
تجدید اگهی مناقصه عمومی
 )یک مرحله ای (شماره 98/10/ص

ــرل  ــذاری کنت ــه واگ ــبت ب ــر دارد نس ــان در نظ ــوب کرم ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه س
ومبــارزه بــا آفــات وبیماریهــای خرمــا وگــردو ومرکبــات در شهرســتان هــا ی جیرفــت و عنبــر 
آبــاد و فاریــاب ورودبــار جنــوب وکهنــوج ومنوجــان وقلعــه گنــج از محــل اعتبــارات )ردیــف 
ــا  ــه ب ــناد خزان ــزاء813(63%و اس ــید 1400)اخ ــا سررس ــامی ب ــه اس ــناد خزان 53000041(اس
سررســید 1401)اخــزا 814(37%را بــه شــرکتها دارای صاحیــت واگــذار نماینــد متقاضیــان می 

تواننــد جهــت دریافــت اســناد بــه ســامانه ســتاد مراجعــه نماینــد .

دریافت اسناد 

سامانه ستاد محل 

از تاریخ 98/11/27تا تاریخ 98/12/01زمان

تحویل 
)ضمانت نامه (

مکان
جیرفت – خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی – امور پیمانها 

وقرار دادها

تا پایان وقت اداری تاریخ 98/12/12زمان

گشایش پیشنهاد ها 

مکان
جیرفت – خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی – امور پیمانها 

وقرار دادها

ساعت 10صبح سه شنبه 98/12/13زمان

توضیحــات :جهــت شــرکت در مناقصــه فــوق شــرکت کننــدگان بایســتی از طریــق ســامانه تــدارکات 
ــری  ــز پشــتیبانی وراهب ــه آدرس :)www,setadiran,ir(شــماره تمــاس مرک ــت ب ــی دول الکترونیک

ــد . ــدام نماین ــامانه :27341934 -021 اق س
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

نوبت اول

مزایده فروش امالک
شــرکت  هورتابــان  پارمیــس در نظــر دارد از طریــق ایــن آگهــی نســبت بــه فــروش امــاک مــازاد خــود بــه شــرح جــدول 

ذیــل اقــدام نمایــد . لــذا از زمــان درج آگهــی بــه مــدت 10 روز کاری از ســاعت 8 الــی 14جهــت بازدیــد  از امــاک اقــدام نماینــد.

قیمت پایه )ریال(متراژ)متر مربع(نوع ملک آدرسردیف
000ر000ر880ر239/992زمین کرمان بلوار جمهوری اسالمی  کمیل 118

000ر000ر984ر248/993زمین کرمان بلوار جمهوری اسالمی کمیل 28

1-بازدید از اماک و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کننده گان ضروری می باشد.
 2-مبلــغ ســپرده شــرکت در مزایــده 5 درصــد قیمــت پایــه مــی باشــد کــه بــه بایســتی  بصــورت نقــدی بــه حســاب شــماره  2270045203 نــزد بانــک تجــارت شــعبه 

امــام جمعــه بــه نــام شــرکت هورتابــان پارمیــس و یــا بــه همــان مبلــغ ضمانــت نامــه بانکــی در وجــه ایــن شــرکت صــادر گــردد. 
3- مزایده گذار  در رد و یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار می باشد و شرکت در مزایده هیچ حقی برای شرکت کننده ایجاد نمی نماید.

4- کلیه اماک با وضع موجود به فروش میرسد .
5-هزینه آگهی و سایر هزینه های مرتبط از برندگان مزایده اخذ میگردد.

6-شــرایط پرداخــت بــه صــورت 80 درصــد مبلــغ نهائــی بافاصلــه پــس از اعــام برنــده بــه حســاب شــرکت بایســتی واریــز گــردد و 20 درصــد باقیمانــده همزمــان بــا 
انتقــال ســند اخــذ میگــردد.

7-بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده هــای معتبــر و یــا کمتــر از مبلــغ و یــا نظیــر آن و همچنیــن بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء و مهــر مجــاز )در اشــخاص حقوقــی(
مشــروط،مخدوش و پیشــنهادهایی کــه پــس از مهلــت مقــرر و اصــل مــی شــود ، ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

8-کلیــه پیشــنهادات بایــد بــه صــورت پــاکات در بســته بــه صــورت مجــزا پاکــت الــف( ضمانتنامه،پاکــت ب(پیشــنهاد مالــی ارائــه گردد.)پــاکات مخصــوص در اســناد 
مزایده(.

9-در صورت سوال در مورد اماک با شماره 03432821699 تماس حاصل نمایید.
10-آخریــن مهلــت تحویــل پــاکات 1398/12/03  مــی باشــد. محــل تحویــل :کرمــان  بلــوار جمهــوری اســامی  بعــد از بلــوار رضــوان ســاختمان میــاد طبقــه 5 

شرکت  هورتابان  پارمیسشــرکت هورتابــان پارمیــس، واحــد515 دبیرخانــه .

آگهي فراخوان شناسایي شركت ها                         
به شماره 98/19/ف

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عام( در نظـر دارد پـروژه " خرید،  حمـل تجهیزات، نصب، تسـت و 
راه  انـدازی دو دسـتگاه ترانسـفورماتور 230/20 کیلوولـت بـه صـورت مهندسـی، تأمین تجهیـزات و نصب و اجرا 
)EPC(" را مطابـق بـا مشـخصات فنی موجود در اسـناد فراخـوان از طریق برگزاری مناقصه به شـركت پیمانكار 
واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. لـذا كلیـه متقاضیـان می تواننـد جهت اخـذ اسـناد فراخوان شناسـایی شـركت ها 
بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را از قسـمت تأمیـن كنندگان و مشـتریان 
- مناقصـه هـا دانلـود نماینـد و پاكـت خـود را كـه حـاوی مـدارك خواسـته شـده جهـت شناسـایی و ارزیابـی 
مناقصه گـران می باشـد، حداكثـر تـا تاریخ شـنبه مـورخ 98/12/10 به نشـانی دفتر كمیسـیون معامـات مجتمع 

مدیریت قراردادها و معامات و یـا  دبیرخانـه دفتـر مرکزی تهـران تحویـل نمایند. 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

روی صندلی نشسته ایم و خود را به 
خواب زده ایم

2

بلـه، بخشـی از مـا وقتـی در موقعیت حـرف هسـتیم، بهترین انسـان های 
روی زمین ایـم امـا وقتـی پای عمل می آید، آسانسـور را برای مسـتاجر قطع 
می کنیم.دوسـت روزنامـه نگاری در توییتر نوشـت:» می گویـد صاحبخانه و 
پسـرش در طبقه سـوم و چهارم می نشـینند و آسانسـور را برای طبقه اول و 
دوم بسـته اند. پـدرم مریـض بـود و او را به طبقه سـوم بردیم کـه با صندلی 
چـرخ دار بـا آسانسـور بیاریمش پایین که صاحب خانه آمـد و تذکر داد، دعوا 
شـد و حـاال بـه دنبال جـای جدیـد می گردیم.«فکر می کنم ایـن صاحبخانه 
از آنهایـی اسـت کـه وقتـی در جمع خانواده یا دوسـتان می نشـنید، دسـت 
روی دسـت می زنـد و می گویـد:» چـه جامعـه بـدی شـده. هیـچ کـس به 
هیـچ کـس رحم نمی کنـه، آقا رفتم قصابی، گوشـت دولتـی، دو برابر قیمت 
داشـت می فروخـت بـه خلـق هللا، بهش گفتـم، آقا جـان ما اگر هـوای هم را 
نداشـته باشـیم، هیـچ کس به فکر ما نیسـت.«بله، بخشـی از مـا وقتی در 
موقعیـت حرف هسـتیم، بهترین انسـان های روی زمین ایم امـا وقتی پای 
عمـل می آیـد، آسانسـور را بـرای مسـتاجر قطـع می کنیم.متاسـفانه جامعه 
ایـران در وضعیـت حـرف باقـی مانده اسـت. خوب حرف می زنیم، قشـنگ 
حـرف می زنیـم امـا وقتـی قـرار اسـت حرف هـا خـود را عملیاتـی کنیم یخ 
می زنیـم و قـدم از قـدم بـر نمی داریـم و حتـی گاهـی رفتـاری ضد انسـان 
داریم.مغـازه داری که بیشـتر از عرف از مردم سـود می گیـرد نمی تواند انتظار 
داشـته باشـد راننده تاکسـی هم از او کرایه را به اندازه بگیرد. کارمند اداره ای 
کـه از وقـت کارش بـرای امـور شـخصی اش می زنـد، نمی توانـد از قصـاب 
محلـه اش انتظـار انصـاف داشـته باشـد.ما همـه حلقه هـای یـک زنجیریم 
و اگـر در ایـن سلسـله ای از بـدی در ایـن حلقـه شـکل بگیرد ایـن زنجیر تا 
انتهـا بـد می شـود و خوب های جامعـه را هم درگیر می کند.خیلـی از ما فکر 
می کنیم همه مشـکالت زیر سـر حکومت اسـت اما وقتی نوبت به قضاوت 
رفتـار خودمـان می رسـد، یـک عینـک دودی تیـره به چشـم می زنیـم و به 
آهسـتگی از کنـار هـم رد می شـویم که انـگار نه خانـی آمده اسـت نه خانی 
رفته است.متاسـفانه ما دچار اسـتدالل خطرناکی شـده ایم که مثل کرونا به 

جـان جامعه افتاده اسـت.

انس طال         1.584.210

مثقال طال     22.960.250

گرم طالی 18  5.298.192

گرم طالی 24   7.064.200

بهار آزادی      51.350.000

امامی          51.930.000

نیم       27.000.000

ربع         16.200.000

گرمی       9.400.000

دالر             138.390

یورو         151.200

درهم          36.359

لیر ترکیه           19.423

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

ما را در تلگرام 
صفر  تا  13دنبال کنید

دست رئیس جمهور را در انتخاب وزیر زن باز بگذارید
حسن روحانی در نشست زنان ایرانی:
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تحویل توله شیر 
گم شده به دهکده 

طبیعت
مدیرکل حفاظت محیط زیست 
قزوین گفت: توله شیر گم شده 
در یکی آزادراه های این استان، 
به دهکده طبیعت بوستان ملی 

باراجین قزوین تحویل داده شد.

قوانین حفاظت از آثار 
تاریخی تدوین شوند

معاون میراث فرهنگی وزارت 
میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع 

دستی گفت: میراث فرهنگی و 
باستانی کشور ما پیش قراول توسعه 
پایدار ایران است و به همین جهت 

بررسی ابعاد حقوقی و تدوین 
قوانین مورد نیاز حفاظت از آثار 

تاریخی اجتناب ناپذیر است.

kh
am

en
ei

.ir
س:

عک

یادداشت  مهمان
مصطفی داننده

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1668

یکشنبه 27 بهمن 1398
  قیمت 500 تومان

2

رهبر انقالب:
سبک زندگی را به مسیر 

اسالمی آن بازگردانید
لینک خرید نسخه الکترونیک

شـهرداری  پسـماند  مدیریـت  سـازمان  مدیرعامـل 
تهـران از اجـرای طـرح »شـنبه هـای بدون پسـماند« 
در پایتخـت خبـر داد.به گـزارش روابط عمومـی و امور 
بیـن الملـل سـازمان مدیریـت پسـماند، صدرالدیـن 
علیپـور بـا بیان اینکـه یکی از مهم تریـن چالش های 
کالنشـهرهای جهـان از جملـه تهـران، بحـث مدیریـت 
پسـماند و کاهـش تولیـد زباله اسـت، گفـت: واقعیت 
ایـن اسـت کـه طبـق آمارهـای موجـود، تهرانـی ها دو 
برابـر میانگین جهانـی زباله تولید می کننـد، این بدان 
معناسـت کـه در دهـه هـای گذشـته فرهنـگ سـازی 
مناسـب در خصوص کاهش تولید و تفکیک پسـماند 
از مبـدا صـورت نگرفته اسـت و نتیجه ایـن امر چیزی 
جـز صـرف هزینه هـای گـزاف بـرای جمـع آوری و دفع 
و ایجـاد پدیـده زباله گـردی و تخریب محیط زیسـت 

. نیست

ن 
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رآن
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: 
س
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طبق آمارهای موجود، تهرانی ها 
دو برابر میانگین جهانی زباله 
تولید می کنند

اجرای طرح 

»شنبه های بدون 
پسماند« در پایتخت

45 و



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4
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اباغ قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و کانتری به منطقه آزاد چابهارپیام خبر
رییس جمهوری قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری به محدوده منطقه آزاد تجاری- 
صنعتی چابهار را جهت اجرا به دستگاه های ذیربط ابالغ کرد.
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حسن روحانی پیش از ظهر شنبه در نشست زنان ایرانی:

دست رئیس جمهور را در انتخاب وزیر زن باز بگذارید

چه اشکال دارد که اگر در هیات دولت  به غیر از معاونان دست رئیس جمهور برای انتخاب وزرای زن نیز باز باشد

حسـن روحانـی پیـش از ظهـر شـنبه در 
نشسـت زنـان ایرانـی که با حضـور جمعی 
حوزه هـای  فعـاالن  و  برگزیـده  زنـان  از 
مختلـف در سـالن اجـالس سـران کشـور 
مناسـبت  بـه  تبریـک  بـا  شـد  برگـزار 
فرارسـیدن والدت حضـرت فاطمـه زهـرا 
گفـت:  زن  روز  گرامیداشـت  و  )س( 
دیـدگاه همـگان یعنـی حتـی زنـان و بـه 
ویـژه مـردان بایـد نسـبت بـه مقـام زن 
تصحیـح شـود؛ مـا بـه زبـان می گویـم که 
جنـس دوم نداریـم  و زن و مـرد بـا هـم 
مسـاوی هسـتند، امـا ایـن گفتـار کافـی 

نیسـت بلکه در مقـام عمـل، قانون گذاری 
و اجـرا نیـز بایـد ایـن حقیقـت را ببینیـم.

وی بـا تاکیـد بـر این کـه تردیـدی نداریم 
کـه خداونـد زن و مـرد را کنـار هـم قـرار 
داده اسـت خاطـر نشـان کـرد: ایـن کـه 
می گویـم بایـد در جامعـه اسـالمی رقابت 
رقابـت سـالم  ایـن  باشـد،  برقـرار  سـالم 
وقتـی امـکان پذیـر اسـت کـه موانـع را 
برداریـم و فرصت هـا را بـه صـورت برابـر 
فراهـم کنیـم اگـر فرصـت مـرد و زن در 
آن  در  نباشـد  برابـر  مختلـف  حوزه هـای 

صـورت رقابـت امـکان پذیـر نیسـت.
لـزوم  بـر  تاکیـد  بـا   جمهـوری  رئیـس 
و  برابـر  فرصـت  از  زنـان  منـدی  بهـره 
جامعـه گفـت:  در  سـالم  رقابـت  فضـای 

زنـان جامعـه مـا در طول 41 سـال بعد از 
پیـروزی انقالب اسـالمی به خوبی نشـان 
دادنـد کـه در تمـام صحنه هـا دوشـادوش 
مـردان و در کنـار آنهـا حضـور و ظهـور پیدا 

کرده انـد.
روحانـی بـا اشـاره بـه برتـری کمـی زنـان 
در تصـدی برخـی مشـاغل نظیـر معلمـی 
طـرح  بـا  مـردان  از  پـرورش  و  آمـوزش 
آیـا در همـه مشـاغل  ایـن پرسـش کـه 
ایـن چنیـن اسـت اظهـار کـرد: وقتـی بـه 
مدیریت هـای سـطوح بـاال می رویـم بـاز 
هـم مقـام زن و مـرد برابـر اسـت و ایـن 
دو در کنـار هـم هسـتند. بنابرایـن نبایـد 
ایـن گونـه باشـد کـه در محیـط کار خـود 
احسـاس کنیـم که حضـور زنـان و ارتقای 

آنهـا اسـاس و رکن مهم جامعـه را دچار 
می کنـد. مشـکل 

نگاه هـا  از وجـود برخـی  انتقـاد  بـا  وی 
در داخـل کشـور نسـبت بـه حضـور زنان 
در سـطوح بـاالی مدیریتـی گفـت: چـه 
اشـکال دارد کـه اگر در دولـت جمعی 20 
الـی 30 نفره هسـتیم به غیـر از معاونان 
انتخـاب  بـرای  جمهـور  رئیـس  دسـت 
وزرای زن نیـز بـاز باشـد؛ بـرای انتخـاب 
وزیـر زن نیـز دسـت رئیـس جمهـور را 
بـاز بگذاریـد. اگـر قبـول داریـم و تعارف 

نمی گویـم  زبـان  بـه  فقـط  و  نمی کنیـم 
در  بایـد  مـردان هسـتند،  کنـار  در  زنـان 
سـایر مـوارد نیـز گام به گام پیـش برویم 

و بـه زنـان فرصـت حضـور بدهیـم.
روحانـی با تاکید بر لـزوم ایجاد فضاهای 
بیشـتر بـرای مشـارکت و حضـور زنـان در 
جلسـه  آخریـن  در  کـرد:  اظهـار  جامعـه 
شـورای عالـی فضـای مجـازی تصویـب 
اقتصـاد  از  درصـد   10 حداقـل  کـه  شـد 
کشـور بایـد به موضـوع اقتصـاد دیجیتال 
اختصـاص یابـد؛ اگر چنیـن اتفاقی بیفتد 
ایـن  در  دیجیتالـی کردیـم  را  اقتصـاد  و 
زمـان فرصـت بیشـتر و راحت تـری بـرای 
حضـور زنـان در اشـتغال ایجـاد می شـود.
سیاسـت های  برشـمردن  بـا  روحانـی 
زنـان،  حـوزه  در  امیـد  و  تدبیـر  دولـت 
اظهـار کـرد: از ابتـدای دولـت یازدهـم و 
دوازدهـم بـدون هیـچ تعـارف و شـعاری 
تاکیـد کـرده ام کـه وظیفـه وزرا و معاونان 
تـالش برای حضـور جوانـان، زنـان، اقوام 
و مذاهـب در مدیریـت کشـور اسـت. در 
ایـن راسـتا بـه همـه وزرا گفتـه شـد کـه 
مشـاوران  یـا  معاونـان  از  یکـی  حداقـل 
عالـی یا دستیارانشـان باید از زنان باشـد. 

همچنیـن در دولـت تاکید شـد که جایگاه 
زنـان بایـد در عرصه هـای مدیریتـی قـدم 

بـه قـدم ارتقـاء پیـدا کنـد.
رییـس جمهـوری بـا اشـاره بـه یکـی از 
مصوبـات دولت در خصوص کاهش سـن 
مدیریـت در کشـور تصریح کرد: نمی شـود 
کـه جامعـه در اختیـار یک نسـل باشـد و 
نسـل های  بـرای  نقـش  ایفـای  فرصـت 
دیگـر مهیا نباشـد؛ این کـه در دولت تاکید 
شـد سـن مدیریـت هشـت سـال کاهش 
یابـد بـه ایـن دلیل اسـت که نسـل جوان 
بتوانـد در عرصه هـای مدیریتـی مختلـف 
حضـور یابنـد. همچنیـن در دولـت تاکیـد 
شـد که در حـوزه مدیریت دولتـی حداقل 
30 درصـد مناصـب در اختیـار زنـان قـرار 
بگیـرد.در همیـن راسـتا براسـاس آخرین 
از  اسـتخدامی  و  اداری  سـازمان  آمـار 
مجمـوع دو میلیـون و 379 هـزار و 151 
نفـر کارکنان دولـت، 959 هزار و 783 نفر 
را زنـان تشـکیل می دهنـد، یعنـی بیـش 
از 42 درصـد از کارمنـدان دولـت را زنـان 

تشـکیل می دهنـد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه مصوبه شـورای 
اداری و اسـتخدامی در سـال 1396 مبنی 
بـر این کـه حداقـل 30 درصـد کل مدیـران 
کشـور را زنـان بایـد تشـکیل دهنـد، اظهار 

پایـان  تـا  آمـار  آخریـن  براسـاس  کـرد: 
از  درصـد   26 جـاری  سـال  شـهریورماه 
مدیـران کشـور را زنـان تشـکیل داده انـد. 
ایـن آمـار همچنیـن بـه مـا می گویـد کـه 
مدیریتـی  عرصه هـای  در  زنـان  حضـور 
نسـبت بـه سـال های قبـل چهـار درصـد 
افزایـش یافتـه اسـت. سـازمان اداری و 
اسـتخدامی همچنیـن قـول داده کـه تـا 
سـهم  خـود  برنامه هـای  اجـرای  پایـان 
30 درصـدی زنـان از مناصـب مدیریتـی 

دولتـی تحقـق یابـد.
براسـاس  داد:  ادامـه  جمهـوری  رییـس 
اسـتخدامی  و  اداری  آنچـه کـه سـازمان 
اعـالم کـرده در ایـن دولـت 53 نفـر در 
پسـت های  بـه  مدیریتـی  پسـت های 
وزارت، معاونـت وزیر و همتراز آن، مشـاور 
و همچنیـن دسـتیار وزیـر ارتقـای شـغلی 

یافته انـد.
روحانـی تصریـح کـرد: قـول می دهـم که 
آنچـه را کـه روز اول دولـت تدبیـر و امیـد 
جوانـان،  زنـان،  فعـال  حضـور  دربـاره ی 
اقـوام و مذاهـب تاکیـد و مسـیری را کـه 
در ایـن زمینـه آغـاز کـردم و تـا بـه امروز 
ادامـه داده ام را تـا روز آخر دولت پیگیری 

. کنم

وزیـر امـور خارجـه کشـورمان تصریـح کـرد 
همسـایه  دارم کـه کشـورهای  بـاور  :مـن 
خواهـان  سـعودی  عربسـتان  همچـون 

نیسـتند. تنش هـا  کاهـش 
 محمـد جـواد ظریـف، وزیـر امـور خارجـه 
کشـورمان در  کنفرانـس امنیتـی مونیـخ 
خـروج آمریکا از برجام به منظور دسـتیابی 
بـه توافقـی جدیـد را محکـوم کـرد و گفت: 
بازگـردد.  بایـد بـه میـز مذاکـره   آمریـکا 
ترامـپ باور دارد که نظام ما در حال سـقوط 

اسـت و گمـان می کننـد کـه قـرار اسـت در 
ایـن شـرایط بـا ایـران مذاکـره کننـد. آن ها 
چهل و یک سـال اسـت کـه خواهان تغییر 
نظـام بوده انـد امـا تا به حـال نتوانسـته اند 

بـه خواسـته خود برسـند.
 ظریـف بـا اشـاره به حملـه بزدالنـه آمریکا 
بـه ماشـین حامـل سـردار شـهید قاسـم 
سـلیمانی گفـت: آمریکا یک حملـه بزدالنه 
در نیمـه شـب علیه یک ماشـین کـه ژنرال 
مـا در آن بـود انجـام داد و مـا به این حمله 

پاسـخ دادیـم. مـا بـه آن پایـگاه  آمریکایی 
کـه باعـث و بانـی ایـن مسـئله بـود حمله 
کردیـم، البته قبل از حملـه دولت عراق را در 
جریـان قـرار داده بودیم. این اقـدام آمریکا 
تروریسـتی بـود و خشـم مـردم ایـران  را 

برانگیخت.
وی در ادامـه افـزود: حمله آمریکا پاسـخی 
در بـردارد. آمریـکا حملـه کـرده و انتظـار 
دارد مصـون بمانـد. اگـر آمریـکا فرمانده ای 
عراقـی را بکشـد و عراقی هـا بـه ایـن اقدام 
واشـنگتن پاسـخ دهنـد، ایـن مسـئله بـه 
مـا ارتباطـی نـدارد. مـا بـه آن هـا نگفته ایم 
کـه حملـه کننـد. عراق کشـوری بـا تاریخی 
بـزرگ اسـت. آن هـا اقتـدار دارنـد و خـود 

جـواب آمریـکا را می دهنـد.

كشورهایی همچون عربستان 
خواهان كاهش تنش ها نیستند

سبک زندگی را به مسیر اسامی 
آن بازگردانید

رهبـر انقـالب اسـالمی ترویـج و تعمیـق سـبک زندگـی اسـالمی را از وظایـف مهـم 
جامعـه مداح برشـمردند و تأکید کردند: اگر بخواهیـم در مقابل موج تهاجم فرهنگی 
دشـمن، سـبک زندگـی را بـه مسـیر صحیـح و اسـالمی آن بازگردانیـم، تنهـا چـاره، 
فرهنـگ سـازی اسـت. در خجسـته سـالروز میـالد حضـرت فاطمـه زهرا سـالم هللا 
علیهـا فضـای حسـینیه امـام خمینـی)ره( معطر بـه یاد و نـام دخت گرامـی پیامبر 
اعظـم)ص( شـد و مداحـان و شـاعران اهل بیـت علیهـم السـالم به قرائت اشـعاری 
در وصـف آن بانـوی بـزرگ اسـالم پرداختند.رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی در ایـن 
دیـدار، مهمتریـن و اصلی تریـن وظیفـه جامعـه مداحـان را فرهنگ سـازی و تعمیق 
معارف دینی در جامعه از جمله در میان جوانان برشـمردند و گفتند: فرهنگ سـازی 
درخصوص سـبک زندگی اسـالمی به ویژه همبسـتگی اجتماعی و کمک آحاد مردم 
بـه یکدیگـر و همچنیـن عمق بخشـی بـه روحیـه حماسـی و ایسـتادگی و بصیرت 
در جامعـه از مسـئولیت های خطیـر جامعـه اثرگـذار و تعییـن کننـده مـداح اسـت.
رهبـر انقـالب اسـالمی بـا اشـاره بـه وظیفـه جامعـه مداحـان در مدیریـت و هدایت 
شـادی هـای معنوی و عزاهای اساسـی و عمیق جامعه گفتنـد: برخالف آنچه برخی 
روشـنفکرنما در برهـه ای تالش داشـتند القـاء کنند، گریه و تضـرع در مجالس اهل 
بیـت و در مراسـم شـهدا، گریـه ضعـف نیسـت بلکـه احساسـات عالی یک انسـاِن 
وسـط میـدان و وسـیله ای بـرای احسـاس عـزت و قـدرت و شـجاعت اسـت و ائمه 

اطهـار پایه گـذار ایـن سـنت و ترویـج کننـده ایـن مجالس بـوده اند.

