
حوادث آبان ماه جلوی رشد اقتصادی را گرفت بازار مسکن آرام تر شد
سرپرسـت مرکز پژوهش های مجلس شـورای اسالمی بیان 
کـرد: اگـر اتفاقات آبـان و آذر رخ نمی داد، پیش بینی می شـد 
در سـال ۱۳۹۸ بـا در نظـر نگرفتـن بخش های اقتصـادی )به 
جـز نفـت و خدمـات( با رشـد خارق العـاده ای می توانسـتند 
بـه فعالیـت ادامه دهند و شـاهد رشـد غیرنفتـی نزدیک ۲.۵ 

درصـد در سـال ۹۸ بودیم.
»محمـد قاسـمی« روز یکشـنبه در جلسـه هیـات نمایندگان 
اتـاق بازرگانـی ایران بیـان کرد: اکنون باید االن منتظر انتشـار 
آمارهای سـه ماهه سـوم شـد تا بر اسـاس آن تحلیل شـود 
کـه حـوادث آبـان و آذر ماه امسـال چگونه بر رشـد اقتصادی 
تاثیـر گذاشـت.وی ادامـه داد: با بازگشـت تحریم ها در سـال 
۱۳۹۷ بخش هـای اقتصـادی دچـار شـوک عجیبـی شـدند، 
امـا در سـال ۱۳۹۸ کـم کـم راه و چـاه زندگـی کـردن و تولید 
کـردن بـدون درآمد نفتـی را پیدا می کردند؛ البتـه این اوضاع 
تـا قبـل از حوادث آبان بود.قاسـمی خاطرنشـان کرد: در سـه 

ماهه ابتدای سـال ۱۳۹۸ با وضعیت بسـیار نامعلومی مواجه 
بودیـم و پیش بینـی می شـد کـه رشـد سـال ۱۳۹۸ حـدود 
منفـی ۹.۶ درصـد باشـد، پـس از مدتی نهادهـای بین المللی 
همیـن رشـد را اعالم کردند و صنـدوق بین المللی پول و بانک 
جهانـی نیـز پیـش  بینی ایـن رشـد اقتصـادی را بـرای ایران 
داشـت.وی با اشـاره به رشـد برخی بخش هـای اقتصادی در 
۶ ماهه سـال ۱۳۹۸ ادامه داد:  آمار ۶ ماهه سـال ۹۸ نشـان 
مـی داد کـه رشـد بخـش مسـکن، بخـش صنعـت و بخش 
کشـاورزی بـر اسـاس داده هایـی که بـه صورت رسـمی قابل 

دسـترس بـود، بیشـتر از پیش بینی هـا شـده بود.
 قاسـمی خاطرنشـان کـرد: هیـچ کشـور و هیـچ اقتصاددانی 
از تحریـم حمایـت نمی کنـد، امـا از دهـه ۵۰ بـه بعـد همواره 
شـاهد بودیـم کـه اقتصاددانـان و سیاسـتمداران در رابطـه بـا 
نحـوه اثرگـذاری نفت بر سـاختار اقتصاد ایـران همواره منتقد 
بـوده  و بیـان می کرده انـد بایـد به سـمت بازآفرینی سـاختار 

ایـران حرکـت کـرد کـه نفـت بـه عنـوان یکـی از بخش هایی 
کـه می توانـد زنجیره هـای تولیـد در ایران تکمیل کنـد، بتواند 
در اقتصـاد ایـران هضـم شـود و زمینه اتصال درسـت اقتصاد 
ایـران را بـه زنجیـره ارزش آفرینـی در اقتصاد ایـران فراهم کند.

سرپرسـت مرکـز پژوهش هـای مجلـس معتقـد اسـت در 
۶ ماهـه ابتـدای امسـال نـه تنهـا شـوک ناشـی از تحریم هـا 
توسـط بخش هـا تـا حـدود زیادی هضم شـده بـود، بلکه کم 
کـم بخش هـای اقتصـادی در حـال تامین زنجیره هـای الزم 
بـرای رشـد در اقتصـاد ایـران بودند.قاسـمی همچنیـن بیـان 
کـرد: محاسـبات کـه انجام شـده بود نشـان می داد کـه ما در 
سـال ۱۳۹۹ بـا یک بودجه حـدود ۴۸۴ هزار میلیـارد تومانی 
مواجـه بودیـم کـه حـدود ۷۸ هـزار میلیـارد تومـان آن درآمد 
نفتـی، حـدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومـان آن درآمدهای مالیاتی 
و گمرکـی و حـدود ۸۷ هـزار میلیـارد آن بـر اسـاس انتشـار 

انـواع اوراق بود.

بـا فروکـش کـردن التهابـات ناشـی از تغییـر قیمت 
بنزیـن و تنش هـای منطقه ای، رشـد قیمت مسـکن 
متوقـف شـده و واسـطه ها از کسـادی معامـالت در 

دو هفتـه اخیـر خبـر می دهند.
معامـالت  افـت  بـا  همزمـان  ایسـنا،  بـه گـزارش 
مسـکن بعـد از تنش هـای اخیـر منطقـه ای، رشـد 
قیمت هـای پیشـنهادی نیـز متوقـف شـده و فعاالن 
بـازار از محـو شـدن شـوک افزایـش قیمـت بنزیـن 
در بـازار مسـکن خبـر می دهنـد. بعد از آن کـه خرید 
و فـروش مسـکن در شـهر تهـران طی آذرمـاه ۱۳۵ 
درصـد افزایـش پیـدا کـرد قیمت هـای پیشـنهادی 
تـا ۱۵ درصـد و قیمت هـای قطعـی ۸.۵ درصـد بـاال 
رفـت کـه بـه نگرانی هـا از ورود بازار مسـکن به دوره 
پـرش قیمتـی منجـر شـد. امـا واسـطه های ملکـی 
بیـان می کننـد کـه بـازار مجـددا آرام شـده و طـرف 
تقاضـا در نشسـت ها دسـت بـاال را پیـدا کـرده اسـت.
بررسـی آگهی هـای عرضـه شـده بـه بـازار مسـکن 
نیـز گویـای آن اسـت کـه فایل هـای زیـر قیمـت و 
به قیمـت روز بـه روز بیشـتر می شـود. ایـن در حالی 
اسـت کـه در دو هفتـه ی قبـل عمـده مالـکان ایـن 
نـوع واحدهـا، فـروش را بـه حالـت تعلیـق درآورده 
بودنـد. بـا ورود امـالک زیـر قیمـت انتظـار مـی رود 
سـایر مالـکان نیـز نرخ هـای پیشـنهادی را پاییـن 
عیـد  شـب  در  بـازار  رونـق  بـرای  فضـا  و  بیاورنـد 
منطقـه ۸  امـالک  مشـاوران  از  فراهـم شـود.یکی 
تهـران گفـت: خاصیـت دیرپذیـری بـازار مسـکن با 
افزایـش وسـایل ارتباط جمعـی و ورود تکنولوژی از 
بیـن رفتـه اسـت. پیـش از ایـن نوسـانات بازارهای 
مـوازی اثـر خـود را شـش مـاه بعـد در بخش ملک 
نشـان مـی داد امـا بعـد از تغییـر قیمـت بنزیـن بـه 
یکبـاره شـاهد افزایـش نرخ های پیشـنهادی بودیم. 
باعـث کسـادی  نیـز  منطقـه ای  اخیـر  تنش هـای 

معامـالت شـد کـه البتـه ایـن شـرایط دوام چندانی 
نـدارد و احتمـاال در روزهـای آینـده شـاهد افزایـش 
معامـالت خواهیـم بـود. اوضاع بـازار تعریفـی ندارد 
امـا از رکـود مطلـق خـارج شـده ایم. از طـرف دیگـر 
آن قـدر فایـل در بـازار وجـود دارد کـه رقابتـی بیـن 
مالـکان اسـت و هرکـس ارزان تـر بفروشـد امـکان 
روزهـای  می شـود.در  بیشـتر  او  ملـک  فـروش 
اخیـر برخـی متقاضیـان کـه بـه دنبـال فایل هـای 
مرغـوب می گشـتند از خریـد خانه در شـرایط فعلی 
منصـرف شـدند امـا معدود خریـداران آماتـور با این 
پیش فـرض کـه ممکـن اسـت بـا رشـد قیمـت در 
ماه هـای آینـده مواجـه شـوند از ایده آل هـای خـود 
درخصـوص خانـه ی مـورد نظـر کوتاه آمدند. آسـیب 
دیگـر ایـن روزهـا از طـرف واسـطه های غیرحرفه ای 
بـه بـازار ملـک وارد شـد. بدیـن صـورت کـه مالـک، 
واحـد خـود را بـا قیمـت نامتعـارف بـه یک مشـاور 
نابلـد می سـپارد و پذیـرش قیمت از سـوی مشـاور 
بـه توهـم قیمتـی دامـن زد.مکانیـزم بـازار مسـکن 
بدیـن صـورت اسـت کـه معمـوال از آذرمـاه تعـداد 
معامـالت افزایـش پیـدا می کنـد. ایـن رفتار دسـت 
کـم طی دو سـال قبل وجود داشـته و تـا خردادماه 
سـال بعـد ادامـه یافتـه اسـت. سـپس بـازار وارد 
رکـود می شـود. بنگاهی هـا بیـان می کننـد کـه ایـن 
وضعیـت معموال بـا مقداری شـدت و ضعف همواره 
طـی دهه هـای اخیـر در بـازار حاکم بوده امـا تفاوت 
ایـن دوره با سـایر دوره هـا در این اسـت که ظرفیت 
فـروش  و  خریـد  نـدارد.  وجـود  قیمتـی  جهـش 
افزایـش یافتـه امـا اغلـب متقاضیـان بـرای حفـظ 
ارزش پـول اقـدام بـه خریـد می کنند. ممکن اسـت 
قیمت هـای اسـمی در ایـن شـرایط بـاال بـرود امـا 
اگـر خـواب سـرمایه در دوره رکـود را در نظـر بگیریم 

سـوددهی مناسـبی بـرای آن دیـده نمی شـود.

ُجرم؛ مثل ما فکر نکردن
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متاســفانه وضعیــت بــه گونــه ای شــده کــه "مثــل مــا فکــر 
نکــردن" تبدیــل بــه یــک جــرم غیــر قابــل بخشــش شــده 
اســت. بیتــی از یــک ترانــه بــه شــدت روایــت کننــده حــال 
و روز ماســت:» حــرِف مــن ُمجــرم نبود/گر چــه رفــت 

ــاالی دار« ب
ــیل؟  ــاد؟ س ــت؟ اقتص ــا چیس ــای م ــن روزه ــکل ای مش
زلزلــه؟ نــه، مشــکل مــا اینهــا نیســت. مــا درد بزرگ تــری 
داریــم و آنهــم بی اعتمــادی اســت. مــا بــه هــم بی اعتمــاد 

هســتیم.
خیلــی از مــا فکــر می کنیــم در جامعــه، کســی ســر مــا کاله 
ــا خنجــر خواهــد  ــه م خواهــد گذاشــت. کســی از پشــت ب
زد. مــا خــود را راســت گو و دیگــران را دروغ گــو می دانیــم.

ایــن بی اعتمــادی حتــی فراتــر از آنچــه هســت رفتــه اســت 
ــر  ــا فک ــل م ــه مث ــده اســت. هرک ــرت ش ــه نف ــل ب و تبدی
می  کنــد، حــق اســت و هــر کــه نــه ناحــق. نــه تنهــا ناحــق 
ــه او تهمــت  ــم، ب ــروی او را هــم ببری ــد آب اســت بلکــه بای
ــه  ــت!حال جامع ــن کیس ــت ت ــود کُ ــه ش ــا متوج ــم ت بزنی
ــه  ــرطان گرفت ــران س ــالق در ای ــت. اخ ــوب نیس ــران خ ای
ــگ  ــد فرهن ــه بای ــی ک ــت، آنهای ــا اس ــا اینج ــت. درد م اس
ــد.  ــر از همــه حــرف می زنن ــد، خــود ضداخالق ت ســازی کنن
نــگاه کنیــد یــک امــام جمعــه بــه راحتــی بخشــی از مــردم 
کشــور را کــه از روی پرچــم یــک کشــور رد نمی شــود، 

ــد. ــم می خوان ــتون پنج س
بــه تلویزیــون نــگاه کنیــد. آنهایــی را کــه دوســت ندارنــد بــا 
ــه مــردم معرفــی می کنــد، آنهــم  هــزار برچســب و کنایــه ب
بــا چهــره  ای حــق بــه جانــب. اهالــی کــه خــود را فرهنگــی 
ــا فکــر  ــا کســی برخــالف آنه ــد، همیــن هســتند. ت می دانن

ــد. ــزرگ و کوچــک می زنن ــزار برچســب ب ــد ه می کنن
متاســفانه وضعیــت بــه گونــه ای شــده کــه "مثــل مــا فکــر 
نکــردن" تبدیــل بــه یــک جــرم غیــر قابــل بخشــش شــده 
اســت. بیتــی از یــک ترانــه بــه شــدت روایــت کننــده حــال 
و روز ماســت:» حــرِف مــن ُمجــرم نبود/گر چــه رفــت 

ــاالی دار« ب
ــا  ــم ام ــه می زنی ــان و اندیش ــا دم از آزادی بی ــی از م خیل
حاضــر نیســتیم حــرف طــرف مقابــل را بشــنویم. نــه 
ــم  ــب ه ــه برچس ــم بلک ــوش کنی ــتیم گ ــر نیس ــا حاض تنه

نیــم. می ز
ــه  ــوال باشــیم ک ــن س ــرای ای ــال پاســخی ب ــه دنب ــد ب بای
چــرا بــه اینجــا رســیده ایم؟ ایــن جامعــه همــان جامعــه ای 
»خواهــر«  و  »بــرادر«  را  همدیگــر  مــردم  اســت کــه 
و  باثبات تریــن  از  خواهــری  و  بــرادر  می کردنــد.  صــدا 

رابطه هاســت. پراعتمادتریــن 
ــه پشــت دو  ــه فضــای دشــمنانی ک از آن فضــا رســیدیم ب
ــم  ــه ه ــا ب ــت دیواره ــد و از پش ــاه گرفته ان ــم پن دژ محک
تیــر شــلیک می کننــد. ایــن دژ هــم فضــای مجــازی 
اســت. آدم هــا ایــن روزهــا خــود واقعــی را در شــبکه های 

اجتماعــی نشــان می دهنــد.
ــد.  ــان می کن ــاق را بی ــک اتف ــورد ی ــرش در م ــردی نظ ف
ــود.  ــه می ش ــمت او روان ــه س ــب ب ــزا و برچس ــیل ناس س
مگــر داریــم مگــر می شــود؟ مــا همــه را محکــوم می کنیــم 
ــر  ــل می رســیم، چشــم مان را ب ــه عرصــه عم ــی ب ــا وقت ام
ــردن  ــن ک ــال زی ــه دنب ــط ب ــم و فق ــام مســائل می بندی تم

اســب خــود هســتیم.
در جامعــه ای کــه همــه خــود را »حــق« می داننــد، انســانیت 
اولیــن قربانــی اســت. تقریبــا همــه در حــال گل کــردن آب 
هســتیم بــدون ایــن کــه توجــه کنیــم، در فرودســت انــگار، 

ــورد آب.« ــری می خ کفت
ــد نیســتیم. همیــن باعــث شــده  ــا هــم را بل حــرف زدن ب
ــر  ــد، تی ــا را می ده ــف م ــر مخال ــی نظ ــا کس ــه ت ــت ک اس
ــراغ او  ــه س ــش ب ــای فح ــم و تیره ــان را برمی داری و کم

می رویــم.
ــوه  ــه ک ــود ب ــال صع ــه در ح ــده ایم ک ــی ش ــل آدم های مث
هســتند امــا بــرای رســیدن بــه قلــه بــه جــای اینکــه دســت 

ــوند. ــم رد می ش ــد، از روی ه ــر را بگیرن همدیگ
ــد  ــم. بای ــق کنی ــه تزری ــه جامع ــاد را ب ــاره اعتم ــد دوب بای
ــادآور شــویم کــه حــق نیســتیم و دیگــران هــم  ــه هــم ی ب
ــدارس  ــد در م ــتند. بای ــق هس ــر و ح ــه، تفک دارای اندیش
بــه فرزنــدان ایــران آمــوزش دهیــم کــه یادبگیرنــد گــوش 
کننــد، برچســب نزننــد و خــود را برتــر از دیگــران نداننــد و 

ــد. ــود را نبینن ــط خ فق

انس طال         ۱.۵۵۷.۲۱۰

مثقال طال     ۲۱.۵۴۰.۲۵۰

گرم طالی ۱۸  ۴.۹۷۱.۱۹۲

گرم طالی ۲۴   ۶.۶۲۷.۲۰۰

بهار آزادی      ۴۸.۳۰۰.۰۰۰

امامی          ۴۸.۶۰۰.۰۰۰

نیم       ۲۴.۷۰۰.۰۰۰

ربع         ۱۴.۵۳۰.۰۰۰

گرمی       ۹.۲۸۰.۰۰۰

دالر             ۱۳۰.۳۹۰

یورو         ۱۴۶.۲۰۰

درهم          ۳۵.۳۵۹

لیر ترکیه           ۱۹.۴۲۳

دالر استرالیا      ۷۷.۸۴۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
1-  تا  2دنبال کنید

کالنتری: کشور اسقاطی ها شده ایم 
حدود ۸۷ درصد مینی بوس ها، ۸۱ درصد موتورسیکلت ها،

 ۷۳ درصد اتوبوس ها و ۶۱ درصدکامیون های کشور اسقاطی هستند

قوانیـن  در  اسـت کـه  موضوعـی  »پسماندسـوزی« 
زیسـت محیطی ماننـد »قانـون هوای پـاک« و »قانون 
فعالیـت  ایـن  و  اشـاره  آن  بـه  پسـماند«  مدیریـت 
ممنـوع و تخلـف اعـالم شـده اسـت امـا بـه گفتـه 
رییـس اداره حفاظـت محیط زیسـت انسـانی اسـتان 
تهـران پسماندسـوزی  خـود گویـای ایـن اسـت کـه 
 نهادهـا وظیفـه خـود را به درسـتی انجـام نمی دهنـد.
به گفته فاطمه اکبرپور بر اسـاس مـاده ۳۰ »آیین نامه 
اجرایی قانون مدیریت پسـماندها« پسماندسـوزی در 
محیط هـای بـاز ممنـوع اسـت، با ایـن حال ایـن ماده 
زیاد کارگشـا نیسـت زیرا ضمانت اجرایی ندارد و در آن 
مشـخص نشـده اسـت که بـرای فردی کـه تخلف کند 

چـه مجازاتی در نظر گرفته شـده  اسـت.

4

3

احتمال نزدیک شدن 
گونه های جانوری به مناطق 
مسکونی در پی برودت هوا

سازمان حفاظت محیط زیست با 
صدور اطالعیه ای توصیه کرد که در 
صورت مشاهده گونه های جانوری 
وحشی در اطراف مناطق مسکونی 

این موضوع را به ماموران 
محیط زیست اطالع دهید.

کف سازی  صفوی ها  در 
چهارباغ نمایان شد

سرپرست هیات باستان شناسی 
خیابان تاریخی چهارباغ اصفهان 

از مشخص شدن بخش های باقی 
مانده از کف سازی های تاریخی 

آجر فرش و سنگفرش دوره های 
صفوی و قاجار در این خیابان و در 

روند کاوش ها خبر داد.
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یادداشت  مهمان
مصطفی داننده

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1648

دوشنبه 30 دی 1398
  قیمت 500 تومان

 بر اساس ماده ۳۰ »آیین 
نامه اجرایی قانون مدیریت 
پسماندها« پسماندسوزی در 
محیط های باز ممنوع است

»پسماندسوزی« 
دودی در چشم 

هوای پاک

2

45 و

پروژه جدید ایران برای
 لغو ویزای روسیه

بر اساس گفته های وزیر میراث فرهنگی قرار 
است ویزای ایران و روسیه به زودی لغو  شود

الریجانی:

کمیسیون کشاورزی مساله 
آلودگی شیر را بررسی کند

لینک خرید نسخه الکترونیک

شـهرداری محی آباد با توجه به مجوز شـورای اسـالمی شـهر در نظر دارد نسـبت به فروش 1قطعه 
زمیـن مسـکونی واقـع در شـهر محی آبـاد خیابان ولی عصـر کوی امام خمینـی )شـالوده خانه( از 
طریـق مزایـده کتبـی اقـدام نماید لـذا متقاضیـان شـرکت در مزایـده می تواننـد با در نظـر گرفتن 
مراتـب ذیـل پیشـنهاد خـود را حداکثر تـا تاریـخ 98/11/12 به همراه تضمیـن شـرکت در مزایده به 
امـور مالـی شـهرداری محی آبـاد تحویل نمایـد ضمنا بازگشـایی پیشـنهادات در تاریـخ 98/11/13 

سـاعت 10 صبـح صورت مـی پذیرد

آگهی مزایده

۱-قیمــت پایــه اراضــی و ســایر اطالعــات و جزئیــات مربــوط در اســناد مزایــده منــدرج و در امــور مالــی یــا دایــره 
امــالک مــی باشــد

۲-سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورت انصراف از خرید به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
۳-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

۴-هزینه درج آگهی و کارشناسی بر عهده خریداران خواهد بود
۵-تضمیــن شــرکت در مزایــده بصــورت ضمانتنامــه بانکــی بــا واریــز بــه حســاب  ســپرده شــهرداری )منــدرج در 

اســناد( معــادل %۵ قیمــت کل قطعــه مــورد مزایــده مــی باشــد
۶-تلفن روابط عمومی شهرداری ۳۳۷۸2۱44 – ۰۳4

محمد رضا میرزازاده شهردار محی آباد

نوبت دوم

نوبت اول

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومی پروژهای به شـرح ذیل را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نماید. 

کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکـت ها از طریق درگاه سـامانه تـداکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 

تاریخ انتشار و دریافت اسناد و بازگشایی مناقصات شماره ۱29/ج9۸/۳ و ۱۳۰/ج9۸/۳ به شرح ذیل می باشد:
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۳9۸/۱۱/۰۱ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱4 روز ۱۳9۸/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳9۸/۱۱/۰۷
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱4 روز یکشنبه تاریخ ۱۳9۸/۱۱/2۰

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۸ روز دوشنبه تاریخ ۱۳9۸/۱۱/2۱
تاریخ انتشار و دریافت اسناد و بازگشایی مناقصه شماره ۱۳۱/ج9۸/۳ به شرح ذیل می باشد:

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۳9۸/۱۱/۰۱ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱4 روز ۱۳9۸/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳9۸/۱۱/۰۸

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱4 روز دوشنبه تاریخ ۱۳9۸/۱۱/2۸
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۸ روز سه شنبه تاریخ ۱۳9۸/۱۱/29

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکت هـای الـف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سـیلو 
و پلیـس راه، بلـوار ورودی شـهرک صنعتـی شـماره 2 تلفـن: 4۳۳۱۰5۱۶-۰۳4 و سـایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات کشـور 

)http://iets.mporg.ir(
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 4۱9۳4-۰2۱ و دفتر ثبت نام ۸۸9۶9۷۳۷ و ۸5۱92۷۶۸

فهرست بها براورد )ریال( نوع تضمين )لاير( عنوان شماره

تاسیسات برق+ 
ابنیه سال1398
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احداث و جمع آوری شبکه برق 20کیلوولت و فشار ضعیف جهت آزادسازی 
پروژه باند دوم جیرفت- سه راهی بم 

۱۲۹/ج۹۸/۳

ابنیه، تاسیسات 
برقی و مکانیکی 
سال 1398 و 

بخشنامه سرجمع

۳۴،۶۵۹،۵۷۸،۱۸۰ ۱،۷۳۳،۰۰۰،۰۰۰ اجرای مجتمع تجاری- خدماتی سبزواران 130/ج98/3

سال 1398 و 
فهرست بهای 

تجمیعی

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

۲۱۷،۹۶۰،۱۱۶،۰۷۰ ۶،۳۲۸،۰۰۰،۰۰۰ عملیات تکمیلی احداث پل دوم بهادرآباد)تجدید2( ۱۳۱/ج۹۸/۳

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 
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این صفحه می خوانیم
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پیام خبر

کالنتری: کشور اسقاطی ها شده ایم 
حدود ۸۷ درصد مینی بوس ها، ۸۱ درصد موتورسـیکلت ها، ۷۳ درصد اتوبوس ها 

و ۶۱ درصد کامیون های کشـور اسقاطی هستند

کالنتری : با این ناوگان حمل و نقلی که داریم نباید انتظار هوای بهتری را داشته باشیم

معــاون رییــس جمهــوری و رییــس 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفت: 
حــدود ۸۷ درصــد مینی بوس هــا، ۸۱ 
درصــد   ۷۳ موتورســیکلت ها،  درصــد 
اتوبوس هــا و ۶۱ درصــد کامیون هــای 
کشــور اســقاطی اســت در واقــع کشــور 
ــوای  ــار ه ــده ایم و انتظ ــقاطی ها ش اس
پــاک داریــم کــه ایــن عمــال غیرممکــن 

اســت.
عیســی کالنتــری هم زمــان بــا روز ملــی 

هــوای پــاک و در نشســت رونمایــی از 
ــار  ــت انتش ــه فهرس ــی تهی ــامانه مل س
کالنشــهرهای  هــوای  آالینده هــای 
ــک  ــش از ی ــاالنه بی ــزود: س ــور اف کش
و نیــم میلیــون خــودرو بــه چرخــه 
مصــرف اضافــه می کنیــم بــدون اینکــه 
تعــداد خودروهــا را کاهــش دهیــم، 
حداکثــر کمتــر از ۵ درصــد خودروهایــی 
کــه بــه چرخــه تولیــد اضافــه می شــوند 
بایــد از چرخــه حــذف شــوند کــه ایــن 

اتفــاق نمی افتــد.
وی اظهــار داشــت: بیشــتر خودروهایــی 
کــه در شــهرها از جملــه کالنشــهرها 

هســتند  اســقاطی  می کننــد  تــردد 
ــت  ــای وزارت نف ــر تالش ه ــن اگ بنابرای
در ســه تــا چهــار ســال گذشــته نبــود و 
ــد  ــا مانن ــوخت های م ــت س ــر کیفی اگ
ــروز کشــور  ــود ام ــش ب ــال پی ــج س پن

ــود. ــکان ب ــل اس غیرقاب
محیــط  حفاظــت  ســازمان  رییــس 
میلیــون   ۱۱ از  تاکیــد کــرد:  زیســت 
 ۹.۶ حــدود  کشــور  در  موتورســیکلت 
وقتــی  اســت  اســقاطی  میلیــون 
خــارج  رده  از  بایــد  می گوییــم کــه 
ــیله رزق  ــا وس ــد این ه ــوند می گوین ش
ــرای تعویــض  و روزی مــردم اســت و ب

آنهــا تــوان مالــی نداریــم و ناچــار بایــد 
در شــهر تــردد کننــد کــه ایــن بــه تولیــد 
هــوای آلــوده منجــر می شــود در حالــی 
ــا  ــه هــر موتورســیکلت اســقاطی ۷ ت ک
ــاد  ــی ایج ــودرو آلودگ ــک خ ــر ی ۸ براب

. می کنــد
 ۵۶۰ حــدود  همچنیــن  گفــت:  وی 
ــور در  ــقاطی در کش ــون اس ــزار کامی ه
ــد  ــا ۶۱ درص ــت، تقریب ــردد اس ــال ت ح
آالیندگی هــای کشــور بــه ویــژه در فصــل 
ســرما را خودروهــای دیزلــی ایجــاد 
آنهــا  عمــده  بخــش  کــه  می کننــد 
و  اتوبوس هــا  و  هســتند  کامیون هــا 
مینی بوس هــا در ردیــف بعــدی قــرار 

ــد. دارن
ــاک،  ــوای پ ــرد: ه ــد ک ــری تاکی کالنت
هزینــه می خواهــد و تعطیــل کــردن 
مــدارس، دانشــگاه و شــهر مشکل گشــا 
ــتانداردها را  ــم اس ــر بخواهی نیســت، اگ
اعمــال کنیــم بایــد تمــام خودروســازی 
کشــور تعطیــل شــود، هــوای پــاک 
از حقــوق شــهروندی اســت، هــوای 
ــر از آب  ــب خطرناک ت ــه مرات ــالم ب ناس
ــا  ــت ام ــالم اس ــذای ناس ــالم و غ ناس
ــر  ــا کمت ــت م ــته جمعی ــون در گذش چ
بــود و انــرژی کمتــری نیــز مصــرف 
مــی شــد، هــوا نیــز ســالم بــود و هــوای 
ســالم را مفــت و مجانــی در اختیــار 
داشــتیم امــا بــا افزایــش جمعیــت 
ســوخت های  مصــرف  افزایــش  و 
ــراف  ــا اس ــم ب ــی ه ــه گاه ــیلی ک فس
ــه  ــود، کار ب ــرژی همــراه ب در مصــرف ان
ــوای  ــج ه ــه تدری ــه ب ــید ک ــی رس جای

