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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

1- شــرکت آب فاضــاب اســتان اصفهــان در نظــر دارد مناقصــه اجــرای عملیــات شــبکه فاضــاب منطقــه شــهرضا )مســیر هــای لولــه 
ــه شــماره  ــه مطهــری )مرحلــه اول(( ب ــان ولیعصــر غربــی، شــهید بهشــتی، صاحــب الزمــان و آیــت ال گــذاری شــبکه فاضــاب خیاب

)۲۰۹۸۰۰۱۴۳۴۰۰۰۰۷۴( را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد.
۲- کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت )ســتاد( بــه آدرس:  www . setadiran . ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت 
مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصه در ســامانه: تاریــخ 98/08/01 می باشــد.

3- اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
3- 1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیر خانه معامات شرکت آب و فاضاب استان اصفهان،تلفن: ۸ - ۳66۸۰۰۳۰ - ۰۳۱ ، اتاق )۲۹۲(

4- اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
4- 1- مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱۹۳۴

4- ۲-  دفتر ثبت نام: ۸۸۹6۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷6۸
5-  اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www . setadiran . ir ( بخش ثبت نام / پروفایل / مناقصه گر موجود است .

7522 شرکت آب فاضالب استان اصفهان

))اجرای عملیات شبکه فاضالب منطقه شهرضا((
شماره 186/2 - 3 - 98

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان

تاریخروزساعتعنوان

98/08/08چهارشنبه16:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

98/08/18شنبه16:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

98/08/19یکشنبه08:00زمان بازگشائی پاکتها

شفافیت اطالعات و لوازم آن
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اهمیـت اطالعـات و دانـش بر کسـی پوشـیده نیسـت مخصوصـًا در زمان 
مـا کـه دنیـا دنیـای اطالعـات و دانش شـده اسـت. مسـئوالن کشـور هم 
همـواره دم از شـفافیت اطالعـات می زنند. اما شـفافیت اطالعـات لوازمی 
داردکـه اگـر به آنها توجه نشـود همه این شـعارها بی ثمر خواهد شـد زیرا 
کـه بـه قـول معـروف با حلـوا گفتن دهان شـیرین نمی شـود. بایـد لوازم 
آن را بـه دقـت در نظـر داشـت و آن را اجـرا کـرد. ایـن لـوازم از یـک نظر به 

ترتیـب عبارتند از
1- عزم بر شفافیت

اولین الزمه ایجاد شـفافیت اطالعاتی خواسـتن و عزم بر اجرای آن اسـت 
و ایـن انجـام نمی شـود مگـر اینکه به موارد زیـر ملتزم بود:

سـپردن کارهـا بـه دسـت افـراد کاردان. نقـش مدیریـت و سـپردن کار بـه 
دسـت کاردان اولیـن الزمـه شـفافیت اسـت. زیـرا اگـر کار بـه دسـت غیر 
کاردان باشـد ولو شـفافیت اطالعاتی هم داشـته باشد جز ایجاد خرابکاری 
توسـط وی چیـز دیگـری حاصل نمی شـود. تا بخواهی اثبـات کنی که کار 
از ریشـه خـراب اسـت وی شـما را درگیـر کار فرسایشـی مـی کند. ممکن 
اسـت متخصصـان بر ایـن ناکار آمدی واقف شـوند اما قطعـًا آدم ناکارآمد 
هـم افـرادی را مـی خـرد و بسـیج می کنـد تا از طـرح هایش دفـاع کنند 
و مـردم عامـی و عـادی هـم کـه سـر از کار در نمـی آورنـد و نتیجـه قطعـًا 
محکوم به شکسـت اسـت. داسـتان آدم کریه المنظری می شـودکه بچه 
ای را بغـل گرفتـه بـود و بچـه دائمـًا گریـه می کـرد و او بچه را نـوازش می 
داد. یکـی بـه او گفـت او را زمیـن بگذار خودش سـاکت می شـود. کسـی 
مـی توانـد بـه شـفافیت بـه معنـای واقعـی دسـتور دهـد که خود شـفاف 
باشـد و کاردان باشـد و از اسـتخدام افراد کاردان نترسـد. و اگر الزم باشـد 
خانـه تکانـی کنـد و از آن ابا نداشـته باشـد و گر نه خـود وی مزاحم اصلی 

است.
- تولید اطالعات

تولیـد اطالعـات توسـط افـراد کارآمـد  ومدیر صـادق ارزش آفرین اسـت. 
اگـر عزمـی در کار باشـد قطعـًا عوامل اجرائی در صـدد کارآمدی نظام فعال 
و پویـا هسـتند و کار مـی کننـد و خود ایـن کار کردن به تولیـد اطالعات که 
قطعـًا بـرای دیگـران هـم مفید اسـت منجر می شـود. زمانی که کار نشـود 
و یـا روزمرگـی دامـن مدیریـت اجرایـی را بگیرد طبعًا اطالعاتـی هم تولید 
نمـی شـود، یـا اطالعـات بی ارزش اسـت. باید هـر روز و هر سـاعت درکار 
بـود و تجربـه ای را چـه در رفـع نواقص و چه در پیشـبرد و پیشـرفت امور 

اندوخـت و به اطالع رسـاند.
 توجـه بـه عدم تعـارض منافع: تعارض منافـع در هر یـک از قوا بزرگترین 

انس طال         1.488.210

مثقال طال     17.040.250

گرم طالی 18  3.939.192

گرم طالی 24   5.251.200

بهار آزادی      38.400.000

امامی          38.790.000

نیم       19.990.000

ربع         11.790.000

گرمی       8.090.000

دالر             111.390

یورو         125.200

درهم          30.359

لیر ترکیه           19.423

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

ما را در تلگرام 
 12 تا  20دنبال کنید

هشدار بخاری نفتی
استفاده از بخاری نفتی در مدارس ممنوع  شد و اعتبار  برای استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس افزایش یافت

 بررسـی ها نشـان می دهـد بیشـترین تاثیـر تغییـر 
اقلیـم در ایران در منطقـه زاگرس و مناطق جنگلی آن 
خواهـد بـود، یعنـی در ایـن مناطق بیشـترین کاهش 
بـارش و بیشـترین افزایـش دمـا با هـم رخ می دهد 
بنابرایـن بـه احتمـال زیـاد در دهه های آینده وسـعت 
پوشـش های جنگلـی زاگـرس بسـیار کـم می شـود و 
حتـی محتمـل اسـت کـه ایـن عرصه هـا بـه تدریج از 

بیـن برود.
تغییـر اقلیـم ماننـد بسـیاری پدیده هـای دیگـر عصر 
حاضـر، پیامـد زندگـی شهرنشـینی، توسـعه صنایـع 
مختلـف و اسـتفاده بی رویـه از منابـع فسـیلی اسـت 
کـه نتایجـی همچـون خشکسـالی، ترسـالی، وقـوع 
سـیالب های بـزرگ و آتش سـوزی را بـه همـراه دارد؛ 
البتـه بنـا به گفتـه متخصصان امر پاسـخ تغییر اقلیم 

در مناطـق مختلـف متفاوت اسـت.
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عاقبت پراید از زبان 
مدیرعامل سایپا

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا  
در مورد عاقبت خودرو پراید گفت: 

از بهمن ماه سال گذشته برنامه ریزی 
دقیق برای پایان دادن به تولید این 
محصول آغاز شد و از ابتدای امسال 

این برنامه را به مرحله اجرا درآوردیم، 
اما برای جلوگیری از وارد شدن التهاب 

به بازار این موضوع را در آن زمان 
رسانه ای نكردیم.

سند مسئولیت اجتماعی 
محیط زیست کشور در 

حال تدوین است
سند مسئولیت اجتماعی محیط زیست 

کشور در حال تدوین است که بعد 
از نهایی شدن، متن آن روی پورتال 

سازمان حفاظت محیط زیست به منظور 
اعالم نظر تمام اعضای سمن های این 

حوزه قرار گرفته و منتشر می شود.
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یادداشت  مهمان
غالمرضا فدایی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1578
شنبه 04 آبان 1398

  قیمت 500 تومان

رئیس پژوهشکده 
اقلیم شناسی: بیشترین تاثیر 
تغییرات اقلیمی در ایران بر 
مناطق جنگلی زاگرس است

زاگرس؛ قربانی 

تغییرات اقلیمی

2

45 و

51 پروژه میراث فرهنگی در 
اردبیل اجرا می شود

استان اردبیل ساالنه میزبان هشت میلیون 
گردشگر  است

وزیر ورزش:

باید صداوسیما از قانون 
تمکین کند

لینک خرید نسخه الکترونیک

مانع شـفافیت اسـت. فردی که  در هر یک از سـه قوه مسـئول می شـود 
بایـد صالحیـت و وضعیتش شـفاف باشـد و در اموری کـه تصمیم میگیرد 

منافعـی برای خودش یا بسـتگانش در میان نباشـد.
2- جمع آوری اطالعات

جمـع آوری اطالعـات هنـر و علـم اسـت و کار هـر کـس نیسـت. همچنان 
کـه در آمارگیـری هـم اگـر افراد خبـره آموزش دیـدة عالقمند بـه کار گرفته 
نشـود هسـته اولیـه اطالعات مخـدوش میشـود و کار از بیخ و بن مشـکل 

پیـدا می کنـد لذا:

- اخـذ از منابـع موثـق )شناسـائی منبع، پرهیـز از اخذ شـایعات و توجه به 
آلودگـی اطالعـات و اقدامـی برای جلوگیـری از نفـوذ آن در نظام مدیریتی( 

امری اساسـی است،
- یکپارچـه سـازی اطالعـات بـه ایـن معنـا اسـت کـه بـا توجـه بـه اینکـه 
اطالعـات از منابـع مختلـف گرفتـه می شـود باید یـک غربالگـری ماهرانه 

بـدون اینکـه چیـزی از دسـت رود انجـام شـود،
-شـبکه ای کـردن اطالعـات. بـا کمـک فنـاوری بایـد اطالعـات بـه صورت 
منظـم در شـبکه قـرار گیـرد تـا حتـی اطالعات خـام و اولیـه و غیر پـرورده 

و فراینـدکار هـم قابـل رؤیـت باشـد. ایجـاد پنجـره واحـد واقعـی یکـی از 
ضروریـات اسـت.

3- ذخیره اطالعات
ذخیـره اطالعـات و قابل دسـترس کردن آن از اقدامات اساسـی در توسـعه 
اطالعـات و شـفافیت آن اسـت. چنانچـه درسـت ذخیـره نشـود بـه هنگام 

بازیابـی درد سـر تولیـد خواهد شـد لذا:
- اسـتاندارد سـازی اطالعات )مقوله بندی نظام مند( امری بسـیار مهمی 
اسـت. از آنجـا کـه اطالعـات ازمنابـع مختلـف درون و بـرون سـازمانی می 

رسـد، بایـد مرکـزی باشـد تا آنها را درسـت مقوله بندی کند. فـی المثل اگر 
از زیـر بخـش هـای یـک وزارتخانه اطالعات می رسـد چنانچـه بحث های 
آنهـا در قالـب بخـش مربوطـه نباشـد و مربـوط بـه موضـوع یا حـوزه دیگر 
باشـد کـه معمـوالً متقاضـی خارج از ایـن بخشـها دارد، باید مقولـه آن جدا 

شـود. موضـوع بندی در اینجا شـکل مـی گیرد.
 - نمایـه سـازی. نمایه سـازِی درسـت و ایجـاد نظام ارجاعـی کار بازیابی را 
آسـان مـی کنـد. نمایه سـازی و ایجاد اصطالحـات مرتبـط و توزیع آن بین 

اسـتفاده کنندگان امری جدی اسـت.
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این صفحه می خوانیم
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لزوم توجه به منابع و مصارف حوزه بهداشت و درمان در بودجه سال 99پیام خبر
نایب رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با تاکید بر اینکه کاهش شدید نقدینگی 
داروخانه ها را با مشکالت بسیار زیادی روبرو کرده است، گفت: منابع و مصارف حوزه بهداشت و 
درمان باید در بودجه سال 99 به صورت ویژه دیده شود.

سنا
 ای

س:
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هشدار بخاری نفتی
استفاده از بخاری نفتی در مدارس ممنوع  شد واعتبار برای استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس افزایش یافت

عضو کمیسیون آموزش مجلس: استفاده از بخاری نفتی در مدارس ممنوع است

و  آمــوزش  کمیســیون  عضــو 
مجلــس  فنــاورى  و  تحقیقــات 
مجلــس  مصوبــه  بــه  اشــاره  بــا 
ــک  ــرای کم ــال 98 ب ــه س در بودج
بــه آمــوزش و پــرورش در زمینــه 
و  گرمایشــی  تجهیــزات  تأمیــن 
تصریــح  مــدارس،  در  سرمایشــی 
کــرد: اســتفاده از بخــاری نفتــی در 

اســت. ممنــوع  مــدارس 
در  درازهــی   باســط   محمــد 
گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزارى 
بــه  اشــاره  بــا  ملــت  خانــه 
تأکیــد  ســرما  فصــل  فرارســیدن 
اســالمی  شــورای  مجلــس  کــرد: 
بــه پیشــنهاد کمیســیون آمــوزش 

ــیون  ــب کمیس ــات و تصوی و تحقیق
ــه  ــه ای را ب تلفیــق بودجــه 98 مصوب
تصویــب رســاند کــه بــر اســاس 
ــره  ــه تبص ــی ب ــد الحاق ــک بن آن ی
منظــور  بــه  بودجــه  الیحــه  یــک 
ــرار حــوادث تلخــی  ــری از تک جلوگی
ماننــد آتــش ســوزی مدرســه شــین 

آبــاد و زاهــدان اضافــه شــد.
نماینــده مــردم ســراوان، ســیب، 
شــورای  مجلــس  در  ســوران 
ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  اســالمی 
وظیفــه  بــه  توجــه  بــا  مصوبــه 
و  تأمیــن  در  پــرورش  و  آمــوزش 
ــامانه گرمایشــی  استانداردســازی س
مصــوب  مــدارس  سرمایشــی  و 

ایــن  اســاس  بــر  گفــت:  شــد، 
ــرورش  ــوزش و پ ــه وزارت آم مصوب
ــدارس  ــت م ــا اولوی ــف اســت ب مکل
آموزشــی  تجهیــزات  روســتاها، 
و  مــدارس  آموزشــی  کمــک  و 
بــا  کنــد.وی  اقــدام  هنرســتان ها 
بیــان اینکــه ســهم وزارت آمــوزش 
ــه  ــوزه در بودج ــن ح ــرورش در ای و پ
ســال 98 از 20 بــه 50 درصــد افزایــش 
یافــت، افــزود: بــا ایــن حســاب، 
اعتبــار اضافــه شــده در ایــن بنــد 
استانداردســازی  و  تأمیــن  بــرای 
سرمایشــی  و  گرمایشــی  ســامانه 
مــدارس در ســال 98 حــدود 850 
میلیــارد تومــان اســت کــه رقــم قابــل 

بــه شــمار می آیــد. توجهــی 
همچنیــن  کــرد:  تأکیــد  درازهــی 
در  نیــز  پــرورش  و  آمــوزش 
از  اســتفاده  بخشــنامه ای 
مــدارس  در  نفتــی  بخاری هــای 
را بــا توجــه بــه خطــرات جبــران 
ــوان  ــوع عن ــه دارد، ممن ــری ک ناپذی
کــرده لــذا امســال نبایــد شــاهد 
اســتفاده از ایــن وســایل گرمایشــی 
خطرســاز در مــدارس کشــور باشــیم.
و  آمــوزش  کمیســیون  عضــو 
مجلــس  فنــاورى  و  تحقیقــات 
شــورای  مجلــس  کــرد:  تصریــح 
ُبعــد  از  زمینــه  ایــن  در  اســالمی 
خواهــد  اســتفاده  خــود  نظارتــی 
کــرد و در صــورت گــزارش اســتفاده 
از ایــن وســیله گرمایشــی خطرســاز 
بــا  خــود  نظارتــی  ُبعــد  از  قطعــا 
خواهــد کــرد. برخــورد  خاطیــان 

30 درصد مدارس کشور 
است ناایمن 

چنــدی پیــش هــم وزیــر آمــوزش و 
ــرورش در راســتای ایمــن ســازی  پ
ســال های  در  گفــت:  مــدارس 
و  خیریــن  حمایــت  بــا  و  اخیــر 
دولــت، گام هــای بلنــدی بــرای رفــع 
مشــکالت  کاهــش  و  آســیب ها 
پــرورش  و  آمــوزش  حــوزه 
امــا هــم چنــان  برداشــته شــده 
ــد  ــور نیازمن ــدارس کش ــد م 30 درص
است.محســن  ســازی  ایمــن 
داشــت:  اظهــار  حاجی میرزایــی 
رفــع کامــل ایــن مشــکالت نیازمنــد 
کمــک هــای بیشــتر خیریــن اســت 
کــه بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، 

دایــره فعالیــت خیریــن آمــوزش 
ــا  ــا ب ــه ت ــترش یافت ــرورش گس و پ
بهــره گیــری از تــوان ایــن افــراد 
ــران  کمبودهــای آموزشــی کشــور جب

ــود. ش
خیریــن  کــرد:  اضافــه  وی 
و  پیشــرفت  در  بزرگــی  ســهم 
و  دارنــد  کشــور  مدرسه ســازی 
ــای  ــری فض ــن کس ــل تامی ــه دلی ب
فرهنــگ  ترویــج  و  آموزشــی 
روحیــه  و  مســئولیت پذیری 
بــا  همــدردی  و  خدمت گــذاری 
ــر  ــردم شایســته تحســین و تقدی م
پــرورش  و  آمــوزش  هســتند.وزیر 
ــادآور شــد: یکــی از سیاســت های  ی
عمرانــی آمــوزش و پــرورش ســاخت 
بــزرگ  آموزشــی  مجتمع هــای 
اســت، زیــرا اعتقــاد داریــم کیفیــت 
از امکانــات  آمــوزش، برخــورداری 
و  حوزه هــا  همــه  در  تجهیــزات  و 
ــره  ــن خب ــور معلمی ــا و حض بخش ه
بزرگتــر  مــدارس  در  باتجربــه  و 

اســت. امکان پذیــر 

عاقبت 25 هزار مدرســه که با 
بخاری نفتی اداره می شــوند

 ایــن در حالــی اســت که در شــهریور 
مهــر هللا رخشــانی  امســال   مــاه 
ــس ســازمان نوســازی، توســعه  رئی
و تجهیــز مــدارس کشــور  گفــت: 
ــود  ــه وج ــزار مدرس ــور 25 ه در کش
اداره  نفتــی  بخــاری  بــا  دارد کــه 
می شــوند و هنــوز علمــگ گاز بــه 

ــت. ــیده اس ــدارس نرس ــن م ای
رئیــس  مهــر،  رخشــانی  مهــر هللا 
ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز 
آخریــن  دربــاره  مــدارس کشــور، 
وضعیــت برچیــده شــدن مــدارس 
خشــت و گلــی در کشــور اظهــار کــرد: 
طبــق آنچــه اعــالم کردیــم بــه تعهــد 
خودمــان پایبنــد هســتیم و مهــر 

مــاه تمــام ایــن مــدارس خشــت 
و گلــی را جمــع آوری می کنیــم و 
ــدارس خشــت و  ــزان م ــر می اول مه
گلــی بــه صفــر خواهــد رســید.وی در 
ادامــه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
جمــع آوری بخاری هــای نفتــی در 
ــرد:  ــان ک ــت؟ بی ــی اس ــه وضعیت چ
ــم  ــور داری ــه در کش ــزار مدرس 24 ه
کــه علمــگ گاز بــه مــدارس رســیده، 
نفتــی  بخــاری  از  همچنــان  ولــی 
اســتفاده می کننــد کــه مشــکل ایــن 
24 هــزار مدرســه نیــز در ابتــدای 
مهــر حــل خواهــد شــد و همگــی 
ــوند. ــاری گازی می ش ــه بخ ــز ب مجه
ــدارس  ــازی م ــازمان نوس ــس س رئی
در ادامــه دربــاره میــزان مــدارس کــه 
ــوند و  ــی اداره می ش ــاری نفت ــا بخ ب
ــوز امــکان برخــورداری از بخــاری  هن
گازی و سیســتم گرمایشــی مناســب 
ــور 25  ــت: در کش ــز گف ــد نی را ندارن
هــزار مدرســه وجــود دارد کــه بــا 
و  می شــوند  اداره  نفتــی  بخــاری 
ــدارس  ــن م ــه ای ــگ گاز ب ــوز علم هن
در  مهــر  است.رخشــانی  نرســیده 
ادامــه بیــان کــرد: 10 هــزار کالس 
آمــاده  بــرای ســال جدیــد  درس 
بهره بــرداری اســت کــه بیشــتر آن 
اســت.وی  خوزســتان  اســتان  در 
ــراز اســتان سیســتان  ــه داد: غی ادام
ــاه  ــان م ــان آب ــا پای ــتان ت و بلوچس
هیــچ کالس خشــت و گلــی درکشــور 
ــدارس  ــد م ــت و بای ــم داش نخواهی
ــازی  ــب و بازس ــًا تخری ــور حتم مذک
حــال  در  اکنــون  هــم  شــود کــه 
ســازمان  هســتند.رئیس  تخریــب 
نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس 
ــاح 10  ــزود: افتت ــه اف ــور در ادام کش
هــزار کالس درس را در آغــاز مهــر 
ــم داشــت. ــران خواهی در اســتان ته

گفــت:  جوانــان  و  ورزش  وزیــر 
خواســت  مــن  از  جمهــور  رییــس 
تماشــاگران  ورود  بــرای  را  شــرایط 
فراهــم کنــم.  اســتادیوم ها  بــه  زن 
زیرســاخت های الزم بــرای حضــور و 
ورود بانــوان بــه ورزشــگاه ها وجــود 

دارد.
بــه  گــزارش ایســنا و بــه نقــل از وزارت  
ورزش و جوانــان، مســعود ســلطانی فر، 
وزیــر ورزش و جوانــان دربــاره حضــور 
بــا  گفــت:  ورزشــگاه ها  در  بانــوان 
ســال  دو  از  دولــت  کــه  تدبیــری 

گذشــته در خصــوص ســاماندهی ورود 
بانــوان بــه اســتادیوم های ورزشــی 
ــم.  ــا بودی ــور آنه ــاهد حض ــت ش داش
از ســال قبــل رییس جمهــور از مــن 
ــوان  ــور بان ــه حض ــه زمین ــتند ک خواس
ــر  ــکاری وزی ــا هم ــگاه ها را ب در ورزش
کشــور فراهــم کنیــم. نزدیــک دو ســال 
قبــل در بــازی بــا بولیــوی شــاهد 
حضــور بانــوان بودیــم و بعــد از آن 
ــیما  ــپولیس و کاش ــازی پرس ــز در ب نی
بانــوان حضــور یافتنــد و در ایــن دو 
ــه  ــر گرفت ــب در نظ ــه جوان ــازی هم ب

شــد و هیــچ مشــکل و حاشــیه ای 
وجــود نداشــت. در مســابقات جــام 
جهانــی فوتبــال نیــز دو بــار بــرای 
ایــران  تیم ملــی  بــازی  تماشــای 

خانواده هــا بــه ورزشــگاه آمدنــد.
داد:  ادامــه  جوانــان  و  ورزش  وزیــر 
ایــن تجربیــات باعــث شــد کــه بعــد از 
برگــزاری جلســه بــا نهادهــای ذی ربــط 
بــه این تصمیــم برســیم کــه بانــوان 
ــه اســتادیوم بیاینــد  بتواننــد مجــددا ب
و بازخوردهــای مثبــت حضــور زنــان در 
ورزشــگاه را مــورد توجــه قــرار دادیــم. 
بانــوان شــرکت کننــده در ایــن مســابقه 
نیــز  همــه ضوابــط و مالحظــات را 

ــد.    ــت کردن رعای

 بایدصداوسیما از قانون تمکین کند

 روابط ما با جمهوری آذربایجان 
به سمت راهبردی حرکت می کند

 رئیـس جمهـوری بـا بیـان اینکه روابـط ایران با جمهـوری آذربایجـان در طول 
۶ سـال اخیـر بسـیار بـه هـم نزدیـک شـده اسـت، گفـت: روابـط دو کشـور به 
سـمت راهبـردی حرکـت می کنـد. حجـت االسالم والمسـلمین حسـن روحانی 
روز پنجشـنبه پیـش از سـفر به جمهـوری آذربایجان در جمع خبرنـگاران اظهار 
داشـت: ایـن سـفر بـرای شـرکت در هجدهمیـن اجـالس کشـورهای عضـو 
جنبـش عـدم تعهد اسـت کـه بنا به دعـوت رئیس جمهـوری آذربایجـان الهام 
علـی اف صـورت می گیـرد. وی ادامـه داد: بـرای مـا بسـیار مهـم اسـت در 
شـرایطی کـه آمریکایی هـا بـر طبـل یک جانبه گرایـی می زننـد و می خواهند در 
امـور همه کشـورها مداخله کنند و دشمنی هاشـان نسـبت به ملت بـزرگ ایران 
از همیشـه روشـن تر و آشـکارتر اسـت مـا بایـد در همه اجالس هـای منطقه ای 
و سـطح جهـان و سـازمان های بین المللـی حضور فعال داشـته باشـیم.رئیس 
جمهـوری افـزود: آمریکایی هـا از اول بـه دنبال این بودند که جمهوری اسـالمی 
ایـران را منـزوی کننـد تـا کشـوری تنهـا بماند.روحانـی تاکیـد کـرد: روز به روز 
جایـگاه ایـران در میـان کشـورهای جهـان ملت هـای جهـان بیـش از گذشـته 
ارتقـا پیـدا می کنـد امـروز دیگـر تردیـدی باقـی نمانـده کـه جمهوری اسـالمی 

ایـران یـک کشـور بسـیار مهـم و تاثیرگـذار در این منطقه اسـت.

