
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 mcخرید آسفالت و قیر

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی اسـتان کرمان در نظر دارد آسـفالت و قیـرmc  مورد نیاز خـرد جهت اجرای 
آسـفالت راه دسترسـی روسـتای پا مزار شهرستان بردسیر به شـرح مندرج در جدول ذیل را بر اساس مشخصات 
فنـی منضـم به اسـناد مناقصـه و از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت از کارخانه های آسـفالت واجد 
شـرایط خریـداری نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و 
بازگشـایی پاکـت هـا از طریق درگاه سـامانه الکترونیکی سـتاد بـه آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویت قبلی، مراحـل ثبت نام  در سـایت مذکـور و دریافت 

گواهـي امضـا الکترونیک را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

فراخوان مناقصه:
1- نوع فراخوان: منامه عمومی یک مرحله اي

2- نــام و نشــانی دســتگاه مناقصــه گــزار: بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان کرمــان واقــع در کرمــان، 
انتهــای خیابــان خواجو

3-موضــوع مناقصــه: خریــد آســفالت بینــدر 1۹- 0بــه مقــدار 2400 تــن و قیــرmc  و بــه مقــدار 16 تــن برای 
اجــرای راه دسترســی روســتای پامــزار بردســیر منضــم به اســناد مناقصه

4-مهلت دریافت اسناد :از ساعت 7:30 روز شنبه ۹7/12/18 تا ساعت 24 روز شنبه ۹7/12/25
  www.setadiran.ir 5-محل دریافت اسناد: سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

6-مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران ساعت 14 روز شنبه 13۹8/1/17
7-تاریــخ و محــل بازگشــایی پــاکات: ســاعت 10 صبــح روز یکشــنبه 13۹8/1/18 بنیــاد مســکن انقــالب 

ــه آدرس فــوق اســالمی اســتان کرمــان ب
8- شــرایط مناقصــه گــران: کلیــه کارخانــه هــای آســفالت دارای پروانــه بهــره بــرداری معتبــر و موافقــت 
اصولــی مربوطــه در زمینــه تولیــد و فــروش آســفالت کــه در ســامانه ســتاد ثبــت نــام نمــوده و امضــای 

الکترونیکــی دریافــت کــرده انــد.
۹-ضمنــا جهــت کســب اطالعــات بیشــتر مــی توانیــد بــا شــماره تلفــن 32527562 دفتــر امــور نظــارت 

عمــران روســتایی تمــاس حاصــل نماییــد .
10- آگهي فوق در سایت مناقصات کشوری به آدرس www.iest.mporg.ir  قابل رویت می باشد.

مهلت تحویل کاالنام روستامبلغ تضمین شرکت در مناقصهبرآورد اولیهشهرستانردیف

1 ماهپامزار5/600/000/000280/000/000بردسیر1

نوبت دوم

اداره کل زندانهای استان کـرمان

نوبت اول
آگهی  مزایده اموال منقول 

دستگاه مـزایده گـزار :
اداره کل زندانهای استان کـرمان

نشانی : کرمان ،بـزرگراه امام خمینی )ره( جنب اداره کل تعاون – تعـزیرات حکومتـی

اموال ضایعات منقـول اداره کل زندانهای استان کـرمانموضوع مـزایده:

تضمیـن:
IR 680170000002171313816003 نوع : ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب

مبلـغ :  80/000/000 ریال  ) هشتاد میلیون ریال (

دریافت اسناد :

محل : اداره کل زندانهای استان ـ اداره امور مالی و پشتیبانی 

از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت ) ستاد ایران(

مهلت : تا پایان وقت اداری مورخ :      ۹7/12/25

تحویل پیشنهادها :
محل : اداره کل زندانهای استان کرمان ـ  دبیـرخانه

مهلت : تا پایان وقت اداری مورخ    98/01/17

گشایش پیشنهادها :
محل : اداره کل زندانهای استان کرمان

زمان بـرگزاری  :   98/01/18  ساعت 9 صبح  - دفتر ذیحسابی

براسـاس نظريه کميسـيون تشـخيص اراضي موضوع ماده 12 قانون زمين شـهري ،4قطعه زمين به شـرح جدول پيوسـت ، در اجراي ماده 12 قانون زمين شـهري موات 
اعالم گرديده اسـت. لذا به موجب ماده واحده قانون تعيين مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسـکن و شهرسـازی مجمع محترم تشـخيص مصلحت نظام ، كسـاني كه نسـبت 
بـه تشـخيص فـوق اعتـراض دارنـد ، ظرف مدت سـه مـاه بعد از تاريـخ دومين آگهي مهلـت دارند تا اعتـراض خود را بـا ارائه مدارك مثبته و رسـمي به مراجـع ذيصالح قضايي 

تسـليم نماينـد و در صورت عدم اعتـراض در مهلت قانوني نظريه صادره قطعي و الزم االجرا اسـت

شماره
نظریه 

تاریخ
مساحتپالکنوعیتنظریه 

مترمربع
 حریم یا
کروکیمختصاتشهرمحدوده

موات97/53797/10/30
پالک 779 
اصلی بخش 

30 کرمان
5539/73

بمحریم

)627883و3223742(
)628023و3223747(
)628021و3223708(
)627880و3223703(

97/57697/12/2
موات

یک فرعی از 
1185 اصلی 
بخش 31 

کرمان 
13213

برواتمحدوده 

)3218105و636049(
)636158و3218085(
)636156و3217975(
)636047و3217975(

موات97/58097/12/2
893اصلی 
بخش 30 

کرمان
4941/20

بمحریم

)3223117و626655(
)626702و3223105(
)626690و3223009(
)626641و3223018(

97/57897/12/2
موات

110 اصلی 
بخش 30 

کرمان 
18400

بمحریم

)3222891و636690( 
)636784و3222927(
)636629و3223059(
)636721و3223101(

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت دوم

»تالقی گاه« ایران و جهان عرب

الریجانی:

رهبری از دخالت نظامی ها در 
امور اقتصادی، راضی نیستند

2

4

چنـدی پیـش دونالـد ترامـپ در سـفری اعـالم نشـده وارد بغـداد 
ایـاالت متحـده بازگشـت. او  بازتـاب موثـر بـه  بـا کم تریـن  شـد و 
بعدهـا گالیـه کـرد کـه در حالـی کـه کشـورش در یـک دهـه اخیـر 7 
تریلیـون دالر در ایـن منطقـه هزینـه کـرده، خلبـان هواپیمـای حامـل 
اسـت. بـوده  از خامـوش کـردن چراغ هـا  ناگزیـر  فـرود،  هنـگام   او 
در سلسـله تفاوت هایـی آشـکار، انتظـار می رود که سـفر رئیس جمهور 
ایران به عراق، با تجدید توافق درباره مرزهای دو کشور، عقد قراردادهای 
تجـاری، سـخنرانی در پارلمـان عراق و دیدار با آیت هللا سیسـتانی دارای 
اهمیتی تاریخی و با دستاوردهای کم نظیر در روابط ایران و عراق باشد. 
ایـن دو تصویـر به خوبی نشـان دهنده شکسـت آمریـکا در جنگ عراق 
 و مهم تر از آن ناتوانی از گسسـتن پیوندهای تاریخی دو کشـور اسـت .
سـفر روحانـی بـه عـراق، بایـد بتوانـد ایـن واقعیت را کـه عـراق و ایران 
حـوزه نفـوذ طبیعـی یکدیگرنـد بـا تصویـر یک سـره منفی و نادرسـت 
-حداقـل در بخشـی از جهـان عـرب- از ایران جایگزیـن کند؛ تصویری 
کـه سـال ها بـا تبلیغات غرب جعل شـده اسـت. در این تصویـر، ایران 
بعـد از سـقوط صـدام حسـین بـه قدرت برتـر در عـراق بدل شـده و به 
یـاری گروه هـای شـبه نظامی شـیعه در حـال تبدیـل کـردن این کشـور 
بـه حـوزه نفـوذ انحصـاری و جزئـی از برنامـه بـزرگ در شـکل دادن به 
هالل شـیعی اسـت.پیام روحانی در اثبات نادرسـتی این تصویرسـازی 
گویـای برداشـت واقعـی تـر ایـران از جایگاهـی خواهـد بـود کـه عراق 
در منظومـه اسـتراتژیک ایـران در اختیـار دارد. از دیـدگاه ایـران، عـراق 
پسـاصدام تالقـی گاه ایـران و جهـان عـرب و دروازه ای اسـت که نه تنها 
ایـران را بـه دنیـای تجارت و امنیت مدیترانـه ای متصل می کند بلکه در 
آن سـو، دنیـای عرب-مدیترانـه ای را نیز به ایران می رسـاند./خبرآنالین

انس طال         1.293.210

مثقال طال     17.780.250

گرم طالی 18  4.125.192

گرم طالی 24   5.500.200

انس نقره             15.76

انس پالتین      858.235

انس پاالدیوم    1.501.412

بهار آزادی      43.760.000

امامی          44.960.000

نیم       24.850.000

ربع         15.770.000

گرمی       8.380.000

دالر             128.000

یورو         148.200

پوند          168.075

درهم          36.359

لیر ترکیه           25.423

یوان چین         16.182

صد ین ژاپن       104.000   

دالر کانادا        94.541

دالر استرالیا      92.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید
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یادداشت  مهمان
دیاکو حسینی

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
06:1۹

غروب آفتاب 
18:08

تهران

 سال چهاردهم
   شماره پیاپی 1408

سه شنبه 21 اسفند 1397
 قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

تپه باستانی »دامغانی« 
محِل خواِب معتادان

سرپرست تیم باستان شناسی: بخشی از این تپه  با 
کشاورزی و  آبیاری غرق آبی، تخریب شده است

تنش در مجلس بر سر یک دیدار
اعتراض به دیدار جمعی از نمایندگان با رئیس دولت اصالحات

3
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طرح های اشتغالزای 
دانش بنیان، در حوزه 

آب معرفی شد
طرح های اشتغالزای دانش بنیان 

در حوزه آب برای دریافت تسهیالت 
به سامانه کارا وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی معرفی شدند.

موافقت شورای 
اقتصاد با خرید 

۲۸ فروند هواپیما

»مثنوی« موالنا، ثبت 
جهانی می شود

2

همزمان با نزدیک شدن به سال نو، دوباره از سوی عده ای 
که خود را محیط زیستی خطاب می کنند،  حرکتی موسوم 
به تحریم خرید ماهی عید و سبزه به راه می افتد.  این 
حرکت عمدتا از سوی فعاالن محیط زیستی مردود اعالم 
شده است.محمد درویش کارشناس و  فعال محیط 
زیست در این خصوص می گوید:  » کل ماهی های 
قرمزی که به سر سفره هفت سین ایرانیان می آید، چیزی 
کمتر از 4 درصد از مجموع ماهی های زینتی است که در 
ایران تولید یا وارد کشور می شود؛ ماهی قرمز یک گونه در 
معرض خطر انقراض هم نیست و به راحتی می توان آن 
را مراقبت کرده و سالها زنده نگه داشت و یا در استخرها 
و آبگیرهای بسته شهری، رها کرد. اما کسی پرِ خاطرش 
نیست که فقط سدسازی منجر به نابودی 30 درصد از کل 
گونه های آب شیرین شده و ساالنه میلیاردها قطعه ماهی 
یا در رودخانه های پایین دست سدها و یا در اثر آلودگی 
خلیج فارس و دریای خزر می میرند.«

فعال محیط زیست: 
تحریم سبزه و ماهی قرمز، 
محیط زیستی نیست

سبزه و ماهی
 قرمز، بخرید

3
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

اتهام نظامی آمریکایی بازداشت شده در مشهد امنیتی استپیام خبر
دادستان مشهد گفت: اتهام آمریکایی بازداشت شده در مشهد امنیتی است.
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س:
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نــزد  روحانــی  کابینــه  عضــو  هــر 
مخالفانــش کلیــدواژه ای بــرای تخریــب 
ــت جمهوری  ــز ریاس ــهم او نی دارد و س
1400 اســت. جهرمــی می گویــد تاکنــون 
ــه  ــی انجــام داده اســت و ن ــه بازجوی ن
ــات کار  ــنود وزارت اطالع ــش ش در بخ
ــو  ــر عض ــت ه ــد اس ــد. او معتق می کن
مخالفانــش  نــزد  روحانــی  کابینــه 
و  دارد  تخریــب  بــرای  کلیــدواژه ای 
ســهم او نیــز ریاســت جمهوری 1400 

تاکنــون  می گویــد  جهرمــی  اســت. 
و  اســت  داده  انجــام  بازجویــی  نــه 
ــات  ــنود وزارت اطالع ــش ش ــه در بخ ن
آذری  ابتــدا  همــان  از  می کنــد.  کار 
جهرمــی در ســمت وزیــر ارتباطــات 
ــرد. او در  ــل ک ــمندانه عم ــیار هوش بس
مــردم  نارضایتــی  پیگیــر  اول،  گام 
نســبت بــه دو موضــوع کم فروشــی 
ایــن  شــد.  فیلترینــگ  و  اینترنــت 
ــدای  ــه در ابت ــری ک ــرای وزی ــدام ب اق

امــر مــورد ســوءظن برخــی از نخبــگان 
جامعــه بــود، بســیار امیدوارکننــده بــود.
از ســوی دیگــر وزیــر جــوان بــا پیگیری 
اپلیکیشــن های  تحریــم  مســئله 
ــوپ را  ــل ت ــرکت اپ ــط ش ــی توس ایران
امریکایــی  شــرکت های  زمیــن  بــه 
بــار  را  رســانه ها  توجــه  و  انداخــت 
ــرد  ــن مســئله معطــوف ک ــه ای ــر ب دیگ
کــه همــه دودهــا از داخــل کشــور بلنــد 
نمی شــود و رفتــاری کــه غول هــای 
ــب  ــد به مرات ــام می دهن ــی انج امریکای
غیرقابل توجیه تــر از مســائل داخلــی 
ــگاه و روش او از همــان  ــوع ن اســت. ن
ــه  ــز ادام ــروز نی ــن ام ــا همی ــدا ت ابت

ــت. ــرده اس ــدا ک پی

ریاست جمهوری ۱۴۰۰، 
کلیدواژه تخریب من است

سالم سازی را از خود 
قوه قضاییه شروع کنید

ــا  ــت ب ــفافیت و عدال ــان ش ــره دیده ب ــات مدی ــس هی ــی ریی ــد توکل احم
ــت  ــوان ریاس ــه عن ــاب وی ب ــی از انتص ــت هللا رییس ــه آی ــه ای ب ــال نام ارس
قــوه قضاییــه ابــراز خرســندی کــرد و در همــکاری کامــل دیــده بــان بــا ایــن 
ــی رییــس  ــد توکل ــی نمود.حم ــالم آمادگ ــا فســاد اع ــارزه ب ــر مب ــوه در ام ق
هیــأت مدیــره دیده بــان شــفافیت و عدالــت بــا ارســال نامــه ای بــه آیــت هللا 
ــراز خرســندی  ــه عنــوان ریاســت قــوه قضاییــه اب رئیســی از انتصــاب وی ب
کــرد و در همــکاری کامــل دیــده بــان بــا ایــن قــوه در امــر مبــارزه بــا فســاد 
اعــالم آمادگــی نمــود. در بخشــی از ایــن نامــه آمــده اســت شفاف ســازی، 
ــه ایــن معناســت  مهم تریــن بخــش ایــن اقدامــات اســت. شفاف ســازی ب
کــه مــردم بــاور کننــد کــه بنــا نیســت چیــزی از آنهــا پنهــان داشــته شــود. 
پیشــگیری،  ابــزار  مؤثرتریــن  و  ســاده ترین  ارزان تریــن،  شفاف ســازی 
ــه از دوره  ــی ک ــه اقدامات ــن زمین ــت. در ای ــاد اس ــا فس ــه ب ــف و مقابل کش
پیشــین بــرای الکترونیکی کــردن دادرســی و توســعه حــوزه رســانه از طرفــی 
همچــون تأســیس خبرگــزاری انجــام شــده، بایــد اســتمرار یافتــه و تکمیــل 
شــود؛ امــا ایــن همــه اگــر چــه الزم، ولــی کفایــت نمی کنــد و دســتگاه قضــا 

محتــاج تغییــر راهبــرد اســت.

اقتصادسیاست

رییسی، الیحه تامین امنیت زنان 
را در اولویت خود قرار دهد

رهبری از دخالت نظامی ها در امور اقتصادی 
راضی نیستند

امـروز  تهـران  مـردم  نماینـده 
خـود  دسـتور  میـان  نطـق  در 
مـواردی را متذکـر شـد. طیبـه 
سیاوشـی نماینده مـردم تهران 
امـروز در نطـق میـان دسـتور خود مـواردی را متذکر شـد. 
نطـق سیاوشـی به شـرح زیـر اسـت: 1. نوروز نمـاد صلح، 
آشـتی گفت وگـو و همدلـی اسـت مسـئوالن کشـوری بـا 
رفـع مشـکالت مـردم و تدبیـر اوضـاع و احـوال ایـن ایام 
جشـن نوروز را بر کام مردم شـیرین سـازند. 2. امیدواریم 
ریاسـت محتـرم جدیـد قـوه قضائیـه در اجـرای وظایـف 
قانونـی خویـش کـه بـر پایـه عـدل و پیشـگیری از جـرم 
در جامعـه اسـت موفـق شـود همچنـان کـه مقـام معظم 

رهبـری هـم بـر تاثیرپذیـری در تاثیرناپذیـری از ظلم هـا 
و جوسـازی های سیاسـی تاکیـد کرده انـد آفـت ایـن قوه 
سیاسـت زدگـی و سـلیقه گرایی اسـت کـه امیـد مـی رود 
کـه ایـن دو مهـم از قـوه قضائیـه رخـت بربنـدد و مـردم 
احسـاس امنیـت و آرامـش و قانون گرایـی تقویت شـود. 
پیشـگیری از وقـوع جـرم، کاهـش جمعیـت زندانیـان، 
مبارزه با فسـاد به ویژه فسـاد اقتصادی و جرائم سـازمان 
یافتـه و همکاری هـای قضائـی بین المللی بـدون تردید با 
مسـاعدت و همدلـی تمام نهادهـای اجرایی و قوای مقننه 
و مجریـه بی اثـر نمی باشـد همچنیـن امیـد اسـت حجت 
االسـالم رئیسـی امسـال ارسـال الیحه تامین امنیت زنان 

بـه مجلـس را در اولویـت کاری خـود قـرار دهنـد.

