
آگهی مناقصه عمومی

موضـوع مناقصه: انجام عملیات اسـتخراج 
روبـاز معدن سـراپرده جنوبی

تاریـخ نشـر آگهـی  مهلـت دریافـت اسـناد:از 
98/11/30 مورخـه  لغایـت 

محـل دریافـت اسـناد:بلوار آیـت ا... صدوقـی 
شـرکت معادن زغالسـنگ کرمان امورقراردادها 

سـرکار خانم خراسـانی
ارجـاع کار:مبلـغ  فراینـد  تضمیـن شـرکت در 

ریـال  625/000/000

تاریخ تحویل پاکتها:مورخه 98/12/10
تاریخ گشـایش پاکتها:بازگشـائی پـاکات ب 

و ارزیابـی کیفـی مورخـه 98/12/11 و بازگشـائی 
پاکـت الـف و ج مـورخ 98/12/13

مبلـغ خریـد اسـناد: 300/000 ریـال به حسـاب 
31482107بانـک رفـاه شـعبه شـهید صدوقـی 
 www.coal.kr.irضمناایـن آگهـی در سـایت

دردسـترس میباشـد
تلفن تماس 03432117726

نوبت دوم

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

مناقصه گزار :شرکت معادن زغالسنگ کرمان

شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان 

آگهی مزایده عمومی شماره 98-1
فروش دو دستگاه خودرو

زمان انتشار در سایت: 98/11/24ساعت 8:00صبح
مهلت دریافت اسناد مزایده: 98/12/08ساعت 10:00
تاریخ بازدید از تاریخ 98/11/24تا تاریخ 98/12/08

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 98/12/08 ساعت13:00
 زمان اعالم برنده: 98/12/10

زمان بازگشایی: 98/12/10 ساعت 8:00 صبح
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگـزاری مزایـده صرفا از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت می باشـد و کلیه مراحل 
فرآینـد مزایـده شـامل خریـد و دریافـت اسـناد مزایـده ) در صـورت وجـود هزینـه مربوطـه(، 
پرداخت تضمین شـرکت در مزایده )ودیعه(، ارسـال پیشـنهاد قیمت بازگشـایی پـاکات، اعالم 
بـه برنـده، واریـز وجـه مزایـده و تحویل کاال در بسـتر سـامانه از این طریـق امکان پذیر می باشـد
2- پیشـنهاد مـی گردد با توجـه به تنوع کاالهای مطرح شـده در مزایده قبل از ارائه پیشـنهاد از 

اقـالم موضـوع مزایده بازدید به عمـل آورید.
3- عالقمنـدان به شـرکت در مزایده می بایسـت جهت ثبت نـام و دریافت گواهی الکترونیکی 

)توکن( با شـماره هـای های ذیل تمـاس حاصل نمایند:
 مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934 – 021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سـایر اسـتانها، در سـامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام 
/پروفایل مزایده گر" موجوداسـت.

شـرکت شـهرکهای صنعتـی اسـتان کرمان در نظـر دارد دو دسـتگاه خـودرو و با 
جزئیـات منـدرج در اسـناد مزایـده را با بهره گیری از سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولت ) setadiran.ir( و با شـماره مزایده 1098001275000001 بصورت الکترونیکی 

به فروش برسـاند.

مزایـده عمومی
مزایده گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز از طریق سامانه ستاد ایران
 setadiran.ir جهــت دریافــت اســناد مزایــده، زمــان بنــدی و ســایر اطالعــات مــورد نیــاز بــه ســامانه ســتاد ایــران بــه آدرس

مراجعــه شــود.
شناسه اگهی3075

توضیحاتآدرسقیمت پایهموضوع مزایدهشماره مزایدهردیف

19-98

اجاره یک )واحد( سالن پرورش 

مرغ گوشتی به مساحت ۷۰۰ 

متر مربع با ظرفیت ۷۰۰۰ قطعه 

جوجه در هر دوره بانضمام سه 

عدد کانکس و لوازم مربوط 

به مرغداری به مدت یکسال 

شمسی

مبلغ ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ 

ریال به ازای هر 

ماه و برای یک 

دوره یکساله 

جمعا به مبلغ 

۱68٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کرمان، شهرستان بم، 

اتوبان خلیج فارس 

، جاده خاکی سمت 

جنوب انبار، شرکت آب 

و فاضالب، هنرستان 

کشاورزی شهید بهشتی

به سامانه ستاد 

ایران مراجعه 

شود

موضوع مزایده 

وقتی اکثریت، اقلیت می شود
2

3

مـن نمی دانـم از چـه زمانی مفهـوم "اکثریـت" و "اقلیـت" وارد گفتار و 
دایـره ی لغـات گردیـد. اما احتمـاال از آن زمانی مطرح شـد که آدمیان 
سرنوشـت  بـاره ی  در  خصومـت،  و  خشـونت  بـدون  می خواسـتند 
جمعی  شـان تصمیـِم عقالنـی بگیرنـد. اقدام بـه تصمیم گیـری بدون 
انسـانی تر،  اقدامـی  مسـالمت آمیز،  روش  طریـق  از  و  خون ریـزی 
دلپذیرتـر و کارآمدتـر بـه نظـر می رسـید. از ایـن رو مفهـوم "اکثریـت" 
را آفریدنـد تـا بـا روش انسـانی و مدنـی، مسـیر آینـده را بـاز کننـد 
و دربـاره ی چگونـه زیسـتِن جمعی شـان تصمیـم بگیرنـد. "اکثریت"، 
تمهیـد عقالیـی بـرای عبـور از جنگ های سـازش ناپذیر بـود. مفهومی 
بـود کـه خـط مرز روشـن و شـفافی میان جمعیـِت انسـان وحیوانات 
می نهـاد. در غیـر ایـن صـورت، آدمـی در پیکاری همیشـگی و سـتیز، 
خشـونت و جنگـی دایمـی دسـت و پـا مـی زد. صلـح، مدیـون واژه ی 
"اکثریـت" و تمکیـن اجتمـاع در برابـر ایـن واژه محسـوب می شـود.

وقتـی از اکثریـت سـخن بـه میان می آیـد هیچ به معنای آن نیسـت 
کـه اقلیـت، حـذف و یا نادیده انگاشـته شـود. بلکـه فرصـت و امکاِن 
عقالنـی بـرای اقلیـت نیـز فراهـم می شـود تـا بـا روش هـای مدنـی 
بـه جلـب نظـر دیگـران بپـردازد و تـالش نمایـد اکثریـت جامعـه را با 
خـود همـراه کنـد. امـا به هـر حـال، بـرای ترسـیم روندهـا و اقدامات 
و حرکـت رو بـه جلـو و زیسـتن در کنـار یک دیگـر، نیازمنـد روشـی 
فیصله بخـش بـود. و ایـن روش همـان اسـت کـه امـروزه از آن بـه 
عنـوان دموکراسـی یـاد می کننـد. دموکراسـی و تکیه بـر رای اکثریت، 
تالشـی عقالنـی )و نـه الزامـا بهتریـن روش(، بـرای حـل و فصـل 
اختالفـات در کنـش جمعـی اسـت. آدمـی بتدریـج یـاد گرفـت کـه 

صلـح از مسـیر دموکراسـی می گـذرد.    ادامـه در صفحـه 8

انس طال         ۱٫58۰٫2۱۰

مثقال طال     22٫۴2۰٫25۰

گرم طالی ۱8  5٫۱۷۴٫۱92

گرم طالی 2۴   6٫898٫2۰۰

بهار آزادی      5۰٫۷۰۰٫۰۰۰

امامی          5۰٫88۰٫۰۰۰

نیم       26٫3۰۰٫۰۰۰

ربع         ۱5٫9۰۰٫۰۰۰

گرمی       9٫3۰۰٫۰۰۰

دالر             ۱36٫39۰

یورو         ۱5۱٫2۰۰

درهم          36٫359

لیر ترکیه           ۱9٫۴23

دالر استرالیا      ۷۷٫8۴8 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
صفر  تا  13دنبال کنید

صنایع دستی؛ نفت زمین مانده
ثبت شهرهای شیراز، زنجان، مالیر و روستای قاسم آباد در فهرست شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی
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مورد جدیدی از مرگ 
پرندگان در گلستان نداشته ایم

مدیرکل دفتر مدیریت حیات وحش 
سازمان محیط زیست، گفت: مرگ 

پرندگان در استان گلستان طی هفته 
گذشته و همزمان با اوج تلف شدن 

پرندگان در میانکاله رخ داد و ما در حال 
حاضر گزارش جدیدی از مرگ پرندگان در 

استان گلستان نداریم.

تفاهمی برای ایجاد 
کیوسک های صنایع  دستی 

در نوروز
مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و 
صنایع  دستی استان تهران اظهار کرد 
که در بازدید رئیس ستاد گردشگری 

شهرداری تهران از سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی گردشگری برنامه هایی 

همچون برگزاری مشترک کیوسک های 
عرضه صنایع دستی مورد توافق 

همکاری قرار گرفت.

م 
سنی

: ت
س

عک

یادداشت  مهمان
علی زمانیان؛ جامعه شناس

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1667

شنبه 26 بهمن 1398
  قیمت 500 تومان

2

پرداخت معوقات کارکنان 
بناهای تاریخی تا پایان سال

معاون وزیر میراث:تا قبل از پایان سال مشکل پرداخت 
حقوق معوقه کارکنان شرکتی میراث فرهنگی حل می شود.

وزیر علوم:

سهمیه جذب زنان در دانشگاه های 

تک جنسیتی ۲ برابر شد

لینک خرید نسخه الکترونیک

سرپرسـت سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور 

از مطالعـه و بررسـی طـرح »مدیریـت پایـدار جنگل هـای 

هیرکانـی« خبـر داد.به گـزارش پایگاه اطالع رسـانی سـازمان 

وضعیـت  آخریـن  دربـاره  شـهبازی  خسـرو  جنگل هـا، 

پایـدار  »مدیریـت  طـرح  گفـت:  هیرکانـی،  جنگل هـای 

جنگل هـای هیرکانـی« در دسـت مطالعـه و بررسـی اسـت و 

بـه دنبـال تصویـب نهایـی آن هسـتیم.وی افـزود: در حـال 

حاضـر بـر اسـاس تصاویـر ماهـواره ای وسـعت جنگل هـای 

هیرکانـی 2 میلیـون و ۴ هـزار هکتار است.شـهبازی با اشـاره 

بـه اینکه جنگل هـای هیرکانی یکـی از مهم تریـن جنگل های 

ایـران بـوده و از ارزش بسـیار باالیـی برخـوردار اسـت؛ تصریح 

کـرد: خوشـبختانه جنگل هـای هیرکانـی ثبت جهانی شـده و 

به عنـوان میـراث جهانـی محسـوب  می شـود.

رنا
:ای

س 
عک

سرپرست سازمان جنگل ها: 
طرح »مدیریت پایدار جنگل های 
هیرکانی« در دست مطالعه و 
بررسی است

تدوین طرح 

»مدیریت پایدار 
جنگل های هیرکانی«

45 و



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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 اعتبار مورد نیاز برای رفع مشکالت ناشی از بارش برف در خلخال تامین می شودپیام خبر
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: این سازمان بدون محدودیت مالی 
و امکاناتی برای کمک به برف روبی و مشکالت دیگر ناشی از بارش برف در شهرستان خلخال 
آمادگی کامل دارد و اعتبار مورد نیاز برای این منظور تامین می شود.

رنا
 ای

س:
عک

صنایع دستی؛ نفت زمین مانده
ثبت شهرهای شیراز، زنجان، مالیر و روستای قاسم آباد در فهرست شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی

صنایع دستی ایران به لحاظ تنوع رتبه اول دنیا را دارد اما سهم قابل توجهی در اقتصاد ندارد

اقتصـاد  ، موضـوع داغ  آغـاز سـال 2۰۱9  بـا 
توسـعه  در  شـهرها  مؤثـر  نقـش  و  خـالق 
گذشـته  از  پررنگتـر  روز  بـه  روز  گردشـگری 
شهرهوشـمند،  قبیـل  از  موضوعاتـی  و  شـد 
از  شهرگردشـگر  شـهرهنر،  شهرسـالمت، 
انـواع و اقسـام القابـی هسـتند که شـهرهای 
تـا  دادنـد  اختصـاص  خـود  بـه  کشـورمان 
بیـش  جهـان  در  ایرانـی  شـهر های  جایـگاه 
از گذشـته نمایان تـر شـود؛ القـاب و الفاظـی 
کـه ظرفیـت و پتانسـیل نهفتـه  ایـن شـهرها 
تحریم هـا  مـی گذارد.شـروع  نمایـش  بـه  را 
آغـاز یک جنـگ تمام عیـار اقتصـادی برعلیه 
ایـران بـود کـه عرصـه زندگـی را بـرای اکثـر 
ایرانیـان تنگتـر از قبـل کـرد تا جایی کـه تمام 
مسـیرهای اقتصـادی کـه منتهی بـه ارز آوری 

اقتصـادی به کشـور می شـد هر یـک به دری 
بسـته خـورد؛ گـذار از اقتصـاد تـک محصولی 
و وابسـتگی بـه نفـت معضلـی کـه در طـی 
حوزه هـا  بیشـتر  در  را  کشـور  دراز  سـالیان 
عقـب گذاشـته اسـت، مسـئوالن را به سـمت 
محصـوالت  عرضـه  و  گردشـگری  توسـعه 
اکثـر  جایـی کـه  تـا  داده  سـوق  غیرنفتـی 
مسـئوالن بـه ایـن نتیجه رسـیدند کـه میراث 
فرهنگـی گزینـه مناسـبی در راسـتای تقویـت 
گردشـگری و ارز آوری برای کشـور در شـرایط 

می شـود. محسـوب  تحریم هـا  سـخت 

ایران قدمتی طوالنی در حوزه 
آثار صنایع دستی دارد

خوشـبختانه ایـران بـا تمدنی چند هزار سـاله 
دارای قدمتـی طوالنـی در حـوزه آثـار صنایـع 
دسـتی اسـت و هـر شـهر از کشـور مـا دارای 
تاریخـی درخشـان از آثـار باسـتانی اسـت که 

در حـوزه خاصـی از صنایـع دسـتی و میـراث 
فرهنگـی شـهره جهانیـان اسـت.تبریز بـرای 
فرش هـای دسـتی فـوق العـاده اش، اصفهان 
بـرای  مشـهد  خـالق،  دسـتی  صنایـع   بـرای 
گوهـر سـنگ ها، اللجین همدان برای سـفال، 
مریـوان کردسـتان برای کالش بافـی )گیوه(، 
سـیرجان کرمـان بـرای گلیـم شـیریکی پیچ، 
آبـاده در حـوزه منبـت، میبـد یـزد در شـاخه 
خراسـان  خراشـاد  روسـتا های  و  زیلوبافـی 
و کلپـورگان  بافـی  حولـه  حـوزه  در  جنوبـی 
سـفالگری  بـرای  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
۷هـزار سـاله؛که هریـک در فهرسـت شـورای 

جهانـی صنایع دسـتی بـه ثبـت رسـیده  اند.

پتانسیل فرهنگی با قابلیت 
گسترش توسعه اقتصادی  

از  یکسـال  از  بیـش  گذشـت  بـا  امـروزه 
خـالق  اقتصـاد  داغ  موضـوع  زمزمه هـای 

بـه  شـهرها، شـورای جهانـی صنایع دسـتی 
را  ایـران  روسـتای  یـک  و  تازگـی 3 شـهر 
روسـتاهای جهانـی  و  فهرسـت شـهرها  در 
ایـن  ثبـت  بـا  و  ثبـت کـرد  صنایع دسـتی 
و  شـهرها  تعـداد  روسـتا،  و  شـهر  چهـار 
روسـتاهای جهانـی ایران در این فهرسـت از 
10 بـه 14 رسـید و همچنـان ایـران رتبـه اول 

دارا شـد. لحـاظ  ایـن  از  را  جهـان 
علی اصغـر مونسـان وزیـر میـراث فرهنگـی، 
ثبـت  از  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 

شـهرهای شـیراز، زنجـان، مالیـر و روسـتای 
قاسـم آباد در فهرسـت شـهرها و روسـتاهای 
شـورای  سـوی  از  صنایع دسـتی  جهانـی 
و گفـت کـه  خبـرداد  صنایع دسـتی  جهانـی 
بـا ثبـت جهانـی سـه شـهر شـیراز، زنجـان 
و مالیـر و روسـتای قاسـم آبـاد ایـران رتبـه 
نخسـت صنایـع دسـتی جهـان را از آن خـود 
قـرار  چیـن  از  باالتـری  مقامـی  در  و  کـرد 
گرفـت. شـیراز از اسـتان فـارس بـه عنـوان 
بـه  زنجـان  دسـتی،  صنایـع  جهانـی  شـهر 
عنـوان شـهر جهانـی ملیلـه، مالیـر از اسـتان 
همـدان به عنوان شـهر جهانی مبلمـان منبت 
و روسـتای قاسـم آبـاد از اسـتان گیـالن بـه 
عنـوان روسـتای جهانـی چـادر شـب بافی در 
فهرسـت شـهرها و روسـتاهای جهانی صنایع 
دسـتی قـرار گرفتنـد پتانسـیل فرهنگـی کـه 
قابلیـت گسـترش توسـعه اقتصـادی را دارد.

وضعیـت  از  سرانگشـتی  حسـاب  یـک  بـا 
صنایـع دسـتی کشـور درمی یابیم که ایـران از 
نظـر تنـوع تولیـدات هنرهای سـنتی و صنایع 
دسـتی رتبـه نخسـت جهـان از آن خـود کرده 
از  پـس  ارزآوری  و  اقتصـاد  حـوزه  در  امـا 
کشـورهای چیـن و هندوسـتان در رتبه سـوم 
قـرار دارد، بنابرایـن ایـن نکتـه همـواره اذهان 
عمومـی را بـه خـود جـذب می کنـد کـه چـرا 
بـا توجـه بـه رتبـه نخسـت تنـوع محصـوالت 
هنـری، مـا رتبـه سـوم را در جهـان بـه لحـاظ 
اقتصـاد هنـری به خـود اختصـاص داده ایم؟ 
هنرمنـدان، تاجـران و صادرکننـدگان صنایـع 
هنـری  اقتصـاد  اصلـی  مهـره  سـه  دسـتی 
هسـتند و امـروز پـازل بازاریابـی، ارز آوری، 

را  کشـور  دسـتی  صنایـع  صـدور  و  تولیـد 
گرفته انـد. بدسـت 

ایران از نظر تنوع صنایع دستی 
رتبه نخستین جهان را دارد

محمـد اسـماعیل سـعیدی عضـو کمیسـیون 
فرهنگـی، در مـورد پتانسـیل صنایـع دسـتی 
ایـران می گوید: بیشـتر صنایع دسـتی کشـور 
مـا از شـمال، جنـوب، شـرق کشـور گرفتـه تا 
غـرب قدمتی چند هزار سـاله دارنـد از طرفی 
هنرمنـدان صنایـع دسـتی افرادی هسـتند که 
بـا اعتقـاد و انگیـز اقـدام بـه آفرینـش یـک 
اثـر هنـری می کنند، عـالوه بـر ارزش ظاهری 
ایـن  روی  بـر  مـادی  قیمـت  نمی توانیـم 
بیمـه  بـه  ادامـه  بگذاریـم. سـعیدی در  آثـار 
هنرمنـدان اشـاره و تصریـح می کنـد: دیـده 
گزینـه  مسـئوالن  توسـط  هنرمنـدان  شـدن 
مناسـبی اسـت در راستای تشـویق هنرمندان 
علی الخصـوص هنرمنـدان صنایـع دسـتی که 
هنـر و فرهنـگ ایرانـی را بـه جهانیـان معرفی 
می کنـد در ایـن میـان بیمـه هنرمنـدان یـک 
گزینه تشـویقی مناسـبی اسـت برای کسـانی 
کـه عالقمنـد به ورود به این رشـته هسـتند و 
می توانـد تضمینـی برای اشـاعه آن در سـطح 

ملـی و بیـن المللی باشـد.
تاکیـد  مجلـس  فرهنگـی  عضـو کمیسـیون 
و  هنرمنـدان  بـه  تسـهیالت  ارائـه  کـرد: 
هنـری  آثـار  و  دسـتی  صنایـع  کارآفرینـان 
جهـت  در  باشـد  موثـری  گام  می توانـد 
توسـعه  در سـرمایه گذاری  متولیـان  تشـویق 
بـه  هنـر  ایـن  آمـوزش  و  دسـتی  صنایـع 
درآمدزدایـی  منبـع  می توانـد  آیندگان،حتـی 

بـرای کشـور باشـد؛ در ایـن بیـن »بیمـه« و 
ارائه »تسـهیالت« از سـوی مسـئوالن مربوطه 
جـزو ضروریـات دائـم و زنـده نگـه داشـتن 

اسـت. ایرانـی  هنـر 

فرش دستباف ایرانی حرف اول 
و آخر هنرجهانی

وی در ادامـه بـه اقتصـاد نفتـی ایـران اشـاره 
نفـت  بـدون  اقتصـاد  می کنـد:  یـادآوری  و 
و  گردشـگری  آن  در  کـه  اسـت  اقتصـادی 
عنـوان  بـه  و  شـده  تقویـت  دسـتی  صنایـع 
بـرای کشـور  اقتصـادی  درآمـد  منبـع  یـک 
در  روزی  بتوانیـم  اگـر  می شـود،  محسـوب 
صـادرات غیرنفتـی از جملـه فـرش و گلیـم 
تـا سـفال ایرانـی صادر کننـده جهانی باشـیم 
بـه  قدرتمنـد  کشـوری  روز  آن  بدون شـک 
بـود،  خواهیـم  اقتصـادی  شـرایط  لحـاظ 
ناگفتـه نمانـد در حـال حاضر فرش دسـتباف 
ایرانـی حـرف اول و آخـر هنـر ایرانـی را در 
سـطح جهـان می زنـد کـه اگـر مـورد حمایت 
بسـیار  آوری  ارز  در  می توانـد  بگیـرد  قـرار 
مالیاتـی  معافیت هـای  باشد.سـعیدی  موثـر 
صـادرات  راسـتای  در  مناسـبی  گزینـه  را 
نظـر  در  بـا  می گویـد:  و  می دانـد  غیرنفتـی 
گمرکـی  و  مالیاتـی  معافیت هـا  گرفتـن 
صادراتـی  مشـوق های  بـه  ویـژه  توجـه  و 
رفـع  و  دسـتی  صنایـع  صـادرات  جهـت  در 
بـرای  یـک فرصـت طالیـی  مانـع صادراتـی 
گسـترش فرهنـگ و هنـر ایرانـی در راسـتای 
تقویـت صنایـع دسـتی ایجاد می شـود که در 
تقویـت اقتصـاد کشـور نقـش پررنـگ خواهد 

داشـت./ خانـه ملـت

مهـم  برنامه هـای  از  یکـی  نیـرو  وزیـر 
تجدیدپذیـر  انـرژی  بـر  تکیـه  را  دولـت 
معرفـی کـرد و گفـت کـه امسـال ظرفیت 
تولیـد انـرژی از محـل منابـع تجدیدپذیـر 

بـه 9۰۰ مـگاوات رسـیده اسـت.
رضـا اردکانیـان روز پنجشـنبه در حاشـیه 
شهرسـتان  در  طـرح  چنـد  افتتـاح 
گفـت  در  مازنـدران  اسـتان  محمودآبـاد 
و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود : تکیـه بـر 
انـرژی تجدیـد پذیـر و کاهش وابسـتگی 

بـه انـرژی های فسـیلی بـرای تولیـد برق 
یکـی از اهـداف دولـت بـود که بـه صورت 

جـدی در حـال پیگیـری اسـت .
وی بـا بیـان اینکـه اکنـون 9۰۰ مـگاوات 
سـاعت بـرق از نیروگاههـای تجدیـد پذیر 
کشـور تولیـد مـی شـود ، اظهـار داشـت : 
عمـده این انـرژی ها از منابع خورشـیدی 
تولیـد می شـود کـه کامـال پـاک و بـدون 

ایجـاد آلودگی اسـت.
هـای  محدودیـت  از  یکـی  نیـرو  وزیـر 

هزینـه  را  پذیـر  تجدیـد  انـرژی  حـوزه 
بـاالی اسـتقرار نیروگاه هـای آن دانسـت 
پـی  در  داخلـی  پژوهشـگران  افـزود:  و 
بـر روی تجهیزاتـی هسـتند کـه  تحقیـق 
در کنـار کاهـش هزینـه ، راندمـان تولیـد 
اردکانیـان جـذب  افزایـش دهـد.  نیـز  را 
سـرمایه گـذار خارجـی و ارائـه تسـهیالت 
در ایـن بخـش را از دیگـر برنامـه هـای 
دولـت و وزارت نیـرو بـرای توسـعه انرژی 
هـای تجدیـد پذیـر عنـوان کـرد و گفـت : 
فسـیلی  منابـع  بـه  وابسـتگی  کاهـش 
نـه تنهـا کاهـش آلودگـی و سـازگاری بـا 
طبیعـت را در پـی خواهدداشـت ، بلکه ما 
را از محـدودت سـوخت های فسـیلی نیز 

رهـا مـی کنـد.

