
بزرگان، جامعه را به متانت 
فرابخوانند
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شایسته اســت کــه مســووالن بــه صراحــت و صداقــت بــا 
مــردم حــرف بزننــد. جامعــه وقتــی احســاس کنــد کــه 
ــایر  ــا س ــس ی ــان در مجل ــا نمایندگان ش ــوری ی رییس جمه
ــتند،  ــه نیس ــان بی توج ــته های آن ــه خواس ــبت ب ــا نس نهاده
ــد  ــدردی می کنن ــا هم ــا آنه ــد و ب ــان را می دانن ــکالت آن مش
دیگــر نیــازی بــه مداخلــه مســتقیم خــود نمی بیننــد و منتظــر 

می ماننــد تــا سیاســت های درســت اعــالم شــود.
بــا اتفاقاتــی کــه در چنــد روز گذشــته و در پــی بــاال رفتن قیمت 
بنزیــن در تعــدادی از شــهرهای کشــور رخ داده، الزم اســت کــه 

بــه چنــد نکتــه توجــه کرد:
اول؛ بخشــی از اتفــاق رخ داده، ممکــن اســت بــه روند نادرســت 
تصمیم ســازی در طــول ســال هــای گذشــته برگــردد. تصمیمی 
ــر براســاس  ــروز شــاهد اجــرای آن هســتیم شــاید اگ ــه ام ک
مصوبــه ابتدایــی، رویکــرد پلکانــی داشــت و هــر ســال نســبت 
بــه قیمــت ســوخت، افزایــش دقیقــی انجــام می گرفــت، هــم 
ــت می شــد و هــم  ــه ســمت مصــرف درســت هدای ــه ب جامع
اینکــه کشــور بــا چنیــن شــوکی روبــه رو نمی شــد. ایــن اتفــاق 
ــی  ــم در پ ــازی را ه ــد تصمیم س ــالح رون ــد اص ــه می توان البت
داشــته باشــد و حداقــل از قــدرت مداخلــه مجلــس در چنیــن 
امــوری نکاهــد. در ایــن شــرایط اگــر جامعــه اعتراضــی دارد بــا 
ــر احســاس  ــه دیگ ــد و جامع ــدگان خــود مطــرح می کن نماین

نخواهــد کــرد کــه نیــاز بــه حضــور مســتقیم دارد.

انس طال         1.467.210

مثقال طال      18.480.250

گرم طالی 18     4.250.192

گرم طالی 24    5.685.200

بهار آزادی      42.000.000

امامی          42.300.000

نیم              23.000.000

ربع               14.000.000

گرمی           8.590.000

دالر                119.390

یورو                   131.200 

درهم                 30.359

لیر ترکیه           19.423

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

ما را در تلگرام 
3  تا  6دنبال کنید

روزهای دور از اینترنت 
وزیر ارتباطات: قطع اینترنت به کارکردهای شبکه ملی اطالعات ضربه می زند

اشـاره  بـا  کشـور  هواشناسـی  سـازمان  رئیـس 
خشکسـالی  اقلیـم گفـت:  تغییـر  پیامدهـای  بـه 
قـرار  تهدیـد  مـورد  را  کشـورها  غذایـی  امنیـت 
سـازمان  رئیـس  بخـش  تـاج  سـحر  می دهـد. 
کنفرانـس  ششـمین  در  کشـور  هواشناسـی 
بین المللـی منطقـه ای تغییـر اقلیـم گفـت: تغییـر 
مـا  کشـور  امنیتـی  مسـائل  جـزو  امـروز  اقلیـم 
محسـوب مـی شـود. اتفاقـی کـه در اقلیـم افتاده 
احتمـال بـروز رخدادهـای مخـرب را افزایش داده 
اسـت. یکـی از اساسـی تریـن مـوارد تأثیرگذار بر 
تغییـر اقلیـم، حمـل و نقـل اسـت و حمـل و نقـل 
نقشـی  اسـت کـه  هایـی  پـروژه  از  یکـی  هوایـی 
بسـیار تأثیرگـذار در تولیـد گازهـای گلخانـه ای و 

دارد. اکسـید کربـن  دی 
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گسترش همکاری  
فرهنگی ایران و ایتالیا 

سفیر ایتالیا در تهران گفت: 
همکاری های ایران و ایتالیا در 

زمینه های فرهنگی و تاریخی 
بعد از انقالب گسترش بیشتری 

داشت و به صورت یکپارچه 
شده و در قالب تیم و پروژه ها 

ادامه دار شده است.

کاهش زمان پروازهای داخلی 
به خاطر گازهای گلخانه ای 

۴.۵ میلیارد نفر در جهان متاثر از 
مخاطرات طبیعی هستند: حمل 

و نقل می تواند تا ۱۴ درصد 
در انتشار گازهای گلخانه ای 

اثرگذار باشد بنابراین کوتاه کردن 
زمان پروازها به کاهش مصرف 

سوخت و گازهای گلخانه ای 
کمک می کند.
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یادداشت  مهمان
محمد  جواد حق شناس

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1595

سه شنبه 28 آبان 1398
  قیمت 500 تومان

رئیس سازمان هواشناسی کشور: 
تغییر اقلیم امروز جزو مسائل 
امنیتی کشور ما محسوب می شود

خشک سالی امنیت 

غذایی کشور را 

تهدید می کند 
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نمایش گل نوشته های 
هخامنشی در موزه ملی

 110 گل نوشته هخامنشی  هنوز  در موزه ملی 
ایران در حال نمایش هستند

وزیر صمت:

در برخورد گران فروشان 
مماشات نمی کنیم

لینک خرید نسخه الکترونیک

فراخوان مشارکت در ساخت )همراه با ارزیابی کیفی(
نوبت اول

برگزارکننده مشارکت
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه ملی 14000275775نشانی

شماره فراخوان
موضوع فراخوان مشارکت در 
ساخت پروژه مسکونی مشارکتی

مساحت زمین
)مترمربع(

زیربنای تقریبی 
ناخالص

)متر مربع(

مدت 
)ماه(

برآوردتضمین شرکت در مناقصه

مبلغ برآورد احداث ساختمان و خدمات جنبی )لاير(مبلغ )ریال(نوع

1460332230پروژه کوچه امیری شهر رفسنجان2098003501000128
بر اساس 
آیین نامه 

   3/300/000/000   66/260/679/000

61/789/922/000   3/100/000/000   2501288530پروژه محله قطب آباد شهر رفسنجان2098003501000129

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

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

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

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

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان در نظـر دارد نسـبت بـه طراحـی و اجـرای پروؤه های مشـارکتی ذیل واقع در شـهر رفسـنجان از طریق مشـارکت اقـدام نماید،لذا از کلیه سـرمایه گذاران 
حقیقی/حقوقی که دارای رتبه متناسـب با مبلغ برآورد پروژه مورد نظر از وزارت راه و شهرسـازی )انبوه سـازان و مجریان ذیصالح حقیقی و حقوقی ( و یا رشـته ابنیه و سـاختمان سـازمان برنامه 
و بودجـه کشـور مـی باشـند و یـا در صـورت نداشـتن رتبـه هـای مذکور یـا معرفی مجـری ذیصالح واجـد رتبه بنـدی های مذکـور، دعوت بـه عمل می آید تا نسـبت بـه دریافت اسـناد اقدام 
نماینـد . بـا عنایـت بـه اینکـه کلیـه مراحل انجام فراخوان )اعم از دریافت اسـناد ، ارائه تضمین، ارسـال پیشـنهاد قیمت، بازگشـایی پـاکات و اعالم برنـده( در اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 
کرمـان بـه صـورت الکترونیکی در سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد(برگزار می گردد ، متقاضیان محترم می بایسـتی جهت ثبت نام در سـامانه مذکور و دریافت نـام کاربری و رمز عبور 
بـه سـایت www.setadiran.ir و جهـت اخـذ توکـن )امضای الکترونیکی( به دانشـگاه جامـع علمی کاربردی بازرگانی به نشـانی کرمان – خیابان زریسـف –کوچه شـماره 6 مراجعه نمایند .

آگهی مناقصه  
شماره ۲۱۹۸۲۷۰۹

شـرکت ملـی صنایـع مس ایران در نظـر دارد: "حفاری، لوله گـذاری، خرید و نصب پمپ مربـوط به ۷ حلقه چاه 
بهاز ۲۰۰ متری در معدن مس سرچشـمه را از طریق مناقصه عمومی به انجام برسـاند. 

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

موضوع مناقصه: حفاری، لوله گذاری، خرید و نصب پمپ مربوط به ۷ حلقه چاه پمپاژ 
3۰۰ متری در معدن مس سرچشمه

روابط عمومی شرکت ملی مس ایران

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

آگهی مزایده فروش نوبت اول
۲۰ قطعه زمین با کاربری تجاری
واقع در استان کرمان شهرستان سیرجان نجف شهر فاز ۵

بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی اسـتان کرمـان در نظـر دارد ۲۰ قطعـه تجـاری واقع در فاز ۵ نجف شـهر شهرسـتان سـیرجان را به شـرح 
جـدول ذیـل از طریـق برگـزاری مزایـده کتبـی عمومـی به فروش برسـاند. لـذا کلیه متقاضیـان میتوانند جهـت دریافت اسـناد مزایده بـا مراجعه 
www. حضـوری بـه بنیـاد مسـکن شهرسـتان سـیرجان و یـا از طریـق درگاه اینترنتـی بنیـاد مسـکن انقالب اسـالمی اسـتان کرمـان بـه آدرس

kermanbonyadmaskan.ir اقـدام نماینـد. و بـرای هماهنگـی و پرداخت هزینه اسـناد و بازدید از نقشـه ها و موقعیت قطعات مذکور و سـایر 
شـرایط مزایده  حداکثر تا سـاعت ۱۱:3۰ روز سـه شـنبه مورخ 98/9/۵ به بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی شهرسـتان سـیرجان واقع در سـیرجان بلوار 
سـیدجمال الدیـن اسـد آبـادی جنـب دادگسـتری مراجعه نماینـد. در ضمن متقاضیان جهت کسـب اطالعات بیشـتر مـی توانند با شـماره تلفن 

۴۲3۰۲۰۰۲ بنیـاد مسـکن شهرسـتان سـیرجان آقـای مهندس احمدی نـژاد تماس حاصـل نمایند.

مساحت مترمربعکاربریشماره قطعهموضوعردیفمساحت مترمربعکاربریشماره قطعهموضوعردیف
200تجاری966مزایده20011تجاری956مزایده1

200تجاری967مزایده20012تجاری957مزایده2

200تجاری968مزایده20013تجاری958مزایده3

200تجاری969مزایده20014تجاری959مزایده4

200تجاری970مزایده20015تجاری960مزایده5

200تجاری971مزایده20016تجاری961مزایده6

200تجاری972مزایده20017تجاری962مزایده7

200تجاری973مزایده20018تجاری963مزایده8

200تجاری974مزایده10019تجاری964مزایده9

146تجاری975مزایده20020تجاری965مزایده10

روابط عمومی شهرداری زرند

شـهرداری زرند در نظر دارد سـاخت و تجهیز یکدسـتگاه ماشـین جاروب خیابانی را به پیمانکار واجد شـرایط واگذار نماید. لذا 
از کلیـه شـرکت هـای واجـد شـرایط که توانایـی انجـام کار دارند دعوت بعمـل می آید ضمـن واریز مبلـغ 3۰۰/۰۰۰ ریال ) سـیصد 
هزار ریال ( به حسـاب شـماره ۰۱۰۷۷۲6۰39۰۰8 نزد بانک ملی شـعبه شـهرداری زرند اسـناد مناقصه را از امور قراردادها دریافت 

و قیمت پیشـنهادی خود را اعالم و در پاکت سربسـته گذاشـته و تحویل دبیرخانه شـهرداری نمایند.

    آگهی مناقصه
تجهیز یکدستگاه جاروب خیابانی ) مرحله دوم (

شرایط شرکت در مناقصه:
۱. متقاضیان می بایسـت ۵درصد مبلغ پیشـنهادی مناقصـه را به صورت 
ضمانتنامـه بانکـی، ضمانتنامـه از موسسـات مالی معتبـر و داری مجوز 
از بانـک مرکـزی تهیـه و ارائـه نماینـد و یـا بـه صورت وجـه نقـد واریز به 
حسـاب شـماره 3۱۰۰۰۰6۵۴۲۰۰6 نـزد بانـک ملی شـعبه شـهرداری زرند 

واریـز نمایند.
۲. متقاضیـان جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه از تاریـخ ۱398/8/۲8 

مهلـت دارنـد اسـناد مناقصـه را از امـور قراردادهـا دریافـت نماینـد.
3. متقاضیـان می بایسـت پـاکات خـود را حداکثر تا پایان وقـت اداری 

روز شـنبه مورخـه ۱398/9/9 تحویل دبیرخانه شـهرداری نمایند.

۴. تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخه ۱398/9/۱۰ می باشد.
۵. سـپرده شـرکت در مناقصـه نفـر اول و دوم و سـوم تـا زمـان انعقـاد 

قـرارداد نـزد شـهرداری خواهـد مانـد و در صورتـی کـه برندگان 
مناقصـه حاضـر بـه انعقاد قـرارداد نشـوند سـپرده شـرکت در مناقصه به 

نفـع شـهرداری زرنـد ضبط خواهد شـد.
6. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۷. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
8. شهرداری مبلغ قرارداد را به اسناد خزانه ارائه می نماید.

9 متقاضیـان مـی تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـا شـماره 
نماینـد. تمـاس  شـهرداری  نقلیـه  واحـد  مسـئول   ۰9۱3۲996836



021-88019846

پیامک شما را درباره ۲

این صفحه می خوانیم
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اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطالعات تصویب شدپیام خبر
اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطالعات که با همکاری سازمان اداری و استخدامی و وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات تدوین شده است، در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت به تصویب 
رسید.
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روزهای دور از اینترنت 
وزیر ارتباطات: قطع اینترنت به کارکردهای شبکه ملی اطالعات ضربه می زند

وزیر ارتباطات:چیزی به نام اینترنت ملی وجود خارجی ندارد

قطــع  گفــت:  ارتباطــات  وزیــر 
ــرای  ــی ب ــای فراوان ــت ضرره اینترن
مــردم و نظام داشــته و  دارد. شــورای 
ــه  ــه زودی نســبت ب ــت کشــور ب امنی
ــت در  ــراری اینترن ــوز برق ــدور مج ص
کشــور اقــدام خواهــد کــرد و مــا هــم 
پیگیــر هســتیم.به گــزارش ایســنا، 
وزیــر ارتباطــات کــه بــرای جلســه ای 
کــه بــه منظــور بررســی تاثیــر امــواج 
ســالمت  بــر  الکترومغناطیســی 
ــدگان  ــور نماین ــا حض ــهروندان و ب ش
ــت  ــازمان حفاظ ــت، س وزارت بهداش
از محیــط زیســت و ســازمان انــرژی 
بهداشــت  کمیســیون  در  اتمــی 
در  بــود،  یافتــه  حضــور  مجلــس 

ــنا  ــگار ایس ــئوال خبرن ــه س ــخ ب پاس
ملــی  اینترنــت  اســتقرار  مــورد  در 
گفت:چیــزی بــه نــام اینترنــت ملــی 
ــی  ــدارد، شــبکه مل وجــود خارجــی ن
اطالعــات بــه معنــای قطــع اینترنــت 
بــه  اینترنــت  قطــع  و  نیســت 
ــات  ــی اطالع ــبکه مل ــای  ش کارکرده
همچنیــن  میزند.جهرمــی  ضربــه 
شــبکه  پیشــرفت  خصــوص  در 
داد:االن  توضیــح  اطالعــات  ملــی 
ــد  ــر چن ــد، ه ــن قاضــی مردمن بهتری
از ناراحتــی مــردم از قطــع بــودن 
اطــالع  آن  مشــکالت  و  اینترنــت 
دارم و بــه خــودم نیــز در ایــن چنــد 
روز اجــازه اســتفاده از اینترنــت را 

ــد  ــاوت کنن ــردم قض ــا م ــدادم، ام ن
ــر  ــا ب ــی آنه ــات داخل ــا خدم ــه آی ک
شــبکه ملــی دچــار اختــالل شــده 
اســت یــا خیــر. اگــر زیرســاخت 
نبــود  اطالعــات  ملــی  شــبکه 
خدمــات ابــری داخلــی نداشــتیم 
ــم  ــاخت های مه ــیاری از زیرس و بس
میلیــون  دو  شــاید  امــروز،  دیگــر 
ــردم  ــی و م ــی اینترنت ــده تاکس رانن
ــد،  ــکل بودن ــزرگ و مش ــی ب در عذاب
بانــک هــا مختــل بودنــد و بســیاری 
مباحــث دیگــر. زیرســاخت شــبکه 
قابــل  پیشــرفت  اطالعــات  ملــی 
ــه  ــد ک ــا بپذیری ــته، ام ــی داش توجه
تولیــد  وزارتخانــه ام  و  بنــده  کار 

از  پــس  حتمــا  نیســت.  محتــوا 
بهبــود شــرایط، مفصــل بــا مــردم 
و گــزارش  خواهــم کــرد  صحبــت 
شــبکه  پیشــرفت های  از  کاملــی 
ملــی خواهــم داد.وزیــر ارتباطــات در 
پاســخ بــه ســئوالی در مــورد ادعــای 
ــه  ــه گفت ــان ک ــکا در آلم ــفیر آمری س
ــران  ــرای مــردم ای ــت را ب ــود اینترن ب
تهیــه می کنیــم گفــت:اوال ایــن ادعــا 
ــی  ــون ممکــن نیســت، برنامه های اکن
بــرای ســال 2025 دارنــد کــه مطــرح 
کرده انــد، امــا بهتــر اســت بداننــد 
ادعــای  بــه  نیــازی  ایــران  ملــت 
نــدارد،  شــما  حمایــت  دروغیــن 
ــت  ــی اس ــان دولت ــما هم ــت ش دول
ــه  ــا از هــر اقدامــی علی ــه ســال ه ک
ــر  ــرده، اگ ــذار نک ــران فروگ ــت ای مل
داروی  داریــد،  راســتگویی  ادعــای 
کــودکان ســرطانی ایرانــی را چــرا 
تحریــم کرده ایــد؟ چــرا در همیــن 
ایرانــی  هــای  اســتارت آپ  حــوزه 
اعمــال  گســترده ای  تحریم هــای 
کرده ایــد؟ اینترنــت بــه زودی بــه 
ــردد  ــاز می گ ــران ب ــردم ای ــی م زندگ
و دولــت هــم آنــرا مثــل چنــد ســال 
گذشــته توســعه خواهــد داد و اتفاقــا 
بــا حضــور جریــان ســاز جوانــان 
ایرانــی، روز بــه روز ظلــم شــما و 
ــا  ــردم دنی ــوش م ــه گ ــان را ب دولتت

خواهیــم رســاند.

8۰ هزار شغل  تهدید 
اینترنت قطع  با 

هیــات  عضــو  الفت نســب  رضــا 
مدیــره اتحادیــه کســب وکارهــای 
فضــای مجــازی  نیــز در مــورد قطعی 

اینترنــت و در گفت وگــو بــا ایلنــا، بــا 
ــردم  ــی م ــه دسترس ــر اینک ــد ب تاکی
ــا  ــی ب ــای اینترنت ــب و کاره ــه کس ب
اختــالل روبــه رو شــده اســت، اظهــار 
ــب و  ــی مناس ــکان دسترس ــرد: ام ک
ــه  ــردم ب ــادی از م ــداد زی ــم تع منظ
کســب و کارهــای اینترنتــی محــدود 
شــده اســت. وی ادامــه داد: توقــف 
کامــل در ارائــه خدمــات مشــاغل 
ــی  ــرورهای ایران ــه از س ــی ک اینترنت
اســتفاده می کننــد امــا »هاســت« 
آنهــا در خــارج کشــور قــرارد دارد، 
اتفــاق افتــاده اســت و ایــن موضــوع 
موجــب آســیب بــه آنهــا شــده اســت.
ــب  ــه کس ــان اینک ــا بی ــب ب الفت نس
و کارهــای کــه »هاســت« آنهــا در 
داخــل کشــور اســت وضعیــت بهتــری 
دارنــد، افــزود: شــرکت ارتباطــات 
انجــام  را  اقداماتــی  از  زیرســاخت 
داده اســت تــا مشــکل بــرای کســب 
در  آنهــا  هاســت  کــه  کارهــای  و 
ــود،  ــع ش ــت مرتف ــور اس ــل کش داخ
ــر  ــی پاب ــکل اصل ــان مش ــا همچن ام
جاســت. وی یــادآور شــد: بــروز ایــن 
ــار نیســت و  ــن ب ــرای اولی مشــکل ب
ــال های  ــابه را در س ــه مش ــا تجرب م
 88 ســال  جملــه  از  گذشــته 
داشــته ایم. بــه گفتــه الفت نســب؛ 
امــروز تعــداد زیــادی از کســب و 
ــا بخشــی از خدمــات  کارهــا تمــام ی
ارائــه  بســتر ســایبری  در  را  خــود 
ــون تعــداد  ــزود: اکن ــد.وی اف می دهن
آنهــا بــه بیــش 200 هــزار کســب و کار 
است.الفت نســب  یافتــه  افزایــش 
تعــداد افــراد شــاغل در کســب و 
کارهایــی کــه بــه طــور رســمی در 
ــد  ــت می کنن ــازی فعالی ــای مج فض
ــرد. ــوان ک ــر عن ــا 80 هــزار نف را 70 ت
ــرادی  ــای اف ــداد را منه ــن تع وی ای
ــق  ــون از طری ــم اکن ــه ه ــت ک دانس

ــه  ــغول ب ــی مش ــبکه های اجتماع ش
تاکیــد  بــا  هستند.الفت نســب  کار 
بــر اینکــه آســیب وارده تنهــا بــه 
کســب و کارهــای اینترنتــی محــدود 
اکنــون  هــم  نمی شــود،  گفــت: 
تولیدکننــدگان  از  زیــادی  تعــداد 
محصــوالت خــود را از طریــق فضــای 
ــود  ــتریان خ ــه و مش ــازی عرض مج
ایــن  کــه  می کننــد  پشــتیبانی  را 
موضــوع بــرای آنــان نیــز اشــکال 
جــدی ایجــاد کــرده اســت.وی میزان 
ــه  ــت ب ــع اینترن ــان حاصــل از قط زی
ــازی  ــای مج ــای فض ــب و کاره کس
بــا  ارائــه شــده در آن  و خدمــات 
ــذاری  ــرمایه گ ــزان س ــه می ــه ب توج
دانســت. محاســبه  غیرقابــل  را 
پاســخگویی  خواســتار  الفت نســب 
مشــکالت  بــه  مرتبــط  نهادهــای 
بــه وجــود آمــده بــرای کســب و 
در  شــاغالن  و  اینترنتــی  کارهــای 
ــات  ــو هی ــد.این عض ــوزه ش ــن ح ای
مدیــره اتحادیــه کســب وکارهــای 
بــه  اشــاره  بــا  مجــازی  فضــای 
بــه  نســبت  اخیــر  تحریم هــای 
امــکان  بــه  بی توجهــی  نتایــج 
تحریــم اینترنــت ایــران هشــدار داد. 
راهکارهــای  از  یکــی  الفت نســب 
مناســب بــرای جلوگیــری از ایــن 
پیــش  تکــرار مشــکالت  و  تهدیــد 
آمــده را راه انــدازی »شــبکه ملــی 
فنــی  مشــکل  بــدون  اطالعــات« 
دانســت.وی همچنیــن اســتفاده از 
ــی  ــای خارج ــه ج ــی ب ــت داخل هاس
را بــه صاحبــان کســب و کارهــای 
کــرد. پیشــنهاد  مجــازی  فضــای 
الفت نســب تاکیــد کــرد: موفقیــت 
ــد  ــرطی خواه ــه ش ــا ب ــن راهکاره ای
بــود کــه زیــر ســاخت های فنــی الزم 

ــد. ــده باش ــم ش فراه

نظــام  گفــت:  دولــت  ســخنگوی 
دولــت  و  اســالمی  جمهــوری 
همــه  حــق  را  اعتــراض  ایــران 
مــردم می دانــد امــا معتــرض بــا 
ــی  ــاوت اســت. عل اغتشــاش گر متف
ــود  ــی خ ــت هفتگ ــی در نشس ربیع
افزایــش  دربــاره  خبرنــگاران  بــا 
ــه  ــا توج ــت: ب ــن،  گف ــت بنزی قیم
ــرای  ــی اج ــم و مل ــم مه ــه تصمی ب
دولــت  حمایتی-معیشــتی  طــرح 
بــا منابــع حاصــل از اصــالح قیمــت 
بنزیــن در ایــن نشســت از معاونیــن 

مســئولین  و  هــا  وزارتخانــه 
ذیربــط  اجرایــی  دســتگاه های 
خواهــش کــردم کــه بــرای بازکــردن 
ابعــاد مختلــف حضــور  تبییــن  و 
داشــته باشــند.وی افــزود: همــه 
می دانیــم  خوبــی  بــه  و  آگاهیــم 
قیمــت  اصــالح  موضــوع  کــه 
حامل هــای انــرژی بــه خصــوص 
بــوده  از مســائلی  بنزیــن  قیمــت 
ــال  ــی 60 س ــواره ط ــه هم ــت ک اس
گذشــته ایــران، موضوعــات مهــم 
ــود  ــه وج ــزی را ب ــش برانگی و چال

اســت. آورده 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت ب ــخنگوی دول س
اثبــات  بــرای  متعــددی  مســائل 
قیمت هــا  اصــالح  ایــن  ضــرورت 
و  می شــده  بیــان  همــواره 
در  داشــت:  اظهــار  دارد،  وجــود 
ــا  ــا ب ــور م ــه کش ــر ک ــرایط حاض ش
و  تحریم هــا  بی ســابقه ترین 
ــده  ــرو ش ــادی روب ــارهای اقتص فش
ــه  ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــی ت ــت، م اس
ــن  ــرای ای ــل ب ــن دلی ــروری تری ض
برقــراری  بــرای  تــالش  اصــالح، 
ــم  ــت ک ــا دس ــی ی ــت اجتماع عدال
بــوده  ســمت  ایــن  بــه  حرکــت 

اســت.

