
-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه مورخ 98/10/22 می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 98/10/29.

- مهلت زمانی ارائه پيشنهادات: تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 98/11/12.
- زمان بازگشایی: ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ 98/11/13.

- اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائـه  )پاکت الف(: 
کرمـان- بلوار شـهید عباسـپور)پارادیس(- نبش میدان عاشـورا-             تلفـن:034-31272012

اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحـل عضویـت در سـامانه: مرکـز تمـاس 41934-021    دفتـر ثبـت نام: 
021-85193768 و   88969737

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سـایر اسـتانها، در سـایت سـامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام/پروفایل  تامین 
کننده/مناقصه گر" موجود اسـت.

آگهی مناقصات
شـرکت شـهرکهای صنعتـی کرمـان در نظـر دارد پـروژه  هـا به شـرح جـدول ذیل، از محـل اعتبـارات داخلی 

شـرکت را از طریـق برگـزاري مناقصـه عمومی ، بر اسـاس آيين نامه برگـزاري مناقصات  به پيمانكار واجد شـرایط 
واگـذار نمايـد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی 
پاکـت هـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکور و 

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

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

شرح موضوع شماره مناقصه
برآورداوليه     نوع مناقصهمحل اجراي پروژهمناقصه

)ميليون لاير(
مبلغ تضمين 

رتبه مورد نیازشركت در مناقصه

477د98  
زیرسازی و 

آسفالت و ترمیم 
نوار حفاری

نواحی صنعتی عنبرآباد، 
منوجان و شهرک 

صنعتی کهنوج
حداق پایه 5 راه 316،000،000 ریال6317یک مرحله ای

478د98
زیرسازی و 
آسفالت 

شهرکهای صنعتی 
شماره1 جیرفت و بم

حداق پایه 5 راه 2،034،000،000 ریال40670دو مرحله ای

  فراخوان مناقصه عمومی
 دو مرحله ای 

نوبت دوم

شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومی دو مرحلـه ای ، " طرح آبرسـانی به مجتمع 
هـای روسـتایی  شهرسـتان قلعـه گنـج " بـه شـماره مناقصـه 2098001235000022 را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی 

دولـت برگـزار نمایـد. ) کلیـه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت 
ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت 
مناقصـه گـران در صـورت عدم عضویـت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت 

شـرکت در مناقصه محقق سـازند.(

 رشته : آب 
- پایه : 1.2.3.4.5

- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی 
- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2/025/000/000  ریال 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/10/23 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: سـاعت 14 روز سه 

شـنبه تاریخ 98/11/1
مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد: سـاعت 14 روز سـه شـنبه تاریـخ 

98/11/15
زمـان بازگشـایی پاکـت هـا: سـاعت 8:30 صبـح روز چهارشـنبه 

98/11/16 تاریـخ 
- مبلـغ بـرآورد: 40/473/562/845  ریـال براسـاس فهرسـت 

بهـاء 98 می باشـد .
اطالعـات تماس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافـت اطالعات 
بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الـف: 

کرمـان - خیابـان هزار و یکشـب - نبش کوچه 21 - شـرکت آب 
و فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان - اداره قراردادهـای تلفن: 

 32473983-6
اطالعـات تماس سـامانه سـتاد جهت انجام مراحـل عضویت در 

سـامانه:مرکز تماس دفتر ثبت نـام: 021-41934 
توضیحات : 

ورود پیشـنهاد دهنـدگان بـا معرفـی نامـه بـه کمیسـیون مجاز 
باشـد . می 

سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 تبعیـت از دسـتورالعمل ایمنـی و داشـتن گواهـی ایمنـی الزامی 

است.
 کلیـه پـاکات بایسـتی از طریـق سـامانه بارگـذاری و پاکت الف 
عـالوه بـر سـامانه بصـورت فیزیکـی )الک و مهر شـده( نیـز باید 

ارائه شـود.

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان شناسه اگهی 731697

خانم مجری، حرف شاه 
را تکرار نکنید!
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»اگـر کسـی اعتقـاد نـدارد، جمع کنـد و از ایران بـرود. برود همـان جاهایی 

کـه آن رفـاه و آن مـدل زندگـی را دارنـد... همـۀ مـا ایرانی هـا بـه زندگـی 

تبییـن  مانـده گام هـای عملیاتـی  ...فقـط  داریـم  احتیـاج  سلحشـورانه 

شـود.«»اگر کسـی اعتقـاد نـدارد، جمـع کنـد و از ایـران بـرود. بـرود همان 

جاهایـی کـه آن رفـاه و آن مـدل زندگـی را دارنـد. همـۀ مـا ایرانی هـا بـه 

زندگی سلحشـورانه احتیاج داریم و این مدل را می پسـندیم و فقط مانده 

گام هـای عملیاتـی تبیین شـود.«

ایـن سـخنان را خانـم مجری شـبکۀ افق سـیمای جمهوری اسـامی ایران 

در برنامـۀ زنـدۀ تلویزیونـی بر زبـان آورده و چون در شـبکه های اجتماعی و 

فضای مجازی بازنشـر می شـود، بسـیار دیده شـده و واکنش های فراوانی 

است. برانگیخته 

ایـن خانـم البتـه مجری معمولی نیسـت و به عنوان نماینـدۀ یک گفتمان، 

شـناخته می شـود و اگـر همان مجـری برنامۀ » نیمه پنهان ماه« باشـد که 

گفـت و گوهـای جذابـی با خانوادۀ شـهدا انجـام می داد، تأسـف مضاعف را 

بـر می انگیزد.ایـن نوشـته امـا نمی خواهد به ابراز تأسـف، بسـنده کند. بلکه 

می خواهـد 10 نکتـه را به او یـادآوری کند:

1. قبـل از تولـد ایشـان و در رژیـم گذشـته، محمـد رضا شـاه پهلـوی در روز 

11 اسـفند 1353 -قریـب 45 سـال پیـش - در پی اعام تأسـیس حزب 

»رسـتاخیز« و در سـخنانی که در روزنامۀ اطاعات در 12 اسفند 1353 درج 

شـد، به صراحـت گفت:

» کسـی که وارد این تشـکیات سیاسـی )حزب رستاخیز( نشود و معتقد 

و مؤمـن بـه این سـه اصل که من گفتم )قانون اساسـی مشـروطه، انقاب 

شـاه و ملـت و نظم و نظام پادشـاهی( نباشـد دو راه برایش وجـود دارد: یا 

یـک فردی اسـت متعلـق به یک تشـکیات غیر قانونی یعنـی به اصطاح 

خودمـان، تـوده ای و بـه اصطـاح خودمـان و بـا قـدرت اثبـات، بـی وطن. 

جـای او یـا در زنـدان ایـران اسـت یا اگـر بخواهد همین فردا بـا کمال میل 

و بـدون اخـذ حـق عـوارض، گذرنامه اش را در دسـتش می گذاریـم تا به هر 

جـای دنیا کـه دلش خواسـت برود.«

البتـه بـرای کاهـش بـار منفـی چنیـن تهدیـدی در بخـش دیگـری اضافه 

کـرد: »اگـر تـوده ای و بی وطـن نباشـد و به ایـن جریان )حزب رسـتاخیز( 

هـم اعتقاد نداشـته باشـد علنـًا و رسـمًا بگوید من موافق نیسـتم ولی ضد 

وطن هم نیسـتم.«

شـاه البتـه ایـن نکتـه را بـه عنوان شـرط محـال بیان کـرد و فـرض او این 

بـود کـه هـر که وطن دوسـت باشـد قاعدتـا عضو حزب رسـتاخیز می شـود 

و اعـام علنـی و رسـمی مخالفـت بـا حـزب رسـتاخیز نیـز مشـخص بـود 

دارد. هزینه 

حـال می تـوان بـه ایـن خانم گفت وقتی شـاه به خاطر این جمله شـماتت 

شـد و خـود او نیـز ناگزیـر از توضیـح و هزینـۀ گزافـی بابـت ایـن سـخن 

پرداخـت، شـما چـرا حـرف او را ولـو بـا منظـوری دیگـر و بی هیچ نسـبت 

گفتمانـی و اعتقـادی تکـرار می کنید؟

2. شـاید گفتـه شـود شـاه می گفـت اگـر عضو حزب رسـتاخیز نمی شـوید 

انس طا         1.546.210

مثقال طا     21.370.250

گرم طای 18  4.941.192

گرم طای 24   6.587.200

بهار آزادی      48.000.000

امامی          48.500.000

نیم       24.490.000

ربع         14.800.000

گرمی       9.310.000

دالر             130.390

یورو         146.200

درهم          35.359

لیر ترکیه           19.423

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

ما را در تلگرام 
1-  تا  7دنبال کنید

انگشت اروپایی ها روی ماشه
فرانسه، انگلیس و آلمان با انتشار بیانیه ای از آغاز روند اجرای مکانیسم ماشه در برجام خبر دادند

ایمـان باباییـان رییس پژوهشـکده اقلیم شناسـی سـازمان 
سیل آسـا  بارش هـای  ایـن  اینکـه  دربـاره  هواشناسـی 
علمـی  خبرنـگار  بـه  خیـر  یـا  اسـت  اقلیـم  تغییـر  تاثیـر 
نمی تـوان  را  سـنگینی  بـارش  هـر  واقـع  در  ایرنـا گفـت: 
بـه تغییـر اقلیـم نسـبت داد، تغییـر اقلیـم بررسـی یـک 
تـک رخـداد نیسـت و درصـورت تکـرار می توانیـم بگوییـم 
بارش هـای  رو  ایـن  از  دارد  نقـش  آن  در  اقلیـم  تغییـر 
 اخیـر را بـا قطعیـت نمی تـوان بـه تغییـر اقلیـم نسـبت داد.
وی افـزود: هـر چنـد در ایـن مـدت چنـد بـار شـاهد چنیـن 
بارش هایـی در جنـوب کشـور بودیـم امـا تعـداد دفعـات آن 
آنقـدر زیـاد نیسـت کـه بتوانیـم بـا قطعیـت آن را بـه تغییـر 
اقلیـم نسـبت دهیـم، البتـه مطالعات مـا نشـان می دهد که 
الگـوی بـارش در ایـن مناطـق در حـال تغییـر اسـت یعنـی 
پیش بینـی شـده بـود کـه در جنـوب و جنـوب شـرق کشـور 
بارش هـای سـنگین و سیل آسـا خواهد بود امـا در عین حال 
از لحـاظ آمـاری بایـد اطمینـان پیدا کنیم که ایـن تک رخداد 
وابسـته بـه تغییـر اقلیـم اسـت یـا خیـر، چـون با یـک تک 

رخـداد نمی توانیـم علـت آن را تغییـر اقلیـم بدانیـم.
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افزایش تعداد 
جان باختگان مراسم 

تشییع سردار سلیمانی
صبح روز گذشته یک کودک 12 ساله 

که در مراسم تشییع پیکر سردار 
شهید سلیمانی دچار مشکل شده 

بود، جان باخت. بدین ترتیب تعداد 
جان باختگان مراسم تشییع به 61 

نفر رسید.

پرندگان مهاجر در 
کهگیلویه و بویراحمد 

شمارش می شوند
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

استان کهگیلویه و بویراحمد از آغاز 
شمارش پرندگان مهاجر آبزی و کنار 
آبزی در منابع آبی استان خبرداد و 

گفت: در این سرشماری ضمن پایش 
منابع آبی، سالمتی پرندگان نیز مورد 

بررسی و دقت قرار می گیرد.

رنا
 ای

س:
عک

ان
یز

 م
س:

عک

یادداشت  مهمان
مهرداد خدیر

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1644

چهارشنبه 25 دی 1398
  قیمت 500 تومان

هر بارش سنگینی را نمی توان به 
تغییر اقلیم نسبت داد، تغییر اقلیم 
بررسی یک تک رخداد نیست

آیا بارش های اخیر 

نتیجه تغییر اقلیم 

است؟
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کاوش دیرهنگام 
در چهارباغ اصفهان

چهارباغ یکی از خیابان های تاریخی ایران است 
که قدمت آن به چهارصد سال می رسد

دادستان کشور:

دولت هرچه سریعتر سفیر 
انگلیس را اخراج کند

لینک خرید نسخه الکترونیک

برویـد حـال آن کـه ایـن خانـم می گویـد اگـر اعتقـاد 

بـه زندگـی سلحشـورانه نداریـد، جمـع کنیـد و بروید. 

درسـت اسـت که در بخش اول مشـترک نیسـت ولی 

در اصـل تهدیـد یـا توصیـه بـه تـرک میهن، اشـتراک 

لفظـی بـه وضـوح دیـده مـی شـود: از ایـران بروید!

اغلـب مـردم زندگـی عـادی و  3. در هـر کشـوری 

معمولـی دارنـد. کامـا عـادی و تنهـا اقلیتـی بـه گونه 

ای دیگـر زندگـی می کننـد و نمی تـوان از همـه انتظـار 

داشـت »زندگی سلحشورانه« داشـته باشند. در همان 

صدا و سـیما که ایشـان در آن شـاغل بودند یا هستند 

و از مجمـوع 40 هـزار کارمنـد آن چند نفـر مدل زندگی 

سلحشـورانه مـورد نظـر ایشـان را اجـرا می کننـد؟ آیا 

بهتـر نیسـت ایـده هـای خـود را از سـازمان متبـوع 

خودشـان شـروع و عملیاتـی کنند؟

4. »گام هـای عملیاتـی مدل زندگی سلحشـورانه« را 

کـدام نهـاد تبییـن مـی کنـد؟ صدا وسـیما یا شـورای 

عالـی انقـاب فرهنگـی یا خود ایشـان؟

5. هنـوز یـک هفتـه از سـخنان رهبـری در دیـدار بـا 

مـردم قـم نمی گـذرد کـه در آن به »وحـدت زیر تابوت 

پیکر سـردار سلیمانی« اشـاره کردند. آیا سخنان خانم 

مجری – کارشـناس شـبکه افق، نسـبتی بـا این کام 

دارد؟ راهبردی 

6. اصـل 33 قانـون اساسـی جمهوری اسـامی ایران 

تصریـح می کنـد: »هیـچ کـس را نمی تـوان از محـل 

اقامـت خـود تبعیـد کـرد یـا از اقامت در محـل اقامت 

مـورد عاقـه اش ممنوع یـا به اقامـت در محلی مجبور 

کـرد مگـر در مـواردی که قانـون مقرر مـی دارد.«

بـا ایـن وصف آیـا می تـوان ایرانیانـی را که بـه گونه ای 

متفاوت از ایشـان می اندیشـند از اقامت در محل مورد 

عاقـه شـان منع کرد یـا راند؟

7. اگـر درسـت حـدس زده باشـم و ایشـان همـان 

مجـری مصاحبه هـای جـذاب و تأثیرگـذار بـا خانواده 

برخـی از شـهیدان باشـند، خـود بهتـر مـی دانـد که به 

خاطـر تفاوت هایـی که با زندگی های عادی داشـتند، 

خـاص شـدند و گرنـه اگـر همـه چنیـن بودند کـه ایـن اعتبار و 

امتیـاز را نداشـتند. تمـام 82 میلیـون ایرانـی کـه نمـی تواننـد 

زندگی سلحشـورانه داشـته باشـند.

8. از سـخنان ایشـان برمی آید تصور می کنند جامعه هم مثل 

ادارات و سـازمان ها قابل گزینش و فیلترگذاری و کنترل اسـت 

و شـگفتا کـه ایـن سـخنان را از یـک رسـانه مطـرح می کننـد و 

نمی داننـد اتفاقا به خاطر تنوع رسـانه ها در عصـر انقاب هوش، 

نمی تـوان یـک مدل زندگی را ولو سلحشـورانه تحمیل کـرد و از 

جانـب همـۀ مـردم ایران سـخن گفت. هـر چند که بـا این همه 

تبعیض و مشـکات اجتماعی و معیشـتی غالب مردم اگر هم 

نـه زندگـی سلحشـورانه که قطعـا زندگـی فداکارانـه و تاب آورانه 

دارنـد و اتفاقـا اگـر آن همه کانال تلویزیونی محـدود به یکی دو 

کانـال رسـمی و بقیـه برون سـپاری شـود خود کاهـش بودجه 

سـازمانی کـه هر سـال 2000 میلیـارد تومان می بلعـد یک »گام 

بزرگ عملیاتی« اسـت.

9. شـگفتی دیگـر ایـن کـه ایـن سـخنان را بـه بهانـۀ شـهادت 

سـردار سـلیمانی مطـرح کـرده اسـت در حالی که خـود او هرگز 

چنیـن سـخن نمـی گفـت. دکتـر مصطفی چمـران کـه زندگی 

سلحشـورانه داشت دوسـت صمیمی دکتر صادق طباطبایی بود 

کـه بـا مـدل زندگی کاما متفاوتـی زندگی می کـرد. وقتی خود 

سلحشـوران دیگـران را بـه زندگی سلحشـورانه فرا نمـی خوانند 

ایشـان از چـه جایگاهـی چنیـن فراخـوان و تهدیدی را بـر زبان 

آورد؟ می 

10.دسـت آخـر ایـن که فـرض کنید فـردی بخواهـد »جمع کند 

وبـرود«. آیـا ارز و ویـزا به سـادگی فراهم اسـت؟!

می پذیـرم کـه بـه خاطر تحقیق و گفـت و گو دربـارۀ زندگی های 

سلحشـورانه تحـت تأثیـر قـرار گرفته اند امـا لحن آن شـهیدان 

هرگـز ایـن گونـه نبـود و اتفاقـا یکـی از دالیـل حضـور گسـترده 

مردم در مراسـم تشـییع هفته گذشته احسـاس تفاوت نگاه او 

بـا ادبیاتـی از جنس همین موضـوع مورد نقد بـود./ عصر ایران 
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انگشت اروپایی ها روی ماشه
فرانسه، انگلیس و آلمان با انتشار بیانیه ای از آغاز روند اجرای مکانیسم ماشه در برجام خبر دادند.

 اروپا در مکانیسم ماشه بیشتر به دنبال مذاکره است تا رفتن به شورای امنیت

فرانسـه، انگلیس و آلمان سه شـنبه در یک 
بیانیه مشـترک مکانیسـم حـل اختاف در 
برجـام، موسـوم بـه ماشـه را به دلیـل آنچه 
»نقـض توافـق از سـوی ایـران« خواندنـد، 
ادامـه  در  اروپـا  فعـال کرده اند.تروئیـکای 
بیانیـه خـود تاکیـد کرده انـد کـه بـه کارزار 
فشـار حداکثری دولـت آمریکا علیـه ایران 
نمی پیوندند.بنـا بـر بیانیـه صـادر شـده از 
توافـق  اروپایـی عضـو  سـوی سـه کشـور 
هسـته ای، ایـن دولت هـا در هماهنگـی بـا 
سـرویس روابـط خارجـی اتحادیـه اروپـا 
ایـن تصمیـم را گرفتنـد.در بیانیـه اتحادیـه 
اروپـا آمده اسـت: باتوجه بـه اقدامات ایران 
مـا هیـچ انتخـاب دیگـری نداشـتیم جـز 
اینکـه امـروز نگرانی هـای خـود را در رابطـه 

بـا اینکـه ایـران دیگـر به تعهـدات خـود در 
برنامه جامع اقدام مشـترک )برجام( عمل 
نمی کنـد، نشـان دهیـم و طبـق مکانیسـم 
حـل اختـاف، مطابـق بـا بنـد 36 در برجام 
این مسـئله را به کمیسـیون مشترک ارجاع 

دهیم.

مکانیسم ماشه چگونه 
عمل می کند؟

مکانیسـم حل اختافات برجام )مکانیسم 
ماشـه( یک رونـد مذاکـره و گفت وگو میان 
اعضـای برجـام اسـت که بـا ارجـاع گزارش 
اختافی از سـوی یکـی از طرف های برجام 
بـه کمیسـیون مشـترک آغـاز می شـود و 
بـرای چنـد مرحله با زمان هـای قابل تمدید 

در نظر گرفته شـده اسـت.

در مرحلـه اول مسـائل اختافـی بـه ترتیب 
در سـطح مشـاوران، معاونـان وزرای خارجه 
و وزیـران خارجـه طـرح می شـود کـه در 
اختافـات  حـل  و  اجمـاع  عـدم  صـورت 
موجود، مسـائل اختافی به شـورای امنیت 
ارجـاع داده می شـود و شـورای امنیـت هم 
دربـاره عدم بازگشـت تحریم هـا رای گیری 
می کنـد کـه این پروسـه به شـکل کلی یک 
رونـد زمـان بـر اسـت کـه اعضـای برجـام 
می تواننـد همیـن روند را نیـز ماه ها و حتی 

سـال ها تمدیـد کنند.

ظریف: ایران خطای اولیه 
را انجام نداده است

محمـد جـواد ظریـف وزیـر امـور خارجـه 
کشـورمان پیشـتر دربـاره تهدیـد اروپایی ها 

بـه فعـال کـردن مکانیسـم ماشـه گفتـه 
بـرای  برجـام  در  ماشـه  مکانیسـم  بـود: 
مواقعـی اسـت که خطای اولیـه رخ بدهد. 
ایـران خطـای اولیـه را انجام نداده اسـت. 
انجـام داده اسـت،  ایـران  اقداماتـی کـه 
اول از همـه در پاسـخ بـه تخطـی آمریـکا 
از برجـام و عـدم تـوان اروپایی هـا بـرای 
این هـا  و  انجـام گرفته انـد  دادن  پاسـخ 
همـه راهـکار محسـوب می شـوند. هیـچ 
کسـی نمی توانـد از یـک راهکار در پاسـخ 

بـه راهـکاری دیگـر اسـتفاده کنـد.

صالحی: ماشه نابودی
 برجام است

علـی اکبر صالحـی، رئیس سـازمان انرژی 
اتمـی گفتـه بـود: اگـر اروپایی ها به سـمت 
مکانیسـم ماشـه برونـد عمـا بـه سـمت 
نابـودی برجـام رفته انـد. اروپـا مـی خواهد 
از بعـد مسـائل امنیتـی برجام برآیـد و این 
را بارهـا گفتـه انـد. امـا اینکـه اروپـا ایـن 
خواسـتش بـا توانـش چقـدر تناسـب دارد 
داد  نشـان  اروپـا  اسـت.  جداگانـه  بحـث 
متاسـفانه ایالـت کالیفرنیـا در مقابل دولت 
آمریکا اسـتقال سیاسـی بیشـتری دارد تا 
کل اتحادیـه اروپـا در مقابـل آمریـکا. ایـن 
نشـان دهنده عاجـز بـودن اروپـا در مقابـل 
دنبـال مکانیسـم  بـه  اینکـه  آمریکاسـت. 
ماشـه برونـد بـر خـاف نیـت اروپاسـت و 
اگـر بـه ایـن سـمت برونـد عما به سـمت 
نابـودی برجـام رفته انـد و تناقضـی اسـت 
در اظهـارات مقامـات اروپایـی دربـاره حفظ 

برجام.

وزارت خارجه: ماشه اقدام 
انفعالی است

وزارت  موسـوی سـخنگوی  عبـاس  سـید 

امـور خارجـه در خصوص بیانیه سـه کشـور 
اروپایـی مبنـی بر آغـاز فرآیند حـل و فصل 
اختافات در برجام توسـط این سـه کشـور 
بـه خبرنـگاران گفـت: ابتـدا ایـن توضیـح 
الزم اسـت کـه اقـدام سـه کشـور اروپایـی 
موضـع  از  و  انفعالـی  اقـدام کامـا  یـک 
ضعـف بـه شـمار مـی رود. فرآینـد حـل و 
جمهـوری  را  برجـام  در  اختافـات  فصـل 
اسـامی ایـران از یکسـال و انـدی پیـش و 
بـا ارسـال نامـه های رسـمی از سـوی وزیر 
امـور خارجـه کشـورمان به هماهنـگ کننده 
کمیسـیون مشـترک برجام آغاز کرده و لذا 
نـه به لحـاظ فرآیندی و نه بـه لحاظ عملی 
است.موسـوی  نیفتـاده  جدیـدی  اتفـاق 
دنبـال  بـه  آن اسـت کـه  واقعیـت  گفـت 
اعـام خـروج غیرقانونـی آمریـکا از برجـام 
و بازگشـت تحریـم هـای ایـن کشـور کـه 
بایسـتی وفق برجام لغو می شـدند، برجام 
در یـک وضعیـت عدم توازن و ناپایـدار قرار 
گرفـت. در نتیجـه جمهـوری اسـامی ایران 
وفـق بنـد 36 برجـام با آغـاز فرآینـد حل و 
فصـل اختافـات، مسـاله را بـه کمیسـیون 

مشـترک برجام ارجاع داد و این کمیسیون 
درجلسـاتی که برای رسـیدگی به درخواست 
ایـران برگـزار شـد، چـه در سـطح مدیـران 
سیاسـی و چـه در سـطح وزرا، بـا اجمـاع و 
تاکیـد همـه طـرف هـای برجـام مبنـی بر 
اینکـه سـبب اصلی وضعیت بغرنـج کنونی، 
خـروج غیرقانونـی آمریـکا از برجام اسـت، 
راه حـل هایـی را برای جبـران این وضعیت 
مـدت  در  متاسـفانه  امـا  نمـود.  تصویـب 
یکسـال طرف هـای اروپایی برجـام به رغم 
تعهداتـی کـه هـم در برجـام داشـتند و هم 
صراحتـا و بـه طـور رسـمی پـس از خـروج 
آمریـکا از برجـام در جلسـات کمیسـیون 
مشـترک برعهده گرفتند، نتوانستند اقدامی 
ملمـوس و جـدی بـرای ایفـای تعهـدات 
خـود صـورت دهنـد و به همین سـبب نیز، 
کشـورمان از مقـررات پیـش بینی شـده در 
بندهـای 26 و 36 برجـام اسـتفاده کـرده و 
اجـرای بخشـی از تعهدات هسـته ای خود 
را طـی پنـج گام بـا فواصـل زمانـی قابـل 

ماحظـه متوقـف نمود.