ظرفیت انرژی تجدیدپذیر کشور 
به 9۰۰ مگاوات رسید

اجازه نمی دهیم گرانی ها به 
مردم فشار آورد

ییـس دفتـر رییـس جمهـوری بـا بیان اینکـه دولت به فکـر مردم اسـت، گفت: 
دولـت همـه تـالش خـود را به کار مـی بندد کـه گرانی ها بـه مردم فشـار نیاورد.

 محمـود واعظی شـامگاه پنجشـنبه در شـورای اداری آذربایجان شـرقی افزود: 
شـاخص هـای اقتصـادی کشـور در سـال 98 در حـال بهبـود اسـت و تـالش 
می کنیـم تـا تکانـه هـای سیاسـی و فشـارهای خارجـی روی مرکـزی مـردم 

نگـذارد. تاثیر 
وی اظهـار کـرد:  تمـام رسـانه های خارجی و سـرویس های تبلیغاتی اسـتکبار  
کـه بـه نوعـی بـا نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران دشـمنی دارنـد، علیـه مـا کار 
می کننـد تـا بیـن نظـام و مـردم، دولـت  و رهبری و بیـن این جنـاح و آن جناح 

اختـالف و تفرقـه بیندازند.
وی اضافـه کـرد:  سـرویس هـای تبلیغاتـی دشـمنان یـک لحظـه هـم بـرای 

رسـیدن بـه اهـداف تفرقـه افکنانـه خـود سـاکت نمی نشـینند.
رییـس دفتـر رییـس جمهـوری افـزود: آمریـکا و دشـمنان فکـر مـی کردنـد با 
ایجـاد نارضایتـی و فشـار اقتصـادی بـا هـدف فاصلـه انداختـن بیـن مـردم و 
مسـئوالن بـه نتیجـه دلخـواه خـود  خواهنـد رسـید، اما نـه فقـط جدایی پیش 

نیامـد، بلکـه مـردم جـواب آنهـا را بـه درسـتی دادند. 

ته
نک

صادرات صنایع دسـتی تنها در بحث اقتصادی مفید نبوده و تمام سیاسـت ها 
و ابزارهـای مـا در راسـتای ایجاد حـس فرهنگی و اقتصـادی این محصوالت 
اسـت چرا که صنایع دسـتی ابزار گردشـگری کشـور محسـوب می شود توجه 
و بی  توجهـی بـه فرهنـگ و هنـر کشـور می توانـد گاهـی فرصت هـای ملی را 
بـه تهدیدهـای بین المللـی تبدیل کند؛ تعیین رتبه نخسـتین صنایع دسـتی 
ایـران نشـان از فرهنگـی غنـی بـا اصالـت و قابـل اتـکا می دهـد کـه از دل 
ریشـه ها و تاریخ پرافتخار کشـورمان نشـات گرفته اسـت؛ مردم همواره بدون 
برنامه ریـزی مسـئولین در جهـت حفظ و نگهـداری از آن برآمده انـد و حال در 
شـرایط کنونی امید می رود مسـئوالن مربوطه نسـبت به تقویت و گسـترش 

صنایع دسـتی اهتمام بیشـتری بورزند.

دانشگاه

سیاست

دولت

سیاست

سهمیه جذب زنان در دانشگاه های 
تک جنسیتی ۲ برابر شد

وابستگی اروپا به آمریکا مانع حمایت جوزپ بورل از برجام است

دولت ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه دارد

نپذیرفتن FATF ایران را مقابل نظام مالی بین المللی قرار می دهد

مناســبت  بــه  علــوم  وزیــر 
ــد حضــرت زهــرا  ســالروز تول
ســهمیه  زن،  روز  و  )س( 
جــذب زنــان در دانشــگاه های تک جنســیتی را دو 

برابــر افزایــش داد.
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر منصــور غالمــی طــی 
ــت  ــز جــذب اعضــای هیئ ــس مرک ــه رئی دســتوری ب
ــذب  ــهمیه ج ــه س ــرد ک ــالغ ک ــوم اب ــی وزارت عل علم
والدت  بــا  همزمــان  فراخوانــی کــه  در  خواهــران 
جــذب  )ســهمیه  می شــود  آغــاز  زهــرا  حضــرت 
خواهــران در بیســت و ســومین فراخــوان جــذب 

تک جنســیتی  دانشــگاه های  در  هیئــت(  اعضــای 
بــه جــذب  و  یابــد  افزایــش  برابــر  دو  خواهــران 

خواهــران اختصــاص پیــدا کنــد.
وزارت  سیاســت کلــی  راســتای  در  دســتور  ایــن 
ــد افزایشــی جــذب اعضــای  ــرای تنظیــم رون ــوم ب عل

ــت. ــورت گرف ــران ص ــی خواه ــت علم هیئ
وزیــر علــوم در ایــن دســتور بــر اعمــال سیاســت های 
یــک  عنــوان  بــه  خواهــران  جــذب  در  تســهیلی 
در  خصوصــًا  علــوم  وزارت  راهبــردی  سیاســت 
ــت. ــرده اس ــد ک ــیتی تاکی ــک جنس ــگاه های ت دانش

بین الملــل  مســایل  کارشــناس  یــک 
گفــت: وابســتگی ســاختاری اروپــا بــه 
ــژه در  ــه وی ــا ب ــی زمینه ه ــکا در تمام آمری
ــده   ــل بازدارن ــت و اقتصــاد عام حــوزه امنی

تالش هــای جــوزپ بــورل در حمایــت و حفــظ برجــام اســت.
ــورل  ــه ســفر جــوزپ ب ــا اشــاره ب ــا ایســنا ب ــت وگو ب ــوذر شــفیعی در گفـ ن
گفــت: بــه نظــر، رییــس جدیــد سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا 
ــه  ــه ب ــد ک ــی کردن ــول دارد و بســیاری پیش بین شــخصیتی منطقــی و معق
ــا  ــه اروپ ــای اتحادی ــت دارد. اعض ــرد مثب ــران رویک ــا ای ــل ب ــام و تعام برج
بــرای او احتــرام و اهمیــت قایــل هســتند و او قــادر اســت در دیــدگاه آنهــا 
ــود  ــه می ش ــی گفت ــد و حت ــاد کن ــر ایج ــران تغیی ــایل ای ــه مس ــبت ب نس
ــای  ــی از تالش ه ــه بخش ــم ماش ــردن مکانیس ــال ک ــان فع ــد زم ــه تمدی ک

ــوده اســت. او ب
ــر  ــورل ب ــوزپ ب ــرد ج ــات و رویک ــوذ اقدام ــر و نف ــه تاثی ــاره رابط وی درب
سیاســت و رویکــرد اروپــا در مقابــل فشــارهای آمریــکا بــه ایــران گفــت: بــه 

ــه لحــاظ اقتصــادی،  ــه آمریــکا وابســته اســت و ب ــا ب طــور ســاختاری اروپ
ــن  ــن رو ای ــن وابســتگی وجــود دارد از ای ــی ای ــی و امنیت فرهنگــی ـ تمدن

ــورل اســت. ــر فعالیــت ب ــده ب محدودیــت ســاختاری، یــک عامــل بازدارن
ایــن کارشــناس مســایل بین الملــل بــا تاکیــد بــر این کــه اتحادیــه 
اروپــا یــک بازیگــر تاثیرگــذار در صحنــه بین الملــل اســت نــه لزومــا 
ــه  ــت ک ــده اس ــن ش ــدت روش ــن م ــد از ای ــرد: بع ــار ک ــده اظه تعیین کنن
ــدارد.  ــران ن ــه ای ــا علی ــال تحریم ه ــکا در اعم ــا آمری ــه ب ــوان مقابل ــا ت اروپ
ــت و  ــران در آن حمای ــدن ای ــام و مان ــه از برج ــد ک ــالم کردن ــدا اع ــا ابت آنه
حفاظــت می کننــد امــا بعــد گفتنــد کــه بــا وجــود خــروج آمریــکا از برجــام 
ــا  ــد ام ــر می کن ــکا را پ ــد و خــالء آمری ــه می ده ــش ادام ــه تعهدات ــا ب اروپ
ــک ظــرف  ــه ی ــی اینســتکس ک ــق نشــد و حت ــر محق ــن ام ــه ای ــم ک دیدی
ــه  ــد ک ــز گفتن ــد از آن نی ــد. بع ــدازی کنن ــتند راه ان ــود را نتوانس ــی ب توخال
ــن  ــد، از ای ــکا خودشــان بنشــینند و مسایل شــان را حــل کنن ــران و آمری ای
ــد  ــد در رون ــه بتوان ــرد ک ــاز ک ــاب ب ــود حس ــا نمی ش ــدم روی اروپ رو معتق

ــد.   ــاد کن ــری ایج ــی تغیی فعل

مرکـزی  بانـک  کل  رییـس 
خـود  اینسـتاگرام  صفحـه  در 
بدهـی  درصـد  میـزان  نوشـت: 
ناخالـص  تولیـد  بـه  دولت هـا 
داخلـی نشـان می دهـد دولت ظرفیـت خوبی بـرای تامین 
کسـری بودجـه بـه وسـیله اوراق بدهـی بـا حفـظ پایداری 

دارد. مالـی 
»عبدالناصر همتی«  )جمعه( در این پسـت اینسـتاگرامی 
افـزود: ورود بانـک مرکـزی در معامـالت بـازار ثانویـه اوراق 
دولتـی و اعمـال سیاسـت پولـی منضبط، به طـور قطع می 
توانـد بسـیار کارآمدتـر از روش ناکارآمـد و تـورم زای پولـی 

کـردن کسـری بودجـه در چند دهه گذشـته باشـد.

پیشـتر سـازمان برنامـه و بودجه  با انتشـار گزارشـی اعالم 
کـرده بـود: ارایـه ابزارهـای مالی بـا عایدی باالتر و ریسـک 
پایین تـر از جملـه اوراق بدهـی دولـت، زمینـه جـذب منابع 
مالـی موجـود در اقتصـاد را موجـب شـده و می توانـد بـه 
جبـران کاهش سـایر منابـع بودجـه عمومی، تجهیـز منابع 
پایـدار بـرای دولـت و تخصیـص بهینـه منابـع حاصـل از 
انتشـار اوراق و خلـق هوشـمندانه بدهـی در دوره هـای آتـی 
بیانجامـد. بـر اسـاس الیحـه بودجـه سـال 99 کل کشـور، 
سـقف کل بودجه کشـور در سـال آینده ۱988 هـزار میلیارد 
تومـان اسـت کـه از ایـن رقـم ۱۴83 هـزار میلیـارد تومـان 
بودجـه شـرکت هـای دولتـی و ۴8۴ هـزار میلیـارد تومـان 

بودجـه عمومـی دولت اسـت.

ــا  ــور بـ ــس جمهـ ــی رئیـ ــاون حقوقـ معـ
ـــداوم  ـــان ت ـــت خواه ـــه دول ـــن ک ـــالم ای اع
همـــکاری بـــا نظـــام مالـــی و پولـــی 
 FATF ـــن ـــت : نپذیرفت ـــت ، گف ـــا اس دنی
ــرار  ــی قـ ــی بین المللـ ــی و پولـ ــام مالـ ــل نظـ ــران را در مقابـ ــاد ایـ اقتصـ

ــد داد. خواهـ
ـــاری  ـــا در س ـــگار ایرن ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــنبه در گف ـــدی روز پنجش ـــا جنی لعی
ـــد  ـــکا ، نبای ـــه آمری ـــه و ظالمان ـــای یکجانب ـــم ه ـــه تحری ـــه ب ـــا توج ـــزود : ب اف
ـــق  ـــر مناط ـــا در دیگ ـــی م ـــن الملل ـــی بی ـــات مال ـــه ارتباط ـــم ک ـــازه دهی اج

ـــود.  ـــر ش ـــیب پذی ـــان آس جه
ـــری از  ـــر جلوگی ـــش را ب ـــی تالش ـــت تمام ـــه دول ـــن ک ـــر ای ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــورت  ـــت : در ص ـــت ، گف ـــته اس ـــی گذاش ـــن الملل ـــی بی ـــاط مال ـــع ارتب قط
ــا  ــترک ، تقریبـ ــی مشـ ــدام مالـ ــروه اقـ ــه گـ ــح چهارگانـ ــن لوایـ نپذیرفتـ
ـــه  ـــر مواج ـــا خط ـــود را ب ـــی خ ـــن الملل ـــی بی ـــی و مال ـــط پول ـــی رواب تمام
ـــه  ـــن ک ـــح ای ـــا توضی ـــوری ب ـــس جمه ـــی رئی ـــاون حقوق ـــرد. مع ـــم ک خواهی

ـــور  ـــت در ام ـــه دخال ـــتورتی دارد و ب ـــی و مش ـــگاه نظارت ـــه ن ـــح چهارگان لوای
ـــرای ورود  ـــران ب ـــالمی ای ـــوری اس ـــزود : جمه ـــد ، اف ـــی انجام ـــورها نم کش

ـــود.  ـــل ش ـــتم متص ـــن سیس ـــه ای ـــد ب ـــی بای ـــن الملل ـــاد بی ـــه اقتص ب
جنیـــدی اظهـــار داشـــت : خوشـــبختانه تقریبـــا تمامـــی اقدامـــات 
و مکانیـــزم هـــای مربـــوط بـــه قانـــون مبـــارزه بـــا پولشـــویی و قانـــون 
ـــور  ـــن کش ـــس و قوانی ـــه در مجل ـــم چ ـــی تروریس ـــن مال ـــا تامی ـــارزه ب مب
ــی  ــت و تمامـ ــده اسـ ــی شـ ــالح و عملیاتـ ــی اصـ ــام بانکـ ــه در نظـ و چـ
بانـــک هـــای کشـــور بـــا محوریـــت بانـــک مرکـــزی ضوابـــط مربـــوط بـــه 
رهگیـــری و پیگیـــری جـــا بـــه جایـــی بیـــن المللـــی مالـــی را اجرایـــی 
کـــرده انـــد و از ایـــن بابـــت نیـــز تقریبـــا در حـــال هماهنگـــی بـــا نظـــام 
ـــاره  ـــوری درب ـــی رئیـــس جمه ـــاون حقوق ـــی هســـتیم. مع ـــن الملل بانکـــی بی
ـــه  ـــازمان یافت ـــم س ـــا جرائ ـــارزه ب ـــیون مب ـــا کنوانس ـــو » ی ـــده » پالرم معاه
ـــار  ـــز اظه ـــا CFT نی ـــم ی ـــی تروریس ـــن مال ـــا تامی ـــه ب ـــیون مقابل و کنوانس
ـــد از  ـــی کشـــور اســـت و بای ـــام نظارت ـــه نظ ـــوط ب ـــن مســـاله مرب داشـــت : ای

مجـــرای مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام عبـــور کنـــد.

سنا
 ای

س:
عک

گفتگو

رییـس جمهـور ونزوئـال اعـالم کـرد کـه ایـن کشـور پرونده 
اقدامـات و تحریم هـای یک جانبـه آمریـکا علیـه کاراکاس 
را بـه دیـوان بین المللـی کیفـری )الهه( ارجاع داده اسـت.

مـادورو،  نیـکالس  پرنسـاالتینا،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
پیامـی  در  شـنبه(  )پنـج  روز  ونزوئـال  جمهـور  رئیـس 
توئیتـری ایـن اقدامـات و تحریم هـای یـک  جانبـه آمریکا 
را جنایاتـی علیـه بشـریت و مـردم ونزوئـال عنـوان داشـت 
و در ادامـه بـر حقـوق ملـت کشـورش بـرای برخـورداری از 

صلـح و حـق حاکمیـت در ونزوئـال تاکیـد کـرد.

معاون درمان وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی از 
آمـاده شـدن یـک بخش عفونـی ایزولـه در هر بیمارسـتان 

بـرای بیمـاران احتمالی کرونـا خبر داد.
بهداشـت،  وزارت  درمـان  معـاون  جان بابائـی«  »قاسـم 
خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان 
استحقاق سـنجی  طـرح  سـرانجام  بـا  ارتبـاط  در  ایلنـا، 
بیمـاران در نظـام درمانـی کشـور گفـت: معاونـت درمـان 
قـراردادی در رابطـه بـا استحقاق سـنجی هویـت بـا بیمه ها 
...( دارد. بـر ایـن مبنـا  )تامیـن اجتماعـی و سـالمت و 
سـرعت  بـه  مـی رود،  بیمارسـتان  بـه  کـه  بیمـاری  هـر 
هویـت او و نـوع بیمـه او شناسـائی می شـود. ایـن گام 
اول استحقاق سـنجی بـود کـه انجـام شـده اسـت. البتـه 
نواقـص  ایـن  ولـی  داریـم،  آن  اجـرای  در  هـم  نواقصـی 
شـامل نواقصی اسـت کـه در هـر برنامه ریزی وجـود دارد؛ 
یعنـی مـا در اجـرای برنامـه اشـتباه نکرده ایـم و چارچوب 
اجـرای برنامـه محفوظ اسـت، الزم اسـت در طـول اجرای 
برنامـه، نقص هـای مذکـور شناسـائی شـوند و در ارتبـاط 
بـا آن هـا تدبیـر شـود. وی در ادامـه افـزود: موضـوع بعـد 
یعنـی  اسـت؛  خدمـت  ارائـه  نحـوه  استحقاق سـنجی، 
اگـر بیمـاری ام آرآی شـود، اگـر بیمـاری صعب العالجـی 
نداشـته باشـد، تا شـش مـاه آینـده حق دریافـت خدمات 

نخواهـد داشـت. را  ام آرآی 

ونزوئال از آمریکا به 
دادگاه الهه شکایت کرد

آماده شدن یک بخش عفونی 
ایزوله در هر بیمارستان برای 

بیماران احتمالی کرون

معـاون امور اقتصادی و توسـعه منطقه ای وزارت کشـور گفت: 
برنامه هـا و تکالیـف اسـتانها در راسـتای حفظ آرامش سـفره 
مـردم و تنظیـم بـازار در ایـام پایانـی سـال در دوازدهـم بهمن 
مـاه ابـالغ شـده اسـت. »بابـک دیـن پرسـت« اظهـار کـرد: 
درطـول حـدودًا ۱6 ماهـی کـه از زمـان تشـکیل سـتاد اطـالع 
رسـانی و تبلیغـات اقتصـادی مـی گـذرد و در ۴6 جلسـه این 
سـتاد کـه برگـزار شـده، براسـاس رهنمودهـای وزیـر کشـور و 
ریاسـت سـتاد، موضوع تنظیم بازار در اکثر جلسـات مطرح و 

مصوباتـی تصویب شـده اسـت.

برنامه های استان ها برای 
تنظیم بازار شب عید ابالغ شد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

گردشگریگردشگری

بخش خصوصی غیرفعال به گردشگری خیانت نکندلزوم توسعه گردشگری فرهنگی میان شهرهای اصفهان و کربال

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
بـا  مصاحبـه  در  اصفهـان  صنایع دسـتی 
شـبکه تلویزیونـی کربال )در کشـور عراق( از 
گردشـگری فرهنگـی به عنوان حلقـه اتصال 

میـان شـهرهای اصفهـان و کربـال یـاد کـرد.
 بـه گـزارش میـراث آریـا بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره کل میراث فرهنگی، 
ایـن  مدیـرکل  یـاری،  فریـدون هللا  اصفهـان،  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
اداره روز 23 بهمـن 98 و در اولیـن روز از فعالیـت سـیزدهمین نمایشـگاه 
بـا  بین المللـی گردشـگری و سی وسـومین نمایشـگاه ملـی صنایع دسـتی 
اعـالم ایـن مطلـب اظهـار کـرد: »مـردم دوسـتدار اهـل بیـت عصمـت  و 
ایـران همـواره خاضعانـه بـه  طهـارت )ع( اصفهـان همچـون سـایر مـردم 
سـاحت مقـدس امـام حسـین )ع( و همچنیـن حضـرت ابوالفضـل)ع( و 
سـایر شـهدا واقعـه کربـال ابـراز محبـت دارنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه این 
مـردم بـه ویـژه نخبـگان اصفهـان از امـام حسـین )ع( در طـول تاریـخ بـه 
عنـوان الگـوی آزادگـی و اسـتقامت در برابـر ظلـم یـاد می کننـد.« او ادامـه 

داد: »اگـر بـه فعالیت هـای مـردم و نخبـگان اصفهـان و بـه ویـژه هنرمنـدان 
هنرهـای سـنتی اصفهـان بنگریـم، در می یابیـم کـه همـه سـاله مـردم ایـن 
اسـتان کمک هـای شـایان توجهـی را در راسـتای برگـزاری هرچـه باشـکوه 
تـر مراسـم های  ایـام محـرم بـه ویـژه گردهمایـی باشـکوه اربعین حسـینی 
و  فرهنگـی گردشـگری  میـراث  ارائـه می کنند.«مدیـرکل  اسـتان کربـال  در 
صنایع دسـتی اصفهـان در ادامـه بـا اشـاره به وجود 199 رشـته صنایع دسـتی 
در اصفهـان اظهـار کـرد: »هنرمنـدان ایـن دیـار نیـز پـا بـه پـای سـایر هـم 
اسـتانی های خـود در توسـعه فرهنـگ حسـینی در طـول تاریـخ کوشـش 
کـرده انـد بـه گونـه ای کـه رد پای آثـار فاخـر آنـان در رشـته های مختلف در 
تزئینـات حـرم مطهـر امـام حسـین )ع( و حرم سـایر شـهدای  خونین کفن 
دشـت کربـال در ایـن شـهر تاریخـی و مذهبـی مشـهود اسـت، لـذا معتقدیم 
ایـن هنـر آئینـی در کنار ارتباطـات محکم فرهنگـی و مذهبی زمینه مناسـبی 
را بـرای گسـترش ارتباطـات فرهنگـی و گردشـگری بیـن مـردم دو اسـتان 
اصفهـان و کربـال خصوصـا در حـوزه مبادالت صنایع دسـتی محقـق می کند.«

ـــا  ـــان تنه ـــافرتی در کرم ـــس مس از ۱۴۰ آژان
ـــی  ـــن الملل ـــگاه بی ـــس در نمایش ـــه آژان س
ـــت. ـــرده اس ـــرکت ک ـــران ش ـــگری ته گردش

ـــر  ـــان از مدی ـــافرتی کرم ـــای مس ـــس ه ـــگ آزان ـــور کمرن ـــا حض ـــه ب در رابط
ــان  ــتان کرمـ ــتی اسـ ــع دسـ ــگری و صنایـ ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ کل میـ
پرســـیدیم.فریدون فعالـــی بـــه »کرمـــان نـــو« گفـــت: شـــاخص هـــای 
زیـــادی الزم اســـت بـــرای اینکـــه کرمـــان بـــه مقصـــد و اســـتان هـــدف 
ــای  ــس هـ ــور آژانـ ــا حضـ ــی از آنهـ ــه یکـ ــود کـ ــل شـ ــگری تبدیـ گردشـ
مســـافرتی اســـت.وی افـــزود: مـــا بـــه عنـــوان بخـــش دولتـــی بـــرای 
ـــم  ـــرایط را فراه ـــم و ش ـــی کنی ـــازی م ـــتر س ـــی بس ـــش خصوص ـــور بخ حض

مـــی شـــود تـــا آنهـــا در ایـــن نمایشـــگاه هـــا شـــرکت کننـــد.
فعالـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ســـهم اســـتان از نمایشـــگاه گردشـــگری 
تهـــران 35۰ مترمربـــع اســـت، عنـــوان کـــرد: کانترهایـــی در ایـــن فضـــا 
بـــه صـــورت رایـــگان بـــه بخـــش خصوصـــی از جملـــه دفاتـــر خدمـــات 

ــده  ــرار داده شـ ــا قـ ــش هـ ــر بخـ ــداران و دیگـ ــه هتلـ ــافرتی، جامعـ مسـ
ـــتان  ـــتی اس ـــع دس ـــگری و صنای ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــت.مدیر کل می اس
ـــن  ـــد و از ای ـــود بیاین ـــع مش ـــی توق ـــش خصوص ـــه داد: از بخ ـــان ادام کرم
امکانـــات بـــرای معرفـــی بســـته هـــای ســـفر و فـــروش تخـــت هـــا در 
ـــد  ـــی بینی ـــه م ـــان کاری ک ـــا هم ـــد، دقیق ـــتفاده کنن ـــوروز اس ـــا در ن ـــل ه هت
ـــود  ـــی ش ـــام م ـــان انج ـــزد و اصفه ـــل  ی ـــی مث ـــتان های ـــای اس ـــه ه در غرف
و همیـــن اســـت تفـــاوت بایـــد بیـــن اســـتانی کـــه هـــدف گردشـــگری 

اســـت و اســـتانی کـــه هـــدف نیســـت.
ـــان در  ـــگری کرم ـــش گردش ـــم بخ ـــی خواهی ـــر م ـــه اگ ـــت ک ـــد اس وی معتق
ـــته  ـــری داش ـــی فعالت ـــش خصوص ـــد بخ ـــرد بای ـــرار بگی ـــعه ق ـــیر توس مس
باشـــیم و در واقـــع نبایـــد بـــه ایـــن حـــوزه خیانـــت شـــود. فعالـــی بـــه 
ــت  ــن صنعـ ــه کار در ایـ ــد بـ ــه منـ ــه عالقـ ــانی کـ ــت: کسـ ــت گفـ صراحـ
ـــد،  ـــا را ندارن ـــه ه ـــه برنام ـــرکت در اینگون ـــرای ش ـــی ب ـــا فرصت ـــتند ام هس
ـــد ورود  ـــتری دارن ـــت بیش ـــه فرص ـــتانی ک ـــد و دوس ـــار رون ـــد کن ـــی توانن م

ـــد. ـــدا کنن پی

 پیام
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس از برگزاری نشست و کارگاه بین المللی محوطه های میراث جهانی  میراث

یونسکو به میزبانی شیراز خبرداد.

