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فراخوان عمومی
جذب سرمایه گذار 

 آگهی
 مزایده عمومی

آگهي مناقصه عمومي 
شــهرداري كرمــان در نظــر دارد جهــت اجــرای پــروژه تکمیــل جدولگــذاری الیــن شــمال بلــوار جمهــوری از ســه راهــی هوانیــروز تــا میدان 
فــرودگاه و اجــرای رفــوژ جنــب  الیــن دوچرخــه ســوار  از محــل اعتبــارات داخلــی بــا مبلــغ بــرآورد اولیــه 8/099/224/245 ریــال بــر 
اســاس فهرســت بهــاء ابنیــه 98  بــه مــدت 4 مــاه بــه صــورت  50درصــد نقــد مابقــی تهاتــر بــا زمیــن و پروانــه از طريــق برگــزاری مناقصه 
عمومــي اقــدام نمايــد. لــذا از كليــه پیمانــکاران تائیــد صالحیــت شــده و دارای مجــوزدر  رشــته ابنیــه و راه  حــد اقــل رتبــه 5، دعــوت 
بعمــل مــي آيــد ضمــن معرفــی کتبــی نماینــده خــود بــرای خريــد اســناد مناقصــه از تاريــخ 98/10/9  لغایــت 98/10/19 بــه مديريــت 
امــور قراردادهــای شــهرداری مرکــز  و جهــت تســليم پيشــنهادات تــا تاريــخ 98/10/23بــه دبیــر خانــه شــهرداری  بــه آدرس کرمــان ، 
میــدان شــورا ســاختمان جدیــد  مراجعــه نماينــد. در ضمــن شــهرداری در رد يــا قبــول پيشــنهادات مختــار اســت و شــرکت کننــدگان بايد 
مبلــغ 410/000/000 ریــال را بــه عنــوان ضمانــت شــرکت در مناقصــه بشــرح ذکــر شــده در اســناد مناقصــه بــه همــراه ســاير مــدارک تحويل 
نماينــد بازگشــايي پاکتهــا در تاريــخ 98/10/24  انجــام مــی شــود و در صورتيكــه برنــده مناقصــه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــود ضمانت 
نامــه ایشــان  بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــدالزم بذکــر اســت بــه ایــن مناقصــه هیچگونــه پیــش پرداختــی تعلــق نمــی گیــرد. 
بديهــي اســت كــه هزينــه چــاپ آگهــي بعهــده برنــدگان  مناقصــه ميباشــد و ســاير اطالعــات و جزئيــات در اســناد مناقصــه مندرج اســت. 

شناسه اگهی 2098

آگهی مناقصه   
شماره ۲۱۹8۲۷۴۳

شـرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد: حمل پسـاب اسـید کارخانه اسـید خاتون آباد به مجتمع مس سرچشـمه را از طریق 
مناقصه عمومی به انجام برسـاند. جهت کسـب اطالعات بیشـتر به سـایتهای رسـمی شـرکت به آدرس های ذیل مراجعه شـود.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایتهای رسمی شرکت به آدرس های ذیل مراجعه شود
dargah.nicicoportal.com      sarcheshmeh.nicico.com     www.nicico.com

موضوع مناقصه: حمل پساب اسید کارخانه اسید خاتون آباد به مجتمع مس سرچشمه

روابط عمومی شرکت ملی مس ایران

فراخوان - شماره ۱0-۹8 /پ
اداره كل نوسـازي مـدارس اسـتان كرمـان  در اجـراي آييـن نامـه اجرايي بند ج مـاده 12 قانون برگـزاري مناقصات  در نظـر دارد  اجرای پروژه های به شـرح ذیـل را از طریق 

مناقصـه عمومـی  فشـرده یـک مرحلـه ای ،  بـه پیمانکاران متقاضـی دارای گواهینامه معتبر  واگـذار  نمايد. لذا از واجدین شـرایط دعوت ميشـود از تاريخ چاپ فراخـوان به مدت 
سـه  روز به  سـامانه سـتاد ایران جهت دریافت اسـناد و شـرکت در مناقصه  مراجعه نمایند روش ارزیابی پروژه ها  طبق شـرایط مناقصه و حد اقل امتیاز جهت گشـودن پاکتهای  

مناقصه  60  می باشـد.حضور شـرکتهایی که سـهامداران آن دارای سـهام یا عضو هیات مدیره مشـترک با شـرکت های دیگر می باشـند ممنوع اسـت.

مبلغ ضمانت نامه سال سررسید اسنادشماره طرحاعتباربرآورد اولیهپروژه
فرایند ارجاع کار

6756250018010150171400/4/21338تکمیل مدرسه شهید باهنر منوجان

3303.92000180101500919/5/1400166تکمیل مدرسه شهید مبارکی زهکلوت رودبار

4192.1160018010150091400/5/19210تکمیل مدرسه عباس آباد قلعه گنج

3713.8200018010150091400/9/23186تکمیل مدرسه 3 کالسه سیاه کهور رودبار

4434.1200018010150091400/9/23222تکمیل مدرسه 3 کالسه حافظ ساردوییه فاریاب

2011.6100018010150091400/9/23101تکمیل مدرسه 2 کالسه پشت مرز جیرفت 

7503.51500تکمیل مدرسه خیری خانم محترم سیرجان
1500

18010150091400/5/19
1401/4/6

376

8748.74122تکمیل مدرسه نبوت ریگان
1000

101010
1801015009

نقدی
1401/4/6

438

6734.8400023/9/14001801015009337تکمیل مدرسه خیری برخوردار  شهرک فرهنگیان زرند

4102210023/9/14001801015009206تکمیل مدرسه خیری شهید توکلی جور کوهبنان

5881230023/9/14001801015009295تکمیل مدرسه خیری 6 کالسه مرحوم نخعی راور

8825.62500تکمیل مدرسه برکت استبرق شهربابک
1500

99/4/23
1401/2/19

1801015017442

6414.61515تکمیل مدرسه بهزاد فرخ شهربابک
1485

1400/9/23
99/4/23

1801015017330

4985.736001400/5/191801015009250تکمیل مدرسه خیری بی بی نفیسه کوهبنان

5596.91500تکمیل مدرسه 6 کالسه سورچاه رمشک قلعه گنج
1500

     21/4/1400
      19/2/1401

1801015017280

11724.243100تکمیل مدرسه اشرفی اصفهانی هور پاریگ فاریاب
2000

23/9/1400
6/4/1401

1801015009587

9416.71836تکمیل مدرسه 12 کالسه خیری غالمرضا آرش سیرجان
1664

19/5/1400
6/4/1401

1801015009471

2827.85100023/9/14001801015009142حصارکشی و محوطه سازی مدرسه خیری استقالل یوسف آباد فهرج

142193800احداث مدرسه 6 کالسه شهید دستغیب حیدر آباد ریگان
1200

99/4/23
1400/9/23

180105003720

2784.5210599/4/231801015001140تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مدرسه عشایری حضرت رقیه جیرفت )اسپلیت(

163نقدی3242.720001801015001تاسیسات گرمایشی مدرسه توحید سید آباد نرماشیر

2758.9207799/4/231801015001138تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مدرسه نمونه دولتی امیرکبیر کهنوج )اسپلیت(

2709.4205099/4/231801015001136تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مدرسه علی ابن ابیطالب )ع( جیرفت )اسپلیت(

اداره کل نوسازي مدارس استان کرمانشناسه اگهی 718821

نوبت دوم

سرکار خانم هاله رضوی پور
خبــر تأســف بار فقــدان خواهــر بزرگــوار تــان، مــا را داغــدار کــرد. مصیبــت وارده را بــه شــما و خانــواده محتــرم آن عزیــز از دســت رفتــه، 
صمیمانــه تســلیت می گوییــم و از درگاه خداونــد متعــال بــرای ایشــان رحمــت الهــی و بــرای عمــوم بازمانــدگان صبــر و اجــر مســئلت داریم.

از طرف کارکنان حوزه مدیریت عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

شهادت؛ تحقق یک آرزو
3

5

 شـهادت دوسـت و برادر عزیزم سـردار رشـید ، شـجاع و 
توانـای ایـران حاج قاسـم سـلیمانی را به همـه مردم آزاده 
ایـران ، همرزمـان و خانـواده بزرگـوار آن شـهید تسـلیت 
عـرض مـی کنـم  بـرای حـاج قاسـم شـهادت تحقـق یـک 
آرزوی دیرینـه بـود ولـی ایـن شـهادت برای ایـران ضایعه 

عظیمـی تلقـی میشـود .
 او از هیـچ سـرمایه و پشـتوانه سیاسـی بـرای حضـور و 
موفقیـت خـود بهـره ای نگرفـت بلکـه بـا توکل بـه خداوند 
بـزرگ ، مسـئولیت پذیـری ، رشـادت و ایثـار ، خـود را بـه 
پشـتوانه ای اسـتوار و سـرمایه ای سـترگ بـرای ایـران و 

اسـالم تبدیـل کرد. 
مبنـی  خمینـی  امـام  روشـن  سیاسـت  بـه  او  پایبنـدی 
بـر عـدم ورود سـپاه بـه احـزاب و گـروه هـای سیاسـی 
، او را کـه یـک چهـره مقبـول و محبـوب مردمـی بـود بـه 
شـخصیتی ملـی و مـورد احتـرام همـه سیاسـیون ایـران 

. داد  ارتقـاء 
 امـروز نـه تنهـا ایـران سـرداری بـزرگ و اسـالم امیـری 
دالور ، همرزمـان وی و خانـواده شـهدا و ایثارگـران تکیـه 
گاهـی مطمئـن را از دسـت دادنـد بلکـه ملت هـای منطقه 
هـم مستشـاری امیـن ، خـالق و مبتکر و مدافع اسـتقالل 

خـود را از دسـت دادنـد .
بـا  بداننـد کـه  بایـد  هـم  آمریـکا  متجـاوز  سـردمداران   
ایـن تـرور خسـارت بـار خشـم و نفـرت نسـبت به خـود را 

تشـدید کـرده انـد. 

انس طال         1.546.210

مثقال طال     20.740.250

گرم طالی 18  4.784.192

گرم طالی 24   6.378.200

بهار آزادی      46.400.000

امامی          46.760.000

نیم       23.790.000

ربع         14.700.000

گرمی       9.180.000

دالر             129.390

یورو         142.200

درهم          35.359

لیر ترکیه           19.423

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

ما را در تلگرام 
4  تا  10دنبال کنید

حاج قاسم آسمانی شد
سپهبد شهید قاسم سلیمانی بنابر وصیت خود در گلزار شهدای شهر کرمان به خاک سپرده می شود
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یادداشت  مهمان
حسین مرعشی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1634
شنبه 14 دی 1398

  قیمت 500 تومان

2

و

صنعت خودروسازی مهم ترین 
تخریب گر محیط زیست کشور
عیسی کالنتری: صنعت خودروسازی کشور هم 

اکنون عامل ۸۳ درصد آالیندگی گازی کشور  است

رهبر انقالب:

 انتقام سختی در انتظار 
جنایتکاران است

لینک خرید نسخه الکترونیک 4

5

5

اختصاص سهمیه 
۱۵ هزار لیتری بنزین 

روزانه محیط بانان
فرمانده یگان حفاظت محیط 

زیست از تخصیص سهمیه 15 
هزار لیتر بنزین به منظور انجام 

مأموریت های روزانه حوزه 
محیط بانی خبر داد.

امضای تفاهم نامه برای 
اسقاط موتورسیکلت های 

فرسوده
رییس مرکز ملی هوا 

و تغییر اقلیم از انعقاد 
تفاهم نامه در خصوص اسقاط 

موتورسیکلت های فرسوده خبر 
داد و گفت: با همکاری ستاد 

مدیریت حمل و نقل و سوخت 
و با خواست و همت انجمن 

موتورسیکلت سازان و همراهی 
انجمن اسقاط این تفاهمنامه  

منعقد شد.



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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سال پانزدهم | شماره پیاپی 1634 | شنبه  14 دی  1398

اعزام 5 هواپیمای نظامی آمریکا به خاورمیانهپیام خبر
شبکه المیادین از ارسال پنج هواپیمای نظامی  آمریکا به خاورمیانه در پی حمله بامدادی پهپادهای 
این کشور به بغداد خبر داد.
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حاج قاسم آسمانی شد
سپهبد شهید قاسم سلیمانی بنابر وصیت خود در گلزار شهدای شهر کرمان به خاک سپرده می شود

راهپیمایی مردم کرمان در اعتراض به ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی

سالهاسـت کـه کرمانی هـا دی ماه های تلخی 
هـم  دیـروز  و  امـروز  حکایـت  داشـته اند. 
نیسـت. از پنج دی مـاه 83 که زلزله بم جان 
تعـداد زیـادی از بمی ها را شـبانه گرفت تا از 
دسـت دادن علی اکبر هاشـمی رفسـنجانی 
در 19 دیماه 95 و نیمه شـب جمعه گذشـته 
کـه کرمـان یکی دیگـر از فرزنـدان ملی خود 
را از دسـت داد. هـر یـک از ایـن داغ هـا در 
سـطح ملـی و بین المللـی واکنش هایـی به 
همراه داشـت. گذشـت روزگار هم نتوانسـت 
مرهمـی بر زخـم دی ماهی کرمانی ها باشـد. 
نیمـه شـب جمعـه 13 دیمـاه 98 اندوهـی 
تـازه بر دامـن کرمانیـان و ایرانیان گذاشـت. 
سـپهبد سـلیمانی در خـاک عـراق هـدف 
تروریسـم دولتی قرار گرفت و آسـمانی شد. 
حاج قاسـم 20 اسـفند 35 در روستای قنات 
ملـک رابـر در اسـتان کرمان به دنیا آمـد و در 

63 سـالگی پس از 40 سـال سربازی کشور 
به شـهادت رسـید.

قاسـم  حـاج  مـورد  در  آرانـی  مصطفـی 
همیـن  تـو.  مثـال  می نویسـد:»  سـلیمانی 
تویـی کـه دیشـب در بغـداد از دسـت مـا 
رفتی. تو می توانسـتی در 23 سالگی، همان 
وقـت کـه بـرای اداره آب و فاضـالب کرمـان 
کار می کـردی، بگویـی جنـگ بـه مـن هیچ 
ربطـی ندارد. بگویی من کلـی آرزو دارم برای 
زندگـی ام. بگویـی تـازه اول جوانی ام اسـت. 
ولـی خـب این هـا را نگفتـی. نگفتـی و بلند 

شـدی و رفتـی مهابـاد.
شـد  تمـام  کـه  کردسـتان  در  جنـگ 
می توانسـتی بگویـی حاال دیگر خسـته ام یا 
دینـم را بـه ایـن مملکـت ادا کـردم و یـا از 
همیـن حرف هـا ولـی خـب نگفتـی و رفتی 
جنـوب با بچه های کرمان و لشـکر 41 ثارهللا 

رو تشـکیل دادی و هشـت سـالی هـم آنجا 
جنگیدی.جنـگ ایـران و عراق که تمام شـد 
بعضی از همرزمانت برگشـتند و رفتند درس 
خواندنـد، برخـی سیاسـتمدار شـدند، برخی 
کار اقتصـادی شـروع کردنـد اصـال ولـی تـو 
برگشـتی کرمـان و ایـن بـار انتخـاب کـردی 
کـه فرمانـده لشـگری باشـی کـه قرار اسـت 
در جنـوب شـرق ایـران بـا قاچاقچیـان مواد 

بجنگد. مخـدر 
بـرای  سـال   18 تـو  بـود.   1376 سـال 
ایـن مملکـت جنگیـده بـودی. حـاال دیگـر 
خـودت.  کار  دنبـال  بـروی  می توانسـتی 
بـروی یک گوشـه و از جنـگ خاطره بگویی. 
بروی اسـتاد دانشـگاه شـوی. نماینده مردم 
شـریف کرمـان شـوی در مجلـس شـورای 
اسـالمی ولی بـاز هم انتخابت چیـز دیگری 
بود. فرمانده سـپاه قدس شدی.سال 1389 

تـو هم مثـل خیلی های دیگر سـی سـال 
خدمتـت را پـر کرده بودی و می توانسـتی 
بـروی پی کارت. بـروی یک باغچه بگیری 
نزدیـک تهـران یـا اصال برگـردی بـه همان 
کرمـان. بـروی بـزرگ شـدن بچه هایـت را 
تماشـا کنی و در عروسی هایشـان شـرکت 
کنـی و بـا نوه هایـت بـازی کنـی ولـی این 
بـار تـو انتخـاب کـردی در عـراق و سـوریه 
بـا داعـش بجنگی.آدم هـا در زندگـی بنـده 
انتخاب هایشان هسـتند. تو انتخاب کردی 
کـه معمولـی نباشـی. انتخـاب کـردی کـه 
یکی نباشـی مثـل همه. انتخـاب کردی که 
قهرمـان باشـی و خب قهرمان ها مرگشـان 

هـم معمولـی نیسـت. بـرای قهرمان هـا بـد 
اسـت اگـر در نبرد جان ندهنـد. خدا رحمتت 
کنـد کـه معمولـی زندگی نکـردی و معمولی 
جـان نـدادی. شـهادتت مبارک حاج قاسـم 
دوسـت داشـتتی. شـهادت مبارک مرد غیر 
معمولـی. دلمـان برایت تنگ خواهد شـد.«

واکنش ها به شهادت سپهبد 
سلیمانی

از سـاعت اولیـه تایید شـهادت حاج قاسـم 
لشـکری،  و  مقامـات کشـوری  سـلیمانی 
فضـای  و کاربـران  ورزشـکاران  هنرمنـدان، 
مجـازی نسـبت بـه تـرور فرمانـده لشـکر 
دادنـد. در کرمـان  واکنـش نشـان  قـدس 
مـردم مقابل منزل و حسـینیه محل زندگی 
حاج قاسـم سـلیمانی به عـزاداری پرداختند 
و در دادامـه به مانند سـایر شـهرهای کشـور 
پـس از نماز جمعـه در اعتراض به این حمله 

تروریسـتی آمریـکا راهپیمایـی داشـتند. 
نـوع  در  نیـز  بین المللـی  واکنش هـای 
خـودش گسـترده بـود تا جایی که هشـتگ 
نـام سـپهبد سـلیمانی بـه ترند شـبکه های 
مجـازی تبدیـل شـد. در ایـن میـان شـبکه 

اجتماعـی اینسـتاگرام در افدامـی عجیـب 
تصاویر حاج قاسـم سـلیمانی را کـه کاربران 
منتشـر می کردنـد حـذف می کـرد. همیـن 
موضـوع واکنـش علیرضـا جهانبخـش کـه 
پسـتی را در صفحـه خـود منتشـر کـرده بود 

بـه همـراه داشـت.
ابتـدای  در  نصـرهللا  حسـن  سـید  گریـه  
سخنرانی اش در لبنان نیز از تصاویر پربیننده 
روز گذشـته بود. خبرگزاری اسپوتنیک بدون 
اشـاره بـه جزییـات اعـالم کـرد کـه پـس از 
شـهادت سـپهبد سـلیمانی شـورای امنیـت 
نشسـت محرمانـه ای را برگـزار می کنـد. در 
ایـن بیـن »رز مـک گان« خبرنـگار نیویورک 
بـه  ایـران عزیـز، آمریـکا  تایمـز نوشـت:» 
کشـور، پرچـم و مـردم شـما بـی احترامـی 
کـرد. 52 درصـد آمریکایی هـا متواضعانه از 
شـما عذرخواهـی می کنند.مـا خواهان صلح 

با شـما هسـتیم.
»اگنـس کاالمـارد« گزارشـگر ویـژه سـازمان 
ملـل نیـز گفـت کـه تـرور سـلیمانی ناقـض 
اسـت.  بشـر  حقـوق  بین المللـی  قوانیـن 
همچنیـن گفتـه می شـود کـه وزارت خارجـه 
سـوئیس اعـالم کـرده اسـت کـه نماینـده 

ایـن کشـور در تهـران پـس از تـرور سـپهبد 
سـلیمانی  پیام هایـی را از آمریـکا بـه ایـران 
»چالـرز  طرفـی  از  اسـت.  کـرده  منتقـل 
میشـل« رئیس شـورای اروپـا در واکنش به 
ترور حاج قاسـم سـلیمانی خواستار اجتناب 
طرف های درگیر از افزایش تنش شـده و در 
خصوص شـعله ور شدن خشونت در منطقه 

ابـراز نگرانـی کرده اسـت.

سردار سلیمانی در کرمان به 
خاک سپرده می شود

قاسـم  حـاج  شـهید  سـردار  خانـواده 
سـلیمانی اعـالم کردنـد: پیکر مطهر شـهید 
سـلیمانی صبح امروز- شـنبه 14 دی ماه- 
در بغـداد تشـییع مـی شـود و عصر شـنبه 
بـه میهـن عزیزمـان منتقـل خواهـد شـد. 
صبـح یکشـنبه -15 دی مـاه- نیـز پیکـر 
شهید سـلیمانی در دانشـگاه تهران تشییع 
و مقـام معظـم رهبری بر پیکر ایشـان نماز 
مـی خوانند.پس از آن پیکر سـپهبد شـهید 
حـاج قاسـم سـلیمانی، به وصیت ایشـان، 
در گلـزار شـهدای شـهر کرمـان بـه خـاک 

سـپرده می شـود.

ــهادت  ــلیت ش ــا تس ــوری ب ــس جمه ریی
ســردار بــزرگ اســالم و ایــران، ســردار 
ســپهبد قاســم ســلیمانی بــه دســت 
آمریــکای متجــاوز و جنایت پیشــه گفــت: 
یقیــن دارم پرچــم عــزت و پایــداری ایــن 
شــهید واالمقــام بــه دســت خیــل عظیــم 
ســربازان اســالم برافراشــته خواهــد مانــد و 
مســیر پرافتخــار ایثــار و مقاومــت بــا قــوت 

ــت. ــد یاف ــداوم خواه بیشــتر ت
ــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت  ب
والمســلمین  جمهــوری، حجت االســالم 

پیــام  در  روز جمعــه  روحانــی  حســن 
ــردار  ــهادت س ــبت ش ــه مناس ــلیتی ب تس
پرافتخــار اســالم حــاج قاســم ســلیمانی و 
شــهدای همــراه وی اظهار داشــت: شــهادت 
ــده  ــران، فرمان ــالم و ای ــزرگ اس ــردار ب س
شــجاع ســپاه قــدس، ســردار ســپهبد 
ــان  ــدادی از همراه قاســم ســلیمانی و تع
ابومهــدی  بــزرگ  به ویــژه مجاهــد  وی 
المهنــدس، بــه دســت آمریــکای متجــاوز 
ملــت  همــه  قلــوب  جنایت پیشــه،  و 
ــه دار  ــه را جریح ــای منطق ــران و ملت ه ای

ــران و ســایر  ــزرگ ای ــت ب کــرد و عــزم مل
و  ایســتادگی  بــرای  را  آزاده  ملت هــای 
مقابلــه در برابــر زیاده خواهی هــای آمریــکا 
و دفــاع از ارزش هــای اســالمی، دوچنــدان 

ــرد. ک
اقــدام  ایــن  بی تردیــد  افــزود:  وی 
خباثت بــار و بزدالنــه، نشــانه دیگــری از 
ســرخوردگی و عجــز و ناتوانــی آمریــکا 
در منطقــه و احســاس انزجــار از ســوی 
ملت هــای منطقــه نســبت بــه ایــن رژیــم 
ــا گذاشــتن  ــر پ ــا زی ــه ب متجــاوز اســت ک
ــوق  ــد انســانی و حق ــام اصــول و قواع تم
ــا غیرانســانی ترین ســُبعّیت،  ــل ب بین المل
صفحــات  بــر  را  دیگــری  ننــگ  لکــه 

نکبت بــار ایــن کشــور، ثبــت کــرد.

پرچم عزت و پایداری سردار سپهبد 
سلیمانی برافراشته خواهد ماند

ربیعی:
آمریکا خط قرمز ایران را رد کرد

ســخنگوی دولــت اعــالم کــرد: درکنــار نهادهــای نظامــی و همــه مــردم ایــران 
آنچنــان درســی بــه آمریــکا می دهیــم کــه فرامــوش نکننــد.

