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برهـم صالـح رئیـس جمهـوری عـراق پـس از سـه مـاه رایزنـی و بعـد از 
اسـتعفای عـادل عبدالمهـدی نخسـت وزیر اسـبق بـا جریان های سیاسـی 
بـه خصـوص طیـف هایی از شـیعیان عراق رایزنی های مسـتمری داشـت و 
سـرانجام همـه ایـن طیف های سیاسـی بـه این نتیجه رسـیدند که »محمد 
توفیـق عـاوی« بـه نخسـت وزیر جدیـد عراق معرفی شـود. می تـوان گفت 
هـدف اصلـی ایـن انتخـاب تضعیـف و منزوی کـردن جریـان های وابسـته 
بـه محـور مقاومـت اسـت. بـا اینکـه محمـد توفیق عـاوی بـه عنـوان گزینه 
نهایی معرفی شـده اسـت اما جریان های شـیعه وابسـته به محور مقاومت 
نسـبت بـه ایـن انتخـاب رضایـت ندارنـد؛ چـرا کـه او بیشـتر به سـمت غرب 
و آمریـکا گرایـش داشـته و سـعی خواهـد کـرد کـه به طـور تدریجـی جریان 
هـای شـیعه وابسـته بـه محـور مقاومـت را از صحنه سیاسـی دور کنـد و لذا 
بـه نظـر مـی رسـد برهـم صالـح پـس از رایزنـی بـا جریـان هـای سیاسـی 
مختلف،ایـاالت متحـده آمریـکا و همچنیـن برخـی از کشـورهای منطقه در 
نهایـت بـه ناچـار مجبور شـد تا عـاوی را بـه عنوان گزینـه نهایی از لیسـت 5 
نفـره خـود انتخـاب کند.نکتـه دیگـری که بایـد در نظر داشـت این اسـت که 
انتخـاب عـاوی به عنوان نخسـت وزیر جدید عـراق مورد تأییـد جریان های 
شـیعه اصولگـرا نیسـت. امـا در اولیـن واکنش ها شـاهد بودیم کـه مقتدی 
صـدر رهبـر جریـان صـدر بـه نوعـی از انتخـاب عـاوی حمایـت کـرد و از وی 
خواسـت ضمن تسـلیم نشـدن در برابـر فشـارهای خارجی در آغـاز انتخابات 
زودهنـگام تسـریع بـه خـرج دهـد. امـا باید در نظر داشـت کـه صـدر از ابتدا 
بـه دنبـال شـکل گیـری کابینـه ای تکنوکـرات بـوده اسـت و در همین راسـتا 
توفیـق عـاوی نیـز بـه دنبـال تشـکیل کابینـه ای غیرسیاسـی و تکنوکـرات 
اسـت. پـس از یـک سـری بحـران هـا و تجربـه 16 سـاله ای کـه عـراق از 
شـکل گیـری کابینـه هـای سیاسـی داشـت بـه نظـر مـی رسـد کـه انتخاب 
جریـان هـای سیاسـی وابسـته دیگـر در ایـن کشـور نمـی توانـد موثـر واقع 
شـود و جامعه عراقی هم به نسـبت به فسـادهایی که در سـاختار وجود دارد 
ناراضـی بـوده و دسـت بـه تظاهـرات زدنـد که زمینـه را بـرای به وجـود آوردن 
یـک بحـران اجتماعـی بـه وجـود آورد. از همیـن رو عـراق در حـال حاضر در 
حال ورود به تجربه ای جدید اسـت و آن چیزی نیسـت جز تشـکیل کابینه 
تکنوکـرات کـه حتـی مقتـدی صـدر نیـز از مـدت هـا پیش نیـز به دنبـال آن 
بـوده اسـت؛ چـرا که تشـکیل کابینه های سیاسـی در گذشـته موجب شـده 
تا بیشـتر جریان های سیاسـی به دنبال سـهم خواهی طایفه ای باشـند. در 
چنیـن شـرایطی توفیق عـاوی به صراحـت اعام کـرده که اگر جریـان های 
سیاسـی و احـزاب مختلـف بـه دنبال سـهم خواهـی باشـند و در این راسـتا 
بـه نخسـت وزیـر عـراق فشـار وارد کننـد او از این سـمت کناره گیـری خواهد 
کرد.بـا اعـام نخسـت وزیـر جدیـد در عـراق این کشـور در چند شـهر شـاهد 
تظاهراتـی هسـت و مـردم می خواهند شـخصیتی غیروابسـته بـه جریانات 
سیاسـی مأمـور تشـکیل دولـت شـود. از طرفی جامعه عـراق نیز هـم اکنون 
در انتظـار اعـام برنامـه هـای سیاسـی، اقتصـادی و امنیتـی محمـد توفیق 

انس طا         1.572.210

مثقال طا     22.060.250

گرم طای 1۸  5.102.192

گرم طای 2۴   6.۸03.200

بهار آزادی      ۴9.۸00.000

امامی          ۴9.۸90.000

نیم       25.۴00.000

ربع         15.۴00.000

گرمی       9.2۸0.000

دالر             133.390

یورو         1۴۸.200

درهم          36.359

لیر ترکیه           19.۴23

دالر استرالیا      77.۸۴۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
0 تا  8دنبال کنید

قطع برق خانگی جدی است
در زمستان امسال به دلیل روند سرما، تامین گاز برای نیروگاه ها مشکل دار شده است
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موزه های رایگان 
برای دهه فجر

نمایشگاه »میراث 
باستان شناسی اسپانیا« در 

موزه ملی ایران و همه ی 
تاالرهای کتابخانه و موزه ملی 
ملک در دهه فجر، به صورت 

رایگان آماده بازدید مخاطبان 
و گردشگران هستند.

سفیدشدگی ۹۰ درصد 
مرجان های خلیج فارس

رئیس گروه اکولوژی دریای 
سازمان حفاظت محیط زیست از 

سفیدشدگی ۹۰ درصدی مرجان های 
خلیج فارس خبر داد و گفت: این 

میزان به دلیل افزایش نیافتن 
دمای خلیج چابهار برای مرجان های 

این منطقه ۱۰ درصد است.

رنا
 ای

س:
عک

یادداشت  مهمان
حسن هانی زاده

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1659

سه شنبه 15 بهمن 1398
  قیمت 500 تومان
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ایران؛ رکورددار ثبت جهانی 
شهرهای صنایع دستی

پس از ثبت جهانی ۳ شهر و یک روستای ایران از سوی شورای 
جهانی صنایع دستی، ایران از نظر تعداد ثبت جهانی شهرهای 

صنایع دستی در رتبه نخست قرار گرفت

ظریف:

کسانی که مذاکرات را 
می کوبند، مردم را می کوبند

لینک خرید نسخه الکترونیک

طـی یـک دهـه گذشـته کاهـش سـفره آب هـای زیـر زمینی 
و فرونشسـت در اسـتان های شـمالی از سـوی کارشناسـان 
مطـرح شـده اسـت چراکـه زمانـی کـه آب زیرزمینـی افـت 
می کنـد اولیـن خطر آن شـوری آب بوده که غیـر قابل مصرف 
کشـاورزی و خـوردن خواهـد بـود با وجـود اینکه اسـتان های 
شـمالی زمین هـای بسـیار حاصلخیـزی داشـته و یکـی از 
 کشـت های مهـم و اسـتراتژیک ایـن مناطـق برنـج اسـت.

وقتـی سـفره آب هـای زیرزمینـی افـت می کنـد زیـر زمیـن 
خالـی شـده و زمیـن بـا شـوک یـا رفـت و آمـد ماشـین های 
سـنگین بـه صـورت عمودی فـرو می ریـزد، حتی کارشناسـان 
بـه شـرایطی کـه  توجـه  بـا  ایـن حـوزه پیش بینـی کردنـد 
اسـتان های شـمالی در حفـر چاه های غیرمجاز دارنـد در آینده 
بـا مشـکلی بـه نـام فـرو نشسـت زمیـن در روسـتاها و حتی 

شـهرها مواجـه خواهیم شـد.
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هر میزانی که آب از زیر زمین 
برداشت شود الیه زیرین زمین 
خالی شده و پس از مدتی 
فرونشست می کند

خطر فرونشست در 

کمین استان های 

شمالی

45 و

شـهرداری بم در نظر دارد نسـبت به اجاره سـکوی زباله برای مدت 
۴مـاه بـا شـرابط زیر اقـدام نمایـد، متقاضیـان مـی توانند ضمن 
بررسـی ردیفهـای زیـر حداکثر تـا تاریـخ ۹8/۱۱/۱7جهـت دریافت 
اسـناد مزایـده و بازدیـد از محل، به نشـانی بم:بلوار شـهید رجایی- 

سـایت اداری-شـهرداری بـم ، امورقراردادهـا مراجعه نمایند.
۱- مبلغ پایه اجاره ماهانه ۱3۰/۰۰۰/۰۰۰یال 

۲- متقاضیـان مـی تواننـد بـا پرداخـت مبلـغ 5۰۰/۰۰۰ ریـال بـه 
حسـاب سـیبا شـماره ۰۱۰5۶5۹3۹۰۰۰3 بنام شـهرداری بم نسبت 

بـه دریافت اسـناد مزایـده اقـدام نمایند.
3- ارائـه ضمانتنامـه بانکـی بـه مبلـغ 5۲/۰۰۰/۰۰۰ ریـال بعنـوان 

ضمانـت شـرکت در مزایـده الزامیسـت.
۴- هـرگاه برنـده اول تـا سـوم حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـدند 

سـپرده آنهـا ضبـط خواهد شـد.
5- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۶-برنـده مزایـده در زمـان عقـد قـرارداد باید یک فقـره ضمانتنامه 
بانکـی بـه میـزان ۱۰% مبلـغ کل قـرارداد بعنـوان ضمانت حسـن 

انجـام تعهدات بـه شـهرداری ارائـه نماید.
7- هزینه کارشناسی و چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

8- سـایر اطالعـات و جزئیات مربوط بـه مزایده در اسـناد مندرج 
است.

۹- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات ۹8/۱۱/۲7 می باشد.
شـماره  بـا  تواننـد  مـی  بیشـتر  اطـالع  جهـت  متقاضیـان 

نماینـد. حاصـل  تمـاس   ۰3۴۴۴3۴5۲۱۱

۱-برآورد اجرای کار مبلغ 5/۲5۰/57۲/۶۰8 ریال بر اسـاس فهرسـت بهای ابنیه 
سـال ۹8 می باشد

۲- مدت اجرای پروژه ۴ ماه می باشد
3- اعتبـار پـروژه فـوق از اعتبـارات دولتـی و بـه صـورت اسـناد خزانـه تامین 

می گـردد
۴ – ارائـه ضمانـت نامـه بانکی بـه میـزان ۲۶3/۰۰۰/۰۰۰ ریال در وجه شـهرداری 

بـم بـه عنوان سـپرده شـرکت در مناقصه الزامی می باشـد
5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج مختار است
7- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه در سامانه تاریخ ۹8/۱۱/۱۹ می باشد

8- مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت : سـاعت ۱7:۰۰ مـورخ 
۹8/۱۱/۲۴

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت۱7:۰۰ مورخ ۹8/۱۲/5
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۹8/۱۲/۶

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعات بیشـتر در 
خصـوص اسـناد مناقصه و ارائه پاکت هـای الف: آدرس بم بلوار شـهید رجایی 

سـایت اداری – شـهرداری بـم امور قراردادهـا – تلفـن ۴۴3۴5۲۱۴- ۰3۴ 
اطالعـت تماس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحل عضویت در سـامانه : مرکز 

تمـاس ۴۱۹3۴ -۰۲۱ دفتـر ثبت نـام 88۹۶۹737 – 85۱۹37۶8

آگهی مزایـده 

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

حمید دهقان-سرپرست شهرداری بم

محمد بنی اسدی شهردار بم

 )نوبت دوم(

 )نوبت اول(
ــدارکات  ــامانه ت ــق س ــام )ره( را از طری ــهرک ام ــر ش ــی از معاب ــذاری بخش ــازی و جدولگ ــاده رو س ــی پی ــه عموم ــر دارد مناقص ــم در نظ ــهرداری ب ش

الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد ، کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از 
طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت 

عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند

 اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب کرمان

اصالحیـه
شماره فراخوان مناقصه

مناقصـه  بـا  مرتبـط   ۲۰۹8۰۰۰۲8۲۰۰۰۰۲5 فراخـوان  شـماره 
پـروژه  احـداث 3 دسـتگاه پـل عابر پیـاده در حوزه اسـتحفاظی 
اداره کل راهـداری و حمـل ونقـل جاده ای جنـوب کرمان)همراه 
بـا ارزیابـی کیفـی( منـدرج در آگهـی چـاپ نوبـت اول شـماره 
پیاپـی۱۶5۴ دوشـنبه مـورخ ۱3۹8/۱۱/۰7 بـه شـماره فراخـوان 

۲۰۹8۰۰۰۲8۲۰۰۰۰3۰ تغییـر یافتـه اسـت.

اسماعیل فهرجی - شهردار فهرج

آگهی مزایده و اجاره 
صفحه ۶نوبت دوم

دانشگاه علوم پزشکی بم

شماره م-خ-98/11-1
تاریخ چاپ ۱3۹8/۱۱/۱5

شماره پیاپی ۱۶5۹

دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم در نظــر دارد خودروهــای بــه شــرح مذکــور و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده را بــا بهــره 
گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت)www.setadiran.ir( بــا شــماره مزایده م-خ-۱-۹8/۱۱ شــماره سیســتمی 

۱۰۹8۰۹۰88۹۰۰۰۰۰۱ بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش برســاند

آگهی مزایده عمومی
  فروش سه دستگاه خودرو )آمبوالنس کاروان ،پژوپارس ، سمند(

مدل 1383

زمان انتشار در سایت :تاریخ 139۸/11/1۴ ساعت 13:59
مهلت دریافت اسناد مزایده تاریخ 139۸/11/2۴ ساعت 1۴:00

تاریخ بازدید :139۸/11/15 لغایت 139۸/11/19
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : تاریخ 139۸/11/2۴ ساعت 1۴:00

زمان بازگشایی :تاریخ139۸/11/26 ساعت 9:00
زمان اعالم به برنده : تاریخ 139۸/11/27
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد

1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می 
باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده 

در صورت وجود هزینه مربوطه پرداخت تضمین شرکت در مزایده ودیعه 
ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعام به برنده ، واریز وجه 

مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه  از طریق امکان پذیر می باشد
2-پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع خودروها مطرح شده در مزایده 

قبل از ارائه پیشنهاد از اقام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید
3-آدرس تحویل پاکات الف- ب- ج  بم بلوار شهید رجائی سایت 

اداری ساختمان دانشگاه علوم پزشکی بم اداره حراست
۴-تلفن تماس دانشگاه۰3۴۴۴3۴۴۶۰۱ واحد مناقصات

5-عاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت 
گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه ۰۲۱۴۱۹3۴ اطاعات تماس دفاتر ثبت 
نام سایر استانها ، در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت 

نام پروفایل مزایده گر موجود است

عـاوی اسـت تـا بلکـه او بتوانـد کشـور عـراق را در ایـن برهه زمانـی حسـاس از بحران خـارج کند.البتـه ناگفته 
نمانـد کـه اجـرای برنامـه هـای عـاوی رونـدی زمانبـر خواهـد بـود و از همین رو مـردم نیـز باید با همـکاری به 
نخسـت وزیـر جدیـد عـراق فرصـت بدهنـد تـا او بتوانـد برنامـه هـای و و عـده هـای خـود را عملیاتـی کنـد کـه 
در غیـر ایـن صـورت ایـن کابینـه نیـز همانند کابینه هـای گذشـته ناکارآمـد خواهـد بود.چگونگی روابـط تهران و 
بغـداد پـس از تشـکیل کابینـه از دیگـر مـوارد مهـم خواهـد بود که بـه نظر می رسـد روابـط ایران و عـراق مبتنی 
بـر منافـع مشـترک خواهـد بـود؛ توفیـق عـاوی تحـت تأثیر افـکار پسـرعموی خـود یعنی ایـاد عاوی بـوده که 
دارای رویکـردی پـان عربیسـتی و غربـی اسـت کـه سـعی خواهـد کـرد سـطح روابط عـراق بـا ایـران را کاهش 
دهـد امـا بـا توجـه اینکـه جریـان هـای مختلـف در پارلمـان و در عرصـه سیاسـی فعـال هسـتند عـاوی قـادر 
نخواهـد بـود سـطح روابـط تهـران و بغـداد را کاهـش دهـد و خواسـته هـای عربسـتان و آمریـکا را اجرایی کند.
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دادگاه روح هللا زم هفته آینده برگزار می شودپیام خبر
دادستان تهران از صدورکیفرخواست پرونده روح هللا زم و برگزاری دادگاه او در هفته آینده خبر داد.
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قطع برق خانگی جدی است
در زمستان امسال به دلیل روند سرما، تامین گاز برای نیروگاه ها مشکل دار شده است

 صرفه جویی حتی 5 درصد گاز طبیعی و برق بدون کاهش سطح رفاه خانواده به راحتی قابل دستیابی است

بـا کاهـش دمای هوا و رکوردشـکنی مصرف گاز 
در بخـش خانگی، زنگ هشـدار قطـع برق و گاز 
در کشـور بـه صـدا درآمـده و برای نخسـتین بار 
در فصـل زمسـتان نیـز زمزمه های خاموشـی به 
گـوش می رسـد و این سـوال به وجـود آمده که 
ممکن اسـت بـرای تامین برق یا گاز در شـرایط 
فعلی و در بخش خانگی مشـکل ایجاد شـود؟
به گزارش ایسـنا، هفته گذشـته خبـری مبنی بر 
رکوردزنـی مصـرف گاز خانگی در کشـور منتشـر 
شـد؛ به گونـه ای که میـزان مصـرف گاز به حدود 
600 میلیـون مترمکعـب در روز افزایـش یافت و 
ایـن درحالـی بـود کـه سـال گذشـته ایـن عدد 
تنهـا 520 میلیـون مترمکعـب در روز تخمیـن 
زده شـد. بـه عبارت دیگـر میزان مصـرف گاز در 
کشـور حـدود 72 میلیـون متـر مکعـب در روز 
نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته افزایش 

یافتـه و در حال حاضـر 592 میلیون مترمکعب 
گاز در بخـش خانگـی مصـرف می شـود کـه 
لـزوم مدیریـت مصـرف در ایـن بخـش را بـه 
جـد نشـان مـی دهـد البتـه مصرف کننـدگان 
گاز طبیعـی تنهـا بـه بخـش خانگـی محـدود 
نمی شـوند، بلکه سـایر بخش هـا مانند صنعت، 
نیروگاه هـا و تاحـد کمـی کشـاورزی هـم از گاز 
طبیعـی اسـتفاده می کننـد و اسـتفاده بیـش 
از حـد یـک بخـش، سـایر بخش هـا را تحـت 
تاثیـر قـرار می دهـد. یکـی از بخش هایـی کـه 
تحـت تاثیـر مسـتقیم افزایـش مصـرف گاز در 
تامیـن  نیروگاه هـای  اسـت،  خانگـی  بخـش 
کننـده بـرق هسـتند کـه هر سـاله در زمسـتان 
بـا مشـکل در تامیـن گاز مـورد نیـاز مواجـه می 
شـوند.نیروگاه ها برای تامین کامـل نیاز مصرف 
شـبکه، 175 میلیـون متـر مکعـب گاز طبیعـی 

نیـاز دارنـد که این میـزان از طریق شـرکت ملی 
گاز تامیـن و در اختیار آن ها گذاشـته می شـود. 
در سـال هایی کـه شـدت سـرمای هـوا افزایش 
بخـش  بـرای  بیش تـر  گاز  تامیـن  می یابـد، 
خانگـی اولویـت دار می شـود و بـر این اسـاس 
دیگـر  سـوخت های  از  بایـد  بخش هـا  سـایر 

اسـتفاده کنند.
در زمسـتان امسـال به دلیل روند سـرما، تامین 
نیروگاه هـا مشـکل دار شـده اسـت،  بـرای  گاز 
چنانکـه شـرکت مـادر تخصصـی نیروگاه هـای 
حرارتـی در روزهـای اخیـر اعـام کـرد اکنـون 
نیروگاه هـا در حـد 70  بـه  امـکان تحویـل گاز 
میلیـون مترمکعـب در روز فراهم است.مشـکل 
دار شـدن تامیـن گاز بـرای نیروگاه هـا سـبب 
شـد رضـا اردکانیـان - وزیـر نیرو - هـم به این 
موضـوع واکنـش نشـان داده و بگویـد: رونـد 

مصـرف در بخـش خانگی به گونه ای شـده که 
تـداوم آن نیروگاه هـا را بـا مشـکل روبـرو می 
کنـد. ایجـاد مشـکل در تامین نیـاز نیروگاه ها، 
چـاره ای بـرای آن هـا باقـی نمی گـذارد مگـر 
اسـتفاده از سـوخت های دیگـر ماننـد مازوت 
و گازوئیـل تـا رونـد تامیـن بـرق پایـدار بـرای 
مشـترکان کـه ایـن روزهـا از نـان شـب هـم 

واجب تـر شـده بـا مشـکل مواجـه نشـود.
سـوخت نخسـت اکثر نیروگاه های کشـور گاز 
طبیعی اسـت و در صورت در دسـترس نبودن 
کافـی این نوع سـوخت نیروگاه ها از سـوخت 
مایـع بـه عنـوان جایگزیـن اسـتفاده می کنند 

امـا ایـن اسـتفاده از سـوخت های جایگزیـن 
خود منشـاء بروز مشـکات زیست محیطی در 
کشـور خواهـد بود. افزایش آلودگـی هوا یکی از 
ملموس تریـن اثـرات اسـتفاده از سـوخت های 
جایگزین در نیروگاه هاسـت که با شـدت سـرما 
و احتمـال وارونگـی هـوا میـزان ایـن آلودگی ها 
بـه شـدت باالتـر می رود.شـرکت تولیـد نیروی 
بـرق حرارتـی ایـران در ایـن بـاره اعـام کـرده 
بدلیل رعایت مسـائل زیسـت محیطی، مصرف 
گازوییـل بـر نفت کوره ارجح اسـت امـا با توجه 
بـه مصارف قابل توجـه گازوییل در بخش حمل 
ونقـل، صنایـع و کشـاورزی و همچنیـن سـقف 
تولیـد ایـن نـوع سـوخت در کشـور و موجودی 
مخـازن نیروگاه هـا و انبارهای شـرکت پخش، 
تـا 70 میلیـون  از 65  بیـش  امـکان مصـرف 
لیتـر در روز وجـود ندارد.بدیهـی اسـت که جهت 
تامیـن کامـل نیـاز مصـرف شـبکه سراسـری 
بقیـه سـوخت مـورد نیاز باید توسـط نفـت کوره 
تامیـن شـود، در غیر اینصورت اعمال خاموشـی 
اسـت.  ناپذیـر  اجتنـاب  بـرق  مشـترکان  بـه 
مؤثرتریـن اقدامـی که برای عبـور موفقیت آمیز 
از زمسـتان سـال جاری بدون اعمال خاموشـی 
و تـوأم بـا کاهـش مصـرف سـوخت نفـت کوره 
مـی تـوان انجـام داد، صرفه جویـی و منطقی تر 
شـدن مصـرف مشـترکان گاز طبیعـی و بـرق 
اسـت.صرفه جویـی حتـی 5 درصـد گاز طبیعی 

و بـرق کـه بـدون کاهش سـطح رفـاه خانـواده 
براحتـی قابـل دسـتیابی اسـت، شـرایط فعلی 
را به شـکل مناسـبی تعدیـل خواهد کرد. قاسـم 
تقـی زاده خامسـی - معـاون آب و آبفـای وزیر 
نیـرو - هـم در یکـی از شـبکه های اجتماعی به 
موضـوع افزایـش مصـرف گاز در بخش خانگی 
واکنـش نشـان داده و در صفحـه اینسـتاگرام 
خـود بـه مـردم توصیـه کـرده بـرای کاهـش 
مصـرف گاز و تامیـن آن بـرای همـه مشـترکان 
و نیـز بخـش نیروگاهـی همـگان از لباس های 
گرمتر اسـتفاده کرده و درجه وسـایل گرمایشـی 
خـود را کمتـر کنند.امـا در ایـن بیـن این سـوال 
وجـود دارد کـه آیا تامین سـوخت خانگی نیز با 
مشـکل مواجه شـده اسـت؟ در پاسـخ بـه این 
سـوال بایـد به صحبت های بیژن زنگنـه - وزیر 
نفت - اشـاره ای داشـته باشـیم. وی که اولویت 
وزارت نفـت را تامیـن گاز خانگی اعـام کرده، بر 
ایـن بـاور اسـت که به هیـچ عنوان بـرای بخش 
خانگـی مشـکلی بـه وجـود نخواهد آمـد. اما او 
اعـام کـرد کـه تامیـن گاز نیروگاه هـا در اولویت 
نیـز  مسـاله  اسـت.همین  نفـت  وزارت  آخـر 
موجـب شـده تـا مصـرف مـازوت در نیروگاه ها 
افزایـش یابـد حتـی در برخـی اسـتان ها نیـز 
زمزمه هـای خاموشـی نیـز بـه گوش می رسـد. 
بـرای حل این مسـاله مدیریـت مصرف و حتی 
خامـوش کـردن یـک المـپ اضافـه و حتـی با 
کاهـش تنهـا یـک درجـه دمـای محیـط کار یـا 

سـکونت می تواند بسـیار کار سـاز باشـد؛ چراکه 
از ایـن طریـق میـزان مصـرف انـرژی شـش 
راه کارهـای  دیگـر  می یابـد.از  کاهـش  درصـد 
موثـر در ایـن زمینـه می تـوان به تنظیـم محیط 
سیسـتم های  نصـب  درجـه،   21 تـا   1۸ روی 
کنتـرل هوشـمند در موتورخانه هـا بـه ویـژه در 
مجتمع های مسـکونی بزرگ و سـاختمان های 
اداری، نصـب شـیر ترموسـتاتیک روی رادیاتور، 
بسـتن در اتاق هـای غیـر الزم و گـرم نکـردن 
فضـای آن هـا، اسـتفاده از پـرده  هـای ضخیـم 
در هنـگام شـب، اسـتفاده از لباس هـای گـرم 
مناسـب زمسـتان، حداقل اسـتفاده از شومینه، 
بـرای پخت وپـز،  مناسـب  از شـعله  اسـتفاده 
آب  هدررفـت  و  اسـتحمام  زمـان  کاهـش 
گـرم، اسـتفاده حداقلـی از بخـاری برقـی برای 
گرمایـش، خامـوش کردن المپ هـای اضافی و 
روشـنایی اتاق هـا پـس از تـرک اتـاق و کاهش 
روشـنایی فضاهـای عمومـی مثـل پارکینـگ و 
روشـنایی اتاق هـا پـس از تـرک اتاق.هم اکنـون 
مترمکعـب گاز  میلیـون   600 از  بیـش  روزانـه 
در بخـش خانگـی مصـرف و روزانـه بیـش از 
شـبکه  تحویـل  مترمکعـب گاز  میلیـون   ۸50
سراسـری می شـود. بـا ایـن وجـود بـا توجـه 
بـه مصـرف بـاالی گاز در کشـور آنطور کـه وزارت 
نفـت اعـام کـرده گاز ادارات دولتـی در صـورت 
مصـرف بی رویـه قطع خواهد شـد، امـا طبیعتا 

نمی تـوان گاز خانه هـا را قطـع کـرد.