دولت اعتراض را حق مردم می داند

کارشناسان طرح افزایش قیمت 
بنزین چه کسانی بودند؟

نماینده مردم شـیراز گفت: سـران سـه قوه بگویند در نحوه کارشناسـی طرح افزایش 
قیمـت بنزیـن کارشناسـان چه کسـانی بودند؟ بهرام پارسـایی در جلسـه علنـی امروز 
مجلس شـورای اسـالمی در نطق میان دسـتور با اشـاره به این چند روزی اسـت که با 
پدیـده افزایـش نرخ بنزین رو به رو هسـتیم بدون مقدمه واقعیـت این امر را خدمت 
شـما ملت شـریف ایران ، همکاران عزیر و مسئوالن کشـور عرض می کنم، گفت:نحوه 
چرایی این کار برای همه سـوال است.کشـوری که از لحاظ سـه صنعت برتر دنیا یعنی 
صنعت گردشـگری در بین 5 کشـور اول، صنعت مخازن و نفت و گاز جز سـه کشور اول 
، صنعت خودرو تا زمانی که در سـیطره دولت نبود هم راسـتا با کشـوری  کره جنوبی 
بـود قابـل رقابـت بـود امروز کجاسـت؟ نماینده مردم شـیراز تاکید بر ایـن که  انقالبی 
کـه بـه پـاس خون خدا انقالب مسـتضعفین نـام گرفت امروز به کجا رسـیده اسـت، 
اظهـار کـرد: مسـئوالنی که 40 سـال به واسـطه خـون این بزرگـواران مدیریت کـرده اند 
چـه توضیحـی برای ملت و برای خون شـهدا دارید؟وی ادامـه داد: امروز از 80 میلیون 
نفـر جمعیـت 60 میلیـون نفر محتـاج 5 تا 15 دالر هسـتند آن هم از جیب خودشـان 
پرداخـت می شـود! ایـن مسـئله بزرگی اسـت و  بایـد در محضر ملت بزرگ پاسـخگو 
باشـیم.این عضو فراکسـیون امید ادامه داد: سـران سه قوه بگویند در نحوه کارشناسی 
طـرح افزایـش قیمت بنزین کارشناسـان چه کسـانی بودنـد؟ رئیس محترم مجلس 
توضیح دهند اگر این جمع نمایندگان ملت برخواسـته از رأی ملت و آگاه به مسـائل 

اجتماعی کارشناسـان نیستید چه کسانی کارشناس هستند.  

اقتصاد

جامعه

سیاست

دولت

در برخورد گران فروشان مماشات نمی کنیم

آمادگی وزارت کشور برای افزایش سهمیه خودروها

 نمایندگان از طرح افزایش قیمت بنزین مطلع بودند

قیمت بلیت هواپیما افزایش پیدا نمی کند

گفـــت:  صمـــت  وزیـــر 
برخورد هـــا بـــا متخلفـــان و 
ــد  ــازار بایـ ــان در بـ گرانفروشـ
و  باشـــد  موثـــر  و  جـــدی 
متخلفـــان بداننـــد مماشـــات نخواهیـــم کـــرد. رضـــا 
رحمانـــی در چهارمیـــن جلســـه ویـــژه ســـتاد تنظیـــم 
ـــت  ـــاره مدیری ـــت درب ـــد دول ـــم جدی ـــد از تصمی ـــازار بع ب
جدیـــد مصـــرف ســـوخت افـــزود: بـــا وجـــود اینکـــه 
ذخیـــره خوبـــی از کاال هـــا داریـــم، امـــا در کنـــار 
ـــود  ـــور خ ـــرف، حض ـــا مص ـــد ت ـــه از تولی ـــدات اولی تمهی
ـــه  ـــروز هرگون ـــرا ام ـــا الزم اســـت، زی ـــاف در نظارت ه اصن
ـــردم  ـــق م ـــم در ح ـــتفاده، ظل ـــوء اس ـــی و س گرانفروش

ــان در  ــا متخلفـ ــد بـ ــا بایـ ــن برخورد هـ ــت بنابرایـ اسـ
ـــرد. ـــورت گی ـــن ص ـــان ممک ـــریعترین زم ـــل و در س مح
ـــا  ـــا ب ـــت: برخورد ه ـــدن و تجـــارت گف ـــر صنعـــت، مع وزی
ـــازار بایـــد جـــدی و موثـــر  متخلفـــان و گرانفروشـــان در ب
باشـــد و متخلفـــان بداننـــد بـــا تخلفـــات، مماشـــات 
نخواهیـــم کـــرد.وی اضافـــه کـــرد: بـــا همتـــی کـــه در 
ـــر  ـــات کمت ـــاء هللا تخلف ـــردم ان ش ـــاهده ک ـــاف مش اصن
و برخورد هـــای کمتـــری را خواهیـــم داشـــت، امـــا بـــا 
آن بخـــش اصنـــاف کـــه مراعـــات نمی کننـــد انتظـــار 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــوط ای ـــاف مرب ـــا و اصن ـــا از اتحادیه ه م
ـــرار  ـــر تک ـــف دیگ ـــه تخل ـــد ک ـــورد کنن ـــوی برخ ـــه نح ب

نشـــود. 

ــهرداری  ــک ش ــل ترافی ــل ونق ــاون حم مع
تهــران اعــالم کــرد کــه اگــر جایی احســاس 
کنیــم ســهمیه خودروهــا کــم اســت وزارت 
ــید  ــش را دارد. پورس ــی افزای ــور آمادگ کش
ــورد  ــت: در م ــران گف ــهرداری ته ــک ش ــل ترافی ــل ونق ــاون حم ــی مع آقای
حمــل و نقــل بررســی هــای خوبــی انجــام شــده اســت. بــا آمادگــی در ایــن 
ــرای تاکســی هــا، وانــت بارهــا، تاکســی  حــوزه ایــن طــرح انجــام شــد. ب
هــای اینترنتــی و ســایر وســایل حمــل و نقــل ســهمیه هــا در نظــر گرفتــه 
شــده اســت. متــرو و اتوبــوس مثــل گذشــته فعــال اســت، متــرو ســرویس 
ــاس  ــی احس ــر جای ــه داد: اگ ــد.وی ادام ــی ده ــتانداردی م ــب و اس مناس
کنیــم ســهمیه کــم اســت وزارت کشــور آمادگــی دارد آن را افزایــش بدهــد. 
ــان روز  ــه ســهمیه آن ــود ک ــواردی ب ــه م ــه ســوز از جمل خــودرو هــای دوگان
شــنبه از 200 لیتــر بــه 250 لیتــر افزایــش پیــدا کرد.پورســید  آقایــی گفــت: 
ســهمیه هــا فعــال در نظــر گرفتــه شــده اســت. امــکان افزایــش نیــز هســت. 
ــه نشــده اســت تاکســی  ــر گرفت ــهمیه در نظ ــش س ــه برای ــی ک ــا جای تنه

هــای شــخصی اســت کــه چــون ســاماندهی نــدارد کاری نتوانســتیم بکنیــم. 
ــم کســانی کــه  ــاز کردی ــد. در را ب تاکســی های اینترنتــی هــم ســهمیه دارن
مسافرکشــی شــخصی می کننــد در ایــن شــرکت هــای اینترنتــی ثبــت نــام 
کننــد. هــم موضــوع جــا بــه جایــی مســافر ســاماندهی مــی شــود و هــم 
آن هــا ســهمیه مــی گیرند.پورســیدآقایی بــا بیــان اینکــه ســهمیه ون هــا نیــز 
پــس از بررســی بــه 600 لیتــر افزایــش پیــدا کــرد، گفــت: ایــن ســهمیه هــا 
فعــال علــی الحســاب اســت و مــا حتمــا ایــن موضــوع را پایــش می کنیــم 
کــه اگــر تاکســی یــا وســیله ای بیــش از آنچــه کــه پیــش بینــی کردیــم 
پیمایــش داشــته باشــد حتمــا ایــن امــکان را ظــرف دومــاه آینــده فراهــم 
ــان  ــاس هم ــد براس ــتری دارن ــش بیش ــه پیمای ــی ک ــه آنهای ــم ک می کنی
پایــش بگیرنــد نــه صرفــا براســاس ســهمیه ثابــت.وی تاکیــد کــرد: هیــچ 
ــم و تاکســی های  ــران نداری ــی در ته ــل عموم ــورد حمــل و نق ــی در م نگران
ــی  ــی های اینترنت ــتند و تاکس ــی نداش ــر قیمت ــچ تغیی ــهر هی ــمی ش رس
هــم بــه حــد کافــی ســهمیه دارنــد و بــرای تــا حــدود چهارهــزار کیلومتــر 

پیمایــش در مــاه بــه آنــان ســهمیه دادیــم.

یـک عضـو مجمـع تشـخیص 
مصلحـت نظـام بـا بیـان ایـن 
بنزیـن  قیمـت  افزایـش  کـه 
گفـت:  داشـت  ضـرورت 
بنزیـن  قیمـت  افزایـش  از طـرح  نماینـدگان مجلـس 
مصباحـی  المسـلمین  و  االسـالم  بودند.حجـت  مطلـع 
مقـدم در نشسـت خبـری خـود بـا اشـاره بـه ایـن کـه 
قیمـت بنزیـن چنـد سـالی ثابـت مانـده بـود امـا تـورم 
شـتابان پیـش می رفـت اظهـار کـرد: بایـد متناسـب بـا 
می شـد.  اصـالح  هـم  بنزیـن  قیمـت  تـورم،  افزایـش 
زیـرا پاییـن بـودن قیمـت بنزیـن موجـب مصـرف زیاد 
بنزیـن ، ایجـاد آلودگـی و ترافیـک می شـد.وی ادامـه 

داد: سـاالنه 9 درصـد مصـرف بنزیـن افزایـش می یابـد 
کـه ایـن آمـار نگـران کننـده اسـت مجموعا ایـن عوامل 
موجـب شـد کـه دولت قیمـت بنزیـن را اصـالح کند اما 
از تجربـه سـال 89 اسـتفاده نشـد. در آن مقطـع بنزین 
سـهمیه ای چهـار برابـر و گازوئیـل سـهمیه ای ده برابـر ، 
مـازوت بیـش از 90 برابـر و قیمت آب هم 10 برابر شـد. 
ولـی تنـش در کشـور ایجاد نشـد زیـرا مجلس هشـتم 
متوجـه شـد کـه رئیـس جمهـور وقـت قصـد افزایـش 
حامل هـای انـرژی را دارد بنابرایـن کمیسـیون ویـژه ای 
کارشناسـی  کار  از  پـس  و  شـد  تشـکیل  مجلـس  در 
دقیـق، ایـن طـرح در مجلس بـه تصویب رسـید و همه 

مـردم هـم بـا خبـر شـدند.

احــدی  راه و شهرســازی گفــت:  وزیــر 
ــش  ــه در بخ ــا را ن ــدارد، قیمت ه ــازه ن اج
دولتــی و نــه در بخــش خصوصــی تغییــر 
دهــد و از ایــن طریــق بــه مــردم اجحــاف 
کنــد. محمــد اســالمی، وزیــر راه و شهرســازی در حاشــیه ششــمین 
ــت:  ــع خبرنگارانگف ــم در جم ــر اقلی ــه ای تغیی ــی منطق ــس بین الملل کنفران
ــات  ــازی اقدام ــل و شهرس ــل و نق ــه حم ــازی در زمین وزارت راه و شهرس
گســترده ای را انجــام داده اســت یکــی از ایــن آنهــا مبحــث 19 اســت کــه 
ــم  ــا از ســازمان نظــام مهندســی می خواهی بازنگــری آن انجــام شــده و م
ــاده 19 را در طراحــی ســاختمان  ــا مبحــث م ــه حتم ــم ک ــد می کنی و تاکی
نظــارت کنــد و مــردم نیــز بــرای رعایــت ایــن مبحــث اهتمــام الزم را داشــته 
ــل مالحظــه ای در  ــاده 19 ســهم قاب ــان اینکــه مبحــث م ــا بی باشــند.وی ب
کاهــش گازهــای گلخانــه ای دارد، ادامــه داد: موضــوع دوم موضــوع حمــل و 
نقــل جــاده ای اســت کــه اقدامــات پرشــتابی در چنــد ســال گذشــته انجــام 
شــده و بــه دلیــل مســائل و مشــکالت مالــی کــه پیــش آمــد یــک مقــدار 

ــژه درصــدد  ــام وی ــک اهتم ــا ی ــددا ب ــا مج ــد ام ــود ش ــار رک ــد آ ن دچ رون
هســتیم تــا خودروهــای فرســوده را از رده خــارج کنیــم و همچنیــن بحــث 
حمــل و نقــل ریلــی را مــورد توجــه قــرار دادیــم و در ایــن بخــش نیــز در 
خصــوص لوکوموتیوهــا و بازســازی آنهــا برنامــه جدیــدی را داریــم کــه در 
بخــش لوکوموتیوهــا اســتفاده از لوکوموتیوهــای پیشــرفته را در دســتور کار 
قــرار دادیــم و همیــن طــور توســعه ریلــی را داریــم و برقــی کــردن خطــوط 
ریلــی از آیتم هــای مهــم مــا در حــوزه حمــل و نقــل ریلــی اســت در بحــث 
برقــی کــردن خطــوط ریلــی قراردادهایــی از گذشــته امضــا شــده بــود کــه 
بــه دنبــال آن هســتیم تــا ایــن قراردادهــا را فعــال کــرده و اســتفاده کنیــم.

ــه در  ــن اســت ک ــر ای ــه آخ ــرد: نکت ــازی خاطرنشــان ک ــر راه و شهرس وزی
ــا ســولفور کمتــر اســتفاده کنیــم.  حمــل و نقــل دریایــی نیــز از ســوخت ب
ــی را کاهــش  ــم زمــان مســافت پروازهــای هوای ــن تــالش می کنی همچنی
دهیــم. همچنیــن در کنــار همــه ایــن مــوارد بحــث شهرســازی هوشــمند را 
در دســتور کار قــرار دادیــم تــا بتوانیــم شــهرهای ســبز بــا حداقــل آالیندگــی 

داشــته باشــیم.

سنا
 ای

س:
عک

دبیـرکل جبهـه پیروان خط امـام و رهبری با بیـان اینکه برخی 
بـه ایـن قیمـت سـوخت اعتیـاد پیدا کـرده  بودنـد، گفـت: این 
اعتیـاد را یـک شـبه نمی شـود تـرک داد، باید با یـک زمانبندی 
ایـن کار انجـام شـود.محمدرضا باهنـر دبیـرکل حـزب جامعـه 
اسـالمی مهندسـین در نشسـت خبـری کـه برگـزار شـد، اظهار 
کـرد: امیدواریـم کسـانی کـه کمـر همـت بسـته اند تـا از منافع 
اقتصـادی منطقـه اسـتفاده کننـد و از هیچ کار غیر انسـانی هم 
ابایی ندارند، سـر جای خود بنشـینند،  همچنین امیـدوارم امت 

اسـالمی هـر چه بیشـتر با هـم متحد شـوند.

وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت: شـرکت مغـان وضعیـت بهتـری دارد 
چـرا کـه ده هـا میلیـارد تومـان در آن سـرمایه گـذاری شـده و از نظر 
کارشـناس مـا، وضعیـت شـرکت خیلـی بهتـر از زمانی اسـت که در 
اختیـار وزارتخانـه بـود. محمود حجتی بـا حضور در مجلس شـورای 
اسـالمی در پاسـخ بـه پرسشـی مبنی بر اینکـه چرا شـکرت مغان و 
هفـت تپـه به قیمت پایین آن هـم با پرداخت طوالنی مـدت واگذار 
شـده اسـت؟ گفـت: در ارتباط با بحث شـرکت هفت تپـه باید بگویم 
در واگـذاری آن هیـچ کجـای آن نبودیـم و واگـذاری هفـت تپـه از 
طریـق وزارت صمت انجام شـده اسـت. درباره شـرکت مغـان نیز در 
مدتـی کـه مدیرت آن نیابتی در دسـت ما بود تولیـد از  300 هزار تن 

بـه 410 هـزار تن افزایـش یافت.

برخی به قیمت سوخت 
اعتیاد پیدا کرده  بودند

واگذاری هفت تپه از طریق 
وزارت صمت انجام شد

نماینـده لنجـان در مجلـس بـا بیـان ایـن کـه مجلـس جـای 
ناسـزگوایی نیسـت گفـت: اعمـال حاکمیـت از طریق دسـتگاه 
اجرایـی صـورت می گیرد؛ نظـام مالـی و اداری در اختیار رئیس 
جمهور اسـت و روسـای مجالس هم با توجه به مکانیزم قانون 
اساسـی و آیین نامه داخلی مجلس اساسـا امکان انشای حکم 
را ندارنـد. وی گفـت:  مجلس جای ناسـزگوایی نیسـت؛  اعمال 
حاکمیـت از طریـق دسـتگاه اجرایـی  صـورت می گیـرد؛ نظـام  
مالـی و اداری در اختیار رئیس جمهور اسـت؛ روسـای مجالس 
هـم بـا توجـه بـه مکانیـزم قانـون اساسـی و آیین نامـه  داخلی 

مجلـس اساسـا امکان انشـای حکـم ندارند.

معـاون اول رئیـس جمهـور مصوبـه مکانیـزه شـدن احـراز 
شـورای  مجلـس  انتخابـات  در  دهنـدگان  رای  هویـت 
اسـالمی را بـرای اجـرا به وزارت کشـور و سـازمان برنامه و 

بودجـه ابـالغ کـرد.
 بـا موافقـت هیئـت وزیـران در جلسـه 22 آبـان 1398 بـه 
پیشـنهاد وزارت کشـور و در اجـرای تبصـره )6( الحاقـی 
بـه مـاده )10( قانـون انتخابـات مجلس شـورای اسـالمی، 
احـراز هویـت رأی  دهنـدگان در انتخابـات بـه صـورت تمام 

ماشـینی )مکانیـزه( انجـام می  شـود.

مجلس جای ناسزاگوایی 
نیست

احراز هویت رای دهندگان 
مکانیزه می شود
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

تشخیص روش حذف علف های هرز برج قابوسدرخواست پژوهشکده باستان شناسی برای چغاگاوانه

باستان شناسـی  پژوهشـکده  معـاون 
خبـر داد: در نامـه ای بـه مدیـر کل اسـتان 
کرمانشـاه اعـالم کردیـم تـا تامیـن اعتبـاِر 
عرصـه و حریـم محوطـه ی چغاگاوانـه را از 
محـل اعتبـارات اسـتانی ملـی انجـام دهد..به گزارش ایسـنا، محـل احداث 
پـل یـا تقاطع غیرهمسـطح در میـدان امام خمینی )ره( در اسـالم آباد غرب 
در کرمانشـاه از حـدود پنـج مـاه قبـل بـا هشـدارهای زیـادی مواجـه شـد؛ 
پـروژه ای کـه عرصـه و حریـم محوطـه ی تاریخـی »چغاگاوانه« را با آسـیب 
زیـادی روبـرو می کـرد. مسـؤوالن شـهری اعـالم کـرده بودنـد کـه بـا پایـان 
اربعیـن، کار در تقاطـع غیرهمسـطح را آغـاز می کنند.امـا بـا پیگیری هـای 
بـا  رسـانه ای و تماس هـای مسـووالن وزارتخانـه میـراث فرهنگـی کشـور 
مدیریـت شـهری کرمانشـاه و اسـالم اباد، باالخـره پـروژه متوقف شـد و تیر 
آخـر را اسـحاق جهانگیـری - معـاون اول رییس جمهـور – بـرای نجـات 
چغاگاوانـه پرتـاب کـرد. او در نامـه ای بـه اسـتاندار کرمانشـاه بـا تاکیـد بـر 
اهمیـت حفـظ آثار تاریخی از اسـتاندار کرمانشـاه خواسـت تا بـا قاطعیت از 

انجـام هرگونـه فعالیـت عمرانـی توسـط هر دسـتگاهی در محوطـه تاریخی 
جلوگیـری کند.سـیامک  غـرب  آبـاد  اسـالم  شهرسـتان  در  »چغاگاوانـه« 
سـرلک - معـاون پژوهشـکده باستان شناسـی - می گوید: بـا تامین اعتبار 
مشـخص، بعـد از تعییـن عرصه و حریـم محوطه، باستان شناسـان نیز برای 

بررسـی و کاوش بـه محوطـه وارد می شـوند.
او بـا بیـان این کـه ایـن نامه شـنبه 25 آبان به اسـتان ارسـال شـده اسـت، 
ادامـه می دهـد: بـا نامه نگاری هـای انجـام شـده در طـول یک ماه گذشـته، 
خوشـبختانه اجرائـی شـدِن طـرح )احـداث پـل یـا تقاطع غیرهمسـطح در 
میـدان امام خمینـی )ره( در اسـالم آبـاد غـرب( به طور کامل متوقف شـد و 
در حـال حاضـر نیـز بایـد با تامیـن اعتباری کـه از اداره کل میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی انجـام می شـود، عرصـه و حریـم محوطـه 
مشـخص شـود.وی توضیـح می دهـد: »اعتبـارِ تعییـن عرصـه و حریم« بر 
اسـاس ردیـف اعتبـاری در معاونـت میـراث فرهنگی و به صورت اسـتانی و 
ملـی بایـد تامین شـود، بنابراین نخسـت مدیـر کل میراث فرهنگی اسـتان 

کرمانشـاه بایـد در ایـن زمینـه وارد عمل شـود.

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و  
گردشـگری اسـتان گلسـتان اعـالم کـرد کـه 
اعضای شـورای راهبردی بـرج قابوس، نحوه 
حـذف علف هـای هـرز روییـده شـده روی 
قسـمت گنبد مخروطی بلندترین برج آجری جهان در گنبدکاووس را مشـخص 
می کننـد. ابراهیـم کریمـی روز دوشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهـار 
داشـت که اعضای این شـورا که متشـکل از اسـتادان فن حوزه میراث فرهنگی 
و بناهای تاریخی هسـتند، روز یکشـنبه هفته آینده سـوم آذرماه، پس از بازدید 
از علف هـای هـرز بـرج قابـوس در نشسـتی که به همیـن منظـور در فرمانداری 
ویـژه گنبـدکاووس برگـزار می شـود، نحـوه برچیـدن علف هـای هرز را مشـخص 
. می کننـد

وی بـا اشـاره بـه پایان یافتـن 95 درصد عملیات نصب داربسـت فلـزی اطراف 
بـرج قابـوس افـزود: تـا زمان حضـور اعضای شـورای راهبـردی برج و تشـکیل 
جلسـه آنهـا، کار عملیـات نصب داربسـت نیـز به پایـان می رسـد.کریمی اضافه 
کـرد: بـا توجـه به حساسـیت موضـوع، هر تصمیم و روشـی که اعضای شـورای 

راهبـردی بـرج قابوس بـرای حذف علف های هرز قسـمت مخروطـی این بنای 
تاریخی اتخاذ نمایند، بالفاصله توسـط اسـتادکاران مجرب حوزه بناهای تاریخی 

اجرایی خواهد شـد.
درهمیـن پیونـد چندی پیش نیز سرپرسـت پایگاه میـراث جهانی گنبد قابوس 
در گفـت و گـو بـا ایرنـا گفتـه بود که موضـوع بوته زدایـی و از بین بـردن گیاهانی 
کـه بـر روی قسـمت مخروطـی بـرج قابـوس می روینـد از مدت هـا پیـش در 
دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت ضمـن اینکـه در پیـش از ایـن هـم درسـال های 
1385 ، 1390 و 1396 بـا نصـب داربسـت، بوته زدایـی از بنـای تاریخـی گنبـد 
قابـوس انجـام شـده بود.عبدالمجید نورتقانی اظهار داشـته بود کـه برج قابوس 
یکـی از مهمترین آثار دوره اسـالمی اسـت که پس از بارش هـای روزهای پایانی 
سـال گذشـته و فروردیـن امسـال، نگرانـی زیادیی در زمینه خسـارات سـیل به 
ایـن بـرج مطرح شـد که با حداقـل امکانات درحال پایش مسـتمر برج قابوس 
هسـتیم و غیر از رانش اولیه در بخش شـرقی تپه محل اسـتقرار برج قابوس، 
تغییـر سـازه ای بـر اثـر سـیل در بنـای این بـرج تاریخی رخ نـداده امـا بارندگی 

شـدید به رشـد گیاهان در این بنا سـرعت بخشـیده اسـت.