بــه گــزارش ایســنا، علــی ربیعــی در گفــت و گویــی با تســلیت شــهادت ســردار 
قاســم ســلیمانی اظهــار کــرد: قطعــا ســلیمانی نمــاد قــدرت مــا و همبســتگی 
مــا علیــه ظلــم بــود. ســرمایه نمادیــن همــه ایرانیــان بــود. همــه ایرانیــان او را 
دوســت داشــتند.وی ادامــه داد: شــهادت قاســم ســلیمانی چهــره کریــه ایالت 
متحــده آمریــکا را بــه همــه دنیــا نشــان داد. قطعــا دولــت جمهــوری اســالمی  
در کنــار همــه ایرانیــان گرفتــن انتقــام ســردار قاســم ســلیمانی را حــق خــود و 

دفــاع از منزلــت و کرامــت ایــران می دانــد.
ســخنگوی دولــت تصریــح کــرد: مقــام معظــم رهبــری بارهــا گفتنــد هیــچ گاه 
دنبــال جنــگ نبودیــم، امــا از خودمــان دفــاع می کنیــم. آمریــکا خــط قرمــز 

ایــران را رد کــرد و پاســخ قاطعــی بــه طــور حتــم بــه او داده خواهــد شــد.
وی همچنیــن یــادآور شــد: در کنــار نهادهــای نظامــی و همــه ایرانیــان آنچنــان 
درســی بــه آمریــکا خواهیــم داد کــه ترامــپ و همــه رئیس جمهورهــای 
ــاد داشــته باشــند کــه وقتــی نمــاد امنیــت کشــوری را هــدف  ــه ی ــکا ب آمری

ــد. ــان را می گیرن ــه جوابش ــد قاطعان ــرار می دهن ق

ته
نک

سردار سلیمانی در کرمان به خاک 
سپرده می شود

خانواده سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی اعالم کردند: 
پیکـر مطهر شـهید سـلیمانی صبح امـروز- شـنبه 14 دی 
مـاه- در بغـداد تشـییع می شـود و عصر شـنبه بـه میهن 
عزیزمـان منتقـل خواهـد شـد. صبـح یکشـنبه -15 دی 
ماه- نیز پیکر شـهید سـلیمانی در دانشـگاه تهران تشـییع 
و مقـام معظـم رهبـری بـر پیکر ایشـان نماز مـی خوانند.
پـس از آن پیکـر سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی، به 
وصیـت ایشـان، در گلـزار شـهدای شـهر کرمـان بـه خاک 

سـپرده می شـود.

بین الملل

زندان

سپاه

ارتش

افزایش تنش در خاورمیانه جهان را نگران کرده است

ورودی زندان ها کاهش خواهد یافت

سردار قاآنی به فرماندهی نیروی قدس 
سپاه منصوب شد

حمله تروریستی آمریکا بدون پاسخ نخواهد ماند

روز  هنــد  امورخارجــه  وزارت 
ــه ای  ــدور بیانی ــا ص ــه ب جمع
بــه شــهادت ســردار ســلیمانی 
فرمانــده ســپاه قــدس توســط 
ــب  ــدام را موج ــن اق ــان داد و ای ــش نش ــکا واکن آمری

ــت. ــان دانس ــا در جه ــی ه ــش نگران افزای
وزارت امورخارجــه هنــد در بیانیــه ای رســمی اعــالم کــرد 
ــران  ــد ای ــده ارش ــک فرمان ــه  ی ــدیم ک ــه ش ــا متوج م
ــکا کشــته شــده اســت.  افزایــش تنــش  توســط آمری
جهــان را نگــران کــرده اســت.  صلــح ، ثبــات و امنیــت 
در ایــن منطقــه بــرای هنــد بســیار مهــم اســت.  تنشــها 
ــت.   ــم اس ــیار مه ــر بس ــن ام ــد و ای ــه یابن ــد ادام نبای

هنــد مــدام  خواهــان بردبــاری طــرف هــا شــده اســت 
ــع  ــی کند.مناب ــد م ــع تاکی ــن موض ــر ای ــان ب و همچن
ــالم  ــه اع ــحرگاه جمع ــراق س ــانه ای در ع ــمی رس رس
ــدس  ــده ق ــلیمانی فرمان ــردار قاســم س ــه س ــد ک کردن
ــو  ــراه »اب ــه هم ــالمی ب ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس س
مهــدی مهنــدس« جانشــین فرمانــده الحشــد الشــعبی 

ــه شــهادت رســیدند. ــداد ب در بغ
رســانه هــای عراقــی بــه نقــل از مقــام هــای رســمی این 
کشــور اعــالم کردنــد کــه ســردار ســلیمانی و ابومهنــدس 
زمانــی کــه بــا دو خــودرو از فــروگاه بیــن المللــی بغــداد 
ــهید  ــر دو ش ــد و ه ــرار گرفتن ــدف ق ــدند، ه ــارج ش خ

شــدند.

حجـت االسـالم محمـد مصـدق در جمـع 
خبرنـگاران اظهـار کـرد: بـه عنـوان نماینده 
رئیـس قـوه قضاییـه بـا سـفر بـه فردیس 
از  اداری  شـورای  جلسـه  در  شـرکت  و 

مطلـع شـدم. ایـن شهرسـتان  و مشـکالت  وضعیـت 
 معـاون حقوقـی قوه قضاییه در حاشـیه جلسـه شـورای اداری شهرسـتان 
فردیـس کـه  روز )پنجشـنبه 12 دی مـاه( در سـالن جلسـات دادگسـتری 
ایـن شهرسـتان برگـزار شـد، گفـت: مسـائل و مشـکالت هر شهرسـتان در 
ایـن سـفرها یادداشـت مـی شـود و در جلسـه ای که با حضـور رئیس قوه 
قضائیـه، اسـتاندار و نماینـده ولـی فقیـه برگـزار مـی شـود تصمیـم گیری 

هایـی بـرای حـل آنهـا  صـورت می گیرد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه رئیـس قـوه قضائیـه از روز اول کاری 
خـود بـه همـه معاونـان دسـتور داد تـا برنامه هـای تحولـی خـود را ارائـه 
کننـد، اضافـه کـرد: معاونـت حقوقـی نیـز برنامه هـای تحولی خـود را ارائه 
کـرده اسـت.معاون حقوقـی قـوه قضائیـه بـا بیان اینکـه معاونـت حقوقی 

بـه دنبـال تحـول قوانیـن اسـت، اضافـه کـرد: در خصـوص قانـون مجازات 
اسـالمی مصـوب سـال 92، اخیـرا طرحـی از سـوی یکـی از نماینـدگان 
مجلـس بـا دو فوریـت وارد مجلـس و تصویـب شـد امـا احسـاس کردیم 
کـه ایـن طـرح بایـد تکمیـل شـود لـذا از نماینـدگان مجلـس خواسـتار 

شـدیم تـا مجـددا بـه کمیسـیون ارجـاع شـود.
وی گفـت: مـاده واحـده ایـن طـرح بـه 18 ماده تبدیل شـد که بـا تصویب 

آن مشـکالت قضایـی کشـور حل می شـود.
مصـدق بـا اشـاره بـه اینکـه طـرح مربوطـه در مجلـس بـه تصویب رسـید، 
گفـت: تصـور مـی کردیـم کـه بـرای تصویـب آن بایـد حـدودا سـه سـال 
تـالش کنیـم اما بـا همـکاری نمایندگان مجلـس تصویب شـد و تنها ابهام 
کوچکی دارد که در جلسـه یکشـنبه مجلس شـورای اسـالمی مطرح و رفع 
مـی شـود. وی ادامـه داد: ایـن قانون به شـورای نگهبان ارسـال می شـود 
و تـا مـاه آینـده اجرایـی مـی شـود و تحـول بزرگـی در خصـوص جمعیت 

کیفـری رخ خواهـد داد و ورودی زنـدان هـا نیـز کاهـش خواهـد یافت.

درپی شـهادت سـردار پرافتخار 
حاج قاسـم سـلیمانی، حضرت 
فرمانـده  خامنـه ای  هللا  آیـت 
معظـم کل قوا با صـدور حکمی 
سـردار سـرتیپ پاسـدار اسـماعیل قاآنـی را بـه فرماندهی 
نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی منصوب 

کردند.
مقـام معظـم  دفتـر  رسـانی  اطـالع  پایـگاه  بـه گـزارش 
رهبـری،  متـن حکـم فرمانـده معظـم کل قـوا بـه شـرح 
زیـر اسـت:درپی عـروِج شـهید عالی مقام سـردار پرافتخار 

حاج قاسـم سـلیمانی رضوان هللا علیـه، فرماندهی نیروی 
قدس سـپاه پاسداران انقالب اسـالمی را به سردار سرافراز 
برجسـته ترین  شـمار  در  قاآنـی کـه  اسـماعیل  سـرتیپ 
فرماندهـان سـپاه در دفاع مقدس بوده و در طول سـالیان 
متمـادی در نیـروی قدس در کنار سـردار شـهید در منطقه 
خدمـت کـرده اسـت می سـپارم. برنامـه ی آن نیـرو عینـًا 
همـان برنامه ی دوران فرماندهی شـهید سـلیمانی اسـت. 
از همـه ی همـکاران آن نیـرو حضـور و همـکاری آنـان را با 
سـردار قاآنـی خواهانـم و توفیـق و تأیید و هدایـت الهی را 

بـرای ایشـان مسـألت می کنم.

بـــه دنبـــال شـــهادت ســـردار ســـپهبد 
حـــاج قاســـم ســـلیمانی فرمانـــده 
ـــپاه  ـــدس س ـــروی ق ـــد و دالور نی مجاه
بـــه  اســـالمی  انقـــالب  پاســـداران 
دســـت جنایتـــکاران آمریـــکا؛ فرمانـــده کل ارتـــش پیامـــی صـــادر 

کـــرد.
 در پیام تســـلیت امیر سرلشـــکر موسوی آمده است:

»بســـم هللا الرحمن الرحیم
ـــْم  ـــِه ۖ َفِمْنُه ـــَه َعَلْی ـــُدوا اللَّ ـــا َعاَه ـــوا َم ـــاٌل َصَدُق ـــَن رَِج ـــَن اْلُمْؤِمِنی ِم

ُلـــوا َتْبِدیـــالً َمـــْن َقَضـــٰی َنْحَبـــُه َوِمْنُهـــْم َمـــْن َیْنَتِظـــُر ۖ َوَمـــا َبدَّ
شـــهادت اجـــر و پـــاداش خداونـــد متعـــال بـــرای مـــردان بزرگـــی 
اســـت کـــه بـــا ســـال ها مجاهـــدت مخلصانـــه در میدان هـــای 
مبـــارزه بـــا شـــیاطین، جـــان در طبـــق اخـــالص گذاشـــته اند و دل 
ـــلیمانی  ـــم س ـــپهبدحاج قاس ـــردار س ـــهید س ـــد. ش ـــود داده ان ـــه معب ب
ـــالب  ـــداران انق ـــپاه پاس ـــدس س ـــروی ق ـــرافراز و دالور نی ـــده س فرمان

اســـالمی مجاهـــدی خســـتگی ناپذیربـــود کـــه جـــز شـــهادت هیـــچ 
پاداشـــی برازنـــده او نبـــود.

ـــوری اســـالمی  ـــش جمه ـــم در ارت ـــود و هم رزمان ـــوی خ ـــب از س اینجان
ـــداران  ـــپاه پاس ـــدس س ـــروی ق ـــی نی ـــده والی ـــهادت فرمان ـــران ش ای
انقـــالب اســـالمی را بـــه محضـــر حضـــرت بقیـــه هللا االعظـــم امـــام 
ـــه ای  ـــام خامن ـــرت ام ـــوا حض ـــم کل ق ـــی معظ ـــج(، فرمانده ـــان )ع زم
ــپاه  ــردان سـ ــرور، غیورمـ ــهید پـ ــت شـ ــی(، امـ ــه العالـ ــد ظلـ )مـ
پاســـداران انقـــالب اســـالمی و رزمنـــدگان جبهـــه مقاومـــت تبریـــک 
و تســـلیت گفتـــه و بـــه جنایتـــکاران اعـــالم می داریـــم ایـــن حملـــه 
ـــارز از  ـــانه ای ب ـــه نش ـــکار ک ـــکای جنایت ـــانه آمری ـــتی و ددمنش تروریس
خـــوی تروریســـتی دولـــت آمریـــکا اســـت، بـــدون پاســـخ نخواهـــد 

ـــد. مان
ـــث  ـــکاران خبی ـــتی جنایت ـــدام تروریس ـــن اق ـــی ای ـــد در پ ـــدون تردی ب
ــه مقاومـــت بیـــش از  ــای پـــاک، جبهـ ــه برکـــت ایـــن خون هـ و بـ

پیـــش تقویـــت خواهـــد شـــد.«

رنا
 ای

س:
عک

سـخنگوی دولت آلمان گفت که این کشـور بـرای تنش زدایی 
در منطقـه پادرمیانـی خواهـد کرد.بـه گـزارش ایلنـا بـه نقل از 
خبرگـزاری رویتـرز، سـخنگوی دولت آلمـان روز - جمعه- در 
اظهاراتی بی اسـاس مدعی شـد که شـهادت سـردار سرلشکر 
قاسـم سـلیمانی فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران 
انقـالب اسـالمی و »ابومهـدی المهنـدس«، معـاون الحشـد 
الشـعبی، در واکنـش بـه تحریک هـای نظامـی ایـران بـوده 
اسـت. وی مدعـی شـد: »ایـن اقـدام آمریـکا در واکنـش به 

تحریک هـای صورت گرفتـه از سـوی ایـران بـود.«

وزیـر خارجـه آمریـکا مدعـی شـد کـه خواهـان جنگ بـا ایران 
نیسـت.به گـزارش ایلنـا به نقـل از اسـپوتنیک، »مایک پمپئو« 
وزیـر خارجـه آمریـکا،  گفـت: تـرور قاسـم سـلیمانی اقدامـی 
قانونـی بـود. رفتارهـای ایران خطرنـاک بود عدم اقـدام در برابر 
ایـران نیـز خطرنـاک بود. مـا همه تالش خـود را بـرای تقویت 
نیروهایمـان و حمایـت از آن هـا در خاورمیانه انجـام می دهیم.
پمپئـو در اظهاراتـی مضحـک مدعی شـد: مـا جنگ با ایـران را 
نمی خواهیـم امـا نمی توانیم اجـازه دهیم که جـان نیروهایمان 

در معـرض خطـر باشـد مـا بایـد از آن ها حفاظـت کنیم. 

خطر افزایش تنش ها 
بسیار باالست

ادعای مضحک پمپئو: جنگ 
با ایران را نمی خواهیم!

یـک مقـام ارشـد دفاعـی آمریـکا گفـت کـه در عملیـات بـه 
شـهادت رسـاندن فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران 
الحشـد  معـاون  المهنـدس  ابومهـدی  و  اسـالمی  انقـالب 
الشـعبی از پهپـاد اسـتفاده شـده اسـت.به گـزارش ایلنـا به 
نقـل از پایـگاه اینترنتـی شـبکه تلویزیونـی سـی ان ان، یـک 
مقـام ارشـد دفاعـی آمریکا گفـت که در عملیات به شـهادت 
رسـاندن سـردار سرلشـکر قاسـم سـلیمانی فرمانـده نیروی 
قدس سـپاه پاسـداران انقالب اسالمی و ابومهدی المهندس 

معـاون الحشـد الشـعبی از پهپاد اسـتفاده شـده اسـت. 

یـک فعال سیاسـی اصولگرا گفت: زنان نباید برای خودشـان 
کمیسـیون یـا فراکسـیون زنان تشـکیل دهند، بلکـه باید در 
دیگـر کمیسـیون ها باشـند. شـهاب الدین صـدر در همایـش  
»قانون گـذاری مادرانـه« که از سـوی جامعه زینب برگزار شـد 
بـا تبریـک روز پرسـتار، اظهار کـرد: الگوی زنان مـا باید زینب 
)س( و مادر گرامی شـان باشـد. خوشـبختانه زنـان ما نقش 
بسـیار خوبـی در جامعـه دارند و به گفته امام ایـن زنان بودند 
کـه مردهـا را در انقـالب بـه صحنه آوردنـد؛ زنـان در هر جا که 
نیـاز بـوده بـا حفـظ حریـم و حجاب اسـالمی حضـور مقتدر 

داشته اند.

استفاده از پهپاد در عملیات به 
شهادت رساندن سردار سلیمانی

سهم زنان از مدیریت 
کشور قابل توجه نیست

ما
م 
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  :

س
عک
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

سپاه

انتقام سخت خون های به ناحق ریخته شده 
را از جنایتکاران می گیریم

ســـپاه پاســـداران انقـــالب 
ــا  ــه ای بـ ــالمی در بیانیـ اسـ
ـــهادت  ـــلیت ش ـــک و تس تبری
حـــاج  شـــهید  ســـپهبد 
ـــا  ـــی ه ـــر امریکای ـــت اخی ـــهدای جنای ـــلیمانی و ش ـــم س قاس
ـــام  ـــام و انتق ـــهید واالمق ـــن ش ـــداوم راه ای ـــر ت ـــداد، ب در بغ
ــت:  ــرده اسـ ــح کـ ــد و تصریـ ــکاران تاکیـ ــخت ازجنایتـ سـ
ســـردار ســـلیمانی نـــه تنهـــا یـــک شـــخص ، بلکـــه بـــاور 
و مکتبـــی تمـــام نشـــدنی اســـت و از ایـــن پـــس جلـــوه 
گـــری هـــای معنادارتـــر آن را در جغرافیـــای ســـلطه و 
حضـــور نامشـــروع و اشـــغالگرانه خـــود در اقصـــی نقـــاط 

عالـــم تجربـــه خواهنـــد کـــرد .
ـــالب  ـــه ســـپاه پاســـداران انق ـــن بیانی ـــزارش ایســـنا، مت ـــه گ ب

ـــن شـــرح اســـت: ـــه ای اســـالمی ب

ــکوهمند  ــالب شـ ــروزی انقـ ــال از پیـ ــت 41 سـ ــا گذشـ  بـ
ــران  ــا، بحـ ــی هـ ــه آفرینـ ــا، فتنـ ــم توطئه هـ ــالمی برغـ اسـ
ســـازی هـــا ، نیرنـــگ هـــا ، ترفندهـــا و عملیاتـــی کـــردن 
ــم  ــه ویـــژه رژیـ ــه دشـــمن بـ پروژه هـــای متعـــدد جبهـ
جنایتـــکار و تروریســـتی ایـــاالت متحـــده امریـــکا  علیـــه 
ــی  ــه طراحـ ــران ، از جملـ ــت ایـ ــالمی و ملـ ــوری اسـ جمهـ
و اجـــرای جنـــگ هـــای نیابتـــی و تروریســـم تکفیـــری و 
ـــداکار  ـــور و ف ـــدگان غی ـــان و رزمن ـــرار دادن فرمانده ـــدف ق ه
ـــم الشـــان  ـــت عظی ـــه مقاومـــت ، انقـــالب اســـالمی  و مل جبه
ـــا  ـــر و پوی ـــروغ ت ـــر ف ـــالمی پ ـــت اس ـــان مقاوم ـــران و جری ای
تـــر از هـــر مقطـــع تاریخـــی بـــه ســـمت آرمان هـــای بلنـــد 
تمدن ســـاز خـــود پیـــش مـــی رود و دشـــمنان را مبهـــوت 

ــازد. ــود می سـ ــدار خـ ــت و اقتـ عظمـ
 در شـــرایطی کـــه دشـــمنان متکثـــر و خبیـــث امـــت 

زنجیـــره ای  و  پی درپـــی  شکســـت های  بـــا  اســـالمی 
ــتاصل  ــد و مسـ ــیا، ناامیـ ــرب آسـ ــردی غـ ــه راهبـ در منطقـ
در پـــی ارتـــکاب هـــر جنایـــت و توطئـــه ای بـــرای نجـــات 
از باتـــالق خـــود ســـاخته هســـتند ؛ در بامـــداد امـــروز 
جمعـــه )13 دیمـــاه 98(جهـــان بشـــریت از جملـــه امـــت 
ـــای متجـــاوز  ـــی نیروه ـــه هوای ـــت حمل اســـالمی شـــاهد جنای
ـــاج  ـــردار ح ـــل س ـــودروی حام ـــه خ ـــکا ب ـــتی امری و تروریس
قاســـم ســـلیمانی، همراهـــان و جمعـــی از فرماندهـــان 
حشدالشـــعبی عـــراق از جملـــه مجاهـــد بـــزرگ ابومهـــدی 
ـــه  ـــا توطئ ـــه ب ـــزی مقابل ـــه ری ـــرای برنام ـــه ب ـــدس- ک المهن
ــک  ــش و گروهـ ــای داعـ ــا در احیـ ــی هـ ــد امریکایـ جدیـ
هـــای تکفیـــری و برهـــم زدن مجـــدد امنیـــت عـــراق ، در 
حـــال عزیمـــت بـــه مقـــر مـــورد نظـــر بودنـــد_ و شـــهادت 

افتخارآمیـــز آنـــان بـــود.
ـــه فضـــل الهـــی شـــهادت ســـرباز والیـــت و امـــت اســـالمی،   ب
ـــه  ـــت یافت ـــدان تربی ـــر فرزن ـــلیمانی و دیگ ـــم س ـــاج قاس ح
ـــالف  ـــر خ ـــالمی ،ب ـــت اس ـــه و مقاوم ـــت فقی ـــب والی در مکت
نیـــت و غایـــت ایـــن اقـــدام شـــوم ،فصـــل نویـــن و 
ـــد  ـــت ض ـــد مقاوم ـــدی در رون ـــای جدی ـــه ه ـــاینده جبه گش
صهیونیســـتی و مقابلـــه بـــا تروریســـت های متجـــاوز و 

اشـــغالگر امریکایـــی در منطقـــه خواهـــد شـــد.
ـــدر  ـــده مقت ـــتوه، فرمان ـــد نس ـــوب، مجاه ـــردار محب ـــن س  ای
ــالمی و  ــت اسـ ــق امـ ــت و عاشـ ــه والیـ ــرباز پاکباختـ و سـ
ـــالی  ـــیر اعت ـــود را در مس ـــت خ ـــر برک ـــر پ ـــران، عم ـــت ای مل
ــرت و  ــرآن و عتـ ــم قـ ــداری از حریـ ــز و پاسـ ــالم عزیـ اسـ
ـــرد و  ـــپری ک ـــی س ـــح مل ـــع و مصال ـــت ، مناف ـــاع از امنی دف
ـــبیل  ـــی س ـــد ف ـــل »مجاه ـــع و کام ـــوان مصـــداق جام ـــه عن ب
هللا« ، نقش آفرینی هـــای افتخـــار آمیـــز و مانـــدگاری در 
ایـــن صـــراط مســـتقیم بـــرای همیشـــه ایـــن ســـرزمین 
ــا الهام بخـــش نســـل های امـــروز و  ــاد تـ بـــه ودیعـــت نهـ

فـــردای جامعـــه اســـالمی قـــرار گیـــرد.
 ســـپاه پاســـداران انقـــالب اســـالمی بـــه ولـــی امـــر 
ــهید  ــت شـ ــژه ملـ ــالمی بویـ ــت اسـ ــاد امـ ــلمین ،آحـ مسـ
ـــت  ـــه مقاوم ـــدگان جبه ـــران و رزمن ـــاز ای ـــه س ـــرور و حماس پ
ـــد  ـــان می ده ـــه اطمین ـــتی منطق ـــد صهیونیس ـــالمی و ض اس
ـــه  ـــه ناحـــق ریخت ـــاک و ب ـــای پ ـــام ســـخت خـــون ه ـــا انتق ب
ـــپهبد  ـــکاران ،راه س ـــام از جنایت ـــهیدان واالمق ـــن ش ـــده ای ش
ـــز  ـــان آن عزی شـــهید حـــاج قاســـم ســـلیمانی توســـط همرزم
ـــا قـــوت بیشـــتری ادامـــه  ـــی و مردمـــی ب ـــاد انقالب ـــن نه در ای
خواهـــد یافـــت و جبهـــه مقاومـــت اســـالمی نیـــز مصمـــم 