رییـس مجلـس شـورای اسـامی نظریـه 
پـردازی بـرای دسـتیابی به الگوی اسـامی 
را الزمـه حرکـت کشـور  ایرانـی پیشـرفت 
بـه سـوی ایـن الگـو دانسـت و تاکیـد کرد: 
مبتـا  منسـجم،  نظریـه ای  ایجـاد  بـدون 
متراکـم  و  متعـدد  سندنویسـی های  بـه 
اسـت  کشـور  امـروز  آفـت  می شـویم کـه 
نمـی  ذهـن  در  حتـی  آنهـا  از  بسـیاری  و 
ماننـد. علـی الریجانی روز دوشـنبه در سـی 
و پنجمین نشسـت گفت وگوهـای راهبردی 
بـا  پیشـرفت  ایرانـی   - اسـامی  الگـوی 

فجـر، گفـت:  دهـه  رسـیدن  فـرا  تبریـک 
الگـوی اسـامی - ایرانـی بـرای حکمرانـی 
کشـور امـری مهـم محسـوب می شـود. از 
همـه افـرادی که در ایـن راه اهتمـام ورزیده 
انـد، تشـکر می کنـم. بـه خصوص کـه تنوع 
می دهـد  نشـان  اسـتفاده  مـورد  عناویـن 
ابعـاد مختلـف در الگـوی اسـامی - ایرانی 

پیشـرفت مدنظـر قـرار گرفتـه اسـت.
شـهید  هـای  دغدغـه  از  یکـی  الریجانـی 
مطهـری را بـه اتمـام رسـاندن طـرح هـای 
و  عنـوان کـرد  انقـاب  بنیادیـن  و  ناتمـام 

گفت: الگوی اسـامی - ایرانی پیشـرفت از 
مقوله های مهم کشـور اسـت کـه تحقق آن 
به پشـتوانه نظری در حوزه فلسـفه سیاسی 
نیـاز دارد و بدون داشـتن نظریـه ای واحد و 
منسـجم در ایـن زمینـه، نمی تـوان از مبانی 

بـه افق جسـت زد.
رییـس مجلـس شـورای اسـامی بـا بیان 
ایـن کـه برگـزاری گفت وگوهـا و نشسـت 
هـای علمی با حضور اسـاتید و صاحبنظران 
از اقدامـات ارزشـمند در مسـیر دسـتیابی 
بـه الگـوی اسـامی - ایرانی اسـت، افزود: 
یکـی از دغدغه های شـهید مطهـری درباره 
آینـده انقـاب ناتمـام مانـدن طـرح هـای 
هـای  طـرح  مـا  و  بـود  بنیادیـن  و  مهـم 
بنیادیـن مهمـی داریـم که باید تمام شـوند.

سندنویسی انبوه و متراکم
 آفت کشور است

صیانت از شور انقالبی و طالب 
جوان یک ضرورت است

به کارگیـری  و  شناسـایی  بـرای  برنامه ریـزی  بـر  اسـامی  انقـاب  معظـم  رهبـر 
اسـتعدادهای برتـر فکـری از میـان طـاب جـوان تأکیـد کردنـد. حضـرت آیـت هللا 
خامنـه ای صبـح روز )دوشـنبه( در دیدار اعضای شـورای عالی حوزه های علمیه ، نقش 
شـورای عالـی حوزه هـای علمیـه در سیاسـتگذاری بـرای تربیـت معلمـان و مربیـان 
دینـی در جامعـه را بسـیار مهم و حیاتی دانسـتند و با قدردانی از زحمـات اعضای این 
شـورا و مدیریـت حـوزه، افزودنـد: حـد و مـرز وظایـف شـورای عالی و مدیریـت حوزه 
یعنـی تفـاوت بیـن سیاسـتگذاری و اجـرا باید هر چه مشـخص تر باشـد تا بـازده کار 
چنـد برابـر شـود.حضرت آیـت هللا خامنه ای هـدف از انقاب اسـامی و جان فشـانی 
و فداکاریهـای امـام بزرگـوار در بـه ثمـر رسـاندن ایـن نهضـت را تحقـق حاکمیـت و 
شـریعت اسـامی خواندنـد و گفتنـد: دشـمن بـرای شناسـایی نقـاط مؤثـر انقاب و 
ضربـه زدن بـه مبانـی اساسـی آن برنامـه دارد و از جمله مقاصد آنهـا حوزه های علمیه 
اسـت. صیانـت از شـور انقابـی و طـاب جوان با توجـه به آنچه امـام راحـل در اواخر 
حیـات مبارکشـان بیـان فرمودنـد )منشـور روحانیـت( یک ضـرورت است.ایشـان با 
تأکیـد بر شناسـایی اسـتعدادها و ظرفیتهـای پنهان فکـری در طاب جـوان، افزودند: 
در بخشـهای گوناگون کشـور، بعضًا کارهای بزرگ و ابتکارات شـگفت انگیزی به دسـت 
جوانـان انجـام می شـود و در بخـش حـوزه و طلبگی نیـز یقینًا چنین اسـتعدادهایی 
وجـود دارنـد کـه بایـد شناسـایی و در حلقه هـای فکـری بـه کار گرفتـه شـوند و از آنها 

مسـئولیت خواسـته شود.

ته
نک

سـوخت نخسـت اکثر نیروگاه های کشـور گاز طبیعی اسـت و در صورت 
در دسـترس نبودن کافی این نوع سـوخت نیروگاه ها از سـوخت مایع 
به عنوان جایگزین اسـتفاده می کنند اما این اسـتفاده از سـوخت های 
جایگزین خود منشـاء بروز مشـکالت زیسـت محیطی در کشور خواهد 
بـود. افزایـش آلودگـی هـوا یکـی از ملموس تریـن اثـرات اسـتفاده از 
سـوخت های جایگزین در نیروگاه هاسـت که با شـدت سـرما و احتمال 
وارونگـی هـوا میزان ایـن آلودگی هـا به شـدت باالتر می رود. شـرکت 
تولیـد نیروی بـرق حرارتی ایـران در این بـاره اعالم کـرده بدلیل رعایت 
مسـائل زیسـت محیطـی، مصـرف گازوییـل بر نفت کـوره ارجح اسـت 
امـا بـا توجه بـه مصـارف قابل توجـه گازوییـل در بخش حمـل ونقل، 
صنایع و کشـاورزی و همچنین سـقف تولید این نوع سـوخت در کشور 
و موجـودی مخـازن نیـروگاه هـا و انبارهـای شـرکت پخـش، امـکان 

مصـرف بیـش از ۶5 تا 7۰ میلیون لیتـر در روز وجـود ندارد.

جامعه

دولت

سیاست

اقتصاد

تعداد بسیار کمی از اغتشاشگران در بازداشت هستند

به دنبال صیانت از سرمایه گذار هستیم نه مچ گیری

 کسانی که مذاکرات را می کوبند، مردم را می کوبند

عملیات بازار باز ابزار مناسبی برای کنترل تورم در نظام اقتصادی است

در  زندان هـا  سـازمان  رئیـس 
پاسـخ به سـوالی در مـورد »آمار 
اغتشاشـات  بازداشـتی های 
بـه  سـرعت  بـه  اخیـر« گفـت: 
پرونـده آنهـا رسـیدگی شـده اسـت. اکنـون تعـداد بسـیار 
کمـی از ایـن اغتشاشـگران در بازداشـت هسـتند و آمـار 
تعـداد آنهـا همانی اسـت که آخرین بار از سـوی سـخنگوی 
قـوه قضاییـه اعـام شـده و آمـار جدیـدی اکنون در دسـت 
نیسـت.اصغر جهانگیر  در حاشـیه جلسه شـورای عالی قوه 
قضاییـه در جمـع  خبرنـگاران در مـورد بررسـی وضعیـت 
پرونـده تمـام زندانیـان و تسـریع در امـور آنهـا گفـت: ایـن 
طـرح در حـال اجـرا اسـت، به طـوری کـه از اوایـل هفته در 

اسـتان خراسـان رضـوی آغاز شـده و تمـام زندانیـان چهره 
بـه چهـره وضعیت شـان بررسـی خواهـد شـد. زندانیانی که 
شـرایط تخفیف را داشـته باشـند، بـه آنها اباغ خواهد شـد 
و مـی تواننـد در قالب این طرح از زندان آزاد شـوند.جهانگیر 
گفـت: تـا ایـن لحظـه ۴ هـزار نفـر توانسـتند از ایـن طـرح 
اسـتفاده کـرده و آزاد شـوند. رئیـس سـازمان زندان هـا در 
پاسـخ به سـوالی در مورد »آمار بازداشـتی های اغتشاشـات 
اخیـر« گفـت: بـه سـرعت بـه پرونـده آنها رسـیدگی شـده 
اسـت. اکنـون تعـداد بسـیار کمـی از ایـن اغتشاشـگران 
در بازداشـت هسـتند و آمـار تعـداد آنهـا همانـی اسـت کـه 
آخریـن بـار از سـوی سـخنگوی قـوه قضاییه اعام شـده و 

آمـار جدیـدی اکنـون در دسـت نیسـت.

مطلـب کـه  ایـن  بیـان  بـا  اطاعـات  وزیـر 
جنـگ  در  مـا  رزمنـدگان  تولیدکننـدگان 
اقتصادی هسـتند، عنوان کرد: سـردارهای ما 
در جنـگ اقتصـادی، تولیدکنندگان هسـتند. 
وقتـی مقـام معظـم رهبری آنهـا را رزمنده دانسـتند لـذا من به عنوان دسـتگاه 
امنیتـی نبایـد بـه دنبـال مـچ گیـری از آنهـا باشـم و وظیفه مـا ایجـاد امنیت و 
صیانـت از فعـاالن اقتصـادی است.حجت االسـام »سـیدمحمود علوی« عصر 
روز 1۴ بهمن مـاه در آئیـن کلنگ زنـی و آغـاز احـداث مجتمـع فـرآوری سـنگ 
روی و تولیـد شـمش روی دارزیـن شهرسـتان بـم گفـت: امیـدوارم کـه فجـر 
امسـال، آغـازی پـر خیـر و برکت بـرای آزادگان جهان اسـام باشـد.وی با بیان 
ایـن مطلـب کـه امیـدوارم مجتمـع فـرآوری سـنگ روی و تولید شـمش روی 
دارزیـن شهرسـتان بـم در آینـده نه چنـدان دور بـه بهره بـرداری برسـد، تصریح 
کـرد: خداونـد گنج هـای زیـادی در زمین و آسـمان در اختیار ما قرار داده اسـت 
کـه بـرای بهره منـدی از آنهـا بـه ابـزار نیـاز داریم.وزیـر اطاعـات کشـور ایـران را 
یـک کشـور ثروتمنـد دانسـت و بیـان کـرد: آسـمان کشـور مـا از مرکزی تریـن 

آسمان هاسـت به طوری کـه هواپیماهـا ناگزیرند از آسـمان کشـور مـا عبور کنند 
بنابرایـن بـرای اسـتفاده از ایـن ثروت هـا بایـد کار جـدی انجـام دهیـم.

ایـن مقـام اطاعاتـی و امنیتـی، بـا تاکید بر اینکـه ایـران دارای امنیـت و ثبات 
الزم اسـت، عنـوان کـرد: ایـران جـزء معدود کشورهایسـت که در نقطـه به نقطه 
آن معـدن وجـود دارد و در ایـران، اسـتان کرمان از لحـاظ وضعیت معادن، نقطه 
ای ممتـاز و اسـتراتژیک اسـت. زمانی تصـور براین بود که معدن اسـتان کرمان 
فقـط ذغال سـنگ اسـت و زیرسـاخت های برای اسـتخراج آن ایجـاد کردند اما 
چیـزی نگذشـت کـه متوجه شـدند اسـتان کرمان بهشـت معادن ایران اسـت.

علـوی همـت و تعریـف پـروژه برای اسـتخراج معـادن را یکـی از الزامات فعال 
کـردن معدن هـا برشـمرد و بیان کـرد: برای اسـتخراج معدن ثروت نیاز اسـت، 
داشـتن ثـروت نبایـد مورد نفرت باشـد و ثروت از راه مشـروع کار پسـندیده ای 
اسـت همچنیـن بـرای فعـال کـردن معـادن اسـتقامت نیـاز اسـت.وی همت، 
کسـب ثـروت از راه حـال و اسـتقامت را از عوامـل موفقیـت هـر جامعـه ای 
دانسـت و اظهـار کـرد: وظایـف حکومـت نیـز در برابـر سـرمایه گذار بایـد ایجـاد 

امنیـت، حمایت و صیانت اسـت.

گفــت  خارجــه  امــور  وزیــر 
از  توامــان  اســتفاده  کــه 
ــی  ــی و دیپلماس ــدرت نظام ق
و  مــن  کــه  بــود  فرمولــی 
شــهید ســلیمانی بــه کار مــی بردیم.محمــد جــواد ظریــف 
ــش  ــی و ســتاد ارت طــی ســخنانی در دانشــگاه فرمانده
)دافــوس( گفــت: ایــن روزهــا مــا و مــردم منطقــه 
داغــدار فرمانــده ای هســتیم کــه بــرای مــا الگــوی فهــم و 
خــردورزی بــود. شــهید ســلیمانی از بزرگوارانــی بــود کــه 
بــا فهــم دقیــق راهبــردی و شــجاعت بــی نظیــر توانســت 
تحولــی را در منطقــه ایجــاد کنــد کــه مــا بایــد بــا همــان 
ــج و  ــم نتای ــدت بتوانی ــرش دراز م ــردی و نگ ــم راهب فه

میــوه هــای آن را در نهادینــه کــردن تحــول عظیمــی کــه 
ــم و  ــت بچینی ــاق اس ــال اتف ــان در ح ــه و جه در منطق
ــپهبد  ــهادت س ــه ش ــاره ب ــا اش ــم.وی ب ــت آوری ــه دس ب
ســلیمانی و طــرح مفتضحانــه معاملــه قــرن اظهــار 
کــرد: مــا در دورانــی هســتیم در روابــط بیــن الملــل کــه 
مفاهیــم در حــال تحــول محتوایــی و ســاختاری اســت و 
ایــن تحــول بــه نفــع مــا و بــه ضــرر قــدرت هــای ســلطه 
ــای فرامــوش  ــه معن ــم ب ــن مفاهی ــر اســت. تحــول ای گ
شــدن واقعیــات قبلــی نیســت بلکــه واقعیــات قبلــی تنها 
فاکتورهــا و مولفــه هــای تصمیــم گیــری دیگــر نیســتند. 
چندیــن مفهــوم روابــط بیــن الملــل امــروز تغییــر کــرده 

ــت. ــدرت« اس ــن آن  »ق ــه اولی ــت ک اس

عضـــو کمیســـیون صنایـــع اقتصـــادی 
ــاز  ــازار بـ ــات بـ ــد عملیـ ــس می گویـ مجلـ
ــرل  ــرای کنتـ ــبی بـ ــزار مناسـ ــد ابـ می توانـ
ـــر  ـــد و منج ـــادی باش ـــام اقتص ـــورم در نظ ت

ــود. ــاد شـ ــه ثبـــات در اقتصـ بـ
محمدرضـــا پـــور ابراهیمـــی داورانـــی عضـــو کمیســـیون صنایـــع اقتصـــادی 
ـــاز  ـــاره آغ ـــت درب ـــه مل ـــزاری خان ـــگار خبرگ ـــا خبرن ـــس شـــورای اســـامی ب مجل
فعالیـــت عملیـــات بـــازار بـــاز، گفـــت: یکـــی از ماموریت هـــای بانک هـــای 
ـــب  ـــای مناس ـــتفاده از ابزاره ـــا اس ـــورم ب ـــرل ت ـــت و کنت ـــا مدیری ـــزی در دنی مرک
اســـت کـــه یکـــی از ایـــن اهرم هـــا تغییـــر تســـهیات بانکـــی، نـــرخ ســـود 
ســـپرده های بانکـــی و ســـایر مولفه هـــای مهـــم اثرگـــذار بـــر تـــورم اســـت 
ـــرل  ـــرای کنت ـــزی ب ـــک مرک ـــش بان ـــا نق ـــن ابزاره ـــتفاده از ای ـــا اس ـــع ب در واق

ـــود. ـــی ش ـــی عمل نقدینگ
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــان و راور در مجل ـــردم کرم ـــده م نماین
ـــزی  ـــک مرک ـــده و بان ـــول مان ـــران مغف ـــورم و نقدینگـــی ســـال ها در ای ـــرل ت کنت

ـــی  ـــازار بده ـــزود: تشـــکیل ب ـــم نقشـــی نداشـــته، اف ـــن مه ـــی شـــدن ای در اجرای
بـــرای دولـــت یکـــی از زیرســـاخت های مـــورد نیـــاز بـــرای اجرایـــی شـــدن 
عملیـــات بـــازار بـــاز اســـت از ســـوی دیگـــر بـــازار بیـــن بانکـــی نیـــز کمـــک 
ــارت بانـــک مرکـــزی بـــه  ــارج از نظـ ــا در فضایـــی خـ ــا بانک هـ می کنـــد تـ

ـــد. ـــتقراض بپردازن ـــی و اس ـــن نقدینگ تامی
وی اظهـــار کـــرد: بـــا اجرایـــی شـــدن عملیـــات بـــازار بـــاز، بانـــک مرکـــزی 
ـــد  ـــه بای ـــه و در دوره ای ک ـــع پرداخت ـــه مناب ـــه عرض ـــزوم ب ـــع ل ـــد در مواق می توان
ـــازار جمـــع کنـــد. ـــازار جمـــع شـــود نقدینگـــی را از ب منابـــع مالـــی و نقدینگـــی از ب
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم اضافـــه کـــرد: عملیـــات بـــازار بـــاز 
ـــد و  ـــادی باش ـــام اقتص ـــورم در نظ ـــرل ت ـــرای کنت ـــبی ب ـــزار مناس ـــد اب ـــی توان م
ـــر مثبـــت در اقتصـــاد شـــود. عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی  ـــات و اث ـــه ثب منجـــر ب
ـــازار  ـــات ب ـــز از اجـــرای عملی ـــا نی ـــه م ـــان اینک ـــا بی ـــس شـــورای اســـامی ب مجل
ـــاه  ـــای کوت ـــاز  رویکرده ـــازار ب ـــات ب ـــه داد: عملی ـــم، ادام ـــی کنی ـــت م ـــاز حمای ب
ـــدت  ـــد م ـــر آن بلن ـــترین اث ـــا بیش ـــدت دارد ام ـــان م ـــدت و می ـــد م ـــدت، بلن م

ـــت. ـــدت اس ـــان م و می

هر
: م

س
عک

رئیـس اتـاق مشـترک ایران و سـوئد گفت: پیـش از آغاز دور 
دوم تحریم هـا بانک هـای بزرگ سـوئدی مانند 

ایـن کشـور،  بانک هـای  بزرگتریـن  از  یکـی   SE banken
بانـک نوردیـا )Nordia( کـه بانـک مشـترک دانمارکـی – 
سـوئدی اسـت و Swedbank بـا ایـران همـکاری داشـتند 
امـا بـا آغـاز تحریم ها دیگـر فعالیت خـود را متوقـف کرده اند 
و هیـچ تراکنـش و نقـل و انتقـال پولـی صـورت نمی گیـرد. 
بنابرایـن تجـار مجبـور هسـتند از مبـادالت غیرمسـتقیم از 

طریـق صرافـی یـا مبادلـه تهاتـری اسـتفاده کننـد.

 99 تسـویه  از  اقتصـادی  جرائـم  ویـژه  دادسـرای  سرپرسـت 
درصـد سـپرده  مالباختـگان موسسـات مالـی خبـر داد.آیت هللا 
رسـیدگی  ویـژه  دادسـرای  شـعبات  از  رئیسـی  سـیدابراهیم 
بـه جرایـم اخالگـران اقتصـادی و  شـعبه 15 ایـن دادسـرا کـه 
رسـیدگی بـه پرونده هـای موسسـات مالـی و اعتبـاری ماننـد 
فرشـتگان را برعهـده دارد، بازدیـد کرد و در جریان روند رسـیدگی 
بـه ایـن پرونده هـا قـرار گرفـت. تـورک اظهار امیـدواری کـرد: در 
ماه هـای آینـده سـپرده های مـردم بـه صـورت کامـل تسـویه 
شـود. البتـه در برخی مـوارد نیز اموال تعاونی هـا کفاف مطالبات 

مـردم را نمی دهـد.

دارایی  بلوکه  شده در 
سوئد نداریم

۹۹ درصد سپرده مالباختگان 
موسسات مالی تسویه شد

ادامـه تظاهـرات در میادیـن تحصـن و مخالفـت بـا تعییـن محمـد 
توفیق عاوی برای سـمت نخسـت وزیری، مقتدی صدر را به انتشـار 
توییـت جدیـد واداشـت، او مخالفـت خـود را بـا هرگونـه تعـدی بـه 
"انقـاب بیسـتم" ابـراز داشـت و گفـت: عراق مـا در خطر اسـت نباید 
بـه سـمت فریادهای خشـونت و تندروی کشـیده شـد. رهبـر جریان 
صـدر در توییتـر نوشـت: "عاشـق انقـاب بیسـتم" بـودم و هنـوز هـم 
عاشـقش هسـتم در تمـام لحظاتش بـا آن زندگی کردم، از شـروع تا 
ادامـه یافتنـش، آن در روح و خونم رخنه کـرده و از آن در برابر خطرات 
داخلـی و خارجـی دفـاع کـردم، هرگز تعـدی بـه آن را نمی پذیرم، من 
بـه تنهایـی از هیـچ تاشـی بـرای پـاک نگـه داشـتن آن از اقدامـات 

خرابـکاران مضایقـه نخواهم کرد.

یـک عضـو هیـات رئیسـه مجلـس شـورای اسـامی گفت: 
بررسـی الیحه بودجه سـال 99 از 5 اسـفند در سـه شـیفت 

کاری در مجلـس انجـام خواهد شـد.
اکبـر رنجبـرزاده در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: پیـش 
از ایـن بحث هایـی در هیـات رئیسـه مجلـس انجام شـده 
بـود کـه مـا در پنجـم اسـفند بررسـی کلیـات الیحـه بودجه 
سـال 99 را در دسـتور کار داشـته باشـیم و ان شـاءهللا بعد 
از تصویـب آن در سـه شـیفت کاری وارد بررسـی جزییـات 

الیحـه بودجـه خواهیم شـد.