رنا
 ای

س:
عک

گفـت:   و  کـرد  اشـاره  نـوروزی  سـفرهای  بـه  مونسـان 
گردشـگری یـک حـوزه فرابخشـی اسـت بنابـر دسـتورات 
مسـئوالن قصـد داریـم ایـام نـوروز را تبدیـل بـه روزهایـی 
میـان  ایـن  در  بکنیـم.  مـردم  بـرای  خـوب  و  بی دغدغـه 
حوزه هـای زیرمجموعـه گردشـگری هیـچ افزایـش قیمتی 
نخواهنـد داشـت و چنیـن امـری را نمی پذیریـم. جامعـه 
هتلـداران نیـز همکاری هـای الزم را بـا مـا دارنـد و حتـی 
اجـازه  نیـز  مجموعه هـا  بقیـه  می دهنـد  ارائـه  تخفیـف 
افزایـش قیمـت ندارنـد. مونسـان گفـت: بـا توجه بـه آنکه 
بـازار چیـن یـک بازار بسـیار مهـم برای بـازار گردشـگری ما 
بـود و شـیوع ویـروس کرونـا آن را تحـت تاثیـر قـرار دارد، 
مـا بـا سیاسـت های وزارت بهداشـت و تصمیمـات دولـت 
پیـش خواهیـم رفـت اما سـفیر چیـن خبر خوشـی از روند 
کاهـش شـیوع ویـروس کرونـا بـه مـا اعـالم کـرده و گفته 
بـا گـرم شـدن، فعالیـت ایـن ویـروس تحـت کنتـرل قـرار 

گرفتـه اسـت.
 علی اصغـر مونسـان )وزیـر میـراث فرهنگـی گردشـگری 
نمایشـگاه  سـیزدهمین  حاشـیه  در  دسـتی(  صنایـع  و 
بین المللـی گردشـگری در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره بـه 
آنکـه یکـی از موضوعـات مهـم گردشـگری کشـور تبلیغـات 
اسـت، گفـت: از طریـق تبلیغـات می توانیـم داشـته هایمان 
را بـه جهانیـان معرفـی کنیـم امـا بـا وجـود آنکـه در تعـداد 
و میـزان جاذبه هـای گردشـگری کمبـود نداریـم در معرفـی 
سـال گذشـته  دو  طـی  هسـتیم.  روبـرو  چالـش  بـا  آن 
تـالش مـا بـر آن بـود تـا بـا ایجـاد کمپین هـای تبلیغاتـی 
و دعـوت از چهره هـای معـروف دنیـا بـرای اینکـه بـه ایران 
سـفر کننـد، در فضـای مجازی تبلیغـات گسـترده ای انجام 
دهیـم. همچنیـن پورتـال جامـع گردشـگری، ویزیـت ایران 
را راه نـدازی کردیـم.او ادامـه داد: سـعی مـا بـر آن اسـت تا 
حداکثـر بهره بـرداری را از فضـای مجـازی داشـته باشـیم 
در ایـن میـان متناسـب بـا سـلیقه  گردشـگران کشـورهای 
جـذب  درصـدد  و  انتخـاب کردیـم  را  هـدف گردشـگری 

گردشـگران ورودی برآمدیـم.  

سوژه خدمات 
گردشگری نوروز 

99 گران نمی شود

معوقات کارکنان بناهای تاریخی تا پایان سال پرداخت می شود

گفته می شود 6 ماه است کارکنان مرمت کار بناهای تاریخی در کرمان حقوق خود را دریافت نکرده اند

وزارت  مدیریــت  توســعه  معــاون 
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
صنایــع دســتی گفــت: قــول مــی 
دهــم کــه تــا قبــل از پایــان ســال 
معوقــه  حقــوق  پرداخــت  مشــکل 
کارکنــان شــرکتی میــراث فرهنگــی 

حــل شــود.
ــه  ــد ک ــه ش ــش گفت ــت پی ــد وق چن
نزدیــک بــه 6 مــاه اســت کارکنــان 
مرمــت کار بناهــای تاریخــی در کرمــان 
حقــوق خــود را دریافــت نکــرده انــد و 
در واقــع حقوقشــان نامنظــم پرداخــت 

مــی شــود.
ــه  ــر روی بیم ــی ب ــوع حت ــن موض ای
تامیــن اجتماعــی آنهــا نیــز تاثیــر 

منفــی گذاشــته اســت.
بــه  اینبــاره  در  خیاطیــان  محمــد 
»کرمــان نــو« گفــت: بحــث نبــود و یــا 
ــی موضــوع  ــار شــاید خیل ــود اعتب کمب
درســتی نباشــد امــا نحــوه هزینــه کــرد 
ایــن اعتبــارات بــرای مــا مهــم اســت.

ــه  ــون برنام ــاس قان ــزود: براس وی اف
تشــکیل   قانــون  و  توســعه  ششــم 
ســابق  فرهنگــی  میــراث  ســازمان 
ــد  ــدار ســاز و کارهایمــان مانن ــک مق ی
پرداخــت حقــوق هــا و اســتفاده از 
ــده  ــکال ش ــار اش ــاری دچ ــع اعتب مناب

ــت. اس
او ادامــه داد: بــا تــالش هایــی کــه 
از شــخص وزیــر و همــکاران دیگــر 
در معاونــت توســعه صــورت گرفتــه 
مشــکالت  توانســتیم  مــا  اســت 
ــار را حــل  ــن اعتب ــی راجــب تامی قانون

و فصــل کنیــم.
جملــه  از  کــرد:  بیــان  خیاطیــان 
کارهایــی کــه انجــام شــده ایــن اســت 
کــه مــی خواهیــم پایــگاه هــای ملــی 
ــا  ــات امن ــب هی ــان را در قال جهانی م

اداره کنیــم.
وی اضافــه کــرد: بــرای تــک تــک 
ــا  ــن شــاخص ه ــه ای ــی ک ــگاه های پای
ــا  ــات امن ــه هی ــک مجموع ــد ی را دارن

ــم کــه مســوولیت و  انتخــاب مــی کنی
ــتور  ــه دس ــی از جمل ــرد اصل ــه ک هزین
العمــل هــای پرداخــت و مالــی در 

ــرد. ــی گی ــرار م ــا ق ــار آنه اختی
وزارت  مدیریــت  توســعه  معــاون 
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
صنایــع دســتی  معتقــد اســت کــه 
ــا خــوب  ــرای هیــات امن ایــن اتفــاق ب
ــی  ــا در چگونگ ــرا دســت آنه اســت زی

هزینــه کــردن بــاز اســت.
هــا  پایــگاه  اینگونــه  افــزود:  وی 
درآمــد و کمــک هایــی کــه در ســطوح 
مختلــف اعــم از ســطح داخلــی و بیــن 
المللــی مــی شــود را مــی تواننــد بــرای 
خودشــان هزینــه کننــد کــه امیدواریــم 
ایــن موضــوع بــه شــکل ریشــه ای در 
ــده ای بســیار نزدیــک حــل شــود. آین

خیاطیــان عنــوان کــرد: بــه جــز پایــگاه 
هــا تغییــری در رونــد پرداخــت حقــوق 
انجــام  هــم  شــرکتی  هــای  نیــرو 
مــی شــود تــا از اعتبــارات اســتانی 

ــد. ــتفاده کنن اس
ایــن مســوول از اســتاندار کرمــان و 
مدیــران ســازمان میــراث فرهنگــی 
ــبت  ــه نس ــت ک ــان خواس ــتان کرم اس
بــه تخصیــص اعتبــارات بــه اداره هــای 
ــگاه  ــک ن ــتان ی ــی اس ــراث فرهنگ می

ــند. ــته باش ــژه داش وی
وی بــه صراحــت گفــت: متاســفانه 
میــراث  کنــم،  اذعــان  بایــد  مــن 
کــه  اســت  دســتگاهی  فرهنگــی 
هــای  دســتگاه  بقیــه  بــه  نســبت 
ــش  ــوق و اعتبارات ــطح حق ــی س دولت

اســت. کمتــر 
ــد  ــرای حــل مشــکل بای ــزود: ب وی اف

ــتان  ــورای اداری اس ــث در ش ــن بح ای
و  توجــه  موضــوع  بــه  و  مطــرح 

رســیدگی شــود.
خیاطیــان اظهــار کــرد: مدیــران کل 
ــی  ــالش م ــم  ت ــا ه ــای م ــتان ه اس
کننــد کــه ایشــالله بتواننــد حقــوق 
ــرو هــای شــرکتی پرداخــت شــود. نی

از وی در رابطــه بــا اینکــه آیــا فکــر 
ــان از  ــن کارکن ــکل ای ــد مش ــی کنن م
ــش از  ــه و خواه ــک مصاحب ــق ی طری
مدیــران بــرای پرداخــت حقــوق معــوق 
ــل حــل اســت،  ــن مشــکل قاب ــا ای آنه

ــیدیم. پرس
وزارت  مدیریــت  توســعه  معــاون 
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
ــا  ــت: م ــخ گف ــتی در پاس ــع دس صنای
در حــال پیگیــری هســتیم و هــر کجــا 

کــه توانســتیم، صحبــت کردیــم.

ــه و  ــازمان برنام ــه داد: در س وی ادام
بودجــه و هیــات دولــت ایــن موضــوع 
و  پیگیــری  ســازمان  وزیــر  توســط 
ــد  ــه بتوانن ــد ک ــت ش ــب آن صحب راج

ــد. ــع کنن ــت توزی ــه وق ــع را ب مناب
خیاطیــان در رابطــه بــا نمایشــگاه و 
ــی از  ــت: یک ــا گف ــه م ــان ب ــه کرم غرف
ــال در  ــه امس ــی ک ــای خوب ــاق ه اتف
ــت  ــن اس ــاده ای ــگاه افت ــن نمایش ای
کــه در کنــار بحــث گردشــگری مــا 
بخــش صنایــع دســتی را هــم داریــم.

ــث  ــل باع ــن تعام ــرد: ای ــه ک وی اضاف
شــده، اســتان هایــی کــه در حــوزه 
صنایــع دســتی موفــق تــر وفعــال تــر 
ــان را  ــتر خودش ــد بیش ــتند، بتوانن هس
نشــان بدهنــد کــه اســتان کرمــان هــم 

ــت. ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع از ای

مدیـرکل میـراث  فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایـع  دسـتی اسـتان تهـران اظهـار کـرد 
کـه در بازدیـد رئیـس سـتاد گردشـگری 
سـیزدهمین  از  تهـران  شـهرداری 
گردشـگری  بیـن  المللـی  نمایشـگاه 
برنامه هایـی همچـون برگـزاری مشـترک 
کیوسـک های عرضـه صنایع دسـتی مورد 

گرفـت. قـرار  همـکاری  توافـق 
روابـط  از  نقـل  بـه  ایسـنا  گـزارش  بـه 
فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره  عمومـی 
تهـران،  دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری 

گفـت:  سـخنانی  در  جانفشـان  پرهـام 
گردشـگری  سـتاد  رئیـس  بازدیـد  در 
کل  اداره  غرفـه  از  تهـران  شـهرداری 
اسـتان تهـران در سـیزدهمین نمایشـگاه 
بین المللـی گردشـگری پیشـنهاداتی برای 
همـکاری دوسـویه در حمایـت از صنایـع  
دسـتی و گردشـگری اسـتان مطرح شـد 

گرفـت. قـرار  توافـق  مـورد  کـه 
عرضـه  »مراکـز  این کـه  بیـان  بـا  او 
در  بایـد  دسـتی  صنایـع   مسـتقیم 
دسـترس همه شـهروندان باشـد«، اظهار 

کـرد: ایجـاد کیوسـک های عرضـه صنایـع 
دسـتی در سـطح شـهر تهـران بـرای ایـام 
نـوروز موضوعـی بـود که از سـوی اداره کل 
اسـتان تهـران مطـرح شـد و مـورد تفاهم 
همـکاری با سـتاد گردشـگری شـهرداری 
دسـتی  صنایـع   گرفـت.  قـرار  تهـران 
دیدارهـای  هدیـه  عنـوان  بـه  می توانـد 
تهرانـی  خانوارهـای  سـبد  در  نـوروزی 
بگیـرد. مدیـرکل میـراث فرهنگـی،  قـرار 
تهـران  دسـتی  صنایـع   و  گردشـگری 
یـادآور شـد: تهـران بـازار بزرگی با سـالیق 
صنایـع   هنرمنـدان  و  اسـت  مختلـف 
ضمـن  بـازار  ایـن  حفـظ  بـرای  دسـتی 
تولیـد آثـار فاخـر، می تواننـد محصوالتـی 
خواسـت  و  نیـاز  اسـاس  بـر  کاربـردی 

تولیـد کننـد. مـردم 

تفاهمی برای ایجاد کیوسک های 
صنایع  دستی در نوروز

تخریب بیش از 70 درصدی ابنیه 
در موزه میراث روستایی گیالن

ــش از ۷۰  ــرف بی ــارش ب ــر ب ــر اث ــت: ب ــالن گف ــی گی ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــقف  ــامل س ــتایی ش ــراث روس ــوزه می ــاکن م ــی مس ــای جانب ــد فضاه درص
ــو  ــی در گفت وگ ــب شــده است.شــهرود امیرانتخاب ــا تخری ــا و تلمباره طویله ه
ــی  ــالن در پ ــی گی ــی و فرهنگ ــه تاریخ ــت ابنی ــوص وضعی ــنا، در خص ــا ایس ب
ــی در  ــه تاریخ ــب ابنی ــی از تخری ــون گزارش ــرد: تاکن ــار ک ــرف، اظه ــارش ب ب
رودبــار، آســتانه اشــرفیه، تالــش، صومعــه ســرا، آســتارا، ماســال، ماســوله در 

ــرف گــزارش نشــده اســت. ــارش ب ــی ب پ
مدیــرکل میــراث فرهنگــی گیــالن بــا بیــان اینکــه در رودســر دو مــورد تخریــب 
گــزارش شــده کــه در داخــل بافــت ثبتــی نبــوده اســت، افــزود: در شهرســتان 
رضوانشــهر بنــای ســردار مقتــدر در ارتفاعــات رینــه حــدود 3۰ درصــد تخریــب 
شــده اســت.وی ادامــه داد: طبــق آخریــن گــزارش از سرپرســت مــوزه میــراث 
روســتایی ســراوان، بــر اثــر بــارش بــرف بیــش از ۷۰ درصــد فضاهــای جانبــی 
مســاکن مــوزه میــراث روســتایی شــامل ســقف طویله هــا و تلمبارهــا تخریــب 
شــده اســت.امیرانتخابی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از ابنیــه و 
آثــار تاریخــی در مناطــق کوهســتانی و صعــب العبــور اســت، متعاقبــا اطــالع 

ــرد.   ــار تاریخــی صــورت می گی ــب آث ــری از تخری رســانی دقیق ت

ته
نک

فرهنگـی،  میـراث  وزارت  مدیریـت  توسـعه  معـاون 
گردشـگری و صنایـع دسـتی  معتقد اسـت که ایـن اتفاق 
بـرای هیات امنا خوب اسـت زیرا دسـت آنهـا در چگونگی 

هزینـه کـردن باز اسـت.
وی افـزود: اینگونـه پایـگاه هـا درآمـد و کمـک هایـی که 
در سـطوح مختلـف اعـم از سـطح داخلـی و بیـن المللی 
مـی شـود را مـی تواننـد بـرای خودشـان هزینـه کنند که 
امیدواریـم ایـن موضـوع به شـکل ریشـه ای در آینده ای 

بسـیار نزدیـک حل شـود.
خیاطیـان عنـوان کرد: بـه جز پایـگاه ها تغییـری در روند 
پرداخـت حقـوق نیرو هـای شـرکتی هم انجام می شـود 
تـا از اعتبـارات اسـتانی اسـتفاده کننـد. ایـن مسـوول از 
فرهنگـی  میـراث  سـازمان  مدیـران  و  کرمـان  اسـتاندار 
اسـتان کرمان خواسـت که نسـبت به تخصیـص اعتبارات 
بـه اداره هـای میـراث فرهنگـی اسـتان یـک نـگاه ویـژه 

باشند. داشـته 

میراثمیراث

امید به باقی ماندن ساختماِن تاریخی »توفیق«ده ها مقبره باستانی در مصر کشف شد
یـک ماموریت باستان شناسـی 
کـه زیـر نظر شـورای عالـی آثار 
باسـتانی مصر انجام شـده بود 
بـه کشـف 83 مقبره باسـتانی 

در اسـتان »دقهلیـه« این کشـور منتهی شـد.
» مصطفـی وزیـری« ـ دبیـر شـورای عالـی آثار باسـتانی 
مصـرـ  از کشـف 83 مقبـره باسـتانی مربـوط بـه نیمه ی 
داد.بـه گفتـه  خبـر  میـالد  از  پیـش  چهـارم  هـزاره  اول 
وزیـری ایـن گورهـا بـه صـورت بیضـی شـکل حفـاری 
باسـتانی  آثـار  شـدند کـه  حالـی کشـف  در  و  شـده اند 
مخصـوص مقبـره نیـز در آن هـا قـرار داده شـده بود.بـه 
گفتـه باسـتان شناسـان ایـن نخسـتین  بـاری اسـت که 

تابوت هایـی بـه جنـس سـفال در ایـن منطقـه کشـف 
ادامـه  بـا  مـی رود  انتظـار  ترتیـب  ایـن  بـه  و  می شـود 
سـفالی  تابوت هـای  منطقـه،  ایـن  در  بررسـی ها  رونـد 
از ظـروف  بیشـتری کشـف شـود. کشـف مجموعـه ای 
اشـکال  بـا  سـنگی  چندیـن کـوزه  و  سـفالین  کوچـک 
منحصربه فـرد در ایـن مقبره هـا نیـز از دیگـر نتایـج ایـن 

بـود. باستان شناسـی  کاوش 
باستان شناسـان همچنیـن موفـق شـدند بـا ادامـه دادن 
کاوش هـای خـود در ایـن منطقـه بـه بقایـای دو اجـاق 
و  نامشـخص  آجـری  سـازه ی  چنـد  بقایـای  آجـری، 
چهـار مقبـره کوچـک آجـری کـه بـه یـک کـودک و چهار 

بزرگسـال تعلـق داشـت دسـت یابنـد.

ــران  ــه ۱2 تهـ ــهردار منطقـ شـ
ــه  ــن منطقـ ــرد: ایـ ــالم کـ اعـ
از شـــهرداری تهـــران هیـــچ 
تخریـــب  بـــرای  مجـــوزی 
ــرده  ــادر نکـ ــق« صـ ــه توفیـ ــک »مجلـ ــازی ملـ و نوسـ
و مالـــکان ایـــن بنـــا مجـــاز بـــه مرمـــت و بهســـازی 

ــت.« اسـ
ـــق  ـــریه توفی ـــی نش ـــای داخل ـــی فض ـــه تدریج ـــا تخلی ب
ـــی  ـــته و صحبت های ـــای گذش ـــف در روزه ـــان ص در خیاب
کـــه ســـرایدار ســـاختماِن تاریخـــی ایـــن نشـــریه بـــا 
خبرنـــگار ایســـنا داشـــت، خبـــر از احتمـــال تخریـــب 
ـــوده  ـــه فرس ـــدی ک ـــه ح ـــت، ب ـــی داش ـــای تاریخ ـــن بن ای

ــور  ــه طـ ــاختمان را بـ ــه ای سـ ــزش لحظـ ــودن و ریـ بـ
دائـــم گوشـــزد می کـــرد. بـــا  انتشـــار ایـــن خبـــر 
برخـــی از اعضـــای تحریریـــه نشـــریه توفیـــق، نســـبت 

بـــه ایـــن خبـــر نیـــز واکنـــش نشـــان دادنـــد.
ـــه  ـــأت تحریری ـــس هی ـــردبیر و ریی ـــق ـ س ـــاس توفی عب
ــاره  ــه اشـ ــن نکتـ ــه ایـ ــز – بـ ــق« نیـ ــریه »توفیـ نشـ
ــخ  ــه تاریـ ــا بـ ــرفته دنیـ ــورهای پیشـ ــه »کشـ ــرد کـ کـ
مطبوعاتشـــان اهمیـــت می دهنـــد و ســـاختمان های 
ـــور  ـــا در کش ـــد، ام ـــوزه می کنن ـــه م ـــل ب ـــی را تبدی قدیم
مـــا ســـاختمان چاپخانـــه قدیمـــی نشـــریه  مســـتقلی 
ــد.« ــب کننـ ــد تخریـ ــق« را می خواهنـ ــد »توفیـ هماننـ
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و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  سرپرســت 
ــرح  ــی ط ــه و بررس ــور از مطالع ــزداری کش آبخی
ــر  ــی« خب ــای هیرکان ــدار جنگل ه ــت پای »مدیری

داد.
ســازمان  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
آخریــن  دربــاره  شــهبازی  خســرو  جنگل هــا، 
وضعیــت جنگل هــای هیرکانــی، گفــت: طــرح 
در  هیرکانــی«  جنگل هــای  پایــدار  »مدیریــت 
دســت مطالعــه و بررســی اســت و بــه دنبــال 

هســتیم. آن  نهایــی  تصویــب 
ــر  ــر اســاس تصاوی وی افــزود: در حــال حاضــر ب
 2 هیرکانــی  جنگل هــای  وســعت  ماهــواره ای 

ــت. ــار اس ــزار هکت ــون و ۴ ه میلی
جنگل هــای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  شــهبازی 
جنگل هــای  مهم تریــن  از  یکــی  هیرکانــی 
ــوردار  ــی برخ ــیار باالی ــوده و از ارزش بس ــران ب ای
اســت؛ تصریــح کــرد: خوشــبختانه جنگل هــای 
به عنــوان  و  شــده  جهانــی  ثبــت  هیرکانــی 

می شــود. محســوب  جهانــی  میــراث 
ــت،  ــا حفاظ ــه م ــه وظیف ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه  ــت، ادام ــا اس ــن جنگل ه ــاء ای ــعه و احی توس
ــت  ــد وضعی ــه بع ــه ۷۰ ب ــبختانه از ده داد: خوش
و  شــده  بهتــر  بســیار  هیرکانــی  جنگل هــای 
آن  احیــای  و  حفــظ  در  انجام شــده  اقدامــات 

ــت. ــته اس ــری داش ــش مؤث نق
و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  سرپرســت 
آبخیــزداری کشــور بــا اشــاره بــه طــرح »مدیریــت 
ایــن  گفــت:  هیرکانــی«  جنگل هــای  پایــدار 
ــدرس،  ــت م ــران، تربی طــرح توســط دانشــگاه ته
چنــد  و  دانشــگاه گــرگان  و  ســاری  دانشــگاه 

مشــاور در دســت مطالعــه و بررســی اســت و 
ــرح،  ــن ط ــی ای ــب نهای ــس از تصوی ــم پ امیدواری
هیرکانــی  جنگل هــای  پایــدار  مدیریــت  بــا 
بتوانیــم اقدامــات مؤثرتــری را انجــام دهیــم.

