
شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

نوبت دوم
 فراخوان مناقصه عمومی  

دو مرحله ای
شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای ، » اجـرای خطوط شـبکه و 400 فقره انشـعاب خانگی 

فاضـالب روسـتای سـیرچ  » بـه شـماره مناقصـه 2098001235000019 را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت برگزار نمایـد. ) کلیه مراحـل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرس: 
www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلی، مراحل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی 

امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.(

رشته : آب 
- پایه : 5، 1،2،3،4 

- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی 
- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 934/000/000 ریال 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/9/7 می باشد. 
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت: سـاعت 14 روز یکشـنبه تاریخ 

98/09/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز دو شنبه تاریخ 98/10/02

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه تاریخ 98/10/03
- مبلغ برآورد: 18/678/887/356  ریال براساس فهرست بهاء 98 می باشد.

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در 

خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الـف: کرمـان - خیابـان هـزار و 
یکشـب - نبـش کوچـه 21 - شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمان - 

 32473983-6 تلفـن:  قراردادهـای  اداره 
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجام مراحـل عضویـت در سـامانه:مرکز 

تمـاس دفتـر ثبـت نـام: 021-41934 
توضیحات : 

ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد .
سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 تبعیت از دستورالعمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی الزامی است.
 کلیـه پـاکات بایسـتی از طریـق سـامانه بارگـذاری و پاکت الـف عالوه بر سـامانه 

بصـورت فیزیکـی )الک و مهـر شـده( نیـز باید ارائه شـود.

آگهي مناقصه عمومي                      
شماره 98/49/ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد " طراحی، خرید، سـاخت، نصـب و راه انـدازی یك 
دسـتگاه آسانسـور صنعتـی  بهمـراه اجـرای سـازه و فونداسـیون مربوطه بصـورت EPC" خـود را از طریـق برگزاری 
مناقصـه عمومـی به پیمانكار واجد شـرایط واگذار نماید. لذا كلیـه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسـناد مناقصه به 
آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکور را به همراه فرم پرسشـنامه ارزیابی تأمین كنندگان 
از قسـمت تأمیـن كننـدگان و مشـتریان - مناقصـه ها دانلود نماینـد. مهلت تحویل پاكات سـاعت 9 الـی 14 روز 
یكشـنبه مـــورخ 98/9/24 در محـــل دفتركمیسـیون معــامالت مجتمع و یـا دبیرخانه دفتر مرکـزی تهران می 
باشـد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز یكشـنبه مورخ 98/9/17 مقرر شـده اسـت. شـركت معدنی 

مدیریت قراردادها و معامالت و صنعتـی گل گهـر در رد یـا قبـول هر یك از پیشـنهادات مختار می باشـد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شرایط متقاضیان:
 1. التــزام واعتقــاد بــه نظــام جمهــوری اســالمی ایــران و قانــون اساســی و 

تابعیــت ایران
ــالت  ــت در معام ــدان دول ــه کارمن ــع مداخل ــون من ــمول قان ــدم ش  2. ع

ــی دولت
ــع  ــد مراج ــورد تایی ــی و م ــا حقیق ــی ی ــخصیت حقوق ــودن ش  ٣. دارا ب

ــط  ــالح ذیرب ذیص
اطالعات مورد نیاز:

1. معرفی نامه)به همراه کارت شناسایی ملی(
ــدت 7روز  ــه م ــی ب ــن آگه ــر ای ــخ نش ــناد از تاری ــت اس ــت دریاف 3. مهل

)98/9/12(
ــت  ــی نوب ــار آگه ــس از انتش ــر 10روز پ ــدارک حداکث ــال م ــت ارس 4. مهل

اول)98/9/22(
5. بازگشایی پیشنهادها )پاکات( ساعت 10 صبح شنبه مورخ 98/9/23

6.بــه در خواســت مراجعــه کننــدگان قبــل و بعــد از تاریــخ هــای تعییــن 
شــده ترتیــب اثــر داده نمــی شــود.

7.تضمیــن شــرکت در مناقصــه مــی بایســت بــه صــورت ضمانــت نامــه 
بانکــی بــه نــام جمعیــت هــالل احمــر باشــد.

ــع  ــنهادات بالمان ــایی پیش ــه بازگش ــران در جلس ــه گ ــور مناقص  8. حض
می باشــد.

 9. شــماره تمــاس 32123813 جهــت پاســخگویی بــه ســواالت از ســاعت 
7/30 صبــح الــی 14 فعــال مــی باشــد. 

محل دریافت اسناد : 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(

جمعیت هالل احمر استان کرمان 

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
جمعیــت هــالل احمــر اســتان کرمــان در نظــر دارد مطابــق مشــخصات و شــرایط ذیــل عملیــات تکمیــل ســاختمان، 

اجــرای حصــار و محوطــه ســازی ســاختمان هــای اداری جمعیــت هــالل احمــر رودبــار جنــوب و قلعــه گنــج را بــه شــرکت 
هــا و پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.

نوع و مبلغ تضمین مبلغ اولیه برآورد به ریالنام پروژهردیف
شرکت در مناقصه 

مدت 
شماره مناقصهپیمان

1
تکمیل ساختمان اداری حصار و 
محوطه ساختمان جمعیت هالل 

احمر رودبار جنوب
6/673/403/485 ریال

ضمانت نامه بانکی 
335/000/000 ریال

7209809031000008 ماه

2
تکمیل ساختمان اداری، حصار و 
محوطه ساختمان اداری جمعیت 

هالل احمر قلعه گنج
10/624/701/577 ریال

ضمانت نامه بانکی 
530/000/000 ریال

72098009031000007ماه

شناسه اگهی 677٣1٣

صدای چکمه های نظامیان 
نوعثمانی برای پادشاهی سعودی
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روز دوشـنبه گذشـته رجـب طیـب اردوغـان رئیـس جمهور ترکیـه به قطر 
رفـت و همزمـان در همـان روز هیاتـی از نیروهـای کُرد سـوریه )SDF( به 

دعـوت دولـت عربسـتان بـه ریاض سـفر کرد.
ایـن دو سـفر در واقـع پالنـی از یک نزاع ژئوپولیتیکی اسـت که عربسـتان 
و ترکیـه سال هاسـت در حـوزه امنیتی پیرامونی یکدیگر بـه راه  انداخته اند.
ایـن دعـوای ژئوپولیتیکـی هـر چنـد اساسـا انگیزه هـای امـروزی بـا خود 
بـه همـراه دارد کـه دو کشـور را در راس دو بلـوک منطقه ای رقیـب هم قرار 
داده اسـت، امـا یـک سـر آن بـه تاریـخ بـاز می گـردد؛ تاریخی کـه امروزه 
در سیاسـت خارجـی بازیگران فرادسـت و فرودسـت خاورمیانـه به انحای 
مختلـف و در بدتریـن شـکل خـود در حـال بازنمایـی، بازتولیـد و اعمـال 

است.
در واقع، در کنار هزاران عامل ریز و درشـِت مصیبت ها و مشـکالت منطقه، 
یکـی از عوامـل مهـم، بلندپروازی های این بازیگران در سیاسـت خارجی با 
تکیـه بـر انگاره هـای تاریخی اسـت؛ چـه شـکوه های از کف رفتـه و تالش 
بـرای احیـای آن و چـه کینه  کدورت های کهنـه و تالش بـرای تالفی آن ها. 
همیـن بلندپـروازی اقلیمـی و احیانا فرااقلیمی به گونه ای اسـت که منافع 
الیگارشـی نـه به شـکل رقابتی بلکـه تنازعی دنبال می شـود و همین هیچ 
فضـا و امکانـی بـرای همگرایـی و همـکاری منطقـه ای و لـو حداقلی باقی 
نگذاشـته و نمی گـذارد و عرصه را برای تاختن بازیگـران فرامنطقه ای در دو 
بلـوک غربـی و شـرقی بازتر کـرده و آن ها نیـز به فراخور منافـع خود دنبال 
بهره برداری هـای خاصـی از ایـن وضعیـت بوده و بـر آتـش بلندپروازی ها، 
اختالفـات و بحران هـا بیشـتر دمیـده و بعضـا در صرافـت احیـای نفـوذ  

تاریخـی ویرانگر خـود برآمده اند.
در ایـن میـان، عربسـتان کـه از سـر کدورت هـای تاریخـی قبیلـه ای و بـه 
دالیـل امـروزی عدیده ای از سـال 2017 با همراهی امارات و بحرین کشـور 
کوچـک قطـر را محاصـره کـرد، در واقـع فرصتـی بـرای ترکیه که بازگشـت 
بـه مجـد عثمانـی را در سـر دارد، فراهـم آورد تـا نظامیانش را با این سـودا 
بـه شـبه جزیـره عـرب بازگرداند و اردوغان دوشـنبه گذشـته پایـگاه جدید 
نظامـی خـود را در قطـر بـا نـام "خالـد بن ولیـد" کلید زنـد. در واقـع امروز 
صـدای چکمه های نظامیان نوعثمانی برای پادشـاهی سـعودی آزار دهنده 

و یـادآور دو سـقوط تاریخی اسـت.
نخسـت در سـال 1818 زمانـی کـه عثمانی هـا از طریق والی خـود در مصر 
یعنی ابراهیم محمد پاشـا دولت نخسـت آل سـعود را در درعیه سـرنگون 
کـرده و عبـدهللا بـن سـعود آخریـن حاکم این دولـت را به همـراه تعدادی 
دیگـر از ایـن خانـدان اسـیر و به آسـتانه برده و اعـدام کردند و بـار دوم نیز 
وقتـی عثمانی هـا به آل رشـید کمک کرده و موجب سـقوط دولـت دوم آل 

سـعود در سـال 1891 شدند.
در آن سـو هم ریاض چند سـالی اسـت که در حوزه ژئوپولیتیکی حسـاس 
ترکیـه بـه کشورسـازی کُردها در سـوریه کمک می کنـد؛ از کمک های مالی 
100 میلیون دالری گرفته تا لوجیسـتکی و نظامی؛ اما بعد از داسـتان قتل 
جمال خاشـقچی روزنامه نگار منتقد عربسـتانی در کنسـولگری ریاض در 
اسـتانبول در سـال گذشـته، این کمک ها رفته رفته جنبه آشـکاری به خود 

انس طال         1.454.210

مثقال طال     18.840.250

گرم طالی 18  4.352.192

گرم طالی 24   5.802.200

بهار آزادی      42.590.000

امامی          43.650.000

نیم       22.820.000

ربع         14.820.000

گرمی       8.690.000

دالر             124.390

یورو         135.200

درهم          33.359

لیر ترکیه           19.423

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

ما را در تلگرام 
6  تا  14دنبال کنید

بیماران قربانیان بازی تحریم 
وزیر بهداشت: بیماران ایرانی در معرض مرگ ومیر  و عوارض جانبی ناشی از کمبود دارو هستند

بنـا بـه تعریـف یونسـکو، فرونشسـت عبـارت اسـت از 
فرورریـزش و یـا نشسـت سـطح زمین که بـه علت های 
متفاوتـی در مقیـاس بـزرگ روی مـی دهـد. بـه طـور 
معمـول ایـن اصطالح به حرکت قائم رو به پایین سـطح 
زمیـن کـه مـی تواند بـا بـردار اندک افقـی همراه باشـد، 
گفتـه مـی شـود. ایـن تعریـف پدیـده هایـی همچـون 
زمیـن لغزش هـا را بـه دلیـل اینکـه حرکـت آنهـا دارای 
بـردار افقـی قابـل توجهـی اسـت و همچنیـن نشسـت 
متفاوتـی  مکانیـزم  دارای  دسـتی، کـه  خاک هـای  در 
پدیـده  ایـن  حـال حاضـر  در  نمی شـود.  است،شـامل 
بسـیاری از نقاط کشـور را نیز تهدید می کند و بر اسـاس 
آخریـن اطالعـات بـه دسـت آمـده در بسـیاری از نقـاط 
اصفهان و حتی بافت تاریخی آن نیز دیده شـده اسـت.
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علت اصلی آلودگی 
هوای تهران پدیده 

بین قاره ای است
عضو هیات علمی دانشکده 

محیط زیست دانشگاه خوارزمی 
معتقد است: علت اصلی آلودگی 
هوای پایتخت پدیده بین قاره ای 

است که مواد شیمیایی و صنعتی را 
از چند کشور مختلف وارد ایران کرده 

و به تبع آن به تهران رسیده است.

سرمایه گذاری 
600 میلیاردی برای 
مرمت آثار تاریخی

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و 
صنایع دستی کرمان از سرمایه گذاری 

600میلیارد ریالی بخش خصوصی در 
حوزه مرمت و احیا بناهای تاریخی 

این استان خبر داد.

رنا
 ای

س :
عک

انا
: پ

س
عک

یادداشت  مهمان
صابر گل عنبری

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1604
شنبه 09 آذر 1398
  قیمت 500 تومان

بر اساس گزارشات، فرونشست 
زمین در نقاطی از میدان 
تاریخی نقش جهان اصفهان 
دیده شده است

فرونشست 

میدان نقش جهان را 

تهدید می کند 

2

45 و

برگزاری جشن ملی 
قزاقستان در ایران

بیست و هشتمین جشن ملی استقالل 
جمهوری قزاقستان در ایران برگزار شد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست:

 محیط بان کرمانی به دلیل 
قتل یک شکارچی اعدام شد

لینک خرید نسخه الکترونیک

گرفـت؛ تا این که اخیرا دولت عربسـتان در روز عزیمت 
اردوغـان بـه دوحـه میزبـان یـک هیـات از نیروهـای 
سـوریه دمکراتیک شـد.هر چند اختالفـات و بحران در 
روابـط میـان آنکارا و ریـاض به دالیلی برآیند سیاسـی 
آشـکاری مثـل قطـع روابـط پیدا نکـرده اسـت، اما اگر 
پردامنه تـر از اختالفـات میـان تهـران و ریـاض نباشـد، 
کم تـر نیسـت، ولی ترکیه بـا زیرکی خاصی ایـن روابط 
تنشـی را طـوری مدیریـت کـرده که آسـیب چندانی به 
مناسـبات اقتصـادی دو جانبـه نزند؛ روابطی که دسـت 
بـاال را در آن دارد و بتوانـد همچنـان پذیـرای دالرهـای 
شـهروندان عربسـتانی چه با هدف سـرمایه گذاری چه 
گردشـگری باشـد.اما آنچنـان کدورت ها میـان ترکیه با 
عربسـتان و امـارات ابعـاد مختلفـی پیـدا کـرده اسـت 
کـه دسـت بـردن بـه حـوزه ژئوپولیتیـک پیرامونی تنها 
یکـی از بازخوردهـای آن اسـت، بلکـه حتـی کار بـه هنر 
و ادبیـات نیـز کشـیده شـده اسـت؛ نمونـه آن رویکـرد 
هنـری ریـاض و ابوظبـی بـه سـمت تولیـد فیلم هـای 

تاریخـی بـا محتوایـی ضـد عثمانـی اسـت. از جملـه 
سـریال تاریخـی "ممالـک النـار" )امپراتـوری آتـش( 
در مقابـل سـریال تاریخـی "ارطغـرل" ترکیـه کـه یـک 
شـرکت فیلم سـازی اماراتی تولید کـرده و اخیرا پخش 
آن از شـبکه ام بی سـی عربسـتان شروع شـده است. 
ممالـک النـار روایتگر سـوگیرانه اواخـر دولت مملوکیان 
در مصر قبل از سـقوط آن به دسـت امپراتوری عثمانی 
اسـت. در کنـار آن هـم حتـی کتاب هـای درسـی در 
عربسـتان دسـتخوش تغییراتـی شـده و از خالفـت 
عثمانـی بـه عنـوان اشـغالگری عثمانـی یاد می شـود.
البتـه ناگفتـه هم نماند که حتـی اگر بحران در شـورای 
همـکاری خلیـج فـارس پایـان یابـد و محاصـره قطـر 
نیز شکسـته شـود کـه احتمال آن بیشـتر از هـر زمانی 
اسـت و پریـروز سـه شـنبه اولیـن گام در ایـن جهـت 
بـا مشـارکت عربسـتان و امـارات در جـام "خلیـج 24" 
در دوحـه برداشـته شـد، ولـی تنـش در روابط آنـکارا با 
ابوظبـی و ریـاض به ایـن زودی فروکـش نخواهد کرد.
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پالسکو باید »پروانه ساخت« بگیردپیام خبر
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه نمی خواهیم پالسکویی دیگر که ناایمن بود 
در شهر ساخته شود، گفت: شهر تهران دارای ضوابطی مشخص برای ساخت و ساز است و همه 
ساختمان ها از جمله پالسکو باید به آن احترام بگذارند.

سنا
 ای

س:
عک

بیماران قربانیان بازی تحریم 
وزیر بهداشت: بیماران ایرانی در معرض مرگ ومیر  و عوارض جانبی ناشی از کمبود دارو هستند

وزیر بهداشت :بیماران ایرانی در معرض مرگ و میر  ناشی از کمبود دارو هستند

ــر  ــران ب ــه ای ــا علی ــم ه ــال تحری اعم
گذاشــته  تاثیــر  ارکان کشــور  همــه 
اگــر بخواهیــم مخــرب  امــا  اســت 
تریــن و دردنــاک تریــن تاثیــر را نــام 
ببرینــم، بــی شــک تحریــم دارو اســت 
کــه بــا جــان بیمــاران ارتبــاط مســتقیم 
بــازار  روزهــا  ایــن  اســت.  داشــته 
دارویــی ایــران بــه دلیــل تحریم هــای 
یــک جانبــه آمریــکا روزهــای ســختی 
ــی  ــد، داروهــای حیات را ســپری می کن
ای ماننــد پانســمان بیمــاران پروانه ای  
یــا داروهــای خــاص بیمــاران ســرطانی 
ــر مصــرف انســولین   ــی داروی پ و حت
برخــی از داروهــای حساســی هســتند 
کــه بــا تحریــم دارو در کشــور کمیــاب 

ــده  ــاب ش ــوارد نای ــیاری از م و در بس
ــد، ایــن اعمــال تحریــم غیرانســانی  ان
وزیــر بهداشــت را بــر آن داشــته تــا بــا 
ارســال نامــه ای بــه مدیــرکل ســازمان 
ســازمان  ایــن  از  بهداشــت  جهانــی 
جهانــی اســتمداد گرفتــه تــا شــاید 
انســانی  غیــر  اقــدام  ایــن  جلــوی 

ــود. ــه ش گرفت
ــای  ــت داروه ــا، قیم ــزارش ایلن ــه گ ب
بــا  زمــان  هــم  ایــران  در  وارداتــی 
آمریــکا  جانبــه  یــک  تحریم هــای 
یافتــه اســت  افزایــش  بــه شــدت 
ــر  ــی وزی ــعید نمک ــه س ــوری ک ــه ط ب
ــه رســانه ها  ــدی پیــش ب بهداشــت چن
گفتــه بــود: » کاهــش بودجــه بــه 

دلیــل افــت شــدید صــادرات نفــت 
تاثیــر زیــادی بــر وزارتخانــه او داشــته 
کــه  آمریکایی هــا  ادعــای  ایــن  و 
می گوینــد دارو و تجهیــزات پزشــکی 
در معــرض تحریم هــا نیســتند یــک 
ــزرگ و فاحــش است.«ســعید  دروغ ب
و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر  نمکــی، 
آمــوزش پزشــکی در پــی مذاکــرات 
ــرارگاه  ــات ق ــده در جلس ــل آم ــه عم ب
پزشــکی،  تجهیــزات  و  دارو  تامیــن 
و  ظالمانــه  اهــداف  ای  نامــه  طــی 
مذکــور  هــای  تحریــم  غیرانســانی 
بــرای مدیــرکل ســازمان جهانــی  را 
ــه  ــن نام ــرد.در ای بهداشــت تشــریح ک
ــال  ــدید اعم ــای ش ــت ه ــه محدودی ب

یــک  تهدیــدی  اقدامــات  و  شــده 
ــذا،  ــه غ ــیر تهی ــکا در مس ــه امری جانب
بــرای  پزشــکی  تجهیــزات  و   دارو 
رغــم  علــی   ، ایــران  مــردم  تمــام 
ــاره شــده اســت.  ــکا، اش ــای آمری ادع
در ایــن نامــه آمــده اســت :همــان 
گونــه کــه اســتحضار داریــد مــردم 
ــا و  ــه ه ــی توطئ ــران، قربان ــجاع ای ش
ــط  ــه توس ــادی ک ــای اقتص ــم ه تحری
دولــت ایــاالت متحــده آمریــکا اعمــال 

ــد. ــده ان ــده، ش گردی

غیرممکن ســاختن تهیه و 
واردات  برخی داروها 

اعمــال  شــدید  هــای  محدودیــت 
شــده بــا اقدامــات تهدیــدی یــک 
جانبــه امریــکا، غیرممکــن ســاختن 
تهیــه و واردات غــذا، دارو و تجهیــزات 
پزشــکی بــرای تمــام مــردم ایــران 
بــر  بنــا  اســت.  گرفتــه  هــدف  را 
ــای  ــم ه ــن تحری ــکا، ای ــای آمری ادع
ــذا  ــا، غ ــامل داروه ــرًا ش ــدید ظاه ش
شــود،  نمــی  پزشــکی  تجهیــزات  و 
ــراودات  ــف م ــال توق ــه عم ــی ک در حال
بانکــی در سیســتم هــای بیــن المللــی 
اعمــال محدودیــت هــای  بانکــی و 
جدیــد بــا درخواســت اطالعــات دقیــق 
ایرانــی کــه  هــای  شــرکت  دربــاره 
ــرار  ــه شــرکت خارجــی ق طــرف معامل
ــر از  ــه غی ــد ب ــی توان ــد، نم ــی گیرن م
تــالش هــای عمــدی بــرای توقــف 
کاالهایــی  چنیــن  تهیــه  و  واردات 
بــرای مــردم نیازمنــد تلقــی گــردد.
همانطــور کــه آقــای روحانــی، ریاســت 
ــران، در مراســم  ــوری اســالمی ای جمه
افتتاحیــه شــصت وششــمین اجــالس 

مدیترانــه  منطقــه  بهداشــت  وزرای 
ــکا  ــتند، آمری ــان داش ــم بی ــرقی ه ش
ــه  ــران ن ــت ای ــردن مل ــم ک ــا تحری ب
تنهــا مرتکــب تروریســم اقتصــادی 
ــت  ــث جنای ــال باع ــه عم ــده، بلک گردی
ــاد  ــت. ایج ــده اس ــریت ش ــه بش علی
و  دارو  واردات  بــرای  جــدی  موانــع 
و  کیفیــت  بــر  پزشــکی  تجهیــزات 
فرآینــد درمــان بســیاری از بیمــاران 
تاثیــر منفــی گذاشــته اســت. ایــن 
ــع  ــاص مان ــور خ ــه ط ــا ب ــم ه تحری
ــرای  ــی ب ــای رادیوتراپ ــه داروه از تهی
بیمــاران مبتــال بــه ســرطان، تهیــه 
ســوخت کوبالــت و ســیکلتورن پــت 
اســکن و گامانایــف و حتــی پانســمان 
هــای مراقبتــی بــرای درمــان کــودکان 
بــا بیمــاری پروانــه ای)EB( شــده 
اســت. دو شــرکت دارویــی آمریکایــی 
ــرای بیمــاران  کــه دارو هــای خــاص ب
ــد  ــارکوئیدوزیس را تولی ــه س ــال ب مبت
مــی کننــد، آشــکارا صــادرات ایــن 
ــوده  ــف نم ــران را متوق ــه ای ــا ب داروه
ــف  ــد. تمــام ایــن حرکــت هــا مخال ان
ــی  ــی پوشــش همگان ــا اهــداف جهان ب
کــس  »هیــچ  شــعار  و  ســالمت 
گیــرد«  قــرار  غفلــت  مــورد  نبایــد 
بــرای  ســالمت  خدمــات  ارائــه  و 
اســالمی  اســت.جمهوری  همــگان 
ــات  ــال ارتباط ــه دنب ــواره ب ــران هم ای
اســاس  بــر  محترمانــه  و  ســازنده 
عالئــق مشــترک و احتــرام متقابــل 
ایــاالت  مقابــل،  در  اســت.  بــوده 
متحــده همیشــه در پــی ســرپیچی 
از قوانیــن بیــن المللــی و منشــورهای 
ــروج  ــت. خ ــوده اس ــل ب ــازمان مل س
ــه  ــام نمون ــکا از برج ــه آمری ــک جانب ی
ــه و  ــک جانب ــای ی ــرپیچی ه ای از س
غیرقانونــی اســت.مایلم بــه اســتحضار 
در  حتــی  ایرانــی  بیمــاران  برســاند 
و  میــر  و  مــرگ  خطــرات  معــرض 

کمبــود  از  ناشــی  جانبــی  عــوارض 
داروهــا و تجهیــزات پزشــکی هســتند. 
ــان و  ــت، درم ــر بهداش ــوان وزی ــه عن ب
فراهــم  پزشــکی، مســئول  آمــوزش 
بــه  آوردن دارو و خدمــات پزشــکی 
هموطنــان خــود می باشــم و البتــه بــه 
ایــن امــر تاکیــد دارم کــه ایــن بحــران 
ــاد دارم  ــل پبشــگیری اســت. اعتق قاب
ــوان  ــه عن ــی بهداشــت ب ســازمان جهان
اجــرای  مســئول  اصلــی  ســازمان 
ــورد  ــالمت، در م ــی س ــش همگان پوش
ــم ســاکت ننشــیند.  ــن موضــوع مه ای
الزم بــه ذکــر اســت مــوارد ســکوت در 
برابــر ایــن گونــه ظلــم هــا باعــث شــرم 
المللــی  بیــن  روســیاهی جوامــع  و 
ایــران  مظلــوم  اســت.مردم  شــده 
ــی  ــن الملل ــه بی شــاهد ســکوت جامع
ــین در  ــدام حس ــات ص ــر جنای در براب
هــای  ســالح  از  اســتفاده  موضــوع 
شــیمیایی بــوده انــد. امیــدوارم جامعه 
بیــن المللــی در برابــر ایــن بحــران 
ــئولین  ــد. مس ــا نگردن ــار خط ــز دچ نی
ســازمان ملــل بایــد در برابــر اقدامــات 
نقــض کننــده قوانیــن از جملــه حقــوق 
ــک  ــتانه، ی ــن بشــر دوس بشــر و قوانی
جانبــه گرایــی و اصــول دیپلماســی 
باشــند.مهم  پاســخگو  المللــی  بیــن 
تــر از همــه، شــهروندان بــی گنــاه، 
اقداماتــی  چنیــن  اولیــه  قربانیــان 
توســط ایــاالت متحــده بــوده انــد.
اقدامــات  دارم  تقاضــا  بنابرایــن، 
ضــروری بــرای خاتمــه دادن بــه ایــن 
ــه  ــی ک ــه و غیرقانون ــات یکجانب اقدام
بــرای  ومیــر  مــرگ  و  رنــج  باعــث 
ــرای  ــی ب ــرات منف ــران و اث ــردم ای م
ــتی  ــت بهداش ــی و امنی ــالمت جهان س
ــورد  ــخ در م ــل آورند.تاری ــت، بعم اس
ــن  ــرای ای ــه عمــل آمــده ب اقدامــات ب
ــاوت  ــگیری، قض ــل پیش ــت قاب موقعی

ــرد. ــد ک خواه

سـخنگوی شـورای نگهبـان گفـت: ایـن 
افـراد  شکسـت  یـا  پیـروزی  از  شـورا 
وقتـی  ضـرر  بلکـه  نمی شـود،  متضـرر 
اسـت کـه افـراد ناسـالم وارد مجلـس 
داشـته  ناکارآمـدی  مجلـس  و  شـوند 
قائـم  کدخدایـی  عباسـعلی  باشـیم. 
مقـام دبیر و سـخنگوی شـورای نگهبان 
شـنبه(  )پنـج  امـروز  ظهـر  از  پیـش 
طـی سـخنانی در همایـش هیئت هـای 
بخش هـای  و  شهرسـتان ها  نظـارت 

هفتـه  بـه  اشـاره  بـا  فـارس  اسـتان 
رود  عنـوان  بـه  بسـیج  بسـیج، گفـت: 
خروشـانی بـا تدبیـر امـام راحل شـکل 
سـاله  چهـل  دوره  تمـام  در  و  گرفـت 
را سـیراب  تشـنگان  اسـالمی،  انقـالب 
و  نقطـه  هـر  در  ایثارگـری  بـا  و  کـرد 
زمانی توانسـت در راسـتای ثبـات نظام 
گام بـردارد. بی جهـت نیسـت که بزرگان 
مـا از بسـیج بـه عنوان شـجره طیبه نام 
کـه  همانطـور  داد:  ادامـه  برده انـد.وی 

مقـام معظـم رهبـری فرمودنـد؛ بسـیج 
یک فرصت اسـت و بایـد تهدیدهای ما 
توسـط بسـیج بـه یـک فرصـت تبدیـل 
شـود، همانطـور که بسـیج تهدید عظیم 
جنـگ 8 سـاله را به فرصـت تبدیل کرد 
و نهایتا به سـازندگی کشـور منجر شـد.
بیـان  بـا  نگهبـان  شـورای  سـخنگوی 
بـا همـت بسـیج در حوزه هـای  اینکـه 
خـارج  بـه  نیازهـا  از  خیلـی  گوناگـون 
برطـرف و سـازندگی و پیشـرفت کشـور 
بسـیج  داشـت:  اظهـار  خـورد،  رقـم 
امتـداد آرمان خواهـی ملـت مـا بـود که 
بـا جانفشـانی از قبـل انقـالب نظامی را 
پی ریـزی کردنـد تـا آرمان هـای ملت ما 

محقـق شـود.