ته
نک

اعـالم آغـاز فرآیند حـل و فصـل اختالفات و فعـال کردن 
بنـد 36 برجـام از سـوی طـرف هـای اروپایـی در فضایی 
مطـرح می شـود کـه این بنـد از مدتها پیش توسـط ایران 
مورد اسـتناد قـرار گرفته اسـت و وضعیت جدیـدی ایجاد 
نخواهـد شـد. البته چنانچـه اروپاییها – کـه در بیانیه خود 
مدعـی هسـتند ایـن اقـدام را بـا حسـن نیـت و بـا هدف 
حفـظ برجـام صـورت داده انـد- بـه جـای تـالش بـرای 
ایفـای تعهـدات خـود و بهـره منـد کـردن ایـران از آثـار 
لغـو تحریمهـا وفـق پیوسـت دو برجـام، به تداوم مسـیر 
وادادگـی در برابـر آمریـکا ادامـه دهنـد و یـا بخواهنـد از 
فرآینـد حـل و فصـل اختالفـات در کمیسـیون مشـترک 
برجـام سوءاسـتفاده کننـد، بایـد خـود را بـرای پذیـرش 

تبعـات آن نیـز آمـاده کنند.

فعال سازی مکانیسم ماشه غیرعقالنی استپیام خبر
عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه فعال سازی مکانیسم ماشه ناشی از 
مشکات سیاسی اروپا با ایران است، گفت: فعال سازی مکانیسم ماشه غیرعقانی است، ایران به 
برجام پایبند بوده لذا اروپایی ها باید این مکانیسم را علیه آمریکایی ها فعال کنند.

رنا
 ای

س:
عک

جمهـوری  خارجـه  امـور  وزارت  سـخنگوی 
اسـامی ایران درباره بیانیه سـه کشـور اروپایی 
مبنـی بـر آغـاز فرآیند حـل و فصـل اختافات 
در برجام، گفت: اقدام سـه کشـور اروپایی یک 
اقدام کاما انفعالی و از موضع ضعف به شـمار 
مـی رود. سـید عبـاس موسـوی سـخنگوی 
وزارت امـور خارجـه در خصـوص بیانیـه سـه 
کشـور اروپایـی مبنـی بـر آغـاز فرآینـد حـل و 
فصـل اختافـات در برجـام توسـط ایـن سـه 
کشـور بـه خبرنگاران گفـت: ابتـدا این توضیح 
الزم اسـت کـه اقـدام سـه کشـور اروپایی یک 
اقـدام کامـا انفعالـی و از موضـع ضعـف بـه 

شـمار مـی رود. فرآیند حـل و فصل اختافات 
در برجام را جمهوری اسـامی ایران از یکسـال 
و انـدی پیش و با ارسـال نامه های رسـمی از 
سـوی وزیر امور خارجه کشـورمان به هماهنگ 
کننـده کمیسـیون مشـترک برجـام آغـاز کرده 
و لـذا نـه بـه لحـاظ فرآینـدی و نـه بـه لحـاظ 
عملی اتفـاق جدیـدی نیفتاده است.موسـوی 
گفـت واقعیـت آن اسـت کـه بـه دنبـال اعام 
خـروج غیرقانونـی آمریکا از برجام و بازگشـت 
تحریـم هـای ایـن کشـور کـه بایسـتی وفـق 
برجام لغو می شـدند، برجـام در یک وضعیت 
عـدم تـوازن و ناپایـدار قـرار گرفـت. در نتیجـه 

جمهـوری اسـامی ایـران وفق بنـد 36 برجام 
بـا آغاز فرآینـد حل و فصل اختافات، مسـاله 
را به کمیسـیون مشـترک برجـام ارجـاع داد و 
این کمیسـیون درجلسـاتی که برای رسـیدگی 
بـه درخواسـت ایران برگزار شـد، چه در سـطح 
بـا  وزرا،  مدیـران سیاسـی و چـه در سـطح 
اجمـاع و تاکیـد همه طرف هـای برجام مبنی 
بـر اینکه سـبب اصلی وضعیت بغرنـج کنونی، 
خـروج غیرقانونـی آمریـکا از برجـام اسـت، 
راه حـل هایـی را بـرای جبـران ایـن وضعیـت 
تصویـب نمود. اما متاسـفانه در مدت یکسـال 
طـرف هـای اروپایـی برجـام به رغـم تعهداتی 
کـه هـم در برجام داشـتند و هـم صراحتا و به 
طـور رسـمی پس از خروج آمریـکا از برجام در 
جلسـات کمیسـیون مشـترک برعهده گرفتند، 
نتوانسـتند اقدامـی ملمـوس و جـدی بـرای 

ایفـای تعهـدات خـود صـورت دهند.

 اقدام سه کشور اروپایی
 از موضع ضعف است

دولت هرچه سریعتر سفیر 
انگلیس را اخراج کند

دادســتان کل کشــور گفــت: انتظــار ایــن اســت کــه دولــت هرچــه ســریعتر 
ــد. ســفیر انگلیــس را اخــراج کن

 حجــت االســام منتظــری در حاشــیه همایــش سراســری مراکــز داوری اتــاق 
تعــاون ایرانــدر رابطــه بــا ســقوط هواپیمــای مســافربری اوکراینــی اظهــار کــرد: 
در ایــن رابطــه اظهــار تأســف شــدید داریــم و همــه مــا در اینبــاره بــاره ســوگوار 

و ناراحــت هســتیم.
وی گفــت: در خصــوص ایــن حادثــه قــوه قضاییــه بافاصلــه ورود کــرده امــا 
بــه لحــاظ پیچیدگــی پرونــده و ابعــاد آن رســیدگی  زمانبــر خواهــد بــود. چــون 

بایــد تمــام ابعــاد ایــن قضیــه بــه لحــاظ حقوقــی و فنــی رســیدگی شــود.
دادســتان کل کشــور افــزود: مــردم عزیــز مطمئــن باشــند کــه قــوه قضاییــه بــه 
هیــچ وجــه از رســیدگی بــه ایــن موضــوع کوتــاه نخواهــد آمــد و خانــواده های 
محتــرم عــزادار هــم مطمئــن باشــند کــه دســتگاه قضایــی در ایــن خصــوص 

بــه وظیفــه و تکلیــف خــود عمــل خواهــد کــرد.
منتظــری ادامــه داد: مــردم هــم بداننــد کــه هــم بــه لحــاظ فنــی و حقوقــی 
ابعــاد ایــن حادثــه ناگــوار رســیدگی خواهــد شــد و اطــاع رســانی هــم صــورت 

خواهــد گرفــت.

دولت

سیاست

جامعه

سیاست

انگلیس یک مسیر شرافتمندانه تغییر را در پیش بگیرد

صداقت در رفتار و گفتار مسئوالن حالل مشکالت است

 بازداشت افرادی در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی

پرونده هواپیمای اوکراینی، معمولی نیست

کشـــورمان  خارجـــه  وزیـــر 
تاکیـــد کـــرد: اروپـــا بایـــد 
شـــجاعت ایـــن را داشـــته 
ـــدات خـــود  ـــه تعه ـــه ب باشـــد ک
ـــه  ـــاد و توصی ـــا انتق ـــف ب ـــواد ظری ـــد ج ـــل کند.محم عم

ــت: ــت نوشـ ــا در دو توئیـ ــتان و اروپـ ــه انگلسـ بـ
حـــال  در  انگلســـتان  دیپلماتیـــک؟  اشـــتباه    )1
ـــا  ـــه ب ـــت و کورکوران ـــده اس ـــاالت متح ـــار ای ـــد رفت تقلی
ماجراجویـــی تروریســـتی او همدســـتی می کنـــد. 
ـــده  ـــاالت متح ـــط ای ـــتان توس ـــه انگلس ـــار ک ـــن ب آخری
ـــود.  ـــراق ب ـــگ ع ـــی کشـــیده شـــد، جن ـــه مســـیر بدنام ب
مســـأله چگونـــه حـــل و فصـــل می شـــود؟ یـــک 

مســـیر شـــرافتمندانه تغییـــر را در پیـــش بگیریـــد و 
طبـــق دســـتور دادگاه، بدهـــی خـــود بـــه ایرانیـــان را 
ـــی  ـــور اروپای ـــه کش ـــاه، س ـــت م ـــی بیس ـــد.2( ط بپردازی
عضـــو برجـــام - بـــا پیـــروی از سیاســـت انگلســـتان 
ـــای  ـــه دیکته ه ـــده- ب ـــاالت متح ـــت ای ـــب رضای در جل
آمریـــکا تـــن داده اســـت. ایـــن کار هیـــچ نتیجـــه ای 
ـــکای  ـــت. تروئی ـــد داش ـــز نخواه ـــته و هرگ ـــر نداش در ب
اروپـــا می توانـــد برجـــام را حفـــظ کنـــد ولـــی نـــه بـــا 
ــران  ــر ایـ ــار بـ ــال فشـ ــدر و اعمـ ــت قلـ ــب رضایـ جلـ
ــوض،  ــت. در عـ ــوده اسـ ــد بـ ــام پایبنـ ــه برجـ ــه بـ کـ
ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــته باش ـــن را داش ـــجاعت ای ـــد ش ـــا بای اروپ

تعهـــدات خـــود عمـــل کنـــد.

رئیــس فراکســیون پاســخگوی مجلــس 
کــه  کــرد  تاکیــد  اســامی  شــورای 
ســقوط هواپیمــای اوکراینــی خطایــی 
ــرورت  ــی داد و ض ــد رخ م ــه نبای ــود ک ب
ــان برخــورد شــده و  ــا خاطی ــه ب ــن حادث ــات ای ــا بررســی جزیی دارد ب

از تکــرار آن جلوگیــری شــود.
ــر ضــرورت شــفاف  ــد ب ــا تاکی ــا ایســنا ب ــو ب ــار در گفت وگ ــی بختی عل
ــی  ــای اوکراین ــقوط هواپیم ــه س ــان حادث ــا خاطی ــورد ب ــازی و برخ س
ــامی از  ــام اس ــئوالن نظ ــی از مس ــوان یک ــه عن ــده ب ــرد:  بن ــان ک بی
ــام پشــت نظــام  ــزرگ در ایــن ای ــم. ملــت ب مــردم عذرخواهــی می کن
را خالــی نکردنــد و در تشــییع پیکــر حــاج قاســم بــا حضــور میلیونــی 
ــدادی  ــدن تع ــته ش ــخ کش ــوادث تل ــی ح ــد ول ــه آفریدن ــود حماس خ
ــد کام  ــث ش ــی باع ــای اوکران ــقوط هواپیم ــی و س ــان کرمان از هموطن

ــخ شــود. ــت تل مل
وی در ادامــه اظهــار کــرد:  بــه دنبــال پاســخ کوبنــده ســپاه و نیروهــای 

ــاش  ــاده ب ــت آم ــور در حال ــد کش ــش پدافن ــکا بخ ــه آمری ــلح ب مس
ــا پاســخ  ــی از ســوی آمریکایی ه ــه حرکت ــر گون ــه ه ــا ب ــود ت ــل ب کام
دهــد کــه یــک خطــا باعــث جــان باختــن تعــدادی از هموطنــان 

ــد. ــان ش عزیزم
در مجلــس تصریــح کــرد:  و خوانســار  مــردم گلپایــگان  نماینــده 
ــه  ــفاف ب ــه ش ــاعات اولی ــان س ــد در هم ــه بای ــن حادث ــات ای جزیی
ــت ایــن خطــا از ملــت عذرخواهــی  مــردم توضیــح داده می شــد و باب
ــده  ــود. بن ــردم راه درســتی نب ــت از م ــردن حقیق ــان ک ــی شــد. کتم م
ــت ایســتادند و  ــا صداق ــه ب ــم ک از ســردار حاجــی زاده  تشــکر می کن

ــد. ــا را پذیرفتن ــتند و خط ــان گذاش ــردم در می ــا م ــت را ب واقعی
ایــن عضــو فراکســیون امیــد در ادامــه بیــان کــرد:  متاســفانه ســازمان 
ــه  ــاب گای ــن ب ــا از ای ــرد و م ــان ک ــت را کتم ــی کشــور واقعی هواپیمای
ــه وقــوع می پیوســت امــا  ــد ب ــد هســتیم. خطایــی رخ داد کــه نبای من
گــر دوســتان اطــاع  ــود. ا ــه مــردم ب خطــای بزرگتــر راســت نگفتــن ب

ــد. ــری می کردن ــار نظ ــد اظه ــتند نبای نداش

قضاییـه   قـوه  سـخنگوی 
مفصلـی  گفت:تحقیقـات 
افـرادی  و  شـده  انجـام 
بازداشـت شـده اند. رسـیدگی 
مراحـل اولیـه خـود را از لحظه شـروع کار طـی می کند 
مـا  قضایـی  کار  از  سـاعت   72 اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
گذشـته اسـت بازخوانـی جعبـه سـیاه کمـک  شـایانی 
خواهـد کـرد. سـخنگوی قـوه قضاییـه گفـت: سـازمان 
قضایـی نیروهـای مسـلح بافاصلـه تحقیقـات بسـیار 
گسـترده ای را انجـام داده و تـا امـروز کـه در جریـان 
هسـتند از تعـداد زیـادی از افـراد کـه در ایـن حـوزه 
شـب  هـر  و  شـده  انجـام  مفصلـی  تحقیقـات  بودنـد 

تیـم قضایـی مـا در سـازمان قضایـی نیروهای مسـلح 
تحقیـق  و  بازجویـی  مشـغول  شـب   12 سـاعت  تـا 
اخـذ اسـناد و مـدارک بودنـد  امـا کار سـوانح هوایـی 
همـه  بایـد  مـا  دارد.  را  خـود  خـاص  پیچیدگی هـای 
ایـن ابعـاد را بررسـی کنیـم.وی بـا بیان اینکـه در مورد 
بررسـی ها چنـد موضـوع را مـورد توجـه قـرار داده ایـم 
و در ایـن مسـیر تحقیقـات خـود را  ادامـه می دهیـم، 
اول اسـتیفای حقـوق مـادی و معنـوی  نکتـه  گفـت: 
جانباختـگان و خانـواده آنهاسـت کـه بـه هیـچ عنـوان 
از آن کوتـاه نخواهیـم آمـد و پیگیـر و مطالبـه گـر و 
اقـدام کننـده هسـتیم بـرای اینکـه بتوانیم حقـوق این 

کنیـم. اسـتیفا  را  خانواده هـا 

می دهــم  قــول  گفــت:  رییس جمهــور 
پیگیــر  امکاناتــش  تمــام  بــا  دولــت 
حادثــه ســقوط هواپیمــای مســافربری 
ــن  ــلمین حس ــام والمس باشد.حجت االس
روحانــی در مراســم تجلیــل از کشــاورزان نمونــه کشــوری، گفــت: الزم 
می دانــم غــم ایــن ایــام را یــک بــار دیگــر بــه ملــت  بــزرگ ایــران تســلیت 

ــم. بگوی
وی ادامــه داد: غــم از دســت دادن ســرداری شــجاع در منطقــه و جهــان، 
ــم  ــتند و غ ــور داش ــردار حض ــییع س ــه در تش ــان ک ــی در کرم ــم عزیزان غ
ــه  ــی ک ــای مســافربری اوکراین ــزرگ و ســهمگین ســقوط هواپیم بســیار ب
ــش  ــای فراوان ــاند.رییس جمهور از تاش ه ــرگ کش ــه کام م ــر را ب 176 نف
ــزود: از  ــت و اف ــخن گف ــا س ــقوط هواپیم ــاد س ــدن ابع ــن ش ــرای روش ب
لحظــه ای کــه احتمــال دادم ســقوط هواپیمــا بــه صــورت طبیعــی و عــادی 
نباشــد تــاش فراوانــی کــردم کــه دوره بررســی و تحقیــق، کوتــاه شــود تــا 

ــه ســقوط کــرد. بدانیــم هواپیمــا چگون

وی تاکیــد کــرد: همکاری هــای خوبــی از طــرف نیروهــای مســلح کــه تنهــا 
مســیر مــا بــرای یافتــن حقیقــت بــود، انجــام شــد و بافاصلــه بعــد از آنکــه 
ــاک و نابخشــودنی  ــیار دردن ــای بس ــک خط ــد ی ــن مشــخص ش ــرای م ب
ــه  ــه ب ــه بافاصل ــردم ک ــر اعــام ک ــه مســئوالن ام ــاد،  ب ــاق افت انســانی اتف

مــردم اطــاع دهنــد.
ــر  ــام امکاناتــش پیگی ــا تم ــت ب ــول می دهــم دول ــور گفــت: ق رییس جمه
حادثــه ســقوط هواپیمــای مســافربری باشــد و قــوه قضاییــه بــا یــک قاضی 
ویــژه دنبــال رســیدگی ســریع بــه ابعــاد آن باشــد. قــوه قضائیــه بایــد یــک 
دادگاه ویــژه بــا یــک قاضــی عالی رتبــه و چندیــن کارشــناس بــرای پرونــده 
ــی  ــادی و معمول ــده ع ــک پرون ــن ی ــد. ای ــکیل ده ــا تش ــقوط هواپیم س
نیســت و همــه دنیــا بــه ایــن دادگاه نــگاه مــی کنند.روحانــی خاطرنشــان 
کــرد: ایــن حادثــه، بســیار تلــخ بــود و تحملــش بــرای مــردم بســیار ســنگین 
اســت، حتــی اگــر ایــن هواپیمــا بــه خاطــر نقــص فنــی هــم ســقوط کــرده 
بــود بــاز بســیار غم بــار بــود. بعــد از مشــخص شــدن خطــای انســانی، غــم 

مــردم چندیــن برابــر شــد.

صبـح روز گذشـته یـک کـودک 12 سـاله کـه در مراسـم 
تشـییع پیکر سـردار شـهید سـلیمانی دچار مشـکل شـده 

بـود، جـان باخت. 
ایـن کـودک از هفتـه گذشـته بـه کمـا رفتـه بـود و صبـح 

روزگشـته جـان خـود را از دسـت داد.
بدیـن ترتیـب تعـداد جان باختـگان مراسـم تشـییع به 61 
نفـر رسـید.این حادثـه همچنیـن 212 مصـدوم داشـت. به 
دلیـل ازدحـام جمعیـت در مراسـم تشـییع پیکـر سـردار 

سـلیمانی، تعـدادی از هموطنـان دچـار مشـکل شـدند.

وزیـر اطاعـات می گویـد کسـی در رابطـه بـا اتفاقـات رخ داده 
در مراسـم تشـییع سـردار سـلیمانی در کرمـان مقصـر نیسـت.

هفته گذشـته بر اثر ازدحام جمعیت در مراسـم تشـییع، 61 نفر 
جـان باختنـد. همچنیـن 212 نفـر مصـدوم شـدند.اگرچه عاوه 
بـر بسـیاری از مـردم، برخی مسـووالن هم خواسـتار مشـخص 
شـدن مقصـران ایـن اتفاق هسـتند، وزیر اطاعـات نظر دیگری 
دارد.باشـگاه خبرنـگاران جـوان گـزارش داده؛  حجـت االسـام 
والمسـلمین علـوی وزیـر اطاعـات با حضـور در شـورای تامین 
اسـتان کرمـان، گفـت: مـا همـواره نگران حـوادث دریـای عظیم 
جمعیـت در تشـییع پیکر سـردار شـهیدحاج قاسـم سـلیمانی 

بودیـم و از قبـل پیـش بینـی چنیـن حوادثـی را می کردیـم.

افزایش تعداد جان باختگان 
مراسم تشییع سردار سلیمانی

کسی در اتفاقات تشییع 
سردار سلیمانی متهم نیست

 نایـب رییـس کمیسـیون تلفیـق الیحـه بودجـه سـال 1399 کل 
کشـور گفـت: وام ازدواج در سـال آینـده بـرای هـر یـک از زوجیـن 
50 میلیـون تومـان شـد. »علی اصغـر یوسـف نژاد« روز سه شـنبه در 
تشـریح مصوبات نشسـت این کمیسـیون، اظهار داشـت: براسـاس 
تصمیـم کمیسـیون تلفیق الیحـه بودجه؛ میـزان وام ازدواج در سـال 
آینـده بـه 50 میلیون تومـان افزایش یافت. نماینده مردم سـاری در 
مجلس شـورای اسـامی افزود: براسـاس تصمیم کمیسیون تلفیق 
بودجـه سـال آینده به منظور حمایـت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی 
جمهـوری اسـامی ایـران موظـف اسـت از محـل پس انـداز و جاری 
قرض الحسـنه، تسـهیات قـرض الحسـنه ازدواج بـه زوج هایـی کـه 

تاریـخ عقـد آنهـا بعـد از یکم فروردین سـال 96 اسـت.

مواضـع  تشـریح  بـه  گفت وگویـی  در  انگلیـس  نخسـت وزیر 
کشـورش از جمله به شـهادت رسیدن سـردار قاسم سلیمانی و 
حادثـه مـورد هدف قرار گرفتن غیر عمد هواپیمـای اوکراینی در 
ایـران پرداخـت. به گزارش ایسـنا، بـه نقل از روزنامه اسـتاندارد، 
بوریـس جانسـون، نخسـت وزیر انگلیس در گفت وگو با شـبکه 
بی بی سـی، گفـت که بـه او درباره حمله پهپـادی آمریکا در عراق 
که منجر به  به شـهادت رسـیدن سـردار قاسـم سـلیمانی شد، 
هشـداری داده نشـده بود. منتقدان این اتفاق را ضربه ای بزرگ 

بـه روابط انگلیـس و آمریکا تلقـی می کنند.

وام ازدواج زوجین
 100 میلیون تومان شد

برجام با » توافق ترامپ« 
جایگزین شود
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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صنایع دستیمیراث

نیاز قاینات به بازارچه دائمی صنایع دستیطرح  احیای مجموعه مفخم بجنورد بررسی شد

خراسان شـمالی  میراث فرهنگـی  معـاون 
بـا اشـاره بـه لـزوم اجـرای طـرح توسـعه 
مجموعـه فرهنگی تاریخـی مفخـم به عنوان 
از  شـهری  توسـعه   محـرک  پـروژه   یـک 
بررسـی طـرح ایـن پـروژه به منظـور دریافـت مجوزهـای الزم خبـر داد.

میراث فرهنگـی،  اداره کل  روابط عمومـی  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
گردشـگری و صنایع دسـتی خراسـان شـمالی، علی مسـتوفیان اظهار کرد: 
»طـرح بازآفرینـی و احیـای مجموعـه فرهنگـی تاریخـی مفخـم و تعییـن 
دریافـت  و  تهـران  بـه  ارسـال  به منظـور  آن  مداخلـه  و ضوابـط  محـدوده 

مجوزهـای الزم تهیـه و بررسـی شـد.«
بـر اسـاس ایـن گـزارش، اسـتاندار خراسـان شـمالی نیـز طـرح احـداث 
بجنـورد  شهرسـتان  مفخـم  عمـارت  مجتمـع گردشـگری  بهره بـرداری  و 
را بزرگ تریـن طـرح ایـن حـوزه اعـام و افـزوده اسـت: »بایـد در دهـه 
فجـر شـاهد کلنـگ زنـی ایـن طـرح باشـیم لـذا تمـام ادارات متولـی باید 
مسـیر قانونـی ایـن طـرح را مشـخص و بـرای تأییـد بـه تهـران ارسـال 

شـود.«پیش ازاین نیـز او بـا اشـاره بـه اینکـه مجموعـه مفخـم در شـهر 
بجنـورد از ظرفیـت و پتانسـیل الزم بـرای ایجـاد فضایی مشـابه بـا میدان 
امـام اصفهـان برخـوردار اسـت، بـر پیگیـری ایـن پـروژه با مشـارکت حوزه 

عمرانـی و گردشـگری اسـتان تأکیـد کـرده بـود.
یادمان هـای برجسـته دوره قاجـار در حـدود  از  آیینه خانـه مفخـم یکـی 
سـال 1300 هجـری بـه دسـتور یـار محمدخـان شـاملو، معروف  به سـردار 
اسـت. رسـیده  ملـی  ثبـت  بـه   1167 شـماره  بـا  و  ساخته شـده  مفخـم 
عمـارت مفخـم نیـز کـه هم زمـان بـا آیینه خانـه سـاخته شـد، بزرگ تریـن 
و شـاخص ترین اثـر تاریخـی دوره قاجـار در خراسـان شـمالی اسـت و بـا 
شـماره 952 در فهرسـت آثـار تاریخـی بـه ثبـت ملـی رسـیده اسـت. ایـن 
بنـای مجلـل 34 اتـاق بـا دو تـاالر بـزرگ دارد. نمـای اصلی سـاختمان در 
سـمت جنـوب اسـت کـه سراسـر آن بـه زیباتریـن وجهـی بـا انـواع فنـون 
کاشـی کاری معـرق، هفت رنـگ و بـا طرح هـا و نقـوش انسـانی، حیوانـی، 

اسـلیمی، ختایـی و هندسـی زینـت یافتـه اسـت.

