
فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومی پروژهای به شـرح ذیل را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 

برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکـت ها از طریـق درگاه سـامانه تداکات 
الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir  انجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عدم عضویت قبلـی، مراحل ثبت نام 

در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 

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

101/ج98/3
اجرای دستک های پل دوم هلیل و 
بستن بین کوله های آن)تجدید2(

1،504،000،000

ضمانت نامه بانکی) مطابق 
با فرمت ارایه شده در 

اسناد( _ اصل فیش واریز 
وجه  نقد

30،075،064،486

راه، راه آهن و باند 
فرودگاه سال 1398 

و فهرست بهای 
تجمیعی

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/06/07 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10روز 1398/06/07 تا تاریخ 1398/06/13

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 1398/06/27
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز پنجشنبه تاریخ 1398/06/28

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصه و ارائـه پاکت هـای الـف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سـیلو 
و پلیـس راه، بلـوار ورودی شـهرک صنعتـی شـماره 2 تلفـن: 43310516-034 و سـایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات کشـور 

)http://iets.mporg.ir(
          اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

نوبت دوم

شــرکت آب و فاضــالب رفســنجان در نظــر دارد پــروژه توســعه و بازســازی قســمتهای پراکنــده از شــبکه توزیــع آب 
رفســنجان بــا بــرآورد تقریبــی 3/923/880/060 ریــال را از محــل اعتبــارات داخلــی و از طریــق واگــذاری بــه پیمانــکاران 
واجــد شــرایط اجــرا نمایــد، لــذا بدینوســیله از شــرکتهای دارای رتبــه آب دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت 
ــه آدرس  ــورخ 98/06/11 ب ــنبه م ــاعت 14 روز دوش ــت س ــه 98/06/06 لغای ــنبه مورخ ــه از روز چهارش ــناد مناقص اس

رفســنجان، بلــوار امــام رضــا )ع( شــرکت آب و فاضــالب رفســنجان دفتــر قراردادهــا مراجعــه نماینــد.

1- مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه 196/200/000  ریــال بــه صــورت ضمانتنامــه معتبــر بانکــی بــه نفــع شــرکت آب و فاضــالب 
رفســنجان یــا واریــز وجــه بــه حســاب شــماره 793590222نــزد بانــک کشــاورزی بنــام شــرکت آب و فاضالب رفســنجان. 

ــرکت آب و  ــه ش ــل دبیرخان ــه 98/06/21 در مح ــنبه مورخ ــاعت 13 روز پنجش ــا س ــف، ب، ج ت ــاکات ال ــل پ ــخ تحوی 2- تاری
ــد. ــی باش ــنجان م ــالب رفس فاض

3-تاریخ بازگشایی پاکات الف، ب، ج ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 98/06/23 می باشد.
4-  بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مشــروط، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از مــدت مقــرر واصــل شــود مطلقــا ترتیــب 

اثــر داده نخواهــد شــد. 
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

 آگهی مناقصه
شماره 98/6/5/1/م

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان

نوبت دوم

به مناسبت هفته دولت:
بانک کشاورزی جنوب در مسیر اشتغال زایی 

ــوب  ــاورزی جن ــک کش ــعب بان ــتادی ش ــر س مدی
تاکنــون   98 ســال  ابتــدای  از  کــرد:  اعــام 
چهــار هــزار و 400 فقــره تســهیات در بخــش 
کشــاورزی، دامــداری واشــتغال پایــدار روســتایی 

ــت. ــده اس ــت ش پرداخ
ــعب  ــتادی ش ــر س ــدی زاده«، مدی ــاس قائ »عب
ــوب  اســتان کرمــان ضمــن  ــک کشــاورزی جن بان
تبریــک هفتــه دولــت در گفتگــو بــا  کرمــان 
ــون  ــال 98 تاکن ــدای س ــرد: »از ابت ــام ک ــو اع ن
تعــداد چهــار هــزار و 400 فقــره تســهیات بــه 
ــش  ــال در بخ ــارد ری ــزار و 350 میلی ــغ دو ه مبل
احــداث گلخانــه،  هــای  زمینــه  در  کشــاورزی 
محصــوالت  ســورتینگ  و  ســردخانه  احــداث 
ــتغال  ــیون و اش ــداری، مکانیزاس ــاورزی، دام کش