شورای نگهبان
باشگاه سیاسی نیست

کاالهای اساسی در سال 99 با 
ارز 4200 تومانی تامین می شود

 رئیـس سـازمان برنامـه و بودجه از تامین کاالهای اساسـی در سـال 99 با ارز 
چهـار هـزار و 200 تومانـی خبـر داد و گفـت: دولـت خواهان مهار تورم اسـت.به 
گـزارش روز جمعـه خبرگـزاری خانه ملت، محمدباقر نوبخـت درباره قیمت دالر 
در الیحـه بودجـه 99، گفـت: قیمـت دالر برای کاالهای اساسـی در الیحه بودجه 
99 همچنـان چهـار هـزار و 200 تومـان پیـش بینـی شـده اسـت.وی، تصمیـم 
دولـت را بـرای اسـتفاده از ارز چهـار هـزار و 200 تومانـی قطعـی عنـوان کـرد و 
دربـاره دالیـل اسـتفاده از ارز ارزان قیمـت بـرای کاالهـای اساسـی توضیح داد: 
دولـت بـه دنبـال مهار تورم اسـت و اگـر به جـای دالر چهار هـزار و 200 تومانی، 
از ارز نیمایـی اسـتفاده شـود، یعنـی پذیرفته ایـم از ابتـدای فرودیـن مـاه 99، 
مـرغ و شـکر بـا دالر حـدود 11 هزار تومانی تامین شـود که در این شـرایط همه 

چیـز گران خواهد شـد.
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که آیـا دولت در 
الیحـه بودجـه 99 از کاالبـرگ الکترونیـک کـه یکی از روش هـای مجلس برای 
تامیـن کاالهـای اساسـی در بودجه 98 بود، اسـتفاده نمی کنـد، توضیح داد: در 
حـال حاضـر تامیـن کاالهای اساسـی با دالر چهـار هزار و 200 تومانی در کشـور 

بـه رویـه ای عادی تبدیل  شـده اسـت.

سیاست

سیاست

سیاست

اقتصاد

وقت گروکشی های سیاسی نیست

مسووالن تاکتیک سکوت در پیش گرفته اند

هنوز امیدهایی برای نجات برجام هست

مخالف بستن بودجه بر اساس درآمد نفتی بوده ام

امـام جمعـه موقـت تهـران بـا 
بیـان ایـن موضـوع کـه اصـالح 
بهانـه ای  تنهـا  بنزیـن  قیمـت 
آشـوب  زودهنـگام  تولـد  بـرای 
اهالـی  بـود گفـت:  دشـمن  توسـط  شـده  برنامه ریـزی 
سیاسـت مراقـب باشـند وقـت گروکشـی های سیاسـی 
نیسـت و بایـد همدلـی ملـی را بـرای اجرای کامـل طرح و 
کمـک به آسـیب دیدگان ایـن حوادث به نمایـش بگذاریم. 
علـی  حـاج  »محمدجـواد  والمسـلمین  حجت االسـالم 
اکبـری« در خطبـه دوم نمـاز عبادی- سیاسـی جمعه این 
هفته تهران - در مصلی امام خمینی)ره( تهران-  در جمع 
بنـدی حـوادث پـس از اصـالح قیمـت بنزین خاطرنشـان 

کـرد: اسـتبکار جهانی بعد از شکسـت های متعـدد از جبهه 
مقاومـت بـه محوریت ایـران، تالش کرد با سـوار شـدن بر 
مـوج اعتراضـات مـردم، کشـور را بـه سـمت هـرج و مـرج 
ببـرد و اقدامـات وسـیعی را بـا حمایـت اقتصـادی عوامـل 
خود در منطقه و فضاسـازی شـبکه های رسانه ای عنکبوتی 
خـود انجام داد.وی حمایت دیپلماتیک و سیاسـی آمریکا 
و پادوهـای منافقیـن و سـلطنت طلب هـا و میـدان داری 
اشـرار و اراذل اجـاره ای طـی دو روز در اقصـی نقـاط کشـور 
را یـادآور شـد و ادامـه داد: در ایـن دو روز، اراذل اجـاره ای با 
وحشـی گری کشـتند و سـوزاندند و داعشـی وار به سـرباز 
دالور تـا افسـر قهرمـان و پاسـدار و بسـیجی و حتـی مردم 

عـادی هـم رحـم نکردند.

ـــورای اســـالمی  ـــس ش ـــده مجل ـــک نماین ی
ـــش ها  ـــه پرس ـــروز ب ـــر ام ـــرد: اگ ـــد ک تاکی
ـــت  ـــل فرص ـــد را تبدی ـــم تهدی ـــخ دهی پاس
ــام  ــن کار را انجـ ــر ایـ ــا اگـ ــم امـ کرده ایـ

ـــرد. ـــم ک ـــاد خواهی ـــر ایج ـــر و کالن ت ـــد را بزرگت ـــک تهدی ـــم ی ندهی
ــا،  ــی ایلنـ ــگار سیاسـ ــا خبرنـ ــو بـ ــین زاده در گفت وگـ ــم حسـ عبدالکریـ
ــه  ــخگویی بـ ــای پاسـ ــه جـ ــئوالن بـ ــی مسـ ــرا گاهـ ــه چـ ــاره این کـ دربـ
ــده  ــد قانع کننـ ــی می دهنـ ــر جوابـ ــا اگـ ــد و یـ ــکوت می کننـ ــردم سـ مـ
ـــتراتژی  ـــاهد اس ـــور ش ـــری کش ـــای تصمیم گی ـــروز در فض ـــت،گفت: ام نیس
و تاکتیـــک ســـکوت عمیـــق هســـتیم.وی بـــا اشـــاره بـــه فضـــای ایـــن 
روزهـــای صحـــن علنـــی مجلـــس شـــورای اســـالمی افـــزود: مشـــاهده 
ـــر،  ـــال تذک ـــا در ح ـــدگان دائم ـــس نماین ـــی مجل ـــن علن ـــد در صح می کنی
ـــت  ـــل اس ـــکوت کام ـــس در س ـــس مجل ـــا رئی ـــتند ام ـــق هس ـــار و نط اخط
و در نفـــع و تائیـــد حرف هـــای نماینـــدگان حرکتـــی صـــورت نمی گیـــرد.
ایـــن نماینـــده مجلـــس شـــورای اســـالمی ادامـــه داد: جامعـــه در خصـــوص 

ـــر  ـــد مگ ـــکوت می کنن ـــان س ـــا آن ـــد ام ـــی دارن ـــور تذکرات ـــوای کش ـــران ق س
ـــود. ـــه ش ـــی گفت ـــی حرف ـــال خصوص ـــات کام ـــه در جلس اینک

ـــوازی  ـــت و م ـــال رخ  دادن اس ـــه در ح ـــری ک ـــاق دیگ ـــه داد: اتف وی ادام
بـــا ایـــن عـــدم پاســـخ دهی پیـــش مـــی رود ایـــن اســـت کـــه ســـران 
ـــن  ـــه ای ـــم روی ـــس ه ـــد. در مجل ـــر می اندازن ـــردن یکدیگ ـــر را گ ـــوا تقصی ق
اســـت کـــه حامیـــان رئیســـی، الریجانـــی و روحانـــی در حمایـــت از آنـــان در 
ـــردم اشـــنویه  ـــده م ـــو هســـتند. نماین ـــال گفت وگ ـــر در ح ـــا یکدیگ صحـــن ب
ــی  ــرایط فعلـ ــه در شـ ــان این کـ ــا بیـ ــالمی بـ ــورای اسـ ــس شـ در مجلـ
ـــدگان  ـــرد: نماین ـــار ک ـــم نیســـتند، اظه ـــوا مه ـــی ســـران ق ـــرد و حت کشـــور ف
ـــک  ـــی و ی ـــع مل ـــزاری در راســـتای مناف ـــدام اب ـــوا هرک ـــس و ســـران ق مجل

ـــتند. ـــور هس ـــعه کش ـــم توس ـــه اس ـــدف ب ه
ـــب  ـــه صلی ـــح و ب ـــال ذب ـــروز در ح ـــه ام ـــزی ک ـــرد: چی ـــان ک وی خاطرنش
ـــد  ـــرا بای ـــت چ ـــوال اینجاس ـــت و س ـــی ماس ـــع مل ـــت مناف ـــیدن اس کش
کشـــور را در ایـــن ســـکوت ببریـــم؟ آیـــا از توضیـــح دادن می ترســـیم و 

ــش؟ ــت نمی دانیمـ درسـ

عراقچـی«  عبـاس  »سـید 
خارجـه  امـور  وزیـر  معـاون 
ایـران در مصاحبـه بـا روزنامـه 
گفـت:  هلنـد  سـی«  آر  »ان 
هنـوز امیدهایـی بـرای نجـات توافق هسـته ای )برجام( 
وجـود دارد امـا ایـن مسـاله در گـرو پایبنـدی اروپایی ها 
بـه اجـرای تعهـدات خـود اسـت.عراقچی افـزود: اروپـا 
بایـد کمـی بیشـتر تـالش کنـد تـا توافـق هسـته ای بـا 
ایـران را کـه رهبرانـش بر حفـظ و ادامه آن تاکیـد دارند، 
نجـات یابـد. وی بـا تاکیـد بـر آن کـه توافـق هسـته ای 
ویـژه  هـای  مراقبـت  وضعیـت  در  اکنـون  هـم  برجـام 
قـرار دارد، افـزود: مـی خواهـم تأکیـد کنـم کـه یکـی از 

درسـهایی کـه مـا در پرونـده برجـام گرفتیـم  این اسـت 
کـه نتیجـه معاملـه و اجـرای تعهـدات، تحریـم هـای 

بیشـتر بـوده اسـت.  
معـاون وزیـر امـور خارجـه ایـران خاطر نشـان کـرد: اگر 
رویـه بـه ایـن صورت باشـد مـا رفتارهـای خـود را تغییر 
مـی دهیـم و درس دیگـر برجـام آن بـود کـه مقاومـت، 
بیـش از تمایـل بـرای همکاری جواب می دهـد. عراقچی 
در مـورد تبعـات خـروج آمریـکا از برجـام گفـت: هیـچ 
کـس نمـی توانـد انـکار کنـد که ایـن تحریم ها بـرای ما 
هزینه زیادی نداشـته اسـت. بسـیاری از مـردم در ایران 
در مـورد لغـو تحریـم هـا بعـد از توافـق برجام احسـاس 

خوبـی نداشـته اند.  

امیـد مجلـس شـورای  رئیـس فراکسـیون 
اسـالمی بـا بیـان اینکـه توسـعه بایـد منهای 
چشـم دوختـن به منابـع زیر زمینـی که جزء 
انفال محسـوب می شود، محقق شود، تاکید 
کـرد: بایـد از منابـع دولتـی برای پیشـرفت و 
توسـعه کشـور عبور کرد شـخصا همیشـه مخالف این بوده ام که بودجه سـالیانه 
کشـور بـر اسـاس درآمـد نفتی بسـته شـود.محمدرضا عارف در نشسـت شـورای 
ملـی موسسـه مردم نهاد شـمیم )مجمع یزدی تبـاران( طی سـخنانی با موضوع 
»دورنمـای توسـعه اسـتان یـزد« یکـی از دالیـل کندی در پیشـرفت و توسـعه در 
کشـور از جمله اسـتان یزد را بخشـی نگری دانسـت و با اشـاره به موضوع آمایش 
سـرزمینی و انتقـال جمعیت از غرب به شـرق کشـور که به گفتـه وی عمال انتقال 
جمعیـت بـا موفقیت صـورت نگرفت، تصریح کرد: در عصر حاضر موضوع توسـعه 
متفـاوت از گذشـته اسـت و بـا نگاه کالسـیک نمی توان به توسـعه دسـت یافت 
به همین دلیل معتقدم نقش تشـکلهای مردمی در توسـعه کشـور برجسـته تر از 
حاکمیت اسـت.وی مشـارکت مردم در توسـعه اسـتان یزد را ضروری برشـمرد و 
بـا یـادآوری چندیـن تجربه موفق در اسـتان یـزد با نقش آفرینـی مردم،گفت: در 

طـول تاریـخ معاصر کشـورمان هرجا کـه حادثه ملی در کشـور اتفاق افتـاد، مردم 
یزد پیشـگام بودند و مزیت اسـتان یزد نیروی انسـانی کارآمد این اسـتان اسـت.
این عضو مجمع تشـخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اسـناد باالدسـتی خوبی 
در زمینـه توسـعه و پیشـرفت در کشـور داریـم، بحـران آینده کشـور را بحـران آب 
دانسـت و خاطرنشـان کرد: باید از منابع دولتی برای پیشـرفت و توسـعه کشـور 
عبـور کـرد شـخصا همیشـه مخالـف ایـن بـوده ام کـه بودجـه سـالیانه کشـور بر 

اسـاس درآمد نفتی بسـته شـود.
وی در همیـن زمینـه بـا بیـان اینکه توسـعه باید منهای چشـم دوختـن به منابع 
زیر زمینی که جزء انفال محسـوب می شـود، محقق شـود، تاکید کرد: در تدوین 
راهبردهـای کلـی بـرای توسـعه اسـتان یـزد باید به سیاسـت هـای کلی و اسـناد 
باالدسـتی کشـور توجه کرد. همچنین شـناخت دقیق پتانسـیل ها و مزیت های 
نسـبی اسـتان، شـناخت چالش هـا و موانع توسـعه و چاره اندیشـی بـرای غلبه 
بـر آنهـا ، توجـه بـه جایـگاه اسـتان یـزد در منطقـه جنوب شـرق و مرکز کشـور و 
تعامـل و همکاری با سـایر اسـتانها و نیز توجه به پتانسـل هـای مردمی و تجربه 
همـکاری و نقـش آفرینی مـردم در امور فرهنگی و بحرانها بایـد مورد توجه جدی 

قـرار بگیرد.

لنا
 ای

س:
عک

 نایـب رییـس دوم مجلـس شـورای اسـالمی، تعـدد و 
مشـکالتی  و  چالش هـا  مهمتریـن  از  را  قوانیـن  تزاحـم 

عنـوان کـرد کـه در کشـور بـا آن روبـرو هسـتیم.
عبدالرضـا مصـری عصـر پنجشـنبه در شـصت و چهارمیـن 
اجـالس مشـورتی روسـای شـوراهای اسـالمی کالنشـهرها 
و مراکـز اسـتان هـای کشـور کـه در سرسـرای جلسـات 
اسـتانداری کرمانشـاه برگـزار شـد، اظهـار داشـت: تناقـض 
قوانیـن و اینکـه همـواره مجبـور بـه وضـع قانـون جدیـد 

هسـتیم مشـکالتی را ایجـاد کـرده اسـت.

عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلس بیان کـرد: شـیوه پرداخت 
یارانـه بنزیـن صحیـح نیسـت و بسـیاری از نیازمنـدان واقعـی 
جامعـه هـدف ایـن طـرح قـرار نگرفته انـد بنابرایـن نبایـد فقط 
درآمـد افـراد را مـالک بـرای پرداخـت یارانـه قـرار داد. نماینـده 
مـردم فالورجـان در مجلـس شـورای اسـالمی ادامه داد: شـیوه 
پرداخـت یارانـه بنزیـن بـه مـردم عادالنـه نیسـت لـذا بایـد بـه 
اعتـراض هـای  مردمـی در این رابطه رسـیدگی کـرد، اضافه کرد: 
شـنیده ام کـه مثال یک اسـتاد دانشـگاه یارانه دریافت کـرده اما 
ایـن یارانـه بـه سـرایدار همان دانشـگاه تعلـق نگرفته اسـت که 
نشـان از عـدم شناسـایی درسـت اهـداف نیازمنـد در این طرح 

است.

تعدد و تزاحم قوانین از 
مشکالت اساسی کشور است

بسیاری از نیازمندان واقعی یارانه 
بنزین را دریافت نکرده اند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : در سـال جاری حدود 
دو هـزار واحـد صنعتـی راکد با کمک سـتاد تسـهیل و رفع 
موانـع تولیـد بـه مدار تولید بـر می گردند.رضـا رحمانی روز 
جمعـه در حاشـیه افتتـاح نخسـتین واحـد صنعتـی تولید 
محصـوالت آشـپزخانه و سـاختمانی بـا تکنولـوژی نویـن 
کشـور در شـهرک صنعتی نکاء در شـرق مازندران در گفت 
و گـو بـا خبرنـگاران افـزود: در حال حاضر تعـداد زیادی از 
ایـن واحدهـای صنعتـی راکـد از جمله 70 واحد در اسـتان 

مازنـدران وارد مـدار تولید شـده اند.

مدیـرکل امـور مـرزی وزارت کشـور دربـاره بسـته شـدن مـرز 
مهـران گفـت: مهمتریـن مسـاله ای کـه اینجـا وجـود دارد بحث 
امنیـت شـهروندان ماسـت کـه می خواهنـد به عراق سـفر کنند. 
اخبـار و گزارش هایـی کـه از داخـل عـراق داریـم و رصد می کنیم 
نشـان می دهـد کـه اغتشاشـات به حدی اسـت کـه ناامنی های 
جـدی را بـرای خـود عراقی هـا ایجـاد کرده اسـت. قطعـا در این 
حالت شـهروندان ما هم در امان نخواهند بود.حسـین قاسـمی 
در گفت و گـو بـا خبرنـگار سیاسـی ایلنـا درباره اخبـاری که مبنی 
بـر مسـدود شـدن مرز مهران منتشـر شـده اسـت گفـت: درباره 
صحـت و سـقم این مطلـب، بنده نیز بر اسـاس اخبـاری که در 

فضـای مجازی و رسـانه ها منتشـر شـده متوجه شـده ام. 

2 هزار واحد صنعتی راکد 
به مدار تولید بر می گردند

مرز مهران تا زمانی که شرایط 
عراق عادی نشود، بسته می ماند
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

6 میراث ناملموس قزوین در راه ثبت ملیگردشگری حلقه اتصال ایران و چین است

نماینـــده دفتـــر تبلیغـــات و بازاریابـــی 
ـــتی  ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ وزارت می
ـــت:  ـــانگهای گف ـــران در ش ـــگری ای و گردش
ـــای اتصـــال  ـــه ه ـــی از حلق گردشـــگری یک
ـــرای  ـــبی ب ـــو مناس ـــه نح ـــت ب ـــن فرص ـــد از ای ـــت و بای ـــن اس ـــران و چی ای

ـــرد. ـــتفاده ک ـــور اس ـــط دو کش ـــت رواب تقوی
ـــی  ـــن الملل ـــس بی ـــن کنفران »حســـین خلیفـــی« روز ســـه شـــنبه در هفتمی
گردشـــگری بـــا محوریـــت چـــای در دانشـــگاه بیـــن الملـــل ماکائـــو در 
ـــن راه ابریشـــم  ـــای که ـــدن ه ـــران از تم ـــن و ای ـــزود: چی ـــن اف ـــوب چی جن
ـــه ویـــژه در عرصـــه گردشـــگری  ـــد و اکنـــون نیـــز روابـــط دو کشـــور ب ـــوده ان ب
ـــه اســـت. ـــش یافت ـــاده افزای ـــک ج ـــد - ی ـــک کمربن در چارچـــوب طـــرح ی
ـــزود  ـــن اف ـــا چی ـــد ب ـــه روادی ـــک طرف ـــو ی ـــه لغ ـــه مصوب ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــان دو کشـــور  ـــط گردشـــگری می ـــت رواب ـــه در راســـتای تقوی ـــدام ک ـــن اق ای
صـــورت گرفتـــه اســـت تاثیـــر زیـــادی در افزایـــش تعـــداد گردشـــگران 

ـــس دارد ـــران و برعک ـــه ای ـــی ب چین

نماینـــده دفتـــر تبلیغـــات و بازاریابـــی وزارت میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع 
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــرد س ـــد ک ـــانگهای تاکی ـــران در ش ـــگری ای ـــتی و گردش دس
در ایـــن صنعـــت در تمـــام کشـــورهای دارای جاذبه هـــای جهانگـــردی رو 
ـــد  ـــورهای مقص ـــی از کش ـــوان یک ـــه عن ـــز ب ـــران نی ـــت ای ـــش اس ـــه افزای ب
گردشـــگران چینـــی، ظرفیت هـــای زیـــادی بـــرای ســـرمایه گـــذاری در 

ـــوزه دارد. ـــن ح ای
ـــی  ـــران یک ـــه ای ـــی ب ـــگران خارج ـــذب گردش ـــه ج ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
از برنامه هـــای دفتـــر بازاریابـــی و تبلیغـــات ســـازمان میـــراث فرهنگـــی 
ـــرمایه  ـــان داد س ـــی اطمین ـــذاران چین ـــرمایه گ ـــه س ـــت ب ـــانگهای اس در ش
ـــود. ـــد ب ـــودآور خواه ـــازده و س ـــران پرب ـــگری ای ـــه گردش ـــذاری در زمین گ

خلیفـــی در بخـــش دیگـــری از ســـخنانش تصریـــح کـــرد: توســـعه 
گردشـــگری کشـــاورزی یکـــی از راهبردهـــای مناســـب در کشـــورهای مختلـــف 
ـــت و  ـــتایی اس ـــی روس ـــت نواح ـــن تقوی ـــگر و همچنی ـــذب گردش ـــرای ج ب
مـــی توانـــد بـــه عنـــوان یکـــی از عرصـــه هـــای تنـــوع بخـــش اقتصـــاد 

روســـتایی مدنظـــر قـــرار گیـــرد.