ــه توســعه، حفاظــت و  ــن ک ــان ای ــا بی شــهبازی ب
ــای  ــزو برنامه ه ــی ج ــای هیرکان ــاء جنگل ه احی
آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان 
ــرای  ــه داد: در حــال حاضــر ب کشــور اســت، ادام

ــش از 26۰۰  ــی بی ــای هیرکان ــت از جنگل ه حفاظ
حفاظــت  و  جذب شــده  محافــظ  نیــروی  نفــر 

ــد. ــده  دارن ــر عه ــا را ب ــن جنگل ه ای
شــمال کشــور  هــای  جنــگل  ســوزی  آتــش 

اســت بــوده  ســطحی 
وی در بخــش دیگــری از صحبــت هــای خــود 
بــه آتش ســوزی جنگل هــای شــمال کشــور در 
ــی  ــت: یش بین ــرد و گف ــاره ک ــر اش ــد روز اخی چن
کــرده بودیــم بــه دلیــل گرمــی هــوا احتمــال 
بــرای  و  دارد  وجــود  کشــور  در  آتش ســوزی 

ــگل  ــازمان جن ــای س ــوزی، نیروه ــش س ــار آت مه
هــا، مرتــع و آبخیــزداری در آماده بــاش کامــل 

ــد. بودن
ــزان خســارت آتــش ســوزی  ــاره می شــهبازی درب
ــی  ــرد: بخش ــان ک ــالن، خاطرنش ــا در گی جنگل ه
ــده  ــق ش ــار حری ــتان دچ ــن اس ــای ای از جنگل ه
و  بــوده  ســطحی  ســوزی ها  آتــش  ایــن  کــه 
وارد  هــا  جنــگل  ایــن  بــه  چندانــی  خســارت 

نشــده و امــکان بازیابــی وجــود دارد.
از  آتش ســوزی ها  تعــداد  شــد:  یــادآور  وی 
امــا  بــوده،  ۱۰ ســال گذشــته تقریبــا یکســان 

ســطح آتش ســوزی ها بــه یک هشــتم کاهــش 
پیداکــرده و ایــن کاهــش بــه دلیــل افزایــش 

امکانــات و نیــروی انســانی بــوده اســت.
و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  سرپرســت 
زمینــه  در  اینکــه  بابیــان  آبخیــزداری کشــور  
ــار  ــز در اختی ــواره ای را نی ــد ماه ــوزی رص آتش س
ــه  ــر ماهــواره ای را روزان داریــم، ادامــه داد: تصاوی
آتــش  تصاویــر  تمــام  و  می کنیــم  دریافــت 
بــه  برخــط  به صــورت  اخیــر  چنــدروز  ســوزی 
آبخیــزداری کشــور  و  جنگل ها،مراتــع  ســازمان 
بــه  ســریعًا  ســازمان  ایــن  و   شــده  ارســال 

تدوین طرح »مدیریت پایدار جنگل های هیرکانی«
سرپرست سازمان جنگل ها: طرح »مدیریت پایدار جنگل های هیرکانی« در دست مطالعه و بررسی است

 )Caspian Hyrcanian mixed forests :جنگل هـای مختلط کاسـپی هیرکانـی )بـه انگلیسـی
یـک زیسـت منطقه در زیسـت بوم جنگل هـای مختلِط پهن برِگ حاشـیٔه جنوبـی دریای خـزر و کناره 
شـمالی البرز به مسـاحت 55٬000 کیلومتر مربع )21٬000 مایل مربع( )7٪ مسـاحت ایران( اسـت که 
در کتـارٔه جنوبـی و جنـوب باختـری دریای خزر در بخش هایی از 5 اسـتان شـمالی ایـران قرار گرفته 
و در دو کشـورِ ایـران و جمهـوری آذربایجان اسـت. این جنگل از منطقه پـارک ملی هیرکان جمهوری 
آذربایجان آغاز و تا اسـتان خراسـان شـمالی در ایران امتداد دارد و در ایران، مورد حفاظت مشـترک 

سـازمان حفاظت محیط زیسـت ایران و سـازمان میراث فرهنگی اسـت.

شــهبازی: از دهــه 70 بــه بعــد وضعیــت 
ــده و  ــر ش ــیار بهت ــی بس ــای هیرکان جنگل ه
ــای آن  ــظ و احی ــده در حف ــات انجام ش اقدام
نقــش مؤثــری داشــته اســت. در حــال حاضــر 
بــرای حفاظــت از جنگل هــای هیرکانــی بیــش 
از 2600 نفــر نیــروی محافــظ جذب شــده و 
ــد. ــده  دارن ــر عه ــا را ب ــن جنگل ه ــت ای حفاظ
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زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  رییـس 
شـکارچیان  گفـت  خدابنـده  شهرسـتان 
غیرمجـاز ۷5 قطعـه پرنـده طرقـه چـکاوک 
را در فصـل ممنـوع شـکار این منطقـه، قتل 

عـام کردنـد.
گفـت  در  پنجشـنبه  روز  مدنـی  محمدرضـا 
ایـن  افـزود:  ایرنـا  خبرنـگار  بـا  گـو  و 
شـکارچیان خاطـی کـه بومـی منطقـه بودند 
با اسـتفاده از سـالح شـکاری سـاچمه زنی 
دولـول در اراضـی روسـتای کهـل آبـاد ایـن 
شهرسـتان دسـت بـه ایـن اقـدام غیرمجـاز 

زدند.
وی اظهـار داشـت: ایـن شـکارچیان خاطـی 
بـا شـلیک تیـر بـه سـمت طرقـه چـکاوک 
هـای درحـال پـرواز کـه در هـوای سـرد بـه 
دنبـال یافتـن دانـه هـای گنـدم بـر زمیـن 
مانـده بودنـد ایـن تعـداد پرنـده گرسـنه را 
شـکار کردنـد که ارتـکاب چنیـن عملی، دور 

از انسـانیت اسـت.
نیـروی  عوامـل  کـرد:  تصریـح  مدنـی، 
محمودآبـاد،  انتظامـی  پاسـگاه  انتظامـی 
در پـی اطـالع از شـکار ایـن تعـداد طرقـه 
و  پیـدا کـرده  ورود  موضـوع  بـه  چـکاوک 
در  نیـز  را  ایـن شهرسـتان  زیسـت  محیـط 
ایـن  نهایـت  در  کـه  دادنـد  قـرار  جریـان 
اعمـال  منظـور  بـه  و  دسـتگیر  شـکارچیان 

شـدند. قضایـی  مرجـع  تحویـل  قانـون، 
قطعـه  هـر  شـکار  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
جریمـه  تومـان  هـزار   3۰۰ چـکاوک  طرقـه 
متخلـف  شـکارچیان  داشـت:  اظهـار  دارد، 
و  میلیـون   22 مجمـوع  در  شـده  دسـتگیر 
5۰۰ هـزار تومـان بـه عنـوان ضـرر و زیان به 
حسـاب محیـط زیسـت واریـز کردنـد و از 
جنبـه عمومـی جرم نیـز قاضـی پرونده رای 
اداره حفاظـت  و نظـر خواهـد داد. رییـس 
محیـط زیسـت شهرسـتان خدابنده بـا بیان 
خاطـی  شـکارچیان  ایـن  پرونـده  اینکـه 
قضایـی  مرجـع  سـوی  از  شـده،  دسـتگیر 
اسـت،  رسـیدگی  درحـال  شهرسـتان  ایـن 
گفـت: الشـه ایـن تعـداد پرنده، یـک قبضه 
عـدد  یـک  مجـاز،  دولـول  سـالح شـکاری 
ایـن  از  خالـی،  پوکـه  و  سـاچمه  فشـنگ 

آمـد. دسـت  بـه  غیرمجـاز  شـکارچیان 

ت
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راه اندازی دو وزارتخانه؛ پیشنهاد یک فعال م
محیط زیست به نمایندگان مجلس

یـک فعال محیط زیسـت گفت: نمایندگان مجلـس یازدهم 

در جهـت تشـکیل یـک وزارتخانـه قـوی بـه عنـوان وزارتخانه 

منابـع طبیعـی و یک وزارتخانـه قوی به عنـوان وزارت محیط 

زیسـت تالش کنند.

سیاسـت  وجـود  بـا  افـزود:  ایسـنا  بـا  و گـو  گفـت  در  درویـش  محمـد 

کوچک سـازی و چابک سـازی در برنامـه ششـم توسـعه، وزارت »میـراث 

فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی« به وزارتخانه های کشـور اضافه شـده 

همچنیـن دولـت پیشـنهاد جدایـی وزارت بازرگانـی و وزارت صنایـع را داده 

اسـت بنابرایـن همیشـه تبصره هایـی در قانـون وجـود دارد کـه بنا به شـرایط 

جامعـه می تـوان از آن هـا اسـتفاده کـرد.

وی دربـاره ویژگی هـای نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی تاکیـد کـرد: 

یـک نماینـده مجلـس بایـد فهـم و سـواد محیـط زیسـتی داشـته باشـد، 

مشـکالت محیـط زیسـتی منطقـه اش را به خوبـی درک کـرده باشـد و بـرای 

حـل آن هـا راهکارهـای دقیـق و عملـی ارائـه دهـد و پیـش از همـه خودش 

بـه گفته هایـش پایبنـد باشـد.این فعـال محیـط زیسـت افـزود: توقـع مـن 

بـه عنـوان یـک متخصـص در حـوزه محیـط زیسـت از نماینـدگان مجلـس 

ایـن اسـت کـه طرح خـود را بـرای حل مشـکل ناکارآمدی سـازمان حفاظت 

محیـط زیسـت و سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور مشـخص 

کننـد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه نماینـدگان باید دیـدگاه خود نسـبت به محیط 

زیسـت و طرح هـای خـود را در ایـن حـوزه بـه را بـه رای  دهنـدگان اعـالم 

کنند،گفـت: آنـان بایـد دالیل پیشـرفت شـاخص های محیـط زیسـتی را در 

کشـور تبییـن و برنامه هـای خود در جهت کاهـش نرخ بیابان زایـی، مقابله با 

مشـکل تخریـب جنگل هـا یا تغییر کاربـری اراضی و مهار و تثبیت شـن های 

روان بیـان و مشـخص کنند که از سیاسـت »مالچ پاشـی« حمایت می کنند 

یـا خیـر یا نسـبت به  »شـکار« چـه دیدگاهـی دارند؟ایـن متخصص محیط 

زیسـت در ادامـه اظهـار کـرد: بـه نظر می رسـد بایـد از مرحله حرف هـای زیبا 

و شـعاری عبـور کنیـم و نماینـدگان عمـال نشـان دهنـد که مشـکالت محیط 

زیسـتی کشـور را درک می کننـد و حاضربـه ارائـه برنامه هـای خـود در ایـن 

زمینـه و پرداخـت هزینه هسـتند به خصـوص در حـوزه آلودگی هـوا، ترافیک 

و همچنیـن تغییـر مبلمـان شـهری از خـودرو محـوری به زیسـت محوری و 

انتظـار داریـم کـه نماینده هـا در ایـن زمینـه فعاالنه عمـل کنند.

رییـس نظـارت بـر امـور حیـات وحـش اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت 

اسـتان زنجـان گفت: بر اسـاس سرشـماری انجام شـده از سـوی ایـن اداره 

کل در سـال 98، طبیعـت زنجـان از وجـود 2 هـزار و 955 راس قوچ و میش 

ارمنـی، کل، بـز و آهـو، برخوردار اسـت.

پرویـز رسـتمی روز پنجشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: از این 

تعـداد گونـه جانـوری شـاخص زنجـان، 85۴ راس قوچ و میـش ارمنی، ۷۰۱ 

راس کل و بـز و یـک هـزار و ۴۰۰ راس مابقـی نیـز آهـو هسـتند.  

وی بـه زیسـتگاه های قـوچ و میش زنجان اشـاره کرد و اظهار داشـت: 85۴ 

راس قـوچ و میـش و 6۷ راس کل و بـز در منطقـه حفاظـت شـده انگوران در 

شهرسـتان ماهنشـان و 63۴ راس کل و بز نیز در منطقه شـکار ممنوع خرمنه 

سـر شهرسـتان طارم، مشاهده شدند.

رسـتمی بـا بیـان اینکه جمعیـت آهوان این اسـتان نیز در دشـت سـهرین و 

منطقـه شـکار ممنـوع فیله خاصـه واقع در شهرسـتان هـای زنجـان و طارم، 

زیسـت می کنند.  

وی تصریـح کـرد: ایـن اداره کل بـه خاطـر حفـظ و حراسـت از گونـه هـای 

جانوری شـاخص اسـتان، همه تالش خود را به کار بسـته اسـت و به همین 

منظـور، محیط بانـان زنجـان بـه طـور شـبانه روز درحـال پایـش و رصـد این 

مناطـق هسـتند و در صـورت مشـاهده شـکارچیان متخلـف نیز بـدون هیچ 

اغماضـی بـا آنـان برخـورد می کنند.    

رسـتمی بـا بیـان اینکـه پارسـال )9۷( تعداد قـوچ و میش، کل و بـز و آهوان 

ایـن اسـتان تعـداد 2 هـزارو ۷۷9 راس بـود کـه ۷6۴ راس از ایـن تعداد گونه 

جانـوری را قـوچ و میـش ارمنـی،  ۷38 راس آن کل و بـز و یک هـزار و 2۷۷ 

راس مابقـی نیز آهـو، بودند.

وی یـادآور شـد: سـال 96 نیـز جمعیـت قـوچ و میـش و کل و بزهای منطقه 

حفاظـت شـده انگوران بـه ترتیب ۷۱9 و 6۰ راس و کل و بزهای منطقه شـکار 

ممنـوع خرمنـه سـر نیـز 556 راس و آهوان نیز یـک هـزار و ۱۰5 راس بود.  

منطقـه حفاظـت شـده سـرخ آبـاد در شهرسـتان های زنجـان و طـارم بـه 

مسـاحت ۱22 هـزار و 6۱8 هکتـار از سـال ۱3۷5 تحـت حفاظـت محیـط 

زیسـت زنجـان قـرار گرفتـه اسـت.  

دشـت سـهرین ایـن منطقه زیسـتگاه بـا ارزش آهو محسـوب می شـود که 

دامنـه ارتفاعـی آن 5۰۰ تـا 2 هـزار و 9۰۰ متـر بـوده و بارندگـی و میـزان دمـا 

متوسـط سـالیانه 5۰۰ میلـی متر و ۱۱ درجه سـانتیگراد منطقـه را دارای اقلیم 

هـای نیمـه خشـک مدیترانـه ای معتـدل کـرده و پوشـش گیاهـی منطقـه 

شـامل ارس، گـردو، سـیاه تلـو، زالزالـک، انـار وحشـی، داغداغـان، زرشـک، 

زیتـون و گـون، آویشـن، درمنه، کاله میرحسـن، چوبک، الله، مـرزه و ثعلب از 

جملـه گونـه هـای گیاهی آن اسـت.  

آهـو، پلنـگ، پـازن، گـراز، خـرس قهـوه ای، سمورسـنگی، سـنجاب زمینـی، 

رودک، کبک دری، هوبره، عقاب، شـاهین، دال، غاز خاکسـتری، خوتکا، لک 

لـک سـفید، بـاکالن، افعی البـرزی، افعی شـاخدار ایرانـی، افعـی زنجانی و 

ماهیانـی نظیر کپور، سـیم و اسـبله، نیـز از جمله جانوران این منطقه اسـت.  

منطقـه حفاظـت شـده انگوران نیز با مسـاحتی برابر با 92 هـزار و 29۷ هکتار 

از سـال ۱3۴9 تحـت حفاظـت بـوده و پوشـش گیاهـی آن نیز بطـور عمده از 

اللـه واژگـون، درمنـه، چوبک، گون، کاله میر حسـن، الله، شـقایق، کمـا، مرزه، 

شـکر تیغـال، گل حسـرت بـه همـراه درختـان و درختچـه هایـی نظیـر بنـه، 

بادام، خینجوک، شیرخشـت، زرشـک، گردو و سـنجد اسـت.  

این منطقه زیسـتگاه مناسـبی برای قوچ و میش ارمنی و پازن اسـت دیگر 

گونـه هـای جانـوری منطقـه نیـز شـامل 'خـرس قهـوه ای، روبـاه معمولـی، 

سـیاهگوش، سـمور سـنگی، کبک دری، کبک چیل، باقرقره، سـار، دال، شاه 

بـوف، غـاز خاکسـتری، تنجه، آنقـوت، حواصیل، خوتـکا، اگرت بـزرگ، افعی 

زنجانـی، الک پشـت افغانـی و ماهیانی از جمله سـفید رودخانه ای، سـس، 

زرده پر، اسـبله اسـت.  

منطقـه شـکار ممنـوع فیله خاصـه از توابع بخش قره پشـتلو و زنجانـرود در 

شهرسـتان زنجان قرار دارد که از سـال 86 جزو مناطق شـکار ممنوع اسـتان 

زنجـان اعـالم شـد و وسـعت آن ۱۱۰ هزار و 532 هکتار اسـت.  

گونـه هـای درختـی هماننـد درختـان میـوه و صنوبـر و گونـه هـای گیاهـی 

همچـون انـواع آویشـن، درمنه، انواع خانـواده گندمیان و گیاهان بالشـتکی و 

همچنیـن آهـوی ایرانی، گراز، سـمور سـنگی، پرندگانی چون کبـک، باقرقره، 

انـواع پرنـدگان شـکاری، انواع پرندگان آبـزی و کنار آبزی مهاجر زمسـتانی و 

انـواع خزنـدگان در ایـن منطقه وجـود دارد.  

منطقه شـکار ممنوع خرمنه سـر که از اول آبان سـال 8۱ شـکار ممنوع اعالم 

شـده و حیـات وحـش آن شـامل کل و بـز، خـرس قهـوه ای، پلنـگ، سـیاه 

گـوش، گـرگ، کفتـار، گـراز، کبـک دری، کبـک چیـل، طـرالن، دلیجـه، شـاه 

بـوف، عقـاب طالیـی و انواع پاسـری فرمها اسـت.  

ایـن منطقـه دارای گونـه هـای گیاهـی نظیـر ارس، بلـوط، گـردو، بنـه، ازگیل، 

زالزالـک، سـیاه تلـو، افـرا، داغداغـان، ولیـک، آلبالوتلخـه، بادام کوهـی، راش 

و انـواع گون اسـت.  

زیســتی  علــوم  دانشــکده  علمــی  هیــأت  عضــو  یــک 
دانشــگاه خوارزمــی گفــت: فراکســیون محیــط زیســت 
ــر شــود  ــه شــدت قوی ت ــد ب مجلــس شــورای اســالمی بای

ــد. ــود درآی ــت رک و از حال
ــق  ــرد: طب ــنا اظهارک ــا ایس ــو ب ــت و گ ــی در گف ــن عزت رامی
اصــل 5۰ قانــون اساســی »در جمهــوری اســالمی، حفاظــت 
ــد  ــد بای ــل های بع ــروز و نس ــل  ام ــه نس ــت ک ــط زیس محی
در آن حیــات اجتماعــی رو بــه رشــدی داشــته  باشــند، 
ــای  ــن رو فعالیت ه ــود. از ای ــی می ش ــی تلق ــه عموم وظیف

۲۹۵۵ راس قوچ، میش، کل، بز و آهو در 
طبیعت زنجان زیست می کنند

سنا
س:ای

عک

هوا

دریا

مساحت استفاده از دریای خزر مشخص نیست

سامانه بارشی جدید از روز یکشنبه 
وارد کشور می شود

نقشــه  ســازمان  رییــس 
دربــاره  کشــور   بــرداری 
تعییــن مســاحت دریــای 
ایــن  خــزر در نقشــه های 
ــوز درخواســتی از ســوی وزارت  ســازمان گفــت: هن
ــن  ــی تعیی ــات فن ــرای انجــام عملی ــور خارجــه ب ام
ــن  ــه تعیی ــه در نتیج ــزر ک ــای خ ــداء دری ــط مب خ
ــازمان  ــن س ــه ای ــال دارد ب ــه دنب ــاحت آن را ب مس
نرســیده و عمــال مســاحت مشــخصی از دریــای 

ــت. ــده اس ــبه نش ــتفاده محاس ــرای اس ــزر ب خ
کنوانســیون رژیــم حقوقــی دریــای خــزر مردادمــاه 
ســران  اجــالس  پنجمیــن  در   ۱39۷ ســال 
ــو  ــای خــزر در شــهر آکتائ کشــورهای ســاحلی دری
اســالمی  جمهــوری  ســران  توســط  قزاقســتان؛ 
ــوری آذربایجــان  ــران، روســیه، قزاقســتان، جمه ای
آن  اســاس  بــر  امضــا شــد کــه  ترکمنســتان  و 
ــن فضــای  ــا در نظــر گرفت کشــورهای اطــراف آن ب
همــکاری، حســن همجــواری و تفاهــم متقابــل 

ــق  ــه تعمی ــل ب ــروی از تمای ــا پی ــا، ب ــن طرف ه بی
ــواری  ــن همج ــر حس ــی ب ــط مبتن ــترش رواب و گس
ــت  ــن واقعی ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ــا، ب ــن طرف ه بی
ــت  ــا دارای اهمی ــرای طرف ه ــزر ب ــای خ ــه دری ک
حیاتــی اســت و اینکــه فقــط آن هــا از حقــوق 
بــه دریــای خــزر و منابــع آن  حاکمــه نســبت 
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــل مس ــر ح ــتند، ب ــوردار هس برخ
دریــای خــزر در صالحیــت انحصــاری طرف هــا 

تاکیدکــرد.
هم زمــان بــا امضــای ایــن کنوانســیون نظــرات 
خــزر  دریــای  تقســیم  بــر  مبنــی  متفاوتــی 
ــرام قاســمی ســخنگوی وقــت  ــه به مطــرح شــد ک
ــن  ــه ای ــود ک ــه ب ــران گفت ــه ای ــور خارج وزارت ام
کنوانســیون بــه معنــای تقســیم دریــای خــزر 
نیســت، در واقــع موضــوع تقســیم خــزر میــان 
ــتر  ــیم بس ــداء و تقس ــط مب ــن خ ــورها و تعیی کش
ــرح نیســت.      ــن کنوانســیون مط ــر بســتر در ای و زی

کارشناس ســازمان  هواشناسی 
بــا اشــاره بــه ورود یــک ســامانه 
ــنبه  ــی از روز یکش ــد بارش جدی
ــرب و  ــی از ســمت غ ــه آت هفت
شــمال غــرب بــه کشــور، گفــت: مناطــق شــمال غــرب، 
غــرب، ســواحل غربــی دریــای خــزر، دامنــه هــای جنوبی 
البــرز مرکــزی و رشــته کــوه هــای البــرز مرکــزی و غربــی 
ــاران  ــارش بــرف و ب تحــت تاثیــر ایــن ســامانه، شــاهد ب

خواهنــد بــود.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه، بــرای شــنبه 26 
را  آرام  جــوی  مناطــق کشــور  بیشــتر  در  بهمــن 
شــاهد خواهیــم بــود، از ورود یــک ســامانه جدیــد 
ــرب و  ــمال غ ــمت ش ــنبه از س ــی از روز یکش بارش
ــر  ــه داد: ب ــودرزی ادام ــر داد. گ ــور خب ــرب کش غ
همیــن اســاس تحــت ایــن ســامانه بارشــی بــرای 
ــارش  ــرب کشــور، ب ــرای غ ــرف و ب ــرب ب شــمال غ
بــرف و بــاران و ســواحل غربــی دریــای خــزر 

ــود. ــی ش ــی م ــش بین ــاران پی ــارش ب ب
ــی  ــای جنوب ــه ه ــرای دامن ــزود: ب ــه اف وی در ادام
البــرز مرکــزی نیــز بــارش بــاران پیــش بینــی 
مــی شــود، البتــه در برخــی از مناطــق ایــن بــارش 
ــود و در  ــد ب ــاران خواه ــرف و ب ــکل ب ــه ش ــا ب ه
ــزی  ــرز مرک ــای الب ــوه ه ــای ک ــته ه ــات رش ارتفاع
داریــم.  را  بــرف  بــارش  انتظــار  نیــز  غربــی  و 
کــرد:  اظهــار  هواشناســی  ســازمان  کارشــناس 
ــور در  ــق مذک ــر مناط ــالوه ب ــنبه ع ــرای روز دوش ب
ــا را شــاهد  ــارش ه ــه ب ــه هــای زاگــرس ادام دامن
خواهیــم  بــود و دریــای خزیــر از امــروز پنــج 

ــود. ــد ب ــواج خواه ــنبه م ــا ش ــنبه ت ش
وی همچنیــن تصریــح کــرد: امــروز خلیــج فــارس 
ــج  ــرقی خلی ــزی و ش ــای مرک ــش ه ــژه بخ ــه وی ب
دریــای  و  هرمــز  تنگــه  طــور  همیــن  و  فــارس 

ــود. ــد ب ــم خواهن ــواج و متالط ــان م عم

مهار آتش سوزی های جنگلی در نیوساوت ولز پس از 6 ماه
رسانه های محلی در استرالیا اعالم کردند: برای اولین بار در مدت شش ماه آتش سوزی های 
جنگلی در ایالت نیوساوت ولز مهار شد.