در دیـــدار محمـــد کریمـــی، فرمانـــدار 
حســـین  بـــا  قاینـــات  شهرســـتان 
صنایع دســـتی  معـــاون  عبـــاس زاده 
اداره کل  ســـنتی  هنرهـــای  و 
ــتی  ــگاه صنایع دسـ ــزاری نمایشـ ــوع برگـ ــتان، موضـ ــی اسـ میراث فرهنگـ
و ســـوغات محلـــی در ایـــام نـــوروز در قالـــب ســـتاد خدمـــات  ســـفر و 
ـــروش  ـــه و ف ـــی عرض ـــه  دائم ـــه بازارچ ـــتان ب ـــز شهرس ـــاز مرک ـــن نی همچنی
ــزارش  ــت. به گـ ــرار گرفـ ــی قـ ــد و موردبررسـ ــرح شـ ــتی مطـ صنایع دسـ
میراث فرهنگـــی،  اداره کل  روابط عمومـــی  از  به نقـــل  و  میراث آریـــا 
ـــدار  ـــن دی ـــی در ای ـــی، کریم ـــان جنوب ـــتی خراس ـــگری و صنایع دس گردش
ـــخ  ـــگ و تاری ـــه الی فرهن ـــوان در الب ـــوری را می ت ـــر کش ـــت ه ـــت: »هوی گف
آن تمـــدن یافـــت. ایـــران بـــا دارا بـــودن تمدنـــی فاخـــر و کهـــن، یکـــی 
ــا  ــورهای دنیـ ــان کشـ ــی میـ ــی و تاریخـ ــدن فرهنگـ ــذاران تمـ از پایه گـ
محســـوب می شـــود، ایـــن جلـــوه از تمـــدن ایـــران را می تـــوان در هنـــر 
به جامانـــده از نیـــاکان ایرانیـــان یافـــت.«او ضمـــن تشـــکر از فعالیت هـــا 

صـــورت گرفتـــه در حـــوزه صنایع دســـتی شهرســـتان افـــزود: »قاینـــات، 
باوجـــود رشـــته های مختلـــف صنایع دســـتی، پیشـــینه و قدمـــت چنـــد 
هزارســـاله، نیـــاز بـــه کار و تـــاش بیشـــتری جهـــت ترویـــج و معرفـــی 
رشـــته های صنایع دســـتی دارد و عـــاوه بـــر آنچـــه تاکنـــون انجام شـــده 
ــت در  ــت، می بایسـ ــوده اسـ ــت نبـ ــدر کفایـ ــد به قـ ــر می رسـ ــه نظـ و بـ

ــرد.« ــورت گیـ ــتری صـ ــام بیشـ ایـــن خصـــوص اهتمـ
ـــدار  ـــن دی ـــز در ای ـــتان، نی ـــنتی اس ـــای س ـــتی و هنره ـــاون صنایع دس مع
ــا به کارگیـــری در ســـاختارهای جامعـــه  ــار هنـــری بـ عنـــوان کـــرد: »آثـ
ــک بخـــش از  ــوان یـ ــود، به عنـ ــالت خـ ــال رسـ ــود را در انتقـ نقـــش خـ
ـــی در  ـــی و مل ـــف بوم ـــای مختل ـــاد الیه ه ـــا ایج ـــران ب ـــی ای ـــت فرهنگ هوی
ـــان  ـــا در می ـــرده اســـت. ام ـــا ک ـــروز ایف ـــه ام ـــا ب ـــار فرهنگـــی از گذشـــته ت آث
آثـــار هنـــری باوجـــود فرهنگ هـــای مختلـــف در سراســـر ایـــران، شـــاهد 
آثـــار متفاوتـــی هســـتیم کـــه یکـــی از فاخرتریـــن ایـــن آثـــار هنـــری، 
ـــه  ـــی را ب ـــی و مل ـــگ قوم ـــوه ای از فرهن ـــه جل ـــد ک ـــتی می باش صنایع دس

ــاند.« ــور می رسـ عرصـــه ظهـ

 پیام
 میراث

پژوهشگران وابسته به پژوهشگاه دارایی های فرهنگی شهر باستانی نارا ژاپن به دستاوردهای تازه ای رسیده اند که نشان می 
دهد در سده هشتم میادی دستکم یک مرد پارسی در این شهر زندگی می کرده است. روز سه شنبه تلویزیون سراسری ژاپن، 

پژوهشگران ژاپنی در جریان پژوهش های خود توانستند با بهره گیری از پرتو مادون قرمز، یاداشت های یک تخته چوبی 
باستانی را بازخوانی کنند که نوشته های آن به سال 765 میادی باز می گردد.
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سرپرسـت معاونـت گردشـگری  میـراث فرهنگـی البـرز 
را  مبلغـی  می توانسـتند  قبـا  مـردم  از  بسـیاری  گفـت: 
بـرای سـفر کنـار بگذارنـد ولـی االن فکـر می کننـد اگـر 
می تواننـد همـان مبلـغ را پـس انـداز کننـد تـا در صورتی 
کـه به مشـکل برخوردنـد بتواننـد هزینه کنند.علـی عبادی 
در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: اتفاقاتـی کـه طـی 10 
دگرگونـی صنعـت  باعـث  افتـاده  کشـور  در  گذشـته  روز 
گردشـگری کشـور می شـود.وی توضیح داد: آمارها نشـان 
می دهـد برخـی تورهـای ورودی گردشـگران خارجـی بعد 
از اتفاقـات اخیـر لغو شـده و متاسـفانه ایـن فرایند ادامه 
خواهـد داشـت.وی گفـت: طبـق آخرین آمارهـا 70 درصد 
تورهـای آسـیایی و 100 درصـد تورهـای اروپایـی بـه ایران 
لغـو شـده که ایـن امر به شـدت درآمـد صنعـت هتلینگ 
و توریسـم بـه ویـژه در اسـتان های گردشـگرپذیر را تحت 

تاثیـر قـرار می دهـد.
عبـادی  بـا بیـان اینکـه  مشـخص نیسـت لغـو تورهـای 
خارجـی بـه ایـران تـا چـه زمانـی ادامـه داشـته باشـد، 
توضیـح داد: امیدواریـم شـرایطی ایجـاد شـود کـه نـگاه 
گردشـگران خارجـی بـرای سـفر بـه ایـران مجـددًا تعدیل 
بـه  اشـاره  بـا  مسـئول  بازگردد.ایـن  قبـل  روال  بـه  و 
اینکـه اتفاقـات پیـش آمـده تاثیـر چندانـی بـر وضعیـت 
گردشـگرپذیری البـرز نگذاشـته، خاطرنشـان کـرد: سـهم 
البـرز از گردشـگران خارجـی تـا پیـش از ایـن اتفـاق هم 
بسـیار کـم بـود و سـقوط ایـن هواپیمـا نقـش چندانـی 
در گردشـگری خارجـی البـرز نداشـته اسـت. سرپرسـت 
اشـاره  بـا  البـرز  معاونـت گردشـگری  میـراث فرهنگـی 
بـه وضعیـت گردشـگی داخلـی گفـت: هزینـه سـفرهای 
داخلـی نیـز افزایـش قابـل توجهـی در مقایسـه بـا سـال 
قبـل داشـته و همیـن باعـث شـده بسـیاری مـردم بـا 
تردیـد بـه مقولـه سـفر نـگاه کنند.عبـادی افـزود: گرانـی 
بنزیـن، تحریم هـا، شـرایط نامناسـب اقتصـادی ، پاییـن 
سـفرهای  تعـداد  بـر   ... و  مـردم  خریـد  قـدرت  آمـدن 

اسـت. تاثیرگذاشـته  ایرانـی  خانوارهـای 

سوژه تورهای  لغو 
اروپایی به 

ایران

کاوش دیرهنگام در چهارباغ اصفهان
چهارباغ یکی از خیابان های تاریخی ایران است که قدمت آن به چهارصد سال می رسد

کاوش در چهارباغ، ضرورتی که سرسری گرفته شد

ــادی از  ــمت های زی ــه قس ــس از آنک پ
محــور میانــی چهاربــاغ عباســی اصفهان 
ــراث  ــد، می ــنگفرش ش ــزی و س بتن ری
کاوش هــای  بــه  تصمیــم  فرهنگــی 
باقــی  قســمت  در  باستان شناســی 
ــن  ــه ، ای ــی گرفت ــور میان ــده از مح مان
بــه   پاســخ  در  دیرهنــگام،  کاوش 
روی  بــر  و حساســیت ها  ضرورت هــا 

ــت. ــام اس ــال انج ــاغ در ح چهارب
ــی  ــای تاریخ ــی از محوره ــاغ یک چهارب
ــران  ــهری در ای ــر ش ــی کم نظی و فرهنگ
محورهــای  بی نظیرتریــن  از  یکــی  و 

خیابان هــای  و  شــهری  ارتباطــی 
تاریخــی و اصلــِی اصفهــان اســت و 
ــی  ــان س ــا هم ــان ی ــل هللا وردی خ پ
و ســه پــل، خیابــان چهاربــاغ را بــه 
ــاال و  ــاغ ب ــان چهارب ــمت )خیاب دو قس
ــاغ عباســی( تقســیم مــی  کــرده  چهارب
و راه ارتبــاط چهــار بــاغ بــاال و چهاربــاغ 

ــت. ــوده  اس ــی ب عباس
اکنــون در حــد فاصــل آمــادگاه تــا ســی 
و ســه پــل هیــات باستانی شناســی بــه 
ــال  ــاوری در ح سرپرســتی محســن ج
ــا وجــود انتقــاد  کاوش اســت، گرچــه ب
ای  عمــده  بخش هــای  کارشناســان، 
از کف ســازی چهاربــاغ پیــش رفتــه 
در  حوض هــا  و  آبراهــه  جانمایــی  و 

محــدوده دروازه دولــت تــا آمــادگاه 
میــراث  فعــاالن  امــا  شــده  انجــام 
فرهنگــی امیدوارنــد نتایــج ایــن کاوش 
ــور  ــه کار در مح ــاغ و ادام ــرای چهارب ب

ــود. ــع ش ــر واق ــی موث میان
پــروژه کف ســازی چهاربــاغ از همــان 
ــه دلیــل آنچــه کــه کارشناســان  ابتــدا ب
ــای  ــع و کاوش ه ــات جام ــود مطالع نب
مــورد  می داننــد،  باستان شناســی 
قســمت های  اســت.  بــوده  انتقــاد 
تاریخــی  خیابــان  ایــن  از  زیــادی 
کف ســازی شــده و محــور میانــی آن از 
دروازه دولــت تــا آمــادگاه تکمیــل شــده 
ــمت  ــن قس ــه مهم تری ــت؛محوری ک اس
ــی  ــاظ تاریخ ــه لح ــی ب ــاغ عباس چهارب

بــود، آن طــور کــه فعــاالن میــراث 
ــدون کاوش هــای  ــد ب فرهنگــی می گوین
ــزی و ســنگفرش شــد. ــی، بتن ری اصول

حــاال بعــد از تکمیــل شــدن بخــش 
زیــادی از پــروژه کــف ســازی چهاربــاغ، 
ــی  ــتان شناس ــات باس ــای هی کارگاه ه
ــور  ــده از مح ــی مان در قســمت های باق
ــوز  ــده اند. هن ــا ش ــاغ برپ ــی چهارب میان
ــات  ــت هی ــوی سرپرس ــی از س گزارش
پژوهشــگاه  بــه  شناســی  باســتان 
میــراث فرهنگــی و گردشــگری  ارســال 
ــود و  ــر ب ــد منتظ ــن بای ــده و بنابرای نش
ــت  ــا، سرنوش ــج ان کاوش ه ــد نتای دی

ــرد. ــو می ب ــدام س ــه ک ــاغ را ب چهارب
عملیاتــی کــه تحــت عنــوان کاوش هــای 
ــال  ــی در ح ــه تازگ ــی ب ــتان شناس باس
ــا  ــگام ام ــر هن ــه دی ــام اســت گرچ انج
از نــگاه کارشناســان اقدامــی اصولــی 
ــی  ــد حداقــل جانمای اســت کــه می توان
ــری  ــورد بازنگ ــا را م ــا و حوض ه آبنماه

قــرار دهــد.
ــد، باستان شــناس  علیرضــا جعفــری زن
بــه ایرنــا در ایــن بــاره گفــت: بــا روشــن 
ــن  ــا ممک ــن کاوش ه ــج ای ــدن نتای ش
اســت تمــام اتفاقاتــی کــه تاکنــون بــه 
ــت  ــه اس ــام گرفت ــازی انج ــاظ بازس لح
ایــن  مســاله  امــا   شــود؛  مــردود 
زیــر  می شــود  چگونــه  کــه  اســت 
ــم  ــا  بتوانی ــا و بتن ریزی ه گودبرداری ه
ــک  ــن کار ی ــم؟! ای ــام بدهی کاری انج
می خواهد؛بازنگــری  بازنگــری کامــل 
ای کــه شــامل جمــع شــدن تمــام 
بــا  کار  ادامــه  و  سنگفرش هاســت 
الیه هایــی کــه دکتــر جــاوری کاوش 
می کنند.ایــن بازنگــری باعــث هــدر 

ــد و  ــد ش ــادی خواه ــرمایه زی ــت س رف
ــف  ــه ک ــرای قســمت هایی ک ــل ب در عم
ســازی شــده نمی شــود کاری کــرد امــا 
شــاید بتــوان در جانمایــی آب نماهــا و 

ــرد. ــری ک ــیر آب بازنگ ــی مس حت
ــت  ــد اس ــناس معتق ــتان ش ــن باس ای
کــه کار کاوش در چهاربــاغ در همــه 
ســال های اخیــر، کار مســتمر و کاملــی 
ــاغ  ــوی چهارب ــف صف ــت. ک ــوده اس نب
ــت.  ــون اس ــازی ها مدف ــتر س ــر بس زی
بقایــای هفــت حــوض و آبراهــه محــور 
میانــی مهم تریــن عناصــری هســتند 
کــه از چهاربــاغ صفــوی شــاید محفــوظ 

ــده باشــد. مان
ــد  ــد بای ــان معتقدن ــی از کارشناس برخ
بــه کــف اصلــی چهاربــاغ رســید و 
مطابــق آن ایــن محــور را احیــا کــرد امــا 
برخــی از آنهــا هــم دیدگاهشــان »نــگاه 

بــه روز « در طراحــی محــور میانــی 
اســت. امــا در هــر صــورت هــر دو 
گــروه از کارشناســان مطالعــات باســتان 
الزامــی  را  میانــی  محــور  شناســی 

ننــد. می دا
جعفــری زنــد دربــاره آنچــه کــه در 
چهاربــاغ عملیاتــی شــده و آنچــه انتظار 
چهاربــاغ  دربــاره  گفــت:  می رفتــه 
ــه شــد؛   ــم گرفت ــه تصمی ــی عجوالن خیل
بــدون  چهاربــاغ   ســنگفرش کــردن 
هیــچ زمینــه  قبلــی و مطالعــات جامــع  
ــا  ــن ادع ــاید ای ــود. ش ــه ب ــک فاجع ی
وجــود داشــته باشــد کــه چندیــن ســال 
راجــع بــه ایــن کار مطالعــه انجــام شــده  
امــا چــرا نتایــج ایــن مطالعــات را ارائــه 
ــر  ــر اســاس تصاوی ــا ب ــد و تنه نمی دهن
و بــدون مطالعــه و کاوش اصولــی، کــف 

ــد. ــازی کردن ــاغ را بازس چهارب

مسـئول کمیته گردشـگری پایدار اداره کل 
میـراث فرهنگی اسـتان یـزد ظرفیت های 
رونـق  بـرای  اسـتان  ایـن  توجـه  قابـل 
گردشـگری در فصل کم گردشـگر زمستان 
اسـت کـه  معتقـد  و  می شـود  یـادآور  را 
و  گردشـگری  رویدادهـای  برگـزاری 
اختصـاص تخفیف بـه تورهای زمسـتانی 
و تعریـف بسـته های گردشـگری می تواند 
»سـیدرضا  باشـد.  موثـر  رابطـه  ایـن  در 
بهـادری« در گفت وگـو بـا خبرنگار ایسـنا، 
قابـل  بـه وجـود ظرفیت هـای  اشـاره  بـا 

توجـه یـزد بـرای رونـق گردشـگری ایـن 
زمسـتان،  فصـل کـم گردشـگر  در  شـهر 
اظهـار می کنـد: یـزد بـا وجـود محرومیت 
از جاذبه هایـی ماننـد زمسـتان پـر بـرف 
جاذبه هـای  دارای  بـرف،  گردشـگری  و 
ارزشـمندی ماننـد کویر اسـت کـه در اکثر 
روزهـای زمسـتان بـه علت متعـادل بودن 
هـوا در روزهنـگام قابـل اسـتفاده اسـت.

جاذبـه ای کـم  نیـز  را  یـزد  آسـمان  وی 
نظیـر در ایـران و حتـی دنیـا برمی شـمارد 
و می گویـد: آسـمان کویـر یـزد ظرفیـت 

مغتنمـی بـرای رصـد سـتارگان و نجـوم و 
رونـق ایـن نـوع گردشـگری دارد و وجـود 
در  حاضـر  حـال  در  کاروانسـراهایی کـه 
بیابان هـا و مجـاورت کویر ایجاد شـده اند، 
در  یـزد  بـرای  را  آمـاده ای  زیرسـاخت 
فراهـم کرده  انـد. »سـیدرضا  زمینـه  ایـن 
بهـادری« در گفت وگـو بـا خبرنگار ایسـنا، 
قابـل  بـه وجـود ظرفیت هـای  اشـاره  بـا 
توجـه یـزد بـرای رونـق گردشـگری ایـن 
زمسـتان،  فصـل کـم گردشـگر  در  شـهر 
اظهـار می کنـد: یـزد بـا وجـود محرومیت 
از جاذبه هایـی ماننـد زمسـتان پـر بـرف 
جاذبه هـای  دارای  بـرف،  گردشـگری  و 
ارزشـمندی ماننـد کویر اسـت کـه در اکثر 
روزهـای زمسـتان بـه علت متعـادل بودن 
هـوا در روزهنـگام قابـل اسـتفاده اسـت.

گردشگری زمستانه یزد نیازمند 
تعریف بسته گردشگری

منکر کنسل شدن تورهای 
ورودی نیستیم

معـاون گردشـگری تصریـح کـرد: پیگیـر لغـو پروازها هسـتیم، نـه به ایـن معنا که 
بگوییـم 70 درصد کنسـل شـده تـا 30 درصد باقی مانده خودشـان را کنار بکشـند و 
از سـفر به ایران منصرف شـوند. ولی منکر کنسـل شـدن تورهای ورودی نیسـتیم 

و ایـن اتفاقـات تاثیـر صـد در صدی در این حوزه داشـته اسـت.
ولـی هللا تیموری )معاون گردشـگری وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی( بـا تاکید برآنکه بهتر اسـت خبرهای منفی را برجسـته نکنیـم، درخصوص 
لغـو تورهـای ورودی گردشـگران خارجـی گفـت: نمی گوییـم کـه اتفاقـات اخیـر در 
حـوزه گردشـگری تاثیـر نداشـت؛ طـی سـال های گذشـته شـاهد وقـوع اتفاقـات 
زیـادی بودیـم کـه از خـروج آمریـکا از برجـام گرفتـه تـا مسـائل درخصـوص پهباد 
و... را دربرمی گرفـت، امـا توانسـتیم به سـرعت این مسـائل را ترمیـم کنیم. اکنون 
هـم طبیعـی اسـت که در شـرایط خاصی قرار داریـم و چنین اتفاقاتـی بیفتد. البته 
باتوجـه بـه آنکـه در فصـل پرمسـافر نیسـتیم نمی توانیم آمـار درصدی ارائـه دهیم. 
تیمـوری درخصـوص معرفـی بازارهـای جدیـد در شـرایط فعلـی گفـت: تحقیقـات 
بـازار انجـام دادیـم و ایـن یـک فعالیـت مسـتمر اسـت. وقتـی در یک بـازار هدف 
بـه مشـکل می خوریـم، سـعی می کنیـم بازارهای دیگـر را رصد و پیـدا کنیم. مرتب 
ایـن کار اتفـاق می افتـد. اگـر ببینیم در یک کشـور همسـایه بـه هر دلیلـی روابط با 

مشـکل رو بـه رو شـود، به سـراغ کشـور دیگـری می رویم.

ته
نک

اداره کل میـراث فرهنگـی اصفهـان در همـه مدتـی که عملیات 
حفـاری و کف سـازی چهاربـاغ در حال انجام بوده ناظر داشـته 
اسـت؛ناظری کـه حقـوق آن را شـهرداری می دهد. بسـیاری از 
کارشناسـان و منتقـدان معتقدنـد نظـارت میـراث فرهنگی در 
حفـاری هـا و عملیاتی که شـهرداری انجـام داده کافـی نبوده، 
باسـتان شـناس ناظـر صالحیـت الزم را نداشـته و کار مطابـق 
میـل شـهرداری پیـش رفتـه اسـت.جعفری زنـد در ایـن رابطه 
بـه ایرنـا گفـت: در پـروژه های کـه  در شـهر اصفهـان اتفاق می 
افتـد ناظـری از سـوی میـراث فرهنگـی نظـارت مـی کنـد؛ اما 
سـوال مـن ایـن اسـت که ایـن ناظر چـه کسـی اسـت و آیا به 
لحـاظ  علمـی در حدی هسـت که ناظـر پروژه هـای بزرگی مثل 
چهارباغ باشـد ؟! وی خاطرنشـان کـرد: ناظر باید بـر کاری که به 
او محـول شـده اشـراف کامل داشـته باشـد و تجربـه کافی در 
ایـن مورد شـرط اساسـی اسـت . اما بـا قاطعیت مـی گویم که 
ایـن ناظـر در پروژه های مهم و حسـاس اصفهـان، مثل زیرگذر 
مسـجد عتیـق و چهاربـاغ اصفهـان صالحیـت الزم را نداشـته و 
انتخـاب او از سـوی میـراث فرهنگـی تنها رفع مسـئولیت بوده 

است.

گردشگریگردشگری

شرایط »فوق العاده« را قبول نداریمصدور مجوز اولیه 14 مجموعه گردشگری در اصفهان
ســـرمایه گذاری  معـــاون 
اداره کل  گردشـــگری  و 
ــگری  ــی، گردشـ میراث فرهنگـ
و صنایع دســـتی اصفهـــان از 
صـــدور مجـــوز اولیـــه تاســـیس 14 مجموعـــه جدیـــد 
ــه فنـــی  ــگری در دوازدهمیـــن نشســـت کمیتـ گردشـ
ســـرمایه گـــذاری گردشـــگری اســـتان خبـــر داد.