مجلـس  رییـس  الریجانـی  علـی 
تـازه ای  ابعـاد  اسـالمی  شـورای 
کشـور  بودجـه  اصـالح  برنامـه   از 
می گویـد:  او  می کنـد.  اعـالم  را 
»نیازمنـد اصـالح سـاختار اقتصـادی کشـور هسـتیم.« و در عین 
حـال تاکیـد دارد کـه »بایـد بعضـی از بخش هـای مـوازی در 
اقتصـاد کاهـش یابـد«. رئیس قـوه مقننه که 12 سـال اسـت در 
ایـن مسـند نشسـته اسـت، می گویـد: »بانک هـا درحال حاضـر 
دچـار بیماری هایـی شـده اند. قصـد مـن بزرگ نمایـی در ایـن 
بیماری هـا نیسـت، امـا بایـد قبـول کنیـم کـه ابتـدا بایـد بیماری 
را بفهمیـم تـا بتوانیـم آن را درمـان کنیـم. در بررسـی بانک هـا 
متوجـه خواهیـد شـد کـه اینهـا در ابعـاد مختلف مشـکالتی پیدا 
کرده انـد و لـذا سـرمایه کافـی بـرای اینکـه بـه بخـش خصوصی 

تسـهیالت کافـی بدهنـد، ندارند.«الریجانـی در بخـش دیگـر این 
گفت وگـو بـه مسـاله و بحرانـی کـه صندوق ها در کشـور بـه وجود 
آورده اند، پرداخت و یادآور شـد که »ما سـال گذشـته امکانی را در 
بودجـه بـه دولت دادیم و متأسـفانه دولت اسـتفاده نکـرد. دولت 
اشـتباه کـرد؛ طبیعتـًا منابـع مالی در سـازمان تأمیـن اجتماعی و 
صندوق هـا مشـکل داشـت و بـه دلیـل اینکـه دولت منابـع مالی 
نـدارد، بهتـر اسـت امتیازاتی برای آنها قائل شـویم، شـرکت هایی 
بـه آنهـا بدهیـم و در زمینه هایـی سـرمایه گذاری کننـد کـه در این 
رابطـه با مشـورت خودشـان پیشـنهادهایی ارائـه داده بودند. مثالً 
بعضـی گفتـه بودنـد اگـر این قسـمت از بنـدر را به ما بدهنـد و ما 
سـرمایه گذاری کنیـم، 50هـزار میلیـارد طلب مـان را از دولت صفر 

می کنیـم و خودمـان سـرمایه گذارانی را پیـدا کرده ایـم.   

نا 
ایل

س: 
عک

در  آبـان مـاه 95  "فاطمـه" - فـردی کـه  وکیـل مدافـع 
افسـریه تهران قربانی اسیدپاشـی شـد- از ارسـال پرونده 
موکلـش بـه دیـوان عالـی کشـور خبـر داد و گفـت: در این 
خصوص هنوز شـعبه رسـیدگی کننده تعیین نشـده اسـت.
جـواد پارسـا در گفت وگـو بـا ایسـنا، در رابطـه بـا آخریـن 
وضعیـت پرونـده موکلـش اظهـار کـرد: در خصـوص رأی 
صـادره درخواسـت تجدیـد نظـر ارائـه کردیـم و پرونـده به 
دیـوان عالـی کشـور رفتـه اما شـعبه رسـیدگی بـه آن هنوز 

تعیین نشـده اسـت.

رییـس جدیـد قـوه قضاییـه بـا اشـاره بـه ضـرورت اجـرای 
عدالـت گفـت: اجـرای عدالـت بایـد بـه گونـه ای باشـد کـه 
هیچکـس در هیـچ جایگاهی حـق دور زدن قانون را نداشـته 
باشـد. حجت االسـالم والمسـلمین سـیدابراهیم رییسی در 
مراسـم معارفـه اش بـه عنـوان رییـس قـوه قضاییـه ضمـن 
تسـلیت شـهادت امام هادی )ع( و تشـکر از همه حاضرین 
گفـت: بایـد ابتدا شـاکر نعمت های خـدا باشـم در توفیقاتی 
کـه عنایـت کـرد و زمینه ای که فراهم کرد تـا بتوانم خدمتگزار 
و  رضـوی  قـدس  آسـتان  در  خدمتگـزاری ام  بویـژه  باشـم 
امیـدوارم اعتمـاد مقـام معظـم رهبـری در مسـئولیت قـوه 
موجـب شـرمندگی بنـده بـه خدمـت ایشـان و مردم نشـود.

ارسال پرونده اسیدپاشی 
افسریه به دیوان عالی کشور

هیچکس حق دور زدن 
قانون را ندارد

یـک منبـع آگاه از صـدور رای پرونـده موسـوم بـه دکل 
نفتـی خبـر داد. ایـن منبـع آگاه در حاشـیه مراسـم تودیع 
و معارفـه رییـس قـوه قضاییـه در جمـع خبرنـگاران گفت: 
رای پرونـده دکل نفتـی صـادر شـده اسـت.بر اسـاس این 
گـزارش، علیزاده طباطبایـی وکیـل مدافـع یکـی از متهمان 
ایـن پرونـده 25 آذر مـاه بـه ایسـنا گفـت: پـس از صـدور 
بـه دادگاه، شـعبه 1063  پرونـده  ارسـال  و  کیفرخواسـت 
مجتمـع قضایـی ویـژه امـور اقتصـادی، سـوم دی مـاه را 

بـرای رسـیدگی بـه ایـن پرونـده تعییـن کرده اسـت.

ــر  ــن جلســه شــورای اقتصــاد در ســال 1397 ظه آخری
ــور  ــس جمه ــاون اول ریی ــت مع ــه ریاس ــته ب روز گذش
برگــزار شــد.  وزارت ســرمایه گذاری از محــل منابــع 
ــران  ــوری اســالمی ای ــی جمه ــی شــرکت هواپیمای داخل
ــی آر،  ــای ای ت ــد هواپیم ــد 20 فرون ــرای خری ــا( ب )هم
ــد هواپیمــای  ــج فرون ــد و پن ــاس جدی ــد ایرب ســه فرون
ایربــاس دســت دوم نیــز درخواســتی بــود کــه از ســوی 
و  بحــث  از  پــس  و  و شهرســازی مطــرح  راه  وزارت 

ــت شــد. ــا آن موافق ــر ب ــادل نظ تب

رای پرونده دکل نفتی 
صادر شد

موافقت شورای اقتصاد با 
خرید 28 فروند هواپیما

تنش در مجلس بر سر یک دیدار
اعتراض به دیدار جمعی از نمایندگان با رییس دولت اصالحات

اعتراض به دیدار جمعی از نمایندگان با رییس دولت اصالحات ،در مجلس مطرح شد

ــروز  ــی دی ــه علن ــان جلس  در جری
ــده ای  ــدار ع ــوع دی ــس، موض مجل
شــورای  مجلــس  نماینــدگان  از 
دولــت  رییــس  بــا  اســالمی 
جنجــال   واکنــش  اصالحــات 
از  معــدودی  تعــداد  برانگیــز 

برانگیخــت. را  نماینــدگان 
ــده  »محمــد مهــدی زاهــدی« نماین
اصولگــرا و عضــو فراکســیون والیــی 
خــود  دیــروز  نطــق  در  مجلــس 
بیــان کــرد کــه برخــی از نماینــدگان 
ــت  ــس دول ــی رئی ــد خاتم ــا محم ب

وی  داشــتند،  دیــدار  اصالحــات 
ــرد و  ــوال ب ــر س ــدار را زی ــن دی ای
آن را خــالف منافــع ملــی دانســت.
 : مجلــس گفــت  صحــن  در  وی 
ــس  ــی مجل ــی از اهال ــدار جمع دی
و نماینــدگان بــا فــردی کــه بــه 
در  باغــی   88 فتنــه  در  تعبیــری 
ــان  ــت از طغی ــوده، حمای ــالب ب انق
اســت  انتظــار  و  امیــد  اســت. 
نماینــدگان مجلــس منافــع ملــی 
را بــر منافــع جناحــی و گروهــی 
ــای  ــان ه ــا آرم ــته و ب ــح دانس ارج
انقــالب  رهبــری  و  عزیــز  امــام 
از  و  باشــند  داشــته  همراهــی 
انتظــار  نظارتــی  هــای  دســتگاه 

رود. مــی  مقتضــی  اقــدام 
زاهــدی  هــای  صحبــت  از  بعــد 
راور،  و  کرمــان  مــردم  نماینــده 
محمدعلــی وکیلــی عضــو هیئــت 
تذکــری  در  مجلــس  رئیســه 
شــفاهی و اخطــاری بــه اســتناد 
بــه اصــل 75 قانــون اساســی و 
ــدی  ــه نطــق محمدمه ــش ب در واکن
آنچــه  پیرامــون  گفــت:  زاهــدی 
آقــای دکتــر زاهــدی و تعــدادی 
داشــتند  بیــان  نماینــدگان  از 
اظهاراتشــان  کــه  بگویــم  بایــد 
مــورد  در  اســت.  غیرمنصفانــه 
انجــام گرفتــه و  اینکــه دیــداری 
ایــن دیــدار خــالف منافــع ملــی 

عــرض  بــه  بایــد  اســت  بــوده 
ایشــان برســانم کــه خــالف منافــع 
ــه  ــت ک ــام گرف ــی انج ــی آنجای مل
ــی  ــه نمای ــری و فتن ــگ نظ ــا تن ب
ســرمایه های  از  مهمــی  بخــش 
انســانی ایــن کشــور را بــه حاشــیه 

بردیــم.
ــی  ــع مل ــالف مناف ــزود: خ وی اف
آنجایــی انجــام گرفــت کــه رئیــس 
همچنــان   ، ســاله ای   8 جمهــور 
ــت  ــور حرک ــار کش ــه و کن در گوش
دارد؛  آزاد  ســخنرانی  می کنــد؛ 
ــای  ــام مرزه ــفر آزاد دارد و تم س

ســوال  زیــر  را  کشــور  رســمی 
او  امــا کســی معتــرض  می بــرد، 
ــران  ــردم ته ــده م ــود. نماین نمی ش
ــن  ــی ای ــع مل ــالف مناف ــت : خ گف
ــوری  ــس جمه ــه رئی ــت ن چیزهاس
گوشــه ای  در  سالهاســت  کــه 
ــه  ــوت ب ــز دع ــت و ج ــته اس نشس
تبعیــت،کار  و  رحمــت  وحــدت، 

نمی کنــد. دیگــری 
بــه  انتقــادی  هــای  واکنــش 
ــا  ــدگان  ب ــدادی ار نماین ــدار تع دی
جــا  همیــن  بــه  خاتمــی  آقــای 
ــارات  ــان اظه ــد ودر جری ــم نش خت
وکیلــی عــده ای از نماینــدگان بــه 
ــت رییســه وارد شــده  ــگاه هیئ جای
بســیار  انتقــادی  واکنش هــای  و 
ــری  ــی مطه ــه عل ــبت ب ــدی نس تن
گرفتنــد.  وکیلــی  محمدعلــی  و 
ــردم  ــده م ــوری نماین ــی ذوالن مجتب
قــم در مجلــس بــه جایــگاه هیــات 
ــار  ــت و در کن ــس رف ــه مجل رئیس
شــروع  وکیلــی  علــی  محمــد 

بــه فریــاد زدن کــرد. ذوالنــوری 
مطهــری کــه  علــی  بــه  خطــاب 
مجلــس  علنــی  جلســه  ریاســت 
را بــر عهــده داشــت گفــت: چــرا 
ــا  ــه م ــم، ب ــی کنی ــاره م ــو پ ــا گل م
وقــت صحبــت نمــی دهیــد و تذکــر 
ــی را  ــی طرف ــد ب ــی کنی ــع م را قط
حفــظ کنیــد. قســم خــوردم بــی 
ــاره  ــو پ ــا گل ــرا م ــم، چ ــرف باش ط
مــی کنیــم حــرف مــا را قطــع مــی 
کنیــد. در همیــن حــال تعــدادی از 
ــی  ــی عل ــه دور صندل ــدگان ب نماین
جــواد  و  شــدند  جمــع  مطهــری 
ــردم  ــده م ــی نماین ــی قدوس کریم
مشــهد بــا مشــت هــای گــره کــرده 
ایــن  آقــا،  زد:ایــن  مــی  فریــاد 
همــه فتنــه کــرده، ایــن همــه خــون 

ریختــه اســت.
نماینــده  ابطحــی  جــواد  محمــد 
نیــز  شــهر،  خمینــی  اصولگــرای 
ــدا  ــی پی ــری لفظ ــی درگی ــا وکیل ب
کــرد. یکــی از نماینــدگان فریــاد 
زد فتنــه، خــط قرمــز نماینــدگان 

اســت.
وکیلــی بــا توجــه بــه ایــن واکنــش 
هــا ادامــه داد: خــالف منافــع ملــی 
جایــی صــورت گرفتــه کــه زبــان بــه 
تهدیــد نماینــدگان ملت،بــاز کنیــم. 
مطهــری نایــب رئیــس مجلــس 
شــورای اســالمی پــس از تذکــر 
بــه نماینــدگان مجلــس در ایــن 
ــی  ــای وکیل ــر آق ــت: تذک ــان گف زم
خاتمــی  آقــای  اســت،  وارد 
ــوع  ــت، ممن ــات نیس ــوع المالق ممن
ــا  ــن ادع ــود ای ــت خ ــر اس التصوی
ــدارد. وی خطــاب  ــی ن ــای قانون مبن
بــه زاهــدی گفــت: صحبتــی کردیــد 
بــه برخــی  کــه تلویحــا توهیــن 
ــی  ــای وکیل ــه آق ــود ک ــدگان ب نماین

داد.  جــواب 
در ایــن زمــان بــار دیگــر ذوالنــوری 
مطهــری  ســمت  بــه  فریــاد  بــا 
ــدگان او را از  رفــت جمعــی از نماین
ــن  ــه پایی ــات رئیســه ب ــگاه هی جای

ــد. بردن

ته
نک

عضـو  و  اصولگـرا  نماینـده  زاهـدی«  مهـدی  »محمـد 
فراکسـیون والیـی مجلـس در نطـق دیروز خـود بیان کرد 
کـه برخـی از نماینـدگان بـا محمـد خاتمی رئیـس دولت 
اصالحـات دیـدار داشـتند و وی ایـن دیـدار را زیر سـوال 

بـرد و آن را خـالف منافـع ملـی دانسـت.
وی در صحـن مجلـس گفـت : دیـدار جمعـی از اهالـی 
مجلـس و نماینـدگان بـا فـردی کـه بـه تعبیـری در فتنه 
88 باغـی در انقـالب بـوده، حمایـت از طغیـان اسـت. 
امیـد و انتظار اسـت نماینـدگان مجلس منافـع ملی را بر 
منافـع جناحـی و گروهـی ارجح دانسـته و بـا آرمان های 
امـام عزیـز و رهبـری انقـالب همراهـی داشـته باشـند و 
از دسـتگاه هـای نظارتـی انتظار اقـدام مقتضی مـی رود.

پیام رسـانه

روزنامـه گاردین مطابق هر روز تیتر 
اولـش را به تالش های ترزا می، برای نگه 

داشـتن برگزیت و این بار البته شغلش 
اختصاص داده است.

خبرگـزاری اسپوتنیک از فراخوانده 
شدن سـفیر بلژیک در ترکیه خبر داده 

است.

خبرگـزاری الجزیرهدر تیتر دو خود 
به سـفر رئیس جمهور روحانی به بغداد 

پرداخته است.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگـزاری دویچه وله از حوادثی که 
اخیـرا برای بوئینگ 707 ماکس 8 پیش 
آمده نوشـته و ذکر کرده: همین شـش ماه 

پیش یکی دیگر از این مدل سـقوط کرد.

آلمان

گزارش
ایرنا
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پیام رسـانه

خبرگزاری فرانس24 از پیدا شـدن 
جعبه سـیاه هواپیمای سقوط کرده در 

اتیوپی خبر داده است.

خبرگزاری یورونیوز نوشـته: 
هواپیمایی که دو روز گذشـته در اتیوپی 

سـقوط کرده است از نوع 707 ماکس 
بوده است.

روزنامـه نیویورک تایمز در تیتر 
یک خود به سـقوط هواپیما و کشـته شدن 

157 نفر در اتیوپی پرداخته اسـت.
آمریکااروپافرانسه

خبرگـزاری سی ان ان در تیتر اول 
خود به بررسـی شـواهد کلیدی در ارتباط با 

سـقوط هواپیما در اتیوپی پرداخته است.
آمریکا

پیام زیست

ie
w 

س:
عک

هشدار محیط زیست 
در مورد یک گیاه سرطان زا

در آسـتانه سـال نـو، رئیـس گروه 
گیاهـی سـازمان حفاظـت محیـط 
زیسـت، ایرانیان را از خرید سـنبل 
آبـی برحـذر داشـت و گفت: سـنبل آبی سرطان زاسـت چون 
ریشـه های ایـن گیـاه جـاذب آالینده هـا، فلـزات سـنگین و 
مـواد سـمی اسـت. البتـه این سـنبل با سـنبل هـای زینتی 
بـه لحـاظ ظاهـری و خصوصیات گیاه شناسـی تفـاوت دارد 

و نبایـد سـنبل آبـی را بـا سـایر سـنبل ها اشـتباه بگیریم.
مریـم مغانلـو، اظهارکـرد: در سـال های اخیـر شـاهد فروش 
نبـود  بـه دلیـل  آبـی هسـتیم کـه متأسـفانه  گیـاه سـنبل 
قـرار  ایرانـی  شـهروندان  اسـتقبال  مـورد  اطالعـات کافـی 

اسـت. گرفتنـه 

سنبل

مراتعی که از  زیادی 
دام ها  کچل شده اند

مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری 
خراسـان شـمالی، مهمتریـن چالـش 
بـرداری  بهـره  را  اسـتان  ایـن  مراتـع 

مفـرط از آن اعـالم کـرد.
بـرداری  بهـره  افـزود:  وحیـد  حسـن 
از فصـل مهمتریـن  مفـرط و خـارج 
مشـکلی اسـت کـه در مراتـع بـا آن 

هسـتیم. مواجـه 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در این اسـتان 
مرتعـداری  طـرح  هکتـار  هـزار   580
موفـق  تاکنـون  افـزود:  دارد،  وجـود 
شـده ایـم مسـاحت 250 هـزار هکتار 
را تحویـل بهـره بـرداران در قالـب طرح 

هـای مرتـع داری دهیـم.
وحیـد بـا بیـان اینکـه در چهـار هـزار 
و 655 هکتـار از مراتـع ایـن اسـتان 
صـورت  مرمـت  و  احیـاء  عملیـات 
گرفتـه اسـت، ادامـه داد: یـک هـزار و 
209 هکتـار دیـم زارهای کم بـازده بوده 
کـه عملیات مذکـور در آن انجام شـده 
اسـت.وی در ادامـه با اشـاره بـه اینکه 
بـر اثر خشکسـالی هـای اتفـاق افتاده 
با کمبـود علوفه مواجه هسـتیم، اظهار 
کـرد: در بخـش هایـی کـه رطوبـت و 
علوفـه  دارد  وجـود  خوبـی  بارندگـی 
کاری انجام می شـود. اسـدی، رئیس 
اداره مرتـع اداره کل منابـع طبیعـی و 
آبخیزداری خراسـان شمالی نیز پیش 
از آن در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهار کرده 
بـود: تغییـر نـژاد در دام هـای اسـتان 
از راهکارهـای زودبـازده بـرای کاهـش 
فشـار بـر مراتع این اسـتان اسـت.وی 
بـا اشـاره بـه این کـه دام هـای موجـود 
در ایـن اسـتان دو برابـر ظرفیت مراتع 
اسـت، افزود: خراسـان شـمالی دارای 
بیش از دو میلیون رأس دام اسـت که 
از ایـن تعـداد یک میلیـون و 150 هزار 

رأس مجـاز هسـتند.

