
خرید میوه برای تنظیم بازار شب عید امسال
تعـاون  مرکـزی  سـازمان  مدیرعامـل 
روسـتایی ایران گفـت: عملیات خرید میوه 
شـب عید از جمله پرتقال و سـیب درختی 
بـرای تنظیم بازار شـب عید در حـال انجام 

است.
به گـزارش روز چهارشـنبه سـازمان مرکزی 
حسـین   « ایـران،  روسـتایی  تعـاون 
شـیرزاد« افـزود: عرضه میوه شـب عید در 
جهـت تنظیـم بـازار و ارایه خدمت به قشـر 

محروم و مسـتضعف جامعه در دستور کار 
اسـت که برای شـب عیـد امسـال این امر 

اجرایـی خواهد شـد.
وی دربـاره خریـد محصـول گوجـه فرنگی 
پـول  موقـع  بـه  پرداخـت  و  زعفـران  و 
تولیدکننـدگان افـزود: حضـور این سـازمان 
در خریـد محصـول گوجـه فرنگـی مانـع از 
ایجـاد سـونامی ضـرر و زیـان بـرای تولید 

کننـدگان ایـن محصـول شـد.

همدردی را بیاموزیم؛ 
ما درد مشترکیم
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ــای  ــار خانواده ه ــور در کن ــا حض ــادا ب ــر کان ــت وزی نخس
قربانیــان ســقوط هواپیمــا از آنهــا دلجویــی کــرد حتــی در 
ویدئویــی مشــاهده کردیــم مــردم کانــادا بــرای همــدردی 

بــا یکــی از خانــواده هــا در صــف ایســتاده بودنــد.
  همــدردی عبارتســت از احســاس ناخوشــایند داشــتن 
ــا رخ داده  ــرای آنه ــه ب ــی ک ــران بخاطــر اتفاق ــرای دیگ ب

اســت.
در دو ســه ســال اخیــر ایرانیــان در دی مــاه شــاهد 
ــانچی  ــکو و س ــه پالس ــد از حادث ــی بودن ــات تلخ اتفاق
گرفتــه تــا ســقوط هواپیمــای مســافربری اوکراینــی.
همــه حادثــه هــا هــم تلــخ بــود هــم جانگــداز، در حادثــه 
ــون ســخنگوی  ــه از قضــا اکن ــر کارِ وقــت ک ســانچی وزی
دولــت اســت بــا خانــواده داغــداران همــدردی کــرد و در 

ــت. ــار گریس ــد ب ــون چن تلویزی
هــای  خانــواده  هــم  اوکراینــی  هواپیمــای  حادثــه 
بســیاری را داغــدار کــرد نخســت وزیــر کانــادا بــا حضــور 
ــی کــرد  ــا دلجوی ــان از آنه ــواده هــای قربانی ــار خان در کن
حتــی در ویدئویــی مشــاهده کردیــم مــردم کانــادا بــرای 
ــتاده  ــف ایس ــا در ص ــواده ه ــی از خان ــا یک ــدردی ب هم

ــد. بودن
مراســم  در  کانــادا،   Edmonton شــهر  شــهردار  یــا 
ــان  ــه زب ــی ب ــا اوکراین ــان هواپیم ــت قربانی ــی داش گرام
فارســی گفــت: "مــن در درد و انــدوه شــما شــریک 
ــرای  ــگان ب ــادری جانباخت ــان م ــتفاده از زب ــتم" اس هس
ــرودو  ــین ت ــا بود.جانش ــا آنه ــتر ب ــدردی بیش ــس هم ح
بــه محــض اطــالع از ایــن حادثــه ناگــوار یــک نشســت 
ــای ســقوط  ــان زوای ــه بی ــرد و در آن ب ــزار ک ــری برگ خب
ــادا را  ایــن هواپیمــا بــرای شــهروندانی پرداخــت کــه کان

ــد. ــرده بودن ــاب ک ــود انتخ ــور دوم خ ــوان کش ــه عن ب
عکســهای بعضــی خانــواده هــای قربانیــان بــا جاســتین 

تــرودو هــم در ایــران بازتــاب هــای فراوانــی داشــت.
ــا،  ــواده ه ــا خان ــدردی ب ــاظ هم ــه از لح ــن حادث در ای
کانادایــی هــا چیــزی کــم نگذاشــتند و از عالیتریــن 
مقــام کشــور تــا مــردم عــادی تــالش کردنــد تــا خــود را 

ــد. ــرار دهن ــگان ق ــواده جانباخت ــار خان کن
در ایــن حادثــه ملــت ایــران از جملــه دانشــجویان بــرای 
ــگان  ــا جــان باخت ــان احساســات و همــدردی خــود ب بی
بــه خیابــان آمدنــد و بــا روشــن کــردن شــمع یــاد آنهــا 

را گرامــی داشــتند.
ــای  ــی ســقوط هواپیم ــالم اصل ــاعته در اع ــر ۷۲ س تاخی
ــا آنچــه در ســاعات اولیــه اعــالم  اوکراینــی و مغایــرت ب
ــان  ــه مســئوالن پنه ــرد ک ــت را ایجــاد ک ــن ذهنی شــد ای

ــد. کاری کردن
شــاید کمتریــن توقــع از مســئولین بعــد از ۳ روز اظهــار 
ــت، حضــور  ــردن حقیق ــان ک ــض و پنه ــای ضدونقی نظره
ــواده  ــار خان ــط در کن ــات ذی رب ــتمر مقام ــوری و مس ف

ــراز همــدردی باشــد. ــرای اب هــای داغ دیــده ب
ــی  ــای اجتماع ــبکه ه ــعت ش ــت وس ــلم اس ــه مس آنچ
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ما را در تلگرام 
0   تا  9دنبال کنید

مسئوالن حادثه کرمان پاسخگو باشند
رییس جمهور در جلسه هیات دولت :

در سـند بـوم سـازگان زاگـرس، توسـعه جنـگل و طرح های 
حفاظـت تعریـف شـده کـه نقـش محـوری اجـرای ایـن 
 سـند بـا اولویـت بهره بـرداران و مردم زاگرس نشـین اسـت.
جنـگل های زاگـرس حدود 6 میلیون هکتار اسـت که عمده 
پوشـش جنگلـی ایـن منطقـه بلـوط ایرانـی اسـت و برنامه 
هـای متعـددی بـرای حفاظـت از ایـن عرصـه جنگلـی تهیه 
شـده کـه سـند بوم سـازگان یکـی از آنها اسـت. مدیر جنگل 
های خارج از شـمال سـازمان جنگل ها، مراتـع و آبخیزداری 
روز سـه شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار علمی ایرنـا گفت: 
توجـه مقـام معظـم رهبـری، مجلـس و دولـت در خصوص 
تخصیـص اعتبـارات از صنـدوق توسـعه ملـی بـه سـازمان 
جنـگل هـا بـرای مباحـث آبخـوان و آبخیـزداری و مدیریت 
پایـدار منابـع طبیعـی باعـث شـد تا سـال گذشـته در تعداد 
زیـادی از حوضه هـای آبخیز در مسـاحت حدود یک میلیون 
هکتـار بـه آبخیـزداری، جنـگل کاری، مرتعـداری و ترویـج و 

مشـارکت مـردم و ذخیـره نـزوالت بپردازیم.
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آب دریاچه ارومیه 
۶۰ میلیون مترمکعب 

افزایش یافت
رییس دفتر استانی ستاد احیای 

دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی 
با اشاره به اینکه میزان آب این 

دریاچه به بیش از سه میلیارد و 
۴۱۰ میلیون مترمکعب رسیده 

است، گفت: آب دریاچه ارومیه 
طی یک هفته گذشته ۶۰ میلیون 

مترمکعب افزایش یافت.

ابالغ مراتب ثبت ملی
 ۲ میراث فرهنگی 

ناملموس به ۳۱ استاندار
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی در نامه ای مراتب ثبت 
دو میراث فرهنگی ناملموس را به 

استانداران ۳۱ استان ابالغ کرد.
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یادداشت  مهمان
سودابه صدری

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1645

پنجشنبه 26 دی 1398
  قیمت 500 تومان

با سند بوم سازگان زاگرس، توسعه 
جنگل  و طرح های حفاظت 
جنگل های زاگرس  تعریف شده است

»بوم سازگان«؛ 
طرحی سبز برای 

زاگرس نشینان
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جزئیات اختصاص سوخت به 
کارگاه های صنایع دستی

 برای کارگاه های صنایع دستی که در نقاطی قرار دارند که 
لوله کشی گاز ندارند، سوخت گرمایشی تخصیص داده می شود

رهبر انقالب:

کاری کنید روحیه جهاد راه 
قطعی نسل های پی در پی شود

لینک خرید نسخه الکترونیک

درگذشـت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض 
کـرده واز درگاه خداونـد متعـال بـرای آن 
مرحـوم رحمـت و مغفرت واسـعه  و برای 
جنابعالـی و خانـواده محتـرم صبـوری و 

شـکیبایی مسـئلت می نمایم.
خداوند قرین رحمتش فرماید.

روزنامه پیام ما

جناب آقاي سیستانی نژاد

  فراخوان مناقصه عمومی
 دو مرحله ای 

نوبت سوم

شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومـی دو مرحلـه ای ، " طرح آبرسـانی به مجتمع 
های روسـتایی  شهرسـتان قلعه گنج " به شـماره مناقصه 2۰98۰۰۱2۳5۰۰۰۰22 را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

برگـزار نمایـد. ) کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکت ها 
از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت 
مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت 

شـرکت در مناقصه محقق سـازند.(

 رشته : آب 
- پایه : ۱.2.۳.۴.5

- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی 
- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2/۰25/۰۰۰/۰۰۰  ریال 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/۱۰/2۳ می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: سـاعت ۱۴ روز سـه 

شـنبه تاریخ 98/۱۱/۱
مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد: سـاعت ۱۴ روز سـه شـنبه تاریـخ 

98 /۱۱ /۱5
زمـان بازگشـایی پاکـت هـا: سـاعت 8:۳۰ صبـح روز چهارشـنبه 

98/۱۱/۱۶ تاریـخ 
- مبلـغ بـرآورد: ۴۰/۴7۳/5۶2/8۴5  ریـال براسـاس فهرسـت 

بهـاء 98 مـی باشـد .
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافـت اطالعات 
بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الـف: 

کرمـان - خیابـان هزار و یکشـب - نبش کوچه 2۱ - شـرکت آب 
و فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان - اداره قراردادهـای تلفـن: 

 ۳2۴7۳98۳-۶
اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهـت انجام مراحـل عضویت در 

سـامانه:مرکز تمـاس دفتر ثبت نـام: ۰2۱-۴۱9۳۴ 
توضیحات : 

ورود پیشـنهاد دهنـدگان با معرفـی نامه به کمیسـیون مجاز می 
. باشد 

سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 تبعیـت از دسـتورالعمل ایمنـی و داشـتن گواهـی ایمنـی الزامـی 

. ست ا
 کلیـه پـاکات بایسـتی از طریـق سـامانه بارگـذاری و پاکـت الف 
عـالوه بـر سـامانه بصـورت فیزیکـی )الک و مهر شـده( نیـز باید 

شـود. ارائه 

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

شـهرداری بـم در نظـر دارد مناقصه عمومی پیـاده روسـازی و جدولگذاری 
بخشـی از معابر شـهرک امـام )ره(را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت برگـزار نمایـد ، کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد 
مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهادمناقصه گـران و بازگشـایی پاکـت هـا از طریق 
www. : درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس
setadiran.ir  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صورت 
عـدم عضویـت قبلی مراحل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی 

امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند
بـرآورد اجـرای کار مبلـغ 5/25۰/572/۶۰8 ریـال بر اسـاس فهرسـت بهای 

ابنیه سـال 98 می باشـد
مدت اجرای پروژه ۴ ماه می باشد

اعتبـار پـروژه فوق از اعتبـارات دولتی و به صورت اسـناد خزانـه تامین می 
گردد

ارائـه ضمانـت نامـه بانکی بـه میـزان 2۶۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال در وجه شـهرداری 
بـم به عنوان سـپرده شـرکت در مناقصـه الزامی می باشـد

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/۱۰/22 می باشد
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت : سـاعت ۱7:۰۰ مـورخ 

98/۱۰/۳۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت ۱7:۰۰ مورخ 98/۱۱/۱۰
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰:۰۰ مورخ 98/۱۱/۱2

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر 
در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارئـه پاکـت هـای الـف: آدرس بـم، بلوار 
شـهید رجایـی سـایت اداری – شـهرداری بـم امـور قـرار دادهـا- تلفـن : 

۰۳۴-۴۴۳۴52۱۴
اطالعـات تماس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحل عضویت در سـامانه : 
مرکز تمـاس ۴۱9۳۴-۰2۱ دفتر ثبـت نـام : 889۶97۳7- 85۱9۳7۶8

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

حمید دهقان سرپرست شهرداری بم

 )نوبت دوم(

ــورهای  ــات کش ــورد مقام ــردم را از برخ م
ــه آگاه کــرده اســت  ــن حادث ــا ای دیگــر ب
و هــر ایرانــی در صــدد مقایســه خــود بــا 
ــد. ــی آی ــورها برم ــایر کش ــهروندان س ش
خشــم  غلیــان  و  بحــران  مواقــع  در 
عمومــی بایــد نگــران فاصلــه مــردم و 
مســئولین باشــیم. فاصلــه ای کــه در 
ــه روز  ــد روز ب ــی توان ــات م ــر ارتباط عص

ــود. ــر ش ــق ت عمی
ــی  ــران م ــت بح ــی، مدیری شــرایط بحران
ــه ایــن چنینــی کــه  ــد. در یــک حادث طلب
ــای  ــه ه ــر اول روزنام ــه تیت ــد روز ب چن
جهــان تبدیــل شــده اســت و خبرگــزاری 
ــف  ــاد مختل ــل ابع ــه تحلی ــا ب ــای دنی ه
آن مــی پردازنــد هنــوز مســئولین مــا 
ــا  ــدردی ب ــاده و هم ــدار س ــک دی ــه ی ب
ــد. ــداده ان ــن ن ــگان ت ــواده جانباخت خان

بــه  منجــر  برخوردهــا  اینگونــه  یقینــا 
نارضایتــی مــردم خواهــد شــد. نارضایتــی 
آنهــا را وادار میکنــد تــا بــه خیابــان بیایند 
ــئوالنی  ــردن مس ــه ک ــرای متنب ــا ب و گاه
ــعار  ــد ش ــده ان ــب مان ــه عق ــه از قافل ک

ــد. ــر دهن ــتعفا س اس
ــر  ــئوالن ب ــم کاری مس ــار ک ــت ب در نهای
ــا  ــد ت ــی افت ــی م ــروی انتظام دوش نی

از جمعیــت  در مقابــل ســیل عظیمــی 
ــه کار  ــد. حــال ک ــرض ایســتادگی کن معت
از کار گذشــته و از قافلــه دنیــا عقــب 
را  مــردم  خشــم  بیاییــم  ایــم  مانــده 
بــا عطوفــت و  آنهــا  بــا  درک کنیــم و 
ندهیــم  اجــازه  رفتــار کنیــم  مهربانــی 
ــئوالن بیشــتر  ــردم و مس ــن م ــه بی فاصل
شــود و اعتراضــات مــردم بــه خشــونت و 
ــود. ــیده ش ــکنانه کش ــعارهای هنجارش ش
ســطوح  در  تاســف  اظهــار  رغــم  بــه 
ــن حــس شــکل  ــاز ای ــی ب ــی و نظام عال
گرفــت کــه مســئوالن مــا پنهــان کاری 
ــگان  ــای جانباخت ــواده ه ــا خان ــد، ب کردن
مــی  اکنــون  امــا  نکردنــد  همــدردی 
ــا عذرخواهــی کــردن، حضــور در  ــد ب توانن
ــا  ــا آنه ــدن ب ــراه ش ــردم و هم ــان م می
از خشــم عمومــی بکاهنــد و یــک درد 

مشــترک را فریــاد بزننــد.
خواســته اکثریــت مــردم تعییــن مکانــی 
ســوگواری  و  جمعــی  تشــییع  بــرای 
ــد  ــی توان ــی اســت وزارت کشــور م عموم
بــا مجــوز تجمــع موافقــت کنــد تــا مــردم 
بــه دور از هیجانــات سیاســی در تشــییع 
جانباختــگان شــرکت کننــد و درد خــود را 

ــران ــند./عصر ای ــام بخش التی

 رشد ۴۰ درصدی  اجرای پروژه 
فاضالب در شهر سیرجان
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رییس جمهور در جلسه هیات دولت :

مسئوالن حادثه کرمان پاسخگو باشند

درست است که جمعیت کرمان فوق العاده بود اما مسئوالن پاسخ مردم را بدهند

ــهادت  ــه ش ــان اینک ــا بی ــور ب رئیس جمه
ســردار ســپهبد ســلیمانی، از دســت رفتن 
ــان در کرمــان و  جــان شــماری از هموطن
در حادثــه هواپیمــا بســیار مظلومانــه بــود 
و ایــن مظلومیــت دل همــه را آتــش زده 
اســت، گفــت: ایــن حــوادث بــرای همــه 
مــا بســیار تلــخ بــود، امــا در عیــن حــال 
بایــد از آنهــا درس عبــرت گرفتــه و از 
ایــن غــم و انــدوه و مشــکالتی کــه بــا آن 
مواجــه شــدیم، فرصتــی بــه نفــع کشــور و 

منافــع ملــی بیافرینیــم.
حســن روحانــی روز چهارشــنبه در جلســه 

هیــات دولــت گفــت: ســردار عزیــز مــا از 
دســت مــا رفــت و مــا از امــروز و بعــد از 
ســوگواری بــه حقی کــه برای او داشــتیم، 
ــردار  ــراث س ــظ می ــر حف ــه فک ــد ب بای

ســلیمانی باشــیم.
رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه 
»ســردار ســلیمانی مرزبــان ایــران بــود اما 
ــان  ــن ایرانی ــت بی ــت نمی خواس هیچ وق
مــرزی را بــه وجــود بیــاورد«، اظهــار 
داشــت: همــه صاحبــان یــک ســرزمین و 
یــک نظــام هســتیم و منافــع مــا، منافــع 

مشــترک اســت.
ــهید  ــهادت ش ــم ش ــت:  ه ــی گف روحان
ســلیمانی، مظلومانــه بــود و هم از دســت 
رفتــن جــان عزیــزان در کرمــان مظلومانــه 

ــزان مــا  ــود و هــم از دســت رفتــن عزی ب
در ایــن پــرواز بســیار مظلومانــه بــود. ایــن 
مظلومیــت دل همــه را آتــش زده اســت و 

مــردم را بیقــرار کــرده اســت.
ــًا  ــه تقریب ــان اینک ــا بی ــور ب رئیــس جمه
هــر 3 حادثــه بــرای جامعــه و کشــور مــا 
ــتیم  ــزود: می دانس ــود، اف ــره ب غیرمنتظ
آمریــکا بســیار جنایتــکار اســت امــا فکــر 
ــکا در کشــور دیگــری  ــم آمری نمی کردی
میهمــان آن کشــور را کــه یکــی از ســرداران 
ــا  ــوده ب ــم ب ــا تروریس ــارزه ب ــزرگ مب ب

ــرار بدهــد. موشــک هــدف ق
رئیــس جمهــور خاطرنشــان کــرد: از 
دســت رفتــن عزیــزان مــا در کرمــان هــم 
ــرد  ــر نمی ک ــی فک ــود کس ــره ب غیرمنتظ

ــز،  ــار و عزی ــک ی ــازه ی ــییع جن در تش
ــد  ــز آمدن ــم آن عزی ــه در غ ــی ک عزیزان
بــه ایــن زودی بــه آن عزیــز ملحــق 
شــوند و بــه جــای اینکــه دفــن او را 
شــاهد باشــند، خــود او را در آســمان ها 
ببیننــد و زیــارت کننــد. رئیــس جمهــور 
ــوع  ــًا موض ــد حتم ــه بای ــان اینک ــا بی ب
از دســت رفتــن جــان عزیزانمــان در 
داد:  ادامــه  دنبــال کنیــم،  را  کرمــان 
حتمــًا بایــد روشــن شــود؛ درســت 

اســت کــه جمعیــت بی تــاب بــوده و 
ــه  ــا در هم ــوده ام ــاده ب ــت فوق الع جمعی
ــرایط  ــت در آن ش ــوال می بایس ــن اح ای
مراقبــت می کردیــم؛ آنهایــی کــه مســئول 
آن جامعــه و اجتمــاع مــردم بودنــد بایــد 
پاســخگو باشــند و مــردم ایــن انتظــار را 

ــد. دارن
ــقوط  ــه س ــه حادث ــاره ب ــا اش ــی ب روحان
ــز، گفــت: اینکــه  ــی نی هواپیمــای اوکراین
ــز از  یــک هواپیمایــی حامــل مــردم عزی
ملیت هــای مختلــف مخصوصــًا ایرانیــان 
بــه اشــتباه هــدف یــک  عزیــز مــا 
ــرای  ــم ب ــن ه ــرد، ای ــرار بگی ــک ق موش
ــم  ــر نمی کردی ــود و فک ــره ب ــا غیرمنتظ م
ــن اشــتباهی رخ دهد.رئیــس  ــک چنی ی
ــه  ــی ک ــت:البته آنهای ــوری اظهارداش جمه
ــد، همــان  کســانی هســتند  اشــتباه کردن
کــه بــرای امنیــت کشــور تــالش می کننــد 

ــد. ــور بودن ــت کش ــای امنی و در فض
روحانــی تاکیــد کــرد: در برابــر ایــن 
ــاری  ــیل و گرفت ــه س ــه حادث ــوادث ک ح
ــم در  ــتان ه ــتان و بلوچس ــردم سیس م
ایــن روزهــای اخیــر بــه آن اضافــه شــده 
اســت، ملــت مــا آمــاده اســت بــا قامتــی 

ــد. ــران کن ــتد و جب ــتوار بایس اس

ــوع  ــه موض ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب روحان
ــرای  ــزرگ ب ــک داغ ب ــا ی ســقوط هواپیم
همــه بــود و کل دولــت، ملــت و نیروهــای 
ــک  ــه ی ــت: ب ــدند، گف ــزادار ش مســلح ع
ــتیم  ــا هس ــی دم آنه ــم ول ــا ه ــا م معن
گــر چــه خانــواده آنهــا هــم ولــی دم 
آنهــا هســتند و نبایــد ایــن مســأله را رهــا 
ــس  ــران کنیم.رئی ــد آن را جب ــم؛ بای کنی
ــدم اول  ــران اول و ق ــزود: جب ــور اف جمه
ایــن اســت کــه صادقانه مســائل بــه مردم 
گفتــه شــود؛ درد و رنــج مــردم بــا پذیرش 
مســئولیت و صداقــت حــل می شــود؛ 
ــه  ــم ک ــی می گویی ــلیت زبان ــه تس اینک
ــا  ــتیم، اینه ــریک هس ــما ش ــم ش در غ
خــوب اســت، امــا غــم مــردم وقتــی رفــع 
می شــود کــه بدانند احســاس مســئولیت 
ــاده  ــاق افت ــه اتف ــاره آنچ ــم و درب می کنی
ــم  ــرف می زنی ــردم ح ــا م ــت ب ــا صداق ب
و ایــن داغ مــردم را کــم و آنهــا را آرام 

می کنــد.
نیروهــای  از  داشــت:  اظهــار  روحانــی 
مســلح و ســتاد کل خواهــش مــی کنــم 
ــد کــه  ــرای مــردم توضیــح دهن ــد ب بیاین
از روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان 
انــدرکاران  دســت  بــه  خــود خطــاب 
انتخابــات گفــت: همــه آنهایــی کــه در این 

انتخابــات نقــش داریــد از شــما خواهش 
می کنــم، آن جایــی کــه روشــن اســت تــا 
صالحیــت فــردی رد شــود، آنــرا رد کنیــد 
ــه نامشــخص اســت  ــی ک ــا آن جاهای ام
ــردم را  ــت، م ــف اس ــاالت ضعی ــا احتم ی
ناراحــت نکنیــد، بــه مــردم نگوییــم کــه در 
برابــر یــک صندلــی مجلــس 17 نفــر، 170 
و یــا1700 نفــر کاندیــدا هســتند ، ببینیــم 
از چنــد جنــاح 1700 نفرکاندیــدا هســتند؟ 
ــاح؟  ــک جن ــاح، از ی ــد جن ــر از چن 17 نف
اینکــه انتخابــات نمی شــود. مثــل اینکــه 
در مغــازه ای از یــک جنــس، 2 هــزار عــدد 

وجــود داشــته باشــد.
رییــس جمهــور اضافــه کــرد: مــردم 
ــدان  ــد در می ــد. بگذاری ــوع می خواهن تن
گروه هــا  و  احــزاب  همــه  انتخابــات 
شــرکت کننــد، قطعــا ضــرر نمی کنیــد. بــا 
یــک جنــاح نمی شــود، کشــور را اداره کــرد. 
کشــور متعلــق بــه همــه اســت. اگــر تمام 
83 میلیــون متحــد باشــیم و یــک نفــر 
مخالــف، بایــد تــالش کنیــم آن یــک نفــر 
را هــم جــذب کنیــم. یــک نفــر مخالــف 
ــه  ــت در حالیک ــاد اس ــا زی ــرای م ــم ب ه
ــزرگ را  ــت ب ــاح و جمعی ــک جن ــما ی ش
مخالــف می کنیــد. بایــد حواســمان را 

جمــع کنیــم.

