
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 دوم

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذاران بخش خصوصی 
برای مشارکت در ساخت تکمیل و تجهیزطرح های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

اداره کل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان مطابــق بــا تبصــره 10 مــاده 3 دســتور العمــل مــاده 27 قانــون الحــاق 2 در نظــر دارد 
ســاخت و بهــره بــرداری پــروژه هــای ذیــل را در شهرســتانهای ســطح اســتان کرمــان بــه ســرمایه گــذاران و مشــارکت کننــدگان واجــد 

صاحیــت بخــش خصوصــی طبــق ضوابــط و بخشــنامه هــای صــادره بــه روشــهای B.O.T ، B.O.L.T و ... واگذارنماینــد.

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان شناسه اگهی777214

هزینه پیشنهاد شده به میلیون ریالمتراژمحلفراخوان شمارهعنوان پروژه ردیف
72040/000شهرستان راور1احداث خانه جوان راور 1

72040/000شهرستان بافت1احداث خانه جوان بافت 2

72040/000شهرستان قلعه گنج1احداث خانه جوان قلعه گنج3

72040/000شهرستان بردسیر1احداث خانه جوان بردسیر4

72040/000شهرستان سیرجان1احداث خانه جوان سیرجان5

لــذا از تمامــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی متقاضــی در ایــن خصــوص دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت اطــاع از چگونگــی شــرایط واگــذاری بــه دبیرخانــه 
مــاده 27 ایــن اداره کل بــه آدرس کرمــان بلــوار جمهــوری اســامی بعــد از ســه راه هوانیــروز مراجعــه نماینــد و در صــورت تمایــل در خواســت خــود را تــا 
پایــان وقــت اداری 98/12/15 بــه دبیرخانــه ایــن اداره کل تحویــل و رســید دریافــت نماینــد تلفــن تمــاس جهــت اطاعــات بیشــتر 32820977 گــروه 

نظــارت بــر اماکــن ورزشــی مــی باشــد

فصل انتخابات با طعم ژانگولر 
و حرکات محیرالعقول
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ــه  ــود را ب ــای خ ــی ج ــت انتخابات ــا رقاب ــی حوزه ه در برخ
دعــوای سیاســی داده اســت. هیــچ کــس ســوال نمی کنــد 
ــد آن  ــن می گوی ــد و ای ــن نباش ــد ای ــط آن می گوی و فق
ــه  ــه اینجــا رســیده ایم؟ چــه شــده اســت ک نباشــد.چرا ب
ــد  ــر می کنن ــس فک ــات مجل ــای انتخاب ــی از نامزده برخ
ــه  ــب ن ــب و غری ــات عجی ــا تبلیغ ــازی و ی ــر ب ــا ژانگول ب
در  می خواهنــد  کــه  آنهایــی  از  می تواننــد  متفــاوت 

ــد. ــد رای بگیرن ــرکت کنن ــات ش انتخاب
ــا در  ــن نامزده ــات ای ــه از تبلیغ ــی ک ــر و فیلم های تصاوی
ــی در  ــود حت ــت می ش ــه دس ــت ب ــازی دس ــای مج فض

ــد. ــاق نمی افت ــم اتف ــدارس ه ــی م ــات داخل انتخاب
در مدرســه ها، دانــش آمــوزان ســعی می کننــد بــرای اداره 
مدرســه برنامــه ارائــه دهنــد و بــا طرح هــای جدیــد هــوای 
مجلــس  انتخابــات  در  امــا  دارنــد  را  هم مدرســه ای ها 
ــدون  ــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه ب برخــی از نامزدهــا ب
ــول  ــرکات محیرالعق ــی ح ــا کم ــط ب ــه و فق ــرح و برنام ط
ــدام  ــید.تقریبا هیچ ک ــان رس ــبز پارلم ــی های س ــه کرس ب
ــن  ــه ای ــرا ب ــه چ ــا اینک ــد ام ــم نمی آورن ــا رای ه از آنه
ــازی رای  ــر ب ــا ژانگول ــود ب ــه می ش ــیده اند ک ــه رس نتیج
ــه  ــران را چگون ــه ای ــا جامع ــوال دارد. آنه ــای س آورد، ج
ــات  ــرای دوران تبلیغ ــتراتژی را ب ــن اس ــه ای ــد ک دیده ان

ــد؟ ــاب کرده ان ــود انتخ خ
ــر  ــران ه ــد در ای ــه بع ــال 84 ب ــات س ــا از انتخاب تقریب
کســی بیشــتر در جریــان تبلیغــات داد مــی زد و دیگــران 
بــه  دســت  معــروف  قــول  بــه  و  می کــرد  ضایــع  را 
ــت.  ــرار می گرف ــه ق ــول جامع ــورد قب ــی زد م افشــاگری م
ــتر. ــزان رای بیش ــتر می ــاگری بیش ــزان افش ــه می هرچ

ایــن  ســکه  هــم  دوازدهــم  مجلــس  انتخابــات  در 
افشــاگری ها هنــوز داغ داغ اســت و نامزدهایــی کــه عــزم 
جــدی بــرای رســیدن بــه بهارســتان هســتند، همچنــان از 

می کننــد. اســتفاده  زدن  داد  روش 
فقــدان  بیانگــر  انتخاباتــی  روش هــای  ایــن  دو  هــر 
سیاســی  حزب هــای  اســت.  ایــران  در  حزب گرایــی 
بــه  سیاســی  رقابت هــای  نمی دهنــد  اجــازه  هیچــگاه 

ســمت لودگــی حرکــت کنــد.
احــزاب بــرای کســب رضایــت و رای مــردم در اولیــن گام 
ــد.  ــه می کنن ــور را ارائ ــرای اداره کش ــود ب ــای خ برنامه ه
آنهــا اگــر پیــروز انتخابــات شــوند اهــداف خــود را اجرایــی 
دولــت  قامــت  در  بخورنــد  اگــر شکســت  و  می کننــد 
ــب  ــای رقی ــر رفتاره ــوند و ناظ ــدان می ش ــایه وارد می س

می شــوند.
ــه  ــود را ب ــد خ ــعی می کنن ــوند س ــروز ش ــر پی ــزاب اگ اح
روز کننــد تــا دوبــاره اعتمــاد مــردم را جلــب کننــد و اگــر 
ــت را واکاوی و آن را  ــل شکس ــوند، دالی ــم نش ــروز ه پی

جبــران می کننــد.
در فضــای سیاســی فعلــی کشــور امــا هرکســی ســاز خــود 
ــا  ــا و عملکرده ــه رفتاره ــم کاری ب ــردم ه ــد و م را می زن
عمــر  ســال   4 در  نمی پرســد  آنهــا  از  ندارنــد. کســی 

انس طال         1.594.210
مثقال طال     23.330.250

گرم طالی 18  5.386.192
گرم طالی 24   7.181.200

بهار آزادی      52.200.000
امامی          52.460.000

نیم       27.500.000
ربع         16.600.000

گرمی       9.500.000
دالر             142.390

یورو         156.200
درهم          36.359

لیر ترکیه           19.423
دالر استرالیا      77.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
5  تا  13دنبال کنید

احکام محیط زیستی ها قطعی شد
سخنگوی قوه قضاییه اعام کرد که پرونده محیط زیستی ها اقدام علیه امنیت ملی بوده 

و هر کدام بین 6 تا 10 سال حبس قطعی دارند
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تهیه ۴0 اطلس 
فرونشست کشور در 
سازمان نقشه برداری

رئیس سازمان نقشه برداری 
از تهیه 40 اطلس فرونشست 

کشــور خبر داد و گفت: ما با 
برگزاری نشست های تخصصی 

تاش داریم تا آگاهی 
عمومی را نسبت به مخاطرات 

فرونشست ارتقاء دهیم.

ثبت 9 اثر منقول 
آذربایجان شرقی در 

فهرست آثار ملی
مدیرکل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع  دستی 
آذربایجان شرقی گفت: 9 اثر منقول 

استان در فهرست آثار ملی ثبت 
شد.
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یادداشت  مهمان
مصطفی داننده

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1671

چهارشنبه 30 بهمن 1398
  قیمت 500 تومان
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» تل تهماچی« دیلم بوشهر
 ثبت ملی شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گناوه و دیلم گفت:اثر تل تاریخی » تهماچی « شهرستان 

دیلم در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

رهبر انقاب:

انتخابات مایه تقویت 
کشور است

لینک خرید نسخه الکترونیک

خودروسـازان تنهـا یـک مـاه فرصـت دارنـد تـا خودروهـای 
خـود را بـر اسـاس قانـون هـوای پـاک بـه اسـتاندارد یـورو 
5 ارتقـا دهنـد امـا بـا وجـود مهلـت یکسـاله هنـوز اقدامی در 
ایـن زمینـه نکرده اند. معاون محیط زیسـت انسـانی سـازمان 
محیـط زیسـت بـه نقـل از رییـس سـازمان متبوع مـی گوید 
کـه ایـن قانـون مجـدد بـه تعویـق نخواهد افتـاد.  بر اسـاس 
مـاده 4 قانـون هـوای پـاک قـرار بـود کـه از ابتدای سـال 98 
فروش خودروهای یورو 4 ممنوع شـود و خودروسـازان پیش 
از اقـدام بـه فـروش نسـبت بـه دریافـت مجوزهـای آالیندگی 
و اسـتانداردهای یـورو 5 اقـدام کننـد امـا بنابـر درخواسـت 
خودروسـازان اجـرای ایـن قانـون تا سـال 99 به تعویـق افتاد 
و اکنـون درحالی کـه خودروسـازان تنها یک ماه بـرای دریافت 
مجوزهـای یـورو 5 فرصت دارند و تعـدادی از محصوالت خود 
را نیـز بـرای سـال آینده پیـش فـروش کرده اند هنـوز اقدامی 

بـرای ارتقـای اسـتانداردها انجـام داده اند.

ک
بنا

:تا
س 

عک

بر اساس ماده 4 قانون هوای 
پاک قرار بود که از ابتدای سال 98 
فروش خودروهای یورو 4 ممنوع 
شود که این مهلت تمدید شد

خودروسازان در آستانه 
دور زدن مجدد قانون 
هوای پاک؟
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ــه  ــد و چــه کمکــی ب نمایندگــی چــه کرده ان
ــد؟ ــود کرده ان ــتان خ ــهر و اس ش

انتخاباتــی  رقابــت  حوزه هــا  برخــی  در 
ــی داده  ــوای سیاس ــه دع ــود را ب ــای خ ج
اســت. هیــچ کــس ســوال نمی کنــد و 
فقــط آن می گویــد ایــن نباشــد و ایــن 

نباشــد. آن  می گویــد 
در شــهرهای کوچک تــر هــم کــه میــزان رای 
می شــود نســبت های قومــی و فامیلــی. 
فــردی حتــی اگــر شایســتگی رســیدن بــه 
ــی  ــس را داشــته باشــد قربان کرســی مجل
مــردم  چــون  می شــود  گرایــی  قومــی 

فکــر می کننــد اگــر هــم قبیله شــان بــه 
پارلمــان راه پیــدا نکنــد دیگــری بــرای آنهــا 

ــرد. ــد ک کاری نخواه
بــه نظــر می رســد اگــر همیــن رونــد ادامــه 
ــران  ــات در ای ــات انتخاب ــد، تبلیغ ــدا کن پی
ــتندآپ  ــر، اس ــرکات ژانگول ــه ای از ح ملغم
ــه ای  ــی و قبیل ــای سیاس ــدی و دعواه کم
مجلســی  رفتــار  ایــن  نتیجــه  باشــد. 
می شــود کــه قــدرت تصمیــم گیــری و 
دفــاع از نظــر و رای خــود نــدارد. مجلســی 
کــه در راس امــور بــود و امــروز توســط 

هیچکــس جــدی گرفتــه نمی شــود.

قطرات آب را چون لحظات 
زندگی ارج نهیم
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سختگیری وزارت آموزش و پرورش در استخدام افراد دارای معلولیتپیام خبر
مدیرکل توانمند سازی بهزیستی کشور از سختگیری وزارت آموزش و پرورش در استخدام افراد 
دارای معلولیت انتقاد کرد.

احکام محیط زیستی ها قطعی شد
سخنگوی قوه قضاییه اعام کرد که پرونده محیط زیستی ها اقدام علیه امنیت ملی بوده و هر کدام بین 6 تا 10 سال حبس قطعی دارند

اسماعیلی:از عموم مردم با هر فکر و سلیقه دعوت می کنم که آگاهانه در انتخابات شرکت کنند

روز گذشـته باالخـره سـخنگوی قوه قضاییـه 
احـکام مربـوط به بازداشـت شـدگان محیط 
زیسـتی را اعالم کرد. غالمحسین اسماعیلی 
در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگاری در ارتبـاط با 
احـکام مربـوط بـه متهمـان پرونـده محیط 
زیسـت و این که شـنیده شـده است احکام 
آنهـا در دادگاه تجدیدنظر تایید شـده اسـت، 
گفـت: پرونـده متهمـان موسـوم بـه پرونده 
محیـط زیسـت امـا از نظر مـا پرونـده اقدام 
علیـه امنیـت ملـی رسـیدگی شـد و رای آن 
هـم صـادر و قطعـی شـده اسـت.در ایـن 
پرونـده آقـای مـراد طاهبـاز فرزند قاسـم به 
جـرم همـکاری بـا آمریـکا بـه عنـوان دولت 

متخاصـم بـه 10 سـال حبـس و رد وجـوه 
دریافتـی از دولـت آمریـکا، خانـم نیلوفـر 
بیانـی فرزنـد یوسـف به جـرم همـکاری با 
دولـت متخاصـم امریکا به 10 سـال حبس 
و رد وجـوه ماخـوذه، آقـای هومـن جـوکار 
فرزنـد هوشـنگ به جـرم همکاری بـا دولت 
متخاصـم امریـکا به 8 سـال حبـس، آقای 
طاهـر قدیریـان فرزنـد محمـود بـه جـرم 
همـکاری بـا دولـت متخاصـم امریـکا بـه 
8 سـال حبـس، آقـای سـام رجبـی تبریـز 
فرزنـد پرویـز بـه جـرم همـکاری بـا دولـت 
متخاصـم امریـکا بـه 6 سـال حبـس، خانم 
حمیده)سـپیده( کاشـانی فرزنـد علـی اکبر 
متخاصـم  دولـت  بـا  همـکاری  جـرم  بـه 
امریکا به 6 سـال حبس، آقای امیرحسـین 
خالقـی حمیـدی فرزنـد میرتوحیـد به جرم 

آقـای  و  حبـس  سـال   6 بـه  جاسوسـی 
عبدالرضـا کوهپایـه فرزنـد محمـود بـه جرم 
اجتمـاع و تبانـی به قصد اقـدام علیه امنیت 
کشـور بـه تحمـل 4 سـال حبـس محکـوم 
شـدند و محکومیـت آن هـا در دادگاه تجدید 

نظـر قطعی شـد.

دادگاه دو شهروند فرانسه 13 
اسفند برگزار می شود

سـخنگوی قوه قضاییه در پاسـخ به سـوالی 
دربـاره اظهارات مقامات فرانسـوی که  آزادی 
دو شـهروند فرانسـوی در ایـران را خواسـتار 
شـدند گفـت:  یکـی از ایـن دو نفر شـهروند 
فرانسـوی اسـت  و دیگـری شـهروند مـا و 
ایرانـی اسـت. در مـورد اینکـه دو تابعیتـی 
اسـت بایـد بگویـم  قانـون مـا تابعیـت دوم 
را بـه رسـمیت نمی شناسـد بلکـه مـا او را 

تبعـه کشـور جمهوری اسـالمی مـی دانیم. 
آنهـا  اتهاماتـی  رابطه با اقـدام علیه امنیت 
کشـور داشـتند. ما  به هیچ عنـوان مداخله 
هیـچ کشـور بیگانه ای بـه ویژه کشـورهایی 
کـه علیه نظـام جمهوری اسـالمی اقدامات 
خصمانـه ای مـی کننـد را  در امـور داخلی و 
قضایی کشـور نمـی پذیریم. همین کشـور 
فرانسـه بـود کـه از یکـی از متهمـان بـزرگ 
امنیتـی  مـا یعنـی روح هللا زم کـه آسـیب 
فراوانـی بـه کشـور زد، در حد شـخص دوم 
مملکـت فرانسـه حمایـت کـرده و بـرای 

او  گارد حفاظتـی مـی گذارنـد. ایـن ادعاهـا 
و عملکردهـا مغایـر اسـت. مـا خواهانیم که 
همـه دولت هـا براسـاس مقرراتشـان عمـل 
کننـد و اجـازه مداخلـه بـه آنها نمـی دهیم.

وی افـزود: کیفرخواسـت پرونده صادر شـده 
و متهمان  در زندان هستند و 13 اسفند ماه 

جلسـه دادگاه برگزار می شود.
غالمحسـین اسـماعیلی در ارتباط بـا برخورد 
بـا لیدرهـای حـوادث آبـان مـاه گفـت: مـا 
سیاسـت خـود را بارهـا اعالم کردیـم و صف 
معترضان را از اغتشاشـگران جـدا می دانیم.
اسـماعیلی در ارتبـاط با یکـی از احکام صادر 
شـده در خصـوص یکـی از متهمـان حوادث 
پرونده هـای  از  یکـی  گفـت:   مـاه  آبـان 
رسـیدگی شـده در تهـران کـه بـه پرونـده 
امیـر آلمانـی مشـهور بوده اسـت این اسـت 
کـه در ایـن پرونـده افـرادی درگیـر بودند که 
سـابقه اعمـال مجرمانـه داشـتند و از اراذل 
و اوبـاش بودنـد ایـن افـراد در اغتشاشـات 
حضور داشـتند و از اقداماتشـان فیلمبرداری 
خارجـی  شـبکه های  بـرای  و  می کردنـد 

می فرسـتادند.
سـخنگوی قـوه قضاییه با بیـان این که امیر 
آلمانـی از ترکیـه بـه کشـور بازگردانـده شـد 
گفـت: این فـرد  سـابقه خروج غیـر قانونی 

از کشـور را داشـته و با عناصر نفاق همکاری 
و مالقـات داشـته اسـت و در حـوادث آبـان 
مـاه میـدان داری کـرده و جنایات بسـیاری 
را رقـم زده اسـت.وی افـزود: در ارتبـاط بـا 
متهمـان حـوادث آبـان مـاه رای صادر شـده 
اسـت اما چون این آرا قطعی نشـده است از 
بیـان جزئیات معذورم. این اغتشـاش گران 
حتمـا باید پای میز محاکمه جوابگو باشـند.

پرونده رییس هال احمر 
همچنان در دادسرا

بـه سـوالی دربـاره آخریـن  پاسـخ  وی در 
وضعیـت پرونـده پیونـدی رییـس سـازمان 
هـالل احمـر گفـت: از بیـان  جزییـات آن 
معـذورم. بطـور کلـی بخشـی از ایـن پرونده 
چند ماه پیش منتهی به کیفرخواسـت شـد  
و به دادگاه رفت و دادگاه تحقیقات دادسرا را 
ناقـص دانسـت  و پرونده را بـرای رفع نقص 

بـه دادسـرا اعـاده کرد.
وی افـزود: در بازگشـت مجـدد افراد دیگری 
تحـت تعقیب انـد و  ابتدائا برخی بازداشـت 
و بـا قـرار تامین آزاد شـدند.   دالیل جدید به 

دسـت آمده است.
اسـماعیلی گفـت: پرونـده دو بخـش اسـت 
یکـی هـالل احمـر و یـک بخـش  دانشـگاه 
بهشـتی  اسـت که تحقیقات تکمیل خواهد 

شـد  و با رفع نواقص، کیفرخواسـت تکمیلی 
بـه زودی بـه دادگاه برمی گـردد.   این قبیل 
پرونده هـا  ناظـر به عملکرد اشـخاص اسـت 
نه سـازمان. شـخص تحت تعقیب اسـت و  
عملکـرد سـازمان هایی کـه ماموریت خدمت 
و  مجزاسـت  ماموریتشـان  دارنـد  رسـانی 
حسابشـان از افـراد متخلف کامال جداسـت.

صـدور کیفرخواسـت متهمـان به 
همکتـاری با زم؛ بـه زودی

اسـماعیلی در پاسـخ به سـوال ایسـنا مبنی 
بـر اینکـه رسـیدگی بـه پرونـده کسـانی کـه 
متهـم به همـکاری با روح هللا زم هسـتند از 
جملـه آقـای داوری، به کجا رسـیده اسـت؟ 
گفـت: ایـن پرونـده بخش هـای مختلـف 
دارد.   پرونـده روح هللا زم کیفرخواسـتش 
صادر شـده است و جلسـات دادگاه  در حال 
برگزاری است.   تحقیقات سایر  بخش های 
پرونـده  ادامـه دارد و کیفرخواستشـان صادر 
نشـده اسـت و بـه لحـاظ اینکـه برخـی از 
متهمـان بازداشـت اند  و برخـی آزادند، تاکید 
شـده وضعیـت بازداشـتی ها تعیین تکلیف 
شـود و بـه زودی در مـورد افـراد بازداشـتی 
کیفرخواسـت دوم صادر می شـود که درادامه 
پرونده زم رسـیدگی می شـود. پرونده ادامه 

دار اسـت.

وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح 
گفـت: 90درصـد نیازمنـدی هـای نیروهای 
مسـلح در قالـب 770 محصـول در داخـل 
کشـور و توسـط متخصصین و دانشـمندان 
صنعـت دفاعی تولیـد و در اختیار نیروهای 

مسـلح قـرار می گیرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی وزارت دفـاع؛ 
امیر سـرتیپ حاتمی در مراسـم هشتمین 
ارتباطـات  مدیـران  و  مسـئوالن  همایـش 
مردمـی نیروهـای مسـلح کـه بـه میزبانی 

انقـالب  پاسـداران  سـپاه  زمینـی  نیـروی 
اسـالمی ایـران برگـزار شـد با گرامیداشـت 
یـاد و خاطـره سـردار شـهید سـپهبد حـاج 
مسـئولین  همایـش  سـلیمانی،  قاسـم 
را  مسـلح  نیروهـای  مردمـی  ارتباطـات 
فرصـت مغتنمی در جهت ارائـه خدمات به 
خانـواده بـزرگ نیروهای مسـلح دانسـت.
انقـالب  مردمـی  جایـگاه  تبییـن  بـا  وی 
شـکوهمند اسـالمی ایران در قـرون حاضر، 
اقتـدار، عـزت و شـکوه انقالب اسـالمی در 

چهـل و یکمیـن سـالگرد پیـروزی انقـالب 
را بـه پشـتوانه، حمایت و حضـور در صحنه 
آحـاد مردم دانسـت که تحـت هدایت های 
حکیمانـه مقـام معظـم رهبـری )مدظلـه 
العالـی( بـه سـمت قلـه هـای پیشـرفت 
در حرکـت انـد. وزیـر دفـاع و پشـتیبانی 
وجـودی  فلسـفه  مسـلح  نیروهـای 
مسـئولین و مدیـران در نظـام اسـالمی را 
خدمـت صادقانه و عاشـقانه بـه آحاد مردم 
بـا تمـام همـت و تـوان دانسـت و یـادآور 
شـد: مـردم بـزرگ ایـران اسـالمی در طول 
41 سـال اخیـر بـه عینـه ثابت کـرده اند که 
قـدردان خادمـان واقعـی خـود در عرصـه 

هـای مختلـف مدیریتـی بـوده انـد.

90 درصد تجهیزات دفاعی 
ساخت داخل است

رهبر انقاب:
انتخابات مایه تقویت کشور است

رهبـر انقـالب اسـالمی تاکید کردنـد: انتخابات یک جهاد عمومی، مایه  تقویت کشـور 
و آبـروی نظـام اسـالمی اسـت.حضرت آیـت هللا العظمـی خامنـه ای، رهبـر معظـم 
انقالب اسـالمی صبح روز )سه شـنبه( در دیدار هزاران نفر از مردم آذربایجان شـرقی، 
حضـور در انتخابـات مجلـس را وظیفـه شـرعی، ملـی، انقالبـی و حـق مدنـی آحـاد 
مـردم برشـمردند و بـا اشـاره بـه دو رکن مهـم »حضور پرشـور« و »انتخـاب خوب« 
گفتنـد: انتخابـات یـک جهاد عمومی و نعمت و امتحان الهی اسـت کـه اگر با حضور 
حداکثری مردم همراه شـود، مایه آبروی نظام اسـالمی و تقویت کشـور و مصونیت 
بخـش در برابـر توطئـه هـا و زمینـه سـاز ایـران قـوی خواهـد بود.حضـرت آیـت هللا 
خامنـه ای همچنیـن با اشـاره به مشـکالت عمیق و گسـترده اجتماعـی و اقتصادی 
جامعـه امریـکا برخـالف ظاهـر بـزک کـرده آن، افزودنـد: امریـکا در حـال حرکت به 
سـمت فروپاشـی از درون اسـت و شـکوه و جالل ظاهری آن مانع از غرق شـدنش 

نخواهد شـد.
رهبـر انقـالب در ایـن دیـدار کـه بـه مناسـبت چهـل و دومین سـالروز قیـام تاریخی 
مـردم تبریـز در 29 بهمن سـال 1356 برگزار شـد، مهمترین ویژگی مـردم آذربایجان 
را تبلـور عـزت ملـی، دینـی و انقالبی و حضـور در صحنه به وقت نیاز و دفاع از کشـور 
و انقـالب و هویـت دینـی برشـمردند و گفتنـد: حضـور بهنگام مـردم تبریـز در چهلم 
قیـام 19 دی مـردم قـم مایـه برکـت خداونـد متعـال شـد و ایـن حرکـت به صـورت 
سلسـله وار تـا آغـاز حرکـت عمومی ملت و سـقوط رژیم طاغوت و اسـتقرار حکومت 

اسـالمی ادامه یافت.

کته
ن

اسـماعیلی در پاسـخ بـه سـوالی در ارتبـاط بـا تعداد کشـته شـده های 
حـوادث آبـان و ایـن که آیـا قوه قضاییـه برنامه ای بـرای ارائه آمـار دارد 
یـا خیـر؟ گفت: سـعی ما این اسـت که در چارچـوب قانـون اظهار نظر 
کنیـم. طبـق مسـتندات موجـود نزد مـا ایـن موضوع تعییـن تکلیف 
شـده و در دبیرخانـه شـورای عالـی امنیت ملـی و متعاقـب آن طی دو 
مرحله در شـورای امنیت کشـور به این موضوع رسـیدگی شـده اسـت. 
یـک مرحلـه در مصوبـات 10/10/98 و 22/10/98 شـورای امنیت کشـور، 
متولـی این موضوع خود شـورای امنیت کشـور مشـخص شـده و آمار 
نیاز به جدا سـازی و تعیین تکلیف دارد؛ مثًا چند نفر از کشـته شـدگان 
از نیروهای مسـلح بودند و به شـهادت رسـیدند چند نفر توسـط اشـرار 
و اغتشاشـگران کشـته شـدند و چند نفر جزو خود اغتشاشـگران بودند.