پایــدار روســتایی پرداخــت شــده اســت.«
»قائــدی زاده« در ادامــه بــه تســهیات ازدواج در 

بانــک کشــاورزی اشــاره کــرده و گفــت: »از ســال 
98 تاکنــون تعــداد 600فقــره تســهیات ازدواج 
ــن  ــه زوجی ــال ب ــارد ری ــد و 80میلی ــغ ص ــه مبل ب

پرداخــت شــده اســت«.
ــت  ــتره فعالی ــه گس ــه ک ــن نکت ــان ای ــا بی  وی ب
بانــک کشــاورزی  بســیار زیــاد اســت   هــای 
ــت  ــه دول ــده در هفت ــاح ش ــای افتت ــرح ه ــه ط ب
ــه  ــن طــرح  در زمین ــت: »چندی ــرد و گف اشــاره ک
هــای مختلــف توســط  بانــک کشــاورزی جنــوب 
اســتان در هفتــه دولــت افتتــاح واجــرا شــده 

ــت.« اس
کشــاورزی  بانــک  شــعب  ســتادی  مدیــر 
ــک  ــه بان ــه ک ــن نکت ــان ای ــن بی ــوب  ضم جن
ــی  ــر اشــتغال زای ــوب اســتان ب کشــاورزی جن
تاکیــد فــراوان دارد،  یــاد آور شــد:»یکی از 
ــرا  ــای اج ــرح ه ــن ط ــرات مســتقیم ای ــا ثی ت

شــده، افزایــش اشــغال در جنــوب اســتان 
ــت.« اس

طرح های بانک کشــاورزی جنوب 
اســتان کرمان درهفته دولت

ــدی  ــته بن ــورت، بس ــه س ــداث مجموع ــرح اح ط
خرمــا و مرکبــات، بــا ظرفیــت 5هــزار تــن بــا مبلــغ 
ــی  ــا اشــتغال زای ــی، ب ــارد ریال تســهیات 27میلی
ــداث  ــرح اح ــت ، ط ــتان جیرف ــر در شهرس 15نف
ــن  ــزار ت ــت 2ه ــی ظرفی ــعیده افضل ــردخانه س س
تســهیات 15میلیــارد ریــال و اشــتغال زایــی 
احــداث  جیرفت،طــرح  شهرســتان  در  نفــر   10
ســردخانه علیرضــا مســلمی ظرفیــت 2هــزار تــن، 
زایــی  اشــتغال  ریــال و  20میلیــارد  تســهیات 
10 نفــر در شهرســتان جیرفــت، طــرح احــداث 
ــن  ــزار ت ــت 3ه ــی، ظرفی ــر کمال ســردخانه منوچه
تســهیات 25میلیــارد ریــال و اشــتغال زایــی 12 

ــه و  ــرد خان ــرح س ــتان جیرفت،ط ــر  در شهرس نف
بســته بنــدی، علــی برخــوری ظرفیــت 2هــزار تــن، 
ــی 10  ــتغال زای ــال و اش ــارد ری ــهیات 20میلی تس
ــدی  ــت، طــرح بســته بن ــر در شهرســتان جیرف نف
 50 ،تســهیات  خرمــا  شــیره  تولیــد  و  خرمــا 
ــزار  ــت 3ه ــر ظرفی ــال اشــتغال 20 نف ــارد ری میلی
تــن در شهرســتان عنبرآبــاد، طــرح ســردخانه 
ــن،  ــح اســفندیاری ظرفیــت 5هــزار ت محمــد صال
تســهیات 30 میلیــارد ریــال و اشــتغالزایی 15 
احــداث گلخانــه  جیرفــت  شهرســتان  در  نفــر 
ــار، تســهیات  ــور بیرامــی مســاحت 3هکت رضــا پ
در  نفــر   10 زایــی  اشــتغال  ریــال،  20میلیــارد 
ســردخانه  احــداث  طــرح  شهرســتان کهنــوج، 
ــهیات  ــن، تس ــزار ت ــت ه ــی ظرفی ــهریار کمال ش
نفــردر   10 زایــی  اشــتغال  ریــال،  15میلیــارد 
ــا و  ــدی خرم ــته بن ــرح بس ــتان جیرفت،ط شهرس
تولیــد شــیره خرمــا در عنبرآبــاد، طــرح ســردخانه 
ــاد، طــرح ســردخانه  محمرضــا بامــری در عنبــر آب
و بســته بنــدی صیفــی جــات در جیرفــت،  طــرح 
ــدی طــرح ســردخانه حســین محمــدی   بســته بن
گوســاله  200راســی  پرواربنــدی  جیرفــت،  در 