ته
نک

رئیـس جمهـور : یکـی از رهبـران منطقـه بـه مـن می گفـت ما به 
شـما حسـودی مان می شـد هـر چـه نـگاه می کردیـم می دیدیم 
صـف اسـت و شـرکت های چینـی، اروپایـی همـه بـرای معاملـه 
بـه ایـران مـی آینـد و ما حسـودی مان می شـد کـه ایـران چقدر 
عظمـت دارد و مهـم اسـت و همـه عاشـق ایـران هسـتند.رئیس 
جمهـور تصریـح کـرد:  بیاییـد این مشـکالت یـک هفتـه و ۱۰ روز 
را مقدمـه کنیـم و ایـن غـم و مشـکالت بـزرگ را به یـک تصمیم 
بـزرگ تبدیـل کنیـم.آن تصمیم بزرگ، آشـتی ملی اسـت. بیایید 
همـه با هم آشـتی کنیـم. کینه ها را از دل برداریـم، این انتخابات، 

22 بهمـن قـدم و روزهـای آینـده قـدم اول این حرکت باشـد.

گزارش
ایسنا

رهبر انقالب نماز جمعه این هفته تهران را اقامه می کنندپیام خبر
 ستاد نماز جمعه تهران اعالم کرد که نماز جمعه این هفته )۲۷ دی ماه( تهران به امامت حضرت 
آیت هللا خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در مصّلی امام خمینی)ره( اقامه خواهد شد.
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رئیـس کمیسـیون امورداخلـی کشـور و 
شـوراهای مجلـس از پیگیـری مسـئله 
وزارت  توسـط  کرمـان  جان باختـگان 
کمیتـه  گفـت:  و  داد  خبـر  اطالعـات 
تشـکیل  مجلـس  در  نیـز  ای  نفـره   4
شـده تـا ایـن موضـوع را بررسـی کنند.
بـا  گفت وگـو  در  کولیونـد  محمدجـواد 
بـا  ملـت،  خانـه  خبرگـزاری  خبرنـگار 
اشـاره بـه تاکیـد نایب رئیـس مجلس 
جانباختـگان  موضـوع  پیگیـری  بـر 

امورداخلـی  توسـط کمیسـیون  کرمـان 
اظهـار  مجلـس،  شـوراهای  و  کشـور 
داشـت: بـا توجـه بـه اینکـه در صحـن 
علنـی مجلـس از سـوی رئیس جلسـه 
مـاه(  دی   ۲4 شـنبه  )سـه  دیـروز 
جانباختـگان کرمـان  مسـئله  پیگیـری 
در  ویـژه ای  کارگـروه  شـد،  مطـرح 
کمیسـیون امور داخلی کشـور و شـوراها 

اسـت. شـده  تشـکیل 
امورداخلـی کشـور  رئیـس کمیسـیون 

و شـوراهای مجلـس شـورای اسـالمی 
بیـان کـرد: دو نماینـده کرمـان آقایـان 
و  داورانـی  ابراهیمـی  پـور  محمدرضـا 
محمدمهـدی زاهـدی بـه همـراه محمد 
محمودی شـاه نشـین و اصغر سـلیمی 
از اعضـای کمیسـیون امورداخلی کشـور 
و شـوراهای مجلـس بـه عنـوان اعضای 
ایـن کارگروه انتخـاب شـدند.کولیوند با 
اشـاره بـه پیگیـری دولت برای روشـن 
جانباختـگان  پرونـده  ابعـاد  شـدن 
در  سـلیمانی  سـردار  تشـییع  مراسـم 
کرمـان، ادامـه داد: در دولـت نیز وزارت 
اطالعـات مسـئول پیگیری ایـن پرونده 

است.    شـده 

تشکیل کارگروه ویژه مجلس برای 
بررسی ابعاد اتفاقات کرمان

کاری کنید روحیه جهاد راه 
قطعی نسل های پی در پی شود

بیانــات رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در دیــدار اعضــای ســتاد کنگــره دو هزار 
شــهید اســتان بوشــهر کــه در تاریــخ ۲۳ دی 98 برگــزار شــده بــود، صبــح روز 
ــا  ــه ای ب )چهارشــنبه( در محــل ایــن همایــش منتشــر شــد. آیــت هللا خامن
تأکیــد بــر لــزوم فراگیــر کــردن ایــن احســاس واقعــی کــه تنهــا راه نجــات، 
ادامــه دادن راه شــهیدان اســت، افزودنــد: کشــوری برخــوردار از انــرژی، 
معــادن، امکانــات گوناگــون و بــا جایــگاه حســاس جغرافیایــی، تنــوع اقلیمــی 
و جمعیــت 80 میلیونــی ماننــد ایــران کــه مــورد طمــع قدرتهــا اســت، بایــد 
بتوانــد بــا کار و جهــاد خــود را اداره کنــد تــا عــزت آن لگدکــوب نشــود، البتــه 
ــد  ــا بای ــران ایســتاده اســت ام ــت ای ــه برکــت انقــالب اســالمی، مل امــروز ب
روحیــه جهــاد و مقاومــت به گونــه ای نهادینــه شــود کــه راه قطعــی نســلهای 

پــی در پــی قــرار گیــرد.
ــواری،  ــون دل ــام آوری همچ ــهیدان ن ــتن ش ــالمی برخاس ــالب اس ــر انق رهب
ــی  ــم انقالب ــق فه ــدوی، عاشــوری و گنجــی از بوشــهر را نشــان دهنده عم مه
ــلهای  ــت در نس ــن حقیق ــرار ای ــه و تک ــن منطق ــالم در ای ــادی از اس و جه
مختلــف دانســتند و گفتنــد: کاری کنیــد کــه یــاد این شــهیدان و شــخصیتهای 

ــدگار شــود. ــد مان برجســته در ذهــن نســلهای جدی

اقتصاد

جامعه

سیاست

سیاست

نوسانات قیمت خودرو با افزایش تولید 
برطرف می شود

احتمال نفوذ در سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی در حال بررسی است

سفیر انگلیس باید به اصول دیپلماتیک بیشتر توجه کند

موضوع سقوط هواپیما را سیاسی یا امنیتی نکنیم

و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
تجــارت گفــت: از بهمــن تــا 
ــش  ــروز خودروســازها افزای ام
کارخانــه  طــرف  از  قیمتــی 
نداشــته اند و نوســانات بــازار بــوده کــه بیشــتر از برخــی 
ــن  ــد ای ــش تولی ــا افزای ــه و ب ــئت گرفت ــات نش اتفاق
ــیه  ــی در حاش ــا رحمان ــود. رض ــرف می ش ــکل برط مش
جلســه هیــات دولــت در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه 
ــد  ــق تولی ــی، گفــت: رون ــت از کارگاه هــای صنعت حمای
وجــوه مختلفــی دارد و مــا امســال در نــه ماهــه گذشــته 
از حیــث تولیــد داخــل بیــش از حــد برنامه ریــزی 

ــد و  ــردم اســتقبال کردن شــده پیشــرفت داشــتیم و م
ــزود:  ــد.وی اف ــکاری کردن مشــارکت کنندگان خــوب هم
برنامــه هــا خــوب پیــش رفتــه اســت و از حیــث تامین 
نقدینگــی آمــار تقریبــًا مثــل ســال گذشــته اســت امــا 
چــون نوســانات ارزی وجــود داشــته در عمــل کمتــر از 
ــی  ــه اســت. رحمان ــن صــورت گرفت ــش تامی ــال پی س
تاکیــد کــرد: از بهمــن تــا امــروز خودروســازها افزایــش 
قیمتــی از طــرف کارخانــه نداشــته انــد و نوســانات بــازار 
بــوده کــه بیشــتر از برخــی اتفاقــات نشــئت گرفتــه و بــا 

ــود. ــرف می ش ــکل برط ــن مش ــد ای ــش تولی افزای

کل  سـتاد  کننـده  هماهنـگ  معـاون 
نیروهـای مسـلح گفت: سیسـتم اطالعاتی 
در حـال بررسـی موضـوع نفـوذ اسـت کـه 
تـا ایـن لحظـه هنـوز به چیـزی نرسـیدیم 
بـه محـض اطالع و مشـخص شـدن حتمـا اعـالم می شود.سـرتیپ خلبان 
»علـی عبداللهـی« در برنامـه گفـت وگوی درباره سـانحه سـقوط هواپیمای 
مسـافربری اوکراینـی درخصـوص چرایـی تاخیـر در اعـالم دلیـل سـانحه 
سـقوط هواپیمـای اوکراینـی گفت: سیسـتم هوایـی به ویـژه پدافند هوایی 
و دفـاع از آسـمان کشـور از پیچیده تریـن سیسـتم های دفاعـی کشـور در 
مجموعـه سـامانه دفاعـی اسـت بـه دلیـل ایـن کـه بخش های زیـادی در 
ایـن کار اعـم از سیسـتم های کنتـرل زمینـی، مراکـز فرماندهـی، سـامانه 
هایـی کـه بایـد بـه کار گرفته شـوند و سیسـتم راداری مرکزی، و سیسـتم 
راداری سـامانه ها در آن دخیـل هسـتند.معاون هماهنـگ کننـده سـتادکل 
نیروهـای مسـلح ادامـه داد: از طرفـی اهـداف هوایـی هـم سـرعت باالیی 
دارنـد و هـم سـه بعـدی هسـتند و ارتفـاع هـم نقـش دارد. عـالوه بـر این 

سـرعت و جهتـی کـه هـدف هوایـی می آیـد موثـر اسـت. مجموعـه ایـن 
عوامـل و متغییرهـا دفـاع هوایـی را پیچیـده می کنـد و حـوزه ای اسـت که 
بسـیار حسـاس و هـم ابـزار محـور اسـت. بنابرایـن سـرعت بسـیار باالیـی 
مـی طلبـد و بایـد در همـه سـطوح سـریع تصمیـم گرفتـه شـود.وی گفت: 
حـدود سـاعت 6:15 صبـح چهارشـنبه هجدهـم دی مـاه ایـن حادثـه در 
حالـی رخ داد کـه فرمانـده نیـروی هـوا فضـای سـپاه در ماموریـت غـرب 
کشـور بـود. بعـد از حـدود 45 دقیقـه تـا یـک سـاعت بـه فرمانـده نیروی 
هوافضـا اطـالع می دهنـد کـه احتمـاالً ایـن حادثـه بر اثـر اقدامی بـوده که 
انجـام شـده اسـت کـه او هـم بـه سلسـله مراتـب خـود اطـالع می دهـد.
سـرتیپ عبدالهـی افـزود: در سیسـتم نظامـی بـا صرف یک خبـر نمی توان  
موضوعـی را اعـالم کـرد و هـر رده ای کـه گـزارش می دهـد باید تـا حدودی 
محـرز شـده باشـد کـه ایـن اتفـاق، شـکل آن، کمیـت و کیفیـت آن چگونه 
بـوده اسـت. بررسـی های اولیـه زمـان می بـرد بنابراین بـه سلسـله مراتب 
اعـالم می کننـد و آنهـا هـم بـرای اطمینـان از صحـت ایـن خبـر  زمانـی 

الزم دارنـد.

رییـس دفتـر رییـس جمهـوری 
بـا بیـان این کـه سـفیر انگلیس 
باید به اصول دیپلماتیک بیشـتر 
ایشـان  توجـه کنـد، گفـت: کار 
اشـتباه بـود و قاعدتـًا سـفیر آن هـم سـفیر کشـوری مثـل 
انگلیـس بایـد بـه آداب و اصول دیپلماتیک بیشـتر توجه کند 
و وقتـی جایـی درگیـری هسـت یـا جایـی کـه شـلوغ اسـت 
نباید برود.محمود واعظی روز چهارشـنبه در حاشـیه نشسـت 
هیـات دولـت در جمـع خبرنـگاران دربـاره بازداشـت سـفیر 
انگلیـس در تهـران و اتفاقـات بعـد از آن هـم گفـت: آنچـه به 
ما گزارش دادند کار ایشـان کار اشـتباهی بوده اسـت و قاعدتًا 
سـفیر آن هـم سـفیر کشـوری مثل انگلیـس باید بـه آداب و 

اصـول دیپلماتیک بیشـتر توجه کنـد و وقتی جایـی درگیری 
هسـت و جایی هسـت که مقداری شـلوغ اسـت نبایـد برود. 
وی اظهارداشـت: ایشان اشـتباه کرده وزارت خارجه هم وظیفه 
دارد کـه بررسـی می کنـد اگـر از اصـول اصلـی خارج شـده بر 
اسـاس عـرف بین الملـل آنچـه که هسـت را انجام مـی دهد.
درخصـوص  همچنیـن   جمهـوری  رییـس  دفتـر  رییـس 
اقـدام اخیـر اروپایـی هـا مبنـی بـر فعال کـردن سـازوکار حل 
اختـالف گفـت: بحثـی کـه مـا همـواره بـا اعضـای باقی مانده 
برجـام داشـتیم ایـن بـود که آمریـکا از برجـام خارج شـده و 
بـه تعهـدات خـود عمـل نکـرده و اجـازه نمی دهد کشـورهای 
باقی مانـده در برجـام بـه تعهـدات خـود عمل کننـد و مدتی با 

آنهـا اتمـام حجـت کردیم.

ــس  ــل 90 مجل ــیون اص ــخنگوی کمس س
ــر ضــرورت  ــد ب ــا تاکی شــورای اســالمی ب
پرهیــز از سیاســی یــا امنیتــی کــردن 
حادثــه ســقوط هواپیمــای مســافربری 
اوکراینــی بــر ضــرورت دسترســی آزاد بــرای بررســی اشــتباهات رخ داده در 
ــا بیــان  ــا ایســنا، ب ایــن حادثــه تاکیــد کرد.بهــرام پارســایی در گفت وگــو ب
این کــه »بی تدبیــری و بی برنامگــی ســازمان هواپیمایــی در موضــوع 
ســقوط هواپیمــای اوکراینــی از روز روشــن تر اســت«، اظهــار کــرد: درســت 
ــا  ــی م ــردن گرفــت ول ــه گ ــا را ب ــای حاجــی زاده همــه گناه ه ــه آق اســت ک
ــو و قوانیــن داخلــی کــدام ســازمان مقصــر  می دانیــم طبــق قوانیــن ایکائ
ــد برایــش  ــا بای ــرواز مــی داد ی ــا اجــازه پ ــن هواپیم ــه ای ــد ب اســت و نبای
ــر  ــه ب ــن حادث ــد از ای ــا بع ــرد. ســماجت آن ه ــف می ک ــن تعری مســیر ام
ــتاب زده و  ــیار ش ــز بس ــت نی ــی اس ــص فن ــقوط نق ــت س ــه عل ــر این ک س
غیرحرفــه ای بــود. هرگــز نبایــد بــا قاطعیــت علــت ســقوط را نقــض فنــی 
عنــوان می کردند.ســخنگوی کمیســیون اصــل 90 مجلــس شــورای اســالمی 

ــردن  ــی ک ــی و امنیت ــز از سیاس ــرورت پرهی ــر ض ــد ب ــا تاکی ــن ب هم چنی
حادثــه ســقوط هواپیمــا اضافــه کــرد: رهبــری هــم تاکیــد کردنــد کــه جلــوی 
ــه دسترســی  ــد ک ــی می افت ــاق زمان ــن اتف ــه شــود؛ ای ــوادث گرفت ــن ح ای
ــه  ــرای تشــخیص اشــتباهات رخ داده وجــود داشــته اســت. مــن ب آزاد ب
ســهم خــود معتقــدم بخشــی از خطــا از سیســتمی اســت کــه آن جــا وجــود 
ــور هــم  ــر اپرات ــی اگ ــه ای اســت کــه حت ــه گون ــا ب ــوژی روز دنی دارد. تکنول
ــد و  ــیر، مقص ــا، مس ــوع هواپیم ــد و ن ــا نمی کن ــتم خط ــد سیس ــا کن خط
ــه سیســتم ضــد  ــذا بخشــی از اشــکال ب ســرعت اش مشــخص اســت، ل
ــاره کار کارشناســی  ــر می گــردد کــه بایــد اجــازه دهیــم در ایــن ب هوایــی ب
ــن موضــوع را  ــد ای ــز توضیــح دهــد نبای انجــام شــود و کشــور ســازنده نی
سیاســی کنیــم. وی ادامــه داد: رییــس جمهــور می گویــد موضــوع را دیــر 
فهمیــده نمی شــود پذیرفــت کــه رییــس شــورای عالــی امنیــت ملــی دیرتــر 
از دیگــران متوجــه شــود چــه اتفاقــی افتــاده اســت. اینهــا نکاتــی اســت 
کــه باعــث افزایــش جــو بی اعتمــادی، ناراحتــی مــردم و سوء اســتفاده از 

می شــود. بی تدبیری هــا  و  خطاهــا 

جلسـه گـزارش واگـذاری اسـتقالل و پرسـپولیس بـا حضـور 
معـاون اول رییـس جمهـور برگزار شـد و اسـحاق جهانگیری در 
ایـن جلسـه تاکیـد کـرد کـه واگـذاری سـرخ آبی های پایتخـت 
مـورد تاکید شـخص رییـس جمهور اسـت.وی افـزود: امیدوارم 
با خصوصی شـدن دو باشـگاه اسـتقالل و پرسـپولیس شـاهد 
رشـد بیشـتر فوتبـال باشـگاهی و در نهایـت ارتقـای کیفیـت 
بازی هـای تیـم ملـی فوتبـال ایـران باشـیم.  وزارت ورزش و 
جوانـان بـا سـازمان های بـورس و خصوصـی سـازی در اجـرای 
قانون خصوصی سـازی برای واگذاری این دو باشـگاه همکاری 

دارند. خوبـی 

اعـالم کـرد  انگلیـس  امورخارجـه  وزارت  یـک سـخنگوی 
پیـش  از  سـفری  در  تهـران  در  ایـن کشـور  سـفیر  کـه 
برنامه ریزی شـده به لندن بازگشـته اسـت.یک سـخنگوی 
وزارت امورخارجـه انگلیـس روز )چهارشـنبه( بـا تاکیـد بـر 
اینکـه سـفر راب مک ایـر بـه لنـدن از پیـش برنامه ریـزی 
شـده بـود، گفـت که او قصد بازگشـت به تهـران را دارد.وی 
در ادامـه خاطـر نشـان کـرد کـه بازگشـت سـفرا بـه کشـور 
بـرای انجـام رایزنـی و گفت وگـو امـری معمـول اسـت و 

به طـور متـداول اتفـاق می افتـد.

 واگذاری استقالل و پرسپولیس 
مورد تاکید رییس جمهور است

»مک ایر« به تهران 
برمی گردد

سرپرسـت دادسـرای امـور جنایـی پایتخـت از تکمیـل پروسـه 
شناسـایی هویت اجسـاد 9 نفـر از اعضای کادر پـرواز هواپیمای 
اوکراینـی خبـر داد. محمـد شـهریاری در گفت وگـو بـا ایسـنا در 
ایـن بـاره گفـت: تا ظهـر روز گذشـته  تمامی هویت 9 نفـر کادر 
پـرواز هواپیمـای اوکراینـی از جملـه تمام خدمه که شـامل یک 
خلبـان، دو کمـک خلبـان و 6 مهمانـدار اسـت، شناسـایی شـد. 
همچنین هویت 145 نفر دیگر از قربانیان هم شناسـایی شـده 
کـه در مجمـوع تا این لحظه تعداد قربانیان شناسـایی شـده به 
154 نفر رسـیده اسـت که در بین این افراد 4 نفر عضو خانواده 

اتبـاع سـوئدی هم حضـور دارند.

وکیـل مدافـع محمدعلـی نجفـی از ارجاع پرونـده موکلش 
به شـعبه 41 دیـوان عالی کشـورخبر داد.

حمیـدرض گـودرزی در گفت وگـو بـا ایسـنا در ایـن بـاره 
اظهـار کـرد: پـس از فرجـام خواهـی مـا نسـبت بـه رای 
صـادره، پرونـده بـه شـعبه 41 دیـوان عالـی کشـور ارجـاع 

شـده و شـعبه مذکـور در حـال بررسـی اسـت.
وی افـزود: مـا وثیقـه را معرفـی کردیـم ولـی دادگاه از 
پذیـرش وثیقـه امتنـاع کـرده اسـت و تـا هفتـه گذشـته 

تـالش مـا در ایـن زمینـه بـه نتیجـه نرسـید.