توییت مقتدی صدر درباره 
در »خطر بودن عراق«

بررسی بودجه سال آینده 
در مجلس از 5 اسفند
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

آمادگی استان یزد برای استقبال از مسافران نوروز ۹۹درخواست غرامت بابت مزرعه پرورش میگو در ژئوپارک قشم

گردشـگری  و  اجتماعـی  فرهنگـی،   معـاون 
سـازمان منطقـه آزاد قشـم از مراجـع قانونـی، 
خواسـتار صـدور توقـف فـوری پـروژه سـاخت 
مزرعـه پـرورش میگـو در ژئوسـایت نمکـدان 

قشـم و پرداخـت غرامـت شـد.
 مرتضی شـیخ زاده ) معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشـگری سـازمان منطقه آزاد 
قشـم( ضمن اعام اعتراض معاونت گردشـگری سـازمان منطقه آزاد قشم نسبت 
بـه واگـذاری غیرقانونـی و غیراصولـی زمین هـای واقـع شـده در حریم ژئوسـایت 
جهانـی نمکـدان، گفت: درخواسـت مـا از مراجع قانونـی توقف فعالیت ایـن پروژه 

در کنـار اصـاح تمـام تخریب هـا و پرداخت غرامت اسـت.
شـیخ زاده بـا اشـاره بـه موفقیـت ژئوپارک جهانـی قشـم در دریافت کارت سـبز از 
سـوی سـازمان جهانی یونسـکو افزود: بـا تاش های فـراوان کارشناسـان ژئوپارک 
قشـم، حدود ۴ سـال اسـت که قشـم توانسـته وارد زنجیـره ژئوپارک هـای جهانی 

شود.
شـیخ زاده حفـظ و پاسداشـت ایـن موهبت هـای الهـی و انتقـال آن بـه آینـدگان 

را وظیفـه همـه مـردم و مسـؤولین دانسـت و افـزود: درسـت اسـت کـه در دهانـه 
غـار نمکـدان فعـاً تخریبی صـورت نگرفته امـا از نظر کارشناسـان زمین شناسـی، 
حریـم ژئوسـایت گنبـد نمکی، تا شـعاع 10 کیلومتری ایـن دهانه ادامـه دارد و برای 
جلوگیـری از آسـیب بـه ایـن سـاختار و حفـظ کارت سـبز ژئوپـارک جهانی قشـم، 

نبایـد هیـچ تخریبـی در ایـن حریم اتفـاق بیفتد.
معـاون فرهنگی، اجتماعی و گردشـگری سـازمان منطقـه آزاد قشـم واگذاری های 
صـورت گرفتـه در محـدود غـار نمکـی را خـاف مقـررات سـازمان جهانی یونسـکو 
دانسـت و گفـت: بـا توجه به بازبینـی مجدد وضعیـت ژئوپارک جهانی قشـم برای 
تمدیـد کارت سـبز در سـال 99 از سـوی یونسـکو، تخریب هـای صـورت گرفتـه در 
برتریـن ژئوسـایت منطقـه این موضـوع را با مشـکل مواجه خواهد کـرد. وی تاکید 
کـرد: ژئوپـارک جهانی قشـم، تنها ژئوپـارک خاورمیانه و جنوب غربی آسیاسـت که 
از سـوی سـازمان جهانی یونسـکو بـه عنوان ممیزی بـرای ژئوپارک هـای آینده این 
محـدوده معرفـی شـده تا به توسـعه آینـده این منطقـه از دنیا کمک کنـد بنابراین 
نگهـداری کارت سـبز بـرای جمهـوری اسـامی ایـران و ادامـه حضـور در سـازمان 

جهانـی یونسـکو و حفـظ حـق رأی ایران در جهان بسـیار مهم اسـت.

مدیـر کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری یـزد از آمادگی شهرسـتان های 
نـوروز  بـرای رفـع مشـکات  اسـتان  ایـن 

امسـال در نـوروز سـال 99 خبـر داد.
»سـیدمصطفی فاطمـی« در جلسـه خدمـات سـفر اسـتان یـزد بـا اشـاره 
اظهـار  امسـال،  نـوروز  بـرای  شهرسـتان ها  مناسـب  قابـل  اقدامـات  بـه 
کـرد: شـهرداری اردکان فعالیت هایـی را آغـاز کـرده و بـرای نـوروز امسـال 
برنامه هـای متفاوتـی را اجـرا می کنـد، همچنیـن در شهرسـتان های اشـکذر، 

تفـت و بافـق نیـز اقدامـات قابـل توجهـی در حـال انجـام اسـت.
وی افـزود: شـهرداری شهرسـتان ابرکـوه همـراه با میراث فرهنگـی در حرکت 
اسـت کـه در ورودی شـهر شـاهد اتفاقـات خوبی بـوده و همچنیـن واگذاری 
یخچـال خشـتی ایـن شهرسـتان هـم در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت.به 
گفتـه مدیـر کل میـراث یـزد، از روزهـای ابتدایـی نـوروز 99 مشـخص کردیم 
کـه مسـئول کمیته هـای مختلـف ماننـد کمیته هـای حمـل و نقـل، خدمـات 
بهداشـتی، اسـکان و رفـاه، کمیته هـای نظـارت و تنظیـم بازار در شهرسـتان ها 

حضور داشـته باشـند.
وی در رابطـه بـا راهکارهـای حل مشـکات مختلـف در نوروز امسـال، تصریح 
کـرد: بـا توجـه بـه مشـکاتی کـه در نـوروز سـال گذشـته در اسـتان وجـود 
داشـت در عیـد امسـال، هتـل داران، اوقاف، دانشـگاه ها و آمـوزش و پرورش 
بـه طـور مجـزا بـرای اسـکان مسـافران نـوروز 99 اقـدام کـرده که باعـث رفع 

بسـیاری از مشـکات خواهد شـد.
فاطمـی بـا بیـان این کـه 30 کیوسـک و پایگاه هـای اطاع رسـانی و راهنمای 
مسـافر توسـط سـازمان میـراث فرهنگـی و صنایـع دسـتی و گردشـگری در 
سـطح اسـتان وجـود دارد، گفـت: بیش از 500 هزار بروشـور و اقـام تبلیغاتی 
چـاپ شـده بـه صـورت متمرکز و بـا مشـارکت همـه دسـتگاه های متولی در 
اختیـار مسـافران قـرار خواهـد گرفت.بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از روابـط 
عمومـی میـراث فرهنگـی اسـتان یـزد، ایـن مسـئول در پایـان خاطرنشـان 
کـرد: بـا برنامه ریزی هـای انجـام شـده بـا سـتادها و کمیته هـای مختلـف 
و اسـتفاده از ظرفیت هـای اسـتان بـه دنبـال رفـع مشـکات و مسـائل سـال 

گذشـته بـرای جلوگیـری از تکـرار مجـدد ان ها هسـتیم.

 پیام
 میراث

با تاش نیروهای یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی اعضای یک باند حفاری 
غیرمجاز در ارومیه دستگیر شدند.

رنا
 ای

س:
عک

نمایشـگاه »میـراث باستان شناسـی اسـپانیا« در مـوزه ملـی 
ایـران و همـه ی تاالرهـای کتابخانـه و موزه ملـی ملک در دهه 
فجـر، بـه صورت رایـگان آمـاده بازدید مخاطبان و گردشـگران 
هسـتند. دو مـوزه ملـی ایـران و مـوزه ملـی ملـک کـه سـال 
گذشـته هشـتاد سـالگی خـود را جشـن گرفتنـد، بازدیـد از 
فضاهـای مـوزه ای خـود را دردهـه فجـر رایـگان اعـام کردند، 
بـا ایـن تفـاوت که مـوزه ملی ایـران فقـط بازدید از نمایشـگاه 
گردشـگران  بـرای  را  اسـپانیا«  شناسـی  باسـتان  »میـراث 
داخلـی و خارجـی خـود رایـگان اعـام کرد.کتابخانـه و مـوزه 
ملـی ملـک، موقوفـه آسـتان قدس رضـوی، در کنـار کتابخانه 
آثـار و  از  نفیـس نسـخه های خطـی و چاپـی، مجموعـه ای 
اشـیای ارزشـمند تاریخـی را در تاالرهـای گوناگـون خود جای 
داده اسـت. مجموعـه سـکه، حـدود 10 هـزار سـکه تاریخی از 
دوران پیـش از هخامنشـی )از سـده ششـم پیـش از میاد(، 
تـاالر سـکه، تـاالر کمال الملـک و خانـدان غفاری، تـاالر کتابت 
بانـو  اهدایـی  مجموعـه  الکـی،  هنـر  مجموعـه  نگارگـری،  و 
عزت ملـک ملـک - دختـر بـزرگ حـاج حسـین آقـا ملـک 
آقـا  ایـن گنجینـه، نمایشـگاه دایمـی حـاج حسـین  واقـف 
ملـک، تاالرهـای »تمبـر«، »هزارداسـتان«، »هنـر و زندگـی« 
و »علـوم در ایـران اسـامی« بـه عنـوان تاالرهـای ایـن مـوزه 

بـرای بازدیـد گردشـگران آمـاده هسـتند.
مخاطبـان در دهـه فجـر )بـه جـز جمعه ها و تعطیات رسـمی 
از سـاعت ۸:30 تـا 16:15 می تواننـد از ایـن مـوزه در میـدان 
امـام خمینـی )ره(، سـردر بـاغ ملـی، خیابـان ملـل متحـد« 
بازدیـد کننـد. جبرییـل نوکنـده - مدیـرکل موزه ملـی ایران - 
نیـز اعـام کرده اسـت کـه در گرامیداشـت دهه فجـر بازدید از 
نمایشـگاه »میـراث باسـتان شناسـی اسـپانیا« بـرای همه ی 
مخاطبـان  اسـت.  رایـگان  خارجـی  و  داخلـی  گردشـگران 
ایـن بخـش از مـوزه نیـز می تواننـد از 12 تـا پایـان روز 22 
بهمـن بـه جـز دوشـنبه ها از سـاعت 9 تـا 1۸:30 بـه صـورت 
رایـگان از ایـن نمایشـگاه دیـدن کنند.ایـن نمایشـگاه 300 اثر 
ارزشـمند بـا قدمت 350 هزار سـال تـا دوران معاصـر فرهنگ 
و هنـر اسـپانیا را روایـت می کنـد. ایـن آثـار در سـه گالـری 
شـامل آثـاری از دوران پارینـه سـنگی تـا پایـان دوره مفـرغ 
کـه قدیمی تریـن اثـر آن بـا قدمـت 350000350 هـزار سـاله، 
گالـری دوم بـا نمایـش آثـار دوره هـای آهن، فنیقـی، ایبری، 
رومـی، اسـامی، مسـیحیت، قـرون وسـطی وگالـری سـوم 

آثـار دوره مـدرن و معاصـر بـه نمایـش درآمده انـد.

سوژه موزه های رایگان 
برای دهه فجر

ایران؛ رکورددار ثبت جهانی شهرهای 
صنایع دستی

شورای جهانی صنایع دستی به تازگی 3 شهر و یک روستای ایران را در فهرست شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی ثبت کرد

ــک  ــهر و ی ــی 3 ش ــت جهان ــس از ثب  پ
روســتای ایــران از ســوی شــورای جهانــی 
صنایع دســتی، ایــران از نظــر تعــداد ثبــت 
جهانــی شــهرهای صنایــع دســتی در رتبــه 
نخســت قــرار گرفــت؛ رویــدادی کــه بــرای 
پاسداشــت، طــی نشســتی متولیــان 
ــراث فرهنگــی و اســتانداران مربوطــه  می

را گردهــم جمــع کــرد.
شــورای جهانــی صنایع دســتی بــه تازگــی 
3 شــهر و یــک روســتای ایــران را در 
ــی  ــتاهای جهان ــهرها و روس ــت ش فهرس
از  شــیراز  کــرد،  ثبــت  صنایع دســتی 

اســتان فــارس بــه عنــوان شــهر جهانــی 
صنایع دســتی، زنجــان به عنــوان شــهر 
جهانــی ملیلــه، مایــر از اســتان همــدان 
بــه عنــوان شــهر جهانــی مبلمــان منبت و 
روســتای قاســم آباد از اســتان گیــان بــه 
ــی چادرشــب بافی  ــوان روســتای جهان عن
در فهرســت شــهرها و روســتاهای جهانــی 

ــد. ــرار گرفتن ــتی ق صنایع دس
بــا ثبــت ایــن چهــار شــهر و روســتا، 
تعــداد شــهرها و روســتاهای جهانــی 
بــه 1۴  از 10  ایــن فهرســت  ایــران در 
رســید تــا همچنــان ایــران رتبــه اول 
ــر  ــد. ب ــاظ دارا باش ــن لح ــان را از ای جه
ــون ۴۸ شــهر  ــی تاکن اســاس آمــار جهان
ــا  ــهر ی ــوان ش ــه عن ــا ب ــتا در دنی و روس

بــه   صنایع دســتی  جهانــی  روســتای 
ثبــت رســیده اند کــه ۴0 شــهر در منطقــه 
آســیا و اقیانوســیه، 6 شــهر در آمریــکای 

التیــن و 2 شــهر در اروپــا بوده انــد.
ــتای  ــهر و 3 روس ــت 11 ش ــا ثب ــران ب ای
ــهر و  ــوان ش ــوع 1۴ عن ــا مجم ــی، ب جهان
ــام  ــتی، مق ــی صنایع دس ــتای جهان روس
ــان  ــورهای جه ــان کش ــت را در می نخس
دارد. کشــور چیــن بــا ثبــت 6 شــهر و 
ــام  ــتی مق ــی صنایع دس ــتای جهان روس
ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ دوم را ب

پویــا  امــروز  خبــری  نشســت  در 
محمودیــان معــاون صنایــع دســتی و 
ــی،  ــر میراث فرهنگ ــنتی وزی ــای س هنره
بــه  گردشــگری،  و  صنایع دســتی 

پاسداشــت ایــن رکــوردداری، اســتانداران 
ــراث  ــران کل می ــدان و مدی ــارس و هم ف
ــع دســتی و گردشــگری  ــی، صنای فرهنگ
تشــریح  بــه  نیــز  زنجــان  و  گیــان 
ــد.  ظرفیــت هــای منطقــه خــود پرداختن

فارس ایران کوچک است
عنایــت هللا رحیمــی اســتاندار فــارس، 
ــگ  ــت فرهن ــوان پایتخ ــه عن ــیراز را ب ش
ــران  ــارس ای ــت: ف ــت و گف ــر دانس و هن
کوچــک اســت. شــیراز شــهر عرفــا و 
ــان  ــوازی و فــارس میزب ــا و مهمــان ن ادب
ــت  ــوان ثب ــف آن اســت. عن ــوام مختل اق
جهانــی شــیراز، جلــوه ای از هنــر نیــاکان 
و حاصــل هنــر دســت صنعتگــران اســت 
کــه روح بیننــده را بــه ســمت هنــر 

متمایــل می کنــد. 
ــار  ــا آث ــیراز ب ــواری ش ــزود: همج وی اف
تاریخــی و فرهنگــی و گردشــگرپذیربودن 
ــی  ــب داخل ــر مخاط ــاوه ب ــه ع ــهر، ک ش
برخــی مــوزه هــای خارجــی بــا نمایــش 
ایــن آثــار، بــه معرفــی آن هــا پرداختنــد.

ــهر  ــوان ش ــه عن ــاده ب ــهر آب ــت ش وی ثب
ــه  ــیراز را ب ــت ش ــت 201۸ و ثب ــی منب مل
عنــوان شــهر جهانــی صنایــع دســتی 
ــای  ــته ه ــرت داش ــال 2019، از  کث در س
هنــری اســتان فــارس دانســت کــه منجر 

ــام شــده اســت. ــن مق ــه کســب ای ب
رحیمــی بــا برشــمردن شــاخه هــای 
هنــری فــارس گفــت: مــا در اســتان 
فــارس ۸5 رشــته هنــری و 55 زیــر 
 200 از  بیــش  داریــم.  هنــری  رشــته 
ــر در  ــزار نف ــتان و 20 ه ــر در اس ــزار نف ه
شــیراز بــه کار هنــری مشــغولند. 3 هــزار 
بیمــه شــده هنــری نیــز در شــهر شــیراز 
ــی  ــی و چمدان ــادرات گمرک ــتند. ص هس

بیــش از 5 میلیــون دالر در ســال 9۸ 
بــوده اســت.وی ادامــه داد: بعــد از ثبــت 
و  داریــم  ای  ویــژه  برنامه هــای  شــهر 
ــای  ــتباف ه ــون دس ــر چ ــهرهای دیگ ش
داری فیروزآبــاد کــه قشــقایی اســت 
را معرفــی خواهیــم کــرد. در راســتای 
حمایــت از توســعه صنایــع دســتی پــروژه 
هایــی کــه در رابطــه بــا گردشــگری شــیراز 
باشــد بــدون نوبــت بررســی مــی شــود.

 هنر همدان، ریشه در اصالت 
تاریخی شهر دارد

ســید ســعید شــاهرخی اســتاندار همدان 
تاریــخ و تمــدن  بــه  بــا اشــاره  نیــز 
ــورای  ــس ش ــت: مجل ــتان، گف ــن اس ای
اســامی، همــدان را پایتخــت تاریــخ 
ــا  ــه ب ــت ک ــده اس ــران خوان ــدن ای و تم
ــن  ــه ای ــراث متوج ــن می ــه ای ــی ب نگاه

حقانیــت مــی شــویم. بیــش از یک هــزار 
و ۸00 اثــر تاریخــی و طبیعــی از همــه 
ــود دارد  ــتان وج ــن اس ــخ در ای ادوار تاری
ثبــت  اثــر  از یک هــزار و 100  بیــش  و 
شــده اســت. همچنیــن در ســال آینــده، 
ــال  ــه هزار و 200 س ــا س ــه ب ــه هگمتان تپ
ــد  ــی خواه ــت جهان ــی، ثب ــابقه تاریخ س
ــدای  ــزود: شــهر همــدان بلن شــد. وی اف
ــران  ــه ادوار ای ــدای هم ــه بلن تاریخــش ب
ــه برکــت ایــن تاریــخ، همیشــه  اســت، ب
صنایــع دســتی رشــد و نمــو داشــته 
اســت کــه نمونــه آن را در ایــن ثبــت 
جهانــی مــی بینیــم. پیــش از ایــن هــم 
شــهر اللجیــن پایتخــت ســفال شــناخته 
شــده و گردشــگران را جلــب کــرده اســت. 
امســال بــا همــکاری مدیــران توانســتیم 

ــم. ــی کنی ــت جهان ــدان را ثب کار هنرمن

معـاون میراث فرهنگـی اسـتان کردسـتان 
گفت: »10 مکان تاریخی اسـتان، امسـال با 
هزینـه 19میلیارد و 500 میلیـون ریال مرمت 
شـده اسـت.«به گزارش میراث آریـا به نقـل 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  روابط عمومـی  از 
کردسـتان،  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
محمـد رشـیدی در ایـن خصـوص اظهـار 
داشـت: »عمـارت تاریخـی وکیـل، عمـارت 
تاریخـی خسـروآباد، موزه فـرش بیجار، پل 
تاریخـی دله مـرز، خانـه تاریخـی هورامان، 

منزل رحیـم زاده، منزل فیـض هللا بیگی، پل 
تاریخـی شـیخ، منـزل عطایی، منـزل بابان 
و... اماکنـی هسـتند کـه مرمـت شـدند.«او 
بـا بیـان اینکـه برخی اماکـن که در لیسـت 
مرمتـی سـال گذشـته قـرار داشـتند نیـز 
امسـال مـورد مرمـت قـرار گرفتنـد، افـزود:  
سـنندج  مشـیردیوان  تاریخـی  »عمـارت 
ازجملـه ایـن بناهاسـت که قسـمت هایی از 
آن براثـر گذشـت زمـان و عوامـل طبیعـی 
مرمـت  نیازمنـد  و  آسـیب دیده  انسـانی  و 
اداره کل  میراث فرهنگـی  بود.«معـاون 

میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
بـودن   شـاخص  بـه  اشـاره  بـا  کردسـتان 
عمـارت مشـیردیوان کـه بـه شـماره 2۸3۴ 
در سـال 1379 در فهرسـت آثـار ملی کشـور 
از   « داد:  ادامـه  اسـت،  رسـیده  ثبـت  بـه 
مـوارد انجـام شـده در این عملیـات مرمتی 
می تـوان بـه مرمت کامل سـاختمان مطبخ، 
اجـرای سـنگ فرش حیـاط مطبـخ، حیـاط 
از  قسـمت هایی  و  بـاغ  حیـاط  آب،  انبـار 
حیـاط اصلـی، مرمت حوض هـا، اجرای گچ 
کاری کامـل ایـوان اصلـی عمـارت، مرمـت 
چوبـی،  پنجره هـای  و  در  رنگ آمیـزی  و 
مرمـت نقـوش آهک بـری حمـام، اجـرای 
کانـال دفـع رطوبت، اجرای پوشـش کاهگل 

نماهـای بیرونـی اشـاره کـرد.«

1۰ بنای تاریخی کردستان 
مرمت شد 

شهر تاریخی قومس بعد از 
نیم قرن دوباره کاوش می شود

رئیـس اداره میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان دامغـان از آغاز 
کاوش و پژوهـش هـای باسـتان شناسـی در شـهر قومـس دامغان خبـر داد.مهدی 
قاسـمی بـا اعـام این خبـر اظهار کـرد: یک هیات از باسـتان شناسـان پژوهشـکده 
باسـتان شناسـی به سرپرسـتی کوروش روسـتایی پژوهش های خود را در محوطه 
ی موسـوم بـه شـهر قومـس آغـاز کردند.«ایـن مدیـر مسـوول افـزود: ایـن محوطه 
باسـتانی کـه در حـدود 30 کیلومتـری غـرب دامغان واقع شـده، یکی از بـزرگ ترین 
محوطـه هـای باسـتانی ایران اسـت که محـدوده ای بیـش از 1000 هکتـار را در بر می 
گیـرد .وی ادامـه داد: ایـن سـایت باسـتانی دارای شـواهدی از اسـتقرارهای انسـانی 
از دوران پیـش از تاریـخ، دوره عصـر آهـن، هخامنشـی، اشـکانی، ساسـانی و دوره 

سـلجوقی قابل مشـاهده است.
قاسـمی افـزود: ایـن پژوهش هـا با هـدف مستندسـازی بقایای باسـتانی محوطه 
از طریـق سـنجش از دور و مشـاهدات میدانـی انجـام مـی شـود و پـی بـردن بـه 
علـل شـکل گیـری محوطـه از اهـداف ایـن پروژهـش چندسـاله اسـت.رئیس اداره 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان دامغـان افـزود: محوطه ی 
قومـس در دهـه هـای 1340 و 1350 توسـط هیئـت باسـتان شناسـی بریتانیـا بـه 
سرپرسـتی جـان هانسـمن و دیوید اسـتروناخ به مـدت چهار فصل به طور گسـترده 

کاوش شـد.

ته
نک

شـهرود امیرانتخابی مدیر کل میراث فرهنگی گیالن با تشـریح 
ثبـت جهانی قاسـم آباد گفت: از اسـفند سـال گذشـته معرفی 
نامـه ثبـت جهانـی نوشـتیم و فکر نمـی کردیم در کمتـر از یک 
سـال بـه نتیجـه برسـیم. همـکاری صمیمانـه مـردم هنرمنـد 
قاسـم آبـاد نقش بسـیار مهمـی در این ثبـت جهانی داشـته و 
مسـئوالن بسـیاری با ما همـکاری داشـتند.وی اهـداف اصلی 
ثبـت جهانی را چنین برشـمرد: مهـم ترین مسـاله، حفاظت از 
صنایع دسـتی اسـت که از کیفیـت الزم برخودار نبودند، اساسـا 
رشـته های صنایع دسـتی گیالن کیفیت الزم را نداشتند و ثبت 
جهانـی به مـا کمک کـرد، کیفیت را بیشـتر کنیـم. امیرانتخابی 
گفـت: مـا در گیـالن نتوانسـته ایـم گردشـگران خارجـی را بـه 
خوبـی جـذب کنیـم، ورودی قابـل توجهی نداریـم مگر تقویت 
صنایـع دسـتی و یا ثبـت جهانی کـه در میراث فرهنگـی داریم 
و در شـهر ماسـوله بـه دنبـال آن هسـتیم. ما از صنایع دسـتی 
شـروع کردیـم و امیدواریـم اتفـاق خوبـی بیفتـد مـا فرصـت 
تجـارت در منطقـه آزاد انزلـی داریم و همه عـزم داریم که از این 

موقعیت اسـتفاده کنیم. 

