
همه چیز تحت تاثیر دو علی ُاف!
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هفته گذشـته در تاریخ 3 تا 6 دسـامبر )12 تا 15 آذر ( و در خالل برگزاری 
نمایشـگاه مخابراتـی باکـو تـل، فرصتـی شـد کـه از جمهـوری آذربایجـان 

دیداری داشـته باشـم.
بـا توجـه به اینکه قبال از دو کشـور ارمنسـتان و گرجسـتان در منطقه قفقاز 
بازدیـد کـرده بـودم، بـه دیدن این سـومین کشـور منطقه قفقاز نیز بسـیار 
عالقـه منـد بـودم. اولیـن نکته ای کـه در آذربایجـان به چشـم می آمد نام 
علـی اف بـود کـه از فـرودگاه و نمایشـگاه ، سـالن آمفـی تئاتـر ، میادیـن 
شـهر و ... همـه بـه نـام حیـدر علـی ُاف بـود، البته این کیش شـخصیتی 
بـرای کسـانی کـه در خاورمیانـه زندگـی مـی کننـد چیزی عجیبی نیسـت 
کـه بـه منطقـه قفقـاز و آسـیای میانه نیز سـرایت کـرده اسـت و همانطور 
کـه حکومـت های توتالیتـر نیز در آن منطقـه به وفور یافت میشـود ، ولی 
نکتـه ای کـه هنـوز بـرای مـن غریب اسـت ایـن ریاسـت جمهـوری های 
مـادام العمـر اسـت کـه عجیـت تـر از آن انتقـال ریاسـت جمهـوری از پدر 

به پسـر اسـت !
البتـه در منطقـه قفقاز دو کشـور دیگر یعنی ارمنسـتان و گرجسـتان دارای 
انتخابـات آزاد و دموکراسـی بـه شـکل مطلـوب هسـتند و تنهـا آذربایجان 
گرفتار این شـکل حکومت غیردموکرات اسـت و همه چیز تقریبا در قبضه 

خانـواده علی ُاف.
علـی ُاف پسـر بـه تاسـی از علی ُاف پدر بـه نوسـازی آذربایجان بخصوص 
باکـو بـا تکیه بـه درآمدهـای نفتـی و گازی پرداخته و مدلی ماننـد امارات 
متحـده عربـی و کشـورهای حـوزه خلیج فـارس را بـرای آذربایجـان پیاده 
کرده و با اینکه شـهر باکو بسـیار مدرن شـده و نسـبت به تفلیس پایتخت 
گرجسـتان و ایـروان پایتخـت ارمنسـتان مدرن تـر و به روز تر اسـت ولی 
این مدرن شـدن همراه با مدرنسـیم نبوده و مانند کشـورهای حوزه خلیج 

فـارس همـه چیز در ظاهر اسـت .
نکتـه دیگـر که در باکو به چشـم میخـورد گرانی اجناس و خدمـات در این 
شـهر بـود کـه نسـبت به سـایر کشـورهای منطقه ایـن گرانی فاحـش و به 
عنـوان مثـال تقریبا سـه تـا چهار برابـر ترکیه در مقام مقایسـه بود. شـاید 
یکـی ازدالیـل ایـن گرانی ارزش بـاال پول رایـج آذربایجان ، منات میباشـد 
کـه هـر دالر معـادل 1/7 منـات میباشـد و در هفتـه گذشـته بـا توجـه بـه 
نوسـانات ارز در ایـران نزدیـک بـه 7 هـزار تومـان قیمـت داشـت و به نظر 
بـه صـورت دسـتوری ارزش این واحد پولی باال نگاه داشـته شـده اسـت .
بـه هر حال آذربایجان طبق شـواهد و آمارهای سـازمان هـای جهانی دارای 
یکی باالترین نرخ فسـاد اداری و حکومتی اسـت، کشـوری مصرف کننده 
کـه 90 درصـد صـادرات آن را نفـت و گاز تشـکیل مـی دهـد و الهـام علـی 

انس طال         1.471.210

مثقال طال     19.450.250

گرم طالی 1۸  4.495.192

گرم طالی 24   5.933.200

بهار آزادی      43.990.000

امامی          44.490.000

نیم       24.170.000

ربع         15.690.000

گرمی       9.290.000

دالر             129.390

یورو         144.200

درهم          35.359

لیر ترکیه           19.423

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

ما را در تلگرام 
2 تا  8دنبال کنید

سهم ناچیز زنان از اشتغال
بر اساس گزارش مرکز آمار فقط ۱۷.۹ درصد از جمعیت شاغل کشور را زنان تشکیل می دهند

واگـذاری اراضـی سـاحلی جزیـره قشـم کـه برخـی از 
آن هـا در تجـاوز بـا حریـم آثـار تاریخـی و طبیعی ثبت 
ملی و جهانی  شـده اسـت پس از یک سـال سـرانجام 
واکنـش دسـتگاه قضـا را برانگیخـت تـا به نحـوه این 
بـه طـور  واگذاری هـا ورود کنـد. در سـال  های اخیـر 
فزاینـده ای عالقـه به سـرمایه گذاری در نواحی سـاحلی 
و گاهـی تعـرض بـه حریم دریـا مطرح بوده اسـت، که 
در ایـن راسـتا نیـز تخلفـات متعـددی به ثبت رسـیده 
کمـا اینکـه اعتراضـات مردمی نیز اغلب در این مسـیر 
راهـی بـه جایـی نبـرده و سـرانجام بسـیاری از مناطق 
حسـاس محیـط  زیسـتی، بکـر، گردشـگری و خـاص 
مـورد تصـرف مدعیان احداث کارخانجـات، و واحدهای 

تولیـدی و پرورشـی قـرار گرفته اسـت. 
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اراضی جنگلی 
واگذار نمی شوند
مدیر کل دفتر حفاظت و 

حمایت سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور گفت: 

در حوزه اراضی جنگلی کشور 
واگذاری صورت نمی گیرد و 

تاکید داریم که جنگل ها از هر 
گونه واگذاری مصون باشد.

شیراز به ثبت جهانی 
نزدیک می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان 

فارس با اشاره به اینکه ارزیابان 
شورای جهانی صنایع دستی، 

هفته پایانی آذر  به شیراز سفر 
می کنند، این امر را نزدیک شدن 
شیراز به ثبت جهانی ارزیابی کرد.
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یادداشت  مهمان
سیدمحسن مصطفوی

تهران
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واگذاری اراضی و سواحل دریا 
در جزیره قشم، تنها ژئوپارک 
ایران را در خطر خروج از 
فهرست یونسکو قرار داده است

جزیره قشم در یک 

قدمی حذف از 

یونسکو 
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نشست معماری معاصر در ایران
هم زمان با هفته پژوهش، نشست تخصصی 
معماری و شهرسازی در تهران برگزار می شود

وزیر نیرو:

شیوه مصرف انرژی در کشور 
نوعی بیماری مزمن است

لینک خرید نسخه الکترونیک

آگهي مزایده                      
شماره 98/1/ز

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر )سـهامی عام( در نظر دارد " محصول كنسـانتره سـنگ آهـن تولیدی خود 
بـه میـزان یكصـد و ده هزار تن بـا عیـار Fe: 66% " را بصورت ترم تحویـل ex-work انبـار كارخانجات تغلیظ 
شـركت خـود، از طریـق مزایـده عمومی به فـروش برسـاند. لذا كلیـه متقاضیان مـی توانند جهت اخذ اسـناد 
مزایـده بـه  آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR مراجعـه و اسـناد  مذکـور را از قسـمت تامیـن کننـدگان و 
مشـتریان )بخـش مزایـده ها( دانلـود نمایند. آنالیز فیزیكی و شـیمیایی محصـول تولیدی در اسـناد موجود 
می باشـد. مهلـت تحویـل پـاكات سـاعت ۹ الی ۱4 روز شـنبه  مـــورخ ۹8/۱0/۷ در محـــل دفتركمیسـیون 
معــامالت مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتـر مرکزی تهران می باشـد. شـركت معدنـی و صنعتی گل گهـر در رد یا 

مدیریت قراردادها و معامالت قبـول هر یـك از پیشـنهادات مختار می باشـد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

آگهی مناقصه  
شماره 21982729

 شـرکت ملـی صنایـع مـس ایران در نظـر دارد" ارائـه خدمات راهبری، سـرویس، بازرسـی، تعمیر و نگهداری سیسـتم اعالم و 
اطفـاء حریـق اتوماتیـک و نیمـه اتوماتیک مجتمـع مس شـهربابک " را از طریـق مناقصه عمومی به انجام برسـاند. 

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

موضوع مناقصه: ارایه خدمات راهبری، سرویس، بازرسی، تعمیر و نگهداری سیستم اعالم و اطفاء 
حریق اتوماتیک و نیمه اتوماتیک مجتمع مس شهربابک

روابط عمومی شرکت ملی مس ایران

اف بـه پشـتوانه ایـن ثـروت و درآمـد نفتـی پایـه هـای 
حکومـت خـود را مسـتحکم کرده اسـت. با اینکـه تولید 
ناخالـص داخلـی آذربایجان در مقایسـه با گرجسـتان در 
حـدود سـه برابـر و در مقایسـه بـا ارمنسـتان چهـار برابر 
بیشـتر اسـت ولـی متوسـط حقـوق ماهیانـه نه تنهـا در 
منطقـه قفقـاز بلکـه از اکثـر جمهـوری اسـتقالل یافته از 
شـوروی سـابق کمتـر اسـت و ایـن نشـاندهنده اقتصاد 

نامتـوازن این کشـور میباشـد .

باکو ، این تکه جدا شـده از ایران ، با این شـهری خوش 
منظـره و پـر از آپارتمان ها و عمارت های مدرن اسـت به 
نظـر راه در راه تقلیـد از ترکیه و یا کشـورهای حوزه خلیج 
فـارس مانـده اسـت و مدرنسـیم در این کشـور فرزندی 
ناقـص اسـت و اسـتبداد مـدرن این کشـور نیـز فقط در 
ظاهـر موفـق بـه خلق شـهری مدرن شـده اسـت و باکو 
شـهری شـده ماننـد تاکسـی هـای آن ، تاکسـی هـای 

لندنی تولیـد چین !
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"صادق خرازی" دبیرکل حزب ندای ایرانیان ماندپیام خبر
سید محمد صادق خرازی و سید شهاب الدین طباطبایی در پنجمین کنگره حزب ندای ایرانیان به 
عنوان دبیرکل و قائم مقام این تشکل اصالح طلب انتخاب شدند.

سهم ناچیز زنان از اشتغال
بر اساس گزارش مرکز آمار فقط ۱۷.۹ درصد از جمعیت شاغل کشور  را زنان تشکیل می دهند

نرخ بیکاری زنان ۳ برابر مردان است

مهــم  رقیبــی  همــواره  ماشــین ها 
محســوب  کار  نیــروی  بــرای 
می شــوند. در ایــن میــان بــه نظــر 
شــغل  ماشــین ها  همیــن  می رســد 
مــردان  شــغل  از  بیشــتر  را  زنــان 
ــالی اســت  ــد س ــد. چن ــد می کنن تهدی
ــاد  ــان در اقتص ــز زن ــهم ناچی ــه س ک
ایــران بــه موضــوع بحــث کارشناســان 
و مســئوالن تبدیــل شــده اســت. ایــن 
رویکــرد کــه جــای زنــان در خانــه 
ــد، پــس  اســت و الزم نیســت کار کنن
ــه  ــده شــده و گفتمــان شــکل گرفت ران
چرایــی  آسیب شناســی  بــر  مبتنــی 
و  اقتصــاد  در  زنــان  حضــور  عــدم 
اشــتغال اســت. واقعیــت ایــن اســت 

کــه به رغــم اینکــه زنــان در حضــور 
مــدارک  گرفتــن  و  دانشــگاه ها  در 
از مــردان پیشــی  عالــی تحصیلــی 
اقتصــاد  از  آنهــا  ســهم  گرفته انــد، 
امســال  آذر  اســت.نهم  کــم  بســیار 
عیســی منصــوری )معــاون توســعه 
ــاون،  ــی و اشــتغال وزارت تع کارآفرین
کار و رفــاه اجتماعــی( در دومیــن روز 
ــزان  ــت: می ــن 25« گف ــالس »پک اج
 ،  2014 ســال  در  زنــان  مشــارکت 
ــزان در  ــن می ــه ای ــوده ک ــد ب 12 درص
ســال 201۸ بــه 1۸ درصــد رســیده 
اســت. ورود زنــان بــه بــازار کار یکــی 
بــرای  از ظرفیت هــای قابــل توجــه 
توســعه اقتصــادی اســت. ایــن در 

مشــارکت  نــرخ  اســت کــه  حالــی 
اقتصــادی  فعالیت هــای  در  زنــان 
بــا اختــالف قابــل توجهــی نســبت 
ــل  ــت. دالی ــر اس ــردان پایین ت ــه م ب
از  زنــان  دوری  بــرای  متفاوتــی 
مهم تریــن  و  دارد  وجــود  کار  بــازار 
و  شــخصی  مســئولیت های  آن 

آنهاســت. خانوادگــی 

وضعیت زنان در اقتصاد ایران
ایــران  کار  وزیــر  معــاون  اظهــارات 
کــه  می دهــد  نشــان  روشــنی  بــه 
بــا وجــود اینکــه مســئوالن عنــوان 
ســهم  افزایــش  درصــدد  می کننــد 
ــان از اقتصــاد و اشــتغال هســتند،  زن
همچنــان مــردان در اقتصــاد ایــران 

آخریــن  دارنــد.  را  بــاال  دســت 
ــکاری  ــاره بی ــار درب ــز آم ــزارش مرک گ
کــه مربــوط بــه بیــکاری تابســتان 
طــی  می دهــد  نشــان  اســت،   9۸
تابســتان 139۸، ســهم زنــان از کل 
جمعیــت فعــال 15 ســال بــه بــاال 
در کشــور19.6 درصــد )حــدود 5.4 
ــن در  ــت. ای ــوده اس ــر( ب ــون نف میلی
حالــی اســت کــه جمعیــت فعــال 
مــردان طــی ایــن مــدت بیــش از 22 
ــا وجــود  ــوده اســت. ب ــر ب ــون نف میلی
افزایــش تعــداد شــاغالن زن طــی 
ــان از کل  ــهم آن ــا س ــدت، ام ــن م ای
اشــتغال بــا کاهــش همــراه بــوده 
اســت. از کل جمعیــت شــاغل کشــور 
 ۸2.1 حــدود   ،139۸ تابســتان  در 
ــردان و 17.9 درصــد  ــا را م درصــد آنه
ــه  ــد. مقایس ــکیل می دهن ــان تش را زن
ســهم زنــان از جمعیــت شــاغل )17.9 
ــت  ــان از جمعی ــهم زن ــا س ــد( ب درص
از  حاکــی  درصــد(   34.1( بیــکار 
مشــکل تر بــودن ورود بــه بــازار کار 
بــرای زنــان نســبت بــه مــردان اســت.

ماشین با  رقابت 
همایش هــا  اخیــر  ســال های  در 
دربــاره  متعــددی  ســمینار های  و 
ــت.  ــده اس ــزار ش ــان برگ ــتغال زن اش
شــرکت کنندگان در ایــن همایش هــا 
ــی  ــل نقش آفرین ــد دالی ــعی کرده ان س
را  ایــران  اقتصــاد  در  زنــان  ناچیــز 
و  فرهنگــی  موانــع  کننــد.  واکاوی 
حضــور  دالیــل  عمــده  اجتماعــی، 
ــش  ــاد و بخ ــان در اقتص ــگ زن کم رن
ــوز  ــرد هن ــن رویک ــت. ای ــتغال اس اش
شــهروندان  از  باالیــی  درصــد  بیــن 

نــان آور  مــرد  کــه  هســت  ایرانــی 
خانــه اســت و زن بایــد خانــه داری 
ــود  ــث می ش ــرد باع ــن رویک ــد. ای کن
خانواده هایــی  در  زنانــی کــه  فقــط 
کــردن  کار  کــه  می کننــد  زندگــی 
نمی داننــد،  مــردان  بــه  محــدود  را 
دنبــال کار بگردنــد. افزایــش شــمار 
زنــان تحصیل کــرده بــه از کم رنــگ 
ایــن رویکــرد در بیــن خانواده هــای 
مختلــف کمــک کــرده اســت. در ایــن 
ــتند  ــم هس ــان ه ــی از زن ــن، گروه بی
ــاز  ــد چــون نی ــال کار می گردن ــه دنب ک
مبــرم بــه مــزد دریافتــی دارنــد. ایــن 
دســته از زنــان کــه تعداد شــان در 
ــا  ــت ی ــم نیس ــاغل ک ــان ش ــن زن بی
در  یــا  هســتند  خانــوار  سرپرســت 
ــای  ــه حمایت ه ــد ک ــرار دارن ــنی ق س
ــته و ازدواج  ــدری را نداش ــواده پ خان
ایــن  از  بســیاری  نکرده انــد.  هــم 
ــد کار  ــه مجبورن ــل اینک ــه دلی ــان ب زن
کننــد و در ســنی هــم نیســتند کــه 
ــای  ــه کار ه ــد، ب ــوزش برون ــال آم دنب
خدماتــی یــا کارگــری در کارگاه هــا 
آنهــا  می آورنــد.  رو  کارخانه هــا  و 
مهــارت ویــژه ای ندارنــد و در بســیاری 
تولیــدی  خــط  از  بخشــی  مــوارد 
هســتند کــه بــه ســادگی می توانــد 
بــا ماشــین جایگزیــن شــود. ایــن 
ــتغال  ــورد اش ــا در م ــه تنه ــت ن واقعی
زنــان در ایــران کــه در مــورد اشــتغال 
ــود  ــان وج ــای جه ــه ج ــان در هم زن

دارد.

جهش در مشارکت
نیفتاد اتفاق  زنان   

)کارشــناس  قدیــرزاده  مهنــاز 
ــان( در  ــوزه زن ــال ح ــط کار و فع رواب
گفتگــو بــا ایلنــا عنــوان کــرد: هــر 
و  فرهنگــی  موانــع  می گــذرد  چــه 
در  زنــان  حضــور  بــرای  اجتماعــی 
ایــن  می شــود.  کمتــر  کار  بــازار 

ــن  ــوز در بی ــه هن ــت ک ــت هس واقعی
ایرانــی  خانواده هــای  از  بســیاری 
و بــه ویــژه در برخــی از اســتان ها 
ــان پســندیده نیســت، امــا  کارکــرد زن
رویکــرد  رویکــردی،  چنیــن  دیگــر 
می دهــد:  ادامــه  نیســت.او  غالــب 
ــود دارد  ــاوری وج ــن، ب ــود ای ــا وج ب
کــه نــان آور خانــه مــرد اســت و بــرای 
ــواردی  ــز در م ــان نی ــود زن ــن خ همی
خانــه داری  و  نمی رونــد  کار  دنبــال 
یــا پرداختــن بــه عالیــق شــخصی 
را ترجیــح می دهند.بــه گفتــه ایــن 
کارشــناس روابــط کار اینکــه زنــان 
اقتصــاد  در  نقــش کمــی  همچنــان 
و اشــتغال دارنــد ایــن اســت کــه 
ــی  ــورت کل ــه ص ــتغال ب ــت اش وضعی
عنــوان  نیســت.او  ایــران خــوب  در 
ــان  ــی تعــداد زن ــا وقت ــد: قاعدت می کن
پیشــی  مــردان  از  تحصیل کــرده 
ــش  ــک جه ــاهد ی ــد ش ــرد بای می گی
آنهــا  اقتصــادی  در زمینــه فعالیــت 
باشــیم. زنــان رفتــه رفتــه ســهم خــود 
را در اقتصــاد بیشــتر می کننــد، امــا 
ــرده  ــان تحصیل ک ــداد زن ــش تع افزای
خــوب  شــرایط  یــک  بــا  همزمــان 
اقتصــادی نشــده اســت و بــه همیــن 
دلیــل جهــش اتفــاق نیفتــاده اســت.

ــورد  ــد: در م ــه می ده ــرزاده ادام قدی
جایگزینــی زنــان بــا ماشــین نیــز 
جنســیتی  را  موضــوع  نمی تــوان 
ــش  ــا افزای ــروز ب ــان ام ــرد. در جه ک
روزافــزون اســتفاده از فناوری هــای 
ــی  ــوش مصنوع ــا و ه ــد، ربات ه جدی
نیــروی کار چــه زن و چــه مــرد رقیبــی 
پیــدا کرده انــد کــه شــاید دقیق تــر 
باشــد و هزینــه تولیــد را نیــز کاهــش 
می تــوان  را  ماشــین ها  دهــد. 
ــان کارگــر ســاده کــه  ــرای زن ــی ب رقیب
ــوار  ــت خان ــا سرپرس ــران عمدت در ای

هســتند قلمــداد کــرد. 

وزیر آموزش وپرورش بابیان اینکه مدرسـه 
فراغترین میدان برای تغذیه سـمع، بصر و 
فؤاد اسـت، گفت: مدرسـه عرصهای اسـت 
کـه ایـن سـه ابـزار کلیـدی و حیاتـی در 
شـکل گیری سعادت انسـان را تحت تأثیر 
قـرار میدهد. محسـن حاجـی میرزایی در 
بیسـت و هشـتمین اجـالس سراسـری 
نمـاز در گـرگان اظهـار کـرد: پیونـد نمـاز بـا 
نظـام آمـوزش وپـرورش و نظـام تعلیـم و 
تربیـت، وسـیع و گسـترده اسـت. مدرسـه 

بیـش از هـر نهـاد دیگری در تربیت نسـل 
دخالـت دارد و آینـده ایـن سـرزمین و این 
ملـت در مدرسـه رقـم میخـورد.وی با بیان 
اینکه هویت و شـخصیت در مدرسـه شکل 
میگیرد، افزود: سـهم مدرسـه در امر نماز از 
مسـجد که خانه خدا اسـت، بیشـتر است. 
ایـن مدرسـه اسـت کـه پیونـد بـا خالـق را 
تقویت میکند و به یاران مسـجد میافزاید.
کـرد:  تصریـح  وپـرورش  آمـوزش  وزیـر 
مدرسـه عرصهای اسـت که جریـان تربیت 

جریـان  شـکلگیری  و  میدهـد  شـکل  را 
تربیـت نیـز بـا نماز احیـا میشـود. آموزش 
وپـرورش تمـام ظرفیـت خـود را در این راه 
بـه کار خواهـد گرفت. در آمـوزش وپرورش 
سـندی تدویـن شـده کـه بـر پایـه نظـام 
تعلیـم و تربیـت و سـند تحـول بنیادیـن، 
همیـن مأموریـت را دنبـال میکند.حاجـی 
آمـوزش  در  کـرد:  خاطرنشـان  میرزایـی 
وپـرورش برای سـالهای بسـیاری با تمرکز 
بـر آمـوزش، عرصه بزرگـی را وانهادیـم و از 
عرصـه بزرگـی بـرای تحول در ذهـن و فکر 
ایـن نسـل، غافـل شـدیم. تمرکـز امـروز 
نظـام تعلیـم و تربیت ما بر آموزش اسـت 
و باید این تمرکز را به سـمت تربیت سـوق 

دهیم.

تدوین 18 عنوان کتاب درباره 
احکام ویژه دانش آموزان

شیوه مصرف انرژی در کشور نوعی 
بیماری مزمن است

وزیـر نیـرو، شـیوه مصـرف انـرژی در کشـور را بـه بیمـاری مزمـن تشـبیه و تاکیـد 
کـرد: اگـر نسـبت به این شـیوه بی توجه باشـیم، نمـی توانیم فاصله میـان تولید و 
مصـرف را ُپـر کنیم و باید برای این معضل چاره اندیشـی شـود.»رضا اردکانیان« در 
دومین روز سـیزدهمین همایش سراسـری مدیران و مسـئولین قرارگاه سـازندگی 
خاتـم االنبیـاء )ص( بـا اشـاره بـه اینکه روش های اسـتفاده مـا از منابع طبیعی بر 
نوعـی بـد مصرفی منطبق شـده اسـت، گفت: طـرح های مختلفی بـرای تامین آب 
در اقصی نقاط کشـور اجرا میشـود و قرارگاه سـازندگی خاتم االنبیاء نقش مهمی در 
ایـن زمینـه برعهـده دارد.وزیر نیرو بـا بیان اینکه دشـمنان برای ضربـه زدن به ایران 
بـه ویـژه در سـالهای خشـک، اقدامـات روانی بسـیاری را دنبال می کننـد، گفت: در 
خشـکترین سـال آبی 50 سـال اخیر به سـر می بریم و 340 شـهر کشـور با مشکل 
کمآبـی مواجـه بودنـد کـه بـا همراهی مـردم و تـالش قـرارگاه خاتم االنبیـاء )ص(، 
توانسـتیم از این مشـکل عبور کنیم و دشـمنان هم به اهداف خود دسـت نیافتند.
وی بـا اشـاره بـه طرح اسـتحصال و انتقال آب شـرب بـرای 17 اسـتان از آب دریا و 
تصویب این پروژه گفت: بر این اسـاس سـاالنه 750 میلیون مترمکعب آب شـرب 
این مناطق تامین خواهد شـد با اینکه تنها سـه اسـتان کشـور 11 میلیارد مترمکعب 

آب برای کشـاورزی الزم دارند.

سیاست 

جامعه

جامعه

سیاست

اگر مردم مشارکت نکنند مبارزه 
با فساد به پا نخواهد شد

هیچ سنجه اي براي ارزیابي مهارت هاي دانش آموزان نداریم

چالش مهم در بحث بحران، ناهماهنگي 
دستگاه هاست

براي تصمیمات مهم باید اقناع ملي صورت بگیرد 

رییــس دســتگاه قضــا امــر 
ــی  ــاد را موضوع ــا فس ــارزه ب مب
همــه  مشــارکت  بــر  مبتنــی 
آحــاد ملــت عنــوان کــرد، و گفــت 
کــه امــروز ایــن مهــم خواســته همــه الیــه هــای مختلــف 

اجتماعــی اســت.
 آیــت هللا رییســی در حاشــیه اجــالس نمــاز  در گــرگان بــا 
تاکیــد بــر عــزم جــدی نظــام در موضــوع مبــارزه بــا فســاد، 
اظهــار کــرد: برخــی بــا غفلــت در داخــل کشــور و همچنیــن 
ــه  ــا اســتفاده از رســانه هــای خــود ب دشــمنان در خــارج ب
موضــوع فضــای فســاد در جامعــه دمیدنــد، قصــد داشــتند 
ایــن بــاور را در جامعــه بوجــود آورنــد کــه گویــا بســیاری آلوده 

بــه فســاد هســتند. وی افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه مــا 
بایــد بــا تالشــمان ایــن را بــرای همــه مــردم و همــه کســانی 
کــه در داخــل و خــارج هســتند، مشــخص کنیــم کــه فضای 
ــا فســاد اســت، امــروز ایــن  ــارز ب امــروز کشــور فضــای مب
امیــد در جامعــه پیــدا شــده اســت کــه مبــارزه بــا فســاد در 
جامعــه جــدی اســت. رییــس دســتگاه قضــا ضمــن اینکــه 
اراده و تصمیــم نظامــی اســالمی را در برخــورد بــا مفســدین 
اقتصــادی و اصــالح ســاختارها و بســتر هــای فســاد جدی و 
قاطــع عنــوان کــرد ایــن مهــم را مبتنی بــر مشــارکت عمومی 
دانســت و گفــت: در ایــن ماموریــت خطیــر تــا مــردم، طالب، 
دانشــجویان  و آحــاد ملــت مشــارکت نکننــد ایــن کار بــه پــا 

نخواهــد شــد.

