
مناقصه عمومی یک مرحله  
واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع بیمارستان امام حسین )ع( 

منوجان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای فراخوان عمومی    
)همراه با ارزیابی کیفی(

مناقصه عمومی یک مرحله   
واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیبانی بیمارستان امام حسین )ع(

 و مرکز بهداشت شهرستان منوجان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی جیرفــت در نظــر دارد بــا رعایــت قانــون از طریــق مناقصــه 
عمومــی یــک مرحلــه ای واگــذاری امــور تهیــه ، طبــخ و توزیــع بیمارســتان امــام حســین )ع( منوجــان اقــدام نمایــد. 

شــرکت هــای واجدالشــرایط میتواننــد بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( مراجعــه نمــوده و اقــدام بــه ثبــت 
نــام در مناقصــه مذکــور نماینــد. 

اداره کل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان مطابــق بــا تبصــره ۱۰ مــاده )۲( دســتور العمــل مــاده ۲۷ قانــون الحاق 
)۲( در نظــر دارد ســاخت و بهــره بــرداری پروژهــای ذیــل را در شهرســتانهای ســطح اســتان کرمــان بــه ســرمایه 
ــه  گــذاران و مشــارکت کننــدگان واجــد صالحیــت بخــش خصوصــی طبــق ضوابــط و بخشــنامه هــای صــادره ب

روشــهای BOT، B.O.L.T و ...واگــذار نمایــد.

اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومی ذیـل را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت برگـزار نمایـد. کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صـورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ 

۱۰/۲4/ ۱398 می باشـد.

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی جیرفــت در نظــر دارد بــا رعایــت قانــون از طریــق مناقصــه 
ــه ای واگــذاری امــور خدمــات عمومــی و پشــتیبانی بیمارســتان امــام حســین )ع( و مرکــز بهداشــت  عمومــی یــک مرحل
شهرســتان منوجــان اقــدام نمایــد. شــرکت هــای واجدالشــرایط میتواننــد بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( 

مراجعــه نمــوده و اقــدام بــه ثبــت نــام در مناقصــه مذکــور نماینــد. 

شماره فراخوان )۲۰98۰9۱۱68۰۰۰۰5۲( 
مهلت دریافت اسناد از روز۱398/۱۰/۲۱تا روز ۱398/۱۰/۲8

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت ۱4 مورخ ۱398/۱۱/۰8ستاد مرکزی
ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره شبا IR۱3۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰3۱9۲۰64۱۲5 بانک ملت واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره: 4۱۱3998۱3۱96
کد ملی به شماره: ۱4۰۰۰۲3586۰

))همچنیـن الزامـا پاکـت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسـال ، به نشـانی جیرفت - میدان شـاهد - سـتاد مرکزی - دبیرخانه دانشـگاه - 
کد پسـتی ۷86۱۷5644۷ ارسال نماید((

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت ۱3 روز شنبه مورخ ۲8/ ۱۰/ ۱398
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت ۱3 روز یکشنبه مورخ ۱۱/۱3/ ۱398

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ ۱۱/۱4/ ۱398
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت هـای الـف : نشـانی : اداره كل راهداری و 
حمـل ونقـل جـاده ای جنوب اسـتان کرمان به نشـاني: جيرفت – کیلومتـر 5 جاده کرمان_پایانه بـار جیرفـت و تلفـن : ۰344335۲۱39 و ۰344335۲۱69

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱4۱934 ،  دفتر ثبت نام : 88969۷3۷ و 85۱93۷68

شماره فراخوان )۲۰98۰9۱۱68۰۰۰۰49(
مهلت دریافت اسناد از روز۱398/۱۰/۲۱  تا روز ۱398/۱۰/۲5

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت ۱4 مورخ ۱398/۱۱/۰5ستاد مرکزی
ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره شبا IR۱3۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰3۱9۲۰64۱۲5 بانک ملت واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره: 4۱۱3998۱3۱96
کد ملی به شماره: ۱4۰۰۰۲3586۰

**))همچنیـن الزامـا پاکـت الـف را تـا پایان تاریخ مهلت ارسـال ، به نشـانی جیرفت - میدان شـاهد - سـتاد مرکـزی - دبیر خانه 
دانشـگاه - کدپسـتی ۷86۱۷5644۷ ارسال نماید((**

شناسه آگهی ۷۲869۷

شناسه آگهی ۷۲9۷۷۲

ت اول
نوب

شناسه آگهی۷۲8۷۱6
حمزه )سرپرست مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت(

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمانروابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان

حمزه )سرپرست مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت(

شناسایی سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در ساخت ، تکمیل و تجهیز طرح های 
ورزشی اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان

هزینه پیشنهاد شده متراژمحلفراخوان شمارهعنوان پروژهردیف
به میلیون ریال

115030/000شهرستان کرمان3خانه کاراته کرمان1

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره فراخوان

۲0۹۸000۲۸۲0000۲4
خرید،حمل و تخلیه رنگ سرد ترافیکی و 

گالسبید جهت اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای جنوب کرمان

۹،400،000،000
ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز نقد
مقطوع470,000,000

لــذا از تمامــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی متقاضــی در ایــن خصــوص دعــوت بعمــل مــی آید جهــت اطــالع از چگونگــی شــرایط واگذاری 
بــه دبیرخانــه مــاده ۲۷ ایــن اداره کل بــه آدرس کرمــان بلــوار جمهــوری اســالمی ، بعــد از ســه راه هوانیــروز مراجعــه نماینــد و در صــورت 
تمایــل درخواســت خــود را تــا پایــان وقــت اداری 98/11/07بــه دبیرخانــه ایــن اداره کل تحویــل و رســید دریافــت نماینــد تلفــن تمــاس 

جهــت اطالعــات بیشــتر 32820977گــروه نظــارت بــر اماکــن ورزشــی مــی باشــد.

گریه کن که گر، سیل 
خون گری، ثمر ندارد!

2
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گمـان نمـی کنم کـه هیچ ایرانی وطـن دوسـتی، در این روزهای تلـخ، آرزو  

مـی داشـت کـه فرضیه ی اصابت موشـک به هواپیمـای اوکراینی، واقعیت 

داشـته باشـد، همه با تمـام وجود آرزو می کردیـم که چنین چیزی صحت 

باشد، نداشته 

این همه بی مسـئولیتی در خصوص اطالع رسـانی درباره ی فاجعه ای که 

رخ داد، از تصـور بدبیـن ترین تحلیل گـران هم خارج بود،

اطالعیـه ی دیرهنـگام سـتاد کل نیروهـای مسـلح، هرچنـد بـه دلیل بیان 

حقیقـت، قابـل احترام اسـت، امـا به دلیل اینکـه در زمان نامناسـب و تنها 

سـاعاتی مانـده بـه اعالم نظر کمیته تخصصی مشـترک ایرانـی - اوکراینی 

صادر شـده اسـت، بیش از آنکه بیانی صادقانه تلقی شـود، اعترافی از سـر 

اضطـرار تعبیر می شـود،

تردیـدی نیسـت کـه ایـن حادثه ی غـم انگیز، عامدانـه نبوده، امـا بیش از 

انکـه خطـای انسـانی در سیسـتم راداری و پدافنـدی در ایـن رابطـه نقـش 

بازی کرده باشـد، این "شـرایط جنگی" اعالم نشـده اسـت که چنین فاجعه 

ی غیـر قابـل جبرانی را رقم زده اسـت،

از ایـن منظـر، ایـن صرفا نیروهای مسـلح نیسـتند که باید مسـئولیت این 

اتفـاق را بپذیرنـد، بلکه همه کسـانی کـه در قرار گرفتن کشـور در این نقطه، 

بـه سـهم خـود نقش ایفاء کـرده اند، باید پاسـخگو بوده و مسـئولیت خود 

را بپذیرند،

بـرای خانـواده هـای داغدیـده صبـر و تحمـل آرزو مـی کنـم، یـک ملت در 

کنارشـان اسـت، همچنیـن متاسـفم که اجـازه دادم خواسـت قلبـی ام در 

مواجهـه بـا ایـن رویـداد، مانـع از صبـوری الزم در قضـاوت شـود.

انس طال         1.56۲.۲10

مثقال طال     ۲0.7۸0.۲50

گرم طالی 1۸  4.7۹3.1۹۲

گرم طالی ۲4   6.3۹0.۲00

بهار آزادی      46.450.000

امامی          47.000.000

نیم       ۲4.7۹0.000

ربع         14.۹00.000

گرمی       ۹.400.000

دالر             130.3۹0

یورو         146.۲00

درهم          35.35۹

لیر ترکیه           1۹.4۲3

دالر استرالیا      77.۸4۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
2-  تا  8دنبال کنید
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شمارش بیش از یک 
میلیون پرنده آبزی و کنار 

آبزی مهاجر
در مجموع طی سرشماری زمستان 9۷، 
حدود 499 سایت در سراسر کشور مورد 
آماربرداری قرار گرفت و یک میلیون و 

9۱5 هزار و 855 پرنده از ۱4۰ گونه پرنده 
آبزی و کنارآبزی مهاجر شمارش شدند.

حیات دایمی تاالب صالحیه 
با اختصاص حق آبه

 معاون فنی حفاظت محیط 
زیست استان البرز گفت که در 
صورت اختصاص حق آبه دایمی 
از فاضالب تصفیه شده مسکن 

مهر استان ، تاالب صالحیه حیاتی 
همیشگی می یابد.

کشف و ضبط 241 شی  
تاریخی در رامیان

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی گلستان 
از کشف و ضبط ۲4۱ قطعه شی ء 

تاریخی و دستگیری یک نفر در این  
خصوص در شهرستان رامیان خبر داد.

رنا
 ای

س :
عک

رنا
 ای

س:
عک

یادداشت  مهمان
 حمیدرضا عابدیان

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1641

یکشنبه 22 دی 1398
  قیمت 500 تومان

آغاز مرمت و احیای مسجد 
تاریخی مستوفی در رشت

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان گیالن از آغاز مرمت و احیای مسجد 

تاریخی مستوفی در رشت خبر داد.

ظریف:

 اشتباه انسانی 
به فاجعه منجر شد

لینک خرید نسخه الکترونیک

سقوط اعتماد
ستاد کل نیروهای مسلح پس از ۷۲ ساعت سقوط هواپیمای اوکراینی

2 توسط پدافند کشور را تایید کرد



021-88019846

پیامک شما را درباره ۲

این صفحه می خوانیم

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

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1641 | یکشنبه  22 دی  1398

دستور رئیس قوه قضاییه برای تسریع در اقدامات قضایی حادثه سقوط هواپیماپیام خبر
رئیس قوه قضاییه طی دستوری به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، ضمن اعالم تسلیت 
مجدد به بازماندگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، جمع آوری مستندات و اقدامات قضایی 
مربوط به این حادثه دلخراش را مورد تاکید قرار داد.

سنا
 ای

س:
عک

سقوط اعتماد
ستاد کل نیروهای مسلح پس از ۷۲ ساعت سقوط هواپیمای اوکراینی توسط پدافند کشور را تایید کرد

فرمانده هوا و فضا سپاه مسئولیت  هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری اوکراینی را پذیرفت

 ۲0 تـا  نـدارد.  تمامـی  دیمـاه  تلخی هـای 
دیمـاه جـان گرفـت و حـاال نوبـت بـه اعتبـار 
رسـید. روایت هـای مختلـف ار دلیـل سـقوط 
هواپیمای اوکراینی که روز چهارشـنبه گذشـته 
بیـش از 170 نفـر را بـه کام مـرگ کشـاند، در 
رسـانه ها و فضـای مجـازی منتشـر شـد. هر 
کسـی با اسـتدالل خود گمانه زنـی می کردند. 
برخـی هـم منتظـر نتیجـه بررسـی ها بودنـد. 
نشسـت خبـری نخسـت وزیر کانـادا موضوع 
را وارد فـاز تـازه ای کـرد. ادعـای شـلیک بـه 
روایت هـای  تـازه ای گرفـت.  جـان  هواپیمـا 
مختلـف منتشـر شـد. اتفاقـی کـه در شـماره 
روز شـنبه بـه عنـوان »جنگ روایت هـا« از آن 

یـاد کردیم. 
صبح شـنبه امـا روزی دگـر بود. بیانیه سـتاد 
کل نیروهای مسـلح، رییس جمهور و رهبری 
درباره دلیل سـقوط هواپیمـای بوئینگ 737 
هواپیمایی اوکراین از حقیقتی پرده برداشـت 

کـه مـردم عزیز کشـورمان را در بهتی تلخ فرو 
بـرده اسـت. اتفاقی کـه برخـی از آن به عنوان 

فاجعـه ملی نـام می بردند.
از  جانـکاه  غـم  بـا  توانسـتند  مردمـی کـه 
دسـت دادن تعـداد زیـادی از هموطنانشـان 
در سـقوط هواپیمـا کنـار بیاینـد حـاال مقابـل 
یـک پنهـان کاری سیسـتماتیک قـرار گرفتـه 
اصلی تریـن  اتفاقـا  پنهـان کاری کـه  بودنـد. 
پشـتوانه آنهـا محسـوب می شـود. در روزهای 
سـخت چشـم امیـد بـه تدبیـر او دارنـد. این 
ناامیـدی سـرانجامی جـز شکسـت اعتمـاد 
عمومی را به همراه نخواهد داشـت. بسـیاری 
از مـردم پیـش از بیانیـه متاخر سـتاد کل در 
فضـا مجـازی مقابل مدعیان شـلیک توسـط 
موشـک ایرانی ایسـتادند. از اعتبارشـان مایه 
گذاشـتند. در ایـم میـان رسـانه  ها خسـارت 
بیشـتری دادنـد. بسـیاری از آنهـا امـروز بـا 
تیتـر درشـت ادعـای شـلیک بـه هواپیمـای 

اوکراینـی را توطئـه آمریکایـی قلمـداد کردند. 
ایـن تیترهـا نشـانه اعتمـاد بـه تصمیم گیران 
کشـور بـود. امـا طلـوع خورشـید ۲1 دیمـاه 

اعتمـاد عمومـی را بـه لـرزه انداخـت. 

مواضع شخصیت ها
- محمدرضـا تابش، نایب رئیس فراکسـیون 
امیـد مجلـس اظهـار کـرد: مـا سال هاسـت 
کـه فریـاد می زنیـم یکـی از علـل نارضایتـی 
مردم سـاختارهای فرسـوده اسـت کـه نیاز به 
اصالحـات اساسـی دارد اما مـا را با ضدیت با 

نظـام متهـم می کنند.
در  را  آن  تجلـی  آنچـه  داد:  ادامـه  وی 
بارهـا  اوکراینـی دیدیـم  سـقوط هواپیمایـی 
داده  نشـان  مشـابه  حـوادث  در  را  خـود 
نمی گیریـم؟  و  نگرفتـه  عبـرت  چـرا  اسـت 
چـرا  نیسـتیم؟  چاره جویـی  فکـر  بـه  چـرا 
اعتمـاد  بی حاصـل  مصلحت سـنجی های 

عمومـی را بـه باد داده اسـت؟ ایـن مردم چه 
گناهـی کرده انـد که ما مسئوالنشـان هسـتیم 
آنهـا منابـع، امکانـات و مقـدرات کشـور را بـه 
دسـت مـا سـپرده اند تا برایشـان عـزت، رفاه، 

آسـایش و آرامـش بـه ارمغـان بیاوریـم.
-معـاون ارتباطـات نهـاد ریاسـت جمهـوری 
دربـاره زمـان اطـالع روحانـی از علت سـقوط 
هواپیمـای اوکراینـی نوشـت: تا عصـر جمعه، 
آنچـه بـرای رئیـس جمهـور قطعیـت داشـت 
منحصربـه اطالعـات فنی بود و گزارش سـتاد 
کل نیروهای مسـلح، عصر، دیـروز به رئیس 
جمهـور ارائـه شـد.بالفاصله جلسـات مرتبـط 
از جملـه جلسـه شـبانه شـورای عالـی امنیت 
ملی تشـکیل و بیانیه  ایشـان نیز در سـاعات 
پایانـی  دیشـب آماده بـود و پـس از اطالعیه 

سـتاد کل منتشـر شد.
سـابق  معـاون  مـوالوردی  شـهیندخت   -
رئیس جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده در 
واکنـش بـه اعـالم خبـر هـدف قـرار گرفتـن 
هواپیمـای اوکراینـی توسـط موشـک ایرانـی 
بـر اثـر خطـای انسـانی در توئیتـی نوشـت: 
»آرزو بـه دلمـان ماند حداقل یـک نفر در این 
شـرایط اسـتعفا دهـد؛ کمتریـن پاسـخی که 
بـرای تشـفی خاطر و تسـکین افـکار عمومی 
در ایـن لحظـات می تـوان داد. چسـبیدن به 
ایـن میزهـا و عناویـن چـه ارزشـی دارد در 
برابر فوران خشـم و سـرخوردگی و احسـاس 

تحمیـق یـک ملـت؟!«
توکلـی، عضـو مجمـع تشـخیص  احمـد   -
مصلحـت نظـام، در واکنـش بـه بـروز خطای 
انسـانی توسـط سـتاد نیروهـای مسـلح در 
حادثه سـقوط هواپیمای مسـافربری اوکراین 
اظهـار کـرد: به قـدری از این اتفـاق عصبانی و 
متاسـف شـدم که توان سـخن گفتن نـدارم.
وی ادامـه داد: کسـی کـه ایـن کار را کرده باید 
فـورا اعـالم می کـرد و مجازاتـش را دریافـت 
می کـرد. اگـر در ابتـدا و از اول ایـن موضـوع 
مطـرح می شـد فقـط یـک اشـتباه صـورت 
می گرفـت. وقتـی چنـد روز ایـن موضـوع را 
کتمـان کردنـد، اشـتباه بزرگ تـری مرتکـب 
دروغگـو  را  مسـئولین  مـردم  االن  شـدند 

می داننـد.
ایـن فعـال سیاسـی افـزود: موضـوع بر سـر 
جـان  انسـانی  اشـتباه  اسـت.  مـردم  جـان 
مـردم را نشـانه گرفتـه اسـت. وقتـی اشـتباه 
بـه ایـن بزرگی اتفـاق می افتـد بایـد در وهله 
اول حقیقـت را بـه مـردم اعـالم می کردیـم.
توکلـی تاکید کـرد: مقامات ایـران باید به جد 
ایـن موضـوع را پیگیـری کننـد و مقصران هر 
دو اتفـاق یعنـی هم خطای صـورت گرفته در 
سـقوط هواپیمای مسـافربری و هم مقصران 
در تاخیـر اعـالم ایـن موضـوع را معرفی کنند.
وی در پایـان گفـت: در پـی شـهادت شـهید 
حـاج قاسـم سـلیمانی وحـدت و انسـجامی 
میـان مـردم و مسـئولین ایجاد شـده بود که 
ایـن اتفـاق، شـیرینی آن وحـدت را به تلخی 

ند. کشا
 مجیـد انصـاری   در واکنـش به بـروز خطای 
انسـانی توسط سـتاد کل نیروهای مسلح  در 
حادثه سـقوط هواپیمای مسـافربری اوکراین 
اظهـار کـرد: ایـن اتفـاق یـک فاجعـه بـزرگ 
ملـی بـود؛ فاجعـه مضاعـف نحـوه برخـورد 

مسـئولین بـا حادثـه و اطالع رسـانی دربـاره 
آن بـود.

مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  عضـو  ایـن 
نظـام گفـت: ایـن اتفـاق به شـدت بـه اعتماد 
مصیبت دیـدگان  داغ  و  وارد  آسـیب  مـردم 
را تشـدید می کنـد.وی تصریـح کـرد: اصـل 
مسـئله به هیچ وجه قابل گذشـت و مسـامحه 
نیسـت؛ از سـوی دیگر هم نحوه اطالع رسانی 
و برخـورد بـا ایـن موضـوع هـم قابل گذشـت 

. نیست
ایـن فعـال سیاسـی گفـت: باید بـا قاطعیت 
دربـاره هر دو مسـئله یعنی مسـببان سـقوط 
هواپیمـا و مسـببان اطـالع ناقـص رسـیدگی 
شـود؛ بـا افـراد خاطی طبـق مقـررات برخورد 
شـود و مجـازات شـوند تـا حداقـل اعتمـاد 
مخـدوش شـده جامعـه ترمیم شـود.وی در 
پایـان افـزود: گرچـه آثـار ایـن موضـوع بعید 
اسـت بـا یـک عذرخواهـی و توجیـه ترمیـم 
انتظـار  بـه هـر صـورت حداقـل  امـا  شـود. 
عذرخواهـی صریـح و برخـورد قاطع بـا هر دو 

ماجراسـت.

روحانـی  آقـای  گفـت:  شـیراز  نماینـده 
و بقیـه عزیـزان بـه دنبـال بیانیـه دادن 
نباشـند یـک جـو بی اعتمـادی بـه علـت 
تناقض گویـی چنـد روز گذشـته پیـش 
آمـده اسـت، ابتـدا آمدنـد و گفتنـد به 1۲ 
دلیـل امـکان نـدارد موشـک بـه هواپیما 
خورده باشـد اما این اتفاق افتاده اسـت.
بهرام پارسـایی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
سـاقط شـدن هواپیمـای تهران-کیف بر 
اثر خطای انسـانی گفت: ایـن اتفاق یک 

ضایعـه دردناکـی بـود که زبـان از بیانش 
قاصر اسـت، اگر کسـی خـودش را جای 
بـه  بگـذارد  جان باختـگان  خانواده هـای 

عمـق دردشـان پـی می بـرد.
ایـن عضـو کمیسـیون اصـل ۹0 مجلس 
شـورای اسـالمی بـا بیـان  این کـه اتفـاق 
رخ داده یـک فاجعه انسـانی و مدیریتی 
بزرگ اسـت، عنـوان کـرد: در حال حاضر 
کـه قبـول شـده اسـت نقص فنـی نبوده 
اسـت و اتفـاق دیگـری رخ داده اسـت؛ 

معتقـدم آقـای روحانـی به جـای بیانیه 
عـزل کنـد. را  مربوطـه  دادن مسـئوالن 
کـه  مسـئوالنی  ایـن  کـرد:  تاکیـد  وی 
خطـا کردنـد در هـر رده ای کـه هسـتند یا 
اسـتعفاء دهنـد و یـا عـزل شـوند و بعد 
از آن بایـد پاسـخگوی ایـن بی دقتـی و 

خطـای نابخشـودنی باشـند.
نماینـده مـردم شـیراز خاطرنشـان کـرد: 
شـبی کـه عملیـات ایـران اتفـاق افتـاد، 
هواپیمایـی  شـرکت های  از  بسـیاری 
آسـمان  در  را  پروازها یشـان  خارجـی 
ایـران و عـراق لغـو کردنـد، مـا هـم بایـد 
ایـن کار را می کردیـم و اگـر قصـد انجـام 
ایـن کار را نداشـتیم باید دقت مـان را باال 

می بردیـم.

خطاکاران در هر رده ای
 یا استعفاء دهند یا عزل شوند

لزوم پیگیری کوتاهی ها 
یا تقصیرهای احتمالی 

در پــی اطــالع از نتایــج تحقیقــات ســتاد کل نیروهــای مســلح دربــاره ســقوط 
هواپیمــای مســافربری اوکراینــی، رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در پیامــی بــا 
ابــراز همــدردی عمیــق و مجــدد بــا خانواده هــای داغــدار، ســتاد کل نیروهــای 
مســلح را مأمــور پیگیــری کوتاهی هــا یــا تقصیرهــای احتمالــی در ایــن حادثه 

و مراقبــت بــرای عــدم امــکان تکــرار چنیــن ســانحه ای کردنــد.
ــای  ــه ی هواپیم ــاره ی حادث ــتاد کل درب ــات س ــج تحقیق ــالع از نتای ــا اط ب
ــت  ــانی در آن، مصیب ــای انس ــت خط ــات دخال ــی و اثب ــافربری اوکراین مس
ــیار  ــب بس ــرای اینجان ــار ب ــه ی اندوهب ــن حادث ــگان ای ــت جان باخت درگذش
ســنگین تر شــد. الزم میدانــم اوالً بــه خانواده هــای معظــم ایــن عزیــزان بــار 
دیگــر همــدردی عمیــق و تســلیت صمیمانــه ی خــود را ابــراز کنــم و از خداونــد 
ــًا  ــا نمایــم. ثانی ــاری و آرامــش روحــی و قلبــی تمن ــان بردب ــرای آن متعــال ب
ــا  ــا ی ــری کوتاهی ه ــاره ی پیگی ــدًا درب ــلح مؤک ــای مس ــتاد کل نیروه ــه س ب
تقصیرهــای احتمالــی در ایــن حادثــه ی دردناک ســفارش کنــم. ثالثــًا مراقبت 
و پیگیری هــای الزم بــرای عــدم امــکان تکــرار چنیــن ســانحه ای را از مدیــران 
و مقامــات ذی ربــط مطالبــه نمایم.پــروردگار عزیــز و کریــم بــه درگذشــتگان 

لطــف و رحمــت و بــه داغــداران صبــر و اجــر عنایــت فرمایــد.