ــد. ــل ش ــک آرزو تبدی ــه ی ــاک ب پ
کالنتــری افــزود: دولت هــا هیــچ وقــت 
نــه فکــر ایــن را کــرده بودنــد و نــه 
آمادگــی آن را داشــتند کــه بــرای هــوای 
پــاک بایــد هزینــه کننــد، امــروز نزدیــک 
ــم  ــت داری ــر جمعی ــون نف ــه ۸۳ میلی ب
و روزانــه ۱۴۰ میلیــون لیتــر بنزیــن 
مصــرف می شــود کــه بیشــتر آن در 
ــا  چنــد کالن شــهر صــورت مــی گیــرد، ب
ایــن وضعیت متاســفانه هــوای پاک در 
ــرای شــهروندان  بخش هایــی از ســال ب

ــک آرزو شــده اســت. ی
وی تاکیــد کــرد: اکنــون بــه دســت 
هزینــه  بــدون  پــاک  هــوای  آوردن 
غیرممکــن اســت، بــرای بــه دســت 
آوردن هــوای پــاک هیــچ بودجــه ای در 
ــاله  ــج س ــای پن ــک از برنامه ه ــچ ی هی
ــده  ــی نش ــالمی پیش بین ــوری اس جمه
بــود، متاســفانه چــون در گذشــته نیــاز 
نداشــتیم بــرای هــوای پــاک هیــچ 
هزینــه ای نکردیــم امــا بــرای آب ســالم 
هزینــه شــده و هنــوز ســاالنه شــاید 
ــرای آب  ــور ب ــان در کش ــا توم میلیارده

ســالم هزینــه می شــود.
رییــس ســازمان محیــط زیســت گفــت: 
مــا هزینــه ای نکرده ایــم کــه انتظــار 
داشــته باشــیم روز ناســالم نداشــته 
ــک طــرف  ــم از ی ــا ه باشــیم، تحریم ه
باعــث شــد وزارت نفــت نتوانــد مــازوت 
ــد، از طــرف  ــدی خــود را صــادر کن تولی
دیگــر وقتــی مانــع مصــرف مــازوت در 
ــگاه ها  ــار پاالیش ــدیم انب ــا ش نیروگاه ه
پــر از مــازوت شــد بــه طــوری کــه 
ــه  ــون ن ــد چ ــی بودن ــتانه تعطیل در آس
ــد  ــرف کنن ــازوت را مص ــتند م می توانس
و نــه صــادر بــه ناچــار نیروگاه هــا دوبــاره 
بــه مــازوت ســوزاندن روی آوردنــد و 
ــی  ــدیم، یعن ــوده ش ــوای آل ــار ه گرفت
دچــار دور بســته ای شــده ایم کــه در 
شــرایط تحریــم نمی دانیــم چطــور از 

ــم. ــرون بیایی آن بی
ــاک  ــوای پ ــرد: ه ــح ک ــری تصری کالنت
دولت هــا  اگــر  می خواهــد  هزینــه 
هــوای  مــردم  بــرای  می خواهنــد 
ســرمایه گذاری  کننــد  ایجــاد  پــاک 
کــردن  تعطیــل  وگرنــه  می خواهــد 
شــهر  و  هــا  دانشــگاه  مــدارس، 

نیســت. مشکل گشــا 
ــی  ــع آلودگ ــد منب ــت: ۸۳ درص وی گف
درصــد   ۶۱ و  خودروهــا  گازی کشــور 
ــرون  ــر ۱۰ میک ــی ذرات زی ــع آلودگ منب
بــر  هســتند،  دیزلــی  خودروهــای 
انتظامــی  نیــروی  گــزارش  اســاس 
مــا  ســواری  خودروهــای  درصــد   ۶
اســقاطی هســتند درز حالــی کــه تمــام 
اســقاطی  مــا  دیزلــی  خودروهــای 

هســتند.
رییــس ســازمان محیــط زیســت تاکیــد 
ــد ســواری  ــار شــدیم در تولی ــرد: ناچ ک
ــی  ــتانداردها چشم پوش ــی از اس از خیل
کنیــم، اگــر بخواهیــم اســتانداردها را 
اعمــال کنیــم تمام خودروســازی کشــور 
بایــد تعطیــل شــود کــه در ایــن صــورت 
می گوینــد ۱.۵ میلیــون کارگــر بیــکار 
می شــود و از طــرف دیگــر هــم هــوای 
پــاک می خواهنــد، تــوان اصــالح وجــود 
نــدارد بــه ویــژه در شــرایط تحریــم، 
نبــود  نفــت  وزارت  تالش هــای  اگــر 
ــود.  ــن ب ــر از ای ــب بدت ــه مرات اوضــاع ب
دو ســال پیــش در مشــهد گازوییــل بــا 
۱۲ هــزار PPM ســولفور تولیــد می شــد 
ــیده  ــت و االن رس ــی نیس ــه باورکردن ک
بــه زیــر ۱۵۰ و PPM ۱۶۰ کــه دســتاورد 

ــی اســت. خوب
نــاوگان  ایــن  بــا  گفــت:  کالنتــری 
حمــل و نقلــی کــه داریــم نبایــد انتظــار 
هــوای بهتــری را داشــته باشــیم و اگــر 
نمی توانیــم  نکنیــم  ســرمایه گذاری 
ــن  ــر از ای ــی بهت ــیم هوای ــدوار باش امی

ــود. ــان ش نصیبم

گزارش 
ایرنا

تعداد شعب شورای عالی مالیاتی دو برابر می شود
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی تصویب کردند که تعداد شــعب شــورای عالی مالیاتی برای 
رســیدگی بــه پرونده هــای قابل طرح در قانون مالیات های مســتقیم بــه میزان دو برابر افزایش 
پیدا کند.

رییـس کل بانـک مرکـزی گفـت: ایـن 
بانـک از ایـن پـس، تمرکـز خـود را بـر 
کنتـرل تـورم خواهـد داشـت؛ اسـتفاده 
از ابزارهـای عملیـات بـازار بـاز و تغییـر 
سیاسـت گذاری پولـی بـر کنتـرل تورم، 
مرکـزی  بانـک  برنامه هـای  سـرلوحه 

خواهـد بـود.
بـا  یکشـنبه  روز  همتـی«  »عبدالناصـر 
انتشار یادداشـتی در صفحه اینستاگرام 
خـود بـا اشـاره بـه برنامه هـای تقویـت 

بی وقفـه  تالش هـای  افـزود:  اقتصـاد، 
سـایر  همـراه  بـه  مرکـزی  بانـک 
بخش هـای کشـور، نظام ارزی کشـور را 
در شـرایط بسـیار سـخت اقتصـادی به 

سـامان رسـانده اسـت.
گفـت:  مرکـزی  بانـک  کل  رییـس 
همانگونـه که پیش تر اشـاره کـردم بازار 
ارز محـل تخلیـه شـوک های خارجی به 
اقتصـاد بـوده و نقـش بانـک مرکـزی 
نیـز جلوگیری از نوسـانات بـازار و حذف 

نقـش مخـرب سـفته بازان در ایـن بازار 
ست. ا

همتـی اضافـه کـرد: بانـک مرکـزی از 
ایـن پـس، تمرکـز خـود را بـر کنتـرل 
از  اسـتفاده  داشـت،  خواهـد  تـورم 
تغییـر  و  بـاز  بـازار  عملیـات  ابزارهـای 
سیاسـتگذاری پولـی بـر کنتـرل تـورم، 
سـرلوحه برنامـه هـای بانـک مرکـزی 

بـود. خواهـد 
تاکیـد  مرکـزی  بانـک  کل  رییـس 
مسـیر،  ایـن  در  اسـت  بدیهـی  کـرد: 
غیـر  تولیـد  افزایـش  موفقیـت،  کلیـد 
بـا  بایسـتی  اسـت کـه  داخلـی  نفتـی 
دولـت  مناسـب  مالـی  سیاسـت های 

شـود. همراهـی 

بانک مرکزی از این پس برکنترل 
تورم تمرکز خواهد کرد

مصرف بی رویه گاز خانگی 
نیروگاه ها را با مشکل روبرو می کند

وزیـر نیـرو ضمـن یـادآوری اسـتفاده روزانـه ۷۰۰ میلیـون متر مکعـب گاز طبیعی در 
همـه بخـش هـا گفت: روند مصـرف دربخش خانگی به گونه ای شـده که تـداوم آن 
نیـروگاه هـا را با مشـکل روبرو می کند.رضا اردکانیان روز یکشـنبه در مراسـم امضا و 
تبـادل تفاهمنامـه همکاری مشـترک وزارت نیرو و معاونت علمی و فناوری ریاسـت 
جمهـوری در سـاختمان وزارت نیـرو افزود: ۵۰۰ میلیون متـر مکعب گاز طبیعی برای 
بخـش خانگـی در نظر گرفته شـد کـه اکنون این میـزان فراتر رفته اسـت.وی افزود: 
ایـن میـزان بـاالی مصرف عالوه بر ایجاد مشـکل بـرای نیروگاههای کشـور، صادرات 

بـرق را نیـز با مشـکل روبـرو خواهد کرد.
اردکانیـان اضافـه کـرد: نیروگاههـا برای تامین بـرق باید گاز مصرف کننـد که افزایش 
مصـرف در بخـش خانگـی با ایجـاد محدودیت در مصرف نیـروگاه ها روبرو شـده و 
چنانچـه بـرق مـورد نیاز برای صـادرات تامین نشـود، اثر منفی بر تعهداتـی که داریم 
خواهـد داشـت.وی ضـرورت اسـتفاده از روش هایی علمی بـرای مدیریت مصرف را 
خاطرنشـان سـاخت و گفت: اسـتفاده از توان شـرکت های دانش بنیان و اسـتارت 
آپ می تواند موثر باشـد.اردکانیان افزود: وزارت نیرو در بین دسـتگاه هایی اسـت که 
بیشـترین سـطح تماس را با مردم در سـطح کشـور دارد که دو کاالی مهم و راهبردی 
آب و انـرژی را عرضـه می کنـد، بنابرایـن هر نـوع تصحیحی در روش ارائـه این اقالم، 

بالفاصله اثر مسـتقیم خود را روی سـایر عرصه ها خواهد گذاشـت.

دولت

سیاست

ورزش

تکنولوژی

آسیب های فضای مجازی نگران کننده است

در حال کار کردن روی طرح خروج از NPT هستم

 تصمیم AFC تبلیغاتی و سیاسی است

ماهواره بر »سیمرغ« مامور انتقال »ظفر« به فضا شد

ـــوع  ـــت: موض ـــور گف ـــر کش وزی
در  اجتماعـــی  آســـیب های 
ـــوارد  فضـــای مجـــازی جـــزء م

ـــت. ـــده اس ـــران کنن نگ
عبدالرضـــا رحمانـــی فضلـــی روز یکشـــنبه در حاشـــیه  
ــی  ــورای اجتماعـ ــتمین شـ ــت و هشـ ــد و بیسـ یکصـ
ـــگاران افـــزود: در مجمـــوع تاییـــد  کشـــور در جمـــع خبرن
و تاکیـــد بـــه اســـتفاده مثبـــت و مناســـب از فضـــای 

ـــت. ـــازی اس مج
ــورد  ــی در مـ ــه گزارشـ ــن زمینـ ــه داد: در ایـ وی ادامـ
ـــروه  ـــک کارگ ـــه ی ـــه و ب ـــازی تهی ـــای مج ـــرد فض عملک
ـــال سیاســـتها،   ـــا اعم ـــد ب ـــا بتوانن ارجـــاع شـــده اســـت ت

ـــذاری  ـــش تاثیرگ ـــه کاه ـــب ب ـــات مناس ـــها و اقدام روش
ــی و  ــیبهای اجتماعـ ــه آسـ ــازی در زمینـ ــای مجـ فضـ
ــم  ــن مهـ ــاماندهی ایـ ــوب از آن و سـ ــتفاده مطلـ اسـ

ـــد. ـــدام کنن اق
ـــروز   ـــن در نشســـت ام ـــت: همچنی ـــی گف ـــی فضل رحمان
موضـــوع نهادهـــای دینـــی، همـــکاری و تاثیرگـــذاری 
ـــورد  ـــی م ـــای اجتماع ـــای آســـیب ه ـــوزه ه ـــا در ح آن ه

ـــت. ـــرار گرف ـــر ق ـــادل نظ ـــث و تب بح
و  اســـاس گـــزارش  بـــر  افـــزود:  کشـــور  وزیـــر 
ـــده،  ـــام ش ـــی انج ـــش علم ـــای و پیمای ـــنجی ه نظرس
ــی  ــوزه اجتماعـ ــا در حـ ــه نهادهـ ــن گونـ ــرات ایـ تاثیـ

ــت. ــمند  اسـ ــاال و ارزشـ ــیار بـ بسـ

یـک نماینده مجلس گفـت: NPT معاهده ای 
غیرقابـل خـروج نیسـت بلکـه بـه نظـر مـن 
مخاطـره ای کـه در مـاده ۱۰ پیمـان NPT آمده 
اسـت مصداقـش می توانـد بحـث مکانیـزم 
ماشـه باشـد.چند روز پیـش و دقیقـا یـک روز پـس از اعالم و اجـرای گام پنجم 
کاهـش تعهـدات برجامـی ایـران بـود کـه »توئیـت یـک نماینـده اصالح طلـب 
مجلـس« مبنـی بـر قصـدش جهـت تقدیـم طـرح خـروج از NPT بـه پارلمان، 
فضـای رسـانه ای کشـور را پـر کـرد. توئیـت ایـن نماینـده تعجـب مخاطبـان را 
برانگیخـت و طبیعتـا بـا موجـی از انتقـادات همـراه شـد. از آنجایی کـه تنها چند 
روز پیـش از ایـن تاریـخ، سـردار سـلیمانی در اقـدام خصمانه آمریکا به شـهادت 
رسـید برخی مخاطبان و حتی رسـانه ها این تصمیم محمود صادقی را تصمیمی 
هیجانـی، غیرکارشناسـی و تصمیمـی در واکنـش به شـهادت سـردار سـلیمانی 
تلقـی کـرده و خـط انتقـادات خود را در این مسـیر دنبال کردند. برخـی نیز از یک 
نماینـده اصلح طلـب کـه همـواره مدافـع برجـام و حقـوق بین الملـل بـوده انتظار 
چنیـن پیشـنهادی نداشـتند و او را متهم بـه دوری از اصالح طلبـی کردند. محمود 

صادقـی در گفت و گـو بـا خبرنگار ایلنا درباره پیشـنهاد خود مبنی بر احتمـال ارائه 
طـرح خـروج از پیمان منع اشـاعه سـالح های هسـته ای )NPT( و در پاسـخ به 
این سـوال که آیا اقدام آمریکا در به شـهادت رسـاندن شـهید سـپهبد سـلیمانی 
در ایـن تصمیـم شـما موثـر بوده اسـت؟ گفت: موضـوع خـروج از NPT قبال نیز 
چندیـن بـار به صورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم مطرح شـده اسـت. عمـده نگاه 
بنـده فراتـر از اقـدام شـرارت آمیز آمریـکا و بلکـه ناظـر بر رفتـار طرف هـای برجام 

است.
نماینـده مـردم تهران در مجلس شـورای اسـالمی در تشـریح روند اجـرای برجام 
گفـت: برجـام تاثیرات مثبت خود را در زمان پذیرش بر جای گذاشـت که شـامل 
لغـو شـش قطع نامـه شـورای امنیت بـود کـه بالفاصله انجام شـد ولی بـه دنبال 
آن تعهـدات دیگـری کـه شـامل لغـو تحریم هـای اقتصـادی بـود، اتفـاق نیفتاد. 
آمریـکا برجـام را نقـض کـرد و از آن خارج شـد امـا طرف های دیگـر این معاهده 
بـه ویـژه اروپایی هـا اقدام عملی جدی بـرای انجام تعهدات خود صـورت ندادند و 
نتوانسـتند بـا اقدامات آمریـکا مقابله کنند. ایران هم در چارچـوب برجام گام های 

کاهـش تعهـدات خـود را آغاز کـرد تا به گام پنجم رسـیدیم.

غـرب  مسـائل  یـک کارشـناس 
آسیا تصمیم کنفدراسیون فوتبال 
آسـیا مبنـی بـر لغـو مسـابقات 
فوتبـال در ایـران با ادعـای وجود 

ناامنـی را تصمیمـی سیاسـی و تبلیغاتـی عنـوان کـرد.
صباح زنگنه در گفت وگو با ایسـنا، در پاسـخ به سـوالی مبنی 
بـر این کـه AFC )کنفدراسـیون فوتبال آسـیا( اعـالم کرده که 
بـا توجـه به شـرایط فعلـی در ایـران بایـد بازی هـای فوتبالی 
کـه ایـران میزبـان آن اسـت در کشـور ثالثـی برگـزار شـود بـا 
تاکیـد بـر این کـه این ادعـا و تصمیم جنبه سیاسـی و تبلغی 
دارد، اظهـار کـرد:  تصمیـم فدراسـیون فوتبـال براسـاس ادعا 
و فشـار  کشـورهایی اسـت کـه در صـدد هسـتند بـا تبلیغات 

سیاسـی چهـره نامطلوبـی را از وضعیـت ایـران ارائـه کنند.وی 
بـا بیـان این کـه ایـن کشـورها بـا توجه بـه کمک مالـی که به 
AFC می کننـد از نفـوذ قابـل توجهـی در تصمیم گیری هـای 
کنفدراسـیون آسـیا برخوردارنـد، ادامـه داد: آنچـه کـه در ایـن 
زمینـه مطرح شـده حقیقـت ندارد و امنیت در کشـور ما برقرار 
اسـت. ایـن کارشـناس مسـائل غـرب آسـیا بـا بیـان این کـه 
هفتـه پیـش اعتراضاتی در کشـور ما وجود داشـت که در یک 
موقعیـت خاص ایـن اعتراضات انجام شـده و این حق مردم 
بـود کـه اعتراض کننـد، اضافه کرد: این اعتـراض به منزله  نبود 
امنیـت در ایـران نیسـت و این کـه عـده ای بخواهند براسـاس 
ایـن تحـوالت ادعـا کننـد کـه ایـران ناامن اسـت یک سـخن 

مسـخره ای است.

رئیـــس ســـازمان فضایـــی ایـــران از 
ــر  ــا ماهواره بـ ــر بـ ــواره ظفـ ــاب ماهـ پرتـ
بـــرای  و گفـــت:  داد  خبـــر  ســـیمرغ 
ــال  ــت و ارسـ ــرل و دریافـ ــت، کنتـ هدایـ
ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــی پیش بین ـــتگاه زمین ـــه ایس ـــواره س ـــن ماه ـــه ای داده ب

ـــر  ـــواره ظف ـــل ماه ـــروز در حاشـــیه مراســـم تحوی ـــراری ام ـــر مرتضـــی ب  دکت
ـــاهد  ـــا ش ـــه م ـــان این ک ـــا بی ـــگاران ب ـــع خبرن ـــی در جم ـــازمان فضای ـــه س ب
تحویـــل  دو ماهـــواره تصویربـــرداری ظفـــر ۱ و ۲ هســـتیم، افـــزود: ایـــن 
ـــان و دانشـــمندان  ـــی از ســـوی محقق ـــه ســـفارش ســـازمان فضای ماهـــواره ب
فضایـــی دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران طراحـــی و ســـاخته شـــده 
اســـت.وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه امـــروز ایـــن ماهـــواره بـــه مـــا تحویـــل 
داده می شـــود، اظهـــار کـــرد: ایـــن ماهـــواره پـــس از تحویل گیـــری بـــه 
ـــد. ـــد ش ـــل خواه ـــن منتق ـــدار زمی ـــری در م ـــت قرارگی ـــی جه ـــگاه فضای پای

ـــدار ۵۰۰  ـــواره در م ـــن ماه ـــت ای ـــرار اس ـــه ق ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی ـــراری ب ب
ـــه  ـــر ۹۴ دقیق ـــر ۱ در ه ـــواره ظف ـــه داد: ماه ـــرد، ادام ـــرار گی ـــری ق کیلومت

یعنـــی روزانـــه ۱۵ بـــار بـــه دور کـــره زمیـــن چرخـــش دارد. مـــا عـــالوه 
بـــر  دریافـــت ایـــن ماهـــواره ایســـتگاه های کنتـــرل و هدایـــت ماهـــواره 
را در نظـــر گرفته ایم.رئیـــس ســـازمان فضایـــی ایـــران بـــا بیـــان این کـــه 
ایـــن ایســـتگاه ها آماده انـــد کـــه پـــس از قرارگیـــری ماهـــواره در مـــدار 
عملیـــات، کنتـــرل، هدایـــت و دریافـــت و ارســـال داده اطالعـــات را 
ـــت  ـــه ماموری ـــواره دارای س ـــن ماه ـــرد: ای ـــان ک ـــر نش ـــد، خاط ـــام دهن انج
ـــی  ـــات فضای ـــری تشعش ـــال داده و اندازه گی ـــره و ارس ـــرداری، ذخی تصویرب
اســـت و امیدواریـــم بـــا قـــرار گرفتـــن ظفـــر در مـــدار زمیـــن بتوانیـــم 

پاســـخگوی نیازهـــای جامعـــه باشـــیم.
ـــای  ـــع نیازه ـــتای رف ـــر را در راس ـــای ظف ـــاخت ماهواره ه ـــی و س وی طراح
کشـــور دانســـت و خاطـــر نشـــان کـــرد: بـــرای طراحـــی ایـــن ماهـــواره 
ـــی و  ـــان طراح ـــته اند و زم ـــش داش ـــاعت نق ـــر س ـــزار نف ـــش از ۳۴۰ ه بی
ـــه خوشـــبختانه طـــی ۴  ـــن آن ک ـــوده اســـت، ضم ســـاخت آن ســـه ســـال ب
ـــه  ـــران کلی ـــی ای ـــازمان فضای ـــکاری س ـــا هم ـــن دانشـــگاه ب ـــاه گذشـــته ای م

تســـت های عملکـــردی و محیطـــی آن را اجرایـــی کـــرده  اســـت.

رنا
 ای

س:
عک

یـک عضـو فراکسـیون امیـد مجلـس شـورای اسـالمی بـا 
تاکیـد بـر ایـن کـه در موضـوع برجـام اروپایی هـا هیـچ کاره 
بودنـد، گفـت: اکنـون هـم بـا قاطعیـت می گویـم کـه اجرای 
مکانیـزم ماشـه تفاوتـی برای مـا ایجاد نمی کند.علی سـاری 
در گفت وگـو بـا ایسـنا، با اشـاره به اقـدام اروپایی هـا در فعال 
کـردن مکانیـزم ماشـه در ارتبـاط بـا برجام گفت: بـا قاطعیت 
مـی گویـم مکانیـزم ماشـه تفاوتـی را بـرای ما رقـم نمی زند، 
ایـران از سـخت کـردن شـرایط توسـط اروپا در آینده هراسـی 

نـدارد چـرا کـه عمال کشـورهای اروپایـی کاره ای نیسـتند.

رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی تاکیـد کـرد کـه کمیسـیون 
کشـاورزی مباحـث مطرح شـده در خصوص آلودگـی لبنیات و 
شـیرهای مصرفـی بـه آفالتوکسـین کـه در صدا و سـیما مطرح 
شـده را بررسـی کـرده و گزارشـی ارائـه دهد.حسـینعلی حاجـی 
دلیگانـی در تذکـری در جلسـه علنـی امـروز مجلس بیـان کرد: 
روز گذشـته مطالبـی در خصـوص آلودگی شـیرهای خوراکی به 
آفالتوکسـین مطرح شـد و هنوز ابعاد آن مشـخص نیست صدا 
و سـیما نیـز مطلبـی را ارائـه کرده و مشـخص نیسـت کـه اصال 
چنـد مـورد ایـن اتفـاق رخ داده اسـت بایـد هـر چـه سـریع تر 

شـفاف سـازی و رسـیدگی شود.

فعال بودن یا نبودن مکانیزم 
ماشه تفاوتی برای ایران ندارد

کمیسیون کشاورزی مساله 
آلودگی شیر را بررسی کند

رییـس کل داد گسـتری اسـتان تهـران گفـت: بـا برنامه تحولی 
کـه در حـال انجام اسـت و با تالش و مسـاعی قضـات ارجمند، 
مسـاله اطالـه دادرسـی تـا حـد مطلوبـی مرتفـع خواهـد شـد. 
حشـمتی مهـذب ارتقـاء همـکاران قضایـی محاکـم تجدیـد را 
یـک اصل واجب دانسـت و تصریـح کرد: بحث ارتقـاء همکاران 
قضایـی یـک ضـرورت اسـت و از مجـرای قانونی خـود در حال 
پیگیـری ایـن موضـوع مـی باشـیم، چـرا کـه بـا وجـود تراکـم 
زیـاد پرونده هـا بـه حضـور ایـن نیروهـا در دادگاه هـای تجدیـد 
نظـر احتیـاج مبـرم داریـم و نباید در زمینـه ارتقاء آنـان وقفه ای 

پذیرد. صـورت 

نایـب رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس می گویـد: باید بـا خلق 
منابـع از محـل صرفه جویـی هزینه هـای دولتـی به همسان سـازی 
حقـوق بازنشسـتگان در سـال آینـده بودجـه بیشـتری اختصـاص 
داد چراکـه ۶ هـزار میلیـارد تومـان در نظـر گرفتـه شـده بـرای 
تحقـق ایـن مهـم کافی نیسـت. سیداحسـن علـوی در گفت وگو با 
خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملت درخصـوص همسان سـازی حقوق 
بازنشسـتگان در سـال آینـده، گفـت: دولـت بـرای همسان سـازی 
حقوق بازنشسـتگان لشـکری و کشوری در سـال آینده مبلغ ۶هزار 
میلیـارد تومـان اختصـاص داده امـا بـا توجـه بـه اینکـه در جریان 
بایـد ۸۰ درصـد حقـوق  همسان سـازی حقوق هـا، بازنشسـتگان 

شـاغالن موجـود را دریافـت کنند.

اطاله دادرسی تا حد 
مطلوبی مرتفع خواهد شد

بازنشستگان باید ۸۰ درصد 
حقوق شاغالن را دریافت کنند
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریگردشگری

پروژه جدید ایران برای لغو ویزای روسیههمدان میزبان »ایران باشکوه«

میـراث  کل  اداره  گردشـگری  معـاون 
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
برگـزاری  بـه  اشـاره  بـا  همـدان  اسـتان 
رویـداد ملـی »ایـران باشـکوه« در همدان 
و همزمانـی آن بـا سـال نـو چینی ها گفت: همـدان میزبان توریسـت های 
کشـور چیـن نیـز خواهـد بود.علـی خاکسـار در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا 
اشـاره بـه آغـاز برنامه هـای جشـنواره زمسـتانی در همـدان اظهـار کـرد: 
همـدان ۴ تـا ۲۰ بهمـن میزبـان جشـنواره زمسـتانی بـا عنـوان »ایـران 

اسـت. باشـکوه« 
سـاخت  اتومبیلرانـی،  زمسـتانه  بازی هـای  برگـزاری  تصریـح کـرد:  وی 
مجسـمه های برفـی، ُجنـگ شـادی و برنامه هـای فرهنگـی و همچنیـن 
مسـابقه نقل هـای زمسـتانی بـا طراحـی کرسـی خانه از جملـه برنامه هـای 
اسـتان  فرهنگـی  میـراث  اداره کل  اسـت.معاون گردشـگری  جشـنواره 
همدان از برگزاری جشـنواره شـمع خبر داد و افزود: حضور عروسـک های 
غول پیکـر در سـطح شـهر، پخـت انـواع سـوپ و آش های ویژه زمسـتان، 

بـا کـدو و پخـت و  راه انـداز کارنـاوال کدو)تزئیـن خـودرو  اسـکی بازی، 
سـرو کـدو در سـطح شـهر( و جشـنواره بـزرگ قصه گویـی از دیگـر برنامه 
هـای ایـن رخـداد بـزرگ ملـی در همـدان اسـت.وی همچنیـن بـا اشـاره 
بـه ارائـه تخفیف هـای ویـژه در ایـن ایـام خاطرنشـان کـرد: کلیـه هتل ها، 
شـرکت  گنجنامـه،  مجتمـع  تفریحـی  مراکـز  بومگـردی،  اقامتگاه هـای 
سـیاحتی علیصـدر، مرکـز تفریحـی گردشـگری رنگین کمـان و همچنیـن 
مزرعـه احیایـی از تخفیـف ۵۰ درصـدی در ایـن ایـام برخـوردار هسـتند.