ته
نک

رییـس جمهـوری بـا انتقـاد از برخـی تفکـرات رایـج در 
جامعـه نسـبت بـه حضـور زنـان، ادامـه داد: گاهـی حرف 
بـدی زده می شـود و برخـی فکـر می کننـد کـه اگـر زن 
وارد جامعـه شـود آن جامعـه از منـزه و اخاقـی بـودن و 
همچنیـن پاکـی فاصلـه می گیـرد. این در حالی اسـت که 
ایـن تفکـر، تفکـری قدیمـی و نادرسـت بـود کـه عده ای 
می گفتنـد زن هـا، مـردان را منحرف می کننـد در حالی که 
مـا در قـرآن کریم اصـا این حـرف را قبول نداریـم و این 
سـخن را ناصحیـح و نادرسـت می دانیـم، چرا کـه زنان ما 

اهـل شـرف، عفـت و پاکدامنی هسـتند.

دولت

جامعه

دولت

جامعه

ابالغ آیین نامه واردات دارو و تجهیزات پزشکی

 مشاركت زنان در اجتماع شاخصه جامعه مدنی است

 ارتباطات در گیالن به شرایط عادی بازگشت

150 شهرستان فاقد مركز پزشکی قانونی هستند

هیئـت وزیران به منظـور تأمین 
دارو، تجهیـزات و لوازم پزشـکی 
کـه در داخـل کشـور مشـابه آن 
کافـی  یـا  و  نمی شـود  تولیـد 
نیسـت، آیین نامـه اجرایـی قانـون بودجـه سـال 1398 
کل کشـور موضـوع واردات دارو و تجهیـزات پزشـکی را به 

رسـاند. تصویب 
بـه گـزارش ایلنـا بـه نقـل از »پایـگاه اطـالع رسـانی دفتر 
هیئـت دولـت« هیئـت وزیران در جلسـه 20 بهمـن 1398 
بـه پیشـنهاد وزارت امـور اقتصـادی و دارایی )بـا همکاری 
سـازمان غـذا و دارو( و بـه اسـتناد بنـد )ز( تبصـره )17( 
مـاده واحـده قانـون بودجـه سـال 1398 کل کشـور، آیین 

نامـه اجرایـی بنـد یادشـده را تصویـب کرد.بر اسـاس این 
آیین نامـه  ایـن  موضـوع  واردات کاالهـای  نامـه،  آییـن 
براسـاس فهرسـتی که سـازمان به صورت دوره ای منتشـر 
مـی کنـد و براسـاس آن سـازمان غـذا و دارو می توانـد در 
چهارچـوب ضوابـط ایـن آیین نامه برای مدت مشـخص و 
محـدود از ظرفیـت سـایر واردکننـدگان اسـتفاده نماید، به 
منظـور حصـول اطمینـان از کیفیـت، ایمنی، اثربخشـی و 
تضمیـن اصالـت، اولویـت واردات کاال از طریـق نمایندگان 
رسـمی شـرکت هـای سـازنده مربـوط، مسـتلزم فراینـد 
ثبـت اقـالم مربـوط در سـازمان غـذا و دارو و رعایـت کلیه 
مقـررات، آیین نامه هـا و ضوابـط ثبـت دارو، تجهیـزات و 

ملزومـات پزشـکی می باشـد.

جمهــور  رییــس  حقوقــی  معاونــت 
ــۀ  ــاخص های جامع ــی از ش ــت: یک گف
مدنــی و الزمــه گســترش مشــارکت 
ــاع  ــان در اجتم ــارکت زن ــی، مش مردم

ــت. اس
ــرای  ــی اســت ب ــدی در یادداشــتی نوشــت: روز زن مجال ــا جنی لعی
نگاهــی بــه گذشــته و ارزیابــی دســتاوردها، موفقیــت هــا، شکســت 
هــا و ناکامــی هــای حــوزه حقــوق زنــان و اندیشــه ای بــرای آینــده 
ــون  ــا کن ــه  ت ــی ک ــت های ــتعدادها و فرص ــکوفایی اس ــت ش در جه
دیــده نشــده انــد. تاریــخ تــالش زنــان بــرای بهبــود وضعیــت 
ــدن  ــراه ش ــخ هم ــت و تاری ــریت اس ــخ بش ــه درازای تاری ــان ب ش
ــن دهــه  ــه چندی ــن تــالش  ب ــا ای ــی ب نســبتا رســمی جامعــه جهان
مــی رســد. ایــن تــالش هــا بــی تردیــد منجــر بــه ارتقــا مشــارکت 
ــت   ــده اس ــان ش ــی زن ــی و سیاس ــادی و اجتماع ــی و اقتص فرهنگ
ــای  ــان و شایســتگی ه ــی زن ــت  کنون ــان موقعی ــان  می ــا همچن ام

آنــان فاصلــه ای قابــل توجــه وجــود دارد. چنانکــه در دنیــای امــروز 
حتــی در جوامعــی کــه دســت کــم قوانیــن برابــری حقــوق زن 
ــوء  ــاروا و س ــات ن ــاهد تبعیض ــوز ش ــد هن ــی دارن ــرر م ــرد مق و م

ــتیم.  ــان هس ــتفاده از زن اس
ــه  ــی و الزم ــۀ مدن ــای جامع ــاخص ه ــی از ش ــرد: یک ــد ک وی تاکی
ــاع اســت.  ــان  در اجتم ــی، مشــارکت زن گســترش مشــارکت مردم
و سیاســی  اجنماعــی  و  اقتصــادی  و  فرهنگــی  زیــرا مشــارکت 
مــردم در چارچوبــی تحقــق پیــدا مــی کنــد کــه بــر اســاس آن همــه 
شــهروندان از حداقــل حقــوق برابــر عــاری از تعصبــات و تبعیضــات 
ــن  ــند. در ای ــاروا برخوردارباش ــای ن ــض ه ــر تبعی ــیتی و دیگ جنس
ــاء  ســطح مشــارکت  ــه زن در ارتق ــان شــیوه نگــرش حکومــت ب می
ــه  ــر دارد. ب ــا نقشــی موث ــرای آنه ــر ب ــوق براب ــن حق ــان  و تضمی زن
ــارکت  ــرورت مش ــور وض ــت حض ــه اهمی ــز ب ــان  نی ــه زن ــرط آنک ش
ــود در  ــدی خ ــش کلی ــای نق ــار ایف ــه در کن ــود در جامع ــیع  خ وس

ــوند.  ــد ش ــواده متقاع خان

جهرمـی  آذری  جـواد  محمـد 
فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر 
اطالعـات در توئیتـی از عـادی 
ارتباط هـای  شـرایط  شـدن 

داد. خبـر  گیـالن  اسـتان  در  مخابراتـی 
افـزود:  توئیـت  ایـن  در  شـنبه  بامـداد  جهرمـی  آذری 
هـم اکنـون اکثـر ارتباطـات در گیـالن بـه شـرایط عـادی 
بازگشـت. مـردم خـوب گیـالن! از اینکـه ایـن چنـد روز 
بخاطـر قطـع گسـترده برق قادر بـه ارائه خدمـات ارتباطی 
مناسـب بـه شـما نبودیـم، پـوزش می خواهیـم. اگرچه از 
همـان لحظـه اول بـرای خدمت رسـانی کنـار شـما بودیم. 
گیالنی هـای عزیـز، دوسـتتون داریـم. بـارش بـرف که از 

شـامگاه یکشـنبه گذشـته در مناطـق مختلف گیـالن آغاز 
شـده بود و تا عصر سـه شـنبه در مناطق مختلف اسـتان 
ادامـه یافـت موجب قطعی آب و بـرق جمعیت زیادی در 
شهرسـتان های مختلف و مسـدود شـدن بخـش زیادی 
از جـاده هـای روسـتایی و نیـز آزادراه رشـت - قزویـن و 
برخـی دیگـر از محورهـای اصلـی جـاده ای شـد.  حجت 
االسـالم والمسلمین حسـن روحانی رییس جمهوری نیز 
روز چهارشـنبه در جلسـه هیـات دولـت بـه وزیـران راه و 
شهرسـازی، نیـرو، ارتباطـات و فنـاوری اطالعات و کشـور 
دسـتور داد تـا تمامـی امکانـات وزارتخانـه هـای خـود را 
بـرای تسـریع در رونـد خدمت رسـانی به مردم و کاسـتن 

از مشـکالت ناشـی از ایـن  بـارش هـا بـکار گیرند.

ـــی کشـــور  رئیـــس ســـازمان پزشـــکی قانون
ـــود  ـــا کمب ـــی ب ـــان غرب ـــت: در آذربایج گف
ـــت. ـــه اس ـــی مواجه ـــکی قانون ـــز پزش مراک

ــاح  ــم افتتـ ــجدی در مراسـ ــاس مسـ عبـ
ـــزود:  ـــی اف ـــی آذربایجـــان غرب ـــات پزشـــکی قانون ســـاختمان اداری و معاین
در آذربایجـــان غربـــی بـــه ویـــژه در شهرســـتان هـــای شـــمال اســـتان 
ـــه  ـــی مواجه ـــکی قانون ـــز پزش ـــود مرک ـــکل کمب ـــا مش ـــدران ب ـــون چال همچ
ـــرف  ـــکل برط ـــن مش ـــت ای ـــد اس ـــار امی ـــص اعتب ـــا تخصی ـــه ب ـــتیم ک هس

ـــود. ش
ـــوه  ـــه ق ـــده ب ـــون پرون ـــته 6 میلی ـــال گذش ـــه در س ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــال  ـــرد: در س ـــح ک ـــت، تصری ـــده اس ـــال ش ـــیدگی ارس ـــت رس ـــه جه قضائی
ـــکی 2.5  ـــی و پزش ـــوزه کارشناس ـــی در ح ـــکی قانون ـــازمان پزش ـــته س گذش
ـــرده  ـــال ک ـــه ارس ـــوه قضائی ـــازمان ق ـــرای س ـــی ب ـــر کارشناس ـــون نظ میلی

ـــت. اس
ـــز  ـــداد مراک ـــه تع ـــاره ب ـــا اش ـــور ب ـــی کش ـــکی قانون ـــازمان پزش ـــس س رئی

ـــز  ـــر 375مرک ـــال حاض ـــرد: در ح ـــان ک ـــر نش ـــی خاط ـــکی قانون ـــال پزش فع
ــا  ــز بـ ــتان نیـ ــت و 150 شهرسـ ــال اسـ ــور فعـ ــی در کشـ ــکی قانونـ پزشـ

مشـــکل نبـــود مراکـــز پزشـــکی قانونـــی روبـــرو هســـتند.
ـــذاری در  ـــرمایه گ ـــه س ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــجدی ب ـــنا، مس ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــاد  ـــت، ی ـــذار اس ـــذاری تاثیرگ ـــرمایه گ ـــک س ـــکی ی ـــالمت و پزش ـــوزه س ح
آورشـــد: اگـــر کشـــوری مـــی خواهـــد توانمنـــد و قدرتمنـــد شـــود بایـــد 

ـــد. ـــه کن ـــا توج ـــه ه ـــه زمین ـــم در هم ـــد عل ـــه رش ـــد ب بای
ــور  وی ادامـــه داد: خوشـــبختانه در حـــوزه علـــم پزشـــکی قانونـــی کشـ
ـــگاه  ـــور آزمایش ـــتان کش ـــر در 8 اس ـــال حاض ـــته و در ح ـــی داش ـــد خوب رش
تشـــخیص  DNA فعـــال اســـت و در ســـال آینـــده نیـــز کیـــت هـــای  
ـــی  ـــکی قانون ـــازمان پزش ـــد.رئیس س ـــد ش ـــازار خواه ـــی وارد ب DNA داخل
ـــای  ـــم ه ـــی تی ـــی اوکراین ـــقوط هواپیمای ـــان س ـــرد: در جری ـــار ک ـــور اظه کش
ـــد از عملکـــرد و پیشـــرفت  ـــادا و انگلیـــس آمـــده بودن کارشناســـی کـــه از کان
ـــن نشـــان از  ـــه ای ـــد ک ـــران متعجـــب بودن ـــی ای ـــای حـــوزه پزشـــکی قانون ه

ـــت. ـــور اس ـــی کش ـــکی قانون ـــوزه پزش ـــرفت ح پیش

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
پیام ما

نماینـده ایـران در سـازمان ملـل گفـت: جـدا از ادعاهـای 
مقصـد  بـه  ایرانـی  سـالح های  توقیـف  بـر  مبنـی  پـوچ 
یمـن، آمریـکا از گـزارش سـازمان ملل نیز سـوء اسـتفاده 
در  کشـورمان  نماینـده  روانچـی،  تخـت  می کند.مجیـد 
سـازمان ملـل در واکنـش به ادعاهـای مقامـات آمریکایی 
دربـاره توقیف تسـلیحات ارسـالی به یمـن و ادعای ارتباط 
آن بـا جمهـوری اسـالمی ایران نوشـت: کارزار دروغ پراکنی 

آمریـکا در مقابـل ایـران ادامـه دارد.

کارزار دروغ پراکنی آمریکا 
در مقابل ایران ادامه دارد

معـاون هماهنگ کننـده ارتـش بـا بیـان اینکـه بایـد آن قـدر قوی 
باشـیم کـه دشـمن فکـر تعـرض به کشـور مـا به ذهنـش خطور 
نکنـد. گفـت: امروز قدرت نظامی ما رشـد جهشـی داشـته اسـت 
ایـن قـدرت بـرای حفظ امنیت کشـور اسـت و به منزلـه تهدیدی 
برای سـایر کشـورها محسوب نمی شـود. وی با اشـاره به بیانات 
اخیـر فرمانـده معظم کل قوا در دیدار بـا فرماندهان نیروی هوایی 
ارتـش در روز نوزدهـم بهمـن، گفـت: الزمه قوی شـدن کشـور این 
اسـت کـه کشـور مـا در همـه حوزه هـای اقتصـادی، اجتماعـی، 

فرهنگـی، نظامـی و ... قدرتمند شـود.

وزیـر خارجـه اوکرایـن گفـت کـه در حـال تصمیم گیـری با 
ایـران بـرای محـل رمزگشـایی جعبه های سـیاه هواپیمای 
اوکراینـی اسـت. وادیـم پریسـتایکو وزیـر خارجـه  اوکراین 
در حاشـیه کنفرانـس امنیتـی مونیـخ در جمـع خبرنگاران 
درباره رمزگشـایی اطالعات جعبه سـیاه هواپیمای اوکراینی 
کـه مدتـی پیـش طـی حادثـه ای بـه طـور غیرعمـد مـورد 
هـدف قـرار گرفـت، گفـت: مـا در حـال حاضـر بـا ایرانی ها 
در حـال تصمیم گیـری بـر سـر ایـن هسـتیم کـه در چـه 
محـل بـه خصوصی و بـا کمک کدام یک از شـرکایمان این 
کار انجـام شـود. می دانیـد کـه فرانسـه بـه عنـوان محلـی 
پیشـنهادی مطـرح اسـت. او در ادامه گفت: تجهیـزات]الزم 
بـرای ایـن کار[ بسـیار پیچیـده بـوده و انتقالشـان سـخت 
اسـت. بنابرایـن، ما بایـد به دیدگاهی مشـترک درباره زمان 
انجام شـدن آن برسـیم. از آن جا که این موضوع حساسـی 
اسـت، مـا می خواهیـم فرصتی بـه ایـران بدهیم کـه بداند 
چطـور می خواهد شـفافیت کامل این رونـد را تامین کند.بر 
اسـاس این گزارش، اظهـارات وزیر خارجه اوکراین در حالی 
مطـرح می شـود  که محمدجـواد ظریف، وزیر امـور خارجه 
کشـورمان به تازگی در گفت وگو با شـکبه ان.بی.سی درباره 
جعبه هـای سـیاه هواپیمـای اوکراینـی بـا تاکید بـر این که 
ایـران بیـش از هر کسـی خواهان دسـت یابی بـه اطالعات 
درون ایـن جعبه هاسـت، گفـت:  ایـران قـادر بـه بارگـذاری 
اطالعـات جعبه های سـیاه هواپیمای اوکراینی نیسـت و با 
]ایـن وجـود[، تهـران جعبـه سـیاه را به دولت هـای خارجی 

تحویل نخواهـد داد.

قدرت نظامی ایران رشد 
جهشی داشته است

برای محل رمزگشایی جعبه های 
سیاه هواپیما، در حال 

تصمیم گیری با ایران هستیم
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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صنایع دستیگردشگری

جایزه ملی طراحی بسته بندی در صنایع فرهنگی به كار خود پایان دادرونمایی از تقویم گردشگری كاشان
معــاون مدیــر کل میــراث  فرهنگــی 
میــراث  اداره  رئیــس  و  اصفهــان 
 فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
کاشــان گفــت: »تقویــم گردشــگری 
ــگر در  ــدگاری گردش ــب مان ــردن ضری ــاال ب ــور ب ــهر به منظ ــن ش ای
حاشــیه نمایشــگاه گردشــگری و صنایع دســتی تهــران توســط 
دکتــر علی اصغــر مونســان وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری و 

شــد.« رونمایــی  صنایع دســتی 
نمایشــگاه  خبــری  ســتاد  از  به نقــل  میراث آریــا  به گــزارش 
بهمن مــاه   26 ســرمدیان  مهــران  صنایع دســتی،  و  گردشــگری 
ــان  ــه کاش ــه به اینک ــا توج ــت: »ب ــم گف ــن تقوی ــح ای 98 در توضی
ــران  ــوب ای ــمال و جن ــود و ش ــوب می ش ــت محس ــی ترانزی به نوع
را بــه هــم وصــل می کنــد، ضریــب اقامــت مســافران در شــهر مــا 
5/1 روز اســت و بــا ایــن تقویــم گردشــگری کــه طراحــی کردیــم و 
بــرای اولیــن بــار در کشــور پایلــوت اســت، 105 رویــداد را در ایــن 

ــد  ــوان مقص ــهر را به عن ــن ش ــم ای ــد داری ــم و قص ــس آوردی اطل
ــار روز  ــا چه ــه ت ــه س ــت را ب ــه اقام ــم ک ــی کنی ــگری معرف گردش

ــانیم.« برس
ــازار هــدف ایــن تقویــم گردشــگری  ــا بیــان اینکــه ب او همچنیــن ب
آژانس هــای مســافرتی و گردشــگران خارجــی هســتند، اضافــه 
کــرد: »چــون ســفر بــه کاشــان فقــط در نــوروز و زمــان گالب گیــری 
ــر میــراث  نیســت بلکــه در چهارفصــل ســال برنامه هایــی مبتنــی ب
و  بــا کمــک دهیاری هــا، بخشــداری ها  ناملمــوس  و  ملمــوس 

ــت.« ــده اس ــر گرفته ش ــافران در نظ ــرای مس ــهرداری ها ب ش
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ایــن شــهر همچنیــن از ارســال 
نــوروزی  تعطیــالت  از  قبــل  تــا  کاشــان  گردشــگری  تقویــم 
اطالعــات مکان هــا  آژانس هــای مســافرتی کــه شــامل  بــرای 
و  مراســم  برپایــی  دقیــق  زمــان  و  تاریخــی  جاذبه هــای  و 

داد. خبــر  اســت  شــهر  ایــن  آیینــی  جشــن هایی 

ـــی،  ـــراث فرهنگ ـــی می ـــورای عال ـــو ش عض
ــت:  ــگری گفـ ــتی و گردشـ ــع دسـ صنایـ
یکـــی از مولفه هـــای مهـــم در پیشـــرفت 
کشـــورهای توســـعه یافتـــه، صنعـــت 
ـــت  ـــذاب، کیفی ـــده و ج ـــوا کنن ـــا، اغ ـــدی زیب ـــته بن ـــت. بس ـــته بندی اس بس
ــته بندی را  ــه بسـ ــه ای کـ ــه گونـ ــد، بـ ــرار می دهـ ــعاع قـ ــت الشـ را تحـ

»فروشـــنده خامـــوش« می نامنـــد.
ــان  ــا بیـ ــنا، بـ ــا ایسـ ــو بـ ــخو در گفت وگـ ــی خوشـ ــین ایمانـ محمدحسـ
ـــه  ـــده و تجرب ـــک روش برگزی ـــوان ی ـــه عن ـــی ب ـــی طراح ـــزه مل ـــه جای این ک
شـــده در تمـــام دنیـــا شـــناخته شـــده و بـــه عنـــوان بهتریـــن راه بـــرای 
ـــدف  ـــا ه ـــو و ب ـــای ن ـــه و راه حل ه ـــای نوآوران ـــایی ایده ه ـــیدن و شناس رس
ـــورد اســـتقبال  ـــو م ـــر ن ـــره و دارای فک ـــان خب ـــای طراح ـــی از تالش ه قدردان
طراحـــان و صنعتگـــران قـــرار می گیـــرد، ادامـــه داد: آشـــنا نبـــودن و گاه 
ـــوالت  ـــتی و محص ـــع دس ـــدگان صنای ـــد کنن ـــران و تولی ـــی صنعتگ بی رغبت
ـــدی،  ـــته بن ـــی بس ـــرورت و ارزش آفرین ـــت، ض ـــه اهمی ـــبت ب ـــی نس فرهنگ

کمبـــود دســـتگاه های صنعتـــی پیشـــرفته و ضعـــف تکنولـــوژی بـــه روز، 
عـــدم رعایـــت اســـتانداردهای الزم در طراحـــی و تولیـــد بســـته بنـــدی 
محصـــوالت فرهنگـــی و... از جملـــه ضعـــف هـــای کشـــور مـــا در ایـــن 

ـــت. ـــوزه اس ح
ــای  ــوم و فناوری هـ ــی علـ ــارک ملـ ــس پـ ــی و رییـ ــت علمـ ــو هیئـ عضـ
ـــا و  ـــن رویداده ـــزاری ای ـــگاهی برگ ـــاد دانش ـــی جه ـــع فرهنگ ـــرم و صنای ن
ارزیابـــی بســـته بندی صنایـــع فرهنگـــی را  قـــدم ســـازنده ای در جهـــت 
نیـــل بـــه اهـــداف برشـــمرد و تاکیـــد کـــرد: بـــا ایـــن اقـــدام می تـــوان 
ـــتری  ـــرام مش ـــت اک ـــوالت ازجه ـــرای محص ـــی را ب ـــالم و حقیق ـــی س رقابت
ـــا  ـــی ب ـــه محصول ـــده ک ـــش آم ـــیار پی ـــم زد. بس ـــا رق ـــوق آنه ـــاق حق و احق
ـــه  ـــات از توج ـــد تبلیغ ـــدد مانن ـــل متع ـــه دالی ـــر ب ـــت پایین ت ـــود کیفی وج
ـــا  ـــاال تنه ـــت ب ـــا کیفی ـــی ب ـــود و محصول ـــوردار می ش ـــازار برخ ـــتری در ب بیش
بـــه دلیـــل عـــدم برنامه ریـــزی و ضعـــف در معرفـــی در دســـت مصـــرف 
کننـــدگان قـــرار نمی گیـــرد و در نهایـــت ایـــن ظلـــم بـــه مشـــتری و در 

ـــود. ـــد ب ـــی خواه ـــد مل ـــرر تولی ـــه ض ـــی ب ـــد کل دی
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اردبیل همراهی و همکاری ســه حوزه گردشــگری،  میراث

میراث فرهنگی و صنایع دســتی با یکدیگر را راهکار رونق گردشــگری کشــور دانســت.
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مدیـرکل میـراث  فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع  دسـتی 
اسـتان تهـران با اشـاره به برگـزاری تورهـای تهرانگردی در 
نـوروز 99 گفـت: قیمـت این تورها از 70 تـا 140 هزار تومان 

اسـت ضمـن آنکـه تورهـای رایـگان برگزار خواهد شـد.
 پرهـام جانفشـان )مدیـرکل میـراث  فرهنگی، گردشـگری 
و صنایـع  دسـتی اسـتان تهـران( بـا اشـاره بـه سـفرهای 
تهـران  اقامتـی  واحدهـای  تخفیف هایـی کـه  و  نـوروزی 
تهـران  اقامتـی  واحدهـای  گفـت:  داد،  خواهنـد  ارائـه 
تخفیف هایـی تـا 50 درصـد ارائـه خواهنـد داد. همچنیـن 
برخـی از هلدینگ هـا سـفرهای ارزان قیمـت بـه تهـران را 
قرارداده انـد کـه  خـود  نـوروزی  برنامه هـای سـفرهای  در 
بـه گردشـگرانی کـه قصـد سـفر بـه تهـران را دارنـد، ارائـه 
می کننـد. اسـتارت آپ ها نیـز تخفیف هـای خوبـی تـا 20 
درصـد بـه گردشـگران ارائـه می دهنـد کـه ایـن تخفیف هـا 

روی اتـاق، غـذا، بلیـت و... اعمـال می شـود.
او ادامـه داد: تهـران در نـوروز می توانـد مقصـد گردشـگری 
باشـد و در ایـن میـان با تعامالتی که با سـتاد گردشـگری 
شـهرداری داشـتیم، بیش از 40 نـوروزگاه در نقاط مختلف 
تهـران در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه تعـداد آن هـا دو 
برابـر سـال گذشـته اسـت. همچنیـن بسـته های متنـوع 

گردشـگری ارائـه خواهد شـد.
جانفشـان با اعالم خبر تشـکیل جامعه حرفـه ای هتلداران 
تهـران و جامعـه حرفـه ای مجتمع هـای بیـن راهـی گفـت: 
قصـد داریـم جامعه هـای حرفـه ای تمام بخش هـای فعال 
در حوزه گردشـگری را تشـکیل دهیم و برخی از اختیارات 
واگـذار  ایـن جامعـه  حرفـه ای  بـه  قانـون  اسـاس  بـر  را 
خواهیـم کـرد. در ایـن راسـتا تشـکیل جامعـه حرفـه ای 
خانه هـای سـنتی نیـز در دسـتور کار قـرار دارد و صنـف 
آژانـس داران نیـز در حـال تغییـر اساسـنامه هسـتند. امید 
اسـت بـا کمک بخـش خصوصـی بتوانیم منابـع الزم برای 

تبلیغـات در صداوسـیما را فراهـم کنیـم.