ته
نک

سردار حاجی زاده: آرزوی مرگ کردم
فرمانـده هوا و فضا سـپاه، بـا پذیرش همه مسـئولیت های هدف قرار 
گرفتـن هواپیمـای مسـافربری اوکراینـی اعالم کـرد : بعد از شـنیدن 
ایـن خبـر در غرب کشـور پـس از اجرای عملیـات نظامی علیـه پایگاه 
هـای آمریکایـی و زمانـی کـه اطمینـان پیـدا کـردم کـه ایـن اتفـاق 
افتـاده آرزوی مـرگ کردم.حاجـی زاده گفـت: آنچـه در بررسـی های 
مـا انجام شـد شـب حادثه وضعیـت آمادگی را در سـطح جنگـی قرار 
دادنـد و باالتریـن سـطح آماده باش توسـط شـبکه یکپارچـه پدافند 
بـه سـامانه ها ابالغ می شـود. در این شـرایط تعـدادی از سـامانه های 
پدافنـدی به رینگ پدافند تهران اضافه شـد. یعنی اولین سـامانه های 
کـه در محـدوده  غـرب تهران مسـتقر می شـود، این حادثه توسـط آن 

رقـم خورده اسـت.
فرمانده هوافضای سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی افزود: در چندین 
مرحلـه ایـن آماده بـاش سـه - سـه کـه باالترین سـطح آمـاده باش 
اسـت به همه شـبکه تاکید می شـود و همه سـامانه های پدافندی در 

باالترین سـطح آمادگـی به سـر می بردند.

مجلس

حوادث

سیاست

سیاست

بررسی نحوه اطالع رسانی سقوط هواپیمای اوکراینی

مسببین این اشتباه نابخشودنی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند

 حقیقت در همان ابتدا باید به مردم اعالم می شد

دادستان کشور خواستار شناسایی عوامل سقوط هواپیمای اوکراینی شد

نماینـده مـردم تهـران در مجلس 
شـورای اسـالمی بـا بیـان اینکـه 
ارائـه  نیـز  و  غلـط  اطالع رسـانی 
نظر غیرکارشناسـی درمورد سقوط 
هواپیمـای اوکراینـی سـبب ناامیـدی مردم از رسـانه ها شـد، 
گفـت: ایـن موضـوع در دسـتور کار نماینـدگان مجلـس قـرار 
گرفتـه و )یکشـنبه( نتیجـه آن در صحـن علنـی مجلـس 
بررسـی می شود.سـیده فاطمه ذوالقدر روز شـنبه در گفت وگو 
بـا خبرنـگار ایرنـا افزود: اطالع رسـانی از شـرایط و نحوه بیان 
موضوعـات مـی توانـد به اعتماد یـا بی اعتمادی میـان مردم 
دامـن بزنـد و صـدا وسـیما را محبوب یـا با ریـزش مخاطب 
روبـرو کنـد.وی بـا تاکید بـر اینکه انتظـار مـردم در حادثه غم 

انگیـز هواپیمـای اوکراینـی نیز اطالع رسـانی شـفاف و واضح 
بـود که متاسـفانه غیـر از این اتفاق افتاد، خاطرنشـان کرد: در 
ایـن مـورد، حداقـل بایـد نقص فنـی را عنوان نمـی کردند و با 
گفتـن »در حـال بررسـی هسـتیم« مـردم را آرام مـی کردند. 
سـخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شـورای اسالمی ادامه 
داد: اگـر عنـوان مـی شـد که نظر خـود را پس از رسـیدن تیم 
کارشناسـی و بـاز شـدن جعبه سـیاه اعـالم می کنیم، شـاید 
اندکـی از تالـم خانـواده هـای داغ دیده و مردم ایـران کم می 
کرد اما اینکه مسـئوالن سـازمان هوایی کشـور با قاطعیت در 
صـدا و سـیما اعـالم کننـد که نقص فنـی بوده و پـس از چند 
روز خالف آن ثابت شـود، دیگر دردی را تسـکین نمی دهد و 

نوشـدارویی اسـت کـه زخمـی را مداوا نمـی کند.

اشـاره  بـا  ای  بیانیـه  در  جمهـور  رئیـس 
کل  سـتاد  تحقیقاتـی  تیـم  نتیجـه  بـه 
نیروهای مسـلح مربوط به سـانحه سـقوط 
هواپیمـای مسـافربری اوکراینـی، گفت: در 
فضـای تهدیـد و ارعـاب رژیـم متجـاوز آمریـکا علیـه ملـت ایـران پـس از 
شـهادت سـردار قاسـم سـلیمانی و به منظور دفاع در برابر حمالت احتمالی 
ارتـش آمریـکا، نیروهـای مسـلح جمهـوری اسـالمی ایـران در آماده بـاش 
صددرصـد قـرار داشـتند که متأسـفانه خطای انسـانی و شـلیک اشـتباه، به 
یـک فاجعـه بـزرگ منجـر شـد و ده ها انسـان بی گنـاه قربانی شـدند.  متن 
بیانیـه حجـت االسـالم والمسـلمین حسـن روحانـی بـه این شـرح اسـت:
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر، سـاعاتی قبـل از نتیجـه تیـم تحقیقاتـی سـتاد 
کل نیروهـای مسـلح مربـوط بـه سـانحه سـقوط هواپیمـای مسـافربری 
اوکراینـی مطلـع شـدم. در فضـای تهدیـد و ارعـاب رژیـم متجـاوز آمریـکا 
علیـه ملـت ایـران پـس از شـهادت سـردار قاسـم سـلیمانی و بـه منظـور 
دفـاع در برابـر حمـالت احتمالـی ارتش آمریـکا، نیروهای مسـلح جمهوری 

اسـالمی ایـران در آمـاده بـاش صددرصـد قرار داشـتند که متأسـفانه خطای 
انسـانی و شـلیک اشـتباه، بـه یـک فاجعـه بزرگ منجر شـد و دهها انسـان 
بی گنـاه قربانـی شـدند.جمهوری اسـالمی ایـران از ایـن اشـتباه فاجعـه بار 
بسـیار متأسـف اسـت و اینجانـب از سـوی جمهـوری اسـالمی ایـران بـه 
خانواده هـای قربانیـان ایـن فاجعـه دردنـاک، عمیقـا تسـلیت عـرض مـی 
کنـم و بـه کلیـه دسـتگاه های ذیربـط دسـتور می دهم کـه تمامـی اقدامات 
الزم بـرای جبـران، همـدردی و دلجویـی از ایشـان به عمل آورنـد. همچنین 
ضمـن ابـراز تأسـف شـدید، همـدردی دولـت ایـران را بـه ملت هـا، دولت ها 
و خانواده هـای قربانیـان غیرایرانـی تقدیـم می نمایـم. وزارت امـور خارجـه، 
همـکاری کامل کنسـولی بـرای شناسـایی و بازگردانـدن پیکرهـای قربانیان 
بـه خانواده هایشـان را بـه عمـل مـی آورد.ایـن حادثـه دردنـاک موضوعـی 
نیسـت کـه بـه سـادگی بتـوان از کنـار آن گذشـت. می بایسـت تحقیقـات 
تکمیلـی بـرای شناسـایی کلیـه علـل و عوامـل ایـن فاجعـه ادامـه یافتـه و 
مسـببین ایـن اشـتباه نابخشـودنی مـورد پیگرد قانونـی قرار گرفتـه و نتایج 

بـه اسـتحضار ملـت شـریف ایـران و خانواده هـای قربانیـان برسـد.

مجمـــع  عضـــو  یـــک 
تشـــخیص مصلحـــت نظـــام 
همـــان  از  بایـــد  گفـــت: 
ــردم  ــه مـ ــت بـ ــدا حقیقـ ابتـ
ــو  ــئولین را دروغ گـ ــردم مسـ ــد، االن مـ ــالم می شـ اعـ

. ننـــد ا می د
احمـــد توکلـــی عضـــو مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت 
ـــروز  ـــه ب ـــش ب ـــا ایســـنا،  در واکن ـــو ب ـــت و گ ـــام در گف نظ
ــتاد نیروهـــای مســـلح   ــانی توســـط سـ خطـــای انسـ
در حادثـــه ســـقوط هواپیمـــای مســـافربری اوکرایـــن 
اظهـــار کـــرد:  بـــه قـــدری از ایـــن اتفـــاق عصبانـــی و 

متاســـف شـــدم کـــه تـــوان ســـخن گفتـــن نـــدارم.

ـــورا  ـــد ف ـــرده بای ـــن کار را ک ـــه ای ـــه داد: کســـی ک وی ادام
ــرد.   ــت می کـ ــش را دریافـ ــرد و مجازاتـ ــالم می کـ اعـ
ـــد   ـــرح می ش ـــوع مط ـــن موض ـــدا و از اول ای ـــر در ابت اگ
فقـــط یـــک اشـــتباه صـــورت می گرفـــت. وقتـــی 
چنـــد روز ایـــن موضـــوع را کتمـــان  کردنـــد، اشـــتباه 
ـــئولین  را  ـــردم مس ـــدند االن م ـــب ش ـــری مرتک بزرگ ت

ـــد . ـــی دانن ـــو م دروغ گ
ـــر ســـر  جـــان  ـــزود: موضـــوع ب ـــال سیاســـی اف ـــن فع ای
ـــردم را نشـــانه  ـــردم اســـت .اشـــتباه انســـانی  جـــان م م
ـــاق  ـــی اتف ـــن بزرگ ـــه ای ـــی اشـــتباه ب ـــه اســـت. وقت گرفت
ـــردم  ـــه م ـــت را ب ـــه اول حقیق ـــد در وهل ـــد بای ـــی افت م

اعـــالم می کردیـــم.

 دادســـتان کل کشـــور در پـــی اطالعیـــه 
ــاره  ــلح دربـ ــای مسـ ــتاد کل نیروهـ سـ
ســـقوط هواپیمـــای اوکراینـــی، دســـتور 
فـــوری رســـیدگی و شناســـایی علـــل و 
ــرد. ــادر کـ ــه را صـ عوامـــل ایـــن حادثـ
ــالم  ــت االسـ ــور، حجـ ــتانی کل کشـ ــنبه دادسـ ــزارش روز شـ ــه گـ بـ
بـــه  خطـــاب  پیامـــی  در  منتظـــری  محمدجعفـــر  والمســـلمین 
ـــه  ـــر ب ـــرد: نظ ـــالم ک ـــران اع ـــی ته ـــتان نظام ـــی دادس ـــاس ترک غالمعب
اطالعیـــه ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح در خصـــوص حادثـــه تاســـف 
ــگاه  ــه در صبحـ ــن کـ ــافربری اوکرایـ ــای مسـ ــقوط هواپیمـ ــز سـ انگیـ
ـــر  ـــاد و منج ـــاق افت ـــران اتف ـــی ته ـــاه در حوال ـــنبه18 دی م روز چهارش
بـــه جـــان باختـــن عـــده ای از هموطنـــان عزیـــز و هم نوعـــان غیـــر 
ـــاک و  ـــه دردن ـــن حادث ـــق از ای ـــر عمی ـــار تاث ـــن اظه ـــد، ضم ـــی ش ایران
عـــرض تســـلیت بـــه بازمانـــدگان داغدیـــده ایـــن عزیـــزان، ضـــروری 
اســـت ســـریعا و بـــا دقـــت و اهتمـــام الزم ورود کـــرده و تحقیقـــات 
ـــام و  ـــه انج ـــن حادث ـــل ای ـــل و عوام ـــه عل ـــایی کلی ـــرای شناس ـــل ب کام

نتیجـــه را بـــرای پیگیری هـــای بعـــدی بـــه اینجانـــب گـــزارش کنیـــد.
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ســـاعاتی پیـــش ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح 
ایـــران تاییـــد کـــرد کـــه بـــر اثـــر بـــروز خطـــای انســـانی و غیرعمـــد، 
هواپیمـــای خطـــوط هوایـــی اوکرایـــن مـــورد اصابـــت قـــرار گرفتـــه 
ـــده  ـــام ش ـــری انج ـــا پیگی ـــر داد ب ـــان خاط ـــتاد اطمین ـــن س ـــت. ای اس
اصالحـــات اساســـی در فرآیندهـــای عملیاتـــی در ســـطح نیروهـــای 
مســـلح، امـــکان تکـــرار ایـــن گونـــه خطاهـــا را غیـــر ممکـــن ســـاخته 
و بالفاصلـــه مقصـــر آن را بـــه ســـازمان قضایـــی نیروهـــای مســـلح 
ــورد قانونـــی  ــه برخـ ــورت گرفتـ ــای صـ ــا خطاهـ ــا بـ ــد تـ معرفـــی کنـ

صـــورت گیـــرد.
یـــک هواپیمـــای خطـــوط هوایـــی اوکرایـــن روز چهارشـــنبه پـــس از 
ـــانی  ـــای انس ـــر خط ـــر اث ـــی)ره( ب ـــام خمین ـــرودگاه ام ـــتن از ف برخاس
ـــن  ـــه ای ـــت و در نتیج ـــرار گرف ـــت ق ـــورد اصاب ـــد م ـــر عم ـــورت غی و بص
ـــه  ـــی خدم ـــافر ایران ـــه 146 مس ـــه از جمل ـــافر و خدم ـــه 176 مس حادث

ـــد. ـــان باختن ج

رنا
 ای

س:
عک

»عادل عبدالمهدی« نخسـت وزیر دولت پیشـبرد امور روز 
شـنبه بـه اربیـل سـفر کـرده و پـس از آن عازم سـلیمانیه 
مـی شـود تـا در مـورد اوضـاع حسـاس کنونـی عـراق بـا 
مقـام هـای اقلیـم بحـث و تبـادل نظـر کنـد. عبدالمهـدی 
در بـدو ورود بـه فـرودگاه اربیـل در شـمال عـراق مـورد 
اسـتقبال رییـس اقلیـم کردسـتان عراق قرار گرفـت و قرار 
اسـت با »نیچـروان بارزانی« رییس این اقلیم ، »مسـرور 
بارزانـی« نخسـت وزیر آن و »مسـعود بارزانی« رهبر حزب 

دمکـرات کردسـتان عـراق دیـدار کند.

وزیـر امور خارجه نوشـت: اشـتباه انسـانی در زمـان بحران 
ناشـی از ماجراجویـی ایـاالت متحده به فاجعه منجر شـد.
 محمـد جـواد ظریـف صبـح روز شـنبه در توییتـر نوشـت:  
روزی غم انگیـز. نتایـج اولیـه تحقیقـات داخلـی توسـط 
نیروهـای مسـلح: اشـتباه انسـانی در زمـان بحران ناشـی 
شـد.  منجـر  فاجعـه  بـه  متحـده  ایـاالت  ماجراجویـی  از 
عـرض تأسـف عمیـق، پـوزش و تسـلیت مـا به مـردم ما، 
خانواده هـای قربانیـان و همـه ملت هـای آسـیب دیـده.

سفر عبدالمهدی به اربیل 
برای بررسی اوضاع عراق

اشتباه انسانی به فاجعه 
منجر شد

سـخنگوی حـزب کارگـزاران سـازندگی با اشـاره به اینکـه پرده 
پوشـی و پنهـان کاری علـت سـقوط هواپیمـای اوکراینـی کار 
بسـیار زننـده و ناپسـندی بـود، گفـت: آیا نمی شـد به سـازمان 
هواپیمایـی اعـالم می کردند که در سـاعات انجام عملیات علیه 
آمریـکا، پـروازی در تهـران انجـام نشود؟حسـین مرعشـی در 
گفـت وگـو بـا ایسـنا بـا انتقـاد از اعالم بـا تاخیر علت سـقوط 
هواپیمای اوکراینی اظهار کرد: اینکه گفته شـود خطای انسـانی 
موجـب شـلیک به این هواپیما شـده اسـت، کفایـت نمی کند. 

امنیـت مسـافران ایـن پـرواز باید تامین می شـد. 

مجلس شـورای اسـالمی از روز یکشـنبه 15 دی تا پنجشـنبه 10 
بهمـن بـه مدت 4 هفته روزهای یکشـنبه، دوشـنبه و سه شـنبه 

در نوبت صبح جلسـه علنـی دارد.
مجلس شـورای اسـالمی از روز یکشـنبه پانزدهم دی ماه تا روز 
پنجشـنبه دهم بهمن ماه روزهای یکشـنبه تا سه شـنبه در نوبت 
صبح جلسـه علنی دارد. نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی از 
روز یکشـنبه سـیزدهم بهمن مـاه تا روز سه شـنبه بیسـت و نهم 
بهمن مـاه بـه مـدت سـه هفتـه بـرای شـرکت در ایـام هللا دهـه 
فجـر و انتخابـات مجلـس در حوزه هـای انتخابیـه خـود حضور 

می یابند.

با مسببین شلیک به هواپیمای 
اوکراین برخورد شود

برنامه کاری مجلس تا 
پایان سال اعالم شد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

افتتاح 42 اقامتگاه بوم گردی گیالن در دهه فجرکشف و ضبط 719 قلم انواع اشیای تاریخی در 9 ماه ابتدای سال
گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
از  گیــالن  اســتان  صنایع دســتی  و 
دســتگیری ۲16 حفــار غیرمجــاز و کشــف 
و ضبــط 71۹ قلــم انــواع اشــیای تاریخــی 
ــن  ــاه نخســت ســال جــاری در ای ــاب در ۹ م ــواع فلزی و 43 دســتگاه ان

ــر داد. ــتان خب اس
ــراث  ــی اداره کل می ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــا ب ــراث آری ــزارش می ــه گ ب
شــهرود  اســتان گیــالن،  دســتی  صنایــع  و  فرهنگــی، گردشــگری 
ــال  ــت امس ــاه نخس ــت: »در ۹ م ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــی ب امیر انتخاب
ــالن  ــی گی ــای تاریخ ــه ه ــار و ابنی ــی از آث ــورد سرکش ــزار و ۹74 م 7۸ه
ــه نســبت  ــت ک ــگان حفاظــت اســتان صــورت گرف توســط نیروی هــای ی
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد 55 درصــدی را نشــان مــی دهــد.«
امیرانتخابــی ضمــن تأکیــد بــر جدیــت هرچــه بیشــتر درخصــوص 
ــزود:  ــتان اف ــی اس ــار تاریخی فرهنگ ــن و آث ــت از اماک ــت و حراس حفاظ
ــراث  ــن حــوزه می ــن و متخلفی ــه مجرمی ــی علی ــده قضای »تشــکیل پرون

فرهنگــی از 44 فقــره بــه 74 فقــره افزایــش یافتــه اســت کــه رشــد 70 
ــد.« ــدت مشــابه ســال گذشــته نشــان می ده ــه م درصــدی را نســبت ب
ــوال،  ــداری ام ــاق و نگه ــورد قاچ ــار م ــف چه ــزود: »کش ــه اف او در ادام
4115 مــورد نظــارت بــر پروژه هــای عمرانــی، اســکورت 45 مــورد محمولــه 
ــی و ۹۲  ــای باستان شناس ــل کاوش ه ــت از مح ــی، ۲0۹ روز حفاظ تاریخ
فعالیت هــای  دیگــر  از  مراســمات  و  نمایشــگاه ها  از  حفاظــت  مــورد 
ــاری  ــه نخســت ســال ج ــالن در ۹ ماه ــی گی یگان حفاظــت میراث فرهنگ

ــوده اســت.« ب
ــن  ــالن ضم ــتی گی ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــرکل میراث فرهنگ مدی
ــی  ــروی انتظام ــی و نی ــراث فرهنگ ــگان حفاظــت می ــر از پرســنل ی تقدی
ــار  ــی و آث ــت از میراث فرهنگ ــت و صیان ــت: »حراس ــار داش ــتان اظه اس
ــتمر  ــکاری مس ــی و هم ــارکت اجتماعی و همراه ــتلزم مش ــی مس تاریخ
مــردم اســت و در همیــن راســتا تــالش مــی شــود بــا آگاهی بخشــی، از 
ظرفیــت هــای اجتماعــی بــرای صیانــت از آثــار تاریخــی اســتفاده شــود.«

مدیـــرکل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
و صنایع دســـتی گیـــالن از افتتـــاح 42 
واحـــد اقامتـــگاه بوم گـــردی در ایـــام 
دهـــه فجـــر در ایـــن اســـتان خبـــر داد.
اداره کل  روابط عمومـــی  از  نقـــل  بـــه   میراث آریـــا  به گـــزارش 
میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی اســـتان گیالن، شـــهرود 
ــا اعـــالم ایـــن خبـــر گفـــت: »اداره کل میراث فرهنگـــی،  امیرانتخابـــی یـ
گردشـــگری و صنایع دســـتی گیـــالن در یـــک ســـال گذشـــته بـــا ایجـــاد 
اقامتگاه هـــای بوم گـــردی در روســـتاها، گامـــی بـــزرگ در راســـتای 
ـــت  ـــته اس ـــران برداش ـــتایی در ای ـــگری روس ـــم و گردش ـــعه اکوتوریس توس
ـــت  ـــال فعالی ـــالن در ح ـــردی در گی ـــگاه بوم گ ـــر 74 اقامت ـــال حاض و در ح
هســـتند.«امیرانتخابی گیـــالن را جـــزو اســـتان های پیشـــتاز و خـــالق در 
حـــوزه بوم گـــردی دانســـت و افـــزود: »در ایـــام دهـــه فجـــر 42 واحـــد 
ــال  ــارد ریـ ــذاری 300میلیـ ــرمایه گـ ــا حجـــم سـ ــردی بـ ــگاه بوم گـ اقامتـ
و ظرفیـــت ایجـــاد اشـــتغال بـــرای 135 نفـــر بـــه بهره بـــرداری خواهـــد 

رســـید کـــه بـــه تعـــداد مزبـــور افـــزوده خواهـــد شـــد.«
او ادامـــه داد: »از ایـــن میـــان، چهـــار واحـــد اقامتـــگاه بوم گـــردی 
ــد در  ــار واحـ ــیاهکل، چهـ ــد در سـ ــش واحـ ــت، شـ ــتان رشـ در شهرسـ
ـــد  ـــج واح ـــر، پن ـــد در روس ـــه واح ـــار، س ـــد در رودب ـــش واح ـــهر، ش رضوانش
ـــه  ـــان، س ـــد در الهیج ـــه واح ـــرا، س ـــد در صومعه س ـــار واح ـــفت، چه در ش
ـــک  ـــش، ی ـــد در تال ـــک واح ـــال، ی ـــد در ماس ـــک واح ـــن، ی ـــد در فوم واح
ـــرداری  ـــورد بهره ب ـــرود م ـــد در لنگ ـــک واح ـــرفیه و ی ـــتانه اش ـــد در آس واح
و  میراث فرهنگـــی، گردشـــگری  مدیـــرکل  خواهـــد گرفـــت.«  قـــرار 
ـــگر  ـــزار و 245 گردش ـــت: »95ه ـــار داش ـــالن اظه ـــتان گی ـــتی اس صنایع دس
ــال  ــت سـ ــاه نخسـ ــت مـ ــی هشـ ــتان طـ ــن اسـ ــای ایـ در بوم گردی هـ
ـــا مـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته  جـــاری اقامـــت داشـــتند کـــه در مقایســـه ب
ـــح  ـــان تصری ـــی در پای ـــر انتخاب ـــان می دهد.«امی ـــدی را نش ـــد 440درص رش
ــه  ــوان بـ ــردی می تـ ــای بوم گـ ــدازی اقامتگاه هـ ــداف راه انـ ــرد: »از اهـ کـ
ـــک  ـــی، کم ـــنتی و بوم ـــای س ـــای ارزش ه ـــدار گردشـــگری، احی ـــعه پای توس