خاکسـار افـزود: مرکز تفریحی- سـرگرمی آسـمان غرب، اصناف سراسـر 
اسـتان و همچنیـن صنایع دسـتی نیـز از ایـن رویـداد ملی مغفـول نمانده 
و بـا ارائـه تخفیفـات ۱۰ تـا ۲۰ درصـدی آمـاده ارائه خدمت به گردشـگران 

. هستند
وی بـا بیـان اینکـه رویـداد ملی »ایران باشـکوه« از ۴ تـا ۲۰ بهمن ماه در 
همـدان برگـزار می شـود، اعالم کـرد: برگزاری تورهای شـهرگردی، اسـتان 
دیگـر  از  هم جـوار  اسـتان های  بـا  مشـترک  تلفیقـی  تورهـای  و  گـردی 

برنامه هـای ایـن ایام اسـت.      

ویـــزای ایـــران و روســـیه بـــه زودی لغـــو 
ــراث  ــر میـ ــر را وزیـ ــود، ایـــن خبـ می شـ
ـــتی  ـــع دس ـــگری و صنای ـــی، گردش فرهنگ
داده و همزمـــان پـــروژه نفـــوذ بـــه بـــازار 
ـــل  ـــد حاص ـــا درآم ـــپرده ت ـــه س ـــرکت های تابع ـــی از ش ـــه یک ـــیه را ب روس
ـــد. ـــرج کن ـــیه خ ـــران در روس ـــی ای ـــغ و معرف ـــرای تبلی ـــد را ب ـــو روادی از لغ

ــتند  ــال ۱۳۹۳ می خواسـ ــیه از سـ ــران و روسـ ــنا، ایـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــود و  ـــتر ب ـــران بیش ـــوی ای ـــی از س ـــن آمادگ ـــد؛ ای ـــو کنن ـــان را لغ روادیدش
ـــه  ـــا این ک ـــرد ت ـــری ک ـــدی پیگی ـــیه آن را ج ـــگری روس ـــدرال گردش اداره ف
در ســـال ۱۳۹۴ تفاهم نامـــه تســـهیل اعطـــای روادیـــد میـــان وزرای 
ـــر  ـــزا کوتاه ت ـــت وی ـــه دریاف ـــه آن پروس ـــا و در ادام ـــور امض ـــه دو کش خارج
شـــد.پس از ایـــن اقـــدام ســـفیر ایـــران در روســـیه گـــزارش کـــرد کـــه 
ـــران ۴۰  ـــه ای ـــاع روس ب ـــفر اتب ـــد و س ـــی ۱۱۵ درص ـــهروندان ایران ـــفر ش س
ـــای  ـــرای گروه ه ـــد ب ـــو روادی ـــور، لغ ـــدی دو کش ـــرد.گام بع ـــد ک ـــد رش درص
ــال ۱۳۹۵  ــا در سـ ــوی روس هـ ــه از سـ ــنهادی کـ ــود؛ پیشـ ــتی بـ توریسـ

ـــوان تســـهیل  ـــا عن ـــاه همـــان ســـال موافقتنامـــه ای ب مطـــرح شـــد و در آذرم
روادیـــد گردشـــگران گروهـــی ایـــران و روســـیه بـــه پـــاراف مدیـــران کل 
ـــروز اجـــرا نشـــده  ـــا ام ـــاد آن ت ـــه مف ـــد ک کنســـولی دو کشـــور رســـید. هرچن
ـــگری  ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــر می ـــان ـ وزی ـــر مونس ـــاال علی اصغ ـــت. ح اس
و صنایـــع دســـتی ـ خبـــر داده تـــا آخـــر ســـال تفاهم نامـــه اجرایـــی آن 
ـــدف  ـــورهای ه ـــا کش ـــد ب ـــذف روادی ـــه: ح ـــاند.او گفت ـــا می رس ـــه امض را ب
کـــه منافـــع کشـــور را تامیـــن می کننـــد از برنامه هـــای ایـــن وزارتخانـــه 
ـــرکت  ـــل ش ـــزاد« ـ مدیرعام ـــایار نیک ـــم »خش ـــش ه ـــت پی ـــت.چند وق اس
مـــادر تخصصـــی توســـعه ایرانگـــردی و جهانگـــردی ـ در یـــک نشســـت 
خبـــری بـــا تکـــرار این کـــه ویـــزای گروهـــی ایـــران و روســـیه بـــه زودی 
ــود دارد  ــتورالعملی وجـ ــده و دسـ ــی شـ ــت: توافقـ ــود، گفـ ــو می شـ لغـ
کـــه مطابـــق آن بـــرای تورهـــای ورودی بـــاالی ۵ نفـــر از اتبـــاع روســـیه 
روادیـــد ایـــران لغـــو شـــود. از ایـــن طریـــق درآمـــدی حاصـــل می شـــود 
ـــران در  ـــغ ای ـــرای تبلی ـــادر تخصصـــی موظـــف اســـت آن را ب ـــه شـــرکت م ک

ـــد. ـــرج کن ـــیه خ ـــور روس کش

 پیام
 میراث

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران از صدور ۷۶۰ پروانه بهره برداری با حجم کل سرمایه گذاری 
۲۷۶۰میلیارد ریال در ۹ ماه نخست سال جاری، در استان خبرداد.

رنا
 ای

س:
عک

مدیر اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
آسـیب  بـه جـز  خبـر می دهـد:  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
کمتـر از پنـج درصـدی بـه کـوه خواجـه و خانـه شمسـی 
در اسـتان، خوشـبختانه در سـیل اخیـر، کمتریـن آسـیب 
بـه محوطه هـای تاریخـی در سـطح اسـتان وارد شـده اند.
علیرضـا جالل زایـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا بیـان این که  
کمتـر از پنـج درصـد آسـیب به محوطـه ی »کـوه خواجه« 
وارد و بیـن دو تـا پنـج درصـد آسـیب نیـز متوجـه خانـه 
تاریخـی »شـمس« در زاهـدان شـده اسـت، می گویـد: در 
حـال حاضـر تالش شـده تـا با کشـیدن روکـش روی این 
آثـار تاریخـی، مشـکالت موجـود برطـرف شـود. هـر چنـد 
آسـیب های وارد شـده بـه ایـن دو اثـر تاریخـی بیشـتر 
متعلـق بـه سـیل سـال گذشـته اسـت کـه مرمت هـای آن 

هنـوز ادامـه دارد.
بـه گفته ی وی احتماال وسـایل برخـی از کارگاه های صنایع 
دسـتی در روسـتاهای کـه آسـیب های بیشـتری در سـیل 

دیده انـد، ماننـد روسـتای زرآبـاد از بیـن رفته اند.
او همچنیـن دربـاره ی وضعیـت فعالیـت موزه هـای سـطح 
بـه صـورت  اسـتان اظهـار می کنـد: خوشـبختانه موزه هـا 
آن هـا  متوجـه  تعطیلـی  هیـچ  و  هسـتند  فعـال  مرتـب 
نیسـت. فقـط مـوزه چابهـار کـه در بارندگـی سـال گذشـته 
سـقف آن آسـیب دیـده بود و هنـوز مرمت آن ادامـه دارد، 

تعطیـل شـده اسـت.
جالل زایـی بـا تاکیـد بـر این کـه از زمـان وقـوع بارش هـا و 
سـیل تـا امـروز محوطه های تاریخـی تعطیل شـدند، ادامه 
می دهـد: در آن زمـان اعـالم کردیـم محوطه هـای تاریخـی 
و  »سـراوان«  خواجـه«،  »کـوه  سـوخته«،  »شـهر  ماننـد 
قلعـه »ناصـری« و دیگـر محوطه هـای تاریخی مشـابه آن، 
بایـد تعطیـل شـوند تـا بعـد از انجـام بررسـی های کامل در 
محوطـه و جمـع اوری احتمالـی یافته هـای تاریخی توسـط 
یـگان حفاظـت و حراسـت فیزیکی، محوطه بـار دیگر فعال 

شـود کـه اکنـون آن سـایت های تاریخـی فعـال شـده اند.

سوژه سیل با تاریِخ 
سیستان و 

بلوچستان چه کرد؟

محتویات داخلی کشتی تاریخی قروق، فاقد الیه های تاریخی است

شاید این کشتی متعلق به دوره ی قاجار باشد؛ اما هنوز نمی توان تاریخ قطعی ساخت آن را اعالم کرد

سرپرسـت هیئت باستان شناسـی کشتی 
تاریخـی قـروق گفـت: محتویـات داخـل 
کشـتی، ماسـه  سـاحلی اسـت که توسط 
امـواج وارد کشـتی شـده و فاقـد الیه های 

تاریخی اسـت.
هیئـت  سرپرسـت  توفیقیـان  حسـین 
باستان شناسـی کشـتی تاریخـی قـروق 
گزارش هـای   ۸۰ دهـه  اواسـط  گفـت: 
پراکنـده ای از وجـود شـناوری چوبـی در 
آب هـای سـواحل قـروق تالش ارائه شـد. 
در طـی سـال های بعـد با کاهش تـراز آب 
دریـای خـزر، به تدریج بقایای یک شـناور 

چوبـی آشـکار شـد.
پرونـده  اخیـر  سـال های  در  افـزود:  وی 
ثبـت ملـی شـناور تاریخـی قـروق تالش 
توسـط میراث فرهنگـی اسـتان گیـالن بـه 
پژوهشـگاه میراث فرهنگـی و گردشـگری 
و شـورای ثبـت آثـار ملـی ارسـال شـد. با 
ایـن حـال، به دلیـل سـوال های متعـددی 
مانند سـن شـناور، چوب شناسـی، ابعاد و 
انـدازه واقعی، مالکیت و نحوه سـاخت آن 
و دالیـل وجود شـناور در این مکان مطرح 
و ثبـت آن به بررسـی و مطالعـه آن منوط 

. شد
توفیقیـان تصریح کرد: بررسـی جامع این 
شـناور در چارچـوب طـرح »شناسـایی و 
حفـظ میراث فرهنـگ دریایـی: مطالعـات 

کشـتی تاریخـی قـروق تالـش« توسـط 
پژوهشـکده باستان شناسـی و بـا حمایت 
مالـی سـازمان بنـادر و دریانـوردی اسـتان 
گیالن و همـکاری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان گیالن 
و پژوهشـگاه ملـی اقیانوس شناسـی در 

حـال انجام اسـت.
پژوهشـکده  هیئت علمـی  عضـو 
تاکنـون  کـرد:  بیـان  باستان شناسـی 
مطالعـات متعـددی بـر روی ایـن شـناور 
شـامل بررسـی باستان شناسـی سـطحی 
منطقـه، ژئوفیزیکـی زیـر بسـتر محوطـه، 
مطالعات رسوب شناسـی محوطه، مستند 
رادیوکربـن  سن سـنجی  شـناور،  نـگاری 
چـوب، مطالعـات چوب شناسـی، میـزان 

حفظ شـدگی شـناور و تعیین ابعـاد و وزن 
شـناور و نیـز معرفی روش هـای حفاظت، 

مرمـت شـناور انجـام شـده اسـت.
بـر اسـاس اعـالم روز یک شـنبه، میـراث 
آریـا، وی افزود: مطالعات باستان شناسـی 
سـطحی، پیمایـش سـواحل پیرامـون و 
مطالعـات اولیـه که در ابتدای سـال ۱۳۹۸ 
بـه انجـام رسـید، نشـان داد که بـه فاصله 
حـدود ۷۰۰متـری جنوب کشـتی تاریخی 
قـروق، بقایای کوچکی از الوار یک کشـتی 
دیگـر در عمق حـدود نیم متری رسـوبات 

دارد. قرار 
توفیقیـان تصریح کرد: بـا انجام مطالعات 
ارزشـی  بـا  اطالعـات  شناسـی،  مـردم 
کشـتی رانی  دریانـوردی،  درخصـوص 
جمـع آوری  ساحل نشـینان  صیـادی  و 
شـد و مصاحبـه بـا آگاهـان و محققـان 
محلـی پیـش زمینه مناسـبی درخصوص 
پیدایش کشـتی تاریخی قـروق در اختیار 

هیئـت مطالعاتـی قـرار داد.
مدیرگـروه باستان شناسـی دریایـی بیـان 
کـرد: مجـوز کاوش بـا هـدف خواناسـازی 
آذر ۹۸  در ۲۴  بررسـی سـریع شـناور  و 
توسـط رئیس پژوهشـگاه میراث فرهنگی 
و گردشـگری به سرپرستی اینجانب صادر 
شـد و عملیـات گمانه زنی کشـتی تاریخی 
قـروق در دی سـال جـاری توسـط هیئت 
مطالعاتی شـامل باستان شناس، مرمتگر 
آثـار تاریخـی بـا هـدف مطالعـه وضعیت 
فعلی کشـتی و میزان حفظ شدگی چوب 

و ارایـه برنامـه حفاظتی انجام شـد.
او افـزود: گمانه هـای سـه گانه بـا احتیـاط 
کامـل کاوش باسـتان شـناختی آغاز شـد 
و ایـن عملیـات با توجه بـه مالحظاتی که 
در ایـن زمینـه وجود داشـت با سـرعت در 

دو مرحلـه جمـع آوری رسـوبات سـطحی 
بـا اسـتفاده از بیـل و برداشـت رسـوبات 
نزدیـک به بافت چـوب با اسـتفاده از ابزار 
سـبک تر نظیر کمچه، جـارو و برس انجام 

. شد
هیئـت  سرپرسـت  توفیقیـان  حسـین 
باستان شناسـی کشـتی تاریخـی قـروق 
بیـان کـرد: برپایـی کارگاه مفصـل با توجه 
بـه اهـداف ایـن مرحلـه از کاوش هـای 
باسـتان شناسـی شـناور تاریخـی قـرق 
بـا  تالـش، موضوعیتـی نداشـته اسـت. 
توجـه بـه موقعیت شـناور و نوع رسـوبات 
و سـطح ایسـتایی، برپایـی هرنـوع سـازه 
در اطـراف شـناور ناپایدار بـوده و در صورت 

ریـزش، تهدیـد کننـده شـناور اسـت.
او افـزود: برپایـی هرنـوع سـازه در اطراف 
نظـام  تغییـر  موجـب  می توانـد  شـناور 
رسـوب گذاری در اطـراف شـناور و موجـب 

فرسـایش موضعـی محل شـود کـه خود، 
نوعـی تهدیـد بـرای شـناور خواهد بـود. با 
توجـه بـه اهمیتـی کـه سـاکنان محلی به 
ویژه اهالی کریم محله و پشـته نسـبت به 
حفـظ و معرفـی ایـن شـناور دارنـد، امید 
اسـت پیـش از آن کـه عوامـل طبیعـی 
یـا گردشـگران موجـب تخریـب ایـن اثـر 
شـوند، اقدامـات بعـدی بـر مبنـای روش 
هـای علمـی و بر اسـاس نتایـج پژوهش 
هـای انجام شـده، به حفظ ایـن اثر منجر 

شود.
کـه  باستان شـناختی  بررسـی های  در 
پنـج  حـدود  در  »قـروق«  روسـتای  در 
کیلومتـری شـرق شـهر تالـش و در کنـار 
دلتای شـمالی رودخانه ی کرگان رود انجام 
شناسـایی  تاریخـی  یـک کشـتی  شـد، 
شـد کـه به نظـر می رسـد بـه دوره ی قاجار 

متعلـق اسـت.

باستان شناســی  هیــات  سرپرســت 
ــاغ اصفهــان از  ــان تاریخــی چهارب خیاب
مشــخص شــدن بخش هــای باقــی 
تاریخــی  کف ســازی های  از  مانــده 
آجــر فــرش و ســنگفرش دوره هــای 
صفــوی و قاجــار در ایــن خیابــان و در 

ــر داد. ــا خب ــد کاوش ه رون
و  فرهنگــی  میــراث  پژوهشــگاه 
گردشــگری بــه نقــل از محســن جاوری 
- باستان شــناس - توضیــح داد: پــس 

ــاز کف ســازی در بخــش شــمالی  از آغ
خیابــان تاریخــی چهاربــاغ و تاییــد 
لــزوم انجــام کاوش باستان شناســی 
بــه منظــور مستندســازی داده هــای 
کــف  احتمالــی  باستان شــناختی 
تاریخــی ایــن خیابــان قبــل از مدفــون 
ــال  ــازی در ح ــه کف س ــر الی ــدن زی ش
اجــرا، پیشــنهاد انجــام یــک کاوش 
پژوهشــکده  بــه  باستان شناســی 
کــه  شــد  ارایــه  باستان شناســی 

پژوهشــگاه میــراث  باصــدور مجــوز 
فرهنگــی و گردشــگری، ایــن برنامــه ی 
کاوش بــا تشــکیل یــک هیــات شــش 

ــد. ــاز ش ــره آغ نف
گــروه  علمــی  هیــات  عضــو  ایــن 
ــا  ــان ب ــگاه کاش ــی دانش باستان شناس
بیــان اینکــه اعتبــار ایــن مطالعــه ی 
ســازمان  توســط  باستان شناســی 
شــهرداری  بهســازی  و  نوســازی 
اصفهــان تامیــن شــده، اضافــه کــرد: در 
ــرای انجــام  ــج کارگاه ب ــه پن ــن برنام ای
ــس از  ــه پ ــده اند ک ــاب ش کاوش انتخ
یک مــاه بــه نتایــج جالبــی از وضعیــت 
کــف تاریخــی چهاربــاغ رســیده ایم.

کف سازی  صفوی ها 
در چهارباغ نمایان شد

تاثیرات حوادث اخیر  بر 
گردشگری فارس مقطعی است

مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان فــارس گفــت: 
»حــوادث اخیــر شــرایط منفــی بــر گردشــگری اســتان ایجــاد نخواهــد کــرد و 
انــدک تاثیــرات آن نیــز مقطعــی و در کوتاه مــدت اســت.«مصیب امیــری بــا 
اعــالم مطلــب فــوق و در واکنــش بــه بعضــی اظهــارات مبنــی بــر لغــو تورهــای 
ــی  ــه دالیل ــا ب ــار داشــت: »اگــر بن ــر اظه ــه دلیــل حــوادث اخی گردشــگری ب
ــز داشــته  ــی خــاص حضــور گردشــگران خارجــی افــت و خی در مقطــع زمان
ــه گردشــگری داخلــی و اســتان گردی  ــا رونــق بخشــیدن ب باشــد می تــوان ب
مشــکالت ایــن حــوزه را حــل کــرد.«او ادامــه داد: »ممکــن اســت براثــر هــر 
ــرد  ــرار بگی ــر ق رخــدادی صنعــت گردشــگری به صــورت مقطعــی تحــت تأثی
ــگران  ــور گردش ــاری، حض ــال ج ــت س ــه نخس ــی ۱۰ ماه ــون و ط ــا تاکن ام
خارجــی بــه اســتان بــه نســبت مــدت مشــابه ســال گذشــته ۴ درصــد افزایش 
داشــته اســت.«مدیرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان 
فــارس اضافــه کــرد: »ایــن اســتان در برخــی رشــته های گردشــگری ســالمت 
در منطقــه و حتــی دنیــا ماننــد پیونــد اعضــا شــناخته شــده اســت و قطعــًا 
ــارس ســفر  ــه اســتان ف ــن منظــور ب ــه ای بســیاری از گردشــگران خارجــی ب

ــت.« ــد داش ــته اند و خواهن داش

ته
نک

 طـول بدنـه  این کشـتی  تقربیـا ۳۰ متـر و عـرض آن را بین 
۱۰ تا ۱2 متر اسـت این اثر سـومین کشـتی تاریخی دانسـت 
کـه در سـواحل دریـای مازنـدران پیـدا شـده اسـت، بیـن 
سـال های ۱۳۷9 تـا ۱۳۸2 اداره  میراث فرهنگی اسـتان های 
گیـالن و مازنـدران گزارش هایـی را مبنی بر وجـود بقایایی از 
یک کشـتی غرق شـده یا بـه گل نشسـته در سـواحل دریای 
مازنـدران در روسـتای »زاغمـرز« بـه فاصله  یـک کیلومتری 
جنـوب غرب شـبه جزیره  میانکاله و دیک کشـتی غرق شـده  
دیگر در سـاحل امیرآبـاد الهیجـان ارائـه کردند.تاریخ گذاری 
کشـتی های غرق شـده بـا چنـد روش ماننـد دوران شناسـی 
 و مطالعـه   قدمـت  محیـط از روی  حلقه های  تشکیل شـده  در 
چوب  درختـان، تاریخ گذاری رادیوکربـن، تاریخ گذاری ارتباط 
تاریخـی، تاریخ گـذاری از طریـق گونه شناسـی و تاریخ گذاری 
از طریـق الیه نـگاری انجـام می شـود. اما متأسـفانه به دلیل 
نبودن بودجه و امکانات، اسـتفاده از روش دوران شناسـی از 

روی حلقه هـای درختـان ممکن نشـد.

میراثمیراث

کاوش فصل نخست تپه باستانی »قال« پایان یافتدیوارهای زندان اسکندر مقدونی مرمت شد
معـــاون میـــراث فرهنگـــی 
اداره کل میـــراث فرهنگـــی، 
صنایـــع  و  گردشـــگری 
از  یـــزد  اســـتان  دســـتی 
ـــت  ـــکندر مرم ـــدان اس ـــی زن ـــای کاهگل ـــت دیواره مرم
و بازســـازی شـــد.»علی اصغـــر صمدیانـــی« معـــاون 
فرهنگـــی،  میـــراث  کل  اداره  فرهنگـــی  میـــراث 
ـــت  ـــزد از مرم ـــتان ی ـــتی اس ـــع دس ـــگری و صنای گردش
ـــدان اســـکندر در بافـــت تاریخـــی  دیوارهـــای کاهگلـــی زن
ـــه صـــورت  ـــن مرمـــت ب ـــرد: ای ـــار ک ـــر داد و اظه ـــزد خب ی
و  ته کـــش  و  فرســـوده  کاهگل هـــای  تراشـــیدن 
روکـــش کاهگل هـــای دیـــواره زنـــدان بـــا اســـتفاده از 

مصالـــح گل ســـرندی، کاه نرمـــه و گـــچ یـــزد انجـــام 
ـــن  ـــاخت ای ـــی س ـــال های ابتدای ـــزود: در س ـــد.وی اف ش
بنـــا، از آن بـــرای زندانـــی کـــردن تبعیدیـــان اســـکندر 
ـــه مدرســـه  ـــرور ب ـــه م ـــه ب ـــی اســـتفاده می شـــد ک مقدون
بســـیار مهمـــی تبدیـــل و ۸ قـــرن افـــراد سرشناســـی 
در آن بـــه تحصیـــل و تدریـــس مشـــغول شـــدند.
ـــی،  ـــراث فرهنگ ـــی اداره کل می ـــراث فرهنگ ـــاون می مع
گردشـــگری و صنایـــع دســـتی اســـتان یـــزد اضافـــه 
کـــرد: معمـــاری زنـــدان اســـکندر نســـبت بـــه دوران 
خـــود بی نظیـــر بـــوده و دارای گچبری هـــا و تزئینـــات 
زیبایـــی بـــا آبرنـــگ طالیـــی و الجـــوردی بـــوده کـــه 

بخـــش اعظـــم آن از بیـــن رفته اســـت. 

رییـس اداره میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی 
فصـل  گفـت:  گیالنغـرب 
نخسـت از کاوش های باستان 
شناسـی بـر روی تپـه »قـال« در مرکـز این شـهر توسـط 
اکیـپ باسـتان شناسـی از پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی 
کشـور بـه پایـان رسـید.  سـیروس ادیـب در گفـت و 
گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: فصـل نخسـت از کار الیـه 
نـگاری تپه باسـتانی قـالع به منظور گاه نـگاری آن که از 
شـهریورماه امسـال توسـط یک اکیپ باسـتان شناسـی 
از پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی کشـور شـروع شـده بـود 
پـس از سـه مـاه بـه پایـان رسـید.وی اظهارداشـت: بـا 

توجـه بـه کاوش های صورت گرفته و نظریه کارشناسـان 
باسـتان شناسـی تـا ایـن بخـش از الیـه نـگاری  بخش 
هایـی از دیـواره ایـن قلعـه پیدا شـده که شـواهد حاکی 
مادهـا  و  اشـکانی  هـای  دوره  هایـی  نشـانه  وجـود  از 
مربـوط بـه ۸۰۰ سـال قبـل از میـالد اسـت ضمـن اینکه 
محـل  عنـوان  بـه  ارگ  ایـن  از  نیـز  ساسـانی  دوره  در 
ذخیره غالت اسـتفاده شـده اسـت. رییـس اداره میراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری گیالنغـرب گفت: 
تپـه باسـتانی قالع ۲۱ متر ارتفاع دارد کـه تاکنون ۱۰ متر 
آن مـورد کاوش قـرار گرفتـه اسـت و بـه عنـوان یکـی از 
مهمتریـن آثـار غـرب کشـور از پتانسـیل باالیـی در حوزه 

مطالعـات باسـتان شناسـی برخـوردار اسـت.