معـــاون آمـــوزش ابتدایـــی وزارت آمـــوزش و 
پـــرورش دربـــاره ســـنجش مهارتـــی دانـــش 
آمـــوزان در مـــدارس گفـــت: متاســـفانه بـــه طـــور 
کلـــی در سیســـتم نظـــام آموزشـــی کشـــور چـــه 
در دوره ابتدایـــی و چـــه در دوره متوســـطه اول و 

ـــم. ـــا نداری ـــارت ه ـــرای کســـب و شناســـایی مه ـــی ب دوم ســـنجه های
ـــرورش در  ـــوزش و پ ـــی وزارت آم ـــوزش ابتدای ـــاون آم ـــم زاده« مع ـــوان حکی »رض
ـــش  ـــو در دان ـــارت گفتوگ ـــزان مه ـــزان می ـــاه می ـــا، درب ـــگار ایلن ـــا خبرن ـــو ب گفتوگ
ـــیاری از  ـــری بس ـــاز فراگی ـــه س ـــو زمین ـــت وگ ـــارت گف ـــت: مه ـــی گف ـــوزان ایران آم
ـــراد در  ـــالت اف ـــکالت و معض ـــی از مش ـــل خیل ـــه ح ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــارت های مه
زندگـــی تحصیلـــی، شـــغلی و ارتباطـــات کمـــک میکنـــد کـــه میتوانـــد زمینـــه تفاهـــم 
بهتـــر را نیـــز ایجـــاد کنـــد.وی ادامـــه داد: مهـــارت گفـــت وگـــو، مهـــارت تفکـــر انتقـــادی 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــو ای ـــه گفتگ ـــتند و الزم ـــط هس ـــم مرتب ـــنیدن باه ـــارت ش و مه
مهـــارت شـــنیدن و ابـــراز وجـــود را کســـب کـــرده و دارای تفکـــر منطقـــی و انتقـــادی 
ـــت پرورشـــی  ـــال معاون ـــن ح ـــم. در عی ـــف را درک کنی ـــب مختل ـــا جوان باشـــیم ت
ـــد. ـــی توجـــه بیشـــتری کن ـــات مهارت ـــه موضوع ـــرورش ســـعی دارد ب ـــوزش و پ آم

ـــه اینکـــه مهـــارت گفتوگـــو در دانـــش آمـــوزان بایـــد از دوره  ـــا اشـــاره ب حکیـــم زاده ب
ـــری  ـــن کار را پیگی ـــق ای ـــی از دو طری ـــت: در دوره ابتدای ـــود، گف ـــاز ش ـــی آغ ابتدای
ـــرورش  ـــارت هـــای پ ـــو در دســـته مه ـــت وگ ـــارت گف ـــه مه ـــن ک ـــدا ای ـــم؛ ابت میکنی
ـــوده کـــه در آن  تفکـــر و مهـــارت ارتباطـــی در تکالیـــف مهـــارت محـــور مدنظـــر مـــا ب
ـــات  ـــا در اوق ـــد ت ـــم کنن ـــی را فراه ـــه های ـــد زمین ـــوزان بای ـــش آم ـــاره شـــده دان اش
درون و بیـــرون از مدرســـه و در موقعیتهـــای عملـــی ایـــن تمرینهـــا را داشـــته 
ـــر  ـــردن و اظهارنظ ـــو ک ـــای شـــنیدن، گفتگ ـــارت ه ـــر بحـــث مه باشـــند. روش دیگ
ـــرا  ـــت اج ـــرح کرام ـــه در ط ـــت، ک ـــالمی اس ـــی اس ـــی ایران ـــق زندگ ـــردن  از طری ک
ـــه  ـــفانه ب ـــت: متاس ـــار داش ـــرورش اظه ـــوزش و پ ـــر آم ـــاون وزی ـــود. مع ـــی ش م
ـــه در دوره  ـــی و چ ـــه در دوره ابتدای ـــی چ ـــام آموزش ـــتم نظ ـــی در سیس ـــور کل ط
ـــم و  ـــا نداری ـــارت ه ـــن مه ـــب ای ـــرای کس ـــی ب ـــنجه های ـــطه اول و دوم س متوس
ارزشـــیابی هـــا عمدتـــا بـــر اســـاس بررســـی آموختـــه هـــای دانـــش آمـــوزان اســـت 
ـــد  ـــه بای ـــدی دارد ک ـــکال ج ـــک اش ـــاله ی ـــن مس ـــوزی. ای ـــارت آم ـــب مه ـــه کس ن
ـــی  ـــوزش م ـــوزان آم ـــش آم ـــه دان ـــه ب ـــال ک ـــن ح ـــا در عی ـــرد؛ م ـــر ک روی آن فک
ـــا چـــه ســـنجه هایـــی میتوانیـــم مهـــارت دانـــش آمـــوزان را  دهیـــم بایـــد بدانیـــم ب

ـــم. ـــی و شناســـایی کنی ارزیاب

ــی  ــن فرمانده ــس انجم رئی
ــدار  ــا هش ــران ب ــرل ای و کنت
ــدن از  ــل ش ــه غاف ــبت ب نس
ــمند،تاکید  ــر هوش ــه اب جامع
کــرد: اگــر از جامعــه ابــر هوشــمند کــه اولویــت آن نفــی 
تمرکــز گرایــی در فنــاوری اســت غافــل شــویم مســیر 
توســعه و پیشــرفت کشــور بــا مخاطــرات جــدی رو بــه 
رو مــی شــود. محمدرضــا عــارف در مراســم اختتامیــه 
یازدهمیــن کنفرانــس علمــی فرماندهــی و کنتــرل کــه 
در دانشــگاه امیرکبیــر برگــزار شــد ،ضمــن قدردانــی از 
پژوهشــگران،ارائه دهنــدگان مقــاالت،  برگــزار کننــدکان 
ــی  ــی و میزبان ــه علم ــای کمیت ــس ،اعض ــن کنفران ای

دانشــگاه امیرکبیــر، بــه پیشــینه انجمــن فرماندهــی و 
کنتــرل اشــاره کــرد و گفــت: انجمــن علمــی فرماندهــی 
و کنتــرل در ســال ۸4 در راســتای سیاســت هــای کلــی 
نظــام و ســند چشــم انــداز مبتنــی بــر توســعه دانایــی 
محــور و بخصــوص اولویــت توســعه علــم و فنــاوری در 
یکــی از بخــش هــای علمــی فرارشــته ای و کاربــردی 
تاســیس شــد. وی ضمــن برشــمردن راهبردهــای 
انجمــن علمــی فرماندهــی و کنتــرل ،خاطرنشــان 
کرد:توســعه علــم  و پژوهــش در دانشــگاهها از جملــه 
ــفانه  ــت .متاس ــن اس ــن انجم ــی ای ــای اصل راهبرده
در درانشــگاه هــای مــا علــم فرماندهــی و کنتــرل 

ناشــناخته اســت.

امـــام جمعـــه موقـــت تهـــران بـــا تاکیـــد بـــر 
ـــاع  ـــا اقن ـــد ب اینکـــه افزایـــش قیمـــت بنزیـــن بای
ـــت:  ـــد، گف ـــی ش ـــام م ـــج انج ـــه تدری ـــی و ب مل
ـــاع  ـــا را اقن ـــد و آنه ـــردم اطـــالع بدهی ـــه م ـــد ب بای
کنیـــد کـــه ایـــن بـــه نفـــع شماســـت.آیت هللا 
ـــه  ـــن هفت ـــه ای ـــادی - سیاســـی جمع ـــاز عب ـــی در نم ـــدی کرمان ـــی موح محمدعل
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــی )ره(  ب ـــام خمین ـــالی ام ـــران در مص ـــاه( ته ـــت و دوم آذرم )بیس
خطـــرات کـــم پنداشـــتن غفلتهـــا از ســـوی انســـان، یـــادآور شـــد: بـــه علـــت غفلـــت 
شـــما ممکـــن اســـت عدهـــای مجـــروح شـــوند، صدمـــه ببیننـــد، بخـــش هایـــی از 
کشـــور دچـــار مشـــکل بشـــود.  ایـــن درســـت نیســـت کـــه شـــما بفرماییـــد غفلـــت 
شـــد و تمـــام! ممکـــن اســـت در همیـــن غفلـــت شـــما غضـــب خـــدا قـــرار داشـــته 

ـــد. باش
ـــران  ـــن را گ ـــد بنزی ـــم گرفتی ـــت: تصمی ـــار داش ـــران اظه ـــت ته ـــه موق ـــام جمع ام
ـــا روی  ـــد، ام ـــی آن برس ـــرخ واقع ـــه ن ـــن ب ـــت بنزی ـــد قیم ـــه بای ـــه ک ـــد، البت کنی
ـــدم  ـــع ش ـــح مطل ـــدم و صب ـــب خوابی ـــت ش ـــا گف ـــه آن آق ـــور ک ـــه آنط ـــاب، ن حس
ـــع نبودیـــد؟ خـــدا  بنزیـــن گـــران شـــده اســـت؛  عجـــب؛ شـــما از وضـــع کشـــور مطل

ـــر نداشـــتن  ـــک خب ـــی نیســـت، ی ـــز کم ـــن چی ـــد. ای ـــه دروغ باش ـــن جمل ـــد ای کن
ـــد،  ـــه ش ـــق ریخت ـــه ناح ـــی ب ـــه خونهای ـــرد، چ ـــاد ک ـــه ای ایج ـــه فاجع ـــد چ ببینی
ـــت.  ـــک غفل ـــت ی ـــه عل ـــد، ب ـــش زدن ـــن را آت ـــدر اماک ـــد، چق ـــب ش ـــدر تخری چق
ـــن  ـــه ای ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــزی نیســـت؟وی ب ـــن چی ـــم ای ـــم بگویی ـــی توانی ـــا م آی
ـــه  ـــد ب ـــت: شـــما بای ـــج انجـــام مـــی شـــد گف ـــه تدری ـــی و ب ـــاع مل ـــا اقن ـــد ب کار بای
ـــه اگـــر 500 تومـــان روی قیمـــت  ـــد ک ـــاع کنی ـــد و آن هـــا را اقن مـــردم اطـــالع بدهی
ـــران  ـــت را گ ـــاره قیم ـــا یکب ـــت ام ـــع شماس ـــه نف ـــن ب ـــت، ای ـــده اس ـــن آم بنزی
کردیـــد و مردمـــی کـــه از گرانـــی خســـته شـــده بودنـــد، نگـــران شـــدند و اعتراضـــات 
ـــا تاکیـــد  ـــی ب ـــه شـــما کـــه تدبیـــر نیســـت. موحـــدی کرمان شـــروع شـــد. ایـــن روی
ـــواران  ـــراب خ ـــا ش ـــه ب ـــی در مواج ـــرم )ص(، حت ـــر اک ـــه روش پیامب ـــن ک ـــر ای ب
ـــان  ـــدا 500 توم ـــد در ابت ـــزود: بای ـــوده اســـت، اف ـــه گام ب ـــورد تدریجـــی و گام ب برخ
اضافـــه مـــی شـــد، چنـــد مـــاه بعـــد 500 تومـــان دیگـــر اضافـــه مـــی شـــد تـــا مـــردم 
ـــر  ـــه براب ـــت س ـــاره قیم ـــه یکب ـــه ب ـــه اینک ـــوند، ن ـــاده ش ـــدار و آم ـــه آگاه، بی اینگون
ـــت«  ـــود و »تدریجی ـــده ب ـــام ش ـــم انج ـــیار ک ـــاع بس ـــه اقن ـــن قضی ـــود. در ای ش
ـــتند،  ـــز هس ـــود عاج ـــکی خ ـــخه پزش ـــه نس ـــه از تهی ـــی ک ـــت و مردم ـــود نداش وج

ـــرد. ـــتفاده ک ـــت سوءاس ـــن فرص ـــم از ای ـــمن ه ـــدند و دش ـــت ش ناراح

یـک فعـال سیاسـی اصـالح طلب اظهـار کـرد: اصالحات هم 
هنوز معتقد اسـت کـه انتخابات موثر ترین، مسـتقیم ترین، 
کـم هزینـه تزیـن و مطمئـن تریـن راه برای حاکمیـت مردم 
بـر سرنوشـت خودشـان اسـت امـا با ایـن وجود، شـرکت در 
انتخابـات و معرفـی نامـزد در انتخابات به هـر قیمت، نه تنها 
مفیـد نیسـت، بلکـه میتواند آثار زیـان باری به همراه داشـته 
باشـد. این فعال سیاسـی خاطرنشـان کرد: تا وقتی که نظام 
این فرصت را همچنان باقی گذاشـته که بتوانیم سـخن خود 
را مطرح کنیم، سیاسـت ورزی ممکن اسـت. فضای مجازی 

نیـز این امکان را خیلی گسـترش داده اسـت.

سـخنگوی کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت خارجی مجلس 
گفـت: دسـتگاه هـای قضایـی و امنیتـی مـا بـرای انجـام هـر 
اقدامی جهت احقاق حقوق جانباختگان کشـتی سـانچی اعالم 
آمادگـی کردنـد و پیگیـری هـم کردنـد و هـر ادعـای جدیـدی 
هـم باشـد پیگیـری مـی کنند.نقوی حسـینی در پاسـخ به این 
سـوال که آیا مجلس شـورای اسـالمی و کمیسیون امنیت ملی 
نیـز پذیـرای ایـن خانواده هـا جهت طرح ادعاهایشـان اسـت؟ 
گفـت: مـا در کمیسـیون امنیت ملـی هیچ موضـوع جدیدی در 
ایـن ارتبـاط نـه داریـم و نه به مـا گزارش شـده اسـت، ولی اگر 
گزارشـات مسـتندی بـه ما ارائه شـود حتما پیگیـری می کنیم.

اصالحات هنوز به 
بن بست نرسیده است

از نظر ما تکلیف کلیه خدمه 
سانچی روشن شده است

فرمانده نیروی هوافضای سـپاه با بیان اینکه »تکنولوژی روز 
دنیا در بسـیاری از عرصه ها امروز به دسـت توانمند فرزندان 
ملـت ایـران بـوم یسـازی شـده اسـت« ، گفت: سـامانه ها و 
تجهیـزات دفاعـی کـه امـروز در کشـورمان تولید می شـوند و 
مـا را در زمـره کشـورهای برتـر دنیـا قـرار داده انـد کامال بومی 
هسـتند.وی با بیـان اینکه »تکنولوژی روز دنیا در بسـیاری از 
عرصـه هـا امروز به دسـت توانمند فرزندان ملـت ایران  بومی 
سـازی شـده اسـت« گفت: سـامانه ها و تجهیزات دفاعی که 
امـروز در کشـورمان تولیـد میشـوند و ما را در زمره کشـورهای 

برتـر دنیـا قـرار داده اند کامال بومی هسـتند.

رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی بـرای حضـور در دوازدهمین 
مجمع عمومی مجالس آسـیایی، شـنبه به ترکیه سـفر میکند. 
علـی الریجانی صبـح روز شـنبه 23 آذر در رأس هیئت پارلمانی 
تهـران را بـه مقصد ترکیه تـرک میکند تـا در دوازدهمین مجمع 
عمومـی مجالـس آسـیایی حضـور پیـدا کنـد. رئیـس مجلس 
شـورای اسـالمی در حاشیه دوازدهمین مجمع عمومی مجالس 
آسـیایی با روسـای مجالس کشـورهای آسـیایی دیدار و گفتگو 
خواهـد داشـت و روز یکشـنبه 24 آذر مـاه ترکیـه را تـرک و بـه 

کشـور باز میگردد.

سامانه ها و تجهیزات دفاعی 
کشور کامال بومی است

الریجانی شنبه 
به ترکیه می رود
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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صنایع دستی میراث

فعالیت 59 کارگاه صنایع دستي در شهرستان گنبدکاووسثبت جهاني دوتار ایراني

ـــاختن  ـــنتی س ـــای س ـــارت ه ـــده مه پرون
ــه  ــالس کمیتـ ــار در اجـ ــن دوتـ و نواختـ
میـــراث بشـــری ناملمـــوس یونســـکو 
در کلمبیـــا در فهرســـت میـــراث جهانـــی 
ـــی یونســـکو  ـــراث جهان ـــه می ـــن اجـــالس کمیت ـــت. در چهاردهمی ـــرار گرف ق
ــی  ــراث فرهنگـ ــاون میـ ــان معـ ــن طالبیـ ــور محمدحسـ ــا حضـ ــه بـ کـ
ـــده  ـــت، پرون ـــزاری اس ـــال برگ ـــا در ح ـــت کلمبی ـــا پایتخ ـــور در بوگوت کش
ـــه  ـــران ارائ ـــه از ســـوی ای ـــار ک ـــن دوت ـــای ســـنتی ســـاختن و نواخت مهارته
شـــده بـــود، بـــا نظـــر موافـــق اعضـــای کمیتـــه، در فهرســـت یونســـکو 

ثبـــت جهانـــی شـــد.
ایـــن چهاردهمیـــن پرونـــده میـــراث ناملمـــوس ایـــران اســـت کـــه بـــه 
ـــی میرســـد.محمد حســـن طالبیـــان، معـــاون میـــراث فرهنگـــی  ثبـــت جهان
کشـــور پـــس از اعـــالم موافقـــت کمیتـــه میـــراث بشـــری ناملمـــوس 
ــار  ــت: »دوتـ ــان داشـ ــی بیـ ــار ایرانـ ــی دوتـ ــت جهانـ ــا ثبـ ــکو بـ یونسـ
ـــی  ـــیقی ایران ـــای موس ـــن ابزاره ـــن تری ـــن و که ـــی از مهمتری ـــی یک ایران

ـــی  ـــه م ـــران نواخت ـــاوری از ای ـــتره پهن ـــا در گس ـــرن ه ـــی ق ـــه ط ـــت ک اس
ـــران  ـــه ســـازهای موســـیقایی معاصـــر ای ـــز از جمل ـــون نی ـــم اکن شـــده و ه
اســـت.«معاون میـــراث فرهنگـــی کشـــور کـــه بـــه نمایندگـــی از دولـــت 
ـــه  ـــوس ب ـــی ناملم ـــراث جهان ـــالس می ـــران در اج ـــالمی ای ـــوری اس جمه
ـــع دســـتی  ـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنای ـــی از وزارت می همـــراه هیات
حضـــور دارد از میزبانـــی دولـــت کلمبیـــا، کمیتـــه ارزیابـــی و اعضـــای 
ـــه  ـــکو و دبیرخان ـــوس یونس ـــری ناملم ـــراث بش ـــی می ـــن الدول ـــه بی کمیت
ـــی در  ـــار ایران ـــت دوت ـــکاری و ثب ـــرای هم ـــکو ب ـــوس یونس ـــراث ناملم می
فهرســـت معـــرف میـــراث ناملمـــوس بشـــری تشـــکر کـــرد. طالبیـــان 
ـــرام  ـــح و احت ـــتی، صل ـــدف دوس ـــا ه ـــار ب ـــی دو ت ـــت جهان ـــزود: »ثب اف
ـــالن ســـنت  ـــای بشـــری و حام ـــت ه ـــی و خالقی ـــوع فرهنگ ـــه تن بیشـــتر ب
نواختـــن و ســـاختن دوتـــار ایرانـــی در میـــان اقـــوام مختلـــف صـــورت 
ـــره  ـــار در زم ـــن دوت ـــاختن و نواخت ـــنتی س ـــای س ـــت.« مهارته ـــه اس گرفت
قدیمیتریـــن، رایجتریـــن و محبوبتریـــن ابـــزار موســـیقی کشـــور اســـت 

ـــترده رواج دارد. ـــکل گس ـــه ش ـــه ب ک

رئیـــس میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری 
شهرســـتان  دســـتی  صنایـــع  و 
کارگاه   59 فعالیـــت  از  گنبـــدکاووس 
صنایـــع دســـتی در ایـــن شهرســـتان 

داد. خبـــر 
ـــراث  ـــی اداره کل می ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــا ب ـــراث آری ـــزارش می ـــه گ ب
فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع دســـتی گلســـتان، مریـــم آق آتابـــای 
ـــن کارگاه  ـــت: »ای ـــر گف ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــنبه 21 آذر 98 ب ـــروز پنجش ام
ـــورآالت  ـــورآالت ترکمـــن، نقاشـــی روی پارچـــه، زی ـــا در رشـــته هـــای زی ه
ـــب و...  ـــگ رزی، تذهی ـــای داری، رن ـــه ه ـــی ســـنتی، بافت ســـنتی، نمدمال

ـــتند.« ـــت هس ـــه فعالی ـــغول ب مش
ــد  ــق تولیـ ــام رونـ ــه نـ ــه بـ ــالی کـ ــه در سـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تأکیـ او بـ
نامگـــذاری شـــده اســـت بایـــد بـــه محصـــوالت صنایـــع دســـتی بـــه 
ـــژه  ـــه وی ـــوم توج ـــن مرزوب ـــردان ای ـــان و م ـــی زن ـــدات بوم ـــوان تولی عن
ـــای کوچـــک  ـــت از کارگاه ه ـــرد: »حمای ـــان ک ـــرد، خاطرنش ـــورت گی ای ص

ــاد  ــب ایجـ ــا موجـ ــذاری هـ ــرمایه گـ ــدک سـ ــا انـ ــتی بـ ــع دسـ صنایـ
اشـــتغال و رونـــق ایـــن هنـــر در اســـتان خواهـــد شـــد.«

رئیـــس میـــراث فرهنگـــی گنبـــدکاووس اضافـــه کـــرد: »حمایـــت 
و معرفـــی هنرمنـــدان متقاضـــی بـــرای اخـــذ تســـهیالت مشـــاغل 
خانگـــی کارا، ایجـــاد بازارچـــه دائمـــی صنایعدســـتی و ایجـــاد مراکـــز 
ـــتانی  ـــای اس ـــگاه ه ـــدان در نمایش ـــور هنرمن ـــم آوردن حض ـــالق، فراه خ
ــتان در  ــی شهرسـ ــراث فرهنگـ ــات اداره میـ ــه اقدامـ ــوری ازجملـ و کشـ

ــت.« ــران اسـ ــدان و صنعتگـ ــد هنرمنـ ــق تولیـ ــتای رونـ راسـ
ـــتی در  ـــع دس ـــوزه صنای ـــوب ح ـــات خ ـــی از اتفاق ـــت: »یک ـــای گف آقآتاب
ـــتی  ـــع دس ـــای صنای ـــی کارگاه ه ـــدن برخ ـــا ش ـــر، مهی ـــال اخی ـــد س چن
ـــر  ـــالوه ب ـــه ع ـــت ک ـــگران اس ـــافران و گردش ـــد مس ـــور و بازدی ـــرای حض ب
معرفـــی محصـــوالت، فـــروش بیشـــتر ایـــن کارگاه هـــا را نیـــز فراهـــم 

آورد.«
ـــتان  ـــتی در شهرس ـــع دس ـــد صنای ـــدود ۸600 هنرمن ـــد: »ح ـــادآور ش او ی

ـــد.« ـــت میکنن ـــدکاووس فعالی گنب

 پیام
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی از نامه مونسان به معاون اول رئیس جمهور و وزیر  میراث

اقتصاد و دارایی درباره حذف ماده 142 قانون مالیات های مستقیم خبر داد.

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
شـورای  ارزیابـان  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  فـارس  اسـتان 
جهانـی صنایـع دسـتی، هفتـه پایانـی آذر به شـیراز سـفر 
میکننـد، ایـن امـر را نزدیک شـدن شـیراز به ثبـت جهانی 
گفـت:  آذر   21 پنجشـنبه  امیـری  کرد.مصیـب  ارزیابـی 
ارزیابـان شـورای جهانـی صنایـع دسـتی 25 آذر مـاه بـا 
هـدف بازدیـدی سـه روزه از فعالیـت هنرمنـدان و کارگاه 
هـای صنایـع دسـتی و بررسـی ادامـه رونـد پرونـده ثبت 
جهانـی شـیراز، وارد ایـن شـهر میشـوند.به گزارش ایسـنا 
بـه نقـل از روابـط عمومی میـراث فرهنگی فـارس، امیری 
بـا اشـاره بـه اینکـه انتخـاب شـهرها و روسـتاهای ملـی 
و جهانـی در معرفـی و توسـعه و ترویـج صنایـع دسـتی 
آن منطقـه تاثیـر بـه سـزایی دارد، افـزود: سـال گذشـته 
»غـاده هیجـاوی رئیـس منطقه غرب آسـیا و اقیانوسـیه 
و ارزیـاب شـورای جهانـی صنایـع دسـتی«، در سـفر بـه 
شـیراز، بازدیـدی از برخـی از کارگاههـا و فروشـگاههای 
عرضـه کننـده صنایـع دسـتی داشـت و بـا توجه بـه تنوع 
تولیـد محصـوالت و صنایـع دسـتی در این شـهر، بر ثبت 
شـیراز در فهرسـت شـهرهای جهانی صنایع دسـتی تاکید 

. کرد
ایـن مقـام مسـئول اضافـه کـرد: شـهر شـیراز خاسـتگاه 
هنرهـای سـنتی چـون خاتـم، کاشـی هفـت رنـگ و قلم 
زنـی اسـت و دیگـر هنرهـای دسـت سـاز ایـن شـهر نیـز 
همـواره مـورد توجـه گردشـگران قـرار داشـته و شـهرت 
ملـی وجهانـی دارنـد و همیـن ظرفیتهـا دلیـل بـر تهیـه 
و تکمیـل پرونـده شـیراز بـرای ثبـت در شـورای جهانـی 
صنایع دسـتی بود.امیری گفت: هماکنون در شـهر شـیراز 
بیـش از 80 رشـته صنایع دسـتی فعال اسـت کـه قابلیت 
ثبـت در فهرسـت جهانـی را دارنـد و قطعـا محقـق شـدن 
ایـن امـر، منجـر بـه جلـب توجه مخاطبان و رشـد سـطح 
کیفـی محصـوالت، افزایـش فـروش و ارزآوری بیشـتر، 
رفـع بیـکاری، ارتقاء زیرسـاختهای تولیـدی و توجه بیش 

از پیـش بـه حـوزه آمـوزش می شـود.