 پیام
 میراث

دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز با هدف حفاظت از این آثار گران بها به تصویب دولت 
رسید. هیئت وزیران در جلسه 8 آبان 1398 به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در اجرای آیین نامه 
مدیریت، سامان دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز، دستورالعمل اجرایی تجارت 

اموال فرهنگی،  تاریخی و هنری منقول مجاز را تصویب کرد.

رنا
 ای

س:
عک

وزیـر میراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری بـا اشـاره بـه 
ظرفیـت جاذبه هـای ایران در کشـورهای هدف گردشـگری گفت:  
حضـور در نمایشـگاه های گردشـگری بایـد متناسـب بـا شـأن و 
جایگاه ایران باشـد.علی اصغر مونسـان در سومین جلسه شورای 
سیاسـت گذاری صنعت گردشـگری با اشـاره به اهمیت تعامل با 
کشـورهای هـدف گردشـگری و معرفی ظرفیت هـا و جاذبه های 
ایران در این کشـورها، گفت: حضور در نمایشـگاه های گردشـگری 
باید متناسـب با شـأن و جایگاه کشور باشـد، آماده سازی محتوا، 
مجله و بسـته های تبلیغاتی برای عرضه در این نمایشـگاه ها هم 
بایـد به طـور ویـژه دنبال شود.مونسـان اضافـه کرد: در سـال های 
گذشـته حضـور ایران در نمایشـگاه های گردشـگری ضعیف بود، 
امـا خوشـبختانه در چند سـال اخیر بـا در اختیـار گرفتن فضای 
مناسـب و طراحی غرفه های متناسـب با جایگاه ایران، حضوری 

فعال و پرانرژی در نمایشـگاه های گردشـگری داشـته ایم.
به گـزارش میراث آریـا، وی یـادآور شـد: تبلیغات مناسـب پیش 
از ورود هیئـت ایرانـی بـه چیـن و روسـیه نیـز از دیگـر مـواردی 
اسـت که باید به آن توجه شـود، برپایی نمایشـگاه صنایع دستی 
و برنامه هایـی کـه معرفـی ظرفیت هـای متنـوع ایـران را شـامل 
می شـود هـم بایـد در برنامه ریـزی ایـن سـفرها دنبـال شـود.بر 
وزیـر میراث فرهنگـی،  برنامه ریزی هـای صورت گرفتـه  اسـاس 
مشـارکت  بـا  همـراه  هیـات  و  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
جـدی بخـش خصوصی گردشـگری ایـران در سـومین اجالس 
وزرای مجمـع تمدن هـای کهـن شـرکت خواهنـد کـرد، معرفـی 
ارائـه  متنـوع کشـور،  جاذبه هـای  و  ظرفیت هـای گردشـگری 
بسـته های گردشـگری، بـر گـزارش نشسـت های رو در رو بـا 
حضـور فعـاالن گردشـگری ایـران و چیـن و امضـای تفاهم نامـه 
گردشـگری بیـن ایـران و چیـن از برنامه هـای این سـفر اسـت.

در سـفر چیـن کـه از 6 تـا 10 آذر خواهـد بـود، بیـش از 60 نفـر از 
فعاالن صنعت گردشـگری سراسـر کشـور، وزیـر میراث فرهنگی، 
بـر  بنـا  می کننـد،  همراهـی  را  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
برنامه ریزی هـا بخـش خصوصـی گردشـگری ایـران بـا 80 نفـر 
از فعـاالن گردشـگری چیـن دیـدار رودررو خواهنـد داشـت و بـه 
معرفـی ظرفیت ها می پردازند. در این نشسـت برنامه های سـفر 
بـه روسـیه و حضـور در نمایشـگاه گردشـگری ایـن کشـور مـورد 

بحـث و بررسـی قـرار گرفت.

سوژه
حضور در 

نمایشگاه ها 
متناسب با جایگاه ایران

توقِف انتقال سنگ نگاره های ۹۰۰۰ ساله »دهتل« به موزه  ملی

یکی از سنگ نگاره هایی که قصد انتقال اش به تهران را داشتند

فرهنگـی  میـراث  معـاون  مخالفـت  بـا 
میـراث  پایـگاه  مدیـر  دسـتورِ  و  کشـور 
فرهنگـی خلیج فـارس طـرحِ انتقـاِل دو 
سـنگ نگاره ی 9 هزار سـاله ی محوطه ی 
تاریخـی »دهتـل« در بسـتِک هرمـزگان 
بـرای حضور در نمایشـگاهی سـه ماه در 

مـوزه ی ملـی ایـران متوقـف شـد.
بـه نظـر می رسـد نخسـتین صحبت هـا 
از طـرحِ سـازمان کشـتیرانی بـه میـراث 
وقتـی  شـد،  آغـاز  هرمـزگان  فرهنگـی 
کـه درخواسـِت انتقـال دو سـنگ نـگاره  
بـا طـرح کشـتی از محوطـه ی تاریخـی 

فرهنگـی  میـراث  کل  مدیـر  بـه  دهتـل 
اسـتان داده شـد تا به مدت سـه ماه در 
مـوزه ی ملـی ایـران همـراه با دیگـر آثار 
و اسـناد سـازمان کشـتیرانی بـه نمایش 
درآیـد و بعـد دوباره به دهتل در بسـتِک 

هرمـزگان منتقـل شـود.
هـر چنـد در همـه ی مـدت زمانـی کـه 
مسـووالِن میراثـی قصـد اجرائـی کـردن 
ایـن ایده را داشـتند مردم بومـی منطقه 
روسـتا  دهیـاری  و  شـورا  اعضـای  و 
بـا آن مخالفـت کردنـد، تـا باالخـره بـا 
یعنـی  کشـوری  مسـووالن  پادرمیانـی 
محمـد حسـن طالبیان – معـاون میراث 
فرهنگـی وزارتخانـه ی میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی و مرتضـی 

حصـاری – مدیر پایگاه میـراث فرهنگی 
ایـن  کـردن  اجرایـی   - خلیج فـارس 
ایـده »کان لـم یکـن« شـد. گفت وگـوی 
خبرنـگار ایسـنا با محمد حسـن طالبیان 
وزارتخانـه  فرهنگـی  میـراث  معـاون   –
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
تصمیـم  ایـن  دربـاره ی   - دسـتی 
اصـال وی  آیـا  مدیریتـی هرمـزگان کـه 
دسـتوری  و  اسـت  آگاه  اتفـاق  ایـن  از 
بـه  ایـن کار  بـرای  میـراث  معاونـت  از 
هرمـزگان ارسـال شـده یا خیر؟ بیشـتر  

در قالـِب خبـر دادن بـه وی بـود.
او بعد از شـنیدن توضیحـات خبرنگار ما 
در حاشـیه ی افتتـاح نمایشـگاه »ایـران 
و ایتالیـا 60 سـال همـکاری در میـراث 

بـا  ایـران،  ملـی  مـوزه ی  در  فرهنگـی« 
تعجـب ایـن اقـدام را غیـر قابـل قبـول 
دانسـت و خطاب به مدیـر پایگاه میراث 
فرهنگـی خلیـج فـارس از او خواسـت تا 
را پیگیـری کنـد و دسـتور  اتفـاق  ایـن 
مسـتقیم بـرای جلوگیـری از انتقـال دو 
سـنگ نگاره ی ارزشـمند محوطه ی دهتل 

را صـادر کنـد.
مرتضـی حصـاری – مدیر پایـگاه میراث 
فرهنگـی خلیـج فـارس - نیـز بعـد از 
پیگیری هـای مـورد نیـاز در ایـن زمینـه 
خبـر می دهـد: مشـکل حـل شـد و هـر 
دو  ایـن  انتقـال  بـرای  اقدامـی  نـوع 

اسـت. شـده  متوقـف  سـنگ نگاره 
میـراث  پایـگاه  می دهـد:   توضیـح  او 
در  را  طرحـی  خلیج فـارس  فرهنگـی 
سـنگ نگاره های  تـا  دارد  کار  دسـتور 
محوطـه ی تاریخـی دهتـل، بـه صـورت 
یـک طـرح دیجیتالـی آن هـا را بررسـی 
کنـد کـه الزمـه ی انجـام ایـن کار باقـی 
در  سـنگ نگاره ها  همـه ی  مانـده 

اسـت. خـود  اصلـی  محوطـه ی 
وی بـا تاکیـد بـر این کـه ایـن طـرح بـا 
همـکاری پایـگاه میـراث فرهنگی خلیج 
فارس و اداره کل میراث فرهنگی اسـتان 
گرفتـه  قـرار  کار  دسـتور  در  هرمـزگان 
اسـت، ادامـه می دهد:  کارهـای مقدماتی 
ایـن پـروژه آغاز شـده و به احتمـال زیاد  
دهتـل  سـنگ نگاره های  تصویربـرداری 
کـه حـدود 500 سـنگ نگاره هسـتند، ازا 

یـن هفتـه آغـاز می شـود.
هـدف  بـا  را  کار  ایـن  انجـام  او 
سـازی  ُبعـدی  سـه  و  مسـتندنگاری 
ایـن محوطـه ی تاریخـی توسـط پایـگاه 
می دانـد  خلیج فـارس  میراث فرهنگـی 

و می گویـد: بـرای ثبـِت ایـن محوطـه ی 
تاریخـی و باسـتانی در فهرسـت میـراث 
کار  مقدمـات  بایـد  نخسـت  ملـی، 
انجـام شـود. تـا کنـون نیـز  توپوگرافـی 
شـده  انجـام  محوطـه(  )نقشـه برداری 
یافته هـای  مستندسـازی  و  اسـت 
قدمـت  شـده اند.  انجـام  نیـز  سـطحی 
دهتل بسـیار بیشـتر از آن چیزی اسـت 
کـه همه شـنیده ایم. محمـد ناصری فرد 
باسـتانی  سـنگ نگاره های  پژوهشـگر   -
دهتـل - کـه در طـول عمـر بررسـی های 
محوطه هـای  روی  مطالعاتـی اش 
تاریخی دارای سـنگ نگاره های باسـتانی 
سـه کتاب »سـنگ نگاره های ایـران زبان 
»سـنگ نگاره های  جهانـی«،  مشـترک 
نـگار«،  اندیشـه  نمادهـای  ایـران 
موزه هـای  ایـران،  »سـنگ نگاره های 
سـنگ« تالیـف کـرده،  قبـل از دسـتوِر 

طالبیـان برای جلوگیری از انتقال سـنگ 
نگاره هـا بـه تهـران، در گفت وگو با ایسـنا 
سـنگ نگاره ی  ایـن  بـا  رفتـار  نـوع  هـر 
بـا قوانیـن یونسـکو  را مغایـر  باسـتانی 

نـد. می دا
او توضیـح می دهد: یونسـکو تاکیدهایی 
بـرای برخورد با این نوع از سـنگ نگاره ها 
روی  »نبایـد  ایـن کـه  بـر  مبنـی  دارد، 
»نبایـد  آن هـا دسـت خیـس کشـید«، 
روی آن هـا راه رفـت«، »نبایـد بـه آن هـا 
چیـزی اضافه کرد«، »اگر امکان داشـت 
فقـط عکـس بگیرید و از دیـدن آن لذت 
ببریـد« و »بـه هیچ نبایـد آن ها را جابجا 
کـرد« چـون وقتـی ایـن نـوع از آثـار از 
محیـط طبیعـی خـود کنـده شـده و بـه 
جـای دیگـری بـرده می شـوند، عرصه ی 

مطالعاتـی آن هـا کـور می شـود.

انریکـو اسـکالونه گفـت: شـهر سـوخته 
الگوهـای  تـا  می دهـد  امـکان  مـا  بـه 
جدیـدی بـرای ظهـور، توسـعه و افـول 
جوامـع پیچیـده غـرب ایـران، جیجـون 
و دره سـند ارائـه دهیـم. شـهر سـوخته 
رهایـی  در  سرنوشت سـازی  جایـگاه 
دیدگاه هـای  قیـد  از  نـگاری  تاریـخ 

دارد. تاریـخ  بـه  بین النهرینـی 
انریکو اسـکالونه )اسـتاد باستانشناسی 
دانشـگاه گوتینـزن آلمـان و سرپرسـت 

هیـات باستانشناسـی ایتالیا در محوطه 
شـهر سـوخته( در همایش هنر و تمدن 
حـوزه جنـوب شـرق ایـران بـا محوریت 
شـهر سـوخته گفـت: ایـران بـه عنـوان 
وطـن و مـادر دوم مـن جایـی اسـت 
کـه در آن مجالـی یافته ام تـا تحقیقات 
خـود را توسـعه دهـم و پیـش از هـر 
موضـوع دیگری باورهایم را در خصوص 
مفاهیم خوشـبختی، دوسـتی، برادری، 
بـا مـردم وسـعت  تعامـل و همـکاری 

بخشـم. همه ایـن ویژگی هـا را می توان 
ادامـه  یافـت.او  سـوخته  شـهر  در 
پایگاه هـای  پـروژه ی  در  امـروز  داد: 
حفـاری و دیـروز در پـروژه عصـر عصـر 
برونـز، در واقـع اهمیـت و ارزش شـهر 
سـوخته در هـزار سـوم پیـش از میـالد 
و نقـش آن در نقطـه تالقـی فرهنگ هـا 
و تجربه هـای بـه دسـت آمـده در یـک 
نظـام تبـادل فرهنگـی در جنـوب ایـران 
تمدن جیحون و دره سـند اسـت. نقطه 
تالقـی کـه اختالفـات و اشـتراکات آن 
نقـش مهمـی در تحـوالت تاریخـی مـا 
بیـن اواخـر هزاره چهـارم و اوایـل هزاره 

دوم پیـش از میـالد دارد.

شهر سوخته کلید توسعه فرهنگی 

در عصر برنز است

فروش ۲۴ میلیارد ریال 
سوغات و صنایع دستی

معــاون صنایــع دســتی اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
ــوام  ــگ اق ــی فرهن ــنواره بین الملل ــیزدهمین جش ــه در س ــت ک ــتان گف گلس
ــدان  ــع دســتی و ســوغات هنرمن ــدات صنای ــال تولی ــارد ری ــرگان 24 میلی گ
شــرکت کننــده فروختــه شــد.مریم حاجــی ابراهیمــی روز یکشــنبه بــه 
خبرنــگار خبرگــزاری جمهــوری اســالمی اظهــار داشــت: ایــن میــزان فــروش 
ســوغات و صنایــع دســتی نســبت بــه نمایشــگاه ســال قبــل 70 درصــد رشــد 
ــوام گلســتان در  ــگ اق ــی فرهن بیشــتر شد.ســیزدهمین جشــنواره بین الملل
محــل دایمــی نمایشــگاه هــای بین المللــی اســتان گلســتان برگــزار شــد کــه 
ــی،  ــده موســیقی ســنتی و آیین ــی از 31 اســتان ضمــن اجــرای زن هنرمندان
ــوغات،  ــنتی، س ــای س ــتی، هنره ــع دس ــامل صنای ــه ش ــش از 200 غرف بی

ــد. ــر کــرده بودن غذاهــای ســنتی، ســیاه چادرهــا و آالچیــق عشــایر دای
امســال در برپایــی ایــن جشــنواره، هنرمندانــی از برخی کشــورها ماننــد عراق و 
قزاقســتان هــم بــه عنــوان مهمــان شــرکت داشــتند.مدیرکل میــراث فرهنگــی، 
ــی در  ــود بارندگ ــا وج ــت: ب ــم گف ــع دســتی گلســتان ه گردشــگری و صنای
زمــان برپایــی جشــنواره امســال، اســتقبال از ایــن رویــداد، چشــمگیر و نشــان 

دهنــده ارج گــذاری گلســتانی هــا بــه هویــت غنــی ایرانــی اســت.

ته
نک

او بـا تاکیـد بر احتمـاِل زیاد آسـیب پذیر بودن این سـنگ نگاره 
در صـورت جابجایـی، بیان می کنـد: در همه جای دنیـا اگر قرار 
اسـت یـک نقش – بـوم را جابجا کننـد، از آن کپی برداری شـده 
و مـوالژ آن را سـاخته و در نقـاط دیگـر نمایـش می دهنـد، نـه 
خـود کتیبـه را به هـر قیمتی جابجـا کنند، ایـن اتفـاق اصال در 
چهارچـوب جهانی نمی گنجد.ناصری با اشـاره بـه کپی برداری و 
سـاخِت موالژ از اکثر کتیبه های تاریخی ایران در سـال ۱38۷ و 
توسـط مرکز کتیبه شناسی و پژوهشـکده خِط پژوهشگاه میراث 
فرهنگـی، اظهـار می کند: هر چنـد ان کتیبه هـا را در باغ کتیبه ها 
در کاخ نیـاوران قـرار داده انـد، امـا متاسـفانه سال هاسـت کـه 
مـورد بی مهـری قـرار گرفتـه و در حـال از بین رفتن هسـتند.او 
جابه جـا کـردن کتیبه هـای تاریخی کـه در همه جـای دنیا یک 
عرصـه ی علمـی محسـوب می شـود را از  بیـن بـردن هویت و 
شناسـنامه ملـی کشـور می دانـد و بیـان می کنـد: کسـی که به 
چنیـن عملـی تاکیـد دارد قطعـا دانشـی در ان زمینه نـدارد که 
بـه راحتـی می توانـد ضربـه ای جبران ناپذیر  به تاریخ کشـورش 

کند. وارد 

میراثمیراث

گسترش همکاری های تاریخی ایران و ایتالیا نمایش گل نوشته های هخامنشی در موزه ملی
بـــر خـــالف اعـــالم نخســـت 
مـــوزه ی ملـــی ایـــران بـــرای 
ــدادی  ــدود تعـ ــش محـ نمایـ
ــی  ــته های هخامنشـ ازگل نوشـ
کـــه دو روز بعـــد از انتقـــال بـــه ایـــران، از 10 مهـــر در 
ــتان  ــران باسـ ــی ایـ ــش هخامنشـ ــای بخـ ویترین هـ
قـــرار گرفتـــه بـــود، هنـــوز نمایـــش ایـــن الـــواح 

ــه دارد. ادامـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، نمایـــِش 110 لـــوح هخامنشـــی 
از 1873 گل نوشـــته ای کـــه از دانشـــگاه شـــیکاگو بـــه 
ـــه  ـــر ادام ـــا 30 مه ـــود ت ـــرار ب ـــد، ق ـــده ش ـــور برگردان کش
ـــه صـــورت  ـــان و ب ـــار همچن ـــن آث ـــا ای داشـــته باشـــد، ام

ـــران  ـــی ای ـــوزه مل ـــتاِن م ـــران باس ـــاالر ای ـــه دار در ت ادام
ـــت. ـــش اس ـــرض نمای در مع

جبرییـــل نوکنـــده – مدیـــر کل مـــوزه ملـــی ایـــران - 
ـــنا  ـــه ایس ـــار ب ـــن آث ـــِش ای ـــان نمای ـــدت زم ـــاره ی م درب
گفـــت: در حـــال حاضـــر برنامـــه ی مشـــخصی بـــرای 

ـــم. ـــواح نداری ـــِش ال ـــان نمای پای
جمشـــید،  تخـــت  بـــاروی  گل نوشـــته های 
اداری،  اســـناد  نامه هـــا،  از  جدیـــدی  اطالعـــات 
یـــک کاتـــب، شـــاه و دربـــار،  دست نوشـــته های 
کاتبـــان،  کارگـــران،  تاریخـــی،  شـــخصیت های 
تولیـــد، مســـافران، ایـــزدان پـــارس بـــه محققـــان و 

می دهنـــد. باستان شناســـان  و  پژوهشـــگران 

تهـران گفـت:  ایتالیـا در  سـفیر 
همکاری هـای ایـران و ایتالیـا در 
زمینه هـای فرهنگـی و تاریخـی 
بعد از انقالب گسـترش بیشتری 
داشـت و بـه صورت یکپارچه شـده و در قالب تیـم و پروژه ها 
ادامـه دار شـدند. »ایران و ایتالیا 60 سـال همـکاری در میراث 
فرهنگـی« در حالـی یـک شـنبه 26 آبـان کار خـود را در موزه 
ملـی ایـران آغاز کرد که 52 پوسـتر اطالعاتـی از همکاری های 
این دو کشـور در حوزه ی مرمت، باستان شناسـی و حفاظت از 
آثـار تاریخی و 60 اثر تاریخـی فرهنگی، حاصل همکاری های 
مشـترک باسـتان شناسـان ایرانی و ایتالیایی در کاوش های 
محوطه های شـهر سـوخته ، چلو، تل آجری  و دهانه غالمان 

بـه نمایـش در آوردنـد و همایشـی یـک روزه از کاوش هـای 
مشـترک باستان شناسـان ایـران و ایتالیـا در ایـن فضـای 
مـوزه ای برگزار می شـود.جوزپه پرونه، سـفیر ایتالیـا، برگزاری 
نمایشـگاه »ایـران و ایتالیـا 60 سـال همـکاری در میـراث 
فرهنگـی« را زیربنـای یک عمـر کاوش های باستان شناسـی 
تیم هـای مشـترک کاوش ایـن دو کشـور و بـه دسـت آمدن 
اطالعـات و آثـار بـه دسـت آمـده در آن هـا دانسـت و افـزود:  
ایـن نمایشـگاه بـا هدف جشـن گرفتن 60 سـالگی همکاری 
باسـتان شناسـان، کارشناسان و محققان ایران و ایتالیا برگزار 
شـد تـا ایـن همکاری هـا در اکتشـافات مرمـت و حفاظت از 
آثـار تاریخـی را نمایـش دهند. کارهای که جزو هسـته اصلی 

کار باستان شناسـان ایتالیایـی بوده اسـت.
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رئیــس ســازمان هواشناســی کشــور بــا اشــاره بــه 
ــت  ــالی امنی ــت: خشکس ــم گف ــر اقلی ــای تغیی پیامده
ــد. ســحر  ــرار می ده ــد ق ــورد تهدی ــی کشــورها را م غذای
ــور در  ــی کش ــازمان هواشناس ــس س ــش رئی ــاج بخ ت
ــر  ــه ای تغیی ــی منطق ــن الملل ــس بی ــمین کنفران شش
اقلیــم گفــت: تغییــر اقلیــم امــروز جــزو مســائل امنیتــی 
کشــور مــا محســوب مــی شــود. اتفاقــی کــه در اقلیــم 
ــروز رخدادهایمخــرب را افزایــش داده  افتــاده احتمــال ب
اســت. یکــی از اساســی تریــن مــوارد تأثیرگــذار بــر تغییر 
اقلیــم، حمــل و نقــل اســت و حمــل و نقــل هوایــی یکــی 
ــی اســت کــه نقشــی بســیار تأثیرگــذار در  ــروژه های از پ
تولیــد گازهــای گلخانــه ای و دی اکســید کربــن دارد.تــاج 
بخــش افــزود: امــروز مســائل مرتبــط بــا تغییــر اقلیــم 
ــن  ــای حــدی جــزو پرمخاطــره تری ــده ه و رخــداد پدی
ــر در  ــارد نف ــت. 4.5 میلی ــا اس ــادی دنی ــائل اقتص مس
دنیــا متأثــر از مخاطــرات طبیعــی هســتند کــه 96 درصــد 
ــت. ــوا اس ــه ه ــوط ب ــای مرب ــده ه ــر از پدی از آن متأث
ــات و  ــا تلف ــراه ب ــای هم ــرد: رویداده وی خاطرنشــان ک
خســارات از 1980 تــا 2018 در دنیــا رونــد رو بــه افزایــش 
ــده  ــداد پدی ــه روی ــه ب ــی ک داشــته اســت. اساســًا اتفاق
هــای حــدی منجــر شــده، گرمایــش زمیــن اســت کــه 
بــه ویــژه در مــاه هــای دســامبر، ژانویــه و فوریــه افزایــش 
دمــای زمیــن در عــرض هــای شــمالی، منجــر بــه تغییــر 
ــارش در جهــان شــده اســت. قســمت هایــی از  ــد ب رون
خاورمیانــه و بخــش هــای بزرگــی از شــمال افریقــا متأثر 
از خشکســالی اســت کــه تأثیــر آن روی کاهــش تولیــد 
ناخالــص داخلی کامالً محســوس اســت.رئیس ســازمان 
هواشناســی تصریــح کــرد: چنانچــه ایــن رونــد گرمایــش 
ــه  ــی در کشــورها را ب ــی غذای ــه داشــته باشــد ناامن ادام
دنبــال خواهد داشــت کــه خاورمیانــه و شــمال آفریقا جز 
متأثرتریــن مناطــق از خشکســالی بــه شــمار مــی رونــد.
وی گفــت: هشــدارهای مربــوط بــه افزایــش ســه درجــه 
ای دمــای زمیــن بــه معنــای آن اســت کــه بخــش اعظــم 
ایــن کشــورها دچــار ناامنــی غذایــی خواهنــد شــد. اگــر 

ــم،  ــا بروی ــش دم ــه ســمت 2 درجــه ســانتیگراد افزای ب
ــا بیشــتر مــی  ــان هــای حــاره ای در کل دنی ــد طوف رون
ــرای  ــه ب ــا اســت ک ــراز دری ــر دیگــر افزایــش ت شــود. اث
کشــورهایی کــه تجمــع جمعیــت و ســاحل دارنــد، 

مشــکل بزرگــی محســوب مــی شــود. 