خبر
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خبر

ــن  ــه در قوانی ــت ک ــی اس ــوزی« موضوع »پسماندس
زیســت محیطی ماننــد »قانــون هــوای پــاک« و 
ــن  ــاره و ای ــه آن اش ــت پســماند« ب ــون مدیری »قان
ــا  ــالم شــده اســت ام ــف اع ــوع و تخل ــت ممن فعالی
ــت  ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ــه ریی ــه گفت ب
انســانی اســتان تهــران پسماندســوزی  خــود گویــای 
ــه خــود را به درســتی  ــا وظیف ــه نهاده ــن اســت ک ای

نمی دهنــد. انجــام 
ــاده ۳۰  ــاس م ــر اس ــور ب ــه اکبرپ ــه فاطم ــه گفت ب
»آییــن نامــه اجرایــی قانــون مدیریــت پســماندها« 
ــت،  ــوع اس ــاز ممن ــای ب ــوزی در محیط ه پسماندس
ــت  ــا نیس ــاد کارگش ــاده زی ــن م ــال ای ــن ح ــا ای ب
زیــرا ضمانــت اجرایــی نــدارد و در آن مشــخص 
نشــده اســت کــه بــرای فــردی کــه تخلــف کنــد چــه 

ــت. ــده  اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ مجازات
ــه  ــاک« ب ــوای پ ــون ه ــد: در »قان ــه می کن او اضاف
موضــوع پسماندســوزی کامل تــر پرداختــه شــده 
۲۰ ایــن قانــون آمــده  اســت کــه »  و در مــاده 
انباشــت پســماندهای بیمارســتانی و صنعتــی در 
ــا و  ــوزاندن آنه ــا س ــاز ی ــای ب ــی و فض ــر عموم معاب
در  انباشــتن پســماندهای خانگــی و ســاختمانی 
ــای  ــارج از مکان ه ــاز خ ــای ب ــی و فض ــر عموم معاب
تعییــن  شــده توســط شــهرداری ها و دهیاری هــا 
ــای  ــوزاندن بقای ــن س ــا همچنی ــوزاندن آن ه ــا س ی
گیاهــی اراضــی زراعــی پــس از برداشــت محصــول 
ــزای  ــه ج ــورد ب ــف حســب م ــوده و متخل ــوع ب ممن
نقــدی درجــه شــش موضــوع مــاده ۱۹ »قانــون 

مجــازات اســالمی محکــوم می شــود«.
در  پســماندها  مدیریــت  متولیــان  بــه  اکبرپــور 
و  اشــاره  پســماندها«  مدیریــت  »قانــون  قالــب 

اظهارمی کنــد: مقابلــه بــا پسماندســوزی یکــی از 
مراحــل مدیریــت اجرایــی پســماند و متولــی آن هــم 
ــت  ــون مدیری ــاده ۷ قان ــق م ــت. طب ــخص اس مش
پســماندها  اجرایــی کلیــه  مدیریــت   « پســماند 
غیــر از صنعتــی و ویــژه در شــهرها و روســتاها و 
ــا  ــهرداری ها و دهیاری ه ــده ش ــه عه ــا ب ــم آنه حری
و  شــهرداری ها  وظایــف  و  حــوزه  از  خــارج  در  و 

اســت.« بخشــداری ها  عهــده  بــه   دهیاری هــا 

ــون  ــماند در »قان ــف پس ــد: تعاری ــح می کن او تصری
ــماندها«  ــت پس ــون مدیری ــه »قان ــاک« ب ــوای پ ه
ــی  ــان اجرای ــی متولی ــت یعن ــده اس ــاع داده ش ارج
مقابلــه  پسماندســوزی  بــا  بایســتی  پســماندها 

ــد. کنن

آیــا متولیان به وظیفه خود در حوزه 
مقابله با پسماندســوزی به خوبی 

می کنند؟ عمل 
بــه گفتــه اکبرپــور تــداوم پسماندســوزی  نشــاندهنده 
آن اســت کــه کســی وظیفــه خــود را به درســتی 

ــود  ــه وج ــت همیش ــن وضعی ــد و ای ــام نمی ده انج
داشــته اســت امــا در شــرایط آلودگــی هــوا بیشــتر 
ــرد. ــرار می گی ــد و محــل ســوال ق ــه چشــم می آی ب
ــه  ــه نقــش ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ب او ب
ــر حســن اجــرای قانون هــای هــوای  ــوان ناظــر ب عن
و  می کنــد  اشــاره  پســماندها  مدیریــت  و  پــاک 
کنــد  مشــخص  بایــد  ســازمان  ایــن  می گویــد: 
نهادهایــی کــه وظایــف اجرایــی بــرای آن هــا تعییــن 
ــد  ــام می دهن ــت انج ــود را درس ــت کار خ ــده اس ش

ــر؟ ــا خی ی
انســانی  زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 

پسماندســوزی   می کنــد:  تاکیــد  تهــران  اســتان 
ــای ایــن اســت کــه نهادهــا وظیفــه خــود  خــود گوی
را به درســتی انجــام نمی دهنــد و ایــن وضعیــت 
ــوا  ــی ه ــرایط آلودگ ــا در ش ــود دارد ام ــه وج همیش
ــرار  ــوال ق ــل س ــد و مح ــم می آی ــه چش ــتر ب بیش

. می گیــرد
دســتگاه های  از  بعضــی  می افزایــد:  اکبرپــور 
و  نمی داننــد  را  خــود  قانونــی  وظایــف  اجرایــی 
قانــون  در  بخشــداری ها کــه  ماننــد  نیــز  برخــی 
ــت  ــف شده اس ــا تعری ــرای آن ه ــی ب ــه اجرای وظیف
دســترس  در  را  پســماند  مدیریــت  تجهیــزات 

»پسماندسوزی« دودی در چشم هوای پاک
 بر اساس ماده ۳۰ »آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها« پسماندسوزی در محیط های باز ممنوع است

روز گذشــته روز ملــی هــوای پــاک اســت؛ هوایــی کــه در مقاطعــی از پاییــز امســال 
ــی  ــزرگ صنعت ــهرهای ب ــهرها و ش ــردم کالنش ــود و م ــرده ب ــدا ک ــا را پی ــم کیمی حک
ــی از  ــد. یک ــرم کردن ــه ن ــت و پنج ــوده دس ــوای آل ــا ه ــی را ب ــای متوال ــا روزه بعض
ــاک  ــوای پ ــون ه ــه قان ــی ب ــتگاه های اجرای ــی دس ــی کم توجه ــن آلودگ ــل ای دالی
ــا پسماندســوزی« اســت؛ آن هــم  ــه ب ــاره »مقابل ــوده کــه یکــی از بندهــای آن درب ب
ــماندها  ــت پس ــون مدیری ــم قان ــاک و ه ــوای پ ــون ه ــم در قان ــه ه ــرایطی ک در ش

ــت. ــده اس ــخص ش ــوع مش ــن موض ــان ای متولی

اکبرپــور: مقابلــه بــا پسماندســوزی یکــی از مراحل 
ــم  ــی آن ه ــماند و متول ــی پس ــت اجرای مدیری
مشــخص اســت. طبــق مــاده ۷ قانــون مدیریــت 
ــماندها  ــه پس ــی کلی ــت اجرای ــماند » مدیری پس
ــتاها و  ــهرها و روس ــژه در ش ــی و وی ــر از صنعت غی
حریــم آنهــا بــه عهــده شــهرداری ها و دهیاری هــا 
و در خــارج از حــوزه و وظایــف شــهرداری ها و 

ــت.« ــداری ها اس ــده بخش ــه عه ــا ب  دهیاری ه

سنا
 ای

س:
عک

مدیـر کل آمـوزش و پـرورش خراسـان رضوی با 
تاکیـد بـر این موضـوع که حفظ محیط زیسـت 
وظیفـه ای بـر عهـده تـک تـک افـراد جامعه ما 
و دیگـر کشـورها اسـت و اگر حفظ نشـود باعث 
ضـرر بـه دنیـا مـی شـود، گفـت: مـا هـر سـال 
حـدود ۴۰۰ سیسـتم گرمایشـی را در مـدارس 
اسـتان اصـالح و با ایـن کار به رفـع آالیندگی هوا 

کمـک مـی کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشـهد، قاسـمعلی 
خدابنـده پیـش از ظهـر امـروز در همایـش روز 
هـوای پـاک کـه با شـعار »هـوای پاک، اقـدام و 
عمـل« در سـالن همایـش هـای شـهید حاتمی 
برگـزار شـد، بیـان کـرد: دی مـاه بـرای کشـور ما 
یـک ماه خاص و یادآور خاطرات تلخ و شـیرین 
بود، شـهادت سـردار سـلیمانی و تشییع باشکوه 
چنـد میلیونـی و سـیلی محکمـی کـه نیروهای 
امنیتـی مـا بـه پایـگاه عیـن االسـد وارد کردنـد، 

فراموش شـدنی نیسـت.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش خراسـان رضـوی با 
اشـاره بـه اینکـه ایـران اولین کشـوری اسـت که 
در مقابـل آمریکا ایسـتاد، خاطرنشـان کرد: البته 
از دسـت دادن سـردار سـلیمانی و جـان باختـن 
هموطنان در تشییع سردار و مسافران هواپیمای 
اوکراینـی بـرای مـا مصیبـت بـود و امیدواریـم 
مـاه بهمـن که یـادآور خاطـرات خـوش پیروزی 

انقالب اسـت، شـاهد حـوادث تلخ نباشـیم.
اخیـر  روزهـای  در  مطـرح کـرد:  ادامـه  در  وی 
سـیل سیسـتان و بلوچسـتان هموطنان ما را در 
گرفتـاری فـرو بـرد و مـا فـردا را بـه عنـوان یک 
پویـش مهربانـی در سـطح مـدارس خراسـان 
رضـوی اعـالم کردیم و به دانش آمـوزان، خانواده 
هـا و همـکاران اعـالم کردیـم کـه کمـک هـای 
خـود را بـه مـدارس تحویـل دهنـد تـا در اسـرع 
وقـت بتوانیـم این کمـک ها را به مـردم خونگرم 

سیسـتان و بلوچسـتان برسـانیم.
خدابنـده همچنیـن خطـاب بـه دانـش آمـوزان 
حاضـر در همایـش اظهـار کـرد: منظـور از محیط 
زیسـت یعنـی فضـا و مکانـی کـه یـک موجـود 
زنـده در آن زندگـی مـی کننـد ایـن محیـط برای 
یک موجود ممکن اسـت در حد چند میلی متر 
باشـد و برای موجودی مثل انسـان بـه اندازه کل 
کـره زمیـن اسـت، برای اینکـه هر موجـود بتواند 
در محیـط زندگـی کند الزم اسـت بده بسـتانی با 
محیـط داشـته باشـد و اگر توازنی بیـن این بده 
بسـتان نباشـد قطعا زندگی مشـکل می شـود.

ری
زدا

خی
اجرای ۸۷ درصدی برنامه آبخیزداری در سال 9۸آب

مدیــرکل دفتــر آبخیــزداری و حفاظــت خــاک 
ــور  ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه س
گفــت: امســال هــزار و ۸۰۰ میلیــارد تومــان از 
محــل صنــدوق توســعه ملــی بــرای اقدامــات 
آبخیــزداری در نظــر گرفتــه شــده کــه تاکنــون ۸۷ درصــد برنامــه 

ــت. ــده اس ــی ش ــال ۹۸ اجرای ــزداری در س آبخی
ــزداری در  ــارات آبخی ــص اعتب ــاره تخصی ــزی درب ــنگ ج هوش
ــان  ــارد توم ــرای امســال ۱۸۰۰ میلی ــت: ب ــز گف ســال جــاری نی
از محــل صنــدوق توســعه ملــی بــرای اقدامــات آبخیــزداری در 
نظــر گرفتــه شــده کــه تاکنــون ۴۳۰ میلیــارد تومــان معــادل ۲۴ 
درصــد در یــک مرحلــه تخصیــص یافتــه و بــه ایــن ترتیــب، ۸۷ 
درصــد برنامــه آبخیــزداری در ســال ۹۸ اجرایــی شــده اســت.

طرح هــای  اجــرای  بــرای  شــده  نظرگرفتــه  در  اعتبــار  وی 
آبخیــزداری در ســال گذشــته را ۷۰۰ میلیــارد تومــان از صنــدوق 
توســعه ملــی عنــوان کــرد و ادامــه داد: ۲۵ درصــد باقی مانــده از 
اعتبــارات ســال گذشــته، امســال پرداخــت خواهــد شــد، امــا بــا 
وجــود عــدم تخصیــص کامــل اعتبــارات، طــرح هــای مربــوط بــه 

ســال گذشــته بــه صــورت کامــل اجرایــی شــده اســت.
ــار  ــون هکت ــی در ۱۴ میلی ــات تفصیل ــه داد: مطالع ــزی ادام ج
ــل  ــص کام ــورت تخصی ــم در ص ــت و می توانی ــرا اس ــاده اج آم
ــه ششــم توســعه را به صــورت کامــل در حــوزه  ــارات، برنام اعتب

ــم. ــزداری اجــرا کنی آبخی
وی بــا اشــاره بــه پیــش بینــی اجــرای طــرح هــای آبخیــزداری 
ــف شــده اســت  ــت مکل ــت: دول ــه ششــم توســعه گف در برنام
ــطح  ــزداری در س ــای آبخی ــم، طرح ه ــه شش ــان برنام ــا پای ت
ــای  ــه معن ــن تکلیــف ب ــد و ای ــی کن ــار را اجرای ــون هکت ۱۰ میلی
اجــرای ســاالنه ۲ میلیــون هکتــار طــرح آبخیــزداری در ســطح 

کشــور اســت.
ســازمان  خــاک  حفاظــت  و  آبخیــزداری  دفتــر  مدیــرکل 
جنگل هــا بــا بیــان اینکــه ۳۰ تــا ۳۵ درصــد برنامــه طرح هــای 
ــت،  ــده اس ــی ش ــعه اجرای ــم توس ــه پنج ــزداری در برنام آبخی
ــه توســعه ششــم علی الخصــوص  ــزود: خوشــبختانه در برنام اف
ــه ایــن بخــش شــده  ــگاه ویــژه ای ب ســال گذشــته و امســال ن

اســت.

سالهاسـت کـه آلودگـی هـوا و آالینده هایـی کـه منطقه را تحـت تاثیر 
قرار داده و در محاصره خود درآورده اند مردم اسـتان بوشـهر و منطقه 
عسـلویه را درگیـر و نگـران کـرده اسـت، حـاال و پـس از آلودگـی های 
هوا و دریا، نشـت میعانات گازی سـبب شـده خسـارت های جدیدی 
به محیط زیسـت منطقه وارد شود.روشـن اسـت که در مسـیر توسعه 
صنعتـی صنایـع مسـتقر در جنـوب اسـتان بوشـهر و بـه ویـژه منطقه 
عسـلویه، وزارت نفـت زیرسـاخت هـای زیسـت محیطـی را رعایـت 
نکـرده و همیـن موضـوع نیـز باعـث شـده تـا هـر بـار غـول آلودگی از 
نقطـه جدیـدی سـر در بیـاورد و مـردم بی گنـاه ایـن خطـه را بـا خـود 
درگیـر کنـد. آلودگـی  هوا و نشـر آالینده هـا، فلزات سـنگین خطرناک 
و هیدروکربن هـای آروماتیـک چنـد حلقـه ای بـه عنـوان محصـوالت 
رسـوبات  در  عسـلویه  منطقـه  گاز  و  پتروشـیمی  صنعتـی  سـمی 
سـاحلی، آلودگی هـای نفتـی خلیج فـارس، شـیوع فـوق العـاده باالی 
بیماری هـای آسـم و بـه تبـع آن بیماری هـای حساسـیتی دیگـر در 
عسـلویه بخشـی از این مشـکالت و تبعات بعضًا جبران ناپذیر اسـت. 
مسـئول دبیرخانـه پایـش آلودگی صنایع نفـت، گاز و انرژی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی بوشـهر پیـش از ایـن بـا اشـاره بـه برخـی قوانیـن در 
حـوزه صنایـع نفـت و گاز مسـتقر در مناطـق، بـه ایسـنا گفتـه بـود در 
دنیـا مسـئله ای تحـت عنـوان HIA )ارزیابـی اثـر صنایع بر سـالمت( 
وجـود دارد کـه WHO از سـال ۱۹۹۲ آن را بـه رسـمیت شـناخته و 
رویکـرد آن ایـن اسـت کـه تمـام صنایـع بـزرگ در ابتـدای راه اندازی 
باید پیوسـت سـالمت داشـته باشـند؛ یعنـی پیش بینـی اینکه طرح 
قبـل و حیـن راه انـدازی و بعـد از اینکـه راه انـدازی شـد چـه آثـار 

و عوارضـی بـر روی محیـط زیسـت و سـاکنین اطـراف خـود ایجـاد 
می کنـد و در قبـال عارضـه ای کـه ممکـن اسـت بـرای مـردم ایجـاد 
کننـد چـه تمهیداتی را بایـد اتخاذ کند.وی همچنین عنـوان کرد: عالوه 
بـر تدویـن پیوسـت سـالمت، بـر اسـاس اسـتانداردها پیـش رفتـه و 
خروجی هـا و آالینده هـا را اسـتاندارد کنـد کـه متأسـفانه در کشـور مـا 
ایـن موضـوع در شـهریور مـاه ۹۲ ابـالغ شـده اسـت، یعنـی از ۶-۵ 
سـال قبـل، در صورتـی کـه شـرکت های حاضـر در عسـلویه ۱۵ تـا ۲۰ 
سـال اسـت کـه در حـال فعالیـت هسـتند، بنابراین طبیعی اسـت که 
بسـیاری از این شـرکت ها متأسـفانه هیچ اطالعی از پیوسـت سالمت 
ندارند چون از آنها خواسـته نشـده اسـت. در ابالغیه مربوط به کشـور 
مـا آمـده اسـت کـه بـر اسـاس مـاده ۳۲ قانـون برنامـه پنـج سـاله 
پنجـم جمهوری اسـالمی اسـتانداردهای ملـی، برای طرح هـای بزرگ 
توسـعه ای بایـد پیوسـت سـالمت تدویـن شـود. یوسـف صفـری، در 
یادداشـتی با عنوان "آب های زیر زمینی عسـلویه آغشـته به میعانات 
گازی" که در شـماره ۱۳۴۳ روزنامه پیام عسـلویه -چهارشـنبه ۲۵ دی 
ماه- منتشـر شـده، نوشـته اسـت: »بعد از آلودگی هوا، خاک و دریا، 
نوبـت بـه آب سـفره هـای زیرزمینی عسـلویه رسـید. اگرچـه آلودگی 
آب هـای زیرزمینی عسـلویه با توجه به شـرایط منطقـه اتفاق جدیدی 
نیسـت امـا ایـن بـار علت و نحـوه آلودگی کمـی متفاوت اسـت. طبق 
گفتـه کارشناسـان؛ در شـرایط معمـول آلودگـی ناشـی از تولیـد مـواد 
شـیمیایی گوناگـون قشـر سـطحی آبرفت هـا را آلـوده می کنـد کـه به 
همـراه نفـوذ ریزش هـای آسـمانی یا روان آب های سـطحی به سـفره 
آب زیرزمینـی آن منطقـه می رسـد و بـا توجـه بـه حرکـت بسـیار کند 

آب هـای زیـر زمینی، باید سـال های زیـادی بگذرد تـا آب تحت تأثیر 
قـرار گرفتـه و آلودگـی در چاهـی ظاهر شـود. اما در حادثـه اخیر یکی 
از پاالیشـگاه هـای گازی پـارس جنوبـی حجـم و کمیـت آلودگـی بـه 
حـدی بـوده کـه چاه هـای اطراف ظـرف مدتی کوتـاه تـر از آنچه تصور 
می شـود تحـت تأثیـر قرار گرفته و بجای برداشـت آب عمـالً میعانات 
گازی برداشـت مـی شـود.بی توجهی و سـهل انـگاری نفتی ها موجب 
نشـت و هـدر رفـت هزاران متر مکعب میعانـات گازی از خطوط انتقال 
پاالیشـگاه هفتـم و آلـوده شـدن سـفره آب هـای زیـر زمینـی منطقـه 
عسـلویه شـده اسـت. ایـن امـر از ایـن حیـث تسـاهل و بـی توجهی 

تلقـی مـی گردد که میلیون هـا متر مکعب میعانات گازی نشـت پیدا 
مـی کنـد و متولیـان امر متوجه آن نمی شـوند! مگر می شـود نشـتی 
یک الی دو سـال به درازا بکشـد و کسـی خبردار نشـود؟! مگر ورودی 
و خروجـی خطـوط و مخـازن ذخیـره سـازی، اندازه گیری نمی شـود 
کـه چندیـن هزار مترمکعب میعانـات گازی هدر برود و کسـی متوجه 
آن نشـود؟! آن هـم نـه بـرای یـک روز و دو روز بلکه یک الی دو سـال 
و شـاید از زمان در سـرویس قرار گرفتن خطوط! و مسـاله بغرنج تر 
از آن، کتمـان چنیـن حـوادث و اتفاقاتی اسـت حوادثی کـه به صورت 

مسـتقیم و غیر مسـتقیم با سـالمت انسـان ها سـر و کار دارد!

ــکالت  ــی از مش ــم یک ــتان ق ــت اس ــط زیس ــرکل محی مدی
امــروز در زمینــه آلودگــی پیــش رونــده هــوای قــم را عــدم 
ــوده  ــوان آل ــاور ایــن مســاله دانســت کــه قــم هــم مــی ت ب

ــد. ــته باش ــری داش ــع بدت ــده وض ــد و در آین باش
ســیدرضا موســوی مشــکینی پیــش از ظهــر در نشســت 
خبــری کــه در اداره کل محیــط زیســت اســتان قــم گفــت: 
ــه  ــتان ب ــوا در اس ــی ه ــاه آلودگ ــاه آذر و دی م ــی دو م ط

ــید. اوج رس
وی افــزود: بــه منظــور رفــع آلودگی هایــی کــه هــوای قــم را 

ماجرای نشــت گاز در عسلویه و آلودگی 
سفره های آب زیرزمینی
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خرید دستگاهی برای شناسایی منشاء بوی 
نامطبوع تهران

سازه های آبخیزداری خسارت سیل را 
کاهش داده است

معـاون نظـارت و پایـش اداره 
محیـط زیسـت اسـتان تهران 
بـا بیـان اینکـه دربـاره منشـا 
هنـوز  تهـران  نامطبـوع  بـوی 
بـه قطعیـت نرسـیده ایم، گفـت: دسـتگاه های جدیـدی 
خریـداری شـده اند کـه برای شناسـایی منشـا بـو به ما 

کمـک می کننـد.
محمـد رسـتگاری در جلسـه کاهـش آلودگـی هـوای 
دربـاره  ایسـنا  پرسـش  بـه  پاسـخ  در  تهـران  اسـتان 
سـرانجام منشـایابی بـوی نامطبـوع تهـران، اظهـار کرد: 
درحـال حاضـر چهـار جلسـه کارگـروه شناسـایی منشـا 
بـوی نامطبـوع تهـران برگـزار شـده اسـت امـا مـا هنـوز 
دربـاره علـت ایـن بـو بـه قطعیـت نرسـیده ایم.معاون 
نظـارت و پایـش اداره محیـط زیسـت اسـتان تهـران با 
بیان اینکه از دانشـگاه های مختلف درخواسـت همکاری 
کرده ایـم، تصریـح کـرد: تعـدادی از دانشـگاه ها بـرای 

انجـام تحقیقـات و آزمایش هـا اعـالم آمادگـی کرده انـد 
و  از جملـه محیـط زیسـت  و دسـتگاه های مختلـف 

شـهرداری تهـران تکالیـف اجرایـی دارنـد.
رسـتگاری افـزود: شـهرداری تهـران نسـبت بـه خریـد 
دسـتگاهی برای کمک به شناسـایی منبع بو اقدام کرده 
اسـت و اداره محیط زیسـت استان نیز یکی دو دستگاه 
ثابـت را بـرای شناسـایی منبـع بـو نصـب کـرده اسـت. 
وی بـا بیان اینکه قرار اسـت یک ایسـتگاه هواشناسـی 
در محـل آرادکـوه نصـب شـود، گفـت: ایـن اقدامـات در 
شناسـایی منبع بـو به ما کمک می کند.معـاون نظارت و 
پایـش اداره محیط زیسـت اسـتان تهران ادامـه داد: هر 
زمـان کـه جهـت باد در تهـران از جنـوب به شـمال بوده، 
بـوی نامطبـوع در سـطح شـهر پخش شـده اسـت. این 
نشـان می دهـد که کانـون بوی نامطبـوع در جنوب تهران 
اسـت ولـی برای رسـیدن به قطعیـت  بـه آزمایش های 

بیشـتری نیاز داریم.

ســازمان  سرپرســت 
و  مراتــع  جنگل هــا، 
آبخیــزداری کشــور بــا اشــاره 
ــه اســتان  ــود ب ــه ســفر خ ب
سیســتان و بلوچســتان و ســیل اخیــر در ایــن 
ــی را  ــازه های خوب ــی س ــع طبیع ــت: مناب ــتان گف اس
در مناطــق بحرانــی ایجــاد کــرده و اثــرات آن نیــز در 
اســت. توجــه  قابــل  ســیل  کاهــش خســارات 

ــا،  ــز اطالع رســانی ســازمان جنگل ه ــزارش مرک ــه گ ب
خســرو شــهبازی در چهــل و یکمیــن جلســه ســتاد 
هماهنگــی اجــرای طرح هــای آبخیــزداری بــا تاکیــد 
بــر نظــارت و ارزیابــی فعالیت هــا خاطــر نشــان 
ــن  ــه در ای ــی ک ــدوق توســعه مل ــارات صن ــرد: اعتب ک
شــرایط ســخت در اختیــار ســازمان جنــگل هــا قــرار 
ــدان ســاخته  ــا را دوچن ــه اســت، مســؤولیت م گرفت
ــا حضــور در اســتان ها  ــد ب ــن بای و کارشناســان معی

و بازدیــد از میــزان پیشــرفت فیزیکــی پروژه هــا، 
چگونگــی برگــزاری مناقصــات و نحــوه پرداخــت آن 

نظــارت الزم را داشــته باشــند.
وی ادامــه داد: در اجــرای طرح هــای آبخیــزداری 
ــور  ــای کش ــی در عرصه ه ــع طبیع ــای مناب فعالیت ه
ــیمان  ــنگ و س ــازه ای و س ــات س ــه اقدام ــًا ب صرف
همچــون  اقداماتــی  بلکــه  نمی شــود  منتهــی 
و  بــذرکاری  بذرپاشــی،  جنــگل کاری،  حفاظتــی، 
احیــای مراتــع در دســتور کار ســازمان جنگل هــا قــرار 
ــه  ــن ب ــا همچنی ــازمان جنگل ه ــت س دارد. سرپرس
ــن  ــه تامی ــاد کشــاورزی در زمین ــات وزارت جه اقدام
ــتان  ــتان سیس ــت در اس ــن گوش ــه دام و تامی علوف
و بلوچســتان اشــاره کــرد و گفــت: سرپرســت وزارت 
ــراه  ــه هم ــر ب ــای اخی ــی روزه ــاورزی ط ــاد کش جه
دولــت در اســتان حضــور یافتــه و بــه ایــن اقدامــات 

ــد داد. ــتری خواه ــرعت بیش س

احتمال نزدیک شدن گونه های جانوری به مناطق مسکونی در پی برودت هوا
سازمان حفاظت محیط زیست با صدور اطالعیه ای توصیه کرد که در صورت مشاهده گونه های 
جانوری وحشی در اطراف مناطق مسکونی این موضوع را به ماموران محیط زیست اطالع دهید.