گردشگریمیراث

افتتاح 2۰ پروژه گردشگری در قماصالت هنر خاتم سازی رو به فراموشی است
رئیـس گـروه پژوهشـی هنرهای 
سنتی پژوهشـگاه میراث فرهنگی 
و گردشـگری گفـت: »اصالت های 
حـال  در  خاتم سـازی  هنـر 
فراموشـی و از بیـن رفتـن اسـت، حفـظ ایـن هنر بـا توجه به 
اصالت هـا و ویژگی هـای خـاص آن از اهمیت زیـادی برخوردار 
است.«عبدالمجید شـریف زاده در مراسـم افتتاحیه نمایشگاه 
آثـار هنرمنـدان پیشکسـوت خاتم سـازی و تجلیـل از آن هـا 
کـه 14 بهمـن 98 در سـالن آمفی تئاتـر وزارت  میراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی برگـزار شـد، گفت: »خاتم سـازی 
یکـی از مهم تریـن هنرهـای سـنتی ما بـوده که سـابقه زیادی 
فعالیـت هنرمنـدان بسـیار  نـوع  و  ازنظـر شـیوه کار  و  دارد 

خـاص اسـت.«او با اشـاره بـه اینکه آثـار فاخـری از هنرمندان 
شـاخص ایـن هنـر به جامانـده اسـت، افـزود: » خاتم سـازی 
بـه شـکل گروهـی انجـام می شـود، مـواد و مصالـح خاصـی 
کـه دارد شـکل طراحی هـا آن نیـز متفـاوت اسـت، بنابرایـن 
توجـه بـه ایـن هنـر یکـی از مهم تریـن فعالیت هایـی اسـت 
کـه بایـد بـه آن پرداخـت.« رئیـس گـروه پژوهشـی هنرهای 
سـنتی پژوهشـگاه میراث فرهنگی و گردشـگری تصریح کرد: 
»امـروزه خاتم سـازی بـه شـیوه بـازاری ادامه پیدا کرده اسـت 
کـه بایـد اصالت هـای آن رعایت شـود. همچنیـن ظرافت های 
کارهـای اصیـل هنـری کمتـر در آن ها می بینیـم به طوری که به 
سـمت شـرایط نامناسـب بازاری مـی رود به این دلیـل باید به 

اصالت هـای هنـری ایـن هنـر توجه شـود.«

میـراث  فرهنگـی،  مدیـرکل 
گردشـگری و صنایـع  دسـتی قم 
گفت:»هم زمـان بـا دهـه مبـارک 
فجـر 20 پـروژه گردشـگری در قم 

می شـود.« افتتـاح 
به گـزارش میراث  آریـا به نقـل از روابط عمومـی اداره کل میراث 
 فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی قـم، حمیـد یزدانـی 
1۴ بهمن مـاه 9۸ بـا بیـان اینکـه در ایـن پروژه هـا بیـش از 
20۴0 میلیـارد ریـال سـرمایه گذاری شـده اسـت افـزود: »13 
واحـد اقامتـی و هفـت واحد مجتمع گردشـگری، سـفره خانه 
سـنتی، مراکـز تفریحی، پروژه های گردشـگری قم را تشـکیل 
می دهـد.«او تصریـح کـرد: »بـا بهره بـرداری از ایـن واحدهـا 

بـه  تخـت   391 و  می شـود  ایجـاد  شـغلی  فرصـت   ۴۸1
تخت هـای فعـال اسـتان اضافـه خواهـد شـد.«

مدیـرکل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی قم در 
خصـوص پروژه هـای دردسـت احـداث گفـت: »همچنیـن در 
بخش های اسـتان، کلنگ احداث سـه تأسیسات گردشگری، 
اقامتـی، واحـد پذیرایـی و مجتمـع خدمـات رفاهی بـر زمین 
زده خواهـد شـد.« او اظهـار کـرد: »هتـل ۴ سـتاره در بخـش 
کهـک بـا حجـم سـرمایه گذاری ۸30 میلیاردریـال، و فرصـت 
اشـتغال زایی بـرای 63 نفـر و تأسیسـات اقامتـی پذیرایـی 
روسـتای  سـلفچگان  رفاهـی،  خدمـات  مجتمـع  در  واقـع 
طـرالب بـا حجـم سـرمایه گذاری ۸0 میلیـارد ریال بـا فرصت 

اشـتغال زایی 30 نفـر ازجملـه ایـن پروژه هاسـت.«
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ــای  ــفره آب ه ــش س ــته کاه ــه گذش ــک ده ــی ی ط
زیــر زمینــی و فرونشســت در اســتان های شــمالی از 
ســوی کارشناســان مطــرح شــده اســت چراکــه زمانــی 
ــر آن  ــن خط ــد اولی ــت می کن ــی اف ــه آب زیرزمین ک
ــل مصــرف کشــاورزی  ــوده کــه غیــر قاب شــوری آب ب
ــا وجــود اینکــه اســتان های  ــود ب و خــوردن خواهــد ب
داشــته  حاصلخیــزی  بســیار  زمین هــای  شــمالی 
ایــن  اســتراتژیک  و  مهــم  کشــت های  از  یکــی  و 

ــج اســت. مناطــق برن
وقتــی ســفره آب هــای زیرزمینــی افــت می کنــد زیــر 
ــت و  ــا رف ــوک ی ــا ش ــن ب ــده و زمی ــی ش ــن خال زمی
آمــد ماشــین های ســنگین بــه صــورت عمــودی فــرو 
ــی  ــن حــوزه پیش بین ــی کارشناســان ای ــزد، حت می ری
کردنــد بــا توجــه بــه شــرایطی کــه اســتان های 
شــمالی در حفــر چاه هــای غیرمجــاز دارنــد در آینــده 
بــا مشــکلی بــه نــام فــرو نشســت زمیــن در روســتاها 

ــم شــد. ــی شــهرها مواجــه خواهی و حت
ــاورزی در  ــوالت کش ــت محص ــت کش ــروزه سیاس ام
اســتان های شــمالی بــا آب مــورد نیــاز متناســب 
ــن  ــه و زمی ــطح مزرع ــه در س ــی ک ــی آب ــت یعن نیس
باالیــی  کارایــی  راندمــان  از  می شــود  برداشــت 
ــر  ــه آب هــای ســطحی و زی ــوده و اگــر ب برخــوردار نب
زمینــی فشــار وارد شــود، پیامدهــای منفــی را در ایــن 

ــت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ــتان ها ب اس

سیالب ها در مازندران می توانند تبدیل 
به فرصت شوند؟

ــاک  ــروه خ ــی گ ــت علم ــو هیئ ــلیمانی عض ــم س کری
طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی  علــوم  دانشــگاه 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنا ب ــا ایس ــو ب ــاری در گفت وگ س
ــده  ــوب ش ــر محس ــوان خط ــه عن ــه ب ســیاب هایی ک

می تواننــد تبدیــل بــه فرصــت شــوند، گفــت: احــداث 
ــای  ــردن آب بندان ه ــال ک ــد و فع ــای جدی آب بندان ه
قدیمــی از عواملــی بــوده کــه در ذخیــره ســازی 

ــد. ــزایی دارن ــه س ــش ب ــی نق ــای زیرزمین آب ه
شــمالی  اســتان های  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــدار  ــاظ مق ــه لح ــور ب ــتان های کش ــن اس برخوردارتری
بارندگــی  متوســط  کــرد:  اظهــار  بــارش هســتند، 
اســتان های شــمالی ســاالنه حــدود هــزار میلــی 

متــر اســت.
ــوم  ــگاه عل ــاک دانش ــروه خ ــی گ ــت علم ــو هیئ عض
ــرد:  ــح ک ــاری تصری ــی س ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
ایــن مقــدار از بارندگــی در هیــچ جــای ایــران وجــود 

ــت. ــته اس نداش
جنوبــی  جلگــه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ســلیمانی 
ــیار  ــای بس ــران جلگه ه ــمال ای ــا ش ــزر ی ــای خ دری
حاصلخیــزی دارد کــه یکــی از کشــت های بســیار 
ــق  ــن مناط ــج در ای ــام برن ــه ن ــتراتژیک ب ــم و اس مه
بــه  نســبت  برنــج  افــزود:  می شــود،  کشــت 

ــتری  ــه آب بیش ــاز ب ــر نی ــاورزی دیگ ــوالت کش محص
ــرق آب  ــه غ ــه ب ــه ماه ــک دوره س ــی در ی دارد یعن
ــرای کشــت  ــای ســطحی ب ــه آب ه ــم چراک ــاز داری نی

ــت. ــوده اس ــده نب ــت کنن ــج کفای برن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروزه مــردم بــا تکنولــوژی 
ــق،  ــه عمی ــق و نیم ــای عمی ــر چاه ه ــه حف ــد ب جدی
ــد،  ــت یافتن ــی دس ــای زیرزمین ــفره های آب ه ــه س ب
ــای  ــر چاه ه ــا گســترش حف ــاب ب ــد از انق ــت: بع گف
ــت  ــی اف ــای زیرزمین ــفره های آب ه ــاز، س ــر مج غی
کــرده و  باعــث شــوری آب شــده اســت. عضــو هیئــت 

علمــی گــروه خــاک دانشــگاه علــوم کشــاورزی و 
ــع طبیعــی ســاری بیــان کــرد: یــک مصیبــت در  مناب
ایــن دهــه بــر مــا وارد شــد کــه هجــوم آب هــا و لــب 
شــورهای ســاحلی بــه ســمت آب هــای شــیرین بــوده 
و در شــهرهای جویبــار، بابلســر، فریدونکنــار و دشــت 

نــاز ملمــوس شــده اســت.
ــفره  ــش س ــکات کاه ــر از مش ــی دیگ ــلیمانی یک س
ــت  ــن دانس ــت زمی ــی را فرونشس ــای زیرزمین آب ه
و گفــت: زمانــی کــه آب زیرزمینــی افــت می کنــد 
ــل  ــر قاب ــه غی ــوده ک ــوری آب ب ــر آن ش ــن خط اولی

خطر فرونشست در کمین استان های شمالی
هر میزانی که آب از زیر زمین برداشت شود الیه زیرین زمین خالی شده و پس از مدتی فرونشست می کند

فرونشسـت  می افتـد  اتفـاق  زیرزمینـی  آب  بی رویـه  برداشـت  اثـر  در  مسـائلی کـه  از  یکـی 
زمیـن)land subsidence( اسـت. ایـن وضعیت اکنون در بسـیاری نقاط اسـتان های کرمان 
و خراسـان کـه دشـت ها بـا بیـالن منفـی آب زیرزمینـی روبـرو هسـتند مشـاهده می گـردد. 
نشسـت زمیـن در آکیفرهـای محصـور و نیمـه محصور کـه از مـواد آبرفتی تحکیم نشـده یا نیمه 
تحکیـم شـده تشـکیل یافتـه باشـند بیشـتر مشـاهده می گـردد. در اثـر برداشـت آب زیرزمینی 
و خـارج شـدن آب از منافـذ امـکان متراکـم شـدن مـواد تا عمـق 3۰۰ متـر فراهـم می گردد و 

هرچـه بیشـتر برداشـت شـود تراکـم مواد بیشـتر خواهـد بود.

وقتـی سـفره آب های زیرزمینی افـت می کند زیر 
زمیـن خالـی مـی شـود و زمین با شـوک یـا رفت 
و آمـد ماشـین های سـنگین بـه صـورت عمودی 
فـرو مـی ریـزد. پیـش بینـی می شـود بـا ایـن 
شـرایطی که اسـتان های شـمالی در حفـر چاه های 
غیرمجـاز دارنـد در آینـده  بـا یک مشـکلی بـه نام 
فـرو نشسـتن زمیـن در روسـتاها و حتـی شـهرها 
مواجـه خواهند شـد که تاسیسـات آن هـا را تهدید 

خواهـد کرد.

سنا
 ای

س:
عک

ایـــران  شـــیات  ســـازمان  رییـــس 
گفـــت: بـــا توافقـــی کـــه ســـازمان 
شـــیات ایـــران و ســـازمان محیـــط 
ـــا  ـــرورش تیاپی ـــد پ ـــته ان ـــت داش زیس

در کشـــور قانونـــی شـــده اســـت.
در  میرزایـــی  خـــون  الـــه  ذبیـــح   
نشســـت خبـــری بـــه مناســـبت دهـــه 
فجـــر بـــا بیـــان اینکـــه بـــا جلـــب 
موافقـــت ســـازمان محیـــط زیســـت 
اســـتان  همـــه  در  تاپیـــا  پـــرورش 
هایـــی کـــه امـــکان آن فراهـــم باشـــد 
انجـــام مـــی گیـــرد اظهـــار کـــرد: بـــر 
ـــر در  ـــی اگ ـــل فن ـــتور العم ـــاس دس اس
هـــر اســـتانی پســـاب پـــرورش ماهـــی 
تیاپیـــا وارد آب هـــای جـــاری نشـــود 
ایـــن زمینـــه  و محیـــط زیســـت در 
ــرورش  ــد پـ ــته باشـ ــه ای نداشـ دغدغـ

تیاپیـــا توســـعه خواهـــد یافـــت.
حاضـــر  حـــال  در  داد:  ادامـــه  وی 
پـــرورش ایـــن گونـــه ماهـــی در یـــزد، 
خراســـان جنوبـــی، ســـمنان و قـــم در 

ــت. ــام اسـ ــال انجـ حـ
بـــر  تاکیـــد  بـــا  میرزایـــی  خونـــه 
تاپیـــا  پـــرورش  توســـعه  اینکـــه 
شـــیات  ســـازمان  تکالیـــف  جـــزو 
ایـــران نیســـت افـــزود: بـــه رغـــم 
تاپیـــا  پـــرورش  توســـعه  اینکـــه 
ــا آن  ــت امـ ــا نیسـ ــف مـ ــزو تکالیـ جـ
را در برنامـــه خـــود قـــرار دادیـــم و 
ـــرورش  ـــاز پ ـــرای آغ ـــز ب ـــی نی مجوزهای
ایـــن گونـــه ماهـــی در شـــمال کرمـــان، 
ــان  ــان و خراسـ ــتان اصفهـ ــرق اسـ شـ
ـــادر  ـــذاران ص ـــرمایه گ ـــرای س ـــوی ب رض

ــم. ــرده ایـ کـ
وی اضافـــه کـــرد: پـــرورش تیاپیـــا در 
کشـــور مـــا فعالیـــت نوپایـــی اســـت و 
ـــوط  ـــای مرب ـــک ه ـــه بیوتکنی ـــد ب نیازمن
ـــک  ـــا کم ـــون ب ـــه اکن ـــت ک ـــود اس ـــه خ ب
ــور در  ــیات کشـ ــات شـ ــز تحقیقـ مرکـ
ـــازمان  ـــس س ـــت. ریی ـــام اس ـــال انج ح
شـــیات ایـــران میـــزان تولیـــد ماهـــی 
ــه  ــور در 10 ماهـ ــل کشـ ــا در داخـ تاپیـ
ابتـــدای امســـال را 70 تـــن اعـــام 

کـــرد.

ان
ط ب

حی
تاکنون 3۱3 محیط بان به شهادت رسیدندم

فرمانـده یـگان حفاظـت سـازمان محیـط زیسـت 
شـهادت  تن پـوش  محیط بانـی  لبـاس  گفـت: 
 313 تاکنـون  و  اسـت  سـازمان  ایـن  در  فعـاالن 
تـن از محیط بانـان در ایـن لبـاس بـه درجـه رفیع 
شـهادت نائـل شدند.سـرهنگ جمشـید محبـت خانی 

دوشـنبه در آییـن معارفـه فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط روز 
زیسـت اسـتان همـدان بیـان کـرد: مهمتریـن دغدغـه و نگرانی 
مومیونـد  ایـن مجموعـه وضعیـت محیط بـان همدانـی سـعید 
بـا  امیدواریـم  و  شـده  گرفتـار  زنـدان  در  اکنـون  کـه  اسـت 
پیگیـری هـای صـورت گرفتـه و همـکاری و کمک هـای جمعی 
تغییـری در شـرایط وی صـورت گیـرد.آذر مـاه سـال 95 یـک 
شـکارچی در جریـان تعقیـب و گریـز و درگیـری با محیـط بانان 
منطقـه حفاظـت شـده نشـر اسـتان همـدان زخمـی شـد و بـه 
دنبـال زخمـی شـدن ایـن شـکارچی، محیـط بانـان بـی درنـگ 
وی را بـه بیمارسـتان بعثـت همـدان منتقـل کردنـد امـا پس از 
چنـد روز بسـتری ایـن شـکارچی جان باخـت. در همیـن ارتباط 

مومیونـد محیـط بـان همدانـی حکـم قصـاص گرفتـه اسـت.
فرمانـده یـگان حفاظـت سـازمان محیـط زیسـت با بیـان اینکه 

طـرف مقابـل محیـط بانـان شـکارچیان مسـلح هسـتند اضافـه 
محیـط  حفاظـت  سـازمان  مدیریتـی  بدنـه  مسـئولیت  کـرد: 
زیسـت در قبـال حمایـت هـای همـه جانبـه از محیـط بانـان در 

بخـش مالـی و قضایـی بسـیار سـنگین اسـت.
بدنـه  در  قـراردادی  بـان  محیـط   370 اینکـه  بیـان  بـا  وی 
سـازمان فعالیـت دارنـد گفـت: امیـد مـی رود مکاتبـه رییـس 
تعییـن  زمینـه  جمهـور  رییـس  بـا  زیسـت  محیـط  سـازمان 
سـرهنگ  فراهـم کنـد.  را  آنهـا  اسـتخدامی  وضعیـت  تکلیـف 
محبـت خانـی ادامـه داد: محیـط زیسـت مـرز نـدارد و خیلـی 
از تهدیـدات زیسـت محیطـی از کشـورهای منطقـه و همسـایه 
وارد کشـور مـی شـوند بنابرایـن می طلبـد با همـکاری جمعی و 
همـه جانبـه ایـن تهدیـدات زیسـتی را مدیریـت کرد تـا کمترین 
آسـیب بـه محیـط زیسـت وارد شـود.مدیرکل حفاظـت محیـط 
زیسـت همـدان نیـز در ایـن آییـن گفت: جایـگاه فرمانـده یگان 
حفاظـت محیـط زیسـت بـه دلیـل ارتبـاط نزدیـک کاری کـه بـا 
محیـط بانـان دارنـد بسـیار ارزرشـمند اسـت و مـی توانـد در 

مدیریـت بهتـر مناطـق تحـت مدیریـت راهگشـا باشـد.

درحالی کـه مرکـز ملی تحقیقـات و مطالعات بـاروری ابرهـا اعام کرده 
کـه تاثیـر انجـام یک بار عملیـات بـاروری در میـزان افزایـش بارش ها 
10 تـا 15 درصـد اسـت، رئیـس مرکـز ملی خشکسـالی می گویـد: الزم 
اسـت نتایـج بارورسـازی ابرهـا در کشـور به صـورت علمـی و منطقـی 
منتشـر و مشـخص شـود کـه چـه طـور می تـوان تعیین کـرد بـاران در 

حـال بـارش، نتیجـه بـاروری ابرهاسـت یا فعـل و انفعـاالت جوی؟
احـد وظیفـه در گفـت و گـو بـا ایسـنا ضمـن بیـان اینکـه در زمینـه 
بارورسـازی ابرهـا کشـورهای مختلفـی از جملـه هنـد، ترکیـه، رژیـم 
صهیونیسـتی، چیـن و امـارات تجربه هایـی دارنـد کـه در برخـی مـوارد 
موفقیـت آمیـز بـوده اسـت، اظهـار کـرد: با ایـن وجـود هنـوز در جهان، 
جامعه  هواشناسـی نظرات مختلفی نسـبت به بارورسـازی ابرها دارند. 
به طـور کلـی ایـن عملیـات در حـال حاضـر پایه های علمـی و محکمی 
نـدارد و از اسـاس اینکـه بخواهیـم ثابـت کنیم بـارش، حاصـل از بارور 
کـردن ابـر اسـت یـا فرایند طبیعـی جـو، کار پیچیـده ای اسـت.رئیس 
مرکـز ملی خشکسـالی و مدیریت بحران سـازمان هواشناسـی کشـور 
بـا اشـاره بـه اینکـه روش هـای اسـتفاده شـده بـرای بررسـی نتیجـه 
بارورسـازی ابرهـا تاکنـون نتوانسـته اسـت مثبـت یـا منفـی بـودن 
نتیجـه ایـن عملیـات را به طـور دقیـق نشـان دهـد، گفت : کشـور ما نیز 
کشـور درحال توسـعه ای اسـت کـه خیلی از ابـزار و امکانات کشـورهای 
پیشـرفته را نـدارد. بـه همین دلیل موضوع بارورسـازی ابرها و بررسـی 

نتیجـه آن در کشـور مـا سـخت تر اسـت.
وظیفـه افـزود: بـه طـور کلـی عملیـات بـاروری ابرهـا در دنیـا محـل 
را  عملیـات  ایـن  می تـوان  رو  ایـن  از  اسـت.  متخصصـان  مناقشـه 

به صـورت آزمایشـی در محیط هـای کوچـک انجـام داد و نتیجـه آن را 
بررسـی کـرد اما ایـن ادعا که عملیات بارورسـازی ابرها سـبب افزایش 

بـارش در کل یـک منطقـه یـا کشـور  می شـود، صحیـح نیسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه همـه انـواع ابرهـا نمی تواننـد بـه عملیـات 
بارورسـازی پاسـخ مثبـت دهنـد، اظهـار کـرد: حتی کسـانی کـه ادعای 
موفقیت آمیـز بـودن عملیـات بـاروری ابرهـا را دارنـد، اعـام کرده انـد 
کـه تنهـا در یـک شـرایط خـاص جـوی می تـوان امیـدوار بـود کـه این 
عملیـات نتیجـه مثبـت دهـد. بـرای مثـال دمـای هـوا، ارتفـاع ابـر و 
میـزان رطوبـت آن در اجـرای عملیـات بـاروری بسـیار مهم اسـت. باید 
بـه ایـن نکته توجه داشـته باشـیم کـه اگر در شـرایط خاصـی عملیات 
بارورسـازی انجـام شـد و نتیجـه مثبـت داد، بـه ایـن معنـا نیسـت که 
تکـرار مجـدد ایـن عملیـات در نقطـه دیگـری همچنـان نتیجـه مثبت 

می دهـد چراکـه ابرهـا و شـرایط محیطـی متغیـر هسـتند.
ایـن متخصـص هواشناسـی در ادامه با بیان اینکه عملیات بارورسـازی 
ابرهـا نیازمنـد پیش بینـی دقیـق ابـر و ویژگی های آن اسـت کـه از نظر 
مـن ایـن مسـئله کمتـر رعایـت می شـود، گفـت: الزم اسـت در کشـور 
مـا دسـتگاه هایی کـه اقـدام بـه بـارور کـردن ابرهـا می کنند نتایـج آن 
را به صـورت علمـی، منطقـی و بـا جزییـات منتشـر کنند که متاسـفانه 
تاکنـون ایـن اتفـاق نیفتـاده اسـت. از سـوی دیگـر در اجـرای عملیات 
بارورسـازی ابرها باید اشـتباهات خـود را بپذیرم و مجـدد آن ها را تکرار 
نکنیـم. در سـطح جهـان ادعای مثبت بـودن نتایج بارورکـردن ابرها کار 
سـاده ای نیسـت.وظیفه در ادامـه تصریـح کرد: کشـور مـا در منطقه ای 
قـرار گرفتـه کـه ابرهـای بـا قابلیـت بـاروری در آن کـم و از سـوی دیگر 

گـرد و خـاک خیـز اسـت. همیـن موضـوع می توانـد تاثیـر منفـی بـر 
عملیـات بارورسـازی ابرهـا بگـذارد. بـرای بررسـی نتیجـه بارورسـازی 
ابرهـا در کشـور بـه یـک شـبکه متراکـم دیده بانـی همـراه بـا رادارهای 
هواشناسـی  نیـاز داریـم کـه به صـورت تخصصـی پـس از بارورسـازی 
ابرهـا گزارش هـای الزم را دریافـت کنـد و ارائـه دهند.بـه گفتـه رئیـس 
مرکز ملی خشکسـالی و مدیریت بحران سـازمان هواشناسی عملیات 
محیط هـای  در  تحقیقاتـی  به صـورت  می توانـد  ابرهـا  بارورسـازی 
آزمایشـی انجـام شـود امـا ادعاهایـی مبنـی بـر اینکـه بارورسـازی ابر 
منجـر بـه افزایش 10 تـا 15 درصدی بارش باران در منطقه ای مشـخص 

شـده  اسـت بدون ارائه مسـتندات الزم نمی تواند درسـت باشـد.وظیفه 
در پایـان بـا اشـاره بـه اینکـه رفتـار بشـر سـبب تغییراتی در سـطح کره 
زمیـن از جملـه افزایـش گازهـای گلخانـه ای و افزایـش یـک درجه ای 
دمـای هـوا شـده  اسـت، تاکیـد کـرد: در حـال حاضـر دنیـا بـه سـمت 
و سـوی سـازگار کـردن خـود بـا تغییـرات اقلیمـی پیش مـی رود تـا 
در نتیجـه آن بتـوان اثـرات مخـرب ایـن تغییـرات را کاهـش داد. ایـن 
موضـوع کـه مـا در کشـور بخواهیم بـا عناوینی ماننـد بارورسـازی ابرها 
بـه مقابلـه بـا تغییـرات اقلیمـی برویـم می توانـد بـه مفاهیمـی مانند 

صرفه جویـی، اسـتفاده بهینـه از منابـع و... آسـیب وارد کنـد.