ـــب  ـــن مطل ـــام ای ـــا اع ـــان ب ـــح درخش ـــیدعلی صال س
ـــن نشســـت  ـــه تشـــکیل دوازدهمی ـــا توجـــه ب ـــزود: »ب اف
ــتان  ــگری اسـ ــرمایه گذاری گردشـ ــی سـ ــه فنـ کمیتـ
ـــای  ـــی طرح ه ـــس از بررس ـــال 1398، پ ـــان در س اصفه
ــت  ــت موافقـ ــای نشسـ ــت، اعضـ ــده در نشسـ ارائه شـ

ــه بـــرای تأســـیس  ــوز اولیـ ــا صـــدور مجـ ــود را بـ خـ
یـــک مجتمـــع بین راهـــی در شهرســـتان لنجـــان )در 
ـــات  ـــع خدم ـــتان(، دو مجتم ـــی اس ـــوب غرب ـــور جن مح
و  مبارکـــه  شهرســـتان های  در  بین راهـــی  رفاهـــی 
شاهین شـــهر و میمـــه )در محورهـــای جنـــوب غربـــی 
ــگری در  ــع گردشـ ــک مجتمـ ــتان( و یـ ــز اسـ و مرکـ
شهرســـتان آران و بیـــدگل )محـــور شـــمال اســـتان( 
اعـــام کردنـــد.«او گفـــت: »در ایـــن نشســـت پـــس 
از ارائـــه طرح هـــای پیشـــنهادی اعضـــای کمیتـــه 
بـــا ایجـــاد ســـه مجتمـــع گردشـــگری در روســـتاهای 
ــرق  ــور شـ ــره در محـ ــا و زفـ ــه علیـ ــت، جرقویـ بهشـ

شهرســـتان اصفهـــان موافقـــت کردنـــد.«

هتلـداران  جامعـه  رییـس 
درخواسـت  دنبـال  بـه  ایـران 
بـرای  مسـافرتی  آژانس هـای 
اعام شـرایط »فـورس ماژور« 
پـس از تعلیـق و توقـف برخـی پروازهـای خارجـی و 
لغـو تورهـای گردشـگری بـه مقصـد ایـران، اعـام کـرد: 
»شـرایط فـورس  ماژور« را قبـول نداریم امـا هتلداران را 
تشـویق می کنیـم با ابطـال رزروهـا مطابق دسـتورالعمل 
و ضوابـط همـکاری کنند.رییـس هیـات مدیـره انجمـن 
صنفـی دفاتـر مسـافرت هوایـی و جهانگردی ایـران ـ در 
نامـه ای خطـاب بـه علی اصغـر مونسـان ـ وزیـر میـراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی ـ نوشـته بـود: 

»همانطـور کـه مسـتحضرید، در شـرایط فعلـی کشـور 
بـا توجـه بـه شـرایط خـاص منطقـه و کنسـلی گسـترده 
تورهـای ورودی و بـه دنبـال آن احتمـال بـروز ضـرر و 
زیـان مالـی دفاتـر و آژانس هـای هواپیمایـی فعـال در 
زمینـه ورود گردشـگر بـه ایران، وجـود دارد. خواهشـمند 
اسـت دسـتور فرماییـد بـه منظـور جلوگیری از خسـارات 
احتمالـی دفاتـر و آژانس هـای فعـال در حـوزه تورهـای 
بـا نهادهـای ذی ربـط و  ورودی، هماهنگی هـای الزم را 
خصوصـا جامعـه آژانس هـای فعـال در حـوزه تورهـای 
ورودی، نهادهـای ذی ربـط و خصوصـا جامعـه هتل داران 
مبـذول  مـاژور«  لحظـات »فـورس  در  بـرای همـکاری 

کننـد. «
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ایمــان باباییــان رییــس پژوهشــکده اقلیــم شناســی 
ســازمان هواشناســی دربــاره اینکــه ایــن بارش هــای 
ــه  ــر ب ــا خی ــت ی ــم اس ــر اقلی ــر تغیی ــا تاثی سیل آس
ــارش  ــر ب ــع ه ــت: در واق ــا گف ــی ایرن ــگار علم خبرن
ســنگینی را نمی تــوان بــه تغییــر اقلیــم نســبت داد، 
ــک رخــداد نیســت و  ــک ت ــم بررســی ی ــر اقلی تغیی
ــم  ــر اقلی ــم تغیی ــم بگویی ــرار می توانی ــورت تک درص
در آن نقــش دارد از ایــن رو بارش هــای اخیــر را بــا 

ــم نســبت داد. ــر اقلی ــه تغیی ــوان ب ــت نمی ت قطعی
وی افــزود: هــر چنــد در ایــن مــدت چنــد بــار شــاهد 
ــا  ــم ام ــور بودی ــوب کش ــی در جن ــن بارش های چنی
تعــداد دفعــات آن آنقــدر زیــاد نیســت کــه بتوانیــم 
ــم،  ــر اقلیــم نســبت دهی ــه تغیی ــا قطعیــت آن را ب ب
ــوی  ــه الگ ــد ک ــان می ده ــا نش ــات م ــه مطالع البت
بــارش در ایــن مناطــق در حــال تغییــر اســت یعنــی 
پیش بینــی شــده بــود کــه در جنــوب و جنــوب 
سیل آســا  و  ســنگین  بارش هــای  شــرق کشــور 
ــاری  ــاظ آم ــال از لح ــن ح ــا در عی ــود ام ــد ب خواه
ــداد  ــک رخ ــن ت ــه ای ــم ک ــدا کنی ــان پی ــد اطمین بای
وابســته بــه تغییــر اقلیــم اســت یــا خیــر، چــون بــا 
ــر  ــت آن را تغیی ــم عل ــداد نمی توانی ــک رخ ــک ت ی

ــم. ــم بدانی اقلی
ســازمان  شناســی  اقلیــم  پژوهشــکده  رییــس 
ــد پیش بینی هــای  ــرد: هــر چن ــد ک هواشناســی تاکی
مــا نشــان می دهــد کــه در آینــده همیــن وضعیتــی 
رخ خواهــد داد کــه اکنــون در سیســتان و بلوچســتان 
بــا آن مواجــه هســتیم امــا شــرایط فعلــی نیــاز بــه 

ــه بیشــتری دارد. بررســی و مطالع
ــادآور شــد: حــدود 15 ســال قبــل پیش بینــی  وی ی
شــده بــود کــه بارش هــای سیل آســا در کشــور 

زیــاد می شــود و االن می بینیــم کــه در حــال رخ 
دادن اســت امــا بــاز هــم در عیــن حــال یــک تــک 
نســبت  اقلیــم  تغییــر  بــه  نمی توانیــم  را  واقعــه 
ــق در  ــن مناط ــه ای ــت ک ــن اس ــه ممک ــم، البت دهی
گذشــته مثــا 50 یــا 100 ســال گذشــته چنیــن 
ــم  ــر اقلی ــع تغیی ــته اند. در واق ــه ای داش ــک واقع ت
می توانــد رخدادهــای حــدی را زیــاد کنــد امــا یــک 
ــر  ــم ناشــی از تغیی ــداد حــدی را نمی توانی ــک رخ ت

ــم. ــم بدانی اقلی
باباییــان گفــت: بــرای مقابلــه بــا ایــن مســاله 
ــه ای را کاهــش دهیــم،  ــد انتشــار گازهــای گلخان بای
ــات  ــه هی ــه ای ک ــت برنام ــد تح ــورها بای ــام کش تم
بین الــدول تغییــر اقلیــم ) IPCC ( مشــخص کــرده 
بــا هــم کار کننــد، مطابــق توصیــه ایــن هیــات بایــد 
ــام  ــد و تم ــش یاب ــه ای کاه ــای گلخان ــار گازه انتش
ــند  ــته باش ــاع داش ــاله اجم ــن مس کشــورها روی ای
ــدارد،  ــود ن ــی وج ــن اجماع ــفانه االن چنی ــه متاس ک
بــر اســاس اعــام IPCC  و نشســت پاریــس بایــد 

ــال 2100 نســبت  ــن در س ــره زمی ــای ک ــش دم افزای
بــه قبــل از انقــاب صنعتــی حتمــا کمتــر از دو درجــه 
باشــد، البتــه بایــد تــاش کنیــم کــه زیــر 1.5 درجــه 
ــم  ــل 2.7 ده ــت حداق ــن وضعی ــا ای ــا ب ــد ام باش

ــم داشــت. ــا خواهی درجــه افزایــش دم
وی افــزود: در واقــع دو درجــه افزایــش دمــا آســتانه 
ــتر از آن  ــر بیش ــه اگ ــت ک ــن اس ــره زمی ــل ک تحم
باشــد بســیاری از اکوسیســتم هایی کــه از بیــن 
ــا  ــد ام ــد ش ــت ناپذیر خواهن ــر برگش ــد دیگ می رون
ــه  ــر 1.5 درج ــن زی ــره زمی ــای ک ــش دم ــر افزای اگ
ــد  ــن رفتن ــه از بی ــد بعضــی اکوسیســتم هایی ک باش

ــی  ــد آبســنگ های مرجان ــد مانن ــر می گردن ــاره ب دوب
ــا شــوند. ــاره احی ــد دوب ــه می توانن ــارس ک ــج ف خلی

ــا ایــن وضعیتــی کــه  باباییــان اظهــار داشــت: امــا ب
کشــورهای دنیــا دارنــد اگــر همیــن امــروز نیــز تمــام 
ــس  ــه پاری ــه در توافق نام ــی ک ــه تعهدات ــورها ب کش
داده انــد عمــل کننــد بــاز هــم 2.7 دهــم درجــه 
آســتانه  از  داشــت کــه  دمــا خواهیــم  افزایــش 
ــتر  ــت بیش ــه اس ــه دو درج ــن ک ــره زمی ــل ک تحم
خواهــد بــود و قطعــا مشــکات زیــادی بــه بــار 

ــد. ــد آم خواه
ســازمان  اقلیم شناســی  پژوهشــکده  رییــس 

آیا بارش های اخیر نتیجه تغییر اقلیم است؟
هر بارش سنگینی را نمی توان به تغییر اقلیم نسبت داد، تغییر اقلیم بررسی یک تک رخداد نیست

بــارش بــاران سیل آســا در جنــوب شــرق کشــور کــه از شــامگاه پنجشــنبه 19 دی آغاز شــده، اســتان های 
سیســتان و بلوچســتان، کرمــان و هرمــزگان را تحــت تاثیــر قــرار داده و ســبب جــاری شــدن ســیالب 
در ایــن اســتان ها شــده اســت امــا ســوال مهــم ایــن اســت کــه ایــن بارش هــا نتیجــه تغییــر اقلیــم 
اســت؟در واقــع شــرایط در سیســتان و بلوچســتان از ســایر اســتان ها وخیم تــر اعــالم شــده بــه طــوری 
کــه میــزان بارش هــا در جنــوب اســتان نســبت بــه ســال گذشــته 26 برابــر بیشــتر بــوده و در نتیجــه 
ســرریز شــدن آب از پشــت ســدهای اســتان را در پــی داشــته اســت. اکنــون حــدود 500 روســتا و 14 
شهرســتان ایــن اســتان درگیــر ســیل هســتند و 20 هــزار واحــد مســکونی بــر اثــر جاری شــدن ســیالب 

تخریــب کلــی و جزئــی دیــده اســت.

باباییــان: در واقــع هــر بــارش ســنگینی را 
ــبت داد،  ــم نس ــر اقلی ــه تغیی ــوان ب نمی ت
ــداد  ــک رخ ــک ت ــی ی ــم بررس ــر اقلی تغیی
می توانیــم  تکــرار  درصــورت  و  نیســت 
نقــش  آن  در  اقلیــم  تغییــر  بگوییــم 
دارد از ایــن رو بارش هــای اخیــر را بــا 
اقلیــم  تغییــر  بــه  نمی تــوان  قطعیــت 

نســبت داد.

رنا
 ای

س:
عک

رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت قرچـک 
زیسـت  تعالیـم  و  مفاهیـم  آمـوزش  گفـت: 
محیطی در سـنین پایه و ابتدایی ارائه می شـود.
محمدطاهـر ظاهـری ، رئیـس اداره حفاظـت 
محیـط زیسـت شهرسـتان قرچـک در گفت وگو 
بـا خبرنـگار سـرویس اجتماعـی شـبکه خبری 
تهران نیوز اظهار داشـت: بـا توجه به نیاز آموزش 
و نهادینه کردن مفاهیم و تعالیم محیط زیسـت 
در سـنین پایـه و ابتدایـی، اداره حفاظت محیط 
زیسـت و آمـوزش و پرورش شهرسـتان قرچک 
تفاهم نامـه ای را با هدف آموزش محیط زیسـت 

در مـدارس به امضاء رسـاندند.
وی گفـت: طـی ایـن تفاهم نامـه مقـرر شـد تا 
از بسـتر مناسـب آموزشـی و فرهنگی در جهت 
رشـد کمـی و کیفی تشـکل های دانـش آموزی 
در زمینـه محیط زیسـت، بهره گیـری از ظرفیت 
بـرای  پـرورش  و  آمـوزش  انسـانی  نیـروی 
ارائـه آمـوزش هـای محیـط زیسـتی و ترویـج 
مفهـوم توسـعه پایـدار، غنـی سـازی اوقـات 
فراغـت دانـش آمـوزان بـا اجـرای برنامـه های 
تفریحـی- فرهنگـی در زمینه محیط زیسـت و 
همچنیـن اجرای طرح های زیسـت محیطی از 
جملـه محیـط یـار و مـدارس سـبز بهره گیـری 

شود.
فرهنـگ  اهمیـت  این کـه  بیـان  بـا  ظاهـری 
زیسـت  هـای  آمـوزه  درخصـوص  سـازی 
محیطـی و لـزوم گسـترش فرهنِگ احتـرام به 
طبیعـت و محیـط زیسـت بـر همه الزم اسـت، 
افـزود: محیـط زیسـت و آمـوزش و پـرورش 
بـا همـکاری یکدیگـر در راسـتای تحقـق اصـل 
50 قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایـران و 
توسـعه مشـارکت جامعـه دانش آموزی کشـور 
بـرای تحقـق و نهادینـه کردن فرهنـگ حفاظت 
از محیط زیسـت از سـنین پایـه تاش خواهند 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  کرد.رئیـس 
شهرسـتان قرچـک خاطرنشـان کـرد: آمـوزش 
و پـرورش همـواره در جهـت افزایـش آگاهـی 
زیسـت  زمینه هـای  در  خـود  هـدف  جامعـه 
محیطـی و موضوعـات ایـن چنینـی پیشـگام 
و ثابـت قـدم بـوده و تعامـل و همـکاری اداره 
حفاظـت محیـط زیسـت نیز بـا این نهـاد مهم 
فرهنگـی قطعًا در پیشـبرد اهداف نظام مقدس 
جمهوری اسـامی و پاسـداری از موهبات الهی 

و طبیعـت موثـر خواهـد بـود.

ک
سنجش فوری میزان نیترات خاک خا

با یک حسگر جدید
حســگر  محققــان  از  بین المللــی  یــک گــروه 
نیتــرات  میــزان  اندازه گیــری  بــرای  جدیــدی 
اندازه گیــری  بــا  کــه  کرده انــد  ابــداع  خــاک 
ــود در آن،  ــرات موج ــزان نیت ــوری می ــه ف ــاک و ارائ ــداوم خ م
آلودگــی آب را بهتــر تشــخیص داده و شــرایط را بــرای بهــره وری 
ــی  ــگاه اینترنت ــزارش پای ــه گ ــام می کند.ب ــر کشــاورزی اع باالت
فیــزورگ، میــزان نیتــرات در آب هــای زیــر زمینــی بطــور کلــی 
بســیار پاییــن اســت. امــا اســتفاده بیــش از حــد از کودهــای 
ــرات از خــاک  ــه شســته شــدن نیت ــب منجــر ب کشــاورزی اغل
ــه منابــع آب می شــود. افزایــش میــزان نیتــرات در آب یکــی  ب
ــک  ــت و ی ــامیدنی اس ــت آب آش ــی رد صاحی ــل اصل از دالی
ــد. ــاد می کن ــان ایج ــر جه ــی در سراس ــت محیط ــکل زیس مش

امــا ایــن حســگر جدیــد نــوری نیتــرات بــر پایــه طیــف ســنجی 
جــذب کار می کنــد. طیــف ســنجی جــذب امــکان اندازه گیــری 
ــد  مــداوم و فــوری میــزان نیتــرات را فراهــم می کنــد و می توان
غلظت هــای نیتــرات را در دامنــه ده هــا تــا صدهــا قســمت 

ــوالت  ــد محص ــه رش ــوط ب ــه مرب ــه دامن ــون )ppm( ک در میلی
زراعــی اســت، تشــخیص دهد.توانایــی ایــن حســگر بــرای 
کنتــرل مــداوم میــزان نیتــرات خــاک، تصویــری بســیار دقیــق 
ــول  ــر نیتــرات در محل ــه ســرعت در حــال تغیی از غلظت هــای ب
ــر  خــاک ارائــه می دهــد. ایــن حســگر جدیــد همچنیــن در براب
ــت. ــاوم اس ــاک مق ــی خ ــیمیایی و فیزیک ــخت ش ــرایط س ش

ایــن در حالــی اســت کــه روش هــای فعلــی بــرای اندازه گیــری 
نیتــرات خــاک دشــوار و پــر زحمــت هســتند و قــادر بــه نمایــش 
فــوری غلظــت واقعــی نیتــرات در خــاک نیســتند. امــا نــوآوری 
ایــن محققــان کــه بافاصلــه ســطوح نیتــرات خــاک را کنتــرل 
ــزان  ــورد می ــا ارزشــی در م ــای ب ــه کشــاورزان داده ه ــد ب می کن
ــاورزی  ــوالت کش ــرای محص ــاک ب ــود در خ ــذی موج ــواد مغ م
ــازی  ــه س ــث بهین ــن باع ــگر همچنی ــن حس ــد. ای ــه می ده ارائ
حــد کــود  از  بیــش  مصــرف  از  و  می شــود  کاربــرد کــود 
ــده و  ــاری ش ــی در آبی ــه جوی ــب صرف ــرده، موج ــگیری ک پیش

ــد. ــش می ده ــع آب را کاه ــی مناب آلودگ

مدیـر کل حفاظـت محیـط زیسـت فـارس بـا بیـان اینکـه 
نگرانـی دربـاره پسـماندهای پتروشـیمی شـیراز همچنـان 
وجـود دارد گفـت: فرصتـی بـرای ایـن پتروشـیمی تعییـن 
شـده تـا مسـائل و مشـکات را رفـع کنـد، طبیعتـا اگر این 
سـامت  فعالیت هـا  شـود کـه  احسـاس  و  نیفتـد  اتفـاق 
مـردم را بـه خطـر می انـدازد، برخـورد قانونـی و قضایی در 

دسـتور کار قـرار خواهـد گرفـت.
حمیـد ظهرابـی مدیـر کل حفاظـت محیـط زیسـت فـارس 
مـردم  بـا  چهـره  بـه  چهـره  ماقـات  در  شـنبه  سـه  روز 
هـای  نگرانـی  ابـراز  بـه  اشـاره  بـا  مرودشـت   شهرسـتان 
برنامـه  و  شـیراز  پتروشـیمی  پسـماندهای  دربـاره  مـردم 
هـای محیـط زیسـت در رابطـه بـا آن خاطـر نشـان کـرد: 
بـه اداره کل محیـط زیسـت مراجعاتـی بـوده کـه در رابطـه 
البتـه   ، نگرانـی  کرده انـد  ابـراز  پتروشـیمی  وضعیـت  بـا 
برنامـه ریـزی هـا و پیگیری هـای بـرای سـاماندهی و دفع 
انجـام گرفتـه  شـیراز  پتروشـیمی  پسـماندهای  بهداشـتی 

اسـت .
توسـط  کـه  هایـی  بازدیـد  همچنیـن  داد:  ادامـه  وی 
کارشناسـان بـه صـورت مکـرر از ایـن پتروشـیمی صـورت 
شـیراز   پتروشـیمی  از  اخیـرا  بازدیـدی کـه  نیـز  و  گرفتـه 
توسـط  کـه  دهـد  مـی  اقداماتـی  از  خبـر  شـد  انجـام 
پذیرفتـه   صـورت  هـا  آلودگـی  کنتـرل  بـرای  پتروشـیمی 
اسـت هـر چنـد هنـوز نواقـص و ایراداتـی موجـود اسـت،
مدیـر کل حفاظـت محیـط زیسـت فـارس در ادامـه بیـان 

کـرد: وضعیـت دفـن زبالـه  و پسـماند در مرودشـت و در 
بسـیاری از شـهرها و شهرسـتان هـای اسـتان فـارس یکی 
از مشـکات جـدی اسـت و همـواره یکـی از دغدغـه هـای 

محیـط زیسـتی  بـوده اسـت .
موضـوع  در  متاسـفانه  اضافـه کـرد:  مسـوول  مقـام  ایـن 
سـایر  از  تـر  عقـب  خیلـی  اسـتان  در  پسـماند  بازیافـت 
اسـتان ها هسـتیم ، مرودشـت هم از این قاعده مسـتثنی 
نیسـت. اقداماتـی بـرای دفـن پسـماند انجام می شـود اما 
مبـدا  از  تفکیـک  سـمت  بـه  بایـد  و  نیسـت  کافـی  هنـوز 
در  را  پسـماند  دارد  امـکان  آنجـا کـه  تـا  و  برویـم  پیـش 
مبـدا جـدا سـازی  کنیـم کـه هزینـه حمـل و جـدا سـازی 
مدیریـت شـود و در انتهـا مـواد آلـی را به کمپوسـت تبدیل 
و بازیافـت کنیـم تـا پسـماند هـا مجـددا در چرخـه طبیعت 
قـرار گیرنـد. دفـن کـردن زبالـه و پسـماند روش مناسـبی 
نیسـت و در هیـچ جـا هـم بـه طـور کامـل توصیـه نمـی 
شـود. ظهرابـی در مـورد سـایت دفـن زبالـه شـهر کامفیروز 
درایـن شهرسـتان هـم خاطر نشـان کرد: متاسـفانه سـایت 
دفـن زبالـه ایـن شـهر سـال هاسـت بـا مشـکل  مواجـه 
اسـت و شـهردار ایـن منطقه  نیـز در جلسـه مربوطه حضور 
پیـدا کـرده و پـس از بازنگری و مطالعه،  پیشـنهاد سـایت 
نیـز قـول داده هرچـه  جدیـد داشـته کـه محیـط زیسـت 
سـریعتر مجـوز هـای الزم را صـادر کنـد تـا بتواننـد سـایت 

جدیـد را فعـال کننـد. 
 وی در ادامـه گفـت: اقدامـات خوبـی در خصوص بهسـازی 

منطقـه گردشـگری تنـگ بسـتانک ، هـم در موضـوع دفـع 
پسـماندها و هـم در موضـوع طبیعـت گردی در حـال انجام 
افـراد  بـه  منطقـه گردشـگری   ایـن  مدیریـت  اسـت کـه 
حقیقـی یـا حقوقـی عاقـه منـد در ایـن حـوزه واگـذار می 
شـود و شـهرداری نیـز مـی توانـد با رعایـت ضوابـط قانونی 

در ایـن فراینـد شـرکت کنـد.
شـمال  کیلومتـری   52 فاصلـه  در  مرودشـت  شهرسـتان 
شـیراز دراسـتان فـارس قـرار دارد ، پتروشـیمی شـیراز هم 

درایـن شهرسـتان واقـع اسـت.

چنـدی پیـش نیـز حـرف و حدیث هـای فراوانـی در بـاره 
بـه  شـیراز  پتروشـیمی  از  سـمی  آالینـده  فاضـاب  ورود 
تلـف   ، مطـرح گردیـد  مجـازی  فضـای  در  رودخانـه کُـر 
شـدن برخـی احشـام بـر اثـر خـوردن آب هـای آلـوده نیـز 
بـه ایـن مـوارد افـزود، همان زمـان روابط عمومـی اداره کل 
حفاظـت محیـط زیسـت فـارس بـا تاییـد وجـود آالیندگـی 
سـمی در فاضاب ورودی از پتروشـمی شـیراز بـه رودخانه 

کُـر ، موضـوع را قابـل پیگیـری دانسـت.  

ــاره  ــا اش ــهر ب ــتان بوش ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــهر  ــتان بوش ــدگان در اس ــت پرن ــم زیس ــق مه ــود مناط به وج
ــتانی  ــتگاه های زمس ــن زیس ــهر از مهمتری ــتان بوش ــت: اس گف
پرنــدگان مهاجــر آبــزی و کنارآبــزی اســت به گونــه ای کــه 
ــد  ــف زاد و ول ــق مختل ــده در مناط ــه پرن ــزاران قطع ــون ه اکن

. می کننــد
وجــود جزایــر و مناطــق حفاظــت شــده در اســتان بوشــهر زمینــه 
مناســبی را بــرای زیســت، زاد و ولــد انــواع جانــوران بــه ویــژه 

پرنــدگان فراهــم کــرده اســت.