دولت

سیاست

دولت

سیاست

 ۲۴0 هزار فرصت شغلی در روستاها ایجاد شده است

مهمترین عامل ناکامی آمریکایی ها تحمل ملت ایران است

۷0 درصد مواد اولیه دارویی در کشور تولید می شود

افزایش همکاری اقتصادی با لبنان

معاون توسـعه روستایی و مناطق 
از  جمهـوری  ریاسـت  محـروم 
ایجـاد 240 هـزار فرصـت شـغلی 
در روسـتاها طی یک سـال و نیم 

اخیر خبـر داد.
محمـد امید روز سـه شـنبه در کارگاه تخصصـی برنامه ریزی 
هوشـمند و هدفمند جهت اشـتغالزایی در مناطق روسـتایی و 
کمتـر برخـوردار که بـا حضور بیـش از نمایندگان 50 سـازمان 
دولتـی و غیردولتی برگزار شـد افزود: یـک و نیم میلیارد دالر 
از صنـدوق توسـعه ملـی و معادل یک و نیم میلیـارد از منابع 
بانکـی باعـث شـد کـه در یـک سـال و نیـم گذشـته چیـزی 

حـدود 240 هـزار فرصت شـغلی در روسـتاها ایجاد شـود.
وی در ادامه گفت: نظام جمهوری اسـالمی در چهار دهه اخیر 

در روسـتاهای کشـور کارهای بزرگی را در زمینه زیرسـاخت ها 
انجـام داده اسـت کـه براسـاس آمارهایـی که امروز در دسـت 
اسـت شـرایط روسـتاهای کشـور بـا گذشـته قابـل مقایسـه 

نیست.
امیـد ادامـه داد: امـروز از 38 هـزار روسـتای بـاالی 20 خانوار 
کشـور همـه آنهـا از بـرق، آب آشـامیدنی سـالم، بهداشـت و 
مدرسـه برخوردار هسـتند. ایـن 38 هزار روسـتا تقریبا بیش 
از 96 درصـد جمعیـت روسـتایی را در خـود جـا داده اسـت. 
یعنـی روسـتاهایی که زیـر 20 خانوار در کشـور داریم مجموعا 
کمتر از 4 درصد جمعیت روسـتایی اسـت. اگر به روسـتاهای 
بـاالی 20 خانـوار سـرویس دهیم یعنی به بـاالی 96 درصد از 

روستانشـینان کشـور خدمات داده ایم.

معـاون اول رییـس جمهـور بـا اشـاره بـه 
نظـام  فروپاشـی  در  آمریـکا  ناکامی هـای 
جمهـوری اسـالمی ایـران و اقتصاد کشـور، 
گفـت: آن هـا اطمینـان داشـتند کـه ملـت 
ایـران جشـن چهلمیـن سـالگرد پیـروزی انقـالب اسـالمی را نخواهـد دید، 
امـا بـه فضـل الهی امسـال چهلمیـن و یکمین جشـن پیـروزی انقالب نیز 
برگـزار شـد و وضـع اقتصـادی کشـور نسـبت بـه زمـان آغـاز تحریم هـای 
برنامه هـای  و  سیاسـت ها  نتیجـه  این هـا  همـه  اسـت کـه  بهتـر  آمریـکا 

مدبرانـه و البتـه صبـر، تحمـل و بزرگـواری ملـت ایـران اسـت.
 اسـحاق جهانگیری ظهر روز )سـه شـنبه( در مراسـم افتتاح همزمان 322 
طـرح بخـش تعـاون در سراسـر کشـور، از تـالش هـای دسـت انـدرکاران 
بخـش تعـاون و وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی قدردانـی کـرد و گفت: 
بخـش تعـاون یکـی از بخـش هایـی اسـت که مـی تواند در تحقـق اهداف 

و آرمـان هـای جمهـوری اسـالمی ایـران نظیـر عدالت، موثر باشـد.
جهانگیـری بـا بیـان اینکـه عدالـت یکـی از آرمان هـای دین مبین اسـالم، 

امـام خمینـی)ره(، مقـام معظـم رهبـری و مـردم اسـت، گفـت: عدالـت 
مولفـه ای اسـت کـه نمـی توان از آن چشـم پوشـی کرد و یکـی از راه های 

تحقـق آن توسـعه تعاونـی هـا در کشـور اسـت.
معـاون اول رییـس جمهـور بـا گرامـی داشـت یـاد آیت هللا شـهید بهشـتی 
بـه سـخنان او در تحقـق بخش تعاون در اقتصاد کشـور اشـاره کـرد و اظهار 
داشـت: شـهید بهشـتی همـواره تأکیـد داشـت کـه از طریـق ایجـاد تعاونی 
هـا مـی تـوان از ظرفیـت کسـانی کـه توانمنـد هسـتند امـا سـرمایه الزم را 
در اختیـار ندارنـد بـرای رشـد و توسـعه کشـور اسـتفاده کـرد. جهانگیـری 
ارائـه شـده در مراسـم در خصـوص میـزان  بـه گـزارش هـای  اشـاره  بـا 
اشـتغال ایجـاد شـده در بخـش تعاونـی افزود: ایجـاد یک میلیـون و 700 
هـزار شـغل در بخـش تعاونـی موضـوع سـاده ای نیسـت و الزم اسـت کـه 
اتـاق تعـاون و وزارت تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی و نیـز دولـت بـرای حـل 

مشـکالت اشـتغال تـالش دو چنـدان داشـته باشـند.

دارو  و  غـذا  سـازمان  رئیـس   
گفـت: حـدود 70 درصـد مـواد 
اولیـه دارویـی در داخـل کشـور 
توسـعه  و  می شـود  تولیـد 
صنعت تولید مواد اولیه و داروهای سـاخته شـده امسـال 

آورد. ارمغـان  بـه  جویـی  صرفـه  دالر  میلیـون   600
نمایشـگاه  خبـری  نشسـت  در  سـاز  شـانه  محمدرضـا 
فارمکـس در محل سـازمان غذا و دارو افزود: در شـرایطی 
بـه ایـن توسـعه دسـت یافتیـم کـه دشـمنان ایـران بـا 
تحریـم و سـم پاشـی بـه منظـور نـا امیـد کـردن مـردم از 
هیـچ تالشـی فروگـذار نکردنـد و توپخانـه های رسـانه ای 
آنـان مـدام در حـال شـلیک علیـه امیـد مردم اسـت. وی 
گفـت: دشـمنان از دارو بـه عنـوان سـالح علیـه دولـت و 

ملـت اسـتفاده مـی کننـد و در طـول تاریـخ نشـان داده 
دولتهـا  بـرای شکسـت  آنهـا  ابزارهـای  از  یکـی  انـد کـه 
حربـه تحریـم دارو و غذاسـت. رئیـس سـازمان غـذا و 
تولیدکننـدگان  مهمتریـن  هنـد  و  داد: چیـن  ادامـه  دارو 
مـواد اولیـه دارویـی در دنیـا هسـتند اما کشـورهای اندکی 
هسـتند کـه ایـن مـواد موثـره را مـی تواننـد بـه داروهـای 
سـاخته اسـتاندارد تبدیـل کننـد و ایران یکی از کشـورهای 
پیشـرفته در داروسـاری دنیاسـت کـه امـروز 97 تـا 99 
درصـد داروهـای مـورد نیاز بیماران کشـور را در داخل تولید 
مـی کنـد و داروهایـی کـه هنـوز تولیـد نمـی شـوند یـا بـه 
علـت تعـداد کـم بیمـاران کـه گاهـی 50 تـا 150 نفر اسـت 
توجیـه اقتصـادی نـدارد یا داروهـای جدیدی اسـت که به 

تازگـی وارد بـازار دنیـا شـده اسـت.

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا مثبت 
ارزیابــی کــردن ســفر دو روزه خــود بــه 
ســوریه و لبنــان گفــت: در ایــن ســفر دربــاره 
ــوریه،  ــن س ــادی، بی ــای اقتص ــکاری ه هم
ایــران و لبنــان مذاکراتــی بــا مقامــات دولتــی و پارلمانــی دو کشــور داشــتیم.
 علــی الریجانــی کــه صبــح روز یکشــنبه بــرای انجــام ســفری دو روزه عــازم 
ســوریه و ســپس لبنــان شــده بــود، شــب دوشــنبه در بــدو ورود بــه تهــران در 
ــو در  ــای گفت وگ ــی از محوره ــت:  یک تشــریح دســتاوردهای ســفر خــود گف
ایــن ســفر، همــکاری هــای پارلمانــی بــود.  در ایــن ســفر بــا روســای مجالــس 
ــای  ــکاری ه ــه هم ــن در زمین ــی داشــتیم و همچنی ــان مذاکرات ســوریه و لبن
ــور و  ــای جمه ــا روس ــی ب ــان مذاکرات ــوریه و لبن ــران، س ــن  ای ــادی بی اقتص

نخســت وزیــران  دو کشــور داشــتیم.
الریجانــی ادامــه داد: بــا توجــه بــه ظرفیــت هایــی کــه در ایــران وجــود دارد و 
امــکان همــکاری در حــوزه هــای تجــاری، کشــاورزی و صنعتــی، بحث هایــی بــا 
مســئوالن دو کشــور انجــام شــد  کــه در ایــن زمینــه اظهــار عالقــه بــرای ســرمایه 

گــذاری در ســوریه وجــود داشــت.
رئیــس قــوه مقننــه کشــورمان بــا بیــان اینکــه بخــش هــای زیــادی از ســوریه 
ــودن شــرایط  ــن ب ــرد: ام ــد ک ــرار دارد، تاکی ــن ق ــت ام ــون در وضعی ــم اکن ه
باعــث شــده تــا امــکان ســرمایه گــذاری وجــود داشــته باشــد. بــرای اجرایــی 
ــا  شــدن ســرمایه گــذاری هــا در ایــن ســفر روی مــدل هایــی بحــث شــد ت
تجــار و صنعتگــران ایرانــی بــا آرامــش خاطــر ســرمایه گــذاری کننــد و  بحــث 
هــا در ایــن خصــوص بایــد ظــرف یــک مــاه آینــده پیگیــری و کمیتــه هایــی 

تشــکیل شــود.
ــه ویــژه   ــه مســائل منطقــه ای ب ــوط ب وی بخــش دیگــر گفــت وگوهــا را مرب
بحــث مبــارزه بــا تروریســم عنــوان کــرد و افــزود: ایــران و ســوریه در زمینــه 
مبــارزه بــا تروریســم همــکاری هــای تنگاتنگــی دارنــد و خوشــبختانه در نتیجه 
ــه  ــه تروریســم در منطق ــه جــدی ب ــه انجــام شــد، ضرب ــی ک ــدت های مجاه
وارد آمــد. البتــه بقایایــی در گوشــه و کنــار ســوریه احتمــاال بــا مداخلــه برخــی 
کشــورها  وجــود دارد، ولــی پیشــرفت هــای خوبــی بــرای دفــع ایــن غائلــه در 

حــال انجــام اســت.
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اعـالم کـرد:  ایـران  بازرگانـی دولتـی  مدیرعامـل شـرکت 
دسـتورالعمل اجرایـی خریـد تضمینـی گنـدم داخلـی در 
سـال 1399 بـرای اجـرا بـه اداره هـای کل غلـه و خدمـات 

بازرگانـی 31 اسـتان کشـور ابـالغ شـد.
بـه گـزارش روز سـه شـنبه شـرکت بازرگانی دولتـی ایران، 
» یـزدان سـیف« افزود: متـن دسـتورالعمل اجرایی خرید 
تضمینـی گنـدم در سـال 1399 در قسـمت بخشـنامه ها و 
دسـتورالعمل های معاونـت بازرگانـی ایـن شـرکت در سـه 

پیوسـت  قابل دسترسـی اسـت.

رئیـس بانـک مرکـزی گفـت: اجـازه ادامـه تالطـم در بازار 
ارز را نمی دهیـم و قیمـت دالر در بـازار آزاد بازهـم بـه زیـر 
14 هـزار تومـان برمی گردد.عبدالناصـر همتـی در حاشـیه 
ششـمین همایـش سـاالنه اقتصـاد مقاومتـی بـا موضـوع 
نظـام بانکـی در خدمـت تولید بـا تاکید بر اینکه نوسـانات 
از  ادامـه نخواهـد داشـت، اظهـار کـرد: بخشـی  ارز  بـازار 
ایـن التهـاب و نوسـان بـه موضـوع FATF برمی گـردد اما 
همانطـور کـه قبال گفتـم تصمیمات مربوط بـه این اجالس 

تاثیـر معنـاداری در بـازار ارز نخواهـد داشـت.

دستورالعمل خرید تضمینی 
گندم سال 99 اباغ شد

دالر به زیر 14 هزار 
تومان برمی گردد

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه گفـت: پـس از ترور سـردار 
سـلیمانی توسـط آمریـکا، جهـان آرامـش کمتـری خواهد 
داشـت زیـرا حضـور او محدودیتی بـرای فعالیت گروه های 
تروریسـتی بـود، کـه این بـرای امنیت بین المللـی نیز مهم 
بود. سـیدعباس موسـوی روز سه شـنبه در گفت و گویی با 
روزنامـه »وچرنـی لیسـت« کرواسـی ضمن تشـریح ابعاد 
مختلـف روابـط خارجـی کشـورمان، بـر اهمیت و اسـتمرار 
روابـط خـوب میـان جمهـوری اسـالمی ایران و کشـورهای 

حـوزه بالـکان بویژه کرواسـی تاکیـد کرد.

ریاســت  انتخابــات  آرای  بازشــماری  نهایــی  نتایــج 
ــاس آن  ــر اس ــه ب ــد ک ــالم ش ــتان اع ــوری افغانس جمه
محمــد اشــرف غنــی، رئیــس جمهــوری کنونــی توانســته 

ــود. ــروز ش ــات پی ــن انتخاب ــار دوم در ای ــرای ب ب
ــد  ــه رون ــرد ک ــالم ک ــات افغانســتان اع کمیســیون انتخاب
ــر  ــه و ب ــان یافت ــه پای ــورد مناقش ــژه آرای م ــی وی بررس
اســاس نتیجــه نهایــی انتخاباتــی کــه حــدود چهــار و نیــم 
ــات  ــروز انتخاب ــی پی ــرف غن ــد، اش ــزار ش ــل برگ ــاه قب م

اســت.

بعد از ترور سردار سلیمانی جهان  
آرامش کمتری خواهد داشت

اشرف غنی پیروز انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان 
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

خودروی محمد مصدق ثبت ملی شدهزینه حج قسطی شد
بـا  زیـارت  و  حـج  سـازمان  رییـس 
اعـالم این کـه ثبت نـام حـج تمتـع 99 
از نهـم اسـفندماه آغـاز می شـود، بدون 
اشـاره بـه نرخ تمام شـده حـج، گفت: 
هزینـه این سـفر در دو قسـط دریافت 

شـد. خواهد 
جلسـه  در  زیـارت  و  حـج  سـازمان  رییـس  ـ  رشـیدیان  علی رضـا   
رهبـری  معظـم  مقـام  بعثـه  هماهنگـی  و  برنامه ریـزی  شـورای 
و سـازمان حـج و زیـارت ـ بـا ارائـه گزارشـی از آخریـن اقدامـات 
حـج 99 گفـت: یکـی از مسـائل مهـم حـج، موضـوع هیـأت پزشـکی 
اسـت کـه در روزهـای گذشـته دنبـال شـد و در نشسـت بـا هیـأت 
پزشـکی، هـالل احمـر و نهادهـای مرتبـط بـا ایـن مسـئله تصمیمات 
مناسـبی اتخـاذ شـد.وی با اشـاره بـه اینکـه هزینه قطعی حـج آینده 
بـزودی اعـالم خواهـد شـد، از دریافـت ایـن هزینه در دو قسـط خبر 
بـا تشـکیل کارگروه هـا و برگـزاری جلسـات مختلـف  داد و افـزود: 
کارشناسـی مباحـث حـج را پیگیـری کرده ایـم و طبـق اعـالم قبلـی، 

نام نویسـی حـج 99 از نهـم اسـفند مـاه آغـاز خواهـد شـد.
رییـس سـازمان حـج و زیـارت گفـت: در مـورد اجـاره مسـکن در 
مدینـه منـوره کارهـا انجـام شـده اسـت ودر مکـه مکرمـه نیـز 85 
درصـد پیشـرفت کاری داشـتیم و همچنـان بـه دنبـال فراهـم کـردن 
شـرایط بهتـری بـرای زائـران هسـتیم.وی ادامـه داد: درحـوزه هـای 
انجـام شـده  الزم  اقدامـات  نیـز  نقـل  و  و حمـل  تـدارکات  تغذیـه، 
فراخـوان  درعربسـتان  اقـالم  برخـی  تهیـه  بـرای  همچنیـن  اسـت. 
و  شـده  منتشـر  ایـن کشـور  رسـمی  رسـانه های  در  حـج  سـازمان 
بـزودی بـا حضـور اعضـای کمیسـون تغذیـه و تـدارکات، مناقصـه بـا 

شـد. خواهـد  برگـزار  عربسـتانی  شـرکت های 
ولـی  نماینـده  ـ  نـواب  سـیدعبدالفتاح  والمسـلمین  حجت االسـالم 
فقیـه در امـور حـج و زیـارت و سرپرسـت حجـاج ایرانـی ـ نیـز در 
ایـن جلسـه، حضـور باشـکوه مـردم ایـران اسـالمی را در راهپیمایـی 
همزمـان  کشـورمان  سلحشـور  مـردم  گفـت:  و  سـتود  بهمـن   22
پاسداشـت  در  و  سـلیمانی  قاسـم  حـاج  شـهادت  روز  چهلمیـن  بـا 
 22 روز  در  بـا حضورحماسـی خـود  رشـادت های شـهدای مقاومـت 
انقـالب  دیگـر  بـار  و  دادنـد  دشـمنان  بـه  محکمـی  پاسـخ  بهمـن، 

واکسـینه شـد. دشـمنان  توطئـه  برابـر  در  اسـالمی 

مدیـرکل دفتـر ثبـت آثـار گفـت: »82 اثـر 
منقـول فرهنگـی تاریخـی از 9 اسـتان در 
فهرسـت آثار ملی کشـور به ثبت رسـید.«به 
میـراث  وزارت  از  نقـل  بـه  ایلنـا  گـزارش 
فرهنگـی، مصطفـی پور علـی در جلسـه ثبت آثـار منقـول فرهنگی تاریخی در 
فهرسـت آثـار ملی کشـور کـه 28 بهمن مـاه 98 در دفتر ثبت آثار برگزار شـد، 
افـزود: از اسـتان البـرز خـودروی دکتـر محمـد مصـدق، در چوبـی امامـزاده 
یحیـی دوز عنبـر و ضریـح چوبـی امامـزاده عبدالقهـار و از همـدان چهـار 
اثـر منقـول فرهنگـی تاریخـی شـامل سـنگ بنـای مسـجد میـدان قیصریه 
به ثبـت ملـی  از شـهر زیرزمینـی سـامن  آثـاری  نهاونـد و  مسـجد جامـع 
رسـید.او تصریـح کـرد: پنـج ریتون از مـوزه باستان شناسـی کرمـان، 9 اثر از 
آذربایجان شـرقی شـامل سـنگ بسـم هللا، آثاری از قلعه ضحاک مانند قفل 
رمـزدار قلعـه ضحـاک و سـرباز اشـکانی، سـکه یادبـود نقره شـاه اسـماعیل 
صفـوی و از زنجـان آثـاری از معـدن نمک چهرآباد مربوط بـه مردان نمکی و 
سـنگ مـزار خلیـل هللا میرزا به عنـوان آثار منقول در فهرسـت آثار ملی کشـور 

به ثبـت رسـید.مدیرکل دفتـر ثبـت آثار بیـان کرد: از سیسـتان و بلوچسـتان 
13 اثـر از محوطـه اسـپیدژ و از اصفهـان 9 اثـر شـامل شـش اثـر از محوطـه 
باسـتانی اریسـمان، دو اثـر از شهرسـتان آران و بیـدگل شـامل منبـر چوبـی 
حسـینیه حضـرت ابوالفضـل )ع(، منبر چوبی حسـینیه امام حسـین )ع( و 
در مسـجد سـید محمدیـه ناییـن ثبـت ملـی شـد.او همچنین از ثبـت ملی 
پنـج اثـر منقـول فرهنگـی تاریخـی سـمنان شـامل وقـف نامـه عمیدالملک 
سـمنانی، منبـر ایلخانـی مسـجد امام حسـین )ع(، صندوق چوبـی امامزاده 
سـید تاج الدیـن )ع(، ظـرف سـفالی دوقلـو از گورسـتان تاریخـی روسـتای 
فینسـک و ظرف سـه پایه سـفالی منقوش محوطه باسـتانی خرند خبر داد.
پور علـی در ادامـه اظهـار کـرد: از اسـتان فـارس 31 اثـر منقـول شـامل 16 
تابلـوی نقاشـی اثـر لطفعلـی صورتگـر شـیرازی، دو تابلـوی نقاشـی اثـر 
الرعـد،  آثـار صـادق  از  محمدحسـین شـیرازی، هشـت قلمـدان شـاخص 
فتـح هللا و ابراهیـم شـیرازی واقـع در مـوزه پـارس و پنـج اثـر الکـی شـامل 
قـاب، آینـه و جعبه هـای آرایشـی الکـی در فهرسـت آثـار ملـی نیـز به ثبـت 

. رسید

 پیام
رئیس کنفدراسیون آژانس های گردشگری اسپانیا گفت: »امیدوارم با قدرت و حضور پرشور آژانس های مسافرتی بتوان از  میراث

مشکالت عبور کرد، در این راه ما متحد و همراه شما هستیم و در پی تفاهم نامه هایی که بین دو کشور امضاء می شود، آماده 
همکاری بیش از پیش به منظور پیشبرد اهداف گردشگری متقابل هستیم.«
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روز نخسـت هفدهمین گردهمایی سـاالنه باستان شناسی ایران 
در تـاالر همایش هـای مـوزه ملی ایران برگزار شـد.

 هفدهمیـن گردهمایـی سـاالنه باستان شناسـی ایـران روزهای 
29 و 30 بهمـن 1398 در تـاالر همایش هـای مـوزه ملی ایران در 

حـال برگزاری اسـت.
جبرئیـل نوکنـده )رئیـس مـوزه ملـی ایـران( در ایـن همایـش 
گفت: مفتخریم در آسـتانة نوروز طبیعت، نوروز باستان شناسـان 
را بـا برگزاری هفدهمین گردهمایی سـاالنه جشـن بگیریم. این 
همایش که نتیجه فعالیت های یک سـال کاری باستان شناسی 
ایران را در بر گرفته اسـت، با تالش همکاران مان در پژوهشـگاه 
و پژوهشـکده باستان شناسـی محقـق شـده اسـت. مـوزه ملی 
ایـران هـم افتخـار همراهـی ایـن همایـش را بـا مشـارکت در 
برگـزاری آن از طریـق بسـیج تمامـی امکانـات و نیـز برگـزاری 

نمایشـگاهی از یافته هـای یک سـال اخیر داشـته اسـت.
سـاالنه  همایـش  هفدهمیـن  نمایشـگاه  داد:  ادامـه  او 
باستان شناسـی ایـران بـا حـدود 123 شـیء از محوطه هـای 
چگاسـفلی، لیارسنگ بن، بازه هور، چهرآباد، سـگزآباد، امیرآباد و 
آجرپـزی بازه زمانـی هزاره چهارم پ.م.، عصـر مفرغ، عصر آهن 

و دوره ساسـانی را پوشـش می دهـد.
نوکنـده تصریـح کرد: مهم ترین شـی این نمایشـگاه، یک دندان 
انسـان اسـت که بیش از چهل هزار سـال قدمت دارد و در اواخر 
دهـه 1370 در غـار وزمـه در نزدیکـی شـهر اسـالم آبـاد غـرب در 
اسـتان کرمانشـاه کشـف شـد. بررسـی میکرو سـی تی اسکن 
این دندان توسـط پژوهشـگران دانشـگاه فرانسـوی و موزه ملی 
نشـان داد که مربوط به انسـان نئاندرتال اسـت. این کشف برای 
اولیـن بـار به طـور قاطعی ثابت کرد که انسـان نئاندرتـال در ایران 
هم می زیسـته اسـت. از دیگر اشـیاء شـاخص این نمایشـگاه 
اسـتل های  کهن تریـن  کـه  چگاسـفلی  سـنگی  اسـتل های 
منقوش پیش  از تاریخ ایران اسـت. پیکره های شیشـه ای دوره 
اشـکانی محوطه لیارسـنگ بن به شکل الک پشـت و مشت گره 
کـرده و پارچه هـا و دسـت کش چرمـی معدن چهرآبـاد زنجان و 
گچبری هـای ساسـانی بازه هـور خراسـان که یـادآور آثـار بندیان 

دره گز هسـتند.