ــن از  ــی قزویـ ــراث فرهنگـ ــرکل میـ مدیـ
آمـــاده ســـازی و تهیـــه پرونـــده ثبتـــی 
ــرای  ــتان بـ ــوس اسـ ــر ناملمـ شـــش اثـ
ثبـــت در فهرســـت میـــراث ملـــی خبـــر 

. داد 
ـــی،  ـــراث فرهنگ ـــی می ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــا ب ـــراث آری ـــزارش می ـــه گ ب
گردشـــگری و صنایع دســـتی قزویـــن، علیرضـــا خزائلـــی، مدیـــرکل 
میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی قزویـــن بـــا اعـــالم ایـــن 
خبـــر گفـــت: »از ابتـــدای ســـال 98 تـــا کنـــون شـــش اثـــر ناملمـــوس 
ــک،  ــگلدره آبیـ ــی فشـ ــن، نخ ریسـ ــی قزویـ ــامل طبق گردانـ ــتان شـ اسـ
مهـــارت قفل ســـازی حســـن کوکبـــی قزویـــن، مهـــارت پخـــت شـــیرنان 
ـــه  ـــارت تهی ـــرگل و مه ـــورش کپ ـــت خ ـــارت پخ ـــوت، مه ـــیرکالس الم ـــا ش ی
ـــن  ـــت ای ـــالش کارشناســـان حـــوزه ثب ـــا ت ـــوت ب ـــه الم ـــرگل منطق ترشـــی کپ
ـــده  ـــه ثبـــت رســـیده و پرون اداره کل در فهرســـت میـــراث ملـــی ناملمـــوس ب
ـــی  ـــل باف ـــذ، قزی ـــره کاغ ـــار مه ـــامل آه ـــتان ش ـــوس اس ـــر ناملم ـــش اث ش

ـــن،  ـــب قزوی ـــری مکت ـــگزآباد، نگارگ ـــی س ـــوه باف ـــزک، گی ـــوش گ ـــل چم ای
ــدورما(  ــتورما )اوزباسـ ــذری اوزباسـ ــذای نـ ــتگاهی و غـ ــای دسـ نوحه هـ
ـــال  ـــی در ح ـــراث مل ـــت می ـــت در فهرس ـــرای ثب ـــارم ب ـــج در ط ـــه کل منطق

ــازی اســـت.« ــه و آماده سـ تهیـ
ـــی  ـــر طبیع ـــج اث ـــی پن ـــده ثبت ـــازی پرون ـــه آماده س ـــاره ب ـــا اش ـــی ب خزائل
اســـتان اظهـــار کـــرد: »همچنیـــن تهیـــه پرونـــده پنـــج اثـــر ارزشـــمند 
طبیعـــی اســـتان شـــامل چنـــار کهنســـال روســـتای فیشـــان، چنـــار کهنســـال 
ـــردوی  ـــت گ ـــتان، درخ ـــتای شورس ـــت ارس روس ـــدر، درخ ـــزاده آفتاب امام
ـــت  ـــرای ثب ـــوت ب ـــه الم ـــقین در منطق ـــان موش ـــت داغداغ ـــاالروچ و درخ ب
ـــن  ـــت ای ـــوزه ثب ـــان ح ـــتور کار کارشناس ـــی در دس ـــراث مل ـــت می در فهرس

اداره کل قـــرار دارد «
ـــای تاریخـــی،  ـــداد 12 بن ـــون تع ـــدای ســـال 98 تاکن ـــادآور شـــد: »از ابت او ی
ـــوس و  ـــر ناملم ـــش اث ـــول، ش ـــر منق ـــج اث ـــی، پن ـــه تاریخ ـــش محوط ش
ـــه  ـــی ب ـــراث مل ـــت می ـــر در فهرس ـــوع 33 اث ـــی و در مجم ـــر طبیع ـــار اث چه

ـــت.«  ـــیده اس ـــت رس ثب

 پیام
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صنایع دسـتی  و  فرهنگی،گردشـگری  میـراث  مدیـرکل 
بخـش  ریالـی  600میلیـارد  سـرمایه گذاری  از  کرمـان 
خصوصـی در حـوزه مرمـت و احیـا بناهـای تاریخـی ایـن 

داد. خبـر  اسـتان 
به گـزارش میـراث آریا به نقـل از روابط عمومی اداره میراث 
فرهنگی،گردشـگری و صنایع دسـتی کرمـان، مدیـرکل این 
اداره از سـرمایه گذاری 600میلیـارد ریالـی بخش خصوصی 
در حـوزه مرمـت و احیـای بناهـای تاریخـی ایـن اسـتان 
دولتـی  اعتبـارات  حاضـر  حـال  »در  و گفـت:  داد  خبـر 
پاسـخگوی هزینه هـای مرمت و بازسـازی بناهای تاریخی 
اسـتان کرمـان نیسـت و با اعتبـارات موجود تنهـا می توان 

3 تـا 5درصـد ایـن بناهـا را احیـا کرد.«
میـراث  اداره کل  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  فعالـی  فریـدون 
فرهنگـی کرمـان در اجـرای طرح هـا و سیاسـت های دولت 
از موفقیـت نسـبی برخـوردار بوده اسـت، اظهار کـرد: »این 
تـوان و ظرفیـت  از  موفقیـت بیشـتر در بحـث اسـتفاده 
بخـش خصوصـی در مرمـت و احیـای بناهـای تاریخـی 

بـوده اسـت.«
او افـزود: »در سـنوات گذشـته هیـچ بنـای تاریخـی در 
اسـتان توسـط بخـش خصوصی مرمـت و احیا نشـده بود 
ولـی هـم اکنـون حـدود 600میلیارد ریـال در حـوزه مرمت 
و احیـا بناهـای تاریخـی توسـط بخش خصوصـی در حال 

سـرمایه گذاری اسـت.«
فعالـی ادامـه داد: »بخـش اعظـم ایـن سـرمایه گذاری در 
بناهایـی اسـت کـه از طریق اداره کل اسـتان و با اسـتفاده 
از ظرفیـت مـاده 27 بـه بخـش خصوصـی واگـذار شـده 
اسـت و عمدتـًا در قالـب کاربـری هـای مرتبـط بـا صنعت 
گردشـگری احیـا و بـه بهره بـرداری خواهنـد رسـید.« او به 
اعتبـارات جذب شـده بـرای مرمت بناهـای تاریخی اشـاره 
کـرد و گفـت: »در بحـث جـذب اعتبـارات ابالغی مشـکلی 
وجـود نـدارد و از ظرفیـت اوراق گواهی اسـناد خزانه نیز در 

پروژه هـای عمرانـی و مرمتـی اسـتفاده می شـود.«

سوژه سرمایه گذاری 
600میلیاردی 

برای مرمت آثار تاریخی

خاستگاه تاریخ و تمدن خراسان در مسیر احیا

شهر تاریخی توس با عرصه ای ٣60 هکتاری

خاســتگاه  تــوس  تاریخــی  شــهر 
ــت، در  ــان اس ــدن خراس ــخ و تم تاری
چنــد ســال اخیــر توجــه ویــژه بــه 
پروژه هایــی  و  شــده  منطقــه  ایــن 
ــرای احیــای شــکوه و عظمــت شــهر  ب
تاریخــی تــوس آغــاز شــده اســت.
ــهر  ــام »ش ــا ن ــروزه ب ــه ام ــه ک آن چ
ــا  ــه و ب ــوس« شــهرت یافت تاریخــی ت
ــی  ــار مل ّ ــوان در فهرســت آث همیــن عن
ــی  ــای یک ــیده، خرابه ه ــت رس ــه ثب ب
از چهــار شــهر عمــده ناحیــه تــوس در 
او ّلیــه و میانــه اســالمی  ســده های 

اســت کــه در آن زمــان بــا نــام تابــران 
ثبــت شــده و اکنــون در فاصلــه 24 
کیلومتــری شــمال غــرب مشــهد قــرار 
ــر   ــگاه روز 19 تی ــت. صبح ــه اس گرفت
ــالب اســالمی  ــم انق ــر معظ 1375 رهب
از  و  فرمودنــد  بازدیــد  تــوس  از 
ــه  ــا اوضــاع جــاری مجموع ــک، ب نزدی
فرهنگــی  تاریخــی و اقدامــات عمرانــی 
میراث فرهنگــی  اداره کل  پژوهشــی  و 
خراســان در تــوس آشــنا شــدند و 
ســپس در یادداشــتی بــر ضــرورت 
ــی  ــرای آبادان ــت ب ــتر دول ــالش بیش ت

ــد. ــد کردن ــوس تاکی ت
ــت  ــه ثب ــود ک ــه ب ــن مرقوم ــس از ای پ
ــید  ــرانجام رس ــه س ــوس ب ــی ت تاریخ

عملیــات  و  عمرانــی  اقدامــات  امــا 
احیــای تــوس چنــد ســالی کمتــر 
ــم  ــت یازده ــود، در دول ــه ب ــورد توج م
بــه  خوبــی  اعبتــارات  دوازدهــم  و 
احیــای تــوس اختصــاص یافــت و 
بــا آغــاز فعالیــت شــورای اســالمی 
و  ســویی  هــم  بــا  مشــهد،  شــهر 
میراث فرهنگــی،  اداره کل  تفاهــم 
ــان  ــتی خراس ــگری و صنایع دس گردش
رضــوی و شــورای اســالمی شــهر و 
ــی  ــروژه بازپیرای ــهد، پ ــهرداری مش ش
آرامــگاه  جلوخــان  ســامان دهی  و 
رســید،  ســرانجام  بــه  فردوســی 
پــروژه  ایــن  از  بخش هایــی  البتــه 
ــاه  ــر م ــت. مه ــال اجراس ــوز در ح هن

وزیــر میراث فرهنگــی،  نیــز  امســال 
در  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
اجــرای  در  پروژه هــای  از  بازدیــد 
تــوس و مراســم افتتــاح فــاز 2 پــروژه 
جلوخــان آرامــگاه فردوســی گفــت: 
رهبــری  معظــم  مقــام  »انتظــارات 
بــرای ســامان دهی تــوس پــس از 25 
ــون  ــام اســت، اکن ــال انج ــال در ح س
ــام  ــارات مق ــی انتظ ــام اقدامات ــا انج ب
مجموعــه  دربــاره  رهبــری  معظــم 

می شــود.« بــرآورده  تــوس 
ــرای  ــه اج ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب مونس
بــارو کار  و  بــرج  مرمــت  عملیــات 
اظهــار  اســت،  ســختی  و  ارزشــمند 
و  بــرج  ایــن  »امیدواریــم  کــرد: 
ــهر  ــاری ش ــط 360 هکت ــارو در محی ب

اجــرا شــود.« تــوس  تاریخــی 
گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
»بــا  یادآورشــد:  صنایع دســتی  و 
شــد  قــرار  کــه  فعالیت هایــی 
ــوس  شــهرداری مشــهد در محــدوده ت
انجــام دهــد، بــه نظــر می آیــد کــه 
مجموعــه تــوس بــه قطــب گردشــگری 
بــرای کشــور و بــرای خراســان رضــوی 
تبدیــل شــود.« احســان زهره ونــدی 
مدیــر پایــگاه میــراث فرهنگــی تــوس 
ــا  ــو ب ــت و گ ــاره در گف ــن ب ــز در ای نی
خبرگــزاری ایســنا گفتــه اســت: »شــهر 
ــوس  ــی ت ــهر تاریخ ــه ش ــوس عرص ت
ــا دور آن  ــه دور ت ــار اســت ک 360 هکت
بــا بــرج و بارویــی بــه طــول 7200 

ــت.« ــده اس ــخص ش ــر مش مت
او در خصــوص معرفــی بخش هــای 
تــوس،  تاریخــی  شــهر  مختلــف 
مشــکالت  و  ویژگی هــا  جاذبه هــا، 

اظهــار  مجموعــه  ایــن  در  موجــود 
ــی دارای  ــه تاریخ ــن محوط ــرد: »ای ک
دیربــاز  از  اســت کــه  دروازه  چهــار 
ــافران  ــگران و مس ــه گردش ــورد توج م

نــد.« بوده ا
زهره ونــدی تصریــح کــرد: »امســال 
ــی  ــازی یک ــت و بازس ــه مرم ــروع ب ش
از ایــن چهــار دروازه کــه در حاشــیه 
دروازه  بــه  معــروف  و  کشــف رود 
ــار  ــم. دروازه رودب ــار اســت، کردی رودب
میلیــارد  ســه  حــدود  اعتبــاری  بــا 
تومــان شــروع بــه مرمــت و بازســازی 
شــد و بــه دلیــل ایــن کــه ورودی 
شــهر تاریخــی تــوس هــم هســت، 

بــرای مــا مهم تــر بــود.«
ــوس  ــی ت ــگاه میراث فرهنگ ــر پای مدی
خاطرنشــان کــرد: »در فازهــای بعــدی 
شــروع  بــه مرمــت دروازه هــای دیگــر 

خصــوص  ایــن  در  می کنیــم.  هــم 
مطالعــات  و  الزم  پیگیری هــای 
از  شــد،  انجــام  باستان شناســی 
مصالــح خشــت اســتفاده کردیــم و 
خشــت زنی  مــکان کارگاه  همــان  در 
تشــکیل و کار آغــاز شــد.« زهره ونــدی 
ــان  ــرای جلوخ ــته ب ــزود: »در گذش اف
آرامــگاه فردوســی، محــدوده ای حــدود 
ــاری داشــتیم کــه وضعیــت  ــج هکت پن
ــه  نابســامانی داشــت. طــرح آن را تهی
و در شــورای فنــی ســازمان میــراث 
فرهنگــی کشــور بــه تصویــب رســاندیم 
و 5/2 هکتــار دیگــر آن را گســترش 
دادیــم. اکنــون فضایــی هفــت و نیــم 
مــردم  تــا  اســت  آمــاده  هکتــاری 
بتواننــد راحت تــر اســتفاده کننــد و بــه 
ــی  ــی خیل ــی دسترس ــگاه فردوس آرام

باشــند.« داشــته  مناســب تری 

میراث فرهنگــی،  اداره  رئیــس 
ــگان  ــتی گلپای ــگری و صنایع دس گردش
ــای  ــی بناه ــش و برف روب ــروز از پای ام
بــارش  از  تاریخــی گلپایــگان پــس 
ســنگین بــرف در روز گذشــته خبــر داد.
 مصطفــی قانونــی، رئیــس اداره میراث 
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش فرهنگ
مطلــب  ایــن  اعــالم  بــا  گلپایــگان 
ــه اعــالم ســازمان  ــا توجــه ب گفــت: »ب
ــارش  ــر ب ــی ب ــور مبن ــی کش هواشناس

ســنگین بــرف در محــور شــمال غــرب 
بــا  هم زمــان  اصفهــان  اســتان  و 
ســایر نقــاط کشــور، پیش بینی هــای 
الزم از طــرف اداره میــراث فرهنگــی، 
ــگان  ــتی گلپای ــگری و صنایع دس گردش
ــی  ــای تاریخ ــش بناه ــتای پای در راس

ــت.« ــام گرف انج
او اظهــار کــرد: »پــس از بــارش نســبتا 
ســنگین برف در روز و شــب گذشــته در 
گلپایــگان، صبــح امــروز اعضــای یــگان 

ــراث فرهنگــی شهرســتان  حفاظــت می
انجمــن  اعضــای  از  چنــد  تنــی  و 
دوســتداران میــراث فرهنگــی گلپایــگان 
ورپاتــکان با حضــور در بناهــای تاریخی 
ــع،  ــجد جام ــون مس ــتان همچ شهرس
ــتاهایی  ــای روس ــی و بناه ــازار تاریخ ب
همچــون وانشــان ضمــن پایــش ایــن 
بناهــا و بررســی آســیب های احتمالــی 
ــای  ــام بناه ــت ب ــی از پش ــه برف روب ب
پرداختنــد.«  شهرســتان  تاریخــی 
ــه  ــا توجــه ب ــرد: »ب ــح ک ــی تصری قانون
مناســب  بارش هــای  پیش بینــی 
امســال از آمادگــی الزم بــرای حفاظــت 
از بناهــای تاریخــی شهرســتان در برابــر 

ــتیم.« ــوردار هس ــوی برخ ــل ج عوام

پایش بناهای تاریخی گلپایگان 
پس از بارش سنگین برف

رضایت 85درصد گردشگران 
چینی از سفر به ایران

رئیــس آکادمــی گردشــگری چیــن بــا اســتناد بــه یــک نظرســنجی 
انجام شــده در میــان گردشــگران چینــی کــه بــه ایــران ســفر کرده انــد اعــالم 
کــرد 85درصــد گردشــگران چینــی از ســفر بــه ایــران رضایــت کامــل داشــته و 

ــد. ــی کرده ان ــور معرف ــل تص ــران را غیرقاب ای
بــه گــزارش میــراث آریــا به نقــل از ایرنــا، دای بیــن )Dai bin( روز چهارشــنبه 
ــی  ــراث فرهنگ ــگری وزارت می ــاون گردش ــا مع ــو ب ــدار و گفت و گ 6 آذر در دی
ــا اشــاره  ــران در پکــن ب ــوری اســالمی ای ــع دســتی و گردشــگری جمه صنای
ــن نظرســنجی همــه گردشــگران از  امنیــت کامــل  ــر اســاس ای ــه اینکــه ب ب
در ایــران راضــی بــوده انــد، افــزود: »اغلــب گردشــگران شــهرهای اصفهــان و 
شــیراز را خیلــی پســندیدند و میــدان نقــش جهــان و مســجد نصیــر الملــک 

را هــم شــگفت انگیــز قلمــداد کردنــد.«
ایــن مقــام چینــی در ادامــه خواســتار اقدامــات تســهیلی بــرای گردشــگران 
چینــی در ایــران شــد و گفــت: »تربیــت راهنمــای چینــی زبــان بــرای 
ــق  ــل از طری ــر ســاخت های رزرو هت ــم شــدن زی ــی و فراه گردشــگران چین
اینترنــت و پلتفــرم هــای آنالیــن مــی توانــد نقــش مهمــی در افزایــش تعــداد 

ــران داشــته باشــد.« ــی در ای گردشــگران چین

ته
نک

زهره ونـدی بیـان کـرد: »عمـارت چهـار بـرج تـوس، عمارتـی 
مربـوط بـه دوران قاجـار اسـت که بخشـی از آن عمـارت باقی 
مانـده اسـت؛ ایـن عمـارت هـم بـا اعتبـار حـدود یک میلیارد 
تومـان بـا مشـارکت شـهرداری مشـهد مرمت شـد. طـرح آن 
در اداره میـراث فرهنگـی تهیـه و تصویـب شـد و اجـرای آن با 
شـهرداری مشـهد انجـام شـد و اکنـون در محوطـه و فضـای 
بیرونـی آماده بازدید اسـت. قسـمت داخلی خـود عمارت نیاز 
بـه مرمـت دارد که آن هم مقرر شـده در فازهـای بعدی کارش 
انجـام شـود.«او افـزود: » کهـن دژ در محله ارگ شـهر تاریخی 
تـوس قـرار گرفتـه و وسـعتی حـدود 5 و 6 هکتار دارد. مسـیر 
دسترسـی آن از جلوخـان کـه اکنـون بازپیرایـی شـده، طراحی 
شـده و مشـاور کارهـای آن را انجـام داده و در مرحلـه اجرایـی 
بـه زودی شـروع می شـود و  اسـت. ان شـاءهللا اجـرای آن 
گردشـگران می تواننـد امـکان بازدیـد از فضـای ارگ تاریخـی 
توس را داشـته باشـند. این طـرح مراحل خـودش را طی کرده 
و در مرحلـه بـرآورد هزینـه اسـت و فکـر می کنـم تـا یـک ماه 
آینده قابلیت اجرا را داشـته باشـد تا بتوانیـم از فضای ارگ هم 

کنیم.«   می شـود.« اسـتفاده 

میراثمیراث

برگزاری جشن ملی قزاقستان در ایرانصادرات 8/18میلیارد ریالی صنایع دستی از گلستان
میراث فرهنگـــی،  مدیـــر کل 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
ـــادرات  ـــتان از ص ـــتان گلس اس
860میلیـــون  و  18میلیـــارد 
از  صنایع دســـتی  محصـــوالت  ریالـــی  150هـــزار  و 
اســـتان در نیمـــه  نخســـت ســـال  جـــاری و افزایـــش 
35درصـــدی نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه ســـال 
گذشـــته خبـــر داد.بـــه گـــزارش میراث آریـــا بـــه 
نقـــل از روابط عمومـــی اداره کل میـــراث فرهنگـــی، 
ابراهیـــم  صنایع دســـتی گلســـتان،  و  گردشـــگری 
ـــن  ـــالم ای ـــا اع ـــاه ب ـــنبه 7آذرم ـــج ش ـــروز پن ـــی ام کریم
مطلـــب گفـــت: »صـــادرات محصـــوالت صنایع دســـتی 

ـــزار  ـــون و 150ه ـــارد و 860میلی ـــاری 18میلی در ســـال ج
ـــابه  ـــدت مش ـــا م ـــه در مقایســـه ب ـــوده اســـت ک ـــال ب ری
ســـال گذشـــته بـــا رقـــم 13میلیـــارد و 967میلیـــون 
ریـــال، 35درصـــد افزایـــش را در ایـــن حـــوزه شـــاهد 

ــتیم.« هسـ
او خاطرنشـــان کـــرد: »در نیمـــه نخســـت ســـال 98 
رشـــته های صنایع دســـتی کـــه بیشـــترین میـــزان 
ــامل  ــد شـ ــاص داده انـ ــود اختصـ ــه خـ ــادرات را بـ صـ
ــه،  ــم و گبـ ــرم، گلیـ ــی، چـ ــای داری، نمدمالـ بافته هـ
ـــن  ـــزار و 163دالر ازای ـــه 157 ه ـــت ک ـــوزن دوزی اس س
محصـــوالت از اســـتان گلســـتان بـــه کشـــورهای 

مختلـــف صـــادر شـــد.«

ـــن  ـــتمین جش ـــت و هش بیس
ملـــی اســـتقالل جمهـــوری 
بـــا  ایـــران  در  قزاقســـتان 
ــورهای  ــور ســـفرای کشـ حضـ

ــد. ــزار شـ ــی برگـ خارجـ
جشـــن بیســـت و هشـــتمین ســـالگرد اســـتقالل 
ـــور  ــا حض ــته بـ ــب گذشـ ــتان شـ ــوری قزاقسـ جمهـ
ــواده  ــی، خانـ ــورهای خارجـ ــفرای کشـ ــی از سـ جمعـ
آنهـــا و نظامیـــان کشـــورهای مختلـــف کـــه اغلـــب از 
ــیایی بودنـــد، در هتـــل آزادی تهـــران  کشـــورهای آسـ

برگـــزار شـــد.
ـــفیر  ـــای« س ـــخت اورازب ـــای »اس ـــم، آق ـــن مراس در ای

جمهـــوری قزاقســـتان در ایـــران گفـــت: قزاقســـتان از 
ـــازمان  ـــت س ـــورای امنی ـــران در ش ـــمند ای ـــت ارزش حمای
  2017_expo ملـــل متحـــد از پیشـــنهاد برگـــزاری
امضـــای  از  و همچنیـــن  قزاقســـتان  پایتخـــت  در 
ـــه در  ـــی ک ـــت غذای ـــالمی امنی ـــازمان اس ـــنامه س اساس
ـــد.  ـــی کن ـــکر م ـــده تش ـــیس ش ـــلطان تأس ـــهر نورس ش
ـــی  ـــطح باالی ـــران در س ـــتان و ای ـــل قزاقس ـــط متقاب رواب
قـــرار گرفتـــه کـــه عـــالوه بـــر آن، طـــی چندیـــن مـــاه 
ـــران  ـــور ای ـــس جمه ـــا رئی ـــتان ب ـــور قزاقس ـــس جمه رئی
و مقامـــات دیگـــر دو کشـــور بـــا هـــم دیدارهایـــی را 
داشـــته انـــد. همچنیـــن اخیـــرا وزیـــر امـــور خارجـــه 
ایـــران از پایتخـــت قزاقســـتان بازدیـــد کـــرده اســـت.
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بنــا بــه تعریــف یونســکو، فرونشســت عبــارت اســت 
ــه  ــه ب ــن ک ــا نشســت ســطح زمی ــزش و ی از فرورری
ــزرگ روی مــی  ــاس ب ــی در مقی ــت هــای متفاوت عل
ــت  ــه حرک ــالح ب ــن اصط ــول ای ــور معم ــه ط ــد. ب ده
قائــم رو بــه پاییــن ســطح زمیــن کــه مــی توانــد بــا 
بــردار انــدک افقــی همــراه باشــد، گفتــه مــی شــود.
ایــن تعریــف پدیــده هایــی همچــون زمیــن لغــزش 
ــردار  ــا دارای ب ــت آنه ــه حرک ــل اینک ــه دلی ــا را ب ه
افقــی قابــل توجهــی اســت و همچنیــن نشســت در 
ــی  ــزم متفاوت ــه دارای مکانی ــای دســتی، ک خــاک ه
است،شــامل نمــی شــود.در حــال حاضــر ایــن پدیــده 
ــد و  ــی کن ــد م ــز تهدی ــاط کشــور را نی بســیاری از نق
ــده در  ــه دســت آم ــات ب ــن اطالع ــر اســاس آخری ب
بســیاری از نقــاط اصفهــان و حتــی بافــت تاریخــی آن 
نیــز دیــده شــده اســت.علی یوســفی اســتاد دانشــگاه 
صنعتــی اصفهــان در نشســت دوم دهمیــن همایــش 
نکوداشــت اصفهــان بــا موضــوع بهبــود حکمرانــی آب 
در حــوزه زاینــده رود در مــورد فرونشســت در اصفهــان 
گفــت: بــر اســاس اطلــس موجــود و مربــوط ، 
ــان  ــهر اصفه ــی از کالنش ــن در نقاط ــت زمی فرونشس
نقــش جهــان دیــده  تاریخــی  از جملــه میــدان 
ــی و  ــگاه صنعت ــوار دانش ــن در ج ــود و همچنی می ش
دشــت مهیــار بــه ترتیــب 6 و 12.5 متــر فرونشســت 
زمیــن داشــتیم.وی ادامــه داد: منطقــه تحــت تاثیــر 
مشــترک  محــدوده  شــامل  زمیــن  فرونشســت 
شاهین شــهر،  خمینی شــهر،  شهرســتان های 
برخوار،فالورجــان، اصفهــان، لنجــان و نجــف آبــاد بــا 
وســعت تقریبــی هــزار و 800 کیلومتــر مربــع اســت و 
ــا 12.5 ســانتی  ــرخ فرونشســت ت دارای بیشــترین ن
ــز  ــه شــامل 203روســتا و مراک ــود ک ــر در ســال ب مت
ــوط  ــرد: خط ــه ک ــود.وی اضاف ــم می ش ــی مه جمعیت
انتقــال نیــرو بــه طــول حــدود 500 کیلوتــر وخــط راه 
آهــن اصفهــان- یــزد بــه طــول 70 کیلومتــر در ایــن 
محــدوده قــرار دارد همچنیــن فــرودگاه شهیدبهشــتی 

ــرار دارد. ــت ق ــدوده فرونشس ــان در مح اصفه

104 میلیــارد مترمکعب آب تجدید پذیر
 در کشور 

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــی اصفه ــگاه صنعت ــتاد دانش اس
تغییــرات وضعیــت آب هــای تجدیــد پذیــر در کشــور 
ــی  ــال  آب ــه س ــی ب ــدت منته ــد م ــه داد: در بلن ادام
بلنــد  مترمکعــب،  میلیــارد   130 حــدود   78  -77
 125.9 آبــی 85- 86،  بــه ســال  مــدت منتهــی 

میلیــارد مترمکعــب، بلندمــدت منتهــی بــه ســال 
ــارد مترمکعــب، طــی  ــی 92- 93 حــدود 120 میلی آب
15 ســال اخیــر 115 میلیــارد مترمکعــب و طــی پنــج 
ســال اخیــر بــه 104 میلیــارد مترمکعــب رســیده 
اســت.به گفتــه یوســفی ســرانه آب تجدیدپذیــر 
پنــج  1310 حــدود  در ســال  رود  زاینــده  حوضــه 
ــه در  ــود ک ــر ب ــر نف ــرای ه ــب ب ــزار و 145 مترمکع ه
ســال 90 بــه 620 مترمکعــب بــرای هــر نفــر رســیده 
ــی  ــروه مهندســی آب دانشــگاه صنعت است.اســتاد گ
ــی در کل  ــش آب ــترین تن ــه داد: بیش ــان ادام اصفه

کشــورهای دنیــا در 17 کشــور بــا بیــش از 80 درصــد 
منطقــه  در  12 کشــورآن  اســت کــه  آبــی  تنــش 
ــت بارندگــی در  ــه وضعی ــا اشــاره ب وجــود دارد.وی ب
ســال های اخیــر در متوســط بلنــد مــدت گفــت: 
طــی ســال های اخیــر 11 درصــد از بارندگی هــا و 
44 درصــد از میــزان روان آب هــا کــم شــده و نشــان 
می دهــد بــا کاهــش میــزان بارندگــی از میــزان روان 
ــفی،  ــه یوس ــود.به گفت ــته می ش ــتر کاس ــا بیش آب ه
کتیبه هــای داریــوش و طومــار شــیخ بهایــی بیانگــر 
کمبــود آب از ابتــدا در کشــور ایــران بــوده اســت.وی 
ــن  ــن و کارآمدتری ــا از کهن تری ــه بنه ه ــان اینک ــا بی ب

تعاونی هــای ســنتی در ایــران بــود، اظهارداشــت: 
بنه هــا  در  آب  نشــان می دهــد کمبــود  مطالعــات 
وجــود داشــته است.اســتاد گــروه مهندســی آب 
ــن  ــت: میانگی ــان اظهارداش ــی اصفه ــگاه صنعت دانش
ــی  ــان منف ــوان در اصفه ــم آبخ ــر حج ــی تغیی تجمع
2890 میلیــون مترمکعــب، دشــت مهیــار جنوبــی 
منفــی 1611 و کاشــان منفــی 1027 اســت همچنیــن 
در  ایســتایی  ســطح  تغییــر  تجمعــی  میانگیــن 
اصفهــان منفــی 35 متــر، دشــت مهیــار جنوبــی 
منفــی 22 متــر و کاشــان منفــی14 متــر اســت.
ــر و برخــی  ــا 40 مت ــان ت ــهر اصفه ــه وی، ش ــه گفت ب

فرونشست میدان نقش جهان را تهدید می کند 
بر اساس گزارشات، فرونشست زمین در نقاطی از میدان تاریخی نقش جهان اصفهان دیده شده است

علی یوسـفی اسـتاد دانشـگاه صنعتی اصفهان در نشسـت دوم دهمین همایش نکوداشـت اصفهان با موضوع بهبود حکمرانی 
آب در حـوزه زاینـده رود در مـورد فرونشسـت در اصفهـان گفت: بر اسـاس اطلس موجود و مربوط ، فرونشسـت زمین در نقاطی 
از کالنشـهر اصفهـان از جملـه میـدان تاریخی نقش جهان دیده می شـود و همچنین در جوار دانشـگاه صنعتی و دشـت مهیار به 
ترتیب 6 و 12.5 متر فرونشسـت زمین داشـتیم.وی ادامه داد: منطقه تحت تاثیر فرونشسـت زمین شـامل محدوده مشـترک 
شهرسـتان های خمینی شـهر، شاهین شـهر، برخوار،فالورجان، اصفهان، لنجان و نجف آباد با وسـعت تقریبی هزار و 800 کیلومتر 
مربع اسـت و دارای بیشـترین نرخ فرونشسـت تا 12.5 سـانتی متر در سـال بود که شـامل 203روسـتا و مراکز جمعیتی مهم 
می شـود.وی اضافـه کـرد: خطـوط انتقال نیرو بـه طول حـدود 500 کیلوتر وخـط راه آهن اصفهـان- یزد به طـول 70 کیلومتر در 

ایـن محدوده قرار دارد همچنین فرودگاه شهیدبهشـتی اصفهان در محدوده فرونشسـت قـرار دارد.