سوژه تورهای نوروزی 
تهرانگردی از 70 

تا 140 هزار تومان

نگرانی ها از تهدید و تخریب آثار مدفون كاخ جهان نمای اصفهان

کاخ جهان نما در زیر خاک محفوظ تر است

ــل کاخ  ــوض مقاب ــاخت ح ــات س عملی
جهان نمــا و ســنگفرش شــدن اطــراف آن 
ــاغ را در ســرخط خبرهــای  ــاره چهارب دوب
از  نگرانی هــا  بــر  و  داد  قــرار  میــراث 
حــوض  نخســتین  شــواهد  تخریــب 
آن  مدفــون  بخش هــای  و  چهاربــاغ 
کارشناســان  برخــی  اســت،  افــزوده 
و  نیســت  نگرانــی  جــای  می گوینــد 
بقایــای ایــن کاخ در عمــق 1.5متــری 
ــن  ــی ای ــرقی ـ غرب ــور ش ــمال و مح ش

ــت. مــکان محفــوظ اس
ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری 

اصفهــان در ادامــه عملیــات بهســازی 
حــوض  اجــرای  بــرای  چهاربــاغ،  در 
ــل کاخ جهان نمــا  ویتریــن شــواهد  مقاب
تاریخــی ایــن کاخ و بخــش جنوبــی آن 
ــن  ــاخت ای ــاال س ــرد و ح ــور ک را محص
حــوض و ســنگفرش کــردن بخــش 
جنوبــی یافته هــای کاخ، موجــب نگرانــی 
فعــاالن میراث فرهنگــی و رســانه ها از 
دفــن همیشــگی  بخش هــای کاوش 
نشــده کاخ جهان نمــا در زیــر بتــن و 

ســنگفرش ها شــده اســت.
ــد از باستان شناســان  علیرضــا جعفری زن
چهاربــاغ  بهســازی  عملیــات  منتقــد 
معتقــد اســت خطــری بقایــای ایــن کاخ 
را تهدیــد نمی کنــد و ایــن آثــار در محــور 

ــکان  ــن م ــی  و شــمال ای شــرقی ـ غرب
ــاخت  ــل س ــوب و مح ــه در جن ــت ن اس
شــجاعی،  علــی  شــهرداری.  حــوض 
ــه کاوش هــای او در  باســتان شناســی ک
ــیون)  ــی از فوندانس ــال 94 بخش های س
مجموعــة مصالحــی کــه در پــی ســازی 
ســاختمان بــه کار رفتــه اســت( کاخ 
نســبت  بیــرون کشــید،  را  جهان نمــا 
ــه تخریــب شــواهد تاریخــی ایــن کاخ  ب
و همچنیــن بقایــای مدفــون آن زیــر 
ســنگفرش ها و بتن هــا  هشــدار داده 

ــت. اس
ــه تنهــا  وی تصریــح کــرد: نگرانــی هــا ن
دربــاره  بلکــه  جهان نمــا  کاخ  دربــاره 
مدفــون شــدن شــواهد تاریخــی  حــوض 

کــه  هســت؛حوضی  هــم  تفرجــگاه 
ــا دارد  ــازی  بن ــازی و بهس ــازمان نوس س
ــد. ــا کن ــروزی احی ــه ام آن را در روی الی

باســتان  از  جعفری زنــد  علیرضــا 
شناســانی اســت کــه از همــان ابتــدا 
در زمــان عملیــات متــرو در چهاربــاغ 
وضعیــت کاخ جهان نمــا را رصــد کــرده و 
بــرای اولیــن بــار نســبت بــه آثــار مدفــون 

کاخ جهان نمــا اعــالم خطــر کــرد.
ــو  ــت  و گ ــناس در گف ــتان ش ــن باس ای
ــا گفــت: بیشــتر قســمتهای کاخ  ــا ایرن ب
جهــان نمــا در قســمت شــرقی ـ غربــی 
چهاربــاغ اســت، جایــی کــه خیابــان 
ــد. در  ــرده ان ــنگفرش ک ــاال س ــوده و ح ب
قســمت جلــوی کاخ  بــه احتمــال همــان 
آبنماهایــی هســتند کــه ارتبــاط پیــدا 
می کننــد بــه چهاربــاغ و در واقــع مــا 
ــا  ــه جــز آب نم ــزی ب ــکان چی ــن م در ای

ــم. نداری
ــک ویژگــی ای  ــه داد: ی ــد ادام جعفری زن
ــه  ــن اســت ک ــا دارد ای ــه کاخ جهان نم ک
مــا تنهــا، فندانســیون این کاخ را داشــتیم 
و بنابرایــن بخشــی کــه آقای شــجاعی در 
ــور  ــه ط ــرده اســت ب ــال 94 کاوش ک س
طبیعــی بخــش کوچکــی از آن بــوده ولی 
نیــاز  بــود کــه ایــن محــل بــا تبحــر و بــا 
تخصــص و تجربــه بیشــتر کاوش شــود. 
بــه همیــن دلیــل یــک قســمت از ایــن 
کاوش انجــام گرفــت و قســمت شــرق و 
ــد انجــام مــی  ــن کاخ  کــه  بای غــرب ای

شــد، زیــر خــاک باقــی مانــد.
ــتر  ــا بیش ــار کاخ جهان نم ــزود: آث وی اف
در شــرق و غــرب و در شــمال  قســمتی 
ــمت  ــه  قس ــد، ن ــه  کاوش ش ــت ک اس
ــوض را  ــر ح ــان حاض ــه در زم ــی ک جنوب

مــی ســازند.
بــه گفتــه وی ایــن قســمت هــا را خیلــی 
زودتــر از اینهــا ســنگفرش کردنــد! خیلــی 
ــه  ــه گفت ــن ســر و صداهــا ک ــر از ای زودت
جهــان  کاخ  از  بخش هایــی  می شــود 
ــه  ــرای همیش ــنگفرش ها ب ــر س ــا زی نم

ــون شــده! مدف
اشــاره جعفــری زنــد بــه شــرق و غــرب 
محــل شــواهد تاریخــی کاخ جهــان نمــا، 
قســمت هایی از خیابــان چهاربــاغ اســت 
ــات  ــدای شــروع عملی ــان ابت ــه در هم ک
بهســازی، ســنگفرش شــد. عملیاتــی 
کــه انتقــاد کارشناســان را مبنــی بــر نبــود 
کاوش های باســتان شناســی منســجم و 

ــت. ــتمر را در پی داش مس
ــراث  ــاون می ــری مع پیشــتر ناصــر طاه
فرهنگــی اصفهــان بــه ایرنــا گفته بــود که 
هیــچ الیــه تاریخــی در محورهــای کناری 

چهاربــاغ وجــود نــدارد ایــن درحالــی 
ــای  ســت کــه کارشناســان از وجــود بقای
ابتــدای  در  نمــا  جهــان  مدفــون کاخ 
غربــی  ـ  محــور شــرقی  در  چهاربــاغ 
می گویند.آثــاری کــه فرصــت خوبــی 
بــرای کاوش داشــت و امــا بــه هــر دلیــل 
ــول  ــر مح ــی دیگ ــه وقت ــن فرصــت ب ای
شــد. کارشــناس رســمی دادگســتری در 
ــت   ــه گف ــی در ادام ــار تاریخ ــه و آث ابنی
ــان  ــرد: در زم ــه ک ــا اضاف ــا ایرن ــو ب و گ
کاوش در ایــن محــل محدودیتــی بــرای 
بودنــد،  نشــده  قائــل  باستان شــناس 
محدودیــت شــرقی ـ غربــی داشــت امــا 
ــت  ــی را نداش ــش جنوب ــت بخ محدودی
ــن اگــر باســتان شــناس قصــد  و بنابرای
قســمت  می توانســت  داشــت  کاوش 
جلــو یعنــی بخش جنوبــی را هــم کاوش 

ــد. کن

ــر نیــرو  معــاون امــور آب و آبفــای وزی
گفــت: تــا پایــان ســال چنــد ســد 
ــار  ــگری در اختی ــعه گردش ــرای توس ب

بخــش خصوصــی قــرار می گیــرد.
 قاســم تقی زاده خامســی، در نشســتی 
خبــری در حاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه 
اقدامــات  خصــوص  در  گردشــگری 
انجــام شــده بــرای توســعه گردشــگری 
ــس  ــد آژان ــا چن ــت: ب ــوزه آب گف در ح
تورهــای  ایجــاد  بــرای  گردشــگری 

بــه نظــر  آبــی مذاکــره کرده ایــم و 
می رســد کــه مــردم تمایــل زیــادی 
بــرای آشــنایی بــا نحــوه ی تأمیــن آب 

ــند. ــته باش ــامیدنی داش آش
ــر نیــرو  معــاون امــور آب و آبفــای وزی
ــد  ــور 182 س ــه در کش ــان این ک ــا بی ب
ــزرگ وجــود دارد، ادامــه داد:  ــی و ب مل
ــی  ــی ســدهای بزرگ ــور از ســد مل منظ
ــود در  ــدهای موج ــداد س ــت و تع اس
ــداد  ــن تع ــتر از ای ــیار بیش ــور بس کش

ســدها  ایــن  غالبــًا  کــه  می شــود 
ظرفیــت اســتفاده گردشــگری را دارنــد.

مســاله  ایــن  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
از  بهینــه  اســتفاده  تاکنــون  کــه 
اخیــرًا کــه  فاســت، تصریــح کــرد: 
مســاله  ایــن  بــه  جمهــور  رئیــس 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــتند اس ــد داش تاکی
توجــه  مــورد  را  ســدها  گردشــگری 
قــرار داده ایــم؛ ایــن در شــرایطی اســت 
ــش  ــد بی ــک س ــداث ی ــرای اح ــه ب ک
ــه  ــان هزین ــارد توم ــزار میلی ــد ه از چن
بایــد صــرف شــود و مــا بایــد بتوانیــم 
ــزرگ در  ــرمایه گذاری های ب ــن س از ای
جهــت توســعه گردشــگری کشــور بهــره 

بگیریــم.           

گردشگری سدها تا پایان سال 
كلید می خورد

قوانین حفاظت از آثار تاریخی 
تدوین شوند

معــاون میــراث فرهنگــی وزارت میــراث فرهنگی،گردشــگری و صنایــع دســتی 
گفــت: میــراث فرهنگــی و باســتانی کشــور مــا پیش قــراول توســعه پایــدار 
ایــران اســت و بــه همیــن جهــت بررســی ابعــاد حقوقــی و تدویــن قوانیــن 

مــورد نیــاز حفاظــت از آثــار تاریخــی اجتنــاب ناپذیــر اســت.
محمدحســن طالبیــان در نشســت بیــن المللــی محوطــه هــای میــراث جهانی 
یونســکو بــا محوریــت ابعــاد حقوقــی در شــیراز افــزود: حــرف اخیــر ترامــپ 
ــه ســمت  ــردم را ب ــاران 52 نقطــه فرهنگــی کشــور ما،توجــه م ــون بمب پیرام

اهمیــت مــکان هــای فرهنگــی جلــب کــرد.
وی بــا ذکــر اهمیــت میــراث تاریخــی ادامــه داد: کســانی کــه مــی خواهنــد 
کشــوری را نابــود کننــد ابتــدا ســراغ میــراث تاریخــی آن خطــه مــی رونــد تــا 
پیشــینه آن خطــه را از بیــن ببرنــد و بــه همیــن دلیــل بعــد از تهدیــد فرهنگــی 
ــت  ــزوم حفاظ ــت و ل ــه اهمی ــا متوج ــور م ــی در کش ــان عموم ــپ اذه ترام
بناهــای تاریخــی شــد.وی بــا بیــان اینکــه داعــش و طالبــان زمانــی در بیــن 
افــکار عمومــی دنیــا منفورتــر شــدند کــه بــه میــراث فرهنگــی کشــورها حملــه 
کردند،گفــت: میــراث فرهنگــی کشــورها تنهــا متعلــق بــه مــردم یــک کشــور 

نیســت و بــه عمــوم مــردم دنیــا تعلــق دارد و شناســنامه جهــان اســت.

ته
نک

ایـن باسـتان شـناس اطمینـان خاطـر داد کـه قسـمت های 
شـرقیـ  غربـی و شـمالی کاخ جهان نما محفوظ مانده اسـت.

وی ادامـه داد: ایـن مکان هـا، عمیـق کنـده نشـده اسـت و 
سـنگفرش از روی آسـفالت و یـا در نهایـت آسـفالت را کنـده 
اند و سـنگفرش شـروع شـده اسـت.به گفته جعفری زنـد برای 
رسـیدن بـه جهان نمـا نزدیک به یـک متر یا  یک متروبیسـت 
سـانت خاک برداشـته شـده اسـت. به همین دلیل این آثار در 
ایـن قسـمت ها سـالم مانده و هـر زمانـی که تصمیمـی برای 
کاوش  گرفته شـود، می توان سـنگفرش ها را برداشت و کاوش 
جهان نمـا را ادامـه داد. امـا این باستان شـناس معتقد اسـت 
با شـرایط فعلـی حتـی کاوش جهان نما هـم بهتر اسـت ادامه 
پیـدا نکنـد. وی ادامـه داد: مـا در دوره ای زندگـی می کنیـم که 
بـه قـول معـروف هیچ چیزی مشـخص نیسـت یعنی ممکن 
اسـت یـک دفعه کاری را شـروع کننـد و بعد بـه  دلیل نبودن 
بودجـه کار رهـا شـود؛ بـه همیـن  دلیل به نظـر من بـرای آثار 

کاخ جهان نمـا اکنـون جای نگرانی نیسـت.

گردشگریگردشگری

تقویت زیرساخت های گردشگری در لرستانكرمان جزو استان های صدرنشین در جاذبه های گردشگری
رئیـــس جامعـــه هتلـــداران 
ایـــران گفـــت: »کرمـــان از 
ـــی،  ـــای تاریخ ـــاظ جاذبه ه لح
فرهنگـــی و طبیعـــی جـــزو 
ــی  ــت و به نوعـ ــور اسـ ــین کشـ ــتان های صدرنشـ اسـ
همـــه جاذبه هـــای گردشـــگری را در خـــود دارد.«

از  بازدیـــد  حاشـــیه  در  حمـــزه زاده  جمشـــید   
ســـیزدهمین نمایشـــگاه بین المللـــی گردشـــگری و 
ســـی و ســـومین نمایشـــگاه ملـــی صنایع دســـتی 
ـــل  ـــتانی چهارفص ـــان اس ـــرد: »کرم ـــار ک ـــران اظه در ته
ـــوی  ـــگران به س ـــذب گردش ـــه ج ـــد ب ـــه بای ـــت و هم اس

ــان کمـــک کنیـــم.« کرمـ

نمایشـــگاه  به اینکـــه ســـیزدهمین  اشـــاره  بـــا  او 
بـــرای  فرصـــت خوبـــی  بین المللـــی گردشـــگری 
معرفـــی ایـــن اســـتان اســـت، افـــزود: »اداره کل 
میراث فرهنگـــی کرمـــان حضـــور باشـــکوهی در ایـــن 
نمایشـــگاه بین المللـــی دارد و از متصدیـــان حـــوزه 
گردشـــگری دعـــوت شـــده تـــا بـــا حضـــور در ایـــن 
نمایشـــگاه بـــا ایـــن اســـتان بیشـــتر آشـــنا شـــوند.« 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــران بـ ــداران ایـ ــه هتلـ ــس جامعـ رئیـ
کیفیـــت حضـــور کرمـــان در نمایشـــگاه گردشـــگری و 
ــور در  ــتمرار حضـ ــرد: »اسـ ــح کـ ــتی تصریـ صنایع دسـ
ـــن  ـــگری ای ـــعه گردش ـــرای توس ـــی ب ـــن رویدادهای چنی

ــت.« ــتان الزم اسـ اسـ

سـرمایه  معاونـت  سرپرسـت 
وزارت  مجلـس  امـور  و   گـذاری 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
صنایع دسـتی در حاشیه بازدید از 
غرفه لرسـتان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 
و سـی و یکمین نمایشـگاه ملی صنایع دسـتی تهران از تقویت 
زیرسـاخت های گردشـگری ایـن اسـتان خبـر داد. به گـزارش 
میراث آریـا به نقـل از روابط عمومـی اداره کل میراث فرهنگـی، 
تاجگـردون  لرسـتان، ساسـان  و صنایع دسـتی  گردشـگری 
دراین بـاره گفـت: »ایـن اسـتان از دیربـاز یکـی از جاذبه هـای 
بسـیار قوی گردشـگری بوده و ظرفیت ها و مواهـب خدادادی 
لرسـتان یکی از موقعیت های ممتاز آن اسـت.«او با اشـاره به 

بناهـای تاریخـی و اثرگذار اسـتان ازجمله قلعـه فلک االفالک 
و بافت هـای تاریخـی لرسـتان و لـزوم حرکـت بـه سـمت 
بالفعـل شـدن ایـن ظرفیت هـا تأکیـد کـرد: »موقعیت هـای 
مذکـور بـا افـراد اندیشـمند شـکل می گیـرد و ضرورتـًا مـا بـا 
رفتارمـان در تصمیم گیری هـا، آن هـا را عملیاتـی می کنیـم.« 
سرپرسـت معاونت سـرمایه گذاری و امور مجلس در خصوص 
وضعیت زیرسـاخت های گردشگری این اسـتان تصریح کرد: 
»خوشـبختانه با درایت اسـتاندار و مدیرکل لرسـتان در استان 
شـاهد تغییـرات شـگرفی در حـوزه ایجـاد زیرسـاخت های 
گردشـگری ازجملـه ظرفیت هـای بوم گـردی، نگهداشـت آثـار 
تاریخـی و تبدیـل آن هـا بـرای موقعیت هـای گردشـگری و 

ایجـاد و تأسـیس هتل هـا و... بوده ایـم.«
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خبر

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
بــدون  اجــرای طــرح »شــنبه هــای  از  تهــران 

پســماند« در پایتخــت خبــر داد.
ــل  ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــور  ــن علیپ ــماند، صدرالدی ــت پس ــازمان مدیری س
بــا بیــان اینکــه یکــی از مهــم تریــن چالــش 
هــای کالنشــهرهای جهــان از جملــه تهــران، بحــث 
ــه اســت،  ــد زبال مدیریــت پســماند و کاهــش تولی
ــای  ــق آماره ــه طب ــت ک ــن اس ــت ای ــت: واقعی گف
ــی  ــن جهان ــر میانگی ــا دو براب ــی ه ــود، تهران موج
زبالــه تولیــد مــی کننــد، ایــن بــدان معناســت کــه 
ــب  ــازی مناس ــگ س ــته فرهن ــای گذش ــه ه در ده
ــماند  ــک پس ــد و تفکی ــش تولی ــوص کاه در خص
از مبــدا صــورت نگرفتــه اســت و نتیجــه ایــن 
ــرای  ــزاف ب ــزی جــز صــرف هزینه هــای گ ــر چی ام
جمــع آوری و دفــع و ایجــاد پدیــده زبالــه گــردی و 

ــت. ــت نیس ــط زیس ــب محی تخری
ــرای حــل مســاله پســماند،  ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
هــای  مــاه  طــی  پایتخــت  شــهری  مدیریــت 
ــوان کاپ )کاهــش  ــا عن گذشــته اجــرای طرحــی ب
ــرد: در  ــوان ک ــت، عن ــرده اس ــاز ک ــماند( را آغ پس
ایــن دوره از مدیریــت شــهری شــاهد کاهــش 
ــزار و  ــه 7 ه ــت از روزان ــماند در پایتخ ــد پس تولی
500 تــن بــه 5 هــزار و 300 تــن بودیــم کــه بخشــی 
ــه در  ــت ک ــی اس ــه اقدامات ــش نتیج ــن کاه از ای
ــی  ــود؛ اقدامات ــی ش ــام م ــرح کاپ انج ــب ط قال
ــد  ــم مانن ــماندهای حجی ــاماندهی پس ــون س همچ
شیشــه، الســتیک و سرشــاخه در مبــدا و تفکیــک 
پســماند در مخــازن مجــزا کــه در ســاختمان هــای 
اداری، آموزشــی و شــهرک هــای مســکونی صــورت 

مــی گیــرد.  علیپــور بــه نتایــج اجــرای طــرح کاپ 
اشــاره و عنــوان کــرد: واقعیــت ایــن اســت کــه بــا 
اجــرای گســترده ایــن طــرح رونــد کاهشــی تولیــد 
ــد. ضمــن  ــدا مــی کن ــه پی ــران ادام پســماند در ته
ــوص  ــده خل ــی باقیمان ــا آل ــر ی ــماند ت ــه پس اینک
بهتــری  کمپوســت  و  داشــت  خواهــد  بهتــری 
ــز  ــال حاضــر نی ــه در ح ــی شــود. اگرچ حاصــل م
ــوب  ــیار مطل ــا بس ــدی م ــت تولی ــت کمپوس کیفی

ــتفاده  ــهرداری اس ــف ش ــق مختل ــت و در مناط اس
مــی شــود.

ــرای  ــت در اج ــز اهمی ــه حائ ــرد: نکت ــه ک وی اضاف
ــن طــرح  ــب ای ــه در قال ــن اســت ک طــرح کاپ ای
پســماندهای باقــی مانــده کــه مناســب تفکیــک و 
ــوان »ریجکــت«  کمپوســت نیســت هــم تحــت عن
بــا افزایــش ظرفیــت زبالــه ســوز تبدیــل بــه 

ــد شــد. ــرژی خواه ان
ــت پســماند  ــازمان مدیری ــل س ــه مدیرعام ــه گفت ب
شــهرداری تهــران؛ بــا ادامــه ایــن رونــد در نهایــت 

مــی توانیــم دفــن را بــه حداقــل و در شــکل ایــده 
آل بــه صفــر برســانیم.

خــود  اظهــارات  از  دیگــری  بخــش  در  علیپــور 
ــرای  ــه ب ــرح کاپ ک ــد ط ــاد جدی ــی از ابع ــه یک ب
و  انجــام مــی شــود، پرداخــت  بــار  نخســتین 
تصریــح کــرد: یکــی از تجربیــات جهانــی در بحــث 
کاهــش تولیــد پســماند اجــرای طــرح هایــی 
ــن  ــدون پســماند اســت. در همی ــک روز ب چــون ی
راســتا، ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
ــدون  ــنبه های ب ــرح »ش ــا ط ــر دارد ت ــران در نظ ته
پســماند« را در پایتخــت اجــرا کنــد. در قالــب 

ایــن طــرح، شــهروندان ایــن فرصــت را دارنــد 
ــود  ــک خ ــماندهای خش ــه پس ــول هفت ــه در ط ک
ــه آن هــا آمــوزش  ــه روش هــای علمــی کــه ب را ب
مــی دهیــم فشــرده ســازی و تفکیــک کننــد و 
ــازمان  ــای س ــار نیروه ــه در اختی ــدای هفت در ابت
را  مبلغــی  آن  ازای  در  و  دهنــد  قــرار  پســماند 

ــد. ــت کنن دریاف
وی در توضیــح دالیــل اجــرای طــرح  شــنبه هــای 
بــدون پســماند گفــت: بــر ایــن بــاور هســتیم 
کــه اجــرای طــرح کاپ زمانــی نتیجــه بخــش 
ــا  ــاد شــهروندان را ب ــم آح ــه بتوانی ــود ک ــد ب خواه

اجرای طرح »شنبه های بدون پسماند« در پایتخت
طبق آمارهای موجود، تهرانی ها دو برابر میانگین جهانی زباله تولید می کنند

تکنیـک جمـع آوری ، حمـل و نقـل و دفـع زبالـه هـای شـهری بـا توجـه بـه قدمـت تاریخی، 
اهمیـت ویـژه بهداشـتی ، اقتصـادی و علیرغم همـه موفقیتها در علـوم و تکنولوژی از پیشـرفت 
چندانـی برخـوردار نیسـت . ازدیاد جمعیت و توسـعه صنایع وینز رابطه مسـتقیم آنهـا با افزونی 
زبالـه هـای شـهری و صنعتـی مسـائل بغرنجـی را بوجـود آورده کـه هـم اکنـون در بعضـی از 
شـهرهای کشـورما بصـورت بحرانهای زیسـت محیطـی مطرح میشـود. در حال حاضـر امر جمع 
آوری و حمـل ایـن مـواد در بسـیاری از شـهرهای کشـور بصورت غیر بهداشـتی انجـام گردیده و 

در بسـیاری از مـوارد از تکنیکهـای بسـیار قدیمـی و عقب افتـاده ای برخوردار اسـت.