نگرانی درباره پسماندهای پتروشیمی شیراز 
همچنان وجود دارد

منابع 
طبیعی 

پرنده

پرندگان مهاجر در کهگیلویه و بویراحمد 
شمارش می شوند

ضرورت اشتراک داده های مکانی 
سازمان ها در اجرای قانون کاداستر

ــط  ــت محی ــرکل حفاظ مدی
زیســت اســتان کهگیلویــه و 
بویراحمــد از آغــاز شــمارش 
پرنــدگان مهاجــر آبــزی و 
کنــار آبــزی در منابــع آبــی اســتان خبــرداد و گفــت: 
در ایــن سرشــماری ضمــن پایــش منابــع آبــی، 
ســامتی پرنــدگان نیــز مــورد بررســی و دقــت قــرار 

ــرد. مــی گی
ســید اســدهللا هاشــمی روز ســه شــنبه، 24 دی مــاه 
در جمــع خبرنــگاران افــزود: همــه ســاله بــه منظــور 
بررســی رونــد تغییــرات جمعیــت گونــه هــا در ســطح 
ــط  ــا توس ــه ه ــیه رودخان ــوص حاش ــتان، بخص اس
ــن  ــا 20 بهم ــن اداره کل، از 20 دی ت ــان ای کارشناس
پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی در 7 شهرســتان اســتان 

شــمارش مــی شــوند.
وی اظهارکــرد: همــه ســاله پرنــدگان بومــی و مهاجــر 
ــه هــای اســتان مهاجــرت مــی  ــه ســواحل رودخان ب

کننــد و تــا وقتــی کــه شــرایط اقلیمــی مســاعد باشــد 
در ایــن ســواحل باقــی مــی ماننــد.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان  کهگیلویــه 
ــتان  ــی اس ــع آب ــرد: مناب ــد خاطرنشــان ک و بویراحم
مکانــی مناســب و مســاعد بــرای زیســت و بازتوانــی 
ــود  ــی ش ــی م ــش بین ــال پی ــت امس ــدگان اس پرن
بدلیــل فراوانــی بــارش هــا ایــن تعــداد پرنــدگان بــا 

افزایــش مواجــه باشــند.
ــا  ــتقیم ب ــاهده مس ــمارش را مش ــمی روش ش هاش
ــح  ــوان و تصری ــن و تلســکوب عن اســتفاده از دوربی
کــرد: منابــع آبــی اســتان اعــم از رودخانــه هــا، 
ــا و  ــاالب ه ــا، ت ــا، آبگیره ــد ه ــت س ــه پش دریاچ
منابــع آبــی اســتان از تاریــخ 20 دی مــاه تــا 20 
ــه مــدت یــک توســط کارشــناس و محیــط  بهمــن ب
ــن و تلســکوب شــمارش  ــا اســتفاده از دوربی ــان ب ب

ــوند. ــی ش م

رییـس سـازمان نقشـه برداری 
اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  کشـور 
بـه  کاداسـتر،  قانـون  اجـرای 
داده هـای  اشـتراک  ضـرورت 
مکانـی دسـتگاه ها و سـازمان های مجـری ایـن قانـون 
تاکیـد کرد.مسـعود شـفیعی در نشسـت »رونـد کاداسـتر 
اراضـی« کـه بـا حضـور نماینـدگان کمیسـیون اصـل 90 
مجلس شـورای اسـامی و سرپرسـت سـازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری برگزار شـد، از همکاری سـازمان نقشـه 
بـرداری بـا سـازمان ثبـت اسـناد قبـل از اجـرای قانـون 
جامـع حدنـگار )کاداسـتر( و  از دهـه 80 یـاد کـرد و گفت: 
بیـش از 80 درصـد اسـنادی کـه در مناطـق شـهری تهیـه 
می شـود، براسـاس تصاویـر هوایی و نقشـه های سـازمان 
نقشـه برداری کشـور اسـت که در اختیار سازمان ثبت اسناد 
قرار گرفته اسـت. وی با اشـاره به اینکه 831 شـهر از کشور 
دارای نقشـه هسـتند و 406 شـهر هم فاقد نقشـه هستند، 
از لـزوم اولویت بنـدی در تهیـه نقشـه و بـه  روزرسـانی آن 
در سراسـر کشـور، افزود: شـاید اولویـت اول محدوده های 

شـهری )حـدود 1.2 هکتـار اراضی کشـور( باشـد چـون در 
شـهرها هنـوز ایـن مسـأله مرتفع نشـده اسـت، 264 هزار 
هکتـار، مسـاحت مجموع مراکز اسـتان ها اسـت، از میان 
آنها نقشـه های ایـام، بوشـهر، خرم آباد، گـرگان و یزد، بعد 
از سـال 90 تهیـه شـده و مابقـی نقشـه شـهرها مربـوط به 

سـنوات قبل تـر اسـت.
 رییس سـازمان نقشـه برداری کشـور با بیان اینکه بخش 
خصوصـی، امـکان عکسـبرداری هوایـی کـه مقـرون بـه 
صرفه تریـن روش بـرای تهیـه نقشـه های بزرگ مقیـاس 
شـهری اسـت را ندارد؛ گفت: براسـاس قوانین موجود تنها 
دولـت و حاکمیـت تـوان و امـکان نقشـه برداری هوایـی با 
هواپیما را دارد، هر هواپیمای سـازمان نقشـه برداری کشـور 
حـدود 700 سـاعت در سـال امـکان پـرواز دارد و در ایـن 
مـدت زمـان، می تـوان از 5 هکتـار عکسـبرداری کـرد بـه 
ایـن ترتیـب طـی دو سـال مـی تـوان عکسـبرداری قانون 
کاداسـتر را اجرایی و تمام کرد اما مشـروط بر اینکه برنامه 
مدونی برای این منظور وجود داشـته باشـد اما متأسـفانه 

مدیریـت واحـدی در ایـن زمینـه نداریم.

طرح سازمان ملل برای جلوگیری از ششمین انقراض بزرگ زمین
سازمان ملل پیش نویس برنامه ای را ارائه کرده است تا با اجرای آن تا سال 2030 میادی از 
ششمین انقراض بزرگ زمین جلوگیری شود.

خبر

آموزش مسائل زیست 
محیطی به دانش 

آموزان قرچک

ن 
بارا

ش 
بارش پراکنده در سیستان و بلوچستان طی امروزبار

ســریع  هشــدار  و  پیش بینــی  مدیــرکل 
ــنبه )25  ــت: چهارش ــی گف ــازمان هواشناس س
ــای  ــده در ســواحل دری ــارش پراکن ــاه( ب دی م
اســتان های  جنوبــی  بخش هــای  و  خــزر 
ادامــه  بلوچســتان  و  سیســتان  و  هرمــزگان 

. بــد می یا
ــی  ــزود: ط ــنا اف ــا ایس ــو ب ــت و گ ــان در گف ــادق ضیایی ص
24 ســاعت آینــده بــارش در غــرب و جنــوب غــرب و 
خــزر  دریــای  ســواحل  و  زاگــرس  دامنه هــای  جنــوب 
ــه  ــیر ب ــق سردس ــارش در مناط ــد داشــت و ب ــه خواه ادام

ــود. ــد ب ــرف خواه ــکل ب ش
ــا تقویــت  وی در ادامــه گفــت: پنجشــنبه )26 دی مــاه( ب
ــن  ــرای ای ــزر ب ــای خ ــواحل دری ــی روی س ــامانه بارش س
بــرای  و  بــرف  بــارش  بــاران، گاهــی  رگبــار  ســواحل 
ــارش  ــان رضــوی ب ــان شــمالی و خراس ــتان های خراس اس

بــرف پیش بینــی می شــود. و  بــاران  پراکنــده 
ســازمان  ســریع  هشــدار  و  پیش بینــی  مدیــرکل 
هواشناســی اضافــه کــرد: جمعــه )27 دی مــاه( در اغلــب 

مناطــق کشــور جــوی آرام حاکــم خواهــد بــود. شــنبه 
ــرب  ــد از غ ــی جدی ــامانه بارش ــا ورود س ــاه( ب )28 دی م
کشــور بــرای نــوار غربــی کشــور بــارش بــاران و بــرف و در 
جنــوب غــرب بــارش بــاران گاهــی همــراه بــا رعــد و بــرق 

می شــود. پیش بینــی 
ــرق،  ــوب ش ــرای جن ــده ب ــه روز آین ــی س ــزود: ط وی اف
موقتــی  شــدید  بــاد  وزش  کشــور  جنــوب  و  شــرق 
خلیــج  مــاه(  دی   24( امــروز  می شــود.  پیش بینــی 
مــواج  دریــای عمــان  مــاه(  فــردا )25 دی  و  فــارس 

می شــود. پیش بینــی 
ضیاییــان در پایــان دربــاره وضعیــت جــوی پایتخــت طــی 
ــمان  ــاه( آس ــنبه )25 دی م ــده اظهارکرد:چهارش دو روز آین
تهــران کمــی ابــری و غبــار محلــی بــا دمــای 9 و 1- درجــه 
ــت )26  ــمان پایتخ ــود. آس ــی می ش ــانتیگراد پیش بین س
ــراه  ــی هم ــی گاه ــار محل ــا غب ــراه ب ــاف هم ــاه( ص دی م
ــن و  ــوا در گرمتری ــای ه ــود و دم ــد ب ــاد خواه ــا وزش ب ب
ــد. ــانتیگراد می رس ــه س ــه 10 و صفردرج ــان ب ــردترین زم س

رما
س

و  ســـرما  از  موجـــی  رســـیدن  فـــرا  بـــا 
در  طوفـــان  و  ســـنگین  بارندگی هـــای 
تاکنـــون  کـــه  پاکســـتان  و  افغانســـتان 
ــته،  ــای گذاشـ ــر جـ ــته بـ ــت کم 43 کشـ دسـ
و  پاکســـازی  بـــرای  تـــاش  در  مقامـــات 
ــق  ــه مناطـ ــردم بـ ــه مـ ــا و تخلیـ ــایی جاده هـ بازگشـ

هســـتند. امن تـــر 
بـــه گـــزارش ایســـنا، بیشـــترین خســـارت ها در پاکســـتان 
ـــتان  ـــتان بلوچس ـــه اس ـــته، ب ـــی داش ـــون 25 قربان ـــه تاکن ک
واقـــع در جنـــوب غربـــی ایـــن کشـــور وارد شـــده اســـت. 
اســـتان  بایـــای  مدیریـــت  سرپرســـت  گفتـــه  بـــه 
ــته 14  ــاعت گذشـ ــا در 24 سـ ــتان تنهـ ــتاِن پاکسـ بلوچسـ
ــقوط  ــل سـ ــه دلیـ ــَاَ بـ ــه عمدتـ ــد کـ ــان باخته انـ ــر جـ نفـ
ســـقف  خانه هـــا در بارش هـــای ســـنگین بـــرف بـــوده 

اســـت.
بـــارش بـــرف شـــدید باعـــث بســـته شـــدن بســـیاری از 
جاده هـــا شـــده و میـــزان بـــارش در برخـــی از نقـــاط 
اســـتان بـــه 15 ســـانتی متر رســـیده اســـت. طبـــق اعـــام 
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ــی  ــد آبســنگ های مرجان ــد مانن ــر می گردن ــاره ب دوب
ــا شــوند. ــاره احی ــد دوب ــه می توانن ــارس ک ــج ف خلی

ــا ایــن وضعیتــی کــه  باباییــان اظهــار داشــت: امــا ب
کشــورهای دنیــا دارنــد اگــر همیــن امــروز نیــز تمــام 
ــس  ــه پاری ــه در توافق نام ــی ک ــه تعهدات ــورها ب کش
داده انــد عمــل کننــد بــاز هــم 2.7 دهــم درجــه 
آســتانه  از  داشــت کــه  دمــا خواهیــم  افزایــش 
ــتر  ــت بیش ــه اس ــه دو درج ــن ک ــره زمی ــل ک تحم
خواهــد بــود و قطعــا مشــکات زیــادی بــه بــار 

ــد. ــد آم خواه
ســازمان  اقلیم شناســی  پژوهشــکده  رییــس 

ــود 10 درصــد  ــرار ب ــا ق ــد کــرد: مث هواشناســی تاکی
تولیــد انــرژی مــا از طریــق انرژی هــای تجدیدپذیــر 
باشــد کــه االن یــک درصــد هــم نیســت البتــه 
کشــورهای دیگــر هــم وضعیــت بهتــری ندارنــد 
در واقــع مقصــر اصلــی کشــورهایی هســتند کــه 
ــه ای  ــای گلخان ــد گازه ــی در تولی ــورت تجمع ــه ص ب
مشــارکت داشــتند کــه معمــوال کشــورهای قــوی 
اروپایــی هســتند، درســت اســت کــه االن ایــران 
ــت  ــه 10 اس ــر رتب ــه ای زی ــای گلخان ــد گازه در تولی
ــه  ــه 7 را دارد امــا از نظــر تجمعــی، رتب و حــدود رتب

ــت. ــن اس ــیار پایی ــران بس ای

ــا  ــد ت ــی در نظــر بگیری ــزود: از انقــاب صنعت وی اف
االن، اگــر واقعــا ســهم و مســوولیت کشــورها در 
ــد  ــم بای ــر بگیری ــه ای را در نظ ــای گلخان ــد گازه تولی
از زمــان اختــراع ماشــین بخــار تــا بــه امــروز باشــد، 
آن موقــع ســهم کشــورهای غربــی و صنعتــی بســیار 
بیشــتر از ایــران خواهــد بــود یعنــی آنهــا ســهم 
ــه ای و افزایــش  بیشــتری در انتشــار گازهــای گلخان
ــن درســت اســت  ــد، بنابرای ــن دارن ــره زمی ــای ک دم
ــی  ــر تجمع ــا اگ ــاد اســت ام ــا زی ــهم م ــه االن س ک
پایین تــر  بســیار  ایــران  رتبــه  بگیریــم  نظــر  در 
از آنهاســت و شــاید هــم اصــا ســهمی نداشــته 

ــیم. باش
توافق نامه هــای  در  معمــوال  گفــت:  باباییــان 
و  نمی دهنــد  مانــور  تجمعــی  روی  بین المللــی 
ــم  ــن ه ــا ای ــد ام ــر می گیرن ــی را در نظ ــع فعل وض
ــا  ــم، ســهم م ــاش نکنی ــا ت ــه م ــل نمی شــود ک دلی
ــم آن را  ــعی کنی ــد س ــت بای ــاد اس ــی زی االن خیل
کــم کنیــم، مثــا خودروهــای هیبریــدی تولیــد 
کنیــم و فنــاوری ســبز را بــه ویــژه در بحــث خــودرو 
کــه ســهم زیــادی در تولیــد گازهــای گلخانــه ای دارد 

ــم.  ــعه دهی توس
ــم  ــه وخی ــدار ب ــا هش ــن ب ــه گاردی ــن روزنام همچنی
ــش  ــان نوشــت: گرمای ــی جه ــت اقلیم شــدن وضعی
ــازه ای  ــورد ت ــه رک ــال 2019 ب ــا در س آب اقیانوس ه
ــای  ــر توفان ه ــد منتظ ــه بای ــه ای ک ــه گون ــیده ب رس
توصــف  غیرقابــل  افزایــش  و  اقیانوســی  مهیــب 

ــیم. ــا باش ــطح آب دریاه س
محیــط  بخــش  ســردبیر  »دامیــان کارینگتــون« 
بریتانیایــی در نوشــتاری  ایــن روزنامــه  زیســت 
ــا افزایــش ســرعت گرمایــش، دمــای  ــوان »ب ــا عن ب
اقیانوس هــا بــه رکــورد تــازه ای رســید« افــزود: 
ــران  ــنجش بح ــرای س ــن راه ب ــا بهتری ــوس ه اقیان
ــرا 90 درصــد گرمــای ناشــی  آب وهوایــی هســتند زی
ــای  ــد. گرم ــذب می کنن ــه ای را ج ــای گلخان از گازه
رکــورد  بــه   2019 در ســال  اقیانوس هــای جهــان 
تــازه ای رســیده کــه ایــن معضــل، گــرم شــدن 
»غیرقابــل انــکار و شــتاب بخــش کره زمیــن« را 

می دهــد. نشــان 
تجزیــه و تحلیل هــای تــازه نشــان می دهــد کــه 
بــرای  ســال ها  ســال گذشــته، گرمتریــن  پنــج 
ــش  ــن گرمای ــع ای ــت. در واق ــوده اس ــا ب اقیانوس ه
ــر  ــط ه ــو توس ــردن 100 مایکرووی ــن ک ــادل روش مع
انســان روی ایــن کــره خاکــی اســت. در ادامــه 
گــزارش، بــا طــرح ایــن پرســش آمــده اســت: 
گــرم شــدن آب اقیانوس هــا بــه معنــای شــروع 
توفان هــای شــدید بــوده و چرخــه آب را مختــل 
و  خشکســالی  ســیل،  یعنــی  ایــن  و  می کننــد 
ــل  آتش ســوزی بیشــتر و همچنیــن افزایــش غیرقاب

توصیــف ســطح آب دریاهــا.
جهانــی،  گرمایــش  ســنجش  راه  رایج تریــن 
ــا وجــود  ــن دمــای هواســت. ام ــری میانگی اندازه گی
ــو«  ــد »ال نیین ــی مانن پدیده هــای طبیعــی آب وهوای
بــه ایــن معنــی اســت کــه اندازه گیــری دمــای هــوا 

ــد. ــر باش ــال متغی ــه س ــال ب ــد س می توان

حدود 15 سال قبل 
پیش بینی شده بود که 
بارش های سیل آسا در 

کشور زیاد می شود و االن 
می بینیم که در حال رخ 

دادن است اما باز هم 
در عین حال یک تک 
واقعه را نمی توانیم به 

تغییر اقلیم نسبت دهیم، 
البته ممکن است که این 
مناطق در گذشته مثال 50 
یا 100 سال گذشته چنین 

تک واقعه ای داشته اند. در 
واقع تغییر اقلیم می تواند 

رخدادهای حدی را زیاد 
کند اما یک تک رخداد 

حدی را نمی توانیم ناشی 
از تغییر اقلیم بدانیم.

آیا بارش های اخیر نتیجه تغییر اقلیم است؟
هر بارش سنگینی را نمی توان به تغییر اقلیم نسبت داد، تغییر اقلیم بررسی یک تک رخداد نیست

ــاره  ــا اش ــهر ب ــتان بوش ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــهر  ــتان بوش ــدگان در اس ــت پرن ــم زیس ــق مه ــود مناط به وج
ــتانی  ــتگاه های زمس ــن زیس ــهر از مهمتری ــتان بوش ــت: اس گف
پرنــدگان مهاجــر آبــزی و کنارآبــزی اســت به گونــه ای کــه 
ــد  ــف زاد و ول ــق مختل ــده در مناط ــه پرن ــزاران قطع ــون ه اکن

. می کننــد
وجــود جزایــر و مناطــق حفاظــت شــده در اســتان بوشــهر زمینــه 
مناســبی را بــرای زیســت، زاد و ولــد انــواع جانــوران بــه ویــژه 

پرنــدگان فراهــم کــرده اســت.

ــودن 937 کیلومتــر مــرز ســاحلی و  ــا دارای ب اســتان بوشــهر ب
دریایــی بــا خلیــج فــارس ظرفیــت مهمــی بــرای زیســت انــواع 
جانــوران دریایــی به ویــژه پرنــدگان مهاجــر و زمســتان گذر 

فراهــم کــرده اســت.
وجــود ایــن مــرز دریایــی، باتاق هــا و جزایــر، زمینــه مســاعدی 
ــم  ــدگان را فراه ــد پرن ــدگان و زاد و ول ــرت پرن ــرای مهاج را ب
کــرده اســت. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر 
ــده در زیســتگاه های اســتان  ــه پرن ــا گون ــان اینکــه صده ــا بی ب
ــدگان   بوشــهر شناســایی شــده اســت اظهــار داشــت:  ایــن پرن

ــاکان، کاکایــی، پلیــکان، حواصیــل، فامینگــو، اردک،  شــامل ب
درنــا، ســلیم، آبچلیــک، غــاز و لک لــک هســتند کــه در بیشــتر 

ــوند. ــت می ش ــهر یاف ــتان بوش اس
فرهــاد قلی نــژاد از پایــش و آماربــرداری پرنــدگان زمســتان گذر 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــر داد و بیــان کــرد: ب در اســتان بوشــهر خب
همــه ســاله در نیمــه دوم  و از اوایــل آذرمــاه، مهاجــرت و 
زمســتان گذرانــی پرنــدگان آبــزی و کنارآبــزی به اســتان بوشــهر 
انجــام می شــود در ایــن راســتا عملیــات آماربــرداری از پرنــدگان 
مهاجــر زمســتان گــذران آبــزی و کنارآبــزی اســتان از نیمــه دوم 

دی مــاه آغــاز شــده اســت.
از  خــود  مهاجــرت  پرنــدگان،  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ایــران  شــمالی  به  ویــژه کشــورهای  شــمالی تر  عرض هــای 
و منطقــه ســیبری بــه  مناطــق جنوبی تــر انجــام می دهنــد 
مهمتریــن  از  یکــی  بوشــهر  اســتان  کــرد:  خاطرنشــان 
زیســتگاههای زمســتانی ایــن پرنــدگان و مــورد توجــه ســازمان  

اســت  )IBA( پرنــدگان  بین المللــی 
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر ظرفیــت ایــن 
اســتان بــرای پذیرایــی از پرنــدگان مهاجــر را مــورد اشــاره قــرار 
داد و بیــان کــرد: ایــن اســتان بــا توجــه بــه دارا بــودن حــدود 
ــاد و  ــکل زی ــت و ش ــوع باف ــا تن ــاحلی ب ــوار س ــر ن 900 کیلومت
ــور  ــزی و و ف ــان آب ــوع گیاه ــکونی، تن ــر مس ــر و غی ــر بک جزای
مــواد غذایــی، زیســتگاه مناســبی بــرای پرنــدگان آبــزی و کنــار 

آبچــر اســت. 
اداره کل  وحــش   حیــات  امــور  بــر  نظــارت  اداره  رئیــس 

ــان انجــام  ــدت زم ــط زیســت اســتان بوشــهر م حفاظــت محی
ــاه  ــن م ــت بهم ــه نخس ــا هفت ــرداری را ت ــات آمارب ــن عملی ای
ــزود: مناطــق تحــت مدیریــت اســتان شــامل  اعــام کــرد و اف
پــارک ملــی دریایــی نایبنــد، پــارک ملــی دیــر- نخیلــو، منطقــه 
حفاظــت شــده ُمنــد، منطقــه حفاظــت شــده حلــه، اثــر طبیعــی 
ــواحل  ــارک  و س ــش خ ــات وح ــگاه حی ــو و پناه ــی خارک مل

ــت. ــدگان  اس ــن پرن ــت ای ــی روی ــای اصل ــتان از محل ه اس
ــک ســوم از کل  ــه بیــش از ی ــان اینک ــا بی خســرو درویشــی ب
ــدگان  ــن پرن ــهر را ای ــتان بوش ــده اس ــایی ش ــدگان شناس پرن
خانواده هــای  از  پرنــدگان  انــواع  می شــوند گفــت:  شــامل 
بــاکان، کاکایــی، پلیــکان، حواصیــل، فامینگــو، انــواع  اردک ها، 
لک لــک ،  غــاز،   ، آبچلیک هــا  تلیله هــا،  ســلیم ها،  درنــا، 
حواصیــل و پرســتوهای دریایــی جمعیــت عمــده مهاجــر آبــزی 

را تشــکیل  می دهنــد.  
وی بیــان کــرد: خوشــبختانه بــا توجــه بــه  بارندگی هــای 
مناســب در پاییــز و اوایــل زمســتان  امســال هــم اکنــون تنــوع 
ــی  ــاهده م ــتان مش ــدگان در اس ــبی از پرن ــی مناس و پراکندگ

ــوند. ش
رئیــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش  اداره کل حفاظــت 
محیــط زیســت اســتان بوشــهر افــزود: مهاجــرت ایــن پرنــدگان 
ــتان،  ــتم های اس ــتی اکوسیس ــوع زیس ــردن تن ــر باالب ــاوه ب ع
نقــش مهمــی در جلــب اکوتوریســم، رونــق فیلــم و عکاســی در 

حــوزه طبیعــی و توســعه زیبایــی شــناختی دارد . 

استان بوشهر از مهمترین زیستگاه های 
زمستانی پرندگان مهاجر آبزی است

ــی  ــت: یک ــم گف ــط زیســت اســتان ق ــرکل حفاظــت محی مدی
از کنــدوداران کــه در قــم فعالیــت می کنــد، بــرای رهایــی 
محیــط  سمپاشــی  بــه  اقــدام  زنبورخــوار،  پرنده هــای  از 
ــل  ــدگان در مح ــن پرن ــترده ای ــتار گس ــب کش ــرده و موج ک
شــده است.ســید رضــا موســوی مشــکینی روز ســه شــنبه در 
گفتگــو بــا ایرنــا گفــت: یکــی از کنــدوداران قمــی در روســتای 
ــای  ــده ه ــی از پرن ــرای رهای ــه ب ــش جعفری ــاد بخ ــی آب عل
زنبورخــوار، اقــدام بــه سمپاشــی و اســتفاده از ســموم در 

ــود. ــرده ب ــا ک ــل کندوه مح
ــی  ــان اینکــه بیــش از 500 قطعــه زنبورخــوار معمول ــا بی وی ب
ــی  ــل سمپاش ــر در مح ــوران دیگ ــدادی از جان ــراه تع ــه هم ب
ــن  ــر ای ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــد، خاطرنش ــده ان ــف ش تل
ــده تخلفــات وی  متخلــف زیســت محیطــی شناســایی و پرون

ــت. ــی اس ــیدگی قضای ــال رس در ح
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان قــم در پایــان 
ــرای  ــیاری ب ــر بس ــم خط ــاز و ک ــای مج ــرد: راه ه ــح ک تصری
ــرای  ــه ب ــود دارد ک ــکار وج ــات زیان ــات و حیوان ــی از آف رهای
ســامت  تهدیــد  و  وحــش  حیــات  تلفــات  از  جلوگیــری 

ــرد. ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــد م ــه، بای ــی جامع عموم
ــواده زنبورخــواران اســت  ــده ای از خان ــی پرن زنبورخــوار معمول
کــه در جنــوب اروپــا و بخش هایــی از شــمال آفریقــا و غــرب 
آســیا زاد و ولــد کــرده، دارای قامتــی بلنــد و باریــک بــا 
پرهایــی رنگارنــگ اســت و از حشــرات بــه ویــژه زنبــور تغذیــه 

می کنــد.