سوژه شیراز به ثبت 
جهانی نزدیک 

می شود

پنجه تخریب گران بر چهره شهر هخامنشي خراسان شمالي

حوطه تاریخی ریوی در تاریخ ۱۳46 با شماره ۷20 در فهرست آثار تاریخی ملی به ثبت رسید

راز  و  رمــز  از  پــر  دنیایــی  »ریــوی« 
اســت، در ایــن محوطــه باســتانی بایــد 
در  زیــرا  برداشــت.  احتیــاط گام  بــا 
ــیان گام  ــاتراپیهای هخامنش ــی از س یک
برمیداریــد و ممکــن اســت در زیــر 
ــه  ــد ک ــی رخ بنمای ــما گذرگاه ــای ش پ
روزگاری زنــان و مــردان ایــن ســاتراپی 
و یــا خانوادههایــی کــه در عصــر مفــرغ 
زندگــی میکــرده انــد، از آن عبــور کــرده 

ــند. باش
ــون  ایــن محوطــه 110 هکتــاری کــه اکن
چنیــن ســوت و کــور اســت، زمانــی 
شــهری باســتانی بــوده اســت و بــر 
انجــام  هــای  زنــی  اســاس گمانــه 
شــده، قدمــت آن تــا 7 هــزار ســال قبل 

ــت. ــده اس ــرآورد ش ــز ب ــالد نی از می
همــان  اســت  ممکــن  جــا  ایــن 
ــوز و گمشــده در کوچــه  »آســاک« مرم
ــام  ــه و ابه ــه گرفت ــچ، م ــای پیچاپی ه
آلــود تاریــخ باشــد کــه داریــوش بــزرگ 
در آن تــاج بــر ســر گــذارد و شــاید دژی 
نظامــی و محــل تــدارکات ســربازان 
جــاده  از  عبــور  هنــگام  هخامنشــی 

ــد. ــوده باش ــم ب ابریش
اگــر قــوه تخیــل خــود را بــه کار انداختــه 
ــو  ــدای هیاه ــد ص ــت کنی ــتر دق و بیش
و آمــد و شــد زنــان و مــردان، ارابــه 
هــای جنگــی و چکاچــک شمشــیرهای 
در  و  شــنید  خواهیــد  را  ســربازان 
ــه  ــن محوط ــار ای ــه زار کن ــالی یونج الب

ــا خــاک ایــن محــل  و آجرهایــی کــه ب
مــی  انــد،  چیــده شــده  و  ســاخته 
ــه در  ــد ک ــی را ببینی ــره های ــد چه توانی
طــول زمــان بــه تاریــخ پیوســته انــد و 
اکنــون اندکــی از زندگــی هــر کــدام بــا 
ایــن خشــت هــا عجیــن و رازهایشــان 
نیــز در خــاک و گل و گیــاه مدفــون 

ــت. ــده اس ش
اگــر ایــن خشــت هــا دهــان بــاز کننــد 
ــا داســتان  ــد ده ه ــک مــی توانن هــر ی
از زندگــی هــای ســاده و ارتباطــات 
اجتماعــی پیچیــده هــزاران خانــواری را 
کــه روزگاری در ایــن اســتقرارگاه زندگی 
ــف و  ــا حی ــد ام ــان کنن ــد بی ــی کردن م
صــد حیــف کــه بــا همــه اینهــا در ایــن 

پهنــه بــزرگ کــه اثــری از فنــس کشــی 
و جداســازی و مراقبــت از آن جــز یــک 
ــای  ــوره ه ــت ک ــت، فعالی ــان نیس نگهب
ــه  ــترده ای را ب ــب گس ــزی تخری آجرپ
ــخ  ــی از تاری ــه بخش ــته ک ــراه داش هم

ــرده اســت. ــن ســرزمین را آجــر ک ای
باستانشناســی  هیــات  سرپرســت 
بحــث  ریــوی،   باســتانی  محوطــه 
ــت آن را  ــه اهمی ــن مجموع ــی ای هویت
از دیگــر مجموعــه هــای اســتان بیشــتر 
ــه  ــه ب کــرده اســت امــا ایــن کــه چگون
مــردم اجــازه داده شــده اســت در ایــن 
محوطــه باســتانی کشــاورزی کننــد و یــا 
حتــی کــوره هــای آجرپــزی برپــا کننــد، 

ــت. ــگفتی اس ــی ش ــای بس ج
ــه  ــان اینک ــا بی ــری ب ــواد جعف ــر ج دکت
ایــن محوطــه در  از ثبــت  50 ســال 
آثــار ملــی خراســان مــی  فهرســت 
ــد: مجــوز ایجــاد کــوره  گــذرد، مــی گوی
پزخانــه در ســال 60 بــه ایــن افــراد داده 
شــد کــه بــا وجــود ثبــت ایــن محــل در 
فهرســت آثــار ملــی، ایــن اقــدام تعجــب 

ــت. ــز اس برانگی
وی مــی افزایــد: ســازه هــای معمــاری 
ــرار  ــن ق ــطح زمی ــه در س ــن محوط ای
دارنــد و کافــی اســت 30 ســانتیمتر 
ــا  ــازه ه ــن س ــا ای ــود ت ــرداری ش خاکب
ســربرآورند و بــا توجــه بــه همیــن امــر 
حتــی کشــت درختــان نیــز در ایــن 

ــت. ــوع اس ــکان ممن م
ــای  ــب ه ــراز تأســف از تخری ــا اب وی ب
گســترده در ایــن محوطــه باســتانی 
از  غفلــت  کنــد:  مــی  خاطرنشــان 
ــده  ــث ش ــه باع ــن محوط ــت ای حفاظ
تــا درختانــی در عرصــه ایــن محــل 

تاریخــی کاشــته شــود کــه ریشــه هــای 
ســازه  تخریــب  موجــب  آن  عمیــق 
هــا شــده اســت. سرپرســت گــروه 
تحقیقــات و باستانشناســی ریــوی از 
ــی در  ــتان شناس ــات باس ــه مطالع ادام
ــوی  ــده از محوطــه ری 60 درصــد باقیمان
خبــر مــی دهــد و مــی گویــد: ایــن 
ــدازه ای قــوی اســت  ــه ان اســتقرارگاه ب
کــه تخریــب هــا نتوانســته بــه کار 

لطمــه چندانــی بزنــد.
ــود  ــا وج ــد: ب ــی کن ــار م ــری اظه جعف
هــای  کاوش  نتایــج  هــا  تخریــب 
باســتان شناســی، زوایــای تاریــک ایــن 
مقطــع زمانــی را در شــمال شــرق کشــور 
روشــن کــرد و ایــن درحالــی اســت 
کــه یــک گــپ باســتانی بــزرگ در ایــن 
ــا کاوش در  ــه ب نقطــه وجــود داشــت ک

ــد. ــکار ش ــی آش ــن تاریک ــوی ای ری

ــا بیــان اینکــه در هــر نقطــه ایــن  وی ب
ــی  ــه زن ــه گمان ــاری ک محوطــه 110 هکت
ــد،  ــت آم ــه دس ــی ب ــج خوب ــد، نتای ش
خاطرنشــان کــرد: بــا ســاختمان هایــی 
ــه  ــدم ب ــه ق ــدیم ک ــه رو ش ــوی روب ق
ــن دوره  ــک و روش ــا تاری ــا را ب ــدم م ق
هخامنشــی، ساســانی و اشــکانی در 
ــد. ــی کن شــمال شــرق کشــور آشــنا م

وی مــی افزایــد: از آنجــا کــه در دوره 
ایــران  باســتانی  هــای  امپراتــوری 
دشــتهای  در  بــزرگ  اســتقرارهای 
کوچــک ماننــد ایــن دشــت شــکل مــی 
ــوی را گذرگاهــی  ــوان ری گرفــت، مــی ت
ــذرگاه  ــه در شــمال شــرق، گ دانســت ک
ــه  ــیای میان ــف آس ــوام مختل ورودی اق
بــوده و بــرای شــکل گیــری و اســتقرار 

ــت. ــوده اس ــب ب ــا مناس ــدن ه تم

ــی  ــراث فرهنگ ــس پژوهشــگاه می ریی
و گردشــگری خبــر داد: روگــذر شــوش 
ــذر  ــل روگ ــض پ ــرح »تعوی ــای ط ج
آن  تبدیــل  و  اندیمشــک  ـ  شــوش 
ــال  ــه دنب ــرد و ب ــذر« را میگی ــه زیرگ ب
آن 1200 متــر طولــی کــه قــرار بــود 
بــه صــورت زیــر در عرصــه جهانــی 
ــی  ــرقی و غرب ــر ش ــه 300 مت ــرود، ب ب
در حریــم تبدیــل میشــود.با طــرح 
"تعویــض  بــر  دولــت دهــم مبنــی 
پــل روگــذر شــوش ـ اندیمشــک و 
ــذر"، هشــدارها از  ــه زیرگ ــل آن ب تبدی

احتمــال وارد شــدن آســیب و تعــرض 
ــی شــوش  ــتانی و جهان ــه شــهر باس ب
ــدارها  ــد آن هش ــر چن ــدند، ه ــاز ش آغ
از ســال 1396 قــوت بیشــتری بــه 
دو  طــول  در  امــا  گرفتنــد،  خــود 
ســال گذشــته نیــز بــا اظهارنظرهــا 
و بعضــا پاســخ بــه برخــی دیــدگاه 
میراثــی  مســووالن  مختلــف  هــای 
ــث  ــن بح ــر، ای ــه یکدیگ ــهری ب و ش
بیــن  همچنــان  مکــرر  جلســات  در 
ادامــه  مرتبــط  مختلــف  مســووالن 
هفتــه  یــک  همیــن  تــا  داشــت، 

رســد  مــی  نظــر  بــه  گذشــته کــه 
ورق در حــال برگشــتن اســت.بعد از 
انجــام کاوش هــای باســتان شناســی 
ــه  ــار و یافت ــه آث ــیدن ب ــف، رس مختل
و  متعــدد  شناســی  باســتان  هــای 
ارزشــمند کــه نتیجــه اش نامــه ی 
رییــس پژوهشــکده باســتان شناســی 
بــه مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان 
غیرقانونــی  بــر  مبنــی  خوزســتان 
بــودن هــر گونــه عملیــات عمرانــی بــا 
هــدف ایجــاد زیرگــذر در ایــن محوطــه 
بــه دلیــل کشــف آثــار ارزشــمند از 
ــته  ــا نهش ــه ت ــی گرفت ــای تاریخ قبره
هایــی کــه تاریــخ کهنــی را در دل خــود 

ــد. ــر ش ــت، منتش ــرده اس ــان ک پنه

تکلیف »شوش« تعیین شد

برای بودجه پژوهشگاه به دعا 
متوسل میشویم

رییــس پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری گفــت: بودجهــی پژوهشــگاه 
میــراث فرهنگــی و گردشــگری بــا کاهــش 20 درصــدی نســبت به ســال گذشــته 
مواجــه شــده، بــرای افزایــش ایــن بودجــه متوســل بــه دعــای توســل و ندبــه 
میشــویم.بهروز عمرانــی بــا اشــاره بــه کاهــش 20 درصــدی بودجــه پژوهشــگاه 
میــراث فرهنگــی و گردشــگری بــرای ســال 99 اظهــار کــرد: در ســال 9۸، بودجهی 
ــت 70  ــه در نهای ــود ک ــده ب ــه ش ــر گرفت ــان درنظ ــارد توم پژوهشــگاه 45 میلی
ــدون  درصــد آن تخصیــص یافــت، در ایــن شــرایط میتــوان گفــت ســال 9۸ ب
ــاره  ــا اش ــر از ســال 9۸ اســت.او ب ــت ســال 99 بدت ــا وضعی ــول گذشــت، ام پ
بــه دســتور دولــت بــرای افزایــش 15 درصــدی هزینههــای عمومــی و دریافــت 
حقــوق کارکنــان دولــت بیــان کــرد: ایــن دســتور در شــرایطی بایــد عملیاتی شــود 
کــه بــا وجــود افزایــش بودجهــی همهــی پژوهشــگاهها در کشــور، فقــط بودجــه 
ــا افــت20 درصــدی مواجــه  پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری آنهــم ب
شــده اســت، یعنــی بودجهــی ایــن مرکــز پژوهشــی بســیار مهــم 37 میلیــارد 
تومــان پیشــنهاد شــده اســت، میتوانــم بگویــم در ســال آینــده تنهــا کاری کــه 
میتوانیــم انجــام دهیــم پرداخــت حقــوق کارمنــدان اســت و بــرای همــان نیــز 
بایــد بــه خوانــدن دعــای توســل و ندبــه متوســل شــویم، اینطــور بــه بــه نظــر 

میرســد کــه ســال آینــده پمــپ بنزیــن بــدون بنزیــن خواهیــم بــود.

ته
نک

مدیـر میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری شهرسـتان مانه و 
سـملقان در این مورد می گوید: محوطه ریـوی ۵0 مالک دارد از جمله 
مالـکان کـوره هـای آجرپذیری. رضـا ریواده مـی افزاید: قرار اسـت تا 
2 سـال دیگـر دو کـوره ای کـه اکنـون در عرصه ریـوی کار می کنند به 
محلـی دیگـر منتقل شـوند، امـا خاکبرداری آنهـا ممنوع شـده و تنها 
مـی تواننـد با اسـتفاده از خاک هایی که قبال برداشـت کـرده اند، آجر 
بزننـد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه در این کـوره ها نزدیـک بـه ۳0 خانواده 
اشـتغال دارنـد خاطرنشـان مـی کند: نمـی توان بـه یکباره همـه آنها 
را بیـکار کـرد و کسـی کـه در ایـن عرصه درخت کاشـته اسـت نیز باید 
درختـان خـود را قطع کـرده و فعالیت خـود را به محل دیگری منتقل 
کند. وی با بیان اینکه مالکان از روسـتاهای نجف؛ قره مصلی و شـهر 
آشـخانه هسـتند، مـی گویـد: از آنجا که تملـک این محوطه باسـتانی 
بـه علـت تگناهـای مالـی اداره کل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری ممکن نیسـت، تاکنـون فعالیت کشـاورزی در ریـوی، تا 
حـدی کـه بـه محوطـه خسـارت وارد نکند ممنوع نیسـت اما کاشـت 

درخت و خاکبـرداری ممنوعیت دارد.

میراثمیراث

شرایط نگهداري آثار موزه ها بررسي و پایش مي شودنشست معماري و شهرسازي معاصر ایران 
هفتـــه  بـــا  همزمـــان 
نشســـت  پژوهـــش، 
و  معمـــاری  تخصصـــی 
ــران  ــر ایـ ــازی معاصـ شهرسـ
ـــاوران و  ـــی نی ـــی تاریخ ـــه فرهنگ ـــت مجموع ـــه هم ب
ـــادگار  ـــد ی ـــالمی واح ـــگاه آزاد اس ـــکاری دانش ـــا هم ب
امـــام خمینـــی )ره( در ایـــن مجموعـــه برگـــزار 

. د میشـــو
ـــاد  ـــرای مف ـــتای اج ـــک روزه در راس ـــت ی ـــن نشس ای
تفاهـــم نامـــه مشـــترک همـــکاری ایـــن مجموعـــه 
ــام  ــادگار امـ ــد یـ ــالمی واحـ ــگاه آزاد اسـ ــا دانشـ بـ
از  مـــاه  آذر   27 چهارشـــنبه  روز  )ره(،  خمینـــی 
ــالن کنفرانـــس مجموعـــه  ــا 15 در سـ ــاعت 10 تـ سـ

نیـــاوران برگـــزار مـــی شـــود.در ایـــن نشســـت 
ــزار  ــی برگـ ــدی غیایـ ــت محمدمهـ ــه ریاسـ ــه بـ کـ
مـــی شـــود، علیرضـــا اســـتعالجی بـــا موضـــوع 
ــزی  ــه ریـ ــی در برنامـ ــن آمایشـ ــای نویـ »راهبردهـ
کالبـــدی و فضایـــی«، رضـــا فرمهینـــی فراهانـــی 
ــای  ــان هـ ــوع: »جریـ ــا موضـ ــان بـ ــری دهبـ و مهـ
فکـــری در معمـــاری معاصـــر ایـــران« و همچنیـــن 
ـــاده  ـــی پی ـــه زندگ ـــوع: »تجرب ـــا موض ـــری ب ـــی اکب عل
ـــی  ـــخنرانی م ـــه س ـــهری« ب ـــای ش ـــرزندگی فض و س

ــد. پردازنـ
ــه  ــوم عالقـ ــرای عمـ ــت بـ ــن نشسـ ــرکت در ایـ شـ
ـــان  ـــه در پای ـــگان اســـت و گواهینام ـــدان آزاد و رای من

دوره بـــرای شـــرکتکنندگان صـــادر مـــی شـــود.

ـــی  ـــاون پژوهش ـــت مع سرپرس
پژوهشـــگاه میـــراث فرهنگـــی 
ـــار  و گردشـــگری از نگهـــداری آث
بـــا توجـــه بـــه اقلیـــم هـــای 

مختلـــف کشـــور خبـــر داد.
منیـــژه هادیـــان دهکـــردی در نشســـت خبـــری کـــه 
ـــش  ـــت: بی ـــد، گف ـــزار ش ـــش برگ ـــه پژوه ـــبت هفت مناس
ـــر  ـــی در سراس ـــر تاریخ ـــا اث ـــون ه ـــوزه و میلی از 600 م
ـــداری  ـــت و نگه ـــا حفاظ ـــد از آنه ـــه بای ـــم ک ـــور داری کش
شـــود. در ایـــن راســـتا پـــروژه هایـــی تحـــت عنـــوان 
مـــوزه ســـبز طـــی دو ســـال گذشـــته در پژوهشـــگاه 
ـــوزه  ـــار در م ـــی آث ـــرایط محیط ـــی ش ـــوع ارزیاب ـــا موض ب
ــت.وی  ــده اسـ ــاز شـ ــی آغـ ــی و خصوصـ ــای دولتـ هـ
ـــم  ـــه اقلی ـــه ب ـــا توج ـــار ب ـــداری آث ـــرایط نگه ـــزود: ش اف

هـــای مختلـــف متفـــاوت اســـت بـــه ایـــن دلیـــل بـــا 
توجـــه بـــه اقلیـــم مناطـــق مختلـــف، تعـــدادی مـــوزه 
بـــه عنـــوان پایلـــوت مـــورد بررســـی و ارزیابـــی قـــرار 
مـــی گیرنـــد. در تهـــران 9 مـــوزه از مناطـــق مختلـــف 
بـــرای ایـــن پایـــش در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت و 
آثـــار موجـــود در آنهـــا از نظـــر ســـالن نمایـــش، دمـــا، 
ـــا  ـــود ت ـــی ش ـــی م ـــا بررس ـــده ه ـــور و آالین ـــت، ن رطوب
بتوانیـــم در آینـــده بـــه یـــک ســـند راهبـــردی و خـــط 
ـــاون  ـــژاد مع ـــی ن مشـــی مشـــخص برســـیم. علیرضـــا قل
ـــی  ـــازی پژوهشـــگاه میراثفرهنگ ـــردی س ـــاوری و کارب فن
ـــه  ـــال هفت ـــعار امس ـــزود: ش ـــه اف ـــگری در ادام و گردش
پژوهـــش بـــا عنـــوان اثربخشـــی فنـــاوری ارزش 

آفریـــن و رونـــق تولیـــد نامگـــذاری شـــده اســـت.
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خبر

واگــذاری اراضــی ســاحلی جزیره قشــم کــه برخــی از آن ها 
در تجــاوز بــا حریــم آثــار تاریخــی و طبیعــی ثبــت ملــی و 
جهانــی  شــده اســت پــس از یک ســال ســرانجام واکنــش 
دســتگاه قضــا را برانگیخــت تــا بــه نحــوه ایــن واگذاری هــا 
ورود کنــد. در ســال  های اخیــر بــه طــور فزاینــده ای عالقــه 
بــه ســرمایه گذاری در نواحــی ســاحلی و گاهــی تعــرض به 
حریــم دریــا مطــرح بــوده اســت، کــه در ایــن راســتا نیــز 
تخلفــات متعــددی بــه ثبت رســیده کمــا اینکــه اعتراضات 
مردمــی نیــز اغلــب در ایــن مســیر راهــی بــه جایــی نبــرده 
و ســرانجام بســیاری از مناطــق حســاس محیــط  زیســتی، 
بکــر، گردشــگری و خــاص مــورد تصــرف مدعیــان احــداث 
کارخانجــات، و واحدهــای تولیــدی و پرورشــی قــرار گرفته 
اســت. مســعود رحمانــی ـ رییس دادگســتری شهرســتان 
ــر داد  ــه رســانه ها خب ــاه پیــش ب ــک م قشــم ـ حــدود ی
کــه شــورای حفاظــت از اراضــی در محــل دادگســتری و بــا 
حضــور دادســتانی و نهادهــای متولــی از جملــه ســازمان 
منطقــه آزاد و شــیالت و منابــع طبیعــی، اداره ثبــت، جهــاد 
ــا تعــدادی  کشــاورزی و نهادهــای دیگــر تشــکیل شــد ت
از طرح هــا در ایــن اراضــی متوقــف یــا اصالحاتــی در 
ــتر  ــده بیش ــذار ش ــی واگ ــورت گیرد.اراض ــا ص واگذاری ه
ــو و  ــرورش میگ ــز پ ــگاه و مرک ــداث اقامت ــدف اح ــا ه ب
آبزیــان دیگــر بــوده کــه طبــق اســناد موجــود در تعــرض بــا 
حریــم برخــی آثــار تاریخــی و طبیعــی همچــون خربــس، 
ــک  ــدگان دوکوه ــاالب پرن ــاز و ت ــر ن ــدان، جزای ــار نمک غ
ــه  ــره قشــم اســت. مناطقــی ک در ســواحل شــمالی جزی
بخشــی از آن هــا در محــدوده ژئوپــارک قشــم قــرار دارنــد 
ــی و  ــع محل ــراض جوام ــا اعت ــم آن ه ــه حری ــرض ب و تع
فعــاالن میــراث فرهنگــی و گردشــگری قشــم بــه عنــوان 
ــه اســت.ژئوپارک قشــم  ــارک را برانگیخت ــان ژئوپ ذی نفع
در ســال 13۸5 عضــو شــبکه جهانــی شــده امــا در ســال 
ــز  ــی و ... کارت قرم ــکالت مدیریت ــل مش ــه دلی 1391 ب
گرفــت و از شــبکه ژئوپارک هــای جهانــی یونســکو خــارج 
شــد. ســرانجام ســال 1396 پــس از اصــالح ایرادهــا ایــن 
ژئوپــارک بــار دیگــر بــه شــبکه جهانــی پیوســت. اینــک بــا 

نزدیــک شــدن زمــان بازرســی دوره ای، ایــن نگرانــی وجــود 
دارد کــه واگــذاری برخــی اراضــی، ایــن ژئوپــارک را دوبــاره 
در خطــر خــروج از فهرســت ژئوپارک هــای جهانی یونســکو 

قــرار دهــد.

مشکل اصلی در نحوه واگذاری ها است 
ــال 99  ــل س ــم، اوای ــارک قش ــر ژئوپ ــارات مدی ــق اظه طب
ــار  ــس از چه ــی دوره ای بازرســان یونســکو پ ــان ارزیاب زم
ســال فــرا می رســد، هرچنــد کــه علی رضــا امــری  کاظمــی 

ــی  ــات خوب ــد: اقدام ــان می کن ــنا بی ــا ایس ــو ب در گفت وگ
بــرای آماده ســازی ژئوپــارک انجــام شــده و فقــط بخشــی 
از کارهــای عمرانــی و زیرســاختی مانــده کــه در ایــن چنــد 
مــاه انجــام می شــود تــا بــه آن حجــم از انتظــار یونســکو 
برســیم.او در عیــن حــال بــه واگــذاری اراضــی در جزیــره 
قشــم اشــاره می کنــد و می گویــد: فهرســتی تهیــه شــده 
ــه  ــا ک ــن واگذاری ه ــورد از ای ــد 15 م ــان می ده ــه نش ک
البتــه هنــوز اجرایــی نشــده در محــدوده ژئوســایت ها 
قــرار دارد. هــر یــک از ایــن پروژه هــا بــا ژئوپــارک تداخــل 
پیــدا کنــد حکــم اخطــار و کارت زرد یونســکو را دارد.امــری  

کاظمــی کــه از اوایــل آذرمــاه سرپرســتی مدیریــت میــراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری ســازمان منطقه آزاد 
قشــم را نیــز بــه عهــده گرفته اســت، در پاســخ به پرســش 
ــارک قشــم در چــه شــرایطی  ــه ژئوپ ــاره این ک ایســنا درب
ــی  ــای جهان ــبکه ژئوپارک ه ــرد و از ش ــز می گی کارت قرم
یونســکو اخــراج می شــود؟ اظهــار می کنــد: دغدغــه اصلــی 
مــا از یــک ســال پیــش واگــذاری زمین هــای در قلمــرو 
ژئوپــارک اســت. ایــن واگذاری هــا معمــوال بــه دو صــورت 

انجــام می شــود؛ یــا از طریــق ســازمان منطقــه آزاد قشــم 
بــا طــی روال مشــخص اداری اســت کــه در ایــن صــورت 
ــه  ــای مربوط ــا و مدیریت ه ــارک و معاونت ه از اداره ژئوپ
ــایت ها  ــا ژئوس ــی ب ــر تعارض ــا اگ ــود ت ــتعالم می ش اس

داشــته باشــد اصالحــات و اقدامــات الزم انجــام شــود.