هویت اجساد کادر پرواز 
هواپیمای اوکراینی شناسایی شد

ارجاع پرونده محمدعلی نجفی 
به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

ابالغ مراتب ثبت ملی ۲ میراث فرهنگی ناملموس به ۳۱ استاندار کشورمجموعه فرهنگی تاریخی مفخم بجنورد در مسیر احیا قرار گرفت

امــور  هماهنگــی   معــاون   حضــور  بــا 
و  اســتاندار خراســان  شــمالی  عمرانــی 
مدیــران  دســتگاه های  اجرایــی متولــی 
مجموعــه  بازآفرینــی  طــرح  اســتان 
ــا  ــرار گرفت.به گــزارش میراث آری فرهنگی تاریخــی مفخــم مــورد بررســی ق
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره کل  روابط عمومــی  از  به نقــل 
صنایع دســتی خراســان شــمالی، رضــا رجــب زاده در نشســت بررســی طــرح 
احیــای مجموعــه فرهنگــی تاریخــی مفخــم بجنــورد اظهــار داشــت: »ایــن 
طــرح در  قالــب یــک مجموعــه ســرمایه گذاری بــه موسســه مالی اعتبــاری 
ــوب ایــن  ــرای اجــرای مطل ــل واگــذار شــده اســت.«اوتصریح کــرد: »ب مل
ــتیم  ــی هس ــتگاه های اجرایی متول ــف دس ــیم وظای ــد تقس ــرح، نیازمن ط

ــت.« ــارات نیس ــلب  اختی ــای س ــه معن ــف ب ــیم وظای ــن تقس ــا ای ام
ــی  ــتگاه های اجرایی متول ــتاندار دس ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ  مع
در ایــن طــرح را دانشــگاه علــوم پزشــکی، شــهرداری بجنــورد، راه و 
ــرای اینکــه  ــوان کــرد و افــزود: »ب شهرســازی و نظام مهندســی اســتان عن

ــود  ــام ش ــرح انج ــن ط ــریع تر ای ــرداری س ــیر بهره ب ــات الزم در مس اقدام
ــود.« ــن ادارات روشــن و مشــخص ش ــف ای ــد وظای بای

ــود در  ــی موج ــای درمان ــت فض ــرار اس ــر ق ــرد: »اگ ــب زاده تصریح ک رج
ــری  ــه دیگ ــی در نقط ــای درمان ــد فض ــود بای ــذف ش ــم ح ــارت مفخ عم
ــذف  ــی ح ــور کل ــود را به ط ــای موج ــد فضاه ــرا نبای ــود زی ــی ش پیش بین
ــه مفخــم 150 ســال قدمــت  ــان اینکــه مجموعــه آیینه خان ــا بی کــرد.«او ب
ــه در آن  ــود ک ــف ش ــع تعری ــی جام ــد طرح ــرد: »بای ــان ک دارد، خاطرنش
مباحــث خروجــی اقتصــادی هــم پیش بینــی شــود کــه بــرای تحقــق آن 
بایــد مدلــی بــا ارائــه وظایــف مشــخص تعریــف شــود.« معــاون هماهنگــی 
امــور عمرانــی اســتاندار افــزود: »بایــد  بدانیــم  طــرح  فــوق تنهــا متعلــق بــه 
ــا هــدف توســعه اســتان  ســازمان میراث فرهنگــی اســتان نیســت بلکــه ب
و تأکیــد بــر رونــق گردشــگری ایجــاد خواهــد شــد ضمــن اینکــه مجموعــه 
عمــارت مفخــم جــزو آثــار باســتانی بســیار بــاارزش و مانــدگار ایــن اســتان 
ــد در مســیر حفــظ و معرفــی بیشــتر آن تــالش  به شــمار مــی رود کــه بای

شــود.«

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزیـر 
دو  ثبـت  مراتـب  نامـه ای  در  صنایع دسـتی 
میراث فرهنگـی ناملمـوس را بـه اسـتانداران 

ابـالغ کـرد. اسـتان   ۳1
در نامـه علی اصغـر مونسـان بـه اسـتانداران 
سـازمان  تشـکیل  قانـون  از  یـک  مـاده  اجـرای  در  اسـت:  آمـده  اسـتان   ۳1
میراث فرهنگـی و گردشـگری مصـوب سـال 1۳8۲ و مـواد 11 و 1۲ از قانـون 
الحـاق جمهـوری اسـالمی ایران بـه کنوانسـیون بین المللی حفـظ میراث فرهنگی 
ناملمـوس مصـوب سـال 1۳84 و مواد دو و سـه آیین نامه اجرایـی قانون مذکور 
هیئت وزیـران و بـا رعایـت مقـررات آیین نامـه اجرایـی مذکـور، میراث فرهنگـی 
ناملمـوس بـا عنـوان »شـیوه خوشنویسـی ایرانـی بـا خـودکار« به شـماره 18۳1 
در تاریـخ 4/4/1۳98 و »دانـش سـاخت مقرنـس در معمـاری ایرانی به شـیوه 
سـنتی« بـه شـماره ۲001 در تاریـخ 5/4/1۳98 بـا گسـتره جغرافیایـی ملـی در 
فهرسـت معـرف میراث فرهنگـی ناملمـوس بـه ثبـت رسـیده اسـت. به گـزارش 
میراث آریـا، هرگونـه اقـدام کـه موجـب حفـظ و احیـای این میـراث شـود، مورد 
تأکیـد اسـت.ُمَقرَنس یـا آهـو پـای یکـی از عناصـر تزئینـی معمـاری ایرانـی 

اسـت.مقرنس نوعـی تزئیـن حجمـی و تاقچه بنـدی آذینـی اسـت کـه در زیـر 
گنبدهـا یـا نیم گنبدهـای روی ایوان ها و درگاه های ورودی اسـتفاده می شـود. در 
سـاخت مقرنـس از آجـر یـا گچ و یا کاشـی اسـتفاده می شـود کـه در هـر رده از 
تاقچه هـا از رده زیریـن خـود پیش می نشـیند تـا درگاه به هم آیـد. در طاقچه ها 
برجسـتگی ها و تورفتگی هایـی همـراه بـا نگاره هـای گوناگـون درآورده می شـود.
مقرنـس یکـی از عناصـر تزیینی معماری اسـت که در زیباسـازی بناهـای ایرانی 
بـه ویـژه مسـاجد و آرامگاه هـا نقـش مهمـی دارد. مقرنس هـا به شـکل طبقاتی 
کـه روی هـم سـاخته شـده بـرای آرایـش دادن بناها یا بـرای آنکه بـه تدریج از 
یـک شـکل هندسـی بـه شـکل هندسـی دیگـری تبدیـل شـود، بـه کار می روند. 
مقرنس هـا را می تـوان ازجملـه عناصـر مؤثـر در سـاختن گنبدهـا دانسـت، کـه 
بعدهـا کاربـرد اولیـه را از دسـت داده و بیشـتر بـرای تزییـن بـه کار رفته اسـت. 
مقرنس هـا معمـوالً در سـطوح فـرو رفتـٔه گوشـه های زیـر سـقف کار می شـوند 
امـا محـل قرارگیـری ایـن عنصـر تزیینـی می توانـد در بـاالی دیوارهـا، سـقفها 
گوشـه ها سـردرها و ماننـد آن هـا باشـد. برخـی معمـاران مقرنس هـا را در جبهـه 
سـاختمان ها نیـز بـه کار برده انـد و در سـاختن آن مهـارت را به حدی رسـانده اند 
کـه نمی گذاردنـد موجب سـنگینی سـاختمان شـود و بر اصـل و پایه فشـار آورد.

 پیام
 میراث

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت:»در حال حاضر عملیات احداث سه بازارچه دائمی در 
استان مرکزی آغازشده و به زودی این بازارچه ها به بهره برداری خواهد رسید.« علیرضا ایزدی در بازدید از یکی از بازارچه های در 
حال احداث در این استان با اشاره به این که حمایت از هنرمندان صنایع دستی در اولویت برنامه های این اداره کل است گفت: 

»استان مرکزی در حوزه احداث بازارچه های صنایع دستی، جزو استان های برتر است که این امر حاکی از عزم جدی و حمایت از 
هنرمندان این حوزه در توسعه و تولید صنایع دستی است.«

رنا
 ای

س:
عک

میراث فرهنگـی، گردشـگری  وزارت  صنایع دسـتی  معـاون 
و صنایع دسـتی جزئیـات ابالغیـه جدیـد ایـن وزارتخانه در 
حامل هـای  سـامان دهی  سیاسـت های  اجـرای  راسـتای 
انـرژی، حمایـت از تولیـد و اشـتغال پایدار به منظـور تامین 
را  صنایع دسـتی  تولیـد  کارگاه هـای  نیـاز  مـورد  سـوخت 
تشـریح کرد.پویـا محمودیـان، دربـاره دسـتاورد جدیـد این 
وزارتخانـه و در راسـتای اجـرای سیاسـت های سـامان دهی 
پایـدار  اشـتغال  و  تولیـد  از  انـرژی، حمایـت  حامل هـای 
تولیـد  کارگاه هـای  موردنیـاز  سـوخت  تأمیـن  به منظـور 
صنایع دسـتی اظهـار کـرد: »بـا پیگیری ها و مسـاعدت های 
میراث فرهنگـی،  محتـرم  وزیـر  مونسـان،  دکتـر  جـدی 
گردشـگری و صنایع دسـتی توانسـتیم از طریـق همـکاری 
مشـترک بـا سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق ارز و کاال و سـوخت و 
شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای نفتـی به تفاهـم خوبی 
دسـت یابیم. براین اسـاس، بـرای کارگاه هایی کـه در نقاطی 
قـرار دارنـد کـه لوله کشـی گاز ندارنـد، سـوخت گرمایشـی 
تخصیـص داده می شـود.«او در ادامـه تصریـح کـرد: »برای 
برخـی کارگاه هـا مثـل سـفالگری و شیشـه گری سـنتی و 
رشـته های مشـابه، سـوخت پروسـه تولید تخصیص یافت 
و بـرای بعضـی از رشـته ها سـوخت فرآینـدی ماننـد باتیک 
و چـاپ قلمـکار در نظـر گرفتـه شـد. الزم بـه ذکـر اسـت 
کـه معاونـت صنایع دسـتی آذربایجـان شـرقی در سـنوات 
بـرای  را  سـهمیه  ایـن  خودجـوش  اقـدام  یـک  در  قبـل 
باتیـک کاران شـهر اسـکو از طریـق وزارت محتـرم صمـت 
تأمیـن می کرد.«معـاون صنایع دسـتی کشـور افـزود: »این 
کار منـوط بـه ایـن اسـت کـه رشـته های صنایع دسـتی را 
مشـخص کنیـم کـه هرکـدام از آن هـا چه سـوختی و به چه 
مقـدار مـورد نیازشـان اسـت. در این راسـتا مقرر شـد دفتر 
فنـاوری اطالعـات وزارت ایـن اطالعـات را روی سـامانه ای 
کـه منتـج به صـدور مجوزهای صنایع دسـتی می شـود، وارد 
کنـد؛ همچنیـن یـک وب سـرویس بـرای ارتبـاط مشـترک 
وزارتخانـه با شـرکت ملـی پخش فرآورده هـای نفتی فراهم 

شـود کـه پـل ارتباطـی همـکاری مـا بـا آنها باشـد.«         

سوژه جزئیات 
اختصاص سوخت 

به کارگاه های صنایع دستی

زخم تجدد بر تن هویت تاریخی معماری سمنان

خروج سمنان از فهرست چهار شهر نامی ایران دارای شناختنامه تاریخی

ــی از  ــمنان بخش ــهری س ــاری ش معم
ــه در  ــود ک ــه ب ــی جامع ــت فرهنگ هوی
ــه  گــذر زمــان و گــذار بی رحــم تجــدد ب
بهانــه توســعه شــهری، نیــاز بــه مراقبــت 
ــای  ــون نفس ه ــت. اکن ــتری داش بیش
تاریخــی  معمــاری  باقیمانده هــای 
ــت  ــاده اس ــماره افت ــه ش ــهر ب ــن ش ای
ــای  ــرورت دارد در برنامه ریزی ه ــه ض ک
شــهری ایــن ارزش هــای بومــی بیشــتر 

ــرد. ــرار گی مدنظــر ق
ســمنان پــس از کاشــان ، یــزد و کرمان، 
شــهری بــا بافــت ســنتی و در ایــن 

شــاخص، دارای شــناختنامه هویتــی 
بــود؛ یــورش مهندســان متجــدد بــر اثــر 
نداشــتن تعهــد و دلمشــغولی فرهنگــی، 
ــه دژ  ــی کهن ــه تاریخ ــه 80 محل در ده
ــرو پاشــید و ســمنان را از  ســمنان را ف
ــارج  ــران خ ــی ای ــهر نام ــار ش ــار چه آم
و  تنهــا کاج هــای خیابان هــا  و  کــرد 
ــه  ــه چ ــد ک ــه دژ می دانن ــای کهن محله ه
تابســتانی بــود و چــه زمســتانی در 
ــاره نشســته اســت. ــه نظ انتظارشــان ب
ــی در  ــودجویانه  برخ ــم س ــاید تهاج ش
دوره ای، خانه هایــی بــا معمــاری هــای 
ــرد و  ــا ب ــه یغم ــی  را ب ــواز و تاریخ دلن
ــازل  ــام من ــر ب ــتاده ب ــای ایس بادگیره
نمــور  آرامگاه هــای زیرزمینــی  بــه  را 

داالن هــا  دهانه هــای  و  دعــوت کــرد 
تاریخــی  خفتن هــای  دســت  بــه  را 

ــپرد. س
نشــانی باقــی نیســت از عمارت هــا، 
خانه هــای تاریخــی، درختــان ســنجد و 
ــع در  ــای واق کارونســراها و چاپارخانه ه

ــه  آهــوان. گردن
ســمنان  شــهر  آســیابان های 
ــه  ــد و تلگرافخان ــرده ان ــت م سال هاس
ــی ارگ  ــه غرب ــه زاوی ــه ســمنان ک مبارک
پشــت  باباخــان  حاجــی  کــروپ  و 
ــدرن  ــای م ــدد و تفکره ــای تج نفس ه

خفته انــد. ابــدی  رنگــی  بــه 
بچــه محــل، دیگــر تداعــی آشــنایی 
نیســت و دیگــر هیــچ صدایــی از ایــوان 

غربــی مســجد ســلطانی یــا همــان 
ــا  ــه در روزگاری ب ــام)ره( ک ــجد ام مس
مهربانــی  و  محبــت  از  آکنــده  دلــی 
ســرپناه زوار و آوارگان جنــگ تحمیلــی 
ایــن  نمی آیــد.   گــوش  بــه  بــود، 
ــز  ــت حائ ــون از آن جه ــا کن ــا ت بافت ه
اهمیــت بــوده کــه بــه رغــم قدمــت بــاال 
ــان داشــتن  ــه واســطه جری ــان ب همچن
ــود،  ــا نشــاط ب ــا و ب ــی در آن، پوی زندگ
ــی،  ــات رفاه ــود امکان ــون کمب ــا اکن ام
نبــود رغبــت بــه بازســازی و مرمــت 
و کمبــود امکانــات شــهری، ســکونت 
ــرده  ــکل ک ــار مش ــت را دچ ــن باف در ای
ــه را  ــن منطق ــج ای ــه تدری ــاکنان ب و س

می کننــد. تــرک 
امیرعلــی عمــوزاده، از مســووالن اســبق 
ایــن  در  در حــوزه شــهری،  ســمنان 
ــاکنان و  ــن س ــا رفت ــد: ب ــاره می گوی ب
صاحبــان اصلــی بافــت تاریخــی، اتبــاع 
ــده اند  ــت وارد ش ــن باف ــه ای ــه ب بیگان
چوبــی  درهــای  پــس  در  دیگــر  و 
ــان،  ــای زن ــی، چهره ه ــای قدیم خانه ه
ــاهده  ــمنانی مش ــودکان س ــردان و ک م

نمی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی خانه هــا 
نیــز بــه دلیــل نبــود ســکونت، و انجــام 
نشــدن مرمــت و بازســازی بــه مشــتی 
ــال  ــا کم ــود و ب ــل می ش ــگل تبدی کاه
و  هنــر  تاریــخ  از  قســمتی  تاســف 
معمــاری ایــن شــهر بــه تلــی از خــاک 

می آیــد. در 
وی گفــت: قــرار گرفتــن بافــت تاریخــی 
ــر از  ــن یکدیگ ــوده در بط ــت فرس و باف
یــک ســو ســبب از بیــن رفتــن منظــر 
تاریخــی ایــن بافــت، و از ســوی دیگــر 

ــی  ــت تاریخ ــاماندهی باف ــواری س دش
شــده اســت.

امیــدواری کــرد کــه  ابــراز  عمــوزاده 
عنــوان  بــه  تاریخــی  یادمان هــای 
ــه روزگاری  ــدگار ک ــن و مان ــراث که می
نــه چنــدان دور دارای حیــات طیبــه 
و  ،همدلــی  نشــاط  ســار  ســایه  در 
همیــاری بــوده اســت، بــا تدبیــر و 
ــتان و  ــگ دوس ــوم فرهن ــارکت عم مش
ــازه ای  ــاره جــان ت ــران شــهری دوب مدی
ــوده  ــای فرس ــازی بافت ه ــرد. بازس بگی
ــک شــهر اســت؛ چــرا  ــت ی ــظ هوی حف
ــر خــالق  ــاری، بخشــی از تفک ــه معم ک
ســاکنان یــک شــهر را در خــود جــا داده 

ــت. اس
ــهری  ــائل ش ــان مس ــی از کارشناس یک
در ســمنان نیــز بــر اهمیــت بهســازی و 

نوســازی بافــت تاریخــی تاکیــد کــرد و 
گفــت: ســازمان هــا و  نهادهایــی ماننــد 
ــد  ــالش کنن ــد ت ــمنان بای ــهرداری س ش
بــا حفــظ دســتاوردها و میــراث شــهری، 
رشــد و توســعه شــهر را هماهنــگ کننــد 
ــاری از اغتشــاش بصــری  ــهر ع ــا  ش ت
باشــد، اگــر چــه ایــن امــر در کشــورهای 
ــی  ــا و اگرهای ــا ام ــعه ب ــال توس در ح

همــراه اســت.
در  داد:  ادامــه  حســینی  ســعید 
ــده  ــی ش ــهر از درون ته ــه ش ــی ک حال
آن  پیرامونــی  نقــاط  می پوســد،  و 
ــد  ــی یاب ــر توســعه م ــر و بیش ت بیش ت
و ایــن در حالــی اســت کــه محــدوده ای 
وســیع در درون شــهر تحــت عنــوان 
ــد  ــم رهاشــده، باقــی می مان بافــت قدی
و هــر زمــان بیــش از زمــان دیگــر فــرو 

می ریــزد.

فرمانـده یـگان حفاظـت میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی مازنـدران از 
دسـتگیری سـه نفر در شهرسـتان رامسر 
خبـر داد.بـه گـزارش میراث آریـا و به نقل 
از روابط عمومـی اداره کل میراث فرهنگی، 
مازنـدران،  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
سـرهنگ محمدرضـا کـردان بـا توجـه به 
فرهنگ سـازی و آگاه سـازی در خصـوص 
جلب مشـارکت های اجتماعـی، پیگیری 
مردمـی  واصلـه  گزارش هـای  و  اخبـار 

بـه جهـت جلوگیـری از هرگونـه تجـاوز 
فرهنگـی گفـت:  تاریخـی،  مواریـث  بـه 
»روز گذشـته گروهـی از افـراد در منطقـه 
کتالـم رامسـر، اقدام به حفـاری غیرمجاز 

کردند.«
او افـزود: »بـا هماهنگی دسـتگاه قضایی 
و همراهـی نیـروی انتظامـی شهرسـتان، 
نیروهـای یـگان حفاظـت طـی عملیاتی 
مشـترک، سـه نفـر را در ایـن خصـوص 

کردند.« دسـتگیر 

فرمانـده یـگان حفاظـت میراث فرهنگـی 
مازنـدران ضمیمه کـرد: »در این عملیات، 
موتوربـرق،  دسـتگاه  حفـاری،  ادوات 
دسـتگاه هلتی و دسـتگاه آبکش کشـف 

و ضبـط شـد.«
او با اشـاره بـه اهمیت همراهی مـردم در 
حفـظ و حراسـت از عرصه هـای تاریخـی 
شـد:  یـادآور  کشـور  میراث فرهنگـی  و 
»برنامه ریزی برگزاری جلسـات مشارکت 
اجتماعی، با انجمن هـای میراث فرهنگی، 
مراکز آموزشـی و پژوهشـی، دهیاری ها و 
بسـیج،  مقاومـت  پایگاه هـای  شـوراها، 
ائمـه  و  فرمانداری هـا  شـهرداری ها، 
جماعـت تا پایان سـال برنامه ریزی شـده 

است.«

دستگیری ۳ حفار غیرمجاز
 در رامسر

بررسی علت آب گریزی گنبد 
شیخ لطف هللا

عضــو انجمــن علمــی مرمــت بنــای دانشــگاه تهــران در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
کــه چــرا بعــد از بارندگــی، جــذب ســطحی رطوبــت در تــرک مرمت شــدۀ گنبــد 
شــیخ لطــف هللا دیــده نمی شــود، گفــت: بــرای ایــن مســئله دو فرضیــه مطــرح 
اســت؛ یکــی اســتفاده از عایق هــای رطوبتــی نانــو یــا پوشــش های آب گریــز 
و دیگــری وجــود ترکیــب پلیمــری در دوغــاب یــا اســتفاده از گــِچ پلیمــری. 
حبیــب مشــکین فــام فــرد کــه مختــرع و پژوهشــگر عایق هــای رطوبتــی نانــو 
نیــز هســت، در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: بــر اســاس مشــاهدۀ تصاویــر 
گنبــد مســجد شــیخ لطــف هللا بعــد از بارندگــی، کامــالً مشــخص اســت کــه 
ــت  بخش هــای مرمت شــده برخــالف دیگــر بخش هــا جــذب ســطحی رطوب
نــدارد و ایــن در حالــی اســت کــه گفتــه می شــود آجرهــای ایــن تــرک گنبــد، 

همــان آجرهــای اصلــی قبلــی اســت.
وی ادامــه داد: بــه گفتــۀ دســت اندرکاران ایــن پــروژه، فرآینــد پاک ســازی بــر 
ــوان  ــا می ت ــرک مرمت شــده انجام شــده اســت ام روی آجــر و کاشــی های ت
ــد  ــود را ندارن ــی خ ــت طبیع ــت، حال ــد از مرم ــا بع ــه کاشــی و آجره ــد ک دی
چراکــه آجــر بــدون توجــه بــه قدیــم و جدیــد بــودن، در تمــاس بــا رطوبــت 

تغییــر رنــگ می دهــد و ایــن بیانگــر نفــوذ آب در ســطح اســت.

ته
نک

شــاعر   ، فرهنگــی  فعــال  جواهــری،  محمدحســن 
»یادمانده هــای  کتــاب  خالــق  ســمنانی  نقــاش  و 
ــاب در  ــن کت ــت؛ در ای ــمنان« اس ــنتی س ــاری س معم
ــز  ــا و مراک ــا و عمارت ه ــی ، بناه ــرح و نقاش ــب ط قال
ــی  ــه خوب ــمنان ب ــهر س ــن ش ــی و که ــی، تاریخ اجتماع
ــا نشــان دهــد ایــن  ــه تصویــر کشــیده شــده اســت، ت ب
ــات  ــدان دور دارای حی ــه چن ــن در روزگاری ن ــراث که می

ــت.   ــوده اس ــه ب طیب
معمــاری  فضــای  حفــظ  اهمیــت  دربــاره  وی، 
ــتانگرایی  ــس باس ــت: ح ــا گف ــه ایرن ــهر، ب ــی ش تاریخ
)نوســتالژیک( NOSTALIC حســی اســت کــه هویــت 
ملــی را یــدک می کشــد و انســان را بــه گذشــته خویــش 
پیونــد می دهــد، شــکاف نســل ها را پرکــرده و تجربیــات 
ــان از  ــه انس ــد، ک ــدگار می کن ــوری مان ــه ط ــاکان را ب نی
ــا  ــراه ب ــد و هم ــد ش ــدا نمی توان ــش ج ــتن خوی خویش

ــتوار دارد. ــدی اس ــته پیون گذش

صنایع 
میراثدستی

احیای بازار تاریخی در باغ شهر نطنزمعافیت صنایع دستی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
نماینـــدگان مجلـــس در جلســـه 
در  امـــروز  صبـــح  علنـــی 
ـــت از  ـــوارد معافی ـــه ای م مصوب
ـــوارض  ـــات و ع ـــت مالی پرداخ
را بـــرای برخـــی کاالهـــا و خدمـــات تعییـــن کردنـــد. 
ـــتور  ـــزوده در دس ـــر ارزش اف ـــات ب ـــه مالی بررســـی الیح
کار روز )سه شـــنبه ۲4 دی( نماینـــدگان در جلســـه 
ـــزارش،  ـــن گ ـــاس ای ـــرار داشت.براس ـــان ق ـــی پارلم علن
بـــر اســـاس بنـــد 14 مـــاده 9 الیحـــه مالیـــات بـــر 
ــید،  ــدگان رسـ ــب نماینـ ــه به تصویـ ــزوده کـ ارزش افـ
»صنایع دســـتی تولیـــد داخـــل موضـــوع مـــاده 1 
ـــاالن  ـــتادکاران و فع ـــدان، اس ـــت از هنرمن ـــون حمای قان

مطابـــق   ۲6/10/1۳96 مصـــوب   دســـتی  صنایـــع 
ـــط  ـــال توس ـــر س ـــاه ه ـــان دی م ـــا پای ـــه ت ـــتی ک فهرس
وزارت میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی 
پیشـــنهاد می  شـــود و بـــه تصویـــب وزیـــر امـــور 
اقتصـــادی و دارایـــی می  رســـد« از پرداخـــت مالیـــات 

بـــر ارزش افـــزوده معـــاف خواهـــد بـــود.
همچنیـــن موضـــوع معافیـــت مالیاتـــی خدمـــات 
و  پایین  تـــر  و  سه ســـتاره  هتل  هـــای  اقامتـــی 
ســـایر مراکـــز اقامتـــی دارای مجـــوز از وزارت میـــراث 
ـــه   ـــا اتحادی ـــتی ی ـــع دس ـــگری و صنای ـــی، گردش فرهنگ
ـــیون  ـــه کمیس ـــتر ب ـــی بیش ـــرای بررس ـــط ب ـــای ذی رب ه

اقتصـــادی مجلـــس ارجـــاع شـــد.