سوژه نمایش دندان 
40 هزار ساله 

یک انسان  

صیانت از آثار فرهنگی تاریخی در کتب درسی بیاید

مونسان: هویت تاریخی ساختنی نیست

و  صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی،  وزیـر 
گردشـگری بـا بیـان تاکیـد بـر صیانـت 
از آثـار فرهنگـی گفـت: موضـوع صیانت 
از ایـن آثـار و پیشـگیری بایـد در کتـب 
از  درسـی دانش آمـوزان بیایـد و افـراد 

کودکـی بـا ایـن موضـوع آشـنا شـوند.
 علی اصغـر مونسـان امروز )سـه شـنبه( 
میراث بانـان  از  تجلیـل  مراسـم  در 
برگزیـده در محـل سـالن آمفی تئاتر این 
وزارتخانـه برگـزار شـد، بیان کـرد: زمانی 
کـه صحبـت از صیانـت از آثـار فرهنگـی 
و تاریخـی می شـود در واقـع صحبـت از 

صیانـت امـوال مردمـی اسـت، اموالـی 
کـه متعلـق بـه همه مـردم ایـران و بلکه 
بـه همـه مـردم جهـان اسـت؛  متعلـق 
یـگان  نیروهـای  فعالیـت  رو  ایـن  از 
حقیقـت  در  میراث فرهنگـی  حفاظـت 
صیانـت و پاسداشـت از امـوال، اشـیا و 
آثـاری اسـت کـه متعلـق به تمـام مردم 

جهـان اسـت.
او گفـت: امـا مهم تـر از ایـن کـه آثـار و 
اشـیای تاریخی امـوال متعلـق به مردم 
هسـتند ایـن اسـت که  ایـن آثار و اشـیا 
هسـتند.  ملـت  یـک  تاریخـی  هویـت 
هـر شـیء تاریخـی یـک سـند هویتـی 
ایـن  دنبـال  کشـورها  برخـی  اسـت. 
هسـتند کـه بـرای خـود هویـت بسـازند 

و تاریـخ و تمدنـی کـه وجـود نداشـته 
را ایجـاد کننـد امـا ایـن ملـت هویـت و 
تاریـخ و تمـدن غنـی دارد. در حقیقـت 
ایـران ریشـه در تاریـخ دارد و پایه گـذار 
مونسـان  اسـت.  بـوده  بشـری  تمـدن 
را  اقتصـادی  موفقیت هـای  داد:  ادامـه 
می تـوان ایجـاد کـرد و بـه دسـت آورد 
امـا هویـت موضوعـی نیسـت کـه بتوان 
آن را ایجـاد کرد، خوشـبختانه ایران این 
هویـت را دارد و ایـن هویـت تاریخـی به 
همـت شـما نیروهـای یـگان حفاظـت 
و  پاسـداری  حـال  در  میراث فرهنگـی 

صیانـت اسـت.
صحبت هـای  از  دیگـری  بخـش  در  او 
خـود گفـت: نیروهـای یـگان حفاظـت 

کمبودهـا  همـه  بـا  میراث فرهنگـی 
سـردار  هوشـمندانه  فرماندهـی  تحـت 
یـگان،  ایـن  فرماندهـی  رحمت الهـی 
ماموریت هـای خـود را بـه خوبـی انجام 
اسـتان های  بـه  سـفر  در  می دهنـد،  
مختلـف و در بازدیـد از نقـاط گوناگـون 
تمـام  کـه  هسـتم  شـاهد  نزدیـک  از 
فرماندهـان و نیروهـای یـگان حفاظـت 
مصمـم  و  انگیـزه  بـا  میراث فرهنگـی 
از  انجـام وظایـف خـود و صیانـت  بـه 
می پردازنـد.  تاریخـی  امـوال  و  آثـار 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزیـر 
ضـرورت  بـه  ادامـه  در  صنایع دسـتی 
پیشـگیری، فرهنگ سـازی و آموزش در 
حـوزه صیانـت از آثار تاریخی اشـاره کرد 
و افـزود: بـا توجـه بـه آثار و گسـتردگی 
اماکـن و محوطه هـای تاریخـی به طـور 
حتـم اگـر قـرار باشـد صیانـت از تمـام 
ایـن آثـار به نحـو مطلـوب انجـام شـود 
بایـد امکانـات و تجهیـزات و نیروهـای 
افزایـش  برابـر   10 تـا  حفاظـت  یـگان 
رو  ایـن  از  اسـت؛  دشـوار  کـه  یابـد 
از  اسـتفاده  و  فرهنگ سـازی  نیازمنـد 

هسـتیم. مردمـی  مشـارکت های 
حـوزه  در  کـرد:  تصریـح  مونسـان 
پیشـگیری نیز بایـد از ظرفیت های مردم 
دسـتگاه ها  سـایر  ظرفیت هـای  نیـز  و 
اسـتفاده  پـرورش  و  آمـوزش  از جملـه 
کـرد، در ایـن بـاره بـا وزیـر آمـوزش و 
و  کـرده ام  صحبت هایـی  نیـز  پـرورش 
صیانـت  موضـوع  هسـتیم  عالقه منـد 
درسـی  کتـب  در  میراث فرهنگـی  از 
دانش آمـوزان بیایـد و در ایـن خصـوص 
همـکاری  تفاهم نامـه  امضـای  آمـاده 
موضـوع  هسـتیم.  وزارتخانـه  ایـن  بـا 

از  بایـد  فرهنگ سـازی  و  پیشـگیری 
دوران کودکـی نهادینه شـود، این موضوع 
را بایـد همـه درک کننـد کـه تعـرض بـه 
میراث فرهنگـی در حقیقـت تعـرض بـه 
امـوال یک ملت نیسـت بلکـه تعرض به 

هویـت یـک ملـت اسـت.
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزیـر 
صنایع دسـتی گفـت: یکـی از موضوعاتی 
آن  به دنبـال  پیـش  مدت هـا  از  کـه 
میراث بانـان  شـبکه  ایجـاد  هسـتیم 
افتخـاری اسـت. در همیـن خصـوص با 
امـور حقوقـی وزارتخانـه صحبـت خواهم 
کـرد کـه اگـر منـع قانونی نداشـته باشـد 
به عنـوان  افـرادی  وزیـر  امضـای  بـا 
شـوند. انتخـاب  افتخـاری  میراث بانـان 
او درپایـان صحبت هـای خـود بـا اشـاره 
سـوی  از  شـده  انجـام  تالش هـای  بـه 
فرمانـده یـگان حفاظـت میراث فرهنگـی 

تالش هـای  از  قدردانـی  ضمـن  کشـور، 
برگـزاری مراسـم  از  سـردار رحمت الهـی 
نکوداشـت او در آینـده ای نزدیـک خبـر 
داد. سـردار امیـر رحمـت الهـی فرمانـده 
نیـز در  یـگان حفاظـت میراث فرهنگـی 
این مراسـم با اشـاره بـه اهمیت صیانت 
کـرد:  اظهـار  میراث فرهنگـی  حـوزه  از 
میراث فرهنگـی متعلـق بـه همـه مـردم 
اسـت و اقشـار مختلـف مـردم بایـد در 
صیانـت از میراث فرهنگـی و آثار تاریخی 

مشـارکت داشـته باشـند.
او افـزود: هـدف صیانـت بیشـتر از آثـار 
فرهنگـی تاریخی برنامه هـای مختلفی را 
آغـاز کـرده  و اقدامـات جامعـی را انجـام 
داده ایـم، یکـی از آن هـا توجه بـه تقویت 
مشـارکت های مردمـی در صیانـت از آثار 

فرهنگـی تاریخی اسـت.

و  گردشـگری  معاونـت  سرپرسـت 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  سـرمایه گذاری 
گردشـگری و صنایع دسـتی چهارمحـال و 
بختیـاری گفـت: »ایـن اداره کل به دنبـال 
جـذب سـرمایه گذار بـرای سـرمایه گذاری 
در حوزه هـای مختلـف گردشـگری ایـن 

اسـتان اسـت.«
فرجام سـمیعی 29 بهمن 98 با اعالم این 
خبـر تأکیـد کـرد: »جـذب سـرمایه گذاران 
داخلـی و خارجی با هدف سـرمایه گذاری 

و  چهارمحـال  گردشـگری  حـوزه  در 
برنامه هـای  مهم تریـن  از  بختیـاری 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره کل 
صنایع دسـتی اسـتان به شـمار مـی رود.«
اداره کل  راسـتا  همیـن  »در  افـزود:  او 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
بختیـاری  و  چهارمحـال  صنایع دسـتی 
به منظـور جذب سـرمایه گذاران و تسـهیل 
در روند سـرمایه گذاری بخش گردشـگری 
صـدور  ماننـد  الزم  تسـهیالت  اسـتان 

مجوزهـای قانونی، معرفی بـرای پرداخت 
انجـام  را  دیگـر  هماهنگی هـای  و  وام 

می دهـد.«
و  گردشـگری  معاونـت  سرپرسـت 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  سـرمایه گذاری 
گردشـگری و صنایع دسـتی چهارمحـال و 
بختیاری دعوت از آژانس های گردشـگری 
موفق کشـور برای حضور در این اسـتان با 
مناطق گردشـگری چهارمحـال و بختیاری 
به منظـور شناسـایی و معرفی مسـیرهای 
برنامه هـای  از  را  گردشـگری  جدیـدی 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره کل 
صنایع دسـتی اسـتان برای افزایش جذب 
گردشـگران داخلـی و خارجی عنـوان کرد.

چهارمحال و بختیاری به دنبال 
جذب سرمایه گذار

ثبت 9 اثر منقول آذربایجان شرقی 
در فهرست آثار ملی

ــع  دســتی آذربایجان شــرقی  ــی، گردشــگری و صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
گفــت: 9 اثــر منقــول اســتان در فهرســت آثــار ملــی ثبــت شــد.

ــار  ــن آث ــزود: ای ــا اف ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــدار، روز ســه شــنبه در گف مرتضــی آب
شــامل ســنگ بســم هللا، محــراب مســجد جامــع ســراب، مهــر اســتپی حاصــل 
کاوش هــای کــول تپــه هــادی شــهر جلفــا، النگــوی طالیــی بــه  دســت آمده از 
کاوش هــای ســایت مــوزه عصــر آهــن تبریــز، قفــل فلــزی رمــزی ســلجوقی 
و تنــگ و دیگچــه ســفالین بــه  دســت آمده از کاوش هــای ســد خداآفریــن، 
ــکه  ــن س ــترود و بزرگ تری ــاک هش ــه ضح ــکانی قلع ــرباز اش ــری س گچ ب

نقــره ای شــاه اســماعیل صفــوی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن آثــار بــا پیگیــری هــای معاونــت میــراث فرهنگــی 
ایــن اداره کل بــه ثبــت رســیده اســت، اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اهمیــت 
ــراث فرهنگــی  ــت می ــول تاریخــی موجــود اســتان، معاون ــار منق ــای آث و غن
ــار در فهرســت ملــی را در دســتور  ــد ثبــت ایــن آث ــا جدیــت فرآین اداره کل ب
کار خــود قــرار داده اســت.آبدار، ادامــه داد: آثــار کشــف  شــده در کاوش هــای 
باستان شناســی، نشــان از هویــت، تاریــخ و فرهنــگ آن تمــدن دارد و حفــظ 

و صیانــت از ایــن آثــار بــرای نســل کنونــی ضــروری اســت.

کته
ن

مونسان تصریح کرد: در حوزه پیشگیری نیز باید از ظرفیت های 
مـردم و نیـز ظرفیت های سـایر دسـتگاه ها از جملـه آموزش و 
پـرورش اسـتفاده کـرد، در ایـن باره بـا وزیر آمـوزش و پرورش 
نیز صحبت هایـی کرده ام و عاقه مند هسـتیم موضوع صیانت 
از میراث فرهنگـی در کتب درسـی دانش آموزان بیایـد و در این 
خصوص آمـاده امضای تفاهم نامـه همکاری با ایـن وزارتخانه 
هسـتیم. موضـوع پیشـگیری و فرهنگ سـازی بایـد از دوران 
کودکـی نهادینـه شـود، ایـن موضـوع را بایـد همـه درک کنند 
کـه تعـرض بـه میراث فرهنگـی در حقیقـت تعـرض بـه اموال 
یـک ملـت نیسـت بلکه تعـرض بـه هویت یـک ملت اسـت.
وزیر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی گفت: یکی از 
موضوعاتـی کـه از مدت هـا پیش به دنبـال آن هسـتیم ایجاد 
شـبکه میراث بانان افتخاری اسـت. در همین خصوص با امور 
حقوقـی وزارتخانـه صحبـت خواهـم کـرد کـه اگر منـع قانونی 
نداشـته باشـد با امضـای وزیـر افـرادی به عنـوان میراث بانان 

افتخاری انتخاب شـوند.

میراثگردشگری

» تل تهماچی « دیلم بوشهر ثبت ملی شدژاپن »خطر سفر به ایران« را برداشت
وزارت خارجه ژاپن هشـدار »خطر 
سـفر بـه ایـران« را حذف و نقشـه 
امنیتی ایران را از حالت اخطارآمیز 
خـارج کـرد. ژاپـن پـس از پاسـخ 
نظامـی ایـران بـه آمریـکا و سـرنگونی هواپیمـای اوکراینـی، 
شـهروندانش را از سـفر به ایران منع و به اتباعش که در ایران 
حضور داشـتند، توصیه کرد سـفر به ایران را متوقف کنند و در 

اسـرع وقت بـه کشـور برگردند.
در پـی ایـن اقـدام، رنـگ نقشـه امنیتـی ایـران نیـز »نارنجی 
تیـره« شـد. آن طور کـه در وب سـایت وزارت امـور خارجه ژاپن 
توضیـح داده شـده، رنـگ نارنجی تیره با درجـه 3 امنیتی، به 
معنـی پرهیـز از سـفر بـه این مناطق اسـت. در این سـطح به 
شـهروندان ژاپنـی کـه در آن منطقـه و یـا کشـور حضـور دارند، 

توصیـه می شـود سـفر را متوقـف و آن منطقـه را تـرک کننـد. 
ایـن اخطـار که عقب نشـینی آژانس هـا و توریسـت های ژاپنی 
و حتـی خـروج نماینـدگان شـرکت های بـزرگ ژاپنی )سـوگو 
شوشـا( از ایـران را سـبب شـد، انجمن صنفی دفاتـر خدمات 
مسـافرت هوایی و جهانگردی ایران را بر آن داشـت در نامه ای 
خطـاب بـه دسـتیار وزیر امـور خارجه کشـورمان در امور آسـیا 
و اقیانوسـیه، بـا اشـاره بـه بـاال رفتـن ریسـک سـفر بـه ایران 
در ژاپـن و خسـارت های اقتصـادی غیرقابـل جبرانی کـه ادامه 
ایـن رونـد بـه دنبـال خواهـد داشـت و ورود گردشـگران ژاپنی 
را تـا چنـد سـال متوقـف خواهـد کـرد، درخواسـت کنـد برای 
برگردانـدن امنیـت ایـران به سـطح قبلی تعامـالت و اقدامات 

الزم انجام شـود.

میـــراث  اداره  رئیـــس 
فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی 
و  گنـــاوه  گردشـــگری  و 
ــالش  ــا تـ ــت: بـ ــم گفـ دیلـ
 « تهماچـــی   « تاریخـــی  تـــل  اثـــر  همـــکاران 
ـــت  ـــه ثب ـــی ب ـــار مل ـــت آث ـــم در فهرس ـــتان دیل شهرس

رســـید.
حمـــزه بهاگیـــر روز ســـه شـــنبه در گفـــت وگـــو بـــا 
خبرگـــزاری جمهـــوری اســـالمی افـــزود: ایـــن اثـــر 
ـــالد  ـــل از می ـــم قب ـــزاره پنج ـــه ه ـــق ب ـــی متعل تاریخ
ـــه در  ـــت ک ـــخ اس ـــش از تاری ـــر پی ـــا اث ـــت و تنه اس

ــرار دارد. ــارس قـ ــج فـ ــای خلیـ کرانه هـ

وی اضافـــه کـــرد: ثبـــت ایـــن اثـــر  شـــرایط و 
ــت و  ــرای حراسـ ــت را بـ ــی حفاظـ ــتوانه قانونـ پشـ

از آن فراهـــم می کنـــد. بیشـــتر  نگهـــداری 
بهاگیـــر ادامـــه داد: اهمیـــت ثبـــت آثـــار، تعییـــن 
و مشـــخص کـــردن حریـــم اصلـــی و فرعـــی آنهـــا 
ــت  و در  ــی اسـ ــتر و مبنایـ ــت بیشـ ــرای حفاظـ بـ
ــل  ــار “تـ ــی” در کنـ ــل تهماچـ ــر “تـ ــد روز اخیـ چنـ
ــه در  ــت کـ ــی اسـ ــل تاریخـ ــن تـ ــرخو” دومیـ سـ
ــار  ــت آثـ ــرار دارد و در فهرسـ ــم قـ ــتان دیلـ شهرسـ
ــاحلی و  ــتان سـ ــید. شهرسـ ــت رسـ ــه ثبـ ــی بـ ملـ
ـــه شـــمالی اســـتان  ـــی الی ـــم در منته گردشـــگری دیل

بوشـــهر واقـــع اســـت.
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عیسـی کالنتـری رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 
کشـور و معاون رئیس جمهوری گفت:بـرای توقف خط تولید 
اسـلحه شـکاری در حال مذاکره با وزارت دفاع هسـتیم. ولی 
بایـد بدانیم کار آنها در راسـتای حفظ محیط زیسـت نیسـت.
عیسـی کالنتـری رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 
کشـور و معـاون رئیس جمهـوری هفتـه جـاری بـه برگـزاری 
یـک نشسـت بـه دعـوت رادیـو سـالمت پاسـخ مثبـت داد. 
ایـن نشسـت البتـه بـا حضـور نماینـدگان برخی رسـانه های 
غیررسـمی و کانال هـای تلگرامـی برگـزار شـده و عیسـی 
اسـت.  گفتـه  پاسـخ  متعـددی  سـؤاالت  بـه  کالنتـری 
بـه  جالبـی  پاسـخ های  نشسـت  ایـن  در  عیسـی کالنتری 
سـؤاالت در مورد شـکار، مـرگ پرندگان میانکالـه، انتقال آب 
خـزر بـه سـمنان و احداث مـزارع میگو در محـدوده ژئوپارک 
قشـم دارد کـه قضـاوت در مـورد آنها به کارشناسـان و فعاالن 
محیط زیسـت کشـور واگذار می شـود. در ادامه مشـروح این 

گفـت و گـو آمـده اسـت:
 آقـای کالنتـری؛ پـرورش میگـو در جزایـر جنوبـی کشـور در 
محـدوده ژئوپارک قشـم با انتقـادات زیادی از سـوی فعاالن 
محیط زیسـت روبه رو شـد. سـازمان امـور اراضی نیـز با اعالم 
نگرانـی درخواسـت بازنگـری در مجوزهـا را ارائـه کـرد. چـرا 
چنیـن مجوزهایـی در کشـور صادر می شـود؟ آیا شـما اصوال 
بـا مخالفت هـای صورت گرفتـه در ماجـرای مـزارع پـرورش 

میگـو موافق هسـتید؟
منطقـه ای کـه مجـوز پرورش میگو در آن از سـوی شـیالت و 
سـازمان جنگل هـا و مراتع صادر شـد، جزو مناطـق چهارگانه 
تحـت حفاظت محیط زیسـت نیسـت. بعضی وقت هـا برای 
تعییـن مـرز مناطـق آزاد، از نظر مدیریتی، بین دسـتگاه های 
مسـئول اختالف نظـر وجـود دارد. چـون این مرزهـا به خوبی 
مشـخص نشـده اسـت. اختـالف در منطقـه مذکـور هم بین 
سـازمان جنگل هـا و مراتـع و منطقـه آزاد قشـم بـود. از آنجا 
که این منطقه جزو مناطق چهارگانه نیسـت، آنها از سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت مجوز درخواسـت نکردنـد. البته باید 
نـکات زیسـت محیطی بـرای صـدور مجوز بررسـی می شـد. 

یـک عـده می گفتنـد ایـن مـزارع کمتـر از 500متـر بـا گنبـد 
نمکـی قشـم فاصلـه دارد. گزارشـی کـه بـه مـا رسـید بیش 
از یک کیلومتـر فاصلـه را نشـان داد. بـرای اینکـه ثبـت ایـن 
منطقـه در یونسـکو دچـار خدشـه نشـود، رئیس جمهـوری 
دسـتور توقـف احـداث مـزارع را صـادر کرد. شـیالت خـود را 
موظـف بـه افزایـش تولیـد در محصـوالت می داند، از سـوی 
دیگـر وزارت میراث فرهنگـی و گردشـگری کـه وظیفه تعیین 
حـدود منطقـه ثبت شـده در یونسـکو را دارد، بایـد از پیـش 
حریـم و مرزهـا را اعـالم می کـرد. در حقیقـت بـا تـالش 

خبرنـگاران بـود کـه از تخریـب این منطقه پیشـگیری شـد.
 ممکـن اسـت ایـن پـروژه دوبـاره بـدون مجـوز شـما و یـا 
حتـی بـا مجـوز شـما شـروع بـه کار کند؟ یـا کسـانی بتوانند 
بـا البیگـری ایـن پـروژه را دوبـاره راه بیندازنـد؟ اصـال شـما 
بـه لحـاظ کارشناسـی بـا اجـرای چنیـن پروژه هایـی موافـق 
هسـتید؟مخالف توسـعه کشور نیسـتیم. اما توسعه نباید به 
بخش هـای دیگـر لطمه بزنـد. فاصلـه  مزرعه پـرورش میگو 
بـا ژئوپـارک را هم فقط متخصصین زمین شناسـی می توانند 

اعـالم کننـد. مـا فقـط ارزیابـی زیسـت محیطی می کنیم.
 در شـبکه های اجتماعـی تصاویـری از اتبـاع بیگانـه از حوزه 
خلیج فارس یا سـایر کشـورها، منتشر شده که توانسته اند در 

خـاک کشـور شـکار کنند. افـکار عمومی بـا حضور آنهـا برای 
شـکار مخالـف اسـت. آنها می خواهنـد بدانند چـرا خارجی ها 
می توانند مجوز شـکار خریـداری کنند؟ ضمن اینکه جمعیت 
شـکار کشـور چندان زیاد نیسـت که بتوان به صـورت بی رویه 

مجوز شکارشـان را صـادر کرد.
حـدود 200هـزار حیـوان وحشـی قابـل شـکار و خـوردن در 
کشـور داریم. عمر متوسـط این حیوانات اگر 10سـال باشـد، 
سـاالنه حـدود 20هـزار حیـوان از چرخه به طـور طبیعی خارج 
می شـود. مجـوز شـکاری کـه امسـال صـادر شـد، 270عـدد 
بـرای حیوانـات نـر باالی 9سـال اسـت. مجـوز صادرشـده بر 
مبنـای قانـون اسـت. 2محیط بـان بـا شـکارچی در منطقـه 
حاضـر می شـوند تـا سـن حیـوان را تعییـن و اجـازه شـکار 

صـادر کننـد. درآمـد حاصـل نیـز صـرف احیـای زیسـتگاه و 
جوامـع روسـتایی می شـود. اگر این حیوانات شـکار نشـوند 
از بیـن خواهنـد رفـت. در مناطـق حفاظت شـده بـدون مجوز 
قاعدتـا نبایـد شـکار رخ دهـد. البتـه مـن منکـر تخلفـات 
نمی شـوم. شـکارچی دارای تفنـگ پروانـه دار، بـدون مجـوز 
نمی توانـد شـکار کنـد. وزارت دفاع در سـال ده ها هزار سـالح 
شـکاری تولیـد می کنـد و بـه مـردم می فروشـد. هم اکنـون 
بیـش از 3میلیـون اسـلحه در کشـور دسـت مـردم وجـود 
دارد. ایـن رقـم ده برابـر بیشـتر از تعـداد سـالح شـکاری در 
پیـش از انقـالب اسـت. سـاالنه 270 تا 300هزار مجوز شـکار 
بیشـتر صـادر نمی شـود. ضمن آنکه سـن گلـه اگر بـاال برود، 
تکثیـر با مشـکل مواجه می شـود. چـون حیوانات پیـر اجازه 

مذاکره برای توقف خط تولید سالح شکاری
رییس سازمان محیط زیست: حدود 200هزار حیوان وحشی قابل شکار و خوردن در کشور داریم

کانتـری معتقـد اسـت حفـظ محیط زیسـت حـق شـهروندی اسـت. تـا زمانی کـه 80میلیـون نفر 
تقاضـای محیط زیسـت بهتـر را نکنند، سـازمانی که کل پرسـنل  آن 7هزار نفر اسـت و 3هزار نفرشـان 
محیطبان هایـی هسـتند کـه در مناطـق چهارگانه خدمـت می کننـد، کاری از دسـتش برنمی آید. باید 
فرهنـگ عمومـی حفـظ محیط زیسـت و بهبـود آن به صورت حقوق شـهروندی از سـوی تمـام مردم 
درخواسـت شـود. بـه همین دلیل از وزیر علـوم و آموزش و پرورش تقاضـا کردیم مطالبه این حقوق 
را از سـطوح پایین آموزش دهند. حقوق محیط زیسـت مثل حق درمان، حق مسـکن و آزادی اسـت. 

داشـتن هـوای پاک ماننـد حق دسترسـی به آب ضروری اسـت.

همیشـگی  اولویـت  هـوا  آلودگـی  کانتری:رفـع 
کشـور اسـت. یک مـاه پیش نیـروی انتظامـی آمار 
رسـمی در مـورد وضعیت وسـایل نقلیه اعـام کرد 
موتورسـیکلت ها  از  درصـد   81 آن  براسـاس  کـه 
کاربراتـوری، صددرصـد اسـقاطی هسـتند و نبایـد 
11میلیـون  حـدود  باشـند.  داشـته  تـردد  اجـازه 
موتورسـیکلت در کشـور وجـود دارد کـه 9میلیـون 
و600 هزار دسـتگاه آن طبـق ضوابط نیروی انتظامی 

می آینـد. به حسـاب  اسـقاطی 
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ــرداری  ــره ب ــت و به ــر حفاظ ــرکل دفت مدی
منابــع آب زیرزمینــی وزارت نیــرو گفــت: 
ــیم.  ــز بکش ــط قرم ــور خ ــد دور کل کش بای
ــر  ــی در پ ــچ دشــت کشــور حت چــون از هی
نمی تــوان  کشــور  نقــاط  بارش تریــن 

داشــت. آب  برداشــت 
تخصصــی  نشســت  در  فاضلــی  عبــدهللا 
ــدی  ــش و پهنه بن ــن )پای ــت زمی فرونشس
دشــت کشــور،   420 مخاطــرات( گفــت: 
دشــت ممنوعــه هســتند و نبایــد از آنهــا آب 
برداشــت کــرد. وضــع دیگــر دشــت های 

ــت. ــر نیس ــم بهت ــور ه کش
سیاســت های  گذشــته  در  افــزود:  وی 
غلطــی در توســعه کشــاورزی داشــته ایم 
کــه غلــط بــوده و هجــوم زیــادی بــه منابــع 

ــت. ــده اس ــی ش آب زیرزمین
برداشــت های  بــه  اشــاره  بــا  فاضلــی 
ــه  ــی در عرص ــای زیرزمین ــه از آب ه بی روی
چاه هــای  داشــت:  اظهــار  کشــاورزی 
ــی آب، گاهــی در کل 24 ســاعت اصــال  برق
ــد  ــن رون ــا ای ــر ب ــوند. اگ ــوش نمی ش خام
ــور،  ــت های کش ــف دش ــم نص ــش بروی پی
ــد. ــد ش ــکنه خواهن ــی از س ــک و خال خش
مدیــرکل دفتــر بهــره بــرداری منابــع آب 
زیرزمینــی وزارت نیــرو بــا اشــاره بــه بازدیــد 
وضعیــت دشــت مهیــار، گفــت: در ایــن 
دشــت بــه طــور بــی رویــه از آبهــا برداشــت 
صــورت مــی گیــرد و هیــچ مقامــی مانــع آن 
نمــی شــود زیــرا منافــع عمومــی کشــور مــد 
ــاون  ــه مع ــن در ادام ــت. همچنی ــر نیس نظ
ــت  ــه ســازمان مدیری امــور آمادگــی و مقابل
گزارش هــای  گفــت:  کشــور  بحــران 
دریافتــی مــا در ســازمان مدیریــت بحــران 
حاکــی از افزایــش نــرخ فرونشســت در کل 
کشــور اســت. مــا نگــران اتوبان هــا و بــزرگ 
ــه  ــاره چال ــه یکب ــای کشــور هســتیم ک راه ه
بزرگــی رخ ندهــد و ماشــین هــا ســرنگون 

نشــوند.
محمــد فریــد لطیفــی اظهــار داشــت: وزارت 
فرونشســت  زمینــه  در  جهادکشــاورزی 
بــه موقــع عمــل نکــرده و حوضچه هــای 
زیرزمینــی و آبخیزهــا از بیــن رفته انــد.

ری
ن دا

خوا
کل آب دریای خزر هم آبخوان ها را احیا نمی کندآب

علـوم  تحقیقـات  مرکـز  علمـی  هیـات  عضـو 
زمیـن آلمـان GFZ گفـت: فـرودگاه بین المللـی 
سـانتیمتر   5 سـاالنه  فرونشسـت  بـا  تهـران 
روبـرو اسـت. اگـر کل دریـای خـزر را هـم بـه 
خواهـد  فایـده  بـی  بریزیـم،  تهـران  آبخوان هـای 
بـود زیـرا خـاک ایـن شـهر دیگـر قابـل احیـا نیسـت.