ـــرد  ـــد ک ـــال خواه ـــد او را دنب ـــای بلن ـــته آرمان ه ـــر از گذش ت
و بـــه دشـــمنان امـــت اســـالمی بـــه ویـــژه دولـــت شـــرور 
ــور  ــی و منفـ ــم جعلـ ــکا و رژیـ ــرور امریـ ــت پـ و تروریسـ
صهیونیســـتی یـــادآوری مـــی کنـــد: ســـردار ســـلیمانی نـــه 
ـــدنی  ـــام نش ـــی تم ـــاور و مکتب ـــه ب ـــخص ، بلک ـــک ش ـــا ی تنه
ـــر آن را  ـــای معنادارت ـــری ه ـــوه گ ـــس جل ـــن پ ـــت و از ای اس
در جغرافیـــای ســـلطه و حضـــور نامشـــروع و اشـــغالگرانه 
ــرد .  ــد کـ ــه خواهنـ ــم تجربـ ــاط عالـ ــی نقـ ــود در اقصـ خـ
بـــه ارواح تابنـــاک ایـــن شـــهیدان گرانقـــدر و تاریخ ســـاز 
درود مـــی فرســـتیم و بـــا عـــرض تبریـــک  وتســـلیت بـــه 
ــی  ــم )روحـ ــه هللا االعظـ ــرت بقیـ ــدس حضـ ــگاه مقـ پیشـ
لـــه الفـــدا( و نایـــب بـــر حقـــش مقـــام معظـــم رهبـــری 
ـــه  ـــه ای) مدظل ـــام خامن ـــرت ام ـــوا حض ـــی کل ق و فرمانده
العالـــی( ، آحـــاد امـــت اســـالمی و خانواده هـــای معظـــم 
ـــناس و  ـــدر ش ـــت ق ـــف مل ـــار مختل ـــان، از اقش ـــرافراز آن و س
ـــکوه  ـــی و باش ـــور حماس ـــرای حض ـــالمی ب ـــران اس ـــم ای فهی
در آیین هـــای اســـتقبال، تشـــییع، خاکســـپاری و تکریـــم 
ـــر  ـــلیمانی و دیگ ـــم س ـــاج قاس ـــهید ح ـــپهبد ش ـــم س و ترحی
ــه  ــداد، کـ ــا در بغـ ــی هـ ــر امریکایـ ــت اخیـ ــهدای جنایـ شـ
ـــد. ـــل می آی ـــه عم ـــوت ب ـــد، دع ـــد ش ـــالم خواه ـــًا اع متعاقب
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کـرد:  اظهـار  عـراق  در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  سـفیر 
خودروی حامل سـردار سـپهبد قاسم سـلیمانی در ساعات 
ابتدایـی روز جمعـه در مسـیر فرودگاه بغداد به شـهر بغداد 
مـورد اصابـت حمـالت موشـکی نیروهـای آمریکایـی قرار 

گرفـت و تمـام همراهـان وی بـه شـهادت رسـیدند.
جمهـوری  سـفیر  مسـجدی  ایـرج  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
اسـالمی ایـران در عـراق بـا تبریک و تسـلیت به مناسـبت 
سـلیمانی  قاسـم  سـپهبد  سـردار  رسـیدن  شـهادت  بـه 
فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی 
بـه بیـان جزییاتـی از بـه شـهادت رسـیدن ایـن فرمانـده 
بامـداد  یـک  سـاعت  حـدودا  و گفـت:  پرداخـت  سـپاه 
امـروز )جمعـه( دو خـودرو کـه حامل سرلشـگر سـلیمانی 
و ابومهـدی المهنـدس در حـال حرکـت از فـرودگاه بغـداد 
بـه سـمت این شـهر بودند، مـورد اصابت حمالت موشـکی 
نیروهـای آمریکایـی قـرار گرفتنـد و تمام سرنشـینان این 

دو خـودرو بـه شـهادت رسـیدند.
وی اظهـار کـرد: در حـال انجـام هماهنگی هـای الزم بـرای 
انتقـال پیکـر پـاک شـهدای این حمله به کشـور هسـتیم.
سـفیر ایـران در عـراق بـا اشـاره بـه واکنش هـا بـه خبـر 
شـهادت سـردار سـپهبد سـلیمانی در کشـور عـراق گفـت: 
از سـاعات اولیـه بامـداد امـروز کـه خبـر شـهادت فرمانده 
نیـروی قـدس سـپاه در رسـانه ها منتشـر شـد مقامـات، 
مسـئوالن، شـخصیت ها و افـراد بسـیار زیـادی با سـفارت 
ایـران تمـاس گرفتنـد و در صـدد بودنـد تـا بـرای ابـراز 
همـدردی در سـفارتخانه ایـران حضـور یابنـد کـه مـن از 
آنهـا درخواسـت کـردم بـه دلیـل این کـه مـا درگیـر انجـام 
هماهنگی هـای الزم بـرای انتقـال پیکـر شـهدا بـه کشـور 

هسـتیم ایـن کار را انجـام ندهنـد.
وی بـا بیـان این کـه شـخصیت های عراقـی از به شـهادت 
رسـیدن سـردار سـپهبد قاسـم سـلیمانی بسـیار ناراحـت 
هسـتند، گفـت: شـخصیت های عراقـی اقـدام جنایتکارانه 

آمریکایی هـا را بـه شـدت محکـوم می کننـد.

خبر
جزئیات شهادت 

سردار قاسم سلیمانی 
از زبان سفیر ایران در عراق

شهادت سردار سلیمانی و واکنش های داخلی و خارجی

شورای عالی امنیت ملی ،  وزیر و مدیران ارشد وزارت خارجه  هم جلسه فوق العاده برگزار کردند 

صبـح روز جمعـه 13 دی مـاه سـال 98 
در پـی حمله هوایـی نیروهـای آمریکایی 
در نزدیکـی فرودگاه بغداد، سـردار سـپهبد 
پاسـدار حـاج قاسـم سـلیمانی فرمانـده 
نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران انقـالب 
اسـالمی چند تـن از همراهان وی از جمله 
فرماندهان و رزمندگان حشـد الشعبی ، به 

رسـیدند. شهادت 
 خبر سـیمای جمهوری اسـالمی ایران در 
خبـری فـوری و سـپاه پاسـداران انقـالب 
اسـالمی بـا صـدور اطالعیـه ای ایـن خبـر  
مربوط به شـهادت سـردار سرلشـکر قاسم 

سـلیمانی فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه 
پاسـداران انقالب اسـالمی را اعـالم کردند.
سـفارت ایـران در عـراق اعـالم هـم کـرد: 
اقدامـات بـرای انتقال پیکر شـهید قاسـم 
سـلیمانی و همراهانـش به ایـران در حال 

اسـت. انجام 
در پی شـهادت سردار شهید سپهبد قاسم 
سـلیمانی حضرت آیت هللا خامنـه ای رهبر 
معظـم انقالب اسـالمی بـا اعالم سـه روز 
عـزای عمومـی تاکیـد کردنـد کـه انتقـام 

سـختی در انتظـار جنایتکاران اسـت.
ایشـان هم چنین بـا صدور حکمی سـردار 
سـرتیپ پاسـدار اسـماعیل قاآنـی را بـه 
فرماندهـی نیروی قدس سـپاه پاسـداران 

انقـالب اسـالمی منصـوب کردند.

عمومـی  عـزای  روز  سـه  دولـت  هیـات 
نیـز  اسـالمی  ایـران  ملـت  اعـالم کـرد 
بـه دعـوت شـورای هماهنگـی تبلیغـات 
اسـالمی امـروز بعـد از برپایـی نماز جمعه 
در سراسـر کشـور، بـا حضـور در تظاهـرات 
ضـد آمریکایـی –  صهیونیسـتی، یـاد و 
خاطـرۀ آن شـهید فقیـد را گرامـی داشـته 
و از مسـئولین کشـور و دلبسـتگان جبهـه 
مقاوت انتقام سـخت از جالدان آمریکایی 

–  صهیونیسـتی را خواسـتار شـدند.
حسـن  المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
روحانـی رئیـس جمهـور نیـز بـا تسـلیت 
ایـران  و  اسـالم  بـزرگ  سـردار  شـهادت 
تاکیـد کـرد: بی تردیـد انتقام ایـن جنایت 
هولنـاک را ملـت بـزرگ ایـران و دیگـر 

امریـکای  از  منطقـه،  آزاده  ملت هـای 
خواهنـد گرفـت. جنایتـکار 

هم چنین علـی الریجانی رییس مجلس 
شـورای اسـالمی در پیـام تسـلیت خـود  
تاکیـد کـرد کـه ملت ایـران هرگـز از خون 
فرزندان قهرمان خویش نخواهد گذشت؛ 
همـان گونـه که از  جنایات شـاه معدوم و 
صـدام متجاوز کـه مـزدوران ذلیل آمریکا 

بودند، نگذشـت .
آیـت هللا رییسـی رییـس قـوه قضاییـه 
نوشـت:   خـود  تسـلیت  پیـام  در  هـم 
داغـدار  گرچـه  مقاومـت  جبهـه  امـروز 
شـهادت حاج قاسـم سـلیمانی و همرزم 
مجاهـدش ابومهـدی مهندس اسـت اما 
ایـن سـرداران  اسـتوار  طنیـن گام هـای 
سـرافراز در گـوش تاریـخ باقـی خواهـد 
مانـد و از هـر قطـره خـون پـاک آنـان، 
صدها قاسـم سلیمانی در منطقه و جهان 
خواهـد رویید تـا خواب را از چشـم دولت 
تروریسـت آمریـکا و تروریسـم بین الملل 

در سراسـر جهـان بربایـد.
و  وزیـر    ، ملـی  امنیـت  عالـی  شـورای 
مدیـران ارشـد وزارت خارجـه  هم جلسـه 
فـوق العاده برگزار کردند و کاردار سـوئیس 
در تهـران بـه وزارت خارجـه احضـار شـد.

سـید حسـین نقوی حسـینی سـخنگوی 
سیاسـت  و  ملـی  امنیـت  کمیسـیون 
خارجی مجلس شـورای اسالمی از جلسه 
ویـژه ایـن کمیسـیون بـه منظـور بررسـی 
ابعـاد شـهادت سـردار قاسـم سـلیمانی و 
پاسـخ بـه اقـدام جنایتکارانـه آمریکا خبر 

داد.
محمـد جواد ظریف وزیرخارجه کشـورمان 
در توئیتـی  بـه ایـاالت متحـده آمریـکا 
تمـام  مسـئولیت  بایـد  داد کـه  هشـدار 

پیامدهـای ماجراجویانه سـرکش خـود را 
بـر عهـده بگیرد.

وزیـر امـور خارجه جمهوری اسـالمی ایران 
تاکیـد  اطالعیـه ای  بـا صـدور  هم چنیـن 
کـرد: وزارت امور خارجه جمهوری اسـالمی 
هـای سیاسـی،  تمامـی ظرفیـت  ایـران 
بـرای  را  خـود  المللـی  بیـن  و  حقوقـی 
اجـرای تصمیمـات شـورای عالـی امنیت 
ملـی برای پاسـخگو کـردن رژیم جنایتکار 
ایـن  آمریـکا در خصـوص  و تروریسـت 

جنایـت آشـکار بـه کار خواهـد بسـت.
وی در اظهاراتـی دیگـر اقـدام آمریکایی ها 
قاسـم  سـردار  رسـاندن  شـهادت  بـه  در 
سـلیمانی و همچنین تعـدادی از مقامات 
حشد الشـعبی را تروریسـم دولتی عنوان 

کرد.
ظریف هم چنین پس از معرفی جانشـین 
سپهبد شـهید سـلیمانی بر آمادگی وزارت 

بـا  تـداوم همـکاری  بـرای  امـور خارجـه 
نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران و فرمانده 
جدید آن همچون گذشـته تاکیـد کرد.این 
در حالـی اسـت کـه پنتاگـون در بیانیـه ای 
بـا اعـالم ایـن که ترامپ دسـتور تـرور این 
سـردار ایرانـی را صـادر کـرده بـود، مدعـی 
شـد کـه ایـن مقـام ارشـد ایرانـی قصـد 
حملـه به دیپلمات هـای آمریکایی و دیگر 
نیروهـای نظامـی و منطقـه ای را داشـته 

است.
در حالـی کـه مایـک پمپئـو، وزیـر امـور 
و  توییتـری  پیامـی  در  آمریـکا  خارجـه 
واقعیـت مدعـی  دادن  وارونـه جلـوه  بـا 
شـاد  اقـدام  ایـن  از  عراقی هـا  شـد کـه 
هسـتند! جوبایـدن، سـناتور آمریکایـی از 
سیاسـت های رئیس جمهـور آمریکا انتقاد 

کـرد.

ضمــن  لبنــان  حــزب هللا  دبیــرکل 
ــردار  ــهادت س ــر ش ــه خاط ــلیت ب تس
ســلیمانی گفــت: بــه او بــه خاطــر ایــن 

می خــورم. غبطــه  بــزرگ  شــهادت 
دبیــرکل  نصــرهللا،  حســن  ســید 
در  جمعــه  امــروز  لبنــان،  حــزب هللا 
واکنــش بــه حملــه بامــدادی پهپادهای 
آمریکایــی و شــهادت ســردار ســلیمانی 
ــه  ــت: ب ــعبی گف ــد الش ــاون حش و مع
ــن  ــت و ای ــن سرنوش ــر ای ــه خاط او ب

شــهادت عظیــم غبطــه می خــورم.
ــه  ــتیم ک ــانی هس ــا کس ــزود: م وی اف
پــس از ســردار ســلیمانی بایــد راه او را 
تکمیــل کــرده و بــرای تحقــق اهدافــش 

و حمــل پرچــم او بــه پــا خیزیــم.
ســید حســن نصــرهللا گفــت: بــرادر 
ــاج قاســم  ــزرگ ح ــده ب ــر و فرمان عزی
ســلیمانی بــه بــزرگ تریــن آرزو و 
هــدف خــود یعنــی شــهادت رســید. مــا 
ــالش  ــا شــب و روز ت ــم ت ــی ماندی باق

و  دهیــم  ادامــه  را  راهــش  کنیــم، 
اهدافــش را محقــق کنیــم.

ــردار  ــون س ــت خ ــه برک ــت: ب وی گف
ســلیمانی پیــروزی هــای مقاومــت 
بیشــتر خواهــد شــد همانگونــه کــه بــا 
حضــور دائمــی او و جهــاد خســتگی 
ــش  ــا افزای ــن پیروزی ه ــرش، ای ناپذی

ــود. ــه ب یافت
گفــت:  لبنــان  هللا  حــزب  دبیــرکل 
ــت کار  ــالن جنای ــه قات ــاص عادالن قص
ــر گــردن تمــام  ــی ب مســئولیت و امانت
قاتــالن  اســت.  جهــان  مجاهدیــن 
آمریکایــی بــا ایــن جنایــت بــزرگ 
نمــی  را  اهدافشــان  از  یــک  هیــچ 

تواننــد محقــق کننــد.

سید حسن نصراهلل: به سردار 
سلیمانی غبطه می خورم

 انتقام سختی در انتظار 
جنایتکاران است

در پی شـهادت سـردار پرافتخار اسـالم حاج قاسـم سـلیمانی و شـهدای همراه او بویژه 
مجاهـد بـزرگ اسـالم جناب آقـای ابومهدی المهنـدس رهبر انقالب پیامی صـادر کردند.
متـن پیـام حضـرت  آیت هللا خامنه ای به شـرح زیر است:سـردار بزرگ و پرافتخار اسـالم 
آسـمانی شـد. ارواح طیبه ی شـهیدان، روح مطهر قاسـم سـلیمانی را در آغوش گرفتند. 
سـالها مجاهـدت مخلصانـه و شـجاعانه در میدانهای مبارزه با شـیاطین و اشـرار عالم، و 
سـالها آرزوی شـهادت در راه خدا، سـرانجام سـلیمانی عزیز را به این مقام واال رسـانید و 
خـون پـاک او بـه دسـت شـقی ترین آحاد بشـر بر زمیـن ریخت. این شـهادت بـزرگ را 
بـه پیشـگاه حضـرت بقیة هللا ارواحنافـداه و به روح مطهر خـود او تبریک و بـه ملت ایران 
تسـلیت عـرض می کنـم. او نمونـه ی برجسـته ای از تربیت شـدگان اسـالم و مکتب امام 
خمینـی بـود، او همـه ی عمر خـود را به جهـاد در راه خدا گذرانید. شـهادت پاداش تالش 
بی وقفـه ی او در همـه ی ایـن سـالیان بود، با رفتـن او به حول و قوه ی الهـی کار او و راه او 
متوقف و بسـته نخواهد شـد، ولی انتقام سـختی در انتظار جنایتکارانی اسـت که دسـت 
پلید خود را به خون او و دیگر شـهدای حادثه ی دیشـب آلودند. شـهید سلیمانی چهره ی 
بین المللی مقاومت اسـت و همه ی دلبسـتگان مقاومت خونخواه اویند. همه ی دوسـتان 
-  و نیـز همـه ی دشـمنان - بدانند خـط جهاد مقاومت با انگیزه ی مضاعـف ادامه خواهد 
یافـت و پیـروزی قطعـی در انتظار مجاهـدان این راه مبارک اسـت، فقدان سـردار فداکار 
و عزیـز مـا تلخ اسـت ولـی ادامه مبارزه و دسـت یافتن بـه پیروزی نهایـی کام قاتالن و 

جنایتـکاران را تلخ تـر خواهد کرد.

ته
نک

سـاندیگو یونیـون تریبـون، نانسـی پلوسـی، رییـس مجلـس 
نماینـدگان آمریـکا در بیانیه ای گفـت که دسـتور دونالد ترامپ، 
رئیـس جمهـور آمریکا برای به شـهادت رسـاندن سـردار قاسـم 
سـلیمانی، بدون مجـوز کنگره آمریکا انجام شـده اسـت.الیوت 
انـگل رئیـس کمیته روابط خارجـی کنگره آمریـکا در واکنش به 
اقـدام تروریسـتی دولت آمریکا در به شـهادت رسـاندن سـردار 
سـلیمانی گفـت کـه در این باره با کنگره آمریکا مشـورتی نشـده 
بود.حسـام الدین آشـنا مشـاور رئیس جمهـور نیـز بـا تاکیـد بر 
این کـه ترامـپ آمریـکا را وارد خطیرتریـن شـرایط منطقـه ای 
کرده اسـت، هشـدار داد: کسـی کـه پـا را از خطـوط قرمـز فراتـر 
بگذارد باید آماده تحمل تبعاتش باشـد. سـردار رمضان شـریف 
سـخنگوی سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی نیـز در واکنش به 
شـهادت سردار سـپهبد قاسـم سـلیمانی فرمانده نیروی قدس 
سـپاه تصریـح کـرد: قطعـا شـادی لحظـه ای آمریکایی هـا و 
صهیونیسـت ها دیـری نخواهـد پاییـد و بـه عـزا تبدیـل خواهد 

. شد

آلمان
آمریکا

ایران از جایی که آمریکا انتظارش
 را ندارد، پاسخ خواهد داد

ترامپ یک کبریت را به بشکه باروت انداخت

ـــان در  ـــت آلم ـــد دول ـــاور ارش ش
سیاســـت بین الملـــل در توییتـــی 
ـــردار  ـــهادت س ـــه ش ـــاره ب ـــا اش ب
ــکا،  ــه آمریـ ــلیمانی در حملـ سـ
نوشـــت: ایـــن حرکـــت آمریـــکا اقـــدام تالفی جویانـــه 

ایـــران را بـــه همـــراه خواهـــد داشـــت.
ـــور  ـــان در ام ـــت آلم ـــس، مشـــاور ارشـــد دول ـــر پرت وولک
سیاســـت بین الملـــل در توییتـــی بـــا اشـــاره بـــه 
ـــداران  ـــپاه پاس ـــدس س ـــای ق ـــده نیروه ـــهادت فرمان ش
ـــلیمانی  ـــم س ـــده قاس ـــرور فرمان ـــت: ت ـــی نوش در توییت
ـــراق  ـــبه نظامیان ع ـــر ش ـــدس، رهب ـــدی المهن ـــو مه و اب

احتمـــاال اقـــدام تالفی جویانـــه ایـــران را در پـــی 
ـــکا  ـــه آمری ـــی ک ـــا در جای ـــه لزوم ـــا ن ـــد ام ـــته باش داش
ــتراتژیک،  ــی و اسـ ــر سیاسـ ــارش را دارد. از نظـ انتظـ
ایـــن اقـــدام ایـــران می توانـــد موقعیـــت آمریـــکا در 
ـــا  ـــور آنه ـــی حض ـــا حت ـــدازد و ی ـــر بیان ـــه خط ـــراق را ب ع

ـــاند. ـــان برس ـــه پای را ب
ـــته در  ـــداد روز گذش ـــون، بام ـــنا، پنتاگ ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــلیمانی را  ـــپهد س ـــردار س ـــه س ـــرد ک ـــالم ک ـــه ای اع بیانی
ـــکا در  ـــور آمری ـــپ، رئیس جمه ـــد ترام ـــتور دونال ـــه دس ب

ـــت. ـــرده اس ـــرور ک ـــداد ت ـــرودگاه بغ ف

ـــش  ـــی در واکن ســـناتور آمریکای
ـــت  ـــتی دول ـــدام تروریس ـــه اق ب
آمریـــکا علیـــه ســـردار ســـلیمانی 
ـــاندن وی از  ـــهادت رس ـــه ش و ب

سیاســـت های رئیس جمهـــور آمریـــکا انتقـــاد کـــرد.
ـــس  ـــپ، رئی ـــد ترام ـــی دونال ـــب انتخابات ـــدن، رقی ـــو بای  ج
جمهـــور آمریـــکا در انتخابـــات ایـــن کشـــور در واکنـــش 
ـــهادت  ـــه ش ـــکا در ب ـــت آمری ـــتی دول ـــدام تروریس ـــه اق ب
ـــا مطـــرح کـــردن  رســـاندن ســـردار ســـلیمانی در بیانیـــه ای ب
ـــای ســـردار ســـلیمانی نوشـــت:  ـــه فعالیت ه ـــی علی ادعاهای
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــن واقعی ـــات ای ـــن اقدام ـــدام از ای ـــچ ک هی
ـــی  ـــت را خنث ـــوده اس ـــی ب ـــش زای بزرگ ـــدام تن ـــدام، اق اق

نمی کنـــد. بیانیـــه دولت]آمریـــکا[ مطـــرح می کنـــد 
کـــه هـــدف آن جلوگیـــری از حمـــالت آینـــده از ســـوی 
ـــر  ـــاد تاثی ـــال زی ـــه احتم ـــدام ب ـــن اق ـــا ای ـــران اســـت، ام ای

ـــت. ـــد داش ـــوس خواه معک
بایـــدن همچنیـــن از سیاســـت دونالـــد ترامـــپ بـــرای انجـــام 
دادن ایـــن اقـــدام تروریســـتی انتقـــاد کـــرده و گفـــت: 
ـــاروت  ـــکه ب ـــه بش ـــت را ب ـــپ یککبری ـــور ترام ـــس جمه رئی
انداخـــت. او در ادامـــه مطـــرح کـــرد: مـــن اطالعاتـــی از 
ـــوم  ـــدارم و بســـیاری از آن نامعل ـــن موضـــوع در دســـت ن ای
اســـت امـــا ایـــران حتمـــا واکنـــش نشـــان خواهـــد داد. 
ـــزرگ در  ـــری ب ـــک درگی ـــتانه ی ـــت در آس ـــن اس ـــا ممک م

ـــیم. ـــه باش خاورمیان
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معــاون رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت گفــت: انحصــار موجــود 
ــود  ــن موج ــطه قوانی ــه واس ــودرو ب ــت خ در صنع
ــن  ــه مخرب تری ــت را ب ــن صنع ــوزه ای ــن ح در ای
ــل  ــور تبدی ــط زیســت کش ــوزه محی ــت در ح صنع

ــرده اســت. ک
عیســی کالنتــری در دیــدار بــا مدیــران عضــو 
ــوی در  ــان رض ــادن خراس ــع و مع ــن صنای انجم
ــم  ــت خودروســازی کشــور ه ــت: صنع مشــهد گف
ــی گازی کشــور  ــل 83 درصــد آالیندگ ــون عام اکن
و نیــز 61 درصــد تولیــد ذرات معلــق زیــر 2.5 

ــت. ــرون اس میک
ــع  ــه نف ــازی ب ــع خودروس ــرد: صنای ــه ک وی اضاف
خــود قانــون تصویــب می کننــد چــون پــول و 

ــد. ــار دارن انحص
رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: 
ــودرو  ــازی واردات خ ــر آزادس ــرار ب ــال 61 ق در س
بــه کشــور بــود امــا تصمیــم گرفتــه شــد تــا پنــج 
ســال بــه شــرکتهای داخلــی فرصــت داده شــود تا 
ــه منظــور افزایــش  کیفیــت محصــوالت خــود را ب
تــوان رقابــت بــا انــواع خارجــی بــاال ببرنــد حــال 
آنکــه بیــش از دو دهــه از پایــان ایــن مهلــت مــی 