گزارش
ایسنا

زنگ هوای پاک 
نواخته شد

سامانه انتشار آالینده ها در تصمیم گیری مسووالن هوا
نقش مهمی دارد

دبیــر  و  تهــران  دانشــگاه  پژوهشــی  معــاون 
کنسرســیوم پژوهشــی دانشــگاه های ســطح یــک 
کشــور گفــت: ســامانه ملــی تهیــه فهرســت انتشــار 
در تصمیم گیــری  هــوای کالن شــهرهای کشــور  آالینده هــای 
ــا هــدف رفــع  مســووالن بــرای ارزیابــی ســناریوهای مختلــف ب
آلودگــی هــوا نقــش مهمــی دارد و کمــک بزرگــی در ایــن زمینــه 

محســوب می شــود.
محمــد رحیمیــان روز یکشــنبه در نشســت رونمایــی از ســامانه 
ــوای کالنشــهرهای  ــای ه ــه فهرســت انتشــار آالینده ه ــی تهی مل
ــوال  ــزود: معم ــت اف ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــور در س کش
در مســائل مختلــف از پتانســیل علمــی موجــود در کشــور 
اســتفاده نمی کنیــم، بــه عنــوان مثــال در حــوزه خــودرو از تــوان 
دانشــمندان و محققــان خــود اســتفاده نکردیــم چــون اگــر غیــر 
از ایــن بــود می توانســتیم تــا حــدودی اطمینــان داشــته باشــیم 

کــه در آینــده روزهــای پــاک هــم خواهیــم داشــت.
ــه فهرســت انتشــار  ــی تهی ــروژه ســامانه مل وی اظهارداشــت: پ

آالینده هــای هــوای کالن شــهرهای کشــور در قالــب کنسرســیومی 
بــه ۱۳ دانشــگاه کشــور داده شــده اســت کــه دســتاوردهای آن 
ــناریوهای  ــه س ــا ارائ ــا ب ــد ت ــک می کن ــران کم ــه تصمیم گی ب
مختلــف و ارزیابــی آنهــا کاهــش آلودگــی هــوا را در پــی داشــته 

باشــد.
وی ادامــه داد: اصلی تریــن اهــداف ایــن پــروژه محاســبه 
موجــودی انتشــار آالینــده هــوا در محــدوده کالن شــهرها در 
قالــب ســامانه دینامیــک اســت، کمــک و همــکاری در بــه ثمــر 
ــه ســال ۱۳۹۴  ــق مصوب ــی طب رســاندن وظیفــه و تکلیــف قانون
ــوای  ــی ه ــطح آلودگ ــش س ــوص کاه ــت در خص ــات دول هی
ــروژه اســت. در گام  ــن پ ــر ای ــدف دیگ کشــور و کالن شــهرها ه
ــازمان  ــای س ــه داده ه ــامانه ب ــن س ــال ای ــکان اتص ــدی ام بع
ــان  ــای جری ــاس آن الگوه ــر اس ــا ب ــود دارد ت ــی وج هواشناس
گــرد و غبــار و پیش بینــی آلودگــی هــوا نیــز در دســترس باشــد، 
ــردم  ــه م ــانی ب ــرای اطالع رس ــامانه ب ــن س ــعه ای ــکان توس ام

ــروژه اســت. ــن پ ــارم ای هــدف چه

ت
یس

ط ز
حی

م

کل  اداره  آزمایشــگاه های  اداره  مســئول 
آذربایجان شــرقی،  زیســت  محیــط  حفاظــت 
ــالی  ــدن ط ــی مع ــه آالیندگ ــوط ب ــارات مرب اظه

رد کــرد. را  اندریــان 
مهــدی اوجاقــی روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا 
ایرنــا بــا  اشــاره بــه انتشــار خبــری مبنــی بــر بــر بــاال بــودن 
ــدن  ــده در مع ــام ش ــای انج ــش ه ــیانید در آزمای ــزان س می
طــالی اندریــان گفــت: آمــار ارایــه شــده در ایــن بــاره از ســوی 
ــه  ــان شــرقی ب ــات کشــاورزی آذربایج ــز تحقیق ــس مرک ریی
ــط  ــت محی ــر اداره کل حفاظ ــالوه ب ــت اســت؛ ع دور از واقعی
زیســت اســتان، جهــت صحــت ســنجی در آزمایشــگاه هــای 
معتمــد و همچنیــن توســط اســاتید زمیــن شناســی دانشــگاه 
ــی انجــام شــد کــه همــه نتایــج  ــز نیــز مجــددا تحقیقات تبری
ــر  ــون آالیندگــی باالت ــوده و تاکن ــق ب ــر هــم نزدیــک و منطب ب

از حــد مجــاز را در معــدن نشــان نمــی دهــد.
در  اصــل صداقــت  رعایــت  بــر ضــرورت  تاکیــد  بــا  وی 
مــی رود  انتظــار  اضافــه کــرد:  اظهارنظرهــای کارشناســی 
کارشناســان بــه جــای حاشــیه ســازی و کلــی گویــی در 
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پسماندســوزی   می کنــد:  تاکیــد  تهــران  اســتان 
خــود گویــای ایــن اســت کــه نهادهــا وظیفــه خــود 
را به درســتی انجــام نمی دهنــد و ایــن وضعیــت 
ــوا  ــی ه ــرایط آلودگ ــا در ش ــود دارد ام ــه وج همیش
ــرار  ــوال ق ــل س ــد و مح ــم می آی ــه چش ــتر ب بیش

. می گیــرد
دســتگاه های  از  بعضــی  می افزایــد:  اکبرپــور 
و  نمی داننــد  را  خــود  قانونــی  وظایــف  اجرایــی 
قانــون  در  بخشــداری ها کــه  ماننــد  نیــز  برخــی 
ــت  ــف شده اس ــا تعری ــرای آن ه ــی ب ــه اجرای وظیف
دســترس  در  را  پســماند  مدیریــت  تجهیــزات 

نیــز  اجرایــی  دســتگاه های  از  تعــدادی  ندارنــد. 
موضــوع پسماندســوزی را در اولویــت برنامه هــا و 
کارهــای خــود قــرار نداده انــد و شــاید مدیریــت 
برخــی  کاری  اولویــت  در  پســماندها  اجرایــی 

نباشــد. شــهرداران 
ــت  ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ــه ریی ــه گفت ب
ــا ارایــه آموزش هــای  انســانی اســتان تهــران بایــد ب
ــنا  ــوزی آش ــرات پسماندس ــا مض ــردم ب ــی م همگان
شــوند و متولیــان جدی تــر بــه مقابلــه بــا ایــن 

ــد. ــکل بپردازن مش
اکبرپــور بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از دســتگاه های 

اجرایــی هنــوز بــا وظایفــی کــه در قانــون بــرای آنهــا 
ندارند،می گویــد:  آشــنایی  شده اســت  تعییــن 
ــه اســم  ــود دارد و زمانی ک ــط وج ــک برداشــت غل ی
پســماند می آیــد همــه نگاه هــا متوجــه ســازمان 

ــود. ــت می ش ــط زیس ــت محی حفاظ
ــرل  ــه موضــوع کنت ــد: درســت اســت ک وی می افزای
آلودگــی یــک موضــوع پیشــگیری  اســت و ســازمان 
ــت  ــط زیس ــت از محی ــرای حفاظ ــت ب ــط زیس محی
آن  بــرای  قانــون  در  وظیفــه ای کــه  امــا  اســت 
تعییــن شــده اســت بــه عنــوان »دســتگاه نظارتــی« 
ــر دوش  ــی ب ــات اجرای ــه عملی ــی وظیف ــت یعن اس

ــته نشــده اســت. ــازمان گذاش ــن س ای
 اکبرپــور ادامــه می دهــد: در شــرایط فعلــی کــه 
ــوا مواجــه هســتیم ســازمان  ــا مشــکل آلودگــی ه ب
بــه  رســیدگی  بــرای  زیســت  محیــط  حفاظــت 
امــا  می کنیــم  مراجعــه  پسماندســوزی  موضــوع 
ــزات  ــزار و تجهی ــم، اب ــی نداری ــه اجرای ــون وظیف چ
مقابلــه بــا آن بــرای مــا در نظــر گرفتــه نشــده 

ــت. اس
ــت  ــزات جه ــف و تجهی ــد: وظای ــح می کن وی تصری
ــت  ــازمان حفاظ ــرای س ــا پسماندســوزی ب ــه ب مقابل
ــا  ــت ت ــده  اس ــه نش ــر گرفت ــت در نظ ــط زیس محی
ــن موضــوع وارد شــود  ــه ای ــد ب ــن ســازمان بتوان ای
و اقــدام کنــد، امــا تجربــه ثابــت کــرده اســت 
ــه  ــرای مقابل ــازمان ب ــن س ــه ای ــم ک ــی ه ــه زمان ک
ــت  ــن اس ــد ممک ــی کن ــدام م ــوزی اق ــا پسماندس ب
ــه ســوختگی  ــاظ جســمی از جمل ــه لح مشــکالتی ب
ــا  ــد ام ــود آی ــه وج ــازمان ب ــن س ــان ای ــرای کارکن ب
ــه مرجــع قضایــی مراجعــه می کنیــم گفتــه  وقتــی ب
می شــود »شــما دســتگاه نظارتــی هســتید و نقــش 
حریــق  اطفــای  بــرای  تــا  نداشــته اید  عملیاتــی 

ــد.« ــدام کنی اق
ــه اســم  ــل ک ــن دلی ــه ای ــد:  ب ــان می گوی ــور پ  اکبرپ
مــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت حتــی 
وظایفــی را کــه بــرای مــا تعییــن نشــده اســت 
ــعی  ــم و س ــل کنی ــکل را ح ــا مش ــم ت ــرا می کنی اج
می کنیــم در حــد تــوان خــود مصوبــات تعییــن 

شــده در جلســات تصمیم گیــری را اجــرا کنیــم.
ــی  ــای مخلتف ــا و روش ه ــر فناوری ه ــال حاض درح
پســماندهای  دفــع  و  تصفیــه  پــردازش،  بــرای 
شــهری مطــرح می باشــد. دربرخــی ازایــن فنــاوری-
هــا تولیــد انــرژی اولویــت دارد و برخــی دیگــر 
ــن  ــی ازای ــد. یک ــت می باش ــماند دراولوی ــاء پس امح
ــه  ــا اســتفاده از زبال ــها، ســوزاندن پســماندها ب روش 
ــراق  ــا ایجــاد احت ــه ســوزها ب ــا اســت. زبال ســوز ه
حــدف  بــه  قــادر  زائــد  مــواد  اکسیداســیون  و 
ــی- ــات م ــن ضایع ــاک ازای ــی و خطرن ــموم آل س
ــه میــزان  باشــند و همچنیــن حجــم مــواد زائــد را ب
ــائل از  ــن مس ــد. ای ــش می دهن ــی کاه ــل توجه قاب
مهمتریــن دالیلــی هســتند کــه اســتفاده از ایــن 
دســتگاهها را درکانــون توجــه مدیــران وکارشناســان 
قــرار می دهنــد و باعــث اســتفاده گســترده از آن 
ــی، بیمارســتانی و  ــات صنعت ــع ضایع ــور دف ــه منظ ب

شــهری خطرنــاک می شــود.

در »قانون هوای پاک« 
به موضوع پسماندسوزی 

کامل تر پرداخته شده و 
در ماده 2۰ این قانون 

آمده  است که » انباشت 
پسماندهای بیمارستانی و 
صنعتی در معابر عمومی و 
فضای باز یا سوزاندن آنها 

و انباشتن پسماندهای 
خانگی و ساختمانی در 

معابر عمومی و فضای باز 
خارج از مکان های تعیین  

شده توسط شهرداری ها 
و دهیاری ها یا سوزاندن 
آن ها همچنین سوزاندن 

بقایای گیاهی اراضی 
زراعی پس از برداشت 
محصول ممنوع است

»پسماندسوزی« دودی در چشم هوای پاک
 بر اساس ماده ۳۰ »آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها« پسماندسوزی در محیط های باز ممنوع است

ــکالت  ــی از مش ــم یک ــتان ق ــت اس ــط زیس ــرکل محی مدی
امــروز در زمینــه آلودگــی پیــش رونــده هــوای قــم را عــدم 
ــوده  ــوان آل ــاور ایــن مســاله دانســت کــه قــم هــم مــی ت ب

ــد. ــته باش ــری داش ــع بدت ــده وض ــد و در آین باش
ســیدرضا موســوی مشــکینی پیــش از ظهــر در نشســت 
خبــری کــه در اداره کل محیــط زیســت اســتان قــم گفــت: 
ــه  ــتان ب ــوا در اس ــی ه ــاه آلودگ ــاه آذر و دی م ــی دو م ط

ــید. اوج رس
وی افــزود: بــه منظــور رفــع آلودگی هایــی کــه هــوای قــم را 

فــرا گرفتــه بــود از ســوی ایــن نهــاد تمهیداتــی انجــام شــد 
ــت  ــف فعالی ــای مختل ــب ه ــوان در قال ــی ت ــا را م ــه آنه ک

تقســیم کــرد.
ــگاه  ــوا دو ن ــی ه ــا آلودگ ــورد ب ــرد: در برخ ــح ک وی تصری
آمایشــی و پیمایشــی وجــود دارد کــه در بحــث پایــش 
ــن راســتا دســتگاه های  ــم و در ای ــی را داری ــد مدت ــگاه بلن ن

ــد. ــی دارن ــل توجه ــش قاب ــادی نق اقتص
در  یادآورشــد:  قــم  اســتان  زیســت  محیــط  مدیــرکل 
ــن دســتگاهی در مســایلی چــون صنعــت و  برخوردهــای بی

ــال  ــود. مث ــاد می ش ــی ایج ــایل مختلف ــت مس ــط زیس محی
مولفه هــای  تــا  می کننــد  ســعی  صنعتــی  دســتگاه های 
ــه  ــه هم ــت ب ــط زیس ــا محی ــگ کنند،ام ــادی را پررن اقتص

ابعــاد توجــه دارد.
وی گفــت: ســازمان محیــط زیســت در کنــار توجــه بــه 
ــه رســالت واقعــی  ــی فرهنگــی، اقتصــادی و صنعتــی ب مبان
خــود مبنــی بــر اهمیــت بــه مســائل زیســت محیطــی 
نیــز بــه صــورت جــدی توجــه دارد. درســت اســت کــه 
بــا شــرایط جــاری کشــور همیشــه بحــث اقتصــادی و 
ــرد  ــد کاری ک ــی نبای ــی اســت ول ــت اصل ــتغالزایی اولوی اش
ــی از  ــای خیل ــرای احی ــی ب ــر فرصت ــال دیگ ــد س ــه چن ک

ــت. ــا نداش ــته ه داش
وی بــا اشــاره بــه مهاجــرت پذیــری دائــم شــهر قــم 
ــی  ــش م ــر روز افزای ــری ه ــرت پذی ــن مهاج ــد: ای یادآورش
یابــد ولــی زیرســاخت های الزم بــرای ایــن جمعیــت در 

ــت. ــده اس ــاده نش ــهر آم ــن ش ای
ــون و  ــک میلی ــم ی ــهر ق ــت: در ش ــکینی گف ــوی مش موس
ــد  ــه ۹۵ درص ــتند ک ــاکن هس ــت س ــر جمعی ــزار نف ۲۵۰ ه
ــا  ــئله تنه ــن مس ــه ای ــتند ک ــین هس ــت شهرنش ــن جمعی ای
ــده  ــدرت دی ــه ن ــر ب ــود دارد و در شــهرهای دیگ ــم وج در ق

مــی شــود.
مدیــرکل محیــط زیســت اســتان قــم بیــان کــرد: محورهــای 
اســتان مملــو از فعالیت هــای صنعتــی هســتند،در ایــن 
راســتا بایــد نــگاه ویــژه و همــراه بــا تدبیــر در برنامــه 

ــد. ــته باش ــود داش ــا وج ریزی ه
ــرکل محیــط زیســت اســتان قــم بــا عنــوان اینکــه  مدی

ــی  ــورد بازبین ــی م ــات آمایش ــد مطالع ــد بای ــر الزم باش اگ
ــرای  ــیت ب ــوز حساس ــا هن ــرد: ام ــح ک ــرد، تصری ــرار بگی ق
ــه صــورت  ــن مســئله ب ــه ای ــا ب مســؤوالن بوجــود نیامــده ت
جــدی توجــه داشــته باشــند. گویــا هنــوز کســی بــاور نــدارد 
کــه قــم هــم از آلودگــی هوارنــج مــی بــرد و مــی توانــد در 

ــد. ــته باش ــری داش ــیار بدت ــده وضــع بس آین
ــوای  ــی ه ــت آلودگ ــش وضعی ــخنان خوی ــه س وی در ادام
ــرد: در  ــان ک ــرار داد و بی ــورد اشــاره ق ــاه م ــم را در آذر م ق
ایــن بــازه زمانــی ۲۰۰ مــورد پایــش روزانــه از صنایــع صــورت 
گرفــت کــه بــه ۳۰ واحــد اخطــار کتبــی داده شــد. ۳ مــورد 
ــورد نیزپایــش شــبانه  ــم و ۸ م ــز پایــش شــبانه شــهر ق نی

ســلفچگان انجــام شــد.
موســوی مشــکینی اضافــه کــرد: یــک واحــد آالینــد در 
ســلفچگان و یــک واحــد ضایعاتــی در قلعــه صــدری پلمــب 
شــد و همچنیــن از فعالیــت یــک واحدهــای ریختــه گــری 
در محــدوده جــاده کاشــان ممانعــت بعمــل آمــد و پرونــده 

ــی ارجــاع شــد. ــه مراجــع قضای ــز ب تخلفــات ۹ واحــد نی
وی تصریــح کــرد: در خصــوص دریاچــه نمــک مباحــث 
بســیاری مطــرح مــی شــود ولــی اگــر طرحــی بــدون 
مطالعــه عمیــق و دقیــق باشــد و مباحــث زیســت محیطــی 
ــاد  ــده ای را ایج ــکالت عدی ــا مش ــد قطع ــت نکن آن را رعای
ــی  ــد؛ اســتفاده از دریاچــه نمــک درســت اســت ول مــی کن
تــا زمانــی کــه طــرح علمــی و همــه جانبــه ای ارایــه نشــود 
نبایــد بــا کارهــای احساســی و روییــن اتــالف وقــت و 

ــرد. ــه ک ــرژی و هزین ان

آلودگی هوای قم را جدی بگیریم

ــط زیســت شــاهرود از نصــب و راه  ــس اداره حفاظــت محی ریی
ــام )ره(  ــدان ام ــوا در می ــت ه ــدازی دســتگاه ســنجش کیفی ان

ــر داد. ایــن شــهر خب
ــوان  ــگاران ج ــگاه خبرن ــای باش ــتان ه ــروه اس ــزارش  گ ــه گ ب
ــط  ــت محی ــس اداره حفاظ ــو، ریی ــر قربانل ــی اکب ــمنان، عل از س
ــه  ــوا ب ــت ه ــنجش کیفی ــتگاه س ــت: دس ــاهرود گف ــت ش زیس
ــه  ــه مناســبت هفت ــداری شــده و ب ــال خری ــارد ری ارزش ۶ میلی

ــود. ــدازی می ش ــاک راه ان ــوای پ ه
ــگ  ــن زن ــاک، نواخت ــوای پ ــه ه ــای هفت ــزود: از برنامه ه او اف
هــوای پــاک در یکــی از دبیرســتان های شــاهد بــا حضــور 
مســووالن شهرســتان و برگــزاری همایــش دســتگاه های اجرایــی 

ــت. ــی اس ــت محیط ــات زیس ــوص اقدام ــع در خص و صنای
ــی و  ــرود، نقاش ــای س ــرای برنامه ه ــرد: اج ــح ک ــو تصری قربانل
ــوزه  ــد از م ــودکان و بازدی ــری ک ــرورش فک ــون پ ــه در کان مقال

ــت. ــتور کار اس ــم در دس ــی ه ــخ طبیع تاری
رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شــاهرود بــه بازدیــد 
ــرد  ــاره ک ــز اش ــاهرود نی ــوالد ش ــرکت ف ــمن ها از ش ــای س اعض
و ابــراز داشــت: بــا هماهنگــی یکــی از مراکــز معاینــه فنــی ایــن 
ــی  ــه فن ــه صــدور معاین شــهر در روز هــای ۲۹ و ۳۰ دیمــاه، هزین

ــود. ــام می ش ــدی انج ــف ۵۰ درص ــا تخفی ــا ب خودرو ه
ــه  ــاهرود ب ــتان ش ــی شهرس ــای بیابان ــع و عرصه ه وســعت مرات
ترتیــب حــدود یــک میلیــون و ۷۵۰ هزارهکتــار و ۲ میلیــون ۳۰۰ 

هــزار هکتــار اســت.
از ۹.۷ میلیــون هکتــار وســعت اســتان ســمنان، ۵۵ درصــد 
نواحــی بیابــان و خشــک، ۳۸.۵ درصــد مراتــع، ۲ درصــد اراضــی 

ــگل اســت. ــد جن ــاورزی و ۳.۶ درص کش

دستگاه سنجش کیفیت هوا 
در شاهرود نصب می شود

خبر
تکمیل اطالعات شش کالنشهر کشور در 

سامانه ملی فهرست انتشار آالینده ها
ــر کنسرســیوم پژوهشــی دانشــگاه های ســطح  دبی
ــهر  ــش کالنش ــون در ش ــت: تاکن ــور گف ــک کش ی
کشــور انتشــار آالینده هــا محاســبه و ســناریوی های 
ــه فهرســت  ــی تهی ــامانه مل ــوان س ــا تحــت عن ــرای کاهــش آن ه ــی ب مختلف

ــت. ــده اس ــه ش ــهرها تهی ــوای کالنش ــای ه ــار آالینده ه انتش
محمــد رحیمیــان در نشســت رونمایــی از ســامانه ملــی تهیــه فهرســت انتشــار 
آالینده هــای هــوای کالنشــهرهای کشــور کــه امــروز در ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت برگــزار شــد، گفــت: مــا معمــوالً از پتانســیل علمــی کشــور در مســائل 
ــرای مثــال در حــوزه خــودرو از دانشــمندان و  مختلــف اســتفاده نمی کنیــم. ب
محققــان اســتفاده نکرده ایــم و چنانچــه ایــن اتفــاق رخ مــی داد می توانســتیم 

اطمینــان داشــته باشــیم کــه در آینــده روزهــای پــاک هــم خواهیــم داشــت.
ــا بیــان اینکــه پــروژه ســامانه ملــی تهیــه فهرســت انتشــار آالینده هــای  وی ب
ــه کنسرســیوم دانشــگاه های برتــر ســپرده شــد،  هــوای کالنشــهرهای کشــور ب
ــک  ــوا کم ــی ه ــوزه آلودگ ــران ح ــه تصمیم گی ــروژه ب ــن پ ــرد: ای ــح ک تصری
ــای  ــا، برنامه ه ــی آن ه ــف و ارزیاب ــناریوهای مختل ــه س ــا ارائ ــا ب ــد ت می کن

ــد. ــال کنن ــوا را دنب ــی ه کاهــش آلودگ
ــور  ــک کش ــطح ی ــگاه های س ــی دانش ــیوم پژوهش ــر کنسرس ــه دبی ــه گفت ب
اصلی تریــن اهــداف ایــن مطالعــه محاســبه آالینده هــای انسان ســاز در قالــب 
ــرای  ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــه س ــک ب ــک و کم ــامانه دینامی س

ــت. ــهرها اس ــور و کالنش ــوای کش ــی ه ــش آلودگ کاه
ــازمان  ــای س ــه داده ه ــامانه ب ــن س ــال ای ــدی اتص ــزود: گام بع ــان اف رحیمی
هواشناســی اســت کــه بــر اســاس آن بتــوان آلودگــی هــوا را از چنــد روز قبــل 
پیش بینــی کــرد. امــکان توســعه ایــن ســامانه بــرای اطالع رســانی بــه مــردم 

هــدف چهــارم ایــن پــروژه اســت.
رحیمیــان ادامــه داد: همــکاری و هم افزایــی دانــش فنــی دانشــگاه های 
ــکاری  ــن هم ــج ای ــروژه ســابقه نداشــته اســت. نتای ــن پ پیشــرو کشــور در ای
هــم بی ســابقه اســت. قبــالً رقابــت مثبتــی بیــن دانشــگاه ها بــود کــه االن بــه 

ــل شــده اســت. ــکاری تبدی هم
وی افــزود: در ایــن ســامانه دینامیــک هــر یــک از مجریــان می تواننــد اطالعــات 
را بارگــذاری کننــد و چــون تحــت وب اســت تمــام کشــور به صــورت آنالیــن بــه 
ــا ســطح دسترســی خــاص  آن دسترســی دارنــد و مســئوالن هــم می تواننــد ب
ــی  ــیوم پژوهش ــر کنسرس ــد. دبی ــت کنن ــان را دریاف ــای خودش ــود گزارش ه خ
ــه  ــد ب ــن ســامانه می توان ــان اینکــه ای ــا بی دانشــگاه های ســطح یــک کشــور ب
ســؤاالت در مــورد طرح هــای کاهــش آلودگــی هــوا پاســخ دهــد، تصریــح کــرد: 
تاکنــون در شــهرهای تهــران، تبریــز، اصفهــان، اراک، کــرج، شــیراز و اهــواز کار 
ــم و  ــهر ق ــده و در دو ش ــام ش ــا تم ــار آالینده ه ــت انتش ــامانه فهرس ــه س تهی

کرمانشــاه نیــز ایــن اقــدام ۶۰ درصــد پیشــرفت داشــته اســت.

هوا

مرگ یک قالده ببر در باغ وحش صفادشت تهران
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مالرد با اعالم اینکه علت مرگ ببر باغ وحش صفادشت شهرستان 

مالرد بنابر اعالم دامپزشک مشکل کلیوی بوده است، گفت: نگهداری و حفاظت از ببر بر عهده مجموعه باغ وحش 
صفادشت بوده است.

سنا
 ای

س:
عک

ایالـت "ویکتوریـا"ی  کارشناسـان وقـوع طوفان هـای شـدید را در 
بـود  ایـن درگیـر آتش سـوزی های شـدید  از  پیـش  اسـترالیا کـه 
پیش بینـی کرده انـد کـه ممکـن اسـت بـه جاری شـدن سـیالب در 
ایـن ایالـت منجـر شـود. بارندگی هـای سـنگین اخیـر در اسـترالیا 
منجـر بـه خفیـف شـدن بسـیاری از آتش سـوزی های طبیعـی این 
کشـور شـده امـا باعـث قطعـی بـرق و مسـدود شـدن جاده هـا نیز 
آغـاز  از مـاه سـپتامبر  شـده است.آتش سـوزی های اسـترالیا کـه 
شـده، منجـر بـه مـرگ دسـت کم ۲۸ نفـر شـده، هـزاران خانـه را 
ویـران کـرده و میلیون هـا هکتـار زمیـن را بـه آتش کشـیده اسـت. 
در همـان حـال کـه بارندگی هـا و رطوبـت هـوا منجـر بـه کاهـش 
بحـران آتش سـوزی ها شـده، دولـت اسـترالیا تدبیراتـی را جهـت 
اسـکات  اسـت.  اندیشـیده  کشـور  گردشـگری  وضعیـت  ترمیـم 
موریسـون، نخسـت وزیـر ایـن کشـور از تخصیـص ۷۶ میلیون دالر 
از صنـدوق ملـی ترمیـم آتش سـوزی بـرای صنعت گردشـگری خبر 
داده اسـت. وی از اقدامـات مـورد نظـر دولـت، بـه "تزریـق فوری" 
بودجـه بـرای مشـاغل آسـیب دیـده اشـاره کـرد و اذعـان داشـت 
تاکنـون  خـود  چالـش  بزرگ تریـن  بـا  اسـترالیا  کـه گردشـگری 
مواجـه شـده است.شـورای صنعت گردشـگری اسـترالیا اعالم کرده 
خسـارات وارد شـده بـه ایـن صنعـت بـه یـک میلیـارد دالر رسـیده 
اسـت. شـورای صـادرات گردشـگری اسـترالیا نیـز اعالم کـرده این 
خسـارت ها ممکـن اسـت تـا پایـان سـال جـاری میـالدی )۲۰۲۰( 

بـه باالتـر از ۴.۵ میلیـارد دالر برسـد.
)یک شـنبه(  امـروز  ویکتوریـا  ایالـت  در  هواشناسـی  دفتـر 
هشـدارهایی مبنـی بـر وقـوع طوفان هـای شـدید همـراه بـا رعـد و 
بـرق، بارندگی هـای سـنگین و بادهـای مخرب را بـرای بخش هایی 
از ایالـت صـادر کـرد. گفتـه می شـود وقـوع طوفـان و بارندگی هـای 
گسـترده تـا سـه روز آینـده بـرای کل ایـن ایالـت پیش بینی شـده 

                 . ست ا

پیش بینی طوفان و سیل 
برای ایالت های سوخته 

استرالیا

ت
یس

ط ز
حی

معدن طالی اندریان آلوده نیستم
کل  اداره  آزمایشــگاه های  اداره  مســئول 
آذربایجان شــرقی،  زیســت  محیــط  حفاظــت 
ــالی  ــدن ط ــی مع ــه آالیندگ ــوط ب ــارات مرب اظه

رد کــرد. را  اندریــان 
مهــدی اوجاقــی روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا 
ایرنــا بــا  اشــاره بــه انتشــار خبــری مبنــی بــر بــر بــاال بــودن 
ــدن  ــده در مع ــام ش ــای انج ــش ه ــیانید در آزمای ــزان س می
طــالی اندریــان گفــت: آمــار ارایــه شــده در ایــن بــاره از ســوی 
ــه  ــان شــرقی ب ــات کشــاورزی آذربایج ــز تحقیق ــس مرک ریی
ــط  ــت محی ــر اداره کل حفاظ ــالوه ب ــت اســت؛ ع دور از واقعی
زیســت اســتان، جهــت صحــت ســنجی در آزمایشــگاه هــای 
معتمــد و همچنیــن توســط اســاتید زمیــن شناســی دانشــگاه 
ــی انجــام شــد کــه همــه نتایــج  ــز نیــز مجــددا تحقیقات تبری
ــر  ــون آالیندگــی باالت ــوده و تاکن ــق ب ــر هــم نزدیــک و منطب ب

از حــد مجــاز را در معــدن نشــان نمــی دهــد.
در  اصــل صداقــت  رعایــت  بــر ضــرورت  تاکیــد  بــا  وی 
مــی رود  انتظــار  اضافــه کــرد:  اظهارنظرهــای کارشناســی 
کارشناســان بــه جــای حاشــیه ســازی و کلــی گویــی در 

رســانه هــا ، مطالــب فنــی و علمــی را در یــک جلســه 
تخصصــی و کارشناســی بحــث و بررســی کنــد تــا مــوارد 

شــوند. روشــنگری 
ــوردی، رییــس مرکــز تحقیقــات کشــاورزی  دکتــر احمــد بایب
آذربایجــان شــرقی در روزهــای گذشــته اعــالم کــرده بــود کــه 
ــج  ــان، پن ــالی اندری ــدن ط ــیانید آب مع ــزان س ــل می حداق

برابــر حــد مجــاز اســت.
البتــه دکتــر بایبــوردی امــروز در گفــت و گــو بــا روابــط 
عمومــی مرکــز تحقیقــات کشــاورزی آذربایجــان شــرقی 
ــان وی  ــده از زب ــر ش ــام منتش ــار و ارق ــه آم ــرد ک ــالم ک اع
بــه  مربــوط  اندریــان  طــالی  معــدن  آالیندگــی  دربــاره 
تحقیقــات قبلــی بــوده و آزمایــش هــای جدیــد انجــام شــده 
ــودن  ــده نب ــی از آالین ــز حاک ــگاه تبری ــان دانش ــط محقق توس

ــت. ــر اس ــان حاض ــدن در زم ــن مع ــای ای ــت ه فعالی
ــاره فعالیــت  وی همچنیــن اعــالم کــرد کــه اظهــارات وی درب
هــای معــدن طــالی اندریــان در مقــام یــک کارشــناس و نــه 

رییــس مرکــز تحقیقــات کشــاورزی انجــام  شــده اســت.

