
اعصاب ندارید، نهی از منکر نکنید
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اجتماعـی، صحنه هـای جـدال و درگیـری  هـر روز در شـبکه های 
لفظـی مردم بر سـر پوشـش و حجاب منتشـر می شـود، خشـونتی 
 کـه اگـر مهـار نشـود می توانـد آثـار جبران ناپذیـری داشـته باشـد.
گویـا دوسـتاِن نـادان و دشـمناِن دانـا در پیمانـی نامیمـون دسـت 
به دسـت هـم داده انـد تـا بـر آتـش خشـونت و کینـه ورزی بدمنـد، 
پیوندهـای اجتماعـی نه چنـدان مسـتحکم مـا را بیـش از پیـش 
بگسـلند و جامعـه را دو پـاره کننـد. ماننـد بسـیاری از فرائـض دینی 
وارونـه  پوسـتیِن  بـه  بـدل  ُتـرش رو  زهدفروشـاِن  به دسـت  کـه 
ناآگاهانـۀ »امـر به معـروف و نهـی  می شـود، اجـرای نامناسـب و 
از منکـر« هـم به جـای اصـاح، ویران گـر می شـود. آن سـوی آب 
 هـم مشـتاقاِن فروپاشـِی ایـران، آتـِش ایـن نـزاع را تیزتـر می کنند.

شـاید به سـبب حساسـیت این فریضه، بنیانگذار جمهوری اسـامی 
دسـتِ کم در دو اثرشـان بـه ویژگی هـاِی آمـران به معـروف و ناهیان 
از منکـر می پـردازد. )پیشـتر در مطلـب »نهـی از منکـر بـه سـبک 
 مرحـوم یعقوبـی قائنـی« بـه تحریرالوسـیلۀ امـام)ره( پرداختـم(.

از نظـر امـام خمینی)ره(، آمر به معروف و ناهی از منکر باید به لیاقت 
و صاحیـت الزم بـرای اجـرای این فرمان الهی رسـیده باشـد تا امر و 
نهی اش اثرگذار شـود: »و چون قلب خود را رحمانی و رحیمی یافتی، 
به     امر و نهی و ارشـاد قیام کن تا دل های سـخت را برِق عاطفۀ قلبت 
 نرم کند و آهنِ     قلوْب به موعظۀ آمیخته با آتش محبتت لّین گردد«.

این ورزیدگی معنوی شـامل حّس رحمت،   شـفّقت و انسان دوسـتی 
می شـود و اگر با این آمادگی، ارشـاد   صورت گیرد آن گاه بیان رحیمانه 
اثربخـش می شـود. بـرای نمونه، آمر به معـروف و ناهی از منکر نباید 
 به دنبال »خودنمایی و خودفروشی و تحمیل امر     و نهی« خود باشد.

امـا اگـر امـر بـه معـروِف انسـاِن نـادان، از     روی خواهش نفسـانی و 
تصـرّف شـیطانی باشـد، »نتیجۀ معکوسـه     حاصـل می شـود و برای 

یـک امـر و نهـی جاهانـه چند منکر سـربار شـود«.
در کتـاب »آداب نمـاز«، امـام خمینـی)ره( پـس از بیـان داسـتان 
تربیت هـای  و  امتحانـات  و  عمـران«  بـن  »موسـی  زندگـی 
پیامبـر  ایـن  پـرورش  از  پـروردگار  هـدف  می پرسـد  او،  روحانـی 
الوالعـزم چـه بـود و پاسـخ می دهـد: دعـوت و هدایـت و ارشـاد 
یاغـی کـه کـوس   »اََنـا  بنـدۀ     طاغـِی  نفـر  یـک  دادن  نجـات  و 
فسـاد   می کـرد. ارض    در  همـه  آن  و  می کوفـت،  االْْعلـی«   َربُّکُـُم 
»ممکـن بـود خـدای تعالـی او را بـه صاعقـۀ غضـب بسـوزاند، ولـی 
رحمـتِ     رحیمّیۀ بـرای او دو پیغمبر بزرگ می فرسـتد، و در عین حال 
سـفارش او را     می فرمایـد کـه بـا او بـا کام نـرم لّیـن گفت وگـو کنید؛ 
 باشـد کـه به یـاد خدا افتـد و از     کردار خـود و عاقبت امر بترسـد«)۱(.

امـام خمینـی)ره( بـه صراحـت می گویـد: »ایـن دسـتور امـر بـه 
معـروف و نهـی از منکـر     اسـت«؛ ایـن کیفیـت ارشـاد مثـل فرعـون 
طاغـوت اسـت و تأکیـد می کنـد: اکنـون تـو نیـز کـه     مـی خواهـی 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر کنـی و خلق خـدا را ارشـاد کنـی، از 
ایـن     آیـات شـریفۀ الهّیـه، که بـرای تذکّر و تعّلم فرو فرسـتاده شـده، 
متذکّـر شـو و تعلـم     گیـرـ  بـا قلـب ُپـر از محّبـت و دل باعاطفـه بـا 
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تمایلچشمبادامیهابرایمیانجیگری
به گفته یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ژاپن این کشور تمایل دارد میان آمریکا و ایران میانجی گری کند

شـهرداری  پسـماند  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
بندرعباس به تازگی از احداث کارخانه تولید سـبد میوه 
و دسـتمال کاغـذی از مواد بازیافتی خبـر داده و گفته 
اسـت بخـش خصوصی برای سـاخت ایـن کارخانه 2 
میلیـارد تومـان هزینـه می کنـد که بـا راه انـدازی آن از 
 دفـن 20 تـا 40 تـن زبالـه در روز جلوگیـری می شـود.
بـه گفته پطـرس ترابـی زاده ایـن کارخانـه در مجاورت 
سـایت جمع آوری زباله در منطقه تل سـیاه بندرعباس 
سـاخته می شـود. آن طور که ترابـی زاده بـه خبرگزاری 
مـوج هرمزگان گفتـه روزانه بیـش از 360 تن زباله در 
بندرعبـاس تولیـد و دفـن می شـود و کاهـش آلودگی 
محیـط زیسـت و  آب هـای زیرزمینـی از مزیت هـای 

راه انـدازی کارخانـه بازیافت مواد اسـت.
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برای حفاظت از 
میراث فرهنگی، 

دعوتید
انجمن خیرین حفاظت گر 

میراث  فرهنگی کشور از 
متخصصان و دست اندرکاران 
این حوزه دعوت کرد تا برای 
تاسیِس سازمانی مردم نهاد 
در این زمینه با این انجمن 

همکاری کنند.

چالش های الیحه 
مالیات بر ارزش افزوده

مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی به بررسی 

گزارش کمیسیون اقتصادی 
درباره الیحه مالیات بر ارزش 

افزوده پرداخت.
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 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1444

شنبه 21 اردیبهشت 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

رئیس سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری بندرعباس از احداث 
کارخانه تولید سبد میوه و دستمال 
کاغذی از مواد بازیافتی خبر داد.

کارخانهبازیافت

دربندرعباس

احداثمیشود

2

45 و

نمد شهرکرد به دنیا 
معرفی می شود

تشکیل دبیرخانه شهرکرد، شهر ملی نمد در تبدیل 
این شهر به عنوان شهر جهانی نمد، تأثیر دارد.

سیدعباس عراقچی :

منافع کشور برحفظ 
برجام اولویت دارد

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی  
دو مرحله ای 

شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی دو مرحله ای ، » آبرسـانی به مجتمع روسـتایی شهرسـتان 
منوجـان« بـه شـماره مناقصـه 2098001235000003 را از طریـق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نمایـد. ) کلیه مراحل برگـزاری مناقصه 
از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به 
آدرس: www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عدم عضویت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و 

دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.(

رشته : آب 
- پایه : ۵، ۱،۲،۳،۴ 

- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی 
- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۱/7۳۱/000/000  ریال 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/۲/۱8 
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت: سـاعت ۱۴ روز چهار 

شـنبه تاریـخ 98/۲/۲۵
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز چهار شنبه تاریخ 98/۳/8

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8:۳0 صبح روز شنبه تاریخ 98/۳/۱۱
- مبلـغ بـرآورد: ۳۴/6۱۲/۳۱۱/6۴۴  ریـال براسـاس فهرسـت بهـاء 98 

می باشـد .
اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در 

خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت هـای الف: کرمـان - خیابان 
هـزار و یکشـب - نبـش کوچـه ۲۱ - شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی 

اسـتان کرمـان - اداره قراردادهای تلفـن: ۳۲۴7۳98۳-6 
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحـل عضویـت در 

 0۲۱-۴۱9۳۴ نـام:  ثبـت  دفتـر  تمـاس  سـامانه:مرکز 
توضیحات : 

ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد .
سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 تبعیت از دستورالعمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی الزامی است.
 کلیـه پـاکات بایسـتی از طریـق سـامانه بارگـذاری و پاکـت الـف 
عـالوه بـر سـامانه بصورت فیزیکـی )الک و مهر شـده( نیـز باید ارائه 

. د شو

تجدید آگهی مزایده
فروش خودروهای مازاد بر نیاز شهرداری رابر

روابط عمومی شهرداری رابر

نوبت اول

شـهرداری رابـر کرمـان بـه عنـوان مزایـده گـزار قصـد دارد تعـدادی از وسـائل موتوری خـود را به شـرح ذیل از طریـق مزایده 
عمومـی بـه فـروش برسـاند متقاضیـان مـی تواننـد از تاریـخ نشـر آگهـی نوبت نـوم حداکثـر تـا پایـان وقـت اداری ۱۳98/۳/6با 
مراجعـه بـه دبیرخانـه شـهرداری رابـر یـا از طریـق آدرس اینترنتی نسـبت بـه تهیه اسـناد مزایده اقـدام و از وسـائط نقلیه مـورد نظر 

در نقلیـه شـهرداری رابـر بازدیـد نمایند.

 مهلت تسلیم پیشنهادات : پایان وقت اداری ۱۳98/۳/6 بوده که از طریق پست پیشتاز یا تحویل به دبیرخانه شهرداری رابرصورات گردد
 نشانی : کرمان شهرستان رابر شهر رابر بلوار شهید تندگویان ساختمان شهرداری کد پستی 78۵6۱۳۵67۳ 

جلسه بازگشایی پیشنهادات : ساعت ۱۴ مورخ ۱۳98/۳/8در شهرداری رابر می باشد 
www.rabor.ir آدرس اینترنتی

مدلشماره خودرونوع خودروردیف
۱4۱385س۱79ایران65نیسان حمل زباله1

۱41379س۱77ایران65زردنیسان حمل زباله2

۱2۱384س833-65پژو3405

اتاق حمل زباله پرس5تنی4

خورشید روشنایی بخش جهان است
 با استفاده از نور طبیعی شکرگذاراین نعمت الهی باشیم.

آگهی ابالغ رأي

ــواب  ــی ۳۱۴9667۵۲6 از اب ــه شــماره هویــت مل ــه ب ــی ال ــد ول آقــای علیرضــا رســتگاری فرزن
جمعــی آمــوزش و پــرورش ناحیــه کرمــان، بدینوســیله از شــما دعــوت مــی شــود ظــرف مــدت 
۳0 روز پــس از انتشــار ایــن آگهــی جهــت دریافــت رأي قابــل پژوهــش بــه شــماره ۵۱۴8 مــورخ 

98/۱/۲۴ بــه امــور اداری مدیریــت آمــوزش و پــرورش ناحیــه دو کرمــان مراجعــه نماییــد.
در غیر اینصورت رأی صادره قطعی و حق هیچ اعتراضی ندارید.

شناسه اگهی ۴6۱866احمد اسکندری نسب مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان

 بنـدگان خداونـد ماقـات کـن و خیـر آن هـا     را از صمیـم قلـب طالـب شـو.
امام خمینی)ره( به سّنِت اهل علم، جواب سؤال مقّدری)2( را هم بیان می کند 
تـا هیـچ بهانه و دسـت آویزی برای خشـونت ورزی )به نام امر بـه معروف و نهی 
از منکـر( باقـی نمانـد و تذکّـر می دهد: و ایـن وادی غیـر از وادی »بغض فی الّله 
و حـّب فی الّلـه« اسـت کـه انسـان بایـد     بـا اعـداء دیـن عداوت داشـته باشـد؛ 
 چنانچـه در روایـات شـریفه و قـرآن کریـم وارد     اسـت. بـه قول حافظ شـیرازی:

خلل پذیر بود هر بنا که می بینی
مگر بنای محّبت که خالی از خلل ست

ُه َیَتَذکَّرُ     اَْو َیْخشـی« )طه/  نًا َلَعلَّ ۱. »  اِْذَهبـا اِلـی ِفرَعـْوَن اِنَُّه َطغی َفُقوال َلـُه َقْوالً َلیِّ
.)44 ،43

2. پیامبـر اکـرم )ص( روزی به یارانش فرمود: کدام یک از دسـتگیره های ایمان 
محکم تر و مطمئن تر اسـت؟

یـاران عـرض کردنـد خـدا و رسـولش آگاه تـر اسـت، و بعضـی گفتنـد نمـاز، 
 برخـی گفتنـد زکات ، عـده ای گفتنـد حـج و عمـره و بعضـی گفتنـد جهـاد.

رسـول خـدا )ص( فرمـود: هرآن چـه گفتیـد دارای فضیلتـی اسـت ولی پاسـخ 
نیسـت، بلکـه محکم تریـن و مطمئن ترین دسـتگیره های ایمان دوسـتی در راه 
خدا و دشـمنی در راه خدا و دوسـت داشـتن دوسـتان خدا و بیزاری جسـتن از 

دشـمنان خداست./خبراناین
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ایران به دنبال بستن درهای دیپلماسی نیستپیام خبر
دیاکو حسینی مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان 
این که فرصت ایران برای درخواستی که انتظار دارد معقول و منطقی است، تاکید کرد: خروج از 
برجام یا ماندن در برجام برای ایران یک مساله کلیدی نیست، در واقع ایران به دنبال فروپاشی 
برجام یا افزایش تنش نیست.

رنا
 ای

س:
عک

چالش های الیحه مالیات بر ارزش افزوده
الیحه دولت مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، شرایط شهرداری ها را تغییر می دهد

تقدیم الیحه مالیات برارزش افزوده به مجلس

مرکز پژوهش های مجلس شـورای اسامی 
اقتصـادی  بررسـی گـزارش کمیسـیون  بـه 
افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات  الیحـه  دربـاره 
پرداخـت. دفتـر مطالعـات مالیـه عمومـی و 
توسـعه مدیریت مرکز پژوهش های مجلس 
شـورای اسـامی گزارشـی بـا عنـوان » درباره 
ارزش افزوده7،بررسـی  بـر  مالیـات  الیحـه 
گـزارش کمیسـیون اقتصـادی )کلیـات « را 
منشـر کـرده اسـت. بـر اسـاس این گـزارش 
کمیسـیون اقتصـادی ؛ الیحـه دائمـی کردن 
قانـون مالیات بـر ارزش افزوده در اسـفند ماه 
اسـامی  شـورای  مجلـس  تقدیـم   1395
شـده اسـت. ایـن الیحـه قریـب به دو سـال 
در کمیسـیون اقتصـادی و کارگـروه مالیاتـی 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت. در بررسـی مفـاد 
الیحـه دو محـور مـورد توجـه جـدی مرکـز 
پژوهش هـای مجلـس قـرار داشـته اسـت. 
یکـی آسیب شناسـی دوره 10 سـاله اجـرای 

آزمایشـی قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده و 
دیگـری دریافـت نظـرات تمامـی ذی نفعـان 
مالیـات بر ارزش افـزوده و به ویـژه مؤدیان و 

فعـاالن اقتصـادی بخـش خصوصـی.
بررسـی  های  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 
کارشناسـی مرکـز پژوهش  هـا و مشـاهدات 
شـهرک  های  از  میدانـی  بازدیدهـای  و 
از  نشـان  تولیـدی  بنگاه  هـای  و  صنعتـی 
قانـون  در  متعـدد  ضعف  هـای  و  نقایـص 
مالیـات بـر ارزش افـزوده و نحـوه اجـرای آن 
توسـط سـازمان امـور مالیاتی داشـته اسـت 
کـه برخـی از مهم تریـن آنهـا شـامل تاریـخ 
تعلـق مالیـات، نحوه و مـدت زمان اسـترداد 
مالیات  های پرداخت شـده به صادر کنندگان، 
پذیـرش اعتبـار مالیاتـی فعـاالن اقتصـادی، 
ممیز محوری در رسـیدگی بـه اظهارنامه  های 
مالیاتـی و تشـخیص میـزان مالیـات، ابهـام 
آزاد  مناطـق  بـه  خدمـات  و  ارسـال کاال  در 

تجاری-صنعتـی، حمایت از کاالهای خارجی 
)وارداتـی( در مقابـل تولیـدات ملـی، وجـود 
شـرکت  های کدفـروش و معامـات صـوری، 
وجـود فراینـد معیـوب دادرسـی مالیاتـی در 
سـازمان امـور مالیاتـی، خـأ و یـا ابهـام در 
تعریف مفاهیم مورد نیاز بـرای اجرای قانون، 
مشـکات پیمانکاران در پرداخـت مالیات بر 
پیمانـکاران  علی  الخصـوص  ارزش افـزوده 
طـرف قـرارداد بـا کارفرمایـان دولتـی، عـدم 
اعطـای معافیـت و یا نرخ صفـر به تجهیزات 
و خطـوط تولیدی کاالهای معـاف، ضعف در 
زیر سـاخت  های فنـی و اجرایی سـازمان امور 
مالیاتی، تشـخیص میـزان مالیات متعلق به 
شـیوه علی  الـرأس و تعییـن سـلیقه  ای آن، 
باتکلیفـی طوالنی مدت مؤدیـان در خصوص 
آنهـا  مالیاتـی  اظهارنامه  هـای  بـه  رسـیدگی 
بـر  مالیـات  نظـام  در  زمـان  مـرور  )نبـود 
موضـوع  بـه  توجـه  عـدم  ارزش افـزوده(، 

انتقـال  یـا  و  حقوقـی  اشـخاص  انحـال 
واحدهـای صنفـی و ... بـود.

بـر اسـاس مطالعـات مرکـز پژوهـش هـای 
مجلس شورای اسـامی در الیحه مالیات بر 
ارزش افـزوده برای مشـکات و آسـیب  هایی 
بـه  پرداختـی  مالیات  هـای  اسـترداد  نظیـر 
و  خأهـا  صادرکننـدگان،  و  تولیدکننـدگان 
ابهام هـای موجـود در تعریـف مفاهیـم مورد 
نیـاز بـرای اجـرای قانـون، عـدم اعطـای نرخ 
داروهـای  انـواع  داخلـی  عرضـه  بـه  صفـر 
درمانی و پیشـگیری، عـدم اعطای نرخ صفر 
بـه عرضـه داخلـی ماشـین  آالت و تجهیـزات 
سـرمایه  ای، عـدم اسـترداد مالیـات خریـد 
ماشـین آالت خطـوط تولیـد کاالهـای معاف 
از مالیـات بـر ارزش افـزوده، عـدم توجـه بـه 
موضـوع انحـال و انتقال واحدهـای صنفی، 
محاسـبه یارانـه پرداختـی از سـوی دولت به 
برخـی از کاالها و خدمات در مأخذ محاسـبه 
مالیـات، مشـکات پیمانـکاران در پرداخـت 
مالیـات بـر ارزش افـزوده، ابهـام و ضعـف در 
اخـذ عوارض آالیندگـی از واحدهـای تولیدی 
آالینـده و ... چاره اندیشـی هایی شـده اسـت 
کـه بررسـی راهکارهـای ارائـه شـده توسـط 
الیحـه دولت نشـان می  دهـد کـه راهکارهای 
و  مشـکات  از  برخـی  می  توانـد  مذکـور 

آسـیب  های مذکـور را مرتفـع کنـد. 
در ایـن گزارش همچنین تاکیده شـده اسـت 
کـه در الیحـه مالیـات بـر ارزش افـزوده که از 
سـوی دولـت بـه مجلـس شـورای اسـامی 
دالیـل  و  ریشـه ها  مـورد  در  شـده  تقدیـم 
برخـی مسـائل و چالش هـای به وجـود آمده 
در اجـرای قانون غفلت شـده اسـت. مواردی 
نظیـر تاریـخ تعلـق مالیـات، ممیزمحـوری، 
تشخیص سلیقه  ای میزان مالیات و استفاده 
حکمرانـی  الگـوی  علی  الـرأس،  شـیوه  از 

نامناسـب در نظـام مالیاتـی کشـور، توسـعه 
معافیت  هـای مالیاتـی، حمایـت از کاالهـای 
خارجـی )وارداتـی( در مقابل تولیـدات ملی، 
فرایند نامناسـب دادرسی مالیاتی در سازمان 
امـور مالیاتی، پذیرش اعتبـار مالیاتی فعاالن 
اقتصـادی، نبـود مـرور زمان در نظـام مالیات 
بـر ارزش افـزوده و ... برخـی از ایـن مـوارد 
اسـت کـه در کمیسـیون اقتصـادی مجلس 
شـورای اسـامی، تاش  هـای قابـل توجهـی 
بـرای حل وفصـل مـوارد مذکور انجـام گرفت. 
ایـن گـزارش مـی افزایـد : برخـی مـوارد در 
مصوبـات کمیسـیون اقتصـادی وجـود دارد 
بتوانـد  آنهـا  اصـاح  نظـر می رسـد  بـه  کـه 
آثـار و تبعـات مثبـت قابـل توجهـی در نظـام 
مالیاتـی بر جـای گـذارد. برخـی از اصاحات 
مصوبـات کمیسـیون  روی  بـر  پیشـنهادی 
از: اصـاح کامـل فراینـد دادرسـی  عبارتنـد 
مالیاتـی مطابـق بـا تجربیات موفـق جهانی، 
لـزوم مشـمول کـردن مناطـق آزاد تجـاری – 
صنعتـی و ویـژه اقتصـادی در نظـام مالیـات 
بـر ارزش افزوده، کاهـش دامنه معافیت های 
مالیاتی، کاهش اختیارات و مزایای سـازمان 
امـور مالیاتـی )لغـو امتیازاتـی نظیر داشـتن 
آیین نامـه خاص مالی و اداری و اسـتخدامی 
خـارج از چارچـوب مقـررات عمومـی دولـت 
برای سـازمان امـور مالیاتی و یا اعطای مجوز 
اسـتخدام 2 % )دو درصـد( از افـراد مورد نیاز 
خـارج روال های عادی و عمومی به سـازمان 

مالیاتی(. امـور 

شهرداری ها متضرر خواهند شد 
یکـی از واکنش های ایجاد شـده در مجلس 
دربـاره الیحه عوارض مالیات بر ارزش افزوده  
از طرف »امیر خجسـته« رییس فراکسـیون 
مبـارزه با مفاسـد اقتصـادی و اداری مجلس 
 « ی  الیحـه  از  انتقـاد  بـا  وی  بـود،  دهـم 
عـوارض مالیـات بـر ارزش افـزوده« تصریح 
کـرد: الیحـه ای که دولـت به مجلس ارسـال 
کرده تـا مالیات بر ارزش افزوده سـاماندهی 
اداره  در  را  شـهرداری ها  می توانـد  شـود، 
اموراتشـان بـا مشـکات جـدی مواجـه کند. 

