام 

ــه نشــانی: ــدارک الزم ب م
همــدان – بلــوار آیــت الــه کاشــانی – پاییــن تــر از اداره 
ــر  ــل عاب ــروی پ ــک- روب ــه ی ــرورش ناحی ــوزش و پ آم

ــه دوم  ــوک -7 طبق ــاده – بل پی
دفتــر هیــات بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارمندان 

- یــا صنــدوق پســتی : 866-65155 تســلیم نمائید .
 در غیــر ایــن صــورت هیــات طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه 
ــل  ــات  اداری عم ــه تخلف ــیدگی ب ــون رس ــی قان اجرای

خواهــد کــرد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان

ابالغ اتهام 

نام پدرنام و نام خانوادگی ردیف

شریفعلیرضا جهانتیغ کوچک1

هوشنگشهرام جانباز2

نشست خبری مهندس عظیمیان، مدیرعامل فوالدمبارکه،روز چهارشنبه 23 بهمن ماه با حضور 56 رسانه استانی 
و کشوری در محل برگزاری همایش های کمیتۀ مدیریت شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.

بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد، در بخــش نخســت ایــن نشســت، مدیرعامــل فــوالد مبارکــه ضمــن 
قدردانــی از زحمــات خبرنــگاران و رســانه های اســتانی و کشــوری توضیحــات مبســوطی ارائــه 

. د کر
مهنــدس عظیمیــان گفــت: فــوالد مبارکــه بزرگ تریــن تولیدکننــدۀ ورق هــای فــوالدی تخــت 
ــزرگ  ــا ســهم بیــش از 50 درصــدی در بیــن شــرکت های ب ــا ب ــه و شــمال آفریق در خاورمیان
ــی  ــا( م ــمال افریق ــه و ش ــدی در MENA )خاورمیان ــهم 22 درص ــور و س ــازی کش فوالدس
باشــد. گــروه فــوالد مبارکــه بــا بیــش از 11 میلیــون تــن آهــن اســفنجی در ســال بزرگ تریــن 
ــادل  ــه مع ــوالد مبارک ــروه ف ــی گ ــت. ارزش فعل ــان اس ــفنجی در جه ــن اس ــدۀ آه تولیدکنن
ــهم  ــی )GDP( س ــص داخل ــد ناخال ــرکت در تولی ــن ش ــت. ای ــال اس ــارد ری 840،000 میلی
یک درصــدی و در تولیــد ناخالــص داخلــی بخــش صنعــت ســهم پنج درصــدی دارد. در 
ــا حــدود  ــات و کاال ب ــز 2800 تأمین کننــدۀ خدم ــوالد مبارکــه نی ــرۀ تأمیــن گســترده ف زنجی

ــد. 80 درصــد ســاخت داخــل حضــور دارن
شــبکۀ گســترده مشــتریان شــرکت شــامل 1000 کارخانــه و کارگاه به طــور مســتقیم و 3000 

کارخانــه و کارگاه به طــور غیرمســتقیم اســت.
ــا بیــان این کــه ایــن شــرکت تنهــا دارنــدۀ چرخــۀ کامــل تولیــد  مدیرعامــل فــوالد مبارکــه ب
ــا  ــازی ب ــنگ آهن، گندله س ــراوری س ــنگ آهن، ف ــادن س ــت: مع ــت گف ــور اس ــوالد در کش ف
ــازی و  ــن، فوالدس ــون ت ــت 12 میلی ــا ظرفی ــتقیم ب ــا مس ــن، احی ــون ت ــت 12.5 میلی ظرفی
ریخته گــری مــداوم بــا ظرفیــت 10.3 میلیــون تــن، خــط نــورد گــرم بــا ظرفیــت 6.5 میلیــون 
تــن و خطــوط نــورد ســرد بــا ظرفیــت 2 میلیــون تــن، واحــد گالوانیــزه بــه ظرفیــت 200 هــزار 
ــن  ــن از مهم تری ــزار ت ــت 100 ه ــه ظرفی ــک ب ــدود هری ــی و قلع ان ــد رنگ ــن و خطــوط تولی ت