اســتاد گــروه مهندســی آب دانشــگاه صنعتی 
اصفهــان در مــورد وضعیــت تــاالب گاوخونــی 
گفــت: نتایــج مطالعــات انجــام شــده بیانگــر 
ــدان  ــون چن ــاالب تاکن ــه ت ــت ک ــن اس ای
ــت  ــه زیس ــق آب ــر ح ــی اگ ــد ول ــال نش فع
محیطــی تــاالب تامیــن نشــود در آینــده 
نــه چنــدان دور تبدیــل بــه چشــمه های 

ــود. ــی ش ــمی م ــای س ریزگرده

ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــان  ــدام محیط ب ــم اع کشــور از اجــرای حک
محیط بــان  و گفــت:  داد  خبــر  کرمانــی 
مذکــور، خــارج از شــیفت و محــدوده محیط 
ــکارچی او  ــک ش ــزل ی ــل من ــی و مقاب بان
ــود. 10 ســال پیــش  ــل رســانده ب ــه قت را ب
ایــن محیط بــان بــا یــک شــکارچی درگیــر 
درگیــری  ایــن  جریــان  در  و  می شــود 
شــکارچی کشــته می شــود. بــه گــزارش 
ــی  ــت خان ایســنا، ســرهنگ جمشــید محب
مرحــوم  خانــواده  بــه  تســلیت  ضمــن 
افضلــی و محیــط بانــان کشــور گفــت: 
بــا اینکــه محیط بــان خــارج از ســاعت 
اقــدام  محیط بانــی  محــدوده  و  شــیفت 
بــه قتــل یــک شــکارچی کــرده بــود امــا در 
ــان و  ده ســال گذشــته تمــام تــالش کارکن
مدیــران ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــت  ــول رضای ــواده مقت ــه از خان ــود ک ــن ب ای
بگیرنــد امــا امــکان ایــن کار میســر نشــد.
ــانی  ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــاس گ براس
ــد  ــا تاکی ــت، وی ب ــط زیس ــازمان محی س
خــارج  مذکــور،  محیط بــان  اینکــه  بــر 
و  بانــی  محیــط  محــدوده  و  شــیفت  از 
مقابــل منــزل یــک شــکارچی او را بــه 
ــده  ــود، گفــت: قاضــی پرون قتــل رســانده ب
پــس از چنــد جلســه دادگاه و رســیدگی بــه 
ــل داد.  ــودن قت ــدی ب ــه عم ــده، رای ب پرون
هرچنــد کــه تــا شــب قبــل از اجــرای حکــم 
ــان  ــط بان ــر محی ــتان و دیگ ــر کل اس مدی
ــواده مقتــول طلــب عفــو کردنــد امــا  از خان
ــح  ــه ای نداشــت و صب ــان نتیج ــالش آن ت

ــد. ــرا ش ــدام اج ــم اع ــم آذر حک هفت

می
قلی

ت ا
یرا

تغییرات اقلیمی، اولین دغدغه نیمی از مردم اروپاتغی
ــت اضطــرار اقلیمــی«  ــا اعــالم »وضعی ــان ب همزم
از ســوی پارلمــان اروپــا، بانــک ســرمایه گذاری 
اروپــا نیــز روز )پنجشــنبه( در گزارشــی تاکیــد کــرد 
ــش  ــت بی ــه اس ــنجی دریافت ــک نظرس ــا ی ــه ب ک
ــی  ــرات اقلیم ــاره از تغیی ــن ق ــاکنان ای ــی از س از نیم
ــزارش  ــند.به گ ــان می ترس ــت دادن شغل ش ــش از دس بی
ــا  ــان اروپ ــدگان پارلم ــن نماین ــری نمادی ــدف رای گی ــنا، ه ایس
ــر  ــی«، ایجــاد فشــار ب ــرار اقلیم ــت اضط ــالم »وضعی ــت اع جه
ــا ضمــن آگاهــی  اجــالس آتــی ســازمان ملــل متحــد اســت ت
از اهمیــت ایــن موضــوع، اقدامــات فــوری را در دســتور کار 
ــا  ــک ســرمایه گذاری اروپ ــج پژوهــش بان ــرار دهند.نتای خــود ق
)EIB( همچنیــن نشــان می دهــد بــا وجــود ایــن کــه 47 
ــماره  ــد ش ــی را تهدی ــرات اقلیم ــا، تغیی ــردم اروپ ــد از م درص
یــک در زندگــی خــود می داننــد امــا بســیاری از آنهــا بــه 
ــک  ــن امیدوارند.بان ــش زمی ــی از گرمای ــارات ناش ــران خس جب
ــه  ــو اتحادی ــای عض ــه دولت ه ــق ب ــا، متعل ــرمایه گذاری اروپ س
اروپــا، بزرگتریــن موسســه تامیــن وام هــای بین المللــی اســت 
کــه وظیفــه تامیــن ســرمایه  بــرای مبــارزه بــا تغییــرات اقلیمــی 

را برعهــده دارد.در پژوهــش انجــام شــده توســط ایــن بانــک، 30 
هــزار نفــر از 30 کشــور جهــان از جملــه چیــن و ایــاالت متحــده 
شــرکت کردنــد. میــزان نگرانــی مــردم چیــن نســبت بــه تغییرات 
اقلیمــی حتــی از شــرکت کنندگان اروپایــی ایــن نظرســنجی نیــز 
باالتــر اســت و 73 درصــد مــردم ایــن کشــور، آن را بزرگتریــن 
تهدیــد بــرای جامعــه خــود می خوانند.ایــن در حالــی اســت کــه 
در ایــاالت متحــده تنهــا 39 درصــد از مــردم تغییــرات اقلیمــی 
ــان  ــر آن ــد و اکث ــرار می دهن ــود ق ــای خ ــت نگرانی ه را در اولوی
موضــوع دسترســی بــه خدمــات تامیــن اجتماعــی را مهمتریــن 
ــد  ــن 41 درص ــر ای ــالوه ب ــی می دانند.ع ــود در زندگ ــه خ دغدغ
جوانــان اروپایــی بــه خصــوص کشــورهای جنــوب اروپــا نظیــر 
ــه  ــده ب ــه در آین ــد ک ــور می کنن ــه تص ــان و فرانس ــپانیا، یون اس
دلیــل تغییــرات آب وهوایــی مجبــور بــه مهاجــرت خواهنــد 
ــد  ــا در دوره جدی ــیون اروپ ــوز، کمیس ــزارش یورونی ــد.بنابر گ ش
خــود کــه از اول دســامبر آغــاز می شــود، قصــد دارد کــه تمــام 
اتحادیــه اروپــا را تــا ســال 2050 بــه طــور کامــل بــه منطقــه ای 

ــد. ــل کن ــن تبدی ــاری از انتشــار دی اکســید کرب ع

ــرکل آمــوزش، ترویــج و مشــارکت هــای مردمــی ســازمان  مدی
جنــگل هــا و آبخیــزداری کشــور گفــت: منابــع طبیعــی در 
ای  ســرمایه  زیربنایی تریــن  و  مهیاتریــن  دســترس ترین، 
معیشــت  و  تولیــدی  اقتصــادی،  فعالیت هــای  اســت کــه 
روســتاییان بــه نحــوی بــه آن وابســته اســت. وحیــد جعفریــان  
در کارگاه آموزشــی دهیــاران کــه بــرای طــرح توانمندســازی 
جوامــع محلــی جوامــع محلــی و تشــکل هــا از محــل صنــدوق 
ــد،  ــزار ش ــرج برگ ــیر ک ــوزش جوانش ــز آم ــی در مرک ــعه مل توس
ــط  ــی محی ــای اصل ــی از ســرمایه ه ــی یک ــع طبیع ــزود: مناب اف
ــم  ــر بتوانی ــار داشــت: اگ ــی رود.وی اظه ــه شــمار م روســتاها ب
ــه درســتی مدیریــت کنیــم، مــی توانیــم رونــق  ــع را ب ایــن مناب
ــر  ــم و اگ ــای اقتصــادی را گســترش بدهی ــت ه ــد و فعالی تولی
ــن  ــم فرزندانمــان را  از ای ــم مــی توانی ــدام نکنی ــه درســتی اق ب
ســرمایه محــروم کنیــم و راهــی جــز مهاجــرت، کــوچ و تخلیــه 
روســتاها را بــرای آن هــا نگذاریــم.وی گفــت: ایــن منابــع شــامل 
ــع اســت و  ــا و مرات ــگل ه ــی در جن ــاک، پوشــش گیاه آب، خ
بایــد بدانیــم کــه بــه چــه شــکلی ایــن ســرمایه هــا را مدیریــت 
کنیم.جعفریــان افــزود: در گذشــته در دنیــا تلقــی بــر ایــن بــود 
کــه منابــع طبیعــی بــا گسترشــی کــه دارد بایــد فقــط از طریــق 
ــری  ــا و برخــورد قه ــه آن ه ــردم ب ــردن دسترســی م محــدود ک
و بازدارنــده مدیریــت شــود تــا بتوانــد دوام بیــاورد و بــه نســل 
ــی  ــن بینش ــت: چنی ــار داش ــود.وی اظه ــپرده ش ــی س ــای آت ه
پــس از ســال هــا نشــان داد کــه تلقــی درســتی نیســت و هیــچ 

دولتــی بــا هیــچ ابــزار و  امکانــات بازدارنــده ای نمــی توانــد ایــن 
گســتره وســیع را بــه درســتی حفــظ و نگهــداری کنــد مگــر اینکــه 
افــرادی کــه در ایــن عرصــه هــا زندگــی مــی کننــد خودشــان در 
ــه آن  ــرده و نســبت ب ــر احســاس مســیولیت ک ــر خطی ــن ام ای
حساســیت داشــته باشــند.جعفریان  بــا بیــان اینکــه در بســیاری 
از کشــورها متولیــان منابــع طبیعــی، روســتاییان هســتند، ادامــه 
داد: بایــد دســتگاه هــای اجرایــی طــرح هــای منابــع طبیعــی را 
بــه صورتــی کوتــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد مــدت مدیریــت 
کننــد کــه بیشــترین منافــع را اهالــی روســتا ببرنــد.وی بــا اشــاره 
ــاران و شــوراهای اســالمی در مدیریــت  ــه نقــش کلیــدی دهی ب
ــت  ــه درســتی مدیری ــا ب ــرح ه ــن ط ــر ای ــت: اگ ــا، گف ــرح ه ط
ــاق  ــه دســت شــما و روســتاییان اتف شــود توســعه روســتاها ب
مــی افتــد و در غیراینصــورت همچنــان شــاهد کاهــش جمعیــت 
روســتایی و افزایــش جمعیــت مصــرف کننــده شــهری بــا تمــام 
ــان  ــم بود.جعفری ــا و معضــالت حاشــیه نشــینی خواهی پیامده
افــزود: در اجــرای بندهــای مــاده 10 اساســانامه ســازمان دهیاری 
ــع طبیعــی، تفاهــم نامــه هایــی  هــا در حفــظ و صیانــت از مناب
منعقــد شــد کــه در حــال حاضــر آن را بــه حــوزه هــای شــهری 
ــرح،  ــن ط ــر از ای ــک گام جلوت ــا ی ــم ت ــی دهی ــری م ــز تس نی
زمینــه هــای همــکاری خــود را تقویــت کنیم.مدیــرکل آمــوزش، 
ترویــج و مشــارکت هــای مردمــی ســازمان جنــگل هــا تصریــح 
ــا بصــورت روشــن  ــرار اســت ت ــن ســند همــکاری ق ــرد: در ای ک
ــا تامیــن منابــع الزم اقداماتــی نظیــر فعالیــت هــای اطــالع  و ب

ــه  ــاران ب ــا دهی ــارکتی را ب ــی و مش ــی، آموزش ــانی، ترویج رس
ــتا  ــر روس ــترک در ه ــه مش ــک برنام ــه ی ــا ب ــم ت ــث بگذاری بح
بــرای حفاظــت منابــع طبیعــی بــه صــورت مشــارکتی برســیم.وی 
ــه صــورت  ــدام مشــترک ب ــه اق ــرار اســت در برنام ــه داد: ق ادام
ــت  ــرای دام و مدیری ــت  چ ــن، مدیری ــت زمی ــاص در مدیری خ
ــق  ــا حری ــی، اطف ــان زای ــا بیاب ــه ب ــا و مقابل ــگل ه ــدار جن پای
ــته  ــم داش ــا ه ــازمان هســتند ب ــای س ــرح ه ــور ط ــه مح و... ک
باشــیم و بدانیــم تــک تــک ایــن موضوعــات چــه اقداماتــی از 
ــن  ــتا را از ای ــم روس ــا بتوانی ــد ت ــته باش ــرف داش ــوی دو ط س

ــن  ــن موضــوع آیی ــان گفت: همچنی ــد کنیم.جعفری ــره من ــر به ام
ــه  ــک نقط ــک تحــول و ی ــاده 29 ی ــد »ب« م ــی بن ــه اجرای نام
عطــف در مشــارکت جوامــع محلــی بــرای حفــظ، احیــا، توســعه 
و بهــره بــرداری از منابــع طبیعــی اســت و یــک فرصــت خطیــر و 
قابــل توجــه بــرای اولیــن بــار اســت.وی افــزود: بــرای اولیــن بــار 
ســازمان جنــگل هــا خــودش اختیــار دارد کــه مجــوز بــه تشــکلی 
ــش  ــی نق ــع طبیع ــای مناب ــروژه ه ــرای پ ــرای اج ــه  ب ــد ک بده

داشــته باشــد و مجــری ایــن طــرح هــا بشــود.

ــی  ــزارش مل ــژه گ ــأت وی ــط زیســت هی ــروه محی ــس کارگ رئی
ــد  ــا 36 درص ــال تنه ــی 45 س ــه ط ــان اینک ــا بی ــیالب ها ب س
از حرایــم رودخانه هــا تعییــن شــده اســت، گفــت: عــدم 
شناســایی حریــم رودخانه هــا موجــب شــده اســت کــه در 
محــل ســیل ســاخت و ســاز صــورت گیــرد و خســارات زیــادی 
بــه مــردم وارد شــود.دکتر رضــا مکنــون در گفت وگــو بــا ایســنا، 
بــا بیــان اینکــه ســیل امســال درس خوبــی بــه مــا داد،  گفــت: 
شــروع ســیل از بارش هــای آســمانی اســت کــه در حیطــه 
ــی  ــا اقدامات ــن م ــر روی زمی ــی ب ــت، ول ــا نیس ــارات م اختی

منابع طبیعی زیربنایی ترین سرمایه 
فعالیت های اقتصادی روستاییان است 

بازیافت

آلودگی 
هوا

توصیه هایی برای روزهای آلوده

ابداع یک روش نوین در بازیافت 
پالستیک های بدبو

طـی روزهـای اخیر هـوای تهران 

و چنـد کالن شـهر دیگـر کشـور 

اراک، کـرج  اصفهـان،  از جملـه 

و... بـه دلیـل افزایـش غلظـت 

نامطلـوب  از 2.5 میکـرون در شـرایط  ذرات معلـق کمتـر 

قـرار داشـت. آلودگـی هـوا اثـرات کوتـاه مـدت و بلنـد مدت 

متعـددی دارد کـه بـا رعایـت برخـی نـکات سـاده می تـوان 

تاثیـر ایـن اثـرات بـر سیسـتم ایمنی بـدن را کاهـش داد.به 

گـزارش ایسـنا، کیفیـت هـوای تهـران امـروز )8 آذر( بـرای 

هفتمیـن روز پیاپـی در شـرایط نامطلـوب قـرار داشـت و 

پیش بینـی می شـود کـه آلودگـی هوا تـا فردا شـب در تهران 

تـداوم داشـته باشـد. بـا رعایـت نکات زیـر می توانیـم عالوه 

بـر حفـظ سـالمت خـود در روزهـای آلـوده، به بهبـود کیفیت 

هـوا نیـز کمـک کنیـم. طـی روزهایـی کـه شـاخص کیفیت 

هـوا از عـدد 100 عبـور می کنـد و در شـرایط نامطلـوب قـرار 

می گیـرد بهتر اسـت که گروه های حسـاس از جملـه بیماران 

بـه ویـژه بیمـاران قلبـی و ریوی، کـودکان، سـالمندان و زنان 

بـاردار از فعالیت هـای طوالنـی و سـنگین در خـارج از منـزل 

خـودداری کنند.عموم افراد از فعالیت های ورزشـی در فضای 

بیـرون بپرهیزنـد و یـا در فضـای بسـته ورزش کنند.افرادی 

کـه مجبورنـد طـی روزهای آلـوده در بیـرون از منزل فعالیت 

کننـد از ماسـک های مخصـوص P2 یا N95 اسـتفاده کنند.

بـرای مقابلـه بـا اثـرات کوتـاه مـدت آلودگـی هـوا از جملـه 

سـردرد، سـرفه و تنفـس سـخت، حساسـیت پوسـتی و 

حساسـیت های بینی، چشـم ها و گلو می توان مصرف شـیر 

و مایعات را در اولویت قرار داد همچنین مصرف سـبزیجات 

دارای بـرگ سـبز و پهـن برگ  ماننـد کلم بروکلی، اسـفناج و 

کاهـو، طـی روزهای آلـوده به بـدن کمک می کند.سـیب نیز 

از جملـه میوه هایـی اسـت که بیشـترین تاثیر را بر سـالمت 

دسـتگاه تنفسـی دارد.کلیه شـهروندان هنگام سوخت گیری 

در جایگاه هـا دقـت الزم را داشـته باشـند و از سـرریز شـدن 

بنزیـن و سـایر سـوخت ها جلوگیری کننـد. اقداماتـی مانند 

روشـن کـردن آتـش در معابر، سـوزندان السـتیک، عملیات 

قیـرکاری و عمرانـی سـبب افزایـش آلودگـی هـوا می شـود 

بنابرایـن توصیـه می شـود تـا بهبـود کیفیـت هـوا از ایـن 

اقدامـات خودداری شـود.

الیکانتـه  دانشـگاه  محققـان 
روش  یـک  ابـداع  بـا  اسـپانیا 
قابـل  بـرای  بخـار  از  جدیـد، 
پالسـتیک های  بازیافـت کـردن 
بد بو اسـتفاده کردند.به گزارش سـایت خبری محیط زیسـت 
ایـران )IENA( و بـه نقـل از گیزمگ، اگرچه مواد شـیمیایی، 
مواد غذایی و سـایر مواد دارای بو اغلب در ظروف پالسـتیکی 
قابـل بازیافـت فروخته می شـوند، اما گاهی بوی جذب شـده 
توسـط پالسـتیک باعث می شـود که برای بازیافت نامناسـب 
باشـند.اکنون محققان دانشـگاه الیکانته)Alicante( اسپانیا 
ادعـا می کننـد کـه روش جدیدی بـرای از بین بـردن این بوی 
بـد از پالسـتیک ها و قابـل بازیافـت کـردن آنهـا بـا اسـتفاده 
از بخـار آب ابـداع کـرده اسـت.این روش توسـط پروفسـور 
"آندرس فوالنا" و "آندره کابانس" از دانشـگاه الیکانته اسـپانیا 
ابـداع شـده اسـت و گفتـه می شـود کـه ایـن روش ترکیبات 
آلی فرار)VOC( را که توسـط یک محفظه پالسـتیکی ساطع 
می شـوند و توسـط ماتریـس پلیمـری آن جـذب می شـوند، 
از بیـن می برد.بـه گفتـه محققـان، در حـال حاضـر فرآینـد 

دفـع بـو از طریـق روش هـای معمـول شستشـو و بازیافـت 
غیرممکـن اسـت.این روش بـا مرتـب سـازی، جداسـازی 
و پیـش آمـاده سـازی ظـروف پالسـتیکی آغـاز می شـود. 
پـس از آن، پالسـتیک ها بـه ذرات ریـز خـرد می شـوند و بـا 
یـک صابـون مخصـوص بـا مـواد شـیمیایی و سـپس با آب 
شسـته می شـوند، سـپس خشـک می شـوند. در مرحله آخر 
ایـن مرحلـه "تقطیـر بخاری" اسـت که حـذف بـوی واقعی را 
صـورت می دهد.تقطیـر بخـاری در واقـع شـامل عبور بخـار از 
یـک مـاده در یـک سـتون اسـت. بـا افزایـش جریـان بخار، 
VOCهایـی کـه در مـواد موجـود هسـتند بـا بخـار همـراه 
می شـوند. سـرانجام هنگامـی کـه بخـار متعاقبـًا درون یـک 
فالسـک متراکـم می شـود، می تـوان VOC را از مایـع جـدا 
و آن را دفـع کرد.تقطیـر بخـاری)Steam distillation( نـوع 
خاصـی از تقطیـر برای مواد حسـاس به دمـا همانند خصلت 
آروماتیکی طبیعی اسـت. بسـیاری از ترکیبات آلی تمایل به 
تجزیـه در دماهـای بـاال دارند، بنابراین جداسـازی به وسـیله 
تقطیـر معمولـی گزینه خوبی نمی باشـد. به همیـن جهت در 

دسـتگاه تقطیـر از آب یـا بخـار آب اسـتفاده می کننـد. 

برخورد پلیس با وسایل نقلیه آالینده
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از تداوم برخورد با خودروها و کامیون های آالینده و دودزا خبر داد.