قتل عام 500 پرنده به خاطر 
یک مشت عسل

خبر
مسائل و مشکالت زیست محیطی 

معدن طالی اندریان
نتایـج  بـه  اشـاره  بـا  شـرقی  آذربایجـان  اسـتاندار 
پژوهـش انجـام یافتـه در خصـوص معـدن طـای 
اندریـان، گفـت: اگر رویکرد علمی در بررسـی مسـائل 
و مشـکات حاکـم شـده و نتایـج آن مـورد قبول باشـد، دیگر جای هیـچ بحث و 

اختافـی وجـود نخواهـد داشـت.
مسـائل و مشـکات زیسـت محیطی معـدن طای اندریـان در نشسـتی با حضور 
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی، مسـئوالن دسـتگاه های مسـئول و صاحب نظـران 

دانشـگاهی بررسـی شد.
در ایـن جلسـه گـزارش دسـتگاه های مسـئول و همچنیـن نتایـج پژوهش هـای 
انجـام یافته درباره مسـائل زیسـت محیطی معـدن طای اندریان از سـوی مدیران 
دسـتگاه ها و اسـاتید زمین شناسـی دانشـگاه تبریـز ارائـه و در خصـوص ابعـاد 

مختلـف ایـن مسـأله بحـث و تبـادل نظر شـد.
براسـاس پژوهشـی کـه توسـط گـروه علـوم زمیـن دانشـگاه تبریـز و از طریـق 
نمونه بـرداری از منابـع آب سـطحی و زیرزمینـی و آنالیز عناصر موجـود در آن در دو 
آزمایشـگاه انجام شـده اسـت، غلظت سـیانید در نمونه های مورد مطالعه پایین تر 
از حـد اسـتاندارد )50 میکروگـرم بـر لیتر( بـوده و تنها در یک مورد، مقدار سـیانید 
باالتـر از حـد اسـتاندارد اسـت کـه دالیـل آن طـی پایش ماهانه در سـه مـاه آینده 

بـه دقت بررسـی خواهد شـد.
ایـن پژوهـش نشـان می دهـد کـه پایـش و مدیریـت آالینده هـای انسـان زاد در 
منابـع آبـی پیرامـون معادن طا به شـکل مطلوبی انجـام می شـود؛ هرچند معدن 
طـای اندریـان و سـایر معـادن به طـور بالقوه اسـتعداد آلودگی زیسـت محیطی را 
دارنـد کـه می تـوان از طریق پایـش دائمی از بالفعل شـدن آلودگـی آنها جلوگیری 

کرد.
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی در ایـن نشسـت بـا تأکیـد بـر اینکه پایـش وضعیت 
زیسـت محیطی معـادن بایـد بـه صورت مسـتمر و مـداوم انجام شـود، تأکید کرد: 
محیـط زیسـت خـط قرمز ماسـت و با هیچ فـردی در این باره مسـامحه نخواهیم 

کرد.
محمدرضـا پورمحمـدی بـا اشـاره بـه نتایـج پژوهـش انجـام یافتـه در خصـوص 
معـدن طـای اندریـان، گفـت: اگـر رویکرد علمی در بررسـی مسـائل و مشـکات 
حاکـم شـده و نتایـج آن مـورد قبـول باشـد، دیگـر جـای هیـچ بحـث و اختافی 

وجـود نخواهد داشـت.
وی در عیـن حـال دغدغه هـای رسـانه ها و تشـکل های مردمی نسـبت بـه آلودگی 
محیـط زیسـت را ارزشـمند برشـمرد و گفـت: ادعاهای رسـانه ای نیز بایـد  دقیق و 
مبتنـی بـر آمـار و شـواهد متقن باشـد. اسـتاندار آذربایجان شـرقی معـدن را یکی 
از ظرفیـت هـای مهـم توسـعه اسـتان دانسـت و گفت: ایـن بخش در گذشـته آن 
طـور کـه بایـد، در اولویـت قـرار نگرفته بـود، اما امـروز سـرمایه گذاری های عظیمی 

در بخـش معـدن انجام می شـود.

محیط 
زیست

آلوده ترین پایتخت جهان
تازه ترین آمارهای کیفیت هوا حاکی از آن است که "سارایوو"، پایتخت بوسنی و هرزگووین دوباره به عنوان 

آلوده ترین پایتخت جهان معرفی شده است.

رنا
 ای

س:
عک

یــک کارشــناس تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت محیــط 
ضمــن اشــاره بــه اینکــه حجــم و شــدت آب در ســیل جنــوب 
ــن  ــن رفت ــع از بی ــد توق ــه بای ــت ک ــوده اس ــدی ب ــور به ح کش
تعــدادی از گاندوهــا را نیــز داشــته باشــیم، گفــت: پیــش 
ــاح  ــدود 500 تمس ــا ح ــن برآورده ــاس آخری ــر اس ــن ب از ای

ــود. ــده ب ــماری ش سرش
اصغــر مبارکــی در گفــت و گــو بــا ایســنا بــا بیــان اینکــه حجــم 
ــه ای  ــه گون ــوب کشــور ب ــق ســیل زده جن و شــدت آب در مناط
ــه  ــاه( را جاب ــاح پوزه کوت ــا )تمس ــد گاندوه ــه می توان ــت ک اس
جــا کنــد، اظهــار کــرد: ســیل و خشکســالی همــواره بــه عنــوان 
ــن رو  ــده طبیعــی معرفــی شــده اند. از ای ــد کنن دو عامــل تهدی
ــتان  ــاح ها در سیس ــن تمس ــن رفت ــات و از بی ــع تلف ــد توق بای
و بلوچســتان را نیــز داشــته باشــیم.این کارشــناس تنــوع 
ــا  ــزود: گاندوه ــت اف ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــتی س زیس
ــان آب را  ــرار از طغی ــکان ف ــه باشــند ام ــر در مســیر رودخان اگ
نخواهنــد داشــت ولــی در نقاطــی کــه از زیســتگاه خــارج شــده 
ــد پــس از فروکــش کــردن آب مجــدد خــود را  باشــد می توانن

ــه زیســتگاه برســانند. ب
مبارکــی بــا اشــاره بــه اینکــه قطعــا شــدت آب جابجایــی 
ــت:  ــته اســت، گف ــال داش ــه دنب ــرای تمســاح ها ب ــادی را ب زی
وقتــی آب کــم باشــد تراکــم جمعیتــی تمســاح ها زیــاد و 
پراکندگــی آن هــا کــم می شــود امــا اگــر شــدت آب زیــاد 
بیشــتر  پراکندگی شــان  و  تمســاح ها کمتــر  تراکــم  باشــد 
خواهــد شــد و ایــن مــدل اکولوژیــک رایــج بــرای تمــام 

دنیاســت. کروکودیل هــای 
ــه  ــاح ها از مواجه ــًا تمس ــه عموم ــان اینک ــا بی ــه ب  وی در ادام
می کننــد، گفــت:  پرهیــز  انســان  بــا  مســتقیم  برخــورد  و 
تمســاح ها در محیــط آبــی مهاجــم نیســتند و بــه انســان 
ــه ای  ــه گون ــرایط ب ــر ش ــال حاض ــا در ح ــد ام ــه نمی کنن حمل
ــا وارد شــده و  ــه آن ه ــادی ب ــرس زی ــه اســترس و ت اســت ک

ــند. ــرده باش ــدا ک ــی پی ــت تهاجم ــه حال ــت ک ــن اس ممک

گزارشی از هجوم گاندوها به 
منطق سیل زده نداشتیم

رما
افزایش تلفات سرما در پاکستان و افغانستانس

و  ســـرما  از  موجـــی  رســـیدن  فـــرا  بـــا 
در  طوفـــان  و  ســـنگین  بارندگی هـــای 
تاکنـــون  کـــه  پاکســـتان  و  افغانســـتان 
ــته،  ــای گذاشـ ــر جـ ــته بـ ــت کم 43 کشـ دسـ
و  پاکســـازی  بـــرای  تـــاش  در  مقامـــات 
ــق  ــه مناطـ ــردم بـ ــه مـ ــا و تخلیـ ــایی جاده هـ بازگشـ

هســـتند. امن تـــر 
بـــه گـــزارش ایســـنا، بیشـــترین خســـارت ها در پاکســـتان 
ـــتان  ـــتان بلوچس ـــه اس ـــته، ب ـــی داش ـــون 25 قربان ـــه تاکن ک
واقـــع در جنـــوب غربـــی ایـــن کشـــور وارد شـــده اســـت. 
اســـتان  بایـــای  مدیریـــت  سرپرســـت  گفتـــه  بـــه 
ــته 14  ــاعت گذشـ ــا در 24 سـ ــتان تنهـ ــتاِن پاکسـ بلوچسـ
ــقوط  ــل سـ ــه دلیـ ــَاَ بـ ــه عمدتـ ــد کـ ــان باخته انـ ــر جـ نفـ
ســـقف  خانه هـــا در بارش هـــای ســـنگین بـــرف بـــوده 

اســـت.
بـــارش بـــرف شـــدید باعـــث بســـته شـــدن بســـیاری از 
جاده هـــا شـــده و میـــزان بـــارش در برخـــی از نقـــاط 
اســـتان بـــه 15 ســـانتی متر رســـیده اســـت. طبـــق اعـــام 

ــر ریـــزش  ــراری دولتـــی، در اثـ ــات اضطـ ــات خدمـ مقامـ
ســـقف  برخـــی خانه هـــا در بارندگی هـــای شـــدیِد اســـتان 

ــده اند. ــته شـ ــر کشـ ــون 11 نفـ ــاب" تاکنـ ــرقی "پنجـ شـ
هم چنیـــن در افغانســـتان تاکنـــون 18 نفـــر از جملـــه 
ـــی  ـــم آب و هوای ـــرایط وخی ـــت ش ـــه عل ـــودکان ب ـــان و ک زن
ــت  ــان در والیـ ــر از قربانیـ ــت نفـ ــده اند. هشـ ــته شـ کشـ
ــر از  ــج نفـ ــه پنـ ــر از جملـ ــار"، هفـــت نفـ ــی "قندهـ جنوبـ
ـــه  ـــرات" و س ـــی "ه ـــت غرب ـــواده در والی ـــک خان ـــای ی اعض
ــه  ــه گفتـ ــد. بـ ــد" بوده انـ ــی "ِهلَمنـ ــت جنوبـ ــر در والیـ نفـ
ــتان  ــای افغانسـ ــتر جاده هـ ــور بیشـ ــن کشـ ــات ایـ مقامـ
ـــن  ـــقوط بهم ـــرس از س ـــرف و ت ـــدید ب ـــارش ش ـــل ب ـــه دلی ب

بســـته شـــده اند.
گـــزارش آسوشـــیتدپرس، ســـاکنان کابـــل،  بـــر  بنـــا 
پایتخـــت افغانســـتان کـــه دمـــای هـــوا در آن بـــه منفـــی 
15 درجـــه ســـانتی گراد رســـیده، بـــه دلیـــل بارندگی هـــای 
شـــدید قـــادر بـــه رانندگـــی نبـــوده و بـــرای جابجایـــی در 
ــده اند. ــه شـ ــادی مواجـ ــکات زیـ ــا مشـ ــهر بـ ــطح شـ سـ

گ 
تصویر و فیلم یک قالده پلنگ در خلخال ضبط شدپلن

خلخالــی  زیســت  محیــط  دوســتدار  یــک 
در حیــن گشــت و گــذار در طبیعــت بخــش 
خورش رســتم خلخــال موفــق بــه تصویربــرداری 

و عکاســی از یــک قــاده پلنــگ شــد.
زیســت  محیــط  حفاظــت  ،سرپرســت  کســایی  مهــدی 
دوســتدار  رئوفــی  بهبــود  گفــت:  سه شــنبه  روز  خلخــال 
ــی از  ــل یک ــا اه ــران و اصالت ــه ســاکن ته ــط زیســت ک محی
روســتاهای بخــش خورش رســتم خلخــال اســت هنــگام 
گشــت و گــذار در حاشــیه رودخانــه قــزل اوزن واقــع در 
ــن شهرســتان  ــق حفاظــت شــده ای ــارج از محــدوده مناط خ
ــه  ــه تهی ــدام ب ــگ اق ــاده پلن ــک ق ــاهده ی ــض مش ــا مح ب
ــرض  ــاب و در مع ــه کمی ــن گون ــرداری از ای ــس و فیلم ب عک

ــت. ــرده اس ــراض ک انق
وی اظهارداشــت: پــس از انتشــار تصاویــری در فضای مجازی 
ــای  ــا پیگیری ه ــال، ب ــی در خلخ ــگ ایران ــاهده پلن ــا مش ب
بعمــل آمــده ایــن فــرد بــا مراجعــه بــه اداره حفاظــت محیــط 
زیســت شهرســتان خلخــال، تصاویــر و فیلم هــای تهیــه 

ــت  ــراه مختصــات و موقعی ــه هم ــی را ب ــگ ایران شــده از پلن
جغرافیایــی، زمــان و تاریــخ دقیــق مشــاهده در اختیــار ایــن 

ــرار داد. اداره ق
ــزود:  ــن دوســتدار محیــط زیســت اف ــر از ای وی ضمــن تقدی
ــان ایــن شهرســتان نیــز موفــق  در 2 ســال گذشــته محیط بان
ــی کمیــاب در  ــه پلنــگ ایران ــه ثبــت تصاویــری از ایــن گون ب

ــد. مناطــق حفاظــت شــده، شهرســتان خلخــال شــده ان
ــر  ــانان ب ــته گربه س ــی از راس ــوان وحش ــگ حی ــت: پلن او گف
اســاس قوانیــن ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در زمــره  

ــد. ــراض می باش ــر انق ــای در خط ــوش و گونه ه وح
منطقــه حفاظــت شــده آق داغ خلخــال بــه مســاحت 88 
هــزار هکتــار در ســال 1389 طــی مصوبــه 322 شــورای 
عالــی حفاظــت محیــط زیســت کشــور مصــوب و ثبــت 
ــتی و  ــوع زیس ــل تن ــه دلی ــه ب ــن منطق ــده و ای ــمی ش رس
مهم تریــن  جانــوری  و  گیاهــی  نــادر  گونه هــای  وجــود 

منطقــه تحــت مدیریــت اســتان اردبیــل اســت.
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ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
اســتان  گردشــگری  و  دســتی 
پــروژه   8 افتتــاح  از  مرکــزی 
مرکــزی   اســتان  در  گردشــگری  
ــر  ــه فج ــام ا...  ده ــا ای ــان ب همزم

داد. خبر 
پــروژه   گفــت:  ایــزدی  علیرضــا 
بــا  مرکــزی  اســتان  گردشــگری 
ــون  ــر 88500 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
ــه  ــام هللا ده ــا ای ــان ب ــال  همزم ری

فجر افتتاح می شــود.
بــوم  اقامتــگاه  داد:  ادامــه  وی 
ــه ســنتی  ــک ســفره خان ــردی و ی گ
ــروژه  ــگری پ ــع گردش ــک مجتم و ی
فجــر  دهــه  کــه  اســت  هایــی 

امســال به بهره برداری می رسد.
ایــزدی  8  پــروژه ســرمايه گذاری 
ــردی  ــوم گ ــگاه ب ــامل 6  اقامت را ش
ــرح   ــه ســنتی و 1 ط ،  1 ســفره خان

ــوان  ــي عن ــراث فرهنگ ــوزه مي در ح
کــرد و افــزود: اقامتــگاه هــای بــوم 
شــامل  افتتــاح  قابــل  گــردی 
ــتان  ــاد در شهرس ــرج آب ــتای ف روس
در  وفــس  روســتای  خمیــن، 
روســتای  کمیجــان،  شهرســتان 
محــات،  شهرســتان  در  آبگــرم 
شهرســتان  در  هــزاوه  روســتای 
در  تــرک  ربــاط  روســتای  اراک، 
ســرای  و   دلیجــان  شهرســتان 

شــمس در شــهر نراق  هستند.
ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
از  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  مرکــزی 
بــوم  پــروژه    3 امســال  ابتــدای 
گــردی در ســطح اســتان مرکــزی 
افتتــاح شــده اســت اظهــار داشــت: 
ــال 6   ــر امس ــه فج ــام هللا ده در ای
بــا  دیگــر  گــردی  بــوم  پــروژه 
ــون  ــر 68500 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب

افتتــاح  اســتان  ســطح  در  ریــال 
  22 اشــتغال  زمینــه  و  می شــود 

نفر فراهم خواهد شــد.
از  بیشــتر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بحــث ایجــاد پــروژه هــا کیفیــت 
ــزود:  ــد اف ــی باش ــر م ــد نظ ــا م آنه
کــه  تعاملــی  بــا  داریــم  تــاش 
راســتای  در  بتوانیــم  دارد  وجــود 
ــوم گــردی هــا و آمــوزش  توســعه ب
قــدم  آنهــا  ســازی  اســتاندارد  و 

برداریم.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ایــزدی 
رشــد  و  اســتقبال  بیشــترین 
گردشــگران داخلــی و خارجــی در 
گــردی  بــوم  حــوزه  در  اســتان 
صــورت گرفتــه اســت، گفــت: بــا 
ســاخت  هــای  زیــر  توســعه 
ــه جــذب و  گردشــگری توانســتیم ب
در  مســافران  بیشــتر  مانــدگاری 

ســطح اســتان دســت پیــدا کنیــم و 
بــا تــاش در ایــن حــوزه می توانیــم 

این مانــدگاری را افزایش دهیم.
ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
امــروزه  تصریــح کــرد:  مرکــزی  
ــی از  ــه خیل ــا ک ــبختانه از آنج خوش

ــتاها  ــزات در روس ــات و تجهی امکان
مهاجــرت  اســت  شــده  مناســب 
ایــن  در  روســتاها  بــه  معکــوس 
افتــاده  اتفــاق  بیشــتر  ســالها 

است.

معـاون خریـد فـوالد مبارکـه و رئیـس هیئتمدیرۀ شـرکت 
فـوالد هرمـزگان جنـوب درخصـوص تأمیـن مـواد اولیـۀ 
شـرکتهای گـروه فـوالد مبارکـه و سـایر واحدهـای فوالدی 
کشـور بـه معدننیـوز گفـت: موضوع مـواد اولیه بـه چالش 
صنعـت فـوالد کشـور تبدیـل شـده اسـت و بعینـه میتـوان 
دید سـنگآهن، کنسـانتره، گندله و آهن اسـفنجی کافی در 

کشور موجود نیست.
بهانـدازۀ  محصـوالت  ایـن  عرضـۀ  گفـت:  یزدخواسـتی   
تقاضـای بـازار نبـوده و اغلـب شـرکتهای فـوالدی و ازجمله 

فوالد هرمزگان با این چالش مواجهاند.
وی اظهـار داشـت: منابـع تأمیـن زنجیـرۀ سـنگآهن تمامـا 
داخلـی اسـت و تاکنون نیـز خرید فوالد هرمـزگان از منابع 

داخلـی بـوده اسـت، امـا بعضـا چـون نتوانسـتهایم مـواد 
کافـی بـه دسـت آوریم، تاحـدودی با کاهـش تولید مواجه 

بودهایم.
معـاون خریـد فوالد مبارکـه با تأکید بر اینکـه وزارت صمت 
بـا  اولیـه  مـواد  تأمیـن  زمینـۀ  در  ایمیـدرو  سـازمان  و 
فوالدسـازان کمـال همکاری را داشـتهاند تصریـح کرد: این 
عزیـزان سـهمیهبندی را در دسـتور کار قـرار دادنـد و همین 
امـر بـه متـوازن کـردن توزیـع ایـن مـواد در داخـل کشـور 
کمـک کـرده اسـت، امـا هنوز هم بهطـور کامل نیاز شـرکتها 

پوشش داده نشده و برطرف نگردیده است.
وی ازجملـه راهکارهـای کمککننـده بـه صنعـت فـوالد در 
حـوزۀ تأمیـن مواد اولیه را تـداوم اعمال تعرفـه بر صادرات 
عنـوان کـرد و گفـت: افزایـش عـوارض صادراتی کـه از چند 
از  توانسـته  اعمالشـده  سـنگآهن  زنجیـرۀ  در  قبـل  مـاه 

آهـن  و  بهطـور مشـخص گندلـه  و  اقـام  ایـن  صـادرات 
اسـفنجی جلوگیـری کنـد تا در شـرایط سـخت اقتصادی و 
تحریمهـا صنعـت فـوالد نیـز بـا چالـش مواجـه نشـود و 
بتوانـد عاوهبـر تأمیـن نیاز داخل، بـا هـدف ارزآوری برای 

کشور، صادرات را ادامه دهد.
 رئیـس هیئتمدیـره شـرکت فـوالد هرمـزگان جنـوب در 
بخـش دیگری از سـخنان خـود عنوان کرد: سـقف عوارض 
صـادرات سـنگآهن باید بهگونهای تعیین گردد که مشـکلی 
بـرای تأمیـن نیـاز داخـل وجـود نداشـته باشـد. پیشـنهاد 
 40 عـوارض  وضـع  یـا  صـادرات  ممنوعیـت  فوالدسـازان 
درصـدی بـر صـادرات سـنگآهن اسـت. البتـه در صـورت 
تأمیـن نیـاز داخـل، صـادرات مانعـی نـدارد، امـا فوالدیهـا 
واحدهـای  در  قابلمصـرف  کـه  سـنگی  بـه  معتقدنـد 

کنسانترهسازی است نباید اجازۀ صادرات داده شود.

بـا تشـریح  امدادآذربایجانشـرقی  قائـم مقـام کمیتـه 
اقدامـات ایـن نهاددرتامیـن مسـکن مددجویـان تحـت 
حمایت در 9 ماهه نخست سالجاری غامعلی مامهدی 
در جمـع خبرنـگاران بـا بیـان اینکـه تامیـن مسـکن 
مددجویـان از اولویـت های اساسـی کمیته امداد اسـت، 
افزود: در 9 ماهه نخسـت سـالجاری 176 واحد مسـکن 
شـهری بـرای مددجویـان آذربایجـان شـرقی خریـد یـا 
احـداث شـده اسـت کـه نسـبت بـه دوره مشـابه سـال 

گذشته 21 درصد رشد داشته است.
قائـم مقـام کمیته امـداد آذربایجان شـرقی همچنین به 
احـداث مسـاکن مددجویـی در روسـتاها اشـاره کـرد و 
گفـت: از ابتـدای سـالجاری تاکنون 498 واحد مسـکن 
روسـتایی بـرای مددجویـان تحت حمایت کمیتـه امداد 
اسـتان احـداث شـده اسـت که نسـبت بـه دوره مشـابه 

سال گذشته 47 درصد رشد داشته است.
وی خاطـر نشـان کـرد: بطـور متوسـط روزانـه حـدود 3 
واحد مسـکن در 9 ماهه سـالجاری در مناطق شـهری و 
روسـتایی اسـتان بـرای مدجویان تحـت حمایت کمیته 

امداد تامین شده است.
مامهـدی ادامـه داد: همچنیـن 1558 واحـد مسـکن 
مددجویـی در مناطـق شـهری و روسـتایی اسـتان نیـز 
تعمیـر شـده اسـت کـه بطـور متوسـط روزانـه 5 واحد را 

شامل می شود.
وی بـه تفاهـم نامـه مشـترک کمیتـه امـداد بـا بسـیج 
سـازندگی سـپاه اسـتان اشـاره کرد و گفت: بـا همکاری 
مشـترک ایـن دو نهاد و کمک های خیـران در نظر داریم 
تـا پایـان سـالجاری 1000 واحـد مسـکن مددجویـی در 
مناطـق شـهری و روسـتایی اسـتان خریـد یـا احـداث 

کنیم.
خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل  مقـام  قائـم 
آذربایجان شـرقی گفت: از سـال 96 قرار بود در طول پنج 
سـال همه مددجویان بدون مسـکن اسـتان که حدود 3 
هـزار خانوار را شـامل می شـوند، صاحب مسـکن شـوند 
کـه سـال 96 حدود 750 واحد مسـکن، سـال قبل 841 
واحـد مسـکن سـاخته شـده و سـال 98 نیز هـزار واحد 

مسکن ساخته می شود.