گزارش 

شکارچیان غیرمجاز 
75 چکاوک را قتل 

عام کردند

اند
سم

طرح »تام« برای مدیریت پسماند سازمان ها پ
در ارومیه اجرا می شود

رییــس ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
ــدا(  ــک از مب ــام« )تفکی ــرح »ت ــت: ط ــه گف ارومی
ــر و  ــماندهای ت ــه پس ــع آوری جداگان ــدف جم ــا ه ب
ــهر  ــن ش ــی در ای ــازمان های دولت ــک، از ادارات و س خش

آغــاز می شــود.
ــا  ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ احــد یوســفی روز پنج شــنبه در گف
افــزود: حفاظــت از محیــط  زیســت و صرفه جویــی در منابــع 
ــارکت  ــب مش ــا جل ــماند ب ــت پس ــای مدیری ــش هزینه ه و کاه
ادارات و ســازمان های دولتــی از اهــداف اجــرای ایــن طــرح 

ــه شــمار مــی رود. ب
بعــدی، جمــع آوری جداگانــه  مرحلــه  در  اضافــه کــرد:  وی 
و  فروشــگاه هذ  رســتوران ها،  از  خشــک  و  تــر  پســماندهای 
مــدارس و پــس از آن، از جلــوی درب منــازل در دســتور کار 

قــرار دارد.
وی بیــان کــرد: یکــی از مهمتریــن برنامه هــای ایــن طــرح، 
جمــع آوری کاغذهــای باطلــه از اســتانداری آذربایجان غربــی، 

بعــدی،  فــاز  در  و  بــوده  ارومیــه  شــهرداری  و  فرمانــداری 
ــه  ــرکت های بیم ــی و ش ــای غیردولت ــه بانک ه ــای باطل کاغذه

ــد. ــد ش ــع آوری خواه ــدارس جم و م
ــه  ــه ادام ــهرداری ارومی ــماند ش ــت پس ــازمان مدیری ــس س ریی
بــا  پالســت ها  نهادهــا، کارتــن  و  تمامی ســازمان ها  بــه  داد: 
ــه  ــدا و ب ــع آوری اه ــت جم ــر جه ــر و 6۰ لیت ــای 2۰ لیت ظرفیت ه
هریــک از مخزن هــا کــدی اختصــاص داده می شــود تــا بــا 
هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه نســبت بــه جمــع آوری و انتقــال 

ــود. ــدام  ش ــا اق زباله ه
وی از تولیــد روزانــه 5۰۰ تــن زبالــه در شــهر ارومیــه خبــر 
ــط  ــدا توس ــماند از مب ــک پس ــوع تفکی ــرد: موض ــار ک داد و اظه
ــن  ــزان ۱5۰ ت ــه می ــه ب ــد زبال ــش تولی ــث کاه ــهروندان باع ش
ــر و خشــک،  می شــود. یوســفی گفــت: در تفکیــک زباله هــای ت
ــن  ــرا ای ــت زی ــگ اس ــر رن ــیار پ ــک بس ــای خش ــش زباله ه نق
نــوع زباله هــا قابــل بازیافــت بــوده و از ارزش اقتصــادی بــارزی 

ــوردار اســت. برخ

کار
ش

اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
راس  چهـار  شـکار  فـراری  متخلـف  کرمـان گفـت: 
کل و بـز وحشـی در کرمـان بـا توجـه بـه اقدامـات 
شناسـایی یـگان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 

کرمـان مجبـور بـه تسـلیم خـود شـد.
نـادر سـیدی فرمانـده یـگان حفاظت محیط زیسـت اسـتان 
کرمـان گفـت: ماموریـن یـگان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان، 
متخلـف حرفـه ای شـکار چهـار راس کل و بـز وحشـی را که چندی 
پیـش در جریـان عملیـات تعقیـب و گریـز در کوهسـتان متـواری 

شـده بـود را بـه دام انداختند.
فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان کرمـان افـزود: 
مدتـی پیـش حیـن گشـت زنـی در حـوزه بیـن کرمـان و بردسـیر 
بودیـم کـه گزارشـی از یـک فقـره شـکار در منطقه بلوچـی کوه های 

جوپـار دریافـت کردیم.
احتمالـی  بـه سـرعت در مسـیر  رابطـه  درایـن  بیـان داشـت:  او 
متخلفیـن قـرار گرفتیـم و درمحلـی بیـن بهرامجـرد و روسـتای 
الشـه ها  انتقـال  حـال  در  سـیکلت  موتـور  بـا  شـکارچی  گـودر 

شـد. مشـاهده 
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ســطح آتش ســوزی ها بــه یک هشــتم کاهــش 
پیداکــرده و ایــن کاهــش بــه دلیــل افزایــش 

امکانــات و نیــروی انســانی بــوده اســت.
و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  سرپرســت 
زمینــه  در  اینکــه  بابیــان  آبخیــزداری کشــور  
ــار  ــز در اختی ــواره ای را نی ــد ماه ــوزی رص آتش س
ــه  ــر ماهــواره ای را روزان داریــم، ادامــه داد: تصاوی
آتــش  تصاویــر  تمــام  و  می کنیــم  دریافــت 
بــه  برخــط  به صــورت  اخیــر  چنــدروز  ســوزی 
آبخیــزداری کشــور  و  جنگل ها،مراتــع  ســازمان 
بــه  ســریعًا  ســازمان  ایــن  و   شــده  ارســال 

ــالع داد. ــوزی اط ــار آتش س ــرای مه ــتان ها ب اس
وی عنــوان کــرد: اگــر بتوانیــم تصاویــر ماهــواره ای 
ــم؛  ــد کنی ــن رص ــت را آنالی ــان اس ــه در اختیارم ک
ــم  ــری کنی ــب، تصــرف جلوگ ــم از تخری ــی توانی م

ــر انجــام شــود. ــار آتش ســوزی زودت و مه
ــوع  ــن موض ــرای ای ــه ب ــان اینک ــا بی ــهبازی ب ش
ــا تصــرف،  ــا چنــد شــرکت مذاکــره کــرده ایــم ت ب
ــورت  ــه ص ــان ب ــوزی را همزم ــب و آتش س تخری
ــه داد:  ــد، ادام ــا اطــالع دهن ــه م ــگ هشــدار ب زن
ــای  ــا نیروه ــد ت ــد ش ــبب خواه ــوع س ــن موض ای
ــده،  ــالم ش ــه اع ــریعًا در منطق ــازمان س ــن س ای

حاضــر شــوند و از تخریــب و تصــرف اراضــی 
جلوگیــری کننــد.

ــس  ــه رئی ــود ک ــته ب ــاه گذش ــد م ــن چن همچنی
ــور  ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه س
جنگل هــای  از  حفاظــت  نحــوه  دســتورالعمل 
و  طبیعــی  ادارات کل  منابــع   بــه  را  هیرکانــی 
آبخیــزداری اســتان های شــمالی، ابــالغ شــد. 

ســازمان  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور، خلیــل 
انجــام  نحــوه  انتظامــی  دســتورالعمل  آقایــی 
را در  از گســتره جنگل هــای شــمالی   حفاظــت 

ــه  ــت ب ــگان حفاظ ــف ی ــرح وظای ــوب ش چهارچ
اســتان های  گیــالن،  منابع طبیعــی  کل  ادارات 
گلســتان، مازندران-ســاری و مازندران-نوشــهر 

ــرد.  ــالغ ک اب
بــرای  هدفمنــد  برنامه ریــزی  و  ســاماندهی 
مسئولیت ســازی  حفاظتــی،  پوشــش  ارتقــاء 
بــرای شــرکت ها و نیروهــای حفاظتــی و وحــدت 
 رویــه در اجــرای قوانیــن و ممانعــت از اعمــال 
ــتورالعمل  ــن دس ــداف ای ــاوت؛ از اه ــالیق متف س

ــت.  ــده اس ــر ش ذک
ایــن دســتورالعمل، برنامه ریــزی  از  در بخشــی 
بــر  نظــارت  مانورهــا،  برگــزاری  در  نظــارت  و 
ــی  ــگان،  هماهنگ ــان ی ــی کارکن ــت انضباط وضعی
ــاء  ــرای ارتق ــزی ب ــا دادســتان اســتان، برنامه ری ب
کیفــی نیروهــا بــه عنــوان بخشــی از وظایــف 
معرفــی  و  آبخیــزداری  منابع طبیعــی  کل  اداره 

ــت.  ــده اس ش
کل  ادارات  از  دســتورالعمل  ایــن  همچنیــن 
منابع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان ها خواســته 
نظــارت  و  کنتــرل  افزایــش  طریــق  از  اســت 
ناظریــن  نظــارت  حفاظــت،  یــگان   واحدهــای 
و صاحبــان حقــوق  از طرح هــا  بهره بــرداری  در 
عرفــی و ظرفیــت قانونــی تبصــره یــک مــاده   55 
قانــون حفاظــت، تعــداد تشــکیل پرونده هــای 

جدیــد را بــه حداقــل برســانند. 
تشــکل های  و  شــرکت ها  مؤسســات،  وظایــف 
از  نیــز  حفاظــت  عرصــه  در  فعــال  تخصصــی 
ــت  ــوه حفاظ ــتورالعمل نح ــر دس ــای دیگ بخش ه
ایــن  بــر  اســت کــه  هیرکانــی  از  جنگل هــای 
آمــوزش  برنامه ریــزی  و  نیازســنجی  اســاس، 
عمومــی و تخصصــی، تجهیــز نیــروی انســانی، 
 ارائــه گــزارش عملکــرد بــه صــورت ماهیانــه و 
ــگیرانه،  ــات پیش ــی و اقدام ــر اجرای ــاذ تدابی اتخ
ــام  ــق و  انج ــاء حری ــف و اطف ــی و کش پیش آگاه
ایــن  عهــده  بــر  مردم یــاری  و  امــدادی  امــور 

ــود.   ــد ب ــش خواه بخ
اســت،  کــرده  تأکیــد  دســتورالعمل  ایــن 
ــه خســارت ناشــی از  ــر گون ــران ه مســئولیت جب
تخلــف نیروهــا بــه عهــده شــرکت های طــرف 
ــه  ــی ب ــای تحویل ــود و عرصه ه ــد ب ــرارداد خواه  ق
دفتــر  توســط  ماهانــه  بــه صــورت  شــرکت ها 
نقشــه های  طریــق  از  مطالعــات  و  مهندســی 

می شــود.  کنتــرل   هوایــی 

بخش هایی از جنگل های 
هیرکانی 14 تیر ماه 

امسال در چهل و 
سومین اجالس کارگروه 

میراث جهانی سازمان 
آموزشی، علمی و 

فرهنگی ملل متحد 
)یونسکو( که در باکو، 

پایتخت جمهوری 
آذربایجان برگزار شد، 

تحت نام میراث طبیعی 
ایران، با تأیید اتحادیه 
بین المللی حفاظت از 
طبیعت )IUCN(، به 

ایران ایران ثبت جهانی 
شد و در فهرست میراث 

جهانی قرار گرفت.

تدوین طرح »مدیریت پایدار جنگل های هیرکانی«
سرپرست سازمان جنگل ها: طرح »مدیریت پایدار جنگل های هیرکانی« در دست مطالعه و بررسی است

زیســتی  علــوم  دانشــکده  علمــی  هیــأت  عضــو  یــک 
دانشــگاه خوارزمــی گفــت: فراکســیون محیــط زیســت 
ــر شــود  ــه شــدت قوی ت ــد ب مجلــس شــورای اســالمی بای

ــد. ــود درآی ــت رک و از حال
ــق  ــرد: طب ــنا اظهارک ــا ایس ــو ب ــت و گ ــی در گف ــن عزت رامی
اصــل 5۰ قانــون اساســی »در جمهــوری اســالمی، حفاظــت 
ــد  ــد بای ــل های بع ــروز و نس ــل  ام ــه نس ــت ک ــط زیس محی
در آن حیــات اجتماعــی رو بــه رشــدی داشــته  باشــند، 
ــای  ــن رو فعالیت ه ــود. از ای ــی می ش ــی تلق ــه عموم وظیف

ــا  ــت ی ــط زیس ــی محی ــا آلودگ ــه ب ــر آن ک ــادی وغی اقتص
ــوع  ــد، ممن ــدا کن ــه پی ــران آن  مالزم ــل جب ــب غیرقاب تخری
ــه  ــد ب ــالمی بای ــورای اس ــس ش ــن در مجل ــت « بنابرای اس

ــن اصــل توجــه شــود. ای
زیســتی  علــوم  دانشــکده  علمــی  هیــأت  عضــو  ایــن 
نماینــده مجلــس شــورای  دانشــگاه خوارزمــی گفــت: 
اســالمی بایــد بــه لحــاظ محیــط زیســتی عالقــه شــدیدی 
بــه آب، هــوا، خــاک و در کل بــه شــرایط زیســت محیطــی 

ــد. ــته باش ــه داش جامع

نماینــده  تحصیلــی  رشــته   نیســت  نیــازی  افــزود:  وی 
مجلــس، محیــط زیســت باشــد امــا بایــد بــه محیــط 

زیســت عالقــه داشــته باشــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه اظهــار کــرد: توقــع اصلــی 
تهران، تبریــز،  ماننــد  نماینــدگان کالنشــهرهایی  از  مــن 
نیــز  صنعتــی  شــهرهای  مشــهد کــه  و  اراک  اصفهــان، 
ــه از ســازمان حفاظــت  ــن اســت ک محســوب می شــوند ای
ــن  ــه و تامی ــش بودج ــت افزای ــور جه ــت کش ــط زیس محی
ــط  ــای محی ــش آلودگی ه ــرای پای ــگاهی ب ــوازم آزمایش ل
ــت  ــوا، صــوت و... حمای ــای ه ــه آلودگی ه زیســتی از جمل
ــور  ــوازم در کش ــن ل ــی از ای ــه برخ ــل اینک ــد و به دلی کنن

تولیــد نمی شــوند، زمینــه واردات آن هــا فراهــم شــود.
عزتــی افــزود: نماینــدگان مجلــس بــا حمایــت از ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت غیرمســتقیم حامــی خــود و 

ــند. ــود باش ــی خ ــوزه انتخاب ــهروندان ح ش
از  دیگــری  بخــش  در  هــوا  آلودگــی  متخصــص  ایــن 
ــه  ــایل نقلی ــه وس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود ب ــای خ صحبت ه
آلوده کننــده  عامــل  بیشــترین  خودروهــا  جملــه  از 
اتوبان هــا  بــه  بخشــیدن  رونــق  هســتند، گفــت:  هــوا 
و بزرگراه هــا اولیــن اقدامــی اســت کــه نماینــده دوره 
ــد. ــام دهن ــد انج ــالمی بای ــورای اس ــس ش ــم مجل یازده

وی در ادامــه اظهــار کــرد: نماینــدگان دومیــن اقدامــی 
و  بــا شــهرداری ها  همــکاری  دهنــد  انجــام  بایــد  کــه 

نیروهــای انتظامــی در جهــت جمــع آوری ماشــین آالت 
موتورســیکلت های  و  اتوبــوس، کامیــون  ماننــد  آالینــده 
ــع  ــرای رف ــا ب ــکان آن ه ــه مال ــت دادن ب ــوده و فرص فرس

ــت. ــی آن هاس ــکاالت فن اش
زیســتی  علــوم  دانشــکده  علمــی  هیــأت  عضــو  ایــن 
و  مالیــات  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  خوارزمــی  دانشــگاه 
عــوارض خودروهــای گازســوز نســبت بــه خودروهــای 
ــک  ــی ی ــت: وقت ــت، گف ــر اس ــوز کمت ــل و بنزین س گازوئی
اگــر  تشــویق کنــد کــه  را  راننــدگان  نماینــده مجلــس 
ــری  ــات کمت ــه و مالی ــد هزین ــوز باش ــما گازس ــودرو ش خ
ــه  ــن هزین ــد کمتری ــعی می کنن ــز س ــردم نی ــد م می پردازی
بــه نظــر مــن  بپردازنــد و ســالم تر زندگــی کننــد و  را 
ــل  ــا تبدی ــرعت ب ــه س ــد ب ــس می توان ــده مجل ــک نماین ی
وضعیــت فعلــی ماشــین آالت بــه حالــت بهینــه کــه شــامل 
گازســوز شــدن خودروهااســت نســبت بــه کاهــش آلودگــی 

ــد. ــدام کن ــوا اق ه
عزتــی در پایــان ضمــن بیــان اینکــه تــالش بــرای کاهــش 
ــدگان مجلــس نیســت،   ــا در دســت نماین آلودگــی هــوا تنه
انتظامــی،  نیــروی  کارمنــد،  از  مــا  همــه  تصریحکــرد: 
کارگــر، دکتــر و مهنــدس بایــد نســبت بــه کاهــش آلودگــی 
اولیــن  بدانیــم کــه  هــوا مســئولیت داشــته باشــیم و 
ضــرر ناشــی از آلودگــی هــوا را خــود و اطرافیان مــان 

. می بینیــم

فراکسیون محیط زیست مجلس باید از 

حالت رکود درآید

معـاون رییـس جمهـور و رییس سـازمان حفاظت محیط زیسـت تاکید 
کـرد: مدیـران کل اسـتان هایی کـه با سـمن ها دیـدار و تبـادل نظر منظم 

نداشـته باشـند، برکنار خواهند شد.
بـه گـزارش ایسـنا، هیـات مدیـره شـبکه سـمن هـای محیط زیسـت و 
منابـع طبیعـی بـا عیسـی کالنتـری، رییـس سـازمان حفاظـت محیـط 

زیسـت و معاونـان ایـن سـازمان دیـدار کردنـد.
در ابتـدای ایـن دیدار، عیسـی کالنتـری، معاون رییس جمهـور و رییس 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت، ضمـن خوشـامدگویی، در خصـوص 
تلفـات پرنـدگان در تـاالب میانکاله و نقش قانونی سـازمان دامپزشـکی 
کشـور گفـت: در قانـون، سـازمان دامپزشـکی تنهـا مرجـع تشـخیص 
بیمـاری هـای حیـات وحـش و حیـات اهل اسـت که علت تلف شـدن 
پرنـدگان در میانکالـه را سـم بوتولیسـم عنـوان کـرد. سـازمان محیـط 
زیسـت هـم بـا توجه به شـناخت از سـازمان دامپزشـکی و تخصص آنها 

از ایـن سـازمان حمایـت مـی کند.
کالنتـری در ادامـه بـه اهمیـت و نقـش سـمن هـا در کشـور پرداخـت و 
تاکیـد کـرد: مدیـران کل اسـتان هایی که با سـمن هـا دیدار و تبـادل نظر 
منظم نداشـته باشـند، عـزل خواهند شـد.در ادامه این نشسـت، رییس 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، جـذب محیط بانـان جدیـد را یکی از 
اساسـی تریـن ارکان و وظایف سـازمان برشـمرد و گفت: با تعـداد اندکی 
محیـط بـان نمی تـوان مناطـق حفاظت شـده را حفـظ و مدیریـت کرد و 
مصـوب شـده کـه سـاالنه 3۰۰ محیـط بـان بـه بدنـه محیط بانی کشـور 
اضافـه شـود. ضمـن اینکـه ایـن محیط بـان هـا در مرکز آمـوزش محیط 
بانی سـازمان که جایگزین دانشـکده محیط زیسـت می شـود، آموزش 

هـای الزم را خواهنـد دید.
در ادامـه، الموتـی دبیـر شـبکه ملـی سـمن های محیط زیسـتی کشـور 
از تعامـل و همـکاری ویـژه سـازمان بـا سـمن هـا تشـکر کـرد و گفـت: 
سـازمان محیـط زیسـت، تنهـا بخش از دولت اسـت که به شـکل خاص 
و منظـم بـا سـمن هـا همـکاری و نشسـت دارد و شـاهد ایـن موضـوع 
نیـز، جلسـات منظـم بـا ریاسـت و معاونان این سـازمان اسـت کـه این 

موضـوع، جـای تقدیـر و تشـکر ویـژه دارد.

مدیرانی که با سمن ها دیدار 
و تبادل نظر منظم نداشته 

باشند، برکنار می شوند

8 نکته درباره آلودگی صوتی 
پایتخت

خبر

شـلوغی و ترافیک شـهر تهران آلودگی صوتـی نیز در پی 
دارد کـه در صـورت افزایـش بیـش از حـد می تواند عالوه 

بـر عوارض روانی موجب بیماری های جسـمی شـود.
بـه گـزارش ایسـنا بـا توجـه بـه تاثیـر صـوت بـر کیفیت 
زندگـی افـراد در ادامـه بـه هشـت نکتـه دربـاره آلودگـی صوتـی و راهکارهـای کاهش 

می پردازیـم. آن 
بـر اسـاس اطالعـات شـرکت کنتـرل کیفیت هـوای تهران شـاخص آلودگـی صوت به 
چهـار دسـته اصلـی تقسـیم بندی می شـود. بـر اسـاس ایـن تقسـیم بندی شـاخص 
کمتـر از 6۰ دسـی بل شـرایط مناسـب )سـالم(، بیـن 6۰ تـا 65 دسـی بل شـرایط 
نامناسـب بـرای کـودکان و بیماران، بین 65 تا ۷۰ دسـی بل شـرایط آزاردهنده و بیشـتر 

از ۷۰ دسـی بل شـرایط خطرنـاک اسـت.
شـاخص صوتـی »آزاردهنـده« باعـث بـروز ناراحتی هـای عصبـی، خشـم، بی خوابی و 
عـدم تمرکـز می شـود. ایـن شـاخص در حـدی باالتـر یعنـی شـرایط »خطرنـاک« در 
مواجهـه طوالنـی مدت باعث بروز آسـیب های جسـمی مانند فشـارخون، ناراحتی های 
قلبـی و اختـالل در شـنوایی نیز می شـود. متخصصـان آمریکایی معتقدنـد که هر پنج 
دسـی بل افزایـش در صـدای محیط بـا افزایش 3۴ درصدی خطر حمله قلبی، سـکته 

مغـزی و دیگـر بیماری هـای قلبی-عروقی مرتبط اسـت.
شـاخص آلودگـی صوتـی بزرگراه های شـهر تهـران حدود ۷۰ تا 8۰ دسـی بل اسـت و با 
توجـه بـه اینکـه ۷۰ درصـد کاربری هـای مجـاور بزرگراه ها اکنون مسـکونی اسـت این 

میـزان آلودگـی صدا فراتر از حد اسـتاندارد اسـت.
33 ایسـتگاه ثابـت سـنجش صـوت در شـهر تهـران وجـود دارد کـه بیشـتر آن هـا در 

نزدیکـی بزرگراه هـا نصـب شـده اند.
 بـه گفتـه الهـام کریمی - کارشـناس صوت شـرکت کنتـرل کیفیت هوای تهـران -هر 
چنـد کـه وضعیـت کلـی آلودگـی صوتی شـهر تهـران فراتـر از حد اسـتاندارد اسـت اما 
نمی تـوان بـر اسـاس نتایج ایسـتگاه های سـنجش صوت وضعیت کل شـهر تهـران را 
قضـاوت کـرد. آلودگـی صوتـی می تواند ناشـی تردد وسـایل نقلیه، فعالیـت صنایع در 

مراکـز متراکـم شـهری تـا پـرواز هواپیماها بر فراز مناطق مسـکونی باشـد.
هر چه فاصله مناطق مسکونی از بزرگراه ها بیشتر باشد میزان صدا کمتر می شود.

راهکارهایـی کـه بـرای کاهـش آلودگـی صوتـی می تـوان اسـتفاده کـرد کـه اجـرای 
»مبحـث ۱8 مقـررات ملـی سـاختمان ایـران« از جمله آنهاسـت. این مبحث شـامل 
اسـتفاده از پنجره هـای چنـد جـداره اسـتاندارد، اسـتفاده از جاذب هـای صـوت در 
دیوارهـای داخلـی و رونمـای سـاختمان و جانمایـی اتاق هـا بـه شـکلی اسـت کـه 
اتاق هایـی ماننـد اتاق هـای خـواب و مطالعـه کـه نیـاز بـه سـکوت بیشـتری دارنـد، 
در طـرف معبـر بـا تـردد باالتـر قـرار نگیرنـد و در سـمت معابـر کـم ترددتـر ماننـد 
کوچـه باشـند تا صـدای کمتـری را دریافت کننـد. رعایت فاصله مناسـب بین منطقه 
مسـکونی و بزرگراه هـا، اسـتفاده از پنجره هـای چنـد جـداره اسـتاندارد، اسـتفاده از 
جاذب هـای صـوت در دیوارهـای داخلـی و رونمـای سـاختمان، اسـتفاده از دیـوار 
صوتـی، پوشـش گیاهـی، آسـفالت متخلخـل، رعایـت حریـم صوتـی، محدودیـت 

سـرعت داخـل بزرگراه هـا و ... از راهکارهـای دیگـر اسـت.

آلودگی

احتمال از بین رفتن یک سوم از گونه های جانوری و گیاهی طی 50 سال
نتایج بررسی ها حاکی از آن است احتمال انقراض حدود یک سوم از تمامی گونه های جانوری و 

گیاهی طی مدت زمان 5۰ سال وجود دارد.