تخصصـی  نشسـت  در  شـنبه  سـه  روز  معتـق  مهـدی 
مخاطـرات( کـه  پهنه بنـدی  و  )پایـش  زمیـن  فرونشسـت 
بـه صـورت ویدئـو کنفرانسـی شـرکت داشـت، عنـوان کـرد: 
بیشـترین  عربسـتان  و  مکزیـک  هنـد،  چیـن،  آمریـکا، 
برداشـت بـی رویـه از آب هـای زیرزمینـی را دارنـد. در ایـن 
انتقـال آب خـزر بـه دریـای عمـان  فضـا طرح هایـی مثـل 

ندارنـد. را  الزم  می شـود کـه کارایـی  مطـرح 
بـا  ایـن  از  پیـش  دانشـگاه هانوفـر تصریـح کـرد:  اسـتاد   
برداشـت  آب  زمیـن  از  می شـد  متـری   40-٥0 چاه هـای 
کـرد امـا در حـال حاضـر چاه هـای 3٥0 متـری در کرمـان 
در  اسـت. همچنیـن  و دشـت های پسـته کاری حفـر شـده 
تهران و شـمال شـرق کشـور با فرونشسـت 30 سـانتیمتری 

کـرج،  از  فرونشسـت  و کمربنـد  هسـتیم  روبـرو  سـال  در 
راه  خـط  مسـیر  ایـن  می گـذرد.  سـاوه  و  ورامیـن  تهـران، 
آهـن و فـرودگاه را هـم در خطـر قـرار داده اسـت. همچنین 
و  آب  حفاظـت  و  بهره بـرداری  نظام هـای  دفتـر  مدیـرکل 
آبفـای وزارت نیـرو در ایـن نشسـت تخصصـی گفـت: علـت 
اصلـی برداشـت بـی رویـه از آبهـای زیرزمینی اسـت و نباید 

از آن غافـل شـد.
3٦ هـزار مترمکعـب  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  شـاهپور رجایـی 
برداشـت از آبخوان هـا مجـاز شـمرده شـده بـود؛ ادامـه داد: 
امـا مشـاهده شـده کـه تـا ٥0 هـزار متـر مکعب برداشـت از 
چاه هـای مجـاز صـورت گرفتـه اسـت. ایـن در حالـی اسـت 

کـه چاه هـای غیرمجـاز متعـددی نیـز وجـود دارد.
بـه گفتـه وی، شـورای امنیـت ملـی کشـور هـم وارد موضوع 
باالتریـن  در  موضـوع  اهمیـت  دهـد  مـی  نشـان  شـده کـه 
سـطح درک شـده اسـت. ممکن اسـت موضوع فرونشسـت 
در جلسـه شـورای عالـی آب نیـز مطـرح و بـه مصوبـه ای از 

سـوی دولـت منتهـی شـود.

از  کـه  کشـور  در  درختـکاری  سراسـری  پویـش  پوسـتر 
اسـفندماه و بـا شـعار "درخـت دوسـتی بنشـانیم" آغـاز مـی 
بـا حضـور معـاون عمـران و توسـعه  شـود، طـی مراسـمی 
امـور شـهری و روسـتایی وزیـر کشـور ، سرپرسـت سـازمان 
مشـارکت های  معـاون  آبخیـزداری،  و  مراتـع  جنگل هـا، 
از  جمعـی  و  کشـور  اجتماعـی  امـور  سـازمان  اجتماعـی 
نماینـدگان سـازمان هـای مـردم نهـاد و مدیـران شـهرداری 

شـد. رونمایـی  وزارت کشـور  در  کالنشـهرها 
بـه گـزارش ایسـنا، جمالی نژاد در این مراسـم طی سـخنانی 
بـا تاکیـد بـر فراهـم کـردن زمینه حضـور سـازمان های مردم 
تصریـح  دهیاریهـا  و  هـا  شـهرداری  هـای  برنامـه  در  نهـاد 
کـرد: موفقیـت برنامـه هـای مدیریـت شـهری و روسـتایی 
بـدون مشـارکت موثـر سـازمان های مـردم نهـاد و همچنین 

شـهروندان امکانپذیـر نیسـت.
وی تاکیـد کـرد: درعرصـه موضوعـات فرهنگـی، اجتماعـی و 
امـور ترویجـی و اطالع رسـانی منجمله در عرصـه درختکاری 
و توسـعه فضـای سـبز؛ مدیریـت شـهری و روسـتایی قطعا 
بـرای اجـرای موفـق اقدامـات نیازمنـد اسـتفاده از تجربیات 
و  هـا  راهنمایـی  نظـرات،  از  بهـره گیـری  و  سـنگ  گـران 
پیشـنهادهای سـازمان هـای مـردم نهـاد به عنـوان بازوهای 
مطمئـن، دلسـوز و متخصـص مدیـران شـهری و روسـتایی 

ست. ا
جمالـی نـژاد بـا اشـاره بـه وظایـف متعـدد مدیریت شـهری 
ماموریتهـای  امـروزه  کـرد:  اظهـار  کارهـا  بـاالی  حجـم  و 
شـهرداری هـا بسـیار متنـوع اسـت و بـرای انجـام کامـل و 
موفـق ایـن وظایـف بایـد زمینـه حضـور موثـر سـازمان های 

مـردم نهـاد توسـط مدیـران شـهری فراهـم شـود.
شـروع  قطعـا  درختـکاری  سراسـری  پویـش  افـزود:  وی 
شـهری  مدیریـت  وهمفکـری  همـکاری  بـرای  آغـاز  یـک 
و روسـتایی بـا سـازمان هـای مـردم نهـاد اسـت و مـا در 
تـالش  کشـور  هـای  دهیـاری  و  هـا  شـهرداری  سـازمان 
خواهیـم نمـود کـه زمینـه ایـن تعامـل و همـکاری را فراهـم 

ییـم. نما
وی اضافـه کـرد: در پویـش سراسـری درختکاری قرار اسـت 
تمامـی ذینفعـان و مخاطبـان ایـن موضـوع یـک فراینـد را 
در ایـن عرصـه بـا همـکاری یکدیگر پیـش ببرنـد و مدیریت 
شـهری از تجربیـات و دیـدگاه هـای سـازمان هـای مـردم 
هـای  نامـه  آییـن  و  هـا  دسـتورالعمل  تدویـن  بـرای  نهـاد 

اجرایـی وبخشـنامه هـای تخصصـی بهـره خواهـد گرفـت.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه امضـای تفاهـم نامـه همـکاری 
و  دهیاریهـا  و  شـهرداریها  سـازمان  مشـترک  همـکاری 
سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری گفـت: ایـن تفاهـم 
نامـه دارای مـواد مناسـبی بـرای بهـره گیـری از ظرفیتهـا و 
توانمنـدی هـای شـهرداری هـا و دهیـاری هـای و سـازمان 
و  توسـعه  احیـاء،  حفـظ،  خصـوص  در  نهـاد  مـردم  هـای 
بهـره بـرداری بهینـه از منابـع طبیعـی اسـت کـه امیدواریـم 
بـا توجـه و پیگیـری هـای  تمامـی ذینفعـان ایـن تفاهـم 
هـای  زمینـه  در  خوبـی  اقدامـات  اجـرای  شـاهد  نامـه، 
گسـترش فرهنـگ حفـظ، احیـاء و توسـعه منابـع طبیعـی 
و آبخیـزداری در مناطـق شـهری و روسـتایی، ارتقـاء سـطح 
دانـش و بینـش مجریـان و بهره بـرداران عرصه هـای منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری و اسـتفاده از ظرفیـت مدیریت هـای 

محلـی بویـژه شـهرداری هـا و دهیـاری هـا و تشـکل هـای 
مـردم نهـاد در راسـتای حفاظـت و مدیریـت پایـدار منابـع 

طبیعـی و افزایـش سـرانه فضـای سـبز باشـیم.
براسـاس گزارش پایگاه اطالع رسـانی وزارت کشـور، جمالی 
نـژاد همچنیـن اظهـار کـرد: دسـتورالعمل پویـش درختکاری 
بـا  و  درختـکاری  فرهنـگ  باهـدف گسـترش   1398 سـال 
تأکیـد بـر هفتـه منابـع طبیعـی و روز درختـکاری و افزایش 
بهـره وری فضـای سـبز شـهری ابـالغ شـده و اهـداف ایـن 
و  درختـکاری  فرهنـگ  ترویـج  از:  عبارتسـت  دسـتورالعمل 

جامعـه،  مختلـف  اقشـار  بیـن  در  آن  نگهـداری  و  حفـظ 
توسـعه فضـای سـبز شـهری و جنگل هـای دسـت کاشـت 
اطـراف شـهرها در کمربنـد فضـای سـبز باهـدف جلوگیـری 
از ساخت وسـازهای غیراصولـی و گسـترش بی رویـه شـهرها 
و پیشـگیری از گسـترش مناطـق حاشـیه نشـینی، کنتـرل 
آلودگـی محیط زیسـت و ارتقـاء کیفیـت آن و تقویـت روحیه 
مـردم  سـازمان های  مـردم،  مختلـف  اقشـار  در  مشـارکت 

نهـاد، دسـتگاه های دولتـی و غیردولتـی .

خودروســازان تنهــا یــک مــاه فرصــت دارنــد تــا خودروهــای خــود 
ــه اســتاندارد یــورو 5 ارتقــا  ــون هــوای پــاک ب ــر اســاس قان را ب
دهنــد امــا بــا وجــود مهلــت یکســاله هنــوز اقدامــی در ایــن زمینه 
ــط  ــازمان محی ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی ــد. مع نکرده ان
زیســت بــه نقــل از رییــس ســازمان متبــوع مــی گویــد کــه ایــن 

قانــون مجــدد بــه تعویــق نخواهــد افتــاد.
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس مــاده 4 قانــون هــوای پــاک قــرار 
بــود کــه از ابتــدای ســال 98 فــروش خودروهــای یــورو 4 ممنــوع 
ــه  ــروش نســبت ب ــه ف ــدام ب ــش از اق شــود و خودروســازان پی

آغاز پویش سراسری درختکاری در کشور از اسفند

زمین

محیط 
زیست

تقدیر از ۴ فیلم برگزیده زیست محیطی

تهیه ۴0 اطلس فرونشست کشور در سازمان 
نقشه برداری

عامــل  مدیــر  حضــور  بــا 
مدیریــت  ســازمان 
ــران  ــهرداری ته ــماند ش پس
برگزیــده  فیلــم  چهــار  از 
زیســت محیطی در بخــش تجلــی اراده ملــی ســی  و 
شــد. تقدیــر  فجــر  فیلــم  هشــتمین جشــنواره 
صدرالدیــن علیپــور - مدیرعامــل ســازمان مدیریــت 
ــزاری  ــیه برگ ــران - در حاش ــهرداری ته ــماند ش پس
هشــتمین  ســی  و  ملــی  اراده  تجلــی  مراســم 
جشــنواره فیلــم فجــر در ایــوان شــمس بــا اشــاره بــه 
حضــور ایــن ســازمان در جشــنواره امســال فیلــم فجر 
گفــت: ســازمان مدیریــت پســماند به تازگــی اجــرای 
طــرح کاپ )کاهــش پســماند( را آغــاز کــرده اســت 
ــن  ــرای ای ــی در اج ــای اصل ــی از رویکرده ــه یک ک
طــرح جلــب مشــارکت های مردمــی و همراهــی 

ــت. ــهروندان اس ش
وی ادامــه داد: در همیــن جهــت همزمــان بــا برگزاری 

ســی و هشــتمین جشــنواره فیلــم فجــر تعــدادی از 
نیروهــای آموزشــگر ســازمان در برخــی از ســالن های 
ــس  ــالد و پردی ــرج می ــون ب ــا همچ ــش فیلم ه نمای
ــای الزم  ــه آموزش ه ــا ارائ ــدند و ب ــتقر ش ــت مس مل
بــه شــهروندان در راســتای کاهــش تولیــد پســماند، 

اقــدام بــه جــذب همیــاران کاپ کردنــد.
ــه  ــا ارائ ــماند ب ــازمان پس ــرد: س ــح ک ــور تصری علیپ
تعریــف جامــع و درســت از اهــداف طــرح کاپ 
توانســت مســئوالن جشــنواره فیلــم فجــر را متقاعــد 
ــل  ــماند در ذی ــه پس ــوط ب ــات مرب ــا موضوع ــد ت کن
مبحــث تجلــی اراده ملــی قــرار گیــرد. ســازمان 
مدیریــت پســماند نیــز بــرای حمایــت از هنرمندانــی 
بــرای  و  فعالیــت کرده انــد  زمینــه  ایــن  در  کــه 
معرفــی هــر چــه بهتــر ایــن فیلم هــا بــه شــهروندان 
تصمیــم گرفــت تــا بــه چهــار فیلــم برگزیــده کــه بــه 
موضوعــات محیــط زیســتی و پســماند پرداخته انــد، 

ــد.        ــدا کن ــزی را اه ــس کاپ و جوای تندی

نقشــه   ســازمان  رئیــس 
بــرداری از تهیــه 40 اطلــس 
فرونشســت کشــور خبــر داد 
و گفــت: مــا بــا برگــزاری 
ــی  ــا آگاه ــم ت ــالش داری ــی ت ــت های تخصص نشس
عمومــی را نســبت بــه مخاطــرات فرونشســت ارتقــاء 
دهیم.دکتــر مســعود شــفیعی در نشســت تخصصــی 
فرونشســت بــا تأکیــد بــر اینکــه در ســال های اخیــر 
ــرات  ــوص مخاط ــور در خص ــان کش ــوی محقق از س
صحبت هــای زیــادی شــده اســت، افــزود: مخاطــره 
فرونشســت بیشــترین موضوعاتــی بــوده اســت 
ــی  ــت ول ــده اس ــرح ش ــان مط ــوی محقق ــه از س ک
ــه دســتگاه ها  ــای هم ــه از ظرفیت ه ــم ک ــد بتوانی بای
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــره ببری ــش به ــن چال ــع ای ــرای رف ب
ــرات  ــا مخاط ــه ب ــرای مقابل ــبی ب ــای مناس راهکاره
ــه برنامه هــای  ــا اشــاره ب ــه دهیــم.وی ب طبیعــی ارائ
توســعه  خصــوص  در  نقشــه برداری  ســازمان 

همکاری هــا بــا ســایر نهادهــا اظهــار کــرد: ایــن 
همکاری هــا بــه ویــژه بــا ســازمان زمین شناســی 
ــتا  ــن راس ــت و در ای ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق در دس
تقســیم کار معینــی میــان ایــن دو ســازمان صــورت 
گرفتــه اســت و ســعی می شــود کــه براســاس 
ــرات  ــا مخاط ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــن راهکاره آن بهتری

ــود. ــاذ ش ــی اتخ طبیع
شــفیعی بــا بیــان اینکــه پدیــده فرونشســت امــروز 
تبدیــل بــه یــک مســئله فراگیــر شــده اســت، 
خاطرنشــان کــرد: بــه غیــر از ارائــه راهکارهــای علمــی 
ــای  ــعه همکاری ه ــال توس ــه دنب ــا ب ــی م و تخصص
ــل  ــا قائ ــه م ــد باشــیم چــرا ک ــان دســتگاهی بای می
ــه  ــره ای ب ــای جزی ــه فعالیت ه ــتیم ک ــن هس ــه ای ب
نتیجــه نمی رســد و بایــد بــاور کنیــم کــه بــرای 
ــه  ــن مولف ــی مهم تری ــرات طبیع ــا مخاط ــه ب مقابل
آگاهــی بخشــی عمومــی بــا اســتفاده از ظرفیت هــای 

ــت. ــی اس ــی و اجتماع عموم

کمک 10 میلیارد دالری ثروتمندترین فرد جهان به حفظ محیط زیست!
ثروتمندترین فرد جهان اعالم کرده که قصد دارد 10 میلیارد دالر از ثروت خود را در راستای مقابله 
با تغییرات آب و هوایی در جهان خرج کند.

مصاحبه
همشهری

امکان برداشت آب از 
هیچ دشتی در کشور 

وجود ندارد

عی
طبی

بع 
هفته منابع طبیعی، فرصتی برای سرسبزی ایرانمنا

و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان  سرپرسـت 
آبخیـزداری کشـور بـا اشـاره به پیـش رو بودن 
گفـت:  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  هفتـه 
بـرای  منابـع طبیعـی فرصتـی مناسـب  هفتـه 
منابـع  مقولـه  بـه  دیدگاه هـا  تغییـر  ایجـاد 

اسـت. ایـران  سرسـبزی  و  طبیعـی 
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی سـازمان جنگل هـا، مراتع 
و آبخیـزداری کشور،خسـرو شـهبازی در چهـل و چهارمیـن 
جلسـه سـتاد اجرای طـرح های آبخیـزداری و آبخوان داری 
بـا ایجـاد طـرح نهالـکاری همگانـی بـرای ایرانـی سرسـبز، 
افـزود: موثرتریـن راه حفاظـت از جنگل هـا و مراتع پررنگ 
کـردن نقـش مـردم اسـت کـه با فعـال کـردن کانـون های 
مختلـف مردمـی بـه منظـور حفاظـت از جنگل هـا و مراتـع 
در مناطـق شـهری و روسـتایی از ایـن نقـش می تـوان بـه 

خوبـی بهـره برد.
نهـاد،  مـردم  سـازمان های  کـرد:  اضافـه  ادامـه  در  وی 
معلمـان،  طبیعـی،  منابـع  بهره بـرداران  مجریـان، 
طبیعـی  منابـع  دوسـتداران  دانش آمـوزان،  دانشـجویان، 

و محیـط زیسـت و... در ایـن طـرح می تواننـد مشـارکت 
. کننـد

سرپرسـت سـازمان جنگل هـا و مراتـع بـا تاکیـد بـر نظارت 
بـا  کـرد:  خاطرنشـان  آبخیـزداری  سـازه های  ارزیابـی  و 
وجـود اعتبـارات بـاالی صنـدوق توسـعه ملی کـه در اختیار 
و  ناظریـن  بایـد  اسـت،  گرفتـه  قـرار  هـا  سـازمان جنـگل 
بازدیـد از  کارشناسـان معیـن بـا حضـور در اسـتان هـا و 
هـا  پـروژه  سـاخت  نحـوه  و  فیزیکـی  پیشـرفت  میـزان 
نظـارت الزم را داشـته باشـند. ایـن مقام مسـئول سـازمان 
جنگل هـا در ادامـه ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه نامـه ارسـالی 
بـه تمامـی اسـتان ها جهـت جنـگل کاری، اعـالم کـرد: کلیه 
بـا  آنهـا  نهـال و سـازگاری  اسـتان هـا بـه شـرط داشـتن 
منطقـه مـورد نظـر بـه هـر میـزان کـه مـی خواهنـد اعتبـار 

بـرای جنـگل کاری دریافـت خواهنـد کـرد.
شـهبازی در ایـن جلسـه بـه اصـالح طـرح مدیریـت پایدار 
جنـگل هـای زاگـرس تأکیـد کـرد و افـزود: این طـرح باید 
بـه صـورت هدفمنـد با بودجـه بندی و طرح ریزی مناسـب 

اصـالح و اجرایی شـود.

کار
ش

ــد  ــا تاکی ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ریی
ــر  ــدگان مهاج ــر پرن ــرگ و می ــت م ــه عل براینک
میانکالــه در اثــر مســمویت و بوتولیســم بــوده 
اســت، گفــت: تاکنــون تعــداد مــرگ و میــر ایــن 
پرنــدگان بــه 14 هــزار مــورد رســیده کــه دو درصــد 

ــود. ــی ش ــامل م ــر را ش ــدگان مهاج ــت پرن جمعی
» علیرضــا رفیعــی پــور« روز دوشــنبه در حاشــیه مراســم 
ــتی و  ــت بهداش ــای کیفی ــی ارتق ــه مل ــند برنام ــی از س رونمای
ــزود:  ــگاران اف ــع خبرن ــرغ در جم ــم م ــالمت تخ ــن س تضمی
ــور  ــکی کش ــازمان دامپزش ــگاهی س ــای آزمایش ــج نمونه ه نتای
ــان  ــی نش ــس بین الملل ــوان رفرن ــه عن ــتور ب ــتیوتو پاس و انس
ــمویت از  ــر مس ــه در اث ــر میانکال ــدگان مهاج ــه پرن ــد ک می ده

بیــن رفته انــد.
ــه را یــک  ــدگان مهاجــر میانکال ــی پرن ــر ناگهان وی مــرگ و می
رخــداد ناشــناخته دانســت و اظهارداشــت: ســازمان دامپزشــکی 
ــه  ــی و نمون ــد میدان ــا بازدی ــر ب ــی ام ــوان متول ــه عن ــور ب کش
برداری هــا طــی مــدت زمــان پنــج روز توانســت علــت مــرگ و 

میــر پرنــدگان را بــا ســم بوتولیســم اعــالم کنــد.



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1671 |  چهارشنبه  30 بهمن  1398 021-88019846

5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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صـادر کننـد. درآمـد حاصـل نیـز صـرف احیـای زیسـتگاه و 
جوامـع روسـتایی می شـود. اگر این حیوانات شـکار نشـوند 
از بیـن خواهنـد رفـت. در مناطـق حفاظت شـده بـدون مجوز 
قاعدتـا نبایـد شـکار رخ دهـد. البتـه مـن منکـر تخلفـات 
نمی شـوم. شـکارچی دارای تفنـگ پروانـه دار، بـدون مجـوز 
نمی توانـد شـکار کنـد. وزارت دفاع در سـال ده ها هزار سـالح 
شـکاری تولیـد می کنـد و بـه مـردم می فروشـد. هم اکنـون 
بیـش از 3میلیـون اسـلحه در کشـور دسـت مـردم وجـود 
دارد. ایـن رقـم ده برابـر بیشـتر از تعـداد سـالح شـکاری در 
پیـش از انقـالب اسـت. سـاالنه 270 تا 300هزار مجوز شـکار 
بیشـتر صـادر نمی شـود. ضمن آنکه سـن گلـه اگر بـاال برود، 
تکثیـر با مشـکل مواجه می شـود. چـون حیوانات پیـر اجازه 

نزدیکـی حیوانـات نـر جـوان بـه ماده هـا را نمی دهنـد و باید 
به گونـه ای حذف شـوند. حتی در زیسـتگاه هایی کـه به دلیل 
خشکسـالی، کمبود آب و علوفه اسـت باید به نوعی جمعیت 
حیات وحـش را کنتـرل کرد.سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
موظـف اسـت مناطـق قـرق اختصاصـی را براسـاس قانـون 
گسـترش دهـد. در ایـن مناطـق به طـور مثـال اگـر 100رأس 
حیـوان قابـل شـکار، بـه هـزار رأس افزایـش یابـد، طبـق 
ضوابـط بایـد به صاحبـان قرق مجوز داده شـود. شـکارچیان 
خارجـی هـم از ایـن جهـت برای مـا اولویت دارنـد که قیمت 
مجـوز شـکار آنهـا چندیـن برابـر مجـوز داخلی اسـت. مجوز 
حیوانـی کـه یـک خارجی شـکار می کنـد را شـاید 50میلیون 
تومـان بتـوان فروخـت. امـا مجـوز یـک ایرانـی یک میلیون 

تومـان اسـت. از آنجایـی کـه تعداد مجـوز نیز محدود اسـت 
و یک سـوم ایـن درآمـد بـرای جوامـع محلـی و دوسـوم نیز 
بـرای بهبـود وضعیت زیسـتگاه  هزینه می شـود، صدور مجوز 
بیشـتر برای شـکارچی خارجی در کل به نفع جامعه اسـت. 
از کشـورهای حاشـیه خلیج فارس بیشـتر برای شـکار هوبره 
می آینـد کـه شـکار ایـن پرنـده غیرقانونـی اسـت. حـدود 
سـه چهار سـال اسـت که بـرای شـکار هوبـره به هیـچ عنوان 
پرنده هـای  از  مـورد  دو  یکـی  در  نمی شـود.  صـادر  مجـوز 
شـکاری کـه توسـط متخلفیـن شـکار شـده و بسـیار هـم 
گران قیمت هسـتند از سـوی محیط زیسـت ضبط شـده و به 
مقامـات قضایـی تحویل داده شـد. هرکدام از ایـن پرندگان 

حـدود 600میلیـون تومـان قیمـت دارند.

 نظـر شـما در مـورد آنچـه در میانکالـه رخ داده اسـت، 
چیسـت؟ چـرا اطالع رسـانی در مـورد ایـن فاجعـه ناقص 
اسـت و آنچه منابع غیررسـمی و رسـمی منتشـر کرده اند، 
یکسـان نیست؟ چرا الشـه پرندگان تلف شده در بازارهای 
اطـراف میانکالـه فروخته می شـود؟هیچ پرنـده ای در بازار 
فروختـه نشـده و نمی شـود. نیـروی انتظامـی و سـازمان 
دامپزشـکی، اسـتانداری های مازنـدران و گلسـتان جلـوی 
ایـن کار را گرفته انـد. فـروش پرنـده شـایعه اسـت. دلیل 
مـرگ پرنـدگان را فقـط سـازمان دامپزشـکی کشـور بایـد 
اعـالم کنـد. طبـق قانـون آنهـا موظـف بـه اطالع رسـانی 
هسـتند. سـازمان حفاظت محیط زیسـت نیز در این مورد 
تابـع نظر سـازمان دامپزشـکی اسـت. براسـاس نظـر آنها 
سـم بوتولیسـم عامـل مـرگ پرنـدگان اسـت. بوتولیسـم 
سـمی اسـت کـه از میکروب هـای بی هـوازی موجـود در 
خـاک و باتـالق  ایجـاد می شـود. هـر نانوگـرم آن، قـدرت 
کشـتن 5 نفـر را دارد یـا به عبـارت بهتر هر کیلوگـرم آن 5 
میلیـارد نفـر را می توانـد بکشـد. وقتـی شـرایط بی هوازی 
در تـاالب ایجـاد شـده و جریـان آب از باالدسـت به دالیل 
مختلـف قطـع می شـود، سـم بوتولیسـم تولید می شـود. 
پرندگانـی ماننـد چنگـر کـه در حاشـیه باتالق هـا زندگـی 
می کننـد، درگیـر ایـن سـم شـده اند. سـال ها پیـش نیـز 
چنیـن تجربـه ای در آفریقـا بـا تلف شـدن 600هـزار پرنده 
رخ داد. سـازمان دامپزشـکی بـه ضرس قاطـع اعالم کرد، 
پرنـدگان به صـورت عمـدی مسـموم نشـده اند. تـالش  ما 
هـم ایـن اسـت کـه الشـه ها را سـریع تر جمـع آوری کنیم 
تـا پرنـدگان دیگر ماننـد عقاب هـای پرنده خوار بـا خوردن 
و500قطعـه  17هـزار  تاکنـون  نشـوند.  مسـموم  الشـه ها 
پرنـده جمـع آوری و معـدوم شـده اسـت. رونـد تلفات رو 
بـه کاهـش اسـت؛ به طـوری کـه 2 هفتـه پیـش، روزانـه 
هـزار قطعه تلف می شـدند، ولـی در روزهـای اخیر به دلیل 
سـرما و بارندگـی ایـن تلفات بـه 100 قطعه کاهـش یافته 
اسـت. در شـرایطی کـه آب دریـای خـزر در حال پسـروی 
اسـت، ارتبـاط بیـن میانکالـه و دریـا قطـع شـده اسـت. 
از باالدسـت نیـز به دلیـل مصـارف بی رویـه کشـاورزی و 
احـداث سـد، حقابـه میانکاله تامین نمی شـود. حـدود 10 
سـال اسـت که این حقابه پرداخت نشـده اسـت. ما باید 
سـعی کنیم شـرایط بی هوازی را در میانکالـه از بین ببریم 
و ایـن شـرایط فقـط درصـورت تامیـن آب مهیا می شـود. 
کارشناسـان در حال بررسـی طرحی هسـتند که براسـاس 
آن در قسـمت غربـی میانکالـه، آب از دریـا به تاالب پمپاژ 
شـود. تامیـن حقابـه مشـکل همـه تاالب هاسـت. غیـراز 
چنـد تـاالب  در جنوب غربـی کشـور، در بقیـه نقـاط ماننـد 
گاوخونـی توسـعه کشـاورزی اجازه رسـیدن آب بـه تاالب 
را نمی دهـد. اطالع رسـانی دربـاره مرگ ومیـر پرنـدگان هم 
در حـد معقـول انجـام شـده اسـت و الزم نمی دانیم که به 

هـر شـایعه ای پاسـخ دهیم.