سبزه و ماهی قرمز، بخرید
فعال محیط زیست: تحریم سبزه و ماهی قرمز، محیط زیستی نیست

خبر

خرید ماهی قرمز برای سفره هفت سین سال نو

دفتــر مطالعــات پایــه آب شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران 
اعــالم کــرد: از ابتــدای مهرمــاه امســال تــا روز هجدهــم اســفند 
ــر رســید  ــه 199.7 میلیمت ــارش هــای کشــور ب ــاه حجــم ب م
کــه ایــن میــزان بارندگــی نســبت بــه دوره مشــابه ســال آبــی 
ــی  ــر( 122 درصــد رشــد را نشــان م گذشــته )89.8 میلی مت

 دهــد.
دفتــر مطالعــات پایــه آب شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران 
اعــالم کــرد: از مجمــوع 199.7 میلی متــر بــارش ثبت شــده در 
ــر ســهم  ــی جــاری، 92.1 میلی مت 168 روز نخســت ســال آب
ــتان  ــی زمس ــهم 78 روز ابتدای ــر س ــز و 107.6 میلی مت پایی

اســت.
ــه  ــبت ب ــی نس ــدار بارندگ ــن مق ــزارش، ای ــن گ ــاس ای براس
میانگیــن دوره هــای مشــابه درازمــدت )159.6 میلی متــر( 25 
درصــد افزایــش و نســبت بــه دوره مشــابه ســال آبــی گذشــته 

ــد. ــان می ده ــد را نش ــد رش ــر( 122 درص )89.8 میلی مت
کشــورمان دارای 6 حوضــه اصلــی شــامل دریــای خــزر، خلیج 
ــزی،  ــالت مرک ــه، ف ــه ارومی ــان، دریاچ ــای عم ــارس و دری ف

مــرزی شــرق و قــره قــوم اســت.
براســاس ایــن گــزارش حجــم بــارش هــا در حوضچــه مــرزی 
ــه  ــوده ک ــر ب ــی مت ــاری 55.4 میل ــی ج ــال آب ــرق در س ش
نســبت بــه دوره مشــابه پارســال از 399 درصــد رشــد برخوردار 
بــوده اســت؛ در عیــن حــال نســبت بــه میانگیــن دوره مشــابه 

50 ســاله از 13 درصــد رشــد عقبگــرد را نشــان مــی دهــد.
ــج  ــه خلی ــا در حوضچ ــارش ه ــم ب ــن حج ــن میانگی همچنی
فــارس و دریــای عمــان 354.3 میلــی متــر بــوده اســت کــه 
نســبت بــه میانگیــن ســال آبــی پارســال از 173درصــد رشــد 
برخــوردار بــوده و نســبت بــه میانگین دوره 50 ســاله از رشــدی 

معــادل 35درصــد برخــوردار شــده اســت.
براســاس ایــن گــزارش میانگیــن حجــم بــارش هــا در 
ــی  ــی جــاری 313.9 میل ــای خــرز در ســال آب حوضچــه دری
ــن دوره  ــه میانگی ــبت ب ــه نس ــت ک ــده اس ــزارش ش ــر گ مت

ــد. ــی ده ــان م ــد را نش ــد رش ــال 36 درص ــابه پارس مش
ــه  ــه ارومی ــه دریاچ ــا در حوضچ ــارش ه ــم ب ــن حج میانگی
ــی  ــاری 286.1 میل ــال آب ج ــزارش در س ــن گ ــاس ای براس
ــابه  ــن دوره مش ــه میانگی ــبت ب ــه نس ــت ک ــوده اس ــر ب مت
ــن دوره 50  ــه میانگی پارســال از 28 درصــد رشــد و نســبت ب

ــت. ــده اس ــوردار ش ــدی برخ ــدی 53 درص ــاله از رش س
براســاس ایــن گــزارش حجــم بــارش هــا در ســال آبــی جاری 
در حوضچــه فــالت مرکــزی ایــران 111.4 میلــی متــر بــوده کــه 
ــد  ــال 165درص ــی پارس ــال آب ــابه در س ــه دوره مش ــبت ب نس
رشــد یافتــه اســت.حجم بــارش هــای حوضچــه قــره قــوم در 
ــی جــاری 147.9 میلــی متــر گــزارش شــده اســت  ســال آب
کــه نســبت بــه میانگیــن دوره مشــابه پارســال بــا 131درصــد 
رشــد مواجــه شــده و نســبت بــه دوره 50 ســاله نیــز بــا رشــدی 

معــادل 22درصــد مواجــه بــوده اســت.
ایــن میــزان بــارش درحالیســت کــه پیش بینی هــای ســازمان 
هواشناســی نشــان می دهــد ســامانه بارشــی جدیــدی اواخــر 
ــدا  ــه ابت ــود ک ــور می ش ــنبه( وارد کش ــه )پنجش ــن هفت همی
شــمال غــرب، غــرب و جنــوب غــرب را تحــت تاثیــر قــرار داده 

و بــه مــرور بــر نقــاط دیگــر کشــور تاثیــر می گــذارد.
ســال آبــی از ابتــدای مهرمــاه هــر ســال آغــاز مــی شــود و تــا 

پایــان شــهریور مــاه ســال بعــد ادامــه دارد.

میزان بارش ها 
122 درصد، رشد کرد

ــوزه  ــان در ح ــتغالزای دانش بنی ــای اش طرح ه
ــه ســامانه کارا  ــرای دریافــت تســهیالت ب آب ب
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی معرفــی 
ــه گــزارش روز دوشــنبه گــروه علمــی  شــدند. ب
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــا از معاون ایرن
ــای آب،  ــاوری ه ــعه فن ــتاد توس ــوری، س جمه

زیســت  محیــط  و  فرســایش  خشکســالی، 
ــرح  ــت از ط ــور حمای ــه منظ ــت ب ــن معاون ای
هــای فناورانــه اشــتغالزا بــا بررســی هــای 
ــرکت  ــه، 6 ش ــای واصل ــرح ه ــانه ط کارشناس
بخــش خصوصــی را بــرای دریافــت تســهیالت 
ــامانه کارا )وزارت  ــه س ــد و ب ــت تایی ارزان قیم

ــرد. ــی ک ــی( معرف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
آب  هــای  فنــاوری  توســعه  ســتاد  دبیــر 
ــن 6  ــت: از ای ــا گف ــرح ه ــن ط ــوص ای درخص
ــوزه  ــار شــرکت در ح ــان، چه شــرکت دانش بنی
اشــتغالزایی روســتایی و در حــوزه هــای آبــزی 
پــروری و محیــط زیســت و دو شــرکت در 
زمینــه هــای طــرح هــای فراگیــر و در حــوزه-
هــای آب فعالیــت دارنــد کــه بــا توســعه 
فنــاوری باعــث ایجــاد و یــا توســعه اشــتغال در 
ــط مــی شــوند.نادرقلی ابراهیمــی  بخــش ذیرب
ــد از  ــه بع ــدی ک ــای تولی ــرد: طــرح ه ــان ک بی

ــا اســتفاده  ــوت ب ــه پایل ــا در مرحل ــوت و ی پایل
ــرکتهای  ــط ش ــود توس ــای موج ــاوری ه از فن
ــه  ــان ب ــا غیــر دانش بنی ــان ی ــی دانش بنی داخل
ــوه رســیدند جهــت دریافــت  ــد انب ــه تولی مرحل

ــدند. ــی ش ــامانه کارا معرف ــه س ــهیالت ب تس
ــوراک دام،  ــد خ ــای تولی ــرح ه ــزود: ط وی اف
آب  زنجیــره  و  قفــس  در  ماهــی  پــرورش 
شــیرین کــن از جملــه طــرح هــای اشــتغالزایی 
هســتند کــه بــرای دریافــت تســهیالت بــه 

ــد. ــده ان ــی ش ــامانه کارا معرف س

طرح های اشتغالزای دانش بنیان
 در حوزه آب ، معرفی شد

دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری هــای آب گفــت: 
ــی در  ــرورش ماه ــاوری پ ــعه فن ــرح توس ط
ــای شــمال و جنــوب  قفــس در ســواحل دری
در قالــب 7 پایلــوت 400 ُتنــی توســط شــرکت 
هــای تعاونــی صیــادی و شــرکت هــای 
دانش بنیــان بــا مشــارکت و همراهی ســازمان 
ــاوری  ــت علمــی و فن ــران و معاون شــیالت ای

ــد. ــه اجــرا درمــی آی ریاســت جمهــوری ب

فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

تراز آب دریای خزر از سال 1374 الی 1394 حدود 130 سانتیمتر کاهش داشته است. تبخیر آب به علت گرمای زمین و احداث 
سدهای فراوان روی رودخانه ها از عوامل دخیل در این پدیده هستند. این پسروی آب عالوه بر صدمات محیط زیستی به 

سواحل مازندران بویژه در بخش شرقی دریای خزر موجب بروز خسارات به صنعت گردشگری این منطقه شده است. 

گاندوهای ایران 
برای بقا می جنگند  

گانـدو، بزرگ تریـن خزنـده ایران 
و تنهـا تمسـاح موجـود در ایـران 
در جنـوب شـرق ایران، سیسـتان 
و بلوچسـتان؛ در زبـان محلـی بـه آن گانـدو می گوینـد و 
نـام رایجـش تمسـاح پـوژه کوتـاه تاالبـی اسـت؛ جانـوری 
خجالتـی، محتـاط و ترسـو بـا طولـی معـادل 4 تـا 5 متـر 
در جنـوب  دنیـا، عمدتـا  در  3 هـزار سـر  از  بـا کمتـر  کـه 
شـرق آسـیا از بلوچسـتان جنوبـی تا هندوسـتان و سـیالن 
و پاکسـتان غربـی پراکنـده شـده و در خطر انقراض اسـت . 
 براسـاس آخریـن طبقه بنـدی اتحادیـه جهانـی حفاظـت از 
طبیعـت ایـن موجـود در  سـال 2017 در لیسـت زرد ایـن 

اسـت. آسیب پذیرطبقه بندی شـده  گـروه  اتحادیـه، 

گاندو

تبریک کالنتری  به رییس 
جدید قوه قضائیه

متـن پیام کالنتری به شـرح زیر اسـت 

:»جنـاب حجـت االسـالم والمسـلمین 

و  شایسـته  انتصـاب  رئیسـی،  آقـای 

حکیمانه جنابعالی را به ریاسـت قوه قضائیه کشـور صمیمانه تبریک 

عـرض مـی کنـم. همانگونه کـه مسـتحضرید، عرصه محیط زیسـت 

کشـور از اجرای صحیح برخی قوانین و همچنین کاسـتی های آن در 

تنگنـا و بـا چالش هـای متعـدد حقوقـی مواجه اسـت که بـه تبع آن 

منجـر به توسـعه ناپایدار در کشـور شـده اسـت و با ظهـور بحران های 

زیسـت محیطی ناشـی از آن، عرصـه نامناسـبی به وجود آمـده که در 

شـان ایـران عزیـز نیسـت. از ایـن رو، بـه منظور بهبود شـرایط محیط 

زیسـت و جلوگیـری از ناهنجاری هـای ایجـاد  شـده توجـه ویـژه 

جنابعالـی بـه این مهـم، مورد استدعاسـت.«

انتصاب

مشاهده پلنگ ایرانی 
در ارتفاعات طالقان

محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
فیلـم  ثبـت  از  البـرز  زیسـت 
ارتفاعـات  در  ایرانـی  پلنـگ 
طالقـان خبـر داد.فردیـن حکیمـی بـا اشـاره بـه ثبـت 
توضیـح  طالقـان  ارتفاعـات  در  ایرانـی  پلنـگ  فیلـم 
دارد،  ویژگی هـای خاصـی کـه  بـه خاطـر  پلنـگ  داد: 
و  می شـود  ظاهـر  دیـد  معـرض  در  نـادر  مواقـع  در 
اطالعـات مـا از ایـن گونـه بیشـتر بـه عکس هایـی کـه 
می شـود.  خالصـه  رسـانده اند،  ثبـت  بـه  دوربین هـا 
و  دوربین هـا  از همیـن  دریافتـی  اطالعـات  براسـاس 
قـالده   30 تـا   25 بیـن  محلـی  جوامـع  گزارش هـای 

می کنـد. زندگـی  البـرز  در  پلنـگ 

پلنگ

دود سمِی کشتی ها، عامل 
مرگ هزاران انگلیسی

نتایـج یـک مطالعه نشـان می دهد 
کـه دود سـمی ناشـی از سـوخت 
هـزاران  مـرگ  عامـل  کشـتی ها 
نفـر در انگلیـس اسـت.در ایـن مطالعـه آمـده  اسـت: انگلیس 
یکی از آسـیب پذیرترین کشـورها در برابر دود سـمی ناشـی از 
سـوخت کشتی هاسـت. همچنیـن بنابـر آمار هر سـال بیش از 
3000 نفـر از مـردم ایـن کشـور به دلیـل قرار گرفتـن در معرض 
آالینده هـای ناشـی از سـوخت کشـتی ها جان خود را از دسـت 
مـرگ  بـا  سـوخت کشـتی ها  از  ناشـی  آلودگـی  می دهنـد. 
زودهنـگام مرتبط اسـت زیـرا گازهای سـمی و ذرات موجود در 
دود، مشـکالت جسـمی از قبیل آسـم، بیماری قلبی و سرطان 

را بـه همـراه دارد.

دود

شــدن  نزدیــک  بــا  همزمــان 
ــوی  ــاره از س ــو، دوب ــال ن ــه س ب
را محیــط  عــده ای کــه خــود 
می کننــد،   خطــاب  زیســتی 
حرکتــی موســوم بــه تحریــم 
خریــد ماهــی عید و ســبزه به راه 
ــا  ــت عمدت ــن حرک ــد.  ای می افت
از ســوی فعــاالن محیط زیســتی 
اســت. شــده  اعــالم  مــردود 
کارشــناس  درویــش  محمــد 
در  زیســت  فعــال محیــط  و  
ــد:» کل  ــوص می گوی ــن خص ای
ماهی هــای قرمــزی کــه بــه ســر 
ســفره هفــت ســین ایرانیــان 
 4 از  کمتــر  چیــزی  می آیــد، 
درصــد از مجمــوع ماهی هــای 

زینتــی اســت کــه در ایــران تولید 
ــا وارد کشــور می شــود؛ ماهــی  ی
قرمــز یــک گونــه در معــرض 
نیســت  هــم  انقــراض  خطــر 
را  آن  می تــوان  راحتــی  بــه  و 
مراقبــت کــرده و ســالها زنــده 
ــا در اســتخرها  ــه داشــت و ی نگ
و آبگیرهــای بســته شــهری، رهــا 
ــرش  ــرِ خاط ــا کســی پ ــرد. ام ک
نیســت کــه فقــط سدســازی 
منجــر بــه نابــودی 30 درصــد 
شــیرین  آب  کل گونه هــای  از 
شــده و ســاالنه میلیاردهــا قطعــه 
رودخانه هــای  در  یــا  ماهــی 
ــا در  ــدها و ی ــت س ــن دس پایی
فــارس  خلیــج  آلودگــی  اثــر 
می میرنــد.  خــزر  دریــای  و 
ــم  ــی اگــر فــرض کنی ــی حت یعن
کــه همــه 40 میلیــون قطعــه 

ماهــی قرمــز ســر ســفره هفــت 
ــه  ــد ک ــان می میرن ــین ایرانی س
یــک  رقــم  ایــن  نمی میرنــد، 
ــت  ــی نیس ــزارم ماهی های صده
ــدی و نادرایتــی  ــر آزمن ــه در اث ک
دســت  از  ســاالنه  انســانی 
کــه  ماهی هایــی  می دهیــم! 
ــمندتر  ــیار ارزش ــا بس ــب آنه اغل
و  بــوده  ســرخ  ماهــی  از 
اندمیــک کشــور هــم هســتند.« 
امــا در عــوض  گفتــه مــی شــود 
ــن  ــداری ای ــدو نگه ــس از خری پ
ماهــی بــر ســر ســفره هفــت 
ســین، نبایــد آن را در رودخانه هــا 
و دریاچه هــا رهــا کــرد چراکــه 
باعــث مــرگ و میــر ســایر ماهــی 
هــای درون رودخانــه یــا دریاچــه 
ایــن  نتیجــه  در  شــود.  مــی 
نمــاد زندگــی خــود باعــث ضــرر 

و مــرگ و میــر خواهــد شــد.

چالش نه به سبزه عید
مــواردی کــه  از  دیگــر  یکــی 
تعــدادی از افــراد آن را مغایــر 
بــا   دوســتداری محیــط زیســت 
می داننــد، کاشــت و نگهــداری 
ســبزه ســفره هفــت ســین و 
ــردن آن در طبیعــت  ــا ک ــد ره بع
اســت.  بــه همیــن دلیــل در 
آســتانه ســال نــو گاهــی بــا 
ــم   ــون تحری ــی همچ پویش های
مــی  مواجــه  ســبزه  کاشــت 
ــتداران  ــدادی از دوس ــویم. تع ش
محیــط زیســت در ایــن خصوص 
ــه  ــازی اینگون ــبکه های مج در ش
»در   : کــه  کرده انــد  عنــوان 
ســفره هفت ســین بــه جــای 
ــم  ــتفاده کنی ــال اس ــبزه از نه س
را  آن  بــدر  ســیزده  روز  در  و 
 5 اگــر  بکاریــم.  طبیعــت  در 
بــه  ایــران  مــردم  از  درصــد 
بکارنــد: نهــال  ســبزه  جــای 
ــالت  ــن غ ــدن 400 ت ــدر ش از ه
ــود  ــری می ش ــات جلوگی و حبوب
میلیــون   4 بــا  جنگلــی  و 
داشــت. خواهیــم  درخــت 
عیــد امســال بجــای ســبزه هــر 
نهــال بکاریــم و  کــدوم یــک 
ــم  ــه اقلی ــال ب ــرای انتخــاب نه ب
شــهر خودمــان توجــه کنیــم. .«
ایــن چالــش کمــی ســخت تر 
ــرا  ــت چ ــدن اس ــی نخری از ماه
کــه رســم ســبزه ســبز کــردن 
زنــان  میــان  در  دیربــاز  از 
ایرانــی جــای داشــته و یکــی 
پیــش  کار هــای  مهم تریــن  از 
ــرای  ــالت ب ــاندن غ ــد خیس از عی
ســبزه درســت کــردن بــود. گرچــه 
امــروز بــه شــکل کارخانــه ای انواع 

و اقســام مدل هــای زیبــا و خاص 
ــاده  ــد آم ــب عی ــرای ش ــبزه ب س
ــاز  ــرای فــروش هســتند، امــا ب ب
هــم کســانی پیــدا می شــوند کــه 
بــا ذوق و ســلیقه شــخصی ســبزه 
می کارنــد. خودشــان  را  عیــد 
برخــی معتقدنــد ایــن کار خــراب 
کــردن ســفره های هفت ســین 
ــی  ــکل اصل ــردن ش ــن ب و از بی
گذاشــتن  بــا  و  اســت  آن 
نمــاد  ســفره  ســر  بــر  نهــال 
ــی رود. ــن م ــبزه از بی ــای س زیب
راه حــل بســیار ســاده اســت، 
هــم درخــت بکاریــد هــم ســبزه 
ــی  ــید. در روانشناس ــته باش داش
میگوینــد، اگــر یــک کار از دو کار 
را انجــام دهــی، انگیــزه ات بــرای 
ــر بیشــتر اســت.  انجــام کار دیگ
ــی  ــط یک ــه فق ــدارد ک ــی ن دلیل
ــم.  ــام دهی ــن دو کار را انج از ای
گفتــه مــی شــود کــه در صــورت 
ــردم  ــش م ــن پوی ــت از ای حمای
از طــرح اســتقبال کــرده، عــده ای 
ــبزه  ــد و س ــت می کارن ــز درخ نی
ــد  ــا درص ــد، ام ــت نمی کنن درس
بیشــتری از مردم، چــون حوصله 
درختــکاری ندارنــد فقط قســمت 