ــتند. ــره هس ــن زنجی ــای ای حلقه ه
وی از مجتمـــع فـــوالد هرمزگـــان جنوب، صنـــایع معـــدنی فـــوالد سنـــگان، شرکت های ورق 
ــن و  ــاشان، شــرکت تأمی ــر کـ ــوالد امیرکبی ــاری، فـ ــال بختی ــودرو و سفیددشــت چهارمح خ
ــرکت  ــه، ش ــوالد مبارکـ ــی ف ــی مهندس ــرکت فن ــران، ش ــرق ای ــاخت های ش ــعۀ زیرس توس
بین المللــی اتوماســیون و سیســتم ها ایریســـا، شرکـــت فلـــز تـــدارک، تـــارا استیـــل، شــرکت 
تـــامکو، باشــگاه فرهنگــی ورزشــی فــوالد مبارکــۀ ســپاهان، هلدینــگ فــوالد متیــل، هلدینــگ 
ســرمایه گذاری توکافــوالدو هلدینــگ ســرمایه گذاری توســعۀ معــادن و فلــزات به عنــوان 

ــرد. ــام ب ــه ن ــوالد مبارک ــروه ف ــرکت های گ ش
او در ادامــه بــا اشــاره بــه عملکــرد فــوالد مبارکــه و مجتمــع فــوالد ســبا در 10 مــاه نخســت 
ــرق و  ــازمان های ب ــا س ــکاری ب ــود و هم ــکالت موج ــۀ مش ــم هم ــت: علی رغ ــال 98 گف س
ــه در حــوزۀ ســنگ آهن  ــی ک ــه کمبودهای ــا توجــه ب ــن ب گاز در فصــل ســرد ســال و همچنی
داشــته ایم، خوشــبختانه بــا تــالش جمعــی کارکنــان نتایــج ارزشــمندی بــه دســت آمــده اســت 

کــه برخــی از آن هــا در حوزه هــای مختلــف عبارت انــد از: در تولیــد گندلــه و آهــن اســفنجی 
ــه اســت.  ــۀ شــرکت تحقــق یافت به ترتیــب 89 درصــد و 95 درصــد برنام

ــد  ــل 112 درص ــال قب ــابه س ــدت مش ــبت به م ــدی نس ــد یک درص ــا رش ــال ب ــد تخت در تولی
برنامــه، و در تولیــد کالف گــرم بــا رشــد 3 درصــدی 101 درصــد برنامــه تحقــق یافتــه اســت. 
همچنیــن در تولیــد کالف ســرد ســخت بــا 3 درصــد رشــد نســبت به مــدت مشــابه ســال قبــل 
100 درصــد برنامــه، در تولیــد محصــول قلع انــدود بــا 9 درصــد رشــد 105 درصــد برنامــه، در 
تولیــد محصــول گالوانیــزه و رنگــی به ترتیــب 98 و 96 درصــد برنامــه، و در نهایــت در حمــل 
محصــول بــه مقصــد مشــتریان بــا رشــد 17 درصــدی نســبت به مــدت مشــابه ســال قبــل 109 

درصــد برنامــۀ ســاالنۀ شــرکت در ایــن حــوزه تحقــق یافتــه اســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه آثــار اشــتغال زایی گــروه فــوالد مبارکــه 
تصریــح کــرد: جمــع کل اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم در گــروه فــوالد مبارکــه 350 هــزار 

فرصــت شــغلی اســت.
مدیرعامــل گــروه فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه نقشــۀ راه توســعۀ ظرفیــت گــروه فــوالد مبارکــه 
ــرد  ــاز ک ــن آغ ــون ت ــد 2.4 میلی ــا تولی ــود را ب ــال 1372 کار خ ــه در س ــوالد مبارک ــت: ف گف
ــظ  ــور، حف ــوب کش ــد در جن ــای جدی ــاد واحده ــا ایج ــز، ب ــن راه موفقیت آمی ــۀ ای و در ادام
ســهم 50 درصــدی خــود در تولیــد فــوالد کشــور و دســت یابی بــه 25 میلیــون تــن فــوالد را 

