
شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز پنجشنبه مورخ 98/08/30 می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14:00 روز پنجشنبه مورخ 98/09/07.

- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 98/09/17.
- زمان بازگشایی: ساعت 12:00 ظهر روز دوشنبه مورخ 98/09/18.

- اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه  )پاکــت الــف(: کرمــان- بلــوار شــهید عباســپور)پارادیس(- 
نبــش میــدان عاشــورا-             تلفــن:034-31272012

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021    دفتر ثبت نام: 88969737 و 021-85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر" موجود است.

تجدید آگهی مناقصات
شـرکت شـهرکهای صنعتـی کرمـان در نظـر دارد پروژه  ها به شـرح جدول ذیـل، را از محل اعتبـارات جاری شـرکت از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، بر اسـاس 

آییـن نامـه برگـزاری مناقصـات  بـه پیمانـكار واجد شـرایط واگـذار نماید. کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصـه گران و 
بازگشـایی پاکـت هـا از طریـق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصـه گران در 

صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

شرح موضوع شماره مناقصه
برآورداولیه     نوع مناقصهمحل اجرای پروژهمناقصه

)میلیون ریال(
مبلغ تضمین شركت در 

رتبه های مورد نیازمناقصه

470د98  
)تجدید مناقصه(

زیرسازی و 
آسفالت  

شهرک صنعتی 
شماره2 جیرفت

حداقل پایه 5 راه 1،358،000،000 ریال27147دو مرحله ای

471د98  
)تجدید مناقصه(

حفاری چاه
شهرک صنعتی 
شماره1 کرمان

206،000،000 ریال4119یک مرحله ای
تاییدیه صالحیت 

حفاری 

روابط عمومی شهرداری زرند

شـهرداری زرنـد در نظـر دارد یکدسـتگاه آسانسـور با طـول 15 متر با 4 توقفـگاه را با سـرعت 1/6 متر در ثانیه را از شـرکت های 
واجـد شـرایط خریـداری نمایـد لذا از کلیه شـرکت های واجد شـرایط که قصد فـروش را دارنـد دعوت بعمل می آیـد ضمن واریز 
مبلغ 300/000ریال )سـیصد هزار ریال( به حسـاب شـماره 0107726039008 نزد بانک ملی شـعبه شـهرداری زرند اسناد مناقصه را 

از امور قراردادها دریافت و قیمت پیشـنهادی خود را اعالم و در پاکت سربسـته گذاشـته و تحویل دبیرخانه شـهرداری نمایند

    آگهی مناقصه
خرید یک دستگاه آسانسور مرحله دوم

شرایط شرکت در مناقصه:
1-متقاضیـان مـی بایسـت5% مبلـغ پیشـنهادی مناقصـه را بـه صـورت 
ضمانتنامـه بانکـی، ضمانتنامه از موسسـات مالی معتبـر و داری مجوز 
از بانـک مرکـزی تهیـه و ارائـه نماینـد و یـا به صـورت وجه نقـد واریز به 
حسـاب شـماره 3100006850002 نـزد بانـک ملی شـعبه شـهرداری زرند 

نمایند واریـز 
2-متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  یکشنبه 1398/09/03 

مهلت دارند اسـناد مناقصه را از امور قراردادها دریافت نمایند
3-متقاضیـان می بایسـت پاکات خـود را حداکثر تا پایان وقـت اداری 

روز چهارشـنبه مورخه1398/09/13 تحویل دبیرخانه شـهرداری نمایند

 4-تاریـخ بازگشـایی پاکات روز یکشـنبه مورخـه 1398/09/17می باشـد. 
5-سـپرده شـرکت در مناقصـه نفـرات  اول و دوم و سـوم تا زمـان انعقاد 
قـرارداد نزد شـهرداری خواهد مانـد و در صورتیکه برنـدگان مناقصه حاضر 
به انعقاد قرارداد نشـوند سـپرده شـرکت در مناقصه به نفع شـهرداری زرند 

ضبط خواهد شـد
6-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

7-هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
8- سایر شرایط در اسناد مناقصه تعریف شده است

 9- متقاضیـان مـی تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـا شـماره  
نماینـد. تمـاس  افضلـی  آقـای   09128984523

آگهی مناقصه عمومی                     
شماره 98/47/ع

آگهی فراخوان شماره 98/9/ف

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر )سـهامی عام( در نظـر دارد" تعیین راندمان سیسـتمهای غبارگیـر كارخانجات 
تولیـد كنسـانتره خطوط3،2،1 ،گندله سـازی 1و2،پلیكام،خطوط 7،6،5 كنسـانتره مشـتمل بر 54 تجهیـز " خود را 
از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومی بـه پیمانكار واجد شـرایط واگـذار نماید. لـذا كلیه متقاضیـان می توانند جهت 
اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد مذکور را بهمراه فرم پرسشـنامه 
ارزیابـی تأمیـن كنندگان  از قسـمت مناقصه و مزایده  دانلـود نمایند . مهلت تحویل پاكات سـاعت 9 الی 14 روز 
شنبه مـــورخ 98/9/16 در محـــل دفتركمیسیون معــامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. 
بازدیـد از محـل اجـرای پروژه روز یكشـنبه مورخ 98/9/10 برای متقاضیان بالمانع می باشـد ، ضمنا شـركت معدنی 

مدیریت قراردادها و معامالت و صنعتـی گل گهـر در رد یا قبول پیشـنهادات مختار می باشـد . 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

)نوبت سوم (

شـركت معدنـی و صنعتی گل گهر )سـهامی عـام ( در نظر دارد " خرید پهنـای باند اختصاصی 
اینترنـت " خـود را از طریـق برگـزاری مناقصه به پیمانكار واجد شـرایط واگذار نمایـد . هدف از 
ایـن فراخوان شناسـایی شـركت هـای صاحب صالحیت بمنظـور دعوت به مناقصه می باشـد . 

مدارك مورد نیاز جهت دعوت به مناقصه :
1-اساسنامه و اظهار نامه ثبتی شركت )مرتبط با موضوع قرارداد( 

2-تصویر آگهی تاسـیس در روزنامه رسـمی با آگهی آخرین تغییرات شركت حــــاوی معرفی 
صاحبان امضـاء های مجاز

3-گواهی اداره ثبت شركتها مبنی بر اعتبـاراساسنامه و موجودیت شركت 
4-مدارك مثبته ثبت نام اینترنتی مربوط به مودیان مالیات بر ارزش افزوده.

5-مجـوز FCP و یـا ServCo  از سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطات رادیویـی حتما "برابر 
اصل"

6-گواهـی ثبـت دفتـر نمایندگـی فـروش و ارائـه خدمـات پشـتیبانی مسـتقر در سـیرجان 
)قـرارداد نمایندگـی به همـراه آدرس، تلفـن، قرارداد اجاره و یا سـند ملکی دفتـر نمایندگی و 

گذشـت حداقـل دو سـال از تاسـیس دفتر(
7-حداقل سـه نفر نیروی فنی مسـتقر در سـیرجان )لیسـت بیمه سـه ماه اخیر پرسـنل فنی 
بهمـراه مـدارک فنـی و رزومـه تخصصی، مشـخصات فردی، کپـی آخرین مـدرک تحصیلی و 

سـمت فرد بهمراه چارت سـازمانی(
8-رونوشـت برابـر بـا اصـل قراردادهـای فـروش اینترنـت بـاالی 20 مگابیـت بـر ثانیـه در 
شهرسـتان سـیرجان و در صـورت وجـود قراردادهـای منعقـده بـا  شـرکت هـای منطقـه گل 
گهر)موضـوع قـرارداد، مبلـغ قـرارداد، نـام، آدرس و شـماره تلفـن کارفرمـا ارسـال گـردد(.

9-شـبکه دسترسی در سـطح شهرستان سـیرجان و منطقه ویژه اقتصادی)مختصات و آدرس 
دقیق پاپ سـایت هـا و محدوده پوشـش دهی(

10-عضویت در RIPE NCC و ارائه مستندات الزم در این خصوص 
11-گواهـی حسـن سـابقه  از قراردادهای فعلی و قبلـی ) رضایت نامه از قراردادهـای باالی 20 

مگابیـت بر ثانیه در 2 سـال اخیر(
-كلیه مدارك و اسنادی كه بصورت كپی ارسال می شوند بایستی برابر اصل شده باشند .

-شـرایط و مـدارك ذكـر شـده فوق حداقل شـرایط الزم جهت شـركت در مناقصه می باشـد و 
شـركت كننـدگان در فراخوان كلیه مدارك و مسـتندات فـوق را تكمیل و در پاكت در بسـته و 
مهـر موم شـده به نشـانی دفتر مركزی شـركت واقع در تهـران – خیابان دكتـر فاطمی روبری 
هتـل اللـه – سـاختمان نگیـن ، پـالك 273 – دبیرخانـه مركزی و یا به نشـانی سـیرجان – 
كیلومتـر 50 جـاده شـیراز – مجتمع معدنی و صنعتـی گل گهر – دفتر كمیسـیون معامالت و 

حداكثـر تا تاریـخ 1398/09/16 ارسـال گردد .   
-شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در رد یـا تائید صالحیت شـركت هـا مختار می باشـد و 

ارسـال مـدارك هیـچ گونه حقـی برای شـركت ها ایجـاد نخواهـد نمود . 
-روی پاكت ارسالی بایستی قید گردد " مربوط به فراخوان شماره 98/9/ف )نوبت سوم(" 

-جهـت كسـب اطالعـات بیشـتر و هرگونـه سـوال در ایـن زمینـه میتوانیـد بـا شـماره 
آقابابایـی تمـاس  آقـای مهنـدس  یـا همـراه 09133475779  و   034-41423328

حاصـل نمائیـد . 

بودجه کاهش آلودگی هوا 
کجا هزینه می شود؟  
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ایـن روزهـا در حالـی مردم شـهر تهـران با معضـل آلودگی هوا دسـت 
و پنجـه نـرم می کننـد کـه مهم ترین عامـل تـداوم آلودگی  هـوای این 
کالنشـهر، عـالوه بـر ویژگی های سـرعت بـاد کـه در آن کمتـر از 5 متر 

در ثانیه اسـت.
وجـود کوه هایـی کـه در شـمال پایتخـت قـرار گرفتـه، اسـتقرار غلـط 
برج هـای مسـکونی در اطـراف بزرگراه هـای همـت و حکیم و اسـتقرار 
برج هـای بلنـد در منطقه 22 اسـت که کریدور حیاتـی بادهای غرب به 
شـرق را مختل کرده اسـت. بی شـک همه کسـانی که در جانمایی این 
برج هـا تصمیم گیرنـده بوده انـد، موظـف هسـتند کـه بـه مـردم تهران 
پاسـخگو باشـند کـه چطـور اجـازه چنیـن اشـتباه فاحـش مهندسـی 
درایـن منطقـه حسـاس و اسـتراتژیک بـه لحـاظ زیسـت محیطی را 

داده اند.
از سـوی دیگـر در دهه هـای گذشـته مـا به  جـای اینکه شـرایطی را در 
مبلمـان شـهری تهـران ایجـاد نماییـم که مـردم به جـای اسـتفاده از 
خودروهـای شـخصی، داوطلبانـه از وسـایل حمـل و نقل عمومی مانند 
بی آرتـی و متـرو اسـتفاده نماینـد، امـا جذابیـت را لحـاظ نکردیـم و 
متاسـفانه کسـی که خودروی شـخصی دارد، تمایلی برای اسـتفاده از 
نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی از خود نشـان نمی دهد. دلیـل این عدم 
رغبـت مـردم ایـن اسـت که مـا بـه ایجـاد مسـیرهای ایمن پیـاده راه 
و دوچرخـه بی تفـاوت بودیـم. امـروزه اگـر یـک شـهروندی بخواهد از 
شـمال شـرق تهران به شـمال غرب آن با مترو سـفر کند باید به مرکز 

شـهر بیایـد و از آنجـا به سـمت شـمال غرب حرکـت کند.

انس طال         1.462.210

مثقال طال     18.210.250

گرم طالی 18  4.209.192

گرم طالی 24   5.612.200

بهار آزادی      41.090.000

امامی          41.630.000

نیم       21.880.000

ربع         13.820.000

گرمی       8.510.000

دالر             117.390

یورو         129.200

درهم          32.359

لیر ترکیه           19.423

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

ما را در تلگرام 
0  تا  9دنبال کنید

خسارت 1/5 میلیارد دالری
به گفته فعاالن اقتصادی با قطع اینترنت تقریبا تمام فعالیت های تجاری کشور متوقف شدند

آلودگی هوا در کالن شـهرها به ویژه تهران مسـاله غریبی نیسـت، 
بنابـر گزارش هـای اعـالم شـده، منابـع متحـرک بـا 70 درصـد 
بیشـترین سـهم را در آلودگی هوا دارند بر این اساس کارشناسان 
معتقدنـد کاهـش تـردد خودرو در سـطح شـهر می توانـد یکی از 
بهترین راهکارها در کاهش آلودگی هوا باشـد که به نظر می رسـد 
بـا افزایـش قیمـت بنزین در کشـور این مهـم خودبه خود محقق 
شـود، البتـه دسـت یافتـن به نتیجـه قطعی بـه کار کارشناسـی 
بیشـتری نیـاز دارد.آلودگی هـوا با توجه به پیامدهـای زیان بار آن 
بـه یکـی از ملموس تریـن معضالت زیسـت محیطی شـهرهای 
بزرگ به ویژه تهران تبدیل شـده اسـت، به گـزارش بانک جهانی، 
تهـران در میـان 26 شـهر بـزرگ دنیـا به لحـاظ ذرات معلق کمتر 
از 10 میکـرون در رده 12 قـرار دارد، آلودگـی هـوا یکـی از عوامـل 
زیسـت محیطی خطرنـاک از جنبه بهداشـتی در ایران اسـت که 
بیماری هایی مانند آسـم، سـرطان ریه، آلزایمر و سـکته را در پی 
دارد، عـالوه بـر ایـن سـاالنه در تهـران حـدود 4 هـزار نفـر بـر اثـر 

آلودگـی هـوا جـان خـود را از دسـت می دهند. 
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برگزاری جشنواره ملی 
گردشگری معلوالن در یزد

رئیس کمیسیون خدمات و 
محیط زیست شهری شورای 

اسالمی شهر یزد گفت: »نخستین 
جشنواره ملی گردشگری معلوالن 

از 10 تا 20 آذر در شهر میراث 
جهانی یزد برگزار می شود.«

تشکیل گشت های 
شبانه برای مقابله با 

پسماند سوزی
مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست 

استان تهران ضمن اشاره به اینکه 
»ضایعات سوزی« یکی از معضالت 
زیست محیطی جنوب استان تهران 

است، گفت: برای مقابله با این اقدام 
و شناسایی کامل این نقاط تیم های 
پایش شبانه در جنوب استان تهران 

تشکیل شده است. 

لنا
 ای

س :
عک

م 
سنی

: ت
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یادداشت  مهمان
محمد درویش

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1599

یکشنبه 03 آذر 1398
  قیمت 500 تومان

معاون سازمان محیط زیست: 
براساس منابع غیررسمی افزایش 
قیمت بنزین، مصرف آن را حدود 
20 درصد کاهش داده است

تاثیر افزایش قیمت 
بنزین بر سالمت 
محیط زیست 

2

45 و

رونق تورهای ورودی 
گردشگری به کشور

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی: تعداد قابل توجهی 
گردشگر خارجی در حال بازدید از جاذبه های گردشگری کشور 

هستند و رونق در تورهای ورودی مشاهده می شود.

لعیا جنیدی:

بر ایجاد فضای امن 
تجمعات اصرار داریم

لینک خرید نسخه الکترونیک



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم

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

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1599 | یکشنبه  03 آذر   1398

دستور بانک مرکزی برای راه اندازی سریع  شعب آسیب دیده بانک هاپیام خبر
بانک ها هرچه سریع تر نسبت به راه اندازی شعب آسیب دیده و دستگاه های خودپرداز بانک ها 
اقدام کنند.

خسارت 1/5 میلیارد دالری
به گفته فعاالن اقتصادی با قطع اینترنت تقریبا تمام فعالیت های تجاری کشور متوقف شدند

با قطع اینترنت صادرات در کشور با اختالل شدید مواجه شده است

تاثیـر  بـه  اشـاره  بـا  اقتصـادی  فعـاالن 
قطعی اینترنـت روی حوزه تجارت، تاکید 
دارنـد: باید یـک راه میان بری پیدا شـود؛ 
حداقـل بـرای واحدهای تولیـدی و تجار 
فضایـی بـاز شـود کـه اینترنت هـای این 
گـروه وصـل شـود تـا کار آنهـا صدمـه ای 
نبینـد. به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، از 
پـس یک هفته قطعـی اینترنـت ،ارتباط 
اینترنتـی باالخره برقرار شـد.  محمدجواد 
آذری جهرمـی، وزیـر ارتباطـات و فنـاوری 
اطالعـات از برقـراری دوبـاره اینترنـت در 
نقـاط کشـور خبـر داده و گفتـه  برخـی 
اسـت:  سـایر نقـاط هم بـا تصویـب ابالغ 
» شـاک« متصل خواهند شـد. براساس 
اعـالم او، بـه اپراتورهـا ابـالغ کرده ایـم که 

مـدت زمـان قطعـی اینترنت را بـه مدت 
اعتبـار بسـته ها اضافـه کننـد.  بـا وجـود 
فعـاالن  از  بسـیاری  اینترنـت،  قطعـی 
اقتصـادی از زیان مالی سـنگین در حوزه 
تجارت می گویند، اما هنـوز برآورد دقیقی 
در ایـن خصـوص منتشـر نشـده اسـت؛ 
ضمـن این کـه کسـب وکارهای نوپـا نیز با 

مشـکل مواجـه شـده اند.

1.5 میلیارد دالر  خسارت به 
اقتصاد کشور وارد شد

محسـن جالل پـور، رییـس سـابق اتـاق 
بازرگانـی ایـران در گفت وگو بـا خبرگزاری 
خبرآنالیـن بـا اشـاره بـه تاثیـر اینترنـت 
روی حـوزه تجـارت و صـادرات و واردات 
گفـت: تاثیـر اینترنـت در ابعـاد مختلـف 

شـرکت های  و  برنامه هـا  و  کارهـا  در  و 
مختلـف متفـاوت اسـت.وی افـزود: مـا 
راه  تنهـا  صادرکننـده  عنـوان  بـه  امـروز 
ارتباطی مـان اینترنـت اسـت و هیچ کدام 
هیچ کجـای  در  مقابـل  طرف هـای  از 
دیگـری  اینترنـت، کار  قطعـی  بـا  دنیـا 
نمی کننـد. دیگـر دوره ای کـه بـه صـورت 
فکـس و تلفـن و نامه نـگاری کار انجـام 
می دادیـم، گذشـته اسـت.رییس سـابق 
اتـاق بازرگانـی و صنایـع و معـادن ایـران 
تصریـح کـرد: در دوره یـک هفتـه ای کـه 
اینترنـت نداشـتیم، عمال بـرای ارتباطات 
کاری مسـتاصل بودیـم؛ مثـل ارتباطـات 
حمل ونقـل، فـروش و بازار.جالل پـور بـا 
بیـان ایـن که به شـدت اقتصاد کشـور در 

طـول یـک هفتـه گذشـته آسـیب دیده 
می تـوان  تقریبـا  عنـوان کـرد:  اسـت، 
گفـت بخشـی از بـازار را به دلیـل این که 
نتوانسـتیم ارتباط مستمر داشته باشیم 
جـواب  را  حسـاب ها  طـرف  ایمیـل  و 
متذکـر  داده ایـم.وی  از دسـت  دهیـم، 
آنچـه کـه جمع بنـدی  براسـاس  شـد: 
بزرگان کشـور اسـت، در طـول یک هفته 
گذشـته 1.5 میلیـارد دالر خسـارت بـه 
بخش اقتصادی کشـور وارد شده است.

تاثیر قطعی اینترنت روی 
بخش تجارت 

رییـس  نجفی منـش،  محمدرضـا 
بازرگانـی  اتـاق  کمیسـیون کسـب وکار 
تهـران نیـز در گفت وگـو بـا خبرگـزاری 
خبرآنالیـن درباره تاثیـر قطعی اینترنت 
روی بخـش تجـارت اظهـار داشـت: در 
حـوزه تجـارت تمـام ارتباطـات بـا دنیـا 

اینترنـت اسـت و زمانـی کـه  از طریـق 
اینترنـت قطـع می شـود، کار تجـارت نیز 
مختـل می شـود.وی افـزود: یـک بخش 
از کار را می تـوان از طریـق تلفـن حـل و 
فصـل کـرد، اما تقریبـا تمـام کارها حالت 
متوقف پیدا کرده اسـت. بـرای مثال، اگر 
شـما از طـرف مقابـل کاالیـی بخواهید یا 
بخواهیـد کاالیـی به مشـتری بفروشـید، 
امکان پذیـر  اینترنـت  قطعـی  بـا  عمـال 
کسـب وکار  کمیسـیون  نیسـت.رییس 
این کـه  بیـان  بـا  تهـران  بازرگانـی  اتـاق 
شـاید یـک هفتـه اثـر آن چنانی نداشـته 
تکـرار  اگـر   ایـن وضعیـت  امـا  باشـد، 
شـود، بـه طـور قطـع اثـرات منفـی روی 
حـوزه تجـارت خواهـد گذاشـت، تصریح 
کـرد: اتـاق بازرگانـی بـرای حـل مشـکل 
اینترنـت درخواسـتی داشـته اسـت؛ امـا 

بـا دو معضـل همزمـان روبه رو هسـتیم. 
هم مشـکل تجـارت مطرح اسـت و از آن 
طرف مشـکالتی امنیتی کشور نیز مطرح 
اسـت.نجفی منش عنـوان کـرد: به هرحال 
شـود؛  پیـدا  میان بـری  راه  یـک  بایـد 
حداقـل بـرای واحدهای تولیـدی و تجار 
فضایـی بـاز شـود کـه اینترنت هـای این 
گـروه وصـل شـود تـا کار آنهـا صدمـه ای 

. نبیند

صادرات با اختالل شدید 
مواجه شده است

موسـی پور،  عدنـان  حـال،  همیـن  در 
رییس اتاق مشـترک ایـران و قطر نیز در 
گفت وگـو با خبرگـزاری خبرآنالیـن درباره 
تاثیر قطعی اینترنـت روی صادرات اظهار 
داشـت: قطعـی اینترنـت روی صـادرات 
اثر منفی داشـته داشـت. صـادرات یعنی 

ارتبـاط برقـرار کـردن بـا دنیـا و مهم ترین 
ابـزار برقـراری ارتباطـات، اینترنت اسـت.
وی افـزود: زمانـی کـه اینترنـت مشـکل 
داشـته باشـد و ایـن در حالـی اسـت کـه 
بـا فضـای مجـازی و  دنیـا کار خـود را 
اینترنـت انجـام می دهـد و ما دسترسـی 
بـه دنیـای خـارج نداریـم، صـادرات بـا 
اتـاق  می شـود.رییس  مواجـه  مشـکل 
مشـترک ایـران و قطـر بـا بیـان این که با 
قطعی اینترنت، صادرات ضربه سـنگینی 
خـورد، تصریـح کرد: آسـیبی که صـادرات 
دیـد، از لحـاظ مالـی کـه بمانـد و هـم از 
لحـاظ اعتبـاری دچـار مشـکل شـدیم. 
ارتباط ما با دنیا قطع شـده و نه اسـناد را 
می توانیـم جابه جا کنیم.موسـی پور عنوان 
کـرد: مـن نمی گویـم صـادرات بـه صفـر 
رسـیده، امـا صـادرات بـا اختـالل مواجـه 

است. شـده 

مشـاور رئیس جمهـور گفت: باید کسـانی 
کـه در جریـان ناآرامی هـای اخیـر جـرم 
مرتکـب نشـده اند از کسـانی کـه اعمـال 
خـالف و خرابکارانـه انجـام داده انـد، جدا 
شـوند و ایـن اقـدام، حتما همـکاری قوه 

مجریـه و قضائیـه را می طلبـد.
بـا  گفت وگـو  در  آشـنا  الدیـن  حسـام 
ابطـال  دربـاره  ایلنـا،  سیاسـی  خبرنـگار 
تعییـن  خصـوص  در  دولـت  مصوبـه 
برپایـی  بـرای  مشـخص  مکان هایـی 

تجمعـات گفـت: گاهـی اوقـات کسـانی 
هسـتند کـه معتقدنـد اگـر دولـت لـزوم 
بـرای  را  مشـخصی  مکان هـای  تعییـن 
کنـد،  تصویـب  و  پیشـنهاد  اعتـراض 
معنـای ضمنـی آن این اسـت کـه حقوق 
شـهروندان محـدود می شـود کـه فقـط 
اعتـراض کننـد. خاصـی  مکان هـای  در 
مشـاور رئیس جمهـوری تاکیـد: اگر جای 
مشـخص تعییـن نشـود حتمـا بـه ایـن 
معنـا نیسـت که همـه جا اعتـراض اتفاق 

می افتـد و قانونـی تلقـی می شـود بلکـه 
واقعیـت ایـن اسـت کـه دچـار ناآرامـی 
می شـویم  اقداماتـی  از  مجموعـه ای  و 
کـه قابـل دفـاع نیسـت. وی ادامـه داد: 
امیدواریـم دیـوان عدالـت اداری بـا توجه 
بـه شـرایط واقعـی جامعـه و امکاناتـی 
کـه در مدیریـت اعتراض هـا وجـود دارد، 
همراهـی داشـته باشـد تـا ایـن معضـل 
هـم برطرف شـود. وی در پاسـخ به اینکه 
بـرای مجروحـان و حقـوق معترضان چه 
پیگیری هـای انجـام شـده اسـت، گفت: 
هـر سـه قـوه ایـن موضـوع را پیگیـری 
خواهنـد کرد؛ دولت و قوه قضائیه شـروع 
بـه کار کرده انـد و قـوه مقننه نیـز از طریق 
کمیسـیون اصـل نـود پیگیر خواهـد بود.