رئیـس گـروه اکولـوژی دریـای سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 
از سفیدشـدگی 90 درصـدی مرجان هـای خلیـج فـارس خبـر داد و 
گفـت: ایـن میـزان به دلیـل افزایـش نیافتن دمـای خلیـج چابهار 

بـرای مرجان هـای ایـن منطقـه 10 درصد اسـت.
مهدی بلوکی در حاشـیه نشسـت دسـتاوردهای پژوهشـی در حوزه 
دریـای خـزر، خلیـج فـارس و دریای عمـان که در پژوهشـگاه ملی 
اقیانوس شناسـی و علـوم جـوی برگـزار شـد، در جمـع خبرنـگاران 
افـزود: مرجان هـای خلیـج فـارس بـه دلیـل افزایـش دمـا دچـار 
کمتـر  چابهـار  خلیـج  در  پدیـده  ایـن  و  شـده اند  سفیدشـدگی 

ادعای افزایش بارش با بارورسازی ابرها 

چه قدر درست است؟
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آلودگی

پرنده

تلفات پرندگان مهاجر به گلستان رسید

آلودگی دود و پساب شیمیایی در ماهشهر 

اداره  کل  سـامت  معـاون 
دامپزشـکی گلسـتان جمع 
گونه هـای  الشـه   آوری 
پرنـدگان  تلـف  شـده 
پهنـه  در  را  چنگـر  و  فامینگـو  جملـه  از  مهاجـر 
بندرگـز  آبـی خلیـج گـرگان محـدوده شهرسـتان 

کـرد. تاییـد 
بـا  گفتگـو  در  دوشـنبه  روز  عبدالونـد  محسـن 
پایـش  اظهارداشـت: کارشناسـان  ایرنـا  خبرنـگار 
دریایـی ایـن اداره در محـدوده شهرسـتان بندرگـز 
الشـه ۴ قطعـه پرنـده تلـف شـده از نـوع چنگـر را 

از خلیـج گـرگان جمـع آوری کردنـد.
وی افـزود: در محـدوده پیرامونی جزیره آشـوراده 
نیـز یـک الشـه فامینگـو توسـط این اکیـپ از آب 

خارج شـد.
ایـن مسـوول در دامپزشـکی هرگونـه اظهـار نظـر 
در مـورد دالیـل مـرگ ایـن گونـه هـای جانـوری 
و ارتبـاط احتمالـی ایـن تلفـات بـا مـرگ و میـر 

روزهـای اخیـر پرنـدگان در مازندران را به بررسـی 
بیشـتر و انجـام آزمایشـات تکمیلـی موکـول کـرد.
بـا اشـاره یکپارچگـی زیسـتگاه میانکالـه در  وی 
داد:  ادامـه  گلسـتان  و  مازنـدران  هـای  اسـتان 
لحـاظ  از  گلسـتان  هـای  زیسـتگاه  وضعیـت 
بـه  و  اسـت  پایـدار  وحشـی  پرنـدگان  بیمـاری 
احتمـال فـراوان ایـن گونـه هـای کشـف شـده بر 
اثـر رخدادهـای طبیعـی ماننـد جـزر و مـد و یـا 

اسـت. شـده  منتقـل  بـه گلسـتان  تندبـاد 
گلسـتان  دامپزشـکی  اداره کل  سـامت  معـاون 
تاکیـد کـرد کـه گشـت و پایـش از زیسـتگاه های 

ایـن اسـتان همچنـان ادامـه خواهـد داشـت.
براثـر بیمـاری مشـکوکی کـه از دو هفتـه گذشـته 
در تـاالب بیـن المللـی میانکالـه رخ داد تاکنـون 
بیـش از 10 هـزار بـال پرنـده وحشـی از 12 گونـه 
بیـن  تـاالب  ایـن  در  زمسـتان گـذران  پرنـدگان 
المللـی تلـف شـدند کـه بیشـترین تلفـات مربوط 

بـه چنگـر و فامینگـو گـزارش شـده اسـت.

حفاظـت  اداره  رییـس 
شهرسـتان  زیسـت  محیـط 
گفـت:  ماهشـهر  بنـدر 
»فجـر  نیـروگاه  خـروج 
در  و پسـاب  آلودگـی هـوا  تولیـد،  مـدار  از  یـک« 
تعـدادی از واحدهـای پتروشـیمی مرتبـط بـا ایـن 
نیـروگاه را بـه دنبال داشـته اسـت.ایرج سـلیمانی 
دوشـنبه در گفـت وگـو بـا ایرنـا اظهار داشـت: برق 
نیـروگاه »فجـر یـک«، از مـدار تولیـد خـارج شـده 
بـرق  نیـروگاه،  ایـن  از  کـه  پتروشـیمی هایی  و 
دریافـت مـی کردند نیز برقشـان قطع شـده اسـت 
کـه بـه تبـع آن فلرینـگ )بدسـوزی گاز مشـعل( 
ایجـاد  پتروشـیمی ها  ایـن  در  پسـاب  آلودگـی  و 
شـده اسـت.وی بـا اشـاره بـه آلودگی هـای ناشـی 
از قطـع بـرق در ایـن پتروشـیمی ها افـزود: میـزان 
از ایـن حادثـه در حـال  و شـدت آلودگـی ناشـی 

اسـت. بررسـی 
ایـن  آالینـده  پسـاب  کـرد:  اضافـه  سـلیمانی 
کـه  شـود،  مـی  خوریـات  وارد  پتروشـیمی ها 

شـده  انجـام  پسـاب  آلودگـی  از  نمونه بـرداری 
سـت. ا

بـه گفتـه وی مشـکل فلرینگ )بدسـوزی مشـعل( 
شـده  تقریبـا کنتـرل  دیشـب  از  واحدهـا  ایـن  در 
هنـوز  پسـاب  آلودگـی  امـا  یافتـه  کاهـش  و 
ادامـه دارد. رئیـس محیـط زیسـت منطقـه ویـژه 
ایرنـا  بـا  وگـو  گفـت  در  نیـز  ماهشـهر  اقتصـادی 
اظهـار داشـت: پتروشـیمی ها حداکثـر تـا فـردا بـه 
حالـت عـادی بازمی گردنـد و آلودگی ناشـی از دود 

می شـود. کنتـرل  نیـز  پسـاب  و  مشـعل ها 
نیـروگاه  بـرق  قطـع  بـا  افـزود:  قانـع  محمدرضـا 
»فجـر یـک«، هفـت تـا هشـت واحـد پتروشـیمی 
اینکـه  بیـان  بـا  شـدند.وی  خـارج  مـدار  از  نیـز 
در  مشـعل ها  ازبدسـوزی  ناشـی  شـدید  دود 
گذشـته  شـب   12 سـاعت  از  پتروشـیمی ها  ایـن 
دیـروز  کـرد:  اضافـه  یافتـه،  کاهـش  )یکشـنبه( 
مشـعل  شـدید  بدسـوزی  پتروشـیمی   6 تـا  پنـج 
پتروشـیمی های  حاضـر  حـال  در  امـا  داشـتند 
هسـتند. فعـال  دود کـم،  بـا  مـارون  و  امیرکبیـر 

مشاهده یک قالده گربه پاالس در استان کرمان
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: یک قاده گربه پاالس در رابر کرمان پس از 
ورود به یک روستای مسکونی زنده گیری شد تا در زیستگاه خود رها سازی شود.

گزارش 
ایسنا

پرورش تیالپیا در 
کشور قانونی است

کار
دستگیری 33 متخلف شکار و صید در تهرانش

اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
ــط 39 اســلحه شــکاری و  ــران از کشــف و ضب ته
ــورد  ــاه و برخ ــران در دی م ــتان ته ــی در اس جنگ
بــا متخلفــان شــکار غیرمجــاز توســط یــگان 
ــر داد. ــن اســتان خب حفاظــت محیــط زیســت ای

ــر  ــش از ظه ــودی پی ــعید محم ــنا س ــزارش ایس ــه گ ب
امــروز در حاشــیه بازدیــد از منطقــه حفاظــت شــده ورجیــن و 
در دیــدار بــا محیــط بانــان ایــن منطقــه بــا اشــاره بــه افزایــش 
ــتان  ــاز در اس ــر مج ــد غی ــکار و صی ــان ش ــا متخلف ــورد ب برخ
تهــران طــی ســه مــاه گذشــته توســط مامــوران اجرایــی گفــت: 
ــه  ــود ک ــاه 39 اســلحه ب ــداد ســاح کشــف شــده در دی م تع
ــن تعــداد 3۸ اســلحه کشــف شــده مجــاز و تعــداد یــک  از ای
ــن مــدت  ــان اینکــه در ای ــا بی ــود.وی ب ــز غیرمجــاز ب ســاح نی
تعــداد 29 فقــره تخلــف از ســوی شــکارچیان غیرمجــاز در 
ــن  ــرد: در همی ــح ک ســطح اســتان کشــف شــده اســت، تصری
رابطــه تعــداد 33 نفرمتخلــف دســتگیر و پــس از تشــکیل 
پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد و پرونــده آن هــا در 

حــال رســیدگی اســت.

ــه  ــده ب ــام ش ــفیات انج ــه کش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــودی ب محم
مناطــق تحــت مدیریــت محیــط زیســت اســتان تهــران ، 
ــتان  ــق آزاد اس ــه مناط ــق و ب ــن مناط ــیه ای ای ــق حاش مناط
صــورت گرفتــه  تخلفــات  از  اظهارکــرد:  می شــود،  مربــوط 
ــکارچیان  ــکار ش ــه ش ــدام ب ــل از اق ــف قب ــت تخل ــداد هش تع
ــد. ــط ش ــف و ضب ــتان کش ــت اس ــگان حفاظ ــوران ی ــط مام توس
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران در ایــن 
ــط  ــه محی ــه جانب ــاش هم ــرورت ت ــر ض ــد ب ــا تاکی ــد ب بازدی
به ویــژه  زیســتی  محیــط  تخلفــات  بــا  برخــورد  در  بانــان 
ــت  ــگان حفاظ ــرد: ی ــان ک ــد خاطرنش ــکار و صی ــات ش تخلف
و  تشــدید گشــت ها  بــا  تهــران  اســتان  زیســت  محیــط 
ــان  ــا متخلف ــا در حــوزه اســتحفاظی، برخــورد قاطــع ب پایش ه
ــط  ــه گــزارش رواب شــکار و صیــد را در دســتور کار خــود دارد. ب
عمومــی حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران، محیــط 
ــان مناطــق تحــت مدیریــت محیــط زیســت اســتان تهــران  بان
ــتان در  ــن اس ــت ای ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــراه ی ــه هم ب
ســه مــاه گذشــته در مجمــوع 150 قبضــه ســاح مجــاز و 

غیرمجــاز از متخلفــان کشــف کرده انــد.

راز
گ

ــت  ــط زیسـ ــت محیـ ــس اداره حفاظـ رئیـ
ــراز  ــکار گـ ــه شـ ــان اینکـ ــا بیـ ــرود بـ لنگـ
متاســـفانه  گفـــت:  اســـت  ممنـــوع 
ـــدام  ـــن، اق ـــه قوانی ـــه ب ـــی توج ـــن ب متخلفی
بـــه شـــکار ایـــن جانـــور مـــی کننـــد کـــه 
در صـــورت مشـــاهده بـــا ایـــن افـــراد برخـــورد جـــدی 

مـــی شـــود.
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــنا ب ـــا ایس ـــو ب ـــات در گفت وگ ـــن نج امی
ــت،  ــوب اسـ ــرود مطلـ ــراز در لنگـ ــت گـ ــه جمعیـ اینکـ
افـــزود: گرازهـــا کـــه رفتگـــر طبیعـــت نیـــز بـــه آنهـــا 
ــط  ــظ محیـ ــرای حفـ ــیار بـ ــوند، بسـ ــی شـ ــه مـ گفتـ

ــتند. زیســـت منطقـــه موثـــر هسـ
ــه  ــتند و بـ ــوار هسـ ــه چیزخـ ــا همـ ــت: گرازهـ وی گفـ
همیـــن دلیـــل حیوانـــات بســـیار مفیـــدی در طبیعـــت 

محســـوب مـــی شـــوند.
رئیـــس اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت لنگـــرود 
ـــط  ـــت و فق ـــوع اس ـــراز ممن ـــکار گ ـــرد: ش ـــان ک خاطرنش
ـــادر  ـــوز ص ـــی مج ـــای مذهب ـــان اقلیت ه ـــرای متقاضی ب
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــاک دانشــگاه علــوم کشــاورزی و  علمــی گــروه خ
ــع طبیعــی ســاری بیــان کــرد: یــک مصیبــت در  مناب
ایــن دهــه بــر مــا وارد شــد کــه هجــوم آب هــا و لــب 
شــورهای ســاحلی بــه ســمت آب هــای شــیرین بــوده 
و در شــهرهای جویبــار، بابلســر، فریدونکنــار و دشــت 

نــاز ملمــوس شــده اســت.
ــفره  ــش س ــکات کاه ــر از مش ــی دیگ ــلیمانی یک س
ــت  ــن دانس ــت زمی ــی را فرونشس ــای زیرزمین آب ه
و گفــت: زمانــی کــه آب زیرزمینــی افــت می کنــد 
ــل  ــر قاب ــه غی ــوده ک ــوری آب ب ــر آن ش ــن خط اولی

ــت. ــوردن اس ــاورزی و خ ــرف کش مص
وی افــزود: وقتــی ســفره آب هــای زیرزمینــی افــت 
ــا  ــی مــی شــود و زمیــن ب ــر زمیــن خال ــد زی مــی کن
ــه  ــای ســنگین ب ــد ماشــین ه ــت و آم ــا رف شــوک ی

ــزد. صــورت عمــودی فــرو مــی ری
ــوم  ــگاه عل ــاک دانش ــروه خ ــی گ ــت علم ــو هیئ عض
ــه  ــاره ب ــا اش ــاری ب ــی س ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
ــت:  ــن گف ــت زمی ــزش و فرونشس ــن لغ ــاوت زمی تف
زمیــن لغــزش بــه صــورت دامنــه ای در شــیب حرکــت 
کــرده امــا فــرو نشســت زمیــن در عمــق زمیــن 

صــورت می گیــرد. ســلیمانی ادامــه داد: پیــش بینــی 
ــا ایــن شــرایطی کــه اســتان های شــمالی  می شــود ب
در حفــر چاه هــای غیرمجــاز دارنــد در آینــده  بــا یــک 
ــن در روســتاها  ــرو نشســتن زمی ــام ف ــه ن مشــکلی ب
و حتــی شــهرها مواجــه خواهنــد شــد کــه تاسیســات 
ــرد:  ــان ک ــرد.وی خاطرنش ــد ک ــد خواه ــا را تهدی آن ه
صــورت  در  زیرزمینــی  آب هــای  مجــاز  برداشــت 
ــن  ــری در تامی ــل موث ــاران عام ــق آب ب ــادل تزری تع

ــوده اســت. ــی ب ــر زمین ســفره آب هــای زی
ــوم  ــگاه عل ــاک دانش ــروه خ ــی گ ــت علم ــو هیئ عض

کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســاری عنــوان کــرد: 
آب  )اســتحصال  شــهرها  در  بــاران  آب  برداشــت 
ــردن  ــال کار ک ــه در ح ــوده ک ــی ب ــاران( از پروژه های ب
ــرف آب  ــد در مص ــروژه می توان ــن پ ــتیم و ای آن هس

ــد. ــر باش ــتی موث ــای بهداش ــرب و کاره ش
از  )اســتفاده  ملــی  ســلیمانی گفــت: طــرح کان 
ــز  ــاورزی( نی ــرف کش ــرای مص ــارف ب ــای نامتع آب ه
ــردن  ــال کار ک ــه در ح ــت ک ــی اس ــر پروژه های از دیگ
ــی  ــیم. محمدعل ــی برس ــه مطلوب ــه نتیج ــا ب ــوده ت ب
ــروه خــاک دانشــگاه  ــت علمــی گ ــار عضــو هیئ بهمنی
در  ســاری  طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی  علــوم 
ــا ایســنا گفــت: سیاســت درســت کشــت  ــو ب گفت وگ
محصــوالت کشــاورزی باعــث می شــود آب بیشــتری 

ــود. ــره ش ــده ذخی ــال های آین ــرای س ب
ــی  ــر زمین ــای زی ــت آب ه ــه برداش ــان اینک ــا بی وی ب
بــه میــزان مصرفــی بســتگی دارد کــه در بخش هــای 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــاورزی م ــژه کش ــه وی ــف ب مختل
امــروزه سیاســت کشــت  اظهــار کــرد:  می گیــرد، 
ــب  ــاز متناس ــورد نی ــا آب م ــاورزی  ب ــوالت کش محص

ــت. ــوده اس نب
ــوم  ــگاه عل ــاک دانش ــروه خ ــی گ ــت علم ــو هیئ عض
ــرد:  ــح ک ــاری تصری ــی س ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
ــا  ــری آن ه ــه آب ب ــم ک ــتفاده می کنی ــی اس محصوالت
بــاال اســت یعنــی آبــی کــه در ســطح مزرعــه برداشــت 
برخــوردار  باالیــی  کارایــی  راندمــان  از  می شــود 
ــطحی و  ــای س ــه آب ه ــر ب ــت: اگ ــت.بهمنیار گف نیس
ــی را  ــای منف ــود پیامده ــار وارد ش ــی فش ــر زمین زی
ــد  ــر کن ــت تغیی ــت کش ــرگاه سیاس ــی دارد و ه در پ
اســتفاده  منفــی  پیامدهــای  میــزان  می توانیــم 
ــا  ــم. وی ب ــش دهی ــی را کاه ــر زمین ــای زی از آب ه
ــه اینکــه چاه هایــی کــه در بعضــی از مناطــق  اشــاره ب
حفــر می شــوند غیــر مجــاز بــوده اســت، افــزود: 
ــود  ــت ش ــن برداش ــر زمی ــه آب از زی ــی ک ــر میزان ه
ــی  ــس از مدت ــده و پ ــی ش ــن خال ــن زمی ــه زیری الی
ــمت  ــه س ــه ب ــر چ ــن ه ــد بنابرای ــت می کن فرونشس
ــی  ــت منف ــدت برداش ــم ش ــدران می روی ــرق مازن ش
آب بیشــتر بــوده اســت. بهمنیــار بــا اشــاره بــه اینکــه 
محصوالتــی کــه کشــت می شــود بایــد بــا میــزان 
ــرای  ــروزه اج ــت: ام ــد، گف ــب باش ــرف آب مناس مص
اعمــال سیاســت بــر روی تغییــر کشــت ســخت بــوده 
ــد از  ــی آن نبای ــادی و اجتماع ــل اقتص ــت و عوام اس

ــوند. ــدا ش ــه ج جامع

 اگر به آب های سطحی 
و زیر زمینی فشار وارد 
شود پیامدهای منفی 
را در پی دارد و هرگاه 
سیاست کشت تغییر 
کند می توانیم میزان 

پیامدهای منفی استفاده 
از آب های زیر زمینی را 

کاهش دهیم. هر میزانی 
که آب از زیر زمین 

برداشت شود الیه زیرین 
زمین خالی شده و پس 

از مدتی فرونشست 
می کند بنابراین هر چه 

به سمت شرق مازندران 
می رویم شدت برداشت 

منفی آب بیشتر بوده 
است.

خطر فرونشست در کمین استان های شمالی
هر میزانی که آب از زیر زمین برداشت شود الیه زیرین زمین خالی شده و پس از مدتی فرونشست می کند

رئیـس گـروه اکولـوژی دریـای سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 
از سفیدشـدگی 90 درصـدی مرجان هـای خلیـج فـارس خبـر داد و 
گفـت: ایـن میـزان به دلیـل افزایـش نیافتن دمـای خلیـج چابهار 

بـرای مرجان هـای ایـن منطقـه 10 درصد اسـت.
مهدی بلوکی در حاشـیه نشسـت دسـتاوردهای پژوهشـی در حوزه 
دریـای خـزر، خلیـج فـارس و دریای عمـان که در پژوهشـگاه ملی 
اقیانوس شناسـی و علـوم جـوی برگـزار شـد، در جمـع خبرنـگاران 
افـزود: مرجان هـای خلیـج فـارس بـه دلیـل افزایـش دمـا دچـار 
کمتـر  چابهـار  خلیـج  در  پدیـده  ایـن  و  شـده اند  سفیدشـدگی 

مشـاهده شـده است.
سـایر  خـاف  بـر  فـارس  خلیـج  مرجان هـای  داد:  ادامـه  وی 
درجـه   32 دمـای  تـا  می تواننـد  کـه  دیگـر  نقـاط  مرجان هـای 
سـانتیگراد را تحمـل کنند، بـا دمای آب 3۴ و 35 درجه سـانتیگراد 
بـا  ایـن لحـاظ مرجان هـای خلیـج فـارس  از  سـازگار هسـتند و 

مواجـه هسـتند. زا  اسـترس  شـرایط 
بلوکـی همچنیـن خاطرنشـان کـرد: در خلیـج چابهار تنهـا گونه های 
مرجان هـای تـوده ای دچار سفیدشـدگی مرجان ها شـده اند ولی در 
خلیـج فـارس اکثـر گونه هـای مرجانـی به ویـژه مرجان های شـاخ 

گوزنـی سـفید شـده اند. در برخـی از مناطـق خلیـج فـارس شـاهد 
بودیـم کـه مرجان هـای شـاخ گوزنـی سـالم ماندنـد ولـی به طـور 
کلـی ایـن گونـه در خلیج فارس بیشـتر تحـت تاثیر گرمایـش قرار 
گرفته اند.رئیـس گـروه اکولـوژی دریـای سـازمان حفاظـت محیط 
زیسـت بـا اشـاره به دالیل سـالم مانـدن مرجان های خلیـج چابهار 
گفـت: احتمـاال دلیـل سـالم مانـدن مرجان هـای منطقـه آن بـوده 
اسـت کـه ایـن منطقـه کمتر تحـت تاثیـر گرما قـرار داشـته ولی به 
طـور کلـی دلیـل سفیدشـدگی مرجان هـای ایـن منطقـه عـاوه بر 

گرمایـش رسـوب گذاری هـای انجـام شـده بوده اسـت.
بـه گفتـه وی، افزایـش کـدورت در خلیـج چابهـار زیـاد اسـت کـه 
دلیـل آن فعالیت های سـاخت و سـاز روی اسـکله شـهید بهشـتی 
بـوده اسـت و این موجب شـده اسـت کـه میزان کـدورت کل خلیج 

چابهـار افزایـش یابد.
وی بـا اشـاره بـه میـزان سفیدشـدگی مرجان هـا در خلیـج چابهـار 
و خلیـج فـارس خاطرنشـان کـرد: در خلیـج فـارس بیـش از 90 
درصـد از مرجان هـا دچـار سفیدشـدگی شـدند و از بیـن رفتنـد و 
ایـن مرجان هـا در اعمـاق کمتـر از پنـج متـر بودنـد ولی ایـن میزان 

در خلیـج چابهـار 10 درصـد بـوده اسـت.
ایـن محقـق حـوزه اکولـوژی دریـا بـا تاکید بـر اینکه سفیدشـدگی 
مرجان هـا در بـازه زمانـی کوتاهـی بـوده اسـت، اظهـار کرد: از سـال 
95 شـاهد سفیدشـدگی مرجان هـا بوده ایـم کـه ایـن امـر نـه تنهـا 
در ایـران بلکـه در کل دنیـا رخ داد و دلیـل آن گرمایـش و مربـوط 
بـه پدیـده »النینـو« بوده اسـت.به گفته وی بـر اثر پدیـده »النینو« 

درصـد سفیدشـدگی در کل دنیـا از ۴0 تـا 70 درصـد بـوده و ایـن 
میـزان در خلیـج فـارس متاسـفانه بـه 90 درصد رسـیده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه افزایـش تحمـل مرجان های خلیج فارس نسـبت 
بـه افزایـش دمـای هـوا گفـت: مرجان های خلیـج فارس تـا دمای 
آب 3۴ درجـه سـانتیگراد را تحمـل می کننـد بنابرایـن آن هـا تحت 
اسـترس بیشـتری قـرار دارنـد و در صـورت وقـوع اسـترس هایی 
چـون افزایـش شـدید دما، مـرگ و میـر مرجان ها را بـا میزان های 
بـاال شـاهد هسـتیم. از ایـن رو مرجان هـای خلیـج فـارس تحـت 
شـرایط فـوق اسـترس قـرار دارنـد و در این صورت احتمـال مرگ و 
میـر مرجان هـا نیـز می رود.بـه گفتـه وی کـدورت بـاال، شـوری زیاد 
آب، آلودگـی نفتـی و دمـای بـاال بـر محیـط خلیـج فـارس حاکـم 
اسـت و در صورتی کـه یکـی از ایـن شـرایط از حـد اسـتاندارد باالتر 

رود شـرایط فـوق حـاد بـر مرجان هـا حاکم می شـود.
بلوکـی بـا تاکیـد بر اینکـه این مطالعات مـا پس از سفیدشـدگی و 
مـرگ مرجان هـا بـوده اسـت، گفت: البته این شـرایط در سـال های 
قبـل در خلیـج فـارس حاکم بوده اسـت و مرگ ۴0 تـا 70 درصدی 
صخره هـای مرجانـی را شـاهد بودیـم ولـی بـا کـم شـدن شـرایط 
اسـترس زا شـاهد رشـد مجدد مرجان هـای جدید هسـتیم.رئیس 
گـروه اکولـوژی سـازمان حفاظـت محیط زیسـت با تاکید بـر اینکه 
بـر اسـاس ایـن شـواهد نمی توانیـم بگوییـم کـه کل زیسـتگاه های 
خلیـج فـارس از بیـن رفته اسـت یـادآور شـد: باید تـاش کنیم که 
شـرایط اسـترس زا را از ایـن محیـط آبـی دور کنیـم تـا مرجان هـا 

بتوانند رشـد کنند.              