ــت. ــرده اس ــذاری ک هدف گ
ــه در  ــوالد مبارکـ ــی ف ــی و صادرات ــروش داخل ــم ف ــه حج ــاره ب ــا اش ــان ب ــدس عظیمی مهن
ســال های اخیــر گفــت: از ابتــدا تاکنــون حــدود 105 میلیــون تــن محصــوالت فــوالد مبارکــه 
در بازارهــای داخلــی و صادراتــی بــه فــروش رســیده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه از ابتــدا 
تاکنــون حــدود 20 میلیــون تــن محصــوالت فــوالدی تخــت بــه مقاصــد موردنظــر صــادر شــده 

ــرای کشــور ارزآوری داشــته اســت. ــارد دالر ب و بیــش از 8 میلی
وی بــا اشــاره بــه بــازار مصــرف محصــوالت فــوالد مبارکــه در ســال 1398 افــزود: 33 درصــد 
محصــوالت فــوالد مبارکــه بــه صنعــت لولــه و پروفیــل، 9 درصــد بــه خرده فروشــی، 5 درصــد 
ــای  ــع لوله ه ــه صنای ــه شــرکت های تجــاری، 4 درصــد ب ــل، 7 درصــد ب ــه صنعــت حمل ونق ب
اتصــال ســیاالت، 3 درصــد بــه صنایــع لوازم خانگــی و 2 و 10 درصــد بــه صنایــع بســته بندی 

و ســایر صنایــع اختصــاص یافتــه اســت.
ــوالد  ــت: ف ــده رود گف ــۀ زاین ــه از رودخان ــوالد مبارک ــت آب ف ــزان برداش ــه می ــاره ب ــا اش او ب
ــود در  ــد خ ــوط تولی ــی خط ــۀ آب را در تمام ــرف بهین ــرداری، مص ــدای بهره ب ــه از ابت مبارک
ــر  ــژۀ آب را از 4.2 مترمکعــب ب ــرار داده اســت، تاجایی کــه توانســته مصــرف وی دســتور کار ق

ــد. ــه 2.7 در ســال جــاری کاهــش ده ــد ســال 1391 ب ــن تولی ت
در نتیجــۀ ایــن تالش هــا و ســرمایه گذاری ها در ســال 2018 فــوالد مبارکــه به عنــوان 

ــد. ــی ش ــان معرف ــازان جه ــن فوالدس ــرف آب در بی ــش مص ــان کاه قهرم
مدیــر عامــل گــروه فــوالد مبارکــه در ادامــه، اهــم فعالیت هــای معاونــت بهره بــرداری 
ــال  ــوه تخت ــد انب ــمرد: تولی ــرح برش ــن ش ــه ای ــال 1398 را ب ــاه نخســت س ــرکت در 10 م ش
ــول  ــد 6 محص ــی و تولی ــرش(؛ طراح ــوص گازت ــرم مخص ــد ورق گ ــد جدی APS X60 )گری
ــن(  ــرد )کورت ــودرو(، کالف س ــرم 18HMN5 )کالچ خ ــرش، کالف گ ــال گازت ــد )تخت جدی
مخصــوص کانتینرهــای حمــل دریایــی، فول هــارد تســمه های بســته بندی، کالف اسیدشــویی 
ــۀ  ــه آب(؛ تولیــد دو تیــپ ورق مخصــوص بدن SPFH590 )رینــگ خــودرو(، کالف گــرم) لول
لوازم خانگــی بــا تأییــد مصرف کننــده؛ رشــد 25 درصــدی تولیــد ورق بــا ضخامــت 2 

ــبا. ــوالد س ــر در ف میلی مت
ــی فــوالد مبارکــه در 10 مــاه نخســت اول ســال  ــت فــروش و بازاریاب اهــم فعالیت هــای معاون