ــاد  اســام آب

پیامی که ظریف به جهان 
مخابره کرد

2

3

سـفر هـای اخیـر دکتر ظریف به کشـورهای اروپایی بلژیک، نروژ و دسـت 
آخـر فرانسـه و اسـتقبال مقامـات ارشـد ایـن کشـور هـا از وزیـر خارجـه 
کشـورمان، در وهلـه اول ایـن پیـام را بـه جهـان مخابـره کـرد کـه درسـت 
بـر عکـس سیاسـت هـای تحریمـی و تخریبـی دولـت آمریـکا، نـه تنهـا 
قدرت هـای جهانـی از سیاسـت تحریـم ظریف آمریـکا اسـتقبال نکردند؛ 

بلکـه خواسـتار تـداوم منطـق مذاکـره و دیپلماسـی با ایران هسـتند.
ظریـف زبـان دیپلماتیـک ایـران در صحنـه جهانـی اسـت و قـدرت هـای 
اروپایـی بـا اسـتقبال از دیـدار با او ، نشـان دادنـد که حاضر به شـرکت در 
کار و زار ضـد ایرانـی ترامپ نیسـتند. معنـاداری این اتفاق از آنجاسـت که 
در مـاه گذشـته میـادی، وزارت خزانـه داری آمریکا به دسـتور ترامپ، نام 
ظریـف را در فهرسـت تحریـم ها قـرار داد. دولت آمریکا بـا این حرکت در 
تـاش اسـت کـه موتور محرکه دیپلماسـی ایـران در صحنه جهانـی  راکند 
و ضعیـف سـازد. امـا برآینـد رویدادهـا وحـوادث خـاف خواسـته آمریکا 
رقـم خـورد. قـدرت هـای جهانـی وحتـی همپیمانـان  آمریـکا رفتـار کاخ 
سـفیدرا بـه عنـوان رفتـاری غیـر معمـول و خـارج از عـرف و نزاکـت بیـن 
المللـی قلمـداد کردنـد و اجـرای آن را غیـر ممکـن و نافی صلـح و امنیت 

جهانی برشـمردند .
از سـوی دیگـر ظریـف هـم نه تنهـا سـفرهای دیپلماتیک را به کشـورهای 
منطقـه و اروپـا کـم نکـرد بلکه با برنامه ای منسـجم و با راهبردی روشـن، 
رایزنـی هـای منطقـه ای و بین المللی اش را شـدت بخشـید. به نظر می 
رسـد سـفر بـه کویـت و قطـر و پـس از آن سـفر به اروپـا در همین راسـتا 
صـورت گرفـت و اوج  ایـن تـور دیپلماتیـک  دیـدار بـا مکـرون رئیـس 
جمهـوری فرانسـه بـود. بـه هـر ترتیب دیـدار با عالـی ترین مقـام اجرایی 
فرانسـه، ایـن پیـام را بـرای تندروهـای واشـنگتن داشـت کـه ظریف چه 

جایـگاه دیپلماتیـک و وزن تاثیرگـذار در مناسـبات بین المللـی دارد.

انس طا         1.543.210

مثقال طا     17.680.250

گرم طای 18  4.082.192

گرم طای 24   5.442.200
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گرمی       9.190.000

دالر             111.390

یورو         123.200

درهم          33.359

لیر ترکیه           20.423

دالر استرالیا      82.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 23   تا  36دنبال کنید

یک قدم مانده به تعطیلی پنج شنبه ها
طرح تعطیلی پنج شنبه ها برای مراکز اداری، قضایی و آموزشی در مجلس در حال بررسی است