دوم را رعایــت می کننــد و ســبزه 
را از ســفره هفت ســین حــذف 
ــاالً  ــراد احتم ــن اف ــد. ای می کنن
ــی  ــز ماه ــل نی ــال های قب در س
هفت ســین  از  را  آب  تنــگ  و 
حــذف کرده انــد. در ســال های 
ــر  ــکاران کمت ــد درخت ــد درص بع
مدتــی  از  بعــد  و  می شــود 
انجــام  درختــکاری ای  نــه 
در  ســبزه ای  نــه  و  می شــود 
هفت ســین باقــی مانــده اســت.
اگــر  درویــش،  گفتــه  بــه 
زیســتی  محیــط  میخواهیــم 
ــم،  ــج کنی ــی را تروی ــودن واقع ب
در  بگیریــم  تصمیــم  بیاییــم 
ســال نــو، هرگــز تــک سرنشــین 
رکاب  میتوانیــم  تــا  و  نرانیــم 
زده یــا پیــاده حرکــت کنیــم؛ 
هنــگام  در  بگیریــم  تصمیــم 
ای  پارچــه  کیســه  از  خریــد 
اســتفاده کــرده؛ لیــوان شــخصی 
پروتئیــن  مصــرف  داشــته؛ 
ــاد  ــش داده؛ ش ــی را کاه حیوان
امیــدوار  و  ســالم  باشــیم، 
تــا مــردِم بیشــتری را چــون 
خــود محیــط زیســتی کنیــم

ته
نک

همزمـان بـا نزدیـک شـدن به سـال نـو، دوبـاره از 
سـوی عـده ای کـه خـود را محیـط زیسـتی خطاب 
میکننـد،  حرکتی موسـوم بـه تحریم خریـد ماهی 
عیـد و سـبزه بـه راه مـی افتـد.  این حرکـت عمدتا 
از سـوی متخصصیـن محیط زیسـتی مـردود اعالم 
شـده اسـت. بـه گفتـه درویـش، اگـر میخواهیـم 
محیط زیسـتی بودن واقعـی را ترویج کنیم، بیاییم 
تصمیـم بگیریـم در سـال نـو، هرگز تک سرنشـین 
نرانیـم و تـا میتوانیـم رکاب زده یـا پیـاده حرکـت 
کنیـم؛ تصمیـم بگیریـم در هنـگام خرید از کیسـه 
پارچه ای اسـتفاده کرده؛ شـاد باشـیم و امیـدوار تا 
مـردِم بیشـتری را چون خود محیط زیسـتی کنیم.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 برندگان مزایده 3 بنای تاریخی مشخص شدند4
با گشایش پاکت های »ج « 3 بنای تاریخی در کمیسیون مزایدات صندوق احیاء و بهره برداری 
از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی، برندگان مزایده سه بنای عمارت ملک بوشهر، حمام خان شهر 
سنندج استان کردستان و خانه شادمان یزد مشخص شدند.

پیام میراث

لنا
 ای

س:
عک

ژئوفیزیکـی،  بررسـی های  چهـارم  و  سـوم  دوم،  »فصـل 
شـهر  در  باستان شناسـی  زمیـن  و  باستان شناسـی 
مشـترک  هیـأت  مرغـاب  دشـت  پاسـارگاد،  هخامنشـی 
ایـران - فرانسـه« و »فصـل سـوم و چهـارم کاوش معدن 
نمـک چهر آباد زنجان هیأت مشـترک ایـران – آلمان« در 
نشسـت تخصصی شـانزدهمین گردهمایی باستان شناسی 
)اسـتادیار  خانـی  محمـد  شـد. کـورش  بررسـی  ایـران 
گـروه باستان شناسـی دانشـگاه شـهید بهشـتی تهـران( و 
سباسـتین گنـدت )پژوهشـگر مرکـز ملـی پژوهش هـای 
علمـی فرانسـه، دانشـگاه لیـون2( در نشسـت تخصصـی 
شـانزدهمین گردهمایـی باستان شناسـی ایـران بـه بیـان 

گوشـه ای از فعالیـت هیـأت مشـترک پرداختنـد.
تمرکـز مطالعـات هیئـت باسـتان شناسـی مشـترک ایران 
جهانـی  میـراث  شـده  حفاظـت  محوطـه  در  –فرانسـه، 
پاسـارگاد و دشـت مرغاب اسـتان فارس قرار دارد و فصل 
دوم، سـوم و چهارم فعالیت های باسـتان شناسـی و علوم 
میـان دانشـی در محوطـه و دشـت پاسـارگاد، بـرای درک 

بهتـر منظـر فرهنگـی آن بسـیار درخـور توجه اسـت.
نتیجـه مهـم پژوهش هـای ایـن فصول نشـان داده اسـت 
کـه یـک محوطـه مسـکونی در اطـراف تـل تخـت و در 
جنـوب بـاروی شـمالی وجـود دارد؛ ایـن مهـم عـالوه بـر 
گرافـی  توپـو  بررسـی های  در  ژئوفیزیکـی  بررسـی های 
و عکس هـای هوایـی گرفتـه شـده توسـط پهبـاد پـس از 

بـارش بـرف نیـز مشـخص شـد.
سـاختارهای مشـخص شـده در قسـمت جنوبـی بـاروی 
شـمالی بسـیار منظـم هسـتند و تاریخ گـذاری آنهـا نیـاز 
بـه گمانه زنـی و الیه نـگاری دارد کـه در فصـول بعـد انجـام 
خواهـد شـد. ابوالفضـل عالـی )کارشـناس اداره کل میراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان زنجـان( و 
تومـاس اشـتولنز )دانشـگاه روهـر بوخـوم - مـوزه معـدن 
آلمـان( سرپرسـتان هیـأت باستان شناسـی در ادامـه این 
نشسـت بـه بیـان بخشـی از فعالیت های هیأت مشـترک 

ایـران و آلمـان پرداختنـد.

سوژه
بررسی کشف 

محوطه مسکونی
 در اطراف پاسارگاد

رنا
 ای

س:
عک

تپه باستانی »دامغانی« محِل خواِب معتادان 
سرپرست تیم باستان شناسی: بخشی از این تپه  با کشاورزی و  آبیاری غرق آبی تخریب شده است

بخشی از آثار کشف شده در محوطه باستانی »دامغانی«

باســتانی  کاوش هــای  سرپرســت 
تپــه  گفــت:  دامغانی هــا  محوطــه 
ــود  ــا وج ــبزوار ب ــی س ــتانی دامغان باس
آنکــه قــرار بــود تبدیــل بــه ســایت 
بــه  امــا  شــود  بــاز  فضــای  مــوزه 
دالیــل مختلــف تاکنــون ایــن مهــم 
ــل  ــا تبدی ــن روزه ــده و ای ــق نش محق
ــادان و  ــور معت ــرای حض ــی ب ــه مکان ب

شــده. کارتن  خواب هــا 
آثــار  ازجملــه  باســتانی  تپه هــای   
میــراث فرهنگــی هســتند کــه می توانند 
بــر  آنچــه  از  ارزشــمندی  اطالعــات 

مردمــان ایــران باســتان گذشــته  اســت 
ــر آن  ــه ب ــد. اضاف ــار مــا بگذارن در اختی
در فرآینــد توســعه فرهنگــی جامعــه 
ــر در  ــه اگ ــد البت ــی دارن ــی اساس نقش
توســعه روزآمــد ســازماندهی شــوند نــه 
ــوند.  ــاکش ها ش ــتمایه کش ــه دس اینک
ــی ســبزوار  ــه دامغان ــان تپ ــن می در ای
ــه کشــفیاتی  ــدگاه( باتوجــه ب ــه عی )تپ
کــه از آن حاصــل شــده، از اهمیــت 
ــن  ــژه ای برخــوردار اســت. ســبب ای وی
ــاص آن  ــت خ ــزون، موقعی ــت اف اهمی
ــر  ــهری معاص ــای ش ــار خیابان ه در کن
ــار بزرگــراه تهــران – مشــهد  و البتــه کن

ــت. اس
ــوی  ــی- فرانس ــترک ایران ــت مش هیئ

فقــط یــک فصــل در تپــه عیــدگاه 
ــی  ــراث فرهنگ ــود و اداره می کاوش نم
خراســان تعییــن حریــم را نیمــه کاره و 
ــت  ــرد و در نهای ــا ک مصــوب نشــده ره
و  )باستان شــناس  عمــران گاراژیــان 
ــه  ــی تپ ــم باستان شناس ــت تی سرپرس
عیــدگاه(  تپــه   - ســبزوار  دامغانــی 
پــس از ســه ســال تــالش و مــدارا 
ــهری  ــران ش ــهر و مدی ــورای ش ــا ش ب
ــه  ــتمزد روزان ــده دس ــق نش ــوز موف هن
ــه  ــرد. او در مصاحب ــش را بگی همکاران
ــت  ــاق »خیان ــن اتف ــت ای ــا گف ــا ایلن ب
بــه امیــد، تــالش و کار« اســت. جوانان 
ایــن مــرز بــوم از ایــن کشــاکش ها بــه 

آمده انــد!     ســتوه 

ــه  ــتانی ب ــه باس ــی محوط ــه دامغان تپ
ــه  ــار در ســال 1380 ب وســعت 110 هکت
ــی  ــار مل ــت آث ــماره 3749 در فهرس ش
بــه ثبــت رســید و از ســال  کشــور 
و  مطالعــه  بررســی،  عملیــات   1382
و  گمانه زنــی  و  الیه نــگاری  ســپس 
تعییــن حریــم آن ابتــدا توســط هیئــت 
مشــترک ایــران و فرانســه، ســپس 
بوســیله اداره میــراث فرهنگی خراســان 
و در نهایــت دو فصــل بوســیله عمــران 
گاراژیــان )91- 1394( انجــام شــد. 
ــنهاد  ــه پیش ــرد: ارائ ــار ک ــان اظه گاراژی
بــه  را  دامغانــی  محوطــه  مــورد  در 
ــی  ــراث فرهنگ ــت اداره کل می درخواس
ــام دادم.  ــال 1391 انج ــان در س خراس
در ســال 1393 شــورای شــهر ســبزوار 
ــال  ــرای س ــد و ب ــدم ش ــود پیش ق خ
1394 حــدود یکصــد و پنجــاه میلیــون 
تومــان مصــوب کــرد. همیــن شــورا در 
ــرد  ــوض ک ــهردار را ع ــای دوره، ش انته
ــد  ــی شــهردار جدی ــچ دلیل ــدون هی و ب
ــت  ــا حفاظ ــه تنه ــروز ن ــن ام ــا همی ت
محوطــه را انجــام نــداده بلکــه دســتمزد 
از  کــه  متخصصانــی  و  کارشناســان 
اقصــی نقــاط ایــران و جهــان آمــده 
ــرای  ــردی ب ــی کارب ــا پژوهش ــد ت بودن
شــهر ســبزوار انجــام دهنــد را پرداخــت 
ــن اســت کــه  ــب ای نکــرده اســت. جال
ایــن  نمی شــود.  هــم  پاســخگویی 
باستان شــناس تاکیــد کــرد: باتوجــه 
باستان شناســان  مــزد  آنکــه  بــه 
پرداخــت نشــد، شــرمنده بیــش از 40 
شــدم  مرمتگــری  و  باستان شــناس 
ــی  ــرا همراه ــه م ــه در کاوش محوط ک
کــه  اعضایــی  اکثریــت  می کردنــد. 

ــوان  ــام ت ــا تم ــد و ب ــه و امی ــا عالق ب
فعالیــت می کردنــد پــس از ســه ســال 
پیگیــری، مــزد روزانه شــان را دریافــت 
نکرده انــد. می دانیــد ایــن مهــم بــه 
چــه معناســت؟! شــورای شــهر ســبزوار 
ــهردار  ــرد. ش ــرا نک ــود را اج ــه خ مصوب
ــا پژوهشــگاه  پیشــین، مکاتبــه خــود ب
ــالم  ــوب اع ــه مکت ــی ک ــراث فرهنگ می
ــن  ــا تامی ــام هزینه ه ــود »تم ــوده ب نم

ــت. ــاده اس ــر پانه ــت«را زی ــده اس ش
اینگونــه اســت کــه اعتبــار خــود و آثــار 
ــان را از  ــراث فرهنگی م ــی و می فرهنگ
بیــن برده ایــم. حــال اگــر شــهرداری و 
ــورد  ــی را م ــن نگران شــورای شــهر چنی
نتیجــه اش  نمی دهــد،  قــرار  توجــه 
ســرمایه  اســت.  مشــخص  دقیقــا 
فرهنگــی تبدیــل بــه زمیــن کشــاورزی 
ــرای خودســازی  ــی ب و ترانشــه ها مکان

نتیجــه  اینهــا  می شــود.  معتــادان 
مســتقیم تصمیم هــای مســئوالن شــهر 
اســت. او در خصــوص وضعیــت کنونــی 
محوطــه باســتانی تپــه دامغانــی گفــت: 
در زمــان کاوش، محافظــه کاری کردیــم 
هــرگاه بــه آثار باســتانی رســیدیم، کار را 
ادامــه ندادیــم. ســطح باالئــی محوطــه 
ــاری  ــق، آبی ــر عمی ــک مت ــدود ی ــا ح ت
شــده و شــخم خــورده، ســاخت و ســاز 
هــم شــده اســت.  آثــار شناســایی 
شــده در کنــار خیابــان جهــاد کشــاورزی 
ــتند.  ــراری هس ــت اضط ــد حفاظ نیازمن
و  فرســایش  شــاهد  امــروز  البتــه 
تخریــب بخشــی از ایــن آثــار هســتیم 
و بخــش دیگــری از آن بــا کشــاورزی، 
ــر  ــش از ه ــه بی ــی ک ــرق آب ــاری غ آبی
ــت،  ــار اس ــب آث ــب تخری ــی موج عامل

ــب شــده.  ــار تخری دچ

کارشـناس ثبـت میـراث طبیعـی اداره 
دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  کل 
و گردشـگری خراسـان جنوبـی از ثبـت 
بیابـان حلـوان طبـس در فهرسـت آثـار 
طبیعـی خبـر داد.زهـرا رضایـی افـزود: 
هـا  بیابـان  دارای  طبـس  »شهرسـتان 
حلـوان،  ماننـد  معروفـی  کویرهـای  و 
پروده، حسـن آباد، ریگ شـتران اسـت 
کـه حلـوان بزرگتریـن ایـن بیابـان هـا 
بـا وسـعتی حـدود 750 کیلومتـر مربـع 

مسـاحت اسـت.«
در  حلـوان  »بیابـان  داد:  ادامـه  او 
شـمال غربـی طبـس، در زون رسـوبی 
سـاختاری بلـوک کلمـرد و شـرق قـاره 
ایـران مرکـزی قـرار دارد، ایـن بیابـان 
پهنـه ای پوشـیده از تپـه هـای ماسـه 
ایسـت کـه در حاشـیه جنوب تـا جنوب 
شـرقی دشـت بـزرگ کویر بـزرگ ایران 
مرکـزی واقع شـده اسـت.« کارشـناس 
ثبـت میـراث طبیعـی اسـتان خراسـان 

جنوبـی گفـت: »در ایـن بیابـان مناظـر 
بسـیار زیبـا و منحصـر بـه فـردی در اثر 
تالقـی کـوه و ماسـه ایجاد شـده اسـت 
کـه فاصلـه شـمال بـه جنـوب آن، 40 
آن  بـه غـرب  فاصلـه شـرق  کیلومتـر، 
در نواحـی مرکـزی حـدود 14 کیلومتـر 
5 کیلومتـر  آن  شـمالی  نواحـی  در  و 
اسـت.«ضایی ملکوتـی بیایـان داشـت: 
»تپه های ماسـه ای در قسـمت شـرق 
از غـرب اسـت. در جنـوب  تـر  مرتفـع 
شـرق محـل تالقـی کـوه و ریـگ دره 
هـا و گذرگاه هـای زیبـا و چشـم نـوازی 
منطقـه  ایـن  در  اسـت.  آمـده  پدیـد 

معـادن فـراوان وجـود دارد.«

بیابان »حلوان« شهرستان 

»طبس«  ثبت شد

کشور باید از گردشگری
 انبوه، عبور کند

معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتمرار 
گردشــگری انبــوه در کشــور را دارای تبعــات منفــی دانســت و تاکیــد کــرد: 
کشــور بایــد بــا عبــور از گردشــگری انبــوه بــه گردشــگری پایــدار برســد تــا 
از منابــع ایــن صنعــت بهــره منــد شــویم . ولــی تیمــوری روز دوشــنبه در 
نشســت ســتاد اجرایــی خدمــات ســفر مازنــدران در ســاری افــزود: همــه 
دســتگاه هــای فرهنگــی بایــد بــرای عبــور از ایــن مرحلــه کمــک کننــد؛ اگــر 
گردشــگری انبــوه بــه همیــن شــکل ادامــه یابــد، بــا مخالفــت هــای جــدی 
ــگری  ــکالت گردش ــی از مش ــد.وی یک ــد ش ــه خواه ــی مواج ــع محل جوام
انبــوه را خالصــه شــدن گردشــگری در ایــام خاصــی از ســال ماننــد 
ــه گردشــگری،  ــن گون ــد کــرد کــه در ای ــوروزی دانســت و تاکی تعطیــالت ن
برنامــه ریــزی بــرای تامیــن نیازهــای گردشــگران بــا مشــکل مواجــه مــی 
ــدران  ــه مازن ــوه گردشــگران ب ــه ســفر انب ــوان مثــال ب ــه عن شــود.تیموری ب
در تعطیــالت نــوروز اشــاره کــرد و گفــت: نــوروز فصــل پررونــق گردشــگری 
مازنــدران اســت و ایــن اســتان مقصــد گردشــگری بســیاری از هموطنــان 
ــدران و شــمال  ــا کلمــه مازن ــا در کشــور ســفر ب ــه طــوری کــه گوی اســت ب

عجیــن شــده اســت.