ـــرد.« ـــاره ک ـــت اش ـــط زیس ـــظ محی ـــی و حف ـــه محل ـــاد جامع ـــه اقتص ب

 پیام
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: »از ابتدای سال جاری 40 بازدید نظارتی  میراث

برای ارزیابی و ایجاد اقامتگاه های بوم گردی انجام شده است. «امیر ارجمند، صبح روز شنبه ۲1 دی ماه در زنجان گفت: »در این 
ارزیابی ها با درخواست 14 متقاضی برای ایجاد بوم گردی موافقت شد.«
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صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
اسـتان مرکـزی گفـت: »9 اثـر تاریخـی در شهرسـتان های 
خمین، سـاوه و تفرش تعیین عرصه و حریم می شـوند.«
بـه گـزارش میـراث آریـا بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره 
اسـتان  صنایع دسـتی  و  میرا ث فرهنگـی، گردشـگری  کل 
مرکـزی، علیرضا ایزدی، مدیرکل ایـن اداره، در تکمیل این 
خبر گفت: »این آثار شـامل بقعه سـید اسـحاق ساوه، آب 
انبـار سـید اسـحاق سـاوه، تکیـه خلیـل آبـاد جهـان بیگ، 
آب انبـار میـرزا حسـین عاملی، درخت چنار کهنسـال بقعه 
ابوالعلـی، بقعـه ابوالعلـی، خانـه اجـالل، امامـزاده عبـدهللا 
میشـیجان، و پـارک امیـر حشـمت میشـیجان  اسـت کـه 
بـرای حفـظ و جلوگیری از تعدی های آگاهانه و سـهوی در 
دسـتور کار قـرار گرفتـه و تا پایان سـال بـه تصویب وزارت 

میـراث فرهنگی کشـور می رسـد.«
او افـزود: »گرچـه تمام آثـار تاریخـی دارای اهمیت خاص 
و منحصـر بـه فـرد هسـتند، امـا آثـاری ماننـد بقعـه سـید 
اسـحاق سـاوه از اهمیـت خاص تـری برخوردارنـد که بنای 
مربـوط بـه قـرن هشـتم هجـری اسـت و از نـوادگان امام 
موسـی کاظـم اسـت. بنا شـامل یـک بقعه مربـوط به دوره 
ایلخانـی و یـک صحـن الحاقـی مربـوط بـه دوره قاجـار 
اسـت و بـا توجـه بـه سـاخت و سـازهای اطـراف بنـا و 
تصرف هایـی کـه در حریـم بنـا انجـام می گیـرد، از ارزش 
فـوق العـاده ای به لحاظ میـراث فرهنگی برخوردار اسـت و 
تصمیـم بـر تعییـن عرصه و حریـم آن گرفته شـد. چرا که 
بـا تعییـن و ثبـت عرصه و حریـم آن می توان امیـدوار بود 

از هـر گونـه گزنـد زمانـه در امـان بماند.«
مدیـرکل اداره میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان مرکـزی در پایـان اظهـار کـرد: »ثبـت ملـی آثـار 
تاریخـی اسـتان و در ادامـه تعییـن عرصـه و حریـم آنهـا 
بـه صـورت مسـتمر و بـدون وقفـه انجـام خواهـد گرفت تا 
حداقـل حفاظت هـای ماهیتـی از ایـن آثـار صـورت گیرد و 

منفـذ امیـدی بـرای پایـداری آنها باشـد.«

سوژه
عرصه و حریم
 9 اثر تاریخی 

استان مرکزی تعیین می شود

بافت تاریخی، میراث گذشتگان برای آیندگان

مرمت بافت های تاریخی بدون پشتوانه علمی تحریف تاریخ است

ارزشــمند  ســرمایه  تاریخــی،  بافــت 
جوامــع  گذشــته  از  مانــده  برجــای 
اســت  آینــدگان  بــرای  ملت هــا  و 
کــه صیانــت و جلوگیــری از تعــدی 
نیازمنــد  آن،  حریــم   و  عرصــه   بــه 
ضوابــط  و  اقدامــات  یکپارچه ســازی 
ــای  ــر ابنیه ه ــم ب ــی حاک ــی و حقوق فن

اســت. تاریخــی 
ــی  ــار باق ــامل آث ــی ش ــراث فرهنگ  می
مانــده از گذشــتگان اســت کــه نشــانگر 
حرکــت انســان در طــول تاریــخ اســت 
ــه  ــظ آن، زمین ــایی و حف ــا شناس ــه ب ک

حرکــت  خــط  و  هویــت  شــناخت 
ــن  ــود و از ای ــی ش ــر م ــی میس فرهنگ
بــرای  عبــرت  هــای  زمینــه  طریــق 

ــود. ــی ش ــم م ــان فراه انس
میــراث فرهنگــی و ابنیــه هــای تاریخی، 
ــده پیشــینه تاریخی،تمــدن و  بیــان کنن
ــر  ــی ه ــای طبیع ــه ه ــگ و جاذب فرهن
کشــوری اســت کــه شــکل گیــری و بــه 
ــای  ــال ه ــی س ــدن آن در ط ــود آم وج
ســالیان متمــادی صــورت گرفته اســت؛ 
نیروهــا و عواملــی کــه پدیدآورنــده ایــن 
گونــه آثــار طبیعــی و انســانی هســتند، 
در طــول زمــان و در شــرایط مکانــی 
خــاص خــود عملکردهــای متفاوتــی 
ــروزه  ــا ام ــه م ــه ک ــد و آنچ ــته ان داش

شــاهد آن هســتیم و تحــت عنــوان 
ــام  ــی از آن ن ــی و فرهنگ ــراث طبیع می
مــی بریــم، در بعــد طبیعــی آن حاصــل 
ــر و  ــر یکدیگ ــی ب ــل طبیع ــر عوام تاثی
ــر  ــانی ب ــل انس ــرف عوام ــل و تص دخ
آنهاســت کــه چشــم اندازهــای متنوعــی 
ــه لحــاظ  ــه وجــود آورده اســت و ب را ب
داشــتن ویژگــی هــای خــاص خــود از 
ــز  ــی متمای ــای طبیع ــده ه ــر پدی دیگ

اســت.
حفاظــت از بناهــای طبیعــی بــه قــدری 
ــکو از  ــه یونس ــت ک ــت اس ــز اهمی حای
ــراث  ــوان می ــار تحــت عن ــه آث ــن گون ای
ــورهای  ــه کش ــرده و کلی ــام ب ــی ن طبیع
ــه در  ــت ک ــته اس ــر آن داش ــان را ب جه

ــا بکوشــند،زیرا  ــظ و حراســت از آنه حف
فقــط  طبیعــی  هــای  پدیــده  ایــن 
متعلــق بــه یــک کشــور خــاص نیســت 
ــت  ــی اس ــره خاک ــه ک ــق ب ــه متعل بلک
ــی  ــتگاه تمام ــز زیس ــی نی ــره خاک و ک
صورتــی  در  و  اســت  جهــان  مــردم 
ــیبی وارد  ــت آس ــط زیس ــه محی ــه ب ک
را  آســیب  ایــن  هــای  شــود،بازتاب 
تمامــی انســان هــا احســاس خواهنــد 

ــرد. ک
ــز  کهــن شــهر 1.۸ میلیــون نفــری تبری
بــه عنــوان شــهری کــه بــر مبنــای 
کاوش هــای ســایت تاریخــی مســجد 
ــار  ــا چه ــون ت ــت آن تاکن ــود، قدم کب
ــن زده شــده  ــش تخمی ــزار ســال پی ه
اســت، 400 هکتــار بافــت تاریخــی دارد 
کــه در واقــع کمتــر از یــک دهــم بافــت 
تاریخــی آن در یــک قــرن قبــل اســت. 
ــی و  ــراث فرهنگ ــگاه می ــس پژوهش ی
ــه ۲  ــان اینک ــا بی ــور ب ــگری کش گردش
هــزار واحــد بومگــردی در کشــور فعــال 
ایــن  در طــول  کــرد:  اظهــار  اســت، 
ــان  ــارد توم ــش از 150 میلی ــت بی دول
ــوم  ــای ب ــدازی بناه ــرای راه ان ــار ب اعتب

ــت. ــده اس ــه ش ــردی هزین گ
ــرد: هــم  ــی خاطرنشــان ک ــروز عمران به
توســعه  دســتورالعمل های  اینــک 
دارد  قــرار  کار  دســتور  در  بوم گــردی 
هــدف  و  تاریخــی  روســتاهای  کــه 
ــعه  ــداف توس ــه اه ــگری از جمل گردش

بناهــای بــوم گــردی اســت.
هــای  خانــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
جــذب  محــل  می توانــد  تاریخــی 
گردشــگر باشــد، گفــت: بــه عنــوان 
ــا  ــز ب ــت زاده در تبری ــه نعم ــه خان نمون

ــا  ــداری و  ب ــان خری ــون توم 400 میلی
ــت و  ــه مرم ــان هزین ــون توم 600 میلی

مبلمــان شــده اســت.
عمرانــی خاطرنشــان کــرد: صنــدوق 
حمایــت از بــوم گــردی 100 میلیــارد 
تومــان بــرای احــداث یــک هــزار واحــد 

ــت. ــاص داده اس ــردی اختص ــوم گ ب
دوره  در  کــه  اتفاقــی  افــزود:  وی 
و  می افتــد  اصفهــان  در  ســلجوقی 
عنــوان  بــه  صفــوی  دوره  در  بعدهــا 
ــعه و  ــرد، در توس ــرار می گی ــت ق پایتخ
بازســازی اصفهــان، بافت هــای تاریخــی 
نمی گیــرد  قــرار  تغییــر  دســتخوش 
ــظ  ــر حف ــازها ب ــاخت و س ــام س و تم
ســلجوقی  دوره  بــه  کامــل  احتــرام 
عمرانــی  معــاون  می شــود.  انجــام 
نیــز  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
گفــت: مــا هویتــی را از گذشــته بــه 

ارث بــرده ایــم کــه ملمــوس تریــن آن 
آثــار معمــاری اســت کــه گاهــی اوقــات 
ــم  ــی در شــهرها انجــام می دهی تغییرات
و  مــی کنیــم  تحریــف  را  تاریــخ  و 
ــت  ــی در باف ــتوانه علم ــدون پش ــر ب اگ
تاریخــی دســت ببریــم تحریــف تاریــخ 

ــت. اس
ــتان  ــرد: داس ــار ک ــی اظه ــواد رحمت ج
ــی اســت و  ــا داســتان طوالن ــراث م می
ــم در  ــی بری ــه ارث م ــه ب ــزی را ک چی
ــرای  زمــان خــودش ارزش و اهمیــت ب

ــویم. ــی ش ــل نم ــا قای آن بن
وی بــا بیــان اینکــه تغییــرات مدیریــت 
سیاســی از دالیــل کــم توجهــی بــه 
آثــار تاریخــی اســت، افــزود: وقتــی 
مــا شــهرها را در معــرض توســعه قــرار 
قدیمــی  بافــت  در  جراحــی  دادیــم، 

ــم. ــام دادی انج

ــی، گردشــگری  ــرکل میراث فرهنگ مدی
ــل  ــزگان از تکمی ــتی هرم و صنایع دس
ــی  ــگری ابوموس ــکله گردش ــروژه اس پ
پــس از هفــت ســال توقــف خبــر داد.
ــن اداره،  ــرکل ای ــد، مدی ــا برومن  رض
ــرای  ــت: »ب ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ب
تکمیــل پــروژه اســکله گردشــگری 
ریــال  30میلیــارد  مبلــغ  ابوموســی 
اعتبــار تخصیــص داده شــده  اســت.«
او بــا اشــاره بــه اینکــه تکمیــل اســکله 

راســتای  در  ابوموســی  گردشــگری 
مبنــی  اداره کل  ایــن  سیاســت های 
پروژه هــای  تکلیــف  تعییــن  بــر 
و  دولتــی  بخــش  نیمه تمــام 
»بــه  افــزود:  اســت،  خصوصــی 
ــکله  ــن اس ــل ای ــور تکمی ــن منظ همی
ــال 13۹۸  ــای س ــت برنامه ه در اولوی
ــارد  ــغ 30 میلی ــه مبل ــت ک ــرار گرف ق
ریــال از محــل اعتبــارات ملــی بــه 
ــد.« ــاص داده ش ــروژه اختص ــن پ ای

فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
صنایع دســتی  و  گردشــگری 
نــوروز  »از  اضافــه کــرد:  هرمــزگان 
بــه  برنامــه ورود گردشــگران   13۹۸
جزیــره ابوموســی در دســتور کار قــرار 
گرفــت و بــرای اولیــن بــار بــه شــکل 
ســازمان یافته گردشــگران از جزیــره 

کردنــد.« دیــدن  ابوموســی 
برومنــد تاکیــد کــرد: »پــس از اتمــام 
اســکله گردشــگری جزیــره  پــروژه 
ــذاری آن  ــوص واگ ــی در خص ابوموس
بــه بخــش خصوصــی بــرای رونــق 
خواهــد  تصمیم گیــری  گردشــگری 

ــد.« ش

تکمیل پروژه اسکله گردشگری 
ابوموسی پس از 7 سال توقف

آغاز مرمت و احیای مسجد 
تاریخی مستوفی در رشت

معــاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اســتان گیالن از آغــاز مرمــت و احیــای مســجد تاریخــی مســتوفی در رشــت 

خبــر داد.
ولــی جهانــی معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل گیــالن شــنبه 21 دی مــاه 98 
ضمــن اعــالم ایــن خبــر گفــت: »ایــن مســجد تاریخــی مربــوط بــه اواخــر 
دوره صفــوی و اوایــل دوره قاجــار اســت کــه در منطقــه بــادی هللا شــهر رشــت 
واقــع شــده اســت کــه در تاریــخ 22 آبــان مــاه 1386 بــه شــماره 20276 در 
فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت.«جهانی افــزود: »ایــن بنــا 
ــای  ــداث و در دوره ه ــر مســتوفی اح ــرزا طاه ــال 1244 ه.ق توســط می در س
ــت شــده اســت و  ــر و مرم ــی تعمی ــدی الکان ــاج شــیخ مه ــد توســط ح بع
ــددا  ــا مج ــقف بن ــوان، س ــی از ای ــال های 1396-1395 بخش ــل س در فواص
توســط معاونــت میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 

و گردشــگری مرمــت صــورت گرفتــه اســت.«
او ادامــه داد: »در ایــن مرحلــه مرمــت ایــن بنــا کــه از تاریــخ 15 دی مــاه ســال 
ــت  ــوان، مرم ــا، ســقف ای ــی داخــل ســقف بن ــاز شــده و لمبه کوب جــاری آغ
پنجره هــای فرســوده، ســفید کاری داخــل مســجد و... انجــام خواهــد شــد.«

ته
نک

مشـاور طـرح تفصیلی ویـژه بافـت تاریخی تبریـز و مراغه 
مطالعـه  طـرح  ادامـه  چالـش  مهم تریـن  گفـت:  نیـز 
تفصیلـی، عـدم اشـتراک نظر و چشـم انداز در مـورد بافت 

اسـت. تاریخی 
علـی دهقـان افـزود: چون مـا مفهـوم مشـترکی از بافت 
تاریخـی نداریـم بنابرایـن روش هـای حفاظـت از میراث 
فرهنگـی نیـز متفـاوت اسـت و راهکارهـای قانونـی هـم 

منجـر بـه نتیجـه نمی شـود.
وی بـا بیـان اینکـه از اواخـر قاجار تـا کنون چنـد دوره در 
مـورد حفاظـت از بافـت تاریخـی داریـم، اظهـار کـرد: تـا 
سـال ۱3۱۰ اشـیای عتیقـه را باسـتانی دانسـته و بیشـتر 
مـورد توجـه بـود، از سـال ۱3۱۰ تـا ۱356 تحـت تاثیـر 
جریـان معمـاری و شهرسـازی مـدرن، بناها مـورد توجه 
قـرار گرفـت و از سـال ۱345 طرح های توسـعه و عمران 
در کشـور اجـرا شـد کـه یکـی از طرح هـای توسـعه، طرح 

جامـع توسـعه شـهر تبریز اسـت.

میراثمیراث

کشف و ضبط 241 شی  تاریخی در رامیانبیش از 7۰ درصد تورهای ورودی لغو شدند
حـــوادث  وقـــوع  پـــی  در 
آمـــار  ایـــران  در  اخیـــر 
بـــا  گردشـــگران خارجـــی 
شـــده  روبـــرو  کاهـــش 

اســـت.
ـــر  ـــی دفات ـــن صنف ـــس انجم ـــی )رئی ـــت هللا رفیع حرم
خدمـــات مســـافرت هوایـــی و جهانگـــردی ایـــران( بـــا 
ـــت:  ـــای ورودی گف ـــیاری از توره ـــو بس ـــه لغ ـــاره ب اش
ـــه  ـــفر ب ـــد س ـــه قص ـــرب ک ـــوک غ ـــای بل ـــام توره تم

ایـــران را داشـــتند، ســـفر خـــود را لغـــو کرده انـــد.
او ادامـــه داد: تورهـــای ورودی از آمریـــکا و کانـــادا 
ـــیه  ـــوزه اقیانوس ـــترالیا و ح ـــای اس ـــد، توره 100 درص

ــد،  ــا 60 درصـ ــای ورودی از اروپـ ــد، تورهـ ۸0 درصـ
ـــود  ـــفرهای خ ـــد، س ـــیا 60 درص ـــای ورودی آس توره

ــد. ــو کرده انـ را لغـ
رفیعـــی خاطرنشـــان کـــرد: در شـــرایط فعلـــی 
می تـــوان گفـــت بیـــش از 70 درصـــد تورهـــای 
ورودی بـــه ایـــران درخواســـت کنســـلی داده انـــد و 
ـــداد  ـــش تع ـــاهد کاه ـــده ش ـــای آین ـــاال در روزه احتم

گردشـــگران ورودی خواهیـــم بـــود.
ــورهای  ــیر هوایـــی کشـ ــر مسـ او درخصـــوص تغییـ
ــر  مختلـــف از آســـمان ایـــران، گفـــت: ایـــن تغییـ
ـــد  ـــم می کن ـــران ک ـــدودی را از ای ـــد مح ـــیر درآم مس

و چشـــمگیر نیســـت.

سرپرســـت اداره کل میـــراث 
و  گردشـــگری   فرهنگـــی، 
از  گلســـتان  صنایع دســـتی 
کشـــف و ضبـــط 241 قطعـــه 
ــن   ــر در ایـ ــک نفـ ــتگیری یـ ــی و دسـ ــی ء تاریخـ شـ

خصـــوص در شهرســـتان رامیـــان خبـــر داد.
بـــه گـــزارش میراث آریـــا  نقـــل از روابط عمومـــی 
صنایـــع  و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی،  اداره کل 
ـــا  ـــد تجـــری شـــنبه 21 دی 98 ب دســـتی گلســـتان، احم
ـــی  ـــروی انتظام ـــوران نی ـــت: »مام ـــر گف ـــن خب ـــالم ای اع
ــی  ــام کار اطالعاتـ ــس از انجـ ــان پـ ــتان رامیـ شهرسـ
ــخصی  ــزل شـ ــه در منـ ــردی را کـ ــدند فـ ــق شـ موفـ

ــت  ــه فعالیـ ــیای عتیقـ ــاق اشـ ــوزه قاچـ ــود در حـ خـ
ــا  ــی بـ ــس از هماهنگـ ــد. پـ ــایی کننـ ــته شناسـ داشـ
ـــی ء  ـــم ش ـــل 241 قل ـــی از مح ـــی در بازرس ـــام قضای مق
ـــد.«او  ـــف ش ـــی کش ـــه دارای ارزش فرهنگی تاریخ عتیق
ـــامل 15  ـــی ش ـــیای تاریخ ـــن اش ـــرد: »ای ـــان ک خاطرنش
ـــدد  ـــمه، دو ع ـــدد مجس ـــک ع ـــفالی، ی ـــرف س ـــدد ظ ع
ـــکل، 24  ـــره ش ـــیء دای ـــدد ش ـــه ع ـــزی، س ـــرنیزه فل س
ـــتر و  ـــواره و انگش ـــه گوش ـــزی، 14 حلق ـــه شـــیء فل قطع

182 ســـکه اســـت.«
سرپرســـت اداره کل میراث فرهنگـــی گلســـتان یـــادآور 
ــی  ــل قانونـ ــیر مراحـ ــرای سـ ــرد بـ ــن فـ ــد: »ایـ شـ

ــد.« تحویـــل مراجـــع قضایـــی شـ
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 پیام
زیست

خبر

ــمال  ــای ش ــت جنگله ــط زیس ــیت های محی حساس
برغــم نیازهــای واحدهــای صنایــع چوبــی و ســلولزی 
ــاد  ــازمان جه ــا س ــد ت ــث ش ــوب باع ــه واردات چ ب
کشــاورزی مازنــدران بــا صــدور مجــوز قرنطینــه 
چــوب بــه دلیــل آنچــه کــه جلوگیــری از ورود آفــات 
ــی را  ــال آب پاک ــرده و عم ــت ک ــالم شــده، مخالف اع

ــا ریخــت. ــن واحده روی دســت ای
 براســاس آنچــه کــه معاونــت حفــط نباتــات جهــاد 
ــدور  ــرد، ص ــالم ک ــدران اع ــتان مازن ــاورزی اس کش
مجــوز قرنطینــه واردات چــوب از مبــادی ورودی 
ــا  ــه دلیــل نزدیکــی ب در ایــن خطــه شــمال کشــور ب
ــظ  ــت حف ــوی معاون ــی از س ــای هیرکان ــگل ه جن
ــت مواجــه  ــا مخالف ــات وزارت جهادکشــاورزی ب نبات
شــده و واحدهــای صنایــع چــوب بایــد گزینــه هــای 

ــد. ــرار دهن ــز ق ــرای واردات روی می ــری را ب دیگ
ــن  ــه ای ــود ک ــده ب ــالم ش ــن اع ــش از ای ــه پی اگرچ
وزارتخانــه بــا صــدور قرنطینــه در مــرز اینچــه بــرون 
ــی  ــا برخ ــی ب ــاط ریل ــه ارتب ــتان ک ــتان گلس در اس
کشــورهای آســیای میانــه از جملــه ترکمنســتان دارد 
موافقــت کــرده، ولــی تــازه تریــن اظهــارات ســازمان 
ــه  ــت ک ــر آن اس ــدران بیانگ ــاورزی مازن ــاد کش جه
ــان  ــوی کارشناس ــز از س ــز نی ــه روی می ــن گزین ای

ــت. ــده اس ــوع رد ش ــه متب وزارتخان
براســاس آمــار رســمی حــدود ۸0 درصــد از صنایــع 
چوبــی کشــور در اســتان هــای شــمالی فعالیــت 
ــد در  ــدود 60 درص ــز ح ــداد نی ــن تع ــد و از ای دارن
ــت  ــه عل ــه ب ــن هم ــا ای ــدران فعالند.ب ــتان مازن اس
حساســیت هــای خــاص جنــگل هــای شــمال 
ــر  ــالهای اخی ــف در س ــای مختل ــت ه ــیوع اف و ش
ــن  ــه از بی ــر ب ــه منج ــه ای ک ــت پروان ــه اف از جمل

رفتــن بخشــی از جنگلهــای شمشــاد شــد همچنــان 
ورود چــوب بــه گفتــه کارشناســان بایــد بــه دقــت و 
ظرافــت هــای خــاص انجــام شــود. براســاس قانــون 
ــمالی  ــای ش ــتان ه ــال ۹6 در اس ــه از س ــس ک تنف
اجرایــی شــد، وزارت جهــاد کشــاورزی موظــف شــد 
ــور را از  ــی کش ــع چوب ــاز صنای ــورد نی ــوب م ــا چ ت
طریــق صــدور مجــوز بــرای واردات و زراعــت چــوب 
ــر  ــرای ه ــر در اج ــل تاخی ــه دلی ــه ب ــد ک ــن کن تامی