علیپــور: طــرح شــنبه  هــای بــدون پســماند 
در گام اول در مــدارس اجرایــی خواهــد شــد 
ــا  ــد ت ــن فرصــت را دارن و دانــش آمــوزان ای
در ابتــدای هفتــه پســماند خشــک را تحویــل 
دهنــد و در مقابــل شــهرداری تهــران مبلغــی 
را بــرای ترویــج فرهنــگ کاهــش تولیــد 
زبالــه و تفکیــک پســماند از مبــدا در اختیــار 

ــرار دهــد. ــدارس ق مســئوالن م
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زیســت  محیــط  از  حفاظــت  رئیــس 
ــات پایــش  ــار عملی ــت: در چه شــاهرود گف
ــط زیســت  ــوران محی ــه توســط مام جداگان
ــار قبضــه ســالح شــکاری و  شهرســتان چه
مقادیــری مهمــات از متخلفــان کشــف شــد.
ــگار  ــا خبرن ــو در گفتگــو ب ــر قربانل ــی اکب عل
ــه  ــار قبض ــف چه ــه کش ــاره ب ــا اش ــر ، ب مه
فشــنگ  مقادیــری  و  شــکاری  اســلحه 
و مهمــات شــکاری از افــراد مختلــف در 
ســطح شــاهرود طــی روزهــای گذشــته، 
بیــان کــرد: مأمــوران پاســگاه شــهید نــوری 
شهرســتان روز گذشــته بــا مشــکوک شــدن 
بــه یــک دســتگاه خــودروی ســواری پــرادو 
ــا پایــش آن یــک ســالح  آن را متوقــف و ب
ــت  ــادی گوش ــر زی ــول، مقادی ــکاری دول ش
شــکار و شــاخ شــامل دو رأس قــوچ و بــره 

ــد. ــه کشــف کردن ــم ماه ک
ــه اهــل عشــق  ــراد ک ــن اف ــزود: از ای وی اف
آبــاد طبــس بودنــد، الشــه دو رأس شــکار و 
یــک قبضــه ســالح کشــف شــد کــه جریمــه 
نقــدی بیــش از 50 میلیــون تومانــی در 
ــد  ــه قص ــت ک ــان اس ــن متخلف ــار ای انتظ
ــه تهــران را  رســاندن گوشــت هــای شــکار ب

ــتند. داش
ــت:  ــاهرود گف ــت ش ــط زیس ــس محی رئی
در دیگــر رویــداد مأمــوران ایــن اداره در 
مجــن بــه یــک خــودرو پــژو پــارس برخــورد 
مشــکوک و طــی بازرســی از آن یــک ســالح 
و فشــنگ هــای غیرمجــاز چهــار پــاره را 
کشــف کردنــد مالــک ایــن اســلحه بــه 
پاســگاه کالنتــری مجــن تحویــل داده شــد.
و  برنــو  یــک ســالح  از کشــف  قربانلــو 
مقادیــر زیــادی فشــنگ غیــر مجــاز از فردی 
در منطقــه تپــال پــری خــان شــاهرود نیــز 
خبــر داد و بیــان کــرد: سرنشــینان خــودروی 
ــعی  ــوران س ــدن مأم ــض دی ــه مح ــژو ب پ
ــودرو  ــه خ ــن ادوات را از شیش ــتند ای داش
ــه  ــد کــه در نهایــت ب ــه پاییــن پرتــاب کنن ب
چنــگ قانــون گرفتــار شــدند. وی افــزود: در 
آخریــن مــورد نیــز مأمــوران پاســگاه شــهید 
ــک  ــک خــودرو ی ــوری طــی بازرســی از ی ن
ســالح بــادی و پنــج قطعــه الشــه کبوتــر را 
ــه دســتگاه  ــان ب ــه متخلف ــد ک کشــف کردن

ــاع داده شــدند. ــی ارج قضائ

ش
وح

ت 
کنترل وضعیت سامتی حیوانات وحشی حیا

بدون نیاز به بیهوشی
ــد  ــداع کرده ان ــی اب ــان اســترالیایی دوربین محقق
حیوانــات  ســالمتی  وضعیــت  می توانــد  کــه 
وحشــی را بــدون نیــاز بــه بی هــوش کــردن 

ــد.  ــی کن ــا بررس آنه
بــه گــزارش خبرگــزاری شــینهوا، محققــان دانشــگاه »ســوات 
ــه  ــدند ک ــه ش ــی متوج ــه مقدمات ــک مطالع ــترالیا« در ی اس
ــی از  ــات وحش ــاال از حیوان ــوح ب ــا وض ــرداری ب ــم ب ــا فیل ب
جملــه ببــر و شــیر مــی تــوان روش دیگــری در اختیــار 
ــا  ــض آنه ــا نب ــس و ی ــگ تنف ــا آهن ــرار داد، ت دامپزشــکان ق

ــد.   ــی کنن را بررس
ــه  ــه از فاصل ــدت ســه دقیق ــه م ــه ب ــن مطالع ــان در ای محقق
ــدا  ــه یــک پان ــه عجیــب و غریــب از جمل 40 متــری از 9 گون
ــک  ــان، ی ــک اورانگوت ــی، ی ــیر آفریقای ــک ش ــر، ی ــول پیک غ

ــد. ــرداری کردن ــوماترا فیلمب ــر س ــک بب ــورو و ی کانگ
توانســتند  هــا  فیلــم  ایــن  از  اســتفاده  بــا  دامپزشــکان 
ــان  حــرکات ظریــف قفســه ســینه را کــه نشــان دهنــده ضرب

هــای قلــب و تنفــس هســتند، تشــخیص دهنــد. 
ایــن مطالعــه بــدون هیچگونــه تمــاس فیزیکــی بــا حیوانــات 
و بــدون مختــل کــردن هــر گونــه عــادات روزانــه آنهــا انجــام 

شــد.
ایــن در حالیســت کــه تــا کنــون بــرای کنتــرل عالئــم حیاتــی 
ــن  ــزات مخصــوص اســتفاده و ای ــات وحشــی از تجهی حیوان
ــت  ــط زیس ــا و محی ــرای آنه ــت ب ــث مزاحم ــوالً باع کار معم

ــا شــده اســت. آنه
ــن  ــه دوربی ــد ک ــش نشــان دادن ــن آزمای ــان در ای ــا محقق ام
هــای دیجتالــی بــا موفقیــت توانســتند ســیگنال هــای قلبــی 
ریــوی را از حیوانــات در یــک بــاغ وحــش اســتخراج کردنــد.

بــا ایــن حــال ایــن تکنیــک هنــوز بــه اصــالح و اعتبارســنجی 
ــات  ــه حیوان ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــاز دارد ام ــتری نی بیش
ضعیــف  عالئــم  بــرای  دور  راه  از  تواننــد  مــی  وحشــی 
ســالمتی تحــت کنتــرل قــرار گیرنــد کــه ایــن امــر تشــخیص 

ــازد. ــی س ــر م ــکان پذی ــا را ام ــاری ه ــگام بیم زودهن

 مدیــرکل دفتــر آمــوزش و مشــارکت های مردمــی ســازمان 
ــه نقــش مشــارکت مردمــی و آمــوزش عمومــی در  ــا اشــاره ب ب
بحــث حفاظــت از محیط زیســت گفــت: آمــوزش محیط زیســت، 
ــل را در  ــگ و تام ــکان درن ــراد ام ــه اف ــه ب ــت ک ــدی اس فراین
مســائل محیط زیســتی، مشــارکت در حــل ایــن مســائل و اقــدام 

بــرای بهبــود محیط زیســت می دهــد.
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
زیســت، ژیــال آقایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه محیط زیســت 
موضوعــی ملــی و جهانــی اســت، نمایشــگاه های تخصصــی 
محیط زیســت را محملــی ارزشــمند بــرای ارتقــای فرهنــگ 
محیط زیســت دانســت و افــزود: از فرصــت برگــزاری نمایشــگاه 
تخصصــی محیط زیســت می تــوان بــرای معرفــی و ارتبــاط 
موثــر و ترغیــب حــس مســوولیت پذیری اقشــار مختلــف 
ــوزان در  ــش آم ــجویان و دان ــووالن، دانش ــه مس ــه از جمل جامع

حــوزه محیط زیســت و ترویــج صیانــت از آن بهــره بــرد.
و  امســال  نمایشــگاه  فعالیــت  اصلــی  محورهــای  وی 
موضــوع کارگاه هــای تخصصــی آن را هــوا و تغییــر اقلیــم، 
مدیریــت آب و پســاب، مدیریــت پســماند، خدمــات فنــی، 
مهندســی و مشــاوره ای، تنــوع زیســتی، مدیریــت زیســت 
ســبز،  مدیریــت  محیط زیســت،  پایــش  مدیریــت  بومــی، 
ــی،  ــی و خدمات ــای صنعت ــتی واحده ــتاوردهای محیط زیس دس
ــگ محیط زیســتی  ــای فرهن ــی و ارتق مســوولیت پذیری اجتماع
برشــمرد و گفــت: قطعــا اگــر ایــن مفاهیــم صحیــح و بــه 
ــان  ــه هم ــود ک ــدف خ ــه ه ــگاه ب ــوند، نمایش ــه ش ــتی ارائ درس

ــد  ــه اســت، دســت خواه ــگ محیط زیســت جامع ــای فرهن ارتق
ــت. یاف

همچنیــن برگــزاری ایــن گونــه نمایشــگاه ها ضمــن بسترســازی 
مناســب بــرای مشــارکت عمومــی در حفاظــت از محیط زیســت، 
ــات  ــی توانمندی هــای زیســت محیطی در بخــش خدم ــا معرف ب
فنــی و مهندســی، مراکــز آموزشــی و پژوهشــی و فناوری های روز 
محیط زیســتی و همچنیــن معرفــی عملکــرد صنایــع، شــرکت ها 
ــل ســه  ــی در حــوزه محیط زیســت و تعام و دســتگاه های اجرای
ــیار  ــمن ها( بس ــی و مردمی)س ــی، دولت ــش خصوص ــه بخ جانب

مهــم اســت.
ــا  ــازمان ب ــی س ــوزش و مشــارکت های مردم ــر آم ــرکل دفت مدی
اشــاره بــه نقــش مشــارکت مردمــی و آمــوزش عمومــی در بحــث 
ــوان کــرد: آمــوزش محیط زیســت،  حفاظــت از محیط زیســت عن
فراینــدی اســت کــه بــه افــراد امــکان درنــگ و تأمــل در مســائل 
ــرای  محیط زیســتی، مشــارکت در حــل ایــن مســائل و اقــدام ب
ــوزش  ــی آم ــای اصل ــد. مولفه ه ــت را می ده ــود محیط زیس بهب
ــرش،  ــش، نگ ــای دان ــازی، ارتق ــارت از آگاه س ــت عب محیط زیس
ــه  ــارکت آگاهان ــار و مش ــر رفت ــه تغیی ــارت و در نتیج ــاد مه ایج

اســت.
وی ادامــه داد: ایــن نــوع مشــارکت کــه بــا اســتفاده از دانــش، 
ــران  ــک تصمیم گی ــه کم ــردم ب ــتیاق م ــوق و اش ــی و ش توانای
ــه رســمیت می شناســد،  می آیــد و نقــش مــردم را در ایــن راه ب
راه حلــی بــرای موفقیــت اقتصــادی، اجتماعــی و محیط زیســتی 
ــا ترغیــب حــس مســوولیت پذیری  اســت، مشــارکت عمومــی ب

اجتماعــی در موضوعــات محیط زیســتی، بــه مــردم حــق شــرکت 
در تصمیم گیری هــای مربــوط بــه ایــن حــوزه را می دهــد و آنهــا 
ــود  ــه خ ــت از آن را وظیف ــود و حفاظ ــت را از آن خ محیط زیس
ــدار و  ــق توســعه پای ــی تحق ــل اصل ــن عام ــد و ای ــی می کنن تلق

ــود. ــده خواهــد ب ــع نســل های آین حافــظ مناف
ــی  ــوولیت اجتماع ــی و مس ــارکت های مردم ــر مش ــی، دفت آقای
را بــه عنــوان یکــی از اعضــای شــورای سیاســتگذاری نمایشــگاه 
ســمن های  حضــور  تســهیلگری  و  هماهنگــی  وظیفــه  کــه 
ــی و  ــده دارد، معرف ــگاه را برعه ــور در نمایش ــتی کش محیط زیس

تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه لــزوم معرفــی توانمندی هــا و 
ــا حوزه هــای  ــان ب ــر آن ــاط موث ــز ارتب ظرفیت هــای ســمن ها و نی
دولتــی و خصوصــی حاضــر در نمایشــگاه، شــاخص های حضــور 
ــا همــکاری نماینــده ایــن ســمن ها  ســمن های محیط زیســتی ب
ــزی شــده اســت،  ــن و برنامه ری در شــورای سیاســتگذاری تدوی
ــای  ــی در فض ــای آموزش ــا و پنل ه ــزاری کارگاه ه ــن برگ همچنی
برنامه هــای  دیگــر  از  محیط زیســتی،  ســمن های  مختــص 

ــود. ــد ب نمایشــگاه نوزدهــم خواه

بررسـی ها نشـان می دهـد، سـاالنه 30 میلیـون تـن رسـوب از طریـق 
سـفیدرود وارد دریـای خـزر می شـود یعنـی بیـش از 40 درصد منابع 
رسـوبی خـزر از طریـق ایـن رود تامیـن می شـود امـا شـواهد گویای 
ایـن اسـت کـه ادامـه این روند موجب بسـته شـدن دهانه سـفیدرود 
در ورودی دریـای خـزر تـا 5 سـال آینـده خواهـد شـد کـه در ایـن 

صـورت تبـادل آبـی بیـن ایـن رود و دریـای خـزر مختل می شـود. 
سـفید رود دومین رود بلند ایران اسـت، سـفیدرود را در باسـتان رود 
آمـارد مـی نامیدنـد. در کتب قدیم سـپید رود را با نام هـای گوناگون 
از جملـه سـپیدرود، اسـفیدرود، اسـبیذروذ، سـپیذروذ و سـفیدرود 

حفاظت از محیط زیست با یاری سمن های 
زیست محیطی

حیات 
وحش

شیات

ساخت تجهیزات پرورش ماهی در قفس 
سرعت می گیرد

تحویل توله شیر گم شده به دهکده طبیعت

دبیــر ســتاد توســعه فناوری 
خشکســالی،  آب،  هــای 
فرســایش و محیــط زیســت 
ــاوری  ــی و فن ــت علم معاون
بــه ســاخت تجهیــزات پــرورش ماهــی در قفــس در 

ــرد. ــد ک کشــور تاکی
ــت  ــل از معاون ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، ســتاد توســعه 
و  فرســایش  خشکســالی،  آب،  هــای  فنــاوری 
محیــط زیســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری بــا حمایــت از دانــش بنیــان هــا طراحــی، 
ــی در  ــرورش ماه ــای پ ــس ه ســاخت و نصــب قف
دریــا را بومــی ســازی کــرد تــا بــا ایــن اقــدام نیــاز 

ــود. ــع ش ــه واردات آن رف ب
بــا ایــن اقــدام تولیــد و بومــی ســازی ایــن تجهیزات 
ــه  ــت ســتاد نمون ــا حمای ــت. ب ــه ســرعت گرف فناوران
ــا در داخــل ســاخته  ــن قفــس ه ــی ای ــه صنعت اولی

شــد و ایــن پــروژه بــا بهــره از توانمنــدی متخصصــان 
شــرکت دانــش بنیــان در حــال انجــام اســت تــا بــا 
ــا  ــب و کاره ــن کس ــعه ای ــاهد توس ــدام ش ــن اق ای
ــروژه در  ــن پ ــر ای ــال حاض ــیم. در ح ــور باش در کش
ــه ایــن  ــا نیــاز ب ــه تجــاری ســازی قــرار دارد ت مرحل

ــع شــود. ــاوری و واردات آن رف فن
ــی  ــرورش ماه ــزات پ ــاوری تجهی ــن فن ــش از ای پی
ــن قفــس  در قفــس در داخــل وجــود نداشــت و ای
ــی  ــه وارد م ــروژ و ترکی ــد ن ــورهایی مانن ــا از کش ه
شــد امــا اکنــون بــا ورود شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــوان انتظــار  ــاوری مــی ت ــن فن ــه بومــی ســازی ای ب

ــن حــوزه قطــع شــود. داشــت واردات ای
بــرای ســرعت گرفتــن انجــام پــروژه نــادر قلــی 
ــای آب،  ــاوری ه ــتاد توســعه فن ــر س ــی دبی ابراهیم
ــت  خشکســالی، فرســایش و محیــط زیســت معاون
علمــی و فنــاوری نیــز از فراینــد تولیــد قالــب براکــت 

ــرد. ــد ک ــرورش ماهــی بازدی قفــس هــای پ

محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
زیسـت قزویـن گفـت: توله 
یکـی  در  شـده  گـم  شـیر 
اسـتان،  ایـن  آزادراه هـای 
بـه دهکـده طبیعـت بوسـتان ملـی باراجیـن قزوین 

شـد. داده  تحویـل 
بـا  نـژاد روز شـنبه در گفـت و گـو  حسـن عبـاس 
اظهـار داشـت: احتمـاال تولـه شـیر  ایرنـا  خبرنـگار 
گـم شـده کـه سـه مـاه عمـر دارد، در حـال انتقـال 
از یـک اسـتان بـه اسـتانی دیگـر بـوده کـه در یکـی 
از آزادراه هـای قزویـن بـه دلیـل نامعلـوم از خـودرو 
بیـرون آمـده و حامـالن نتوانسـتند ایـن حیـوان را 

پیـدا کننـد.
وی ادامـه داد: روز پنجشـنبه بـا دریافـت گـزارش 
هـای مردمـی از همیـاران محیـط زیسـت متوجـه 
حضـور یـک تولـه شـیر در حاشـیه یکـی از آزادراه 
هـای قزویـن شـدیم و بالفاصلـه یک تیـم از محیط 

بانـان راهـی محـل مـورد نظـر شـدند.
ایـن مسـوول گفـت: همیـاران محیط زیسـت موفق 
بـه زنـده گیـری ایـن توله شـیر شـده و انـرا تحویل 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  کل  اداره  بانـان  محیـط 

دادند.
توسـط  شـده  گـم  شـیر  تولـه  داشـت:  اظهـار  وی 
محیـط بانـان معاینـه و مشـخص شـد بیمـار اسـت 
و بـرای نگهـداری و مـداوا تحویـل عوامـل دهکـده 
طبیعـت قزویـن که محـل نگهداری انـواع گونه های 

حیـات وحـش اسـت، شـد.
عبـاس نـژاد  بـا بیـان اینکـه در حـال بررسـی ایـن 
هسـتیم کـه ایـن توله شـیر از چـه مبدایی و توسـط 
چـه فـرد یا افـرادی به چـه مقصدی در حـال انتقال 
بـوده اسـت،گفت: بعیـد بـه نظر مـی رسـد صاحبان 
ایـن تولـه شـیر بـرای گرفتـن آن مراجعه کننـد، چرا 
کـه نقـل و انتقـال حیوانـات حیـات وحـش تخلـف 

بـوده و پیگیـرد قانونـی به همـراه دارد.

افزایش مناطق شکار ممنوع گیان
رشت- مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن گفت: جیرنده رودبار به عنوان منطقه شکار ممنوع در 
استان به تصویب رسید و با این اقدام مناطق شکار ممنوع گیالن به 6 مورد افزایش یافت.

گزارش 

کشف 4 ساح 
شکاری در شاهرود

هوا
 و 

هفته ای برفی و بارانی در پیش استآب
 کارشـناس سـازمان هواشناسـی گفـت: شـنبه 
کشـور  مناطـق  بیشـتر  در  مـاه  بهمـن   26
بارش هـای پراکنـده و کاهـش محسـوس دما 
داریـم امـا یکشـنبه سـامانه بارشـی جدیـدی 
بیشـتر  بـرای  می شـود کـه  وارد کشـور  غـرب  از 

نواحـی کشـور بـرف و بـاران بـه همـراه دارد.
فریبـا گـودرزی روز شـنبه در گفـت و گـو با خبرنـگار علمی 
خراسـان  رضـوی،  خراسـان  شـمال  امـروز  افـزود:  ایرنـا 
شـمالی و گلسـتان بـارش پراکنـده، وزش بـاد و کاهـش 
جنوبـی،  خراسـان  همچنیـن  داشـت.  دمـا  محسـوس 
سیسـتان و بلوچسـتان، هرمـزگان و شـرق کرمـان وزش 
بـاد شـدید گاهـی همـراه بـا گرد و خـاک خواهند داشـت.

سـامانه  تدریـج  بـه  یکشـنبه  فـردا  داشـت:  اظهـار  وی 
می شـود کـه  وارد کشـور  غـرب  شـمال  از سـمت  بارشـی 
غـرب  شـمال  و  غـرب  زاگـرس،  دامنه هـای  آن  تاثیـر  بـا 
بـارش بـرف خواهنـد داشـت. در ارتفاعـات البـرز، زاگرس 
جنوبـی و جنـوب غرب بـارش پراکنـده رخ می دهد، اواخر 
وقـت فـردا جریانـات بر روی سـواحل دریای خزر شـمالی 

می شـود و اواخـر وقـت بـارش در گیـالن و اردبیـل آغـاز 
می شـود.

گـودرزی ادامـه داد: دوشـنبه هـم گسـتره و هـم قـدرت 
و  شـمالی  نیمـه  و  شـود  مـی  تقویـت  بارشـی  سـامانه 
شـدت  داشـت،  خواهنـد  بارندگـی  زاگـرس  هـای  دامنـه 
بـارش بـرف دوشـنبه در جنـوب آذربایجـان غربـی، غـرب 
خواهـد  لرسـتان  جنـوب  و  شـمال کرمانشـاه  کردسـتان، 

. د بو
بـه گفتـه وی سـه شـنبه بـارش هـا پراکنـده مـی شـوند و 
تـا چهارشـنبه کـه مـوج بعـدی از سـمت جنوب غـرب وارد 
کشـور می شـود، این روند ادامه دارد. کارشـناس سـازمان 
هواشناسـی افـزود: هـوای تهـران امـروز نیمه ابـری گاهی 
امـروز  دمـای  بـود. کمینـه  خواهـد  بـاد  وزش  بـا  همـراه 
دمـای  بیشـینه  و  بـود  زیـر صفـر  درجـه   4 تهـران  صبـح 
امـروز پایتخـت بـه 6 درجـه بـاالی صفـر می رسـد، تهـران 
نیـز از فـردا شـب و طـی روز دوشـنبه بارش هـای پراکنـده 

رخ می دهـد و دمـا نیـز رونـد افزایشـی خواهـد داشـت.

ب
قط

دمـای هـوا در قطـب جنوب بـرای اولین بـار از 20 
درجـه سـانتی گراد فراتـر رفت.