میـــراث  اداره  رئیـــس 
و  گردشـــگری   فرهنگـــی، 
ــتان  ــع  دســـتی شهرسـ صنایـ
نطنـــز از برگـــزاری اولیـــن 
ـــی  ـــازار تاریخ ـــت ب ـــا و مرم ـــی احی ـــت هم اندیش نشس
باغ شـــهر نطنـــز در محـــور شـــمال اصفهـــان خبـــر داد.
روابط عمومـــی  از  به نقـــل  میراث آریـــا  به گـــزارش 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ اداره کل میراث فرهنگـ
ـــب  ـــن مطل ـــالم ای ـــا اع ـــر ب ـــین یزدانمه ـــان، حس اصفه
افـــزود: »در راســـتای حفـــظ، احیـــا و مرمـــت بافـــت 
ـــی  ـــازار تاریخ ـــژه ب ـــز به وی ـــه نطن ـــه قصب ـــی محل تاریخ
توســـط  گذشـــته  در  انجام شـــده  پیگیری هـــای  و 

نماینـــده مـــردم شهرســـتان در مجلـــس شـــورای 
اســـالمی، پـــس از جلســـات متعـــدد در تهـــران و 
ـــن  ـــف و تعیی ـــای مختل ـــکیل کارگروه ه ـــان و تش اصفه
ــکاری  ــا همـ ــز، بـ ــهرداری نطنـ ــط شـ ــاور، توسـ مشـ
و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی،  اداره  نظـــارت  و 
راســـتای مطالعـــات  صنایع دســـتی شهرســـتان در 
ــی و  ــازار تاریخـ ــای بـ ــت و احیـ ــع مرمـ ــرح جامـ طـ
ـــه فضـــای کالبـــدی محـــور اقتصـــادی،  هویـــت بخشـــی ب
فرهنگـــی، تاریخـــی و گردشـــگری، تفاهم نامه ایـــی 
و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی،  وزارت  فی مابیـــن 
ــهرداری و  ــازی، شـ ــتی، وزارت راه و شهرسـ صنایع دسـ

شـــورای اســـالمی شـــهر منعقـــد شـــده اســـت.«
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در سـند بـوم سـازگان زاگـرس، توسـعه جنـگل 
کـه  شـده  تعریـف  حفاظـت  طرح هـای  و 
اولویـت  بـا  ایـن سـند  نقـش محـوری اجـرای 
اسـت. نشـین  زاگـرس  مـردم  و  بهره بـرداران 
جنـگل هـای زاگـرس حـدود 6 میلیـون هکتـار 
اسـت کـه عمـده پوشـش جنگلـی ایـن منطقـه 
متعـددی  هـای  برنامـه  و  اسـت  ایرانـی  بلـوط 
بـرای حفاظـت از ایـن عرصـه جنگلی تهیه شـده 
کـه سـند بوم سـازگان یکـی از آنها اسـت. مدیر 
جنـگل هـای خارج از شـمال سـازمان جنگل ها، 
مراتـع و آبخیـزداری روز سـه شـنبه در گفـت و 
گـو بـا خبرنـگار علمـی ایرنـا گفـت: توجـه مقام 
معظـم رهبـری، مجلـس و دولـت در خصـوص 
ملـی  توسـعه  صنـدوق  از  اعتبـارات  تخصیـص 
بـه سـازمان جنـگل هـا بـرای مباحـث آبخـوان 
و آبخیـزداری و مدیریـت پایـدار منابـع طبیعـی 
باعـث شـد تـا سـال گذشـته در تعـداد زیـادی 
از حوضه هـای آبخیـز در مسـاحت حـدود یـک 
جنـگل کاری،  آبخیـزداری،  بـه  هکتـار  میلیـون 
مرتعـداری و ترویج و مشـارکت مـردم و ذخیره 

نـزوالت بپردازیـم.
اجـرای  بـرای  همچنیـن  افـزود:  غیبـی  فریبـز 
در  اراضـی  بـر  دولـت  مالکیـت  تثبیـت  پـروژه 
سـال گذشـته ۲00 میلیـون دالر بودجـه از سـوی 
بـه سـازمان جنـگل هـا  صنـدوق توسـعه ملـی 

اسـت. شـده  داده  اختصـاص 
یـورو  میلیـون   150 امسـال  تصریـح کـرد:  وی 
سـازمان  بـه  مختلـف  عملیـات  اجـرای  بـرای 
جنـگل هاپرداخـت شـده اسـت کـه مقـرر شـد 
در بیـش از ۳۳ هـزار حوضـه آبخیـز اقـدام بـه 

بـرای مدیریـت پایـدار  فعالیـت هـای اجرایـی 
برنامـه فعالیـت  ایـن  منابـع طبیعـی کنیـم، در 
آبخیـز و آبخوانـداری بـا هـدف ذخیـره نزوالت، 
از  جلوگیـری  آب،  نفـوذ  و  خـاک  رطوبـت 
فرسـایش و رسـوب بـا ایجـاد بندهـای مالتـی، 
خاکـی و خشـکه چین هـا در راسـتای عملیـات 

صـورت گرفـت. آبخیـزداری 
غیبـی عنـوان کـرد: عالوه بـر آن تثبیـت مالکیت 

اهـداف  راسـتای  در  پوشـش گیاهـی  و  دولـت 
سـازمان اسـت کـه بسـیار بـه آنهـا پرداختـه می 

. د شو
سـازمان  شـمال  از  خـارج  هـای  جنـگل  مدیـر 
زاگـرس  جنگل هـای  داد:  ادامـه  جنگل هـا 
در  و  اسـت  رویشـی کشـور  ناحیـه  مهمتریـن 
حـدود 6 میلیـون هکتـار جنـگل در یک وسـعت 
۳0 میلیـون هکتـاری در زاگـرس پراکنده اسـت 
مـردم  معیشـتی  وضعیـت  لحـاظ  از  همچنیـن 
روزگار  دام  پـرورش  بـا  زاگـرس  سـاکنان  و 

می گذراننـد کـه شـامل 50 درصـد عشـایر کشـور 
می شـوند، بنابرایـن ایـن منطقـه از اهمیت ویژه 

اسـت. برخـوردار  ای 
ایـن  مدیریـت  بـرای  داشـت:  اظهـار  غیبـی 
عرصـه هـای ویـژه یـک کارگـروه تخصصـی بـا 
نـام »سـتاد بـوم سـازگان زاگرس« بـا همکاری 
و  مراتـع  هـا،  جنـگل  »تحقیقـات  موسسـه 
تشـکیل  هـا  معاونـت  تمامـی  و  آبخیـزداری« 
سرپرسـت  ریاسـت  بـه  سـتاد  ایـن  شـده کـه 
هـدف  و  شـود  مـی  اداره  هـا  جنـگل  سـازمان 
توجـه ویـژه بـه این منطقـه حسـاس بیولوژیکی 

اسـت. کشـور 
وی بـا اشـاره بـه عواملـی کـه باعـث بـه خطـر 
انداختـن منطقـه رویشـی زاگـرس شـده اسـت، 
قطـع  اقلیـم،  تغییـر  پیامدهـای  تصریـح کـرد: 
چـرای  عمرانـی،  هـای  فعالیـت  و  درختـان 
و تصـرف عرصـه،  دام، تجـاوز  انـدازه  از  بیـش 
خشـکیدگی و بـروز آفـات و امـراض از عوامـل 
تخریـب ایـن منطقـه بـوده کـه مـورد تحلیـل و 

بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.
 1 حـدود    8۷ سـال  از  داشـت:  اظهـار  غیبـی 
هـا  جنـگل  از  هکتـار  هـزار   450 و  میلیـون 

»بوم سازگان«؛ طرحی سبز برای زاگرس نشینان
با سند بوم سازگان زاگرس، توسعه جنگل  و طرح های حفاظت جنگل های زاگرس  تعریف شده است

در قالــب ســند بــوم ســازگان زاگــرس، اقدامــات پایــدار در جهــت حفــظ و توســعه جنــگل 
اجــرا مــی شــود، بــرای اجــرای ایــن ســند در ۱۱ اســتان زاگــرس نشــین کشــور بیــش از 5 

هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار پیــش بینــی شــده اســت.
اجــرای عملیــات آبخیــزداری در جنــگل هــای زاگــرس، شناســایی گلــوگاه هــای قاچــاق، 
ــت  ــوره و ممنوعی ــد منظ ــداری چن ــای جنگل ــرح ه ــب ط ــرداری در قال ــره ب ــام به انج
زراعــت در زیــر اشــکوب جنگل هــا از برنامــه هایــی اســت کــه در ایــن ســند پیــش بینــی 

شــده اســت.

ــه  ــن ناحی ــرس مهمتری ــای زاگ ــی: جنگل ه غیب
رویشــی کشــور اســت و در حدود ۶ میلیــون هکتار 
ــاری  ــون هکت ــعت ۳۰ میلی ــک وس ــگل در ی جن
ــاظ  ــن از لح ــت همچنی ــده اس ــرس پراکن در زاگ
ــرس  ــاکنان زاگ ــردم و س ــتی م ــت معیش وضعی
بــا پــرورش دام روزگار می گذراننــد کــه شــامل 5۰ 
ــن  ــن ای ــوند، بنابرای ــور می ش ــایر کش ــد عش درص

ــژه ای برخــوردار اســت. ــه از اهمیــت وی منطق

رنا
 ای

س:
عک

ســریع  هشــدار  و  پیش بینــی  مدیــرکل 
ســازمان هواشناســی ضمــن اشــاره بــه وقــوع 
بلوچســتان،  و  سیســتان  در  بــاران  رگبــار 
ــی روز  ــان ط ــی از کرم ــزگان و بخش های هرم
)۲5 دی مــاه(، از وزش بــاد شــدید در شــرق و 

ــر داد. ــور خب ــرق کش ــوب ش جن
صــادق ضیائیــان در گفت وگــو بــا ایســنا، 
آخریــن  تحلیــل  براســاس  کــرد:  اظهــار 
ــی روز )۲5  ــی هواشناس ــه های پیش یاب نقش
ــوب سیســتان و بلوچســتان،  ــاه( در جن دی م
شــرق هرمــزگان و بخش هایــی از کرمــان 
شــاهد رگبــار پراکنــده و وزش بــاد شــدید 
بــود. همچنیــن از بعــد از ظهــر همیــن روز بــا 
شــمالی شــدن جریانــات روی ســواحل دریای 
ــارش  ــز آن ب ــرب و مرک ــژه در غ ــه وی ــزر ب خ
بــاران و در ارتفاعــات بــارش بــرف پیش بینــی 
مــی شــد. ضمــن این کــه در اردبیــل و شــمال 
ــده  ــارش پراکن ــاهد ب ــرقی ش ــان ش آذربایج

ــود. ــم ب خواهی
ســریع  هشــدار  و  پیش بینــی  مدیــرکل 
ســازمان هواشناســی ادامــه داد: روز پنج شــنبه 
)۲6 دی مــاه( بــا تقویــت ایــن ســامانه در 
ســواحل دریــای خــزر بــه ویــژه ســواحل غربی 
ــاران و بــرای مناطقــی از اســتان های  بــارش ب
آذربایجــان  شــرقی،  اذربایجــان  اردبیــل، 
ــرف و در  ــارش ب ــرز ب ــات الب ــی و ارتفاع غرب
ــده  ــارش پراکن ــرب کشــور ب ــی از غ بخش های

می شــود. پیش بینــی 
جمعــه  روز  این کــه  بیــان  بــا  ضیائیــان 
)۲۷ دی مــاه( در ســواحل دریــای خــزر و 
ــاهد  ــور ش ــز کش ــرب و مرک ــی از غ بخش های
بــارش پراکنــده خواهیــم بــود، تصریــح کــرد: 
روز شــنبه )۲8 دی مــاه( بــا ورود ســامانه 
ــرای شــمال  ــرب کشــور ب ــد از غ بارشــی جدی
غــرب و غــرب بــارش بــاران و بــرف و در 
جنــوب غــرب کشــور نیــز بــارش بــاران، گاهــی 
همــراه بــا رعــد و بــرق و وزش بــاد پیش بینــی 
ــنبه  ــی روز یکش ــه وی، ط ــه گفت ــود. ب می ش
)۲9 دی مــاه( ســامانه بارشــی در نیمــه غربــی 
کشــور تقویــت می شــود و گســتره بــارش بــه 
ــرز و ســواحل  ــات الب ــزی، ارتفاع ــق مرک مناط
دریــای خــزر می رســد. همچنیــن طــی دو 
ــور  ــرق کش ــرق و ش ــوب ش ــده در جن روز آین
و اســتان هرمــزگان شــاهد وزش بــاد شــدید 

ــود. ــم ب ــت خواهی موق

له 
زباله سوز نوشهر بهمن  ماه افتتاح می شودزبا

شــهردار نوشــهر بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم در 
ســالهای اخیــر وعــده و وعیدهــای متعــددی از 
ــروگاه زباله ســوز نوشــهر شــنیدند،  پیشــرفت نی
ــه آخــر بهمــن  ــروگاه هفت ــن نی ــرد: ای ــالم ک اع
ــچ  ــد و هی ــد ش ــرداری خواه ــال بهره ب ــاه امس م

مانعــی در ســر راه وجــود نــدارد.
علــی امانــی روز چهارشــنبه در جلســه ســتاد مدیریــت 
پســماند اســتان مازنــدران گفــت: پیمانــکار و مســئوالن 
اعــالم  بــه  قائــل  وجــه  هیــچ  بــه  نوشــهر  شهرســتان 
ــه  ــروگاه زبال ــم نی ــور حت ــه ط ــوده و ب ــی نب ــای واه اماره
ــرداری مــی شــود. ــره ب ــل از اســفندماه به ســوز نوشــهر قب
وی برخــورد اعــدادی و درصــدی بــا پــروژه هــای صنعتــی را 
نادرســت خوانــد و افــزود: اخریــن جلســه ای کــه بــا حضــور 
پــروژه  پیمانــکار  و  نماینــدگان ســازمان شــهرداری هــا 
ــوب  ــه مص ــتیم ، قاطعان ــهر داش ــوز نوش ــه س ــروگاه زبال نی
شــد کــه ایــن پــروژه در هفتــه آخــر بهمــن افتتــاح شــود.
ــروگاه  ــرق نی ــرژی ب ــه ورود ان ــن ب ــهر همچنی ــهردار نوش ش
ــوز  ــه مــدار سراســری اشــاره کــرد و گفــت: متاســفانه هن ب

ســاز و کار فــروش بــرق نیــروگاه بــه شــرکت توانیــر 
مشــخص نشــده اســت و نیازمنــد نشســت بــا بــرق منطقــه 

ــت.  ــاز و کار اس ــک س ــن ی ــرای تدوی ای ب
ــرق تولیــدی نیــروگاه نوشــهر  ــرژی ب امانــی اعــالم کــرد: ان
ــر  ــه تدبی ــروط ب ــد و مش ــس از تولی ــاه پ ــه م ــل س حداق
ــد. ــد ش ــرق خواه ــبکه ب ــدار ش ــخص وارد م ــاز و کار مش س
ــه ســوز کشــور  ــروگاه زبال ــه ســوز نوشــهر نخســتین نی زبال
بــود کــه در ســال 91 کلنــگ آن بــر زمیــن خــورد امــا در ایــن 
ــت  ــی نتوانس ــی و تجهیزات ــکالت مال ــل مش ــه دلی ــالها ب س
بــه بهره بــرداری برســد. طــرح ســاخت نیــروگاه زبالــه ســوز 
نوشــهر هــم بــا هــدف امحــای مقــدار ۲00 تــن زبالــه هــای 
تولیــدی شهرســتان هــای نوشــهر، چالــوس و کالردشــت و 
ــرق در ســاعت در ســال 1۳90  ــگاوات ب ــد حــدود ۳ م تولی
ــگ  ــه "پلن ــار در منطق ــه گســتره حــدود ۲ هکت ــی ب در زمین
چــال" نوشــهر کلنــگ زنــی شــد و بنــا بــه وعــده مســئوالن 
ــد  ــرداری برس ــره ب ــه به ــال ب ــدت ۲ س ــود م ــرار ب ــت ق وق

کــه چنیــن نشــد.

اصفهــان  اســتان  زیســت  محیــط   حفاظــت  مدیــرکل 
گفــت: اصفهــان در بیــن 8 کالن شــهر رتبــه اول آلودگــی 
را دارا اســت و بــا توجــه بــه اقلیــم بســیار شــکننده 
اســتان بایــد توجــه شــود کــه در کنــار فعالیــت اقتصــادی 

ــود. ــه ش ــم توج ــت ه ــکالت محیط زیس ــه مش ب
اداری اســتان  رســول کوهســتانی در جلســه شــورای 
اصفهــان بــا اشــاره بــه روز جهانــی گمــرک گفــت: گمــرک 
ــی و  ــت های مال ــان سیاس ــی می ــل ارتباط ــوان پ ــه عن ب
ــذار در  ــازمان اثرگ ــن س ــوان موثرتری ــه عن ــی و ب بازرگان
حساســیت  و  اهمیــت  از  بین المللــی،  تجــارت  رونــد 

ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ وی
کــرد:  تصریــح  اصفهــان  اســتان  گمــرک  مدیــرکل 
امــروزه بیــش از هــر زمــان دیگــری، گمــرک بــه عنــوان 
در  تجــارت  زنجیــره  در  ناظــر  ســازمان  مهم تریــن 
کانــون توجهــات ســازمان ها و موسســات بین المللــی 

دارد. قــرار  متعــددی 
وی نتایــج اســتقرار ســامانه جامــع گمــرک و پنجــره 
ــه برشــمرد: کاهــش  ــرزی را این گون ــارت فرام ــد تج واح
زمــان ترخیــص کاال دررویــه صــادرات از 7 بــه 1 روز، 
حــذف  لحظــه ای،  بــه صــورت  آمــار صــادرات  ارائــه 
به صــورت  فعالیت هــا  و کنتــرل  اداری  زائــد  مراحــل 
الکترونیکــی  از جملــه ایــن اقدامــات اســت؛ ضمــن 
آن کــه  اســتان اصفهــان 1126 قلــم صادراتــی بــه ٩1 
کشــور داشته اســت کــه از ایــن حیــث رتبــه پنجــم پــس 

از اســتان خوزســتان را در کشــور دارا اســت.
ــی  ــکالت اساس ــا و مش ــح چالش ه ــتانی در توضی کوهس
گمــرک اســتان بیــان کــرد: کمبــود امکانــات و تجهیــزات 
بارزســی و رایانــه ای، ســاختمان های قدیمــی، پراکندگــی 
ــزان  ــودن می ــی ب ــتان، ناکاف ــای اس ــرکات و گلوگاه ه گم
ــی از  ــع نظارت ــازمان ها و مراج ــن و س ــارات و قوانی اعتب

مشــکالت اساســی گمــرک اصفهــان اســت.
پایــان  در  اصفهــان  اســتان  گمــرک  مدیــرکل 
ــار  ــص اعتب ــت تخصی ــه درخواس ــت هایی از جمل درخواس
خریــد جهــت خریــد دو دســتگاه ایکــس ری توســط 

مطــرح کــرد. را  اســتانداری  یــا  اصفهــان  فــرودگاه 
ــوال  ــوال اح ــرکل ثبت اح ــی مدی ــه حســین غفران در ادام
و  مشــکالت  و  اقدامــات  بیــان  بــه  اصفهــان  اســتان 
نظریــات خــود در ایــن زمینــه پرداخــت و توجــه همــگان 
بــه مســئله صــدور کارت ملــی هوشــمند را خواســتار 

شــد.

رتبــه اول اصفهان در آلودگی 
کالنشهر  8 بین 

ایــرج حشــمتی مدیــرکل حفاظــت محیــط  زیســت   
ــان را  ــت اصفه ــط زیس ــت محی ــان وضعی ــتان اصفه اس
ــف  ــد توق ــه قص ــرد ک ــالم ک ــرد و اع ــان ک ــوب بی نامطل
ــدار هســتیم  ــی ســرباز توســعه پای ــم ول صنعــت را نداری
و وظیفــه داریــم از آینــده خانواده هــای ایرانــی مراقبــت 

ــم. کنی
اصفهــان  اســتان  زیســت  محیــط   حفاظــت  مدیــرکل 
ــه اول  ــهر رتب ــن 8 کالن ش ــان در بی ــرد: اصفه ــار ک اظه
آلودگــی را دارا اســت و بــا توجــه بــه اقلیــم بســیار 
شــکننده اســتان بایــد توجــه شــود کــه در کنــار فعالیــت 
توجــه  هــم  محیط زیســت  مشــکالت  بــه  اقتصــادی 

ــود. ش
ــت و  ــول مانده اس ــاک مغف ــوای پ ــون ه ــزود: قان وی اف
بــه جــز فعالیــت در بخــش ســوخت هیــچ پیشــرفتی در 

ــی  اســت  ــا جای ــتیم و مشــکالت ت ــا نداش ــر زمینه ه دیگ
ــه دلیــل  ــی ب ــم ول ــار داری ــورو 4 در اختی کــه ســوخت ی
ــی  ــری در آلودگ ــچ تاثی ــا هی ــودن خودروه ــتاندارد نب اس

هــوا نداشــته ایم.
از  بایــد  زیســت  محیــط  پایــان گفــت:  در  حشــمتی 
عــوارض  یــا  و  صنعتــی  و  اقتصــادی  فعالیت هــای 
آالیندگــی کــه بــه شــهرداری ها داده می شــود ســهمی 

داشــته باشــد.

ــه  ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــتانی س ــر اس ــس دفت ریی

آب  میــزان  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  آذربایجان غربــی  در 

ــون  ــارد و 410 میلی ــه میلی ــش از س ــه بی ــه ب ــن دریاچ ای

مترمکعــب رســیده اســت، گفــت: آب دریاچــه ارومیــه 

طــی یــک هفتــه گذشــته 60 میلیــون مترمکعــب افزایــش 

ــت. یاف

بــا  گفت وگــو  در  چهارشــنبه  روز  ســرخوش  فرهــاد 

ــا در  ــتاد احی ــات س ــت: اقدام ــار داش ــا اظه ــگار ایرن خبرن

صدرنشینی آلودگی اصفهان 
در میان کالن شهرها

هر
س:م

عک
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وحش
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اردبیل جزو سه شهر پاک کشور است

جمعیت وحوش استان قزوین افزایش یافت

محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
اردبیـل  اسـتان  زیسـت 
گفـت: شـهر اردبیـل از نظـر 
هـوا  کیفـی  شـاخص های 
در  پـاک  شـهر  سـه  جـزو 

اسـت. کشـور 
بـا  مقابلـه  کارگـروه  در  روز سه شـنبه  سـعید شـهند 
افـزود:  آلودگـی هـوا و پدیـده گـرد و غبـار اسـتان 
افزایـش تعداد ایسـتگاه های سـنجش کیفـی هوا در 
اردبیـل و اتصـال آنهـا به مرکز پایش فراگیر در کشـور 

ضـروری اسـت.
وی بیان کـرد: تابلوهـای نمایشـگر نصـب شـده ایـن 
سـالم  پـاک،  حالـت  در  هـوا  وضعیـت  ایسـتگاه ها 
و  ناسـالم  حسـاس  بـرای گروه هـای  را  ناسـالم  و 

داد. خواهـد  نشـان  خطرنـاک 
او بـا بیـان اینکه هم اکنـون یک ایسـتگاه اندازه گیری 
سـنجش کیفیـت هـوای محیـط جنـب مـوزه حیـات 
وحـش اردبیل واقع در خیابان دانشـگاه فعال اسـت، 

اظهارداشـت: بـا اینکـه اردبیـل از لحاظ هوا شـهر پاک 
محسـوب می شـود امـا بعضـی مواقـع میـزان گـرد و 
غبـار در ایـن شـهر نیـز از حـد مجـاز بـاال مـی رود کـه 
بـرای کـودکان و بیمـاران قلبـی و عروقـی خطرنـاک 
اسـت.وی خشکسـالی، تغییـر اقلیم، ضعف پوشـش 
افزایـش  کشـاورزی،  ضایعـات  سـوزاندن  گیاهـی، 
فعالیت هـای عمرانـی، رعایـت نکـردن ضوابط زیسـت 
تولیـد  محیطـی در معـادن و فعالیـت کارخانه هـای 
آسـفالت را از جملـه علـل پیدایـش گـرد و غبـار و در 

نتیجـه آلودگـی هـوا در شـهر اردبیـل عنـوان کرد.
اردبیـل  اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
گفـت: منشـاء آلودگـی هـوای شـهر اردبیـل داخـل 
اسـتان بـوده و کانون های این آلودگـی در برخی نقاط 
اسـتان از جملـه در روسـتای آق بـالغ مصطفی خـان 
در حـوزه شهرسـتان نمیـن شناسـایی شـده و تـالش 
می شـود بـا همکاری دسـتگاه های متولـی از افزایش 
وسـعت کانـون گـرد و غبـار جلوگیـری و نسـبت بـه 

تثبیـت وضعیـت آنهـا اقدامـات الزم انجـام شـود.