1398 بخــش دیگــری از ســخنان مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در ایــن نشســت خبــری بــود.
وی در ایــن خصــوص افــزود: تحویــل 6454 هــزار تــن محصــوالت فــوالدی از ابتــدای ســال بــا 
رشــد 15 درصــدی نســبت به مــدت مشــابه ســال قبــل، تحویــل 1.2 میلیــون تــن محصــوالت 
ــدت مشــابه  ــا رشــد 59 درصــدی نســبت به م ــی از اول ســال ب ــای صادرات ــوالدی در بازاره ف
ســال قبــل، و ثبــت 1500 هــزار تــن ســفارش محصــوالت ویــژه و بــا ارزش افــزودۀ باالتــر در 
ــه ســال قبــل( از عمده تریــن  ــواع محصــوالت تولیــدی شــرکت )52 درصــد رشــد نســبت ب ان

ــوده اســت. ــن حــوزه ب فعالیت هــا در ای
ــزودن  ــا اف ــروگاه گازی ب ــرارت از نی ــت ح ــای بازیاف ــدازی پروژه ه ــان از راه ان ــدس عظیمی مهن
ــۀ  ــتقیم در ناحی ــا مس ــد احی ــر واح ــتگاه غبارگی ــداث دو دس ــر )HRSG(، اح ــکاوری بویل ری
ــیر  ــش مس ــرازی، افزای ــهید خ ــایت ش ــت های kv 63 و kv 400 س ــداث پس ــازی، اح آهن س
ــی نقطــۀ بارگیــری  ــورد ســرد و مســیر ریل ــی ن ــی در ســالن های D2 و D3 خطــوط نهای ریل
ــوالد  ــای ف ــرای پروژه ه ــت اج ــات معاون ــن اقدام ــوان عمده تری ــرم به عن ــورد گ ــالن E ن س

ــرد. ــام ب مبارکــه ن
ــال 1398  ــت س ــاه نخس ــه در 10 م ــوالد مبارک ــوژی ف ــت تکنول ــای معاون ــم فعالیت ه وی اه
ــزات  ــات و تجهی ــد قطع ــدود 80 درص ــازی ح ــمرد: بومی س ــه برش ــه را این گون ــوالد مبارک ف
ــری از  ــتراتژیک )جلوگی ــز ات اس ــه و تجهی ــازی 997 قطع ــد؛ بومی س ــوط تولی ــاز خط موردنی
خــروج حــدود 10 میلیــون یــورو(؛ ســاخت دســتگاه پیچــش گــرم بــا نــرخ کرنــش بــاال جهــت 
طراحــی محصــوالت جدیــد؛ تأســیس مرکــز نــوآوری گــروه فــوالد مبارکــه مبتنــی بــر تحــول 
دیجیتــال؛ اتمــام 31 پــروژۀ تحقیقاتــی بــا اعتبــاری معــادل 57 میلیــارد ریــال؛ مشــارکت 42 
درصــدی در نظــام پیشــنهادات )عملکــرد مــدت مشــابه ســال قبــل 38 درصــد( و راه انــدازی 

سیســتم تولیــد تختــال بــرای محیــط گازتــرش.
مهنــدس عظیمیــان در ادامــه اهــم فعالیت هــای معاونــت خریــد فــوالد مبارکــه در 10 مــاه نخســت 
ســال 1398 را بــه ایــن شــرح برشــمرد: تأمیــن کاالهــای اساســی و اولیــه فــوالد مبارکــه شــامل 
ســنگ آهن، گندلــه، آهــن اســفنجی، الکتــرود، فروآلیاژهــا و...؛ شناســایی منابــع تأمین جدیــد اقالم 
ــی؛ امکان ســنجی و طراحــی ســامانۀ  ــا رویکــرد پرداخــت ریال ــی ب اســتراتژیک و گلوگاهــی واردات
ارتبــاط بــا معــادن؛ مدیریــت اقــالم مــازاد و راکــد )مصرفــی، یدکــی و اموالــی( موجــود در انبارهــا و 