ضرورت تجمیع قوانین پراکنده مرتبط 
با تغییر اقلیم

اســدهللا عباســی ســخنگو و عضــو هیئــت رئیســه مجلس 
شــورای اســالمی در ایــن کنفرانــس اظهار داشــت: همچون 
ــا  ــاط ب ــدی در ارتب ــون واح ــه قان ــورها ک ــیاری از کش بس
تغییــر اقلیــم دارنــد، مــا هــم می توانیــم قوانیــن پراکنــده 
ــر داشــته باشــیم  ــون مؤث ــک قان ــا ی ــم ت ــع کنی را تجمی
ــا  ــتیم، ب ــران هس ــت ای ــران پایتخ ــه در ته ــون ک هم اکن
چهــار منطقــه آب و هوایــی در یــک نقطــه روبــرو هســتیم 
و ایــن نشــان از بخشــندگی آب و هوایــی ایــران اســت. از 
زمانــی کــه ســیل صنعتــی شــدن در کشــورهای دنیــا آغاز 
ــژه  ــه وی ــی شــدن و ب ــای ناشــی از صنعت شــد، آالینده ه
ــو  ــه ای در ج ــای گلخان ــر، انتشــار گازه در ســال های اخی

افزایــش یافــت.وی افــزود: آمریــکا یکــی از عوامــل اصلی 
انتشــار گازهــای گلخانــه ای اســت کــه در سراســر جهــان 
ــت،  ــدن اس ــال آب ش ــا در ح ــده، یخچال ه ــر ش منتش
دریــای خــزر متأثــر از ایــن موضــوع اســت، رودخانه هــای 
ــد و  ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــوع دس ــن موض ــا ای ــا ب م
ســیالب ها و خشکســالی ها ناشــی از دســتکاری ها در 
اقلیــم اســت. امــروز آثــار تغییــر اقلیــم، جــان انســان ها را 
تهدیــد می کنــد. وقتــی رئیس جمهــور آمریــکا در فرانســه 
زیــر همــه چیــز می زنــد و محیط زیســت را زیــر پــا 
می گــذارد، نشــان می دهــد کــه مــا در انجــام نظــارت بــر 
رعایــت اصــول زیســت محیطی کوتاهــی می کنیــم و بایــد 

ــد،  ــب می کنن ــه محیط زیســت را تخری ــا کشــورهایی ک ب
برخــورد قانونــی شــود. اگــر اقــدام نکنیــم، یــک تخریــب 
بی بازگشــت رقــم می خــورد و یــک فاجعــه آغــاز خواهــد 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــت رئیس ــد.عضو هیئ ش
ــرح می شــود،  ــی مط ــدار وقت ــرد: توســعه پای ــح ک تصری
بــا حمایــت همــه و بــا رعایــت اصولــی خواهــد بــود کــه 
ــت  ــت روی دس ــد دس ــا بای ــم. آی ــر بگیری ــد در نظ بای
بگذاریــم، یــا دســت بــه دســت هــم دهیــم؛ اینها ضــرورت 
آمــوزش عمومــی، پژوهــش و توجه به تحقیقات را نشــان 
می دهــد البتــه بودجــه تحقیقاتــی در مراکــز و نهادهــا باید 
در نظــر گرفتــه شــود و بــرای ســازگاری بــا تغییــر اقلیــم، 

خشک سالی امنیت غذایی کشور را تهدید می کند 
رئیس سازمان هواشناسی کشور: تغییر اقلیم امروز جزو مسائل امنیتی کشور ما محسوب می شود

اساسـًا اتفاقـی کـه به رویداد پدیده های حدی منجر شـده، گرمایش زمین اسـت که بـه ویژه در ماه های دسـامبر، ژانویه 
و فوریـه افزایـش دمـای زمیـن در عرض های شـمالی، منجر به تغییر روند بارش در جهان شـده اسـت. قسـمت هایی 
از خاورمیانـه و بخـش هـای بزرگی از شـمال افریقا متأثر از خشکسـالی اسـت که تأثیـر آن روی کاهـش تولید ناخالص 
داخلـی کامـاًل محسـوس اسـت. چنانچه این رونـد گرمایش ادامه داشـته باشـد ناامنی غذایـی در کشـورها را به دنبال 
خواهد داشـت که خاورمیانه و شـمال آفریقا جز متأثرترین مناطق از خشکسـالی به شـمار می روند. هشـدارهای مربوط 
بـه افزایـش سـه درجـه ای دمـای زمین به معنای آن اسـت که بخـش اعظم این کشـورها دچار ناامنـی غذایی خواهند 
شـد. اگر به سـمت ۲ درجه سـانتیگراد افزایش دما برویم، روند طوفان های حاره ای در کل دنیا بیشـتر می شـود. اثر 
دیگـر افزایـش تراز دریا اسـت که برای کشـورهایی که تجمع جمعیت و سـاحل دارند، مشـکل بزرگی محسـوب می شـود.

محمد اسـالمی وزیر راه و شهرسـازی در این کنفرانس بین 
المللـی درمـورد تغییـرات اقلیمـی گفـت: حسـاس بودن 
بـه موضـوع تغییر اقلیـم موضـوع حائز اهمیتی اسـت که 
شـرایط امـروز زندگـی ما را دسـتخوش خـود کرده اسـت. 
یافته های ما و دسـتاوردهایی که از قرون و اعصار گذشـته 
داشـته ایـم نشـان از بلـوغ و نـگاه حکیمانـه ای اسـت که 
وجـود داشـته و همـواره در ایـن اقلیـم خشـک و نیمـه 
خشـک مردم ما سـکونتگاه های خـود را بـا حداکثر کردن 

ظرفیـت اقلیم سـاخته اند.

معـاون آب و خـاک وزارت جهاد کشـاورزی گفت: 

در کشـور 5 میلیـارد متـر مکعـب صـادرات آب 

مجـازی داریـم در حالـی کـه 30 تـا 35 میلیـارد 

متـر مکعـب واردات آب مجازی صـورت می گیرد 

کـه در راسـتای کاهـش صـادرات آب مجـازی 

سیاسـت مـا این اسـت کـه گیاهان پرمصـرف در 

آب را در برنامـه واردات و کم مصـرف را در صادرات 

ششـمین  در  اکبـری  مـراد  کنیم.علـی  دنبـال 

کنفرانـس بین المللـی - منطقـه ای تغییـر اقلیم 

افـزود: منابـع آب در کشـور محـدود اسـت از این 

رو امـکان توسـعه افقی در کشـاورزی وجود ندارد 

بنابراین باید روی توسـعه عمودی یعنی بهره وری 

تمرکـز کنیم که به معنای درسـت اسـتفاده کردن 

از منابـع اسـت و در همیـن راسـتا و بـا توجـه بـه 

اهمیـت موضـوع سـند ملـی آب را تهیـه کردیـم 

کـه بـه زودی منتشـر می شـود.وی اظهار داشـت: 

عـده ای می گوینـد 80 تـا 90 درصـد منابـع آبـی 

کشـور در بخـش کشـاورزی اسـتفاده می شـود 

امـا بررسـی ها نشـان می دهـد ایـن عـدد بین 60 

تـا 65 درصـد اسـت کـه مـا درصـدد کاهـش آن 

هسـتیم از ایـن رو سیاسـت هایی را اتخاذ کردیم 

تـا مصرف آب در بخش کشـاورزی از این میزانی 

کـه اعـالم می شـود نیـز کمتر شـود اما بهـره وری 

آن افزایـش یابد.اکبـری ادامـه داد: تولید گیاهان 

آب َبـر مانند سـبزیجات و صیفی جـات در گلخانه 

یکـی از برنامه هـای سیاسـتی مـا در این مسـیر 

اسـت، اصـالح روش هـای کشـت، توسـعه روش 

کشـت نشـایی، اعمـال کشـاورزی حفاظتـی و 

افزایـش درصـد مواد آلـی خاک، بهـره وری بهینه 

آب هـای مـرزی، آبیـاری هوشـمند، دانش بنیـان 

کـردن کشـاورزی، نوسـازی سـاختار آموزشـی و 

ترویجـی و تقویـت نقش مشـارکت ذینفعـان در 

حکمرانـی آب و حفـظ باقیمانده گیاهی و کاهش 

صـادرات آب مجـازی برخـی دیگـر از برنامه هـای 

ما در این مسـیر اسـت.وی تاکید کرد: در راستای 

کاهـش صـادرات آب مجـازی سیاسـت مـا این 

اسـت کـه گیاهـان پرمصـرف در آب را در برنامـه 

واردات و گیاهـان کـم مصـرف را در صادرات دنبال 

می کنیـم کـه با اجرای آن درصـدد کاهش مصرف 

آب در کشـور و حفـظ منابـع آبـی زیـر زمینـی 

هسـتیم.وی دربـاره حکمرانی آب توضیـح داد: تا 

زمانـی کـه حکمرانـی آب در دسـت دولـت باشـد 

ممکـن اسـت ذینفعـان پـای کار نیاینـد بنابراین 

یکـی از سیاسـت های ملـی مـا این اسـت که در 

ایـن عرصـه ذینفعـان را وارد عمـل کنیم.

بار
و غ

رد 
سفیر ایران خواستار تبادل تجربیات تهران پکن گ

برای مقابله با گرد و غبار شد
ــا اشــاره  ــن ب ــران در چی ــوری اســالمی ای ســفیر جمه
بــه روابــط جامــع راهبــردی تهــران - پکــن، خواســتار 
ــن در رابطــه  ــات کشــور چی ــال تجربی ــکاری و انتق هم
بــا پایــش و کنتــرل ریزگردهــا و طوفــان هــای گــرد و 
غبــار در ایــران شــد. بــه گــزارش ایرنــا »محمــد کشــاورز زاده« روز 
دوشــنبه در دیــدار »پنــگ یودونــگ« معــاون اداره دولتــی جنگلبانــی 
ــا  ــه ب ــت مقابل ــور جه ــای دو کش ــکاری ه ــوص هم ــن در خص چی
ریزگردهــا، طوفــان شــن، بیابــان زدایــی و همچنیــن انتقــال تجربیــات 
و دســتاوردهای کشــور چیــن در حــوزه اقتصــاد بیابانــی زدایــی، رایزنی 
و تبــادل نظــر کــرد.او همچنیــن ضمــن تشــریح شــرایط و مقتضیــات 
خــاص حاکــم بــر مناطــق اقلیمــی متنــوع ایــران، گســترش و توســعه 
هرچــه بیشــتر تعامــالت و همــکاری هــای دو کشــور در حــوزه هــای 
زیســت محیطــی و تغییــرات اقلیمــی را در راســتای منافــع متقابــل 
ــت  ــن دو مل ــط فیمابی ــبات و رواب ــم مناس دو کشــور، موجــب تحکی
عنــوان کرد.ســفیر جمهــوری اســالمی ایــران در چیــن در ادامــه، برنامه 
ریــزی طرفیــن بــرای تبــادل هیــات هــای عالــی رتبــه و کارشناســی 
ــرایط و  ــل از ش ــای متقاب ــتر و بازدیده ــی بیش ــرای رایزن ــن ب طرفی
ــات و  ــا، امکان ــت ه ــایی فرص ــر، شناس ــی یکدیگ ــات اقلیم مختص

تجهیــزات دو طــرف جهــت توســعه و تعریــف مکانیســم هــا و پــروژه 
هــای مشــترک محیــط زیســتی را خواســتار شد.کشــاورز زاده افــزود: 
ــداد  ــاب تع ــرای انتخ ــن ب ــت چی ــای دول ــالش ه ــه ت ــت ب ــا عنای ب
محــدودی از کشــورهای در حــال توســعه جهــت تخصیــص منابــع و 
اعتبــارات محیــط زیســتی در قالــب همــکاری هــای جنــوب - جنــوب، 
ــت  ــی، مناســب اســت ظرفی ــرات اقلیم ــبز تغیی ــدوق س مشــابه صن
هــای بالفعــل و بالقــوه جمهــوری اســالمی ایــران نیــز مــد نظــر قــرار 
گیرد»پنــگ یودونــگ« معــاون اداره دولتــی جنگلبانــی چیــن نیــز در 
ایــن دیــدار ضمــن اعــالم آمادگــی بــرای شــروع مذاکــرات کارشناســی 
بیــن دو کشــور در ســال آینــده، مشــابهات اقلیمــی دو کشــور و نیــز 
روابــط حســنه دو جانبــه را زمینــه مناســبی جهــت توســعه و تعمیــق 
ــوان  ــط زیســتی عن ــای محی ــه ه ــور در زمین ــای دو کش ــکاری ه هم
کــرد.وی همچنیــن اظهــار داشــت کشــور چیــن بــه دلیــل مواجهــه بــا 
مشــکالت بیابــان زایــی، تــالش کــرده اســت تــا ایــن چالــش را بــه 
فرصــت تبدیــل نمــوده و بــا اتخــاذ طــرح هــا و راهکارهــای عملیاتــی 
مــدون و برنامــه ریــزی شــده، زیرســاخت هــای »اقتصــاد بیابانــی« را 

در مناطــق بیابانــی کشــور تعریــف و بــه اجــرا درآورد. 

رئیــس اداره محیــط زیســت شهرســتان ری بــا اعــالم پایــش 
ایــن شهرســتان، گفــت:  در  زیســتی  شــبانه روزی محیــط 
طــی هفتــه گذشــته کــه بحــث آلودگــی هــوا را شــاهد بودیــم 
ــم. ــام دادی ــبانه روزی انج ــورت ش ــه ص ــش را ب ــت و پای گش
زهــره عبادتــی، در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر، افــزود: شهرســتان 
ری 5 بخــش دارد و تمــام بخــش هــا محــل تجمــع واحدهــای 
صنفــی و صنعتــی اســت. طــی هفتــه گذشــته بحــث آلودگــی 
ــه  ــش روزان ــت و پای ــن گش ــم و  بنابرای ــاهد بودی ــوا را ش ه
ــا در  ــری واحده ــک س ــح داد: ی ــتیم.وی توضی ــبانه داش و ش
روز و یــک ســری در شــب فعالیــت مــی کننــد. تقریبــا تمــام 
ــد  ــای تولی ــام واحده ــتان و تم ــر شهرس ــد قی ــای تولی واحده
بتــن را بازدیــد کردیــم. هــر روز ســیمان تهــران را در شــب و روز 
ــه پاالیشــگاه  ــق ب ــع نفتــی متعل پایــش داشــتیم. تمــام صنای
تهــران، شــرکت هــای روغن ســوزی بــزرگ مثــل ایرانــول 
ــی و  ــد کاش ــای تولی ــرکت ه ــم. ش ــش کردی ــران را پای و به
ــتان  ــه در شهرس ــزرگ ک ــچ ب ــد گ ــای تولی ــرامیک، واحده س
هســتند بــه طــور کامــل در ایــن مــدت پایــش شــدند. 
همچنیــن 140 واحــد ریختــه گــری فعــال در شــهرک صنعتــی 
ــی  ــش م ــهرک پای ــا در ش ــه اینه ــم و هم ــاد داری ــمس آب ش
ــای  ــث واحده ــبختانه در بح ــه داد: خوش ــدند.عبادتی ادام ش
ــوا  ــی ه ــوص آلودگ ــی در خص ــکل خاص ــی مش ــی صنعت صنف
ــد  ــده بودن ــال ش ــا غیرفع ــن واحده ــیاری از ای ــتیم. بس نداش
ــم  ــده ای ه ــد و ع ــن آورده بودن ــت را پائی ــیاری ظرفی و بس
ــا  ــتان ب ــه در شهرس ــکلی ک ــده مش ــد. عم ــرده بودن ــرل ک کنت

آن مواجــه بودیــم، بحــث پسماندســوزی بــود. متأســفانه 
ــه رو  ــل رو ب ــن معض ــا ای ــبانگاهی ب ــع ش ــژه در مقاط ــه وی ب
ــتان ری،  ــافویه شهرس ــش فش ــوص در بخ ــه خص ــتیم. ب هس
ــادی  ــه پســماند زی ــادی دارد تخلی ــاز زی ــی و ب کــه اراضــی مل
در آنجــا اتفــاق مــی افتــد و متأســفانه آنهــا را بــه آتــش مــی 
ــا  ــه ب ــت ک ــخت اس ــی س ــه خیل ــد ک ــی کنن ــا م ــند و ره کش
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــس اداره محی ــورد کنیم.رئی ــا برخ آنه
ری افــزود: شهرســتان ری در ســال گذشــته گشــت و پایــش 
هایــی کــه  ماشــین  از  خیلــی  و  داشــت  زیــادی  شــبانه 
ــتیم  ــتند را توانس ــوزی داش ــتیک س ــتیک و الس ــه الس تخلی
توقیــف کنیــم و مقــداری محیــط بــرای ایــن کار ناامــن 
ــی  ــر شــده ول ــل الســتیک ســوزی کمت ــن دلی ــه همی شــد. ب
ــهر  ــماندهایی از ش ــه دارد. پس ــان ادام ــوزی همچن پسماندس
ــای  ــا و واحده ــژه پســماند بعضــی رســتوران ه ــه وی ــران ب ته
ــتیک  ــی الس ــوزانند ول ــی س ــد و م ــی کنن ــه م ــی را تخلی صنف
ســوزی را کمتــر داشــتیم. در ایــن شــب هــا دو ماشــین هــم 
ــرده  ــه ک ــم بارشــان را تخلی ــی بســیاری ه ــم ول ــف کردی توقی
ــرد: در  ــد ک ــی تاکی ــا را بگیریم.عبادت ــتیم آنه ــد و نتوانس بودن
بحــث پسماندســوزی غیــر از محیــط زیســت، دســتگاه هــای 
مســئول زیــاد هســتند، پلیــس راه، اداره راه و شهرســازی، 
بخشــداری هــا، شــهرداری هــا و دهیــاری هــا همــه مســئولیت 
ــژه  ــه وی ــع ب ــن مواق ــه ای ــت ک ــن اس ــا ای ــار م ــد و انتظ دارن
مواقعــی کــه بحــث آلودگــی هــوا را داریــم، تمــام دســتگاه هــا 
کمــک کننــد و پــای کار بیاینــد تــا بتوانیــم اثرگذارتــر فعالیــت 

ــی داشــتیم و  ــا در شهرســتان ری گشــت هــای خوب ــم. م کنی
ــرای ســودجویان  ــه ب ــم. محیطــی ک ــی هــم گرفتی ــج خوب نتای
ــود، ناامــن شــد و کســی اجــازه اینکــه دودی  ــی ب محیــط امن
ــوردی  ــت و م ــد، نداش ــته باش ــار داش ــرد و غب ــی گ ــا خروج ی
مشــاهده نشــد.وی دربــاره اینکــه دســتگاه های دیگــر در 
ــزان  ــه می ــئولیت و چ ــدازه مس ــه ان ــوزی چ ــث پسماندس بح
مشــارکت دارنــد گفــت: متأســفانه بســیار کــم همــکاری 
کردنــد. براســاس مــاده 7 قانــون مدیریــت پســماند، مدیــران 
ــهرداری  ــهرها، ش ــد. در ش ــده ان ــف ش ــماند تعری ــی پس اجرای

ــاری  ــتاها دهی ــا و در روس ــداری ه ــا، بخش ــش ه ــا، در بخ ه
هــا مســئول هســتند. اداره راه و اداره جهــاد نیــز بایــد در 
بحــث پســماندهای بیــن راهــی و .... مدیریــت و نظــارت 
کننــد. انتظــار مــا از ایــن دســتگاه هــا بیشــتر اســت و انتظــار 
داریــم کــه کمــک کننــد. چــون از نظــر قانونــی هــم مســئولیت 
دارنــد و در مدیریــت پســماند محیــط زیســت  مســتقیم 
ــا،  ــی، شــهرداری ه ــران اجرای ــی اســت و مدی ــط ناظــر عال فق
ــی خیلــی  بخشــداری هــا و دهیــاری هــا مســئول هســتند ول

ــد. ــگ نبودن پررن

جایگزینـی خودروهـای بنزینـی بـا خودروهـای هیبریـد و پالگیـن 
هیبریـد را اغلـب بـرای محیط زیسـت مفیـد می دانند اما به راسـتی 
رد پـای زیسـت محیطـی ایـن خودروهـا چـه اندازه شـناخته شـده 
اسـت؟خبرگزاری مهر، گروه جامعه: اغلـب درباره خودروهای هیبرید 
الکتریـک گفته شـده که ایـن خودروها کارایـی انرژی باالتـری دارند 
و بـرای محیـط زیسـت مفیـد بـه شـمار می رونـد. مالـکان ایـن 
خودروهـا اغلـب مصرف به صرفه تر سـوخت در ایـن خودروها را تایید 
می کننـد. داده هـا نشـان می دهـد کـه خـودروی هیبریـد الکتریـک 
بـا میـزان سـوخت مشـابه مسـافتی دو برابـر رقبای بنزینی مرسـوم 

ضرورت ورود دستگاه های اجرایی به پایش 
شبانه روزی محیط زیست

گازهای 
گلخانه ای

سوخت

وزیر راه و شهرسازی: هیچ کس حق ندارد 
تغییری در قیمت مسکن ایجاد کند

کاهش زمان پروازهای داخلی و عبوری به 
خاطر گازهای گلخانه ای در کشور

وزیـر راه و شهرسـازی بـا اعالم 
اینکـه افزایش قیمت سـوخت 
مسـکن  قیمـت  در  تاثیـری 
کسـی  هیـچ  گفـت:  نـدارد، 
اجـازه نـدارد تغییـری در قیمت هـا ایجـاد کنـد و قطعـا 
تعزیـرات برخـورد جـدی با مـوارد ایـن چنینـی می کند.به 
گزارش خبرنگار مهر، محمد اسـالمی در حاشـیه ششمین 
کنفرانـس بین المللـی منطقـه ای تغییـر اقلیـم در جمـع 
خبرنـگاران گفـت: افزایـش قیمـت بنزیـن بـر افزایـش 
قیمـت هواپیما تاثیری نخواهد داشـت و درسـت نیسـت 
در ایـن رابطـه هیجانـی فکر کنیـم.وی ادامـه داد: افزایش 
قیمت سـوخت تاثیـری در قیمت مسـکن ندارد.علت این 
اسـت کـه سـهم بنزین بـر قیمـت کاالی تمـام شـده زیاد 
نخواهـد بود. هیچ کسـی اجازه ندارد تغییـری در قیمت ها 
ایجـاد کنـد و قطعـا تعزیـرات برخـورد جـدی با مـوارد این 
چنینـی مـی کنـد. وزیـر راه و شهرسـازی بیان کـرد: وزارت 
راه و شهرسـازی طـی چنـد وقـت اخیـر اقدامـات قابـل 

توجهـی در زمینـه حمـل و نقـل و موضوعات سـاختمان و 
شهرسـازی انجام داده اسـت. یکی از موضوعات مبحث 19 
ساختمان سـازی اسـت که در آن بازنگری انجام شـده و از 
سـازمان نظام مهندسـی انتظار داریم که حتما این مبحث 
را در طراحی سـاختمان ها نظارت و اعمال کند. رعایت این 
مبحـث از سـوی دسـتگاه های ذی ربـط و مـردم می توانند 
سـهم بـه سـزائی در کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای 
داشـته باشد.اسـالمی اضافه کرد: طی چند سـال گذشـته 
نوسـازی نـاوگان پرشـتاب انجـام می شـد امـا بـه دالیـل 
مختلفـی از جملـه کمبـود منابـع مالی، رکـود  در ایـن باره 
ایجـاد شـد. اما نوسـازی نـاوگان حمـل و نقل جـاده ای با 
اهتمـام بیشـتری در سـال جدیـد در دسـتور کار مـا قـرار 
گرفتـه اسـت. هم چنین برای نوسـازی حمـل ونقل ریلی 
نوسـازی لکوموتیـو و نـاوگان ریلی در اولویت های ماسـت. 
قراردادهـای را در زمینـه برقی کـردن خطوط ریلی با بخش 
خصوصـی منعقد کـرده بودیم کـه در حال حاضـر به دنبال 

آن هسـتیم کـه ایـن قراردادهـا را فعـال کنیم.