امیدواریم پروژه ای در محدوده
 ژئوسایت ها اجرا نشود 

وی ادامــه می دهــد: مشــکل اصلــی در نحــوه دیگــر 

جزیره قشم در یک قدمی حذف از یونسکو 
واگذاری اراضی و سواحل دریا در جزیره قشم، تنها ژئوپارک ایران را در خطر خروج از فهرست 

یونسکو قرار داده است

مسـعود رحمانـیـ  رییس دادگسـتری شهرسـتان قشـمـ  حـدود یک ماه پیش به رسـانه ها خبر داد که شـورای حفاظـت از اراضی 
در محـل دادگسـتری و بـا حضور دادسـتانی و نهادهای متولی از جمله سـازمان منطقه آزاد و شـیالت و منابع طبیعـی، اداره ثبت، 
جهـاد کشـاورزی و نهادهـای دیگر تشـکیل شـد تا تعـدادی از طرح هـا در این اراضـی متوقف یـا اصالحاتـی در واگذاری ها صورت 
گیرد.اراضـی واگـذار شـده بیشـتر بـا هدف احـداث اقامتـگاه و مرکز پـرورش میگو و آبزیـان دیگر بوده کـه طبق اسـناد موجود در 
تعـرض بـا حریـم برخـی آثـار تاریخی و طبیعی همچـون خربس، غـار نمکـدان، جزایر نـاز و تاالب پرنـدگان دوکوهک در سـواحل 
شـمالی جزیره قشـم اسـت. مناطقـی که بخشـی از آن ها در محدوده ژئوپارک قشـم قـرار دارند و تعـرض به حریم آن هـا اعتراض 
جوامع محلی و فعاالن میراث فرهنگی و گردشـگری قشـم به عنوان ذی نفعان ژئوپارک را برانگیخته اسـت.ژئوپارک قشـم در سال 
۱۳8۵ عضـو شـبکه جهانـی شـده اما در سـال ۱۳۹۱ به دلیل مشـکالت مدیریتـی و ... کارت قرمـز گرفت و از شـبکه ژئوپارک های 

جهانی یونسـکو خارج شد.

علی رضـا امـری  کاظمـی مدیـر ژئوپـارک قشـم: اقدامـات 
خوبـی بـرای آماده سـازی ژئوپـارک انجـام شـده و فقـط 
بخشـی از کارهـای عمرانـی و زیرسـاختی مانـده کـه در این 
چنـد مـاه انجام می شـود تـا به آن حجـم از انتظار یونسـکو 
برسـیم. فهرسـتی تهیه شـده که نشـان می دهد ۱۵ مورد از 
ایـن واگذاری هـا که البتـه هنوز اجرایـی نشـده در محدوده 
ژئوسـایت ها قـرار دارد. هـر یک از ایـن پروژه ها بـا ژئوپارک 
تداخـل پیـدا کند حکـم اخطـار و کارت زرد یونسـکو را دارد.

رییــس اداره محیــط زیســت شــهر تهــران 
ضمــن بیــان اینکــه اســتفاده شــهروندان 
بــر  زیــادی  تأثیــر  می توانــد  دوچرخــه  از 
ــت:  ــد، گف ــته باش ــوا داش ــی ه ــش آلودگ کاه
زیرســاخت های اســتفاده از دوچرخــه بایــد 
فراهــم شود.مســعود زنــدی در گفــت وگــو بــا 
ایســنا افــزود: افزایــش تولیــد دوچرخــه کافــی 
نیســت و بایــد زیرســاخت هایی همچــون 
وجــود مســیر ویــژه بــرای دوچرخــه ســواران و 
ــا  آمــوزش عمومــی اســتفاده از دوچرخــه مهی
شــود.وی ادامــه داد: اســتفاده از دوچرخــه 
می توانــد خطرنــاک باشــد امــا وقتــی مســیر 
ویــژه ای بــرای دوچرخــه در نظــر گرفتــه شــود 
ــتری از  ــر بیش ــان خاط ــا اطمین ــهروندان ب ش
دوچرخــه اســتفاده می کننــد و در ایــن صــورت 
ــد در  ــه می توان ــه اســتفاده از دوچرخ اســت ک
ــد.زندی در  ــر باش ــوا مؤث ــی ه ــش آلودگ کاه
ادامــه تصریــح کــرد: مســیرهای ویــژه دوچرخه 
ســواران راه انــدازی شــده امــا توفیــق نداشــته 
ــد اســتفاده  ــی یــک برنامــه مانن اســت و زمان
شــهروندان از دوچرخــه مــی توانــد موفق باشــد 
کــه تمــام امکانــات و زیرســاخت هــا در کنــار 
هــم مهیا باشــد.وی همچنیــن افزود: اســتفاده 
شــهروندان از دوچرخــه در روزهایــی کــه هــوای 
شــهر تهــران آلــوده اســت پیشــنهاد نمی شــود، 
چراکــه می توانــد بــر ســالمتی دوچرخه ســواران 
محیــط  اداره  بگذارد.رییــس  منفــی  تأثیــر 
ــری از  ــش دیگ ــران در بخ ــهر ته ــت ش زیس
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود و ب ــای خ ــت ه صحب
مشــکل آلودگــی هــوای تهــران ســابقه دیرینــه 
ای دارد، گفــت: از دهــه 70 کــه مطالعــات 
ــه آلودگــی هــوای تهــران آغــاز شــد،  ــوط ب مرب
اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــی بــه عنــوان 
ــش  ــر در کاه ــی مؤث ــای اصل ــی از محوره یک
آلودگــی هــوا شــناخته شــد.وی ادامــه داد: 
هرچــه امکانــات حمــل و نقــل عمومی توســعه 
ــای  ــهروندان از خودروه ــار آن ش ــد و در کن یاب
شــخصی کمتــر اســتفاده کننــد شــاهد کاهــش 
ــان  ــدی در پای ــم بود.زن ــوا خواهی ــی ه آلودگ
ــران  ــوای ته ــی ه ــکل آلودگ ــرد: مش ــار ک اظه
ــل و  ــه سیســتم حم ــود ک ــع می ش ــی رف زمان
نقــل عمومــی بــه طــور صــد درصــدی توســعه 
یابــد و مــردم بــا رغبــت کامــل از حمــل و نقــل 

ــد. عمومــی اســتفاده کنن

ان
هو

آ

تهدید آهوان و تخریب 80 هکتار از منطقه 
حفاظت شده میشداغ
از زمین هــای منطقــه حفاظــت شــده  ۸0 هکتــار 
ــر  ــل تاخی ــه دلی میشــداغ )مشــداخ( در خوزســتان ب
ــه ایــن منطقــه، شــخم زده  ــا متعرضــان ب در برخــورد ب
و تخریــب شــد.مدیرکل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان در گفت 
ــار روز پیــش از شــخم زدن  ــرد: چه ــان ک ــا، بی ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب وگ
زمین هــای منطقــه حفاظــت شــده میشــداغ باخبــر شــدیم کــه ایــن 
ــان  ــا بی ــرفی ب ــید.محمدجواد اش ــتان رس ــالع دادس ــه اط ــاله ب مس
اینکــه۸0 هکتــار از زمین هــای منطقه حفاظت شــده توســط کشــاورزان 
محلــی شــخم زده شــده، افــزود: در ایــن راســتا پرونــده ای در مراجــع 
قضایــی تشــکیل و بیــش از 10 کشــاورز محلــی بــه دلیــل شــخم زدن 
زمین هــای ایــن منطقــه حفاظــت شــده بــه دادگاه فراخوانــده شــده 
ــر در  ــل تاخی ــاره دلی ــد آزاد شــدند.وی درب ــن تعه ــس از گرفت ــه پ ک
برخــورد بــا متخلفــان گفــت: مناطــق حفاظت شــده وســیع و مامــوران 
محیــط بانــی محــدود هســتند کــه امــکان سرکشــی و کنتــرل همــه 
نقــاط را ندارنــد، بــه همیــن دلیــل شــاهد تعرض هایــی از ایــن دســت 
بــه مناطــق حفاظــت شــده هســتیم امــا بــه محــض دریافــت گــزارش 

ــی  ــام می دهیم.یک ــان انج ــا مختلف ــورد ب ــرای برخ ــود را ب ــدام خ اق
از فعــاالن محیــط زیســت دشــت آزادگان امــا معتقــد اســت کــه در 
حــدود 300 هکتــار از زمیــن هــای منطقــه حفاظــت شــده میشــداغ 
ــاورزان  ــی کش ــخم زدن و بذرپاش ــل ش ــه دلی ــتان ب ــن شهرس در ای
محلــی تخریــب شــده اســت.قادر خســرجی افــزود: رونــد شــخم زدن 
زمین هــا توســط تعــدادی از کشــاورزان بســتان از 10 روز پیــش آغــاز 
شــده اســت.وی اضافــه کــرد: منطقه مملــو از پوشــش گیاهــی بوته ای 
بــوده کــه بــا شــخم زدن همــه آنهــا از بیــن رفتــه و مشــخص نیســت 
کــه ایــن منطقــه بــه حالــت اول خــود بازگــردد یــا خیر.میشــداغ )بــه 
زبــان محلــی مشــداخ( کــه یکــی از مناطــق کویــری منحصربفــرد بــا 
وســعت 60 هــزار هکتــار در غــرب خوزســتان بیــن شــهرهای بســتان 
و عبدالخــان در شهرســتان دشــت آزادگان )منطقــه مــرزی فکــه( قــرار 
دارد. شــهرت ایــن منطقــه بیشــتر بــه دلیــل وجود یــک گونــه خاص و 
در معــرض انقــراض آهــو یــا »غــزال مشــداخ« اســت کــه آبان پارســال 
در بانــک ژن جهانــی ثبــت شــده اســت امــا ایــن زیســتگاه از نظــر 

تعــداد خزنــدگان نیــز تنــوع زیســتی باالیــی دارد.

نماینــده مــردم اردکان در مجلــس شــورای اســالمی بــا برشــمردن 
اقدامــات جمهــوری اســالمی ایــران در خصوص حفــظ و نگهداری 
ــد  ــی نیازمن ــرات اقلیم ــا تغیی ــه ب ــت: مقابل ــت گف ــط زیس محی
عــزم جهانــی اســت.محمدرضا تابــش کــه در نوزدهمیــن مجمــع 
نماینــدگان مجالــس آســیا – اقیانوســیه پیرامــون محیط زیســت 
و توســعه )APPCED( در ســئول ســخن مــی گفــت، افــزود: بــه 
نمایندگــی از مجلــس شــورای اســالمی ایــران الزم مــی  دانــم از 
مجلــس نماینــدگان جمهــوری کــره بــه ویــژه »وونــگ یــوو چول« 
رییــس مجمــع بــرای دعــوت، ســاماندهی و برگــزاری نوزدهمیــن 
مجمــع نماینــدگان مجالــس آســیا – اقیانوســیه پیرامــون محیط 
 زیســت و توســعه قدردانــی کنم.تابــش اظهــار داشــت: مجلــس 
ــب  ــی مناس ــس را فرصت ــن کنفران ــران ای ــالمی ای ــورای اس ش
بــرای بحــث و تبــادل نظــر در زمینــه ابعــاد مختلــف مقابلــه بــا 
ــه و  ــود منطق ــای موج ــت  ه ــای ظرفی ــی و ارتق ــرات اقلیم تغیی
هــم  افزایــی میــان کشــورها در بهبــود وضعیــت محیــط زیســت 
ــدگان  ــال نماین ــًا حضــور و مشــارکت فع ــرد. قطع در نظــر می گی
عالیرتبــه مجالــس کشــورهای آســیا و اقیانوســیه در ایــن 
نشســت، تصمیمــات و راهکارهــای مؤثــری را بــه همــراه خواهــد 
داشــت.وی خطــاب بــه حاضــران خاطــر نشــان کــرد: همــان گونــه 
ــات  ــا موضوع ــان ب ــر جه ــای اخی ــال ه ــتحضرید در س ــه مس ک
جدیــد و نوظهــوری همچــون تغییــرات آب و هوایــی، کمبــود آب، 
آلودگــی هــوا، بیابــان  زایــی گــردو غبــار و... روبــه رو شــده اســت. 
بــی  شــک اهمیــت تغییــرات و چالــش هــای مســتمر و رو بــه 
فزونــی موجــود، تقویــت همــکاری کشــورهای آســیا – اقیانوســیه 

و ظرفیــت  ســازی در ایــن زمینــه، مــا نماینــدگان پارلمان هــا را بر 
آن داشــت تــا بــا گردهــم آیــی و بــا جامــه عمــل پوشــاندن بــه 
شــعار »تغییــرات اقلیمــی و اقــدام بیــن  المللــی جمعــی بــرای 
مقابلــه بــا آن«، در مواجهــه بــا تغییــرات آب و هوایــی، حفاظت از 
اکوسیســتم  هــای دریایــی، تــاالب  هــا، تنــوع زیســتی، دســتیابی 
ــی  ــح آمیــز، تقویــت و افزایــش مشــارکت جهان ــه جوامــع صل ب
بــرای توســعه پایــدار در پیشــبرد دســتاوردهای ایــن کنفرانــس، 
بــه شــرایط مطلوبــی در منطقــه از لحــاظ زیســت محیطی، دســت 
یابیم.تابــش تاکیــد کــرد: باتوجــه بــه اینکــه جمهــوری اســالمی 
ــرار  ــه خشــک ق ــم خشــک و نیم ــا اقلی ــه  ای ب ــران در منطق ای
گرفتــه و بــه رغــم آســیب پذیــری ناشــی از تغییــر اقلیــم کــه بــه 
تبــع آن کاهــش منابــع آبــی، افزایــش آلودگــی هــوا، خشکســالی 
و خشــک شــدن تــاالب  هــا و در نهایــت افزایــش مناطــق تحــت 
تأثیــر گــرد و غبــار را در پــی داشــته، همــواره بــا تمــام ابزارهــا و 
فنــاوری  هــای موجــود و قــوای ملــی خــود تــالش کــرده نســبت 
بــه جلوگیــری از گســترش ایــن آســیب  هــا، اقدامات پیشــگیرانه  
ــی،  ــه جهان ــروزه در جامع ــه ام ــه ک ــا آنچ ــد. ام ــال کن ای را اعم
اقــدام بــرای مقابلــه بــا تغییــر اقلیــم خوانــده مــی شــود؛ تعهــدی 
اســت کــه بــر عهــده کشــورهای توســعه یافتــه بــرای حمایــت از 
کشــورهای درحــال توســعه بــرای مقابلــه بــا ایــن چالــش جهانی 
اســت، امــا متأســفانه در ایــن میــان؛ محیــط زیســت نیــز قربانی 
سیاســت  هــای تحریمــی واقــع شــده و تحریــم، بهانــه  ای 
بــرای عــدم نقــش  آفرینــی کشــورهای توســعه  یافتــه در انتقــال 
فنــاوری هــای نویــن و تأمیــن منابــع مالــی بــرای اقــدام اقلیمــی 

در جمهــوری اســالمی ایــران شــده اســت و اعمــال تحریم هــای 
ــم  ــر اقلی ــت و تغیی ــی آن در محیط زیس ــر منف ــه و تأثی ظالمان
منجــر بــه تنــش آبــی، تنــش غذایــی، گســترش گــرد و غبــار و 
آلودگــی هــوا شــده اســت.وی تصریــح کــرد: همانگونــه کــه مطلع 
هســتید مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمــی نیازمنــد عــزم جهانــی بــوده 
و ایــن درحالیســت کــه هــدف ســیزدهم اهــداف توســعه پایــدار، 
اقــدام فــوری بــرای مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمــی و اثــرات آن را 
دنبــال مــی کنــد و بیســت و پنجمیــن کنفرانــس اعضــای متعهــد 
بــه کنوانســیون تغییــر اقلیــم در حالــی در مادریــد اســپانیا در حال 

برگــزاری اســت کــه هــدف خــود را بــر رســیدن بــه توافــق بیــن 
 المللــی بــر روی موضوعاتــی از جملــه شــفافیت اقــدام، تأمیــن 
منابــع مالــی، ظرفیــت  ســازی، کاهــش خســارات و انتقــال 
ــرداری از  ــکان بهره ب ــه ام ــی ک ــرده اســت، در حال ــا ک ــاوری بن فن
ــم  ــرات اقلی ــل کنوانســیون تغیی ــه ذی ــی ک ــای جهان ــت ه حمای
بدیهــی اســت، صنــدوق هــای بیــن  المللــی و کشــورهای توســعه 
ــاز  ــورد نی ــارات م ــص اعتب ــن و تخصی ــه تأمی ــد ب ــه متعه یافت
ــر  ــود س ــانی خ ــتی و انس ــط  زیس ــد محی ــام تعه ــت، از انج اس

بــاز مــی زننــد.

کشــورهایی چــون مجارســتان، لهســتان و چــک کــه اقتصادهایــی 
وابســته بــه زغــال ســنگ دارنــد، با توافــق کشــورهای عضــو اتحادیه 
اروپــا بــرای بــه صفــر رســاندن انتشــار کربــن تــا ســال 2050 میالدی 
ــران  ــز«، رهب ــی »فی ــگاه اینترنت ــزارش پای ــه گ ــت کردند.ب مخالف
ــار  ــل انتش ــف کام ــدف توق ــر ه ــر س ــه ب ــا روز جمع ــه اروپ اتحادی
ــا کشــورهای  ــد ام ــق کردن ــا ســال 2050 تواف ــه ای ت گازهــای گلخان
اروپــای شــرقی چــون لهســتان، جمهــوری چــک و مجارســتان بــه 
ایــن توافــق تــن ندادند.مخالفــان اســتدالل می کننــد کــه دســتیابی 
ــه  ــع توســعه اقتصادهــای وابســته ب ــد مان ــه ایــن هــدف می توان ب

مقابله با تغییرات اقلیمی نیازمند 
عزم جهانی است

اصفهان

منابع 
طبیعی

نقش دانش بومی در توسعه پایدار منابع 
طبیعی بی بدیل است

دستگاه سرند بالستیک زباله در اصفهان 
ساخته شد 

سرپرسـت سـازمان جنگل هـا، 

کشـور  آبخیـزداری  و  مراتـع 

نقـش دانـش بومی در توسـعه 

بـی  را  طبیعـی  منابـع  پایـدار 

بدیـل دانسـت و افـزود: بـا توجـه بـه سـابقه کشـاورزی 

و فعالیت هـای منابـع طبیعـی در ایـن مـرز و بـوم، بهـره 

بـرداران و کشـاورزان براسـاس دانـش بومـی و اطالعـات 

منطقـه ای، روش هـای متعـددی را در زمینـه نهـال کاری و 

مقابلـه با خشکسـالی و کـم آبی بـه کار می گیرند.به گزارش 

مرکـز اطـالع رسـانی سـازمان جنـگل ها، خسـرو شـهبازی 

در نشسـت هم اندیشـی بـا مدیـر و کارکنان دفتـر آموزش، 

ترویج و مشـارکت مردمی خاطر نشـان کرد: سازمان جنگل 

هـا بـرای برنامـه ریـزی توسـعه و مدیریـت منابـع طبیعی 

در کنـار بهـره گیـری از تکنولـوژی و علـم روز دنیـا نیازمنـد 

اطالعـات و دانـش هـای بومـی منطقـه اسـت. همچنیـن 

دفتـر ترویـج و مشـارکت مردمـی باید به سـمت سیاسـت 

هـای راهبـردی سـازمان حرکـت کنـد و در ایـن مسـیر از 

دسـتاوردهای علمی دانشـگاه و موسسـات تحقیقاتی بهره 

منـد شود.شـهبازی همچنیـن خواسـتار هماهنگی بیشـتر 

دفتـر ترویـج با سـایر بخـش های سـازمانی شـد و افزود: 

موضـوع مشـارکت مـردم و تشـکل هـا و تعاونـی هـا در 

اولویت کاری این دفتر قرار گیرد.سرپرسـت سـازمان جنگل 

هـا خاطـر نشـان کـرد: آمـوزش هـا باید بـه سـمت مهارت 

آمـوزی باشـد و دانشـجویانی کـه در حـوزه منابـع طبیعـی 

فـارغ التحصیل می شـوند باید تحت آمـوزش مهارت های 

کاربـردی و کار آفرینـی قـرار بگیرنـد.وی فصلنامـه جنگل و 

مرتـع کـه زیـر نظر دفتـر آموزش منتشـر مـی شـود را یک 

ظرفیت مناسـب برای منابع طبیعی کشـور دانست و افزود: 

این نشـریه می تواند فضای مناسـبی برای انتشـار مقاالت 

کاربـردی و ترویجـی باشـد. سرپرسـت سـازمان جنگل ها 

بازدیـد هـای علمی از طـرح ها و پروژه هـای منابع طبیعی 

در قالـب مشـارکت هـای مردمـی را مـورد تاکید قـرار داد و 

گفـت: در کنـار بهـره گیـری از شـیوه هـای سـنتی و محلی 

بایـد بـه اسـتفاده از تکنولـوژی و دانش جدیـد روی آوریم.

کشـور،  در  بـار  نخسـتین  
بالسـتیک  سـرند  دسـتگاه 
خطـوط  تجهیـزات  و  زبالـه 
پـردازش پسـماند توسـط یک 
شـرکت خصوصی در اصفهان سـاخته شد.دسـتگاه سرند 
به صـورت مخلـوط  را  زبالـه، پسـماند ورودی  بالسـتیک 
اجـزای  جداسـازی  و  پـردازش  بـا  و  دریافـت  مبـدا  در 
مـواد  به عنـوان  تبدیلـی،  صنایـع  در  اسـتفاده  بـرای  آن 
خـام ورودی تبدیـل می کنـد و دفـن حداقلـی پسـماند 
به ویـژه مـواد پالسـتیکی را بـه همـراه دارد. بـه گفته علی 
اصغـر عطاریـان مدیرعامل شـرکت تولیدکننده نخسـتین 
دسـتگاه سـرند بالسـتیک زبالـه در ایـران، پیـش از این، 
تولیـد  آلمانـی  شـرکت  دو  توسـط  شـده  یـاد  دسـتگاه 
می شـد. اسـتاندار اصفهـان در مراسـم رونمایـی از ایـن 
دسـتگاه اظهار داشـت: دسـتگاه سـرند بالسـتیک زباله و 
تجهیـزات خطـوط پردازش پسـماند، نخسـتین بار توسـط 
شـرکت خصوصـی این اسـتان سـاخته شـده کـه اقدامی 
نـو و ارزشـمند اسـت. رضایـی بـا اشـاره بـه کاربـرد ایـن 
دسـتگاه در جداسـازی زبالـه افزود: جداسـازی پسـماند 
در سـالمت انسـان نقش مهمی دارد و باید از سـازندگان 

زبالـه کـه  بالسـتیک  سـرند  دسـتگاه  سـرمایه گذاران  و 
بـرای نخسـتین بـار در کشـور انجـام شـد، قدردانـی کرد. 
وی اضافـه کـرد: بسـیاری از مـواد از جملـه پالسـتیک 
کـه مـدت زمـان مانـدگاری آن در طبیعـت زیـاد اسـت و 
می توانـد زندگـی انسـان را بـه خطـر انـدازد، از طریق این 
دسـتگاه جداسـازی می شـود و بـا بازگشـت ایـن مـواد 
بـه چرخه هـای دیگـر، بـه حفـظ محیـط زیسـت کمـک 
می کنـد. اسـتاندار اصفهـان همچنین از دانشـگاه صنعتی 
دسـتگاه  ایـن  طراحـی  در  همـکاری  به دلیـل  اصفهـان 
تقدیـر کـرد و افـزود: ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه می تواند 
زمینـه بومی سـازی تجهیـزات مـورد نیـاز کشـور را فراهـم 
کنـد کـه نمونـه آن طراحـی و سـاخت ایـن دسـتگاه بـا 
سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی و مشـارکت دانشـگاه 
صنعتـی در اجـرای ایـن طـرح اسـت. اسـتاندار اصفهـان 
همچنیـن در بازدیـد از یـک شـرکت خصوصـی سـازنده 
فرمـان خـودرو در شـرکت صنعتـی" جـی" اصفهـان از راه 
انـدازی خـط تولیـد جعبـه فرمـان هیدرولیـک تـا چنـد 
افـزود:  ایـن واحـد تولیـدی خبـر داد و  آینـده در  مـاه 
بـا راه انـدازی ایـن خـط تولیـدی، کشـور از واردات جعبـه 

فرمـان هیدرولیـک بی نیـاز خواهـد شـد. 

 اهمیت ویژه حفاظت از زیستگاه های یوز ایرانی
یک عضو انجمن یوزپلنگ آسیایی یکی از اقدامات مهم برای حفظ یوزپلنگ ایرانی را تکثیر در 
اسارت دانست و گفت: حفاظت از زیستگاه ها نیز برای ما بسیار اهمیت دارد.

نظر محیط زیست 
تهران درباره استفاده 

از دوچرخه

لل
ن م

زما
هشدار سازمان ملل: قحطی جان بیش ازسا

 ۵.۵ میلیون نفر را در سودان جنوبی تهدید می کند
ــی  ــه قحط ــدار داد ک ــد هش ــل متح ــازمان مل س
ــر را در ســودان  ــون نف جــان بیــش از 5.5 میلی
ایســنا،  گــزارش  می کند.بــه  تهدیــد  جنوبــی 
ــن  ــیل در ای ــدن س ــاری ش ــال آن ج ــه دنب ــالی و ب خشکس
ــت.  ــرده اس ــود ک ــی را ناب ــوالت زراع ــی محص ــور آفریقای کش
ایــن شــرایط همــراه بــا بــی ثباتــی شــدید سیاســی، وضعیتــی 
ــی  ــت.برنامه جهان ــرده اس ــاد ک ــور ایج ــن کش ــی در ای بحران
ــرای  ــه ب ــرده اســت ک ــالم ک ــل متحــد اع ــذای ســازمان مل غ
ــه اول  ــی در نیم ــردم گرســنه ســودان جنوب ــذای م ــن غ تامی
ســال 2020 میــالدی بــه 270 میلیــون دالر نیــاز فــوری دارد و 
بــرای تمامــی ســال بــه 1.5 میلیــارد دالر بودجــه نیــاز اســت. 
ایــن ســازمان دربــاره گرســنگی گســترده در جوانتریــن کشــور 
ــه  ــر برنام ــورث، مدی ــت.متیو هالینگ ــداد داده اس ــان هش جه
ــل  ــه عوام ــد: هم ــی گوی ــی م ــودان جنوب ــذا در س ــی غ جهان
ــد کــه در ســال 2020 میــالدی  ــه دســت هــم داده ان دســت ب
ــات  ــه اقدام ــه دســت ب ــر آنک ــه شــویم مگ ــی مواج ــا قحط ب

ــیل  ــق س ــه مناط ــی ب ــواد غذای ــم م ــم و بتوانی ــوری بزنی ف
ــازمان  ــر س ــه اگ ــزوده اســت ک ــن اف ــانیم.او همچنی زده برس
ــاران کمک هــای غذایــی  ــد پیــش از آغــاز فصــل ب ــل نتوان مل
ــیاری  ــه بس ــی ب ــاند، دسترس ــیل زده برس ــق س ــه مناط را ب
از مناطــق دور افتــاده غیرممکــن خواهــد شــد.هالینگورت 
ــا 73  ــزارع ب ــه ای از م ــه مجموع ــزوده اســت ک ــن اف همچنی
هــزار تــن ذرت خوشــه ای، ارزن و ذرت در اثــر ســیل از بیــن 
رفته انــد و همچنیــن ده هــا هــزار راس گاو، بــز، و مــرغ 
ــذای  ــی غ ــه جهان ــوز، برنام ــزارش یورونی ــف شــده اند.به گ تل
ســازمان ملــل متحــد گفتــه اســت کــه تقریبــا یــک میلیــون 
ــه  ــتند و ب ــیل هس ــر س ــت تاثی ــی تح ــودان جنوب ــر در س نف
ــد. جنــگ داخلــی در ســودان باعــث کشــته  کمــک نیــاز دارن
شــدن 400 هــزار نفــر و آوارگــی میلیون هــا نفــر شــد و هنــوز 
ــن  ــی در ای ــن قوم ــای بی ــتقالل درگیری ه ــس از اس ــم پ ه

کشــور گاه و بــی گاه رخ می دهــد.