عضـو هیـأت رئیسـه کمیسـیون اصـل نودم 
قانـون اساسـی مجلس شـورای اسـامی با 
بیـان اینکـه اگر الیحـه جدید تصویب شـود، 
قطعـا شـهرداری ها بـه خصوص کانشـهرها 
با مشـکات جـدی در اداره شهرشـان مواجه 
دولـت  الیحـه  براسـاس  می شـوند،  گفـت: 
دولـت   بـه خزانـه  بایـد  مالیات هـا  تمامـی 
ریختـه شـود و از آنجـا سـهم هـر سـازمانی 
تخصیـص داده شـود کـه واریـز مالیـات بـه 
خزانـه دولـت و همچنیـن رونـد تخصیص و 
چگونگـی بازگردانـدن سـهم شـهرداری ها به 
آنهـا نیـز جای سـوال و یک مسـیر پر فـراز و 
نشـیب است که می تواند مشـکات زیادی را 
ایجـاد کند. نماینـده مردم همـدان و فامنین 
در مجلس شـورای اسـامی اظهار داشـت: با 
تصویـب این الیحـه، جنگی میان شـهرداری 
هـا و دولـت در تخصیـص عـوارض هـا بـه 
وجـود میایـد و در عمـل تنهـا شـهروندان و 

شـهرداری هـا متضـرر خواهند شـد.
محمـود صادقـی عضـو مجمـع نماینـدگان 
اسـتان تهران در مجلس شورای اسامی هم 
دربـاره ایـن الیحـه گفت: آنچه مسـلم اسـت 
شـکل کنونـی الیحه مالیات بـر ارزش افزوده 
نیـاز بـه بازنگـری دارد، چـرا که شـهرداری ها 
از درآمدهـای ناپایـداری برخـوردار هسـتند و 
تصویـب این الیحـه نیز باعث کاهـش درآمد 
آنهـا خواهد شـد. در این الیحـه عوارض هایی 
را کـه شـهرداری ها می تواننـد بـرای کسـب 
درآمـد دریافـت کننـد، بـه نوعـی بـه مالیات 
تبدیـل شـده اسـت و مشـکل اساسـی در 
قالـب کنونی الیحـه مالیات بـر ارزش افزوده 
نیـز بـه ایـن بخـش برمی گـردد کـه بـه طور 

قطـع بایـد اصاح شـود.
شـورای  عالـی  رئیـس  اسـت کـه  گفتنـی 
اسـتان ها هـم در نامـه ای اعتـراض خـود را 
بـه تصویـب ایـن الیحـه، بـه مجلـس اعام 
کـرده و در مورد دولتی شـدن شـهرداری ها و 
دهیاری هـا و تمرکزگرایـی شـدید امور محلی 
در وزارت کشـور و اقتصـاد هشـدار داده شـده 

است.

ــی  ــاون سیاس ــی مع ــیدعباس عراقچ س
ــامی  ــوری اس ــه جمه ــور خارج ــر ام وزی
ــه  ــت ک ــی اس ــرد: طبیع ــد ک ــران تأکی ای
ــری  ــش و درگی ــاد تن ــد ایج ــران قص ای
نــدارد امــا مهــم بــرای مــا تأمیــن منافــع 
ملــی کشــور اســت و مــا هیــچ تعصبــی 
ــی  ــاون سیاس ــم. مع ــام نداری ــه برج ب
وزیــر امــور خارجــه بــا بیــان اینکــه 
ــران،  »خــط قرمــز جمهــوری اســامی ای
ــته  ــوع هس ــاره موض ــدن دوب ــرح ش مط
ای در شــورای امنیــت و بازگشــت دوبــاره 

تحریــم هاســت«،افزود:اگر در فاصلــه 
60 روز آینــده کشــورهای ۱+4 موضــوع 
ــت  ــه شــورای امنی ــران را ب هســته ای ای
بکشــند و یــا تحریمهــای گذشــته برقــرار 
شــود،برجام بــه طــور کامــل از بیــن 
ــخ  ــل پاس ــرف مقاب ــت و ط ــد رف خواه
قاطــع و محکــم جمهــوری اســامی ایران 
را خواهــد دیــد.وی بــا اشــاره بــه تــاش 
دوبــاره ترامــپ و دولــت آمریــکا بــرای بــر 
ــه  ــود هم ــا وج ــام، گفت:ب ــم زدن برج ه
ــران  ــی، ای ــردان آمریکای ــات دولتم اقدام

ــد. ــکا نیفت ــا در دام آمری ــرد ت ــاش ک ت
عراقچــی افزود:بــا وجــود همه فشــارهای 
آمریکا،بــا اقدامــات ایــران کشــورهای 
را ملــزم کردنــد در ۱۱  اروپایــی خــود 
حــوزه از جملــه مالــی و بانکــی نفــت، گاز 
و پتروشــیمی، حمــل و نقــل و تجــارت، 
ــا  ــد ت ــدا کنن ــی پی راه حــل هــای عملیات
ــره  ــا به ــم ه ــع تحری ــع رف ــران از مناف ای
ــور  ــر ام ــد شــود.معاون سیاســی وزی من
ــا بیــان اینکــه اروپایــی هــا در  خارجــه ب
ایــن مســیر خیلــی کُنــد حرکــت کردنــد، 
ــه  ــان ب ــه آن گفت:فرصــت یکســاله مــا ب
درخواســت خــود اروپایــی هــا بــود و این 
هوشــمندی، برتــری سیاســی را در دنیــا 

ــه نفــع مــا ایجــاد کــرد. ب

منافع کشور بر حفظ برجام 
اولویت دارد

دیوار بلند بی اعتمادی 
مانع مذاکره با آمریکا است

رئیــس جمهــوری آمریــکا بــا افزایــش فشــارهای اقتصــادی و کاربــرد تهدیدات 
ــران پافشــاری دارد. ــوری اســامی ای ــا مســووالن جمه ــر مذاکــره ب نظامــی ب
ــود  ــفید خ ــه کاخ س ــت ک ــادی اس ــی اعتم ــان ب ــن می ــع در ای ــن مان بزرگتری
دیــوار آن را بــاال بــرده اســت.در ادامــه اقداماتــی چــون گســیل نــاو هواپیمابــر 
آمریکایــی بــه منطقــه و اعمــال تحریــم هــای تــازه در بخــش معــادن و فلــزات 
و در واکنــش بــه کاهــش تعهــدات برجامــی از ســوی ایــران، »دونالــد ترامــپ« 
ــران  ــا ته ــات ب ــر ســر اختاف ــو ب ــت وگ ــه گف ــل شــدید خــود ب ــم تمای ــاز ه ب
ــر  ــژه وزی ــه وی ــرات ب ــای دموک ــر رقب ــن ب را مطــرح ســاخت.وی ضمــن تاخت
امــور خارجــه دولــت پیشــین و بیــان اینکــه درگیــری نظامــی بــا ایــران کامــا 
نامحتمــل نیســت، اظهــار داشــت مایــل اســت شــرایط اقتصــادی کشــور مــا 
بهبــود یابــد. وی تصریــح کــرد: منتظــر اســت تــا از تهــران تماســی با واشــنگتن 
ــه  ــت. آنچ ــو اس ــت وگ ــاده گف ــرد آم ــورت گی ــن کار ص ــر ای ــود و اگ ــرار ش برق
مشــخص اســت و رهبــر معظــم انقــاب هــم بــه آن اشــاره داشــته انــد عبــور از 
ایــن وضعیــت پرتهدیــد بــا مذاکــره ممکــن نیســت امــا جنگــی هــم درنخواهــد 
ــا  ــل ب ــن المل ــام بی ــکا و نظ ــران، آمری ــی ای ــرایط کنون ــن ش ــرا بی ــت زی گرف

وضعیــت جنگــی فرســنگ هــا فاصلــه وجــود دارد.

سیاست

دولت

سیاست

سیاست

بازسازی خانه های سیل زده تا آخر خرداد

کاهش پیامدهای نامناسب اجتماعی با ساماندهی سوخت

همه به خرید نفت ایران ادامه دهند

ترامپ آگاهی ندارد، ایران به دنبال سالح اتمی نیست

ــاش  ــت: تـ ــور گفـ ــر کشـ وزیـ
می کنیـــم تـــا آخـــر خـــرداد 
مـــاه 9٨ خانه هـــای آســـیب 
دیـــده بازســـازی شـــوند تـــا 
مـــردم در آنهـــا ســـاکن شـــوند.»عبدالرضا رحمانـــی 
ـــازی  ـــازی ونوس ـــه بازس ـــه کمیت ـــیه جلس ـــی«در حاش فضل
ـــور  ـــا حض ـــه ب ـــن جلس ـــت: ای ـــیلزده اظهارداش ـــق س مناط
ــکیل  ــو تشـ ــف عضـ ــای مختلـ ــتگاه هـ ــدگان دسـ نماینـ
شـــد کـــه هـــر کـــدام گزارش هـــای اقدامـــات را در ایـــن 
زمینـــه ارایـــه کردند.وزیـــر کشـــور اظهـــار داشـــت: تمـــام 
مســـکن هایـــی کـــه تخریـــب شـــده کامـــا شناســـایی 
ــارت  ــزان خسـ ــن و میـ ــا تعییـ ــرای آنهـ ــنامه بـ و شناسـ
هـــا هـــم مشـــخص شـــده اســـت. وی تصریـــح کـــرد: 

دســـتگاه هـــا کار خریـــد انبـــوه مصالـــح را انجـــام داده 
انـــد و جلســـات متناظـــر کمیتـــه بازســـازی و نوســـازی 
در اســـتان هـــا نیـــز تشـــکیل شـــده و امـــور تعمیـــرات 
ـــر  ـــیل اخی ـــده در س ـــارت دی ـــای خس ـــازی واحده و بازس
ـــازی  ـــرارگاه بازس ـــس ق ـــی رود.ریی ـــش م ـــرعت پی ـــا س ب
و نوســـازی مناطـــق ســـیل زده کل کشـــور بیـــان کـــرد: 
ــای مختلـــف  ــتگاه هـ ــا دسـ ــارکتی بـ ــای مشـ قراردادهـ
ــیج  ــازمان بسـ ــب سـ ــن ترتیـ ــه ایـ ــده و بـ ــد شـ منعقـ
ـــام  ـــداد ام ـــه ام ـــد، کمیت ـــزار واح ـــا20 ه ـــتضعفان 10ت مس
خمینـــی )ره( 10 هـــزار واحـــد و ســـتاد اجـــرای فرمـــان 
امـــام)ره( 20هـــزار واحـــد و قـــرارگاه نیـــز بـــه همیـــن 
ــکونی را  ــای مسـ ــازی واحد هـ ــازی و بازسـ ــداد نوسـ تعـ

بـــه عهـــده گرفتـــه انـــد.

رییـــس ســـتاد مرکـــزی مبـــارزه بـــا قاچـــاق 
ــد  ــت واحـ ــر »مدیریـ ــد بـ ــا تاکیـ کاال و ارز بـ
ـــاماندهی  ـــد س ـــت رون ـــت: تقوی ـــوخت« گف س
ــای  ــش پیامدهـ ــه کاهـ ــر بـ ــوخت، منجـ سـ

نامناســـب اجتماعـــی در مناطـــق مـــرزی شـــده اســـت.
ــوع  ــا موضـ ــرزی بـ ــتانداران مـ ــیه همایـــش اسـ »علـــی مویـــدی« در حاشـ
ــت:  ــد، گفـ ــزار شـ ــور برگـ ــه در وزارت کشـ ــوخت کـ ــاماندهی سـ ــی سـ بررسـ
در جلســـه امـــروز گزارشـــی مبســـوط و تکمیلـــی از 4 تـــا 5 ســـال گذشـــته 
ـــزی  ـــتاد مرک ـــن س ـــتانداران و همچنی ـــط اس ـــا توس ـــوخت در مرزه ـــت س وضعی
ـــا  ـــرد: ب ـــان ک ـــد.مویدی بی ـــه ش ـــت ارای ـــاق کاال و ارز وزارت نف ـــا قاچ ـــارزه ب مب
ـــتان  ـــل در اس ـــای قب ـــال ه ـــه س ـــبت ب ـــوخت نس ـــاماندهی س ـــد س ـــت رون تقوی
ـــش  ـــا کاه ـــتان ه ـــن اس ـــی در ای ـــب اجتماع ـــای نامناس ـــرزی، پیامده ـــای م ه
ـــدار  ـــی در ج ـــکات جزی ـــدودی و مش ـــوارد مع ـــوز م ـــه هن ـــت؛ البت ـــه اس یافت
ـــرد:  ـــح ک ـــت.وی تصری ـــی نیس ـــل توجه ـــار قاب ـــه آم ـــتیم ک ـــاهد هس ـــرزی ش م
وزارت نفت،مرزبانـــی جمهـــوری اســـامی ایـــران، ســـپاه پاســـدران انقـــاب 

ـــد  ـــت واح ـــه مدیری ـــه در زمین ـــتند ک ـــی هس ـــتگاه های ـــه دس ـــامی از جمل اس
ـــز  ـــتانداران نی ـــد و اس ـــی کنن ـــا م ـــش ایف ـــرزی نق ـــای م ـــتان ه ـــوخت در اس س
بـــه نمایندگـــی از دولـــت هدایـــت ایـــن کار را برعهـــده دارنـــد.وی در پاســـخ 
ـــور  ـــط موت ـــوخت توس ـــاق س ـــری از قاچ ـــار تصاوی ـــر انتش ـــی ب ـــوالی مبن ـــه س ب
ســـیکلت هـــا در مناطـــق مـــرزی در فضـــای مجـــازی و شـــبکه هـــای اجتماعـــی 
گفـــت: یکـــی از اهـــداف ایـــن جلســـه برنامـــه ریـــزی و اجـــرای اقداماتـــی 
اســـت کـــه بـــا ســـاماندهی ســـوخت در مناطـــق مـــرزی در آینـــده شـــاهد 
چنیـــن پدیـــده هایـــی نباشـــیم.رییس ســـتاد مبـــارزه بـــا قاچـــاق کاال و ارز 
ـــده  ـــورت پراکن ـــه ص ـــوخت ب ـــاق س ـــه قاچ ـــی در زمین ـــوارد جزئ ـــت: گاه م گف
و متفرقـــه در جـــدار مـــرز شـــاهد هســـتیم ایـــن موضـــوع بـــرای مـــا نیـــز 
ـــه در  ـــد ک ـــل برس ـــه حداق ـــده ب ـــم در آین ـــی کنی ـــاش م ـــت و ت ـــایند اس ناخوش
ـــرد:  ـــان ک ـــدی خاطرنش ـــد. موی ـــی ش ـــم بررس ـــوع ه ـــن موض ـــه ای ـــن جلس ای
اســـتانداران در اســـتان هـــا ماموریـــت پیـــدا کردنـــد کـــه ســـاماندهی ایـــن 
گونـــه پدیـــده هـــا را کـــه در جـــدار مـــرز دیـــده مـــی شـــود و قاچاقچیـــان 

عامـــان اصلـــی آن هســـتند،با جدیـــت پیگیـــری کننـــد.

وزارت امـــور خارجـــه روســـیه 
ـــردن  ـــوم ک ـــا محک ـــه ب در بیانی
ناعادالنـــه  تحریم هـــای 
آمریـــکا، از همـــه کشـــورها 
ــه  ــان بـ ــا همچنـ ــن تحریم هـ ــاف ایـ ــا برخـ ــت تـ خواسـ
ـــنا،به  ـــزارش ایس ـــه گ ـــه دهند.ب ـــران ادام ـــت از ای ـــد نف خری
نقـــل از اســـپوتنیک، در ایـــن بیانیـــه وزارت امـــور خارجـــه 
روســـیه تاکیـــد کرد:مـــا از تمامـــی کشـــورها می خواهیـــم 
ــد  ــه خریـ ــران از جملـ ــا ایـ ــود بـ ــادی خـ ــط اقتصـ روابـ
ــه نفـــت و فراورده هـــای نفتـــی در  محصـــوالت ایـــران کـ
ــرار دارد را از بیـــن نبرنـــد.در ایـــن بیانیـــه  اولویـــت آن قـ
داریـــم کـــه  درخواســـت  مصرانـــه  اســـت:ما  آمـــده 
ــت از  ــدام در ممانعـ ــه اقـ ــر گونـ ــام هـ ــنگتن از انجـ واشـ

ـــای  ـــران در زمینه ه ـــا ای ـــکاری ب ـــرای هم ـــورها ب ـــایر کش س
ــد«  ــز کنـ ــر پرهیـ ــای دیگـ ــی و عرصه هـ اقتصادی،سیاسـ
ـــم  ـــه تصمی ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــیه همچنی ـــه روس وزارت خارج
ـــد  ـــود تاکی ـــی خ ـــدات برجام ـــش تعه ـــرای کاه ـــورمان ب کش
کرد:مـــا تصمیـــم ایـــران بـــرای متوقـــف کـــردن اجـــرای 
برخـــی تعهـــدات داوطلبانـــه خـــود در برجـــام را درک 
ــا  ــم تـ ــران می خواهیـ ــال از ایـ ــن حـ ــم و در عیـ می کنیـ
ـــدات  ـــش تعه ـــرای کاه ـــتر ب ـــات بیش ـــام دادن اقدام از انج
تمامـــی کشـــورهای  از  خـــودداری کند.مـــا  برجامـــی 
عضـــو توافـــق هســـته ای می خواهیـــم بـــه تعهـــدات 
ــای  ــرای طرح هـ ــند و اجـ ــد باشـ ــام پایبنـ ــود در برجـ خـ
ــه  ــع را بـ ــای جامـ ــر توافق هـ ــده و منطبـــق بـ هماهنگ شـ

ــند. ــرعت ببخشـ ــور اراک را سـ ــازی رآکتـ ــژه نوسـ ویـ

ـــران  ـــامی ای ـــوری اس ـــم جمه ـــده دائ نماین
در ســـازمان ملـــل متحـــد در واکنـــش بـــه 
ادعـــای رئیـــس جمهـــوری آمریـــکا بـــرای 
مذاکـــره بـــا ایـــران بـــه منظـــور عـــدم 
دســـتیابی بـــه ســـاح اتمـــی گفـــت: ظاهـــرا ترامـــپ از اینکـــه ایـــران بـــه 
ـــت  ـــد تخـــت روانچـــی در گف ـــال ســـاح اتمـــی نیســـت، آگاهـــی ندارد.مجی دنب
وگـــو بـــا شـــبکه خبـــری ام اس ان بـــی ســـی آمریـــکا ایـــن مطلـــب را در 
ـــت  ـــه اس ـــپ گفت ـــید ترام ـــه پرس ـــت ک ـــری گف ـــوال مج ـــن س ـــه ای ـــخ ب پاس
ـــین  ـــه پیش ـــر خارج ـــری وزی ـــان ک ـــا ج ـــت ام ـــران اس ـــا ای ـــره ب ـــاده مذاک آم
آمریـــکا بـــه آنهـــا گفتـــه اســـت کـــه بـــا مـــن مذاکـــره نکننـــد.وی افـــزود: 
ـــا  ـــد ب ـــه باش ـــری گفت ـــان ک ـــه ج ـــت ک ـــا اس ـــرای م ـــدی ب ـــوع جدی ـــن موض ای
ایـــن رئیـــس جمهـــوری یـــا دولـــت او مذاکـــره نکنیـــد. رئیـــس جمهـــوری 
ـــرا  ـــد. ظاه ـــته باش ـــته ای نداش ـــاح هس ـــا س ـــران تنه ـــه ای ـــت ک ـــپ گف ترام
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــی را نخوان ـــرژی اتم ـــی ان ـــن الملل ـــس بی ـــزارش آژان او 14 گ
ـــد  ـــق هســـته ای پایبن ـــدات خـــود تحـــت تواف ـــام تعه ـــه تم ـــران ب ـــد ای مـــی گوی

ـــه  ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــران ب ـــامی ای ـــوری اس ـــم جمه ـــت.نماینده دائ ـــوده اس ب
ـــر  ـــع رهب ـــه داد: در واق ـــت‹، ادام ـــی نیس ـــاح اتم ـــتن س ـــا در داش ـــع م ›مناف
ـــوع اســـت.  ـــد ســـاح اتمـــی در اســـام ممن ـــه مـــی گوی ـــوا دارد ک ـــا فت ـــی م عال
ـــال دســـتیابی  ـــه دنب ـــدارد کـــه بخواهیـــم ب ـــرای مـــا وجـــود ن بنابرایـــن چیـــزی ب
ـــه  ـــدارد ک ـــی ن ـــرا او آگاه ـــم ظاه ـــه گفت ـــور ک ـــی باشـــیم. همانط ـــه ســـاح اتم ب
ـــه اینکـــه  ـــال ســـاح اتمـــی نیســـت. تخـــت روانچـــی در پاســـخ ب ـــه دنب ـــران ب ای
ـــز  ـــد و در می ـــاس بگیرن ـــن تم ـــا م ـــا ب ـــی ه ـــه ایران ـــت ک ـــه اس ـــپ گفت ترام
ـــن  ـــد ای ـــد جـــواب ده ـــه او بای ـــت: نخســـتین ســـوالی ک ـــره بنشـــینند، گف مذاک
ـــه طـــرف هـــای  ـــا هم ـــه ب ـــا ک ـــره خـــارج شـــد. م ـــز مذاک ـــه چـــرا از می اســـت ک
ـــال  ـــترک در ح ـــیون مش ـــوب کمیس ـــکا در چارچ ـــه آمری ـــق از جمل ـــن تواف ای
ـــم  ـــی تصمی ـــور ناگهان ـــه ط ـــه ب ـــود ک ـــپ ب ـــزود: ترام ـــم. وی اف ـــره بودی مذاک
ـــداده  ـــن ســـوال پاســـخ ن ـــه ای ـــره خـــارج شـــود. چـــرا او ب ـــز مذاک ـــت از می گرف
ـــران  ـــن ای ـــط بی ـــه فق ـــه ن ـــته ای ک ـــق هس ـــردن تواف ـــاره ک ـــابقه پ ـــت؟ او س اس

ـــود را دارد. ـــی ب ـــر جهان ـــای دیگ ـــدرت ه ـــران و ق ـــن ای ـــه بی ـــکا بلک و آمری

رنا
:ای

س
عک

عباسـعلی کدخدایـی سـخنگوی شـورای نگهبـان بـا یـادآوری 
جلسـه فـوق العـاده ایـن شـورا درمـورد طـرح اصـاح مـوادی 
از قانـون انتخابـات مجلـس گفـت:در این جلسـه بررسـی این 
طـرح تمـام نشـد و بـه دلیـل طوالنی شـدن رسـیدگی بـه این 
طـرح جلسـات فـوق العـاده شـورای نگهبـان نیـز ادامـه مـی 
یابـد.وی یـادآور شـد: جلسـات فـوق العـاده شـورای نگهبـان 
بـرای رسـیدگی بـه ایـن طـرح یکشـنبه و سـه شـنبه آینـده 
تشـکیل مـی شـود. طـرح اصـاح مـوادی از قانـون انتخابـات 
مجلـس سـوم اردیبهشـت مـاه بـه تصویـب مجلـس شـورای 

اسـامی رسـید.

فراکسـیون امیدمجلس شـورای اسـامی ضمـن اعام حمایت 
قاطـع از اطاعیـه شـورای عالـی امنیـت ملـی و موضع گیـری 
رییس جمهـوری، مهلـت 60 روزه ایـران به طرف هـای باقیمانده 
در برجـام را آزمـون پایبنـدی بـه تعهداتشـان دانسـت.در بیانیه 
فراکسـیون امید مجلس شـورای اسـامی به مناسبت سالگرد 
خـروج یکجانبـه آمریـکا از برجام و بیانیه شـورای عالی امنیت 
ملـی کشـورمان در خصـوص کاهـش تعهـدات برجامـی، آمده 
اسـت:در سـالگرد خروج یک جانبـه و غیرقانونـی دولت آمریکا 
از برجـام، ایـران تصمیمـات جدید خـود را به اطاع کشـور های 
باقی مانـده در برجـام رسـانده و با شـفافیت مـردم را در جریان 

قرار داده اسـت.