سیاست

سیاست

سیاست

سایپا

تحلیل یک اصالح طلب از اصل ۱۱۳ قانون اساسی

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مصوبه خود را زیر پا گذاشت

ایران در گام چهارم به شرایط قبل از برجام برگردد

عاقبت پراید از زبان مدیرعامل سایپا

عالـی  شـورای  عضـو 
سیاسـتگذاری اصالح طلبـان با 
بیـان اینکـه قـرار نبـوده مقـام 
مقـام  یـک  جمهـور  رئیـس 
فرمایشـی باشـد ، تصریـح کـرد: بایـد اختیـارات رئیـس 
جمهـور نیـز بـه تناسـب این جایـگاه تبیین و روشـن می 
شـد.آذر منصـوری در گفت وگـو بـا ایسـنا ، اظهـار کـرد: 
قانـون اساسـی رئیـس جمهـور را پـس از مقـام رهبـری، 
عالی تریـن مقـام رسـمی کشـور مـی دانـد که مسـئولیت 
اجـرای قانـون اساسـی و ریاسـت قـوه مجریـه را جـز در 
امـوری که مسـتقیمًا به رهبـری مربوط می شـود، بر عهده 
دارد  و امـروز تاکیـد رئیـس جمهـور بـر اصـل 113 به این 
دلیل اسـت که هیچ تناسـبی بین اختیارات و مسئولیتی 
کـه بـا تکیـه بـر ایـن اصـل به رئیـس جمهـور داده شـده 
اسـت وجـود نـدارد.وی ادامـه داد: نـه تنها آقـای روحانی 

بلکـه رؤسـای دولـت هـای قبلـی هـم نسـبت بـه ایـن 
مسـئله واکنـش هایـی داشـته اند. بر اسـاس ایـن اصل 
رئیـس جمهـور که بـا رأی مسـتقیم مـردم انتخـاب می 
شـود پس از رهبری باید بیشـترین اختیارات را در اجرای 
مسـئولیت هایی کـه بـه او سـپرده شـده، داشـته باشـد، 
امـا در عالـم واقـع اتفاقـی که افتـاده از عدم تناسـب این 
مسـئولیت بـا اختیارات منتخـب مردم حکایـت می کند.
ایـن فعال سیاسـی گفـت: در واقـع آنچه مد نظـر تدوین 
کننـدگان و تصویـب کننـدگان قانـون اساسـی بـوده، این 
اسـت کـه رییس جمهـور مسـئولیت اجـرای مفـاد قانـون 
اساسـی را بـه طـور کلـی دارد، مگر آنکه اختیـارات مصرح 
در قانـون اساسـی تحـت مسـئولیت مقام رهبری باشـد. 
مشـکل اینجاسـت که در این اصل مسئولیت محول شده 
اسـت، امـا به طور عجیبـی اختیار و اقتـدار قانونی مغفول 

و مکتـوم مانـده اسـت.

اعتمـاد  مقـام حـزب  قائـم 
جلسـه  حواشـی  از  ملـی 
نماینـدگان  انتخـاب  امـروز 
در  احـزاب  کل  دبیـران 
خبـر   10 مـاده  کمیسـیون 

داد.
الیـاس حضرتـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار سیاسـی ایلنـا، 
انتخـاب نماینـدگان  بـا اشـاره بـه حواشـی جلسـه امـروز 
دبیـران کل احـزاب در کمیسـیون مـاده 10 عنـوان کـرد: از 
طـرف وزارت کشـور دبیـران کل احـزاب امروز بـرای انتخاب 
نماینـده احـزاب در کمیسـیون مـاده 10 دعـوت بودنـد. طبق 
قانـون احـزب، بایـد باید یک نفـر از احزاب ملـی و یک نفر 
از احـزاب اسـتانی در این کمیسـیون حضور داشـته باشـند.
وی افـزود: از آنجایـی کـه دبیـرکل ما آقـای کروبی در حصر 
هسـتند، امـروز از وزارت کشـور بـا مـا تمـاس گرفتنـد کـه 
بـر همیـن اسـاس مـن بـه جـای ایشـان و بـه عنـوان قائم 
مقـام در ایـن جـا حضـور داشـته باشـم ،ظاهـرا از مجموعه 

فرهنگیـان هـم چـون آقـای کمیجانـی زنـدان اسـت، قائـم 
مقامـش آمـده بودند.

قائـم مقـام حـزب اعتمـاد ملـی یادآور شـد: در این جلسـه 
بـه همیـن دلیـل کـه مـا بـه جـای دبیـران کل احزابمـان 
حضـور داشـتیم حواشـی بـا تذکـر آقـای زارعی ایجاد شـد. 
کمیسـیون مـاده 10 دسـتورالعملی را مشـخص کـرده بود که 
در ایـن جلسـه بـه چـه شـکل جلسـه اداره شـود و تصویب 
کـرده بـود سـه حزب کـه دبیرانشـان امـکان حضـور ندارند، 
در  باشـند کـه  داشـته  حضـور  دبیرانشـان  قائم مقام هـای 

اینجـا زیـر ایـن مصوبـه زدنـد و جلسـه بـه هـم خـورد.
دسـتورالعمل  گذاشـتن  زیرپـا  اینکـه  بیـان  بـا  حضرتـی 
کمیسـیون مـاده 10 اسـت که کمیسـیونی فرا قوه ای اسـت، 
درسـت نبود، گفـت: در این کمیسـیون نماینده قـوه قضائیه 
و مقننـه و مجریـه حضـور دارنـد امـا بـه راحتـی و در روز 
روشـن مصوبـه خـود را زیـر پـا گذاشـتند، بـرای همین هم 

مـا جلسـه را تـرک کردیـم و جلسـه از رسـمیت افتـاد.

کمیســـیون  عضـــو  یـــک 
امنیـــت ملـــی و سیاســـت 
مجلـــس گفـــت  خارجـــی 
کـــه حتـــی اگـــر اروپایی هـــا 
ـــران  ـــم ای ـــاز ه ـــد ب ـــل کنن ـــان عم ـــدات خودش ـــه تعه ب
ـــش  ـــتن گام اول کاه ـــل از برداش ـــرایط قب ـــه ش ـــد ب نبای
ــا  ــه مـ ــن کـ ــا ایـ ــردد . کمـ ــی برگـ ــدات برجامـ تعهـ
یکـــه  مقابـــل  نمی تواننـــد  اروپایی هـــا  معتقدیـــم 

ــتند. ــکا بایسـ ــازی آمریـ تـ
ـــه  ـــا اشـــاره ب ـــا ایســـنا ب شـــهروز برزگـــر در گفـــت و گـــو ب
ـــی  ـــدات برجام ـــام تعه ـــرای انج ـــا ب ـــت اروپ ـــان مهل پای
گفـــت: بعـــد از آن کـــه اروپایی هـــا بـــه تعهـــدات 

برجامی شـــان بعـــد از خـــروج آمریـــکا عمـــل نکـــرد، 
ـــاد  ـــر اســـاس مف ـــران گام هـــای اول، دوم و ســـوم را ب ای
ـــق کشـــورها  ـــورد تواف ـــه م ـــی ک ـــام برداشـــت. برجام برج
ـــل  ـــه ســـازمان مل ـــرای آن قطعنام ـــود و ب ـــه ب ـــرار گرفت ق
صـــادر شـــد.وی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــران بایـــد گام چهـــارم 
را قوی تـــر بـــردارد گفـــت: مـــا بایـــد در برداشـــتن گام 
ـــی  ـــم یعن ـــام برگردی ـــل از برج ـــرایط قب ـــه ش ـــارم ب چه
ـــل  ـــان قب ـــون زم ـــود را همچ ـــته ای خ ـــای هس برنامه ه
از اجـــرای برجـــام بـــا ســـرعت انجـــام دهیـــم چـــون 
ـــد  ـــد و بع ـــارج ش ـــام خ ـــه از برج ـــود ک ـــکا ب ـــن آمری ای
ــام نـــداد چـــون  ــا تعهداتـــش را انجـ از آن هـــم اروپـ

ـــت. ـــازه از آمریکاس ـــر اج منتظ

به گـزارش سـایپا نیوز، 
سـلیمانی  جـواد  سـید 
بـه  متاسـفانه  افـزود: 
هـای  تحریـم   دلیـل 
خودروسـازان كاهـش  تولیـد  بیـن  المللـی، 
یافـت و ایـن كاهـش تولیـد به همـراه ایجاد 
تقاضـای كاذب ناشـی از کاهـش ارزش پـول 
ملـی، بـازار خـودرو را بـا نابسـامانی مواجـه 
كـرد. از ایـن رو و بـرای جلوگیـری از التهـاب 
بیشـتر، برنامـه كاهـش و توقف تولیـد پراید 
رسـانه ای نشـد، امـا فرآینـد اجرایـی آن را بـا 

جدیـت دنبـال كردیـم.
تـا  پرایـد  فعلـی  تولیـد  افـزود:  سـلیمانی 
اتمـام تعهـدات در تاریخ هـای اعـالم شـده و 
تحویـل خودروهـای ثبت نامی انجـام خواهد 
بنابرایـن هموطنانـی كـه در طرح هـای  شـد؛ 
پیش فـروش و فروش فـوری ایـن محصـول 

باشـند كـه  داشـته  اطمینـان  ثبت نـام كـرده 
هیـچ مشـكلی در تحویـل خودروهـای آنـان 
محصـوالت  تمامـی  و  آمـد  نخواهـد  پیـش 

فروختـه شـده، تحویـل آنهـا خواهـد شـد.
وی ادامـه داد: برنامـه توقـف عرضـه پرایـد 
بـه بـازار داخلـی را در ماه هـای گذشـته و در 
جلسـات مختلـف غیرعلنـی بـا مدیران ارشـد 
کشـور و اعضـای محتـرم كمیسـیون صنایـع 
اعـالم  اسـالمی  شـورای  مجلـس  معـادن  و 
بـا  نیـز در گفتگـو  ایـن عزیـزان  كردیـم كـه 
همیـن  داشـته اند،  اشـاره  آن  بـه  رسـانه ها 
بـرای  سـایپا  كـه  می دهـد  نشـان  موضـوع 
توقـف تولیـد ایـن محصـول برنامـه داشـته 

اسـت.
سـلیمانی در ادامـه گفـت: مهمتریـن نكته در 
اجـرای برنامـه كاهش و توقـف تولید خودرو 
در  محصـوالت  جایگزینـی  موضـوع  پرایـد، 

خطـوط تولیـد و البتـه بـازار اسـت كـه ایـن 
بخـش از برنامـه نیـز بـه طـور كامـل در حال 
اجراسـت و محصـوالت تیبـا، كوییك و سـاینا 
پرایـد شـده  خانـواده  جایگزیـن محصـوالت 
پرایـد هیـچ جایگزیـن  بـرای  و  و می شـوند 
دیگـری وجـود ندارد، امـا توسـعه محصوالت 
اختصاصـی  و  جدیـد  پلت فرم هـای  روی  بـر 
زودی  بـه  کـه  شـد  خواهـد  انجـام  سـایپا 

اعـالم می کنیـم. را  آن  جزئیـات 
تولیـد  توقـف  زمـان  ادامـه  در  سـلیمانی 
بـازار  در  پرایـد  خانـواده  سـواری  مدل هـای 
داخلـی را اعـالم كـرد و گفـت: همان گونـه که 
وزیـر محتـرم صنعـت، معـدن و تجـارت هـم 
تـا  مـدل132  پرایـد  تولیـد  فرمودنـد  اعـالم 
پایـان دی مـاه 98، پرایـد مـدل111 تـا پایـان 
پایـان  تـا  99 و پرایـد مـدل131  اردیبهشـت 

پایـان خواهـد رسـید. بـه   99 تیرمـاه 
بـه گفتـه وی یكـی از شـاخص هـای تعییـن 
ایـن زمـان بنـدی، تعـداد خودروهـای معـوق 
و میـزان تقاضـای موجـود در بـازار بـرای هـر 

یـك از مدل هـای پرایـد اسـت.
محصـوالت  گفـت:  پایـان  در  سـلیمانی 
پاییـن  مصـرف  دلیـل  بـه  پرایـد  خانـواده 
پاییـن  هزینـه  و  رقابتـی  قیمـت  سـوخت، 
نگهـداری، اسـتهالك پاییـن و خدمـات پـس 
بـا محصـوالت  مقایسـه  در  ارزان  فـروش  از 
بازارهـای  برخـی  در  خودروسـازان،  سـایر 
صادراتـی گروه خودروسـازی سـایپا متقاضی 
دارد كـه بـه همیـن دلیـل تولید محـدود این 
خـودرو بـرای صـادرات ادامـه خواهد داشـت 
و بـا قیمـت بسـیار باالتـر از قیمـت فـروش 
ایـن خودروهـا در ایـران به فروش می رسـد.
اینکـه محصـول  بیـان  بـا  مدیرعامـل سـایپا 
حـدود  قیمـت  بـا  متوسـط  طـور  بـه  پرایـد 
عرضـه  صادراتـی  بازارهـای  در  دالر  هـزار   7
می شـود، افـزود: برنامه ریزی شـده اسـت که 
تجهیـزات و خطـوط فعلـی تولیـد محصـوالت 
سـواری پرایـد، پـس از توقف تولیـد در ایران 
بـه کشـورهای مقصـد صادراتـی منتقل شـود.

رنا
 ای

س:
عک

مسـئول سیاسـت خارجـه اروپـا بـر لـزوم حفـظ برجـام 
تاکیـد کـرد و گفـت: چنـد جانبه گرایی بهتریـن راهکار برای 
یافتـن راه حل هـای مناسـب در رابطـه با بحران هـای فعلی 

اسـت. جهان 
اتحادیـه  خارجـی  سیاسـت  مسـئول  موگرینـی  فدریـکا 
اروپـا بـا انتشـار بیانیـه ای بـه مناسـبت روز سـازمان ملـل 
بـر حفـظ برجـام تاکیـد کـرد. در ایـن بیانیـه آمـده اسـت: 
چنـد جانبه گرایـی بهتریـن راهـکار برای یافتـن راه حل های 

مناسـب در رابطـه بـا بحران هـای فعلـی جهـان اسـت.

انتقـادات  از  برخـی  شـفافیت  الیحـه  بررسـی  عضـو کمیتـه 
و  تشـکل ها  نماینـدگان  دانشـگاهی،  اسـاتید  پیشـنهادات  و 
سـازمان های مردم نهاد حاضر در جلسـه بررسی الیحه شفافیت 
را مطـرح کرد. نماینده مردم تهران، ری، شـمیرانات، اسالمشـهر 
و پردیـس در مجلـس شـورای اسـالمی بـا اشـاره بـه برخـی 
محورهـای مـورد تأکیـد عنـوان کـرد: تعریـف برخـی از واژگان و 
ابهـام آن، از نقدهایـی بـود کـه توسـط این کارشناسـان به الیحه 
وارد بـود، همچنیـن ضعف ضمانـت اجرای این قانون، نداشـتن 
متولـی اجرایـی و مشـخص نبـودن شـاخص هـای سـالمت و 
صحـت اطالعـات ارائـه شـده نیـز از دیگـر انتقـادات وارده بـود.

به تالش برای حفظ 
برجام ادامه می دهیم

شورای عالی امنیت ملی از 
شفافیت مستثنی نشود 

تعـداد  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  مسـتضعفان  بنیـاد  رئیـس 
دارد  امـکان  تنهـا  و  نمی شـود  کـم  پالسـکو  واحدهـای 
مسـاحت مغازه هـا کمتر شـود گفـت: ریالی از کسـبه بابت 
سـاخت سـاختمان بیسـت طبقه پالسـکو نخواهیم گرفت.
پرویـز فتـاح رئیـس بنیـاد مسـتضعفان در جریـان بازدید 
از رونـد سـاخت پالسـکو در جمـع خبرنـگاران گفـت: در 
موعـدی بـرای بازدید بـه همراه پیمانکار و مشـاور و معاون 
شـهردار آمدیـم کـه اسـکلت طبقـه هفتـم هم نصب شـده 

اسـت یعنـی پنـج طبقـه منفـی و 2 طبقـه روی زمین.

عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلس 
اعتقـاد دارد برگـزاری کنفرانـس امنیتـی بحرین بـا محوریت 
تامیـن امنیت خلیـج فارس مصـداق "آب در هـاون کوبیدن" 
خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  بروجـردی  عالءالدیـن  اسـت. 
خبرگـزاری خانه ملـت، در رابطـه با برگـزاری کنفرانس امنیتی 
بحریـن بـا محوریـت تامیـن امنیت خلیـج فـارس، گفت: به 
نظـر مـی رسـد باید نام ایـن کنفرانـس را به ایجـاد ناامنی در 
خلیـج فـارس تغییـر دهند زیـرا سیاسـت کشـورهایی مانند 
آمریـکا و همپیمانـان آنهـا ماننـد رژیـم صهیونیسـتی همواره 

ترویـج خشـونت و تنـش زایی اسـت.

مغازه های پالسکو 
کم نمی شود

کنفرانس امنیتی »منامه« 
فاقد ارزش سیاسی است
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

توضیح درباره آماده سازی و افتتاح خانه »نیما«تعلل وزارت میراث فرهنگی در ایجاد تشکل حرفه ای گردشگری

ـــکل  ـــس تش ـــات موس ـــت هی ـــس موق رئی
ـــر مســـافرتی گفـــت: بعـــد از  حرفـــه ای دفات
ـــکیل  ـــرای تش ـــت ب ـــه درخواس ـــا ارائ ماهه
ـــوز وزارت  ـــه ای گردشـــگری هن تشـــکل حرف
ـــت. ـــداده اس ـــر ن ـــب اث ـــان ترتی ـــت متقاضی ـــه درخواس ـــی ب ـــراث فرهنگ می
ـــس  ـــوان رئی ـــه عن ـــت ب ـــه صـــورت موق ـــه ب محمودرضـــا حاجـــی نصـــرهللا ک
ـــران  ـــر مســـافرتی ته ـــه ای گردشـــگری دفات ـــات موســـس تشـــکل حرف هی
ــناخته شـــده اســـت بـــه خبرنـــگار مهـــر گفـــت: بـــه رغـــم اینکـــه  شـ
ـــاه در اداره  ـــرداد م ـــه ای گردشـــگری خ درخواســـت تاســـیس تشـــکل حرف
کل میـــراث فرهنگـــی تهـــران ثبـــت شـــده  ، وزارت میـــراث فرهنگـــی 
ـــن  ـــت. ای ـــداده اس ـــام ن ـــکل انج ـــن تش ـــکیل ای ـــرای تش ـــی ب ـــوز اقدام هن
ـــد اجرایـــی  ـــی اســـت کـــه ایـــن اقـــدام در برنامـــه ششـــم توســـعه بای درحال

ـــت. ـــده اس ـــز آم ـــه نی ـــن وزارتخان ـــل ای ـــتور العم ـــد و در دس ـــی ش م
ـــات موســـس  ـــوان هی ـــه عن ـــر ب ـــا 9 نف ـــون ب ـــرد: اکن ـــان ک ـــه بی وی در ادام
را تشـــکیل داده ایـــم ولـــی هنـــوز وزارت میـــراث فرهنگـــی بـــا تثبیـــت 

ـــن  ـــا ای ـــراه ب ـــز هم ـــس نی ـــد آژان ـــدود ص ـــت. ح ـــرده اس ـــت نک آن موافق
ـــد. ـــرده ان ـــکل را ک ـــن تش ـــکیل ای ـــت تش ـــس درخواس ـــات موس هی

ـــن  ـــو انجم ـــه عض ـــهایی ک ـــیاری از آژانس ـــرد: بس ـــان ک ـــرهللا بی ـــی نص حاج
صنفـــی ایـــران و تهـــران هســـتند بعـــد از تشـــکل عضـــو ایـــن تشـــکل 
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــر می ـــر نظ ـــات زی ـــد انتخاب ـــه اول بای ـــد در وهل ـــد ش خواهن
ـــات  ـــه انتخاب ـــه در نتیج ـــره ای ک ـــات مدی ـــورت هی ـــود در آن ص ـــام ش انج
ـــه اختیـــارات متعـــددی را بگیـــرد ماننـــد  ـــد از وزارت خان رای آورده مـــی توان
ــون  ــون اکنـ ــکایات. چـ ــه شـ ــیدگی بـ ــای رسـ ــیون هـ ــکیل کمیسـ تشـ
ــن  ــران چنیـ ــران و تهـ ــافرتی ایـ ــات مسـ ــر خدمـ ــای دفاتـ ــن هـ انجمـ

اختیاراتـــی را ندارنـــد. 
ـــون  ـــت: اکن ـــز گف ـــه شـــکایات نی ـــای رســـیدگی ب ـــاره کمیســـیون ه وی درب
ـــن  ـــا الزم االجـــرا نیســـت. همچنی ـــن کمیســـیون ه آرای صـــادر شـــده در ای
چـــرا نبایـــد در کمیســـیون هـــای تخصصـــی موضـــوع صـــدور مجوزهـــا 
ـــه  ـــه بعـــد ایـــن طـــور فل ـــه از آن ب ـــا وزارت خان ـــرد ت ـــرار گی مـــورد بررســـی ق

ـــد.  ـــی نده ـــر آژانس ـــه ه ـــوز ب ای مج

شــهر  زیباســازی  ســازمان  مدیرعامــل 
تداخلــی  دلیــل  بــه  تهــران می گویــد: 
کــه در انجــام برخــی کارهــا داشــتیم، 
امســال  نخســت  نیمــه  در  نتوانســتیم 
اقدامــات مــورد نیــاز بــرای ســاماندهی و تجهیــز خانــه نیمــا یوشــیج را بــه 
نتیجــه برســانیم.برزین ضرغامــی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان این کــه 
بعــد از خریــد و تحویــل گرفتــن خانــه نیمــا یوشــیج از مالــک قبلــی، قصــد 
ــد،  ــو بیندازن ــه را جل داشــتند در صــورت امــکان قــدری زمــان افتتــاح خان
تــا دوســتداران شــعر و ادب و عالقه منــدان نیمــا را خوشــحال کننــد، ادامــه 
ــه   ــاح خان ــد افتت ــا، مانن ــی از پروژه ه ــل در برخ ــل تداخ ــه دلی ــد: ب می ده
ــوزه  ــج(« و خانه م ــر )ع ــوزه »ولی عص ــوان م ــه عن ــی« ب ــی »مینای تاریخ
ــود،  ــر افتتــاح آن هــا در هفتــه تهــران ب ــرزاده« کــه تصمیــم ب معمــاری »ل
فرصــت بــرای تهیــه  ســاماندهی خانــه نیمــا فراهــم نشــد، بنابرایــن تــالش 
ــال  ــان س ــا پای ــب ت ــی مناس ــری فرهنگ ــا کارب ــا را ب ــه نیم ــم خان می کنی
آمــاده کنیــم.او توضیــح می دهــد: از ســال ها قبــل صحبــت بــر ســر خریــد 

خانــه نیمــا بــود، امــا هیــچ اراده ای بــرای وارد شــدن بــه ایــن کار و تمــام 
ــران شــرایط  ــا حضــور شــهردار ته ــا ب ــا نهایت ــود نداشــت، ت ــردن آن وج ک
ــداری  ــن خری ــرای ای ــا دســتورها ب ــا شــد و نهایت ــه مهی ــد خان ــرای خری ب
ــدیم و  ــن آن ش ــل گرفت ــه و تحوی ــد خان ــه خری ــق ب ــدند و موف ــادر ش ص
خوشــحالیم کــه ایــن کار انجــام شــد.ضرغامی بــا تاکیــد بــر این کــه حتمــا 
ــود،  ــل می ش ــی تبدی ــای فرهنگ ــه فض ــه ب ــن خان ــک ای ــده ای نزدی در آین
ــم  ــه دور کنی ــم فضــای ناامــن را از خان ــون ســعی کرده ای ــا کن ــد: ت می گوی
ــوی  ــده اند. از س ــام ش ــر انج ــراری دیگ ــه و اضط ــات اولی ــی اقدام و برخ
دیگــر هرچنــد ســاماندهی و مرمــت خانــه تــا کنــون انجــام نشــده اســت، 
ــا مشــاوراِن طــرح، اقداماتــی در دســت انجــام اســت و  امــا در صحبــت ب
ــا همــان حــوزه شــعر و ادب و تخصــص  ــری آن نیــز حتمــا مرتبــط ب کارب
نیمــا خواهــد بود.مدیرعامــل ســازمان زیباســازی شــهر تهــران همچنیــن بــا 
اشــاره بــه این کــه طــرحِ خانــه تهیــه شــده، امــا هنــوز نهایــی نشــده اســت، 
بیــان می کنــد: محتــوای اولیــه  طــرح تهیــه شــده و تیم هــای مشــاور روی 

ــد.   ــاده باش ــز آم ــی نی ــای محتوای ــا بحث ه ــد، ت آن کار می کنن

 پیام
 میراث

موزه های مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران روز یکشنبه 5 آبان مصادف با سالروز رحلت رسول گرامی اسالم حضرت محمد 
مصطفی )ص( و شهادت امام حسن مجتبی )ع( تعطیل است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه 

فرهنگی تاریخی نیاوران ضمن عرض تسلیت به تمامی مسلمانان و دوستداران حضرات معصومین اعالم می دارد بر اساس 
مصوبه اداره کل موزه های کشور، موزه های این مجموعه روز یکشنبه همزمان با 28 صفر تعطیل است.