سی
شنا

هوا

کارشـناس سـازمان هواشناسـی بـا پیش بینـی ورود 
سـامانه بارشـی از بعد ازظهر دوشـنبه به کشـور نسـبت 
بـه وقوع تگرگ در فارس، بوشـهر، یـزد و جنوب کرمان 
هشـدار داد.امین حسـین نقشـینه روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنـا گفـت: بـارش بـرف در اسـتان های شـمال غـرب و غرب کشـور 
چـون آذربایجـان غربـی، شـرقی و همدان و زنجان آغاز شـده اسـت. 
امـروز پیش بینـی می شـود عالوه بر شـمال غـرب و غـرب دامنه های 
زاگـرس مرکـزی و دامنه هـای جنوبـی البـرز هـم بـارش بـرف و باران 
داشـته باشـند. بـرای جنـوب غـرب و جنـوب کشـور بارش هـا همـراه 
بـا رعدوبـرق و گاهـی رگبـار خواهـد بـود و بعـداز ظهـر امـروز بـرای 
بخش هایـی از مرکـز، شـرق و جنوب شـرق هـم بارش هـای پراکنده 
پیش بینـی می کنیـم. ادامـه داد: فـردا و پـس فردا در بیشـتر مناطق 
کشـور جـوی آرام خواهیـم داشـت کـه بـرای شـهرهای صنعتـی و پر 
جمعیـت افزایـش نسـبی آالینده های جـوی را پیش بینـی می کنیم.

بـه گفتـه ایـن کارشـناس هواشناسـی، بعـد از ظهـر دوشـنبه بـا ورود 
سـامانه بارشـی جدیـدی ابتدا بـرای مناطقی از جنـوب و جنوب غرب 
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انجــام می شــود؛ یــا از طریــق ســازمان منطقــه آزاد قشــم 
بــا طــی روال مشــخص اداری اســت کــه در ایــن صــورت 
ــه  ــای مربوط ــا و مدیریت ه ــارک و معاونت ه از اداره ژئوپ
ــایت ها  ــا ژئوس ــی ب ــر تعارض ــا اگ ــود ت ــتعالم می ش اس

داشــته باشــد اصالحــات و اقدامــات الزم انجــام شــود.

امیدواریم پروژه ای در محدوده
 ژئوسایت ها اجرا نشود 

وی ادامــه می دهــد: مشــکل اصلــی در نحــوه دیگــر 

واگذاری هــا اســت کــه خــارج از اختیــارات ســازمان 
ــا  ــزگان و عمدت ــه آزاد قشــم و توســط اســتان هرم منطق
ــوان متولــی شــیالت  ــه عن هــم جهادکشــاورزی اســتان ب
انجــام می شــود. زمین هــای زیــادی از محــدوده ژئوپــارک، 
محیــط زیســت و میــراث فرهنگــی بــدون اســتعالم راســا 
واگــذار شــده کــه کاربــری تعریف شــده بــرای آن هــا مزارع 
پــرورش میگــو بــوده اســت. مســاحت ایــن اراضــی زیــاد 
ــد  ــاد می کن ــم انداز ایج ــه روی چش ــری ک ــت و تغیی اس

بســیار چشــم گیر اســت، اتفاقــی هــم کــه در آن منطقــه 
رخ می دهــد برگشــت ناپذیر اســت، یعنــی اگــر روزی 
ــالح  ــا اص ــران و ی ــوان جب ــر نمی ت ــوند دیگ ــیمان ش پش
کــرد. نگرانــی اصلــی مــا همیــن اســت.امری کاظمی 
ــه  ــازمان منطق ــه س ــد مرحل ــه چن ــد: البت ــه می کن اضاف
ــزگان  ــتان هرم ــه در اس ــؤوالن مربوط ــا مس ــم ب آزاد قش
را  تفاهم نامه هایــی  و  داشــته  نشســت های مشــترک 
ــن  ــالع ای ــا اط ــذاری ب ــه واگ ــه هرگون ــد ک ــا کرده ان امض

ســازمان باشــد و واگذاری هــای قبلــی هــم توســط همیــن 
ســازمان بازنگــری شــود تــا اگــر تداخلــی بــا فعالیت هــای 
ــراث  ــط زیســت و می ــارک، محی ــژه ژئوپ ــه وی ــازمان ب س
ــا  ــا ت ــی آن ه ــرد، ول فرهنگــی دارد تجدیدنظــر صــورت گی
ــد. امیدواریــم توافقــی  ــه توافق هــا وفــادار نبوده ان کنــون ب
کــه بیــن رییــس امــور اراضــی کشــور و مدیرعامل ســازمان 
ــا و  ــد روی تصمیم گیری ه ــا ش ــم امض ــه آزاد قش منطق
اقدامــات اســتان هرمــزگان در جزیــره قشــم اثــر بگــذارد.
عضــو هیئــت ارزیابــان رســمی ژئوپــارک جهانــی یونســکو 
ــذار شــده و  ــه اراضــی واگ ــن پرســش ک ــه ای در پاســخ ب
پروژه هــای انجــام شــده در آن هــا در صــورت تجدیدنظــر 
ــد:  ــد؟ می گوی ــرد دارن ــب گ ــکان عق ــدر ام ــالح چق و اص
واگذاری هــا دو دســته اســت؛ یکســری عملیاتــی شــده و 
بعضــی هنــوز حالــت فیزیکــی پیــدا نکــرده اســت و شــکل 
اســنادی دارد. خوشــبختانه آن هایــی کــه عملیاتــی شــده 
در نقــاط حیاتــی ژئوســایت های قشــم بــوده اســت، مگــر 
این کــه اقدامــات جدیــدی بــدون اطــالع مــا انجــام شــده 
باشــد. امیدواریــم پــروژه ای در محــدوده ژئوســایت ها اجــرا 
نشــود و طرح هــای موجــود ابطــال و یــا بــه دیگــر نقــاط 
ــال  ــود.با ح ــال داده ش ــدارد، انتق ــکلی ن ــه مش ــره ک جزی
امری کاظمــی بیــان می کنــد: نگرانــی خاصــی از ایــن نظــر 
نداریــم امــا اگــر ســازمان منطقــه آزاد قشــم حمایــت نکند 
ممکــن اســت ژئوپــارک بــه خطــر افتــد کــه خوشــبختانه 
مدیرعامــل ایــن ســازمان تــا بــه حــال حمایــت 100در صــد 
از ژئوپــارک قشــم داشــته اســت.هر چنــد مــردم فهمیــم 
ایــن منطقــه از کشــور هیــچ وقــت در برابــر توســعه پایــدار 
ــب، مــردم و  ــه اغل ــا آن چــه ک ــد، ام ــه و ندارن ــرار نگرفت ق
فعــاالن زیســت محیطــی و گردشــگری را نگــران کــرده و 
ــه  ــا ب ــه تنه ــه ن ــت ک ــی اس ــذاری مجوزهای ــد، واگ می کن
ــم   ــه حری ــی ب ــه گاه ــگری بلک ــت و گردش ــط زیس محی
محوطه هــای تاریخــی نیــز لطمــه وارد آورده و درســت 
ــی را  ــات و واحدهای ــر کارخانج ــر بک ــا و مناظ در مکان ه
متولــد کــرده کــه فضــای عمومــی ســواحل جنوبــی و اخیرا 
ــه هــم ریختــه  ــه طــور کامــل ب غربــی جزیــره قشــم را ب
ــورات،  ــالف تص ــل و برخ ــل تام ــه ای قاب ــت.اما در نکت اس
ــه  ــده ک ــخص ش ــنیم مش ــگار تس ــی های خبرن در بررس
بخــش قابــل توجهــی از مجوزهــای غیرکارشناســی بــرای 
ــدون هماهنگــی  ــری اراضــی، ب ــف کارب ــا تعری ــر و ی تغیی
و اســتعالم از مدیریــت ژئوپــارک جهانــی قشــم  توســط 
ــا  ــه ب ــی ک ــود، موضوع ــذار می ش ــتانی واگ ــای اس ارگان ه
ــه  ــم ک ــارک قش ــایت های ژئوپ ــود ژئوس ــه وج ــه ب توج
ــودی  ــت، به خ ــه آزاد اس ــازمان منطق ــت س ــت مدیری تح

ــه شــمار مــی رود. خــود تداخــل و چالــش اساســی ب

ژئوپارک قشم در سال 
۱۳8۵ عضو شبکه جهانی 
شده اما در سال ۱۳۹۱ به 
دلیل مشکالت مدیریتی 

و ... کارت قرمز گرفت 
و از شبکه ژئوپارک های 

جهانی یونسکو خارج 
شد. سرانجام سال ۱۳۹6 
پس از اصالح ایرادها این 
ژئوپارک بار دیگر به شبکه 

جهانی پیوست. اینک 
با نزدیک شدن زمان 
بازرسی دوره ای، این 

نگرانی وجود دارد که این 
ژئوپارک در خطر خروج 
از فهرست ژئوپارک های 
جهانی یونسکو قرار گیرد.

جزیره قشم در یک قدمی حذف از یونسکو 
واگذاری اراضی و سواحل دریا در جزیره قشم، تنها ژئوپارک ایران را در خطر خروج از فهرست 

یونسکو قرار داده است

کشــورهایی چــون مجارســتان، لهســتان و چــک کــه اقتصادهایــی 
وابســته بــه زغــال ســنگ دارنــد، با توافــق کشــورهای عضــو اتحادیه 
اروپــا بــرای بــه صفــر رســاندن انتشــار کربــن تــا ســال 2050 میالدی 
ــران  ــز«، رهب ــی »فی ــگاه اینترنت ــزارش پای ــه گ ــت کردند.ب مخالف
ــار  ــل انتش ــف کام ــدف توق ــر ه ــر س ــه ب ــا روز جمع ــه اروپ اتحادی
ــا کشــورهای  ــد ام ــق کردن ــا ســال 2050 تواف ــه ای ت گازهــای گلخان
اروپــای شــرقی چــون لهســتان، جمهــوری چــک و مجارســتان بــه 
ایــن توافــق تــن ندادند.مخالفــان اســتدالل می کننــد کــه دســتیابی 
ــه  ــع توســعه اقتصادهــای وابســته ب ــد مان ــه ایــن هــدف می توان ب

زغــال ســنگ ایــن کشــورها شــود و از اتحادیــه اروپــا می خواهنــد 
هزینه هــای هنگفتــی را کــه گــذر بــه اســتفاده از منابــع تجدیدپذیــر 
بــه ایــن کشــورها تحمیــل خواهــد کــرد، تقبــل کنــد. در ادامــه بــه 
چالش هایــی کــه هــر کــدام از ایــن کشــورها در مســیر توقــف کامــل 
انتشــار کربــن بــا آن مواجــه خواهنــد شــد، نگاهــی می اندازیم:وزیــر 
انــرژی وقــت لهســتان در مــاه اکتبــر )مهر-آبــان( در گفت وگــو بــا 
رســانه های محلــی اعــالم کــرد کــه لهســتان بــرای توقــف انتشــار 
ــک  ــا ی ــارد ت ــورو )7۸0 میلی ــارد ی ــا 900 میلی ــد 700 ت ــن بای کرب
تریلیــون دالر( هزینــه کند.طبــق گــزارش ســازمان محیــط زیســتی 

ــو  ــوه ای بلچات ــال ســنگ قه ــروگاه زغ ــی ClientEarth، نی غیردولت
)Belchatow( لهســتان بــه عنــوان بزرگ تریــن نیــروگاه از ایــن نوع 
ــه ای در ایــن کشــور نیــز  ــده گاز گلخان ــا، بزرگ تریــن آزادکنن در اروپ
هســت.ماتئوس موراویکــی نخســت وزیر دســت راســتی لهســتان 
در اجالســی کــه در مــاه ژوئــن برگــزار شــد بــا تاکیــد بــر ایــن امــر 
کــه بــه صفــر رســاندن انتشــار کربــن تــا ســال 2050 اقتصــاد ایــن 
کشــور را فلــج می کنــد، از پذیرفتــن ایــن هــدف ســرباز زد.ورشــو از 
اتحادیــه اروپــا می خواهــد تــا بــا یــک حمایــت مالــی »منصفانــه« 
بــه لهســتان کــه بــا جمعیتــی 3۸ میلیــون نفــره ۸0 درصــد قــدرت 
ــف  ــه توق ــه مرحل ــذار ب ــال ســنگ وابســته اســت، در گ ــه زغ آن ب
ــو  ــت ورش ــای دول ــک کند.برنامه ریزی ه ــن کم ــار کرب ــل انتش کام
بــر آن اســت کــه تــا ســال 2030 میــالدی 60 درصــد از بــرق خــود 
ــا اســتفاده از زغــال ســنگ تولیــد کنــد، تاریخــی کــه اتحادیــه  را ب
اروپــا بــرای پایــان دادن بــه اســتفاده از ایــن ســوخت تعییــن کــرده 
اســت.طبق نظرســنجی جدیــد موسســه کانتــار )Kantar(، اکثریت 
ــت  ــا دول ــتند ت ــتار آن هس ــتان خواس ــردم لهس ــدی از م 69 درص
ورشــو بــه مخالفت هــا بــا هــدف بــه صفــر رســاندن انتشــار کربــن 
ــان دهــد. ــا، پای ــه اروپ ــا ســال 2050 در کشــورهای عضــو اتحادی ت

جمهــوری چــک نیــز انتظــار دارد تــا اتحادیــه اروپــا بخشــی از مبلــغ 
26.5 میلیــارد یــورو )29.3 میلیــارد دالر( مــورد نیــاز ایــن کشــور را 
بــرای بــه صفــر رســاندن انتشــار کربــن، تقبــل کنــد، رقمــی کــه آندره 
بابیــس نخســت وزیــر چــک از آن بــه عنــوان رقمــی "نجومــی" نــام 
برد.بــه نقــل از شــرکت دولتــی OTE، ســال گذشــته ســوخت های 
فســیلی، انــرژی هســته ای و منابــع تجدیدپذیــر به ترتیــب 57، 37 

و 6 درصــد از ترکیــب انــرژی جمهــوری چــک را تشــکیل دادند.پراگ 
می خواهــد اتحادیــه اروپــا انــرژی هســته ای را بــه عنــوان یــک منبع 
کــه هیــچ گاز گلخانــه ای منتشــر نمی کنــد، بپذیــرد. جمهــوری چــک 
قصــد دارد تــا ســال 2036 میــالدی یــک واحــد هســته ای جدیــد به 
ارزش چنــد میلیــارد یــورو را در نیــروگاه جنوبــی دوکووانــی احــداث 
ــا ســال 2040، 40 درصــد  ــال آن اســت ت ــه دنب ــد. ایــن کشــور ب کن
از ترکیــب انــرژی خــود را از طریــق انــرژی هســته ای تامیــن کنــد.  
ــه  ــرای دســتیابی ب ــن کشــور ب ــای مجارســتان، ای ــر تخمین ه بناب
هــدف توقــف کامــل انتشــار کربــن تــا ســال 2050، بــه 150 میلیــارد 
یــورو نیــاز خواهــد داشــت و نمی خواهــد ایــن »بــار ســنگین« را بــه 
تنهایــی بــه دوش بکشد.بوداپســت می گویــد بــرای تأمیــن اعتبــار 
ــد چــک ســفید بنویســد«. ــن کار »نمــی توان ــرای ای ــاز ب ــورد نی م

ــت  ــان نخس ــور اورب ــه ویکت ــک ب ــاس از وزرای نزدی ــی گولی گرگل
ــن  ــد ای ــد: بای ــاره می گوی ــن ب ــر پوپولیســت مجارســتان، در ای وزی
مســاله روشــن شــود کــه دســتیابی بــه هــدف 2050 گرانــی ســوخت 
ــارات  ــت.وی در اظه ــد داش ــراه نخواه ــه هم ــی را ب ــواد غذای ــا م ی
ــا  ــه ب ــی ک ــا در صورت ــدف تنه ــن ه ــزود: ای ــود اف روز پنجشــنبه خ
مشــارکت جــدی اتحادیــه اروپــا همــراه باشــد، قابــل قبــول اســت.

ســوخت های فســیلی 40 درصــد از صنعــت تولیــد بــرق مجارســتان 
را تشــکیل می دهنــد. مجارســتان کــه خــود را »یــک قهرمــان آب و 
هوایــی« می دانــد و اصــرار دارد کــه »یکــی از معــدود کشــورهایی« 
خواهــد بــود کــه توانایــی دســتیابی بــه اهــداف آب و هوایــی 2030 
تعیین شــده از ســوی اتحادیــه اروپــا را دارنــد، انــرژی هســته ای را 

ــد. ــرای تامیــن نیازهــای کشــور خــود ضــروری می دان ب

مخالفت اروپای شرقی با توقف انتشار 
کربن تا ۲۰۵۰

معـاون محیط زیسـت انسـانی سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، در 
حاشـیه اجـالس جهانـی آب و هوایـی مادرید بـا هوگو مـوران فرناندز 
قائـم مقـام وزیـر محیط زیسـت اسـپانیا دیـدار و گفت و گو کـرد و دو 
طرف بر توسـعه روابط زیسـت محیطی 2 کشور تاکید کردند.به گزارش 
روز پنجشـنبه پایگاه اطالع رسـانی سـازمان حفاظت محیط  زیست، دو 
طـرف در ایـن دیـدار که امـروز 21 آذرماه در محل وزارت محیط زیسـت 
اسـپانیا انجام شـد مسـائلی همچون روابط دوجانبه، لزوم تالش برای 
حفاظـت از محیـط زیسـت و موفقیـت های اجـالس جهانـی مادرید 
بـرای مقابلـه با تغییرات آب و هوایی مورد تاکیـد دو طرف قرار گرفت. 
مسـعود تجریشـی کـه از سـوی حسـن قشـقاوی سـفیر جمهـوری 
اسـالمی ایران در مادرید همراهی می شـد، پیشـنهادهای مشـخصی 
بـرای همـکاری بیـن دو کشـور در زمینـه هـای مدیریت پسـماندهای 
شـهری، صنعتـی و معدنـی، کاهـش آلودگی هـوا و یا مقابلـه با پدیده 
گـرد و خـاک مطرح کرد که با اسـتقبال طرف اسـپانیایی مواجه شـد. 
در پایان مقرر شـد لیسـت طرح ها در هماهنگی با سـفارت جمهوری 
اسـالمی ایران در مادرید نهایی و با برگزاری نشسـت های مشـترک با 
طرف اسـپانیایی، شـرایط برای همکاری بین شـرکت های دو کشـور، 
اعـم از دولتـی و خصوصی، فراهم شـود.مادرید، پایتخت اسـپانیا طی 
روزهـای 2 تـا 13 دسـامبر )11 تـا 22 آذر( میزبـان کنفرانـس جهانـی 
تغییـرات آب و هوایـی سـازمان ملـل موسـوم بـه COP25 اسـت.
همچنیـن بیانیـه ایـران در اجـالس آب و هوایـی مادریـد قرائت شـد. 
در ایـن بیانیـه برضـرورت پایبنـدی اعضا به اصول و مبانی کنوانسـیون 
ناظـر بـر نقـش و مسـوولیت کشـورهای صنعتـی و توسـعه یافتـه، به 
اقـدام اساسـی در کاهـش گازهـای گلخانـه ای و تامین منابـع مالی و 
انتقال تکنولوژی و ظرفیت سـازی برای کشـورهای در حال توسـعه در 
کاهـش خسـارات و زیان هـا و بحران های ناشـی از تاثیـرات تغییرات 
اقلیمی بر اقتصاد و معیشـت و سـالمت مردم و پایداری اکوسیسـتم 

تاکید شـده است.

تاکید ایران و اسپانیا 
بر توسعه همکاری های 

زیست محیطی

خبر
شرایط واگذاری اراضی دولتی و 

ملی برای کشاورزی
مدیـرکل دفتـر اسـتعدادیابی و بهـره بـرداری سـازمان 
جنـگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور بـا اشـاره بـه 
واگـذاری اراضـی دولتـی و ملـی توسـط ادارات منابـع 
طبیعی اسـتان ها، گفت: بر این اسـاس واگـذاری اراضی 
در مراکـز اسـتان هـا بـرای طرح های کشـاورزی حداکثر 50هکتار، برای شهرسـتان ها 
حداکثـر 200هکتـار و بـرای شـهرک هـای کشـاورزی 500 هکتـار تعییـن شـده اسـت.
بـه گـزارش مرکـز اطالع رسـانی سـازمان جنگل هـا، محمدرضـا همتـی در گردهمایی 
معاونیـن حفاظـت ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان ها در بندرعباس گفت: 
اختیـارات بخشـی از ضوابط واگـذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشـاورزی 

و تولیـدی بـه ادارات منابـع طبیعی اسـتان ها سـپرده شـده اسـت.

تظاهرکنندگان مقر اتحادیه اروپا 
را به صورت نمادین آتش زدند

حامیان محیط زیسـت در جریان تظاهراتی در بروکسـل 
از سـاختمان اتحادیـه اروپا باال رفته و به نشـانه هشـدار 
پیرامـون تغییرات اقلیمـی، به صورت نمادین آن را آتش 
زدند.تارنمای یاهونیوز پنجشـنبه شب گزارش داد 50 نفر 
از گـروه فعـاالن محیـط زیسـت موسـوم به »صلح سـبز« کـه در این اقدام مشـارکت 
داشـتند و در نمـای سـاختمان اتحادیـه اروپا وسـایل دودزا و تصویـر آتش نصب کرده 
بودنـد، دسـتگیر شدند.براسـاس ایـن گـزارش، سـاعاتی پیـش از نشسـت مقام های 
اتحادیـه اروپـا بـرای بحـث دربـاره برنامـه مقابله بـا گرمایـش جهانی، فعـاالن محیط 
زیسـت بـا لبـاس قرمـز و مجهـز بـه ابـزار بـاال رفتـن از سـاختمان، در مقابل مقـر این 

اتحادیـه در بروکسـل تجمع کـرده بودند.

2 واحد متخلف و آالینده به 
مراجع قضائی معرفی شدند

رییس اداره حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان شهریار 
گفـت: در راسـتای اجـرای مـاده 11 و 12 قانـون حفاظت 
و بهسـازی محیط زیسـت و مـاده ٦88 قانـون مجازات 
اسـالمی دو واحـد متخلـف و آالینـده محیط زیسـت به 
مرجع قضائی معرفی شـدند. به گزارش ایسـنا، فاطمه برنا در تشـریح این خبر اظهار 
کـرد: در ایـن رابطـه یـک واحد تولیـدی مصنوعات تزئینـی به دلیل عـدم پیش بینی 
تمهیـدات زیسـت محیطـی و آالیندگی هـوا و آب و همچنین یـک واحد تفکیک غیر 
مجـاز زبالـه به دلیل تهدید علیه بهداشـت عمومـی به دادگاه معرفی شـدند.برنا افزود: 
ایـن واحـد هـا بـا توجـه بـه اخطاریه هـای مکرر بـه دلیل عـدم اقـدام مؤثر بـرای رفع 

آلودگـی، متخلـف شـناخته شـده و با آنها برخـورد قانونی صـورت گرفت. 

کشاورزی

محیط 
زیست

آالینده

مرگ مشکوک صدها پرنده در »ولز«
الشه صدها پرنده در جاده ای در شمال "ولز" مشاهده شده و تحقیقات درباره دلیل تلف شدن آنها آغاز شده است.