حیـات  اداره  رئیـس 
اداره کل حفاظـت  وحـش 
اسـتان  زیسـت  محیـط 
نتایـج  گفـت:  قزویـن 
اسـتان  شـاخص  وحـوش  جمعیـت  سرشـماری 
حیـات  درصـدی   9.1 افزایـش  بیانگـر  قزویـن 

اسـت. اسـتان  وحـش 
سـیاوش رضـا زاده در گفتگـو با خبرنـگاران اظهار 
زمسـتانه  سرشـماری  یافتـن  پایـان  بـا  داشـت: 
پسـتانداران شـاخص علفخـوار در مناطـق تحـت 
المـوت  مناطـق  در  قزویـن  اسـتان  مدیریـت 
شـرقی و غربـی، طـارم سـفلی، باشـگل و آوج- 
آبگرم و بازشـماری برخی مسـیرها مشـخص شد 
جمعیـت وحـوش افزایـش یافتـه اسـت.رضازاده 
پسـتانداران  زمسـتانه  سرشـماری  کـرد:  بیـان 
مدیریـت  تحـت  مناطـق  در  علفخـوار  شـاخص 
اسـتان قزویـن بـا حضور مأمـوران اجرایـی یگان 
حفاظـت، کارشناسـان اداره کل و ادارات حفاظـت 
بانـان،  محیـط  شهرسـتان ها،  زیسـت  محیـط 

و  منـدان  عالقـه  مردمـی،  تشـکل های  اعضـای 
جوامـع محلـی بـه تعـداد 159 نفـر روز بـا برنامه 
وحـش  حیـات  امـور  بـر  نظـارت  اداره  ریـزی 
اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت قزویـن و بـه 
یـادآور  آغـاز شـد.وی  روش مشـاهده مسـتقیم 
شـد: پـس از سرشـماری حیـات وحـش مناطـق 
المـوت شـرقی و غربـی، طـارم سـفلی، باشـگل 
مسـیرها  برخـی  بازشـماری  و  آبگـرم  آوج-  و 
ایـم. داشـته  وحـوش  افزایـش  شـد  مشـخص 
رضـا زاده گفـت: هـدف از این سرشـماری برآورد 
جمعیـت پسـتانداران وحشـی علفخـوار، وضعیت 
جمعیـت  نسـبت  وحـوش،  سـنی  گروههـای 
مـرگ  و  ولـد  و  زاد  وضعیـت  از  اطـالع  زادآور، 
نقـاط ضعـف  و  تهدیـد  عوامـل  بررسـی  میـر،  و 
تحلیل هـای  انجـام  و  مناطـق  مدیریـت  قـوت  و 
کیفـی و کمـی از وضعیـت زیسـتگاه های اسـتان 
در سیاسـتگذاری و مدیریـت وحـوش شـاخص 
اسـتان از جملـه قـوچ و میـش، کل و بـز و آهـو 

    . شـد می با

جاری شدن دوباره آب در زاینده رود
 به منظور تامین حدود ۲0 میلیون مترمکعب حقابه محیط زیست، خروجی سد زاینده رود 
افزایش یافته و آب در رودخانه جاری می شود.
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اسناد زیست فناوری و محیط زیست تا 2 ماه م

آینده نهایی می شود
ــی  ــورای عال ــاوری ش ــم و فن ــتاد عل ــام س قائم مق
ــاوری  ــت: اســناد زیســت فن ــالب فرهنگــی گف انق
ــی و  ــده نهای ــاه آین ــا ۲ م ــط زیســت ت کشــور و محی

ابــالغ می شــود.
منصــور کبگانیــان در حاشــیه جلســه یکصــد و بیســت و پنجــم 
شــورای ســتاد راهبــری اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور در 
جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: اســناد زیســت فنــاوری کشــور 
و محیــط زیســت تــا ۲ مــاه آینــده تدویــن مــی شــود و تهیــه 
اســناد ایــن ۲ حــوزه در دبیرخانــه ســتاد علــم و فنــاوری انجــام 

شــد.
ــدی  ــای ج ــت  ه ــی از اولوی ــاوری یک ــت فن ــزود: زیس وی اف
نقشــه جامــع علمــی کشــور اســت و نقــش موثــری در توســعه 
اقتصــاد دانــش بنیــاد دارد چــرا کــه ایــن فنــاوری ســهم زیــادی 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ــی را ب از بازارهــای جهان
ــن  ــت: یکــی از ای ــع علمــی کشــور گف ــر ســتاد نقشــه جام دبی
محورهــا ســند توســعه زیســت فنــاوری اســت و  ایــن ســند در 

ــه ســتاد نقشــه جامــع علمــی کشــور  ــده در دبیرخان ــاه آین ۲ م
تهیــه و بــه جلســه ایــن ســتاد ارائــه مــی شــود.

کبگانیــان ادامــه داد: بــرای تهیــه ایــن ســند نیــاز بــه مشــارکت 
ــات  ــوم، تحقیق ــا وزارت عل ــن رو ب ــتیم از ای ــگاهیان داش دانش
ــرات موجــب  ــن مذاک ــت؛ ای ــی صــورت گرف ــاوری مذاکرات و فن
کُنــد شــدن رونــد تهیــه ایــن ســند شــد ولــی درخواســت مــا از 
دانشــگاهیان ایــن اســت کــه پیشــنهادهای خــود را دربــاره ایــن 
ســند ارائــه دهنــد. وی یــادآور شــد: ایــن ســند در ۲ مــاه آینــده 

ــد. ــالغ خــود را طــی می کن ــب و اب مراحــل تصوی
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــی گف ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــو ش عض
افزایــش آلودگی هــای هــوا، شــاهد آلودگــی  هــای زیســت 
محیطــی هســتیم؛ پیــش از ایــن ســند محیــط زیســت را 
چندیــن بــار تــا مرحلــه تصویــب رســاندیم ولــی دســتگاه 
 هــای ذی ربــط ایــن حــوزه بــه ویــژه ســازمان محیــط زیســت 
اشــکاالتی نــه چنــدان غیــر قابــل حــل بــر روی ایــن ســند وارد 

ــد. کردن

هوا

هـوای  شـعار  بـا  پـاک  هـوای  هفتـه  برنامه هـای 
در  یکپارچـه  صـورت  بـه  عمـل  و  اقـدام  پـاک، 
شـهرداری تهـران از تاریـخ ۲6دی مـاه لغایـت ۲ 

بهمـن مـاه برگـزار مـی شـود.
پایـدار  توسـعه  و  زیسـت  محیـط  کل  مدیـر  انصـاری  شـینا 
شـهرداری تهـران بـا اشـاره بـه نامگـذاری هفتـه هـوای پـاک 
بـه نـام هـوای پـاک، اقـدام و عمـل گفـت: بـه منظـور اجـرای 
برنامه های منسـجم و هماهنگ در شـهرداری تهران و مشـارکت 
بـه  و  تدویـن  فـوق  هفتـه  دسـتورالعمل  شـهروندان،  مطلـوب 
مناطـق و مجموعه هـای ذی ربـط جهـت اجـرا ارسـال شـده اسـت.
وی در ادامـه بـا تاکیـد بـر اینکـه امسـال هفتـه هـوای پـاک از 
تاریـخ ۲6 دی مـاه آغـاز و تـا ۲ بهمـن ماه ادامه خواهد داشـت، 
گفـت: روز ۲6 دی مـاه بـه نام ورزش و هـوای پاک، ۲۷ دی ماه 
بـه نـام مشـارکت های مردمـی و هوای پاک، ۲8 دی مـاه به نام 
رسـانه، آمـوزش و هـوای پـاک، ۲9 دی مـاه به نام، مسـئولین و 
هـوای پـاک، ۳0 دی مـاه بـه نام منابـع آالینده و هـوای پاک، 1 
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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زیست

اسـت. کشـور 
وی بـا اشـاره بـه عواملـی کـه باعـث بـه خطـر 
انداختـن منطقـه رویشـی زاگـرس شـده اسـت، 
قطـع  اقلیـم،  تغییـر  پیامدهـای  تصریـح کـرد: 
چـرای  عمرانـی،  هـای  فعالیـت  و  درختـان 
و تصـرف عرصـه،  دام، تجـاوز  انـدازه  از  بیـش 
خشـکیدگی و بـروز آفـات و امـراض از عوامـل 
تخریـب ایـن منطقـه بـوده کـه مـورد تحلیـل و 

بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.
 1 حـدود    8۷ سـال  از  داشـت:  اظهـار  غیبـی 
هـا  جنـگل  از  هکتـار  هـزار   450 و  میلیـون 

تحـت تاثیـر آفـات و امـراض دچار خشـکیدگی 
کنتـرل  بـرای  هایـی  دسـتورالعمل  کـه  شـد 
خشـکیدگی و مبـارزه بـا عوامـل آن تهیـه کـرده 
مدیریـت  بهینـه  مدیریـت  راهکارهـای  تـا  ایـم 
زاگـرس انجـام شـود. وی ادامـه داد: در طـرح 
بـوم سـازگان زاگـرس با کمک 11 اسـتان کشـور 
پتانسـیل یابـی و آمایـش انجام شـد و مناطقی 
و  بیولوژیکـی  بـه عملیـات مکانیکـی،  نیـاز  کـه 
شناسـایی  داشـت،  پایـدار  و  بهینـه  مدیریـت 

شـدند.
توسـعه  راه هـا  از  یکـی  اینکـه  بیـان  بـا  غیبـی 

در  داشـت:  اظهـار  اسـت،  منطقـه  در  جنگلـی 
 5 تـا   1 محلـی کـه  جنـگل  توسـعه  خصـوص 
شـد  جنـگل کاری  دارد،  پوششـی  تـاج  درصـد 
تـا تـاج بـه بـاالی 5 درصـد برسـد و بـه سـطح 

شـود. اضافـه  هـا  جنـگل 
مدیـر جنـگل هـای خـارج از شـمال ادامـه داد: 
برنامـه ای 5 سـاله بـرای بـوم سـازگان طراحی 
و مقـرر شـد تـا حـدود 500 هـزار هکتار توسـعه 
سـازی  غنـی  نیـز  هکتـار  هـزار   600 و  جنـگل 
جنـگل داشـته باشـیم، بـه منظـور آن در عرصـه 
هایـی کـه کیفیت جنـگل هـا از 50 درصد به ۲0، 

15، 5 و 10 درصـد رسـیده بـود بـا نهـال و بـذر 
غنـی سـازی مـی کنیـم تـا کیفیت تاج پوشـش 

بـاال رود.
وی ادامـه داد: تنـش در زاگـرس و جنـگل های 
بلـوط بـه دلیـل تغییـر اقلیـم منجـر بـه کاهـش 
رطوبـت خـاک شـده بـود بنابراین برنامـه ریزی 
در  آبخـوان داری  و  آبخیـز  عملیـات  تـا  شـد 
راسـتای افزایـش رطوبـت خـاک با انجـام چاله 
هـای فصلـی، هاللـی هـا، بانکت هـا و همچنیـن 
اقدامـات تلفیقـی بـرای پوشـش گیاهـی بـرای 
افزایـش و نفـوذ رطوبـت بـه خاک انجام شـود، 
مردمـی  مشـارکت  بـا  اقدامـات  ایـن  تمامـی 
بـر اسـاس بنـد ب مـاده ۲9 )کار بـا مشـارکت 

جوامـع محلـی( در حـال اجـرا اسـت.
 غیبـی عنـوان کـرد: یکـی دیگـر از اولویـت های 
بـوم سـازگان زاگـرس تثبیـت مالکیـت اراضـی 
پایـان  تـا  شـده  مقـرر  اسـت کـه  )کاداسـتر( 
سـال 99 تمـام جنـگل هـای زاگـرس کاداسـتر 
شـود و تمامـی اراضـی زاگرس دارای سـند تک 
برگـی بـه نـام دولـت خواهـد شـد.مدیر جنـگل 
هـای خـارج از شـمال بـا اشـاره بـه برنامه های 
حفاظتـی اظهـار داشـت: یـگان هـای حفاظتی و 
اسـتفاده از تصاویر ماهواره ای برای پیشـگیری 
طـور  بـه  امـراض  و  آفـات  و  سـوزی  آتـش  از 
مسـتمر در عرصـه جنـگل هـای زاگـرس فعالیت 
مـی کنند.بـه گفتـه غیبـی هـدف از اجـرای طرح 
بـوم سـازگان زاگـرس تثبیـت وضعیـت جنـگل 
و سـپس افزایـش پوشـش گیاهـی اسـت. هنٔه 
رویشـی زاگـرس شـامل رشـته کوه های زاگرس، 
رویشـگاه گونه هـای  اصلی تریـن  و  وسـیع ترین 
همیـن  بـه  و  بـوده  ایـران  در  بلـوط  مختلـف 
ویـژه ای  بسـیار  اهمیـت  از  منطقـه  ایـن  دلیـل 
منطقـه  بلـوط  جنگل هـای  اسـت.  برخـوردار 
ایـران  غربـی  شـمال  منتهی الیـه  از  زاگـرس 
)اسـتان آذربایجـان غربـی( آغاز و سـپس غرب 
چهارمحـال  ایـالم،  کرمانشـاه،  )اسـتان های 
جنـوب  و  لرسـتان(  و  خوزسـتان  بختیـاری،  و 
غـرب ایـران )اسـتان های کهگیلویـه و بویراحمد 
11 اسـتان  و فـارس( را طـی می کنـد. در بیـن 
اسـتان های  زاگـرس،  رویشـی  ناحیـه  در  واقـع 
فـارس، لرسـتان و خوزسـتان مقام هـای اول تـا 
سـوم را از نظـر وسـعت رویشـگاه های جنگلی و 

می باشـند. دارا  درختـی 

مدیر جنگل های 
خارج از شمال ادامه 

داد: برنامه ای 5 ساله 
برای بوم سازگان 

طراحی و مقرر شد تا 
حدود 5۰۰ هزار هکتار 

توسعه جنگل و ۶۰۰ 
هزار هکتار نیز غنی 

سازی جنگل داشته 
باشیم، به منظور آن 

در عرصه هایی که 
کیفیت جنگل ها از 5۰ 
درصد به 2۰، ۱5، 5 و 
۱۰ درصد رسیده بود با 
نهال و بذر غنی سازی 

می کنیم تا کیفیت 
تاج پوشش باال رود.

»بوم سازگان«؛ طرحی سبز برای زاگرس نشینان
با سند بوم سازگان زاگرس، توسعه جنگل  و طرح های حفاظت جنگل های زاگرس  تعریف شده است

ــه  ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــتانی س ــر اس ــس دفت ریی

آب  میــزان  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  آذربایجان غربــی  در 

ــون  ــارد و 410 میلی ــه میلی ــش از س ــه بی ــه ب ــن دریاچ ای

مترمکعــب رســیده اســت، گفــت: آب دریاچــه ارومیــه 

طــی یــک هفتــه گذشــته 60 میلیــون مترمکعــب افزایــش 

ــت. یاف

بــا  گفت وگــو  در  چهارشــنبه  روز  ســرخوش  فرهــاد 

ــا در  ــتاد احی ــات س ــت: اقدام ــار داش ــا اظه ــگار ایرن خبرن

ــه آب حاصــل  ــا ســبب شــده اســت ک ــی رودخانه ه الیروب

ــه  ــمت دریاچ ــه س ــری ب ــت کمت ــا هدررف ــا ب از بارندگی ه

ــود. ــرازیر ش ــه س ارومی

ــه  ــه هفت ــز نســبت ب ــراز دریاچــه نی ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب

ــی  ــن آب ــراز نگی ــت: ت ــت، گف ــش یافته اس ــته افزای گذش

آذربایجــان بــه یک هــزار و ۲۷1 متــر و ۲9 ســانتی متر 

 ۲ گذشــته  هفتــه  بــا  مقایســه  در  کــه  رسیده اســت 

دارد. افزایــش  ســانتی متر 

وی بــا بیــان اینکــه وســعت دریاچــه ارومیــه بــه بیــش از 

۲ هــزار و 8۲1 کیلومتــر مربــع رسیده اســت بــه ایــن نکتــه 

ــه  ــبت ب ــه نس ــن دریاچ ــعت ای ــه وس ــرد ک ــاره ک ــم اش ه

ــع بیشــتر شده اســت. ــر مرب ــت روز گذشــته 14 کیلومت هف

ــه  ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــتانی س ــر اس ــس دفت ریی

ــم  ــای مه ــوز طرح ه ــرد: هن ــه ک ــی اضاف در آذربایجان غرب

ــرداری  ــه بهره ب ــه ب ــه ارومی ــره دریاچ ــه پیک ــال آب ب انتق

نرســیده اســت  امــا در صــورت بهره بــرداری از طــرح 

ــه دریاچــه، شــاهد تحقــق  ــوب اســتان ب ــال آب از جن انتق

ــراز  ــری ت ــک مت ــش ی ــوری و افزای ــس جمه ــده ریی وع

ــود. ــم ب ــان خواهی ــی آذربایج ــن آب نگی

ــارات  ــع اعتب ــه موق ــص ب ــه داد: درصــورت تخصی وی ادام

بــه  آب  انتقــال  طرح هــای  اتمــام  در  مشــکلی  هیــچ 

ــدارد. ــود ن ــه وج ــه ارومی دریاچ

رییــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه در 

ــای  ــت طرح ه ــن وضعی ــرد: آخری ــان ک ــی بی آذربایجان غرب

انتقــال آب بــه دریاچــه ارومیــه بــه زودی در اختیــار 

ــرد. ــی گی ــرار م ــانه ها ق رس

قبــل از تشــکیل ایــن ســتاد تــراز دریاچــه ســاالنه بــه طــور 

ــایه  ــا در س ــت ام ــش می یاف ــانتی متر کاه ــط 40 س متوس

ــر و  ــت تدبی ــالش دول ــار و ت ــص اعتب ــزی، تخصی برنامه ری

امیــد بــرای احیــای ایــن دریاچــه، رونــد خشــک شــدن آن 

متوقــف شــد و بارندگی هــا هــم بــه کمــک دریاچــه آمــد.

هرچنــد تــراز یک هــزار و ۲۷4 متــر بــه عنــوان ارتفــاع 

ــن  ــی ای ــالم شده اســت ول ــه اع ــک دریاچــه ارومی اکولوژی

شــرایط  هــم  متــر   ۲۷۲ و  یک هــزار  تــراز  در  دریاچــه 

مطلــوب خواهــد داشــت و بیــش از 95 درصــد کانون هــای 

ــد. ــد ش ــع خواه ــرد آن رف ریزگ

ــال  ــارد ری ــان ســال 1۳9۷ بیــش از ۳5 هــزار میلی ــا پای ت

بــرای احیــای دریاچــه هزینــه شــد؛ امســال نیــز بــا وجــود 

ــت، بیــش از هفــت هــزار و ۲40  مشــکالت اقتصــادی دول

میلیــارد ریــال بــرای احیــای نگیــن آبــی آذربایجــان 

ــت. ــاص یاف اختص

احیــا  ســتاد  طرح هــای  قالــب  در  ارومیــه  دریاچــه 

ــراز  ــه ت ــال /از 1۳94/ ب ــدت 10 س ــرف م ــت ظ ــرار اس ق

اکولوژیــک خــود برســد کــه حــدود یک ونیــم ســال از 

برنامــه عقــب اســت؛ ایــن دریاچــه از اواســط دهــه 1۳80 

شــروع بــه خشــک شــدن کــرد و بنــا بــر آمــار بین المللــی 

تــا ســال ۲015 میــالدی حــدود 80 درصــد از مســاحت آن 

ــد. ــک ش خش

همــه کارشناســان داخلــی و خارجــی بــر ایــن عقیــده 

ــرای  ــار اج ــی در کن ــع محل ــارکت جوام ــه مش ــتند ک هس

طرح هــای مختلــف، نقــش مهمــی در احیــای نگیــن آبــی 

ــت. ــد داش ــان خواه آذربایج

آب دریاچه ارومیه ۶۰ میلیون مترمکعب 

افزایش یافت

نتایـج یـک بررسـی نشـان داد افزایـش دمـای اقیانوس ها در سـال 
۲019 بـه رکـورد جدیـدی دسـت پیدا کرده اسـت.

 سـطح گرمـا در اقیانوس های جهان در سـال ۲019 بـه رکورد جدیدی 
دسـت پیـدا کرده که نشـان دهنـده گرم شـدن انکار ناپذیـر و فزاینده 

کره زمین اسـت.
اقیانوس هـای جهـان آشـکارترین مقیـاس در فوریـت آب و هوایـی 
هسـتند زیرا بیش از 90 درصد گرمـای محبوس در گازهای گلخانه ای 
دیگـر  و  جنگل زدایـی  فسـیلی،  سـوخت های  احتـراق  از  ناشـی 

فعالیت هـای بشـر را جـذب می کننـد.
یافته هـای جدیـد نشـان می دهـد پنـج سـال گذشـته از پنـج سـال 
گـرم ثبـت شـده در اقیانوس هـا بوده اسـت. گـرم شـدن اقیانوس ها 
آبـی  در چرخـه  اختـالل  بـروز  و  طوفان هـای شـدیدتر  وقـوع  بـه 
منجـر می شـود کـه بـه معنـی سـیالب های بیشـتر، خشکسـالی و 
آتش سـوزی جنگلی در کنار افزایش سـطح آب دریاسـت. همچنین 
افزایـش دمـای اقیانوس هـا می توانـد به حیـات دریایی آسـیب وارد 

کنـد چـرا کـه مـوارد مـوج گرمایـی دریایی تشـدید می شـود.
پرفسـور »جان آبراهام« یکی از کارشناسـان این مطالعه از دانشـگاه 
»سـنت تومـاس« در ایالـت مینه سـوتا آمریـکا گفـت: اقیانوس هـا 
بازگو کننده سـرعت گرم شـدن زمین هسـتند و با کمک اقیانوس ها 
می تـوان تشـدید و تداوم افزایـش دما در کره زمین را مشـاهده کرد.
بـه گـزارش روزنامـه گاردیـن، بـه گفتـه ایـن محقـق یافته هـا نشـان 
می دهـد کـه بـا انباشـت گازهای گلخانـه ای در اتمسـفر، میـزان گرما 
نیـز بـا شـتاب باالیـی رو بـه افزایـش اسـت. ایـن میـزان در فاصلـه 
سـال های 198۷ تـا ۲019 چهـار و نیـم برابـر سـریع تر از سـال های 
1955 تـا 1986 بـوده اسـت. اکثـر مناطـق اقیانوسـی نشـان دهنـده 
افزایـش انـرژی حرارتـی اسـت. این انـرژی عامل تحریـک کننده در 
وقـوع طوفان هـا و حوادث جوی شـدیدتر خواهد بـود. زمانیکه جهان 
و اقیانوس هـا گرم تـر شـوند شـیوه بـارش بـاران و تبخیـر نیـز تغییر 
می کنـد. بـه این ترتیب مناطق خشـک، خشـک تر و مناطق مرطوب، 

مرطوب تـر می شـوند.