رنا
 ای

س:
عک

ــط  ــازمان محی ــش س ــات وح ــت حی ــر مدیری ــرکل دفت مدی
ــی  ــتان ط ــتان گلس ــدگان در اس ــرگ پرن ــت: م ــت، گف زیس
هفتــه گذشــته و همزمــان بــا اوج تلــف شــدن پرنــدگان در 
میانکالــه رخ داد و مــا در حــال حاضــر گــزارش جدیــدی از 

ــم. ــدگان در اســتان گلســتان نداری مــرگ پرن
دربــاره  ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  منتظمــی  شــهاب الدین 
ــر  ــدگان مهاج ــدن پرن ــف ش ــر تل ــی ب ــاری مبن ــار اخب انتش
ــان  ــته همزم ــه گذش ــرد: هفت ــار ک ــتان، اظه ــتان گلس در اس
ــا مــرگ گســترده پرنــدگان در میانکالــه حــدود ۴۰ قطعــه  ب

ــدند. ــف ش ــتان تل ــتان گلس ــر در اس ــده مهاج پرن
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون مــوردی جدیــدی از تلــف 
شــدن پرنــدگان در اســتان گلســتان گــزارش نشــده اســت، 
الشــه های  روی  دامپزشــکی  ســازمان  کــرد:  تصریــح 
پرنــدگان در اســتان گلســتان آزمایش هایــی انجــام داده 
نتیجــه  ایــن  بــه  میانکالــه  پرنــدگان  هماننــد  و  اســت 
ــدگان و  ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــه آنفوالن ــا ب ــه آن ه ــیده ک رس

نیوکاســل مبتــال نبودنــد.
منتظمــی افــزود: احتمــال مــی رود کــه تعــدادی از پرنــدگان 
ــف شــده  ــه و در آنجــا تل ــه ســمت گلســتان رفت ــه ب میانکال
ــت  ــکی عل ــازمان دامپزش ــده س ــد روز آین ــا چن ــند.  ت باش

ــرد. ــالم خواهــد ک ــدگان را اع ــن پرن ــرگ ای م
ــون  ــال تاکن ــاه امس ــن م ــل بهم ــنا، از اوای ــزارش ایس ــه گ ب
بیــش از ۱5 هــزار قطعــه پرنــده مهاجــر در تــاالب میانکالــه 
بــه دلیــل آنچــه ســم بوتولیســم گفتــه می شــود، تلــف 

شــدند.

مورد جدیدی از مرگ 
پرندگان در گلستان 

نداشته ایم

هر
: م

س
عک

کار
تسلیم متخلف فراری محیط زیست در کرمانش

اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
راس  چهـار  شـکار  فـراری  متخلـف  کرمـان گفـت: 
کل و بـز وحشـی در کرمـان بـا توجـه بـه اقدامـات 
شناسـایی یـگان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 

کرمـان مجبـور بـه تسـلیم خـود شـد.
نـادر سـیدی فرمانـده یـگان حفاظت محیط زیسـت اسـتان 
کرمـان گفـت: ماموریـن یـگان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان، 
متخلـف حرفـه ای شـکار چهـار راس کل و بـز وحشـی را که چندی 
پیـش در جریـان عملیـات تعقیـب و گریـز در کوهسـتان متـواری 

شـده بـود را بـه دام انداختند.
فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان کرمـان افـزود: 
مدتـی پیـش حیـن گشـت زنـی در حـوزه بیـن کرمـان و بردسـیر 
بودیـم کـه گزارشـی از یـک فقـره شـکار در منطقه بلوچـی کوه های 

جوپـار دریافـت کردیم.
احتمالـی  بـه سـرعت در مسـیر  رابطـه  درایـن  بیـان داشـت:  او 
متخلفیـن قـرار گرفتیـم و درمحلـی بیـن بهرامجـرد و روسـتای 
الشـه ها  انتقـال  حـال  در  سـیکلت  موتـور  بـا  شـکارچی  گـودر 

شـد. مشـاهده 

سـیدی تصریـح کـرد: متخلـف مذکـور بادیـدن ماموریـن متواری 
کـه در تعقیـب و گریـز الشـه ها و موتورسـیکلت را رهـا و بصـورت 
پیـاده اقـدام بـه فـرار کـرد و بـا اینکـه مامـوران فاصلـه زیـادی به 
تاریکـی  در  تعقیـب کردنـد  را  متخلـف  پیـاده شـکارچی  صـورت 

شـب موفـق بـه فرار شـد.
اسـتان کرمـان گفـت:  زیسـت  یـگان حفاظـت محیـط  فرمانـده 
پـس از یـک سـری عملیـات شناسـایی و بعـد از صـدور حکـم 
جلـب و کسـب اطالعـات جهت دسـتگیری توسـط یـگان حفاظت 
محیـط زیسـت اسـتان کرمـان، پـس از حـدود دو هفتـه خـود را 
بـه ایـن یـگان معرفـی کـرد و پـس از انتقـال بـه مراجـع قضایـی 

بـا حکـم بازداشـت موقـت راهـی زنـدان شـد.
او اظهـار داشـت: ایـن متخلـف حرفـه ای در گذشـته نیـز تخلفات 
متعـددی مرتکـب شـده و پـس از برخـورد بـا ماموریـن حفاظـت 

محیـط زیسـت متـواری شـده بود.
متخلـف شـکار چهـار راس کل و بـز بعـد از صـدور حکـم جلـب و 
کسـب اطالعـات کامـل جهـت دسـتگیری توسـط یـگان حفاظـت 
محیـط زیسـت اسـتان کرمـان، پس از حـدود دو هفته خـود را به 

ایـن یـگان معرفـی کرد.

گی
ود

سوخت های فسیلی مسبب مرگ زودرس آل
میلیون ها نفر در جهان

یــک مطالعــه جدیــد نشــان داده اســت کــه آلودگــی 
هــوای ناشــی از ســوختن ســوخت های فســیلی 
مســبب مــرگ زودرس بیــش از چهــار میلیــون 
نفــر در ســال در سراســر جهــان اســت و روزانــه هشــت 
میلیــارد دالر بــه اقتصــاد جهانــی بــارِ مالــی تحمیــل می کنــد.

ــح ســبِز  ــزارش از طــرف ســازمان صل ــن گ ــزارش ایســنا، ای ــه گ ب
ــاک  ــوای پ ــرژی و ه ــات ان ــز تحقیق ــوب شــرقی آســیا و مرک جن
ــال  ــن، زغ ــوختن بنزی ــه س ــرده ک ــخص ک ــه و مش ــورت گرفت ص
ســنگ و نفــت ســه برابــر بیشــتر از شــمار کشته شــدگاِن تصادفــات 

ــرد. ــراد را می گی ــان اف ــان ج ــطح جه ــاده ای در س ج
ــی کــه در کشــورهای کــم درآمــد زندگــی  ــژه آنهای ــه وی کــودکان ب
ــد زندگــی خــود جــزو ۴۰  ــد، پیــش از پنجمیــن ســال تول می کنن
هــزار نفــری قــرار می گیرنــد کــه هــر ســاله بــه دلیــل قــرار گرفتــن 
در معــرض آلودگــی ذرات منتشــر شــده از ســوخت های فســیلی 

ــد. ــود را از دســت می دهن ــان خ ج
بــه گفتــه کارشناســان ســازمان صلــح ســبز در شــرق آســیا، آلودگی 
هــوا تهدیــدی بــرای ســالمتی و اقتصــاد بــوده و هــر ســاله آلودگــی 

ــان  ــا انس ــان میلیون ه ــیلی ج ــوخت های فس ــی از س ــوای ناش ه
را گرفتــه، خطــر ابتــال بــه ســکته مغــزی، ســرطان ریــه و آســم را 
ــه  ــا دالر هزین ــی تریلیون ه ــاد جهان ــرای اقتص ــش داده و ب افزای

دارد.
ایــن مطالعــه کــه امــروز )چهارشــنبه( منتشــر شــد، بــرای محاســبه 
تأثیــرات بهداشــتی و متعاقــب آن هزینــه اقتصــادی در ســال 2۰۱8 
میــالدی، مجموعــه داده هــای جهانــی غلظــت ســطح آالینده هــای 
ــوارد  ــرار داد و م ــی ق ــورد بررس ــداول PM2.5، ازن و NO2 را م مت

زیــر را آشــکار ســاخت:
- NO2 منتشــر شــده از وســایل نقلیــه بنزینــی و دیزلــی، 
ــد  ــورد جدی ــون م ــار میلی ــدود چه ــا ح ــا ب ــا و کارخانه ه نیروگاه ه
ــدود  ــت. ح ــط اس ــال مرتب ــر س ــودکان در ه ــم در ک ــه آس ــال ب ابت
ــی  ــرض آلودگ ــن در مع ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــودک ب ــون ک ۱6 میلی
ــی  ــکالت زندگ ــا و مش ــن بیماری ه ــا ای ــیلی ب ــوخت های فس س
ــوان PM2.5 شــناخته  ــا عن ــه ب ــز ک ــی ذرات ری ــد. - آلودگ می کنن
می شــوند، هــر ســاله منجــر بــه حــدود ۱.8 میلیــارد روز غیبــت از 

ــود. ــه می ش ــاری مربوط ــل بیم ــه دلی کار ب
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شـهرام میرزایـی افـزود: ایـن مسـافران در جاده 
اصلـی زنجـان- طـارم در بـرف و کـوالک شـدید 

گرفتار شده بودند.
وی تاکیـد کـرد: عـالوه بـر امدادرسـانی بـه ایـن 
تعـداد مسـافران در راه مانـده بـه بیـش از ۱5۰ 
خـودروی گرفتـار در بـرف و کـوالک نیـز خدمـات 

دادند.
 مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمـر اسـتان زنجان 
عملیـات  تیـم   6 توسـط  خدمـات  ایـن  گفـت: 
امـداد و نجـات هـالل احمـر ایـن اسـتان ارائـه 

شد.
میرزایـی خاطرنشـان کـرد: زمسـتان امسـال ۱6 
سـطح  در  احمـر  هـالل  موقـت  و  ثابـت  پایـگاه 

جاده ای این اسـتان فعال شده است.
وی اظهارداشـت: اسـتقرار پسـت هـای موقـت و 

ثابـت هـالل احمـر در جـاده هـای پرتـردد و پـر 
خطـر اسـتان زنجـان در قالـب طـرح ملـی امداد 
ونجـات زمسـتانه بـه صـورت 2۴ سـاعته فعـال 

است.
مدیـر عامـل جمعیـت هـالل احمر اسـتان زنجان 
بکارگیـری  بـه  اقـدام  طـرح  ایـن  در  گفـت: 
نیروهـای  و  پشـتیبان  خـودروی  آمبوالنـس، 
مبـادی  و  تـردد  پـر  هـای  جـاده  در  عملیاتـی 
در  رسـانی  امـداد  و  منظـور  بـه  شـهرها  ورودی 
حـوادث جـاده ای و سـایر حـوادث احتمالـی در 

محـدوده عملیاتی پایگاه ها کردیم.
گرفتـار  صـورت  در  خواسـت،  هموطنـان  از  وی 
شـدن در سـوانح و حـوادث  بـا شـماره   ۱۱2   برای 
دریافـت خدمـات امـداد و نجـات در هـر سـاعت 

از شـبانه روز تماس برقرار کنند.

امدادرسانی هالل احمر زنجان برای 
242 مسافر گرفتار در کوالک
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خراسان رضوی 

رونمایی از 110 هزار میلیارد 
تومان پروژه سرمایه گذاری در 

نیمه اسفندماه

مجاهـدان  بـه  طالیـی  کارت  اعطـای  از  رضـوی  خراسـان  اسـتاندار 
اقتصـادی خبـر داد و گفـت: ۱5 اسـفند امسـال از ۱۱۰ هـزار میلیـارد 

تومان پروژه سـرمایه گذاری در خراسـان رضوی رونمایی می کنیم.
رضـوی،  خراسـان  اسـتانداری  عمومـی  روابـط  اداره کل  بـه گـزارش 
و  صـادرات  ملـی  روز  مراسـم گرامیداشـت  در  رزم حسـینی  علیرضـا 
بازرگانـی  اتـاق  محـل  در  اسـتان کـه  نمونـه  از صادرکننـدگان  تقدیـر 
مشـهد برگـزار شـد، بـا قدردانـی از مـردم فهیـم اسـتان بـه واسـطه 
حضـور باشـکوه در راهپیمایـی 22 بهمـن و گرامیداشـت یـاد و خاطـره 
دل هـا شـهید  از سـردار  کـرد:  اظهـار  مقاومـت  جبهـه  بـزرگ  سـردار 
سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی یـاد می کنیم کـه تمام زندگـی اش را در 
راه تعالـی کشـور گذاشـت و خواسـت تـا بـر سـر مـزارش نـام سـرباز 
قاسـم سـلیمانی را بنویسـند.وی بـا اشـاره بـه اینکـه راهبـرد مـا در 
خراسـان رضـوی توسـعه اقتصـادی اسـت، افـزود: یکـی از مهمتریـن 
اهدافـی کـه در حـوزه اقتصـادی دنبـال مـی کنیـم، رسـیدن بـه رقم 5 
میلیـارد دالر صـادرات اسـت، البتـه موانعـی در این مسـیر وجـود دارد 
کـه بخشـز از آن بـه وزارت اقتصـاد و بخـش دیگـر بـه سیاسـت های 
ارزی کشـور مربـوط است.اسـتاندار خراسـان رضـوی بـا بیـان اینکـه 
تعامـالت خوبـی را بـا کشـورهای همسـایه شـروع کرده ایـم، تصریـح 
کـرد: وزیـر صمت در جلسـه سـتاد رفـع موانـع تولید که در شهرسـتان 
چنـاران برگـزار شـد، اعـالم کـرد مقـررات مربـوط بـه ایـن وزارتخانه را، 
می گیریـم. نادیـده  شـود  مـی  تولیـد  رونـق  مانـع  صورتـی کـه  در 

رزم حسـینی بـا اشـاره بـه اظهارنظـر وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت 
مبنـی بـر واگـذاری اختیـارات بـه اسـتان هـا بـرای افزایـش سـرعت 
رونـد توسـعه اقتصـادی ادامـه داد: در خراسـان رضـوی داوطلـب این 
موضـوع هسـتیم؛ مسـئولیت می پذیریـم و پاسـخگو خواهیـم بود.وی 
بازرگانـی،  اتـاق  بـا همـکاری  خاطرنشـان کـرد: در خراسـان رضـوی 
شـورای گفتگـوی دولـت و بخـش خصوصـی و معاونـت هماهنگـی 
امـور اقتصـادی اسـتانداری، کارت های طالیـی، نقـره ای و برنزی برای 
مجاهدیـن اقتصـادی تدوین شـده اسـت و اولیـن کارت طالیـی را ۱5 
اسـفند امسـال بـه صادرکننـدگان، کارآفرینـان و کسـانی کـه در عرصـه 
ایجـاد درآمـد بـرای اسـتان تـالش می کننـد، تقدیـم خواهیـم کـرد.

اسـتاندار خراسـان رضـوی افـزود: ایـن کارت هـا مزیت ها خوبـی دارد، 
مشـکالت  نوبـت  بـدون  اسـتان  در  حاکمیـت  ارکان  اینکـه  جملـه  از 
کارآفرینـان و فعـاالن اقتصـادی را حـل و فصـل خواهنـد کـرد و دیگر 
امتیـازات معنـوی نیـز در ایـن کارت هـا پیش بینـی شـده اسـت.وی 
پـروژه  تومـان  میلیـارد  هـزار   ۱۱۰ از  امسـال  اسـفند   ۱5 کـرد:  اظهـار 

سـرمایه گذاری در خراسان رضوی رونمایی می کنیم.

 پیام
استان ها

مشکل قطع برق 80 روستای استان اردبیل برطرف شد
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت:مشکل قطع برق ناشی از بارش سنگین 
برف در 8۰ روستا در شهرستان های خلخال ، گرمی و نمین این استان برطرف شده است.

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــادره هی ــر رای ص براب
ــد ســند رســمی  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعارض 
متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و 
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی  در دو نوبــت ب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــت  ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
ــری  ــا فک ــای رض ــد . آق ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مرج را ب
ــادره از  ــنامه 30 ص ــماره شناس ــه ش ــدوز ب ــد ال ــران فرزن عنب
ــک  ــی 2619885396 در ششــدانگ ی ــه شــماره مل آســتارا ب
قطعــه زمیــن شــالیزار کاربــری بــا کســر معبر بخشــی ورزشــی 
و الباقــی آموزشــی بــه مســاحت 6369 مترمربــع پــالک 1181 
ــع در  ــی واق ــی از 11 اصل ــده از 336 فرع ــزی ش ــی مج فرع
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــش 32 گی ــرا بخ ــه س ــه باغچ قری
رســمی علــی آدابــی بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
ــه  ــع مراجع ــت مان ــد شــد و صــدور ســند مالکی صــادر خواه
متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود . تاریــخ انتشــار نوبــت اول :  

ــت دوم :   98/12/11 ــار نوب ــخ انتش 98/11/26 تاری
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی          1057 

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

رسمی 
اول  هیــات   139860301060004155 شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــنعلی  ــد حس ــرزا فرزن ــار می ــد اوی ــای احم ــی آق متقاض
ــک  ــه شــماره شناســنامه 14 صــادره از در ششــدانگ ی ب
ــاحت  ــه مس ــی در آن ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی قطع
ــع در  ــی واق ــماره 101 اصل ــالک ش ــع پ 1495/40 مترمرب
قریــه آجربســت تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملــک 
ــده  ــرز گردی ــاری مح ــعود بختی ــت مس ــن از مالکی ورامی
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
ــخ انتشــار  ــد از تاری ــی توانن اعتراضــی داشــته باشــند م
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
ــدت  ــس از اخــذ رســید ظــرف م ــن اداره تســلیم و پ ای
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
ــد بدیهــی اســت در  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای را ب
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 758 
ــخ  ــت اول : 98/11/26 تاری ــخ انتشــار نوب ــف تاری / م ال

ــت دوم : 98/12/11 ــار نوب انتش
رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی 1073

آگهي تجدید مناقصه- 
اداره كل راه و  شهرســازی اســتان مازنــدران در نظــر دارد مناقصــه عمومــي طبــق جــدول ذيــل  از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكي دولــت برگزار نمايــد. كليه مراحل برگــزاري مناقصه 
 www.setadiran.ir  از دريافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــايي پاكــت هــا از طريــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس

  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي راه جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور با رعايت سقف ارجاع كار در راه و ترابري )حمل و نقل( الزامي است.
 تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 98/11/20

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت14/00 مورخه   98/11/28
مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت14/00 مورخه   98/12/10

زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 08/00 مورخه   98/12/11
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف

 آدرس ساري خيابان جام جم -اداره پيمان و رسيدگي تلفن   33363904  -011
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس :   021-41934 

دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768
اين آگهي همزمان در سايتiets.mporg.ir نيز درج گرديده است

نوبت دوم

۱۰۰۱

 شماره فراخوان ستاد ایران مبلغ ضمانت نامه )به ریال( مبلغ برآورد )به ریال( پروژهردیف

 2۰98۰۰3377۰۰۰3۰۰ 799,۰۰۰,۰۰۰ ۱5,96۰,758,62۰ احداث پل روستای بلیران شهرستان آمل۱

 2۰98۰۰3377۰۰۰3۰۱ 548,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,9۱3,585,۱۰9 بهسازی راه روستایی محور امیر افضل-واوسر2

 2۰98۰۰3377۰۰۰3۰2 545,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,895,42۱,9۰6 احداث پل رودخانه ای کاسگرکال واقع بر رودخانه سیاهرود3

 2۰98۰۰3377۰۰۰3۰3 53۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,6۰2,636,285 بهسازی و اصالح راه فرعی بهنمیر-بابلسر )جاده نیروی هوایی(4

 2۰98۰۰3377۰۰۰3۰4 398,۰۰۰,۰۰۰ 7,932,۱33,۰47 تکمیل پل جیسا-دانیال و راه دسترسی عباس آباد5

 2۰98۰۰3377۰۰۰3۰5 396,۰۰۰,۰۰۰ 7,9۱2,۱8۱,222 احداث پل روستای قادیکال بزرگ قائمشهر6

 2۰98۰۰3377۰۰۰3۰6 ۱63,۰۰۰,۰۰۰ 3,248,۱33,225 بهسازی راه روستایی کوتنا به شهرک یثرب شهرستان قائمشهر7

 2۰98۰۰3377۰۰۰3۰7 ۱3۱,5۰۰,۰۰۰ 2,622,365,43۰ آسفالت راه روستایی محسن آباد-غریب محله بهشهر )قطعه 3(8

اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران

ستاد مرکزی

رئیـس اداره راهـداری و امـور حمـل و نقـل جـاده ای 
رضوانشـهر گفت: بـرف اخیر بیش از 2۱8 میلیـارد ریال 
به تأسـیات و زیرسـاخت های جاده ای این شهرسـتان 
خسـارت وارد کرد.یونس هوشمندپور در رضوانشهر اظهار 
داشـت: مهمتریـن دلیـل خسـارت وارده به تأسیسـات 
جـاده ای بخاطـر یخ زدگی و نمک پاشـی هـای مداوم 
اسـت کـه نفـوذ نمـک بـه حفـره هـا و تـرک خوردگـی 
هـای ناشـی از یـخ زدگـی سـطح جـاده هـا، موجـب 

شکستگی و تخریب آن می شود.
رئیـس اداره راهـداری و امـور حمـل و نقـل جـاده ای 
رضوانشـهر بـا اشـاره بـه اینکه تا کنـون ۱۴ میلیـون متر 
مکعـب در جـاده هـای ایـن شهرسـتان عملیـات بـرف 
روبـی صـورت گرفتـه اسـت افزود: بـرف اخیـر بیش از 
2۱8 میلیـارد ریـال بـه تأسـیات و زیرسـاخت هـای 

جاده ای این شهرستان خسارت وارد کرد.
وی بـا اشـاره بـه ارتفاع بـرف در جاده های رضوانشـهر و 
پـره سـر گفـت: بـرف سـنگین چنـد روز گذشـته کـه 
موجـب انسـداد کلیه محـور های اصلی و فرعـی در این 
مناطـق شـد، در مناطـق جلگه ای ۷۰ سـانتی متـر و در 
مناطـق کوهسـتانی یـک و نیـم تـا دو متر بود کـه برای 
مقابلـه بـا یخبنـدان در سـطح جـاده هـا حـدود 8۰ تن 

عملیات نمک پاشی صورت گرفت.
رئیـس اداره راهـداری و امـور حمـل و نقـل جـاده ای 
رضوانشـهر افـزود: هـم اکنون تنهـا ۱9 مورد جـاده های 
فرعـی در مناطـق روسـتایی مسـدود مانـده اسـت کـه 

بزودی باز گشایی خواهد شد.
محـور  در  سـنگین  بـرف  وجـود  بـه  اشـاره  بـا  وی   
کوهسـتانی و سـخت گـذر پونـل بـه خلخـال گفـت: تا 

کیلومتـر ۴8 ایـن جاده در حوزه شهرسـتان رضوانشـهر 
محـور  ایـن  از  28 کیلومتـر  اسـت کـه  شـده  واقـع 
بازگشـایی شده و کار بازگشـایی برای باقی مانده مسیر 

همچنان ادامه دارد.
همچنیـن  مدیـر امـور توزیع برق رضوانشـهر گفـت: در 
بـرف اخیـر 98 میلیـارد و پانصـد میلیـون ریـال بـه 
تأسیسـات و شـبکه برق این شهرسـتان خسـارت وارد 

شد.
ناصـر پورامینـی در گفتگو با خبرنگار ایرنا  ضمن اشـاره 
بـه حجم بسـیار بـاالی خرابـی هـای موجود در شـبکه 
خطـوط انتقـال بـرق گفـت: در بـرف اخیـر طبق بـرآورد 
هـای اولیـه 98 میلیـارد و پانصـد میلیـون ریـال بـه 
تأسیسـات و شـبکه برق این شهرسـتان خسـارت وارد 

شد.

 وی افـزود: بـا بـارش بـرف سـنگین و آسـیب دیدگـی 
پسـت بـرق چـوکای رضوانشـهر، موجـب سـرد شـدن 
خـط انتقـال و قطـع بـرق در سـطح وسـیعی در ایـن 

شهرستان شد.
 مدیـر امـور توزیـع بـرق رضوانشـهر بـا اشـاره بـه بارش 
بـرف سـنگین همراه بـا باد شـدید گفت: شـرایط جوی 
نامناسـب کـه همـراه با بـاد شـدید و برف بـود، موجب 
سـقوط ۱۱۰ تیـر برق فشـار ضعیف، 55 تیر فشـار قوی، 
آسـیب دیدگـی ۱۰ هـزار متـر سـیم، 3 ترانـس پسـت 

هوایی و سایر ادوات و تأسیسات شد.
 وی بیـان کـرد: هـم اکنـون 2۰ نفر از اسـتان اردبیل با 5 
خـودرو، 2 اکیـپ از آسـتارا و ۱ اکیـپ هم از شهرسـتان 
تالـش بـه کمک ما آمـده اند تـا بتوانیم در کوتـاه ترین 
مختلـف  مناطـق  و  روسـتاها  بـرق  ممکـن  زمـان 

شهرستان را وصل کنیم.
 پورامینـی افـزود: بیشـترین خسـارت وارده بـه شـبکه 
خطـوط انتقـال بـرق، ناشـی از سـقوط درختـان کاج و 
سـوزنی بـرگ هایـی اسـت کـه در نزدیکی خـط انتقال 
مـی باشـند و بدلیـل ارتفـاع بلند ایـن نـوع از درختان و 
عـدم تعـادل و اسـتقامت کافـی، بـا کوچکتریـن برف و 

حرکت سقوط می کنند.