مدیـر کل دفتـر حفاظـت و حمایـت سـازمان جنگل هـا، مراتـع و 
آبخیـزداری کشـور گفـت: در حـوزه اراضـی جنگلـی کشـور واگـذاری 
صـورت نمی گیـرد و تاکیـد داریـم کـه جنگل هـا از هـر گونـه واگذاری 
مصـون باشـد.به گزارش سـازمان جنگل هـا، داور نامـدار در گردهمایی 
معاونیـن حفاظـت ادارات کل منابـع طبیعی اسـتان هـا در بندرعباس 
گفـت: قلمـرو کاری و ماموریـت مـا حفاظـت از عرصـه هـای منبـع 
طبیعـی، احیـا و بازسـازی اسـت.مدیر کل دفتـر حفاظـت و حمایـت 
سـازمان جنـگل هـا افـزود: ادارات منابـع طبیعـی بایـد بـا میـزان 
درخواسـت هـای واگـذاری معـادن و اراضـی منابع طبیعی بـا حداقل 
هـای ممکـن مـواد معدنـی را واگـذار کننـد. همچنیـن اسـتان هـای 
آذربایجان غربی و شـرقی، فارس، لرسـتان، گلسـتان، ایـالم و زنجان 
از جملـه اسـتان هایی موفقی بودنـد که حداقل واگذاری ها را داشـته 
انـد.وی تصریـح کرد: مدیران و روسـای وقت سـازمان و معـاون امور 
معدنی وزارت صمت تفاهمنامه اهمکاری به امضا رسـانده اند و شـیوه 
نامـه و دسـتورالعمل هـای آن را نیـز ابـالغ کـرده انـد و بـا توجـه بـه 
اینکـه پرونـده هـای زیـادی در هیئـت حـل اختـالف مـاده 24 وجود 
دارد تفاهمنامـه بـه قوت خـود باقی اسـت.نامدار از مدیـران کل منابع 
طبیعـی اسـتان ها خواسـت با اطالعـات کامل و با حضور بـه موقع در 
هیـات حـل اختـالف شـرکت کـرده و از مواضع به حـق منابع طبیعی 
دفـاع نمایند.همچنیـن در ادامه معاون حفاظت و امور اراضی سـازمان 
جنـگل هـا، مراتع و آبخیزداری کشـور با بیان اینکه در اجرای کاداسـتر 
اراضـی )پایـش، تعییـن کاربری و سـنددار کـردن زمین هـا(، جنگل 
اولویـت نخسـت ماسـت برحفـظ اکوسیسـتم جنگلـی تاکید کـرد و 
افزود: برای نقاط حسـاس جنگل کمربند سـبز ایجاد می کنیم.بهمن 
افراسـیابی همچنین گفت: سـازمان جنگل ها برای جلوگیری از قطع 
درختان جنگلی آبگرمکن های خورشـیدی تهیه کرده و در بسـیاری از 
روسـتاهای حاشـیه جنگل بویژه در حوزه زاگرس در اختیار روستاییان 
نهـاده اسـت که جا دارد اثرات زیسـت محیطی و بهداشـتی آبگرمکن 

هـای خورشـیدی به درسـتی بیان شـود.

مدیرکل دفتر حفاظت سازمان جنگل ها:
اراضی جنگلی واگذار 

نمی شوند

سی
شنا

هشدار سازمان هواشناسی :هوا
کشاورزان جنوب کشور برای تگرگ آماده باشند

کارشـناس سـازمان هواشناسـی بـا پیش بینـی ورود 
سـامانه بارشـی از بعد ازظهر دوشـنبه به کشـور نسـبت 
بـه وقوع تگرگ در فارس، بوشـهر، یـزد و جنوب کرمان 
هشـدار داد.امین حسـین نقشـینه روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنـا گفـت: بـارش بـرف در اسـتان های شـمال غـرب و غرب کشـور 
چـون آذربایجـان غربـی، شـرقی و همدان و زنجان آغاز شـده اسـت. 
امـروز پیش بینـی می شـود عالوه بر شـمال غـرب و غـرب دامنه های 
زاگـرس مرکـزی و دامنه هـای جنوبـی البـرز هـم بـارش بـرف و باران 
داشـته باشـند. بـرای جنـوب غـرب و جنـوب کشـور بارش هـا همـراه 
بـا رعدوبـرق و گاهـی رگبـار خواهـد بـود و بعـداز ظهـر امـروز بـرای 
بخش هایـی از مرکـز، شـرق و جنوب شـرق هـم بارش هـای پراکنده 
پیش بینـی می کنیـم. ادامـه داد: فـردا و پـس فردا در بیشـتر مناطق 
کشـور جـوی آرام خواهیـم داشـت کـه بـرای شـهرهای صنعتـی و پر 
جمعیـت افزایـش نسـبی آالینده های جـوی را پیش بینـی می کنیم.

بـه گفتـه ایـن کارشـناس هواشناسـی، بعـد از ظهـر دوشـنبه بـا ورود 
سـامانه بارشـی جدیـدی ابتدا بـرای مناطقی از جنـوب و جنوب غرب 

بارش هـا بـه شـکل بـاران گاهـی رگبـار و رعـد و بـرق همـراه بـا وزش 
بـاد آغـاز می شـود این سـامانه بارشـی بعد از ظهر دوشـنبه بـه تدریج 
در دامنه هـای زاگـرس، غـرب، مرکـز و دامنه هـای جنوبـی البـرز هـم 
گسـترش پیـدا می کنـد و بـارش باران بـرای این مناطـق و همچنین 
روی نقـاط کوهسـتانی و سردسـیر بـرف رخ خواهـد داد.نقشـینه 
خاطرنشـان کرد: دوشـنبه شب از سـمت شمال کشور با شمالی شدن 
جریان هـا در غـرب دریـای خـزر یعنـی در اسـتان های گیـالن، غـرب 
مازنـدران و اردبیـل، افزایـش ابر و بارش باران بارش بـاران آغاز خواهد 
شـد. شـدت فعالیت این سـامانه دوشنبه شب در اسـتان های فارس 
و بوشـهر جنـوب لرسـتان شـمال خوزسـتان چهارمحـال و بختیـاری 
و کهگیلویـه و بویـر احمـد اسـت. سه شـنبه در بیشـتر مناطـق کشـور 
سـامانه بارشـی فعـال خواهـد بـود. روز سه شـنبه شـدت بارش ها به 
ویـژه روی فـارس، بوشـهر، کرمـان و جنوب یزد خواهد بـود و احتمال 
وقـوع تگـرگ در این مناطـق وجود دارد. با توجـه به تراکم محصوالت 
کشـاورزی که در این اسـتان ها کشـت می شـود، الزم اسـت کشاورزان 

در این باره هشـیار باشـند. 

میه
ارو

چه 
ریا

تجهیز 6 هزار هکتار از اراضی حوضه دریاچه ارومیه د
به شبکه فرعی آبیاری
آذربایجان غربـی  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رییـس 
گفـت: 6 هـزار هکتـار از اراضـی حوضـه آبریـز دریاچـه 
ارومیـه در راسـتای مصـرف بهینـه آب بـه شـبکه فرعی 
آبیـاری تجهیـز شده است.رسـول جلیلـی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
ایرنـا اظهـار داشـت: اجـرای شـبکه های فرعـی آبیـاری، زهکشـی و 
آبیـاری تحت فشـار در سـطح 61 هـزار و 570 هکتـار نیـز در قالب طرح 
شـبکه های فرعـی آبیـاری و زهکشـی رودخانه هـای مـرزی در حـال 
اجراسـت.وی ادامـه داد: میـزان اراضـی زراعـی آبـی در حوضـه دریاچه 
ارومیـه در 9 شهرسـتان اسـتان حـدود 170 هـزار هکتـار بـوده و در این 
اراضـی مصـرف آب بسـته به نـوع محصول متفـاوت اسـت.وی اضافه 
کـرد: 90 هـزار هکتـار از وسـعت 112 هزار هکتـاری اراضی باغی اسـتان 
در زیـر حوضـه دریاچـه ارومیـه قـرار دارد.جلیلی با اشـاره بـه اینکه 63 
هـزار و 43۸ هکتـار از اراضـی کشـاورزی آذربایجان غربـی به سیسـتم 
آبیـاری نویـن تجهیـز شـده ، گفـت: در مجمـوع 132 هـزار هکتـار طرح 
تجهیـز اراضـی بـه سیسـتم های نویـن آبیـاری در اراضی خـرده مالکی 
و شـبکه های فرعـی آبیـاری و زهکشـی رودخانه های مـرزی عملیاتی 

شـده  و بخشـی نیز در دسـت اجراسـت.وی  افزود: برنامه های تدوینی 
این سـازمان همسـو با سیاسـت های سـتاد ملی نجات دریاچه ارومیه 
اسـت و رویکرد آن انسـجام سازمانی، کشـاورزی پایدار، ارتقای راندمان 
تولیـد و بهـره وری مصرف آب در جهت کمک به احیـای دریاچه ارومیه 
اسـت.جلیلی ادامه داد: توسـعه کشـت های متراکم گلخانه ای به عنوان 
اولین پیشـران توسـعه و گسـترش سیسـتم های نوین آبیـاری نیز به 
عنـوان مهمتریـن اولویت و دومین پیشـران توسـعه بخش کشـاورزی 
اسـتان بـا جدیـت در دسـتور کار برنامه هـای اجرایـی سـازمان قـرار 
دارد.رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی آذربایجان غربـی بـا بیـان اینکه 
هم افزایی و تعامل بیشـتر کشـاورزان با کارشناسـان سـازمان در زمینه 
مدیریـت مصـرف آب کشـاورزی ضـروری اسـت، اضافـه کـرد: اجـرای 
طـرح شـبکه های فرعـی آبیـاری و زهکشـی رودخانه هـای مـرزی در 
آذربایجان غربـی در راسـتای افزایـش راندمـان آبیـاری و جلوگیـری از 
مهاجرت روسـتاییان، تثبیت جمعیت و ایجاد اشـتغال موثر به صورت 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم در جهت افزایش تولید محصوالت کشاورزی 

و ارتقـای درآمـد و رفـاه روسـتاییان صـورت می گیرد.
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افقی
  1 - از آثار تورگنیف

 2 - زیبایی و قشنگی، زیبایی - سر 

چشمه - حمام الغری 

3 - قلوب - نوعی دریبل چرخشی در 

بسکتبال - در روح 

4 - جوان نیست، سالخورده، مسن - 

درختی شبیه درخت انار كه همیشه سبز 

است - امر به آسودن

 5 - مثل و مانند، بدرستی که - بزرگتر، 

رئیس قوم، سرپرست اصطبل - مکیدن 

چیزی را

 6 - سقف دهان  - وصف نوعی سرو 

- ظرف شویی خارجی - صدا، صوت، 

نغمه و بانگ

 7 - قهرمان - پاک کرد - محل گرد 

آمدن، محل اجتماع، نهادی که تصدی 

امور خاصی را بر عهده دارد

 ۸ - دربدر و ویالن، بی سر و سامان

 9 - ششمین ماه سریانی - پروردگارا - 

از بیماریهای واگیردار

 10 - معشوقه رامین - آشکار - بهره پول 

- یادداشت، الفبای موسیقی

 11 - رودی در فرانسه، از باشگاه های 

فرانسوی - طایفه ای در سیستان - 

خزانه داری

 12 - اشعه مجهول - شهری در آلمان 

- بدكارترین 

13 - از ماه های قمری - بزرگ - راشی 

می پردازد و مرتشی می پذیرد 

14 - رشته پهن - جاده هموار و شن 

ریزی شده - شیپور

 15 - اولین زن جهانگرد اروپایی در ایران

عمودی 
 1 - مغرور - دست بند

 2 - روشنتر، آشكارتر - طرز قرار گرفتن 

گل بر روی ساقه - تفاله عسل

 3 - از القاب حضرت فاطمه)س( - 

زغال - هزارو صدو یازده

 4 - آزاد، از بند رسته - مانند مس - 

رنجی ندارد 

5 - گوشت آذری، مترادف آشغال، اسب 

ترك - خوش سیما، خوش چهره - 

نوعی گیوه، از انواع ضمیر 

6 - نژاد اسب کوتاه - عامل بیماری - 

حس بویایی، بوئیدن 

7 - امر به نمردن - تو بنوش - بخیه 

درشت، خوراک ساعت

 ۸ - جمع رند - حرکتی در جودو - 

شبیه آل 

9 - زمینی وسیع - آبرسان عهد قدیم، 

آبیار - همشیره

 10 - بدنیا آوردن - كنایه از قسی و بی 

رحم - اتاق پذیرایی

 11 - تیرچه چوبی - كروموزم غیر جنسی 

انسان - مادر لر، بیماری، تصدیق روسی 

12 - رموز، رازها - خزیدن - خاک گور 

13 - كمك گاییچ در تیم ملی والیبال 

ایران - میان تهی، پوك - نامی پسرانه 

14 - شهری در آلمان - از سوره های 

قران - متصدی نمایشگاه

 15 - بركندن، دور شدن، درآوردن جزء از 

كل - فیلم فریدون جیرانی

جدول شماره ۱6۱6

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع ماده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139۸6031900۸001435 هیـات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مریم نخعـی زرندی 
فرزنـد حمید بشـماره شناسـنامه 30۸0202643 صـادره از زرنـد در یک باب خانه 
بـه مسـاحت 220 مترمربـع پالک 16 فرعـی از 7631 اصلی واقـع در زرند خیابان 

پرسـتار خریداری از مالک رسـمی خانم جمیله عمرانی محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. م/ الف 16۸
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 9۸/9/9

تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه 9۸/9/23
حسین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی احضار متهم
پرونـده کالسـه  در  آقـای حمیـد مـددی  المـکان  متهـم مجهـول  اینکـه  بـه  نظـر 
9۸099۸3446404۸9 ایـن شـعبه حسـب شـکایت آقـای مهـدی مشـهدی فرزنـد 
محمـد متهم اسـت به ضرب و جرح عمدی بنابراین به اسـتناد مـاده 174 قانون آیین 
دارسـی دادگاه هـای عمومـی و انقـالب در امـور کیفـری مراتـب یک نوبـت در روزنامه 
هـای کثیراالنتشـار منتشـر و بـه نامبـرده ابالغ می گـردد ظرف یک ماه پـس از درج آگهی در نشـریه 
به جهت دفاع از اتهام منتسـبه در دادسـرا حاضر گردیده و در غیر این صورت دادسـرا غیابا رسـیدگی 

و تصمیـم مقتضـی صـادر خواهـد شـد. م الف 26
معاون دادستان شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کوهبنان _ مهدی پوراسالمی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
باغچـه  و  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
-فرعـی  پـالک  تحـت  مترمربـع  بمسـاحت1929/50 
از412- 54-فرعـی  از  و مجـزا  مفـروز  از412-اصلـی 
مردهـک  در  واقـع  34کرمـان  بخـش   3 قطعـه  در  واقـع  اصلـی 
عنبرآبـاد. تـل  پشـت  اراضـی  روداب  روسـتای  جنوبـی  جبالبـارز 

جنوبـی جبالبـارز  روداب  آدرس:عنبرآباد-روسـتای 
باسـتناد  رمضـان  فرزنـد  قاعـدی  محمـد  :آقـای  تقاضـای  مـورد 
بشـماره  جیرفـت  ثبـت  اختـالف  حـل  محتـرم  هیـات  رای 
نامبـرده  مالکیـت  در  مورخـه1397/11/07   139760319091000646

تکلیـف و  تعییـن  قانـون   3 مـاده  آگهـی موضـوع  و  قـرار گرفتـه 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی و  ثبتـی  وضعیـت 
مقـرر  موعـد  در  و  منتشـر  ثبـت  قانـون  نامـه  آییـن   -  13 مـاده 
مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه اسـت و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد 
لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 9۸/11030/4195 - 139۸/09/1۸ 
مالک؛بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصـره مـاده 
13- قانـون مزبـور  منتشـر و عملیـات تحدیـدی آن از سـاعت ۸ 
صبـح روز چهارشـنبه مـورخ139۸/10/1۸ شـروع و بعمـل خواهـد 
آمـد لـذا بـه مالـک یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار 
میگـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن بـه محـل وقـوع ملـک 

حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی 
بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن برحـدود 
و حقـوق ارتفاقـی آن اعتراضـی داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20 
قانـون ثبـت و مـاده ۸6 اصالحـی پـس از تنظیـم صـورت مجلـس 
تحدیـدی فقـط تـا 30 روز مهلـت دارد تـا اعتراض خـود را از طریق 
مرجـع صالحیتـدار تقدیـم دارد و گواهـی دادخواسـت بـه این اداره 
ارائـه نمایـد و پـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایی 

مسـموع نخواهـد بـود./م الـف 23۸2
تاریخ انتشـار : 23-9-9۸روز شنبه

مصیب حیدریان -رئیس ثبت اسـناد عنبر اباد 

دراجـرای مـواد مذکوربدینوسـیله امالکـی کـه برابـر آراء هياتهـای حـل اختـالف 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی گلبـاف کـه ادامـه عملیـات ثبتـی آنهـا مطابـق قانـون مذکـور تجويـز 
گردیـده اسـت بـه ترتیـب شـماره پـالک وبخـش و محـل وقـوع ملـک و مشـخصات مالـک 

واقـع در بخـش 27 کرمـان بشـرح ذیـل:
1. پـالک 3 فرعـی از405-اصلـی بخـش 27 کرمان مالـک آقای محمود فروتن گوکی فرزند اسـداله 
بـه شـماره شناسـنامه 1۸۸ صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت ۸92/35متر 
مربـع واقـع در گلبـاف خیابـان ولیعصـر کوچـه شـماره 27 خریـداری از مالک رسـمی آقـای عباس 

کمالـی گوکی
2پـالک 3 فرعـی از 920 - اصلـی بخـش 27 کرمـان مالک آقای محمود فروتن گوکی فرزند اسـداله 
به شـماره شناسـنامه 1۸۸ صادره از گلباف در ششـدانگ یک باب مغازه به مسـاحت30/50متر مربع 
واقـع در گلبـاف خیابـان ولیعصـر بعد از سـه راه بهشـتی روبـروی نانوایـی خریداری از مالک رسـمی 

آقـای نعمت الـه پور وفایی وشـهربانو صباغی
 ٣- پـالک 1750 اصلـی بخـش 27 کرمـان مالـک اقـای عباس کمالی نـژاد فرزند محمد به شـماره 
شناسـنامه 334صادره از گلباف در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت1041/۸4متر مربع واقع در 
گلباف خیابان طالقانی کوچه شـهید حسـینی خریداری از مالک رسـمی خانم رخسـاره صابری گوکی

 4- پـالک 2 فرعـی از 2649-اصلـی بخـش 27 کرمـان مالـک آقـای حمیـد عاقلـی فرزنـد اکبر به 
شـماره شناسـنامه 95 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بر باغ به مسـاحت 
1959/93متـر مربـع واقـع در گلبـاف محله عقبه کوی شـهید کمالـی خریداری از مالک رسـمی آقای 

اکبـر عاقلی
 5-پـالک 2675 - اصلـی بخـش 27 کرمـان مالـک اقـای محمدعلـی یوسـف زاده گوکـی فرزنـد 
علـی بـه شـماره شناسـنامه 31۸0029595 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یک باب خانـه مخروبه به 
مسـاحت 413/21متـر مربـع واقـع در گلباف محلـه عقبه كوچه درویشـی خریداری از مالک رسـمی 

آقایـان علـى ومحمـد یوسـف زاده وخانم زهـرا پورجعفری
 لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز اگهـي مـي شـود در صورتـي که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالكيـت متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـيد، 
ظـرف مـدت يـك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضايي تقديم نمایند. 
بديهـي اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ نوبت اول: 9۸/9/23- تاریخ انتشار نوبت: 9۸/10/۸

محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف م.الف ۱۳20

آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی 
بـه موجـب پرونده هـای اجرائی کالسـه 9۸00253 و 9۸00255 ششـدانگ خانه پالک 
ثبتـی 667 فرعـی از پـالک 1۸22 اصلی واقع در رفسـنجان خیابان 15 خرداد که سـند 
ان در صفحه 43 دفتر295 به شـماره ثبت 51455 بخش 9  کرمان رفسـنجان صادر 
و مـع الواسـطه بـه اقـای  مجیـد علـی نسـب منتقل شـده اسـت  که عرصـه آن طبق 
سـند بـه مسـاحت 3۸2.11 متـر مربع که محـدود به حدودشـماال:14 متر بـه معبر شـرقا:27.20 متر 
بـه ملـک مجـاور جنوبـا:14.20 متر به ملک مجـاور: غربـا:27 متر به ملـک مجاور،الف-عرصـه دارای 
کاربری مسـکونی به مسـاحت 3۸2.11 متر مربع می باشـد ب-اعیان-اعیانی با قدمت بیش از 15 
سـال و زیـر بنـای  399 متـر مربـع می باشـد-وضعیت فعلی ملک به صورت خانه مشـتمل بر طبقه 
فوقانـی و تحتانـی یـک بـاب خانـه به مسـاحت 3۸2.11 متر مربع بنـای مفید 399 متر مربع اسـت 
ایـن ملـک یـک مجموعه یـک واحدی احداث شـده اسـت- بنـا و مسـتحدثات:ملک مـورد ارزیابی 
دارای بنای دو طبقه اسـت مسـاحت هر یک از طبقات بشـرح ذیل می باشـد:همکف 223 متر مربع 
و 176 متـر مربـع زیـر زمین.پیلوت.بالکـن هـا مـی باشد-مشـخصات ساختمان1-:نقشـه بنا مطابق 
اصـول نمـی باشد2-اسـکلت سـاختمان مختلط غیر  اسـتاندارد نوع سـقه ها طاق ضربـی و روکار بنا 
در داخل سـنگ و گچ اسـت کیفیت مصالح متوسـط است3-بنا شـمالی/جنوبی است 4-عایق کاری 
بنا  از لحاظ رطوبت ایزوگام اسـت5-عمر تقریبی بنا 15 سـال می باشـد6-معایب مشـهود در بنا.فاقد 
شـناژ و عـدم رعایـت  آئیـن نامه2۸00 -7-ملک در اجاره نمی باشـد و نـام متصرف فعلی ملک آقای 
مجیـد علـی نسـب مـی باشد۸-سـایر عواملـی کـه در  ارزش ملک موثر می باشـد شـامل تجهیزات 
داخلـی و خارجی)نمـای بیرونـی( ملـک و سـایر مـوارد در ملک بشـرح ذیل می باشـد: نمـا بلوکهای 
طرحـدار بـه رنگهـای سـفید و خردلی،نوع آشـپزخانه اپن نوع کابینـت فلزی نوع کف پـوش موزائیک 
می باشـد9- سیسـتم گرمایشـی بخاری گازی و سیسـتم سرمایشـی کولر ابی می باشـد10-ارزش 
ملـک بـا توجـه با مشـخصات فوق الذکر ک طبق نظر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 2.۸10.000.000 ریال
)دو میلیارد و هشـتصدو ده میلیون ریال(ارزیابی شـده است طبق اسناد رهنی شـماره 10514 و10707 
دفتر خانه ۸7 رفسـنجان جمعا در قبال مبلغ 1.2۸۸.000.000 ریال در رهن بانک ملت رفسـنجان قرار 
گرفتـه، پـالک فـوق از سـاعت 9 الی 12 روز سـه شـنبه مـورخ 139۸.10.10  در محل اجـرای اداره ثبت 
اسـناد و امالک رفسـنجان واقع در  رفسـنجان بلوار شـهید کشـاورزی خیابان شـهید حمید شریفی از 
طریق مزایده به فروش می رسـد از مبلغ 2.۸10.000.000ریال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی 
نقدا فروخته می شـود شـرکت در جلسـه مزایده برای عموم ازاد اسـت و فروش کال نقدی اسـت الزم 
بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی های مربوط بـه آب بـرق گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک و 
مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایده دارای آنها باشـد و نیز بدهی های مالیاتی  و عوارض شـهرداری و 
غیـره تـا تاریـخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهـده برنده مزایده 
اسـت و نیـز در صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختـی  بابـت هزینه های فـوق  از محل مـازاد به برنده 
مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده نقدا وصول می گردد  ضنما چنانچه روز مزایده 
تعطیـل رسـمی گـردد مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقـرر  برگزار خواهد 
شـد طالبیـن و خریـداران مـی تواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقت مقرر بـا ارائه چک رمـز دار به 

مبلغ پایه در جلسـه مزایده به نشـانی فوق شـرکت نمایند.
تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: روز شنبه مورخ 139۸.9.23

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علی خسرو انجم 

تجدید آگهی مناقصه
به اســتناد مجوز شــورای اسالمی شهر به شـماره صورتجلســه 10 مورخ 9۸/04/12 شـهرداری ماهان در نظر دارد 
عملیـات آماده سازی و لکه گیری آسـفالت معابـر سـطح شـهر ماهـان را از طریـق مناقصـه عمومـی انجام دهد، 
لـذا از کلیه اشـخاص حقوقـی دارای تاییـد صالحیـت و و رتبـه بنـدی معتبر با رعایـت ظرفیت خالی)مجـاز( از 

مراجع ذیصالح با در نظر گرفتــن شــرایط ذیل جهــت شـرکت در مناقصه دعوت مـی گردد.

-مبلـغ بـرآورد اعتبـار 5/000/000/000 ریـال 
-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 250/000/000 ریال

-تاریــخ دریافــت اســناد مناقصــه از روز چهارشنبه مــورخ 
9۸/09/20  لغایـت شـنبه 9۸/09/30 در سـاعت اداری بـا ارائـه 

درخواسـت کتبـی
-تاریــخ تحویـل پیشــنهادات: روز سه شــنبه 9۸/10/03  تـا 

پایـان وقـت اداری
-محل دریافت اســناد و تحویل پیشــنهادات واحد امور مالی 

شـهرداری ماهان
-تشــکیل کمیســیون بازگشــایی پیشــنهادات  در محــل 
شهرداری ماهان  سـاعت 14 روز چهار شـنبه مـورخ 9۸/10/04

-برندگان اول و دوم مناقصــه چنانچــه حاضــر بــه انعقــاد 
قــرارداد نشــوند سـپرده آنـان بـه ترتیــب ضبـط مـی گـردد.

-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

نوبت دوم

مفقودی
ســند خودروبــرگ ســبز ســواری پــژو 40۵ جــی ال 
ایکــس آی 8/۱ بــه رنــگ نقــره ای _ متالیــک مــدل 
۱۳۹0بــه شــماره موتــور ۱248۹2۵۹468 و شــماره شاســی 
NAAM0۱CA2BR ۵4۷2۹4 بــه شــماره پــالک 6۵/ 428 
ط ۷2 بنــام رضــا ســلطانی ســنگی فرزنــد بازعلی بــه کدملی 
ــد  ــادره از زرن ــنامه 4۷۵۹ ص ــماره شناس ۳0۹004۷640 و ش

ــار ســاقط اســت ــده و از درجــه اعتب ــود گردی مفق

آگهی تغییرات
آگهـی تغییـرات شـرکت تعاونـی مسـکن اتحادیـه صنـف 
خیاطـان شهرسـتان قزویـن به شـماره ثبت 9440 و شناسـه 
ملـی 10۸61477613 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 12/06/139۸ و تائیدیه شـماره 9۸14505/ق 
مـوروخ 1/۸/139۸ اداره تعـاون کار و رفاه اجتماعی شهرسـتان 
قزویـن تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد : شـرکت مذکـور در تاریخ 
فـوق منحـل گردیـد و انحـالل به تصویـب مجمع رسـید. اداره 
کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان قزوین اداره ثبت شـرکت ها 

و موسسـات غیرتجـاری قزوین
)6۹46۹4(

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 آگهی تجدید مزایده عمومی
به شماره 76325

نوبت اول

عباس صالح زاده - شهردار قائمشهر

شــهرداری قائمشــهر در نظــر دارد بــر اســاس مصوبــه شــورای محتــرم اســالمی شــهر قائمشــهر نســبت بــه شناســایی ســرمایه گــذار جهــت 
ــه  ــاکال – منطق ــر ۵ جــاده کی ــع در قائمشــهر- کیلومت ــال )B.O.T( واق ــرداری، اجــرا و انتق ــره ب ــه کمپوســت جهــت ســاخت، به ــل کارخان تکمی
فوریجــا- محــل دپــوی زبالــه )کشــتارگاه ســابق( را از طریــق مزایــده عمومــی بــه اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط اقــدام نمایــد.. متقاضیــان مــی 
تواننــد بــه منظــور کســب اطالعــات بیشــتر همــه روزه از تاریــخ درج آگهــی بــا شــماره تلفــن 0۱۱420840۵6 تمــاس حاصــل نمــوده و بــه منظــور 

دریافــت اســناد مزایــده بــه واحــد امــور قراردادهــا و یــا بــه ســایت www.ghaemshahr.ir شــهرداری مراجعــه نماینــد.