همه تصمیمات قابل انعطاف، نقد 
و اصالح است

هزینه های دولت و دستگاه ها 
باید کاهش یابد

از اصلی تریـن عوامـل  را  نقدینگـی  افزایـش  اول رئیـس جمهـوری  معـاون 
تشـدید تـورم دانسـت و گفـت: هزینه هـای دولت و دسـتگاه ها باید به شـدت 
کاهـش یابد.اسـحاق جهانگیـری پیـش از ظهر روز -شـنبه- در جلسـه سـتاد 
تنظیـم بـازار گفـت: بایـد تمـام تـالش خـود را بخصـوص در ماه هـای پایانـی 
سـال از طریـق بودجـه کشـور صـرف کنیـم تـا بـار جدیـد بـر نقدینگـی کشـور 
تحمیـل نشـود؛ ایـن به صـورت جدی هدف و در دسـتور دولت سـازمان برنامه 
و بودجـه، بانـک مرکـزی و وزارت اقتصـاد قـرار گرفتـه و راهـکار آن نیز کاهش 

شـدید هزینه هـای دولـت و دسـتگاه ها اسـت.
معـاون اول رئیـس جمهـور گفـت: کار اساسـی دولت تالش در راسـتای کنترل 
تـورم بـه عنـوان عامـل اصلـی ضعیـف کـردن قـدرت خرید مـردم اسـت. این 
یـک بخـش از کالن اقتصـاد اسـت، مسـئوالن کالن اقتصـاد، سـازمان برنامـه 
بودجـه، بانـک مرکـزی و وزارت اقتصـاد و دارایـی بایـد راه کارهـای اقتصـادی 
پیشـنهاد و اعمـال کننـد کـه عمـال منجـر بـه کاهـش تـورم شـود. معـاون اول 
رییـس جمهـوری گفت: از اردیبهشـت تاکنـون روند کاهنده تورم بـه طور مداوم 
و ماهانـه در کاال خیلـی بیشـتر و در خدمـات مالیم تر بوده اسـت که امیدواریم 

در ماه هـای پایانـی سـال نیـز ایـن رونـد اتفـاق بیفتد.

ته
نک

محمدرضـا نجفی منـش، رییـس کمیسـیون کسـب وکار 
اینترنـت  قطعـی  تاثیـر  دربـاره  تهـران  بازرگانـی  اتـاق 
تجـارت  حـوزه  در  داشـت:  اظهـار  تجـارت  بخـش  روی 
و  اسـت  اینترنـت  طریـق  از  دنیـا  بـا  ارتباطـات  تمـام 
نیـز  تجـارت  کار  می شـود،  قطـع  اینترنـت  کـه  زمانـی 
از  می تـوان  را  کار  از  بخـش  یـک  می شـود.  مختـل 
تمـام  تقریبـا  امـا  کـرد،  فصـل  و  حـل  تلفـن  طریـق 
کارهـا حالـت متوقـف پیـدا کـرده اسـت. بـرای مثـال، 
اگـر شـما از طـرف مقابـل کاالیـی بخواهیـد یـا بخواهید 
کاالیـی بـه مشـتری بفروشـید، عمال بـا قطعـی اینترنت 
امکان پذیـر نیسـت. رییـس کمیسـیون کسـب وکار اتاق 
بازرگانـی تهـران بـا بیـان این کـه شـاید یـک هفتـه اثر 
آن چنانـی نداشـته باشـد، امـا ایـن وضعیـت اگـر  تکرار 
شـود، بـه طـور قطـع اثـرات منفـی روی حـوزه تجـارت 
خواهـد گذاشـت، تصریح کرد: اتـاق بازرگانـی برای حل 

اینترنـت درخواسـتی داشـته اسـت. مشـکل 

سیاست

دولت

اقتصاد

سیاست

آمریکا نمی تواند توسعه ایران را متوقف کند

بر ایجاد فضای امن تجمعات اصرار داریم

جو روانی بازار کنترل شده است

مکانی برای تجمعات مردم تعیین شود

ــاوری  ــات و فنـ ــر ارتباطـ وزیـ
اطالعـــات در واکنـــش بـــه 
در  نامـــش  گرفتـــن  قـــرار 
تحریم هـــای  فهرســـت 
ــت از  ــه حمایـ ــن بـ ــت: مـ ــه نوشـ ــکا روز جمعـ آمریـ
ــم داد و  ــه خواهـ ــت ادامـ ــه اینترنـ ــی آزاد بـ دسترسـ
اجـــازه نمی دهـــم آمریـــکا توســـعه ایـــران را متوقـــف 

ــد. کنـ
محمـــد جـــواد آذری جهرمـــی در صفحـــه توییتـــر 
ـــا  ـــگاه تحریمی ه ـــو باش ـــا عض ـــن تنه ـــت: م ـــود نوش خ
ــعه  ــا، توسـ ــتارت آپ هـ ــن اسـ ــل از مـ ــتم، قبـ نیسـ
دهنـــده هـــا، بیمـــاران ســـرطانی و کـــودکان ای بـــی 

هـــم تحریـــم شـــده انـــد.
وی افـــزود: مـــن بـــه حمایـــت از دسترســـی آزاد 
ــی  ــازه نمـ ــم داد و اجـ ــه خواهـ ــت ادامـ ــه اینترنـ بـ
دهـــم آمریـــکا توســـعه ایـــران را متوقـــف کنـــد. 
ــاه،  ــه اول آذرمـ ــکا روز جمعـ ــه داری آمریـ وزارت خزانـ
آذری جهرمـــی وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات 
ایـــران را بـــه دلیـــل »قطـــع اینترنـــت« در فهرســـت 

تحریم هـــای خـــود قـــرار داد.
اداره کنتـــرل دارایی هـــای خارجـــی وزارت خزانـــه داری 
ــل  ــه دلیـ ــم بـ ــن تحریـ ــه ایـ ــه کـ ــه ای گفتـ در بیانیـ
»نقـــش« او در سانســـور گســـترده اینترنـــت توســـط 

جمهـــوری اســـالمی بـــوده اســـت.

ــت:  ــور گف ــس جمه ــی رئی ــاون حقوق مع
وقایــع روزهــای اخیــر توجــه مــا را جلــب 
کــرده اســت. معاونــت حقوقــی مصــر 
ــی  ــن را در تعامل ــع ام ــه تجم شــده مصوب

ــاند. ــام برس ــه انج ــت ب ــوان عدال ــا دی ب
 لعیــا جنیــدی در نشســت مشــترک شــورای هماهنگــی امــور حقوقــی و 
ــه موضــوع  مســئولیت اجــرای  ــا اشــاره ب دســتیاران حقــوق شــهروندی ب
قانــون اساســی توســط رئیــس جمهــور اظهــار کــرد: تنظیــم منشــور حقــوق 
شــهروندی هیــچ چیــزی نیــز جــز تکلیــف حقوقــی رئیــس جمهور نیســت.
وی ادامــه داد: بــه موجــب اصــل 113 رئیــس جمهــور مســئولیت اجــرای 
قانــون اساســی را دارد.  و بایــد بــرای اجــرای مســئولیت خــودش کــه در 
فصــل ســوم آمده اســت بایــد کاری کنــد. مصــداق ایــن عمــل مــی توانــد 
متفــاوت باشــد. مصداقــی کــه آقــای روحانــی بــه عنــوان رئیــس جمهــور 
ــوده  ــوق شــهروندی ب ــن و اجــرای منشــور حق ــه ، تدوی ــرد ارائ انتخــاب ک
ــف  ــتگاه ها مکل ــام دس ــت: تم ــور گف ــس جمه ــی رئی ــت.معاون حقوق اس

هســتند بــرای تحقــق ایــن منشــور جدیــت کننــد. در نامــه رئیــس جمهــور 
تکالیــف بــه دســتگاه هــا ارائــه شــده اســت.

ــع  ــت: وقای ــی گف ــتگاه اجرای ــی از دس ــارات عموم ــه انتظ ــاره ب ــا اش وی ب
روزهــای اخیــر توجــه مــا را جلــب کــرده اســت. معاونــت حقوقــی مصــر 
ــام  ــه انج ــت ب ــوان عدال ــا دی ــی ب ــن را در تعامل ــع ام ــه تجم شــده مصوب
ــودن  برســاند.جنیدی گفــت: در ایــن حــوادث متوجــه شــدیم چــه قــدر ب
ــری از ایجــاد  ــز  و جلوگی ــرای ایجــاد اعتراضــات مســالمت آمی شــرایط ب

ــم اســت. ــزش  مه بخــش خشــونت آمی
وی خطــاب بــه مســئولیت کشــوری گفــت: دســتگاه هــای متفــاوت مــی 
ــد.  ــه کنن ــی ارائ ــرای بررس ــوع ب ــن موض ــاره ای ــان را در ب ــد نظراتش توانن
ــت از  ــی صحب ــی وقت ــت: گاه ــت گف ــن نشس ــی از ای ــدی در بخش جنی
ــا نگــران  ــرض ی ــد، معت ــون اساســی مــی شــود، برخــی منتق اجــرای قان
ــا را  ــدری م ــد ق ــأله بای ــن مس ــه ای ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی هســتند ام
ــول  ــه افــراد در داخــل و بیــرون کــه ایــن را قب ــد و در جــواب ب نگــران کن

ــم؟ ــن داری ــر از ای ــاری غی ــه معی ــت چ ــد گف ــد، بای ندارن

و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
آمارهــا  گفــت:  تجــارت 
حاکــی اســت بــا تشــدید 
بازرســی هــا و حضــور بــه 
هنــگام و اثرگــذار دســتگاه هــای مختلــف حاضــر در 
ــازار پــس  ــی ب ــازار کشــور، جــو روان ــم ب ســتاد تنظی
ــده  ــرل ش ــی کنت ــه خوب ــن ب ــت بنزی ــر قیم از تغیی

اســت.
ــی«  ــا رحمان ــارت، »رض ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
در جلســه ســتاد تنظیــم بــازار کشــور کــه بــا حضــور 
ــران دادگســتری  ــوری، وزی معــاون اول رییــس جمه
و تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی برگــزار شــد، افــزود: 

ــی شــامل در دســترس  ــه اصل ــن دوره ســه دغدغ ای
ــی در  ــدات کاالی ــد تولی ــد رون ــواع کاال، رص ــودن ان ب
کشــور و رویارویــی بــا جــو روانــی بــازار در دســتور کار 

ــازار کشــور بــوده اســت. ویــژه ســتاد تنظیــم ب
ــا نخســتین روز اجــرای  وی اضافــه کــرد: همزمــان ب
ــات  ــور، جلس ــن در کش ــدی بنزی ــهمیه بن ــرح س ط
کارگــروه ملــی تنظیــم بــازار کشــور روزانــه و مســتمر 
در حــال برگــزاری اســت. رحمانــی اضافــه کــرد: همــه 
ــژه  ــه وی ــوزه ب ــن ح ــئول در ای ــای مس ــتگاه ه دس
در بخــش نظاراتــی بــازار، تعزیــرات حکومتــی و 
دادســتانی نیــز همراهــی دارنــد و در اجــرای درســت 

ــتند. ــی داش ــازار همراه ــی ب ــای کنترل ــه ه برنام

یـک عضو فراکسـیون امید تاکید کـرد که باید 
مکانـی بـرای تجمعـات مـردم در نظـر گرفتـه 
شـود تـا شـاهد کشـیده شـدن اعتراضـات به 
سـروش  نباشـیم.ابوالفضل  خیابان هـا  کـف 
در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا اشـاره بـه تجمعات 
اخیـر در اعتـراض بـه اصـالح قیمت بنزیـن اظهار کـرد: از زمان دولـت آقای خاتمی 
همـواره ایـن بحـث مطـرح بـود کـه بایـد مکانـی مشـخص وجود داشـته باشـد تا 
مـردم در صـورت داشـتن نقـد و یا اعتراضی در آنجا جمع شـده و صحبت هایشـان 
را بیـان کننـد، مکانـی کـه می توانـد محلـی بـرای میتینـگ احـزاب یـا ان.جی.اوها 
هـم باشـد. از آن زمـان تاکنـون طرح هـای مختلفـی ارائـه شـده امـا بـه نتیجـه 
نرسـیده اسـت متاسـفانه هر وقت مشـکلی برای کشـور رخ می دهد و با ناهنجاری 
مواجـه می شـویم دوبـاره یادمـان می افتد کـه باید مکانـی برای برگـزاری تجمعات 
وجـود داشـته باشـد امـا بعـد از تـالش دو سـه ماهه نتیجـه ای حاصل نمی شـود.
وی ادامـه داد: دلسـوزان تاکیـد بـر وجـود مکانـی بـرای برگـزاری تجمعـات دارنـد 
امـا برخـی تنگ نظری هـا و سـنگ اندازی ها مانـع می شـود، همان هـا امـروز بایـد 
بیاینـد و جـواب دهنـد کـه چطـور می خواهند بـا اعتراضاتی روبرو شـوند کـه به کف 

خیابان ها کشـیده شـدند انـگار این بی تدبیری ها تمام شـدنی نیسـت.این نماینده 
اصالح طلـب مجلـس شـورای اسـالمی بـا تاکیـد بر لـزوم فراهـم کردن بسـترهای 
الزم بـرای طـرح اعتراضـات و انتقادات مـردم به اصالح قیمت بنزیـن تصریح کرد: 
بایـد حـق اعتـراض به مردم داده شـود. راهکار آن اسـت که بـرای آنها مکانی جهت 
برگـزاری تجمعات شـان در نظر گرفته شـود کما این که قرار بـود خیابان مردم یعنی 
خیابان کنار مجلس شـورای اسـالمی به عنوان محل تجمعات در نظر گرفته شـود 
کـه بـا همیـن اسـتدالل هم ایـن خیابـان از شـهرداری گرفته شـد، اما نـه تنها این 
اتفـاق رخ نـداد کـه دیوارکشـی هم صـورت گرفت.سـروش بـا بیان این کـه »نمونه 
دیگـر بی تدبیری هـا را می تـوان در نحـوه  تصمیم گیری بـرای افزایش قیمت بنزین 
دیـد«، توضیـح داد: نبایـد همـه تقصیر را بـه دوش دولت انداخت چـون نمایندگان 
مجلـس شـورای اسـالمی هـم مقصـر هسـتند دولت در سـه سـال اخیر پیشـنهاد 
افزایـش قیمـت بنزیـن را در بودجه هـای سـنواتی ارائه کرد، اما مجلسـی ها شـلوغ 
کـرده و بـا آن مخالفـت کردنـد. وقتـی دالر 1000 تومـان شـد بنزیـن 1000 تومـان بود 
تـا چنـد روز پیـش دالر 12 هـزار تومان شـده و بنزین هنـوز لیتـری 1000 تومان بود. 
سـوال ایـن اسـت کـه چرا مجلس اجـازه نداد کم کـم قیمت بنزین اضافه شـود. ما 

خودمـان بخشـی از ایـن بی تدبیـری را انجـام دادیم.

 رضـا رحمانـی وزیـر صنعت، معـدن و تجارت و فرهاد دژپسـند 
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی ایـن هفتـه در مجلس شـورای 
اسـالمی حضور می یابند.وزیر صنعت، معدن و تجارت یکشـنبه 
بـرای پاسـخ بـه سـواالت امیـر خجسـته نماینـده همـدان و 
سـیدفاطمه حسینی و سـیده حمیده زرآبادی نمایندگان تهران 
در مجلـس شـورای اسـالمی حضـور می یابـد. همچنیـن قـرار 
اسـت فرهـاد دژپسـند وزیر امـور اقتصـادی و دارایی سه شـنبه 
ایـن هفتـه برای پاسـخ به سـواالت بیـت هللا عبداللهـی نماینده 
اهـر و رضـا علیزاده نماینده ورزقان و شـکور پورحسـین شـقالن 

نماینـده پارس آبـاد سه شـنبه در مجلـس حضـور یابد.

رییـس سـازمان برنامـه و بودجه بـا بیان اینکـه بزرگترین 
تحریـم تاریـخ معاصـر علیه کشـور ما اعمال شـده اسـت، 
گفـت: دشـمنان حتـی امـروز نفـت و غـذا را نیـز تحریـم 
کرده انـد بـه طـوری کـه قصـد دارند تـا نگذارنـد حتی یک 

بشـکه نفـت را بـرای واردات دارو و غـذا صـادر کنیم.
امضـای  مراسـم  در  شـنبه  روز  نوبخـت«  »محمدباقـر 
تفاهمنامـه سـاخت 20 هـزار نیـروگاه خورشـیدی کوچـک 
مقیـاس، افـزود: دشـمنان از نظـر خـود تحریم هـای فلـج 

اعمـال کرده انـد. علیـه کشـورمان  را  کننـده ای 

وزیران صنعت و اقتصاد در 
مجلس حضور می یابند

واردات دارو و غذا 
را نیز تحریم کرده اند

وزیـر دفـاع فرانسـه روز شـنبه در سـخنانی در پانزدهمیـن کنفرانس 
امنیـت منطقه ای موسـوم بـه "گفت وگوهای منامـه" ضمن پرداختن 
بـه مسـائل خاورمیانـه، تاکیـد کـرد پاریـس همچنان بـه گفت وگو با 

تهـران ادامه خواهـد داد.
اظهـارات خانـم فلورانـس پارلـی درخصـوص گفـت و گـو بـا ایـران را 
مـی توان بخشـی از طرح امانوئـل مکرون رئیس جمهوری فرانسـه 
بـرای تاکیـد بـر ضـرورت گفت وگـو بـا ایـران دانسـت. اگرچـه ابتکار 
مکـرون بـرای انجـام گفـت و گـوی مسـتقیم میـان ایـران و آمریکا 
محقـق نشـد، امـا بـه نظر مـی رسـد وی از شکسـت طـرح ابتکاری 
خـود مایـوس نشـده و همچنان معتقد اسـت کلید حل بسـیاری از 
مسـائل خاورمیانـه را بایـد در رونـد گفـت و گو با ایران جسـتجو کرد.

فرمانـده نیـروی دریایی ارتش جمهوری اسـالمی ایـران با بیان 
 »VLS«  اینکـه ناوشـکن »دنـا« در حـال تجهیـز بـه سـامانه
اسـت، از آزمایـش پرتـاب موشـک از ایـن سـامانه در آینـده 
نزدیـک خبر داد. امیر دریادار حسـین خانزادی روز شـنبه درباره 
آخریـن وضعیـت نصب سـامانه پرتاب عمومی موشـک بر روی 
شـناورهای ایـن نیـرو، گفـت: نکتـه حائـز اهمیـت در ارتبـاط با 
شـناورهایی کـه از سـاحل فاصلـه می گیرنـد و در عمق عملیات 
انجـام می دهنـد، این اسـت کـه بتوانند از خودشـان دفـاع کنند 
و بـه دشـمن پاسـخ دهنـد؛ بنابراین تعداد تسـلیحات بـه ویژه 

تعـداد تیـر موشـکی کـه حمـل می کنند، بسـیار مهم اسـت.

پاریس به گفت وگو با 
ایران ادامه می دهد

ناوشکن »دنا« در حال تجهیز 
به سامانه »VLS« است
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

ثبت ملی 3 آرامگاه و 5 خانه تاریخی در لرستاننامه  جامعه تورگردانان ایران به شورای عالی امنیت ملی

ایـران گفـت:  تورگردانـان  جامعـه  رییـس 
نامـه ای  ملـی  امنیـت  عالـی  شـورای  بـه 
نوشـته ایم، چراکـه ارتباطمان با توریسـت ها 
آژانس هـای خارجـی کامـال قطـع شـده  و 
اسـت و خبـر نداریـم چـه تصمیمـی بـرای سـفر بـه ایـران گرفته اند.ابراهیـم 
پورفـرج بـه نمایندگـی از آژانس های گردشـگری که در زمینه جذب گردشـگر 
خارجـی بـه ایـران فعالیـت می کننـد، در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: بـا 
هیـچ آژانسـی در خـارج از کشـور نمی توانیم مکاتبه داشـته باشـیم. از نتایج 
تصمیمـات آن هـا درباره سـفر ایـران اطالعی نداریـم. همـه رایزنی های قبلی 
بـا آژانس هـا و توریسـت های خارجـی بـدون جواب مانـده اسـت. نمی دانیم 
پیشـنهاد سـفر بـه ایـران را پذیرفته اند یـا منصرف شـده اند. رویـه کار معموال 
و  توریسـت ها  بـا  اینترنتـی  پیام رسـان های  طریـق  از  کـه  بـود  این طـور 
آژانس هـای خارجـی ارتبـاط برقـرار می کردیـم و کمتر ارتباط مسـتقیم تلفنی 
یـا فکسـی برقـرار می شـد. حاال با قطـع اینترنت همـه دسترسـی ها نیز قطع 

است. شـده 

وی ادامـه داد: ایـران در میانـه فصـل گردشـگری بـه سـر می بـرد. معمـوال 
برخـی گردشـگران وقتـی کشـوری بـا شـرایط اضطـراری مواجه می شـود، در 
دقیقـه آخـر تصمیـم می گیرنـد سـفر خـود را لغـو کنند. مـا حتـی نمی دانیم 
تکلیـف تورهایـی کـه در راه ایـران هسـتند چـه می شـود. آیا آن ها قرار اسـت 

بـه ایـران سـفر کنند یـا تصمیم شـان متوقف شـده اسـت.
او دربـاره وضعیـت توریسـت هایی کـه هم اکنـون در ایـران بـه سـر می برنـد 
نیـز گفـت: بـا توجه بـه ناآرامی هایی کـه در برخی شـهرها ایجاد شـده برنامه 
بازدیـد بعضی از گردشـگران محدود شـده اسـت.  رییس جامعـه تورگردانان 
ایـران سـپس بـه بالتکلیفـی آژانس هـای ایرانـی کـه ارتباط هـای خـود را بـا 
آژانس هـای خارجـی از دسـت داده انـد، اشـاره کـرد و گفـت: نامـه ای بـرای 
شـورای عالی امنیت ملی با شـرح مشـکالت پیش آمده در یک هفته اخیر 
پـس از قطـع اینترنـت فرسـتاده ایم تـا دسـت کم بـرای صنعـت گردشـگری 
ایـران تـا پیـش از آن کـه بیشـتر متضـرر شـوند، راهـکاری ارائه دهند. کشـور 
برنامه هـای بلندمدتـی برای توسـعه گردشـگری ترسـیم کـرده. قرار بـود این 

صنعـت جایگزیـن نفـت شـود و منبعـی برای درآمدزایی کشـور باشـد.

وزیـــر میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و 
ــه  ــای جداگانـ ــتی در نامه هـ صنایع دسـ
بـــه اســـتاندار لرســـتان مراتـــب ثبـــت 
ســـه آرامـــگاه و پنـــج خانـــه تاریخـــی 

ـــرد. ـــالغ ک ـــتان را اب ـــن اس ای
وزیـــر  مونســـان  اصغـــر  علـــی  دکتـــر  نامه هـــای  از  یکـــی  در   
ــه خادمـــی  ــاب بـ میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی خطـ

ــت: ــده اسـ ــتان آمـ ــتاندار لرسـ اسـ
قانـــون تشـــکیل ســـازمان  بنـــد )ج( ماده واحـــده  اجـــرای  »در 
میراث فرهنگـــی کشـــور مصـــوب 1364 مجلـــس شـــورای اســـالمی و 
ـــی  ـــازمان میراث فرهنگ ـــنامه س ـــون اساس ـــوم قان ـــاده س ـــم م ـــد شش بن
کشـــور مصـــوب 1367 مجلـــس شـــورای اســـالمی مبنـــی بـــر ثبـــت 
آثـــار ارزشـــمند منقـــول و غیرمنقـــول فرهنگی تاریخـــی کشـــور در 
فهرســـت آثـــار ملـــی و فهرســـت های ذی ربـــط، مراتـــب ثبـــت اثـــر 
فرهنگی تاریخـــی »آرامـــگاه القـــاص بهرامـــی« واقـــع در اســـتان 

ـــر  ـــهر دوره، کیلومت ـــزی، ش ـــش مرک ـــی، بخ ـــتان چگن ـــتان، شهرس لرس
ــتان عمومـــی شـــهر کـــه  ــاد بـــه شـــهر دوره، قبرسـ ــاده خرم آبـ 2 جـ
پـــس از طـــی تشـــریفات قانونـــی الزم بـــه شـــماره 32345 مـــورخ 
ـــیده اســـت،  ـــت رس ـــه ثب ـــران ب ـــی ای ـــار مل 21/12/1397 در فهرســـت آث

ابـــالغ می شـــود.
ـــه  ـــت و هرگون ـــن وزارت اس ـــارت ای ـــت و نظ ـــت حفاظ ـــور تح ـــر مذک اث
دخـــل و تصـــرف یـــا اقـــدام عملیاتـــی کـــه منجـــر بـــه تخریـــب یـــا 
تغییـــر هویـــت آن شـــود برابـــر مـــواد 558 لغایـــت 569 از کتـــاب پنجـــم 
ـــده،  ـــای بازدارن ـــرات و مجازات ه ـــالمی، تعزی ـــای اس ـــون مجازات ه قان
ـــی  ـــای قانون ـــمول مجازات ه ـــب مش ـــود و مرتک ـــوب می ش ـــرم محس ج
ـــارت  ـــد و نظ ـــا تأیی ـــًا ب ـــر صرف ـــازی اث ـــت و بازس ـــد و مرم ـــد ش خواه

ـــود. ـــد ب ـــن خواه ـــن وزارت ممک ای
ـــرا  ـــالع و اج ـــت اط ـــب جه ـــد مرات ـــتور فرمایی ـــت دس ـــمند اس خواهش
ـــالغ شـــود و از نتیجـــه  ـــط در اســـتان اب ـــات و مســـئوالن ذی رب ـــه مقام ب

ـــد.« ـــع کنن ـــن وزارت را مطل ای

 پیام
 میراث

تدابیر جدید برای تردد موتورسیکلت ها در بافت تاریخی استان یزد
سرپرست پلیس راهور استان یزد گفت: »در هفته اول آذر تدابیر جدیدی برای تردد وسایل نقلیه در بافت تاریخی استان 

یزد در نظر گرفته شده و اجرایی می شود.«به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی یزد، رضا زارع گفت: »از ابتدای آذر برخی از معابر در بافت تاریخی یزد با موانع فیزیکی، مسدود و با 

موتورسیکلت های متخلف و مزاحم به شدت برخورد می شود.«

رنا
 ای

س:
عک

مدیـر کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
یـزد ضمن بیـان توضیحاتی درباره هنرهای فراموش شـده 
ایـن اسـتان و اقداماتـی کـه بـرای احیـای برخـی از ایـن 
صنایـع صـورت گرفتـه، اظهـار امیـدواری کـرد کـه بتواننـد 
یـزد را بـه عنوان شـهر زیورآالت بـه ثبت برسـانند.مصطفی 
فاطمـی در گفت وگـو بـا ایسـنا دربـاره وضعیـت هنرهـای 
منسوخ شـده اسـتان یـزد و برنامه هایـی کـه بـرای احیـای 
ایـن هنرهـای فراموش شـده در نظـر گرفتـه شـده اسـت، 
بـا بیـان اینکـه »تعـداد هنرهـای منسوخ شـده یزد بسـیار 
اسـت« اظهـار کـرد: در اسـتان یـزد انـواع دسـت بافت های 
البتـه  سـنتی از دوران صفویـه وجـود داشـته اسـت کـه 
منسـوخ  هم اکنـون  تـا  هنـری  صنایـع  ایـن  از  بسـیاری 
شـده اند.او ادامـه داد: یکـی از صنایعـی کـه کامـالً از بیـن 
رفتـه اسـت، هنـر زربافـی اسـت. ایـن هنـر کـه ریشـه آن 
بـه دوره صفویـه بـاز می گـردد، از تارهای مختلف ابریشـم، 
طـال و نقـره بافته می شـود. در سـال های اخیر تالش شـد 
تـا ایـن هنـر احیـا شـود، امـا به دلیـل اینکـه قیمـت این 
پارچـه بـه شـدت گران اسـت، بازار زیـادی پیدا نکـرد و در 
نتیجـه تمایلـی هـم بـه تولید آن نیـز وجود نداشـت. البته 
توانسـتیم دسـتگاه این هنـر را احیا کنیم و مقـدار کمی از 
آن پارچـه را ببافیـم تـا اینکـه صرفـا هویـت این هنـر زنده 
نگه داشـته شـود. فاطمی خاطرنشـان کرد: از دیگر صنایع 
دسـتی کـه رو بـه افـول اسـت، ترمه دسـت بافِت ابریشـم 
اسـت کـه شـهر یـزد سـال ها خاسـتگاه ایـن هنـر بـوده 
اسـت. بـرای احیـای ایـن هنـر نیـز تالش هـای بسـیاری 
صـورت گرفـت؛ البتـه هـم اکنـون ترمـه دسـت بافت بـه 
صـورت عمـده بـرای بازار تولید نمی شـود و صرفـا برخی از 
کارگاه هـا بـه صورت محـدودی در ایـن حوزه تولیـد دارند. 
در ایـن میـان یکـی از موضوعاتی عـالوه بر کاهـش تعداد 
هنرمنـدان، در کاهـش تولیدایـن صنایـع هنـری تاثیرگذار 
اسـت، افزایـش کارگاه هـای صنعتـی اسـت کـه ترمه هـای 
ترمه هـای  طبیعتـا  و  می کننـد  بـازار  وارد  را  ارزان تـری 

دسـت بافت بـا اقبـال چندانـی مواجـه نمی شـوند.