جمشـید محبت  خانی -فرمانـده یگان حفاظت سـازمان 
آتش سـوزی   خصـوص  در  اخیـراً  زیسـت-  محیـط 
حادثـه  ایـن  بـودن   عمـدی  و  ارسـباران  جنگل هـای 
گفتـه اسـت: »عامـان ایـن حادثـه از جامعه کشـاورزی 
نبوده اند«. به گفته این مقام مسـوول براسـاس اطاعات 
به دسـت آمـده مشـخص شـده کـه ایـن آتش سـوزی 
عمـدی بـوده و در ارتبـاط با این موضـوع مظنونینی وجود 
دارد که بررسـی آن در دسـتور کار دسـتگاه های امنیتی و 
اطاعاتی اسـت.فرمانده یگان حفاظت محیط زیسـت به 
خبرگـزاری آنـا گفتـه اسـت: بررسـی بیشـتر در خصوص 
شناسـایی عامـان آتش سـوزی جنگل  های ارسـباران در 

دسـت اقدام  اسـت.

3
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ایران به عنوان محور 
هماهنگی 5 کشور ساحلی 

دریای خزر تعیین شد
در نشست رایزنی های پنج جانبه 
کشورهای ساحلی دریای خزر، 
ایران به عنوان محور هماهنگی 
پنج کشور ساحلی دریای خزر 

تعیین شد.

تصویب 1۰ طرح برای 
حفاظت از غارهای کشور

بیست و سومین جلسه 
کارگروه غارشناسی کشور با 

حضور نمایندگان دستگاه های 
ذیربط در سازمان حفاظت 
محیط زیست برگزار شد و 
در آن با تصویب 10 طرح، 
بر حفاظت هر چه بیشتر و 

دقیق تر غارها تاکید شد.
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فرمانده یگان حفاظت سازمان 
محیط زیست: عامالن آتش سوزی 
جنگل  های ارسباران از جامعه 
کشاورزان نبوده ولی بررسی بیشتر 
آن در دست اقدام است

پیگیری برای شناسایی 

عامالن آتش سوزی 

جنگل های ارسباران
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ثبت ملی سه اثر 
در سیستان و بلوچستان

سه اثر جدید در سیستان و بلوچستان ثبت ملی شد

روحانی:

باید با دنیا حرف بزنیم 

روابط عمومی مدیریت ستادی شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان
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محمدعلی نجفی آزاد شدپیام خبر
محمدعلی نجفی، متهم پرونده قتل میترا استاد ساعاتی پیش با تودیع وثیقه از اوین آزاد شد.
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یک قدم مانده به تعطیلی پنج شنبه ها
طرح تعطیلی پنج شنبه ها برای مراکز اداری، قضایی و آموزشی در مجلس در حال بررسی است

طرح تعطیلی پنج شنبه ها در مجلس در حال بررسی است

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس 
ــه  ــان اینک ــا بی شــورای اســامی ب
بــا  هــا  پنجشــنبه  تعطیلــی 
هــدف تحکیــم بنیــان خانــواده 
بــه مجلــس آمــده اســت،گفت: 
ایــن طــرح مــی توانــد بســیار پــر 
ــی پنجشــنبه  ــده باشــد، تعطیل فای
ــه آب و  ــش هزین ــث کاه ــا باع ه
بــرق اداره هــا و مراکــز دولتــی 
در  چنیــن  هــم  و  شــود  مــی 
کاهــش آلودگــی هــوا  هــم نقــش 

دارد.

مــورد  در  زاده،  جلــودار  ســهیا 
آخــر  تعطیــات  شــدن  روزه  دو 
روزه  دو  طــرح  گفــت:  هفتــه 
هفتــه  پایــان  تعطیــات  شــدن 
ــا  ــی جامعــه کــه ب ــا شــرایط فعل ب
بیشــترین ناامیــدی، کم نشــاطی 
روبــه رو  افــراد  و بی انگیزگــی در 
بــدون  اقــدام  تنهــا   ، هســتیم 
بــرای دولــت در جهــت  هزینــه 
حــل ایــن چالــش و تنــش در 

اســت. جامعــه 
اجتماعــی  کمیســیون  عضــو 

مجلــس شــورای اســامی افــزود: 
ایــن طــرح فراهــم کــردن فرصــت 
و  بــه شــکل منظــم  اســتراحت 
هفتگــی بــرای مــردم اســت بــا دو 
روزه شــدن تعطیــات آخــر هفتــه 
از تنش هــای موجــود  تنهــا  نــه  
کاســته می شــود  محیــط کار  در 
ــاهد  ــه، ش ــای روحی ــا ارتق ــه ب بلک
در  اقتصــادی  پیشــرفت های 
کشــور نیــز خواهیــم بــود و در 
راســتای  در  طــرح  ایــن  واقــع 
در  خانــواده  بنیــان  تحکیــم 

مجلــس تدویــن شــد.