1- نـوع کار: شناسـایی سـرمایه گـذار جهـت تکمیـل کارخانـه پردازش شـامل تامین 
مالـی، طراحـی، تامین، سـاخت، تجهیزات و بهـره برداری پردازش و تولیـد کود آلی از 
پسـماندهای شـهرداری قائمشـهر به ظرفیت حدود 250 تن زباله در روز در محوطه ای 
بـه مسـااحت تقریبـی 2 هکتـار و انتقال پـس از خاتمه مـدت زمان اعتبار قـرارداد به 

روش )B.O.T( شـامل و نـه محـدود به:
•مشارکت در سرمایه گذاری

•مهدنسی، طراحی و تهیه برنامه اجرایی و زمان بندی
•تامیـن تجهیـزات و تکمیـل کارخنـه پـردازش، شـامل، طراحـی، تامیـن، سـاخت، 
تجهیـزات و بهـره بـرداری کارخانه ی حـدود 250 تنی پردازش و سـایت بیومکانیکال 
تولیـد کـود آلـی با ظرفیت پذیرش روزانـه حدود 250 تن از پسـماندهای جامد عادی 
مناطق تحت پوشـش بر اسـاس مشـخصات فنی و نقشـه های مورد تایید دسـتگاه 

نظارت
تبصـره 1: قابلیـت پذیـرش کارخانـه حـدود 250 تـن پسـماند شـهری در روز )یـک 

شـیفت( می باشـد.
•انجام کارهای کامل راه اندازی آزمایشی

•راهبری و بهره برداری خط پردازش برای دوره توافق شده حدود 10 سال
تبصره 2: واگذاری با در نظر گرفتن هزینه های اجرایی، نگهداری، توسـعه و سـاخت 

به ازای دوره حدود 10 سـال در نظر گرفته می شـود.
تبصـره 3: مـدت زمـان راهبـری دوره حـدود 10 سـال پـس از اجـرای کامـل سـرمایه 

گـذاری و شـروع بـکار مجتمـع پـردازش و دفـن می باشـد.
•انتقـال و رفـع تصـرف و تحویـل بالمعارض اعیان پـروژه و مسـتحدثات و تجهیزات 
منصلـه و منفصلـه بـه صـورت اورهال و موضـوع قرارداد به دسـتگاه نظـارت و پس از 

اتمـام دوران بهـره برداری
تبصـره 4: مـدت زمـان اجرای سـرمایه گـذاری و همچنین مبنای کارشناسـی حداقل 

دوره اجـرا 12 ماه می باشـد.
تبصـره 5: تامیـن یـک انشـعاب آب، بـرق و گاز پای کار بدون کنتـور و هزینه نصب بر 

عهده سـرمایه پذیر )شـهرداری( و الباقی بر عهده سـرمایه گذار می باشـد.
تبصـره 6: شـرط هـر گونه تغییر در شـرایط اقتصادی مبنی بر افزایش هزینـه ها و ... 

در قـرارداد تاثیری ندارد.
2- محل دریافت اسناد مزایده: واحد امور قراردادهای شهرداری قائمشهر می باشد.

3- مـدت زمـان اجـرای سـرمایه گذاری 12 مـاه و مدت زمـان راهبـری دوره حدود 10 
سـال می باشد.

4- مبلـغ هزینـه: طبق نظر هیات کارشناسـان رسـمی دادگسـتری جهـت راه اندازی 
ضمـن اسـتفاده از لـوازم و تجهیـزات موجـود در دپـوی زباله و انبار شـماره 1 به منظور 

تهیـه ماشـین آالت و تجهیـزات مورد نیاز برای تکمیل کارخانه کمپوسـت حـدود 250 
تـن در روز مبلـغ 140/000/000/000 )یکصـد و چهـل میایـارد ریال( نیاز هزینـه دارد.

5- میـزان سـپرده شـرکت در مزایـده: بـه مبلـغ 10/۸00/500/000 ریـال )ده میلیـارد و 
هشـتصد میلیون و پانصد هزار ریال( به صورت ضمانت نامه بانکی یا سـپرده نقدی 

یـا اسـناد خزانه می باشـد.
6- بـر اسـاس مـاده 5 آییـن نامـه مالـی شـهرداری هـا، شـهرداری در رد یـا قبـول 

پیشـنهادات مختـار می باشـد.
7- مطابق ماده ۸ آیین نامه مالی شـهرداری ها، هرگاه برنده مزایده از انجام معامله 
خـودداری کنـد یـا پـس از ابالغ قانونی حداکثـر تا هفـت روز حاضر به انعقاد قـرارداد 
نشـود سـپرده او بـه نفع شـهرداری ضبط و قـرارداد با نفر بعدی منعقـد خواهد گردید 
و در صورتـی کـه برنـدگان دوم و سـوم نیـز ظرف مهلت هفت روز پـس از ابالغ قانونی 

حاضر به عقد قرارداد نشـوند سـپرده آن ها به نفع شـهرداری ضبط خواهد شـد.
۸- مهلـت دریافـت اسـناد: از تاریـخ 9۸/9/23 لغایـت 9۸/10/۸ قابـل تحویـل بـه 

متقاضیـان می باشـد.
9- زمـان تحویـل پیشـنهادات: حداکثـر تـا پایـان وقـت اداری روز چهارشـنبه مـورخ 

9۸/10/11 بعـد از ثبـت دبیرخانـه تحویـل دفتـر قراردادهـا گـردد.
10- به پیشـنهادات فاقد سـپرده یا امضاء مشـروط و مخدوش و سـپرده های کمتر 
از میزان مقرر در اسـناد چک شـخصی و نظایر ان و با پیشـنهاداتی که پس از انقضا 

مـدت مقـرر در آگهـی وصول شـود ترتیب اثر  داده نخواهد شـد .
11- زمان و محل بازگشـائی پیشـنهادات سـاعت 13/30 روز یکشنبه مورخ 10/15/ 9۸ 

در دفتر شـهردار قائمشهر گشـایش و خوانده خواهد شد.
12-  حضـور کلیـه پیشـنهاد دهنـدگان و یا نمایندگان ان با در دسـت داشـتن معرفی 

نامـه بالمانع می باشـد .
13- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است .

14– چاپ آگهی نوبت اول مورخ 9/23/ 9۸
15 – چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 9/30/ 9۸

16- سـرمایه گذار موظف اسـت بدون دریافت هیچ گونه وجهی از شـهرداری قائمشهر 
نسـبت بـه پردازش زباله های این شـهرداری بدون محدودیت تنـاژ ادقدام نماید.

تبصره: در صورتی که سـرمایه گذار توانایی تکمیل ظرفیت کارخانه کمپوسـت به مقدار 
بیـش از 250 تـن را داشـته باشـد بـا اخـذ مجـوز از شـورای محتـرم اسـالمی شـهر 
قائمشـهر و بـا دریافـت مبلـغ 460 ریـال بـه ازای هـر کیلو زبالـه از شـهرهای همجوار 
و شـرکت هـای تولیـد کننـده زباله نسـبت به تکمیـل ظرفیـت کارخانه اقـدام نماید.
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

اردوی ملی پوشان تیراندازی بانوان در همدان دایر شد
محمد حسامی اظهار داشت: در این اردوی آماده سازی 17 ملی پوش تیراندازی از استان های مختلف کشور حضور 

دارند.وی بیان کرد: این اردو تا 24 آذرماه جاری در سالن اختصاصی تیراندازی شهر همدان برپا است.
سخنگوی هیات تیراندازی همدان خاطرنشان کرد: سکینه خدابندهلو مربی همدانی تیم ملی تپانچه بانوان نیز در 

این اردو حضور دارد.

محمــد رضــا شــاملو در آئیــن بهــره بــرداری از 17 طــرح هــادی 
ــزود:  ــد اف ــه و بویراحم ــوب کهگیلوی ــت در جن ــتاهای باش روس
ایــن میــزان آســفالت در 11 هــزار و 300 روســتای سراســر کشــور 
انجــام شــده اســت.وی بیــان کــرد: همچنیــن 12 هــزار کیلومتــر 
بازگشــایی معابــر و جــدول گــذاری در ایــن مــدت در روســتاهای  
ایــران  انجــام شــده است.شــاملو تصریــح کــرد:39 هــزار و 770 
روســتای بــاالی 20 خانــوار در کشــور وجــود دارد. معــاون عمــران 
روســتایی بنیاد مســکن کشــور عنــوان کــرد: درحالی که شــاخص 
اجــرای طــرح هــای هــادی در روســتاهای کشــور 50درصد اســت 
ایــن شــاخص در روســتاهای کهگیلویــه و بویراحمــد 64درصــد 
است.شــاملو تاکیــد کــرد: هــم اکنــون همــه روســتاهای بــاالی 
ــادی  ــرح ه ــد دارای ط ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــوار اس 20 خان
هســتند. وی اظهــار داشــت: تهیــه طــرح هــادی نویــد بخــش 
ــاله در روســتاها  ــک دوره 10 س ــرای ی ــزی توســعه ب ــه ری برنام
ــول  ــتاها متح ــره روس ــادی چه ــرح ه ــرای ط ــا اج ــت و ب اس
مــی شــود.طرح هــادی در 17 روســتای شهرســتان باشــت  در 
جنــوب کهگیلویــه و بویراحمــد چهارشــنبه شــب با حضــور رئیس 
ســازمان بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی و جمعــی از مســئوالن 
اســتانی بهــره بــرداری شــد. مدیــرکل بنیــاد مســکن کهگیلویــه و 
بویراحمــد در آئیــن بهــره بــرداری از ایــن طــرح هــا گفــت: انجــام 
عملیــات اجرایــی 5۸هــزار متــر مربــع زیرســازی،75هزار و ۸۸0 
متــر مربــع بیــس ریزی،64هــزار و 500 متــر مربــع آســفالت و 
چهارهــزار و ۸00 متــر مربــع بازگشــایی معابــر از مهمتریــن بخش 
هــای اجــرا شــده ایــن طــرح هاست.حســین جنتــی پــور بیــان 
کــرد: احــداث ســه هــزار و ۸50 متــر مربــع جــدول،30 متــر مربع 
دیوارکشــی،یکهزار و 500 متــر مربــع ســالن،یکهزار و 7۸ متر مربع 
پــارک،500 متــر مربــع کانــال کشــی از دیگــر بخــش هــای اجــرا 

شــده ایــن طــرح هــا اســت.

ــاه  ــران در م ــت زعف ــزود: کاش ــادی اف ــاج آب ــا ت محمدرض
ــر انجــام مــی شــود و در آب و هــوای  ــا مه ــرداد ت هــای م
معتــدل بــا توجــه و دقــت خاصــی صــورت گیــرد،  ایــن گیــاه 
گرمســیری در نقاطــی کــه تابســتان هــای گــرم و خشــک و 
آفتابــی و پاییــز و زمســتان نســبتا مالیــم دارد، رشــد خوبــی 

دارد امــا ممکــن اســت در همــه شــرایط اینگونــه نباشــد.  
ــت  ــه کاش ــب ب ــه راغ ــاورزانی ک ــه کش ــد: ب ــادآور ش وی ی
ــران باشــند،  ــد زعف ــواه مانن ــم آبخ ــی و ک محصــوالت داروی
تســهیالت ارزان قیمــت و بلنــد مــدت برداخــت میشــود تــا 
بتواننــد عــالوه بــر کشــت ایــن گیاهــان در مصــرف آب نیــز 
صرفــه جویــی شــود.وی اظهــار کــرد: چندســالی اســت کــه 
کاشــت زعفــران مــورد اســتقبال کشــاورزان شهرســتان خاتــم 
قــرار گرفتــه و ســطح زیرکشــت آن طــی ســه ســال گذشــته 

از 5 هکتــار بــه 30 هکتــار افزایــش یافتــه اســت.
ــا  ــا بیــان اینکــه در دســتور کار داریــم  ایــن میــزان ت وی ب
ــزود: هــم  ــد اف ــار افزایــش یاب ــه 50 هکت ــده ب دو ســال آین
اکنــون 25 هکتــار بــارور و پنــج هکتــار نیــز غیربــارور اســت 
و پیــش بینــی مــی شــود در هــر هکتــار، پنــج کیلــو زعفــران 
ــن  ــت: ای ــان داش ــادی خاطرنش ــاج آب ــود.  ت ــت ش برداش
ــان و آذر برداشــت مــی  ــاه هــای آب ــاه کــم آبخــواه در م گی
شــود. ســطح زیــر کشــت محصــوالت باغــی خاتــم 16 هــزار 
ــر کشــت محصــوالت زراعــی 16  ــار و ســطح زی و 713 هکت

هــزار و 526 هکتــار اســت.

محمــد قاســمی بــا بیــان اینکــه از ایــن میزان 
50هــزار هکتــار آبــی و 10هــزار هکتــار بــه 
صــورت دیــم بــه کشــت دانــه کلــزا اختصــاص 
یافتــه ، پیــش بینیکــرد 120هزار تــن محصول 
ــزاکار  ــاورزان کل ــی از کش ــورت تضمین ــه ص ب

ــداری شــود. خوزســتانی خری
ــوب و  ــه مص ــه برنام ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــاورزی  ــده وزارت جهادکش ــذاری ش ــدف گ ه
ــی  ــه روغن ــعه کشــت دان ــرای توس ــال ب امس
ــه  ــود ک ــار ب ــزار هکت ــزا در خوزســتان ۸3ه کل
ــزود:  ــق شــد اف ــم 75درصــد محق ــن رق از ای
بــا اینحــال افزایــش حــدود 2برابــری ســطح 
ــا  ــزا در مقایســه ب ــی کل ــه روغن زیرکشــت دان
ســال زراعــی گذشــته کار ارزشــمندی بــود کــه 
توســط کشــاورزان تــالش گــر خوزســتانی 

ــق شــد. محق
گیاهیســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
جهادکشــاورزی خوزســتان بــا اشــاره بــه 
وضعیــت مناســب آب و هوایــی در فصل پاییز 
و بارندگــی هــای قابــل توجــه درســال زراعــی 
جــاری افــزود: بــا توجــه بــه رطوبــت مناســب 
ــورد  ــای م ــع نهاده ــه موق ــن ب ــاک و تامی خ

نیــاز ، عملیــات کشــت دانــه روغنــی کلــزا بــا 
ــد. ــتان انجامش ــل در خوزس ــت کام موفقی

 ، ، کارون  اندیمشــک  ، شوشــتر،  شــوش 
ــز  ــت آزادگان و رامهرم ــان ، دش ــول ، بهبه دزف
کانــون هــای اصلــی کشــت دانــه روغنــی کلــزا 

ــتند. ــتان هس در خوزس
کیخســرو چنگلوایــی رییــس ســازمان جهــاد 
از  درپیامــی   نیــز  خوزســتان  کشــاورزی 
زحمــات محققــان، همــکاران و کشــاورزان بلند 
همــت اســتان بــرای کشــت کلــزا قدردانیکــرد.

در ایــن پیــام آمــده اســت "امســال در نهضــت 
ــا  ــا هــم ب ــه ب ــزا هم ــی کل ــه روغن کشــت دان
ــق  ــر خل ــهای دیگ ــادی، حماس ــت جه مدیری
نمودیــم و خوزســتان بــا 93 درصــد رشــد 
ــون در  ــم اکن ــته ه ــال گذش ــه س ــبت ب نس
ــردی  ــگاه نخســت کشــت محصــول راهب جای

ــت". ــتاده اس ــور ایس ــزا در کش کل
ســطح زیرکشــت محصــول کلــزا در خوزســتان 
در ســال زراعــی گذشــته 30هــزار هکتــار بود که 
حــدود چهــار هزار هکتــار آن در جریان ســیالب 
فروردیــن دچــار آبگرفتگــی و خوابیدگــی شــد 
ــزا  ــن کل ــزار ت ــدود 50 ه ــوع ح ــی در مجم ول

بــه قیمــت تضمینــی توســط شــرکت غلــه و 
خدمــات بازرگانــی خوزســتان خریداریشــد.

کلــزا بــه دلیل تــاب آوری در شــرایط متنوع آب 
و هوایــی در بیشــتر مناطــق کشــور ، مقاومــت 
ــه بســیار غنــی آن  ــر کــم آبــی و کنجال در براب
بــرای مصــارف دامــی و طیــور ، تامیــن روغــن 
ــت و  ــن کیفی ــا بهتری ــاز ب ــورد نی ــی م خوراک
خاصیــت و درآمــد مناســب بــرای بهره بــرداران 
، مــورد اســتقبال کشــاورزان قــرار گرفتهاســت.

ــاد  ــازمان جه ــت س ــش زراع ــان بخ کارشناس

کشــاورزی خوزســتان بهتریــن زمــان کشــت 
دانــه روغنــی کلــزا را در خوزســتان نیمــه دوم 
مهرتوصیــه کــرده انــد.در ســالهای گذشــته 
بیشــتر کشــاورزان خوزســتانی ، کلــزا را در 
آبــان کشــت مــی کردنــد ولــی بنــا بــه تجــارب 
گذشــته و امــکان خســارت کمتــر به کلــزاکاران 
، کشــت کلــزا یــک مــاه عقــب جلوتــر کشــیده 
شــد.  وزارت جهــاد کشــاورزی قیمــت 50 هزار 
ــزا را  ــه روغنــی کل ــرای هرکیلوگــرم دان ریــال ب
بــرای ســال زراعــی 1399-139۸ بــه شــورای 
ــا  ــه در مقایســه ب ــرده ک اقتصــاد پیشــنهاد ک
ســال زراعــی قبــل ، 15 هــزار ریــال افزایــش 

نشــان میدهــد.

حضور پنج اسکی باز تهرانی  سطح زیرکشت کلزا در خوزستان 93درصد افزایش یافت
در تیم اعزامی به المپیک

مرتضـی سـاوه شمشـکی اظهـار داشـت: تیـم ملـی کشـورمان 
برای شـرکت در المپیک زمسـتانه 2020 سـوئیس با 6 ورزشـکار 

زن و مـرد شـرکت خواهـد کرد.
وی ادامـه داد: مسـابقات المپیـک اسـکی جوانـان 19 دی تـا 
دوم بهمـن مـاه در ایـن کشـور برگـزار مـی شـود که 6 ورزشـکار 
زن و مـرد برتـر ایـن رویـداد در رشـته هـای آلپاین، اسـنوبرد و 

صحرانـورد شـرکت خواهنـد کـرد. 
سـاوه شمشـکی افـزود: در تیـم ملـی اسـکی آلپایـن آرتمیس 
تهـران(  )اسـتان  صبـا  روهـام   _ تهـران(  حسینی)اسـتان 
فرنـوش  نیـز  صحرانـوردی  اسـکی  ملـی  تیـم  بخـش  در  و 
شمشکی)اسـتان تهران( و امیرحسـین بندعلی )اسـتان تهران( 

شـرکت دارنـد.  
رییـس هیـات اسـکی اسـتان تهـران خاطرنشـان کـرد: در تیم 
اسـکی کوهسـتان نیز رکسانا سـاوه شمشکی)اسـتان تهران( _ 
علـی کلهر)اسـتان البـرز( بـرای کشـورمان رقابت خواهنـد کرد.  
به گفته وی ورزشـکاران اعزامی اواسـط دی ماه عازم سـوئیس 

شد.   خواهند 

بهرهبرداري از 7300 واحد مسکوني در جنوب کرمان تا پایان امسال
سـال  مـاه  بهمـن 
گذشـته تفاهـم نامـه 
سـاخت 10 هـزار واحد 
اسـتان  در  مسـکونی 
کرمـان میان سـازمان برنامه و بودجه، کمیتـه امداد امام خمینی 
)ره( و بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی بـه امضـا رسـید و رونـد 
اجـرای ایـن طـرح بـه طـور مسـتمر توسـط مدیـران اسـتانی و 

کشـوری مـورد بررسـی قـرار میگیـرد. 
سـعید جغتایـی سرپرسـت امـور پایـش ، ارزیابـی و اطالعـات 
مدیریت سـازمان برنامه و بودجه کشـور عصر سـه شنبه در محل 
سـالن اجتماعـات بنیاد علـوی در قلعهگنج با اشـاره به مصوبات 
سـفر محمدباقـر نوبخت معـاون رییس جمهـوری در این منطقه 
اظهـار داشـت: طبق تفاهمنامه سـازمان برنامـه و بودجه با کمیته 
امـداد امـام خمینـی )ره( و بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی مقرر 
شـد تعـداد 10 هـزار واحد مسـکونی بـرای مردم مناطـق محروم 

جنـوب کرمان احداث شـود.
وی افـزود: طبـق این تفاهمنامه مقرر شـد تعداد پنـج هزار واحد 
توسـط بنیـاد مسـکن و پنـج هـزار واحـد هـم با حمایـت کمیته 
امـداد امـام خمینـی )ره( بـرای خانوارهـای بـدون مسـکن در 

جنوب اسـتان سـاخته شـود.

جغتایـی تصریـح کرد: سـهم سـازمان برنامـه و بودجه کشـور از 
طـرح بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی، 125 میلیارد تومـان بوده 
کـه حـدود 44 درصد آن به طور کامل در سراسـر کشـور پرداخت 
شـده و سـهم جنوب اسـتان کرمان از این مبلغ حدود 50 درصد 

بوده اسـت.
وی ادامـه داد: در حـوزه کمیتـه امـداد نیـز 50 درصـد اعتبـارات را 
تخصیـص دادهایـم کـه میـزان ایـن اعتبار در سـطح کشـور 400 
میلیـارد تومـان بـوده و فعـال 200 میلیـارد تومـان آن اختصـاص 

داده شـده اسـت.
جغتایـی اضافـه کـرد: از پنـج هـزار واحـدی که قرار اسـت کمیته 
امـداد امـام خمینـی )ره( در جنوب کرمان احـداث کند، عملیات 

اجرایـی یکهـزار و 200 واحد آغاز شـده اسـت.
مرحلـه  در  واحـد  و 51  یکهـزار  همچنیـن  تصریـح کـرد:  وی 
فنداسـیون، 376 واحـد در مرحله دیوارچینـی و 10۸ واحد هم در 

مرحلـه اجـرای سـقف قـرار دارنـد.
جغتایی افزود: 51 واحد مسـکونی در حال اتمام و 13 واحد نیز 
تحویـل مددجویـان شـده و قرار اسـت تـا پایان امسـال یکهزار و 

300 واحـد به بهرهبرداری برسـد.
وی ادامـه داد: در حـوزه بنیاد مسـکن نیز پیشـرفت فیزیکی 50 

درصـدی تمام طرح را شـاهد هسـتیم.

بنیاد مسکن 6000 واحد مسکونی در استان کرمان 
احداث میکند

 علـی اکبـر سـلطانی نژاد مدیرکل بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی 
اسـتان کرمـان نیـز در ایـن نشسـت گفـت: عـالوه بـر پنـج هزار 
واحـدی کـه متقبل شـده ایم، احـداث یک هزار واحد مسـکونی 
دیگـر را در سـطح اسـتان آغـاز کـرده ایـم .وی اضافـه کـرد: 
خوشـبختانه کمکهـای بالعوض را از سـازمان برنامـه و بودجه ی 
کشـور جـذب کردیـم و تـا کنـون 50 درصـد کار احـداث واحدهـا 
انجـام شـده اسـت.مدیرکل بنیـاد مسـکن اسـتان کرمـان گفت 
:تسـهیالت مسـکن روسـتایی از 25 تا 40 میلیون تومان با نرخ 
چهـار درصـد و ضمانـت زنجیرهـای پرداخت شـده و درواقع این 
تسـهیالت را متناسـب با پیشـرفت کار به مبلغ 15 میلیون تومان 

بـه متقاضیـان پرداخـت کردهایم.

یک میلیارد تومان اعتبار برای احداث جاده 
سرتک قلعهگنج مصوب شد

 عطـا ناوکـی فرمانـدار قلعهگنـج نیـز اظهـار داشـت: بـا توجـه به 
مشـکالت زیاد این شهرسـتان و نیاز شدید به ایجاد زیرساختها، 
مبلغ یک میلیارد تومان برای سـاماندهی امور شـهری و احداث 

جاده سـرتک مصوب شـد.

سیالب 20 روستای 
جنوب سیستان و 

بلوچستان را درگیر کرد
حسـن مصفا اظهار داشـت: 160 نفر 
از مـردم شهرسـتانهای ذکـر شـده 
جنوب سیسـتان و بلوچستان  براثر 
مشـکل  دچـار  اخیـر  بارندگیهـای  
شـدند کـه 149 نفر آنان متشـکل از 
36 خانـوار از 17 آذر تاکنـون توسـط 
اسـکان  احمـر  هـالل  نیروهـای 

اضطـراری یافتنـد.
چـادر،  دسـتگاه   36 توزیـع  وی 
کیلوگـرم   69  ، پتـو  141تختـه 
نایلـون،51 تختـه موکـت و تعـدای 
اقـالم  جملـه  از  را  قوطـی کنسـرو 
توزیـع شـده بینسـیل زدگان جنوب 
سیسـتان و بلوچسـتان عنـوان کرد. 
جمعیـت  نجـات  و  امـداد  معـاون 
هالل احمر سیسـتان و بلوچسـتان 
بـا بیـان اینکـه در سـیالب اخیـر در 
جنـوب اسـتان 17 تیـم عملیاتـی 
متشـکل از ۸2 امدادگـر و نجاتگـر 
حضـور داشـتند، بیـان کرد: بـا توجه 
به تـداوم بارندگـی، نیروهـای هالل 
احمـر در آمـاده بـاش هسـتند تـا 
در کمتریـن زمـان ممکـن خدمـات 
امـدادی مـورد نیـاز را بـه هموطنـان 
بارندگـی  دهند.بیشـترین  ارائـه 
و  سیسـتان  در  اخیـر  روزهـای 
بـا  بـه ترتیـب کنـارک  بلوچسـتان 
59 میلیمتـر، »کتیـج« در فنوج 50 
میلیمتـر، »کهیر« در کنـارک 44.5 
میلیمتـر و »بنـت« در نیکشـهر 43 

میلیمتـر گـزارش شـده اسـت.
و  سیسـتان  در  اخیـر  بارندگیهـای 
بلوچسـتان عـالوه بر مسـدود کردن 
تعطیلـی  فرعـی،  راههـای  برخـی 
غـرق  شهرسـتان  چنـد  مـدارس 
شـدگی کودک پنـج سـاله کنارکی را 

بـه همـراه داشـت.