هواشناسـی  سـازمان  رئیـس 
ضمـن اشـاره بـه ایـن کـه 4.5 
میلیـارد نفـر در جهـان متاثـر از 
هسـتند،  طبیعـی  مخاطـرات 
انتشـار  در  تـا 14 درصـد  نقـل می توانـد  و  گفـت: حمـل 
گازهـای گلخانـه ای اثرگذار باشـد بنابراین کوتـاه کردن زمان 
پروازهـا بـه کاهـش مصـرف سـوخت و گازهـای گلخانـه ای 
در  تاجبخـش  سـحر  ایسـنا،  می کند.بـه گـزارش  کمـک 
ششـمین کنفرانـس بین المللـی منطقه ای تغییـر اقلیم که 
بـا همکاری سـفارتخانه کشـورهای هنـد، عراق، قزاقسـتان، 
ویتنـام، اسـپانیا، هلنـد، بلژیک، نروژ، فرانسـه، افغانسـتان 
و سـوئد برگـزار شـد، بـا بیـان ایـن کـه تغییـر اقلیـم امروز 
جـزو مسـائل امنیتـی کشـور اسـت، اظهـار کـرد: افزایـش 
رویدادهـای حـدی در دنیـا و در کشـور مـا یکـی از تاثیرات 
تغییر اقلیم اسـت.وی ادامه داد: یکی از مهمترین مسـائل 
تاثیـر گـذار بـر تغییراقلیـم حمـل و نقـل هوایـی اسـت، 
تصریـح کـرد: حمل و نقـل هوایی نقش به سـزائی در تولید 
دی اکسـید کربـن دارد. امـروزه مسـئله تغییـر اقلیـم جزو 
مسـائل پر ریسـک اقتصادی دنیا اسـت و 4.5 میلیارد نفر 
در دنیـا متاثـر از مخاطـرات طبیعـی هسـتند کـه 96 درصد 

مخاطـرات طبیعـی مربـوط به خشکسـالی ، طوفان ، سـیل 
و ... اسـت.رئیس سـازمان هواشناسـی با اشـاره به این که 
سـال 1980 تا 2017  پدیده های هواشناسـی افزایش یافته 
اسـت، تصریـح کـرد: قسـمت هایی از خاورمیانـه و شـمال 
آمریـکا متاثـر از کـم بارشـی شـده اند و ایـن موضـوع بـر 
درآمـد ناخالـص ملی آنهـا تاثیر گذاشـته اسـت.وی افزود: 
در حـال حاضـر بـا افزایش یـک درجه ای دمای هـوا در کره 
زمیـن مواجهـه هسـتیم. اگـر ایـن تغییـرات دمایـی بـه 2 
تـا 4 درجـه سـانتیگراد برسـد، سـبب می شـود کـه امنیـت 
غذایـی در کشـورها بـا مشـکل مواجهـه شـود همچنیـن 
آفریقـا  شـمال  و  خاورمیانـه  از  بخشـی  حاضـر  حـال  در 
متاثرتریـن مناطـق از تغییـرات اقلیمی هسـتند.تاجبخش 
حـاره ای گفـت:  طوفان هـای  بـه  اشـاره  ضمـن  ادامـه  در 
طوفان هـای حـاره ای یکـی از مهمتریـن مخاطـرات جوی و 
اقلیمـی هسـتند چنانچـه دمای هـوا در کره زمیـن افزایش 
پیـدا کنـد طوفان هـای حـاره ای نیـز بیشـتر خواهند شـد.به 
یخ هـای  شـدن  آب  هواشناسـی  سـازمان  رئیـس  گفتـه 
قطبـی، افزایـش تـراز آب دریـا را بـه دنبـال دارد کـه ایـن 
موضـوع کشـورها و شـهرهای متعـددی که در کنار سـواحل 

قـرار دارنـد را تهدیـد می کننـد.

سامانه جامع امور مراتع ایجاد می شود
تهران- ایرنا- نخستین جلسه کارگروه تخصصی ایجاد »سامانه جامع امور مراتع« با حضور مدیران 
کل دفتر فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری، دفتر امور مراتع، کارشناسان و صاحبنظران 
ستادی و استان ها با هدف تسریع در ساخت این سامانه در سازمان جنگل ها برگزار شد.

واردات آب مجازی کشور 
آب۷ برابر صادرات آن است

ن 
خاز

کسری مخازن آب کشور حدود ۱3۰ میلیارد متر م
مکعب است

معـاون آب و آبفـای وزارت نیـرو بـا اشـاره بـه وضعیـت 
ذخایر آب در کشـور گفت: کسـری مخازن آب در کشـور 
حـدود 130 میلیارد متر مکعب اسـت کـه برخالف برخی 
اظهارنظرهـا ایـن بارش ها جبـران کمبود موجود را نخواهـد کرد پس باید 
بـا شـتاب بیشـتری به سـمت مصـرف بهینه حرکـت کنیم.قاسـم تقی 
زاده خامسـی روز دوشـنبه در ششمین کنفرانس بین المللی - منطقه ای 
تغییر اقلیم افزود: تغییر اقلیم، در تمام دنیا و کشـورهای توسـعه یافته 
و در حـال توسـعه بحثـی جدی اسـت و به نظر می رسـد مـا از آن عقب 
مانده ایـم؛ در ایـران بعد از سـیل های اخیر موضوع تغییر اقلیم و تقویت 
سـاختار هواشناسـی مـورد بحث و توجـه قرار گرفـت.وی اظهار داشـت: 
بعد از 10 سـال خشکسـالی مداوم که سـال 97 خشـک ترین سـال در 
دهه هـای اخیـر و 98 پربارش تریـن بود، نشـانگر وقوع اتفاقاتی اسـت؛ 
مثـال بـرف دو روز پیـش هـم نشـانه ای از بـروز تغییـرات در آب و هـوا 
اسـت زیـرا در آبـان مـاه بـارش چنیـن برفی کم داشـتیم. معـاون آب و 
آبفـای وزارت نیـرو  خاطرنشـان کـرد: 320 هـزار چاه غیر مجاز در کشـور 
وجود دارد و تراز آب زیر زمینی بسـیار نامناسـب است.تقی زاده خامسی 

افزود: با وجود اینکه 10 سـد در خوزسـتان سـاخته شـده اما در سـیالب 
اخیر مجبور شـدیم آنها را دو بار پر و خالی کنیم هر چند بخشـی از این 
آب وارد تاالب های کشـور شـد اما بخش زیادی از کشـور خارج شـد و به 
عبارتـی هـدر رفـت، یکـی از مـواردی که باید جـدی به آن پرداخته شـود 
نقش سـدها در کنترل سـیالب اسـت، معموال 20 درصد از مخازن سدها 
را بـرای مدیریـت سـیالب نگـه می داریـم اما سـیالب های اخیر نشـان 
داد کـه این عدد مناسـب نیسـت و بایـد افزایش یابد و شـاید هم برای 
مدیریت سـیالب به احداث سـدهای جدید با همین هدف نیاز باشـد.
وی ادامـه داد: پیش بینی هـا نشـان می دهـد تـا سـال 2050 تقاضا برای 
آب 70 تـا 77 درصـد افزایـش می یابـد و بـا این افزایش تقاضـا نیز باال 
مـی رود، ایـران نیز از آن مسـتنثی نیسـت زیرا کشـوری در حال توسـعه 
و  رو بـه رشـد، امـا منابـع آبـی ما همـان اسـت بنابراین داشـتن راه حل 
الزامی اسـت شـاید گاهی الزم باشـد از آب دریا اسـتفاده کنیم و بر این 
اسـاس مجوزهایـی را بـرای مصـارف صنعتـی از آب دریا صـادر کرده ایم 
همچنیـن بـه وزارت صمـت توصیـه کردیم کـه صنایع آب بر را به سـمت 

دریـا هدایت کنند.

ری
 کا

گل
جن

مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان اردبیـل 
گفت:طـرح ملـی جنـگل کاری در سـطح 140 هکتـار بـا 
مشـارکت مـردم از 30 آبـان ماه تا 15 آذر اجرا می شـود.
شـهامت هدایـت در گفتگـو با خبرنـگاران افزود:در قالب ایـن طرح 32 
هکتـار در مشـگین شـهر، پنـج هکتـار در نمیـن ، 94هکتـار در گرمـی 
،هفـت هکتـار در اردبیـل و 2هکتار در بخش عنبـران نمین جنگل کاری 
و فضـای سـبز ایجاد می شـود.وی بیان کـرد: در این مناطـق 88 هزار و 
600 نهـال بـا مشـارکت مردم کاشـته می شـود.هدایت ادامه داد: سـال 
گذشـته 2 میلیـون و100 هکتـار جنـگل کاری در اسـتان انجـام شـد و 
امسـال 3 میلیـون و 600 هـزار نهـال تولیـد شـده کـه تـا سـال 99 این 
میـزان بـه پنـج میلیون نهـال خواهـد رسـید.مدیرکل منابـع طبیعی و 
آبخیـزداری اسـتان اردبیـل با اشـاره بـه اجـرای پروژه های آبخیـزداری 
در اسـتان افزود:ایـن پـروژه هـا از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه 
ملـی بـا صـرف 270 میلیـارد ریـال در 26 حـوزه آبخیـز این اسـتان در 
حـال اجراسـت.هدایت گفـت: ایـن برنامه هـای آبخیـزداری شـامل 
اقدامـات مکانیکـی، بیومکانیکی و بیولوژیکی آمـوزش، ترویج و جلب 
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۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــد،  ــب می کنن ــه محیط زیســت را تخری ــا کشــورهایی ک ب
برخــورد قانونــی شــود. اگــر اقــدام نکنیــم، یــک تخریــب 
بی بازگشــت رقــم می خــورد و یــک فاجعــه آغــاز خواهــد 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــت رئیس ــد.عضو هیئ ش
ــرح می شــود،  ــی مط ــدار وقت ــرد: توســعه پای ــح ک تصری
بــا حمایــت همــه و بــا رعایــت اصولــی خواهــد بــود کــه 
ــت  ــت روی دس ــد دس ــا بای ــم. آی ــر بگیری ــد در نظ بای
بگذاریــم، یــا دســت بــه دســت هــم دهیــم؛ اینها ضــرورت 
آمــوزش عمومــی، پژوهــش و توجه به تحقیقات را نشــان 
می دهــد البتــه بودجــه تحقیقاتــی در مراکــز و نهادهــا باید 
در نظــر گرفتــه شــود و بــرای ســازگاری بــا تغییــر اقلیــم، 

بایــد حرکتــی انجــام دهیــم. 

اسالمی:رفتار درستی با اقلیم خودمان 
نداشتیم

محمــد اســالمی وزیــر راه و شهرســازی در ایــن کنفرانــس 
ــت:  ــی گف ــرات اقلیم ــورد تغیی ــم درم ــی ه ــن الملل بی
ــوع  ــم موض ــر اقلی ــوع تغیی ــه موض ــودن ب ــاس ب حس
ــز اهمیتــی اســت کــه شــرایط امــروز زندگــی مــا را  حائ
ــه  ــزود: یافت ــالمی اف ــرده است.اس ــود ک ــتخوش خ دس
هــای مــا و دســتاوردهایی کــه از قــرون و اعصــار گذشــته 
داشــته ایــم نشــان از بلــوغ و نــگاه حکیمانه ای اســت که 
وجــود داشــته و همــواره در ایــن اقلیــم خشــک و نیمــه 

خشــک مــردم مــا ســکونتگاه هــای خــود را بــا حداکثــر 
کــردن ظرفیــت اقلیــم ســاخته اند.اســالمی افــزود: یکــی 
از مــواردی کــه در دســتور کار مــا بــوده خلــق مســیرهای 
تــازه هوایــی بــرای کاهــش مصــرف ســوخت و حرکــت 
بــه ســمت بهینــه ســازی نــاوگان حمــل و نقــل بــوده کــه 
بــا شــتاب خوبــی آغــاز شــد و همچنیــن تدویــن نظــام 
مقــررات ســاختمان و مبحــث 19 کــه مربــوط بــه بحــث 
الگــوی مصــرف انــرژی در ســاختمان اســت بــا اهتمــام 
ــه  ــن ب ــال مــی شــود همچنی ــا دنب ــژه ای در وزارت م وی
ــتور  ــاوگان را در دس ــرد در ن ــم گوگ ــری ســوخت ک کارگی
کار قــرار داده ایــم تــا بتوانیــم از درصدهــای مــورد الــزام 

ــعه  ــم توس ــی ه ــاوگان ریل ــث ن ــم، در بح ــت کنی تبعی
ــوط  ــم و خط ــته ای ــتور کار داش ــی را در دس ــاوگان ریل ن
ــر  ــزار و 400 کیلومت ــه 14 ه ــر ب ــی را از 4700 کیلومت ریل
افزایــش داده ایــم و بــه همیــن میــزان نزدیــک بــه 15 
هــزار کیلومتــر نیــز خطــوط ریلــی تــازه در برنامــه داریــم 
تــا اکثــر راندمــان از حداقــل انــرژی را بــه دســت آوریــم و 
بــرای رســیدن بــه محیــط زیســت پایــدار، حمــل و نقــل 
خــود را بــه ســمت نــرم هــای اســتاندارد هدایــت کنیــم.

مدیریت تغییر اقلیم با برنامه ریزی
 انجام است

ــه توســعه  ــم برنام ــده مقی ــداس نماین ــرو وی ــو پ کلودی
ــزود:  ــش اف ــن همای ــران در همی ــل در ته ــازمان مل س
منابــع مالــی بــرای رســیدن بــه اهــداف توســعه پایــدار 
حیاتــی اســت امــا هنــوز آن طــور کــه بایــد عملــی نشــده 
ــاره کشــورهای در حــال توســعه در  ــژه درب ــه وی اســت ب
حالــی کــه بــا ســرمایه گذاری قــادر خواهیــم بــود جهــان 
ــه  ــه ســمت و ســویی ببریــم کــه فقــر در آن ب خــود را ب
ــه از حــق یکســان برخــوردار شــوند  ــان برســد و هم پای
ــرای  ــد ب ــک تهدی ــه ی ــم ک ــر اقلی ــت تغیی ــا مدیری و ب
ماســت بتوانیــم آینــده پایــدار و امنــی داشــته باشــیم.
وی اظهــار داشــت: تغییــر اقلیــم یــک مســاله تعریــف 
شــده در زمــان مــا اســت و بــا یــک تهدیــد جــدی روبه رو 
هســتیم امــا فرصتــی نیــز بــرای عمــل کــردن پیــش رو 
ــرد  ــع عملک ــل در مجم ــازمان مل ــر کل س ــم و دبی داری
اقلیــم در ســال 2019 حمایــت خــود را از کشــورهای 
ــک  ــاله کم ــن مس ــه ای ــرد ک ــالم ک ــعه اع ــال توس در ح
ــویم و  ــه رو ش ــم روب ــش اقلی ــا چال ــم ب ــد بتوانی می کن
خواســته ملت هــا را در آن بگنجانیم.ویــداس ادامــه داد: 
در ســال 2015 کشــورهای دنیــا در پاریــس گردهــم آمدنــد 
ــدار و  ــده ای پای ــد کــه آین و حمایــت خــود را اعــالم کردن
بــا حداقــل مقــدار کربــن روی زمیــن داشــته باشــیم، بــر 
ایــن اســاس بســیاری از ملت هــا و دولت هــا در راســتای 
کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای گام هایــی برداشــتند 
تــا مقاومــت خــود را در برابــر اثــرات تغییــر اقلیــم 
افزایــش دهند.نماینــده مقیــم برنامــه توســعه ســازمان 
ــام  ــت انج ــرار اس ــه ق ــر کاری ک ــرد: ه ــد ک ــل تاکی مل
دهیــم بایــد ســریع تر شــروع کنیــم، تاثیــر تغییــر اقلیــم 
ماننــد خشکســالی، توفــان، افزایــش ســطح آب دریاهــا 
و امــواج گرمایــی عواملــی هســتند کــه محیــط زیســت 
ــر  ــت تاثی ــد و تح ــد می کنن ــع را تهدی ــاد جوام و اقتص
قــرار می دهنــد، بــدون عملکــرد سیســتماتیک و منظــم 
و بــدون هیچ گونــه تغییــر و تحولــی قــادر نیســتیم کــه 

ســیاره خــود را ایمــن نگــه داریــم.

عوامل اصلی انتشار 
گازهای گلخانه ای است 

که در سراسر جهان منتشر 
شده، یخچال ها در حال 
آب شدن است، دریای 

خزر متأثر از این موضوع 
است، رودخانه های ما با 

این موضوع دست و پنجه 
نرم می کنند و سیالب ها 
و خشکسالی ها ناشی از 

دستکاری ها در اقلیم است. 
امروز آثار تغییر اقلیم، جان 

انسان ها را تهدید می کند. 
وقتی رئیس جمهور آمریکا 

در فرانسه زیر همه چیز 
می زند و محیط زیست را زیر 
پا می گذارد، نشان می دهد 

که ما در انجام نظارت بر 
رعایت اصول زیست محیطی 

کوتاهی می کنیم.

خشک سالی امنیت غذایی کشور را تهدید می کند 
رئیس سازمان هواشناسی کشور: تغییر اقلیم امروز جزو مسائل امنیتی کشور ما محسوب می شود

جایگزینـی خودروهـای بنزینـی بـا خودروهـای هیبریـد و پالگیـن 
هیبریـد را اغلـب بـرای محیط زیسـت مفیـد می دانند اما به راسـتی 
رد پـای زیسـت محیطـی ایـن خودروهـا چـه اندازه شـناخته شـده 
اسـت؟خبرگزاری مهر، گروه جامعه: اغلـب درباره خودروهای هیبرید 
الکتریـک گفته شـده که ایـن خودروها کارایـی انرژی باالتـری دارند 
و بـرای محیـط زیسـت مفیـد بـه شـمار می رونـد. مالـکان ایـن 
خودروهـا اغلـب مصرف به صرفه تر سـوخت در ایـن خودروها را تایید 
می کننـد. داده هـا نشـان می دهـد کـه خـودروی هیبریـد الکتریـک 
بـا میـزان سـوخت مشـابه مسـافتی دو برابـر رقبای بنزینی مرسـوم 

طـی می کننـد. امـا آیا آثـار محیط زیسـتی خودروها صرفـا به میزان 
مصرف سـوخت وابسـته اسـت؟ موضوعی کـه با توجه بـه نوپا بودن 
صنعـت خودروهـای هیبریـد الکتریـک در بازار خودرو شـاید پاسـخ 
چنـدان مطمئنی نداشـته باشـد چرا کـه ردپای زیسـت محیطی این 
خودروهـا را به سـادگی نمی توان اندازه گیـری کرد.یکی از اصلی ترین 
آثـار منفـی خودروهـا بـر محیـط زیسـت سـوخت های مولد مـه دود 
اسـت. مه دود از مشـهودترین آلودگی های حاضر در کالن شهرهاسـت 
بـه ویـژه در مراکـز شـهری کـه چندیـن هـزار خـودرو تجمـع دایـم 
داشـته باشـند. گازهایـی کـه مـه دود را شـکل می دهند، اکسـیدهای 

نیتـروژن )ناکس(، هیدروکربن ها و دیگر ترکیبات آلی فرار هسـتند. 
خودرهـای هیبرید الکتریک آالینده های گازی کمتـری از خودروهای 
مرسـوم تولیـد می کننـد. عموما هرچـه خـودرو بزرگتر باشـد تفاوت 
آالیندگـی میـان خودروی هیبرید الکتریک و خودروی عادی بیشـتر 
می شـود. بـه طور میانگین، خودروهای هیبریـد کوچک تنها 10 درصد 
کمتـر گازهـای آالینده مولد مه دود تولید می کننـد. مدل های هیبرید 
انـدازه متوسـط و شاسـی بلندهای بـزرگ هم بـه ترتیـب 15 درصد و 
21  درصـد انتشـار آالینده هـای مولـد مه دود را نسـبت بـه خودروهای 
مرسـوم کاهـش می دهند.خودروهـای پالگین هیبرید ایـن انتخاب 
را بـه راننـده می دهنـد کـه نیـروی محـرک خـودروی خـود را از منبع 
قـدرت 120 ولتـی تامیـن کنند که خـود برای شـارژ نیازمند یک منبع 
سـوختی دیگـر اسـت. زمانـی کـه خـودرو بـه طور کامل شـارژ شـده 
باشـد خـودرو اسـتفاده از نیروی الکتریکـی را در اولویت قرار می دهد 
و موتور بنزینی تنها به عنوان پشـتیبان اسـتفاده خواهد شـد. یعنی 
موتـور بنزینـی تنهـا زمانـی بـه کار خواهد افتاد که شـارژ برقـی در کار 
نباشـد. مصـرف ایـن خودروهـا در هر صد کیلومتر به کمتـر از 3 لیتر 
می رسـد و آالینده هـای بسـیار کمـی از اگـزوز آن هـا خارج می شـود.
یـک اثـر منفـی ایـن خودروهـا روی محیط زیسـت، به نـوع منبعی 
کـه انـرژی مـورد نیـاز بـرای شـارژ ایـن خودروهـا را تامیـن می کنـد 
وابسـته اسـت. بـرای مثـال کالیفرنیـا 80 درصـد بـرق شـهری خود 
را از منابـع انـرژی پـاک مثـل نیروگاه هـای هیدروالکتریـک تامیـن 
می کنند. بنابراین استفاده از خودروهای پالگین هیبرید در کالیفرنیا 
می تواند برای محیط زیسـت بسـیار خوب باشـد چرا که نه خودرو و 
نـه منبـع تامین انرژی آن آالینده مخـرب چندانی تولید نمی کند. اما 

به هرحال هنوز کشـورهای بسـیاری از نیروگاه های سـوخت فسـیلی 
بـرای تامیـن برق و انـرژی بهره می گیرنـد. در این موارد اسـتفاده از 
خودروهـای پالگیـن هیبریـد آالینده هایـی را در هـوا رهـا می کند که 
به اندازه خروجی اگزوز )و شـاید بیشـتر( برای محیط زیسـت مضر 
هسـتند.باتری خودروهـا همواره برای محیط زیسـتی ها یک دغدغه 
بـوده اسـت. پژوهش هـای متعددی نشـان داده باتری های سـنتی 
سـربی اسـیدی مقادیـر باالیـی سـرب سـمی دارنـد کـه یـه محیط 
زیسـت نشـت خواهـد کـرد. موضوعی که مشـکالت سـالمتی جدی 
همچـون آسـیب های مغـزی، کلیـوی، و اختـالالت شـنوایی ایجـاد 
می کنـد. از سـال 2010 بـه ایـن سـو خودروهـای هیبریـد باتری های 
سـربی اسـیدی را اسـتفاده نمی کنند، بسـیاری از آن ها  باتری های 
نیـکل هیدریـد دارنـد و بـا پیشـرفت روزافـزون صنعـت خودروهای 
هیبریـد و الکتریـک سـهم باتـری هـای لیتیوم یـون در آن هـا رو به 
افزایـش اسـت.یک پژوهـش سـه ماهـه در سـال 2005 آثار زیسـت 
محیطـی مربـوط بـه اسـتخراج، تولید، کاربرد و دفع سـه نـوع باتری 
را بررسـی کـرد: سـرب، نیـکل و لیتیـوم. ایـن پژوهـش نشـان داد 
کـه باتری هـای سـربی بـرای محیـط زیسـت از دیگـر انـواع باتـری 
مخرب ترنـد، و باتری هـای نیـکل هیدرید و لیتیوم یـون در رتبه های 
بعـدی قـرار دارنـد. تهدید اصلی باتری هـای نیکل هیدرید آن اسـت 
کـه نیـکل بـرای انسـان سرطان زاسـت. خوشـبختانه بسـیاری از  
تولیدکننـدگان خودروهای هیبرید مشتریانشـان را تشـویق می کنند 
باتـری هایشـان را بـرای بازیافت برگردانند و حتی مشـوق های مالی 

هـم بـرای ایـن کار در نظـر گرفته اند.

خودروهای هیبریدها و پالگین هیبریدها، 
ناجی یا مخرب محیط زیست؟

رئیـس سـازمان مدیریـت بحـران کشـور گفـت: روزانـه در برخـی از نقاط 
جنـوب تهران تا 1.4 دهم میلیمتر فرونشسـت زمیـن داریم این در حالی 
اسـت کـه تاسیسـاتی مانند مترو و فـرودگاه در آن مناطق فعال هسـتند، 
در واقع فرونشسـت یک زلزله خاموش است.اسـماعیل نجار روز دوشـنبه 
در ششـمین کنفرانـس بین المللـی - منطقـه ای تغییر اقلیم افـزود: بروز 
فرونشسـت نتیجـه مصـرف بی رویـه منابع آبی در کشـور اسـت که زمین 
را خشـک کـرده اسـت، هـر چنـد تـا حـدودی کاهـش یافتـه امـا کافـی 
نیسـت و بایـد فکـری اساسـی بـرای این مقولـه کـرد.وی اظهار داشـت: 
بهتـر بـود چاه هـای آب بـاران حفـر می کردیـم تـا زمیـن را مرطـوب نگـه 
دارد، در همـدان فروچالـه ای به شـعاع 30 متر و عمق 70 متر ایجاد شـده 
کـه پدیـده بسـیار خطرناکـی اسـت، تمـام شـهرها را بـا آسـفالت و لوله 
پوشـانده ایم و اجـازه نمی دهیـم حتـی یـک قطـره آب بـه داخـل زمیـن 
نفـوذ کنـد و بـه مـرور رطوبـت خـود را از دسـت می دهـد، البته تمـام این 
کارهـا بـا مطالعـه صـورت گرفته بنابرایـن دانشـگاه ها و مراکـز علمی باید 
جوابگو باشـند.وی به تغییر اقلیم و تاثیرات آن اشـاره کرد و گفت: تغییر 
اقلیـم واقعیتـی اسـت کـه بایـد آن را بپذیریـم، اتفاقاتی که با گرم شـدن 
زمیـن رخ داده یـک بحـث چالش برانگیز اسـت و تبعات زیـادی از جمله 
پوشـش گیاهـی و گـرد و غبـار بـه همـراه داشـته اسـت، گـرد و غبـار اََبـر 
بحرانی اسـت که عالوه بر تهدید سـالمت انسـان ها موجب کاهش تولید 
محصـوالت کشـاورزی نیـز می شـود چـون وقتـی در فصـل گرده افشـانی 
روی گیاهـی ماننـد خرمـا می نشـیند تـا حـد زیـادی محصـول را کاهش 
می دهد.معـاون وزیـر کشـور تاکیـد کرد: بایـد یک هماهنگی بـرای بحث 
تغییـر اقلیـم ایجـاد کنیم، متاسـفانه آن طـور که باید به مدیریت ریسـک 
توجـه نمی کنیـم، تـا پیش از وقوع سـیالب در خوزسـتان تمام جلسـات 
حـول ایـن محـور بـود کـه آب شـرب و کشـاورزی را در تابسـتان چگونـه 
تامیـن کنیـم و بهمـن مـاه بود کـه پیش بینی ها تغییـر کـرد، در مدیریت 
بحـران تحریـم هسـتیم و بـا توجه به مشـکالت باید چاره ای بیندیشـیم 
و طبیعـت را کمتـر دسـتکاری کنیـم، بایـد بتوانیم با مدیریـت صحیح در 

راسـتای کاهـش خطـرات جانـی و مالی قـدم برداریم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور :
روزانه ۱.۴ میلیمتر در تهران 

فرونشست داریم  

خبر
 گسترش جنگل زدایی، عامل 

آتش سوزی های اخیر در آمازون
کارشناسـان معتقدنـد آتش سـوزی های اخیـر در جنگل های 
ارتبـاط داشـته  اسـت. بـا گسـترش جنگل زدایـی  آمـازون 

دولـت برزیـل ادعا کرده  اسـت کـه آتش سـوزی های اخیر در 
جنگل هـای آمـازون ارتباطـی بـا جنگل زدایی نداشـته  اسـت 
و ایـن درحالیسـت کـه محققـان ایـن موضـوع را رد کرده اند.بـه گفته محققان بـدون مقابله با 
پدیـده جنگل زدایـی شـاهد آن خواهیـم بـود کـه جنگل هـای اسـتوایی بیشـتری در جهان به 
خاکسـتر تبدیـل شـوند.جنگل زدایی به دالیـل گوناگونی از قبیل اسـتفاده یا فـروش درختان 
قطع شـده بـه عنـوان سـوخت یا چوب، اسـتفاده از جنگل برای چـراگاه دام، سـاخت مزارع یا 
شـهرک ها بـه وقوع می پیوندد.در تابسـتان سـال جـاری حریق های متعددی جنـگل  آمازون 

را فراگرفـت کـه طبـق بررسـی های جدیـد موضوعی عادی نیسـت. 