ــوص  ــه خص ــمالی ب ــای ش ــتان ه ــه در اس دو برنام
ــون  ــاز 4.5 میلی ــدران کــه بیــش از نیمــی از نی مازن
ــن خطــه  ــه ای ــوط ب ــی چــوب کشــور مرب ــر مکعب مت
ــرد و  ــه ک ــکل مواج ــا مش ــت را ب ــور اس ــمال کش ش
ــن اســتان  ــزرگ و کوچــک ای برخــی از واحدهــای ب
از جملــه چــوب و کاغــذ کــه بزرگتریــن واحــد تولیــد 
ــت  ــد فعالی ــر از 40 درص ــا کمت ــود ب ــور ب ــذ کش کاغ

ــد. مــی کن
زراعــت چــوب  کــه بــه عنــوان یکــی دیگــر از 
ــع  ــاز صنای ــورد نی ــوب م ــن چ ــرای تامی ــا ب راهکاره

چوبــی کشــور از جملــه اســتان هــای شــمالی کشــور  
ــه  ــی ب ــد قانون ــون رون ــته تاکن ــه گذش ــک ده از ی
خــود گرفــت نیــز بــه نظــر مــی رســد در ایــن اســتان  
بــه دلیــل آنچــه کــه عــدم صرفــه اقتصــادی از ســوی 
ــده  ــالم ش ــدران اع ــی مازن ــع طبیع ــووالن مناب مس
ــد،  ــی ش ــی م ــش بین ــه پی ــان ک ــت آن چن نتوانس
مــورد اســتقبال مــردم واقــع شــود و در شــرایط 
ــوب  ــن چ ــرای تامی ــز ب ــه روی می ــا گزین ــی تنه فعل
مــورد نیــاز بــرای واحدهــای چوبــی فعــال در اســتان 

ــت. واردات اس
ــره  ــش به ــور افزای ــه منظ ــوب ب ــت چ ــعه زراع توس

ــرد  ــی رویک ــع طبیع ــاورزی و مناب ــش کش وری بخ
ــه  ــوده اســت ک ــم ب ــد ه ــر وامی ــت تدبی ــدی دول ج
ــر اســاس تکلیــف برنامــه ششــم توســعه بایــد از  ب
ــه 75 هــزار هکتــار برســد. 15 هــزار هکتــار فعلــی ب
کارشناســان نبــود اراضــی یکپارچــه ، بــاال بــودن دوره 
بــه بــار نشســتن ســرمایه گــذاری و انتظــار هفــت تــا 
10 ســاله برگشــت ســرمایه، نبــود تحقیقــات بنیــادی 
و بــرآورد میــزان ســود دهــی، نبــود مکانیــزم الزم و 
ــد  ــد چــوب آالت از تولی ــرای خری ــده ب ــن کنن تضمی
کننــدگان و عــدم پوشــش ســازمان هــای بیمــه 
گــذار را از مهــم تریــن چالــش هــا و مشــکالت 

واردات چوب و مساله حفظ جنگل ها در مازندران
براساس آمار رسمی حدود 8۰ درصد از صنایع چوبی کشور در استان های شمالی فعالیت دارند

صنایــع  واحدهــای  نیازهــای  برغــم  شــمال  جنگلهــای  زیســت  محیــط  حساســیت های 
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  تــا  شــد  باعــث  چــوب  واردات  بــه  ســلولزی  و  چوبــی 
مازنــدران بــا صــدور مجــوز قرنطینــه چــوب بــه دلیــل آنچــه کــه جلوگیــری از ورود آفــات 
ریخــت. واحدهــا  ایــن  دســت  روی  را  پاکــی  آب  عمــال  و  مخالفــت کــرده  شــده،   اعــالم 
 براســاس آنچــه کــه معاونــت حفــط نباتــات جهــاد کشــاورزی اســتان مازنــدران اعــالم کــرد، صــدور 
مجــوز قرنطینــه واردات چــوب از مبــادی ورودی در ایــن خطــه شــمال کشــور بــه دلیــل نزدیکــی بــا 
جنــگل هــای هیرکانــی از ســوی معاونــت حفــظ نباتــات وزارت جهادکشــاورزی بــا مخالفــت مواجــه 
شــده و واحدهــای صنایــع چــوب بایــد گزینــه هــای دیگــری را بــرای واردات روی میــز قــرار دهنــد.

ــون  ــرای قان ــا اج ــی ب ــرایط فعل ــو: در ش قوانل
تنفــس جنــگل هــای شــمال میــزان تولیــد این 
واحدهــای چوبــی کــه حــدود 4۰ واحــد می رســد 
بــه خصــوص در واحدهــای بــزرگ چــون چــوب 
و کاغــذ بــه دلیــل کمبــود مــواد اولیــه بــه نصــف 
ــق  ــز از طری ــزان نی ــن می ــت و  ای ــش یاف کاه
زراعــت چــوب، واردات از اســتان هــای همجــوار 

و درختــان باغــی تامیــن مــی شــود.
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زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
انتقــال  گفــت:  مرکــزی  اســتان 
واحــد آندســازی ایرالکــو بــر اســاس 
برنامه ریزی هــا و تعهــدات داده شــده 
تــا پایــان ســال ۹۹ انجــام می شــود.
بــا  گفت و گــو  در  میرزایــی  رضــا 
بــا اشــاره  اراک،  خبرنــگار تســنیم در 
بــه انتقــال آندســازی اظهــار داشــت: 
انتقــال واحــد آندســازی ایرالکــو بــر 
تعهــدات  و  برنامه ریزی هــا  اســاس 
ــام  ــال ۹۹ انج ــان س ــا پای ــده ت داده ش
می شــود، بــه ســبب تغییــر مدیریــت 
ــه  ــد ک ــب کردن ــتان، تصوی ــاون دادس مع

مدتــی پــروژه متوقــف شــود.
ــه  ــدی ب ــا پای بن ــون  ب ــزود: اکن وی اف
بــه کار  شــروع  شــده  داده  تعهــدات 
بــرای  را  پیگیری هــا  مــا  و  کرده انــد 
انجــام  آلودگــی  کاهــش  مصوبــات 

. هیــم می د
زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
بــه  اشــاره  بــا  مرکــزی  اســتان 
ــوص  ــده در خص ــام ش ــای انج برنامه ه
کــرد:  تصریــح  پاالیشــگاه  آلودگــی 
ــد  ــب تمدی ــت محیطی مرت ــه زیس برنام
پایــش  مثــل  آن  از  قســمت هایی  و 
پایــش  و  خــاک  پایــش  آب،  منابــع 
هــوا اصــالح و زمان بنــدی شــده کــه 
آلودگــی  کاهــش  بــرای  جلســه ای 
انجــام شــد و  اســتاندار  ریاســت  بــا 
پیگیــری  دســت  در  آن  برنامه هــای 

اســت.
میرزایــی بیــان کــرد: بحــث الیــه روبــی 
ــرای کاهــش آلودگــی هــوا و  ــم ب را داری
ــه صــورت مســتمر پیگیــری می کنیــم. ب
محیــط  نظــارت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
نیــروگاه  اســتفاده  عــدم  بــر  زیســت 
ادامــه  مــازوت  ســوخت  از  شــازند 
نیــروگاه  از  دقیقــی  کنترل هــای  داد: 
انجــام شــده و دو ســال اســت کــه 
ــتفاده  ــوخت گاز اس ــروگاه از س ــن نی ای
ــط  ــروه و محی ــد کاگ ــا تاکی ــد و ب می کن
ــه  ــازوت ب ــتفاده از م ــازه اس زیســت اج
هیچ وجــه بــرای آن صــادر نمی شــود.

کار
حاشیه نشینی بازار ماهی فریدونکنار با میدان داری ش

پرنده فروشان
 هــر ســاله بــا ورود پرنــدگان زمســتان گذران بــه 
مازنــدارن و آغــاز فصــل شــکار ، مصــرف گوشــت 
ایــن میهمانــان مهاجــر بــه عنــوان وعــده غذایــی 
ــازار  ــی ب ــی رونق ــث ب ــی گذاشــته و باع ــه فزون رو ب

ــود. ــار می ش ــی در فریدونکن ــی فروش ماه
ــی در فصــل  ــه اقتصــاد محل ــر مناطــق کشــور ک برخــالف اکث
ــدران  ــا مازن ــه خــواب زمســتانی مــی رود ، ام ســرد ســال ب
در فصــل ســرما طبیعــت رونــق دیگــری را از آســتین بیــرون 
ــی  ــت ب ــاورزی، طبیع ــل کش ــان فص ــا پای ــرا ب ــی آورد زی م
ــن  ــردم ای ــه م ــادی ب ــد و صی ــل صی ــدران فص ــد مازن مانن
خطــه هدیــه مــی دهــد. محیــط زیســت بارهــا اعــالم کردکــه 
ــام  ــر درتم ــدگان مهاج ــکار پرن ــی ش ــت محیط ــگاه زیس از ن
ــوع اســت.  ــان ممن ــرای فصــل جــاری همچن ــاط اســتان ب نق
مقامــات قضایــی اســتان نیــز بارهــا نســبت بــه غیــر قانونــی 
ــان  ــش نش ــر واکن ــدگان مهاج ــروش پرن ــکار و ف ــودن ش ب

ــد. دادن
ــاق کاال و ارز ،  ــا قاچ ــارزه ب ــون مب ــاده ۲5 قان ــر اســاس م ب

شــکار هــر گونــه پرنــده مهاجــر یــا بومــی و خریــد و فــروش 
زنــده یــا کشــته آن ممنــوع اســت.

در ایــن قانــون آمــده اســت : هــر کــس بــدون أخــذ مجــوز 
قانونــی از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و عــدم رعایــت 
ــررات  ــن و مق ــده در قوانی ــی ش ــش بین ــات پی ــایر ترتیب س
ــودی  ــرض ناب ــادی، در مع ــی ع ــات وحش ــدور حیوان ــه ص ب
و کمیــاب، انــواع موجــودات آبــزی، پرنــدگان شــکاری و 
ــده  ــا مهاجــر وحشــی بهطــور زن ــم از بومــی ی غیرشــکاری اع
یــا غیرزنــده و نیــز اجــزای ایــن حیوانــات مبــادرت کنــد، یــا 
ــد  در حیــن صــدور و خــارج نمــودن دســتگیر شــود، هــر چن
عمــل او منجــر بــه خــروج مــوارد مذکــور از کشــور نشــود، بــه 
ــوع محکــوم مــی گــردد. تعییــن  مجــازات قاچــاق کاالی ممن
مصادیــق ایــن حیوانــات بــر عهــده ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت اســت. محیــط زیســت مازنــدران هــم پیــش از ایــن 
بارهــا اعــالم کــرد کــه مجــوز شــکار را در صورتــی کــه شــرایط 
ــا ســهمیه  ــرای شــکار تعــداد معینــی ب ــا ب مســاعد باشــد تنه

ــد. ــرای خودمصرفــی صــادر مــی کن مشــخص و ب

ــرز  ــتان الب ــت اس ــط زیس ــت محی ــی حفاظ ــاون فن  مع
از  دایمــی  حق آبــه  اختصــاص  صــورت  در  گفــت کــه 
ــاالب  ــتان ، ت ــر اس ــکن مه ــده مس ــه ش ــالب تصفی فاض

می یابــد. همیشــگی  حیاتــی  صالحیــه 
تنهــا  نظرآبــاد،  شهرســتان  در  واقــع  صالحیــه  تــاالب 
ــه 10 هــزار  ــرز اســت کــه وســعت آن ب ــاالب اســتان الب ت

می رســد. هکتــار 
ــردان  ــه ک ــی از رودخان ــاالب فصل ــن ت ــی از آب ای بخش
نیــاز  دلیــل  بــه  فصــل گرمــا  در  و  می شــود  تامیــن 

کشــاورزان رو بــه خشــکی مــی رود .
زیســتگاه  بــه  در ســال های گذشــته  تــاالب صالحیــه 
ــده  ــل ش ــده تبدی ــا پرن ــوری عمدت ــه جان ــدود 45 گون ح
ــاالب  ــدن از ت ــک ش ــس از خش ــه پ ــی ک ــود، گونه های ب
ــوب  ــای خ ــارش ه ــس از ب ــا پ ــد، ام ــرت می کردن مهاج
ســال گذشــته و ســال جــاری بــا آبگیــری مجــدد تعــدادی 

از گونه هــای جانــوری بــه ایــن تــاالب بازگشــته اند.
ایــن تنــوع زیســتی شــکل گرفتــه در اطــراف تــاالب 
و مهمتــر از همــه تهدیــد نمک هــای آن بــرای مــردم 
اســتان و مــزارع کشــاورزی اطــراف، لــزوم احیــا و حفــظ 

ــت. ــرده اس ــدان ک ــه را دوچن ــاالب صالحی ت
ــت  ــدم ثب ــاد ع ــه نظرآب ــاالب صالحی ــی از مشــکالت ت یک

ــاالب اســت. ــوان ت ــه عن رســمی ب
ــرز،  ــتان الب ــه اس ــاالب صالحی ــاره ت ــدن دوب ــک ش خش
تهدیــدی مشــابه تهدیــد دریاچــه ارومیــه بــه دنبــال دارد 

بــه طــوری کــه اگــر خشــک شــود هــزاران تــن نمــک بــا 
ــود خواهــد کــرد. ــاد مــزارع اطــراف را ناب یــک وزش ب

حمیدرضــا لشــکری روز شــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار 
ــر  ــه ه ــت ک ــه ای اس ــه پهن ــاالب صالحی ــزود: ت ــا اف ایرن
چــه بارندگــی بیشــتر شــود عرصــه اش بیشــتر مــی 

شــود.
وی بــا بیــان اینکــه بــارش هــا نســبت بــه ســال گذشــته 
ــدگان  ــات و پرن ــاع حیوان ــرای انتف ــی ب ــوده ول ــر ب کمت
ــای  ــل ه ــی از راه ح ــت: یک ــار داش ــی دارد، اظه آب کاف
دایمــی شــدن ایــن تــاالب اســتفاده از فاضــالب مســکن 
ــه  ــکونی ب ــه مس ــن منطق ــک تری ــه نزدی ــاد ک ــر نظرآب مه
ــام آن  ــالب خ ــه فاض ــد ک ــی باش ــت، م ــاالب اس ــن ت ای
جمــع آوری و پــس از تصفیــه در اختیــار آب منطقــه ای 

ــرار مــی گیــرد. ق
وی بــا بیــان اینکــه زمانــی کــه صحبــت از حــق آبــه 
مــی شــود یعنــی بــه صــورت دایمــی باشــد، گفــت: 
ــه  ــه مســکونی ب ــن منطق ــه شــده ای ــر فاضــالب تصفی گ ا
عنــوان یــک حــق آبــه پایــدار شــود، حیــات تــاالب دیگــر 

ــت. ــته نیس ــاران وابس ــردان و ب ــه ک ــه رودخان ب
ــرای  ــری هــای الزم ب ــون پیگی کن ــزود: هــم ا لشــکری اف
ــال  ــی در ح ــه صــورت دایم ــه ب ــق آب ــن ح اختصــاص ای
ــز  ــط نی ــران دســتگاه هــای ذیرب ــا مدی انجــام اســت و ب

ــم. ــته ای ــاتی داش جلس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن فاضــالب پــس از تصفیــه، 

بهداشــتی مــی شــود، اضافــه کــرد: ایــن پســاب پــس از 
ــه شــرکت کشــت و صنعــت بســتان مــی رود و  تصفیــه ب

ــرای کشــاورزی اســتفاده مــی شــود. ب
ــه  ــرز ادام ــتان الب ــت اس ــط زیس ــت محی ــاون حفاظ مع
ــی  ــت کتب ــط موافق ــاب فق ــن پس ــال ای ــرای انتق داد: ب
دســتگاه هــای مرتبــط و جــذب اعتبــار مــورد نیــاز بــرای 

ــد. ــی مان ــال م ــط انتق ــاد خ ایج
صنعتــی،  هــای  شــهرک  فاضــالب  خصــوص  در  وی 
ــه  ــا ب ــالب ه ــن فاض ــتفاده از ای ــق اس ــی مواف گفت: خیل

ــد  ــکان رص ــرا ام ــتیم زی ــودن آن نیس ــاک ب ــل خطرن دلی
ــه  ــال ب ــرای انتق ــا ب ــهرک ه ــن ش ــالب ای ــی فاض دایم

ــدارد. ــود ن ــاالب وج ت
لشــکری یکــی دیگــر از منابــع تامیــن پســاب مــورد نیــاز 
ــن  ــزود:  ای ــاالب دانســت و اف ــک ت را از روســتاهای نزدی
ــه  ــالب و تصفی ــع آوری فاض ــبکه جم ــوز ش ــتاها هن روس
ــال  ــه س ــا س ــل ۲ ت ــبکه حداق ــن ش ــن ای ــد و تامی ندارن

زمــان مــی بــرد.

 4۹۹ حــدود   ،۹7 زمســتان  طــی سرشــماری  مجمــوع  در 
ــت و  ــرار گرف ــرداری ق ــورد آمارب ــور م ــر کش ــایت در سراس س
یــک میلیــون و ۹15 هــزار و ۸55 پرنــده از 140 گونــه پرنــده 

ــدند. ــمارش ش ــر ش ــزی مهاج ــزی و کنارآب آب
ــطح  ــزی در س ــار آب ــزی و کن ــدگان مهاجرآب ــماری پرن  سرش
ــت  ــش جمعی ــارت و پای ــدت نظ ــه بلندم ــک برنام ــان ی جه
ــج  ــات و نتای ــه اطالع ــت ک ــتان اس ــل زمس ــدگان در فص پرن
حاصــل از ایــن سرشــماری بــه عنــوان پایــه و اســاس بررســی 
و  حفاظتــی  برنامه هــای  در  جمعیتــی  تغییــرات  و  انــدازه 

حیات دایمی تاالب صالحیه 
با اختصاص حق آبه
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محیط 
زیست

جنگل ها 

بکارگیری پهبادها برای نجات جنگل های بلوط

جواب آزمایش های دلفین مرده برج میالد 
به محیط زیست ارسال شد

در پانزدهمین نشسـت علمی 
سـازمان جنگل هـا، مراتـع و 
آبخیزداری کشـور به اسـتفاده 
بـرای  پهپادهـا  از  بیشـتر 
اندازه گیـری برخـی مشـخصه های کمی درختـان بلوط 

ایـران تاکیـد شـد.
فارغ التحصیل رشـته مهندسـی منابع طبیعی دانشـگاه 
لرسـتان در ایـن نشسـت علمـی تصریـح کـرد: مهـم -
تریـن دسـتاوردهای دهـه اخیر که بهره  گیـری از آن ها در 
نقشـه  بـرداری توجـه زیـادی را بـه خود معطـوف کرده، 
پرنده  هـای بـدون سرنشـین یا همان پهپاد ها هسـتند.
سـحر برازمنـد با بیان اینکه حـف، دوام و بقای درختان 
بلـوط و جنگلـی منـوط به پایـش مداوم، چاره اندیشـی 
و تمهیـدات همـه  جانبه اسـت و به همین دلیل کسـب 
اطالعـات دقیـق و بـه هنـگام از وضعیت کمـی و کیفی 
ایـن منابع جنگلـی می  تواند در برنامه ریـزی و مدیریت 

صحیـح این منابـع از اولویت باالیی برخوردار باشـد.

فیلم بـرداری،  نظیـر  پهپـاد  کاربردهـای  بـه  وی 
دورهـای  راه  از  سـنجش  سم پاشـی،  نقشـه برداری، 
بـار  حمـل  نجـات،  و  امـداد  طیف سـنجی،  حرارتـی، 
تهیـه  و  افـزود: آتش سـوزی  و  اشـاره کـرد  و پسـت 
سـوخت از درختان جنگلی، گونه های مهاجم، از دسـت 
دادن فضـای جنـگل و تبدیـل آن بـه سـایر کاربری هـا، 
تفریحـات مدیریـت نشـده را چهار تهدید مهـم و پایدار 

کـه بـرای آسـیب جنگل هـا عنـوان کـرد.
برازمنـد با اشـاره بـه کاربردهای پهبـاد در منابع طبیعی، 
برنامه ریـزی فعالیت هـای جنگل شناسـی، نظـارت بـر 
آتـش، خصوصیـات کمـی جنـگل، اطالعـات دقیـق در 
مـورد سـاختار جنـگل، تهیـه نقشـه دقیـق از زیسـت 
ذخیره سـازی  و  زیسـتگاه  و کیفیـت  تـوده گیاهـان 
کربـن، شـمارش حیوانـات و خصوصـا دام هـا در مراتع 
و شناسـایی گونه  هـای درختـی بـا اسـتفاده از تصاویـر 
پهپـاد از کاربردهـای اسـتفاده از پهبـاد در منابع طبیعی 

عنـوان کرد.    

معــاون فنــی اداره کل محیط 
تهــران  اســتان   زیســت 
ــا  ــواب آزمایش ه ــت: ج گف
نمونه برداری هــای  و 
دلفیــن »آلفــا« کــه در دلفیناریــوم بــرج میــالد 
ــال  ــت ارس ــط زیس ــازمان محی ــه س ــد، ب ــف ش تل
شــده اســت.مهرداد کتــال محســنی افــزود: مجموعــه 
ــق نامــه مکتــوب علــت  ــرج میــالد طب ــوم ب دلفیناری
تلــف شــدن ایــن دلفیــن را »ایســت قلبی و تنفســی 

ــد. ــرده ان ــالم ک ــی« اع ــایی قلب و نارس
وی خاطرنشــان کــرد: جــواب آزمایــش هــا و نمونــه 
ــازمان  ــه س ــتر ب ــی بیش ــرای بررس ــا را ب ــرداری ه ب
ــه  ــی ک ــم در صورت ــرده ای ــال ک ــت ارس ــط زیس محی
ــرداری  ــه ب ــن ســازمان مجــدد نمون ــد نشــود ای تایی
ــت  ــط  زیس ــی اداره کل محی ــاون فن ــد کرد.مع خواه
اســتان تهــران ادامــه داد: اکنــون جســد دلفیــن در 

ــه موجــود اســت. ســرد خان

ــت  ــدن عل ــخص ش ــان مش ــا زم ــه وی، ت ــه گفت ب
ــه  ــن تمامــی فعالیت هــای مجموع ــن دلفی مــرگ ای
دلفیناریــوم بــرج میــالد بــه حالــت تعلیــق در آمــده 
اســت.کتال محســنی بــا اشــاره بــه ایــن کــه مــرگ 
»آلفــا« ۲۹ آذر ۹۸ ســاعت 7:45 اعــالم شــده اســت 
گفــت: در3 دی امســال خبــری در بــاره تلــف شــدن 
ــط  ــکاران محی ــه هم ــد ک ــزارش ش ــن گ ــک دلفی ی
بــه مجموعــه  بررســی  و  بازدیــد  بــرای  زیســت 
ــل  ــوم تعطی ــه دلفیناری ــه مجموع ــد ک ــه کردن مراجع

ــود. ب
وی اضافــه کــرد: در 4 دی تیمــی از بخش هــای 
ــزی  ــازمان مرک ــی از س ــی و حقوق ــف تخصص مختل
از  اداره کل  ایــن  و کارشناســان  محیــط  زیســت 
ــود کــه در  ــد ایــن در حالــی ب مجموعــه بازدیــد کردن
ابتــدا از ورود همــکاران بــه بهانــه هماهنگــی ممانعــت 
شــد در نهایــت همــکاران موفــق بــه بازدیــد از 

ــدند. ــن ش ــه دلفی ــردخانه و الش س

کشف تعداد زیادی تاکسی درمی از شکارچیان حرفه ای
مامورین یگان حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی با کسب مجوز از مقامات قضایی از 
دو منزل مسکونی متعلق به شکارچیان حرفه ای بازرسی کردند.