۹2میلیون متر مربع سیستان و بلوچستان 
آسفالت در روستاهای 

کشور انجام شد

افزایش 6 برابری کشت 
زعفران در خاتم

شهردار مشهد : شبکه آب غیرشرب 
درمشهد به بهره برداري مي رسد

شهردارمشهد: شبکه آب غیرشرب در مشهد بین تصفیه خانه ها به بهره برداری میرسد

نشسـت خبـری  در سـومین  شهردارمشـهد 
مطـرح کـرد: شـبکه آب غیرشـرب  در مشـهد 
بیـن تصفیـه خانه ها به بهره برداری میرسـد.

بـه گـزارش  روزنامه  پیام ما، محمدرضا کالئی 
افزود:تامیـن  خبـری  نشسـت  سـومین  در 
منابع پایدار آب وتوسـعه  فضای سـبز شهری 
ازجملـه برنامـه هـای مهـم شـهری اسـت تا 

رطوبـت شـهری را حفـظ کنیم.
وی گفـت: آبیاری فضای سـبز توسـعه یابنده 
از طریـق پسـاب تصفیـه شـده انجام شـود و 
شـبکه انتقـال آب غیـر شـرب در مشـهد بین 
تصفیـه خانـه هـا به بهـره بـرداری برسـد و تا 
پایان سـال 1399 این پـروژه درنقاط مختلف 
شـهر اجرا و به عنوان پایلوت در مناطق 9 و 10 
و 11 اجرایـی مـی شـود تا بـه ارتفاعات جنوب 
برسـد که  در آینده محیط زیسـت شهر مشهد 

را تامیـن کنیم.

وی بـا بیـان اینکـه تأمیـن مالـی مبتنیبـر 
مقیـاس  در  شـهربازی  احـداث  بدهـی، 
بینالمللـی در پـارک چهلبازه، سـاخت کارخانه 
و  میـوه  مرکـزی  میـدان  احـداث  نـوآوری، 
ترهبار، شـهر بدون گرسـنه و تکدی و بیسـواد 
هـای  پـروژه  بـه  دارد،  قـرار  در دسـتورکاری 
دیگـر اشـاره کـرد و گفـت: از دیگـر پروژههای 
شـهرداری ،احـداث نمایشـگاه دائمـی گل و 
گیاه اسـت و بزرگترین پارک سرپوشـیده گل 
و گیـاه در اراضـی آبشـار در میـدان تیر سـابق 
مـی باشـد..کالئی  دربـاره پـروژه نوسـازی و 
بهسـازی بافـت پیرامونـی حرم مطهـر رضوی  
افـزود: ایـن پـروژه از سـال 1372 آغـاز شـده 
و بـا همکاری اسـتانداری و حمایت دسـتگاه 
قضایی مقرر شـده اسـت در شـورای راهبردی 
بافـت پیرامونـی حـرم مطهـر رضوی بخشـی 
از مشـکالت پیچیـده موجـود، بازنگـری و بـا 

طـرح و تامیـن مالـی حل شـود.
پـروژه   292 حاضـر  حـال  در   : گفـت  وی 
دارای مشـکل در ایـن بافـت موجـود اسـت 
کـه امیدواریـم بتـوان در این شـورا بخشـی از 

مشـکالت سـرمایه گـذاران را حـل کـرد.
بـزرگ  اراضـی  سـاماندهی  بـاره  در  کالئـی 
منابـع  خاطرنشـان کـرد:  شـهری  مقیـاس 
و درآمـد شـهری در دوره گذشـته منجـر بـه 
طراحـی طرحهای غیرکارشناسـی نظیـر پروژه 
بهسـازی و نوسـازی بافتهـای عامـل و آبکـوه 
شـده اسـت کـه مشـکالت بسـیاری ایجـاد 
کـرده و پیگیـر تعییـن تکلیـف ایـن مـوارد 
هسـتیم. اراضـی بـزرگ مقیاس نظیـر پالک 
176 و اراضـی چهـل بـازه نیز بایـد با همکاری 
دسـتگاه هـای مرتبط و دسـتگاه قضا تعیین 

شـود. تکلیف 
اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  مشـهد  شـهردار 

سروسـاماندادن به وضعیت مالی شـهرداری، 
طراحـی پروژه هـای زیرسـاختی و راه اندازی 
سـه  عمرانـی  و  زیرسـاختی  فعالیتهـای 
راهبـرد اصلـی شـهرداری در شـش مـاه اول 
شـهرداری بـود، خاطرنشـان کـرد: محـور اول 
بسـته تقاطع هـای غیـر همسـطح، زیرگذرها 
و روگذرهـا اسـت کـه بـه زودی آغـاز عملیات 
تقاطع غیرهمسـطح مصلی اجرایی می شود.
غیرهمسـطح  تقاطـع  امتـداد  افـزود:  وی 
مصلـی بـه سـمت طـرق اسـت و بـا اجـرای 
ایـن پـروژه دسترسـی جدیـدی به محـدوده 
قلعه سـاختمان ایجاد میشـود، محور مصلی 
و نـواب صفـوی را از بنبسـت بـودن خـارج 
میکند و مسـیر دسترسی دومی برای بهشت 

رضـا)ع( نیـز بـه وجـود مـی آورد.
ایجـاد  دوم  محـور  کـرد:  اضافـه  کالئـی 
کاهـش  منظـور  بـه  ترافیکـی  زیرسـاخت 
سـرعت خودروهـا و رعایت حق تقـدم عابران 
پیاده اسـت. تأمین منابع پایـدار آب و فضای 
سـبز و محـور چهـارم، راه انـدازی خـط سـوم 

قطارشـهری مشـهد تـا سـال 1400 اسـت.
کالئـی افـزود: محور پنجـم نیز تحـول جدی 
در بافـت پیرامـون حـرم مطهر رضوی اسـت. 
بهبـود سـیما و منظر شـهری به عنـوان محور 
ششـم و محـور هفتـم تحـرک بخشـی بـه 
اسـتحصال اراضـی بـزرگ مقیـاس و اراضـی 

است.. شـهری 
وی بـه محورهـای دیگـر نیـز اشـاره کـرد و 
گفـت: پـروژه سـاماندهی کشـفرود، اصـالح 
سـاختار پرسـنلی و منابع انسـانی، طرح رفع 
آبگرفتگی ها از دیگر محورهای توسـعه است 
و هماکنـون در 52 نقطـه عملیـات عمرانـی 

بـرای رفـع آبگرفتگـی در حـال اجـرا اسـت.
شـهردار مشـهد افـزود: محورهـای دیگر بهبود 
مسـیرهای اصلـی و توسـعه فضـای سـبز در 
مناطـق کمبرخـوردار و توسـعه نهادهای مدنی 

در پـروژه هـای اجتماعی اسـت..
کالئـی گفـت: تکمیل خطـوط قطارشـهری از 
دیگـر پـروژه هـای مهـم و هزینـه بر اسـت و 
برای سـاخت هر کیلومتر آن در مشـهد بیش 
از هفـت هـزار و 500 میلیـارد ریـال هزینـه 
میشـود و تـالش داریـم فاز اول خط سـوم تا 
پایـان سـال 1400 افتتـاح شـود، از دولـت نیز 

پیگیر مسـائل مالی هسـتیم.
وی بـا بیـان اینکه در برخی نقاط شـهر سـیما 
و منظر شـهری دارای مشـکالت جدی اسـت 
گفت: مسـیرهایی با همکاری اداره کل میراث 
فرهنگـی بـرای تغییر جدی در سـیما و منظر 
شـهر انتخاب شـده که بتوانیم با سیماسـازی 
هویتـی فضـای شـهر را از حالت خاکسـتری 

خـارج کنیم.
شـهردار مشـهد دربـاره پروژه تـوس نیز گفت: 
پروژه توس در سـه مرحله و سـایر پروژه های 
آن نیز در دسـت اجراسـت و این پروژه باید به 
یک پـروژه برندینگ اجتماعی تبدیل شـود و 
تـالش میشـود تا نوروز 99 ایـن پروژه تکمیل 
شـود.وی افـزود: تهیـه و تدویـن طرحهـای 
تفصیلی، پروژه سـاماندهی کشـف رود، پروژه 
بازآفرینی شـهری، طرح رفـع آبگرفتگی ها در 
152 نقطـه، پـروژه برندینگ شـهری، توسـعه 
رفـاه زائر، پروژه بهبود ایمنی شـهری، ترافیک 
هسـته مرکزی شهر و شـهرداری الکترونیک، 
اجـرای مدلهـای حملونقلی، ایجاد شـهربازی 
در مقیـاس بینالمللی در محل بوسـتان چهل 
بـازه از مهمتریـن برنامه هـا و پروژه هـای در 

دسـتور کار است.
شـهردار مشـهد در باره توسـعه فرودگاه گفت: 
ابتـدا با ایجاد باند سـوم مشـکل عـدم امکان 
فـرود در شـب و ایجـاد آلودگـی صوتـی رفـع 

می شـود.
وی افـزود: ایجـاد شـهر فرودگاهـی و انتقـال 
فرودگاه مشـهد جدی ولـی نیازمند طی کردن 
فرایندهـای قانونـی و اخـذ مجوزهاسـت و بـا 
ایجاد شـهر فرودگاهی از فـرودگاه فعلی برای 
پروازهـای باری ترانزیتی اسـتفاده می شـود.
 شـهردار مشـهد در بـاره مجموعـه آبادگـران 
گفـت: احـداث مجموعـه آبادگـران تصمیمی 
اشـتباه بـود که مشـکالت محیط زیسـتی به 

همـراه داشـته اسـت.
کالئـی گفـت: بـرای اجـرای این پـروژه مجوز 
مسـتقیم از شهرداری گرفته نشـد و قراردادی 
بـه  آن  در  داشـته کـه  شهرسـازی  و  راه  بـا 
تعهدات عمل نشـده است و سـازمان بازرسی 
کل کشـور تحقیقـات کاملـی در این خصوص 
بـرای مـا  بنـدی آن  انجـام داده کـه جمـع 

الزماالجراسـت.

محمدرضا وزیری
خبرنگار 

رضا بهرام نژاد
خبرنگار 

علیرضا شفیعی
خبرنگار 

حمزه سلمانی
خبرنگار 

آگهی احضار متهم
آقـای  المـکان  مجهـول  متهـم  اینکـه  بـه  نظـر 
پرونـده کالسـه  در  آبـادی  علـی  حسـن گنجـی 
9۸099۸3446300036 ایـن شـعبه حسـب اعـالم 
جـرم از طـرف دادگاه عمومـی کوهبنـان متهـم اسـت به عـدم ثبت 
واقعـه ازدواج بنابرایـن بـه اسـتناد مـاده 174 قانـون آیین دارسـی 
دادگاه هـای عمومـی و انقـالب در امـور کیفـری مراتـب یـک نوبت 
در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار منتشـر و بـه نامبرده ابـالغ می گردد 
ظـرف یـک ماه پس از درج آگهی در نشـریه به جهـت دفاع از اتهام 
منتسـبه در دادسـرا حاضـر گردیـده و در غیـر ایـن صـورت دادسـرا 
غیابـا رسـیدگی و تصمیـم مقتضـی صـادر خواهـد شـد. م الـف 25

معاون دادستان شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان کوهبنان _ مهدی پوراسالمی

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند 
دوم  139۸60319062000544هیـات  شـماره  رای  برابـر  رسـمی 
موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانمپوران قاسـمی 
گوکیفرزنـد رضـا بشـماره شناسـنامه 112 صـادره از گلباف در سـه 
دانگ مشـاع از ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 377/32 
متـر مربـع پـالک 2 فرعیـاز 227 اصلـی مفـروز ومجزی شـده از 

پالکهـای 226 اصلـی و 227 اصلـی واقع در گلباف خیابان شـهید 
باهنـر خریداریـاز مالـکان رسـمی علـی قاسـم و پـوران قاسـمی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت 
یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر 
خواهـد شـد. م/ الف1307-تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/9/23-

تاریخ انتشـار نوبـت دوم:9۸/10/۸
محمد مقصودی رئیس ثبت اسنادوامالک گلباف

ابالغ اجرائیه
متعهدله)زوجـه(1- روشـن پور جندقی فرزند سـید 
محمد متولد 1367 شـماره ملـی 3052201042 ش 
ش 12419  بـه نشـانی بلـوار هفده شـهریور کوچه 9

متعهـد )زوج( محمـد علـی بخشـی فرزنـد اصغـر متولـد 1362 
شـماره ملـی3051372625 ش ش 2364 بـه نشـانی رفسـنجان 

خیابـان ابـوذر کوچـه 44
تاریـخ   7721 شـماره  ازدواج  اجرائیه:سـند  صـدور  مسـتند 
13۸9.3.29 دفتـر خانـه ازدواج شـماره ۸7 و طـالق شـماره 6۸ 

روسـتای امیـر آبـاد بخـش نـوق اسـتان کرمـان
موضـوع الزم االجرا:وصول مهریه مبلـغ 15.303.539.231)پانزده 
میلیـارد و سـیصدو سـه میلیـون و پانصـد و سـی و نـه هـزار و 
دویسـت و سـی و یک ریال( تعداد سـیصد عدد سـکه تمام بهار 
آزادی و مبلـغ دویسـت و پنجـاه میلیـون ریـال که زوجـه تقاضای 

تقویـم آن را بـه نـرخ روز نموده اسـت.
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان
ابوالفضل تیموری آسفیچی

آگهی ابالغ وقت تحقیق 
بدینوسـیله بـه اقـای حجـت رضایـی بـه واسـطه معلوم 
نبـودن محـل اقامـت در راسـتای مـاده 174قانـون ایین 
دادرسـی کیفـری ابالغ میشـود که اقـای مرتضی موالیی 
فرزند حسـین علیه شـما شـکایتی مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی 
مطرح نموده که به شماره کالسـه 1397.9767.030101.71)کالنتری13(

شـعبه اول بازپرسی دادسـرای عمومی و انقالب رفسنجان ثبت گردیده 
لـذا صـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ نشـر اگهـی جهـت اخذ دفـاع از 
اتهـام انتسـابی اخریـن دفاع احضـار میگردید نتیجه عـدم حضور برابر 
مقـررات اعـالم جلـب داد رسـی و تقاضـای محکومیت غیابـی خواهد 

بود.م الـف 44۸9
بازپرس شعبه اول داداسرای عمومی و انقالب رفسنجان  .رضایی

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
329 فرعی از - 29 اصلی بخش 32 

گیالن
ــن  ــوق و مجاوری ــان حق ــاع صاحب ــه اط ــیله ب بدینوس
پــاک 329 فرعــی از 29 اصلــی واقــع در قریــه حاجــی 
ــه  ــاند ک ــی رس ــان م ــش 32 گی ــن بخ ــه بی ــر ون امی
عملیــات تحدیــد حــدود ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه 
ــا کاربــری مســکونی و مزروعــی واقــع در حریــم  ــاغ ب ب
ــع بشــماره  ــر مرب ــه مســاحت 1553/26 مت ــه ب رودخان
فــوق مــورد تقاضــای آقــای رضــا قلــی بدریــان خریداری 
از مالــک رســمی عباســقلی بدریــان در اجــرای مــاده 3 
ــون تعییــن تکلیــف  ــون و مــاده 13 اییــن نامــه قان قان
ــد ســند  ــی و اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت وضعی
ــت آن  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــه و رای ب ــمیت یافت رس
صــادر شــده اســت در ســاعت 9/30 صبــح مــورخ 
1398/10/17 در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد 
ــی  ــوق ارتفاق ــا حق ــدود ی ــه ح ــبت ب ــه نس ــد چنانچ آم
ادعایــی داشــته باشــند اعتــراض کتبــی خــود را ظــرف 
ــت  ــه اداره ثب ــدود ب ــد ح ــخ تحدی ــدت 30 روز از تاری م
آســتارا تســلیم و دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح 
ــی  ــورت متقاض ــر اینص ــد در غی ــم نماین ــی تقدی قضائ
ــدم  ــی ع ــه گواه ــا ارائ ــی وی ب ــده قانون ــا نماین ــت ی ثب
تقدیــم دادخواســت از مرجــع قضائــی بــه ثبــت متبوعــه 
عملیــات ثبتــی بــه نفــع وی ادامــه خواهــد یافــت ضمنــا 
عــدم حضــور اشــخاص ذوی الحقــوق مانــع از انجــام کار 

ــار 1398/09/23 ــخ انتش ــود . تاری ــد ب نخواه
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی 9015
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نمایش فردای شب، 24 آذر تا 06 دی  
در مجموعه هنری تئاترشهر اجرا می شود.

جنگ که برنده نداره اونایی تو جنگ
برنده اند که اسلحه میفروشن.

تنگه ابوغریب

نمایشگاه انفرادی آثار حبیب فرج آبادی، 
تا سه شنبه 10 دی در گالری اعتماد 1 برپا 

است

نمایش زیراکس،  تا 29 آذر در تاالر 
حافظ اجرا می شود

نمایش نمایشگاهدیالوگ نمایش

شــرکت توزیــع بــرق جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــات مربــوط بــه خریــد لــوازم  را بــه شــرح ذیــل از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد 
. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت  )ســتاد( 
بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی , مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی 

امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند . 
*- ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت ۱۵.00 روز یکشنبه مورخ ۹8/۱0/08  الزامی می باشد .

*- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور ۹8/0۹/2۳  می باشد .

مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت : روز شـنبه مـورخ 
۹8/0۹/2۳  و حداکثـر تـا سـاعت ۱۹ روز پنجشـنبه  مـورخ ۹8/0۹/28 

خواهـد بـود  .
مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد : حداکثـر تا سـاعت ۱۹  روز یکشـنبه مورخ 

بود.  ۹8/۱0/08 خواهـد 
زمـان بازگشـایی پاکـت هـا : سـاعت راس سـاعت ۱0 صبح روز دوشـنبه  

مـورخ ۹8/۱0/0۹ خواهـد بـود.
اطالعـات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در 

خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت هـای  الف  : 
آدرس : کرمـان بلـوار جمهـوری اسـالمی روبه روی گمرک شـرکت توزیع 

برق جنوب اسـتان کرمـان کد پسـتی : ۷6۱88۱۵6۷6
تلفن تماس : ۵-۳2۱۱040۳ داخلی ۱06۳

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

آگهی  تجدید مناقصه  عمومی 
)از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (

مبلغ تضمین )ریال(کد فراخوان در سامانه ستادموضوع شماره مناقصهردیف
209۸0015740000131.946.327.000خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات 12-12-98

209۸001574000014۸19.750.000خرید انواع تیر چوبی 12-98-2٣

209۸001574000015357.030.000خرید تیر سیمانی )ارزوئیه – بافت – بردسیر – رابر و سیرجان (٣8-12-98

209۸0015740000166۸1.745.000خرید تیر سیمانی )جیرفت – عنبرآباد و فاریاب (49-12-98

209۸001574000017342.015.000خرید تیر سیمانی ) بم – ریگان – فهرج و نرماشیر(510-12-98

209۸00157400001۸630.275.000خرید تیر سیمانی ) رودبار جنوب – قلعه گنج – کهنوج و منوجان (611-12-98

شناسه اگهی 694649 روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

نوبت اول

آگهی تجدید مزایده 
فروش 23 قطعه زمین با کاربری های مختلف 
واقع فاز 4و۵ نجف شهر شهرستان سیرجان استان کرمان 

بنیـاد مسـکن انقالب اسـالمی اسـتان کرمـان در نظـر دارد تعـداد 20 قطعه زمین تجـاری )تجدیـد مزایده 
شـماره ۹8/۱۳( و دو قطعـه زمیـن مسـکونی واقع در فاز ۵ نجف شـهر )تجدیـد مزایده شـماره ۹8/۱0 ( ویک قطعه 
زمین با کاربری تجهیزات و تاسیسـات شـهری واقع در فاز 4 نجف شـهر شهرسـتان سـیرجان )تجدید مزایده شـماره 
۹8/۱2 ( را بـه شـرح جـدول ذیـل از طریق برگزاری مزایـده کتبی عمومی به فروش برسـاند. لذا کلیه متقاضیان می 
تواننـد جهـت دریافت اسـناد تجدیـد مزایده با مراجعه حضوری به بنیادمسـکن شهرسـتان سـیرجان ویـا از طریق 
  www.kermanbonyadmaskan.ir درگاه اینترنتـی بنیـاد مسـکن انقالب اسـالمی اسـتان کرمـان بـه آدرس
اقـدام نماینـد و بـرای هماهنگـی و پرداخـت هزینـه اسـنادوبازدید از نقشـه ها و موقعیـت قطعات مذکور و سـایر 
شـرایط تجدیـد مزایـده حداکثـر تا سـاعت ۱۱:۳0 روز سـه شـنبه مـورخ ۹8/۱0/۳ به بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی 
شهرسـتان سـیرجان واقع در سـیرجان بلوار سـید جمـال الدین اسـد آبادی جنب دادگسـتری مراجعـه نمایند. در 
ضمـن متقاضیـان جهت کسـب اطالعات بیشـتر مـی توانند با شـماره تلفـن 42۳02002 بنیاد مسـکن شهرسـتان 

سـیرجان کارشناسـان امـور زمین تماس حاصـل نمایند .

شماره موضوعردیف
مساحت کاربریقطعه

مساحت کاربریشماره قطعهموضوعردیفمترمربع
مترمربع

200تجاری ۹68تجدید مزایده20013تجاری ۹۵6تجدید مزایده1

200تجاری ۹6۹تجدید مزایده200۱4تجاری ۹۵۷تجدید مزایده2

200تجاری ۹۷0تجدید مزایده200۱۵تجاری ۹۵8تجدید مزایده3

200تجاری ۹۷۱تجدید مزایده200۱6تجاری ۹۵۹تجدید مزایده4

200تجاری 972تجدید مزایده200۱۷تجاری ۹60تجدید مزایده۵

200تجاری 973تجدید مزایده200۱8تجاری ۹6۱تجدید مزایده6

200تجاری ۹۷4تجدید مزایده20019تجاری ۹62تجدید مزایده7

۱46تجاری ۹۷۵تجدید مزایده20020تجاری ۹6۳تجدید مزایده8

۱80/2۵مسکونی ۵4تجدید مزایده20021تجاری ۹64تجدید مزایده9

۱۵۹/۷۹مسکونی ۵۵تجدید مزایده20022تجاری ۹6۵تجدید مزایده10

200تجاری ۹66تجدید مزایده11
268تجدید مزایده23

تجهيزات و 
تاسيسات 

شهری
206۹

200تجاری ۹6۷تجدید مزایده12

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

نوبت اول
شماره ۵2۱/ ج / ۹8 آگهی مزایده

فروش 8 دستگاه سواری کارموسو و 1دستگاه سواری پژو 405

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفتدستگاه مزایده گذار

فروش 8 دستگاه سواری کارموسو و1 دستگاه سواری پژو405موضوع مزایده

10درصد قیمت پایه هردستگاهتضمین شرکت در مزایده

از تاریخ شنبه 9۸/09/23 به مدت 6روزمهلت دریافت اسناد مزایده

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.irمحل دریافت اسناد مزایده

ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 9۸/10/03آخرین مهلت ارسال پیشنهادها در سامانه 

میدان شاهد- ستاد مرکزی دانشگاه )دفتر حراست دانشگاه(محل تسلیم ضمانت نامه

ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 9۸/10/04تاریخ گشایش پیشنهادها

در ضمن هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده است و در صورت عدم پرداخت ضمانتنامه شرکت در مزایده آزادنمی گردد
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" با مصرف بهینه آب در تابستان در آسایش همدیگر بکوشیم " 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

8956

شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان قــم در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای " عملیــات اجرایــی ادامــه 
فــاز یــک احــداث ســاختمان راهبــری و پایــش مجتمــع هــای آبرســانی روســتایی اســتان قــم " بــه شــماره 
2098001189000014  را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد . کلیــه مراحل برگــزاری مناقصه 
از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
ــدم  ــران درصــورت ع ــد شــد و الزم اســت مناقصــه گ ــه آدرس : www.setadiran.ir انجــام خواه ــت ) ســتاد ( ب دول
عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه 

محقــق ســازند . تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ 1398/09/23 مــی باشــد . 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : 1398/09/23 لغایت 1398/09/30

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : پایان وقت اداری مورخ 1398/10/10
زمان بازگشایی پاکت ها : 1398/10/12 ساعت 8/30 صبح

هزینــه خریــد اســناد : مبلــغ  750،000ریــال بــه شــماره حســاب 4001104304025209  نــزد بانــک مرکــزی 
جمهــوری اســامی بنــام تمرکــز وجــوه درآمــد شــرکتهای دولتــی ) شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان قــم ( 

ــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد  اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گ
مناقصــه و ارائــه پاکتهــای الــف : قــم ، بلــوار 15 خــرداد ، 20 متــری شــهید تقــوی ، شــرکت آب و فاضــاب 

روســتایی اســتان قــم و تلفــن : 025-37780172
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه : مرکــز تمــاس 021-41934 

دفتــر ثبــت نــام : 85193768-88969737 – 021 
برآورد مناقصه : 867 ، 924 ، 549 ، 9 ریال 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/09/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/09/26 
شناسه آگهی : 691658

عملیات اجرایی ادامه فاز یک احداث ساختمان راهبری و پایش 
مجتمع های آبرسانی روستایی استان قم 

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب روستایی
 استان قم

وزارت نیرو

نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه 

آب به آرامش تبدیل کنیم.