اســتفاده از سیســتم های مکانیــزۀ نگهــداری صحیــح کاال در انبــار.
وی اهــم فعالیت هــای معاونــت اقتصــادی و مالــی در 10 مــاه نخســت ســال 1398 را بــه ایــن 
شــرح برشــمرد: افزایــش ســرمایه از مبلــغ 130 هــزار میلیــارد ریــال بــه 210 هــزار میلیــارد 
ریــال؛ کاهــش مالیات هــای تشــخیصی ســال های گذشــته و مطالبه شــده حــدود 1300 
ــد  ــهامداران در موع ــود س ــات س ــان از مطالب ــارد توم ــت 1600 میلی ــان؛ پرداخ ــارد توم میلی
ــارد  ــزار و 500 میلی ــزان 27 ه ــه می ــی ب ــای داخل ــوه حاصــل از فروش ه ــی؛ وصــول وج قانون
ــه میــزان 485 میلیــون یــورو؛ پرداخــت مبلــغ 1000 میلیــارد تومــان و  تومــان و صادراتــی ب

ــرمایه گذاری ها. ــعه و س ــای توس ــت طرح ه ــورو باب ــون ی 10 میلی
مدیــر عامــل گــروه فــوالد مبارکــه اهــم فعالیت هــای معاونــت ســرمایه گذاری و امــور 
شــرکت های فــوالد مبارکــه در 10 مــاه نخســت ســال 1398 را بــه ایــن شــرح برشــمرد:افزایش 
ســودآوری ســرمایه گذاری ها بــه میــزان حداقــل 2 هــزار میلیــارد تومــان؛ حضــور در افزایــش 
ســرمایه های شــرکت های ســرمایه پذیر )فــوالد هرمــزگان، گل گهــر، چادرملــو، معــدن و 
ــان  ــد کک ایرانی ــک، ارون ــرس اندیمش ــوالد زاگ ــرکت های ف ــرمایه گذاری در ش ــزات و...(؛ س فل
ــزی  ــام بودجه ری ــازی نظ ــروه و پیاده س ــرکت های گ ــی ش ــی و عملیات ــی مال ــام ارزیاب و...(؛ انج

ــروه. ــرکت های گ در ش
وی گفــت: فــوالد مبارکــه در حــوزۀ مســئولیت های اجتماعــی در 10 مــاه نخســت ســال 1398 نیــز 
اقدامــات مؤثــری انجــام داده اســت کــه اهــم آن هــا عبارت انــد از: انجــام مســاعدت های مختلــف 
مالــی در حوزه هــای آموزشــی، فرهنگــی، عمرانــی، ورزشــی، بهداشــتی، درمانــی و مذهبــی بــه مبلغ 
بیــش از 170 میلیــارد ریــال؛ مشــارکت در جشــن گلریــزان )آزادی زندانیــان دیــه( بــا مســاعدت 
ــا مســئولین منطقــه، اســتانی و  ــال؛ تشــکیل 92 جلســۀ تعاملــی ب مالــی حــدود 25 میلیــارد ری
کشــوری؛ خریــد تجهیــزات و آنالیــز، دســتگاه های بیوشــیمی و هورمونــی بــرای بیمارســتان محمد 
رســول اهلل )ص( شــهر مبارکــه؛ مشــارکت در تکمیــل مرکــز آموزشــی و فرهنگی خانه معلــم مبارکه 

و مســاعدت مالــی بــه ســیل زدگان شــمال، جنــوب و شــرق کشــور.

ارتقای دســتاوردهای ایمنی شــرکت در ســال های 97 و 98 بخشبعدیسخنانمهندســعظیمیانبود. 
ــۀ  ــی در هم ــتورالعمل های ایمن ــرد: باتالشجمعیکارکنانودرسایۀرعایتدس ویدراینخصوصتصریحک
ــای  ــرکت در ماه ه ــوادث ش ــرار ح ــدت و تک ــای ش ــد ضریب ه ــکرانۀ خداون ــه ش ــوط ب خط