طرح اصالح قانون 
انتخابات در شورای نگهبان 

حمایت فراکسیون امید 
ازکاهش تعهدات برجامی 

دبیـرکل جامعـه اسـامی مهندسـین بـا تشـکر از دولـت برای 
کاهـش بخشـی از تعهـدات برجامـی ایـران، گفت: مسـئولیت 
عواقـب ایـن اقدامـات و حرکـت ها به گردن کسـانی اسـت که 
پـای امضـا خود نمی ایسـتند.»محمد رضا باهنر« ضمن اشـاره 
دولـت بـرای کاهـش تعهـدات برجامـی ایران،گفت:بعضـی ها 
مـی گوینـد کـه» بایـد 2 مـاه و برخـی دیگـر معتقدنـد 6 مـاه 
بایـد مقاومـت کـرد«، امـا مـردم و جامعـه مـا در چهـار دهـه 
گذشـته بـه مقاومـت هـای سـنگین مقابـل زورگویی اسـتکبار 
عـادت کـرده انـد و امیدواریـم ایـن دفعه هـم مقاومـت مردم 

دشـمنان را خسـته کند.

ژاپـن بـا در نظـر گرفتـن اقـدام ایـران بـرای کاهـش سـطح 
تعهـدات برجامـی خـود گفت کـه خواهان بـه کار گیـری روابط 
دیرینـه ژاپـن بـا ایـران بـرای صلـح و ثبـات منطقـه ای اسـت 
و بـه گفتـه یـک منبـع آگاه در وزارت امـور خارجـه ایـن کشـور، 
ژاپـن می توانـد میـان آمریـکا و ایـران میانجی گـری کند.دولت 
ژاپـن امیـدوار اسـت بتوانـد در راسـتای حفظ توافق هسـته ای 
ایـران میـان آمریـکا و ایـران میانجی گـری کنـد. یاسوتوشـی 
نیشـیمورا، معـاون دبیـر کابینـه ژاپـن در یـک کنفرانس خبری 
بـه دنبـال تصمیم ایـران برای کاهش سـطح تعهـدات برجامی 
خـود اظهـار کـرد: "مـا بـه ایـن توجه داریـم کـه ایـران در حال 

خـارج شـدن از توافق هسـته ای اسـت".

مسوولیت اقدام ایران 
برعهده عهدشکنان است

تمایل چشم بادامی  ها 
برای میانجی گری
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 میراث

حسین اسماعیلی مدیر پایگاه میراث جهانی بازار تبریز از آسیب دیدن حدود ۱00 مغازه به دنبال آتش سوزی در این بازار تاریخی و 
جهانی خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

وگردشـگری  دسـتی  فرهنگی،صنایـع  میـراث  مدیـرکل 
چهارمحـال و بختیـاری گفت: نمد شـهرکرد بـه نقاط مختلف 
کشـور و دنیـا معرفـی و عرضـه خواهـد شـد.مهرداد جـوادی 
در نخسـتین نشسـت هماهنگی راه اندازی دبیرخانه شـهرکرد 
شـهر ملـی نمـد، اظهـار کـرد: معرفـی شـهرکرد بـا نمـاد نمد 
و توجـه بـه کـوی نمدمـاالن ایـن شـهر بایـد مـورد توجـه 
سـال های  در  موضـوع  ایـن  البتـه  افـزود:  گیـرد.وی  قـرار 
اخیـر مـورد غفلـت قـرار گرفتـه و بـه علـت چرخـه اقتصادی 
صنعـت  هنـر  ایـن  در  فعالیـت  ادامـه  از  جوانـان  ضعیـف 
بـرای  تـاش  کـرد:  تصریـح  کرده اند.جـوادی  خـودداری 
هـدف  محـات  در  شـهرکرد  فرهنگـی  لکه هـای  پیوسـتن 
بـر اسـاس طـرح جامـع و تفضیلـی شـهرداری می توانـد در 
رونـق نمدمالـی تأثیرگـذار باشـد، همچنیـن برای تسـریع در 
رونـد احیـای ایـن مهـم می تـوان از طـرح بازآفرینی شـهری 
بهـره گیـری کـرد.وی گفت:بـا راه انـدازی گـذر صنایع دسـتی 
شـهرکرد از میـدان فردوسـی تـا میـدان ابوعلی سـینا در این 
شـهر می تـوان تولیـدات هنـر صنعت هـای مختلف اسـتان را 
در آن عرضـه کرد.جـوادی بیـان کـرد: گرچه در این راسـتا باید 
کارگاه هـای واقـع در کوی نمدماالن شـهرکرد تقویـت و زمینه 
بازدیـد مشـتریان از رونـد تولید این هنر صنعت فراهم شـود.

وی تاکیـد کـرد: چهارمحـال و بختیاری ظرفیت هـای تولیدی 
دیگـری ماننـد گـز بلداجـی دارد کـه به برنـد تبدیل شـده اند، 
در ایـن راسـتا ضرورت دارد تا نسـبت به معرفـی و عرضه این 
محصـوالت تولیـدی مهم بـه گردشـگران و مسـافران داخلی 
و خارجـی ورودی بـه چهارمحـال و بختیـاری برنامه ریـزی 
و اقـدام شـود.در ادامـه معـاون صنایـع دسـتی و هنرهـای 
سـنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
چهارمحـال و بختیـاری گفـت: تشـکیل دبیرخانـه شـهرکرد 
شـهر ملـی نمد در رسـیدن بـه اهداف مـورد نظر بـرای تبدیل 
ایـن شـهر بـه عنـوان شـهر جهانـی نمـد تأثیـر دارد. مهـرداد 
رئیسـی بیـان کرد:مسـئوالن میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان بـه دنبـال صنعتـی شـدن ۱00 درصـدی 
صنایـع دسـتی نیسـتند و از طرفی ایجـاد نـوآوری وخاقیت 
در تولیـدات محصـوالت صنایع دسـتی مورد تاکید مسـئوالن 
و گردشـگری  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره کل 

چهارمحـال و بختیـاری اسـت.

میراث نمد شهرکرد 
به دنیا معرفی 

می شود

موزه بابل در آستانه تخلیه

موزه بابل به عنوان اولین موزه مازندران فعالیت خود را از سال 1374 آغاز کرد .

بـر اسـاس ایـن حکـم کـه در تاریـخ 11 
اردیبهشـت مـاه جـاری از سـوی مقامـات 
قضایـی این شهرسـتان صادر شـده اسـت 
فرصـت 10 روزه بـه میـراث فرهنگـی بابـل 
بـه گفتـه  بـرای تخلیـه مـوزه داده شـد. 
رییـس میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری بابـل، ایـن حکـم در تاریخ 13 
اردیبهشـت مـاه به این نهـاد فرهنگی اباغ 
شـد و قطعی است.دعوای سال های اخیر 
بین سـازمان میراث فرهنگی و اداره اوقاف 
در مـورد وضعیـت موزه بابـل به عنوان یکی 
از آثـار مهـم و تاریخـی و نمـاد ایـن شـهر 
سـرانجام بـا حکـم مراجع قضایـی تخلیه 
مـوزه در دسـتور کار قـرار گرفـت و ایـن امر 
وضعیـت مـوزه را بـرای ادامـه فعالیـت در 
حالت ابهـام قرار داده اسـت. موزه تاریخی 
بابـل در سـال 1307 احـداث و بنـام بلدیـه 

شـهر آغـاز بـکار کـرد و شـهرداری بابـل که 
تـا سـالها در این بنا مسـتقر بود سـرانجام 
در پنجم شهریورسـال1373به سـاختمان 
جدیـد واقـع دربـاغ ملی شـهر نقـل مکان 
کرد و سـاختمان قدیمی بلدیه به کتابخانه 
عمومـی تبدیـل شـد.با تعامل اسـتانداری 
مازنـدران،  فرهنگـی  میـراث  کل  اداره  و 
سـاختمان تاریخـی شـهرداری بابـل برای 
انتخـاب  اسـتان  مـوزه  نخسـتین  ایجـاد 
شـد و ایـن بنـا در 21 اسـفند سـال 74 از 
طـرف شـهرداری بابـل با کاربـری فرهنگی 
در اختیـار میـراث فرهنگـی قـرار گرفـت 
و بعـد از احیـا، مرمـت و بازپیرایی،بهمـن 
سـال 1375 بـا نـام مـوزه بابـل افتتـاح 
شـد. مـوزه بابـل اکنـون دارای سـه بخش 
باسـتان شناسـی،مردم شناسـی و اسـناد 
اسـت کـه در ایـن مـکان از سـفالینه های 

هـزاره چهـارم قبـل از میـاد مسـیح گرفته 
تـا زیـور آالت پیـش از اسـام کـه اغلـب 
دسـت  بـه  مازنـدران  تاریخـی  نقـاط  از 
آمـده بـه نمایـش عمـوم گذاشـته شـد و 
اکنـون نیـز بـرای بازدید مـردم دایر اسـت.

موزه بابل وقف حوزه علمیه است
رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه بابـل 
گفت:مـوزه کنونـی بابـل در مکانـی احداث 
شـد کـه در سـال 1255 هجـری قمـری 
یعنـی 1٨5 سـال پیـش توسـط مرحـوم 
عبدالقـادر بـه عنـوان مـکان حـوزه علمیـه 
قادریـه وقـف شـده است.حسـن برزگـر 
بیـان داشـت:حوزه علمیـه قادریه تا سـال 
1295 فعـال بـوده و مورد اسـتفاده حوزوی 
قرار داشـت امادرزمان پهلـوی اول تخریب 
زمیـن  درآن  جدیـدی  وسـاختمان  شـد 
جدیـد  سـاختمان  ایـن  و  شـد  احـداث 

بلدیـه نـام گرفـت کـه از سـال 1374 بـه 
موزه تبدیل شـده اسـت.وی گفت: مرحوم 
قادریـه  علمیـه  حـوزه  بـرای  عبدالقـادر 
امـاک دیگـری را در شـهر بابـل از جملـه 
چنـد بـاب خانه،مغـازه و زمین کشـاورزی 
را هـم جهـت هزینـه در ایـن حـوزه علمیه 
وقـف کـرده اسـت.برزگر افزود:بـا توجه به 
اینکـه حوزه علمیـه قادریـه در زمان پهلوی 
اول تخریـب شـده عواید ایـن موقوفات در 
مدرسـه علمیـه روحیـه هزینـه می شـود.

حکم تخلیه موزه بابل از سوی 
مراجع قضایی قطعی شد

رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه بابـل 
بیان داشـت:هرچند حکم تخلیـه این موزه 
توسـط مراجع قضایی قطعی شـده اسـت 
امـا اداره اوقـاف بابـل مصمم اسـت در پی 
تعامـل با میـراث فرهنگـی این مشـکل را 
برطـرف کند. برزگـر افزود:میـراث فرهنگی 
چند سـالی اسـت اجـاره این مـکان وقفی 
را پرداخـت نمی کند ومـوزه بابل وقف حوزه 
علمیـه اسـت وعوایـد آن بایـد براسـاس 
نیـات واقـف در ایـن راه خـرج شـود. وی 
گفت:امیـدوارم بـا تعامـل و همفکری بین 
مسـئولین مشـکل پیـش رو حـل شـود و 
بـرای تحقـق ایـن امـر اداره اوقـاف هـم 
نخواهـد کـرد. فروگـذار  تاشـی  هیـچ  از 

اشیاء قیمتی با تخلیه موزه بابل، 
به میراث فرهنگی استان منتقل 

می شود
رییـس میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی 
و گردشـگری بابـل گفت:بـر اسـاس ایـن 
حکـم قطعـی تخلیه مـوزه بابـل از 13 الی 
23 اردیبهشـت مـاه جـاری بایـد انجـام 
شـود.میثاق جعفریـان افـزود: ایـن اداره 
آمادگـی کامـل جهت تمدیـد قـرارداد اجاره 

مطابـق عـرف و قانـون وبـرای حفـظ ایـن 
بنـای تاریخی که به عنوان موزه شهرسـتان 
بابـل مـی باشـد را دارد.وی گفت:به همین 
منظـور در سـالهای قبـل مبلـغ 200 میلیون 
ریـال بـه عنـوان علـی الحسـاب پرداخـت 
شـد و از طـرف دیگـر در این سـال ها برای 
ایـن  نگهـداری، تجهیـز و مرمـت  صـرف 
بنـا هزینـه هـای زیـادی انجـام شـد.وی 
بیـان داشـت :ایـن مـوزه هویت شـهر بابل 
مـی باشـد و کمتـر دیـده شـده مـوزه ای 
تخلیـه و یـا بـه تعطیلـی کشـانده شـود.
وی بیـان داشـت: امیدواریـم بـا تعامـل و 
همدلی این مشـکل حل شـود ولی به هر 
شـکل ممکـن اگر مـوزه شهرسـتان تخلیه 
شـود اشـیاء موجـود بـه اداره کل میـراث 
فرهنگـی منتقـل مـی شـود و مـوزه بابـل 
تعطیل خواهد شـد و این امر زیبنده شـهر 

فرهنگی،دانشـگاهی و علمی بابل نیسـت.
رییـس اداره میراث فرهنگی بابل از تمامی 
مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی خواستار 
کمـک در جهـت رفـع ایـن مشـکل شـد.

موزه بابل گردشگران خارجی دارد
مدیـر مـوزه بابـل گفت:سـاالنه حـدود 30 
هزار نفر ازسراسـر کشور و اسـتان مازندران 
از مـوزه بابـل بازدیـد می کننـد کـه درسـال 
گذشـته 70گردشـگر خارجی از کشـورهای 
و  روسـیه،ایتالیا،ژاپن  فرانسـه،انگلیس، 
دیگـر کشـورها ازایـن مـوزه بازدیدکردنـد.
از  داشـت:برخی  بیـان  جعفـری  زبیـده 
اشـیاء موجـود در مـوزه بابـل متعلـق بـه 
سـه هـزار و 500 سـال پیـش یعنـی عصـر 
آهـن می باشـد و همچنیـن یـک سلسـله 
تـا  هخامنشـی  دوران  از  هایـی  سـکه 
قاجـار هـم در ایـن مـوزه موجـود اسـت 

انجمــن خیریــن حفاظت گــر میــراث  
و  متخصصــان  از  کشــور  فرهنگــی 
دعــوت  حــوزه  ایــن  دســت اندرکاران 
بــرای تاســیِس ســازمانی  تــا  کــرد 
ایــن  بــا  زمینــه  ایــن  در  مردم نهــاد 

همــکاری کننــد. انجمــن 
خیریــن  انجمــن  عمومــی  روابــط  
حفاظت گــر میــراث  فرهنگــی کشــور 
متخصصــاِن  از  دعوتــی گســترده  در 
ــی  ــراث  فرهنگ ــف می ــای مختل حوزه ه

خواســت تــا بــا همراهــی ایــن انجمــن، 
از میــراث  فرهنگــی  بــرای حفاظــت 

کشــور شــریک شــوند.
بــه دنبــال ایــن دعوت،اعــام شــده 
ــراث   ــر می ــن حفاظت گ ــت: »خیری اس
ــی آن  فرهنگــی کــه شــعار و مــرام اصل
حفــظ و نگهــداری از آثــار ملمــوس، 
ناملمــوس، میــراث  فرهنگــی و میــراث  
معنــوی اســت، در حالــی وارد گــود 
تعریــف  کــه  می شــوند  مشــارکت 

جدیــدی از پاسداشــت را پایه گــذاری 
کــرده و فصــل نویــن خیــر و وقــف را در 
ــد. ــاز کرده ان ــی ب ــراث  فرهنگ ــوزه می ح

ــد  ــن، بای ــن انجم ــس ای ــای موس اعض
ــا یکــی از حوزه هــای میــراث   حداقــل ب
فرهنگــی آشــنایی داشــته باشــند و 
حداقــل یــک اقــدام نیکوکارانــه در ایــن 
حــوزه را تــا یــک اســفند ســال گذشــته 

ــه کــرده باشــند. تجرب
ایــن  دغدغه منــدان  و  متقاضیــان 
حــوزه کــه خواســتار حضــور در ایــن 
ــس  ــات موس ــوت هی ــه در کس موسس
ایمیــل  بــا  می تواننــد  هســتند، 
PerseCharity@gmail.com بــا این 

انجمــن ارتبــاط بگیرنــد.

برای حفاظت از میراث 
فرهنگی، دعوتید

تکه سنگ مفقودشده »استون هنج«
پس از 60 سال بازگشت

موسســه میــراث انگلســتان اعــام کــرد، تکه  ســنگی از ســازه ی مرموز »اســتون 
ــان کاوش  باستان شناســان از  هنــج« واقــع در جنــوب انگلســتان کــه در جری
ایــن مــکان جابه جــا شــده بــود پــس از 60 ســال بــه بریتانیــا بازگردانــده شــده 
اســت.به گــزارش ایســنا و بــه نقــل از رویتــرز، ایــن اســتوانه ســنگی کــه ۱.08 
متــر طــول دارد، ســال ۱958 از تخته ســنگی کــه توســط داربســت های فلــزی 
حفاظــت می شــد، جــدا شــده اســت.به گفتــه ی مؤسســه میــراث انگلســتان، 
»رابــرت فیلیــپ« کســی بــود کــه ایــن تکــه ســنگ را از تختــه ســنگی عظیــم 
جــدا کــرد و بعدهــا آن را بــا خــود بــه بــه ایــاالت متحــده جایــی کــه بــه آن 
مهاجــرت کــرد، برد.ســال گذشــته ایــن فــرد در جریــان تولــد نــود ســالگی اش 
تصمیــم گرفــت ایــن تکه ســنگ بــه بــه مؤسســه میــراث انگلســتان کــه یــک 
ــار باســتانی انگلســتان از جملــه ســازه  ــرای حفاظــت از آث مؤسســه خیریــه ب
ــراث انگلســتان  ــده شــود.مدیر مؤسســه می ــج« اســت، بازگردان »اســتون هن
ــا تمــاس تلفنــی یــک فــرد  ــه هیــچ وجــه انتظــار نداشــتیم ب بیــان کــرد: » ب
آمریکایــی مواجــه شــویم کــه مدعــی اســت تکــه ســنگی از »اســتون هنــج« 
را در اختیــار دارد.«مدیــر مؤسســه میــراث انگلســتان بیــان کرد:»کشــف ایــن 
ــتون هنج«  ــم »اس ــنگ عظی ــز تخته س ــه از مرک ــده ک ــود ش ــنگ مفق ــه س تک
ــه  ــن تخت ــی ای ــدا کــردن منشــأ اصل ــا را در پی ــد م جــدا شــده اســت می توان

ســنگ کمــک کنــد.«

ته
نک

رییـس میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری بابل 
گفـت: بـر اسـاس ایـن حکم قطعـی تخلیـه مـوزه بابل از 

۱۳ الـی ۲۳ اردیبهشـت مـاه جـاری باید انجام شـود.
میثـاق جعفریـان بیـان داشـت: امیدواریم بـا تعامل و 
همدلـی این مشـکل حل شـود ولی به هر شـکل ممکن 
اگـر موزه شهرسـتان تخلیه شـود اشـیاء موجود بـه اداره 
کل میـراث فرهنگـی منتقـل مـی شـود و مـوزه بابـل 
تعطیـل خواهـد شـد و ایـن امـر زیبنـده شـهر فرهنگی، 

دانشـگاهی و علمـی بابل نیسـت.
زبیـده جعفـری مدیر مـوزه بابل گفت : سـاالنه حدود 30 
هـزار نفر از سراسـر کشـور و اسـتان مازندران از مـوزه بابل 
بازدیـد می کنند که در سـال گذشـته 70 گردشـگر خارجی 
از کشـورهای فرانسـه ، انگلیس ، روسـیه ، ایتالیا ، ژاپن و 

دیگـر کشـورها از این موزه بازدیـد کردند.

گردشگریمیراث

بازدید از مجسمه »آزادی« محدود شدرونمایی از گور سلطنتی باستانی در بریتانیا
ـــی  ـــه در نزدیک ـــرافی ک ـــور اش گ
در  شهرستان»اســـکس« 
ســـال 2003 کشـــف شـــده 
بـــود، اکنـــون بـــه نمایـــش 
عمـــوم گذاشـــته می شـــود.پس از آنکـــه محققـــان 
و باستان شناســـان آثـــار باســـتانی گـــور ســـلطنتی 
کشـــف شـــده در ســـال 2003 را مـــورد بررســـی قـــرار 
ـــون  ـــره توتنخام ـــف مقب ـــادل کش ـــد، ارزش آن را مع دادن

ــد. ــی کردنـ ارزیابـ
ایـــن مقبـــره کـــه قدمـــت آن بـــه دوران »آنگلوساکســـون ها« 
بازمی گـــردد، بیـــن یـــک انتشـــارات و یـــک ســـوپرمارکت در 
منطقه»پریتلول«انگلســـتان کشـــف شـــد.حال کـــه ۱6 ســـال 
ـــق  ـــتانی متعل ـــار باس ـــذرد، آث ـــور می گ ـــن گ ـــاف ای از اکتش

بـــه ایـــن گـــور کـــه گمـــان مـــی رود قدیمی تریـــن گـــور 
ســـلطنتی دوران آنگلوساکســـون ها باشـــد، بـــه نمایـــش 
گذاشـــته خواهنـــد شد.کارشناســـان معتقدندمقبـــره کشـــف 
ـــرادر »Saebert« پادشـــاه  ـــه» Seaxa«،ب ـــق ب شـــده متعل
آنگلوساکســـون منطقـــه »اسکس«اســـت.تاریخ گـــذاری 
ــه  ــور بـ ــد قدمـــت ایـــن گـ ــان می دهـ رادیوکربنـــی نشـ
ســـال های بیـــن )605-575پـــس ازمیادمســـیح(

ـــون  ـــان همچ ـــتان شناس ـــارات باس ـــق اظه بازمی گردد.طب
ـــره  ـــن مقب ـــخ آمـــون«در مصر،ای ـــوت عن ـــره مشـــهور »ت مقب
ــت.در  ــده اسـ ــی مانـ ــالم باقـ ــت نخورده و سـ ــز دسـ نیـ
ـــه  ـــق ب ـــه متعل ـــر باســـتانی ک ـــور حـــدود 40 اث ـــن گ ـــار ای کن
ـــز کشـــف شـــد. شـــاهزاده باســـتانی »اســـکس« اســـت نی

ملـــی  پارک هـــای  ســـازمان 
از  بازدیـــد  متحـــده  ایـــاالت 
بـــرای  را  آزادی  مجســـمه 
کـــرد.  محـــدود  گردشـــگران 
ســـازمان پارک هـــای ملـــی در بیانیـــه ای اعـــام کـــرد: 
ـــن  ـــه پربازدیدتری ـــمه آزادی ک ـــا از مجس ـــداد بازدیده تع
ــود را  ــوب می شـ ــورک محسـ ــتی نیویـ ــه توریسـ جاذبـ
بـــه دلیـــل جلوگیـــری از مشـــکات ناشـــی از ازدحـــام 
ـــه،  ـــن بیانی ـــاس ای ـــد کرد.براس ـــدود خواه ـــت مح جمعی
ـــازه  ـــی« اج ـــگری بازرگان ـــای »گردش ـــس توره ـــن پ از ای
ــوزه  ــمه آزادی و مـ ــه مجسـ ــمین طبقـ ــه ششـ ورود بـ
مجســـمه آزادی کـــه همچـــون دیگـــر بناهـــای یادبـــود 
ایـــن کشـــور تحـــت نظـــارت ســـازمان پارک هـــای 

ــت.»جری  ــد داشـ ــتند را نخواهنـ ــی )NPS ( هسـ ملـ
ویلیـــس« ســـخنگوی ســـازمان پارک هـــای ملـــی 
کرد:»تورهـــای  بیـــان  اقـــدام  ایـــن  درخصـــوص 
گردشـــگری ســـبب ایجـــاد ازدحـــام جمعیـــت در ایـــن 
ــرای  ــکاتی بـ ــاد مشـ ــال آن ایجـ ــه دنبـ ــه و بـ منطقـ
بازدیـــد دیگـــر گردشـــگران و مشـــکات ترافیکـــی 
می شـــوند. ایـــن اقدامـــات پـــس از افزایـــش 600 
درصـــدی تورهـــای گردشـــگری در ۱0 ســـاله اخیـــر 
ـــه  ـــا را ب ـــار م ـــش آم ـــن افزای ـــت. ای ـــه اس ـــورت گرفت ص
ـــت  ـــام جمعی ـــا ازدح ـــه ب ـــرای مقابل ـــی ب ـــاذ اقدامات اتخ
ـــام  ـــه در انج ـــکان و مشـــکات ناشـــی از آن ک ـــن م در ای
برنامه هـــای ســـازمان پارک هـــای ملـــی خلـــل ایجـــاد 

ــد.« ــزم می کنـ ــت، ملـ ــرده اسـ کـ
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رئیـس سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری بندرعباس 
به تازگـی از احـداث کارخانـه تولید سـبد میوه و دسـتمال 
کاغـذی از مـواد بازیافتـی خبـر داده و گفته اسـت بخش 
خصوصـی بـرای سـاخت ایـن کارخانـه 2 میلیـارد تومان 
هزینـه می کنـد کـه بـا راه انـدازی آن از دفـن 20 تـا 40 تن 

زبالـه در روز جلوگیـری می شـود.
بـه گفتـه پطـرس ترابـی زاده ایـن کارخانـه در مجـاورت 
سـایت جمـع آوری زبالـه در منطقـه تل سـیاه بندرعبـاس 

می شـود. سـاخته 
آن طـور کـه ترابی زاده بـه خبرگـزاری موج هرمـزگان گفته 
روزانـه بیـش از 360 تـن زباله در بندرعبـاس تولید و دفن 
می شـود و کاهـش آلودگـی محیـط زیسـت و کاهـش 
راه انـدازی  مزیت هـای  از  زیرزمینـی  آب هـای  آلودگـی 

کارخانـه بازیافـت مواد اسـت.
رئیـس سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری بندرعباس 
تاکیـد کـرده بندرعباس جزو نخسـتین شـهر های کشـور 

اسـت کـه طـرح تفکیـک پسـماند در آن اجرا می شـود.

