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آگهی تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

آگهي مناقصه عمومي                       
شماره 98/55/ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر )سـهامی عام( در نظـر دارد " طراحـی، خریدتجهیـزات، نصب و راه اندازی سیسـتم 
دوربین های مداربسـته شـهرك مسـكونی، مجموعه ورزشی شماره 2 و محوطه مهمانسـرای " خود را به شرح مندرج در 
اسـناد مناقصـه از طریـق برگزاری مناقصه عمومی به شـركت واجد شـرایط واگـذار نماید. لذا كلیـه متقاضیان می توانند 
جهت اخذ اسـناد مناقصه به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد مذکور را به همراه فرم پرسشـنامه 
ارزیابـی تأمیـن كننـدگان از قسـمت تأمین كننـدگان و مشـتریان - مناقصه ها دانلـود نمایند. مهلـت تحویل پاكات 
سـاعت 9 الـی 14 روز دوشـنبه مـــورخ 98/11/21 در محـــل دفتركمیسـیون معــامالت مجتمع و یـا دبیرخانه دفتر 
مرکـزی تهـران می باشـد. زمـان بازدیـد از محل اجـرای پروژه روز دوشـنبه مورخ 98/11/14 مقرر شـده اسـت. شـركت 

مدیریت قراردادها و معامالت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در رد یـا قبول هر یك از پیشـنهادات مختار می باشـد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

فراخوان مناقصات عمومی  
ت اولیک مرحله ای

نوب

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

۲۰۹۸۰۰۰۲۸۲۰۰۰۰۲5
احداث 3 دستگاه پل عابر پیاده در حوزه 

استحفاظی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده 
ای جنوب کرمان)همراه با ارزیابی کیفی(

15،۸۲3،۲۹۲،714
ضمانت نامه 

بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده 
در اسناد( _ اصل 

فیش واریز نقد

7۹1,164,636
راه ،باند فرودگاه 
و زیرسازی راه 

آهن 1398

۲۰۹۸۰۰۰۲۸۲۰۰۰۰۲6
خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری 

تا 24 تن با پیکور اضافه
مقطوع16،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰

اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنوب اسـتان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نماید. 
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـات از دریافـت اسـناد مناقصات تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکت ها از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
)سـتاد( بـه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گران در صـورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت 

گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصات محقق سـازند. تاریخ انتشـار مناقصات در سـامانه تاریخ 11/14/ 1398 می باشـد.

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 13 روز چهار شنبه مورخ 16/ 11/ 1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 12/01/ 1398

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 12/03/ 1398
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــات و ارائــه پاکت هــای الــف : نشــانی : اداره كل راهــداری و 
حمــل ونقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان به نشــاني: جيرفــت – کیلومتــر 5 جــاده کرمان_پایانــه بــار جیرفــت و تلفــن : 03443352139 و 03443352169

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

گزارشی از سرمازدگی باغ ها نداشتیم
اعلام  باغلداران  اتحادیله  هیات مدیلره  عضلو 
کلرد کله تاکنلون گزارشلی از سلرمازدگی باغهلا و 
محصلوالت باغلی نداشلتیم و ایلن محصلوالت 
هیلچ  اینکله  ضملن  هسلتند؛  سلالم  همگلی 
مشلکلی بلرای تامیلن میلوه شلب عیلد نداریلم.

مجتبلی شلادلو در گفت وگلو بلا ایسلنا، در پاسلخ 
بله اینکله آیا تاکنون از سلرمازدگی باغها گزارشلی 
اعلام شلده اسلت یلا خیر گفلت: شلرایط فعلی، 
آنچنلان  سلرما  و  بلوده  درختلان  خلواب  فصلل 
شلدید نشلده اسلت کله جلای نگرانلی باشلد. از 
طرفلی اطاع رسلانی های الزم هلم صلورت گرفتله 
اسلت.وی ادامله داد: یکلی از این اطاع رسلانی ها 
برخلی  کله  اسلت  انبارهایلی  منافلذ  بسلتن 
محصلوالت در آن نگهلداری می شلوند. بله طلور 
در  مرکبلات  همچلون  باغلی  محصلوالت  مثلال 
انبارهلای خلارج از سلردخانه نگهلداری می شلود 
وللی بله دلیلل خلروج روزانله گازهلای متصاعلد 
دارای  انبارهلا  ایلن  پرتقلال،  پوسلت  از  شلده 
منافلذی بلوده کله بله هنگام سلرما اطاع رسلانی 
می شلود تلا ایلن منافلذ بسلته و محصلوالت از 
هیات مدیلره  بمانند.عضلو  املان  در  سلرمازدگی 
اتحادیله باغلداران تصریلح کلرد: تاکنون گزارشلی 
از سلرمازدگی محصوالت باغی و باغها نداشلتیم و 

محصلوالت همگی سلالم هسلتند. امیلدوارم هوا 
نیلز بله شلدتی کله گفتله می شلود، سلرد نشلود.
سلال های  ملاه  آبلان  در  شلد:  یلادآور  شلادلو 
کشلور  شلمالی  مناطلق  در  و   13۹5 و   13۸6
درختلان  و  میوه هلا  شلدید،  سلرمای  عللت  بله 
دچلار سلرمازدگی شلدند. در حقیقلت بلا پدیلده 
سلرمازدگی در سلالهای گذشلته مواجله شلدیم.

بیلان  بلا  باغلداران  اتحادیله  هیات مدیلره  عضلو 
اینکله بیلش از ۸۰ درصد مرکبات برداشلت شلده  
بله  مربلوط  مانلده  باقلی  مقلدار  اسلت، گفلت: 
بخشلهای خلرد و باغچه هلا اسلت. ضملن اینکله 
هنلوز پرتقلال والنسلیا برداشلت نشلده و موعلد 

برداشلت آن اسلفند و فروردیلن ملاه اسلت.
وی افلزود: بیلش از 4.5 میلیلون تلن مرکبلات 
از پاییلز بله بعلد برداشلت شلده کله از میلزان 
پیش بینلی باالتلر رفتله اسلت. امسلال بله طلور 
کل رشلد قابلل توجهی در تولیلد محصوالت باغی 
داریلم. در مجملوع در محصلوالت باغلی بلا رشلد 
به طلور میانگیلن مواجله  از 3۰ درصلدی  بیلش 
شلدیم و امیدواریلم بلا شلرایط و سلختی زیادی 
کله در تولیلد تحملل کردیم و بلا هزینه های باالی 
نهاده هلا و نیلروی انسلانی، تمهیلدات الزم بلرای 

عرضله آن اندیشلیده شلود.

طالق را آزاد کنید لطفا
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زندگللی خانمللی کلله همسللرش 1۰ سللال اسللت درگیللر اعتیللاد بلله 
شیشلله اسللت و شللب هللا از تللرس توهللم همسللرش در اتاقللش 
را قفللل مللی کنللد تللا بلله او و دختللرش آسللیبی وارد نشللود 
چلله ارزشللی دارد کلله طللاق نگیرد؟بحللث سللهمیه بنللدی طللاق 
از بحللث هللای مهللم روز اسللت. فللارغ از اینکلله اصللل ماجللرای 
سللهمیه بنللدی چیسللت، نگارنللده بللر ایللن بللاور اسللت نللوع نللگاه 
اکثللر رسللانه هللا و مسللوالن و تصمیللم گیللران بلله طللاق دچللار 

اشللکال اسللت.
مللا در روانشناسللی معتقدیللم یللک رفتللار، پیللش زمینلله هللا و 
پیامدهایللی دارد. یعنللی مثللا کسللی کلله زیللاد مللی خللورد نتیجلله 
اش مللی شللود چاقللی و پیللش زمینلله اش ممکللن اسللت 
اضطللراب باشللد . دربللاره ی طللاق هللم همیللن اسللت. در واقللع 
طللاق پیامللد یللک رفتللار اسللت. پیللش از توجلله بلله خللود رفتاری 
کلله باعللث طللاق شللده و پیللش از بررسللی ریشلله هللا و زمینلله 
هللای بللروز آن رفتللار، توجلله بلله خللود پیامللد و محدود و مسللدود 
کللردن خللود پیامللد نلله تنهللا کارآمللد نیسللت بلکلله مللی توانللد 

عواقللب زیللادی داشللته باشللد.
وقتللی بلله دلیللل رفتللار یکللی از زوج هللا یللا هللر دوی آنهللا کار بلله 
طللاق کشللیده مللی شللود نلله تنهللا نبایللد جلللوی آن را گرفللت 
بلکلله بایللد راه را بللاز کللرد، چللرا کلله عواقب جلوگیللری از آن بسللیار 

بدتللر اسللت.
متاسللفانه رسللانه هللا و مسللوالن و تصمیللم گیللران فقللط بلله 
عواقللب منفللی طللاق مثللل سرنوشللت فرزنللدان طللاق و آمارهای 
مربللوط بلله آن پرداختلله انللد، امللا کسللی نمللی گویللد مثللا زندگللی 
یللک زن بللا یللک مللرد معتللاد بلله شیشلله کلله هیللچ وقللت هللم 

اراده ای بللرای تللرک نللدارد، چیسللت؟
آیللا واقعللا فرزنللدان ایللن زوجیللن خوشللبخت و موفللق خواهنللد 
بللود؟ زندگللی زوجینللی کلله دائللم در حللال خیانللت بلله یکدیگللر 
هسللتند چلله عوارضللی بللرای فرزندانشللان دارد؟ زندگللی زوجینللی 
کلله یکللی از آنهللا ناتوانللی جنسللی دارد و طللرف دیگللر بلله شللدت 

ناراضللی اسللت، چلله عواقبللی دارد؟
خواهللش مللن از تصمیللم سللازان ایللن اسللت کلله مسللائل زندگی 
را بلله روز بررسللی کننللد. االن مثللل قدیللم نیسللت کلله دو نفللر زن 
و شللوهر فقللط بلله خاطللر مثللا اخللم و متلللک انداختللن مللادر 
زن و مللادر شللوهر بخواهنللد از هللم جللدا شللوند. اکثللر زوجیللن از 
ایللن مسللائل عبللور کللرده انللد. االن مسللاله ی جللدی در زندگللی 
زوجیللن خیانللت اسللت، االن مسللاله ی جدی اعتیاد وحشللتناک 
بلله مللواد مخللدر صنعتللی اسللت. در واقللع دالیللل و رفتارهایللی 
هایللی کلله موجللب طللاق مللی شللود جدیللد شللده اسللت و گاهللی 

بایللد کمللک کللرد بلله یللک زن یللا مللرد کلله زودتللر جللدا شللود.
زندگللی خانمللی کلله همسللرش ده سللال اسللت درگیللر اعتیللاد بلله 
شیشلله اسللت و شللب هللا از تللرس توهللم همسللرش در اتاقللش 
را قفللل مللی کنللد تللا بلله او و دختللرش آسللیبی وارد نشللود چلله 

ارزشللی دارد کلله طللاق نگیللرد؟
مللرد یللا زنللی کلله همسللرش بارهللا و بارهللا بلله او خیانللت کللرده 
و روابللط نامشللروع متعللددی را تجربلله کللرده بللرای چلله بایللد بلله 

زندگللی بللا همسللرش اداملله دهللد؟
فرزنللدان ایللن زوجیللن کلله دائللم شللاهد خیانللت یکللی یللا هللر 
دو نفللر از والدیللن خللود هسللتند چگونلله تربیللت مللی شللوند در 

ایللن فضللا؟
زنللی کلله بلله دلیللل وسللواس شللوهرش 14 سللال اسللت بللا 
شللوهرش همبسللتر نشللده و شللوهرش بلله هیللچ قیمللت حاضللر 

بلله درمللان خللود نیسللت، بللرای چلله بایللد اداملله بدهللد؟
عصبانیللت شللدید ایللن زن بلله خاطللر از بیللن رفتللن جوانللی اش 
در ایللن زندگللی و دعللوای دائللم زوجیللن چلله عواقبللی بللرای فرزند 

آنهللا دارد؟
آیللا کسللی بلله فرزندانللی کلله پللدر و مللادر آنهللا بلله زور زیللر یللک 

سللقف زندگللی مللی کننللد هللم توجهللی دارد؟
واقعیللت ایللن اسللت کلله بعضللی زوجیللن بایللد از هملله جللدا 
شللوند و اگللر جللدا نشللوند فرزنللدان آنهللا بیشللتر آسللیب مللی 

بیننللد تللا زمانللی کلله طللاق اتفللاق بیفتللد.
بنابرایللن اگللر مللی خواهیللم طللاق کمتللر شللود نباید جلللوی طاق 
را بگیریللم بایللد عوامللل و ریشلله هللای جدایللی را بررسللی و کللم 
کنیللم. بایللد فرهنللگ مشللاوره گرفتللن از روانشناسللان متخصللص 
جللا بیفتللد، بایللد مشللکات اقتصللادی برطللرف شللود، باید ریشلله 
ی اعتیللاد خشللکانده شللود، بایللد مسللاله خیانللت ریشلله یابللی، 

بررسللی و مللورد توجلله قللرار بگیللرد.
اینکلله یللک زن و شللوهر خسللته از زندگللی را سللال هللای سللال 
درگیللر مسللاله ی طللاق کنیللم و هللی ببریللم و بیاوریللم، نلله تنهللا 
خدمتللی بلله آنهللا نکللرده ایللم بلکلله ایللن خسللتگی، عصبانیللت 
و طوالنللی شللدن، عللوارض جللدی تللری بللرای خللود زوجیللن، 

فرزنللدان، خانللواده و اطرافیللان آنهللا دارد.
لطفللا درهللای طللاق را بللاز بگذاریللد، بگذاریللد اگللر مللی خواهنللد و 
بایللد از هللم جللدا شللوند جللدا شللوند. ایللن عوارضللش بلله مراتللب 

کمتر اسللت.
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نیم       ۲4.۹۰۰.۰۰۰

ربع         14.74۰.۰۰۰

گرمی       ۹.3۰۰.۰۰۰

دالر             134.3۹۰

یورو         14۹.۲۰۰

درهم          36.35۹

لیر ترکیه           1۹.4۲3

دالر استرالیا      77.۸4۸ @p a y a m e m a
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کرونا زیر سر آبزیان است
وزارت بهداشت از ورود کیت  های تشخیص ابتال به ویروس »کرونا« به کشور خبر دادند
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شکار پرندگان در شرق 
مازندران ممنوع شد

محیط زیست مازندران با 
توجه به مرگ نامعلوم حدود 

یک هزار بال پرنده وحشی 
در روزهای اخیر در تاالب 

بین المللی میانکاله در شرق 
مازندران، شکار این پرندگان را 
تا اطالع ثانوی در این منطقه 

ممنوع اعالم کرد.

فاز دوم ساماندهی 
»طاق گرا« انجام می شود

سرپرست معاونت میراث فرهنگی 
اداره کل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی 
کرمانشاه گفت: »به زودی فاز 
دوم سامان دهی اثر تاریخی 

طاق گرا را اجرا می کنیم.«
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یادداشت  مهمان
عباس پازوکی

تهران
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خطر اخراج قشم 
از یونسکو جدی شد

 با وجود عملیات ساخت مرکز پرورش میگو  خطر خروج 
ژئوپارک قشم از فهرست جهانی یونسکو، جدی شده است.

وزیر نیرو:

 ۳ هزار موتورسیکلت 
برقی می شوند

لینک خرید نسخه الکترونیک

چاللش اصللی خلیلج گلرگان افزایش رسلوبات این 
محیلط آبلی اسلت کله از طریلق رودهلای منتهلی 
بله ایلن خلیلج و همچنیلن دریلای خلزر وارد آن 
می شلود و بله اعتقلاد محققان حوزه رسوب شناسلی 
دریایلی راهلکار نجات بخشلی الیروبی ایلن خلیج با 
توجله به وسلعت آن غیرممکن اسلت؛ ولی می توان 
رسلوبات  میلزان  رسلوب گیری  تله هلای  طریلق  از 
واردشلده بله خلیلج گلرگان را کاهلش داد، ضملن 
آنکله نلرخ رسلوب گذاری در آن تقریبلًا 1۰ برابلر نرخ 
رسلوب گذاری مناطلق سلاحلی دریای خلزر و حدود 
1۰۰ برابلر میانگیلن نلرخ رسلوب گذاری سلایر دریاها 

و دریاچه هلا اسلت.
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به اعتقاد محققان حوزه 
رسوب شناسی دریایی راهکار 
نجات بخشی الیروبی این خلیج با 
توجه به وسعت آن غیرممکن است

نرخ رسوب گذاری 

خلیج گرگان ۱۰۰ برابر 

میانگین سایر دریاها

45 و
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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یارانه بنزین در سال آینده به همه یارانه بگیران پرداخت می شودپیام خبر
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: با نظر اعضای این کمیسیون، یارانه معیشت بنزین در 
سال آینده به همه یارانه بگیران به طور مساوی تعلق می گیرد.
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کرونا زیر سر آبزیان است
وزارت بهداشت از ورود کیت  های تشخیص ابتال به ویروس »کرونا« به کشور خبر  دادند

تعداد کشته های ابتال به ویروس کرونا 2019 رو به افزایش است

در روزهایلی کله چینی ها خود را برای سلال 
نلو آملاده می کردنلد خلوردن حیوانلات بله 
عقیلده ملا چنلدش آور کار دست شلان داد. 
پیلش از ایلن انتشلار تصویلر خلوردن انواع 
خفلاش و ملار توسلط شلهروندان چینلی 
در شلبکه های اجتماعلی در کنلار جذابیلت 
برای خودشلان برای کسلانی که آنرا تماشلا 
می کردنلد حیلرت آور بود اما حاال ترسلناک 
هم شلده اسلت. چلرا که با به جلام بیش 
از 1۹75 نفر از شلهروند چینی افتاده اسلت. 
هلر چنلد خلرده گرفتلن بله خوردنی هلای 
ملردم سلایر کشلورها می تواند تف سلرباال 

باشلد و ملا خودملان دسلتی بلر خلوردن 
کلله و پاچله حیوانلات داریلم اما تلا اینجا 
چش وچلال  و  ملرغ  پلای  خلوردن  کله 
گوسلفند بزنیلم به تختله کار دسلت ایرانی 
جماعلت نداده اسلت وللی مار توانسلته به 
شلکل ویلروس کشلنده از یقله چینی های 
نگون بخلت دربیایلد. چیلن هم اکنلون در 
وضعیلت اضطلراری بله سلر می بلرد اخبلار 
توانسلته  »کرونلا«  ویلروس  کشلته های 
سلایر اخبلار دنیلا را بله زیلر کشلیده و بلا 

فاصلله صلدر جلدول را از آن خلود کنلد.       

کرونا از کجا آب می خورد؟
در ارتبلاط بلا ویلروس کرونلا ۲۰1۹ کله در 
کشلور های مختلف شلایع شلده اسلت، بنا 
بلر حدسلیات، منبلع اولیله ایلن ویلروس 

دریائلی  آبزیلان  و  ماهیلان  فلروش  بلازار 
بلوده و انتقلال فلرد بله فلرد سلبب ابتلای 
تعلداد زیلادی از افراد شلده اسلت. حداقل 
تلا دیلروز 1۹75 نفلر به این ویلروس مبتا 
شلده اند و 56 نفلر جلان باختنلد. بلا توجله 
بله گزارشلاتی که از کشلورهای دیگلر وجود 
دارد، در آمریلکا، تایلوان، تایلنلد، کره جنوبی، 
اسلترالیا و ژاپلن هلم ملواردی از ابتا یافت 

است.  شلده 

چینی ها در فرودگاه امام معاینه 
می شوند

 رئیلس اداره مراقبت بیماری های مشلترک 
بیلن انسلان و حیلوان وزارت بهداشلت، بلا 
تاکیلد بلر اینکله تملام تمهیلدات الزم بلرای 
جلوگیلری از انتقلال ایلن بیملاری بله داخل 

کشلور انجلام شلده اسلت، اظهلار کلرد: تنها 
چینلی کله  مسلافران  بلا  مبلدا مسلتقیم 
احتملال انتقلال ویلروس را ایجلاد می کند، 
فرودگاه بین المللی امام اسلت که مسلئوالن 
فرودگاه و مسلئوالن پایگاه بهداشلت مرزی، 
صلورت  بله  را  کشلور  از  ورودی  مسلافران 
فعلال، ملورد معاینله قلرار می دهنلد و موارد 
مشلکوک جهلت معاینله بیشلتر بله مراکلز 
می شلوند.  منتقلل  درمانلی  و  بهداشلتی 
تاکنلون ملا ملورد مثبتلی از ابتلا در کشلور 
نداشلته ایم. همچنیلن مسلافران ورودی از 
سلایر مسلیرهای ملرزی زمینلی و هوائلی 
کله املکان انتقلال بیملاری از مبلدا چین را 
بله شلکل غیرمسلتقیم ممکلن می کننلد، 
توسلط پایگاه هلای بهداشلت ملرزی کنترل 

می شلوند. 

مسافران چین آموزش می بینند
عرفانلی می گویلد همچنیلن به افلرادی که 
از کشلور بله مقصد چیلن خارج می شلوند، 
اطاعلات و آموزش هلای الزم داده می شلود 
تلا از ابتای آن ها و انتقال ویروس بوسلیله 
آن هلا جلوگیلری شلود.با توجله بله اینکله 
هموطنلان ایرانلی بله کشلور چیلن و سلایر 
کشلورهایی کله در آن هلا ویلروس کرونلا 
گلزارش شلده اسلت، رفلت و آملد دارند به 
آنهلا توصیله می کنیلم کله عائلم و راه های 
انتقلال بیملاری را بشناسلند و در صلورت 
بلروز هر گونه عامت  مشلکوک به پزشلک 

مراجعله کنند.

انسان چگونه مبتال می شود؟
رئیلس اداره مراقبت بیماری های مشلترک 
بیلن انسلان و حیلوان وزارت بهداشلت در 
ارتبلاط با مسلیرهای انتقال بیملاری افزود: 
بایلد توجله کرد کله ملوارد اولیه بیملاری از 
مصلرف آبزیان ایجاد شلده اسلت. احتمال 
انتقلال ایلن بیملاری از حیلوان به انسلان و 

انسلان بله انسلان وجلود دارد. بله احتملال 
زیلاد انتقال این بیماری از مجرای تنفسلی 
صلورت می گیلرد. 6 نوع از ویلروس کرونا از 
سلال ۲۰1۹ بلرای ملا شلناخته شلده بود که 
۲ نلوع از آن )سلارس و ملرس( خطرنلاک 
محسلوب می شلد. نوع هفتم این ویروس 
 ۲۰1۹ ویلروس  کرونلا  نلام  تحلت  هلم 

نام گلذاری شلده اسلت. 

کیت تشخیص داریم؟
عرفانلی در پاسلخ بله ایلن پرسلش که آیا 
بلا وجلود تحریم هلا مشلکلی بلرای تهیله 
بیلان  نداریلم؟  تشلخیصی  کیت هلای 
آزمایشلگاه  های  بهتریلن  کشلور  در  کلرد: 
مراقبت هلای  بحلث  در  را  تشلخیصی 
داریلم.  از  جملله کرونلا  تنفسلی  عفونلی 
بنلا بله آخریلن گزارش هلا امکانات بسلیار 
بیماری هلای  تشلخیص  بلرای  مناسلبی 
خانلواده کرونلا داریلم. بله محلض اینکله 
مشلخص شلود بلا چنلد نلوع از ویلروس 
کرونلا مواجه هسلتیم، ما تملام کیت های 
تشلخیصی و اختصاصلی را بلرای تملام 
خواهیلم  خانلواده ی کرونلا  بیماری هلای 
لحلاظ  از  مشلکلی  هیلچ  ملا  داشلت. 

نداریلم.  آزمایشلگاهی 

کیت های تشخیصی به ایران 
می آیند؟

وی در ادامه گفت: زیرسلاخت های الزم وجود 
دارد، اقداملات الزم در رابطله بلا انلواع بیماری 
کرونلا را قبلا هلم انجلام می دادیلم، پلس 
انجلام دادن ایلن اقداملات املروز هلم انجام 
می گیلرد. کیت هلای تشلخیص اختصاصلی 
چنلد روز آینلده وارد کشلور می شلود. کیلت 
تشلخیصی ویلروس کرونلا ۲۰1۹ در کشلور 
آلملان تولیلد شلده اسلت و ملا نیلز پلس از 
شلیوع ویروس در چین و گسلترش آن برای 
تهیله کیت اقدام کرده ایم و آزمایشلگاه مرجع 
سلامت برای شناسلایی ویروس کرونا ۲۰1۹ 

آمادگلی دارد.

»کرونا« چه عالیمی دارد؟
عرفانلی در ارتبلاط با عائم بیماری تشلریح 
کلرد: عائلم این بیملاری ممکن اسلت گلو 
درد، تلب، کوفتگلی، سلرفه، سلردرد و تنگی 
نفس باشلد کله نشلانگان معموللی خیلی 
از بیماری هلای کرونا، مانند سلرما خوردگی 
اسلت. همچنیلن در برخلی ملوارد بلا عائم 
گوارشلی ماننلد شلکم درد و اسلهال هملراه 
اسلت.  دوره کملون بیملاری حلدود هفلت 

روز اسلت.