سفیدشدگی ۹۰ درصد مرجان های 

خلیج فارس

معــاون رئیــس جمهــور گفــت: در حــال حاضــر مصــرف ســرانه 
انــرژی در ایــران پنــج برابــر کشــور ترکیــه اســت.دکتر عیســی 
کانتــری در جلســه شــورای اداری کــه 1۴ بهمــن مــاه در 
ــاره  ــا اش ــد، ب ــزار ش ــمالی برگ ــان ش ــتانداری خراس ــل اس مح
بــه اینکــه امــروز کــره زمیــن قربانــی مصــرف بیــش از انــدازه 
ــد در  ــش از ح ــار بی ــردن فش ــرد: وارد ک ــت، اظهارک ــده اس ش
ــای  ــود و ج ــی ش ــادی م ــعه اقتص ــبب توس ــی س ــک جای ی
ــزود:  ــد.وی اف ــد ش ــن خواه ــره زمی ــب ک ــبب تخری ــر س دیگ
امــروز بــه غیــر از ترامــپ هیــچ کشــور دیگــری مســئله تغییــر 
اقلیــم را رد نکــرده اســت و در حقیقــت ایــن مشــکل بــه 
ــه  ــود.کانتری ادام ــی ش ــاهده م ــا مش ــی دنی ــوح در تمام وض
ــزان بارندگــی  ــا می ــران ســبب شــده ت ــم در ای ــر اقلی داد: تغیی
ــن  ــد و ای ــش بای ــد کاه ــور 20 درص ــرب کش ــمال غ ــا در ش ه
برابــری  دو  افزایــش  جنوبــی کشــور  شــهرهای  در  میــزان 

ــد. ــته باش داش
وی بیــان کــرد: مصــرف ســوخت فســیلی در دنیــا هفــت 
ــت  ــرده اس ــرم ک ــن را گ ــره زمی ــراد ک ــانتی گ ــه س ــم درج ده
ــش  ــه ش ــم ب ــن رق ــته ای ــال گذش ــی 10 س ــران ط ــا در ای ام

ــت. ــیده اس ــراد رس ــانتی گ ــه س ــم درج ده
ــمالی  ــان ش ــت خراس ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س رئی
ــت  ــر از 60۸ دش ــال حاض ــفانه در ح ــرد: متاس ــان ک خاطرنش

ــد. ــده ان ــام ش ــی اع ــت، بحران ــور، ۴0۸ دش ــود در کش موج
وی تصریــح کــرد: آب هــای تجدیدپذیــر در ایــران از 132 
ــب  ــر مکع ــارد مت ــر از 90 میلی ــه کمت ــب ب ــر مکع ــارد مت میلی

ــت. ــیده اس رس
ــران  ــور ای ــده کش ــرد: زیبن ــان ک ــه خاطرنش ــری در ادام کانت
نیســت کــه 16 تــن در هکتــار فرســایش خــاک داشــته باشــد.

ــم  ــک ده ــا ی ــی کشــد ت ــورل م ــح داد: ۴0 ســال ط وی توضی
ــت  ــه هف ــن درحالیســت ک ــد شــود ای ــر خــاک تولی ــی مت میل

ــم. ــی دهی ــر خــاک را از دســت م ــی مت ــم میل ده

سرانه مصرف انرژی در 
ایران پنج برابر کشور ترکیه

شناسایی ۴۶ منطقه ناپایدار 
ساحلی در خلیج مکران

خبر

ملـی  پژوهشـگاه  محققـان  اخیـر  مطالعـات  در 
اقیانوس شناسـی و علـوم جـوی نشـان داده شـد که 
در منطقـه خلیـج چابهـار ۴6 بلـوک ناپایدار سـاحلی 
شناسـایی شـده اند کـه بـا توجـه بـه توسـعه فعالیت هـای اقتصـادی در ایـن 
خلیـج نیازمنـد توجـه ویژه اسـت.به گـزارش ایسـنا، دکتر هـادی گریوانـی، عضو 
اقیانوس شناسـی و علـوم جـوی در نشسـت  هیـات علمـی پژوهشـگاه ملـی 
دسـتاوردهای پژوهشـی دریـای خـزر و خلیـج فـارس کـه امـروز در پژوهشـگاه 
در  مکـران  منطقـه  ویژگی هـای  بـه  اشـاره  بـا  شـد،  برگـزار  اقیانوس شناسـی 
چابهـار افـزود: در منطقـه مکـران بخـش قابـل توجهـی از صخره هـای سـنگی با 
ترکیبـی از ماسـه سـنگ و مارون هـای سـیلتی تشـکیل شـده اسـت کـه تحـت 
تاثیـر نیروهـای مخـرب امـواج مسـتعد ناپایـداری به شـمار می آینـد.وی اضافه 
کـرد: عـاوه بـر آن در سـواحل مکـران به خصـوص در منطقـه چابهار تاسیسـات 
بسـیاری توسـعه یافتـه و چشـم انداز آینـده منطقـه مکـران نیـز گویـای توسـعه 
روزافـزون ایـن منطقـه و احـداث بیـش از پیش سـازه ها و تاسیسـات در مناطق 
سـاحلی اسـت.به گفتـه وی، مناطـق سـنگی در منطقـه مکـران بـرای سـاخت 
تاسیسـات و بنـای سـاختمان ها مناسـب هسـتند، ضمـن آنکـه ایـن منطقه نیز 

از سـیل در امـان اسـت.
گریوانـی از اجـرای مطالعاتـی در زمینـه تخمین پسـروی دریا به سـمت سـاحل 
خبـر داد و گفـت:  ایـن مطالعـات در مناطقـی از چابهـار ماننـد سـواحل کوردیـم، 
سـواحل سـنگی کنـارک )پـزم(، شـمال شـرق چابهار)غـرب خلیـج چابهـار(، 
جنـوب چابهـار، اسـکله رمیـن، روسـتای کمـب و منطقـه بریـس انجـام شـده 
اسـت و ایـن مطالعـات ناپایـداری با سـه رویکرد آمـاری، عددی و مدل سـازی و 
تجربـی بـوده اسـت.عضو هیات علمـی پژوهشـگاه اقیانوس شناسـی بازدیدهای 
میدانـی را از دیگـر بخش هـای ایـن مطالعـه نام بـرد و گفت: در ایـن بازدیدهای 
منطقـه ای، اقـدام بـه بررسـی سنگ شناسـی سـواحل و الیه بندی آنهـا و تخمین 

مقاومـت الیه های سـنگی شـد.
محقـق ایـن طـرح ادامـه داد: در این مطالعـات هفت پارامتـر موثر بـر ناپایداری 
سـواحل سـنگی در چابهـار شناسـایی و انتخـاب شـد کـه شـامل زمین شناسـی، 
مقاومـت سـنگ ها، نیروی امواج، شـرایط بسـتر دریـا در نزدیکی سـاحل، ارتفاع 
ماسـه ای می شـود.عضو هیـات  عـرض سـاحل  و  صخره هـا، شـیب صخره هـا 
علمـی پژوهشـگاه اقیانوس شناسـی اضافـه کـرد: بررسـی اثـر مخـرب امـواج بـه 
سـواحل از دیگـر بخش هـای ایـن مطالعـه بـوده اسـت که بـرای این منظـور ابتدا 
جهـات جغرافیایـی امـواج بـه 12 جهـت بـا فواصـل 30 درجـه ای تقسـیم شـد و 
بـرای هـر جهـت میانگیـن ارتفاع و پریـود امـواج و نیـز فراوانی رخدادهـای امواج 
بـا آنالیـز آمـاری داده هـا بـه دسـت آمـد. گریوانـی بـه بیـان نتایج صحت سـنجی 
و تخمیـن نـرخ پسـروی سـواحل در خلیـج چابهـار اشـاره کـرد و گفـت: در نتایـج 
مطالعـات مـا ۴6 بلـوک ناپایـدار سـاحلی شناسـایی شـد کـه از ایـن تعـداد 33 
منطقـه بـا خطـر زیـاد ناپایـداری، 6 منطقـه بـه عنـوان منطقـه خطر خیلـی زیاد و 

هفـت منطقـه در خطـر متوسـط ناپایداری شناسـایی شـدند.

مکران

  تحویل یک بهله عقاب آسیب دیده به اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و 
بلوچستان

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: یک بهله عقاب آسیب دیده توسط دوستداران 
محیط زیست به یگان حفاظت محیط زیست استان تحویل شد.

سنا
 ای

س:
عک

 محققـان دانشـگاه بوسـتون آمریکا بـا همکاری یک گـروه بین المللی 
از پژوهشـگران، پـس از تجزیـه و تحلیـل نتایـج تحقیقـات مختلـف 
توانسـتند دالیـل و  بـا کمـک ماهـواره،  و اطاعـات گـردآوری شـده 
پیامدهـای افزایـش جهانـی فضـای سـبز توسـط انسـان را بـر آب و 
هـوای زمین مشـخص کنند.بـه گزارش پایـگاه خبری سـاینس دیلی، 
بـر اسـاس ایـن تحقیقـات کربـن تولیـد شـده در محیـط و اسـتفاده 
وسـیع از زمیـن توسـط انسـان بـه طـور ناخواسـته موجـب افزایـش 
رویـش گیاهـان در نیمـی از زمین هـای دارای پوشـش گیاهـی شـده 
اسـت. بـا وجـود ایـن کـه بـه نظـر می رسـد پدیـده سـبز شـدن اتفاق 
خوبـی باشـد، در کنـار گرمایـش جهانی، بـاال آمدن سـطح اقیانوس ها 
مخـرب  آثـار  نشـان دهنده  منجمـد،  اقیانـوس  وسـعت  کاهـش  و 
فعالیت هـای انسـان بـر آب و هـوای زمیـن اسـت.برگ های سـبز نـور 
خورشـید را بـه قنـد تبدیـل کرده و دی اکسـید کربن هوا را با اکسـیژن 
جایگزیـن می کننـد و در نتیجـه موجـب کاهـش دمـای سـطح زمیـن 
می شـوند. پدیده سـبز شـدن کـه به معنـای افزایش شـدید در رویش 
گیاهـان اسـت، در اثـر عوامـل مختلفـی رخ می دهـد، اما معمـوال این 
عوامـل شـامل اسـتفاده بیـش از حد از زمین برای کشـاورزی، کاشـت 
درختـان در مقیـاس وسـیع، گـرم و مرطـوب شـدن دمـای مناطـق 
شـمالی، جنگل زایـی طبیعـی در زمین هـای رهـا شـده و ترمیـم آثـار 

برهـم خـوردن تعـادل نیروهـای طبیعی هسـتند.
بـه گفتـه محققـان، یکـی از عوامـل اصلـی ایـن پدیـده، تولیـد بیـش از 
حـد دی اکسـید کربن اسـت کـه مـواد اولیه مورد نیـاز گیاهـان را تامین 
می کنـد. وقـوع پدیـده سـبز شـدن از ابتـدای دهـه 19۸0 میـادی آغـاز 
شـده و موجـب کنـدی نرخ گرمایـش زمین به میـزان 0.2 تـا 0.25 درجه 
سـانتیگراد شـده اسـت.بر اسـاس این تحقیقات پدیده سـبز شـدن در 
طـول قـرن 21 در سراسـر زمیـن و حتـی در دورافتاده تریـن نقـاط آن نیز 
بـه وقـوع پیوسـته اسـت. برای مثـال از سـال 19۸6 تـا 2015 میـادی با 
وجـود افزایـش دمـای تابسـتان قطـب شـمال بـه میـزان  2.9 تـا ۴.7 
درجـه سـانتیگراد، میـزان پوشـش گیاهـی ایـن منطقـه نیـز 30 درصـد 

افزایـش یافته اسـت.

زمین با پدیده سبزشدن 
به جنگ گرمایش جهانی 

می رود
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س:
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راز
با شکارچیان گراز برخورد جدی می شودگ

ــت  ــط زیسـ ــت محیـ ــس اداره حفاظـ رئیـ
ــراز  ــکار گـ ــه شـ ــان اینکـ ــا بیـ ــرود بـ لنگـ
متاســـفانه  گفـــت:  اســـت  ممنـــوع 
ـــدام  ـــن، اق ـــه قوانی ـــه ب ـــی توج ـــن ب متخلفی
بـــه شـــکار ایـــن جانـــور مـــی کننـــد کـــه 
در صـــورت مشـــاهده بـــا ایـــن افـــراد برخـــورد جـــدی 

مـــی شـــود.
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــنا ب ـــا ایس ـــو ب ـــات در گفت وگ ـــن نج امی
ــت،  ــوب اسـ ــرود مطلـ ــراز در لنگـ ــت گـ ــه جمعیـ اینکـ
افـــزود: گرازهـــا کـــه رفتگـــر طبیعـــت نیـــز بـــه آنهـــا 
ــط  ــظ محیـ ــرای حفـ ــیار بـ ــوند، بسـ ــی شـ ــه مـ گفتـ

ــتند. زیســـت منطقـــه موثـــر هسـ
ــه  ــتند و بـ ــوار هسـ ــه چیزخـ ــا همـ ــت: گرازهـ وی گفـ
همیـــن دلیـــل حیوانـــات بســـیار مفیـــدی در طبیعـــت 

محســـوب مـــی شـــوند.
رئیـــس اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت لنگـــرود 
ـــط  ـــت و فق ـــوع اس ـــراز ممن ـــکار گ ـــرد: ش ـــان ک خاطرنش
ـــادر  ـــوز ص ـــی مج ـــای مذهب ـــان اقلیت ه ـــرای متقاضی ب

می شـــود کـــه امســـال هیـــچ تقاضایـــی نداشـــتیم و 
بـــه همیـــن دلیـــل هیـــچ مجـــوز شـــکار گـــرازی در 

لنگـــرود صـــادر نشـــده اســـت.
رئیـــس اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت لنگـــرود 
ــراز  ــکار گـ ــه شـ ــدام بـ ــه اقـ ــکارچیانی کـ ــت: شـ گفـ
وحشـــی کننـــد، دســـتگیر و تحویـــل مقـــام قضایـــی 

ــد. ــد شـ خواهنـ
وی افـــزود: گـــراز بـــا نـــرخ بـــاروری باالیـــی کـــه دارد 
طعمـــه فراوانـــی بـــرای گوشـــت خواران بـــزرگ ایـــران 
ــه  ــراز طعمـ ــته گـ ــت. در گذشـ ــگ اسـ ــژه پلنـ ــه ویـ بـ
مـــورد عاقـــه شـــیر ایرانـــی و ببـــر مازنـــدران هـــم بـــود. 
ــا از بیـــن  ــا همچنیـــن بـ ــار کـــرد: گرازهـ نجـــات اظهـ
ـــگل  ـــی در جن ـــای کوچک ـــدوده ه ـــان در مح ـــردن درخت ب
بـــه گونـــه هـــای دیگـــر حیوانـــات هـــم ســـود مـــی 
ــه  ــن ریشـ ــرای یافتـ ــا بـ ــتان آن هـ ــانند. در زمسـ رسـ
ـــردن  ـــن ب ـــا از بی ـــد و ب ـــی کنن ـــل م ـــان تون ـــای درخت ه
ـــری  ـــات دیگ ـــرای حیوان ـــن ب ـــرف زمی ـــخ و ب ـــش ی پوش
مثـــل قرقـــاول و گـــوزن هـــم غـــذا فراهـــم مـــی کننـــد.

ده
مرگ دسته جمعی سارها در بجنوردپرن

از  شــماری  مشــکوک  و  دســته جمعی  مــرگ 
ســارها، در جــوی آب و معابــر اطــراف میــدان 
بازرگانــی بجنــورد، مرکــز خراســان شــمالی، ســبب 

ــت. ــده اس ــردم ش ــی م ــگفتی و نگران ش
رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بجنــورد روز 
یکشــنبه بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: پیــدا شــدن الشــه پرنــدگان 
کــه از نــوع مهاجــر هســتند، حوالــی ظهــر امــروز گــزارش شــده 

اســت.
ــده،   ــف ش ــدگان تل ــمار پرن ــه ش ــان اینک ــا بی ــی ب ــد خالق محم
ــار داشــت: یکــی دو  حــدود 30 قطعــه اعــام شــده اســت، اظه
الشــه بــه عنــوان نمونــه، توســط دوســتداران محیــط زیســت بــه 
ــا توجــه  ایــن اداره تحویــل شــد کــه در بررســی هــای اولیــه و ب
بــه شــرایط ظاهــری پرنــدگان، احتمــال مســمومیت آنــان وجــود 
دارد.وی تصریــح کــرد: در ایــن فصــل از ســال، کشــاورزان بــرای 
کشــت و کار، بــذر را قبــل از پاشــیدن در مزرعــه بــه ســم آغشــته 
مــی کننــد و احتمــال مــی رود ایــن پرنــدگان مهاجــر در زمیــن 
ــه کــرده  ــه هــای مســموم تغذی ــن دان هــای اطــراف شــهر، از ای

و تلــف شــده باشــند.

خالقــی اظهــار داشــت: تاکنــون مــرگ ایــن پرنــدگان تنهــا 
ــی  ــدان بازرگان ــراف می ــورد و در اط ــهر بجن ــه از ش ــک نقط در ی
ــت  ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ــت. ریی ــده اس ــزارش ش گ
ــه اداره  ــرای بررســی بیشــتر ب ــدگان ب ــورد افــزود: الشــه پرن بجن

ــت.   ــده اس ــال ش ــتان ارس ــکی اس کل دامپزش
حمیــد رمضانــی، معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان 
شــمالی هــم در ایــن بــاره گفــت: علــت تلــف شــدن پرنــدگان در 

دســت پیگیــری و بررســی اســت.
ــود  ــه موج ــتاندار از 197 گون ــه پس ــمالی 65 گون ــان ش در خراس
در کشــور زیســت دارد و 1۴1 گونــه پرنــده از 532 گونــه موجــود 
در کشــور، 6۸ خزنــده از 22۸ گونــه موجــود کشــور، چهــار گونــه 
ــه ماهــی و  ــه موجــود و هشــت گون ــده دوزیســت از 20 گون خزن
آبــزی از مجمــوع 160 گونــه آبــزی موجــود در کشــور زیســت مــی 
کننــد. برخــی از ایــن گونــه هــا نظیــر یوزپلنــگ، باالبــان، هوبــره، 
کبــک دری و کرکــس مصــری در طبقــه بنــدی اتحادیــه جهانــی 
ــال  ــی و در ح ــای بحران ــت )IUCN( در رده ه ــت از طبیع حفاظ

انقــراض قــرار دارنــد.  
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 اطالع
 رسانی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره1397603190910005۸3-97/11/0۴و رای اصاحی 
139۸6031909100209۴-9۸/10/22هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبـت ملک شـهرعنبر آباد 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم شـهین برومنـد فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 
560صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی به مسـاحت 73979متـر مربع 
پـاک - فرعـی از2۸- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک –فرعـی از 2۸- اصلی قطعه یک 
واقـع در عنبرآبـاد اراضـی یـزدان ابـاد بخـش ۴5کرمـان خریداری از مالک رسـمی خانم شـهین 
برومنـد محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2۴02-  تاریخ انتشـار نوبت 

اول:9۸/11/15 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :9۸/11/29
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره1397603190910006۴5-97/11/07و رای اصاحی 
139۸660319091002095-9۸/10/22هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبـت ملک شـهرعنبر آباد 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم مهین برومند فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 21با 
کـد ملـی شـماره 3031267۴27صـادره ازجیرفـت درسـه دانـگ از ششـدانگ زمیـن مزروعی به 
مسـاحت ششـدانگ  7۴۸27متـر مربـع پاک - فرعـی از2۸- اصلـی مفروز و مجزی شـده از 
پـاک –فرعـی از 2۸- اصلـی قطعـه یـک واقـع در عنبرآبـاد اراضی یـزدان اباد بخـش ۴5کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم مهیـن برومنـد محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:2۴0۴-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/11/15 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :9۸/11/29
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره 139۸60319091001650-139۸/7/10هیـات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهرعنبر آباد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی اقای 
مرتضـی بدوئـی  فرزنـد ابراهیـم  بشـماره شناسـنامه 66صادره ازعنبـر اباد درششـدانگ یک باب 
خانـه مسـکونی به مسـاحت 2۴5/36متـر مربع پاک - فرعـی از۴9- اصلی بخـش ۴5کرمان  
قطعـه دوواقـع در اراضـی محمـد ابـاد  بـی بـی شـهری عنبرابـاد واقـع در شهرسـتان عنبـر ابـاد 
خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمـود کنـت محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:23۸۴-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/11/15 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :9۸/11/29
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی اصاحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
اصاحـی  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  139۸60319091002079-139۸/10/1۸هیـات  شـماره 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک شـهرعنبر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم مهدیـه کنـاری پورفرزنـد 
علـی  بشـماره شناسـنامه 1۴0صـادره ازمردهـک درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
1۸۸/۴5متـر مربـع پـاک - فرعـی از۴5-اصلـی مفـروز ومجـزی شـده از پـاک –فرعـی از 
۴5- اصلـی  قطعـه یـک واقـع درعنبـر اباد اراضـی خدا افرین بخـش ۴5کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمی سـید محمـد موسـوی  محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب 
دریـک نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـارآگهی بـه مدت یکمـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الـف:2۴10-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۸/11/15 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

زرند
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی  ثبتـی 
قانـون  نامـه  آئیـن   13 مـاده  و   3 مـاده  موضـوع  رسـمی-اگهی 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139۸6031900۸0019۸۸ هیات دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
زرنـد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم زهـرا مهـدوی 
خانوکـی فرزنـد مهـدی بشـماره شناسـنامه 52 صـادره از زرنـد در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت365/73مترمربع پـاک 126 فرعـی  
از ۴32 اصلـی واقـع در خانـوک بلـوار وحیـد خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای اکبـر عـرب نـژاد محـرز گردیده اسـت. لـذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
بدیهـی  نماینـد.  تقدیـم  قضایـی  مراجـع  بـه  را  خـود  دادخواسـت 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الـف 21۴
نوبـت دوم:   انتشـار  9۸/11/15-تاریـخ  اول:   نوبـت  انتشـار  تاریـخ 

9۸/11/29

حسـین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

آگهی وقت رسیدگی متهم
حسـب کیفـر خواسـت صـادره از سـوی معـاون 
محتـرم دادسـتان عمومـی و انقـاب کوهبنان و 
شـکایت آقـای مهـدی شـفیعی و خانـم مریـم 
جعفـری علیـه آقـای بهمـن شمسـی صومعـه 
کبـودی بـه اتهـام نشـر اکاذیـب و قـذف و افتـرا و کاهبـرداری فعا 
مجهول المکان می باشـد. در پرونده کاسـه 96099۸3۴۴6۴00۸16 
شـعبه اول دادگاه کوهبنـان کـه پرونـده در حـال رسـیدگی بـوده و 
وقت رسـیدگی برای روز شـنبه مورخ139۸/12/2۴ سـاعت 12 صبح 
تعییـن گردیده اسـت. لـذا به عت شـناخته نشـدن در آدرس اعامی 
بـه اسـتناد مـاده 3۴۴ قانـون آیین دادرسـی کیفری مصـوب 1392 
مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جراید کثیراالنتشـار آگهی می شـود تا 
متهـم در وقـت مقـرر فوق جهـت دفاع از خـود در ایـن دادگاه حاضر 
شـوند در غیـر ایـن صـورت دادگاه غیابا رسـیدگی و حکـم مقتضی را 

صـادر خواهـد کـرد. م الف 29 

دادرس دادگاه کیفری ۲ دادگستری شهرستان کوهبنان 
 مهدی میرزایی عبدالیوسفی

احضار جهت اجرای حکم
آقـای  حقیقـی:  شـونده  ابـاغ  مشـخصات 
نشـانی  بـه  حسـین  فرزنـد  افضـل  علیرضـا 

المـکان مجهـول 
موجـب  بـه  شـما  محکومیـت  بـه  توجـه  بـا 
دادنامـه 9۸09973۸۸6100265 مقتضی اسـت ظـرف مهلت مقرر 
جهـت اجـرای رای صـادره در ایـن شـعبه حاضر شـوید در غیر این 

صـورت مطابـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد. م الـف 30
شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف
 شهرستان کوهبنان

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 
آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139۸60319012002711 هیـات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای سـعید ایـران نـژاد پاریزی فرزند حسـین بشـماره 
شناسـنامه 1۴3۴صـادره از سـیرجان در یـک واحـد دامـدای بـه مسـاحت 
5207 متـر مربـع پـاک 76 اصلـی واقع در قاسـم آبـاد بلورد بخـش 39کرمان 
خریداری از مالک رسـمی خانم شـمع جهان بلوردی  محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/ الـف 593
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۸/10/30-تاریخ انتشار نوبت دوم: 11/15/ 139۸

محمدآرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

و  اراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی-اگهی موضـوع ماده 3 و مـاده 13 آئین نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
رسـمی -برابر رای شـماره 139۸60319005000۴56مورخ 139۸/11/07 هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی اقـای عبدالرضـا علینقـی پورلنگـری فرزنـد حمید بشـماره 
شناسـنامه 3۴0 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبابخانـه و بـاغ بـه مسـاحت 
2160 متـر مربـع پـاک 15۸7 فرعـی مفـروز و مجـزی از 65۴ فرعـی از۴7 

اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ- روبروی پاسـگاه انتطامی 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابوتـراب مظفری محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/ الـف 15۸1
تاریخ انتشار نوبت اول:  139۸/11/15-تاریخ انتشار نوبت دوم:  139۸/11/29

ابراهیم سیدی -رییس ثبت اسناد و امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139۸6031900۸001793 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد 
تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی خانم گوهر مهدوی حتکنی فرزند عباس بشـماره 
شناسـنامه 3 صـادره از زرنـد در ششـدانگ اعیانی خانـه به مسـاحت 292/۸5 مترمربع 
کـه عرصـه آن بـه موجـب سـند اجـاره شـماره 399- 9۸/۸/21متعلـق به موقوفـه حاج 
محمدحسـین اصفهانـی می باشـد پـاک 2535 فرعی مفـروز و مجزی شـده از پاک 
230 فرعـی  از 236۸ اصلـی واقـع در زرنـد اکبرآباد خیابان حکمت- عطاهللا اسـامی 1۸ 
کـه تصرفـات متقاضی نسـبت به اعیـان مورد تقاضـا محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م/ الـف 20۸
تاریخ انتشار نوبت اول:  9۸/11/1-تاریخ انتشار نوبت دوم:  9۸/11/15

حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

آگهي نوبت دوم
مناقصه عمومي

شــهرداری رفســنجان در نظــر دارد  بــر اســاس بودجــه مصــوب 
شــورای محتــرم اســالمی شــهر، احــداث بوســتان واقــع در خیابــان 
۱5 خــرداد را  از طریــق  برگــزاری مناقصــه عمومــی واگــذار نمایــد. 
لــذا از کلیــه شــرکتهای واجــد صالحیــت و دارای شــرایط کــه تجربــه 
ــت  ــد جه ــی آی ــل م ــوت بعم ــد، دع ــام كار را دارن ــی انج و توانای
دریافــت  اســناد و اطــالع از شــرایط شــركت در مناقصــه بــه دفتــر 
امــور قراردادهــا واقــع در شــهرداری مرکــزی بــه آدرس رفســنجان 
ــه و  ــانیwww.rafsanjan.ir مراجع ــه نش ــا ب ــی ی ــان تخت خیاب
پیشــنهادات خــود را تــا پایــان وقــت اداری مــورخ۱3۹8/۱۱/۲۶ بــه 
دبیرخانــه شــهرداری مركــزی تســلیم  نمایند.ضمنًا شــهرداری در رد 

یــا قبــول تمــام یــا هریــک از پیشــنهادات مختــار اســت.
تلفن های تماس : 3۴۲587۰۱-۴- ۰3۴

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قطعه یک ایالم

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

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

صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/10/30 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/15
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــذا مشــخصات متقاضــی و  ــده اســت ل متقاضــی محــرز گردی
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــع  ــه مرج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
ــد حمیــد  قضایــی تقدیــم نماینــد . آقــای ســعید نوعــی فرزن
بــه شــماره شناســنامه 167 صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی 
ــر  ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع 2619290465 در ششــدانگ ی
یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت 350 مترمربــع 
ــه  ــع در قری ــی واق ــروز از  67 از 9 اصل ــی مف ــالک 802 فرع پ
بیجاربیــن بخــش 32 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی علــی 
نوعــی گــرده بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 
ــع مراجعــه متضــرر  خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مان

بــه دادگاه نخواهــد بــود .
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/11/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/11/15
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آگهی حصروراثت
بــه شــماره  یوســفی جوبنــه  الــه  نصــرت  آقــای 
شناســنامه 2 فرزنــد جمشــید از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان جمشــید یوســفی جوبنــه فرزنــد رســول در 
تاریــخ 1397/9/24 در شهرســتان ســنگر فــوت نمــوده 
اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده 
ــماره  ــدم ش ــی مق ــادات حتم ــرام الس ــد : 1- احت ان
شناســنامه 11 نــام پــدر ســید مهــدی همســر متوفــی 
ــه شــماره شناســنامه  ــه یوســفی جوبن 2-  نصــرت ال
2 نــام پــدر جمشــید فرزنــد متوفــی 3 – حســن 
پــدر  نــام   6 یوســفی جوبنــه شــماره شناســنامه 
ــه  ــی 4 – کاظــم یوســفی جوبن ــد متوف جمشــید فرزن
ــد  ــدر جمشــید فرزن ــام پ ــنامه 1393 ن شــماره شناس
متوفــی 5 – امیــر یوســفی جوبنــه شــماره شناســنامه 
ــر از  ــه غی ــی ب ــد متوف ــید فرزن ــدر جمش ــام پ 1619 ن
ــدارد اینــک پــس  ــه دیگــری ن ــاال ورث ــرده ب وراث نامب
از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و 
ثبــت آن بــه شــماره 980404 مفــاد درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص 
ــزد او  ــی ن ــه از متوف ــت نام ــا وصی ــراض دارد و ی اعت
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر 
شــعبه ســوم  شــورای حــل اختــالف    رشــت تســلیم 
نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر 

درخواســت خواهــد شــد
قاضی شورای حل اختالف 

773 شعبه سوم شهری سنگر 

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

ت اول
نوب تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

ــره انشــعاب  ــه ای » اجــرای خطــوط شــبکه و ۴۰۰ فق ــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی دو مرحل  شــرکت آب و فاضــالب روســتایی اســتان کرم
خانگــی فاضــالب روســتای ســیرج )تجديــد 2(« بــه شــماره مناقصــع 2098001235000024  از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. 
)کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setsdiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل 

ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

صرفه جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است، 
قطره ها دریا را می سازند

اسماعیل فهرجی - شهردار فهرج

تاسیسات شن و ماسه 100تنی و کارخانه آسفالت 80تنی شهرداری فهرج

۱- شهرداری در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد.
۲- در قبال ارزش ریالی واگذاری تاسیسات ، ضمانت نامه معتبر بانکی دریافت می گردد.

3- قیمت پایه اجاره ماهانه تاسیسات شن و ماسه ۱۰۰ تنی از قرار هر ماه ۲5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
۴- قیمت پایه اجاره ماهانه کارخانه آسفالت 8۰ تنی از قرار هر ماه۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

5- واجدیــن شــرایط حداکثــر یــک هفتــه از تاریــخ درج آگهــی فرصــت دارنــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــه صــورت حضــوری اقــدام نماینــد و 
حداکثــر تــا ۱۰ روز پــس از درج آگهــی نوبــت دوم پیشــنهادات خــود را تحویــل دبیرخانــه شــهرداری فهــرج نماینــد.

۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

شــهرداری فهــرج قصــد دارد تاسیســات شــن و ماســه ۱۰۰ تنــی و کارخانــه آســفالت 8۰ تنــی خــود را بــه صــورت اجــاره یکســاله بــه شــرط خریــد 
تضمینــی مصالــح بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.

ت دومآگهی مزایده و اجاره 
نوب

 -رشته : آب 
- پایه : 5-۴-3-۲-۱ 

- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی 
- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۹3۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹8/۱۱/۱5می باشد .
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت:  سـاعت ۱۴ روز چهارشـنبه تاریخ 

۹8/۱۱/۲3
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز چهارشنبه تاریخ ۹8/۱۲/7

 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت  8:3۰ صبح روز شنبه تاریخ ۹8/۱۲/۱۰
مبلغ برآورد: ۱8.۶78.887.35۶ ریال براساسی فهرست بها، ۹8 می باشد.

 اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص  

اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت های الـف: کرمـان - خیابان هـزار و یکشـب - نبش 
کوچـه ۲۱ - شـرکت آب و فاضالب روسـتایی اسـتان کرمـان - اداره قراردادها. 

تلفن: 3۲۴73۹83-۶ 
اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحل عضویت در سـامانه مرکز تماس 

دفتر ثبت نـام: ۰۲۱-۴۱۹3۴ 
توضیحات :

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

- تبعیت از دستورالعمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی الزامی است.
-  کلیـه پـاکات بایسـتی از طریـق سـامانه بارگـذاری و پاکت الـف عالوه بر سـامانه 

بصـورت فیزیکـی) الک و مهـر شـده نیـز باید ارائه شـود.
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

7۰۰ هزار مددجوی کمیته امداد توانمند شده اند
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( توانمند سازی افراد تحت پوشش را سیاست اصلی این نهاد انقابی برشمرد 

و گفت: بیش از 700 هزار مددجوی این نهاد از  سال 7۴ تا ابتدای سال جاری در حوزه های مختلف توانمند 
شده اند.

ــت  ــتاد بزرگداش ــری س ــی هن ــه فرهنگ ــر کمیت دبی
دهــه فجــر شهرســتان اسامشــهر از برگــزاری بیــش 
در  برنامــه  عنــوان   500 قالــب  در  برنامــه   1000 از 
ــتان  ــطح شهرس ــر در س ــارک فج ــه مب ــام هللا ده ای

اسامشــهر خبــر داد.
 میثــم مــرادی  در نشســتی بــا خبرنــگاران بــا 
اعــام اهــم برنامه هــای فرهنگــی شهرســتان در 
ــه  ــام هللا ده ــت: ای ــار داش ــر اظه ــارک فج ــه مب ده
ــهید  ــپهبد ش ــهادت س ــارن ش ــا تق ــال ب ــر امس فج
ــوی  ــگ و ب ــه رن ــرایط منطق ــلیمانی و ش ــم س قاس
ــب و  ــام متناس ــن ای ــای ای ــی دارد و برنامه ه خاص
بــا محوریــت ایــن موضوعــات برگــزار می شــود.

اجــرای  چابک ســازی،  به منظــور  گفــت:  وی 
دهــه  برنامه هــای  و  امــور  یکپارچــه  و  ســریع تر 
ــاف  ــاد، اوق ــکل از ادارات ارش ــورایی متش ــر، ش فج
ــران و  ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــه، بنی ــور خیری و ام
ــکیل  ــهر تش ــتان اسامش ــای شهرس ــاد کتابخانه ه نه
شــد تــا بــا هم افزایــی و کار مشــارکتی و تعامــل 
ــود و از  ــازی ش ــته و متناسب س ــی برجس برنامه های

ــود. ــز ش ــز پرهی ــوازی کاری نی م
ــزاری  ــان برگ ــا بی ــهر ب ــاد اسامش ــس اداره ارش رئی
شهرســتان  در  فرهنگــی  شــاخص  برنامــه  ســه 
اسامشــهر در ایــام دهــه فجــر تاکیــد کــرد: یــادواره 
5 شــهید دوران انقــاب و گرامیداشــت ســردار شــهید 
ــره  ــعر و خاط ــر ش ــب عص ــلیمانی در قال ــم س قاس
ــور  ــاف و ام ــالن اداره اوق ــاه در س در روز 16 بهمن م

خیریــه اسامشــهر برگــزار می شــود.
مــرادی ادامــه داد: در ایــن یــادواره از خانواده هــا 
و بازمانــدگان 5 شــهید انقــاب تقدیــر بــه عمــل 
می آیــد و شــعرخوانی، حماســه ســرایی، نمایــش 
و  ایثــار  محوریــت  بــا  نقالــی  و  خوانــی  شــبیه 
شــهادت و حماســه ســرایی و رشــادت هــای ســردار 
شــهید قاســم ســلیمانی برگــزار و یکــی از همرزمــان 
ــید  ــردار رش ــن س ــی از ای ــلیمانی خاطرات ــهید س ش

ــد. ــی کن ــو م ــت را بازگ ــه مقاوم جبه
ــار  ــوع ایث ــا موض ــوان ب ــت کتابخ ــزود: نشس وی اف
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــهید ح ــپهبد ش ــهادت س و ش
برگــزار و شــرکت کنندگان پــس از مطالعــه کتــاب بــه 

نقــد و بحــث آن می پردازنــد.
ــام هللا  ــت ای ــتاد بزرگداش ــی س ــه فرهنگ ــر کمیت دبی
ــش  ــای پی ــر برنامه ه ــه دیگ ــا اشــاره ب ــه فجــر ب ده
ــهر  ــر در اسامش ــه فج ــام هللا ده ــده در ای ــی ش بین
ــرآن در  ــا ق ــس ب ــل ان ــی محاف ــرد: برپای ــح ک تصری
ــاد قــرآن  نقــاط مختلــف شهرســتان و برپایــی المپی
ــا سراســر کشــور در اسامشــهر  ــان ب ــرت همزم و عت
ــر  ــگ و ارشــاد اســامی از دیگ ــت اداره فرهن ــا هم ب

ــت. ــر اس ــام هللا فج ــم ای ــای مه برنامه ه
مــرادی گفت: بیــش از 1000 برنامــه در قالــب 500 
ــر در  ــارک فج ــه مب ــام هللا ده ــه در ای ــوان برنام عن

ســطح شهرســتان اسامشــهر برگــزار می شــود.

شـهردار اراک ار برگزاری جشـن یکصد سـالگی 

و گفـت:  داد  خبـر  اراک  شـهرداری  تاسـیس 

 129۸ سـال  در  اراک  شـهرداری  آنجـا کـه  از 

خورشـیدی تأسـیس شـده، در 13 اسـفند مـاه 

امسـال، ایـن مجموعـه صـد سـاله مـی شـود.

شفیعی در خصوص برگزاری جشن 100 سالگی 

شـهرداری اراک بیـان کـرد: در این روز بـا اجرای 

برنامـه هـای متعـدد فرهنگی و مفرح، جشـن 

یکصدسـالگی بزرگتریـن مجموعـه مدیریـت 

شـهری در اراک را جشـن بگیریـم.

وی ادامـه داد: دعـوت و تجلیـل از زحمـات و 

شـورای  روسـای  و  شـهرداران  هـای  تـاش 

اسـامی شـهر اراک بعـد از انقـاب اسـامی، 

دعـوت از شـهرداران کانشـهرهای کشـور، تهیـه 

تیـزر از فعالیت های شـهرداری و شـهر اراک در 

گـذر زمـان و پخـش آن از رسـانه هـای ملـی و 

اسـتانی، تشـریح و اعـام چشـم انـداز و برنامه 

هـای 20 سـال آینـده شـهر اراک به شـهروندان، 

از جملـه برنامـه هـای در نظـر گرفتـه ویـژه این 

روز اسـت.

بـه  درخـت  اصلـه   100 اراک، کاشـت  شـهردار 

مناسـبت یکصد سالگی شهرداری در قبور مطهر 

شـهدا، برگـزاری همایش پیـاده روی خانوادگی 

در روز 19 اسـفند در بوسـتان بزرگ بانوان همراه 

بـا برنامـه های شـاد و مفـرح ویژه شـهروندان، 

اسـتفاده رایـگان شـهروندان از خدمـات ناوگان 

حمـل و نقل عمومـی اتوبـوس، پیگیری جهت 

اهـدا نشـان قدمت بـه کانشـهر اراک در روز 13 

اسـفند از دیگـر برنامـه های در نظـر گرفته برای 

گرامیداشـت جشـن یکصد سالگی شـهرداری 

اراک عنـوان کرد.

 وی بـا اشـاره بـه رونمایـی از سـند تاریخـی 

تاسـیس شـهرداری و اولیـن جـواز سـاخت در 

شـهر اراک در روز 13 اسـفند مـاه، گفـت: یکـی 

از برنامـه های بسـیار مهـم ایـن روز، رونمایی از 

مرکـز اسـناد تاریخی شـهرداری اراک اسـت که 

بـا هدف آشـنایی شـهروندان با هویـت و تاریخ 

مدیریـت شـهری انجـام می شـود. 

ــر عامــل شــركت گاز اســتان همــدان  ــزی ســاالر/ مدی همــدان _ ســارا پروی
ــام هللا دهــه  ــروژه گازرســانی در اســتان در ای ــی 162 پ ــگ زن ــاح و کلن از افتت
فجــر خبــر داد و گفــت: در ایــام دهــه فجــر  99 پــروژه گازرســانی در شهرســتان 
هــای همدان، مایــر، نهاونــد، تویســركان، اســدآباد، بهــار، كبودراهنــگ، رزن و 
ــر 12۸ میلیــارد و 76۸ میلیــون  ریــال ، كلنــگ  ــغ ب ــا اعتبــاری بال درگزیــن ب

زنــی و عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه هــا آغــاز میگــردد..
همزمــان بــا چهــل و یكمیــن ســالگرد انقــاب شــكوهمند اســامی ،63 پــروژه 
گازرســانی از توابــع شهرســتان هــای همدان، مایــر، نهاونــد، تویســركان، 
ــغ  ــه ای بال ــا هزین ــن ب ــن و فامنی ــگ، رزن، درگزی ــار، كبودراهن ــدآباد، به اس
ــروژه  ــن پ ــه در ای ــاح میگردندك ــال ،افتت ــون  ری ــارد و 935 میلی ــر ۸5 میلی ب
هــا، افتتــاح گازرســانی بــه 6 روســتا از توابــع شهرســتانهای مایــر،  اســدآباد 
و كبودراهنــگ انجــام میگــرد و انشــاء ا... قریــب بــه 130 خانــوار روســتایی از 

نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار خواهنــد شــد.
ــه اینکــه از ابتــدای آذرمــاه  ــا اشــاره ب ــگاران ب ــدا... فیــاض در جمــع خبرن عب
ــاز  ــدان آغ ــتان هم ــا در اس ــذی گازبه ــوض كاغ ــذف قب ــرح ح ــالجاری ط س
گردیــد گفــت : شــركت گاز اســتان همــدان راه هــای مشــاركت در ایــن طــرح 
ــه ارســال  ــای ارتباطــی شــركت از جمل ــق راهه ــه صــورت گســترده از طری را ب
پیامــك انبــوه، بیلبوردهــا و پــل هــای شــهری، صــدا و ســیمای مركــز همــدان، 
ــن  ــدازی كمپی ــازی)راه ان ــای مج ــهری، فض ــل ش ــای داخ ــوس ه ــه اتوب بدن
اجتماعی(، توزیــع پوســتر در ســطح ادارات و مــدارس اســتان، مراجعــه 
ــازل،  حضــور درمراكــز آموزشــی،   ــه درب من ــن كنتورخــوان ب حضــوری ماموری
ــح داده شــده اســت. ــردم اســتان توضی ــوم م ــه عم ســایت شــركت  و ... ب

وی افــزود: بــا عنایــت بــه اســتقبال خــوب مشــتركین گاز طبیعــی در اســتان 
ــدی  ــدود 15 درص ــاركت ح ــدم مش ــل ع ــده دالی ــرح، عم ــن ط ــدان در ای هم

مشــتركین در ایــن طــرح را مــی تــوان بــه نداشــتن تلفــن همــراه و یــا بــی 
ــودن  ــتیجاری ب ــت اس ــه عل ــل ب ــدم تمای ــتركین، ع ــدادی از مش ــوادی تع س
محــل ســكونت و همچنیــن عــدم اعتمادبــه طــرح، مــی تــوان اشــاره نمــود.

ــتان  ــركت گاز اس ــرد: ش ــوان ک ــدان عن ــتان هم ــركت گاز اس ــل ش مدیرعام
همــدان حداكثــر راه هــای ارتباطــی بــرای رؤیــت و پرداخــت قبــوض گازبهــا 
از جملــه ســایت پروتــال شــركت، ســامانه پیامكــی، تلفــن گویــا، اپلیكیشــن 
ــه  ــوده اســت. الزم ب ــم نم ــر پیشــخوان ســطح اســتان فراه ــی و دفات موبایل
ــر  ــاوه ب ــالجاری ع ــان س ــا پای ــرح ت ــن ط ــل ای ــرای كام ــا اج ــت ت ــر اس ذك

ــردد.  ــع میگ ــز توزی ــذی نی ــض كاغ ــا، قب ــض گازبه ــك قب ارســال پیام
ــر اســتفاده از وســایل گرمایشــی اســتاندارد و متناســب  ــد ب ــا تاکی ــاض ب فی
ــاال تصریــح کــرد: تنظیــم دمــای معتــدل  ــرژی ب ــا راندمــان ان ــا محیــط و ب ب
ــی  ــا 20 درجــه ســانتیگراد، نصــب دماســنج در محیــط از عوامل ــر روی 1۸ ت ب

ــت. ــرف گاز اس ــی در مص ــرای صرفه جوی ب
وی در خصــوص رعایــت برخــی نــکات ایمنــی در مصــرف گاز طبیعــی افــزود: 
طــول شــیلنگ های گاز نبایــد حداکثــر از یــک و نیــم متــر بیشــتر و در 

ــرد. ــرار گی ــاق گاز و ســایر وســایل گاز ســوز ق ــرض حــرارت اج مع

 جشن 1۰۰ سالگی شهرداری 
اراک برگزار می شود

 کلنگ زني و افتتاح 162 پروژه گازرساني همزمان با چهل و یكمین 
سالگرد  انقالب شكوهمند اسالمي 

افتتاح بیش از 3۰۰ پروژه در شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 

هم زمان با ایام دهه فجر

مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان: در ايـن ايام تعـداد 22 
روسـتاي فاقـد بـرق بـا اعتباري بالغ بـر 1۴0 ميليارد لاير بـرق دار مي گردنـد و تعداد 276 
خانـوار از نعمـت بـرق بهـر دار مي شـوند.به گـزارش روابط عمومی شـرکت توزیـع نیروی 
بـرق جنـوب اسـتان کرمـان، مدير عامل شـركت توزيع نيـروي برق جنوب اسـتان كرمان 
در خصـوص پـروژه هـاي قابـل افتتـاح بـه مناسـبت ايام مبـارك دهـه فجر، بيـان نمود: 
سـرمايه گذاري در خصوص  توسـعه، اصاح، بهينه سـازي، روشـنايي معابر و نيز برق دار 
كـردن روسـتاهاي جديـد در مجموع بيـش از 300 پـروژه با اعتبـاري معـادل 691ميليارد 
لاير افتتـاح مـي گردد.مهـدوي نيـا افـزود: در ايـن ايـام تعـداد 22 روسـتاي فاقـد برق با 
اعتبـاري بالـغ بـر 1۴0 ميليـارد لاير بـرق دار مـي گردند و تعـداد 276 خانـوار از نعمت برق 
بهـر دار مـي شـوند.وی تاکیـد نمـود: 22 روسـتای فاقـد برق مربـوط به شهرسـتان های 
بردسـیر، ارزوئیـه و جیرفـت می باشـند که به مناسـب ایام مبـارک فجر بـرق دار خواهند 
شـد.مهدوي نيا در ادامه سـخنان خود گفت: در زمينه توسـعه شـبكه جهت برق رسـاني و 
همچنیـن اصاح و بهينه سـازي شـبكه جهت رفـع افت ولتاژ  و افزايـش قابليت اطمينان 
شـبكه در 16 شهرسـتان تحـت پوشـش بـا اعتبـاري بالـغ بـر 550 ميليـارد لاير کار انجام 
داده شـده است.شـایان ذکـر اسـت از ابتـدای سـال جـاری تا به امـروز 1۸۴00 مشـترک 
جدیـد بـه خانـواده بـزرگ مشـترکان شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمان 
پیوسـته انـد و یکـی از مهـم تریـن اهداف این شـرکت تامین بـرق مطمئن و پایـدار برای 

مشـترکین می باشد.