ته
نک

بـه گفته سرپرسـت تیم باستان شناسـی محوطـه دامغانی 
سـبزوار، آثـاری کـه در محوطه شناسـایی شـده عموما به 
2700 تـا 2400 قبـل از میـالد بازمی گـردد. در ایـن میـان 
سـازه های معمـاری و کشـف گورسـتان و پیدا کـردن پنج 
اسـکلت کـه در یـک گور به خاک سـپرده شـده بودند و در 
کنـار آنهـا تعـداد قابـل توجهـی از ظـروف وجود داشـت، 
بسـیار با اهمیت اسـت. اشـیای کشـف شـده را به میراث 
فرهنگـی اسـتان تحویل دادیـم، طبق قانـون امین اموال 
فرهنگـی در مـورد آن مسـئولیت دارد و پـس از تحویـل 
مـن تنهـا وظیفـه انتشـار آن را برعهـده دارم. و در ادامه از 
کشـف یـک مهر مـروی- بلخـی در ایـن محوطه باسـتانی 
خبـر داد و گفـت: ایـن مهـر در نـوع خـود بی نظیـر اسـت 
و در حـال حاضـر تابلـو و نشـان موزه شـهر سـبزوار نقش 
همیـن مهـر اسـت. درعیـن حـال، بعـد از کاوش در ایـن 
منطقـه؛ تعداد زیـادی از آثـار معماری مدیریـت و کنترل 

آب سـطحی در منطقه شناسـایی شـد.

میراثمیراث

»مثنوی« موالنا ثبت جهانی می شوداولویت های یگان حفاظت میراث فرهنگی مشخص شد
 فرمانـده یـگان حفاظـت میـراث 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
گردشـگری از آمـاده بـاش یـگان 
شـدن  مشـخص  و  حفاظـت 
اولویـت هـای این یـگان در تعطیالت عید نـوروز 98 خبر داد. 
سـردار امیـر رحمـت الهـی بـا اشـاره به جزییـات ایـن یگان، 
گفـت: نیروهـای یـگان حفاظـت سراسـر کشـور بـا اسـتقرار 
شـیفت مضاعـف بـه صـورت 24 سـاعته در ایـام تعطیـالت 
نـوروز در حـوزه ماموریـت هـای محولـه، جوابگوی مسـافران 
نـوروزی خواهنـد بـود. وی گفـت: در آخریـن جلسـه شـورای 
معاونـان و مدیـران سـتاد یـگان حفاظـت، ضمـن بررسـی و 
ارزیابـی عملکـرد و احصـا نقـاط ضعـف و قـدرت برنامه های 
اجرائـی سـال 97، اولویـت هـای سـال 98 یـگان را تبییـن و 

شـعار نـوروزی یـگان حفاظت با عنـوان » مشـارکت همگانی 
– حفاظـت پایـدار – میـراث مانـدگار« طی دسـتورالعملی به 
رده هـا تحـت االمـر ابالغ شـد. وی با بیان این کـه یگان های 
حفاظت سراسـر کشـور در ایام نـوروز آماده باش و آمـاده ارائه 
خدمـات رسـانی مضاعـف بـه گردشـگران هسـتند، از تهیه و 
تدوین دسـتورالعمل حفاظتی در راسـتای پیشـگیری از وقوع 
جرائـم حـوزه میـراث فرهنگـی در نـوروز بـه عنـوان مهمترین 
اقـدام یـگان خبـر داد و تاکید کـرد: دسـتورالعمل مذکور تهیه 
و بـه فرماندهـان یگانهـای حفاظـت و مسـئوالن پایـگاه های 
سراسـر کشـور ابـالغ و موضوع حفاظـت از بناهـای تاریخی و 
پیشـگیری از جرائم علیه مواریث گرانقدر تاریخی – فرهنگی 
و نیـز مقابله بـا متجاوزین این عرصه در ایام نوروز در دسـتور 

کار قـرار دارد. 

و  اســناد  ســازمان  رییــس 
کتابخانــه ملــی ایــران گفــت: 
ــه دنبــال ثبــت جهانــی کتــاب  ب
ــا  ــتیم ت ــا هس ــوی« موالن »مثن
ایــن اثــر ارزشــمند در ســطح دنیــا بــه عنــوان یــک منبــع در 
حافظــه مــردم جهــان ثبــت شــود. اشــرف بروجــردی با شــاه 
عظیــم منــوراف رییــس مرکــز تمــدن اســالمی ازبکســتان در 
محــل کتابخانــه ملــی ایــران دیــدار و تفاهم نامــه همــکاری 
امضــا کرد.بروجــردی  در ایــن دیــدار بــا بیــان این کــه 
کتابخانــه ملــی ایــران در مجمــوع دو فعالیت نگهــداری از آثار 
مکتــوب از جملــه کتاب هــا و مجــالت، همچنیــن نگهــداری 
ــده دارد، گفــت: بخــش  ــر عه و مرمــت اســناد تاریخــی را ب

اســناد کتابخانــه ملــی در ســاختمان دیگــری متمرکــز اســت 
ــا،  ــه عکس ه ــران از جمل ــخ ای ــا تاری ــط ب ــناد مرتب ــه اس ک
نقشــه ها، فایل هــای صوتــی و نامه هــای تاریخــی در آن جــا 
ــون  ــزود: حــدود 9 میلی ــداری و مرمــت می شــود.او  اف نگه
ســند در بخــش اســناد کتابخانــه نگهــداری می شــوند و برای  
این کــه ایــن  آثــار  از بیــن نرونــد همــواره نیــاز بــه نگهــداری 
ــه  ــد کــرد: همــه آن چــه ب ــد. بروجــردی تاکی و مرمــت دارن
ــن  ــود در ای ــت ش ــد ثب ــران بای ــی در ای ــه مل ــوان حافظ عن
ــه  ــر از ســازمان یونســکو ک ــک نف ــه وجــود دارد و ی کتابخان
بــا حافظــه جهانــی در ارتبــاط اســت بــا مــا نیــز ارتبــاط دارد 
و منابــع خطــی کــه بایــد جنبــه جهانــی پیــدا کنــد از طریــق 

ــی می شــود. ــه یونســکو معرف ــن دوســتان ب ای
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گزارش 
پیام ما

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال به نقل از مدیر 
کل راه آهن شـمال نوشت: قیمت بلیت 

قطار گران نشد.

روزنامـه کاغذوطن به نقل از مدیر 
کل جهاد کشـاورزی استان کرمان نوشت: 
توزیع میوه یارانه ای درکرمان از 25اسـفند 

انجام می شود.

روزنامه اصفهان زیبا  به نقل از قدرت 
اله نوروزی نوشت: شهروندان و مسافران را به 

وجد می آوریم.

روزنامه افسانه  نوشت: بانوی شیرازی اصفهانجنوب کرمانمازندران
جایزه علمی بریتانیا را کسب کرد.

فارس
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 استان ها

زلزله امسال 44 بار سیستان و بلوچستان را لرزاند
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: 44 مورد زلزله از ابتدای امسال تاکنون در این 

استان به وقوع پیوسته است.
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ــال  ــت: س ــاد گف ــرم آب ــهردار خ ش
ــود  ــا ب ــهرداری ه ــال ش 97 قحطس
بــزرگ  کالنشــهر  چهــار  بجــز  و  
دولتــی  هــای کالن  بودجــه  کــه 
بقیــه  ، در شــهرداریهای  داشــتند 
شــهرهای  و  اســتانها  مراکــز 
ــا تاخیــرات و مشــکالت  ــر ب کوچکت
جــدی در پرداختهــای عمرانــی و 
جــاری مواجــه بودیــم بــرای نمونــه 
هــا  شــهرداری  ایــن  تمامــی  در 
ــه  ــوق معوق ــاه حق ــا 6 م ــن 4 ت بی
ــوع خــود  ــه در ن ــم ک کارگــری داری

بی ســابقه اســت.»وحید رشــیدی« 
یکــی از دالیــل  وضعیــت مذکــور را 
ــردم دانســت  شــرایط اقتصــادی م
درآمــدی  وضعیــت   : افــزود  و 
شــهرداری هــا رابطــه مســتقیمی 
بــا وضعیــت درآمــدی  مــردم و 
ــاز  ــاخت و س ــق س ــی آن رون در پ
ــه در حــال حاضــر در حــوزه  دارد ک
ــا امــار مناســبی  هــای یــاد شــده ب

مواجــه نیســتیم.
ــار کــرد: در ســال 97  رشــیدی اظه
بــا وجــود  درآمــد کــم مــردم و 

عــدم وجــود مراکــز صنعتــی،  از 
مراکــز  بیــن  در  درآمــدی  نظــر 
ــه ســی  ــه نزدیــک ب اســتانها در رتب
ــی خوشــبختانه   ــم  ول ام قــرار داری
بــا صرفــه جویــی در  توانســتیم 
و  فســاد  کنتــرل   ، هــا  هزینــه 
ظرفیتهــای  برخــی  از  اســتفاده 
از   زیــادی  بخــش  مغفــول, 
و  و معوقــات کارگــران  مطالبــات 

کنیــم. پرداخــت  را  پیمانــکاران 
ــن امــر در شــرایطی  ــزود: ای وی اف
صــورت گرفــت کــه مــا در بــدو 
میلیــاردی   300 بدهــی  بــا  امــر 
هــای  پــروژه  نیــز  و  شــهرداری 

نیمــه تمــام و هزینــه بــری مواجــه 
آنهــا  تکمیــل  عــدم  بودیــم کــه 
بیشــتری  زیانهــای  باعــث  خــود 
مــی شد.شــهردار خــرم آبــاد در 
اســت  الزم  تاکیــد کــرد:  پایــان 
ســازمانهای  و  مناطــق  مدیــران 
شــهرداری در ایــن ایــام  پایــان 
ســال بــه پرداخــت حقــوق کارگــران 
توجــه بیشــتری نشــان دهنــد ، 
ــورد  ــط در م ــه فق ــن قضی ــه ای البت
کارگرانــی ســت کــه طــرف آنهــا 
شــهرداری اســت، در مــورد کارگــران 
شــرکتهای خصوصــی ایــن امــر بــر 

اســت  پیمانــکاران  عهــده 

مدیــر اداره ســالمت چشــم پیشــگیری از 
نابینایــی وزارت بهداشــت و درمــان در هفتــه 
جهانــی گلوکــوم )آب ســیاه( اعــالم کــرد: 
ــاری  ــک بیم ــوان ی ــه عن ــوم ب ــاری گلوک بیم
ــور  ــم در کش ــده چش ــش رون ــوش و پی خام
ــوارد  ــترین م ــه بیش ــود ک ــی ش ــوب م محس
ــزان  ــه می ــتان اســت و ب ــالی آن درکردس ابت
دوبرابــر تخمیــن ملــی در ایــن اســتان شــیوع 
دارد.ســید فــرزاد محمــدی همچنیــن افــزود: 
ــه ایــن  یکــی از دالیــل شــدت مــوارد ابتــال ب
شــرایط  می توانــد  کردســتان  در  بیمــاری 

نــژادی آنــان باشــد.وی همچنیــن دربــاره  ایــن 
ــی  ــیاه( نوع ــوم )آب س ــت: گلوک ــاری گف بیم
بیمــاری خامــوش چشــم اســت کــه در هــر 
ــال  ــاالی 50 س ــنین ب ــص در س ــنی باالخ س
رخ مــی دهــد. اگــر فــردی ســابقه خانوادگــی 
ــبت  ــرد نس ــد آن ف ــته باش ــیاه را داش آب س
بــه افــراد دیگــر بیشــتر در معــرض ابتــال بــه 
ایــن بیمــاری قــرار دارد و بایــد تحــت نظــر و 

ــرر باشــد. ــات مک معاین
وی افــزود:  اگــر خواهــر یــا بــرادری در 
خانــواده مبتــال بــه گلوکــوم )آب ســیاه( 

باشــند مهمتــر از پــدر، مــادر و  فرزنــد مبتــال 
اســت کــه ایــن افــراد بایــد معاینــات مکــرر 
ــون  ــند. چ ــته باش ــکی داش ــم پزش ــه چش ب
ــروز  ــل ب ــن عوام ــی از مهم تری ــل ژنتیک عوام

ــت. ــاری اس ــن بیم ای
مدیــر اداره ســالمت چشــم پیشــگیری از 
نابینایــی وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــوع اولی ــامل دو ن ــیاه( ش ــوم )آب س گلوک
ــاری  ــت: بیم ــان داش ــود، بی ــه می ش و ثانوی
آب ســیاه ثانویــه بــر اثــر ایــن مســاله پیــش 
می آیدکــه فــردی بــا بیمــاری دیگــری در 

ــر آن دچــار  ــر اث ــه ب چشــم مواجــه اســت ک
آب ســیاه مــی شــود و شــامل ســن خاصــی 
چشــم،  بــه  ضربــه  وی  نمی شــود.  نیــز 
ــال  ــل ابت ــر عوام ــت را از دیگ ــادف و دیاب تص
بــه آب ســیاه ثانویــه دانســت و گفت:دیابــت 
در مــوارد پیــش رونــده می توانــد مشــکل 
آب ســیاه ثانویــه در پــی داشــته باشــد. وی 
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــه اش ــیاه اولی ــه آب س ب
ــیاه  ــا آب س ــد ب ــان تول ــراد در زم ــی اف برخ
ــادر  ــوارد ن ــن م ــه ای ــوند ک ــی ش ــه م مواج
ــدا  ــروز پی ــورد ب ــا 70 م ــاالنه تنه ــت و س اس
ــاالی 50 ســال آب  مــی کنــد. امــا در افــراد ب
ســیاه بزرگســالی بوجــود مــی آیــد کــه بــرای 
جلوگیــری از نابینایــی چشــمان بایــد تحــت 

ــد. ــرار گیرن ــکی ق ــات پزش معاین

سال ۹۷ »قحطسال« شهرداری ها بود

افزایش سرمایه 
»سرچشمه« از سوی 

سازمان بورس تایید شد

بــا تصویــب ســازمان بــورس، شــرکت ســرمایه گذاری مــس سرچشــمه 
)سرچشــمه( مجــاز بــه افزایــش ســرمایه حــدود 21.5 درصــدی 

ســرمایه خــود شــد.
بــا تصویــب ســازمان بــورس، شــرکت ســرمایه گذاری مــس سرچشــمه 
)سرچشــمه( مجــاز بــه افزایــش ســرمایه حــدود 21.5 درصــدی 

ســرمایه خــود شــد.
  بــا اعمــال ایــن میــزان افزایــش ســرمایه، ســرمایه ثبت شــده 
میلیــارد   280 مبلــغ  از  سرچشــمه  مــس  ســرمایه گذاری  شــرکت 
ــه 340 میلیــارد تومــان خواهــد رســید. ایــن  تومــان ســرمایه فعلــی ب
افزایــش کــه از محــل ســود انباشــته اعمــال خواهــد شــد بــا موضــوع 
ــأت  ــرکت و هی ــی ش ــازرس قانون ــد ب ــه تأیی ــی ب ــاختار مال ــالح س اص

ــت. ــیده اس ــره رس مدی

کردستان بیشترین موارد ابتال به بیماری آب سیاه 
در کشور را دارد

ــم  ــالمت چش ــر اداره س مدی
پیشــگیری از نابینایــی وزارت 
بهداشــت در ادامــه بــه تفــاوت 
آب ســیاه و آب مرواریــد اشــاره 
تفــاوت  بیــان داشــت:  و  کــرد 
ــن  ــد ای ــا آب مرواری ــیاه  ب آب س
ــم  ــار چش ــدد فش ــه اگرع ــت ک اس
ــترس  ــل اس ــه دلی ــد ب ــر کن تغیی
داخــل چشــم موجــب تــاری دید و 
نابینایــی، غیربازگشــت مــی شــود. 
ــت  ــر اس ــان پذی ــد درم آب مرواری
ــاری آب  ــانه بیم ــد نش ــاری دی و ت

ــت. ــد اس مرواری
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گزارش های اداره راهداری و حمل ونقل استان کرمان نشان می دهد:

جاده های استاندارد کرمان، در خطر تصادفات رانندگان الکلی

57 درصد تصادفات مختص سواری ها است

و حمل ونقــل  راهــداری  اداره  اســاس گزارش هــای  بــر 
جاده هــای  در  مرگ ومیــر  وضعیــت  کرمــان،  اســتان 
بــه  نســبت   97 اول ســال  9ماهــه  در  اســتان کرمــان 

همیــن بــازه زمانــی کمتــر بــوده اســت.
راضیــه زنگــی آبــادی_ بــر اســاس گزارش هــای اداره 
وضعیــت  کرمــان،  اســتان  حمل ونقــل  و  راهــداری 
ــه اول  ــان در 9ماه ــتان کرم ــای اس ــر در جاده ه مرگ ومی
ــوده  ــر ب ــی کمت ــازه زمان ــن ب ــه همی ــبت ب ــال 97 نس س

ــت. اس

کرمان رتبه ســوم در طول راه های جاده ای
ــه  ــداری ک ــل و راه ــای اداره حمل ونق ــه آمار ه ــه ب ــا توج ب
در کمیســیون ایمنــی راه هــا توســط ســید علــی حــاج 
ارایــه شــد، 56  اداره  ایــن  ســید علیخانــی مدیــر کل 
ــی، 2688راه فرعــی،  آزادراه، 1728 بزرگــراه، 1933راه اصل
6786راه روســتایی در اســتان کرمــان وجــود دارد کــه روی 
ــه  ــن زمین ــور را در ای ــوم کش ــه س ــان رتب ــه، کرم ــم رفت ه

دارد.

رتبه آخــر کرمان در تعداد راهدارخانه و 
پلیس پاسگاه 

بــر اســاس توضیحــات حــاج ســید علیخانــی 12راهدارخانــه 
ــه 20  در راه هــای شــریانی اســتان وجــود دارد کــه هنــوز ب
مــورد نیــاز اســت و در ایــن خصــوص اســتان رتبــه 31 را 
ــتان  ــس راه دراس ــگاه پلی ــداد 17 پاس ــور دارد. تع در کش
ــگاه  ــداد پاس ــاخص تع ــاس ش ــر اس ــه ب ــت ک ــود اس موج
بــه ازا هــر 100کیلومتــر راه برون شــهری، کرمــان بــه 11 

مــورد دیگــر نیــاز دارد، از ایــن تعــداد پاســگاه، 9مــورد در 
ــان  ــد ، کرم ــرار دارن ــتان ق ــوب اس ــورد در جن شــمال و 7م
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــوص ب ــن خص ــه 30 را در ای رتب

اســت.
تیرپارک هــای  و  رفاهــی  تعــداد مجتمع هــای خدمــات 
ــر اســاس  ــه ب ــورد اســت ک ــرداری 35 م ــره ب ــال به در ح
شــاخص های کلــی، اســتان بــه 25 مــورد دیگــر نیــاز دارد. 
ــهری 109  ــال راه برون ش ــس فع ــای اورژان ــداد پایگاه ه تع
ــاز دارد.  ــر نی ــورد دیگ ــه 21 م ــتان ب ــه اس ــت ک ــورد اس م
ــر  ــر 100کیلومت ــل هوشــمند در ه ــداد سیســتم حمل ونق تع
ــورد  ــه 130 م ــه اســتان ب ــورد اســت ک راه شــریانی 7/6 م
ــن دیگراســتان ها 29  ــان در بی ــه کرم ــاز دارد. رتب ــر نی دیگ

اســت.

رتبه میانی اســتان در تلفات 
جاده ای در سال ۹6

طبــق ایــن آمارهــا تعــداد تلفــات در راه هــای برون شــهری 
ســال 96، 760 نفــر بــوده اســت. درواقــع راه هــای اســتان 
ســطح کشــور  در  برون شــهری  راه  100کیلومتــر  هــر  در 
ــن  ــه 17 را در ای ــان رتب ــد، کرم ــته ان ــی داش ــر متوف 12نف
خصــوص داشــته و در میانــه جــدول اســتان ها قــرار دارد.