رنا
 ای

س:
عک

بــا آن کــه ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای، اتوبوس هــای 
گردشــگران خارجــی را از »ممنوعیــت  خدمــات دربســتی« معــاف 
کــرده اســت امــا جــواز مربوطــه همچنــان بــرای ایــن اتوبوس هــا 
صــادر نمی شــود و گردشــگران خارجــی، راهنماهــای تــور و راننده های 
اتوبــوس ســردرگم و بالتکلیــف شــده اند. همزمــان بــا اوج گرفتــن 
ســفرهای اربعیــن مدیــرکل حمــل و نقــل مســافر ســازمان راهــدای 
و حمــل و نقــل جــاده ای بخشــنامه ای صــادر کــرد بــا ایــن محتــوا: 
ــه سوءاســتفاده های انجام شــده از صــورت وضعیــت  ــا توجــه ب »ب
ــاوگان و  ــه ن ــارج از پایان ــردی خ ــافرگیری و آزادگ ــتی، مس دربس
اعتراضــات زائــران محتــرم از کمبــود نــاوگان مســافری و نرخ هــای 
ــه  ــاوگان دربســتی، صــدور صــورت وضعیــت دربســتی ب اعالمــی ن
ــان دوره اجــرای طــرح  ــا پای ــاه ت ــه مقاصــد کشــور از 18 مهرم کلی
ــال 1398  ــاه س ــوم آبان م ــورخ س ــن م ــران اربعی ــی زائ جابه جای

ممنــوع اســت.«
ــه  ــاز فصــل ســفر گردشــگران خارجــی ب ــا آغ ــه ب ــن دســتور ک ای
ایــران همزمــان شــد، جابه جایــی اتوبوســی آن هــا را دچــار مشــکل 
کــرد؛ شــرکت های حمــل و نقــل پیــرو دســتور صادرشــده، جــوازی 
بــرای ســرویس های دربســتی صــادر نکردند.معــاون حمــل و نقــل 
ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای وزارت راه و شهرســازی 
پــس از پیگیــری معاونــت گردشــگری بخشــنامه دیگری ابــالغ کرد 
ــود: »پیــرو بخشــنامه در تاریــخ 24 مهــر ســال  کــه در آن آمــده ب
ــای  ــاوگان اتوبوســی مرزه ــزام 100 در صــدی ن 98 در خصــوص اع
چهارگانــه و شــهرهای معیــن و در خصــوص بنــد ششــم آن مبنــی 
ــاوگان  ــرای ن ــتی ب ــت دربس ــورت وضعی ــدور ص ــت ص ــر ممنوعی ب
ــه آگاهــی می رســاند: صــدور صــورت  ــان 98 ب ــخ ســوم آب ــا تاری ت
ــگران  ــال گردش ــرای انتق ــدود ب ــورت مح ــتی به ص ــت دربس وضعی
ــل و ســایر  ــا شــرکت های حمــل و نق ــرارداد ب ــه ق ــا ارائ خارجــی ب
ــت  ــا گذش ــت.«اما ب ــر اس ــن امکان پذی ــکل آفالی ــه ش ــدارک ب م
یــک هفتــه از ابــالغ چنیــن بخشــنامه ای، مشــکل ســرویس های 

دربســتی گردشــگران خارجــی هنــوز حــل نشــده اســت.
ــان از  ــل همچن ــل و نق ــرکت های حم ــا، ش ــه تورگردان ه ــه گفت ب
صــدور صــورت وضعیــت دربســتی خــودداری می کننــد و بــه 
ــرای  اســتثنائی کــه ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای ب
ــد.  ــل نمی کنن ــت، عم ــده اس ــل ش ــگری قائ ــای گردش اتوبوس ه
ــز  ــد نی ــتی دارن ــل توریس ــل و نق ــت حم ــه ماهی ــرکت هایی ک ش
همچنــان اعــالم می کننــد اتوبــوس اســتاندارد ندارنــد و آن هــا را بــه 
اتوبوس هــای پایانــه ای و راننده هــای وســایل حمــل و نقــل عمومــی 
کــه تــا بــه حــال خدمــات گردشــگری نداده انــد، ارجــاع می دهنــد.      

سوژه
دستوری که 

توریست ها، لیدرها 
و راننده ها را کالفه کرد

تخریب گنبد امامزاده حسین )ع( قزوین

15 میلیارد تومان برای مرمت بقعه هزینه خواهد شد

گنبــد و ســقف بقعــه متبرکــه امامــزاده 
ــالها  ــس از س ــن پ ــین )ع( قزوی حس
امــروز بــه مرمــت اساســی نیــاز دارد، تــا 
ــی  ــر تاریخــی و دین ــن اث از تخریــب ای

کــم نظیــر جلوگیــری شــود.
بــی تردیــد بقعــه متبرکــه امامــزاده 
حســین )ع( یــا بــه قــول قزوینــی هــا 
شــاهزاده )شــازده( حســین )ع( یکــی 
از زیباتریــن و بدیــع تریــن اماکــن 
حتــی  و  ایــران  مقدســه  و  مذهبــی 
ــه تاریخــی  دنیاســت کــه در قلــب محل

ــرار دارد.   ــان ق دباغ

بقعــه شــاهزاده حســین)ع( قزویــن 
)ع(  رضــا  امــام  بالفصــل  فرزنــد 
ــرن  ــری از ق ــری قم ــای 201 هج متوف
ســوم هجــری بــه بعــد همــواره زیارتگاه 
ــوده اســت، تــا جایــی  مــردم قزویــن ب
ــا آرامــگاه بســیاری  کــه ســبب شــده ت
بــزرگان  و  ســخنوران  دانشــمندان،  از 
قزویــن در ایــن محــل قــرار گیــرد. 
بــه جــز ضریــح نفیــس چوبــی آن کــه 
تاریــخ 80۶ قمــری را نشــان مــی دهــد 
ــی  ــوف م ــی مج ــره چین ــع گ و از صنای
ــه باشــکوه  ــن بقع ــار ای ــی آث باشــد باق
از بناهــای دوره صفــوی و قاجــار اســت.  
ــا و  ــاق نم ــا دارای ط ــن بن ــن ای همچنی
۶ منــاره  اســت کــه هــر یــک بــا کاشــی 

ــا تزییــن شــده   کاری هــای بســیار زیب
ــا اینکــه در ســال  هــای اخیــر  اســت. ب
شــاهزاده  بقعــه  بناهــای  مجموعــه 
ــده و  ــی ش ــر اساس ــین )ع( تعمی حس
بناهایــی را بــه آن افــزوده  انــد، امــا ایــن 
روزهــا ایــن بقعــه مقــدس حــال و روز 
ــی  ــدام عاجل ــر اق ــدارد و اگ ــی ن خوش
صــورت  آن  مرمــت  و  تعمیــر  بــرای 
ــن  ــب و فروریخت ــکان تخری ــرد، ام نگی
بخــش هایــی از آن وجــود دارد. مدیرکل 
اوقــاف و امــور خیریــه اســتان قزویــن، 
موضــوع  بــر  حــد  از  بیــش  تمرکــز 
تملــک زمیــن هــای پیرامــون امامــزاده 
حســین )ع( را ســبب دور شــدن اذهان 
مســئوالن از مرمــت ایــن بقعــه دانســت 

ــا اینکــه کارشناســان مرمــت  و گفــت: ب
و احیــای بناهــای تاریخــی ســازمان 
احتمــال  احتمــال  فرهنگــی  میــراث 
ریــزش دیــواره گنبــد و ســقف امامــزاده 
ــا متاســفانه  ــد، ام ــی دهن حســین را م
هنــوز اقــدام جــدی بــرای بازســازی 
ــه  ــه و ب ــورت نگرفت ــه ص ــت بقع و مرم
دلیــل نبــود بودجــه، ایــن کار زمیــن 

ــت. ــده اس مان
حجــت  االســالم مصطفــی مجیــدی 
ــا اشــاره  ــر ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب در گفتگ
بــه جابجایــی 25 ســانتی متــری دیــوار 
بقعــه، افــزود: اداره کل اوقــاف در قبــال 
طرحــی کــه کمکــی بــه ارتقــای کیفیــت 
زیــارت زائــر در بقعــه کمــک مــی کنــد، 
هیــچ گونــه تکلیــف و مســئولیتی نــدارد 
ــا وجــود شــرایط نامناســب اطــراف  و ب
مــا  اولویــت  امامــزاده،  ســاختمان 
ــرا  ــه اســت؛ چ ــت و بازســازی بقع مرم
ــرای  ــود، اج ــراب ش ــه خ ــر بقع ــه اگ ک

ــدارد. ــی ن ــم معن ــرح توســعه ه ط
وی بــا بیــان اینکــه نهــاد متبوعــش 
میلیــون   500 و  میلیــارد   4 تاکنــون 
واحدهــای  تملــک  بــرای  تومــان 
مســکونی هزینــه کــرده، ادامــه داد: 
ــن  ــود طــی ســالیان گذشــته ای ــر ب بهت
مبلــغ را بــرای مرمــت و بازســازی بقعــه، 
ســاختن زائرســرای مناســب و بهســازی 
فضــای بهداشــتی در ایــن امامــزاده 
هزینــه مــی شــد تــا امــروز شــاهد 
مشــکالت مختلــف در زمینــه جــذب 
زوار نباشــیم. مدیــرکل اوقــاف اســتان، 
مرمــت  بــرای  الزم  بودجــه  میــزان 
فضــای بقعــه امامــزاده حســین)ع( 
را 14 میلیــارد و 500 میلیــون تومــان 

عنــوان کــرد و گفــت: متاســفانه بــا وجود 
ــارات  ــود، اعتب ــادی موج ــرایط اقتص ش
ــدا  ــدری کاهــش پی ــه ق ــا ب ــی م عمران
کــرده کــه نمــی توانیــم بقعــه را مرمــت 
ــاخت  ــرای س ــم ب ــاری ه ــم و اعتب کنی
زائرســرا یــا تعمیــر ســرویس بهداشــتی 
اختیــار  در  مذهبــی  مجموعــه  ایــن 

ــم. نداری
از  مجیــدی  االســالم  حجــت  البتــه 
بــرای  مشــهدی  خّیــری  آمادگــی 
و  مرمــت  هــای  هزینــه  پرداخــت 
بازســازی بقعــه خبــر داد و اضافــه کــرد: 
طــرح هــای مرتبــط بــرای مرمــت بقعــه 
ــان  ــد کارشناس ــه تایی ــده و ب ــا ش مهی
ــراث فرهنگــی اســتان هــم  اداره کل می
رســیده بــه همیــن خاطــر طــرح هــای 
یــاد شــده را بــرای طــی مراحــل اجرایی 
ارســال  فرهنگــی  میــراث  وزارت  بــه 

کرده ایــم.  
ــرح  ــات ط ــه کلی ــادآوری اینک ــا ی وی ب
تاییــد  مــورد  مرمــت  و  بازســازی 
نهادهــای مســئول و ناظــر قــرار گرفتــه 
ادامــه داد: امیدواریــم بــا تاییــد نهایــی 
ــگری،  ــی و گردش ــراث فرهنگ وزارت می
در طــول چنــد مــاه آینــده عملیــات 
بقعــه  بازســازی  و  مرمــت  اجرایــی 
شــروع شــود. حجــت االســالم مجیــدی 
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــر اینک ــا ذک ب
ــرای  ــر ب ــک خّی ــا ی ــمی ب ــرارداد رس ق
ــد  ــه منعق ــاع متبرک ــی از بق ــت یک مرم
شــده اســت، گفــت: طبــق توافــق قــرار 
ــان  ــارد توم ــر 15 میلی ــن خّی ــده ای ش
ــه  ــا توجــه ب ــا 5 ســال، ب در مــدت 3 ت
ــی  ــراث فرهنگ ــه می ــی ک ــرح مرمت ط
تهیــه و تدویــن می کنــد، در اختیــار 
اجــرای طــرح مرمــت بقعــه قــرار دهــد.  

مدیــر پایــگاه تاریخــی فرهنگــی محــور 
قصرشــیرین  ـ  کرمانشــاه  ساســانی 
گفــت: »اثــر تاریخــی عمــارت خســرو 
توســط کارگــروه اجرایــی این پایــگاه از 
زباله هــا و گیاهــان هــرز پاک ســازی 

شــد.«
امیــن قهرمانــی اظهــار کــرد: »طــی 
رویــش  شــاهد  اخیــر  ماه هــای 
ایــن  محوطــه  در  هــرز  علف هــای 
ــه در  ــم ک ــم بودی ــی عظی ــای تاریخ بن

ــازی  ــات پاک س ــر عملی ــای اخی روزه
روی  بــر  روئیــده  هــرز  علف هــای 
ــت.« ــه صــورت گرف ــا و محوط دیواره ه
پاک ســازی  و  »نظافــت  افــزود:  او 
در  اقدامــات  ازجملــه  ملــی  آثــار  از 
راســتای نگهــداری و مراقبــت ایــن آثــار 
اســت کــه در رفــع آلودگــی بصــری ایــن 

ــر اســت.« ــار مؤث آث
مدیــر پایــگاه محور ساســانی کرمانشــاه 
»بــا  داد:  ادامــه  قصرشــیرین  ـ 

تالش هــای صــورت گرفتــه، برنامــه 
نظافــت و پاک ســازی ایــن اثــر تاریخی 
ــازی های  ــا پاک س ــد، ب ــرا ش ــم اج مه
رویــش  از  سم پاشــی  و  مســتمر 

می شــود.« جلوگیــری  گیاهــان 
بنــای معــروف بــه عمــارت خســرو 
نخلســتان های  و  نیزارهــا  میــان  در 
شهرســتان  شــمالی  حاشــیه 
قصرشــیرین کرمانشــاه و در ســاحل 
الونــد  رودخانــه  راســت  ســمت 
قــرار دارد.ایــن بنــا در مســیر جــاده 
بســیار بااهمیتــی واقع شــده کــه در 
ســده های میانــه بــه جــاده بــزرگ 
خراســان و بعدهــا بــه دروازه آســیا 

اســت.  شــده  معــروف 

عمارت خسرو در شهر 
قصرشیرین پاک سازی شد

مرمت پل تاریخی کشکان 
پایان یافت

ــان  مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی لرســتان از پای
مرحلــه نخســت مرمــت و اســتحکام بخشــی پــل تاریخــی کشــکان خبــر داد.
ســید امیــن قاســمی روز چهارشــنبه بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: در پــی وقــوع 
ــی  ــل تاریخ ــی از پ ــه بخش ــیب ب ــاری و آس ــال ج ــاه س ــن م ــیل فرودی س
کشــکان، مرحلــه نخســت مرمــت و اســتحکام بخشــی ایــن بنــای ارزشــمند 

تاریخــی پایــان یافــت.
ــه  ــرای اجــرای ایــن طــرح 350 میلیــون تومــان هزین ــا بیــان اینکــه ب وی ب
ــای  ــن بن ــتر ای ــر از بس ــدود 100 مت ــه ح ــن مرحل ــزود: در ای ــت اف ــده اس ش

ــاوم ســازی شــده اســت. تاریخــی، اســتحکام بخشــی و مق
ــار  ــتان اظه ــتی لرس ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
داشــت: در ادامــه طــرح مرمــت و اســتحکام بخشــی پــل تاریخــی کشــان در 
شهرســتان چگنــی، یــک دیــوار حفاظتــی بــزرگ بــه صــورت کمربنــد حفاظتــی 
ــب  ــا از تخری ــود ت ــی ش ــداث م ــی اح ــمند تاریخ ــای ارزش ــن بن ــراف ای اط
احتمالــی بســتر پــل جلوگیــری شــود.پل تاریخــی کشــکان از بناهــای باشــکوه 
ایــران و مربــوط بــه دوره ساســانی در قــرن چهــارم هجــری بــه شــمار مــی رود 

کــه در فهرســت آثــار ملــی کشــور نیــز بــه ثبــت رســیده اســت.

ته
نک

و  فرهنگـی  میـراث  اداره کل  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
گردشـگری اسـتان هـم بـا اشـاره بـه جایـگاه ویـژه بقعه 
اعتقـادی،  امامـزاده حسـین )ع( در جـذب گردشـگران 
دینـی و مذهبـی بـه قزویـن، گفـت: ایـن بقعـه از نظـر 
زیباتریـن  از  یکـی  و کاشـی کاری  آینـه کاری  تزئینـات 
بناهـای تاریخـی ایـران بـه شـمار مـی آیـد که متاسـفانه 
امـروز بیـم تخریـب این زیبایی هـا می رود.امیـر ارجمند 
در جـواب ایـن سـؤال کـه بقعـه امامـزاده حسـین )ع( 
بـه چـه مرمـت هایـی نیـاز دارد، بیـان کـرد: اجـرای ازاره 
سـنگی ایـوان جنوبـی بـا سـنگ مرمر بـه همراه کنـدوکاو 
و زیرسـازی، اجـرای بندکشـی قائـم و افقـی ضلـع غربی 
حجره هـا و سـایر نقـاط بنـا، مرمـت، بازسـازی و اجـرای 
مجـدد کاشـی  کاری هـای معرق ایـوان جنوبی، برداشـت 
بافـت فرسـوده و اجـرای نماسـازی آجـری ضلـع غربـی 
حجره هـا از جملـه اقدامـات مرمتـی اسـت کـه بایـد در 
دسـتور کار اجراکننـدگان طـرح مرمـت بقعـه قـرار گیـرد.

میراثمیراث

نبود ایمن سازی تهدیدی برای بازارهای تاریخی5۱ پروژه میراث فرهنگی در اردبیل اجرا می شود
میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
 51 اجـــرای  از  اردبیـــل 
و  میراث فرهنگـــی  پـــروژه 
گردشـــگری در ایـــن اســـتان خبـــر داد.نـــادر فالحـــی 
در گفت وگـــوی تلفنـــی بـــا برنامـــه »فرمـــول یـــک« 
تصریـــح کـــرد: »تمـــام ایـــن پروژه هـــا فعـــال اســـت 
بـــه  رئیس جمهـــوری  ســـفر  در  آن هـــا  اغلـــب  و 

رســـید.« خواهـــد  بهره بـــرداری 
ــاز  ــا نیـ ــب بـ ــا متناسـ ــی پروژه هـ ــزود: »تمامـ او افـ
ــور  ــه محـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــت و بـ شهرستان هاسـ
اســـت،  گردشـــگری  اســـتان  توســـعه  نخســـت 

توســـعه تاسیســـات گردشـــگری بـــا جدیـــت دنبـــال 
ــاالنه  ــتان سـ ــه فالحـــی ایـــن اسـ ــود.«به گفتـ می شـ
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت و ب ـــگر اس ـــون گردش ـــان 8میلی میزب
اقدامـــات صورت گرفتـــه طـــی ســـال های اخیـــر  
مطابـــق آمـــار احصاشـــده، مانـــدگاری مســـافران نیـــز 
اســـت.مدیرکل میراث فرهنگـــی،  یافتـــه  افزایـــش 
»از  اردبیـــل گفـــت:  و صنایع دســـتی  گردشـــگری 
جملـــه پروژه هـــای شـــاخص، احـــداث هتل هـــای 
ـــه تعـــداد 5 مـــورد مجـــوز  در  ـــه ب ـــت ک ـــتاره اس 5 س
اردبیـــل، نیـــر، ســـردابه، مشگین شـــهر و ســـرعین 
ـــر و ســـردابه در  ـــورد در نی ـــه دو م صـــادر شـــده اســـت ک

حـــال احـــداث اســـت.«

نبـــود  پـــور  بیگـــی  ایـــل 
مهـــم  را  ایمنـــی  کدهـــای 
تریـــن چالـــش بـــرای آثـــار 
تاریخـــی در زمـــان حریـــق 
ـــب  ـــازی مناس ـــود ایمن س ـــرد: نب ـــح ک ـــمرد و تصری برش
ـــی  ـــای تاریخ ـــیاری از بازاره ـــرای بس ـــدی ب ـــدی ج تهدی
کشـــور اســـت. شـــاهین ایـــل بیگـــی پـــور )معـــاون 
ـــع  ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــی اداره کل می ـــراث فرهنگ می
ـــه گزارشـــی  ـــا ارای ـــم( ب دســـتی و گردشـــگری اســـتان ق
از آتـــش ســـوزی ســـرای مالحســـین یکـــی از آثـــار 
ـــم در  ـــتان ق ـــه اس ـــازار کهن ـــده در ب ـــت ش ـــی ثب تاریخ
ــش  ــی و خطرآتـ ــای تاریخـ ــت تخصصی»بناهـ نشسـ

ـــه و  ـــازار کهن ـــرق ب ـــات ب ـــاماندهی تأسیس ـــوزی«، س س
ـــتند  ـــی هس ـــه دارای ارزش تاریخ ـــم ک ـــازار ق ـــه ب تیمچ
را بـــه منظـــور جلوگیـــری از آتـــش ســـوزی احتمالـــی 

ضـــروری عنـــوان کـــرد.
ــد  ــب تهدیـ ــازی مناسـ ــن سـ ــدم ایمـ ــزود: عـ وی افـ
ـــور از  ـــی کش ـــای تاریخ ـــیاری از بازاره ـــرای بس ـــدی ب ج

جملـــه بـــازار کهنـــه قـــم اســـت.
ـــی،  ـــراث فرهنگ ـــی اداره کل می ـــراث فرهنگ ـــاون می مع
ـــه داد:  ـــم ادام ـــتان ق ـــگری اس ـــتی و گردش ـــع دس صنای
بافـــت تاریخـــی شـــهر قـــم مســـاحتی حـــدود 315 
هکتـــار را شـــامل می شـــود کـــه بخـــش اعظـــم آن را 

ــد. ــکیل می دهـ ــازار تشـ بـ

خبر
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ایرنـا- بررسـی ها نشـان می دهـد بیشـترین تاثیر تغییر 
اقلیـم در ایـران در منطقـه زاگـرس و مناطـق جنگلـی آن 
خواهـد بـود، یعنـی در ایـن مناطـق بیشـترین کاهـش 
بـارش و بیشـترین افزایـش دمـا بـا هـم رخ می دهـد 
بنابرایـن بـه احتمـال زیـاد در دهه هـای آینـده وسـعت 
پوشـش های جنگلی زاگرس بسـیار کم می شـود و حتی 
محتمـل اسـت کـه ایـن عرصه ها بـه تدریج از بیـن برود.
تغییـر اقلیـم ماننـد بسـیاری پدیده هـای دیگـر عصـر 
حاضر، پیامد زندگی شهرنشـینی، توسعه صنایع مختلف 
و اسـتفاده بی رویـه از منابـع فسـیلی اسـت کـه نتایجـی 
سـیالب های  وقـوع  ترسـالی،  خشکسـالی،  همچـون 
بـزرگ و آتش سـوزی را بـه همـراه دارد؛ البته بنـا به گفته 
متخصصـان امـر پاسـخ تغییر اقلیـم در مناطـق مختلف 
در منطقـه غـرب آسـیا موجـب  متفـاوت اسـت مثـالً 
خشکسـالی و در مناطق قطبی و حاره ای موجب افزایش 
بارش شـده است.سال هاسـت کـه دولتمردان کشـورهای 
مختلف نسـبت به عواقب سـوء و گاهی غیر قابل جبران 
تغییـر اقلیم هشـدار می دهنـد و این نگرانی موجب شـد 
تـا سـازمان ملـل متحـد، 24 اکتبـر )دوم آبـان مـاه( هر 
سـال را بـه عنـوان روز جهانـی تغییـرات اقلیمـی تعیین 
کنـد تـا هشـداری بر جـدی بـودن این مسـاله باشـد اما 
بـه نظر می رسـد نامگـذاری یک روز هـم دردی را دوا نکرد 
بـه طـوری که در سـال 2015 کشـورها در پاریـس گرد هم 
آمدنـد و نشسـت اقلیمـی موسـوم به نشسـت پاریس را 
رقـم زدنـد تـا بـر اسـاس آن مانـع گـرم شـدن زمیـن تـا 
سـال 2030 بیشـتر از دو درجه شـوند اما این هم حاصلی 
بـه همـراه نداشـت چون بسـیاری از کشـورهایی کـه این 
توافق نامـه را امضـا کردنـد هم به مفـاد آن پایبند نبودند و 
حتـی کشـوری مانند ایـاالت متحده که خـود بزرگ ترین 
تولیدکننـده کربـن هـر جهـان بـه عنـوان عامـل اصلـی 
گرمایش زمین اسـت؛ از این معاهده خارج شـده اسـت.
ادامـه گرمایـش جهانی زمین را می توان به انسـانی بیمار 
تشـبیه کـرد کـه تـب 39 تـا 40 درجـه دارد کـه به تشـنج 
منجـر می شـود بنابرایـن اگـر دمـای زمین هم از آسـتانه 

تحمـل آن باالتـر شـود قطعـًا وقـوع رویدادهـای حدی و 
»تریـن« هـا ماننـد سـیالب های ناگهانـی، بارش هـای 
سیل آسـا، خشکسـالی، از بیـن رفتـن اکوسیسـتم های 
طبیعـی واقـع در خشـکی و دریا به عنوان عواقب تشـنج 

زمیـن، افزایـش خواهـد یافت.