55 درصد از 
اتوبوس های 

شهرداری تهران که 
باید هوای تهران 

را سالم نگه دارند، 
فرسوده هستند. در 
تهران کامیون هایی 

تردد می کنند که 
متعلق به جنگ 

جهانی دوم است 
و باید ذوب شوند. 
بخشی از آالیندگی 

هوای تهران نیز 
ناشی از فعالیت 

نیروگاه هاست.

مذاکره برای توقف خط تولید سالح شکاری
رییس سازمان محیط زیست: حدود 200هزار حیوان وحشی قابل شکار و خوردن در کشور داریم

خودروســازان تنهــا یــک مــاه فرصــت دارنــد تــا خودروهــای خــود 
ــه اســتاندارد یــورو 5 ارتقــا  ــون هــوای پــاک ب ــر اســاس قان را ب
دهنــد امــا بــا وجــود مهلــت یکســاله هنــوز اقدامــی در ایــن زمینه 
ــط  ــازمان محی ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی ــد. مع نکرده ان
زیســت بــه نقــل از رییــس ســازمان متبــوع مــی گویــد کــه ایــن 

قانــون مجــدد بــه تعویــق نخواهــد افتــاد.
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس مــاده 4 قانــون هــوای پــاک قــرار 
بــود کــه از ابتــدای ســال 98 فــروش خودروهــای یــورو 4 ممنــوع 
ــه  ــروش نســبت ب ــه ف ــدام ب ــش از اق شــود و خودروســازان پی

ــدام  ــورو 5 اق ــی و اســتانداردهای ی ــای آالیندگ ــت مجوزه دریاف
کننــد امــا بنابــر درخواســت خودروســازان اجــرای ایــن قانــون تــا 
ــه خودروســازان  ــون درحالی ک ــاد و اکن ــق افت ــه تعوی ســال 99 ب
تنهــا یــک مــاه بــرای دریافــت مجوزهــای یــورو 5 فرصــت دارنــد 
و تعــدادی از محصــوالت خــود را نیــز بــرای ســال آینــده پیــش 
فــروش کرده انــد هنــوز اقدامــی بــرای ارتقــای اســتانداردها 

انجــام داده انــد.
بــر اســاس آخریــن آمــار ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از 100 
خودرویــی کــه مجــوز ســازمان محیــط زیســت را دارنــد 48 مــدل 

یــورو 4 هســتند. مســعود تجریشــی - معــاون محیــط زیســت 
انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت - در گفــت و گــو بــا 
ایســنا ضمــن بیــان اینکــه خودروســازان بــرای ارتقــای اســتاندارد 
ــه  ــد ک ــد و می گوین ــه ســوخت را می آورن ــورو 5 بهان ــه ی ــود ب خ
بــا ســوخت یــورو 4 نمی تواننــد خــودروی یــورو 5 تولیــد کننــد، 
ــرای  ــازان ب ــه خودروس ــع بهان ــئله در واق ــن مس ــرد: ای ــار ک اظه
تمکیــن نکــردن بــه قانــون اســت. در حــال حاضــر در برخــی از 
ــک و شــیلی خــودروی  ــد اســترالیا، مکزی ــا مانن کشــورهای دنی
ــورو 4  ــا ی ــوخت آن ه ــه س ــود درحالی ک ــد می ش ــورو 5 تولی ی

اســت.
ــد  ــا خودروســازان تاکی وی ادامــه داد: طــی آخریــن جلســات ب
کردیــم کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه هیــچ عنــوان از 
ایــن مــاده قانونــی کوتــاه نمی آیــد چــرا کــه آن هــا بــرای ارتقــای 
اســتانداردها یــک ســال زمــان داشــتند و مــا نمی خواهیــم کــه 
ــه  ــاک ب ــوای پ ــون ه ــاده از قان ــن م ــرای ای ــن اج ــش از ای بی

تعویــق بیفتــد.
معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت بــا بیــان اینکــه خودروســازان تــالش می کننــد کــه قانــون 
عقــب بیفتــد و آن را اجــرا نکننــد امــا در عیــن حــال فشــار زیادی 
از نظــر روانــی و سیاســی بــرای ارتقــای اســتانداردها روی آن هــا 
اســت، تصریــح کــرد: در ســایت های پیش فــروش خــودرو 
اعــالم کرده انــد کــه خودروهــا بــا اســتانداردهای روز تحویــل داده 
ــردن  ــد ک ــرای متقاع ــود را ب ــالش خ ــام ت ــه تم ــود چراک می ش

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در زمینــه بــه تعویــق انداختــن 
اســتاندارد خودروهــا خواهنــد کــرد ایــن در حالیســت کــه رییــس 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اعــالم کــرده اســت کــه ایــن 

قانــون مجــدد بــه تعویــق نخواهــد افتــاد.
ــت  ــاز اس ــان نی ــاه زم ــش م ــل ش ــی حداق ــه تجریش ــه گفت ب
ــورو 5  ــه ی ــود را ب ــتانداردهای خ ــد اس ــازان بتوانن ــا خودروس ت
ــه  ــن زمین ــه ای را در ای ــوز برنام ــن هن ــود ای ــا وج ــد ب ــا دهن ارتق
ــالم  ــا اع ــداده  ام ــه ن ــط زیســت ارای ــه ســازمان حفاظــت محی ب
و  را گذرانده انــد  اســتانداردها  ارتقــای  کرده انــد کــه مراحــل 
ــورو 5  ــا اســتانداردهای ی خودروهــای پیــش فــروش شــده را ب

می دهنــد. تحویــل 
وی در ادامــه گفــت: از نظــر مــن خودروســازان تــالش می کننــد 
تــا ایــن قانــون در ســال آینــده نیــز اجرایــی نشــود. تصمیم گیری 
در ایــن مــورد بســتگی بــه میزان پافشــاری سیاســتگذاران کشــور 

بــه کاهــش آلودگــی هــوا و اجــرای قانــون هــوای پــاک دارد.
معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظت محیط زیســت 
در پایــان ضمــن اشــاره بــه اینکــه بــه گفتــه خودروســازان در ایــن 
ــد  ــان نمی توانن ــن آن ــیده ایم بنابرای ــی رس ــه خودکفای ــت ب صنع
ــه  ــد. ب ــه کنن ــای اســتانداردها بهان ــدم ارتق ــرای ع ــا را ب تحریم ه
ــتاندارد  ــه اس ــد ب ــع می توانن ــور قط ــد به ط ــر اراده کنن ــرم اگ نظ
یــورو 5 دســت یابنــد امــا مســئله ای کــه وجــود دارد هزینــه تمــام 
شــده بــرای خودروهــای تولیــدی ایــن شــرکت ها اســت بنابرایــن 
موضوعــات اقتصــادی و ســوددهی، دغدغــه اصلــی آن هــا اســت.

خودروسازان در آستانه دور زدن مجدد 
قانون هوای پاک؟

رییس سـازمان شـهرداری ها و دهیاری های کشـور از امضای تفاهمنامه 
همـکاری بیـن ایـن سـازمان با سـازمان جنگل هـا، مراتع و آبخیـزداری 
کشـور در زمینه حفظ، احیاء، توسـعه و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی 
بـا بهره گیـری از ظرفیت هـا و توانمندی هـای شـهرداری ها و دهیاری هـا 
خبـر داد. مهـدی جمالی نـژاد اهـداف عمـده امضـای ایـن تفاهمنامـه را 
گسـترش فرهنـگ حفـظ ، احیاء و توسـعه منابع طبیعـی و آبخیزداری 
در مناطق شـهری و روسـتایی، ارتقای سـطح دانش و بینش مجریان و 
بهره بـرداران عرصه هـای منابع طبیعی و آبخیزداری و اسـتفاده از ظرفیت 
مدیریت هـای محلـی بویـژه شـهرداری ها و دهیاری هـا و تشـکل های 
مـردم نهـاد در جهت حفاظت و مدیریت پایـدار منابع طبیعی و افزایش 
سـرانه فضـای سـبز اعـالم کـرد.وی برخـی زمینه هـای همـکاری ایـن 
تفاهمنامه را  برنامه ریزی مشـترک در جهت اجرای طرح های گسـترش 
فضـای سـبز، مقابلـه بـا بیابان زائـی، آبخیـزداری و ارتقـای بهـره وری 
آب بـا توسـعه روش هـای نویـن آبیـاری در محـدوده و حریـم شـهرها 
و روسـتاها در چارچـوب مقـررات ذیربط، برگـزاری دوره های آموزشـی و 
برنامه هـای مشـترک در زمینه صیانـت از منابع طبیعی با هدف افزایش 
مشـارکت ذینفعان عرصه هـای طبیعی و توسـعه روش های نوین حفظ 
و بهره بـرداری از آن و همـکاری در نیازسـنجی و تدویـن سـرفصل ها و 
محتواهـای آموزشـی و ترویجـی و تهیـه کتـب، نشـریات و جزوه هـای 
آموزشـی بـرای جوامـع محلـی، بهره بـرداران ، شـهرداران و دهیـاران ذکر 
کرد.جمالـی نـژاد افـزود: برنامـه ریـزی و همـکاری در راسـتای اجـرای 
پویـش هـای نهـال کاری در توسـعه فضـای سـبز شـهری و روسـتایی، 
حمایـت از ایجـاد و تقویـت تشـکل های حفاظتـی و ترویجـی و ایجـاد 
شـبکه ملـی سـازمان مردم نهـاد در بخش منابـع طبیعـی و برنامه ریزی 
مشـترک بـه منظور برگـزاری نشسـتهای تخصصی، همایشـهای علمی 
و کارگاه هـای آموزشـی بـرای حفاظـت و حمایـت از منابـع طبیعـی و 
همچنیـن برنامـه ریـزی برای بازدیـد شـهرداران، دهیاران و کارشناسـان 
و مدیـران مرتبـط از تجـارب موفق داخلی و خارجـی از جمله زمینه های 

همـکاری ایـن تفاهم نامه همکاری مشـترک اسـت.

امضای تفاهمنامه بین 
سازمان شهرداری ها و 

سازمان جنگل ها

حساسیت دوچندان تامین حق آبه 
تاالب ها

خبر

ــران  ــط زیســت اســتان ته ــرکل حفاظــت محی مدی
گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه اکوسیســتم هایی ماننــد 
رودخانــه جاجــرود بســیار حســاس و شــکننده 
هســتند حفاظــت و احیــای آن هــا از طرفــی و تعییــن و تامیــن حق آبــه 
ــر  ــرف دیگ ــر از ط ــرض خط ــای در مع ــا و رودخانه ه ــت محیطی تاالب ه زیس

ــزایی دارد. ــت بس اهمی
بــه گــزارش ایســنا ســعید محمــودی در کارگاه دو روزه مشــارکتی و مشــورتی 
تدویــن برنامــه مدیریــت جامــع زیســت بومــی رودخانــه جاجــرود کــه صبــح 
ــط  ــت محی ــط در اداره حفاظ ــتگاه های مرتب ــدگان دس ــا حضــور نماین ــروز ب ام
زیســت شــهر تهــران برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت تدویــن برنامــه مدیریــت جامــع زیســت بومــی اکوسیســتم های آبــی 
ــی برنامه هــای توســعه پنجــم،  ــر اســاس وظایــف و تکالیــف قانون کشــور را ب
ــون  ــرد: تاکن ــط در دســتور کار خــود دارد، اظهارک ــن مرتب ششــم و ســایر قوانی
برنامــه مدیریــت جامــع تعــدادی از اکوسیســتم های آبــی کشــور بــر اســاس 
رویکــرد زیســت بومــی و مشــارکت کلیــه ذینفعــان دولتــی و غیردولتــی، تهیــه 
ــاز شــده  ــا آغ ــد اجــرای آن ه ــن بخشــی فرآین ــا اســتقرار ســاختارهای بی و ب

اســت.
ــاخه های آن  ــرود از سرش ــه جاج ــز رودخان ــه آبخی ــه حوض ــان اینک ــا بی وی ب
واقــع در شهرســتان شــمیرانات آغــاز و تــا پاییــن دســت ســد ماملــو را شــامل 
می شــود، گفــت: ایــن حوضــه آبخیــز از لحــاظ اکولوژیــک و تأمیــن منابــع آب 
شــرب منطقــه از طریــق ســدهای احــداث شــده لتیــان و ماملــو از اهمیــت و 
حساســیت ویــژه ای برخــوردار اســت و تدویــن و ابــالغ مصوبــات شــورای عالــی 

امنیــت ملــی در ایــن خصــوص بیانگــر اهمیــت فــوق العــاده آن اســت.
ــه اینکــه بــه منظــور حفــظ ذخایــر آبــی، جلوگیــری از آلودگــی  ــا اشــاره ب وی ب
ــزوالت جــوی  ــه کاهــش ن ــا توجــه ب ــی ب ــع آب ــه از مناب ــرداری بهین آب، بهــره ب
ــار ســوء مســتقیم و  ــده خشکســالی و پیشــگیری از آث ناشــی از تشــدید پدی
ــر محیــط زیســت و اکوسیســتم منطقــه از جملــه کنتــرل  غیــر مســتقیم آن ب
کانون هــای گــرد و غبــار، مطالعــات دو پــروژه در حــوزه آبخیــز رودخانــه جاجــرود 
انجــام شــد، اظهارکــرد: ایــن دو پــروژه تحــت عنــوان تعییــن نیــاز آبــی و دبــی 
ــوم  ــکده عل ــکاری پژوهش ــا هم ــرود ب ــه جاج ــی رودخان ــت محیط ــه زیس  پای
محیطــی دانشــگاه شــهید بهشــتی و تدویــن برنامــه مدیریــت جامــع زیســت 
محیطــی رودخانــه جاجــرود بــا همــکاری دانشــکده محیــط زیســت دانشــگاه 
تهــران انجــام شــده اســت.محمودی بــا بیــان اینکــه اعتبــارات ایــن دو پــروژه 
از محــل اعتبــارات ملــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تامیــن و تخصیــص 
و از ســال گذشــته آغــاز شــده اســت، تصریــح کــرد: مطالعــات پــروژه اول بــه 
پایــان رســیده اســت و در خصــوص پــروژه دوم کــه محــور اصلــی مباحــث در 
کارگاه هــای مشــارکتی- مشــورتی اســت، مطالعــات در حــال انجــام اســت و 
کارگاه هــای مشــورتی و مشــارکتی، آغــازی بــرای تحلیل هــای الزم و مشــارکت 

ــوزه  اســت. ــن ح ــان و دســت اندرکاران ای ذینفع

تاالب

علت تلفات پرندگان مهاجر از سوی دامپزشکی گلستان اعام می شود
محیط زیست استان گلستان اعالم کرد که علت تلفات پرندگان در سواحل بندرترکمن پس انجام آزمایش ها توسط 

دامپزشکی استان اعالم خواهد شد.

بــا  معدنــی  اکتشــافات  و  زمین شناســی  ســازمان  رئیــس 
بیــان اینکــه براســاس اعــالم اتحادیــه اروپــا اگــر دشــتی چهــار 
میلی متــر فرونشســت داشــته باشــد، دچــار مخاطــره شــده 
اســت، گفــت: ایــن در حالــی اســت کــه دشــت رفســنجان روزی 

یــک میلی متــر فرونشســت زمیــن دارد.
 دکتــر شــهیدی در نشســت تخصصــی فرونشســت امــروز تهیــه 
و  اکتشــاف  و  زمین شناســی  حوزه هــای  در  پایــه  اطالعــات 
ــی ســازمان زمین شناســی  مخاطــرات طبیعــی را از وظایــف اصل
ــت زمین شناســی  ــه موقعی ــا توجــه ب ــرد: ب ــار ک ــرد و اظه ــام ب ن
ــا رخ  ــه در دنی ــی ک ــادی از مخاطرات ــداد زی ــران، تع ــاص ای خ
می دهــد، در ایــران اتفــاق می افتــد بــه گونــه ای کــه گفتــه 
ــده  ــناخته ش ــا ش ــه در دنی ــی ک ــره طبیع ــود از 43 مخاط می ش

اســت، 34 مخاطــره آن در ایــران رخ می دهــد.
وی شــناخت ایــن مخاطــرات را از وظایــف اصلــی و ذاتــی ایــن 
ــرد و ادامــه داد: ایــن داده هــای تولیــد شــده از  ــام ب ســازمان ن
ســوی ســازمان زمین شناســی موجــب می شــود کــه ســایر 
ــه  ــور را در مواجه ــا کش ــن داده ه ــتفاده از ای ــا اس ــازمان ها ب س
بــا مخاطــرات ایمــن نگــه دارنــد. شــهیدی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــیل،  ــد س ــرات مانن ــیاری از مخاط ــا بس ــا ب ــر م ــال حاض در ح
ــار آشــنا هســتیم،  ــه، تغییــرات اقلیــم، بحــران آب و گردوغب زلزل
خاطــر نشــان کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه جامعــه نســبت بــه 

ــری دارد. ــات کمت ــت اطالع ــد فرونشس ــره ای مانن مخاط
رئیــس ســازمان زمین شناســی از پدیــده فرونشســت بــه عنــوان 
زلزلــه خامــوش یــاد کــرد و ادامــه داد: زمانــی کــه یــک ســازه ای 
ــازی  ــی و مقاوم س ــتر طراح ــدرت 7 ریش ــه ق ــه ای ب ــرای زلزل ب
ــن ســازه ها  ــروز فرونشســت پایه هــای ای می شــود، در صــورت ب
ــه ای  ــک زلزل ــا رخ دادن ی ــی ب ــن رو حت سســت می شــود، از ای

ــه قــدرت 4 ریشــتر دچــار آســیب و خســارت می شــود.         ب

عدم تعادل در 90 درصد از 
دشت های کشور از لحاظ 

فرونشست

کار
مرگ 14 هزار پرنده مهاجر در میانکالهش

ــد  ــا تاکی ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ریی
ــر  ــدگان مهاج ــر پرن ــرگ و می ــت م ــه عل براینک
میانکالــه در اثــر مســمویت و بوتولیســم بــوده 
اســت، گفــت: تاکنــون تعــداد مــرگ و میــر ایــن 
پرنــدگان بــه 14 هــزار مــورد رســیده کــه دو درصــد 

ــود. ــی ش ــامل م ــر را ش ــدگان مهاج ــت پرن جمعی
» علیرضــا رفیعــی پــور« روز دوشــنبه در حاشــیه مراســم 
ــتی و  ــت بهداش ــای کیفی ــی ارتق ــه مل ــند برنام ــی از س رونمای
ــزود:  ــگاران اف ــع خبرن ــرغ در جم ــم م ــالمت تخ ــن س تضمی
ــور  ــکی کش ــازمان دامپزش ــگاهی س ــای آزمایش ــج نمونه ه نتای
ــان  ــی نش ــس بین الملل ــوان رفرن ــه عن ــتور ب ــتیوتو پاس و انس
ــمویت از  ــر مس ــه در اث ــر میانکال ــدگان مهاج ــه پرن ــد ک می ده

بیــن رفته انــد.
ــه را یــک  ــدگان مهاجــر میانکال ــی پرن ــر ناگهان وی مــرگ و می
رخــداد ناشــناخته دانســت و اظهارداشــت: ســازمان دامپزشــکی 
ــه  ــی و نمون ــد میدان ــا بازدی ــر ب ــی ام ــوان متول ــه عن ــور ب کش
برداری هــا طــی مــدت زمــان پنــج روز توانســت علــت مــرگ و 

میــر پرنــدگان را بــا ســم بوتولیســم اعــالم کنــد.

رییــس ســازمان دامپزشــکی کشــور تصریــح کــرد: نتایــج 
در  بوتولیســم  ایجــاد  می دهــد کــه  نشــان  آزمایشــگاهی 
ــا  ــه و درختچه ه ــاد بوت ــودن آب، فس ــد ب ــر راک ــه در اث میانکال
ــاق  ــاالب اتف ــن ت ــده ای ــت سمی شــدن موجــودات زن و در نهای

ــت. ــاده اس افت
وی بــا بیــان اینکــه دانشــکده دامپزشــکی مرجــع اعــالم 
ــالش  ــی ت ــت: برخ ــت، گف ــا نیس ــاری  ه ــوع بیم ــج و وق نتای
ــی و تخصصــی  ــج علم ــی نتای ــر علم ــای غی ــا حرف ه ــد ب دارن
را بــه حاشــیه ببرنــد. رفیعی پــور بــا اشــاره بــه اینکــه پرنــدگان 
اظهارداشــت:  هســتند،  ایــران  از  خــروج  حــال  در  مهاجــر 
ــان  ــتفاده از گیاه ــا اس ــور ب ــای کش ــای تاالب ه ــی، احی الیروب
اکسیژن ســاز در دســتور کار ســازمان های حفاظــت محیــط 
زیســت و دامپزشــکی کشــور قــرار گرفتــه تــا بــرای ســال آینــده 
دچــار چنیــن مشــکلی نشــویم. رییــس ســازمان دامپزشــکی 
کشــور دربــاره شــایعات افالتوکســین در شــیر، ذرت هــای 
ــت:  ــز گف ــر  نی ــای اخی ــی در ماه ه ــای تریاک ــرغ ه ــوده ، م آل
ــه توســط  ــن شــایعات غیرعلمــی و غیرکارشناســی اســت ک ای

دشــمنان مطــرح می شــود.

گی
ود

راه اندازی واحد جمع آوری بخارات هیدروکربنی در آل
پتروشیمی شازند

ــع آوری  ــد جم ــور، واح ــار در کش ــن ب ــرای اولی ب
پتروشــیمی  در  هیدروکربنی)کهــاب(  بخــارات 

شــازند راه انــدازی شــد.
ــیمی  ــرکت پتروش ــل ش ــی مدیرعام ــم ولدخان ابراهی
ــاح  ــن افتت ــاه، در آیی ــن م ــتم بهم ــت و هش ــازند بیس ش
واحــد جمــع آوری بخــارات هیدروکربنی)کهــاب( در ایــن شــرکت 
اظهــار کــرد: طــرح بازیافــت بخــارات هیدروکربنــی هشــت ســال 
پیــش در ایــن واحــد تولیــدی مطــرح شــد، امــا فرآینــد ســاخت 
ــی  ــش فن ــری از دان ــا بهره گی ــش ب ــم پی ــال و نی آن از دو س
متخصصــان و مهندســان داخلــی شــرکت آغــاز شــد و امــروز بــا 

ــرداری رســید. ــه بهره ب ــت ب موفقی
وی افــزود: ایــن اقــدام در راســتای عمــل بــه مســئولیت هــای 
اجتماعــی شــرکت انجــام شــده و بــا اجــرای ایــن طــرح از ورود 
ــه محیــط زیســت جلوگیــری  بخــش اعظمــی از آلودگــی هــا ب
شــده و البتــه از لحــاظ اقتصــادی نیــز صرفــه ای بــرای مجموعــه 

داشــته اســت.
ــن  ــرد: ای ــح ک ــازند تصری ــیمی ش ــرکت پتروش ــل ش مدیرعام

طــرح بــرای اولیــن بــار در کشــور توســط  ایــن مجموعــه 
بــرآورد  و  شــده  انجــام  شــرکت  داخلــی  متخصصــان  و 
ــون  ــک میلی ــش از ی ــرای آن بی ســرمایه گذاری انجــام شــده ب
ــان  ــارد توم ــه میلی ــرمایه گذاری ارزی و س ــورو س ــزار ی و 100 ه

ــت. ــی اس ریال
و  اســتراتژیک  از محصــوالت  یکــی  بیــان کــرد:  ولدخانــی 
ارزشــمند پتروشــیمی شــازند کــه بــه طــور متوســط روزانــه بــه 
میــزان هزارتــن تولیــد مــی شــود ترکیبــات هیدروکربنــی اســت 
کــه در حــال حاضــر بخــش عمــده ایــن محصــول بــه کشــورهای 
منطقــه صــادر مــی شــود، محصــول فــوق بــه صــورت مایــع درون 
ــه  ــود و ب ــری می ش ــاده ای بارگی ــل ج ــل و نق ــای حم تانکره
ــدار  ــزن مق ــاالی مخ ــای ب ــق دریچه ه ــری از طری ــگام بارگی هن
قابــل توجهــی بخــارات هیدروکربنــی در هــوا منتشــر مــی شــود 
کــه مــی توانــد خطراتــی بــه همــراه داشــته باشــد ولــی اجــرای 
ــه محیــط زیســت، از هدررفــت  ــر کمــک ب ایــن طــرح عــالوه  ب

ایــن هیدروکربورهــا نیــز جلوگیــری خواهــد کــرد.
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سرپرسـت سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 
کهگیلویـه و بویراحمـد گفـت: بر اسـاس نیاز 
سـنجی اسـتان و برنامـه ریـزی هـای انجام 
650 تـن میـوه مرغـوب و بـا کیفیـت  شـده 
حـال  در  اسـتان  ایـن  در  عیـد  شـب  بـرای 
ذخیـره سـازی بـوده و اقدامـات الزم در این 

راسـتا انجام گرفته است.
سـاالر حسـین پـور اظهـار داشـت: در صـورت 
تقاضـای بیشـتر امـکان، تهیـه و عرضـه میوه 
وجـود دارد و هیـچ گونـه کمبـودی در تامیـن 

آن وجود نخواهد داشـت.
و  تهیـه  بـرای  الزم  اقدامـات  افـزود:  وی 

توزیـع 300 تـن سـیب مـورد نیـاز شـب عید 
همچنیـن  و  اسـت  شـده  انجـام  اسـتان  در 
والنسـیای  نـوع  از  پرتقـال  تـن   350 تهیـه 

جنوب )کهنوج( در دسـت انجام اسـت.
و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  سرپرسـت 
تجـارت  کهگیلویـه و بویراحمـد تصریـح کرد: 
در خصـوص تعییـن و تعدیـل قیمـت عرضـه 
میـوه بـرای روزهـای پایانـی سـال، نشسـت 
مـی  برگـزار  رو  پیـش  هـای  روز  در  هایـی 
بـا  میـوه  تهیـه  در  اسـتان  مـردم  تـا  شـود 
کیفیـت و قیمـت مناسـب مشـکلی نداشـته 

باشند.