گــذرد و ایــن امــر صــورت نگرفتــه اســت.
کالنتــری افــزود: در حــال حاضــر 78 درصــد 
 60 81 درصــد موتورســیکلتها و  بوســها،  مینــی 
ــقاطی و  ــور اس ــال در کش ــای فع ــد کامیونه درص
ــال  ــم در ح ــوز ه ــا هن ــتند ام ــارج هس از رده خ
ــای  ــد کامیونه ــداد 60 درص ــط تع ــه فق ــد ک ترددن
اســقاطی فعــال کشــور معــادل 560 هــزار دســتگاه 

ــت.  اس
صنعــت  بخــش  در  انحصــار  داد:  ادامــه  وی 
ــی و  ــعه، بدبخت ــدم توس ــل ع ــازی عام خودروس
ــا در کشــور شــده اســت. ــن رانته ــاد بزرگتری ایج
رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: 

ــن و  ــر بنزی ــون لیت ــه 80 میلی ــون روزان ــم اکن ه
60 میلیــون لیتــر گازوئیــل در کشــور مصــرف 
توســط  میــزان  ایــن  10 درصــد  می شــود کــه 
ــه توســط صنعــت  ماشــین آالت کشــاورزی و بقی

ــود. ــی ش ــرف  م ــودرو مص خ
ــدازه  ــه ان ــد اقتصــادی ب ــرای تولی نســل حاضــر ب
ــت در  ــط زیس ــب محی ــال تخری ــزار س ــت ه هف

ــت ــام داده اس ــور انج کش

کالنتــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا 
اشــاره بــه خســارات عظیــم وارد آمــده بــه محیــط 
ــه  ــه ب ــدون توج ــد ب زیســت کشــور از محــل تولی
ــر  ــل حاض ــزود: نس ــی اف ــت محیط ــایل زیس مس
ــزار  ــت ه ــدازه هف ــه ان ــادی ب ــد اقتص ــرای تولی ب
ــام  ــط زیســت در کشــور انج ــب محی ســال تخری

ــه اســت. گرفت
وی ادامــه داد: درســت اســت کــه تولیــد ملــی و 
حمایــت از آن مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهبــری 
ــع و  ــظ مناف ــه حف ــه ب ــا توج ــد ب ــا تولی اســت ام

ــه  ــدی ک ــه تولی ــت ن ــر اس ــد نظ ــور م ــع کش مناب
ــه قیمــت کشــتن بچه هــا و نســل آینــده منجــر  ب

شــود.
معــاون رییــس جمهــوری گفــت: در حــال حاضــر 
دلیــل  بــه  یــک ســال  زیــر  تلفــات کــودکان 
ــد  ــوری مانن ــر کش ــران 6 براب ــوای ای ــی ه آلودگ

ــت. ــه اس ترکی
ــط  ــه محی ــت ک ــخص نیس ــزود: مش ــری اف کالنت
زیســت و میــراث و حــق آینــدگان را هــم اکنــون 
بــا تولیــد بــدون توجــه بــه اصــول بــه چــه 
می فروشــیم؟ بایــد تولیــد در راســتای حفــظ 

ــاهد  ــه ش ــه آن ک ــد ن ــع کشــور باش ــع و مناب مناف
تخریــب بــی رویــه و بــدون بازگشــت محیــط 
زیســت باشــیم و تولیــد داخــل بایــد بــرای کشــور 

ارزش افــزوده داشــته باشــد.
ــاک  ــانتی متر خ ــک س ــه داد: تشــکیل ی وی ادام
ــرد  ــان می ب ــا 400 ســال زم ــن 300 ت ــران بی در ای
و تشــکیل یــک میلی متــر نیــز حداقــل 30 ســال 
ــه  ــم ب ــی ه ــدت طوالن ــن م ــرد و ای ــان می ب زم

ــران اســت. دلیــل طبیعــت خشــک ای
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  رییــس 
ــا  ــر ب ــال حاض ــران در ح ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ب

صنعت خودروسازی مهم ترین تخریب گر محیط زیست کشور
عیسی کالنتری: صنعت خودروسازی کشور هم اکنون عامل 83 درصد آالیندگی گازی کشور  است

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: در ســال 61 قــرار بــر آزادســازی واردات خــودرو به 
کشــور بــود امــا تصمیــم گرفتــه شــد تــا پنــج ســال بــه شــرکتهای داخلــی فرصــت داده شــود تــا 
کیفیــت محصــوالت خــود را بــه منظــور افزایــش تــوان رقابــت بــا انــواع خارجــی بــاال ببرنــد حــال 
آنکــه بیــش از دو دهــه از پایــان ایــن مهلــت مــی گــذرد و ایــن امــر صــورت نگرفتــه اســت.النتری 
افــزود: در حــال حاضــر ۷8 درصــد مینی بوســها، 81 درصــد موتورســیکلتها و 60 درصــد کامیونهای 
فعــال در کشــور اســقاطی و از رده خــارج هســتند امــا هنــوز هــم در حــال ترددنــد کــه فقــط تعــداد 

60 درصــد کامیونهــای اســقاطی فعــال کشــور معــادل 560 هــزار دســتگاه اســت.

کالنتــری: طبــق اســتانداردهای جهانــی 1۷ درصــد 
ــد دســت نخــورده باقــی  ــان بای اراضــی هــر کشــور جه
ــا 11  ــون تنه ــم اکن ــران ه ــه در ای ــی ک ــد در حال بمان
درصــد اراضــی دســت نخــورده اســت و ایــن بــه معنای 
اســتانداردهای  از  ایــران  درصــدی   6 عقب ماندگــی 
ــر  ــودکان زی ــات ک ــی اســت. در حــال حاضــر تلف جهان
ــر  ــران 6 براب ــی هــوای ای ــل آلودگ ــه دلی ــک ســال ب ی

ــت. ــه اس ــد ترکی ــوری مانن کش
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یک اسـتاد دانشـگاه گفـت: نمی تـوان آلودگی 
هـوا را بـه سـوخت نسـبت داد چراکـه در حال 
حاضر کیفیت سـوخت گرچه در حد کشورهای 

اروپایـی نیسـت اما قابل قبول اسـت.
رادیویـی  برنامـه  یـک  در  رشـیدی  یوسـف 
بـا اشـاره بـه تقسـیم روش هـای مقابلـه بـا 
فنـی،  و  مدیریتـی  دسـته  دو  بـه  آلودگـی 
گفـت: از سـال 1378 کـه دسـتورالعمل ها و 
مقرراتی در خصوص استانداردسـازی سوخت، 
کیفیـت خـودرو، محدودیت هـای ترافیکـی و 
معاینه هـای فنـی تدوین و اجرا شـد، مسـائل 

مدیریتـی مـورد بـی توجهـی قـرار گرفـت.
وی از نحـوه عملکـرد در حـوزه مدیریتی انتقاد 
کـرد و گفـت: متاسـفانه نتیجه اقدامـات ما در 
جهـت کاهـش آلودگـی هوا بـه پلیس یـا قوه 
قضائیه سـرریز می شـود و در مواقع بحرانی از 

ایـن نهادهـا توقع معجـزه داریم.
ایـن مـدرس دانشـگاه در ادامـه اظهـار کـرد: تا 
زمانـی کـه یـک خدمت رسـان و خدمت گیر به 
صـورت فیزیکی مقابل هم قـرار بگیرند ، عالوه 
بر ایجاد ترافیک و آلودگی در شـهر شـاهد بروز 
فسـاد در جامعـه نیـز خواهیـم بود. بـه عبارت 
دیگـر قوانیـن و مقـررات مـا کـه مربـوط به 40 
سـال پیـش اسـت مـردم را بـرای هـرکاری به 

داخل شـهر می فرسـتد.
ادامـه خاطرنشـان کـرد: ضعـف  رشـیدی در 
مدیریـت اداری کشـور در آلودگـی هوا، ترافیک 
و مسـائل دیگر خود را نشـان می دهد بنابراین 
بـر  عـالوه  مدیریتـی  روش هـای  بـر  تمرکـز 
کاهـش آلودگی ، کم شـدن هزینه هـا را در پی 

داشـت. خواهد 
وی بـه سـوخت اشـاره و تاکید کـرد: نمی توان 
آلودگـی را بـه سـوخت نسـبت داد چراکـه در 
حـال حاضـر کیفیـت سـوخت گرچـه در حـد 
کشـورهای اروپایـی نیسـت امـا قابـل قبـول 
اسـت همچنین کیفیت خودروها گرچه از همه 
اسـتاندارهای بیـن المللی برخوردار نیسـت اما 
پلیـس بـر فرآیند تولیـد آن هـا نظـارت دارد.از 
نظـر رشـیدی بایـد اجـازه دهیم عملکـرد فنی 
کـه در حـال حاضر به بلوغ خود رسـیده اسـت 
کار خـود را انجـام دهـد و ما به سـراغ اقدامات 
مدیریتـی کاهـش آلودگی برویـم. در واقع اگر 
تـردد مـردم به ادارات دولتـی را کم کنیم نیازی 

به تعطیلـی مدارس نیسـت.

عه
مردم بهترین حامیان حفظ محیط زیست هستندجام

ــد برضــرورت توجــه  ــا تاکی اســتاندار گلســتان ب
بیشــتر بــه حفــظ محیــط زیســت و جنــگل 
هــای ایــن اســتان، خاطرنشــان کــرد کــه مــردم 
و تشــکل هــای مــردم نهــاد از بهتریــن ظرفیــت 
زیســت  محیــط  از  صیانــت  و  حفــظ  بــرای  هــا 

ــود. ــتفاده ش ــا اس ــتی از آنه ــه بایس ــتند ک هس
بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه اطــالع رســانی اســتانداری 
ــن  ــب در دومی ــنبه ش ــناس پنجش ــق ش ــادی ح ــتان، ه گلس
ــی گلســتان کــه باحضــور  ــارک مل ــری پ جلســه شــورای راهب
ــع و  ــا، مرات ــگل ه ــازمان جن ــهبازی سرپرســت س خســرو ش
آبخیــزداری کشــور در ســاختمان اداری پــارک ملــی گلســتان 
برگــزار شــد، اظهــار داشــت کــه بــا اســتفاده از ظرفیــت مــردم 
ــی  ــظ م ــت حف ــط زیس ــاد، محی ــردم نه ــای م ــازمان ه و س

شــود.
ــوان  ــه عن ــی گلســتان ب ــارک مل ــه اهمیــت پ ــا اشــاره ب وی ب
میــراث ارزشــمند جهانــی تصریــح کــرد: راه نگهــداری و 
صیانــت از جنــگل هــا، نهــی کــردن و اســتفاده از روش هــای 
ــردم را  ــع م ــا مناف ــای م ــر راهکاره ــت و اگ ــده نیس بازدارن

ــت. ــد داش ــکاری الزم را خواهن ــا هم ــد، آنه ــن کن تامی
ــی  ــه اهمیــت جنــگل هــای هیرکان ــا اشــاره ب حــق شــناس ب
ادامــه داد کــه هویــت و ریشــه جغرافیایــی، فرهنگــی و 
ــرای  ــیاری ب ــت و بس ــت اس ــا دارای اهمی ــی در دنی اجتماع
ــا  ــد و م ــی زنن ــر کاری م ــه ه ــت ب ــت دس ــن هوی ــق ای خل
بایســتی از ظرفیتــی همچــون پــارک ملــی گلســتان کــه 
ــش  ــال پی ــا س ــون ه ــش میلی ــت بخ ــی هوی ــراث تاریخ می

ــم. ــت کنی ــتی مراقب ــه درس ــت، ب اس
اســتاندار گلســتان همچنیــن ایجــاد تفرجــگاه در پــارک ملــی 
ــنهاد  ــب آن پیش ــگیری از تخری ــتای پیش ــتان را در راس گلس
ــی  ــون اساس ــل 50 قان ــه اص ــاره ب ــا اش ــت و ب ــی دانس خوب
ــط  ــان محی ــوان ذینفع ــه عن ــردم ب ــر م ــه اگ ــت ک ــان داش بی
زیســت تعریــف شــوند، بــدون شــک بــرای مراقبــت بیشــتر 

ــد. ــی کنن ــا همراهــی م ــگل ه از جن
ــردم  ــای م ــازمان ه ــه س ــه داد ک ــناس ادام ــق ش ــر ح دکت
ــات حفاظــت  ــان ســازی اقدام ــاد نقــش بســزایی در جری نه
از محیــط زیســت دارنــد و بایســتی از ظرفیــت آنهــا بــه 

ــود. ــتفاده ش ــتی اس درس

ــی  ــاک زمان ــوای پ ــون ه ــت: قان ــت گف ــط زیس ــال محی ک فع
واقعــا اجــرا می شــود کــه حاکمیــت بــرای کاهــش آلودگــی هــوا و 

ــوند. ــم ش ــه هم قس ــد و هم ــک »اراده« کن ترافی
ــزود: بحــران آلودگــی  ــا ایســنا اف ــو ب محمــد درویــش در گفت وگ
هــوا نــه تنهــا طــی دو ســال اخیــر )از زمــان ابــالغ قانــون هــوای 
ــش  ــفانه افزای ــه متاس ــرده بلک ــدا نک ــون( کاهــش پی ــاک تاکن پ
یافتــه اســت. در نتیجــه همــه دســتگاه هایی کــه در قانــون هــوای 
پــاک از آن هــا یــاد شــده اســت، در افزایــش آلودگــی هــوا مقصــر 

هســتند.
وی در ادامــه گفــت: از بیــن دســتگاه های مســوول در اجــرای 
ــون هــوای پــاک، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تقصیــر  قان
بیشــتری دارد چــون عــالوه بــر اینکــه بــر اســاس قانــون وظایــف 
مســتقیمی دارد، وظایــف نظارتــی نیــز برعهــده ایــن نهــاد گذاشــته 
شــده اســت یعنــی بــر اســاس قانــون هــوای پــاک ایــن ســازمان 
ــانه ها  ــه رس ــد و ب ــر ده ــف تذک ــه دســتگاه های متخل ــد ب می توان

اســامی آن هــا اعــالم کنــد.
ایــن فعــال محیــط زیســت افــزود: ایــن ســازمان می توانــد حتــی 
طرح هــای تصویــب شــده در مجلــس را در صورتــی کــه در جهــت 
ــه اصــل  ــا اســتناد ب تخریــب محیــط زیســت تشــخیص دهــد ب
ــد و درخواســت  ــان اعــالم کن ــه شــورای نگهب ــون اساســی ب 5 قان
ــادن«  ــون مع ــاره »قان ــار درب ــک ب ــون ی ــد. تاکن ــا را بده رد آن ه
ایــن اتفــاق افتــاد و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا ارســال 
نامــه ای بــه شــورای نگهبــان اعــالم کــرد کــه بنــدی از ایــن قانــون 

ــر  ــط زیســت منج ــران محی ــل جب ــب غیرقاب ــه تخری ــد ب می توان
ــرح را  ــه، آن ط ــن نام ــه ای ــا اســتناد ب ــان ب شــود و شــورای نگهب

رد کــرد.
محیــط  ســازمان  اجتماعــی  مشــارکت های  ســابق  مدیــرکل 
زیســت افــزود: متاســفانه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت پس 
ــی در  ــرده اســت و حت ــی اســتفاده نک ــار قانون ــن اختی از آن از ای
جریــان درخواســت یکــی از شــرکت های خودروســاز بــرای حــذف 
ــت تحریم هــا، اســحاق  ــه عل ــر دوده روی خودروهــا ب نصــب فیلت
جهانگیــری – معــاون اول رئیــس جمهــوری – رونوشــتی از 
ــه عیســی کالنتــری – رئیــس ســازمان حفاظــت  نامــه خــود را ب
محیــط زیســت – داد  و تنهــا بــه او موافقــت خــود بــا درخواســت 
ــا  ــت ب ــی رف ــار م ــه انتظ ــی ک ــالع داد در حال ــازان را اط خودروس
ــای کارشناســان  ــا و راهکاره ــزاری جلســه و شــنیدن دیدگاه ه برگ
ــه دوم  ــری در نام ــن راســتا جهانگی ــرد و در ای آن را بررســی می ک
خــود بــر کســب نظــر کارشناســی ســازمان حفاظت محیط زیســت 

تاکیــد کــرد.
ــده کــه ســازمان  ــن عقی ــان ای ــا بی ــن فعــال محیــط زیســت ب ای
ــوت دولت هــا شــده اســت،  ــاط خل حفاظــت محیــط زیســت حی
اظهارکــرد: متاســفانه برخــی روســا و مدیــران ارشــد ایــن ســازمان 
بــه ایــن دریافــت رســیده اند کــه اگــر قصــد دفــاع از منافــع محیــط 
ــا  ــد از میزشــان خداحافظــی کنند.ت زیســت را داشــته باشــند بای
ــدگان  ــه نماین ــو ب ــودش را جوابگ ــت خ ــط زیس ــه محی ــی ک زمان

ــد. ــر نمی کن ــت تغیی ــن وضعی ــد، ای ــس نمی دان مجل

ــس  ــا رئی ــی ب ــن اســت به صــورت تصادف ــزود: ممک ــش اف دروی
جمهــوری یــا مدیــری در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مواجه 
ــه ایــن حــوزه داشــته باشــد  ــرق و عالقــه زیــادی ب شــویم کــه ِع
امــا مگــر می شــود بــر اســاس تصــادف کشــور را مدیریــت کــرد؟
ــون  ــا در قان ــه آی ــن پرســش ایســنا ک ــه ای ــش در پاســخ ب دروی
هــوای پــاک خالءهایــی وجــود دارد کــه مانــع از ایفــای مطلــوب 
نقــش نظارتــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت می شــود،گفت: 
ایــن قانــون بــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــن قــدرت را 
داده اســت و طبــق اصــل پنــج قانــون اساســی هــم ایــن قــدرت به 

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت داده شــده اســت. وی بــا اشــاره 
بــه طــرح انتقــال آب دریــای خــزر بــه فــالت مرکــزی اظهارکــرد: دو 
رئیــس جمهــوری قصــد اجــرای ایــن طــرح را داشــتند امــا دفتــر 
ارزیابــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت نظــر منفــی خــود را در 
ایــن زمینــه اعــالم کــرد و اجــازه اجــرای ایــن طــرح را نــداد هرچنــد 
آقــای کالنتــری اعــالم کــرد کــه اجــرای ایــن طــرح مشــکلی نــدارد. 
بنابرایــن قانــون اجــازه حفاظــت از محیــط زیســت را بــه ســازمان 
محیــط زیســت داده اســت امــا مدیــر باالدســتی متاســفانه ایــن 

اجــازه را بــه او نــداده اســت.

انعقــاد  از  اقلیــم  تغییــر  و  هــوا  ملــی  مرکــز  رییــس 
موتورســیکلت های  اســقاط  خصــوص  در  تفاهمنامــه 
ــت  ــتاد مدیری ــکاری س ــا هم ــت: ب ــر داد و گف ــوده خب فرس
ــن  ــت انجم ــت و هم ــا خواس ــوخت و ب ــل و س ــل و نق حم
موتورســیکلت ســازان و همراهــی انجمــن اســقاط ایــن 

منعقــد شــد. تفاهمنامــه  
 ســید محمــد مهــدی میرزایــی بــا بیــان اینکــه یکــی 
از مهم تریــن احــکام مربــوط بــه آلودگــی هــوا، اســقاط 
در  کــه  اســت  فرســوده  کاربراتــوری  موتورســیکلت های 

اجرای قانون هوای پاک در گرو
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شنبه اغلب مناطق کشور بارانی است

ضرورت حفاظت زیستگاه های 
حیات وحش از تخریب

ســازمان  کارشــناس  یــک 
هواشناســی کشــور گفــت: روز 
شــنبه در اغلــب مناطق کشــور 
بــه جــز در جنــوب شــرق 

ــد. ــی ده ــاران رخ م ــارش ب ب
ــا  ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــودرزی« در گف ــا گ »فریب
گفــت: امــروز در اســتان های گیــالن، مازنــدران برخــی 
نقــاط اســتان های واقــع در غــرب کشــور ، اســتان های 
واقــع در دامنه هــای زاگــرس مرکــزی، بخش هایــی 
از خوزســتان، بوشــهر، شــمال فــارس و از بعدازظهــر در 
اســتان های واقــع در دامنه هــای جنوبــی البــرز مرکــزی 
بــارش بــاران و بــرف و وزش بــاد و در مناطــق جنوبــی 
رعــد و بــرق پیــش بینــی می شــود.وی ادامــه داد: روز 
شــنبه در اغلــب مناطــق کشــور بــه جــز جنــوب شــرق 
ــارش در  ــدت ب ــد. ش ــاران رخ می ده ــارش ب ــور ب کش
ایــن روز در شــمال شــرق خوزســتان، جنــوب لرســتان، 
شــمال غرب چهــار محال و بختیــاری، کهگیلویــه و بویر 

ــا  احمــد و برخــی نقــاط فــارس و بوشــهر اســت کــه ب
آب گرفتگــی و ســیالبی شــدن مســیل ها و لغزندگــی 

ــویم. ــرو می ش ــق روب ــن مناط ــا در ای جاده ه
ــه  ــن ســامانه در روز یکشــنبه ب ــودرزی، ای ــه گ ــه گفت ب
تدریــج از نواحــی غربــی کشــور عبــور کــرده و در نیمــه 
ــال  ــوب کشــور فع ــی از جن شــرقی کشــور و بخش های
ــه  ــر شــنبه و روز یکشــنبه در نیم ــود. از اواخ ــد ب خواه
شــرقی کشــور وزش بــاد شــدید پیــش بینــی می شــود 
و در روز دوشــنبه بــارش پراکنــده بــاران در جنــوب 
سیســتان و بلوچســتان، شــمال اســتان های خراســان 
شــمالی و خراســان رضــوی و غــرب اســتان های 

ــود. ــی می ش ــش بین ــاه پی ــتان و کرمانش کردس
ــر  ــور خاط ــی کش ــازمان هواشناس ــناس س ــن کارش ای
نشــان کــرد کــه دوشــنبه بعدازظهر این ســامانه از کشــور 
ــق  ــب مناط ــنبه در غال ــود و در روز سه ش ــارج می ش خ
کشــور جــوی آرام اســت. همچنیــن در روز شــنبه دریای 

خــزر و خلیــج فــارس مــواج اســت.

زیســت  محیــط  معــاون 
تنــوع زیســتی  طبیعــی و 
زیســت  محیــط  ســازمان 
ســازمان  اولویــت  گفــت: 
حفاظــت محیــط زیســت، 
ــت اســت و  ــی از مناطــق تحــت مدیری حفاظــت کیف
در قــدم اول بایــد تــالش کــرد زیســتگاه های حیــات 
ــت  ــرض حفاظ ــب و تع ــه تخری ــر گون ــش را از ه وح

ــرد. ک
ــد و  ــری در بازدی ــرث کالنت ــنا کیوم ــزارش ایس ــه گ ب
ــگ  ــی ، یوزپلن ــر ایران ــور خ ــتگاه های گ ــی زیس بررس
آســیایی و تعییــن پــروژه هــای ســال جــاری جهــت 
ــه هــای زیســتی حاضــر در ذخیــرگاه   حفاظــت از گون
ــطح  ــتگاهی س ــوع زیس ــت: تن ــوران گف ــت کره ت زیس
اول تنــوع زیســتی اســت و تضمیــن حفــظ دو ســطح 
دیگــر یعنــی تنــوع گونــه و تنــوع ژن بــرای نســل امروز 
و آینــده از اولویت هــای ســازمان محیــط زیســت 

ــوران  ــت کره ت ــره گاه زیس ــن ذخی ــن بی ــت. در ای اس
یکــی از بهتریــن زیســتگاه ها و مناطــق با ارزش کشــور 
ــایی  ــتگاه، شناس ــن زیس ــظ ای ــرای حف ــه ب ــت ک اس

تعارضــات و رفــع آن هــا الزامــی اســت.
ــت،  ــط زیس ــانی محی ــگاه اطالع رس ــزارش پای ــه گ ب
ــتی  ــوع زیس ــی و تن ــت طبیع ــط زیس ــاون محی مع
ــق  ــرد موف ــار خرســندی از عملک ــان ضمــن اظه در پای
ســازمان هــای مــردم نهــاد و اداره کل حفاظــت محیــط 
زیســت ســمنان در پاکســازی کامــل محــدوده پــارک 
ــوران از  ــات وحــش ت ــی و بخشــی از پناهــگاه حی مل
دام اهلــی، کــه بیــش از 15 درصــد از مســاحت مراتــع 
تحــت تعلیــف دام از مجمــوع مســاحت یــک و نیــم 
ــراز  ــوران را شــامل مــی شــود، اب ــاری ت ــون هکت میلی
امیــدواری کــرد: بــا جهــت دهــی بخشــی از اعتبــارات 
ملــی و اجــرای طرحهــای خریــد حقــوق ارتفاقــی 
دامــداران ایــن منطقــه، مهمتریــن مانــع امنیــت 

ــود.   ــده ش ــوران برچی ــه ت ــتگاههای مجموع زیس

تاب آوری و کنترل تخریب زمین موضوع یک پروژه زیست محیطی
پروژه ظرفیت سازی و مدیریت دانش نهادهای اجتماع محور در زمینه تاب آوری و کنترل تخریب 
سرزمین )تغییرات آب و هوایی و مقابله با بیابان زایی( دی ماه و بهمن ماه در استان های 
مازندران، البرز و اصفهان برگزار می شود.