اند
سم

تولید ساالنه 2۸2 هزار تن زباله و پسماند در ایالمپ
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت ایــالم گفــت: 
افــزون بــر ۲۸۲ هــزار و ۵۱۰ تــن پســماند ، 
زبالــه شــهری و روســتایی و ۷۳۰ تــن نیــز زبالــه 
هــای عفونــی و بیمارســتانی ســاالنه در ایــن 

ــود. ــی ش ــد م ــتان تولی اس
غالمرضــا ابدالــی روز یکشــنبه در آییــن گرامیداشــت 
ــه  ــتان دختران ــاک در دبس ــوای پ ــی ه ــاه روز مل ۲۹ دی م
ــل  ــه از عوام ــاب و زبال ــماند، پس ــت: پس ــار داش ــد اظه توحی
ــی  ــوری و گیاه ــانی، جان ــت انس ــط زیس ــی محی ــم آلودگ مه
ــک،  ــون تفکی ــری چ ــای موث ــدام ه ــا اق ــد ب ــه بای ــت ک اس
ــا  ــه ه ــدم ســوزاندن زبال ــع مناســب و ع ــد، دف کاهــش تولی

ــش داد. ــوزه را کاه ــن ح ــی ای ــت محیط ــرات زیس مخاط
ــه در  ــع زبال ــع آوری و دف ــد، جم ــت تولی ــزود: وضعی وی اف
اســتان ایــالم اصولــی و اســتاندارد نیســت و شــیرابه یــا دود 
ــوا، آب و  ــی ه ــا موجــب آلودگ ــه ه حاصــل از ســوزاندن زبال
ــوران، گیاهــان  خــاک مــی شــود و ســالمت انســان هــا، جان

بــه خطــر مــی افتــد.
ــط  ــظ محی ــادآور شــد: حف ــالم ی ــط زیســت ای ــرکل محی مدی

زیســت و طبیعــت امــر و وظیفــه ای همگانــی و عمومــی 
اســت کــه بایــد تمــام دســتگاه هــا و اقشــار مختلــف مــردم 
ــی  ــوزان م ــش آم ــان دان ــن می ــند ، در ای ــهیم باش در آن س
تواننــد نقشــی بســزا و تاثیــر گــذار در کاهــش آلودگــی 
محیــط زیســت و آگاهــی بخشــی بــه والدیــن خــود داشــته 

ــند. باش
ابدالــی اضافــه کــرد: کــودکان و نوجوانــان بیشــتر و زودتــر از 
افــراد بزرگســال قابــل تغییــر و پذیــرش موضــوع هــا هســتند 
و بــا تحلیــل درســت موضوعــات مــی تــوان از همیــن ســنین 
کــم تــا زمــان بزرگســالی بــه محافظــان خوبــی بــرای محیــط 
ــه  ــا روشــنگری والدیــن خــود را ب زیســت تبدیــل شــوند و ب

ســمت حراســت از طبیعــت ســوق دهنــد.
ــت و  ــم طبیع ــر مه ــی از عناص ــوا یک ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
محیــط زیســت اســت، گفــت: در ســال هــای اخیــر ســالمت 
هــوا بــه خاطــر رفتارهــای نادرســت انســان هــا بــه مخاطــره 
افتــاده و آلودگــی هــوا تاثیــر زیــادی بــر ســالمت خــود 

ــز گذاشــته اســت. ــا نی انســان ه
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مشـیرالحق عابدی روز یکشـنبه در نشست خبری 
بـا موضـوع »تحلیـل عوامـل موثر بـر کاهش نرخ 
بیـکاری در پاییـز ۹۸« کـه بـا حضـور جمعـی از 
مدیـران اسـتان برگـزار شـد افـزود: نـرخ بیـکاری 
اسـتان در پاییـز امسـال نسـبت بـه مدت مشـابه 
سـال قبـل بـا سـه درصـد کاهـش از ۸.۴ بـه ۵.۴ 
درصـد رسـید و این یک رتبه بسـیار خـوب و قابل 
نـرخ  داشـت: کاهـش  اظهـار  اسـت.وی  قبـول 
بیکاری از مولفه های توسـعه یافتگی اسـت که در 
کنـار برنامه ریـزی حاصـل می شـود و براسـاس 
دسـتور اسـتاندار خراسـان جنوبی از ابتدای امسال 
تدویـن برنامه های کوتاه مـدت، میان مدت و بلند 
پیشـران  دسـتگاه های  کار  دسـتور  در  مـدت 
اسـتاندار  گرفت.معـاون  قـرار  اسـتان  اقتصـادی 
خراسـان جنوبـی گفـت: اقداماتـی کـه مجمـوع 
دسـتگاه های اجرایی امسـال در قالب برنامه کوتاه 
مـدت دنبال کردند ثمره آن در پاییز به بار نشسـت 
و برابـر آمار اعالم شـده کمترین نـرخ بیکاری بین 

اسـتان ها نصیب خراسـان جنوبی شـده است.وی 
آغـاز عملیـات اجرایـی راه آهـن و احـداث ۱۰ هزار 
جملـه  از  را  جـاری  سـال  در  مسـکونی  واحـد 
طرح هـای اثرگـذار در بخش اشـتغال عنوان کرد و 
افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه ۶۲ درصـد واحدهـای 
صنعتی اسـتان به رشته سـاختمان وابسته است 
بـا این اقدامـات بسـیاری از واحدها مجـدد احیا 
امضـای  بـه  اشـاره  بـا  شـده اند.عابدی  پویـا  و 
تفاهم نامـه ایجـاد هـاب شـتر و یک هـزار هکتار 
ایـن  گفـت:  جنوبـی  خراسـان  در  گلخانـه 
تفاهم نامه هـا در بخـش تامیـن زیرسـاخت ها و 
مسـایل زیربنایـی تاکنون اشـتغال های موقتی را 
ایجـاد کـرده که با تکمیل طرح ها شـاهد اشـتغال 
پایـدار نیز خواهیم بـود.وی به ورود سـازمان های 
اسـتاندار  رایزنی هـای  بـا  اسـتان  در  توسـعه گر 
ایـن  افـزود:  و  کـرد  اشـاره  جنوبـی  خراسـان 
ایمیـدرو  و  ایـدرو  همچـون  سـازمان ها 
امضـا  اسـتان  در  را  خوبـی  تفاهم نامه هایـی 

کرده انـد کـه اثـر آن بـه ویـژه در بخـش اشـتغال 
امـور  هماهنگـی  می کند.معـاون  پیـدا  نمـود 
وجـود  جنوبـی  خراسـان  اسـتاندار  اقتصـادی 
محصـوالت اسـتراتژیک در حـوزه کشـاورزی را از 
دیگـر عوامـل دخیل برای رونق اشـتغال دانسـت 
و گفـت: تولیـد محصوالت بـا کیفیت کشـاورزی، 
احیـای قنـوات، ترویج روش های نویـن آبیاری و 
از جملـه مـوارد  آبخیـزداری  سـاخت سـازه های 
اثرگـذار در کاهـش نـرخ بیـکاری اسـتان بـرای 
بخـش کشـاورزی بـوده اسـت.وی همچنیـن بـا 
اسـتناد بـه آمـار مرکـز پژوهش هـای مجلس در 
بهـار امسـال، خراسـان جنوبـی را دومین اسـتان 
امـن برای سـرمایه گذاری معرفی کـرد و افزود: با 
تدبیـر و تالش مدیریت عالی اسـتان بسـیاری از 
واحدهـای صنعتـی احیـا شـده کـه ایـن مهـم 
ایجـاد  مـردم،  اقتصـادی  مشـارکت  افزایـش 
اشـتغال جدید و تثبیت اشـتغال را در پی داشـته 
اسـت.عابدی یادآور شـد: ابتدای سال پیش بینی 

می شـد کـه بـا اجرایـی شـدن برنامه هـا، پاییـز 
امسـال نرخ اشـتغال افزایش یابد و امیدواریم در 
سـایر فصول نیز چنیـن ثمره های خوبی را شـاهد 
باشـیم.وی با اشـاره به رشـد قابل توجه تسهیالت 
پرداختـی در سـال ۹۸ گفـت: طـرح رونـق تولید و 
برگـزاری جلسـات کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع 
تولیـد در تسـهیل سـرمایه گـذاری اثـرات خوبـی 
داشـته و قطعا مسـؤوالن و مردم برای رسـیدن به 

نرم اشتغال باید بیش از پیش تالش کنند.

نرخ بیکاری خراسان جنوبی 5.4 
درصد اعالم شد

معـاون آمـار و اطالعات سـازمان مدیریـت و برنامه 
ریزی اسـتان خراسـان جنوبـی نیز با اشـاره به آمار 
ارایـه شـده از سـوی مرکـز آمـار ایـران دربـاره نـرخ 
بیـکاری فصـل پاییـز اظهـار داشـت: نـرخ بیـکاری 
اسـتان در ایـن فصـل ۵.۴ درصـد و نرخ مشـارکت 
اقتصادی ۴۶.۱ درصد اعالم شـده است.جواد لطفی 
ادامـه داد: سـهم اشـتغال بخش کشـاورزی در این 
آمـار ۲۹ درصد، صنعـت ۳۱.۱ درصد و خدمات ۳۹.۹ 
درصـد اسـت.وی بـا بیـان اینکه خراسـان جنوبی با 
۵.۴ درصـد پاییـن ترین نرخ بیکاری را بین سـایر 

اسـتان ها داشته اسـت گفت: میانگین نرخ بیکاری 
در کشـور ۱۰.۶ درصـد بـوده کـه خراسـان جنوبـی 
کمتریـن و کرمانشـاه بـا ۱۶ درصـد باالتریـن نـرخ 
بیـکاری را داشـته اسـت.معاون آمـار و اطالعـات 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی خراسـان جنوبی 
گفـت: افراد ۱۵ سـال به باال در این شـاخص آماری 
لحاظ می شـود و براسـاس اسـتاندارد سـازمان بین 
المللـی کار کسـانی کـه در طـول هفتـه حداقل یک 
سـاعت کار داشـته باشـند یا بنا به دالیلی کار را ترک 
کرده باشـند شـاغل یـا بیکاری تلقی می شـوند.وی 
بـا بیـان اینکه مرجـع اعالم رسـمی آمار، مرکـز آمار 
ایران اسـت گفت: سـازمان مدیریت و برنامه ریزی 
سـاالنه ۳۰ طـرح آمـاری را در اسـتان انجام می دهد 
که ۲ شـاخص عمده آن نرخ بیکاری و تورم اسـت.
لطفـی ادامـه داد: آمارهـا معمـوال به صـورت فصلی 
اعـالم می شـود و در مـاه میانـی هر فصـل به مدت 
۲ هفتـه انجـام می گیـرد.وی بـا تاکیـد بـر اینکـه 
نمونه هـای ایـن آمارگیـری چرخشـی و طبقه بندی 
شـده اسـت گفـت: نمونه هـا بـه صـورت متمرکـز از 
تهـران بـه تمـام اسـتان ها اعـالم می شـود کـه ۸۲ 

خوشه شهری و ۷۸ خوشه روستایی مدنظر است

خراسان جنوبی کمترین نرخ بیکاری را در کشور دارد

سودوکو شماره ۱۶4۸

پاسخ سودوکو شماره ۱۶4۷

افقی
  ۱ - رنج و مشــقت را در كمال قدرت 

تحمل كردن ۲ - نام ورزشــگاه خانگی 

تیم فوتبال اف.ســی.بروژ - از قاره ها، 

ینگــه دنیا، میزان جام جهانی ۱۹۹۴ 

۳ - دانشــمند فرانسوی ملقب به پدر 

علم شــیمی امروزی - بنیانگذار و رهبر 

حزب كمو نیســت - گو وارونه ۴ - بله 

بیگانه، ســوره سی و ششم، از حروف 

مقطعه قران - کاســه ناتمام - خدمتكار 

- خبــر گــزاری اتریش ۵ - نوبت بازی - 

دربان - فاســد ۶ - ویران - گل همیشــه 

بهار - کشــور هزار خلیج ۷ - پســر مازنی 

- طایفه ایرانی، قوم غیور - فدراســیون 

قایقرانی ۸ - واحد طول روســی - ته 

چک - رســتنی - عدد هندسی، شالوده 

ســاختمان، عدد ارشمیدس ۹ - نت آخر، 

عدد ماه، عــدد کارمندی، تایید ایتالیایی 

- صد و یازده - برتر، ســرآمدتر - ابزار، 

وســیله ۱۰ - زندان پرنده  - شنبه 

یهودیــان - كیمیا ۱۱ - زوج، گاو زراعت 

كننده - گوشــه ناخن - جاده هموار 

و شــن ریزی شده ۱۲ - لقب خواجه 

ســرایان - نوعی زیرانداز - پارچه کهنه، 

لنگه در - بدگویی شــعری ۱۳ - برهنه، 

عریان، همســر اسكارلت - افول کردن، 

مقابــل طلوع  - ورم، برآمدگی عضوی 

از بــدن - حرف پیروزی، ضمیر غایب، 

جانشــین او ۱۴ - تهنیت - حضرت قائم 

)عج( ۱۵ - نویســنده انگلیسی، کتاب 

طاووس سفید

عمودی 
 ۱ - اثری از ارســکین کالدول - بزرگتر، 

بزرگتر كالس، رشــیدتر ۲ - حرکتی در 

جــودو - فرزنــد چنگیز ۳ - خرمن گندم 

- برق رســان اتو مبیل - پشــت سر - 

ورزش مــادر، عدد بهم زدنی

 ۴ - فرق ســر - دفاع فوتبال - بال، 

کاهــش تدریجی - کند ذهن 

۵ - خواروبــار، جیره - پایه و بنیاد، 

شــالوده، مبنا - زره ســاز ۶ - بی چیز 

- حرف تعجب، تعجب زنانه، گشــوده - 

گوش فرا دادن به ســخن كسی

 ۷ - صف - تصفيه - ســلب کننده 

۸ - آزاد و رها، افســار گســیخته - میوه 

نورســیده - جزیره - مایه حیات، مایه 

روشــنایی، مظهر پاكی ۹ - نام ســبکی از 

کشــتی محلی در ایران - بیان کردن - 

دســتور، حكم، فرمان، ضد نهی

 ۱۰ - آمریكایــی - نعمــت - از کار هایی 

که داور با قاضی در کشــتی صحبت می 

کند ۱۱ - فرمانروا، پادشــاه، فرمانده سپاه 

- شــهری در سودان - نیك نگریستن 

۱۲ - نویســنده تخیلی فرانسه - الك 

پشــت - مرتجع الستیکی، از مرتجعین 

- پــاداش عمل، مکافات عمل، کیفر

 ۱۳ - شــهر مذهبی، من تبریزی - ســاز 

بادی چوبی - الگو، نمونه، پیشــوا و 

رهبر،مقتــدا - تلخ، پیمانه ، اندازه ، 

شــماره و حساب ، گذشتن بر چیزی

 ۱۴ - تعیین دقیق پالتها و مشــخصات 

آنها - ســریالی از سیروس مقدم

 ۱۵ - بــی موقــع و بی خبر - از بازیکنان 

اســبق و نامدار تیم بایرن مونیخ

جدول شماره ۱۶4۸

 پیام
استان ها

پاالیشگاه شازند از شرکای بزرگ تامین اجتماعی
محمدرضا بیدهندی، مدیر کل تامین اجتماعی استان مرکزی با غالمحسین رمضانپور مدیرعامل پایشگاه امام خمینی)ره( شازند دیدار و گفتگو کرد.
بیدهندی در این دیدار ضمن اعالم آمادگی سازمان تامین اجتماعی با هر گونه تعامل و همکاری با شرکای اجتماعی گفت: پاالیشگاه امام خمینی )ره( 
از شرکای اجتماعی بزرگ سازمان تامین اجتماعی است و نقش ارزنده ای در اقتصاد کشور ایفا می کند.رمضانپور نیز در این دیدار ضمن اشاره به اهم 
مباحث موجود در حوزه تامین اجتماعی گفت: سازمان های اداری و دولتی باید یاری کننده تولید باشند و در این زمینه باید تمام تالش و کوشش خود را 
به کار گیریم تا نقاط مشترک را تقویت کنیم.

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

ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  هیــات موضــوع قان
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی- اگهــی 
موضــوع مــاده ۳ و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن 
ــد  ــای فاق ــاختمان ه ــی و اراضــی و س ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ســند رســمی برابــر رای شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۷۶۸ هیــات 
دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک زرنــد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــد  ــدی فرزن ــور زرن متقاضــی آقــای ســیدمحمدجواد تهامــی پ
ــد  ــادره از زرن ــنامه ۳۰۸۰۱۵۳۶۵۰ ص ــماره شناس ــیداکبر بش س
ــالک ۶  ــه مســاحت۳۵۳/۲۲مترمربع پ ــه ب ــاب خان ــک ب در ی
فرعــی از ۶۶۰۰ اصلــی واقــع در زرنــد بلــوار فــردوس کوچــه ۴۰ 

ــای  ــک رســمی آق ــداری از مال خری
غالمحســین خنجــری محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵روز 
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م آگه
ــند  ــته باش ــت متقاضــی اعتراضــی داش ــند مالکی صــدور س
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن اگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن م
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

ــف ۱۹۵ ــد. م/ ال ــد ش خواه
تاریــخ انتشــار نوبــت اول: دوشــنبه ۹۸/۱۰/۱۶-تاریــخ انتشــار 

ــنبه ۹۸/۱۰/۳۰ ــت دوم: دوش نوب
حسین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

ــت  ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی ــات موضــوع قان هی
ــد ســند رســمی ــی اراضــی و ســاختمان هــای فاق ثبت

ــه  ــن نام ــاده ۱۳ آئی ــون و م ــاده ۳ قان ــوع م ــی موض اگه
و  اراضــی  و  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون 
ــماره  ــر رای ش ــمی براب ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه س
۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۲۷۱۱ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
ــد  ــای فاق ــی اراضــی و ســاختمان ه ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــک  ــت مل ــی حــوزه ثب ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت
ــای  ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــیرجان تصرف س
پاریــزی فرزنــد حســین بشــماره  نــژاد  ایــران  ســعید 
واحــد  یــک  در  ســیرجان  از  ۱۴۳۴صــادره  شناســنامه 
دامــدای بــه مســاحت ۵۲۰۷ متــر مربــع پــالک ۷۶ اصلــی 
ــداری  ــان خری ــورد بخــش ۳۹کرم ــاد بل ــع در قاســم آب واق
از مالــک رســمی خانــم شــمع جهــان بلــوردی  محــرز 
ــب در  ــوم مرات ــور اطــالع عم ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل گردی
ــی  ــی شــود در صورت ــی م ــه ۱۵روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  کــه اشــخاص نســبت ب
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــک  ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ اداره تس
ــه  ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری م
ــد. بدیهــی اســت در صــورت  مراجــع قضایــی تقدیــم نماین
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
ــف ۵۹۳ ــد. م/ ال ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س مق

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۱/۱۵/ ۱۳۹۸

محمدآرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــالف موضــوع قان ــات حــل اخت ــر آرا صــادره هی براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی شهرســتان زرنــد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده 
ــه منظــور  ــر ب ــان و امــالک مــورد تقاضــا بشــرح زی اســت.لذا مشــخصات متقاضی
اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روزآگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع 

قضائــی تقدیــم نماینــد.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

ــدی  ــد مه ــی فرزن ــول میرزائ ــای محمدرس ــی آق ــی از ۲۳۷۴ اصل ــالک ۱۶ فرع  پ
بشــماره شناســنامه ۸۲۰۳ صــادره از زرنــد در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت ۴۵۸/۹۰مترمربــع واقــع در زرنــد خیابــان شــهید ایــزدی 

کوچــه ۴ خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســین واحــد
پــالک ۱۶ فرعــی از ۲۳۷۴ اصلــی خانــم مریــم جمالیــزاده بهاآبــادی فرزنــد محمــد 
بشــماره شناســنامه ۳۰۸۰۱۴۶۸۲۴ صــادره از زرنــد در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ 
ــان شــهید  ــد خیاب ــع در زرن ــع واق ــه مســاحت ۴۵۸/۹۰مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی

ایــزدی کوچــه ۴ خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســین واحــد.
پــالک ۱ فرعــی از ۶۰۸۵ اصلــی خانــم فاطمــه حســنخانی حصنــی فرزنــد نادعلــی 
ــاحت  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــد در ی ــادره از زرن ــنامه ۱۲۳۹ ص ــماره شناس ــه ش ب
۱۳/۲۲مترمربــع واقــع در زرنــد خیابــان ولیعصــر خریــداری از مالــک رســمی آقــاب 

قنبررضــازاده
پــالک ۴ فرعــی از ۶۶۱۵ اصلــی آقــای ماشــاءهللا عبــاس زاده فتــح آبــادی فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــد در ی ــادره از زرن ــنامه ۱۰ ص ــماره شناس ــی بش عل
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــردوس خری ــان ف ــد خیاب ــع در زرن ــع واق ۱۷۵/۷۷مترمرب

ــدی ــی زرن ــای ســیدعلی تهام آق
پــالک ۹۹۴ فرعــی از ۷۵۶۱ اصلــی آقــای محمدرضــا فاضلــی فرزنــد ابراهیــم 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــد در ی ــادره از زرن ــنامه ۳۷۳۷ ص ــماره شناس بش
ــک  ــداری از مال ــی خری ــری فدائ ــان ۲۰ مت ــد خیاب ــع در زرن ــع واق ۳۰۷/۳۰مترمرب

ــد. ــی زاده هنرمن ــده محراب ــم های ــمی خان رس
ــی  ــی از ۷۵۶۶ اصل ــالک ۲ فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــالک ۲۵۰۸ فرع پ
آقــای علــی عــرب زاده چاکینــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه ۵۵۸۶ صــادره 
ــه مســاحت ۳۲۵  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ــد در ســه دان از زرن
ــه  ــک رســمی ورث ــداری از مال ــدس خری ــاع مق ــوار دف ــد بل ــع در زرن ــع واق مترمرب

ــی فضــل هللا ابراهیم
ــی  ــی از ۷۵۶۶ اصل ــالک ۲ فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــالک ۲۵۰۸ فرع پ
خانــم بتــول عــرب زاده چاکینــی فرزنــد نظرعلــی بشــماره شناســنامه ۳۰۸۰۰۱۰۳۳۷ 
صــادره از زرنــد در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
۳۲۵ مترمربــع واقــع در زرنــد بلــوار دفــاع مقــدس خریــداری از مالــک رســمی ورثــه 

فضــل هللا ابراهیمــی
م الف ۱۹۶

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره ب/9۸/4۱-52
نوبت دوم

تاریخ انتشار در سامانه تاریخ 9۸.۱۰.29 می باشد.
مبلغ برآورد: 9.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: 4۷5.۰۰۰.۰۰۰ ریـال بـه صـورت ضمانت نامـه بانکی 
شـرکت در )فراینـد ارجـاع کار( در وجـه شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 9۸.۱۰.29 لغایت 9۸.۱۱.۷

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱9 روز پنجشنبه تاریخ 9۸.۱۱.۱۷
آخریـن مهلـت تحویـل پاکت )الـف( : به صورت حضوری سـاعت ۱5 روز پنجشـنبه مورخ 

9۸.۱۱.۱4 بـه دبیرخانه شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان می باشـد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه تاریخ 9۸.۱۱.۱9

محل تامین اعتبار: اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید
اطالعـات تماس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد 

مناقصـه و ارائـه پاکت ها 
آدرس: کرمـان بلـوار 22 بهمن شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان تلفـن: ۳۳2229۶۰-

۰۳4
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحـل عضوریـت در سـامانه : مرکز تماس 

۰2۱4۱9۳4
دفتر ثبت نام: ۸۸9۶9۷۳۸ و ۸5۱9۳۷۶۸

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خریـد تابلـو بـرق VSD ایسـتگاه پمپـاژ دهج و جـوزم را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت بـه شـماره 2۰9۸۰۰59۶۳۰۰۰۰۷4 برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکت ها از 
طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصـه گران در صورت عـدم عضویت قبلی، 

مراحـل ثبـت نـام درسـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت درمناقصه محقق سـازند.

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قطعه یک ایالم
برابــر رأی شــماره 139860315001002707 مــورخ 1398/9/3 
قانــون تعییــن تکلیــف  اول/ هیــأت دوم موضــوع  هیــأت 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
بــه کــد ملــی  آقــای حســن جعفریانــی، فرزنــد عیســی 
4490035683 )ششــدانگ( یــک بــاب ســاختمان، بــه مســاحت 
11/85 مترمربــع ،  پــالک شــماره 1447 فرعــی از 1249 اصلــی، 
ــداری  ــایپا ،خری ــرکت س ــروی ش ــن – روب ــام حس ــدان ام می
شــده از محمــود بهــادری از ســومار منتســب بــه مالکیــت 

ــومار. ــادری س ــود به محم
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــی هــای اصالحــی ظــرف  ــورد آگه ــاه و در م ظــرف مــدت دو م
مــدت یــک مــاه از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی، اعتراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نمایند،بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/10/30 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/15
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ابالغ رأی
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم

ــی  ــدر: نجفعل ــام پ ــی : شــیرزادی ن ــام خانوادگ ــرا ن ــام : زه ن
نشــانی: اســتان ایــالم- شهرســتان ایــالم- شــهر ایــالم- 

ــور 3 ــت- ك ن ــك- خ عدال ــان میم ــدان فاتح می
مشخصات محكوم علیه/ محكوم علیهم

نــام: شــیما  نــام خانوادگــی: فتاحــی ذالنــی نــام پــدر : 
عبدالرضــا نشــانی: ایــالم- میــدان فاتحــان میمــك- خ 

ســروش كوچــه نــور 5 
ــه/  ــوم ل ــی محك ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی ــخصات نماین مش

ــم ــوم له محك
محكوم به:
بسمه تعالی

بموجــب درخواســت اجــرای حكــم مربوطــه بــه شــماره 
336/98/8 و شــماره دادنامــه 9809970848800481 مربوطــه 
ــته  ــل خواس ــت اص ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محك محكوم علی
بــه مبلــغ 99.450.000 ریــال و مبلــغ 1.565.425 ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و مبلــغ 60.000 ریــال بابــت هزینــه اجرائیــه و 

ــه. ــوم ل ــه كارشناســی در حــق محك ــن هزین همچنی
قاضی شعبه هشت شورای حل اختالف شهرستان ایالم
 مهدی  ولی پور

محكوم علیه مكلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
1- ظــرف ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا گــذارد )مــاده 34 
ــرای پرداخــت  ــی ب ــی(. 2- ترتیب ــون اجــرای احــكام مدن قان
ــم  ــرا حك ــه اج ــد ك ــی كن ــی معرف ــد. 3- مال ــه بده محكوم ب
و اســتیفا محكومّ بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود 
ــی  ــرف س ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب را ق

ــت  ــدار و قیم ــا مق ــداد ی ــود را شــامل تع ــوال خ ــه ام روز كلی
همــه امــوال منقــول و غیرمنقــول، بــه طــور مشــروح مشــتمل 
ــا  ــزد بانك ه ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ك ــوه نق ــزان وج ــر می ب
ــه  ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال و مؤسس
همــراه مشــخصات دقیــق حســاب های مذكــور و كلیــه اموالــی 
كــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و كلیــه مطالبــات 
ــث و نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر  او از اشــخاص ثال
نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذكــور از زمــان یــك ســال قبــل از 
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقام 
ــه بازداشــت  ــه درخواســت محكوم ل قضائــی ارائــه نمایــد واال ب
می شــود )مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محكومیــت 
ــل  ــالم كام ــه از اع ــوم علی ــودداری محك ــی 1394(. 4- خ مال
ــس  ــم، حب ــرای حك ــرار از  اج ــور ف ــه منظ ــوال ب ــورت ام ص
تعزیــری درجــه هفــت را در پــی دارد. )مــاده 34 قانــون 
ــون  ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م ــی و م ــكام مدن ــرای اح اج
نحــوه اجــرای محكومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال بــه 
دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی 
ــد  ــی نباش ــون كاف ــت دی ــرای پرداخ ــوال ب ــده ام ــه باقیمان ك
ــدی  ــزای نق ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی ــب مج موج
معــادل نصــف محكوم بــه یــا هــر دو مجــازات می شــود. 
)مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محكومیــت مالــی 1394(. 6- 
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود 
ــه  ــت محكومّ ل ــه موافق ــوط ب ــدان من ــه از زن آزادی محكومّ علی
ــه  ــط محكومّ علی ــل توس ــی كفی ــا معرف ــه ی ــع وثیق ــا تودی ی
خواهــد بــود. )تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

ــی 1394(. ــت مال محكومی
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آگهی رونوشت حصروراثت
محمــد رضــا ایروانــی دارای شــماره شناســنامه 
ــد 1345/9/2 صــادره  ــد محمــود متول 14 فرزن
از کــرج بشــرح دادخواســت و بــه کالســه 
1179/4/98 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان زهــرا عســگری فرزنــد علــی محمــد 
ــخ 1393/2/21  ــنامه 5 در تاری ــماره شناس بش
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــگاه دائمــی خــود ب اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــا  ــد رض ــی : محم ــام خانوادگ ــام و ن ــه 1- ن ب
ایروانــی نــام پــدر محمــود شــماره شناســنامه 
ایروانــی  متوفــی 2 – مرضیــه  14 همســر 
ــنامه  ــماره شناس ــا ش ــد رض ــدر : محم ــام پ ن
0021268878 دختــر متوفــی 3 – مهشــید 
ایروانــی نــام پــدر : محمــد رضــا شــماره 
 4 متوفــی  دختــر  شناســنامه0022459421 
ــا  ــد رض ــدر : محم ــام پ ــی ن ــان ایروان – مهس
دختــر   0026482673 شناســنامه  شــماره 
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  متوفــی 
ــه آگهــی مــی  ــور را یــک مرتب درخواســت مزب
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــخ  ــد از تاری ــی دارا باش ــه از متوف ــت نام وصی
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد و اال گواه
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف مرکزی
268  رباط کریم  

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
)نوبت دوم( 

ــن  ــه زمی ــک قطع ــردد ی ــی گ ــالم م ــیله اع بدینوس
کشــاورزی بــا نــوع کاربــری مزروعــی تســطیح شــده 
جهــاد کشــاورزی تالــش بــه مســاحت 1800 متــر مربع 
واقــع در قریــه کتکســر دهســتان خالــه ســرای 57 کــه 
جــز مســتثنیات اشــخاص مــی باشــد بــه حــدود اربعه 
جنوبــا متصــل بــه ملــک مزروعــی فیــروز لطفــی پــور 
بــه طــول صدمتــر شــماال متصــل بــه ملــک مزروعــی 
عیــن الــه راحتــی کتکســری بــه طــول 100 متــر شــرقا 
ــرای  ــده ب ــداث ش ــری اح ــی 6 مت ــل راه عموم متص
ــه طــول  ــاد کشــاورزی ب ــردد کشــاورزان توســط جه ت
ــن  ــی عی ــن مزروع ــه زمی ــل ب ــا متص ــر و غرب 18 مت
الــه راحتــی گتگســری بــه طــول صــد متــر از مالکیــت 
ــال  ــه در قب ــری ک ــی کتگس ــه راحت ــن ال ــادی عی ع
ــده کالســه 980543 اجرایــی شــورا  ــه پرون محکــوم ب
ــع پنجــاه  ــر مرب توقیــف و توســط کارشــناس هــر مت
ــی  ــان ارزیاب ــون توم ــود میلی ــا ن ــان و جمع هــزار توم
گردیــده در تاریــخ 98/11/14 روز دوشــنبه ســاعت9-10 
از طریــق مزایــده در اجــرای احــکام مدنــی شــوراهای 
ــا  ــدکس ی ــی رس ــروش م ــش بف ــالف تال ــل اخت ح
کســانیکه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهنــد برنــده 
مزایــده شــناخته شــده وفــق مقــررات بهــای آن اخــذ 
و اقــدام میگــردد متقاضیــان ظــرف پنــج روز قبــل از 
مزایــده مــی تواننــد از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد .

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری تالش 
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اخطاریه دفترخانه 
ــیه آدرس  ــفی تس ــردوس یوس ــب : ف ــی مخاط ــام خانوادگ ــام و ن ن
مجهــول المــکان موضــوع موضــوع اخطاریــه مرتبــه اول همســر قانونــی 
جنابعالــی خانــم ســیده مریــم ســادات مظلــوم کاوکــده بــا مراجعــه به 
ــه دادنامــه طــالق از دادگاه عمومــی حقوقــی بنــدر  دفتــر طــالق و ارائ
انزلــی تقاضــای اجــرای صیغــه طــالق را دارد بدینوســیله بــه جنابعالــی 
اخطــار مــی شــود ظــرف مــدت یــک هفتــه پــس از رویــت در ایــن 
ــون عمــل  ــق قان ــر اینصــورت طب ــد در غی ــدا کنی ــه حضــور پی دفترخان

خواهــد شــد 
276 دفتر طالق شماره چهار خمام  

آگهی اخطاریه 
ــول  ــه آدرس مجه ــدار ب ــد نام ــی فرزن ــرج امام ــای ای آق
المــکان – نظــر بــه اینکــه بموجــب ســند انتقــال اجرایــی 
شــماره 38005-1398/10/14 دفتــر خانــه 220 شوشــتر 
ــرف  ــتر از ط ــش 1 شوش ــالک 3350/4 بخ ــدانگ پ شش
ــای  ــه آق ــتر ب ــتری شوش ــی دادگس ــم مقام ــه قائ ــما ب ش
ــذا 10  ــی داده شــده ل ــال قطع ــور انتق ــری پ ــرداد مظف مه
روز از تاریــخ رویــت ایــن اخطاریــه بشــما مهلــت داده مــی 
شــود کــه ســند مالکیــت بشــماره 1177132-الــف/88-16 
را جهــت ابطــال بــه ایــن اداره تحویــل در غیــر اینصــورت و 
طــی شــدن مهلــت مقــرر ســند ابطــال و مراحــل قانونــی 

ــف:15/146 انجــام خواهــد شــد./ شــماره م/ال
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شوشتر

287  حیدر شاهینی فر 

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قطعه یک ایالم

برابــر رأی شــماره 139860315001002707 مــورخ 1398/9/3 
قانــون تعییــن تکلیــف  اول/ هیــأت دوم موضــوع  هیــأت 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
بــه کــد ملــی  آقــای حســن جعفریانــی، فرزنــد عیســی 
4490035683 )ششــدانگ( یــک بــاب ســاختمان، بــه مســاحت 
11/85 مترمربــع ،  پــالک شــماره 1447 فرعــی از 1249 اصلــی، 
ــداری  ــایپا ،خری ــرکت س ــروی ش ــن – روب ــام حس ــدان ام می
شــده از محمــود بهــادری از ســومار منتســب بــه مالکیــت 

ــومار. ــادری س ــود به محم
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــی هــای اصالحــی ظــرف  ــورد آگه ــاه و در م ظــرف مــدت دو م
مــدت یــک مــاه از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی، اعتراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نمایند،بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/10/30 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/15
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ابالغ رأی
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم

ــی  ــدر: نجفعل ــام پ ــی : شــیرزادی ن ــام خانوادگ ــرا ن ــام : زه ن
ــالم- شــهر ایــالم-  نشــانی: اســتان ایــالم- شهرســتان ای

ــور 3 ــت- ك ن ــك- خ عدال ــان میم ــدان فاتح می
مشخصات محكوم علیه/ محكوم علیهم

نــام: شــیما  نــام خانوادگــی: فتاحــی ذالنــی نــام پــدر : 
عبدالرضــا نشــانی: ایــالم- میــدان فاتحــان میمــك- خ 

ســروش كوچــه نــور 5 
ــه/  ــوم ل ــی محك ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی ــخصات نماین مش

ــم ــوم له محك
محكوم به:
بسمه تعالی

بموجــب درخواســت اجــرای حكــم مربوطــه بــه شــماره 
336/98/8 و شــماره دادنامــه 9809970848800481 مربوطــه 
ــته  ــل خواس ــت اص ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محك محكوم علی
بــه مبلــغ 99.450.000 ریــال و مبلــغ 1.565.425 ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و مبلــغ 60.000 ریــال بابــت هزینــه اجرائیــه و 

ــه. ــوم ل ــه كارشناســی در حــق محك ــن هزین همچنی
قاضی شعبه هشت شورای حل اختالف شهرستان ایالم
 مهدی  ولی پور

محكوم علیه مكلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
1- ظــرف ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا گــذارد )مــاده 34 
ــرای پرداخــت  ــی ب ــی(. 2- ترتیب ــون اجــرای احــكام مدن قان
ــم  ــرا حك ــه اج ــد ك ــی كن ــی معرف ــد. 3- مال ــه بده محكوم ب
و اســتیفا محكومّ بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود 
ــی  ــرف س ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب را ق

ــت  ــدار و قیم ــا مق ــداد ی ــود را شــامل تع ــوال خ ــه ام روز كلی
همــه امــوال منقــول و غیرمنقــول، بــه طــور مشــروح مشــتمل 
ــا  ــزد بانك ه ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ك ــوه نق ــزان وج ــر می ب
ــه  ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال و مؤسس
همــراه مشــخصات دقیــق حســاب های مذكــور و كلیــه اموالــی 
كــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و كلیــه مطالبــات 
ــث و نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر  او از اشــخاص ثال
نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذكــور از زمــان یــك ســال قبــل از 
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقام 
ــه بازداشــت  ــه درخواســت محكوم ل قضائــی ارائــه نمایــد واال ب
می شــود )مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محكومیــت 
ــل  ــالم كام ــه از اع ــوم علی ــودداری محك ــی 1394(. 4- خ مال
ــس  ــم، حب ــرای حك ــرار از  اج ــور ف ــه منظ ــوال ب ــورت ام ص
تعزیــری درجــه هفــت را در پــی دارد. )مــاده 34 قانــون 
ــون  ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م ــی و م ــكام مدن ــرای اح اج
نحــوه اجــرای محكومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال بــه 
دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی 
ــد  ــی نباش ــون كاف ــت دی ــرای پرداخ ــوال ب ــده ام ــه باقیمان ك
ــدی  ــزای نق ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی ــب مج موج
معــادل نصــف محكوم بــه یــا هــر دو مجــازات می شــود. 
)مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محكومیــت مالــی 1394(. 6- 
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود 
ــه  ــت محكومّ ل ــه موافق ــوط ب ــدان من ــه از زن آزادی محكومّ علی
ــه  ــط محكومّ علی ــل توس ــی كفی ــا معرف ــه ی ــع وثیق ــا تودی ی
خواهــد بــود. )تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

ــی 1394(. ــت مال محكومی
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آگهی رونوشت حصروراثت
محمــد رضــا ایروانــی دارای شــماره شناســنامه 
ــد 1345/9/2 صــادره  ــد محمــود متول 14 فرزن
از کــرج بشــرح دادخواســت و بــه کالســه 
1179/4/98 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان زهــرا عســگری فرزنــد علــی محمــد 
ــخ 1393/2/21  ــنامه 5 در تاری ــماره شناس بش
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــگاه دائمــی خــود ب اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــا  ــد رض ــی : محم ــام خانوادگ ــام و ن ــه 1- ن ب
ایروانــی نــام پــدر محمــود شــماره شناســنامه 
ایروانــی  متوفــی 2 – مرضیــه  14 همســر 
ــنامه  ــماره شناس ــا ش ــد رض ــدر : محم ــام پ ن
0021268878 دختــر متوفــی 3 – مهشــید 
ایروانــی نــام پــدر : محمــد رضــا شــماره 
 4 متوفــی  دختــر  شناســنامه0022459421 
ــا  ــد رض ــدر : محم ــام پ ــی ن ــان ایروان – مهس
دختــر   0026482673 شناســنامه  شــماره 
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  متوفــی 
ــه آگهــی مــی  ــور را یــک مرتب درخواســت مزب
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــخ  ــد از تاری ــی دارا باش ــه از متوف ــت نام وصی
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد و اال گواه
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف مرکزی
268  رباط کریم  

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
)نوبت دوم( 

ــن  ــه زمی ــک قطع ــردد ی ــی گ ــالم م ــیله اع بدینوس
کشــاورزی بــا نــوع کاربــری مزروعــی تســطیح شــده 
جهــاد کشــاورزی تالــش بــه مســاحت 1800 متــر مربع 
واقــع در قریــه کتکســر دهســتان خالــه ســرای 57 کــه 
جــز مســتثنیات اشــخاص مــی باشــد بــه حــدود اربعه 
جنوبــا متصــل بــه ملــک مزروعــی فیــروز لطفــی پــور 
بــه طــول صدمتــر شــماال متصــل بــه ملــک مزروعــی 
عیــن الــه راحتــی کتکســری بــه طــول 100 متــر شــرقا 
ــرای  ــده ب ــداث ش ــری اح ــی 6 مت ــل راه عموم متص
ــه طــول  ــاد کشــاورزی ب ــردد کشــاورزان توســط جه ت
ــن  ــی عی ــن مزروع ــه زمی ــل ب ــا متص ــر و غرب 18 مت
الــه راحتــی گتگســری بــه طــول صــد متــر از مالکیــت 
ــال  ــه در قب ــری ک ــی کتگس ــه راحت ــن ال ــادی عی ع
ــده کالســه 980543 اجرایــی شــورا  ــه پرون محکــوم ب
ــع پنجــاه  ــر مرب توقیــف و توســط کارشــناس هــر مت
ــی  ــان ارزیاب ــون توم ــود میلی ــا ن ــان و جمع هــزار توم
گردیــده در تاریــخ 98/11/14 روز دوشــنبه ســاعت9-10 
از طریــق مزایــده در اجــرای احــکام مدنــی شــوراهای 
ــا  ــدکس ی ــی رس ــروش م ــش بف ــالف تال ــل اخت ح
کســانیکه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهنــد برنــده 
مزایــده شــناخته شــده وفــق مقــررات بهــای آن اخــذ 
و اقــدام میگــردد متقاضیــان ظــرف پنــج روز قبــل از 
مزایــده مــی تواننــد از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد .

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری تالش 
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اخطاریه دفترخانه 
ــیه آدرس  ــفی تس ــردوس یوس ــب : ف ــی مخاط ــام خانوادگ ــام و ن ن
مجهــول المــکان موضــوع موضــوع اخطاریــه مرتبــه اول همســر قانونــی 
جنابعالــی خانــم ســیده مریــم ســادات مظلــوم کاوکــده بــا مراجعــه به 
ــه دادنامــه طــالق از دادگاه عمومــی حقوقــی بنــدر  دفتــر طــالق و ارائ
انزلــی تقاضــای اجــرای صیغــه طــالق را دارد بدینوســیله بــه جنابعالــی 
اخطــار مــی شــود ظــرف مــدت یــک هفتــه پــس از رویــت در ایــن 
ــون عمــل  ــق قان ــر اینصــورت طب ــد در غی ــدا کنی ــه حضــور پی دفترخان

خواهــد شــد 
276 دفتر طالق شماره چهار خمام  

آگهی اخطاریه 
ــول  ــه آدرس مجه ــدار ب ــد نام ــی فرزن ــرج امام ــای ای آق
المــکان – نظــر بــه اینکــه بموجــب ســند انتقــال اجرایــی 
شــماره 38005-1398/10/14 دفتــر خانــه 220 شوشــتر 
ــرف  ــتر از ط ــش 1 شوش ــالک 3350/4 بخ ــدانگ پ شش
ــای  ــه آق ــتر ب ــتری شوش ــی دادگس ــم مقام ــه قائ ــما ب ش
ــذا 10  ــی داده شــده ل ــال قطع ــور انتق ــری پ ــرداد مظف مه
روز از تاریــخ رویــت ایــن اخطاریــه بشــما مهلــت داده مــی 
شــود کــه ســند مالکیــت بشــماره 1177132-الــف/88-16 
را جهــت ابطــال بــه ایــن اداره تحویــل در غیــر اینصــورت و 
طــی شــدن مهلــت مقــرر ســند ابطــال و مراحــل قانونــی 

ــف:15/146 انجــام خواهــد شــد./ شــماره م/ال
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شوشتر
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

آیین تودیع و معارفه سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد
آیین تودیع و معارفه سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار و رامین گلشنی راد به عنوان سرپرست این معاونت 

معرفی شد.محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت در این آیین گفت: شاخص ها نشان می دهد که شرکت روند رو به رشدی را طی می کند و به 
یک قرارگاه سازندگی در توسعه شبکه برق تبدیل شده است. وی با تشکر از تالش های مسعود قنواتی معاون سابق معاونت بهره برداری، بیان کرد: 

از سرپرست جدید این معاونت انتظار می رود که نوسازی و بهسازی تجهیزات، کاهش حوادث، بهبود شاخص های فنی در امور بهره برداری و کاهش 
خاموشی ها را در اولویت برنامه ریزی های این معاونت قرار دهد.

ــتا  ــی شس ــای اهدای ــال کاروان کمک ه ــا ارس ــان ب همزم
بــه هموطنــان ســیل زده در سیســتان وبلوچســتان، بســیج 
ــاز در میــان  ــع اقــالم مــورد نی شســتا امدادرســانی و توزی

ســیل زدگان را آغــاز کــرد .
بــه دنبــال دســتور رهبــر معظــم انقــالب و تاکیــدات 
ــل  ــی و مدیرعام ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــژه وزی وی
ســرمایه گذاری  شــرکت  بســیجی  کارکنــان   ، شســتا 
تامیــن اجتماعــی ) شســتا( و شــرکت های تابعــه، کار 
ــرعت  ــا س ــیل زده را ب ــان س ــان هوطن ــالم می ــع اق توزی

ــد. ــاز کردن آغ
شســتا،  رســانی  کمــک  ســتاد  اعــالم  اســاس  بــر   
مناطــق  بــه  شــرکت  ایــن  اهدایــی  کاروان هــای 
ــت  ــا ظرفی ــی و ب ــوان کاروان همدل آســیب دیده تحــت عن
ــه  ــف زیرمجموع ــرکت های مختل ــون از ش ــدود ۱۰۰ کامی ح

می شــوند. اعــزام  ســیل زده  مناطــق  بــه 
 شــایان ذکــر اســت براســاس تصمیــم  ســتاد کمک رســانی 
ــاز  ــای موردنی ــن، داروه ــی تأمی ــگ داروی ــتا، هلدین شس
ــدون  ــی محــل بحــران را ب ــز درمان ــه مراک ــرای ارســال ب ب
قبلــی،  بدهی هــای  محدودیت هــای  گرفتــن  درنظــر 

ــرد. ــد ک ــن و ارســال خواه تأمی
ــل و  ــر و حم ــارز تراب ــل شــرکت ب ــل و نق ــت حم  از ظرفی
ــادان بــرای انتقــال کمک هــا بــه مناطــق ســیل زده  نقــل آب
بهره بــرداری خواهــد شــد و شــرکت لــوازم خانگــی پــارس 
نیــز تعــدادی لــوازم خانگــی را در اختیــار ســتاد مدیریــت 

بحــران اســتان قــرار خواهــد داد.

 مرحله اول کمک رسانی ذوب آهن
 به مناطق سیل زده 

 مرحلــه اول کمــک رســانی ذوب آهــن اصفهــان بــه 
ــزام  ــا اع ــتان ب ــتان وبلوچس ــیل زده در سیس ــان س هموطن
ــد .  ــاز ش ــرکت آغ ــن ش ــردان ای ــادی فوالدم ــروه جه گ

هــای  مســئولیت  راســتای  در  اصفهــان  آهــن  ذوب 
ــی را  ــات مختلف ــته اقدام ــون گذش ــود همچ ــی خ اجتماع
ــت . ــرده اس ــاز ک ــیل زده  آغ ــردم س ــه م ــاری ب ــرای ی ب

در مرحلــه اول ایــن امــداد رســانی هــا گــروه جهــادی ذوب 
آهــن اصفهــان بــا تجهیــزات الزم بــه مناطــق ســیل زده در 
سیســتان و بلوچســتان اعــزام شــدند . کمیتــه جمــع آوری 
کمــک هــای نقــدی و غیــر نقــدی ذوب آهــن اصفهــان از 

شــنبه ۲۱ دی مــاه فعالیــت خــود را آغــاز مــی کنــد.

جنـوب  جهـاد کشـاورزی  سـازمان  رییـس 

اسـتان کرمان گفـت: در پـی بارش های اخیر 

و جـاری شـدن سـیالب به بخش کشـاورزی 

هفـت شهرسـتان جنوبـی اسـتان کرمـان ۱۰۰ 

میلیـارد تومـان خسـارت وارد شـد.

سـعید برخـوری افـزود: این میزان خسـارت 

جهـاد  اولیـه کارشناسـان  برآوردهـای  طبـق 

کشـاورزی هفـت شهرسـتان جنوبی اسـتان 

کرمـان بـه بخـش اراضـی، چاه هـا و قنـوات 

وارد شـد.

وی تصریـح کـرد: بیشـترین خسـارت های 

جنـوب کرمـان  منطقـه  بخـش کشـاورزی 

و  قلعـه گنـج  منوجـان،  شهرسـتان های  در 

رودبارجنوب وارد شـده که شـامل خسارت ۵۰ 

میلیـارد تومانـی منوجـان، ۲۰ میلیـارد تومان 

قلعـه گنـج و ۱۰ میلیـارد تومان رودبـار جنوب 

است.

جنـوب  جهـاد کشـاورزی  سـازمان  رییـس 

شهرسـتان  در  داد:  ادامـه  کرمـان  اسـتان 

قلعه گنـج و رودبـار بیشـترین خسـارت ها به 

مـزارع گنـدم، کلـزا، دام ها، قنـوات و چاه های 

کشـاورزی وارد شـده اسـت.

برخـوری افـزود: بـا توجـه بـه سـرعت زیـاد 

بـرای خروج دام ها از مناطق سـیالبی توسـط 

تیم های امدادی متاسـفانه ۳۸۰ راس دام در 

سـیالب تلف شـدند.

وی اظهار داشـت: اکنـون در بخش منابع آبی 

کشـاورزی  ۲۰ میلیـارد تومـان خسـارت وارد 

شـده اسـت و نتیجه ارزیابی خسـارت نهایی 

می شـود. اعالم 

 طـی روزهـای اخیـر در جنـوب کرمـان ۱۲۷ 

میلی متـر ریـزش بـاران ثبـت شـده اسـت.

سـاالنه بیـش از چهـار و نیـم میلیـون تـن 

هفـت  در  کشـاورزی  محصـوالت  انـواع  از 

تولیـد  کرمـان  اسـتان  جنوبـی  شهرسـتان 

می شـود.

اســتاندار قزویــن در بازدیــد از واحدهــای صنعتــی اســتان از شــرکت صنایــع 
ــر حــل مشــکالت ایــن واحــد تولیــدی در  ــد کــرد و ب هفــت المــاس بازدی

آینــده نزدیــک تأکیــد نمــود.
ــن  ــدگان در ای ــه تولیدکنن ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــور ب ــه جمالی پ هدایت ال
ــا دشــمنان  ــارزه ب شــرایط اقتصــادی، افســران و ســربازان خــط مقــدم مب
را  خــود  دســتگاه ها  و  ســازمان ها  در  مدیــران  بایــد  افــزود:  هســتند، 

ــد. ــدگان بدانن ــی تولیدکنن ــی واقع ــتیبان و حام پش
ــت  ــه دریاف ــت ب ــکای دول ــا ات ــه تنه ــادی ک ــرایط اقتص ــت: در ش وی گف
ــد. ــد بدانن ــع و تولی ــود را وام دار صنای ــد خ ــران بای ــت؛ مدی ــات اس مالی
ــتیبان  ــادی، پش ــرایط اقتص ــن ش ــد در ای ــران بای ــزود: مدی ــور اف جمالی پ
ــا  ــات آن ه ــه حی ــند ک ــاور برس ــن ب ــه ای ــند و ب ــع باش ــرای صنای ــی ب خوب
در گــرو حیــات صنایــع و واحدهــای تولیــدی اســت و اقدامــات آن هــا در 

ــد داد. ــر خــود را نشــان خواه ــده اث آین
ــه  ــود ک ــاد ش ــدی ایج ــد درک ج ــرد: بای ــان ک ــن خاطرنش ــتاندار قزوی اس

ــی  ــاد مل ــه اقتص ــم در کالن ب ــک می کنی ــی کم ــش خصوص ــه بخ ــر ب اگ
و منفعــت عمومــی کمــک شــده اســت و اثــر آن در جامعــه مشــاهده 

ــد. ــد ش خواه
ــت  ــت حمای ــد و صنع ــن شــرایط از تولی ــد در ای ــه داد: بای ــور ادام جمالی پ
کنیــم؛ چــون هرچقــدر ســاختار دولــت کوچکتــر شــده و بــه بخــش 
ــرای  ــدی ب ــای بلن ــود، گام ه ــتری داده ش ــت بیش ــه فعالی ــی دامن خصوص

ــد. ــد ش ــته خواه ــور برداش ــعه کش توس
ــت المــاس در اســرع  ــر حــل مشــکالت شــرکت هف ــد ب ــا تاکی اســتاندار ب
وقــت خواســتار ورود جــدی مســئوالن ذیربــط بــرای حــل موضوعــات 

ــد. ــه ش ــن جلس ــده در ای ــرح ش مط
ــن  ــز در ای ــاس نی ــت الم ــرکت هف ــره ش ــات  مدی ــو هی ــل و عض مدیرعام
نشســت بــا اشــاره بــه برخــی مشــکالت ایجــاد شــده در ایــن واحــد بــزرگ 

ــه موضــوع شــد. ــی، خواســتار ورود اســتاندار ب صنعت
نصرالــه ایزدپنــاه ضمــن تقدیــر از همراهــی همــه نهادهــا و مجموعــه 

شــرکت خدمات رســان در اســتان، عمــده مشــکالت در حــوزه صنایــع 
اســتان را در ســطح ملــی عنــوان و اظهــار کــرد: تعامــل و همــکاری الزم در 
اســتان بــرای رفــع مشــکالت واحدهــای صنعتــی و ایــن مجموعــه فراهــم 

ــود. ــل ش ــل و فص ــطح کالن ح ــد در س ــکالت بای ــده مش ــت و عم اس
وی بــا تقدیــر از عملکــرد گمــرک اســتان از اســتاندار خواســت بــا توجــه بــه 
ــده  ــوان واحــد صادرکنن ــه عن انتخــاب ایــن واحــد در ســال های متمــادی ب
نمونــه، بررســی محموله هــای صادراتــی و وارداتــی ایــن مجموعــه در 

مســیر ســبز مــورد بررســی قــرار گیــرد.
ــی در  ــد صنعت ــن واح ــرح توســعه ای ــه ط ــاره ب ــا اش ــن ب ــاه همچنی ایزدپن
تأمیــن ورق هــای رنگــی مــورد نیــاز در صنعــت لــوازم خانگــی در کشــور، از 
اســتاندار خواســت تــا ترتیبــی اتخــاذ دهــد تــا اراضــی مــورد نیــاز بــا توجــه 
بــه کاربــری کشــاورزی بــه نــرخ مناســب در اختیــار ایــن واحــد قــرار گیــرد.
ــن اراضــی کشــاورزی اســت و به واســطه حضــور  ــرد: ای وی خاطرنشــان ک
شــرکت نبایــد قیمــت ایــن اراضــی بــرای توســعه، صنعتــی محاســبه شــود.
ــای  ــد ورق ه ــه تولی ــاس در زمین ــت الم ــرکت هف ــت؛ ش ــر اس ــایان ذک ش
ــال و ۷۳۰  ــن در س ــزار ُت ــت اســمی ۲۷۶ ه ــا ظرفی ــزه ب ــوالدی و گالوانی ف

ــت. ــت اس ــال فعالی ــر در ح ــر کارگ نف

سیالب ۱۰۰ میلیارد تومان به کشاورزی 

جنوب کرمان خسارت زد

 تاکید استاندار قزوین بر بررسی و رفع مشکالت شرکت »هفت الماس«

صدورنخستین گواهینامه ثبت 
کاالی صادراتی در استان مرکزی

مهنـاز جعفریـان، از صـدور گواهینامـه ثبـت کاالی صادراتـی )COER( بـرای 
نخسـتین بـار در اسـتان مرکـزی خبـر داد و گفـت : ایـن گواهینامـه هـا در 
جهـت تسـهیل صـادرات کاالهـا بـا ویژگیهـای مـورد درخواسـت کشـور مقصـد 
صـادر مـی شـود کـه در ایـن راسـتا برای تولیـدات دو واحـد تولیدی در سـطح 
اسـتان ایـن گواهینامـه  صـادر و امکان تسـهیل صـادرات تولیدات خـاص آنها 

فراهـم گردید.
مدیـر کل اسـتاندارد اسـتان مرکـزی بـا اشـاره بـه سیاسـت هـای تسـهیل 
کننـده مبـادالت گمرکـی در سـازمان ملی اسـتاندارد گفـت: اطمینـان از کیفیت 
کاالهـای صادراتـی بـا اسـتانداردها یـا مشـخصات فنـی مـورد قبـول کشـور 
خریـدار )مقصـد صادراتـی( ، تسـهیل در صـادرات کاالی مشـمول اسـتاندارد 
اجبـاری ، جلوگیـری از کنتـرل هـای غیـر ضـروری و کاهـش هزینـه هـای 
نظـارت بـرای صـادرات کاالهای که دارای نشـان اسـتاندارد ایران نمی باشـند و 
صـدور کاالهایـی کـه خریـدار تقاضای کاالیی با مشـخصات فنی خاص داشـته 

باشـد از اهـداف صدورگواهینامـه ثبـت کاالی صادراتـی)COER(  اسـت.
مدیـر کل اسـتاندارد مرکـزی بـه کلیـه تولیدکننـدگان و تجـار پیشـنهاد کرد؛ در 
جهـت تسـریع و تسـهیل در فرآینـد صـادرات کاالهـای تولیـدی و گمرکی خود 

بـا ارایـه مسـتندات قانونـی الزم در ایـن زمینه اقـدام نمایند.