سوژه زیورآالت به 
نام یزد ثبت 

می شود؟

ابهامات صدور مجوز در محوطه »آکروپل«

دود 20 روز از آغاز کاوش در این محوطه گذشته است

رییــس پژوهشــکده باستان شناســی 
در  انجــام  حــال  در  کار  می گویــد: 
ــا کاوِش  ــوش ی ــوش، کاوش در ش ش
ــط  ــه فق ــِل شــوش نیســت، بلک آکروپ
ــه و روشــن کــردن  خواناســازی مصطب

ــت. ــا اس ــِت آن ج وضعی
 حرف هــا از صــدور مجــوز بــرای کاوش 
آکروپــل  محوطــه ی  بــر  نظــارت  و 
باستان شــناس  دو  توســط  شــوش، 
آثــار  تزئینــات  مرمت گــر  یــک  و 
چنــد  هــر  شــد،  شــروع  تاریخــی 
ــانس  ــوق لیس ــل ف ــک فارغ التحصی ی

ــت  ــوزِ سرپرس ــه مج ــناس ک باستان ش
ــام او صــادر شــد،  ــه ن هیــات کاوش ب
لیســانس  فــوق  دانشــجوی  یــک 
مرحلــه ی  در  باستان شناســی 
پایان نامــه و کارشــناس ارشــد مرمــت 
ــر  ــارت ب ــوز نظ ــه مج ــی ک ــار تاریخ آث
ــون  ــد، اکن ــه بودن ــروژه را گرفت ــن پ ای
بــه اواخــر کار خواناســازی صفــه و 
پنجــم  هــزاره  گورســتان  در  کاوش 
همچنــان  امــا  رســیده اند،  شــوش 
رییــس پژوهشــکده باستان شناســی 
معتقــد اســت مجــوزِ صــادر شــده 
ــه  اســت  ــرای خواناســازی صف ــط ب فق

و نــه کار بیشــتری.
ــد نخســتین مجــوز را 16 مهــر  هــر چن

ــی  ــراث فرهنگ ــگاه می ــس پژوهش ریی
ــه  ــاب ب ــه ای خط ــگری در نام و گردش
مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان 
آن  در  و  کــرد  صــادر  خوزســتان، 
اعــالم شــد تــا »برنامــه گمانه زنــی 
بــه منظــور خواناســازی و پیگیــردی 
ــور  ــه منظ ــل را ب ــه خشــتی آکروپ صّف
ــاری در راســتای  ــوط معم ــق خط تدقی
و  حفاظتــی  فعالیت هــای  انجــام 
یــک  امــا  شــود،  انجــام  مرمتــی« 
هفتــه بعــد از صــدور ایــن مجــوز، 
دومیــن نامــه بــا همیــن مضمــون نیــز 
خطــاب بــه موســوی نوشــته شــد. 
ــی  ــراث فرهنگ ــگاه می ــس پژوهش ریی
ــام  ــا ن ــه ب ــوزی ک ــی- در مج -عمران

»اصالحیــه« صــادر شــده بــود، خطــاب 
ــه  ــود: »اصالحی ــه موســوی نوشــته ب ب
مجــوز برنامــه خواناســازی ســکوی 
ــتان  ــمند در گورس ــد و کاوش روش بلن
هــزاره پنجــم آکروپــل شــوش« بــا 
همــان  و  پــروژه  همــان سرپرســت 

ناظــران.
نقدهــا  و  نظرهــا  اظهــار  بیشــترین 
ــه  ــا ب ــن مجوزه ــدور ای ــال ص ــه دنب ب
شــده  اعــالم  کارشناســاِن  انتخــاب 
ــد  ــه ُبع ــود، وگرن ــروژه ب ــن پ ــرای ای ب
جوان گرایــی کــه اقدامــی شایســته در 
کشــور محســوب می شــود. البتــه از 
ســوی دیگــر یکــی از نقدهایــی کــه بــه 
حضــور باستان شناســان پیشکســوت 
مطــرح  کاوش  ســایت های  در 
می شــود، ارائــه نــدادن گــزارش کار 
باستان شناســی  پژوهشــکده  بــه 
توســط برخــی از آن هــا بعــد از گذشــِت 
ــه  ــت ک ــی اس ــم از زمان ــال ها، آن ه س
نظــر  زیــر  تاریخــی  ســایت های  در 

خــود کاوش کرده انــد. مدیریــت 
امــا کمتــر از نیــم قــرن از آخریــن 
کاوش هــا در »ُصّفــه خشــتی آکروپل« 
ــل«   و »گورســتان هــزاره پنجــم آکروپ
زمانــی  مــدت  می گــذرد،  شــوش 
کــه در ظــِی آن، مجموعــه باســتانی 
ــد. روح هللا  ــادی دی شــوش آســیب زی
پژوهشــکده  رییــس   – شــیرازی 
امــا در گفت وگــو  باستان شناســی - 
بــا خبرنــگار ایســنا همچنــان پــروژه ی 
در حــال انجــام را خواناســازی مصطبــه 

نــه کاوش. و  می دانــد 
حــال  در  کار  می کنــد:  تاکیــد  او 
ــا ســازی  انجــام، کاوش نیســت، خوان

قبــال  کــه  اســت  مصطبــه ای  در 
ــاری  ــش حف ــن بخ ــوی ها در ای فرانس
و کار کرده انــد و قصــد داشــتند تــا 
ــون  ــد، چ ــت کنن ــت و مرم آن را حفاظ
وضعیــت حفاظتــی بــدی داشــت و آن 

را آب و بــاران زده بــود.
وی بــا اشــاره بــه این کــه ایــن پــروژه 
ــرح  ــوش مط ــگاه ش ــنهاد پای ــه پیش ب
نظــر  شــد و در حــال حاضــر زیــر 
ــدم«  ــاس مق ــی »عب ــی علم ــر عال ناظ
می گویــد:  اســت،  انجــام  حــال  در 
ــال کار  ــم در ح ــون تی ــه اکن ــی ک جای
اســت،  شــده  کاوش  قبــال  اســت، 
ــه از  ــود دارد ک ــز وج ــال نی ــک احتم ی
تدفین هایــی موجــود در گذشــته هنــوز 
ردی باشــد. بــا ایــن وجود،گمانــه ی 
بســیار کوچکــی در حــال کار اســت. 
او بــا وجــود یــادآوری خبرنــگار ایســنا 

کــه در »مجــوز اصالحیــه ی رییــس 
»گورســتان  در  کاوش  پژوهشــگاه 
شــوش«  آکروپــل  پنجــم  هــزاره 
ــد:  ــد می کن ــوان شــده اســت، تاکی عن
کار در حــال انجــام، کاوش در شــوش 
یــا کاوِش آکروپــِل شــوش نیســت، 
ــه و  ــازی مصطب ــا س ــط خوان ــه فق بلک
روشــن کــردن وضعیــِت آن جــا اســت.
رییــس پژوهشــکده باستان شناســی 
ــر  ــرار ب ــه ق ــی ک ــد: زمان ــه می ده ادام
کاوش بــزرگ و گســترده در شــوش 
ــد از باستان شناســان  باشــد، قطعــا بای
ــر  ــه از نظ ــوت ک ــه و پیشکس ــا تجرب ب
علمــی توانــا هســتند، اســتفاده کنیــم. 
ــا  ــِی پایــگاه، در حــد خوان امــا کار کنون
ــا هــدف حفاظــت اســت کــه  ســازی ب
ــد یــک شــناخت  قبــل از آن می خواهن

از محوطــه داشــته باشــند.

ــگری  ــی، گردش ــركل ميراث فرهنگ مدي
مرکــزی  اســتان  صنایع دســتی  و 
ــت: »اجــرای طــرح پياده راه ســازی  گف
ــتانه  ــهر اراک درآس ــزی ش هســته مرك

ــرار دارد.« ــق ق تحق
ــر  ــن خب ــا اعــالم ای ــزدی، ب علیرضــا ای
پیاده راه ســازی  »بــا  کــرد:  اضافــه 
به ویــژه  اراک  شــهر  مرکــزی 
بــازار تاریخــی  خیابان هــای اطــراف 
موافــق هســتم زیــرا پیاده راه ســازی بــه 

ــازار  ــون ب ــخ همچ ــای تاری ــظ بناه حف
می کنــد.« کمــک 

ــا در  ــردد اتومبیل ه ــه ت ــان اینک او بابی
مناطــق تاریخــی ســبب آســیب بــه 
ادامــه  و  می شــود  میراث فرهنگــی 
آثــار  مانــدگاری  اتومبیل هــا،  تــردد 
ــه  ــد، اضاف ــش می ده ــی را کاه تاریخ
ــز  ــازی در مرک ــر پیاده راه س ــرد: »اگ ک
ــه  ــر ب ــود، منج ــی ش ــهر اراک اجرای ش
ایجــاد یــک فضــای مکــث مثبــت 

فضــا  ایــن  می شــود کــه  شــهر  در 
ــا گردشــگری را  ــط ب ــای مرتب کاربری ه
ــاپ ها و  ــواع کافی ش ــاخت ان ــد س مانن

می طلبــد.« را  رســتوران ها 
ــاده راه  ــه پی ــه اینک ــا اشــاره ب ــزدی ب ای
آلودگــی در  ســازی ســبب کاهــش 
ــود  ــهر اراک می ش ــزی ش ــته مرک هس
اظهــار کــرد: »ایــن کار موجــب کاهــش 
آلودگــی در مرکــز شــهر کــه عمــده 
بناهــای تاریخــی را در خــود جــای داده 
ــئله از  ــن مس ــذا ای ــود، ل ــت می ش اس
اوجــب واجبــات اســت. ازســوی دیگــر 
ماشــین ها  تــردد  از  وقتــی  قاعدتــًا 
بناهــای  اســتحکام  شــود،  کاســته 

تاریخــی نیــز حفــظ می شــود.«  

پیاده راه  سازی سبب حفظ بازار 
تاریخی اراک می شود

رونق تورهای ورودی
 گردشگری به کشور

معـاون گردشـگری وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی نیمـه پایانـی 
پاییـز را زمـان اوج سـفرهای گردشـگران خارجـی اعـالم کـرد و از رونـق در ایـام پرتردد 
)highseason( تورهـای گردشـگری ورودی بـه کشـور خبـر داد.به گزارش میـراث آریا 
بـه نقـل از مرکـز روابط عمومـی و اطـالع رسـانی وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی، ولـی تیمـوری بـا بیـان ایـن خبـر گفـت: »پیـرو جلسـات مکـرر دکتر 
علی اصغـر مونسـان وزیـر میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی و اینجانـب بـا 
ذی نفعـان و بخـش خصوصـی گردشـگری در راسـتای آماده سـازی الزامـات الزم برای 
فصـل پرتـردد گردشـگران خارجـی که هر سـال از ابتدای مهرمـاه آغـاز و در نیمه پایانی 
پاییز به اوج خود می رسـد؛ در حال حاضر تعداد قابل توجهی از گردشـگران خارجی در 
حال بازدید از جاذبه های گردشـگری کشـور هسـتند و رونق در تورهای ورودی مشـاهده 
می شـود.«او بـا بیـان اینکـه تمرکز بر برگـزاری تورهای آشناسـازی ویـژه فعاالن بخش 
خصوصـی و رسـانه های کشـورهای بـازار هـدف گردشـگری کشـور، نقـش موثـری در 
اسـتقبال قابل توجه از بسـته های سـفر در فصل جاری داشته اسـت؛ افزود: »انعکاس 
آنچـه گردشـگران تخصصـی از سـفر به ایـران دریافـت کرده انـد و انتقـال آن به جامعه 
مخاطـب حـوزه گردشـگری در کنـار نقش اینفلوئنسـرهای ورودی در فضـای مجازی و  
تحقق دیجیتال مارکتینگ در قالب تورهای آشناسـازی به کشـور، اقدامی تاثیرگذار در 
تضعیف »ایران هراسـی« و تغییر تصویر غیرواقعی از کشـور داشـته اسـت که دستاورد 
و تاثیـر مثبـت آن هـم اکنـون در فصل پرتـردد تورهـای ورودی قابل مالحظه اسـت.«

ته
نک

امـا کمتـر از نیـم قـرن از آخریـن کاوش هـا در »ُصّفـه خشـتی 
آکروپل«  و »گورسـتان هـزاره پنجم آکروپل« شـوش می گذرد، 
مـدت زمانـی کـه در ظِی آن، مجموعه باسـتانی شـوش آسـیب 
زیـادی دید.بـا ایـن وجـود هنـوز باستان شناسـان معتقدنـد؛ 
شـوش آن اندازه مهم اسـت کـه برای هر اقدام جـدی در آن باید 
متخصصـان را گرد هم آورد و نشسـتی تخصصی برگـزار کرد، هر 
چنـد برگـزاری چنیـن نشسـت ها و همایش هایی برای بررسـی 
نقـاط قوت و ضعـِف موجـود در این محوطه، به منظور رسـیدن 
بـه نتیجه ای مشـخص، به ندرت عملیاتی شـده اسـت تـا بتوان 
بـر مبنـای آن هـا پژوهش ها و طرح هـای حفاظتی در شـوش را 
برنامه ریـزی کـرد.در ایـن مجوز با اشـاره به مـاّده 11 قانون حفظ 
آثـار مّلـی و در اجـرای بنـد 3 مـاّده قانـون اساسـنامه سـازمان 
میـراث فرهنگی، مصوب سـال 1367 با انجـام برنامه گمانه زنی 
بـه منظـور خواناسـازی و پیگیـردی صفـه خشـتی آکروپـل بـه 
منظـور تدقیـق خطوط معماری در راسـتای انجـام فعالیت های 
حفاظتـی و مرمتـی شهرسـتان شـوش بـه سرپرسـتی ... و بـا 

نظـارت ... و ... از یـک آبـان مـاه تـا 14 آذر موافقـت کرد.

میراثگردشگری

ابالغ مراتب ثبت ۲ تپه تاریخی به استاندار گلستانبرگزاری جشنواره ملی گردشگری معلوالن در یزد
و  خدمـات  کمیسـیون  رئیـس 
محیـط زیسـت شـهری شـورای 
گفـت:  یـزد  شـهر  اسـالمی 
ملـی  جشـنواره  »نخسـتین 
گردشـگری معلـوالن از 10 تـا 20 آذر در شـهر میـراث جهانـی 
یـزد برگـزار می شـود.« سـپنتا نیکنـام گفـت: »بـا برگـزاری 
ایـن رویـداد فرهنگـی و اجتماعـی در نظـر داریـم عـالوه بـر 
حساس سـازی جامعـه در ایـن خصـوص، زیرسـاخت های 
الزم در شـهر یـزد را بـرای حضـور معلـوالن در جامعـه ایجـاد 
و تقویـت کنیـم.«او بـا اشـاره به ایـن که شـرکت کنندگان این 
جشـنواره ملی، مسـئوالن و رؤسای انجمن های ضایع نخاعی 
کشـور هسـتند، افزود: »نخسـتین جشـنواره ملی گردشگری 

معلـوالن در اسـتان یـزد می تواند الگوی مناسـبی بـرای دیگر 
شـهرها و اسـتان های کشـور در حوزه مناسـب سـازی فضای 
شـهری باشـد.«نیکنام بـا اشـاره به ایـن که گردشـگری برای 
معلـوالن تنهـا از نظـر تفریحـی اهمیـت نـدارد، تصریـح کرد: 
»یکـی از مهمتریـن فرآینـد درمانـی بـرای یـک فـرد معلول، 
هدایـت و تشـویق او بـه سـمت سـفر و گردشـگری اسـت.« 
رئیس کمیسـیون خدمات و محیط زیسـت شـهری شـورای 
اسـالمی شـهر یـزد مناسـب سـازی فضـای عمومـی بـرای 
حضور پرشـور معلوالن را مسـتلزم عزم ملی دانسـت و افزود: 
»بـا وجـود ایـن کـه بودجه نقـش موثـری دارد امـا  همدلی و 
همراهـی مسـتمر مـردم و مسـئوالن نقش مهمـی در تحقق 

اهـداف ایفـا می کنـد.«

میراث فرهنگـی،  وزیـر 
گردشـگری و صنایع دسـتی در 
نامه هـای جداگانـه به اسـتاندار 
گلسـتان، ثبت دو تپـه تاریخی 
را در ایـن اسـتان ابـالغ کـرد.در یکی از نامه هـای  علی اصغر 
مونسـان خطـاب بـه حق شـناس اسـتاندار گلسـتان آمـده 
بنـد )ج( ماده واحـده قانـون تشـکیل  اسـت: در اجـرای 
سـازمان میراث فرهنگـی کشـور مصـوب 1364 مجلـس 
شـورای اسـالمی و بند ششـم ماده سـوم قانون اساسـنامه 
سـازمان میراث فرهنگـی کشـور مصـوب 1367 مجلـس 
شـورای اسـالمی مبنـی بـر ثبـت آثـار ارزشـمند منقـول و 
غیرمنقـول فرهنگـی- تاریخـی کشـور در فهرسـت آثار ملی 

و فهرسـت های ذی ربـط، مراتب ثبت اثـر فرهنگی-تاریخی 
»مؤمن تپه 2« واقع در اسـتان گلستان، شهرستان گمیشان 
کـه پـس از طـی تشـریفات قانونـی الزم به شـماره 32151 
مـورخ 26/9/1397 در فهرسـت آثـار ملـی ایـران بـه ثبـت 
رسـیده اسـت، ابـالغ می شـود. اثـر مذکـور تحـت حفاظـت 
و نظـارت ایـن وزارت اسـت و هرگونـه دخـل و تصـرف یـا 
اقـدام عملیاتـی کـه منجر بـه تخریب یـا تغییـر هویت آن 
شـود برابـر مـواد 558 لغایـت 569 از کتـاب پنجـم قانـون 
مجازات هـای اسـالمی، تعزیـرات و مجازات هـای بازدارنده، 
جـرم محسـوب می شـود و مرتکـب مشـمول مجازات های 
قانونـی خواهـد شـد و مرمت و بازسـازی اثر صرفـًا با تأیید 

و نظـارت ایـن وزارت ممکـن خواهـد بـود.

خبر
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آلودگـی هـوا در کالن شـهرها بـه ویـژه تهـران مسـاله غریبی 
نیسـت، بنابـر گزارش هـای اعـالم شـده، منابـع متحـرک بـا 
70 درصـد بیشـترین سـهم را در آلودگـی هـوا دارنـد بـر ایـن 
اسـاس کارشناسـان معتقدند کاهـش تردد خودرو در سـطح 
شـهر می تواند یکی از بهترین راهکارها در کاهش آلودگی هوا 
باشـد که به نظر می رسـد با افزایش قیمت بنزین در کشـور 
ایـن مهـم خودبه خـود محقـق شـود، البتـه دسـت یافتن به 
نتیجه قطعی به کار کارشناسی بیشتری نیاز دارد.آلودگی هوا 
بـا توجـه به پیامدهـای زیان بـار آن به یکـی از ملموس ترین 
معضـالت زیسـت محیطـی شـهرهای بزرگ بـه ویـژه تهران 
تبدیل شـده اسـت، بـه گزارش بانـک جهانی، تهـران در میان 
26 شـهر بـزرگ دنیا به لحاظ ذرات معلق کمتـر از 10 میکرون 
در رده 12 قرار دارد، آلودگی هوا یکی از عوامل زیست محیطی 
خطرنـاک از جنبـه بهداشـتی در ایران اسـت که بیماری هایی 
مانند آسـم، سـرطان ریه، آلزایمر و سـکته را در پی دارد، عالوه 
بـر ایـن سـاالنه در تهـران حدود 4 هـزار نفر بر اثـر آلودگی هوا 
جان خود را از دسـت می دهند. بیشترین مشکل آلودگی هوا 
در تهران، ذرات معلق آالینده اسـت که میزان تولید سـاالنه آنها 
به 8.6 هزار ُتن می رسـد و از این میزان سـهم منابع متحرک 
70 درصـد اسـت، در میـان منابـع متحـرک، وسـایل نقلیـه 
سـنگین بیشـترین سـهم را در انتشـار ذرات معلق دارند و در 
میان وسـایله نقلیه سـنگین، اتوبوس های بخش خصوصی 
35 درصـد، اتوبوس های شـهری تهـران 28 درصد و در نهایت 
کامیون هـا 28 درصد بیشـترین میـزان انتشـار ذرات معلق را 
دارند.البتـه دولـت در سـال های اخیر توانسـت بـا به کارگیری 
اسـتانداردهای سوخت یورو 4، بهبود مدیریت ترافیک، بهبود 
حمل و نقل عمومی و مترو، تعداد روزهای ناسـالم را کاهش 
دهد، آمارها نشـان می دهد از ابتدای امسـال تا بـه امروز دوم 
آذرماه؛ تهران 25 روز هوای پاک، 183 روز قابل قبول، 38 روز 
ناسـالم برای گروه های حسـاس و یک روز ناسالم برای تمام 
گروه هـا داشـته اسـت ایـن در حالی اسـت که در تمـام طول 
سـال 97، تعـداد روزهای پـاک 28 روز، قابل قبـول 278 روز 
و ناسـالم برای گروه های حسـاس 59 روز بوده و روز ناسـالم 

بـرای تمام گروه ها ثبت نشـده اسـت.