»سوخت« مقصر 
تآلودگی هوا نیست
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مشارک 133 مدرسه استان کرمان در حفاظت از م

محیط زیست
زیســـت  محیـــط  حفاظـــت  کل  مدیـــر 
مدرســـه  گفـــت:133  کرمـــان  اســـتان 
و  زرنـــد  کرمـــان،  شهرســـتان های  در 
ـــودکان  ـــی ک ـــرح آموزش ـــع اول در ط ـــنجان در مقط رفس
حافـــظ انـــرژی و محیـــط زیســـت شـــرکت دارنـــد.
محیـــط  حفاظـــت  کل  مدیـــر  شـــاکری  مرجـــان 
ــی  ــرح آموزشـ ــت: طـ ــان گفـ ــتان کرمـ ــت اسـ زیسـ
کـــودکان کـــودکان حافـــظ انـــرژی و محیـــط زیســـت 
ـــط زیســـت در  ـــرژی و محی ـــع ان ـــرای حفاظـــت از مناب ب

کرمـــان کلیـــد خـــورد .
ـــا مشـــارکت  ـــا پیـــش از ایـــن ب او افـــزود: ایـــن طـــرح ت
ـــی  ـــتان و ط ـــمال اس ـــرق ش ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ش

ـــه انجـــام شـــده اســـت. ســـه مرحل
ــی  ــه اجرایـ ــاز مرحلـ ــرد: در آغـ ــح کـ ــاکری تصریـ شـ
ــن  ــا ضمـ ــم تـ ــارک داده ایـ ــودکان را مشـ ــارم کـ چهـ

حفاظـــت از محیـــط زیســـت و اثرات هـــای طبیعـــی، 
آنـــان را بـــا مزایـــای طـــرح آشـــناکنیم.

مدیـــر کل حفاظـــت محیـــط زیســـت اســـتان کرمـــان 
گفـــت: مرحلـــه اجرایـــی چهـــارم ایـــن طـــرح در 
ـــهر  ـــه ش ـــه در س ـــکل 133 مدرس ـــی متش ـــه هدف جامع
اســـتان خواهـــد بـــود و ایجـــاد نگـــرش و تغییـــرات 
مثبـــت در جامعـــه بـــه منظـــور حفاظـــت از منابـــع و 
ـــعه  ـــداف توس ـــه اه ـــتیابی ب ـــرای دس ـــط زیســـت ب محی
پایـــدار هـــدف اصلـــی از مشـــارکت کـــودکان اســـت.

او بیـــان داشـــت: در کنـــار آموزش هـــای حفاظـــت از 
منابـــع انـــرژی توســـط متخصصیـــن شـــرکت توزیـــع 
نیـــروی بـــرق شـــمال اســـتان متخصصیـــن محیـــط 
ـــط زیســـت  ـــز در خصـــوص حفاظـــت از محی زیســـت نی
ــد داد. ــدف خواهنـ ــه هـ ــه جامعـ ــای الزم را بـ آموزش هـ
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رییــس کمیســیون خدمــات و محیــط زیســت 
ــه  ــف بودج ــه تکلی ــن ک ــان ای ــا بی ــزد ب شــهری ی
ــاز و اولویــت  ــا نی ــد و متناســب ب ــد هدفمن ای بای
اجرایــی تدویــن شــود، گفــت: مباحــث محیــط زیســتی و نشــاط 
اجتماعــی بایــد بــه عنــوان تکالیــف بودجــه ای مــد نظــر قــرار 
ــیون  ــه کمیس ــن جلس ــد و نهمی ــام« در ص ــپنتا نیکن گیرند.»س
خدمــات و محیــط زیســت شــهری شــورای یــزد کــه بــا دســتور 
ــا  کار »بررســی پیــش نویــس تکالیــف بودجــه ســال 99 « و ب
حضــور »حمیدرضــا قمــی«، »ونــوس عامــری« و دکتــر »مهــدی 
کاشــفی زاده« بــه عنــوان عضــو کمیســیون برگــزار شــده اســت، 
اظهــار کــرد: توســعه مدیریــت شــهری بایــد براســاس نیازهــای 

جامعــه و از درون مطالبــه مــردم تدویــن شــود.
ــه ضــرورت هــای  ــف بودجــه ای را از جمل ــه تکالی وی توجــه ب
اجرایــی دانســت و افــزود: تکالیــف بودجــه ای بایــد زمــان اعالم 
برنامــه هــای ســازمان هــای وابســته بــه شــهرداری انجــام مــی 
شــد.رییس کمیســیون خدمــات و محیــط زیســت شــهری یــزد 
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ــاهد  ــه ش ــه آن ک ــد ن ــع کشــور باش ــع و مناب مناف
تخریــب بــی رویــه و بــدون بازگشــت محیــط 
زیســت باشــیم و تولیــد داخــل بایــد بــرای کشــور 

ارزش افــزوده داشــته باشــد.
ــاک  ــانتی متر خ ــک س ــه داد: تشــکیل ی وی ادام
ــرد  ــان می ب ــا 400 ســال زم ــن 300 ت ــران بی در ای
و تشــکیل یــک میلی متــر نیــز حداقــل 30 ســال 
ــه  ــم ب ــی ه ــدت طوالن ــن م ــرد و ای ــان می ب زم

ــران اســت. دلیــل طبیعــت خشــک ای
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  رییــس 
ــا  ــر ب ــال حاض ــران در ح ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ب

ــن فرســایش خــاک در ســال جــزء  حــدود 20 ت
اســت  معضــل  ایــن  در  جهانــی  رکــوردداران 
ــران حــدود 22  گفــت: عمــق خــاک زراعــی در ای
ســانتی متر اســت کــه بــا توجــه بــه تخریــب 
ــه طــور  ســاالنه هفــت دهــم میلــی متــر خــاک ب
ــه خــاک دارای  ــده هم ــی 300 ســال آین ــع ط قط
ــن  ــی رود و ای ــن م ــران از بی ــی ای ــت زراع قابلی
همــه نشــان مــی دهــد کــه حفــظ حقــوق نســلهای 
آینــده همــان چیــزی اســت کــه در کشــور مــا بــه 

ــت. ــه نیس ــورد توج ــه م ــچ وج هی
ــران  ــزود: متوســط درجــه حــرارت ای ــری اف کالنت

ــه شــده  ــه اضاف ــی 30 ســال گذشــته 1.6 درج ط
ــدن  ــرم ش ــای گ ــه معن ــم ب ــن رق ــه ای ــت ک اس
کشــور مــا بیــش از دو برابــر متوســط جهانــی 
اســت  بنابرایــن بارشــها از 250 بــه 200 میلی لیتــر 
ــه داد:  ــه . وی ادام ــه اســت چــرا ک کاهــش یافت
ــران هــم  ســازمان حفاطــت محیــط زیســت در ای
طــی 10 تــا 15 ســال گذشــته بــرای تبلیغــات 
صرفــا یوزپلنــگ را بــه ســمبل ملــی تبدیــل کــرده 
ــرده اســت. ــوش ک ــود را فرام ــف خ ــه وظای و بقی
رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا 
ــت از  ــط زیس ــزار محی ــهم دو در ه ــه س ــاره ب اش

ــی  ــهم در حال ــن س ــت: ای ــور گف ــه کل کش بودج
ــن  ــارات ای ــد اعتب ــش از 93 درص ــه بی ــت ک اس
ــه  ــنل و س ــوق پرس ــت حق ــرای پرداخ ــازمان ب س

ــود. ــی ش ــه م ــان هزین ــط ب ــزار و 500  محی ه
کالنتــری افــزود: طبــق اســتانداردهای جهانــی 
17 درصــد اراضــی هــر کشــور جهــان بایــد دســت 
نخــورده باقــی بمانــد در حالــی کــه در ایــران هــم 
ــورده  ــت نخ ــی دس ــد اراض ــا 11 درص ــون تنه اکن
 6 عقب ماندگــی  معنــای  بــه  ایــن  و  اســت 
ــی اســت. ــران از اســتانداردهای جهان درصــدی ای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه صرفه جویــی و بهــره وری 
از  را  مــا  می توانــد  آب  مصــرف  مدیریــت  در 
ادامــه  کنــد  بی نیــاز  دلیــل  بــی  هزینه هــای 
ــال آب  ــر انتق ــر لیت ــده ه ــام ش ــت تم داد: قیم
ــه مشــهد حــدود 6 دالر اســت  ــای عمــان ب از دری
ــره وری  ــش 10درصــدی به ــا افزای ــه ب ــی ک درصورت
ــال  ــن انتق ــوان از ای آب در خراســان رضــوی می ت

بی نیــاز شــد.
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  رییــس 
ــالب اســالمی در کشــور 350  ــل انق ــت:در اوای گف
هــزار اســلحه مجــاز و غیــر مجــاز وجــود داشــت 
ــه  ــش از س ــه بی ــون ب ــم اکن ــم ه ــن رق ــه ای ک
ــر  ــزار قبضــه رســیده اســت و ب ــون و 300 ه میلی
ــا افــراد مســلحی  ایــن اســاس محیط بانــان مــا ب
از گذشــته مواجــه هســتند در  بســیار بیشــتر 
حالــی کــه قوانیــن، همــان قوانیــن گذشــته اســت 
ــه طــور  و همیــن امــر موجــب شــده اســت کــه ب
مثــال دو هفتــه پیــش در کرمــان حکــم قصــاص 

ــود. ــرا ش ــور اج ــان کش ــط بان ــی از محی یک
ــار  ــزار هکت ــر 25 ه ــه ازای ه ــوی ب ــان رض خراس
یــک محیط بــان در اختیــار دارد. ایــن اســتان 
ممنــوع  شــکار  و  چهارگانــه  منطقــه   41 دارای 
اثــر ملــی طبیعــی، پــارک ملــی،  شــامل 28 
پناهــگاه حیــات وحــش، مناطــق حفاظــت شــده 
و 13 منطقــه شــکار ممنــوع اســت. حــدود 80 
گونــه پســتاندار، 285 گونــه پرنــده، دو گونــه 
ــی  ــه ماه ــده و 24 گون ــه خزن ــت، 68 گون دوزیس
ــد.  ــت می کنن ــوی زیس ــان رض ــت خراس در طبیع
ــن اســتان  گونه هــای شــاخص حیــات وحــش ای
شــامل بــز وحشــی، قــوچ، گوســفند وحشــی، 
ــواع  ــار و ان ــرگ، کفت ــگ، گ ــگ، یوزپلن ــو، پلن آه
پرنــدگان از قبیــل پرنــدگان شــکاری، هوبــره، 

ــت. ــک اس کب

رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست با اشاره به 

اینکه ایران در حال حاضر با 
حدود 20 تن فرسایش خاک 

در سال جزء رکوردداران 
جهانی در این معضل است 
گفت: عمق خاک زراعی در 
ایران حدود 22 سانتی متر 
است که با توجه به تخریب 

ساالنه هفت دهم میلی متر 
خاک به طور قطع طی 300 

سال آینده همه خاک دارای 
قابلیت زراعی ایران از بین 

می رود و این همه نشان می 
دهد که حفظ حقوق نسلهای 
آینده همان چیزی است که 

در کشور ما به هیچ وجه مورد 
توجه نیست.

صنعت خودروسازی مهم ترین تخریب گر محیط زیست کشور
عیسی کالنتری: صنعت خودروسازی کشور هم اکنون عامل 83 درصد آالیندگی گازی کشور  است

انعقــاد  از  اقلیــم  تغییــر  و  هــوا  ملــی  مرکــز  رییــس 
موتورســیکلت های  اســقاط  خصــوص  در  تفاهمنامــه 
ــت  ــتاد مدیری ــکاری س ــا هم ــت: ب ــر داد و گف ــوده خب فرس
ــن  ــت انجم ــت و هم ــا خواس ــوخت و ب ــل و س ــل و نق حم
موتورســیکلت ســازان و همراهــی انجمــن اســقاط ایــن 

منعقــد شــد. تفاهمنامــه  
 ســید محمــد مهــدی میرزایــی بــا بیــان اینکــه یکــی 
از مهم تریــن احــکام مربــوط بــه آلودگــی هــوا، اســقاط 
در  کــه  اســت  فرســوده  کاربراتــوری  موتورســیکلت های 

ــت،  ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــاک ب ــوای پ ــون ه ــاده 2 قان م
موتورســیکلت  تولیدکننــدگان  مصوبــه  ایــن  در  گفــت: 
موظــف هســتند بــه ازای تولیــد هــر موتورســیکلت بنزینــی، 

یــک موتورســیکلت فرســوده را از رده خــارج کنــد.
ــی نشــده  ــروز اجرای ــا ام ــه ت ــن مصوب ــرد: ای ــح ک وی تصری
ــود زیرســاخت مناســب و همــکاری  اســت کــه دلیــل آن نب
ــم  ــن حک ــرای ای ــه اســت. اج ــای مربوط بین بخشــی نهاده
ــه  ــک ســال ب ــدت ی ــه م ــران ب ــت وزی ــی توســط هیئ قانون
تعویــق افتــاد و در ایــن مــدت فرصتــی بــه طرف هــای 

ــقاط  ــد اس ــات فرآین ــا مقدم ــد ت ــرا داده ش ــه در اج مربوط
موتورســیکلت ها را فراهــم کننــد.پ

رییــس مرکــز ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم افــزود: تــالش هــا 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــا در س ــتمر م ــای مس و پیگیری ه
زیســت در ایــن زمینــه بــه ثمــر نشســت به طــوری کــه 
ــوخت و  ــل و س ــل و نق ــت حم ــتاد مدیری ــکاری س ــا هم ب
ــت و همــت انجمــن موتورســیکلت  ــا خواســت و نظــر مثب ب
ــن  ــه ای در ای ــقاط تفاهمنام ــن اس ــی انجم ــازان و همراه س

ــد شــد. خصــوص منعق
رییــس مرکــز ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم افــزود: بــه 
ــی  ــی چگونگ ــور بررس ــه منظ ــی ب ــه نهای ــور جلس ــن منظ ای
برگــه  تامیــن  نحــوه  و  ذیربــط  مســئوالن  همــکاری 
گواهــی اســقاط بــرای شــماره گذاری موتورســیکلت ها در 
ــس از بحــث و بررســی های  کارخانجــات تشــکیل شــد و پ
قــرارداد  نهایــت  در  جانبــه  همــه  مفصــل  و  کارشناســی 
ــت  ــقاط و بازیاف ــز اس ــی مراک ــن صنف ــن انجم ــکاری بی هم
ــران  ــیکلت ای ــت موتورس ــن صنع ــوده و انجم ــودرو فرس خ
ــرای تامیــن 140 هــزار برگــه اســقاط موتورســیکلت توســط  ب
انجمــن صنعــت  بــرای  انجمــن صنفــی مراکــز اســقاط 

موتورســیکلت منعقــد شــد.
وی اضافــه کــرد: در ایــن جلســه مقــرر شــد هــر دو انجمــن 
بــر اســاس مفــاد ذکــر شــده در قــرارداد نســبت بــه اجــرای 
طــرح اســقاط بــا یکدیگــر همــکاری کننــد و براســاس 
ــزار  ــداد 140 ه ــه تع ــه ارائ ــد شــده، نســبت ب ــرارداد منعق ق

گواهــی اســقاط از طریــق ســامانه ســتاد ســوخت و در 
ــود. ــدام ش ــیکلت اق ــدگان موتورس ــد کنن ــه تولی صفح

رییــس مرکــز ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم خاطــر نشــان کــرد: 
ــز اســقاط موظــف هســتند  ــه مراک ــن تفاهمنام براســاس ای
تــا 27 بهمــن مــاه 98 حــدود 40هــزار گواهــی اســقاط 
ــد و  ــم کنن ــازان فراه ــیکلت س ــرای موتورس ــیکلت ب موتورس
ــه ازای  ــقاط ب ــد اس ــرای فرآین ــه اج ــرایط زمین ــن ش در ای
ــد و  ــد ش ــم خواه ــی فراه ــیکلت های بنزین ــد موتورس تولی
دیگــر نیــازی بــه تعویــق مجــدد حکــم دولــت وجــود نــدارد.
وی ادامــه داد: بــر اســاس ایــن تفاهمنامــه مراکــز اســقاط 
ــبت  ــًا نس ــده صرف ــال آین ــل س ــه از اوای ــتند ک ــف هس موظ
ــای  ــدور گواهی ه ــدام و از ص ــیکلت اق ــقاط موتورس ــه اس ب
ــن  ــد همچنی ــودداری کنن ــیکلت ها خ ــرای موتورس ــادل ب مع
موتورســیکلت  تولیدکننــدگان  و   اســقاط  مراکــز  تمامــی 
تحــت پوشــش انجمن هــای مرتبــط موظــف هســتند در 
ــام  ــقاط را انج ــای اس ــه فعالیت ه ــن تفاهمنام ــوب ای چارچ
ــده انجمن هــای  ــد و مســئولیت حســن انجــام آن برعه دهن

ــه اســت. مربوط
تولیــد  حاضــر  حــال  در  کــرد:  خاطرنشــان  میرزایــی 
موتورســیکلت در کشــور مطابــق بــا اســتانداردهای روز دنیــا 
صــورت می گیــرد ایــن در حالیســت کــه در رابطــه بــا ســایر 
وســایل نقلیــه متحــرک ایــن موضــوع صــادق نیســت.
ــد و  ــاهد کاهــش تولی ــفانه ش ــن موضــوع متاس ــم ای علیرغ
ــه روز هســتیم. ــتاندارد و ب ــای اس ــیکلت ه ــروش موتورس ف

امضای تفاهم نامه برای اسقاط 
موتورسیکلت های فرسوده

رییــس نظــارت بــر امــور حیــات وحــش اداره کل حفاظــت 
ــماری کل  ــرح سرش ــاز ط ــان از آغ ــتان زنج ــت اس ــط زیس محی
ــارم  ــتان ط ــر شهرس ــه س ــوع خرمن ــکار ممن ــه ش ــز در منطق و ب

ــر داد. خب
پرویــز رســتمی روز پنجشــنبه بــا اعــالم ایــن خبــر بــه خبرنــگار 
ایرنــا گفــت: سرشــماری از ایــن گونــه شــاخص، آســیب پذیــر و 
حفاظــت شــده در ســطح جهــان بــا شــرکت 30 نفر از کارشناســان 
و محیــط بانــان ایــن اداره کل و دوســتداران محیــط زیســت آغــاز 

شــده اســت و بــه مــدت ســه روز ادامــه خواهــد داشــت.
وی بــا بیــان اینکــه همــه ســاله با شــروع فصــل جفت گیــری کل 
و بزهــا و در صــورت مســاعد بــودن وضعیــت جــوی، سرشــماری 
ایــن گونــه شــاخص جانــوری علفخــوار انجــام مــی شــود، افــزود: 
عــالوه بــر سرشــماری کل و بزهــا در منطقــه شــکار ممنــوع خرمنــه 
ــارم در صــورت مشــاهده، ســایر پســتانداران  ســر شهرســتان ط
شــاخص همچــون پلنــگ، خــرس، ســیاه گــوش، گــرگ، کفتــار و 

گــراز، نیــز مــورد سرشــماری قــرار خواهــد گرفــت.
رســتمی اظهــار داشــت: منطقــه شــکار ممنــوع خرمنــه ســر طــارم 
و قســمتهایی از منطقــه حفاظــت شــده و پناهــگاه حیــات وحش 
انگــوران در شهرســتان ماهنشــان از زیســتگاه هــای اصلــی کل و 

بــز اســت.
وی بــا بیــان اینکــه پارســال)97( 675 راس، ســال 96 بــه تعــداد 
556 راس و ســال 95 نیــز 280 راس کل و بــز در منطقــه شــکار 
ممنــوع خرمنــه ســر مشــاهده و سرشــماری شــد، یــادآور شــد: 
ــوع  ــکار ممن ــه ش ــای منطق ــت کل و بزه ــز جمعی ــال 94 نی س
ــت،  ــار اس ــزار هکت ــدود 78 ه ــعت آن ح ــه وس ــر ک ــه س خرمن
ــون  ــاری طاع ــیوع بیم ــر ش ــر اث ــه ب ــود ک ــب 540 راس ب قری
نشــخوارکنندگان کوچــک، تعــداد 126 راس از ایــن گونــه جانــوری 

ــا ارزش ازبیــن رفــت. ب

سرشماری کل و بز در 
خرمنه سر طارم آغاز شد

خبر
مردمی کردن فعالیت ها از 

اولویت های سازمان جنگل هاست
مردمـی  مشـارکت  و  ترویـج  آمـوزش  مدیـرکل 
گفـت:  آبخیـزداری  و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان 
انجـام فعالیت هـای ترویجـی، لحاظ کـردن موضوع 
از  یکـی  فعالیت هـا  کـردن  مردمـی  و  مشـارکت 
اولویت هـا و موضوع هـای محـوری در سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری 

کشـور اسـت.
وحیـد جعفریـان روز پنجشـنبه در گفت وگـو بـا ایرنـا افـزود: اگـر بپذیریـم 
گسـتره وسـیع عرصه هـای منابـع طبیعـی بـدون همـکاری موثر جوامـع محلی 
و بسـیاری از دسـتگاه های ذیربـط  منجـر بـه یـک برنامـه جامـع و پایـداری 
نمی شـود، برایـن اسـاس خواهیـم پذیرفـت برنامه هـای آموزشـی، ترویجی و 
مشـارکتی بعنـوان یـک پیوسـت مشـخص در تمـام طرح هـای محـوری لحاظ 

. د شو
وی بیـان کـرد: بـا بهره گیـری از ظرفیت آئیـن نامه اجرایی بنـد ب ماده 29 که 
اختیـار صـدور مجـوز فعالیـت تشـکل های مرتبـط بـرای اجـرای فعالیت هـای 
آموزشـی را بـه سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری می دهـد این سـازمان 
می توانـد مرجعـی بـرای تعییـن صالحیـت تعاونی هـا بـا اولویـت تعاونی هـای 
بومـی و محلـی باشـد و بـه ایـن وسـیله وارد فـاز جدیـدی از همکاری هـای 

موثر مـردم می شـویم.
جعفریـان بـا بیـان اینکـه در زمـان حاضربسـیاری از پروژه هـا بـا همـکاری 
مـردم درمناطـق مختلـف کشـور اجـرا می شـود اضافـه کـرد: وقتـی پروژه هـا 
بـا همـکاری جوامـع محلـی روسـتائیان وعشـایر اجـرا شـوند روسـتا نشـینان 
و عشـایر در حمایـت، حفـظ دسـتاوردها و پاسـداری از تاثیرطرح هـا کوشـا 

خواهنـد بـود.
 وی ادامـه داد: درحـوزه بهره بـرداری موثـر از ظرفیت سـازمان های مـردم نهاد، 
سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری براسـاس سـاختارهای تبییـن شـده 
همـکاری موثـری بـا ایـن سـازمان ها بـرای اطالع رسـانی،تنویر افـکار عمومی و 

انسـجام بخشـی بـه فعالیت هـا دارد.
جعفریـان اظهـار کـرد: در زمـان حاضـر 300 هـزار داوطلـب به عنـوان همیـار 
طبیعـت در قالـب 980 سـازمان مـردم نهـاد بـا رویکـرد حفاظـت از عرصه های 
و سـایر  رسـانی، محافظـت  اطـالع  و کار  دارنـد  فعالیـت  در کشـور  طبیعـی 
اقدامـات داوطلبانـه را انجـام می دهنـد. وی اضافـه کـرد: امـروز بـا اسـتفاده 
از ایـن ظرفیـت مردمـی و همسـو کـردن دسـتگاه های اجرایـی موثـر تـالش 
منابـع  از عرصه هـای  پایـدار  بهره بـرداری  و  احیـا  می شـود وظیفـه حفاظـت، 

طبیعـی فراهـم شـود.
جعفریـان گفـت: از 14 آذر امسـال فعالیـت گسـترده نهـال کاری بـا مشـارکت 
از  مختلـف  تشـکل های  و  نهـاد  مـردم  سـازمان های  نقش آفرینـی  و  مـردم 
جمله سـفیران انفال )تشـکیل شـده از روحانیون( در کشـور آغاز شـده اسـت.