اصفهان

اجرای بیش از 2۰ پروژۀ زیست محیطی در شرکت فوالد مبارکه 
هرچــه  تحقــق  منظــور  بــه 
ــه  ــوالد مبارک ــداف ف ــتر اه بیش
در توســعۀ متــوازن و ارتقــای 
زیســت محیطی  دســتاوردهای 
طــی 2 ســال اخیــر بیــش از 20 پــروژۀ زیســت محیطی 
ــزار  ــر 2 ه ــذاری بالغب ــرمایه گ ــا س ــرکت ب ــن ش در ای
میلیــارد ریــال و 1۸ میلیــون یــورو عملیاتــی شــده 
ــی،  ــر ایمن ــب را حســین مدرســیفر  مدی اســت.این مطل
بهداشــت و محیــط زیســت فــوالد مبارکــه اعــام کــرد و 
ــد  ــی از تولی ــد حــدود نیم ــا تولی ــن شــرکت ب ــت: ای گف
فــوالد کشــور، همــواره توســعۀ متــوازن را بهمــوازات 
ــته  ــود داش ــتور کار خ ــد در دس ــت تولی ــش ظرفی افزای
و در حــوزۀ محیــط زیســت نیــز بــه عنــوان اولویــت 

ــن  ــتانداردهای بی ــاخصها و اس ــا ش ــق ب ــرکت و مطاب ش
المللــی، ســرمایه گــذاری هــای خوبــی انجــام داده 
اســت.وی بــا تأکیــد بــر اینکــه فــوالد مبارکــه بــه عنــوان 
ــی کشــور در ســال 1376  ــزرگ صنعت ــع ب ــن مجتم اولی
موفــق بــه اخــذ گواهــی بیــن المللــی ISO 1۴000  شــد، 
ــر  ــه از ســال 13۸9 عاوهب ــوالد مبارک ــت: شــرکت ف گف
عضویــت در برنامــۀ پایــش گازهــای گلخانهــای انجمــن 
ــرژی،  ــی ان ــن جهان ــزۀ انجم ــدۀ جای ــوالد، برن ــی ف جهان
مدیریــت ســبز اروپــا، مدیریــت انــرژی و مدیریــت 

ــت. ــده اس ــماند ش پس
ــداف  ــه اه ــوالد مبارک ــرکت ف ــرد: ش ــد ک ــیفر تأکی مدرس
ــرح  ــن ش ــه ای ــرکت را ب ــتمحیطی ش ــوزۀ زیس کان ح
ترســیم کــرده اســت: کاهــش مصــرف منابــع آب و 

انــرژی؛ کاهــش مصــرف آالینــده هــا و جایگزینــی 
نگهــداری  و  حفــظ  زیســت؛  محیــط  مخــرب  مــواد 
و  تفکیــک  تولیــد،  موجــود؛ کاهــش  ســبز  فضــای 
ــه ســوی صنعــت پــاک؛  بازیافــت ضایعــات و حرکــت ب
همــکاری و تعامــل بــا ســازمان هــا، تشــکل هــا و 
ــازی  ــگ س ــارکت در فرهن ــت مش ــی جه ــع نظارت مراج
عمومــی کنتــرل هــای زیســت محیطــی بــه عنــوان 
بخشــی از مســئولیت هــای اجتماعــی شــرکت؛ اجــرای 
ــری  ــش حداکث ــور کاه ــه منظ ــدد ب ــای متع ــروژه ه پ
مصــرف آب و دســتیابی بــه رکــورد کمتریــن میــزان 
ــال 1397  ــد در س ــن تولی ــر ت ــه ازای ه ــرف آب ب مص

)2.7 مترمکعــب برتــن تولیــد(.
مدیــر ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت شــرکت 

ــن  ــدو تأســیس ای فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد: از ب
شــرکت راهبردهــای اساســی در بخــش محیــط زیســت 
بــه همیــن منظــور ســرمایه  اســت.  ترســیم شــده 
گــذاری مناســب در بــه کارگیــری تجهیــزات بهــروز 
ــوط  ــی خط ــت محیط ــرایط زیس ــود ش ــور بهب ــه منظ ب
تولیــد صــورت گرفتــه و در اهــداف ســاالنه شــرکت، 
شــاخصها و مباحــث زیســت محیطــی تدویــن و بــه 
ــن  ــدهاند. ضم ــی ش ــع و عملیات ــاری توزی ــورت آبش ص
ــا در  ــا ب ــداف واحده ــا و اه ــه ه ــن برنام ــه تدوی اینک
ــام  ــی انج ــت محیط ــای زیس ــت ه ــن اولوی ــر گرفت نظ
ــارب و  ــون تج ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــت.وی ب ــه اس گرفت
دســتاوردهای زیســت محیطــی فــوالد مبارکــه بهخوبــی 
ــتراک  ــه اش ــرکت ب ــابه ش ــای مش ــرکت ه ــایر ش ــا س ب
ــرد،  ــن رویک ــۀ ای ــت: در ادام ــت، گف ــده اس ــته ش گذاش
ــا  ــکاری ب ــه هم ــادۀ هرگون ــان آم ــه همچن ــوالد مبارک ف

ــت. ــزان اس ــن عزی ای

برگزاری  بیش از ۱۰۰۰ 
برنامه به مناسبت دهه 

فجر در اسالمشهر 

تنش آبی البرز با کمک سرمایه های اجتماعی 
برطرف می شود

مشارکت ۴۰ هزار دانش آموز البرزی در طرح داناب 

اسـتان  ای  منطقـه  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
البـرز بـا بیـان اینکـه اجـرای پـروژه هـای فنـی 
و مهندسـی تنهـا راه بـرون رفـت از تنـش آبـی 
اسـتان  و  آبـی کشـور  تنـش   : ، گفـت  نیسـت 
البـرز بـا کمک سـرمایه هـای اجتماعـی از جمله 

دانـش آمـوزان برطـرف مـی شـود.
داود نجفیـان مدیـر عامل شـرکت آب منطقه ای 
البـرز در طـرح ملی دانـش آموزی نجـات آب و 
سـواد آبـی کـه در سـالن اجتماعـات سـیروس 
صابـر اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی البـرز 
برگـزار شـد، اظهـار داشـت: مراقبـت از سـرمایه 
مـردم  بـه  بایـد  را  خـدادادی  و  طبیعـی  هـای 
مطلـوب  نتیجـه  تـا  سـپرد  آمـوزان  دانـش  و 
سـازی  فرهنـگ  داد:  ادامـه  شـود.وی  حاصـل 
بـرای نجـات منابـع آبـی کشـور و البـرز در بیـن 
دانـش آمـوزان مـی توانـد راهگشـای کلیدی در 

مسـووالن  نقـش   ، باشـد.نجفیان  بخـش  ایـن 
در اطـاع رسـانی بـه مـردم و جوانـان را موثـر 
سـالی  چنـد  دانـاب  طـرح   : و گفـت  دانسـت 
اسـت کـه در سراسـر کشـور اجـرا مـی شـود اما 
از 2 سـال پیـش تـا آمـوزش و پـرورش البـرز 
منحصـر  همـکاری  و  همراهـی  بحـث  ایـن  در 
بـه فـردی داشـته اسـت.مدیرعامل شـرکت آب 
منطقـه ای البـرز با قدردانـی از همکاری اداره کل 
آمـوزش و پـرورش اسـتان البـرز در اجرای طرح 
»افزایـش سـواد آبـی« بیان داشـت: ایـن طرح 
مـی توانـد چارچـوب هایـی کـه در طـرح دانـاب 
پیـش بینـی شـده پوشـش دهد ضمـن آنکه هر 
ایـده و برنامـه ای کـه معلمـان و دانـش آمـوزان 
دهنـد،  ارائـه  آبـی  منابـع  مدیریـت  زمینـه  در 
شـرکت آب منطقـه ای البـرز بـا آغوش بـاز از آن 

اسـتقبال و حمایـت خواهـد کـرد.

غفلت از سـرمایه های اجتماعی برای 
مدیریت آب

نجفیـان بـا بیـان اینکـه وزارت نیـرو بـه عنـوان 
در  بزرگـی  طـرح  کشـور  آب  بخـش  متولـی 
فاضـاب  هـای  خانـه  تصفیـه  سـاخت  زمینـه 
دسـت  در  آبرسـانی  شـبکه های  توسـعه  و  هـا 
اقـدام دارد، گفـت: بـا ایـن حـال توفیـق زیـادی 
در بحـث مدیریـت منابـع آبـی نداشـته ایـم. در 
چالـش  آب  بخـش  در  البـرز  اسـتان  و  کشـور 
هـای بزرگـی شـاهد هسـتیم ، دولـت و وزارت 
نیـرو بـه ایـن نیتجـه رسـیده انـد کـه بـا وجـود 
اینکـه در بخـش سـازه هـا در دنیـا سـرآمد بوده 
ایـم امـا از سـرمایه هـای اجتماعـی بـرای رفـع 
چالـش هـای آبـی غفلـت کـرده ایـم .وی تاکید 
کـرد کـه بـا اجـرای طـرح هـای آموزشـی در کل 
کشـور بایـد مدیریـت منابـع آبـی و طبیعـی را به 
سـرمایه هـای اجتماعـی بسـپاریم تـا خودشـان 
ایـن منابـع را بـه خوبی مدیریـت کننـد .نجفیان 
گفـت : ایـران بیـش از 2 برابـر اسـتاندارد دنیـا 
آب مصـرف مـی کنـد در حالیکـه کشـور مـا بـه 
لحـاظ منابـع آبـی در منطقـه خشـک قـرار دارد، 
۴0 درصـد مجـاز بودیـم کـه مصـرف کنیـم اما در 
بخـش هـای شـرب ، کشـاورزی و صنعت بیش 

از ۸5 درصـد آب مصـرف کـرده ایـم.

البرز بین از متوسط کشوری مصرف 
آب دارد

مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای البـرز اظهـار 
داشـت: بایـد همه نسـبت به بحث آب حسـاس 
کـه  البـرز  اسـتان  در  خصـوص  بـه   ، شـویم 
شـاخص مصرف آن 96 درصد اسـت و آبی برای 
نسـل های فعلـی و آینـده نداریـم، بـرای اینکـه 
در بخش هـای مختلـف آب شرب، کشـاورزی و 
صنعـت بیـش از ۸5 درصـد مصـرف کرده ایـم.
نجفیـان افـزود: مـا از ذخایـر اسـتراتژیک آبـی 
دهـد  مـی  نشـان  ایـن  و  ایـم  اسـتفاده کـرده 
بزرگـی پیـش رو داریـم و مـی  کـه کار بسـیار 

بایسـت همـه نسـبت بـه بحـث آب در اسـتان 
البـرز حسـاس باشیم.براسـاس بررسـی ها اگر 
و  صنعت، کشـاورزی  مختلـف  هـای  بخـش  در 
شـرب کارهـای بزرگـی انجـام دهیم می تـوان تا 
حـدی شـرایط ایمنـی را بـرای البـرز و کشـور در 

سـال هـای آتـی فراهـم کـرد.

مشارکت ۴۰ هزار دانش آموز 
البرزی در طرح داناب

دانشـگاهی  جهـاد  معـاون  شـکریان  محمـود 
واحـد اسـتان البـرز اظهارداشـت: اکنـون طـرح 
آموزشـی ملـی دانـاب در 193 مدرسـه اسـتان 
البـرز ۴0 هـزار دانـش آمـوز پایه هـای هفـت ،  
هشـت و 9 را تحـت پوشـش قـرار داده اسـت .

وی بیـان داشـت: طـرح دانـاب به دنبـال ترویج 
ادبیـات مشـترک در جامعـه اسـت و بـا چـاپ 
اقـام آموزشـی و برگـزاری مسـابقات بـا هـدف 
بهینـه  مصـرف  و  صرفه جویـی  در  سـازی  آگاه 
طـرح  گفـت:  می گیرد.شـکریان  صـورت  آب 
ملـی دانـاب از امـروز بـه مـدت چهـار مـاه در 
کشـور از جملـه اسـتان البـرز ادامـه دارد.طـرح 
ملـی دانـش آمـوزی داناب بـرای نجـات آب در 
بسـتر مطالعـات و پژوهـش هـای اجتماعـی بـا 
تکیـه بـر حمایـت کمیسـیون ملـی یونسـکو در 
ایـران و جلـب مشـارکت پذیـری اجتماعـی، از 
منابـع  مدیریـت  و شـرکت  نیـرو  وزارت  سـوی 
خراسـان  اسـتان  13۸۸در  سـال  در  ایـران  آب 
رضـوی آغـاز شـد.این طـرح پـس از موفقیـت 
اسـتان   6 در   13۸9 سـال  در  پایلـوت  فـاز  در 
بـه صـورت سراسـری و ملـی و بـا هماهنگـی و 
اجرایـی شـد..  و  تعریـف  یکپارچگـی سـتادی، 
از  اسـتقبال  بـا  نیـز  پـروش  و  آمـوزش  وزرات 
ایـن طـرح، بسـتر الزم جهـت انجـام ایـن طرح 

را فراهـم نمـود.
مطالعـات، برنامـه ریـزی و نظـارت بـر اجـرای 
صحیـح ایـن طرح بر عهـده ایده پرداز و مشـاور 
ملـی طـرح )مهندسـین مشـاور آبانـگاه( بـوده 

ست. ا

ضرورت تدوین سند خطر پذیری 
سیالب در البرز

البـرز  اسـتانداری  بحـران  مدیریـت  مدیـرکل 
مخاطـرات  بـه  توجـه  بـا  آییـن گفـت:  ایـن  در 
سـیل ضـرورت دارد تـا اعضـای کارگروه سـیاب 

اسـتان البـرز سـند خطـر پذیـری سـیاب را در 
اسـتان تدویـن کنند.محمدرضـا فـاح نـژاد ادامه 
اداره کل   ، شـهرداری ها  شـهری  اداره کل  داد: 
روسـتایی دهیاری هـا و اداره کل دفتـر فنی راه و 
شهرسـازی اسـتان البرز باید بـرای کاهش خطر 
پذیـری مسـتنداتی در ایـن زمینـه ارائـه دهنـد و 
نقـاط پرخطر سـیل را در اسـتان شناسـایی کنند.
وی بـه اثـرات مفیـد طـرح دانـاب اشـاره کـرد و 
گفـت : ایـن طـرح میـزان آگاهـی و مشـارکت 
دانـش آمـوزان را بـاال می بـرد. امروز بیشـترین 
هـدر رفـت آب در حـوزه کشـاورزی اسـت کـه در 
ایـن خصـوص تشـویق و تبلیـغ شـود تـا میـزان 
مصـرف کاهـش یابد.دامـداری هـا، گلخانـه ها و 
بـاغ هـا بایـد از روش مکانیـزه آب بهـره ببرنـد 
آب  منابـع  از  حفاظـت  شـورای  در  امـر  ایـن  و 

پیگیـری و مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.
فـاح نژاد بیان داشـت: دانشـگاه ها، شـهرداری 
آمـوزش  عنـوان  بـه  پـرورش  و  آمـوزش  و  هـا 
بایـد نقـش کلیـدی در زمینـه فرهنـگ  دهنـده 

اسـتفاده از آب داشـته باشـند.

نجات آب نیاز امروز کشور
دوره متوسـطه  آمـوزش  مهریـار کرمـی معـاون 
اول آمـوزش و پـرورش البـرز در ایـن همایـش 
حیـات  ادامـه  بـرای  هـا  انسـان  اظهارداشـت: 
دارنـد در صورتـی کـه  و آب  اکسـیژن  بـه  نیـاز 
بـر  حیـات  ادامـه  نشـود  برطـرف  نیازهـا  ایـن 
بیـان  بـا  بـود.وی  نخواهـد  میسـر  زمیـن  روی 
داده  تشـکیل  آب  را  زمیـن  چهـارم  سـه  اینکـه 
قابـل  هـا  آب  ایـن  درصـد   97 اسـت، گفت: 
یـک  مابقـی  درصـد  سـه  از  و  نبـوده  اسـتفاده 
درصـد آن قابـل شـرب اسـت .ایـن مسـوول بـا 
اشـاره ایـران در جغرافیـای خشـک جهـان واقع 
شـده اسـت، افزود: بـارش هـای نامنظـم فصلی 
و کاهـش نـزوالت جـوی وظیفـه مـا را در زمینـه 
آمـوزش و مدیریـت آب سـنگین تـر مـی کنـد.
کرمـی اظهارداشـت: بـا پرداختن به بحث سـواد 
آبـی می توان در مـورد روش هـای صرفه جویی، 
مراقبـت،  نگهداشـتآب و وضعیـت آب در جهـان 
معـاون  رسـانی کـرد.  اطـاع  جایـگاه کشـور  و 
آمـوزش دوره متوسـطه اول آمـوزش و پـرورش 
البـرز بیـان داشـت اکنـون مـی بایسـت در طرح 
سـواد آبـی ، میـزان دانسـته هـا را بـاال ببریـم و 

آن را بـه سـواد فرهنـگ فـردی تبدیـل کنیـم.
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مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمانمدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان

نوبت اولنوبت اول

 مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان در نظر دارد . مناقصه عمومی دستگاه ویدئو آندوسکوپی FULL HD شامل متعلقات ذیل :مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان در نظر دارد . مناقصه عمومی دستگاه آرتروسکوپی LED FULL شامل متعلقات ذیل: 

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  
خرید دستگاه آرتروسكوپی 

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  
خرید دستگاه ویدئو آندوسكوپی 

تعدادشرحردیف

1FULL HD 1مانیتور مدیکال 25 اینج به باال با تکنولوژی

2FULL HD 1ویدئو پرسسور با  تکنولوژی

1هد دوربین )کمرا هد(3

1منبع نور سرد۴

1کابل نور سرد5

2لنز 30 درجه قابل اتوکاو6

1لنز صفر درجه  قابل اتوکاو7

1کوپلر با بزرگنمایی 16 تا 2۸ سانتیمتر8

1ترالی مخصوص جهت استقرار  تجهیزات فوق9

1شیور10

تعدادشرحردیف

1
مانیتور مدیکال 25 اینج به باال با تکنولوژی 

LED
1

2
ویدئو پرسسور با تکنولوژی FULL HD به همراه 

منبع نور
1

1ویدئو گاستروسکوپ3

1ویدئو کلونوسکوپ۴

5Leakage Tester1

6
ترالی  مخصوص جهت استقرار  تجهیزات 

ذکر شده
1

1کپچر7

یـک دسـتگاه به شـماره ۲۰۹8۰۰5۴37۰۰۰۰۱۲ را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت برگزار نماید. 
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از طریق دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی 
 www.setadiran.ir پاکـت هـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس
انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صورت عـدم عضویت قبلـی ، مراحل ثبت نام در سـایت 

مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱3۹8/۱۱/۱5 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۹ روز پنجشنبه تاریخ ۱3۹8/۱۱/۱7
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۹ روز پنجشنبه تاریخ ۱3۹8/۱۲/۰۱

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۹ روز شنبه تاریخ ۱3۹8/۱۲/۰3
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه 
پاکـت هـا الف: آدرس کرمان بلوار شـهید عباسـپور – روبـروی مصلی –مدیریت درمان تامیـن اجتماعی  و  
کدپسـتی 7۶۱۴۶5۶۴۱۹ تلفن۰3۴3۲735۹۱۰- الی ۱3 و آقای حاتمی (شـماره موبایل ۰۹۱33۴3۰۰۹۶)

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :۰۲۱-۴۱۹3۴
دفتر ثبت نام :  88۹۶۹737 و 85۱۹37۶8

یک دسـتگاه به شـماره ۲۰۹8۰۰5۴37۰۰۰۰۱۴ را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی 
 www.setadiran.ir پاکـت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( بـه آدرس
انجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عـدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سـایت 

مذکـور و دریافـت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱3۹8/۱۱/۱5 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۹ روز پنجشنبه تاریخ ۱3۹8/۱۱/۱7
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۹ روز پنجشنبه تاریخ ۱3۹8/۱۲/۰۱

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۹ روز شنبه تاریخ ۱3۹8/۱۲/۰3
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافت اطالعـات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه و 
ارائـه پاکـت هـا الـف: آدرس کرمان بلوار شـهید عباسـپور – روبـروی مصلـی –مدیریت درمـان تامین 
اجتماعـی  و  کدپسـتی 7۶۱۴۶5۶۴۱۹ تلفن۰3۴3۲735۹۱۰- الی ۱3 و آقای حاتمی (شـماره موبایل 

(۰۹۱33۴3۰۰۹۶
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :۰۲۱-۴۱۹3۴

دفتر ثبت نام :88۹۶۹737 و 85۱۹37۶8
شناسه اگهی 759737شناسه اگهی 759737

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان

نوبت اول

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان در نظر دارد . مناقصه عمومی ست تصویر آرتروسکوپی LED FULL شامل متعلقات ذیل: 

یک دسـتگاه به شـماره ۲۰۹8۰۰5۴37۰۰۰۰۱3 را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی 
 www.setadiran.ir پاکـت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( بـه آدرس
انجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عـدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سـایت 

مذکـور و دریافـت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱3۹8/۱۱/۱5 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۹ روز پنجشنبه تاریخ ۱3۹8/۱۱/۱7
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۹ روز پنجشنبه تاریخ ۱3۹8/۱۲/۰۱

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۹ روز شنبه تاریخ ۱3۹8/۱۲/۰3
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گزار جهـت دریافـت اطالعات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصه و 
ارائـه پاکـت هـا الـف: آدرس کرمـان بلوار شـهید عباسـپور – روبـروی مصلـی –مدیریت درمـان تامین 
اجتماعـی  و  کدپسـتی 7۶۱۴۶5۶۴۱۹ تلفـن۰3۴3۲735۹۱۰- الی ۱3 و آقای حاتمی (شـماره موبایل 

(۰۹۱33۴3۰۰۹۶
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :۰۲۱-۴۱۹3۴

دفتر ثبت نام :88۹۶۹737 و 85۱۹37۶8
شناسه اگهی 759737

تعدادشرحردیف

1FULL HD 1مانیتور مدیکال 25 اینج به باال با تکنولوژی

2FULL HD 1ویدئو پرسسور با  تکنولوژی

1هد دوربین )کمرا هد(3

1منبع نور سرد۴

1کابل نور سرد5

2لنز 30 درجه قابل اتوکاو6

1لنز صفر درجه  قابل اتوکاو7

1کوپلر با بزرگنمایی 16 تا 2۸ سانتیمتر8

1ترالی مخصوص جهت استقرار  تجهیزات فوق9

نوبت اول

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان در نظر دارد . مناقصه عمومی دستگاه رادیولوژی ستون زمینی دیجیتال: 

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  
خرید دستگاه رادیولوژی ستون زمینی دیجیتال 

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان

یک دستگاه به شماره ۲۰۹8۰۰5۴37۰۰۰۰۱۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق دریافت 
www. اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱3۹8/۱۱/۱5 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۹ روز پنجشنبه تاریخ ۱3۹8/۱۱/۱7

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۹ روز پنجشنبه تاریخ ۱3۹8/۱۲/۰۱
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۹ روز شنبه تاریخ ۱3۹8/۱۲/۰3

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها الف: آدرس کرمان بلوار شهید عباسپور 
– روبروی مصلی –مدیریت درمان تامین اجتماعی  و  کدپستی 7۶۱۴۶5۶۴۱۹ تلفن۰3۴3۲735۹۱۰- الی ۱3 و آقای حاتمی (شماره موبایل 

(۰۹۱33۴3۰۰۹۶
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :۰۲۱-۴۱۹3۴

دفتر ثبت نام :88۹۶۹737 و 85۱۹37۶8
شناسه اگهی 759737

نوبت اولنوبت اول

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان در نظر دارد . مناقصه عمومی دستگاه رادیولوژی موبایل دیجیتال: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان در نظر دارد . مناقصه عمومی دستگاه رادیولوژی ستون سقفی دیجیتال: 

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  
خرید دستگاه رادیولوژی ستون سقفی دیجیتال 

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  
خرید دستگاه رادیولوژی موبایل دیجیتال 

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمانمدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان

یک دستگاه به شماره ۲۰۹8۰۰5۴37۰۰۰۰۰۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱3۹8/۱۱/۱5 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۹ روز پنجشنبه تاریخ ۱3۹8/۱۱/۱7

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۹ روز پنجشنبه تاریخ ۱3۹8/۱۲/۰۱
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۹ روز شنبه تاریخ ۱3۹8/۱۲/۰3

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها الف: آدرس کرمان بلوار شهید عباسپور 
– روبروی مصلی –مدیریت درمان تامین اجتماعی  و  کدپستی 7۶۱۴۶5۶۴۱۹ تلفن۰3۴3۲735۹۱۰- الی ۱3 و آقای حاتمی (شماره موبایل 

(۰۹۱33۴3۰۰۹۶
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :۰۲۱-۴۱۹3۴

دفتر ثبت نام :88۹۶۹737 و 85۱۹37۶8

یک دستگاه به شماره ۲۰۹8۰۰5۴37۰۰۰۰۱۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱3۹8/۱۱/۱5 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۹ روز پنجشنبه تاریخ ۱3۹8/۱۱/۱7

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۹ روز پنجشنبه تاریخ ۱3۹8/۱۲/۰۱
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۹ روز شنبه تاریخ ۱3۹8/۱۲/۰3

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها الف: آدرس کرمان بلوار شهید عباسپور 
– روبروی مصلی –مدیریت درمان تامین اجتماعی  و  کدپستی 7۶۱۴۶5۶۴۱۹ تلفن۰3۴3۲735۹۱۰- الی ۱3 و آقای حاتمی (شماره موبایل 

(۰۹۱33۴3۰۰۹۶
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :۰۲۱-۴۱۹3۴

دفتر ثبت نام :88۹۶۹737 و 85۱۹37۶8
شناسه اگهی 759737

شناسه اگهی 759737

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  
خرید ست تصویر آرتروسكوپی 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
مناقصه واگذاری امور حمل و نقل )بلوک 2(

شماره مناقصه۹5/۲۰/۱۱/۹8دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار 

واگذاری امور حمل و نقل )بلوک 2(موضوع مناقصه

دریافت اسناد : 
الف(  سامانه تدارکات الکترونیکی 
www.setadiran.irدولت

htt:// ب( پایگاه ملی مناقصات
iets.mporg.ir

)صرفا جهت مشاهده(

۲8/387/3۹۹/7۱۶برآورد یکساله)ریال(

۱/۴۱۹/۲۶۹/۹8۶تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

دریافت اسناد

طبق اسناد فراخوان مناقصه
آخرین مهلت برگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

بازگشایی پیشنهادها
شناسه اگهی75۹8۱۶