جمعیت ثابت تهران حدود
 8.5 میلیون نفر است 

تهـران دارای جمعیتی حدود 8.5 میلیون نفر ثابت اسـت که 
با ورود سـاکنان حومه شـهر برای انجام امور شـغلی این رقم 
در طـول روز بـه بیـش از 12.5 میلیـون نفر افزایـش می یابد، 
در طـول روز بیـش از 17 میلیـون رفـت و آمـد بـا وسـایل 
نقلیـه انجـام می شـود کـه فنـاوری بسـیاری از آنها منسـوخ 
شـده اسـت از سـوی دیگر مسـاله توپوگرافی، آب و هوایی و 

موقعیـت جغرافیایی شـهر تهران اسـت زیـرا در ارتفاعات باال 
نسـبت به سـطح دریا قرار دارد و توسط رشته کوه البرز احاطه 
شـده اسـت کـه این موضـوع آلودگی هـوا را تشـدید می کند 
چـون کـوه مانـع خـروج آلودگـی از هـوای شـهر می شـود، در 
فصـول سـرد سـال نیـز بـه روز پدیـده وارونگی دما بـر میزان 
آلودگـی هـوا دامـن می زند.البته برخی کارشناسـان معتقدند 
کـه بایـد تـردد خودروها در سـطح شـهر کاهش یابـد و یکی 
از راهکارهـا افزایـش قیمـت سـوخت اسـت، هر چنـد دولت 
اواخـر هفته گذشـته اقـدام به افزایش قیمت بنزیـن کرده که 
شـاید بـا هدف اصلی محیط زیسـتی نبـوده امـا خودبه خود 

ایـن رونـد بـه کمک محیط زیسـت آمد به طوری که عیسـی 
کالنتـری معاون رئیس جمهوری و رئیس سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت اعـالم کرد کـه اجرای سـهمیه بندی بنزین نه 
تنهـا از حجـم مصـرف آن در کشـور می کاهد بلکه ایـن اقدام 
تاثیـر مثبتـی بر محیط زیسـت به ویـژه کاهـش آلودگی هوا 
در کالنشـهرها دارد.وی افـزود: روزانـه 100 میلیـون لیتر بنزین 
در ایـران مصـرف می شـود و بر همین اسـاس اینک صنعت 
خودرو از عمده ترین عوامل آلودگی زیست محیطی در سطح 
کشـور است، در چنین شـرایطی سهمیه بندی عمومی عرضه 

بنزیـن تاثیـری چشـمگیر در مدیریـت مصـرف آن، کاهش 
آلودگـی هـوا، و ترافیـک خودرویی و برخـی دیگر از معضالت 

دارد. شهری 

سهم گازوئیل در آلودگی هوا
 بیشتر از بنزین است 

همچنین مسـعود تجریشـی معاون محیط زیسـت انسانی 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
علمی ایرنا گفت: بر اسـاس منابع غیر رسـمی گفته می شـود 
مصـرف بنزین حدود 20 درصد کاهش یافته اسـت حال باید 

تاثیر افزایش قیمت بنزین بر سالمت محیط زیست 
معاون سازمان محیط زیست: براساس منابع غیررسمی افزایش قیمت بنزین، مصرف آن 

را حدود 20 درصد کاهش داده است

 بیشـترین مشـکل آلودگـی هـوا در تهران، ذرات معلق آالینده اسـت که میزان تولید سـاالنه آنهـا به 8.6 هزار ُتن می رسـد و از 
این میزان سـهم منابع متحرک 70 درصد اسـت، در میان منابع متحرک، وسـایل نقلیه سـنگین بیشـترین سـهم را در انتشار 
ذرات معلـق دارنـد و در میـان وسـایله نقلیه سـنگین، اتوبوس هـای بخش خصوصـی 35 درصد، اتوبوس های شـهری تهران 
28 درصـد و در نهایـت کامیون هـا 28 درصـد بیشـترین میـزان انتشـار ذرات معلـق را دارند.البتـه دولت در سـال های اخیر 
توانسـت بـا به کارگیری اسـتانداردهای سـوخت یـورو 4، بهبود مدیریـت ترافیک، بهبود حمـل و نقل عمومی و متـرو، تعداد 
روزهـای ناسـالم را کاهـش دهـد، آمارها نشـان می دهد از ابتدای امسـال تا به امـروز دوم آذرمـاه؛ تهـران 25 روز هوای پاک، 
183 روز قابـل قبـول، 38 روز ناسـالم بـرای گروه هـای حسـاس و یـک روز ناسـالم برای تمام گروه ها داشـته اسـت این در 
حالی اسـت که در تمام طول سـال 97، تعداد روزهای پاک 28 روز، قابل قبول 278 روز و ناسـالم برای گروه های حسـاس 

59 روز بـوده و روز ناسـالم بـرای تمام گروه ها ثبت نشـده اسـت.

مسـعود تجریشی معاون محیط زیسـت انسانی سازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت: بـر اسـاس منابـع غیر رسـمی 
گفتـه می شـود مصـرف بنزین حـدود 20 درصـد کاهش 
یافته اسـت حال باید ببینیم که سـهم شـهرهای مختلف 
در ایـن میـان چقدر اسـت. بر اسـاس نتایج بررسـی های 
انجام شـده مشـخص شـد که سـهم گازوئیـل در آلودگی 
هـوا بیشـتر از بنزیـن اسـت، در واقـع سـهم خودروهای 
اسـت،  درصـد   75 حـدود  هـوا  آلودگـی  در  سـنگین 
خودروهـای سـبک نیـز نسـبت به موتورسـیکلت سـهم 

کمتـری کمتر اسـت.

محققــان دانشــگاه رایــس بــا همــکاری محققان 
ــرژی در دانشــگاه ســوان  ــت ان انســتیتوی امنی
ــوان از  ــد می ت ــا، دریافتن ــع در بریتانی ــی واق س
ــتر  ــک بس ــوان ی ــه عن ــی ب ــای قدیم روزنامه ه
ارزان قیمــت و ســازگار بــا محیــط زیســت بــرای 
ــداره در  ــک ج ــی ت ــای کربن ــد نانوتیوب ه تولی
ــزارش  ــه گ ــرد. ب ــتفاده ک ــیع اس ــاس وس مقی
ــات  ــن تحقیق ــاس ای ــر اس ــی، ب ــاینس دیل س
ســطح وســیع روزنامه هــای قدیمــی یک بســتر 
غیرعــادی امــا ایــده ال را بــرای رشــد شــیمیایی 
می گــذارد  اختیــار  در  نانوتیوب هــای کربنــی 
ــباع  ــذب و اش ــزان ج ــر می ــک فیلت ــد ی و مانن
ــن  ــد. همچنی ــرل می کن ــواد شــیمیایی را کنت م
صفحــات دوبعــدی روزنامــه بســیار ارزان قیمــت 
بــوده، به ســادگی قابلیــت انباشــت روی یکدیگر 
را دارنــد و بدیــن ترتیــب امــکان رشــد همزمــان 
ــف  ــای مختل ــی را در الیه ه ــای کربن نانوتیوب ه
فراهــم می کنند.بــه گفتــه محققــان، روش هــای 
نانوتیوب هــای  دادن  رشــد  بــرای  مختلفــی 
کربنــی وجــود دارد کــه در آن هــا از تالــک، کربنات 
اســتفاده  تیتانیــوم  اکســید  و دی  کلســیم 
می شــود امــا تنهــا در صــورت اســتفاده از خــاک 
رس چینــی )کائولیــن(، ســاختار شــیمیایی 
ــوان  ــه عن ــر مولکول هــای آهــن کــه ب روزنامــه ب
کاتالیــزور رشــد مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، 
ــین  ــات پیش ــاس تحقیق ــت.بر اس ــذار اس اثرگ
و  نانوتیوب هــای کربنــی  می تــوان گرافیــن، 
ــواد  ــس م ــتری از جن ــی را روی بس ــاط کربن نق
مختلــف، از ضایعــات مــواد غذایی و ســبزیجات 
ــا  ــدگان ی ــات، پرن ــوالت حیوان ــا فض ــه ت گرفت
ــه صــورت شــیمیایی رشــد داد. امــا  حشــرات ب
تــا کنــون ایــن روش هــا دارای محدودیت هایــی 
بوده انــد. اکنــون محققــان یــک سیســتم جــاری 
ــتر  ــن بس ــه تامی ــه هزین ــد ک ــی کردن را طراح
مناســب و فرایندهــای پــس از تولیــد را بــه 
میــزان قابــل توجهــی کاهــش می دهــد و امــکان 
ــداره  ــی تک ج ــای کربن ــوه نانوتیوب ه ــد انب تولی
را در اختیــار می گذارد.نانوتیوب هــای کربنــی، 
مولکول هــای کوچکــی بــا قابلیت هــای فیزیکــی 
ــی  ــای مختلف ــتند و در زمینه ه ــاده هس فوق الع
ــات  ــرای صفح ــانا ب ــای رس ــاخت فیلم ه از س
لمســی گرفتــه تــا تجهیــزات الکترونیکــی 
انعطاف پذیــر و آنتــن شــبکه های 5G کاربــرد 
دارند.گــزارش کامــل ایــن تحقیقــات در نشــریه 

ــت. ــده اس ــر ش MDPI Journal C منتش
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افزایش کوه های یخی به معنای افزایش میزان اقی

آهن اقیانوس ها نیست
ــز  ــوس هلمهولت ــات اقیان ــز تحقیق ــان مرک محقق
)GEOMAR( بــا آزمایــش میــزان آهــن موجود در 
نمونه هــای یــخ سراســر جهــان دریافتنــد افزایــش 
ــش  ــای افزای ــه معن ــا ب ــی لزوم ــای یخ ــداد کوه ه تع
ــزارش  ــت.به گ ــا نیس ــود در اقیانوس ه ــن موج ــزان آه می
ــر  ــزی، صرف نظ ــودات آب ــی، موج ــاینس دیل ــری س ــگاه خب پای
از انــدازه و گونــه، نیازمنــد مــواد مغــذی هســتند. زنجیــره ای کــه 
ــف  ــد، در بخش هــای مختل ــن می کن ــی را تامی ــواد غذای ــن م ای
ــه مناطــق  ــن ک ــا وجــود ای ــاوت اســت. ب ــوس بســیار متف اقیان
ســاحلی غنــی از مــواد مغــذی بــه وفــور در جهــان یافــت 
ــر  ــال دچــار فق ــای آزاد کام ــی از اقیانوس ه می شــوند، بخش های
مــواد مغــذی هســتند.در بســیاری از مناطــق اقیانوس هــا از جمله 
ــود آهــن در آب موجــب محدودیــت  اقیانوس هــای قطبــی، کمب
رشــد پالنکتون هــا می شــود. در چنیــن مناطقــی، کوه هــای یخــی 
یــک منبــع ارزشــمند بــرای تامیــن آهــن محســوب می شــوند و 
ــی زمیــن  ــرات آب و هوای ــر تغیی افزایــش کوه هــای یخــی در اث
ــا  می توانــد موجــب افزایــش آهــن در چنیــن مناطقــی شــود. ب
وجــود ایــن تــا کنــون اطالعــات اندکــی بــرای ارزیابــی ایــن پدیده 

در اختیــار محققــان قــرار گرفتــه اســت.در ایــن تحقیقــات پــس 
از جمــع آوری نمونه هــای متعــدد از یخچال هــای سراســر جهــان، 
ــه و  ــورد تجزی ــاک م ــای پ ــا در البراتواره ــن نمونه ه ــات ای ترکیب
تحلیــل قــرار گرفــت. در ایــن بررســی ها مشــخص شــد ترکیبــات 
ــف  ــای مختل ــده از یخچال ه ــه دســت آم ــای ب موجــود در یخ ه
جهــان تفــاوت قابــل توجهــی بــا یکدیگــر ندارنــد و بــرای مثــال 
ــن  ــزان آه ــا می ــد ب ــای گرینلن ــود در یخ ه ــن موج ــزان آه می
موجــود در یخ هــای پاتاگونیــا تفــاوت چندانــی نــدارد. بــا وجــود 
ایــن ممکــن اســت یخ هــای بــه دســت آمــده از یــک یخچــال 
بســیار متفــاوت باشــند. بــرای مثــال یــخ خالــص حــاوی مقادیر 
اندکــی آهــن اســت. امــا یــخ آغشــته بــه رســوبات کــه ممکــن 
اســت توســط جریــان آب رودخانه هــا منتقــل شــوند، می توانــد 
حــاوی مقادیــر بســیار زیــادی آهــن باشــد. ایــن تفــاوت مقــدار 
ــن  ــد. در ای ــر برس ــون براب ــک میلی ــه ی ــت ب ــن اس ــن ممک آه
ــای  ــه یخ ه ــدود 4 درصــد از نمون ــات مشــخص شــد ح تحقیق
ــه دســت  جمــع آوری شــده، حــاوی بیــش از 90 درصــد آهــن ب

ــا هســتند. ــام نمونه ه ــده از تم آم

نتایــج پژوهــش انجــام شــده از ســوی صنــدوق بین المللــی پــول 
نشــان داد کــه نجــات نهنگ هــا بیشــتر از کاشــت درخــت بــه 
ــگاه  ــزارش پای ــه گ ــک می کند.ب ــی کم ــرات اقلیم ــا تغیی ــه ب مقابل
ــه  ــه  منتشــر شــده در مجل ــل از مقال ــه نق ــرگ« ب ــی »بلومب اینترنت
ــا  ــول، نهنگ ه ــی پ ــدوق بین الملل Finance & Development صن
غول هــای جــذب کربــن دنیــای حیوانــات هســتند کــه هــر کــدام در 
طــول عمــر خــود بــه طــور متوســط 33 ُتــن )33 هــزار کیلوگــرم( 
دی اکســیدکربن را جــذب می کننــد ایــن در حالــی اســت کــه ظرفیت 
ــدود 22  ــد )ح ــال از 48 پون ــک س ــر درخــت در ی ــن ه ــذب کرب ج
کیلوگــرم( فراتــر نمی رود.پژوهشــگران بــا تکیــه بــر این تفــاوت قابل 
توجــه، اســتدالل می کننــد کــه حمایــت از تالش هــای بین المللــی در 
احیــای جمعیــت نهنگ هــا کــه در نتیجــه ســال ها شــکار صنعتــی به 
1.3 میلیــون عــدد رســیده اســت، می توانــد بــه پیشــرفت در مبــارزه 
بــا تغییــرات اقلیمــی منجــر شــود.در بخشــی از ایــن مقالــه آمــده 
ــه اولویــت  ــد ب اســت: هماهنگــی اقتصــاد حفاظــت از نهنگ هــا بای
برنامــه جامعــه جهانــی در مبــارزه بــا تغییــرات اقلیمــی تبدیل شــود. 
از آنجــا کــه نقــش نهنگ هــا در کاســتن از شــدت تغییــرات اقلیمــی 
و ایجــاد ظرفیــت برگشــت پذیری از ایــن بحــران بی همتــا و غیرقابــل 
جایگزیــن کــردن اســت، تضمیــن بقــای آن هــا بایــد جــزء اهــداف 
190 کشــوری کــه در ســال 2015 میــالدی معاهــده پاریــس را بــرای 
مقابلــه بــا تهدیــد اقلیمــی امضــا کردنــد، قــرار گیــرد.  نهنگ هــا عالوه 
بــر ایــن کــه خــود بــه تنهایــی حجــم قابــل توجهــی از دی اکســید 
کربــن را جــذب می کننــد، همچنیــن از تولیــد فیتوپالنکتون هــا نیــز 
پشــتیبانی می کنــد کــه در تولیــد دســت کم 50 درصــد از اکســیژن 

موجــود در جــو زمیــن و جــذب دی اکســیدکربنی برابــر بــا آنچــه 1.7 
تریلیــون درخــت یــا چهــار جنــگل آمــازون جــذب می کننــد، دســت 
دارند.بــه اســتناد نتایــج ایــن مطالعــه، افزایــش تنهــا یــک درصــدی 
ــاره  تولیــد فیتوپالنکتون هــا، تاثیــری درســت بــه انــدازه ظهــور یک ب
2 میلیــارد درخــت بالــغ بــر روی زمیــن خواهــد داشــت.به تغییراتــی 
کــه در بلندمــدت در دمــا و پارادایم هــای آب و هوایــی یــک منطقــه 
 )Climate Change( اتفــاق می افتــد، اصطالحــا تغییــرات اقلیمــی
ــه  ــک منطق ــورد ی ــوان در م ــن اصطــالح را می ت ــه می شــود. ای گفت
خــاص یــا کل کــره زمیــن بــه کار بــرد. در پــی بــروز تغییــرات اقلیمــی 
پیش بینــی الگوهــای آب و هوایــی مشــکل می شــود. ایــن الگوهــای 
ــرورش محصــوالت کشــاورزی را  ــی، کاشــت و پ ــل پیش بین غیرقاب
در مناطقــی کــه بــه ایــن صنعــت وابســته هســتند دشــوار می کنــد 
زیــرا دیگــر نمی تــوان بــه دمــا و ســطح بارندگی هــای از قبــل تعییــن 
شــده، اتــکا کــرد. بــروز تغییــرات اقلیمــی همچنیــن احتمــال وقــوع 
ــای  ــیالب، بارندگی ه ــاد، س ــون گردب ــی چ ــی مخرب ــای طبیع بالی
ــرات  ــش می دهد.تغیی ــز افزای ــای زمســتانی را نی شــدید و توفان ه
ــش روی  ــای پی ــن تهدیده ــی از بزرگ تری ــه یک ــروزه ب ــی ام اقلیم
بشــر تبدیــل شــده اســت. ســرعت گرفتــن پدیــده گرمایــش زمیــن 
و تغییــرات اقلیمــی، تــوازن قابــل پیش بینــی میــان فصــول را برهــم 
زده و بــه دگرگونــی در وضــع آب و هــوا، تغییــر توزیــع مکانــی و زمانی 
بارش هــا و افزایــش میانگیــن درجــه هــوا در نزدیکــی ســطح زمیــن 
منجــر شــده اســت. افزایــش دی اکســید کربــن حاصــل از گازهــای 
گلخانــه ای تغییــر اکوسیســتم را در پــی دارد و تاثیــرات منفــی بــر 
گونه هــای گیاهــی و جانــوری می گــذارد کــه باعــث مهاجــرت جانوران 

و تغییــر پوشــش گیاهــی شــود. گرســنگی و قحطــی از دیگــر اثــرات 
تغییــرات اقلیمــی اســت چرا کــه محصــوالت زراعی در معــرض خطر 
هســتند و گــرم شــدن آب اقیانــوس هــم موجــب کاهــش جمعیــت 
ماهی هــا و دیگــر منابــع غذایــی دریایــی می شــود.کاهش نــزوالت 
جــوی و خشکســالی های پیاپــی از ملموس تریــن نتایــج ایــن 
ــن  ــن بی ــا اســت. در ای ــژه در کشــور م ــه وی ــی ب بحــران آب و هوای
کشــاورزان از نوســانات دمایــی حاصــل از تغییــر اقلیــم، بیشــترین 
خســارت را می بیننــد. تغییــرات اقلیمــی همچنیــن ســالمت افــراد 
را نیــز بــه خطــر انداختــه و تاثیــر ســوء آن از همیــن حــاال مشــهود 

اســت. بــه گــزارش کارشناســان، جمعیــت پشــه ها و ســایر حشــرات 
ــد گرمایــش  نیــش دار در بخــش شــمالی در نتیجــه تســریع فرآین
زمیــن و تغییــرات اقلیمــی در حــال افزایــش اســت کــه شــماری از 
ــد داشــت.عالوه  ــه همــراه خواهن ــا خــود ب ــی را ب بیماری هــای عفون
ــده  ــوع ســیالب ها و پدی ــا، خشکســالی، وق ــش دم ــن، افزای ــر ای ب
گردوغبــار بــر شــیوع بیماری هــای منتقلــه از آب و غــذا، بیماری هــای 
تنفســی، بیماری هــای قلبی-عروقــی و ناقلیــن بیماری هــا تاثیرگذار 
بــوده و ســالمت مــردم را از جنبه هــای مختلــف مــورد تهدیــد قــرار 

می دهــد.

نگرانــی از آلودگــی آب ارس بــه دلیــل ریختــن پســاب از خــاک 
ــا و دل  ــی ه ــی از نگران ــته یک ــای گذش ــال ه ــتان در س ارمنس
مشــغولی های اصلــی مــردم و مســووالن اســتان های آذربایجــان 
ــه  ــه ب ــری ک ــوده اســت؛ ام ــل ب ــی و اردبی شــرقی، آذربایجان غرب
رغــم تــالش ســازمان های مســوول همچنــان دغدغــه شــهروندان 
ــا،  ــزارش ایرن ــت.به گ ــالمی اس ــران اس ــرب ای ــمال غ ــه ش خط
دغدغــه آلودگــی آب ارس، فــارغ از نــگاه هــای دیپلماتیــک 
و مصلحــت گرایانــه، چالــش مهمــی بــرای افــکار عمومــی، 
ــا از اواســط  ــس، نهادهــای مســوول و رســانه ه ــدگان مجل نماین

نجات نهنگ ها، کلید مقابله 
با تغییرات اقلیمی

محیط 
زیست

پسماند ها

تشکیل گشت های شبانه برای مقابله 
با پسماند سوزی

اقدام سازمان محیط زیست در حفاظت 
از حیوانات وحشی

مدیـر کل اداره حفاظـت محیـط 

زیست اسـتان تهران ضمن اشاره 

بـه اینکه »ضایعات سـوزی« یکی 

زیسـت محیطی  معضـالت  از 

جنـوب اسـتان تهـران اسـت، گفـت: بـرای مقابلـه بـا ایـن 

اقـدام و شناسـایی کامـل ایـن نقـاط تیم هـای پایـش شـبانه 

اسـت.به گـزارش  تشـکیل شـده  تهـران  اسـتان  در جنـوب 

ایسـنا، پایش هـای زیسـت محیطـی آبـان مـاه کـه همزمـان 

بـا افزایـش غلظـت آالینده هـای هـوا در تهـران بـود نشـان داد 

کـه »ضایعات سـوزی« یکـی از معضـالت مهم تهران اسـت که 

هـم هـوا را آلـوده می کنـد و هـم سـالمت مـردم را بـه خطـر 

می انـدازد. محمـد رسـتگاری - معـاون نظـارت و پایـش اداره 

محیـط زیسـت اسـتان تهـران - پیـش از این به ایسـنا گفته 

بـود کـه بـر اسـاس قانون هـوای پاک ایـن کار جرم اسـت و از 

سـایر دسـتگاه ها از جملـه شـهرداری توقع داریم کـه به وظیفه 

قانونـی خود در این بـاره عمل کنند.در این باره سـعید محمودی 

- مدیـر کل اداره حفاظـت محیط زیسـت اسـتان تهـران - در 

گفـت و گـو با ایسـنا اظهار کرد: »پسـماند سـوزی« بیشـتر در 

جنوب اسـتان تهران توسـط برخی اتباع، معتادان و دوره گردها 

اتفـاق می افتـد. اکثر آن ها شـبانه پسـماندها را آتـش می زنند 

و صبح هـا بـرای جمـع آوری سـیم ها یـا باقیمانـده پسـماندها 

کـه ارزش مـادی دارد بـه محـل مراجعـه می کننـد بنابرایـن 

هویـت آن هـا بـرای مشـخص نیسـت.مدیر کل اداره حفاظـت 

محیـط زیسـت اسـتان تهـران بـا بیـان اینکـه اداره محیـط 

زیسـت اسـتان تهـران بـرای برخـورد با ایـن افـراد و جلوگیری 

از »ضایعات سـوزی« تیم هـای پایشـی را تشـکیل داده اسـت 

که به صورت شـبانه در مناطق جنوبی اسـتان تهران گشـت زنی 

می کننـد، تصریـح کرد: اگـر کارخانه هـا و مراکز صنعتـی اقدام 

بـه »پسـماند سـوزی« کننـد قطعـا بـا آن هـا برخـورد خواهـد 

شـد.محمودی در پایان با تاکید بر اینکه دسـتگاه های دیگری 

نیـز وظیفـه مقابلـه بـا پسماندسـوزی را برعهـده دارنـد، گفت: 

متاسـفانه گاهی همکاری های بین بخشـی ضعیف اسـت این 

درحالیسـت کـه مقابلـه بـا آلودگی هـوا تنها بر عهده یـک یا دو 

دسـتگاه نیست.

مدیرکل حفاظت محیط زیسـت 
شـهروندان  از  تهـران  اسـتان 
مشـاهده  صـورت  در  خواسـت 
اطـراف  در  وحشـی  حیوانـات 
جاده هـا، شـهرها و روسـتا ها به محیط زیسـت اطـالع دهند.
بـه گـزارش گـروه محیـط زیسـت خبرگـزاری فارس، سـعید 
محمـودی مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان تهـران 
در پایـان هفتـه گذشـته از منطقـه حفاظـت شـده ورجیـن 
در شهرسـتان شـمیرانات بازدیـد کـرد و در جریـان رسـیدگی 
بـه وضعیـت حیـات وحـش ایـن منطقه قـرار گرفـت.وی در 
حاشـیه ایـن بازدیـد بـا اشـاره بـه اینکـه هر سـاله با شـروع 
فصـل سـرما و پوشـیده شـدن ارتفاعـات مناطـق از بـرف، 
حیـات وحـش منطقـه بـرای تغذیه به سـمت پایین دسـت 
حرکـت می کننـد، افـزود: در چنیـن شـرایطی تداخـل حیات 
وحـش بـا حریم هـای شـهری و روسـتایی می توانـد باعـث 
به وجـود آمـدن مشـکالتی شـود.وی بـا بیـان اینکـه بـا آغـاز 
بارش هـا و حرکـت حیـات وحـش بـه سـمت پایین دسـت، 
به طـور معمول علوفه دهی دسـتی توسـط محیط بانان منطقه 
آغـاز می شـود، اظهـار داشـت: در ایـن ایـام و در اسـتان تهران 
تعلیـف حیـات وحـش در مناطـق حفاظـت شـده ورجیـن و 

تـا حـدی پـارک ملـی خجیر و سـرخه حصـار، در دسـتور کار 
محیـط زیسـت اسـتان بـوده و بصـورت مسـتمر تـا زمانیکه 
حیـات وحـش بتواند غـذای خود را به طور طبیعی و مناسـب 
بدسـت آورد ، انجـام مـی شـود.محمودی در ادامـه بـا بیـان 
اینکـه خوشـبختانه در سـال های اخیـر شـهروندان هـم رفتار 
مسـؤوالنه ای بـا حیـات وحش به ویـژه در فصل سـرما از خود 
نشـان داده اند، تصریح کرد: شـهروندان در صورت عالقه مندی 
بـه علوفـه دهی بـه حیوانات مخصوصـا پسـتانداران چهارپا و 
شـاخص مثـل قـوچ و میـش و آهـو ، حتمـا بـا پاسـگاه های 
محیط بانـی منطقـه هماهنـگ کـرده و از علوفه دهی دسـتی 
بـه حیوانات خـودداری کننـد.وی گفت: مـردم می توانند برای 
مشـاهده زیبایی هـای طبیعـی و حیـات وحـش بـه مناطـق 
تحـت مدیریـت محیط زیسـت اسـتان تهـران مراجعـه کنند 
چـرا کـه بـرای مـا آشـتی و مهربانـی مـردم با حیـات وحش 
اهمیـت دارد.مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان تهران 
همچنیـن خاطـر نشـان کـرد: از شـهروندان انتظـار داریـم در 
صـورت مشـاهده حیـات وحش در اطـراف جاده ها و شـهرها 
و روسـتا ها موضـوع را بالفاصلـه بـه نزدیکترین پاسـگاه های 
محیـط بانـی یـا گشـت های محیـط زیسـت کـه در سـطح 

مناطـق تحـت مدیریـت هسـتند اطـالع دهند.