رکورد افزایش دمای 
اقیانوس ها در 2۰۱9

خبر

گاندوها در خطرند
یــک فعــال محیــط زیســت معتقــد اســت، ســیل 
ــوری  ــه جان ــت گون سیســتان و بلوچســتان وضعی
"گانــدو" کــه فقــط ۲00 تــا ۳00 ســر از آنهــا وجــود 

ــد. ــد می کن ــه شــدت تهدی دارد را ب
ــه از  ــیلی ک ــه س ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــت و گ ــلیمانی در گف ــعید س س
ابتــدای امســال چنــد نقطــه کشــور را تحــت تاثیــر قــرار داد و اکنــون نیــز در 
منطقــه سیســتان و بلوچســتان بحــران آفریــده، گفــت: ابتــدا بایــد ببینیــم 
ــوع  ــزان از وق ــن می ــا ای ــر ب ــث شــده طــی ســال های اخی ــی باع چــه عامل

ســیل مواجــه باشــیم.
وی ادامــه داد: باران هــای معمــول و غیرمعمــول همیشــه وجــود داشــته و در 
ســالیان دور مــردم بومــی مناطــق بــه ســیل بــه عنــوان یــک عامــل مخــرب 
نــگاه نمی کردنــد، بلکــه بــاران و ســیالبی کــه در باالدســت شــکل می گرفتــه 

همــواره نقــش تغذیــه کننــده تاالب هــا را در پاییــن دســت داشــته اســت.
ــل  ــر را عام ــال های اخی ــی س ــت ط ــه طبیع ــان ب ــری انس ــلیمانی بی مه س
بــروز ســیالب های شــدید و مخــرب اخیــر دانســت و عنــوان کــرد: بــه دلیــل 
آســیب های جــدی کــه بــه طبیعــت وارد کردیــم، میــزان تــاب آوری طبیعــت 
ــر بارندگــی بســیار کاهــش یافتــه  ــرای نشــان دادن رفتــار مناســب در براب ب

و دچــار آســیب جــدی شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه از دســت رفتــن جنگل هــا، درختــان و پوشــش گیاهــی 
بیشــترین نقــش را در ایــن زمینــه دارد، یــادآور شــد: در مناطــق دارای 
پوشــش جنگلــی، نفــوذ آب بــه خــاک و زمیــن یــا همــان جــذب آب حــدود 
ــا از دســت رفتــه، رخ  ــر بیشــتر از مناطقــی کــه پوشــش گیاهــی آنه 40 براب

می دهــد.
ــایش  ــرد و فرس ــاره ک ــیل اش ــوع س ــای وق ــه پیامده ــپس ب ــلیمانی س س

ــمرد. ــا برش ــن آنه ــاک را از مهمتری خ
ــل  ــه دالی ــران ب ــد خــاک در ای ــط زیســت، تولی ــال محی ــن فع ــه ای ــه گفت ب
ــال از  ــا در ح ــور دائم ــر کش ــوی دیگ ــت و از س ــن اس ــیار پایی ــف بس مختل
دســت دادن حجــم زیــادی از خــاک اســت، بگونــه ای کــه ایــران رتبــه اول 

ــاک دارد. ــایش خ ــا را در فرس دنی
وی گفــت: آســیب بــه گونه هــای گیاهــی و جانــوری نیــز از دیگــر پیامدهــای 
ــه  ــتان گون ــتان و بلوچس ــر سیس ــیل اخی ــا در س ــت و خصوص ــیالب اس س

ــد. ــد می کن ــدو را تهدی ــا گان ــی ی ــوری تمســاح تاالب ــم جان مه
ــدو در لیســت قرمــز  ــه گان ــان اینکــه گون ــا بی ــن فعــال محیــط زیســت ب ای
دفتــر حفاظــت از حیــات وحــش دنیــا قــرار دارد، عنــوان کــرد: بــر اســاس 
سرشــماری کــه ســال 1۳90 انجــام شــده از ایــن گونــه فقــط ۲00 تــا ۳00 ســر 

ــده اســت. در منطقــه سیســتان و بلوچســتان باقــی مان
وی زیســتگاه گانــدو را از هندوســتان و بنــگالدش تــا سیســتان و بلوچســتان 
اعــالم کــرد و افــزود: ایــن گونــه در ایــران نیــز فقط در سیســتان و بلوچســتان 
ــراف  ــاری اط ــای اقم ــه و تاالب ه ــط در دو روخان ــز فق ــه نی ــن منطق و در ای

ــد. ــا زندگــی می کن آنه

محیط 
زیست

هوای مشهد و قم ناسالم است
رییس گروه پایش آلودگی هوا و صدا محیط سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هوای شهرهای مشهد با شاخص 

105 و قم 111 در شرایط ناسالم برای گروه ھای حساس قرار دارد.

سنا
 ای

س:
عک

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد 
از آغـاز شـمارش پرنـدگان مهاجـر آبـزی و کنـار آبـزی در منابـع 
آبـی اسـتان خبـرداد و گفـت: در ایـن سرشـماری ضمـن پایش 
منابـع آبـی، سـالمتی پرنـدگان نیـز مـورد بررسـی و دقـت قـرار 

مـی گیرد.
سـید اسـدهللا هاشـمی در جمـع خبرنـگاران افـزود: همـه سـاله 
بـه منظـور بررسـی رونـد تغییـرات جمعیـت گونـه هـا در سـطح 
اسـتان، بخصـوص حاشـیه رودخانـه ها توسـط کارشناسـان این 
اداره کل، از ۲0 دی تـا ۲0 بهمـن پرنـدگان آبـزی و کنـار آبزی در 
۷ شهرسـتان اسـتان شـمارش مـی شـوند.وی اظهارکـرد: همـه 
سـاله پرنـدگان بومـی و مهاجر به سـواحل رودخانه های اسـتان 
مهاجـرت مـی کننـد و تـا وقتـی کـه شـرایط اقلیمـی مسـاعد 
باشـد در ایـن سـواحل باقی مـی مانند.مدیـرکل حفاظت محیط 
زیسـت اسـتان  کهگیلویـه و بویراحمـد خاطرنشـان کـرد: منابـع 
آبـی اسـتان مکانـی مناسـب و مسـاعد بـرای زیسـت و بازتوانی 
پرنـدگان اسـت امسـال پیـش بینـی مـی شـود بدلیـل فراوانی 
باشـند. افزایـش مواجـه  بـا  ایـن تعـداد پرنـدگان  بـارش هـا 
هاشـمی روش شـمارش را مشـاهده مسـتقیم بـا اسـتفاده از 
دوربیـن و تلسـکوب عنـوان و تصریـح کـرد: منابـع آبـی اسـتان 
اعـم از رودخانـه هـا، دریاچـه پشـت سـد هـا، آبگیرهـا، تـاالب 
هـا و منابـع آبـی اسـتان از تاریـخ ۲0 دی مـاه تـا ۲0 بهمـن 
بـه مـدت یـک توسـط کارشـناس و محیـط بـان بـا اسـتفاده از 
دوربیـن و تلسـکوب شـمارش می شـوند.وی بیان کـرد: باتوجه 
بـه  فراوانـی نـزول رحمـت الهـی در سـال جـاری و مهاجـرت 
بیشـتر پرنـدگان بـه اسـتان از مـردم تقاضامندیـم، همانگونه که 
در آئیـن اسـالم اشـاره و توصیه شـده، پنـاه دهنـده خوبی برای 
پرنـدگان و حیـات وحشـی باشـیم کـه بـه مـا پنـاه مـی آورند.

پرندگان مهاجر در کهگیلویه و 
بویراحمد شمارش می شوند

اجرای برنامه های هفته هوای پاک با شعار هوا
»هوای پاک، اقدام و عمل«

هـوای  شـعار  بـا  پـاک  هـوای  هفتـه  برنامه هـای 
در  یکپارچـه  صـورت  بـه  عمـل  و  اقـدام  پـاک، 
شـهرداری تهـران از تاریـخ ۲6دی مـاه لغایـت ۲ 

بهمـن مـاه برگـزار مـی شـود.
پایـدار  توسـعه  و  زیسـت  محیـط  کل  مدیـر  انصـاری  شـینا 
شـهرداری تهـران بـا اشـاره بـه نامگـذاری هفتـه هـوای پـاک 
بـه نـام هـوای پـاک، اقـدام و عمـل گفـت: بـه منظـور اجـرای 
برنامه های منسـجم و هماهنگ در شـهرداری تهران و مشـارکت 
بـه  و  تدویـن  فـوق  هفتـه  دسـتورالعمل  شـهروندان،  مطلـوب 
مناطـق و مجموعه هـای ذی ربـط جهـت اجـرا ارسـال شـده اسـت.
وی در ادامـه بـا تاکیـد بـر اینکـه امسـال هفتـه هـوای پـاک از 
تاریـخ ۲6 دی مـاه آغـاز و تـا ۲ بهمـن ماه ادامه خواهد داشـت، 
گفـت: روز ۲6 دی مـاه بـه نام ورزش و هـوای پاک، ۲۷ دی ماه 
بـه نـام مشـارکت های مردمـی و هوای پاک، ۲8 دی مـاه به نام 
رسـانه، آمـوزش و هـوای پـاک، ۲9 دی مـاه به نام، مسـئولین و 
هـوای پـاک، ۳0 دی مـاه بـه نام منابـع آالینده و هـوای پاک، 1 

بهمـن مـاه بـه نـام حمل و نقل پـاک و هوای پـاک، ۲ بهمن ماه 
بـه نـام قانـون و هوای پاک نامگذاری شـده اسـت.

انصـاری در ادامـه خاطـر نشـان سـاخت: اطالع رسـانی و آگاهی 
بخشـی موضوعـات مرتبـط با هوای پـاک با اسـتفاده حداکثری 
از ظرفیـت مناطـق شـهرداری تهران، اسـتقرار غرفه های آموزشـی 
ویـژه شـهروندان بـه منظـور اسـتفاده از وسـایل نقلیـه عمومـی 
در  مناطـق  زیسـت  محیـط  کانون هـای  دبیـران  همـکاری  بـا 
مکان هـای شـاخص در هـر منطقـه و برگـزاری مسـابقات مرتبط 
بـا موضـوع هوای پـاک، اجـرای برنامه هـای آموزش شـهروندی 
بـا اسـتفاده از ظرفیـت سـرای محـالت و همـکاری خانه هـای 
سـالمت، آغـاز فراینـد همـکاری بـا شـهرداران مـدارس از طریـق 
اجـرای برنامه هـای آموزشـی بـا موضـوع هـوای پـاک، تقدیـر 
از پرسـنل منطقـه کـه از دوچرخـه جهـت حضـور در محـل کار 
اسـتفاده می کننـد از جملـه اقداماتـی اسـت کـه در ایـن هفتـه 

انجـام می شـود.

ت
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۱۰ کوره زغال گیری در کهریزک تخریب شدم
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
ــری  ــال گی ــوره زغ ــت: 10 ک ــتان ری گف شهرس
غیرمجــاز )تولیــد زغــال( بــا دســتور مقــام 
کهریــزک  دوتویــه  روســتای  در  قضایــی 

شــد. تخریــب 
زهــره عبادتــی در حاشــیه تخریــب کــوره هــای غیــر 
مجــاز تولیــد زغــال بــه خبرنــگار ایرنــا، اظهــار داشــت: ایــن 
تخریــب هــا در ادامــه تخریــب 110 کــوره زغــال گیــری 
ــه تازگــی توســط  ــود کــه ب غیرمجــاز هفتــه هــای گذشــته ب
ــی  ــام قضای ــتور مق ــه دس ــف و ب ــن اداره کش ــان ای بازرس

ــب شــد. تخری
وی بــا بیــان اینکــه کــوره هــای زغــال ســوزی توســط 
ایــن  در  آالینــده  و  غیرمجــاز  بصــورت  و  بیگانــه  اتبــاع 
منطقــه شــکل گرفتــه و فعــال هســتند، افــزود: ایــن کــوره 
هــا بــا انتشــار مســتقیم دود و گازهــای ســمی در روســتاها 
و مناطــق مســکونی جنــوب پایتخــت موجــب آلودگــی هــوا 

ــه شــده اســت. ــن منطق در ســطح ای
ــی و  ــی مل ــا در اراض ــوره ه ــر ک ــرد: حف ــوان ک ــی عن عبادت

ــب  ــری موج ــر کارب ــرف و تغیی ــر تص ــالوه ب ــاورزی ع کش
ــا  ــه ب ــود، مقابل ــی ش ــت م ــط زیس ــدید محی ــب ش تخری
ــد کمــک ســایر دســتگاه  ــال ســوزی نیازمن ــوره هــای زغ ک
هــا از جملــه اداره جهــاد کشــاورزی، منابــع طبیعــی و 

ــت. ــا اس ــاری ه ــا و دهی ــداری ه بخش
وی بــا بیــان اینکــه بازرســان اداره محیــط زیســت بــه ویــژه 
در فصــل ســرما کار گشــت، پایــش و شناســایی کانــون 
ــای  ــژه کوره ــه وی ــران ب ــتان ته ــوب اس ــده جن ــای آالین ه
ــرد:  ــه ک ــد، اضاف ــود دارن ــتور کار خ ــری را در دس ــال گی زغ
ــع  ــتقیم مراج ــتور مس ــا دس ــا ب ــوره ه ــی ک ــب تمام تخری
انجــام  قضایــی و همــکاری فرمانــداری شهرســتان ری 

ــت. ــه اس گرفت
عبادتــی یــادآور شــد: عملیــات پاکســازی و تخریــب کــوره 
ــه لحــاظ ایجــاد آلودگــی شــدید  هــای زغــال ســازی کــه ب
آلودگــی محیــط  و خــاک موجبــات  منابــع آب  و  هــوا 
ــد ســالمتی ســکنه همجــوار را فراهــم مــی  زیســت و تهدی

ــدار انجــام شــد. ــا اقت آورد ب
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مدیرعامـل شـركت بهـره بـرداری نفت 
و گاز مـارون از موفقیـت ایـن شـركت 
در كسـب نشـان برنزیـن C۳ جایـزه 
۳4000 تعالـی مدیریـت منابع انسـانی 

از سـوی دانشگاه تهران خبر داد.
مهنـدس حمیـد كاویـان ضمـن تقدیر 
انسـانی  منابـع  از تالش ـهای مدیریـت 
بـه  كمـك  راسـتای  در  شـركت  ایـن 
ماموریـت و ایفـای نقـش محـوری در 
تحقـق اهـداف تولیدی شـركت، گفت: 
بـرای اولیـن بار اسـت كه یك شـركت 
بـا ماهیـت تولیـد نفـت و گاز موفق به 
دریافـت این جایزه شـده و توانسـتیم 
بیـن 1۷4 شـركت كشـوری، بـه ایـن 

نتیجـه  ایـن  یابیـم كـه  دسـت  مهـم 
رویـه  و  اسـتانداردها  نسـبی  رعایـت 
هـای جـاری مدیریـت منابـع انسـانی 
بـوده  سـازمان  تعالـی  راسـتای  در 

است.
وی افـزود: ارزیابـی فرآیندهـای منابع 
انسـانی و سـطح بلوغ آنهـا موجباتی را 
بتوانیـم فرآیندهـا و  تـا  آورده  فراهـم 
نگـرش هـای مدیریـت منابع انسـانی 
را بصـورت مسـتمر پایـش و توسـعه 
و  جدیـد  هـای  مـدل  از  و  بخشـیده 
بـر  سـازمانی  فرهنـگ  بـا  متناسـب 
مبنای اسـتاندارهای نویـن در مدیریت 
سـرمایه هـای انسـانی سـازمان بهـره 

گیریم.
بهـره  شـركت  انسـانی  منابـع  مدیـر 
بـرداری نفـت و گاز مـارون نیـز با بیان 
ملـی  جایـزه  در  حضـور  بـرای  اینكـه 
۳4000 منابع انسـانی كه همه سـاله از 
مـی  برگـزار  تهـران  دانشـگاه  سـوی 
گـردد، ایـن شـركت بـه دو روش مورد 
اذعـان  اسـت،  گرفتـه  قـرار  ارزیابـی 
داشـت: روش اول شـامل دو بخـش 
ارزیابـی  بـر اسـاس توانمندسـاز هـا و 
فراینـد ها  و  تجزیه و تحلیل نگرش-
هـای منابع انسـانی با روش ـهای علمی 
بوسـیله نـرم افزارهـای تخصصی بود و 
منابـع  ،نگرش ـهای  دوم  روش  در 

نامـه  پرسـش  طریـق  از  انسـانی 
 ۲۲9 مجمـوع  در  ارزیابـی گردیـد كـه 
توسـط  شـده  تكمیـل  پرسشـنامه 
و  تجزیـه  مـورد  شـركت،  كاركنـان 

تحلیل قرار گرفت.
یـدهللا پیامنـی  بـا تاكید بـر اینكه  اگر 
نتـوان چیـزی را انـدازه گرفـت، نمـی 
تـوان آن را كنتـرل و اگر نتـوان چیزی 
را  آن  تـوان  نمـی  كـرد،  كنتـرل  را 
مدیریـت نمـود، گفـت: افزایـش بهروه 
وری و بهبـود عملكرد سـرمایه انسـانی 
، ریشـه در سـنجش روایـی و پایایـی 
فرایندهـا، نگرش ـها  و نتایـج دریافتی از 
عملكـرد ایـن سـرمایه دارد و  این مهم 
بـا اسـتفاده از  مـدل ۳4000 بـه طـور 

اثربخشی قابل تحقق است.
بهـره  شـركت  جایـزه  اسـت  گفتنـی 
نفـت و گاز مـارون، 18 دی  بـرداردی 
چهارمیـن كنفرانـس  حاشـیه  در  مـاه 

ملی منابع انسـانی اعطا شد.

مدیرعامل شركت بهره برداری نفت و گاز مارون :
نفت و گاز مارون، نشان برنزین جایزه تعالی 

مدیریت منابع انسانی را دریافت كرد
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 پیام
استان ها

رییس سازمان نهضت سوادآموزی:
بیش از 2 میلیون نفر در دولت تدبیر و امید باسواد شدند
معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: ۲ میلیون و 608 هزار نفر 
از افراد کم سواد و بی سواد کشور در 6 سال فعالیت دولت تدبیر و امید باسواد شدند.

وانــت  ماشــین  وکارت  شناســنامه 
ــه  ــگ ب ــفید رن ــدل۱۳9۳ س ــکان م پی
شــماره  موتــور ۱۱8P۰۱۰۶229 و شــماره 

 NAAA۳۶AA۶EG۶9۶۳9۶شاسی
بــه شــماره پــالک ۴2ط۳۶۱ایــران ۳۶ 
متعلــق بــه علــی حیــدر زاده مفقــود و 
از درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت .
 قلعه گنج

مفقودی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل امــور عشــایر جنــوب کرمــان در نظــر دارد پــروژه تامیــن آب شــرب عشــایر منطقــه چــاه حســن رودبــار جنــوب را بــه صــورت مناقصــه عمومــی 

یــک مرحلــه ای بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مناقصــه بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد برگــزار نمایدلــذا کلیــه متقاضیــان 
محتــرم مــی تواننــد جهــت اطــالع  از شــرایط و مشــخصات موضــوع مناقصــه بــه وبگاه ســامانه یــاد شــده بــه نشــانی www.setadiran.ir مراجعه و نســبت 

بــه پیشــنهاد خــود اقــدام نمایند

مهلت ارائه پیشنهاد: 98/۱۱/۱۰
زمان بازگشایی پاکت ها: 98/۱۱/۱2

اطالعــات تمــاس دســتگاه هــای مناقصــه گــذار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــا الــف : اداره کل 
امــور عشــایر جنــوب کرمــان بــه نشــانی جیرفــت – بلــوار امــام خمینــی )ره( روبهــروی ســپاه پاســداران تلفــن ۰۳۴۴۳۳۱۳828

مبلغ تضمیننوع تضمینعنوان پروژهشماره مناقصه

۲098004۷81000009
انتقال آب شرب عشایر چاه 

محسن رودبار جنوب
460/000/000ضمانتنامه بانکی

اداره کل امور عشایر جنوب کرمان

نوبت اول

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 4249 فرعی 
از 155 اصلی حوزه ثبتی رباط کریم 

ــت  ــق درخواس ــو طب ــدر ل ــه قی ــم فاطم ــه خان ــه اینک ــر ب نظ
وارده بــه شــماره 6474 مــورخ 98/08/22 بــا تســلیم 2 بــرگ 
ــماره 36  ــمی ش ــناد رس ــه اس ــدق دفترخان ــهادیه مص استش
ربــاط کریــم بــا اعــام اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 70/72 مت ــان مســکونی ب ــه آپارتم قطع
بــه شــماره پــاک 4249 فرعــی از 155 اصلــی واقــع در حــوزه 
ــاط کریــم ذیــل ثبــت 134379 صفحــه 362 دفتــر  ثبتــی رب
امــاک 613 بنــام علــی اصغــر گیــازر ثبــت و ســند بــه شــماره 
چاپــی 0280991  صــادر و تســلیم شــده اســت و ســپس برابــر 
ســند شــماره 415 مــورخ 1388/11/28 دفتــر خانــه 37 ربــاط 
کریــم بــه خانــم فاطمــه قیدرلــو انتقــال قطعــی یافتــه اســت 
و برابــر ســند رهنــی شــماره 418 مــورخ 88/11/28 دفتــر 37 
ربــاط کریــم در رهــن بانــک مســکن شــعبه ربــاط کریــم قــرار 

گرفتــه اســت.
ــت  ــت  و در خواس ــده اس ــود گردی ــی مفق ــه جائ ــت جاب بعل
ــب در  ــذا مرات ــی نمــوده اســت ل صــدور ســند مالکیــت المثن
اجــرای تبصــره ذیــل مــاده 120  آئیــن نامــه قانــون ثبــت یــک 
نوبــت منتشــر تــا چنانچــه هــر شــخص از وجــود آن نــزد خــود 
یــا دیگــران مطلــع باشــد از تاریــخ انتشــار بــه مــدت روز ضمــن 
ارائــه اصــل ســند فــوق و مــدارک الزم بــه ایــن اداره مراجعــه 
و رســید دریافــت نماییــد در غیــر اینصــورت اداره ثبــت وفــق 
ــان در  ــراض ایش ــط اعت ــود و فق ــد نم ــدام خواه ــررات اق مق

مراجــع قضایــی قابــل رســیدگی مــی باشــد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم
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آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست 
وضمائم 

کاسه پرونده: 98/ 1 / 1005
وقت رسیدگی :12/12/ 98 ساعت  11:00

خواهان:  سعید قاالده 
خوانده: ناصرمحمودی شیر مرد  

خواسته: مطالبه وجه چک  
خواهــان دادخواســتی تســلیم شــورای حــل اختــاف 
نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه  اول شــورای حــل 
ــیدگی  ــت رس ــده و وق ــاع گردی ــم ارج ــاط کری ــاف رب اخت
ــه  ــده ب ــودن خوان تعییــن شــده بعلــت مجهــول المــکان ب
ــه تجویــز مــاده  در خواســت خواهــان و دســتور دادگاه و ب
73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب در یــک نوبت در 
یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده 
ــر  ــه دفت ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی ــخ نشــرآخرین آگه از تاری
ــانی  ــام نش ــن اع ــه و ضم ــاف مراجع ــل اخت ــورای ح ش
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
نمایــد و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حضــور بــه 
ــی الزم  ــیله آگه ــی بوس ــدا اباغ ــه بع ــاند چنانچ ــم رس ه
ــد  ــدت آن ده روز خواه ــت منتشــر و م ــط یکنوب ــود فق ش

ــف 365 بود.م/ال
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف رباط کریم       190

م الف : 1653 شماره : 111/980156ح        تاریخ : 1398/10/21 

دادگستری کل استان همدان
شوراهای حل اختالف استان همدان

  رونوشت آگهی حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــد ب ــماره 11 موالی ــنامه ش ــو دارای شناس ــده ل ــده خدابن ــم حمی خان
دادخواســت بــه کاســه 111/980156ح  از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی حصــر 
ــه  ــو ب ــده ل ــدی خدابن ــه شــادروان مه ــح داده ک ــن توضی ــت نمــوده و چنی وراث
شناســنامه شــماره 11 مولیــد در تاریــخ 1398/08/16 در اقامتــگاه دائمــی خــود 

بــدورد زندگــی گفتــه ورثــه 
حین الفوت آن متوفی منحصر است به : 

ــو دارای کــد ملــی 4032159424 ش ش 11 موالیــد  ــده ل ــم حمیــده خدابن خان
تاریــخ تولــد 1341/01/01 نســبت بــا متوفــی مــادر متوفــی 

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
ــی م/ ــه از متوف ــت نام ــا وصی ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م
متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه تقدیــم 

دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .
اعضای حوزه 111 مشاور قاضی شورا:

حمیــد پنجعلــی عضــو حــوزه شــماره 111   -  ســلیمان حســنی رئیــس حــوزه 
شــماره111 شــورای حــل اختــاف  گل تپــه – علــی شــاکر عضــو حــوزه شــماره 