جنگل

پنج شکارچی در نیر و بیله سوار دستگیر شدند
با تالش محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل پنجشنبه پنج شکارچی متخلف در شهرستان 

های نیر و بیله سوار دستگیر شدند.
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فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت از تخصیــص 
انجــام  منظــور  بــه  بنزیــن  لیتــر  هــزار   15 ســهمیه 
داد. خبــر  محیط بانــی  حــوزه  روزانــه  مأموریت هــای 
ــازمان  ــگان س ــده ی ــی فرمان ــید محبت خان ــرهنگ جمش س
ــی  ــن محیط بان ــهمیه بنزی ــاص س ــت از اختص ــط زیس محی

بــرای ســال آتــی خبــر داد.
ــه از  ــام گرفت ــای انج ــه رایزنی ه ــاره ب ــا اش ــی ب محبت خان
ــا رئیــس ســازمان برنامــه  ــن ســازمان ب ســوی رئیــس ای
ــر  ــهیمه 15 هزارلیت ــده س ــال آین ــرای س ــت: ب ــه گف بودج
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــوزه محیط بان ــرای ح ــه ب ــن روزان بنزی

شــده اســت.
ــه  ــه ماه ــن س ــرف بنزی ــد مص ــزود: ادارات کل بای وی اف
ــده  ــال آین ــا س ــد ت ــت کنن ــود را مدیری ــال خ ــی امس پایان

ــود. ــص داده ش ــا تخصی ــه آنه ــاج ب ــورد احتی ــن م بنزی
ــش  ــط زیســت پی ــازمان محی ــگان حفاظــت س ــده ی فرمان
و  خودروهــا  بــود  فــارس گفتــه  خبرنــگار  بــه  ایــن  از 
موتورســیکلت های محیط بانــی ســهیمه بنزیــن دریافــت 
نکــرده و بایــد بــا بنزیــن لیتــری 3 هزارتومانــی بــه کنتــرل 
از مناطــق تحــت  840 هکتــار  18 میلیــون و  پایــش  و 

ــد. ــت بپردازن ــط زیس ــازمان محی ــت س حفاظ
ــن موتورســیکلت ها  ــه مصــرف بنزی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
و خودروهــای محیط بانــی 22 هــزار لیتــر در روز اســت، 
اظهــار داشــت:  اگــر فکــری بــرای تامیــن ســوخت وســائل 
ــدرت  ــگان ق ــن ی ــود، ای ــی نش ــای محیط بان ــه نیروه نقلی

ــد. ــدا می کن ــش پی ــه 1.3 کاه ــگیری اش ب پیش

اختصاص سهمیه 15 
هزار لیتری بنزین روزانه 

محیط بانان
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لزوم توجه به مباحث محیط زیستی در تکالیف م
بودجه ای شهرداری

رییــس کمیســیون خدمــات و محیــط زیســت 
ــه  ــف بودج ــه تکلی ــن ک ــان ای ــا بی ــزد ب شــهری ی
ــاز و اولویــت  ــا نی ــد و متناســب ب ــد هدفمن ای بای
اجرایــی تدویــن شــود، گفــت: مباحــث محیــط زیســتی و نشــاط 
اجتماعــی بایــد بــه عنــوان تکالیــف بودجــه ای مــد نظــر قــرار 
ــیون  ــه کمیس ــن جلس ــد و نهمی ــام« در ص ــپنتا نیکن گیرند.»س
خدمــات و محیــط زیســت شــهری شــورای یــزد کــه بــا دســتور 
ــا  کار »بررســی پیــش نویــس تکالیــف بودجــه ســال 99 « و ب
حضــور »حمیدرضــا قمــی«، »ونــوس عامــری« و دکتــر »مهــدی 
کاشــفی زاده« بــه عنــوان عضــو کمیســیون برگــزار شــده اســت، 
اظهــار کــرد: توســعه مدیریــت شــهری بایــد براســاس نیازهــای 

جامعــه و از درون مطالبــه مــردم تدویــن شــود.
ــه ضــرورت هــای  ــف بودجــه ای را از جمل ــه تکالی وی توجــه ب
اجرایــی دانســت و افــزود: تکالیــف بودجــه ای بایــد زمــان اعالم 
برنامــه هــای ســازمان هــای وابســته بــه شــهرداری انجــام مــی 
شــد.رییس کمیســیون خدمــات و محیــط زیســت شــهری یــزد 

بــا بیــان ایــن کــه تکلیــف بودجــه ای بایــد هدفمنــد و متناســب 
ــا نیــاز و اولویــت اجرایــی تدویــن شــود، گفــت: اگــر شــورای  ب
ــرح  ــا و ط ــه ه ــردن برنام ــی ک ــال عملیات ــه دنب ــًا ب ــهر واقع ش
هــای در دســتور کار اســت بایــد بیــش از پیــش بحــث تکالیــف 

بودجــه ای را مــد نظــر قــرار دهــد.
ــه ایــن کــه تاکنــون آن طــور کــه  ــا اشــاره ب ــام در ادامــه ب نیکن
بایــد و شــاید بــه مســائل فرهنگــی، اجتماعــی و محیط زیســتی 
ــرد: توســعه زیرســاخت هــای  ــح ک توجــه نشــده اســت، تصری
ــی  ــاط اجتماع ــی و نش ــرای پویای ــالش ب ــتی و ت ــط زیس محی
مهمتریــن مطالبــه مــردم از مدیریــت شــهری یــزد اســت. ایــن 
مســئول در پایــان ســخنان خــود تکالیــف بودجــه ای را عامــل 
جلوگیــری از مــوازی کاری دانســت و بیــان کــرد: در تمــام برنامه 
هــا و طــرح هــای در دســتور کار شــهرداری و شــورای شــهر بایــد 
ــوان تکلیــف بودجــه ای  ــه عن ــد ب مباحــث محیــط زیســتی بای

مدنظــر قــرار گیــرد.
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محیط زیست قزوین با بی تدبیری آسیب های م
بیشتری می بیند

نمایندۀ مردم قزوین در مجلس شـورای اسـالمی گفت: 
حـوزۀ محیـط زیسـتی و بـه ویـژه پسـماندها از جملـه 
موضوعات مهم در اسـتان اسـت و محیط زیست استان 

بی تدبیری آسـیب های بیشـتری می بیند؛ همـه باید به نوعی با 
بـه مقولـۀ محیـط زیسـت توجـه داشـته باشـند و ایـن توجـه مختص 

محیـط زیسـت نیسـت.
بـه گـزارش خبرگزاری فارس از قزوین، سـیده حمیـده زرآبادی نماینده 
مـردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شـورای اسـالمی صبـح امروز در 
جلسـه شـورای اداری در اسـتانداری قزوین اظهار کرد: شهرستان آبیک 
یکی از شـهرهای آلوده بوده و از شـورای تأمین اسـتان درخواسـت دارم 
تـا تمهیـدات جـدی برای مقابله بـا روند افزایش آلودگـی صورت بگیرد.
وی افزود: حوزۀ محیط زیستی و به ویژه پسماندها از جمله موضوعات 
مهـم در اسـتان اسـت و محیط زیسـت اسـتان بـا بی تدبیری آسـیب 
هـای بیشـتری مـی بیند؛ همـه باید به نوعـی به مقولۀ محیط زیسـت 
توجـه داشـته باشـند و ایـن توجـه مختـص محیـط زیسـت نیسـت.
زرآبـادی گفـت: باتوجـه بـه اینکـه پـروژۀ آب رسـانی از سـد طالقـان به 

قزوین از موضوعات مطرح شـده در سـال های گذشـته اسـت، بازدیدی 
در چنـد هفتـۀ گذشـته انجـام شـد اما علی رغـم پیگیری هـای صورت 
گرفتـه هنـوز اقدامی نشـده و از رئیس سـازمان برنامه و بودجۀ اسـتان 

درخواسـت رسـیدگی به ایـن موضـوع را داریم.
نماینـدۀ مـردم قزویـن، آبیـک و البـرز در مجلـس شـورای اسـالمی بـا 
اشـاره به مشـکالت حوزۀ کارگری گفت: خبرهای مناسـبی در این حوزه 
بـه مـا نمی رسـد و شـاهد به هـم ریختگی حقـوق های معـوق کارگران 
و مشـکالت دیگـر آنهـا هسـتیم و وضعیـت معیشـت کارگـران مطلوب 
نیسـت و مـا انتظـار توجه جدی از سـوی مدیـران ارشـد کار در وزارتخانه 
بودیـم.وی اضافـه کـرد: اسـتان قزویـن اسـتانی بـا سـبقۀ فرهنگـی و 
قدمـت تاریخـی اسـت امـا در نگهداری اسـناد ملـی مشـکالتی را دارد، 
البته تالش هایی برای اختصاص سـاختمان برای نگهداری این اسـناد 
از سـوی مسـؤوالن زیربط صورت گرفته و از رئیس کمیتۀ ملی المپیک 
باتوجـه بـه آشـنایی در ایـن بخـش، درخواسـت داریـم بـه ایـن بخش 

توجـه بیشـتر و متناسـب تـری با جایگاه اسـتان صـورت بگیرد.
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 اطالع
 رسانی

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار
در اجــرای مــاده )2۷( قانــون الحاقــی برخــی از مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت)2( و دســتورالعمل شــماره 586206 مــورخ 95/4/5 اداره کل ورزش 

و جوانــان اســتان کرمــان در نظــر دارد پــروژه/ پــروژه هــای ذیــل را از طریــق فراخــوان عمومــی همــراه بــا مشــوق هــای مالی)اعتبــارات تبصــره 19( بــه بخــش غیــر دولتــی واگــذار 
نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان دعــوت مــی گــردد در صــورت عالقمنــدی بــه ســرمایه گــذاری در هــر یــک از پــروژه/ پــروژه هــا بــا مراجعــه بــه اداره کل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان 

بــه نشــانی ذیــل نســبت بــه تهیــه اســناد مربوطــه در مهلــت مقــرر در فراخــوان شــرکت نماینــد.

میزان سرمایه گذاری نشانی پروژهنام پروژهردیف
)میلیون ریال

مدل قرارداد 
واگذاری

میزان سپرده 
شرکت در فراخوان

25000شهرستان ارزوئیهتکمیل زمین چمن مصنوعی ارزوئیه1
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7000شهرستان ارزوئیهتکمیل زورخانه ارزوئیه2

200شهرستان انارتکمیل سالن ورزشی روستای محمد آباد ساقی3

3000شهرستان اناراحداث زمین چمن مصنوعی لطف آباد4

200شهرستان انارسالن بانوان انار5

17500شهرستان بافتتکمیل چمن فوتبال شهید شهابی6

4000شهرستان بافتتکمیل چمن مصنوعی خبر7

50شهرستان بافتتکمیل سالن ورزشی بزنجان8

25000شهرستان بردسیرتکمیل سالن روستای نارپ9

25000شهرستان بردسیرتکمیل سالن روستای شیرینک10

24000شهرستان بردسیرتکمیل سالن روستای باغابر11

2000شهرستان بردسیرتکمیل سالن سقف کوتاه12

19300شهرستان بردسیراحداث زورخانه گلزار13

2500شهرستان بمتکمیل زمین چمن استادیوم بروات14

3500شهرستان بمتکمیل سالن روستای باغچمک15

26800شهرستان بماحداث خانه جوان16

1500شهرستان بمتکمیل چمن مصنوعی سید طاهرالدین17

4000شهرستان جیرفتتکمیل سالن روستای ده پیش سفلی18

10000شهرستان جیرفتاحداث سالن علی آباد19

38500شهرستان جیرفتاحداث خانه جوان20

13000شهرستان جیرفتتکمیل استادیوم زحمتکشان21

11000شهرستان جیرفتتکمیل استادیوم تختی22

37000شهرستان رابراحداث زمین چمن مصنوعی23

7000شهرستان راوراحداث زورخانه24

25000شهرستان راورتکمیل سالن حرجند25

1500شهرستان رفسنجانتکمیل سالن سقف کوتاه بهرمان26

2000شهرستان رفسنجانتکمیل سالن الهیجان27

23000شهرستان رفسنجانتکمیل سالن قاسم آباد28

1000شهرستان رفسنجانتکمیل سالن ورزشی مسابقاتی29

6500شهرستان رفسنجانتکمیل سالن ورزشی رکن آباد30

50000شهرستان رفسنجانتکمیل استخر بهرمان31

25000شهرستان رفسنجانتکمیل سالن ورزشی فردوسیه32

7000شهرستان رفسنجانتکمیل سالن ورزشی جهان آباد33

6000شهرستان رفسنجانتکمیل سالن ورزشی اودج34

3500شهرستان رفسنجانتکمیل سالن ورزشی همت آباد35

300شهرستان رفسنجانتکمیل سالن ورزشی احمد آباد36

4500شهرستان رفسنجانتکمیل چمن مصنوعی تختی37

4000شهرستان رودبار جنوبتکمیل استادیوم ورزشی شماره 381

7000شهرستان رودبار جنوبتکمیل استادیوم ورزشی شماره 393

6000شهرستان رودبار جنوباحداث سالن ورزشی سولوئیه40

500شهرستان ریگانتکمیل سالن ورزشی محمد آباد41

26000شهرستان ریگانتکمیل چمن مصنوعی42

43

میزان سرمایه گذاری نشانی پروژهنام پروژهردیف
)میلیون ریال

مدل قرارداد 
واگذاری

میزان سپرده 
شرکت در فراخوان

9000شهرستان زرندتکمیل سالن ورزشی شهرک شهید باهنر44
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11000شهرستان زرندتکمیل سالن ورزشی محمد آباد45

26000شهرستان زرنداحداث خانه جوان46

2000شهرستان زرندتکمیل سالن ورزشی یزدان شهر47

200شهرستان سیرجانتکمیل سالن ورزشی نجف شهر48

3000شهرستان سیرجاناحداث سالن ورزشی سعید آباد49

850شهرستان سیرجانبازسازی سالن انقالب مکی آباد50

4000شهرستان سیرجاناحداث زمین چمن مکی آباد51

700شهرستان سیرجانتکمیل سالن ورزشی محمود آباد52

3000شهرستان سیرجانتکمیل سالن کشتی53

2000شهرستان سیرجانتکمیل سالن سقف کوتاه54

25000شهرستان سیرجانتکمیل مجموعه امام علی)ع(55

6000شهرستان سیرجانتکمیل سالن شماره 1 مجموعه امام علی)ع(56

4000شهرستان سیرجاناحداث زمین چمن مصنوعی سعید آباد57

2000شهرستان شهربابکتکمیل سالن ورزشی خرسند58

21000شهرستان شهربابکاحداث خانه جوان59

800شهرستان شهربابکتکمیل سالن سقف کوتاه60

23000شهرستان عنبر آبادتکمیل زمین چمن مصنوعی شهدا حسین آباد61

1500شهرستان عنبر آبادتکمیل و تجهیز سالن ورزشی شهید مختاری62

20000شهرستان فاریابتکمیل چمن مصنوعی63

16000شهرستان فهرجاحداث چمن مصنوعی64

500شهرستان فهرجتکمیل سالن ورزشی اسماعیل آباد65

12000شهرستان قلعه گنجتکمیل چمن مصنوعی66

1500شهرستان کرماناحداث زورخانه67

1500شهرستان کرمانتکمیل سالن ورزشی فرح آباد68

17000شهرستان کرمانتکمیل زمین چمن مصنوعی ماهان69

1200شهرستان کرمانتکمیل زمین چمن مصنوعی محی آباد70

200شهرستان کرمانتکمیل سالن ورزشی هوتک71

12000شهرستان کرمانتکمیل زمین چمن مصنوعی شهداد72

25000شهرستان کرمانتکمیل خانه سنگنوردی73

1500شهرستان کرمانتکمیل سالن ورزشی باغین74

6000شهرستان کوهبنانتکمیل سالن ورزشی ده علی75

2000شهرستان کوهبنانتکمیل سالن مسابقاتی76

2000شهرستان کهنوجتکمیل زمین چمن طبیعی77

26500شهرستان کهنوجاحداث خانه جوان78

500شهرستان کهنوجتکمیل زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی79

2000شهرستان کهنوجتکمیل زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی زه80

28600شهرستان منوجانتکمیل زمین چمن مصنوعی81

2000شهرستان منوجانتکمیل زمین مینی چمن مصنوعی بجگان82

26500شهرستان نرماشیرتکمیل زمین چمن مصنوعی83

8000شهرستان نرماشیرتکمیل سالن ورزشی نظام شهر84

12000شهرستان نرماشیرتکمیل زورخانه85

توضیحات:
1-دریافـت اسـناد فراخـوان: کلیـه متقاضیـان الزم اسـت در سـاعات اداری 
از تاریـخ 98/10/14 الـی 98/10/26 تـا پایـان وقـت اداری بـا مراجعه بـه اداره 
کل ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان به نشـانی بلـوار جمهوری بعد از سـه راه 
هوانیـروز بـا ارائـه تضامیـن بانکـی تضمین شـده یا فیـش واریـزی به مبلغ 
5 درصـد از میزان سـرمایه گذاری به حسـاب شـماره 21۷055381500۷ نزد 
بانـک ملـی بـه نـام اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان کرمان)خزانـه معین( 

نسـبت به دریافت اسـناد فراخـوان اقـدام نمایند.
2-مهلـت بازدید از پـروژه: هر یک از متقاضیان می توانند از تاریـخ  98/10/14 

تـا 98/10/26 مراجعه به نشـانی پـروژه مورد نظر خـود از وضعیت پروژه مطلع 
گردند.

3-مهلـت تکمیـل و ارائه اسـناد فراخـوان: متقاضیان می بایسـت حداکثر تا 
پایـان وقت اداری روز پنج شـنبه مورخ  98/10/26 با تکمیل اسـناد فراخوان 
آن را در پاکـت مربوطـه قـرار داده و بـه صورت در بسـته اسـناد موصـوف را به 

دبیرخانـه اداره کل ورزش و جوانـان در ازای رسـید تحویل نمایند.
4-موعد بازگشـایی اسـناد فراخوان: در تاریخ 98/10/29 راس ساعت  10 صبح  
کلیـه پاکات متقاضیان در محـل اداره کل ورزش و جوانان بازگشـایی خواهد 

شد.

5- مشوق ها و مجوزها: 
اداره کل ورزش و جوانـان بـه کلیـه متقاضیـان یـا سـرمایه گذاران تسـهیالت 
تبصـره 19 بـا نرخ سـود تسـهیالت پایین جهت سـرمایه گـذاری پرداخت می 
نمایـد و همچنیـن جهـت دریافـت مجوزهـای همـکاری الزم را اعمـال می 

نماید.
6- اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان در رد یـا قبـول یـک یـا تمـام 

پیشـنهادات مختـار می باشـد.
۷- شماره تلفن 03432818501 الی 03432818503 داخلی 203 حداکثر 

تا تاریخ  98/10/26 آمادگی پاسـخگویی به سـواالت متقاضیان خواهد بود.

شناسه اگهی 2099روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان
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۷ پیامک شما را درباره 
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استان ها

پایان رقابت های ورزش زورخانه ای پیشکسوتان کشور در رشت
رقابت های ورزش زورخانه ای قهرمانی پیشکسوتان کشور روز جمعه با معرفی تیم ها و نفرات برتر 

در رشت پایان یافت.

محمــد اســالمی در حاشــیه بازدیــد از پــروژه راه آهــن رشــت 
- انزلــی در جمــع خبرنــگاران اســتان بــا اشــاره بــه اهتمــام 
بــرای تکمیــل مســیر ریلــی رشــت - آســتارا - کاســپین - 
ــی مــی  ــن مســیرهای ریل ــق ای ــرد : از طری ــار ک ــی اظه انزل

تــوان بــار را بــه آذربایجــان و اروپــا جــا بــه جــا کــرد.
وی بــا اشــاره بــه بازدیــد از عملیــات اجرایــی رشــت - 
آســتارا  ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا کمــک اســتاندار، 
ــن  ــریعتر ای ــه س ــتان هرچ ــردم اس ــی و م ــئوالن محل مس
مســیر بــاز شــود تــا پــروژه بــا تحــرک و ســرعت بیشــتری 

ــرود. ــش ب پی
ــا بیــان اینکــه موانــع در مســیر اجــرای پــروژه رشــت  وی ب
ــد  ــرد : متعه ــح ک - کاســپین برطــرف شــده اســت ، تصری
هســتیم تــا پــروژه رشــت بــه بنــدر کاســپین را بــر اســاس 
برنامــه زمانبنــدی شــده یعنــی تــا پایــان ســال 99 بــه بهــره 

بــرداری رســانده و زیــر بــار قــرار دهیــم.
اســالمی اظهــار داشــت : طــی هماهنگــی هــای انجــام شــده 
ــا  ــا راه آهــن مصمــم هســتیم ت ــا زمــان اتمــام پــروژه ، ب ت
ــی  ــل ترکیب ــل و نق ــتم حم ــه ای و سیس ــه یاران ــک تعرف ی
ــی  ــیر ریل ــالن و مس ــق گی ــار از طری ــه ب ــم ک ــاد کنی را  ایج
آســتارا - آســتارا  جــا بــه جــا شــود و بازرگانــان بتواننــد از 

ایــن مســیر اســتفاده کننــد.
وی گفــت : در واقــع بــا توجــه بــه فرصــت ایجــاد شــده برای 
بازرگانــان کشــورمان و نیــز کشــورهایی همچــون هندوســتان، 
افغانســتان، پاکســتان و آســیای میانــه  در شــرایط کنونــی 
بــا توجــه بــه تعریــف تعرفــه ای کــه در اجــالس پنــج جانبــه 
ای مــورد توافــق قــرار گرفــت ، بایــد بتوانیــم بــا ایــن اتصــال 
جــاده ای بــار ترانزیتــی را در همیــن شــرایط افزایــش دهیــم 
و بعــد از راه انــدازی کامــل مســیر ریلــی مــی تــوان تکلیفــی 

بــر عهــده راه آهــن گذاشــته را اجــرا کــرد.
اســالمی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 10 میلیــون تــن بــار 
ــزان  ــن می ــزود : ای ــم، اف ــه جــا مــی کنی ترانزیتــی را جــا ب
جــا بــه جایــی بــار بــا همیــن شــرایط کنونــی مــی توانــد تــا 

50 میلیــون تــن در ســال افزایــش یابــد.
مســیر رشــت - انزلــی 37 کیلومتــر اســت کــه در ســه قطعــه 
ــکار تعریــف شــده اســت. ایــن طــرح عــالوه  ــا ســه پیمان ب
بــر آنکــه از لحــاظ حمــل  و نقــل داخلــی بــار و مســافر بــرای 
اســتان هــای قزویــن و گیــالن اهمیــت دارد، از نظــر ایجــاد 
یــک کریــدور ریلــی جدیــد بــرای صــادرات و واردات کشــور و 
همچنیــن ترانزیــت کاال از مناطــق شــمالی کشــور بــه خلیــج 
فــارس و آب هــای آزاد بین المللــی و دیگــر کشــورهای 

همســایه ایــران بســیار مهــم اســت.