نهالستان ها به تعاونی های 
محلی واگذار شود 

سرپرسـت سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور 

واگـذاری نهالسـتان ها بـه تعاونی هـای محلـی را خواسـتار 

شـد و افـزود: ایـن اقـدام اگـر به شـکل مزایـده و بـا در نظر 

گرفتـن حقـوق دولـت انجام شـود، قطعـًا می تواند عـالوه بر 

میـزان مشـارکت پذیری مـردم، منافـع حاصل از آن را به روسـتاییان برگرداند.بـه گزارش مرکز 

اطالع رسـانی سـازمان جنگل ها، خسـرو شـهبازی در چهارمین جلسـه سـتاد توسـعه زراعت 

چـوب، بـر اسـتفاده حداکثـری از توانمنـدی جوامـع محلی برای توسـعه زراعت چـوب تاکید 

کـرد و گفـت: ایـن اقدام می توانـد در قالب بند ب مـاده 29 مورد توجه قـرار گیرد.وی تصریح 

کـرد: جنگل هـای ایـران ذی قیمـت و بسـیار ارزشـمند هسـتند و بـرای حفاظـت و صیانت از 

جنگل هـا، زراعـت چـوب در کشـور توسـعه می یابـد.

۳۹۱۱ اهوازی به علت تنگی نفس به 
بیمارستان مراجعه کردند

رئیــس روابــط عمومــی دانشــگاه علوم پزشــکی اهــواز از 
مراجعــه ســه هــزار و 911 نفــر بــه علــت عارضــه »تنگــی 
ــن  ــش ای ــت پوش ــای تح ــتان ه ــه بیمارس ــس« ب نف
دانشــگاه در 9 روز اخیــر خبــر داد. فرهــاد حمــزه لویــی در 
گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار کــرد: در 9 روز اخیــر ســه هــزار و 911 نفر به علــت عارضه 
»تنگــی نفــس« بــه بیمارســتان هــای تحــت پوشــش ایــن دانشــگاه مراجعــه کردنــد 
کــه 528 نفــر از ایــن تعــداد بــه علــت شــدت بیمــاری، بســتری شــده انــد و مابقــی به 
صــورت ســرپایی درمــان شــده اند.پیــش از ایــن مراجعــه هــا بــه علــت تنگــی نفــس 
بــه بیمارســتان هــا هنــگام بــاران هــای پائیــزی بــوده ولــی اهــواز از روز گذشــته بارانــی 
شــده اســت و در ســایر روزهــای آلودگــی و وارونگــی هــوا منجــر بــه تنگی نفــس مردم 

شــده اســت.حمزه لویــی همچنیــن گفــت: روز گذشــته کــه هــوا بارانــی بــوده اســت.

جنگل زدایی

جنگل ها

آلودگی

ارتفاع موج خلیج فارس به ۲ متر می رسد
بوشهر طبق اعالم هواشناسی بوشهر فعالیت سامانه بارشی و بارندگی ها به تناوب تا اوایل روز چهارشنبه 

در سطح استان ادامه دارد و ارتفاع موج دریا در هنگام وزش تندباد گاهی تا 2 متر خواهد بود.

مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای آذربایجان غربی گفت: 35 هـزار و 519 چاه 
مجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه شناسـایی شده اسـت.کیومرث دانشـجو 
روز دوشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگاران بیـان کـرد: ایـن تعـداد چـاه دارای 
حجـم تخلیـه سـاالنه بیش از 142 میلیـون و 175 هزار مترمعکب اسـت.وی 
بـا اشـاره بـه اینکه در حال حاضر 40 هـزار و 804 چاه مجاز در آذربایجان غربی 
شناسـایی شـده، اظهار داشت: از ابتدای سـال جاری تاکنون تعداد 226حلقه 
چـاه غیرمجـاز و مضـر بـه مصالـح عمومی پر و مسـلوب المنفعه شده اسـت.
وی در رابطـه بـا اقدامـات موثـر بـرای احیـای دریاچـه ارومیه، گفت: از سـال 
1392 تاکنـون بـا هـدف کمـک بـه احیـای دریاچـه ارومیـه تعـداد 64 هـزار 
و 435 چـاه غیرمجـاز بـا حجـم تخلیـه بیـش از 115میلیـون و 339 هـزار 
آب  شـرکت  شده اسـت.مدیرعامل  شناسـایی  اسـتان  در  آب  مترمکعـب 
منطقـه ای آذربایجان غربـی بـا بیـان اینکـه صـدور مجـوز بهره بـرداری شـامل 
چاه های فاقد پروانه بهره برداری حفر شـده قبل از سـال 1385 اسـت، اظهار 
داشـت: در حـال حاضـر هیچ گونـه مجـوزی بـرای چاه هـای غیر مجـاز صادر 
نمی شـود مگـر چاه هـای دارای پتانسـیل آبـی در دشـت مربوطـه و اجـرای 
آبیـاری تحـت فشـار، نصـب کنتور، احراز عـدم ضرر به مصالح عمـوم و منابع 
آبـی مجـاور اخـذ مجوز صـورت می گیـرد. »دانشـجو« در خصـوص اقدامات 
شـرکت آب منطقـه ای آذربایجان غربـی برای مقابله با حفـر چاه های غیرمجاز 
نیز یادآور شـد: اسـتقرار و تشـکیل اکیپ های گشـت و بازرسـی به تعداد 41 
اکیپ در سـطح اسـتان، توقیف تعداد 288 دسـتگاه حفاری از سـال 1394 
تاکنـون، پـر و مسـلوب المنفعه کـردن پنج هـزار و 66 حلقه چـاه و جلوگیری 
از حفـر 843 حلقـه چـاه جدیـد از سـال 1394 تاکنـون از جملـه اقدامـات 
شـرکت آب منطقـه ای اسـتان بـرای احیـای دریاچـه ارومیه و مقابلـه با حفر 
چاه هـای غیـر مجاز در سـطح اسـتان اسـت.مدیرعامل شـرکت آب منطقه ای 
آذربایجان غربـی گفـت: 787 کیلومتـر رودخانـه و نهـر از محـل اعتبـارات 
سـتاد احیـا و ایـن شـرکت طـی پنج سـال گذشـته در ایـن اسـتان الیروبی 
شده اسـت.وی بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حاضـر 15 کیلومتـر رودخانـه نیز 
در دسـت اجـرا بـرای الیروبـی در آذربایجان غربی قـرار دارد، بیان کـرد: ابتدای 
امسـال در کمتر از 20 روز 70 کیلومتر رودخانه در اسـتان الیروبی شـد که این 

رقـم در حـال حاضـر بـه 102 کیلومتر رسیده اسـت. 

شناسایی 3۵هزار ۵۱9 
چاه مجاز در حوضه آبریز 

دریاچه ارومیه 

ری
 کا

گل
طرح ملی جنگل کاری در ۱۴۰ هکتار اراضی استان جن

اردبیل اجرا می شود
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان اردبیـل 
گفت:طـرح ملـی جنـگل کاری در سـطح 140 هکتـار بـا 
مشـارکت مـردم از 30 آبـان ماه تا 15 آذر اجرا می شـود.
شـهامت هدایـت در گفتگـو با خبرنـگاران افزود:در قالب ایـن طرح 32 
هکتـار در مشـگین شـهر، پنـج هکتـار در نمیـن ، 94هکتـار در گرمـی 
،هفـت هکتـار در اردبیـل و 2هکتار در بخش عنبـران نمین جنگل کاری 
و فضـای سـبز ایجاد می شـود.وی بیان کـرد: در این مناطـق 88 هزار و 
600 نهـال بـا مشـارکت مردم کاشـته می شـود.هدایت ادامه داد: سـال 
گذشـته 2 میلیـون و100 هکتـار جنـگل کاری در اسـتان انجـام شـد و 
امسـال 3 میلیـون و 600 هـزار نهـال تولیـد شـده کـه تـا سـال 99 این 
میـزان بـه پنـج میلیون نهـال خواهـد رسـید.مدیرکل منابـع طبیعی و 
آبخیـزداری اسـتان اردبیـل با اشـاره بـه اجـرای پروژه های آبخیـزداری 
در اسـتان افزود:ایـن پـروژه هـا از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه 
ملـی بـا صـرف 270 میلیـارد ریـال در 26 حـوزه آبخیـز این اسـتان در 
حـال اجراسـت.هدایت گفـت: ایـن برنامه هـای آبخیـزداری شـامل 
اقدامـات مکانیکـی، بیومکانیکی و بیولوژیکی آمـوزش، ترویج و جلب 

مشـارکت های مردمـی و تسـهیل گری اجـرای پـروژه و اجـرای پـروژه 
کاداسـتر اراضـی ملی و گشـت، حفاظت و مراقبـت از عرصه های منابع 
طبیعـی و مستندسـازی اسـت.او بـا اشـاره بـه شـاخص های انتخـاب 
حوزه هـا بـه منظـور اجـرای پروژه هـای آبخیـزداری در اسـتان اردبیـل 
افـزود: ایـن حوزه هـا براسـاس شـاخص های فرسـایش خـاک، وقوع 
سـیالب، وضعیـت کم آبـی و خشکسـالی مناطـق هـدف و تامیـن آب 
آبخوان هـا انتخـاب می شـوند.وی اجـرای عملیات بیولوژیـک٬ اقدامات 
مقابلـه بـا ریزگردهـا و منابـع آب زراعـی و بـاال بـودن میـزان رسـوب و 
فرسـایش در حوزه هـا را از دیگر شـاخص هایی دانسـت کـه در انتخاب 
حوزه هـا مـورد توجه قـرار می گیرد.مدیرکل منابع طبیعـی و آبخیزداری 
اسـتان اردبیـل همچنیـن اجـرای پروژه هـای آبخیـزداری در برخـی 
از مناطـق بـه منظـور کنتـرل سـیل ، میـزان مشـارکت مـردم مناطق و 
تقویـت پوشـش گیاهـی اعم از مرتعـی و جنگی را از دیگر شـاخص ها 
در انتخـاب حوزه ذکـر کرد.هدایت درباره عملیات بذرکاری ،بذرپاشـی و 
کپـه کاری در اسـتان افزود:این عملیات در سـطح 3 هـزار و 690 هکتار 

بـا مشـارکت مـردم اجرا شـده اسـت .

س
بازیافت ۷۰ درصد از زباله های مربوط به بسته بندی پلی

در آلمان
یــک لیــوان قهــوه "بگیــر و ببــر" ســر راه خانــه بــه کار، 
ناهــار بســته بندی شــده در ظــرف یکبارمصــرف و شــاید 
سفارشــی آنالیــن کــه نتیجــه آن ارســال کاال بــا بســته بندی 

مشــتری اســت. کارشناســان محیــط زیســت در آلمــان به 
می گوینــد کــه بــا ایــن شــیوه های کاربــری، حجــم تولیــد زباله هــای 
مربــوط بــه بســته بندی در ایــن کشــور بیشــتر شــده اســت.به گــزارش 
ایســنا، در ســال 2017 اداره فــدرال محیــط زیســت آلمــان از 18 میلیون 
و 700 هــزار تــن زبالــه مربــوط بــه بســته بندی خبــر داده بــود؛ یعنــی 
بیــش از 226 کیلــو بــه ازای هــر نفــر. ســهم مصرف کننــدگان در تولیــد 
ــه  ــو ب ــی 107 کیل ــه عبارت ــا ب ــود ی ــه، 47 درصــد ب ــن حجــم از زبال ای
ــته بندی  ــال 2017، بس ــش در س ــن افزای ــخص.دلیل ای ــر ش ازای ه
ــزون  ــود. اف ــتی ب ــر و سردس ــیدنی های برون ب ــی و نوش ــواد خوراک م
ــی افزایــش  ــدگان آلمان ــان مصرف کنن ــن در می ــد آنالی ــن خری ــر ای ب
یافتــه بــود کــه بســته بندی ســفارش های آنالیــن هــم خــود مشــکلی 
ــود. ماریــا کراوتس برگــر، رئیــس اداره  بــر مشــکالت دیگــر افــزوده ب
فــدرال محیــط زیســت آلمــان، بســته بندی و ضایعــات ناشــی از آن را 

یکــی از مشــکالت بــزرگ بــرای محیط زیســت و از ســوی دیگر فشــار 
ــه  ــد، در مرحل ــر می گوی ــا کراوتس برگ ــه می داند.ماری ــع اولی ــر مناب ب
ــته بندی های  ــود و از بس ــه ب ــش زبال ــر کاه ــه فک ــد ب ــد کاال بای تولی
غیرضــروری دوری کــرد. او چــاره را در ظــروف و بســته بندی هایی 
کــه بارهــا قابــل اســتفاده باشــند، می دانــد و می گویــد، ایــن مســئله 
نبایــد تنهــا شــامل حــال بطری هــای آب شــود.بر پایــه اطالعــات ایــن 
ــه بســته بندی  ــوط ب ــا 70 درصــد از زباله هــای مرب ــدرال، تقریب اداره ف
ــه  ــه مــواد ب در آلمــان بازیافــت می شــوند امــا ایــن درصــد، بســته ب
ــا  کار رفتــه در بســته بندی ها بســیار متفــاوت اســت؛ درایــن میــان ت
بیــش از 92 درصــد قراضــه فلــزات بازیافــت می شــوند، در مــورد کاغــذ 
و کارتــن ایــن رقــم بــه بیــش از 87 درصــد می رســد و در مــورد شیشــه 
بیــش از 84 درصــد اســت. ضایعــات بســته بندی های پالســتیکی تــا 
50 درصــد دوبــاره بازیافــت می شــوند و اگــر ایــن پســماندها از چــوب 
باشــند، نزدیــک بــه 26 درصــد از حجــم زباله هــا بازیافــت می شــود.

بــه گــزارش دویچه ولــه، گفتنــی اســت کــه بیــش از یــک میلیــون تــن 
زبالــه پالســتیکی ســالیانه بــه خــارج از آلمــان صــادر می شــود.
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اکبــر خــدری  روز دوشــنبه در گفــت و گــو 
ــار داشــت: از ایــن  ــا اظه ــگار ایرن ــا خبرن ب
در  مکعــب  متــر  میلیــون   148 میــزان 
ســال زراعــی گذشــته و 50 میلیــون متــر 
مکعــب امســال بــرای مصــارف آشــامیدنی 
ــده  ــا ش ــران ره ــی ای ــای جنوب ــتان ه اس

است.
ــهر و 2  ــامیدنی 20 ش ــر آب آش ــد کوث س
ــزار  ــون و 500 ه ــا 2 میلی ــتا ب ــزار روس ه
نفــر جمعیــت را در اســتان های جنوبــی 
بویراحمــد،  و  شــامل کهگیلویــه  کشــور 
ــارس  ــزگان و ف ــتان، هرم ــهر، خوزس بوش

می کند. تأمین 
زراعــی  ســال  در  کــرد:  تصریــح  وی 
گذشــته همچنین42میلیــون متــر مکعــب 

ــر مکعــب  ــون مت آب کشــاورزی،3.5 میلی
ــب  ــر مکع ــون مت ــت و 82 میلی آب صنع
ــرای ســایر مصــرف )زیســت محیطــی(  ب

در این ســد راهسازی شده است.
ــن  ــون همچنی ــال تاکن ــزود: امس خدریاف
29 میلیــون و 500 هــزار مترمکعــب از آب 
ــف از  ــای مختل ــرای بخش ه ــد ب ــن س ای
ســایر  و  آشــامیدنی  صنعــت،  جملــه 

مصارف رها شــده است.
متــر  183میلیــون  کــرد:  تصریــح  وی 
ــر پارســال  ــن ســد از مه ــب از آب ای مکع
و  ســد  مدیریــت  هــدف  بــا  تاکنــون 
پیشــگیری از خســارت هــای احتمالــی 

ســیالب رهاسازی شده است.
خــدری گفــت:از ایــن میــزان 170 میلیــون 

ــته و  ــی گذش ــال زراع ــب در س ــر مکع مت
13 میلیــون متــر مکعــب در ســال زراعــی 
تاکنــون(  امســال  مهــر  )اول  جــاری 

رهاسازی شده است.
ســد  مخــزن  بیــان کرد:گنجایــش  وی 
کوثــر را 580 میلیــون متــر مکعــب اعــالم 
از  بیــش  اکنــون  هــم  و گفــت:  کــرد 
پشــت  آب  مکعــب  متــر  444میلیــون 

سد کوثر وجود دارد.
ــال  ــدای س ــت: از ابت ــراز داش ــدری اب خ
زراعــی همزمــان بــا اول مهــر امســال 27 
ــی  ــتگاه هواشناس ــاران در ایس ــر ب میلیمت

ســد کوثر ثبت شده است.
مشــابه  مــدت  در  داشــت:  ابــراز  وی 
ــر  ــاران در ســد کوث ــر ب پارســال 70میلیمت

گزارش شده بود.
خــدری عنــوان کــرد: دبــی ورودی آب 
ســد کــه روز گذشــته هفــت متــر مکعــب 
ــای شــبانه  ــی ه ــا بارندگ ــود ب ــه ب ــر ثانی ب
روز گذشــته بــه 15 متــر مکعــب بــر ثانیــه 

است. یافته  افزایش 

مدیــر اداره بهــره بــرداری و نگهــداری ســد 
ــال  ــه نرم ــان اینک ــا بی ــاران ب ــر گچس کوث
ــطح  ــد از س ــن س ــی ای ــزن بتن ــراز مخ ت
دریــا 625 متــر اســت، گفــت: هــم اکنــون 

تراز این ســد 617.12 متر است.
خیرآبــاد  رودخانــه  از  کوثــر  ســد  آب 
از  رودخانــه  ایــن  و  می شــود  تأمیــن 
رودهــای شــاه بهــرام و دهدشــت بــه 

وجود می آید.
شــهرهای  آشــامیدنی  آب  اســت  قــرار 
در  چــرام  و  لنــده  ســوق،  دهدشــت، 
از  هــم  بویراحمــد  و  اســتان کهگیلویــه 

ســد کوثر تأمین شود.
ســد ملــی کوثــر در 55 کیلومتــری شــمال 
شهرســتان  مرکــز  دوگنبــدان  غــرب 

گچساران قرار دارد.
ســد کوثــر تنهــا ســد بتنــی مــورد اســتفاده 
ــد  ــت.دو س ــد اس ــه و بویراحم در کهگیلوی
چــم شــیر و تنــگ ســرخ در ایــن اســتان 

مراحل ســاخت خود را طی می کنند.

رضـا اردکانیـان در سـفر یـک روزه بـه غـرب اسـتان 
سـمنان، پسـت و خطـوط 400 کیلوولـت ایوانکـی در 
شهرسـتان گرمسـار از توابع این اسـتان را افتتاح کرد.

اعتبـار بهره برداری طرح پسـت و خطوط 400 کیلوولت 
ایوانکـی 860 میلیـارد ریـال اسـت. 2 دسـتگاه فیـدر 
خـط، 10 دسـتگاه فیـدر خروجـی، 2 دسـتگاه فیـدر 
ترانـس و ظرفیـت پسـت 2 در 200 مگاولـت آمپـر و 
قابـل توسـعه بـه چهـار در 200 مگاولـت آمپـر از جمله 

مشخصات فنی این طرح است.
طـرح بهبـود وضعیت ولتاژ در پسـت های فـوق توزیع 
ایوانکـی، جنت آباد و پسـت  های برنامه ریزی شـده در 
آینـده، تغذیـه پسـت های فـوق توزیـع اختصاصـی 
مشـترکان جدیـد صنعتی، کاهش تلفات شـبکه فوق 
توزیـع منطقـه، افزایـش پایـداری و قابلیـت اطمینان 
شـبکه فـوق توزیـع در این منطقه از اهـداف اقتصادی 

طرح اسـت.اردکانیان، سـپس به آرادان سـفر می کند 
و مجتمـع آبرسـانی بـه 31 روسـتای شهرسـتان های 
گرمسـار و آرادان را در آیینـی در مسـجد روسـتای 

داورآباد افتتاح و کلنگ زنی می کند.
حمیدرضا جانباز معاون وزیر و مدیرعامل شـرکت آب 
و فاضـالب کشـور وزیـر نیـرو را در سـفر بـه اسـتان 

سمنان همراهی می کند.
وزارت نیـرو در قالـب پویـش » هر هفتـه الف - ب - 
ایـران« 227 طـرح آب و بـرق کشـور را با اعتباری بالغ 
بـر 330 هـزار میلیـارد ریـال در 31 اسـتان تـا پایـان 

امسال افتتاح می کند.
ایوانکی یکی از شـهرهای اسـتان سـمنان ایران است. 
ایـن شـهر در 55 کیلومتـری خـاور تهـران قـرار دارد. 
جمعیـت ایـن شـهر طبـق سرشـماری سـال 1395، 

12.462 نفر می باشد.

۱98 میلیون متر مکعب آب 
آشامیدنی از سد کوثر رهاسازی شد

وزیر نیرو پست ۴۰۰ کیلوولت ایوانکی را 
در استان سمنان افتتاح کرد

سودوکو شماره ۱۵9۵

پاسخ سودوکو شماره ۱۵9۴

افقی
  1 - شماردن - بینا شدن، بینایی، صاحب 

بصیرت شدن - ایشان، سوم شخص جمع

 2 - مارپیچ بزرگ، چین و شكن - پیامدها 

- استوار كردن كار، استواری

 3 - رستگاری - شهر گیالن - تفسیر کننده

 4 - ورقه معرف مشخصات كاال - تكیه - 

ارتعاش، جنبش و تکان شدید

 5 - تکرار حرف - هم آهنگ - هزارو صدو 

یازده - پسوند شباهت

 6 - خورشیدی - گیاهی است - تازیانه 

عرب

 7 - خاصتر، گزیده تر، به ویژه - ریز و 

کوچک - گل خشک شده

 8 - گریه و زاری - دوره ها، زمانها - هم 

قدم

 9 - علی ای همای .... - مار زرد رنگی كه 

زهر ندارد - به طور ناگهانی، به یكباره

 10 - دلیل و برهان - طبقه پایین جامعه را 

در زمانهای گذشته می گفتند، رعیت - پروانه 

كسب، اجازه نامه

 

11 - شهر مذهبی، من تبریزی - اقامت 

گزیدن - گرو گذاشته شده - دوش و كتف، 

كتف 

12 - نفی كننده - جهت، دید چشم، نور 

اندک، در زبان ترکی به آب می گویند - 

حركتی در جودو

 13 - واحدی برای لیتر، اختصار کلمه 

سانتیمتر مکعب - گویشی در گیالن - متاع، 

رخت و متاع، رخت 

14 - صدای ناله، آوای آه و ناله - تهی 

دست، بیچاره - دور انداختن، دور افتاده 

15 - اشاره، اشاره كردن، رمز و كنایه - قاتل 

گاندی - برابر ومساوی

عمودی 
 1 - نام قبیله ای - مکانی در کاخ های 

شاهان

 2 - دارا بودن - بیرونی، غیر ایرانی، اجنبی 

- تازه آذری

 3 - زاییدن - آنچه باعث خیر و صالح 

است - باد مالیم

 4 - زینت پر كاربرد لباس - یارغم، هر دو 

- از تیمهای ورزشی کردستان 

5 - صحنه نمایش، آفت غالت، رود اروپایی 

- تنعم، به ناز و نعمت زيستن - گوشه 

نشینی

 6 - از حروف یونانی - فدراسیون شنا – 

هستی

 7 - سوغات شهر مراغه - دیرینه، کهنه، 

دیرینه و کهنه - پدران، خودداری كردن، 

سرپیچی كردن 

8 - روزه گرفتن - ازدحام – آسمان

 9 - زمان مرگ، هنگام مرگ - خانه های 

شعری، چند بیت - فروغ و پرتو 

10 - دریاچه ای در سوئد - رنج دیده، آزرده 

- ذره باردار، نمد زین

 11 - داروی سیاه معطر - جستجو گر - 

یازده، دو یار هم قد

 12 - زاینده آتش - زیر پا مانده - زیبا 

13 - صورتگر - زمین شیار شده – تلمبه

 14 - سگ بیمار، گردنبند مروارید - 

آتشگیره - از بازیكنان اسبق تیم پورتو، ذلت

 15 - پست شدن، فرو افتادن، به پستی 

گرائیدن - سنام

جدول شماره ۱۵9۵

 پیام
استان ها

6۵۰۰ خراسانی متقاضی حمایت مالی بیمه سالمت هستند
حدود شش هزار و 500 نفر در خراسان رضوی از آغاز طرح پوشش اجباری بیمه سالمت تاکنون 
متقاضی دریافت حمایتهای مالی این بیمه شده اند.