اخیربــه بهتریــن شــرایط خــود در ســال هــای آینــده رســیده اســت.
ــوالد  ــت ف ــاز صنع ــات موردنی ــازی قطع ــرای بومی س ــرکت ب ــات ش ــه اقدام ــاره ب ــا اش  وی ب
خاطرنشــان کــرد: براســاس رویکــرد مدیریــت شــرکت و بــا همــت و تــالش کارشناســان فــوالد 
مبارکــه، شــرکت های ســازنده و دانش بنیــان و دانشــگاه های کشــور تاکنــون 80 درصــد 
ــه در  ــوالد مبارک ــه ف ــن این ک ــازی شــده اســت. ضم ــت بومی س ــن صنع ــاز ای ــات موردنی قطع
ــا قــوت هرچــه بیشــتر  حــال حاضــر ماشین ســاز شــدن را در دســتور کار خــود قــرار داده و ب

در ایــن مســیر در حــال حرکــت اســت.
وی در ادامــه بــه لــزوم احــداث نــورد گــرم شــمارۀ 2 فــوالد مبارکــه اشــاره و تصریــح کــرد: بــا 
توجــه بــه افزایــش نیــاز بــازار داخلــی و خارجــی بــه ورق هــای فــوالدی، خــط نــورد گــرم فعلــی 
فــوالد مبارکــه جوابگــوی نیــاز صنایــع پایین دســتی نیســت، چراکــه ظرفیــت تولیــد کوره هــا 
ــه  ــای بهبودیافت ــام ظرفیت ه ــا تم ــرم ب ــورد گ ــت ن ــن و ظرفی ــون ت ــه 7 میلی ــوالد مبارک در ف
ــی  ــت نهای ــه نســبت به ظرفی ــال اســت ک ــن در س ــون ت ــر 5 میلی ــر حداکث ــال های اخی در س
فوالدســازی، 2 میلیــون تــن کســری دارد و بــرای نــورد ایــن 2 میلیــون تــن شــمش فــوالدِی 
ــرای کشــور  ــادی ب ــای زی ــن خــط مزای ــدون شــک احــداث ای ــد فکــری می شــد. ب ــه بای اضاف
خواهــد داشــت کــه برخــی از آن هــا عبارت انــد از: خودکفایــی کشــور از واردات ورق موردنیــاز، و 
امــکان تولیــِد رول ورق جهــت ســاخت لوله هــای بــا اقطــار بــزرگ و ضخامــت زیــاد به منظــور 
انتقــال ذخایــر نفــت و گاِز API X70 )ضخامــت تولیــدی نــورد فعلــی از1.5تــا 16 میلی متــر 
اســت کــه پاســخگوی نیــاز کشــور بــه کالِف ورق، جهــت اســتفاده در حــوزۀ نفــت، گاز و آب 
نیســت. خــط جدیــد، کالِف فــوالدِی بــا ضخامــت 1.5 تــا 25.4میلی متــر و عــرض تــا 2000 
ــاِص  ــای خ ــد ورق ه ــد داد(؛ تولی ــش خواه ــاز را پوش ــن نی ــد و ای ــد می کن ــر را تولی میلی مت
اســتحکام بــاالِی ســبک DP1180 )فوالدهــای دوفــازی( جهــت اســتفاده در بدنــۀ خودروهــا 
کــه باعــث سبک ســازی و اســتحکام بخشــیدن بــه بدنــۀ خــودرو و در نتیجــه کاهــش آلودگــی، 
ایمنــی بــاال و صرفه جویــی هزینه هــای ســوخت آن می شــود؛ تولیــد ورق هــای عریــض 
 QSD700 شاســی بلند(؛ تولیــد گریــد پراســتحکام(  SUV موردنیــاز بــرای بدنــۀ خودروهــای
ــرای  ــن متوســط ب ــا کرب ــوالد ب ــد ف ــکان تولی ــای ســنگین؛ ام ــد شاســی خودروه جهــت تولی
ماشــین کاری در ایــران وجــود نــدارد و خــط نــورد گــرم 2 ایــن نیــاز را برطــرف خواهــد کــرد.
در حــال حاضــر حــدود 2 میلیــون تــن تختــال مــازاد بــر مصــرف نــورد گــرم فعلــی، در ســال 
ــورد گــرم 2 حاصــل خواهــد  ــدازی خــط ن ــزوده ای کــه پــس از راه ان موجــود اســت و ارزش اف
ــی ایفــا خواهــد کــرد. همچنیــن  ــص مل شــد نقــش مهمــی در اقتصــاد کشــور و تولیــد ناخال
ــه  ــت ب ــا عنای ــد ب ــط جدی ــد. در خ ــد ش ــری خواه ــز جلوگی ــال نی ــی تخت ــه از خام فروش ک
تکنولــوژی پیشــرفتۀ آن، نیــاز بــه قطعــات یدکــی، تعمیــرات و توقــف تولیــد بســیار کمتــر از 