مدیریت بحران فارس 
نسبت به جاری شدن 

سیل هشدار داد
همچنیـن  افـزود:  آزادی  رحیـم 
بـارش  شـاهد  نواحـی  برخـی  در 

بـود. خواهیـم  تگـرگ 
از  سـامانه  ایـن  داد:  ادامـه  وی 
دیمـاه(   13( جمعـه  روز  اواخـر 
و  می شـود  فـارس  اسـتان  وارد 
 14( شـنبه  روز  از  نیـز  بارش هـا 
کـه  شـد  خواهـد  آغـاز  دیمـاه( 
شـنبه  روز  می شـود  پیش بینـی 
بیـن 40 تـا 70 میلیمتـر بـارش را 

باشـیم. شـاهد  اسـتان  در 
یکشـنبه  روز  داشـت:  اظهـار  او 
ادامـه  بارش هـا  نیمـه جنوبـی  در 
روز  ایـن  در  و  داشـت  خواهـد 
تـا   30 بـارش  پیش بینـی  نیـز 
می شـود.این  بـاران  میلیمتـر   60
یکشـنبه  روز  اواخـر  از  سـامانه 
فـارس خـارج خواهـد  اسـتان  از 

شـد.
توجـه  بـا  کـرد:  تصریـح  آزادی 
انتظـار  بارش هـا،  میـزان  بـه 
آبگرفتگـی معابـر و جـاری شـدن 
روان آب نیـز وجـود دارد.بـه تمام 
دسـتگاه های  و  فرمانداری هـا 
بحـران  مدیریـت  سـتاد  عضـو 
داد  کامـل  بـاش  آمـاده  اسـتان 
شـده تـا در صـورت بـروز هرگونـه 
زمـان  کوتاه تریـن  در  مشـکل 
نشـان  مناسـب  واکنـش  ممکـن 
و  شـهروندان  بـه  دهنـد.وی، 
ضمـن  کـرد  توصیـه  هموطنـان 
غیـر  سـفرهای  انجـام  از  پرهیـز 
ضـروری، در صـورت انجـام سـفر 
همـراه  بـه  تجهیـزات  و  امکانـات 

باشـند. داشـته 
بحـران  مدیریـت  کل  مدیـر 
اسـتانداری فـارس به شـهروندان 
و بـه ویـژه عشـایر اسـتان توصیه 
حاشـیه  در  توقـف  از  کـه  کـرد 
رودخانـه هـا و مسـیل هـا و قرار 
خـودداری  ارتفاعـات  در  گرفتـن 

. کننـد

پروژه راه آهن رشت - فارس
انزلی تا پایان سال 99 

بهره برداری می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی:

هدف ما توسعه مبادالت اقتصادی با کشور 
 افغانستان است

 تفاهم نامه هوشمند سازی  اولین منطقه مرزی کشور امضا شد

روزنامـه  گـزارش  بـه  مقـدم،  شـبنم 
پیـام مـا/ علـی رسـولیان در  همایـش 
سـرمایه گـذاری  ویـژه  هـای  فرصـت 
ویـژه  منطقـه  در  افغانسـتان  و  ایـران 
دوغـارون ،  افـزود :هـدف مـا توسـعه 
مبادالت اقتصادی با کشـور افغانسـتان 
اسـت نـه صرفاتوسـعه صـادرات؛ بایـد 
کـه  کنیـم  حرکـت  سـمت  ایـن  بـه 
تجارتـی  افغانسـتان  بـا  مـا  تجـارت 
 دو طـرف، منصفانـه و بـرد بـرد باشـد
در  مشـارکت  بیشـترین  افـزود:  وی 
خراسـان  را  هـرات  شـدن  صنعتـی 
در  همچنیـن  و  داشـته  رضـوی 
هـای  همـکاری  ترانزیـت  حـوزه 
داریـم. افغانسـتان   بـا کشـور   خوبـی 
دو  بـه  نزدیـک   : گفـت  رسـولیان 
کشـور  در  افغانـی  کامیـون  هـزار 
کمیتـه  و  هسـتند  فعـال  مـا 

رضـوی  خراسـان  هـای  همـکاری 
اسـت. گرفتـه  شـکل  هـرات   و 
اقتصـادی  امـور  و  هماهنگـی  معـاون 
اسـتانداری خراسـان رضـوی بـا بیـان 
اینکـه فرصـت سـرمایه گـذاری در مـرز 
بدیـل  بـی  دو کشـور  بـرای  دوغـارون 
خوبـی  بـه  آن  از  تاکنـون  و   اسـت 
نشـان  خاطـر  ایـم،   نکـرده  اسـتفاده 
کـرد: دوغـارون بایـد بـه مرکز سـرمایه 
شـود. تبدیـل  کشـور  دو   گـذاری 
و  بهداشـت  حـوزه  در   : افـزود  وی   
درمـان  برنامـه هـای مـا این اسـت که  
وارد  را   علمـی  و  توسـعه  تکنولـوژی، 
هـرات  کنیـم زیـرا  بخشـی زیـادی از 
 آن مبتنی بر پزشـکان خراسـانی است.
وی گفـت: خراسـان رضـوی بـه دنبـال 
در  همـه  و  اسـت  اقتصـادی  توسـعه 
هسـتیم،  نظـر  هـم  خصـوص  ایـن 

بنابرایـن بایـد شـرایطی را فراهـم کنیم 
کـه سـرمایه گـذاران بهتـری در منطقـه 
فعالیـت کننـد. بـه  شـروع  دوغـارون 

تسهیل تجارت به وسیله 
ایجاد کریدور های توسعه ای 

دوغارون فراهم می شود
کل  مدیـر   ، ترفـع  امیـن  همچنیـن   
تجـاری سـازی وزارت راه و شهرسـازی 
در همایـش فرصـت های ویژه سـرمایه 
گـذاری ایـران و افغانسـتان در منطقـه 
ویـژه دوغـارون  گفـت :  در منطقـه ای  
قـرار  داریـم  کـه کریـدور هـای حمل و 
نقـل بیـن المللی زیـادی وجـود دارد و  
چـون حـوزه تمدنـی مـا و افغانسـتان 
یکی اسـت و استفاده از این مشترکات 
نظیـر  مـواردی  تسـهیل  بـرای  تمدنـی 
اسـت. مهـم  خیلـی  نقـل  و   حمـل 
راه  وزارت  سـازی  تجـاری  کل  مدیـر 

کـرد:  نشـان   خاطـر  شهرسـازی  و 
کریـدور هـا سـه درجـه پیشـرفت دارد 
کـه در ابتـدا مسـیر حمـل و نقلـی قرار 
دارد و مـا در ایـن موضـوع بـه توسـعه 
کریـدور تجـاری رسـیده ایـم و در ایـن 
حـوزه مبـدا مـا منطقـه ویـژه اقتصادی 
اسـت. هـرات  مقصـد  و   دوغـارون 
ترفـع افـزود :مرحلـه پیشـرفت دیگـر 
ایـن اسـت کـه بـه کریـدور توسـعه ای 
تبدیـل شـود بـه ایـن معنـی کـه تمـام 
پیـدا  توسـعه  مقصـد  و  مبـدا  مسـیر 
کنـد. تحقـق ایـن اتفـاق در گـرو ایـن 
ایـن کـه مـدل هـای سـهولت تجـارت 
توسـعه پیـدا کنـد. فرآیند هـای مرزی 
مـا عمومـا پیچیـده اسـت وهمچنیـن 
تسـهیل فرآینـد هـای مـرزی و کاهش 
بازرسـی هـای اضافی از جملـه مواردی 
اسـت کـه در دوغـارون می تـوان آن را 

کرد. اجرایـی 

هوشمند سازی مرز دوغارون 
در دستور کار است

موسـی  حسـن  محمـد  همچنیـن 
زاده ، دبیـر گردهمایـی فرصـت هـای 
سـرمایه گـذاری ایران و افغانسـتان در 
همایـش فرصـت هـای ویـژه سـرمایه 
گـذاری ایـران و افغانسـتان در منطقـه 
هوشـمند   : گفـت  دوغـارون  ویـژه 
 سـازی دوغـارون،در دسـتور کار اسـت.
دسـتگاه  اسـتقرار  افـزود:  وی 
کـه  رای  ایکـس  هوشـمند  هـای 
توانـد  مـی  ثانیـه   15 تـا   12 طـی  
ماشـین هـا را بازرسـی کنـد از جملـه 
ایـن  جهـت  در  کـه  اسـت  اقداماتـی 
 هوشـمند سـازی انجـام شـده اسـت.
دوم  موضـوع   : گفـت  زاده  موسـی 
تاجـران  بـرای  اسـت  اپلیکیشـنی 
مباحثـی  کـه  کننـدگان  تولیـد  و 
سـازی  یکسـان  و  کیفیـت  نظیـر 
تحویلـی  کاالی  و  دادی  قـرار  کاالی 
شـد.. خواهـد  کنتـرل  آن  در   کنتـرل 
دبیـر گردهمایـی فرصت های سـرمایه 
خاطـر  افغانسـتان  و  ایـران  گـذاری 
نشـان  کـرد: موضـوع دیگـر این اسـت 
کـه تولیـدات مشـترک هر دو کشـور را 
در بـازار هـا داشـته باشـیم و بـه دنبال 
ایـن هسـتیم کـه از ظرفیت مـواد اولیه 
نیـاز  مـورد  و  افغانسـتان  در  موجـود 

اسـتفاده  بتوانیـم  بلعکـس  و  کشـور 
. کنیم

موضوع زیست محیطی 
سوخت ایرانی مورد توجه قرار 

گیرد
وزیـر   ، عـالف  سـیروس  همچنیـن، 
مشـاور اقتصادی افغانستان به موضوع 
اسـتاندارد  بـی  و  محیطـی   زیسـت 
اشـاره  ایرانـی  سـوخت  کاالی  بـودن 
کـرد و گفـت : بـرای ایجـاد یـک رقابت 
سـالم ، ایـران بایـد به موضوع سـوخت 
 اسـتاندارد توجه ِویژه ای داشـته باشد.
تفاهـم نامـه هوشـمند سـازی  اولیـن 
شـد امضـا  کشـور  مـرزی   منطقـه 
ایـران  دو کشـور  مسـولین  حضـور  بـا 
هوشـمند  نامـه  تفاهـم  افغانسـتان  و 
سـازی نـوار مـرزی شـرق کشـور میان 
منطقـه  دوغـارون،  مـرزی  مناطـق 
آزاد چابهـار و منطقـه آزاد سیسـتان و 
بلوچسـتان و منطقـه رامشـال در هفت 
رسـید.  امضـا  بـه  و  تنظیـم  نسـخه 
کـردی،  توسـط  نامـه  تفاهـم  ایـن 
چابهـار،  آزاد  منطقـه  عامـل  مدیـر 
عظیـم زاده، مدیـر عامـل منطقـه ویـژه 
اقتصـادی  معـاون  زنگنـه،  جـاوه  میـر 
و  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتاندار 
رامیـن معیـن اقتصـادی منطقـه ویـژه 
 اقتصـادی دوغـارون بـه امضـا رسـید.
رامیـن معیـن اقتصـادی منطقـه ویـژه 
ایـن  گفـت:  دوغـارون   اقتصـادی 
شـرقی  هـای  مـرز  در  بـزرگ  اتفاقـی 
کشـور و بـه لحـاظ اهمیـت یکپارچگـی 
ایـن طـرح مـی تـوان گفـت کـه ایـن 
طـرح، یـک طـرح ملـی اسـت و ایـن 
بیگـی،  شـاه  میـان  ادامـه  در  تفاهـم 
اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  عامـل  مدیـر 
عامـل  مدیـر  کـردی،  و  دوغـارون 
شـد.. بـدل  و  رد  چابهـار  آزاد   منطقـه 
عامـل  مدیـر  بیگـی،  شـاه  همچنیـن 
منطقـه ویـژه اقتصادی دوغـارون خاطر 
نشـان  کـرد: امـروز بـرای دوغـارون و 
تایبـاد یـک روز تاریخـی اسـت  زیـرا  
10 سـال اسـت در ایـن منطقـه اتفاقـی 
رخ نـداده اسـت و امـروز بایـد ثابـت 
کنیـم که پیـروی رهبری هسـتیم و در 
منطقـه محروم در شـرق کشـور اقتصاد 

را رونـق خواهیـم داد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

بـه اطـالع کلیه اعضای محترم شـرکت تعاونی می رسـاند که جلسـه مجمـع عمومی عادی بطور فـوق العاده نوبـت اول تعاونی 
در سـاعت 10 صبح روز یکشـنبه مورخ 98/11/20در محل سـالن اجتماعات اداره کل زندانهای اسـتان کرمان تشـکیل می گردد.

از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.
ضمنا

1- اعضـای کـه مایلنـد حق حضـور و رای دادن در مجمع را به نماینده تـام االختیار واگذار نمایند تا تاریـخ   98/11/19 به اتفاق نماینده 
خـود جهـت تائیـد و صـدور برگ نمایندگی به محل دفتر شـرکت مراجعـه نمایند. )حضور تـوام عضو و نماینـده وی در مجمع ممنوع 

اسـت. ( ضمنا در روز مجمع، سـاعت 9 صبح وکالتنامه توسـط اشـخاص مسـئول در محل برگزاری مجمع بررسـی می گردد.
2- چنانچـه در دسـتور جلسـه انتخاب هیات مدیره با بازرسـان باشـد. افـرادی که متقاضی کاندیداتوری سـمتهای مذکور می باشـند 

حداکثـر تـا تاریـخ 98/10/21 جهـت ثبت نام به محـل دفتر شـرکت مراجعه نمایند

هیات مدیره اتحادیه شرکت تعاونی

نوبت اول 

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان اداره کل زندانهای استان کرمان به شماره ثبت 3913شناسه ملی 1060113410 استان کرمان

دستور جلسه
1- ارائه گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال 96-9۷

2- ارائه گزارش بازرسین در خصوص صورتهای مالی سال 96-9۷

3-  طرح و تصویب صورتهای مالی سال 96-9۷
4- تغییرات سرمایه و سهام

5- انتخاب بازرس

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

 هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره 139860319008001991 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقـای حجـت الـه عـرب پورداهویـی فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه 
10 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 237/80 مترمربـع 
پـالک 992 فرعـی از 7561 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان 20 متری محرم 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم  هایـده محرابـی زاده هنرمنـد محـرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد. م/ الـف 190
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 98/10/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 98/10/28
حسین توحیدی نیا
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی ابالغ و احضار 

دادنامـه  برابـر  شـما  همسـر  المـكان  مجهـول  محمـد  صـد  فرزنـد  پیـام  اصغـر  آقـای   
شـماره9809973423000530  شـعبه اول بـا بـذل مهریـه وحقـوق مالـی تقاضـای ثبت طـالق نموده 
لـذا الزم اسـت ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار ایـن آگهـی در دفترخانه بـه آدرس چهـار راه بیمارسـتان خ امداد 
رو بـروی تهـران ابـزار حاضـر در غیـر اینصـورت طبـق مقـررات اقدام بـه ثبت خواهد شـد و اعتراض بعدی مسـموع 

582. شـد.م.الف  نخواهـد 
 سردفتر طالق عباس صادقی نیا

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

 هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر 
رای شـماره 139860319008001998 هیـات دوم موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
مالکانـه  تصرفـات  زرنـد  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  واحـد  در  مسـتقر 
بالمعـارض متقاضـی خانـم ثریـا نورالدینـی بـاب تنگلـی فرزنـد محمد 
بشـماره شناسـنامه 9 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
219 مترمربـع پـالک 993 فرعـی از 7561 اصلـی واقـع در زرند خیابان 
فـردوس کوچـه 28 خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فاطمـه محرابی 
زاده هنرمنـد محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الف 192

تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 98/10/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 98/10/28

حسین توحیدی نیا
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی ابالغ و احضار

آقای محمد فلفل زهی فرزند نورالدين 
باسـالم احترامـا پیـرو اخطاریه هـای مـورخ1388/08/26 و  1398/09/14  کـه از جنابعالی دعوت 

شـده بود
متاسـفانه جهـت ثبـت طـالق حاضـر نشـده ایـد. لـذا طـالق بائـن خلـع نوبـت اول شـماره 227 در مـورخ 
1388/10/05 طبـق دادنامـه مزبـوره در ایـن دفتـر ثبـت و صیغـه طـالق جـاری شـد.لذا علقـه زوجيـت فـي 

مـا بيـن سـاقط گردید.

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

و ساختمان های  فاقد سند رسمی
 برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده 
اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیر بـه منظور 
اطـالع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتیکـه 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی بمدت دو مـاه اعتراض دادخواسـت 

خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش سیزده 13 کرمان شهرستان زرند

 پـالک 35 فرعـی از 7551 اصلـی آقای محمد ایزدی همت آبادی فرزند حسـین 
بشـماره شناسـنامه 3080025687 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت 
294 مترمربـع واقـع در زرند انتهـای بلوار فردوس خریداری از مالک رسـمی آقای 

نظریان. غالمعباس 
پـالک 101 فرعـی از 7562 اصلـی آقـای محمد ایزدی یزدان آبـادی فرزند غالمرضا 
بشـماره شناسـنامه 7 صادره از زرند در یک باب خانه به مسـاحت 325 مترمربع 
واقـع در زرنـد خیابـان امیرکبیـر کوچه شـماره 10 خریـداری از مالک رسـمی آقای 

احمـد عمرانـی.  م الف 189
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1398/10/14

تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه 1398/10/28
حسین توحیدی نیا
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
ــده  ــورخ 1398/09/14 پرون ــماره 139860309068002269 م ــر رای ش براب
کالســه 1397114409068000160 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه 2 قزویــن تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای بهــزاد نجفــی بــه شناســنامه شــماره 
781 کــد ملــی 2830475119 صــادره از ماکــو فرزنــد فیــض هللا در 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 538/30 مت ــاغ ب ــه ب ــان یــک قطع ششــدانگ اعی
بانضمــام پنــج و دو ســوم دانــگ عرصــه کــه مقــدار یــک ســوم دانــگ از 
عرصــه مذکــور )موقوفــه محمــد شــفیع( روســتای عبــدل آبــاد از پــالک 
ــه دو  ــک منطق ــت مل ــوزه ثب ــش 5 ح ــن بخ ــع در قزوی ــی واق 30 اصل
قزویــن انتقالــی برابــر ســند رســمی مشــاعی بــه شــماره 109774 مــورخ 
1397/12/30 دفتــر خانــه 11 قزویــن از آقــای قدمعلــی مــرادی و ســند 
اجــاره شــماره 139903 مــورخ 1398/09/12 دفترخانــه 36 قزویــن تاییــد 
و محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
ــد  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ای
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
ــدم وصــول  ــور وع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م نمایند.بدیه

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول:98/10/14         

تاریخ انتشار نوبت دوم:98/10/29
9697 علی شهسواری- رئیس ثبت اسناد و امالک 

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 تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــذا مشــخصات متقاضــی و  ــده اســت ل متقاضــی محــرز گردی
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــع  ــه مرج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
قضایــی تقدیــم نماینــد . آقــای صفرعلــی پــور آســوده فرزنــد 
ــه  ــتارا ب ــادره از آس ــنامه 93 ص ــماره شناس ــه ش ــکور ب خداش
شــماره ملــی 2619485975 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــه  ــکونی ب ــری مس ــازه کارب ــه و مغ ــاب خان ــر دوب ــتمل ب مش
مســاحت 399/40 مترمربــع پــالک 5386 فرعــی از 7 اصلــی 
ــداری از  ــالن خری ــاد بخــش 32 گی ــاس آب ــه عب ــع در قری واق
ــورت  ــت در ص ــی اس ــور بدیه ــوقات زمردپ ــمی س ــک رس مال
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی س

ــود . ــه دادگاه نخواهــد ب ــع مراجعــه متضــرر ب مان
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/10/14 

تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/10/29
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی          9689

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

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 139860331057001578 هیــات 
اول / دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــت ملــک کــرج –  مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب
ــی  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــه دو تصرف ناحی
خانــم صدیقــه عباســی فرزنــد محمــد تقــی بشــماره 
شناســنامه 571 صــادره از نهاونــد در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 203/80 
متــر مربــع به پــالک 19 فرعــی از 365 اصلــی واقع در 
مهــر شــهر گلســتان یکــم خریــداری از مالــک رســمی 
ــه  ــذا ب ــده اســت ل ــرز گردی ــو مح ــادر قوجال ــای ن آق
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م 15 روز آگه
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــخ انتشــار اولیــن  ــد از تاری داشــته باشــند مــی توانن
ــه ایــن  آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
ــت  ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ب
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض در ص
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

ــف :  98/19809/ف ــد .م ال ش
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/10/14 

تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/10/29 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

 منصور هدایتکار      9691

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــالک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور 
ــا منجــر  مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح نهایت
بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا مراتــب 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــون مذکــور در دو نوب ــه اســتناد مــاده 3 قان ب

جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه حاجی رودبار سنگ اصلی 100 بخش 16 گیالن

1-پــالک 957 مفــروز از 16 در مالکیــت خانــم صدیقــه موســی موســی 
کالیــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه 

مســاحت 206/74 مترمربــع بــه مالکیــت یوســف بهرامــی
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــالک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع ــی آن را ب و گواه
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

 تاریخ نوبت اول : 98/09/30 تاریخ نوبت دوم :98/10/14
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 همایون فالحتکار  9252

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــه در اجــرای م ــه اینک نظــر ب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــالک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــات موضــوع قان ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح نهایتــا 
ــده اســت  ــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردی منجــر ب
ــه  ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــتناد م ــه اس ــب ب ــذا مرات ل

ــردد . ــی مــی گ ــه 15 روز جهــت عمومــی آگه فاصل
قریه گوراب سنگ اصلی 104 بخش 16 گیالن

1-پــالک 1293 مفــروز از 4 در مالکیــت اقــای مصطفــی ســعیدیان 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 

286/81 مترمربــع بــه مالکیــت غالمحســن فــالح کدوبنــک
ــن  ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ل
مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــالک فــوق 
ــه  ــی ب ــخ انتشــار آگه ــد از تاری ــی توان ــی داشــته باشــد م واخواه
ــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان  مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
ــه مراجــع قضایــی  ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه  ب
صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه 
ــون  تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قان
ــز  ــت نی ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــررات نس ــر مق ــور براب مذک

ــود . ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض مراجع
 تاریخ نوبت اول : 98/09/30 تاریخ نوبت دوم :98/10/14

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
 همایون فالحتکار  9253

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــه در اجــرای م ــه اینک نظــر ب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــالک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــات موضــوع قان ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح نهایتــا 
ــده اســت  ــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردی منجــر ب
ــه  ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــتناد م ــه اس ــب ب ــذا مرات ل

ــردد . ــی مــی گ ــه 15 روز جهــت عمومــی آگه فاصل
قریه سیاهکل سنگ اصلی 98 بخش 16 گیالن

1-پــالک 872 مفــروز از 20 در مالکیــت خانــم فاطمــه فــالح اکبــر 
پــور ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 200/98 

مترمربــع بــه مالکیــت ابراهیــم قصبــه ای زارع
ــن  ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب ــم از مج ــس اع ــر ک ــذا ه ل
مشــاع نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــالک فــوق 
ــه  ــی ب ــخ انتشــار آگه ــد از تاری ــی توان ــی داشــته باشــد م واخواه
ــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان  مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
ــه مراجــع قضایــی  ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت یــک مــاه  ب
صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن را بــه اداره متبوعــه 
ــون  تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای مــدت قان
ــز  ــت نی ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــررات نس ــر مق ــور براب مذک

ــود . ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض مراجع
 تاریخ نوبت اول : 98/09/30 تاریخ نوبت دوم :98/10/14

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
 همایون فالحتکار  9255
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روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم
یک مرحله ای

اجرای پروژه های احداث واحدهای مسکونی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان دیماه 98

بنیـاد مسـکن انقالب اسـالمی اسـتان کرمـان در نظـر دارد اجرای پـروژه های احـداث واحدهای مسـکونی 
ویالیـی منـدرج در جـدول ذیل در نقاط مختلف شهرسـتان کرمان را برای مشـخصات فنی منضم  به اسـناد مناقصه 
و از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( به پیمانـکاران دارای صالحیـت واگذار نمایـد. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکات از طریق درگاه سـامانه تدارکات 
الکتریکـی دولـت )سـتاد( بـه ادرس www.setadiran.ir  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت تا مناقصه گـران در 
صـورت عـدم عضویـت قبلی، مراحل ثبت  نام در سـایت مذکـور و دریافت گوامی امضا الکترونیک را جهت شـرکت 

در مناقصه  محقق سـازند.