در جمع مردم روسـتای صدیق زهی چابهار اظهار داشـت: 
و  سیسـتان  سـیلزده  روسـتاهای  مسـیر  بازگشـایی 

بلوچستان در اولویت دستگاه های امدادرسان قرار دارد.
وی بیـان کـرد: دسـتگاه های امدادرسـان از همـان روز 
نخسـت بـرای خدمات رسـانی و امدادرسـانی بـه مـردم 
سـیلزده جنـوب سیسـتان و بلوچسـتان با دسـتور رهبر 
معظـم انقـاب بسـیج شـدند تـا نیازهـای اولیـه سـیل 

زدگان را فراهم کنند.
رییـس مجلـس شـورای اسـامی گفـت: تاش هـای 
گسـترده ای از جانب نیروهای امدادرسـان از جمله سپاه، 
بسـیج، هال احمر و غیره در مناطق سـیل زده سیستان 

و بلوچستان در حال انجام است.
وی بـا اشـاره بـه قطعـی بـرق برخـی از مناطـق سـیلزده 
جنـوب سیسـتان و بلوچسـتان اظهار داشـت: براسـاس 
قول وزیر نیرو  مشـکل قطع برق روسـتاها تا 24 سـاعت 

آینده حل خواهد شد.
الریجانـی تاکیـد کـرد: بـا توجـه به اینکه شـغل بیشـتر 
روسـتاییان و اهالی منطقه کشـاورزی و دامداری اسـت، 
بـه  وارده  وزارت جهـاد کشـاورزی خسـارات  بـا کمـک 
کشـاورزان شناسـایی و بـرای آن چاره اندیشـی خواهـد 

شد.
وی تصریـح کـرد: همـه ی مسـووالن بـرای رفـع نیازهای 
ارتباطـی، بهداشـتی و سـایر نیازهای فوری طـی روزهای 
آینـده در مناطق سـیل زده حضور خواهنـد یافت و پس از 
برطـرف شـدن نیازهـای اولیـه بـرآورد خسـارات انجـام 

خواهد شد.
رییس مجلس شـورای اسـامی گفـت: ضـرورت دارد تا 
بنیاد مسـکن و وزارت راه و شهرسـازی تسهیات مناسب 
را بـرای بازسـازی و تعمیـر منـازل در اختیار مردم سـیل 

زده سیستان و بلوچستان قرار دهد.
اختصـاص 300 میلیون یـورو برای پـروژه راه آهن چابهار 

- زاهدان 
بـر اسـاس مصوبـه مجلـس شـورای  بیـان کـرد:  وی 
اسـامی و عنایـت رهبر معظـم انقاب 300 میلیـون یورو 
از محـل صنـدوق توسـعه ملـی بـرای تکمیـل راه آهـن 

چابهار - زاهدان اختصاص داده شد.
الریجانـی اظهار داشـت: منطقـه آزاد چابهار یکی از مناطق 
آزاد مهـم کشـور اسـت کـه همواره مـورد توجـه نمایندگان 
مجلس نیز بوده به همین منظور بنادر شـهید بهشـتی و 

کانتری به منطقه آزاد الحاق شدند.
وی ادامـه داد: همچنیـن یک شـهرک پتروشـیمی برای 
توسـعه  شـده کـه  گرفتـه  نظـر  در  چابهـار  شهرسـتان 

سیستان و بلوچستان را شتاب خواهد داد.

رییـس مجلـس شـورای اسـامی با اشـاره بـه افتتاح و 
کلنگ زنـی دو طـرح آبرسـانی در جنـوب سیسـتان و 
بلوچسـتان اظهـار داشـت: این دو طـرح از اهمیت باالیی 
برخـوردار اسـت و شـاخص بهره مندی مـردم این منطقه 

را از آب پایدار باال می برد.
علـی الریجانـی رییـس مجلس شـورای اسـامی و رضا 
اردکانیان شـامگاه دوشـنبه به منظور بررسی روند سیاب 

سیستان و بلوچستان وارد چابهار شدند.
بازدید از مناطق سـیل زده جنوب سیسـتان و بلوچستان 
و شـرکت در شورای اداری شهرستان های کنارک و چابهار 
از جملـه مهمتریـن برنامه هـای سـفر رییـس مجلـس 
شـورای اسـامی و وزیـر نیـرو بـه جنـوب ایـن اسـتان 

است.
سـردار حسـین سـامی فرمانـده کل سـپاه پاسـداران 
انقـاب اسـامی نیـز بـه منظور بازدیـد از مناطق سـیلزده 

سیستان و بلوچستان وارد چابهار شده است.
فرمانده کل سـپاه پاسـداران به منظور بازدید و تسریع در 
روند امدادرسـانی توسـط نیروهای نظامی به سیل زدگان 

به این استان سفر کرده است.
وی اکنـون در حـال بازدیـد از مناطـق سـیل زده جنـوب 

سیستان و بلوچستان است.
همچنیـن سـردار محمـد پاکپور فرمانـده نیـروی زمینی 
سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی بـه منظـور بازدیـد از 
مناطق سـیل زده سیستان و بلوچستان شامگاه دوشنبه 

وارد چابهار شده است.
فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر  آذری جهرمـی  محمدجـواد 
اطاعـات امـروز سه شـنبه بـه منظـور بازدیـد از مناطـق 
سـیل زده جنـوب سیسـتان و بلوچسـتان وارد فـرودگاه 

کنارک و سپس عازم نیکشهر شد.
رییـس سـازمان اورژانـس کشـور نیز دیشـب بـه منظور 
بازدیـد از مناطـق سـیل زده سیسـتان و بلوچسـتان و 
ارائـه خدمـات بهداشـتی، درمانـی و  بـر رونـد  نظـارت 

فوریت های پزشکی به این استان سفر کرده است.
بـارش بـاران سیل آسـا در جنـوب شـرق کشـور کـه از 
شـامگاه پنجشـنبه 19 دی آغـاز شـده بـود، اسـتان های 
سیسـتان و بلوچسـتان، کرمان و هرمزگان را تحت تاثیر 
قرار داده و سـبب جاری شـدن سـیاب در این اسـتان ها 

شده است.
شـرایط در  سیسـتان و بلوچسـتان از سـایر اسـتان ها 
وخیم تـر اعـام شـده بـه طـوری کـه میـزان بارش هـا در 
جنوب اسـتان نسـبت به سال گذشـته 26 برابر شده و در 
نتیجه سـرریز شـدن آب از پشـت سـدهای اسـتان را در 

پی داشته است.

افتتاح هشت پروژه گردشگری در استان مرکزی

پیشنهاد فوالدسازان؛ ممنوعیت صادرات یا 
وضع عوارض 40 درصدی بر صادرات سنگ آهن 

تمام مددجویان آذربایجان شرقی 
صاحب خانه می شوند

قطع راه های ارتباطی در سیستان و 
بلوچستان امدادرسانی را کند کرده است
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 پیام
استان ها

هفت کردستانی حایز رتبه های نمونه ملی کشاورزی شدند
هفت بهره بردار کردستانی در سی و چهارمین مراسم انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشاورزی 
به عنوان نمونه کشوری انتخاب و در مراسمی با حضور رییس جمهوری، مسووالن وزارت جهاد 
کشاورزی تجلیل شدند.

آگهی تغییرات 
آگهی تغییرات شـرکت سـفیران سـبز بهار کویر شـرکت سـهامی خاص به شـماره 
ثبـت 14608 و شناسـه ملـی 14006271468 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع 
عمومـی عـادی بطور فوق العـاده مـورخ 10/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: 1- خانـم الهه خجسـته قناتغسـتانی به شـماره ملـی 2980753084 به سـمت 
بـازرس اصلـی و خانـم زهرا محـی آبادی نـژاد به شـماره ملـی 6079916797 به 
سـمت بـازرس علی البـدل برای مدت یک سـال مالـی انتخاب شـدند. 2- پس 
از قرائـت گـزارش بـازرس قانونی، ترازنامه و حسـاب سـود و زیان شـرکت منتهی 
بـه سـال 1397 مـورد تصویب قرار گرفـت. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان 

کرمـان اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کرمان
)734309(

آگهی احضار متهم   
نظـر بـه اینکـه متهـم مجهـول المـکان آقـای جواد هاشـم پـور در پرونده کاسـه 
فرزنـد  سـاجقه  بیـژن  شـکایت  حسـب  شـعبه  ایـن   9809983446401098
حسـین متهـم اسـت بـه سـرقت قالـب فلـزی و وسـایل قالـب بنـدی بنابرایـن به اسـتناد 
مـاده 174 قانـون آییـن دادرسـی دادگاه های عمومـی و انقاب در امور کیفـری مراتب یک 
نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار منتشـر و بـه نامبـرده ابـاغ مـی گـردد ظـرف یک ماه 
پـس از درج آگهـی در نشـریه جهـت دفـاع از اتهام منتسـبه در دادسـرا حاضـر گردیده و در 
غیـر ایـن صـورت دادسـرا غیابا رسـیدگی و تصمیم مقتضی صـادر خواهد نمـود. م الف 28
معاون دادستان شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کوهبنان 
 مهدی پوراسالمی

آگهی فروش مزایده اموال منقول    
بدینوسـیله اعـام مـی گـردد کـه در خصـوص پرونـده کاسـه اجرایـی 9393 در 
خصـوص محکومیـت آقـای داود عادلـی نیـا در حق محکوم له خانم پریسـا نعمتی 
بـه میـزان 2959 کیلـو گـرم کیـوی به ممالکیت آقـای داود عادلی نیا توقیف توسـط کارشـناس 
دادگسـتری ارزیابـی و از طریـق آگهـی مزایـده بـه فـروش می رسـد مـورد عبارت اسـت 2959 
کیلوگـرم محصـول کیـوی از قـرار هر کیلـو 50/000 ریـال مجموعا بـه میـزان 147/950/000  ریال 
می باشـد واقع در سـردخانه حسـن پور واقع در چوبر می باشـد مزایده در روز شـنبه 98/11/05 
راس سـاعت 9 الـی 10 صبـح در اجـرای احکام  مدنـی حویق برگزار می گردد الزم بذکر اسـت که 
آگهـی مزایـده فـروش از قیمت کارشناسـی شـروع و به کسـانی کـه باالترین قیمت را پیشـنهاد 

دهنـد فروخته خواهد شـد .
مدیر دفتر واحد اجرای  احکام مدنی شعبه اجرای احکام مدنی بخش حویق 
 ایرج یگانی خطبه سرا 130 

آگهی حصروراثت    
آقـای کاوه محمـد صالحـی بشـماره شناسـنامه 977 فرزنـد ابوالفضـل بـا وکالـت 
1 – آقایـان یونـس پـور یوسـفی و غامرضـا رشـاد از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی 
حصروراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان ابوالفضل محمد صالحـی فرزند محمد 
کاظـم در تاریـخ 98/8/23 در شهرسـتان رشـت فـوت نمـوده اسـت و ورثه آن مرحوم به شـرح 
زیر تعرفه شـده اند : 1- نام و نام خانوادگی : کامبیز محمد صالحی شـماره شناسـنامه 850 نام 
پـدر ابوالفضـل پسـر متوفی 2 – کاوه محمد صالحی شـماره شناسـنامه 977 نام پـدر ابوالفضل 
پسـر متوفی 3- خاطره محمد صالحی شـماره شناسـنامه 989 نام پدر ابوالفضل دختر متوفی 
متوفـی  بـه غیـر از وراث نامبـرده بـاال ورثـه دیگـری نـدارد اینک پـس از ماحظه دادخواسـت و 
انجـام تشـریفات قانونـی و ثبت آن به شـماره 409 مفاد سـیار درخواسـت مزبـور را در یک نوبت 
آگهـی مـی نمایـد چنانچـه هر شـخص اعتـراض دارد و یا وصیت نامـه از متوفی نزد او باشـد از 
تاریـخ نشـر آگهـی ظـرف یک ماه به دفتر شـعبه  16 شـورای حل اختاف رشـت تسـلیم نماید 

در غیـر ایـن صـورت گواهـی حصروراثت برابر درخواسـت خواهد شـد .
قاضی شورای حل اختالف شعبه 16 رشت 129
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

شهرداری تهران 10 میلیارد تومان به سیلزدگان سیستان و بلوچستان کمک می کند
اعضای شورای اسامی شهر تهران امروز سه شنبه طرحی دو فوریتی را به تصویب رساندند که با اجرای آن، 
شهرداری پایتخت مکلف شده است مبلغ یکصد میلیارد ریال به سیلزدگان سیستان و بلوچستان کمک کند.

بانــک ملــی ایــران از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان آذرمــاه 
بیــش از 829 هــزار میلیــارد ریــال تســهیات در قالــب عقــود 

اســامی پرداخــت کــرده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران، ایــن 
تســهیات در یــک میلیــون و 357 هــزار و 635 فقــره و در 
قالــب عقــود مضاربــه، مشــارکت مدنــی، فــروش اقســاطی، 
ــن، قــرض الحســنه و... تخصیــص داده  ــد دی ــه، خری جعال

شــده اســت.
بانــک ملــی ایــران 55 هــزار و 294 میلیــارد ریــال تســهیات 
در 75 هــزار و 537 فقــره در قالــب عقــد مضاربــه پرداخــت 

کــرده اســت.
ــک 51  ــن بان ــعب ای ــز ش ــی نی ــارکت مدن ــش مش در بخ
ــه ارزش 255 هــزار و 578  هــزار و 645 فقــره تســهیات ب

ــد. ــرده ان ــا ک ــال تســهیات اعط ــارد ری میلی
ــی  ــک مل ــز در بان ــنه نی ــرض الحس ــهیات ق ــت تس پرداخ
ایــران از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت بــه طــوری کــه در 
9 مــاه ابتــدای امســال ایــن بانــک 307 هــزار و 872 فقــره 
تســهیات بــه ارزش بیــش از 74 هــزار و 672 میلیــارد 
ــه  ــان پرداخت ــه متقاضی ــنه ب ــرض الحس ــب ق ــال در قال ری

اســت.
ــران، ســهم  ــی ای ــک مل از مجمــوع تســهیات پرداختــی بان
ــه  ــهیات ب ــره تس ــزار و 313 فق ــاطی 689 ه ــروش اقس ف
ارزش 286 هــزار و 777 میلیــارد ریــال و اجــاره بــه شــرط 

ــال اســت. ــارد ری تملیــک یــک هــزار و 128 میلی
 همچنیــن شــعب بانــک ملــی ایــران در مــدت مذکــور  178 
ــزار و  ــه ارزش 54 ه ــه ب ــره تســهیات جعال ــزار و 151 فق ه

757 میلیــارد ریــال پرداخــت کــرده انــد.
در بخــش خریــد دیــن نیــز 29 هــزار و یــک فقــره تســهیات 
بــه ارزش 49 هــزار و 628 میلیــارد ریــال، مرابحــه 22 هــزار 
و 311 فقــره تســهیات بــه ارزش 28 هــزار و 579 میلیــارد 
ریــال و در بخــش ســلف 3 هــزار و 565 فقــره تســهیات بــه 
ارزش 22 هــزار و 748 میلیــارد ریــال پرداخــت شــده اســت.
بانــک مرکــزی در راســتای تســهیل تعامــات ارزی کارگــزاران 
ــه ســقف  ــرد ک ــران اعــام ک ــازار متشــکل معامــات ارز ای ب
خریــد و فــروش نقــدی ارز در ایــن بــازار از 10 هــزار دالر بــه 
50 هــزار یــورو یــا معــادل آن بــه ســایر ارزهــا تغییــر یافــت.

ــه نقــل  ــری بانــک مســکن-هیبنا ب ــگاه خب ــه گــزارش پای ب
از ایبنــا، بانــک مرکــزی در راســتای تســهیل تعامــات ارزی 
ــه  ــنامه ای ب ــاغ بخش ــا اب ــکل ارزی ب ــازار متش ــزاران ب کارگ
ــروش  ــد و ف ــقف خری ــه س ــرد ک ــام ک ــی اع ــبکه بانک ش
نقــدی ارز در بــازار متشــکل ارزی افزاریــش پیــدا کــرده 

اســت.
این اباغیه به شرح زیر است:

ــصت  ــت و ش ــزار و دویس ــک ه ــه ی ــه مصوب ــت ب ــا عنای ب
اعتبــار در تاریــخ  و چهارمیــن جلســه شــورای پــول و 
18/10/1397 بــا موضــوع تشــکیل بــازار متشــکل معامــات 
ارز ایــران، بــه منظــور تســهیل تعامــات ارزی کارگــزاران آن 
بــازار از جملــه بانک هــا و صرافی هــای مجــاز در بســتر 
الکترونیکــی بــازار یــاد شــده، ســقف خریــد و فــروش 
ــنامه  ــب بخش ــه موج ــن ب ــش از ای ــا پی ــه ت ــدی ارز ک نق
شــماره 1037/60 بــه تاریــخ 23/11/1391، 10 هــزار دالر بــود، 
در بــازار متشــکل معامــات ارز ایــران معــادل 50 هــزار یــورو 

ــود. ــن می ش ــا تعیی ــایر ارزه ــه س ــادل آن ب ــا مع و ی

ــئولیت  ــزه مس ــومین جای ــد س ــه فراین ــم اختتامی در مراس
ــژه و گواهینامــه  اجتماعــی دوشــنبه 23 دیمــاه تندیــس وی
ــی از  ــه توســعه جامعــه محل ســرآمدی در تعهــد ســازمان ب
ســوی دکتــر محمــد شــریعتمداری وزیــر تعــاون ، کار و رفــاه 
ــل ذوب آهــن  ــزدی زاده مدیرعام ــدس ی ــه مهن ــی ب اجتماع

اصفهــان اهــداء شــد .
ــت:  ــن مراســم گف ــی در ای ــاه اجتماع ــاون،کار و رف ــر تع وزی
ــخاص  ــه اش ــوط ب ــا مرب ــی تنه ــئولیت اجتماع ــوع مس موض
ــط  ــز مروب ــی نی ــه اشــخاص حقیق ــه ب ــی نیســت بلک حقوق

ــا دارد. ــگ م ــن در فرهن ــه که ــن ریش ــود و ای می ش
و  در همــه شــرکت ها  بیــان کــرد:  دکتــر شــریعتمداری 

ــود  ــدی می ش ــه ج ــی توج ــئولیت اجتماع ــه مس ــا ب بنگاه ه
و جامعــه امــروز نیــز نیامنــد ایــن اســت کــه بــه آن بپــردازد 
ــی در  ــئولیت اجتماع ــک مس ــا ی ــردن بنگاه ه ــودآور ک و س

ــت. ــهام داران اس ــل س مقاب
وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی در حاشــیه ایــن مراســم 
، فعالیــت هــای ذوب آهــن اصفهــان در راســتای مســئولیت 
ــن مجتمــع  ــر دانســت و گفــت : ای ــل تقدی اجتماعــی را قاب
ــن  ــار آفری ــف افتخ ــای مختل ــش ه ــی در بخ ــم صنعت عظی
اجتماعــی  راســتای مســئولیت  در  نیــز  امــروز  و  اســت 
ــئولین و  ــا مس ــد ب ــه بای ــود ک ــب نم ــی کس ــت خوب موفقی

ــم . ــک بگوی ــت را تبری ــن موفقی ــان آن ای کارکن

 مهنــدس یــزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان نیــز 
ــهامی ذوب  ــرکت س ــت : ش ــش گف ــن همای ــیه ای در حاش
ــر اقتصــادی ،  ــواره ســعی در درک تاثی ــان هم ــن اصفه آه
ــران  ــر دیگ ــت خــود ب ــی و زیســت محیطــی فعالی اجتماع
داشــته و خــود را مســئول در زمینــه هــای اجتماعــی مــی 
شناســد و شــهرت و دوام و رقابتــی بــودن محصــوالت خــود 
ــف  ــی تعری ــدات اجتماع ــارکت در تعه ــر مش ــر چت را در زی

و ارائــه مــی کنــد .
ــه تاســیس  ــی ک ــم صنعت ــع عظی ــن مجتم ــزود : ای وی اف
گرفتــه  صــورت  اجتماعــی  مســئولیت  راســتای  در  آن 
بــرای صنعتــی شــدن  ایــران  تاریــخ  و مهمتریــن گام 
ــش از  ــان بی ــه درخش ــا کارنام ــود ،  ب ــی ش ــوب م محس
ــا آخریــن  ــق ب نیــم قــرن تولیــد محصــوالت فــوالدی مطاب
اســتانداردهای جهانــی، ایمنــی و امنیــت را بــر پایــه شــعار 
ــرده اســت. ــه ک ــه نهادین ــان بســازید« در جامع ــا اطمین »ب

ایــن نشســت بــا موضــوع معرفــی و شــرح خدمــات 
ــهروندان  ــنایی ش ــه راد، و آش ــر تســهیلگری محل دفت
ــزار  ــات برگ ــی مح ــای بازآفرین ــا رویکرده ــه ب منطق
گردید.بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری منطقــه 
اندیشــی  هــم  نشســت  مقــدس،  مشــهد  ثامــن 
و  خیابــان  پاییــن  اجتماعــی  شــورای  اعضــای 
دفتــر تســهیلگری و توســعه محلــه راد،بــا حضــور 
مــدارس،  ســامت،  رابطیــن  بانــوان،  نماینــدگان 
در  مــردم  منتخبیــن  و  مســاجد، خیریــن، کســبه 
شــورای اجتماعــی پاییــن خیابان،جانشــین کانتــری 
ــر تســهیلگری  ــدس ســیدی نســب مدی ــواب و مهن ن
و  ثامــن  منطقــه  شــهرداری  مشــارکتی  امــور  و 
شــرکت  مدیرعامــل  مهریــزی  مهنــدس  همچنیــن 

و  راد(  محلــه  مهرپاژ)تســهیلگر  مشــاور  مهندســان 
تیــم کارشناســی ایــن دفتــر، روز شــنبه 21 دی مــاه، 
راد  توســعه محلــه  و  در محــل دفتــر تســهیلگری 
ــد. ــزار ش ــاران برگ ــع به ــدت 11، مجتم ــع در وح  واق

ــهیلگری و  ــر تس ــب، مدی ــیدی نس ــا س ــید علیرض س
ــا  ــن ب ــه ثام ــهرداری منطق ــای ش ــارکت ه ــور مش ام
اشــاره بــه اینکــه ورود مســئله بازآفرینــی کــه در 
ــور و  ــعه کش ــم توس ــه شش ــاده 59 برنام ــتای م راس
سیاســتگذاری و راهبــری شــورای اســامی پنجــم 
ــی  ــوان یک ــه عن ــهیلگری ب ــش تس ــد،بر نق ــی باش م
ــزود:  ــرد و اف ــد ک ــن حــوزه تاکی ــم ای ــات مه از اتفاق
بازآفرینــی  سیاســت  راهبــردی  و  اصلــی  هــدف 
و  شــهروندان  زندگــی  کیفیــت  ارتقــای  شــهری، 

ــد. وی  ــی باش ــهرها  م ــری ش ــت پذی ــت زیس قابلی
ــه  ــعه محل ــهیلگری و توس ــر تس ــرد: دفات ــح ک تصری
و  مالکیــن  بیــن مــردم،  ارتباطــی  بعنــوان حلقــه 
مدیریــت شــهری مــی باشــند،که میتــوان از اهــداف 
تاســیس ایــن دفاتــر بــه تهیــه وتدویــن شــناختنامه 
بــا  محلــه  توســعه  ســند  بــه  رســیدن  و  محلــه 
رویکــرد بــا مــردم و بــرای مــردم کــه همــان برنامــه 
ــرد.  ــاره ک ــد، اش ــی باش ــاال م ــه ب ــن ب ــزی از پایی  ری
و  تســهیلگری  دفاتــر  همچنیــن  داد:  ادامــه  او 
بررســی  بــه شناســایی و  توســعه محلــه موظــف 
آســیب هــای محلــه بــه لحــاظ ابعــاد اجتماعــی 
ســازی  توانمنــد  هــدف  بــا  ...  و  و  ،کالبــدی 
انجــام  ســطوح  کلیــه  مشــارکت  و  ســاکنین 

باشــند.  مــی  امــور  ایــن  پیگیــری  مســئول   و 
ســیدی نســب بــا تاکیــد بــر اینکــه دفاتــر تســهیلگری 
ــوان پــل ارتباطــی  بیــن مدیــران  ــه عن ــد ب مــی توانن
شــهری و شــهروندان ایفــای نقــش نمایند،گفــت: 
مــردم مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه دفاتــر تســهیلگری 
و توســعه محلــه، مشــکات محلــه و پیشــنهادات 
را  موضــوع  دفاتــر  و  بگذارنــد  میــان  در  را  خــود 
ــوب  ــای مص ــرح ه ــی ط ــی، بررس ــس از کارشناس پ
بــه  مربوطــه،  ماحظــات  و  باالدســت  ضوابــط  و 
 دســتگاه متولــی منعکــس و پیگیــری خواهــد نمــود.