 محیط بان کرمانی 
به دلیل قتل یک 

شکارچی اعدام شد

زی
اور

نزدیک به 16 هزار تن پیله تر بادام زمینی کش
در آستانه تولید شد

رییــس اداره جهــاد کشــاورزی آســتانه اشــرفیه 
گفــت: امســال 15 هــزار و 915 تــن پیلــه تــر بــادام 
ــد  ــی توســط بادامــکاران ایــن شهرســتان تولی زمین
ــا ،  ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب شــده اســت.حمیدرضا ســلیمانی در گفتگ
ــزار و  ــن شهرســتان را 2 ه ــی ای ــادام زمین ــر کشــت  ب ســطح زی
567 هکتــار اعــالم و تصریــح کــرد: از ایــن میــزان پیلــه تــر ، 11 
هــزار و 141 تــن پیلــه خشــک بــادام زمینــی بــه ارزش بیــش از 
133 میلیــارد تومــان حاصــل شــده اســت.وی در ادامــه بــا بیــان 
اینکــه بطــور متوســط در هــر هکتــار از زمیــن هــای زیــر کشــت 
بــادام زمینــی ایــن منطقــه 6 هــزار و 200 تــن پیلــه تــر و 4 هــزار 
و 340 تــن پیلــه خشــک بدســت آمــده ، اظهــار داشــت: حــدود 
نیمــی از پیلــه خشــک بــادام زمینــی ایــن منطقــه ) بیــش از 9 
ــه مغــز  ــارد تومــان ( ب ــه ارزش بیــش از 270 میلی هــزار تــن و ب
بــادام زمینــی تبدیــل و بــه بازارهــای مصرف عرضه شــده اســت.به 
گفتــه ســلیمانی بادامــکاران ایــن شهرســتان همــه ســاله در اواخــر 
اســفندماه نســبت بــه شــخم زمیــن هــای زیــر کشــت اقــدام و در 

اوایــل بهــار نیــز عملیــات دیســک زنــی را انجــام مــی دهنــد، زمان 
کشــت بــادام زمینــی اواســط اردیبهشــت مــاه هــر ســال اســت و 
از اواســط شــهریورماه عملیــات برداشــت در ایــن منطقــه آغــاز مــی 
شــود. بــذر اصــالح شــده بــادام زمینــی، بومــی ایالــت کارولینــای 
شــمالی امریــکا، موســوم بــه " ان ســی 2 " از 50 ســال پیــش در 
گیــالن کشــت مــی شــود.  کــورکاء ، نقــره ده ، تمچــال ، پرکاپشــت 
مهدیخانــی ، خوشــکاروندان و اســتخر بیجــار از مهمتریــن مراکــز 
ــی  ــه شــمار م ــن شهرســتان ب ــی ای ــادام زمین ــد ب کشــت و تولی
رونــد.وی کیفیــت محصــول بــادام زمینی این شهرســتان را بســیار 
ــی  ــادام زمین ــوب ب ــت مرغ ــرد: کیفی ــح ک ــوان و تصری ــوب عن خ
ایــن منطقــه بــه جهــت وجــود خــاک حاصلخیــز موجــب شــده 
تــا همــواره مــورد توجــه مصــرف کننــدگان قــرار بگیــرد.وی بــادام 
زمینــی را  از ســوغات هــای مهــم منطقــه دانســت و افــزود: مغــز 
بــادام زمینــی در تهیــه روغــن و کــره بــادام زمینــی مــورد مصــرف 
قــرار مــی گیــرد و از پوســت بــادام زمینــی نیــز در صنایــع نئوپــان 
ســازی و همچنیــن تهیــه خــاک کمپوســت اســتفاده مــی شــود.

چه
ریا

د

افــزون بــر 40 میلیــون متــر مکعــب حقابه تــاالب و 
دریاچــه بختــگان روز پنج شــنبه همزمــان بــا ســفر 
ــارس از  ــه اســتان ف ــرو ب ــر نی ــان وزی رضــا اردکانی
ــد. ــا گردی ــاالب ره ــن ت ــر بســتر ای ــد درودزن ب س
ــرکت آب  ــل ش ــر عام ــی مدی ــا دهقان ــد رض حمی
منطقــه ای اســتان فــارس در حاشــیه ســفر یــک روزه وزیر 
نیــرو بــه شهرســتان داراب در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهار 
داشــت : تعییــن حقابــه بختــگان بــه تصویــب شــورای حفاظــت 
منابــع آب اســتان فــارس رســید و اکنــون بــه ظرفیــت 30 متــر 
مکعــب  در ثانیــه ایــن میــزان آب در حــال خروج از ســد درود زن 
اســت.این مقــام مســوول گفــت: رهاســازی ایــن میــزان حقابــه 
در بهبــود شــرایط زیســت محیطــی دریاچــه بختــگان تاثیرگــذار  
اســت ،  ایــن اقــدام بــر اســاس تصمیــم شــورای حفاظــت منابــع 
ــت  ــرو و دول ــت های وزارت نی ــتای سیاس ــتان و در راس آب اس
تدبیــر و امیــد و بــا توجــه بــه اهمیــت حفاظــت از محیــط زیســت 
انجــام شــده اســت.دهقانی اضافــه کــرد: در خصــوص رودخانــه 
ــرار داشــته  ــه ق ــه در مجــاورت رودخان ــه کشــاورزانی ک ــر حقاب کُ
انــد و حقابــه بخــش درودزن نیــز  مشــخص مــی شــود کــه در 
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تعاونی هــای ســنتی در ایــران بــود، اظهارداشــت: 
بنه هــا  در  آب  نشــان می دهــد کمبــود  مطالعــات 
وجــود داشــته است.اســتاد گــروه مهندســی آب 
ــن  ــت: میانگی ــان اظهارداش ــی اصفه ــگاه صنعت دانش
ــی  ــان منف ــوان در اصفه ــم آبخ ــر حج ــی تغیی تجمع
2890 میلیــون مترمکعــب، دشــت مهیــار جنوبــی 
منفــی 1611 و کاشــان منفــی 1027 اســت همچنیــن 
در  ایســتایی  ســطح  تغییــر  تجمعــی  میانگیــن 
اصفهــان منفــی 35 متــر، دشــت مهیــار جنوبــی 
منفــی 22 متــر و کاشــان منفــی14 متــر اســت.
ــر و برخــی  ــا 40 مت ــان ت ــهر اصفه ــه وی، ش ــه گفت ب

ــطح  ــت س ــر اف ــا 70 مت ــتان ت ــق اس ــر از مناط دیگ
ــث از  ــی باع ــاالب گاوخون ــه ت ــدم توجــه ب آب دارد.ع
ــاورزی  ــی کش ــار از اراض ــزار هکت ــن 100 ه ــن رفت بی

می شــود.

ریزگردهای سمی حتی استان تهران 
خواهد رفت

صنعتــی  دانشــگاه  آب  مهندســی  گــروه  اســتاد 
اصفهــان در بخشــی دیگــر از ســخنان خــود بــا 
ــج  ــی گفــت: نتای ــاالب گاوخون ــه وضعیــت ت اشــاره ب
مطالعــات انجــام شــده بیانگــر ایــن اســت کــه تــاالب 
ــه  ــق آب ــر ح ــی اگ ــد ول ــال نش ــدان فع ــون چن تاکن

زیســت محیطــی تــاالب تامیــن نشــود در آینــده نــه 
چنــدان دور چشــمه های ریزگردهــای ســمی آغشــته 
بــه فلــزات ســنگین خطرنــاک نظیــر کادمیــوم، روی 
ــه براســاس  ــی ک ــا بادهــای شــرقی- غرب و ســرب ب
ــوی  ــازوی ق ــه از ب ــز ایســتگاه ســینوپتیک ورزن آنالی
برخــوردار اســت.به گفتــه وی ایــن ریزگردهــای ســمی 
ــتان  ــی اس ــوار حت ــتان های همج ــان و اس ــه اصفه ب
تهــران خواهــد رفت.یوســفی اظهارداشــت: وجــود 
ــی  ــادل کاتیون ــاال و تب ــژه ب ــطح وی ــا س ــای ب رس ه
بــاال و بافــت ســنگین وجــود یــون ســدیم و بادهــای 
قــوی شــرقی- غربــی بیانگــر ایــن اســت کــه تــاالب 

پتانســیل باالیــی جهــت تولیــد چشــمه های ریزگــرد 
دارد.وی اضافــه کــرد: از طرفــی ســونامی نمــک از نوع 
کلریــد ســدیم خــود باعــث مشــکالت حــاد زیســت 
ــار  ــردن بیــش از 100 هــزار هکت ــن ب محیطــی و از بی
از اراضــی درجــه یــک کشــاورزی خواهــد شد.اســتاد 
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بیــان کــرد: بررســی 
رونــد توســعه اراضــی کشــاورزی در بــاال دســت ســد 
ــه-  ــی دامن ــده رود شــامل محدوده هــای مطالعات زاین
ــمه،  ــان چش ــادگان، ی ــت، چ ــن میاندش داران، بویی
چلگــرد و قلعــه شــاهرخ نشــان می دهــد ســطح 
اراضــی کشــاورزی دیــم و آبــی از حــدود 32.8 هــزار 
هکتــار در ســال 61 بــه 63.5 هــزار هکتــار درســال 94 
افزایــش یافتــه اســت.وی، مشــکالت حوضــه آبریــز 
زاینــده رود را در کمبــود هماهنگــی افقــی و عمــودی، 
برنامــه ریــزی بخشــی، برنامــه ریــزی بــاال بــه 
ــدم انســجام  ــر نســخه پیچــی و ع ــی ب ــن مبتن پایی
اینکــه  بیــان  بــا  دانست.یوســفی  سیاســتگذاری 
ــد  ــور در تولی ــی کش ــت های خودکفای ــد در سیاس بای
ــرد،  ــد نظــر صــورت پذی محصــوالت کشــاورزی تجدی
گفــت: بایــد راهبردهــا و سیاســت هایی ســازگار، 
ــت  ــن امنی ــتای تضمی ــداری در راس ــگ و پای هماهن
ــه  ــرد.وی ادام ــرار گی ــتور کار ق ــی کشــور در دس غذای
داد: تغییــر در فرآینــد تدویــن و تصویــب برنامــه 
و  آب، کشــاورزی  بخش هــای  در  توســعه  هفتــم 
ــر  ــال  زودت ــه یکس ــن برنام ــت )تدوی ــط زیس محی
در  آن(،  عمومــی  انتشــار  و  زمانبنــدی  برنامــه  از 
راســتای ایجــاد شــفافیت و ارتقــا مســئولیت پذیــری 
ــان،  نمایــش حجــم  اجتماعــی ســاکنان شــهر اصفه
آب ورودی، خروجــی و مخــزن ســد زاینــده رود، 
مصــرف روزانــه آب شــرب و بهداشــتی شــهر و انــواع 
تابلوهــای شــهرداری  از  یکــی  در  مصــارف دیگــر 
اســتاد  اســت.این  موجــود  راهکارهــای  از جملــه 
ــی  ــه واگرای ــور ک ــیوه اداره کش ــزود: ش ــگاه اف دانش
ــت،  ــده اس ــای آن ش ــن ویژگی ه ــال مهم تری و انفع
تــوان و قابلیــت مدیریــت بحــران و عبــور از چالش هــا 
از جملــه خشــکی زاینــده رود را نــدارد و تــا تغییــرات 
ســاختاری در فرآیندهــای حقوقــی و مفروضــات 
ــن پاشــنه خواهــد  ــر همی اداره کشــور رخ ندهــد در ب
 563 حــدود  اصفهــان  چرخید.اراضــی کشــاورزی 
هــزار هکتــار معــادل 3.5 درصــد از مســاحت اســتان 
اســت کــه بــا توجــه بــه محدودیت هــای منابــع آب در 
ــار آن  ــزار هکت ــدود 290 ه ــا ح ــر، تنه ــال های اخی س

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــی و باغ ــت زراع ــت کش تح

فرونشست عبارت است 
از فرورریزش و یا نشست 

سطح زمین که به علت 
های متفاوتی در مقیاس 

بزرگ روی می دهد. به 
طور معمول این اصطالح 

به حرکت قائم رو به پایین 
سطح زمین که می تواند 
با بردار اندک افقی همراه 
باشد، گفته می شود.این 

تعریف پدیده هایی همچون 
زمین لغزش ها را به دلیل 

اینکه حرکت آنها دارای 
بردار افقی قابل توجهی 

است و همچنین نشست 
در خاک های دستی، که 
دارای مکانیزم متفاوتی 
است،شامل نمی شود.

فرونشست میدان نقش جهان را تهدید می کند 
بر اساس گزارشات، فرونشست زمین در نقاطی از میدان تاریخی نقش جهان اصفهان دیده شده است

ــی  ــزارش مل ــژه گ ــأت وی ــط زیســت هی ــروه محی ــس کارگ رئی
ــد  ــا 36 درص ــال تنه ــی 45 س ــه ط ــان اینک ــا بی ــیالب ها ب س
از حرایــم رودخانه هــا تعییــن شــده اســت، گفــت: عــدم 
شناســایی حریــم رودخانه هــا موجــب شــده اســت کــه در 
محــل ســیل ســاخت و ســاز صــورت گیــرد و خســارات زیــادی 
بــه مــردم وارد شــود.دکتر رضــا مکنــون در گفت وگــو بــا ایســنا، 
بــا بیــان اینکــه ســیل امســال درس خوبــی بــه مــا داد،  گفــت: 
شــروع ســیل از بارش هــای آســمانی اســت کــه در حیطــه 
ــی  ــا اقدامات ــن م ــر روی زمی ــی ب ــت، ول ــا نیس ــارات م اختی

انجــام دادیــم کــه بــه شــدت بخشــیدن ســرعت ســیل کمــک 
کردیــم، نمونــه آن خالــی کــردن جنگل هــا از پوشــش درختــان 
در ارتفاعــات اســت.وی سدســازی را بــا هــدف تامیــن آب 
ــه  ــت و ادام ــیل دانس ــرل س ــی و کنت ــم آب ــان ک ــرب در زم ش
ــد ایــن دو  داد: دو هــدف متناقــض یکدیگــر هســتند و مــا بای
ــا  ــن حوزه ه ــت ای ــر در مدیری ــم و اگ ــت کنی ــه را مدیری مقول
دیــر اقــدام کنیــم، ممکــن اســت در زمــان ســیل بــا رهاســازی 
دیــر هنــگام آب از ســدها چالش هــای دیگــری رخ دهــد؛ 
ــدی در  ــات کلی ــی از اقدام ــدها یک ــت آب س ــن رو مدیری از ای

ــت  ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــون، ب ــه شــمار می رود.مکن ــه ب ــن زمین ای
ــگان  ــرد: تصــور هم ــار ک ــت بحــران در پایین دســت، اظه مدیری
ــیل در  ــر س ــر خط ــد، دیگ ــاخت س ــا س ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ب
پایین دســت وجــود نــدارد، ولــی ایــن طــور نیســت؛ بلکــه 
ــا  ــه تنه ــد ســیل جــاری خواهــد شــد و مــا در ایــن زمین ــا اب ت
ــط  ــروه محی ــس کارگ ــت کنیم.ریی ــیل را مدیری ــم س می توانی
زیســت هیــات ویــژه گــزارش ملــی ســیالب ها، مدیریــت ســیل 
را مدیریــت ریســک دانســت و یــادآور شــد: در گذشــته مــا در 
ــرل ســیل" داشــتیم و پــس از آن  ــر "کنت ــد ب دانشــگاه ها تاکی
ــروزه  ــی ام ــد شــد، ول ــت ســیل" تاکی ــای "مدیری ــر رویکرده ب
ــا   ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــر اس ــد نظ ــیل" م ــه س ــت یکپارچ "مدیری
ــا ســیل  ــاال دســت، طبیعــت دســتکاری نشــود ت کــه هــم در ب
ــا  ــت ســدها شــود.وی ب ــه مدیری ــدام ب ــد و هــم اق شــدت یاب
اشــاره بــه نقــش نگهــداری پل هــا در کاهــش خســارات ناشــی 
از ســیل، گفــت: قــرار اســت در پاییــن پل هــای ســاخته شــده 
6 متــر دهنــه ایجــاد شــود تــا در زمــان ســیل آب بــه راحتــی از 
آن رهــا شــود، ولــی در طــی  ایــن ســال ها رســوبات بــه انــدازه 
ــگاه  ــی دانش ــات علم ــت.عضو هی ــده اس ــته ش ــر انباش 3 مت
صنعتــی امیرکبیــر مشــابه آن را ســیل شــیراز دانســت کــه 
ــا در  ــت و ی ــده اس ــازی ش ــرف و جاده س ــه تص ــیر رودخان مس
آق قــالی اســتان گلســتان و ســیالخور اســتان لرســتان دانســت 
کــه ســاخت و ســاز در مســیر ســیل موجــب شــد کــه بــا جــاری 
شــدن آب خســارات زیــادی بــه ایــن مناطــق وارد شــود.مکنون 

بــا تاکیــد بــر اینکــه کامــال مشــهود اســت کــه دخــل و تصــرف 
ــه  ــر مطالع ــوده اســت، ب ــل نب ــا شــناخت کام ــت ب ــا در طبیع م
تجربیــات جهانــی در ایــن زمینــه تاکیــد کــرد و یــادآور شــد: مــا 
ــم  ــزی کنی ــن حــوزه برنامه ری ــده در ای ــرای 10 ســال آین ــد ب بای
ــا  ــد ت ــل کنن ــر عم ــؤول هماهنگ ت ــز مس ــگاه ها و مراک و دانش
خســارات در کشــور بــه حداقــل برســد.رییس کارگــروه محیــط 
زیســت هیــات ویــژه گــزارش ملــی ســیالب ها بــا بیــان اینکــه 
وزارت نیــرو بایــد حریــم رودخانه هــا را شناســایی و کدگــذاری 
ــا 36 درصــد  ــی 45 ســال تنه ــرد: در ط ــر نشــان ک ــد،  خاط کن
ــم  ــت. حری ــده اس ــن ش ــران تعیی ــای ای ــم رودخانه ه از حری
ــدام  ــن اق ــی ای ــت؛ ول ــده اس ــی ش ــخص و میخکوب ــا مش دری
ــت. ــده اس ــام نش ــا انج ــه رودخانه ه ــم هم ــه حری ــرای هم ب
ــروز  ــا تعییــن حریــم رودخانه هــا، در صــورت ب ــه گفتــه وی ب ب
ســیل دولــت تعهــدی بــرای پرداخــت خســارات بــه ســازه های 
ــورهایی  ــه در کش ــت ک ــن کاری اس ــدارد و ای ــده ن ــیب دی آس
ــکا انجــام شــده اســت.مکنون، بیمــه ســاختمان ها  ــد آمری مانن
نــام  مخاطــرات  حــوزه  در  چالش هــای کشــور  دیگــر  از  را 
ــه  ــا بیم ــا 3 درصــد کاره ــران تنه ــادآور شــد: در کل ای ــرد و ی ب
ــران  ــه می شــود. در ای هســتند کــه شــامل بیمــه خــودرو و بدن
ــات علمــی  ــن عضــو هی ــه خســارت ندارند.ای ســاختمان ها بیم
ــا  ــیل م ــن س ــرد: در ای ــد ک ــر تاکی ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
ــم اســت. ــان دســتگاه ها مه ــه ارتباطــات می متوجــه شــدیم ک

تعیین تنها ۳۶ درصد از حرایم رودخانه های 
کشور طی ۴۵ سال

عضــو هیــات علمــی دانشــکده محیــط زیســت دانشــگاه خوارزمــی 
معتقــد اســت: علــت اصلــی آلودگی هــوای پایتخــت پدیده بیــن قاره 
ای اســت کــه مــواد شــیمیایی و صنعتــی را از چنــد کشــور مختلــف 
وارد ایــران کــرده و بــه تبــع آن بــه تهــران رســیده اســت.رامین عزتــی 
روز جمعــه بــه خبرنــگار ایرنــا توضیــح داد: بخشــی از ایــن آلودگــی 
حاصــل مــواد شــیمیایی و صنعتــی کشــورهای ســوریه، ترکیــه و عراق 
اســت.وی ادامــه داد: در آلودگــی بیــن قــاره ای مــواد معلــق موجــود 
در اتمســفر از کشــورهای مختلــف عبــور کــرده و وارد تهــران شــده انــد 
و ســپس بــا جریــان بــاد از پایتخــت خــارج مــی شــود.به گفتــه ایــن 
کارشــناس محیــط زیســت، آلودگــی هــای بیولوژیکــی کــه از مــواد 
صنعتــی حاصــل شــده، پــس از عبــور از شــهرهای قزویــن و زنجــان 
بــه تهــران آمــده و در نهایــت بــه ســمنان مــی رود؛ البتــه خــود تهــران 
دارای چنــد منشــا آلودگــی اســت کــه پــس از چنــد روز و بــا جریــان 
بــاد از شــهر خــارج مــی شــود.عضو هیــات علمــی دانشــکده علــوم 
ــه تشــدید آلودگــی هــوای  ــا اشــاره ب زیســتی دانشــگاه خوارزمــی ب
ایــن روزهــای تهــران گفــت: ســکون هــوا و پدیــده اینورژن)وارونگــی 
هــوا( بــر شــدت آلودگــی ایــن روزهــا افــزوده اســت.عزتی همچنیــن 
گفــت: آالیندگــی خودروهــا و از ســوی دیگــر وجــود کارخانــه هــا در 
ــوا  ــی ه ــت هــای تشــدید آلودگ ــر عل ــران از دیگ ــرج و اطــراف ته ک
اســت کــه انتظــار مــی رود نظــارت در ایــن بخــش نیــز بیشــتر شــود.
وی در مــورد آلودگــی هــوا در غــرب تهــران تصریــح کــرد: کــوه هــای 
قــزل حصــار باعــث مــی شــود آلودگــی هــای غــرب تهــران نشســت 
کننــد امــا بــه عنــوان کارشــناس اعتقــاد دارم کــه ترافیــک قزویــن بــه 
ــاالی خودروهــا خــود یــک بمــب آلودگــی  ــه دلیــل تــردد ب تهــران ب
اســت کــه بایــد در ایــن مــورد راهــکاری اصولــی پیــدا کرد.عزتــی بــا 
ــه ســخنان پیــروز حناچــی شــهردار تهــران در مــورد نقــش  اشــاره ب
وزش بــاد بــه کاهــش آلودگــی هــوای پایتخــت گفــت: وزش بــاد باید 
دارای ســرعت مشــخصی باشــد تــا بتوانــد هــوای تهــران را حرکــت 

دهــد کــه طــی چنــد روز اخیــر وزش چنیــن بــادی را نداشــیم.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی:
علت اصلی آلودگی هوای 

تهران پدیده بین قاره ای است

خبر سرشماری پاییزه حیات وحش 
پارک ملی گلستان 

مدیــر روابــط عمومــی اداره کل محیــط زیســت گلســتان 

ــارک  ــش پ ــات وح ــزه حی ــماری پایی ــان سرش از پای

ملــی گلســتان بــا محوریــت گونه هــای قــوچ و میــش، 

ــه  ــی تازیک ــین عل ــر داد.حس ــت کره خب ــرگاه زیس ــن ذخی ــو در ای ــز و آه کل و ب

پنجشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: سرشــماری پاییــزه حیــات 

وحــش پــارک ملــی گلســتان از روز دوشــنبه ایــن هفتــه آغــاز شــده بــود.وی افــزود : 

عــالوه بــر حضــور فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت کشــور و مدیــر کل اســتان 

، گــروه هــای سرشــماری متشــکل از مجموعــه مدیریــت و کارکنــان یــگان حفاظــت 

محیــط زیســت پــارک ملــی گلســتان و ســایر شــهرهای اســتان در مــدت چهــار روز 

اقــدام بــه سرشــماری حیــات وحــش ایــن پــارک کردنــد.

 زخمی شدن 2 محیط بان به ضرب 
گلوله شکارچیان

ــت: در  ــت گف ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان

ــتان  ــع شهرس ــبزکوه از تواب ــده س ــت ش ــه حفاظ منطق

لــردگان اســتان چهارمحــال بختیــاری دو نفــر از محیــط 

ــف  ــکارچیان متخل ــه ش ــرب گلول ــه ض ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــان س بان

ــروح  ــی از مج ــت خان ــید محب ــرهنگ جمش ــنا، س ــزارش ایس ــدند.به گ ــی ش زخم

شــدن دو محیــط بــان در حــال انجــام وظیفــه خبــر داد و گفــت: شــکارچیان متخلــف 

بــه زودی شناســایی مــی شــوند.وی اظهارکــرد: در هنــگام رویارویــی محیــط بانــان 

ــود و  ــا شــال پوشــیده شــده ب ــان ب ــا شــکارچیان غیرمجــاز، ســر و صــورت ضارب ب

همیــن موضــوع کار شناســایی آنهــا را دشــوار کــرده امــا بــا ایــن حــال پلیــس اســتان 

ــان بدســت آورده اســت. ــی از ضارب ــخ های ــاری ســر ن چهارمحــال بختی

تولید یک باکتری که 
"کربن دی اکسید" می خورد

محققــان موفــق بــه تولیــد یــک ســویه از باکتــری 
"اشریشــیا کُلــی" شــدند کــه می توانــد "کربن دی اکســید" 
بخورد.بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از انگجت، "اشریشــیا 
کُلــی" یــا بطــور اختصــار " E.coli" نــام یــک باکتــری گرم 
منفــی اســت کــه بــه طــور طبیعــی در روده وجــود دارد. امــا برخــی از ســویه های ایــن 
باکتــری موجــب مســمویت های غذایــی می شــوند.بر اســاس تحقیــق جدیــدی کــه در 
مجلــه " Cell" منتشــر شــده اســت، محققــان موفــق بــه توســعه یــک ســویه از باکتــری 
"اشریشــیا کُلــی شــده اند کــه می توانــد از"دی اکســید کربــن" تغذیــه کند.ایــن باکتــری 
معمــوال محیــط قنــدی را ترجیــح می دهــد. امــا ایــن ســویه جدیــد کــه در آزمایشــگاه 
ــم  ــرات ک ــا اث ــگاهی ب ــوخت های آزمایش ــاخت س ــرای س ــد ب ــده، می توان ــاخته ش س

انتشــار گازی اســتفاده شــود.

حیات 
وحش

محیط بان

باکتری

پستانداران وحشی کرمانشاه شمارش می شوند
مدیرکل حفاظت از محیط زیست کرمانشاه اعالم کرد که طرح سرشماری از پستانداران بزرگ 

در این هفته در سطح استان آغاز شده است.