بازیافت روزانه ۴00 تن زباله
سـایت بازیافـت زباله در مجـاورت بندرعباس و روسـتای 
تـل سـیاه تنهـا سـایت بازیافـت ایـن شـهر بزرگ اسـت 
کـه روزانـه حـدود 400 تـن زباله را به صـورت نیمه صنعتی 
بازیافـت می کنـد. تفکیک زباله هـا پس از انتقال توسـط 
نـوار نقالـه بـا دسـت صـورت می گیـرد و گاهـی کارگـران 
زحمتکـش ایـن سـایت پسـماندهای بیمارسـتانی را نیز 
در بیـن زباله هـای خانگـی می بیننـد. برخـی مطب هـا و 
کلینیک هـا در اقدامـی غیر اخاقـی و بـه منظـور پرداخت 
هزینـه کمتـر دفـع زبالـه دسـت بـه چنیـن کاری میزنن 
بـدون در نظـر گرفتـن خطـرات ایـن اقـدام بـر کارگـران 
بندرعبـاس  سـایت. کارگـران در گرمـای طاقت فرسـای 
عـاوه بـر تحمل بـوی متعفن زباله هـا، زباله هـای عفونی 

هم باید شناسـایی و معـدوم کنند. حقوق ناچیـز کارگران 
در مقابـل رنـج و زحمتـی که تحمل می کننـد حرفی برای 
گفتـن نمی گـذارد امـا به مـا تأکیـد کردند فرهنگ سـازی 
شـود تا الاقل کلینیک هـا و مطب های پزشـکی زباله های 

عفونـی را مخلـوط زباله هـای خانگـی نکنند.
بندرعبـاس شـهری تجـاری و اقصـادی اسـت از ایـن رو 
امیـد میرود شـرایط مدیریت پسـماند از توجه بیشـتری  
برخـوردار شـود هرچنـد اگـر کسـی شـرایط قبـل را دیـده 

باشـد متوجه پیشـرفت و توسـعه در این بخش می شود. 
زباله هـا پـس از تفکیـک بسـته بندی و بـه کارخانه هـای 
مختلـف جهـت بازیافت ارسـال می شـود و سـایر زباله ها 

در محدوده هـای مختلـف دفـن می شـوند. 

همه چیز در مورد بازیافت و تفکیک زباله
بـرای بسـیاری از مـردم سـخت اسـت کـه قبـول کننـد با 
همیـن زبالـه تولیـدی هـر روزشـان می توانیـم در مصرف 
منابـع طبیعـی صرفه جویـی کـرده و به جـای اسـتفاده از 
مـواد خـام بـرای تولیـد محصـوالت نـو، از مـواد بازیافتی 
اسـتفاده می کنیـم امـا ایـن یـک واقعیـت اسـت کـه در 

کل دنیـا بـه سـمت آن رفته انـد و مـا بسـیار در آن عقـب 
. هستیم

بازیافـت بـه معنـی اسـتفاده از مـواد مصرف شـده بـرای 
تولید و سـاخت مجـدد همان کاال یا کاالی قابل اسـتفاده 
دیگر اسـت. سـاخت کاغذ تازه از کاغذهای باطله می تواند 
نتیجـه بازیافـت باشـد. بازیافت زباله ها سـه فایـده مهم 
بـرای محیـط زیسـت دارد. ما بـه کمک بازیافـت زباله در 
مصـرف منابع طبیعـی صرفه جویی کرده ایم زیـرا به جای 
اسـتفاده از مـواد خـام برای تولیـد محصوالت نـو، از مواد 

بازیافتی اسـتفاده می کنیم.
یکـی دیگـر از فوایـد بازیافـت، صرفه جویـی در مصـرف 
انـرژی اسـت. البتـه بـرای بازیافت مـواد زاید هـم نیاز به 

مقـداری انرژی اسـت اما انـرژی الزم بـرای بازیافت زباله 
خیلـی کمتـر از انـرژی مـورد نیاز بـرای تولیـد محصوالت 
جدیـد از مـواد خام اسـت. برای مثال سـاختن آلومینیوم 
از آلومینیـوم بازیافـت شـده 90 درصـد انـرژی کمتـر از 
سـاختن آن از سـنگ معـدن نیـاز دارد. سـومین فایـده 
بازیافـت نیـاز بـه فضـای کمتر بـرای دفـن زباله هاسـت.

چگونه باید زباله را تفکیک کرد؟
در قـدم اول بـرای بازیافـت زباله ها باید مـواد قابل تجزیه 
مثـل پسـمانده های آشـپزخانه و مـواد غذایـی را از سـایر 
زباله هـا جـدا کـرده و سـعی شـود فقـط ایـن مـواد را در 
کیسـه زبالـه ریختـه و به رفتگـر تحویـل داد. این مـواد را 

کارخانهبازیافتدربندرعباساحداثمیشود
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس از احداث کارخانه تولید سبد میوه و دستمال کاغذی از مواد بازیافتی خبر داد.

ــت  ــرایط مدیری ــی رود ش ــد م ــن رو امی ــت از ای ــادی اس ــاری و اقص ــهری تج ــاس ش بندرعب
ــده  ــل را دی ــرایط قب ــی ش ــر کس ــد اگ ــود هرچن ــوردار ش ــتری  برخ ــه بیش ــماند از توج پس
ــک  ــس از تفکی ــا پ ــود. زباله ه ــش می ش ــن بخ ــعه در ای ــرفت و توس ــه پیش ــد متوج باش
ارســال می شــود و ســایر  بازیافــت  بــه کارخانه هــای مختلــف جهــت  و  بســته بندی 
ــاورت  ــه در مج ــت زبال ــایت بازیاف ــوند. س ــن می ش ــف دف ــای مختل ــا در  محدوده ه زباله ه
بندرعبــاس و روســتای تــل ســیاه تنهــا ســایت بازیافــت ایــن شــهر بــزرگ اســت کــه روزانــه 

ــد. ــت مــی کن ــی بازیاف ــه صــورت نیمــه صنعت ــه را ب ــن زبال حــدود ۴00 ت

 پطــرس ترابــی زاده بــا بیــان اینکــه نخســتین 
کارخانــه تولیــد ســبد میــوه و دســتمال 
کاغــذی از مــواد بازیافتــی تــا پایــان امســال 
در بندرعبــاس راه انــدازی مــی شــود، گفــت: 
ایــن کارخانــه در مجــاورت ســایت جمــع 
آوری زبالــه در منطقــه تــل ســیاه بندرعبــاس 

ســاخته مــی شــود.
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محیــط  حفاظــت  ســازمان  رئیــس 
زیســت گفــت: بایــد از نیروهــای جــوان 
ــتان  ــتان و بلوچس ــگاه های سیس و دانش
ــی و  ــای علم ــه راهکاره ــور ارائ ــه منظ ب
احیــاء  بــرای  منســجم  برنامه ریــزی 
هامــون  بین المللــی  تــاالب  حفــظ  و 
چــه در زمــان خشکســالی و چــه در 
زمــان ترســالی در کنــار متخصصــان و 

مســئوالن بهــره جســت.
بــه گــزارش ایســنا، عیســی کانتــری 
بیــن  تــاالب  احیــای  کارگــروه  در 
افــزود:  زاهــدان  در  هامــون  المللــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــتان ب ــور سیس ــردم صب م
منطقــه  درپــی  پــی  خشکســالی های 
نظــر  از  را  ســختی  بســیار  شــرایط 
ــد؛  ــل کرده ان ــات تحم ــتی و امکان معیش
ــوا، طوفان هــای  ــه آلودگــی ه ــه طوریک ب
بیــکاری کشــاورزان،  ماســه،  و  شــن 
صیــادان و دامــداران منطقــه موجــب 
مهاجــرت ســاکنان منطقــه بــه ســایر 

مناطــق کشــور شــده بــود.
محیــط  حفاظــت  ســازمان  رئیــس 
کــه  همانطــور  کــرد:  بیــان  زیســت 
برنامــه احیــا دریاچــه ارومیــه بــه شــکل 
بــرای  اجراســت،  حــال  در  هدفمنــد 
سیســتان و تــاالب بیــن المللــی هامــون 
و  منســجم  برنامــه ای  نیازمنــد  نیــز 
رئیــس  معــاون  هســتیم.  هدفمنــد 
جمهــوری در ادامــه خاطرنشــان کــرد: 
سیســتان  توســعه  راهبــردی  برنامــه 
ریــزی  برنامــه  بــدون  بلوچســتان  و 
وی  نیســت.  پذیــر  امــکان  منســجم 
سیســتان،  توســعه  طــرح  افــزود: 
ــار  ــرد و غب ــردم و گ ــون، م ــاله هام مس
همــه یــک پکیــج هســتند کــه بایــد 
ــود؛  ــی ش ــح و اصول ــزی صحی برنامه ری
ــه  ــر گون ــورت ه ــن ص ــر ای ــرا در غی زی
ــول هــدر  ــه، پ ــن زمین ــرد در ای ــه ک هزین
دادن اســت.  رئیــس ســازمان حفاظــت 
داد: ضــروری  ادامــه  محیــط زیســت 
اســت مســئوالن سیســتان و بلوچســتان 
تصمیــم  جدی تــر  زمینــه  ایــن  در 

کننــد. عمــل  منســجم تر  و  بگیرنــد 

ب
یال

هدایت جریان های طغیانی به سمت تاالب های س
مرکز وجنوب کشور

ــان،  ــت جازموری ــط زیس ــناس محی ــک کارش ی
بــا  هایــی  تــاالب  را  گاوخونــی  و  بختــگان 
ــازی آب  ــره س ــور ذخی ــه منظ ــاال ب ــیل ب پتاس
ــای روان  ــه ج ــی ب ــای طغیان ــان ه ــزود: جری ــمرد و اف برش
شــدن بــه ســمت دریــا بایســتی بــه طــرف ایــن تــاالب هــا 
ــتودیوی  ــور در اس ــا حض ــریفی ب ــه ش ــوند. نغم ــت ش هدای
ــاخت و  ــری از س ــی" جلوگی ــروز، زندگ ــه "ام ــش برنام پخ
ــرای  ــاع ب ــری ارتف ــر گی ــه و در نظ ــم رودخان ــاز در حری س
جایگــذاری گــرم خانــه هــا، سیســتم هــای سرمایشــی و... 
ــرد و  ــوان ک ــیل عن ــا س ــه ب ــگیرانه در مقابل را دو روش پیش
افــزود: »حفــظ و نگهــداری محیــط زیســت از دیگــر راه 
ــح  ــاره توضی ــا ســیل اســت.« وی در اینب ــه ب ــای مقابل کاره
داد: »در ایــن راســتا بایــد مقابــل تخریــب تــاالب هــا، 
ــه  ــه و برنام ــی را گرفت ــش گیاه ــا و پوش ــگل ه ــع، جن مرات
ــامل  ــه ش ــیم ک ــته باش ــدها داش ــرای س ــح ب ــزی صحی ری
آبخیــزداری در باالدســت و شســت و شــوی هیدرولیــک 

ــا را از  ــیل ه ــداری مس ــظ و نگه ــریفی حف ــت.« ش سدهاس
ــه  ــی ب ــای طغیان ــان ه ــزود: »جری ــت و اف ــات دانس ضروی
ــرف  ــه ط ــتی ب ــا بایس ــمت دری ــه س ــدن ب ــای روان ش ج
ــوند.«  ــت ش ــا هدای ــاالب ه ــا ت ــور و ی ــزی کش ــی مرک نواح
بختــگان  جازموریــان،  زیســت  محیــط  ایــن کارشــناس 
ــور  ــه منظ ــاال ب ــیل ب ــا پتاس ــی ب ــاالب های ــی را ت و گاوخون
دلیــل  داد: »بــه  ادامــه  و  برشــمرد  ذخیــره ســازی آب 
ــوع ســیل، بایســتی  احتمــال خطــر بــرق گرفتگــی در وق
وســایل ایــن چنینــی از مــدار خــارج شــده؛ از طرفــی 
بایســتی رســانه هــای خبــری معتبــر را رصــد و دنبــال 
کنیــم.« شــریفی بــه رادیــو گفــت وگــو گفــت: »مهــم 
اینســت کــه قبــل از بــروز و ظهــور بایــای طبیعــی آمــوزش 
ــردم  ــارت در م ــای مه ــه ارتق ــق ب ــن طری ــود و از ای داده ش
ــارت  ــر مه ــت اســترس را از دیگ ــم.« وی مدیری دســت یابی
هــا دانســت و افــزود: »مــردم بایــد از مهــارت حــل مســئله 

ــد. ــتفاده کنن اس

مســئول قــرارگاه جهــادی شــهید مجیــد قربانخانــی گفــت: 
ــک  ــن ی ــه ای ــده ک ــی ش ــاغ از گل و الی خال ــار ب ۱0 هکت
ــت  ــتگاه بابک ــار دس ــر چه ــال حاض ــت و در ح ــم کار اس نه
ــا ایــن تعــداد کار بــه کنــدی پیــش  در اختیــار داریــم کــه ب

ــم. ــاز داری ــتری نی ــزات بیش ــه تجهی ــی رود و ب م
ــا؛  ــگاران پوی ــی باشــگاه خبرن ــگار اجتماع ــزارش خبرن ــه گ ب
ــه وضعیــت باغهــای  پیــش از ایــن در خبرگــزاری تســنیم ب
کشــاورزی شــهر معمــوالن پلدختــر کــه بعــد از ســیل اخیــر 
بــه زیــر گل و الی رفتــه بودنــد و گروهــی از جهادگــران 
ــان در ایــن منطقــه حاضــر شــدند،  ــرای نجــات درخت کــه ب
ــه،  ــی منطق ــرایط فعل ــاع از ش ــور اط ــه منظ ــم؛ ب پرداختی
گفت وگویــی دوبــاره بــا حجت االســام محمــد صــدارت 

ــم. انجــام دادی
صــدارت اظهــار کــرد: هفتــه گذشــته کــه فعالیــت را شــروع کردیــم، 
ــاز  ــا ب ــا فض ــد ت ــر می کردن ــان را حف ــل دور درخت ــا بی ــتان ب دوس
شــود کــه درخــت بتوانــد نفــس بکشــد و آبیــاری شــود امــا اینــکار 
بــه دو مکمــل نیــاز داشــت اول اینکــه کل بــاغ خالــی از گل و الی 
ــای آب  ــه پمپه ــود و دوم اینک ــین آالت ب ــد ماش ــه نیازمن ــود ک ش
ــن  ــه ای ــد ک ــاری کنن ــا را آبی ــه مســتقر شــوند و باغه ــار رودخان کن
هــم نیازمنــد ماشــینهای ســنگین بــود. وی افــزود: هفتــه گذشــته 
مــا در »دمــرود عفرینــه« مســتقر شــدیم و تاکنــون فــاز اول کــه 
ــتا  ــن روس ــد، در ای ــی کنن ــان را خال ــل دور درخت ــا بی ــتان ب دوس
تمــام شــده اســت و از پنجشــنبه بــه روســتای زیــردات خواهیــم 
رفــت؛ بــرای بخــش دوم کــه خالــی کــردن بــاغ بــا ماشــین آالت 

اســت، تاکنــون موفــق بــه تهیــه چهــار دســتگاه بابکــت شــده ایم 
و کار بــا اینهــا بــه کنــدی در حــال انجــام اســت کــه امیدواریــم بــا 
ــا را  ــه ســرعت باغه ــه و ب ــای بیشــتری تهی ــران بابکته کمــک خی
خالــی کنیــم. مســئول قــرارگاه جهــادی شــهید مجیــد قربانخانــی 
ــود،  ــا ســپرده نشــده ب ــه م ــرد: بخــش ســوم از اول ب ــح ک تصری
ــزات  ــا تجهی ــود و م ــاز ب ــروی انســانی نی ــزات و نی ــه تجهی ــرا ب زی
نداشــتیم؛ پمپهــای آبــی کــه در کنــار رودخانــه مســتقر بود، بخشــی 
ــر گل و الی  ــز زی ــری نی ــش دیگ ــود و بخ ــرده ب ــا را آب ب از آنه
مدفــون شــده بــود کــه بایــد در کنــار رودخانــه بــرای پمــپ ســکو 
ســاخته شــود، پمــپ روی آن نصــب شــود و خــود پمپهــا نیــز از 
زیــر گل و الی خــارج شــود کــه همــه اینهــا نیازمنــد ماشــین آالت 
راه ســازی بــود. صــدارت اضافــه کــرد: از طــرف اســتاندار اردبیــل بــه 
مــا ماشــین آالت راهســازی ســنگین داده شــد و توانســتیم ایــن 
کار را کــه در برنامــه  مــا نبــود هــم پیــش ببریــم و دیــروز اولیــن 
ــده  ــب ش ــپ آب نص ــار پم ــون چه ــد و تاکن ــب ش ــپ آب نص پم
ــد  ــو افتاده ان ــه تکاپ اســت و همــه کشــاورزان امیــد پیــدا کــرده ، ب
و در حــال درســت کــردن لوله کشــی داخــل باغهــا هســتند. ایــن 
ــه 6  ــد ک ــا گفتن ــه م ــرد: روز اول ب ــان ک ــادی خاطرنش ــه جه طلب
روســتای بــزرگ و باغهــای اطرافــش حــدود 90 هکتــار اســت کــه 
ایــن روســتایی کــه مــا تمــام کردیــم، حــدود یک نهــم کار پیــش 
رفتــه و 10 هکتــار بــاغ از گل و الی خالــی شــده اســت و کارمــان را 
در روســتای زیــردات نیــز کــه حــدود 10 هکتــار اســت، از پنجشــنبه 
شــروع می کنیــم. وی یــادآور شــد: یــک بخــش کار نیــز بــه 
صــورت خردخــرد در حاشــیه روســتاها و کوهســتانها اســت کــه بــه 

عنــوان مثــال  در حاشــیه دمــرود عفرینــه در منطقــه کوهســتانی، 
ــای  ــروه از بچه ه ــه دو گ ــود دارد ک ــه وج ــام زول ــه ن ــه ای ب منطق
مــا در منطقــه حاضــر هســتند و گل و الی باغهــای آنجــا را تخلیــه 
ــه  ــر در منطق ــران حاض ــا جهادگ ــاط ب ــدارت در ارتب ــد. ص می کنن
گفــت: امــروز ٨5 نفــر از جهادگــران در منطقــه حاضــر بودنــد کــه 
ایــن تعــداد، در ایــن مــدت بــا افــت و خیــز همــراه بــوده اســت و 
ــد بســتگی دارد؛ بعضــی افــراد  ــه گروه هایــی کــه منطقــه می آین ب
بــه تنهایــی آمده انــد، بعضــی افــراد گروهــی بــا ماشــین شــخصی 
خودشــان را رســانده اند و بعضــی دیگــر نیــز در شهرشــان اتوبــوس 

تهیــه کرده انــد و بــه صــورت جمعــی بــه اینجــا آمده انــد؛ در حــال 
حاضــر، قســمت اعظــم افــرادی کــه در اینجــا حضــور دارنــد، طاب 
حــوزه علمیــه معصومیــه قــم هســتند. مســئول قــرارگاه جهــادی 
ــه منطقــه  شــهید قربانخانــی تاکیــد کــرد: از همــان اول کــه مــا ب
ــا خــود  ــد، یــک قســمت را آب ب آمدیــم، باغهــا ســه بخــش بودن
بــرده بــود و  بخــش دیگــر، باغهایــی بــود کــه کل بــاغ را گل و الی 
ــدازه 20ســانتی متر، شــاخه های درختــان از  ــه ان گرفتــه و نهایتــا ب
ــود؛ هــر دوی  ــود کــه آن هــم خشــک شــده ب گل و الی بیــرون ب

ــرده حســاب می شــوند. ــان م ــا، درخت اینه

از  معــاون علمــی آســتان قــدس رضــوی گفــت: هــدف 
ــع  ــف، رف ــات مختل ــاوری در موضوع ــزاری چالش هــای فن برگ
نیازهــای آســتان قــدس رضــوی بــه روش هــای علمــی اســت. 
بــا  خبــری  نشســت  در  نــوری  مهدی نــژاد  محمــد  دکتــر 
اصحــاب رســانه در معرفــی چالــش فنــاوری پلیمرهــای 
ــوی  ــدس رض ــتان ق ــت: آس ــار داش ــر اظه ــت تخریب پذی زیس
ــی از  ــع یک ــتای رف ــوع و در راس ــن موض ــه همی ــه ب ــا توج ب
مهم تریــن نیازهــای مطــرح در ســطح اماکــن متبرکــه رضــوی 
ــران،  ــش زائ ــل کف ــرای حم ــتیک ب ــتفاده از پاس ــی اس یعن

تالشبرایاحیای۸۰هکتارازباغهای

»پلدختر«ازخفگیادامهدارد
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راه اندازی مرکز فوریت های مقابله و کنترل 
آتش سوزی در سازمان محیط زیست

تجهیزاتی که سبب آلودگی هوای داخل 
خانه ها می شوند

حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
محیــط زیســت بــا اشــاره بــه 
اینکــه به تمامــی مدیــران کل 
اســتان ها  زیســت  محیــط 
بــا  را  رزمایش هایــی  و  مانورهــا  ابــاغ شــده کــه 
همراهــی یــگان منابــع طبیعــی و آتش نشــانی برگــزار 
کننــد، گفــت: مرکــز فوریت هــای مقابلــه و کنتــرل 
ــت.  ــده اس ــدازی ش ــتان ها راه ان ــوزی در اس ــش س آت
حفاظــت  یــگان  فرمانــده  محبت خانــی  جمشــید 
محیــط زیســت در گفت وگــو بــا خبرنــگار گــروه 
محیــط زیســت خبرگــزاری فــارس بــا توجــه بــه 
رویــش مناســب گیاهــان در مراتــع و اراضــی ملــی بــه 
ــات  ــوص اقدام ــب، در خص ــای مناس ــل بارندگی ه دلی
پیشــگیرانه ایــن ســازمان بــرای آتــش ســوزی در 
مناطــق تحــت حفاظــت چهارگانــه محیــط زیســت در 
ــث  ــال باع ــوی امس ــزوالت ج ــت: ن ــا گف ــل گرم فص
شــد در تمــام کشــور شــاهد رویــش مناســب گیاهــان 

باشــیم و مراتــع ملــی مــا از وضعیــت پوشــش طبیعــی 
مناســبی برخــوردار شــده اند امــا ایــن پوشــش مناســب 
در فصــل گرمــا می توانــد تبدیــل بــه یــک تهدیــد شــود.  
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت بی احتیاطــی 
مــردم در هنــگام حضــور در مراتــع و مناطــق چهارگانــه 
ــن  ــاال رفت ــن ســازمان را موجــب ب تحــت حفاظــت ای

ــراق دانســت. ــکان احت ام
ــه  ــراق ســبزینه های موجــود ب ــزان احت ــزود: می وی اف
ــردن  ــوش ک ــت و خام ــم باالس ــاع و تراک ــل ارتف دلی
ــالی  ــال هایی در دوره خشکس ــه س ــبت ب ــم نس آن ه
ــا  ــی ب ــت خان ــت. محب ــر اس ــم باالت ــر می بردی ــه س ب
بیــان اینکــه بــا صــدور نامــه ای بــه تمامــی مدیــران کل 
ــه براســاس  ــاغ شــده ک ــط زیســت اســتان ها اب محی
آن مانورهــا و رزمایش هایــی را بــا همراهــی یــگان 
منابــع طبیعــی و آتش نشــانی برگــزار کننــد، گفــت: بــه 
ایــن ترتیــب اســتان ها می توانــد از آمادگــی الزم بــرای 

ــا آتــش برخــوردار باشــند. مقابلــه ب

ممکــن اســت کــه بســیاری 
کننــد  تصــور  افــراد  از 
فقــط  هــوا  آلودگــی  کــه 
از محیــط خانــه و  خــارج 
ــیکلت ها  ــد موتورس ــی مانن ــع متحرک ــیله مناب به وس
ماننــد کارخانه هــا  منابــع ســاکن  و  ماشــین ها  و 
ــز  ــا نی ــل خانه ه ــایل داخ ــا وس ــود ام ــد می ش تولی
تولیــد کننــد. خطرناکــی  آالینده هــای  می تواننــد 

بــه گــزارش ایســنا، امــروزه انســان ها در محیــط 
زندگــی خــود از وســایلی اســتفاده می کننــد کــه 
ممکــن اســت زیبایــی و راحتــی بیشــتری در محیــط 
منــزل  بــرای آن هــا در پــی داشــته باشــد اما بســیاری 
از آن هــا بــه مضراتــی کــه ممکــن اســت ایــن وســایل 
بــرای ســامتی داشــته باشــند، آگاه نیســتند. در 
ــد  ــبب تولی ــه س ــایلی ک ــوع از وس ــه ن ــه س ــه ب ادام
ــاره  ــود، اش ــازل می ش ــاک در من ــای خطرن آالینده ه

شــده اســت.