گزارش
ایرنا

انتقال واحد آندسازی 
ایرالکو تا پایان سال 

99 انجام می شود
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برنامه درسی ملی نگاه ویژه ای به محیط زیست و م
مساله آب دارد

اول خراســان  متوســطه  آمــوزش  اداره  رئیــس 
ــون و 7۸7  ــه دو میلی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوی ب رض
ــوی  ــان رض ــوزش در خراس ــاعت آم ــر س ــزار نف ه
اتفــاق مــی افتــد، گفــت: مــی توانیــم از ایــن ظرفیــت 

در برنامــه درســی ملــی وجــود دارد بــرای حــل بحــران آب که 
ــم.  ــتفاده کنی اس

ــان  ــه ای خراس ــرکت آب منطق ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــترش  ــرح گس ــی ط ــلطانی در کارگاه آموزش ــعید س ــوی، س رض
ــط  ــان و محی ــاب انس ــاب و کت ــت دان ــا محوری ــی ب ــواد آب س
زیســت کــه در ســالن همایــش هــای ایــن شــرکت برگــزار شــد 
بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای برنامــه درســی ملــی در حفاظــت و 
بهــره بــرداری درســت از محیــط زیســت و منابــع آبــی، اظهارکــرد: 
پیشــگیری از بحــران آب بــا آمــوزش صحیــح بــه دانــش آمــوزان 

ــواده هــا محقــق مــی شــود. و خان
نماینــده اداره کل آمــوزش و پــرورش خراســان رضــوی بــا اشــاره 
بــه اینکــه آمــوزش و پــرورش ظرفیــت بالقــوه ای در ایــن زمینــه 
دارد، ادامــه داد: برنامــه درســی ملــی نــگاه ویــژه ای بــه محیــط 

زیســت و مســاله آب دارد و دانــش آمــوزان بــا محتــوای تعییــن 
شــده آمــوزش مــی بیننــد.

ــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی  ــه اینکــه عل ــا اشــاره ب وی ب
ــن درس  ــت: ای ــف شــده اســت، گف ــوای تعری ــن محت ــزء ای ج
ناظــر بــر مطالعــه کنــش هــا و تعامــالت انســانی بــا خــدا، خلــق 
ــا توانایــی ایجــاد  و طبیعــت اســت و هــر آنچــه کــه در ارتبــاط ب
رابطــه مثبــت و ســازنده ارتبــاط بیــن انســان و طبیعــت اســت در 

ــن درس وجــود دارد. ای
ســلطانی گفــت: اگــر در طــی ســال تحصیلــی حداقــل دو ســاعت 
در مــدارس بــه بحــث محیــط آب و منابــع آبــی اختصــاص داده 
ــد  ــه من ــه بحــران آب دغدغ ــوزان را نســبت ب ــش آم شــود و دان
کنیــم مــی توانیــم گام موثــری در حــل بحــران آب داشــته 
باشــیم.نماینده اداره کل آمــوزش و پــرورش خراســان رضــوی بــا 
ــر ســاعت آمــوزش در  ــون و 7۸7 هــزار نف ــان اینکــه دو میلی بی
خراســان رضــوی اتفــاق مــی افتــد، اظهارکــرد: مــی توانیــم از ایــن 
ظرفیــت کــه در برنامــه درســی ملــی وجــود دارد در حــل بحــران 

آب اســتفاده کنیــم.
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ــال  ــی دو س ــه در یک ــی ک ــر هندوراب ــره بک جزی
ــگری  ــد گردش ــد در بع ــدی جدی ــه مقص ــر ب اخی
در  اســت  شــده  تبدیــل  ایرانیــان  بــرای 
ــی  ــژه زیســت محیط ــه وی ــف ب ــای مختل حوزه ه

بــا مخاطراتــی روبروســت.
هندورابــی در نزدیکــی کیــش بــه یــک بــاره مــورد 
ــعه  ــرای توس ــور ب ــز کش ــه آزاد و مرک ــئوالن منطق ــه مس توج
ــی در  ــای توســعه ای کنون ــه رفتار ه ــه نحــوی ک ــه ب ــرار گرفت ق
ــی  ــر در پ ــی بســیاری را در ســال های اخی ــره نگران ــن جزی ای

ــته اســت. داش
ــی  ــای عمران ــاز و فعالیت ه ــاخت و س ــد س ــیاری معتقدن بس
عجوالنــه و ناســازگار بــا اکوسیســتم بــرای ایجــاد مراکــز 
ــرات  ــد مخاط ــی می توان ــی و فرودگاه ــل و نقل ــکان، حم اس
ــی  ــاس هندرواب ــرد و حس ــه ف ــره منحصرب ــه جزی ــدی را ب ج
وارد کنــد، از طرفــی عــدم وجــود زیرســاخت های کنترلــی 
بــدون  گردشــگران  گســتردۀ  ورود  ســبب  مدیریتــی،  و 
ــالوه  ــه ع ــوی ک ــه نح ــده، ب ــی ش ــت محیط ــای زیس نظارت ه
ــه در ســواحل، ســالیانه حجــم باالیــی  ــر تخریب هــای حاصل ب
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ــرد  ــی رویک ــع طبیع ــاورزی و مناب ــش کش وری بخ
ــه  ــوده اســت ک ــم ب ــد ه ــر وامی ــت تدبی ــدی دول ج
ــر اســاس تکلیــف برنامــه ششــم توســعه بایــد از  ب
ــه 75 هــزار هکتــار برســد. 15 هــزار هکتــار فعلــی ب
کارشناســان نبــود اراضــی یکپارچــه ، بــاال بــودن دوره 
بــه بــار نشســتن ســرمایه گــذاری و انتظــار هفــت تــا 
10 ســاله برگشــت ســرمایه، نبــود تحقیقــات بنیــادی 
و بــرآورد میــزان ســود دهــی، نبــود مکانیــزم الزم و 
ــد  ــد چــوب آالت از تولی ــرای خری ــده ب ــن کنن تضمی
کننــدگان و عــدم پوشــش ســازمان هــای بیمــه 
گــذار را از مهــم تریــن چالــش هــا و مشــکالت 

ــدران  ــژه مازن کاشــت و زراعــت چــوب در کشــور بوی
مــی داننــد.

براســاس برنامــه ششــم توســعه بایــد در طــول 
ــی  ــی مل ــار اراض ــزار هکت ــدود ۲0 ه ــه ح ــن برنام ای
در اســتان هــای شــمالی کشــور زیــر کشــت زراعــت 
چــوب قــرار گیــرد کــه تاکنــون کمتــر از 10 درصــد از 
ــه  ــر ب ــد دیگ ــد و ۹0 درص ــی ش ــه اجرای ــن برنام ای
دلیــل عــدم صرفــه اقتصــادی، کمبــود زمیــن در 
ــرای  ــذاری و اج ــرای واگ ــی ب ــع طبیع ــار مناب اختی
ایــن طــرح و مشــارکت نکــردن دســتگاههای مرتبــط 
ــی  ــر م ــه نظ ــرد ب ــن رویک ــا ای ــد. ب ــن مان روی زمی

رســد کــه زراعــت چــوب حداقــل ســه تــا پنــج ســال 
ــاز  ــن نی ــی در تامی ــش مهم ــد نق ــی توان ــده نم آین
چوبــی صنایــع ســلولزی و چوبــی اســتان مازنــدران 
ــه در  ــری ک ــای دیگ ــد راهکاره ــد و بای ــته باش داش
ــوری در  ــس جمه ــاون اول ریی ــه نشســت مع مصوب
ــی  ــع چوب ــق صنای ــرای رون ــاری ب ــال ج ــاه س تیرم
مازنــدران از جملــه چــوب و کاغــذ پیــش بینــی شــد 
و آن بهــره گیــری از چــوب هــای شکســته و افتــاده 
ــا نظــارت دقیــق منابــع طبیعــی اجرایــی شــود تــا  ب

ــد. ــز چرخــش بچرخ ــدران نی ــی مازن ــع چوب صنای
مازنــدران  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  مدیــرکل 

ــور  ــی کش ــلولزی و چوب ــع س ــوب صنای ــرف چ مص
ــرد  ــالم ک ــب اع ــر مکع ــون مت ــت میلی ــدود هف را ح
ــاز  ــن نی ــر مکعــب از ای ــون مت ــه بیــش از 4 میلی ک
ــتقر در  ــی مس ــع چوب ــای صنای ــه واحده ــوط ب مرب

ــت. ــدران اس ــتان مازن اس
حســینعلی قوانلــو گفــت : در شــرایط فعلــی بــا 
اجــرای قانــون تنفــس جنــگل هــای شــمال میــزان 
تولیــد ایــن واحدهــای چوبــی کــه حــدود 40 واحــد 
مــی رســد بــه خصــوص در واحدهــای بــزرگ چــون 
ــه  ــه ب ــواد اولی ــود م ــل کمب ــه دلی ــذ ب ــوب و کاغ چ
نصــف کاهــش یافــت و  ایــن میــزان نیــز از طریــق 
ــوار و  ــای همج ــتان ه ــوب، واردات از اس ــت چ زراع

ــن مــی شــود. ــان باغــی تامی درخت
ــده  ــال آین ــک س ــر در ی ــرد : حداکث وی اضافــه ک
حــدود 750 هــزار تــن ظرفیــت جدیــد ســلولزی در 
اســتان مازنــدران ) بندرامیرآبــاد( اضافــه مــی شــود 
ــنهادی  ــای پیش ــی از راهکاره ــوب یک ــه واردات چ ک
بــرای تامیــن نیــاز آنهاســت و بــه دلیــل وفــور چــوب 
در روســیه و آســیای میانــه ایــن واردات مــی توانــد 
ــادر  ــه ســایر بن ــه نســبت ب ــاد ک ــق بندرامیرآب از طری
از جنــگل هــای هیرکانــی فاصلــه دارد، انجــام شــود.
واحدهــای   : افــزود  مازنــدران  صمــت  مدیــرکل 
ســلولزی و چوبــی بــرای کاهــش هزینــه هــای 
ــه اقتصــادی، طــرح واردات  ناشــی از واردات و صرف
چــوب بــا پوســت را پیشــنهاد دادنــد کــه تاکنــون بــا 
ــع تولیــد  ــه ســتاد تســهیل و رفــع موان وجــود مصوب
ــوری در  ــس جمه ــاون اول ریی ــور مع ــا حض ــه ب ک
تیرمــاه ســال جــاری بــه تصویــب رســید، وزارت 
جهــاد کشــاورزی نســبت بــه صــدور مجــوز قرنطینــه 

ــت. ــف اس ــا آن مخال ــان ب ــرده و همچن ــدام نک اق
قوانلــو بــا تاییــد اســتدالل وزارت جهادکشــاورزی در 
ــا پوســت اظهارداشــت  ــا واردات چــوب ب مخالفــت ب
ــد محــل قرنطینــه را  :  اداره کل متبوعــش مــی توان
در شــهر صنعتــی هــزار هکتــاری در شــرق مازنــدران 
ــرای  ــرایط الزم را ب ــه ش ــن منطق ــد و در ای ــرار ده ق
ایــن واردات فراهــم کنــد و تمــام مســایل پیرامونــی 

را بــه گــردن مــی گیــرد.
جهــاد کشــاورزی  وزارت   : خاطرنشــان کــرد  وی 
ــه  ــرده ک ــت ک ــه مخالف ــاد قرنطین ــا ایج ــا ب ــه تنه ن
مصوبــه برداشــت درختــان شکســته و افتــاده را 
بــرای تامیــن بخشــی از نیــاز چــوب ایــن واحدهــا را 
نیــز تاکنــون اجرایــی نکــرده و ایــن رویــه مشــکالت 

ــرد. ــتر ک ــی را بیش ــع چوب صنای

مدیرحفظ نباتات 
جهادکشاورزی مازندران 

می گوید : برای جلوگیری 
از ورود آفات نباتی 

به داخل کشور صدور 
مجوز قرنطینه در استان 

مازندران که بیشترین 
سطح جنگل های 

هیرکانی را دارد از سوی 
وزارت جهاد کشاورزی 

ممنوع شد و به نظر نمی 
رسد که این وزارتخانه 
از این کار کوتاه بیاید. 
عبدالرحمان زاغی در 

گفت: واحدهای صنایع 
چوب استان مازندران می 

توانند به جای واردات 
چوب با پوست، واردات 

چوب بدون پوست داشته 
باشند.

واردات چوب و مساله حفظ جنگل ها در مازندران
براساس آمار رسمی حدود 8۰ درصد از صنایع چوبی کشور در استان های شمالی فعالیت دارند

 4۹۹ حــدود   ،۹7 زمســتان  طــی سرشــماری  مجمــوع  در 
ــت و  ــرار گرف ــرداری ق ــورد آمارب ــور م ــر کش ــایت در سراس س
یــک میلیــون و ۹15 هــزار و ۸55 پرنــده از 140 گونــه پرنــده 

ــدند. ــمارش ش ــر ش ــزی مهاج ــزی و کنارآب آب
ــطح  ــزی در س ــار آب ــزی و کن ــدگان مهاجرآب ــماری پرن  سرش
ــت  ــش جمعی ــارت و پای ــدت نظ ــه بلندم ــک برنام ــان ی جه
ــج  ــات و نتای ــه اطالع ــت ک ــتان اس ــل زمس ــدگان در فص پرن
حاصــل از ایــن سرشــماری بــه عنــوان پایــه و اســاس بررســی 
و  حفاظتــی  برنامه هــای  در  جمعیتــی  تغییــرات  و  انــدازه 

ــرار  ــرداری ق ــورد بهره ب ــدگان م ــای پرن ــی جمعیت ه مدیریت
می گیــرد.

ــدگان  ــت پرن ــی جمعی ــت کنون ــی از وضعی ــور آگاه ــه منظ  ب
آبــزی و کنارآبــزی زمســتان گذران در هــر یــک از مناطــق 
)بــه  اســتان ها  تمامــی  از  مختلــف  اســتان های  تاالبــی 
روال  مطابــق  شــد  تقاضــا  ســمنان(  اســتان  اســتثنای 
اجــرای  و  برنامه ریــزی  بــه  نســبت  گذشــته  ســال های 
و  آبــزی  پرنــدگان  زمســتانی  سرشــماری  ملــی  برنامــه 
کنارآبــزی در مناطــق تاالبــی و مناطــق مهــم تجمــع پرنــدگان 

توســط کارشناســان مجــرب و همراهــی پرنده شناســان بــا 
تجربــه داخــل و خــارج از ســازمان در دوره زمانــی 11 دی مــاه 

ــود. ــدام ش ــاه اق ــن م ــت 11 بهم لغای
ــوی ادارات کل  ــده از س ــه ش ــار ارائ ــق آم ــور تدقی ــه منظ  ب
حفاظــت محیــط زیســت اســتان ها و حصــول نتایــج بهتــر در 
تجزیــه و تحلیــل اطالعــات، آمــار دریافتــی بررســی و نواقــص 
ــای  ــز تماس ه ــتان ها و نی ــا اس ــدد ب ــات متع ــی مکاتب آن ط
ــر،  ــل بهت ــه و تحلی ــور تجزی ــه منظ ــع و ب ــرر مرتف ــی مک تلفن
ــک  ــه در بان ــار مربوط ــدی و آم ــل اکســل جمع بن ــک فای در ی

اکســس نیــز ذخیــره شــد.
و گلســتان  مازنــدران  اســتان های  طــی دوره سرشــماری، 
و  البــرز  اســتان های  و  جمعیــت  بیشــترین  میزبــان 
آذربایجــان شــرقی، میزبــان کمتریــن جمعیــت پرنــدگان 

بودنــد. آبــزی و کنارآبــزی مهاجــر 
بــه  هرمــزگان  و  غربــی  آذربایجــان  بوشــهر،  اســتان های 
ــزی  ــزی و کنارآب ــدگان آب ــوع پرن ــن نســبت تن ــب باالتری ترتی
ــدگان  ــوع پرن ــد تن ــن درص ــه و کمتری ــر گرفت ــر را در ب مهاج
آبــزی و کنــار آبــزی مهاجــر از اســتان های البــرز، کهگیلویــه و 
بویراحمــد و زنجــان گــزارش شــده اســت همچنیــن بیشــترین 
جمعیــت پرنــدگان متعلــق بــه گــروه غازهــا، قوهــا و اردک هــا 
ــت  ــن جمعی ــده و کمتری ــزار و 153 پرن ــت 71۸ ه ــا جمعی ب
متعلــق بــه گــروه لک لک هــا، اکراس هــا و کفچه نــوک بــا 

ــود. ــده ب ــت ۲7۲1 پرن جمعی

از گــروه اســکوآها هیــچ پرنــده ای  شــایان ذکــر اســت، 
ــت  ــرخ رشــد جمعی ــه ن ــوط ب ــزارش نشــد. در بررســی مرب گ
ــه  ــیم ها ب ــا و کش ــروه فالمینگوه ــتان گذران، گ ــدگان زمس پرن
ــا  ــکوآها و یلوه ه ــروه اس ــد و گ ــرخ رش ــترین ن ــب بیش ترتی

ــد. ــان می دهن ــد را نش ــرخ رش ــن ن ــب کمتری ــه ترتی ب
ــداد  ــوع تع ــتان ۹7، در مجم ــرت زمس ــل مهاج ــالل فص در خ
 IUCN ــرخ ــت س ــه فهرس ــق ب ــده متعل ــزار و ۹5۲ پرن ۲5 ه
شــامل پلیــکان پــا خاکســتری، غــاز پیشــانی ســفید کوچــک، 
اردک ســرحنایی، اردک مرمــری، اردک سرســفید، درنــای 
ــور  ــی از کش ــایت های مختلف ــزرگ در س ــه ب ــیبری و تلیل س

ــزارش شــدند. مشــاهده و گ
بــر اســاس نتایــج سرشــماری زمســتان ســال 13۹7 در 
ــدگان  ــت پرن ــترین جمعی ــور، بیش ــف کش ــتان های مختل اس
آبــزی و کنارآبــزی مهاجــر فهرســت ســرخ IUCN متعلــق بــه 
ــده  ــزار و ۸13 پرن ــت 17 ه ــا جمعی ــرحنایی ب ــه اردک س گون
ــیبری  ــای س ــه درن ــه دو گون ــوط ب ــت مرب ــن جمعی و کمتری
پرنــده   15 جمعیــت  بــا  بــزرگ  تلیلــه  و  قطعــه(  )یــک 
ــده ای مشــاهده  ــه عــروس غــاز هیــچ پرن بودهمچنیــن از گون

ــد. نش
ــی در طــی سرشــماری ســال ۹7، در حــدود 1.35  به طــور کل
ــار آبــزی متعلــق  درصــد از کل جمعیــت پرنــدگان آبــزی و کن

بــه فهرســت ســرخ IUCN بودنــد. 

شمارش بیش از یک میلیون پرنده آبزی و 

کنار آبزی مهاجر در زمستان ۹۷

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اردبیــل از آغــاز 
ــزی مهاجــر در  ــار آب ــزی و کن ــدگان آب سرشــماری زمســتانی پرن

ــر داد. ــل خب ــتان اردبی اس
ــگاران  ــگاه خبرن ــای باش ــتان ه ــروه اس ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ ب
جــوان از اردبیــل، ســعید شــهند، مدیــرکل حفاظــت محیــط 
ــی  ــه جهان ــا برنام ــان ب ــت: همزم ــل گف ــتان اردبی ــت اس زیس
ــن  ــماری ای ــزی، سرش ــار آب ــزی و کن ــدگان آب ــماری پرن سرش

پرنــدگان در اســتان اردبیــل نیــز انجــام می شــود.
ــات  ــع آوری اطالع ــدف جم ــا ه ــماری ب ــن سرش ــزود: ای او اف
ــزی  ــار آب ــزی و کن ــدگان آب ــت پرن ــت جمعی ــی از وضعی و آگاه
ــی و کشــوری سرشــماری، در اســتان  ــه جهان ــا برنام ــان ب همزم

ــود. ــرا می ش ــز اج ــل نی اردبی
ــاره  ــا اش ــل ب ــتان اردبی ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــه اینکــه ایــن سرشــماری در بیــش از 15 ســایت سرشــماری  ب
پرنــدگان انجــام خواهــد شــد افــزود: همــکاران مــا در اداره نظارت 
بــر امــور حیــات وحــش و ادارات حفاظــت محیــط زیســت 
شهرســتان ها از تاریــخ ۲1 الــی ۲5 دی مــاه در تــاالب هــا، 
ــر،  ــدگان مهاج ــی پرن ــتان گذران ــتگاه های زمس ــا و زیس آبگیر ه

ــرد. ــد ک ــرا خواهن ــماری را اج سرش
شــهند بیــان کــرد: در ایــن ایــام کــه مناطــق شــمالی کــره 
ــیه  ــیبری در روس ــه س ــدگان منطق ــت، پرن ــدان اس ــن یخبن زمی
ــای  ــژه تاالب ه ــه وی ــتان ب ــق گرمســیر اس ــود را مناط مقصــد خ

می دهنــد. قــرار  پارس آبــاد 
او اظهــار داشــت: هرســاله هــزاران قطعــه پرنــده حمایــت شــده 
ــگ،  ــوی گن ــی، ق ــروس کول ــال، خ ــه ب ــکان، زنگول ــه پلی از جمل
قــوی فریــاد کــش، غــاز خاکســتری، عــروس غــاز، انــواع اردک، 
فاختــه و درنــای خاکســتری بــرای زمســتان گذرانــی بــه اســتان 

ــد. ــرت می کنن ــل مهاج اردبی

آغاز سرشماری زمستانی 
پرندگان آبزی و کنار آبزی 

مهاجر در اردبیل

خبر
2۰ درصد کشور جزو مناطق 

با خطر سیل خیزی باال است
و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  سرپرســت 
آبخیــزداری کشــور بــا بیــان اینکــه ۲0 درصــد 
ــیل خیزی  ــر س ــا خط ــق ب ــزو مناط ــا ج ــور م کش
باالســت، گفــت: بهتریــن راهــکار بــرای کنتــرل ســیالب های ویرانگــر انجــام 
ــزداری و آبخــوان داری در مناطــق ســیل خیز کشــور اســت. پروژه هــای آبخی
خســرو شــهبازی در حاشــیه آغــاز بــه کار پــروژه خیرســاز آبخیــزداری 
ــیری  ــق گرمس ــوص در مناط ــردم بخص ــت: م ــار داش ــتان اظه ــان الرس کاری
ــزداری  ــای آبخی ــه انجــام پروژه ه ــاور رســیده اند ک ــن ب ــه ای ــارش ب ــم ب و ک
بهتریــن راهــکار بــرای اســتفاده بهینــه از بارش هــای ســیالبی و انتقــال آب 
ــن پیشــگیری  ــی و همچنی ــه ســفره های آب زیرزمین ــت تغذی ارزشــمند جه

از فرســایش خــاک اســت.
ــط آن در  ــوم متوس ــک س ــا ی ــور م ــارش در کش ــزان ب ــه داد: می وی ادام
دنیاســت و از نظــر جغرافیایــی در منطقــه ای خشــک و شــکننده واقــع 
شــده ایم کــه هــر 10 ســال بــا 11 میلیمتــر کاهــش بــارش و بیــش از 
50 میلیمتــر افزایــش تبخیــر و تعــرق مواجــه هســتیم کــه همــه بــه 
بارش هــای ســیالبی و ویرانگــر در منطقــه مــا منجــر شــده اســت، بــه 
ــای  ــت حوضه ه ــرای مدیری ــع ب ــزی جام ــد برنامه ری ــر نیازمن ــن خاط همی

آبخیــز و کنتــرل ســیالب ها هســتیم.
ــا  ــا جــزو مناطــق ب ــه ۲0 درصــد کشــور م ــان اینک ــا بی ــه ب شــهبازی در ادام
خطــر ســیل خیزی باالســت، افــزود: از آنجــا کــه بیشــتر آب مــورد اســتفاده 
در کشــور نیــز از آب هــای زیرمینــی تامیــن می شــود، ایــران جــزو کشــورهای 
بحرانــی و فــوق بحرانــی از نظــر منابــع آب زیرزمینــی بــوده و چــون برداشــت 
مــا از ســفره ها بیــش از ورودی آب بــه آنهاســت لــذا بهتریــن راهــکار بــرای 
ذخیــره ایــن آب هــا انجــام پروژه هــای آبخیــزداری و آبخــوان داری اســت. 