تغییرات اقلیم یکی از پیامدهای 
گرمایش جهانی است 

پژوهشـکده  رئیـس  بابائیـان  ایمـان  اسـاس  ایـن  بـر 

روز  مناسـبت  بـه  هواشناسـی  سـازمان  اقلیم شناسـی 
بـا  گفت وگـو  در  اقلیـم  تغییـرات  بـا  مبـارزه  جهانـی 
خبرنـگار علمـی ایرنـا اظهـار داشـت: تغییـرات اقلیـم 
یکـی از پیامدهـای گرمایـش جهانی اسـت کـه علت آن 
هـم اسـتفاده بی رویـه از سـوخت های فسـیلی اسـت، 
پیامدهـای تغییـر اقلیـم فقط خشکسـالی نیسـت بلکه 
پاسـخ مناطق مختلف به آن متفاوت اسـت مثالً پاسـخ 
منطقـه غـرب آسـیا بـه گرمایـش جهانـی خشکسـالی 
اسـت یعنـی پاسـخ آن بـه اقلیـم منطقـه غـرب آسـیا 
و عـرض میانـی ماننـد شـمال آفریقـا تـا منطقـه آسـیا 
کاهـش بـارش و افزایـش خشکسـالی و در برخی جاها 

ماننـد مناطـق حـاره ای و مناطـق قطبـی افزایـش بارش 
ست. ا

وی افـزود: امـا عملکـرد و پاسـخ تغییر اقلیـم در منطقه 
مـا کاهـش بـارش و افزایـش خشکسـالی بـوده اسـت، 
تبعـات آن در ایـران عـالوه بـر ایـن دو مـورد، افزایـش 
یعنـی  بـوده  نیـز  سیل آسـا  و  سـنگین  بارش هـای 
مخاطـرات جـوی و اقلیمـی بـر اثـر گرمایـش جهانـی 
زیـاد شـده و رخدادهـای حدی یـا »ترین« هـا افزایش 
یافته اسـت با اینکه میانگین بارش کشـور کم شـده اما 
بارش های سـنگین و سیل آسـا زیاد شـده اسـت در این 
حالـت از نظـر تاسیسـات زیربنایـی، جـاده ای و مناطـق 

سـاحلی پیامدهایـی دارد.
بارش هـا  بـه عنـوان مثـال چـون  داد:  ادامـه  بابائیـان 
وقـوع  شـاهد  پـس  شـده اند  سیل آسـا  و  سـنگین 
سـیل های زیـادی خواهیـم بـود بنابرایـن بایـد دهانـه 
بزرگ تـر طراحـی شـوند  تونل هـا در جاده هـا  و  پل هـا 
تـا آب بـاران بـه راحتـی از آن عبـور کنـد؛ یـا در مناطـق 
سـاحلی امـواج دریـا زیـاد می شـود مثـالً در سـواحل 
جنـوب افزایـش ارتفاع سـطح آب دریاهـا را داریم که بر 

روی مناطـق سـاحلی و سـازه ای تاثیـر می گـذارد.
وی اظهار داشـت: بررسـی ها نشـان می دهد بیشـترین 
تاثیـر تغییـر اقلیـم در ایـران در منطقه زاگـرس و مناطق 

زاگرس؛ قربانی تغییرات اقلیمی
رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی: بیشترین تاثیر تغییرات اقلیمی در ایران بر مناطق جنگلی زاگرس است

سال هاســت کــه دولتمــردان کشــورهای مختلــف نســبت بــه عواقــب ســوء و گاهــی غیــر قابــل 
جبــران تغییــر اقلیــم هشــدار می دهنــد و ایــن نگرانــی موجــب شــد تــا ســازمان ملــل متحــد، 
24 اکتبــر )دوم آبــان مــاه( هــر ســال را بــه عنــوان روز جهانــی تغییــرات اقلیمــی تعییــن کنــد تــا 
هشــداری بــر جــدی بــودن ایــن مســاله باشــد امــا به نظــر می رســد نامگــذاری یــک روز هــم دردی 
را دوا نکــرد بــه طــوری کــه در ســال 2015 کشــورها در پاریــس گــرد هــم آمدنــد و نشســت اقلیمــی 
موســوم بــه نشســت پاریــس را رقــم زدنــد تــا بــر اســاس آن مانــع گــرم شــدن زمیــن تــا ســال 

2030 بیشــتر از دو درجــه شــوند امــا ایــن هــم حاصلــی بــه همــراه نداشــت .

ایمــان بابائیــان رئیــس پژوهشــکده اقلیــم 
ــم  ــرات اقلی  شناســی ســازمان هواشناســی: تغیی
ــه  ــی اســت ک یکــی از پیامدهــای گرمایــش جهان
ــه از ســوخت های  ــت آن هــم اســتفاده بی روی عل
ــط  ــم فق ــر اقلی ــای تغیی ــت. پیامده ــیلی اس فس
خشکســالی نیســت بلکــه پاســخ مناطــق مختلف 
بــه آن متفــاوت اســت مثــاًل پاســخ منطقــه غــرب 

ــی خشکســالی اســت. ــه گرمایــش جهان آســیا ب

عضـو هیات علمی گروه گیاه پزشـکی دانشـگاه 
ایـالم موفـق به کشـف و ثبـت جهانـی گونه ای 
حشـره از خانـواده ریشـکداران )تریپـس( در 

سـال جاری شـد.
مجیـد میـراب بالو  کاشـف این حشـره در مورد 
ایـن کشـف جدیـد خودگفـت: این گونـه جدید 
هنـگام تحقیـق و مطالعه در رابطه با شناسـایی 
حشـرات اسـتان ایـالم از زیر برگ هـای ریخته 
شـده پـای درختـان بلـوط کـوه مانشـت جمـع 

آوری و شناسـایی شد.
وی بـا بیـان اینکـه کشـف و شناسـایی نمونـه 
هـای این حشـره در سـال 201۶ صـورت گرفت، 
افـزود: بـا مطالعـه و بررسـی ایـن گونـه جدیـد 
محـرز شـد کـه ایـن حشـره بـرای اولیـن بـار 
شناسـایی و کشـف شـده و سـپس برای ثبت 
جهانـی آن در سـال 2019 اقـدام های الزم انجام 

گرفت.
میـراب بالو یادآور شـد: اسـم این گونـه جدید را 
 Liophloeothrips به عشـق دخترم بهار به نام
baharae Mirab-balou نامگـذاری کـردم و 
 Vestnik مقالـه مربـوط بـه آن در مجله علمـی
 )Zoologii )Fauna and Systematics

کشـور اوکرایـن به چاپ رسـید.
وی اضافـه کرد: گونه کشـف شـده جنـس ماده 
این حشـره بـه اندازه یـک هـزار و 810 میکرون 
اسـت و هنـوز موفـق بـه کشـف و شناسـایی 

جنـس نـر آن نشـده ایم.
بـه گـزارش ایرنـا، بـا ثبت جهانـی این حشـره، 
درواقع در سـال 2019 این محقق دانشـگاه ایالم 

دومین کشـف خـود را ثبت جهانـی کرد.
تریپـس هـا گروهـی از حشـرات متعلـق بـه 
راسـته بـال ریشـکداران هسـتند کـه حشـرات 
ایـن راسـته کوچک و باریـک به طـول 15-5/0 
میلی متر هسـتند که انتشـار وسیعی در سطح 
جهـان دارنـد.در حقیقـت تریپس هـا در ردیف 
کوچک ترین حشـرات قـرار می گیرند و همین 
امـر، مشـاهده، جمـع آوری و تشـخیص دقیق 
و همچنیـن پـرورش آنهـا را بـا مشـکل مواجـه 
سـاخته اسـت و در حـال حاضـر حـدود ۶ هزار 
گونـه از ایـن راسـته در دنیـا گزارش شـده که از 
ایـن تعداد، حدودا 220 گونه در ایران شناسـایی 

شـده است.
مجیـد میـراب بالـو باهمـکاری گـروه تحقیقی 
گیاه پزشـکی دانشـگاه ایالم در سال های اخیر 
موفـق بـه ثبـت جهانـی چندیـن گونـه حشـره 

جدید شـده اسـت.

ران
زند

ضایعات بخش کشاورزی؛ قوز باالی قوز ما
مشکل پسماند مازندران

در  بخــش کشــاورزی  ضایعــات  ریختــن  دور 
ــود  ــزی و در نب ــه برنامه ری ــدون هرگون ــدران ب مازن
ــا ســرعت  ــن روزهــا همزمــان ب ــی خــاص ای متول
گرفتــن ســاماندهی و حــل معضــل زبالــه در ایــن اســتان 
بیــش از هــر زمانــی خودنمایــی کــرده و مســئوالن را بــرای چــاره 

ــت. ــرو برده اس ــر ف ــه فک ــی ب اندیش
پســماند بخــش کشــاورزی موضــوع جدیــدی در مازنــدران 
نیســت ولــی پیشــرفت برنامــه هــای معطــوف بــه حــل معضــل 
زبالــه در ایــن اســتان در چنــد مــاه گذشــته بــا دریافــت 
ــدازی 2  ــان راه ان ــی و مشــخص شــدن زم ــارات کالن دولت اعتب
نیــروگاه مهــم زبالــه ســوز در ســاری و نوشــهر بــه همــراه بهینــه 
ســازی کارخانــه هــای کمپوســت موجــود و برنامــه ریــزی بــرای 
ــه زدایــی در مناطقــی کــه هنــوز طــرح  نهایــی کــردن روش زبال
و پــروژه خاصــی در ایــن زمینــه ندارنــد ، نــوک کــوه یخــی ایــن 
بخــش از معضــل پســماند را در معــرض دیــد قــرار داده اســت.
بــر اســاس برنامــه ریــزی انجــام شــده ، اســتان مازنــدران بــرای 

مدیریــت چگونگــی امحــاء و دفــع بیــش از ســه هــزار تــن زبالــه 
تولیــدی روزانــه بــه 9 منطقــه تقســیم شــده اســت و بــرای هــر 
منطقــه نیــز برنامــه مشــخصی از راه انــدازی نیــروگاه زبالــه ســوز 
ــه  ــه ســازی کارخان ــه کمپوســت و بهین ــا ایجــاد کارخان ــه ت گرفت

هــای موجــود در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
ــرای  ــار ب ــال اعتب ــارد ری ــزار میلی ــت یکه  همچنیــن بتازگــی دول
ســاماندهی مشــکل زبالــه مازنــدران و شــتاب بخشــی بــه طــرح 
ــت  ــرار اس ــه ق ــت ک ــاص داده اس ــرا اختص ــال اج ــای در ح ه
ــق  ــان مناط ــوز ، در می ــه س ــروگاه زبال ــل 2نی ــر تکمی ــالوه ب ع
ــه مناقشــه  ــه جنب ــد ب ــتکم بتوان ــا دس ــود ت ــه تقســیم ش 9گان
ــی ظاهــرا  ــان دهــد، ول ــه در اســتان پای ــزی معضــل زبال برانگی
قــرار نیســت ایــن معضــل بــه ایــن زودی هــا پایــان یابــد چــون 
ــروه پســماند اســتان ، مشــخص  ــن نشســت کارگ ــازه تری در ت
شــده اســت کــه هرگونــه نتیجــه گرفتــن مطلــوب از اعتبــارات و 
طــرح هــای در حــال اجــرا ، نیازمنــد تعییــن تکلیــف پســماند 

بخــش کشــاورزی اســت.

رئیــس گــروه ســالمت هــوا و اقلیــم وزارت بهداشــت درمــان 
و آمــوزش پزشــکی گفــت: ســازمان بهداشــت جهانــی ســال 
٢٠1٢ اعــالم کــرد کــه دود ناشــی از ســوخت دیــزل ســرطانزا 
ــی  ــد خــودروی ســواری دیزل اســت، حــال اگــر مجــوز تولی
ــراد  ــه و ســالمت اف ــه جامع ــت ب در کشــور داده شــود خیان

آن اســت.
عبــاس شاهســونی در جلســه کارگــروه کاهــش آلودگــی 
ــازمان  ــزود: س ــت اف ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــوا در س ه
ــالم  ــوادی را ســرطان زا اع ــه م ــرای اینک ــی ب بهداشــت جهان
کنــد چندیــن مرحلــه را مــی گذرانــد و زمانــی کــه بــه 

ــد . ــی کن ــالم م ــت اع ــا صراح ــد ب ــی رس ــت م قطعی
خودروســازی  هــای  شــرکت  از  یکــی  پیــش  چنــدی 
ــد خــودروی ســواری  ــه مجــوز تولی ــود ک درخواســت داده ب

ــود.  ــادر ش ــی ص دیزل
وی افــزود: همچنیــن ســازمان بهداشــت جهانــی عــالوه بــر 
ــرطان زا  ــز  س ــوده نی ــوای آل ــه ه ــود ک ــرده ب ــالم ک ــن اع ای
ــه را  ــرطان ری ــد س ــاس 3۶ درص ــن اس ــر همی ــت و ب اس

ــت. ــوا دانس ــی ه ــه آلودگ ــب ب منتس
وی اظهــار داشــت: آمارهــای ســال 95 و 9۶ در برخــی 
کالنشــهرها ماننــد تهــران ،مشــهد و تبریــز نشــان مــی دهــد 
کــه تعــداد مــرگ هــای منتســب بــه ســرطان ریــه در ایــن 
دو ســال نســبت بــه هــم افزایــش داشــته اســت و حــال بــا 
ایــن اقدامــات اگــر دوبــاره مجــوز بــرای تولیــد خودروهــای 

ــهرها  ــی وارد ش ــم آلودگ ــن حج ــا ای ــود ت ــواری داده ش س
ــه ســالمت جامعــه اســت. ــت ب شــود؛ خیان

ــی  ــه فن موضــوع دیگــر جلســه کاهــش آلودگــی هــوا معاین
خودروهــا و طــرح LEZ بــود کــه مرتضــی هللا یــاری معــاون 
ــل  ــداری و حم ــازمان راه ــک س ــی و ترافی ــار ایمن ــر آم دفت
ــه اول ســال گذشــته 11  ــت: در ۶ ماه ــل جــاده ای گف و نق
ــه  ــز معاین ــه مراک ــه ب ــا مراجع ــه ب ــزار و 18٧ وســیله نقلی ه
فنــی خودروهــای ســنگین مــردود شــدند کــه ایــن عــدد در 
۶ مــاه اول امســال بــه ســی و هفــت هــزار خــودرو رســید.
ــال  ــی س ــه ابتدای ــران در ۶ ماه ــتان ته ــزود: در اس وی اف
گذشــته 3 هــزار و 85 وســیله نقلیــه در مراکــز معاینــه 
ــزار  ــه 12 ه ــدد ب ــن ع ــال ای ــه امس ــدند ک ــردود ش ــی م فن
ــاال  ــده ب ــن نشــان دهن ــه رســید کــه ای و 333 وســیله نقلی

ــت.  ــی اس ــه فن ــد معاین ــت در رون ــن دق رفت
همچنیــن مهــدی میرزایــی معــاون مرکــز ملــی هــوا و 
محیط زیســت گفــت:  حفاظــت  ســازمان  اقلیــم  تغییــر 
ــی  ــاه در شــهر مشــهد اجرای ــان م ــدای آب طــرح LEZ از ابت
مــی شــود. همچنیــن قــرار اســت کــد جریمــه معاینــه فنــی 

ــود. ــادر ش ــرز ص ــان و الب ــه زودی در اصفه ــز ب نی
همچنیــن زمانــی نماینــده ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت: 
تــا پایــان تیرمــاه امســال مبلــغ 8 میلیــارد تومــان از 
ــزرگ  ــران ب ــه شــهرداری ته ــران ب ــم LEZ در شــهر ته جرای

ــد.  داده ش

ــدار  ــی و هش ــش بین ــر پی ــان مدی ــادق صباغی ــه ص در ادام
ــه  ــت: در ۶ ماه ــی کشــور گف ــل همگان ــل و نق ــه حم اتحادی
طــرح  راســتای  در  اســتعالم  میلیــون   220 امســال  اول 
LEZ بــه شــهرداری اعــالم کردیــم کــه نشــان مــی داد 21۶ 
میلیــون خــودرو دارای معاینــه فنــی و 13 میلیــون خــودرو 

ــد. ــی بودن ــه فن ــد معاین فاق
وی افــزود: ایــن اعــداد نشــان مــی دهــد کــه 13 میلیــون 
ــردد  ــی در محــدوده طــرح LEZت ــه فن ــد معاین خــودرو فاق

ــه شــدند. ــون خــودرو جریم ــط 2 میلی ــا فق ــد ام کردن

طــرح کاهــش ، هدایــت ، انتقــال و بازیافــت بخــارات 
ــروه کاهــش  ــر جلســه کارگ ــاب ( موضــوع دیگ ــن )که بنزی
ــرار گرفــت. مهــدی  ــود کــه مــورد بررســی ق آلودگــی هــوا ب
میرزایــی معــاون مرکــز ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم ســازمان 
از  اجــرای طــرح کهــاب  حفاظــت محیط زیســت گفــت: 
دهــه 8٠ در کشــور مطــرح بود،کارهــای خوبــی انجــام شــد 
ــم  ــه ای ــه اهــداف مــد نظــر طــرح دســت نیافت ــوز ب امــا هن

ــا مواجــه اســت.  ــش ه ــک ســری چال ــا ی ــرا ب زی

ــار  ــیاهه انتش ــامانه س ــه س ــران در تهی ــگاه ته ــده دانش نماین
ــار  ــیاهه انتش ــامانه س ــت: س ــهرها گف ــوا در کالنش ــی ه آلودگ
آینــده  هفتــه  دو  تــا  یــک  کالنشــهرها  در  هــوا  آلودگــی 
ــل داده  ــت تحوی ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــه س ــل و ب تکمی

. د می شــو
یوســف رشــیدی در جلســه کارگــروه کاهــش آلودگــی هــوا در 
ــات  ــون اطالع ــزود: تاکن ــت اف ــت محیط زیس ــازمان حفاظ س
نــوع  و  انتشــار  منابــع  آلودگــی،  میــزان  دربــاره  مدّونــی 
آالینده هــا نداشــتیم، بنابرایــن بــا تهیــه ســامانه ســیاهه 

تولید خودروی سواری دیزلی 

خیانت به جامعه است 

محیط 
زیست

محیط 
زیست

سند مسئولیت اجتماعی محیط زیست 
کشور در حال تدوین است

محیط زیست خلیج  فارس قربانی 
اختالف های سیاسی شده است

سند مسـئولیت اجتماعی محیط 

زیسـت کشـور در حـال تدویـن 

اسـت کـه بعـد از نهایـی شـدن، 

سـازمان  پورتـال  روی  آن  متـن 

حفاظـت محیـط زیسـت بـه منظـور اعـالم نظـر تمـام اعضای 

سـمن های ایـن حوزه قـرار گرفته و منتشـر می شـود.مدیرکل 

دفتـر مشـارکت های مردمـی و مسـئولیت اجتماعـی سـازمان 

محیـط زیسـت در نشسـت هم اندیشـی تشـکل های زیسـت 

محیطی کردسـتان در سـنندج اظهار داشـت: سـازمان حفاظت 

محیط زیسـت کشـور با وجود کمبـود نیروی انسـانی و بودجه 

توان رفع تمام مسـائل و مشـکالت زیسـت محیطی را ندارد و 

در ایـن راسـتا نیازمند مشـارکت مـردم اسـت.ژیال مهدی آقایی 

بـا اشـاره بـه اینکـه سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت از حوزه 

تخصصـی صـرف خـارج شـده و وارد حـوزه اجتماعـی شـده 

اسـت، اضافـه کـرد: حـوزه اجتماعـی محیـط زیسـت شـامل 

مـردم، سـمن ها، رسـانه ها و جوامـع محلـی اسـت.وی افزود: 

از سـال گذشـته هـر 2 مـاه یکبـار نشسـت شـورای هماهنگی 

سـازمان های مردم نهاد زیسـت محیطی در سـازمان تشـکیل 

شـده و ماهانـه هـم نشسـت های تخصصـی در ایـن ارتبـاط 

برگـزار شـده اسـت.مدیرکل دفتـر مشـارکت های مردمـی و 

مسـئولیت اجتماعـی سـازمان حفاظت محیط زیسـت یـادآور 

شـد: سال هاسـت دسـتورالعمل یـا شـیوه نامه ای در حوزه های 

تخصصی که از طریق آن وارد کار مشـترک با سـمن ها شـویم، 

نداشـته ایم.مهدی آقایی بـا بیـان اینکـه کارگروهـی در دفتـر 

مشـارکت های مردمی و مسـئولیت اجتماعی سـازمان محیط 

زیسـت بـه منظـور تدویـن شـیوه نامه تشـکیل شـده اسـت، 

گفـت:  بـه محـض نهایی شـدن متن این شـیوه نامـه بر روی 

پورتال سـازمان قرار داده می شـود تا تمامی سـمن های کشـور 

نظـرات خـود را در ارتبـاط بـا آن اعـالم کننـد.وی بـا اشـاره بـه 

اینکـه مسـئولیت اجتماعـی محیـط زیسـت بنابر اصـل پنجاه 

قانون اساسـی رسـالت آحاد جامعه اسـت، تاکید کرد: درصدد 

تدویـن سـندی در حـوزه مسـئولیت های اجتماعـی محیـط 

زیسـت هسـتیم تـا از ایـن طریـق مسـئولیت اجتماعـی را به 

سـبک زندگـی تبدیـل کنیم.

معاون رئیس جمهـوری و رئیس 

سـازمان حفاظت محیط زیسـت 

گفـت: کشـورهای حاشـیه خلیج 

فـارس همه باهم بایـد به محیط 

زیسـت ایـن آبـراه مهـم و اسـتراتژیک توجـه کننـد چـرا کـه 

مسـایل و اختالف های سیاسـی باعث شـده تا محیط زیست 

تا حـدودی قربانی شـود.

عیسـی کالنتـری در جمـع خبرنگاران افـزود: باتوجه بـه تراکم 

کشـتی های نفتـی و وجـود بیشـترین چاه هـای نفـت و گاز، 

تخلیـه و بارگیـری نفت کش هـا، گرمایـش آب هـای منطقـه 

و  اخیـر  سـال  چنـد  در  آب  افزایـش گرمـای  به خصـوص 

اثرمرجان هـا حالت سـفیدی به خـود گرفتند همـه این عوامل 

محیـط زیسـت خلیـج فـارس را به هـم ریختـه اسـت.

وی تاکیـد کـرد:  در زمـان حاضر کنوانسـیون بین المللی خلیج 

فـارس در کویـت وجـود دارد اما به علت اختالف های سیاسـی 

ما بین کشـورهای حاشـیه خلیج فارس آن هم فعال نیسـت 

بـه ایـن ترتیـب هرکشـوری بایـد خـود بتوانـد محیط زیسـت 

خـود و دریـا را حفـظ کند.رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط 

زیسـت ادامـه داد: البتـه ایـران نسـبت بـه همـه کشـورهای 

همسـایه بیشـتر بـه محیـط زیسـت دریـا توجـه دارد و امیـد 

مـی رود با رعایت ضوابط زیسـت محیطی از سـوی کشـورهای 

منطقـه خلیـج فارس کمتـر خسـارت ببیند.

 کالنتری در خصوص منطقه اقتصادی شـمال اسـتان بوشـهر 

گفـت: هـدف از ایـن سـفر بازدیـد از شـمال اسـتان اسـت و 

تـالش می شـود بـا تصمیم گیـری درسـت بالیـی کـه بـه سـر 

عسـلویه آمد سـر منابع طبیعی و محیط زیسـت شمال استان 

بوشـهر نیاید.