حسـین پـور با اشـاره به برگـزاری نمایشـگاه 
ایـن  کـرد:  بیـان  اسـتان،  در  بهـاره  هـای 
نمایشـگاه هـا در شهرسـتان هـای کهگیلویـه، 
برگـزار  دنـا  و  بهمئـی  دوگنبـدان،  بویراحمـد، 

شوند. می 
وی عنـوان کـرد: در سـایر شـهرهای کهگیلویه 
و بویراحمـد کـه نمایشـگاه دایـر نمـی شـود 
مـورد  محصـوالت  فوق العـاده  فروشـگاه  نیـز 
نیـاز مـردم را در شـب عیـد عرضـه خواهنـد 

کرد. 
برگـزاری  زمـان  داشـت:  ابـراز  پـور  حسـین 
ایـن نمایشـگاه هـا از 15 لغایـت 25 اسـفند 

ادامـه  روز   10 مـدت  بـه  جـاری  سـال  مـاه 
داشت. خواهد 

و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  سرپرسـت 
در  گفـت:  بویراحمـد  و  کهگیلویـه  تجـارت  
از  مختلفـی  محصـوالت  نمایشـگاه ها  ایـن 
قبیـل کاالهـای اساسـی و مـورد نیـاز مـردم 
همچـون گوشـت، برنـج، تنقالت، شـیرینی و 
خشـکبار بـا 10 تـا 15 درصـد تخفیـف عرضـه 

شد.  خواهد 
هـای  نظـارت  تشـدید  بـه  اشـاره  بـا  وی 
پایانـی سـال در اسـتان و سـایر شهرسـتانها، 
تاکیـد کـرد: طـرح ویـژه نظارت این سـازمان 
بـر بـازار اسـتان از یکـم اسـفند مـاه امسـال 
مبـارک  مـاه  پایـان  تـا  و  شـود  مـی  آغـاز 

رمضان ادامه خواهد داشـت.
حسـین پـور عنـوان کـرد: بـا توجه بـه برنامه 
گونـه  هیـچ  شـده،  انجـام  هـای  ریـزی 
در  اساسـی  کاالهـای  تامیـن  در  کمبـودی 

وجـود  سـال،  پایانـی  ایـام  بـرای  اسـتان 
داشت. نخواهد 

از  درصـد  یـک  بـا  بویراحمـد  و  کهگیلویـه 
مسـاحت خـاک ایـران بیـش از ایـن دارای 
هشـت درصـد منابـع آبـی کشـور بـه میـزان 
و  بـوده  مکعـب  متـر  میلیـارد   10 از  بیـش 
 600 حـدود  آن  سـاالنه  بـارش  میانگیـن 

میلیمتـر بود.
حـدود  مسـاحتی  بـا  بویراحمـد  و  کهگیلویـه 
سـرزمینی  کیلومترمربـع،   249 و  هـزار   16
مرتفـع و کوهسـتانی بـا اقلیـم سردسـیری و 
گرمسـیری در جنـوب غربی ایـران قرار دارد.
850 هـزار  کشـاورزان ایـن اسـتان سـالیانه 

تـن محصـول تولید می کنند.
سـالیانه 270 تـا 280 هـزار تـن انـواع میـوه 
میوه هـای  مرکبـات،  سـیب،  شـامل، 
باغسـتان های  در  میوه هـا  و سـایر  تابسـتانه 

کهگیلویـه و بویراحمد تولید می شـود.

650 تن میوه مرغوب شب عید کهگیلویه و بویراحمد 
در حال ذخیره سازی است
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افقی
  1 - محل تولد فرزند مریم - حشــره 

قطاری 2 - عشــق بیگانه - رفیق - 
دین هــا و آیین ها، جمع مذهب، 

روش هــا و طریقــه ها 3 - از فراعنه 
مصری - كمیاب - کاشــف واکسن 
ســرخجه 4 - نشریات ادواری غیر 

روزانه - امضای پشــت چك و سفته 
- گاونر 5 - ســرباز چریك - ســكه 
برنجین - شــالوده و بنیاد، پایه و 

مبنا، سنگ آســیاب،حرف هیتلری، 
حرف نازی هــا 6 - ردیف قالیبافی، 

ردیــف - یونــی که بار منفی دارد - 
کشــوری با مرکزیت خارطوم 7 - وقت 

و هنــگام - گزیــده هر چیز - قاره 
سرســبز، فرنگ 8 - بی مو - کســی 
که به نطق کردن اشــراف دارد، ناطق 

- موی بدن 9 - ازنیروهای ســه 
گانه ارتش - باد ســخت - ادیبان، 

ســخنوران، شاعران 10 - ساری كه با 
لب نواخته می شــود - مؤدب، كسی 

كــه بطور صحیح تربیت یافته باشــد، با 
نزاكت - ضربه ســر 11 - كنده كاری 

روی چوب - از پســران فریدون، 
پســر كوچك فریدون - گران مایگی، 
متانــت 12 - تجملــی، تجملی فرنگی 

- مالطفت، لینت - شــهری در اصفهان 
13 - رب النوع مصریان - بســیار 

دروغگــو - مالقات 14 - بندری در 
بلغارســتان - گل سرخ صحرایی - 
انتظار وچشمداشــت 15 - مسخره 

كردن - شعری روان
عمودی 

 1 - مختــرع تلفــن، گرفتنی از هوا - 
نوعی مســابقه دو اســتقامت - شیرینی 

2 - دســتبند - از بازیكنان معروف 
فوتبال ایران، از لژیونرهای كشــورمان 

3 - آرایش کردن - امر به آســودن 
- رودی در جمهــوری اذربایجان 4 

- ســردار دلیر ایرانی  - نشســتن - 
رشــته باریك، دنباله رو سوزن، واحد 

ســیگار 5 - قهرمان المپیک سال 
1972 - ســتاره پرست - دفعه، اجازه 
گرفتن، مرتبه 6 - دســت و پایی كه 

بی حركت باشــند - خانه ساحلی 
- تواضــع 7 - آزاده، آزاده كربال، 

نخســتین شــهید كربال - مجادله سخت 
در گفتــار - ملــخ 8 - پیامبر نقاش - 
غیر مناســب - آهكی 9 - ســاز سیمی 

كه 46 ســیم دارد وبا دست نواخته 
می شــود - فراوانی - یک عامیانه، 

یــك خودمانی 10 - از القاب ارو 
پایی - نانوا - ســتون كشــتی 11 - نی 
زدن - پول چین - نقاش اســپانيايي، 

نقاش اســپانیایی ســبك سورئالیسم 12 
- بريدن با شمشــير و جز آن - الیق، 
ســزاوار - مولف الفهرست 13 - شهر 
کرمان - جنگ و پیكار - ســوداگري 
14 - پــرزور الكــی - طایفه ای از هند 

و اروپایی 15 - فیلســوف یونانی، 
اســتاد بطلمیوس، فیلسوف یونانی 

اســتاد بطلمیوس مخترع اسطرالب - 
شهرخوزســتان - عر وارونه
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 پیام
استان ها

45 روستای مهاباد در محاصره برف و کوالک
رییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای مهاباد گفت: مسیر 45 روستای بخش مرکزی و 
خلیفان این شهرستان بر اثر کوالک و بارش برف شدید مسدود است.

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی-اگهی موضـوع ماده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی
 برابـر رای شـماره 139860319005000329 مـورخ 1398/09/05 هیـات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملک شـهداد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای عرفان امیـن گوهری فرزند علی 
بشـماره شناسـنامه 2980871737 صـادره از کرمـان در ششـدانگ کارگاه به مسـاحت 1913/60 
متـر مربـع پـالک 1 فرعی از 1879 – اصلی واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شـهداد – میدان 
امام حسـین بلوار شـهید باهنر خریداری از مالک رسـمی آقای علی قاسـمی زاده و خانم بتول 
قاسـمی زاده  محرزگردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف 1592
تاریخ انتشار نوبت اول98/11/16-تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/30

ابراهیم سیدی رئیس اسنادو اماک

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی- اگهـی موضوع مـاده 3 و ماده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی
 برابـر رای شـماره 139860319062000665  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای  محمـد حسـین نـوروزی گوکـی فرزنـد 
فرزند  حسـین بشـماره شناسـنامه 3180005327صادره از گلباف در یک باب خانه به مسـاحت 
455/26 متـر مربـع تحـت پالک یکفرعـی از 2258 اصلی واقع در گلبـاف خیابان انقالب کوچه 
7 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای /خانـم حاجیه و رمضان حـاج خلیلی گوکـی محرزگردیده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م/ الـف 1594
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/16-تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/30

محمد مقصودی- رییس ثبت اسناد و اماک گلباف

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی-اگهی موضـوع ماده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860319008002184 هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای 
ناصـر سـلطانی اکبرآبـادی فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 954 صـادره از زرنـد در یک باب 
خانـه مخروبـه بـه مسـاحت 705/18مترمربع پـالک 3006 فرعی مفروز و مجزی شـده از پالک 
29 فرعـی از 2431 اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار تختـی خریـداری از مالـک رسـمی آقای حسـن 
شهرآشـوب محـرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـالع عموم مراتب در دو نوبت بـه فاصله 15روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهـد شـد. م/ الف 216
تاریخ انتشار نوبت اول98/11/16-تاریخ انتشار نوبت دوم:  98/11/30

حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

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

ملک شهداد
هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه 
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
 1398/09/29 مـورخ  شـماره139860319005000402 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
فاقـد سـند رسـمی  اراضـی و سـاختمانهای  ثبتـی 
شـهداد   ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد 
تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضی  اقای حسـین 
عبـاس زاده فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 86صادره 
از شـهداد در ششـدانگ یـک قطعـه باغ به مسـاحت 
1078 مترمربـع پـالک2 فرعـی از 42- اصلـی واقـع 
در بخـش 23 کرمـان بـه ادرس شـهداد – خیابـان 
طالقانـی کوچـه روبرو بخشـداری خریـداری از مالک 
رسـمی اقای ابوتراب مطفری محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
اشـخاص  صورتـی کـه  در  شـود  مـی  15روزآگهـی 
نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
انتشـاراولین  تاریـخ  از  تواننـد  مـی  باشـند  داشـته 
آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک ماه 
بـه  را  اعتراض،دادخواسـت خـود  تاریـخ تسـلیم  از 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد./ م 

الـف: 1677
تاریخ انتشار نوبت اول:98/11/30

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/14
ابراهیم سیدی- رئیس ثبت اسناد و اماک

هيـأت موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی
)) آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئين 
نامـه قانون تعييـن تكليف وضعيت ثبتـی اراضی 

و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی (( 
در اجـرای  مـواد مذکـور بدیـن وسـیله  امالکـی  
کـه برابـر آراء هيأت هـای  حل اختـالف  موضوع 
قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـی اراضـی 
رسـمی مسـتقر  فاقـد سـند  و سـاختمان های 
در واحـد ثبتـی  ناحیـه یـک  كرمـان  تقاضـای 
ثبتـی  ادامـه عملیـات  ثبـت آن هـا پذیرفتـه و 
گردیـده  تجویـز  مذکـور  قانـون  مطابـق  آن هـا 
اسـت، بـه ترتیب شـماره پـالک فرعـی از اصلی  
و بخـش محـل  وقـوع  ملـک و مشـخصات 
مالـک یـا مالکیـن ) متقاضیـان ثبـت ( واقع در 
بخش هـای  )1-4-8(  ثبتـی شهرسـتان کرمان  
بـه شـرح ذیـل آگهـی  می شـود تـا  در صورتـی 
كـه  شـخص  یـا اشـخاصی  نسـبت بـه صـدور 
سـند مالكيت متقاضيان اعتراضی داشـته باشند 
بتواننـد از تاريخ انتشـار اوليـن آگهی به مدت دو 
مـاه اعتـراض خود را به اين اداره تسـليم و پس 
از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يـک مـاه از تاريـخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضايـی تقديـم نماينـد. بديهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض 
طبـق مقـررات سـند مالكيـت صادر خواهد شـد. 
شـایان ذکر اسـت صدور و تسـلیم سند مالکیت 
بر اسـاس قانـون مذکور مانع مراجعـه متضرر به 

دادگاه نخواهـد بـود.
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

افشـان  خانـم   - اصلـی   4009 از  فرعـی   3
شناسـنامه  بـه  دانـش  فرزنـد  نـژاد  سـبزواری 
شـماره 703 صـادره از رفسـنجان در ششـدانگ 
یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 285/45 متـر مربع 
بـه آدرس کرمـان خیابان شـهدای دارلـک کوچه 
3 خریـداری از محـل مالکیـت کبـری صالحـی 

نـژاد - ردیـف  1254
علـی  آقـای   - اصلـی  از 4776  فرعـی   13426
کدخـداده خانـی فرزنـد عبـاس بـه شناسـنامه 
شـماره 8 صـادره از شـهداد در ششـدانگ یکبـاب 
سـاختمان بـه مسـاحت 199 متر مربع بـه آدرس 
کرمـان بزرگـراه آیـت الـه خامنـه ای کوچـه 41 
سـمت راسـت سـه درب مانـده بـه آخـر کوچـه 
خریـداری از محـل مالکیـت شـاپور کیانیـان - 

4423 ردیـف  
16601 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 
فاطمـه  خانـم   - اصلـی  از 4776  فرعـی   129
مؤمنـی رق آبـادی فرزنـد علـی بـه شناسـنامه 
ششـدانگ  در  زرنـد  از  صـادره   1462 شـماره 
یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 215/2 متـر مربع به 
آدرس کرمـان خیابان امام سـجاد)ع( کوچه 33 
خریـداری از محـل مالکیـت جلیل رشـیدفرخی 

- ردیـف  1321
16620 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 
87 فرعـی از 4776 اصلـی - آقـای میثـم فیـوج 
الـه وردی فرزنـد عبـاس بـه شناسـنامه شـماره 

3020955246 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ 
مربـع  متـر   191/9 مسـاحت  بـه  خانـه  یکبـاب 
بـه آدرس کرمـان خیابـان امـام سـجاد کوچـه 2 
خریـداری از محـل مالکیـت کامیار سروشـیان - 

0552 ردیـف  
16627 فرعی از 4776 اصلی مجزی شـده از 148 
فرعـی از 4776 اصلـی - آقای علیرضا گریکی پور 
فرزند محمدعلی به شناسـنامه شـماره 49 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانه مشـتمل بر 
طبقـه فوقانی به مسـاحت 359/05 متـر مربع به 
آدرس کرمـان بزرگـراه آیـت اله خامنـه ای خیابان 
رز کوچه کربال فرعی سـوم سـمت چپ خریداری 
از محـل مالکیـت غالمحسـین بهرام پـور - ردیف  

0892
16635 فرعـی از 4776 اصلـی - آقـای وحیدرضا 
ناصـری گـوکان فرزنـد پیرمحمـد بـه شناسـنامه 
ششـدانگ  در  زاهـدان  از  صـادره   223 شـماره 
یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت 48/9 متـر مربـع به 
آدرس کرمـان خیابـان مدیریـت حـد فاصل کوچه 
40 و 42 مغـازه ابـزار فروشـی خریـداری از محـل 

مالکیـت شـاپور کیانیـان - ردیـف  0764
1887 فرعی از 4811 اصلی - آقای مختار موسـی 
جعفرآبـاد فرزنـد مرید به شناسـنامه شـماره 261 
صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه به 
مسـاحت 229/27 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان 
خیابـان مصلی کوچـه 7 بعد از چهـار کوچه فرعی 
اول سـمت راسـت خریـداری از محـل مالکیـت 

محمـد عبدالرحمانـی بلوچ - ردیـف  0809
3030 فرعـی از5209 اصلـی - آقـای مصطفـی 
محمـدی سـرکوئیه فرزند حسـین به شناسـنامه 
شـماره 760 صـادره از کرمان در ششـدانگ یکباب 

خانـه بـه مسـاحت 246/15 متر مربع کـه موازی 
43/08 متـر مربع از ششـدانگ عرصه مورد تقاضا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه 
آدرس کرمـان بزرگـراه آیت الـه خامنه ای کوچه 20 
سـمت راسـت درب 13 خریداری از محل مالکیت 

عـزت اله سـاالرکالنتری - ردیـف  1480
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

379 فرعـی از 1 اصلـی و 826 فرعـی از 2 اصلی 
- خانـم مریـم بشـر دوسـت فرزنـد عیسـی بـه 
در  کرمـان  از  شناسـنامه شـماره 1682 صـادره 
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 143/26 
از  متـر مربـع کـه مـوازی 68/47 متـر مربـع 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف 
می باشـد )میزان 78/75 متـر مربع در محدوده 
پـالک 1 اصلـی بـوده کـه مـوازی 34/20 متـر 
مربـع از عرصـه پالک مـورد تقاضـا متعلق بوقف 
و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد و میـزان 64/51 
متـر مربـع در محـدوده پـالک 2 اصلی بـوده که 
مـوازی 34/27 متـر مربـع از عرصه پـالک مورد 
تقاضـا متعلق بوقف می باشـد( بـه آدرس کرمان 
شـرف آبـاد خیابـان حجت انتهای کوچه مسـجد 
نبـش غدیـر 1 خریـداری از محـل مالکیـت علی 

فـوالدی - ردیـف 0257
5716 فرعـی از 10 اصلـی - آقـای غالمرضا منتظر 
فرزنـد محمود بـه شناسـنامه شـماره 964 صادره 
بـه  از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان 
مسـاحت 211/7 متـر مربـع کـه مـوازی 36/55 
متـر مربع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا متعلق 
بوقـف و در اجاره نامبـرده قرار دارد به آدرس کرمان 
بلـوار جمهـوری خیابان کمیل کوچـه 30 خریداری 
از محـل مالکیـت حسـن ذهاب ناظـوری - ردیف  

1551
5718 فرعـی از 10 اصلـی - خانـم نرگس ایران 
منـش فرزنـد اصغـر به شناسـنامه شـماره 1610 
از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه  صـادره 
بـه مسـاحت 192/37 متـر مربـع کـه مـوازی 
33/21 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد 
تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار 
دارد بـه آدرس کرمـان بلـوار جمهـوری خیابـان 
نبـش کوچـه  چـپ  23 سـمت  کمیـل کوچـه 
اللـه خریـداری از محـل مالکیـت بی بـی فاطمه 

نشـاط - ردیـف  0725
5748 فرعـی از 10 اصلـی - آقـای محمدحسـین 
دوسـت محمـدی فرزنـد قاسـم بـه شناسـنامه 
شـماره 11254 صـادره از کرمـان و آقای محمدرضا 
دوسـت محمـدی فرزنـد قاسـم بـه شناسـنامه 
شـماره 2980458503 صـادره از کرمان بالمناصفه 
بـه مسـاحت  در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان 
273/9 متـر مربـع کـه مـوازی 47/29 متـر مربع 
از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف 
و در اجـاره نامبـردگان قـرار دارد بـه آدرس کرمـان 
طاهرآبـاد بلـوار امـام حسـن حـد فاصـل کوچـه 
43 و 47 داخـل کوچـه سـمت چپ خریـداری از 
محـل مالکیـت برفعلـی ایرانمنـش - ردیف هـای 

و 0515  0514
محمـد  آقـای   - اصلـی   16 از  فرعـی   660
افشارحسـین آبـادی فرزند عوض به شناسـنامه 
شـماره 92 صـادره از بافـت در ششـدانگ یکباب 
مربـع کـه  متـر   190 مسـاحت  بـه  سـاختمان 
مـوازی 31/67 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده 
قـرار دارد به آدرس کرمان بلـوار جمهوری خیابان 

شـهید شـیروانی کوچـه 5/1 بعـد از چهـار کوچه 
اول سـمت چـپ خریـداری از محـل مالکیـت 
محمـد ایالقـی - بـا عنایت بـه اینکـه قباله های 
عـادی ارائـه شـده مربـوط بـه پـالک 13 اصلـی 
بـوده و مـورد تقاضـا در محـدوده مرز پـالک 13 
و 16 اصلـی قـرار داشـته لـذا قسـمتی از مـورد 
تقاضـا در محـدوده پـالک 13 اصلـی و قسـمتی 
در محـدوده پالک 16 اصلی قرار گرفته و نسـبت 
بـه پـالک 16 اصلـی ایـن رای قابلیت اجـرا دارد 

- ردیـف  0241
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

7 فرعـی از 166 اصلـی - خانـم ملـوک صالحـی 
فرزنـد ماشـااله بـه شناسـنامه شـماره 1 صـادره 
بـه  از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان 
مسـاحت 394/81 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان 
محـل  از  خریـداری  تینـان  روسـتای  کوهپایـه 
مالکیـت ماشـااله صالحـی )ضمنـًا حـق ارتفاقـی 
بدیـن نحـو کـه با حـق عبـور ممـر آب می باشـد( 

ردیـف 1335  -
21 فرعـی از 180 اصلـی - آقـای محسـن صدقـی 
فرزنـد رضـا به شناسـنامه شـماره 323 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 
بـه آدرس کرمـان کوهپایـه  925/01 متـر مربـع 
روسـتای ده شـیب پاییـن خریـداری از محـل 
مالکیـت محمود صالحـی فرزند ابراهیـم - ردیف 

4776
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1398/11/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1398/11/30

رییس اداره ثبت اسناد واماک  ناحیه یک 
شهرستان کرمان-عیسی حافظی فرم.الف 1596

آگهی اباغ اجرائیه کاسه:139804019063000575.1
بدیـن وسـیله بـه آقـای علـی اکبـری نسـب فیـض ابـاد نـام پـدر: شـکراله تاریـخ 
پرونـده  بدهـکار  و شـماره شناسـنامه1  ملـی3051450480  تولـد: 1345 شـماره 
از  بعـد  حجـاب  خیابـان  رفسـنجان  آدرس  بـه  کالسـه139804019063000575.1 
سـنگبری البـرز کـد پسـتی7717133745 کـه برابر گـزارش مامور ابالغ شـناخته نگردیـده اید 
ابـالغ می گـردد که برابر قـرارداد بانکی به شـماره 0237716.1.3050237716.32.2019بین شـما 
و بانـک کشـاورزی مبلغ140.000.000 ریال بدهکار و روزانـه از تاریخ1398.7.8 مبلغ 33.333ریال 
بـه بدهـی شـما افـزوده می گردد می باشـید که بـر اثر عدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت 
صـدور اجرائیـه نمـوده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صـادر و به کالسـه9800596 در این اجرا 
مطـرح می باشـد لـذا طبـق مـاده 18 آییـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی به شـما ابالغ می 
گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه تاریخ ابالغ اجراییه محسـوب اسـت فقط یـک نوبت در 
روزنامـه چـاپ و منتشـر میگـردد ظرف مدت 10 روز نسـبت بـه پرداخت بدهی خود اقـدام و در 
غیـر ایـن صورت بدون انتشـار آگهـی دیگری عملیـات اجرایی طبق مقررات علیه شـما تعقیب 

خواهد شـد.م الـف 4470 
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان علی خسرو انجم

احضار جهت اجرای حکم
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

آقای صادق ساالری فرزند علی به نشانی مجهول المکان و
خانم فاطمه راه دار فرزند مراد به نشانی مجهول المکان

بـا توجـه بـه محکومیـت شـما بـه موجـب دادنامـه 9809773886100161 مقتضی اسـت ظرف 
مهلـت مقـرر جهـت اجـرای رای صـادره در این شـعبه حاضـر شـوید در غیر این صـورت مطابق 

مقـررات اقـدام خواهـد شـد.م الف 31
شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان کوهبنان

آگهی مرحله هجدهم سال 1398) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و اماک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و اماک  ناحیه یک شهرستان كرمان مفقودی سند موتور سیکلت
ســند موتــور ســیکلت باجــاج 125 بــه شــماره پــاک 
ــماره  ــور 37118 و ش ــماره موت ــه ش 59976- 812 ب
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــه 8960415 مفق بدن

ســاقط مــی باشــد. زرنــد

اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان سیاهکل ، آگهی نوبتی 
ــون  ــون ثبــت اســناد و امــالک کشــور و مــاده ٥9 قان ــه اســتناد مــاده 12 قان پیــرو آگهــی قبلــی ب
مذکــور بدینوســیله امالکــی کــه در ســه ماهــه ســوم ) مهــر ، آبــان ، آذر ( ســال 1398 در حــوزه ثبتــی 
شهرســتان ســیاهکل بخــش 1٦ گیــالن تقاضــای ثبــت گردیــد و همچنیــن امالکــی کــه در اجــرای 
قانــون تعییــن تکلیــف و وضعیــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی بنــام اشــخاص رای 
صــادر و منجــر بــه تنظیــم اظهــار نامــه شــده بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی مــی گــردد ، 
قریــه دیلمــان ســنگ اصلــی 11 بخــش 1٦ گیــالن : پــالک 1٦38 مفــروز از 48٦ در مالکیــت خانــم 
هاجــر رجبعلــی زاده ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری بــه مســاحت ٥1٥/38 متــر 
ــع ،  پــالک 1٦39 مفــروز از 48٦ در مالکیــت اقــای امیــن راد منــش ششــدانگ یــک قطعــه  مرب
زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بــه مســاحت ٥01/72 متــر مربــع ، قریــه چالکســرا ســنگ اصلــی 
97 بخــش 1٦ گیــالن : پــالک 13٥0 مفــروز از 74 در مالکیــت اقــای میثــم عبدالهــی یــک دانــگ 
ــه مســاحت 2٥1/42  ــی ب ــر ســاختمان احداث ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع مشــاع از ششــدانگ ی
ــروز از 4  ــالک 1302 مف ــالن : پ ــی 104 بخــش 1٦ گی ــه ســنگ اصل ــوراب محل ــه گ ــع قری ــر مرب مت
در مالکیــت اقــای ســجاد یکتــا راد شــش دانــگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 2٥0 متــر 
مربــع ، قریــه قــره خــان ســنگ اصلــی 10٦ بخــش 1٦ گیــالن : پــالک 113 مفــروز از 11 در مالکیــت 
اقــای مهــدی علیمردانــی شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 
12723/٦٥ متــر مربــع لــذا کســانی کــه بــه درخواســت ثبــت ملــک اشــخاص بشــرح منــدرج در 
ــد اعتــراض خــود را از  ــون ثبــت میتوانن ــق مــاده 1٦ قان ــن آگهــی معتــرض میباشــند طب متــن ای
تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی ظــرف مــدت 90 روز بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نماینــد 
ــل از انتشــار  ــران قب ــت و دیگ ــان ثب ــن متقاضی ــرگاه بی ــت ه ــون ثب ــاده 17 قان ــر م ــن براب همچنی
اولیــن اگهــی طــرح دعــوی اقامــه شــده باشــد بایســتی رســید طــرح دعــوی را از دادگاه اخــذ و 
ظــرف مــدت تعییــن شــده ) 90 ( روز بــه اداره ثبــت تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و اال حــق آنهــا 
ســاقط خواهــد شــد ضمنــا تقدیــم گــردد در غیــر اینصــورت متقاضــی ســند یــا نماینــده قانونــی وی 
ــه  ــه دادگاه صالــح قضائــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و ب ــد ب میتوان
ــر مقــررات  ــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را براب ــدون توجــه ب اداره ثبــت تســلیم نمایــد اداره ثبــت ب
ادامــه خواهــد داد . تاریــخ انتشــار نوبــت اول :  98/11/01 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم :   98/11/30
302 رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان سیاهکل – همایون فاحتکار  

آگهی مناقصه
به اســتناد مجوز شــورای اسامی شهر به شــماره صورتجلســه 11 مورخ 98/5/5 شـهرداری 

ماهان در نظر دارد فاز یک عملیــات عمرانی اجرای ساماندهی پارک تیگران را از طریــق مناقصـه 
عمومــی انجام دهد، لــذا از کلیه اشـخاص حقیقی و حقوقــی دارای تاییـد صاحیـت و و رتبـه 
بنــدی معتبر با رعایــت ظرفیت خالی)مجــاز( از مراجع ذیصاح با در نظر گرفتــن شـرایط ذیل 

جهـت شــرکت در مناقصه دعوت مـی گرد.
-مبلـغ بـرآورد اعتبـار 7/760/000/000 ریـال    )که از محل فروش زمین تامین می گردد(

-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 388/000/000 ریال
-تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه از روز دوشنبه مـورخ 98/12/5  لغایـت پنج شـنبه 98/12/15 در سـاعت 

اداری بـا ارائـه درخواسـت کتبـی
-تاریـخ تحویـل پیشـنهادات: روز شـنبه 98/12/17  تـا پایان وقت اداری

-محل دریافت اسـناد و تحویل پیشـنهادات واحد امور مالی شـهرداری ماهان
-تشـکیل کمیسـیون بازگشـایی پیشـنهادات  در محـل شهرداری ماهان  روز دو شـنبه مـورخ 98/12/19

-برندگان اول و دوم مناقصـه چنانچـه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـوند سـپرده آنـان بـه ترتیـب ضبـط 
مـی گـردد.