کاهش تلفات تصادفات شــمال استان 
نسبت به سال ۹6

 بــا توجــه بــه اینکــه رشــد تــردد بیــن اســتانی 9ماهه ســال 
97 نســبت بــه ســال 96، 2/8 درصــد افزایــش داشــته، در 
ــان،  ــتان کرم ــمال اس ــای ش ــال 97، در جاده ه ــه س 9ماه
271 فقــره فوتــی وجــود داشــته کــه نســبت بــه ســال 96 
،17درصــد کاهــش داشــته اســت، تعــداد فوت شــده ها در 
ــال 96،  ــه س ــبت ب ــه نس ــد ک ــر بوده ان ــال 97 ، 416 نف س

9درصــد کاهــش داشــته اســت. تعــداد مجروحــان ســال 
ــال  ــه س ــه نســبت ب ــد ک ــر بوده ان ــزار و 98 نف ــه ه 97، س

96، 4درصــد افزایــش داشــته اســت.

مجروحان  تعداد  افزایش 
تصادفات جنوب اســتان نسبت به سال ۹6

در 9 ماهــه ســال 97، در جنــوب اســتان کرمــان، 192 
ــه  ــبت ب ــم نس ــن رق ــه ای ــته ک ــود داش ــی وج ــره فوت فق
ــده ها در  ــوت ش ــداد ف ــته، تع ــد داش ــال 96، 6/2 رش س
ســال 97، 209 مــورد بــوده کــه نســبت بــه ســال 96، یــک 
ــال  ــان س ــداد مجروح ــت، تع ــته اس ــش داش ــد کاه درص
ــد  ــد رش ــال 96، 12 درص ــه س ــبت ب ــر و نس 97، 343 نف

ــت. ــته اس داش

افغانی کش ها  نقش 
در تصادفات جاده ای استان

در 9ماهــه اول ســال 97، در شــمال اســتان 15 فقــره 
فوتــی توســط خودروهــای حمــل اتبــاع بیگانــه و ســوخت 
قاچــاق، اتفــاق افتــاده کــه نســبت بــه ســال 96، 38 
ــده های  ــوت ش ــداد ف ــت، تع ــته اس ــش داش ــد کاه درص
ایــن خودرو هــا در 9ماهــه 97، 35مــورد بــوده کــه نســبت 

ــته اســت. ــال 96 ،13 درصــد کاهــش داش ــه س ب

57 درصد تصادفات مختص ســواری ها
 طبــق گزارشــات راهــداری کرمــان، در 9ماهــه نخســت 
ســال 97، 57درصــد تصادفــات در شــمال اســتان مربــوط 
بــه ســواری، 25درصــد، مربــوط بــه موتــور ســیکلت، 
ــه  ــوط ب ــد مرب ــار و 8درص ــت ب ــه وان ــوط ب ــد مرب 10درص
فراوانــی  47درصــد  اســت.  بــوده  تریلــی  و  کامیــون 
تصادفــات در نــه ماهــه نخســت ســال 97 در شــمال 
ــوده کــه  ــو راننــده ب ــه جل ــه دلیــل عــدم توجــه ب اســتان ب

ــدم و  ــق تق ــت ح ــدم رعای ــه، ع ــرعت مطمئن ــی از س تخط
ســایر علــل از عوامــل دیگــر تصادفــات بوده انــد.

واژگونی عامــل اصلی مرگ و میر جاده های 
استان شمال 

طبــق آمــار راهــداری 1241مــورد از تصادفــات 9 ماهــه 
ــرات  ــه فق ــر ب ــه منج ــتان ک ــمال اس ــال 97 در ش اول س
جرحــی و فوتــی شــده ، بــه دلیــل واژگونــی بــوده کــه برابــر 
ــورد دو  ــل برخ ــه دلی ــورد ب ــت، 843 م ــد اس ــا 54درص ب
ــا 37درصــد،  ــر ب ــا یکدیگــر، براب ــه ب ــد وســیله نقلی ــا چن ی
ــد،  ــا 8درص ــر ب ــورد براب ــاده، 192 م ــر پی ــا عاب ــورد ب برخ
ــوده  ــک درصــد ب ــا ی ــر ب ــورد براب ــا احشــام 12م برخــورد ب
اســت. تعــداد واژگونی هــای ســال 96 در همیــن بــازه 
ــال  ــار در س ــن آم ــی ای ــورد یعن ــا 1084 م ــر ب ــی براب زمان

ــت. ــته س ــد داش ــد رش 97 ، 14درص

استان پر خطر  جاده های 
ــال 97  ــه اول س ــم در 9 ماه ــان- ب ــان- ماه ــاده کرم ج
ــی  ــره جرحــی و فوت ــن فق ــورد تصــادف، باالتری ــا 162 م ب
را داشــته کــه 21نفــر در در همیــن جــاده فــوت شــده اند. 
پــل بهادرآبــاد- ایرانشــهر در جنــوب اســتان بــا 35متوفــی 
در ســال 97 بیشــترین تصادفــات را بــه خــود اختصــاص 

داده اســت.

الــکل عاملی مهم در تصادفات 
استاندارد جاده های 

بــا توجــه بــه اینکــه اکثریــت تصادفــات در شــمال اســتان 
ــوده،  ــم ب ــان- ب ــان- ماه ــاده کرم ــه ج ــوط ب ــان، مرب کرم
ــن  ــی تری ــه اصل ــی ک ــل واژگون ــراغ دلی ــه س ــهری ب همش
ــی از  ــت بعض ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــت، رف ــل آن اس عام
هفــت  جــاده  تصادفــات  عامــل  دولتــی  دســتگاه های 
بــاغ را مصــرف الــکل می داننــد. اگرچــه چندیــن مــاه 
ــا  ــده ، ام ــوع ش ــن موض ــر ای ــهری پیگی ــه همش ــت ک اس
نتوانســته بــه آمــار دقیقــی از طریــق مراجــع ذیربــط علــی 
الخصــوص پزشــکی قانونــی، در ایــن خصــوص دســت 
ــس  ــس پلی ــه ســراغ ریی ــل ب ــن دلی ــه همی ــد، ب ــدا کن پی
راه شــمال اســتان رفــت، یوســف نجفــی کــه تاثیــر الــکل 
ــه همشــهری  را در افزایــش تصادفــات را تاییــد می کنــد ب
توضیــح می دهــد: امســال، تلفــات جــاده هفــت بــاغ 
ــتاندارد های الزم  ــه اس ــود هم ــه وج ــه ب ــا توج ــان، ب ماه
ــت. از اول  ــوده اس ــاال ب ــی ب ــور نامتعارف ــه ط ــاده ای، ب ج
ســال تــا بــه االن تعــداد جانباختــگان بــه 11نفــر رســیده و 
ــد،  ــر بوده ان ــداد مجروحــان هــم حــول و حــوش 100نف تع

بــا توجــه بــه طــول ایــن جــاده ایــن تعــداد زیــاد و عمدتــا 
ــت. ــی اس ــار رانندگ ــی از رفت ناش

ــد  ــق را تایی ــار دقی ــود ام ــه نب ــی ک ــرهنگ انتظام ــن س ای
ــی  ــار دقیق ــل آم ــد دلی ــه چن ــد : ب ــه می ده ــد، ادام می کن
نــدارد،  وجــود  راننده هــا  الــکل  مصــرف  خصــوص  در 
وقتــی یــک راننــده تصــادف می کنــد، ممکــن اســت 
ــس در  ــه پلی ــده باشــد ک ــودروی او خســارت دی ــط خ فق
ــی و  ــوارد جرح ــورت م ــد. در ص ــدا نمیکن ــور پی ــا حض آنج
ــد کاری  ــس نمی توان ــد، پلی ــوت کن ــده ف ــر رانن ــی، اگ فوت
ــه نمی شــود، در صــورت  ــکل گرفت انجــام دهــد و تســت ال
ــه  ــود ک ــل می ش ــس منتق ــه اورژان ــرد ب ــم ف ــت ه جراح
اورژانــس هــم اجــازه گرفتــن تســت الــکل را نــدارد و ایــن 
ــه  ــی ک ــت. درصورت ــی اس ــع قضای ــه مراج ــط وظیف کار فق
ــه از  ــت، ک ــته نیس ــم شایس ــاز ه ــد ب ــر برس ــس زودت پلی
ــن  ــت ای ــی واقعی ــرد، ول ــکل بگی ــت ال ــروح تس ــرد مج ف
ــکل در  اســت کــه شــواهد نشــان می دهــد کــه مصــرف ال
ــی  ــک قانون ــد پزش ــت. هرچن ــذار اس ــر گ ــات تاثی تصادف
در معاینــه جســد متوجــه ایــن موضــوع می شــود امــا 
بــه هــر حــال بایــد گفــت امــار دقیقــی در ایــن خصــوص 

ــدارد. وجــود ن

پلیس  برخورد  افزایش 
بــا مصرف الکل رانندگان

از  الــکل  مصــرف  می دهــد:  ادامــه  نجفــی  ســرهنگ   
ــت، در  ــترش اس ــه گس ــه رو ب ــت ک ــایلی اس ــه مس جمل
ــا  ــن موارد300ت ــا ای ــس ب ــورد پلی ــته برخ ــه گذش 10 ماه
ــی  ــه تنهای ــن ب ــا ای ــرده منته ــدا ک ــش پی ــد افزای 400درص
ــن  ــی در ای ــش بســیار مهم ــا نق ــی نیســت، خانواده ه کاف
قضیــه دارنــد، زیــرا کــه کنتــرل پلیــس بــه صــورت رندمــی 
از  راننــده ای کــه  اســت،  ممکــن  و  می گیــرد  صــورت 
جلــوی پلیــس عبــور می کنــد الــکل مصــرف کــرده باشــد، 
ــتی او در آن  ــان از مس ــی اش نش ــای رانندگ ــی رفتاره ول
ــوی  ــد جل ــس نمی توان ــًا پلی ــس نتیجت ــد، پ ــه نده لحظ
خودرویــش را بگیــرد، امــا همیــن فــرد در 5کیلومتــر 
جلو تــر رفتــار پرخطــری از خــود نشــان می دهــد کــه 
ــکل  ــی ال ــارش نشــان از مصــرف حتم ــار و شــواهد رفت آث
ــرای حفــظ حقــوق شــهروندی نمی تــوان از همــه  اســت. ب

ــت. ــکل گرف ــت ال ــدگان تس رانن
ــوش آب و  ــق خ ــه مناط ــی ب ــیرهای منته ــوالً در مس معم
ــت  ــاده هف ــود ج ــده می ش ــتر دی ــاق بیش ــن اتف ــوا ، ای ه
ــورد  ــاده بل ــمه، ج ــاده سرچش ــه، ج ــیرچ، کوهپای ــاغ، س ب

ــتند. ــه آن هس ــت، نمون ــمت باف ــه س ب

ته
نک

بـر اسـاس توضیحات حـاج سـید علیخانـی 12راهدارخانه در راه های شـریانی اسـتان وجـود دارد که 
هنـوز بـه 20 مـورد نیـاز اسـت و در این خصوص اسـتان رتبـه 31 را در کشـور دارد. تعداد 17 پاسـگاه 
پلیـس راه دراسـتان موجـود اسـت کـه بر اسـاس شـاخص تعداد پاسـگاه بـه ازا هـر 100کیلومتـر راه 
برون شـهری، کرمـان بـه 11 مـورد دیگـر نیـاز دارد، از ایـن تعداد پاسـگاه، ۹مـورد در شـمال و 7مورد 
در جنـوب اسـتان قـرار دارنـد ، کرمـان رتبـه 30 را در ایـن خصـوص بـه خـود اختصاص داده اسـت.
تعـداد مجتمع هـای خدمـات رفاهـی و تیرپارک هـای در حـال بهـره بـرداری 35 مـورد اسـت که بر 
اسـاس شـاخص های کلـی، اسـتان به 25 مـورد دیگـر نیـاز دارد. تعـداد پایگاه هـای اورژانس فعال 
راه برون شـهری 10۹ مـورد اسـت کـه اسـتان بـه 21 مورد دیگـر نیـاز دارد. تعداد سیسـتم حمل ونقل 
هوشـمند در هر 100کیلومتر راه شـریانی 7/6 مورد اسـت که اسـتان بـه 130 مورد دیگر نیـاز دارد. رتبه 
کرمـان در بین دیگراسـتان ها 2۹ اسـت. طبـق این آمارها تعداد تلفات در راه های برون شـهری سـال 
۹6، 760 نفـر بـوده اسـت. درواقع راه های اسـتان در هر 100کیلومتر راه برون شـهری در سـطح کشـور 
12نفـر متوفی داشـته انـد، کرمان رتبـه 17 را در این خصوص داشـته و در میانه جدول اسـتان ها قرار 
دارد. بـا توجـه بـه اینکـه رشـد تردد بین اسـتانی ۹ماهه سـال ۹7 نسـبت بـه سـال ۹6، 2/8 درصد 
افزایـش داشـته، در ۹ماهـه سـال ۹7، در جاده هـای شـمال اسـتان کرمـان، 271 فقره فوتـی وجود 

داشـته  است.     

گزارش
همشهری
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جدول شماره 1408

فـوالد  مدیرعامـل  کشـانی  محمـد 
بـا  صمیمانـه  نشسـت  در  خوزسـتان 
اصحـاب رسـانه، خبرنـگاران و تالشـگران 
حـوزه روابط عمومـی، فعـاالن این عرصه 
را سـفیران بیـان حقایـق و صدای رسـای 
جامعـه دانسـت و معیـار اصلـی فـوالد 
خوزسـتان را رعایت اصل شـفاف سـازی 
و تعامـل سـازنده بـا قشـر رسـانه اعـالم 

نمود.
این نشسـت با حضـور چشـمگیر فعاالن 
فـوالد  فرهنگسـرای  در  حـوزه  ایـن 

خوزستان برگزار شد.
در ایـن نشسـت غالمرضـا فروغـی نیـا 
مدیـر روابـط عمومـی فـوالد خوزسـتان 
ضمـن خیرمقـدم بـه مدعوین، هـدف از 
تشـکیل این جلسـه را ارتبـاط نزدیک تر 
بـا اصحاب رسـانه و ارائه عملکرد شـرکت 

فوالد خوزستان در سال 97 بر شمرد.
مدیـر  زاده  عبـاس  مهـران  ادامـه  در 
اسـتراتژی و تعالـی فـوالد نکاتـی را در 
و  اسـتراتژی  هـای  برنامـه  خصـوص 

توسعه ای این شرکت بیان نمود.
مدیرعامـل فـوالد خوزسـتان در ابتـدای 
سـخنان خـود ضمـن ابـراز خرسـندی از 
در  رسـانه  اصحـاب  جمـع  در  حضـور 
خصـوص اشـتغال جوانان اظهار داشـت: 
و  اسـت  پایـدار  تولیـد  اشـتغال  الزمـه 
شـرکت فـوالد خوزسـتان در سـال جاری 
8/3 میلیـون تـن تولیـد رسـیده اسـت؛ 
زنجیـره  تکمیـل  جهـت  همچنیـن 
باالدسـتی و پاییـن دسـتی، 65 درصد از 
سـهام شـرکت صنعـت فـوالد شـادگان و 
67 درصـد از سـهام شـرکت صنعتـی و 
معدنی توسـعه ملی سـنگان را خریداری 

سـرآمدی،  نقـش  امـر  ایـن  و  نمـوده 
محـوری بـودن و چشـم انداز بـرای آینده 
را نمایـان می کند؛ همچنیـن قصد داریم 
در  را  تولیـد  زنجیـره  از  بخشـی 
شهرسـتان های اطـراف اجـرا کنیـم و این 
برنامه ها یقینا توسـعه و اشـتغال بیشتر 
را بـه همـراه دارد. در حـال حاضر بیش از 
11 هزار و 500 تن بصورت مسـتقیم و 100 
هـزار تـن بصـورت غیرمسـتقیم در ایـن 

شرکت مشغول به فعالیت هستند.
از  گیـری  بهـره  بـا  گفـت:  کشـانی 
بـا  مبـارزه  کمیتـه  در  کـه  تصمیماتـی 
تحریـم شـرکت تدویـن شـد، نسـبت به 
سـال گذشـته افزایـش تولید داشـته ایم 
و ایـن رونـد موفقیـت در سـال 98 ادامه 

دارد.
وی بـا اشـاره به بومی سـازی مـواد اولیه 

و کاهـش وابسـتگی بـه خارج بیـان کرد: 
بیـش از 85 درصـد از مـواد مـورد نیـاز 

شرکت از داخل کشور تامین می شود.
کشـانی در خصـوص فعالیـت هـای این 
مسـئولیت های  حـوزه  در  شـرکت 
شـرایط  در  نمـود:  تصریـح  اجتماعـی 

در  خوبـی  حمایتـی  نقـش  مختلـف، 
روسـتاهای محـروم و شهرسـتان هـای 
اطـراف داشـته و خود را ملزم دانسـته که 
با رعایت اسـتانداردهای زیسـت محیطی 
و بـا ایجـاد 500 هکتـار فضـای سـبز بـه 

تسری سالمت در جامعه کمک نماییم.

ــن، 14  ــتاندار قزوی ــور اس ــا حض ــمی ب در مراس
بــا  پــروژه عمرانــی در محمدیــه و مهــرگان 
ــون  ــارد و 400 میلی ــر 91 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب

شد.مراســم  زنــی  کلنــگ  و  افتتــاح  ریــال 
افتتــاح و کلنــگ زنــی 14 پــروژه عمرانــی و 
بــا  مهــرگان  و  در شــهر محمدیــه  خدماتــی 

حضــور عبدالمحمــد زاهــدی اســتاندار قزویــن، 
ــدگان مــردم قزویــن در مجلــس شــورای  نماین
ــدار  ــی اســتاندار، فرمان اســالمی، معــاون عمران
البــرز، امــام جمعــه محمدیــه و جمعــی از 
مدیــران دســتگاه های اجرایــی برگــزار شــد.
طــرح محوطــه ســازی و ســاخت وضوخانــه 
ــغ  ــاری بال ــا اعتب ــه ب ــدی محمدی ــجد المه مس
از  ریــال  میلیــون   800 و  میلیــارد  یــک  بــر 
بهــره  مــورد  کــه  بــود  پروژه هایــی  جملــه 
بــرداری قــرار گرفــت. در ادامــه از 2 خــودروی 
 12 بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا  نشــانی  آتــش 

میلیارد ریال رونمایی شــد.

ــل 9  ــه پ ــی ب ــاده دسترس ــگ ج ــن کلن همچنی
ــر 2 میلیــارد  ــغ ب ــا اعتبــاری بال دی محمدیــه ب
ــن  ــر از ای ــد.یکی دیگ ــن زده ش ــه زمی ــال ب ری
پــروژه هــا پــارک محلــه ای گل ســارکه بــا یــک 
دیــواره  و  ریــال  میلیــون   400 و  میلیــارد 
نگارهــای شــهر بــا یــک میلیــارد ریــال اعتبــار، 
گرفت.عملیــات  قــرار  بــرداری  بهــره  مــورد 
ــه  ــج محمدی ــه پن ــز تجــاری منطق احــداث مرک
ــذاری بخــش  ــال ســرمایه گ ــارد ری ــا 20 میلی ب
توســط  ریــال  میلیــارد   20 و  خصوصــی 
ــدان  ــوی کارمن ــه ای ک ــارک محل شــهرداری، و پ

آغاز شد.