قریب 317 میلیارد ریال خسارت به تاسیسات
 راه و برق رضوانشهر

آگهی مزایده مال غیر منقول
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری شهرسـتان جیرفـت در نظر 
خانـم  لـه   98۱۰99 اجرانـی کالسـه  پرونـده  خصـوص  در  دارد 
فاطمه سـاالری عليـة اقـای میثـم سـاالری دایر بر مطالبـه مهریه 
یـک قطعـه زمیـن بـه شـماره پـالک 56 3۴ فرعـی از ۷۰5 اصلـی بخـش ۴5 
کرمـان واقـع در شـهر جیرفـت -خ اسـتقالل-خ چمـران روبـروی مخابـرات 
جدیـد عرصـه بـه متـراژ 39۰ متـر مربـع بـه ارزش  ۰۰۰/ ۰۰۰ / 2۰۰ / 6 ریـال 
و شـفته اهکـی یکنواخـت بـه متـراژ ۱9*۱2 مترمربـع بـه ارزش ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریـال جمعـا مبلـغ شـش میلیاردوسـیصدمیلیون ریـال )۰۰۰ / ۰۰۰ / 3۰۰ / 6 
ریال(کـه طـی قـرار داد واگـذاری شـهرداری بـا کاربـری مسـکونی کـه توسـط 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـا مبلـغ فـوق الذكـر ارزیابـی گردیـده از طریـق 
مزایـده فـروش برسـاند. جلسـه مزایده درمـورخ ۰6 / ۱2 / ۱398 راس سـاعت 
۱۰ صبـح بـا حضـور نماینـده دادسـرا در محـل اجـرای احـکام حقوقـی برگـزار 
میگـردد، متقاضيـان در صـورت تمایـل ضمـن هماهنگـی بـا اجـرای احـکام 
حقوقـی 5 روز قبـل از تاریـخ مزایـده مـی تواننـد از ملـک فـوق بازدیـد ودر 
صـورت تمایـل بـه شـرکت در مزایـده ۱۰ درصـد مبلـغ پیشـنهادی ) حداقـل 
قیمـت فـروش پایـه ارزیابـی شـده مـی باشـد( خـود را بـه شـماره شـبای 
سـپرده دادگسـتری جیرفـت IR۱۰۰۱۰۰۰۰۴۰59۰۱29۰۷6۴۰35۰واریـز وقبـض 
آن را بـه همـراه پیشـنهاد کتبـی در پاکـت در بسـته و تـا قبـل از برگـزاری 
جلسـه مزایـده تحویـل ایـن اجـرا نماینـد بدیهـی اسـت شـخصی بـه عنـوان 
برنـده مزایـده شـناخته میشـود که باالتریـن قیمت را پیشـنهاد داده باشـدودر 
صـورت انصـراف برنـده مزایـده ده درصـد ملبـغ پیشـنهادی بـه نفـع دولـت 

ضبـط خواهـد شـد .
دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری جیرفت-حسینی

افقی
۱-شاعر ایرانی - نام جدید 

اصپهان
3-نمای صبح زمستان - بچه 
دوست دارد - رنگی از رنگها - 

صدای گوسفند - پروردگار
۴-راه ها به آنجا ختم میشوند 

- ضمیری
5-روح و - صفت اتخاباتی

6-صدای درد - صورت - حیوان 
باربر - اول حرف الفبا

۷-اسمی دخترانه - آخرین 
دوران سال

8-اندام حرکت - پرستش 
آمون

9-شهر مقدس ایران - 
شهرمقدس خارج

۱۰-ضمیر این و آن - غذای 

کامال ایرانی - بی تابی حیوان 
- جدید

۱۱-بازی بچه ها - وزش
۱2-همانند نزدیک - صحبت بی 

تعارف
۱3-نوعی بازی - صدای کبوتر 

- حرف 3۰ الفبا - نوعی مربا - 
مترادف راه

۱5-نوعی فراورده گوشتی - 
کشوری ساحلی

عمودی 
۱-آخرین فصل - موفقیت

3-باخت - اسمی خارجی - 
شکالت - عکس کج - جمع 

کلمه
۴-شهری در ایران - عکس شا
5-گذاشتن مایه از - نام عددی

6-سال حکومت اسالمی - 
ضمیر - مایه حیات - عکس از
۷-نام دخترانه - نشانه ای در 

صورت
8-عربی پدر - حرف اول

9-ادعایی از ته دل - ریخته 
شود فایده ندارد

۱۰-ایستادن در ۱ خطوط - 
معکوس ای - نو - نام عربی 

مادر

۱۱-سرزمین آالسکا - جادوگران 
میخوانند

۱2-حرف ۱2 الفبا - بارانی شدن 
سقف

۱3-خوردن 3لیتر در روز 
- گفتنش خنده دار است - 

فشرده شدن معده - گذاشتن 
در زیر ماشین - من و تو

۱5-آغاز دوران تحصیل -
 جمع ۱جدول
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

رقابت های پرورش اندام انتخابی کشور در اهواز آغاز شد
رییس هیات پرورش اندام و بدنسازی خوزستان گفت: مسابقات پرورش اندام انتخابی کشور با حضور ورزشکارانی 

از سراسر کشور روز جمعه در سالن ورزشی مرعشی اهواز آغاز شد.

رنا
 ای

س:
عک

روســتایی  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
طــرح   ۴۰۰ اکنــون  هــم  کــه  گفــت  مازنــدران 
اجــرا  حــال  در  اســتان  در  روســتایی  آب رســانی 

اســت.
ــره  ــاز به ــن آغ ــنبه در آیی ــی روز پنجش له ــد عبدا مجی
ــهر  ــتا و ش ــه 56 روس ــانی ب ــرح آبرس ــرداری از ط ب
ســرخرود کــه در تکیــه باالمحلــه روســتای " ریکنــده 
" قائمشــهر برگــزار شــد ، افــزود : بــا توجــه بــه 
ــدران  ــه در شــرکت آب و فاضــالب مازن یکپارچگــی ک
ــه طــرح هــای آبرســانی در حــال  وجــود دارد ، مــا ب
ــه  ــر ب ــا زودت ــم ت ــی دهی ــتری م ــرعت بیش ــرا س اج

ــند . ــرداری برس ــره ب به
ــانی  ــروژه آبرس ــان 3۰ پ ــه همزم ــالم اینک ــا اع وی ب
ــاری  ــا اعتب ــدران ب ــتان مازن ــطح اس ــتایی در س روس
بالــغ بــر 53۰ میلیــارد ریــال بــه بهــره بــرداری رســید 
ــک  ــروژه ت ــا شــامل 25 پ ــن طــرح ه ــه ای ــت ک ، گف
ــتا ،  ــانی در 56 روس ــع آبرس ــج مجتم ــتائی و پن روس

ــت . ــوده اس ــتان ب ــهر و ۱5 شهرس ــک ش ی
روســتائی  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
مازنــدران افــزود : در اجــرای  ایــن پــروژه هــا هفــت 
ــی و  ــه چشــمه و 2 مخــزن زمین ــه چــاه ، 6 دهن حلق
ــب  ــر مکع ــزار و 88۰ مت ــت ه ــم هف ــه حج ــی ب هوای
ــم  ــاژ ه ــتگاه پمپ ــد ایس ــز و 5۷ واح ــاخته و تجهی س

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
وی بــا بیــان اینکــه از ســال 92 تاکنــون شــرکت 
طــرح   238 مازنــدران  روســتائی  فاضــالب  و  آب 
آبرســانی را بــه بهــره بــرداری برســاند ، افــزود : 
ــزار و 663  ــا 2 ه ــرح ه ــن ط ــدن ای ــرا ش ــرای اج ب

میلیــارد ریــال هزینــه شــده اســت .
ــتائی  ــد روس ــره من ــای به ــداد خانواره ــی تع له عبدا
از ایــن طــرح هــای آبرســانی را 6۴6 روســتا بــا 
اعــالم  نفــر   5۰۰ و  ۴9۰ هــزار  بــر  بالــغ  جمعیتــی 
ــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب روســتائی  کــرد مدی
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــرای اج ــح داد : ب ــدران توضی مازن
و  انتقــال  388 کیلومتــر  خــط  هــا ســه هــزار و 
شــبکه توزیــع و مخــازن زمینــی و هوایــی بــه حجــم 
ــر  ــع ایجــاد شــد و عــالوه ب ــر مرب 8۰ هــزار و 95۰ مت
ــز و  ــر و تجهی ــق هــم حفطپ ــه چــاه عمی ــن 9۰ حلق ای

ــد. ــازی ش ــمه بهس ــه چش 8۰ دهن
2۱2 واحــد ایســتگاه پمپــاژ ، خریــد  وی احــداث 
و کار گذاشــتن 55 دســتگاه دیــزل ژنراتــور بــرای 
و  دســتگاه   ۱۷ نصــب  و  تهیــه   ، بحرانــی  مــوارد 
ــبکه  ــر ش ــزار و 3۴9 کیلومت ــازی یکه ــالح و بازس اص
در  شــده  انجــام  اقدامــات  دیگــر  از  را  آبرســانی 

ــمرد. ــا برش ــرح ه ــن ط ــرای ای اج
عبدالهــی جمعیــت روســتائی اســتان مازنــدران را 
ــه  ــت ک ــرد و گف ــالم ک ــر اع ــون و 3۰5 نف ــک میلی ی
ــتاها  ــت در روس ــر از جمعی ــون نف ــم میلی ــا نی تقریب

ــد. ــده ان ــوردار ش ــانی برخ ــت آبرس از نعم
ــتاندار  ــی اس ــاون عمران ــرو ، مع ــر نی ــور وزی ــا حض ب
ــرح  ــتانی ط ــتانی و شهرس ــئولین اس ــدران ، مس مازن
بــا  ســرخرود  شــهر  و  روســتا   56 بــه  آبرســانی 
ــاز شــد . ــر آغ ــزار نف ــت تحــت پوشــش 52 ه جمعی

یــک بــاب مدرســه بــا مشــارکت 
چابهــار،  آزاد  منطقــه  ســازمان 
موسســه  و  مدرسه ســاز  خیــران 
در  دشــتیاری  بــه  دســت یاری 
ــتان  ــدا در دهس ــتای دج دادخ روس
پیرســهراب از توابــع بخــش مرکــزی 
بهــره  بــه  مراســمی  در  چابهــار 

رســید. بــرداری 
بــا  کــه  کالســه   2 مدرســه  ایــن 

زیرســاخت های  توســعه  هــدف 
آموزشــی بــه نــام مرحــوم غالم علــی 
نایب یــزدی ســاخته شــده بــا حضــور 
آزاد  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل 
ــوم  ــر مرح ــواده و همس ــار، خان چابه
مدیرعامــل  و  موســس  علیمــرادی 
یــاری  دســت  موسســه  ســابق 
بــه دشــتیاری، مدیــرکل آمــوزش 
و  سیســتان  اســتان  پــرورش  و 

مــردم  و  معتمــدان  بلوچســتان، 
شــد. افتتــاح  محلــی 

ــه  ــط عمومــی منطق ــزارش رواب ــه گ ب
آزاد چابهــار همچنیــن در مراســمی 
منطقــه  مدیرعامــل  حضــور  بــا 
ــهید  ــر ش ــواده و همس آزادچابهار،خان
آمــوزش  مدیــرکل  علیمــرادی، 
و  سیســتان  اســتان  پــرورش  و 
مدیــران  از  شــماری  بلوچســتان، 
و  معتمــدان  چابهــار،  آزاد  منطقــه 
ــاز  ــگ آغ ــاز کلن ــه س ــران مدرس خی
ــی مجتمــع آموزشــی  ــات اجرای عملی
دهســتان  در  علیمــرادی  شــهید 

بــه زمیــن زده شــد. پیرســهراب 

ــای  ــا بیماری ه ــارزه ب ــگیری و مب ــروه پیش ــس گ ریی
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــاون بهداش ــر مع غیرواگی
تشــخیص  در  بخشــی  آگاهــی  لــزوم  بــر  شــیراز 
درمــان  دوره  مراقبت هــای  و  ســرطان  زودهنــگام 
تاکیــد و اعــالم کــرد: ســاالنه ۷ هــزار و ۷۰۰ مــورد 
ــایی  ــارس شناس ــتان ف ــرطان در اس ــد س ــار جدی بیم

. د می شــو
ــی در  ــی بخش ــت »آگاه ــرادی در نشس ــا م ــر فریب دکت
ــای دوره  ــت ه ــرطان و مراقب ــگام س ــخیص زودهن تش
ــرد، ۱8۰  ــزار م ــر ۱۰۰ ه ــه از ه ــالم اینک ــا اع ــان« ب درم
ــرطان  ــه س ــورد ب ــزار زن، ۱5۰ م ــر ۱۰۰ ه ــورد و از ه م
ــاری  ــن بیم ــروز ای ــت ب ــاره عل ــوند، درب ــی ش ــال م مبت
ــر  ــن خط ــالمندی مهمتری ــن و س ــش س ــت: افزای گف
ــه  ــد ب ــر امی ــال حاض ــت، در ح ــرطان اس ــه س ــال ب ابت

ــه  ــان ب ــرای آقای ــوان 8۱ ســالگی و ب ــرای بان ــی ب زندگ
ــت.  ــیده اس ــالگی رس ۷6 س

ــات،  ــرف دخانی ــی، مص ــینی، چاق ــی شهرنش وی زندگ
ــری را  ــی تحرکــی، مصــرف غذاهــای ُپرچــرب و ُپرکال ب
ــزود:  ــمرد و اف ــزطان برش ــه س ــال ب ــر ابت ــل خط از عوام
ســرطان هــای پســتان، تیروئیــد و روده بــزرگ، شــایع 
ــه،  ــوان و ســرطان هــای مثان تریــن ســرطان هــا در بان
ــرطان  ــن س ــایع تری ــز، ش ــزرگ نی ــتات و روده ب پروس

ــان هســتند. ــا در آقای ه
نــوع  و  ســرطان ها  ثبــت  شــیوه  دربــاره  مــرادی 
گفــت:  و  داد  ارایــه  توضیحاتــی  آنــان  غربالگــری 
غربالگــری هــای ســرطان پســتان، دهانــه رحــم و 
روده بــزرگ از جملــه برنامــه هــای معاونــت بهداشــت 
دانشــگاه در راســتای پیشــگیری از ســرطان اســت.

 او ســرطان مثانــه را دومیــن ســرطان شــایع در مــردان 
ــد  ــه بای ــرد: هم ــه ک ــت و توصی ــارس دانس ــتان ف اس
ــان و پزشــکان  ــز بهداشــت و درم ــه مراک ــه ب ــا مراجع ب
انجــام  و  ســرطان  از  پیشــگیری  بــرای  خانــواده، 

ــد. ــدام کنن ــری، اق غربالگ
ــص آنکولــوژی  ــی  فــوق تخص دکتــر  علیرضــا رضوان
بــا  رابطــه  در  نشســت  ایــن  در  نیــز  هماتولــوژی  و 
»مــروری بــر فرآینــد شــکل گیــری ســلول هــای 
تخصــص  فــوق  »هدایتــی«  دکتــر  ســرطانی«، 
بیمــاران  از  روانــی  »حمایــت  دربــاره  روانپزشــکی 
ــژاد«  ــی ن ــر »ابوالفضــل خلف ــه ســرطان«، دکت ــال ب مبت
پیرامــون  هماتولــوژی  و  آنکولــوژی  تخصــص  فــوق 
هــای  ســرطان  و  ســرطان  بــودن  »ارثــی  موضــوع 
فامیلــی«، دکتــر »بهمــن پــور« متخصــص تغذیــه 

دربــاره »تغذیــه در بیمــارن مبتــال بــه ســرطان«، دکتــر 
»امیرمحمــد جــالدت« متخصــص طــب ســنتی در 
ــاران  ــنتی در بیم ــب س ــش ط ــوع »نق ــا موض ــاط ب ارتب
ــص  ــیروانی« متخص ــر »ش ــرطان« و دکت ــه س ــال ب مبت
ــای  ــرطان ه ــی س ــیپ جراح ــان و فلوش ــان و زایم زن
زنــان نیــز پیرامــون »غربالگــری ســرطان هــای شــایع 
در بانــوان« در ایــن نشســت آموزشــی، توضیحاتــی 

ــد.  ــه دادن ارای
ــت بهداشــتی  ــه همــت معاون ــه آموزشــی  ب ــن برنام ای
همــکاری  بــا  و  شــیراز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
شــهرداری شــیراز، ســازمان مــردم نهــاد موسســه 
بــه  مبتــال  بیمــاران  از  حمایــت  خیریــه  غیردولتــی 
ســرطان »نــور«، انســتیتو کانســر پردیــس و گــروه 
علــوم  دانشــگاه  و هماتولــوژی  آنکولــوژی  مدیــکال 
ــیراز  ــتان آزادی ش ــنبه در بوس ــیراز  پنج ش ــکی ش پزش
ــدگان  ــرکت کنن ــخ ش ــش و پاس ــا پرس ــدو ب ــزار ش برگ
ــود. ــراه ب ــرطان هم ــه س ــط ب ــایل مرتب ــون مس پیرام

 یک مدرسه در بخش مرکزی 
چابهار افتتاح شد

 ساالنه ۷۷۰۰ بیمار جدید سرطان در استان فارس شناسایی می شود

2طرح اشتغالزایی صندوق کارآفرینی 
در کرمان به بهره برداری رسید

دو طـرح اشـتغالزایی صنـدوق کارآفرینـی امیـد بـا اعتبـاری بالـغ 
بـر سـه میلیـارد ریـال بـا حضـور مدیـران و مسـئوالن صنـدوق در 

اسـتان کرمـان بـه بهره بـرداری رسـید.
در  پنجشـنبه  روز  کرمـان  اسـتان  امیـد  کارآفرینـی  مدیرصنـدوق 
ایرنـا،   خبرنـگار  بـا  و گـو  گفـت   در  طرح هـا  ایـن  افتتـاح  حاشـیه 
اف  دی  ام  کارگاه  مجـری  جوشـانی  محمـدزاده  رضـا  افـزود: 
2میلیـارد ریـال تسـهیالت مشـاغل روسـتایی صنـدوق کارآفرینـی 

دریافـت کـرد.  درصـد  قالـب چهـار  در  امیـد 
یوسـف پورواجـد افـزود: ایـن طـرح بـرای پنـج نفـر در روسـتای 

اشـتغال کـرده اسـت. ایجـاد  قائم آبـاد شـهر کرمـان 
وی بـا اشـاره بـه جزییـات طرح دیگـر اشـتغالزایی در حـوزه کارگاه 
میلیـارد  یـک  طـرح  ایـن  مجـری  رجبـی  رضـا  اف گفـت:  دی  ام 
و۴۰۰ میلیـون ریـال تسـهیالت از محـل مشـاغل روسـتایی صنـدوق 

کارآفرینـی امیـد در قالـب چهـار درصـد دریافـت کـرده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: ایـن طـرح بـرای چهـار نفـر در شـهر کرمـان 

ایجـاد اشـتغال کـرده اسـت. 

یزد

یک هزار باشگاه کتابخوانی کودک و نوجوان در یزد ثبت شد
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  مدیــر 
ــال  ــت: در س ــزد گف ــالمی ی اس
باشــگاه  هــزار  یــک  جــاری 
کتابخوانــی کــودک و نوجــوان 
در اســتان بــه ثبــت رســیده 
و رتبــه نخســت کشــور را در ایــن زمینــه بــه خــود 

اســت. داده   اختصــاص 
آییــن  در  شــب  پنجشــنبه  جوادیــان زاده"  "مجیــد 
باشــگاه های  جــام  دوره  چهارمیــن  اختتامیــه 
ــودک  ــزار ک ــش از 2۰ ه ــزود: بی ــتان اف ــی اس کتابخوان
باشــگاه های کتابخوانــی  جــام  طــرح  در  نوجــوان  و 

کردنــد. مشــارکت 
ای  شــاخصه  مطالعــه،  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 

ــت:  ــار داش ــت اظه ــع اس ــی جوام ــعه یافتگ ــرای توس ب
ایــن  جوامــع  از  برخــی  در  برهه هایــی  در  متاســفانه 
اســت  نگرفتــه  شــکل  مطالعــه  فرهنــگ  و  عــادت 
ــذاب  ــای ج ــد از روش ه ــروزی بای ــه ام ــی در جامع ول
ــود. ــتفاده ش ــه اس ــه مطالع ــب ب ــرای ترغی ــتفاده ب اس

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان یــزد، جــام 
ــاب  ــی و روســتاهای دوســتدار کت باشــگاه های کتابخوان
را از طرح هایــی دانســت کــه در راســتای ترویــج کتــاب 
و کتابخوانــی اجرایــی شــده اســت و افــزود: امیدواریــم 
وارد کنیــم  خانواده هــا  زندگــی  در  را  بتوانیــم کتــاب 
ــه  ــت ک ــی اس ــم فرهنگ ــزار و کاالی مه ــاب اب ــرا کت زی
را  جوامــع  فرهنگــی  و  اجتماعــی  توســعه  می توانــد 

ــد. ــال کن دنب

در ایــن مراســم از باشــگاه های برتــر کتابخوانــی کــودک 
و نوجــوان اســتان یــزد تجلیــل و قدردانــی شــد.

دوازدهمیــن نمایشــگاه کتــاب یــزد ، مطبوعــات محلــی 
رویدادمهــم  یــک  عنــوان  بــه  یــزد  هــای  رســانه  و 
ــاور  ــور مش ــا حض ــن ( ب ــنبه )23 بهم ــی چهارش فرهنگ
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ، نماینــده ولــی فقیــه 
و امــام جمعــه ، اســتاندار و جمعــی از مســووالن در 
محــل نمایشــگاه  هــای دایمــی مرکــز اســتان گشــایش 

ــت. یاف
ــا  ــاب ب ــوان کت ــزار و 688 عن ــگاه ۷۰ ه ــن نمایش در ای
حضــور 656 ناشــر و نمایندگــی از سراســر کشــور در 
26۰ غرفــه در معــرض دیــد عالقــه منــدان قــرار گرفتــه و 
ــه مــدت یــک هفتــه، صبــح هــا از ســاعت   نمایشــگاه ب

ــی 2۱:3۰  ــاعت ۱6:3۰ ال ــز از س ــا نی ــا ۱3 و عصره 9 ت
ــر اســت. ــد دای ــرای بازدی ب

 ۱۱ یــزد  نمایشــگاه کتــاب  دوره  دوازدهمیــن  بــرای 
میلیــارد ریــال بــن کارت یارانــه ای الکترونیکــی بــا 
ــق  ــه از طری ــد ک ــه  ش ــر گرفت ــد در نظ ــف 2۰ درص تخفی
ملــی  ارائــه کارت  بــا  نمایشــگاه  در  مســتقر  بانــک 
بن هــای  و  مــی شــود  توزیــع  بازدیدکننــدگان  بیــن 
ــگاه  ــام نمایش ــس از اتم ــه پ ــه هفت ــا س ــده ت توزیع ش
ــار دارد. ــزد، اعتب در کتابفروشــی هــای منتخــب شــهر ی

در مــدت برگــزاری ایــن رویــداد فرهنگــی، برنامــه  
ــه نمایــش تابلوهایــی در خصــوص  هــای جنبــی از جمل
بیانیــه گام دوم انقــالب، معرفــی کتــاب تاثیرگــذار مــن، 
اجــرای ســرود آوای کودکــی تفــت، رونمایــی و معرفــی 
ــی،  ــاهنامه خوان ــان، ش ــر نوقلم ــازه نش ــای ت ــاب ه کت
کارگاه خالقیــت مــادر و کــودک و ... در نظــر گرفتــه 

شــد.