وی بـا بیـان اینکـه مصوبـه راه انـدزای منطقـه ویـژه اقتصادی 

شـمال اسـتان  بوشـهر تقریبا نهایی شـده اضافه کرد: توسـعه 

شـمال اسـتان بوشـهر باید توام با حفظ محیط زیسـت باشـد 

و محیـط زیسـت نباید قربانی توسـعه شـود.   

کالنتری اظهارداشـت: تالش می شود توسـعه در شمال استان 

بوشـهر بـدون لطمـه بـه محیط زیسـت و منابع طبیعـی انجام 

شود.

 الک پشت های دریایی چابهار در معرض خطر انقراض هستند
معاون دریایی و تاالب های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: الک پشت های دریایی سواحل 
دریای عمان در محدوده چابهار و کنارک در معرض خطر انقراض هستند و باید برای حفاظت آنها 
کوشش های بیشتری شود.

شناسایی نوعی 
ی حشره جدید در ایالم

نگل
 ج

رک
پارک جنگلی النگدره گرگان از درختان حادثه ساز پا

پاکسازی شد
منابــع  اداره  رییــس   - ایرنــا   - گــرگان 
آبخیــزداری گــرگان گفــت کــه  و  طبیعــی 
پــارگ  حادثه ســاز  و  پوســیده  درختــان 
ــد  ــارت کارشناســان واح ــا نظ ــرگان ب ــدره گ ــی النگ جنگل
و  طبیعــی  منابــع  اداره کل  جنگلــداری  فنــی  اداره 
شــد. انجــام  جمــع آوری  و  قطــع  اســتان  آبخیــزداری 
ــا  ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــی روز پنجش ــر نیکوی ــی اصغ عل
خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: عملیــات قطــع  و خــروج 
ــاز  ــه س ــیده و حادث ــت پوس ــه درخ ــش از 300 اصل بی
ــل  ــگل النگــدره از 10 روز قب ــذاری شــده در جن نشــانه گ
توســط پیمانــکار آغــاز شــده بــود. وی هــدف از اجــرای 
ــتفاده  ــر اس ــع خط ــت و رف ــاد امنی ــرح را ایج ــن ط ای
و  برشــمرد  طبیعــی  تفرجــگاه  ایــن  از  گردشــگران 
گفــت: پیــش از ایــن اقــدام، عملیــات شــاخه زنــی 
ــا در  ــقوط آن ه ــتن و س ــال شکس ــه احتم ــی ک درختان
ــرگان  ــهرداری گ ــکاری ش ــا هم ــت ب ــود داش ــارک وج پ

درختــان  بیشــتر  وی  گفتــه  بود.بــه  گرفتــه  صــورت 
ــدره از  ــی النگ ــارک جنگل ــاز در پ ــه س ــیده و حادث پوس
نــوع " ممــرز" هســتند.درخت َممــَرز بــه فراوانــی در 
ــاالی  ــات ب ــود و در ارتفاع ــی ش ــده م ــران دی ــمال ای ش
ــد. ــی کن ــد م ــوط و راش رش ــان بل ــا درخت ــر ب ۶00 مت
ــار در  ــاحت 185 هکت ــه مس ــدره ب ــی النگ ــارک جنگل پ
ــیر  ــرگان و در مس ــهر گ ــی ش ــوب غرب ــری جن 5 کیلومت
جنگلــی  منطقــه  دارد.ایــن  قــرار  ناهارخــوران  جــاده 
10 درجــه  بــا آب و هوایــی کــم  نظیــر کــه حداقــل 
ــی  ــت اســت و جای ــاط شــهری و پرجمعی ــر از نق خنک ت
ــالت  ــردن تعطی ــپری ک ــد و س ــرای بازدی ــاده ب فوق الع
ــوه  ــای انب ــه جنگل ه ــدره در دامن ــمار می رود.النگ ــه  ش ب
شــمالی قــرار دارد کــه از پوشــش درختــان جنگلــی 
ــارک  ــن پ ــان ای ــوع درخت ــن ن ــوده و مهم تری برخــوردار ب
ــد و شــیردار تشــکیل  ــوط، بی ــرا، بل ــرگ، اف را توســکا، ل

. هــد می د

ان
دگ

پرن

برخــی کشــورهای آســیای میانــه بخصوص قزاقســتان 
همــه ســاله بــه صــورت رســمی اجــازه شــکار پرنــدگان 
نــادر در مناطــق شــکار ممنــوع ایــن کشــور هــا را بــرای 
ــای  ــش ه ــا واکن ــه ب ــد ک ــادر می کنن ــرب ص ــناس ع ــیوخ سرش ش
منفــی در رســانه های اجتماعــی و در میــان حامیــان محیــط زیســت 
ــر  ــه، ب ــه رو شــده اســت.به گــزارش رســانه هــای آســیای میان رو ب
اســاس ایــن قــرارداد افــراد پرنفــوذی همچــون »بن زایــد آل نهیــان«، 
ــد  ــیف بن محم ــیخ »س ــان« و ش ــد آل نهی ــرور بن محم ــیخ »س ش
آل نهیــان« از امــارت متحــده عربــی و شــیخ »جاســم بن حمــد بــن 
خلیفــه آل ثانــی« از قطــر اجــازه شــکار تعــداد مشــخصی از پرنــدگان 
ــره« را در مناطــق حفاظــت شــده  ــراض همچــون »هوب در حــال انق

قراقســتان را دارنــد.
ــه ازای  گــزارش هــا حاکــی از ایــن اســت کــه ایــن شــیوخ عــرب ب
شــکار 131 پرنــده کــه بــا شــاهین هــای شــخصی خــود ایــن کار را 
انجــام مــی دهنــد، مبلــع 82 میلیــون "تنگــه" یــا 225 هــزار دالر بــه 
دولــت قزاقســتان پرداخــت کردند.شــیوخ عــرب عالقــه بســیاری بــه 
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

سـاحلی پیامدهایـی دارد.
بارش هـا  بـه عنـوان مثـال چـون  داد:  ادامـه  بابائیـان 
وقـوع  شـاهد  پـس  شـده اند  سیل آسـا  و  سـنگین 
سـیل های زیـادی خواهیـم بـود بنابرایـن بایـد دهانـه 
بزرگ تـر طراحـی شـوند  تونل هـا در جاده هـا  و  پل هـا 
تـا آب بـاران بـه راحتـی از آن عبـور کنـد؛ یـا در مناطـق 
سـاحلی امـواج دریـا زیـاد می شـود مثـالً در سـواحل 
جنـوب افزایـش ارتفاع سـطح آب دریاهـا را داریم که بر 

روی مناطـق سـاحلی و سـازه ای تاثیـر می گـذارد.
وی اظهار داشـت: بررسـی ها نشـان می دهد بیشـترین 
تاثیـر تغییـر اقلیـم در ایـران در منطقه زاگـرس و مناطق 

جنگلـی آن خواهـد بـود، یعنی در این مناطق بیشـترین 
کاهـش بـارش و بیشـترین افزایش دما را بـا هم داریم 
بنابرایـن بـه احتمـال زیـاد در دهه هـای آینـده وسـعت 
پوشـش های جنگلـی زاگـرس بسـیار کـم می شـود و 
حتـی محتمـل اسـت که به تدریـج از بین بـرود. منطقه 
بعد از زاگرس، شـمال غرب و شـمال شـرق کشـور است 
کـه کاهـش دمـا و افزایش بـارش خواهد داشـت یعنی 

رتبـه دوم تاثیـرات تغییر اقلیـم را دارد.
رئیس پژوهشـکده اقلیم شناسـی سـازمان هواشناسـی 
ادامـه داد: تنهـا جایـی کـه احتمـال دارد بـارش زیـاد 
شـود منطقـه جنـوب شـرق یعنـی منطقـه سیسـتان و 

بلوچسـتان اسـت کـه البتـه افزایـش بـارش در آنجـا 
معنـی دار نیسـت امـا مسـاله مهـم ایـن اسـت کـه آنجا 
بارش ها سـنگین و سیل آسـا می شـود، گرد و خاک نیز 

افزایـش خواهـد یافـت.

افزایش دما در کره زمین
وی گفـت: بـر اسـاس جدیدتریـن گـزارش هیـات بیـن 
»آینـده  دوره  در سـه   ،)IPCC( اقلیـم  تغییـر  دولتـی 
نزدیـک«، »میانـه« و »دور« بـارش از شـرق مدیترانه تا 
افغانسـتان حـدود 10 تا 20 درصد کاهـش می یابد، آینده 
نزدیـک یعنـی دهـه 2030، آینـده میانـه از سـال 2041 
تـا 2070 و آینـده دوره از سـال 2071 تـا 2100 را شـامل 

می شـود، در هـر سـه دوره بـا وضعیـت فعلی کـه االن در 
کـره زمیـن در زمینـه افزایـش گازهـای گلخانـه ای وجود 
دارد کـه بعـد از توافـق پاریـس که البته بیشـتر کشـورها 
بـه آن عمـل نکردنـد نیـز همیـن رونـد کاهشـی بـارش 
را داریـم امـا بیشـترین کاهـش در منطقـه ای از شـرق 
مدیترانـه تـا افغانسـتان خواهـد بود، بـاز در ایـن منطقه 
بیشـترین کاهـش از غـرب ایـران یعنی منطقـه زاگرس 
تـا افغانسـتان، عـراق، سـوریه و بخش هایـی از جنـوب 
ترکیـه اسـت کـه باعث افزایـش گرد و غبار نیز می شـود.
وی ادامـه داد: همچنیـن در کره زمیـن افزایش دما بین 
2 تـا 5 درجـه نیز خواهیم داشـت، طبق اعـالم توافقنامه 
پاریـس، افزایـش دمـا بایـد در سـال 2100 میـالدی زیر 
دو درجـه باشـد کـه با وضعیـت فعلی حتـی کاهش هم 
داشـته باشـیم، بنابرایـن اگر توافق نامـه پاریس حتی به 
طـور کامـل نیز اجرا شـود کـه البته از سـال 2015 تاکنون 
نشـان می دهد بسـیاری از کشـورها به آن عمـل نکردند، 
حتـی اگـر کامل هم عمل شـود باز هم حداقـل دو درجه 
افزایـش دمـا خواهیـم داشـت، یعنـی دمای کـره زمین 
حداقـل دو درجـه افزایـش خواهـد یافـت، البتـه بـا این 

رونـد بیشـتر هم خواهـد بود.
بابائیـان اظهـار داشـت: هرچـه ایـن افزایش دما بیشـتر 
باشـد تبعات آن نیز بیشـتر خواهد بود مانند انسـانی که 
بعـد از تـب باال تشـنج می کند ایـن رخدادهـای حدی و 
اقلیمـی نیـز زیاد می شـود چـون از آن دمـای میانگینی 
کـه آسـتانه تحمـل زمین اسـت باالتـر رفته اسـت یعنی 
ایـن دو درجـه همـان تـب 39 تا 40 درجه انسـان اسـت 
کـه اگـر بیشـتر از آن باشـد از آسـتانه تحمل کـره زمین 
طبیعـی  اکوسیسـتم های  بیشـتر  و  می شـود  خـارج 
اقلیـم  از بیـن می رونـد، جابجایی هایـی در  و دریایـی 
زراعـی صـورت می گیـرد مثـالً برخـی محصـوالت بومـی 
یـک منطقـه هسـتند ماننـد زعفـران در خراسـان جنوبی 
و رضـوی کـه بـا ایـن روند تـا 20 سـال آینده دیگـر آنجا 
قابلیـت کشـت نخواهد داشـت و مـردم بیکار می شـوند 
و دولـت بایـد طرح های جایگزین برای اشـتغال داشـته 

باشد.
رئیس پژوهشـکده اقلیم شناسـی سـازمان هواشناسـی 
گفـت: بـر اثـر ایـن پدیـده، همچنیـن مهاجـرت صـورت 
می گیـرد و حتـی ممکـن اسـت برخـی تمدن هـا از بین 
برونـد، االن مهاجرت هـای اقلیمـی را مثـالً بـه وضوح در 
مشـهد می بینیم، حاشیه نشـینی مشـهد افزایـش یافته 
که این مسـاله بر منابع آب این کالن شـهر فشـار زیادی 
وارد کـرده و شـاهد پدیـده فرونشسـت در دشـت های 

اطراف مشـهد هسـتیم.

بررسی ها نشان 
می دهد بیشترین تاثیر 
تغییر اقلیم در ایران در 
منطقه زاگرس و مناطق 
جنگلی آن خواهد بود، 

یعنی در این مناطق 
بیشترین کاهش بارش 

و بیشترین افزایش 
دما با هم رخ می دهد. 

بنابراین به احتمال 
زیاد در دهه های آینده 

وسعت پوشش های 
جنگلی زاگرس بسیار 

کم می شود و حتی 
محتمل است که این 
عرصه ها به تدریج از 

بین برود.

زاگرس؛ قربانی تغییرات اقلیمی
رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی: بیشترین تاثیر تغییرات اقلیمی در ایران بر مناطق جنگلی زاگرس است

ــار  ــیاهه انتش ــامانه س ــه س ــران در تهی ــگاه ته ــده دانش نماین
ــار  ــیاهه انتش ــامانه س ــت: س ــهرها گف ــوا در کالنش ــی ه آلودگ
آینــده  هفتــه  دو  تــا  یــک  کالنشــهرها  در  هــوا  آلودگــی 
ــل داده  ــت تحوی ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــه س ــل و ب تکمی

. د می شــو
یوســف رشــیدی در جلســه کارگــروه کاهــش آلودگــی هــوا در 
ــات  ــون اطالع ــزود: تاکن ــت اف ــت محیط زیس ــازمان حفاظ س
نــوع  و  انتشــار  منابــع  آلودگــی،  میــزان  دربــاره  مدّونــی 
آالینده هــا نداشــتیم، بنابرایــن بــا تهیــه ســامانه ســیاهه 

ــت. ــم یاف ــت خواهی ــات دس ــن اطالع ــه ای ــوا ب ــی ه آلودگ
وی اظهــار داشــت: در بخــش اول کار بــا دانشــگاه تهــران آغــاز 
ــف و  ــهرهای مختل ــوع ش ــت موض ــل اهمی ــه دلی ــا ب ــد ام ش
ــر،  ــی شــریف، امیرکبی ــه صنعت ــف از جمل دانشــگاه های مختل
ــم و  ــت مــدرس، عل ــتی، تربی ــه نصیــر ، شــهید بهش خواج
ــب کنسرســیوم  ــز در قال ــز و مشــهد نی صنعــت، شــیراز ، تبری

ــدند. ــل ش ــور وارد عم ــر کش ــگاه های برت دانش
ــار  ــیاهه انتش ــامانه س ــه س ــران در تهی ــگاه ته ــده دانش نماین
آلودگــی هــوا در کالنشــهرها ادامــه داد: اکنــون در حــال 

ســامانه  ایــن  روی  بــر  اطالعــات  بارگــذاری  و  آزمایــش 
هســتیم و در تالشــیم یــک تــا دو هفتــه دیگــر تکمیــل و بــه 

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تحویــل داده شــود.
ــا  ــت: ب ــار داش ــامانه اظه ــن س ــداف ای ــاره اه ــیدی در ب رش
داشــتن اطالعــات ســیاهه انتشــار می توانیــم ســناریوهای 
مختلفــی را در راســتای کاهــش آلودگــی هــوا بــر اســاس ایــن 

ــم. ــی کنی ــه و ارزیاب ــامانه تهی س
ــا داشــتن اطالعــات ســیاه انتشــار آلودگــی  وی ادامــه داد: ب
هــوا در کالن شــهرها، می تــوان بــه منابــع انتشــار و نــوع 
ــات  ــن اطالع ــا داشــتن ای ــن ب ــت. بنابرای آلودگــی دســت یاف
راهکارهــای کاهــش منابــع آلودگــی نیــز بــر اســاس آن 
ــود  ــخص ش ــر مش ــال اگ ــوان مث ــه عن ــود. ب ــف می ش تعری
ــت،  ــی اس ــش آلودگ ــت افزای ــوخت عل ــهر س ــک کالنش در ی
ســوخت  بــه  زمینــه  ایــن  در  برنامه ریــزی  بــا  می تــوان 

اســتاندارد دســت یافــت.
ــع از  ــته از مناب ــران در 9 دس ــهر ته ــرای ش ــت: ب ــیدی گف رش
ــرانی،  ــای اتوبوس ــا، پایانه ه ــع متحــرک، نیروگاه ه ــه مناب جمل
ــع  ــگاه ســوخت، مناب ــرودگاه، پتروشــیمی ها، راه آهــن، جای ف
آالینــده خانگــی تجــاری و اداری تقســیم بنــدی و کار بــر 

روی آن هــا انجــام شــد.
وی تاکیــد کــرد: مهمتریــن خروجــی آن ایــن اســت کــه 
بتوانیــم بــرای هــر شــهری بــه تفکیــک منابــع مختلــف 

آالینــده برنامــه مدونــی داشــته باشــیم.

ــم و  ــت ک ــزار قابلی ــن نرم اف ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش رشــیدی ب
ــد  ــر الزم باش ــال اگ ــوان مث ــه عن ــت: ب ــدن دارد، گف ــاد ش زی
ــه  ــز ب ــار را نی ــرد و غب ــد گ ــری مانن ــای دیگ ــوان آیتم ه می ت

ــرد. ــه ک آن اضاف
وی گفــت: ایــن اطالعــات دو هــدف اصلــی را دنبــال می کنــد. 
یکــی اینکــه بــه عنــوان ابــزاری بــه برنامــه ریزهــا کمــک کنــد 
تــا بهتریــن راهــکار را بــرای کاهــش آلودگــی هــوا پیــدا کنــد 
ــی و نقشــه  ــش بین ــوا را پی ــی ه ــد آلودگ ــه بتوانن و دوم اینک

آن را ارائــه دهنــد.
پیــش از آن مهــدی میرزائــی معــاون مرکــز ملــی هــوا و 
تغییــر اقلیــم ســازمان حفاظــت محیــط زیســت دربــاره 
فهرســت ســیاه انتشــار آلودگــی هــوا گفــت: ســازمان محیــط 
ــی  ــه خروج ــه ارائ ــبت ب ــهریور 98 نس ــان ش ــا پای ــت ت زیس
ــود. ــرده ب ــن ک ــوا فرصــت تعیی ــای ه ســیاه انتشــار آالینده ه
وی افــزود: بــر ایــن اســاس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
تفاهم نامــه ای  کشــور  برتــر  دانشــگاه های  بــا کنسرســیوم 
امضــا کــرد و بــر ایــن اســاس مطالعــه در هشــت کالنشــهر از 
جملــه تهــران، اصفهــان ،کــرج ،اهــواز ،شــیراز  ، اراک ، تبریــز 

، کرمانشــاه و قــم آغــاز شــد.
میرزایــی ادامــه داد: مهلــت انجــام آن 12 مــاه تعییــن شــده 
ــه آن اضافــه  ــاره ب ــود امــا چــون شــهر قــم و کرمانشــاه دوب ب

شــدف دو مــاه دیگــر نیــز تمدیــد شــده بــود.

سامانه سیاهه انتشار آلودگی هوا

تا دو هفته آینده تکمیل می شود

رییــس ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنــی تهیه نقشــه های 
ــازمان  ــن س ــات ای ــاف را از اقدام ــدن و اکتش ــای مع ــه در حوزه ه پای
دانســت و گفــت: در حــال حاضــر 83 میلیــون نفــر از جمعیت کشــور در 
معــرض مخاطــرات قــرار دارنــد و بــه منظــور ایجــاد جامعــه امــن و کــم 
خطــر نســب بــه تهیــه اطلــس ۶ مخاطــره در کشــور اقدام شــده اســت.
دکتــر علیرضــا شــهیدی تولیــد اطالعــات پایــه علــوم زمیــن را یکــی 
ــن  ــر ای ــزود: ب ــرد و اف ــوان ک ــن شناســی عن ــازمان زمی ــف س از وظای
ــرزمینی و  ــوان س ــود ت ــد خ ــت های جدی ــواره در سیاس ــاس هم اس
اصــول منطبــق بــر آمایــش ســرزمین را مدنظــر قــرار دادیــم و در حــوزه 
اکتشــاف مــواد معدنــی بــا نــگاه حاکمیتــی ســعی بــر آن داشــته در 
یــک برنامــه سیســتماتیک منظــم، اطالعــات مــورد نیــاز اکتشــاف را 
ــای  ــورد تحلیل ه ــد، م ــی ضمــن تولی ــه شناســایی و پی جوی در مرحل

مختلــف و مطالعــات تکمیلــی قــرار دهــد.
وی ادامــه داد: عــالوه بــر آن ایــن ســازمان وظیفه دارد امکان دسترســی 
بخــش خصوصــی بــه الیه هــای اطالعاتــی جدیــد از جملــه مطالعــات 
ژئوفیزیــک هوایــی، فناوری هــای روز دنیــا در زمینــه اکتشــاف  و ســایر 
ــور  ــافات کش ــه اکتش ــر در چرخ ــال های اخی ــی س ــه ط ــا را ک حوزه ه
تولیــد شــده اســت را فراهــم کنــد؛ چراکــه عــالوه بــر ضرورت شناســایی 
و پی جویــی مــواد معدنــی و حرکــت بــه ســوی اکتشــافات تفصیلــی 
و عمیــق، بایــد بــه مرحلــه بهره بــرداری از معــادن در کوتاه تریــن زمــان 
دســت یابیــم و در اصــل بایــد کاهــش زمــان تبدیــل کانســار بــه معــدن  

مــورد بازنگــری جامعــی قــرار گیــرد.
رییــس ســازمان زمین شناســی خاطــر نشــان کــرد: بــر اســاس 
ــه معــدن  ــل کانســار ب ــی زمــان تبدی اســتانداردهای موجــود بین الملل
حداکثــر تــا 10 ســال پــس از انجــام فــاز شناســایی اســت؛ امــا در ایران 
ایــن زمــان بیــن 25 تــا 120 ســال زمــان می بــرد کــه ایــن امــر بایــد 
مــورد بررســی مجــدد قــرار گیــرد. ضمــن آنکــه بایــد بــه موضوعاتــی 
چــون افزایــش بازدهــی در بهره بــرداری از معــادن، روزآمدکــردن 
روش هــا و تجهیــزات اســتخراج و فــرآوری توجــه کــرد؛ چــرا کــه ایــن 
ــر  ــی ب ــور مبن ــازان کش ــای تصمیم س ــع دغدغه ه ــر رف ــالوه ب ــر ع ام
ــای  ــر اســاس رهنموده ــی ب ــواد معدن ــری از خــام فروشــی م جلوگی
مقــام معظــم رهبــری، موجــب پررنــگ شــدن نقــش معــدن در تولیــد 

ناخالــص ملــی خواهــد شــد.

مواجهه 83 میلیون ایرانی 
با 34 مخاطره طبیعی

خبر
وضعیت جنگل های استوایی 

آمازون نگران کننده است
یـک اقتصـاددان برزیلـی گفـت: جنگل هـای اسـتوایی 
آمازون به "نقطه برگشـت ناپذیر" نزدیک شـده  است.این 
اقتصـاددان برزیلـی اظهارکـرد: گسـترش جنگل زدایی در 
کنـار سیاسـت های مخـرب رئیس جمهـوری این کشـور وضعیت جنگل های اسـتوایی 
آمـازون را در مـدت دو سـال بـه مرحله خطرناکی هدایت می کند که غیرقابل بازگشـت 
و تغییر ناپذیر اسـت.»مونیکا دی بوله« افزود: در این شـرایط جنگل اسـتوایی آمازون 
بـه تدریـج دچـار فرسـایش شـده و بـه صحـرای خشـک تبدیـل می شـود همچنیـن 
میلیاردهـا تـن کربن را وارد اتمسـفر می کند کـه می تواند گرمای جهانی را تشـدید کرده 

و وضعیـت آب و هوایـی را در آمریـکای جنوبی مختل سـازد.

شوری ناشی از انتقال 
آب خزر ناچیز است

معـاون سـازمان محیط زیسـت درباره نگرانی هـا در حوزه 
انتقـال آب خزرگفـت: مقدار نمکی که وارد دریا می شـود 
وقتـی در حجـم دریای خزر تقسـیم می شـود خیلی کم 
اسـت. میـزان قطـع درخت هم نهایتـا 40 هکتـار خواهد 
بود.مسـعود تجریشـی معاون محیط زیسـت انسانی سازمان محیط زیسـت در برنامه 
فرمـول یـک گفـت: معضـل کمبـود آب یـک چالـش ملـی اسـت و در مناطـق مرکزی 
کشـور موضـوع کمبـود آب به یک بحران تدبیل شـده اسـت و بنابراین مردم به سـمت 
شـمال کشـور مـی رونـد.از نـگاه مـن به عنـوان یک ناظـر بیرونـی اوضـاع مدیریتی در 
ایـن زمینـه خـوب نیسـت، پرت آب زیاد اسـت، کشـاورزی مـدرن نیسـت و عالقه ای 

به مـدرن بـودن نداریم.