اشتغال دور از خانه دلیلی
 بر تعطیلی پنجشنبه ها

مطــرح  دالیــل  تشــریح  در  وی 
شــدن ایــن طــرح افــزود: اگــر بنــا 
باشــد خانــواده هــا بــرای افزایــش 
درآمــد اضافــه کاری کننــد فرصــت 
بــا هــم بــودن  آنهــا کــم مــی 
ــث  ــتر باع ــرح بیش ــن ط ــود. ای ش
افزایــش ارتبــاط اعضــای خانــواده  
باهــم مــی شــود و طــرح تعطیلــی 
پنجشــنبه هــا کــه بــه مجلــس 
هــا  اســتان  در  بیشــتر  آمــد، 
مطــرح بــود و علــت اصلــی آن 
هــم اشــتغال دور از محــل زندگــی 
اعضــای خانــواده اســت کــه باعــث 
در  هایــی  ناهماهنگــی  ایجــاد 
ــده  و  ــواده ش ــای خان ــان اعض می
ایــن ناهماهنگــی هــا علــت اصلــی 
ــرح و  ــن ط ــدن  ای ــود آم ــه وج ب
مجلــس  در  آن  شــدن  مطــرح 

ــت. ــوده اس ب

تعطیلی پنجشنبه ها باعث 
کاهش آلودگی هوا می شود

خــدادادی ، نماینــده مــردم تهران، 
و  اسامشــهر  شــمیرانات،  ری، 
در  دهــم  مجلــس  در  پردیــس 
ــن  ــه ای ــوال ک ــن س ــه ای پاســخ ب
آیــا ایــن طــرح ضربــه ای بــه 
مــی کنــد  وارد  اقتصــاد کشــور 
ــرح  ــن ط ــادآور شــد: ای ــر، ی یاخی
ــه  ــش هزین ــوده و کاه ــده ب پرفای

مراکــز  و  هــا  اداره  بــرق  و  آب 
کاهــش  همچنیــن  و  دولتــی 
ــراه دارد. ــه هم ــوا را ب ــی ه آلودگ
اجتماعــی  کمیســیون  عضــو 
بــا  اســامی  شــورای  مجلــس 
یــادآوری اینکــه بایــد در مــورد 
ســاماندهی تعطیــات بــه نظــر 
گروه هــای  تمامــی  ســلیقه  و 
سیاســی جامعــه و علمــا توجــه 
داشــته باشــیم و اجمــاع عمومــی 
کلیــات  افــزود:  شــود،  انجــام 
توســط کمیســیون  طــرح  ایــن 
ــاس  ــر اس ــد و ب ــی رد ش اجتماع
ــرای  ــس ب ــی مجل ــه داخل آیین نام
نخبــگان  و  علمــا  نظــر  تامیــن 
در  کارشناســانه  بررســی های  و 
ســال 96 بــه مرکــز پژوهش هــا 

ارســال شــد.

ساماندهی تعطیالت، 
موضوعی حاد است

دلیــل  بــه  شــد:  یــادآور  وی 
تعطیــات  ســاماندهی  اینکــه 
موضوعــی حــاد اســت و مرکــز 
پژوهش هــای مجلــس بایــد نظــر 
و  گروه هــای سیاســی، مذهبــی 
فقهــا را جلــب کنــد بنابرایــن رونــد 
بررســی آن در ایــن مرکــز طوالنــی 
شــده و هنــوز بــه کمیســیون ارائــه 
در  بتوانــد  مجلــس  تــا  نشــده 

تصمیم گیــری کنــد. آن  مــورد 
ــس  ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
را  تعطیــات  ســاماندهی  دهــم، 
ضــروری خوانــد و گفــت: طــی 
هفته هــای اخیــر کمیســیون های 
طــرح  تصویــب  بــا  مجلــس 
ــز  ــنبه ها در مراک ــج ش ــی پن تعطیل
ــرای  ــی ب ــی و آموزش اداری، قضای