دمـای هـوای  آنکـه  از  پـس  ایسـنا،  بـه گـزارش 
قـاره  در  جزیـره ای  در  سـانتی گرادی  درجـه   20.75
جنوبـگان ثبـت شـد دمـای هـوا در این قـاره بـرای اولین 
بـار از 20 درجـه سـانتی گراد فراتـر رفت.کارلـوس شـافر، محقـق 
علـوم هواشناسـی برزیلـی در ایـن بـاره گفتـه اسـت کـه هرگـز 
چنیـن درجـه حـرارت باالیی را در قطـب جنوب شـاهد نبوده اند. 
امـا ایـن محقـق در عیـن حـال گفتـه کـه ایـن درجه حـرارت به 
9 فوریـه و نـه بخشـی از مجموعـه داده هـای بلند مـدت مربوط 

می شـود.
در هفتـه گذشـته هـم قطـب جنـوب شـاهد دمـای 18.3 درجـه 
سـانتی گـراد در شـبه جزیره جنوبـگان بـود کـه بخـش شـمالی 

قطـب جنـوب محسـوب می شـود.
درجـه حـرارت اخیـر در ایسـتگاهی در جزیـره "سـیمور" ثبـت 
شـده اسـت.هر چنـد که ایـن درجه حـرارت یک رکورد باالسـت، 
از یـک  ایـن دمـا، بخشـی  امـا شـافر تاکیـد کـرده کـه ثبـت 
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ایــن طــرح، شــهروندان ایــن فرصــت را دارنــد 
ــود  ــک خ ــماندهای خش ــه پس ــول هفت ــه در ط ک
ــه آن هــا آمــوزش  ــه روش هــای علمــی کــه ب را ب
مــی دهیــم فشــرده ســازی و تفکیــک کننــد و 
ــازمان  ــای س ــار نیروه ــه در اختی ــدای هفت در ابت
را  مبلغــی  آن  ازای  در  و  دهنــد  قــرار  پســماند 

ــد. ــت کنن دریاف
وی در توضیــح دالیــل اجــرای طــرح  شــنبه هــای 
بــدون پســماند گفــت: بــر ایــن بــاور هســتیم 
کــه اجــرای طــرح کاپ زمانــی نتیجــه بخــش 
ــا  ــاد شــهروندان را ب ــم آح ــه بتوانی ــود ک ــد ب خواه

آن همــراه کنیــم و فرهنــگ درســت پســماند را در 
ذهــن مــردم نهادینــه ســازیم. بــه طــور قطــع، یکــی 
ــش  ــه دان ــن زمین ــا در ای ــی م ــای اجرای از بازوه
آمــوزان هســتند. آمــوزش بــه ایــن گــروه نــه تنهــا 
بــه کاهــش تولیــد پســماند در ســال هــای آینــده 
ــر  ــود ه ــی ش ــب م ــه موج ــد بلک ــی کن ــک م کم
ــگ در  ــن فرهن ــغ ای ــروج و مبل ــا م ــک از آن ه ی

ــند. ــود باش ــواده خ خان
ــت پســماند شــهرداری  ــل ســازمان مدیری مدیرعام
تهــران ایــن را هــم گفــت: بــا همیــن رویکــرد، 
ــماند در گام اول در  ــدون پس ــای ب ــنبه  ه ــرح ش ط

ــوزان  ــش آم ــد و دان ــد ش ــی خواه ــدارس اجرای م
ایــن فرصــت را دارنــد تــا در ابتــدای هفتــه پســماند 
ــهرداری  ــل ش ــد و در مقاب ــل دهن ــک را تحوی خش
ــش  ــگ کاه ــج فرهن ــرای تروی ــی را ب ــران مبلغ ته
تولیــد زبالــه و تفکیــک پســماند از مبــدا در اختیــار 
مســئوالن مــدارس قــرار دهد.علیپــور بــا تاکیــد بــر 
اینکــه در حــال حاضــر نیــز طــرح تفکیــک پســماند 
از مبــدا و جمــع آوری آن، بــا جدیــت در بیــش 
ــهرک  ــای اداری و ش ــاختمان ه ــد از س از 50 درص
ــرد:  ــوان ک ــود، عن ــری می ش ــکونی پیگی ــای مس ه
ــا در گام بعــدی ایــن طــرح را در  در نظــر داریــم ت

ــم. ــرا کنی ــکونی اج ــای مس ــی مجتمع ه تمام
طــرح  اجــرای  اینکــه  بیــان  بــا  پایــان  در  وی 
ــدف صــورت  ــن ه ــا ای ــدون پســماند« ب ــنبه ب »ش
ــه پســماندهای  ــه در یــک روز از هفت ــرد ک مــی گی
ظرفیــت  حداکثــر  بــا  شــده  تفکیــک  خشــک 
آوری  جمــع  تشــویقی  هــای  مکانیــزم  بــا  و 
ــر  ــع، اگ ــور قط ــه ط ــرد: ب ــان ک ــوند، خاطرنش ش
تولیــد  زیســتی  محیــط  ابعــاد  بــا  شــهروندان 
ــه  ــی ک ــای گزاف ــه ه ــه و هزین ــاالی زبال ــم ب حج
ایــن امــر بــه شــهر تحمیــل مــی کنــد آگاه شــوند، 
ــد  ــارکت خواهن ــکاری و مش ــرح هم ــرای ط در اج
ــد  ــه تولی ــن زبال ــزار ت ــران روزی 50 ه ــرد.در ای ک
بازیافــت  آن  درصــد   10 از  می شــود کــه کمتــر 
ــیاری  ــه در بس ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای می ش
ــر  ــان نظی ــرفته جه ــی و پیش ــور های صنعت از کش
ژاپــن میــزان بازیافــت زبالــه صــد در صــد اســت. 
بازیافــت در ایــران ســابقه ای نزدیــک بــه 60 ســال 
دارد زمانــی کــه اولیــن کارخانــه کــود آلــی در ســال 
1337 در اصفهــان ســاخته شــد، چنــد ســال بعــد 
انگلیســی ها یــک کارخانــه کمپوســت در صالــح 

ــد. ــیس کردن ــران تاس ــاد ته آب
ایــن کارخانــه در ســال 1363 تعطیــل، امــا بــا 
تغییراتــی کــه ســازمان بازیافــت تهــران در آن 
ایجــاد کــرد پــس از مدتــی بــار دیگــر آغــاز بــه کار 
ــان  ــه کمپوســت اصفه ــن حــال کارخان ــرد. در عی ک
نیــز در ســال 1348 بــه واســطه عــدم رعایــت 
موازیــن بهداشــتی تعطیــل، امــا کارخانــه جدیــدی 
ادامــه  در  شــد.  آن  جایگزیــن   1368 ســال  در 
ــدف  ــا ه ــف ب ــای مختل ــز کارخانه ه ــد نی ــن رون ای
ــرای  ــع ب ــک منب ــوان ی ــه عن ــه ب ــری از زبال بهره گی
ــدند،  ــاخته ش ــاز س ــورد نی ــرژی م ــد کاال و ان تولی
ــن  ــده ای ــالم ش ــای اع ــه آمار ه ــه ب ــا توج ــا ب ام
ــت  ــد بازیاف ــته اند دو درص ــا توانس ــا تنه کارخانه ه

ــد. ــد کنن ــت را تولی ــد کمپوس و 19 درص
ــن  ــزی و مســائل اقتصــادی در ای ــه برنامه ری گرچ
زمینــه بســیار مهــم و حائــز اهمیــت هســتند، 
امــا بخــش عمــده ایــن کار از طریــق نهادینــه 
تفکیــک  زمینــه  در  عمومــی  فرهنــگ  شــدن 
ــد  ــر اســت.با »مجی ــت آن امکانپذی ــه و بازیاف زبال
رمضانــی«، پژوهشــگر محیــط زیســت و عضــو 
)ســازمان  ســمت  پژوهشــگاه  علمــی  هیــات 
مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاه( 

ــد. ــام ش ــی انج ــت و گوی گف

در بسیاری از کشور های 
توسعه یافته، مسئله 

تفکیک زباله از مدارس و 
در متون درسی برای فرد 
آموزش داده می شود تا 

کامًا برای فرد نهادینه 
شود. نمونه بارز این امر 

حضور چندسال قبل 
تماشاچیان ژاپنی مستقر 

در استادیوم آزادی 
بود که پس از اتمام 
بازی شروع به جمع 

آوری زباله از سکو های 
تماشاچیان ایرانی کردند 

بدون آن که خودشان در 
تولید زباله نقشی داشته 

باشند.

اجرای طرح »شنبه های بدون پسماند« در پایتخت
طبق آمارهای موجود، تهرانی ها دو برابر میانگین جهانی زباله تولید می کنند

بررسـی ها نشـان می دهـد، سـاالنه 30 میلیـون تـن رسـوب از طریـق 
سـفیدرود وارد دریـای خـزر می شـود یعنـی بیـش از 40 درصد منابع 
رسـوبی خـزر از طریـق ایـن رود تامیـن می شـود امـا شـواهد گویای 
ایـن اسـت کـه ادامـه این روند موجب بسـته شـدن دهانه سـفیدرود 
در ورودی دریـای خـزر تـا 5 سـال آینـده خواهـد شـد کـه در ایـن 

صـورت تبـادل آبـی بیـن ایـن رود و دریـای خـزر مختل می شـود. 
سـفید رود دومین رود بلند ایران اسـت، سـفیدرود را در باسـتان رود 
آمـارد مـی نامیدنـد. در کتب قدیم سـپید رود را با نام هـای گوناگون 
از جملـه سـپیدرود، اسـفیدرود، اسـبیذروذ، سـپیذروذ و سـفیدرود 

خوانـده اند.
پـر  و  طوالنی تریـن  765 کیلومتـر  طـول  بـا  رود  سـفید  رودخانـه 

اسـت. اسـتان گیـالن  رود  آب تریـن 
از محـل تالقـی رودخانـه شـاهرود و قـزل اوزن بـه بعـد رودخانـه 
سـفیدرود نامیـده می شـود. در منطقـه منجیل سـد بزرگ سـفیدرود 
بـر روی ایـن رودخانـه سـاخته شـده کـه دریاچـه ای بـا وسـعت 56 
کیلومتـر مربـع در پشـت آن پدیـد آمـده اسـت، در ادامـه مسـیر این 
رودخانـه بـا پیوسـتن آبراهه هایـی کـه اصلـی تریـن آن هـا عبارتند از 
آبـرود، سـیاه رودبار، تویسـن و آبراهه شـلی در نهایت بـه دریای خزر 

مـی ریزنـد امـا مسـاله اصلـی در ایـن مسـیر رسـوباتی اسـت کـه از 
طریـق سـفیدرود وارد دریـای خـزر می شـود.

بررسـی ها نشـان می دهـد سـاالنه 30 میلیـون تـن رسـوب از طریـق 
سـفیدرود وارد دریـای خـزر می شـود یعنـی بیـش از 40 درصد منابع 
رسـوبی خـزر از طریـق سـفیدرود تامیـن می شـود که شـواهد گویای 
ایـن اسـت ادامـه ایـن رونـد موجـب خواهـد شـد تـا دهانـه سـفید 
رود در ورودی دریـای خـزر تـا 5 سـال دیگر کامال مسـدود شـود. در 
ایـن صـورت تبـادل آبـی بیـن ایـن رود و دریـای خزر مختـل خواهد 
شـد کـه در اثـر ایـن واقعـه رودخانـه در ناحیـه پشـت دهانـه دچـار 
تـورم شـده و دشـت سـیالبی وسـیعی را بـه وجـود خواهـد آورد و 
در اثـر ایـن رخـداد شـهرهای کیاشـهر در شـرق و زیباکنـار در غـرب 
دچـار آبگرفتگـی خواهند شـد و خسـارات بزرگی به اراضی کشـاورزی 
و کاربـری هـای مسـکونی و آبـزی پـروری وارد می شـود. همایـون 
خوشـروان مجـری طـرح بیـن المللـی اثـر نوسـانات دریای خـزر بر 
محیـط زیسـت مناطـق سـاحلی روز شـنبه در گفـت و گو بـا خبرنگار 
علمـی ایرنـا گفـت: االن یکـی از مشـکالتی کـه دلتـای سـفیدرود بـه 
آن دچـار شـده انسـداد دهانـه رودخانـه سـفیدرود اسـت کـه تحـت 
تاثیـر جریان هـای سـاحلی کـه معمـوال بـه مـوازات دریـا در راسـتای 
غـرب بـه شـرق صورت می گیـرد باعث می شـود که دهانه سـفید رود 
بسـته شـود. در راسـتای مطالعات طرح بین المللی اثر نوسـانات تراز 
آب دریـای خـزر بـر محیط زیسـت مناطق سـاحلی، سـرعت رسـوب 
گـذاری اندازه گیـری و مشـخص شـد کـه رونـد بسـته شـدن دهانـه 
رودخانـه سـفید رود از زمانـی کـه سـطح تـراز آب دریای خزر شـروع 
بـه کاهـش کـرد یعنـی از سـال 1374، آغـاز شـده و همچنـان ادامـه 

دارد.
وی افـزود: اگـر ایـن رونـد بـه همیـن شـکل ادامـه یابـد تـا 5 سـال 

دیگـر ایـن دهانه مسـدود می شـود، مسـدود شـدن دهانـه رودخانه 
سـفید رود می توانـد مشـکالت زیـادی بـه وجـود آورد. چـون ایـن 
رودخانـه یکـی از بزرگتریـن رودخانـه هـای سـواحل جنوبـی دریـای 
خـزر اسـت و بیـش از 720 کیلومتر طـول دارد؛ رودخانه ای اسـت که 
طول سـاحل آن در منطقه دلتا 110 کیلومتر اسـت و مسـاحتی حدود 
3 هـزار و 600 کیلومتـر مربع را پوشـش می دهـد؛ همچنین خروجی 
آب رودخانـه سـفید رود بـه دریا به طور میانگین و متوسـط در سـال 
حـدود 3 هـزار و 800 میلیـون متر مکعب اسـت و بیـش از 40 درصد 
منابـع رسـوبی خـزر از طریق سـفید رود تامیـن می شـود، بنابراین به 
لحـاظ ابعـاد و هندسـه رودخانـه بسـیار با اهمیت اسـت کـه اگر این 
رودخانـه کـه دینامیک فعالـی دارد درسـت مدیریت نشـود، می تواند 
یـک فاجعـه و بحـران را به وجود آورد. وی ادامه داد: با بسـته شـدن 
دهانـه تـورم آب را در پشـت دهانـه رودخانـه خواهیـم داشـت و این 
تـورم یعنـی اینکه دشـت سـیالبی یا جلگه سـیالبی به وجـود خواهد 
آمـد کـه ایـن آب به جای اینکـه در دریای خزر تخلیه شـود در اراضی 
پسـت بسـیار کم شـیب حاشـیه رودخانه که در بخش شـرقی تاالب 
کیاشـهر و شـهر کیاشـهر و در بخـش غربـی تـاالب زیبـا کنـار و پارک 
ملـی بوجـاق و شـهر زیبا کنار اسـت را تحت تاثیر قـرار خواهد داد. در 
ایـن مـکان هـا عمدتا کاربـری هایـی که موجود اسـت کاربـری های 
شـهری، کشـاورزی و آبـزی پـروری اسـت یعنـی اگـر ایـن رودخانـه 
طغیـان کنـد و آب آن بـه حالت سـیالبی اراضی کنـاری را در بر بگیرد، 
می تواند خسـارت های بسـیار سـنگینی را به بخش مهمی از کشـور 
کـه مـی توانـد در امنیت غذایی ما نقش بسـزایی داشـته باشـد وارد 
کنـد. بنابرایـن الزم اسـت در بـاره ایـن موضـوع هرچـه سـریعتر وارد 
عمـل شـویم و بحث رسـوب گـذاری در مصـب رودخانه سـفید رود را 

مـورد مدیریت قـرار دهیم.

خطر بسته شدن دهانه سفیدرود در کمین خزر 

معــاون محیــط طبیعــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
خوزســتان خواســتار افــزوده شــدن چهــار منطقــه حفاظــت شــده 

ــه مناطــق حفاظــت شــده خوزســتان شــد. ــد ب جدی
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما مرکــز آبــادان،  عــادل مــوال 
بــا اشــاره بــه تعــداد مناطــق حفاظــت شــده در خوزســتان، گفــت: 
در حــال حاضــر 12 منطقــه حفاظــت شــده بــا وســعت 760 هــزار 
ــا توجــه بــه تنــوع گونــه  هکتــار در خوزســتان وجــود دارد، امــا ب
هــای جانــوری و گیاهــی موجــود در برخــی مناطــق خوزســتان، از 
ســازمان محیــط زیســت درخواســت کــرده ایــم کــه چهــار منطقــه 

دیگــر بــه مناطــق حفاظــت شــده خوزســتان افــزوده شــوند.
ــعت  ــه، وس ــار منطق ــن چه ــب ای ــورت تصوی ــزود: در ص وی اف
مناطــق حفاظــت شــده خوزســتان بــه بیــش از 800 هــزار هکتــار 

مــی رســد.
معــاون محیــط طبیعــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
خوزســتان، گفــت: بــا وجــود افزایــش جمعیــت شــهرها، تاکنــون 
مناطــق حفاظــت شــده خوزســتان کاهــش نیافتــه انــد. همچنیــن 
ــن مناطــق صــادر نشــده  ــع در نزدیکــی ای ــت صنای مجــوز فعالی

اســت.
ــدود 10  ــی، ح ــتاندارد جهان ــاس اس ــر اس ــرد: ب ــح ک ــوال تصری م
ــوان مناطــق حفاظــت  ــه عن ــد ب ــر اســتان بای درصــد وســعت ه
شــده در نظــر گرفتــه شــود کــه اکنــون بیــش از 10 درصــد وســعت 

خوزســتان مناطــق حفاظــت شــده هســتند.

درخواست برای افزودن 
مناطق حفاظت شده جدید

کاهش انتشار گاز های خطرناک با 
فناوری نانومتری

خبر

نانــو  تجهیــزات  ارائه دهنــده  شــرکت   یــک 
پوشــش دهی، دســتگاهی ســاخته اســت کــه 
ــه محیــط    ــده ب ــاک و آالین انتشــار گاز هــای خطرن

می دهــد. را کاهــش  زیســت 
 ،)CO2( افزایــش آزاد شــدن گاز هــای گلخانــه ای ماننــد دی اکســید کربــن
ــی از  ــفر یک ــه اتمس ــا ب ــید )N2O( از خاک ه ــرو اکس ــان )CH4(، نیت مت
ــه  ــن ب ــید کرب ــت. دی اکس ــته اس ــه گذش ــد ده ــان در چن ــای جه نگرانی ه
عنــوان یــک عامــل مهــم مؤثــر در گرمایــش جهانــی و تغییــر آب وهــوا کــه 

مســئول 60 درصــد گــرم شــدن در جهــان ، شــناخته شــده اســت.
ــار  ــل انتش ــه دلی ــی، ب ــالب صنعت ــس از انق ــد پ ــان می ده ــات نش مطالع
ــیلی، ذرات  ــوخت های فس ــرف س ــه ای و مص ــای گلخان ــد گاز ه ــش از ح بی
معلــق در هــوا و میــزان آلودگــی بیشــتر شــده اســت. خانوار هــای شــهری از 
مهم تریــن منابــع مصــرف انــرژی و انتشــار گاز هــای گلخانــه ای ناشــی از آن 
هســتند. افــزون بــر تأثیــر مســتقیم مصــرف انــرژی خانــوار بــر انتشــار گاز 
گلخانــه ای، مصــرف ســایر کاال هــا و خدمــات خانــوار نیــز، بــه واســطه ارتبــاط 
ــه ای  ــار گاز گلخان ــر انتش ــه صــورت غیرمســتقیم ب ــاد، ب ــن بخــش اقتص بی
ــه ای از طــرف  ــای گلخان ــه مســأله گاز ه ــن ب ــروزه پرداخت ــذارد. ام تأثیرمی گ
ــه  ــم ب ــر اقلی ــت نقــش کلیــدی آن هــا در تغیی ــه عل ــی ب مجامــع بیــن الملل

ــی می شــود. ــم تلق ــی بســیار مه ــد گرمایــش جهان خصــوص فرآین
ــتگاهی  ــش دهی، دس ــزات نانوپوش ــده تجهی ــرکت های ارائه دهن ــی از ش یک
ارائــه کــرده کــه  نانومتــری  بــا ضخامــت  بــرای ایجــاد پوشــش هایی 
CVD باشــد.  می توانــد جایگزیــن روش هــای الیه نشــانی رایــج نظیــر 
ــت  ــه محیط زیس ــده ب ــاک و آالین ــای خطرن ــار گاز ه ــاوری انتش ــن فن ــا ای ب
ــرای  ــی )ALD( ب ــانی اتم ــاوری الیه نش ــرکت فن ــن ش ــد. ای ــش می یاب کاه
ــاوری  ــن فن ــتفاده از ای ــا اس ــه ب ــازک دارد ک ــیار ن ــش های بس ــاد پوش ایج
ــروژن  ــد نیت ــد ســولفور و تری فلوری ــاک، هگزافلوری ــوان گاز هــای خطرن می ت

ــرد. ــد حــذف ک را از فرآین
در روش هــای فعلــی بــرای پو شــش دهی CVD، بــرای به دســت آوردن 
ســطح مطلــوب از عملکــرد، فیلم هــای نســبتا ضخیــم نیــاز بــه رشــد دارنــد 
تــا بــه مشــخصات موردنیــاز برســند؛ بــرای مثــال، بتواننــد به صــورت ســدی 
در برابــر رطوبــت قــرار گیرنــد، از ســطح در مقابــل خوردگــی محافظــت کننــد. 
بــا توجــه بــه ســاخت ســریع فیلــم روی دیــواره تجهیــزات، محفظــه رســوب 
ــمای  ــتفاده از پالس ــا اس ــن کار ب ــود. ای ــز ش ــم، تمی ــل منظ ــد در فواص بای

ــود. ــام می ش ــولفور انج ــد س ــزا فلورای ــا هگ ــروژن ی ــد نیت تری فلوری
ــه ای شــناخته شــده اســت کــه بیــش از 22600  SF 6 قوی تریــن گاز گلخان
برابــر دی اکســیدکربن پتانســیل گرمایــش دارد و حداقــل هــزار ســال در جــو 
ــا تنهــا  ــه ای SF 6 در اتحادیــه اروپ ــد. میــزان انتشــار گاز هــای گلخان می مان
در ســال 2017 برابــر 1.4 میلیــون خــودرو اســت. از ایــن رو اســتفاده از ایــن 

گاز هــا بایــد کاهــش یابــد.

آلودگی

هوای یزد در شرایط خطرناک قرار دارد
 رییس گروه پایش آلودگی هوا و صدا محیط سازمان حفاظت محیط زیست گفت:  هوای کرمان با شاخص 116 

ناسالم برای گروه ھای حساس است اما هوای یزد با شاخص باالتر از 300 در شرایط خطرناک قرار دارد.

رنا
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س:
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برخـی  از  انتقـاد  بـا  زیسـت  محیـط  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
دسـتگاه های کشـور گفـت: محیـط بانـی یکـی از پرخطرتریـن 
مـا  بـان  اخیـر شـش محیـط  روز  پنـج  اسـت. طـی  شـغل ها 
زخمـی و بسـتری شـدند ایـن در حالیسـت کـه بـرای محیـط 
بـان خواجـوی کرمانـی کـه چنـدی پیـش بـه دسـت شـکارچی 
فـراری که از اشـرار محسـوب می شـود با ضربـه مسـتقیم گلوله 
شـهید شـد، هیـچ کاری انجـام نشـده است.سـرهنگ جمشـید 
محبـت خانـی در مراسـم تقدیـر از محیـط بـان محمـد بیگـی 
بـه  زن  روز  و  )س(  فاطمـه  حضـرت  والدت  تبریـک  ضمـن 
همسـران محیـط بانـان کشـور گفـت: همسـران محیـط بانـان، 
باتوجـه بـه سـختی کار همسرانشـان در منـزل، نقـش پـدری و 
مـادری را بـا هـم ایفـا می کننـد. فرمانده یـگان حفاظـت محیط 
زیسـت سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت گفـت: محیـط بانانی 
کـه فعالیت هـای فرهنگـی ماننـد عکاسـی را انجـام مـی دهنـد، 
عـالوه بـر حفاظـت از آب و خاک این سـرزمین در تحقق شـعار 
80 میلیـون محیـط بـان هـم گام بـر می دارنـد کـه از همـه آنان 

می شـود. تقدیـر 
محبت خانـی در ادامـه بـا اشـاره به شـرافت شـغل محیـط بانی 
گفـت: محیـط بانـی یـک عشـق اسـت کـه خـدا در انسـان های 
فرهیختـه نهـاده اسـت و لبـاس محیـط بانـی لبـاس مقدسـی 

اسـت و همـه بایـد بـه ایـن لبـاس احتـرام بگذارند.
فرمانـده یـگان حفاظـت محیط زیسـت سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت افـزود: مـردم بایـد اهمیـت محیـط زیسـت را در آینـده 
فرزندانشـان درک کننـد زیـرا هرجـا مـا بـه طبیعـت دسـتبرد 
زدیـم بیشـترین ضربـه را خوردیـم. واقعـا مـا با محیط زیسـت 
سـالم، سـالم تر و بـا محیط زیسـت مریض، مریض ترهسـتیم. 
اگـر از ابتـدای حیـات بشـر تاکنـون هـر آنچه که بشـر به دسـت 
آورده نابـود شـود بهتـر از ایـن اسـت کـه محیـط زیسـت مـا 

شـود. نابود 

انتقاد فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست از 

برخی دستگاه ها

هر
 م

س:
عک

ب
دمای هوا در قطب جنوب برای اولین بار به باالی قط

20 درجه رسید
دمـای هـوا در قطـب جنوب بـرای اولین بـار از 20 

درجـه سـانتی گراد فراتـر رفت.
دمـای هـوای  آنکـه  از  پـس  ایسـنا،  بـه گـزارش 
قـاره  در  جزیـره ای  در  سـانتی گرادی  درجـه   20.75
جنوبـگان ثبـت شـد دمـای هـوا در این قـاره بـرای اولین 
بـار از 20 درجـه سـانتی گراد فراتـر رفت.کارلـوس شـافر، محقـق 
علـوم هواشناسـی برزیلـی در ایـن بـاره گفتـه اسـت کـه هرگـز 
چنیـن درجـه حـرارت باالیی را در قطـب جنوب شـاهد نبوده اند. 
امـا ایـن محقـق در عیـن حـال گفتـه کـه ایـن درجه حـرارت به 
9 فوریـه و نـه بخشـی از مجموعـه داده هـای بلند مـدت مربوط 

می شـود.
در هفتـه گذشـته هـم قطـب جنـوب شـاهد دمـای 18.3 درجـه 
سـانتی گـراد در شـبه جزیره جنوبـگان بـود کـه بخـش شـمالی 

قطـب جنـوب محسـوب می شـود.
درجـه حـرارت اخیـر در ایسـتگاهی در جزیـره "سـیمور" ثبـت 
شـده اسـت.هر چنـد که ایـن درجه حـرارت یک رکورد باالسـت، 
از یـک  ایـن دمـا، بخشـی  امـا شـافر تاکیـد کـرده کـه ثبـت 

بـرای پیش بینـی  از آن  مطالعـه گسـترده نیسـت و نمی تـوان 
یـک رونـد اسـتفاده کـرد.

ایـن کارشـناس برزیلـی همچنیـن گفـت: مـا نمی توانیـم از این 
وضعیـت بـرای پیش بینـی پدیـده تغییـرات اقلیمـی در آینـده 
نشـان  اسـت کـه  سـیگنال  یـک  فقـط  ایـن  اسـتفاده کنیـم. 

رخ می دهـد. منطقـه  آن  در  متفاوتـی  اتفاقـات  می دهـد 
بنابـر اعـالم سـازمان جهانـی هواشناسـی سـازمان ملـل، دمـای 
هـوا در قطـب جنـوب در بیـش از 50 سـال گذشـته تقریبـا سـه 
درجـه افزایـش داشـته و در حـدود 87 درصـد از یخچـال هـای 

طبیعـی در امتـداد سـواحل غربـی آن پسـروی کرده انـد.
ایـن سـازمان همچنیـن گفتـه کـه در بیـش از 12 سـال گذشـته 
یخچـال هـای طبیعـی بـه دلیل گرم شـدن کره زمین "پسـروی 
سـریع" نشـان داده انـد. مـاه گذشـته هـم گـرم تریـن ژانویه در 
قطـب جنـوب بود.دانشـمندان علوم هواشناسـی هشـدار داده اند 
کـه گرمایـش جهانـی سـبب ذوب شـدن یخچال هـا در قطـب 
جنـوب شـده و در نهایـت باعـث باال آمـدن سـطح آب دریاها تا 

دسـت کـم سـه متـر در قرن هـای آینـده می شـود.