هفته گذشته بیشترین بارش در محمودآباد ثبت شد
بر اساس اعالم مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی، بیشینه مجموع بارش هفته هشتم سال 
زراعی کنونی )20 تا 26 آبان ماه( در ایستگاه محمودآباد در استان مازندران به میزان 178.5 
میلیمتر ثبت شده است.

استفاده از روزنامه های 
قدیمی برای تولید 

نانوتیوب های کربنی

ران
زند

فاضالب های خانگی در کمین شهرهای مازندرانما
ــرای شــهرهای  ــی ب ــه بحران فاضــالب خانگــی ب
مازنــدران تبدیــل شــده و بــرای رفــع ایــن 
ــع  ــه شــبکه های جم معضــل ضــروری اســت ک
ــریعتر در  ــالب س ــه فاض ــال و تصفی آوری، انتق
ــدازی  ــتان راه ان ــرب اس ــا غ ــق خصوص ــن مناط ای
شــود.در گذشــته بســیاری از منــازل دارای چــاه هــای 
جذبــی بودنــد کــه پــس از مدتــی کارایــی خــود را از دســت 
مــی داد و پــس از آن بــود کــه سیســتم ســپتیک فاضــالب 
ــود در  ــالب ب ــه فاض ــالب و تصفی ــاه فاض ــی از چ ــه ترکیب ک
منــازل و واحــد هــای مســکونی بــزرگ نصــب شــد امــا ایــن 
ــه  ــا گزین ــد و تنه ــکالت بکاه ــر مش ــت ب ــز نتوانس روش نی
ــالب  ــع آوری فاض ــبکه جم ــداث ش ــد اح ــی مان ــه باق ای ک
شــهری و تصفیــه خانــه فاضــالب بــود.در ســال هــای اخیــر 
ــالب  ــع آوری فاض ــبکه جم ــداث ش ــت اح ــی در جه اقدامات
شــهری و همچنیــن تصفیــه خانــه فاضــالب صــورت گرفــت 
ــه  ــن زمین ــهیالتی در ای ــز تس ــالمی نی ــعه اس ــک توس و بان
پرداخــت نمــود امــا بــا گذشــت چندیــن ســال ایــن پــروژه 
ــال  ــا اص ــده و ی ــا ش ــه کاره ره ــهرها نیم ــیاری از ش در بس

ــای منتخــب در  ــتان ه شــروع نشــده اســت.یکی از شهرس
ایــن زمینــه تنکابــن در غــرب مازنــدران بــود کــه بــا وجــود 
لولــه گــذاری بخشــی از ایــن شــهر ، پــروژه بــه حالــت نیمــه 
تعطیــل درآمــده و رونــد اجرایــی آن متوقــف شــده و ایــن 
در شــرایطی اســت کــه وضعیــت فاضــالب شــهری بــه نقطــه 
ــن  ــه ای ــی رســیده و بســیاری از شــهروندان نســبت ب بحران
ــع رســمی، ســاالنه  ــار مناب ــق آم ــراض دارند.طب موضــوع اعت
ــد  ــور تولی ــمال کش ــالب در ش ــب فاض ــون مترمکع 400 میلی
ــود و  ــی ش ــه م ــد آن تصفی ــط 40 درص ــه فق ــود ک ــی ش م
ــه  ــر مســتقیم ب ــه صــورت مســتقیم و غی ــه ب 60 درصــد بقی
دریــای خــزر مــی ریزد.کارشناســان و صاحبنظــران در حــوزه 
ــهرهای  ــب ش ــه اغل ــد ک ــد دارن ــز تاکی ــت نی ــط زیس محی
ــر  ــه خاط ــتان ب ــن اس ــرب ای ــژه غ ــدران بوی ــاحلی مازن س
قــرار گرفتــن در مجــاورت دریــا و درپــی آن بــاال بــودن آب 
ــرو هســتند  ــا نفــوذ ناپذیــری خــاک روب هــای زیرزمینــی ب
و همیــن عامــل ، دفــع بهداشــتی فاضــالب را در ایــن 

ــرده اســت. ــا مشــکل مواجــه ک مناطــق ب
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م

ــور  ــن مجب ــد، چی ــزارش جدی ــک گ ــاس ی ــر اس ب
نیســت بــرای دســتیابی بــه هــدف "انتشــار صفــر"، 
رشــد یــا رونــق اقتصــادی خــود را قربانــی ســازد.به 
گــزارش ایســنا، "کمیســیون بین المللــی انتقــال 
ــرده،  ــر ک ــی منتش ــه تازگ ــه ب ــی ک ــرژی" در گزارش ان
مدعــی شــد: چیــن می توانــد تــا ســال 2050 میــالدی میــزان 
تولیــد اقتصــادی خــود را بــرای هــر نفــر ســه برابــر کنــد و در عیــن 
حــال انتشــار کربــن خــود را کاهــش دهد.بــه گفتــه رئیــس ایــن 
کمیســیون بــا توجــه بــه نقــش اصلــی چیــن در اقتصــاد جهانــی، 
ــرژی تجدیــد پذیــر گســترده آن و رهبــری تکنولوژیکــی  ــع ان مناب
ــرد  ــه ف ــر ب ــور منحص ــه ط ــور ب ــن کش ــدی، ای ــع کلی آن در صنای
ــل از اقتصــاد  ــی کام ــی و کربن زدای ــرژی جهان ــال ان پیشــگام انتق
ــرژی  ــال ان ــیون انتق ــالدی است.کمیس ــال 2050 می ــا س ــود ت خ
متشــکل از تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان انــرژی، کارشناســان 
تکنولــوژی، متخصصــان امــور مالــی و ســازمان های مــردم نهــاد از 
ــا  ــن آلوده کننده ه ــی از بزرگتری ــف دنیاســت.چین یک ــاط مختل نق
در جهــان و از مهم تریــن امضــا کننــدگان توافقنامــه پاریــس 2015 
ــش  ــرای کاه ــور ب ــد 187 کش ــر تعه ــی ب ــی مبن ــه پیمان ــت ک اس
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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بنزیـن تاثیـری چشـمگیر در مدیریـت مصـرف آن، کاهش 
آلودگـی هـوا، و ترافیـک خودرویی و برخـی دیگر از معضالت 

دارد. شهری 

سهم گازوئیل در آلودگی هوا
 بیشتر از بنزین است 

همچنین مسـعود تجریشـی معاون محیط زیسـت انسانی 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
علمی ایرنا گفت: بر اسـاس منابع غیر رسـمی گفته می شـود 
مصـرف بنزین حدود 20 درصد کاهش یافته اسـت حال باید 

ببینیم که سـهم شـهرهای مختلف در این میان چقدر است.
وی بـا اشـاره بـه نقـش خودروهـا در آلودگـی هوا به ویـژه در 
کالنشـهرها افزود: بر اسـاس نتایج بررسـی های انجام شـده 
مشـخص شـد کـه سـهم گازوئیـل در آلودگـی هوا بیشـتر از 
بنزیـن اسـت، در واقـع سـهم خودروهای سـنگین در آلودگی 
هـوا حـدود 75 درصـد اسـت، خودروهای سـبک نیز نسـبت 
بـه موتورسـیکلت سـهم کمتـری کمتر اسـت بنابراین سـهم 
خودروهـای بنزینـی در آلودگـی هـوا نسـبت بـه خودروهـای 
سـنگین گازوئیلـی خیلـی زیـاد نیسـت امـا قطعـا مسـاله 

افزایـش قیمـت بنزیـن کـه به کاهش تـردد منجر شـود نیز 
می توانـد مصـرف سـوخت و ترافیـک را کمتر و به کم شـدن 
آلودگـی هـوا کمـک کند.تجریشـی تاکید کرد: اینکـه به علت 
گـران شـدن بنزیـن تعـداد خودروهـا در سـطح شـهر کمتـر 
شـود و مـردم از حمـل و نقـل عمومـی اسـتفاده کنند خیلی 
خوب اسـت اما مشـکل اینجاسـت که در این حالت فشار بر 
حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، تاکسـی و مترو بیشـتر 
می شـود در ایـن حالـت اگـر اتوبـوس نتواند خـوب خدمات 
بدهـد آنهـا کـه وضع مالی بهتـری دارند ممکن اسـت به این 

جمع بنـدی برسـند که دوبـاره از خودروی شـخصی اسـتفاده 
کننـد.وی اظهـار داشـت: پیشـنهاد مـا ایـن بـود کـه هم زمان 
بـا افزایـش قیمـت انـرژی، بخشـی از درآمد حاصـل از آن به 
سـمت توسـعه حمل و نقـل عمومی برود اما نکتـه مهم این 
اسـت منابعـی که االن آزاد می شـود بـرای این بخش هزینه 
نمـی شـود بنابراین مقداری می تواند مشـکل ایجـاد کند، در 
واقع توصیه ما این بود که برای توسـعه حمل و نقل عمومی 
یـک منابـع مالـی کنار گذاشـته شـود.معاون محیط زیسـت 
انسـانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اکنون مشکل 
آلودگـی هـوای تهران ذرات معلق اسـت که عمدتا در سـوخت 
گازوئیـل وجـود دارد، البتـه قطعـا کاهش مصـرف بنزین هم 
اثـر دارد امـا بـه علـت تاثیرگذارتر بـودن گازوئیل پیشـنهاد ما 
ایـن بـود که بحـث نوسـازی کامیـون و اتوبوس انجام شـود، 
کامیون ها بیشـتر در شـب تـردد دارند، البتـه در روز هم که در 
حاشـیه شـهر تـردد می کنند اثر خـود را بر هـوای تهـران دارد.
وی افـزود: تـا چنـدی پیـش اطالعـات مدّونی دربـاره میزان 
آلودگی، منابع انتشـار و نوع آالینده ها نداشـتیم که با همکاری 
تعـدادی از دانشـگاه های کشـور اقـدام بـه تهیـه و جمع بندی 
آنها در قالب »سـیاهه انتشـار« کرده ایم که این سـامانه برای 
شـهر تهران تهیه شـده و در 9 دسـته از منابع آالینده از جمله 
منابـع متحـرک، نیروگاه ها، پایانه های اتوبوسـرانی، فـرودگاه، 
پتروشـیمی ها، راه آهـن، جایـگاه سـوخت، منابـع آالینـده 
خانگـی تجـاری و اداری اطالعـات را تهیـه و تقسـیم بندی 
کردیم.تجریشـی اظهار داشـت: مهم ترین خروجی این اقدام 
ایـن اسـت کـه بتوانیـم بـرای هـر شـهری به تفکیـک منابع 
مختلف آالینده برنامه مدونی داشـته باشـیم و بر این اساس 
در سـیاهه منتشـر شـده برای تهران مشـخص شـد که سهم 
گازوئیل در آلودگی هوا و انتشـار ذرات معلق نسـبت به بنزین 
قابـل توجـه اسـت.وی تاکیـد کرد: البتـه باید به این مسـاله 
هـم توجـه کنیم کـه در چند سـال اخیر وضعیت سـوخت در 
کشـور بهتـر شـده و بـه اسـتانداردهای روز دنیا نزدیک شـده 
اسـت به طوری که دیگر گاز کربنیک، سـاکس و سـولفور در 
بنزیـن بسـیار ناچیز و در مـواردی اصال وجود ندارد.  براسـاس 
مصوبـه شـورای عالی هماهنگـی اقتصادی سـران قـوا از روز 
بیسـت و چهارم آبان 98، طرح سـهمیه بندی جدید بنزین به 
اجرا درآمد، بر این اسـاس قیمت بنزین معمولی سـهمیه ای 
هـر لیتـر 15 هزار ریال، قیمت بنزین معمولی غیرسـهمیه ای 
هـر لیتـر 30 هـزار ریال و بنزین سـوپر هر لیتر 35 هـزار ریال 
محاسـبه می شـود.طبق مصوبه این شـورا سـهمیه سـوخت 
خودروهایـی کـه در کارت ماشـین دوگانه سـوز قید شـده 30 
لیتـر درمـاه، خودروهـای تـک سـوز 60 لیتـر درمـاه اسـت و 
خودروهـای مربـوط به دسـتگاه های اجرایی بدون سـهمیه و 

باقیمت آزاد محاسـبه می شـود.

روزانه 100 میلیون لیتر 
بنزین در ایران مصرف 

می شود و بر همین 
اساس اینک صنعت 
خودرو از عمده ترین 

عوامل آلودگی زیست 
محیطی در سطح 

کشور است، در چنین 
شرایطی سهمیه بندی 
عمومی عرضه بنزین 
تاثیری چشمگیر در 
مدیریت مصرف آن، 
کاهش آلودگی هوا، 
و ترافیک خودرویی 

و برخی دیگر از 
معضالت شهری 

دارد.

تاثیر افزایش قیمت بنزین بر سالمت محیط زیست 
معاون سازمان محیط زیست: براساس منابع غیررسمی افزایش قیمت بنزین، مصرف آن 

را حدود 20 درصد کاهش داده است

نگرانــی از آلودگــی آب ارس بــه دلیــل ریختــن پســاب از خــاک 
ــا و دل  ــی ه ــی از نگران ــته یک ــای گذش ــال ه ــتان در س ارمنس
مشــغولی های اصلــی مــردم و مســووالن اســتان های آذربایجــان 
ــه  ــه ب ــری ک ــوده اســت؛ ام ــل ب ــی و اردبی شــرقی، آذربایجان غرب
رغــم تــالش ســازمان های مســوول همچنــان دغدغــه شــهروندان 
ــا،  ــزارش ایرن ــت.به گ ــالمی اس ــران اس ــرب ای ــمال غ ــه ش خط
دغدغــه آلودگــی آب ارس، فــارغ از نــگاه هــای دیپلماتیــک 
و مصلحــت گرایانــه، چالــش مهمــی بــرای افــکار عمومــی، 
ــا از اواســط  ــس، نهادهــای مســوول و رســانه ه ــدگان مجل نماین

دهــه 1380 تــا بــه امــروز بــوده اســت؛ هــر چنــد در اغلــب مــوارد، 
مطالــب منتشــر شــده در رســانه هــا مبنــی بــر آلــوده بــودن ارس، 
ــا اســتدالل هــای ســطحی و  از ســوی ســازمان هــای مســوول ب
ــه رد شــده اســت، امــا ســوال اینجاســت کــه چــرا  تقلیــل گرایان
ــاع  افــکار عمومــی در ایــن مــدت از پاســخ نهادهــای مرتبــط اقن
ــع در حــوزه  ــای واق ــاالن رســانه ای اســتان ه نشــده اســت. فع
ــد کــه   ــه ارس در شــمال غــرب کشــورمان مــی گوین ــی رودخان آب
ــاره  ــه تصمیــم گیــری و اظهارنظــر درب ــودن هــر گون فرااســتانی ب
ایــن رودخانــه بــه دلیــل مــرزی بــودن آن، موجــب شــده اســت 

کــه مدیــران نهادهــای مســوول محلــی از هــر گونــه موضــع گیــری 
ــای  ــواب ه ــا ج ــاب و ب ــاره اجتن ــن ب ــفاف در ای ــجاعانه و ش ش
دوپهلــو و یــا تکــرار عباراتــی چــون »خــود پاالیشــی رودخانــه«، از 
زیــر بــار مســوولیت شــان شــانه خالــی و فرافکنــی کننــد. در ایــن 
میــان انتشــار گاه و بیــگاه تصاویــر و فیلــم هدایــت پســاب ســبز 
رنگــی از خــاک ارمنســتان بــه رودخانــه ارس، بازتــاب گســترده ای 
در افــکار عمومــی داشــته و آنــان نهادهــای مســوول را بــه کم کاری 
ــا آلودگــی یکــی از مهمتریــن رودخانــه  و مماشــات در مواجهــه ب
ــی  ــی زندگ ــه آلودگ ــد ک ــی کنن ــم م ــرزی کشــورمان مته ــای م ه
افــزون بــر 7 میلیــون انســان را تهدیــد مــی کنــد. البتــه از انصــاف 
ــد حفاظــت  ــد گذشــت کــه برخــی از نهادهــای مســوول مانن نبای
ــا و  ــه ه ــالح کارخان ــت پســاب و ام ــط زیســت اصــل هدای محی
معــادن از خــاک ارمنســتان بــه رودخانــه ارس را تاییــد مــی کننــد 
و از تــالش بــرای حــل ایــن مشــکل ســخن مــی گوینــد، امــا گفته 
مــی شــود طــرف ارمنــی در زمــان حضــور اکیــپ هــای بازرســی 
ــه ارس را  ــت پســاب ب ــرای بررســی موضــوع، هدای کشــورمان ب
بــرای مــدت کوتاهــی متوقــف مــی کنــد. برآینــد ایــن وضعیــت در 
15 ســال گذشــته ســبب شــده اســت کــه افــکار عمومــی اســتان 
ــه  ــی آب رودخان ــواره از آلودگ ــرب کشــورمان هم ــای شــمال غ ه
مــرزی ارس بــا فلــزات ســنگین و عواقــب جبــران ناپذیــر آن بــر 
روی زیســت بــوم خــود نگــران باشــند.»َاَرس«، نــام رودی نســبتًا 
ــه  ــول« منطق ــای »بینگ ــه از کوه ه ــت ک ــانی اس ــرآب و خروش پ
ــی  ــا« در نزدیک ــرد. رود »آرپ ــمه می گی ــه سرچش ــی ترکی آناتول
ــرز  ــزد و ســپس م ــه رود ارس می ری ــه و ارمنســتان ب ــرز ترکی م
مشــترک نخجــوان را بطــول 11 کیلومتــر ترســیم کــرده و پــس از 
گــذر از مــرز ایــران و نخجــوان، از مــرز میــان ایــران و ارمنســتان 

ــوری  ــران و جمه ــان ای ــترک می ــرز مش ــاره م ــرده و دوب ــور ک عب
آذربایجــان را شــکل داده و در منتهی الیــه شــمالی اســتان اردبیــل 
و  آذربایجــان شــده  وارد جمهــوری  پارس آبــاد(  )شهرســتان 
ــول دارد و از  ــر ط ــن رود 1072 کیلومت ــزد؛ ای ــورا می ری ــه رود ک ب
طوالنی تریــن رود داخلــی ایــران، یعنــی کارون طوالنی تــر اســت.
رود ارس در ســال 1813 میــالدی در پــی عهدنامــه ترکمنچــای بــه 
عنــوان مــرز ایــران و امپراطــوری روســیه برگزیــده شــد و تمامــی 
مناطــق شــمال ایــن رود از ایــران جــدا و بــه خــاک روســیه افزوده 
شــد. بعدهــا ایــران و اتحــاد شــوروی بــا همــکاری همدیگر ســدی 
ــد. ســپس ســد  ــا کردن ــام ســد ارس بن ــه ن در ناحیــه پلدشــت ب
خداآفریــن بــه صــورت مشــترک بــا جمهــوری آذربایجــان بــر روی 
ــورت  ــه ص ــی ب ــد قیزقلعهس ــد.هم اکنون س ــداث ش رود ارس اح
ــداث  ــر روی رود ارس اح ــان ب ــوری آذربایج ــا جمه ــترک ب مش
می شــود. بــر روی ارس تاکنــون پنــج پــل نیــز ســاخته شده اســت 
کــه عبارتنــد از: پــل آهــن جلفــا، پــل شوســه جلفــا، پــل پلدشــت، 
پــل خداآفریــن و پــل نــوردوز در مــرز ارمنســتان.حوضه آبریز ارس 
ــوری آذربایجــان  ــه، ارمنســتان و جمه ــران، ترکی در کشــورهای ای
ــوده و  ــع ب ــر مرب ــًا 10320 کیلومت ــعت آن تقربی ــرار دارد و وس ق
حــدود 39% )3900( کیلومتــر مربــع آن را اراضــی ایــران تشــکیل 
می دهــد.از 1072 کیلومتــر طــول ایــن رود، 410 کیلومتــر آن، نــوار 
مــرزی بین المللــی را تشــکیل می دهــد. 12 درصــد آب رودخانــه 
ــه از  ــه و بقی ــاک ترکی ــد از خ ــران و 34 درص ــاک ای ارس از خ
جمهوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان تأمیــن می شــود..رود 
ارس از مهمتریــن رودهــای ایــران اســت کــه عــالوه بــر جذابیــت 
ویــژه گردشــگری و تأثیــرات مثبــت اکوسیســتمی، قابلیــت مهمی 

ــد دارد. ــل صی ــای قاب ــر ماهی ه از نظ

خطر آلودگی ارس را تهدید می کند

نظــارت دوره ای از اقدامــات و فعالیــت هــای محیــط زیســتی منطقه 15 
بــا حضــور مدیــر کل محیــط زیســت و توســعه پایدار شــهرداری تهــران و 
شــهردار منطقــه و هیئــت همــراه برگــزار شــد.به گــزارش خبرگــزاری مهر، 
در ایــن بازدیــد شــینا انصــاری مدیــر کل محیــط زیســت وتوســعه پایدار 
شــهرداری تهــران ضمــن تقدیــر از اقدامــات محیــط زیســتی منطقــه در 
راســتای زیســت پذیــری شــهرو ارتقــاء شــاخص هــای محیط زیســتی 
بــر انجــام همــه اقدامــات منطقــه در چارچــوب برنامــه ســوم شــهرداری 
ــا توجــه بــه  تهــران تاکیــد کــرد.وی در ادامــه خاطــر نشــان ســاخت: ب
بارگــذاری بیــش از حــد جمعیــت در شــهر تهــران مســایل و مشــکالت 
ــط  ــف محی ــات مختل ــد موضوع ــی طلب ــه م ــده ک ــد آم ــی پدی متنوع
زیســتی از قبیــل آلودگــی هــوا، آب، خــاک، صــدا بــا اولویــت بیشــتری 
رســیدگی شــود.انصاری بــا تاکیــد بــر اینکــه تمامی پــروژه هــای عمرانی 
بایــد قبــل از اجــرا توجیــه محیــط زیســتی داشــته باشــند، گفــت: یکــی 
از دیگــر موضوعاتــی کــه نقــش بســزایی در بهبــود و ارتقــای شــاخص 
هــای محیــط زیســتی دارد مشــارکت شــهروندان اســت.مدیر کل محیط 
زیســت و توســعه پایــدار در ادامــه هدایــت صنایــع جهــت رفــع آلودگــی 
هــای محیــط زیســتی و همــراه نمــودن آنهــا جهــت اجــرای پــروژه های 
ــای  ــث ارتق ــد باع ــی توان ــه م ــی دانســت ک ــر نکات مشــارکتی را از دیگ
وضعیــت محیــط زیســتی منطقــه شــود.انصاری در ادامه پایــش آالینده 
هــا، تدویــن اطلــس محیــط زیســتی، تهیــه بانک جامــع تنوع زیســتی، 
بــاز چرخانــی آب، توســعه انــرژی هــای تجدیــد پذیــر، اصــالح الگــوی 
مصــرف و بهینــه ســازی مصــرف انــرژی در راســتای آیین نامــه مدیریت 
ســبز مصوبــه دولــت کــه در مــرداد ســال جــاری توســط شــهردار تهــران 
ابــالغ شــد، نظــارت بــر عملکــرد پیمانــکاران، حــذف ظــروف پالســتیکی 
را از دیگــر نکاتــی دانســت کــه در ارزیابــی محیــط زیســتی مناطــق دارای 
اهمیــت اســت.در ادامــه وحیــد رضا محمــدی شــهردار منطقــه 15 افزود: 
موضوعــات متنوعــی در منطقــه 15 شــامل گســتردگی محــدوده قانونــی 
حریــم، بافــت فرســوده، ترافیــک و غیــره وجــود دارد کــه بایــد بــا یــک 
عــزم جــدی در راســتای تبدیــل تهــران بــه شــهری بــرای همــه بــه رفــع 

معضــالت مربــوط پرداخــت. 

زیست پذیری تهران منوط 
به اولویت قرار دادن 

محیط زیست است

خبر
طرح شترسواری در سواحل دریاچه 

ارومیه اجرا می شود
فرمانـدار شهرسـتان اسـکو بـا اشـاره بـه درآمدزایـی و ایجـاد 
اشـتغال مناسـب طرح هـای گردشـگری، گفت: برای توسـعه 
طرح های گردشـگری در این شهرسـتان طرح شترسـواری در 
سـواحل دریاچـه ارومیـه اجرا می شـود.بابک رضـی منش در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: دهسـتان »جزیره« شهرسـتان اسـکو در سـواحل دریاچه 
ارومیـه دارای ظرفیـت عظیـم برای سـرمایه گذاری بخش گردشـگری اسـت که در گذشـته به 
عنـوان منطقـه نمونـه گردشـگری معرفـی شـده و اکنون بایـد خدمـات زیربنایی آن نیـز آماده 
شـود. وی افزود: بخش هایی از سـواحل دهسـتان جزیره دریاچه ارومیه در حال سـاماندهی 
اسـت تـا طـرح های گردشـگری و تفریحی مثـل طرح شترسـواری، والیبال سـاحلی و  دیگر 
امکانات رفاهی ایجاد شـود و پیگیری اجرایی شـدن آن هسـتیم. وی با اشـاره به ظرفیت های 
گردشـگری دریاچه ارومیه و روسـتای صخره ای کندوان، گفت: سـال گذشـته یک و میلیون و 

650 هـزار نفـر کـه 22 هـزار نفر آن گردشـگر خارجـی بودند، از این روسـتا دیـدن کردند. 

انباشت آالیندگی 
در شهرهای صنعتی و بزرگ

کارشـناس سـازمان هواشناسـی گفـت: از امروز شـنبه، دوم 
آذرمـاه تـا نیمـه ایـن هفتـه با توجـه به پایـداری و سـکون 
نسـبی هـوا انتظـار مـی رود به تدریـج سـطح آالینده هـای 
جوی در شـهرهای صنعتی و پرجمعیت کشـور افزایش یابد 
بنابراین توصیه می شـود سـالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی مراقب باشـند و تا حد 
امـکان از تـردد غیـر ضـروری خـودداری کنند.فریبـا گـودرزی در گفت وگـو با خبرنـگار علمی 
ایرنـا افـزود: امـروز سـواحل دریـای خزر بارش باران خواهد داشـت و شـمال شـرق کشـور، 
ارتفاعـات البـرز مرکزی و شـرقی نیز بارش پراکنده دارند.وی اظهار داشـت: از روز چهارشـنبه 
ایـن هفتـه سـامانه بارشـی جدیـدی از غرب و شـمال غرب کشـور وارد می شـود کـه با نفوذ 

آن بارش هـا در آغـاز خواهد شـد. 