موافقــت  اســتان ها  تمامــی 
کردنــد البتــه بــا تعطیلــی پنــج 
دنیــا  بــا  مــا  ارتبــاط  شــنبه ها 
ســایر  در  زیــرا  می شــود  قطــع 
یکشــنبه ها  و  شــنبه  کشــورها 
ایــران  در  امــا  اســت  تعطیــل 
ــا  ــنبه و جمعه ه ــج ش ــای پن روزه
بایــد  بنابرایــن  اســت  تعطیــل 
همســویی و هماهنگــی را بــا دنیــا 

داشــته باشــیم.
طــرح  در  افــزود:  خــدادادی 
ســاماندهی تعطیــات، تعطیلــی 
ــنبه  ــه ش ــنبه ب ــج ش ــای پن روزه
واقــع  در  و  شــده  موکــول 
ــذف 13 و  ــا ح ــوروز ب ــات ن تعطی
می شــود. روز   5 فروردیــن   12

ائمه جمعه تهران 
خواستار ساماندهی 

تعطیالت هستند
نماینــده مــردم ملــکان در مجلــس 
ــان  ــا بی ــم ، ب شــورای اســامی ه
ــز  ــت طــرح را از مرک اینکــه وضعی
ــری  ــس پیگی ــای مجل پژوهش ه
مقــام  گفــت:  کــرد،  خواهیــم 
معظــم رهبــری و برخــی علمــا نیــز 
خواســتار ســاماندهی تعطیــات 
ــن ائمــه جمعــه  هســتند و همچنی
موقــت تهــران نیــز بارهــا ایــن مهم 
کرده انــد.  مطــرح  تریبــون  از  را 
اجتماعــی  کمیســیون  عضــو 
مجلــس یــادآور شــد: اختــاف 
نظرهایــی در مــورد تعــداد روزهــا و 
روزهــای جایگزیــن مطــرح اســت 
ــادی  ــای زی ــث ه ــرف و حدی و ح
ــریع تر  ــم س ــود دارد؛ امیدواری وج

ــد. ــه برس ــه نتیج ب

بـا  جمهـوری  رییـس  دفتـر  رییـس 
تاکیـد بـر ایـن کـه انتشـار جزییـات 
پیشـنهاد فرانسـه پیـش از دسـتیابی 
نیسـت  صحیحـی  کار  توافـق  بـه 
سـوی  از  اقتصـادی  گـروه  سـفر  از 
جمهـوری اسـامی ایـران بـه فرانسـه 

داد.  آینـده خبـر  هفتـه  طـی 
دفتـر  رئیـس  واعظمـی  محمـود 
رئیـس جمهـوری در حاشـیه جلسـه 
هیـات  وزیـران در جمـع خبرنـگاران 
دربـاره ی  پرسشـی  بـه  پاسـخ  در 
فرانسـه  پیشـنهادی  بسـته  جزئیـات 

اجـرای گام  عـدم  جهـت  ایـران  بـه 
برجامـی  تعهـدات  کاهـش  سـوم 
توافـق  زمانـی کـه  تـا  ایـران گفـت: 
جزییـات  اعـام   ، نشـود  انجـام 
کار  رسـمی  طـور  بـه  پیشـنهادات 

نیسـت. درسـتی 
وی اظهـار کـرد:  در حـال حاضـر مـا 
دیدگاه هایـی  کـدام  هـر  فرانسـه  و 
داریـم و مـا در داخـل و فرانسـوی ها 
در اتحادیـه اروپـا در حـال مشـورت 
نهایـی  زمـان  تـا  بنابرایـن  هسـتیم، 
اعـام  را  جزییاتـی  موضـوع  شـدن 

دفتـر  رئیـس  کـرد.  نخواهیـم 
رئیـس جمهـوری بـا بیـان ایـن کـه 
مهـم  موضوعـات  دربـاره ی  همـواره 
می شـود،  مطـرح  زنی هایـی  گمانـه 
کـه  مواقعـی  نبایـد  مـا  داد:  ادامـه 
حـال  در  مهمـی  بسـیار  موضـوع 
مسـائل  دلیـل  بـه   ، اسـت  مذاکـره 
هـم  بـه  را  آن  جزئیـات  تبلیغاتـی 
پاسـخ  در  واعظـی همچنیـن  بزنیـم. 
بـه پرسـش دیگـری دربـاره ی رونـد 
برجـام  در  اروپـا  و  ایـران  مذاکـرات 
اظهـار کـرد: رونـد ایـن مذاکـرات از 
پیشـرفت  بـا  تاکنـون  هفتـه گذشـته 
اسـت. بـوده  همـراه  خوبـی  نسـبتا 