اجتماعــی  شــورای  نماینــدگان  و  اعضــا  ســپس 
محلــه پاییــن خیابــان ضمــن تشــکر از فعالیــت 
ــرای  ــبرد اج ــن در پیش ــه ثام ــهرداری منطق ــای ش ه
ــرم  ــون ح ــت پیرام ــازی باف ــازی و بهس ــرح نوس ط
ارتقــاء  در  مطلوبــی  نقــش  کــه  رضــوی  مطهــر 
دنبــال  بــه  کــه  منطقــه  محــات  کیفــی  ســطح 

مجاوریــن  و  زائــران  رضایتمنــدی  افزایــش  آن 
ــکات  ــایل و مش ــان مس ــه بی ــود، ب ــی ش ــل م حاص
محلــه راد و هــم اندیشــی بــا کارشناســان دفتــر 
پرداختنــد. راد  محلــه  توســعه  و   تســهیلگری 

منطقــه  بازآفرینــی  طــرح  در  ذکراســت  شــایان 
بــر  محلــه شــهری   9 بــه  محــدوده  ایــن  ثامــن 
ــه  ــای مربوط ــاخص ه ــه و ش ــف محل ــاس تعری اس
آن  پذیــری  و جمعیــت  افــق طــرح  رعایــت  وبــا 
از  یکــی  راد  محلــه  کــه  شــده  بنــدی  تقســیم 
 آن محــات نــه گانــه منطقــه ثامــن مــی باشــد 
ــه از شــمال  ــار وســعت ک ــا 37.6 هکت ــه ب ــن محل ای
بــه بلــوار امیــر المومنیــن و از شــرق بــه بلــوار وحــدت 
ــه  ــرب ب ــوی و از غ ــواب صف ــان ن ــوب خیاب و از جن
ــد،اولین  ــی باش ــدود م ــتری مح ــهید شوش ــوار ش بل
آن  در  تســهیلگری  دفتــر  کــه  اســت  ای  محلــه 

ــت. ــده اس ــتقر ش مس

ذوب آهن اصفهان گواهینامه سرآمدی در 
مسئولیت اجتماعی را کسب کرد

 آغاز به کار رسمی اولین دفتر تسهیلگری منطقه ثامن

تمام راه های روستایی تربت حیدریه بازگشایی شد
روزی  شـبانه  تـاش  بـا  افـزود:  کریمـی  احسـان 
راهـداران، نیروهـای امـدادی و همچنیـن مشـارکت 
دهیـاران و اهالـی روسـتاها، تمـام جـاده هاهـدادی 
فرعـی و روسـتایی تربت حیدریـه کـه به علـت بارش 
برف سـنگین در چند روز گذشـته مسـدود شـده بود 
هـم اکنون بازگشـایی شـده اسـت و تردد خـودرو در 

آنهـا در جریـان اسـت.
روسـتا   120 از  بیـش  تربت حیدریـه  داد:  ادامـه  وی 
دارد کـه بیشـتر این روسـتاها در محاصـره برف بودند 
و راههـای ارتباطـی آنان به مرکز شـهر مسـدود شـده 
بـود کـه با کمـک دسـتگاه های عضـو سـتاد مدیریت 
روسـتاها،  اهالـی  و  دهیـاران  مشـارکت  و  بحـران 
و  اسـت  بازگشـته  عـادی  حالـت  بـه  وضـع  اکنـون 

هیـچ گونه مشـکلی در تـردد خودروها گزارش نشـده 
ست. ا

معـاون امور فنـی و عمرانی فرمانـداری تربت حیدریه 
گفـت: همچنیـن بـا اعـزام یـک تیـم بـه ارتفاعـات 
دیجیتـال،  هـای  فرسـتنده  روزرسـانی  بـه  و  کامـه 
شـبکه هـای تلویزیونـی دیجیتـال که بـه علت بارش 
سـنگین بـرف در چنـد روز گذشـته قطـع شـده بـود 

هـم اکنـون وصل شـده اسـت.
هفتـه  اویـل  از  هواشناسـی  سـازمان  اعـام  بـر  بنـا 
جـاری تـا بامـداد روز دوشـنبه در تربت حیدریـه بین 
40 تـا 80 سـانتیمتر بـرف باریـد و صبـح دیـروز نیـز 
دمـای هـوای ایـن شهرسـتان بـه 13 درجه زیـر صفر 

بود. رسـیده 

دعوت از کارمند برق منطقه ای خوزستان برای قضاوت 
در مسابقات تکواندو قهرمانی اروپا

اســماعیل  از  تکوانــدو  جهانــی  فدراســیون 
اســفندیاری کارمنــد شــرکت بــرق منطقــه 
ــوری  ــده جمه ــوان نماین ــه عن ای خوزســتان، ب
ــابقات  ــاوت مس ــت قض ــران جه ــامی ای اس
تکوانــدو قهرمانــی اروپــا دعــوت رســمی بعمــل 

آورد.
پــس از حضــور اســماعیل اســفندیاری در دوره 
هماهنگــی داوران بیــن المللــی تکوانــدو در 
کشــور روســیه و کســب باالتریــن نمــره ممکن 
در تمامــی آزمــون هــای فنی فدراســیون جهانی 
تکوانــدو و اخــذ مجــوز حضــور بــرای قضــاوت 
در ســال 2020 ، بــا دعــوت رســمی فدراســیون 

تکوانــدو اروپــا ، بــرای چهارمیــن ســال پیاپــی 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــده جمه ــوان نماین بعن
ــابقه  ــن مس ــر و اولی ــابقات حاض ــن مس در ای
رســمی جهــان در اروپــا را قضــاوت مــی کنــد.
بــر پایــه همیــن گــزارش ایــن مســابقات 
ــی  ــم ورزش ــابقات تقوی ــن مس ــر تری از معتب
ــت و  ــدو WTF اس ــی تکوان ــیون جهان فدراس
 G2 ــروه ــود را در گ ــال خ ــن س ــل و یکمی چه
ســپری و در مــاه مــارچ 2020 مقــارن با اســفند 
ــی  ــزار م ــک برگ ــور بلژی ــی کش ــه میزبان 98 ب

شــود.
ــر اســت اســماعیل اســفندیاری از  شــایان ذک

کارکنــان شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان، 
مربــی و داور بیــن المللــی فدراســیون جهــان 
ــتان  ــه داوارن خوزس ــس کمیت ــدو و رئی تکوان
ــای 2017 و 2018  ــال ه ــه در س ــد ک ــی باش م
ــوان داور  ــه عن ــا ب ــی اروپ در مســابقات قهرمان

ــده انتخــاب شــد. برگزی
ــر  از وی همچنیــن بدلیــل ایفــای نقــش موث
در بیــن ورزشــکاران بــرای نهادینــه نمــودن 
مدیریــت مصــرف انــرژی و بــه عنــوان ســفیر 
ــر  ــط مدی ــش، توس ــن بخ ــکاران در ای ورزش
کل ورزش و جوانــان خوزســتان، تقدیــر شــده 

اســت.

6 اثر تاریخی استان 
مرکزی ثبت ملی شد

اسـتان  فرهنگـی  میـراث  مدیـرکل 
مرکزی با بیان اینکه در سـال جاری  
شهرسـتانهای  در  تاریخـی  اثـر    6
اسـتان در فهرسـت آثـار ملی کشـور 
به ثبت رسـیدند، افـزود:  6 اثر دیگر 
در انتظـار ثبـت در آثـار ملـی قـرار 

دارند.
علیرضـا ایـزدی  افزود: میـدان ارگ، 
آبـاد،  حاجـی  بقایـای کاروانسـرای 
خانـه میـرزا علـی پراخـودی مقدم، 
آشـتیان،  محبـی  نسـرین  خانـه 
ایسـتگاه راه آهـن اراک، سـاختمان 
آمـوزش ماشـین سـازی اراک پس 
از بررسـی و طـرح در کمیتـه ثبـت 
فهرسـت  در  کشـور  نامنقـول  آثـار 
جدیدتریـن آثـار ثبـت ملـی شـده 

اسـتان قـرار گرفتنـد.
در  نیـز  دیگـر  اثـر   6 افـزود:  وی 
انتظـار ثبـت در فهرسـت آثـار ملـی 
هسـتند این آثار شـامل حمـام حاج 
محاسـب محـات، امامـزاده سـید 
ابورضا سـاوه، خانه ایلخانی روستای 
بازرجـان تفرش، مدرسـه صمصامیه 
بیـات، درمانـگاه تاریخـی آشـتیان، 
چهارطاقـی شـرفه روسـتای انجدان 
پـس از بررسـی و طـرح در کمیتـه 
مربوطـه در سـال جاری در فهرسـت 
آثـار ملـی بـه ثبـت خواهند رسـید.

او در پایـان گفـت: با اعام ثبت ملی 
ایـن آثـار، هرگونه فعالیت و عملیات 
در  محیطـی  تغییـرات  و  عمرانـی 
محوطـه و حریم این آثـار محدود به 
اعام نظـر کارشناسـی وزارت میراث 
فرهنگـی کشـور اسـت و بـا خاطیان 
قانونـی  برخـورد  ایـن خصـوص  در 
می شـود.تاکنون 883 اثر در استان 
مرکـزی در فهرسـت آثـار ملـی بـه 

ثبت رسـیده اسـت.

پرداخت 829 هزار میلیارد استان مرکزی 
ریال تسهیالت عقود اسالمی 

در بانک ملی ایران

زمستان سرد و قطعی گاز در بخش 
کوهستانی کجور شهرستان نوشهر

تریلی های حامل گاز به تجهیزات زمستانی مجهز نیستند

بخـش کجور نوشـهر با دسـت کم 12 هـزار نفر 

جمعیـت ثابـت و 25 هـزار نفر جمعیت متغیر 

دارای 2 نقطـه شـهری و  68 نقطـه روسـتایی 

مرکـز  فاصلـه 75 کیلومتـری  در  اسـت کـه 

شهرسـتان نوشـهر قـرار دارد.

 )CNG( طرح گازرسـانی به روش گاز فشـرده

در شـهرهای پول و کجور نوشـهر در شـهریورماه 

سـال گذشـته بـا اشـتراک هـزار و 400 خانـوار 

بـه بهـره بـرداری رسـید. طبـق برنامـه ریـزی 

هـای صـورت گرفته برای تامیـن گاز مردم این 

بخـش هـر روز 6 دسـتگاه تریلـر، گاز سـی ان 

جـی را بـه شـکل کپسـول از نوشـهر و چالوس 

به ایسـتگاه های تقلیل فشـار گاز در شـهرهای 

پـول و کجـور انتقـال داده و پـس از کاهـش 

فشـار گاز وارد شـبکه گاز شـهری می شـود.

بنـا بـه گزارش هـای مردمی و تایید مسـئوالن 

دسـت انـدرکار، گاز مشـترکان شـهرهای پـول 

و کجـور در روزهـای شـنبه و یکشـنبه درسـت 

زمانـی که بـرف تمامی این مناطق کوهسـتانی 

بـود قطـع شـد.این  و سردسـیر را فراگرفتـه 

نخسـتین بار نیسـت کـه در فصل سـرما، برف 

و یخبنـدان گاز شـهری این بخش کوهسـتانی 

قطـع مـی شـود، ایـن مـورد نـه تنهـا در سـال 

جـاری بلکـه در زمسـتان سـال گذشـته نیـز 

سـاکنان این منطقـه قطعـی گاز را تجربه کرده 

بودند.

ذاکـر خزایـی یکی از شـهروندان شـهر پـول در 

خصـوص قطعی گاز در این شـهر گفت: قطعی 

گاز در بخش کوهسـتانی کجور به هنگام بارش 

بـرف و کاهـش شـدید دمـا مردم را با مشـکل 

عدیـده ای مواجه کرده اسـت.

وی افـزود: همزمـان با اجرای طرح گازرسـانی 

در ایـن شـهر کـه در نـوع خـود قابـل تقدیـر از 

دولـت و مسـووالن محلـی اسـت، مـردم اکثر 

وسـایل گرمایشـی خودشـان را فروختنـد و یـا 

بـه دلیل آماده نبودن وسـایل گرمایشـی نفتی  

و نداشـتن نفت سـفید قابل اسـتفاده نیست.

خزایـی  اظهـار داشـت : قطـع شـدن گاز حتـی 

بـرای چنـد سـاعت در ایـن بخش کوهسـتانی 

بـه دلیل سـرمای بیـش از حد منطقـه،  زندگی 

مـردم ایـن شـهرها را دچـار مختـل مـی کنـد.

وی گفـت : در گذشـته کـه مـردم ایـن منطقـه 

از وجـود گاز طبیعـی بـی بهـره بودنـد بـه دلیل 

اختصـاص سـهمیه نفـت و فراهم کـردن هیزم 

پیـش از اغـاز سـرما دچـار این مشـکات نمی 

شدند.

وی خواسـتار توجـه و برنامـه ریزی مسـووالن 

ذیربـط بـرای تامیـن گاز در مـاه هـای سـرد 

باقیمانـده از سـال شـد.

تریلی های حامل گاز به 
تجهیزات زمستانی مجهز نیستند

شـهردار شـهر کجـور هـم در ایـن بـاره گفـت: 
و  شـنبه  روزهـای  در  شـهر  ایـن  شـهروندان 
یکشـنبه هفتـه جـاری همزمان با ریـزش برف 
و یخبنـدان، سـاعت هـا به علت قطعـی گاز در 
آن سـرمای سـوزان شـرایط بسـیار سـخت و 

طاقـت فرسـایی را تجربـه کردنـد.
جمـال ملک محمـدی در گفت و گو با خبرنگار 
ایـن شـهر دلشـان  افـزود: شـهروندان  ایرنـا 
خـوش بـود کـه با گازرسـانی بـه ایـن منطقه ، 
رفـاه و آسـایش مهمـان خانـه های آنها شـده 
امـا دیگـر نمـی دانسـتند ممکـن اسـت گاهی 
اوقـات بـا قطعـی گاز دچـار مشـکات عدیـده 

ای شـوند.
طـرح  اجـرای  زمـان  از  داشـت:  اظهـار  وی 
گازرسـانی بـه ایـن شـهر طبـق روال معمـول 
سـهمیه نفـت شـهروندان ایـن شـهر نیـز خود 
بـه خـود قطـع شـد و اغلـب شـهروندان نیـز 
بـه ناچـار تمامـی وسـایل گرمایشـی نفتـی را 
جمـع آوری کـرده انـد، ضمـن آنکـه  سیسـتم 
گرمایشـی بیشـتر ادارات بویژه مراکز آموزشی، 
درمانـی و حتـی واحدهـای خبـازی این شـهر 
نیـز بـا گاز اسـت بنابرایـن قطـع شـدن گاز بـه 
مـدت 11 سـاعت در ایـن شـهر رونـد زندگـی 
عادی شـهروندان را مختل کرده اسـت .شهردار 
کجـور گفـت کـه جـاده کوهسـتانی کجـور یک 
پیـچ  دارای  و  برفگیـر   ، مسـیر سـخت گـذر 
هـای بسـیار تنـد و خطرناکـی اسـت بنابراین 
مسـئوالن ذیربـط  پیـش از اجـرای ایـن طرح 
بایـد تدبیـر ویـژه ای بـرای چنیـن روزهـای 
زمسـتانی نسـبت به نحوه حمل کپسـول های 
گاز از طریـق  تریلرهـا سـنگین در این مسـیر 
را مـی اندیشـیدند تـا امـروز شـهروندان دچار 
چنیـن مشـکاتی نشـوند.     ملـک محمـدی 
افـزود: نکتـه دیگر آنکه دسـتگاهی کـه تامین 
بایـد  کننـده گاز شـهری ایـن منطقـه اسـت 
بـرای تامیـن گاز راننـدگان بـا سـابقه و اشـنا 
بـه مسـیر کوهسـتان را بـرای انتقـال روزانه 6 
دسـتگاه تریـل حامـل مخـزن هـای گاز همراه 
بـا تجهـزات و امکانات زمسـتانی خودرو پیش 

بینـی کنـد تـا دچار مشـکل نشـوند.
وی  نرسـیدن بموقع کپسـول های گاز و تخلیه 
آن در ایسـتگاه تقلیـل فشـار را از علـت هـای 
اصلـی قطعـی گاز در ایـن شـهر معرفـی کرد و 

ادامـه داد: متاسـفانه حوالی عصر شـنبه هفته 
جـاری راننـده تریلـر حامـل کپسـول پـس از 
تخلیـه تعدادی از این کپسـول ها در ایسـتگاه 
سـی ان جی شـهر پول قصد بازگشـت به شهر 
نوشـهر را داشـت کـه بـه علت لغزندگی سـطح 
جـاده حدفاصـل گردنه "بیرون بشـم " و شـهر 
"پول " دچار مشـکل شـد و در نتیجه راه بندان 
ایجـاد مـی شـود.این مقـام مسـئول گفـت : 
پـس از حضـور میدانـی در صحنه و رهاسـازی 
جـاده  بازگشـایی  منظـور  بـه  خـودرو   ایـن 
متاسـفانه دیـده شـد کـه راننـده ایـن خـودرو 
بـدون زنجیر چـرخ در حال تردد از این مسـیر 
بـوده ضمـن آنکـه از تـوان و مهـارت کافـی نیز 
بـی بهره اسـت.ملک محمـدی افـزود : حوالی 
سـاعت 17 روز شـنبه تـا حوالی  2 بامـداد روز 
یکشـنبه هفتـه جـاری بـا بکارگیـری ماشـین 
ادارات  دیگـر  و  شـهرداری  در  موجـود  آالت 
شـهرهای پـول و کجـور موفـق بـه جابـه جایی 
ایـن خـودروی سـنگین بـه منظـور بازگشـایی 

ایـن جـاده برفـی در ایـن منطقه شـدیم .

ضرورت ایمن سازی جاده کجور 
رئیس اداره گاز شهرسـتان نوشـهر ضمن تایید 
قطعـی گاز در ایـن منطقـه گفـت : اگـر قـرار 
اسـت راننـدگان تریلرهای حامل کپسـول های 
گاز در جـاده هـای برفـی بـا کمتریـن مشـکل 
ماموریتشـان را بدرسـتی انجـام دهنـد ، ایمن 

سـازی جـاده کجـور ضروری اسـت.
بـا خبرنـگار  و  گـو  هژبـر جـوادی در گفـت 
ایرنـا افـزود : جـاده بخـش کجـور خصوصـا  
گردنـه بیـرون پشـم حـد فاصـل شـهر پـول و 
روسـتای الشـک به دلیل غیر اسـتاندارد بودن 
بـه هنـگام یخبنـدان تـردد کامیـون هـا دچـار 
مشـکل مـی شـوند.وی اظهـار داشـت : اگرچه 
در زمـان ریزش برف و کوالک شـدید نیروهای 
و  پاشـی  نمـک  عملیـات  بموقـع  راهـداری 
برفروبـی را انجـام دهنـد ولی تا زمانی نسـبت 
بـه رفـع و اصـاح این نقطه غیر اسـتاندارد این 
مسـیر ارتباطـی اقدامـی انجـام نشـود ممکـن 
اسـت در آینـده نیـز چنیـن حوادثـی رخ دهد. 
رئیـس اداره گاز نوشـهر بـا عذرخواهی از قطعی 
یـک بـاره گاز در ایـن منطقـه ابـراز امیـدواری 
کـرد کـه با صـرف اعتبـاری حـدود 11 میلیارد و 
500 میلیـون تومـان شـبکه گـذاری خط تغذیه 
و خـط توزیـع کـه از سـوی پیمانـکار ذیربط در 
حـال انجـام اسـت در چهـار مـاه آینـده ایـن 

مشـکل بـرای همیشـه برطـرف می شـود. 
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امورقراردادهای اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان کرمان

نوبت اول

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ  1398/10/25 می باشد.
 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز دوشنبه تاریخ 1398/10/30

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 10:00 روز دوشنبه تاریخ 1398/11/14
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 12:00 روز دوشنبه تاریخ 1398/11/14

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائـه  پاکت های )الـف( آدرس: بلوار شـهید 
صدوقـی - سـه راه سـیلو - روبـروی ناحیـه انتظامـی - اداره کل غله وخدمـات بازرگانی اسـتان کرمان

 تلفن : 034-32123630 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :  

مرکز تماس :021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

اداره کل غلـه وخدمـات بازرگانـی اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومی خدمـات ) تخلیه ، بارگیـری وصفافی حـدود 35 هزار تن 
برنج، شـکر وسـایر کاالهای اساسـی در انبارهای اسـتان کرمان( به شـماره ) 2098020027000001( را از طریق سـامانه  تدارکات الکترونیکی دولت 
برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس WWW.setadiran.ir  انجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صـورت عدم عضویت 

قبلـی، مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای  الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند .

 فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای

سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

نوبت اول

سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمان در نظر دارد نسـبت بـه احداث و بهسـازی کانال های آبیاری عمومی )سـاخت کانالهـای بتونی(  به حجم 
4411متـر جهـت انتقـال آب به مزارع شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآباد و فاریاب از محل اعتبارات  3 %  نفت و گاز و اسـتانی )به صورت اسـناد  خزانه( 
بـا سررسـید دو سـاله اخـزاء 808 مـی باشـد را به شـرکت هـای دارای صالحیـت واگذار نمایـد . متقاضیان مـی توانند جهت دریافت اسـناد به سـامانه 

سـتاد مراجعه نمایند.

توضيحات :
  www.setadiran.ir جهــت شــرکت در مناقصــه فــوق شــركت كننــدگان بایســتی از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه ادرس

شــماره تمــاس مرکــز پشــتیبانی و راهبــری ســامانه 27341934-021 اقــدام نماینــد.

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل

از تاریخ 98/10/25تا تاریخ 98/10/30زمان

تحويل )ضمانت نامه(
جیرفت- خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی – امور پیمانها و قراردادهامکان

تا پایان وقت اداری تاریخ 98/11/12زمان

گشایش پیشنهادها
جیرفت- خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی – امور پیمانها و قراردادهامکان

ساعت 10 صبح یکشنبه 98/11/12زمان

آگهی مناقصه عمومی ) یک مرحله ای( 
شماره 98/09/ص

مناقصه عمومی یک مرحله    
واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع سلف دانشجویی 

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
ــق  ــون از طری ــت قان ــا رعای ــر دارد ب ــت در نظ ــی جیرف ــتی و درمان ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــرکت های  ــد. ش ــدام نمای ــجویی اق ــلف دانش ــخ وس ــه ، طب ــور تهی ــذاری ام ــه ای واگ ــک مرحل ــی ی ــه عموم مناقص
واجدالشــرایط میتواننــد بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( مراجعــه نمــوده و اقــدام بــه ثبــت نــام در 

ــد.  ــور نماین مناقصــه مذک

شماره فراخوان )2098091168000053(
مهلت دریافت اسناد از روز1398/10/21تا روز 1398/10/28

آخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت 14 مورخ 1398/11/08ستاد مرکزی
ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره شبا IR130120000000003192064125 بانک ملت واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره: 411399813196
کد ملی به شماره: 14000235860

))همچنیـن الزامـا پاکـت الـف را تـا پایان تاریـخ مهلت ارسـال ، به نشـانی جیرفت - میدان شـاهد - سـتاد مرکـزی - دبیرخانه 
دانشـگاه - کـد پسـتی 7861756447 ارسـال نماید((

حمزه )سرپرست مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت(شناسه آگهی 734711

نوبت اول

تا 20 بهمن در تماشاخانه سپند )سالن 
شماره 1( در حال اجرا است.

محرمانه

گروه هیرکانیا )ویژه بانوان( 
2 بهمن در فرهنگسرای نیاوران برگزار 

می شود.

همه دزدها که دزد نیستند!
 01 تا 16 بهمن در عمارت نوفل لوشاتو - 

سالن 2 اجرا می شود.

 کلیر: ما قاتلیم
فرانک: ما قاتل نیستیم، ما بازمانده ایم

خانه پوشالی

کنسرتنمایشنمایش دیالوگ

پلیکان
27 دی تا 15 بهمن در تماشاخانه پرویز 

پرستویی اجرا می شود.

 مرض جنگ
تا 02 بهمن در گالری ثالث در حال برگزاری 

است.

رو به روم 
تا 30 دی در گالری آ در حال برگزاری است.

سال گذشته در این تاریخ 

پیام ما  از درخواست مردم برای لغو پروژه 
گردشگری آشوراده در استان گلستان نوشت.

نمایشگاه نمایشگاهنمایشسالگشت 