111 گل تپــه 
191 قاضی حوزه 111 شورای حل اختالف گل تپه  مجتبی زنگنه 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت 
ــند رســمی مســتقر در  ــد س ــاختمانهای فاق ــی اراضــی و س ثبت
ــه و بامعــارض متقاضــی  ــات مالکان واحــد ثبتــی آســتارا تصرف
محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد 
ــت  ــوم در دو نوب ــور اطــاع عم ــه منظ ــل ب ــه شــرح ذی تقاضــا ب
ــه اشــخاص  ــی ک ــی مــی شــود در صورت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
ــته  ــراض داش ــت متقاضــی اعت ــند مالکی ــه صــدور س نســبت ب
ــدت  ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن باشــند م
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم 
ــماره  ــه ش ــف ب ــد یوس ــانیان فرزن ــارف ساس ــای ع ــد . آق نماین
شناســنامه 428 صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی 2619700078 
ــه و  ــاب خان ــر یکب در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
هشــت بــاب آالچیــق کاربــری آموزشــی و باغــات بــه مســاحت 
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از 14 اصل ــاک 174 فرع ــع پ 1800 مترمرب
ــوب  ــک رســمی ای ــداری از مال ــان خری کشــفی بخــش 32 گی
ــور و  ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ساســانیان بدیه
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ع
خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه 

ــود . دادگاه نخواهــد ب
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/10/11 

تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/10/26
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی            9653

مفقودی
ــران  ــي 44 اي ــماره انتظام ــه ش ــاوگان ب ــمند ن كارت هوش
ــده  ــود گردي ــماره كارت 2675512 مفق ــه ش 538 ع 17 ب
ــار ســاقط مــي باشــد .                 165 و از درجــه اعتب

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 4249 فرعی 
از 155 اصلی حوزه ثبتی رباط کریم 

ــت  ــق درخواس ــو طب ــدر ل ــه قی ــم فاطم ــه خان ــه اینک ــر ب نظ
وارده بــه شــماره 6474 مــورخ 98/08/22 بــا تســلیم 2 بــرگ 
ــماره 36  ــمی ش ــناد رس ــه اس ــدق دفترخان ــهادیه مص استش
ربــاط کریــم بــا اعــام اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 70/72 مت ــان مســکونی ب ــه آپارتم قطع
بــه شــماره پــاک 4249 فرعــی از 155 اصلــی واقــع در حــوزه 
ــاط کریــم ذیــل ثبــت 134379 صفحــه 362 دفتــر  ثبتــی رب
امــاک 613 بنــام علــی اصغــر گیــازر ثبــت و ســند بــه شــماره 
چاپــی 0280991  صــادر و تســلیم شــده اســت و ســپس برابــر 
ســند شــماره 415 مــورخ 1388/11/28 دفتــر خانــه 37 ربــاط 
کریــم بــه خانــم فاطمــه قیدرلــو انتقــال قطعــی یافتــه اســت 
و برابــر ســند رهنــی شــماره 418 مــورخ 88/11/28 دفتــر 37 
ربــاط کریــم در رهــن بانــک مســکن شــعبه ربــاط کریــم قــرار 

گرفتــه اســت.
ــت  ــت  و در خواس ــده اس ــود گردی ــی مفق ــه جائ ــت جاب بعل
ــب در  ــذا مرات ــی نمــوده اســت ل صــدور ســند مالکیــت المثن
اجــرای تبصــره ذیــل مــاده 120  آئیــن نامــه قانــون ثبــت یــک 
نوبــت منتشــر تــا چنانچــه هــر شــخص از وجــود آن نــزد خــود 
یــا دیگــران مطلــع باشــد از تاریــخ انتشــار بــه مــدت روز ضمــن 
ارائــه اصــل ســند فــوق و مــدارک الزم بــه ایــن اداره مراجعــه 
و رســید دریافــت نماییــد در غیــر اینصــورت اداره ثبــت وفــق 
ــان در  ــراض ایش ــط اعت ــود و فق ــد نم ــدام خواه ــررات اق مق

مراجــع قضایــی قابــل رســیدگی مــی باشــد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم
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آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست 
وضمائم 

کاسه پرونده: 98/ 1 / 1005
وقت رسیدگی :12/12/ 98 ساعت  11:00

خواهان:  سعید قاالده 
خوانده: ناصرمحمودی شیر مرد  

خواسته: مطالبه وجه چک  
خواهــان دادخواســتی تســلیم شــورای حــل اختــاف 
نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه  اول شــورای حــل 
ــیدگی  ــت رس ــده و وق ــاع گردی ــم ارج ــاط کری ــاف رب اخت
ــه  ــده ب ــودن خوان تعییــن شــده بعلــت مجهــول المــکان ب
ــه تجویــز مــاده  در خواســت خواهــان و دســتور دادگاه و ب
73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب در یــک نوبت در 
یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده 
ــر  ــه دفت ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی ــخ نشــرآخرین آگه از تاری
ــانی  ــام نش ــن اع ــه و ضم ــاف مراجع ــل اخت ــورای ح ش
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
نمایــد و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حضــور بــه 
ــی الزم  ــیله آگه ــی بوس ــدا اباغ ــه بع ــاند چنانچ ــم رس ه
ــد  ــدت آن ده روز خواه ــت منتشــر و م ــط یکنوب ــود فق ش
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دادگستری کل استان همدان
شوراهای حل اختالف استان همدان

  رونوشت آگهی حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــد ب ــماره 11 موالی ــنامه ش ــو دارای شناس ــده ل ــده خدابن ــم حمی خان
دادخواســت بــه کاســه 111/980156ح  از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی حصــر 
ــه  ــو ب ــده ل ــدی خدابن ــه شــادروان مه ــح داده ک ــن توضی ــت نمــوده و چنی وراث
شناســنامه شــماره 11 مولیــد در تاریــخ 1398/08/16 در اقامتــگاه دائمــی خــود 

بــدورد زندگــی گفتــه ورثــه 
حین الفوت آن متوفی منحصر است به : 

ــو دارای کــد ملــی 4032159424 ش ش 11 موالیــد  ــده ل ــم حمیــده خدابن خان
تاریــخ تولــد 1341/01/01 نســبت بــا متوفــی مــادر متوفــی 

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
ــی م/ ــه از متوف ــت نام ــا وصی ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م

متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه تقدیــم 
دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .
اعضای حوزه 111 مشاور قاضی شورا:

حمیــد پنجعلــی عضــو حــوزه شــماره 111   -  ســلیمان حســنی رئیــس حــوزه 
شــماره111 شــورای حــل اختــاف  گل تپــه – علــی شــاکر عضــو حــوزه شــماره 

111 گل تپــه 
191 قاضی حوزه 111 شورای حل اختالف گل تپه  مجتبی زنگنه 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت 
ــند رســمی مســتقر در  ــد س ــاختمانهای فاق ــی اراضــی و س ثبت
ــه و بامعــارض متقاضــی  ــات مالکان واحــد ثبتــی آســتارا تصرف
محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد 
ــت  ــوم در دو نوب ــور اطــاع عم ــه منظ ــل ب ــه شــرح ذی تقاضــا ب
ــه اشــخاص  ــی ک ــی مــی شــود در صورت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
ــته  ــراض داش ــت متقاضــی اعت ــند مالکی ــه صــدور س نســبت ب
ــدت  ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن باشــند م
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم 
ــماره  ــه ش ــف ب ــد یوس ــانیان فرزن ــارف ساس ــای ع ــد . آق نماین
شناســنامه 428 صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی 2619700078 
ــه و  ــاب خان ــر یکب در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
هشــت بــاب آالچیــق کاربــری آموزشــی و باغــات بــه مســاحت 
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از 14 اصل ــاک 174 فرع ــع پ 1800 مترمرب
ــوب  ــک رســمی ای ــداری از مال ــان خری کشــفی بخــش 32 گی
ــور و  ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ساســانیان بدیه
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ع
خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه 

ــود . دادگاه نخواهــد ب
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/10/11 

تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/10/26
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی            9653

مفقودی
ــران  ــي 44 اي ــماره انتظام ــه ش ــاوگان ب ــمند ن كارت هوش
ــده  ــود گردي ــماره كارت 2675512 مفق ــه ش 538 ع 17 ب
ــار ســاقط مــي باشــد .                 165 و از درجــه اعتب

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره ب/98/۳9-52
نوبت اول

تاریخ انتشار در سامانه تاریخ 98.۱۰.28 می باشد.
مبلغ برآورد: ۶.۱۳2.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: ۳۰۶.۶۰۰.۰۰۰ ریـال بـه صـورت ضمانـت نامـه بانکی 
شـرکت در )فراینـد ارجـاع کار( در وجـه شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 98.۱۰.28 لغایت 98.۱۱.۳

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱9 روز دوشنبه تاریخ 98.۱۱.۱۴
آخریـن مهلـت تحویـل پاکت )الـف( : به صـورت حضوری سـاعت ۱5 روز دوشـنبه مورخ 

98.۱۱.۱۴ بـه دبیرخانـه شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان می باشـد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9:۳۰ روز سه شنبه تاریخ 98.۱۱.۱5

محل تامین اعتبار: اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید
اطالعـات تماس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد 

مناقصـه و ارائـه پاکت ها 
آدرس: کرمـان بلـوار 22 بهمن شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان تلفـن: ۳۳2229۶۰-

۰۳۴
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحـل عضوریـت در سـامانه : مرکز تماس 

۰2۱۴۱9۳۴
دفتر ثبت نام: 889۶97۳8 و 85۱9۳7۶8

بـه شـماره  الکترونیکـی دولـت  تـدارکات  از طریـق سـامانه  را  نظـر دارد مناقصـه عمومـی خریـد شـیرآالت سـر چاهـی  اسـتان کرمـان در  و فاضـالب  شـرکت آب 
2۰98۰۰59۶۳۰۰۰۰7۱ برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکـت ها از طریق درگاه سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحـل ثبت نام 

درسـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت درمناقصـه محقـق سـازند.

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

راه اندازی اولین شهرک گلخانه ای کشور دراستان کرمان باحمایت بانک کشاورزی
 بامشارکت بانک کشاورزی کرمان و بااستفاده از 576میلیارد ریال تسهیالت بند الف تبصره 18 وتسهیالت 
اشتغال پایدار روستایی درروستای قنادشهرستان رستم آباد اولین شهرک گلخانه ای کشور راه اندازی شد. 

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک در استان کرمان، با ایجاد این شهرک گلخانه ای برای 45نفربه طور 
مستقیم اشتغال زایی ایجاد شده است

رنا
 ای

س:
عک

ــه 180  ــت: روزان ــار داش ــمی اظه ــدهللا هاش ــید اس س
تــا ۲00 تــن زبالــه در شــهر یاســوج و حومــه تولیــد و 
بــرای دفــن بــه ســایت دوپشــته دشــت روم منتقــل 

مــی شــود.
ــوش  ــای خ ــالق ه ــی از یی ــتروم یک ــته دش دوپش
آب و هــوای شهرســتان بویراحمــد اســت کــه اوایــل 
دهــه ۷0 بــه صــورت موقــت بــرای دفــن زبالــه هــای 
شــهر یاســوج انتخــاب شــد در شــهر یاســوج رشــد 
جمعیــت در ایــن شــهر و حومــه از یــک ســو و 
ــا شــرایط دوپشــته باعــث شــد ایــن  ــی ب ــود مکان نب
نقطــه از دشــتروم بــه مــکان دائمــی دفــن زبالــه هــا 

ــل شــود. تبدی
ــی  ــار از اراض ــت هکت ــط هف ــود فق ــرار ب ــاز ق در آغ
منطقــه درگیــر دفــن زبالــه هــا شــود کــه ایــن 
ــار  ــه 1۷ هکت ــا ب ــرد ت ــدا ک ــترش پی ــدوده گس مح

رســید.
وی افــزود: تولیــد ایــن حجــم از زبالــه یــک تهدیــد 
جــدی بــرای محیــط زیســت اســت و مــی توانــد بــه 
ــات  ــطحی و حی ــای س ــی، آب ه ــع آب ــالمت مناب س

وحــش آســیب برســاند.
و  زیســت کهگیلویــه  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
بویراحمــد تصریــح کــرد: وضعیــت مدیریــت پســماند 
بویراحمــد  و  کهگیلویــه  مرکــز  یاســوج  شــهر  در 

ــت. ــی اس بحران
هاشــمی عنــوان کــرد: دفــن زبالــه ســبب نفــوذ 
ــم  ــن مه ــود و ای ــی ش ــن م ــق زمی ــه عم ــیرابه ب ش
ــوب  ــی محس ــع آب ــرای مناب ــدی ب ــد ج ــک تهدی ی
ــرای  ــازی ب ــگ س ــرد: فرهن ــان ک ــود.وی بی ــی ش م
تفکیــک زبالــه از مبــدا و در زمینــه پســماند و هشــدار 
ــر  ــان ام ــط متولی ــی توس ــرف گرای ــوص مص در خص

ــرد. ــرار بگی ــتور کار ق ــد در دس ــتان بای اس
و  زیســت کهگیلویــه  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
بویراحمــد همچنیــن خواســتار راه انــدازی هرچــه 
ــهر  ــن ش ــه در ای ــت زبال ــه بازیاف ــر کارخان ــریع ت س
شــد زیــرا نبــود جایــگاه و کارخانــه بازیافــت در 
اســتان، منابــع آبــی و جنگلــی را در معــرض تهدیــد 

ــد. ــی ده ــرار م ــدار ق و هش
ــه  ــد زبال ــزان تولی بررســی ها نشــان می دهــد کــه می
تــر )تجزیــه پذیــر( در مناطــق مختلــف اســتان 
ــل  ــت و در فص ــتر اس ــک بیش ــه خش ــد زبال از تولی
تابســتان بــه دلیــل افزایــش شــمار مســافران و 
ــش  ــرم افزای ــا 1.5 کیلوگ ــزان ت ــن می گردشــگران ای

بــد. می یا
ــه  ــان ن ــورهای جه ــیاری از کش ــا در بس ــن روزه ای
ــوب  ــا محس ــان ه ــرای انس ــدی ب ــه تهدی ــا زبال تنه
نمــی شــود بلکــه بــا مدیریــت موثــر بــه آن »طــالی 
کثیــف« نیــز گفتــه مــی شــود و عــالوه بــر بازیافــت 
و اســتفاده منطقــی از آن، در بخــش هــای مختلــف، 
حتــی از ایــن زبالــه هــا بــرق نیــز تولیــد مــی شــود.

معـاون صنایـع دسـتی اداره كل میـراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
اسـتان مركـزی از افتتـاح سـه بازارچـه 
دائمـی صنایـع دسـتی در اسـتان مركـز 

خبـر داد.
قاسـم کاظمی بـا بیان اینکه ایـن بازارچه 
هـا همزمـان بـا دهـه مبـارک فجـر بـه 
بهـره بـرداری خواهـد رسـید، گفـت: بـا 
افتتـاح این سـه بازارچه، شهرسـتان های 
کمیجان، فراهـان و نیم ور صاحب بازارچه 

دائمـی صنایـع دسـتی می شـوند.
ایـن  از  بـرداری  بهـره  بـا  افـزود:  وی 
بازارچه ها، شهرسـتان کمیجـان 10 غرفه، 
شهرسـتان فراهان 1۲ غرفه و شـهر نیم ور 
محـالت 8 غرفـه صنایـع دسـتی خواهد 

داشـت.
کاظمـی یـادآور شـد: ایـن بازارچـه هـا با 
اعتبـاری بالغ بر 6 میلیارد ریال تاسـیس 
مـی شـوند و  بـا راه اندازی آنها بـرای ۳0 
نفـر اشـتغال مسـتقیم و بـرای 90 نفـر 

اشتغال غیر مسـتقیم ایجاد خواهد شد.
معـاون صنایـع دسـتی اداره کل میـراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
ایجـاد  کـرد:  اضافـه  مرکـزی،  اسـتان 
ایـن بازارچـه هـا تاثیـر بسـزایی در تولید 
صنایـع  محصـوالت  عرضـه  و  اشـتغال 
منـدی  بهـره  و  واسـطه  بـدون  دسـتی 

دارد. بیشـتر 
هـا  بازارچـه  ایـن  احـداث  گفـت:  وی 
یکـی از حمایـت هایـی اسـت کـه دولت 
در راسـتای اهـداف و برنامـه هـای خـود 
هـای صنایـع  بازارچـه  داشـته چراکـه  
دسـتی اسـتان  در دولـت تدبیـر وامیـد 
احداث شـده تا بتوان حمایت ویژه ای از 
این هنرمندان و صنعتگران داشـته باشد.

ــن مدرســه  رئیــس جامعــه خیری
حــال  در  گفــت:  کشــور  ســاز 
درس  کالس  هــزار   40 حاضــر 
ــای  ــب پروژه ه ــام در قال ــه تم نیم
مدرسه ســازی در کشــور وجــود دارد کــه 40 درصــد آن ســهم خیریــن اســت.
ناصــر قفلــی در نشســت خیریــن مدرســه ســاز مازنــدران در آمــل افــزود : دغدغــه 
اصلــی جامعــه خیریــن کشــور پــروژه هــای نیمــه تمــام اســت کــه بخشــی از آن باید 

بــا تســهیالت بخــش دولتــی تامیــن شــود.
وی گفــت: خوشــبختانه در ســال هــای اخیــر دولــت همراهــی خوبــی بــا خیریــن 
داشــته اســت کــه نــه تنهــا منجــر بــه ورود بیشــتر خیریــن شــده اســت ، بلکــه بــه 

پــروژه هــای مدرســه ســازی نیــز ســرعت خوبــی بخشــید. 
رئیــس جامعــه خیریــن مدرســه ســاز کشــور افــزود: بــا توجــه به نــگاه جــدی دولت 
بــرای تکمیــل پــروژه هــای نیمــه تمــام آموزشــی و بــا عنایــت بــه اعتبــارات در نظــر 
گرفتــه شــده امیــد داریــم تمــام مــدارس خیرســاز در کمتریــن زمــان تکمیل شــوند.

قفلــی گفــت : بــه دولــت پیشــنهاد کردیــم مبلغ  پنج هــزار میلیــارد تومان تســهیالت 
بــه خیریــن اختصــاص یابــد تــا تعهداتشــان بــه طــور کامــل انجــام شــود و آمادگــی 

داریــم حتــی مبلــغ ایــن تســهیالت افزایــش یابد.
سهم بری مازندران از اعتبار نوسازی مدارس به آورده خیرین گره خورد

 مدیــرکل نوســازی توســعه و تجهیــز مــدارس مازنــدران هم در این نشســت با اشــاره 
بــه اینکــه اعتبــارات ملــی ســال آینــده بــر اســاس عملکــرد خواهــد بــود، گفت: ســهم 
بــری همــه اســتان هــا از اعتبــارات نوســازی مشــررط بــه شــرایط و میــزان مشــارکت 
خیریــن شــده اســت.قربانعلی شــیرزاد افــزود : بنــا بــر الیحه بودجــه ســال 99 میزان 
اعتبــارت نوســازی مــدارس کشــور حــدود ۲5 هــزار میلیــارد ریــال اســت کــه نســبت 

بــه ســال گذشــته رشــد ۲ و نیــم برابــری دارد.
وی ســهم بــری هــر اســتان را امســال برخــالف ســال هــای گذشــته منوط به شــرایط 
خاصــی عنــوان کــرد و ادامــه داد: بنــا بــر دســتورالعمل جدیــد ســهم هــر اســتان بــا 
اولویــت شــرایط و میــزان مشــارکت خیریــن تخصیــص مــی یابــد ضمــن ایــن کــه 
عوامــل دیگــری ماننــد میــزان پــروژه هــای خیــر ســاز ، پیشــرفت فیزیکــی طــرح 

هــای مشــارکتی و خیــر ســاز هــم در ایــن زمینــه معیــار قــرار مــی گیــرد.
شــیرزاد تاکیــد کــرد: از ســال آینــده عواملــی همچــون متــراژ پــروزه هــای نوســازی ، 
جانمایــی ، میــزان دانــش آمــوزان هــدف و تعــدد پــروژه های مدرســه ســاز در اولویت 
قــرار نــدارد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال بــه دلیل مشــکالت مالی فراگیــر خیرین 
نتوانســتند تعهــدات خــود را محقــق کننــد، اظهــار داشــت: ایــن مســئله ایجــاب مــی 

کنــد کــه خیریــن در زمــان باقــی مانــده ســال همــت بیشــتری بــه خــرج دهند.
مدیــرکل نوســازی مازنــدران همراهــی خیریــن اســتان در نوســازی و افزایش کیفی و 
کمــی فضــای آموزشــی را در کشــور نمونــه عنــوان کــرد و گفت: امــا با توجه به شــرایط 

پیــش آمــده بــرای جــذب اعتبــارت همت بیشــتری را مــی طلبد.
بــه گفتــه شــیرزاد ســال گذشــته اعتبــار نوســازی مازنــدران حــدود 140 میلیــارد ریــال 

بــود کــه بــه صــورت کامــل تحقــق یافــت.
ــروژه مدرســه ســازی خیرســاز و مشــارکتی در  ــه او در حــال حاضــر ۷8 پ ــه گفت ب
مازنــدران نیمــه تمــام اســت کــه بــرای بهره بــرداری هرچــه زودتــر آنــان نیــاز اســت 

ــن ورود جــدی داشــته باشــند. خیری
بــر اســاس آمــار مازنــدران دارای چهــار هــزار و 480 مدرســه اســت کــه از ایــن تعــداد 
حــدود ۳0 درصــد تخریبــی و فرســوده بــوده و عمــر آنــان از ۲5 ســال نیــز فراتــر رفتــه 

اســت .

 افتتاح سه بازارچه صنایع دستی 
در استان مرکزی

 ۴۰ هزار کالس درس نیمه تمام در کشور وجود دارد

9۰ کیلومتر کابل مسی در 
کردستان به فیبر نوری تبدیل شد

آزاد حکمـت اظهـار داشـت: تاکنـون عملیـات تبدیـل کابل مسـی بـه فیبر نوری در سـه 
روسـتای بنـی رزان، قائـی برد و احمد آباد بانه و روسـتای آسـاوله سـنندج انجام شـده 
اسـت.وی اضافه کرد: قرار اسـت در فاز دوم این طرح و تا پایان سـال جاری کار تبدیل 
کابـل مسـی بـه فیبر نـوری در 44 نقطه روسـتایی )روسـتاهای اقمـاری/ مراکز اصلی( 

بـا 1۲۳ کیلومتر انجام شـود.
مدیـر مخابـرات منطقـه کردسـتان افـزود: افزایش رضایتمنـدی، ارائه انواع سـرویس ها 
در بسـتر IP، بهبـود کیفیـت خدمـات مخابراتـی در حـوزه تلفـن ثابـت و ارتقـای امنیت 

اطالعـات از جملـه مزایـای ایجـاد فیبر نوری اسـت.
حکمـت یـادآور شـد: در راسـتای ارتقـا و یکسان سـازی سـطح خدمـات به مشـترکان، 
افزایـش کیفیـت محصـوالت مخابراتـی در تمـام نقـاط شـهری و روسـتایی از جملـه 

برنامه هـای مخابـرات منطقـه اسـت.
وی از اجـرای چهـار هـزار و 600 کیلومتـر شـبکه فیبـر نـوری در اسـتان خبـر داد و گفت: 
بهره منـدی مشـترکان از ارتباطـات بـروز مبتنـی بـر تکنولـوژی IP BASE و همچنیـن 
حرکت روبه تند و گرایش به شـهر هوشـمند، اسـتفاده از تجهیزات فیبر نوری را ناگزیر 

کرده اسـت.
در حـال حاضر یک هزار و 601 روسـتای کردسـتان از خدمـات ارتباطی مخابرات بهره مند 
هسـتند، تعـداد شـماره های منصوبه تلفـن ثابت در کردسـتان، 586 هـزار و 41۲ فقره و  

مشـغول بکار نیز 490 هزار و 44۲ مورد اسـت.