آگهی حصر وراثت
آقـای حسـین پورمانـدگار فرزنـد مرتضـی  دارای شناسـنامه208  بشـرح درخواسـت شـماره 980411 
مـورخ1398/07/09 توضیـح داده شـادروان طاهـره رحیم زاده بهـزادی فرزند محمد بشناسـنامه 8 در 
تاریـخ 98/2/18 در شـهر بـم فـوت شـده و وراثـت منحصر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از :1-یدا… پور 

مانـدگار فرزنـد مرتضـی بـه ش ش 275 فرزنـد متوفی
2-حسـین پـور مانـدگار فرزنـد مرتضـی  بـه ش ش 208 فرزنـد متوفـی 3-محسـن پور مانـدگار فرزنـد مرتضی به 
ش ش 753فرزنـد متوفـی 4-مطهـره پـور مانـدگار فرزنـد مرتضـی بـه ش ش 1070فرزنـد متوفـی 5-صدیقه پور 
مانـدگار فرزنـد مرتضـی بـه ش ش 123فرزنـد متوفـی 6-علـی پـور مانـدگار فرزنـد مرتضی  بـه ش ش 207فرزند 

متوفـی 7-مرتضـی پورمانـدگار  فرزند حسـین بـه ش ش 8862 همسـرمتوفی.
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی اگهـی مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـرآگهی بـه شـورای حـل اختـالف 
تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از این موعـد ابراز 

شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 
م الف ۷8شـورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بم

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

شهر عنبر آباد  
هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 

فاقد سـند رسـمی اگهی موضوع ماده 3
قانـون و مـاده13 آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی  برابر رای شـماره 139560319014009619-
مـورخ 17-8-95 هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی
حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضـی 
خانـم زینـب اعالمـی فرزنـد ابراهیم  بشـماره شناسـنامه 2254بـا کدملی 
6069927583صـادره از عنبـر اباد  درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 

27.47مترمربـع پـالک 548فرعـی از 43- اصلـی مفـروز ومجـزی شـده 
از پـالک  -فرعـی از 43 اصلـی  قطعـه یـک واقـع در اراضـی خضـر ابـاد  
خریـداری  از مالـک رسـمی آقای درگـوش نوزایی محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاريخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 
اعتراضی طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد-تاریخ انتشار نوبت 

اول :14-08-98تاریخ انتشـار نوبـت دوم 98-08-28
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف ۲3۴3

دادنامه  
دوم  شـعبه   9709983437200202 کالسـه  پرونـده 
دادگاه عمومـی ) حقوقـی ( دادگسـتری شهرسـتان زرنـد 
تصمیـم نهایـی شـماره 9709973437200767 خواهـان: 
علـی متصـدی زاده تـاج آبـادی فرزنـد مهـدی بـه نشـانی اسـتان کرمان 
– شهرسـتان زرنـد- شـهر زرنـد- مطهرآبـاد- خیابـان امـام کوچه شـهید 

علـی زاده
خواندگان: 1 . آقای عباس موالیی به نشـانی کرمان زرند سـیریز نوق  2 . 

الهـام متصـدی زاده فرزند مهدی 3 . محمد متصدی زاده 4 . 
اعظـم متصـدی زاده فرزنـد مهـدی 5 . زهـرا متصـدی زاده فرزنـد مهدی 
همگـی بـه نشـانی اسـتان کرمـان شهرسـتان زرنـد شـهر زرند مطهـر آباد 
خیابـان امـام کوچه شـهید علی زاده  6 . فاطمه متصـدی زاده فرزند کاظم 

بـه نشـانی کرمـان زرند مطهرآبـاد کوچه شـهید قلیزاده 
خواسته: اعالم بطالن معامله 

گـردش کار: پرونـده پـس از وصـول بـه کالسـه باال ثبـت و پـس از انجام 
تشـریفات قانونـی،  ختـم رسـیدگی را اعـالم و مبـادرت به صـدور رای می 

نماید.
رای دادگاه دربـاره ی دعـوای خواهـان آقـای علـی متصـدی زاده فرزنـد 
مهـدی بـه طرفیـت خوانـدگان عبـاس موالیـی و وارثیـن مرحـوم مهـدی 
متصـدی زاده کـه عبارتنـد از فاطمـه متصـدی زاده فرزنـد کاظـم و محمد 

و زهـرا و اعظـم و الهـام متصـدی زاده فرزنـدان مهـدی مبنـی بـر تقاضای 
ابطـال معاملـه خواهـان بـه موجـب دادخواسـت و شـرح اظهـارات مدعی 
اسـت کـه مرحـوم پـدرم مالک نیـم حبـه آب از 112 حبه تلمبه کشـاورزی 
بـوده کـه خوانـدگان کـه وارث حین فـوت پدرم بودنـد بدون اجـازه و اطالع 
بنـده کل آن را بـه خوانـده آقـای موالیـی فروختـه انـد که تقاضـای بطالن 

معاملـه را دارند.
خواننـده خانـم متصـدی زاده ، خانم اعظـم و زهرا متصـدی زاده اظهار 
داشـتند کـه ایـن نیـم حبـه مال مرحـوم مهـدی بـوده که ارث رسـیده 
و چـون خواهـان قهـر کـرده بـود و حضـور نداشـت مـا آن را بـه آقـای 
موالیـی فروختیـم .دادگاه بـا توجـه بـه مجمـوع اظهـارات طرفیـن در 
جلیـه دادرسـی و تصویـر قـرارداد میان خوانـدگان بـه وارث منتقل می 
شـود. و هـر وارث بـر آن مالکیت مشـاعی قهـری دارد و در واقع قواعد 
و مقـررات شـرکت مدنـی بـر آن حاکم اسـت بنابراین مسـتند به مواد 
571 و 574 و 581 و 582 و مفهـوم مخالفـت از مـاده 583 قانـون 
مدنـی حکـم بـر بطـالن قـرارداد و معاملـه سـال 96 میـان خواننـدگان 
صرفـا بـه میـزان سـهم االرث سـه خواهـان از نیم حـب آب از 112 حب 
تلمبـه کشـاورزی معـروف به زرکشـت واقـع در دهنه فتح آباد سـیریز 
موضـوع معاملـه صـادر می گردد. رای صـادره حضوری و ظـرف 20 روز 
پـس از ابـالغ قابـل تجدیـد نظـر در محاکم تجدیـد نظر اسـتان کرمان 

اسـت. / م الـف : 334
علی دشتی – قاضی شعبه دوم حقوقس شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك گلباف 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  آئیـن   13 مـاده  و  قانـون   3 مـاده  موضـوع  آگهـی 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860319062000311مورخ98/5/6هیـات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
شناسـنامه  بشـماره  ابراهیـم  فرزنـد  توکلـی  طیبـه  خانـم  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات  ملـک گلبـاف 
116صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت395/85  مترمربـع پـالک6 فرعـی از1106 - اصلـی واقع در 
گلبـاف خیابـان ولیعصـر کوچـه 16سـمت راسـت آخریـن منـزل خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد جـواد 
ناصـری گوکـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـيد، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/13-تاریخ انتشار نوبت دوم 98/8/28
محمد مقصودی- رئیس ثبت اسـناد و امالک گلباف/ م الف:۱۱۰۲

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
واراضـی و  ثبتـی  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت  نامـه  قانـون و مـاده 13آئیـن  آگهـی موضـوع مـاده3 
موضـوع  اول  شـماره139860319079000452-98/07/15هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای منصورسـنجری مقـدم فرزند 
محمـد بشـماره شناسـنامه 664صـادره ازرودبارجنـوب در یـک بـاب خانـه  به مسـاحت 300متـر مربع پالک 
1560فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 97فرعی از 188اصلی قطعه سـه واقـع دررودبار 
جنـوب –میـدان کشـاورز –کوچـه بنفشـه  بخش46کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی شـرکت تعاونی چند 
منظـوره بخـش مسـکن فرهنگیـان رودبار جنـوب محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:738- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/08/13 – تاریـخ 

انتشـارنوبت دوم :98/08/28
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسـناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
واراضـی و  ثبتـی  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت  نامـه  قانـون و مـاده 13آئیـن  آگهـی موضـوع مـاده3 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319079000604 – 98/08/19 هیـات اول موضـوع 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حامـد سـاالری نـژاد 
فرزنـد محمدرضـا  بشـماره شناسـنامه  . صـادره از جیرفـت در یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی 
بـه مسـاحت 330متـر مربـع پـالک 701 فرعـی از190 - اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1 فرعـی از 
190اصلـی قطعـه سـه واقـع دررودبـار جنـوب –انتهـای بلـوار معلم خیابـان جدیداالحـداث بخـش 46 کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای رضـا سـالمی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:758-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول 98/08/28 – تاریـخ 

98/09/13 انتشـارنوبت دوم 
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسـناد امالک 

آگهی فقدان 
مدرک تحصیلی  

مفقودی 

مفقودی 

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب منصــور عزیزآبــادی 
فرزنــد درویــش بــه شــماره شناســنامه 5 صــادره 
ــان و  ــته زب ــد رش ــی ارش ــع کارشناس ــرج در مقط از فه
ادبیــات فارســی صــادره از واحــد دانشــگاهی بردســیر 
بــا شــماره 5644 مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار 
مــی باشــد . از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک 
را بــه دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بردســیر بــه نشــانی 
ــد. ــوار دانشــگاه آزاد اســالمی ارســال نمای بردســیر- بل

بــرگ ســبز خــودرو وانــت مــزدا تیــپ بــی ۲۰۰۰ آی بــه رنــگ ســفید- 
روغنــی مــدل ۱39۰ بــه شــماره موتــور FE۱۴۵9۰۲  و شــماره 
ــالک ۵99/6۴م۱۲  ــماره پ ــی NAGEPX۲PE۱۱D۴3۲6۵ و ش شاس
ــی  ــد مل ــه ک ــب ا.... ب ــد حبی ــی فرزن ــری دندکس ــعیده امی ــام س بن
ــده و از  ــود گردی ــان  ( مفق ــار ) کرم ــادره از رودب ۵36۰۲۵۴۷۱8 ص

ــار ســاقط اســت. درجــه اعتب

ســند و شناســنامه فاکتــور فــروش و بــرگ عــوارض خــودرو پرایــد جــی 
ــه شــماره موتــور  تــی ایکــس مــدل ۱38۷ رنــگ زرشــکی متالیــک ب
۲3۵96۵۲  و شــماره شاســی s۱۴۱۲۲8۷۷۲8۵۱8 و شــماره پــالک ۱6 
م ۱۴۱ ایــران 98 بنــام علــی اشــرف نرگســی به شــماره شناســنامه ۱۱۷ و 
کــد ملــی ۵36۰۲۵۴۷۱8 صــادره از رودبــار ) کرمــان  ( مفقــود گردیــده 

و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت. ) ایــالم (

شماره ۵8/ب/8-98مآگهی مناقصه
نوبت اول

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

ــا معیــار تکمیلــی از محــل  ــا ارزیابــی کیفــی  ب شــرکت آب و فاضــالب شــهری اســتان کرمــان در نظــر دارد : اجــرای پــروژه زیــر را همــراه ب
اعتبــارات داخلــی و از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه شــركتهای پیمانــکاری دارای رشــته 
آب و یــا امــور بهــره بــرداری از تاسیســات آب و خطــوط انتقــال و مخــازن آب از آب و فاضــالب کشــور مــی باشــند دعــوت مــی شــود جهــت دریافت 
اســناد تــا ســاعت ۱۵ مــورخ 98/۰9/۰3  بــه دفتــر قــرارداد هــای شــرکت واقــع در کرمــان بلــوار ۲۲ بهمــن مراجعــه نماینــد . آگهــی ایــن مناقصــه 

در ســایت شــرکت مهندســی آب و فاضــالب بــه آدرس www.abfakerman.ir موجــود میباشــد.

مبلغ ضمانت شرکت در فرایند اجرای کار )ریال(مبلغ برآورد )ریال(شرح کارردیف

93،276،748،0943،833،535،000راهبری بهره برداری تعمیر و نگهداری تاسیسات آبرسانی کرمان1

آخرین مهلت تسلیم پاکتهای حاوی مدارک ، تضمین شرکت  در مناقصه و پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت : ساعت ۱۵ مورخ  98/۰9/۱۷  
تاریخ افتتاح پاکت ها ساعت 9:3۰ مورخ 98/۰9/۱8 

حداقل شرکت کنندگان جهت افتتاح پاکتها ۱ شرکت می باشد .
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

ارتفاع برف در کوهرنگ به 3۲ سانتی متر رسید
معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تداوم بارش برف در کوهرنگ گفت: بارش 

برف طی 24 ساعت گذشته در این شهرستان به 32 سانتی متر رسید.

ــع  ــر شــاهمرادی در نشســت ســتاد تســهیل و رف جهانگی
ــا  ــم ب ــن مه ــزود: ای ــرز اف ــدی الب ــای تولی ــع واحده موان
ــر  ــی ب ــرز مبن ــتاندار الب ــد اس ــتور و تاکی ــه دس ــه ب توج
اولویــت ســاماندهی واحدهــای تولیــدی بــا هــدف حفــظ 

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد توجــه ق و ایجــاد اشــتغال م
ــن  ــرای ای ــده ب ــی ش ــش بین ــتغال پی ــل اش وی حداق
واحدهــا را 150 نفــر عنــوان کــرد و ادامــه داد:  امیــد 
اســت بــا رونــد فعلــی واحدهــای تملیــک شــده اســتان 
البــرز کــه بــه مــرور زمــان مســتهلک مــی شــوند و ایــن 
ــاد  ــد و ایج ــاهد تولی ــی رود ش ــن م ــی از بی ــرمایه مل س

ــیم. ــتغال باش ــروت و اش ث
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری البــرز 
گفــت: مصوبــات ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد در 
ــاد  ــه اقتص ــه چرخ ــدی ب ــای تولی ــن واحده ــت ای بازگش

ــت. ــوده اس ــذار ب تاثیرگ
ــون 54 جلســه  ــاری تاکن ــدای ســال ج ــت: از ابت وی گف
ــا هــدف  ــد ب ــع تولی ــع موان کارگــروه ســتاد تســهیل و رف
ــد اعطــا و پرداخــت تســهیالت برنامــه  ــه گــزارش رون ارائ
ــد و اشــتغال اســتان برگــزار شــده کــه خــود گامــی  تولی
بســیار مهــم بــرای کاهــش مســائل و مشــکالت تولیــدی 

ــه شــمار مــی رود. اســتان ب
و  مســائل  بررســی  کــرد:  خاطرنشــان  شــاهمرادی 
مشــکالت واحدهــای تولیــدی در زمینــه، تولیــد قطعــات 
در  خــودرو  بغــل  آیینــه  نقلیــه،  وســایل  پالســتیکی 
ســاوجبالغ بــا 60 نفــر اشــتغال، تولیــد محصــوالت بیلــت 
و میلگــرد اســتنلس اســتیل بــا 8 نفــر اشــتغال، شــرکت 
تولیــدی محصــوالت بتنــی غیرمســلح از بتــن ســبک 
فــوم دار و گازی در اشــتهارد، شــرکت تولیــدی چــرم 
ــر  ــا 50 نف ــاپ ب ــی وی ســی و چ ــس پ ــی از جن مصنوع
اشــتغال در نظرآبــاد، شــرکت تولیــد مــرغ تخــم گــذار بــا 
7 نفــر  اشــتغال در ســاوجبالغ، شــرکت قالبســازی و 
قطعــه ســازی در ماهدشــت بــا 8 نفــر اشــتغال، احــداث 
ــن طــب ســپنتا  ــدی آذی ــان، شــرکت تولی ــل در طالق هت
در حــوزه تولیــد نــخ حســاس بــه اشــعه ایکــس و 
ــه  ــواع جعب ــدی ان ــرکت تولی ــاگرف ش ــای شناس کاغذه
ــتغال  ــر اش ــا 9 نف ــت ب ــکین دش ــی در مش ــای مقوای ه
و همچنیــن تولیــد تعــاون تولیــدی مرکــب چــاپ و 
ــر اشــتغال  ــا 5 نف ــی جنبشــی اشــتهارد ب ــای صنعت رنگه
ــا  ــوده اســت کــه ب از محورهــای ایــن کارگــروه اســتانی ب
ــتان  ــای اس ــی و بانک ه ــرکت های خدمات ــاعدت ش مس

ــید. ــه رس ــه نتیج ب

شـورای  جلسـه  در  خـدادادی  یوسـف 
اردبیـل  اسـتان  وقـوع جـرم  از  پیشـگیری 
میـزان طـالق ثبـت شـده در 6 مـاه نخسـت 
و  یـک هـزار  را  اردبیـل  اسـتان  در  امسـال 
553 فقـره اعـالم کـرد و افـزود: ایـن آمـار 
در سـال گذشـته یـک هـزار و 477 فقـره 

اسـت. بـوده 
وی وجـود حتـی یـک مـورد طـالق را هـم 
زیـاد عنـوان کـرد و ادامـه داد: آهنـگ طالق 
زیـاد  و  آور  سـال های گذشـته سرسـام  در 
بـوده و سـاالنه بین 15 تـا 20 درصد افزایش 
افزایـش  رونـد  خوشـبختانه  ولـی  داشـت 

طـالق در سـال جاری تـا حدودی کند شـده 
و بـه 5.1 درصـد رسـیده اسـت.

در  را  ازدواج  از  قبـل  آمـوزش  خـدادادی 
کاهـش وقـوع طـالق موثـر خوانـد و بیـان 
کـرد: حـدود 2 دهـه پیش، از هـر 20 ازدواج 
در اسـتان اردبیـل یـک مورد منجـر به طالق 
می شـد ولـی اکنـون از هر چهـار ازدواج بکی 

منجـر بـه طـالق می شـود.
وی اضافـه کـرد: همزمـان بـا افزایش طالق، 
میـزان ازدواج در اسـتان اردبیـل در 6 مـاه 
نخسـت امسـال نسـبت بـه مـدت مشـابه 
سـال قبـل 9.8 درصـد کاهش یافته اسـت.

پیشـگیری  و  اجتماعـی  قضایـی،  معـاون 
دادگسـتری اسـتان اردبیـل همچنیـن گفت: 
مـورد   227 و  هـزار  هفـت  سـال گذشـته 
ازدواج در سـطح اسـتان به ثبت رسـیده بود 
کـه این آمار امسـال بـه 6 هـزار و 521 مورد 

کاهـش یافتـه اسـت.
وی بیـان کـرد: طـرح آموزش قبـل از ازدواج 
توسـط دادگسـتری اسـتان اردبیل ارائه شـد 
و هـم اکنـون بـه عنـوان یکـی طـرح ملـی 
در سـطح کشـور در حـال اجراسـت و اثـرات 
داشـته  طـالق  و  ازدواج  فراینـد  در  مثبتـی 

ست. ا
خـدادادی خواسـتار الزامـی شـدن زوجیـن 
بـرای مراجعـه بـه مراکـز مشـاوره قبـل از 
ازدواج شـد و افـزود: ایـن امـر در کاهـش 
بـزه  خشـونت خانگـی، طـالق و هـر گونـه 

داخـل خانـواده موثـر خواهـد بـود.

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  درمــان  معــاون 
درمانــگاه  گفــت:  مراســم  ایــن  در  تربت حیدریــه 
ــه  ــان ب ــا افزایــش مبتالی ــه ب ــا هــدف "مقابل ــت ب دیاب
ــر،  ــرض خط ــراد در مع ــایی اف ــاری، شناس ــن بیم ای
ــاال و  ــد خــون ب ــه قن ــال ب ــراد مبت ــان اف ــری درم پیگی
ــه  ــالم" ب ــی س ــوزش ســبک زندگ ــه آم ــن ارای همچنی

عمــوم مــردم راه انــدازی شــده اســت.
ــارم  ــک چه ــه "ی ــه ک ــن نکت ــه ای ــروز ب ــا به محمدرض
مبتالیــان بــه دیابــت از بیمــاری خــود بی اطالعــی 
دوره ای  معاینــه  کــرد:  بیــان  و  اشــاره  هســتند" 
از  غــدد  فوق تخصــص  پزشــک  توســط  مراجعــان 
ــت.  ــه اس ــت در تربت حیدری ــگاه دیاب ــات درمان خدم
ــن  ــق ای ــاران از طری ــاز، بیم ــورت نی ــن در ص همچنی
ــه پزشــکان متخصصــان چشــم، اعصــاب،  ــگاه ب درمان

کلیــه و قلــب معرفــی می شــوند.
وی افــزود: عــالوه بــر ارایــه آمــوزش "تغذیــه ســالم" 
توســط کارشناســان مجــرب، مراقبــت درمانــی در رونــد 
ــوب  ــز در چارچ ــاران نی ــی بیم ــای دیابت ــود زخمه بهب

ــرد. ــورت می گی ــت ص ــگاه دیاب ــت درمان فعالی
تربت حیدریــه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  معــاون 
ادامــه داد: هشــت هــزار و 500 بیمــار دیابتــی در قالــب 
اجــرای طــرح غربالگــری در ســطح شهرســتانهای 
ــه،  ــامل تربت حیدری ــگاه ش ــن دانش ــش ای ــر پوش زی
ــه تحــت  ــده ک ــایی ش ــون شناس ــه والت تاکن زاوه و م

ــد. ــرار دارن ــی ق ــتی و درمان ــای بهداش مراقبته
ــزوم انجــام آزمایــش هــر شــش  ــر ل ــن ب وی همچنی
ــنجش  ــال "س ــار در س ــل یکب ــا حداق ــار و ی ــاه یکب م
میــزان قنــد خــون" از ســوی شــهروندان تاکیــد و 

بیــان کــرد: تغذیــه ســالم و تحــرک بدنــی مهمتریــن 
بیمــاری دیابــت  بــه  ابتــال  از  راههــای پیشــگیری 
هســتند. انجــام مســتمر ایــن آزمایــش در دوره هــای 
ــخیص  ــه تش ــک ب ــر کم ــالوه ب ــده ع ــر ش ــی ذک زمان
ــبب پیشــگیری  ــا س ــه تنه ــرد، ن ــت در ف ــگام دیاب بهن
ــه  ــود بلک ــاری می ش ــن بیم ــوارض ای ــه ع ــال ب از ابت

ــد.  ــر می کن ــت هموارت ــان دیاب ــیر درم مس
جمعیــت  تربت حیدریــه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
و  مــه والت  زاوه،  شهرســتانهای  نفــری  هــزار   363
تربت حیدریــه را زیرپوشــش خدمــات بهداشــتی و 
ــه 150  ــه در فاصل ــت. تربت حیدری ــرده اس ــی ب درمان

کیلومتــری جنــوب مشــهد قــرار دارد. 
11 درصــد از جمعیــت کشــور بــه بیمــاری دیابــت 
مبتــال هســتند. ایــن آمــار در اســتان خراســان رضــوی 

ــزان اســت.  ــن می ــز همی نی
ــر  ــر اث ــه ب ــت ک ــن اس ــاری مزم ــک بیم ــت" ی "دیاب
انســولین"  یــا فقــدان ترشــح "هورمــون  کاهــش 

در بــدن و یــا در پــی ناتوانــی بــدن در بهره گیــری 
"هورمــون  می دهــد.  رخ  ســلولها  در  انســولین  از 
پانکــراس  یــا  لوزالمعــده  غــده  از  انســولین" کــه 
ترشــح می شــود در کنتــرل میــزان قنــد و نگهداشــتن 
میــزان مطلــوب آن در خــون نقــش بســزایی دارد.