ایسنا/فارس مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اسـتان فارس گفت: همزمان با سراسـر کشـور طرح بسـیج همگانی 
نهالـکاری بـا رویکرد جلب مشـارکت  مـردم در فارس اجرا می شـود.
حمیـد سـلیمانی پنجشـنبه 7 آذر در جمـع خبرنگاران گفت: مراسـم 
نمادین آغاز اجرای این طرح پنجشـنبه 14 آذر و با حضور مسـئوالن 
و مقامـات اسـتانی و محلـی، فرهنگیـان و دانش آمـوزان، گروه هـای 
نهادهـا و تشـکل های مردمـی، اصحـاب  کوهنـوردی، ورزشـکاران، 
رسـانه و خبرنـگاران و دیگر اقشـار مردم در بوسـتان جنگلـی آزادگان 
شهرسـتان فیروزآبـاد برگـزار خواهـد شـد.وی افـزود: ایـن طـرح در 
سـازمان  مشـارکتی  رویکردهـای  و  سیاسـت ها  تحقـق  راسـتای 
جنگل هـا ، مراتـع و آبخیـزداری کشـور در حفاظـت بیـش از پیـش 
از عرصه هـای جنگلـی و بـا هـدف جلـب مشـارکت مـردم و دیگـر 
دسـتگاه ها در امـر احیاء و توسـعه راضی ملـی و ترغیب آحاد جامعه 
در صیانـت از عرصه هـای طبیعـی اجـرا می شود.سـلیمانی همچنین 
گفـت: اعتبـار مورد نیـاز این طـرح از محل اعتبارات صندوق توسـعه 
ملـی تامیـن شـده اسـت.وی یـادآور شـد: در قالـب ایـن طـرح، 
264 هکتـار از عرصه هـای جنگلـی 9 شهرسـتان گرمسـیری اسـتان 
فارس شـامل شهرسـتان های خنج، زرین دشـت، فراشـبند، کازرون، 
فیروزآبـاد، گـراش، الر، المـرد و ُمهـر با همـکاری مردم سـبز و احیاء 
خواهـد شـد.مدیر روابـط عمومـی منابـع طبیعـی فـارس افـزود: در 
ایـن طـرح گونه هـای بومی ارزشـمند جنگلـی و مقاوم شـامل بلوط، 
بـادام کوهـی، بنـه، کُنار، آکاسـیا و کهـور ایرانی در مناطق قشـالقی و 
گرمسـیری که در این فصل شـرایط مسـاعدتری برای این ماندگاری 
نهال ها دارند کاشـته خواهد شد.سـلیمانی با اشـاره به بهره گیری از 
تمـام امکانات و ظرفیت های دسـتگاه های دولتـی و غیردولتی عضو 
نهضـت سـبز در اجـرای ایـن طـرح، گفت: در این راسـتا 19 دسـتگاه 
و اداره عضـو نهضـت سـبز، بـه همـراه تعاونی ها و تشـکل های مردم 

نهاد زیسـت محیطـی مشـارکت می کنند.

روز 14 آذر آغاز می شود؛
اجرای طرح ملی درختکاری 

مشارکتی در فارس

چه
ریا

 آب بر بستر بختگان نشستد
افــزون بــر 40 میلیــون متــر مکعــب حقابه تــاالب و 
دریاچــه بختــگان روز پنج شــنبه همزمــان بــا ســفر 
ــارس از  ــه اســتان ف ــرو ب ــر نی ــان وزی رضــا اردکانی
ــد. ــا گردی ــاالب ره ــن ت ــر بســتر ای ــد درودزن ب س
ــرکت آب  ــل ش ــر عام ــی مدی ــا دهقان ــد رض حمی
منطقــه ای اســتان فــارس در حاشــیه ســفر یــک روزه وزیر 
نیــرو بــه شهرســتان داراب در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهار 
داشــت : تعییــن حقابــه بختــگان بــه تصویــب شــورای حفاظــت 
منابــع آب اســتان فــارس رســید و اکنــون بــه ظرفیــت 30 متــر 
مکعــب  در ثانیــه ایــن میــزان آب در حــال خروج از ســد درود زن 
اســت.این مقــام مســوول گفــت: رهاســازی ایــن میــزان حقابــه 
در بهبــود شــرایط زیســت محیطــی دریاچــه بختــگان تاثیرگــذار  
اســت ،  ایــن اقــدام بــر اســاس تصمیــم شــورای حفاظــت منابــع 
ــت  ــرو و دول ــت های وزارت نی ــتای سیاس ــتان و در راس آب اس
تدبیــر و امیــد و بــا توجــه بــه اهمیــت حفاظــت از محیــط زیســت 
انجــام شــده اســت.دهقانی اضافــه کــرد: در خصــوص رودخانــه 
ــرار داشــته  ــه ق ــه در مجــاورت رودخان ــه کشــاورزانی ک ــر حقاب کُ
انــد و حقابــه بخــش درودزن نیــز  مشــخص مــی شــود کــه در 

ایــن زمینــه از تجربیــات و تحقیقــات دانشــگاه شــیراز و شــرکت 
زاینــد آب کــه در خصــوص رودخانــه زاینــده رود تجربیــات 
موفقــی داشــته  اســتفاده می شــود.احیای تــاالب بختــگان یکــی 
از اولویــت هــای  زیســت  محیطــی در اســتان فــارس اســت  و 
پــی گیــری بــرای تامیــن حــق آبــه بختــگان و انجــام اقداماتــی 
بــرای احیــای ایــن تــاالب و زنــده کــردن خدمــات اکو سیســتمی 
ــت  ــد از اهــداف و اولوی ــرای مــردم ایجــاد کن ــد ب ــه  مــی توان ک
هــای محیــط زیســت بــوده اســت کــه دنبــال مــی شــود .تــاالب 
ــتانه  ــتگاه زمس ــر آب زیس ــال های پ ــگان در س ــه بخت و دریاچ
ــک،  ــی، آب چلی ــر دریای ــا، کبوت ــو، درن ــد فالمینگ ــی مانن پرندگان
مرغابــی، غــاز اســت کــه از روســیه و دشــت های ســیبری 
ــه 220  ــه در فاصل ــه ک ــن دریاچ ــرت می کنند.ای ــران مهاج ــه ای ب
کیلومتــری شــرق شــیراز در اســتان فــارس قــرار دارد در حفــظ 
بوم ســاختار و محیــط زیســت شهرســتان های اطــراف نیــز تأثیــر 
ــود و در  ــک ب ــالً خش ــته کام ــال های گذش ــزایی دارد و در س بس
حالــی کــه امســال بــر اثــر بارش هــای بهــاری حــدود 60 درصــد 
ــمتی  ــه س ــم ب ــاز ه ــتان ب ــای تابس ــا در گرم ــد ام ــری ش آبگی

خشــکی گراییــد.

 ها
لخ

پرواز نخستین دسته ملخ ها در آسمان قلعه گنجم
رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان 
از پــرواز نخســتین دســته  ملــخ  صحرایــی در 
منطقــه رمشــک شهرســتان قلعــه گنــج خبــر 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ داد.ســعید برخــوری در گف
ایرنــا افــزود: ایــن ملخ هــا از تخم گــذاری ســال گذشــته 
ایجــاد شــده اند ولــی متاســفانه بــا توجــه بــه مســتهلک بــودن 
ــخ  ــا مل ــارزه جــدی ب ــکان مب ــار الزم، ام ــود اعتب ــا و نب خودروه
ــی  ــان اینکــه  پیش بین ــا بی ــدارد.وی ب در ایــن منطقــه وجــود ن
ــخ در  ــا مل ــارزه ب ــه مب ــی در زمین ــت خطرناک ــم وضعی می کنی
جنــوب اســتان کرمــان رقــم بخــورد، گفــت: مبــارزه بــا ملخ هــا از 
تــوان مــا خــارج اســت لــذا مدیریــت بحــران بــه ایــن موضــوع 
ورود کند.رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان اظهار 
ــادی  ــی زی ــار مال داشــت: زمین گیــر کــردن ایــن حشــرات اعتب
می خواهــد کــه همچنــان درگیــر تامیــن ایــن اعتبــارات هســتیم.
جنــوب اســتان کرمــان بــا تولیــد ســاالنه چهــار و نیــم میلیــون 
ــن  ــی در تامی ــش مهم ــاورزی نق ــوالت کش ــواع محص ــن ان ت
احتیاجــات ســفره های ایرانــی دارد کــه در صــورت هجــوم ملــخ 

ــادی در بخــش  ــی زی ــرات منف ــر، تاثی ــارزه موث ــود مب ــا و نب ه
ــا وجــود اینکــه خاســتگاه  ــر جــا می گذارد.ب کشــاورزی کشــور ب
ــوم  ــا هج ــت ام ــتان اس ــره عربس ــبه جزی ــی ش ــخ صحرای مل
ــاه ســال 97 در اراضــی کشــاورزی  ــن م ــی از بهم ــخ صحرای مل
ــزگان  ــو اســتان هرم ــدر نخیل ــی بن ــع طبیع و عرصــه هــای مناب
بــرای نخســتین بــار دیــده شــد و تــا اوایــل مردادمــاه ســال 98 
ــتان،  ــتان و بلوچس ــامل سیس ــور ش ــتان کش ــش از 9 اس در بی
هرمــزگان، بوشــهر، کرمــان، خوزســتان، فــارس، کهگیلویــه و بویر 
احمــد ، ایــالم، خراســان جنوبــی و قشــم ســرایت کرد.گفته هــا 
ــران در  ــه ای ــی ب ــخ  صحرای ــوم مل ــه هج ــی از آن اســت ک حاک
ــه در  ــه طــوری ک ــوده ب ــر بی ســابقه ب ــه اخی ــج ده بیــش از پن
ســال 1340 بــا حملــه ملخ هــا در ســطحی بیــش از 2 میلیــون 
ــی 20  ــخ صحرای ــت مل ــارزه شــده بود.آف ــار مب ــزار هکت و 500 ه
ــی  ــود دارد و م ــیطره خ ــا را در س ــای دنی ــد از خشــکی ه درص
توانــد بیــش از 200 کیلومتــر در روز پــرواز کنــد کــه در هفتــه بــه 
بیــش از یــک هــزار کیلومتــر می رســد و البتــه رکــورد پنــج هــزار 

ــز دارد. ــر را نی کیلومت
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 پیام
استان ها

6500 هکتار از مراتع و جنگل های کهگیلویه و بویراحمد بذرکاری شد
رئیس اداره جنگل داری و جنگل کاری منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 6 هزارو 500 
هکتار از مراتع و جنگل های این استان بصورت خودجوش توسط مردم بذرکاری شد.

دادنامه
پرونـده کالسـه 9809983427100623 شـعبه یـک دادگاه عمومـی حقوقـی دادگسـتری 
شهرسـتان رفسـنجان تصمیم نهایی شـماره 9809973427101304 خواهان خانم بمانجان 
کورکی نژاد قرائی فرزند درویش به نشـانی اسـتان کرمان شهرسـتان رفسـنجان رفسنجان 
رحمـت  آبـاد خیابـان شـهید میرافضلـی کوچـه 7 خوانده اقای  مجیـد عبداللهی نیا فرزند علی به نشـانی 
مجهول المکان خواسـته : طالق به درخواسـت زوجه گردشـکار /دادگاه با بررسـی اوراق و محتویات پرونده 

و بـا اسـتعانت از خداونـد متعـال ختـم رسـیدگی را اعالم و به شـرح زیر مبـادرت به صـدور رای مینماید
رای دادگاه

در خصوص دادخواسـت خانم بمانجان کورکی به طرفیت اقای مجید عبدالهی  به خواسـته  صدور گواهی 
عـدم امـکان سـازش  جهـت طالق با عنایت بـه محتویات پرونده از جمله تصویر  مصدق نکاحنامه شـماره 
6274 صادره از دفتر رسـمی ثبت ازدواج شـماره 120 حوزه ثبتی رفسـنجان وجود علقه  زوجیت به سـبب 
عقد نکاح دایم محرز اسـت و اما در مورد خواسـته نظر به مفاد دادخواسـت تقدیمی و اظهارات خواهان در 
محضـر دادگاه مبنـی بـر اینکه  )سـال 1370 با خوانده ازدواج نمودم دارای  سـه فرزند مشـترک به اسـامی 
علیرضا متولد 71.7.1 ناهید متولد 73.2.2 امیرحسـن 80.2.24 میباشـیم همسـرم از اول ازدواج معتاد  
بـود اوایـل تریـاک و بعـد هروئین و بعد شیشـه اسـتفاده میکرد سالهاسـت کـه از مواد صنعتی اسـتفاده 
میکند بارها جهت ترک اعتیاد اقدام نموده اما فایده نداشـت  سـابقه زندان بابت مواد مخدر دارد دوسـال 
گـم بـود بچهـا او را پیـدا کـردن و بـردن کمپ اعتیـاد اما دوبـاره کار خودش را شـروع کرد دوباره سـه سـال 
اسـت کـه زندگـی را ول کـرده و رفتـه هیچ خبـری از او نـدارم خودم در یک  رسـتوران کار میکنـم و مخارج 
بچه هـا را میپـردازم و بـا این وضعیت تقاضـای طالق دارم ( و با توجه به اینکـه زوج علیرغم ابالغ قانونی از 
طریق نشـر آگهی در جلسـات  دادرسـی حاضر نشـده و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده است لیکن حسب 
مسـتندات پرونده از جمله برگ تعهد نامه مورخه 75.2.16 موضوع تعهد زوج جهت ترک اعتیاد و تامین 
مخـارج زندگـی مشـترک  )صفحـه20( گواهی کمـپ ترک اعتیاد مهرورزان  رفسـنجان صفحـه 27 گواهی 
گواهان  معرفی شـده از ناحیه زوجه که همگی موید صحت اظهارات زوجه میباشـد و نظر به اینکه داوران 
منتخـب نیـز نتوانسـته  انـد موجبـات سـازش فی ما بیـن طرفیـن را فراهـم آوردند علیهذا تحقق شـروط  
ضمـن العقـد بنـد هـای 8،7،2،1 بـرای دادگاه محـرز اسـت و با اسـتناد به مـواد 1119و 1146 قانـون مدنی و 
مـواد 26 و33 قانـون حمایـت خانـواده مصـوب 1391 حکم به احراز شـرایط اعمال وکالت در طـالق صادر و 
اعـالم مـی نمایـد زوجـه وکیل و وکیل در توکیل اسـت و می تواند حداکثر  ظرف شـش مـاه از تاریخ ابالغ 
دادنامه قطعیت یافته به یکی از دفاتر رسـمی ثبت طالق مراجعه و نسـبت به اجرای صیغه  طالق و ثبت 
ان اقـدام نمایـد رعایـت شـرایط صحـت اجرای صیغـه طالق به عهده مجـری صیغه طالق خواهـد بود نوع 
طـالق توجهـا بـه یائسـه بـودن زوجه خلعـی و بائن اسـت این طالق عـده ندارد احـد از فرزندان مشـترک 
ازدواج نمـوده و زندگـی مسـتقل دارد دو فرزنـد دیگـر از سـن حضانت خـارج و نزد زوجـه زندگی می کنند 
زوجـه عکـس و فیلـم و جهیزیـه ای نـزد زوج نـدارد رای صـادره غیابـی و ظـرف مهلت بیسـت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شـعبه و سـپس ظرف مهلت بیسـت روز قابل تجدید  نظر خواهی در محاکم 

محتـرم تجدید نظر مرکز اسـتان کرمان اسـت.م_الف4493
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رفسنجان_مهدی پور محمدی

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی- اگهـی موضـوع ماده 3 و ماده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139860319008001435 هیات دوم موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانـم مریم نخعـی زرنـدی فرزند حمید 
بشـماره شناسـنامه 3080202643 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت 220 مترمربـع پالک 16 
فرعـی از 7631 اصلـی واقـع در زرند خیابان پرسـتار خریداری از مالک رسـمی خانم جمیله عمرانی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف 168

تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 98/9/9- تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه 98/9/23
حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك 

گلباف
هيـات موضـوع قانون تعييـن تكليف وضعيت 

ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي
اگهـي موضـوع ماده3قانون وماده13آئيـن نامه قانون تعيين 
تكليـف وضعيـت ثبتـي واراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند 

رسمي
برابـر رای شـماره 139860319062000004هیـات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مریم 
شـورآبادی تکابی فرزند عبداله بشـماره شناسنامه 50 صادره 
از گلبـاف در یـک باب خانه به مسـاحت 743/45 متر مربع 

پـالک 4 فرعـی از 1560- اصلـی خریـداری از مالک رسـمی 
خانم سـکینه کاشـی گوکی محرز گریده اسـت لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهي مي 
شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشـار 
اوليـن اگهـي بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به ايـن اداره 
تسـليم وپـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يكمـاه از تاريـخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي 
تقديـم نمايند. بديهي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذكور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكيـت صادر 

خواهد شـد. م/الف1236
نوبـت  انتشـار  اول:98/9/9-تاريـخ  نوبـت  انتشـار  تاريـخ 

دوم98/9/24 
محمود مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك گلباف

هيـات موضوع قانون تعييـن تكليف وضعيت 
سـند  فاقـد  وسـاختمانهاي  اراضـي  ثبتـي 
رسـمي- اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه 
قانـون تعييـن تكليف وضعيت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي 

فاقد سـند رسـمي
139860319062000538مـورخ  شـماره  رای  برابـر 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  98/8/28هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی توکلـی فرزنـد 
ابراهیـم بشـماره شناسـنامه 77صـادره از گلبـاف در یـک 
بـاب خانـه مشـتمل بر بـاغ به مسـاحت 1526 متـر مربع 
پـالک یـک فرعـی از 2483 اصلـی مفروز و مجزی شـده 

از پـالک 2483 اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان جمهوری 
انتهـای کوچـه اتحادیـه خریـداری از مالک رسـمی فاطمه 
شـاکری گوکـی محـرز گریـده اسـت لذا بـه منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دونوبـت به فاصله 15روزآگهي مي شـود 
در صورتـي كـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالكيـت 
متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريـخ 
انتشـار اوليـن اگهـي بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ايـن اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظـرف مدت يكماه 
از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضايـي تقديـم نماينـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضاي 
مـدت مذكـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالكيـت صـادر خواهـد شـد. م/الف1243
نوبـت  انتشـار  اول:98/9/9-تاريـخ  نوبـت  انتشـار  تاريـخ 

دوم98/9/24 
محمود مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه ( 
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 8700232 ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت یکصــد و چهــار 
متــر مربــع بشــماره پــالک نــه فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک یکهــزار و ششــصد و پنجــاه و چهــار واقــع 
در آســتارا – انتهــای غربــی کــوی شــالیزار کوچــه شــهید باقــی منــزل محســن دیــدار بخــش ســی و یــک گیــالن 
کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت و صفحــه 8128-286 دفتــر 52 اداری ثبــت و صــادر و مــع الواســطه بــه اقــای 
محســن دیــدار منتقــل شــده اســت کــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشــد : شــماال اول بطــول 5 
متــر پــی اســت بــه متصرفــی بهمــن حقــی اصــل از پــالک 1866 دوم بطــول 1/30 متــر پــی اســت متصرفــی نــوروز 
ــده  ــاری پــالک 1654 باقیمان ــوار متصرفــی موســی مخت ــه دی ــر ب ــی از پــالک 1652 شــرقا بطــول 18/20 مت نجات
جنوبــا بطــول 6 متــر درب و دیواریســت بــه کوچــه غربــا بطــول 16 متــر بــه دیــوار متصرفــی لطیــف نوپــور از پــالک 
مرقــوم اخیــر کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ هشــتصد و ســی و دو میلیــون ارزیابــی شــده و پــالک 
فــوق دارای عرصــه بــه مســاحت 104 متــر مربــع کــه بــا حصــار بلــوک ســیمانی محصــور بــا تعبیــه درب عابــررو از 
طــرف جنــوب بــه شــارع محــدود مــی گــردد و اعیانــی مســاحت کلــی تقریبــی 76/50 متــر مربــع کــه بــه صــورت 
یکبــاب ســاختمان مســکونی غیــر قابــل اســتفاده و مخروبــه بــه صــورت یــک طبقــه بــر روی کرســی ، احداثــی بــا 
مصالــح بنایــی ســربندی بــا مصالــح چوبــی و پوشــش ایرانیــت بــا مســاحت 75 متــر مربــع و یــک بــاب ســرویس 
بهداشــتی بــا قدمــت بــاالی 30 احداثــی بــا بلــوک ســیمانی و ســربندی بــا ایرانیــت بــه مســاحت تقریبــی 1/50 
ــور  ــر گــزارش مامــور اجــرا کســی در ملــک مزب ــع دارای انشــعابات آب و بــرق و گاز مــی باشــد کــه براب متــر مرب
ســکونت نداشــته اســت و پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز یکشــنبه مــورخ 98/10/01 در اداره ثبــت اســناد و 
امــالک واقــع در آســتارا – خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد . مزایــده 
از مبلــغ هشــتصد و ســی و دو میلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود 
الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب ، بــرق ، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و 
مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره 
تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و 
نیــز درصــورت وجــود مــازاد ، وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد 
خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد 

، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد .
 تاریخ انتشار : 98/09/09 

8488 رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی  

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

هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک منطقــه دو قــم تصرفــات 
مالکانــه مفــروزی متقاضیــان پرونده هــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش 
ــد.  ــد نموده ان ــل تایی ــه شــرح آراء ذی ــده ب ــدارک موجــود در پرون ــه اســتناد م کارشناســان و ب
1ـ رأی شــماره 139860330002017018 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1391114430002018086 
آقای/خانــم  ساســان حضرتــی فرزنــد رحمــت الــه در ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ قطعــه 
زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 105/41 مترمربــع پــالک شــماره 4 فرعــی از 2277 
ــی  ــداری مــع الواســطه از عل ــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خری اصل

جوهــری توســط وارث ثبــت شــده در دفتــر 162 صفحــه 346 . )م الــف 3775(
ــه 1397114430002001568  ــده کالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002017018 مرب 2 ـ رأی ش
ــه  ــگ مشــاع از ششــدانگ قطع ــد حســین در ســه دان ــه شــاملو فرزن ــم  نصــرت ال آقای/خان
زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 105/41 مترمربــع پــالک شــماره 4 فرعــی از 2277 
ــی  ــداری مــع الواســطه از عل ــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خری اصل

جوهــری توســط وارث ثبــت شــده در دفتــر 162 صفحــه 346. )م الــف 3776 (
ــه 1396114430002001020  ــده کالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002017176 مرب 3ـ رأی ش
ــه  ــدانگ قطع ــمتی از / شش ــین در قس ــد حس ــی فرزن ــی فراهان ــه وروان ــم  معصوم آقای/خان
ــی از  ــماره فرع ــالک ش ــع پ ــاحت 133/50 مترمرب ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ــن ک زمی
ــادی مــع الواســطه از عیســی  ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــع در بخــش دو ثب ــی واق 1866/1 اصل

ــف 3774 ( ــت. )م ال ــوده اس ــداری نم ــی خری ــی فیروزجان ادب
ــه 1397114430002000965  ــده کالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002019981 مرب 4ـ  رأی ش
آقای/خانــم  اکبــر تقــی لوئــی فرزنــد علــی اشــرف در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 1490 مترمربــع پــالک شــماره 2 فرعــی از 2126 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری از علــی براتــی ثبــت در دفتــر 

ــف 3773 ( 196 صفحــه 274. )م ال
ــه 1397114430002002461  ــده کالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002019940 مرب 5ـ رأی ش
ــه در آن  ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــه در شش ــت ال ــد صحب ــی فرزن ــرا نجف ــم زه آقای/خان

ــع پــالک شــماره 2389 اصلــی واقــع در بخــش دو  ــا شــده بمســاحت 130 مترمرب احــداث بن
ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از مرادعلــی گایینــی 117 متــر و محمــد 
معصومــی 12 متــر ثبــت در صفحــه 135 دفتــر 357 و صفحــه 373 دفتــر 40. )م الــف 3772 (

ــه 1397114430002001297  ــده کالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002019931 مرب 6- رأی ش
آقای/خانــم  مجیــد صمــدی افخــم فرزنــد علــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه 
در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 125 مترمربــع پــالک شــماره 0 فرعــی از 2190 اصلــی واقــع 
در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از قــدرت الــه رجــب پــور 

ثبــت در دفتــر 342 صفحــه 78. )م الــف 3771 (
7- رأی شــماره 139860330002018634 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1398114430002000281 آقای/

خانــم  ایــوب شــاهی فرزنــد محرمعلــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعه زمیــن که در 
آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع پــالک شــماره 1971 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت 

قــم. مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از ابوالحســن برفــره معــروف بــه عالمــه. )م الــف 3769 (
ــده کالســه 1398114430002000297  ــه پرون ــوط ب 8- رأی شــماره 139860330002018666 مرب
ــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن  ــد رجــب در ســه دان ــم  بالقــز اســدزاده فرزن آقای/خان
ــع در  ــی واق ــماره 1971 اصل ــالک ش ــع پ ــاحت 120 مترمرب ــده بمس ــا ش ــداث بن ــه در آن اح ک
ــه  ــروف ب ــره مع ــن برف ــطه از ابوالحس ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــش دو ثب بخ

ــف 3770 ( ــه. )م ال عالم
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء 
ــه مالکیــن  ــه عــدم دسترســی ب ــا توجــه ب موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد ب
مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی 
داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره 
ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم 
اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و 
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس 
قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده -  پیــام مــا(

تاریخ انتشار دوم: 98/09/09 تاریخ انتشار اول: 98/08/21 
7946 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

فاضــالب  و  آب  شــرکت  سرپرســت 
ــنبه  ــمالی روز پنجش ــان ش ــتایی خراس روس
390 میلیــارد  ایرنــا گفــت:  بــه خبرنــگار 
ریــال اعتبــار ملــی قــرار اســت از منابــع 

صندوق توســعه ملی تامین شود.
ــت:  از  ــار داش ــن زاده اظه ــی حس رمضانعل
ــم 56  ــتان ه ــه اس ــری ب ــفر رهب ــع س مناب
ــار مصــوب شــده اســت  ــال اعتب ــارد ری میلی
تاکنــون تخصیصــی  میــزان  ایــن  از  کــه 

است. نداشته 
ایــن  از  ریــال  میلیــارد   35 افــزود:  وی 
آبرســانی  مجتمــع  اجــرای  بــرای  اعتبــار 
زیــدر و ســرانی، 11 میلیــارد ریــال بــرای 
اجــرای مجتمــع تکمــران، پنــج میلیــارد 

ــه روســتای چــری  ــرای آبرســانی ب ــال ب ری
در شهرســتان فــاروج و پنــج میلیــارد ریــال 
هــم بــرای آبرســانی بــه روســتای قلعــه 
هزینــه  شــیروان  شهرســتان  در  حســن 

خواهد شد.
فاضــالب  و  آب  شــرکت  سرپرســت 
روســتایی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه 
 130 و  طــرح   10 اجــرای  بــرای  امســال 
ــالغ  ــف اب ــع مختل ــارات از مناب ــروژه اعتب پ
شــده اســت افــزود: از ایــن تعــداد، 73 
پــروژه  مابقــی،  و  اســت  ناتمــام  پــروژه 
مرحلــه  وارد  کــه  اســت  جدیــد  هــای 

عملیاتی می شــود.  
وی خاطرنشــان کــرد: از محــل اعتبــارات 

اســتانی 370 میلیــارد ریــال مصــوب شــده 
ــارد  ــدود 130 میلی ــون ح ــا کن ــه ت ــت ک اس
اعتبــارات  درصــد   34 معــادل  ریــال، 
مصــوب، تخصیــص یافتــه اســت همچنیــن 
280 میلیــارد  از محــل اعتبــارات تــوازن، 
ریــال اعتبــار بــرای اجــرای طــرح هــای 
ــوب  ــتان مص ــتاهای اس ــه روس ــانی ب ّآبرس
شــده اســت کــه تــا کنــون 100 میلیــارد 

ریال از این رقم، تخصیص یافته اســت.
ــم  ــران ه ــت بح ــل مدیری ــت: از مح وی گف
13 میلیــارد ریــال بــرای اجــرای پــروژه 
ــن شــرکت مصــوب شــده  ــی ای هــای عمران
ــارد و  ــج میلی ــزان، پن ــن می ــه از ای اســت ک

200 میلیــون ریال تخصیص یافته اســت.