وزیلر کشلور بلا بیلان اینکله ۸۰ درصلد 
قاچلاق کاال از داخلل بله خلارج مربلوط 
از کاهلش  بلوده،  قاچلاق سلوخت  بله 
و  داد  خبلر  زمینله  ایلن  در  چشلمگیر 
اعلام کلرد قاچلاق سلوخت ۹ میلیلارد 

لیتلر کاهلش یافتله اسلت.
عبدالرضلا رحمانلی فضللی روز یکشلنبه 
بلا  مبلارزه  نشسلت سلتاد  در حاشلیه 
قاچلاق کاال و ارز در محلل وزارت کشلور 
در جملع خبرنگاران اظهارداشلت: برآورد 

کاالهلای  خروجلی  و  ورودی  از  کللی 
اسلت.وزیر  دالر  میلیلارد   1۲ قاچلاق 
کشلور تصریلح کلرد: در حلوزه صلادرات 
فرآورده هلا توسلط مرزنشلینان با وزارت 
نفلت هملکاری خوبلی داشلته اند. وی  
بلا اشلاره به بررسلی چنلد طلرح مبارزه 
بلا قاچلاق سلیگار و للوازم خانگلی در 
نشسلت املروز سلتاد مبلارزه بلا قاچاق 
اینکله  بله  بلا توجله  ارز، گفلت:  کاال و 
خانگلی کارخانه هلای  للوازم  بحلث  در 

فعالیلت  کشلور  در  بزرگلی  تولیلدی 
ورود  اینکله  بله  توجله  بلا  و  می کنلد 
آسلیب  غیراسلتاندارد  خانگلی  للوازم 
بسلیاری دارد، قلرار شلد در این موضوع 
اتحادیله،  مبلداء،   بله سلراغ  نخسلت 
بله  بعلد  برویلم و  بنکلداران  گملرک و 
خلرده فروشلان مراجعله کنیم.رحمانلی 
همله  بله  ملاه   ۸ اظهارداشلت:  فضللی 
کسلبه و فروشلندگان و اتحادیله فرصت 
داده شلد تلا خلود را بلا ضوابلط حاکلم 
بلر واردات للوازم خانگلی منطبلق کنند و 
پلس از ایلن ۸ ملاه و بلا شلروع طلرح،  
واردات کاالی  شلاهد  دیگلر  امیدواریلم 

غیراسلتاندارد در بلازار نباشلیم.

قاچاق سوخت 9 میلیارد لیتر 
کاهش یافت

امضافروشی در نظام مهندسی 
باید تمام شود

جلسله تودیلع و معارفله روسلای سلابق و فعللی سلازمان نظلام مهندسلی در حالی 
برگلزار شلد کله رئیلس سلابق ایلن سلازمان به نبود شلفافیت مالی طی سله سلال 
گذشلته اذعان کرد و وزیر راه و شهرسلازی گفت که امضا فروشلی باید برای همیشله 
از سلازمان نظام مهندسلی رخت ببندد. محمد اسلامی - وزیر راه و شهرسلازی - با 
اشلاره بله هفلت نکتله از جمله انسلجام و هماهنگلی، شلفافیت، برخورد با فسلاد و 
ایجلاد عداللت بین اعضای سلازمان نظام مهندسلی هشلدار داد: اگر بخشلنامه ای از 
طلرف وزارت راه و شهرسلازی بله سلازمان نظلام مهندسلی ابلاغ می شلود همه باید 
اجرا کنند و اینطور نباشلد که در یک اسلتان اجرا شلود و اسلتان دیگر آن را اجرا نکند. 
ملا ایلن موضلوع را بله هیچ عنلوان نمی پذیریلم و بلا آن برخلورد می کنیم.این عضو 
کابینه دولت دوازدهم رشلد تکنولوژی در صنعت سلاختمان را مهم دانسلت و گفت: 
باید نگاه خود را در سلاخت و سلازها به سلمت صنعتی شلدن ببریم. متاسلفانه هم 
اکنلون ضابطله ای وجلود ندارد و بایلد نیروها به صورت ترکیبلی و یکپارچه عمل کنند.
اسلامی تاکیلد کلرد: آمار را ببینید که چند درصد از سلاخت و سلازها بلدون توجه به 
ضوابلط و معیارهلا انجلام می شلود. نبایلد اجازه دهیم کله بیش از این هلرج و مرج 
در سلاخت و سلازها بله وجلود بیایلد. مهنلدس ما باید متعهلد باشلد کاری که انجام 

می دهلد طبق اصلول و مقررات اسلت.

ته
نک

حریرچـی معـاون کل وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی با 
تاکیـد بـر اینکـه شـیوه کنترل بیمـاری با دسـتگاه سـنجش حرارت 
افـراد کارآمد اسـت، گفت: افـرادی که در پایگاه های کنتـرل ویروس 
مسـتقر هسـتند، تـب افـراد را کنتـرل می کننـد. این دسـتگاه های 
سـنجش حرارت، میـزان تب افـراد را می سـنجد. کنترل تـب اولین 
و موثرتریـن راه سـنجش ناقلین ایـن ویروس، طبق اسـتانداردهای 
جهانـی بهداشـت اسـت. ایـن دسـتگاه نیـز یکـی از دسـتگاه های 
سـنجش حـرارِت شـناخته شـده و مـورد تاییـد سـازمان بهداشـت 
جهانـی اسـت. وی در ادامـه بیان کـرد: کنترل تِب ناشـی از ویروس 
کرونـا یـا بـا دسـتگاه های فـردی و یـا با دسـتگاه جمعی سـنجش 

می شـود و هـر دو دسـتگاه هـم یـک کاربـری دارند.  

دولت

سالمت

دولت

مجلس

 ۳ هزار موتورسیکلت برقی می شوند

تاثیر تحریم های ظالمانه بر کودکان پروانه ای

عیدی بازنشستگان بهمن ماه پرداخت می شود

پیگیری طرح تحقیق و تفحص از سوانح هوایی کشور

آغلللاز  بللله  نیلللرو  وزیلللر 
طلللرح برقلللی کلللردن موتلللور 
در  املللروز  از  سلللیکلت ها 
تهلللران اشلللاره کلللرد و گفلللت: 
سللله هلللزار موتورسلللیکلت در گام نخسلللت برقلللی 

. د می شلللو
»رضلللا اردکانیلللان« روز یکشلللنبه در مراسلللم رونمایلللی 
از نخسلللتین موتورسلللیکلت برقلللی در شلللرکت توزیلللع 
بلللرق اسلللتان تهلللران افلللزود: طلللرح برقلللی کلللردن 
در گام نخسلللت از زیلللر مجموعه هلللای وزارت نیلللرو 

آغلللاز شلللده اسلللت.
وی بللله وجلللود 1۰ میلیلللون موتورسلللیکلت فرسلللوده 

اشلللاره کلللرد و گفلللت: بایلللد بلللرای جایگزینلللی آنهلللا 
تلللاش کلللرد.

وزیرنیلللرو گفلللت: بایلللد بلللرای اصلللاح ایلللن تعلللداد 
موتورسلللیکلت فرسلللوده اقلللدام کلللرد کللله وزارت 
نیلللرو در گام نخسلللت از سلللازمان های خلللود شلللروع 
کلللرده اسلللت. وی از هماهنگلللی بلللا سلللازندگان 
توجیللله  بللله  باتوجللله  داخللللی  موتورسلللیکلت 
اقتصلللادی بلللاالی ایلللن طلللرح خبلللر داد و گفلللت: 
تلللاش ملللی شلللود سلللازندگان هلللم بلللرای تبدیلللل 
موتورهلللای موجلللود اقلللدام کننلللد و هلللم نسلللبت بللله 
سلللاخت موتورهلللای برقلللی اقلللدام الزم را بللله عملللل 

آورنلللد.

رییلس فراکسلیون زنلان مجللس ضملن 
محکلوم کردن تحریم هلای ظالمانله آمریکا 
درگذشلت  آملار  بله  دارو  و  غلذا  حلوزه  در 
دارو  کمبلود  از  ناشلی  پروانله ای  کلودکان 
اشلاره و خاطرنشلان کلرد کله تعلدادی از مبتایلان بله بیماری خلاص در اثر 
عدم دسترسلی به خدمات بهداشلتی ناشلی از تحریم هلای غیرقانونی فوت 

شلده اند.
 فریلده اوالدقبلاد در نطق میان دسلتور جلسله علنی ابراز عقیلده کرد: علیرغم 
تحریم هلای یکجانبله دوللت آمریلکا علیله ایلران بله نظلر می رسلد فقلدان 
علزم جلدی بلرای اصاحات سلاختاری بودجه موجب شلده اسلت بسلیاری 
از راهکارهلای پیشلنهادی بلرای کاهلش وابسلتگی بله نفت، ملورد توجه قرار 
نگیلرد.وی افلزود: علدم توجله به گسلترش درآمدهلای مالیاتی بدون فشلار 
بلر فعلاالن اقتصلادی و تنهلا از طریلق جلوگیری از فلرار مالیاتی، سلاماندهی 
معافیت هلای مالیاتلی و گسلترش پایه هلای مالیاتی جدید و علدم مدیریت 
هزینه هلای دوللت بلا تمرکلز به مراکلز عمده هزینله ای و اصاحلات فرایندی 

در آن هلا از طلرف دیگر، موجب شلده اسلت که همچنان الیحله بودجه ۹۹ بر 
مبنلای درآمدهلای غیرپایدار و غیرواقعی بسلته شلود.

رییلس فراکسلیون زنلان مجلس معتقد اسلت: در نظر گرفتلن صادرات یک 
میلیلون بشلکه نفلت خلام اسلتقراض و برداشلت وسلیع از صندوق توسلعه 
مللی و در نظلر گرفتلن ارقام غیرواقعلی برای فروش املوال دولتی گواهی بر 
ایلن مدعا اسلت، اسلتقراض از بانلک مرکزی اگرچله در ظاهر آثلار اقتصادی 
و سیاسلی کمتلری دارد املا در عملل فشلار بیشلتری بلر طبقله متوسلط و 
ضعیلف اقتصلادی خواهلد گذاشلت و نارضایتی آنهلا را در پی خواهد داشلت 
و برداشلت از صنلدوق توسلعه مللی نیلز آسلیب پذیلری کشلور را در سلال 
هلای آتلی افزایلش خواهلد داد.اوالدقبلاد گفلت: سلاماندهی معافیت هلای 
مالیاتلی، اصاحلات در حلوزه مصلارف، کنتلرل هزینله هلای عموملی دولت، 
حلذف ملوازی کاری میلان دسلتگاه هلا، بازآرایلی نحلوه اسلتفاده از منابلع 
نفتلی در بودجله از مهلم ترین اصاحات  باشلد چراکه موجب شلفاف شلدن 

مسلئولیت هلای در تهیله، تصویلب و اجلرای بودجله خواهلد بود.

رفلاه  و  کار  تعلاون،  وزیلر 
اجتماعلی گفلت: تملام تاش 
ملا این اسلت کله در بهمن ماه 
را  بازنشسلتگان  عیلدی 
پرداخلت کنیم.»محملد شلریعتمداری« روز یکشلنبه در 
حاشلیه افتتلاح بنیلاد مللی توسلعه فنلاوری فرهنگلی 
بلا بیلان اینکله یکلی از اهلداف ملا صیانلت از املوال 
بازنشسلتگان کشلور اسلت، افزود: در یک سلال گذشلته 
صنلدوق  در  بلاارزش  دارایی هلای  از  کردیلم  تلاش 
بازنشسلتگی کشلوری و شلرکت سلرمایه گذاری تامیلن 
اجتماعلی )شسلتا( درسلت صیانلت کنیلم و براسلاس 
گلزارش پایلان سلال ۹7 و گلزارش صورت هلای ماللی 6 

ماه ابتدای امسلال، رشلد سله برابری این نهاد را شلاهد 
بودیلم کله نشلان از صیانلت دارایی ها و اموال این قشلر 
سلال  داریلم  تلاش  گفلت:  کار  اسلت.وزیر  جامعله  از 
آینلده در جهلت توسلعه فعالیلت گردشلگری و در زمینله 
مسلایل بیمله تکمیلی بازنشسلتگان بلرای ارایه خدمات 
بهتلر پزشلکی و همسلازی سلازی حقلوق بازنشسلتگان 
گام  اسلامی  شلورای  مجللس  در  تصویلب  از  پلس 
برداریم.شلریعتمداری دربلاره تعییلن دسلتمزد کارگلران 
نیلز اظهارداشلت: تحلوالت مربلوط بله ملزد در روزهلای 
پایانلی سلال ملورد بررسلی قلرار می گیلرد و کمیتله مزد 
بلا ذینفعلان  در ماه هلای پایانلی جلسلات مختلفلی را 

می کنلد. برقلرار 

سللخنگوی کمیسللیون اصللل نللود مجلللس 
سلله گللزارش  ارسللال  بلله  اشللاره  بللا 
هوایللی،  سللوانح  دربللاره  کمیسللیون 
مافیللای خللودرو و سللیل اخیللر، گفللت: بللا 
توجلله بلله آمللار سللقوط هواپیمللا در ایللران پیگیللر تحقیللق و تفحللص از 

سللوانح هوایللی ایللران هسللتیم.
بهللرام پارسللایی در گفت وگللو بللا خبرنللگار خبرگللزاری خانه ملللت، بللا اشللاره 
بلله پرونده هللای کمیسللیون اصللل نللود مجلللس شللورای اسللامی کلله 
بللرای قرائللت در صحللن بلله هیللات رئیسلله مجلللس ارسللال شللده اسللت، 
گفللت: گللزارش پرونللده حادثلله سللقوط هواپیمللای تهللران- یاسللوج، سللیل 
فروردیللن مللاه سللال جللاری و مافیللای خللودرو بللرای ارایلله بلله صحللن 
آمللاده شللد و در جلسلله هفتلله گذشللته کمیسللیون اصللل نللود بللا توجلله بلله 
حضللور تمامللی اعضللای ثابللت و غیرثابللت رأی گیللری و بلله هیللات رئیسلله 
جهللت قرائللت در صحللن ارسللال شللد. در ارتبللاط بللا پرونللده سللیل بللا توجلله 
بلله اینکلله تعللداد بللاالی جللان باختللگان شللهر شللیراز، کمیسللیون بازدیللد 

میدانللی نیللز بلله عمللل آورد.
نماینللده مللردم شللیراز در مجلللس شللورای اسللامی تصریللح کللرد: هللر سلله 
پرونللده بللا پیشللنهادات نماینللدگان بلله هیللات رئیسلله ارسللال شللده اسللت، 
همچنیللن یللک نسللخه از هللر کللدام پرونده هللا بلله قللوه قضاییلله جهللت 
رسللیدگی بلله تخلفللات ارسللال شللده اسللت. وی در توضیللح پرونللده سللقوط 
هواپیمللای تهللران- یاسللوج، افللزود: بللا توجلله بلله مشللکاتی کلله در ایللن 
پرونللده احصللاء شللد، نیللاز اسللت کلله تمللام حللوادث هوایللی کشللور مللورد 
بازبینللی قللرار گیللرد، از ایللن رو پیشللنهاد دادیللم تحقیللق و تفحللص جامعللی 

پیرامللون حللوادث هوایللی سللال های اخیللر انجللام شللود.
پارسللایی اداملله داد: متاسللفانه در ارتبللاط بللا ایللن پرونللده نظللر کارشناسللان 
کمیتلله سللانحه در گللزارش اولیلله بللا مسللتندات اختللاف فاحللش داشللت 
همچنیللن رأی قاضللی بللا گللزارش کمیتلله سللانحه مغایللرت دارد، در صورتللی 
کلله کمیسللیون اصللل نللود بلله ایللن موضللوع ورود پیللدا نمی کللرد یللا در 
مراجللع قضایللی رسللیدگی نمی شللد ماننللد سللایر حللوادث مشللابه، خلبللان 

بلله عنللوان مقصللر اعللام می شللد.

هر
 م

س:
عک

گزارش
پیام ما

ولیعهلد انگلیلس در گفت وگویلی به نقش مهلم و چندجانبه 
ایلران در جهلان اشلاره کلرد و گفلت کله مایلل اسلت سلفری 
رسلمی بله ایران داشلته باشلد.چارلز شلاهزاده وللز و ولیعهد 
ملکله انگلیلس در  گفت وگلو بلا روزنامله سلاندی تایمز گفته 
اسلت که مایل اسلت سلفری رسلمی به ایران داشلته باشلد. 
چارللز در ایلن بلاره گفت: بله معلوم اسلت که دوسلت دارم]به 
ایلران بلروم[. می دانلم کله ایلران قرن هلا بخلش مهملی از 
جهلان بلوده و کملک شلایانی بله دانلش بشلری، فرهنلگ، 
شلعر و هنلر کلرده اسلت. منظلورم این اسلت کله واقعا ملت 

هستند. چشلم گیری 

یلک مقلام مسلوول با تشلریح جزییات دو دسلتور وزیر نفلت برای 
شتاب بخشلی بله اجلرای طرح توسلعه فلاز 14 پارس جنوبلی، اعام 
کلرد: طلرح انتقال گاز دومین سلکوی فاز 14 به فلاز 1۲ پارس جنوبی 
بلا هلدف افزایلش 5۰۰ میلیلون فوت مکعبلی تولیلد گاز کشلور برای 
زمسلتان امسلال به بهره برداری رسید.»سلید شلمس الدین موسوی 
چاشلمی« در حاشلیه برگلزاری ایلن نمایشلگاه در جملع خبرنگاران 
در تشلریح آخریلن وضعیلت اجلرای طلرح سلاخت پاالیشلگاه فاز 
14 پارس جنوبلی، بلا بیلان اینکله هم اکنلون پیشلرفت سلاخت این 
پاالیشلگاه بله حلدود ۸6درصلد رسلیده اسلت، پیش بینلی کلرد کله 
نخسلتین ردیف شیرین سلازی گاز این پاالیشلگاه، تا پیش از پایان 

نیمه نخسلت سلال ۹۹ بله بهره برداری برسلد.

ابراز تمایل ولیعهد انگلیس 
برای سفر به ایران

دستور ویژه زنگنه برای افزایش 
برداشت گاز از پارس جنوبی

یلک عضلو کمیسلیون برنامله و بودجه تاکید کلرد: موضوع 
قانونلی حلذف سلود مرکلب هلر چله سلریعتر بله بانک ها 
بائلوج الهوتلی در جلسله علنلی روز  ابلاغ شلود.مهرداد 
)یکشلنبه، 6 بهملن ( مجللس شلورای اسلامی در تذکر به 
رئیلس جمهلور گفلت: مسلئله قانونلی حذف سلود مرکب 
مراحلل خلود را طلی کلرده و مجملع تشلخیص مصلحلت 
درخواسلت  رو  ایلن  از  تصویلب کلرده  را  آن  نیلز  نظلام 
می شلود هلر چله سلریعتر ایلن قانلون بله بانک هلا ابلاغ 

شلده تلا مشلکل تولیدکننلدگان برطلرف شلود.

منابلع عراقلی از لغو تجملع اعتراضی علیه سلفارت آمریکا 
در بغلداد خبلر دادند.بله گزارش ایسلنا، به نقل از سلومریه 
نیلوز، پیلش از اعلام خبلر لغلو ایلن تظاهلرات، هیئلت 
سیاسلی جریلان صدر عراق با صلدور بیانیله ای اعام کرده 
بلود: ملا از آزادگان مللی کله با اشلغالگری آمریکا و سلایر 
کشلورها مخالفلت دارنلد، می خواهیلم )یکشلنبه( تجملع 
اعتراض آمیلزی علیله سلفارت آمریلکا و دنباله روهلای آن 
کله بله مقتلدی صلدر، رهبلر جریلان صلدر علراق اهانلت 

کرده انلد، بله راه بیندازنلد.

موضوع قانونی حذف 
سود مرکب اجرا شود

لغو برنامه تظاهرات علیه 
سفارت آمریکا در بغداد



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1654 | دوشنبه  7 بهمن  1398 021-88019846

3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

نشست بررسی موانع ثبت جهانی ماسوله برگزار شدخطر اخراج قشم از یونسکو جدی شد

فرهنگلی،  میلراث  مدیریلت  سرپرسلت 
قشلم،  بلا  و گردشلگری  دسلتی  صنایلع 
میلراث  حریلم  تخریلب  این کله  اعلام 
نمکلی«  »غلار  جهانلی  و  مللی  طبیعلی 
قشلم طبلق مسلتندات قانونلی جلرم اسلت، گفلت: بلا وجلود پیگیری هلا 
و مکاتبلات قضایلی متعلدد بلرای جلوگیلری از ایلن تخریلب، عملیلات 
سلاخت مرکلز پلرورش میگلو نله تنها متوقلف نشلده، بلکه همچنلان ادامه 
دارد و خطلر خلروج ژئوپلارک قشلم را از فهرسلت جهانلی یونسلکو، جلدی 
کلرده اسلت. واگلذاری اراضلی در محلدوده طوالنی تریلن غار نمکلی جهان 
بله مرکلز پرورش میگلو به عنلوان جدی ترین تهدیلد برای خلروج ژئوپارک 
قشلم از یونسلکو مطلرح اسلت. واگلذاری اراضلی در جزیره قشلم از سلال 
13۹6 درحاللی شلروع شلد کله هملان سلال، پلروژه ژئوپلارک ایلن جزیره 
موفلق شلد کله بله فهرسلت ژئوپارک های یونسلکو بازگلردد. ایلن ژئوپارک 
یلک بلار در سلال 13۸5 ثبلت جهانلی شلده بلود املا در سلال 13۹1 بله 
دلیلل آنچله مشلکات مدیریتلی اعلام شلد، کارت قرملز گرفلت و از ایلن 

فهرسلت خلارج شلد. اینلک کارشناسلان معتقدنلد، واگلذاری اراضلی کله 
بیشلتر بلا هلدف احلداث اقامتلگاه، مرکلز پلرورش میگلو و آبزیلان، پاژ و 
شلهرک های صنعتلی بلوده، ایلن ژئوپلارک را بلار دیگلر در معلرض تهدیلد 
قلرار داده اسلت.علیرضا امری کاظملی ل مدیلر ژئوپلارک جهانلی قشلم  و 
سرپرسلت مدیریلت میلراث فرهنگلی، صنایع دسلتی و گردشلگری قشلم 
ل در این بلاره بله ایسلنا گفلت: حلدود دو ملاه قبلل موضلوع ایلن واگذاری 
در ایسلنا مطلرح شلد اما بله دلیل بی توجهی مسلؤوالن ذی ربلط اکنون کار 
بله جایلی رسلیده کله در محوطه ای کله زمان انتشلار خبر فقلط دو کانکس 
در آن مسلتقر بلود، تخریلب گسلترده در اصلل اثلر اتفلاق افتلاده اسلت. با 
ایلن وجلود پلروژه نله تنهلا متوقلف نشلد، بلکله با قلوت ادامله پیلدا کرد. 
وی ادامله داد: علاوه  بلر این به سلرمایه گذار و کسلی که تخریلب را انجام 
می دهلد شلفاهی و بلا اخطلار و تذکر کتبی دادیم. خواسلتیم کار را شلروع 
نکنلد و اسلتعام بگیلرد تلا محلدوده اثلر طبیعلی مللی و جهانلی را اعلام 
کنیلم. متاسلفانه حرف شلنوی نداشلتند و بله کار خلود ادامله دادنلد و تلا 

ایلن لحظله توقلف عملیلات صلورت نگرفتله اسلت.

جهانلی  ثبلت  موانلع  بررسلی  نشسلت 
اداره کل  در  ماسلوله  تاریخلی  شلهرک 
و  گردشلگری  میراث فرهنگلی، 

شلد. برگلزار  گیلان  صنایع دسلتی 
میراث فرهنگلی،  اداره کل  روابط عموملی  از  به نقلل  میراث آریلا  به گلزارش 
گردشلگری و صنایع دسلتی  گیلان، مدیلرکل میراث فرهنگلی، گردشلگری 
و صنایع دسلتی اسلتان 6 بهمن ملاه 98 در ایلن نشسلت گفلت: »شلهرک 
تاریخلی ماسلوله از سلال 1354 در فهرسلت آثلار مللی قلرار گرفلت املا 
حلدود 44 سلال اسلت کله اقلدام جلدی بلرای ثبلت جهانلی آن صلورت 
نگرفتله اسلت و امیدواریلم بتوانیلم بلا تاش هایلی کله در دسلت انجلام 
اسلت ایلن املر محقلق شود.«شلهرود امیرانتخابلی بلا بیلان اینکله ثبلت  
افلزود:  اسلت،  ملردم گیلان  جلدی  مطالبلات  از  یکلی  ماسلوله  جهانلی 
»ثبلت جهانلی ماسلوله نقطله عطلف جلذب گردشلگری خارجی در اسلتان 
اسلت.«او بلا بیان اینکله در صورت ثبت جهانی ماسلوله، گیلان در ویترین 
گردشلگری جهلان قلرار خواهلد گرفلت، اضافه کلرد: »برای تولیلد ثروت در 

اسلتان بایلد صنعت گردشلگری گیلان رونق و توسلعه یابد، بایلد در جذب 
هلر چله بیشلتر گردشلگر خارجلی تلاش کلرد کله در ایلن راسلتا بایسلتی 
حداقلل یلک اثلر شلاخص ثبلت شلده جهانلی داشلته باشلیم.«مدیرکل 
میراث فرهنگلی، گردشلگری و صنایع دسلتی گیلان ادامله داد: »چنانچله 
در اسلتان بله دنبلال توسلعه گردشلگری هسلتیم اولویت اولملان باید ثبت 
جهانلی ماسلوله باشلد و ایلن املر تنهلا بلا همراهلی ملردم شلریف گیلان 
و توجله و هملکاری بیش ازپیلش مسلئولین اسلتانی و کشلوری محقلق 

شلد.« خواهد 
ماسلوله ضملن  میراث فرهنگلی  پایلگاه  نشسلت مسلئول  ایلن  ادامله  در 
تقدیلر از حمایت هلای مدیلرکل میراث فرهنگلی اسلتان در راسلتای ثبلت 
جهانلی ماسلوله گفلت: »قریلب بله 50 اثلر در فهرسلت موقت ثبلت جهانی 
ایلران بلرای ارائله بله یونسلکو وجلود دارد که همه ایلن آثار مسلتعد ارائه از 
سلهمیه ایلران هسلتند، در واقلع ایلن یلک رقابلت اسلت و ما بایلد در چند 
عرصله مهلم خودملان را آملاده کنیلم تلا گزینه ای جلذاب بلرای انتخاب در 

فهرسلت سلهمیه ایران باشلیم.«      

 پیام
 میراث

در جریان آتش سوزی بزرگ در انبار موزه چین در آمریکا بیش از ۸5 هزار شیء که قدمت برخی از آنها به 
قرن نوزدهم می رسید، از بین  رفتند.