ت
یس

ط ز
حی

هیچ برنامه محیطی زیستی بدون مشارکت مردم م
به نتیجه نمی رسد

ــم  ــتان ق ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــت از  ــظ و حراس ــل در حف ــن اص ــت: مهمتری گف
ــدون  ــردم اســت و ب ــط زیســت مشــارکت م محی
بــه  برنامه هــا  از  یــک  هیــچ  آن  از  برخــورداری 

ســرانجام نخواهــد رســید.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت 
محیــط زیســت اســتان قــم، ســید رضــا موســوی مشــکینی در 
نشســت آموزشــی طــالب خارجــی جامعــه المصطفــی العالمیــه 
گفــت: در جمهــوری اســالمی ایــران اقدامــات ارزشــمندی بــرای 
حفــظ محیــط زیســت بــه انجــام رســیده اســت، امــا همچنــان 

چالــش هــا و مشــکالت بســیاری در ایــن حــوزه وجــود دارد.
وی توســعه و پیشــرفت اقتصــادی بــدون توجــه بــه مؤلفه هــای 
زیســت محیطــی را نامتــوازن و ناپایــدار و مخرب محیط زیســت 
دانســت و گفــت: در کشــورمان تمامــی طــرح هــا و پــروژه هــا 
بایــد پیوســت و مجوزهــای زیســت محیطــی داشــته و همــواره 
نســبت بــه رعایــت تمامــی شــاخص هــا و اســتانداردها متعهــد 

باشــند.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان قــم یکــی از معضالت 
ــد  ــش از ح ــرف بی ــان را مص ــدی در جه ــی ج ــت محیط زیس
ــر  ــد ضمــن اســتفاده کمت ــزود: بای ــوان کــرد و اف پالســتیک عن
ــتیکی،  ــرف پالس ــار مص ــروف یکب ــه و ظ ــدی، کیس ــته بن از بس
ــز اهتمــام داشــته باشــیم. ــه بازیافــت پالســتیک نی نســبت ب

ــه  ــرای هم ــات را ب ــق حی ــد ح ــه انســان بای ــان اینک ــا بی وی ب
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــه رســمیت بشناس ــوران ب ــان و جان گیاه
ــه  ــا ب ــان ه ــوارد انس ــتر م ــه در بیش ــت ک ــت اس ــن واقعی ای
زیســتگاههای جانــوران تجــاوز کــرده انــد، بنابرایــن بایــد بــرای 
ــره  ــه هــای زنجی ــا حلق ــب باشــند ت ــات خــود، مراق ــظ حی حف

ــد. ــیب نبینن ــات آس حی
موســوی بــا بیــان اینکــه نــاب تریــن و درســت تریــن قوانیــن، 
قوانیــن طبیعــت هســتند کــه ریشــه الهــی دارنــد و مــا بایــد بــا 
آنهــا ســازگار شــویم، تصریــح کــرد: آمــوزش و آگاهــی بخشــی 
ــتگاههای  ــت از زیس ــرای حفاظ ــی ب ــی و محل ــع بوم ــه جوام ب
طبیعــی و مقابلــه بــا شــکار غیرقانونــی بســیار اهمیــت دارد.ز جز 

رد پــا از خــود بــه جــا نگذارنــد.  
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دکتـر علـی افکار روز شـنبه افزود: در پی شـیوع 
بیمـاری کرونـا در چیـن و بـرای پیشـگیری و 
مقابلـه با ایـن ویروس، 2 نفـر از کارکنان چینی 
یکی از شـرکت های معدنی سـنگان خـواف که 
چنـدی قبـل از سـفر چیـن بـه ایران برگشـتند 
انچـام پایـش نخسـت در فـرودگاه  از  پـس 
بین المللـی امـام خمینـی )ره( تهـران مـدت 2 
هفتـه در خـواف تحـت  قرنطینه قـرار گرفتند و 
اقدامـات الزم بهداشـتی و درمانـی بـرای آنـان 

انجام شد.
وی ادامـه داد: تیـم پزشـکی در این مدت همه 
روزه وضعیت سـالمت آنان را رصد و دمای بدن 
آنهـا را مـدام کنتـرل می کـرد که بعد از  سـپری 
شـدن دوره قرنطینـه هیـچ مشـکلی از نظـر 
ویـروس کرونـا در آنهـا مشـاهده نشـد لـذا بـه 

محل کار خود بازگشتند.وی گفت: 6 نفر از اتباع 
چینـی در شـرکت های معدنـی سـنگان خواف 
مشـغول کار هسـتند که 2 نفر آنان چندی قبل 
بـرای مدتـی به کشـور خـود سـفر کـرده بودند.
براسـاس آمارهـا تاکنـون 60 هـزار و 107 نفـر در 
کشـورهای مختلف به کرونا مبتال شـدند که 59 
هـزار و 539 نفـر آنـان در چین هسـتند، شـمار 
درگذشـتگان این بیماری یک  هـزار و 363 نفر 
اعـالم شـده و پنـج هـزار و 576 نفر نیـز درمان 
شـده اند.  معادن سنگ آهن سـنگان خواف در 
مجمـوع بـا ذخیره بیـش از یـک میلیـارد تن، 
یکـی از 10 معـدن بـزرگ سـنگ آهـن جهـان 
اسـت که تامین کننده خوراک اولیه برای تولید 
17.5 میلیـون تـن کنسـانتره، 15 میلیـون تـن 

گندله و پنج میلیون تن سنگ آهن است.

کارکنان چینی معدن سنگ آهن خواف از 
قرنطینه خارج شدند

سودوکو شماره 1668

پاسخ سودوکو شماره 1667

 اطالع
 رسانی

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک گلباف

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139860319062000711هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک گلباف تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدعبداله زاده گوکی فرزند اصغر بشـماره شناسـنامه 
6575صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 452 متـر مربع پـالک10 فرعی از 
88-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1 فرعـی 88-اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان 
مالـک اشـتر کوچـه شـهید حاج غنی نبـش دوم خریداری از مالک رسـمی حسـین عبدهللا 
زاده و زهـرا پـور اکبـری محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد. م/ الـف 1541- تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/11/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/27

محمد مقصودی-رئیس ثبت اسناد و اماک

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک شهداد

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی-اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860319005000444 
مـورخ 1398/10/24هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای غالمحسـین باقری فرزند جعفر بشـماره شناسـنامه 690صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یکبابخانـه و بـاغ بـه مسـاحت 5526/30 متـر مربع پـالک 1585 فرعی 
مفـروز و مجـزی از 750 فرعـی از 47 اصلـی واقع در بخش 26 کرمان به آدرس سـیرچ ابتدای 
جـاده ناصـر آبـاد خریـداری از مالک رسـمی آقـای عبدالمصـد قوامی فرزنـد عبدالحمید محرز 
گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. م/ الـف 1559
تاریخ انتشار نوبت اول98/11/13

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/27
ابراهیم سیدی -رئیس ثبت اسناد و اماک

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
رسمی سند 

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860319012002516هیـات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای 
سـید محمد حسـینی نسـب فرزند سـید محمود بشـماره شناسـنامه 10370صادره از سیرجان 
در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 72/26 متـر مربع پالک 939 اصلـی واقع در بخش 
36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان خیابـان بـدر شـمالی کوچه 10 خریـداری از مالک رسـمی آقای 
غالمعبـاس مسـلمی زادهمحرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف 613
تاریخ انتشار نوبت اول:98/11/12-تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/27

محمد آرمان پور افشان رئیس ثبت اسناد و اماک 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک شهداد

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی-اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860319005000251 
مورخ1398/07/11هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای ایـرج مـالزاده خبیصـی فرزنـد مهـدی بشـماره شناسـنامه 3687 
صـادره از شـهداد در ششـدانگ یکبابخانـه بـه مسـاحت 534/06 متـر مربع پـالک 3 فرعی از 
1051 اصلـی واقـع در بخـش 23 کرمان به آدرس شـهداد – خیابان طالقانی کوچه مسـجد آیت 
هللا بروجـردی خریـداری از مالـک رسـمی محمـد رمضـان زاده خبیصـی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م/ الـف 1566
تاریخ انتشار نوبت اول98/11/13-تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/27

ابراهیم سیدی -رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره139860319014002296-98/06/05هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی اقای 
غالمحسـین سـیدی مرغکی  فرزند نظربشـماره شناسـنامه 27صادره ازبم در 
ششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت 346متر مربع پالک -فرعی از579- 
اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 20فرعـی از579 -اصلی قطعـه دو واقع 
در اراضـی رهجـرد جیرفت  بخـش 45کرمان  خریداری از مالک رسـمی آقای 
امـان هللا عامـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
.   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/11/13 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/11/27
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد اماک

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت 

ملک جیرفت 
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 

واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 

برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و 

اول  شـماره139860319014000717-98/02/23هیات 

موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 

مسـتقردرواحد  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و 

ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه 

بالمعـارض متقاضـی اقای جـواد کمالـی زیرکی فرزند 

موسـی بشـماره شناسـنامه 361صـادره ازجیرفـت در 

ششـدانگ یـک بـاب خانـه وباغچـه  بـه مسـاحت 

1530متـر مربـع پـالک -فرعـی از504- اصلی مفروز 

از504 -اصلـی  از پـالک - فرعـی  و مجـزی شـده 

قطعـه دو واقـع در اراضـی کهورآبـاد جیرفـت  بخـش 

45کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابراهیم 

کمالـی زیرکـی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 

اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی 

مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 

سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 

تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه 

از  و پـس  تسـلیم  اداره  ایـن  بـه  را  اعتـراض خـود 

اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 

اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 

مـدت  انقضـای  صـورت  در  اسـت  بدیهـی   . نماینـد 

مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد .   تاریـخ انتشـار نوبـت 

98/11/27: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:98/11/13 

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد اماک 

آگهی مزایده 
حقوقـی  احـکام  اجـرای 

ماهـان  عمومـی  دادگاه 

کالسـه  پرونـده  در  دارد  قصـد 

شـماره  بـه   9809983469000076

بایگانـی 981169 یـک قطعـه زمیـن 

بـه پـالک ثبتـی 433 فرعـی از 68 

کرمـان   5 بخـش  در  واقـع  اصلـی 

علـوی جنـب  بـاغ  اراضـی هفـت  از 

رسـتوران آسـیابادی با سـند مالکیت 

رسـمی اصلی به شـماره ثبـت 7088 

بـا قیمـت کارشناسـی شـده سـی و 

پنـج میلیـارد و چهارصـد و پنجـاه و 

دو میلیـون ریـال از طریـق مزایـده 

و کسـانی کـه  برسـاند  فـروش  بـه 

را  فـوق  مزایـده  در  شـرکت  قصـد 

دارنـد حداکثـر میتوانند پیشـنهادات  

خـود را بـه انضمـام 10 در صـد مبلـغ 

پیشـنهادی بعنـوان ودیعه بـه صورت 

یـک فقـره چـک تضمینـی در وجـه 

اجـرای احکام حقوقـی دادگاه ماهان 

صـادر مـی شـود تـا تاریـخ شـروع 

مزایـده بـه دفتر اجـرای احـکام ارائه 

نماینـد و تاریـخ مزایـده روز دوشـنبه 

در  صبـح   10 سـاعت   1398/12/19

محـل دفتـر اجـرای احـکام حقوقـی 

شـوراهای حـل اختالف ماهـان اعالم 

مـی گـردد برنده مزایده کسـی اسـت 

کـه قیمـت باالتـری پیشـنهاد نموده 

شد با

مدیر اجرای احکام دادگاه ماهان محمد 
شیروانی م.الف 604

اصاحی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 

وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 

واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیان 

محـرز گردیـده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضا 

بشـرح زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم در یـک نوبـت آگهـی می شـود در 

صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیـان اعتراضی 

داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی بمـدت یـک مـاه 

اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم نمایند.

امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

پـالک 7 فرعـی از 7606 اصلـی خانـم پـوران دخـت موذنـی لطـف آبـاد 

فرزنـد محمـد ابراهیـم به شـماره شناسـنامه 25 صـادره از درگـز در یک 

بـاب خانـه بـه مسـاحت 340/65 مترمربع واقـع در زرند خیابان شـهید 

صدوقـی کوچـه 7 خریـداری از مالـک رسـمی خانـم بـی بـی هاشـمیه 

استرابادی.

امالک واقع در بخش 16 کرمان شهرستان کوهبنان

و 1039  پـالک 1038  از  و مجـزی شـده  مفـروز  فرعـی   2611 پـالک 

نمایندگـی  بـا  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  دولـت  اصلـی   2 از  فرعـی 

وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی 

کوهبنـان  شهرسـتان  دو  شـماره  درمانـی  بهداشـتی  مرکـز  کرمـان- 

بـه  اداری  بـه شناسـه ملـی 14003417920 در ششـدانگ سـاختمان 

مسـاحت3978/6مترمربع واقـع در کوهبنـان بلـوار امـام خریـداری از 

یـزدی کوهبنانـی. احمـد شـکوهیان  آقـای  مالـک رسـمی 

از  از پـالک655 فرعـی  پـالک 1623 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده 

18 اصلـی خانـم فاطمـه بابائـی فیروزابـادی فرزنـد محمـد بـه شـماره 

مسـاحت  بـه  خانـه  بـاب  یـک  در  کوهبنـان  از  صـادره   2 شناسـنامه 

الدیـن کوچـه 20  برهـان  کوهبنـان خیابـان  در  واقـع  240/15ترمربـع 

اپـورواری. امیـری  آقـای غالمعلـی  رسـمی  مالـک  از  خریـداری 

تاریخ انتشار: 27/11/1398

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 
13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319014002425-98/06/09هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم فریبا کرد  فرزند اکبربشـماره شناسـنامه 
393صادره ازجیرفت  در ششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت 252/81متر 
مربـع پـالک -فرعـی از549- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک 6فرعی 

از549 -اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی کلـرود جیرفت  بخـش 45کرمان  
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم کشورکردسـتانی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتـراض 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 انقضای مـدت مذکوروعـدم وصول 
اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد.   تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/11/13 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/11/27-م الـف :616
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت 

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره13986031904002293-98/06/05هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی اقای 
محمد سـیدی مرغکی  فرزند غالمحسـین بشـماره شناسـنامه 18صادره ازبم 
در ششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت 210مترمربع پالک -فرعی از579- 
اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 20فرعـی از579 -اصلی قطعـه دو واقع 
در اراضـی رهجـرد جیرفت  بخـش 45کرمان  خریداری از مالک رسـمی آقای 
امـان هللا عامـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
.   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/11/13 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/11/27

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد اماک 
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آگهی دعوت مجمع عمومی تعاونی مسکن سهاثمین 
اسالمشهر

بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه اعضــای محتــرم تعاونــی مســکن ســهاثمین 
اسامشــهر میرســاند مجمــع عمومــی ایــن تعاونــی ســاعت 11 روز 
یکشــنبه مــورخ 1398/12/11 در محــل ســالن اجتماعــات اتــاق اصنــاف 

ــود. ــزار می ش ــل برگ ــه ذی ــا دستورجلس ــهر ب ــتان اسامش شهرس
۱- انتخاب بازرس و بازرس علی البدل برای یک سال

۲- اتخاذ تصمیم در خصوص تعریف پروژه جدید تعاونی
۳- افزایش تعداد اعضا

۴- سایر موارد مورد صاحدید
* کاندیداهــای ســمت بازرســی، ظــرف یک هفتــه از زمــان انتشــار ایــن 

آگهــی مــدارک مــورد نیــاز را بــه دفتــر تعاونــی تحویــل نماینــد.
1111 هیأت مدیره تعاونی سهاثمین اسالمشهر 

آگهی مفقودی
 کلیــه مــدارک اعــم از کارت خودرو-بــرگ ســبز و ســند مالکیــت یکدســتگاه 
ســواری پرایــد مــدل 1385برنــگ نقــره ای بــا شــماره پــاک 31-495د41به 
ــود  ــی s1412285250853مفق ــماره شاس ــا ش ــور 1691486وب ــماره موت ش
گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.)ایام(                      1112

آگهی مفقودی 
بیمــه نامــه ،ســند وکارت موتورســیکلت بــه شــماره پــاک 24493-547 
ــنامه  ــه شــماره  شناس ــس ب ــد خمی ــدرزاده فرزن ــام عبدالصاحــب حی بن
534 بــه شــماره  شاســی NFV125CDIAZ1517449وشــماره موتــور 
ــده  ــود گردی ــپ CDI125مفق ــدل 1390 تی NFV***125A9008859م
ــد.)ایام(                 1113 ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــت واز درج اس

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
139860301059001441 مــورخ  برابــر رای شــماره 97/91 / 
قانــون تعییــن تکلیــف  اول موضــوع  97/07/30 هیــات 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک اسامشــهر 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای علیرضــا 
نوربخــش فرزنــد رمضــان بشــماره شناســنامه 38901 صــادره 
از تهــران بشــماره ملــی 0058599436 نســبت بــه ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت 61/64 
ــروز  ــی مف ــی از 42 اصل ــاک 29253 فرع ــه پ ــع ب ــر مرب مت
ــی  ــاک 496 فرعــی از اصل و مجــزی شــده در قســمتی از پ
مذکــور واقــع در قریــه قاســم آبــاد شــاهی بخــش 12 تهــران 
خریــداری از مالکیــت رســمی ســید ابوالفضــل موســوی زاده 
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــت متقاضــی  ــند مالکی ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــی اســت در صــورت انقضــای  ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــف  ــد . 721 م ال ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/11/12 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/11/27                        678

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــادره هی ــر رای ص براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بامعارض 
متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و 
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــت متقاضــی  ــند مالکی ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ک
اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــت  ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
ــد . آقــای التفــات  ــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماین خــود را ب
شــاهدی فرزنــد شــیرینعلی بــه شــماره شناســنامه 1 صــادره 
از آســتارا بــه شــماره ملــی 2619441676 در ششــدانگ یــک 
ــاحت  ــه مس ــالیزار ب ــری ش ــا کارب ــی ب ــن مزروع ــه زمی قطع
11269/80 مترمربــع پــاک 3283 فرعــی از 2 اصلــی واقــع 
ــک  ــداری از مال ــان خری ــش 32 گی ــل بخ ــه لوندوی در قری
رســمی محــرم اغنامــی و شــیرینعلی شــاهدی بدیهــی اســت 
ــراض  ــور و عــدم وصــول اعت در صــورت انقضــای مــدت مذک
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور 
ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود 

ــت اول :  98/12/27  ــخ انتشــار نوب .تاری
تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/12/12

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی         1095

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 
اول  هیــات   139860301060004770 شــماره  رای  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و  موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــارض  ــه بامع ــات مالکان ــن تصرف ــک ورامی ــت مل حــوزه ثب
متقاضــی آقــای ســجاد خــوش آیــی فرزنــد صفرعلــی بــه 
شــماره شناســنامه 0410314102 صــادره از در ششــدانگ یــک 
ــماره 1  ــاک ش ــع پ ــاحت 125 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب
ــران  ــو ته ــکینه بان ــه س ــع در قری ــی واق ــی از 104 اصل فرع
بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت ســید 
ابوالقاســم محمــدی در ازای ســهم مشــاعی مالکانــه محــرز 
ــب در  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــی  ــی مــی شــود در صورت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــف  ــد . 763 ث / م ال ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/11/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/12/12

رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی     1128

آگهي رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبــت اســناد و امــاك شهرســتان 
ســنندج تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضیــان ذیــل تاییــد گردیــده، لــذا بدیــن 
وســیله مشــخصات امــاک دردونوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــاع عمــوم 
در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی میگــردد در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
ــاه  ــدت دوم ــا م ــل ت ــاق درمح ــخ الص ــتاها از تاری ــی ودر روس ــن آگه ــار اولی انتش
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم 
نمــوده و گواهــی اخــذ وتحویــل اداره ثبــت نماینــد. بدهــی اســت درصــورت انقضــای 
مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت طبــق مقــررات صــادر خواهــد 

شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.
))بخش 3((

ــد  ــاران فرزن ــی چن ــن خلیل ــال الدی ــام جم ــاختمان بن ــاب س ــک ب 1ـ ششــدانگ ی
ــت  ــی 3732276007 تح ــنندج کدمل ــادره س ــنامه 635 ص ــماره شناس ــود ش محم
پــاک 2060 فرعــی از 2748اصلــی بخــش 3 ســنندج بــه مســاحت60/31 مترمربــع 
خریــداری مــع الواســطه از زارع صاحــب نســق علــی اکبــر فاطمــی بــه آدرس ســنندج 

نایســر خیابــان امــام شــافعی محلــه کانــی پپولــه کوچــه مولــوی 9 
شماره: 13588/م الف 

تاریخ انتشار نوبت اول:98/11/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/12 

1110 رئیس ثبت منطقه یک سنندج ـ بهنام قباد 

افقی
  1 - برای گشایش كار می خرند - قعر 

جهنم، فهمیدن، احساس
 2 - تب کرده، تب دار - میراث - دوران 

بارداری
 3 - زبان تازی - زن خوشبوی - غار وحی، 

عبادتگاه پیامبر
 4 - فعل - اثر فدریكو گارسیا لوركا - تازه 

كار - درون دهان
 5 - كاله فرنگی - گوش كردن - رقاص 

– آتش
 6 - گاز مهتابی، گاز درون المپ مهتابي - 

فیلم آلتمن - پدر عرب

 7 - رکن بحر متقارب - همنشین زن - 
اندازه گیری با متر

 8 - اسرار، جمع رمز - اثری از كارلوس 
فوئنتس - زر خالص، سنگ چاقو تیز کنی - 

نت ششم موسیقی، نفی عرب، درون چیزی
 9 - هسته تلخ زرد آلو - وسیله ای برای 

حمل لوازم یدكی
 10 - کشیش - پایتخت اتریش - تندرستی 

- دزد و حرامی
 11 - از سوره های مكی قرآن - ازپایتخت 

های آسیایی – طبیعت
 12 - خرما، سوغات گجرات - تاج و افسر، 

تاج مرصع، گردی الوان مورد مصرف در 

نقاشی - قد و قامت، مقابل ندادن
 13 - مرگ انگلیسی - هافبک رئال - معده 

- مایه حیات، مایه روشنایی، مظهر پاكی
 14 - رایحه - جانشین - فیلمی از آرش 

معیریان - در مقابل
 15 - آشیانه جغد - شهری درفرانسه - 

جانور تك سلولی، از جانوران تك یاخته ای
 16 - فیلمی از بهرام بیضایی - اثری از تونی 

موریسون - مخفف از شورش 
17 - كلمه یا تصویر ذهنی ناخواسته ای كه 
مكررًا وارد ذهن شده و ناراحتی بوجود می 

آورد - خبرگزاری كشورمان
عمودی 

 1 - فیلمی با بازی همفری بوگارت - گرز 
آهنی

 2 - مرحبا، آفرین - برادر پدر - از باشگاه 
های اسپانیا

 3 - شوخ - داستان كوتاه - مقابل کیفی - 
سینمای سوخته آبادان

 4 - ذره باردار، نمد زین - برنده نوبل 
فیزیک 1922 – نشدنی

 5 - تكیه - اتم فرانسوی - در حمام 
بجویید - از آالت هندسی، همنشین پرگار
 6 - جمع چشم، چشمها - پسر تازی - 

لغب حضرت ابراهیم ص
 7 - به حساب اوردن - جوان . دلیر - 

مدرسه قدیم، ادب خانه - نوعی ساز
 8 - پایتخت كشور نپال - بهتر از خوب - 

حقه 9 - قایق و بلم - بام فلزی – حلقه
 10 - اگر با دست باز نشد با دندان باز کنید، 

واحد اندازه گیری سرعت در دریا - مادر 
جنوبی - نوعی ضربه چرخشی با پا که نام 

کشوری نیز می باشد در تکواندو
 11 - تردید، دو دلی، از میطالت نماز - نام 

محلی است - سال ترکی، سال آذری - 

ازنوشت افزار
 12 - بی خبر - گرفتگی راه بینی - پرتابه 

ورزشی
 13 - نشر كننده - آغوز، شیر غلیظی است 
که تا سه الی چهار روز بعد بعد از تولدت می 

آید، اولین ترشح غده سینه ی مادر بعد از 

تولد است و منبع سرشاری از پروتئین - 
فیلسوف المانی قرن هجدهم - زندگی کن، 

طرف، جانب
 14 - كافر، منكر وجود خدا - شخص بیش 

از حد آراسته و نظیف – بدكارترین
 15 - نیزه - امر به نبردن - چوپان، صاحب 

گله را گویند - نام خدای مصریان قدیم
 16 - كاروان شادی - رودی در فرانسه، از 

باشگاه های فرانسوی - چونكه، برای اینكه، 
از آهن جهت

 17 - همسر حضرت ابراهیم - اثری از 
میالن كوندرا

جدول شماره 1668
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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

ازدواج 60 زوج جوان در تبریز
همزمان با والدت فاطمه زهرا و روز مادر و روز زن، مراسم ازدواج 60 زوج جوان با حضور امام جمعه تبریز در مصالی 

امام خمینی تبریز برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز روز شنبه در این مراسم با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا 

یک مکتب است، اظهار کرد: زوج های جوان به مکتب فاطمی تاسی کنند.