-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گردیده است.
-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت اول
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

مشارکت مخا برات منطقه مرکزی در طرح مفتاح الجنه
در راستای ایفای وظایف مسئولیت های اجتماعی و به مناسبت ایام هللا دهه مبارک فجر، مخا برات منطقه مرکزی درطرح مفتاح 
الجنه کمیته امداد امام خمینی )ره( مشارکت کرد.به گزارش اداره روابط عمومی مخا برات منطقه مرکزی، همزمان با ایام هللا دهه 
مبارک فجر مدیران مخابرات منطقه مرکزی به در خواست کمیته امداد امام خمینی ) ره(  استان مرکزی با بازدید از سه خانواده 

بی سرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( با اهدای هدایای نقدی در طرح مفتاح الجنه شرکت کردند.

بــه مناســبت چهــل و یكمیــن ســالگرد بهــار انقــالب وایــام 
ــانی  ــرق رس ــی ب ــرح عمران ــر،107 ط ــارك فج ــه مب ا... ده
ــاری  ــان  بااعتب ــتان كرم ــمال اس ــتایی  ش ــهری و روس ش
بــه مبلــغ 802میلیــارد و 16 میلیــون ریــال و از طریــق 

ــاح شــد. ــرو افتت ــر نی ــا حضــور وزی ــس ب ــو كنفران ویدئ
نیــروی  توزیــع  شــركت  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش 
ــل  ــهبا  مدیرعام ــان ، محمودش ــتان كرم ــمال اس ــرق ش ب
ــرق  ــن ب ــت: تامی ــب گف ــن مطل ــان ای ــا بی ــن شــركت ب ای
ــن  ــبكه ، تامی ــالح ش ــاژ، اص ــت ولت ــع اف ــان ، رف متقاضی
روشــنایی ، كاهــش تلفــات ، احــداث نیــروگاه خورشــیدی 
و  تعمیــرات  بــرق،   فاقــد  روســتاهای  بــرق  تامیــن   ،
مقــاوم ســازی پســتهای زمینــی شــهر كرمــان،  تعویــض و  
ــل  ــه حداق ــروش و ب ــس از ف ــات پ ــل خدم ــذاری كام گ وا
بســتر  و  دفاتــر  از طریــق  رســاندن مراجعــه حضــوری 
الكترونیــك،  تامیــن روشــنایی ورودی روســتاها   بــه 
ــه فجــر امســال  ــاح شــده در ده ــای افتت ــوان طــرح ه عن

ــد. ــی رون ــه شــمار م ب
 40 نصــب  و  خریــد  همچنیــن  افــزود:  محمودشــهبا 
ــون  ــارد و 80 میلی ــغ 34 میلی ــه مبل ــتگاه سكســیونر ب دس
ــا  ــمند ب ــای هوش ــور ه ــی كنت ــض و جایگزین ــال و تعوی ری
ــرح  ــه ط ــال ، از جمل ــون ری ــاردو 50میلی ــار 103میلی اعتب
ــرار  ــرداری ق ــره ب ــورد به ــاح و م ــه افتت ــتند ك ــی هس های

گرفتنــد.
ایــام هللا دهــه فجــر هفــت  بــا  وی گفــت:  همزمــان 
ــتان  ــرق شهرس ــاختمان اداری ب ــانی و س ــرق رس ــروژه ب پ
رفســنجان بــا اعتبــاری بالــغ بــر 220 میلیــارد ریــال مــورد 

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ــره ب به
شــهبا افــزود: ایــن ســاختمان بــا ســازه اســكلت فلــزی و 
زیربنــای 2 هــزار و 225 متــر مربــع در 3 طبقــه و شــامل 
ــتركین،  ــت، مش ــاختمان اداری و مدیری ــای س ــش ه بخ
نصــب  و  بازرســی  نظــارت،  و  طــرح  بــرداری،  بهــره 
كنتــور، خدمــات اداری، شــیفت و اتفاقــات، نمازخانــه، 
بــا سیســتم  آسانســور  تأسیســات،  موتورخانــه، كانــال 
ــده  ــداث ش ــل اح ــن كوی ــر ف سرمایشــی و گرمایشــی چیل
ســازی،  محوطــه  همچنیــن  تصریــح كــرد:  اســت.وی 
ــنجان  ــرق رفس ــفالت اداره ب ــگ و آس ــذاری، پاركین جدولگ
ــده  ــرا ش ــع اج ــر مرب ــزار و 300 مت ــاحت 2 ه ــا مس ــز ب نی
اســت كــه در مجمــوع بــرای ایجــاد ســاختمان اداری 
ــارد  ــنجان 90 میلی ــتان رفس ــرق شهرس ــع ب ــت توزی مدیری

ــت. ــه اس ــه كار رفت ــه ب ــال هزین ری
ــا  ــات رفســنجان ب ــای كاهــش تلف ــت: طــرح ه شــهبا  گف
اعتبــاری افــزون بــر 57 میلیــارد ریــال، تأمیــن روشــنایی 
ریــال،  میلیــارد   5 هزینــه كــرد  بــا  روســتاها  ورودی 
10 میلیــارد  تأمیــن بــرق روســتای گروئیــه بــا اعتبــار 
ــان فاقــد شــبكه هــم  ــرق متقاضی ــال و طــرح تأمیــن ب ری
ــره  ــه به ــورد ب ــال م ــارد ری ــر 30 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
ــن  ــن تأمی ــرد: همچنی ــوان ك ــت. وی عن ــرار گرف ــرداری ق ب
روشــنایی بلــوار پســته و بلــوار عابدینــی بــا مشــاركت 
شــهرداری و اعتبــاری بالــغ بــر 6.3 میلیــارد ریــال، تأمیــن 
ــا  ــوك 7 ب ــی شــبكه بل ــد شــبكه اهال ــان فاق ــرق متقاضی ب
ــل  ــرح تبدی ــال و ط ــارد ری ــش از 4.2 میلی ــه ای بی هزین
ــا  ــاز 1 و 2 ب ــدار ف ــل خودنگه ــه كاب ــی ب ــی مس ــیم ه س
ــد. ــاح ش ــم افتت ــال ه ــارد ری ــر 17 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب

جدیـد  شـهر  عمـران  شـرکت  مدیرعامـل 
سـهند گفـت: عملیـات اجرایـی سـاخت 2 
هـزار و 300 واحـد در قالـب طرح اقدام ملی 

مسـکن در ایـن شـهر آغاز شـد.
عبـاس مصطفـوی با بیـان اینکـه عملیات 
اجرایـی ایـن واحدها در فازهـای 2 و 4 این 
شـهر اجـرا می شـود، افـزود: در مرحله اول 
این طرح 6 هزار و 500 نفر نام نویسـی کرده 
بودنـد کـه از ایـن تعـداد صالحیـت 3 هزار 
و 600 نفـر تاییـد و واجـد شـرایط شـناخته 

شدند.

وی سـهمیه ایـن شـهر از طرح اقـدام ملی 
تولیـد و عرضه 17 هزار واحد مسـکن اعالم 
کـرد و اظهـار داشـت: زمین سـاخت حدود 
10 هـزار واحـد مسـکن در ایـن طـرح آماده 
شـده و مراحل کسـب مجوزهـای الزم برای 
آماده سـازی زمیـن مورد نیاز سـایر واحدها 

از کمیسـیون مـاده 5 انجام می شـود.
مدیرعامل شـرکت عمران شهر جدید سهند 
بـا بیـان این که ثبت  نـام و تکمیـل پرونده 
متقاضیـان تاییـد صالحیت  شـده در شـهر 
جدید سـهند آغاز شـده اسـت، گفـت: برای 

تامیـن زمین سـاخت واحدهای مسـکونی 
این متقاضیان هیچ مشـکلی در این شـهر 

جدیـد وجود نـدارد.
مصطفـوی ادامـه داد: واحدهای مسـکونی 
طـرح اقـدام ملـی مسـکن شـهر جدیـد 
سـهند در فازهـای 2، 3، 4 و 5 سـاخته 
می شـود و عملیات اجرایی سـاخت سـایر 
واحدهـای ایـن طـرح ملـی بـه زودی آغاز 

شـود. می 
وی یـادآوری کـرد: مرحلـه تکمیـل ثبت نام 
در سـهند از هفته گذشـته آغاز شده است و 
تاکنـون بیش از یک هـزار متقاضی به این 
کارگـزاری مراجعـه کرده اند کـه از این تعداد 
حـدود 400 نفـر پرونـده خـود را تکمیـل 

کرده انـد.

همــدان – ســارا پرویــزی ســاالر/در ایــن نمایشــگاه تعــداد 30 واحد 
شــرکت کننــده از اســتان هــای تهــران، اصفهــان، کرمــان، مرکــزی، 
فارس،البــرز و همــدان جدیدتریــن طــرح هــا و محصــوالت خــود 
را در زمینــه هــای سیســتم هــای نویــن آبیاری،ژئوممبــران، لولــه و 
اتصاالت،پمــپ هــای آب،فنــاوری بازیافت،تجهیــزات ابــزار دقیق،لوله 

و پلــی اتیلــن و ... ارایــه مــی کننــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت بــی بدیــل کشــاورزی در اقتصــاد اســتان و 
باالبــودن ســطح تحــت آبیــاری ، برگــزاری چنیــن نمایشــگاهی مــی 
ــت و  ــاری کشــاورزی و بازیاف ــر شــدن آبی ــر چــه بهت ــه ه ــد ب توان

اســتفاده از فاضــالب هــا و پســاب هــا کمــک شــایانی بکنــد.
ایــن نمایشــگاه بــا همــکاری ســازمان جهاد کشــاورزی، شــرکت آب 
ــتایی  ــهری و روس ــالب ش ــای آب و فاض ــرکت ه ــه ای و ش منطق
ــن  ــع و در دو ســالن اب ــر 2000 متــر مرب ــغ ب ــراژی بال اســتان در مت

ــتان  ــی اس ــن الملل ــای بی ــگاه ه ــرکت نمایش ــد ش ــینا و الون س
همــدان، از تاریــخ 28 بهمــن تــا 1 اســفند مــاه میزبــان عالقــه مندان 
اســت. ســاعت بازدیــد نمایشــگاه 11 صبــح تــا 18 مــی باشــد.افتتاح 
دومیــن نمایشــگاه صنعــت آب و آبیــاری کشــاورزی و تاسیســات 
آب و فاضــالب بــا حضــور مهنــدس پــور مجاهــد معــاون محتــرم 
اقتصــادی اســتانداری همــدان و مهنــدس رضوانــی جــالل ریاســت 
ــت  ــط زیس ــرم محی ــر کل محت ــاورزی ، مدی ــاد کش ــازمان جه س
اســتان و تنی چند از مســئوالن اســتانی و شهرســتانی انجام شــد .
رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی همــدان گفت: کشــت محصوالت 
زراعــی بــا هــدف افزایــش بهــره وری از منابــع طبیعــی )آب و خاک( 

اســتان اولویــت برنامه هــای کاری ایــن ســازمان اســت.
ــی جــالل  افــزود: طبقــه بنــدی محصــوالت زراعــی  منصــور رضوان
اســتان بــه محصــوالت راهبــردی و منطقــه ای و همچنیــن رعایــت 

الگــوی کشــت از دیگــر برنامــه هــای مــورد توجــه جهــاد کشــاورزی 
همــدان اســت. اجــرای ایــن اولویــت هــا در اســتان، افزایــش درآمد 
ــع و  ــظ مناب ــت حف ــدگان و در نهای ــد کنن ــاورزان و تولی ــرای کش ب
ــال  ــه دنب ــق اقتصــادی بخــش را ب عوامــل تولیــد و همچنیــن رون
خواهــد داشــت.وی گفــت: میــزان تولیــد محصــوالت کشــاورزی از 
3.7 میلیــون تــن در ســال 1383 بــه بیــش از پنــج میلیــون تن در 
ســال جــاری افزایــش یافتــه و ایــن در حالــی اســت کــه ســطح زیر 

کشــت افزایــش نداشــته اســت.
رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی همــدان بیــان کــرد: بــدون تردید 
بخــش کشــاورزی مهمتریــن بخــش تولیــدی و اقتصــادی اســتان 
اســت کــه ضمــن تامیــن غــذای موردنیــاز جامعــه درصــد باالیــی از 
ســهم اشــتغال، ســرمایه گــذاری و تولیــد اســتان را در اختیــار دارد.

ــه اینکــه ایــن بخــش همــواره  ــا توجــه ب رضوانــی جــالل افــزود: ب
ــی دســتخوش  ــی و اجتماع ــف طبیع ــل مختل ــر عوام تحــت تاثی
چالــش بــوده بنابرایــن حفــظ، توســعه و پایــداری تولیــد و اشــتغال 
در ایــن حــوزه نیازمنــد مدیریتــی فراگیــر و دانــش محــور اســت.وی 
ادامــه داد: خــرد بــودن اراضــی، پراکندگــی واحدهــای بهــره بــردار، 

بــاال بــودن متوســط ســن و پاییــن بــودن ســطح ســواد بهره بــرداران 
ــش  ــده بخ ــکالت عم ــع و مش ــی از موان ــع آب ــت مناب و محدودی
کشــاورزی اســتان اســت.رییس ســازمان جهادکشــاورزی همــدان 
خاطرنشــان کــرد: همــدان از قطــب های تولید گندم در کشــور اســت 
و ســال زراعــی گذشــته رتبــه نخســت برداشــت گنــدم را در کشــور 
کســب کرد.قائــم مقــام جهــاد کشــاورزی اســتان همــدان در آییــن 
افتتــاح نمایشــگاه صنعــت آب و آبیاری کشــاورزی و تاسیســات آب 
و فاضــالب بیــان کــرد:  وابســتگی تولیــد و امنیــت غذایــی بــه آب و 

ضــرورت اســتفاده از تجهیــزات نویــن آبیــاری اســت .
 رضــا عباســی گفــت : اهمیــت آب بر کســی پوشــیده نیســت، تمام 
شــرکت کننــدگان ایــن نمایشــگاه در راســتای بهینــه ســازی مصرف 
آب گام برمــی دارنــد، بــه ایــن بهانــه دســتآوردهای مختلــف ایــن 
صنعــت جهــت بازدیــد مصــرف کنندگان بــه نمایــش درآمده اســت.
عباســی ضمــن ابــراز خرســندی بیــان کــرد: اســتان همــدان در بهینه 
ســازی مصــرف آب از اســتان هــای پیشــرو اســت. عمــده اراضــی 
مســتعد اســتان بــه سیســتم هــای نویــن آبیــاری مجهــز شــده اند. 
دولــت نیــز بــا وجــود شــرایط اقتصــادی کنونــی کشــور، بــا اعمــال 

یارانــه بــرای ایــن امــور خاطرنشــان کــرد کــه ایــن امــر بســیار حائــز 
اهمییــت اســت.وی بــا بیــان اینکــه دو عامــل آب و خــاک نقــش 
تعییــن کننــده ای در امنیــت غذایــی دارنــد، افــزود: بــا توجــه بــه 
میــزان بــارش در ســالهای اخیــر و مصــرف بــی رویــه آب، کشــت 
محصــوالت پــرآب بــر و کــم آبــی حاصــل از چنیــن مــواردی، باید در 

جهــت مصــرف بهینــه آب گام برداریــم.
عباســی عنــوان کــرد: بالــغ بــر 34 شــرکت در ایــن نمایشــگاه حضور 
پیــدا کردنــد کــه 9 غرفــه مربــوط به شــرکت هــای موجــود در همدان 
ــن حــوزه بســیار گســترده و ســریع اســت  ــرات در ای اســت. تغیی
و ایــن نمایشــگاه فرصــت خوبــی اســت تــا ظرفیــت هــا شــناخته 
شــود و دســتاوردها بــه کار گرفتــه شــود.وی افــزود: پایــداری تولیــد 
و برقــراری امنیــت غذایــی بــه آب وابســته اســت. اقدامــات صــورت 
ــد  ــت ارش ــه مدیری ــت ک ــی از آن اس ــه حاک ــن زمین ــه در ای گرفت
ــا را در  ــه ه ــی، برنام ــه هــای مل ــر از برنام ــک گام جلوت اســتان، ی
قالــب ســند توســعه تدویــن کــرده انــد. خوشــبختانه فرمانــداران و 
مدیــران مرتبــط در بحــث گلخانــه هــا و پیشــبرد ســند راهبــردی بــا 

انســجام و همبســتگی بــه ایــن ســازمان یــاری مــی رســانند.

 آغاز ساخت ۲۳00 واحد در طرح 
اقدام ملی مسکن در سهند تبریز

 دومین نمایشگاه صنعت آب و آبیاری کشاورزی و 
تاسیسات آب و فاضالب برگزار شد

بازدید از تامین اجتماعی 
شعبه شهرستان خمین

مدیـرکل تامیـن اجتماعـی اسـتان مرکـزی ضمـن بازدیـد از شـعبه 
ایـن شـعبه  تامیـن اجتماعـی شهرسـتان خمیـن در جریـان امـور 

قـرار گرفـت و نحـوه خدمـات رسـانی را مـورد بررسـی قـرار داد.
اسـتان  اجتماعـی  تامیـن  کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
تامیـن  شـعبه  از  بازدیـد  از  بعـد  بیدهنـدی،  محمدرضـا  مرکـزی، 
اجتماعـی در خمیـن، ضمـن تقدیـر از تعامـل فرمانـدار شهرسـتان 
بـا سـازمان تامیـن اجتماعـی گفـت: همراهـی و حمایـت مدیـران 
اسـتانی و شهرسـتانی در راسـتای اصـل سـه جانبـه گرایـی اسـت و 
ایـن تعامـالت خدمـت رسـانی را بـه جامعه هدف سـازمان تسـهیل 

کند. مـی 
وی افـزود: شهرسـتان خمیـن شایسـته بهتریـن خدمـات اسـت و 
گام برداشـتن در مسـیر خدمـت رسـانی بـه مـردم، که همـواره یکی 
از اهـداف واالی انقـالب اسـالمی بـوده و هسـت، بـا یـاری همـگان 

میسـر خواهد شـد.
شـاین ذکـر اسـت شهرسـتان خمیـن دارای 53 هـزار و 350 نفـر 
بیمـه شـده اسـت کـه ایـن تعـداد ضریـب پوشـش 54 درصـدی از 

جمعیـت شهرسـتان را شـامل شـده اسـت.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:
حمایت از سازندگان سرفصل تعامالت با بخش خصوصی داخلی است

مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت ملـی حفـاری ایـران 
گفت: حمایت موثر و مسـتمر از سـازندگان و صنعتگران سـرفصل 

تعامـالت این شـرکت بـا بخـش خصوصی داخلی اسـت.
مهنـدس سـید عبدالـه موسـوی در نشسـت مشـترک معاونـان 
و مدیـران ایـن شـرکت بـا رئیـس و شـماری از مدیـران  جهـاد 
دانشـگاهی کشـور، افـزود: هـم افزایـی میـان سـازندگان، تولیـد 
کننـدگان و صنعتگـران در بومـی سـازی و کیفیت گرایـی تولیدات 

سـاخت داخـل بسـیار نقـش آفریـن بـوده اسـت.
وی اظهـار کـرد: ایـن شـرکت در بیـش از یـک دهـه گذشـته در 
نتیجـه همـکاری و همیـاری بـا شـرکت هـا، مجمتع هـای بزرگ 
صنعتـی و مراکـز دانـش بنیان بـا ارایه نقشـه راه در زمینـه انتقال 
دانـش فنـی، طراحی و سـاخت قطعـات و تجهیـزات کاربردی در 

صنعـت حفـاری گام هـای بلنـدی برداشـته و طراحـی و کسـب 
دانـش فنـی افـزون بـر هفـت هـزار قطعـه و تجهیـز در سـرجمع 
تولیـد فراتـر از 20 هـزار قطعـه دسـتاورد ایـن تعامـل دو سـویه 

باشـد. می 
موسـوی بـا تشـریح فرآینـد کار در صنعت نفت و نقـش و جایگاه 
حفـاری در تولیـد، بر بومی سـازی سـاخت دکل هـای حفاری در 
کشـور تاکیـد کـرد و گفـت: شـرکت ملـی حفـاری ایـران در زمینه 
سـاخت دسـتگاه های حفاری توسـط سـازندگان داخلی حمایت 
و سـرمایه گذاری بسـیار مطلوبی انجام داده و تاکنون شـش دکل 
حفـاری خشـکی سـاخت داخـل گردیده که بـا حفـاری  افزون بر 
یکصـد حلقـه چـاه، عملکـرد مطلوبی در حفـر و تکمیـل چاه های 

نفـت و گاز داشـته اند.

مدیرعامـل شـرکت ملـی حفـاری ایـران بـه همـکاری هـای ایـن 
شـرکت بـا جهـاد دانشـگاهی اشـاره و از شـمار این همـکاری ها، 
انعقاد قرار داد سـاخت سـه دسـتگاه حفاری سـنگین خشکی 71 
، 72 و 73 فتـح را یـادآوری کـرد و  افزود: در این ارتباط دسـتگاه 
حفاری 71 چند سـال اسـت که به ناوگان شـرکت پیوسـته و دکل  
72 فتـح روز سـه شـنبه 29 بهمـن مـاه کـه روز اقتصـاد مقاومتی 
و کار آفرینـی نـام گرفتـه بـا حضـور وزیـر نفـت افتتـاح و در مدار 

عملیـات قرار مـی گیرد.
وی بـه برنامـه هـای ایـن شـرکت اشـاره و خاطرنشـان کـرد: در 
اهـداف و برنامـه های توسـعه ای تدوین شـده شـرکت اسـتفاده 
حداکثـری از ظرفیـت هـا و توانمنـدی هـای داخلـی، ارتقأ دانش 
فنـی و ایجـاد انگیـزش بیشـتر در صنعتگـران ایرانی مـورد تاکید 

بـوده و در واقـع صنعـت حفاری در کشـور در مسـیر رشـد و تعالی 
خـود بـه صنعتـی بومـی مبـدل و تالش نمـوده بـا برخـورداری از 
متخصصان و کارشناسـان مجرب و داشـته های فنی و تخصصی، 

در تحقـق برنامـه هـای صنعت نفت کشـور پیشـقدم باشـد.
در ایـن نشسـت دکتـر حمید رضـا طیبی رئیس جهاد دانشـگاهی 
در معرفـی توانمنـدی هـای ایـن نهـاد و زمینـه هـای همـکاری با 

صنعـت نفـت و حفـاری مطالبی بیان داشـت.
وی بـا اشـاره بـه قـرارداد سـاخت سـه دسـتگاه حفاری سـنگین 
خشـکی با شـرکت ملی حفاری گفت: متعاقب سـاخت و تحویل 
دسـتگاه حفاری 71 فتح که در چرخه عملیات قرار دارد، دسـتگاه 
حفـاری 72 فتـح نیـز آمـاده راه اندازی گردیده و دسـتگاه حفاری 
73 فتح در نیمه دوم سـال 99 تحویل این شـرکت خواهد شـد.
طیبـی بـا قدردانـی از حمایـت های شـرکت ملی حفـاری ایران از 
سـازندگان و صنعتگـران داخلی، افزود: 45 درصـد تجهیزات دکل 
حفـاری 72 فتح داخلی و سـاخت آن در قیـاس با خرید خارجی 

بیـش از 40 درصد صرفه جویی ارزی داشـته اسـت.

عملكرد تولید ورق های 
فوالدی طرح ملی انتقال 

نفت خام گوره-جاسك
نشسـت مشـترک شـرکت هـای ملـی 
نفـت ایـران، فـوالد مبارکه، فوالد اکسـین 
خوزسـتان و لولـه سـازی اهـواز  با حضور 
وزیر نفت، اسـتاندار خوزستان ، مدیرعامل 
شـرکت ملـی نفـت ایـران و مدیرعامـل 
شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب  با 
هـدف بررسـی رونـد سـاخت ورق هـای 
فـوالدی عریـض  مـورد نیـاز بـرای تولیـد 
خطـوط لوله طـرح ملی انتقـال نفت خام 
گوره- جاسـک دوشـنبه 28 بهمـن برگزار 

گردید.
وزیـر نفت در جلسـه مشـترک بـا مدیران 
ارشـد شـرکت هـای دسـت انـدرکار طـرح 
ملـی و اسـتراتژیک انتقـال نفـت خـام از 
گـوره بـه جاسـک، در جریـان جزئیـات 
تولیـد تختـال، ورق و لولـه هـای مـورد 
نیـاز ایـن طـرح  قـرار گرفت و بر سـرعت 
بخشـیدن بـه رونـد اجـرای ایـن پـروژه 

تاکیـد کرد.
آزمایشـگاههای  کنتـرل  همچنیـن  وی 
کیفیـت، خـواص مکانیکـی متالوگرافـی 
و تسـت خوردگـی H2S فـوالد اکسـین 
رویـه هـای  و  امکانـات  از  و  افتتـاح   را 
آزمایشـگاهی هـر یـک بازدید بعمـل آورد.

گفتنـی اسـت طـرح ملـی انتقـال نفـت 
خـام از گـوره به جاسـک شـامل سـاخت 
حـدود هـزار کیلومتر خـط لولـه 42 اینچ، 
پمپـاژ، سـاخت  ایسـتگاه  پنـج  احـداث 
مخـازن ذخیره سـازی و سـاخت اسـکله 
صادراتـی اسـت کـه بـا اجـرای آن، امکان 
انتقـال روزانـه یـک میلیـون بشـکه نفـت 
خام از پایانه نفتی گوره در اسـتان بوشـهر 
به منطقه جاسـک در ساحل دریای عمان 
عنـوان  بـه  جاسـک  و  می شـود  فراهـم 
دومیـن پایانـه راهبـردی در صـادرات نفت 

خـام کشـور شـناخته خواهد شـد.