رنا
 ای

س:
عک

رئیلس سلتاد گردشلگری تهلران برنامه هلای این سلتاد و 
ویژه برنامه هلای نلوروز۹۹ را  تشلریح کلرد و از راه انلدازی 

سلامانه جاملع گردشلگری تهلران در نلوروز ۹۹ خبلر داد.
مهرشلاد کاظمی رئیس جدید سلتاد گردشلگری شهرداری 
تهلران در اولیلن نشسلت خبلری خلود کله در محل سلتاد 
گردشلگری شلهرداری تهران برگزار شلد دربلاره برنامه های 
آتلی و عیلد نلوروز سلخنرانی کلرد و گفلت: تهلران شلهر 
تورهلای  در  پیلش  سلال   1۰ از  اسلت.  ناشلناخته ای 
تهران گلردی آقلای مسلجد جامعی توانسلته ایم 17۰۰ نقطه 
شلهر تهران را ببینیم اما متأسلفانه بسلیاری از افراد از این 

جاذبله هلا اطلاع زیلادی ندارند.
وی افلزود: ملا برنامه هلای کوتلاه ملدت و بلندمدتلی را 
داریلم. می دانیلم کله اطاعلات گردشلگری زیلادی دربلاره 
تهلران وجلود دارد وللی هیچ وقلت آنهلا تجمیلع نشلده اند. 
را  تهلران  گردشلگری  جاملع  سلامانه  دلیلل  به همیلن 
افتتلاح  نلوروز  راه انلدازی کرده ایلم کله فلاز اول آن عیلد 
می شلود. فلاز بعلدی نیلز در تابسلتان افتتاح خواهد شلد.
رئیلس سلتاد گردشلگری شلهرداری تهلران در ادامه گفت: 
ایلن یلک برنامه گسلترده اسلت کله اطاعلات مفصل تری 
را دربلاره گردشلگری ارائله می کند. بله همین دلیل ما، یک 
بانلک اطاعاتلی دیگلری نیلز دربلاره گردشلگری داریم که 
به صلورت خاصله جاذبه هلای تهلران را بلرای کاربلر شلرح 
می دهلد. ایلن بانلک اطاعاتی گردشلگری تهلران در آینده 
بله سلامانه جاملع ملحلق خواهلد شلد. ملا در ایلن بانلک 
حتلی می خواهیلم کتاب هلا و پایان نامه هایلی بلا موضلوع 
گردشلگری را نیلز معرفلی کنیلم. قصلد داریلم در قاللب 
تقویلم گردشلگری کله در بانلک اطاعاتلی قلرار می گیلرد، 
رویدادهلای تهلران را نیلز معرفلی کنیلم. هلم اکنلون هلم 
کتابخانله تخصصلی گردشلگری در سلتاد ایجلاد شلده و 
عاقله منلدان می تواننلد حضلوری بله اینجا مراجعله کرده 
و از آن اسلتفاده کننلد. تاکنلون حلدود ۲5۰ عنلوان کتلاب 
در اختیلار داریلم کله ایلن آملار بله 6۰۰ جلد خواهد رسلید.

سوژه راه اندازی 
سامانه جامع 

گردشگری تهران 

کشورهای عضو اکو روادید مشترک صادر کنند

مونسان: نوروزگاه مشترک بین ایران، تاجیکستان و افغانستان برگزار می شود

گردشللگری  میراث فرهنگللی،  وزیللر 
توجلله  »بللا  صنایع دسللتی گفللت:  و 
گسللترده  فرهنگللی  اشللتراکات  بلله 
روابللط  تاجیکسللتان،  و  ایللران  بیللن 
گردشللگری بیللن دو کشللور بایللد در 

باشللد.« سللطح  باالتریللن 
به گللزارش خبرنللگار میراث آریللا، دکتللر 
علی اصغللر مونسللان 5 بهمللن 98 در 
دیللدار بللا نظام الدیللن زاهللدی سللفیر 
تاجیکسللتان در ایللران بللا بیللان ایللن 
مطلللب تصریللح کللرد: »چنللدی پیللش 
بللرای شللرکت در اجللاس اکللو بلله 

تاجیکسللتان سللفر کللردم کلله بلله نظللرم 
سللفر بسللیار خوبللی بللود و در سللفر 
بلله ایللن کشللور به واسللطه اشللتراکات 
فرهنگللی بسللیار گسللترده بیللن ایللران و 
تاجیکسللتان احسللاس کللردم در ایللران 

هسللتم.«
او افللزود: »بللا تاش هللای رؤسللای 
جمهللور دو کشللور در حللال حاضر سللطح 
روابللط ایللران و تاجیکسللتان روبلله بلله 
ارتقاسللت و بللا توجلله بلله مشللترکات 
فرهنگللی بسللیار زیللاد بیللن ایللران و 
دو  گردشللگری  روابللط  تاجیکسللتان 
کشللور بایللد در باالتریللن سللطح باشللد؛ 
دو  بیللن  روادیللد  بایللد  دارم  اعتقللاد 
کشللور لغللو شللود و شللرایط راحت تللری 

بللرای سللفر گردشللگران ایللن دو کشللور 
فراهللم شللود.«

گردشگری راهکاری برای 
مهربانی، صلح و دوستی

گردشللگری  میراث فرهنگللی،  وزیللر 
و صنایع دسللتی خطللاب بلله سللفیر 
تاجیکسللتان در ایللران اظهللار کللرد: 
 dرئیس جمهللور بلله  مللرا  »سللام 
مللا  اعتقللاد  برسللانید؛  تاجیکسللتان 
از  ایللن اسللت کلله گردشللگری  بللر 
سیاسللت جداسللت؛ گردشللگری عللاوه 
بللر کارکردهللای اقتصللادی راهللکاری 
رفاقللت،  دوسللتی،  مهربانللی،  بللرای 

ملت هاسللت.« نزدیکللی  و  صلللح 
همچنیللن اشللاره کللرد: »در اجللاس 

برگللزار  تاجیکسللتان  در  کلله  اکللو 
آمادگللی  کلله  دادم  پیشللنهاد  شللد 
کامللل بللرای میزبانللی و پذیرایللی از 
کشللورهای عضللو اکللو را داریللم، در 
ایللن میللان بللا توجلله بلله اشللتراکاتی 
کلله بللا تاجیکسللتان داریللم آماده ایللم 
تللا سللطح روابللط گردشللگری دو کشللور 
افزایللش یابللد و تجربیللات مختلللف 
ایللران بلله تاجیکسللتان انتقللال یابللد.«

»در  کللرد:  اضافلله  مونسللان  دکتللر 
حللوزه کاوش و مرمللت آثللار تاریخللی، 
ثبللت  مشللترک  پرونده هللای  تهیلله 
و  صنایع دسللتی  حللوزه  در  جهانللی، 
ایللن آمادگللی را داریللم تللا تجربیللات 
خللود را در اختیللار تاجیکسللتان قللرار 

دهیللم.«

بوم گردی ها و بوتیک هتل ها، 
موضوع جدید در تأسیسات 

گردشگری
او افللزود: »ضمللن ایللن کلله در حللوزه 
انتقللال  آمادگللی  نیللز  گردشللگری 
ایللن تجربیللات را داریللم. در حللال 
حاضللر 500 هتللل در ایللران در حللال 
احللداث اسللت امللا در کنللار آن هللا 
احللداث بوم گردی هللا و نیللز احللداث 
دو  به عنللوان  را  بوتیک هتل هللا 
تجربلله جدیللد در حللوزه تأسیسللات و 
اقامتگاه هللای گردشللگری در دسللتور 
کار قراردادیللم کلله مللورد اسللتقبال 
گردشللگران داخلللی و خارجللی هللم 

قرارگرفتلله اسللت.«
گردشللگری  میراث فرهنگللی،  وزیللر 
و صنایع دسللتی بللا تأکیللد بللر لغللو 
روادیللد بیللن ایللران و تاجیکسللتان 

بیللان کللرد: »حتللی پیشللنهاد مللن 
اکللو  عضللو  اسللت کلله کشللورهای 
روادیللد مشللترک صللادر کننللد چللرا 
زیللادی  فرهنگللی  اشللتراکات  کلله 
بیللن ایللن کشللورها وجللود دارد کلله 
آن هللا را بلله هللم نزدیللک می کنللد.«

صدور ویزای فرودگاهی برای 
90 کشور

او خاطرنشللان کللرد: »قللدم اول بللرای 
لغللو روادیللد بیللن ایللران و تاجیکسللتان 
و کشللورهای عضللو اکللو می توانللد لغللو 
روادیللد گروهللی باشللد؛ ضمللن ایللن کلله 
در حللال حاضللر بللرای 90 کشللور ویللزای 

فرودگاهللی صللادر می کنیللم.«
سللفیر تاجیکسللتان در ایران نیللز در این 
نشسللت بللا ابللراز خرسللندی از دیللدار بللا 
و  میراث فرهنگللی، گردشللگری  وزیللر 

صنایع دسللتی ایللران گفللت: »خیلللی 
عاقه منللد بللودم کلله ایللن ماقللات 
بللا شللما صللورت گیللرد و امللروز بسللیار 
خرسللندم کلله موفللق شللدم در نشسللت 
بللا شللما حاضللر شللوم؛ بللاور دارم کلله 
شللما درایللن وزارتخانلله کارهللای بزرگللی 

را انجللام خواهیللد داد.«

اشتراکات فرهنگی، راهی برای 
توسعه گردشگری

داد:  اداملله  زاهللدی  نظام الدیللن 
تقویللت  بللرای  زیللادی  »بسللترهای 
دو  گردشللگری  سللطح  ارتقللای  و 
ایللران  کشللور وجللود دارد چللرا کلله 
اشللتراکات  دارای  تاجیکسللتان  و 
فرهنگللی، تاریخللی و دینللی زیللادی بللا 
هللم هسللتند و زبللان و گویللش مللردم 
دو کشللور نیللز باهللم مشللترک اسللت.«      

میللراث  فرهنگللی،  مدیللرکل 
گردشللگری و صنایللع  دسللتی اردبیللل 
برنامه ریزی هللا  »مطابللق  گفللت: 
بسللته های سللفر بلله ایللن اسللتان 
ویللژه گردشللگران خارجللی تعریللف 
میراث آریللا  می شللود.«به گزارش 
اداره کل  روابط عمومللی  از  به نقللل 
و  گردشللگری  فرهنگللی،  میللراث 
صنایع دسللتی اردبیللل، نللادر فاحللی 
برنامه هللای  بررسللی  جلسلله  در 

زمسللتان بیللدار و حضللور در نمایشللگاه 
تهللران  گردشللگری  بین المللللی 
تصریللح کللرد: »تعریللف پکیج هللای 
گردشللگری در سللطح بین المللللی در 
دسللتور کار معاونت گردشللگری قللرار 

» . می گیللرد
بسللتر  اهمیللت  یللادآوری  بللا  او 
اجتماعللی  شللبکه های  و  دیجیتللال 
بلله لللزوم تشللکیل کمیتلله هماهنگللی 
رویدادهللای  برگللزاری  در  اسللتان 

تأکیللد کللرد. گردشللگری 
مدیللرکل میللراث فرهنگی، گردشللگری 
بلله  اردبیللل توجلله  و صنایع دسللتی 
چندگانلله  حوزه هللای  در  برندسللازی 
و  ملللی  سللطح  در  اداره کل  ایللن 
بین المللللی را امللری مهللم قلمللداد 
کللرد و گفللت: »ایللن موضللوع بایللد 
رویدادهللا  تمللام  هللدف  نقطلله 
و  پررنللگ  حضللور  باشللد.«او 
بین المللللی  نمایشللگاه  در  متمرکللز 
راسللتای  در  را  تهللران  گردشللگری 
تبلیللغ و بازاریابللی بللرای اسللتان از 
برنامه هللای اصلللی ایللن اداره کل در 

مللاه جللاری بیللان کللرد.

تعریف بسته های سفر به اردبیل 
ویژه گردشگران خارجی

فاز دوم ساماندهی طاق گرا 
انجام می شود

و  میراث فرهنگلی، گردشلگری  اداره کل  میراث فرهنگلی  معاونلت  سرپرسلت 
صنایع دسلتی کرمانشلاه گفلت: »بله زودی فلاز دوم سلامان دهی اثلر تاریخلی 
روابط عموملی  به نقلل  و  میراث آریلا  می کنیم.«به گلزارش  اجلرا  را  طلاق  گلرا 
علیرضلا  صنایع دسلتی کرمانشلاه  و  فرهنگلی، گردشلگری  میلراث  اداره کل 
برشلاهی 6 بهملن 98 در گفلت و گلو بلا روابط عموملی، اظهلار کلرد: »پلس 
از زلزلله بلزرگ  سلال 1396 راه دسترسلی بله بنلای تاریخلی طاق گلرا واقلع در 
مسلیر جاده اسلتان به سلرپل ذهاب به علت ریزش سلنگ از کوه بسلته شلد 
و از سلوی دیگلر بلا توجله بله اهمیلت و ارزشلمندی ایلن اثلر تاریخی نیلاز به 
سلاماندهی آن داشلتیم تا گردشلگران بیشلتری را جذب آن کنیم.«او تصریح 
کلرد: »بلر ایلن اسلاس، ابتلدای امسلال توانسلتیم اعتبلارات مناسلبی را برای 
اجلرای فلاز اول سلامان دهی ایلن اثلر بگیریلم و در تابسلتان عملیلات اجرایی 
آن را آغلاز کنیم.«معلاون میلراث فرهنگلی کرمانشلاه افلزود: »در ایلن مرحلله 
سلامان دهی سلنگ هایی کله از کلوه ریزش کرده بود، بازگشلایی راه دسترسلی 
بله بنلا، احلداث سلنگ فرش و محوطه سلازی آن را انجلام دادیلم.«او افلزود: 
»پلس از انجلام فلاز اول سلامان دهی، درخواسلت اعتبلار الزم بلرای اجرای فاز 

دوم را دادیلم کله خوشلبختانه ملورد موافقلت قلرار گرفت.«

ته
نک

معـاون گردشـگری کشـور نیـز در ایـن نشسـت با اشـاره به 
همکاری هـای ایـران و تاجیکسـتان در حـوزه گردشـگری 
گفت: »حسـب پیشنهاد دکتر مونسـان وزیر میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی در اجالس اکـو در خصوص لغو 
روادیـد بیـن کشـورهای عضـو اکـو، موضـوع لغـو روادیـد 
گروهـی با کشـورهای عضو اکـو را پیگیـری می کنیم.«ولی 
تیمـوری افزود: »ضمن این که امسـال چهارمین جشـنواره 
غـذا با حضـور کشـورهای عضو اکـو در زنجان برگـزار خواهد 
شـد.«او یـادآور شـد: »در همیـن رابطـه تـور اپراتورهـای 
فعـال کشـورهای عضـو اکـو در سـفر بـه ایـران از تهـران، 
سـاری و اردبیـل بازدیـد خواهند کـرد.« معاون گردشـگری 
خاطرنشـان کـرد: »با هـدف تقویت همکاری هـای فرهنگی 
و توسـعه گردشـگری بیـن دو کشـور، پیشـنهاد برگـزاری 
مراسـم نـوروزگاه مشـترک بـا حضـور ایـران، افغانسـتان و 
تاجیکسـتان را داریـم که این مراسـم در نـوروز 99 می تواند 

در یکـی از شـهرهای این سـه کشـور برگزار شـود.«

میراثمیراث

تعیین اولیه عرصه و حریم ۳ اثر تاریخی در کرمانشاهساعت بازدید از موزه سینما افزایش یافت
پیلروزی  جشلن  بلا  همزملان 
انقاب و در ایام برگزاری سلی و 
هشلتمین جشلنواره فیلم فجر، 
سلاعت  ایلران  سلینمای  ملوزه 
بازدیلد از تاالرهلای ایلن مجموعله فرهنگی را افزایلش داد. 
تاالرهلای ملوزه سلینما از 1۲ تلا ۲۲ بهملن ماه از سلاعت 1۰ 
صبح تا ۲۲ میزبان میهمانان جشلنواره و عاقمندان سینما 
خواهلد بود.ایلن مجموعه فرهنگی امسلال به عنلوان یکی 
از سلینماهای مردمی در سلی و هشلتمین جشلنواره فیلم 
فجلر حضلور دارد.برپایلی گذر سلینما از خیابلان ولیعصر تا 
عملارت ملوزه، دعلوت از پیشکسلوتان برای تماشلای فیلم 
هلای جشلنواره، هملکاری و دعلوت از رسلانه ها بلرای تهیه 

و تولیلد برنامله هلای ویژه رادیویلی و تلویزیونلی مرتبط با 
سلینما از جملله برنامله هایلی اسلت که بلرای ایلن 1۰ روز 
تلدارک دیلده شلده اسلت. همچنین ایلن برنامه بلا هدف 
بهلره بلرداری از ظرفیلت ایلن مجموعله فرهنگلی، برپایلی 
نمایشلگاهی از پوسلتر بهترین فیلم های 37 دوره گذشته 
جشلنواره فیللم فجلر و نمایشلگاه کتلب سلینمایی برگزار 
می شلود. در بخلش جنوبلی باغ فلردوس عملارت تاریخی 
اسلت که در زمان محمدشلاه قاجار ساخته شلده و در حال 
حاضلر ملوزه سلینمای ایلران در آن قلرار دارد که دارای سله 
سلالن سلینما به نلام های سلینماتوگراف، سلینمافردوس 
و سلینماتمدن اسلت و فیللم هلای روز در حلال اکلران را 

نمایلش ملی دهند.

سرپرسلللت معاونلللت میلللراث 
میلللراث   اداره کل   فرهنگلللی، 
و  گردشلللگری  فرهنگلللی، 
کرمانشلللاه  صنایع دسلللتی 
گفلللت: »عرصللله و حریلللم سللله اثلللر تاریخلللی در 
و  داالهلللو  غلللرب،  اسلللام آباد  هلللای  شهرسلللتان 

بیسلللتون در ایلللن اسلللتان تعییلللن شلللد.«
روابط عموملللی  به نقلللل  و  میراث آریلللا  به گلللزارش 
اداره کل میراث فرهنگلللی، گردشلللگری و صنایع دسلللتی 
کرمانشلللاه علیرضلللا برشلللاهی 6 بهملللن 98 در جلسللله 
شلللورای فنلللی اداره کل میلللراث فرهنگلللی اسلللتان کللله 
بللله ریاسلللت مدیلللرکل برگلللزار شلللد، اظهلللار داشلللت: 

»گلللزارش تعییلللن عرصللله و حریلللم آثلللار تاریخلللی قلعللله 
یزدگلللرد داالهلللو، آتشلللکده پلنگلللرد اسلللام آباد غلللرب 
و تخلللت شلللیرین بیسلللتون توسلللط مشلللاوران ارائللله 
شلللد.«او گفلللت: »پلللس از بررسلللی و ارائللله نظلللرات 
کارشناسلللی و حقوقلللی کلیلللات طرح هلللا ملللورد تأییلللد 

قلللرار گرفلللت.«
اداره کل  سرپرسلللت معاونلللت میلللراث فرهنگلللی، 
میلللراث فرهنگلللی، گردشلللگری و صنایلللع دسلللتی 
کرمانشلللاه در ادامللله گفلللت: »همچنیلللن مقلللرر شلللد 
پلللس از اصلللاح ملللوارد قیدشلللده در صورت جلسلللات 
نسلللبت بللله ارسلللال گزارش هلللا بللله وزارتخانللله بلللرای 

تأییلللد نهایلللی اقلللدام شلللود.«

خبر
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خبر

چالللش اصلللی خلیللج گللرگان افزایللش رسللوبات ایللن 
محیللط آبللی اسللت کلله از طریللق رودهللای منتهللی بلله 
ایللن خلیللج و همچنیللن دریللای خزر وارد آن می شللود 
و بلله اعتقللاد محققللان حللوزه رسوب شناسللی دریایللی 
راهللکار نجات بخشللی الیروبللی ایللن خلیللج بللا توجلله 
بلله وسللعت آن غیرممکللن اسللت؛ ولللی می تللوان 
از طریللق تله هللای رسللوب گیری میللزان رسللوبات 
واردشللده بلله خلیللج گللرگان را کاهللش داد، ضمللن 
آنکلله نللرخ رسللوب گذاری در آن تقریبللًا 1۰ برابللر 
نللرخ رسللوب گذاری مناطللق سللاحلی دریللای خللزر و 
حللدود 1۰۰ برابللر میانگیللن نللرخ رسللوب گذاری سللایر 

دریاهللا و دریاچه هللا اسللت.
زمیللن  علللوم  پژوهشللکده  رئیللس  لللک،  دکتللر 
سللازمان زمین شناسللی و اکتشللافات معدنی کشللور 
ایللن خلیللج همللواره بللا چالللش ورود رسللوب مواجلله 
بللوده اسللت، ولللی امللروز بلله دلیللل توسللعه بنللادر و 
اسللتقرار مللردم در اطللراف خللزر، ایللن امللر بلله چالللش 
تبدیللل شللده اسللت. اخیللرا نیللز طللرح جامللع ملللی 
خلیللج گللرگان و جزیللره میانکاللله مطللرح شللده کلله 
بلله گفتلله محققللان حللوزه رسوب شناسللی دریایللی 
از آنجایللی کلله چالللش امللروز ایللن خلیللج مربللوط 
بلله رسللوب اسللت، در تیللم تحقیقاتللی ایللن طللرح 
محققانللی از حللوزه رسوب شناسللی دریایللی حضللور 

ندارنللد.
دکتللر لللک معتقللد اسللت اجللرای هللر طللرح جامعللی 
از  اسللتفاده  نیازمنللد  آبللی  محیللط  ایللن  بللرای 
یافته هللای علمللی و مطالعللات پیشللین بللا اسللتفاده 
همچنیللن  و  مشللاغل  و  دانشللگاه ها  توانمنللدی  از 
اخللذ پیشللنهادات کوتللاه مللدت بللرای حفاظللت از 

تللاالب میانکاللله و خلیللج گللرگان اسللت.

جریان های طبیعی که به ضرر 
خلیج گرگان است

دکتللر راضیلله لللک، رئیللس پژوهشللکده علوم زمیللن 
سللازمان زمین شناسللی و اکتشللافات معدنی کشللور 
در گفت وگللو بللا ایسللنا، بللا اشللاره بلله چالش هللای 
گفللت:  میانکاللله،  جزیللره  و  گللرگان  خلیللج 
"خلیج گللرگان" در حللال خشللک شللدن اسللت و 

ایللن امللر یکللی از چالش هللای اصلللی ایللن محیللط 
آبللی بلله شللمار می شللود و دلیللل آن ایللن اسللت کلله 
سللاحل بلله سللمت خلیللج پیشللروی می کنللد، بلله 
ایللن معنللی کلله دریللا بلله سللمت عقللب مللی رود. وی 
بللا بیللان اینکلله خلیللج گللرکان تللاالب "میانکاللله" از 
لحللاظ محیللط رسللوبی یللک محیللط رسللوبی الگللون 
اظهللار  ماسلله ای( هسللتند،  بریراسللپیت )سللد  و 
کللرد: در چنیللن محیط هایللی باالنللس آب و رسللوب 
توسللط کانال هللای طبیعللی ایجللاد شللده در سللطح 

سللد ماسلله ای کلله رابللط الگللون و دریللای بللاز اسللت، 
برقللرار می شللود.