 تاثیر آتش سوزی های جنگلی 
بر حیات وحش استرالیا

بحـران  داشـتند:  اظهـار  زیسـت  محیـط  کارشناسـان 
آتش سـوزی های اخیـر در اسـترالیا بـا اثـرات مخربی 
بـر حیات وحـش ایـن کشـور همـراه اسـت.به گـزارش 
آتش سـوزی  برابـر  در  حیوانـات  از  بسـیاری  ایسـنا، 
ایـن  در  دادن خـود  نجـات  از  گونه هـای حیوانـی  از  برخـی  امـا  مقـاوم هسـتند 
شـرایط ناتـوان هسـتند. بـه گفتـه کارشناسـان این گونه هـای جانوری اغلـب به این 
دلیـل کـه زیستگاه هایشـان بـر اثـر فعالیـت بشـر از بیـن رفته قـادر بـه حفظ جان 
خـود نیسـتند.کواالها از جملـه گونه هـای حیوانـی در اسـترالیا هسـتند کـه به دلیل 
آتش سـوزی های اخیـر در ایـن کشـور بـا خطـر تلف شـدن مواجـه هسـتند. حرکت 
ایـن جانـوران بـه طـور معمـول آهسـته اسـت و راهـکار آن هـا بـرای حفـظ خود در 

برابـر خطـر، موجـب گرفتـار شـدن کواالهـا در حریـق می شـود. 

دریاچه

آلودگی

جنگل ها

الهور، از آلوده ترین شهرهای دنیا
این روزها شرایط هوای شهر »الهور« مرکز ایالت پنجاب در پاکستان به حدی به شرایط ناسالم رسیده که این شهر 

تاریخی برای چند نوبت در جایگاه دوم و حتی اول فهرست آلوده ترین شهرهای دنیا قرار گرفت.

مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت گلسـتان گفت: بـا انجـام الیروبی و 
برقـراری ارتبـاط بیـن خلیـج گـرگان و دریـای خـزر، نمی تـوان انتظار 
ورود آب اضافـه بـه خلیج و احیای سـطح خشک شـده آن را داشـت.
محمدرضـا کنعانـی در گفت وگو با ایسـنا در خصـوص آخرین وضعیت 
طـرح احیـای خلیـج گـرگان، اظهـار کـرد: خلیـج گـرگان دارای یـک 
اکوسیسـتم منحصربه فـرد و متأثـر از دو حـوزه آبخیـز آب شـیرین از 
باالدسـت و آب شـور از دریـا بـه خلیـج اسـت.وی بیان کرد: نوسـانات 
آب خلیج گرگان منسـوب به سـابقه بوده و در برهه ای در سـال 1342، 
بیشـترین پس روی آب خلیج و در سـال 1375، بیشـترین پیشروی 
آب خلیـج را داشـتیم و االن نیـز ایـن نوسـانات در حال انجام اسـت.
مدیـرکل محیط زیسـت گلسـتان اظهـار کـرد: در حال حاضـر به دلیل 
پـس رفـت آب، بخشـی از اراضـی در مجموعـه خلیـج گـرگان، حالت 
غرقابـی خـودش را ازدسـت داده و نگرانـی مبنـی بـر خشـک شـدن 
خلیـج وجـود دارد.کنعانـی بـا تأکیـد بـر اینکـه بایـد تدابیـری بـرای 
احیـای خلیـج اندیشـیده شـود، تصریـح کـرد: اینکـه بگوییـم فقـط 
الیروبـی کانال هـا بین دریا و خلیـج، راهکار احیای خلیج اسـت، مورد 
تائید سـازمان محیط زیسـت نیسـت. سـازمان محیط زیست معتقد 
اسـت کـه احیـای خلیج گرگان نیازمنـد مجموعه ای از اقدامات اسـت.
وی، یکـی از ایـن اقدامـات را تأمیـن حقابه آب شـیرین رودخانه های 
در  رودخانه هـا  و  کانال هـا  افـزود:  و  برشـمرد  خلیـج  بـه  ورودی 
اسـتان گلسـتان و مازنـدران مـورد مطالعـه قرارگرفتـه و حقابـه تاالب 
مشخص شـده و مراحـل نهایـی آن را طـی می کنـد و بعـد از آن بـه 
وزارت نیـرو ابالغ می شـود.مدیرکل محیط زیسـت گلسـتان بیان کرد: 
توسـعه آبزی پروری، کشـاورزی، سـکونت گاه های شـهری و روستایی 
و غیـره در باالدسـت، یکـی از دالیل تأمین نشـدن حقابه خلیج گرگان 
اسـت.کنعانی در خصـوص کیفیت آبی که وارد خلیج گرگان می شـود، 
گفـت: آب 15 رودخانـه و کانـال ورودی بـه خلیـج را مـورد آزمایـش 
قراردادیـم کـه هیچ کـدام حتی در حد متوسـط اسـتانداردهای محیط 

زیسـت هـم نبودنـد و در شـرایط بـد و بحرانی قرار داشـتند.

مدیرکل محیط زیست گلستان:
الیروبی، خلیج گرگان را 

احیا نمی کند

ت
یس

ط ز
حی

چین مدعی دستیابی به هدف »انتشار صفر« تا سال 2050م
ــور  ــن مجب ــد، چی ــزارش جدی ــک گ ــاس ی ــر اس ب
نیســت بــرای دســتیابی بــه هــدف "انتشــار صفــر"، 
رشــد یــا رونــق اقتصــادی خــود را قربانــی ســازد.به 
گــزارش ایســنا، "کمیســیون بین المللــی انتقــال 
ــرده،  ــر ک ــی منتش ــه تازگ ــه ب ــی ک ــرژی" در گزارش ان
مدعــی شــد: چیــن می توانــد تــا ســال 2050 میــالدی میــزان 
تولیــد اقتصــادی خــود را بــرای هــر نفــر ســه برابــر کنــد و در عیــن 
حــال انتشــار کربــن خــود را کاهــش دهد.بــه گفتــه رئیــس ایــن 
کمیســیون بــا توجــه بــه نقــش اصلــی چیــن در اقتصــاد جهانــی، 
ــرژی تجدیــد پذیــر گســترده آن و رهبــری تکنولوژیکــی  ــع ان مناب
ــرد  ــه ف ــر ب ــور منحص ــه ط ــور ب ــن کش ــدی، ای ــع کلی آن در صنای
ــل از اقتصــاد  ــی کام ــی و کربن زدای ــرژی جهان ــال ان پیشــگام انتق
ــرژی  ــال ان ــیون انتق ــالدی است.کمیس ــال 2050 می ــا س ــود ت خ
متشــکل از تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان انــرژی، کارشناســان 
تکنولــوژی، متخصصــان امــور مالــی و ســازمان های مــردم نهــاد از 
ــا  ــن آلوده کننده ه ــی از بزرگتری ــف دنیاســت.چین یک ــاط مختل نق
در جهــان و از مهم تریــن امضــا کننــدگان توافقنامــه پاریــس 2015 
ــش  ــرای کاه ــور ب ــد 187 کش ــر تعه ــی ب ــی مبن ــه پیمان ــت ک اس

انتشــار کربــن  بــوده و لــذا نقــش ایــن کشــور پــس از عقب نشــینی 
ایــاالت متحــده از ایــن توافقنامــه از اهمیت بیشــتری نیز برخــوردار 
ــن  ــرای چی ــرژی ب ــال ان شــده اســت.طبق اعــالم کمیســیون انتق
ضروریســت کــه راهــکاری بــرای رســیدن بــه هــدف انتشــار صفــر 
تــا اواســط قــرن بــه منظــور دســتیابی جهــان بــه اهــداف اقلیمــی 
پاریــس داشــته باشــد.به بــاور کارشناســان کاهــش انتشــار خالــص 
کربــن تــا صفــر تــا ســال 2050 میــالدی در واقــع می توانــد دومیــن 
اقتصــاد بــزرگ جهــان را قوی تــر کند.بــه گفتــه رئیــس کمیســیون 
انتقــال انــرژی، بــه دور از محــدود کــردن توانایــی چین در دســتیابی 
بــه هــدف خــود و تبدیــل بــه اقتصــادی کامــالً توســعه یافتــه تــا 
ــا  ــر ت ــه انتشــار صف ــه دســتیابی ب ــد ب ــالدی،  تعه ســال 2050 می
ســال 2050 میــالدی باعــث ســرمایه گذاری و نــوآوری خواهــد شــد 
کــه می توانــد ایــن پیشــرفت را تســریع کند.ایــن گــزارش توصیــه 
ــز  ــت شــده تمرک ــواد بازیاف ــا اســتفاده از م ــن ب ــه چی ــد ک می کن
خــود را بــر حــذف کربــن از صنایــع ســنگین ماننــد فوالد، ســیمان و 
مــواد شــیمیایی بگــذارد. اقدامــات دیگــر شــامل برق رســانی کامــل 
جــاده ای و ریلــی و اســتفاده از ســوخت های زیســتی بــرای حمــل 

ــی از راه دور اســت.  ــی و کشــتیرانی بین الملل ــل هوای و نق

درو
اما و اگرهای متقاضیان گازسوز کردن خودروها خو

ــام  ــرای ثبت ن ــا ب ــردن خودروه ــان گازســوز ک متقاضی
ــق  ــد و طب ــه کنن ــامانه NGVI.IR مراجع ــه س ــد ب بای
اعــالم، حداکثــر ظــرف مــدت دو مــاه آینــده بــه همــه 
ــنا،  ــزارش ایس ــود.به گ ــیدگی می ش ــت ها رس درخواس
متقاضیــان بــرای گازســوز کــردن خودروهــا می تواننــد بــه 
NGVI.( ســامانه جامــع اطالعــات خودروهــای دوگانه ســوز
IR( مراجعــه کننــد و از طریــق زبانــه تبدیــل خودروهــا، بــرای ثبت نــام 
تبدیــل خــودروی خــود اقــدام کننــد. در مــدت یــک هفتــه از طــرف 
ایــن اتحادیــه پیامکــی بــرای متقاضیان ارســال می شــود و ایــن افراد 
می تواننــد از طریــق مراجعــه بــه ســامانه، نزدیک تریــن مرکــز مجــاز 
بــه محــل ســکونت خــود را بــرای تبدیــل انتخــاب و مراجعــه کننــد.
طبــق اعــالم رئیــس اتحادیــه ســوخت های جایگزیــن روزانــه 30 هزار 
ــا اجــرای طــرح  ــان ب ــا هم زم ــردن خودروه ــرای گازســوز ک تقاضــا ب
ــت،  ــالم وزارت نف ــر اع ــود.بنا ب ــت می ش ــن دریاف ــهمیه بندی بنزی س
علــی محمودیــان بــا اشــاره بــه افزایــش گســترده حجــم تقاضــا برای 
ــا اجــرای طــرح ســهمیه بندی  ــان ب ــردن خودروهــا هم زم گازســوز ک
ــه  ــه 30 هــزار تقاضــا در ســامانه گفت ــرز دریافــت روزان ــا م ــن ت بنزی
ــر در  ــه زودت ــرادی اســت ک ــا اف ــا ب ــل خودروه ــت تبدی اســت: اولوی

ــه  ــل هرچ ــان تبدی ــت متقاضی ــد و الزم اس ــام کرده ان ــامانه ثبت ن س
ــل  ــه تبدی ــان هزین ــت کنند.محمودی ــود را ثب ــت خ ــر درخواس زودت
ــوع خــودرو  ــه کیفیــت کیــت، ن ــه دوگانه ســوز را بســته ب خودروهــا ب
ــان  ــون توم ــا 4.5 میلی ــن 2.5 ت ــورت میانگی ــزن به ص ــایز مخ و س
اعــالم کــرد و اطمینــان خاطــر داد: ایــن رقــم ثابــت اســت و بــه هیــچ 
وجــه در روزهــای آینــده شــاهد افزایــش قیمــت تجهیــزات و هزینــه 
نصــب نخواهیــم بــود.وی همچنیــن بــا اشــاره به لــزوم گازســوز کردن 
خودروهــا از طریــق ســامانه جامــع اطالعــات خودروهــای دوگانه ســوز 
ــور  ــردم به منظ ــرد: م ــد ک ــل تاکی ــاز تبدی ــز مج )NGVI.IR( و مراک
دریافــت خدمــات و محصــوالت بــا کیفیــت و قیمــت مناســب و نیــز 
ــه مراکــز و کارگاه هــای  ــواده از مراجعــه ب تامیــن ایمنــی خــود و خان
غیرمجــاز تبدیــل خودروهــا خــودداری کنند.بنــا بــر اعــالم، قطعــات و 
تجهیــزات موردنیــاز ایــن صنعــت کامــال بومی ســازی شــده و بــا توجه 
بــه افزایــش تعــداد تقاضاهــا، هم اکنــون کارخانجــات تولیــد تجهیزات 
موردنیــاز ایــن صنعــت ظرفیــت تولیــد خــود را افزایــش داده اســت و 
به صــورت شــبانه روزی و دو شــیفته کار می کنند.تبدیــل خودروهــا بــه 
گازســوز تحــت نظــارت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( و 

ســازمان اســتاندارد انجــام می شــود.



021-88019846

پیامک شما را درباره 6

این صفحه می خوانیم

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

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1599 | یکشنبه  03 آذر   1398

اسـالمی  انقـالب  مسـکن  بنیـاد  مدیـرکل 

اسـتان زنجـان گفـت: بـر ایـن اسـاس برای 

عمومیـت بخشـیدن بـه دامنـه هشـدارها و 

مقابلـه با خطر احتمالی بالیای طبیعی طرح 

فرضـی زلزلـه در ایـن مناطق اجـرا و اهمیت 

مقاوم سـازی بـرای گروه هـای هدف، تبیین 

و چگونگی دریافت تسـهیالت به بانک های 

عامل نیز اعالم شده است.

سـجاد صنعتـی منفـرد افـزود: بـا توجـه به 

اینکـه زلزله به عنوان یکـی از حوادث طبیعی 

هـر از چنـد گاهـی خسـارت و تلفاتی بـه بار 

مـی آورد همیـن امـر ضرورت اندیشـیدن به 

مقاومـت سـاختمان هـا و ارائـه راهکارهـای 

الزم بـرای کاهـش خطرات زمین زلزلـه را دو 

چندان می کند.

این مسـوول یادآور شـد: در این راسـتا بنیاد 

مسـکن بـا توجـه بـه تجربیـات گذشـته و 

اهمیـت فاکتورهای متعددی همچون فراهم 

دائـم،  و  موقـت  اسـکان  امکانـات  کـردن 

سـرعت احداث، افزایـش مقاومت و کاهش 

هزینـه هـا در بحث بالیای طبیعـی، توجه به 

سیسـتم هـای سـاختمانی مقـاوم در برابـر 

زلزلـه را یکی از ضروریات صنعت سـاختمان 

مـی دانـد.وی اضافـه کـرد: در زمـان حاضـر 

تسـهیالت اعطایـی طـرح ویـژه بهسـازی و 

مقـاوم سـازی با کارمزد پنج درصد تا سـقف 

40 میلیـون تومـان بـه واحدهای مسـکونی 

روسـتایی و شـهرهای زیـر 25 هزار نفـر داده 

مـی شـود کـه ایـن موضـوع از اهمیـت آن 

از  افـزود:  منفـرد  دارد.صنعتـی  حکایـت 

واحـد مسـکونی  مجمـوع 92 هـزارو 678 

روسـتایی در اسـتان 48 هـزارو 164 واحـد 

مسـکونی آن معـادل 52 درصد توسـط بنیاد 

مسـکن اسـتان مقاوم سـازی شـده اسـت.

وی اظهـار داشـت: بـر ایـن مبنـا میانگیـن 

مقاوم سـازی واحدهای مسـکونی روستایی 

در سـطح کشـور 42 درصـد اعـالم شـده کـه 

این رقم در اسـتان زنجان 52 درصد اسـت و 

در این زمینه اسـتان زنجان باالتر از میانگین 

کشوری قرار دارد.

 مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی 

و  فنـی  نظـام  داد:  ادامـه  زنجـان  اسـتان 

مهندسـی روسـتایی بـا توجه بـه وضعیت و 

ظرفیـت هـای موجـود روسـتاها بـه تعـداد 

جهـت   صالحیـت  دارای  فنـی  ناظـر   134

نظـارت بـر سـاخت و سـازهای روسـتایی و 

همچنین تشـکیل 12 دفتر فنی و مهندسـی 

دیگـر جهـت طراحـی واحدهـای مسـکونی 

روسـتایی در سـطح اسـتان تشـکیل شـده 

اسـت.وی یادآوری کـرد: ارائـه خدمات فنی، 

پشـتیبانی و اعطای تسهیالت بانکی و وجوه 

بالعـوض، نظـارت بـر سـاخت و سـاز پـروژه 

هـای بازسـازی، نوسـازی و مقـاوم سـازی 

واحدهـای مسـکونی مناطـق آسـیب دیـده، 

ارائـه خدمـات فنی و مهندسـی بـه موقع در 

بازسـازی مناطق سـانحه دیده، اجرای پروژه 

هـای مقـاوم سـازی مسـکن روسـتایی و 

انجـام پـروژه هـای مطالعاتـی، تحقیقاتی و 

پژوهشـی در زمینه های بازسـازی و مسکن 

روسـتایی، از سـوی بنیـاد مسـکن انقـالب 

اسـالمی ایـن اسـتان پیگیـری و اجـرا مـی 

شود.

خدمــات  و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رییــس 
بهداشــتی درمانــی بیرجنــد روز شــنبه در آییــن 
افتتــاح ایــن مرکــز گفــت: بــا راه انــدازی ایــن بخش، 
بســته ارائــه خدمــات دانشــگاه علــوم پزشــکی 

بیرجند در حوزه قلب و عروق کامل می شود.
تاکنــون  افــزود:  فیروزآبــادی  دهقانــی  محمــد 

ــن  ــی از ای ــان جنوب ــروق خراس ــب و ع ــاران قل بیم
ــه اســتان های دیگــر  ــذا ب ــد ل نعمــت محــروم بودن
ــان کامــل  ــد یــا مراحــل درمــان آن مراجعــه می کردن

نمی شد.
وی بــا قدردانــی از اعضــای مجمــع خیریــن ســالمت 
خراســان جنوبــی گفــت: یکــی از خیــران اســتان کــه 

خواســت نامــش ذکــر نشــود، 500 میلیــون تومــان 
بــرای تامیــن تجهیــزات موردنیــاز ایــن بخــش اهــدا 

کرده است.
رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی بیرجنــد ادامــه داد: 
امیــد اســت ایــن بــاب خیر کــه در حــوزه پژوهشــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی بــاز شــده، تــداوم داشــته 
باشــد و خیــران در حوزه هــای مختلــف جــذب 

شوند.
وی بــه راه انــدازی بخــش وی آی پــی در بیمارســتان 
رازی بیرجنــد اشــاره و تصریــح کــرد: ایــن بخــش در 
ــد  ــتان می توان ــی در اس ــتان خصوص ــود بیمارس نب
بــه  را  مناســب تر  فضــای  در  خدمــات کامل تــر 

همشهریان ارائه دهد.
بــرای راه انــدازی مرکــز بازتوانــی قلــب چهــار دســتگاه 

تردمیــل مدیــکال، دوچرخــه پشــتی دار و آرم آرگومتر 
هــر کــدام یــک دســتگاه بــا هزینه کــرد پنــج میلیارد 

ریال اهدا شده است.
همچنیــن یــک دســتگاه الکتروشــوک به مبلــغ 350 
میلیــون ریــال، یــک دســتگاه الکتروکاردیوگــراف 62 
میلیــون ریــال و آمــاده ســازی فضــای فیزیکــی بــه 
مبلــغ 300 میلیــون ریــال بــرای ایــن مرکــز تامیــن و 

هزینه شده است.
پیشــگیری  کلینیــک  و  فیزیوتراپــی  بخــش 
بیمارســتان رازی نیــز بــا حضــور قائم مقــام معاونت 
تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت، درمــان و 
ــی و  ــی، امنیت ــاون سیاس ــکی و مع ــوزش پزش آم
بــه  جنوبــی  خراســان  اســتاندار  اجتماعــی 

بهره برداری رسید.

مدیرکل سـابق نوسـازی، توسـعه وتجهیز مـدارس هرمزگان 
گفـت: هـم اکنـون 670 مدرسـه تخریبـی وغیراسـتاندارد 
درقالـب سـه هـزار کالس درس درهرمـزگان اسـت که حدود 
90 هـزار دانـش آمـوزان درایـن مدارس مشـغول به تحصیل 
هسـتند. نوید احمدی روز شـنبه در مراسـم معرفـی وتودیع 
مدیرکل نوسـازی، توسـعه وتجهیزمـدارس هرمـزگان افزود: 
باتوجـه بـه زلزلـه خیزبـودن هرمزگان و بارندگی سـیل آسـا، 

نگـران دانـش آموزانـی هسـتیم کـه در مـدارس تخریبـی 
وغیراستاندارد مشغول به تحصیل هستند.

وی بیـان داشـت: از سـال 96 کـه مسـائل ومشـکالت را 
شناسـایی و دنبـال کردیـم، مدرسـه سـازی وطرح های نیمه 
تمـام بویـژه دربخش خیـری مهم ترین چالـش درهرمزگان 
بود.این مسـوول اظهارداشـت: آسـفالت 200 هزار مترمربع از 
محوطـه مـدارس، 120 مترمربـع ایـزوگام سـقف مـدارس، 

توسـعه  ارائـه سـند  تمـام هرمـز،  نیمـه  اردوگاه  پیگیـری 
فضاهای آموزشـی به سـازمان نوسـازی و طرح شهر مدرسه 
از فعالیت هـای انجـام شـده درنوسـازی مـدارس هرمـزگان 

بوده است.
احمـدی گفـت: پیشـرفت وآبادانـی کشـور نیـاز بـه توسـعه 
آمـوزش وپـرورش دارد کـه ایـن امـر نیز با توسـعه فضاهای 

آموزشی استاندارد امکان پذیراست.

مقاوم سازی 28 درصد واحدهای مسکونی 
روستایی محدوده گسل در  زنجان

مرکز بازتوانی قلب بیمارستان رازی 
بیرجند افتتاح شد

220 مدرسه تخریبی و خطرآفرین در هرمزگان وجود دارد

آذربایجان غربیاصفهان

82 دختر بازمانده از تحصیل 
در تکاب به مدرسه بازگشتند

حمیــد علی نیــا افــزود: از ســال گذشــته تاکنــون 
روســتاهای  در  تحصیــل  از  بازمانــده  دختــر   187
»قزقاپــان  ســفلی«،  »احمدآبــاد  »گوی آغــاج«، 
ســنگ« و »چوپلــو« از توابــع بخــش تخــت ســلیمان 
فقــر،  به علــت  کــه  شــدند  شناســایی  تــکاب 
ــادر  ــی جســمی ق ــواده و ناتوان ــی خان مشــکالت مال

بــه تحصیل نبودند.
وی بــا بیــان اینکــه ســایر دانش آمــوزان بازمانــده از 
ــز در مراحــل بعــدی  ــن شهرســتان نی ــل در ای تحصی
ــار داشــت:  ــد شــد، اظه ــوزش خواهن ــه آم وارد چرخ
وزارت آمــوزش و پــرورش طــرح شناســایی و جــذب 
را  تحصیــل  از  بازمانــده  ســال   18 زیــر  دختــران 
ــن  ــز ای ــکاب نی ــد و در ت ــرا می کن ــدی اج ــور ج به ط
ــزی  ــد موفقیت آمی ــوب و فرآین ــرح پیشــرفت مطل ط
ــرد:  ــان ک ــکاب بی ــرورش ت ــوزش و پ ــر آم دارد.مدی
دانش آمــوزان دختــر بازمانــده از تحصیــل کــه در 
ــده اند در  ــذب ش ــایی و ج ــرح شناس ــن ط ــب ای قال

مدارس عادی مشــغول به تحصیل می شــوند.
ــایی  ــرح شناس ــک ط ــه داد: هم این ــا«، ادام »علی نی
ــه  صــورت  ــل ب ــده از تحصی ــران بازمان و جــذب دخت
ــکاب  ــت ت ــتاهای پرجمعی ــه در روس ــه خان ــه ب خان
ــم  ــا تراک ــتاهای ب ــپس در روس ــود و س ــرا می ش اج

جمعیتی کمتر اجرا خواهد شــد.
وی گفــت: امســال همچنیــن مــدارس 17 روســتای 
تــکاب بــا 31 میلیــارد ریــال هزینــه بــه ســامانه 
بخاری هــای  و  اســتاندار مجهــز شــده  گرمایشــی 

نفتی از این مدارس جمع آوری شده اســت.
جنــوب  در  جمعیــت  نفــر  هــزار   81 بــا  تــکاب 
آذربایجان غربــی واقــع شــده و 13 هــزار دانش آمــوز 
ــه  در مقاطــع مختلــف در ایــن شهرســتان مشــغول ب
واحــد   150 شهرســتان  ایــن  هســتند؛  تحصیــل 
ــاب مدرســه شــبانه روزی  ــار ب ــه چه آموزشــی از جمل
ــتایی  ــوزان روس ــل دانش آم ــکان و تحصی ــرای اس ب
دارد و یــک بــاب مدرســه شــبانه روزی دیگــر نیــز در 

این شهرســتان هم اکنون در حال احداث اســت.