افتتاح 107 طرح عمرانی برق اهواز 
رسانی در حوزه صنعت توزیع 

برق شمال استان كرمان

البرز در ۲0سال آینده به قطب اقتصادی 
کشور تبدیل خواهد شد

تقی نژاد : آگاهی بخشی به مردم و حل مشكلی از مشکات آن ها باید در سرلوحه اهداف رسانه ها و هم مسئولین قرار بگیرد.

تقـی نـژاد بـه وظیفـه خطیـر رسـانه در جامعـه 
کنونـی اشـاره کـرد و گفـت : آگاهـی بخشـی به 
مـردم و حـل مشـكلی از مشـکالت آن هـا بایـد 
در سـرلوحه اهـداف رسـانه ها و هـم مسـئولین 

بگیرد. قـرار 
حسـین تقـی نـژاد ضمـن گرامـی داشـت دهـه 
فجـر و پیـروزی انقـالب اسـالمی، بـه وظیفـه 
خطیـر رسـانه در جامعـه کنونـی اشـاره کـرد و 
گفـت : آگاهی بخشـی به مردم و حل مشـكلی 
اهـداف  در سـرلوحه  بایـد  آن هـا  از مشـکالت 
رسـانه ها و هم مسـئولین قـرار بگیرد.مدیرعامل 
شـرکت گاز گفـت : همان طـور کـه می دانیـم کار 
قطب نمـا نشـان دهنده جهـت شـمال اسـت تـا 
بتوانیـم جهـت جنـوب ، غـرب و شـرق را نیـز 
بیابیم ، ولیکن تمام انسـان ها دارای یك شـمال 
حقیقـی در وجـود خـود هسـتند ،انسـان های 
موفق كسـانی هسـتند كـه بتوانند شـمال وجود 
خـود را كشـف و بـه نمـاد و نمـود برسـانند و آن 
را رشـد دهند.این مسـئول تصریح کرد : اسـتان 
البـرز دارای دو ویژگـی اسـت : ویژگـی اول را 
تمامی شـرکت های گاز اسـتانی دارا هستند؛ زیرا 
همـه اسـتان ها درصـد جمعیت تحت پوشـش 
شـهری آن هـا باال اسـت مثـالً البـرز99/9 درصد 
جمعیت شـهری و 85 درصد جمعیت روستایی 
اسـتان البـرز اسـت. بـا توجـه به قدیمی شـدن 

شـبکه ها موضـوع حائز اهمیـت در البرز و سـایر 
اسـتان ها نِگـه داشـت و بهره بـرداری صحیـح از 
پروژه هـای اجرایـی اسـت.وی خاطرنشـان کرد: 
مـا بایـد لوله هـای قدیمـی کـه جزئـی از دارایی 
ما هسـت را مدیریت کنیم تا بتوانیم سـال های 
زیـادی از آن هـا اسـتفاده کنیـم. بـا توجـه بـه 
قدمـت 31سـاله شـبكه گازی موضـوع اول نِگـه 
داشـت و بهره بـرداری صحیـح از شـبكه گازی 
اسـت كـه در همین ارتباط از سیسـتم های نوین 
و نرم افزارهـای کاربـردی بـرای کنتـرل و پایـش 
به طـور  اسـتفاده کردیـم،  لوله هـا  نگـه داشـت 
مثـال در زمینـه حفاظـت از زنگ زدگی و سـوراخ 
شـدن لوله هـا اقدامـات خوبـی رخ داده اسـت. 
ویژگـی دوم کـه فقـط در اسـتان البـرز وجـود 
دارد رشـد 3 درصـدی جمعیـت اسـت و مـا در 
سـال حدود40هـزار مشـترک جدیـد داریـم این 
در حالـی اسـت کـه اسـتان هایی مثـل سـمنان 
، همـدان ، قزویـن اسـتان های زیـر 10هـزار نفـر 
جمعیـت دارند، و این تعداد باالی مشـتركین از 
مهاجریـن و میهمانانی هسـتند كه اسـتان البرز 
را بـرای سـكونت انتخـاب می کنند.تقی نـژاد در 
خصـوص آمادگـی داشـتن البـرز بـرای پذیرش 
ایـن حجـم از تنوع فرهنگی اذعان کـرد : در زمان 
تشـکیل شـرکت بـه این موضـوع پـی بردیم كه 
برای توسـعه واقعی در اسـتان ، خرده فرهنگ ها 

در هر جامعه ای بسترسـاز توسـعه هسـتند، باید 
بـرای رقم زدن توسـعه انرژی درونی انسـان ها را 
بـه فعلیت رسـاند. در مکان هایی با خرده فرهنگ 
و قومیت هـای مختلـف هرکـدام از ایـن اقـوام 
انـرژی متفاوتـی دارنـد و بـه یک شـکلی در بـه 
فعلیـت رسـاندن پتانسـیل های جامعـه تـالش 
می کننـد. وجـود قومیت های مختلف در اسـتان 
البرز یک فرصت اسـت که باید از زبان مشـترک 
کـه ایمـان بـه خـدا و خدمت بـه مردم اسـت از 
آن اسـتفاده کـرد. زمانـی کـه خدمـت بـه مـردم 
را زبـان مشـترک تعریـف کـرده باشـید در دایره 
مدیریـت خود کسـانی شـکل خواهنـد گرفت كه 
جامعه محـوری و خدمـت به مردم در افکارشـان 
نقـش بسـته اسـت و بـه نتیجـه و اثـر تصمیـم 
خـود در جامعـه فكر می کنند. ویژگـی دوم یعنی 
مهاجرپذیـری اسـتان اقـوام مختلف باعث شـد 
فرهنگ سـازمانی، ارزش هـای سـازمانی ، پیـاده 
از  جلوگیـری  مدیریتـی،  سیسـتم های  كـردن 
شخصی سـازی اسـتانداردها در مبحـث تئـوری 
مدیریـت و در مبحـث عملیـات ، اسـتان البـرز 
کنـار  در  اینکـه  اسـت  رقابتـی  مزیـت  دارای 
پایتخـت قـرار دارد و موردتوجـه سـرمایه گذاران 
قـرار می گیـرد. تأمیـن انـرژی مناسـب اولیـن 
انتظاری اسـت که سـرمایه گذار از دولـت دارد.وی 
افـزود : مـا در غـرب و شـمال کرج دچار مشـکل 

بودیـم و قـادر بـه تأمین انـرژی سـرمایه گذاران 
را در ایـن اسـتان نبودیـم ، در ایـن خصـوص 
بـا توجـه به شـناخت 6ماهـه اول خدمـت خود 
از مزیـت رقابتـی اسـتان البـرز خواهـم گفـت 
كـه البـرز 20سـال آینـده بـه قطـب اقتصـادی 
کشـور تبدیـل خواهـد شـد یعنـی اسـتانی کـه 
در آن فقیـری یافـت نمی شـود و خـط فقـری 
وجـود نخواهـد داشـت و باعـث اشـتغال، رونق 
اقتصـادی ، ارتقـاء GTP, افزایش درآمد سـرانه 
، آرامـش در جامعـه که یکی از نهادهای توسـعه 
اسـت ،زندگـی راحت مـردم درنتیجـه امنیت از 
مهم ترین مزیت قطب اقتصادی شـدن اسـتان 
اسـت، حـال بـرای رسـیدن بـه این چشـم انداز 
نیـاز بـه طراحـی یـک اسـتراتژی داشـتیم ، در 
ایـن اسـتراتژی فرضـی کـه در اسـتان نیسـت 
امـا اگـر باشـد ، وظیفه مـن به عنـوان یک مدیر 
شـرکت گاز اسـتانی رسـاندن گاز بـه نحـو ایمـن 
، مطمئـن و مطلـوب اسـت. علمـک درب منزل 
مثـل یـک بمب اسـت اما شـهروندان بـا خیال 
راحـت بـه زندگـی خـود ادامـه می دهند زیـرا ما 
بـا ایمنـی کامـل علمـک گاز را نصـب کردیـم و 
شـبانه روز خدمات پس از فـروش ارائه خواهیم 
داد، مطمئن یعنی شـما به عنوان تولیدکننده آب 
در دلـت تـکان نخـورد که ممکن اسـت گاز قطع 
شـود مطلوب یعنی از گاز که یک سـوخت پاک 
اسـت به عنـوان سـرمایه خـدادادی و محرکـه 
تولید بهره بگیریم.تقی نژاد با اشـاره به توسـعه 
گاز در بوئین زهـرا گفـت : مـا بـرای بهره گیـری 
مطلـوب از ایـن نعمـت خـدادادی خـط انتقـال 
بویین زهرا_کـرج بـه ابعـاد65 کیلومتـر طـول و 
سـایز 36اینـچ را پیشـنهاد کردیـم كـه قـادر به 
تأمیـن انـرژی موردنیـاز شـهرک های صنعتـی 
و 25شـهرک گلخانـه ای  نجم آبـاد   ، اشـتهارد 
و  خـط  ایـن  نزدیکـی  در  آینـده  50سـال  در 
نقـاط مختلـف اسـتان در سـه بخـش صنعت 
پـروژه  در  اسـت.  خدمـات  و  کشـاورزی   ،
بویین زهرا_کـرج 65 کیلومتـر لولـه خریـداری 
و پوشـش شـده ،5کیلومتـر تـا محـل خـط 
حفرشـده اسـت. در فـاز یک40کیلومتـری این 
پـروژه35 کیلومتـر جاده سـازی شـده اسـت 
،12کیلومتر مسـیر سـازی برای حفاری خط در 
حـال اسـتارت جـوش کاری اسـت و تـا اواخـر 
سـال 99 ایـن خـط بـه بهره بـرداری خواهـد 
رسـید کـه در انتهـای خـط رینـگ دومـی بـه 
دور شـهر کـرج با سـایز 48اینچ شـکل خواهد 
گرفـت که قادر بـه تأمین انرژی کل شـهر کرج 
تا 50سـال آینده و شـهرهای دیگر اسـتان مثل 
سـاوجبالغ و نظرآبـاد ، شـرق اسـتان قزویـن 
، غـرب اسـتان تهـران اسـت. در حـال حاضـر 
ایسـتگاه تهـران گاز ما را تأمیـن می کنند در آن 
زمـان دیگـر نیازی به این ایسـتگاه ها نخواهیم 

داشـت و می تواننـد به صـورت مـوازی خدمات 
ارائـه دهنـد. یکـی از مشـکالت مـا در نیـروگاه 
منتظـر قائم انتقـال برق از پردیس به اشـتهارد 
نیروگاه هـای  ایـن خـط  بـودن  بـا  اسـت کـه 
مقیـاس کوچـک می توانند جانمایـی کنند و در 
همـان مـكان برق تولیـد كنند تا راندمـان کاری 
خـود را نیـز بـاال ببرنـد . همچنیـن گازرسـانی 
انجـام  از دو محـور در حـال  جـاده چالـوس 
اسـت کـه پایین سـد شـامل15 روسـتا کـه در 
فـاز یـک کنـدر شروع شـده اسـت و باالی سـد 
39 روسـتا بـا آسـارا در حال انجام اسـت.برای 
گازرسـانی بـه 15روسـتای پاییـن سـد نیازمند 
خـط گازی از عظیمیـه به جـاده چالوس بودیم 
کـه بـرای این کار به مشـکل برخوردیـم در حال 
حاضـر از خـط پـل جانبازان اسـتفاده می شـود 
امـا هم زمـان ایـن امیـدواری وجـود دارد کـه 
بتوانیـم از خـط بویین زهرا_کـرج كـه تـا پایـان 
سـال 99 بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید بـرای 
پوشـش دهی شمال شـهر کرج استفاده كنیم، 
تـا در جـاده چالـوس نیـز مشـکلی ازنظـر افت 
فشـار پیـدا نکنیـم. طـرح دوم تغذیـه راهبردی 
گازرسـانی طالقـان بـه 30روسـتای بـاالی سـد 
كـرج بـا اسـتفاده از خـط انتقـال 12اینچـی به 
طالقـان ، از باال طالقان خط گاز53کیلومتری تا 
گچسـر خواهـد رسـید ، البته به شـرط همکاری 
راهـداری ایـن پروژه تا دو سـال آینـده به انجام 
اسـتان  شـرکت گاز  رسـید.مدیرعامل  خواهـد 
البـرز در خصـوص قـول 500 روزه تكمیـل پروژه 
گازرسـانی آسـارا گفت : تاکنون شاهد پیشرفت 
23درصـد پـروژه گازرسـانی در آ سـارا هسـتیم 
و بـا100روز تأخیـر ایـن پـروژه به سـرانجام خود 
خواهـد رسـید.این مسـئول در ادامه گفـت : در 
خصـوص کسـب رتبـه اول در خصـوص مبـارزه 
بـا آلودگـی هـوا و حفـظ محیط زیسـت بایـد 
بگویم،افتخـار مـا ایـن اسـت کـه فرهنگ حفظ 
تقویـت  خیلـی  شـرکت  در  را  محیط زیسـت 
کردیـم و خیلـی از همـکاران مـا جـز همیـاران 
منابع طبیعی و محیط زیسـت هسـتند، شرکت 
جهانـی  اسـتاندارد  دارای گواهی نامه هـای  مـا 
مدیریـت، ایـزو 9001 ،1401، 1801 اسـت کـه در 
بهداشـت  و  محیط زیسـت   ، ایمنـی  مبحـث 
اسـت. در مبحث محیط زیسـت اقدامات خوبی 
انجام شـده کـه شـاخص ترین آن جایگزین گاز 
طبیعی به جای سـوخت های فسـیلی که باعث 
کاهش آلودگی محیط زیسـت شـده است.تقی 
نـژاد اظهـار داشـت: یکـی دیگـر از اقدامـات مـا 
حـذف مـازوت از سـوخت نیـروگاه منتظر قائم 
اسـت کـه تمـام تـالش مـا بر ایـن بوده اسـت 
گاز واحـد بخـار نیـروگاه منتظـر قائـم را حتـی 
در مواقـع بحرانـی کمبـود گاز گرچـه از سـوخت 

مـازوت اسـتفاده می کنـد را تأمیـن کنیـم.
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نوبت دوم
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  

شماره ب/98/50-5۲

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98.11.29 می باشد.
مبلغ برآورد: 22,000,000,000 ریال 

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه 1,100,000,000 ریال به صـورت ضمانت 
نامـه بانکی شـرکت در )فرایند ارجـاع کار( در وجه شـرکت آب و فاضاب 

اسـتان کرمان 
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: مـورخ 98.11.29 لغایت 

98.12.1
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 98.12.12

آخریـن مهلت تحویـل پاکت )الف(: بـه صورت حضوری سـاعت 15 روز 
دوشـنبه مـورخ 98.12.12 بـه دبیرخانـه شـرکت آب و فاضـاب اسـتان 

باشـد.  کرمان می 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9:30 روز سه شنبه تاریخ 98.12.13
محل تأمین اعتبار: اسـناد خزانه اسـامی سررسـید 1401.3.18  با حفظ 

خرید قدرت 
اطاعـات تماس دسـتگاه مناقصه¬گـزار جهت دریافت اطاعات بیشـتر 

درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکت ها 
آدرس: کرمـان بلـوار 22 بهمـن شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان     

034-33222960 تلفـن: 
اطاعات تماس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحل عضویت در سـامانه: 

مرکز تمـاس 02141934
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خریـد تابلـو برق VSD ایسـتگاه پمپـاژ دهج و جـوزم را از طریق سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولـت به شـماره 2098005963000087 برگـزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد 
مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکـت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکـی را جهت 

شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 

سال گذشته پیام ما در این تاریخ به 
وعده ارزانی با گوشت نیمایی پرداخته 

است.

سال گشت

پرو
در سینماهای هنر و تجربه کشور در حال 

اکران است.

حال ناتمام
تا 05 اسفند در گالری آ برگزار می شود.

خون مردگی
تا 10 اسفند در تماشاخانه تماشاخانه سپند 

در حال اجرا است.

 زخمای آدم سرمایه س٬

 سرمایه هاتو با این و اون تقسیم نکن٬

 داد نکش٬ هوار نکش٬ 

                           صبور آروم و بیصدا همه چیو تحمل کن...

شب یلدا

نمایشگاهفیلمنمایش دیالوگ

یا ملوال عن سامی انت فی الدنیا مرامی
کلما اعرضت عنی زدت شوقا فی غرامی
گر چه مه در عالم آرائی ز گیتی بر سر آمد
کی تواند شد مقابل با رخت از ناتمامی

طوطی دستانسرا شد مطرب از بلبل نوائی
مطرب بستانسرا شد طوطی از شیرین کامی

پخته ئی کوتا بگوید واعظ افسرده دلرا
کی ندیده دود از آتش ترک گرمی کن که خامی
صید گیسوئی نگشتی زان سبب ایمن ز قیدی

دانٔه خالی ندیدی الجرم فارغ ز دامی
درس تقوی چند خوانی خاصه بر مستان عاشق

وز فضیلت چند گویی خاصه با رندان عامی
گر به بدنامی برآید نام ما ننگی نباشد

زانکه بدنامی درین ره نیست اال نیک نامی
عارض بین خورده خون الله در بستانفروزی
پادشاهی نیست اال پیش مهرویان غامی

ساکن دیر مغانرا از مامت غم نباشد
زانکه در بیت الحرام اندیشه نبود از حرامی

بت پرستان صورتش را سجده می آرند و شاید
گر کند خواجو بمعنی آن جماعت را امامی

خواجوی کرمانی 

ت نوشیروان کیهانی زاده
تقویم /  سای

29 بهمن؛ اسفندگان و روز 
مهربانی و محبت کردن ایرانیان 

از هزاران سال پیش
نـام  دارای  مـاه  هـر  روزهـای  باسـتان  ایـران  در 
اختصاصـی بـود و بـرای مثـال؛ دوم هر مـاه، بهمن 
و پنجـم هـر ماه، اسـفند )اسـَپند و در لهجه پهلوی؛ 
ایـران  در  پیـش  سـال  هـزاران  از  سـپندارَمت(. 
زمیـن، روز اسـفند از مـاه اسـفندـ  پنجمیـن روز از 
مـاه اسـفند، روز »ِمهـرورزی« و محبـت کـردن و 
همچنین روز »زن و زمین« بوده، اسـفندگان و قبال 
»سـپندارمذگان« خوانـده شـده و برگـزار، و در ایـن 
روز؛ تحکیم ِمهرورزی تشـویق و ازجمله در خانواده، 
و بـاور برایـن بـوده اسـت کـه خداونـد حامـی و 
رسـتگارکننده بانوان شوهردوسـت و درستکار است. 
رسـم بـوده کـه در این روز، نامـزدی هـا و ازدواج ها 
صـورت گیـرد. در ایـن روز، اگـر جنگـی در جریـان 

بـود، نظامیان ایران آرام می گرفتنـد و بزرگان ایران، 
مـردمـ  داخلـی و خارجـی را تشـویق به دوسـتی و 

رفتـار برادارانـه و انسـانی بـا یکدیگـر مـی کردند.
  از زمانـی کـه ُعَمـر خّیـام نیشـابوری تقویـم تـازه 
اول سـال  را طرّاحـی کـرد و شـش مـاه  ایرانـی 
خورشـیدی را 31 روزه نوشـت، بخشـی از مراسـم 
»اسـفندگان« از پنجـم اسـفندماه بـه 29 بهمن ماِه 
هـر سـال منتقل شـده اسـت. »اسـفندگان« ربطی 
به »ِمهرگان« که در مهرماه هرسـال برگزار می شـود 
نـدارد. بخـش بزرگداشـت »زن و زمیـن« همچنان 
در پنجـم اسـفندماه باقی مانـده و برگزار می شـود.
طالـع«  هوشـنگ  »دکتـر   1396 بهمـن   29
ناسیونالیسـت بنام ایرانی، نماینده پیشـین پارلمان 
و از برجسـتگان جامعـه پـان ایرانیسـت طرحـی را 
کـه کُپـی آن در زیرآمـده اسـت بـه اشـخاص، اهل 
پژوهـش و تألیـف و رسـانه هـا ایمیـل کرده اسـت 
تـا فراموش نشـود که ایرانـی از هزاران سـال پیش 

مظهـر مهربـان بـودن و مهربانـی کـردن اسـت.

روزی که ژنرال رضاخان پهلوی فرمانده 
كل نیروهای مسلح ایران شد

چهـار روز پـس از تصویـب مجلـس شـورای ملـی، 
ژنـرال رضاخـان پهلـوی رسـما خـودرا فرمانـده كل 
نیروهای مسـلح ایران اعالم داشـت. مجلس شـورا 
در جلسـه 2٦ بهمـن مـاه 1303 )1٥ فوریـه 192٥( 
خـود به رغـم مخالفت هواداران سـلطان احمدشـاه 
قاجـار، فرماندهـی كل قـوا )نیروهـای دفاعیـه و 
تأمینیـه( را از شـاه وقـت سـلب كـرد و بـه ژنـرال 
رضاخـان داد. در آن زمـان رضاخـان پهلـوی رئیـس 
الـوزراء و وزیرجنـگ بـود. در مصوبه پارلمـان اضافه 
شـده بـود كـه بـدون رأی مجلـس ایـن سـمت از 
ژنـرال رضاخـان سـلب نمـی تواند بشـود. هـواداران 
سـلطان احمدشـاه کـه با ایـن مصوبه، بـوی خطر را 
استشـمام کرده بودنـد بعدا تالش بسـیار كردند كه 
وی را از اروپـا بـه وطـن بازگردانند كه موفق نشـدند.

کابوسهای مرد مشکوک
تا 25 اسفند در تماشاخانه سنگلج 

در حال اجرا است.

نمایش

کتاب 

در همیـن ابتـدا عـرض کنـم، اگر به دنبـال کتابی بـا درون مایه جادو، 
آن هـم جادویـی کـه از دل دسـت نوشـته ها و کتاب ها بیـرون بیاید، 
هسـتید ایـن کتاب برای شـما نوشـته شـده اسـت. کتاب ریشـه کن 
جوایـز  اسـت  توانسـته  و  دارد  زیـادی  طرفـداران  فانتـزی  ژانـر  در 
مختلفـی را نیـز کسـب کنـد. از جملـه جوایـز ایـن رمـان می تـوان به 

مـوارد زیـر اشـاره کرد:
nebula برنده جایزه بهترین رمان سال

hogo نامزد بهترین رمان سال
mythopoeic fantasy برنده جایزه بهترین رمان سال

goodreads نامزد کتاب برتر سال از دیدگاه کاربران
پشت جلد کتاب ریشه کن آمده است:

رهروهـا، گرگ هـای دیوانـه و هـار، کتاب هایـی کـه تبدیـل بـه هیـوال 
می شـوند، بیمارهایـی کـه بـا گـرده ی گل در سرتاسـر وادی پخـش 

می شـوند، رودخانـه ای کـه پایانـش مشـخص نیسـت…
همـه این هـا از جنـگل اهریمنـی نشـات گرفتـه، جنگلـی مرمـوز کـه 
ناگهـان حملـه کـرده، سـاکنان وادی را مـی دزدد و دهکده هـای را 
نابـود می کنـد. جادوگـر برج، صد سـال اسـت کـه از وادی محافظت 
دختـری  می آیـد،  او  بـه کمـک  آگنیشـکا  بـار  ایـن  امـا  می کنـد؛ 
روسـتایی و لجـوج کـه بایـد بـه کمـک جادوگـر راز جنـگل را کشـف 
کنـد، در غیـر ایـن صـورت وادی و در پـی آن تمام سـرزمین توسـط 
جنـگل تسـخیر خواهـد شـد. کتاب ریشـه کن داسـتان دختری سـت 
بـه نـام »آگنیشـکا«. ایـن داسـتان در سـرزمینی رخ می دهـد کـه 
در  اسـت.  فـرا گرفتـه  اهریمنـی  و  مخـوف  جنگلـی  را  آن  اطـراف 
نزدیکـی روسـتایی که آگنیشـکا در آن اقامـت دارد، برجی بوده و در 
بـاالی ایـن بـرج جادوگـری بـه نـام اژدهاسـت کـه جلوی پیشـرفت 
جنـگل را گرفتـه و در صـورت تخطـی موجـودات اهریمنـی جنـگل، 
سـعی بـر درمـان فسـادی دارد که آن هـا از خود بر جای گذاشـته اند. 
اژدهـا هـر ده سـال یـک بـار دختـری را بـه بـرج خـود بـرده و بعد، 
بـا جهیزیـه ای او را بـر می گردانـد. هیـچ یـک از این دختـران حاضر 
بـه برگشـت دوبـاره به روسـتای خـود نیسـتند. هیچ یـک از آنچه بر 
ایشـان گذشـته خبـر نمی دهنـد و از ایـن رو کسـی نمی دانـد در این 
ده سـال بـر سـر دختـران چـه بالیـی می آیـد. ایـن بـار قرعه بـه نام 
آگنیشـکا افتـاده اسـت. دختـری کـه هیچ کـس فکـر نمی کـرد در 
برابر دوسـت زیبای خود شـانس انتخاب شـدن داشـته باشـد و به 
همیـن دلیـل نیـز آمادگـی ای بـرای آنچـه پیـش رویش قـرار گرفته 
نـدارد. آگنیشـکا دختـری شـلخته و دستپاچه سـت. اژدهـا مـردی 
منضبـط و بیـزار از نامنظمـی. با ایـن حال در وجود آگنیشـکا چیزی 
هسـت کـه اژدهـا را وادار بـه انتخـاب او می کند. در کتاب ریشـه کن 
هـم ماننـد درون مایـه پایـه بسـیاری از کتاب هـا بـا نبرد خیر و شـر 
رو بـه رو هسـتیم کـه بـه واسـطه عنصـر شـیرین تخیـل، عمـق این 
نبـرد بیشـتر نمـود پیـدا کـرده و چیزهایـی در آن وارد شـده کـه در 
دنیـای محـدود و انتخاب هـای مـا امکان پذیـر نیسـتند. بـر خـالف 
بیشـتر کتاب هـا در زمینـه تخیلـی بـا داشـتن شـخصیت مثبـت و 
منفـی مشـخص، کتـاب ریشـه کن از ایـن کلیشـه دور مانـده اسـت. 
در کتـاب شـخصیت بـدی وجـود نداشـته و شـخصیت های خـوب، 
هسـتند، گاهـی  طبیعـی  انسـانی  احساسـات  و  خطاهـا  در  غـرق 
بی رحـم می شـوند، گاهـی گـول می خورنـد و بـه همـان ترتیـب نیـز 
گاه دسـت بـه نیکـی و از خـود گذشـتگی می زننـد. تنهـا نکتـه ایـن 
اسـت کـه خوبی هـا بـه بدی هایشـان می چربـد. در ایـن کتـاب منبع 
اهریمنـی همانطـور کـه قبـال اشـاره شـد جنگلی سـت کـه بـه دلیلـی 
نامشـخص قصـد بـر نابـودی انسـان ها و گرفتـن انتقـام از ایشـان 

دارد.
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