ــع  ــار داشــت: از محــل مناب حســن زاده اظه
ــال  ــارد ری ــم 16 میلی ــره 6 ه ــاری تبص اعتب
ــون  ــا کن ــه ت ــار مصــوب شــده اســت ک اعتب
یافتــه  تخصیــص  ریــال  میلیــارد  چهــار 
اســت، اخیــرا هــم یــک میلیــارد و 800 
منابــع  ایــن  از  دیگــر  ریــال  میلیــون 

تخصیص یافته اســت.
وی گفــت: از محــل اعتبــارات نفــت هــم 
ــوب  ــال مص ــون ری ــارد و 800 میلی 23 میلی
ــه  ــاری ب ــون اعتب ــا کن ــه ت ــت ک ــده اس ش
ــع  ــن از مناب دســت نرســیده اســت، همچنی
تملــک دارایــی ســرمایه ای هــم 30 میلیــارد 
اعتبــار مصــوب شــده اســت کــه 11 میلیــارد 

ریال تخصیص یافته اســت.
فاضــالب  و  آب  شــرکت  سرپرســت  
روســتایی خراســان شــمالی خاطرنشــان 
منابــع  از   ،6 تبصــره  اعتبــارات  کــرد: 
بــرای  اســت کــه  شــهرها  بــه  آبرســانی 
ــق  بازســازی تاسیســات آب روســتایی تزری

می شود.

78 میلیارد ریال اعتبار ملی آبرسانی روستاهای 
خراسان شمالی جذب شد 

یوسـف خدادادی  روز پنجشـنبه در گلریزان آزادی زندانیان 
مالـی در اداره کل اوقـاف اسـتان اردبیل افـزود:  این تعداد 
بـا مبلغ محکومیت 30میلیارد تومان از زندان های اسـتان 

آزاد شدند.
وی بیـان کرد: بیشـترین آمار زندانیـان جرایم غیر عمد در؛ 
محکومـان مالـی هسـتند که به خاطر مشـکالت ناشـی از 
نبـود منبع درآمد مناسـب و نابسـامانی اقتصـادی بدهکار 

شده و درزندان به سر می برند.
معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جرم دادگسـتری 
کل اسـتان افزود: اجـرای احکام جایگزین به جای حبس 
و همچنیـن اعسـار پرونده هـا در دادگاه هـای اسـتان در 
کاهـش آمـار زندانیـان جرایم غیـر عمد و مالـی موثر بوده 

است .
خـدادادی اضافـه کـرد: بـا اقدامات مناسـب صـورت گرفته 
قضایی در دادگسـتری ها ونمایندگی سـتاددیه ی اسـتان 
تعـداد زندانیـان مهریـه در زندان های اسـتان کاهش یافته 

است.

وی بیـان کـرد: بـا توجـه به فرهنگ سـازی انجـام یافته در 
اسـتان شـاهد افزایش کمک هـای خیران مومـن، متدین، 
نوع دوسـت و والیتمدار اسـتان نسـبت به سال های گذشته 
هسـتیم و امیدواریـم که با ادامه  ایـن روند زمینه ی آزادی 
هرچـه بیشـتر زندانیـان جرایـم غیر عمـددر اسـتان فراهم 

شود .
ناصرعتباتی رییس کل دادگسـتری و رییس هیأت امنای 
نمایندگـی سـتاد دیـه  اسـتان اردبیل هـم در این مراسـم 
گفت:حـل مشـکالت زندانیـان جرایـم از برنامه های اصلی 
دادگسـتری اسـتان اسـت و تالش خواهیم کرد با استفاده 
از ظرفیـت خـوب خیرین اسـتان آمار زندانیـان جرایم غیر 

عمد ومالی را در زندان های استان کاهش دهیم .
وی بیـان کـرد: زندانیـان جرایـم غیـر عمد و مالـی از طبقه 
نیازمند و دردمند جامعه هسـتند که به لحاظ موقعیتی که 
درسـطح جامعـه دارنـد قـادر بـه ابـراز مشـکالت خـود در 

جامعه نیستند.
او  از افزایـش 70درصـدی حضـور خیـران در جشـن های 

گلریـزان ماه مبـارک رمضان امسـال خبـرداد و اضافه کرد:  
با توجه به وضعیت نابسـامان اقتصادی در کشـور و استان 
خیریـن  مبلـغ یـک میلیـارد و  700میلیـون تومـان بـرای 

آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد ومالی کمک کردند.
حجـت االسـالم مهدی سـتوده مدیر کل  اوقـاف و خیریه  
اسـتان اردبیـل  هـم گفت: ایـن اداره  کل در شـرایط کنونی 
در کنـار مـردم بـودن و کمـک به نیازمندان اسـتان را با نگاه 

نوع دوستی تجربه می کند.
وی اضافه کرد: امسـال اداره کل اوقاف و امورخیریه اسـتان 
تعـداد 19َتـن از زندانیـان جرایم غیر عمـد و مالی را با مبلغ 
محکومیـت 154میلیـون تومـان از زندان هـای اسـتان آزاد 

کرده است .
در ایـن جشـن بـرای آزادی 2 تـن از زندانیـان زیر18سـال 
بـه   بـرای کمـک  همچنیـن  و  تومـان  مبلـغ 12میلیـون 
زندانیـان جرایـم غیـر عمـد و مالـی  مبلـغ  آزادسـازی 
26میلیـون 700هزارتومـان توسـط خیران حاضر در جشـن 

اهدا شد .

146 زندانی مالی با کمک خیران در اردبیل آزاد شدند
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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چهارمحال و بختیاری عاری از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم اداره کل دامپزشکی چهارمحال و 
بختیاری گفت: امسال در این استان هیچ موردی از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مشاهده نشده است.

عبـاس فتحـی اظهـار داشـت: اسـتان فـارس مقـام دوم و اسـتان 
خراسـان رضـوی نیـز مقـام سـوم در بخـش تیمـی را کسـب کردنـد.
وی افزود: همچنین در بخش انفرادی نیز همایون همتی از کرمانشـاه 
مقـام اول، محمـد جـواد صیـادی از فـارس مقـام دوم و  امیـر آذریان 

از ایـالم مقـام سـوم ایـن رقابت هـا را در بخش مردان کسـب کردند.
 فتحـی بـا بیـان اینکـه 240 دونده زن و مـرد در ایـن رقابت ها حضور 
داشـتند، گفت: مسـابقه های دو صحرانوردی قهرمانی کشـور  انتخابی 
تیـم ملی جمهوری اسـالمی ایـران جهت اعزام به مسـابقات قهرمانی 

آسـیا برگزار شد.
سرپرسـت فدراسـیون دو و میدانی در حاشـیه برگزاری این رقابت ها 
گفـت: مسـابقات دو صحرانـوردی انتخابی تیم ملی بـه میزبانی ایالم 

به بهترین شـکل برگزار شـد.
ایـرج عـرب افـزود: با توجه به تمهیدات مناسـب و همـکاری ورزش و 
جوانـان در بخـش های مختلف مسـابقه بـا کیفیت باالیی برگزار شـد 

کـه بـا اسـتقبال خوب و شـور و نشـاط خاصی نیـز مواجه بود.
وی در خصـوص پیسـت دو و میدانـی ایـالم نیـز گفـت: این پیسـت 
شـرایط مناسـب برای برگزاری مسـابقه ها را دارد اما باید تکمیل شود.
 عـرب تاکبـد کـرد: امیدواریـم دسـتگاه هـای مرتبـط از جملـه منابـع 
طبیعـی اسـتان ایـالم همکاری هـای خود را بـرای ادامـه فعالیت این 

پیسـت ادامـه دهنـد و پیسـت بـه همین منـوال باقـی بماند.
 وی افـزود: اقدامـات الزم بـرای تکمیل این پیسـت بایـد صورت گیرد 

تـا بتوانیم ادامه میزبانی ها را  دراسـتان ایالم داشـته باشـیم.
عـرب تصریـح کـرد: کیفیـت برگـزاری ایـن رقابـت هـا نویـد میزبانی 
بیشـتر و بزرگتـری بـرای اسـتان در حـوزه دو و میدانـی و دیگر رشـته 

هـای ورزشـی بدنبـال دارد.
رقابت هاب دو صحرانوردی قهرمانی کشـور در رده بزرگسـاالن در پارک 
جنگلـی چغـا سـبز ایالم بـا حضور 30 اسـتان کشـور  بمـدت 2 روز به 

میزبانـی ایالم برگزار شـد.
ایـن مسـابقه هـا در بخـش زنـان بـا حضـور 50 ورزشـکار روز گذشـته 
برگـزار شـد کـه بـا قهرمانـی تیم تهـران در بخش تیمـی و انفـرادی به 

پایان رسـید.
ایـالم در دوی اسـتقامت و نیمه اسـتقامت همـواره جـزو برترین هـای 

کشـور است.

سـازمان اوقـاف  بـا همـکاری وزارت نیـرو 26 نیروگاه خورشـیدی را 
در خراسـان رضـوی توسـعه مـی دهد.بـه گـزارش روزنامه پیـام ما، 
حجت االسـالم سـید مهدی خاموشی،رییس سـازمان اوقاف و امور 
خیریه کشـور در مراسـم افتتاحیه این نیروگاهها که به شـکل ویدیو 
کنفرانس در موقوفه عبدهللا رضوی شهرسـتان سـوران شـاندیز برگزار 
شـد، افزود:انرژی پـاک بـرای کاهـش هزینه هـای کشـور اسـتفاده 
مـی شـود و در ایـن راسـتا سـازمان اوقـاف بـا همـکاری وزارت 
 نیـرو نصـب نیروگاه هـای انـرژی خورشـیدی را توسـعه می دهـد.
در  سـند  دارای  و  شـده  تدویـن  وقفنامـه  هـزار   193 وی گفـت: 
اختیـار ایـن سـازمان قـرار دارد کـه برخـی از آنهـا منفعتـی و برخـی 
موقوفـه  بهـره وری  منفعتـی  موقوفـات  در  اسـت،  انتفاعـی  دیگـر 
می گیـرد. انجـام  آن  از  مـردم  بهتـر  شـدن  منتفـع  منظـور   بـه 
کشـت  قابـل  کـه   موقوفـی  اراضـی  از    : افـزود:  خاموشـی   

نصـب  بـرای   ، داشـت  بهـره کشـاورزی  آن  از  نمی تـوان  و  نبـوده 
می گیـرد. قـرار  اسـتفاده  مـورد  خورشـیدی   نیروگاه هـای 
غیرقابـل کشـت  موقوفـه  اراضـی  از  بهره بـرداری  بـا  گفـت:  وی 
انتقـال  هزینه هـای  خورشـیدی،  نیـروگاه  احـداث  بـرای 
غیرقابـل  اراضـی  می یابـد،  کاهـش  دولـت  بـرای  بـرق  نیـروی 
رقبـات  و  می گیـرد  قـرار  بهـره وری  چرخـه  در  وقفـی  اسـتفاده 
می رسـد. بهـره وری  بـه  طریـق  ایـن  از  نیـز  کوچـک  و   متکثـر 
رییـس سـازمان اوقـاف و امـور خیریه خاطر نشـان کـرد: مهمترین 
پیشـران توسـعه در سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی، تولیـد انرژی 
اسـت، در شـرایط کنونـی کـه قیمـت بنزیـن افزایـش یافتـه بایـد 
تولیـد خودروهـا و موتورسـیکلت های برقـی افزایش یابـد تا بنزین 
 گـران بـه عنـوان یـک ثـروت ملـی ارزان فروختـه و مصرف نشـود.
کل  مدیـر  احمـدزاده،  االسـالم سـید محمـد   همچنیـن، حجـت 

اوقـاف و امـور خیریـه خراسـان رضـوی افـزود: پیـش از ایـن نیـز 
بـا ظرفیـت 25  هفـت نیـروگاه خورشـیدی در موقوفـات اسـتان 
 500 و  هـزار   28 ماهیانـه  انـرژی  تولیـد  میانگیـن  و  کیلـووات 
 کیلـووات سـاعت بـا هزینـه 18 میلیـارد ریـال فعالیـت داشـت.
وی گفت: سـال گذشـته، در راسـتای عمل به سیاسـت های اقتصاد 
مقاومتـی و توجـه به تولید و اشـتغال، مجموعه نیروگاه خورشـیدی 
 بـه میـزان 120 کیلـووات در موقوفـه عبـدهللا رضـوی افتتـاح شـد.
احمـدزاده افـزود: ایـن نیروگاه ها بـرای 332 نفر در سـال به صورت 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم شـغل ایجاد کرده و ماهیانـه 350 میلیون 
ریـال درآمـد داشـت، ضمـن اینکـه بـا بهـره بـرداری از ایـن تعـداد 
نیـروگاه  دو هـزار و 245 اصلـه درخـت حفـظ شـد و از حجـم 179 
 هـزار و 610 کیلوگـرم دی اکسـید کربـن در فضـا کاهـش پیـدا کـرد.
وی گفـت: بـا همـکاری انجمـن یـاوران وقـف و علـم و فنـاوری و 
نخبـگان شـهید فهمیـده در شـمال شـرق کشـور، امـکان سـنجی 
امـروز همزمـان در موقوفـات  انجـام شـد کـه  نیـروگاه  بـرای 26 
و  رسـید  بهره بـرداری  بـه  رضـوی  خراسـان  متبرکـه  بقـاع  و 
می شـود. بهره بـرداری  فجـر  دهـه  در  نیـز  دیگـر  نیـروگاه   هفـت 
مدیـر کل اوقـاف و امـور خیریه خراسـان رضوی افـزود: 26 نیروگاه 
یـاد شـده بـا ظرفیـت 936 کیلـووات بطـور میانگیـن ماهانـه 138 
بـرای  و  می کنـد  تولیـد  انـرژی  سـاعت  366 کیلـووات  و  هـزار 

راه انـدازی آنهـا 80 میلیـارد ریـال هزینـه شـده کـه از ایـن تعـداد 
 سـه نیـروگاه متعلـق بـه موقوفـه عبـدهللا رضوی در شـاندیز اسـت..
نیـروگاه   26 ایـن  ماهیانـه  درآمـد  کـرد:  نشـان  خاطـر  وی 
اشـتغالزایی  و  ریـال  میلیـون  و 357  میلیـارد  یـک  خورشـیدی 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم آنهـا یکهـزار و 383 نفـر در سـال اسـت، 
ایـن نیروگاه هـا منجـر بـه حفـظ 9 هـزار و 340 اصلـه درخـت و 
 کاهـش 747 هـزار و 176 کیلوگـرم دی اکسـید کربـن می شـود.
متبرکـه شهرسـتان های  بقعـه  در 18  نیروگاه هـا  ایـن  وی گفـت: 
مشـهد، گنابـاد، قوچـان، سـبزوار، بجسـتان، خلیـل آبـاد، داورزن، 
کاشـمر، نیشـابور، پنـج رقبـه از موقوفـات گوهرشـاد در شهرسـتان 
 مشـهد و موقوفـه عبـدهللا رضوی در شـاندیز راه اندازی شـده اسـت..
خورشـیدی  نیـروگاه  هفـت  از  بهره بـرداری  بـا  افـزود:  احمـدزاده 
دیگـر در موقوفـات خراسـان رضـوی طـی دهه فجـر امسـال، تعداد 
نیروگاه هـای فعـال نصب شـده در موقوفـات و بقاع متبرکه اسـتان 
بـه 40 مـورد با ظرفیـت یکهزار و 517 کیلووات سـاعت، تولید ماهانه 
225 هزار کیلووات سـاعت، درآمد ماهیانه 2 میلیارد و 198 میلیون 
ریال و اشـتغالزایی برای دو هزار و 332 نفر در سـال می رسـد و 15 
هـزار و 505 اصلـه درخـت حفـظ و از حجم یک میلیـون و 240 هزار 

و 418 کیلوگـرم دی اکسـید کربن کاسـته می شـود.

 هوای پاک با به کارگیری 26 نیروگاه خورشیدی 
 در موقوفات خراسان رضوی توسعه پیدا می کند

احداث حدود 50 کیلومتر 
بزرگراه در استان کرمان 

از ابتـدای دولـت دوازدهم حدود 50 کیلومتر بزرگراه در اسـتان کرمان 
احداث شـده اسـت.به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسـانی اداره کل 
راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان، علی حاجـی زاده با اعـالم این خبر 
گفـت: بـرای احـداث ایـن میـزان بزرگـراه، حـدود 150 میلیـارد ریال 
هزینه شـده است.سرپرسـت اداره کل راه و شهرسـازی استان کرمان 
افـزود: 342 کیلومتـر بزرگـراه هـم در ایـن اسـتان در دسـت احداث 
اسـت کـه در صـورت تامیـن قیـر، 96 کیلومتـر از آن هـا تـا پایـان 
سـال آینـده به بهره برداری خواهد رسـید.وی بزرگراه کرمـان – راور – 
دیهـوک را از مهـم تریـن پروژه های در دسـت اجرا در اسـتان کرمان 
برشـمرد و گفت: 210 کیلومتر از این محور در حوزه اسـتان واقع شـده 
اسـت، و تـا کنون حـدود 60 کیلومتـر آن با صرف 1400 میلیـارد ریال 
بـه بهره برداری رسـیده اسـت.علی حاجـی زاده تصریح کـرد: مابقی 
ایـن محـور هـم در قالب 6 قطعه در دسـت اجراسـت و برای تکمیل 
آن حـدود 4400 میلیـارد ریـال اعتبار نیاز است.اسـتان کرمـان دارای 

بیشـترین میزان بزرگراه در کشـور است.

زنجان 1108 هکتار 
بافت فرسوده دارد

مسـعود بیـات منـش افـزود: شـهرهای 
لحاظ شـده اسـتان زنجـان در بازآفرینی 
شـهری زنجـان، قیـدار، ابهـر و خرمـدره 
بود که سـال گذشـته شـهر سـلطانیه نیز 
بـا وجـود گنبد تاریخـی و جهانـی به این 

طـرح اضافه شـد.
وی اظهـار داشـت: بـر اسـاس مصوبـات، 
بافـت هایی که مناطـق و محالت مصوب 
سـکونتگاه های غیررسمی محسوب می 

شـود، این شـهرهای بیان شـده است.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان زنجان 
رسـمی  غیـر  هـای  سـکونتگاه  گفـت: 
اسـتان زنجان در شـهرهای ابهـر، قیدار و 

زنجـان اسـت.
بـه گفتـه بیـات منـش، در زنجـان هفت 
ابهـر منطقـه  سـکونتگاه غیررسـمی، در 
کـوی  نیـز  قیـدار  در  و  آبـاد  حسـین 
شـریعتی جزو این سـکونتگاه ها اسـت.
وی یـادآوری کـرد: کل مسـاحت بافـت 
هـای فرسـوده و سـکونتگاه هـای غیـر 
رسـمی اسـتان زنجـان یـک هـزار و 108 
هکتار و میانگین جمعیت سـاکن در این 
بافـت هـا 26 درصـد جمعیت آن اسـت.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان زنجان 
و  زیربنایـی  هـای  پـروژه  بـرای  گفـت: 
روبنایـی کـه مصوبـه سـال های گذشـته 
بـود 11 پـروژه توسـط ایـن اداره کل اجـرا 
شـد کـه سـه مـورد آن بـه بهـره بـرداری 
رسـید و هشـت پروژه در دست اجراست.
بیات منـش یادآوری کرد: مصوب سـتاد 
بازآفرینی سال گذشـته استان 54 پروژه 
بـود و با توجه به اینکه شـهرهای خرمدره 
و قیـدار در موافقـت نامـه سـال گذشـته 
بین شـرکت بازآفرینی و سـازمان برنامه 
ریزی مبادله شـده اما اسـم این شـهرها 
در ایـن موافقتنامه نیامـده بود هم اکنون 
تعـداد پـروژه هـای سـتاد اسـتان 38 
پـروژه اقدام مشـترک اسـت که سـهمی 
هـم بایـد از اعتبـارات تبصـره 18 کمـک 
اسـتان  و شهرسـازی  راه  شـود.مدیرکل 
زنجـان گفـت: ایـن 38 پـروژه بیـش از 
87 میلیـارد تومان تاکنون دسـتگاه های 
مختلـف و اداره هـای ورزش و جوانـان، 
قـرارداد  بـرق  شـرکت  شـهرداری،  آبفـا، 
مبادلـه کـرده انـد و پـروژه هـا در دسـت 

اجراست.

ایالم قهرمان زنجان
مسابقه های دو 

صحرانوردی کشور شد
وزیر نیرو: بیش از 6 میلیون نفر جمعیت 
روستایی کشور از آب سالم برخوردارند

مهندس رخ رئیس بزرگترین سازمان نظام مهندسی معدن کشور:

شورای هم فکری نظام مهندسی در راستای حل مشکالت معادن تشکیل می شود
چه کسانی از آزمون صدور پروانه اشتغال معاف هستند؟

وزیر نیرو گفت:  10 هزار و 300 روستا به شبکه آب سالم متصل شده و به تبع آن، 6 میلیون و 856 هزار نفر از جمعیت روستایی کشور از آب سالم برخوردار شده اند

رضـا اردکانیـان، پنجشـنبه در آییـن بهـره 
برداری از طرح آبرسـانی در شهرستان داراب 
از توابـع اسـتان فـارس افـزود: آبرسـانی به 
و  اسـت  دولـت  اولویت هـای  از  روسـتاها 
اقداماتـی کـه در دولـت تدبیـر و امیـد در 
حـوزه تامین آب و انـرژی به ویژه در مناطق 
شـده،  انجـام  برخـوردار  و کـم  روسـتایی 

معطـوف بـه تحـول بـوده اسـت. 
سـال گذشـته،   40 در  اضافـه کـرد:  وی، 
شـاهد تحـول بنیادیـن در زمینـه تامیـن 
آب، بـرق و توسـعه شـبکه های فاضـالب 
بـرای رفـاه و آسـایش آحـاد جامعـه بودیم 
امـا ایـن تالش ها در شـرایطی انجام شـده 
کـه کشـورمان بـا تحریم هـای ظالمانـه و 
تحمیلـی دشـمنان نیـز مواجه بوده اسـت.
تصفیـه  تعـداد  داشـت:  اظهـار  اردکانیـان 
خانه هـای فاضـالب در سـال 57 کمتـر از 
تعـداد انگشـتان یک دسـت بـود، اما ظرف 
ایـن سـال ها 226 تصفیـه خانـه در کشـور 

راه انـدازی شـده و اکنـون هفتـه ای نیسـت 
کـه یـک تصفیـه خانـه آب یـا فاضـالب در 
ایـران افتتاح نشـود.وزیر نیرو ادامـه داد: در 
زمـان فعالیـت دولـت تدبیـر و امیـد بیش 
از 30 تصفیـه خانـه در کشـور افتتـاح شـده 
و تصفیـه خانـه آب شهرسـتان داراب کـه 
امـروز )هفتـم آذر( افتتاح می شـود، یکصد 
و چهـل و نهمیـن تصفیه خانه اسـت که در 

ایـن دولـت بـه بهـره بـرداری می رسـد. 
یکپارچـه  مـورد  در  همچنیـن  اردکانیـان، 
سـازی شـرکت های آب و فاضالب شـهری 
و روسـتایی گفـت: این طـرح که به تصویب 
هیـات وزیـران رسـیده، نقـش اساسـی در 
ارائـه خدمـات بهتـر بـه ویـژه در روسـتاها و 
مناطـق محروم خواهد داشـت و بر اسـاس 
آن یـک شـرکت واحـد آب و فاضـالب در 

اسـتان ها بـه ارائـه خدمـات می پـردازد.
بـه گفتـه وی، بـا ایجـاد ایـن شـرکت ها، 
چتـر خدمـات شـرکت های آبفـا گسـترش 

می یابـد و اجـرای طرح هـای توسـعه نیـز 
شـتاب بیشـتری می گیرد.وزیر نیـرو در باره 
اجـرای پویش "الـف ب ایران" بیـان کرد: از 
227 پـروژه وعـده داده شـده در قالـب ایـن 
پویـش، 61 طـرح تا پایان سـال 98 افتتاح 

می شـود.
اردکانیـان همچنین با اشـاره به اجـرای 179 
طـرح سدسـازی در کشـور، گفـت: از ایـن 
تعداد، امسـال 10 طرح با اولویت تامین آب 
آشـامیدنی و سایر اهداف کشاورزی، صنعت 

و یـا کنتـرل سـیالب بهره برداری می شـود.
وزیـر نیـرو ادامـه داد: بـا برنامه ریزی هایـی 
کـه صورت گرفته تالش شـده در شـهرهایی 
کـه بـا تنـش آبـی مواجه هسـتند تـا پایان 
دولت دوازدهم این مشـکل به صفر برسـد و 
بی شـک این موضوع نیازمنـد تامین منابع 
مالـی اسـت امـا می کوشـیم تا منابـع مورد 
نیـاز آن را فراهـم کنیم.اردکانیـان بیـان کرد: 
وزارت نیـرو مصمـم اسـت، الگـوی صحیح 

مصـرف آب را بـه عنوان یـک عادت اخالقی 
خوب در جامعه نهادینه سـازی کند و در این 
میـان نقش رسـانه ها و سـازمان های مردم 

نهـاد از اهمیـت باالتری برخوردار اسـت.
بخشـی  بیـن  موضـوع  یـک  را  آب  وی، 
دانسـت و گفـت: اهمیـت ایـن مسـاله در 
حدی اسـت کـه می تـوان از مقوله مدیریت 
منابع آب دولت ها به سـطح توسـعه یافتگی 
آنهـا پـی بـرد و بـدون تردیـد، مدیریـت آب 
اقتصـادی،  فنـی،  مختلـف  جنبه هـای  از 
اجتماعـی، سیاسـی، امنیتـی و مهم تـر از 
همـه فرهنگـی و تاریخـی برخـوردار اسـت.
وزیر نیرو در بخش دیگری از سـخنان خود 
بیـان کرد: در شـرایط تحریـم و در زمانی که 
در مضیقـه منابـع مالی قـرار داریـم، باید بر 
موضـوع مدیریـت جهـادی بـرای پیشـبرد 
همـه طرح هـای اقتصـادی و عمرانی تاکید 
شـود.او گفـت: همانگونـه کـه مـا خواسـتار 
بـر مـا  نبودیـم و 8 سـال جنـگ  جنـگ 
تحمیـل شـد و از خاکسـتر آتـش جنگ به 
خـود اتکایـی رسـیدیم، اکنون نیز بـا تاکید 
بـر تـوان داخلـی و دانـش بومـی بایـد از 
تحریـم هـای تحمیلـی رشـد و شـکوفایی 
و توسـعه اقتصـادی حاصـل کنیم.اردکانیان 
اضافـه کـرد: عبـور از تحریـم و رسـیدن بـه 
وحـدت،  نیازمنـد  اقتصـادی،  شـکوفایی 
همدلـی و حرکـت بـر مبنـای رهنمودهـای 
رهبـر معظـم انقـالب و همچنیـن بازگویـی 
داشـته هایمان اسـت زیـرا ایـن امـر باعـث 
افزایـش تاب آوری جامعه می شـود و نباید 
اجازه دهیم دشـمن با انگشـت گذاشتن بر 
مشـکالت، ظرفیـت بلنـد ملت در توسـعه و 

تـاب آوری را کاهـش دهـد.
وی ادامـه داد: پایـداری و تـاب آوری جامعه 
بیـش از هرچیـز وابسـته بـه پایبنـدی بـه 
اخالقیات اسـت و هرچـه جامعه اخالقی تر 

باشـد، تاب آورتـر خواهـد بود.
وزیـر نیـرو همچنیـن در مـورد طرح هـای 
آبرسـانی بـه شهرسـتان های داراب و زریـن 
دشـت گفـت: بـرای ایـن طرح هـا اعتبـاری 
افـزون بـر 2 هـزار میلیارد ریال هزینه شـده 
و خواهـد شـد و 140 هـزار نفـر از جمعیـت 
ایـن 2 شهرسـتان از مزایـای ایـن طرح هـا 

بهره منـد می شـوند. اردکانیـان، ضمن تاکید 
بـر اسـتفاده بهینه از آب و جلوگیـری از هدر 
رفتن آن در شـبکه های داخلی اظهار داشت: 
ضـروری اسـت، شـرکت های آبفـا شـهری، 
شـوراهای اسـالمی و شـهرداری ها در ایـن 
زمینـه بـا برنامه ریـزی و کار جهـادی، جلوی 
هـدر رفتـن مقادیر قابل توجه آب در شـبکه 
داخلـی را بگیرنـد و شـبکه های توزیـع نیـز 

ترمیـم شـود و توسـعه یابد.