لللک یللادآور شللد: منشللا رسللوب خلیللج فللارس 
عللاوه بللر رودخانه هللای منتهللی بلله ایللن خلیللج 
کلله غالبللا از ارتفاعللات البللرز سرچشللمه می گیرنللد، 
رسللوبات سللمت دریللای خللزر نیللز هسللت کلله بلله 
ایللن خلیللج وارد می شللود، ضمللن آنکلله رسللوبات بللا 
منشللا بللادی را نیللز بایللد بلله ایللن حجللم از رسللوبات 

اضافلله کللرد.
وی بللا بیللان این کلله آب خلیللج گللرگان تابعللی از 
سللطح آب دریللای خللزر اسللت، خاطرنشللان کللرد: 

ایللن خلیللج در انتهللای دریللای خللزر بللوده و جهللت 
جریان هللای ایللن دریللا بلله گونلله ای اسللت کلله 
بللر اثللر جریان هللای مللوازی بللا سللاحل، رسللوبات 
را بلله سللمت شللرق می برنللد و در انتهللای سللمت 
شللرقی مقللداری از ایللن رسللوبات بلله داخللل خلیللج 
گللرگان وارد می شللود. وی اضافلله کللرد: از آنجایللی 
کلله خلیللج گللرگان، محیللط "الگللون" و آرام اسللت، 
رسللوبات نمی تواننللد برگردنللد؛ از ایللن رو رسللوب 
واردشللده بلله ایللن خلیللج، در ایللن محیللط بلله تللله 
می افتللد. ایللن چرخلله موجللب افزایللش رسللوب در 
خلیللج می شللود و در صللورت الیروبللی احتمللال وارد 

نرخ رسوب گذاری خلیج گرگان ۱۰۰ برابر میانگین سایر دریاها
به اعتقاد محققان حوزه رسوب شناسی دریایی راهکار نجات بخشی الیروبی این خلیج با توجه به وسعت آن غیرممکن است

خلیج گرگان بزرگترین خلیج دریای خزر اسـت که بر اثر پیشـروی و گسـترش شـرقی رشـته سـاحلی شبه 
جزیـره میانکاله در جنوب شـرقی دریای خزر تشـکیل شـده  و تنها خلیـج "خزر" در محـدوده جغرافیایی 
ایران اسـت. این خلیج در سـال 1354 به همراه تاالب میانکاله و لپوی زاغمرز )در اسـتان های گلسـتان 
و مازنـدران( بـه عنـوان نخسـتین مجموعـه تاالب بین المللـی جهان در فهرسـت تاالب های کنوانسـیون 
رامسـر به ثبت رسـید تا ثابت شـود نه فقط این خلیج، بلکه نواحی اطراف آن شـامل شـبه جزیره میانکاله 
)پناهـگاه حیات وحـش( و تـاالب بین المللـی گُمیشـان یک مجموعه ارزشـمند زیسـت محیطی اسـت. 

خلیـج گرگان بخشـی از پناهگاه حیات وحش میانکاله محسـوب می شـود.

ــدن  ــک ش ــال خش ــرگان« در ح ــک: «خلیج گ ل
ــی  ــای اصل ــی از چالش ه ــر یک ــن ام ــت و ای اس
ایــن محیــط آبــی بــه شــمار می شــود و دلیــل آن 
ایــن اســت که ســاحل به ســمت خلیج پیشــروی 
ــه ســمت  ــا ب ــه ایــن معنــی کــه دری ــد، ب می کن
عقــب مــی رود. در چنیــن محیط هایــی باالنــس 
آب و رســوب توســط کانال هــای طبیعــی ایجــاد 
شــده در ســطح ســد ماســه ای کــه رابــط الگــون و 

ــرار می شــود. ــاز اســت، برق ــای ب دری
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 ای

س:
عک

وحلش  حیلات  مدیریلت  دفتلر  مدیلرکل 

بله  اشلاره  ضملن  زیسلت  محیلط  سلازمان 

قطعله   ۲۰۰۰ تلا   1۸۰۰ حلدود  شلدن  تللف 

املروز  گفلت:  میانکالله  در  مهاجلر  پرنلده 

یلک گلروه پرنده شناسلی از سلازمان محیط 

زیسلت بله منطقه اعزام شلده اسلت و علت 

مشلخص  بله زودی  پرنلدگان  شلدن  تللف 

. د می شلو

شلهاب الدیلن منتظملی در گفلت و گلو بلا 

پرنلدگان  شلدن  تللف  عللت  دربلاره  ایسلنا 

بلر  اظهلار کلرد:  تلاالب میانکالله  مهاجلر در 

سلازمان  کله  آزمایشلاتی  آخریلن  اسلاس 

بیملاری  اسلت  داده  انجلام  دامپزشلکی 

آنفلوآنلزای فلوق حلاد پرنلدگان و نیوکاسلل 

دو  تلفلات  نمونه هلای  در  و  اسلت  منتفلی 

ایلن موضلوع رد شلده اسلت.  روز گذشلته 

میانکالله  در  دیگلری  تلفلات  کانلون  املروز 

مشلاهده شلده که باید آزمایشلات الزم روی 

صلورت گیلرد. نیلز  منطقله  آن  نمونه هلای 

در  ملا  هملکاران  اینکله  بله  اشلاره  بلا  وی 

اسلتان  اداره محیلط زیسلت  و  دامپزشلکی 

روی  بیشلتر  آزمایشلات  انجلام  مشلغول 

تصریلح  هسلتند،  شلده  تللف  نمونه هلای 

از  پرنده شناسلی  گلروه  یلک  املروز  کلرد: 

سلازمان محیلط زیسلت بله منطقله رفته انلد 

و ملا منتظلر هسلتیم کله نتیجله آزمایشلات 

بله ملا اعلام شلود.

وحلش  حیلات  مدیریلت  دفتلر  مدیلرکل 

داد:  ادامله  زیسلت  محیلط  سلازمان 

شلامل  کله  اورژانسلی  آزمایش هلای 

آنفلوآنلزای فلوق حلاد پرنلدگان و نیوکاسلل 

بلود در مرحلله اول انجلام شلد و در ملورد 

آزمایشلات  بایلد  نیلز  دیگلر  بیماری هلای 

گیلرد. صلورت  بیشلتری 

تلا   1۸۰۰ بیلن  تاکنلون  منتظملی  بله گفتله 

گونه هلای  شلامل  کله  پرنلده  قطعله   ۲۰۰۰

مختلفلی از جملله فامینگلو، اردک و چنگلر 

بوده انلد، تللف شلده اند همچنیلن الشله این 

و  بهداشلتی جملع آوری  به صلورت  پرنلدگان 

دفلن شلده اسلت.

ت
یس

ط ز
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کشف جهانی گونه جدیدی از عنکبوت ها در اردکان یزدم
حفاظلت  کل  اداره  وحلش  حیلات  کارشلناس 
گونله  کشلف  از  یلزد  اسلتان  زیسلت  محیلط 
علملی  نلام  بلا  اردکان  در  عنکبلوت  از  جدیلدی 
»ایسلاتیس« خبر داد.»مهلدی زارع خورمیزی«، 
و  عنکبلوت  از  جدیلد  گونله  کشلف  بله  اشلاره  بلا 
ثبلت آن بلا عنلوان »ایسلاتیس«، اظهار می کنلد: یکی از 
دسلتاورد های پژوهشلی تحلت عنلوان رده بنلدی عنکبوت های 
تلور ملدور »Araniella« و »Neoscona« در ناحیله قفقلاز، 
خاورمیانله و آسلیای مرکلزی، معرفلی سله گونله جدیلد بله 
جهلان بلود کله عنکبلوت یلزدی نیلز در ایلن میلان بله ثبلت 

رسلید.
زمانلی«  »علیرضلا  می کنلد:  تصریلح  رابطله  ایلن  در  وی 
دانشلجوی دکتلرای تنلوع زیسلتی از دانشلگاه تورکلو کشلور 
مسلائل  موسسله  مسلئول  ماروسلیک«  »یلوری  فنانلد، 
سسلتاکوا«  »آنلا  و  روسلیه  کشلور  در  شلمالگان  زیسلتی 
کشلور  از  غربلی  اسللواکی  طبیعلی  تاریلخ  ملوزه  مسلئول 
ایلن  شناسلایی  ضملن  خلود  اخیلر  پژوهلش  در  اسللواکی، 
و  بلود  ایلران  انحصلاری  و  بوملی  آن هلا کله  اولیلن  گونه هلا، 

و  اصفهلان  غربلی،  آذربایجلان  اسلتان های  از  آن  نمونه هلای 
چهارمحلال و بختیلاری جملع آوری شلده بودنلد، به نلام میترا 
از زرتشلت،  ایرانلی پیلش  و  باسلتانی هنلد  ایلزدان  از  یکلی 
کارشلناس  شلد.این  نام گلذاری   »Araniella Mithra  »«
محیط زیسلت در رابطله بلا گونله دوم کشلف شلده در پژوهش 
مذکلور نیلز خاطرنشلان می کنلد: گونله دوم کشلف شلده بله 
واسلطه اسلتفاده ایلن عنکبوت هلا از قوائلد ریاضی در سلاخت 
تورهایشلان بله افتخلار ریاضی دان نامی فرانسلوی »سلدریک 
ویانلی« کله عاقله زیلادی بله دنیلای عنکبوت ها نیلز دارد، به 
عنلوان »Araniella villani« نام گلذاری شلد.زارع خورمیزی 
اضافله می کنلد: ایلن عنکبلوت دامنه پراکنش وسلیعی شلامل 
جنلوب غلرب ایران تا شلمال هندوسلتان و شلرق قزاقزسلتان 
و  چهارمحلال  اسلتان  از  ایلران  در  آن  نمونه هلای  و  داشلته 
بختیلاری جملع آوری شلده بودند.وی گونه سلوم کشلف شلده 
و  می دانلد  یلزد  اردکان  از  شلده  جملع آوری  نمونله  یلک  را 
می گویلد: ایلن گونله ی عنکبلوت کله از یلزد جملع آوری شلده 
بلود نیلز بله نلام تاریخلی یلزد یعنلی »ایسلاتیس«، بلا عنوان 

شلد.  نام گلذاری   »Neoscona isatis«

عضلو هیئلت علملی گروه عللوم و مهندسلی آب دانشلگاه تبریز 
گفلت: چهلار محصلول گنلدم، یونجه،سلیب و چغندرقند سلاالنه 
حلدود 65۰ میلیلون مترمکعب آب معلادل 65 درصد از کل آب 

کشلاورزی شلرق حوضله دریاچله را مصلرف می کنند.
در  آب  بی رویله ی  مصلرف  افزایلش  اخیلر  سلال  چنلد  طلی 
آب  سلطح  کاهلش  دالیلل  مهم تریلن  از  کشلاورزی،  بخلش 
دریاچله ارومیله بلوده اسلت؛ سلاالنه میلیاردهلا مترمکعلب آب 
در ایلن حلوزه مصلرف می شلود، طبلق گلزارش فائلو، ۹۰ درصلد 
درآملد کشلاورزان در آذربایجلان شلرقی و غربی صرفلًا از طریق 
کشلاورزی کسلب می شلود وللی بلا ایلن حلال میلزان درآملد 
کشلاورزان آذربایجلان شلرقی و غربلی بلا وجود توسلعه کشلت 

آبلی از میانگیلن درآملد کشلاورزان کشلور کم تلر اسلت.
و  تولیلد  در  موثلری  سلهم  این کله کشلاورزان  بله  توجله  بلا 
اشلتغال دارنلد، بایلد بلرای توسلعه کشلاورزی و تولیلد پایلدار، 
مسلئولیت اجتماعلی خلود را بله خوبلی شلناخته و عملل کننلد، 
کشلاورزان حوضله آبریلز دریاچله ارومیه نیلز برای تولیلد تولید 
ثلروت نیلاز بله آب دارنلد وللی در کنلار آن بایلد بتواننلد محیط 

زیسلت را بلرای نسلل های بعلدی نیلز حفلظ کننلد.
از آب مصرفلی بخلش  در حلال حاضلر درصلد قابلل توجهلی 
کشلاورزی حوضله دریاچله ارومیله صلرف تولید چهلار محصول 
بسلیار  و چغندرقنلد می شلود، مصلرف  یونجله، سلیب، گنلدم 
منابلع  در  بلروز مشلکاتی  ایلن منطقله، موجلب  در  زیلاد آب 
آبلی شلده و همچنیلن اکثلر محصلوالت باغلی حوضله دریاچله 

ارومیله نیلز بله سلیب و انگور اختصلاص دارد کله محصوالتی با 
نیلاز آبلی بلاال به شلمار ملی رود.

عضلو هیئلت علملی گروه عللوم و مهندسلی آب دانشلگاه تبریز 
آذربایجلان  ایلن خصلوص گفلت:   ایسلنا، در  بلا  در گفت وگلو 
شلرقی دارای رتبله اول در تولید علوفله یونجه و آذربایجان غربی 
نیلز دارای رتبله نخسلت در تولیلد چغنلدر قنلد در کشلور اسلت، 
بلا احتسلاب سلطح زیلر کشلت و مصلرف آب آن هلا در بخلش 
آذربایجلان شلرقی،  در  واقلع  ارومیله  شلرقی حوضله دریاچله 
سلاالنه ایلن چهلار محصلول حلدود 65۰ میلیلون مترمکعب آب 
مصلرف می کننلد کله شلامل 65 درصلد از کل آب کشلاورزی 

شلرق حوضله دریاچله می شلود.
ایلن  از  اطلاع  بلا  داد:  ادامله  هریلس  مجنونلی  ابوالفضلل 
نمی تلوان گفلت  محصلول  چهلار  ایلن  خصلوص  در  وضعیلت 
اقداملی انجلام نشلده وللی ایلن اقداملات کافلی و اثربخلش 
تنهلا  در حوضله  آن هلا  توقلف کاشلت  معتقلدم  اسلت،  نبلوده 

نیسلت. ممکلن  موثلر  اقلدام 
وی بلا بیلان این کله توسلعه گسلترده کاشلت چغنلدر در حوضه 
دریاچله نیلز یکلی دیگلر از ایلن معضات اسلت، افزود: کشلت 
چغنلدر در برخلی شلهرهای دارای کارخانجلات قنلد، بلا موفقیت 
انجلام نمی شلود و ایلن کارخانجلات بلرای تهیله ملواد اولیله با 
مشلکل مواجله شلده و بلرای تامیلن آن بله منطقله شلمالغرب 
کشلور روی آوردنلد. وی ادامله داد: خریلد مقلدار زیلاد چغنلدر 
از سلوی سلایر شلهرهای کشلور، باعلث کشلت بیشلتر چغنلدر 

قنلد در حوضله آبریلز دریاچله ارومیله شلده اسلت، قطعلا ایلن 
موضلوع بله معیشلت و اقتصلاد منطقله کملک می کنلد وللی از 
سلوی دیگلر منابلع آبلی منطقله را از تعلادل خارج کرده اسلت، 
از ایلن رو کشلاورزان منطقله بایلد نسلبت بله نیلاز کارخانجلات 
شلمالغرب ایلن گیلاه را کشلت کلرده و آب منطقله را بیلش از 

ایلن بله صلورت مجلازی صلادر نکنند.
مجنونلی بلا بیلان این کله کشلت یونجله درآذربایجلان شلرقی 
و غربلی بسلیار گسلترش یافتله اسلت، گفلت: دلیلل افزایلش 
کشلت یونجله، خلوش خوراکلی بلرای دام، سلازگار بلودن بلا 

شلرایط منطقه و پرمحصولی یونجه اسلت، کشلت این محصول 
بله دلیلل علدم دغدغه زیسلت محیطلی سلازمان های متولی به 
شلدت در منطقله گسلترش یافتله اسلت، بله طوری کله حلدود 
380 میلیلون مترمکعلب آب شلرق حوضله دریاچله از طریلق 
مناطلق،  برخلی  در  هرچنلد  می شلود،  مصلرف  یونجله  کشلت 
اقداماتلی نظیلر کشلت گیاهلان علوفله ای کلم مصلرف ماننلد 
انجلام می شلود، وللی جایگزینلی آن، کار  ماشلک گل سلفید 

راحتلی نیسلت.

تلفلات مشلکوک صدهلا قطعله پرنلده مهاجر زمسلتان گذران 
در تلاالب بین الملللی میانکالله ، بلا رد شلدن احتملال ابتلاء 
بله آنفلوانلزا ، نیوکاسلل یلا دیگلر بیماری های فصلی از سلوی 
دامپزشلکی مازنلدران ، عللت ملرگ ایلن پرنلدگان را در ابهام 
و گمانه زنی هلای متناقلض قلرار داده اسلت.اگر چله محیلط 
زیسلت بله همراه دامپزشلکی مازندران مسلمومیت ناشلی از 
جلبلک و پانگتلون هلا را به عنلوان یکی دیگر از سلناریوهای 
احتماللی دخیلل در ملرگ پرنلدگان وحشلی تلاالب میانکالله 
بلا توجله تجربله تللخ آتلش زدن  دنبلال ملی کننلد ، وللی 

محصوالتی که 65 درصد از آب شرق 
حوضه دریاچه ارومیه را می خورند

سنا
:ای

س
عک

هر
س:م

عک

محیط 
زیست

پرندگان

سرشماری ۲۰ گونه از پرندگان آبزی و 
کنارآبزی در بوکان

 تخریب رود دره فرحزاد تهران نگران کننده است

سرپرسللت اداره حفاظللت 
بللوکان  زیسللت  محیللط 
سللر  درطللرح  گفللت: 
زمسللتانی  شللماری 
پرنللده  قطعلله  یک هللزار  از  بیللش  پرنللدگان 
شللامل ۲۰ گونلله آبللزی و کنارآبللزی در تاالب هللا 
و منابللع آبللی ایللن شهرسللتان مشللاهده شللد.

بللا  گفت وگللو  در  یکشللنبه  روز  بازیللار  آوات 
خبرنللگار ایرنللا اظهللار داشللت: ایللن سرشللماری 
در تللاالب »قللره گل« و حاشللیه زرینلله رود بللا 
حضللور کارشناسللان و محیط بانللان ایللن اداره 
انجللام شللد و بیشللترین تعللداد پرنللدگان مربللوط 
بلله گونه هللای آنقللوت، اردک سرسللبز، حواصیللل 
خاکسللتری، حواصیللل سللفید و آبچلیللک بودنللد.

وی اداملله داد: سرشللماری پرنللدگان مهاجرآبللزی 
و کنارآبللزی یللک برناملله بلندمللدت نظللارت و 

پایللش جمعیللت پرنللدگان در فصللل زمسللتان 
اسللت کلله اطاعللات و نتایللج حاصللل از ایللن 
سرشللماری بلله عنللوان پایلله و اسللاس بررسللی 
برنامه هللای  در  جمعیتللی  تغییللرات  و  انللدازه 
حفاظتللی و مدیریتللی جمعیت هللای پرنللدگان 

مللورد بهره بللرداری قللرار می گیللرد.
وی بللا بیللان اینکلله در ایللن سرشللماری گونلله  
توسللط  نیللز  سرسللبز  اردک  ماننللد  نللادری 
کارشناسللان مشللاهده شللد، گفللت: بلله منظللور 
آگاهللی از وضعیللت جمعیللت پرنللدگان آبللزی و 
کنارآبللزی مهاجللر، هللر سللال بللا شللروع فصللل 
زمسللتان و اعللام آغللاز سراسللری سرشللماری، 
عملیللات آن طللی یللک برناملله هماهنللگ در 
تمامللی شهرسللتان ها بللا اسللتفاده از تلسللکوپ، 
انجللام  نصبللی  و  چشللمی  دوربین هللای 

. د می شللو

اسللامی  عضللو شللورای 
بیللان  بللا  تهللران  شللهر 
ایللن کلله سللاختار طبیعللی 
سللرمایه  از  پایتخللت 
هللای مهللم ایللن شللهر اسللت بلله اقدامللات اخیللر 
و  اشللاره کللرد  فرحللزاد،  روددره  در  شللهرداری 
گفللت: ایللن عملکللرد جللای نگرانللی اسللت کلله 
اقدامللات تخریبللی گذشللته همچنللان اداملله یابللد.

یکصللد  در  یکشللنبه  روز  مسللجدجامعی  احمللد 
و نللود و سللومین جلسلله شللورای شللهر تهللران 
توضیللح داد: پایتخللت بیللش از 165 گونلله پرنللده 
مهاجللر و مهمللان دارد کلله روددره هللای تهللران 

سللکونت گاههللای طبیعللی آنهاسللت.
بلله  هللا  روددره  ایللن  تبدیللل  داد:  اداملله  وی 
فللراوان  تغییللرات  و  شللهری  هللای  بوسللتان 
کالبللدی در آنهللا نلله تنهللا بلله احیللا و حفللظ ایللن 
سللرمایه هللای طبیعللی نمللی انجامللد بلکلله بللر 
فرسللایش و تخریللب آنهللا سللرعت مللی بخشللد.

افللزود:  تهللران  شللهر  شللورای  عضللو  ایللن 
سللاماندهی اجتماعللی روددره فرحللزاد نیازمنللد 
فعالیللت هللای پیرامونللی و سللازمانی دیگللری 
نیللز هسللت، فعالیللت هللای عمرانللی نبایللد شللکل 
طبیعللی ایللن روددره را کلله در طللی قللرن هللا 
را  متمایللزی  زندگللی  محیللط  و  شللکل گرفتلله 
شللکل بخشللیده دچللار دگرگونللی هللای مصنوعللی 

کنللد و باعللث صدملله رسللیدن بلله آن شللود.  
بلله گفتلله وی، همیللن سللاختمان هللای بلندمرتبلله 
کلله در اطللراف دره سللاخته شللد بلله سللرازیر 
شللدن زباللله هللا و نخاللله هللا بلله داخللل دره 

انجامیللده اسللت.
از  فرحللزاد  دره  رود  گفللت:  جامعللی  مسللجد 
و  اسللت  برخللوردار  خاصللی  گیاهللی  پوشللش 
بسللیار  آن  سللماق  درختچلله  و  تللوت  اسللپند، 
معللروف بللود و مللردم ضمللن گذرانللدن اوقللات 
و  چیدنللد  مللی  هللا  آن  از  تفریللح،  و  فراغللت 

مللی کردنللد. اسللتفاده 

هوای شیراز و اراک ناسالم است
 رییس گروه پایش آلودگی هوا و صدا محیط سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هوای شهرهای 
شیراز با شاخص 1۰۰ و اراک 1۰7 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارند.

گزارش
ایسنا

اعزام تیم محیط زیست 
به میانکاله در پی مرگ 

2000 پرنده مهاجر

ت
یس

ط ز
حی

پیگیر بستن شیر مازوت نیروگاه شازند خواهیم بودم
اسلتاندار مرکلزی گفلت: پیگیلر بسلتن شلیر ملازوت 
نیلروگاه خواهیلم بلود و اگلر ایلن اتفلاق بیفتلد قطعا 
خیالملان از جانلب یکلی از عللل آلودگلی هلوا راحلت 
خواهلد شد.سلید عللی آقازاده در نشسلت بلا فعالین 
محیلط زیسلت اسلتان مرکلزی بلا بیلان اینکله تشلکل 
هلای مردملی مکملل خوبی بلرای تصمیلم گیری ها هسلتند 
کله اگلر ظرفیلت ایلن اتلاق فکلر ملورد اسلتفاده قلرار نگیلرد عملا 
فرصت از دسلت مسلئوالن و کشلور و مردم خارج شلده اسلت، بیان 
کلرد: دیلدگاه های مطرح شلده در این جلسله همه دلسلوزانه بود و 
ملی تلوان هلر دو تا سله ماه یکبار چنین جلسلات تخصصلی برگزار 
کلرد، مصوباتلی داشلت و تشلکل هلا نیلز مصوبلات را پیگیلری و 
نظلارت کننلد و افرادی بله نمایندگی از NGO هلا در کارگروه اضطرار 
آلودگلی هلوای اراک نیلز حاضلر شلوند.وی بلا بیلان اینکله تعطیلل 
شلدن ادارات و ملدارس بله دلیلل آلودگی هوا در واقع معلول اسلت 
و بایلد بله اصلل موضلوع پرداخت، افلزود: بایلد علل و عواملل بروز 
آلودگلی شناسلایی و بلرای رفلع آن راهلکار داشلت. بلدون تعلارف، 
تعطیللی ملدارس، ملا و آملوزش و پلرورش را دچلار خسلارت ملی 
کنلد، املا تملام تعطیللی ها براسلاس دلیلل و طبق آملار و اطاعات 

بلود در حاللی کله در برخلی از اسلتان ها شلاهد تعطیللی فلله ای 
ملدارس بودیم.آقلازاده تصریلح کلرد: به دلیلل برخلی از محدودیت 
هلا نملی تلوان از 1۲ سلاعت قبلل اقلدام بله پیلش بینلی کلرد و از 
طرفلی عواملل آلودگلی سلیال و متغیلر هسلتند وللی تملام تاش 
ملان را کردیلم کله شلرایط تحلت کنتلرل باشلد. وی بلا اشلاره بله 
عملکلرد پاالیشلگاه شلازند کله هر ۲4 سلاعت ۲4۰ هزار بشلکه نفت 
را تصفیله و حلدود 4۰ میلیلون لیتلر فلرآورده نفتلی تولیلد می کند 
کله قطعلا ایلن تولیلدات ضایعاتلی ماننلد ملازوت را به هملراه دارد، 
گفلت: تلاش ملا بلر این اسلت کله در حلد تلوان و اختیار مشلکلی 
بلرای اسلتان مرکزی بلروز نکند هر چند که بسلیاری از صنایع مانند 
سله صنعت بزرگ اسلتان مرکزی)پتروشیمی، پاالیشلگاه و نیروگاه 
شلازند( از نظلر موقعیتلی در جلای درسلتی قلرار نگرفته انلد و باید 
در ایلن خصلوص از ملردم عذرخواهلی کنیلم کله اجلرای ایلن پروژه 
هلا هملراه با پیوسلت زیسلت محیطی نبوده اسلت. املروز هم نمی 
تلوان آنهلا را تعطیلل کلرد بلکله بایلد بلا آنهلا سلاخت تلا آلودگی به 
حداقلل برسلد چراکه سلاخت چنین تاسیسلاتی امروز بیلش از 4۰ 

میلیلارد دالر هزینله در پلی خواهد داشلت.