جشنواره ورزش های 
بومی و محلی در 

ابرکوه برگزار شد
معاون فرهنگی و توسـعه ورزش همگانی 
آییـن  ایـن  در  جوانـان  و  ورزش  وزارت 
گفـت: ایـن وزراتخانـه بـه توسـعه ورزش 
های بومی و محلی روسـتایی و عشایری 
اهتمـام دارد.سـید عبدالحمیـد احمـدی 
افزود: توسـعه  ورزش در روسـتاها آن هم 
بـا تاسـیس خانه هـای ورزش روسـتایی 
.وی  اسـت  وزارتخانـه  ایـن  اولویـت  در 
تصریـح کـرد: در اجـرای  تحقـق  منویـات 
مقـام معظـم رهبـری در توسـعه ورزش و 
بـا چشـم انداز حمایت از فرآیند گسـترش 
ورزش همگانـی و ایجـاد نشـاط عمومـی 
از طریـق فعالیت هـای  گروهـی  ورزشـی، 
انـدازی و تجهیـز خانـه هـای  راه  بـرای 

ورزش روسـتایی تـالش مـی کنیـم.
مشـارکت  داشـت:  اظهـار  احمـدی 
روسـتاییان در فعالیـت هـا و برنامه های 
ورزشـی بایـد توسـعه و گسـترش یابـد 
زیـرا توسـعه رشـته هـای بومـی محلی و 
بـازی های سـنتی بـه عنوان یـک میراث 
ارزشـمند بـرای مـا بسـیار حائـز اهمیـت 
اسـت .این مسـوول ورزشـی بابیان اینکه 
احیـا و تقویـت ورزش هـا و بـازی هـای 
بومـی و محلـی در اولویـت اسـت ، ادامـه 
داد: حمایـت ویـژه ای را وزارت ورزش و 
جوانـان از ایـن بـازی هـا داشـته و خواهد 
داشـت و امیـد اسـت ایـن جشـنواره بـه 
توسـعه فعالیـت هـای ورزشـی در بیـن 
منطقـه  و همسـران  دختـران  و  مـادران 
کمـک کنـد .رییـس اداره ورزش و جوانان 
ابرکـوه در حاشـیه این مراسـم به خبرنگار 
ایرنـا گفـت: این پنجمیـن دوره جشـنواره 
ورزشـی روسـتایی زنـان عشـایر کـه در 
اسـتان هـا  برگـزار مـی شـود و هر سـال 
یکـی از شهرسـتان هـای اسـتان میزبـان 
اسـت .محمـد مهـدی متوسـل بـا بیـان 
ایـن  میزبـان  توانسـتیم  امسـال  اینکـه 
جشـنواره در قلعـه تاریخـی حسـن خـان 
مهردشـت ابرکـوه باشـیم افـزود: در ایـن 
جشـنواره عالوه اجـرای ورزش های بومی 
محلی ، غرفه هایـی هم از توانمندی های 
زنـان روسـتایی درزمینه صنایع دسـتی و 
غذاهـای محلـی و ... همـراه با سـاز و آواز 

محلـی بـه نمایش گذاشـته شـد.

400 طرح آب رسانی گزیده ها
روستایی در مازندران در 

حال اجرا است

۶۰ هزار هکتار از اراضی ملی چهارمحال وبختیاری 
برای اجرای طرح های مختلف واگذار شد

95 درصد عرصه های ملی استان چهارمحال وبختیاری سنددار شده است

معـاون حفاظت و امـور اراضی منابع طبیعی 
و آبخیـزداری چهارمحـال و بختیـاری گفـت: 
ملـی  اراصـی  از  هکتـار  هـزار   6۰ تاکنـون 
اسـتان بـرای اجـرای طرح هـای کشـاورزی 
و غیرکشـاورزی بـه مـردم و دسـتگاه های 

دولتـی واگـذار شـده اسـت.
بررسـی  نشسـت  در  اسـالمی  برمـک 
دسـتاوردهای منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
مرکـز  ایرنـا  در  بختیـاری  و  چهارمحـال 
شـهرکرد بـا اشـاره بـه اینکـه یک میلیـون و 
۴۰۰ هـزار هکتـار از مسـاحت اسـتان را مراتع 
و جنگل ها پوشـش داده اسـت و این میزان 
رقمـی معـادل 86.5 درصـد از سـطح ایـن 
اسـتان را شـامل می شـود، افـزود: تاکنـون 
35 هـزار هکتـار عرصـه ملـی بـرای اجـرای 
طرح هـای کشـاورزی شـامل مجتمع هـای 
مرجـع  یـا  مـردم  بـه  و گلخانـه  دامـداری 

واگـذاری زمین تخصیص داده شـده اسـت.
بـه گفتـه وی، تاکنـون 2۱ هـزار و 3۰۰ هکتـار 
نیـز بـرای اجـرای طرح هـای غیرکشـاورزی 

واگذار شـده اسـت.
وی افـزود: ۱3 هـزار 5۰۰ هکتـار زمیـن ملـی 
در قالـب مـاده 6 قانـون سـاماندهی زمیـن 
مسـکن و مـاده ۱۰ قانـون زمیـن شـهری و 
مـاده 2۰ آیین نامـه اجرایی آن بـه اداره کل راه 
و شهرسـازی تحویـل داده شـده اسـت و در 
قالب مـاده 3 قانـون حفاظـت و بهره برداری 
نیـز تاکنـون 6 هـزار و 3۷۰ هکتـار از اراضـی 
ملـی برای اجـرای طرح هـای مدیریت منابع 

طبیعـی اختصاص داده شـده اسـت.
اسـالمی اظهـار داشـت: در قالـب مـاده ۴ 
قانون سـاماندهی مسـکن نیز یکهـزار و ۱33 

هکتـار زمیـن واگـذار شـده اسـت.
وی، بـه فروش و اجـاره اراضی ملی در قالب 

مـاده 3۴ قانـون حفاظـت و بهره بـرداری از 
اشـاره کـرد و گفـت: ۷6۷  برنامه هـا  دیگـر 
هکتـار زمیـن نیـز در این قالـب واگذار شـده 

است.
بـه گفتـه وی، 35 هزار و 29 هکتـار از  اراضی 
ملـی اسـتان نیـز بـرای اجـرای طرح هـای 
کشـاورزی شناسـایی و اسـتعدادیابی شـده 

است.

95 درصد عرصه های ملی 
استان چهارمحال وبختیاری 

سنددار شده است
معـاون حفاظت و امـور اراضی منابع  طبیعی 
و آبخیـزداری چهارمحـال وبختیـاری گفـت: 
تاکنـون 95.6 درصـد اراضـی ملـی اسـتان 
معـادل یـک میلیـون  و 3۰8 هـزار و ۷۷6 

هکتار سـنددار شـده اسـت.
اسـالمی، میزان نقشـه های حدنگاری شـده 

اراضـی ملـی کـه منجـر بـه اخـذ سـند تـک 
برگـی شـده در اسـتان را 383 هـزار و ۴6۰ 
هکتـار معادل 2۰.2درصد عنوان کـرد و افزود: 
تاکنـون 66۰ هـزار و ۷5۷ هکتـار معـادل ۴8 
درصد عرصه های ملی نقشـه حدنـگار اراضی 
تهیـه و بـه واحدهـای ثبتی تحویل داده شـد 
کـه بـه دلیل برخـی مشـکالت، صدور سـند 

تکمیل نشـده اسـت.
بـه گفتـه وی، اجـرای قانـون حدنـگاری و 
سـند تـک برگـی بـرای سـرعت بخشـیدن 
بـه پاسـخگوی بـه اسـتعالم و  جلوگیـری 
و  قانونـی  خـالء  از  ناشـی  زمین خـواری  از 
خالءهـای کـه در نقشـه های دسـتی وجـود 

اجراسـت. در دسـت  داشـت، 
وی اظهـار داشـت: در صـورت تامیـن اعتبـار 
الزم تا پایان برنامه ششـم توسـعه 8۰ درصد 

مسـاحت اسـتان حدنگاری خواهد شـد.
اسـالمی افـزود: به منظـور اجـرای کامل این 
طـرح، سـال گذشـته و امسـال نیـز از محـل 
اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملی نیـز بیش از 
۱۱ میلیـارد ریـال اعتبار اختصاص داده شـد.

وی، بـه اجـرای حدنـگاری در ۱69 هزار هکتار 
عرصـه جنگلـی و مرتعـی اسـتان بـه خاطـر 
وضعیـت خاص و جلوگیـری از زمین خواری 
احتمالـی اشـاره کـرد و گفـت: تا پایان سـال 

۱69 هـزار هکتـار تحویل داده می شـود.
نیازمنـد  جنگل هـا  در  آفـات  بـا  مقابلـه 
تخصیـص اعتبـار از حـوزه مدیریـت بحـران 

اسـت
معـاون حفاظت و امـور اراضی منابع  طبیعی 
و آبخیـزداری چهارمحال وبختیاری با اشـاره 
بـه اهمیـت مبـارزه بـا آفـات در جنگل هـای 
اسـتان گفـت: مقابلـه و مبـارزه بـا آفـت در 
جنگل های اسـتان نیازمند تخصیـص اعتبار 
از محـل اعتبـارات حـوزه مدیریـت بحـران 

دارد.
وی افـزود: آفـت در جنگل ها بـه دلیل تغییر 
جنگل هـا  از  بی رویـه  بهره بـرداری  اقلیـم، 

تشـدید شـده است.
اسـالمی اظهـار داشـت: تاکنـون 2 گونه آفت 
بـا عنـوان "آفـت جوانه خـوار بلوط" و پارسـال 
نیـز یک آفت جدید بـا نام "پروانـه دولکه ای 
برگ خـوار" در جنگل های اسـتان شناسـایی 
شـد، که این آفـت جدید در برخـی از مناطق 

شهرسـتان لـردگان بیشـتر مشـاهده شـده 
اسـت.وی، بـا تاکیـد بـر اینکه این حشـرات 
در طبیعـت بـه صـورت طبیعی وجود داشـته 
اسـت، افزود: به دلیل دسـتکاری های انجام 
و حـذف  اقلیـم  تغییـر  طبیعـت،  در  شـده 
زنجیـره غذایی باالدسـت، وجـود این آفت ها 
در برخـی مناطـق بـه صـورت طغیانی بـود و 
باعـث ضعیف شـدن درختان جنگلـی که در 
صـورت اسـتمرار منجـر به خشـکیدگی کامل 

درخـت خواهد شـد.
به گفته وی، پارسـال در ۱8 هزار و ۴۰8 هکتار 
از جنگل هـای اسـتان بـا اولویـت جنگل های 
معـرض  در  لـردگان کـه  شهرسـتان  بلـوط 
آسـیب بیشـتر بودنـد، مبـارزه با آفـت انجام 

. شد
اسـالمی اظهـار داشـت: هم اکنـون کانون هـا 
طغیـان آفـت در جنگل های بلوط شناسـایی 
شـده اسـت و جلوگیـری از مهاجـرت ایـن 
آفـت بـه سـایر نقـاط جنگلـی از برنامه هـای 

منابـع طبیعی اسـتان اسـت.
وی بـه اجـرای عملیات هـای بیولوژیـک در 
راسـتای مقابلـه و  مبـارزه بـا ایـن آفـت در 
جنگل هـای بلوط لـردگان با اسـتفاده از گیاه 
فرمـون برای گرفتن حشـره کامل اشـاره کرد.

صنـدوق  محـل  از  امسـال  وی،  بـه گفتـه 
توسـعه ملی ۱2 میلیـارد و 6۰۰ میلیـون ریال 

اعتبـار اختصـاص داده شـده اسـت.
معـاون حفاظـت و امور اراضـی منابع طبیعی 
از  وبختیـاری  چهارمحـال  آبخیـزداری  و 
درخواسـت  بحـران  مدیریـت  دسـتگاه های 
کـرد، به دلیـل اهمیـت جنـگل در جلوگیری 
از ورود سـیل و کاهـش خطـرات ناشـی از 
سـیل، امسـال بیش از ۱۰ میلیارد ریال اعتبار 
بـرای مبـارزه بـا آفـت در جنگل های اسـتان 

اختصـاص داده شـود.
وی در ادامـه اظهار داشـت: در راسـتای حفظ 
رسـیدگی  و  اصـالح  و  شـهروندی  حقـوق 
بـه اعتراضـات مـردم بـه اراضـی ملـی ،در 
شـعب ویـژه موضـوع تبصـره یـک مـاده 9 
قانـون افزایـش بهـره وری و کمیسـیون ماده 
واحـده موضـوع قانون تعیین تکلیـف اراضی 
اختالفـی از ابتـدای انقـالب رسـیدگی شـد و 
تاکنـون حـدود 2۰ هـزا هکتار به مسـتثنیات 

قانـون اشـخاص الحاق شـده اسـت.
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ادامه یادداشت از صفحه یک 
 همـان گونـه کـه اشـاره شـد،در هنـگام تصمیم گیـری و 
اقـدام، رای اکثریـت، مـالک عمـل قـرار می گیـرد. پـس 
اکثریـت بیشـترین سـهم در قـدرت را دارد. در ایـن جـا 
"اکثریت"، اصطالحی آماری اسـت کـه به نصف بعالوه ی 
یـک، ترجمه می شـود. امـا گاهی همین اکثریـِت آماری، 
بتدریـج از فرصـت و امـکان تصمیم گیـری و تعیین حِق 
سرنوشـت کنار گذاشته می شـود و آن اقلیِت آماری) آنان 
که نتوانسـته اند حداقل نیمی از جمعیـت را با خود همراه 
کننـد(، عنان اسـب قـدرت را به دسـت می گیرنـد و از آن 
پـس، ایـن اکثریت اسـت کـه بایـد از آن ها اطاعـت کند. 
اقلیـت بـر جـای اکثریت می نشـیند و بـر اکثریت حکم 
می رانـد. و ایـن می شـود کـه اکثریـت، اقلیـت می شـود. 
یعنـی اکثریـت جامعـه، در عین ایـن که اکثریت اسـت، 
امـا بـه اقلیـِت بی اثـر تبدیـل و از مدار تصمیم گیـری کنار 
نهـاده می شـوند. امـا شـیوه های کنـار نهـادن اکثریت در 

هـر کجا ممکن اسـت متفاوت باشـد.
یکـی از راه هـای کنـار نهـادن اکثریـت ایـن اسـت که یک 
نفـر و یـا یـک گـروه از منطـق دموکراسـی بیـرون بـرود، 
بـازی را بـه هـم بزنـد  و صادقانـه و بـه صراحـت بگویـد 
کـه شـیوه ی بـازی را او تعییـن می کنـد. اما ایـن روش، 
هزینه ی باال و زمینی بس لغزنده دارد. شـکننده اسـت و 
نمی توانـد چنـدان ماندگار باشـد. از ایـن رو عموما ترجیح 
می دهنـد پوسـته ی دموکراسـی را حفـظ نماینـد و امـا 
محتـوای آن را همـان اقلیـت پـر کننـد. قالـِب ظاهـری، 
همـان پذیـرش قاعـده ی اکثریـت و اقلیت اسـت اما در 
عمـل و در عالـم واقـع، ایـن اقلیـت اسـت که تنهـا بازی 
گـردان شـهر شـده و اکثریـت، در جـاده ی مـه گرفتـه ی 

سیاسـت، سـرگردان، گم می شـوند.
پدیده ای عجیب شـکل می گیـرد، ظاهرِ همه چیـز روبراه 
اسـت امـا اکثریـت حاشیه نشـین می شـوند و اقلیـت، 
همـه ی قـدرت را در دسـتان پـر قـدرت خـود می گیرنـد. 
جـای حاشـیه و متـن، عـوض می شـود. حاشـیه، متـن 

می شـود و سـاکنان متن به سـکونت اجباری در حاشـیه 
رانـده می گردنـد. اقلیـت، بیشـترین سـهم را از قـدرت 
تصاحـب می کنـد و فرصـت تصمیم گیـری و عمـل را 
بـه نحـِو حداکثـری در اختیـار می گیـرد و اقلیت، بـه قدِر 
ناچیـزی از قـدرت دسـت می یابـد. آن قـدر ناچیـز کـه با 
سـهم اش از قـدرت، نمی تواند در بازی سیاسـت شـرکت 
نمایـد. او می مانـد و سـکه ای کـه از سـر لطـف بـر کـف 
دسـتش نهاده انـد. سـکه ای کـه در بـازار قـدرت ارزشـی 
نـدارد و گاه بـه اتهـام داشـتن همیـن سـکه نیـز محکوم 
می شـود.وقتی اقلیت همـه ی قـدرت را تصاحب می کند 
و اکثریـت را به اراضی و شـهرک های حاشـیه ای می راند، 
وقتـی اکثریـت، مجبور اسـت نقـش اقلیت را بـازی کند، 
آن گاه سـردرگرمی و آشـفتگی نقش ها پدیـدار می گردد. 
زمیـن بـازی به هم می خـورد و آن گاه اکثریـت، نمی داند 
بـازی را ادامـه دهـد و یـا از زمیـن بـازی بیـرون بـرود. و 
چـه تردیـد و سـردرگمی دردناکـی اسـت میان مانـدن و 

یـا رفتن.
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 63۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱2/۴8۴/2۷9/29۴
بر اساس فهرست 

بهای ابنيه، تاسيسات 
مكانيكي وبرقي1398 

2۰98۰۰35۰۱۰۰۰۱۷8
احداث و تكميل باند دوم كنار گذر شهركرمان )از کیلومتر 28 تا 

3۷ از باند دوم كنار گذر غربي شهر کرمان، قطعه ۴ الف(
بر اساس فهرست ۱5۰/۷۰۴/۰۰۰/۰۰۰ 5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰۰

بهای تجمیع شده 
راه، باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن 

1397 9/8۴2/8۴5/۷86 5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 180تکمیل راه روستایی گوشک- طرنگ شهرستان بافت2۰98۰۰35۰۱۰۰۰۱۷9

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

فراخوان مناقصـه

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت اول
آگهی دعوت سهامداران
 به تشکیل مجمع عمومی عادی

به طور فوق العاده
ــه  ــان نــت ب ــده ب بدینوســیله ازکلیــه ســهامداران شــرکت دی

ــی  ــع عموم ــه مجم ــا در جلس ــود ت ــوت می ش ــماره 6298 دع ش
ــی 16مــورخ   ــه در ســاعت 15  ال ــاده ک ــوق الع ــه طــور ف ــادی ب ع
98/12/05 در آدرس :کرمــان خیابــان ابن ســینای شــرقی ، شــرکت 

دیــده بــان نــت تشــکیل مــی گردد.حضــور بــه عمــل رســانند.
دستور جلسه 

۱-استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرسی قانونی شرکت
2-تصویب ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان 

اسفند 9۷
3-اخذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام 

۴-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی بعد 
5-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی شرکت 

6-انتخاب اعضاء هئیت مدیره 
۷-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده 

باشد.
از سهامداران گرامی تقاضا می شود ضمن به همراه داشتن میزان سهام 
ثبت شده یا وکالتنامه معتبر و کارت ملی در جلسه حضور به هم رسانید.

باتشکر هئیت مدیره شرکت 

آگهی دعوت سهامداران
به تشکیل مجمع عمومی  فوق العاده

ــه  ــان نــت ب ــده ب بدینوســیله ازکلیــه ســهامداران شــرکت دی
ــی  ــع عموم ــه مجم ــا در جلس ــود ت ــوت می ش ــماره 6298 دع ش
ــورخ  98/12/05 در  ــی 17 م ــاعت 16  ال ــه در س ــاده ک ــوق الع ف
آدرس :کرمــان خیابــان ابــن ســینای شــرقی ، شــرکت دیــده بــان 

ــه عمــل رســانند. نــت تشــکیل مــی گردد.حضــور ب

دستور جلسه 
1-افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی های 

شرکت .
باتشکر هئیت مدیره شرکت 

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم

آگهي مزایده
شــهرداري منطقــه دو در نظــر دارد یــک قطعــه زمیــن را بــه  آدرس و مشــخصات زیــر به اســتناد ماده 
29  و 30  آئیــن نامــه مالــی شــهرداری تهــران از طریــق آگهــی مزایــده عمومــی بفــروش برســاند .
متقاضیــان مــي تواننــد حداكثــر ظــرف مــدت 10روز پــس از انتشــار آگهــي نوبــت دوم جهــت آگاهــي 

و دریافــت اســناد مزایــده بــه واحــد امــور قراردادهــاي شــهرداري منطقــه دو مراجعــه نماینــد ضمنــا هزینــه آگهــي بــه 
عهــده برنــده مزایــده میباشــد و شــهرداري در رد یاقبــول پیشــنهادات مختــار اســت.

1- ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن نهــر متروكــه ، واقــع در ضلــع جنــوب شــرقی باقیمانــده پــاک ثبتــی 243 فرعــی از 
3191- اصلــی بخــش 4 قزویــن بــه مســاحت 75/40 مترمربــع واقــع در قزویــن خیابــان پــادگان كوچــه آذر

کاربــری پــاک : كاربــری نهــر مذكــور برابر طــرح تفصیلی آموزشــی بــوده و لیکن پــس از تغییــر كاربری به مســکونی ،
 به برنده مزایده واگذار خواهد گردید.

تلفن تماس:33320917- 02۸

نوبت اول

کیومرث فدائی فر - مدیر شهرداري منطقه دو 
1۰۷۵

آگهی مناقصه عمومی )تجدید(- 
شــهرداري كــرج در نظــر دارد بــا توجــه بــه بودجــه مصــوب شــورای اســامی شــهر  پــروژه منــدرج در جــدول ذيــل را از طريــق مناقصــه عمومــي بــه 

پيمانــكاران واجــد شــرايط واگــذار نمايــد. 

1-  ســپرده شــركت در مناقصــه بــه يكــي از روشــهاي ذيــل ارائــه گــردد. ضمانــت نامــه بانكــي معــادل مبلــغ فــوق كــه بــه مــدت 90 روز اعتبــار داشــته و قابــل تمديــد باشــد و 
يــا واريــز فيــش نقــدي بــه مبلــغ فــوق بــه حســاب 700786948623 بانــك شــهر.   2- برنــدگان نفــر اول و دوم مناقصــه هــرگاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنــان 
بــه ترتيــب ضبــط خواهــد شــد. 3- شــهرداري كــرج در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادها مختــار اســت. 4- مبلــغ 500/000ريــال بابــت هزينــه خريــد اســناد بــه حســاب 
700785313795 نــزد بانــك شــهر شــهرداري واريــز و رســيد آنــرا ارائــه نماينــد. 5- متقاضيــان مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار آگهــي جهــت خريــد اســناد مناقصــه بــه اداره امــور 
قراردادهــا و پيمانهــا واقــع در ميــدان توحيــد- بلــوار بــال شــهرداري كــرج طبقــه هفتــم مراجعــه نماينــد. 6- در هــر صــورت مــدارك منــدرج در اســناد مناقصــه مــاك فــروش 
اســناد و  متعاقبــاً عقــد قــرارداد خواهــد بــود. 7- توضيــح اينكــه بــه غيــر از ســپرده شــركت در مناقصــه كليــه اســناد و مــدارك مربــوط بــه پيمانــكاران شــركت در مناقصــه نــزد 
شــهرداري باقــي مــي مانــد. 8- الزم بــه ذكــر اســت هنــگام خريــد اســناد داشــتن رتبــه مربوطــه و ارايــه تاييــد صاحيــت در ســايت sajar.mporg.ir  ، معرفــي نامــه ممهــور 

بــه مهــر و امضــاي مديرعامــل، روزنامــه آخريــن آگهــي تغييــرات اعضــاي شــركت، كــد اقتصــادی و گواهينامــه صاحيــت ايمنــی معتبــر الزامــي ميباشــد.
 9- شــركت كننــدگان در مناقصــه مــي بايســت كليــه فرمهــا و اطاعــات مــورد درخواســت شــهرداري را تكميــل و بــه همــراه ســاير اســناد مناقصــه در پاكــت مربوطــه قــرار 
دهنــد. 10-ســاير اطاعــات و جزئيــات در اســناد مناقصــه منــدرج اســت.11- پيشــنهادات مــي بايســت در پاكتهــای مجــزا )الــف-ب-ج( الك و  ممهــور بــه مهر شــركت شــده 
و پــس از الصــاق هولوگــرام بــر روی پاكــت ج تــا پايــان وقــت اداری روز ســه شــنبه مــورخ 98/12/06  بــه آدرس كرج-ميــدان توحيــد – بلــوار بــال دبيرخانــه شــهرداري 
كــرج تحويــل داده شــود. 12-پيشــنهادات رســيده در مــورخ  98/12/07 در كميســيون عالــی معامــات شــهرداري كرج)دفتــر شــهردار( مطــرح و پــس از بررســي و كنتــرل 

برنــده مناقصــه اعــام خواهــد شــد . 
 در ضمن هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.

* جهت كسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و يا به سايت   www.karaj.ir  مراجعه نمائيد.

 اداره امور قراردادها و پیمانها -  شهرداری کرج

مبلغ اعتبارشرح عملیاتردیف
 به ریال

مبلغ سپرده
درصدغیرنقدی رتبه  به ریال

قراراداد 

مرمت و لکه گیری مکانیزه آسفالت سطح منطقه 1-9
رتبه 5 راه و 4/500/000/000225/000/000تاسقف اعتبار 

34درصدترابری 

اپرای 90
 تا 23 اسفند در عمارت نوفل لوشاتو - 

سالن ۱ در حال اجرا است.

9 اسفند در هتل اسپیناس پاالس
 برگزار می شود.

ساالر عقیلی

کمیته مشترک
 تا 28 بهمن در  موزه عبرت ایران در حال 

اجرا است.

دیوانگی می تونه دارویی برای دنیای مدرن 
امروزی باشه...

هانیبال

نمایش

کنسرتنمایش

دیالوگ