جمهــور،  رئیــس  پارلمانــی  معــاون  حضــور  بــا 
ــو  ــرق 400 کیل ــت ب ــداث پس ــی اح ــات اجرای عملی
ولــت دشــت آزادگان و ورود و خــروج خــط 400 کیلــو 
ــد. ــاز ش ــت، آغ ــن پس ــار در ای ــد_ مهزی ــت گتون ول
مدیرعامــل ایــن شــرکت در آییــن کلنــگ زنــی ایــن 
ــاون  ــری مع ــینعلی امی ــور حس ــا حض ــه ب ــت ک پس
پارلمانــی رئیــس جمهــور، قاســم ســاعدی نماینــده 
غالمرضــا  و  مجلــس  در  آزادگان  دشــت  مــردم 
ــت:  ــد، گف ــزار ش ــتان برگ ــتاندار خوزس شــریعتی اس
فــاز اول ایــن پســت 200 مــگا ولــت آمپــر ظرفیــت 
دارد و در طــرح دائــم تــا 600 مــگا ولــت آمپــر 

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــش پی افزای
ــرد: ورود و خــروج  ــار ک ــزرگ اظه ــود دشــت ب محم
ــن  ــار در ای ــه مهزی ــد ب ــت گتون ــو ول ــط 400 کیل خ

ــول دارد. ــدار ط ــر م ــز 46 کیلومت ــت نی پس
ــن  ــذاری ای ــرمایه گ ــه ارزش س ــان اینک ــا بی وی ب
پــروژه 187 میلیــارد تومــان خواهــد بــود؛ افــزود: در 
افــق میــان مــدت 11 پــروژه را بــرای منطقــه دشــت 
آزادگان تعریــف و برنامــه ریــزی کــرده ایــم کــه 
ارزش اعتبــاری ایــن پــروژه هــا 630 میلیــارد تومــان 

ــود. خواهــد ب
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان 
تصریــح کــرد: بــا بهــره بــرداری از ایــن پســت 
منطقــه دشــت آزادگان درصــد بارگیــری از تاسیســات 
ــی  ــه رقم ــد ک ــی رس ــد م ــر 50 درص ــه زی ــه ب منطق
اســتاندارد اســت و قابلیــت اطمینــان در شــبکه 

ــرد. ــد ک ــاد خواه ایج
ــال  ــتان س ــرای تابس ــرد: ب ــه ک ــزرگ اضاف ــت ب دش
آینــده یــک دســتگاه پســت ســیار را نیــز در منطقــه 
ــک دســتگاه  ــرد و ی ــم ک ــی خواهی سوســنگرد اجرای
ــتان، در  ــی آی اس خوزس ــتگاه پســت ج از 15 دس
منطقــه سوســنگرد برنامــه ریــزی شــده کــه انجــام 

شــود.
وی بــا بیــان اینکــه بــا بهــره بــرداری از ایــن پــروژه 
هــا معــادالت انــرژی در منطقــه تغییــر خواهــد کــرد 
ــد  ــه خــود خواهــد گرفــت؛ تاکی ــدی ب ــره جدی و چه
کــرد: بــه دنبــال ایــن ظرفیــت ســازی شــرایط بــرای 
ــن  ــد و ای ــد ش ــیهل خواه ــز تس ــع نی ــاد صنای ایج
ــه  ــن منطق ــای ای ــام نیازه ــا تم ــم ت ــی را داری آمادگ

ــه انــرژی بــرق را پوشــش دهیــم. ب
ایــن  معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــور نیــز در 
آییــن گفــت: امــروز پــروژه ای بســیار حیاتــی 
بــرای توســعه منطقــه کلنــگ زنــی شــده و بــا بهــره 
ــعه در  ــتاب توس ــاهد ش ــروژه ش ــن پ ــرداری از ای ب
ــکان مقدســی اســت،  ــه م ــه دشــت آزادگان ک منطق

ــود. ــم ب خواهی
ــا توســعه زیرســاخت  ــزود: ب ــری اف حســینعلی امی
ــدا  ــعه پی ــه توس ــز در منطق ــت نی ــرق، صنع ــای ب ه
ــه  ــز در منطق ــتغال نی ــع آن اش ــه تب ــد و ب ــی کن م

ــد. ــد ش ــاد خواه ایج

گردشـگری  میراث فرهنگـی  مدیـرکل 
رضـوی  خراسـان  وصنایع دسـتی 
سـیزدهمین  بـا  همزمـان  گفـت: 
گردشـگری  المللـی  بیـن  نمایشـگاه 
میـراث  وزیـر  حضـور  بـا  تهـران، 
صنایـع  و  گردشـگری  فرهنگـی، 
از  آغـاز سـفر  دسـتی پویـش مردمـی 
شـد.  رونمایـی  خورشـید   سـرزمین 
اداره کل  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
ابوالفضـل  رضـوی  خراسـان  دسـتی 

مراسـم  حاشـیه  در  مکرمی فـر 
اظهارکـرد:  پویـش  ایـن  رونمایـی 
ملکوتـی  بـارگاه  وجـود  واسـطه  بـه 
حضـرت رضـا)ع(، شهرمشـهد پایتخـت 
پویـش  ایـن  اسـت،  ایـران  معنـوی 
بـه  سـفر  مـردم  تـا  شـده  انـدازی  راه 
مقـدس  مشـهد  از  را  ایـران  شـهرهای 
 و بـا توسـل بـه ایـن امـام آغـاز کننـد. 
او ادامـه داد: یکـی از رفتارهـای مـردم 
و  مشـهد  مـردم  خصـوص  بـه  ایـران 
آئیـن  یـک  بـه  کـه  رضـوی  خراسـان 

لحظـه  اسـت کـه  ایـن  شـده،  تبدیـل 
رضـوی  مطهـر  حـرم  در  سـال  تحویـل 
حضـور پیدا می کنند و سـال هاسـت که 
لحظـه تحویل سـال جمعیتـی میلیونی 
دارنـد.  در حـرم مطهـر رضـوی حضـور 

چنیـن  هـم  یادآورشـد:  فـر  مکرمـی 
اول  روز  در  کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا 
هرسـال رهبـر معظـم انقـالب در حـرم 
می کننـد  سـخنرانی  رضـوی  مطهـر 
شـنیدن  بـرای  میلیونـی  جمعیتـی 
یابنـد کـه  ایـن سـخنرانی حضـور مـی 

بهره منـدی  بـرای  ویـژه  فرصتـی  نیـز 
اسـت. بیانـات  ایـن  از   مـردم 

ایـن  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  مکرمی فـر 
شـرایط پویـش آغـاز سـفر از سـرزمین 
هـم  از  شـد کـه  انـدازی  راه  خورشـید 
پویـش  بـه  داریـم  تقاضـا  وطنـان 
#آغازسفرازسـرزمین خورشـید پیوسـته 
کننـد. حمایـت  پویـش  ایـن  از   و 

 30 از  بیـش  سـاالنه  اسـت:  گفتنـی 
بـه خراسـان  و گردشـگر  زائـر  میلیـون 
سـیزدهمین  مـی کننـد،  سـفر  رضـوی 
نمایشـگاه گردشـگری و سی و سومین 
نمایشـگاه صنایـع دسـتی تهـران از 23 
تـا 27 بهمـن مـاه از سـاعت 9 تـا 17 
در محـل دائمـی نمایشـگاه بین المللـی 

تهـران دایـر اسـت.

همدان _ سـارا پرویزی سـاالر/مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری 
و صنایع دسـتی اسـتان همـدان گفـت: سـیزدهمین نمایشـگاه 
بیـن المللـی گردشـگری و سی وسـومین نمایشـگاه سراسـری 
صنایع دسـتی تهـران از 23 لغایـت 26 بهمن مـاه در محـل دائمـی 

نمایشـگاه های بین المللـی تهـران برگـزار می گـردد.
مالمیـر بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن نمایشـگاه کـه بزرگتریـن رویداد 
گردشـگری سـاالنه کشـور اسـت افـزود: هرسـال بـا مشـارکت 
شـرکت ها و مؤسسـات بزرگ گردشـگری داخلی و خارجی، ادارات 
و نهاد هـای فعـال در حوزه گردشـگری و ادارات کل اسـتان ها برگزار 
می شـود و شـرکت کنندگان سـعی در عرضه و معرفی ظرفیت های 
گردشـگری خـود، تعامـل و همـکاری متقابـل، برقـراری ارتبـاط و 

برنامه ریـزی بـرای یـک سـال کاری دارنـد.
اوبـا اشـاره به اینکه تفاوت نمایشـگاه سـیزدهم با نمایشـگاه دوره 

قبـل همزمانـی و برگـزاری مشـترک نمایشـگاه های گردشـگری و 
صنایع دسـتی در محـل نمایشـگاه های بین المللـی اسـت ادامـه 
داد: فرصتـی فراهـم شـده تـا محصـوالت گردشـگری و تولیـدات 
و  تورگردانـان  ازجملـه  مشـتریان  بـه  همزمـان  صنایع دسـتی 

شـرکت های خدمـات مسـافرتی معرفـی و عرضـه شـوند.
مالمیـر بیـان کـرد: اسـتان همـدان در ادامه فعالیت هـای هدفمند 
سـال های گذشـته در زمینـه تبلیغـات و بازاریابـی گردشـگری و 
بـرای معرفـی ظرفیت هـا و  ایـن فرصـت  از  به منظـور اسـتفاده 
توانمندی های گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان با هماهنگی و 
همـکاری فعـاالن بخش خصوصی گردشـگری و صنایع دسـتی، با 
در اختیـار گرفتـن 2 غرفه وبا مسـاحت 240 متر مربع تحت عنوان 

غرفـه اسـتان همـدان شـرکت می کنند.
مالمیـر اضافـه کـرد: غرفـه اسـتان همـدان در سـالن خلیج فارس 

به عنوان پرتردد و پرمخاطب ترین سـالن نمایشـگاه مسـتقر است.
این مسـئول اظهار داشـت: سـعی شـده اسـت با طراحی و تنظیم 
غرفـه ای همـدان بعنـوان بزرگترین بـازار هدف گردشـگری داخلی 

مشـاهده شود.
اسـتان  و صنایع دسـتی  میـراث فرهنگـی گردشـگری  مدیـرکل 
همدان ادامه داد: سـعی شـده اسـت زیرسـاخت های گردشـگری 
اسـتان از جملـه هتل هـا و مراکز اقامتی، مجموعه های گردشـگری 
علیصـدر، تله کابیـن گنجنامـه، شـهربازی رنگین کمـان، برند هـای 
و  دفاتـر  مالیـر،  و  اللجیـن  صنایع دسـتی  جهانـی  شـهر های 
شـرکت های خدمات مسـافرتی و تعدادی از برترین تولیدکنندگان 

صنایع دسـتی متنـوع را بـه نمایـش بگذارنـد.
علـی مالمیـر گفـت: سـایت گردشـگری اسـتان به عنـوان برتریـن 
سـایت حرفـه ای گردشـگری به انتخـاب دفتر بازاریابـی و تبلیغات 
گردشـگری وزارت و برای نخسـتین بار در کشـور اپلیکیشن چشم 
سـوم بـا تکنولـوژی VR، AR و تصاویر پانارامـا را رونمایی خواهند 

کرد.
معـاون گردشـگری اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان همـدان گفت: تفاوت اساسـی این نمایشـگاه 
بـا دوره هـای قبـل، برپایی همزمان نمایشـگاه بیـن المللی صنایع 

دسـتی تهران اسـت.
علـی خاکسـار بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان ها تمامـی ظرفیت های 
گردشـگری و صنایـع دسـتی خـود را در ایـن نمایشـگاه شـرکت 
می دهنـد، اظهـار کـرد: میـراث فرهنگـی همـدان نیز طی جلسـات 
متعـددی که با مجموعه و فعاالن گردشـگری داشـت، برای حضور 
قدرتمنـد گردشـکری اسـتان همـدان در نمایشـگاه هماهنگی های 

الزم انجام شـد.
خاکسـار بـا بیـان اینکه غرفه اسـتان همـدان با 240 متـر فضا و با 
طراحـی و چیدمـان مطلوب در نمایشـگاه حضور دارد، خاطرنشـان 
کـرد: ایـن غرفه در سـالن خلیـج فارس کـه در واقع پـر ترددترین 
سـالن نمایشـگاه اسـت، در کنار بهترین برندهای گردشگری کشور 

دارد. قرار 
بـا مشـارکت مطلـوب  تأکیـد کـرد: خوشـبختانه  پایـان  در  وی 
جامعـه  علیصـدر،  سـیاحتی  شـرکت  گردشـگری،  تأسیسـات 
هتلـداران، شـرکت سـیاحتی گنجنامـه، مجموعـه شـهربازی ارم، 
شـهرداری شـهرهای جهانـی مالیـر، تویسـرکان و اللجیـن غرفـه 
اسـتان همـدان شـکل می گیـرد و فرصـت خوبـی بـرای معرفـی 

گردشـگری همـدان بـه گردشـگری کشـور خواهیـم داشـت.

 با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:

  پویش آغاز سفر از سرزمین خورشید رونمایی شد

 برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 
همدان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

حجم آب پشت سدهای آذربایجان غربی 
33 درصد کمتر از سال گذشته

اتابک جعفری افزود: در حالی که آب پشـت 14 سـد آذربایجان غربی در روز 26 بهمن 
سـال گذشـته، یـک میلیـارد و 432 میلیـون مترمکعب بـود، این رقـم در حال حاضر 
469 میلیون مترمکعب کمتر شـده که رقم قابل توجهی در این فصل از سـال اسـت.
وی اضافـه کـرد: از کل آب ذخیـره شـده در پشـت سـدهای 14گانـه آذربایجان غربـی 
نیـز حـدود 694 میلیـون مترمکعـب مربـوط به چهار سـد آغ چـای، شـهرچای، مهاباد 
و بـوکان اسـت.وی اظهـار داشـت: سـد شـهید کاظمـی بـوکان کـه پرحجم تریـن سـد 
آذربایجان غربـی بـه شـمار مـی رود، در حال حاضر 293 میلیون مترمکعـب آب ذخیره 
دارد و سـد آغ چـای چایپـاره نیـز بـا 182 میلیـون مترمکعـب در رده بعـدی اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای آذربایجان غربی ادامه داد: سـد شـهرچای ارومیه که 
جـزء سـدهای مهـم اسـتان به شـمار مـی رود، 120 میلیـون مترمکعب آب بـه صورت 
ذخیـره دارد.وی بیـان کـرد: ذخیـره پشـت سـدهای شـهرچای ارومیـه چهـار میلیون 
مترمکعـب افزایـش یافتـه ولـی شـاهد کاهـش  381 میلیون مترمکعبی آب پشـت 
سـد بوکان و 27 میلیون مترمکعبی سـد آغ چای نسـبت به سـال گذشـته هسـتیم.
جعفـری افـزود: در سـد مهابـاد نیـز 99 میلیـون مترمکعـب آب ذخیـره شـده که 62 

میلیون مترمکعب کمتر از سـال گذشـته اسـت.
وی اضافـه کـرد: در حـال حاضـر 16 میلیـون مترمکعـب آب در سـد حسـنلوی نقـده، 
27 میلیـون مترمکعـب در سـد سـاروق تـکاب، 65 میلیـون مترمکعب در سـد زوالی 
سـلماس، 11 میلیون مترمکعب در سـد »دریک« سـلماس و 55 میلیون مترمکعب 

در سـد سـیلوه پیرانشـهر ذخیره شـده است.

اصفهان 

ذوب آهن اصفهان اسطوره صنایع كشور است
حجــت الــه میرزایــی معــاون 
، کار  تعــاون  وزارت  اقتصــادی 
جمعــی  و  اجتماعــی  رفــاه  و 
از صاحبنظــران حــوزه اقتصــاد 
ــد  ــان و بازدی ــن اصفه ــور در ذوب آه ــن حض ــور ضم کش
ــا  ــرکت ب ــن ش ــعه ای ــای توس ــروژه ه ــد و پ ــط تولی از خ

مســئولین ذوب آهــن دیــدار و گفتگــو کردنــد .
معــاون اقتصــادی وزارت تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی در 
ایــن دیــدار ، ذوب آهــن اصفهــان را نمــاد صنعــت کشــور و 
اســطوره صنایــع ایــران دانســت و گفــت : گســتره تاثیــرات 
ســازنده ذوب آهــن در چنــد اســتان کشــور قابــل مشــاهده 
اســت . اشــتغال زایــی و آمــوزش متخصصــان و مدیرانــی 
کــه در راه انــدازی و توســعه دیگــر صنایــع حضــور یافتنــد از 

دیگــر تاثیــرات ایــن شــرکت اســت .
وی افــزود : اجــرای ناقــص و نادرســت خصوصــی ســازی 
باعــث ایجــاد مشــکالتی بــرای ذوب آهــن شــد کــه 
ــه ویــژه ســنگ  مهمتریــن آن عــدم تامیــن مــواد اولیــه ب

ــی باشــد . ــن م آه
منصــور یــزدی زاده مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان در این 
دیــدار گفــت : ذوب آهــن تنهــا تولیــد کننــده فوالد ایــران به 
روش کــوره بلنــد اســت کــه روش رایــج تولیــد فــوالد دنیــا 
اســت بــه همیــن دلیــل از یارانــه انــرژی برخــوردار نیســت . 
وی افــزود : ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی از ســنگ آهــن 
ــل را  ــی ری ــا یعن ــی دنی ــوالد کربن ــن ف ــن و بهتری ، باالتری

تولیــد مــی کنــد .
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان گفــت : ایــن شــرکت عالوه 

بــر تولیــد محصــوالت جدیــد ماننــد ریــل ، تیرآهــن بــال 
پهــن ، تســمه  فــوالدی و ... موفــق بــه بومــی ســازی 85 
درصــد قطعــات و تجهیــزات خــود شــده اســت . عــالوه بــر 
آن ذوب آهــن فرایندهــای تولیــد فــوالد را نیــز بومی ســازی 
نمــوده و امــروز قــادر بــه ســاخت کــوره بلنــد ، باتــری کک 

ســازی و ایســتگاه ریختــه گــری اســت .
وی اظهــار داشــت : ذوب آهــن بــه تدریــج شــرایط مطلوبــی 
پیــدا کــرده اســت و آمــاده اوج گیــری مــی باشــد امــا بــا 
مشــکالتی مواجــه اســت کــه از بیــرون ســازمان تحمیــل 
شــده اســت . مشــکالتی همچــون خــام فروشــی ســنگ 
آهــن ، عدم توســعه مناســب صنعــت حمل و نقــل ، قیمت 
گــذاری دســتوری در صنعــت فــوالد ، عــدم برخــورداری از 
یارانــه انــرژی در مقایســه بــا ســایر فوالدســازان کشــور کــه 
امیــدوارم ، از پیشــنهادات و نظــرات ارزشــمند صاحبنظــران 
ــن  ــکالت ای ــتاوردها و مش ــا دس ــروز ب ــه ام ــدری ک گرانق
شــرکت آشــنا شــدند ، بــرای بهبــود شــرایط ایــن شــرکت 

بهــره منــد شــویم .
ــادن و  ــر مع ــابق وزی ــاون س ــی مع ــمس اردکان ــی ش عل
فلــزات در ایــن دیــدار طــی ســخنانی تولیــد ریــل و تیرآهن 
ــک دســتاورد  ــان را ی ــن توســط ذوب آهــن اصفه ــال په ب

ــرای صنعــت کشــور دانســت . ــزرگ و افتخــار آمیــز ب ب
وی افــزود : در مراســم کلنــگ زنــی ایــن شــرکت حضــور 
ــات و زیــر ســاختی در  داشــتم و در آن زمــان هیــچ امکان
ــن  ــه ذوب آه ــم ک ــی بینی ــروز م ــود و ام ــه نب ــن منطق ای
اصفهــان ایــن منطقــه را بــه لحــاظ زیرســاخت و عمرانــی 
متحــول ســاخته و حتــی بــه لحــاظ فضای ســبز نیــز چهره 

اینجــا را بهبــود داده اســت .
در ایــن دیــدار ، صاحبنظــران و فعــاالن حــوزه اقتصاد کشــور 
بــه ارائــه نظــرات خــود پرداختنــد و مقــرر شــد بــا بررســی 
دقیــق تــر مســائل ذوب آهــن اصفهــان ، پیشــنهادات خــود 
را جهــت بهبــود شــرایط ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی ارائــه 

کننــد .

افتتاح پروژه عمرانی و 
خدماتی در شهر جدید پرند

فرمانـدار رباط کریم گفت: به مناسـبت فرا 
رسـیدن دهـه مبـارک فجر؛ شـش پـروژه 
فرهنگـی  و  ورزشـی  رفاهـی،  تفریحـی، 
بـا اعتبـار 8 میلیـارد تومانـی در راسـتای 
اشـتغالزایی بـرای 67 نفـر به بهـره برداری 

رسید.
سـید مهـدی سـاداتی در خصوص پـروژه 
هـای شـهر پرنـد کـه بـا حضـور محمـد 
امامـی امیـن در صبـح نهمیـن روز فجـر 
98 افتتـاح شـد، عنـوان کـرد: در راسـتای 
خدمـت رسـانی به شـهروندان و بـا هدف 
اشـتغالزایی در راسـتای عمـل بـه منویات 
رهبـری در سـال رونـق تولیـد از مجمـوع 
83 پـروژه شهرسـتانی و 11 پروژه شـهری 
پرنـد، 5 پرژه با اعتباری 8 میلیارد تومانی 
در راسـتای اشـتغالزایی 67 نفـر بـه بهـره 
بـرداری رسـید.نماینده عالـی بـا اشـاره به 
افتتـاح دومیـن سـاختمان آتش نشـانی 
در فـاز صفـر شـهر پرنـد بیـان کـرد: بنـا به 
مطالبـه گـری مردمـی و با پیگیـری های 
فرمانـداری و از محـل اعتبارات شـهرداری، 
بهـره برداری از سـاختمان شـماره 2 آتش 
نشـانی بـا 600 متـر زیـر بنـا و اعتبـاری 
15 میلیـاردی توانسـته بـرای 30 نفـر از 
شـهروندان پرنـد اشـتغالزایی ایجـاد کند.
سـاداتی بـا بیـان بهـره بـرداری از 3 پارک 
بانـوان، کـودک و پرنیـان در فاز یک شـهر، 
با اعتباری 60 میلیارد ریالی و اشـتغالزایی 
35 نفـر، عنـوان کـرد: با توجه بـه افزایش 
خدمـات فرهنگی و تزریق نشـاط آفرینی 
بانـوان  افتتـاح پـارک  بـرای شـهروندان، 
بـه مسـاحت 12 هـزار و 500 متـر مربـع با 
اعتبـاری 3 میلیـارد تومانی، پـارک کودک 
بـا مسـاحت 10 هـزار متـر مربعـی و پارک 
کودک به مسـاحت 3 هکتاری و هر کدام 
اعتباری یک میلیارد و 500 میلیارد تومانی 
توانسـته اند به ترتیب اشـتغالزایی 17، 12 

و 6 نفـر را در شـهر فراهـم کنند.
فرمانـدار ربـاط کریـم در راسـتای تعظیـم 
شـعائر دینی و تبیین آییـن های مذهبی 
از افتتـاح حسـینیه گلـزار شـهدا خبـر داد 
و گفـت: حسـینیه گلـزار شـهدا جانمایـی 
شـده در کنار پـارک کوهسـار در بلوار عالمه 
مطهـری برای برگـزاری مراسـم مذهبی و 
آیینـی به مسـاحت 250 متر مربع سـالن 

بـه بهـره بـرداری خواهد رسـید.

عملیات اجرایی پست رباط کریم 
400 کیلو ولت دشت 

آزادگان آغاز شد
محرومیت گیالن و چالش مدیریت بحران، 

پنهان در پس مخمل سبز طبیعت

ایران جزو شش کشور نخست حادثه خیز دنیاست و از 40 بایای طبیعی تعریف شده 31 با در ایران رخ می دهد .

گیـالن بـا مخمـل سـبز جنگلهـای هیرکانی 
، سـواحل ماسـه ای و آبـی دریـای خـزر و 
کوههـای سـربه فلـک کشـیده اش بهشـت 
رویایـی گردشـگران اسـت امـا مـردم ایـن 
خطـه مـی گوینـد کمبودهـا و محرومیتهای 
اسـتان زیر ایـن پرده پر نقـش و نگار پنهان 
شـده .هـرگاه حادثـه طبیعی و مخاطـره ای 
پیـش مـی اید این پرده برای چنـد روز کنار 
مـی رود و بـار دیگـر بـه فراموشـی سـپرده 

می شـود.
وزش  از  هنـوز  ؛  سـبز  سـرزمین  ایـن 
تندبادهـای گرم و آتش سـوزی جنگلهایش 
خالصـی نیافتـه دسـت بـه گریبـان بحـران 
بـرف شـد. از شـامگاه یکشـنبه 21 بهمـن تا 
سـه شـنبه 23 بهمن در نقاط مختلف گیالن 
از هفتـاد سـانتی متر تا یـک و نیم متر برف 
باریـد و خدا خواسـت زلزله ای کـه آمد 4.5 

ریشـتر و خفیـف بـود و امید اسـت تلنگری 
بـر مدیریـت بحـران باشـد کـه اگر غیـر این 
بـود در میانـه ایـن وضعیـت چـه بحـران در 

بحـران کـه نـه فاجعه می شـد.
جاده ها بسـته شـد و مسـافران بسیاری در 
مسـیرهای منتهـی بـه گیـالن بـه ویـژه حد 
فاصل رودبار به رشـت در میان برف و سـرما 
و کـوالک گرفتـار شـدند. در اکثـر محورهـای 
منتهـی بـه رشـت ترافیـک خودرویـی 15، 
20 کیلومتـری در جـاده هـا شـکل گرفـت و 

خودروهـا زمینگیر شـدند.
 از 52 شـهر ایـن اسـتان 50 شـهر در گیـالن 
متاثـر از بـارش بـرف و بـاران بود.بـرق 250 
روسـتای  آب شـرب 50   ، مشـترک  هـزار 
گیـالن و 12 هـزار مشـترک شـهری اسـتان 
و 60 درصد سـایت هـای ارتباطی، مخابراتی 
گیـالن براثـر قطع طوالنـی مدت و گسـترده 

بـرق ناشـی از بـارش سـنگین بـرف در قطع 
. شد 

وضعیـت پیش آمـده دو معضل اساسـی را 
در گیـالن هویـدا سـاخت ؛ نخسـت ضعـف 
شـدید زیرسـاختها به ویـژه در بخش نیرو و 

بـرق و  دوم فقـدان مدیریـت بحران.
معـاون رئیـس جمهـوری و رئیس سـازمان 
برنامـه و بودجـه کـه بـرای بررسـی وضعیت 
بـه گیـالن سـفر کـرده بود چهارشـنبه شـب 
23 بهمـن در حاشـیه جلسـه سـتاد بحـران 
بـه خبرنـگاران  گفـت: بـا هماهنگـی هـا و 
اقدامـات پیش بینـی شـده، انتظـار مـی رود 
بخش بسـیاری از مشـکل بـرق، آب و راه ها 
ظـرف 24 سـاعت آینـده )پنجشـنبه شـب( 

شـود. برطرف 
بـا ایـن همـه بـرق بسـیاری نقاط کالنشـهر 
رشـت تـا روز جمعـه قطع بود و تا روز شـنبه 

26 بهمـن بـرق حـدود چهـار هزار مشـترک 
روسـتایی قطع اسـت.