ب
تاال

مدیللرکل حفاظللت محیللط زیسللت البللرز گفللت: 
بخشللی از حللق آبلله تللاالب صالحیلله را می تللوان 
نظرآبللاد  پسللاب شللهرک صنعتللی  طریللق  از 

تأمیللن کللرد.
فردیللن حکیمللی در گفت وگللو بللا ایسللنا اظهللار کللرد: 

حللال حاضللر حللق آبلله تللاالب صالحیلله از رودخانلله کردان در 
می شللود. تامیللن  قزویللن  اسللتان  در  رودخانلله  دو  و 

وی بللا بیللان اینکلله تللاالب صالحیلله پهنلله ای اسللت کلله هللر چه 
بارندگللی بیشللتر شللود عرصلله اش بیشللتر مللی شللود، افللزود: 
هللر چنللد بارش هللای امسللال نسللبت بلله سللال گذشللته کمتللر 
بللوده ولللی ایللن تللاالب بللرای انتفللاع حیوانللات و پرنللدگان آب 

کافللی دارد.
وی بللا تاکیللد بللر دائمللی شللدن ایللن تللاالب اداملله داد: یکللی 
از راه حل هللای دائمللی شللدن ایللن تللاالب اسللتفاده از پسللاب 
شللهرک صنعتللی نظرآبللاد اسللت کلله می تللوان ایللن فاضللاب 
را جمللع آوری و پللس از تصفیلله در اختیللار آب منطقلله ای 

قللرار داد.
ایللن مسللئول توضیللح داد: اگللر فاضللاب تصفیلله شللده ایللن 
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ایللن خلیللج در انتهللای دریللای خللزر بللوده و جهللت 
جریان هللای ایللن دریللا بلله گونلله ای اسللت کلله 
بللر اثللر جریان هللای مللوازی بللا سللاحل، رسللوبات 
را بلله سللمت شللرق می برنللد و در انتهللای سللمت 
شللرقی مقللداری از ایللن رسللوبات بلله داخللل خلیللج 
گللرگان وارد می شللود. وی اضافلله کللرد: از آنجایللی 
کلله خلیللج گللرگان، محیللط "الگللون" و آرام اسللت، 
رسللوبات نمی تواننللد برگردنللد؛ از ایللن رو رسللوب 
واردشللده بلله ایللن خلیللج، در ایللن محیللط بلله تللله 
می افتللد. ایللن چرخلله موجللب افزایللش رسللوب در 
خلیللج می شللود و در صللورت الیروبللی احتمللال وارد 

شللدن رسللوبات بیشللتر افزایللش می یابللد و عللدم 
بازگشللتن ایللن رسللوبات از خلیللج گللرگان نیللز وجللود 
دارد و حتللی ممکللن اسللت بللا الیروبللی، بحللران ایللن 

خلیللج بیشللتر شللود.
دریایللی،  ایللن محقللق رسوب شللناس  بلله گفتلله 
کنتللرل نوسللانات آب ایللن خلیللج از تللوان مللا خللارج 
اسللت؛ ولللی از سللوی دیگللر کنتللرل عمللق خلیللج 
گللرگان مهمتریللن پارامتللر بللرای مقابللله بللا خشللک 
شللدن آن و کاهللش سللطح تبخیللر خواهللد بللود. 

کاهــش مخاطــرات و مطالعــات بیشــتر
سللازمان  علوم زمیللن  پژوهشللکده  رئیللس 

بللا  کشللور  اکتشللافات معدنی  و  زمین شناسللی 
طللرح ایللن پرسللش کلله چگونلله می تللوان عمللق 
خلیللج گللرگان را حفللظ کللرد و یللا افزایللش داد، 
افللزود: تاکنللون عمللده راهللکار ارائلله شللده بللرای رفللع 
چالللش خلیللج گللرگان بللر روی الیروبللی کانال هللای 
بللوده  متمرکللز  "آشللوراده"  و  "چپاقلللی"  طبیعللی 
اسللت، امللا آیللا بللا الیروبللی ایللن دو کانللال مشللکل 
خلیللج گللرگان رفللع می شللود و می تللوان عمللق 
خلیللج را افزایللش داد و یللا ممکللن اسللت بللا آورد 
رسللوب بیشللتر از سللمت دریللا بلله سللمت خلیللج و 
بلله تللله افتللادن رسللوبات در محیللط آرام و الگونللی 

خلیللج، مشللکل آن بیشللتر شللود؟
خلیللج  در  رسللوب گذاری  نللرخ  لللک،  بلله گفتلله 
گللرگان غیرمتعللارف و تقریبللًا 1۰ برابللر نللرخ رسللوب 
گللذاری مناطللق سللاحلی دریللای خللزر و حللدود 1۰۰ 
برابللر میانگیللن نللرخ رسللوب گذاری سللایر دریاهللا و 

دریاچه هللا اسللت.
نللرخ  بللودن  بللاال  علللت  این کلله  بیللان  بللا  وی 
رسللوبات در خلیللج گللرگان الگللوی جریانللات در 
بخللش شللرقی دریللای خللزر و محیللط الگونللی 
خلیللج گللرگان اسللت، یللادآور شللد: اینکلله چللرا 
تاکنللون ایللن مشللکل وجللود نداشللت، دلیللل اصلللی 
آن را بایللد بلله نوسللانات سللطح آب دریللای خللزر 

داد. نسللبت 
رئیللس پژوهشللکده علللوم  زمیللن سللازمان زمیللن  
شناسللی و اکتشللافات معدنی کشللور اداملله داد: در 
زمللان بللاال بللودن سللطح آب دریللای خللزر، سللطح 
آب خلیللج گللرگان نیللز بللاال مللی رود و در نتیجلله 
دریللا بلله سللمت سللاحل پیشللروی می کنللد و در 
زمللان پاییللن رفتللن سللطح آب دریللای خللزر سللطح 
آب خلیللج گللرگان هللم پاییللن مللی رود، سللاحل بلله 
سللمت دریللا پیشللروی می کنللد و در نتیجلله پدیللده 

خشللک شللدن سللواحل دیللده می شللود.
ایللن اسللتاد دانشللگاه گفللت: اجللرای طرح هللای 
قره سللو  رودخانه هللای  رسللوب  ورود  از  ممانعللت 
و گرگانللرود قبللل از رسللیدن بلله دریللای خللزر و 
بللر  همچنیللن احللداث موانعللی در دریللا عمللود 
سللاحل شللبه جزیللره میانکاللله بلله منظللور کاهللش 
رسللوب وارده بلله انتهللای شللبه جزیللره میانکاللله 
و در نتیجلله کاهللش رسللوب وارده بلله خلیللج از 
طریللق اینلت هللا )کانللال بیللن دریللا و الگللون( و 
اینلت هللا و  افکنه هللای سللمت جنوبللی  مخللروط 
یللا نصللب تله گیللر رسللوب در اینلت هللا یللا همللان 
دهانلله اصلللی ورود آب بلله خلیللج گللرگان از جمللله 
راهکارهللای کوتاه مللدت و مؤثللر در نجللات خلیللج 
گللرگان اسللت. وی اضافلله کللرد: بللرای ارائلله راهللکار 
بلندمللدت نجللات خلیللج گللرگان از ایللن وضعیللت 
بحرانللی، مطالعللات دقیللق و کارشناسللی بلله ویللژه 
خلیللج  سللاله  صللد  چنللد  تاریخچلله  مطالعللات 
گللرگان از دیللدگاه اکوسیسللتمی و رسوب شناسللی 
ضللروری اسللت کلله ایللن مهللم بللا مطالعللات دقیللق 
مغزه هللای رسللوبی دسللت  نخللورده و ژئوفیزیکللی از 

بسللتر خلیللج ممکللن اسللت.

 منشا رسوب خلیج فارس 
عالوه بر رودخانه های 

منتهی به این خلیج که 
غالبا از ارتفاعات البرز 
سرچشمه می گیرند، 

رسوبات سمت دریای 
خزر نیز هست که به 

این خلیج وارد می شود، 
ضمن آنکه رسوبات با 
منشا بادی را نیز باید 

به این حجم از رسوبات 
اضافه کرد. این خلیج در 
انتهای دریای خزر بوده 
و جهت جریان های این 
دریا به گونه ای است که 
بر اثر جریان های موازی 

با ساحل، رسوبات را به 
سمت شرق می برند.

نرخ رسوب گذاری خلیج گرگان ۱۰۰ برابر میانگین سایر دریاها
به اعتقاد محققان حوزه رسوب شناسی دریایی راهکار نجات بخشی الیروبی این خلیج با توجه به وسعت آن غیرممکن است

تلفلات مشلکوک صدهلا قطعله پرنلده مهاجر زمسلتان گذران 
در تلاالب بین الملللی میانکالله ، بلا رد شلدن احتملال ابتلاء 
بله آنفلوانلزا ، نیوکاسلل یلا دیگلر بیماری های فصلی از سلوی 
دامپزشلکی مازنلدران ، عللت ملرگ ایلن پرنلدگان را در ابهام 
و گمانه زنی هلای متناقلض قلرار داده اسلت.اگر چله محیلط 
زیسلت بله همراه دامپزشلکی مازندران مسلمومیت ناشلی از 
جلبلک و پانگتلون هلا را به عنلوان یکی دیگر از سلناریوهای 
احتماللی دخیلل در ملرگ پرنلدگان وحشلی تلاالب میانکالله 
بلا توجله تجربله تللخ آتلش زدن  دنبلال ملی کننلد ، وللی 

بیلش از 3۰۰ هکتلار از اراضلی جنگللی پناهلگاه حیات وحش 
 ، منطقله  زمیلن خلواران  و  تلاالب خلواران  توسلط  میانکالله 
بله سلمت صیلادان و  ایلن  نگاههلا در  نیلز برخلی  بلار  ایلن 
خلواران  زمیلن  همدسلتان  عنلوان  بله  غیرمجلاز  شلکارچیان 
مازنلدران  دامپزشلکی  اعلام  اسلاس  اسلت.بر  رفتله  نشلانه 
از اواخلر روز چهارشلنبه هفتله گذشلته الشله تعلداد زیلادی 
و گارد  محللی  ملردم  توسلط  میانکالله  در  مهاجلر  پرنلدگان 
حفاظلت ایلن منطقله مشلاهده و طلی روزهلای پنجشلنبه و 
جمعله در مجملوع یکهلزار و 3۰۰ قطعله الشله جملع آوری و 

امحلاء شلد و صدهلا قطعله الشله هلم دیلروز شلنبه جملع 
آوری شلد و در مجملوع تاکنلون تلفلات از ملرز ۲ هلزار قطعه 

است. گذشلته 
بیشلتر ایلن پرنلدگان از نلوع چنگلر معموللی، اردک ارده ای، 
پرنلدگان  هلای  گونله  از  دیگلر  برخلی  و  بلاکان  سلرحنایی، 

مهاجلر و بوملی بودنلد.
مسلئوالن محیلط زیسلت مازنلدران اعلام کردنلد کله در کنار 
پانگتلون  و  جلبلک  از  ناشلی  مسلمومیت  سلناریو  بررسلی 
تلاالب  در  وحشلی  پرنلدگان  جمعلی  دسلته  تلفلات  در  هلا 
از جملله  از سلناریوها  دیگلر  برخلی  میانکالله،  الملللی  بیلن 
و  احتملال دسلت داشلتن صیلادان و شلکارچیان غیرمجلاز 
حتلی تلاالب خلواران را در دسلت بررسلی دارنلد و در صورت 
بله دسلت آملدن سلرنخی در ایلن زمینله قطعلا بلا هملکاری 

دسلتگاه قضلا بلا ایلن متخلفلان برخلورد ملی شلود.
دامپزشلکی  کارشناسلان  و  زیسلت  محیلط  حفاظلت  یلگان 
را  تلفلات  میلزان  دارنلد  حضلور  منطقله  در  کله  مازنلدران 
حلدود چهلار هلزار قطعله تخمیلن ملی زننلد. بله نظلر ملی 
رسلد تلفلات مشلکوک پرنلدگان زمسلتان گلذران تلاالب بین 
الملللی میانکالله طلی چنلد روز گذشلته بلا رد شلدن بیماری 
هلای فصللی ، بایلد پرونلده ملرگ تعلداد زیلادی از این این 
پرنلدگان در دهله ۸۰ را پیلش روی مسلئوالن محیلط زیسلت 
بلاز کنلد، پرونلده ای کله بلدون مشلخص شلدن  مازنلدران 
عللت ملرگ آن پرنلدگان مختومه شلد وللی اکنون ملی تواند 

بلرای پرونلده جدیلد و یافتلن سلرنخ راهگشلا باشلد.

پرونلده پیشلین تلفلات مرگبلار پرنلدگان وحشلی در تلاالب 
میانکالله پلس از رد شلدن ابتلا بیملاری آنفلوانزا و نیوکاسلل 
مازنلدران،  اسلتان  دامپزشلکی  وقلت  سلوی کارشناسلان  از 
تنهلا بلا طلرح احتملال مسلمومیت و بلدون پیگیلری عللت 
مسلمومیت بسلته شلده بلود. یلک دامپزشلک معتملد اداره 
کل محیلط زیسلت مازنلدران در ایلن بلاره بله خبرنلگار ایرنلا 
گفلت : بلرای شناسلایی عللت ملرگ دسلته جمعلی پرندگان 
بلرای  مختلفلی  سلناریوهای  میانکالله  تلاالب  در  وحشلی 
بررسلی آزمایشلگاهی و علملی از بیملاری آنفلوانزا، نیوکاسلل 
و سلایر بیملاران ویروسلی گرفتله تا مسلمومیت ها در دسلت 
بررسلی قلرار دارد.دکتلر بهرنلگ اکراملی افلزود : بلر اسلاس 
آزمایلش اولیله ای کله از سلوی دامپزشلکی اسلتان انجلام 
شلد، فرضیله بیملاری آنفلوانلزا و نیوکاسلل به عنلوان بیماران 
مرگبلار فصللی تلا حد زیادی رد شلد، وللی سلایر گزینه ها از 
جملله بیملاری هلای ویروسلی، مسلمومیت ناشلی از ریختن 
فضلوالت، بقایلای سلموم کشلاورزی و رهاسلازی  فاضلاب 
آزمایشلگاه  را  نتایلج  و  دارد  قلرار  بررسلی  دسلت  در  نیلز 

مشلخص خواهلد کلرد.
وی ادامله داد : همچنیلن کالبلد شلکافی از الشله پرنلدگان 
بلرای بله دسلت آوردن اطاعلات دقیق نیز در دسلت بررسلی 
اسلت و حداقلل نتایلج اولیله تملام ایلن بررسلی ها بله طور 
دقیلق تلا هشلتم بهملن ملاه مشلخص و در اختیلار ملردم و 

کارشناسلان زیسلت محیطلی قلرار ملی گیلرد.

ابهام در علت تلفات پرندگان 
مهاجر تاالب میانکاله

رییلس پلارک مللی گلسلتان اعلام کلرد: 3۹ ملورد انلواع گونه هلای 
حیوانلی ایلن پلارک بر اثلر برخورد وسلایل نقلیه در جلاده بین المللی 
گلرگان - مشلهد در محلدوده ایلن پارک ملی در سله ملاه اخیر تلف 
شلدند.مهدی تیملوری روز یکشلنبه در گفلت و گلو بلا خبرنلگار ایرنلا 
اظهلار داشلت: عملده ایلن حیوانات که بلر اثر بی دقتی راننلدگان تلف 
شلده اند، از گونه هلای گلراز، شلغال، روباه و سلمور بودند.وی با اشلاره 
بله بلارش بلرف در روزهلای اخیلر در ارتفاعلات پلارک مللی گلسلتان 
و سلرمای هلوا و پی آملد ایلن املر کله حضلور حیوانلات از جملله 
گونه هلای شلاخص مثلل پلنلگ و ملرال در حاشلیه جاده بله صورت 
غریلزی و بلرای تهیله غذا اسلت، از رانندگان تقاضا کلرد: از زمان ورود 
بله جلاده جنگللی کشلیده شلده در دل این پلارک تا زمان خلروج با 
سلرعت مطمئنله 6۰ کیلومتلر در سلاعت رانندگلی کنند.رییلس پارک 
مللی گلسلتان گفلت: عاوه بر بارندگی های امسلال، از 1۰ روز گذشلته 
بارندگی هلا بلا بارش بلرف در مناطلق مختلف این پارک همراه شلده 
کله نقلش موثلری در رشلد زاد و وللد انلواع گونه های جانلوری دارد.

تیملوری ادامله داد: محیط بانلان آمادگلی کاملل دارنلد تلا در صلورت 
افزایلش سلرما و کمبلود علوفله و خلوراک، بله صورت دسلتی غذای 
ملورد نیلاز را در اختیلار حیوانلات پلارک مللی گلسلتان قلرار دهنلد. 
وی خاطرنشلان کلرد: بلا انجلام سرشلماری پاییلزه حیلات وحلش 
بلا محوریلت گونه هلای علفخلوار، بیلش از پنلج هلزار راس قلوچ و 
میش، کل و بز و آهو در پارک ملی گلسلتان شناسلایی شلدند که با 
توجله بله وضعیلت مطللوب آب و هوا، پیلش بینی می شلود در آمار 
سرشلماری سلال آینلده رونلد زاد و ولد حیوانات خیلی مثبت باشلد. 
پلارک مللی گلسلتان قدیملی ترین پلارک ملی ثبلت شلده در ایران 
و پناهگاهلی کلم نظیلر بلرای حیلات وحلش اسلت کله 135۰ گونله 
گیاهلی و 3۰۲ گونله جانلوری از جملله نیمی از گونه های پسلتانداران 
ایلران را در حلدود ۹۰۰ کیلومتلر مربلع گسلتره خلود جلای داده و بله 
همیلن دلیلل بله عنلوان ذخیلره گاه زیسلت کره در میلراث جهانلی 

یونسلکو بله ثبت رسلیده اسلت.

39 حیوان بر اثر تصادف در 
پارک ملی گلستان تلف شدند

خبر تولید روزانه ۱۰۰ کیلوگرم زباله 
شیمیایی در مازندران

روزانله  گفلت:  اسلتاندارمازندران  عمرانلی  معلاون 
حلدود 1۰۰ کیلوگلرم زبالله  شلیمیایی در این اسلتان 
تولیلد می شلود کله تاکنون بلرای مدیریلت یکپارچه 

ایلن زباله هلا اقداملی انجلام نشلده اسلت.
بله گلزارش روابلط عموملی اسلتانداری مازنلدران، مهلدی رازجویان در نشسلت 
مدیریلت پسلماند افلزود: دپلو این زباله ها از مشلکات اصلی اسلتان مازندران 
اسلت و بایلد بلا الویلت قلرار دادن مدیریلت و یکپارچله سلازی ایلن زبالله هلا 

اقلدام اساسلی صلورت گیرد.
پسلماند  سلاماندهی  بلرای  شلکوفایی  و  نلوآوری  صنلدوق  اضافله کلرد:  وی 
شلیمیایی اعتبلارات خوبلی در اختیلار شلرکت های دانلش بنیان قلرار می دهد 
و امیدواریلم شلرکت هلای دانلش بنیلان در ایلن اسلتان بلرای سلاماندهی و 

مدیریلت ایلن پسلماند و پسلماندهای عفونلی وارد گلود شلوند.
معلاون اسلتاندار مازندران اظهارداشلت : پایش اولیه شلرکت هلای دانش بنیان 
جهلت برخلورداری از تسلهیات صنلدوق نلوآوری و شلکوفایی و اخلذ قلرارداد 
نهایلی در مرحلله اجرایلی اسلت تلا بلا حضلور فعلال ایلن شلرکت هلا شلاهد 

هدایلت پسلماند هلای مختللف بله مراکلز دفن باشلیم.
رازجویلان اضافله کلرد : هلم اکنلون سلرمایه گلذار بلرای مدیریلت پسلماندهای 
عفونلی بخلش پزشلکی اعلام آمادگلی کلرد و بایلد تملام دسلتگاههای مرتبلط 

بلرای بهلره گیلری از ایلن ظرفیلت کملک کار باشلند.
زبالله شلیمیایی یلا Chemical waste بله ملواد زائلد و زباله هلای ناشلی از 
تولیلد ملواد شلیمیایی مضلر اطلاق می گلردد. عبلارت زبالله شلیمیایی معموالً 
بلرای کارخانه هلای بلزرگ مورد اسلتفاده قلرار می گیرد. میلزان تولیلد زباله های 
شلیمیایی توسلط اکثلر کشلورهای جهلان تحلت کنتلرل اسلت و قوانینلی برای 
میلزان تولیلد آن وضلع شلده  اسلت. زبالله شلیمیایی ممکلن اسلت بله عنلوان 
ملواد زائلد خطرنلاک رده بنلدی گردنلد. معلاون عمرانلی اسلتانداری مازنلدران 
گفلت: در حلال حاضلر روزانله ۸ تلن زبالله بیمارسلتانی و عفونلی در اسلتان 

مازنلدران بلی خطرسلازی می شلود.
زارجویلان افلزود: حلدود 5 تلن از ایلن زبالله هلا مربلوط بله مراکز بیمارسلتانی 
و مابقلی نیلز در سلایر مراکلز درمانلی و مطلب هلا تولیلد می شلود کله پس از 
بلی خطرسلازی بله سلایت هلای دفن زبالله انتقلال داده می شلود. در اسلتان 
مازنلدران بلا جمعیلت 3 میلیلون و ۲۸3 هلزار نفلری ) طبق سرشلماری سلال 
۹5( روزانله سله هلزار تلن زباله تولید می شلود کله میانگین سلرانه تولید زباله 
در این خطه شلمال کشلور نسلبت به میانگین کشلوری 4۰۰ گرم  بیشلتر اسلت.
هلم اکنلون ایلن زبالله هلا در حلدود ۲۸ سلایت مصلوب دفلن ملی شلود و ۲ 
نیلروگاه زبالله سلوز در شلهر سلاری و نوشلهر نیلز در دسلت سلاخت اسلت کله 
پیلش بینلی ملی شلود حداکثلر تلا نیمله نخسلت سلال ۹۹ نیلروگاه سلاری و 
بهملن ملاه ۹۸ نیلروگاه زبالله سلوز نوشلهر به بهلره برداری برسلد کله در صورت 

بهلره بلرداری حلدود یلک پنجلم از زبالله هلای مازنلدران فلراوری می شلود.

پسماند

بهبود محیط زیست تهران در گرو ارتقای آموزش های زیست محیطی
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: بهبود وضعیت محیط زیست شهر تهران جز از طریق 

ارتقای آموزش های زیست محیطی میسر نخواهد شد.

رنا
 ای

س:
عک

رییللس اداره شللیات قشللم گفللت: سللایت پللرورش میگللو کلله 
در غللرب جزیللره قشللم در حللال احللداث اسللت، بللا ژئوسللایت 
نمکللدان 6 کیلومتللر فاصللله دارد و تهدیللدی بللرای آن محسللوب 

نمی شللود.
محمللد پللرورش روز یکشللنبه بلله خبرنللگار ایرنللا گفللت: بللرای 
واگللذاری ایللن زمیللن ۲۰ مجللوز از دسللتگاه های مختلللف از 
جمللله میللراث فرهنگللی و گردشللگری، دامپزشللکی، شللرکت 
هللای آب و بللرق و و غیللر آن اخللذ شللده و تمللام ایللن دسللتگاه 
هللا مجوزهللا را بللرای فعالیللت ایللن مزرعلله صللادر کللرده انللد.

وی افللزود: در نقشلله هایللی کلله از هفللت سللال پیللش از مللوزه 
ژئوپللارک و دیگللر منابللع دریافللت شللده، حللوزه ژئوسللایت 
نمکللدان مشللخص اسللت و طللرح پللرورش میگللو در آن قللرار 

نللدارد.
وی اداملله داد: ۸۰۰ هکتللار زمیللن بللرای اجللرای ۲۰ طللرح واگللذار 

شللده کلله تمللام سللرمایه گللذاران بومللی قشللم هسللتند.
رییللس اداره شللیات قشللم تصریللح کللرد: هللم اکنللون و بللا 
شللروع اجللرای طللرح ۲۰ نفللر از مللردم روسللتای کانللی مشللغول 
فعالیللت شللده اند کلله ایللن امللر نویللد آینللده ای بهتللر بللرای 

مللردم غللرب جزیللره را دارد.
وی افللزود: عللاوه بللر آن ایجللاد ایللن سللایت می توانللد بللر 
جذابیللت گردشللگری منطقلله بیفزایللد و گردشللگران بللا پللرورش 

میگللو آشللنا و از محصللوالت آن اسللتفاده کننللد.
پللرورش خاطرنشللان کللرد: اگللر طرحللی میللراث فرهنگللی قشللم 
و ژئوسللایت هللای گردشللگری و یللا محیللط زیسللت ایللن جزیللره 
را بللا خطللر مواجلله کنللد، شللیات قشللم بللا اجللرای آن مخالفللت 
می کنللد و اجللازه  فعالیللت صللادر نمی شللود.وی گفللت: انتظللار 
مللی رود مللردم و سللایر مسللووالن از سللرمایه گذاران بومللی کلله 

سللربازان کشللور در جنللگ اقتصللادی حمایللت کننللد.