ذخیره سد زاینده رود 
به 370 میلیون 
مترمکعب رسید

حسـن ساسـانی افزود: میانگیـن بلند مدت 
حجم آب ذخیره شـده در این سـد )دوره 44 
سـاله( 759 میلیون مترمکعب ثبت شده که 
نشـان می دهـد در مقایسـه های بلنـد مدت، 
وضعیـت منابـع آبـی در این منطقه مناسـب 
نیسـت.وی بیـان کـرد: میـزان ورودی آب به 
سـد زاینـده رود در زمان حاضـر 17 مترمکعب 
و خروجـی آن 82 مترمکعـب بر ثانیه اسـت 
کـه امید مـی رود بارش هـای موثـر پاییزی و 
زمسـتانی بتوانـد حجـم قابـل قبولـی را بـه 
مخزن بیافزاید.معـاون حفاظت و بهره برداری 
شـرکت آب منطقـه ای اصفهـان یـادآور شـد: 
میـزان بـارش در ایسـتگاه چلگـرد از ابتـدای 
سـال آبـی جـاری 108 میلی متـر بـوده، در 
حالی که سـال گذشـته در چنین روزی میزان 
بلنـد  میانگیـن  و  میلی متـر  بارش هـا 230 
بـود.وی  شـده  ثبـت  میلی متـر  مـدت 180 
اضافـه کرد: بر این اسـاس میـزان بارش های 
امسـال نسـبت به مدت مشـابه سال گذشته 
55 درصـد و نسـبت بـه میانگیـن بلند مدت 
48 درصـد کاهـش داشـته است.ساسـانی با 
اشـاره بـه توزیـع 120 میلیـون مترمکعب آب 
برای کشـت پاییزه کشـاورزان اصفهانی گفت: 
آب بـرای کشـت پاییـزه کشـاورزان شـرق و 
غـرب از بامـداد 21 آبان مـاه توزیـع شـده و 
ادامـه  آذرمـاه   12 تـا  روز،   20 بـه  نزدیـک 
می یابـد.  بـر اسـاس آمارهـا، ظرفیـت نهایی 
سـد زاینده رود 1.4 میلیارد متر مکعب اسـت 
کـه در شـرایط کنونـی تنهـا هشـت درصـد 
ذخیـره آب دارد.زاینده رود به عنوان بزرگترین 
جریـان آبـی منطقـه میانـی کشـور بـه دلیل 
خشکسـالی  پیاپی، تراکم جمعیت و افزایش 
برداشـت در یک دهه گذشـته بـه رودخانه ای 
فصلـی تبدیـل شـده اسـت و از جملـه نقـاط 
پایین دسـت بـه ویژه در فصل های گرم سـال 

با خشکی روبه رو می شوند.

سودوکو شماره 1599

پاسخ سودوکو شماره 1598

افقی
  1 - فیلمی از مارتین اسكورسیزی - جمع 

کننده
 2 - دریاچه روسیه - باشگاه فوتبال 

پرتغال - نفس خسته
 3 - ورزشی با سه تیر كوچك - یكی از 
بازیگران سینمای ایران، نام پدر ابراهیم - 
درخت مخروطی شکلی که همیشه سبز 

است، زن بلند قد
 4 - پایان نامه - شهری در انگلستان - 

دودل، آشفته رأی

 5 - چانه، زنخدان - درس نوشتنی - 
طلق نسوز

6 - نقاش و گراور ساز آلمانی - سودای 
ناله، نفس بلند، از دل پر سوز بر آید - 

وزیدن - روستا، عدد روستایی
 7 - خداوند، مالک - پسر ناخلف معاویه، 

ملعون تاریخ - نوعی زیر انداز
 8 - هم قدم - محرم اسرار - مقابل 

سرما، حرارت باالی هوا
 9 - گاو چران امریكایی - اثری از فدریكو 

گارسیالوركا - انکراالصوات 

10 - تیر پیكاندار - احمق - تخم مرغ 
فرنگی، گندم - مردمان

 11 - نام کوچک آرمسترونگ در NBA - از 
جنس نر - هلو

 12 - کتابی از پرسی شلی - گستاخی و 
بی پروایی - خاک سفالگری، خاک سرخ، 

خاک عهد عتیق 
13 - اندازه، مقدار و اندازه، مقدار - 

جانشین، قائم مقام، ستوان قدیم - باوقار 
14 - دریا - پیروزمند - شاعر فرانسوی 

15 - واسطه - طوبی
عمودی 

 - NBA 1 - شهرت تیم هیوستون در 
درونی - بیمار

 2 - فوم بی ته - فیلمی از سیروس الوند 
- اثری از جی.ام.کوتسیا 

3 - شیرینی چای - الفت، انس گرفتن، 
عادت - تنها، همنشین تنها - شیر بیشه، 

صورت پنجم از صور فلکی
 4 - با خبر - اتاق برگشت به حال عادی 

پس از عمل در بیمارستان - گمان 
5 - دوست و همدم، هر یک از بازیکنان 

یک تیم ورزشی - شکاف - آغوش - كاغذ 
6 - خالی - پیروان دین موسی - روان، 

زن برادر شوهر
 7 - گو وارونه - فرهنگستان، باغ افالطون 

- باد مالیم
 8 - شب جایی بودن - شكسته بند

 9 - بی آن فطیر است، مقابل جامد - 
موثر - محل ورود، مروارید درشت، درون 

صدف
 10 - پول آلمان قدیم، عالمت مخصوص - 

گناهكار - نصف
 11 - رنگ خون - آمیزش و آمیختن ، 
شهد و عسل، اختالط و مخلوط کردن - 

قمر زمین، چراغ آسمان - فالت آسیایی، 
سرزمین اورست

 12 - مخفف آتش - دریاچه ای درآمریکا 
- کاستی ها 

13 - اضافه بار - تلخ، پیمانه ، اندازه ، 

شماره و حساب ، گذشتن بر چیزی - 
صدای درد، کالم درد - فعل نهی از دادن

 14 - نام اوستا شاعر معاصر - دشوار - 
الشه حیوان 

15 - ستیزه کار - عدد بلبل - زیان

جدول شماره 1599

 پیام
استان ها

نهمین مرکز فناور و دانش بنیان مازندران افتتاح شد
دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور امروز طی سفری یک روزه برای بازدید از مراکز رشد پارک علم 
و فناوری مازندران و شرکت های فناورانه و دانش بنیان به این استان سفر کرد و در بدو ورود به ساری ساختمان فناور و 
دانش بنیان استان را افتتاح کرد.این ساختمان دارای 21 واحد است که با به مبلغ 80 میلیارد ریال خریداری و مجهز شد 
و قرار است 17 شرکت دانش بنیان در آن مستقر شوند.

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیر منقول

رسـمی  اسـناد  خانـه  93/10/09دفتـر  مـورخ   4289 شـماره  رهنـی  سـند  بموجـب 
شـماره 174 شهرسـتان جیرفـت موضـوع پرونـده اجرائـی کالسـه 9700124لـه :بانک 
سـپه شـعبه مرکـزی جیرفـت علیه:حسـین عظیمـی فرزنـد احمـد بـه ش .ش169وشـماره ملـی 
3030640728بـه عنـوان وام گیرنـده وراهـن و رفعـت افشـار پـور فرزنـد عزیـز الـه بـه ش .ش 
58وشـماره ملـی 3031270363بـه عنـوان ضامـن  تشـکیل ونظـر بـه اینکـه مدیـون نسـبت بـه 
پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ننمـوده اسـت،برابرمقررات آئیـن نامه اجراءمفاد اسـناد رسـمی الزم 
االجـرا قانـون ثبـت اسـناد وامـالک کشـور بنـا بـه درخواسـت بسـتانکارازمورد وثیقـه ارزیابی الزم 
توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری انجـام وپـس از قطعیـت ارزیابی بسـتانکار تقاضـای ادامه 
عملیـات اجـرای نسـبت بـه مـورد وثیقـه ششـدانگ یکبـاب  خانـه بـه مسـاحت 588/50پـالک 
67 فرعـی از578-اصلـی واقـع در بخـش 45 کرمـان بـه ادرس :جیرفـت -انتهـای بلـوار هلیـل 
را مینمایـد لـذا ملـک فـوق کـه ذیـل ثبت شـماره 22599صفحـه 106دفتـر 130بنام اقای حسـین 
عظیمـی ثبـت وسـند مالکیـت ان نیـز صـادر وتسـلیم گردیـده اسـت بـه مزایده گذاشـته میشـود 
حـدود ارابعـه بـه شـرح ذیل : شـماال:بطول 24/60متـر دیوار به دیـوار پالک 578اصلی شـرقا :در 
سـیزده قسـمت کـه قسـمتهای سـوم وپنجـم وهفتـم وهشـتم ونهـم ویازدهـم جنوبی اسـت اول 
بطـول 3/70متـر دیواریسـت بـه خانـه جزءپـالک 578اصلـی دوم بطـول 2/20متـر سـوم بطـول 
20سـانتی متـر چهـارم بطـول 3/50متـر پنجـم بطـول 30سـانتی متـر ششـم بطـول 3/40متـر 
هفتـم بطـول 35سـانتی متـر هشـتم بطـول 3/40متـر نهـم بطـول 45سـانتی متـر دهـم بطـول 
4/40سـانتی متـر یازدهـم بطـول 30سـانتی متـر دوازدهم بطـول 2/30متـر دیواریسـت به پالک 
60فرعـی از 578اصلـی سـیزدهم بطـول 15/25متـر دیواربـه دیوار پـالک 32فرعـی از 578اصلی 
جنوبـا :بطـول12/30 متـر درب ودیواریسـت بکوچه عام  غربا :در هشـت قسـمت اول بطول 11متر 
دیواریسـت بـه پـالک 66فرعـی از 578دوم بطـول 11/35متـر دیواریسـت بـه پـالک 578سـوم 
کـه جنوبـی اسـت بطـول 10/80متـر دیوار مشـترک با پالک اخیـر الذکر چهـارم بطـول 5متر درب 
ودیواریسـت بـه بلـوار پنجـم بطـول 10/60متـر بـه دیـوار پـالک 578ششـم بطـول 10متـر هفتـم 
بطـول 10/30متـر حـدی به دیـوار مغازه پـالک اصلی مذکور هشـتم بطول 2متر درب ودیواریسـت 
بـه بلـوار هلیـل رود برابـر نظریـه کارشـناس رسـمی دادگسـتری : 1- مسـاحت عرصـه جبهـه اول 
)از بـر بلـوار تـا عمـق 10/6متـر (مـوازی 74متر مربع از قـرار هر متر مربـع 50/000/000ریـال جمعا 
مبلـغ 3/700/000/000ریـال2- مسـاحت عرصـه جبهه دوم مـوازی 514/5متر مربـع از قرار هر متر 
مربـع 12/000/000ریـال جمعـا مبلـغ 6/174/000/000ریـال 3- یـک دسـتگاه سـاختمان مسـکونی 
دو طبقـه )همکـف واول (کـه طبقـه اول از نـوع مصالـح بنایـی بـا دیـوار باربر اجری ،سـقف طاق 
ضربـی ،نـازک کاری سـنگ واندودگچ وکف سـیمان شـده با نما اجر سـفال بـه متراژحدود300متر 
مربـع وطبقـه اول )دو واحـد (بـا دیـوار باربـر اجـری ،سـقف سـبک ،نـازک کاری انـدود گچ،کـف 
سـرامیک اشـپزخانه دارای کمـد وکابینـت mdfونمـا اجـر سـفال به متراژحـدود 300متـر مربع لذا 
ارزش کل سـاختمان جمعـا بـا زیـر بنـای حـدود 600متـر مربع بطور متوسـط از قرار هـر متر مربع 
10/000/000ریـال جمعـا مبلـغ 6/000/000/000ریـال 4- حصـار کشـی )دیوار اجـری (دربهای ورودی 
،محوطـه سـازی ،سـه امتیـاز اب یـک دوم ودو امیتیـاز بـرق تـک فـاز ویـک امتیاز برق سـه فاز 
جمعـا بـه ارزش 350/000/000ریـال مـع الوصـف ارزش نهایـی ششـدانگ ملـک موصـوف جمعـا 
)16/224/000/000(ریـال میباشـد . کـه مبنـا وپایـه مزایـده نیـز تعیین میگـردد ،جلسـه مزایده از 
سـاعت 9الـی 12صبـح روز سـه شـنبه مورخـه 98/09/26در محـل شـعبه اجـراء اداره ثبت اسـناد 
وامـالک جیرفـت برگـزار مزایـده از مبلـغ مذکـور شـروع وبـه باالترین قیمـت پیشـنهادی فروخته 
خواهـد شـد .ضمنـا فـروش نقـدی بـوده وپرداخت کلیه قبـوض آب وبـرق وغیره تا تاریـخ انجام 
مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یـا نشـده بـه عهـده برنـده مزایـده می باشـد 

.تاریـخ انتشـار 98/09/03-م الـف :473

اگهی مزایده مال غیر منقول )نوبت اول (
اجـرای احـکام شـعبه دادگاههـای عمومـی حقوقـی جیرفـت در نظـر دارد در خصـوص 
پرونـده اجرائـی کالسـه 952087لـه اقـای دخیـل عبـاس دائـی زاده گـور علیه اقـای علی 
از  اکبـر کریمـی مسـکونی فرزنـد عزیـز هللا دایـر برمطالبـه مطالبـه سـه دانـگ مشـاع 
ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ مرکباتـی بـه مسـاحت 4504متـر مربع پـالک 12فرعـی از 12اصلـی اراضی 
ابگـرم بخـش 34دارای 12سـاعت حقابـه ملکـی محمـد علـی کریمـی مسـکونی میباشـد وارزش سـه 
ارزیابـی  750/000/000ریـال توسـط کارشناسـان رسـمی دادگسـتری  بـه میـزان  دانـگ ملـک مرقـوم 
گردیـده از طریـق مزایـده بفـروش برسـاند جلسـه مزایده در مـورخ 1398/09/23راس سـاعت 10صبح 
بـا حضـور نماینـده دادسـتان در محـل اجـرای احـکام حقوقـی برگـزار میگـردد متقاضیـان در صـورت 
تمایـل ضمـن هماهنگـی بـا اجـرای احـکام حقوقـی 5روز قبـل از تاریـخ مزایـده مـی تواننـد از ملـک 
بازدیـد ودر صـورت تمایـل بـه شـرکت در مزایـده 10درصـد مبلـغ پیشـنهادی )حداقـل قیمـت فـروش 
پایـه ارزیابـی شـده مـی باشـد (خـود را بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری 2171293839004نـزد بانـک 
ملـی واریـز وقبـض ان را بـه همـراه پیشـنهاد کتبـی در پاکـت در بسـته وتـا قبـل از برگـزاری جلسـه 
مزایـده تحویـل ایـن اجـرا نماینـد. بدیهی اسـت شـخصی بـه عنوان برنـده مزایده شـناخته میشـود که 
باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد داده باشـد ودر صـورت انصـراف برنـده مزایـده ده درصـد مبلغ پیشـنهادی 
بـه نفـع دولـت ضبـط خواهد شـد ضمنـا دایره اجـرا هیچگونه مسـئولیتی در قبـال معامله معـاارض ویا 
سـند رسـمی نخواهـد داشـت برنـده مزایـده مـی تواند وفـق مقـررات جهت تنظیم سـند اجـاره به اداره 

اوقـاف واخـذ سـند رسـمی نسـبت بـه اعیانـی از طریـق ثبـت اسـناد اقـدام نمایـد .
مدیر اجرای احکام دادگاههای عمومی حقوقی جیرفت –خواجوئی-قاضی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

800 مددجوی بهزیستی چهارمحال وبختیاری تسهیالت اشتغال دریافت کردند
معصومه محمدی افزود: در این مدت 944 نفر برای دریافت تســهیالت معرفی شــدند که 260 میلیارد ریال 

تســهیالت دریافت کردند.به گفته وی، از این تعداد بیش از 220 میلیارد ریال تســهیالت دریافت کردند. 
وی، تعهد اشــتغال بهزیســتی اســتان در ســالجاری 350 میلیارد ریال عنوان و پیشبینی کرد این میزان تسهیالت تا 

پایان سال جذب خواهد شد.

میــزان  ایــن  از  داشــت:  اظهــار  ایزانلــو  صمــد 
اعتبــار، 100 میلیــارد ریــال بــرای اجــرای ســه طــرح 
بــزرگ آبرســانی روســتایی و 40 میلیــارد ریــال 
ــن  ــا ای ــه ب ــت ک ــرانی اس ــه س ــانی ب ــرای آبرس ب
ــر  ــتای دیگ ــج روس ــن آب پن ــار، تامی ــزان اعتب می
ــد. ــه ش ــرانی اضاف ــدر س ــانی زی ــع آبرس ــه مجتم ب
هــای  پــروژه  بــه  ملــی  اعتبــارات  گفــت:  وی 
پیشــرفت  یابــد کــه  مــی  اختصــاص  آبرســانی 
ــع  ــتا مجتم ــن راس ــد و در ای ــاالی دارن ــی ب فیزیک
درصــد   95 تکمــران  و  ســرانی  زیــدر  آبرســانی 

دارد. فیزیکــی  پیشــرفت 
ــات  ــد خدم ــر و امی ــت تدبی ــزود: در دول ــو اف ایزانل
خوبــی در حــوزه آبرســانی روســتایی صــورت گرفتــه 
ــن  ــتایی ای ــاخص آب روس ــال 92 ش ــه در س زیراک
شهرســتان، 52 درصــد بــود کــه اینــک بــه 72 

ــت. ــد اس ــتان، 74 درص ــیده و اس ــد رس درص
فرمانــدار  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
شهرســتان  ایــن  اعتبــارات  شــیروان گفــت: کل 
ــه  ــوده ک ــال ب ــارد ری ــاری، 473 میلی ــال ج در س
ــانی  ــرای آبرس ــال ب ــارد ری ــزان 60 میلی ــن می از ای
ــود 50  ــی ش ــی م ــش بین ــه پی ــود ک ــتایی ب روس

یابــد. تخصیــص  آن  درصــد 
بــرج  روســتای  آبرســانی  خصــوص  در  ایزانلــو 
ســال  چندیــن  روســتا  ایــن  افــزود:  ذوالفقــار 
ــن  ــرق تامی ــود ب ــر نب ــه خاط ــه ب ــده ک ــانی ش آبرس
ــت  ــارات موافق ــه امســال در اعتب ــی شــود ک آب نم
ــوع  ــن موض ــر ای ــی گی ــده و پ ــی آورده ش ــه مل نام

. هســتیم
ــبکه  ــتان از ش ــن شهرس ــتا در ای ــون 134 روس اکن
آب آشــامیدنی برخوردارنــد کــه 60 هــزار نفــر بــا 21 
ــرکت آب و  ــش ش ــر پوش ــعاب زی ــزار و 500 انش ه

ــتند.   ــتایی هس ــالب روس فاض
جمعیــت  نفــر  هــزار   157 شــیروان  شهرســتان 
ــتاها  ــان در روس ــر آن ــزار نف ــدود 70 ه ــه ح دارد ک

ســکونت دارنــد.

ایـرج مصطفـوی افـزود: بارندگی هـا از ابتدای 
مهـر تـا پایـان آبـان امسـال 27.8 درصـد از 

بـارش آبـی ایـن اسـتان را تامیـن کـرد.
اسـتان  بارندگـی  میانگیـن  بیـان کـرد:  وی 
سـمنان در سـال زراعی جاری، 30.6 میلیمتر 
بـوده کـه مقایسـه ایـن آمـار بـا سـال زراعـی 
گذشـته کـه 16 میلیمتـر بـود، افزایـش 91.3 

درصـدی را نشـان مـی دهـد.
مدیـرکل هواشناسـی اسـتان سـمنان ادامـه 
داد: متوسـط بارندگـی در بلنـد مـدت در دوره 
یادشـده اسـتان سـمنان 18.3 میلیمتـر بـود 

کـه با میانگیـن بارندگی سـال زراعی امسـال 
تفـاوت 12.3 میلیمتـری دارد.

در  هـا  بـارش  وضعیـت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کشـور، تصریـح کـرد: براسـاس اعـالم مرکـز 
ملـی پایـش و هشـدار خشکسـالی سـازمان 
هواشناسـی کشـور، متوسـط بارندگی ایران در 
بـازه زمانـی سـال زراعـی امسـال نسـبت بـه 
بلندمـدت 31.3 درصـد افزایـش و نسـبت به 
سـال گذشـته در همین دوره 15 درصد کاهش 
داشـت.مصطفوی ابرازداشت: سـمنان در بین 
اسـتان هـای کشـور، یازدهمیـن اسـتان در 

شـاخص بیشـترین افزایش بارندگی نسـبت 
هواشناسـی  اسـت.مدیرکل  مـدت  بلنـد  بـه 
اسـتان سـمنان یادآور شـد: اسـتان هرمزگان 
بـا 617 درصد بیشـترین افزایش بـارش ها را 
در مقایسـه با بلندمدت در این بازه زمانی دارد 
و اسـتان آذربایجـان غربی بیشـترین کاهش 
بارندگـی را نسـبت بـه بلندمدت بـا 63 درصد 
داشت.متوسـط بارندگـی اسـتان سـمنان در 
بلنـد مـدت 120 میلی متر عنوان می شـود که 
در سـال زراعـی 97-96 بـه 107.9 میلـی متر 
کاهـش یافت.سـامانه هواگـوی 134 آمـاده 
ارائـه اطالعـات هواشناسـی و پیش بینی های 
جوی سـمنان در تمام اوقات شبانه روز است، 
اداره کل هواشناسـی اسـتان دارای 9 ایستگاه 
سـینوپتیک، 15 ایسـتگاه اقلیم شناسی و 50 
ایسـتگاه باران سـنجی در نقاط مختلف است.

حبیــب ابراهیم پــور در جشــنواره جهادگــران علــم 
وفنــاوری بــه خبرنــگاران افــزود: 450 هســته و 
ــه 300  ــوده ک ــال ب ــن اســتان فع ــاور در ای واحــد فن
ــرکت  ــامل ش ــز ش ــه نی ــتارتاپ و بقی ــورد آن اس م

ــت. ــان اس ــش بین ــاور و دان فن
ــوط  ــورد مرب ــداد 30 م ــن تع ــرد: از ای ــه ک وی اضاف
ــوط  ــه شــرکت دانش بنیــان و 120 مــورد دیگــر مرب ب

بــه شــرکت فنــاور پــارک اســت.
 9 جشــنواره  ایــن  در  بیــان کــرد:  پــور  ابراهیــم 
ازاد  دانشــگاه  از مراکــز رشــد  اعــم  مرکــز رشــد 
ــارک و  ــه پ ــق اردبیلی،جامع ــگاه محق اسالمی،دانش
ــاد ،گرمــی و  ــز رشــد شهرســتا ن هــای پارس آب مراک
ــکی  ــوم پزش ــگاهی ،عل ــاد دانش ــهر ، جه مشگین ش
و بســیج شــرکت داشــته و محصــول خــود را د 

. نمایــش گذاشــته اند  رمعــرض 
 وی افزود:بــا توجــه بــه فعالیــت چهــار هــزار و 500 
شــرکت دانش بنیــان در کشــور ســهم  اســتان در 
ــه بســیار  ــا دیگــر اســتان ها در ایــن زمین مقایســه ب

پاییــن اســت.
محصــوالت  رونمایــی  بــه  اشــاره  ابراهیم پوربــا 
 40 گفــت:  اســتان  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــته های  ــتان در رش ــن اس ــان ای ــول دانش بنی محص
ــا  ــیده و ت ــازار رس ــه ب ــه ب ــه ارائ ــه مرحل ــف ب مختل

شــد. خواهنــد  رونمایــی  ســال جاری  پایــان 
ــا هــدف  ــا بیــان اینکــه پنجــره واحــد پــارک ب وی ب
ارائــه عملکــرد در ارتبــاط بــا فعالیــت واحدهــای 
ــن  ــال تدوی ــان در ح ــاور و شــرکت های دانش بنی فن
اســت، گفــت: ایــن طــرح تــا 2 مــاه آینــده فعالیــت 

ــاز  ــتان  آغ ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــود را در پ خ
می کنــد.

2 مرکــز رشــد  از فعالیــت  ابراهیــم پورهمچنیــن 
ــر داد و افــزود: مرکــز  ــارک خب تخصصــی در ایــن پ
ــز رشــد  ــاور و مرک ــا 14 واحــد فن رشــد کشــاورزی ب
ــز  ــه مراک ــاور از جمل ــد فن ــا 12 واح ــان ب ــی مغ گرم

ــت. ــتان اس ــی اس ــد تخصص رش
ــا  ــل ب ــتان اردبی ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
ــان  ــارک از کارآفرین ــن پ ــای ای ــه حمایت ه ــاره ب اش
بیــان کــرد: از طریــق صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
و بــا ضمانــت پــارک علــم و فنــاوری بــرای صاحبــان 
 150 از  بیــش  دانش بنیــان  و  فنــاور  شــرکت   22

ــال تســهیالت پرداخــت شــده اســت . ــارد ری میلی
ابراهیم پــور نمونــه تولیــدات شــرکت های دانــش 

بنیــان و فنــاور را تولیــد چهــار قلــم گنــدم متناســب 
ــد  ــق کشــور، تولی ــم و شــرایط خــاص مناط ــا اقلی ب
درخــت اورس بــا عمــل آوری ســه ماهــه، تولیــد 
ــالم  ــودر اع ــماربلوتوث و نانوپ ــودرو، اس ــور خ سنس
کــرد و گفــت: تــالش می شــود محصــوالت تولیــدی 

ــند. ــازی برس ــاری س ــه تج ــه مرحل ب
یکــی  عنــوان  بــه  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای 
اقتصــاد  در  موثــر  ســاختارهای  مهم تریــن  از 
دانش بنیــان و محیطــی مناســب بــرای اســتقرار، 
شــرکت های  و  موسســات  شــکوفایی  و  توســعه 
دانش بنیــان هســتند کــه در تعامــل ســازنده بــا 
یکدیگــر و بــا دانشــگاه ها و ســایر موسســه های 
اشــتغال  فنــاوری  فعالیت هــای  بــه  پژوهشــی 
نهــاد  یــک  بعنــوان  آن  اصلــی  هــدف  و  دارنــد 
طریــق  از  جامعــه  در  ثــروت  افزایــش  فناورانــه 
ــر  ــی ب ــت موسســه های متک ایجــاد و توســعه فعالی

فنــاوری اســت.