خراسان 
رضوی

انتصاب مدیر دفتر خدمات مشترکین 
وصول درآمد برق منطقه ای خوزستان

رفع تصرف و تخریب پل ها و موانع عبور سیالب ۲5 ساله 
 در محدوده رودخانه شاندیز

شــرکت  مدیرعامــل  حکــم  بــا 
خوزســتان  ای  منطقــه  بــرق 
عنــوان  بــه  زمانــی  کیومــرث 
مدیــر دفتــر خدمــات مشــترکین 
ــد  ــوب گردی ــد منص ــول درآم وص
ــه  ــت برنام ــر معاون ــا تحــت نظ ت
انجــام  تحقیقــات  و  ریــزی 

نمایــد. وظیفــه 
ــروه  ــس گ ــی رئی ــرث زمان کیوم
دفتــر  در  شــبکه  مطالعــات 
برنامــه ریــزی، مشــاور جــوان 

گــروه  رئیــس  و  مدیرعامــل 
کارنامــه  در  را  پــروژه  کنتــرل 

دارد. خــود 
ــده اســت؛  ــم انتصــاب آم در حک
بــه  اتــکال  بــا  اســت  امیــد 
خداونــد منــان در انجــام وظایــف 
خدمــت  راســتای  در  محولــه 
جمهــوری  مقــدس  نظــام  بــه 
بــه  نیــل  و  ایــران  اســالمی 
ــد  ــق و موی اهــداف شــرکت، موف

باشــید.

دفتــر  مدیــر 
هــا  رودخانــه 
ســواحل  و 
آب  شــرکت 
ــرف و  ــع تص ــوی از رف ــان رض ــه ای خراس منطق
ــیالب ۲5  ــور س ــع عب ــا و موان ــل ه ــب پ تخری
ــرداد. ــاندیز خب ــه ش ــدوده رودخان ــاله در مح  س
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب منطقــه 
ای خراســان رضــوی، محمــد رضــا صادقــی 
فــرد بــا اشــاره بــه اینکــه مطالعــات ســاماندهی 
رودخانــه شــاندیز توســط مشــاور ذی صالــح 
شــرکت آب منطقــه ای خراســان رضــوی انجــام 
شــده اســت، اظهارکــرد: جــاری شــدن ســیالب 

ــا و  ــل ه ــود پ ــاری و وج ــال ج ــار س ــا در به ه
موانــع مزاحــم در مســیر رودخانــه مذکــور باعــث 
شــد ایــن شــرکت بنــا بــه ضــرورت تصمیــم بــه 
شناســایی موانــع و نقــاط حادثــه خیزمســیر 
ــد. ــر نمایی ــول۲5 کیلومت ــور در ط ــه مذک  رودخان
وی افــزود: بــر اســاس ایــن مطالعــه پــل هــای 
ــا  ــیالب ب ــاس س ــر اس ــایی و ب ــم شناس مزاح
ــای الزم  ــه ه ــاله، اخطاری ــت ۲5 س دوره بازگش
صــادر گردیــد. ضمنــا آگهــی و اعــالم  عمومــی، 
لــزوم بازگشــایی مســیر و رفــع تصــرف بــه 
 حــال ســابق نیــز در منطقــه انجــام شــد .
ــرکت  ــواحل ش ــا و س ــه ه ــر رودخان ــر دفت مدی
ادامــه  رضــوی  خراســان  منطقــه ای  آب 

اجرایــی  عملیــات  اســاس  ایــن  بــر  داد: 
همــکاری  و  هماهنگــی  بــا  تصــرف  رفــع 
 ارگانهــای قانونــی ذیربــط صــورت پذیرفــت. 
ــل  ــتگاه پ ــرد: 1۲۷ دس ــان ک ــرد بی ــی ف صادق
ــه  ــدوده مطالع ــود در مح ــل موج از کل 448 پ
شــده حــد فاصــل چشــمه قلقلــی در زشــک تــا 
پــل بهارســتان در شــاندیز کــه بــا ســیالب مذکــور 
خطرآفریــن، مشــکل ســاز و غیرفنــی تشــخیص 
ــی  ــد و بررســی نهای ــورد بازدی ــد م داده شــده ان
ــی از  ــاس برخ ــن اس ــر ای ــد. ب ــه ان ــرار گرفت ق
ــا توجــه  ــز ب ــور تخریــب و برخــی نی پلهــای مزب
ــازی  ــن س ــی و ایم ــه الیروب ــرایط منطق ــه ش ب

ــد. شــده ان

هشت هزار کودک کار 
و خیابانی در کشور 

شناسایی شد
محمد علی گو در جمع کارشناسـان و 
نمایندگان اورژانس اجتماعی اسـتان 
مازندران در سـاری افزود : متاسـفانه 
اگـر تمامی نهادها وظایف خـود را در 
قبـال کودکان کار بدرسـتی انجام می 
دانـد ، امـروز بـا چنیـن وضعیتی رو 

بـه رو نبودیم.
وی بـا اعـالم ایـن کـه کـودکان کار 
مهـم ترین دغدغه بهزیسـتی کشـور 
هسـتند و بشـدت هم این سازمان و 
توانایـی هـای آن را درگیر خـود کرده 
اند ، گفت : باید رسـیدگی به کودکان 
کار بـه یک مطالبه ملی تبدیل شـود 
حاضـر  دسـتگاههای  همـه  چـون 
در سـتاد سـاماندهی کـودکان کار و 
خیابانی دارای شـرح وظیفه هسـتند 

و الزم اسـت بـه آن عمـل کننـد.
اقدام پلیسی اثر گذار نسیت

علیگـو همچنین بـه نحوه رسـیدگی 
بـه کـودکان کار اشـاره کـرد و گفـت: 
بررسـی ها و سـال هـا تجربه نشـان 
داده اسـت کـه برخـورد پلیسـی بـا 
پدیـده کـودکان کار جوابگـو نیسـت.

وی افـزود : سـازمان بهزیسـتی بـه 
بـدون  اسـت کـه  راهـکاری  دنبـال 
محوریـت  بـا  و  پلیسـی  برخـورد 
توانمند سـازی خانـواده و کـودک در 
بحث اشـتغال با پدیـده کودکان کار و 

خیابانـی مواجـه شـود.
مدیرکل دفتر آسـیب های اجتماعی 
سـازمان بهزیسـتی گفت : برنامه ای 
در دسـت داریم که در صورت شـرایط 
مطلـوب و اجرایـی شـدن در سـال 
99 کاهـش چشـمگیر کـودکان کار و 

خیابانـی را شـاهد خواهیم بود.
اطالعـات اورژانـس اجتماعـی سـال 

99 آنالیـن خواهـد شـد

سرانه تولید زباله مازندران 
دریاسوج 2 برابر 

میانگین کشوری است
خسارت اولیه سیل در سیستان و بلوچستان 

به بیش از ۲.۸ هزار میلیارد تومان رسید

بر اساس برآوردهای اولیه سیالب هفته جاری تاکنون افزون بر 2 هزار و 878 میلیارد تومان به بخش های مختلف 
این استان خسارت وارد کرده است

احمدعلـی موهبتی اظهار داشـت: همزمان با 
بارندگی هـای ۲0 تـا ۲۲ دی در سیسـتان و 
بلوچسـتان و جاری شـدن سـیالب آسـیب 
هـای جـدی به بخش های مختلف اسـتان 
وارد شـده بـه طـوری کـه بـر اسـاس بـرآورد 
اولیه این سـیل ۷44 میلیارد و 500 میلیون 
تومـان به  بخـش راه ها، ۲۳ میلیـارد تومان 
بـه شـبکه بـرق رسـانی و 40 میلیـارد و 500 
میلیـون تومـان به شـبکه آبرسـانی اسـتان 

خسـارت وارد کرده اسـت.
وی ادامـه داد: همچنیـن در سـیالب اخیـر 
بخـش کشـاورزی سیسـتان و بلوچسـتان 
متحمـل 640 میلیـارد تومـان، مسـکن 8۲0 
میلیـارد تومـان ، ارتباطـات یـک میلیـارد 
تومان، عشـایری ۲4 میلیـارد تومان و مراکز 
بهداشـتی درمانی 14 میلیـارد و 500 میلیون 

تومـان دچار خسـارت شـده اسـت.
اسـتاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: 
108 میلیـارد تومـان بـه مراکـز آموزشـی، 18 
میلیـارد تومـان بخش منابع طبیعـی، ۳۳۲ 
میلیارد تومان زیرسـاخت های شهری و 11۳ 
میلیـارد تومـان به بخش شـیالت خسـارت 

وارد شـده است.
وی افـزود: ایـن در حالیسـت که بـا توجه به 
شـدت بارندگی های بی سـابقه در سیستان 
و بلوچسـتان برآورد خسـارت همچنان ادامه 
دارد.موهبتـی بیـان کـرد:  براسـاس آخرین 
آمـار از مجمـوع 8۷۷ روسـتای سیسـتان و 
بلوچسـتان کـه دچار قطعی برق شـده بودند 
تاکنون برق 81۲ روسـتا وصل شـده اسـت.
اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان از برقراری 
شـبکه آب در 99 روسـتای سـیلزده اسـتان 

خبـر داد و افـزود: در سـیالب اخیـر آب ۲45 
روسـتا قطع شـده بود که با تـالش تیم های 
شـرکت آب و فاضالب شـبکه آب 99 روسـتا 
مجـددا برقرار شـده اسـت.وی با بیـان اینکه 
بیشـترین بارندگـی این مدت بـا ۲۲6 میلی 
متـر از فنـوج گـزارش شـده اسـت، گفـت: با 
توجـه بـه بارندگی هـای بی سـابقه این مدت 
در سیسـتان و بلوچسـتان هم اینک عالوه بر 
دسـتگاه های خدمـات رسـان هفـت فرونـد 
بالگـرد، 46 فروند قایـق و یک فروند لنج در 
مناطـق جنوبی اسـتان درحال ارائـه خدمات 
بـه سـیل زدگان هسـتند.بارندگی و سـیل ۲0 
تـا ۲۲ دی در سیسـتان و بلوچسـتان آثاری 
از تخریـب و نابـودی و خسـارت بـر منـازل، 
ابنیـه، زیرسـاخت ها، مـزارع و باغـات مردم 
برجا گذاشـت و سیالب سرگردان در دشت و 

کوهسـتان به هرکجا سر کشید و از تخریب 
اندک سـرمایه های زندگی نیز چشـم پوشی 
باعـث  اگـر چـه  ویرانگـر  نکرد.ایـن سـیل 
بندهـا و هوتـک هـای  و  پرشـدن سـدها 
منطقـه شـد و مناطـق تشـنه را سـیراب کرد 
امـا در مـدت کوتاهی بـرای مردم روسـتایی 
و کشـاورز غـم و غصـه، اضطـراب و بغـض را 
بـه همـراه آورد تا اینکه به یکبـاره به ارمغانی 
شـیرین از جنس هم دلـی و مهربانی تبدیل 
شـد و در میـان موج هـای خروشـان سـیل 
دسـت هـای مهربـان هموطنـان بـه سـوی 
مردمـان زخـم دیـده دراز شد.سـیالب ویران 
کـرد و رفـت امـا سـیل مهربانـی در مناطـق 
بـرای  هموطنـان  و  شـد  جـاری  سـیلزده 
کمـک رسـانی بـه بـرادران و خواهران سـیل 
زده خـود شـتافتند، امـا عمـق فاجعـه ایـن 
سـیل به حدی اسـت که با گذشـت 6 روز از 
بارندگی همچنـان از مجموع 890 روسـتا که 
راه ارتباطـی آنهـا قطـع شـده بود 500 روسـتا 
بازگشـایی و همچنـان امدادرسـانی بـه ۳90 
روسـتا بوسـیله بالگرد و قایق هـای امدادی 

در حـال انجام اسـت.
همچنین براسـاس آخریـن آمـار از مجموع 
بلوچسـتان  و  سیسـتان  روسـتای   8۷۷

کـه دچـار قطعـی بـرق شـده بودنـد تاکنون 
بـرق 81۲ روسـتا وصـل شـده اسـت و تنهـا 
9۳ روسـتا از مجموع ۲45 روسـتای سـیل 
زده شـبکه آبرسـانی آنهـا بـه شـرایط عـادی 
بازگشـته است.سیسـتان و بلوچستان پس 
از تحمل ۲0 سـال خشکسـالی پی در پی که 
عـدم تـوازن در میـزان آب و در نتیجه کمبود 
ایـن مایـه حیـات، نابـودی گیاهـان، کاهش 
عمـق آب های سـطحی و زیر زمینـی و بروز 
پدیـده های مختلف نظیر توفـان ریزگردها را 
بـرای آن بـه همراه داشـت و مردمانش را که 
اکثـرا کشـاورز و دامـدار بودند بیکار کـرده بود 
هـم اینـک با سـیالبی غیـر منتظره روبـه رو 
شـد که خسـارت هـای عمیقـی را در بخش 

هـای مختلف اسـتان برجا گذاشـت.
 بـه گفتـه مدیر عامـل جمعیت هـالل احمر 
 14 زدگان  سـیل  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
شهرسـتان این اسـتان نیاز مبـرم و فوری به 

مـواد غذایـی و وسـایل گرمایشـی دارند.
رسـول راشـکی اقـالم غذایـی نظیـر انـواع 
کنسـرو جـات، خرما، برنـج و روغـن و اقالم 
زیسـتی نظیر پتو و موکت و اقالم گرمایشـی 
ماننـد چـراغ آتـرا  را از مهمتریـن نیازهـای 

سـیل زدگان اسـتان عنـوان کـرد.

ته
نک

سیسـتان و بلوچسـتان پس از تحمل 2۰ سال خشکسالی پی در 
پـی کـه عـدم تـوازن در میـزان آب و در نتیجـه کمبود ایـن مایه 
حیـات، نابـودی گیاهـان، کاهـش عمـق آب های سـطحی و زیر 
زمینـی و بـروز پدیده های مختلف نظیـر توفان ریزگردهـا را برای 
آن بـه همـراه داشـت و مردمانـش را کـه اکثـرا کشـاورز و دامدار 
بودنـد بیـکار کرده بود هـم اینک با سـیالبی غیر منتظـره روبه رو 
شـد که خسـارت هـای عمیقـی را در بخش های مختلف اسـتان 

برجا گذاشـت.
 به گفته مدیر عامل جمعیت هالل احمر سیسـتان و بلوچسـتان 
سـیل زدگان ۱۴ شهرسـتان ایـن اسـتان نیـاز مبـرم و فـوری بـه 

مـواد غذایی و وسـایل گرمایشـی دارند.
 رسـول راشـکی اقـالم غذایـی نظیـر انـواع کنسـرو جـات، خرما، 
برنـج و روغـن و اقـالم زیسـتی نظیـر پتـو و موکـت و اقـالم 
گرمایشـی ماننـد چـراغ آتـرا  را از مهمترین نیازهای سـیل زدگان 

اسـتان عنـوان کرد.

رضا بهرام نژاد
خبرنگار پیام ما 
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لیالی بی مجنون 
تا 11 بهمن در تماشاخانه سرو 

در حال اجرا است.

اگه منو دوست نداشت، چرا خندید...
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امورقراردادهای اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان کرمان

نوبت دوم

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ  ۱۳98/۱۰/25 می باشد.
 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱9:۰۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۳98/۱۰/۳۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۳98/۱۱/۱۴
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱2:۰۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۳98/۱۱/۱۴

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائـه  پاکت های )الـف( آدرس: بلوار شـهید 
صدوقـی - سـه راه سـیلو - روبـروی ناحیـه انتظامـی - اداره کل غله وخدمـات بازرگانی اسـتان کرمان

 تلفن : ۰۳۴-۳2۱2۳۶۳۰ 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :  

مرکز تماس :۰2۱-۴۱9۳۴
دفتر ثبت نام : 889۶97۳7 و 85۱9۳7۶8

اداره کل غلـه وخدمـات بازرگانـی اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومی خدمـات ) تخلیه ، بارگیـری وصفافی حـدود ۳5 هزار تن 
برنج، شـکر وسـایر کاالهای اساسـی در انبارهای اسـتان کرمان( به شـماره ) 2۰98۰2۰۰27۰۰۰۰۰۱( را از طریق سـامانه  تدارکات الکترونیکی دولت 
برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس WWW.setadiran.ir  انجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صـورت عدم عضویت 

قبلـی، مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای  الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند .

 فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای اداره کل غله وخدمات 

بازرگانی استان کرمان

 رشد ۴۰ درصدی  اجرای پروژه فاضالب در شهر سیرجان

خبرنـگار آبفـا کرمـان- یکـی از پـروژه های عظیم شـرکت 
آب و فاضـالب کـه در شـهر سـیرجان در حـال اجـرا مـی 
باشـد پـروژه اجـرای شـبکه و تصفیـه خانه فاضـالب این 

شـهر می باشـد .
مدیرعامـل  و  مدیـره  هیئـت  رئیـس  طاهـری  محمـد 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان طـی گفتگویـی 
در ایـن زمینـه گفـت: بـا توجـه بـه ایـن  كـه ۷0 تـا 85 
درصد منابع آب شـرب شهرسـتان سـیرجان به فاضالب 
تبدیـل و بـه وسـیله چاه هـای جذبـی به سـفره های آب 
زیرسـطحی تزریـق می گـردد و عمـال از چرخـه مصـرف 
شـده  اسـتفاده  فاضـالب  تجدیـد  می شـود،  خـارج 
می توانـد راهـكار مناسـبی بـرای تامیـن بخشـی از آب 
مـورد نیـاز باشـد و بازچرخانـی پسـاب حاصـل از اجرای 
حـوزه  اقتصـادی  صنعتـی  توسـعه  در  فاضـالب  طـرح 

شهرسـتان نیـز نقشـی اساسـی دارد. 
وی افـزود: از همـه مهم تـر اجرای پروژه فاضالب و پسـاب 

حاصـل از تصفیـه فاضـالب می توانـد بـه حفـظ منابـع 
محـدود آب كمـك موثـری كنـد. ممانعـت از بـاال آمـدن 
سـطح آب هـای زیرزمینـی و جلوگیـری از آلودگی آب های 
زیرزمینـی و منابـع آب شـرب، و در نهایـت تحقـق اصـل 
50 قانـون اساسـی مبنـی بر حفاظـت از محیط زیسـت از 

دسـتاوردهای عظیـم ایـن طـرح  می باشـند.
طاهـری در ادامـه گفـت: در همیـن راسـتا پـروژه اجـرای 
شـبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب شـهر سـیرجان 
در سـال 1۳95 بـا سـرمایه گـذاری ۳85 میلیـارد تومـان ، 
اجرا شـبكه جمع آوری فاضالب شـهر سـیرجان و سـاخت 
تصفیه خانـه بـا مشـارکت سـرمایه گـذاری شـرکت کیمیـا 

آبرسـان یـاور زمیـن آغاز شـده اسـت .
وی افـزود: طبـق قرارداد منعقد شـده مابین شـركت كاریز 
و شـركت آب و فاضـالب اسـتان كرمـان، اجـرای شـبكه 
فاضـالب شـهری سـیرجان به متـراژ ۳88 كیلومتـر در فاز 
اول و در مجمـوع 64۷ كیلومتـر در تمـام معابـر شـهر و 

همچنیـن احـداث تصفیه خانـه فاضالب با دبـی خروجی 
600 لیتـر بـر ثانیـه در دسـتور كار ایـن شـركت قـرار گرفته 

. است 
مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان در زمینه اشـتغال 
زایـی پروژه فاضالب شـهر سـیرجان گفـت: در حال حاضر 
شـهر سـیرجان به کارگاهی تبدیل شـده و در گوشـه و کنار 
شـهر افـراد مشـغول بـه کار می باشـند بـه گونـه ای که در 
دوره احـداث پـروژه فاضـالب در سـیرجان،برای بیـش از 
۷500 نفـر اشـتغال زایـی شـده که از ایـن تعـداد۲150 نفر 
به صورت مسـتقیم و 5۳۷5 نفر به صورت غیر مسـتقیم 

مشـغول بـه کار می شـوند.
طاهـری در ادامـه پیشـرفت اجـرای پـروژه فاضـالب در 
سـیرجان را رضایـت بخـش عنـوان کـرد و افـزود: در حال 
حاضر بیش از 40 درصد شـبکه فاضالب در این شـهر اجرا 
شـده و پیـش بینـی می شـود تـا خـرداد ماه سـال آینده 

فـاز اول آن بـه بهـره برداری برسـد.
اطالع رسانی

نوبت دوم

سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

نوبت اول

سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب کرمـان در نظر دارد نسـبت به احداث اسـتخر ذخیره آب کشـاورزی به حجـم ۴۱۰۱/۶ 
متـر مکعب )سـنگ و سـیمانی و بلوکی در شـهر سـتان جیرفت عنبرآبـاد و کهنوج و رودبـار جنوب قلعه گنـج و منوجان از 
محل اعتبارات %۳ نفت و گاز و اسـتانی و از محل اوراق اسـناد خزانه اسـالمی با سررسـید دو سـاله اخزاء 8۰8 می باشد را به 
شـرکت هـای دارای صالحیـت واگـذار نماید . متقاضیان می توانند جهت دریافت اسـناد به سـامانه سـتاد مراجعه نمایند.

توضيحات :
جهــت شــرکت در مناقصــه فــوق شــركت كننــدگان بایســتی از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت 
بــه ادرس www.setadiran.ir  شــماره تمــاس مرکــز پشــتیبانی و راهبــری ســامانه ۰2۱-27۳۴۱9۳۴ 

اقــدام نماینــد.

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل
از تاریخ 98/۱۰/2۶تا تاریخ 98/۱۱/۱۰زمان

تحويل )ضمانت نامه(
جیرفت- خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی – امور پیمانها و قراردادهامکان

تا پایان وقت اداری تاریخ 98/11/13زمان

گشایش پیشنهادها
جیرفت- خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی – امور پیمانها و قراردادهامکان

ساعت ۱۰ صبح دوشنبه 98/۱۱/۱۴زمان

آگهی مناقصه عمومی ) یک مرحله ای(  
شماره 9۸/۱۰/ص

آگهی تجدید مناقصه
شـهرداری عنبـر آبـاد در نظـر دارد به اسـتناد  مجوز شـماره هـای ۳۴25۶مـورخ 98/7/۳ و ۴۳۱۰۳مورخ 98/8/22سـازمان شـهرداریها و دهیاریهای کشـور در نظر دارد 

نسـبت بـه اجـرای پروژه آسـفالت معابر سـطح شـهر تا مبلـغ 5/۳98/۶2۰/۰۰۰ ریال به صـورت متغير از محل تبصـره به بند ۱ از طریـق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شـرکت 
هـای واجـد شـرایط واگـذار نمایـد ، لـذا از شـرکت کننـدگان واجد الشـرايط کـه دارای رتبه و صالحیـت از سـازمان مدیریت برنامه ریـزی بوده دعـوت بعمل می ایـد از مورخه 
98/۱۰/2۶ جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه به سـامانه  سـتاد الکترونیکی دولت و یا به واحـد امور قراردادهای شـهرداری مراجعه و اسـناد مناقصه را دریافـت نمایند. ضمنا« 

اعتبـار ایـن پروژه به صـورت دریافـت قیر رایگان می باشـد.

شرایط  شرکت در مناقصه 
۱- ارائــه ضمانــت نامــه بانکــی بــه مبلــغ دویســت و شــصت و نــه میلیــون و نهصــد و ســی و یــک هــزار ریــال و یــا واریــز نقــدی بــه حســاب ســپرده 

۳۱۰۰۰۰۳۶۰5۰۰8 نــزد بانــک ملــی بنــام شــهرداری عنبرابــاد بابــت شــرکت در مناقصــه 
2-هزینه درج آگهی در دو نوبت و تجديد در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد 

۳-آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداري 98/۱۱/5می باشد
۴- آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی پایان وقت اداری 98/۱۱/۱5 به دبیرخانه حراست می باشد 

5-مبلــغ ســپرده برنــده نفــرات اول تــا ســوم تــا انجــام تشــریفات قانونــی و انعقــاد قــرارداد مســترد نخواهــد شــد. و در صــورت انصــراف هــر یــک از شــرکت 
کننــدگان ســپرده آنــان بــه ترتیــب و بــه اســتناد مــاده 8 آیيــن نامــه مالــی شــهرداری هــا ضبــط مــی گــردد

۶-به پیشنهادات مخدوش ، خط خورده و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7-ســایر جزئیــات و اطالعــات الزم در اســناد مناقصــه قیــد شــده اســت.و بــا مراجعــه بــه ســامانه اســناد و تــدارکات الکترونیکــی دولــت قابــل مشــاهده و ثبــت 

نــام  مــی باشــد.
8-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

9-جلسه کمیسیون معامالت جهت بازگشایی پاکات در تاریخ98/۱۱/۱۶ساعت ۱۱صبح  جهت بازگشایی پاکات در محل دفتر شهردار می باشد.

مراد دینا -شهردار عنبرآباد

نوبت اول