مزرعه پرورش میگو خطری 
برای ژئوسایت نمکدان 

قشم ندارد

ب
حال تاالب صالحیه خوب استتاال

مدیللرکل حفاظللت محیللط زیسللت البللرز گفللت: 
بخشللی از حللق آبلله تللاالب صالحیلله را می تللوان 
نظرآبللاد  پسللاب شللهرک صنعتللی  طریللق  از 

تأمیللن کللرد.
فردیللن حکیمللی در گفت وگللو بللا ایسللنا اظهللار کللرد: 

حللال حاضللر حللق آبلله تللاالب صالحیلله از رودخانلله کردان در 
می شللود. تامیللن  قزویللن  اسللتان  در  رودخانلله  دو  و 

وی بللا بیللان اینکلله تللاالب صالحیلله پهنلله ای اسللت کلله هللر چه 
بارندگللی بیشللتر شللود عرصلله اش بیشللتر مللی شللود، افللزود: 
هللر چنللد بارش هللای امسللال نسللبت بلله سللال گذشللته کمتللر 
بللوده ولللی ایللن تللاالب بللرای انتفللاع حیوانللات و پرنللدگان آب 

کافللی دارد.
وی بللا تاکیللد بللر دائمللی شللدن ایللن تللاالب اداملله داد: یکللی 
از راه حل هللای دائمللی شللدن ایللن تللاالب اسللتفاده از پسللاب 
شللهرک صنعتللی نظرآبللاد اسللت کلله می تللوان ایللن فاضللاب 
را جمللع آوری و پللس از تصفیلله در اختیللار آب منطقلله ای 

قللرار داد.
ایللن مسللئول توضیللح داد: اگللر فاضللاب تصفیلله شللده ایللن 

شللهرک بلله عنللوان یللک حللق آبلله پایللدار مللورد اسللتفاده 
قللرار گیللرد، حیللات تللاالب دیگللر بلله رودخانلله کللردان و بللاران 

وابسللته نیسللت.
مدیللرکل محیللط زیسللت البللرز افللزود: پیگیری هللای الزم 
بللرای اختصللاص ایللن حللق آبلله بلله صللورت دائمللی در 
حللال انجللام اسللت و بللا مدیللران دسللتگاه های ذیربللط نیللز 

داشللته ایم. جلسللاتی 
وی بللا اشللاره بلله اینکلله ایللن فاضللاب پللس از تصفیلله، 
بهداشللتی می شللود، اضافلله کللرد: مللا آمادگللی داریللم هزینلله 
مللورد نیللاز بللرای احللداث تصفیه خانلله بللرای تأمیللن حللق آبلله 
تللاالب صالحیلله را تامیللن کنیللم تللا دیگللر خطللری حیللات ایللن 
مجموعلله کلله زیسللتگاه گونه هللای مختلللف جانللوری اسللتان را 
تهدیللد نکنللد. »تللاالب صالحیلله« نظرآبللاد، تنهللا تللاالب اسللتان 
البللرز اسللت کلله وسللعت آن بلله 1۰ هللزار هکتللار می رسللد. ایللن 
تللاالب فصلللی از رودخانلله کللردان تامیللن می شللود و در فصللل 
گرمللا بلله دلیللل نیللاز کشللاورزان رو بلله خشللکی مللی رود و 

دیگللر آبللی بللرای سللیراب کللردن آن باقللی نمی مانللد.

کار
شکار پرندگان در شرق مازندران ممنوع شدش

ملرگ  بله  توجله  بلا  مازنلدران  محیط زیسلت 
نامعللوم حلدود یلک هلزار بلال پرنده وحشلی در 
روزهلای اخیلر در تلاالب بین الملللی میانکالله در 
شلرق مازنلدران، شلکار ایلن پرندگان را تلا اطاع 

ثانلوی در ایلن منطقله ممنلوع اعلام کلرد.
گلزارش خبرنلگار ایرنلا، بررسلی نتایلج آزمایلش اولیه از به 

الشله پرنلدگان از سلوی دامپزشلکی اسلتان مازنلدران احتمال 
ملرگ ایلن پرنلدگان مهاجلر زمسلتان گلذران کله عملده آنها از 
گونله چنگلر هسلتند، ناشلی از بیماری هلای واگیلردار آنفلوانزا 
حلاد پرنلدگان و نیوکاسلل رد شلده اسلت و گمانله زنلی اداره 
احتملال  بلرای   مازنلدران  زیسلت  محیلط  و  دامپزشلکی  کل 
ملرگ ایلن پرنلدگان بله سلمت  مسلمومیت ناشلی از جلبلک 
و یلا پانکتلون )جانلوران گیاهلی دریایلی( و یا سلوء اسلتفاده 
شلکارچیان و صیلادان غیرمجلاز درمنطقله ملی رود کله صحلت 
ایلن گمانله زنلی نیلز پلس از اعام نتایلج نمونه گیری از الشله 

پرنلدگان در روزهلای آینلده مشلخص ملی شلود.
 ۸۰۰ و  هلزار  یلک  تاکنلون حلدود  آخریلن گلزارش  براسلاس 
بلال پرنلده وحشلی درروزهلای اخیلر در تلاالب بیلن الملللی 

میانکالله بله دلیلل نامعلوملی تللف شلدند و پیلش بینلی ملی 
شلود تعلداد ایلن تلفلات به بیلش از چهار هلزار بال نیز برسلد. 
رییلس اداره نظلارت بلر حیات وحلش اداره کل محیط زیسلت 
مازنلدران ملی گویلد : بلا رد شلدن احتملال بیملاری آنفلوانلزا 
حلاد پرنلدگان و نیوکاسلل از بیملاری هلای واگیلردار مربوط به 
طیلور براسلاس نتایلج آزمایلش دامپزشلکی اسلتان مازندران، 

گمانله زنلی هلا به سلمت مسلمومیت ملی رود.
کلوروس ربیعلی عصلر روز شلنبه در گفلت و گو بلا خبرنگارایرنا 
از جلبلک  ناشلی  را  ایلن مسلمومیت هلا  در سلاری احتملال 
از گیاهلان  بله عنلوان یکلی  و پانکتلون هلای داخلل تلاالب 
دریایلی ملورد اسلتفاده پرنلدگان وحشلی و یلا سلوء اسلتفاده 
برخلی شلکارچیان و صیلادان غیرمجلاز و دان ریلزی آنهلا برای 
شلکار بیشلتر اعلام کلرد.وی اضافله کلرد: نمونه گیری از الشله 
ایلن پرنلدگان از سلوی دامپزشلکی اسلتان مازندران بله عنوان 
متوللی اصللی انجلام و بله آزمایشلگاه ارسلال شلد و در صورت 
تصمیلم  مسلمومیت  از  ناشلی  ملرگ  عللت  شلدن  مشلخص 

گیلری بعلدی اعلام خواهد شلد.
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کیوملرث فدایلی فلر، مدیلر منطقله دو شلهرداری 
قزویلن گفلت: نزدیلک بله 7۰۰ مترمربلع از معابلر 
سلطح منطقه دو قزوین پیاده روسلازی، آسلفالت 

و کفپوش شده است.
بله گلزارش روابلط عموملی منطقله دو شلهرداری 
تریلن  مهلم  بله  اشلاره  بلا  فلر  فدایلی  قزویلن؛ 
اقداملات منطقله دو شلهرداری قزویلن در دی ماه 
اظهلار داشلت: یکلی از اقداملات اصللی منطقه دو 
شلهرداری قزویلن در دی ملاه امسلال، سلاخت 
پیاده رو آسلفالت و کفپوش در سلطح این منطقه 

بوده است.
وی افلزود: در ایلن ملدت، در دو ناحیله شلهری 
شلهرداری  دو  منطقله  آزادگان  و  بابایلی  شلهید 
قزویلن 65۰ مترمربلع پیلاده رو سلازی آسلفالت 

انجام شده است.

فدایلی فلر عنلوان کلرد: در منطقله دو شلهرداری 
قزویلن در دی ملاه امسلال، در دو ناحیله شلهری 
پیلاده رو  مترمربلع،   46 آزادگان  و  بابایلی  شلهید 

کفپوش شده است.
مدیلر منطقله دو شلهرداری هلدف از اجلرای ایلن 
پلروژه را ارتقلای کیفیلت معابلر و مناسلب سلازی 
ملرور  و  عبلور  در  تسلهیل  منظلور  بله  پیاده روهلا 

عابرین و زیباسازی معابر عنوان کرد.
وی خاطرنشلان کلرد: منطقه دو شلهرداری قزوین 
تملام تلاش خلود را بلرای افزایلش رضایتمنلدی 
اسلتانداردهای  افزایلش  و  محتلرم  شلهروندان 
شلهری انجلام ملی دهلد تلا بدیلن وسلیله مردم 
زندگلی راحلت و هملراه بلا آسایشلی را در ایلن 

منطقه تجربه کنند.

عظیمیلان در دهمیلن همایش و نمایشلگاه »چشلمانداز صنعت 
فلوالد و سلنگآهن ایلران بلا نگاهلی بله بلازار« و در »میزگلرد 
تخصصلی تعاملل متقابل دو حوزۀ سلنگآهن و فلوالد، همافزایی 

و چالشها«خاطر نشان کرد:
ذخیلرۀ  دو  دارای  مبارکله  فلوالد  سلال گذشلته  بهمن ملاه  در   
کنسلانترۀ سلنگآهن و گندلله و اسللب بلود کله بلا کاهلش ورود 
ملواد اولیله بله مبارکه و بهمنظلور جلوگیری از توقلف تولید، این 
دو ذخیلره مصلرف شلده و اگلر این رونلد اصاح نشلود، بهدلیل 
علدم تولیلد فلوالد مبارکله و سلایر فوالدسلازان، بحلران تفلاوت 

قیمت و افزایش قیمت ایجاد خواهد شد.
عظیمیلان بلا تأکیلد بلر اینکه در تملام دنیلا ارزشلافزودۀ معدن 
بیلش از فلوالد اسلت، گفلت: جای تأمل اسلت که چلرا معدنیها 

فوالدسلاز شلدهاند و تأمینکنندگان سلنگآهن خودشلان در حال 
حاضلر مصرفکننلدۀ سلنگآهن هسلتند و ایلن املر باعلث شلده 

فوالدساز هم به سمت معدنکاری برود.
ملا در شلرایط صددرصلد تحریملی، الکتلرود موردنیلاز را تأمیلن 
کردهایلم. ملا هیچلگاه اعتلراض و گایهلای از کمبلود قطعلۀ 
یدکلی و کاالهای اسلتراتژیک نداشلتهایم، اما از نبلود مواد اولیۀ 
داخللی )سلنگآهن( بهشلدت در رنجیم و کسلی نیسلت به این 
سلؤال پاسلخ دهلد کله فلوالد مبارکله بایلد از کجلا ملواد اولیلۀ 

موردنیاز خود را تأمین کند.
این شلرکت 5۰ درصد فوالد کشلور را تولید میکند و در نظر دارد 
همزملان و هملراه بلا افزایلش تقاضلا هلم در کمیلت و هلم در 
کیفیلت سلهم 5۰ درصلدی خلود را در بلازار ایلران حفلظ کنلد؛ 

مختللف  بخشلهای  در  را  کشلور  نیلاز  بتوانلد  هملواره  یعنلی 
خودروسلازی، نفلت و گاز، لوازمخانگلی، صنایع سلاختمان، لوله 
و پروفیلل و همله بخشلهایی کله نیلاز بله مقاطع عریلض دارند، 

پاسخگو باشد.
در آینلده نیلز فلوالد مبارکله بلا تقاضاهلای جدید مواجله خواهد 
بلود. ایلن تقاضاهلا عمدتلا در حلوزۀ فوالدهلای باکیفیلت و بلا 
اسلتحکام بیشلتر، وزن کمتلر، قیملت مناسلب و ضدخوردگلی 
خواهنلد بلود و فلوالد مبارکله بلرای اینکله بتوانلد بله ایلن نیلاز 
پاسلخ دهد، تلاش مضاعلف، بهینهسلازی، بهروزرسلانی فرایند 
و ارتقلای تکنوللوژی و ظرفیتهلای خطوط تولید را در دسلتور کار 

خود قرار داده است.
 همچنیلن در ادامله در خصلوص طلرح نورد گرم شلمارۀ ۲ فوالد 

مبارکه و  درباره جزئیات آن افزود:
بلرای اجلرای طلرح نلورد گلرم شلمارۀ ۲ فلوالد مبارکله کله 4/5 
میلیلون تلن ظرفیلت دارد، بلا یلک شلرکت خارجلی بله توافلق 
رسلیدهایم. بنلا بلر توافقلات انجامشلده 54 درصلد پلروژه بله 
دسلت پیمانلکاران و سلازندگان داخللی انجلام میشلود و 46 
درصلد بله دسلت پیمانلکار خارجلی. اجلرای ایلن پلروژه بهطلور 

مسلتقیم بلرای 1۰۰۰ نفلر در داخلل شلرکت فلوالد مبارکه فرصت 
شلغلی ایجلاد خواهلد کلرد. با اجلرای این طلرح، کلیلۀ نیازهای 
صنایلع مختلف کشلور و انواع ورق در ابعلاد و کیفیتهای مختلف 
تأمیلن خواهلد شلد. در صلورت آغلاز اجلرای طرح، مقرر اسلت 
طلرح مذکلور طلی ۹۰۰ روز بله بهرهبلرداری برسلد. امیدواریلم 
بتوانیلم ایلن کار را انجلام دهیم و برای تحقلق حداکثری راهبرد 
مؤثرتلری  تولیلد گام  رونلق  زمینلۀ  در  رهبلری  معظلم  مقلام 
برداریلم. بلا راهاندازی ایلن خط تولید صدها کارخانه در سراسلر 
کشلور فعلال خواهد شلد.وی بله  برنامه هایی برای بومیسلازی 
و اسلتفاده از تلوان داخللی اشلاره کلرد و گفت:فلوالد مبارکله در 
قطعلۀ   4۰۰۰ حلدود  بومیسلازی  بلا  گذشلته  سلال  بیسلت 
اسلتراتژیک در ایلن راه گام برداشلته اسلت. درحلال حاضر این 
شلرکت تغییر رویکرد داده و از بومیسلازی قطعه به بومیسلازی 
فرایند و ماشلین که در مراتب باالتر و بسلیار دشلوار اسلت روی 
آورده تلا بلا کنلار هلم قلرار دادن هلزاران قطعله بتوانلد ماشلین 
بسلازد و اتوماسلیون آن را داخللی کنلد و در صنعت بله کار ببرد. 
انشلاءهللا سلال آینلده خبرهلای جدیدتلری در ایلن خصلوص 

خواهید شنید.  

مدیر منطقه ٢ شهرداری قزوین:
در دی ماه سال جاری نزدیک به 700 مترمربع پیاده رو 

سازی در سطح منطقه دو شهرداری اجرا شده است

جلوگیری از بحران افزایش قیمت 
با تأمین سنگ آهن فوالدسازان 
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--
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افقی
  1 - تو مردی - فرمانروایان

 ۲ - شادمان - قایق مسابقه ای 

3 - نابود شده، نیست شده، از بین رفته 

- پسر مازنی 

4 - جای پا، رفوزه - دوستی - گذر گاه 

- درخت انگور، زینت رو، مظهر باریك - 

حرف هشتم جدول ابجد

  5 - تنها و یگانه - یار عروس - از 

شهرهای شمالی، لباس زنان هندی

 6 - مامت وسرزنش - ملت ها - 

همان هیا است - موی گردن شیر، موی 

گردن اسب

 7 - مأیوس نبودن، رجا، ارتجاء - 

شایعترین تومور مغزی

 ۸ - پسوند شباهت - آماس - حرف 

انتخاب، بله آلمانی، حرف گزینش

 ۹ - اثری از دكترمحجوب - خود كشی

 1۰ - اشکال کار، دست بند - پول قدیمی 

- کاسه ناتمام - از پرندگان كوچك

 11 - علت - انداخته شده - آشکار 

1۲ - حرف تعجب، تعجب زنانه، گشوده 

- هکر ناتمام - خس خس بورونشها - 

جنبش - راندن بی ادبانه، راندن مزاحم 

13 - اثری از شهره احدیت - سدی در 

استان خراسان

 14 - نیرنگها - مدرسه التین 

15 - تور كاهكشی - وسیله ای که با آن 

چیزی را سوراخ کنند

عمودی 
 1 - اثری از آلفرد دوموسه - تاش بی 

ثمر

 ۲ - ادامه دهنده - از میوه های 

تابستانی، در فرنگ به آن چری می گویند 

3 - حرف همراهی عرب - تب - 

محرمانه، مخفی، محرمانه و مخفی 

- دست عرب، هالوژن نمک طعام، از 

هالوژنها

 4 - سد شده، بسته شده، بازداشت شده 

- یك دهم - پایتخت تبت 5 - سام 

ادبی، سام - جمع مورد - اراستگی 

صفات

 6 - بعد اول - ای دل - جود و بخشش 

- قوه ادراک و فهم 

 7 - برابر ومساوی - ادیب فرانسوی 

صاحب اثر سرنوشت بشر، نویسنده اثر 

وسوسه غرب - نقش و نگار دار - آب بند

 ۸ - تكرار یك حرف - رفیق مشهدی - 

نشانه مفعولی، عامت مفعول بی واسطه

 ۹ - كنده كاری روی چوب - جاده، 

طریق، خوشی - خوراک - مادر عرب، 

عزیز تازی

 1۰ - جوهر مرد، پیشه - ظروف 

آشپزخانه - نشاط، شادمانی - لباس 

11 - روزها، روزگارها - از انبیاء الهی، از 

پیامبران بنی اسرائیل، برادر حضرت خضر 

- کاسه درهم 

1۲ - ناامید - گاو تبتی - ناپسند شرعی 

13 - نوعی زغال سنگ، زغال سنگ 

مرغوب - وای درهم - درخت تسبیح، 

سهولت و آسانی - قلب، سرای محبت 

14 - لباس حج، قصد حج كردن - میوه 

قابل برداشت

 15 - كار بر عهده كسی نهادن - تك تك

جدول شماره 1654

البرز

جلسه کمیته گازرسانی با معاون 
دفترفنی استانداری و شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز

هفتمیللن جلسلله کمیتلله گازرسللانی بللا حضللور معللاون دفتللر فنی 
اسللتانداری و شللرکت ملللی پخللش فرآورده هللای نفتللی منطقلله 

البرز برگزار شد.
بلله گللزارش روابللط عمومللی شللرکت گاز اسللتان البللرز، هفتمیللن 
جلسلله کمیتلله گازرسللانی بللا حضللور معللاون دفتللر فنللی 
اسللتانداری، نماینللده جهللاد کشللاورزی سللاوجباغ، نماینللده 
فرمانللداری سللاوجباغ و همللکاران شللرکت ملللی پخش فللرآورده 
هللای نفتللی منطقلله البللرز، بلله منظللور رفللع موانللع اجرایللی 
گازرسللانی بلله واحدهللای تولیدی و صنعتی در سللطح شهرسللتان 
سللاوجباغ برگللزار شللد.این جلسلله بلله میزبانللی مدیرعامللل 
شللرکت گاز اسللتان البللرز ، در راسللتای تحقللق اهللداف مصوبلله 
شللورای اقتصللاد و همچنیللن رفللع چالللش هللای گازرسللانی در 
شهرسللتان سللاوجباغ و کاهللش مصللرف سللوخت مایللع برگللزار 

شد.
حسللین تقللی نللژاد، مدیرعامللل شللرکت گاز اسللتان البللرز ضمللن 
خللوش آمدگویللی بلله میهمانللان خاطللر نشللان کللرد: هللدف مللا 
صیانللت ازمحیللط زیسللت و کشللاورزی اسللت.وی بللا بیللان اینکلله 
کارهللای خوبللی در حللوزه کشللاورزی شللده اسللت، تصریللح کللرد: 
هللر قدمللی بللرای تولیللد برداریللم، خدمللت کللرده ایم.مدیرعامللل 
شللرکت گاز اسللتان البللرز بللا بیللان اینکلله ایللن شللرکت تللا حللد 
ممکللن بللا سللازمان هللا تعامللل و همللکاری را خواهللد داشللت، 
گفللت: در تاشللیم خدمللت رسللانی در خصللوص بهللره منللدی از 

گاز را مرتفع کنیم.
در اداملله جلسلله بلله بحللث و بررسللی و رفللع موانللع موجللود در 
سللاوجباغ پرداختلله شللد و مقللرر شللد در جهللت گازدار شللدن 
صنایللع جدیللد و صنایللع مشللمول، مصوبلله شللورای اقتصللاد و 
کاهللش مصللرف سللوخت مایللع بللا رویکللرد صرفلله جویللی 
درهزینلله هللای دولللت، سللازمان هللای ذیربللط بللا یکدیگللر 

همکاری و تعامل داشته باشند.

 پیام
استان ها

وجود 560 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی گفت که اکنون 56۰ هزار میلیارد تومان طرح 
نیمه تمام در کشور وجود دارد که تکمیل آنها نقش موثری در خدمات دهی به مردم دارد.