اســت  مــواردی  از  یکــی  لمینیت هــا  *پارکــت 
کــه ســبب آلودگــی هــوا در خانه هــا می شــوند. 
ایــن پارکت هــا یــک نــوع آالینــده شــیمیایی بــه 
کــه  می کننــد  متصاعــد  خــود  از   »PAH« نــام 
سرطان زاســت و ســبب ابتــای فــرد بــه بیماری هــای 

می شــود. ریــوی 
فضــای  و  آشــپزخانه   جدیــد،  معماری هــای  *در 
داخلــی خانــه بــه یکدیگــر متصــل اســت. ایــن 
ــپزخانه   ــذا در آش ــت غ ــود پخ ــبب می ش ــوع س موض
تمــام اکســیژن اتــاق را جــذب کنــد همچنیــن اجــاق 
ــن  ــت بنابرای ــیدکربن اس ــد مونواکس ــع تولی گاز منب
ــپزخانه  ــره آش ــز پنج ــت و پ ــگام پخ ــت هن ــر اس بهت

ــاز باشــد. ــی ب کم
*خانه هــای هوشــمند آلودگــی هــوای زیــادی درون 
اشــعه های  خانه هــا  نــوع  ایــن  در  دارنــد.  خــود 
به طــور  می شــود کــه  ســاطع  الکترومغناطیســی 
ــد. ــی انســان  اثرگذارن مســتقیم روی سیســتم عصب

۲0 تن محموله چوب غیرمجاز در خداآفرین توقیف شد
 رییس اداره حفاظت محیط زیست خداآفرین گفت: یک دستگاه تریلی حامل 20تن چوب غیرمجاز 
در روستای 'عمارت' بخش منجوان این شهرستان درحین بارگیری و حمل توسط گشت کنترل یگان 
حفاظت محیط زیست و با همکاری نیروی انتظامی توقیف شد.

گزارش

لزوم استفاده از توان 
دانشگاه ها جهت 

احیای تاالب هامون

ب
کالنتری: این همه سختی حق مردم تاال

رنج دیده سیستان نیست
بــه گــزارش ایرنــا عیســی کانتــری روز پنجشــنبه 
بــه اتفــاق هیــات همــراه در ســفر بــه سیســتان از 
ــاالب  ــت در ت ــط زیس ــی محی ــای اجرای ــروژه ه پ
هامــون و معضــات و مشــکات زیســت محیطــی 

ــرد. ــد ک ــون بازدی ــه هام منطق
وی در ابتــدای ورود بــه سیســتان از پــروژه هــای الیروبــی انهــار 
ــای  ــگ ه ــی، رون ــر ادیم ــون شــامل نه ــاالب هام ــه ت ــی ب منته
هامونــک و 9 طایفــه کــه در ســال گذشــته و روزهــای آغازیــن 
ــش  ــاء بخ ــی در احی ــش حیات ــده و نق ــی ش ــالجاری الیروب س
ــد  ــد بازدی ــات وحــش هامــون داشــته ان ــی از پناهــگاه حی های
ــی  ــن الملل ــاالب بی ــیه ت ــاکنان حاش ــد س ــن بازدی ــرد.  در ای ک
ــی و  ــت محیط ــتی و زیس ــات معیش ــکات، معض ــون مش هام
ــه  ــات ب ــن معض ــش ای ــتای کاه ــود را در راس ــنهادات خ پیش

ــد. ــه کردن ــط زیســت ارائ رئیــس ســازمان حفاظــت محی
معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط 
ــور سیســتان  ــی از مــردم صب ــز ضمــن قدردان زیســت کشــور نی

ــوا،  ــی ه ــتی، آلودگ ــخت معیش ــیار س ــرایط بس ــل ش در تحم
ــادان و  ــاورزان، صی ــکاری کش ــه، بی ــن و ماس ــای ش ــان ه طوف
ــته  ــنوات گذش ــای س ــالی ه ــی خشکس ــه در پ ــداران منطق دام
اظهــار داشــت: مــا مــی دانیــم کــه اینهمــه ســختی حــق مــردم 
ــت  ــاش دول ــام ســعی و ت ــن خطــه نیســت و تم ــده ای رنجدی
و مســئوالن در مرحلــه اول کاهــش آلودگــی هــا و میــزان گــرد 
ــن  ــه تامی ــردم و منطق ــا ســامت م ــه اســت ت ــار در منطق و غب

شــود.  
وی گفــت: در همیــن راســتا شــاهد فعالیــت شــبانه روزی 
ــر  ــه اخی ــد ماه ــن چن ــتان در ای ــت اس ــط زیس ــکاران محی هم
ــاء  ــار و احی ــون هــای گــرد و غب ــه کان ــال ســیاب ب جهــت انتق
ــه  ــد ک ــتیم هرچن ــه هس ــده منطق ــک ش ــی خش ــش گیاه پوش
ــه وســعت آن  ــه ب ــا توج ــه ب ــن منطق ــه ای ــزان آب ورودی ب می
ــود  ــی موج ــع آب ــت مناب ــا مدیری ــاش م ــا ت ــت ام ــدک اس ان
ــع کل  ــه مناف ــجم ک ــه و منس ــت یکپارچ ــک مدیری ــاس ی براس

ــت. ــد، اس ــه باش ــر گرفت ــتان را در ب ــه سیس منطق
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درحـال  کشـورهای  درحالـی  پاریـس  توافـق 
تولیدگازهـای  کاهـش  بـه  ملـزم  را  توسـعه 
گلخانـه ای کـرده اسـت که سـهم آنهـا 20درصد 
80درصـد  یافتـه  توسـعه  کشـورهای  سـهم  و 
اسـت؛ از سـهم 20 درصـدی ۱.3 درصـد متعلـق بـه ایـران 
اسـت. به گـزارش مهـر، مؤسسـه منابع جهانـی )WRI( در 
سـال 20۱0 میـادی بـا ارائـه شـاخص های ارزیابـی اقلیمی 
گازهـای  انتشـار  در  جهـان  کشـورهای  سـهم   ،)CAIT(
نشـان  بررسـی ها  ایـن  نتایـج  بررسـی کـرد.  را  گلخانـه ای 
درصـد   20 تنهـا  اینکـه  بـا  توسـعه یافته  داد کـه کشـورهای 
جمعیـت جهـان را در اختیاردارنـد ولـی 75 درصـد گازهـای 
گلخانـه ای انسان سـاخت را تولیـد می کننـد. ایـن در حالـی 
اختیـار  در  باوجـود  درحال توسـعه  کشـورهای  کـه  اسـت 
داشـتن 80 درصـد جمعیـت جهـان، 25 درصد از ایـن گازها 
را منتشـر می کننـد. سـهم کشـورهای درحال توسـعه باوجـود 
توسـعه یافته  سـوم کشـورهای  یـک  بـاال،  بسـیار  جمعیـت 
رو  همیـن  از  اسـت.  کمتـر  بسـیار  جمعیـت  میـزان  بـا 
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۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مقـداری انرژی اسـت اما انـرژی الزم بـرای بازیافت زباله 
خیلـی کمتـر از انـرژی مـورد نیاز بـرای تولیـد محصوالت 
جدیـد از مـواد خام اسـت. برای مثال سـاختن آلومینیوم 
از آلومینیـوم بازیافـت شـده 90 درصـد انـرژی کمتـر از 
سـاختن آن از سـنگ معـدن نیـاز دارد. سـومین فایـده 
بازیافـت نیـاز بـه فضـای کمتر بـرای دفـن زباله هاسـت.

چگونه باید زباله را تفکیک کرد؟
در قـدم اول بـرای بازیافـت زباله ها باید مـواد قابل تجزیه 
مثـل پسـمانده های آشـپزخانه و مـواد غذایـی را از سـایر 
زباله هـا جـدا کـرده و سـعی شـود فقـط ایـن مـواد را در 
کیسـه زبالـه ریختـه و به رفتگـر تحویـل داد. این مـواد را 

بـه نوعـی کـود به نـام کمپوسـت تبدیـل می کننـد و برای 
اصـاح خـاک و جبـران مـواد غذایی از دسـت رفتـه از آن 
اسـتفاده می کننـد. در مرحله بعد باید مـواد قابل بازیافت 
را از زباله هـا جـدا کنیـم. شیشـه، کاغذ، پاسـتیک و انواع 

فلـزات از بهتریـن مـواد برای بازیافت هسـتند.

فایده تفکیک پسماند و بازیافت چیست؟
بازیافـت زباله هـا سـه فایـده مهـم بـرای محیط زیسـت 
دارد. مـا بـه کمک بازیافت زبالـه در مصرف منابع طبیعی 
صرفه جویـی کرده ایـم زیـرا به جای اسـتفاده از مـواد خام 
بـرای تولیـد محصـوالت نـو، از مـواد بازیافتـی اسـتفاده 

می کنیـم.

یکـی دیگـر از فوایـد بازیافـت، صرفه جویـی در مصـرف 
انـرژی اسـت. البتـه بـرای بازیافت مـواد زاید هـم نیاز به 
مقـداری انرژی اسـت اما انـرژی الزم بـرای بازیافت زباله 
خیلـی کمتـر از انـرژی مـورد نیاز بـرای تولیـد محصوالت 
جدیـد از مـواد خام اسـت. برای مثال سـاختن آلومینیوم 
از آلومینیـوم بازیافـت شـده 90 درصـد انـرژی کمتـر از 
سـاختن آن از سـنگ معـدن نیـاز دارد. سـومین فایـده 
بازیافـت نیـاز بـه فضـای کمتر بـرای دفـن زباله هاسـت.

فواید بازیافت بطری های شیشه ای 
چیست؟

شیشـه معمولـی را می تـوان تـا دفعات بیشـمار بازیافت 

کـرد زیـرا شیشـه فرسـوده نمی شـود. هر بطری شیشـه 
نوشـابه را می تـوان تـا ۱5 بـار بـرای مصـارف خوراکـی 

بازیافـت کرد.
بـا کیفیتـی  بازیافتـی  شیشـه های  تمام شـده  قیمـت 
مشـابه شیشـه های نـو بسـیار کمتـر از شیشـه های نـو 
اسـت. شیشـه های سـبز و قهـوه ای رنـگ نوشـابه جـزو 
مـواد قابـل بازیافـت هسـتند. بازیافـت یک تن شیشـه 
باعـث صرفه جویـی در مصـرف حـدود یـک تـن مـواد 
معدنی دیگر می شـود ) 600 کیلوگرم ماسـه، ۱90کیلوگرم 
60کیلوگـرم  و  آهـک  ۱90کیلوگـرم  سـوزآور،  سـود 

فلدسـپات(.

چه نوع پسماندهایی خطرناک هستند؟
اطـاق  جامـدی  زایـد  مـواد  بـه  خطرنـاک  زباله هـای 
می شـود کـه بالقوه خطرناک هسـتند و یـا اینکه موجب 
خطـر بـرای سـامتی انسـان و سـایر موجـودات زنده به 
وجـود می آورنـد. ایـن مـواد کـه به سـادگی تجزیه پذیـر 
نیسـت اگر در شـرایط مسـاعد بیولوژیکی داشـته باشند 
تکثیـر می شـوند و عوامل نامسـاعد دیگـری را در محیط 
بـه وجـود آورنـد. مـواد زایـد سـمی و خطرنـاک، قابـل 

احتـراق، خورندگـی و قابلیـت انفجـار دارند.

چند نوع پسماند داریم؟
انـواع پسـماندها بـا اسـتفاده از دو طبقه بنـدی بررسـی 
می شـوند. طبقه بنـدی اول، شـامل پسـماندهای تـر یـا 
آلـی یـا ارگانیک یـا فسـادپذیر پسـماندهای خشـک یا 
غیرآلـی یـا غیرارگانیک یا غیرفسـادپذیر و پسـماندهای 
طبقه بنـدی  دیگـر  نـوع  می شـود.  ویـژه  و  خطرنـاک 
پسـماندهای  خانگـی،  پسـماندهای  نیـز  پسـماندها 
پسـماندهای  تجـاری،  پسـماندهای  بیمارسـتانی، 
خطرنـاک پسـماندهای صنعتـی پسـماندهای خـاک و 
نخالـه سـاختمانی پسـماندهای خیابانی، پسـماندهای 
پارک هـا، فضـای سـبز و گورسـتان ها را دربـر می گیـرد. 
عـادی  پسـماندهای  شـامل  خانگـی  پسـماندهای 
منـازل، مـواد اضافـی باقیمانـده در فرآیندهای آشـپزی، 
تغذیـه، پسـماندهای فضـای سـبز، پسـماندهای میـوه 
حاصـل  زباله هـای  بـه  می شـود.  و...  سـبزیجات  و 
درمانی،بیمارسـتان ها،  و  بهداشـتی  مراکـز  فعالیـت  از 
دندانپزشـکان،  و  پزشـکان  مطب هـای  درمانگاه هـا، 
بهداشـتی  یـا  بیمارسـتانی  زایـدات  و...  آزمایشـگاه ها 
می گوینـد. پسـماندهای تجـاری نیـز شـامل مـواد زایـد 
ناشـی از فعالیت هـای صنـوف مختلف تجـاری و بازاری 
می شـود. پسـماندهای خطرنـاک نیـز شـامل باطـری، 
المـپ فلوروسـنت و پسـماندهای صنعتـی شـامل مواد 

زایـد ناشـی از فعالیت هـای صنایـع اسـت.

بخش خصوصی برای 
ساخت این کارخانه 

۲ میلیارد تومان 
هزینه می کند که با 

راه اندازی آن از دفن 
۲0 تا ۴0 تن زباله در 
روز جلوگیری  خواهد 

شد. روزانه بیش از 
۳60 تن زباله در 
بندرعباس تولید 
و دفن می شود 
از این رو کاهش 

آلودگی محیط 
زیست از مزیت های 

راه اندازی کارخانه 
بازیافت مواد در این 

منطقه است.

کارخانهبازیافتدربندرعباساحداثمیشود
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس از احداث کارخانه تولید سبد میوه و دستمال کاغذی از مواد بازیافتی خبر داد.

از  معــاون علمــی آســتان قــدس رضــوی گفــت: هــدف 
ــع  ــف، رف ــات مختل ــاوری در موضوع ــزاری چالش هــای فن برگ
نیازهــای آســتان قــدس رضــوی بــه روش هــای علمــی اســت. 
بــا  خبــری  نشســت  در  نــوری  مهدی نــژاد  محمــد  دکتــر 
اصحــاب رســانه در معرفــی چالــش فنــاوری پلیمرهــای 
ــوی  ــدس رض ــتان ق ــت: آس ــار داش ــر اظه ــت تخریب پذی زیس
ــی از  ــع یک ــتای رف ــوع و در راس ــن موض ــه همی ــه ب ــا توج ب
مهم تریــن نیازهــای مطــرح در ســطح اماکــن متبرکــه رضــوی 
ــران،  ــش زائ ــل کف ــرای حم ــتیک ب ــتفاده از پاس ــی اس یعن

امــام  مطهــر  حــرم  آبخوری هــای  پاســتیکی  لیوان هــای 
ــه برگــزاری  ــدام ب ــار مصــرف و... اق رضــا)ع(، ظــروف یــک ب

ــت. ــوده اس ــش نم ــن چال ای
ایــن مقــام مســئول افــزود: امــروز دنیــا بــه ســراغ اســتفاده 
از پلیمرهــای زیســت تخریب پذیــر رفتــه و ایــن پلیمرهــا 
پــس از اســتفاده در طبیعــت، تجزیــه شــده و آلودگــی محیــط 

ــد.  زیســت هــم ندارن
ــوان پاســتیک،  ــه عن ــروزه ب ــا آنچــه ام ــرد: ام ــح ک وی تصری
لیــوان پاســتیکی و ظــروف یــک بــار مصــرف در ســطح اماکن 

ــران و  ــه تعــداد زائ ــا توجــه ب حــرم مطهــر امــام هشــتم)ع( ب
ــود،  ــتفاده می ش ــاال اس ــم ب ــا حج ــاس ب ــاوران و در مقی مج
ــه  ــتیک ها ب ــن پاس ــته و ای ــی داش ــت محیط ــکات زیس مش
ــری،  ــذب، تجزیه پذی ــت ج ــت قابلی ــط زیس ــی در محی راحت
بازیافــت و... را نداشــته و همیــن موضــوع، ایــده و تفکــر 
ــتان   ــئوالن آس ــن مس ــش در ذه ــن چال ــزاری ای ــی برگ اصل

ــم زد.  ــدس رضــوی را رق ق
مهدی نــژاد اضافــه کــرد: در ایــن چالــش، افــراد صاحــب فکــر 
ــاص، راه  ــات خ ــص در موضوع ــر و متخص ــده و صاحبنظ و ای
حل هــا و نظــرات و ایده هــای خــود بــرای رفــع مشــکل اشــاره 
ــه نوعــی نظــرات، ایده هــا  ــد و ب ــه می کنن ــاال را ارائ شــده در ب
ــایر  ــا س ــت ب ــش در رقاب ــن چال ــود را در ای ــای خ و طرح ه
رقیبــان قــرار می دهنــد. معــاون علمــی ایــن آســتان تصریــح 
ــش  ــن چال ــه ای ــده ب ــال ش ــای ارس ــا و طرح ه ــرد: ایده ه ک
انعطاف پذیــری  اجــرا،  )امکان پذیــری  مختلــف  جهــات  از 
ــه،  ــان، هزین ــن، زم ــای نوی ــا فناوری ه ــی ب ــه هماهنگ در زمین
ــادی،  ــای اقتص ــائل و صرفه ه ــرح، مس ــد ط ــر مفی ــول عم ط
اســتحکام و پایــداری محصــول در شــرایط مختلــف محیطــی 
و...( از ســوی هیئــت داوران مــورد ارزیابــی فنــی و کارکــردی 

ــد. ــرار می گیرن ق

نحوه شرکت در این چالش
وی دربــاره چگونگــی شــرکت متقاضیــان در ایــن چالــش 
ــد  ــت دارن ــت 98 فرص ــان اردیبهش ــا پای ــان ت ــت: متقاضی گف

ــی  ــت علم ــانی معاون ــگاه اطاع رس ــه پای ــه ب ــق مراجع از طری
آســتان قــدس رضــوی بــه نشــانی www.STI.Razavi.ir  و 
پایــگاه اطــاع  رســانی پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضــوی 

ــد.  ــام نماین ــه و ثبت ن مراجع
ــذاری  ــه داد: فرصــت ارســال و بارگ ــام مســئول ادام ــن مق ای
نمونــه اولیــه یــا طــرح مفهومــی از ســوی شــرکت کنندگان در 
ســایت تــا بیســتم خردادمــاه ســال  جــاری بــوده و از بیســتم 
ایده هــای  و  تــا ســی ام خردادمــاه ۱398 داوری طرح هــا 
ارســال شــده از ســوی هیئــت داوران انجــام و در تاریــخ 
ــی  ــی یعن ــداد اصل ــز روی ــاری نی ــال ج ــاه س ــی ام خردادم س
انتخــاب و معرفــی طرح هــای برتــر و نمونــه بــه همــراه 
ــش در شــهر مشــهد و در محــل  ــن چال ــه ای مراســم اختتامی
ــوی  ــدس رض ــتان ق ــی آس ــت علم ــات معاون ــالن اجتماع س

برگــزار می شــود.

نتیجه کاربردی این چالش چیســت؟
ــرد:  ــد ک ــش تأکی ــن چال ــزاری ای ــه  برگ ــه نتیج وی در زمین
ــط  ــی محی ــش آلودگ ــه کاه ــک ب ــش، کم ــن چال ــه ای نتیج
ــای  ــک فض ــاد ی ــد و ایج ــوالت جدی ــد محص ــت، تولی زیس
ــه  ــن اینک ــت. ضم ــی اس ــطح مل ــد در س ــب  و کار جدی کس
ــران  ــوه زائ ــه حضــور انب ــه ب ــا توج ــدس رضــوی ب آســتان ق
و مجــاوران بــارگاه مطهــر امــام هشــتم)ع(، خــود یــک 
تولیــدی  جدیــد  محصــوالت  ایــن  از  اصلــی  بهره بــردار 

ــود. ــد ب خواه

حذفپالستیکازچرخهمصرفی
حرممطهررضوی

اداره حیــات وحــش حفاظــت محیــط زیســت  رئیــس 

جمعیــت  درصــدی   ۱5 افزایــش  از  غربــی  آذربایجــان 

پرنــدگان در تاالبهــای آبــی اســتان در پــی افزایــش میــزان 

بــارش و بهبــود زیســتگاه هــای پرنــدگان خبــر داد.