مرگ هزاران ماهی تحت 
پیگرد قرار گرفت

مسـئول روابط عمومی دادسـتانی اسـتان کرمانشـاه 
میـر  و  مـرگ  بـه مسـئله  نهـاد  آن  ورود جـدی  از 
داد. خبـر  آور«  »راز  رودخانـه  در  ماهـی  صدهـزار 
مسـئول روابـط عمومـی دادسـرای عمومـی و انقالب 
اسـتان کرمانشـاه از ورود و دسـتور پیگیری فوری دادسـتان کرمانشـاه نسـبت 
بـه موضـوع تلف شـدن صد هـزار قطعه ماهـی و سـایر آبزیـان در رودخانه »راز 
آور« در محـدوده روسـتای کرناچـی خبـرداد.وی بـه گـزارش اداره کل حفاظـت 
محیـط زیسـت اسـتان طی روزهای اخیر اشـاره کـرد و گفت: پـس از وقوع این 
واقعه ی زیسـت محیطی کارشناسـان محیط زیسـت اسـتان به بررسـی علت و 

چرایـی ایـن حادثـه پرداختند.

آمازون

خزر

مرگ ماهی ها

احتمال تکرار سیالب های  چند ماه اخیر  وجود دارد
مصطفی فدایی فرد رئیس هیئت ارزیابی سیالب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، درباره احتمال 

تکرار سیالب های چند ماه اخیر در سال آبی جاری هشدار داد.

شــهردار لنــدن بــا هــدف کمــک بــه پاکســازی هــوای آلــوده پایتخــت 
انگلیــس، خبــر آغــاز بــه کارِ تاکســی های ســیاِه کامــالََ برقــی را در ایــن 
شــهر اعــالم کــرده اســت.به گــزارش ایســنا، "دینامــو" )Dynamo(، یک 
تاکســی برگرفتــه از مــدل یــک ون برقی نیســان در کارخانه ای در شــهر 
"کاونتــری"، اولیــن تاکســی 100 درصــد برقــی در خیابان هــای لنــدن از 
ســال 1899 میــالدی محســوب می شــود.فقط دو نــوع وســیله نقلیــه 
کــه هــر دو میــزان انتشــار صفــر دارنــد، قــادر بــه دریافــت مجــوز جدیــد 
تاکســی  از ســازمان دولتــی "حمــل و نقــل در لنــدن" )TfL( هســتند. 
ــی ســاخته شــده توســط  ــدی الکتریک ــدود 2450 تاکســی هیبری ح
کمپانــی الکتریکــی لنــدن )LEVC( از زمــان معرفــی آن در ژانویه ســال 
2018 میــالدی مجــوز فعالیــت در پایتخــت را دریافــت کرده انــد. مــدل 
LEVC می توانــد بــا باتــری حــدود 112 کیلومتــر حرکــت کنــد و یــک 
ــرای اســتفاده در خــارج از مرکــز لنــدن  موتــور بنزینــی نیــز دارد کــه ب

بــوده و  قابلیــت اســتفاده تــا حــدود ۶44 کیلومتــر را دارد.
 Evalia e-NV200 ــدل ــان م ــه از نیس ــه برگرفت ــو" ک ــی "دینام تاکس
ــر  ــش حــدود 300 کیلومت ــت پیمای ــار شــارژ، قابلی ــک ب ــا ی اســت، ب
ــا  ــت ام ــد اس ــزار و 495 پون ــی ها 55 ه ــن تاکس ــت ای را دارد. قیم
ــرای  ــد ب ــغ 7500 پون ــت مبل ــا از دول ــود ت ــد ب ــادر خواهن ــدگان ق رانن
ــادق  ــه کنند.ص ــی مطالب ــای برق ــن خودروه ــد ای ــه خری ــک هزین کم
خــان، شــهردار لنــدن از مشــاهده راننــدگان تاکســی کــه بــرای داشــتن 
هوایــی پاک تــر تــالش می کننــد، ابــراز خرســندی کــرده اســت. بیشــتر 
ــدن مشــغول  ــه در لن 20 هــزار دســتگاه تاکســی ســیاه مجــوزداری ک
ــی شــدن  ــرای برق ــالش ب ــی هســتند.صادق خــان ت ــد، دیزل ــه کارن ب
ــت  ــود کیفی ــرای بهب ــی برنامه هــای خــود ب تاکســی ها را بخــش اصل
هــوا در لنــدن اعــالم کــرده اســت. بــه گفتــه وی تاکســی های "دینامــو"، 
خــروج تاکســی های دیــزل آالینــده را از خیابان هــای شــهرهای 
سراســر انگلیــس تســریع می کنــد. لنــدن 42 میلیــون پونــد را بــرای 
ترغیــب راننــدگان بــه مبادلــه تاکســی های قدیمــی و آالینــده خــود بــا 

ــت.  ــاص داده اس ــی اختص ــد برق ــی های جدی تاکس

آغاز به کار اولین تاکسی های 
صد درصد برقی در لندن

ان
دگ

پرندگان شکاری آسیای میانه در دام پرن
دالرهای شیوخ عرب

برخــی کشــورهای آســیای میانــه بخصوص قزاقســتان 
همــه ســاله بــه صــورت رســمی اجــازه شــکار پرنــدگان 
نــادر در مناطــق شــکار ممنــوع ایــن کشــور هــا را بــرای 
ــای  ــش ه ــا واکن ــه ب ــد ک ــادر می کنن ــرب ص ــناس ع ــیوخ سرش ش
منفــی در رســانه های اجتماعــی و در میــان حامیــان محیــط زیســت 
ــر  ــه، ب ــه رو شــده اســت.به گــزارش رســانه هــای آســیای میان رو ب
اســاس ایــن قــرارداد افــراد پرنفــوذی همچــون »بن زایــد آل نهیــان«، 
ــد  ــیف بن محم ــیخ »س ــان« و ش ــد آل نهی ــرور بن محم ــیخ »س ش
آل نهیــان« از امــارت متحــده عربــی و شــیخ »جاســم بن حمــد بــن 
خلیفــه آل ثانــی« از قطــر اجــازه شــکار تعــداد مشــخصی از پرنــدگان 
ــره« را در مناطــق حفاظــت شــده  ــراض همچــون »هوب در حــال انق

قراقســتان را دارنــد.
ــه ازای  گــزارش هــا حاکــی از ایــن اســت کــه ایــن شــیوخ عــرب ب
شــکار 131 پرنــده کــه بــا شــاهین هــای شــخصی خــود ایــن کار را 
انجــام مــی دهنــد، مبلــع 82 میلیــون "تنگــه" یــا 225 هــزار دالر بــه 
دولــت قزاقســتان پرداخــت کردند.شــیوخ عــرب عالقــه بســیاری بــه 

شــکار شــاهین دارنــد، آنهــا یــا شــاهین هــای خــود را شــکار کــرده و 
یــا در ازای مبالــغ هنگفتــی خریــداری مــی کننــد. ایــن افراد شــاهین 
هــای خــود را بــرای شــکار پرنــدگان در حــال انقــراض تربیــت مــی 
کننــد. گــزارش هــا از بهــای 20 تــا 30 هــزار دالری ایــن پرنــدگان در 

کشــورهای عربــی حکایــت دارد.
یکــی از افــرادی کــه شــاهین بــه قطــر ارســال مــی کنــد مــی گویــد 
تمامــی شــاهین هــا پیــش از ارســال بایــد کامــالً بررســی شــوند و پر 

و بالهایشــان بایــد کامــالً ســالم و زیبــا باشــد.
وی افــزود کــه مــن همــه ســاله 150 شــاهین شــکاری بــه خاورمیانــه 
ارســال مــی کنــم. ایــن پرنــدگان هــزاران یــورو ارزش دارنــد و 
ــد. بیشــتر  ــدگان مــی دهن ــی بابــت ایــن پرن ثروتمنــدان پــول خوب
ــی و  ــارات متحــده عرب ــژه ام ــه وی ــرب ب ــداران از کشــورهای ع خری

قطــر هســتند.
ــی  ــورو م ــزار ی ــدود 2 ه ــاهین ح ــک ش ــرای ی ــرب ب ــداران ع خری
ــورو  ــه ده هــا هــزار ی ــدگان ب ــن پرن ــای برخــی از ای ــا به ــد ام پردازن

ــز میرســد. نی

س
فار

ج 
اکثر مرجان های خلیج فارس حالت سفیدی خلی

به خود گرفته اند
معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت عنوان کـرد: طبق تفاهم صـورت گرفته 
در مسـیر توسعه شمال اسـتان بوشهر، محیط زیست 
قربانی توسـعه نشـود و توسـعه بدون لطمه به محیط زیست صورت 

بگیرد.
بـه گزارش ایسـنا، عیسـی کالنتـری در گفت وگـو با خبرنـگاران درباره 
هـدف خـود از ایـن سـفر عنـوان کـرد: برای بررسـی وضعیت شـمال 
اسـتان و راه انـدازی منطقـه ویـژه بـه بوشـهر آمـده ام تـا بالیی مثل 
عسـلویه بر سـر منابع طبیعی و محیط زیسـت اسـتان بوشـهر نیاید.
وی افـزود: ایـن مصوبـه تقریبـا نهایـی شـده اسـت اما طبـق تفاهم 
صورت گرفته در مسـیر توسـعه شمال اسـتان بوشهر، محیط زیست 
نبایـد قربانی توسـعه شـود و توسـعه بـدون لطمه به محیط زیسـت 

صـورت بگیرد.
کالنتـری با اشـاره بـه تاثیر آلودگی های نفتی در خلیـج فارس اظهار 
کـرد: متاسـفانه بـا توجه به بیشـترین تراکم کشـتی هـای نفتی در 
خلیـج فـارس و بیشـترین چـاه هـای نفـت و گاز و تخلیـه نفتکش 

هـا و بارگیـری آنهـا و همچنیـن هـوای گـرم خود منطقـه و وضعیت 
گرمایش در دو سـال اخیر محیط زیسـت دریا شـدیدا به هم ریخته 
اسـت.رئیس سازمان حفاظت محیط زیسـت تصریح کرد: در خلیج 
فـارس تقریبـا اکثـر مرجـان ها حالت سـفیدی بـه خود گرفتـه اند، 
الزم اسـت که کشـورهای پیرامون خلیج فارس با هم به این مسـئله 
توجه داشـته باشـند، اما مسائل سیاسـی و اختالفات سبب شده که 

محیـط زیسـت خلیج فارس قربانی شـود.
وی خاطرنشـان کـرد: یک کنوانسـیون بیـن المللـی در خلیج فارس 
بـه مرکزیـت کویت تشـکیل شـده ولی بـه علت اختالفات سیاسـی 
فعلـی بیـن کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس فعـال فعـال نیسـت و 
بسـتگی بـه ایـن دارد کـه هـر کشـوری چقـدر بتواند محیط زیسـت 

خـود و محیـط دریـا را حفـظ کند.
عیسـی کالنتـری یـادآور شـد: ایـران بیـش از کشـورهای دیگـر بـه 
محیـط زیسـت دریـا و خلیج فارس توجـه دارد، امیدوارم کشـورهای 
دیگـر حاشـیه خلیـج فـارس هم ضوابـط محیـط زیسـتی را رعایت 

. کنند
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انسـانی  زنجیـره  ایـن  در  شـرکت کننـدگان 
پالکاردهایـی در دسـت داشـتند کـه روی آن 
نوشـته شـده بـود: " نه بـه انتقـال آب خزر" 
، " نـه بـه انتقـال منابـع آب شـمال"، خلیـج 

گرگان رو به خشـکی است؛ آنرا دریابید".
ایـن گـروه پیش از تشـکیل زنجیره انسـانی 
، در یـک اقـدام جمعـی سـاحل دریـای آرام 

گلوگاه را از زباله پاکسـازی کردند.
 : تجمـع گفـت  ایـن  در  حاضـران  از  یکـی 
اعتـراض و اجتمـاع امـروز مـا در دریای آرام 
گلـوگاه در واقـع اعتـراض مدنـی بـه انتقـال 
آب خـزر بـه فـالت مرکزی اسـت که اساسـا 

پایه کارشناسی ندارد.
روزبـه خادملـو که خود را مدیرعامل سـازمان 
مـردم نهـاد " پویش برسـاد شـمال " معرفی 
کـرد، بـا اعـالم ایـن کـه انتقـال آب خـزر نه 
تنهـا از نظـر زیسـت محیطـی بلکـه از نظـر 

فرهنگـی و اجتماعـی هم موجب گسسـت و 
تجزیـه اجتماعـی مـی شـود، افـزود : طـرح 
انتقـال آب همـواره بـا نـزاع اجتماعـی رو به 
رو بـوده اسـت و هیـچ گاه انتقـال آب پایدار 
نبـوده اسـت و تجربـه های گرانی از گذشـته 

تاکنـون در این مورد وجود دارد.
ایـن فعـال زیسـت محیطـی با خطـاب قرار 
گفـت:  خبرنـگاران  و  حاضـر  جمـع  دادن 
انتقـال آب خـزر بـه فـالت مرکـزی تنهـا راه 
حل چاره رفع مشـکل آب سـمنان نیسـت و 
ایـن در حالیسـت کـه بسـیاری از سـازمان 
هـای مـردم نهاد سـمنان هـم با ایـن انتقال 
محیـط  نابـودی  چـرا کـه  هسـتند  مخالـف 

زیسـت و منابع طبیعی را به دنبال دارد.
وی افـزود  : با بازچرخانـی آب صنعتی، رفع 
مشـکالت آب و فاضـالب سـمنان و اصـالح 
انتقـال  خـط  در  موجـود  هـای  فرسـودگی 

منابـع آب و اصـالح الگوی کشـت، به راحتی 
فـالت  بـه  خـزر  آب  انتقـال  از  تـوان  مـی 
مرکـزی جلوگیـری و این منابـع آبی را حفط 

کرد
انسـانی  زنجیـره  ایـن  در  شـرکت کننـدگان 
همچنیـن در گفـت و گـوی دورهمـی هـم در 
بـاره نمونـه هایـی از تجربـه شکسـت خورده 
انتقـال آب در ایـران بـا یکدیگـر تبـادل نظـر 
مـی کردنـد و در ایـن میـان تجربـه انتقـال 
آب بـه اصفهـان را بـه عنـوام مثـال ذکـر می 

کردند .
یکـی از موضوعاتـی کـه بیشـتر از همـه در 
ایـن جمـع مـورد بحـث و گفـت و گـو قـرار 
گرفـت ، نبـود اطالعـات کارشناسـی در بـاره 
پیامدهـای انتقـال آب خـزر بـود و بـه نوعی 
چـون  بودنـد کـه  مدعـی  شـرکت کننـدگان 
هیـچ توجیه کارشناسـی برای ایـن کار وجود 

اداری  بـر اسـاس دسـتور  نتیجـه  نـدارد در 
قرار است پیش برود.

نکتـه جالـب توجـه دیگـر ایـن کـه برخـی از 
شـرکت کننـدگان بـر ایـن اعتقـاد بودنـد کـه 
منطقـه کویـر مرکـزی را خـدا کویـر آفریده و 
تغییـر  و  نوعـی دخالـت  آب  انتقـال  طـرح 

دادن انسـانی منطقـه اسـت کـه نمـی توانـد 
به سرانجام خوشایندی برسد.

هشـدار در باره خشـک شـدن تاالب میانکاله 
و مجموعـه تـاالب های ایـن منطقه و از بین 
رفتـن خلیـج گـرگان هـم از مسـایلی بود که 

در این زنجیره انسـانی مطرح شد.

شــرق  کیلومتــری   300 در  جاســک  شهرســتان 
ــده و  ــع ش ــزگان واق ــتان هرم ــز اس ــاس مرک بندرعب
گوگســر بــا جمعیــت یــک هــزار و 200 نفــری از جملــه 
ــردم آن  ــغل م ــه ش ــت ک ــتان اس ــن شهرس ــع ای تواب

صیادی است.
بنــدر گوگســر بــا 15 کیلومتــر نــوار ســاحلی در مــرز دو 

اســتان هرمزگان و سیســتان و بلوچســتان واقع شــده 
و فاصلــه اس بــا بندر مســقط عمــان برابــر 180 کیلومتر 

)یکصد مایل دریایی( است.
اکنــون یــک هــزار و 840 صیــاد بــا 280 لنــج و قایق در 

بندر گوگسر مشغول به فعالیت هستند.
ــتی در  ــب در نشس ــنبه ش ــک پنجش ــدار جاس فرمان

همیــن رابطــه اظهار داشــت: بندرگوگســر تا ســال 13۶0 
از بنــادر تجــاری فعــال در شــرق اســتان هرمــزگان بــود 
ــش  ــا در آن کاه ــم فعالیت ه ــی، حج ــرای مدت ــه ب ک
یافــت امــا در ســالهای اخیــر رونــق آن بر اســاس ســند 

توسعه سواحل مکران در دستور کار می باشد.
محمــد رادمهــر ادامــه داد: بــا فراهم شــدن زیرســاخت 
هــا و اســتقرار تجهیــزات مــورد نیــاز بنــدری و حضــور 
ــی  ــط دریای ــدر، خ ــن بن ــوول در ای ــتگاه های مس دس
ــه عمــان و امــاراه  ــدر ب جهــت صــادرات کاال از ایــن بن

متحده عربی راه اندازی می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا تحقــق ایــن موضــوع، شــاهد 
ــود معیشــت  ــه و بهب ــق و توســعه اقتصــاد منطق رون

مردم در این شهرستان خواهیم بود.

ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس ــک در ای ــدار جاس فرمان
ــذب  ــت ج ــتان جه ــن شهرس ــژه ای ــای وی ظرفیت ه
ســرمایه گــذاری، گفــت: بنــدر جاســک یکــی از گــذرگاه 
ایــران و  هــای اصلــی کریــدور جنوبــی تجــارت 
ــد  ــه بای ــت ک ــران اس ــاحل مک ــوزه س ــورهای ح کش
ــش  ــش از پی ــذاری آن را بی ــرمایه گ ــای س ظرفیت ه

معرفی کنیم.
وی تاکیــد کــرد:  ســاحل مکــران جاســک، ایــن 
ظرفیــت را دارد کــه بــه منطقــه ای ایــده آل بــرای 
توســعه ســرمایه گذاری، تولیــد و صــادرات محصــوالت 
مــورد نیــاز بازارهــای مصــرف منطقــه ای تبدیل شــود و 
دولــت تدبیــر  و امیــد توجــه ویــژه ای نســبت بــه ایــن 

موضوع دارد.

زنجیره انسانی شهروندان مازندرانی و 
گلستانی در مخالفت با انتقال آب خزر

بندر صیادی گوگسر جاسک، 
تجاری- صادراتی می شود
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فرانسوی - جرقه آتش - تیره روز - خاک 

سفالگری، خاک سرخ، خاک عهد عتیق
 5 - پشت سر هم، پی در پی - نام 

پیامبری - نیكویی، خوبی

 ۶ - هدر دادن، هالك كردن - تكرار حرف 
دوم - درس نویسندگی، درس نگارشی

 7 - صفت پادشاهان بزرگ - زن 
خوشبوی - ریاضی دان سوئیسی

 8 - یلدا درهم - تك رو - به شوق آورده 
شده، تشویق کننده، بر سرشوق آورنده

 9 - مرغ سلیمان، پرنده قاصد حضرت 
سلیمان، پوپک - فیلم محمد رضا اعالمی 

- رود نیل
 10 - معصیت - من و تو، ضمیر جمع، آب 

تازی - نام رودی در نزدیکی زنجان
 11 - زهر آگین - کلمه ای به معنای چمن 

و سبزه ، مرغان  - چوبدستی پلیس
 12 - هزار كیلو، بدن، ماهی كنسروی - 

فحش - رشد كردن، گوالیدن - طال، همراه 
سیم

 13 - جهادکننده در راه خدا، کوشش کننده 
- دفتر شاخص، نمایه، فهرست - صد و 

یازده
 14 - زینت پدر - کارگردان بهشت و زمین
 15 - مالش دادن - فیلمی به كارگردانی 

وودی آلن - آهنگر انقالبی
عمودی 

 1 - صدف براق - حق الزحمه
 2 - خوش اندام - مهره شیشه ای - 

شهری در گیالن
 3 - چروك پوست، چین و چروك پوست 

- نماد سنجد در هفت سین - سرب، 
بیماری آبله، زردآلوی پست

 4 - پنبه دانه، غوزه پنبه - ضمیر احترام 
آمیز، ضمیر مؤدبانه - كوتاه شده دهان - 

غارت كردن
 5 - موش خرما - یار عروس

 ۶ - آگاه و بصیر - حرف ندا - بریدن 
شاخه های اضافه درخت - ضمیر اشاره، 

اشاره به دور، از خواهران برونته
 7 - بسیار ناراحت، سرگشته - چیز تازه ای 

بوجود آورده - نامی دخترانه
 8 - از حبیبان خدا، پیشه ور - هافبك 

انگلیس – هستی
 9 - خرامیدن ، از روی ناز راه رفتن - آب 

هدر رفته - پست و فرومایه، فرومایه، 
خسیس

 10 - کالم تنفر، حرف بیزاری - جایز 

- كلمه شگفتی - زشت تر، ناپسندتر، 
ناشناستر

 11 - حواری مسیحی، یکی از دوازده 
حواری میسح، صاحب یکی از اناجیل اربعه، 
پسر زکریا - تمسك جستن، متوسل شدن، 

دستاویز جویی
 12 - عزیز كننده - منحوس - وسنی، 

نسبت دو زن با یک شوهر - پسوند شباهت
 13 - سنگسار کردن - ناز بالش - جامه 

صاف كن، دستاویز و بهانه، صاف كننده 

چروك پارچه
 14 - هافبک ایتالیا - ظرف فلزی - نام 

قدیم تربت حیدریه
 15 - نقره ای، نقره گون - وارستگان

جدول شماره 1578

 پیام
استان ها

ضعف زیرساخت، چالش جدی مدارس عشایری در استان کرمان
 برخوردار نبودن اغلب مناطق عشایری استان کرمان از زیرساخت هایی چون راه مناسب، آب 
آشامیدنی سالم، برق و گاز موجب شده تا توسعه و خدمات دهی به این مدارس عشایری در 
برخی نقاط استان با مشکل و مانع جدی روبه رو شود.