یک گروه اقتصادی به فرانسه می رود

باید با دنیا حرف بزنیم 
و تعامل داشته باشیم

رئیـس جمهـوری با بیان اینکه باید با دنیا حرف بزنیم و تعامل داشـته باشـیم، 
گفـت: بدیهی اسـت که بایسـتی توجـه اصلی به ظرفیت های داخلی باشـد. چرا 
کـه همـه اقتـدار ما از داخل کشـور نشـأت می گیرد.حجت االسـام والمسـلمین 
حسـن روحانی روز چهارشـنبه در جلسـه هیأت دولت با تبریک هفته دولت به 
کارگـزاران بخـش اجرایـی کشـور، گفت: هفته دولـت به معنای معرفی بخشـی 
از فعالیـت وزرا و بخش هـای اجرایـی دولـت اسـت و در ایـن ایـام فعالیت های 
بسـیار ارزشـمند بخش هـای مختلـف، افتتـاح و یـا عملیـات اجرایـی آنهـا آغاز 
شـده اسـت.رئیس جمهوری با گرامیداشـت یاد شـهیدان رجایی و باهنر، بیان 
کـرد: شـهیدان رجایـی و باهنر دو شـهید فرهنگی، مبارز و واال مقـام بودند که در 
زمینـه تعلیـم و تربیـت و آمـوزش و پـرورش در کنـار یکدیگر قرار داشـتند و در 
نهایـت شـهید رجایـی بـه عنـوان رئیس جمهـور الیق و مکتبـی و دکتـر باهنر به 
عنوان نخسـت وزیر اندیشـمند به دسـت منافقین کوردل به شـهادت رسـیدند، 
امـا نـام و یاد و سـیره زندگی آنها بـرای همه مردم ماندگار اسـت.روحانی اضافه 
کـرد: اسـتقامت، ایسـتادگی، تواضـع و خضـوع ایـن دو شـهید در برابـر مردم و 
پاکـی آنهـا فرامـوش شـدنی نیسـت و مردم آنهـا را هرگـز از یاد نخواهنـد برد و 

بـرای دولتمـردان نیز این شـهیدان الگـو بودنـد و خواهند بود.

اقتصاد

دولت

دولت

خبر

پرونده سکه هفته آینده به دادگاه ارسال می شود

 ذخایر اسکناس و ارز کشور مطلوب است

افزایش ۲۰ درصدی کمک هزینه مراکز 
نگهداری از خانواده های معلول

ظرفیت تولید 6۰ سانتریفیوژ مدرن فراهم شد

دادســتان تهــران از ارســال 
بــا  ثامــن  ســکه  پرونــده 
و  پولشــویی  اتهــام  دو 
ــر  ــه دادگاه خب ــرداری ب کاهب
ــن  ــت: ای ــه گف ــت تپ ــده هف ــا پرون ــه ب داد و در رابط
پرونــده آخریــن مرحلــه تحقیقاتــش را طــی می کنــد 
ــد روز  ــی چن ــده را ط ــی پرون ــان اصل ــی از متهم و یک
جمــع  در  القاصــی  کردیم.علــی  احضــار  گذشــته 
ــت  ــاره بازداش ــئوالی درب ــه س ــخ ب ــگاران در پاس خبرن
پورمختــار نماینــده همــدان و آزادی او بــا وثیقــه گفــت: 
بازداشــت و آزادی وی بــا قیــد وثیقــه صحــت نــدارد. 
وی افــزود: تحقیقــات پرونده ســکه ثامــن در خصوص 