خــط موجــود اســت.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه مهم تریــن چالش هــای پیــش روی فــوالد مبارکــه را بــه ایــن شــرح 
برشــمرد: تأمیــن ســنگ آهن، کنســانتره و گندلــۀ باکیفیــت موردنیــاز؛ تــوازن در چرخــۀ تولیــد 
ــی،  ــل ریل ــود زیرســاخت های حمل ونق ــرم شــمارۀ 2؛ کمب ــورد گ ــرای ن ــری اج ــوالد و پیگی ف

جــاده ای و دریایــی؛ تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالتــر و مدیریــت بــازار.
مهنــدس عظیمیــان در بخــش پایانــی ســخنان خــود گفــت: در راســتای تعهــد بــه 
ــت  ــرکت دریاف ــرۀ ش ــه از هیئت مدی ــی ک ــا مجوزهای ــرکت و ب ــی ش ــئولیت های اجتماع مس
ــط  ــب خ ــان صاح ــه، اصفه ــوالد مبارک ــرمایه گذاری ف ــا س ــه زودی ب ــاءاهلل ب ــم، ان ش کرده ای

هوایــی خواهــد شــد و توســعۀ بیش ازپیــش اســتان را رقــم خواهــد زد. 

دوئت
در سینماهای کشور در حال اکران است.

النچر 5
 تا 26 اسفند در سالن استاد سمندریان  

ایرانشهر  در حال اجرا است.

مهاجران
تا 15 اسفند در  خانه نمایش مهرگان 

در حال اجرا است.

دانش آموز: آقا اجازه یه آدم چجوری گاو 
میشه؟

عماد: به مرور...

فروشنده

نمایشفیلمنمایش دیالوگ

تخت خیری بین دگر بر تختٔه خارا زده
خیمه سلطان گل بر دامن صحرا زده

دوستان در بوستان برگ صبوحی ساخته
بلبالن گلبانگ بر طوطی شکر خا زده
از شقایق در میان سبزه فراش ربیع

چار طاق لعل بر پیروزه گون دیبا زده
زرگر باد بهاری از کاله سیم دوز
قبه ئی از زر بنام نرگس رعنا زده

خوش نوایان چمن در پردٔه عشاق راست
نوبت نوروز بر بانگ هزار آواز ده

غنچه همچون گلرخی کو داده باشد دل بباد
دست در پیراهن زنگاری واال زده

از چراغ بوستان افروز شمع زر چکان
باد آتش در نهاد اللٔه حمرا زده

نو عروسان چمن در کله های فستقی
تاب در مرغول ریحان سمن فرسا زده
دمبدم در گوشه های باغ گوید باغبان

چشم خواجو بین دم از سر چشمه های ما زده

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

زادروز صادق هدایت داستان 
نگار بنام معاصر ایران

امـروز زادروز داسـتان نـگار معروف ايـران »صادق 
هدايت« اسـت كه 16 فوریـه 1902 در تهران متولد 
شـد و 49 سـال زندگـي كـرد. وی از تبـار رضاقلي 
هدایـت نویسـنده، مورخ و شـاعر قرن سـیزدهم 
وطـن اسـت. صـادق از سـال 1305 تـا 1309 در 
بلژیـک و فرانسـه بـه تحصیات خـود ادامـه داد 
و دربازگشـت بـه وطـن بـه مـوازات کار قلـم، در 
بانـک ملـی و سـپس اداره تجارت و آنـگاه وزارت 
امورخارجـه و ... بـکار پرداخـت زیـرا کـه داسـتان 
نـگاری، مجلـه نویسـی و کار قلـم نمـی توانسـت 
روانشناسـی  و  تامیـن کنـد  اورا  هـای  هزینـه 
ایرانیـان وقـت نویسـندگی را هماننـد نقاشـی و 
موسـیقی شـغل واقعـی نمـی پنداشـت. صـادق 
بـا داشـتن ایـن همـه کار حتـی موفـق بـه خرید 
خانـه نشـد و در خانـه قدیمـی پـدری زندگی می 
کـرد. در سـال 1314 اورا بـه خاطـر چندجملـه که 
در داسـتان وغ وغ سـاهاب نوشـته بـود بـه اداره 
پلیـس احضارکردنـد و چـون انتظار آن را نداشـت 
در روحیـه اش تاثیـر عمیقا منفی باقـی گذارد، به 