همـه ایـن هـا در حالی بـود که هواشناسـی 
و  داده  را  زمینـه  ایـن  در  الزم  هشـدارهای 
متولیـان مدیریـت بحـران نیـز در جلسـات 
اداری از  آمادگی خود برای مقابله با شـرایط 

حـاد خبـر داده بودنـد.
گیـالن سـالهای 83 و 86 دو بحـران برف را 
با مشـکالت عدیده پشـت سـر گذاشت بی 
آن کـه متولیـان امـر از آن برای آینـده درس 

بگیرنـد و تجربه مفیدی کسـب کنند 
این شـد که بـاز این بار با وجود هشـدارهای 
هواشناسـی همچنـان در مقابل ایـن حادثه 

طبیعی دسـت بسـته و ناتوان ماندیم .

مدیریتی برای مواقع بحران
بـه گفتـه صاحـب نظـران مدیریـت بحـراْن 
وسـیله  بـه  کـه  اسـت  کاربـردی  علمـی 
و  تجزیـه  و  بحران هـا  نظام منـد  مشـاهده 
تحلیـل آن هـا در جسـتجوِی یافتـن ابزاری 
اسـت کـه بـه وسـیلٔه آن هـا بتـوان از بـروز 
بحران هـا پیش گیـری نمـود یـا در صـورت 
بـروز آْن در خصـوص کاهـش اثـرات بحراْن 
آمادگـِی الزم امداد رسـانی سـریع و بهبودِی 

اوضـاع اقـدام کـرد.
بـا ایـن همـه و به رغـم بروز متنـاوب بالیای 
طبیعـی در اسـتان گیالن ، متاسـفانه آنگونه 
کـه شایسـته و بایسـته و ضـروری اسـت 
شـاهد برنامـه ریـزی مدیریـت و آمادگـی 

بـرای بـروز بحـران ها نیسـتیم .
در واقـع وضعیـت پیـش آمـده و عـدم رفع 
مشـکل چهـار روز پـس از بارش برف نشـان 
داد کـه هـم بـه لحاظ نـرم افزاری و داشـتن 
اطالعات از وضعیت موجود ، برنامه و نقشـه 
راه بـرای حـال و پیـش بینـی بـرای آینده و 
میـزان آمادگی  هم به لحاظ سـخت افزاری 
و تجهیزاتـی مانند دسـتگاه هـای الزم برای 

مقابلـه با بحران دچار مشـکلیم.
حجـم مشـکالت به قـدری بود که اسـتاندار 
گیـالن خواسـتار تخصیـص بودجـه بـرای 
رفـع مشـکالت شـبکه توزیـع برق اسـتان ، 
فرسـودگی تجهیزات و نیز تقویت زیرساخت 

هـای ایـن بخش شـد.
 ارسـالن زارع روز پنجشـنبه 24 بهمـن در 
جلسـه سـتاد مدیریـت بحـران  بـا موضوع 

بررسـی آخرین وضعیـت آب و برق اسـتان 
بـا حضور رییـس سـازمان برنامـه و بودجه، 
وزیـر نیـرو و مدیـران عضـو سـتاد بحـران 
گیـالن بـا بیـان اینکـه 33 درصـد از شـبکه 
بـرق گیـالن عمـر بیـش از 30 سـال عمـر 
دارد، تصریـح کـرد: بـه ایـن سـبب بـا وقوع 
هـر اتفـاق طبیعـی ،  قطعـی بـرق و در پـی 
آن مشـکالت دیگری همچـون قطعی آب و 

ارتباطـات در گیـالن بوجـود مـی آیـد.
 وی بـا اشـاره بـه اختصـاص اعتباراتی برای 
بـرف در  از  ناشـی  جبـران خسـارت هـای 
گیـالن، از رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه 
تامیـن  بـا  نیـز  بـرق  حـوزه  در  خواسـت 
اعتبـارات الزم ، بـه بهبـود شـبکه های بـرق 

اسـتان کمـک شـود.
زارع  بـا بیـان اینکـه گیالن جزو پنج اسـتان 
حادثـه خیـز کشـور اسـت ، گفـت : نیازمنـد 
تجهیـزات مورد نیاز در اسـتان برای مدیریت 

حوادث طبیعی  هسـتیم.
نماینـده عالـی دولـت در گیـالن بـا تاکید بر 
ضـرورت بررسـی چالـش هـای موجـود در 
خدمـت رسـانی بـرف اخیـر  افـزود: بایـد با 
شناسـایی چالـش هـا و ظرفیت ها نسـبت 

بـه مدیریـت حـوادث بعـدی اقـدام کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه دمـای هـوا در برخـی 
مناطـق بـا کاهـش 25 درجـه ای روبـرو و 
بـارش بـرف در نقاط مختلف گیـالن از عصر 
یکشـنبه تا صبح دوشـنبه گذشـته، دو و نیم 
برابـر از میزان بارش متوسـط سـاالنه کشـور 
نیز بیشـتر بـود  افـزود: در دو روز اخیر رکورد 
مصرف گاز اسـتان با 29 میلیون متر مکعب  

ثبت شـد.

بحران مدیریت ، فقدان آموزش
ایران جزو شـش کشـور نخست حادثه خیز 
دنیاسـت و از 40 بالیـای طبیعـی تعریـف 

شـده 31 بـال در ایـران رخ مـی دهـد .
مهندسـی  ،دکتـری  ابوعلـی گلـزاری  دکتـر 
محیـط زیسـت ، مشـاور محیـط زیسـت 
سـازمان برنامـه و بودجه و پژوهشـگاه نیرو 
و عضو کرسـی یونسـکو در سالمت اجتماعی 
کـه خـود از اهالـی گیالن اسـت با اشـاره ای 
بـه این مطلـب گفت : با توجه به مشـکالت 
پیش آمده کامال مشـخص اسـت که بحران 

مدیریـت داریم .
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اگـر بخواهیـم نگاهی به دسـتاوردها و تالش های یکسـال 
گذشـته در گروه خودروسـازی سـایپا به عنوان خودروسـاز 
اول کشـور بپردازیـم، مـی توانیم آن را جهـادی برای خروج 
از بحـران در پسـاتحریم و بازگشـت رونـق به خطـوط تولید 

قلمـداد کنیم.
نکتـه جالـب توجه در مرور عملکرد یک سـاله گروه سـایپا، 
تطابـق و تقـارن بهمـن مـاه 97 بـا آغـاز حضـور و فعالیـت 
تیـم مدیـران جدیـد ایـن خودروسـاز اسـت کـه باعـث می 
شـود مـرور عملکـرد سـایپا از بهمـن 97 تـا دهـه فجـر 98 
بـه نوعـی بررسـی کارنامـه سـیدجواد سـلیمانی مدیرعامل 
جدیـد گـروه سـایپا در نخسـتین سـال حضـورش در ایـن 

گـروه هم باشـد. 
واسـطه  بـه  چـه  اگـر  اقتصـادی  حوزه هـای  عملکـرد 

تحلیلـی  چندگانـه  سـطوح  دارای  خـود،  پیچیدگی هـای 
هسـتند امـا بـه همـان میـزان هـم بـه دلیـل امـکان ارائـه 
اعـداد و ارقـام، مـی تواننـد آمـاری، مسـتند و قابـل درک 

باشـند.
در همیـن راسـتا بررسـی آمـار و ارقـام مربـوط بـه سـايپا 
نشـان می دهـد پیگیری هـا و حمایت هـای وزارت صنعـت، 
معـدن و تجـارت بـا تالش هـای مدیـران و کارکنـان ایـن 
گـروه خودروسـازي همراه شـده و در سـایه ایـن دو عامل، 
شـاخص های عملکـردی رو بـه افـول قبلـی، ابتـدا متوقـف 

شـدند و سـپس در جهـت مثبـت تغییـر مسـیر دادنـد.

تحقق واقعی "رونق تولید" در سخت ترین روزها
گـروه خودروسـازی سـایپا در یکسـال گذشـته بـه ویـژه 

از ابتـدای سـال 98 تغییـر، تحـول و بهبـود فرآیندهـای 
عملکـردی در تمـام حـوزه هـا را در دسـتور کار قـرار داد کـه 
در ایـن میـان، تولیـد بـه عنوان شـاهرگ حیاتی ایـن بنگاه 

بـزرگ صنعتـی مـورد توجـه ویـژه قـرار گرفـت. 
تنـوع  و  توليـد  افزايـش  در  سـايپا  اسـتراتژي  تغييـر 
محصـوالت و تولید روزانه بیش از 2هزار دسـتگاه شـرايطي 
را بـراي سـايپا ايجـاد كـرد تا بتوانـد عالوه بر تحقـق واقعی 
رونـق تولیـد در ایـن سـال، زمینـه را بـرای کسـب موفقیت 

هـای دیگـر فراهم سـازد. 
در ارديبهشـت مـاه سـال جـاري سـايپا توانسـت بـا توليـد 
روزانـه 2300 دسـتگاه خودرو ركورد توليـد روزانه محصوالت 
خـود در ايـن گـروه را بشـكند. همچنيـن موفـق شـد عنوان 

خودروسـاز برتـر كشـور را از آن خـود كند.
ثبـت ایـن تیـراژ تولیـد و رکوردهـا در حالـی رخ داد کـه 
تاثیرهای محدودیت آور تحریم روز به روز بیشـتر می شـد 
و عـدم همـکاری شـرکای خارجـی در زمینـه تامیـن قطعـه 
در کنـار محدودیـت هـای انتقـال پـول بـه خـارج از کشـور 
خودروسـازان را بـا مشـکالت عدیـده ای رو بـه رو می کرد.

پویش ملی بومی سازی قطعات صنعت خودرو
بـه جـرات مـی تـوان گفت اقـدام کلیدی سـایپا بـرای غلبه 
بـر محدودیـت هـا و فائق آمدن بر مشـکالت، اجـرای تمام 
و کمـال "پویـش ملـی بومـی سـازی قطعـات محصـوالت 
سـایپا" بـود کـه بـا تاکیـد و حمایـت وزیـر صنعـت، معدن 
و تجـارت بـه مرحلـه اجـرا درآمـد. در ایـن پویـش، سـایپا 
تمامـی قطعـه سـازان، دانشـگاهیان، شـرکت های دانـش 
بنیـان و فعـاالن عرصه صنعـت را برای همـکاری در طراحی 

و تولیـد قطعاتـی کـه پیشـتر از خـارج تامیـن مـی شـدند 
را فراخوانـد تـا بـا یـاری یکدیگـر وابسـتگی بـه آن سـوی 
مرزهـا را کاهش دهند و سـطح بیشـتری از سـاخت داخل 

خودروهـای وطنـی را ثبـت کننـد.
گـروه سـایپا بـا اجرای ایـن پویـش در مجموع بـا برگزاري 
سـه ميز تخصصي و با مشـاركت شـركت هاي قطعه سـاز 
داخلـي و شـركت هـاي دانش بنيان، توانسـت 53 قطعه را 
بومـي سـازي كـرده و كاهش ارزبـري 150 ميليـون يورويي 

را باعث شـود.

جراحی بزرگ؛ توقف تولید پراید
توقـف تولیـد و خـروج خـودرو پرایـد از سـبد محصـوالت 
سـایپا وعده و برنامه ای اسـت که سـال های سـال مطرح 
شـده امـا اسـتقبال گسـترده مشـتریان و در نتیجـه تیـراژ 
پرتیراژتریـن  تولیـد  توقـف  تـا  می شـد  باعـث  آن  بـاالی 
خـودرو سـاخت داخـل همـواره روی کاغـذ باقـی بمانـد و 
اجـرا نشـود. توقـف تولیـد پرایـد را مـی تـون بـه جراحـی 
بـزرگ در سـطح گـروه سـایپا توصیف کـرد، چرا کـه اجرای 
آن در ظاهـر عواقبـی را به دنبـال دارد اما در دراز مدت منجر 
بـه تحـول و بـه روزآوری در سـبد محصـوالت سـایپا مـی 
شـود و از سـوی دیگـر تاثیـر شـگرفی در احیـای برنـد این 

خودروسـاز خواهـد داشـت.
سـایپایی هـا در اواسـط سـال 98 برنامه ریـزی دقیق خود 
بـرای خروج سـه مـدل از محصـوالت خانواده ایکـس100 را 
اعـالم کردنـد و اتفاقـا خـروج نخسـتین مدل را نیـز ده روز 
زودتـر از برنامـه اعـالم شـده، محقـق کردنـد. قرار اسـت دو 
مـدل دیگـر ایـن خـودرو پرحاشـیه نیـز در ماه هـای آینده 
از خـط تولیـد خـارج شـوند و ظرفیت آزاد شـده تولیدی در 
سـایپا بـه افزایش تولید سـایر محصـوالت از جمله کوییک، 

تیبا و سـاینا اختصـاص یابد. 

ساماندهی تولید، کاهش تعهدات 
بـرای   97 سـال  دوم  نیمـه  بحـران  نتایـج  از  یکـی  امـا 
خودروسـازان عـدم توانائـی در تحویـل خودروهـا و معـوق 
شـدن تعهـدات آنهـا بـه مشـتریان بـود بـه گونـه ای کـه 
تعهـدات فـروش گروه خودروسـازی سـایپا در بهمن 97 به 
عـدد 540 هـزار دسـتگاه خـودرو می رسـید. به زبان سـاده 
تر، سـایپایی که سـکان آن به دسـت مدیران کنونی سـپرده 
شـد تولیـدات بیشـتر از یـک سـال آینـده خـود را فروخته 
بـود. ایـن وضعیـت عـالوه بـر اینکـه حکایـت از روزهـای 
بـروز  باعـث  داشـت،  نقدینگـی گـروه  تامیـن  در  سـخت 
نارضایتـی مشـتریان نیز می شـد، به ویژه آنکـه تعداد قابل 
توجهـی از ایـن تعهدهـا، خودروهایی بودند کـه تولید آنها به 
دلیـل قطـع همـکاری شـرکای خارجی امـکان پذیـر نبود و 
بایـد بـا یـک یا چنـد خـودرو در حـال تولیـد جایگزین می 
شـدند. بـا ایـن حـال سـایپا در اقدامـی جهادگونـه، ابتدا به 
تقویـت زنجیـره تامیـن خـود پرداخـت تـا عالوه بـر تحقق 
تولیـد "عبـور مسـتقیم" در خطـوط تولیـد خـود، ده ها هزار 
خـودرو ناقـص پـارک شـده در پارکینـگ هـا را نیـز تکمیل 
کـرده و تحویـل مشـتریان دهـد. نتیجـه ایـن اقدامات هم 
ایـن شـد که در دهـه فجر 98 سـایپا 400 هزارمین محصول 

خـود در سـال 98 را تحویـل مشـتریان دهـد. 

انضباط مالی با هدف خروج از زیان
 98 فجـر  تـا   97 بهمـن  از  سـایپا  خودروسـازی  گـروه 
اقداماتـی انجـام داد و کارنامـه ای بـه جـا گـذارد کـه تحقق 
آنهـا در شـرایط عـادی هـم دشـوار بـود، چه رسـد بـه اینکه 
ایـن رونـد رو بـه بهبـود در یکـی از سـخت تریـن سـال 
هـای تاریـخ صنعـت خـودرو ایران به واسـطه تحریـم ها و 
محدودیـت هـای بین المللی طی شـده باشـد. ریشـه این 
دسـتاوردهای قابـل اعتنـا را می تـوان در هنـر برنامه ریزی 
مدیریتـی در کنـار تاکیـد و پیگیـری جـدی بـرای برقـراری 
انضبـاط مالـی جسـت وجـو کـرد. نتیجـه ایـن تغییـرات 
و تحـوالت در حـوزه مالـی و اقتصـادی سـایپا آن اسـت 
کـه مدیرعامـل گـروه سـایپا در گردهمائـی زنجیـره تامیـن 
محصـول جدیـد ایـن خودروسـاز، سـخن از برنامـه ریـزی 
نارنجـی هـای جـاده مخصـوص بـرای خـروج از زیـان بـه 
میـان آورد. بـه عبـارت دیگـر، در صـورت تحقق ایـن برنامه 
هـا سـایپا پـس از سـال هـا زیـان دهـی و افزایـش زیـان 
انباشـته مـی توانـد امیـدوار باشـد در آینـده ای نـه چنـدان 

دور، نمودارهـای مالـی قرمـز را رنگـی سـبز بزنـد.

سایپای جدید با ورود 8 محصول متفاوت
سـایپا قـرار اسـت در سـه سـال آینـده 8 خـودرو جدیـد 
بـه بـازار عرضـه کنـد، خودروهایـی کـه یـا محصـول جدیـد 

هسـتند یـا مـدل هایـی جدیـد و متفـاوت از خودروهایـی 
کـه پیشـتر تولیـد مـی کرده اسـت. بـرای آغـاز تولیـد انبوه 
محصولـی که چنـدی پیش رونمائی کرده، همایشـی برگزار 
کـرد و بـه زنجیـره تامیـن قطعـات آن آمـاده بـاش داد تـا 
در نیمـه نخسـت سـال 99 شـاهد ورود محصـول جدیـد و 

باکیفیـت روز سـایپا بـه بـازار باشـیم. 
عـالوه بـر آن زمزمـه هـای طراحـی و تولیـد دو محصـول 
جدیـد و رونمائـی از یـک محصول دیگر در سـایپا به گوش 
مـی رسـد، ضمـن اینکـه قـرار اسـت دو محصـول سـاینا و 
کوییـک هـم فیـس لیفت های داشـته باشـند و سـایپا در 
کمتر از دو سـال آینده مهمانان تازه ای در سـبد محصوالت 

خود داشـته باشـد.
همـه اینهـا نشـان مـی دهد نارنجـی های جـاده مخصوص 
تغییـر مسـیری راهبـردی و اسـتراتژیک داده انـد و قـرار 
نیسـت دیگـر محصـوالت خـود را در یـک سـطح قیمتـی و 

کیفیتـی خـاص محـدود کنند.

از بحران تا فجر
در نهایـت آنچـه مـی تـوان از ایـن مـرور کوتـاه عملکردی و 
بررسـی آمـاری نتیجـه گرفـت این اسـت که بهمـن ماه 97 
سـایپایی هـا در بسـیاری از حـوزه هـا تا بهمـن 98 بهبودی 
قابـل توجـه پیـدا کـرده و در عمـل از وضعیـت بحـران زده 
بـه شـرایط مطلـوب تغییـر پیـدا کـرده اسـت. شـرایطی که 
براسـاس آن مـی تـوان به سـایپا و آینـده اش امیـدوار بود.

مناقصه گزار

اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

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

14000275775

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

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

365تكميل خانه محله آباده شهر سيرجان2098003501000177
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 630/000/000 12/484/279/294
بر اساس فهرست 

بهای ابنيه، تاسيسات 
مكانيكي وبرقي1398 

2098003501000178
احداث و تكميل باند دوم كنار گذر شهركرمان )از کیلومتر 28 تا 

37 از باند دوم كنار گذر غربي شهر کرمان، قطعه 4 الف(
بر اساس فهرست 150/704/000/000 5/000/000/000 400

بهای تجمیع شده 
راه، باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن 

1397 9/842/845/786 500/000/000 180تکمیل راه روستایی گوشک- طرنگ شهرستان بافت2098003501000179

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

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

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

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

طبق اسناد مناقصهزمان

فراخوان مناقصـه

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت دوم

مروری بر عملکرد گروه خودروسازی سایپا از بهمن 9۷ تا بهمن 98؛

از بحران تا فجـر

 -

اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان خراســان رضــوی در نظــر دارد مناقصــات بــه شــرح ذیــل را از طریــق ســامانه الکترونیکــی 
دولــت برگــزار نمایــد . کلیــه مراحــل فراخــوان مناقصــات از دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه ، از طریــق درگاه ســامانه الکترونیکــی دولــت 

) ســتاد ( 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 . تاریــخ انتشــار در ســامانه 98/11/16 مــی باشــد . 

- نوع تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریز مبلغ در وجه اداره کل باشد . 
- مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 14 روز پنج شنبه تاریخ 1398/11/24

- مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه : تا ساعت 14:00 روز یکشنبه تاریخ 1398/12/4
- تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 9روز دوشنبه تاریخ 1398/12/5

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : مشهد – انتهای خیابان فدائیان اسالم – کد پستی - 9173695636 تلفن تماس 8 – 33412024-051 و نمابر : 33435888 – 051 
- اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد . 

- اطالعات تماس سامانه ستاد ) راهبری و پشتیبانی ( : 021-41934 
- جهت کسب اطالعات می توانید به آدرس سایت زیر رجوع نمایید : 

 www.setadiran.ir : ) آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/11/15 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/11/16

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضویشناسه آگهی : 758729 م الف : 8767

» پیام ایمنی : بیایید ایمن فکر کنیم ، ایمن عمل کنیم تا ایمن بمانیم « 

فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی ساده
نوبت دوم

754

ری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی اداره کل راهدا

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ) ریال (مبلغ برآورد ) ریال (شهرستانموضوع مناقصهشماره مناقصه

بهسازی ، احداث و آسفالت گرم محور راه روستایی 98/31/190
12/074/874/968603/743/748شهرستان تربت جامکالته آقا محمد

بهسازی ، احداث و آسفالت گرم محور راه روستایی 98/31/191
11/007/987/348550/399/368شهرستان جغتایزور -زمند

بهسازی ، احداث و آسفالت گرم محور راه روستایی 98/31/192
23/680/872/4151/184/043/620شهرستان کالتتقی آباد - سرجنگل

دهیــاری حســین آبــاد بعنــوان دســتگاه مناقصــه گــزار بــه اســتناد مصوبــه شــماره 96 شــورای اســامی در نظــر دارد نســبت بــه برگزاری 
و انجــام تشــریفات قانونــی مناقصــات عمومــی و بــا توجــه بــه شــرایط ذکــر شــده در اســناد مناقصــه بــه شــرکت هــای واجــد صاحیــت 
واگــذار نمایــد . لــذا از متقاضیــان دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت خریــد اوراق مناقصــه بــه دبیرخانــه دهیــاری حســین آبــاد بــه آدرس 
اســتان تهــران - شهرســتان اسامشــهر – روســتای حســین آبــاد – بخــش مرکــزی اسامشــهر بــه ســاختمان دهیــاری مراجعــه نماینــد .

توضیحات:
1 ( تضمیــن شــرکت در مناقصــه مــی بایســت بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی بــه نــام دهیــاری حســین آبــاد بــه شــماره شناســه ملــی 14003765308 کــد 

پســتی 3317787379 و یــا واریــز وجــه نقــد بــه شــماره حســاب 4150134411007 بانــک ملــی شــعبه ســبز دشــت بنــام دهیــاری حســین آبــاد 
2 ( واریز مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه به شماره 4150134411007 بنام دهیاری حسین آباد نزد بانک ملی شعبه سبز دشت 

3( درهنگام خرید اسناد مناقصه آخرین تغییرات یا کپی برابر اصل شده همراه با معرفی نامه با مهر و امضای مدیر عامل الزامی می باشد . 
4( سایر اطاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است .

5 ( برندگان اول ، دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد . 
6 ( شرکت کنندگان از تاریخ چاپ آگهی بمدت 7 روز کاری وقت دارند جهت دریافت اسناد به دهیاری مراجعه نمایند . 

7 ( هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد . 
8 ( تلفن تماس : 021-56634292-56634750

رضا اسمعیلی - دهیار حسین آبادنوبت اول : 98/11/20 نوبت دوم : 98/11/27 ۹42

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای دهیاری حسین آباد نوبت اول

حسین آباد

موضوع 
اعتبار) بریال (محل اجرامناقصه

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه
 ) بریال (

مدت 
انجام کار 

) ماه (
محل توزیع محل تامین اعتبار 

اسناد
دستگاه 
نظارتی

پیاده رو 
سازی

روستای 
بودجه مصوب سال ۹8 3 ماه3/000/000/000150/000/000حسین آباد

دهیاری حسین آباد
واحد دبیرخانه و 

اداری دهیاری
دفتر فنی 

دهیاری

آگهی مناقصه عمومی دهیاری حسین آباد  دوم

طاقم بده به خاطر گربه ها
در سینماهای کشور در حال اکران است.

اپیزود 05
تا 09 اسفند در گالری محسن

 برگزار می شود.

 ِالویرا ٢٠٢٠
تا 26 اسفند در تئاترشهر در حال اجرا است.

مادرم بهم گفت دو جا عارت نیاد بگی 
چشم یکی به مادر یکی به خدا

مدینه 
نمایشگاهفیلمنمایش دیالوگ