ــرل ســیالب و آبخــوان داری ســازمان  ــرکل کنت ــور مدی ابوالقاســم حســین پ
ــت  ــر اهمی ــم ب ــن مراس ــم در ای ــور ه ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
انجــام  بــا  افــزود:  و  کــرد  تاکیــد  آبخیــزداری  خیرســاز  پروژه هــای 
ــر  ــیالب های ویرانگ ــوان س ــک می ت ــازه ای و بیولوژی ــی س ــای تلفیق پروژه ه
ــرد و در  ــل ک ــی تبدی ــالی و کم آب ــا خشکس ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــه فرصت را ب

ــت.  ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــی از اهمی ــردم محل ــارکت م ــن راه مش ای
ــران  ــت خی ــه هم ــتان ب ــان الرس ــز کاری ــه آبخی ــی حوض ــد خاک ــروژه بن پ
نیک اندیــش بــرادران محمــدی و پایــدار در روســتای کاریــان احــداث 
ــا  ــروژه ب ــن پ ــی ای ــگ  ن ــن کلن ــارن آیی ــه تق ــه ب ــا توج ــد و ب ــد ش خواه
ــد  ــام س ــه ن ــن، ب ــدار میه ــت و اقت ــرافراز امنی ــردار س ــاد س ــت ی گرامیداش
آبخیــزداری ســردار شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی نامگــذاری شــد. 
ــرار  ــه ق ــرآورد شــده ک ــال ب ــارد ری ــروژه 15 میلی ــن پ ــاز ای ــورد نی ــار م اعتب
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــارات صن ــل اعتب ــار از مح ــن اعتب ــمتی از ای ــت قس اس

ــود. ــه ش ــن و هزین ــال 98 تامی س

سیل

اطالعیه هواشناسی درباره کاهش 8 تا ۱۲ درجه ای دما
سازمان هواشناسی با صدور اطالعیه ای از کاهش دما ۸ تا 1۲ درجه ای دمای کمینه در نیمه شرقی کشور خبرداد.
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حـدود یـک سـال اسـت که مسـئوالن باغ وحـش تهران در تالشـند 
بـا اسـتفاده از روش هـای مختلـف پلنـگ ایرانـی -گونـه به شـدت 
در معـرض خطـر انقـراض- را در محیـط بسـته تکثیـر کننـد. بـرای 
ایـن منظـور نیز حدود دو سـال گذشـته یک قـالده پلنگ نـر ایرانی 
از کشـور پرتغـال بـه بـاغ وحـش تهـران منتقـل شـد امـا بـه گفتـه 
مسـئوالن بـاغ وحش، تاکنون ایـن طرح موفقیت آمیز نبوده اسـت.
محمـد کرمـی - رییـس اداره نظارت بر امور حیـات  وحش حفاظت 
محیط زیسـت اسـتان تهران - در گفت و گو با ایسـنا درباره چرایی 
موفقیـت آمیز نبودن اقدامات انجام شـده برای »تکثیر در اسـارت« 
گونه هـای در حـال انقـراض منتقـل شـده به ایـران از جمله گاسـپار 
- پلنـگ ایرانـی انتقـال داده شـده از کشـور پرتغـال - اظهـار کـرد: 
»تکثیـر در اسـارت« گوشـتخواران ماننـد »پلنـگ«، »یـوز پلنگ« و 
»شـیر« شـرایط خاصـی را بـرای تحقـق الزم دارد. حیوانـی کـه در 
اسـارت بـه سـر می بـرد، به نوعی رام شـده اسـت و از دسـت افرادی 
کـه هـرروز بـا آن در ارتباط هسـتند، غذا می خورد و نمی تواند شـکار 
کنـد بنابرایـن حیـوان در شـرایط عادی کـه در محیـط طبیعی وجود 
دارد، قـرار نمی گیـرد.وی گفـت: باید بـرای تکثیـر گونه های مختلف 
حیوانـات بخصـوص »گونه هـای در حـال انقـراض« و »گونه هـای 
منقرض شـده در حیـات وحش« از روش هـای دیگری نیز می توان 
اسـتفاده کرد،  اگر از روش های دیگر اسـتفاده شـود، شـاید بتوانیم 
ایـن گونه هـا را بـار دیگـر معرفـی کنیم.رییـس اداره نظـارت بـر امور 
حیـات  وحـش حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان تهـران در بخـش 
دیگـری از صحبت هـای خـود گفـت: در برخـی کشـورهای دیگـر 
از طریـق محصـور کـردن حیـوان در یـک زیسـتگاه طبیعـی سـعی 
می کننـد شـرایطی حـدودا طبیعـی را بـرای حیـوان فراهم کننـد. در 
ایـن مناطـق به صـورت دسـتی به حیوان غـذا نمی دهنـد و طعمه ای 
را کـه حیـوان بایـد شـکار کنـد ماننـد خرگـوش در آن منطقـه رها و 

حیـوان خـود آن را شـکار می کند.

چرایی موفقیت آمیز نبودن 
»تکثیر در اسارت« گونه های 

در حال انقراض در کشور
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محیط زیست هندورابی در معرض تهدیدم
ــال  ــی دو س ــه در یک ــی ک ــر هندوراب ــره بک جزی
ــگری  ــد گردش ــد در بع ــدی جدی ــه مقص ــر ب اخی
در  اســت  شــده  تبدیــل  ایرانیــان  بــرای 
ــی  ــژه زیســت محیط ــه وی ــف ب ــای مختل حوزه ه

بــا مخاطراتــی روبروســت.
هندورابــی در نزدیکــی کیــش بــه یــک بــاره مــورد 
ــعه  ــرای توس ــور ب ــز کش ــه آزاد و مرک ــئوالن منطق ــه مس توج
ــی در  ــای توســعه ای کنون ــه رفتار ه ــه نحــوی ک ــه ب ــرار گرفت ق
ــی  ــر در پ ــی بســیاری را در ســال های اخی ــره نگران ــن جزی ای

ــته اســت. داش
ــی  ــای عمران ــاز و فعالیت ه ــاخت و س ــد س ــیاری معتقدن بس
عجوالنــه و ناســازگار بــا اکوسیســتم بــرای ایجــاد مراکــز 
ــرات  ــد مخاط ــی می توان ــی و فرودگاه ــل و نقل ــکان، حم اس
ــی  ــاس هندرواب ــرد و حس ــه ف ــره منحصرب ــه جزی ــدی را ب ج
وارد کنــد، از طرفــی عــدم وجــود زیرســاخت های کنترلــی 
بــدون  گردشــگران  گســتردۀ  ورود  ســبب  مدیریتــی،  و 
ــالوه  ــه ع ــوی ک ــه نح ــده، ب ــی ش ــت محیط ــای زیس نظارت ه
ــه در ســواحل، ســالیانه حجــم باالیــی  ــر تخریب هــای حاصل ب

ــره رهــا می شــود.تخریب و ناامن ســازی  ــز در جزی ــه نی از زبال
زیســتگاه جانــوران کمیــاب و در معــرض انقــراض نیــز از 
دیگــر تبعــات توســعه بی ضابطــه و غیراســتاندارد مناطــق 
ــی نیــز از ایــن امــر  ــره ای اســت، کــه هندوران ســاحلی و جزی

ــت. ــده اس ــتثنا نمان مس
ورود افــراد فرصت طلــب بــه جزیــره هندورابــی در شــرایط 
ــت  ــط زیس ــت از محی ــرای صیان ــای الزم ب ــه نیرو ه ــی ک کنون
و ســاحل در آن ناکافــی اســت، می توانــد تبعــات تاســف 
ــرای حیــات و زیســت گونه هــای کمیــاب  ــه ویــژه ب ــاری را ب ب
و در معــرض انقــراض در پــی داشــته باشــد، کمــا اینکــه 
ــع  ــت از مناب ــده از برداش ــران کنن ــاری نگ ــی اخب ــر از گاه ه
مرجانــی و زنده گیــری و شــکار پرنــدگان نیــز از هندورابــی بــه 
گــوش رســیده اســت. اداره محیــط زیســت کیــش در ســاعات 
گذشــته، از کشــف دو کوخــه پرنــده شــکاری یــا همــان 
ــره  ــه در جزی ــه دلیج ــازی دو بهل ــری و رهاس ــگاه زنده گی دام
ــط زیســت  ــی اداره محی ــط بان ــی توســط گشــت محی هندوراب
ــنل  ــی و پرس ــی هندوراب ــگاه دریابان ــکاری پای ــا هم ــش ب کی

ــت. ــر داده اس ــه آزاد خب ــازمان منطق ــی س ــت فیزیک حفاظ

ی 
رچ

چهار شکارچی متخلف در تاالب »کانی برازان«شکا
دستگیر شدند

رییـس اداره حفاظـت محیط زیسـت مهابـاد گفت: 
مامـوران یـگان حفاظـت ایـن اداره در ضلع شـمالی 
تـاالب بیـن المللـی »کانی بـرازان« این شهرسـتان 

چهـار شـکارچی متخلـف را دسـتگیر کردند.
فـاروق سـخنور روز شـنبه در گفت وگو با خبرنـگار ایرنا اظهار 
داشـت: این شـکارچیان متخلف به قصد شـکار پرندگان در تاالب 
بیـن المللـی »کانـی بـرازان« بـه ضلـع شـمالی ایـن تـاالب رفته 

بودنـد کـه بـا هوشـیاری ماموران یگان حفاظت دسـتگیر شـدند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه هرگونه شـکار و صیـد در تاالب هـا ممنوع 
اسـت، اضافـه کرد: از این شـکارچیان متخلف چهار قبضه اسـلحه 
شـکاری کشـف و ضبـط و بـه علت اقـدام به شـکار در یک منطقه 
تاالبـی و حفاظـت شـده با تشـکیل پرونده به مراجـع قضایی این 

شهرسـتان معرفی شدند.
وی افـزود: ایـن شـکارچیان متخلـف بـا توجـه بـه بـارش بـرف 
»کانـی  تـاالب  حاشـیه  مناطـق  شـدن  سـفیدپوش  و  سـنگین 
بـرازان« در چنـد روز اخیـر از فرصـت اسـتفاده کرده و شـبانه خود 
را بـه حاشـیه ایـن تـاالب رسـانده بودنـد کـه بـا همـکاری جوامع 

محلی و هوشـیاری ماموران یگان حفاظت شناسـایی و دسـتگیر 
شدند.

رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت مهابـاد با اشـاره بـه حضور 
بیـش از 30 هـزار قطعـه انـواع پرنـدگان مهاجـر و بومـی در تاالب 
بیـن المللـی »کانی بـرازان« افـزود: ایـن پرندگان شـامل خوتکا، 
فیلـوش، اردک سرسـبز، غـاز خاکسـتری، تنجـه و دسـته هـای 
چندصدتایـی از انـواع پرندگان آبزی و کنارآبزی از جمله آووسـت، 
خـروس کولـی، حواصیـل، پلیـکان، فالمینگـو و انـواع مرغابـی و 
اردک هـای ارده ای، سـرحنایی و بلوطـی اسـت. تـاالب »کانـی 
از مهمتریـن  بـر ۹10 هکتـار یکـی  افـزون  بـا وسـعتی  بـرازان« 
تـاالب هـای اقمـاری جنـوب دریاچـه ارومیـه و بـا ارزش تریـن 
زیسـتگاه هـای انـواع پرنـدگان آبـزی و کنارآبـزی مهاجـر و بومی 
در شـمال غـرب کشـور به شـمار می رود؛ بـه دلیـل موقعیت ویژه 
و شـرایط زیسـتی منحصربفـرد آن ایـن تـاالب در سـال 13۸5 به 
عنـوان منطقـه شـکار ممنـوع و نخسـتین پناهـگاه حیـات وحش 

آذربایجـان غربـی تبدیـل و بـه ایـن ترتیـب بـه عنوان یکـی ...
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سرپرسـت  شهسـواری  مهـدی 
در  شـنبه  روز  قلعه گنـج  فرمانـداری 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: 
میـزان بارندگی در این شهرسـتان 1۲5 
 ۲0 در  شـده کـه  گـزارش  متـر  میلـی 

سـال گذشته بی سابقه است.
وی ادامـه داد:  خسـارات احتمالـی بـه 
و  شهرسـازی، کشـاورزی  و  راه  حـوزه 
منازل مسـکونی و تاسیسـات زیربنایی 
بررسـی  بـرق و آب در حـال  همچـون 

بـوده و متعاقبا اعالم می گردد.
شهسـواری گفـت: تعداد 3۲ روسـتا در 
 1۲ و  گرفتـه  قـرار  سـیالب  محاصـره 
دچـار  کامـل  طـور  بـه  هـم  روسـتا 
راه هـای  همچنیـن  و  شـده  آبگرفتگـی 
بخـش  بـه  قلعه گنـج  ارتباطـی 
و  رمشـک  دهسـتان  و  چاه دادخـدا 
قلعه گنـج بـه دهسـتان مارز و جاسـک 

رودبـار  بـه  قلعه گنـج  فرعـی  محـور  و 
جنـوب بـه علـت طغیـان رودخانه هـا و 
مسـدود  بعـدی  اطـالع  تـا  سـیالب 

است.
ارتباطـی  راه هـای  کـرد:  تصریـح  وی 
و  مرکـزی  بخـش  در  روسـتا  هفـت 
بخـش  در  روسـتا   ۲0 از  بیـش 
طغیـان  علـت  بـه  چاه دادخـدا 

رودخانه ها قطع شده است.
قلعه گنـج  فرمانـداری  سرپرسـت 
افـزود: خـط لولـه انتقال آب شـهری از 
بخـش چاه دادخـدا بـه مرکـز شـهر در 
منطقـه روسـتایی چاه میـرزا نیـز دچـار 

شکستگی شده است.
روسـتای   ۲ اهالـی  کـرد:  اضافـه  وی 
مسـیر  در  جنگل آبـاد کـه  و  چراغ آبـاد 
سـیالب و کنـاره رودخانـه واقع هسـتند 
هـم به علـت آبگرفتگـی کامل بـا کمک 

نیروهـای امـدادی و نیروهـای ناحیـه 
مقاومـت بسـیج از منازل شـان تخلیه و 
بـاال  مسـاجد  و  امـن  محل هـای  در 

دسـت روستا اسکان داده شدند.
بـرق  خـط  کـرد:  تصریـح  شهسـواری 
روسـتای حاجی آبـاد در بخـش مرکزی 
چاه دادخـدا  بخـش  در  چاه بهمـن  و 
قطـع بـوده و تـالش بـرای وصـل بـرق 

این ۲ روسـتا ادامه دارد.
پیگیری هـای  بـا  داشـت:  بیـان  وی 
و  نجـات  و  امـداد  تیـم  شـده،  انجـام 
از  اسـتان  احمـر  هـالل  ارزیابـی 
اعـزام  قلعه گنـج  بـه  بـم  شهرسـتان 
امـداد  بـرای  امشـب  احتمـاال  و  شـده 
و  زده  سـیل  روسـتاهای  بـه  رسـانی 
مناطـق آسـیب دیده در منطقـه خواهند 

ماند.
مجیـد احمـدی بخشـدار چـاه دادخـدا 

نیـز کـه از دیـروز در منطقـه و بخـش 
راه  گفـت:  دارد  حضـور  دادخـدا  چـاه 
ارتباطـی بخـش چاه دادخـدا بـه قلعـه 
بـه  دادخـدا  ارتباطـی چـاه  راه  و  گنـج 

شـهر رمشک همچنان مسدود است.
احتمالـی  خسـارات  خصـوص  در  وی 

سـیل در ایـن بخـش افزود: بیشـترین 
خسـارات احتمالـی مـا در بخـش چـاه 
و  اسـت  حـوزه کشـاورزی  در  دادخـدا 
چاه هـای  از  بسـیاری  همچنیـن 
تخریـب  منطقـه  قنـوات  و  کشـاورزی 

شده اند.

محمـد نصیـری راد اظهـار داشـت:  صبـح امروز شـنبه راه 
ارتباطـی ۲0 روسـتای دیگـر کـه بـه علـت بـارش بـرف 
مسـدود شـده بـود با تـالش راهـداران اسـتان بازگشـایی 

شد.
وی عنـوان کـرد: خاکـی بـودن و نبـود زیرسـازی مناسـب 
هـای  راه  شـدن  مسـدون  بـه  روسـتایی  هـای  جـاده 

روستایی کمک می کند.

مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای کهگیلویـه و 
در   بـرف  بـارش  بـه شـدت  توجـه  بـا  بویراحمـد گفـت: 
محورهـای مواصالتی اسـتان ، هم اسـتانی ها از سـفرهای 
غیـر ضـروری خـودداری کنند و تـردد در ایـن محورها تنها 

با بستن زنجیر چرخ میسر است.
نصیـری راد ابـراز داشـت: رانندگان تجهیـزات ایمنی ، مواد 
غذایـی خشـک و لبـاس گـرم در سـفرهای ضـروری بـه 

همراه داشته باشند.
وی بـا اشـاره بـه وضعیـت جـوی و ترافیکـی محورهـای 
ارتباطـی بـر اسـاس داده هـای مرکـز مدیریـت راه هـای 
یاسـوج- هـای  محـور  در  بـرف  بـارش  افـزود:  اسـتان، 
بابامیدان، یاسوج-شـیراز ، یاسوج-سـمیرم، یاسوج-سی 
سـخت ،یاسوج-اقلید، یاسـوج-نقارخانه ، یاسوج-دمچنار 

، پاتاوه-مارگون زیاد است.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای کهگیلویـه و 
بویراحمد بیـان کرد: جاده ارتباطی یاسوج-سـپیدار-چرام 

نیز به سبب بارش برف تا اطالع ثانوی مسدود است.
نصیـری راد تصریـح کـرد: در صورت مسـدود شـدن دیگر 
راهـداری  توسـط  اسـتان  ایـن  در  ارتباطـی  محـور هـای 

کهگیلویه و بویراحمد اطالع رسانی خواهد شد.
تمامی مدارس ابتدایی و پیش دبسـتانی های شهرسـتان 
شـهر  روسـتاهای  همچنیـن  و  دنـا  و  بویراحمـد  هـای 

دیشـموک بـه دلیـل بارش سـنگین بـرف سـرما و کوالک 
شـید امـروز شـنبه در هـر دو نوبـت صبـح و عصـر تعطیل 

است.
هـای  شهرسـتان  دبسـتانی  پیـش  مراکـز  و  مـدارس 
بویراحمـد و دنـا فـردا یکشـنبه بدلیـل احتمـال یـخ زدگی 

معابر با ۲ساعت تاخیر فعالیت خود را از سر می گیرند.
ولی بهره مند کارشـناس هواشناسـی کهگیلویـه وبویراحمد 
مناطـق  در  بـاران  و  بـرف  بـارش  کـه  کـرد  اعـالم  نیـز 

سردسیری استان تا بعد از ظهر ادامه دارد.
وی تصریـح کـرد که بر اسـاس گـزارش ها ارتفـاع برف در 
برخـی مناطـق همچـون جوخانـه در شهرسـتان چـرام بـه 

باالی 65 سانتی متر رسیده است.
کهگیلویـه و بویراحمـد دارای 7۹ گردنـه بـا ۲هـزار و ۸46 
کیلومتـر و جـاده و 66 نقطـه به طـول 3۲7 کیلومتر محور 

برفگیر است.

کـوروش محمودیـان افـزود: از امروز صادرات 
مصالـح  هـای  زمینـه  در  سـومار  مـرز  از  کاال 
سـاختمانی، پتروشـیمی و مـواد شـوینده بـه 

کشـور عراق آغاز شده است.
تعطیلـی  بـه  توجـه  بـا  داشـت:  اظهـار  وی 
مشـکالت  برخـی  دلیـل  بـه  سـومار  بازارچـه 
و  متعـدد  جلسـات  از  پـس  عراقـی،  طـرف 
اسـتاندار  طـرف  از  الزم  هـای  پیگیـری 
کرمانشـاه و دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران 
ایـن مـرز بـا ابـالغ طـرف عراقـی بازگشـایی 

شد.
نامـه الزم  فرمانـدار گیالنغـرب گفـت: تفاهـم 
بـا طـرف عراقـی بـه منظـور تامیـن و تجهیـز 
تحقـق  راسـتای  در  الزم  هـای  زیرسـاخت 
مصوبـه دولـت در رسـمی شـدن مـرز سـومار 
منعقـد شـده و امیـد اسـت بـه زودی فعالیت 
هـای متناسـب بـا مرز رسـمی در مرز سـومار 

شود. محقق 
سیسـتم  ایجـاد  بـا  داد:  ادامـه  محمودیـان 
بازارچـه  محوطـه  در  روشـنایی  جدیـد  هـای 
دهـی  سـامان  و  ریـزی  بیـس  عملیـات 
هـای  مالقـات  سـالن  احـداث  و  محوطـه 
مـرزی و ایجـاد زیرسـاخت ها در مرز سـومار 

است. سرعت گرفته 
وی گفـت :در 6 مـاه اول سـال جـاری 340 
هـزار تـن کاال در ۹0 قلـم بـه ارزش 400 هـزار 
دالر از مـرز سـومار توسـط 1۸ هـزار کامیـون 

صادر شده است.

پارسـال نیـز یـک میلیون و 140 هـزار تن کاال 
بـه ارزش یـک میلیـون و ۲4۲ هـزار دالر از 

مرز سـومار به عراق صادر شده است.
کیلومتـری   67 فاصلـه  در  سـومار  مـرز 
گیالنغـرب و ۹0 کیلومتـری شـهر قصرشـیرین 
عـراق،  در  و  مـرز  آن سـوی  در  واقـع شـده، 
نزدیـک تریـن شـهر بـه سـومار، شـهر َمندلـی 
 15 کـه  اسـت  بلـدروز  فرمانـداری  توابـع  از 

کیلومتر با سـومار فاصله دارد.
بازارچـه مـرزی سـومار فاصلـه حمـل کاال را به 
بیشـتر  اکنـون  و  کـرده  کوتاه تـر  بغـداد 
شـرقی  اسـتان های  بـه  صادراتـی  کاالهـای 

عراق از این معبر صادر می شـود.

44 روستای قلعه گنج در محاصره سیالب

راه ارتباطی ۱3۰ روستای کهگیلویه 
وبویراحمد بسته شد

صادرات کاال از مرز سومار از سرگرفته شد

سودوکو شماره ۱64۱

پاسخ سودوکو شماره ۱64۰

افقی
  1 - نیلوفر 

۲ - اختالف - پاره ای از چیزی، قطعه 

3 - چانه، زنخدان - آزاده، آزاده كربال، 

نخستین شهید كربال - پول ژاپن، پول 

آسیایی، پول قدرتمند آسیا 

4 - حشره ای كه ایده ساخت هلی كوپتر 

شد - باران اول فصل

 5 - دسته وگروه - مالک - مدد رسانی 

6 - علم جادو، علم جادو و طلسم، علم 

طلسم - نماز واپسین، از نمازهای پنجگانه 

- سد خوزستان، سدی در جنوب كشور - 

باالی فرنگی، باال به گویش عمو سام

 7 - نرم تر، مالیم تر - دندانساز - پشته 

و تل 

 ۸ - شیمی كربن، رشته ای در شیمی - 

كسان و افراد - سبزی خرد كردنی، سبزی 

خوردنی

 ۹ - ضد نیکی - مورخ معروف زمان 

سلیمان نبی - فرمانروایان

 10 - زندگی کن، طرف، جانب - كجاست؟ 

- خط کش بیگانه - جنگجو

 11 - از اصطالحات فوتبال - هواپیمای 

عجول، هواپیمای سریع السیر - چاره و 

عالج

 1۲ - دو رنگ، خمیده - مولف تاریخ 

اجتماعی ایران 

13 - طال، همراه سیم - پر گویی، زدنی 

پرچانه ها، طرف - آداب و رسوم، آیین ها، 

آداب

 14 - عنوان مردانه، سید - ظرف

 15 - روزگار

عمودی 
 1 - چاشنی غذا - از احشام، پرفسور 

حیوانات 

۲ - قیمت بازاری - نام معروف ترین 

تراژدی یونان

 3 - کشوری در قاره سیاه - چوب خوشبو، 

عود

 4 - به زنجیر بسته - شهرت تیم کلولند 

 NBA در

5 - مار بی آزار - صدای درد، کالم درد - 

پسوند افراط

 6 - گرفتن، فراگرفتن - واحد سرعت 

هواپیما، آدم پست و خسیس - حرف 

فاصله، خمیدگی كاغذ، لنگه بار - ابریشم 

خام 

7 - ریشه - هامون - راه آسمانی - بدهی

 ۸ - كنده كاری روی چوب - تفنگ سر پر 

قدیمی - تکرار حرف دوازدهم

 ۹ - خطی در دایره - قانون مغول، قانون 

چنگیزی - امید - درخت زبان گنجشك 

10 - راندن بی ادبانه، راندن مزاحم - کلمه 

همراهی، آش، حرف مشایعت - پند و 

اندرز - گسترش 

11 - راندن - قلیل، اندك، زیاد 

نیست،ناچیز،انگشت شمار - نام دخترانه 

1۲ - بهم خوردگی اعصاب - نا فرمانی 

كردن

 13 - خاک سفالگری، خاک سرخ، خاک 

عهد عتیق - ایده ال

 14 - قوه حافظه - جوی خون، لوله خونی

 15 - صدای ترساندن - گل سرخ، درخت 

انگور

جدول شماره ۱64۱

 پیام
استان ها

4۰ هزار قطعه بچه ماهی گرمابی در منابع آبی گچساران  رهاسازی شد
مدیر جهاد کشاورزی گچساران گفت: 40 هزار قطعه بچه ماهی گرمابی از نوع  کپور و خاویار در 
استخرهای پرورش ماهی این شهرستان رهاسازی شده است.