هنـد رفـت و نـزد یـک پارسـی هندی بـه تحقیق 
درباره فارسـی عهد ساسـانیان پرداخت. داسـتان 
نويسـي ايـران بـا آثـار صـادق هدايـت وارد عصـر 
تـازه اي شـده بـود كـه در نيـم قـرن گذشـته در 
ايـن زمينـه نتوانسـته اسـت پا به پاي سـاير ملل 

پيـش برود. نوشـته هـای او عبارتنـد از:
    زنده بگور، انسـان و حیوان، سـایه مغول، سـه 
قطـره خون، اصفهان نصف جهان، سـایه روشـن، 
وغ وغ سـاهاب، بوف کور، ترانه های خیام، سـگ 
ولگـرد، علویـه خانـم، حاجـی آقـا، سـه ترجمـه 
از پارسـی ساسـانی: کارنامـک اردشـیر پاپـکان، 
گزارش گمان شـکن و شهرسـتانهای ایران، بعاوه 
ترجمه آثار نویسـندگان بـزرگ اروپایی از چخوف، 

آرتورکریسـتین سـن تا شینسلر.
    صـادق هدایـت در سـال 1329 به پاریس رفت 
و نوزدهـم فروردیـن 1330 در آنجـا بـا استنشـاق 
گاز خودکشـی کرد و همانجا مدفون شـده اسـت.

گلوله ای که به بدن حسین 
فاطمی شلیک شد

دکتـر حسـین فاطمـی 25 بهمـن مـاه 1330 در 
گورسـتان معـروف بـه مقبـره ظهیرالدولـه هـدف 

گلولـه یـک عضـو 14 سـاله جمعیـت فدائیـان 
اسـام قرارگرفـت و مجـروح شـد. فاطمی ناشـر 
روزنامـه ملـی گرای باختر امـروز از متحدين دکتر 
مصـدق و در آن زمـان 38 سـاله بـود. جمعیـت 
فدائيـان اسـام در دهـه هـای 1320 و 1330 چند 
مقـام تـراز اول وقـت ازجملـه رزم آرا و و هژیـر را 
تـرور کرده بـود. دکتر فاطمی در مراسـم پنجمین 
سـال قتـل محمـد مسـعود )ناشـر روزنامـه مرد 
امـروز( شـرکت کـرده و سـرگرم ایـراد نطـق برای 
حاضـران بـود کـه هـدف گلولـه قرارگرفـت. در آن 
مراسـم بسـياري از ملّيـون حضور داشـتند. گلوله 
بـه شـکم فاطمـي اصابـت کـرده و اورا سـخت 
مجـروح سـاخته بود. ضـارب، مهـدی عبدخدایی 
دسـتگیر شـد ولي به دلیل نوجوانی ]صغر سـن[ 
بـه زنـدان کوتـاه مـدت محکـوم و آزاد شـد. ترور 
حسـین عـاء در مسـجد در سـال 1334 کـه بـه 
نتیجه نرسـید و تنها زخمی شد باعث دستگیری 
رئیـس و شـماری از اعضـای جمعیـت فدائیـان 
اسـام شـد کـه پـس از محاکمـه اعـدام شـدند. 
ماموران در جسـتجوی عبد خدایـی بودند تااینکه 
اورا در خانـه ای در خیابـان  در شـهریور 1335 
رودکی تهران )سلسـبیل( یافتند و دستگیرکردند.