ــران  ــهرهای ای ــهرداران کالنش ــع ش ــرکل مجم دبی
ــور،  ــاون اول رییــس جمه ــه دســتور مع گفــت: ب
معــوق  حقــوق  پرداخــت  بــرای  الزم  بودجــه 
پرســنل شــهرداری های کشــور تأمیــن شــده و تــا 
پایــان ســال تمــام حقــوق معوقــه آنــان پرداخــت 
ــتاد  ــت س ــرادی در نشس ــال م ــد. کم ــد ش خواه
خدمــات ســفر نــوروز 98 اســتان کرمانشــاه کــه در 
اســتانداری برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه امســال 
ســایر  همــکاری  بــا  کشــور  شــهرداری های 
دســتگاه های ذیربــط بایــد بتواننــد در ایــام نــوروز 
ــردم  ــرای م ــش را ب ــا آرام ــوأم ب ــاد ت ــی ش فضای
از  راســتا  ایــن  در  اظهارکــرد:  کننــد،  ایجــاد 
ــا اجــرای برنامه هــای  شــهرداری ها خواســته ایم ت
ــدی عمــوم  ــه رضایتمن ــه ای باشــد ک ــه گون ــا ب آنه
ــا  ــه ب ــی داشــته باشــد.وی در ادام ــردم را در پ م

ــدادی از  ــوق تع ــادن حق ــق افت ــه تعوی ــاره ب اش
ــه  ــزود: باتوج ــور، اف ــهرداری های کش ــنل ش پرس
ــه دســتور معــاون اول رئیــس جمهــور، بودجــه  ب
ــه  ــوق معوق ــات و حق ــرای پرداخــت مطالب الزم ب
ــهرداران  ــن شــده و ش ــهرداری ها تأمی پرســنل ش
ــور  ــه وزارت کش ــود را ب ــنل خ ــت پرس ــد لیس بای
ارســال کننــد تــا بــرای آنهــا بودجــه ارســال شــود.
ــران  ــهرهای ای ــهرداران کالنش ــع ش ــرکل مجم دبی
متعــدد  جاذبه هــای  وجــود  بــه  همچنیــن 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــاه اش ــگری در کرمانش گردش
مســئوالن اســتان بایــد شــرایط را به گونــه ای 
فراهــم کننــد کــه از کوچک تریــن جاذبه هــای 
گردشــگری کــه در اســتان وجــود دارد، بیشــترین 

درآمد کسب شود.  

معیار اصلی، رعایت اصل شفاف سازی و 
تعامل سازنده با اصحاب رسانه است

افتتاح و کلنگ زنی 14 پروژه عمرانی 
در »محمدیه« 

پرداخت حقوق معوق پرسنل 
شهرداری ها تا پایان سال

خوزستانمیدکو

حل و فصل 51 پرونده 
قتل در خوزستان

رییـس شـورای حـل اختـالف خوزسـتان از حـل و فصـل 51 
پرونـده قتل در سـال جاری خبر داد.عبدالعبـاس زبیدی نیا در 
مراسـم تجلیـل و تکریـم از منادیـان صلـح و سـازش پرونده 
اختـالف دو خانـوار کعـب فرج الـه و محمدیـان کـه امـروز )20 
اسـفندماه( در اهواز برگزار شـد، اظهار کرد: جامعه ما سـنتی رو 
بـه توسـعه اسـت و در ایـن جامعـه سـه قشـر روسـتایی، 
عشـایری و شـهری وجود دارد که در حال پیش بردن فرهنگ 
عشـایری و روسـتایی به سمت فرهنگ شـهری هستند. این 
موضـوع مسـائل مثبـت و برخی مواقعی موضوعـات منفی در 

پی دارد.
وی بـا بیـان اینکـه خوزسـتان در زمینـه عفـو سـرلوحه دیگـر 
اسـتان های کشور اسـت، افزود: خوزسـتان یکی از استان های 
موفق در موضوع صلح و سـازش اسـت که در سـطح کشـور به 
صورت مشـهود و عینی شـاهد این صلح و سازش ها هستیم. 
اقـوام مختلـف خوزسـتان بـه بهترین وجـه صلح و سـازش را 
ایجـاد کرده انـد که ضرورت داشـت حداقل از آنها تشـکر کنیم.
زبیدی نیـا بـا بیـان اینکـه حـدود 1500 نفـر بـه عنـوان عضـو 
شـورای حـل اختـالف خوزسـتان در حـال فعالیـت هسـتند، 
تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه حـل دعـاوی دادگسـتری 
پیچیـده و زمان بـر اسـت شـورای حـل اختـالف بـه صـورت 
مردمـی جهـت صلـح و سـازش بین مـردم تـالش می  کند که 
این تالش ها موجب شـد در سـال جـاری 32 درصد پرونده ها 
به صلح و سـازش منتهی شـوند.رئیس شـورای حل اختالف 
خوزسـتان ادامـه داد: بیشـترین آمـار مصالحه هـا مربـوط بـه 
خوزسـتان اسـت. در سـال جـاری 51 پرونـده پرونـده قتل که 
منتهـی بـه قصاص شـده بودند و 106 پرونـده مهم دیگر حل و 
بـه صلـح و سـازش ختـم شـدند.وی اظهـار کـرد: پرونده های 
مهمـی در طـول سـال داشـتیم که تعداد زیـادی از آنهـا حل و 
فصـل شـده اسـت به گونـه ای که در یـک ماه بیـش از 3 هزار 
پرونـده بـا مصالحـه ایـن بـزرگان حـل و فصـل شـده اسـت.
زبیدی نیا با تاکید بر لزوم حضور بزرگان عشـایر در موضوعات 
مختلـف از جمله طالق، تصریح کـرد: یکی از معضالت جامعه 
مـا معضـالت خانوادگی اسـت. می بینیم که بزرگان در مراسـم 
شـادی شـرکت می کننـد امـا آمـار طـالق در سـطح جامعـه 

خوب نیست که باید در زمینه کاهش طالق اقدام کنند.

تولید کاتد مس برای 
اولین بار در جهان به 

روش نوین
دو شـنبه 20 اسـفند مـاه 1397 تولیـد کاتـد 
مـس بـه روش تانک بایولیچینگ در مجتمع 
بابـک مـس ایرانیـان از شـرکت هـای زیـر 
مجموعـه هلدینـگ میدکـو آغـاز شـد. در این 
مراسـم پورمنـد مدیـر عامل شـرکت میدکو با 
برقـراری تمـاس تلفنی با آقای دکتر قاسـمی 
رییـس هیـأت مدیره شـرکت میدکـو و مدیر 
عامـل محترم بانک پاسـارگاد بهره بـرداری از 
ایـن پـروژه را آغـاز کردنـد.در ایـن مراسـم که 
جمعـی از مدیـران و دسـت انـدرکاران ایـن 
پروژه نیز حضور داشـتند. آقای دکتر قاسـمی 
بهـره بـرداری از این طرح مهم و ملی را تقدیم 
بـه ملت شـریف ایران نموده و بـرای عوامل و 
دسـت انـدرکاران آن آرزوی موفقیـت نمودند.
پورمنـد ایـن موفقیـت را که برای اولیـن بار در 
دنیـا توسـط نیروهـای متخصص میدکـو، در 
مجتمـع بابـک مـس ایرانیـان عملـی شـده 
اسـت را تبریـک گفتـه و  اظهـار داشـتند: این 
مهـم یک تغییر بـزرگ تکنولوژیک در سـطح 
جهـان و در صنعت مس می باشـد. ایشـان با 
قدردانـی از بانـک پاسـارگاد فرمودنـد کـه این 
مهـم بـا حمایتهـای ویـژه جنـاب آقـای دکتر 
قاسـمی بـه انجـام رسـیده است.شـایان ذکر 
اسـت مجتمـع بابک مـس با ظرفیـت تولید 
50 هـزار تـن کاتـد مـس و 12 هـزار تـن لولـه 
مسـی در سـال فعالیـت می نمایـد. در روش 
تانـک بایولیچینـگ با اسـتفاده از نوع خاصی 
از باکتـری هـای غیرمضـر محصـول نهایـی 
اسـتحصال می شـود. دانـش ایـن تکنولوژی 
سـازگار با محیط زیسـت توسـط متخصصین 
ایرانی طی 5 سـال پژوهش و تالش مستمر 
ایجـاد و راه انـدازی شـده اسـت.  از مزایـای 
اصلـی روش تانـک بایولیچینگ می تـوان به 
حـذف کـوره هـای ذوب و درنتیجـه کاهـش 
قابـل مالحظـه آالیندگـی و همچنیـن صرفـه 
در  انـرژی  منابـع  و  آب  در مصـرف  جویـی 
و  زیسـت  محیـط  از  حمایـت  راسـتای 

مسوولیت های اجتماعی اشاره کرد.
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اصفهان

آبفای اصفهان، یکی از 
پیشروترین شرکت های 

وزارت نیرو محسوب شود 
مدیرعامـل در جشـن خانـواده بـزرگ شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان اصفهـان کـه بـه مناسـبت تجلیـل از دانـش پژوهـان 
ممتاز،بانوان فرهیخته و بازنشسـتگان در سـال 97 برگزار شد 
گفت:در چند سـال اخیر شـرکت آبفا اسـتان اصفهـان به رغم 
پیشـروترین  از  یکـی  شـد  موفـق  موجـود  هایـی  چالـش 
شـرکت های تابـع وزارت نیـرو در خدمـات رسـانی پایـدار بـه 
اعـالم  امینـی  هاشـم  شـود.مهندس  محسـوب  مـردم 
کردموفقیـت های پیاپی شـرکت آبفا اسـتان اصفهـان بدنبال 
تـالش شـبانه روزی تمـام کارکنـان ایـن صنعت حاصل شـد 
بدیـن ترتیـب از همـه کارکنـان شـرکت آبفـا اسـتان اصفهان 
انتظـار مـی رود تمـام تـالش خـود را در راسـتای خدمـات 

رسانی مطلوب به مردم همچنان در دستور کار قرار دهند.
وی تامیـن آب شـرب مـردم را در تابسـتان امـری دشـوار 
برشـمرد و خاطر نشـان سـاخت: در نیمه اول سـال جاری به 
دلیل کاهش بی سـابقه جحم ذخیره آب  سـد زاینده رود در 
تامیـن آب شـرب مشـترکین تحـت پوشـش طرح آبرسـانی 
اصفهـان بـزرگ با چالش هایی مواجه بودیم که خوشـبختانه 
وفقـه کارکنـان  بـی  تـالش  و  ،تخصـص  ،تعهـد  درایـت  بـا 
توانسـتیم آب شـرب مـورد نیـاز مـردم را در فصـل تابسـتان 
تامیـن کنیم.رئیـس هیـات مدیره و مدیرعامل شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان اصفهـان بیـان داشـت: در فصـل تابسـتان 
بسـیاری از مسـئوالن کشـوری بـه جهـت کاهـش بی سـابقه 
حجـم ذخیـره سـد زاینـده رود نگران تامین آب شـرب بیش 
از 4 میلیـون نفـر در ایـن حوضـه بودنـد این در حالیسـت که 
بـه لحـاظ تدبیـری کـه مدنظر قرار گرفت آب شـرب سـاکنان 
حوضـه زاینـده رود بـدون ایجـاد کمتریـن مشـکلی تامیـن 
شـد.مهندس امینـی موضوع سـازگاری بـا کم آبـی را یکی از 
اولویت های اساسـی شـرکت آبفا اسـتان اصفهان برشـمرد و 
اظهار داشـت:آبفا اصفهان سـازوکارهایی که در نهایت منجر به 
سـازگاری بـا کم آبـی در نقاط مختلف اسـتان می شـود را به 
طـور جـدی دنبـال مـی کنـد و درایـن راسـتا کمیتـه ایـی هم 
تشـکیل شـد. وی ادامه داد: تجلیل از بانوان شرکت در حالی 
صـورت مـی گیرد که بانـوان همچنان یکـی از گروههای تاثیر 
گـذار هسـتند کـه در بزنگاههای مختلف شـرکت را در برون از 
چالـش هـا یـاری رسـاندند. مدیرعامـل شـرکت آبفا اسـتان 
اصفهـان تجلیـل و تکریـم از  بازنشسـتگان را امـری ضروری 
برشـمرد و اظهـار داشـت: تکریـم افـرادی کـه 30 سـال بـی 
وفقـه درصـدد خدمـت بـه مـردم بودنـد ضـروری اسـت این 
درحالیسـت که در چند سـال اخیر طرح تکریم بازنشستگانی 
کـه چندیـن سـال از عمـر خدمـت آنها می گـذرد اجـراء  می 
شـود. وی خطـاب بـه دانـش آمـوزان برتـر گفـت: از دانـش 
آمـوزان انتظـار مـی رود کـه در سـنگر علـم و دانـش بسـیار 
کوشـا باشـند تا در آینده فـردی مفید برای خانـواده و جامعه 

بشمار آیند.

 پیام
استان ها

رنا
 ای

س:
عک

تیراندازی مرگبار شبانه در شوش
دادستان عمومی و انقالب شوش از کشته  شدن یک مرد در حادثه تیراندازی از سوی افراد 
ناشناس خبر داد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجازی

مایکروســافت سیاســت های فروشــگاه 
ــرده و  ــانی ک ــود را به روزرس ــدوز خ وین
قــرار اســت ســهم درآمــد بیشــتری 
بــرای توســعه دهندگان نرم افــزاری در 
ــرات  ــن تغیی ــر آخری ــرد. بناب ــر بگی نظ
ایجادشــده در ایــن سیاســت ها، اکنــون 
 95 تــا  می تواننــد  توســعه دهندگان 
درصــد ســهم درآمــد حاصــل از فــروش 
نرم افزارهــای خــود را روی فروشــگاه 

ــد. ــود کنن ــدوز از آن خ وین

اپــل اواخــر ســال جــاری میــالدی 
ــزوده  ــت اف ــت واقعی ــد هدس تولی
خــود را شــروع مــی کنــد. بــه 
نظــر مــی رســد ایــن هدســت 
ــی  ــوازم جانب ــی از ل ــوان یک ــه عن ب
آیفــون معرفــی مــی شــود. ایــن را 
تحلیلگــر مشــهور محصــوالت اپــل، 

مینــگ چــی کــو می گویــد.

اینســتاگرام احتمــاال در حال توســعه 
 Watch Party شــبیه  قابلیتــی 
امــکان  کــه  اســت  فیس بــوک 
تماشــای گروهــی ویدیــو بــرای چنــد 
ــاره آن را فراهــم  ــر و تعامــل درب کارب

ــد. ــی کن م

خبر
اینستاگرام

خبر
اپل

خبر
مایکروسافت

ویدیویی در دنیای مجازی منتشر شده که کاربری نور 
تصویر دعوتنامه تسال را برای کشف احتمالی نکته ای از 
تسال مدل Y زیاد می کند و متوجه می شود تسالیی ها برای 
این حرکت استراتژی داشتند و روی پالک نوشتند: تالش 

خوبی بود!

1. ایـن روزها در شـبکه های اجتماعـی پیام های اهل 
رسـانه و فعاالن اقتصادی را درباره    پتروشـيمى گيت  
و دادگاههـای متهمانـش مـی خوانـم. سـرخوردگی و 
عصبانیـت موج می زند. آدمهایـی که قانونمند زندگی 
کـرده انـد و سـختی های  اقتصـاد و تحریـم را تحمل 

کـرده انـد می بینند تمام پیشـفرضها اشـتباه بوده.

2. امـا حتـی ایـن روزهـا هـم  فسـاد زیـر الیـه هـای 
سیاسـت و سیاسـت زدگـی مدفـون مـی شـود تـا 
اعمـال افـراد به نام گروههای سیاسـی نوشـته شـود. 

متهمان مثل همیشـه باورها را برای توجیه اعمالشـان 
بـه دادگاه آورده انـد تا بخشـوده شـوند. حـاال چه روی 

داده؟

و  اسـت  بـوده  تحریـم  در شـرایطی کـه کشـور   .3
دسترسـیش به منابـع ارزی و درآمدهای صادراتیش 
کاهـش پیـدا کـرده اسـت٬ گروهـی از مدیـران با ثبت 
شـرکتهای خارجـی بـه نـام خـود بـه بهانـه دور زدن 
تحریمهـا به حاکمیت قانـون و اخالق کاری پایان داده 

انـد تـا سـودجویی را بـه حداکثر برسـانند.

انتقـال  و  نقـل  بـرای  ای  هزینـه  شـرکتی  هـر   .4

درآمدهایـش مـی پـردازد٬ ولـی هیـچ شـرکتی ایـن 
هزینـه را تبدیـل بـه دسـتمزد مدیرعامل و پورسـانت 
برای شـرکای او نمی کند. شـرکتها هم از حسابرسـان 
مسـتقل بهـره می برنـد و هم بـه نظـام بانکی متکی 
هسـتند که قانونمندی این نقـل و انتقاالت را تضمین 

مـی  کنند.

5. اینجـا بـه بهانـه تحریم هـا ایـن گـروه چهارچـوب 
قانونـی مبـادالت اقتصـادی را در هـم شکسـته انـد 
و اصـل حاکمیـت قانونـی دولـت بـر فعالیت هـای 
 اقتصـادی را نقـض کـرده انـد.   ایـران بـه کانـال بیـن 
المللـی بانکی شـفاف نیاز دارد٬ بـرای همین پذیرفتن 

 FATF در عمـل پایـان فرصت هـای  اختـالس هـای 
این چنینی سـت.

6. یکـی از سـواالتی کـه بارهـا پرسـیده ام ایـن بـوده 
اسـت کـه چـرا  ایـران و شـرکتهای ایرانـی هرگـز در 
دادگاه هـای جهانـی  و کشـورهای عامـل تحریـم بـه 
طـرح دعـوا نپرداختـه انـد. راه حل مدیـران کم دانش 
و بـی تجربـه بیـن المللـی شـرکتهای دولتی و شـبه 
دولتـی اتـکا بـه حمـل و نقل چمدانـی  ارز بوده اسـت 

بسترسـازی. نه 

7. نتیجـه ای کـه مـی شـود گرفـت: علیرغـم همـه 

ادعاهـا بـرای دور زدن تحریم ها آنهایی کـه مدعی دور 
زدن تحریم هـا بـوده انـد در واقـع خود به آسـیب های 

شی  نا
از تحریم هـا افـزوده انـد. دور زدن  تحریم هـا عبـارت 
بوده اسـت از اعطای انحصار دسترسـی بـه درآمدهای 
ارزی بـه گروهـی خاص و سـپس باز توزیـع  از طریق 

بازارهـای داخلی.

8.  پتروشـيمى گيت نشـان مـی دهـد کـه در حـوزه 
 اقتصـاد نـه فرآینـد نظـارت درسـت کار مـی کنـد و نه  
حاکمیـت قانـون برقراراسـت. اینکه فردی پـس از به 
جیـب زدن میلیون هـا دالر بیایـد و هنوز طلبـکار نظام 

باشـد از آن چیزهاییسـت که معموال کسـی نمی بیند. 
آن هـم در کشـوری کـه میلیون هـا نفـر هـر روز رنـج 

می کشـند.