ــی  ــه در پ ــان اینک ــا بی ــفی ب ــد یوس ــر، امی ــزارش مه ــه گ ب

بارش هــای مناســب بهــاره شــاهد بهبــود زیســتگاه های 

بــا  افــزود:  هســتیم  اســتان  تاالب هــای  نیــز  و  آبــی 

ــرای  ــوا ب ــز ه ــته نی ــال گذش ــتان س ــه زمس ــه اینک ــه ب توج

حضــور پرنــدگان مهاجــر مســاعد بــود امســال شــاهد 

ــدگان در اســتان  ــت پرن ــا ۱5 درصــدی جمعی ــش ۱0 ت افزای

خواهیــم بــود. وی بــا اشــاره بــه فصــل جوجــه آوری 

ــی  ــاالب مل ــی 30 ت ــرد: آذربایجــان غرب ــوان ک ــدگان عن پرن

و بین المللــی را در خــود جــای داده اســت کــه از ایــن 

بین المللــی  تاالب هــای  ردیــف  در  تــاالب  پنــج  تعــداد 

ــزاران  ــزان ه ــاله می ــه س ــا هم ــن تاالب ه ــد و ای ــرار دارن ق

ــم  ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــفی ب ــت. یوس ــده اس ــه پرن قطع

شــده  شناســایی  اســتان  در  پرنــده  290 گونــه  اکنــون 

ــتند  ــر هس ــه مهاج ــم و بقی ــان مقی ــد آن ــط 30 درص ــه فق ک

ــکان، تنچــه،  ــا، پلی ــواع مرغابی ه ــو، ان ــرد: فامینگ ــوان ک عن

ــای خاکســتری،  ــاز خاکســتری،، درن ــاز، غ ــروس غ ــو، ع ق

ــی، اردک سرســبز، آنقــوت، کرکــس، قرقــی،  کاکائــی صورت

عقــاب طایــی، کبــک معمولــی، آوســت، کاکائــی نقــره ای و 

ــه و  ــه ارومی ــی دریاچ ــارک مل ــدگان پ ــد کوچــک از پرن جغ

ــاره  ــا اش ــفی ب ــتند. یوس ــتان هس ــتگاه های اس ــایر زیس س

ــال فامینگوهــا  ــا ۱2 هــزار ب ــه پیــش بینــی افزایــش ۱0 ت ب

ــا احیــای  ــر فــراز دریاچــه ارومیــه اضافــه کــرد: امســال ب ب

دریاچــه ارومیــه تعــداد فامینگوهــا در ایــن زیســتگاه آبــی 

ــود. ــن زده می ش ــال تخمی ــزار ب ــش از 45 ه ــه بی ب

رئیس اداره حیات وحش

 حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی:

فالمینگوها مهمان دریاچه 
ارومیه شدند

خبر
مشاهده چند روباه در» فردیس«

یکــی از مخاطبــان پایــگاه خبــری فردیــس نیــوز طی 
ــق  ــی از مناط ــاه در یک ــد روب ــود چن ــی از وج تماس
ــر  ــن ام ــری ای ــتار پیگی ــر داد و خواس ــس خب فردی
ــق اداره محیــط زیســت شهرســتان فردیــس  از طری
ــی از شــهروندان  ــی تماســی از ســوی یک ــوز، ط ــس نی ــزارش فردی ــه گ شــد. ب
مبنــی بــر وجــود چنــد روبــاه در یکــی از خیابــان هــای  فردیــس، اداره حفاظــت 
ــن امــر و پیگیــری موضــوع  ــان ای محیــط زیســت شهرســتان فردیــس در جری
قــرار گرفــت. آقــای حســینی چنــد وقتــی اســت کــه از منزلــش واقــع در طبقــه 
ســوم از وجــود روباهــی در زمیــن محصــور مقابــل، بــا خبــر شــده و چندیــن مرتبه 

بــا شــهرداری تمــاس گرفتــه تــا نســبت بــه ایــن امــر اقــدام کنــد

پنج بال کبک در لرستان 
رهاسازی شد

 مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت لرســتان گفــت: 
ــال کبــک از متخلفیــن زیســت محیطــی در  ــج ب پن
کوهدشــت کشــف و ضبــط و در طبیعــت رهاســازی 

شــد.
ــاران  ــزارش همی ــی گ ــزود: در پ ــد اف ــی بریانون ــرداد فتح ــا، مه ــزارش ایرن ــه گ ب
ــر زنــده گیــری کبــک در منطقــه کــوه گــور ســرطرهان،  محیــط زیســت مبنــی ب
ماموریــن یــگان حفاظــت ایــن اداره بــا همــکاری پاســگاه انتظامــی ســرطرهان 
ــه تاریکــی هــوا و  ــا توجــه ب ــه منطقــه مذکــور اعــزام شــدند. وی بیــان کــرد: ب ب
توپوگرافــی منطقــه متخلفیــن قبــل از دســتگیری متــواری شــدند ولــی تعــداد 
پنــج قطعــه کبــک زنــده گیــری شــده و 2 عــدد قفــس از آنهــا کشــف و ضبــط 
ــات از  ــذ گزارش ــی و اخ ــات محل ــه تحقیق ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ک ــد. وی عن ش
همیــاران محیــط زیســت، متخلفیــن شناســایی شــده و اقدامــات قضایــی جهــت 

دســتگیری آن هــا در حــال پیگیــری مــی باشــد.

جمع آوری زباله به جای حبس
ــار  صاحــب یکــی از واحــد هــای تولیــدی رودب
ــه  ــت ب ــط زیس ــردن محی ــوده ک ــرم آل ــه ج ب
ــار آزاد راه رشــت-  ــه هــای کن ــع آوری زبال جم
ــرزا  ــانی دیارمی ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ــد. ب ــوم ش ــن محک قزوی
ــرد  ــن ف ــار امــروز گفــت: ای رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت رودب
ــار  ــی و ب ــواد آل ــاوی م ــه ح ــود را ک ــون خ ــرآوری زیت ــد ف ــاب واح پس
ــن  ــرد. رامی ــی مــی ک ــع آب ــه وارد مناب ــدون تصفی ــود، ب ــاال ب آالیندگــی ب
ــع آوری  ــن و جم ــازات جایگزی ــمول مج ــزود: وی مش ــین زاده اف حس

ــد. ــدت 20 روز ش ــه م ــن ب ــت – قزوی ــار آزاد راه رش ــای کن ــه ه زبال

جانوران

پرندگان

زباله

دستگیری ۲ شکارچی متخلف درخدابنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خدابنده گفت: 2 شکارچی متخلف درخدابنده دستگیر شدند. وی 
افزود: متخلفان را به جرم شروع به شکار در ارتفاعات کوه قیدارشناسایی شدند. مدنی افزود: این افراد مشغول 
شکارخرگوش و کبک درمنطقه بودند. وی گفت: یک قبضه اسلحه دولول، 3 تیر فشنگ چارپاره و 3 تیر فشنگ 

ساچمه زنی از متخلفین کشف و ضبط شد.

هر
  م

س:
عک

بویراحمــد  و  زیســت کهگیلویــه  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
رمضــان کــرد. مــاه  در  محیطــی  زیســت  توصیه هــای 

محســن جعفری نــژاد مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ــه و بویراحمــد در نوزدهمیــن روز از اردیبهشــت مــاه  98  کهگیلوی
ــادات در  ــات و عب ــی طاع ــزون  قبول ــق روز اف ضمــن آرزوی توفی
ــل و  ــر از فضای ــری بهت ــره گی ــور به ــه منظ ــارک و ب ــاه مب ــن م ای
ــی  ــت محیط ــائل زیس ــت مس ــت رعای ــاه در جه ــن م ــرکات ای ب
بویــژه عــدم اســتفاده از ظــرف یکبــار مصــرف پاســتیکی در توزیــع 
ــارک رمضــان در  ــا فــرا رســیدن مــاه مب غــذا گفــت: هــر ســاله ب
ــروف  ــذورات در ظ ــادی از ن ــم زی ــاری حج ــحر و افط ــه س هنگام
پاســتیکی و یکبــار مصــرف در مســاجد، هیات هــا و تکایــای 
مذهبــی در ســطح کشــور توزیــع می شــوند. جعفری نــژاد افــزود: 
ــاه  ــی در م ــز و روزه داران گرام ــان عزی ــد هموطن ــه  بای ــه ک آنچ
مبــارک رمضــان مراعــات نماینــد عــدم اســتفاده از ظــروف یکبــار 
مصــرف پاســتیکی می باشــد؛ لــذا هموطنــان و دوســتداران 
ــار و  ــگام افط ــب باشــند در هن ــد مراق ــًا بای ــط زیســت حتم محی
یــا ســحر جهــت حفــظ محیــط زیســت از اســتفاده ظــروف یکبــار 
مصــرف پاســتیکی خــودداری کننــد. مدیــرکل حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان افــزود: شــاید اســتفاده از ظــروف یکبــار مصــرف 
پاســتیکی بــه منظــور تهیــه غــذا در ایــن مــاه راحت تــر بــه نظــر 
ــرم ، چــرب و داغ،  ــذای گ ــا غ ــروف ب ــن ظ ــاس ای ــا تم برســد ام
خاصیــت اســیدی ایجــاد کــرده و مــواد بســیار خطرناکــی تولیــد 
می کنــد کــه تهدیــدی بــرای ســامت شــهروندان محســوب شــده 
و  مــواد شــیمیایی موجــود در ظــروف پاســتیکی  باعــث ایجــاد 
اختال هایــی در عملکردهــای مختلــف فیزیولوژیــک بــدن و تغیــر 
درعملکــرد هورمونــی آن شــده و ایــن اختال هــای هورمونــی 
می توانــد در ابتــای مــا بــه چاقــی و اضافــه وزن و انــواع امــراض 

نقــش بســزایی داشــته باشــد.

توصیه های زیست محیطی 
در ماه رمضان
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 سهم ناچیز ایران در تولید گاز گلخانه ایگا
درحـال  کشـورهای  درحالـی  پاریـس  توافـق 
تولیدگازهـای  کاهـش  بـه  ملـزم  را  توسـعه 
گلخانـه ای کـرده اسـت که سـهم آنهـا 20درصد 
80درصـد  یافتـه  توسـعه  کشـورهای  سـهم  و 
اسـت؛ از سـهم 20 درصـدی ۱.3 درصـد متعلـق بـه ایـران 
اسـت. به گـزارش مهـر، مؤسسـه منابع جهانـی )WRI( در 
سـال 20۱0 میـادی بـا ارائـه شـاخص های ارزیابـی اقلیمی 
گازهـای  انتشـار  در  جهـان  کشـورهای  سـهم   ،)CAIT(
نشـان  بررسـی ها  ایـن  نتایـج  بررسـی کـرد.  را  گلخانـه ای 
درصـد   20 تنهـا  اینکـه  بـا  توسـعه یافته  داد کـه کشـورهای 
جمعیـت جهـان را در اختیاردارنـد ولـی 75 درصـد گازهـای 
گلخانـه ای انسان سـاخت را تولیـد می کننـد. ایـن در حالـی 
اختیـار  در  باوجـود  درحال توسـعه  کشـورهای  کـه  اسـت 
داشـتن 80 درصـد جمعیـت جهـان، 25 درصد از ایـن گازها 
را منتشـر می کننـد. سـهم کشـورهای درحال توسـعه باوجـود 
توسـعه یافته  سـوم کشـورهای  یـک  بـاال،  بسـیار  جمعیـت 
رو  همیـن  از  اسـت.  کمتـر  بسـیار  جمعیـت  میـزان  بـا 

برخـی کارشناسـان، کشـورهای درحال توسـعه را هنـوز جـز 
کشـورهای پـاک می داننـد. ایـن کارشناسـان معتقدنـد کـه 
کشـورهای درحال توسـعه برخـاف کشـورهای توسـعه یافته 
گازهـای گلخانـه ای  انتشـار  راسـتای کاهـش  در  بایـد  کـه 
قـدم بردارنـد، بنـا بـر عدالـت اقلیمی، بایـد افزایش انتشـار 
نیـز داشـته باشـند. ایـن در حالـی اسـت کـه موافقت نامـه 
اجـاس  یکمیـن  و  بیسـت  در  پاریـس کـه  اقلیـم  تغییـر 
تغییـرات اقلیـم سـازمان ملـل متحـد )COP2۱( بـه تائیـد 
اولیـه اعضـا رسـیده اسـت، کشـورهای درحال توسـعه را هم 
موظـف بـه کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای کرده اسـت. 
ایـن موافقت نامـه در اهـداف بلندمـدت خـود در راسـتای به 
حداقـل رسـاندن انتشـار گازهـای گلخانـه ای انسان سـاخت، 
قصـد دارد تولیـد و مصـرف منابـع انرژی ماننـد نفت و گاز را 
بـه صفـر برسـاند.ایران نیـز به عنـوان یکی از شـرکت کنندگان 
اولیـه  تائیـد  بـه  را  موافقت نامـه  ایـن  فـوق،  اجـاس  در 
رسـانده و در حـال حاضـر تـاش دارد تـا آن  را در مجلـس 

بـه تصویـب برسـاند.

هوا
 و 

تردد خودروهای بنزینی و دیزلی ممنوع شدآب
کـرد  اعـام  هلنـد  آمسـتردام  شـهر  شـورای 
کـه تصمیـم گرفتـه اسـت در راسـتای کاهـش 
تـردد  میـادی   2030 سـال  تـا  هـوا،  آلودگـی 
انـواع موتورسـیکلت و خـودروی بنزینـی و دیزلـی 

کنـد.را  ممنـوع 

بـه گـزارش ایسـنا، با توجـه به آنکه در سـال های اخیـر خودروهای 
برقـی و الکتریکـی تحـت تأثیـر نگرانی هـای زیسـت محیطـی در 
خصـوص افزایـش گرمایـش زمیـن، گازهـای گلخانـه ای و سـمی 
و همچنیـن آلودگـی هـوا در کانشـهرها و مشـکات متعـددی کـه 
برای محیط زیسـت، اکوسیسـتم زمین و سـامتی انسان و حیوان 
ایجـاد می کنـد، از توجـه خاصـی برخـوردار شـده اند و دولت هـای 
متعـددی در جهـان نیـز تصمیـم گرفته انـد کـه بـا ارائـه طرح هـای 
تشـویقی بـه شـرکت های تولیدکننـده ایـن محصـوالت و همچنین 
شـهروندان خـود، تولیـد و خریـد و فـروش وسـایل نقلیـه پـاک و 
دوسـتدار محیـط زیسـت را به میـزان قابل توجهـی افزایش دهند.

بسـیاری از شـهرها و کشـورهای جهـان قصد دارند با هـدف مقابله 
آالینده هـا و گازهـای  انتشـار  آلودگـی هـوا و کاهـش میـزان  بـا 

تمـام  خودروهـای  زیسـت،  محیـط  بیشـتر  حفـظ  و  گلخانـه ای 
الکتریکـی و برقـی را بـه تولیـد انبوه برسـانند. بنابراین بسـیاری از 
شـرکت های خودروسـازی در جهـان عزم خـود را بـرای تولید انبوه 
خودروهـای برقـی جـزم کـرده و از برنامه هـای خـود بدیـن منظور 

رونمایـی کرده انـد. 
اسـتفاده  محبوبیـت  و  برقـی  خودروهـای  روزافـزون  افزایـش 
بیشـتر از ایـن خودروهـای پاک، موجب شـده اسـت شـرکت های 
خودروسـازی در سراسـر جهـان بـه رقابتی تنگاتنـگ پرداخته و هر 
یـک از برنامه هـای خـود برای طراحـی و تولیـد خودروهایی بهتر و 

بـا تـوان پیمایـش بیشـتر رونمایـی کنند.
بـر اسـاس گـزارش وب سـایت The Driven، حـاال بـه تازگـی 
شـورای شـهر آمسـتردام، پایتخت هلنـد، قصد دارد تـردد و فروش 
تمامـی وسـایل نقلیـه اعـم از موتورسـیکلت و خودروهـای بنزینی 
و دیزلـی را تـا سـال 2030 میـادی ممنـوع اعـام کند و ایـن بدان 
معناسـت کـه ایـن کشـور عـزم خود را بـرای مقابلـه بـا آلودگی هوا 
بـه شـدت جـزم کرده و قصـد دارد بدیـن ترتیـب در افزایش میزان 

سـامتی شـهروندان و محافظـت از محیط زیسـت بکوشـد.
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هواشناسـی  تحقیقـات  گـروه  رئیـس 
بررسـی  بلوچسـتان گفـت:  و  سیسـتان 
 SPEI خشکسـالی  سـاله   ۱0 شـاخص 
نشـان مـی دهـد کـه 6۱ درصد از گسـتره 
ایـن اسـتان برابر با ۱۱۱هـزار کیلومتر مربع 
 درگیـر خشکسـالی بسـیار شـدید اسـت.

»الـه بخـش ریگـی« روز چهارشـنبه در 
گفـت و گـو با خبرنـگار ایرنا اظهـار کرد: با 
وجـود اینکـه سیسـتان و بلوچسـتان در 
سـال زراعـی جـاری بـارش هـای خوبـی 
دریافـت کـرده امـا خروجـی شـاخص ۱0 
سـاله تبخیـر، تعـرق و بـارش اسـتاندارد 
شـده موسـوم به SPEI نشـان مـی دهد 
کـه همچنـان ۱00 درصـد گسـتره منطقـه 
درگیـر خشکسـالی بـوده و 6۱ درصـد از 

ایـن پهنـه بـا خشکسـالی بسـیار شـدید 
اسـاس  بـر  افـزود:  اسـت.وی  مواجـه 
 ،SPEI شـاخص  نتایـج  خروجـی 
خشکسـالی و ترسـالی بـه چهـار طبقـه 
خفیف، متوسـط، شـدید و بسـیار شـدید 
دسـته بنـدی مـی شـود کـه اکنـون حتی 
یـک دهـم درصـد از گسـتره سیسـتان و 
بلوچسـتان شـرایط نرمال یا ترسـال ندارد 
و تمـام این پهنه وسـیع دچـار درجه های 

گوناگون خشکسالی است.
هواشناسـی  تحقیقـات  گـروه  رئیـس 
از  داد:  ادامـه  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
ابتـدای سـال زراعـی یعنی مهرمـاه 97 تا 
کنـون ۱07.5 میلـی متـر باران در اسـتان 
باریـده کـه حجـم قابـل توجه ایـن بارش 

هـا مربـوط بـه 2 مـاه اسـفند و فروردیـن 
گذشته است. 

وی بیـان کـرد: میـزان بـارش دریافتـی 
فروردیـن  در  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
امسـال حـدود 35 میلـی متـر بـود کـه 
معـادل 3۱ درصـد بـارش یـک سـال آبی 

است.
ریگـی اظهـار کـرد: بخشـی از ایـن حجـم 
بـارش هـای  وقـوع  نتیجـه  در  بارندگـی 
رگباری اسـت کـه حجم زیادی بـارش در 
مـدت کوتاهـی مـی بـارد بـه طـوری کـه 
گاهـی در نتیجـه فعالیـت یـک سـامانه 
بارشـی حـدود 40 درصـد بارندگـی هـای 
 یکسـال زراعی اسـتان دریافت می شـود.

وی ادامـه داد: ایـن موضـوع نتیجـه تلـخ 

علمـی دارد و آن اینکـه بر خـاف انتظارها 
نیـاز بارشـی منطقه با فعالیـت صرف یک 

سامانه تامین نمی شود.
هواشناسـی  تحقیقـات  گـروه  رئیـس 
سیسـتان و بلوچسـتان گفـت: منظور این 

نیسـت کـه بارش هـای رگباری بـی اثر یا 
بی ثمر اسـت بلکـه40 درصد بـارش های 
یکسـال زراعـی بایـد در 40 درصـد از بـازه 
زمانـی یـک سـال ببـارد نـه اینکـه در یک 

شب این مقدار بارش دریافت شود.

تســهیلگری کاک  دفتــر  اجتماعــی  مــددکار 
ــا  ــر تســهیلگری مســتقر در کاک ب ــت: دفت گف
همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز، طــی 
خدمــات  ارائــه  بــه  اقــدام  روز  هفــت 
داندانپزشــکی رایــگان در مــدارس ایــن منطقــه 

کرد.
فاطمــه کریمــی گفــت: در طــول فعالیــت دفتــر 
و  بررســی ها  طبــق  و  کاک  تســهیلگری 
ــوم پزشــکی، متوجــه  ــای دانشــگاه عل نظارت ه
ــه  ــدان در منطق ــان و دن ــکات ده ــود مش وج
خلــج آبــاد و کاک کــرج شــدیم و تصمیــم 

ــبت  ــهیلگری نس ــر تس ــک دفت ــا کم ــم ب گرفتی
به رفع این مســئله اقدام کردیم.

مشــکل  حــل  بــرای  افــزود:  ادامــه  در  وی 
ایــن دو منطقــه طــرح   دهــان و دنــدان در 
اتوبــوس دندانپزشــکی مــدارس،  طــی ســه روز 
ــار روز در  ــته و چه ــال گذش ــاه س ــن م در بهم
ــی  ــدارس ابتدای ــال در م ــاه امس ــت م اردیبهش

کاک و خلج آباد  اجرا شــد.
ــی  ــرح تمام ــن ط ــرد: در ای ــار ک ــی اظه کریم
رایــگان  بــه صــورت  دندانپزشــکی  خدمــات 
بــرای پایــه ششــم ابتدایــی مــدارس ایــن 
مناطــق ارائــه شــد و مشــکات دانــش آمــوزان 

رفع گردید.

ــه از اجــرای ایــن  وی اضافــه کــرد: هــدف اولی
طــرح، ارائــه خدمــات دندانپزشــکی در مناطــق 
حاشــیه ای بــود بــا توجــه بــه تــوان کمتــر 
ــدف  ــا و ه ــه مطب ه ــه ب ــرای مراجع ــردم ب م
ــدان  ــان و دن ــکات ده ــع مش ــم رف ــه ه ثانوی
بــه  حســاس  ســن  ایــن  در  دانش آمــوزان 
و   بزرگســالی  هــای  دنــدان  رشــد  دلیــل 

افتادن دندان های شــیری  بود.
کریمــی در ادامــه افــزود: تــاش مــا ایــن 
اســت کــه ایــن طــرح در تمامــی مناطــق اجــرا 
شــود امــا اولویــت بــا مناطــق حاشــیه ای شــهر 

است.

وضعیـت  از  احمـر  هـال  جمعیـت  دبیـرکل 
ابـراز نگرانـی  انبارهـای امـدادی هـال احمـر 

کرد.
محمودرضـا پیـروی دربـاره وضعیـت انبارهای 
هـال احمر پس از امدادرسـانی های گسـترده 
در سـیل، اظهـار کـرد: در مـورد انبارهـای هال 
کـه  امدادرسـانی هایی  بـه  توجـه  بـا  احمـر 
بـه شـارژ جـدی  احتیـاج  انجـام شـد، قطعـًا 
داریـم و در صـدد هسـتیم تـا ایـن اقـام را به 

تدریـج تأمین کنیم.
وی بـا بیـان اینکه سـازمان برنامـه و بودجه و 
هـال  بـه  زمینـه  ایـن  در  دسـتگاه ها  دیگـر 
سـازمان  خواهنـد کـرد، گفـت:  کمـک  احمـر 
میلیاردتومـان   50 حـدود  بودجـه  و  برنامـه 
اسـت،  داده  اختصـاص  انبارهـا  شـارژ  بـرای 
حـدود ۱50 میلیـارد تومـان نیـز تأمین شـده و 

به زودی این اقام جبران خواهد شـد.
بـر  تاکیـد  بـا  احمـر  هـال  دبیـرکل جمعیـت 

اینکـه بـرای جایگزینـی و تأمیـن اقـام انبارها 
بـه هیـچ عنـوان از پولی کـه مردم بـرای کمک 
بـه سـیل زدگان داده انـد، اسـتفاده نخواهـد 
شـد، گفـت: همانطـور کـه گفتـم ایـن مبالـغ را 
از دیگـر محل هـا و کمک هـای دولـت تأمیـن 

خواهیم کرد.
پیـروی بـا بیـان اینکـه کارخانه نسـاجی هال 
امـدادی  چادرهـای  دوخـت  بـرای  احمـر 
اسـت،  داده  گسـترش  را  خـود  فعالیـت 
اظهارکـرد: در زمینـه دارویـی و موادغذایی و… 
نیـز اقدامـات خـود را بـرای پرکـردن انبارهـا و 

جایگزیـن کردن اقام آغاز کرده ایم.
یـک  اگـر  وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر 
حادثـه جـدی دیگـری رخ دهـد کمـی نگرانـی 
بـه  و  داریـم  امـدادی  اقـام  تأمیـن  بابـت 
همیـن دلیـل نیـز اقدامـات خـود بـرای شـارژ 

سـریع انبارها را آغاز کرده ایم.