برآورد اولیه براساس فهرست محل اجرای پروژهشهرستاناستانردیف
بهای ابنیه سال 98

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

مدت اجرای 
پروژه

10 ماه10/864/509/8۷3545/000/000روستای سیدیکرمان کرمان 1

12 ماه31/390/۷62/6681/5۷0/000/000روستای قنانغستانکرمان کرمان 2

15 ماه83/185/518/5594/160/000/000روستای لنگرکرمان کرمان 3

10 ماه10/940/344/۷99550/000/000شهر اختیارآبادکرمان کرمان 4

فراخوان مناقصه
1-نوع  فراخوان عمومی یک مرحله ای 

2-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان واقع در کرمان ، انتهای خیابان خواجو
3-موضـع مناقصـه: اجـرای پروژه های واحدهای مسـکونی ویالیی به شـرح جدول فوق بر اسـاس نقشـه ها و مشـخصات فني منضم 

به اسـناد مناقصه
4- مهلت دریافت اسناد ساعت 9صبح روز سه شنبه 98/10/10 تا ساعت 14 روز سه شنبه 98/10/1۷

www.setadiran.ir 5-محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس
6-آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران: ساعت 14روز شنبه 98/10/28

۷-تاريخ و محل بازگشایی پاکات: تاساعت 9 صبح روز یکشنبه 98/10/29 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان به آدرس فوق
8-شـرایط مناقصـه گـران:  کلیه شـرکتهای )اشـخاص حقوقـی( دارای گواهینامه صالحیت پایه 5 و باالتر در رشـته سـاختمان و ابنیه از 

سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی که در سـامانه سـتاد ثبت نام نمـوده و امضـای الکترونیکی دریافت کـرده اند .
9-خریـد اسـناد مناقصـه بـا پرداخـت مبلـغ 1/000/000 )یـک میلیـون ریـال( از طریق درگاه تعیین شـده در سـامانه سـتاد به حسـاب 

0140584189۷001 بنـام بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی اسـتان کرمـان بـرای مناقصـه گران امـکان پذیر می باشـد.
10-ضمنا جهت کسـب اطالعات بیشـتر می توانید با شـماره تلفن 32524896 دفتر امور نظارت و ارزیابی مسـکن شـهری تماس 

نمایید. حاصل 

آگهی مزایده عمومی
سـازمان سـیما ،منظـر و فضـای سـبز شـهری  در نظـر دارد نسـبت به اجـاره مغازه هـا و دیگر مکانهـای خود به مدت 5 سـال و با افزایش 10% سـالیانه به شـرح منـدرج در جـدول ذیل از 
طريـق برگـزاری مزايـده عمومـی اقدام نمايد .لـذا از کليه متقاضیان  دعوت بعمل مي آيد جهت خريد اسـناد مزايده از تاریخ 98/10/۷ لغايت 98/10/19 جهت تسـليم پيشـنهادات تا تاريخ 
10/24/ 98بـه مدیریـت امـور قراردادهـای شـهرداری واقع در کرمان، میدان شـورا مراجعه نمايند در ضمن شـهرداری در رد يا قبول پيشـنهادات مختار اسـت و شـرکت کنندگان بايد مبالغ 
مشـخص شـده در جـدول ذیـل را جهـت هـر کـدام از مزایده هـا جداگانه به عنـوان تضمين شـرکت در مزايده به یکـی از دو صـورت وجه نقد واريزی به حسـاب اعالم شـده در اسـناد و یا 
بـه صـورت ضمانـت نامه بانکی به همراه سـاير اسـناد تحويل نمايند. بازگشـايي پاکات در تاريـخ 98/10/25 انجام خواهد شـد و در صورتیکه برنـدگان مزایده در موعد مقـرر حاضر به انعقاد 
قـرارداد نشـوند تضميـن شـرکت در مزايـده آنهـا بـه ترتيب به نفع سـازمان ضبـط خواهد گرديد . بديهي اسـت كـه هزينه چاپ آگهـي در روزنامـه ها بر عهده برنـدگان مزايده ها ميباشـد و 

سـاير اطالعات و جزئيات در اسـناد مزايده مندرج اسـت. 

مبلغ پایه اجاره  ماهیانه موضوع مزایدهردیف
سال اول قرارداد )ریال(

افزایش 
سالیانه

مدت 
قرارداد

مبلغ ضمانت نامه شرکت 
در مزایده )ریال(

15.000.000پنج ساله10 % 4.000.000مغازه جهت فروش بستنی و آبمیوه در پارک جنگل قائم 1

70.000.000پنج ساله10 % 18.200.000مغازه جهت فروش اسنک ، ساندویچ و سیب سرخ کرده در پارک جنگل قائم2

41.000.000پنج ساله10 % 11.000.000مغازه جهت فروش دل ، جگر و کباب در پارک جنگل قائم 3

40.000.000پنج ساله10 % 10.000.000مغازه جهت فروش،آش در پارک جنگل قائم4

45.000.000پنج ساله10 % 12.000.000مغازه جهت فروش مواد غذایی در پارک جنگل قائم5

65.000.000پنج ساله10 % 17.500.000مغازه جهت راه اندازی رستوران سنتی واقع در جنگل قائم ) باغ گلشن (6

7
مغازه جهت فروش اغذیه یا مواد غذایی واقع در جنگل قائم جنب دفتر 

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز
21.000.000پنج ساله10 % 5.500.000

60.000.000پنج ساله10 % 16.000.000گلفروشی شهروند واقع در جاده ماهان جنب مجموعه تولید گل و گیاه سازمان 8

46.000.000پنج ساله10 % 12.500.000مغازه جهت راه اندازی رستوران و آالچیق واقع در پارک جنگلی شهید باهنر 9

70.000.000پنج ساله10 % 19.000.000مغازه جهت فروش اسنک و ساندویچ واقع در پارک مادر 10

110.000.000پنج ساله10 % 29.500.000زمین تنیس واقع در پارک مادر 11

110.000.000پنج ساله10 % 30.000.000زمین اسکیت واقع در پارک شهید مطهری 12

20.000.000پنج ساله10 % 5.000.000مغازه جهت فروش مواد غذایی ) سوپر مارکت ( در پارک بانوان ریحانه 13

20.000.000پنج ساله10 % 5000.000مغازه جهت راه اندازی کافی شاپ در پارک بانوان ریحانه14

30.000.000پنج ساله10 % 7.000.000مغازه جهت راه اندازی کافی شاپ در پارک بانوان عفاف 15

16
مغازه جهت راه اندازی دوچرخه سواری و اجاره دوچرخه و فروش لوازم 

ورزشی در پارک ریحانه 
25.000.000پنج ساله10 % 6.000.000

کانکس جهت راه اندازی دوچرخه سواری و اجاره دوچرخه و فروش 17
25.000.000پنج ساله10 % 6.000.000لوازم ورزشی در پارک عفاف 

شناسه اگهی 209۷

 تحول در حوزه آموزش همزمان با سی سالگی صنعت آب و فاضالب کشور

ــن  ــی امی ــه س ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
ــن دوره  ــزاری اولی ــور و برگ ــاب کش ــای آب و فاض ــرکت ه ــکیل ش ــالگرد تش س
ــای آب و فاضــاب  ــی تخصصــی شــرکت ه ــای فن ــارت ه مســابقات کشــوری مه
ــروی  ــی نی ــوغ، پیشــرفت و بالندگ ــزرگ نشــان از بل ــاق ب ــن اتف ــت: ای کشــور، گف
ــه ســمت آمــوزش، فرهنــگ ســازی و ظرفیــت  ــن صنعــت و حرکــت ب انســانی ای
ســازی در حــوزه منابــع انســانی اســت کــه قطعــا موجــب ارتقــا کیفیــت خدمــات 

ــد. ــد ش ــده خواه ــاب در آین ــت آب و فاض در صنع
ــای بســیار  ــت ه ــد براینکــه صنعــت آب و فاضــاب ظرفی ــا تاکی ــی ب هاشــم امین
ــی دارد،  ــرداری و اجرای ــره ب ــوری، به ــی، اپرات ــای مهندس ــوزه ه ــادی در ح زی
اظهارکــرد: بخــش عمــده ای از دانــش هــا و مهــارت هــای ایــن صنعــت آکادمیــک 
نیســت و در دانشــگاه هــا تدریــس نمــی شــود، بلکــه در کــوران کار و فعالیــت هــای 

شــبانه روزی در بخــش هــای مختلــف بدســت مــی آیــد.
ــا بیــان اینکــه کارکنــان صنعــت آب و فاضــاب بایــد در 24 ســاعت شــبانه  وی ب
روز بیــدار باشــند کــه اگــر حادثــه ای در شــبکه آب و فاضــاب و تاسیســات پیــش 
آمــد حضــور داشــته باشــند، افــزود: کارکنــان صنعــت آب و فاضــاب مــی بایســت 
ــردم و  ــز بهداشــت م ــم آب شــرب و نی ــوزه مه ــت در ح ــان پیوســتگی خدم جری

فراینــد جمــع آوری و تصفیــه فاضــاب را انجــام دهنــد.
ــت آب و  ــان صنع ــه کارکن ــد براینک ــا تاکی ــابقات ب ــزاری مس ــه برگ ــس کمیت رئی
فاضــاب بــه مصــداق واقعــی ایثارگــر هســتند، تصریــح کــرد: ایــن افــراد زندگــی 

ــد. ــرده ان ــردم ک ــف م خــود را وق
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه امــروز شــاهد 
برگــزاری اولیــن دوره مســابقات کشــوری مهــارت هــای فنــی تخصصــی شــرکت 
هــای آب و فاضــاب در اصفهــان هســتیم، یــادآور شــد: در روزهــای اولــی کــه ایــده 
برگــزاری مســابقات مطــرح شــد، بــه دنبــال ایــن بودیــم کــه ایــن صنعــت در ســی 
ــه نقطــه ای برســد کــه در حــوزه آمــوزش هــم بتوانیــم تحولــی ایجــاد  ســالگی ب

کنیــم و امــروز شــاهد ایــن تحــول خواهیــم بــود.
 وی خاطرنشــان کــرد: چــه بســا اطاعــات و دانشــی کــه نتوانســته ایــم در طــول 
ــن  ــزاری ای ــم در برگ ــل کنی ــاب منتق ــت آب و فاض ــان صنع ــه کارکن ــت ب خدم
مســابقات بــه عنــوان یــک فرهنــگ ســازمانی و کار متفــاوت صــورت مــی گیــرد.
امینــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مســابقات امســال در پنــج بخــش برنامــه ریــزی 
ــا بخــش هــای  شــده، اعــام کــرد: در ســال هــای آینــده قــرار اســت مســابقات ب
ــابقات را  ــن مس ــی ای ــه، حت ــا وزارتخان ــی ب ــا هماهنگ ــود و ب ــزار ش ــتری برگ بیش
منطقــه ای کنیــم تــا کارکنانــی کــه بتواننــد توانایــی خــود را در مســابقات اثبــات 

کننــد بــه مســابقات جهانــی اعــزام شــوند.
ــت  ــال اس ــش از یکس ــه بی ــان اینک ــا بی ــابقات ب ــزاری مس ــه برگ ــس کمیت رئی
همــکاران مــا تــاش مــی کننــد تــا ایــن رفتارهــا و مهــارت هــا بــه فرهنــگ تبدیــل 
ــان در  ــای فرم ــی مداره ــب یاب ــامل عی ــابقات ش ــای مس ــش ه ــزود: بخ ــود، اف ش
تابلوهــای بــرق، تعمیــرات خطــوط لولــه آب، نصــب انشــعاب آب، نصــب انشــعاب 

ــیمیایی آب اســت. ــای ش ــا و پارامتره ــون ه فاضــاب و آزم
وی بــه برگــزاری ایــن مســابقات در کل کشــور در مرحلــه اول بــه صــورت 

ــب  ــر در قال ــزار و 109 نف ــتانی 3 ه ــه اس ــرد: در مرحل ــاره و اظهارک ــتانی اش اس
ــوک تقســیم شــد  ــه 7 بل ــه بعــد کشــور ب ــد. در مرحل 1295 تیــم شــرکت کردن
ــن  ــد. همچنی ــرکت کردن ــر ش ــب 387 نف ــم در قال ــوک 161 تی ــه بل و در مرحل
ــه  ــه ب ــن مســابقات هســتیم ک ــر در ای ــم و 167 نف ــروز شــاهد حضــور 70 تی ام

ــت. ــد پرداخ ــت خواهن رقاب
مدیرعامــل شــرکت آبفــا اصفهــان، ایجــاد بســتر مناســب جهــت پیشــبرد اهــداف 
صنعــت آب و فاضــاب، تهیــه اســتانداردهای الزم، ایجــاد روحیــه نشــاط در بیــن 
ــراد جهــت افزایــش  ــرورش اف ــان، کار تیمــی، توســعه مشــارکت جمعــی، پ کارکن
ــکار  ــادل اف ــژه، تب ــتعدادهای وی ــن اس ــام کار، یافت ــت انج ــت و کیفی ــرعت، دق س
ــن  ــی در بی ــادل فرهنگ ــدگان، تب ــرکت کنن ــن ش ــرای کار در بی ــای اج و روش ه
اســتان هــا و ایجــاد انگیــزه در بیــن کارکنــان صنعــت آب و فاضــاب را از اهــداف 

برگــزاری ایــن مســابقات برشــمرد.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه ضــرورت انجــام ایــن مســابقات، ایجــاد یــک ســایت 
ــه  ــن ســایت آموزشــی ن ــت: ای ــی شــود، گف ــاح م ــروز افتت ــه ام ــود ک آموزشــی ب
صــرف مســابقات، کــه در اختیــار صنعــت آب و فاضــاب قــرار مــی گیــرد تــا تمــام 

نیروهــا بتواننــد از ظرفیــت ایــن ســایت اســتفاده کننــد.
ــن  ــداث ای ــرای اح ــان ب ــاه زم ــدود 8 م ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــرای  ــان ب ــارد توم ــم میلی ــش از 4 و نی ــرد: بی ــح ک ــد، تصری ــرف ش ــایت ص س
احــداث ســایت هزینــه شــد و فــاز دوم را در حــوزه نشــت یابــی، ویدیومتــری و 
شسشــتوی شــبکه آب ایجــاد کنیــم، ایــن درحالــی اســت کــه الگــوی ســایت از 
مرکــز آب توکیــو در ژاپــن ایــده گرفتــه شــد و امیدواریــم موجــب رشــد، ارتقــا و 

ــن صنعــت شــود . بالندگــی ای
اخالق آب در تمدن ایران را برای جهانیان بازگو می کنیم

دبیــر کل کمیســیون ملــی یونســکو بــا بیــان اینکــه عــاوه بــر اهمیــت مســاله آب، 
ــدن  ــخ و تم ــا در تاری ــرد: م ــت دارد، اظهارک ــز اهمی ــاق آب نی ــاله اخ ــروز مس ام
ــان  ــرای جه ــه ب ــم ک ــی ســخنان شــنیدنی در حــوزه اخــاق آب داری ــن ایران که

غــرب بازگــو خواهیــم کــرد.
حجــت اهلل ایوبــی در افتتاحیــه اولیــن دوره مســابقات کشــوری مهــارت هــای فنــی 
ــی  ــته وقت ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی ــاب ب ــای آب و فاض ــرکت ه ــی ش تخصص
ــاره ایــن طــرح صحبــت مــی  ــا مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اصفهــان درب ب
ــه  ــان ب ــده درخش ــن ای ــه ای ــرعت نتیج ــن س ــا ای ــم ب ــی کردی ــاور نم ــم ب کردی
ــث  ــروز باع ــم و ام ــوی کردی ــت معن ــتر حمای ــا بیش ــت: م ــد، گف ــرانجام برس س

ــی خــورد. ــم م ــاق رق ــن اتف ــه ای خوشــحالی اســت ک
ــار در  ــا افتخ ــه ب ــی اســت ک ــی از کارهای ــن مســابقات یک ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود: تــاش مــی  یونســکو مطــرح مــی کنیــم و در منطقــه خواهــد درخشــید، اف
ــه اشــتراک گذاشــته شــود و همــه  ــا ب ــون م ــان پیرام ــه در جه ــن تجرب ــم ای کنی
در آن ســهیم شــوند، بــه ویــژه در عرصــه آب و فاضــاب کــه کارنامــه درخشــانی 

ــرو خواهــد شــد. ــا اســتقبال روب ــم و قطعــا ب داری
ایوبــی بــا تصریــح براینکــه یکــی از نقــاط درخشــان در کارنامــه جمهــوری اســامی 
زحماتــی اســت کــه شــما در صنعــت آب و فاضــاب کشــیده ایــد، افــزود: ثمــره کار 

شــما دفــن مــی شــود و نمــی توانیــد نشــان دهیــد، برخــاف بســیاری از کارهــا 
کــه ســال هــای ســال مــی تــوان بــه دیگــران نمایــش داد، امــا شــما بــا مقولــه آب 
ــر اینکــه مایــه حیــات اســت، نشــان دهنــده رفتــار یــک  کار داریــد کــه عــاوه ب

ملــت و میــزان تمــدن آنهاســت.
ــا آب  ــه ب ــی ک ــه مردمان ــر اینک ــح ب ــا تصری ــی یونســکو ب ــرکل کمیســیون مل دبی
درســت رفتــار مــی کننــد متمــدن هســتند، خاطرنشــان کــرد: شــما مــی دانیــد در 
فرهنــگ و تمــدن ایــن مــردم کــه تمــدن چندیــن هــزار ســاله اســت آب مقــدس 
بــوده و پــس از اســام و در فقــه مــا نیــز آلــوده کــردن آب را حــرام مــی داننــد. 
ــال  ــزاران س ــاری از ه ــم، آث ــت برگردی ــن مملک ــار ای ــخ پرافتخ ــه تاری ــی ب وقت

ــن  ــدن که ــن تم ــع و اخــاق آب در ای ــل، توزی ــه تحصی ــده ک ــی مان ــته باق گذش
را نشــان مــی دهــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز خوشــحالیم کــه بــا کمــک متخصصــان امــر یــک 
کار درســت انجــام شــد، توضیــح داد: برگــزاری همایــش و مراســم در کشــور کــم 
ــی برنامــه ای کــه از روســتاها شــروع شــد و کارشناســانی کــه کمتــر  ــم، ول نداری
دیــده مــی شــوند و بــا تجربــه تــر هــا آمدنــد و امــروز در شــهر اصفهــان حضــور 
دارنــد، قطعــا یکــی از کارهــای عالــی و درخشــان بــرای انتقــال تجربــه بــه دیگــران 
اســت، آن هــم نــه از راه آمــوزش هایــی کــه شــاید چنــدان موثــر نیســتند، بلکــه 
آمــوزش هــای کارگاهــی کــه یقینــا ایــن تجربــه خــوب باعــث افزایــش مهــارت هــا 

و انتقــال تجربــات بــه جهــان پیرامــون مــا خواهــد شــد.
ــان  ــه جهانی ــود را ب ــوب خ ــات خ ــم تجربی ــا موظفی ــه م ــد براینک ــا تاکی ــی ب ایوب
ــه  ــه ب ــگاه مــی کنیــم، ن ــه مدیــران ن منتقــل کنیــم، ادامــه داد: مــا در یونســکو ب
امکانــات، بودجــه و بزرگــی شــهرها، برایــن اســاس اگــر مدیــری پیــدا کنیــم کــه 
ــم، اگرچــه مدتــی  ــران در کشــور داری ــا داشــته باشــد کــه از ایــن قبیــل مدی روی
ــد. عهــد  ــه اش باقــی خواهــد مان ــر جاودان ــر ایــن مســند بنشــیند امــا اث ــاه ب کوت

ــد. ــی کار کنیــم کــه آتشــی در دل دارن ــا چنیــن مدیران ــم کــه ب کــرده ای
ــواده  ــا خان ــان اینکــه خوشــحالم کــه ب ــا بی ــی یونســکو ب دبیــر کل کمیســیون مل
ــا تخصــص،  ــی کــه ب ــزرگ آب و فاضــاب کشــور آشــنا شــده ام، گفــت: مردمان ب
دانــش و تجربــه کار مــی کننــد و بــرای کشــور افتخــار مــی آفرینــد و مــا بــا افتخــار 

و تمــام وجــود در کنــار شــما هســتیم.
شرکت آبفای اصفهان رویداد جهانی را به صورت ملی برگزار کرد

معــاون آب و آبفــای وزیــر نیــرو در مراســم افتتــاح اولیــن دوره مســابقات کشــوری 
مهــارت هــای فنــی تخصصــی شــرکت هــای آب و فاضــاب در دانشــگاه صنعــت 
آب و بــرق اصفهــان، گفــت: باعــث افتخــار اســت کــه ســی امیــن ســالگرد تشــکیل 

شــرکت هــای آب و فاضــاب را بــا ایــن رویــداد بــزرگ جشــن مــی گیریــم.
قاســم تقــی زاده خامســی بــا بیــان اینکــه اصفهــان را بــا آب جــاری در آن بیشــتر 
دوســت دارم، افــزود: امــروز کــه بســتر زاینــده رود را خشــک و پرنــدگان مهاجــر در 
ــار دیگــر آب در  ــه دیــدم، بســیار متاســف شــدم و امیــدوارم ب بســتر ایــن رودخان

ایــن رودخانــه جــاری شــود.
وی بــا اشــاره بــه بحــث مهــارت، گفــت: مهــارت فقــط در کار خاصــه نمــی شــود، 
بلکــه مهــارت کلمــه ای اســت کــه در صحبــت هــای روزمــره بســیار اســتفاده مــی 

شــود امــا هیــچ وقــت بــه ایــن مهــم نپرداختــه ایــم کــه واقعــا مهــارت چیســت؟
ــا بیــان اینکــه قطعــا مهــارت دانــش نیســت، تصریــح کــرد:  ــر نیــرو ب معــاون وزی
افــراد زیــادی مــی بینیــم کــه در حــوزه دانــش درجــات باالیــی دارنــد امــا مهــارت 
الزم را ندارنــد، چراکــه مهــارت بــه گرفتــن مــدرک تحصیلــی نیســت و بــا تمریــن 

و تجربــه بدســت مــی آیــد.
تقــی زاده خامســی بــا بیــان اینکــه رویــدادی کــه امــروز در اصفهــان برگــزار مــی 
ــت  ــی را بدس ــارت در کار تیم ــد مه ــر بتوانی ــزود: اگ ــت، اف ــارت کار اس ــود، مه ش

آوریــد، تاثیــر جــدی در مهــارت زندگــی شــما خواهــد داشــت.
وی کنــار گذاشــتن خودخواهــی و گــوش کــردن بــه حــرف همدیگــر و توجــه بــه 
رهبــری تیــم را در موضــوع مهــارت در هــر نــوع موثــر دانســت و گفــت: امــروز و 
در جریــان برگــزاری ایــن مســابقات، بخشــی از مهــارت زندگــی را در مهــارت کار 

کســب خواهیــد کــرد.
تقــی زاده خامســی بــا یــادآوری اینکــه ایــن اولیــن رویــدادی اســت کــه در کشــور 
ــداد  ــن روی ــرد: اولی ــح ک ــت، تصری ــان نیس ــن در جه ــا اولی ــود ام ــی ش ــزار م برگ
ــد و  ــام ش ــال انج ــپانیا و پرتغ ــترک اس ــا کار مش ــش ب ــال پی ــارت کار 70 س مه
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــن در 2021 برگ ــم در چی ــدی ه ــیه و بع ــن آن در روس آخری
حتــی در یکــی از ایــن رویدادهــای جهانــی هــزار گــروه شــرکت کردنــد و بــا هــم 

ــت پرداختنــد. ــه رقاب ب
وی ادامــه داد: اینکــه شــرکت آب و فاضــاب اصفهــان ایــن رویــداد جهانــی را دارد 
بــه صــورت ملــی برگــزار مــی کنــد قطعــا جــای قدردانــی دارد، امــا نبایــد در ایــن 
نقطــه بایســتیم و بــرای رویــداد بعــدی در شــانگهای چیــن بایــد آمــاده شــویم و 

یــک رویــداد جهانــی برگــزار کنیــم.
معــاون آب و آبفــای وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر لــزوم برنامــه ریــزی و تشــکیل گــروه 
کاری بــرای عضویــت در نهــاد جهانــی بــا نــام مهــارت گفــت: مــا توانایــی و ظرفیــت 

عضویــت در ایــن نهــاد جهانــی را داریــم.

بحران کم آبی را جدی بگیریم