9. بسترسـازی برای ارتباط با اقتصاد جهانی و شـفاف 
سـازی روابط اقتصادی را جدی بگیریم. کسـی که به 
بهانـه اسـتقالل انزوا می طلبد در نهایت هم اسـتقالل 
را غیـر ممکـن مـی کنـد و هـم در کنـج خانـه چیزی 
باقـی نمـی گـذارد. وگرنه  تحریـم بهانه  غارت اسـت و 

تعریـف حیاط خلوتی بـرای دزدان.

@adadpay

فیسبوک، غول شبکه های اجتماعی، همچنان به دنبال افزایش تعداد کارکنان و کارمندان مرتبط با بالک چین خود 
است. وب سایت مشاغل فیس بوک در حال حاضر 20 فرصت شغلی مرتبط با این فناوری در طیف گسترده ای از 

حوزه ها را در فهرست خود آورده است.

#رشتو

آگهی مزایده
اجاره فضاهای خالی پارکها 

شـهرداری شـهربابک درنظـر دارد فضاهـای خالی پارکهای سـطح شـهر را  بـه صورت اجـاره از طریق مزایده بـه بخش خصوصی 
واگـذار نمایـد ،لـذا بدینوسـیله از اشـخاص حقیقی یـا حقوقی واجد شـرایط دعوت به عمل می آیـد ظرف مدت ده روز از انتشـار 
نوبـت دوم ایـن آگهی نسـبت به اخذ اسـناد مزایده وارائه پیشـنهادات خـود به دبیر خانه شـهرداری واقع در بلوار شـهدای هفتم 

تیر سـاختمان شـهرداری مراجعه نمایند.

آذردخت مرشدی-شهردار شهربابک

نوبت اول

شرایط :
1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.

2-حضور شرکت کنند گان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد .
مبلـغ  بـه  بانکـی  نامـه  ضمانـت  اخـذ  مزایـده  در  شـرکت  3-جهـت 

میباشـد. الزامـی  20.000.000ریـال 
4-سـپرده نفـرات اول تـا سـوم درصورتـی کـه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد 

نشـوند ،بـه ترتیـب ضبـط خواهد شـد.
5-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است. م/الف1007

مفقودی 
 رودبار جنوب

ســند ماشــین )بــرگ ســبز(،کارت 
ماشــین وانــت مــزدا مــدل13۹7 
ــور ــماره  موت ــه ش ــگ ب ــفید رن س
E2JAB6110 و شــماره شاســی 
بــه   NAGP2PC31JA503540
12ق123ایــران  پــالک  شــماره 
حیدربامــری  بــه  75متعلــق 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــود واز درج مفق

ــت . ــده اس گردی

از انجـا کـه اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی نسـبت بـه پالک ذیل قبال منتشـر شـده اسـت لیکـن به دلیـل وقوع 
اشـتباه موثـر در متـن اگهـی می بایسـت تجدید گـردد اصالحی ان به شـرح 

ذیـل منتشـر مـی گردد:
رضـا میرزائـی پـور شـماره شناسـنامه 4 صـادره رفسـنجان فرزنـد علـی در 

ششـدانگ مغـازه مسـاحت 55 مترمربـع پـالک 5924 فرعـی از 186 فرعـی 
از 1820 اصلـی واقـع در اراضـی گرگیـن رفسـنجان بلـوار طالقانـی روبـروی 
آبشـار پسـته بخـش 9 کرمـان و از محـل مالکیـت مالـک رسـمی یوسـف 
معین.)شـماره پـالک فرعـی ملـک در روزنامـه پیـام مـا مـورخ 1397.11.16 
و 1397.121.1 اشـتباها 5944 قیـد شـده کـه صحیـح آن 5924 مـی باشـد(
یـا  چنانچـه شـخص  شـود  مـی  منتشـر  نوبـت  یـک  در  اصالحـی  آگهـی 

اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت بنـام متقاضـی فـوق اعتراضـی 
داشـته باشـند بایـد ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ انتشـار ایـن اگهـی 
اعتـراض خـود را کتبا به اداره ثبت اسـناد و امالک رفسـنجان تسـلیم نمایند 
و عـالوه بـر آن ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض می بایسـت 
دادخواسـت الزم در ایـن خصـوص را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم و گواهی ان 
را بـه ایـن اداره ارسـال نماینـد در غیـر اینصورت سـند مالیکت طبـق مقررات 

بنـام متقاضـی صـادر خواهد شـد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان 
 ابوالفضل تیموری آسفیچی

شماره : 139760309001002924
تاریخ : 1397/11/29

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه یك 
قزوین

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ــون تعییــن  ــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قان آگهــی موضــوع مــاده 3 قان
تكلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی 
ــات اول  ــورخ 97/10/15 هی ــماره 139760309001002289 م ــر رای ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك منطقــه 
ــه  ــات مالكان ــه 1395114409001000411 تصرف ــده كالس ــن پرون ــك قزوی ی
ــماره  ــل بش ــد ابوالفض ــی فرزن ــدی امام ــای مه ــی آق ــارض متقاض بالمع
شناســنامه 161 صــادره از قزویــن در ششــدانگ یــك واحــد دامــداری بــه 
مســاحت 13890 متــر مربــع پــالك 93 اصلــی واقــع در قریــه مهــدی آبــاد 
ــه منظــور اطــالع عمــوم  ــذا ب ــده اســت ل ــن محــرز گردی بخــش 8 قزوی
ــه  ــی ك ــی می شــود در صورت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
ــاه  ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــند می توانن باش
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف  اعتــراض خــود را ب
ــه  ــراض ، دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــك م ــدت ی م
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
ــت صــادر  ــررات ســند مالكی ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع مذك

خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/12/4

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/21 
3641 حسن غالمحسینی – رئیس اسناد و امالك 

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
اول   هیــأت    97/11/7-139760317001005160 شــماره  رأی  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان 
هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ناحیــه یــک اهــواز 
تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای کریــم ســواری 
ــه  ــد ســعید بشــماره شناســنامه 4618 صــادره از دشــت آزادگان ب فرزن
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــی 1988002435 در شش ــماره مل ش
ــش 9  ــالک 60/4 بخ ــمتی از پ ــع در قس ــر مرب ــاحت 344/90 مت مس
اهــواز خریــداری شــده از ســهمی آقــای ســید کریــم هاشــمی )مالــک 
ــه ملــک  رســمی ( کــه حکایــت از احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت ب
مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک مــع الواســطه و طــی ارائــه قولنامــه عــادی 
بــه بنــام متقاضــی داشــته ،محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع 
ــی مــی شــود  ــزده روز آگه ــه پان ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش در صورتیک
اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه  اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
ــع از  ــت مان ــند مالکی ــًا صــدور س ــد. ضمن ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی

ــود. ــه دادگاه نخواهــد ب مراجعــه متضــرر ب
)تاریخ انتشار نوبت اول :97/12/05(                 

)تاریخ انتشار نوبت دوم:  21/ 97/12(
شماره م/الف:   5/3226
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1- نام دستگاه مزایده گذار: اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
ــی از  ــه نمایندگ ــتان ب ــتان خوزس ــازی اس ــی اداره کل راه و شهرس ــاک و حقوق ــت ام ــوان : معاون ــوع فراخ 2- موض
طــرف ســازمان ملــی زمیــن و مســکن در نظــر دارد در اجــرای مصوبــه شــماره 4089/ه مــورخ 90/1/23 تعــداد یــک 
قطعــه زمیــن دولتــی بــا کاربــری خدمــات رفاهــی واقــع در شهرســتان ماهشــهر را طبــق مشــخصات و شــرایط ذیــل 
ــرداری موقــت  ــه منظــور بهــره ب ــه صــورت اجــاره یکســاله ب ــط ب ــی از مراجــع ذیرب ــدگان موافقــت اصول ــه دارن ب

جهــت احــداث مســحدثات غیــر دائمــی بــا حفــظ مالکیــت ایــن اداره کل بشــرح ذیــل واگــذار نمایــد.
3- انــواع تضمیــن شــرکت در فراخــوان : ضمانتنامــه بانکــی معتبــر بنــام ســازمان ملــی زمیــن و مســکن  یــا واریــز نقــدی بــه حســاب 
تمرکــز ســپرده ســازمان ملــی زمیــن و مســکن بــه شــماره حســاب ســیبا  2173712330000 نــزد بانــک ملــی شــعبه اهــواز )ضمنــا ارائــه 

هــر گونــه چــک شــخصی ، بانکــی تضمیــن شــده مــورد قبــول نمــی باشــد.(
4- زمــان ، مهلــت و محــل دریافــت اســناد و شــرایط فراخــوان : ســاعتهای اداری  از تاریــخ 97/12/18 لغایــت 97/12/28 از طریــق  ســامانه 

تــدارکات دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir دریافــت نماینــد.
1-4- بــا توجــه بــه اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد فراخــوان تــا ارائــه و گشــایش پیشــنهاد متقاضیــان از طریــق 
ــان در صــورت عــدم عضویــت  ــوق انجــام خواهــد شــد .الزم اســت متقاضی ــه آدرس ف ــت )ســتاد( ب ــدارکات الکترونیکــی دول ســامانه ت

قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در فراخــوان محقــق ســازند.
5- تاریخ بازدید از محل در ساعتهای اداری از تاریخ 97/12/19 لغایت 97/12/25 ساعت 10 صبح اداره راه و شهرسازی شهرستان ماهشهر

6- زمــان و محــل و ارائــه پیشــنهاد هــا: تــا ســاعت 14/30 روز دوشــنبه مــورخ 98/1/19 از طریــق ســامانه تــدارکات دولــت )ســتاد( بــه 
آدرس www.setadiran.ir میباشــد.ضمانتنامه یــا فیــش واریــزی ، موافقــت اصولــی هــم بصــورت اســکن شــده در ســامانه فــوق الذکــر 
ــان شــهید  ــه آدرس امانیــه- خیاب ــا درج شــماره و موضــوع فراخــوان ( ب ــف،ب، ب ــاکات ال بارگــذاری گــردد و هــم بصــورت فیزیکــی ) پ
ــل  ــورخ 98/1/19 تحوی ــاعت 14/30 م ــا س ــول اداری ت ــع انســانی و تح ــعه مناب ــتان- اداره توس ــازی خوزس ــدرس- اداره کل راه و شهرس م

گــردد. زمــان تحویــل پــاکات ســاعت 14/30 میباشــد پــس از آن هیــچ پاکتــی تحویــل گرفتــه نمــی شــود
7- زمان و محل بررسی پیشنهادها: آدرس فوق- سالن جلسات – ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 98/1/24

8- ماک برنده شدن در فراخوان باالترین قیمت پیشنهادی می باشد.
شناسه:   410400

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان

آگهی فراخوان  عمومی شماره 97/68 م )نوبت دوم(

 اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

آگهی اصالحی اختصاصی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
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رهاسازی ماهی قرمز در رودها باعث 
مرگ گونه های بومی رود می شود. 

این مساله را سال گذشته در پیام ما 
مورد بررسی قرار دادیم. ماهی قرمز را در رودخانه ها رها نکنیم. 

هفت تندیس در بخش مسابقه  
فیلم های ویدیویی هفتمین 

جشنواره بین المللی فیلم شهر 
اهدا می شود.

جشنوارهسال گشت

در آستانه فرا رسیدن نوروز 1398، 
پنجمین جشنواره نوروزی

 سین هشتم با محوریت نوروز 
و صلح از تاریخ 22 تا 24اسفندماه در مجموعه فرهنگی تاریخی 

نیاوران برگزار می شود.

کمیسیون ملی یونسکو ایران، فیلم 

سینمایی 23 نفر را به عنوان فیلم 
برگزیده سال 97 در محوریت 

»صلح و دفاع« انتخاب کرد.

سرزمین شعر و ادب
 که در کتابخانه  بین المللی ادبیات کودکان 
ژاپن )National Diet Library( برگزار 

می شود، میزبان 200 جلد کتاب کودک ایرانی شد.

مريم: من مال هيچكسي نيستم، مال 
 خودمم نيستم!

پاشا: چه خوب، پس مال من باش...

النتوری

سینماجشنوارهنمایشگاه دیالوگ

شهرداری جیرفت

نوبت اول

شـهرداری جیرفت در نظر دارد به اسـتناد مجوز شـماره 564- ۹7/11/18 شورای محترم 
اسـالمی شـهر جیرفـت انجام خدمـات عمومـی، تنظيـف و جمـع آوری زباله، فضای سـبز و 
باغبانـی و... را بـه صـورت حجمی و به مدت یک سـال کامل شمسـی از طریق مناقصه به یکی 

از شـرکت های خدماتی واجدالشـرایط واگذار نماید. 
ــه عمــل  ــذا از شــرکت هــای ذیصــالح دعــوت ب ل

مــی آیــد.
1- موضــوع مناقصــه: واگــذاری انجــام خدمــات 
عمومــی، تنظيــف و جمــع آوری زبالــه، فضــای ســبز و 

ــرایط ــای واجدالش ــرکت ه ــه ش ــی ب باغبان
2- مجوز اداره کار و طرح طبقه بندی مشاغل

3- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
ــی  ــه آگه ــت  و هزین ــی در دو نوب ــه درج آگه 4- هزین
ــه عهــده  ــی ب ــد مناقصــه طبــق روال مقــرر قانون تجدی

ــده مناقصــه مــی باشــد.  برن
5- مهلــت دریافــت اســناد :از تاریــخ  ۹7/12/20 لغایت 

پایان وقــت اداری دوشــنبه۹7/12/27
از   :) اسناد)پیشــنهادات  تحویــل  مهلــت   -  6
تاریــخ۹7/12/28 لغایــت پایــان وقــت اداری روز یــک 

شــنبه۹8/01/18
ــه حراســت شــهرداری  ــه دبیرخان ــل اســناد ب 7- تحوی
پــاکات  بازگشــایی  تاریــخ  و  صــورت مــی گیــرد 
پیشــنهادات دو روز کاری بعــد از مهلــت تحویــل اســناد 
ــد. ــی باش ــهردار م ــر ش ــل دفت ــح در مح ــاعت ۹ صب س
ــر ســه  ــاکات پیشــنهادات مشــتمل ب ــی اســت پ بدیه

ــه ــت جداگان پاک
الف :تضمین شرکت در مناقصه 

ب : رزومــه، ســوابق، رتبــه و مــدارک مربــوط به شــرکت 
واجدالشرایط 

ج :پیشــنهاد قیمــت از طــرف شــرکت واجدالشــرایط 

ــه  ــناد مناقص ــت اس ــنهاد قیم ــرگ پیش ــی ب ط
ــرد. ــورت گی ــتی ص بایس

ــای  ــه 4 شــرکت ه ــاز : رتب ــورد نی ــه م ــل رتب 8- حداق
ــتیبانی ــی و پش خدمات

۹- تضمیــن شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ ٪5 
ــه  ــه بانکــی ب ــت نام ــه صــورت ضمان ــه ب قیمــت پای
ــال  ــادل 6000000000 ری ــت مع ــهرداری جیرف ــام ش ن
ــه  ــت پاب ــد. قیم ــی باش ــال( م ــارد ری ــش میلی )ش
ــر  ــه گ ــه مناقص ــه ب ــناد مناقص ــن اس ــرآورد ضم ب

ــردد. ــی گ ــل م تحوی
10- چنانچــه برنــدگان اول ، دوم و ســوم مناقصــه حاضر 
بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنهــا بــه ترتیــب بــه 

نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد.
11-ســایر اطالعــات و جزئیــات مربــوط بــه مناقصــه در 

اســناد مناقصــه درج گردیــده اســت. 
ــماره  ــتر ش ــات بیش ــه اطالع ــاز ب ــورت نی ــا در ص ضمن
ــد. ــی باش ــخگوئی م ــاده پاس ــن 03443312133 آم تلف
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــا ی ــنهاد ه ــار پیش ــدت اعتب 12-م

ــد.  ــی باش ــنهاد م ــاح پیش افتت
13-شــرکت در مناقصــه و دادن پیشــنهاد بــه منزلــه 
قبــول شــروط و تکالیــف شــهرداری موضــوع مــاده 

10 آییــن نامــه معامــالت شــهرداری می باشــد.
ضمنــا متــن آگهــی مناقصــه در شــبکه اطــالع رســانی 
شــهرداری جیرفــت بــه آدرس  www.jiroft.ir درج 

ــت . ــده اس گردی

آگهی تجدید مناقصه
شماره مناقصه ۳-۹۷

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 خدمات تکمیل پایگاه انتقال خون جیرفت

 اداره کل انتقال خون استان کرمان

نوبت اول

اداره کل انتقـال خـون اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومی پـروژه تکمیل پایگاه انتقال خون جیرفت به شـماره  
132000001 20۹7000 از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید . کلیـه مراحل برگزاری مناقصـه از دریافت 

اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصـه گران و بازگشـایی پاکـت ها از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت 
)سـتاد( www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صورت عـدم عضویت قبلـی ، مراحل ثبت 

نـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/12/23می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1398/01/07

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تاساعت 19 روز شنبه تاریخ 1398/01/17
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ 1398/01/20

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــذار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت 
ــوار 22بهمــن جنــب شــرکت گاز انتقــال خــون اســتان کرمــان و تلفــن 33230712 ــف: آدرس بل هــای ال

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس 02141934

شناسه اگهی 412060

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان 

فراخـوان عمومی 
مناقصه یک مرحله ای 

اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــات عمومــی خدمات را 
بــه شــرح جــدول ذیــل از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت برگــزار نماید.

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از 
طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه نشــانی https://www.setadiran.ir انجــام خواهــد 
شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســامانه مذکــور و دریافــت 

گواهــی امضــاء الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه: در سامانه ستاد سه شنبه97/12/21 ساعت 7:00 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: شنبه 97/12/25تا ساعت 19:00 از طریق سامانه ستاد می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: پنجشنبه 98/1/8 تا ساعت 09:00  ا ز طریق سامانه ستاد می باشد.
زمان بازگشايي پیشنهادها: شنبه 98/1/10 تا ساعت 9:00از طریق سامانه ستاد می باشد.

تاریخ اعتبار پیشنهادها:تا 98/2/10 می باشد.
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکـت های الف: 

کرمـان بلوار جمهوری اسـالمی نبش سـه راه هوانیروز-شـماره تمـاس: 034-32816504-7 
اطالعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولتجهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  034-32816504-7 

اطالعـات سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت جهـت انجـام مراحـل عضویـت در سـامانه، مرکـز تمـاس: 41934-021 و 
 034-32516055

مبلغ ضمانت نامه بانکی )لاير(مبلغ برآورد )لاير(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

1۹70016
احداث رمپ های ورودی و خروجی مجتمع 

خدمات رفاهی حامدی سیرجان 
5.828.000.0002۹1.400.000

2970017
تکمیل زیر ساخت های گردشگری عرب 

آباد رفسنجان )اجرای سرویس بهداشتی و 
محوطه سازی(

3.370.000.000168.500.000

شناسه اگهی 412500

بحران کم آبی را جدی بگیریم