ــنبه در  ــفی روز پنجش ــا فلس ــید محمدرض س
ــگاه  ــمیرم در دانش ــورای اداری س ــه ش جلس
ــن شهرســتان، اظهارداشــت:  آزاد اســالمی ای
ســمیرم منطقــه ای کوهســتانی اســت کــه بــه 
ــاخت  ــدادادی، س ــت خ ــن ظرفی ــل همی دلی
انــدازی ایــن خانه هــای کوهنــوردی  و راه 
تاثیــر بســزایی در رونــق گردشــگری ورزشــی 

ــد داشــت. ــه خواه و ســالمت منطق
بــه گفتــه وی گرداگــرد آبشــار زیبــای ســمیرم 
کــوه و ســنگالخ اســت و بــرای کوهنــوردی و 

صخــره نــوردی مناســب اســت.
ســمیرم  جوانــان  و  ورزش  اداره  رییــس 
تصریــح کــرد: مرحلــه اول احــداث خانــه 
کوهنــوردی روســتای نمونــه گردشــگری خفــر 
ــا یــک میلیــارد تومــان  در دامنــه زاگــرس  ب

ــده اســت. ــاز ش ــار آغ اعتب
وی ســرانه ورزش شــهروندان در ۶ ماهــه 
ــر  ــر نف ــرای ه ــد ب ــدم درص ــر را 47 ص اخی
ایــن عــدد 19  از   : اعــالم و اضافــه کــرد 
صــدم درصــد مربــوط بــه فضاهــای ورزشــی 
سرپوشــیده و مابقــی بــه ســایر فضاهــا 

ــود. ــی ش ــوط م مرب
ــگاه  ــت 13 باش ــود و فعالی ــه وج ــفی ب فلس
و 12 ســالن اشــاره کــرد و ادامــه داد: 3۶ 
ــته و  ــال گذش ــتایی در س ــه ورزش روس خان
ــده و  ــز ش ــه تجهی ــال در منطق ــدای امس ابت
ــتاهای  ــز در روس ــر نی ــه ورزش دیگ 17 خان
ــرای  ــان ســال ج ــا پای ــکان ت ــن ام ــد ای فاق

ــوند. ــی ش ــز م مجه
رییــس اداره ورزش و جوانــان ســمیرم ایــن 
را هــم گفــت کــه 8 ســمن در ایــن شهرســتان 
فعــال اســت و 7 ســن دیگــر نیــز بــزودی بــه 
جمــع ایــن تشــکل هــای غیردولتــی، افــزوده 

مــی شــوند.
ســمیرم  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  رییــس 
ــن  ــته در ای ــت: 24 رش ــار داش ــپس اظه س
ــه  ــه مــی شــود کــه 3 رشــته آن ب مرکــز ارائ
مقطــع کارشناســی ارشــد اختصــاص دارد.
متاســفانه  رشــیدی،  هللا  روح  گفتــه  بــه 

بومیــان منطقــه ســمیرم از تحصیــل در ایــن 
مرکــز اســتقبال نمی کننــد در حالــی کــه 
امکانــات روزآمــد، اســتادان و هیــات علمــی 
ظرفیــت هــای خــوب و ارزشــمند ایــن مرکــز 

ــتند. ــی هس ــوزش عال آم
اســالمی  آزاد  دانشــگاه  امــروز  وی شــعار 
را مســاله محــوری عنــوان کــرد و افــزود: 
ــوآوری و  ــرد ن ــا رویک ــه ای ب ــاورزی حرف کش
ــن  ــد ای ــدی و جدی ــت ج ــت ماموری خالقی
مجموعــه دانشــگاهی اســت امــا بــرای اجــرا 
ــاز  ــا کار نی ــط ب ــای مرتب ــکاری نهاده ــه هم ب

ــم. داری
فرمانــدار ســمیرم  ادامــه داد: مدیــران و 
ــد ســر  ــح بای ــان ســازمان هــا هــر صب کارکن
ســاعت مقــرر بــا نشــاط ســر کارشــان حاضــر 

ــد ــت کنن ــردم خدم ــه م شــوند و ب
بازدیدهــای  بــه  عســگریان  محمدرضــا 
ســرزده خــود از برخــی ســازمان هــای اشــاره 
کــرد و گفــت: وضعیــت خدمــت رســانی 
در اداره هــا مطلــوب اســت و تنهــا یکــی 
دو مــورد تاخیــر صبحگاهــی در محــل کار 

ــم. ــته ای ــزارش داش گ
وی محــدود بــودن فصــل کاری در ســمیرم را 
یــادآور شــد و ادامــه داد: مســووالن در همــه 
ســازمان ها بــر روی طــرح هــا و برنامه هــای 
نیمــه تمــام تمرکــز کننــد تــا در فرصــت 
محــدود باقــی مانــده کارهــای بیشــتری بــه 

ــرانجام برســد. س
ــل جــاده  وی از اداره راهــداری و حمــل و نق
نزدیکــی  بــه  باتوجــه  خواســت  هــم  ای 
ــل  ــل پ ــه تکمی ــت ب ــرما نبس ــل س ــه فص ب
ارتباطــی روســتاهای ده بــزرگ پادنــا و ســیور 

ــد. ــدام کن اق
خواســت  مدیــران  از  ســمیرم  فرمانــدار 
ــل  ــانه ها منتق ــه رس ــود را ب ــای خ فعالیت ه
ــگاران شهرســتان همــکاری  ــا خبرن ــد و ب کنن
و هماهنگــی بیشــتری داشــته باشــند تــا 
مــردم بیشــتر و از منابــع رســمی، در جریــان 
ــرار داشــته باشــند. ــای انجــام شــده ق کاره

2 خانه کوهنوردی در سمیرم احداث می شود

مفقودی
برگ ســبز ســواری ســایپامدل1392 
ــه شــماره   ــگ ب ــی رن ســفید – روغن
موتــور5000071 و شــماره شاســی  
ــه شــماره  NAS411100D4916400 ب
پــالک 72ق364ایــران 65 متعلــق 
بــه ســمیه چمانچــی مفقــود واز 
درجــه اعتبــار ســاقط گردیده اســت.
قلعه گنج 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی - برابـر رای شـماره 1398۶03190۶20003۶0 
مـورخ 98/۶/2 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفـات مالكانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای محمدرضـا نصیـری حسـن آبـادی فرزنـد احمـد بشـماره شناسـنامه 84 صـادره 
از  4 فرعـی  از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 5۶9/3۶ مترمربـع پـالک 
152اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک 152-اصلـی واقع در گلبـاف خیابان اشـرفی اصفهانی 
محلـه رزنوجنـب بقعـه شـاه شـمس الدیـن خریـداری از مالـکان رسـمی نمکعلـی هشـتادانی 
وسـمنبر مظفـری محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه 
مالکیـت  سـند  صـدور  بـه  نسـبت  اشـخاص  صورتـی کـه  در  شـود  مـی  آگهـی  روز   15 فاصلـه 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/4-  تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/8/19
محمد مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف م.الف 1050

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مـدرک فـارغ التحصیلـی اینجانـب یاسـر آذرنیـوار فرزنـد میـرزا بـه شـماره شناسـنامه 29بـا کـد ملـی 
30318۶0330صـادره از جیرفـت در مقطـع کاردانـی رشـته تربیـت بدنـی ،مربیگـری صـادره از واحـد 
دانشـگاهی جیرفـت با شـماره 2585248وشـماره تاییـد سـازمان مرکـزی 129212200541وتاریخ تایید 
سـازمان مرکـزی 93/11/28 مفقـود گردیـده اسـت وفاقـد اعتبار می باشـد از یابنده تقاضا میشـود اصل مـدرک را به 

دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد جیرفـت ارسـال نماید 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 1398603180022223 مــورخ 98/7/4 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــی تصرف ــک انزل ــت مل ــی حــوزه ثب واحــد ثبت
بالمعــارض متقاضــی آقــای بهــزاد حســن پــور فرزنــد رحیــم 
بــه شــماره شناســنامه 5497 صــادره از در ششــدانگ یــک 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــر یکب ــتمل ب ــن مش ــه زمی قطع
473/19 مترمربــع پــالک 109 فرعــی از 1 و 2 باقیمانــده 
از 37 اصلیواقــع در روســتای جایبیجــار بخــش 27 گیــالن 
ــرز  ــری مح ــی جعف ــوروز عل ــک رســمی ن ــداری از مال خری
ــب در  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــی  ــی مــی شــود در صورت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
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 مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/4  

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/8/18
رئیس ثبت اسناد و امالک 

7504  پرویز حیدری 

آگهی بند 6 از ماده یک ماده 147 
اصالحی قانون ثبت

چــون در اجــرای مــاده 147 - اصالحــی قانــون ثبــت 
و بموجــب رای شــماره 23291 مــورخ 88/10/21 
هیــات حــل اختــالف مســتقر در ثبــت اســناد و 
امــالک صومعــه ســرا تصــرف مالکانــه آقــای مهــدی 
ــک  ــدانگ ی ــن در شش ــد حس ــا فرزن ــی نی مهویزان
ــاحت 184/30  ــوار بمس ــور بدی ــن محص ــه زمی قطع
مترمربــع از پــالک 123 واقــع در گــوراب زرمیــخ 
ســنگ اصلــی 88 بخــش 22 گیــالن از مالکیــت 
ــور  ــت مذک ــرف هیئ ــره از ط ــی و غی ــداله مقیم اس
احــراز گردیــده و پــالک 1250 بــرای آن منظــور شــده 
ــد 6 از مــاده 1 مــاده 147 و 148  ــر اســاس بن ــذا ب ل
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــت در دو نوب ــون ثب ــی قان اصالح
ــه  ــبت ب ــی نس ــه کس ــود چنانچ ــی ش ــی م روز آگه
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور 
ــار  ــن انتش ــخ اولی ــد از تاری ــته باش ــراض داش اعت
ــه ایــن  ــه مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را ب آگهــی ب
اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد در غیــر اینصــورت 
پــس از انقضــای مــدت مذکــور نســبت بصــدور ســند 
ــند  ــدور س ــردد و ص ــی گ ــدام م ــادر اق ــت ص مالکی
ــه دادگاه  ــرر ب ــه متض ــع مراجع ــد مان ــت جدی مالکی

ــد . ــد ش نخواه
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/08/04  
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/08/18

علی کاظمی پاکدل 
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا 7507

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 139860318019003930 - 1398/06/09 هیــات 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــنامه 3836  ــماره شناس ــه ش ــز ب ــد پروی ــی فرزن ــهیل عظیم س
صــادره از تالــش در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان و محوطــه بــه 
مســاحت 194 مترمربــع پــالک فرعــی 4477 از 10 اصلــی مفــروز 
ــش  ــدان بخ ــه جولن ــع در قری ــالک 81 واق ــده از پ ــزی ش و مج
28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای اســداله بهمــن یــار 
ــب در  ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ــذا ب ــده اســت ل محــرز گردی
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن داشــته باشــند م
ــس  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م م
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/8/4  

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/18
7512 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

بیمه سالمت، 220 میلیارد تومان در یزد هزینه کرد
مدیرکل بیمه سالمت یزد گفت: این موسسه در سال 1397 ، 220 میلیارد تومان برای درمان افراد زیرپوشش خود در این استان 
هزینه کرد.محمد دریجانی پیش از خطبه های نمازجمعه شهر یزد به مناسبت هفته بیمه سالمت )29 مهر تا هشتم آبان ماه ( در 

جمع نمازگزاران افزود: بطور متوسط ماهانه 17 میلیارد تومان در بخش درمان استان هزینه می شود .وی ادامه داد: هم اکنون 352 
هزار نفر زیرپوشش بیمه سالمت استان هستند که از این تعداد 250 هزار نفر طبق مقررات زیرپوشش قرار دارند.

منوچهــر پارســافر بزرگتریــن مزیــت تولیــد محصــول 
ــا  ــه آب، ب ــه ای را مصــرف بهین در محیط هــای گلخان
اســتفاده از ســامانه های نویــن آبیــاری و کنتــرل 
تبخیــر آب عنــوان کــرد و افــزود. مقــدار مصــرف آب 
ــا 12  ــاز 10ت ــای  روب ــان در فض ــرورش گیاه ــرای پ ب

ــه ای اســت. ــر فضــای گلخان براب
ــا اشــاره بــه مزیــت افزایــش تولیــد و ضریــب  وی ب
ــان کرد:  ــه ای خاطرنش ــد گلخان ــی در تولی امنیت غذای
در شــرایط محیطــی مطلوبــی کــه بــا اســتفاده از 
فضــای  در  و گرمایشــی  سرمایشــی  ســامانه های 
ــا و  ــیاری از آفت ه ــود، بس ــاد می ش ــه ای ایج گلخان
ــل پیشــگیری  ــاز، قاب ــای گیاهــی فضای ب ــاری ه بیم

ــرل اســت . و کنت
وی اضافــه کــرد:  از طرفــی حــذف ســموم شــیمیایی 
ــه آن  ــه نتیج ــال دارد ک ــه دنب ــد را ب ــه تولی از گردون
ــرای  ــا ب ــذف هزینه ه ــالم تر و ح ــول س ــد محص تولی

ــک اســت. ــه شــیمیایی و بیولوژی مقابل
از  برخــی  آنجایــی کــه  از  تصریح کــرد:  پارســافر 
ــد در  ــت تولی ــی قابلی ــوت فرنگ ــل ت ــوالت مث محص
ــته  ــای بس ــط ه ــال را در محی ــل س ــار فص ــر چه ه
گلخانــه ای دارنــد، مقــدار تولیــد در یــک واحــد 
ســطح بــه نســبت فضــای بــاز، تــا چهــار برابــر 

می یابــد. افزایــش 
جهــاد  ســازمان  باغبانــی  امــور  مدیــر  بــه گفتــه 
کشــارزی گیــالن ؛ ســاالنه 913تــن تــوت فرنگــی در 

می شــود. تولیــد  اســتان  گلخانه هــای 
ــع آب  ــت مناب ــا محدودی ــه ب ــای مقابل ــی از راه ه یک
ــدات  ــی در تولی ــرایط آب و هوای ــر ش ــرل تأثی و کنت
و  کشــت  الگــوی  تغییــر  سیاســت  کشــاورزی، 
تولیــد محصــول  از روش هــای جدیــد  اســتفاده 
اســت؛ اســتفاده از روش کشــت گلخانــه ای از جملــه 
ــورد  ــر م ــای اخی ــال ه ــه در س ــی اســت ک راهکارهای
توجــه قــرار گرفتــه و کارشناســان بخــش کشــاورزی 
ــوان  ــی ت ــن روش م ــد در صــورت توســعه ای معتقدن
بســیاری از تنــش هــای محیطــی وارد شــده بــه 

محصــوالت کشــاورزی را کاهــش داد.

گـروه  جلسـه کار  در  کاظمـی  علی اصغـر 
فرهنگـی اجتماعـی زنان و خانـواده اظهار 
داشـت: ایـن اراضـی در هفت شـهر ایالم، 
آبدانـان، ایـوان، دهلران، ارکواز ملکشـاهی 

، سـرابله و آسـمان آبـاد قـرار دارند.
شهرسـازی  و  راه  کل  اداره  افـزود:  وی 
اسـتان بـرای بازآفرینـی ایـن مناطـق 7۶ 
هـزار و 282 مترمربـع پروژه هـای روبنایی 
و زیربنایـی انجـام و یـا در دسـت اجـرا 

دارد.
مدیـرکل راه و شهرسـازی ایـالم آسـفالت 
محلـه فرزگـه ایـوان بـا مسـاحت 40 هزار 
شـهر  بانبـرز  محلـه  آسـفالت  مترمربـع، 

مترمربـع،  هـزار   1۶ مسـاحت  بـا  ایـالم 
احـداث سـاختمان مرکـز جامـع آسـیب 
دیـدگان اجتماعی سـبزی آباد شـهر ایالم 
بـا مسـاحت سـه هـزار مترمربـع، احـداث 
بـرج هنـر اسـالمی در محلـه سـبزی آبـاد 
شـهر ایـالم در هشـت طبقـه به مسـاحت 
از  را  مربـع  متـر  هـزار  هشـت  از  بیـش 

جملـه ایـن پـروژه هـا عنـوان کـرد.
کتابخانـه  احـداث  کـرد:  تاکیـد  کاظمـی 
محلـه بانبـرز شـهر ایالم با مسـاحت 730 
متـر، احـداث پایـگاه خدمـات اجتماعـی 
محلـه  بتنـی  بنـد  سـیل  و  )بهزیسـتی( 
بانبـرز در 2 فـاز، اجـرا و تکمیـل سـالن 

 900 مسـاحت  بـا  بانبـرز  محلـه  ورزشـی 
متـر، اجـرا و تکمیـل پـارک هفـت تیـر 
محلـه بـان بـور شـهر ایـالم بـه مسـاحت 
22 هـزار متـر مربـع از دیگـر پـروژه هـای 

در دسـت اجـرای ایـن اداره کل اسـت.
وی یـادآور شـد: تکمیـل سـاختمان مرکز 
بهداشـت محلـه بـان بـور شـهر ایـالم بـه 
و  احـداث  مربـع،  متـر   500 مسـاحت 
تکمیـل سـاختمان مرکـز بهداشـت محلـه 
مسـاحت  بـه  ایـالم  شـهر  آبـاد  سـبزی 
500 مترمربـع از دیگـر پـروژه هـای طـرح 

اسـت. ایـالم  بازآفرینـی شـهری 

افتتاحیــه  مراســم  در  زاده  تقــی  جمشــید 
مســابقات کونــگ فــو قهرمانــی کشــور بــه بازدیــد 
از پــروژه هــای ورزشــی اســتان کردســتان اشــاره 
ــن  ــه ای ــا ب ــروژه  ه ــد از پ ــزود: در بازدی ــرد و اف ک
ــای  ــت  ه ــتان ظرفی ــه کردس ــیدیم ک ــه رس نتیج
توســعه زیــادی در حــوزه ورزش دارد و در مقایســه 
بــا ســایر اســتان  هــا هــم توانســته بــه بســیاری از 

ــد. ــی برس ــتانداردهای ورزش اس
ــد یکســری از  ــا بیــان اینکــه هــر چن تقــی زاده ب
زیرســاخت هــای ورزشــی دچــار مشــکل هســتند 
ــه زیرســاخت  ــاز ب ــت: نی ــع شــوند، گف ــد رف و بای
ــری  ــورد پیگی ــه م ــود دارد ک ــدی وج ــای جدی  ه
قــرار مــی  گیــرد و ســعی بــر ایــن اســت مقدمــات 
ســفر رییــس جمهــوری را فراهــم کنیــم تــا پــروژه 

 هــای ورزشــی در آن ســفر بــه بهــره  بــرداری 
برســند.

ــه برگــزاری مســابقات  ــا اشــاره ب وی همچنیــن ب
ــروه  ــی کشــور در شهرســتان ق ــو قهرمان ــگ ف کون
اضافــه کــرد: اراده مــا بــر ایــن بــود کــه در 
شــهرهای کوچــک هــم بتــوان مســابقات کشــوری 
و بیــن المللــی برگــزار کــرد کــه قــروه هــم در ایــن 
ــی  ــان م ــن نش ــه و ای ــش رفت ــوب پی ــه خ زمین
ــی  ــی م ــن الملل ــتانداردهای بی ــد اس ــد در ح ده

ــرد. ــوان ورود ک ت

ایجاد رشته ورزشی به نام ایران
رئیــس فدراســیون کونــگ فــو کشــور هــم در ایــن 
مراســم بــا بیــان اینکــه هــدف انتخــاب نیروهــای 
توانمنــد بــرای تیــم ملــی اســت، گفــت: بــه دنبــال 

آن هســتیم کــه اولیــن دوره مســابقات قهرمانــی 
جهــان بــه میزبانــی ایــران را بــا ۶0 کشــور از پنــج 
ــع  ــن دوره مجم ــن دومی ــان و همچنی ــاره جه ق
جهانــی را برگــزار کنیــم کــه بــرای اینــکار نیازمنــد 

نیروهــای توانمنــد هســتیم.  
دیگــری  برنامــه  از  همچنیــن  حیــدری  رضــا 
ــزاری  ــزود: برگ ــر داد و اف ــرای ورزش کشــور خب ب
ــت اســت  ــز اهمی ــیار حای ــی بس ــابقات جهان مس
چــرا کــه بــا تأییدیــه ای کــه کشــورها بــه شــورای 
ــن  ــم اولی ــی توانی ــد م ــی دهن ــیا م ــک آس المپی
رشــته ورزشــی بــا نــام ایــران را ایجــاد و در تمامی 
عرصــه هــای ورزشــی بــا فرهنــگ اصیــل ایرانــی و 

اســالمی حضــور داشــته باشــیم.  
وی یــادآور شــد: تمــام هــدف مــا ایــن اســت کــه 

ــون  ــم اکن ــد و ه ــور بیافت ــرای کش ــاق ب ــن اتف ای
کمیتــه المپیــک 2۶ کشــور از کشــورهای آســیایی 
مــا را تأییــد کــرده انــد و ایــن بســیار مهــم اســت 
ــان  کــه آداب و ســنن خــود را معرفــی کنیــم و آن

بپذیرنــد.
حیــدری پذیــرش ایــن کار توســط کشــورهای 
داشــت:  اظهــار  و  دانســت  مهــم  را  مختلــف 
مســئوالن بایــد بــه ایــن کار نــگاه ویــژه ای داشــته 
باشــند چــرا کــه خاســتگاه آن ایــران بــوده و 
ــال  ــه دنب ــه جهانیــان را ب معرفــی اقــوام ایرانــی ب
ــر  ــه اگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت.  وی ب ــد داش خواه
تاریخچــه اقــوام ایرانــی را مطالعــه کنیــم بــه 
ــرد:  ــد ک ــیم، تاکی ــی رس ــد م ــه دارن ــنواتی ک س
ــد  ــه ورزش اهمیــت داده ان ــان از باســتان ب ایرانی
امــا بــا وجــود ایــن همــه مــدال آوری هیــچ رشــته 
ورزشــی بــه نــام ایــران ثبــت نشــده و امیــد مــی 
ــم بخــورد. ــر رق ــاق هرچــه زودت ــن اتف ــه ای رود ک

 ۴۷۳ هکتار از سکونتگاه های غیر رسمی ایالم بازآفرینی می شود

 5۷۶ هزار مترمربع به فضای ورزشی کشور اضافه شد

خدمت رسانی به کپرنشینان 
سورَدر قلعه گنج آغاز شد

مجیـد احمـدی بخشـدار چـاه دادخـدا قلعه گنـج روز دوشـنبه در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنـا از آغـاز خدمت رسـانی به اهالی روسـتای سـوردر خبـر داد و اظهار 
داشـت: تـا کنـون تعـداد چهـار تانکر پلـی اتیلن سـه هزار لیتـری ذخیـره آب در 

سـطح این روسـتا توزیـع کردیم.
وی افـزود: همچنیـن لوازم التحریـر، کیـف و کفـش و لبـاس فـرم مدرسـه بیـن 
تمامـی دانـش آمـوزان روسـتا توزیـع شـده و بسـته های مـواد غذایی نیـز برای 

خانواده هـا در نظـر گرفته شـده اسـت.
بخشـدار چـاه دادخـدا ادامـه داد: طـرح هادی روسـتا هم امسـال اجرایی خواهد 
شـد و در این راسـتا، زیرسـازی و آسـفالت راه منتهی به سـوردر انجام می شـود.

وی تصریـح کـرد: در خصوص مشـکل آب هم بـا توجه به اسـتعالم از اداره آب و 
فاضـالب روسـتایی، مشـخص شـد کـه آب زیرزمینی در این روسـتا وجـود ندارد 
و در صـورت تامیـن اعتبـار، پـس از اتمام پروژه آبرسـانی به روسـتاهای همجوار 
همچـون تـگک و کهور عباسـی، امـکان انتقال آب از تگک به سـوردر وجـود دارد.

احمدی به بحث اشـتغال و توانمندسـازی اقتصادی اهالی سـوردر نیز اشـاره کرد 
و گفـت: بـا مشـارکت صنـدوق کارآفرینی امیـد 17 پرونـده اشـتغالزایی در زمینه 
حصیـر بافـی تشـکیل شـده و بـه هـر نفـر مبلـغ چهار تـا پنـج میلیون تومـان با 
سـود ۶ درصـد و ضمانـت یارانـه افـراد طی یـک ماه آینـده پرداخت خواهد شـد.

آذربایجان کهگیلویه
شرقی

بانوان ایران در ۴۸ رشته ورزشی فعالیت سطح زیرکشت گلخانه ای2 برابر افزایش یافت
برون مرزی دارند درجمـع  طهماسـبی  محمدعلـی 

کهگیلویـه  شهرسـتان  باغـداران 
اصلـی  رویکـرد  داشـت:  اظهـار 
وزارت جهـاد کشـاورزی توسـعه 

اسـت. گلخانـه ای  محصـوالت  کشـت 
وی بیـان کـرد: توسـعه کشـت گلخانـه ای بـه عنـوان یکی از 
اولویت هـای دولـت تدبیـر و امیـد در بخـش کشـاورزی در 
راسـتای اقتصـاد مقاومتـی، عـالوه بـر افزایـش بهـره وری و 
ارزش افـزوده بیشـتر موجـب صرفـه جویی در منابـع تولید 
می شود.طهماسـبی ظرفیت تولید سـاالنه گلخانه های کشور 
را سـه میلیون تن دانسـت و افزود: 1۶ هزار هکتار در کشـور 

زیـر کشـت گلخانه قـرار دارد.

وی اضافـه کـرد: 48 هـزار هکتـار کشـت گلخانه ای تا سـال 
1404در کشـور هدف گذاری شـده اسـت.

طهماسـبی بر رعایت بهداشـت باغ از سـوی کشـاورزان تاکید 
کـرد و گفـت: سـاالنه بخـش زیـادی از میوه هـای تولیـدی 
بـه دلیـل عـدم رعایـت مسـایل بهداشـتی در باغهـا از بیـن 

مـی رود.
وی بیان کرد: وزرات جهادکشـاورزی این آمادگی رادارد که از 
ظرفیت کارشناسـان بـرای ارائه آموزش هـای الزم به باغداران 
اسـتفاده کند.بهـره برداران اسـتان 723هزار نفـری کهگیلویه 
و بویراحمـد  بـا 39 هـزار هکتـار بـاغ سـالیانه 280 هـزار تن 
میوه شـامل مرکبات،سـیب،انار،انگور و میوه های هسـته دار 

تابسـتانه تولیـد و روانـه بازارهای مصـرف می کنند.

مهیــن فرهــادی زاد در بازدید 
از غرفــه خبرگــزاری ایرنــا در 
المللــی  بیــن  نمایشــگاه 
مطبوعــات و خبرگــزاری هــا، 
ــف  ــا مختل ــش ه ــوان در بخ ــوزه بان ــزود: ورزش ح اف
ــترده ای دارد.  ــای گس ــت ه ــی فعالی ــی و قهرمان همگان
ــرد:  ــی، خاطرنشــان ک ــای قهرمان ــورد ورزش ه وی در م
مــا از طریــق فدراســیون هــای ورزشــی مختلــف و نــواب 
ــی  ــرای ورزش قهرمان ــی را ب ــا، فضای ــوان آنه رییــس بان

بانــوان در ســطح کشــور فراهــم کردیــم.
فرهــادی زاد اضافــه کــرد: صحنــه هــای قهرمانــی بــرای 

بانــوان ورزشــکار کشــورمان مهیــا مــی باشــد.