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

هیلات موضلوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سلاختمانهای فاقد 
سلند رسلمی-آگهی موضلوع ملاده 3 قانلون و ملاده 13 آئیلن نامله قانلون تعییلن تکلیف 

وضعیلت ثبتی و اراضی و سلاختمانهای فاقد سلند رسلمی
 برابلر رای شلماره 13۹۸6۰31۹۰1۲۰۰۲515 هیلات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتلی اراضلی و سلاختمانهای فاقلد سلند رسلمی مسلتقر در واحلد ثبتی حلوزه ثبت ملک 
سلیرجان تصرفلات مالکانله بامعلارض متقاضلی آقلای ابوالقاسلم قرائلی خضلری فرزنلد 
اسلحق بشلماره شناسلنامه 4755 صلادره از سلیرجان در ششلدانگ یلک بلاب خانله بله 
مسلاحت ۲1۲/5۰ مترمربلع پلاک 6۲۹ اصللی واقلع در بخلش 36 کرمان آدرس سلیرجان 

آبلاده خیابلان تخلت جمشلید آخلر خیابان درب سلمت راسلت خریلداری از مالک رسلمی 
آقلای صلادق رفعتلی محلرز گردیلده اسلت. للذا به منظور اطلاع عملوم مراتلب در دو نوبت 
بله فاصلله 15 روز آگهلی ملی شلود در صورتی که اشلخاص نسلبت به صدور سلند مالکیت 
متقاضلی اعتراضلی داشلته باشلند می تواننلد از تاریخ انتشلار اولین آگهی به ملدت دو ماه 
اعتلراض خلود را بله ایلن اداره تسللیم و پلس از اخذ رسلید، ظلرف مدت یک ملاه از تاریخ 
تسللیم اعتلراض، دادخواسلت خلود را بله مراجلع قضایلی تقدیم نماینلد. بدیهی اسلت در 
صلورت انقضلای ملدت مذکلور و علدم وصلول اعتراض طبلق مقررات سلند مالکیلت صادر 

خواهد شلد./م اللف 5۸1
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۸/1۰/۲۲- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۸/11/۰7

محمد آرمان پور - رئیس ثبت اسناد و امالک
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد
 هیلات موضلوع قانلون تعییلن تکلیلف وضعیت ثبتی 

اراضلی و سلاختمانهای فاقد سلند رسلمی
آگهلی موضلوع ملاده3 قانلون و ملاده 13آئین نامله قانون تعیین 
تکلیلف وضعیت ثبتی واراضی و سلاختمانهای فاقدسلند رسلمی 
برابررای شلماره13۹۸6۰31۹۰۰1۸۹5-۹۸/۰۹/1۲هیات اول موضوع 
قانلون تعییلن تکلیلف وضعیلت ثبتلی اراضلی و سلاختمانهای 
فاقلد سلند رسلمی مسلتقردرواحد ثبتلی حلوزه ثبت ملک شلهر 
عنبلر آبلاد تصرفلات مالکانله بامعلارض متقاضلی آقای حسلین 
مارانلی  فرزند عین اله  بشلماره شناسلنامه ۲76صلادره ازجیرفت 
درششلدانگ یلک بلاب خانله بله مسلاحت ۲55/43متلر مربلع 
پلاک - فرعلی از45- اصللی مفلروز و مجلزی شلده از پلاک 
45 - اصللی قطعله یلک بخلش 45کرملان واقلع در عنبرآبلاد 
اراضلی خداآفرین خریداری از مالک رسلمی اقلای عباس امیری 
محرزگردیلده اسلت.لذا بله منظور اطلاع عموم مراتلب دردو نوبت 
بله فاصلله 15روزآگهلی می شلود در صورتی که اشلخاص نسلبت 
بله صلدور سلند مالکیلت متقاضلی اعتراضی داشلته باشلند می 
تواننلد از تاریلخ انتشلاراولین آگهی بله مدت دوملاه اعتراض خود 
را بله ایلن اداره تسللیم و پلس از اخلذ رسلید، ظلرف ملدت یلک 
ملاه از تاریلخ تسللیم اعتراض،دادخواسلت خلود را بله مراجلع 
قضایلی تقدیلم نماینلد . بدیهلی اسلت در صورت انقضلای مدت 
مذکوروعلدم وصلول اعتلراض طبق مقلررا ت سلند مالکیت صادر 
خواهدشلد ./م اللف:۲3۹7-   تاریخ انتشلار نوبلت اول:۹۸/11/۰7 

– تاریلخ انتشلارنوبت دوم :۹۸/11/۲1
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ملک جیرفت 
هیلات موضلوع قانلون تعییلن تکلیلف وضعیلت 
ثبتلی اراضی و سلاختمانهای فاقد سلند رسلمی-

آگهلی موضلوع ملاده3 قانون و ملاده 13آئین نامه 
قانلون تعییلن تکلیلف وضعیلت ثبتلی واراضلی 
برابلررای  رسلمی  فاقدسلند  سلاختمانهای  و 
شماره13۹۸6۰31۹۰14۰۰346۹-۹۸/۰۸/۲3هیات 

وضعیلت  تکلیلف  تعییلن  قانلون  موضلوع  اول 
ثبتلی اراضلی و سلاختمانهای فاقلد سلند رسلمی 
مسلتقردرواحد ثبتلی حلوزه ثبلت مللک جیرفت  
تصرفلات مالکانه بامعلارض متقاضی خانم مهناز 
سلادات موسلوی دارابی  فرزند سید نجیم بشماره 
شناسلنامه ۲5صلادره ازجیرفت در ششلدانگ یک 
مربلع  ۲3۲/۰5متلر  مسلاحت  بله  خانله   بلاب 
پلاک - فرعلی از574- اصللی مفلروز و مجلزی 
شلده از پلاک 117۸فرعلی از 574-اصللی قطعه 
دوواقلع در در اراضلی جیرفلت  بخلش 45کرملان  
خریلداری از ماللک رسلمی خانم فاطمه سلقازاده 
محرزگردیلده اسلت.لذا بله منظلور اطلاع عملوم 
مراتلب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شلود 
در صورتلی کله اشلخاص نسلبت بله صلدور سلند 
مالکیلت متقاضلی اعتراضلی داشلته باشلند ملی 
تواننلد از تاریخ انتشلاراولین آگهی بله مدت دوماه 
اعتلراض خلود را بله ایلن اداره تسللیم و پلس از 
اخلذ رسلید، ظلرف مدت یک ماه از تاریخ تسللیم 
اعتراض،دادخواسلت خلود را بله مراجلع قضایلی 
تقدیلم نماینلد . بدیهلی اسلت در صلورت انقضای 
ملدت مذکوروعلدم وصلول اعتلراض طبلق مقلررا 
ت سلند مالکیت صلادر خواهدشلد ./م الف:573  
تاریلخ   – اول:۹۸/1۰/۲3  نوبلت  انتشلار  تاریلخ 

۹۸/11/۰7: انتشلارنوبت دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

نوبت اولآگهی مزایده عمومی

شهرداری بروات

شـهرداری بـروات در نظـر دارد بـه اسـتناد مصوبـات شـماره) 55 مورخ 97/02/13 و شـماره 62 مورخ 97/03/09( شـورای محترم اسـالمی شـهر بـروات و بر 
اسـاس مـاده 13 آییـن نامـه مالی شـهرداری ها نسـبت بـه واگذاری دو قطعـه زمین مـازاد بر نیاز خویـش با کاربری مسـكوني واقع در بـروات - اکبرآباد )شـهرک 
مهـر( بـا مشـخصات و شـرایط ذیـل از طریـق مزایـده عمومی به افراد واجدالشـرایط اقـدام نماید. لـذا از متقاضیان درخواسـت می شـود ضمن بررسـی ردیف های 
زیـر حداکثـر تـا پایـان وقت اداری مـورخ 98/11/28 جهت دریافت اسـناد مزایده و ارائه قیمت پیشـنهادی خود به نشـانی بـروات، بلوار آزادی، خیابـان باقر العلوم، 

شـهرداری بروات، امـور قراردادهـا مراجعه نمایند.

1-متقاضیـان واجـد الشـرایط مـی توانند با پرداخت مبلـغ 300/000 ریال )سـیصد هزار لاير( به حسـاب 0218933404004 بنام شـهرداری بروات نسـبت به دریافت اسـناد مزایده اقدام 
نمایند.

2-ارائه فیش واریزی به میزان 5% از مبلغ پایه امالک موضوع مزایده به مبلغ 21/750/000 لاير )بیسـت و یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار لاير( به حسـاب شـماره 0108623363008 
و یا ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شـهرداری بروات به عنوان سـپرده شـرکت در مزایده الزامی می باشـد.

3-بازدید از امالک موضوع مزایده و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان ضروری می باشد.
4-هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آن ها به ترتیب ضبط خواهد شد.

5-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
6-سـایر اطالعـات و جزئیـات مربـوط بـه موضوع معامله در اسـناد مزایده مندرج بوده و متقاضیان می بایسـت جهت کسـب اطالعات بیشـتر به شـهرداری بـروات )واحد امور 

قراردادهـا( مراجعه نمایند.

     قیمت پایه )لاير(     کاربری      پالک ثبتی     موقعیتمساحت )مترمربع(شماره قطعهردیف
     435/۰۰۰/۰۰۰      مسکونی     3۰۸4 / 1فرعی     اکبرآباد – شهرک مهر     435      ۲۹6     1

     435/۰۰۰/۰۰۰      مسکونی     3۰۸4 / 1فرعی     اکبرآباد – شهرک مهر    435     ۲۹۹    2

اصالحیه آگهی دعوت مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان اداره کل 

زندانهای استان کرمان
تاریــخ  دارد کــه  مــی  اعــالم  وســیله  بدیــن 

ــاده  ــوق الع ــور ف ــادی بط ــی ع ــع عموم ــزاری مجم برگ
ــح  ــخ 98/11/24 روز پنــج شــنبه ســاعت 9 صب ــه تاری ب

ــد. ــول گردی موک

هیات مدیره شرکت تعاونی

شماره:8086                                                تاریخ: 98/10/18 

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 

ــماره 139860301022004181    ــاد رای ش ــتناد مف ــه اس ــه ب ــه اینک ــر ب نظ
ــتقر در اداره  ــادی مس ــناد ع ــه اس ــیدگی  ب ــات رس ــورخ 98/10/04 هی م
ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ربــاط کریــم بــر حســب مــاده 3 قانــون 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
ــه متقاضــی  ــات مالکان ــادی و تصرف ــال ع ــد انتق ــر تاکی ــی ب رســمی مبن
ــادره از  ــنامه 755  ص ــماره شناس ــه ش ــی ب ــد موس ــک فرزن ــا پورمل رض
ــای احداثــی  ــا بن ــه شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن ب دورود  نســبت ب
بــه مســاحت 140  متــر مربــع از پــاک شــماره 329 و 330 ) مســاحت 
ــاک  ــع از پ ــر مرب ــاحت 70 مت ــاک 160/329 و مس ــع ازپ ــر مرب 70 مت
160/330( مفــروز و مجــری شــده قســمتی از پــاک 330 و 329  فرعــی 
مفــروز از قطعــه --  تفکیکــی از 160  اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی 
ــرز  ــری مح ــدس منتظ ــمی اق ــت رس ــم از مالکی ــاط کری ــتان رب شهرس
گردیــده لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
ــه  ــود را ب ــاه اعتراضــی خ ــدت دو م ــه م ــی ب ــن اگه ــخ انتشــار اولی تاری
ــه و  ــه دادگاه صالحــه احال ــا ب ــد ت ــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمای ای
اقدامــات موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه گــردد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراضــی طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و در در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت 

ــود.  ــه دادگاه نخواهــد ب ــع از مراجعــه متضــرر ب ــد مان جدی
تاریخ انتشار اولین اگهی:98/10/22

تاریخ انتشار دومین اگهی :98/11/07
 9923 احمد رحیمی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم 
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این صفحه می خوانیم
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پلمب 14 واحد صنفی متخلف در بهشهر
سرهنگ ابراهیم شجاعی فرمانده انتظامی شهرستان بهشهرگفت: به منظور برقراری نظم و امنیت اجتماعی طرح 

برخورد با واحد های صنفی متخلف در دستور کار اداره نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی قرار گرفت. او افزد: در 
اجرای این طرح که به منظور بازدید از واحد های صنفی، مشاورین اماک، عطاری ها، آرایشگاه و پیرایشگاه به اجرا 

درآمد 14 واحد صنفی متخلف به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات صنفی و انتظامی پلمب شدند.

مدیللر مخابللرات منطقلله اسللتان بللا اشللاره بلله نقللش 
شللبکه دیتللا و مزایللای آن در بهبللود و تسللهیل امللورات 
روزمللره مشللتریان مخابراتللی گفللت: بلله منظللور توسللعه 
عدالللت اجتماعللی و بهللره گیللری یکسللان مشللتریاِن 
اسللتان از خدمللات و محصللوالت مخابراتللی بللر اسللاس 
برناملله هللای دارای اولویللت، طللی ۹ ماهلله سللال جللاری 
عملیللات توسللعه شللبکه دیتللا در ۲55 مرکللز روسللتایی 

اسللتان بلله اجللرا در آمللده اسللت.
آزاد حکمللت در گفللت و گللو بللا ایسللنا، بللا اعللام اینکلله 
عملیللات توسللعه شللبکه دیتللا اسللتان شللامل افزایللش 
پهنللای مرکللز )افزایللش UP LINK(، توسللعه پللورت هللای 
 ADSL نصللب و راه انللدازی پللورت هللای جدیللد ،ADSL
مللی باشللد اظهللار کللرد: ایللن اقللدام درجهللت تحقللق 
اهللداف مخابراتللی، پاسللخگویی بلله مطالبللات ارتباطللی 
و مخابراتللی شللهروندان، جلللب رضایللت مشللتریان، بلله 
حداقللل رسللاندن شللکاف دیجیتالللی و ... صللورت گرفتلله 

اسللت.
وی بلله تشللریح اقدامللات و عملیللات هللای فنللی توسللعه 
شللبکه در ۲55 روسللتای ذکللر شللده پرداخللت و افللزود: 
ایللن اقدامللات بلله تفکیللک، در 16 مرکللز بانلله، 13 مرکللز 
بیجللار، 16 مرکللز دیوانللدره، 55 مرکللز سللقز، ۲۸ مرکللز 
سللنندج،13 مرکللز قللروه، 14 مرکللز دهللگان، 4۰ مرکللز 
کامیللاران و 6۰ مرکللز مریللوان و سللروآباد انجللام شللده 

اسللت.
فللوق در  تعللداد روسللتاهای  از  حکمللت عنللوان کللرد: 
11۰مرکللز ظرفیللت پهنللای بانللد افزایللش یافتلله، بلله طللوری 
کلله در برخللی از ایللن مراکللز تللا ۲۰ برابللر ظرفیللت قبلللی 

توسللعه صللورت گرفتلله اسللت.
وی اداملله داد: بللرای نصللب و راه انللدازی تجهیللزات و 
توسللعه زیرسللاخت هللای الزم در نقللاط روسللتایی اعللام 
شللده بللا صللرف اعتبللاری بالللغ بللر51 میلیللارد ریللال 
سللرمایه گللذاری انجللام شللد تللا شللرایط بهللره منللدی بللرای 
روسللتاییان از بسللترهای دیتللا )اینترنللت و اینترانللت( بللا 

کیفیللت و کمیللت بیللش از پیللش فراهللم شللود.
مدیللر مخابللرات منطقلله کردسللتان در اداملله تصریللح 
کللرد: بللا همللت و تللاش پرسللنل سللاعی شللبکه دیتللا در 
اسللتان، بللرای توسللعه و افزایللش زیللر سللاخت هللای الزم 
در مناطللق کللم برخللوردار روسللتایی، در حللال حاضللر 1۹ 
هللزار مشللترک روسللتایی تحللت پوشللش خدمللات شللبکه 

دیتللا هسللتند.
وی بلله برناملله هللای آتللی مخابللرات منطقلله کردسللتان 
در راسللتای افزایللش و بهبللود خدمللات مخابراتللی در 
سللطح اسللتان اشللاره کللرد و یللادآور شللد: قطعللا بللا حسللن 
توجلله و حمایللت هللای هملله جانبلله مدیرعامللل شللرکت 
مخابللرات ایللران، مسللئولین ارشللد اسللتان، همراهللی و 
همفکللری همللکاران منطقلله همچللون سللنوات گذشللته، 
مللی توانیللم در اجرایللی کللردن برناملله هللا، اقدامللات و 
پللروژه هللای فنللی بللا هللدف ارائلله خدمللات و محصللوالت 
مخابراتللی بللا کیفیللت و در خللور مللردم اسللتان گام هللای 

مثمرثمللری برداریللم.
گفتنللی اسللت: درحللال حاضللر تعللداد 4۸4 روسللتای 
اسللتان ازخدمللات سللرویس ADSL مخابللرات منطقلله 

کردسللتان بهللره منللد هسللتند.

مدیلرکل گمرکات اسلتان ایام گفت: در سلال 
جلاری یک میلیون و ۸۲۹ هلزار تن کاال از مرز 

مهلران به عراق صادر شلده اسلت.
 روح هللا غاملی در جملع خبرنلگاران اظهلار 
داشلت: در 1۰ ماهله منتهلی بله دی ملاه ۹۸ 
میلزان مجموع صلادرات کاال از مرز مهران برابر 
بلا یلک میلیلون و ۸۲۹ هلزار و ۲۰1 تلن بلوده 
اسلت که نسلبت به مدت مشلابه از لحاظ وزن 
رشلد 35 درصلدی، از لحلاظ تعلداد اظهارنامله 
هلا بلا دو هلزار و ۲4۹ فقلره افزایش رشلد 14 
درصلدی و بلا تعلداد ۹4 هلزار و ۲14 کامیلون 

 3۹ رشلد  صادراتلی  کاالی  حاملل  ورودی 
درصلدی را شلاهد بلوده ایلم.

وی گفلت: در ده ماهله سلال جلاری نسلبت 
بله مدت مشلابه سلال قبلل ۲6 هلزار کامیون 

بیشلتر وارد گملرک مهلران شلده اسلت.
غاملی تصریح کرد: درآمدهای گمرک نسلبت 
به مدت مشلابه رشلد 1۰53 درصدی را نشلان 

ملی دهد.
از وظایلف خطیلر گملرک  وی گفلت: یکلی 
مبلارزه بلا قاچلاق کاال و ارز بلوده و طلی ایلن 
ملدت تعلداد ۸3 پرونلده قاچلاق در گملرک 

تشلکیل شلده که نسلبت به مدت مشابه 73 
درصلد رشلد را نشلان ملی دهلد که حاکلی از 
مبلارزه جلدی گملرک بلا پدیلده شلوم قاچاق 
اسلت.مدیرکل گملرکات اسلتان ایلام عنلوان 
کلرد: در طلول این ده ماه قریلب به 6 میلیون 
و ۲۹5 هلزار نفلر از ایلن ملرز تلردد داسلته اند 
که نسلبت به مدت مشلابه رشلد 56 درصدی 
داشلته و گمرک کاالی همراه این مسلافرین را 

بازدیلد نموده اسلت.
وی گفلت: گملرک مهلران رتبله اول را از لحاظ 
ارزش دالری در بیلن گملرکات ارزیابلی کاالی 
صادراتلی بله مقصد کشلور علراق را داشلته، در 
بیلن گملرکات ملرز خلروج بله علراق از لحاظ 

دالری رتبله دوم را داشلته اسلت.
وی افلزود: همچنیلن در بیلن بیلش از 1۰۰ 
گملرک فعلال صادراتلی رتبله 13 را در سلطح 

کشلور دارا اسلت.

براسلاس اطاعات بیمارسلتانی ساالنه ۲1 هزار نفر در این بیمارستان 
آموزشلی و تخصصی قلب مازندران در سلاری کارشلان به بسلتری 
ملی کشلد و حلدود ۸۰ هزار نفلر نیز به صورت سلرپایی بلرای مداوا 
بله مراکلز اورژانسلی سلرپایی مراجعله ملی کننلد و در ایلن ملدت 
حلدود 7۰۰ تلا ۸۰۰ نفرشلان بله دلیلل حلاد بودن بیماریشلان تحت 
عملل جراحلی قللب باز، شلش  هلزار نفلر آنژیوگرافی و یلک هزار و 
5۰۰ تلا دو هلزار نفلر نیز تحت عمل  آنژیو پاسلتی یا بلاز کردن رگ 
قللب قلرار ملی گیرند.باال بودن میلزان مراجعه بیملاران قلبی به این 
بیمارسلتان تخصصی دولتی ازداخل و خارج اسلتان ) اسلتان های 
گیلان و گلسلتان ( ، نامناسلب بلودن فضای بیمارستانی،نداشلتن 
تجهیلرات سلی تلی آنژیوگرافلی و وابسلتگی آن بلرای ایلن نیلاز به 
خلارج از بیمارسلتان و مرکلز خصوصی،باعلث شلده تلا ایلن مرکلز 

نتوانلد در حلد قلد و قواره اش خدمات رسلانی به بیمارانش داشلته 
باشلد.در حالی اسلتان مازندران با داشلتن بیش از سله میلیون نفر 
جمعیلت سلاکن و پذیرایلی از سلاالنه ۲۰ میلیلون مسلافر کله رتبه 
سلوم کشلور را در مسلافر پذیلری بله خلود اختصلاص داده اسلت، 
دارای یک بیمارسلتان تخصصی قلب با سلابقه 7۰ سلاله اسلت که 
برخلی از اسلتان هلای دیگلر از جملله اصفهان بلا ظرفیت جمعیتی 
بله میلزان اسلتان مازنلدران و مسلافرپذیری دایملی کمتلر ،از سله 
بیمارسلتان تخصصلی بلا ظرفیت چندیلن برابری این خطه شلمال 

کشلور برخوردار اسلت.

وابستگی سی تی آنژیو گرافی به بخش خصوصی 
بلا وجلود ایلن کله بخلش سلی تلی آنژیوگرافلی تنهلا بیمارسلتان 
تخصصلی قللب مازندران در سلاری حدود یک دهله پیش ، پیش 

بینلی شلده بود، بله دالیلی نامعلومی تجهیلزات مرتبط بلا آن که در 
آن زملان بله اعتبلار ارزی حلدود 3۰۰ تلا 4۰۰ هلزار دالری داشلت، با 
موافقلت وزارت بهداشلت و درملان قلرار نگرفلت و این تجهیلزات در 
سلال جلاری بلا ارز دولتلی حلدود یک میلیلون دالری بلرای بخش 
خصوصلی مصلوب و در یکی از کلنیک های بخش خصوصی نصب 
شلد کله در شلرایط فعللی بیملاران باید از ایلن تجهیزات کله هزینه 
باالیلی نیلز بله دنبلال دارد، نیازشلان را تامین کنند.اگرچه براسلاس 
تعهلد ایلن مرکلز خصوصلی موظف شلد تا خدماتلش  بله بیماران 
ارجاعلی از بیمارسلتان تخصصی قلب سلاری را در قبلال دریافت ارز 
دولتلی بلا تعرفه دولتلی که نرخش حدود 7 تلا ۸ میلیون ریال می 
رسلد، انجلام دهد، ولی بررسلی ها نشلان ملی دهد که در بسلیاری 
از ملوارد ایلن مرکلز نه تنها به تعهلدش پایبند نبوده کله هزینه های 
باالتلری نیلز طللب ملی کنلد و یا بلا ایلن بهانه کله از دسلتگاههای 

دیگلری اسلتفاده کلرده، تعرفله آزاد را طللب می کند.

تایید فرسودگی بیمارستان و سختی خدمات دهی 
رییس بیمارسلتان فاطمه زهرا )س( سلاری می گوید : بیمارسلتان 
تخصصلی قللب مازندران در سلاری حدود 7۸ سلال قبل تاسلیس 

شلد که صرفا با چند طرح توسلعه با همان سلبق و سلیاق قبلی در 
حال خدمات رسلانی به بیمارانش اسلت.

دکتلر ابوالقاسلم فلاح در گفلت و گلو بلا خبرنلگاران گفلت: در حال 
حاضلر روزانله 6۰ بیملار به دلیل نیلاز فوری برای درملان قلب در این 
بیمارسلتان بسلتری ملی شلوند و حلدود ۲۰۰ تلا 3۰۰ نفلر نیلز برای 
دریافلت خدملات سلرپایی قللب به این مرکلز دولتلی مراجعه می 
کننلد.وی اضافله کلرد: همچنیلن روزانله دو عمل قلب بلاز ، 15 مورد 
آنژیوگرافلی و 3۰ ملورد نیلز آنژیوپاسلتی قللب در این مرکلز انجام 
ملی شلود کله نشلان از پلرکاری این بیمارسلتان دارد که بلا توجه به 
فضای فیزیکی نامناسلب ناشلی از پیری خدمات رسانی به بیماران 
برای پرسلنل و حتی پزشلکان ما دشلوار اسلت.وی خاطرنشان کرد: 
علاوه بلر آن به دلیل حسلاس بلودن بیماری قلبی،  در بیمارسلتان 
از لحلاظ فیزیلک بیمارسلتانی نیلز نیاز به فضلای آرام بخلش برای 
بیملاران داریلم کله بلا وضعیت فعلی ایلن امکان برای ملا به منظور 

خدملات رسلانی بهتر تا حد زیادی سللب شلده اسلت.

کمبود تخت اورژانس 
رییلس بیمارسلتان قللب سلاری کمبلود تخت اورژانلس را از 

دیگلر مشلکات ناشلی از پیلری و محدودیلت فضایلی ایلن 
بیمارسلتان اعلام کلرد و اظهارداشلت: براسلاس  اسلتاندارد  
بله ازاء هلر تخلت سلی سلی یلو بایلد دو تلا سله برابلر تخت 
اورژانلس بلرای بیملاران داشلته باشلیم کله هم اکنلون تعداد 
تخلت هلای اورژانلس ایلن بیمارسلتان یلک دوم سلی سلی 

اسلت. یو 
دکتلر فلاح اظهلار داشلت : در شلرایط فعلی این بیمارسلتان 
نله تنهلا نیلاز اسلتان مازنلدران کله بایلد پذیلرای بیمارانلی از 
اسلتان هلای گلسلتان و گیلان نیلز باشلد و به دلیلل این که 
از لحلاظ انسلانی ملا اجلازه علدم پذیلرش بیملاران خلارج از 
اسلتانی را نداریلم، بایلد فشلار مراجعه بیماران سلایر اسلتان 

هلای دیگلر را نیلز در کنلار بیملاران اسلتانی تحملل کنیم.
وی دلیلل مراجعله بیمارهلای اسلتان هلای گیان و گلسلتان 
بله ایلن مرکلز را دولتلی بودنلش و خدمات خوبش بله دلیل 
داشلتن پزشلکان متخصلص و فوق تخصص قللب بیان کرده 

است.

 یک میلیون و 8۲9 هزار تن کاال 
از مرز مهران به عراق صادر شد

فرسودگی تنها بیمارستان تخصصی قلب مازندران 
را با مشکل خدمات رسانی مواجه کرد

سخنگوی صنعت برق خبر داد:
پرداخت پاداش به مشترکان 

خوش مصرف برق و گاز

سلخنگوی صنعلت بلرق از پرداخت پاداش توسلط شلرکت های بلرق و گاز به 
مشلترکانی که نسلبت بله کاهش مصرف خلود اقدام کننلد، خبر داد.

دکتلر مصطفلی رجبلی مشلهدی بلا بیان این کله این اقلدام توسلط وزارتخانه 
هلای نفلت و نیلرو بلرای ترویلج مصلرف بهینله گاز و بلرق مشلترکان اسلت 
خاطرنشلان کلرد: طلرح پرداخلت پلاداش خلوش مصرفلی بله مشلترکان به 
دلیلل سلرمای هلوا و افزایلش مصلرف انلرژی در کشلور اجرایلی می شلود.

رجبلی مشلهدی تاکیلد کلرد کله مشلترکانی که نسلبت به دوره مشلابه سلال 
قبلل مصلرف بلرق و گاز خلود را کاهلش دهنلد مشلمول پرداخلت پلاداش 

خلوش مصرفلی می شلوند
وی گفلت: ایلن طلرح بلر اسلاس تجربله موفلق همکاری مشلترکان بلرق در 
تابسلتان سلال جلاری دنبلال ملی شلود و ابلراز امیلدواری کلرد بلا توجله بله 
بلرودت و سلرمای هلوا و نیلاز به صرفه جویی در مصرف سلوخت، مشلترکان 

بلرق و گاز مشلارکت فعاالنله ای در ایلن طرح داشلته باشلند.
سلخنگوی صنعلت بلرق افلزود ملی تلوان بلا راهکارهلای سلاده اسلتفاده 
بیشلتر از نلور طبیعلی و خاملوش کلردن المپ هلای اضافی و تنظیم وسلایل 
گرمایشلی در دملای آسلایش و جلوگیلری از هلدر رفلت انلرژی نسلبت بله 

کاهلش مصلرف انلرژی در زمسلتان اقلدام کلرد.