بارش ها در استان سمنان نسبت به 
بلندمدت ۶7 درصد افزایش یافت

1۲۰ شرکت فناور اردبیل در مرحله تولید و فروش محصول هستند

کشت پاییزه گندم در 
مسجدسلیمان آغاز شد

ــلیمان در  ــدم در مسجدس ــت گن ــاد افزود:کش ــر باورس ــی اکب عل
ســطح 19 هــزار هکتــار بــه صــورت دیــم انجــام مــی شــود ضمــن 
ــی  ــتان کشــت م ــن شهرس ــه در ای ــدم ک ــام گن ــده ارق ــه عم اینک

ــتند. ــرگان هس ــران 2 و مه ــم و چم ــامل کری ــوند ش ش
ــار  ــر هکت ــرد در ه ــن عملک ــی میانگی ــش بین ــه داد : پی وی ادام
ــن  ــم ای ــدم دی ــه گن ــی دارد چــرا ک ــت بارندگ ــه وضعی بســتگی ب
ــالی  ــن و در خشکس ــا  2 ت ــن 1،5 ت ــالی بی ــتان در ترس شهرس

ــرایط دارد. ــه ش ــتگی ب ــرد بس عملک
وی گفــت : کار کشــت جــو نیــز در ســطح ســه هــزار و 500 هکتــار 

از زمیــن هــای دیــم ایــن شهرســتان آغــاز شــده اســت .
در شهرســتان مسجدســلیمان حــدود 23 هــزار و 820 هکتــار 

ــود دارد. ــی وج ــم و آب ــن دی زمی
ســاالنه حــدود 34 هــزار و350تــن محصــول کشــاورزی و باغــی 

در ایــن شهرســتان تولیــد مــی شــود.
مسجدســلیمان از شــهرهای شــمالی خوزســتان اســت کــه دارای 

ســه بخــش، مرکــزی، گلگیــر و عنبــر مــی باشــد.

زرند

۲4 هکتار از زمین های کشاورزی زرند زیر کشت زرشک قرار دارد
ــزود:  ــی  اف ــی زارع عل
بــودن  اقتصــادی 
دلیــل  بــه  زرشــک 
و  کــم  آبــی  نیــاز 
ــر موجــب  ــی رشــد در خــاک هــای فقی توانای
ــن محصــول در  افزایــش ســطح زیرکشــت ای

اســت. شــده  زرنــد  شهرســتان 
وی بــا بیــان اینکــه زمــان برداشــت محصــول 
اظهــار  اســت  مــاه  آبــان  اوایــل  زرشــک 
ــای  ــاغ ه ــک از ب ــت زرش ــت: کار برداش داش
زرنــد همچنــان ادامــه دارد و پیــش بینــی 
ــش از 30  ــاری بی ــال ج ــی س ــود ط ــی ش م
تــن از ایــن محصــول از 18 هکتــار بــاغ بــارور 

ــود. ــت ش ــتان برداش ــن شهرس ای

ــه داد: کاهــش برداشــت زرشــک  ــی ادام زارع
نســبت بــه ســال گذشــته بــه دلیل ســال آوری 
ــطح  ــترین س ــوده و بیش ــک ب ــول زرش محص
ــتان  ــک در شهرس ــول زرش ــت محص ــر کش زی
زرنــد مربــوط بــه مناطــق دشــتخاک، ســربنان 

و حتکــن اســت.
زرنــد  شهرســتان  جهــاد کشــاورزی  مدیــر 
خاطــر نشــان کــرد: محصــول زرشــک بــه 
ــی و ســپس  اســتان خراســان رضــوی و جنوب
ــا  ــود و ب ــی ش ــال م ــورها ارس ــایر کش ــه س ب
توجــه بــه اســتقبال کشــاورزان بــه دلیــل نیــاز 
ــی کــم ایــن محصــول موجــب اشــتغالزایی  آب

ــت. ــده اس ــتان ش ــن شهرس ــی در ای خوب
ــک  ــول ی ــه ط ــدار ب ــه ای تیغ ــک درختچ زرش

ــز،  ــگ قرم ــه رن ــوب آن ب ــر و چ ــج مت ــا پن ت
ــت. ــا زرد اس ــوه ای ی قه

ایــران بزرگتریــن تولیدکننــده زرشــک در دنیــا 
ــان  ــتان خراس ــان اس ــن می ــه در ای ــت ک اس
جنوبــی بــا در اختیــار داشــتن نزدیــک بــه 97 
ــول،  ــن محص ــت ای ــی زیرکش ــد از اراض درص
تولیــد 95 درصــد از زرشــک دنیــا را در اختیــار 

دارد.
هرچنــد اســتان هــای کــم آبــی ماننــد کرمــان 
طــی ســالهای اخیــر بــا تغییــر الگــوی کشــت 
بــه ســمت کاشــت گیاهــان کــم نیــاز بــه 
ــی  ــان داروی ــواع گیاه ــک و ان ــد زرش آب مانن

ــرده اســت.  ــت ک حرک

2000 نسخه کتاب در 
گچساران اهدا شد

تعـداد  ایـن  افـزود:  حسـنی  کـورش 
از  محـروم  مناطـق  بیـن  در  کتـاب 
کتابخانـه عمومـی با مشـارکت کتابداران 
گچسـاران توزیـع شـده اسـت.وی بیان 
کـرد: اجـرای طـرح عضویـت رایـگان از 
دیگـر برنامه هـای مهـم فرهنگـی بـرای 
افزایش سـرانه مطالعه کتـاب بین مردم 
در ایـن شهرسـتان در طـول هفتـه کتاب 
و کتابخوانـی بـوده است.حسـنی برپایی 
نمایشـگاه کتـاب در تمـام کتابخانه های 
عمومی گچسـاران، بازدیـد دانش آموزان 
از  عمومی،تجلیـل  کتابخانه هـای  از 
کتابـداران برتر،نشسـت هـای نقد کتاب 
و شـاهنامه خوانـی از دیگـر برنامـه های 
مهـم هفتـه کتـاب و کتابخوانـی در ایـن 

شهرسـتان بـوده اسـت.
بیسـت و چهـارم تـا سـی ام آبـان مـاه 
کتابخوانـی  و  کتـاب  هفتـه  به عنـوان 

اسـت. شـده  نام گـذاری 
حسـنی عنـوان کرد: تعـداد کتابخانه های 
اسـت  بـاب   13 گچسـاران  عمومـی 
کـه بیـش از 100 هـزار نسـخه کتـاب بـا 
ادبـی، تاریخـی،  موضوع هـای مختلـف 
جغرافیایـی، سیاسـی و علمـی در ایـن 

مراکـز وجـود دارد.
عمومـی  هـای  اداره کتابخانـه  رئیـس 
اکنـون  هـم  کـرد:  تصریـح  گچسـاران 
هشـت هـزار نفـر عضـو فعـال کتابخانـه 
هـای عمومـی این شهرسـتان هسـتند.
هـای  آمـوزش  انجـام  حسـنی گفـت: 
ادبـی،  هـای  خوشنویسی،نشسـت 
و  خوانـی  قصـه  خوانـی،  شـاهنامه 
باعـث  فرهنگـی  هـای  برنامـه  سـایر 
هـای  کتابخانـه  از  بیشـتر  اسـتقبال 
اداره  اسـت.رئیس  شـده  عمومـی 
گچسـاران  عمومـی  هـای  کتابخانـه 
/مطالعـه/  ای  کتابخانـه  گفت:فضـای 
سـال  بـه  نسـبت  شهرسـتان  ایـن  در 
افزایـش  برابـر  سـه  از  بیـش   1384

اسـت. یافتـه 
حسـنی اظهـار داشـت: سـرانه کتابخانـه 
هـای عمومـی گچسـاران که در 14 سـال 
پیـش کمتـر یک متـر بود هـم اکنون به 

سـه متـر مربـع افزایش یافته اسـت. 

اعتبار آبرسانی 23 روستای گچساران 
شیروان تامین شد

ضرورت هایی برای تثبیت رتبه اولی 
صادرات خرما در دنیا

زیرساخت ها برای آبیاری نخیالت زیر دست سد دالکی ایجاد شود

خرمـا محصـول درختـان مقـاوم شـیرین بـار 
مناطـق گرمسـیری جنـوب کشـور اسـت کـه از 
لحـاظ تغذیـه سرشـار از مـواد مقـوی غذایـی 
مراحـل  در  اخیـر  هـای  سـال  در  امـا  اسـت 
مختلف نگهداری، تولید، برداشـت و بازاریابی و 
صادرات دچار مشـکل شـده و شـرایطی پیش 
آمـده تـا بـا وجـود افزایـش قیمـت اما بـه کام 

هیـچ کس شـیرین نباشـد.
ایـن محصول کـه یکی از کاالهای اصلی سـفره 
مـردم و بخـش عمـده ای از اشـتغال و اقتصاد 
جمعیـت جنـوب کشـور را تامیـن کرده  اسـت، 
اکنـون بـا مشـکالت زیـادی از جملـه کـم آبـی 
و تشـنگی بـه علـت خشکسـالی های متوالـی 
یـک دهه گذشـته، نبـود جاده های بیـن مزارع 
مناسـب، ضعـف بنیه اقتصادی باغـداران، پیر و 
غیراقتصـادی بودن نخل ها، بازاریابـی، فرآوری، 
بسـته بندی، صـادرات و نبـود مکانیزاسـیون در 
نخـل داری روبروسـت که باعث دغدغـه  فعاالن 

ایـن بخش شده اسـت.
در زمـان حاضـر بیش از 6میلیون اصله نخل در 
قالـب 34 هـزار و 500 هکتار در اسـتان بوشـهر 

وجـود دارد  که سـاالنه 167هـزار تن خرما تولید 
و اشـتغال مستقیم 18 هزار نفر و غیر مستقیم 
67 هـزار نفـر را در ایـن بخش فراهم کـرده و از 
ایـن تولیـد 25 هـزار تـن محصـول معـادل 14 
درصـد  بـه ارزش یکهـزار و 150 میلیـارد تومـان 

می شـود. صادر 
بـا  واحـد سـردخانه ای  حاضـر 30  زمـان  در   
ظرفیـت 37هـزار تـن، 55 واحد بسـته بندی و 
فـرآوری خرما با ظرفیت 64 هزار تن در اسـتان 

بوشـهر موجود اسـت.

آب مشکل اصلی نخلداران
و  حفاظـت  نگهـداری،  گفـت:  نخلـدار  یـک 
پـرورش درخـت خرما مثل همـه درختان دیگر 
بـه عواملی چـون آب، خاک، کود، سـم و ادوات 
دارد، هم اکنـون  وابسـتگی شـدید  کشـاورزی 
بوشـهر  اسـتان  نخلـداران  مهمتریـن مشـکل 
تامیـن آب اسـت و خشکسـالی های پیاپـی 
اسـتان  ازباغ هـای  بسـیاری  تـا  سـبب شـده 

به علـت کـم آبـی خشـک شـوند.
افـزود: طرح هـا و وعده هـای   امـرهللا علـوی 
و  مناسـب  آب  تامیـن  زمینـه  در  مسـئوالن 

کافـی هـم هنوز به نتیجه نرسـیده و مشـکالت 
نخلـداران در ایـن زمینـه همچنان پابرجا اسـت 
و  سـد دالکـی از جملـه سـدهای مهـم اسـتان 
بوشـهر است که می تواند نقشـی مهم در تامین 
آب مـورد نیـاز نخیالت اسـتان داشـته باشـد و 
قـرار بـود در مـدت چهـار سـال به بهره بـرداری 
برسـد امـا بعـد ازایـن مدت هنـوز احـداث بدنه 

اصلـی سـد آغـاز نشده اسـت.
وی یـادآور شـد: همچنیـن عملیـات اجرایـی 
بخش هـای  در  نویـن  آبیـاری  طرح هـای 
آبپخش و سـعدآباد شهرسـتان دشتسـتان نیز 
هنـوز در مراحل اولیه اسـت و طرح بتونی کردن 
کانال هـای درجـه 3 نیز که نقشـی مهم درحفظ 
منابـع آبـی دارد تعطیـل شـده و افـزون بـرآن 
گرانتـر شـدن پـی درپـی حقآبـه از جملـه دیگر 
مشـکالتی اسـت که دامن گیـر باغداران اسـت.
علویـه اضافه کرد: سـم، کود و ادوات کشـاورزی 
به طور سرسـام آوری گران شـده و مسـئوالن در 
ایـن زمینـه هیچ حمایتی از باغـداران نمی کنند، 
بـاال بـودن نـرخ بیمـه  نبـود کارگرمتخصـص، 
کارگـران و ماشـین آالت الزم از جملـه باالبـر 

سـبب شـده هزینه هـای سـنگینی به باغـداران 
تحمیل شـود.

نگهـداری  هزینـه  افزایـش  اظهارداشـت:  وی 
بسـته بندی،  ظرف هـای  گرانـی  سـردخانه ها، 
نبود نظارت سـازمان های غذا و دارو و بهداشـت 
باعـث شـده تـا هنـوز هـم خرمـا بـه صـورت 
سـنتی ماننـد ده هـا سـال پیـش بسـته بندی 
و بـه بـازار عرضـه شـود کـه در صـورت حمایـت 
باغـداران محصـوالت مرغـوب و بازارپسـند بـا 
بسـته بندی های مناسـب در اختیـار مـردم قرار 

خواهـد گرفـت.
علـوی اضافه کرد: اگرچه قیمـت خرما افزایش 
یافتـه و بـه نظـر می رسـد باغدار بهره بیشـتری 
می بـرد امـا ایـن مشـکالت مانـع از بهره منـدی 
کشـاورز و باغدار می شـود و واسطه ها و تاجران 
نیـز کـه تنهـا امیـد نخلـداران بـرای فـروش 
نقدینگـی  به دلیـل کمبـود  محصـول هسـتند 
در ایفـای نقـش اصلـی خـود ماننـد گذشـته، 
ناتـوان هسـتند.وی بیـان کـرد: گرانـی ادوات، 
ابـزار، ماشـین آالت، آب، بـرق، و گاز و حمل نقل 
نیـز مزیـد برعلت اسـت و بـار مالی واسـطه ها، 
را  مـدرن  بسـته بندی  کارگاه هـای  و  تاجـران 

افزایـش می دهـد.

باغداران از پس هزینه های تغییر 
شیوه آبیاری برنمی آیند

باغـدار دیگـر بوشـهری گفـت: خشکسـالی ها و 
کمبـود منابـع آبـی از جمله مشـکالت نخلداران 
اسـتان بوشـهر اسـت و هرچند سـهم دولت در 
اجـرای طرح هـای جدید آبیـاری افزایش یافته 

امـا بازهـم از پـس هزینه هـا برنمی آیند.
گذشـته  در  افـزود:  کشـاورز  جعفـر  محمـد 
برداشـت  آب  متـر   40 عمـق  از  کشـاورزان 
می کردنـد امـا امـروز به دلیل خشکسـالی های 
پـی درپـی و ضعـف منابـع آبـی زیرزمینـی از 

عمـق 90 متـر آب بایـد برداشـت کننـد.
وی بیـان کـرد: درایـن شـرایط سـخت برخـی 
از افـراد سـودجو در خانه هـای خـود اقـدام بـه 
حفـر چـاه می کننـد و آب می فروشـند و پولدار 
می شـوند ایـن درحالـی اسـت کـه نخلـداران 
بـه تحمـل  بـه دلیـل کم آبـی مجبـور  هـرروز 

بسـیاری از مشـکالت هسـتند.
کشـاورز بـا تاکیـد براینکـه هـرروز مشـکل آب 
کشـاورزی در اسـتان بحرانی تر می شـود گفت: 
موازی کاری و ناهماهنگی در بین وزارتخانه های 
نیـرو و جهـاد کشـاورزی و نبـود برنامـه جامـع 
متناسـب با هر اسـتان از جمله مشکالتی است 

کـه باید بـه آن توجه شـود.
وی گفـت: بیشـترباغدارانی کـه می توانسـتند 
در باغ هـای خـود چـاه بزننـد اقـدام بـه این کار 
کردنـد و کسـانی کـه ایـن کار را انجـام ندادنـد 

نخل هـای آنهـا به دلیـل بی آبـی ازبیـن رفـت.

سود نخلدار در جیب واسطه ها 
کشـاورز گفـت: در زمـان حاضر با توجه به رشـد 
هزینه هـا باغ هـای قدیمـی دیگر صرفه نـدارد و 
هزینـه نهاده های کشـاورزی نیز باال و متناسـب 
بـا تولید نیسـت بـه همیـن دلیـل پرداختن به 

ایـن حرفه دیگـر صرفه اقتصـادی ندارد.
مشـکالت  برخـی  به دلیـل  شـد:  یـادآور  وی 
را  باغ هـای خـود  باغـداران  بیشـتر  اقتصـادی 
اجـاره و یـا محصـول را پیش فـروش می کنند 
همیـن امـر باعـث می شـود بیشـترین سـود را 

ببرنـد. واسـطه ها 
کشـاورز بـا بیان اینکه فرهنگ مصـرف خرما در 
جامعـه وجود نـدارد گفت: دالالن پارسـال خرما 

را ارزان خریدند امسـال دو برابر می فروشـند.
وی بـا بیـان اینکه قیمت خرما مناسـب اسـت 
امـا بـا توجـه بـه تـورم و گرانـی نهاده هـا قیمت 
ایـن محصـول نیـز گـران می شـود گفـت: هـم 
اکنـون برنامه ریـزی خاصـی بـرای خرمـا وجود 
ندارد در گذشـته تعاونی های روسـتایی و تولید 
فعـال بودنـد و بـا دادن سـرمایه در گـردش بـه 
باغـداران افـراد مجبـور نبودنـد محصول خـود را 
ارزان بـه واسـطه ها بدهنـد و به جای واسـطه ها 
محصـول به نـرخ مصوبی از باغـداران خریداری 
می شد.کشـاورز یـادآور شـد: امـا امـروز خریـد 
تضمینـی وجود ندارد و باغـدار برای اینکه بتواند 
جواب گـوی هزینه هـای خـود  باشـد مجبـور 
اسـت محصول خود را به واسـطه ها بفروشـد و 
در مقابـل آنـان بـا قیمت گزاف تـری محصول را 

به بازارعرضـه کنند.
وی اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه شـرایط موجـود 
باغـداران به عنـوان فعـاالن ایـن بخـش آینـده 
خوبـی بـرای خرمـا پیـش بینـی نمی کننـد از 
طرفـی پـول در دسـت مـردم نیسـت و اولویت 
خریـد مـردم بـه دلیل قیمـت باال خرما، پسـته 

و گـردو نیسـت.

لزوم اصالح و جوان سازی 
نخیالت  

حیـدری باغـدار نمونـه بوشـهری اظهار داشـت: 
تولیدکننـدگان باید به علم روز کشـاورزی مجهز 
باشـند و چیـزی را بکارنـد کـه ارزش اقتصادی 
داشـته باشـد به همیـن دلیل تحقیقـات امروز 
در حـوزه باغـداری بویژه در بخـش خرما که نیاز 
به شـناخت واریته هـای مختلف و جدیـد دارد، 

ضروری اسـت.
وی بـا تاکیـد بر لـزوم اصـالح واریته های نخل 
ادامـه داد: برگزاری نمایشـگاه ها زمینه آشـنایی 
بـا بـازار و معرفـی محصـول را برای فعـاالن این 
بخـش فراهـم می کنـد و می توانیـم محصـول 
را بـا قیمت مناسـب تری بـه فروش برسـانیم.
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 فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای
(همراه با ارزیابی کیفی)

 اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

نوبت اول

فهرست بهامبلغ تضمین )ریال(نوع تضمینمبلغ برآورد )ریال(عنوان پروژهشماره مناقصه

بهسازی ورفع نقطه پر حادثه محور جیرفت –2098000282000009
27،774،435،293اسفندقه )کیلومتر 0تا3(
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راهداری1،388،721،76598ش

بهسازی و آسفالت سرد )ردمیکس(محورهای 2098000282000013
راهداری70،804،361،9313,384,087,23898روستایی شهرستان رودبار جنوب

بهسازی و آسفالت سرد )ردمیکس(محورهای 2098000282000014
راهداری39،192،896،0951,959,644,80598روستایی شهرستان جیرفت

روکش راه  روستایی دره شور و محور فاریاب –2098000282000015
راهداری16،441،294،593822،064،73098کهنوج محدوده روستای عشایری محمدی

اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــات عمومــی فــوق را از طریــق ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــات از دریافــت اســناد مناقصــات تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه 
گــران و بازگشــایی پاکــت هــا 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 امضای 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــات محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــات در ســامانه تاریــخ 09/05/ 1398 مــی باشــد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 10/ 09/ 1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 09/25/ 1398

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز سه شنبه  مورخ 09/26/ 1398
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصات و ارائه پاکت های الف : نشانی 
: اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان کرمان به نشانی: جیرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_پایانه بار جیرفت و 

تلفن : 03443352139 و 03443352169
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 

88969737 و 85193768

شـهرداری بم براسـای مجوز شـماره ص/ش/5/372/97 مورخ98/9/13 شـورای اسـالمی شـهر در نظر دارد شـهربازی خود را از طریق مزایده 
عمومـی و بـا جزئیـات مندرج در اسـناد مزایده ، با بهره گیری از سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت www.setadiran.ir و با شـماره مزایده 

)5098090062000004( بـه صورت الکترونیکی با شـرایط زیـر واگذار نماید 

آگهی تجدید مزایده اجاره شماره 98۰7

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

 )نوبت دوم(

1- قیمت پایه اجاره یک ماه مبلغ289/500/000 ریال می باشد 
2- مدت قرارداد اجاره یکسال می باشد 

ــورت  ــه ص ــال ب ــغ173/700/000 ری ــده  مبل ــرکت در مزای ــن ش 3- تضمی
ضمانتانمــه بانکــی  

4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است 
زمان انتشار در سایت : مورخ1398/8/27 ساعت 8:00

- مهلت دریافت اسناد مزایده: مورخ98/09/05 ساعت 17:00
تاریخ بازدید : از تاریخ98/08/27 تا98/09/16

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : مورخ98/09/16 ساعت 17:00 
زمان بازگشایی : مورخ98/09/17 ساعت 10:00

- زمان اعالم به برنده : مورخ98/09/18 ساعت 10:00 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است: 

1- برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 

مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافت اســناد 
مزایــده ، پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده ) ودیعه( ،ارســال پیشــنهاد 
قیمــت و اطــالع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن 

طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد 
2- کلیــه اطالعــات مــوارد اجــاره شــامل مشــخصات ،شــرایط ونحــوه اجاره 
در بــرد اعــالن عمومــی ســامانه مزایــده قابــل مشــاهده ،بررســی و انتخاب 

ــد . می باش
3- عالقــه منــدان بــه شــرکت در مزایــده مــی بایســت جهــت ثبــت نــام 
و دریافــت آگهــی الکترونیکــی )توکــن( بــا شــماره هــای ذیــل تمــاس 

حاصــل نمائیــد. 
مرکزپشتیبانی و راهبردی سامانه41934 – 021 

موضـوع مناقصه :ایاب و ذهاب يرسـنل معدن همکار 
به شـرح ذیل به صـورت یکجا بـا جداگانه

الـف – مسـیر فیض آبـاد  گوهجر-طـرز و توابع اطراف  
بـه معدن همـکار و بالعکس 

ب- مسـیر راور- طاشـک -خورند-ریحانشـهر و توابـع 
اطـراف بـه معـدن همـکار و بالعکس

ج- مسـیر کوهبنـان –زرنـد  پابدانـا- جـور و توابـع 
اطـراف بـه معدن همـکار و بالعکـس و همچنین ایاب 
و ذهـاب پرسـنل از محوطـه معـدن بـه محـل کارگاهها
مهلـت دریافـت اسـتاد: از تاریـخ نشـر آگهـي الغایت 

98/09/06 مورخـه 
محـل دریافـت اسـناد: بلوارشـهید آیـت ا... صدوقی- 

شـرکت معادن زغالسـنگ کرمان امور قرار دادهاسرکار 
خانم خراسـانی

 تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار: الـف مبلـغ 
1/100/000/000ریـال مبلـغ  ب  مبلـغ  ب  355/000/000ریـال 

 ج- مبلغ220/000/000 ریال
تاریخ تحویل پاکتها: مورخه : 98/09/16
تاریخ گشایش پاکتها: مورخه 98/09/17

مبلـغ خریـد اسـناد مبلـغ 300/000 ریـال بـه حسـاب 
31482107بانـک رفـاه شـعبه شـهید صدوقـی 

  www.coal.kr.ir سـایت  در  آگهـی  ایـن  ضمنـا 
باشـد مـی  دردسـترس 

تلفن تماس: 03432117726

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

نوبت اول

آگهی تجدیدمناقصه عمومی
مناقصه گزار : شرکت معادن زغالسنگ  کرمان

نسیان 
از 07 آذر تا 04 دی در حوزه هنری - 

تماشاخانه ماه اجرا می شود.

درس های عمو شلبی
03 تا 18 آذر در تاالر مولوی - سالن 

کوچک اجرا می شود.

پیک نیک در میدان جنگ 
تا 27 آذر در سالن جوانمرد خانه تئاتر در 

حال اجرا است.

فروشنده 
کاش می شد این شهر رو خراب کرد و 

دوباره از نو ساخت.

نمایشنمایشنمایش دیالوگ

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

شهر خاموش کیهان کلهر  
از 07 تا 09 دی در تاالر وحدت 

اجرا می شود.

انصراف 
تا 10 آذر در تماشاخانه آژمان )سالن 
شماره 1 - ارائه( در حال اجرا است.

اسمش این نیست 
از 05 تا 22 آذر در سالن تئاتر هامون اجرا 

می شود.

پارتی
تا 14 آذر در تئاترشهر - سالن سایه 

در حال اجرا است.

نمایشموسیقینمایش نمایش

سگدو
تا 14 آذر در تئاترشهر - سالن سایه در حال 

اجرا است.

پیوسته )گروه سیم(
12 آذر در فرهنگسرای نیاوران - 

سالن خلیج فارس اجرا می شود.

نمایش موسیقی