1 درصد گستره سیستان و بلوچستان 
دچار خشکسالی شدید است

ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان در 
خلج آباد و کالک

انبارهای امدادی هالل احمر نیازمند شارژ

آبادان کرمان

رییس فرودگاه آبادان با 
دستور وزیر راه عزل شد

آبــادان - ایرنــا - رئیــس فــرودگاه آبــادان و 2 مدیــر 
دیگــر ایــن فــرودگاه بــا حکــم وزیــر راه و شهرســازی 
ــوان  ــئوالنه عن ــر مس ــار غی ــه رفت ــه ک ــل آنچ ــه دلی ب

شــده از مقام خود عزل شدند.
ــری وزارت راه و شهرســازی ،  ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــاد  ــه ایج ــاع از وقف ــض اط ــه مح ــامی ب ــد اس محم
ــرواز شــماره  ــه مســافران پ ــه خدمــات ب شــده در ارائ
بــه   ،98 اردیبهشــت   ۱6 در  آســمان  شــرکت   860
ــه خاطــر  ــی کشــوری دســتور داد ب ســازمان هواپیمای
حقــوق  رعایــت  و  خدمــت  رســانی  در  کوتاهــی 
مســافران ســه مســئول خاطــی عــزل و بــا آنهــا 

برخورد شود. 
وزیــر راه و شهرســازی همچنیــن فعالیــت شــرکت 
ــرودگاه را  ــن ف ــد در ای هندلینــگ فضــا اندیشــان ارون
ــی  ــز اخطــار کتب ــن شــرکت نی ــه ای محــدود کــرده و ب

داد. 
همچنیــن بــا توجــه بــه عــدم همــکاری ایســتگاه 
ــادان شــرکت همــا در ارائــه خدمــات هندلینــگ، از  آب
ــه تمــام  ــا ب شــرکت هواپیمایــی همــا خواســته شــد ت
ایســتگاه هــای خــود ابــاغ کنــد هنــگام نیــاز و اعــام 
ــده  ــگ کنن ــرکت های هندلین ــایر ش ــا س ــت، ب درخواس
ــا خدمــات رســانی  ــد ت ــرودگاه هــا همــکاری کنن در ف

به مســافران و پروازها بدون وقفه انجام شــود. 
و  راه  وزیــر  دســتور  بــه  گــزارش  ایــن  بــه  بنــا 
ناوبــری  و  هــا  فــرودگاه  شــرکت  بــه  شهرســازی 
ــر  ــی ب ــارت دقیق ــا نظ ــد ت ــاغ ش ــران اب ــی ای هوای
نحــوه فعالیــت و چگونگــی ارائــه ســرویس هندلینــگ 

در فــرودگاه ها به عمل آورند. 
بــه  تهــران   98 اردیبهشــت   ۱6 تاریــخ   860 پــرواز 
ــه علــت عــدم دریافــت  ــادان ب ــادان در فــرودگاه آب آب
بــه موقــع خدمــات هندلینــگ بــا وقفــه ایجــاد شــده 
ــه دســتور  ــه ب ــی مســافران شــد ک و موجــب نارضایت
وزیــر راه و شهرســازی موضــوع رســیدگی و بــا عوامــل 

برخورد شد. خاطی 

صدور ۲ هزار و 
۵00 گواهی فوت 

در سال 97 کرمان
زهــرا  بهشــت  ســازمان  مدیرعامــل 
ــدور دو  ــان از ص ــهرداری کرم )س( ش
ــال  ــی س ــوت ط ــی ف ــزار و 500گواه ه
 گذشــته در شــهر کرمــان خبــر داد.

محمــد علی پــور مدیــر عامــل ســازمان 
)س( کرمــان گفــت  زهــرا  بهشــت 
ــا  ــه گذشــت، ب ــن در ســالی ک :همچنی
مشــارکت کادر امانــی شــهرداری حــدود 
دو هــزار و 250 عــدد قبــر دو طبقــه 
ســاخته شــد، ضمــن اینکــه هم ســطح 
ســازی قبــور طبقاتــی، نظــارت و گشــت 
اجراییــات در دو شــیفت کاری و جمــع 
دیگــر  جملــه  از  متکدیــان  آوری 
بــوده  ســازمان  ایــن  فعالیت هــای 
اســت.وی از به ســازی نــاوگان حمــل و 
مشــارکت  بــا  ســازمان  ایــن  نقــل 
ســازمان پســماند و پیگیــری سیســتم 
اتوماســیون اداری را از دیگــر اقدامــات 
انجــام شــده در مــدت یــاد شــده خبــر 
داد.علــی پــور افــزود: ســاخت نمازخانه 
ــاخت  ــوان و س ــاغ رض ــالخانه ب در غس
۱00 متــر مربــع ســاختمان اداری در 
ــرا در دســتور کار  ــه بهشــت زه مجموع
قــرار دارد.وی رنــگ آمیــزی میــدان 
ورودی مجموعــه بــاغ رضــوان، گلــکاری 
میــدان ورودی مســجد صاحــب الزمان 
)عــج( نصــب دو عــدد پروژکتــور بــرای 
ــور دو  ــدوده قب ــنایی مح ــن روش تأمی
ــه در بوســتان محــرم و شســت و  طبق
شــوی دیوار هــا و جــداول در محــدوده 
مســجد صــاب الزمــان و تنظیــف و 
ــام  ــات انج ــر اقدام ــی را دیگ ــار روب غب

شده در سال گذشته بود.

ر 
مه

س: 
عک

سودوکو شماره ۱۴۴۴

پاسخ سودوکو شماره ۱۴۴۳

افقی
۱- نویسنده رمان »ده نفر قزلباش« - 

 آگاهی و داوری درباره موضوعی

2- پدران - بیابان - تهی مغز - جنس 

 مردانه

3- گلی با بوی خوش در تاریکی - شهر 

 زیتون در گیان - تشکیات سیاسی

4- واحد سنجش نیروی الکتریکی - 

 حق مؤلف برای بهره داری از اثر خود

5- دانه خوشبو - نام مادر حضرت یوسف 

 )ع( - زیان

6- شماره دو رقمی - شک زیاد در پاکی 

 و ناپاکی - حاکم

7- امری که مایه شک شود - واحد پول 

 لهستان - بوی پشم سوخته

8- کوچ تابستانی - مقابل شام - 

 خبرگزاری جمهوری اسامی

9- آخرین توان - بسیار محکم و سخت 

 - ورودی خانه های قدیمی را می گفتند

۱0- لشکر ادبی - وسط تبریز و زنجان 

 - نابینا

۱۱- خاف وفا - شهرت - پوست آهو که 

 بر آن نویسند

 ۱2- اتوبان - پیرایه ناخن خانم ها

۱3- حلقوم - ابزار دفع چشم زخم - 

 میوه پخته شده در شکر

۱4- حرف ندا - مایع درون رگ ها که 

گلبول ها در آن شناورند - مقابل دنیا - 

 نزدیک نیست

۱5- کشوری همسایه - علم ریاضی و 

حساب را می گفتند

عمودی 
۱- ساکن اطراف شهرهای بزرگ - 

 دختران عرب

2- علت و دلیل - از حبوب - خشکی 

 های درون آب

3- اسب بارکش - ساز همکار طبل - 

 ابزار مناسب برای مسافرت

4- پسوند شباهت - وزیر آخرین شاه 

ماد که مأمور قتل کورش بود اما از این کار 

 خودداری کرد - پارچه ضخیم شلواری

5- سر راست - تاب و توان - باتری 

 قلمی - شکاف دیوار

 6- مهمانی - شماره و عدد - صوفی

7- مجموعه جزایری متعلق به ژاپن و در 

 جنوب این کشور - واهمه - حرف ربط

8- دعای زیر لب - ماکارونی به شکل 

 ورقه های خمیر - سگ بیمار

9- پستی در فوتبال - از پسران فریدون 

 - شهری در هلند

۱0- پدر فرنگی - گیاه رنگی - حجمی 

 هندسی

۱۱- طعم نمکی - زمستان - شوخی - 

 حرف فاصله

۱2- منقار کوچک - نام پیشین ارومیه - 

 از فرزندان نوح )ع(

۱3- گرمسیری - حسد - گویش 

 مریوانی ها

۱4- خوک - دستگاه تعیین مقدار مصرف 

 آب و برق - هشدار خودرو

۱5- خاک مزار بزرگان - در غرب آفریقا و 

متعلق به کشور اسپانیا است

جدول شماره ۱۴۴۴

گلستان 

خسارت بیش از ۳۵ میلیارد 
تومانی سیل و طوفان به 

شبکه های برق گلستان:
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان از خســارت 
بیــش از 35 میلیــارد تومانــی ســیل و طوفــان بــه تجهیــزات 

برق گلستان خبرداد.
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــور  ــنبه در حض ــر ش ــری بعدازظه ــر نصی ــی اکب ــتان عل گلس
رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی در 
مناطــق ســیل زده اســتان اظهــار کــرد: در صنعــت بــرق 
روزهــای اول طوفــان در گلســتان دچــار مشــکل شــدیم امــا 
ــچ روســتایی  ــاه هی ــن م ــا دوم فرودی ــکاران ت ــا همــت هم ب

بدون برق نبود.
ــی  ــل آبگرفتگ ــه دلی ــم ب ــا ه ــه آق ق ــزود: در منطق وی اف
بــرای ایمنــی کار و حفــظ جــان شــهروندان بــرق آن مناطــق 
ــا  ــرق آنه ــردن آب ب ــش ک ــض فروک ــه مح ــد و ب ــع ش قط
وصــل شــد  در حالیکــه در گمیشــان هیــچ مشــترک عمومــی 

بی برق نشــدند و همه منازل از برق بر خوردار بودند.
ــرق  ــه ب ــان ب ــیاب و طوف ــارت س ــه داد: خس ــری ادام نصی
ــان  ــارد توم ــش از 35 میلی ــه بی ــرآورد اولی ــی ب ــتان ط گلس
اســت کــه بــرآورد نهایــی پــس از فروکــش کــردن کامــل آب 
و چنــد روز بعــد از آن مشــخص مــی شــود کــه چقــدر از پایــه 
هــای بتنــی صدمــه دیــده انــد. و  اکنــون در حــال پیگیــری 
ــران ایــن خســارت هــا  ــارت جهــت جب ــرای تخصیــص اعتب ب

هستیم.
ــزود:  ــتان اف ــرق گلس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
بیشــترین میــزان خســارت هــا در شهرســتان هــای آق قــا و 

گمیشــان که با ســیل روبرو بودند رخ داده است.

 پیام
استان ها

سنا
 ای

س:
عک

ارز ۴۲00 تومانی تنها راهگشای صنعت دارو
وزیر بهداشت درباره تغییر نرخ ارز دارو گفت: ابتدا باید بتوانیم سرمایه در گردش صنعت دارو را 
تقویت کرده و سپس درباره تغییر نرخ ارز تصمیم گیری کنیم.

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده ۱3 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره ۱398603۱9006000032 هیات اول /دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک ماهـان تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی آقـای /خانم مهـدی نیکوئی ماهانی 
فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 23۱ صادره از شـیراز در یک باب خانه قدیمی به مسـاحت 3۱8 مترمربع 
پـاک ۱026۱ فرعـی از ۱ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 823 فرعـی از ۱ اصلـی واقـع در بخـش 5 
کرمـان واقـع در ماهـان خیابان شـهید رجایی غربی خریداری از مالک رسـمی آقـای /خانم محل مالکیت 
قاسـم وفاطمـه جمعـه زاده ماهانی وطوبـی نیکویی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـاع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد. تاریخ انتشـار نوبـت اول :۱398/2/2۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱398/3/4

سید رضا انصاری رئیس اسناد و امالک م.الف ۲۲0

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه ۱۳970۴0۱906۳00098۴.۱  
بدینوسـیله بـه آقـای محمدرضـا مهدیان نـام پدر مرتضـی به شـماره ملـی 3052۱39789 
سـاکن رفسـنجان بلـوار امـام علـی خیابـان آب نبـش نبـش کوچه ۱6 منـزل پـدری اباغ 
میشـود کـه خانم مریم مهریزی جهـت وصول مبلـغ 4.950.000.000 ریال به اسـتناد مهریه 
منـدرج در سـند ازدواج شـماره 2226 دفترخانـه ازدواج ۱57 و طاق 65 روسـتای حمیدآباد بخش مرکزی 
اسـتان کرمـان علیـه شـما اجرائیه صـادر نموده و پرونـده اجرائی بـه کاسـه 970۱029 در واحد اجـرای اداره 
ثبت اسـناد و اماک رفسـنجان تشـکیل شـده و محل اقامت شـما به شـرح متن سـند شـناخته نشـده، 
لـذا بنـا بـه تقاضـای بسـتانکار طبـق مـاده ۱8 آئیـن نامـه اجـرا مفـاد اجرائیه فقـط یـک مرتبـه در یکی از 
روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهی می شـود و چنانچه ظرف مـدت ۱0 روز از تاریخ ایـن آگهی که روز 
ابـاغ محسـوب مـی گردد ،نسـبت به پرداخـت بدهی خود اقـدام ننمایید،عملیـات اجرائی جریـان خواهد 

یافـت.م الف4354
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری آسفیچی
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

هرس درختان شیراز در فصا زادآوری پرندگان
شیراز - هرس بی موقع درختان شیراز توسط شهرداری آن هم در زمان زادآوری و النه سازی پرندگان باعث سقوط ده ها النه شد .پیمانکاران 

شهرداری منطقه یک شیراز در فصل زادآوری پرندگان اقدام به هرس شاخ و برگ درختان خیابان اردیبهشت کردندسعید محمودی مدیرکل 

حفاظت محیط زیست فارس در این خصوص گفت: پس از هرس شاخ و برگ اولین درخت و سقوط ده ها النه پرنده که داخل آنها تخم و 

جوجه پرندگان بود مسئوالن و نیروهای محیط زیست فارس در محل حاضر شده و از ادامه فعالیت پیمانکار جلوگیری به عمل آوردند.

بـه گزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان اصفهان، این نشسـت 
هـم اندیشـی با هدف بررسـی نحـوه ی تبادل اطاعـات طرح های 
پژوهشـی و اسـتفاده از ظرفیت ها و دسـتاوردهای پژوهشـی چهار 
سـازمان؛ شـهرداری، آموزش و پـرورش، نیروی انتظامی و شـرکت 
گاز اسـتان اصفهان برگزار شـد.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، 
در ایـن نشسـت گفـت: امـور پژوهش و فناوری شـرکت گاز اسـتان 
اصفهـان در سـال ۱383 فعالیـت های تحقیقاتی و پژوهشـی خود 
را در زمینـه پـروژه هـای مرتبـط بـا صنعت گاز آغـاز کـرده و با تاكيد 
بـر توليـد پژوهش هـاي كاربردي تمامـي تاش خود را بـه برقراري 
ارتبـاط موثـر و مسـتمر با دانشـگاه هـا و مراكـز تحقيقاتي معطوف 
نمـوده است.سـید مصطفـی علوی، با اشـاره بـه برگزاري جلسـات 
كارشناسـي و تخصصي در داخل شـركت و با حضور اسـاتيد مجرب 
دانشـگاهي، افـزود: طـرح ها و پروژه هاي پژوهشـی بـا هدف رفع 
تنگناهـا، ارتقاء تكنولـوژي و افزايش كارايي و بهـره وري فرآيندهاي 
شـركت تعريـف و در قالـب فراخـوان هـاي عمومـي اطاع رسـاني 
مـي شـود.وی، خاطـر نشـان سـاخت: تـاش ایـن شـرکت انجام 
پژوهـش در راسـتای اسـتراتژی هـای شـرکت بـوده و سـعی دارد 
بـا رفـع مشـکات موجـود صنعـت، نیازهـای آتـی و بلنـد مـدت را 
شناسـایی و از طریـق مراکـز تحقیقاتـی و صنعتـی پویا و مـدرن به 

سـمت اسـتقال و خودکفایی و صنعتـی گام بردارد.
مهنـدس علـوی، گفت: تا کنـون بیش از20پـروژه بزرگ پژوهشـی، 
37طـرح اینترنشـیپ،۱00 پایـان نامـه تحصیات تکمیلـی و بیش 
از۱00 مقالـه علمـی پژوهشـی در شـرکت گاز اسـتان اصفهـان مـورد 
حمایـت قـرار گرفتـه اسـت.الزم بـه ذکر اسـت، در این نشسـت هر 
یـک از سـازمان هـا نیـاز هـا، ظرفیت ها و دسـتاوردهای پژوهشـی 
خـود را ارائـه و مقـرر گردید، این نشسـت ها به صـورت فصلی بین 
معاونـت های پژوهشـی و ماهیانه بین کارشناسـان پژوهشـی این 
چهـار مجموعـه برگـزار گردد.همچنیـن بـا تاکید ویـژه بـر موضوع " 
مدیریـت دانـش" مقـرر شـد؛ با توجـه به تحـت وب بودن سـامانه 
مدیریت دانش شـهرداری اصفهان، سـطح دسترسـی برای هریک 

از ایـن چهـار مجموعـه به این سـامانه فراهـم گردد.
هـم افزایـی و توسـعه مشـترک در خصـوص طرح های پژوهشـی 
مشـابه از دیگـر موضوعاتـی بـود کـه در ایـن نشسـت مـورد تفاهـم 
ایـن چهار مجموعه قرار گرفت.گفتنی اسـت، در شـرکت گاز اسـتان 
اصفهـان، بـه منظـور برنامـه ریـزی جامـع و هدفمنـد فعالیت های 
پژوهشـی، شـورای پژوهشـی بعنـوان مرجـع تدویـن سیاسـت ها 
و برنامـه ریـزی هـای پژوهشـی تحقیقاتـی وجـود دارد کـه ترکیب 

اعضـای آن سـالیانه مـورد بازنگـری مجـدد قرار مـی گیرد

نقاشــی گروهــی دانــش آمــوزان برنامــه ی 
انجمــن  و  ســیرجان  بــرق  اداره  مشــترک 
رفتگــران طبیعــت ســیرجان به منظــور آمــوزش 
 در بحــث بهینه ســازی مصــرف بــرق برگزار شــد.
مصــرف  بهینــه  درزمینــٔه  گروهــی  نقاشــی 
قالــب  در  فرهنگ ســازی  و  بــرق  کــردن 
یــک نقاشــی گروهــی روز جمعــه ســیزدهم 
 400 حــدود  حضــور  بــا  اردیبهشــت ماه 
دانش آمــوز زیــر ۱8 ســال در محوطــه پارکینــگ 
شــد. برگــزار  مهدیــه  روبــروی   شــهربازی 

ــرق  ــعار ب ــوزان، ش ــش آم ــه، دان ــن برنام در ای
نکنیــم،  اســراف  اســت،  همــه  بــه  متعلــق 
ــرژی(، المــپ کم مصــرف و  خورشــید )نمــاد ان

آرم هــای اداره بــرق، انجمــن رفتگــران طبیعــت 
ســیرجان و برچســب انــرژی را کــه توســط 
گــروه خانــه هنــر تندیــس بــر روی زمیــن 
رنگ آمیــزی کردنــد.  را  بــود  بســته  نقــش 
اجــرای گروهــی نقاشــی روی زمیــن بــرای 
ــتان  ــتان و در شهرس ــطح اس ــار در س ــن ب اولی
ــال آن از  ــد ودر خ ــزار ش ــکل برگ ــن ش ــه ای ب
ده معلــم برتــر در زمینــه فرهنگســازی مصــرف 
بهینــه بــرق در مــدارس خــود تجلیــل و بــه ده 
ــز نفیســی اهــدا  ــدگان جوای ــر از شــرکت کنن نف
شــد. درحاشــیه اجــرای ایــن طــرح غرفــه مــواد 
ــر  ــد زی ــه امی ــه روزن ــت خیری ــه هم ــی ب غذای
نظــر انجمــن رفتگــران طبیعــت ســیرجان برپــا 
شــد تــا درآمــد حاصــل از ایــن فــروش صــرف 
کمک هزینــه ی درمــان بیمــاران تحــت پوشــش 

 ایــن خیریــه و ســایر امــور خیریــه قــرار گــردد.
رفتگــران  انجمــن  اســت  شــایان ذکر 
ــت در  ــال اس ــدود 4 س ــیرجان ح ــت س طبیع
ــگ  ــت،  فرهن ــط   زیس ــظ محی ــای حف زمینه ه
ــٔه ی دوچرخه ســواری، مصــرف   ســازی درزمین
نمــوده  فعالیــت   ... و  آب  انــرژی،  بهینــه ی 
پاک ســازی  متعــدد  برنامه هــای  اســت. 
فــروش  بازیافتــی،  ضایعــات  جمــع آوری  و 
ــه  ــور خیری ــرای ام ــه ب ــود حاصل ــرف س و ص
جهیزیه، ســبد  ویلچر، تهیــه  خریــد  ازجملــه 
خیریــه  عنــوان  تحــت  درمــان  کاال، هزینــه 
ایــن  برنامه هــای  دیگــر  از  امیــد  روزنــه 
انجمــن اســت. تولیــد زبالــه ی کمتــر و در 
راســتای آن زندگــی بهتــر ازجملــه اهــداف 

اصلــی ایــن انجمــن هســت.

 برق برای همه

رئیس سازمان دامپزشکی کشور: 

ثبت سفارش واردات ۱۰ درصد گوشت
ــا تشــدید  ــت: ب ــس ســازمان دامپزشــکی کشــور گف رئی
در  طیــور  سراســری  واکسیناســیون  امــر  در  جدیــت 
ــا  ــدگان ت ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــاری آنفلوآن ــور، بیم کش
حــدود 97 درصــد کنتــرل شــده وجــای نگرانــی نیســت. 
ــتان  ــه شهرس ــفر ب ــیه س ــور در حاش ــی پ ــا رفیع علیرض
داشــت:  اظهــار  مهــر  خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  آمــل 
ــا  ــه ب ــم ک ــام کن ــد اع ــار بای ــا افتخ ــاری ب ــال ج در س
آبزیــان  و  طیــور  دام،  حــوزه  در  بیماری هــا  کنتــرل 
ــه تولیــد کننــدگان کشــور  اکنــون بزرگتریــن خدمــت را ب

داشــتیم.
ــی  ــا در حــوزه درمان ــا کاهــش هزینه ه ــه داد: ب وی ادام
بــرای صنعــت دام و طیــور کشــور، قطعــًا ســود و درآمــد 

آن عایــد تولیدکننــدگان و رونــق تولیــد و اشــتغال در 
ــد شــد. کشــور خواه

دار  دامنــه  شــیوع  متأســفانه  شــد کــه  یــادآور  وی 
بیمــاری فــوق حــاد پرنــدگان در ســال 96 و اوایــل 
و  دام  تولیدکننــدگان  بــه  زیــادی  خســارت های   97
ــا بســیج  ــه طــوری کــه ب ــود ب ــور کشــور وارد شــده ب طی
بیمــاری  طیــور،  همــه  واکســینه کــردن  و  همگانــی 
ــل  ــور کام ــه ط ــال ب ــان س ــدگان در پای ــزای پرن آنفلوآن

کنتــرل و ریشــه کــن شــد.