جمعیت بی سواد ساوه هشت هزار و ۲۳۷ هزار نفر است
»ابراهیــم فراشــیانی« بــه مناســبت هفتــه شــوراهای آمــوزش 
ــماری  ــن سرش ــق آخری ــار مطاب ــن آم ــزود: ای ــرورش، اف و پ
ــودن  ــر ب ــل مهاجرپذی ــه دلی ــا ب ــت ام ــکن اس ــوس و مس نف
شهرســتان ســاوه و ورود و خــروج افــراد ســاکن، شناســایی 

ــت. ــه اس ــکالتی مواج ــا مش ــوادان ب ــت بی س ــق جمعی دقی
ــا ۴۵  ــن ۱۰ ت ــرده بی ــل ک ــرک تحصی ــت ت ــزود: جمعی وی اف
ســاِل نیازمنــد بــه آمــوزش، زیــر پوشــش نهضــت ســوادآموزی 
قــرار دارنــد و هــر ســال ظرفیتــی بــرای ایــن شهرســتان تعیین 
ــی  ــا اجرای ــرای آنه ــی ب ــای آموزش ــه ه ــه برنام ــود ک ــی ش م

می شــود.
فراشــیانی گفــت: بــرای شناســایی افــراد بی ســواد همــه ارکان 
ــدارس  ــی در م ــتند و حت ــای کار هس ــا پ ــاری ه ــی دهی حت
ــا از ایــن  هــم مــدرک تحصیلــی والدیــن درخواســت شــده ت
ــتان را  ــواد شهرس ــت بی س ــی از جمعی ــم بخش ــق بتوانی طری

ــم.  اســتخراج کنی
بــه گفتــه فراشــیانی، ۹۵ و شــش دهــم درصــد مــردم 
ــز  ــه امســال نی شهرســتان ســاوه باســواد هســتند و در برنام
ــاع خارجــی در دســتور  ــه اتب باســواد کــردن ۵۴۲ نفــر از جمل
کار قــرار دارد.مدیــر آمــوزش و پــرورش ســاوه بــا اشــاره 
ــن  ــوز در ای ــش آم ــزار دان ــل ۵۵ ه ــه تحصی ــتغال ب ــه اش ب
ــی از  ــدارس را یک ــی از م ــودن برخ ــیفته ب ــتان، ۲ ش شهرس
مشــکالت عنــوان کــرد و افــزود: اکنــون ۵۶ بــاب مدرســه بــه 

ــد. ــت دارن ــی فعالی ــورت ۲ نوبت ص
پــرورش  و  آمــوزش  شــورای  مســوول،  ایــن  بــه گفتــه 
ــزی  ــتان مرک ــوراهای اس ــن ش ــاوه از فعال تری ــتان س شهرس
ــات،  ــه دلیــل شــمار مصوب اســت و در ســال های اخیــر نیــز ب
ــه،  جــذب مشــارکت هــای مردمــی در ماموریــت هــای محول

ــت. ــوده اس ــبی ب ــه مناس دارای رتب

ــورای  ــیس ش ــدای تاس ــه از ابت ــت: ۲۶۸ جلس ــیانی گف فراش
آمــوزش و پــرورش در شهرســتان ســاوه برگــزار شــده و 
امســال نیــز ۶۱ پیشــنهاد از جملــه نامگــذاری یکــی از مــدارس 
ــری  ــر کارب ــلیمانی، تغیی ــم س ــاج قاس ــهید ح ــام  ش ــه ن ب
ــی  ــرورش از آموزش ــوزش و پ ــازاد آم ــای م ــی از فضاه بخش
ــز مشــارکت شــهرداری ها  ــه تجــاری، فرهنگــی و اداری و نی ب
در حــوزه آموزشــی بــا اختصــاص پنــج درصــد هزینــه صــدور 

ــت. ــیده اس ــب رس ــاختمانیبه تصوی ــای س پروانه ه
وی تصریــح کــرد: رشــد جمعیــت دانــش آمــوزان ایــن 
ــه  ــاب مدرس ــون ۳۰۴ ب ــت و اکن ــل اس ــل تام ــتان قاب شهرس
بــرای تحصیــل ۵۵ هــزار دانــش آمــوز وجــود دارد کــه نشــان 
ــت. ــانی اس ــروی انس ــی و نی ــای آموزش ــود فض ــده کمب دهن
ــر کالس  ــوز در ه ــش آم ــاالی دان ــمار ب ــت: ش ــیانی گف فراش
ــر  ــدارس ب ــی م ــیفته برخ ــت ۲ ش ــن فعالی درس و همچنی
ــن  ــت ای ــم و تربی ــام تعلی ــی و نظ ــی و علم ــت آموزش کیفی
شهرســتان تاثیــر منفــی دارد بــا ایــن حــال کســب رتبــه هــای 
برتــر علمــی از ســوی دانــش آمــوزان نشــان از ظرفیــت هــای 

ــدن  ــیفت ش ــک ش ــورت ت ــت و در ص ــتان اس ــاالی شهرس ب
مــدارس بــا توســعه فضاهــای آموزشــی رونــد کیفــی و کســب 

ــل تحقــق اســت. ــر قاب مــدارج علمــی باالت
ــاب  ــار ب ــاوه، چه ــرورش س ــوزش و پ ــس آم ــه ریی ــه گفت ب
مدرســه از جملــه در مناطــق حاشــیه ای ماننــد عبــاس آبــاد، 
ــدان ســرداران در حــال ســاخت اســت  ــک گاز و می ــک نی پی
ــه بهــره  ــا دهــه فجــر ب کــه یکــی از ایــن مــدارس همزمــان ب

بــرداری می رســد.
مدرســه  بــاب   ۸۲ داشــتن  بــا  را  ســاوه  همچنیــن  وی، 
ــتان  ــرو در اس ــای پیش ــتان ه ــه شهرس ــی از جمل غیرانتفاع
مرکــزی عنــوان کــرد و در عیــن حــال خواســتار حمایــت مراجع 
ــرای تامیــن نیــروی انســانی و کادر آموزشــی ایــن  اســتانی ب

ــد. ــتان ش شهرس
ــر  ــرای ه ــی ب ــای آموزش ــرانه فض ــتاندارد س ــزود: اس وی اف
ــم در ســاوه  ــن رق ــه ای ــع اســت ک ــوز ســه مترمرب ــش آم دان
یــک و هشــت دهــم متــر مربــع بــرآورد شــده امــا تــالش مــی 
شــود ایــن کاســتی هــا تــا ســه ســال آینــده برطــرف شــود.

سه هزار و ۳۰۰ کیلومتر 
مسیر ریلی در حال 

ساخت است
آغـاز  آییـن  در  خادمـی  خیـرهللا 
عملیـات سـاخت ایسـتگاه راه آهن 
همـدان - سـنندج اظهـار داشـت: 
یـک هـزار و ۱۶۰ کیلومتـر آزادراه و 
هفـت هـزار و ۷۰۰ کیلومتـر بزرگراه 
در کشـور در حـال سـاخت اسـت.
وی اضافه کرد: در ۲ سـال گذشـته 
راه  توسـعه  بـرای  را  مرکـز  پنـج 
ریلـی کشـور در اولویت قـرار دادیم 
و اکنـون راه آهـن غـرب کشـور نیـز 
و  راه  وزارت  اولویت هـای  جـزو 

اسـت. شهرسـازی 
و  سـاخت  شـرکت  مدیرعامـل 
توسـعه زیربناهـای حمـل و نقـل 
افـزود: بـا اختصـاص هشـت هزار 
میلیـارد ریـال بـرای اتمـام پـروژه 
راه آهـن کردسـتان طی یـک و نیم 
تاکنـون  شـد کـه  موافقـت  سـال 
سـه هـزار و ۷۰۰ میلیـارد ریـال آن 

اسـت. شـده  داده  تخصیـص 
ریـل  کـرد:  تاکیـد  خادمـی 
توسـعه  بـرای  اصلـی  زیرسـاخت 
هـر منطقـه اسـت و در ایـن راسـتا 
اتصـال  بـرای  اولیـه  بررسـی های 
مسـیر ریلـی بـه باشـماق و شـبکه 
ریلـی عـراق صورت گرفتـه که برای 
مهندسـی  بررسـی های  کار  ایـن 
می دهیـم. انجـام  را  دقیق تـری 
وجـود  بـا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اقتصـادی  تحریم هـا و فشـارهای 
تقریبـا پروژه هـای عمرانـی بـدون 
حـال  در  تاثیرپذیـری  کمتریـن 
محـور  سـه  اسـت، گفـت:  انجـام 
جدیـد در کشـور در حـال سـاخت 
محـور  آنهـا  از  یکـی  کـه  اسـت 

اسـت. مریـوان   - سـنندج 

کمک رسانی شستا و کردستان 
ذوب آهن اصفهان به 

مناطق سیل زده

سازمان نظام مهندسی از اقداماتی که منجر به 
تنش بین مردم و شهرداری شود، پرهیز کند

مهدی حاجی قاسمی : باید شنونده مشکالت تمام نهادهای سطح شهر باشیم اما به شورای شهرداری تبدیل شده ایم و نقش 
شورایی مان در قبال سایر سازمانها مغفول مانده است .

بایـد شـنونده مشـکالت تمـام نهادهـای 
شـورای  بـه  امـا  باشـیم  شـهر  سـطح 
نقـش  و  ایـم  شـده  تبدیـل  شـهرداری 
سـازمانها  سـایر  قبـال  در  مـان  شـورایی 

. اسـت  مانـده  مغفـول 
مهـدی حاجـی قاسـمی بـا بیـان اینکـه 
برگـزاری نشسـت هـای مشـترک زمینـه 
ارتقـای  و  مـردم  مشـکالت  حـل  سـاز 
از  قبـل  اسـت، گفـت:  رسـانی  خدمـت 
تاسـیس سـازمان نظام مهندسـی استان 
و در سـال ۶۷ شـاهد آغـاز فعـال کانـون 
سـاختمانی شهرسـتان کـرج  مهندسـان 
بودیـم کـه بـا تشـکیل اسـتان البـرز در 
سـازمان  تاسـیس  مقدمـات   ۹۰ سـال 
شـکل گرفـت و مجوزهـای قانونـی صـادر 
شـد. تهیه سـاختمان مناسـب، بکارگیری 

ایجـاد  و  الزم  هـای  آمـوزش  و  اسـاتید 
پروسـه  الزم  امکانـات  و  هـا  زیرسـاخت 
سـختی بـود کـه بـه ویـژه در در دوره دوم 
هیئـت مدیـره گام هـای خوبـی برداشـته 
شـد و ارائه اتوماسـیون خدمات مهندسـی 
کلیـد خورد. وی افـزود: گرچه در مراجعات 
شـهروندان به شـورا و شـهرداری بعضا بعد 
منفی حوزه مهندسـی مطرح می شـود اما 
زحمـات عزیـزان را نیز نبایـد نادیده گرفت 
و باید به دنبال ریشـه یابی مشـکالت بود. 
قانونگـذار بـرای نظـام مهندسـی در حـوزه 
هـای مهندسـی و فنـی نقـش مرجعیـت 
دیـده اما این جایگاه مغفول مانده اسـت. 
سـازمان نظـام مهندسـی بایـد بـه دنبـال 
نارضایتـی هـا باشـد و شـورای  کاهـش 
پنجـم کـرج نیـز از ابتـدای دوره در ایـن 

مسـیر بـا سـازمان همـراه بـوده اسـت.
ایـن مسـئول خاطر نشـان کرد: مشـکالت 
و سـاختار معیـوب طـرح تفصیلـی کـرج 
سـاختمانی  تخلفـات  عامـل  مهمتریـن 
شـهر طـی سـنوات گذشـته بـوده و کمتـر 
سـاختمانی بـدون تخلف در سـطح شـهر 
شـورای  دوره کنونـی  شـده کـه  احـداث 
شـهر بـا اصـالح ضوابـط طـرح تفصیلی و 
حذف سیسـتم دو نقشـه ای، ایـن امکان 
را بـرای مالکیـن و سـازندگان و سـرمایه 
گـذاران فراهم آورده تـا در ابتدای کار پروانه 
را  مصـوب  نقشـه  و  اخـذ  را  سـاختمانی 

اجرایـی کننـد.

تالش برای رفع بروکراسی 
اداری در صدور پروانه

کـرج  شـهر  اسـالمی  شـورای  اول  دبیـر 

اذعـان داشـت: گام دوم تـالش بـرای رفع 
بروکراسـی اداری در صـدور پروانـه بـوده 
اسـت، بـه نحـوی که بعضـًا پـس از صدور 
دسـتور نقشـه توسـط شـهرداری، مالکین 
بـرای طراحـی و نقشـه بـرداری، مهنـدس 
ناظـر و سـایر مـوارد مـواردی کـه در قانـون 
پیـش بینی شـده بیش از چند مـاه زمان 
صـرف مـی کردنـد اما اکنـون و بـا مصوبه 
شـورای شـهر، شـهرداری ملـزم بـه صدور 
پروانه با یک طراح معمار اسـت و سـپس 
بـه مالکین فرصت سـه ماهه بـرای انجام 

سـایر کارهـا داده مـی شـود.
انعـکاس  بـه  ادامـه  حاجـی قاسـمی در 
مطالبـات سـازندگان اشـاره و عنـوان کـرد: 
اکنون سـرمایه گذاران از سازمان نارضایتی 
داشـته و عنـوان مـی کننـد هزینـه هایـی 
کـه سـازمان نظام مهندسـی در قبـال ارائه 
خدمـات دریافت مـی کنـد، از هزینه های 
دریافتـی شـهرداری بابـت صـدور پروانـه 
بیشـتر اسـت و از دیگـر سـو، خدماتی که 
دریافـت کـرده انـد نیـز چنـدان مشـهود 
نبـوده اسـت. قـرار مـا بـر ایـن بـوده تـا 
سـازمان در جایـگاه تنسـیق بـرای واقعـی 
سـازی خدمـات مهندسـی تـالش کنـد، 
حقیقتـًا تالشـها تـا ایـن لحظـه ملمـوس 

نبـوده اسـت.

اسـالمی  شـورای  رئیسـه  هیئـت  عضـو 
شـهر کـرج گفـت: الـزام بـه اسـتفاده از 
بتـن اسـتاندارد و مطالعات لرزه نـگاری از 
اقدامات خوبی اسـت که با کمک سـازمان 
استانداردسـازی  بـرای  مهندسـی  نظـام 
سـاخت و سـازها صـورت گرفتـه و جـای 
تقدیـر دارد. بحث شناسـنامه فنی و ملکی 
سـاختمان نیـز از دیگر موضوعـات نیازمند 
شـفاف سـازی اسـت. در اوایل دوره کنونی 
شـورا کـه وزارت راه و شهرسـازی تهیه این 
شناسـنامه را لغـو کـرده بـود اما شـهرداری 
کـرج بـه منظور حمایـت مادی از سـازمان 
نظام مهندسـی بر تهیه آن تاکید داشـت و 
انتظـار داریـم گزارش جامعـی در خصوص 

آن ارائه شـود.
وی در پایـان اظهـار کـرد: علـی ایهـذا بـا 
توجـه به قـرار گرفتـن در ماه هـای پایانی 
سـال که مباحـث درآمدی برای شـهرداری 
از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت، انتظار 
مـی رود سـازمان از اقداماتـی کـه ممکـن 
اسـت تبعاتی برای شـهروندان و شهرداری 
از جهـت صـدور پروانـه داشـته باشـد از 
قبیـل ارجاع خـودداری نمـوده و تمهیدات 
الزم در جهت تقسـیط مبالغ شناسـنامه با 

کارفرمایان را داشـته باشـد.

ته
نک

حاجـی قاسـمی در ادامه به انعکاس مطالبات سـازندگان اشـاره و عنـوان کرد: 
اکنـون سـرمایه گـذاران از سـازمان نارضایتی داشـته و عنوان مـی کنند هزینه 
هایـی کـه سـازمان نظام مهندسـی در قبال ارائـه خدمات دریافت مـی کند، از 
هزینه های دریافتی شـهرداری بابت صدور پروانه بیشـتر اسـت و از دیگر سـو، 
خدماتـی کـه دریافـت کـرده انـد نیز چنـدان مشـهود نبوده اسـت. قـرار ما بر 
این بوده تا سـازمان در جایگاه تنسـیق برای واقعی سـازی خدمات مهندسـی 

تـالش کنـد، حقیقتًا تالشـها تا این لحظـه ملموس نبوده اسـت.
عضـو هیئت رئیسـه شـورای اسـالمی شـهر کـرج گفـت: الزام بـه اسـتفاده از 
بتـن اسـتاندارد و مطالعـات لـرزه نـگاری از اقدامات خوبی اسـت کـه با کمک 
سـازمان نظام مهندسـی برای استانداردسـازی سـاخت و سـازها صورت گرفته 
و جـای تقدیـر دارد. بحـث شناسـنامه فنـی و ملکـی سـاختمان نیـز از دیگـر 
موضوعات نیازمند شـفاف سـازی اسـت. در اوایل دوره کنونی شـورا کـه وزارت 
راه و شهرسـازی تهیـه ایـن شناسـنامه را لغـو کـرده بود امـا شـهرداری کرج به 
منظـور حمایـت مـادی از سـازمان نظام مهندسـی بر تهیـه آن تاکید داشـت و 

انتظـار داریـم گـزارش جامعی در خصـوص آن ارائه شـود.
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تقویم /  سای

روزی كه شاه عباس یکم 
درگذشت

سـالروز درگذشـت شـاه عبـاس یکـم اسـت 
اشـرف  در  میـالدی   ۱۶۲۹ سـال  در  کـه 
)بهشـهر( فـوت شـد. شـاه عباس بـرای آگاه 
شـدن »بـدون واسـطه« از مشـکالت مـردم، 
برخـی از شـبها بگونـه ای ناشـناس در کوچـه 
و پـس کوچـه و ایـن گوشـه و آن گوشـه بـه 

پرسـه زنـی مـی پرداخـت.
عبـاس  شـاه  ساسـانیان،  انقـراض  از  پـس 
ایـران بـود كـه قـدرت را  نخسـتین زمامـدار 
بـه طـور كامـل در پایتخـت متمركـز سـاخت، 
مغرزهـای ایـران را بـه خطـوط عهـد باسـتان 
یـك  دارای  باردیگـر  ایـران  و  كـرد  نزدیـك 
نیـروی دریایـی موثـر شـد، بـا كشـور هـای 
بازرگانـی  و  سیاسـی  مناسـبات  دوردسـت 
برابـر برقـرار سـاخت و دسـت بـه عمـران و 

زد. آبادانـی 
را  کشـور[  مرکـزی  ]شـهر  اصفهـان  وی 

پایتخـت ایـران كـرد و بـه صـورت زیباتریـن 
شـهر جهـان آن زمـان در آورد، امنیت راههای 
و كاروانسـراهای متعـدد  تامیـن  را  ارتباطـی 
بـرای تسـهیل حمـل و نقـل ایجـاد، و ایـران 
را دارای یـك ارتـش ملـی كـرد كـه سـربازان 
آن از میـان همـه مـردم انتخـاب می شـدند، 
نـه افـراد چنـد ایـل. شـاه عبـاس بـه دلیـل 
بـاز شـدن پـای اروپائیـان بـه آبهـای مشـرق 
فـارس  خلیـج  امنیـت  بـه  نسـبت  زمیـن، 

بـود. بسـیار حسـاس 
 نقـل ایـن مطلب بـدون ذکر نشـانی پایگاه و 
نـام مولـف )نوشـیروان کیهانـی زاده( ممنوع 
اسـت زیرا کـه نتیجـه تحقیقات شـخص وی 

و نظر اوسـت.

قطع روابط ایران با دولت 
سعودی در سال ۱۳22 هجری 

خورشیدی
بـه  اعتـراض  پـی  در  ایـران  وقـت  دولـت 
ابوطالـب  نـام  بـه  ایرانـی  زائـر  یـك  اعـدام 

یـزدی در جریـان مناسـك حـج، ۲۹ دیمـاه 
۱۳۲۲ )۱۹ ژانویـه ۱۹۴۴ میـالدی( مناسـبات 
دیپلماتیـک خـودرا بـا دولـت سـعودی قطـع 
كـرد. ایـن زائر بـه تصمیـم مقامات سـعودی 
ایـران  وقـت  دولـت  بـود.  شـده  زده  گـردن 
عمـل دولـت دولت سـعودی را غیـر منصفانه 
خوانـده بـود. درپـی قطع روابط دو كشـور، تا 
مدتـی ایرانیـان قـادر بـه مسـافرت به كشـور 

نبودنـد. سـعودی 
۷۲ سـال بعـد در ۲۴ سـپتامبر ۲۰۱۵، ۴۶۴ 
ایرانـی  زائـر   ۱۱ ایرانـی در رویـداد »ِمنـا« و 
چنـدی پیـش از آن در مکـه بـر اثـر سـقوط 
دادنـد.  دسـت  از  خـودرا  جـان  جراثقـال 
رویـداد  دو  ایـن  بـه  رسـیدگی  و  اعتـراض 
مأمـور  دو  نیـز  آن  از  پیـش  دارد.  ادامـه 
فـرودگاه جـده بـه دو نوجـوان ایرانِی مسـافر 
هـا،  سـال  طـول  در  بودنـد.  کـرده  تجـاوز 
دچنـار  مناسـک  جریـان  در  ایرانـی  زائـران 
چنـان حوادثـی بـوده انـد. در اسـالم، َحـج ـ 
بـه شـرط داشـتن تمکّـن ـ از واجبات اسـت.
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نوبت دومفراخوان مشاوره

کارفرما
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی ۷۶۱۷۸۹۹۵۹۶- شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۷۵۷۷۵نشانی

)RFQ( استعالم ارزیابی کیفی
)RFP( درخواست پیشنهاد +

برآورد

مبانیمبلغ )لاير(مدت )روز(موضوعشماره فراخوانروش انتخاب

بر اساس 
كيفيت 
و قيمت 
)QCBS(

۲۰۹۸۰۰۳۵۰۱۰۰۰۱۶9

انجام خدمات مشاوره اي پروژه مطالعات و 
طراحي نقشه برداري و خدمات ژئوتكنيك پل 
تقاطع غير همسطح جاده زرند- كوهبنان و 

پل رودخانه محور دهزوئيه- كوهبنان

۴۴۲ر۷۲۰ر۰۱۶ر۶  ۱۵۰

براساس بخشنامه 
شماره ۲۸۱۹۹۹/۹۸ 
مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۸ 
وشماره ۸۴۷۰۲/۱۰۱ 
مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۸۳

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

مهلت
از آخرین روز مهلت دریافت اسناد خرید خدمات مشاوره به 

مدت 10 روز

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

طبق اسناد خرید خدمات مشاورهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

نوبت دوم

سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان در نظـر دارد نسـبت به احـداث اسـتخر ذخیـره آب کشـاورزی به حجم 
4۱۰۱/۶ متـر مکعب )سـنگ و سـیمانی و بلوکی در شـهر سـتان جیرفت عنبرآبـاد و کهنوج و رودبار جنـوب قلعه گنج و 
منوجـان از محـل اعتبـارات %۳ نفت و گاز و اسـتانی و از محل اوراق اسـناد خزانه اسـالمی با سررسـید دو سـاله اخزاء 
۸۰۸ مـی باشـد را بـه شـرکت هـای دارای صالحیـت واگـذار نمایـد . متقاضیان مـی توانند جهـت دریافت اسـناد به 

سـامانه سـتاد مراجعه نمایند.

توضيحات :
ــی  ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س ــتی از طری ــدگان بایس ــركت كنن ــوق ش ــه ف ــرکت در مناقص ــت ش جه
راهبــری ســامانه  و  پشــتیبانی  تمــاس مرکــز  www.setadiran.ir  شــماره  ادرس  بــه  دولــت 

نماینــد. اقــدام   ۰2۱-2۷۳4۱9۳4

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل
از تاریخ 9۸/۱۰/2۶تا تاریخ 9۸/۱۱/۱۰زمان

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

تا پایان وقت اداری تاریخ 98/11/13زمان

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

ساعت ۱۰ صبح دوشنبه 9۸/۱۱/۱4زمان

آگهی مناقصه عمومی ) یک مرحله ای(  
شماره 98/۱۰/ص

دهقانی پر از کالغ 
تا ۱۵ بهمن در تماشاخانه 

پرویز پرستویی در حال اجرا است.

گروه خنیا 
۱۶ و ۱۷ بهمن ماه در فرهنگسرای نیاوران 

برگزار می شود.

جنایات قلب 
تا ۰۷ بهمن در  تئاترشهر - سالن سایه 

در حال اجرا است.

من تو رو به این دلیل می بخشم که کامل 
نیستی، تو هم نقص داری، مثل من.

مری و مکس

کنسرتنمایشنمایش دیالوگ

سال گذشته در این تاریخ

پیام ما به بررسی نتایج طرح 
تعطیلی زمستانه مدارس پرداخت.

کتاب 

یکـی از رفقـای مـا از تشـنگی می میرد. شـاید هـم زیر تنـه دیگران که 
نمـی تواننـد بر خودشـان تسـلط پیدا کننـد و بـی اراده از پـا در می آیند 

خفه شـده است.
شب هم یکی دیگر… بی هیچ شکوه و شکایتی.

و باز هم، دو نفر دیگر…
یکـی از رفقایمـان گرفتار بحران جنون خشـم شـده اسـت. اگر کتکش 

نزنیـم کار بـه جاهای باریک می کشـد…
شـب، شـبنمی که بـه پنجره و شـبکه های آهنـی جلو هواکـش واگن 
مـی زنـد، تولید چنـد قطره آبی می کند؛ و با لیس کشـیدن به میله ها 
مـی تـوان گلویی تازه کرد. بر سـر این موضوع، جنجالـی و هیاهویی در 
مـی گیـرد: همـه، یکدیگر را می زننـد، یکدیگر را هل می دهنـد و فریاد 

می کشـند: “نوبت من اسـت! نوبت من اسـت!”…
اردوگاه بوخن والد

برای ما، هیچی از این شـیپور “بیدار باش” صبح ها بی معناتر نیسـت؛ 
چـون کـه اصـال خوابـی وجود نـدارد تـا بیدارباشـی بتواند وجود داشـته 
باشـد. روی این زمین گل و شـل پر از نجاسـات و پر از دسـتچال های 
آب یخ بسـته، شـاید آدم مجموعا، از یک تا دو سـاعت بتواند بخوابد… 
همـه مـان ترجیـح می دهیم که مثل اسـب هـا، به انتظار آنکـه آفتاب 

بزند و دوباره بیگاری شـروع بشـود، سـرپا بایسـتیم و چرت بزنیم.

۸۱49۰ 
نویسنده: آلبر شمبون

ترجمه: احمد شاملو
انتشارات: نگاه

خط سوم 
تا ۰۴ بهمن در گالری ویستا 

در حال برگزاری است.

مارکولفا 
تا ۰۲ بهمن در تماشاخانه استاد جمشید 

مشایخی در حال اجرا است.

۵ بهمن در تاالر وحدت اجرا 

سیه چشمون )ویژه بانوان(
نمایشنمایشگاهنمایش

سال گشت