آگهی مزایده 
دادگاه عمومـی ماهـان قصـد دارد در پرونده کالسـه ۹60۹۹۸3410۲00۸50 ارجاعی در 
مرتبه دوم دو و نیم دانگ مشـاع از شـش دانگ یک باب منزل مسـکونی قدیمی 
بـا پـالک ثبتـی شـماره 1055فرعـی از یـک اصلی واقـع در بخـش 5 کرمان ملکـی خانم فاطمه 
خلیلـی ماهانـی فرزنـد محمد بـه آدرس ماهان محله خواجوئیـه کوچه حوض المـاس روبروی 
بـاغ قاضـی با قیمت کارشناسـی شـده یک میلیارد دو ششـصد میلیـون ریـال )دو و نیم دانگ 
مشـاعاز شـش دانـگ( از طریـق مزایـده عمومـی به فروش برسـاند کسـانیکه قصد شـرکت در 
مزایـده فـوق را دارنـد پیشـنهادات خـود را بـه انضمـام 10 در صـد و دیعـه قیمت پیشـنهادی به 
صـورت یـک فقـره چـک تضمینی بانکـی در وجـه اجرای احـکام مدنـی دادگاه ماهـان حداکثر 
تـا سـاعت 11 روز دوشـنبه 13۹۸/11/14 در پـاکات در بسـته بـه اجرای احـکام دادگاه ماهان ارائه 

نماینـد برنده کسـی اسـت که باالتریـن پیشـنهاد را ارائه نماید
مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی ماهان شیروانی م.الف 5۷3

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی- آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- برابـر رای شـماره 13۹۸6031۹01۲00۲515 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی 
آقای ابوالقاسـم قرائی خضری فرزند اسـحق بشـماره شناسـنامه 4755 صادره از سـیرجان در 
ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت ۲1۲/50 مترمربع پـالک 6۲۹ اصلی واقـع در بخش 36 
کرمان آدرس سـیرجان آباده خیابان تخت جمشـید آخر خیابان درب سـمت راست خریداری از 
مالـک رسـمی آقـای صادق رفعتی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مـدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد./م الف 5۸1

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۸/10/۲۲-  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۸/11/07
محمد آرمان پور - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کهنوج 

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمان فاقدسند رسـمی برابررای شـماره13۹۸6031۹00۲00۲553هیات  موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنـوج  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانـم فاطمه بنی اسـدی  
فرزندحمیـد بشـماره شناسـنامه 141۹صـادره از بم دریک بـاب  خانه به مسـاحت ۲۸7/30مترمربع 
پالک۲۲03فرعـی از3- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک 3- اصلی قطعه یک  واقع در خیابان 
میثـم شـهر کهنوج خریـداری ازمالک رسـمی آقای امیر سـعیدی مالکی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدورسـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از 
تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادرخواهدشـد ./م 

الـف:۲۲۸3- تاریـخ انتشـار نوبـت اول :۹۸/10/07- تاریخ انتشـار نوبـت دوم :۹۸/10/۲۲
اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

مفقودی
بــرگ ســبز خــودرو وانــت پیــکان تیــپ OHV ۱6۰۰ مــدل ۱388 بــه رنگ ســفید 
شــیری به شــماره پــالک 45ط 536 ایــران 65 به شــماره موتــور ۱۱488۰6۷۲۷۱ 
 AG 8۷86۰4 و شــماره بدنــه NAAA36AA۷AG8۷86۰4 و شــماره شاســی
بنــام علیرضــا زارعــی جالل آبــادی فرزنــد قنبر بــه شــماره ملــی 3۰9۰۷358۷3، 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت. زرند

 شماره:8086                    تاریخ: 98/10/18 

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 

ــماره 139860301022004181    ــاد رای ش ــتناد مف ــه اس ــه ب ــه اینک ــر ب نظ
ــتقر در اداره  ــادی مس ــناد ع ــه اس ــیدگی  ب ــات رس ــورخ 98/10/04 هی م
ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ربــاط کریــم بــر حســب مــاده 3 قانــون 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
ــه متقاضــی  ــات مالکان ــادی و تصرف ــال ع ــد انتق ــر تاکی ــی ب رســمی مبن
ــادره از  ــنامه 755  ص ــماره شناس ــه ش ــی ب ــد موس ــک فرزن ــا پورمل رض
ــا بنــای احداثــی  ــه شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن ب دورود  نســبت ب
بــه مســاحت 140  متــر مربــع از پــاک شــماره 329 و 330 ) مســاحت 
ــاک  ــع از پ ــر مرب ــاحت 70 مت ــاک 160/329 و مس ــع ازپ ــر مرب 70 مت
160/330( مفــروز و مجــری شــده قســمتی از پــاک 330 و 329  فرعــی 
مفــروز از قطعــه --  تفکیکــی از 160  اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی 
ــرز  ــری مح ــدس منتظ ــمی اق ــت رس ــم از مالکی ــاط کری ــتان رب شهرس
گردیــده لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
ــه  ــود را ب ــاه اعتراضــی خ ــدت دو م ــه م ــی ب ــن اگه ــخ انتشــار اولی تاری
ــه و  ــه دادگاه صالحــه احال ــا ب ــد ت ــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمای ای
اقدامــات موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه گــردد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراضــی طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و در در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت 

ــود.  ــه دادگاه نخواهــد ب ــع از مراجعــه متضــرر ب ــد مان جدی
تاریخ انتشار اولین اگهی:98/10/22

تاریخ انتشار دومین اگهی :98/11/07
 9923 احمد رحیمی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم 

شماره:  12738/هـ98/2                            
تاریخ : 1398/10/08                   م الف : 1558 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

همدان
آگهی فقدان سند مالکیت 

خانــم ســهیا بیــات بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد 
ــدان  ــه 69 هم ــر دفترخان ــه مه ــدق ب ــی مص محل
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ســه دانــگ پــاک 
150/62 واقــع در بخــش 4 ذیــل ثبــت دفتــر امــاک 
ســابقه   139820326034008143 الکترونیکــی 
ثبــت دارد و نــزد کســی در بیــع شــرط نیســت 
ــه  ــذا ب ــده ل ــود گردی ــی مفق ــه جای ــت جاب ــه عل ب
اســتناد تبصــره الحاقــی بــه مــاده 120 آئیــن نامــه 
قانــون ثبــت بدینوســیله آگهــی مــی شــود تــا هــر 
ــند  ــود س ــا وج ــه و ی ــام معامل ــی انج ــی مدع کس
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی باش ــود م ــزد خ ــت ن مالکی
ایــن آگهــی طــی مــدت 10 روز  بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــاک مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل 
ســند مالکیــت و یــا ســند معاملــه اعتــراض کتبــی 
ــدت  ــاء م ــورت انقض ــد در ص ــلیم نمای ــود را تس خ
واخواهــی و نرســیدن اعتــراض و یــا در صــورت 
اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود 
ــام متقاضــی صــادر و تســلیم  ــه ن ــی ب ســند المثن

ــد شــد . خواه
موسی حنیفه -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

9963 شهرستان همدان- ناحیه دو   

آگهی حصروراثت
ــنامه  ــه شــماره شناس ــی ب ــامری زنجان ــان س ــد رضــا جباری ــای محم آق
135 فرزنــد محمــد حســین از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت 
ــان  ــد حســین جبری ــه شــادروان محم ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ســامری زنجانــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 80/2/7 در شهرســتان رشــت 
فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد 
ــی  ــامری زنجان ــان س ــا جباری ــد رض ــی : محم ــام خانوادگ ــام و ن : 1- ن
ســامری شــماره شناســنامه 135 نــام پــدر محمــد حســین پســر متوفــی 
2 – مهــدی جباریــان ســامری زنجانــی شــماره شناســنامه 43083 نــام 
ــامری  ــان س ــود جباری ــی 3 – محم ــر متوف ــین پس ــد حس ــدر محم پ
زنجانــی شــماره شناســنامه 1257 نــام پــدر محمــد حســین پســر متوفــی 
4- مرتضــی جباریــان ســامری زنجانــی شــماره شناســنامه 102 نــام پــدر 
ــی  ــامری زنجان ــان س ــژگان جباری ــی 5- م ــر متوف ــین پس ــد حس محم
شــماره شناســنامه 2580508791 نــام پــدر محمــد حســین دختــر متوفــی 
6 – مریــم جباریــان ســامری زنجانــی شــماره شناســنامه 669 نــام پــدر 
محمــد حســین دختــر متوفــی 7- مرضیــه جباریــان ســامری زنجانــی 
شــماره شناســنامه 1236 نــام پــدر محمــد حســین دختــر متوفــی 
ــام پــدر  ــور اســمعیل طالمــی شــماره شناســنامه 1084 ن 8- معصومــه پ

بخشــعلی زوجــه متوفــی 
بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از ماحظــه 
ــماره 357  ــه ش ــت آن ب ــی و ثب ــریفات قانون ــام تش ــت و انج دادخواس
ــد  ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــاد درخواس ــیار مف س
ــزد  ــا وصیــت نامــه از متوفــی ن چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و ی
ــعبه  16  ــر ش ــه دفت ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــخ نشــر آگه ــد از تاری او باش
شــورای حــل اختــاف  رشــت تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی 

ــر درخواســت خواهــد شــد . ــت براب حصروراث
قاضی شورای حل اختالف شعبه 16 رشت  9966
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

ورود نخستین محموله دام زنده از رومانی به بندر خرمشهر
مدیرکل دامپزشکی خوزستان از ورود نخستین کشتی حامل محموله دام زنده از رومانی به بندر خرمشهر خبر داد.

دکتر مصطفی کنارکوهی اظهار کرد: نخستین کشتی حامل محموله دام زنده به تعداد 3 هزار و 6۹۲ راس دام زنده 
از رومانی آخر هفته گذشته وارد بندر خرمشهر شد.

ــه  ــار داشــت: مناســب ســازی مجموع ــدر ســلیمانی اظه حی
هــای ورزشــی از آبــان مــاه آغــاز و هــر مــاه 10مجموعــه پــر 
مخاطــب بــرای تــردد آســان معلــوالن و ســالمندان مناســب 

ســازی شــده اســت.
ــه ورزشــی تحــت ســازمان  ــه 1۹0 مجموع ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــی ارائ ــهروندان تهران ــه ش ــی را ب ــهرداری خدمات ورزش ش
ــن  ــرد: در صــدد هســتیم در ای ــر نشــان ک ــد خاط ــی دهن م
طــرح 56 مجموعــه آبــی و دارای اولویــت را تــا فصــل بهــار 
ــرای تــردد ایــن قشــر جامعــه فراهــم کنیــم. ســال آینــده ب
معــاون ســازمان ورزش تاکیــد کــرد: شــهروندان مــی تواننــد 
ــایت  ــاد را در س ــن نه ــی ای ــای ورزش ــه ه ــت مجموع لیس

ــد. ــری کنن ــازمان ورزش پیگی س
شــرکت 17 هــزار ورزشــکار در طــرح دوشــنبه هــای ورزشــی 

پایتخــت
ســلیمانی همچنیــن از اجــرای طــرح دوشــنبه هــای ورزشــی 
در ســطح پایتخــت اشــاره کــرد و گفــت: ایــن طــرح از 
ــدک )حدود۲0نفــر(  ــا تعــدادی ان اردیبهشــت مــاه امســال ب
در ســطح پایتخــت بــا هــدف کاهــش فقــر حرکتــی اجرایــی 
ــک  ــه هــم این ــج هفت ــس از گذشــت ســی و پن ــه پ شــد ک

ــر رســیده اســت. ــه 17 هــزار نف ــدآن ب ــه من جمعیــت عالق
وی بــا بیــان اینکــه طــرح دوشــنبه های ورزشــی در شــهرهای 
تبریــز، اصفهــان، کرمانشــاه، یــزد، شــیراز و تهــران با اســتقبال 
ــه طــرح دوشــنبه  ــن هفت ــزود: ای ــزار می شــود اف ــردم برگ م
ورزشــی بــه مناســبت یــاد و خاطــره شــهدای مقاومــت 
)ســردار ســلیمانی و همرزمانــش( بــا حضــور نظامیــان 

ــزار خواهــد شــد. ــه 15 برگ پایتخــت در منطق
فعالیــت ورزشــی نوســتالژیک در طــرح خیابــان ورزش 

پایتخــت
معــاون ســازمان ورزش شــهرداری از نهادینــه شــدن فعالیــت 
ورزشــی نوســتالژیک در خیابــان ورزش پایتخــت اشــاره کرد و 
گفــت: بــا توجــه به توســعه فرهنــگ آپارتمــان نشــینی و نبود 
فضاهــای الزم در ســطح شــهر بــرای کــودکان، امــروزه شــاهد 
ــی  ــه ل کمرنــگ شــدن بســیاری از بازیهــای قدیمــی از جمل

لــی، الــک دولــک و ... هســتیم.
ــه  ــان اینکــه رویکــرد ســازمان ورزش نهادین ــا بی ســلیمانی ب
کــردن خاطــرات گذشــته بــرای نســل جدیــد جامعــه اســت 
گفــت: در طــرح خیابــان هــای ورزش، مســیرهای کــم تــردد 
در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه در اختیــار خانــواده هــا قــرار 

مــی گیــرد تــا ایــن ســنت هــا نهادینــه شــود.
وی ابــراز امیــدواری کــرد تــا در ایــن طــرح بتــوان تــا حدودی 
فقــر حرکتــی را از میــان خانــواده هــا از بیــن بــرده و نشــاط را 

بــرای آنهــا بــه ارمغــان آوریم.
ــه ورزش  ــرح خان ــا اجــرای ط ــک ب ــم این ــه وی، ه ــه گفت ب
ــان  ــی در طــرح خیاب بیــش از ۸0درصــد از شــهروندان تهران
ــران  ــا مدی ــای ب ــی ه ــا رایزن ــه ب ــد ک ــرکت دارن ورزش ش
ــوت  ــورت پایل ــه ص ــت را ب ــه 6 پایتخ ــوان منطق ــهری بت ش

ــم. ــدازی کنی راه  ان
معــاون ســازمان ورزش شــهرداری همچنیــن از شــرکت 350 
کــودک پســر در فوتبــال آینــده ســازان شــهر تهران)کــودکان 
کار( خبــرداد و افــزود: ایــن طــرح بــا هــدف کشــف اســتعداد 
هــای فوتبالــی و معرفــی اســتعدادها بــه نماینــدگان اســتان 
ــکان و راه  ــایپا، پی ــپولیس، س ــتقالل، پرس ــگ برتر)اس در لی
آهــن( از ۲0آذرمــاه امســال آغــاز و تــا اوایــل بهمــن مــاه ادامه 

خواهــد داشــت.

معـاون راهـداری اداره كل راهـداری و 
حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان كرمـان 
نفـر   370 گفـت: درحـال حاضرتعـداد 
راهـداری  اکیـپ   55 درقالـب  راهـدار 
اسـتان  در جـاده هـای حـوزه شـمال 
اسـتان  و جاده هـای  راهدارخانه هـا  در 
مشـغول خدمـت رسـانی بـه مسـافران 

جـاده ای هسـتند. 
 3۲0 افـزود:  زاده  عراقـی  احسـان 
نیـز  راهـداری  ماشـین آالت  دسـتگاه 
در ۲۲ گردنـه برفگیـر اسـتان عملیـات 
راهـداری را  از 45 راهدارخانـه ثابت و 

انجـام مـی دهنـد. سـیار اسـتان 
دكتـر عراقـی زاده خاطرنشـان كرد: 1۲ 
اكیـپ تعمیراتـی و نگهـداری ماشـین 
محـور  و  هـا  گردنـه  مسـتقردر  آالت 
های مشـمول بـرف و یخبندان اسـتان 
كیلومتـر،كار   50 و  یكهـزار  طـول  بـه 
پشـتیبانی تیـم هـای راهـداری برعهده 

رند. دا
وی بـا اشـاره به این مطلـب كه طی 5 
روز بارندگـی شـدید در  هفتـه گذشـته 
حـدود۲  مجموعـا"  جـاری،  ابتـدای  و 
هزارتـن شـن ونمـك بـا دسـتگاههای 

شـن پـاش در طـول محورهـای یـخ 
شـده  اسـتفاده  هـا  جـاده  در  زده 
تیـغ  كیلومتـر   ۸40 افـزود:  اسـت، 
زنی سـطح آسـفالت بوسـیله ماشین 
آالت سـنگین راهـداری در هـر شـبانه 
راسـتا  ایـن  در  انجـام شـده كـه  روز 
3۲0 تـن نمـك و یكهـزار و 6۸0 تـن 

شـن اسـتفاده گردیـده.
نجـات  بـه  اسـتان  راهـداری  معـاون 
خـودرو هـای مانـده در بـرف اشـاره 
نمـود و افـزود: تعـداد 3۸0 دسـتگاه 
خـودرو و  نجـات 15۲ نفـر مسـافر و 
راننـده در محورهـای مواصالتی درگیر 
بـرف از دیگـر اقدامـات راهـداران  در 

بـارش هـای اخیـر بوده اسـت. 

علیرضـا عطایـی نـژاد روز شـنبه در گفـت و گو با خبرنـگار ایرنا  
اظهار داشـت: براسـاس دسـتورالعمل وزارت جهاد کشاورزی در 
ارتبـاط با سـاماندهی واحدهای غیرمجاز، واحدهـای مرغداری 
بـدون پروانـه کـه از قبـل از سـال ۹3 فعالیت دارنـد در صورت 
داشـتن شـرایط نظـام دامـداری همچـون فنـی و بهداشـتی 

پروانـه فعالیـت دریافت مـی کنند.
وی ادامـه داد: پـس از بررسـی های انجام شـده تاکنـون 1۲6 
واحـد از 500 واحـد مرغـداری بـدون پروانـه اسـتان، شـرایط 
الزم بـرای دریافـت پروانـه را دارنـد که برخی از انـان در مراحل 

تکمیـل پرونـده بـرای دریافت پروانه هسـتند.
عطایـی نـژاد تصریح کـرد:  پرونده 374 واحـد مرغداری باقی 
مانـده نیـز باید در کمیسـیون ماده هشـت مـورد بررسـی قرار 
گیـرد تـا در صورت داشـتن شـرایط الزم ، پروانـه فعالیت برای 

انـان بر اسـاس ضوابط صادر شـود.

بـه گفتـه وی ، 374 واحـد مرغـداری بـدون پروانـه با ظرفیت 
تولیـد سـه میلیـون و 400 هـزار قطعـه جوجـه در هـر دوره در 
این اسـتان فعالیـت دارند.معاون بهبـود و تولیدات محصوالت 
دامی سـازمان جهاد کشـاورزی مازندران، نداشـتن فاصله الزم 
مرغداری ها از واحدهای صنعتی ، اسـتخرهای پرورش ماهی 
و دامـداری هـا را یکـی از علـل بـدون پروانـه بـودن تعـدادی 
از مرغـداری در مازنـدران بـر شـمرد و گفـت: ایـن واحدهـای 
غیرمجـاز بـدون هماهنگـی الزم فعالیـت مـی کننـد کـه بـرای 
دریافـت پروانـه بایـد نسـبت بـه جابجایی ایـن مرغـداری ها 
اقـدام شـود.وی ادامـه داد: همچنیـن تعـدادی از مرغـداری 
هـای کوچـک در فاصلـه کم از یکدیگـر فعالیت دارنـد که برای 
سـاماندهی ایـن واحدهـا باید در قالب یک شـرکت نسـبت به 

اخـذ پروانـه اقـدام کنند.
وی خاطرنشـان کـرد : اجـرای ایـن طـرح در راسـتای افزایش 

ظرفیـت مرغـداری هـا بـرای داشـتن توجیـه اقتصـادی برای 
فعالیـت ایـن واحدهـای تولیـدی اسـت.عطایی نژاد با اشـاره 
بـه فعالیـت ۲ هزار و ۲60 مرغـداری در مازندران افزود: اسـتان 
بـا تولیـد ۲40 هـزار تن گوشـت مـرغ در سـال 1۲ درصد تولید 

گوشـت سـفید در کشـور را بـه خـود اختصاص مـی دهد.
وی بـا بیـان اینکـه در اسـتان بـه طـور میانگیـن در هر مـاه 1۲ 
میلیـون قطعـه جوجه ریزی صورت می گیرد، گفـت:   مازندران 
همچنیـن 30 درصـد مرغ مادر کشـور را بـا ۲۲0 واحد مرغداری 

بـا ظرفیـت اسـمی 6 میلیون قطعه تولیـد می کند. 

تولید ساالنه گوشت قرمز مازندران
 ۷۰ هزار تن است 

معـاون بهبـود و تولیـدات محصـوالت دامـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی مازنـدران همچنیـن بـا اشـاره به کمبـود 10 درصدی 
گوشـت قرمـز در کشـور گفت: بر اسـاس برنامه ریـزی صورت 

گرفتـه بـه منظـور رفـع کمبود گوشـت قرمز ایـن نهاد بـه دنبال 
اصـالح نـژاد دام و پرداخت تسـهیالت بـه واحدهـای دامداری 
در شهرسـتان ها اسـت.وی ادامه داد: در این راسـتا 360 واحد 
دامـداری بـرای دریافـت تسـهیالت بانکی به بانـک ها معرفی 
شـدند کـه تاکنـون 4 میلیارد تومان تسـهیالت پرداخت شـده 
و مابقـی در حـال طـی مراحـل الزم بـرای دریافـت تسـهیالت 
هسـتند.عطایی نژاد اظهار داشـت: سـاالنه 70 هزار تن گوشـت 
قرمـز در مازنـدران تولیـد مـی شـود کـه 54 درصـد آن از دام 

سـنگین و 46 درصد از دام سـبک اسـت.
وی ادامـه داد: هـم اکنـون  10 هزار واحد دامـداری دارای پروانه 
صنعتـی و روسـتایی در اسـتان وجـود دارد کـه 53 درصـد در 

حوزه دام سـنگین و مابقی دام سـبک اسـت.
معـاون بهبـود و تولیـدات محصـوالت دامـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی مازنـدران بـدون اشـاره به میـزان تولیدات گوشـت 
قرمز و سـفید در اسـتان گفت :  از ابتدای سـال جاری تاکنون 
شـاهد افزایـش 4 درصـدی تولیـد گوشـت قرمـز و 5 درصدی 
گوشـت سـفید نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل هسـتیم.