جلوی واکسن فروشی را می گیریم
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور همچنیــن در پاســخ 
بــه پرســش خبرنــگار مهــر در خصــوص گایه هــای 

مطــرح شــده در خصــوص واکســن فروشــی بــی ضابطــه 
نیــز گفــت، فــروش واکســن دام توســط اکیپ هــای 
دولتــی یــا در قالــب خریــد خدمــت از بخــش خصوصــی 

ــود. ــام می ش ــه انج ــا ضابط وب
دکتــر رفیعــی پــور، افــزود: مطمئــن باشــید کــه بــا 
جلــوی  دامــداران  و  مرغــداران  تشــکلهای  همــکاری 
برخــی از ایــن مــواد گرفتــه شــده و واقعــًا نگرانــی بابــت 
تأمیــن واکســن مــورد نیــاز دام وحتــی طیــور در کشــور 

ــدارد. ــود ن وج

ثبت سفارش واردات ۱0 درصد گوشت
در  همچنیــن  کشــور  دامپزشــکی  ســازمان  رئیــس 
بــه کشــور  قرمــز  واردات گوشــت  اینکــه  خصــوص 
ــد  ــر ۱0 درص ــال های اخی ــت: در س ــود؟ گف ــام می ش انج
گوشــت مــورد نیــاز کشــور بــه مقــدار ۱40 تــن بــا واردات 
تأمیــن می شــد، و امســال نیــز بــه همیــن میــزان ثبــت 

ــت. ــده اس ــام ش ــفارش آن انج س
ــده از  ــفارش های داده ش ــزود: س ــور اف ــی پ ــر رفیع دکت

ــر  ــا از ه ــدی آنه ــت تولی ــامت گوش ــه س ــورهایی ک کش
جهــت تأییــد شــود، واردات گوشــت گوســفند گــرم و 
گوشــت گاوی و گوســفندی منجمــد اقــدام خواهــد شــد.

حمایت از طرح پرورش ماهی درقفس
بــه  همچنیــن  دامپزشــکی کشــور  ســازمان  رئیــس 
بــه  قفــس  در  ماهــی  پــرورش  طرح هــای  اجــرای 
ــتغالزایی  ــدف اش ــا ه ــو ب ــای ن ــی از طرح ه ــوان یک عن
و تولیــد بیشــتر درایــن بخــش خبــر داد و گفــت: وزارت 
ــن  ــان ای ــاد کشــاورزی از ســرمایه گــذاران و متقاضی جه
طــرح در قالــب پرداخــت تســهیات مــورد نیــاز حمایــت 
و ســازمان دامپزشــکی نیــز حمایت هــای فنــی، عملــی و 

ــت. ــد داش ــتی خواه بهداش
ــرح  ــن ط ــرای ای ــد، اج ــادآور ش ــور ی ــی پ ــر رفیع دکت
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــور ب ــمالی کش ــای ش ــتان ه دراس
ــادی  ــای زی ــون موفقیت ه ــه تاکن ــاص منطق ــی خ اقلیم

ــت. ــته اس ــراه داش ــه هم ب

11 هزار راس دام 
از لرستان در سیل 
فروردین تلف شد

مدیر کل امور عشـایری لرسـتان گفت: 
در سـیاب فروردیـن مـاه بیـش از ۱۱ 
 هـزار دام از عشـایر اسـتان تلـف شـد.
اسـتان  خبرنـگار  گـروه  بـه گـزارش 
از  جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه  هـای  
کل  مدیـر  کریمـی  سـعید  لرسـتان، 
امـور عشـایری لرسـتان بـا اشـاره بـه 
عشـایر  بـه  شـده  وارد  آسـیب های 
مـاه  فروردیـن  سـیاب  در  اسـتان 
اظهار داشـت: بیشـتر عشـایر لرسـتان 
حضـور  اسـتان  جنوبـی  مناطـق  در 
دارنـد و بـا توجـه بـه شـدت بارش هـا 
بیـش  لرسـتان  جنوبـی  منطقـه  در 
اسـت. شـده  تلـف  دام  هـزار   ۱۱  از 

وی بـا بیـان اینکـه 4۱5 هکتـار زمیـن 
در  نیـز  عشـایر  باغـی  و  کشـاورزی 
اسـت،  رفتـه  بیـن  از  اخیـر  سـیاب 
مالـی  آسـیب های  بـر  عـاوه  افـزود: 
عشـایر  بـه  اخیـر  سـیاب  در  کـه 
راه  کیلومتـر   900 از  بیـش  شـد  وارد 
اسـت. تخریـب شـده  نیـز   عشـایری 

مدیـرکل امور عشـایری لرسـتان اظهار 
و  سـپاه  ارتـش،  همـکاری  بـا  کـرد: 
سـازمان راه و شهرسازی لرستان بیش 
از 330 کیلومتـر از راه هـای عشـایری 
بازسـازی شـده اسـت و در حال حاظر 
بـا اسـتفاده از تمامـی ظرفیت اسـتان 
بـه دنبـال بازسـازی تمامـی جاده های 
هسـتیم. عشـایری  شـده   مسـدود 

کریمـی بـا اشـاره بـه اینکه در سـیاب 
اخیـر توسـط دولـت و خیریـن بیـش 
از 500 میلیـون تومـان کاالی اساسـی 
توزیـع شـده،  لرسـتان  میـان عشـایر 
تصریـح کـرد: برای بررسـی خسـارات 
عشـایر کمیتـه ای توسـط وزارت جهـاد 
کشـاورزی تشـکیل شـده اسـت که به 
زودی و پس از برآورد کامل، خسـارات 
می کنیـم. اعـام  را  عشـایر  بـه   وارده 

بـر  عـاوه  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
عشـایری  امـور  دولـت،  کمک هـای 
لرسـتان تسـهیاتی با کارمـزد 4 درصد 
بـه  تومـان  میلیـون  پنـج  میـزان  بـه 
عشـایر آسـیب دیـده اختصـاص داده 

اسـت.

لرستان 
هم اندیشی پژوهشی شهرداری، 

آموزش و پرورش، نیروی انتظامی 
و شرکت گاز استان اصفهان 
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معاون امورصنایع سازمان صنعت،معدن وتجارت استان کرمان اعالم کرد:

پیش بینی اشتغال 5۰۰۰ نفری در حوزه صنعت

پرداخت تسهیالت تبصره ۱8 به واحدهای تولیدی در سال جاری

مهنـدس غفـاری نـژاد معـاون امـور صنایـع  
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان 
کرمان گفت: در سـال جاری براسـاس تفاهم 
وزارت صمـت از محـل تسـهیات تبصـره ۱8 
نقدینگـی واحدهـای تولیـدی را تامیـن مـی 
کنیـم کـه یـک هـزار و 90 میلیـارد تومـان بـا 
نـرخ ۱4 درصـد در مناطـق برخـوردار بـه سـه 
و  تمـام صنعتـی  نیمـه  هـای  گـروه طـرح 
معدنـی بـا پیشـرفت 60 درصـد، واحدهـای 
موجـود کـه نیـاز بـه بازسـازی و نوسـازی و 
افزایـش ظرفیـت تولیـد دارنـد و همچنیـن 
بـرای سـرمایه در گـردش پرداخـت خواهیـم 

. کرد
امیـن غفـاری نژاد" در جمع خبرنـگاران اظهار 
کرد: اسـتان کرمان یکی از اسـتان های نیمه 
صنعتی کشـور اسـت کـه جزو ۱0 اسـتان برتر 

در حوزه صنعت قـرار دارد.
وی افـزود: یـک هـزار و 225 پروانـه بهـره 
بـرداری فعال در اسـتان کرمـان داریم که این 
تعـداد فعـال یـا نیمه فعـال هسـتند )حدود 
500 بنـگاه نیمـه فعـال و کمتـر از 50 درصـد 
ظرفیـت کار مـی کنند( که واحدهای مشـکل 
دار احصـاء شـده و آنها که امکان برگشـت به 

تولیـد دارنـد، دنبال مـی کنیم. 

غفـاری نژاد تصریـح کرد: اهم صنایع اسـتان 
کرمـان شـامل زنجیره فـوالد، زنجیـره مس، 
خودروسـازی، قطعه سـازی وصنایع وابسـته 
اسـت و 5 واحد صنعتی خودروساز در منطقه 

ویـژه اقتصـادی بم در حال کار اسـت.

سهم ۲۵ درصدی کرمان از 
تولید لوله پلی اتیلن کشور

وی بیـان کـرد: تولیـد انـواع لولـه هـای پلـی 
اتیلـن و اتصـاالت از دیگـر واحدهـای صنعت 
اسـتان کرمـان اسـت کـه سـهم 25 درصـدی 
از تولیـد ایـن محصـول را در کشـور داریم. در 
تولیـد السـتیک یکـی از قطـب هـای کشـور 
هسـتیم و بـرق و الکترونیـک اسـتان کرمان 

نیـز از محورهـای صنعـت اسـت.
معـاون سـازمان صمت اسـتان کرمـان گفت: 
در سـال 97 علـی رغـم چالـش هـای حـوزه 
تولیـد، سـال خوبـی از لحـاظ صـدور و تولیـد 
پروانـه بهـره بـرداری در اسـتان بـود کـه ۱25 
مـورد صـادر کردیـم و سـرمایه گـذاری ایـن 
واحدهـا یـک هـزار و 55 میلیـارد تومـان و 
ایحـاد یـک هـزار و 770 اشـتغال مسـتقیم 
بـوده اسـت.وی افـزود: همچنیـن 506 فقـره 
درخواسـت سـرمایه گـذاری جدیـد در حـوزه 

صنایـع اسـتان به ارزش 9 هـزار و 400 میلیارد 
تومان داشـتیم کـه پیش بینی می شـود اگر 
محقـق شـود ۱۱ هـزار اشـتغال جدید داشـته 
ایـن درخواسـت هـا در صنایـع  باشـیم کـه 
معدنـی، غذایـی و شـیمیایی و عمدتـا صنایع 
اظهـار  نـژاد  اسـت.غفاری  غیرفلـزی  کانـی 
کـرد: در سـال گذشـته برای سـه واحـد تولید 
کنسـانتره آهن بـا ۱60 میلیارد تومان سـرمایه 
گـذاری پروانـه صـادر شـد و یک واحـد تولید 
فروکـروم در منطقه ویژه اقتصادی رفسـنجان 
داشـتیم کـه بـا 3۱6 میلیـارد تومـان پروانـه 
تولیـد دریافـت کـرد و بخشـی از خوراکش از 
معـادن کرومیـت اسـفندقه تامین و بخشـی 

وارد مـی شـود.
وی افـزود: همچنین واحد تولیـد انواع دارو با 
25 میلیـارد تومان سـرمایه گـذاری در منطقه 
ویـژه رفسـنجان فعـال شـد و در یـک ماهـه 
سـال جدیـد نیـز حـدود 50 میلیـارد تومـان 
سـرمایه گـذاری صنعتـی بـا 200 نفر اشـتغال 

در اسـتان کرمان داشـتیم.

 600 میلیون سرمایه گذاری برای 
ایجاد یک شغل

اکثـر  نـژاد تصریـح کـرد:  مهنـدس غفـاری 

صنایـع اسـتان کرمان سـنگین و سـرمایه بر 
اسـت و در سـال گذشـته حـدود 600 میلیون 
تومـان بـرای ایجـاد یـک اشـتغال مسـتقیم 

سـرمایه گـذاری شـده اسـت.
ایـن مسـوول در ادامـه بیان کـرد: ماهانه 73 
قلم کاال و محصول اسـتراتژیک تولید اسـتان 
را رصـد و پایـش مـی کنیـم و سـال گذشـته 
علـی رغـم اینکـه سـال بسـیار سـختی بـود 
امـا 29 قلـم کاالی اسـتان کرمان رشـد تولید 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 96 داشـتند 
کـه شـامل کاتـد مس، شـمش فـوالد، واگن 
قطـار، تجهیزات خـودرو و ... بـوده و 44 قلم 

کاالی اسـتان کاهـش تولیـد داشـته اند.

 ۴0 درصد از واحدها مشکل در 
ورود به بازار دارند

وی در بخـش دیگری از سـخنانش با اشـاره 
بـه چالـش های حـوزه تولیـد گفت: مسـئله 
عمـده واحدهـا، نقدینگـی اسـت و 60 درصـد 
بنـگاه هـا ایـن مسـئله را دارند. ضمـن اینکه 
امـکان تولیـد داریم و بـازار وجـود دارد، اما در 

نقدینگـی مشـکل داریم.
غفـاری نـژاد بـا اشـاره بـه اینکـه 40 درصد از 
واحدها مشـکل در ورود به بـازار دارند، افزود: 
مشـکل دیگری که سـال قبل داشتیم تامین 
ارز واحدهـا بـود کـه حـدود 80 واحد صنعتی 
اسـتان کرمـان نیاز دارنـد مواد اولیـه و برخی 
اقـام را وارد کننـد کـه بـا تفویـض اختیـار بـه 
اسـتان 650 میلیـون دالر بـرای 800 قلـم کاال 
سـفارش داده و تامیـن کردیـم و ارزی کـه ما 

تخصیـص داده ایـم ارز نیمایی اسـت.
معـاون سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
اسـتان کرمـان بیـان کـرد: در سـال گذشـته 
بـرای حـل مشـکات واحدهـای تولیـدی ۱5 
جلسـه رفـع موانـع تولیـد و 56 جلسـه ذیـل 
ایـن کارگـروه بـا 47۱ مصوبـه داشـتم که 53 

درصـد از مصوبـات اجرایـی شـده اسـت.
وی دربـاره تسـهیات رونـق تولیـد پرداختـی 
سـال 97 اظهـار کرد: در زمینه تامین سـرمایه 
بـا  ثابـت 20 جلسـه  در گـردش و سـرمایه 
سیسـتم بانکی داشـته و 650 میلیـارد تومان 
معرفـی کردیـم کـه  تسـهیات  درخواسـت 
حـدود 98 واحـد متقاضـی تسـهیات بودند.

 7۲ درصد پرونده های ورودی 
به بانک ها تبدیل به تسهیالت 

شده است
غفـاری نـژاد اظهارکـرد: از این میـزان معرفی 
تسـهیات  تومـان  میلیـارد  بانـک، 47۱  بـه 
توسـط بانـک هـای اسـتان پرداخـت شـده 
کـه 72 درصـد پرونده هـای ورودی تبدیل به 

تسـهیات شـده و جـای تشـکر دارد.

وی تصریـح کـرد: از واحدهـای تقاضـی 40 
واحـد موفـق بـه دریافت تسـهیات شـده اند 
و مابقـی نتوانسـته انـد تسـهیات بگیرنـد. 
ضمـن اینکـه امسـال هنـوز تسـهیات رونـق 
امـور  اسـت.معاون  نشـده  معرفـی  تولیـد 
صنایـع و تولیـد سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان در بخـش دیگـری از 
سـخنانش گفـت: در سـال جـاری براسـاس 
تسـهیات  محـل  از  صمـت  وزارت  تفاهـم 
را  تولیـدی  نقدینگـی واحدهـای  تبصـره ۱8 
تامیـن مـی کنیم کـه یـک هـزار و 90 میلیارد 
تومـان با نـرخ ۱4 درصـد در مناطـق برخوردار 
بـه سـه گـروه طرح هـای نیمه تمـام صنعتی 
و معدنـی بـا پیشـرفت 60 درصـد، واحدهـای 
موجـود کـه نیـاز بـه بازسـازی و نوسـازی و 
افزایـش ظرفیـت تولیـد دارنـد و همچنیـن 
بـرای سـرمایه در گـردش پرداخـت خواهیـم 
کـرد.وی افـزود: پیـش بینـی مـی شـود در 
سـال جـاری اشـتغال حـدود 5 هـزار و 500 
نفـر در حـوزه صنعت اسـتان بـا پرداخت این 
تسـهیات ایجاد شـود و خوش بین هسـتیم 
70 درصـد ایـن رقـم را بـا مدیریـت اسـتان 
جـذب کنیم.مهندس غفـاری نژاد اظهـار کرد: 
600 میلیـارد تومـان به طرح هـای نیمه تمام، 
70 میلیارد تومان بازسـازی و نوسـازی و 400 
میلیارد تومان برای سـرمایه در گردش اسـت 
و واحدهـای صنعتـی کـه تمایـل بـه دریافت 
تسـهیات دارنـد بایـد در سـامان بهیـن یاب 

ثبـت نـام کنند.

سهمیه بندی برخی مواد اولیه در 
واحدهای صنعتی استان

وی در ادامـه تصریـح کـرد: تسـهیات رونـق 
تولیـد کـه در سـال هـای 95 و 96 از طریـق 
سیسـتم بانکـی پرداخـت شـده بـود بـا نرخ 
بـوده کـه موفـق  از ۱8 درصـد  بیـش  سـود 
شـدیم ۱6 و نیـم میلیـارد تومـان اعتبـار یارانه 
تسـهیات دریافت کنیم و ظـرف دو ماه آینده 
یارانـه سـود  بـه صـورت کمـک باعـوض و 
تسـهیات بـه ایـن مـوارد اضافه می شـود که 
ایـن کار فقـط در اسـتان کرمـان صـورت مـی 
گیرد.معـاون سـازمان صمـت اسـتان کرمـان 
گفت: این مسـئله تا سـقف 3 میلیارد تومان 
تسـهیاتی اسـت کـه واحدهـا دریافـت کرده 
انـد و برای هـر واحد صنعتی مـی توانیم ۱80 

میلیـون تومـان یارانـه بدهیم.
وی در پایـان بیـان کـرد: مجبـور هسـتیم بـه 
واسـطه کمبـود برخـی مـواد اولیـه در داخـل، 
سـهمیه بنـدی را در واحدهـای صنعتـی آغـاز 
کنیم و بحث سـهمیه بندی مواد پتروشـیمی، 
شـکر و آرد واحدهـای تولیـدی در دسـتور کار 

سـازمان قـرار گرفته اسـت
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نمایش

رمان نادرشاه و دختر کولی 
نوشته علیرضا حسن زاده که به تازگی 

روانه بازار نشر شده چهره دیگری از 
شخصیت نادرشاه افشار ترسیم می کند.

عرق سرد به کارگردانی سهیل 
بیرقی در بخش فیلم های بلند جشنواره 

بین المللی فیلم سیدنی استرالیا به 
نمایش گذاشته خواهد شد.

مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور 

ایثارگران اعام کرد: نخستین جشنواره 

ملی آواها و نواهای آیینی ایثار  
نیمه دوم آبان ماه سال جاری به میزبانی 

استان بوشهر در بخش های مختلف هنری برگزار می شود. 

-میدونی، بساط عاشقی رو داری اما 
 نمی دونی کجا پهنش کنی...
- خوب پهن کردم همین جا!

در دنیای تو ساعت چند است؟

فیلمکتابجشنواره دیالوگ

جان بر افشان اگرت صحبت جانان باید
خون دل نوش اگرت آرزوی جان باید

برو و مملکت کفر مسخر گردان
گر ترا تختگه عالم ایمان باید

در پی خضر شو و روی متاب از ظلمات
اگرت شربتی از چشمٔه حیوان باید

هر کرا دست دهد وصل پریرخساران
دیو باشد اگرش ملک سلیمان باید
تا پریشان بود آنزلف سیه جمعی را

جای دل در خم آن زلف پریشان باید
سرمٔه دیده ز خاک ره دربان سازد
هر کرا صحن سراپردٔه سلطان باید

حکم و حکمت بکه دادند درین ره خواجو
بگذر از حکم اگرت حکمت یونان باید

خواجوی کرمانی 

 ساليان بسيار نمی بايست

 دريافتن را

که هر ويرانه نشانى از غياب 

 انسانی ست

 که حضور انسان

آبادانى ست

احمد شاملو

عکس نوشت

عکس: 
هاله پارسازادگان
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کتاب 

کتـاب خشکسـالی با عنوان اصلـی The Dry اولین رمان جین هارپر اسـت 

کـه در سـال 20۱6 منتشـر شـد و توانسـت موفقیت هـای زیادی کسـب کند. 

ترجمـه ایـن رمـان بـا خریـد حـق انتشـار در ایـران از سـوی انتشـارات کتاب 

کوله پشـتی روانه بازار شـده اسـت.

از میـان افتخاراتـی کـه ایـن رمـان کسـب کرده اسـت می تـوان به مـوارد زیر 

اشـاره کرد:

برنده جایزه خنجر طایی انجمن جنایی نویسان انگلستان در سال 20۱7

جایزه کتاب ناشران مستقل استرالیا

جایزه ادبی ویکتورین پریمیر

بهترین رمان پلیسی جنایی آمازون در سال 20۱7

نامزد بهترین رمان جنایی گودریدز در سال 20۱7

پشت جلد کتاب، قسمتی از متن رمان آمده است:
اسـترالیا بدترین خشکسـالی را در یک قرن اخیر تجربه کرده اسـت و دو سال 
پی درپـی در کییـوارا، شـهر کوچکـی واقـع در پنج مایلـی ملبورن، هیـچ بارانی 
نباریـده اسـت. پیامدهـای ایـن خشکسـالی در شـهر، زمانـی غیرقابل تحمل 

می شـود کـه سـه نفـر از اعضای خانـواده هادلـر به قتل می رسـند.
رمان خشکسـالی به واقع داسـتانی قدرتمند و رازآلود اسـت که تا آخرین 
صفحات شـما را غرق در شـک و تردید نگاه می دارد و بارها و بارها شـما 
را بـه شـخصیت های متفـاوت مظنـون می سـازد.  ایـن داسـتان جنایی 
مانند بیشـتر کتاب هـای مشـابه، در درون خـود آموزه های روانشـناختی 
دارد و شـما را بـه فکـر فـرو می بـرد. فکـر ایـن کـه چـه ناهنجاری هـا و 
محدودیت هایـی برخـی شـخصیت ها را وادار بـه انجـام برخـی کارهـا 
می کنـد. کارهایـی کـه در ظاهر به هیچ وجه منطقی نیسـت و بعید اسـت 
کسـی بتوانـد دلیلـی بـرای آن پیدا کند. امـا هنگامی که تکه های پـازل را 
در کنـار هـم قـرار می دهیـم و با شـخصیت فرد بیشـتر آشـنا می شـویم، 

متوجـه خواهیم شـد که ریشـه مشـکل دقیقـا کجا بوده اسـت.

خشکسالی
نویسنده: جین هارپر
ترجمه: آزاده رمضانی

انتشارات: کتاب کوله  پشتی

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 76۱7899596

 شناسه ملی ۱4000275775

برآوردتضمین شرکت در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 

مبانیمبلغ )ریال(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشماره فراخوان
90عملیات آسفالت ورودی ریگان حدفاصل پلیس راه تا شهر )شهرستان ریگان(209800350۱000008
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059ر322ر9۱۱ر7 000ر000ر400 240تكمیل و آسفالت محور سرباغ حتكن شهرستان زرند209800350۱000009

074ر669ر479ر4 000ر000ر230 365تكمیل زیرسازی محور ده عباس- بادیز شهرستان زرند209800350۱0000۱0

209800350۱0000۱۱
احداث و تكمیل باند دوم كنار گذر شهركرمان )بطول ده كیلومتر از باند 

دوم كنار گذر غربی، قطعه 4 الف(
00۱ر000ر863ر۱55 000ر000ر650ر4 400

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

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

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهادها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

نوبت دومفراخوان مناقصـه

اداره کل زندان های استان کرمان

دستگاه  
مناقصه گذار

اداره کل زندانهای استان کرمان
نشانی: کرمان ،بزرگراه امام، جنبه اداره کل تعزیرات

واگذاری خدمات بهداشتی درمانی اداره کل زندانها استان کرمان »زندان مرکزی ، زندانهای تابعه موضوع مناقصه
بازداشتگاه کرمان،  کلینیک درمان مرکز مراقبت، کانون اصالح و تربیت(

تضمین شرکت
 در مناقصه

نوع : ضمانت نامه بانکی
مبلغ: ۴/۵۵0/000/000 ریال

دریافت اسناد

محل : اداره کل زندانهای استان کرمان - اداره امور مالی و پشتیبانی - دبیرخانه اداره کل
www.kermanprisons.ir )سایت : اداره کل زندانهای استان کرمان ) حضوري

http/iets.mporg.ir )سایت : پایگاه ملی مناقصات )حضوری

مهلت دریافت اسناد : پایان وقت اداری مورخ 98/۲/۲۵

تحویل پیشنهادها
محل : دبیرخانه اداره کل زندانهای استان کرمان

مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری مورخ 98/۳/6

گشایش 
پیشنهادها

محل : اداره کل زندانهای استان کرمان

زمان :سه شنبه مورخ  98/3/7ساعت 9 صبح

آگهی مناقصـه
 نوبت اول