مشخصات طرح آبرسانی 
به شهر داراب 

در آییـن بهره بـرداری از طـرح آبرسـانی بـه 
شـهر داراب کـه از محل سـد رودبـال صورت 
گرفتـه، اعالم شـد: این طرح شـامل اجرای 
24 کیلومتـر خطـوط انتقـال، احـداث یـک 
واحـد تصفیـه خانـه به همـراه احـداث یک 
واحـد تقویت فشـار با اجـرای چهار کیلومتر 

رینـگ باقی مانده آبرسـانی اسـت.
ایـن طـرح یکـی از پروژه هـای اولویـت دار 
اسـتان فـارس بوده که برای اجـرای آن یک 
هزار و 200 میلیارد ریال هزینه شـده اسـت.
 همچنیـن در سـفر امـروز )هفتـم آذر 98( 
وزیـر نیرو به اسـتان فارس، طرح آبرسـانی 
بـه شهرسـتان زرین دشـت کلنگ زنی شـد، 
ایـن طـرح نیز با اجـرای 41 کیلومتر خطوط 
انتقـال، احـداث یـک باب مخزن پنـج هزار 
متـر مکعبـی و بـا 850 میلیارد ریـال اعتبار 
آغـاز خواهـد شـد.با احتسـاب فعالیت های 
عمرانـی کـه از تیرمـاه 98 تا کنـون برای این 
انجـام شـده، پیش بینـی می شـود  طـرح 
تـا  طـرح  ایـن  اعتبـار  تامیـن  در صـورت 
پایـان سـال 98 و زودتـر از موعـد مقـرر بـه 
بهره بـرداری برسـد، بنابرایـن دور از انتظـار 
نیسـت کـه حداکثـر تا چهـار ماه آینـده آب 

سـد رودبـال بـه زرین دشـت برسـد.
سـد مخزنـی رودبـال بـه ارتفـاع 51 متـر از 
نوع خاکی با هسـته رسـی در شـرق استان 
فـارس قـرار دارد و با 82 میلیون متر مکعب 
ظرفیـت آبگیـری، حجـم مخزن بخشـی از 
آب آشـامیدنی شهرسـتان های داراب، زرین 
دشـت، فسـا و اسـتهبان را تامیـن می کند، 
میـزان آب ذخیـره شـده در ایـن سـد هـم 
اکنـون حدود 61 میلیون متر مکعب اسـت.

در  معـدن  مهندسـی  نظـام  همفکـری  شـورای 
از دانـش حرفـه هـای  بهینـه  راسـتای اسـتفاده 
کـردن  مرتفـع  محوریـت  بـا  معـدن  مهندسـی 
مشـکالت معادن اسـتانهای هم جوارتشکیل شده 

اسـت.
نظـام  سـازمان  بزرگتریـن  رئیـس  رخ  مهنـدس 
مهندسـی معـدن کشـوراظهار داشـت : ایـن شـورا 
بـا پیشـنهاد نظـام مهندسـی معـدن کرمان سـالها 
پیـش تشـکیل شـده اسـت کـه اخیـر بـا توجه به 
شـرایط خـاص معـادن تصمیـم گرفتـه شـد کـه ؛ 
فعالیـت خـود را با فاصله زمانی کمتر از سـر گیرد.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی معدن کرمـان با 
بیان اینکه در کشـور 8 شـورای همفکری استانهای 
مجاور تشـکیل شـده اسـت،  عنوان کرد : شـورای 
همفکـری منطقـه 6 بـا حضـور اسـتانهای؛ کرمـان 
، زاهـدان ، هرمـزگان ، فـارس ، یـزد ، خراسـان 
جنوبـی ، خراسـان رضـوی ، خراسـان شـمالی و 

کهکیلوئیـه و بویراحمد تشـکیل شـده اسـت.
وی افـزود : شـورای همفکـری منطقـه 6 کـه در 
اسـت  زاهـدان  در  آن  دبیرخانـه  حاضـر  حـال 
بزرگتریـن شـورای همفکـری کشوراسـت که بیش 
از 80 درصـد فعالیـت هـای نظام مهندسـی معدن 

کشـور را در خـود جـای داده اسـت.
رئیـس بزرگتریـن نظـام مهندسـی معـدن کشـور 
در رابطـه بـا محورهـای فعالیت این شـورای اظهار 
داشـت : سـاختار این شـورا بـه گونه ای اسـت که 

بـه عنـوان یـک زیـر گـروه شـورای مرکـزی نظـام 
مهندسـی معـدن کشـور عمـل خواهـد کـرد و در 
حقیقـت بسـیاری از موضوعـات و مسـائل مـورد 
بحـث در نظـام مهندسـی معـدن ایـران قبـل از 
اینکـه در شـورای مرکـزی مـورد بحث واقع شـوند 
در ایـن شـورا مـورد بررسـی و چکـش کاری مـی 
شـوند و یـا اینکه بسـیاری از پیشـنهادات اعضای 
سـازمان اسـتانها کـه تـا قبـل از ایـن امـکان طرح 
آن در شـورای مرکـزی وجـود نداشـت بـا وجـود 
مرکـزی  شـورای  بـه  تائیـد  از  پـس  شـورا  ایـن 
ارسـال و در رابطـه بـا آن تصمیـم گیـری خواهـد 
شـده  دیـده  شـورا  درسـاختاراین  شـد.همچنین 
اسـت کـه بر اسـاس نیـاز امکان تشـکیل شـورا با 
حضـور کارشناسـان و یـا سـایر بخش هـای مالی 

و اداری وجـود دارد.
مهنـدس رخ افزود : بر اسـاس دسـتورالعمل، این 
شـورا بـا حضور هیـات مدیره سـازمان اسـتانها به 
صـورت دوره ای هـر 6 ماهـه یکبـار بـه میزبانـی 
برگـزار مـی شـود.وی  اسـتانهای کشـور  از  یکـی 
افـزود : البتـه مـا درجلسـه ای کـه درایـن رابطـه 
در خراسـان  جنوبـی تشـکیل شـده بـود حضـور 
نداشـتیم کـه متاسـفانه در انجـا تصمیـم بـر ایـن 
شـده بـود که زمان تشـکیل جلسـه شـورا از3 ماه 
بـه شـش مـاه افزایش یابـد. اما دراخرین جلسـه 
ای کـه اخیـرا بـه همیـن منظـور در شـهر زاهـدان 
تشـکیل شـد اعتراض خـود را اعالم کردیـم که در 

پـی آن مقـرر شـد فاصله تشـکیل جلسـات شـورا 
بـه 4 مـاه کاهـش یابد.

منوچهـر رخ در ادامـه بـا بیان اینکه ، این جلسـات 
بـا حضـور جمع زیـادی از مدیـران نظام مهندسـی 
معدن و مدیران ارشـد اسـتانهای هم جوارتشـکیل 
مـی شـود اظهـار داشـت: این شـورا ازاعضـا هیات 
مدیـره سـازمان نظـام مهندسـی معـدن اسـتانها ، 
مدیـران سـازمان صمت اسـتانهای ، مدیران ارشـد 
دولتـی اسـتانها تشـکیل میگـردد و همچنیـن از 
وزیـر صنعـت معـدن و تجـارت، ریاسـت سـازمان 
نظـام مهندسـی معـدن ایـران و همچنیـن از وزرا 
ی دیگـر بـرای حضـور درایـن جلسـات دعـوت بـه 

عمـل مـی اید.
ایشـان بـا اشـاره بـا اخریـن جلسـه تشـکیل این 
 : بـه میزبانـی زاهـدان خاطـر نشـان کـرد  شـورا 
محتـرم  مدیریـت  تـالش  و  خداونـد  لطـف  بـه 
سـازمان نظـام مهندسـی معدن اسـتان سیسـتان 
میزبانـی  بـه  شـورا  ایـن  ،جلسـه  بلوچسـتان  و 
جلسـه  ایـن  در  شـد کـه  تشـکیل  شـهرزاهدان 
تصمیمـات بسـیار خوبـی در رابطـه بـا موضوعـات 
و  دار  مشـکل  هـای  ،پرونـده  معدنـی  مختلـف 

اتخـاذ گردیـد. ایـن شـورا  همچنیـن سـاختار 
مهنـدس رخ در رابطـه بـا اخریـن تغییـرات آزمون 
صـدور پروانه اشـتغال نظام مهندسـی معدن گفت 
: همانگونـه کـه در جریـان هسـتید بـه دلیـل قطع 
اینترنـت کشـور زمـان ثبت نـام ازمون تمدید شـد 

امـا در زمان برگـزرای آزمون هیـچ تغییری صورت 
نگرفتـه و در تاریـخ بیسـت و دوم آذرمـاه طبـق 
برگـزار  مهندسـی  نظـام  هـای سـازمان  اطالعیـه 
خواهـد شـد.رئیس نظام مهندسـی معـدن کرمان 
در رابطـه بـا اینکـه چـه کسـانی از آزمـون صـدور 

پروانـه اشـتغال معـاف هسـتند بیـان کرد:
کسـانی که سال سـابقه کار باالی 15 مرتبط داشته 
باشـند یعنـی در حال حاضـر امـکان در یافت پایه 
ارشـد بـرای انها فراهم باشـد ، معاونیـن وزرا قبلی 
و فعلـی و مشـاغل هـم تـراز همچون معـاون اول 
رئیـس جمهـور و سـایر مدیران ارشـد کشـوری که 
تحصیـالت مرتبط داشـته باشـند ، اعضـای هیات 
علمـی تمام وقت  دانشـگاه و مراکـز آموزش عالی 
کشـور با درجه اسـتاد تمام  از آزمون صدور پروانه 

اشـتغال معـاف هسـتند.منوچهر رخ در رابطـه بـا 
صـدور پروانه برای سـایر مهندسـینی که از سـابقه 
معدنـی برخوردارانـد گفـت : سـایر مهندسـینی که 
دارای مـدرک تحصیلـی غیر مرتبـط همچون برق ، 
مکانیـک و صنایع هسـتند در صورتی که از سـابقه 
معدنـی کافـی برخـوردار باشـند بـرای آنهـا پروانـه 
اشـتغال در زمینـه ای کـه سـابقه کار دارنـد صـادر 
مـی شود.ایشـان در رابطـه بـا برخی دسـتورالعمل 
هـای جدیـد در زمینـه بـه کار گیری اعضـای نظام 
مهندسـی در سـایر مشـاغل اظهـار داشـت : بـر 
اسـاس توافقات صورت گرفته  بـه زودی ازاعضای 
سـازمان جهـت نظارت بـر چاههای آب کشـاورزی 
و شـرب کشـور بـا معرفـی نظـام مهندسـی معدن 

اسـتفاده خواهد شـد.
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گروه دلیار 
سه شنبه 19 آذر در فرهنگسرای نیاوران

اجرا می شود. 

کنسرت

رسانه در آینه تصویر
اولین شماره »گاه نقد« منتشر شد.

عیش و نیستی 
تا 19 آذر در خانه نمایش مهرگان )سالن 

شماره 2( در حال اجرا است.

چند شب هم نوازی با تنبک 
سه شنبه 26 آذر در تاالر رودکی اجرا 

می شود.

رابعه، زخمه بر گیسوی نار
 تا 10 آذر در تاالر محراب - سالن اصلی در 

حال اجرا است.

آنقدر فکر جورکردن زندگیم، فکر خود
 زندگی نیستم...

عصبانی نیستم

کنسرتنمایشنمایش دیالوگ

پرواز کن ای مرغ و بگلزار فرود آی
ور اهل دلی بر در دلدار فرود آی

ور می طلبی خون دل خستٔه فرهاد
چون کبک هوا گیر و بکهسار فرود آی

ای باد صبا بهر دل خستٔه یاران
یاری کن و در بندگی یار فرود آی

در سایٔه ایوانش اگر راه نیابی
خورشید صفت بر در و دیوار فرود آی

ور پرتو خورشید رخش تاب نیاری
در سایٔه آن زلف سیه کار فرود آی
چون بر سر آبست ترا منزل مالوف

بر چشمٔه چشم من خونخوار فرود آی
از صومعه بیرون شو و از زوایه بگذر

وانگاه بیا بر در خمار فرود آی
خواهی که رسانی بفلک رایت منصور

با سر انا الحق بسر دار فرود آی
ای آنکه طبیب دل پر حسرت مائی

از بهر خدا بر سر بیمار فرود آی
خواجو اگر از بهر دوای دل مجروح

دارو طلبی بر در عطار فرود آی

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزي که سه جزيره ايرانی در 
خليج فارس به قلمرو کشور 

بازگردانده شد
 در پـي توافـق بـا شـيخ شـارجه، سـي ام نوامبر 
سـال 1971 )9 آذر 1350( نـاوگان ايـران جزايـر 
ايرانـي ابوموسـي، ُتنـب بـزرگ و ُتنـب كوچـك 
را بـه قلمـرو کشـور بـاز گردانيـد و تنهـا در يـك 
جزيـره مختصـر مقاومتي صـورت گرفته بـود. در 
جزيره ابو موسـي، بـرادر امير شـارجه از واحدها و 
مقامـات ايراني اسـتقبال كرد. تنب بـزرگ و تنب 
کوچـک از هـم 12 کیلومتـر فاصلـه دارنـد و تنـب 

بـزرگ در 20 کیلومتـری قشـم واقـع اسـت
مجلس شـورای ملی همـان روز پس از اسـتماع 
گـزارش اميرعبـاس هويدا نخسـت وزيـر وقت، با 
دادن راي اعتمـاد بـه او بـر اقـدام نيـروي دريايي 
صّحـه گذارد، ولـي اين اقدام در كشـورهاي عربي 
مخصوصـا عـراق با واكنـش منفي رو به رو شـد. 

ايران با اسـناد و شـواهد تاريخي، مالكيت بر این 
سـه جزیـره را كـه انگلسـتان بمانند سـاير جزاير 
خليـج فـارس از ايـران جدا كـرده بود به سـازمان 
 1970 نوامبـر   26 انگلسـتان  ثابـت كـرد.  ملـل 
)درسـت يـك سـال پيـش از آن( نيروهـاي خود 
را از شـرق سـوئز از جملـه خليـج فـارس خـارج 
سـاخته بـود كه ايـران فرصت يافـت برخی جزاير 
خـود را پـس بگبـرد. معارضه دودمانهـاي پس از 
صفويه با انگلسـتان بر سـر سـرزمين هاي ايراني 
خليـج فـارس هیچـگاه متوقـف نشـد. مشـکل 
ایـران در دوران قاجارهـا، نداشـتن قـدرت دريايي 
موثـر بـود. ایران در دهـه 1930 پس از خرید چند 
نـاو از ایتالیـا، انگلیسـی هـارا از چنـد نقطه خلیج 
فارس ازجمله »باسـعیدو« در قشـم بیـرون راند.
اقـدام دولـت وقـت در احقـاق حـق ايـران کـه 
ايرانيان را شـاد و مشـعوف سـاخت در كشورهاي 
عربـي مخصوصـا عـراق بـا واكنـش منفـي رو به 
رو شـد. دولـت وقـت عـراق بـه عالمـت اعتراض، 
روابط سياسـي خود با ايران را قطع كرد. سـوريه، 

ليبـي، كويـت، سـعودي، ابوظبـي و راس الخيمـه 
بـه ايـران اعتـراض كردنـد. اميـر راس الخيمـه به 
انگلسـتان شـكايت بـرد و دولتهـاي عـراق، ليبي، 
الجزايـر، يمن جنوبی )عـدن( و كويت برضد ايران 
به شـوراي امنيت سـازمان ملل شـكايت بردند و 
شـورا رسـيدگي كـرد و ايـران بـا اسـناد و شـواهد 
تاريخـي، مالكيت بر جزاير را كه انگلسـتان بمانند 
سـاير جزايـر خليج فـارس از ايران جدا كـرده بود 

ثابـت كرد.
رويتـرز،  آن،  خبرگـزاري  جملـه  از  و  انگلسـتان 
و برخـي از رسـانه هايـش از همـان زمـان، چهـار 
ـ پنـج دهـه پيـش، از راه كينـه جويـي و نشـان 
دادن خصومـت خـود نسـبت به ايرانيـان و جلب 
دوسـتي امـارات، خليـج فـارس را كـه از 25 قرن 
پيـش بـه ايـن نـام خوانـده مـي شـود »خليج« 
و يـا خليـج عربـي مي نويسـند كـه نگارنـده اين 
تابسـتان  از  هميـن سـبب،  بـه  آناليـن  تاريـخ 

سـال1998 رويتـرز را تحريـم كـرده اسـت.
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قسمت هایی از متن کتاب قهوه ی سرد آقای نویسنده
تاثیرگذارتریـن  و  مهم تریـن  از  یکـی  بی شـک  موسـیقی 
هنرهاسـت، وقتی موسـیقی در روح و جانت می نشـینه، می تونی 
وارد عرصـه ی جدیـدی از کشـف زیبایی هـای دنیای هنر بشـی و 
تـازه متوجـه می شـی هرچیزی تـوی طبیعت آهنگ و موسـیقی 
خـاص خـودش رو داره، حتـا داسـتان ها. )کتـاب قهـوه ی سـرد 

آقـای نویسـنده – صفحـه 9(
عاشـق شـدن مثـل گـوش دادن بـه صـدای پیانو توی یـه کافه ی 
شـلوغ می مونـه، اگـه بخـوای بـه اون صدای قشـنگ گـوش کنی 
بایـد چشـم هات رو ببنـدی و از بقیه ی صداها بگـذری و اون ها رو 
نشـنوی، صـدای خنده هـا، گریه هـا، بـه هـم خـوردن فنجون ها… 
تـو واسـه م اون صـدای قشـنگ بودی کـه من به خاطـرش هیچ 
صدایـی رو نشـنیدم. )کتـاب قهـوه ی سـرد آقـای نویسـنده – 

)11 صفحه 
انتظار کشـیدن ترسـناک ترین قسـمت دوسـت داشـتن واسه یه 
دختـره، تـرس از این کـه نیـاد یـا این کـه خیلـی دیـر بیـاد، امـا 
مـن فکـر می کنـم اگه یـه روز بـه پسـری عالقه مند بشـم، خودم 
واسـه بـه دسـت آوردنـش تـالش می کنـم، چـرا؟ جـواب خیلی 
ساده سـت، مـن اون رو دوسـت دارم و می خـوام با کسـی باشـم 
کـه دوسـتش داشـته باشـم، دوسـت داشـته شـدن به تنهایـی 
واسـه مـن کافـی اسـت. )کتاب قهـوه ی سـرد آقای نویسـنده – 

صفحـه 23(
در تیمارسـتان زمـان به سـرعت می گذشـت و با این کـه فقط چند 
روز بـود کـه بـه اون جـا رفته بـودم امـا به انـدازه ی چند سـال پیر 
شـده بـودم، چـون گـذر عمـر تـوی جایـی کـه دوسـتش نـداری 
همیشـه زجـرآور و طاقت فرساسـت، هـر ثانیـه ای کـه می گـذره 
عقربه هـا  و  مـی دی  دسـت  از  رو  زیـادی  سـاعت های  انـگار 
بابـت  ایـن  از  و  می بـرن،  بـا خودشـون  رو  وجـودت  تکه هـای 
زمـان به سـرعت می گذشـت چون بیـرون از آسایشـگاه توطئه ی 
وحشـیانه ای علیـه مـن در حـال انجـام بود، ابی دوسـت گذشـته 
و دشـمن امـروز مـن خاطراتـم رو دزدیـده بود و مـن در حالی که 
بیـن سـیم های خـاردار، نرده هـای بلنـد و دیوونه هـا گیـر کـرده 
بـودم، کاری از دسـتم سـاخته نبـود. )کتـاب قهـوه ی سـرد آقای 

نویسـنده – صفحـه 121(
رئیـس گفـت: »اینو خوب می دونـم که هیچ وقت نباید یه سـوال 
رو واسـه کسـی تکـرار کـرد، مگـه وقتی کـه مطمئن باشـی طرف 
گوش هـاش سـنگینه، چـون در غیـر ایـن صـورت طـرف داره بـه 
ایـن فکـر می کنـه چه خزعبالتـی تحویلت بـده، اگه می خواسـت 
راسـتش رو بگـه قطعـا همـون اول می گفـت.« )کتـاب قهـوه ی 

سـرد آقای نویسـنده – صفحـه 176(
مارال گفت: »هرکسـی شـاید یه آهنگ داشـته باشـه که مدت ها 
نتونـه اون رو گـوش بـده. یـه آهنـگ کـه گذشـته رو واسـه ت 
تداعـی می کنـه و دلـت نمـی آد اون رو پـاک کنـی یـا بندازیـش 
دور، مـی ذاری اون گوشـه کنارهـا بمونـه، گاهـی آهنگ هـا لبریز از 
خاطـره می شـن و حرمـت پیـدا می کنن. مثـل بعضـی از آدم ها، 
درسـته که شـاید دیگـه نتونی اون هـا رو ببینی و باهاشـون حرف 
از زندگیـت پـاک نمی شـن، چـون فراموش شـدنی  امـا  بزنـی، 
نیسـتن، اون هـا همیشـه یـه جـای امـن گوشـه ی دلـت دارن.« 

)کتـاب قهوه ی سـرد آقـای نویسـنده – صفحـه 191(
فکـر مـی کنـم کـه خـدا سـه چیـز را بـا ذوق بیشـتری آفریـده، 
زن، هنـر و عشـق، امـا در عجـب کـه تـو را بـا چـه شـور و حالـی 
آفریـده، زِن هنرمنـِد عاشـق! )کتاب قهوه ی سـرد آقای نویسـنده 

– صفحـه 196(

قهوه ی سرد آقای نویسنده
نویسنده: روزبه معین

انتشارات: نیماژ

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

نوبت اول

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 

دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه 
تــداکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، 

مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/09/11 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1398/09/11 تا تاریخ 1398/09/17

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 1398/10/04
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز پنجشنبه تاریخ 1398/10/05

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف: آدرس: جیرفــت- حدفاصــل ســیلو 
و پلیــس راه، بلــوار ورودی شــهرک صنعتــی شــماره 2 تلفــن: 43310516-034 و ســایت www.jkerman.mrud.ir و پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات کشــور 

)http://iets.mporg.ir(
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

فهرست بها براورد )ریال( نوع تضمين )لاير( عنوان شماره

راه، راه آهن و باند فرودگاه 
سال 1٣98 و فهرست بهای 

تجمیعی

9،340،978،554
ضمانت نامه بانکی) مطابق 
با فرمت ارایه شده در اسناد( 
_ اصل فیش واریز وجه  نقد

468،000،000
اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای 
جدول نو، عباس آباد یار احمدی و تکمیل محور 

سعید آباد مکثایی شهرستان رودبار جنوب
117/ج98/3

23،324،521،704 مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

67،582،372،915 3،320،000،000
اجرای آسفالت قسمتی از باند دوم محور 

جیرفت- بافت- سیرجان
118/ج98/3

براساس گزارش شناخت 
پروژه 180،331،292،000

ضمانت نامه بانکی) مطابق 
با فرمت ارایه شده در اسناد( 

_ اصل فیش واریز وجه  
نقد- اوراق مشارکت بی نام

5،575،000،000
مشارکت در ساخت پروژه مشارکتی مسکونی 

سبزواران)72 واحدی()تجدید2(
119/ج98/3

براساس دستورالعمل 
تعیین حق الزحمه خدمات 
نظارت 98/129056 مورخ 

1398/03/18

مناقصه خرید خدمات مشاور به روش تعرفه

26،346،911،078 - -
نظارت بر تکمیل پروژه احداث پل 

بهادرآباد)تجدید(
120/ج98/3

بحران کم آبی را جدی بگیریم