ــت  ــوزه معاون ــای ح ــه ه ــر برنام ــن از دیگ وی همچنی
ورزش بانــوان وزارت، بــه اجــرای طــرح هــای ملــی کــه 
عمدتــا فرهنــگ ســازی و ایجــاد فضــای مناســب بــرای 
ــاره  ــت، اش ــوان اس ــی بان ــای ورزش ــت ه ــور فعالی حض

کــرد.
ــا  ــدگان  م ــق نماین ــا از طری ــرح ه ــن ط ــت: ای  وی گف
ــی  ــال م ــا دنب ــتان ه ــان اس در ادارات کل ورزش و جوان

شــوند.
معــاون توســعه ورزش بانــوان وزارت ورزش و جوانــان در 
ــوان در آذربایجــان شــرقی را  ــت ورزش بان ــان وضعی پای
خــوب توصیــف کــرد و گفــت: ایــن اســتان از ایــن نظــر 

در رتبــه دوم کشــوری اســت.

جایگاه ششم کشوری 
گیالن در تولید 

محصوالت گلخانه ای

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی:

 ۳9/۸ درصد اعتبارات سال جاری تخصیص داشته است

 رضا جمشیدی گفت: میزان اعتبارات جاری و عمرانی استان در سال جاری  دو هزار و 340 میلیارد تومان است

خراسـان  برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  رییـس 
رضـوی گفـت: میـزان اعتبـارات جـاری و عمرانـی اسـتان 
 در سـال جـاری  دو هـزار و 340 میلیـارد تومـان اسـت.
بـه گـزارش روزنامـه پیـام مـا، رضـا جمشـیدی، رییـس 
در  رضـوی  خراسـان  برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان 
نشسـت خبـری روز آمـار و برنامـه ریـزی افـزود: : میزان 
اعتبـارات جاری و عمرانی اسـتان در سـال جـاری  دو هزار 
و 340 میلیـارد تومـان اسـت  کـه تاکنـون 931 میلیـارد 
اسـت. یافتـه  تخصیـص  درصـد  معـادل 39.8   تومـان 
وی افـزود: از ایـن مبلـغ 885 میلیـارد تومـان اعتبـارات 
هزینـه ای مربـوط بـه 24 دسـتگاه اجرایـی اسـت کـه در 
یافـت.. تخصیـص  آن  درصـد  امسـال 5۶  مـاه   هفـت 
سـرمایه ای  دارایی هـای  تملـک  اعتبـارات  افـزود:  وی 
یـا عمرانـی اسـتان در سـال جـاری هـزار و 45۶ میلیـارد 
تومـان اسـت که تاکنون از این میـزان 43۶ میلیارد تومان 
معـادل 30 درصـد تخصیـص یافته که شـامل 5۶ میلیارد 
تومان تخصیص نقدی و 380 میلیارد تومان اسـناد خزانه 

اسـالمی است.
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی خراسـان رضوی 
گفـت: در دوره اول سـفر هیـات دولـت بـه اسـتان، 58 
پـروژه بـا اعتبار هـزار و 214 میلیارد تومـان در قالب تفاهم 
نامـه مصوب شـد که تاکنـون از ایـن میزان یکهـزار و 814 
 میلیـارد تومـان بـرای 149 طـرح تحقـق یافتـه اسـت.
وی افـزود: خـارج از تفاهم نامـه نیز ۶ پروژه بـا اعتبار ۶52 
میلیـارد تومـان تصویب شـد که تا پایان مهرماه امسـال از 

این میزان 4۶5 میلیارد تومان پرداخت شده و در مجموع 
71 درصـد از میـزان تعهـدات مصوبـات سـفر اول محقـق 
 شـده و 2۶5 میلیـارد تومان از تعهدات باقی مانده اسـت.
دولـت  هیـات  سـفر  دوم  دوره  در  داشـت:  اظهـار  وی 
و  هـزار   2 اعتبـار  بـا  پـروژه   59 رضـوی  خراسـان  بـه 
بـا  شـد کـه  مصـوب  اسـتان  در  تومـان  میلیـارد   1۶0
تخصیـص  در  دولـت  امسـال  تعهـد  تخصیـص  فـرض 
اعتبـارات، مجمـوع پرداختـی در ایـن خصـوص تـا پایـان 
امسـال بـه هـزار و 273 میلیـارد تومـان و درصـد تحقـق 
رسـید. خواهـد  درصـد   73.4 بـه  دوره  ایـن   مصوبـات 
جمشـیدی گفـت: چهار هـزار و 235 پروژه اسـتانی سـال 
97 بـا اعتبـار هزار و 785 میلیارد تومان و 23۶ پروژه ملی 
بـا اعتبـار چهار هـزار و 280 میلیـارد تومان در سـال جاری 
بازدیـد میدانـی شـده کـه پیشـرفت اجرایـی پـروژه های 
 اسـتانی ۶1 درصـد و پـروژه هـای ملـی ۶7 درصـد اسـت.
پروژه هـا  ایـن  از  درصـد   2.5 کیفیـت  افـزود:  وی 
و  متوسـط  درصـد   32 خـوب،  درصـد   ۶5 عالـی، 
اسـت. بـوده  نامطلـوب  و  ضعیـف  درصـد  دهـم   2 
وی با اشـاره به وجود دو هزار پروژه نیمه  تمام در خراسـان 
رضـوی اظهار داشـت: وضعیت تخصیص اعتبارات مطلوب 
نیسـت، بـا ایـن حـال فرمانـداران شهرسـتانهای اسـتان 
 امسـال هـزار و 337 پـروژه جدیـد تعریـف کـرده انـد
اشـتغال  و  برنامه ریـزی  شـوراهای  داشـت:  اظهـار  وی 
اسـتان های کشـور متولـی تصمیم گیـری بـرای 30 درصد 
از اعتبـارات عمرانـی هسـتند کـه اگـر اختیـار و تصمیم در 

 اختیـار اسـتانها بود توزیع اعتبارات بهتـر انجام می گرفت..
جمشـیدی افـزود: بیـن سـالهای 90 تـا 95، نـرخ رشـد 
رشـد  نـرخ  رضـوی،  خراسـان  شهرسـتان   ۶ جمعیـت 
جمعیت شـهری پنج شهرسـتان اسـتان و نـرخ جمعیت 
ایـن در  بـود،  منفـی  اسـتان  روسـتایی 13 شهرسـتان 
حالـی اسـت کـه جمعیـت روسـتایی شهرسـتان مشـهد 
دلیـل  و  داشـت  رشـد  درصـد  چهـار  سـال  پنـج  طـی 
اصلـی آن مهاجـرت اسـت و طـی سـال های یـاد شـده 
 343 هـزار و 7۶7 نفـر بـه ایـن اسـتان مهاجـرت کردند..
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی خراسـان رضوی 
گفـت: شـاخص تـورم 12 مـاه منتهـی بـه شـهریور مـاه 
امسـال برای خراسـان رضوی 42.4 درصد است، شاخص 
تـورم نقطـه به نقطه در شـهریور ماه برای خراسـان رضوی 
35.3 درصد اسـت، شـاخص تورم از فروردین ماه امسال 
تـا پایان شـهریور مـاه برای خراسـان رضـوی 45.7 درصد 
اسـت و شـاخص تـورم شـهریور ماه نسـبت به مـرداد ماه 
 امسـال برای کشـور و خراسـان رضوی نیم درصد اسـت..
وی افـزود: بیشـترین نـرخ تـورم نقطه به نقطه )شـهریور 
مـاه امسـال نسـبت بـه شـهریور مـاه سـال گذشـته( در 
و کفـش 58.۶  پوشـاک  بـرای  اسـتان  شـهری  نقـاط 
درصـد، گـروه خوراکـی هـا و آشـامیدنی ها و دخانیـات 
 4۶.2 درصـد و سـایر کاالهـا 44.8 درصـد بـوده اسـت..
وی اظهـار داشـت: بیشـترین نـرخ تـورم نقطـه بـه نقطـه 
بـرای گـروه پوشـاک و  نقـاط روسـتایی اسـتان  بـرای 
کفـش ۶2.3 درصـد، گـروه خوراکی هـا و آشـامیدنی ها و 
 دخانیـات 4۶ درصـد و سـایر کاالهـا 44.3 درصـد اسـت.
نقطـه در  بـه  نقطـه  تـورم  نـرخ  ادامـه داد:  جمشـیدی 
کل اسـتان در شـهریور مـاه امسـال نسـبت بـه شـهریور 
و  پوشـاک  بـرای گـروه  درصـد  قبـل 59.5  مـاه سـال 
کفـش، 4۶،1 درصـد بـرای خوراکی هـا و آشـامیدنی ها و 
 دخانیـات و 44،7 درصـد بـرای سـایر کاالهـا بوده اسـت.
وی افـزود: نـرخ تـورم نقطـه بـه نقطـه مسـکن در نقـاط 
شـهری و روسـتایی خراسـان رضـوی در شـهریور مـاه 
امسـال نسـبت به شـهریور ماه سـال قبل نیـز در مجموع 

15.1 درصـد افزایـش داشـته اسـت.

افزایش یک درصدی نرخ 
مشارکت اقتصادی

رییـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی خراسـان رضوی 
تابسـتان  در  اسـتان  اقتصـادی  مشـارکت  نـرخ  گفـت: 
 45.3 امسـال  بهـار  در  درصـد،   4۶.4 گذشـته  سـال 
لـذا  تابسـتان امسـال 47.4 درصـد شـده  درصـد و در 
نـرخ مشـارکت فقـط یـک درصـد افزایـش یافتـه اسـت 
کـه بـه ازای هـر یـک درصـد افزایـش نـرخ مشـارکت 

می شـود. افـزوده  شـاغل  جمعیـت  بـه  نفـر  هـزار   40 
وی افـزود: نـرخ بیـکاری خراسـان رضـوی در تابسـتان 
سـال گذشـته 11 درصـد، در بهـار امسـال 9.4 درصـد و 
 در تابسـتان امسـال بـه 9 درصـد کاهـش یافتـه اسـت.
جمشـیدی گفـت: جمعیـت شـاغل در تابسـتان سـال 
بهـار  در  نفـر،  هـزار   947 و  میلیـون  یـک  گذشـته 
امسـال یـک میلیـون و 959 هـزار نفـر و در تابسـتان 
 امسـال بـه 2 میلیـون و ۶5 هـزار نفـر رسـیده اسـت.
وی افزود: جمعیت بیکار خراسان رضوی در تابستان سال 
گذشـته 240 هـزار و 733 نفـر بـود که در بهار امسـال 203 
 هزار نفر و در تابسـتان امسـال 204 هزار نفر شـده اسـت.
داخلـی  ناخالـص  تولیـد  نـرخ  داشـت:  اظهـار  وی 
میلیـارد  هـزار   ۶۶ حـدود   1394 سـال  در  اسـتان 
تومـان،  تومـان، در سـال 95 حـدود 72 هـزار میلیـارد 
در  و  تومـان  میلیـارد  هـزار   85 حـدود   9۶ سـال  در 
بـود. تومـان  میلیـارد  هـزار   118 حـدود   سـال گذشـته 
خراسـان  برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  رییـس 
خانوارهـای  درآمـد  و  هزینـه  میـزان  بـاره  در  رضـوی 
شـهری و روسـتایی اسـتان در سـالهای 9۶ و 97 گفـت: 
 9۶ سـال  در  اسـتان  شـهری  خانـوار  درآمـد  متوسـط 
بـه میـزان 32 میلیـون و 300 هـزار تومـان و در سـال 
بـود.. تومـان  هـزار   100 و  میلیـون   3۶ میـزان  بـه   97 
وی افـزود: هزینـه خانوارهـای شـهری خراسـان رضـوی 
در سـال 9۶ بـه میـزان 30 میلیـون و ۶00 هـزار تومـان و 
در سـال 97 بـه میـزان 33 میلیـون و 800 هـزار تومـان 
خانوارهـای  هـای  هزینـه  و  درآمـد  میـزان  لـذا  بـود 
شـهری در ایـن اسـتان طـی سـالهای 9۶ و 97 نسـبت 
 بـه متوسـط کشـوری در ایـن زمینـه کاهـش داشـت..
 مطالعـه اقتصـادی 1349 روسـتا تـا پایـان سـال جـاری
خراسـان  برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  رییـس 
رضـوی گفـت: یکـی از برنامه هـای در دسـت اقـدام ایـن 
سـازمان، تهیـه برنامـه توسـعه اقتصـادی و اشـتغالزایی 
روسـتایی در اسـتان اسـت کـه بـر ایـن اسـاس دولـت 
در قانـون برنامـه ششـم توسـعه موظـف شـده اسـت، 
را مـورد مطالعـه قـرار  پنـج هـزار روسـتا در هـر سـال 
روستاسـت.  329 رضـوی  خراسـان  سـهمیه   دهـد کـه 
وی افـزود: تهیـه برنامـه توسـعه اقتصادی و اشـتغالزایی 
روسـتایی در خراسـان رضوی از سـال 139۶ آغاز شـد و در 
این سـال 4۶7 روسـتا مـورد مطالعه قرار گرفـت، یکهزار و 
309 طـرح پیشـنهادی برای این روسـتاها تهیه شـد، این 
مطالعه در سـال 97 برای 510 روسـتای اسـتان انجام شد 
کـه منجـر به طراحـی 91 زنجیره ارزش محصـول و تدوین 
سـه هـزار و 548 پـروژه شـد.وی اظهـار داشـت: امسـال 
مطالعـه 29 دهسـتان بـا 372 روسـتا در خراسـان رضوی 
در حـال انجـام اسـت کـه بـا اتمـام آن نتیجـه مطالعـات 
روسـتایی اسـتان بـه هـزار و 349 روسـتا خواهد رسـید و 
 بـرای دو سـال آینده مطالعه 39۶ روسـتا باقـی می ماند.
جمشـیدی یکی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اقتصـاد  را مسـئولیت اسـتانی سـتاد  خراسـان رضـوی 
مقاومتـی کشـور دانسـت و گفـت: تاکنـون 154 نشسـت 
سـتاد اقتصـاد مقاومتی در این اسـتان برگـزار و 191 پروژه 

در آن تصویـب شـده کـه از ایـن تعـداد ۶0 پـروژه عمرانـی 
 تـا پایـان مهرمـاه امسـال بـه بهـره برداری رسـیده اسـت.
اقتصـاد  سـتاد  اسـتانی  بـرش  براسـاس  افـزود:  وی 
اسـتان  بـرای  ملـی  اولویـت دار  پـروژه   7۶ مقاومتـی 
 تعییـن و بـه دسـتگاه های اجرایـی ابـالغ شـده اسـت.
وی اظهار داشـت: در اجرای طرح مثلث توسـعه اقتصادی 
– فرهنگـی در خراسـان رضـوی نیـز حـدود 102 تفاهـم 
نامـه معیـن اقتصـادی منعقـد شـده کـه اجرایـی شـدن 
آن منجـر بـه تزریـق سـرمایه 128 هـزار میلیـارد تومانـی 
 بـه اسـتان و اشـتغالزایی بـرای 1۶3 هـزار نفـر می شـود.
جمشـیدی ادامه داد: در ۶ ماه نخسـت امسال 195 پروانه 
بهـره بـرداری صنعتـی بـا 93۶ میلیـارد تومـان سـرمایه 
گـذاری در اسـتان صـادر، 121 میلیون دالر سـرمایه گذاری 
مسـتقیم خارجی در اسـتان مصوب و 911 پروژه به بخش 

غیردولتی واگذار شـده اسـت.

اشتغال پایدار مناطق روستایی و شهری 
در دستور کار

رییـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی خراسـان رضوی 
گفـت: در ۶ ماه نخسـت امسـال نسـبت به مدت مشـابه 
سـال قبـل 50 هـزار و 777 نفـر شـغل بیشـتر در اسـتان 
ایجـاد شـد کـه در ایـن مـدت در بخـش صنعـت حـدود 
پنـج هـزار و 100 نفر کاهش اشـتغال، در بخش کشـاورزی 
25 هـزار و 900 نفـر افزایـش اشـتغال و در بخش خدمات 
 نیـز حـدود 30 هـزار نفـر افزایـش اشـتغال شـکل گرفت.
وی افـزود: همچنیـن در ایـن مدت 89 طـرح صنعتی در 
قالـب سـامانه بهین یاب بـا 133 میلیـارد تومان سـرمایه 
گذاری در اسـتان به تصویب رسـید، تراز بازرگانی خراسـان 
 رضوی نیز در این مدت حدود ۶00 میلیون دالر و مثبت بود.
وی در باره برنامه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار 
در مناطـق روسـتایی و عشـایری خراسـان رضـوی اظهـار 
داشـت: کل اعتبار ابالغ شـده به این اسـتان در این برنامه 
5۶5 میلیـارد تومـان بود کـه تاکنون 18 هـزار و 159 طرح 
بـا مبلـغ تسـهیالت 2 هـزار و 100 میلیـارد تومان بـه بانکها 
معرفی شد و در مجموع تاکنون به ۶ هزار و 359 طرح به 
 میزان 445 میلیارد تومان تسـهیالت پرداخت شده است.
جمشـیدی گفـت: در سـال 9۶ به میـزان 41۶ پـروژه و در 
سـال 97 بـه میـزان 911 پـروژه از ایـن اسـتان بـه بخـش 
غیردولتـی واگـذار شـد.وی ادامـه داد: آنچـه در تبصـره 
19 قانـون بودجـه تاکیـد شـده، ایـن اسـت کـه دسـتگاه 
هـای اجرایـی پـروژه هـای نیمـه تمـام، جدیـد و در حال 
بهـره بـرداری را بـا تلفیـق اعتبـارات دولتـی، تسـهیالت 
بانکـی، کمکهـای بالعـوض و یارانـه سـود تسـهیالت بـه 
تاکنـون خراسـان  کننـد کـه  واگـذار  بخـش غیردولتـی 
اسـت. نداشـته  عملکـردی  خصـوص  ایـن  در   رضـوی 
وی افزود: امسـال 10 درصد از کل اعتبارات عمرانی کشـور 
در تبصـره 19 قانـون بودجـه تجمیـع شـده کـه سـهمیه 
اسـتان از ایـن میـزان حـدود ۶7 میلیـارد تومان اسـت، از 
ایـن اعتبـارات برای تسـریع در واگـذاری 193 پـروژه قابل 

واگـذاری بـه بخـش غیردولتـی اسـتفاده می شـود.
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شهرداری اختیار آباد

نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی شماره 98/1
ــورخ 98/6/27 شــورای اســالمی  ــر اســاس مجــوز شــماره 5/98/701  م ــاد ب ــار آب شــهرداری اختی

شــهر در نظــر دارد نســبت بــه فــروش 10 )ده( قطعــه زمیــن هــای خــود واقــع در شــهر اختیــار آبــاد بــا ابعــاد 
ــذا متقاضیــان شــرکت در مزایــده  ــد ل و مشــخصات طبــق جــدول ذیــل از طریــق مزایــده کتبــی اقــدام نمای
ــا در نظــر گرفتــن مراتــب ذیــل پیشــنهادات خــود را حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز پنــج  مــی تواننــد ب
ــد.  ــل نماین ــه شــهرداری تحوی ــه دبیرخان ــده ب ــه همــراه تضمیــن شــرکت در مزای شــنبه مــورخ 98/08/30  ب
ضمنــا بازگشــایی پــاکات حــاوی پیشــنهادات واصلــه روز شــنبه راس ســاعت 10 صبــح مــورخ 98/9/2 در محــل 

ســالن کنفرانــس شــهرداری صــورت مــی پذیــرد. 

1-قيمت پایه اراضی و سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشند .
2-فروش اسناد مزایده از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/08/14 می باشد 

3-سپرده نفرات اول دوم و سوم در صورت انصراف از خرید به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
4-شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

5-هزینــه هــای چــاپ دو نوبــت آگهــی روزنامــه و هزینــه کارشــناس رســمی دادگســتری همچنیــن بدهــی احتمالــی بــه اشــخاص 
حقیقــی یــا حقوقــی و هزینــه هــای نقــل وانتقــال اســناد تمامــا بــه عهــده برنــده مزایــده )خریــدار( خواهنــد بــود.

6-مبلــغ تضمیــن شــرکت در مزایــده بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی از بانــک هــای مــورد تاییــد بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی 
ایــران و یــا واریــز بــه حســاب ســپرده شــهرداری 0107715929005  یــا  شــماره شــبا IR 820170000000107715929005  نــزد بانــک 
ملــی ایــران شــعبه گمــرک کرمــان )کد8002(معــادل 5% )پنــج درصــد( قیمــت کل پیشــنهادی )ضمنــا شناســه ملــی شــهرداری 

14002604156 و کــد اقتصــادی شــهرداری 411373947655 و کــد پســتی شــهرداری 7638154693 مــی باشــد
آدرس ، مشخصات و ابعاد ده )10( قطعه زمین های مورد مزایده شماره 98/1 شهرداری اختیار آباد سال 1398

شماره آدرس ملک )عرصه(ردیف
قیمت پایه کارشناسی مساحت )متر مربع(کاربریقطعه

هر متر مربع 
4/200/000 ریال201/375 متر مربعمسکونی1خیابان امام خمینی کوچه 133

9/٢٠٠/٠٠٠ ریال197/4 متر مربع  تجاری٢خیابان شهید بهشتی کوچه ٢51

4/800/000 ریال3۶0 متر مربعمسکونی3خیابان ورزش حدفاصل کوچه 4و3۶

9/٢٠٠/٠٠٠ ریال157/2 متر مربعتجاری4خیابان جمهوری قبل از کوچه 41٢

4/400/000 ریال210/8 متر مربعمسکونی 5خیابان شریعتی کوچه 552

5/200/000 ریال220/55 متر مربعمسکونی ۶خیابان فتح المبين پشت کتابخانه۶

5/200/000 ریال3٠٢ متر مربعمسکونی ٧خیابان امام خمینی کوچه ٧33

4/800/000 ریال317/7 متر مربعمسکونی 8خیابان امام خمینی کوچه 837

4/000/000 ریال3٧٠/98 متر مربعمسکونی 9خیابان شهید بهشتی کوچه 952

 523 متر مربعمسکونی تجاری1٠انتهای خیابان طالقانی1٠
4/400/000 ریال
10/000/000 ریال

شناسه اگهی ۶373۶5

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره 2-22/خ/98

7471

ــر دارد از  ــاه در نظ ــتان کرمانش ــاب اس ــرکت آب و فاض ش
طریــق ســامانه ســتاد ایــران و بصــورت مناقصــه عمومــی نســبت بــه خریــد 
ــه  ــذا از کلی ــد. ل ــدام نمای ــر اق ــده در زی ــوان ش ــخصات عن ــا مش ــام ب اق
شــرکتهای تولیــد کننــده و نمایندگــی هــای فــروش در ایــن زمینــه دعــوت 

بعمــل مــی آیــد.
  M250  SK موضــوع مناقصــه: خریــد یک دســتگاه بیــل مکانیکــی بکهــو

جهــت آب و فاضاب شــهر کنــگاور.
محل تأمین اعتبار: جاری شرکت ) تبصره 3(

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ چاپ نوبت دوم حداکثر 10 روز می باشد.
محــل دریافــت و تحویــل اســناد: ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت 
) ســتاد( WWW.SETADIRAN.IR میــزان ســپرده در مناقصــه: 

350/000/000 ریــال ) ســیصد و پنجــاه میلیــون ریــال( 
بــرای کســب اطاعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن: 08338258036 ) آقــای 
ســتوده کیــا( و امــور بازرگانــی 08338233036 و 08338254930 دفتــر 

قراردادهــا تمــاس حاصــل نماییــد.
ضمنــاً متقاضیــان میتواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه پــس 
ــه  ــات ب ــانی مناقص ــاع رس ــی اط ــگاه مل ــه پای ــت دوم ب ــاپ نوب از چ
نشــانی: http://iets.mporg.ir  مراجعــه و همچنیــن نشــانی ســایت 

www.abfaksh.ir ماحظه نمایند.
شناسه آگهی : 639629  2337/م الف /12  

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

وزارت نیرو

شركت آب و فاضالب
 استان كرمانشاه

)شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2098007008000127(

نوبت دوم

 گریز از مرکز
تا 30 آبان در تماشاخانه سپند 

در حال اجرا است.

 ُاسلو 
تا 17 آبان در ایرانشهر - سالن استاد 

سمندریان در حال اجرا است. 

مضحکه ی »جنگنامه ی غالمان« 
تقلید در یک مجلس 

تا 14 آبان تئاتر شهر سالن قشقایی در حال اجرا است. 

فقط اونایی می برن که زندگی
 مجبورشون کرده بجنگن

ممنوعه

نمایشنمایشنمایش دیالوگ

جنگ برنده نداره، اونایی تو جنگ برنده اند که 
اسلحه میفروشن، اونا میخوان از تنگه ر  د شن، 

اما نمیدونن باید اول از رو جنازه ما رد بشن

تنگه ابوقریب

نمایش سرزمین پدری
 تئاترشهر - سالن سایه

تا 10 آباندر حال اجرا است. 

نمایشدیالوگ

رسانه در آینه تصویر
مجله دانش و فناوری دانشمند منتشر شد.

 زیر صفر مرزی

در سینماهای هنر و تجربه در حال اکران است. 

 

مستند