کنتــرل نشــدن بیمــاری دیابــت و پیشــگیری نکــردن 
تبعــات ثانویــه آن، عــوارض ناخوشــایندی بــر کارکــرد 
ــه کلیــه و چشــم دارد.  ــدن از جمل اعضــای مختلــف ب
بــروز "زخمهــای دیابتــی"  ایــن عــوارض  از  یکــی 
در بــدن و ناگوارتریــن آن "زخــم پــا" اســت کــه 
ــا  ــای بمی ــع پ ــه قط ــی ب ــترش منته ــورت گس در ص

می شــود.
ــی  ــی، کم تحرک ــر ســبک زندگ ــل تغیی ــه دلی ــت ب دیاب
و چاقــی در ایــران رو بــه افزایــش اســت. بــر اســاس 
بــه  ابتــال  میــزان  پزشــکی  پژوهشــهای  آخریــن 
ــرف  ــی ظ ــهروندان ایران ــان ش ــت در می ــاری دیاب بیم
ــر رشــد 35 درصــدی داشــته اســت. ــج ســال اخی پن

 افزایش ۵.۱ درصدی طالق 
در استان اردبیل

 درمانگاه ویژه دیابت در تربت حیدریه فعال شد

بهره مندی ۱۰ میلیون روستایی 
از آب آشامیدنی سالم تا ۱۴۰۰

رضـا اردکانیـان در شهرسـتان آرادان اسـتان سـمنان در حاشـیه افتتـاح چنـد طرح 
آب و بـرق، اظهارداشـت: طرح هـای آبرسـانی در دولت تدبیر و امیـد برای جلوگیری 

مهاجـرت روسـتاییان و تثبیـت جمعیـت در این مناطق اسـت.
وی بیـان کـرد: ایـن اقـدام در تثبیت جمعیـت، مهاجرت معکوس به روسـتاها و در 

نتیجـه افزایـش تولیـد ملی و رونق اقتصادی کشـور نقش مهمـی دارد.
وزیر نیرو ادامه داد: تا پایان امسـال عملیات آبرسـانی به یک هزار و 124 روسـتای 
کشـور در 28 اسـتان تکمیـل مـی شـود و 700 هـزار نفـر از آب آشـامیدنی سـالم 
بهره منـد می شـوند. وی تصریـح کـرد: سـخت ترین و بی رحمانه تریـن تحریم هـا به 
مـردم کشـور تحمیـل شـده، اما با این وجـود، نه تنها تعـداد طرح ها کم نشـد، بلکه 

با سـرعت بیشـتر ادامه دارد.
اردکانیـان خاطرنشـان کـرد: 227 طـرح تا پایان امسـال در حوزه آب  و برق شـهری 
و روسـتایی در اسـتان های مختلـف کشـور با اعتبـار 330 هزار میلیـارد ریال تکمیل 

می شود.
وی بـا اشـاره به عـزم دولت تدبیر و امید در تامین زیرسـاخت های روسـتایی مانند 
آب، اظهارداشـت: اجـرای طـرح مجتمـع آب رسـانی در شهرسـتان گرمسـار و آرادان 
اسـتان سـمنان یکـی از اولویت هـای وزارت نیـرو بـا هـدف ارتقـای کیفـی و کمـی 

آب رسـانی به روسـتائیان اسـت.

کرمان

مخترع کرمانی رتبه نخست دستاوردهای فناورانه 
کشور را کسب کرد

ایـن جـوان رابـری اظهـار داشـت: 
جـزو  بـرق  شـبکه  مقره هـای 
اصلی تریـن ادوات ایـن شـبکه ها 
محسـوب می شـوند و بـر اسـاس 
نـوع منطقـه نیاز به شسـت  و شـو 

دارنـد.
وی ادامـه داد: تاکنـون در ایـران و جهـان راهـی مناسـب برای 
شست وشـوی ایـن مقره هـا یافـت نشـده و اکنـون تنهـا راه 
به وسـیله خودروهـای حامـل آب اسـت کـه این روش بسـیار 
خطرنـاک و سـاالنه جـان صدهـا نفـر بـرای شست وشـوی 

مقره هـا از بیـن مـی رود.

سـاالری بـا بیـان اینکه هزینه شست وشـوی مقره هـا برای هر 
دکل بسـته بـه نـوع آن بیـن 500 هـزار تومـان تـا سـه میلیون 
تومـان ارزیابـی می شـود گفت: دسـتگاه اختراع شـده توسـط 
اینجانـب بدون نیاز به نیروی انسـانی و بـا 10 درصد روش های 
انجـام  را  بـرق  مقره هـای  شست وشـوی  عملیـات  سـنتی 
می دهد.معـاون آمـوزش متوسـطه آمـوزش و پرورش اسـتان 
کرمـان نیـز در ایـن زمینه با بیـان اینکه این جشـنواره در نیمه 
دوم آبان مـاه امسـال در مازنـدران برگزار شـد گفـت: هنرجویان 
هنرسـتان های فنـی و حرفـه ای اسـتان کرمـان در نخسـتین 
جشـنواره ملی ایده بازار و سـاخت پروژه دسـتاوردهای فناورانه 

و خالقانـه، خوش درخشـیدند.

سـیدمحمد حبیب اللهی افزود: در راسـتای استقرار نظام جدید 
آموزشـی و برنامـه ریـزی بـه منظـور نهادینـه سـازی رویکـرد 
آمـوزش مبتنـی بر شایسـتگی یکـی از محورهـای برنامه های 
کیفیت بخشـی و بهبود فرایند یاددهی یادگیری شـاخه فنی و 
حرفه ای تحت عنوان اولین دوره جشـنواره ایده بازار و سـاخت 
پـروژه و طـرح هـای خالقانـه و نوآورانـه )فعالیت هـای دانش 

بنیان( می باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن دوره از مسـابقات 48 اثـر شـرکت 
کننـده در مرحلـه شهرسـتانی و 25 اثـر از آنان بعـد از داوری به 
مرحلـه اسـتانی راه یافتنـد، گفـت:  از بیـن تمامی آثـار داوری 
شـده سـه اثر بـه مرحله کشـوری راه یافـت که هـر 3 اثر حائز 

رتبه برتر کشـوری شـدند.
حبیب اللهـی بـا اشـاره به اینکه هنرجو امیرحسـین سـاالری از 
هنرسـتان عالمه طباطبایی شهرسـتان رابر با طراحی دسـتگاه 
شستشـوی مقره های شـبکه برق مقام اول کشـوری در رشته 

الکتروتکنیک را کسـب کرد.

۱6 هزار تن پیاز در 
ابرکوه برداشت شد

مهـدی غیب الهـی روز دوشـنبه در 
گفت وگـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: 
از سـطح 200 هکتـار  ایـن میـزان 
کـه بیشـتر در مـزارع اردی بخـش 
مرکـزی  بخـش  علـوی  و  بهمـن 
برداشـت   ، کشـت  شـده  ابرکـوه 

اسـت. شـده 
وی بابیـان اینکـه ایـن شهرسـتان 
مقـام  پیـاز  محصـول  تولیـد  در 
 ، دارد  یـزد  اسـتان  در  را  نخسـت 
محصـول  ایـن  تولیـد  داد:  ادامـه 
و  نشـا  روش کشـت  بـه  باتوجـه 
همچنیـن رعایـت اصـول کاشـت و 
داشـت نسـبت به پارسـال 10درصد 
ادامـه  الهـی  دارد.غیـب  افزایـش 
داد: محصـول پیـاز این شهرسـتان 
شـیرین و از  طعـم خاصی برخوردار 
اسـت و  عالوه بر مصـرف اهالی به 
شـهرهای همجـوار صـادر می شـود.
ایـن مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه 
و  زمینـی  زیـر  آب هـای  افـت 
تـداوم 2دهـه خشکسـالی مشـکل 
کشـاورزان را دو چندان کرده اسـت 
، تصریـح کرد: کاشـت محصول کم 
شـامل  افـزوده  ارزش  بـا  آبخـواه 
و  پسـته   ، گلخانـه ای  محصـول 
زعفـران و توسـعه آبیـاری نویـن به 

می شـود. توصیـه  کشـاورزان 
اراضـی قابل کشـاورزی شهرسـتان 
اسـت  هکتـار  هـزار   20 ابرکـوه 
کـه بـه علـت کـم آبـی و تـداوم 2 
دهـه پدیـده خشکسـالی در حـال 
حاضـر 15هـزار هکتـار آن به کشـت 
توسـط  کشـاورزی  محصـوالت 
هشـت هـزار خانوار اختصـاص دارد 
کـه هشـت هزار هکتـار آن باغ های 
میـوه و بقیـه هـم محصـول زراعی 

اسـت.

بازگشت ۷۰ کارخانه در یزد
البرز به چرخه تولید بندر دیر در محاصره زباله

بندر دیر در جنوب استان بوشهر به دلیل دفع غیر اصولی پسماند در این شهر در محاصره دیواره ای از زباله های انباشته قرار گرفته است 

و  اصولـی  از  دیـر  بنـدر  مـردم 
پسـماندها  دفـع  نبـودن  بهداشـتی 
آن  محـل  نابسـامان  وضعیـت  و 
جـدی  رسـیدگی  خواسـتار  و  نگـران 
هسـتند.  زمینـه  ایـن  در  مسـئوالن 
گفـت:  دیـر  شـهر  اهالـی  از  یکـی 
شـهر  حاشـیه  در  زباله هـا  انباشـت 
طبیعـت  بـرای  ناپسـندی  جلـوه 
بادهـای  دلیـل  بـه  و  کـرده  ایجـاد 
غالـب شـمالی بـوی بـد و دود آن ما 

کرده اسـت. آزرده  را 
داریـم  انتظـار  افـزود:  علـی مومنـی 
که مسـئوالن شـهری بـا تصمیم های 
خواسـته  بـه  اصولـی  و  صحیـح 
محیـط  حفـظ  و  مـردم  قانونـی 
زیسـت اهتمام جدی داشـته باشـند 
و بـه ایـن مسـاله در شـهر دیـر هـر 

رسـیدگی کننـد. زودتـر  چـه 
دیـر  شـهر  زباله هـای  گفـت:  وی 

هیـچ  و  می شـو  جمـع آوری  فقـط 
در  و  ندارنـد  مشـخصی  جانمایـی 
اطـراف شـهر ماننـد دیـوار روی هـم 
انباشـته می،شـود کـه بایـد بـا کمک 
بـه  نسـبت  مسـئول  دسـتگاه های 
بصـورت  پسـماند  سـایت   ایجـاد 

شـود. اقـدام  مبـدا  از  تفکیـک 
مردمـی  مشـارکت  خانـه  رئیـس 
گفـت:  دیـر  شهرسـتان  سـالمت  در 
شهرسـتان  ایـن  شـهرداری های 
بـرای جانمایـی سـایت های پسـماند 
دفـع  و  نکرده انـد  همـکاری  تاکنـون 
زباله هـا در ایـن شـهرها بویـژه بنـدر 

اسـت. بهداشـتی  غیـر  دیـر 
افـزود: کانـال  خیراندیـش  محسـن 
و  دیـر  شـهر  سـطحی  آب هـای 
پراکنـده شـدن زباله هـا و بـو و دود 
ناشـی از آتـش زدن آنهـا در هنـگام 
را  شـهر  فضـای  بیشـتر  بـاد  وزش 

فـرا می گیـرد و بـو و بـرای سـالمتی 
کرده اسـت. ایجـاد  مشـکل  مـردم 

سـگ های  هجـوم  گفـت:  وی 
سـرگردان در سـاحل ناشـی از وجـود 
امنیـت جانـی  اسـت کـه  پسـماندها 
تهدیـد  را  کـودکان  بویـژه  مـردم 

. می کنـد
در  مردمـی  مشـارکت  خانـه  رئیـس 
سـالمت شهرسـتان دیـر بیـان کـرد: 
در  سـاختمانی  نخاله هـای  وضعیـت 
کنـار سـاحل چهـره شـهر را نازیبـا و 
باعـث  وفـور جانوران مـوزی و گزنده 

شده اسـت.
مسـائل  رعایـت  بـرای  گفـت:  وی 
شـهرباید  سـطح  در  بهداشـتی 
بهداشـت  رعایـت  در  شـهرداری 

باشـند. پیشـقدم 
درمـان  و  بهداشـت  شـبکه  رئیـس 
مشـکل  گفـت:  دیـر  شهرسـتان 

بـه  شهرسـتان  ایـن  در  بهداشـتی 
فاضالب هـا، پسـماندها، گردخـاک و 
زیسـت محیطـی اسـت کـه اولویـت 
توجـه بـه دفـع بهداشـتی پسـماندها 

اسـت. شهرسـتان  ایـن  در 
پسـماندهای  افـزود:  احمدآخونـدی 
بـه  دیـر  شهرسـتان  در  غیرعفونـی 
بهداشـتی  مشـکل  یـک  عنـوان 
دلیـل  بـه  شناسـایی شده اسـت کـه 
آن  بهداشـتی  دفـن  نکـردن  رعایـت 
سـالمت مردم بـه خطر افتاده اسـت.
وی گفـت: موضـوع پسـماندها چنـد 
شهرسـتان  سـالمت  شـورای  در  بـار 
بـرای  کاری  هیـچ  امـا  مطـرح 
دفـع  اکنـون  و  نشـده  آن  جانمایـی 

نیسـت. بهداشـتی  آنهـا 
آخونـدی بیـان کـرد: خانـه مشـارکت 
مردمـی در سـالمت به عنـوان بازوی 
درمـان  و  بهداشـت  شـبکه  پرتـوان 
در  مـردم  بـه  دهـی  بـرای خدمـات 
حـوزه سـالمت و انعـکاس مشـکالت 
بهداشـتی در شهرسـتان بسـیار موثـر 

. ست ا
زباله هـا  انباشـت  داد:  ادامـه  وی 

و  شـهر  حاشـیه  در  روبـاز  بصـورت 
محله هـای  برخـی  آنهـا  سـوزاندن 
شـهر دیـر از جملـه فرهنگیـان و کوی 
قـرار  آن  مجـاورت  در  جانبـازان کـه 
دود  و  بـد  بـوی  دلیـل  بـه  را  دارنـد 
ناشـی از آن برای شـکایت به شـبکه 

کشانده اسـت. بهداشـت 
اکنـون  گفـت:  دیـر  بنـدر  شـهردار 
سـنتی  بصـورت  هـا  زبالـه  دفـن 
زباله هـا  از  ناشـی  اگـر دود  و  اسـت 
مشـاهده می شـود هیـچ ارتباطـی بـا 
و  نـدارد  دیـر  شـهرداری  زباله هـای 
مربـوط بـه پسـماندهای متفرقـه در 

اسـت. منطقـه 
زیسـت  محیـط  مجـوز  گفـت:  وی 
بصـورت  پسـماندها  مدیریـت  بـرای 
کـه  اخذشـده  مبـدا  از  تفکیـک 
امیدواریـم ایـن کار هرچـه زودتـر به 
کمک مسـئوالن و سـایر شـهرداری ها 

گیـرد. انجـام 
یادآورشـد:  دیـر  بنـدر  شـهردار 
از  زبالـه  تـن   40 روزانـه  هم اکنـون 
توسـط شـهرداری  دیـر  سـطح شـهر 

می شـود. جمـع آوری 

ته
نک

رئیس شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان دیر گفت: مشـکل بهداشـتی 
در ایـن شهرسـتان به فاضالب ها، پسـماندها، گردخاک و زیسـت محیطی 
اسـت کـه اولویـت توجه بـه دفع بهداشـتی پسـماندها در این شهرسـتان 
اسـت.احمدآخوندی افـزود: پسـماندهای غیرعفونی در شهرسـتان دیر به 
عنـوان یک مشـکل بهداشـتی شناسـایی شده اسـت کـه به دلیـل رعایت 
نکـردن دفن بهداشـتی آن سـالمت مردم بـه خطر افتاده اسـت.وی گفت: 
موضوع پسـماندها چند بار در شـورای سـالمت شهرسـتان مطرح اما هیچ 
کاری برای جانمایی آن نشـده و اکنون دفع آنها بهداشـتی نیست.آخوندی 
بیـان کـرد: خانه مشـارکت مردمـی در سـالمت به عنـوان بـازوی پرتوان 
شـبکه بهداشـت و درمـان برای خدمـات دهی بـه مردم در حوزه سـالمت 
و انعکاس مشـکالت بهداشـتی در شهرستان بسـیار موثر اسـت.وی ادامه 
داد: انباشـت زباله ها بصورت روباز در حاشـیه شـهر و سـوزاندن آنها برخی 
محله هـای شـهر دیـر از جمله فرهنگیـان و کوی جانبـازان کـه در مجاورت 
آن قرار دارند را به دلیل بوی بد و دود ناشـی از آن برای شـکایت به شـبکه 

بهداشـت کشانده است.
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ــی 1595 ــماره پیاپ ــم      ش ــال پانزده ــان  1398     س ــنبه 28 آب ــه ش  س

 هویت بدون مرز 
تا 29آبان در گالری ایده درحال اجرااست. نمایشگاه

کد ۱3
تا 30 آبان در عمارت نوفل لوشاتو 

در حال اجراست.

 نسیان 
از 3آذر تا 4دی در حوزه هنری - 

تماشاخانه ماه اجرا می شود.

 الموزیکا 
تا 30آبان در تماشاخانه آژمان در حال 

 برگزاری است.

کلمات بیشتر از گلوله ها آدم کشتن.

نمایشنمایشنمایشهیوال دیالوگ

کسی که پشت بر آن روی چون نگار کند
باختیار هالک خود اختیار کند

نه رای آنکه دلم دل ز یار برگیرد
نه روی آنکه تنم پشت بر دیار کند
ز روزگار هرآن محنتم که پیش آمد

دلم شکایت آنهم بروزگار کند
بیا و بر سر چشمم نشین که در قدمت

بسا که دیده بدامن گهر نثار کند
بناسزای رقیب از تو گر کناره کنم

دلم سزای من از دیده در کنار کند
اگر ز تربت من سر برآورد خاری
هنوز در دلم آن خار خار خار کند

ببوی خال تو جانم اسیر زلف تو شد
برای مهره کسی جان فدای مار کند

خمار می کندم بی لب تو می خوردن
اگر چه مست کی اندیشه از خمار کند

گر از وصال تو خواجو امید برگیرد
خیال روی تو بازش امیدوار کند

خواجوی کرمانی 

 تریوی وصل 
8 آذر در تاالر رودکی اجرا است.
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کتاب 

کتــاب ریــگ روان اثــر دیگــری از اســتیو تولتــز، نویســنده 

کتــاب جــز از کل  اســت.

ــرس از  ــورد ت ــاب در م ــن کت ــه ای ــت ک ــه اس ــز گفت ــتیو تولت اس

ــت. ــی اس زندگ

ــع  ــی شــود و در واق ــام شــروع م ــت لی ــا روای ــان ب داســتان رم

لیــام نویســنده کتابیــه کــه داره از بدبختــى هــا و ناکامــى هــاى 

ــدو مــی نویســه. رفیقــش آل

لیــام و آلــدو، دو دوســت از دوران دبیرســتان و شکســت خــورده 

در زندگــى هســتند.

ــه عاشــق نویســندگی اســت  ــک افســر پلیــس اســت ک ــام، ی لی

کــه همیشــه نوشــته هــاش شکســت خــورده و هیچوقــت موفــق 

ــى از  ــق یک ــراى خل ــم ب ــس شدنش ــت پلی ــى عل ــده و حت نش

کتاباشــه کــه اونــم شکســت خــورده، یــک ازدواج شکســت 

خــورده داره و از روابــط رو بــه ســردش بــا زنــش تــس و روابــط 

ــه. ــونیا میگ ــرش س ــا دخت ــدش ب پیچی

ــه و  ــز توج ــه و در مرک ــى رمان ــان واقع ــع قهرم ــه در واق ــدو ک آل

ــد  ــه کارآفریــن ب ــارش نوشــته میشــه هــم ی کتــاب و رمــان درب

شــانس و بدبختــه کــه از خــود بچگیــش تــا پیریــش هــزار بــار 

شکســت خــورده و آســیب دیــده، بدتریــن ترســاش بــه ســرش 

ــره در آخــر… ــدان می ــج میشــه و هــم زن ــاد، هــم فل می

در طــول رمــان هزارهــا هــزار بــار آلــدو تــالش میکنــه کــه 

ــى همیشــه شکســت میخــوره و اصــال باعــث  خودشــو بکشــه ول

بوجــود اومــدن ایــن اعتقــاد درش میشــه کــه یــه بدبخــت 

جاویدانــه هســتش.

ایــن رمــان بــا شــکلى بســیار طنــز بــه بررســى بــه گفتــه 

ــا  ــه ه ــه و کنای ــا گوش ــردازه و ب ــى پ ــى م ــرس از زندگ ــود ت خ

ــوع  ــن موض ــى ای ــه بررس ــزرگ ب ــندگان ب ــى از نویس و توضیحات

ــردازه. ــى پ م

فلسفه کتاب ریگ روان
ــد  ــط نوشــته و عقای ــز فق ــى تولت ــر قبل ــل اث ــاب مث ــن کت ای
دیگــر  هــاى  نوشــته  از  سرشــار  بلکــه  نیســت  تولتــز 
نویســندگان بزرگــی اســت کــه خــود تولتــز تحــت تاثیــر آن 

ــوده. ــا ب ه
در ایــن کتــاب هــم از فلســفه اشــخاصى مثــل بودلــر، کامــو، 

فرویــد، کافــکا، تولســتوى و… اســتفاده کــرده.
ایــن کتــاب سراســر متافیزیکــى اســت. کامــال داره بررســى 
وجــود زندگــى، خــدا، مــرگ و خودکشــى رو بررســى میکنــه.
رمــان بــا نشــان دادن آلــدو یــک بیچــاره بدشــناس شکســت 
خــورده کــه حتــى تــالش در خودکشــیش شکســت خــورده، 
بــا ســیاه تریــن حالــت ممکــن یــک شــخصیت مســخ شــده 
ى کافکایــى بوجــود میــاره کــه زندگــى ســیاه تــر از او 
ــا راه حــل  ــراى خــودش نتیجــه و تنه ــه ب ــن نیســت ک ممک

ــیه. خودکش
قســمت عمیــق فلســفی رمــان در فصــل دو شــروع میشــه و 
بیشــترین حجــم رمــان رو بــه خــودش اختصــاص میــده کــه 
ــا “میمــى” میکنــه )وقتــى کــه  طــى اولیــن مکالماتــى کــه ب
ــال  ــه کام ــک مکالم ــره( ی ــاس میگی ــاش تم ــار باه ــن ب اولی
کامویــى میکنــه، از اینکــه میگــه “نپــرس زندگــى ارزش 
ــتن  ــن ارزش زیس ــى م ــرس زندگ ــه؟ بپ ــا ن ــت داره ی زیس
ــیزیف  ــانه س ــاب افس ــه کت ــاره داره ب ــه اش ــه؟” ک ــا ن داره ی
ــده و  ــاب جــواب می ــن ســوالو در اون کت ــو ای ــه کام ــو ک کام

ــیه.  ــفى خودکش ــوع فلس ــا موض ــه “تنه میگ

کتاب ریگ روان
ویسنده: استیو تولتز

ترجمه: پیمان خاکسار
انتشارات: چشمه

 حس مکان 
تا 29 آبان در نگارخانه آتشزاد در حال  اجرا است.

 
نمایشگاه ارکستر شریف 

10 و 11 آذر در  برج آزادی - سالن اصلی اجرا 
می شود.

 

کنسرت

مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان-بلوار شهید صدوقی-روبه روی سه راه فارابی- کدپستی 

7617899596-شناسه ملی 14000275775

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

مبانیمبلغ)ریال(مبلغ)ریال(نوعمدت)روز(موضوعشماره فراخوان

209800351000130
اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ با مالکیت 
دولت شهرهای کرمان،راین،چترود،اختیارآباد،زنگی آباد، باغین و کاظم 
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2098003501000131
اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ با مالکیت 

دولت شهرهای سیرجان،زیدآباد،نجف شهر، پاریز،هماشهر،بلورد و 
خواجو شهر

365660.000.000131.161.428.859

2098003501000132
اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ با مالکیت 

دولت شهرهای شهربابک، دهج، خورسند، جوزم و خاتون آباد
365470.000.0009.350.234.533

20980035001000133
اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ با 

مالکیت دولت شهرهای بافت، بزنجان، ارزوئیه، رابر و هنزا
365340.000.0006.747.137.604

2098003501000134
اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ 

با مالکیت دولت شهرهای زرند، خانوک، یزدانشهر، ریحانشهر، 
راور،هجدک، کوهبنان و کیانشهر

365340.000.0006.734.612.056

2098003501000135
اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ با 

مالکیت دولت شهرهای بم و بروات
365340.000.0006.630.126.638

2098006501000136
اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ با 

مالکیت دولت شهرهای رفسنجان، بهرمان، سرچشمه، کشکوئیه، 
صفائیه، انار و امین شهر

365490.000.0009.691.799.472

2098003501000137
اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ 
با مالکیت دولت شهرهای نرماشیر، نظام شهر، ریگان، گنبکی 

و فهرج
365230.000.0004.531.788.822

2098003501000138
اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ با 

مالکیت دولت شهرهای بردسیر،گلزار، الله زار و نگار
365130.000.0002.559.526.755

2098003501000139
اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ با 

مالکیت دولت شهرهای ماهان، شهداد، گلباف و اندوهجرد
365230.000.0004.489.666.835

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

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

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

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

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت اول
 فراخوان مناقصه

آب سرمایه ملی است 