دژ خاکی اروند حذف می شود
غامرضللا شللریعتی در جمللع خبرنللگاران در آبللادان 
اظهللار داشللت: در ایللن راسللتا مجللوز الزم از سللتاد کل 
نیروهللای مسلللح اخللذ شللده ضمللن اینکلله بخشللی از 

ایللن دژ خاکللی نیللز برداشللته شللده اسللت .
وی میللزان اعتبللار تخصیللص یافتلله در سللال جللاری 
بللرای برداشللتن ایللن دژ خاکللی را 3۰ میلیللارد ریللال 
عنللوان کللرد و گفللت: بللا برداشللتن ایللن دژ خاکللی 

گردشللگری آبللی در منطقلله گسللترش مللی یابللد.

دژ خاکی حاشــیه اروند رود با شروع 
جنگ تحمیلی احداث شد.

ایللن خاکریللز کلله ارتفللاع آن در امتللداد ارونللد رود 
متغیللر اسللت دسترسللی اهالللی جزیللره مینللو ، 

اروندکنللار و نیللز روسللتاهای مجللاور بلله ارونللد رود را 
محللدود کللرده و مشللکات بسللیاری بللرای صیللادان 

محلللی موجللب شللده اسللت.
حللذف دژ خاکللی بلله طللول بیللش از 6۰ کیلومتللر از 
حاشللیه ارونللدرود از دی مللاه پارسللال بلله کنللدی وارد 

گام اجرایللی شللد.
اسللتاندار خوزسللتان در بخللش دیگللری بلله بللاغ مللوزه 
دفللاع مقللدس آبللادان نیللز اشللاره کللرد و گفللت: بنللا 
اسللت مرکللز فرهنگللی و مللوزه دفللاع مقللدس صنعللت 
نفللت آبللادان در دهلله مبللارک فجللر امسللال بلله بهللره 

بللرداری برسللد.
شللریعتی افللزود: مقللرر شللده بخشللی از زیرسللاخت 
الزم ایللن مرکللز فرهنگللی بللا مشللارکت منطقلله آزاد 

ارونللد، شللرکت پاالیللش نفللت، راه و شهرسللازی و 
شللهرداری آبللادان بللا شللتاب انجللام شللود.

وی بللا بیللان اینکلله بعللد از افتتللاح ایللن مرکللز کارهای 
زیرسللاختی باقیمانللده متناسللب بللا شللان آبللادان 
آغللاز می شللود، گفللت: امیللد اسللت بللا راه انللدازی 
شللرایط  آبللادان  مقللدس  دفللاع  فرهنگللی  مرکللز 
گردشللگری دفللاع مقللدس در ایللن شهرسللتان بیشللتر 
فراهللم شللده و کاروان هللای راهیان نللور از امکانللات 

ایللن مرکللز بهره منللد شللوند.
شللریعتی افللزود: نسللل جللوان در بازدیللد از اماکللن 
فرهنگللی بللا حماسلله ها و جانفشللانی رزمنللدگان و 

شللهدای دفللاع مقللدس آشللنا مللی شللوند.
بنللا داریللم سللاختمان های  وی همچنیللن گفللت: 
آسللیب دیللده در جنللگ را بلله همللان شللکل اولیلله در 

آبللادان حفللظ کنیللم.

توسعه شبکه دیتا در 255 
مرکز روستایی کردستان 

صورت گرفته است

سایه زباله های مخوف بر سر کالنشهر شیراز

 رابطه فرهنگ جداسازی پسماند از منازل با حذف زباله گردی

ویلژه  بله  و  سلاختمانی   نخاله هلای  زبالله،  سلایه 
پسلماندهای عفونی بر سلر کانشلهر شلیراز سنگینی 
می کنلد، بله گونله ای که بنا بلر اعام کارشناسلان،  اگر 
فکلری بلرای ایلن موضلوع نشلود، می تواند سلامت 
جامعله را بلا مشلکل جلدی مواجله کنلد و لطملات 
غیرقابلل جبرانلی بر پیکلر نحیف محیط زیسلت این 

خطله نیلز وارد کند.
گزافله نیسلت اگر زبالله را یکلی از اصلی ترین باهای 
جان انسلان در قرن ۲1 دانسلت، آشلغالهایی که روز به 
روز عرصله را بلرای زندگلی آدم تنگ تر و تنگ تر کرده 

و قلمرو خود را وسلعت می بخشند.
بیمارسلتان  فعالیلت  از  ناشلی  عفونلی  زباله هلای 
پزشلکان  مطلب  و  درمانی،آزمایشلگاهی   ها،مراکلز 
خطلری بله مراتلب بیش تلر از سلایر پسلماندهای 
علادی دارد زیلرا املکان انتقلال هلزار و یلک بیملاری 

دارد. وجلود  زباله هلا  ایلن  از طریلق  خطرنلاک 
به گفته مسلووالن، اغلب بیمارسلتان ها و مراکز بزرگ 
درمانلی شلیراز کله یکی از قطلب های پزشلکی ایران 
نیلز بشلمار ملی رود بله دسلتگاه بلی خطر سلاز زباله 
بله روش بخلار مسلتقیم )روتلو کاو( مجهز هسلتند 

و بعلد از بلی خطلر کلردن پسلماند عفونلی نسلبت به 
دفلع آن اقلدام ملی کننلد و ایلن درحاللی اسلت کله 
بله گفتله فعلال زیسلت محیطلی بلا اسلتفاده از این 
تجهیلزات کله برخلی مراکلز درمانلی شلیراز هلم از آن 
بلی بهلره هسلتند نمی تلوان خطلر زباله هلای عفونی 
را بطلور کاملل کاهلش داد و بلرای ایلن هلدف باید از 
دسلتگاه مخصوص زباله سلوز اسلتفاده کرد که اکنون 

ایلن تجهیلزات در شلیراز وجود نلدارد.
در حاللی کله جرایم سلنگینی برای رها کننلدگان زباله 
هلای عفونلی در کشلور در نظلر گرفتله شلده اما بضی 
مراکلز درمانی،مطلب ها و آزمایشلگاه های شلیراز این 
پسلماندها را بلدون بلی خطلر سلازی در اطلراف ایلن 
کانشلهر رهلا می کنند و این وضعیلت می تواند خطر 

ناشلی از ایلن ملواد را به شلدت افزایلش دهد.

 فعال زیست محیطی: زباله سوز عفونی 
نیاز امروز شیراز است  

رییس شلبکه زیسلت محیطی ایران در گفلت و گو با 
خبرنلگار ایرنلا گفت: بعضلی کارشناسلان معتقدند که 
در رونلد مدیریلت پسلماند عفونلی بایلد ابتدا توسلط 
دسلتگاه روتلو کاو کم خطرسلازی و بعلد از آن مراحل 

امحلا و دفلن انجام شلود.
محمدرضلا گل همیشله بهلار بلا بیلان اینکله بی خطر 
سلازی پسلماند عفونلی نیازمنلد دسلتگاه مخصوص 
زبالله سلوز عفونلی اسلت،افزود: متاسلفانه دسلتگاه 
مخصوص زباله سلوز عفونی هنوز در کانشلهر شلیراز 

نلدارد. وجود 

دفن آشغال های مخوف بدون
 بی خطرسازی در شیراز

رییلس انجملن دوسلتداران محیلط زیسلت اسلتان 
فلارس اظهلار داشلت: بلا وجلود اینکله اغللب مراکلز 
درمانلی بلزرگ و بیمارسلتان هلا در شلیراز اعلام می 
کننلد کله دسلتگاه روتلو کاو در اختیار دارنلد اما عما 
بعضلی از ایلن مراکز از این تجهیزات بی بهره هسلتند 
و عموملا ایلن زبالله هلای خطرنلاک بلا خودروهلای 
مخصوص حمل به سلایت برم شلور شلیراز برای دفن 

ارسلال می شلود.
وی بلا تاکیلد بلر اینکله رونلد کنونلی دفلن پسلماند 
عفونلی در شلیراز بسلیار خطرنلاک اسلت،گفت: عما 
دل خوش هسلتیم به اینکه پسلماند عفونی در شلیراز 
در محیطلی ایزولله و بلدون نشلت شلیرابه دفلن می 
شلود املا کار اصوللی و بلی خطلر سلازی اصللی ایلن 

زبالله هلای خطرنلاک در شلیراز انجلام نمی شلود.
رییس شلبکه زیسلت محیطی ایران ادامه داد: روش 
اصوللی مدیریلت پسلماند عفونی این اسلت کله باید 
ایلن زبالله هلا بلا حلرارت حلدود هفلت هلزار درجله 
سلانتی گلراد توسلط تجهیلزات مخصلوص سلوزانده 
شلود و بعلد از ایلن مرحلله خاکسلتر این زبالله های 
مخوف که آن نیز توسلط دسلتگاه به دقلت زیاد جمع 
آوری می شلود در بسلته های مخصوص دفن شلود.

وی اظهلار داشلت: روش کنونلی مدیریلت پسلماند 
عفونلی در شلیراز خطرناک اسلت و می تواند سلامت 
جامعله و محیلط زیسلت این خطله را بلا خطر جدی 

مواجله کند.

شیراز طرحی دقیق دارد
رییس کمیسلیون سلامت،محیط زیسلت و خدمات 
شلهری شلورای اسلامی شلهر شلیراز در گفت و گو با 
خبرنلگار ایرنلا گفت: طرح تفصیلی مدیریت پسلماند 
شلیراز شلامل تفکیلک از مبلداء تا یک مرحلله بعد از 
دفلن امسلال در ایلن کمیسلیون تهیله شلد و بعنوان 

اولیلن شلهر در سلطح کشلور ایلن طلرح تفصیللی به 
تصویب شلورای شلهر شلیراز رسید.

حاشیه کمربندی شیراز
عللی ناصلری افلزود: در سلالهای قبلل طلرح جاملع 
مدیریت پسلماند از سلوی وزارت کشلور به شلهرداری 
های سراسلر کشلور اباغ شلد و متعاقب آن قرار بوده 
کله زیرسلاخت اجلرای این طرح در همه شلهرها مهیا 
شلود کله پیلرو آن این طرح در شلورای شلهر مصوب 
و بله تاییلد فرمانلداری شلیراز نیز رسلید و طبلق این 
طلرح اکنلون نقشله دقیق مدیریت پسلماند با شلرح 
جزییلات پیلش روی ما اسلت.ناصری با بیلان اینکه 
روزانله افلزون بلر هلزار و 1۰۰ تلن پسلماند خانگلی در 
شلیراز ایجلاد ملی شلود،گفت: قریلب 7۰۰ تلن از این 
مقلدار پسلماند روزانله پلردازش ملی شلود و حلدود 
5۰۰ تلن دیگلر نیلز دفلن می شلود که بایلد تجهیزات 
ملورد نیلاز بلرای بازیافلت ایلن میلزان پسلماندی که 
دفلن می شلود نیلز ایجاد شلود.وی در ادامه سلخنان 
خلود بله سلفر هیلات خارجلی ژاپنلی متخصلص در 
زمینله پسلماند بله شلیراز در دی ملاه گذشلته اشلاره 
کلرد و گفلت: به طور مفصلل در حوزه تبدیلل انرژی از 
پسلماند و پلردازش پسلماند خانگی در دیلدار با طرف 
ژاپنلی مذاکلره شلد و ایلن گروه نملره 3 را به سلایت 
دفع پسلماند برم شلور شلیراز دادند که بیشترین نمره 
ایلن هیلات متخصلص ژاپنلی به سلایت هلای دیگر 

کشلورها 4 بوده اسلت.

تولید روزانه 7 تا 14 تن پسماند عفونی 
در شیراز

عضو شلورای شلهر شلیراز بلا تاکیلد بر پیگیلری الزم 
در حوزه پسلماند از وزارت کشلور و سلازمان شلهرداری 
هلا، افلزود: بین 7 تا 14 تن روزانه پسلماند عفونی در 
شلیراز ایجاد می شلود که ضروری اسلت به درسلتی 
تفصیللی  طلرح  در  داد:  ادامله  شلود.وی  مدیریلت 
مدیریلت  بینلی  پیلش  شلیراز  پسلماند  مدیریلت 
پسلماندهای عفونی که توسلط بیمارستان ها،درمانگاه 
هلا و سلایر مراکلز درمانلی و آزمایشلگاهی ایجاد می 
شلود نیز شلده اسلت.ناصری در پاسلخ به سلوالی که 
اکنلون وضعیت پسلماندهای عفونی در شلیراز چگونه 
اسلت گفلت: در حلال حاضلر بعضلی بیمارسلتان هلا 
مجهلز بله تجهیلزات الزم بلرای کلم خطرسلازی ایلن 
پسلماندها اسلت املا مراکلز درمانی ماننلد مطب ها و 
بعضلی درمانلگاه ها بله این تجهیزات مجهز نیسلتند؛ 
سلازمان پسلماند شلهرداری شلیراز در این حلوزه وارد 

عمل شلده و امیدواریم طبلق طرح تفصیلی مدیریت 
پسلماند بتلوان در ایلن حلوزه نیلز اقداملات کافلی را 
انجلام داد تلا آسلیب زایلی در ایلن بخلش کاهلش 
یابلد.وی در پاسلخ بله زمان شلروع اقداملات اجرایی 
طرح تفصیلی مدیریت پسلماند شلیراز نیز گفت: این 
طلرح عملا از سلال جلاری آغلاز شلده و پیلش بینی 
هلای اعتبلار آن در بودجله سلال ۹۹ نیز انجلام خواهد 
و  زیسلت  سلامت،محیط  کمیسلیون  شلد.رییس 
خدمات شلهری شلورای اسامی شهر شیراز در بخش 
دیگلری از سلخنان خلود وضعیت شلیراز را به نسلبت 
سلایر کانشلهرها در خصوص مدیریت پسلماند بدتر 
ندانسلت و گفت: شلیراز در حوزه پسلماند خصوصا در 
سلال هلای اخیر بسلیار خلوب ورود پیدا کرده اسلت.
وی اضافله کلرد: در طلرح تفصیلی مدیریت پسلماند 
شلیراز حتلی یک مرحلله بعد از دفن نیلز پیش بینی 
شلده و ایلن طرح می تواند بعنلوان الگویی برای دیگر 

شلهرهای کشور نیز بشلمار رود.

سرگردانی نخاله های ساختمانی در شیراز
ناصلری در ادامله سلخنان خلود گفلت: روزانله قریلب 
بله 6 هلزار و 5۰۰ تلن پسلماند سلاختمانی در شلیراز 
تولیلد ملی شلود کله شلهرداری بایلد هرچه سلریعتر 
در  را  سلاختمانی  پسلماندهای  پلردازش  کارخانله 
شلیراز ایجلاد کنلد تلا پسلماندهای سلاختمانی نیلز 
بله درسلتی مدیریلت شلود.وی اظهلار  داشلت: ایجاد 
کارخانله بازیافت پسلماندهای سلاختمانی اکنلون در 
حال بررسلی در کمیسلیون سلامت،محیط زیست و 
خدمات شلهری شلورای اسلامی شلهر شلیراز اسلت 
و ایجلاد ایلن کارخانله ضلرورت املروز ایلن کانشلهر 

محسلوب ملی شلود.

 رابطه فرهنگ جداسازی پسماند از منازل 
با حذف زباله گردی

او بلر فرهنلگ سلازی در حلوزه پسلماند و تفکیلک 
پسلماند از درب منلازل شلهروندان تاکید کلرد و گفت: 
در طرح تفصیلی مدیریت پسلماند بر فرهنگ سلازی 
در ایلن حلوزه و همچنین بلر فعالیت اسلتارتاپ ها در 

ایلن بخلش نیلز تاکید ویژه ای شلده اسلت.
عضلو شلورای شلهر شلیراز بلر ورود اسلتارتاپ هلا بله 
حوزه پسلماند اشلاره کرد و اظهار داشلت: قطعا مشوق 
هایلی نیلز بلرای ورود اسلتارتاپ هلا بله ایلن حلوزه 
اعمال خواهد شلد و اگر تفکیک پسلماندهای خانگی 
از مبلدا انجام شلود از بسلیاری از معضاتلی که اکنون 
در شلهر شلیراز وجلود دارد نیلز جلوگیلری خواهد کرد.
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت سوم آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
مناقصه گذای امور نگهبانی و انتظامات بیمارستان ولی عصر )عج( شهر بابک

شماره مناقصه 99/٢9/1198دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار 
مورخ ٢9/98/11

دریافت اسناد : امور نگهبانی و انتظاماتموضوع مناقصه
الف(  سامانه تدارکات 

www.الکترونیکی دولت
setadiran.ir

ب( پایگاه ملی مناقصات 
htt://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

3/823/911/060 ریالبرآورد یکساله)ریال(
191/195/553 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30روز سه شنبه دریافت اسناد
مورخ 98/11/15

تا ساعت 14:30روز دوشنبه مورخ 98/11/28آخرین مهلت برگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران
از ساعت 14:30 روزسه شنبه مورخ 98/11/29بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10روز یکشنبه مورخ 98/11/20در محل بیمارستان ولی عصر )عج( شهر بابک برگزار خواهد شد
محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه( : کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی معاونت غذا و دارو اداره حراست

)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(
شناسه اگهی 3031

شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان در نظــر دارد : خدمــات مــورد نیــاز خــود بــه شــرح ذیــل را باســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات 
و آئیــن نامــه معامــات شــرکت ، از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای از بیــن واجدیــن شــرایط خریــداری نمایــد.

ــورخ  ــنبه م ــت اداری روز ش ــان وق ــا پای ــر ت ــت و حداکث ــایت www.setadiran.ir دریاف ــق س ــه را از طری ــناد مناقص ــد اس ــی توانن ــنهاددهندگان م پیش
ــد . ــذاری نماین ــوق بارگ ــامانه ف 1398/11/26 در س

جهــت کســب اطاعــات بازرگانــی بــا شــماره تلفــن 32216102-031 واحــد مناقصــات و قراردادهــا و جهــت آگاهــی بیشــتر در مــورد الزامــات ، اطاعــات ، 
شــرایط اختصاصــی ایــن مناقصــه بــا شــماره تلفــن : 36692771-031 معاونــت مهندســی و نظــارت تمــاس حاصــل فرمائیــد .

نوع تضمین شرکت در مناقصه :  در اسناد درج شده است .
* پیشــنهاد دهنــدگان ملــزم بــه ارســال پاکــت الــف ) ضمانــت نامــه شــرکت در مناقصــه و فــرم امضــای محضــری ( بــه صــورت فیزیکــی بــه نشــانی : اصفهــان 
– چهاربــاغ عباســی – خیابــان عبــاس آبــاد – ســاختمان ســتاد شــماره یــک شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان طبقــه همکــف – دبیرخانــه مــی باشــند.

* ارائه رتبه 5 سازمان از برنامه ریزی و بودجه توسط پیشنهاد دهنده الزامی است .
ــن  ــت از آخری ــه ســامانه الکترونیکــی دول ــه ب ــا مراجع ــا ب ــل پاکته ــخ تحوی ــن تاری ــل از آخری ــی بایســت 48 ســاعت قب ــدگان در مناقصــه م * شــرکت کنن

ــران مــی باشــد . ــه عهــده مناقصــه گ ــد ب ــن بن ــت ای ــر اینصــورت مســئولیت عــدم رعای ــد ، در غی ــع گردی ــی اســناد مطل اصاحــات احتمال
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامات باز و قرائت خواهد شد .

* به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضا و مخدوش مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد .

* سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد .
روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 478

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

وزارت نیرو

تاریخ توزیع شماره مناقصهموضوع مناقصه
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت بارگذاری 
اسناد و تحویل پاکت الف

مبلغ تضمین
 ) ریال (

20980012110000041398/11/071398/11/141398/11/26636/000/000تکمیل پروژه نیرو رسانی مسکن مهر ) بخش بهارستان (

مهلت تحویل پاکات : حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/11/26

سونامی
در سینماهای کشور در حال اکران است.

فیلم

ولُپن
 تا 1۲ بهمن در  تئاتر مستقل تهران 

در حال اجرا است.

دنیا خانه من است
 تا 11 بهمن در گالری افرند برگزار می شود.

سیری بر کاپیتالیسم 
نویسنده دو گاو

تا 1۰ بهمن در تماشاخانه ایران تماشا 
در حال اجرا است.

 میگه: مهم نیست قوی یا پیروز باشی
مهم اینه که خوش شانس باشی

امتیاز نهایی

نمایشگاهنمایشنمایش دیالوگ

نعلم نگر نهاده برآتش که عنبرست
وز طره طوق کرده که از مشک چنبرست
تعویذ دل نوشته که خط مسلسلست

شکر به می سرشته که یاقوت احمرست
زلف سیه گشوده که این قلب عقربست
روی چو مه نموده که این مهر انورست
در خواب کرده غمزه که جادوی بابلست
در تاب کرده طره که هندوی کافرست
برقع ز رخ گشاده که این باغ جنتست
وز لب شراب داده که این آب کوثرست
برطرف مه نشانده سیاهی که سنبلست
بر برگ گل فشانده غباری که عنبرست
موئی بباد داده که عود قماری است

زاغی بباغ برده که خال معنبرست
سیمین علم فراخته کاین سرو قامتست
وز قند حقه ساخته کاین تنگ شکرست
قوس قزح نموده که ابروی دلکشست

ابر سیه کشیده که گیسوی دلبرست
از شمع چهره داده فروغی که آتشست

برگوشوار بسته دروغی که اخترست

خواجوی کرمانی  کتاب 

منصلور ضابطیلان بعلِد از سلر گذرانلدن چهلار سلفرنامه، حاال شلرح سلفر 
بیسلت روزه اش در اردیبهشلت ملاه سلال نلود و شلش بله مراکلش را بلا 
مخاطبلان بیشلمار فارسلی زبانلش در قاللب کتاب چلای نعنا به اشلتراک 
می گلذارد. بله گفتله خلود نویسلنده ایلن کتاب بیشلتر شلامل بخش های 
مرکزی و شلمالی مراکش اسلت و سلفر به بخش های جنوبی این کشلور 

حدیلث دیگلری دارد.
اگلر سلفرنامه های قبللی نویسلنده را خوانلده باشلید می توانیلد بلا خیلال 
راحلت ایلن کتلاب را نیلز انتخاب کنید. البته خود نویسلنده هم برای شلما 
توصیله ای دارد: »قبلل از شلروع مطالعله کتلاب توصیه می کنم، دسلته ای 
نعنلای تلازه بخریلد، آن را با کمی چای سلبز یا سلیاه توی قلوری دم کنید، 
پنلج دقیقله صبلر کنید و… حلاال کتاب آملاده خواندن اسلت. بله مراکش 
خلوش آمدیلد.« منصلور ضابطیلان در صفحله ی اینسلتاگرام خلود )کله 
همیشله قسلمتی از ماجراهلای سلفرش را در آن بله اشلتراک می گلذارد( 
می نویسلد: سلرانجام چلای نعنا دم کشلید. کتلاب جدید مثل دنیلا آوردن 
بچله می مانلد. رنلج آور اسلت و شلیرین. و طرفلداران سلفرنامه هایش، 
بی تابانله منتظرنلد تا کتلاب جلد قرمزی را که رویش شلاخه نعنایی نقش 
بسلته، در دسلت بگیرنلد. فاصله کتابفروشلی تا خانله را به تلورق بگذرانند. 
عکس هلای ضابطیلان از گوشله و کنلار مراکلش را سرسلری نلگاه کنند، تا 
موعلد خوانلش کتاب هرچه زودتر فرا برسلد. پشلت جلد کتلاب چای نعنا 
چنیلن آملده اسلت: »مراکلش دروازه ی آفریقاسلت و نزدیک ترین کشلور 
آفریقایلی بله اروپلا. مراکش زمانلی مرا وسوسله کرد که در جنوب اسلپانیا 
فیللم می سلاختم و وقتلی در کوچله پس کوچه هلای گرانادا قدم ملی زدم، 
احساسلی از خویشلاوندی بلا ملردم آن منطقه داشلتم. ایرانی هلا مراکش 
را چنلدان نمی شناسلند. در همله ی ایلن سلال ها مراکش جزو کشلورهایی 
بلوده کله ایرانی هلا کمتر به آنجلا رفت و آمد داشلته اند. حتی تا همین چند 
سلال پیش هم ویزایی برای رفت وآمد صادر نمی شلد. ریشله ی اختاف ها 
شلاید بله سلال های اول انقلاب برگلردد؛ زمانلی که ملک حسلن، پادشلاه 
مراکلش، محمدرضلا پهلوی را پس از سلقوطش در تهلران در رباط پناه داد. 
از هملان موقلع بود که ملک حسلن هم مثل ملک حسلین، پادشلاه اردن، 
و انلور سلادات، رئیلس جمهلور مصر، رفت توی لیسلت سلیاه و 35 سلال 
طلول کشلید تلا فراموشلی تاریخ بله داد برقلراری ارتباط مجدد بیلن مردم 

در کشلور برسد.«

 چای نعنا
نویسنده: منصور ضابطیان

انتشارات: مثلث
تعداد صفحات: 168

پیراهنت در باد تکان میخورد،
این تنها پرچمی ست که 

دوستش داشتم
گروس عبدالملکیان

عکس نوشت

عکس:
پگاه قدیری