 استقرار 37۰ راهدار براي خدمت رساني 
مسافران درجاده هاي استان کرمان

 شناسایی ۵۰۰ مرغداری بدون پروانه در مازندران

ایجاد اشتغال برای بیش از 
۱4 هزار نفر در اردبیل

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان اردبیـل از ایجـاد اشـتغال 
بـرای 14 هـزار و 500 نفـر متقاضـی در واحدهـای تولیـدی و صنعتـی اسـتان 

اردبیـل خبـر داد.
رامین صادقی 1۹ دی ماه  در جلسـه سـتاد تسـهیل و رفع موانع تولید اسـتان 
اردبیـل بـا اشـاره به اینکه سـفر رئیـس جمهور به اسـتان اردبیل همـراه با خیر 
و برکـت بـرای واحدهـای تولیـدی بـود، اظهار کـرد: راه انـدازی فـاز دوم کارخانه 
آرتاویـل تایـر و برخـی از واحدهـای تولیـدی و صنعتـی مـا را به آینده اشـتغال 

و صنعـت اسـتان اردبیل امیدوار کرده اسـت.
وی از ایجـاد اشـتغال بـرای 14 هـزار و 500 نفـر متقاضـی در اردبیـل خبـر 
داد و خاطرنشـان کـرد: بـرای ایجـاد ایـن میـزان اشـتغال بـا با سـرمایه گذاری 
157هـزار میلیـارد ریـال شـاهد تحـول در بخـش صنعت اسـتان خواهیـم بود.
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان اردبیـل در بخـش دیگـری 
از سـخنان خـود بـه اهتمـام اسـتاندار اردبیـل بـرای برگـزاری جلسـات سـتاد 
تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد در راسـتای گره گشـایی از مشـکالت واحدهـای 
تولیـدی و صنعتـی اشـاره کـرد و افـزود: دولـت تدبیـر و امیـد برنامه هـای 
مبسـوطی را بـرای احیـای واحدهـای تولیـدی به ویـژه در مناطق محـروم دارد 
کـه نمونـه ایـن اقـدام راه انـدازی فـاز دوم آرتاویـل تایـر و ایجاد اشـتغال برای 

بالـغ بـر 500 نفـر از جوانـان منطقـه اسـت.

نرگس خوسف از مزرعه تا فروش
ــدان،  ــده ســرما، یخبن ــی کنن فصــل زمســتان همیشــه تداع
ــاران اســت و معمــوال بیشــتر گیاهــان و گل هــا در  ــرف و ب ب
خــاک خفته انــد امــا در شــرق ایــران زمیــن، گل نرگــس بــا 
ترکیبــی از رنــگ ســفید و زرد تــازه ســر از خــاک بیــرون  آورده 

و طــراوات و زیبایــی بهــار را بــه ارمغــان مــی آورد.
ــه پنجــم تولیــد گل نرگــس در کشــور  ــی رتب خراســان جنوب
ــه خــود  ــه نخســت را ب را دارد و خوســف هــم در اســتان رتب

ــت. ــاص داده اس اختص
ــت  ــروف اس ــا مع ــار نرگس زاره ــه دی ــف ب ــتان خوس شهرس
ــوده و همــه روزه  ــام خاســتگاه ایــن گل ب چراکــه از قدیم االی
شــاخه های گل زیــادی توســط نرگــس کاران ایــن شهرســتان 
روانــه اســتان هایی ماننــد تهــران، خراســان رضوی، سیســتان 

و بلوچســتان و ســایر می شــود.

ســازگاری بــا شــرایط آب و هوایــی منطقــه، اجــرای روش های 
ســنتی تولیــد و اســتفاده نکردن از کودهای شــیمیایی ســبب 
ــوی  ــر عطــر و ب شــده کــه گل نرگــس ایــن منطقــه عــالوه ب
منحصــر بفــرد و بــا کیفیــت، مانــدگاری باالیــی نیــز داشــته 

باشــد.
ــم گل  ــه ه ــه ب ــی هم ــان جنوب ــه خراس ــا در خط ــن روزه ای
نرگــس هدیــه می دهنــد، مــردم ایــن دیــار بــا گل نرگــس بــه 
اســتقبال میهمانــان می رونــد و تقریبــا در تمامــی مجالــس 
رســمی، عمومــی یــا خصوصــی گل نرگــس خودنمایــی 

می کنــد.
ــاخه گل  ــون ش ــا ۲0 میلی ــن 1۲ ت ــور میانگی ــه ط ــاالنه ب س
ــتان  ــژه شهرس ــه وی ــی ب ــان جنوب ــتان خراس ــس در اس نرگ
خوســف توســط نرگــس کاران برداشــت می شــود امــا هنــوز 

ایــن گل خــوش بــو و رنــگ آنطــور کــه بایــد جــای خــود را در 
ــاورده اســت. ــه دســت نی بازارهــای کشــور ب

ــردم اســتان گل  ــه مســووالن و م ــا ســه ســال اســت ک تنه
ــر و پردرآمــد  ــوان یــک محصــول کــم آب ب ــه عن نرگــس را ب
مهــم  و  بالقــوه  پتانســیل های  و  ظرفیت هــا  از  یکــی  و 
شهرســتان خوســف شــناخته اند و کمــر همــت بــرای توســعه 
ــته اند. ــطح را بس ــد س ــرد در واح ــش عملک ــت و افزای کش

یکــی از کشــاورزان شهرســتان خوســف گفت: زمســتان فصل 
ــاورزی  ــای کش ــه چاه ه ــت زمانیک ــس اس ــت گل نرگ برداش
ــاری دارد  ــه آبی ــاز ب ــن گل نی ــا ای ــز خامــوش می شــود ام نی

مســووالن بایــد ایــن موضــوع را مــورد توجــه قــرار دهنــد.
محمــد براتــی یکــی از مشــکالت نرگــس کاران را بــازار فروش 
آن دانســت و افــزود: تــا چنــد ســال پیــش گل نرگــس بــه 
فــروش نمی رفــت و کشــاورزان بــه صــورت رایــگان گل را در 
اختیــار همــه قــرار می دادنــد و بــه نوعــی هدیــه می کردنــد.
وی عنــوان کــرد: از دو ســال قبــل بــا همــکاری مســووالن و 

کشــاورزان بــرای شــاخه های گل قیمــت  تعییــن شــده اســت 
ــد اســت زحمــات کشــاورزان  ــی دارد و امی کــه جــای قدردان

نادیــده گرفتــه نشــود.
ســال های گذشــته و تــا حــدودی امســال تنهــا ســهم 
ــا و  ــار راه ه ــر، چه ــروش گل در معاب ــازار، ف نرگــس کاران از ب
گل فروشــی های ســطح شــهر و مرکــز اســتان بــود و اهمیــت 

ــد. ــس کاران داده نمی ش ــس و نرگ ــه گل نرگ ــی ب چندان
راه اندازی نخستین مرکز خرید گل نرگس در خوسف

آذرمــاه امســال بــرای نخســتین بــار مرکــز خریــد گل 
نرگــس در شهرســتان خوســف راه انــدازی شــد کــه بــه گفتــه 
فرمانــدار شهرســتان بــا افتتــاح ایــن مرکــز بخشــی از دغدغــه  
نرگــس کاران در خصــوص فــروش ایــن محصــول رفــع 
ــد  ــی تولی ــره شــرکت تعاون ــات مدی شــده اســت.رئیس هی
ــان  ــت: از زم ــز گف ــن مرک ــاره ای ــف درب ــبزآفرینان خوس س
ــاخه گل از  ــزار ش ــش از 60 ه ــون بی ــز تاکن ــدازی مرک راه ان

ــت. ــده اس ــداری ش ــتان خری ــاورزان شهرس کش

قبوض کاغذی آب از 
سال آینده در ایالم 

حذف می شوند
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان گفت: طبـق دسـتور العمل، 
قبـوض کاغـذی آب از سـال آینـده 

در ایـالم حـذف می شـوند.
مظاهـری«   »افشـین  مهنـدس 
قبـض  ملـی  »طـرح  کـرد:  اظهـار 
سـبز«  در راسـتای سیاست دولت 
الکترونیـک و رفـاه حال مشـترکان 
اجرا می شـود. و شـرکت های آب  و 
فاضـالب کشـور از سـال ۹۹ قبـض 
کاغـذی را حـذف و تبدیل به قبض 

سـبز مـی کنند.
وی افـزود: در »طـرح ملـی قبـض 
سـبز « قبـوض آب بهاء مشـترکین 
شـماره  بـه  دوره ای  صـورت  بـه 
ارسـال  مـردم  همـراه  تلفن هـای 
می شـود و قبـوض کاغـذی حـذف 

مـی گـردد.
مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضالب 
ایـالم گفت: در راسـتای اجرای این 
العمـل  دسـتور  اسـتان،  در  طـرح 
و  آب  ادارات  تمامـی  بـه  مربوطـه 
ابـالغ و  ایـالم  فاضـالب شـهرهای 
مشـترکین  همـراه  تلفـن  شـماره 
جمـع آوری و در سـامانه پیامکـی 
ثبت و سـامانه پیامکـی قبوض نیز 

اسـتقرار یافتـه اسـت.
بـه نقـل از  روابط عمومی و آموزش 
ایـالم،  آبفـا  شـرکت  همگانـی 
مظاهـری بـا بیـان اینکـه در حـال 
انجـام مراحـل پایانـی ایـن طرح و 
بـروز رسـانی اطالعات تلفـن همراه 
مشـترکین هسـتیم افـزود:  بـرای 
سـامانه،  عملکـرد  صحـت  اثبـات 
طـرح آزمایشـی را اجـرا کرده ایـم.

3۰ مجموعه ورزشی ایالم 
تهران برای معلوالن 

مناسب سازی شد
تحریم فوالد هرمزگان تاثیری بر فعالیت 

داخلی و خارجی آن ندارد

افزایش ۱9درصدی صادرات در شرایط تحریم

هرمــزگان  فــوالد  مدیرعامــل 
آمریــکا  هــدف  کــرد:  تصریــح 
ــا  ــرکت ه ــی ش ــت دسترس محدودی
ــی  ــروش و بازرگان ــبکه های ف ــه ش ب
ــی  کــه فــوالد هرمــزگان  اســت درحال
ــود را  ــتقل خ ــاری و مس ــط تج رواب
ــر  داشــته و تحریــم اخیــر تاثیــری ب
ســود ســهام آن ) Eps ( نداشــته 
ــط  ــنبه رواب ــزارش روز ش ــت.به گ اس
فــرزاد  هرمــزگان،  فــوالد  عمومــی 
ــا  ــم ه ــن تحری ــزود: : ای ــی اف ارزان
بیــش از آنکــه بــر اقتصــاد ایــران 
نمایشــی  اقدامــی  باشــد،  اثرگــذار 

ادامــه  آمریکاســت.وی  ســوی  از 
ــا  ــه ب ــی ک ــت های ــی از فرص داد:  یک
تحریــم ایجــاد شــده، راه انــدازی 
در صنعــت  بومــی ســازی  نهضــت 

کشــور اســت.
تدابیــر  بــا  کــرد:  اضافــه  ارزانــی 
هوشــمندانه ای کــه از ســال هــا قبــل 
از ســوی مقــام معظــم رهبــری در 
حــوزه اقتصــاد مقاومتــی و تکیــه بــر 
تــوان داخلــی اندیشــیده شــد، فــوالد 
راســتا  همیــن  در  نیــز  هرمــزگان 
اســتفاده  و  بومی ســازی  راهبــرد 
ــتور  ــور را در دس ــل کش ــوان داخ از ت

کار خــود قــرار داد.بــه گفتــه ایــن 
هرمــزگان  فــوالد  مدیــر صنعتــی،  
بخــش زیــادی از قطعــات و مــواد 
ــتفاده از  ــا اس ــود را ب ــاز خ ــورد نی م
تــوان داخلــی تامیــن کــرده  و در 
مــوارد اندکــی نیــز بــا جایگزینــی 
ــود را در  ــتگی خ ــع، وابس ــر مناب دیگ
را  آن  و  داده  زمینــه کاهــش  ایــن 
ــرده  ــت ک ــوب مدیری ــکل مطل ــه ش ب

ــت. اس

۱9درصدی صادرات  افزایش 
تحریم در شرایط 

مدیرعامــل فــوالد هرمــزگان هفتــه 

گذشــته پــس از برگــزاری مجمــع 
افزایــش  و  شــرکت  عمومــی 
ســرمایه  ریالــی  میلیــارد  10هــزار 
ــی  ــهم صادرات ــزگان از س ــوالد هرم ف
فــوالد  فــروش  53درصــدی 
تــا  امســال  ابتــدای  از  هرمــزگان 
ــرد:  ــه ک ــر داد و اضاف ــان آذر خب پای
بــا وجــود شــرایط تحریــم، صــادرات 
ــه  ــبت ب ــدت نس ــن م ــرکت در ای ش
ــل 1۹درصــد  ــال قب ــابه س ــدت مش م

اســت. یافتــه  افزایــش 
و  بازارهــا  شــد:  خاطرنشــان  وی 
بــرای  جدیــد  خارجــی  مشــتریان 
ــزگان  ــوالد هرم ــدی ف ــول تولی محص
شناســایی شــده و رویکــرد افزایــش 
کار  دســتور  در  همچنــان  صــادرات 

ــت. اس
آمریــکا هفتــه  داری  وزارت خزانــه 
قــرار  از  ای  بیانیــه  در  گذشــته 
گرفتــن چنــد شــرکت در فهرســت 
ــه  ــر داد ک ــد خب ــای جدی ــم ه تحری
ــار شــرکت در هرمــزگان هســتند. چه
فــوالد   " المهــدی"،  "آلومینیــوم 
جنــوب  کاوه  فــوالد   ، هرمــزگان" 
چهــار   " صبــا  فــوالد  و"   کیــش" 
از  شــرکت هرمــزگان هســتند کــه 
آنهــا در بیانیــه وزارت خزانــه داری 
بــرده شــده اســت. نــام  آمریــکا 

دومیــن  هرمــزگان  فــوالد  شــرکت 
ــد  ــوالد بع ــد ف ــزرگ تولی ــه ب کارخان
از انقــالب در زمینــی بــه مســاحت 
۹5 هکتــار در 13 کیلومتــری غــرب 
ــژه  ــه وی ــاس و در منطق ــهر بندرعب ش
ــزی  ــی و فل ــع معدن ــادی صنای اقتص
ــت. ــده اس ــع ش ــارس واق ــج ف خلی

واحــد احیــاء مســتقیم )کارخانــه 
ــاالنه  ــت س ــا ظرفی ــازی( ب ــن س آه
ــفنجی در  ــن اس ــن آه ــزار ت 1650 ه
اســفند مــاه 13۸7 راه انــدازی شــد.
ســال 13۸۹ واحــد فــوالد ســازی 
ــرم و در ۲6  ــت گ ــاز تس ــز وارد ف نی
فروردیــن مــاه ســال 13۹0 اولیــن 

فــوالد  شــرکت  آزمایشــی  تختــال 
هرمــزگان تولیــد شــد.

دارای  هرمــزگان  فــوالد  شــرکت 
ظرفیــت اســمی 1.5 میلیــون تــن 
ــت ۲00 و  ــه ضخام ــلب( ب تختال)اس
۲50 میلــی متــر، عــرض ۹00 تــا ۲000 
ــا 1۲000  ــول 6000 ت ــر و ط ــی مت میل

ــد. ــی باش ــر م ــی مت میل
 همچنیــن ایــن شــرکت قــادر بــه 
تولیــد محصــوالت میانــی از قبیــل 
یــک میلیــون و 650 هــزار تــن آهــن 
تــن  ۹0 هــزار  اســفنجی در ســال، 
ــر  ــال مت ــال، 7500 نرم ــک در س آه
ــر ســاعت، 1۸000  مکعــب اکســیژن ب
ســاعت  بــر  مکعــب  متــر  نرمــال 
ــب  ــر مکع ــال مت ــروژن و 1۲0 نرم نیت

ــت. ــون اس ــاعت آرگ ــر س ب
ایــن واحــد صنعتــی بــرای 1500 نفــر 
نفــر  هــزار   6 و  بصــورت مســتقیم 
بصــورت غیرمســتقیم فرصــت شــغلی 
ــرح  ــرای ط ــا اج ــه ب ــرده ک ــم ک فراه
ــداد 3  ــه تع ــزان ب ــن می ــعه، ای توس
هــزار نفــر بصــورت مســتقیم و 1۲ 
افزایــش  غیرمســتقیم  نفــر  هــزار 

ــد. ــی یاب م
فوالدهــای تولیــدی در شــرکت فــوالد 
ــای  ــوع فوالده ــتر از ن ــزگان بیش هرم
ــه  ــرد رول و ورق ب ــرای کارب کربنــی ب

صــورت نــورد گــرم و ســرد اســت.
ــال هــای تولیــدی ایــن شــرکت  تخت
در خــط َنــَورد گــرم، بیشــتر بــرای 
لولــه هــای آب،  پروفیــل ســازی، 
و  فشــار  تحــت  مخــازن  و  نفــت 
مــورد  فــوالدی  ســنگین  قطعــات 
ورق  و  مــی گیــرد  قــرار  اســتفاده 
ــَورد ســرد جهــت  هــای تولیــدی در َن
لــوازم  بدنــه  خــودرو،  بدنــه  ورق 
ــاری  ــال، بخ ــه یخچ ــی از جمل خانگ
ــدود و گالوانیــزه  ــع ان و ورق هــای قل

دارد. کاربــرد 
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مناقصه عمومی یک مرحله   
واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 12 فروردین

 شهرستان کهنوج دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

مناقصه عمومی یک مرحله   
واگذاری امور حمل و نقل مرکز بهداشت و بیمارستان 12 فروردین 

شهرستان کهنوج دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی جیرفــت در نظــر دارد بــا رعایــت قانــون از طریــق مناقصــه 

عمومــی یــک مرحلــه ای واگــذاری امــور تهیــه ، طبــخ و توزیــع غــذای بیمارســتان ۱۲ فروردیــن شهرســتان کهنــوج اقــدام 
نمایــد. شــرکت هــای واجدالشــرایط میتواننــد بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( مراجعــه نمــوده و اقــدام 

بــه ثبــت نــام در مناقصــه مذکــور نماینــد. 

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی جیرفــت در نظــر دارد بــا رعایــت قانــون از طریــق مناقصــه 
عمومــی یــک مرحلــه واگــذاری امــور حمــل و نقــل مرکــز بهداشــت و بیمارســتان ۱۲ فروردیــن شهرســتان کهنــوج اقــدام 
نمایــد. شــرکت هــای واجدالشــرایط میتواننــد بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( مراجعــه نمــوده و اقــدام 

بــه ثبــت نــام در مناقصــه مذکــور نماینــد. 
شماره فراخوان )۲۰98۰9۱۱68۰۰۰۰5۱(

مهلت دریافت اسناد از روز۱398/۱۰/۲۱تا روز ۱398/۱۰/۲6
آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت ۱4 مورخ ۱398/۱۱/۰6ستاد مرکزی

ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره شبا IR۱3۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰3۱9۲۰64۱۲5 بانک ملت واریز گردد.
کد اقتصادی به شماره: 4۱۱3998۱3۱96

کد ملی به شماره: ۱4۰۰۰۲3586۰
**))همچنیـن الزامـا پاکـت الـف را تـا پایـان تاریخ مهلت ارسـال ، به نشـانی جیرفت - میدان شـاهد - سـتاد مرکـزی - دبیر خانه 

دانشـگاه - کدپسـتی ۷86۱۷5644۷ ارسـال نماید((**

شماره فراخوان )۲۰98۰9۱۱68۰۰۰۰5۰(
مهلت دریافت اسناد از روز۱398/۱۰/۲۱تا روز ۱398/۱۱/۰5

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت ۱4 مورخ ۱398/۱۱/۰5ستاد مرکزی
ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره شبا IR۱3۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰3۱9۲۰64۱۲5 بانک ملت واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره:4۱۱3998۱3۱96
کد ملی به شماره: ۱4۰۰۰۲3586۰

**))همچنیـن الزامـا پاکـت الـف را تـا پایـان تاریخ مهلت ارسـال ، به نشـانی جیرفت - میدان شـاهد - سـتاد مرکـزی - دبیر خانه 
دانشـگاه - کدپسـتی ۷86۱۷5644۷ ارسـال نماید((**

شناسه آگهی ۷۲8۷۰3 حمزه )سرپرست مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت(شناسه آگهی ۷۲8۷۰۷ حمزه )سرپرست مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت(

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اداره آمــوزش پــرورش منطقــه شــهداد در نظــر دارد در اجــرای مــواد 5و 7 قانــون وصــول برخــی از در آمــد هــای 

ــه خــود را در  ــق ب ــر مصــرف و اســقاط متعل ــوال غی ــه ام ــرورش کلی ــون تشــکیل شــوراهای  آمــوزش و پ ــت و قان دول
بخــش شــهداد از طریــق مزایــده بــه فــروش میرســاند متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و شــرکت 
www.shd. در مزایــده تــا تاریــخ 98/10/28 بــه اداره آمــوزش و پــرورش شــهداد و یــا در پورتــال ایــن اداره بــه آدرس

ــد. kerman.medu.ir مراجعــه نماین

م الف: 3۰۲۷ 

نوبت اول

اداره آموزش پرورش منطقه شهداد 

قیمت کل ریالمیزان سپرده با ضمانت بانکی قیمت فی ریالمقدارشرح کاالردیف 

1200020/000کیلو گرمضایعات فلزی1

1۲755000 ریال

4۲0/000/000

1001000100/000کیلو گرمضایعات چوبی2

10050/0005/000/000عددضایعات لوازم الکترونیکی3

101/000/00010/000/000 عددضایعات فرش4

۲55/100/000 ریالجمع مبلغ دویست و پنجاه و پنج میلیون و یکصد هزار ریال

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اداره آمــوزش پــرورش منطقــه شــهداد در نظــر دارد در اجــرای مــواد 5و 7 قانــون وصــول برخــی از در آمــد هــای 

دولــت و قانــون تشــکیل شــوراهای  آمــوزش و پــرورش زمیــن متعلــق بــه خــود را در بخــش شــهداد از طریــق مزایــده 
بــه فــروش میرســاند متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و شــرکت در مزایــده تــا تاریــخ 98/10/28 
ــه  ــه آدرس www.shd.kerman.medu.ir مراجع ــن اداره ب ــال ای ــا در پورت ــهداد و ی ــرورش ش ــوزش و پ ــه اداره آم ب

نماینــد

م الف: 3۰۲۷ 

نوبت اول

اداره آموزش پرورش منطقه شهداد 

آدرس
میزان سپرده 

و ضمانت 
نامه بانکی

قیمت 
پایه /ریال

مستند 
مالکیت اعیان عرصه پالک ثبتی نام اموال ردیف

شهداد اداره 
آموزش 
پرورش

 6/000/000
ریال

 12/000/000
ریال

دستی 0
1۲۲4 متر 

مربع

ش
بخ

ی
صل

ا

ی 
رع

ف زمین 
آموزشگاه 
شهدای 

باغوتک سابق 
چهار فرسخ

1

26 12 1

ریشه در باد 
تا 1۲ بهمن )فقط شنبه ها( در  

تماشاخانه سپند )سالن شماره 1( در 
حال اجرا است.

محسن میرزاده 
۲6 دی در تاالر وحدت برگزار می شود.

جشن تولد 
تا ۲6 دی در تماشاخانه استاد جمشید 

مشایخی در حال اجرا است.

من خسته ام رییس
خسته از تمام دردهایی که تو دنیا حس 

می کنم و می شنوم.

مسیر سبز

کنسرتنمایشنمایش دیالوگ

بدون عنوان ها 
تا ۲5 دی در گالری شلمان در حال 

برگزاری است.

مجلس قتل رییس جمهور 
۲3 دی تا 0۸ بهمن در خانه نمایش 

مهرگان )سالن شماره 1( اجرا می شود.

گروه ماه رویان )ویژه بانوان( 
4 بهمن در سالن اندیشه برگزار می شود.

سال گذشته در این تاریخ 

پیام ما از آلودگی در عسلویه 
نوشت. 

فیلمنمایشگاهکنسرت سال گشت