ــویی  ــدده و پولش ــرداری مش ــم از کاهب ــام اع دو اته
کامــل شــد و قــرار مجرمیــت و کیفرخواســت آن صــادر 
گردیــد و در حــال تنظیــم و تایــپ اســت و پیــش بینی 
ــه دادگاه  ــده ب ــه این ــده در اواســط هفت ــم پرون می کنی
ــکه  ــده س ــال پرون ــاره ارس ــود.القاصی درب ــال ش ارس
ــح  ــادی تصری ــد اقتص ــژه مفاس ــه دادگاه وی ــن ب ثام
ــر  ــت و اگ ــی اس ــال بررس ــوع در ح ــن موض ــرد: ای ک
ــام اقتصــادی  ــان مشــمول اخــال در نظ ــام متهم اته
ــاره  ــود. وی درب ــال می ش ــژه ارس ــه دادگاه وی ــود ب ش
ــینما  ــر س ــی بازیگ ــگاه آهنگران ــی پ ــوع الخروج ممن
گفــت: ایــن فــرد بدالیــل اتهــام امنیتــی و جــرم 

ــت. ــده اس ــروج ش ــوع الخ ــی ممن عموم

بیــان  بــا  مرکــزی  بانــک  رئیــس کل 
ــع  ــرار و وض ــازار ارز برق ــات در ب ــه ثب اینک
ارزی کشــور مطلــوب اســت گفــت: ذخایــر 
ــج و 6  ــز خــوب و در پن ــا نی اسکناســی م
ســال گذشــته بی ســابقه اســت.عبدالناصر همتــی روز چهارشــنبه در حاشــیه 
ــزود:  ــازار ارز، اف ــاره ب ــگاران درب ــع خبرن ــت در جم ــات دول ــت هی نشس
ــازار ارز برقــرار و وضــع ارزی کشــور نیــز مطلــوب اســت.رئیس  ــات در ب ثب
ــر ارزی را  ــادی، ذخای ــاط زی ــا احتی ــه ب ــان اینک ــا بی ــزی ب ــک مرک کل بان
مصــرف می کنیــم، اضافــه کــرد: واردات کاالهــای اساســی ضــروری انجــام 
شــده و مــواد اولیــه مــورد نیــاز کارخانجــات را نیــز از طریــق نیمــا تامیــن 
ــا  ــود ت ــر ش ــرایط بهت ــی رود ش ــار م ــرد: انتظ ــه ک ــی اضاف می کنیم.همت
بتــوان کارهــای اساســی را بــرای توســعه و رشــد کشــور انجــام داد.رئیــس 
کل بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه نیــاز اســت تــا فعالیــت هــای تولیــدی  
رونــق بیشــتری بگیــرد، گفــت: شــوکی کــه ســال گذشــته در بخــش تولیــد 
ــرای  ــزود: ب ــود.همتی اف ــی ش ــادی منف ــد اقتص ــد رش ــث ش رخ داد، باع

رونــق و رشــد اقتصــادی بایــد بــه فعالیــت هــای تولیــدی پرداخــت و بــر 
ایــن اســاس، بانــک مرکــزی برنامــه هایــی را بــرای تامیــن مالــی بخــش 
تولیــد در دســتور کار قــرار داده اســت. رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: 
بــازار ارز و ســکه دارای نوســان و ریســک اســت و چنانچــه مــردم در زمینــه  
بــازار ســرمایه و یــا بانــک ســرمایه گــذاری کننــد، احتمــال ریســک کمتــری 
دارد.همتــی بــا بیــان اینکــه فضــای اقتصــادی رو بــه بهبــود اســت، اضافــه 
ــای  ــرای فعالیت ه ــی ب ــن مال ــادی، تامی ــای اقتص ــدن فض ــرد: آرام ش ک
تولیــدی و رشــد صــادرات و مثبــت شــدن تــراز تجــاری از نشــان دهنــده 
ــار مــرداد  ــر اســاس آم ــه وی، ب ــه گفت ــود شــرایط اقتصــادی اســت. ب بهب
امســال، نــرخ تــورم ماهانــه بــه زیــر یــک درصــد )هشــت دهــم درصــد( 
رســیده کــه نشــان مــی دهــد تــورم در حــال کنتــرل قــرار دارد.رئیــس کل 
بانــک مرکــزی دربــاره علــت کاهــش نیافتــن قیمــت کاالهــا پــس از افــت 
نــرخ ارز، گفــت: ارزش پــول ملــی کاهــش نیافتــه، بلــه مســاله ایــن اســت 
ــاال  ــای ارز ب ــی به ــد. وقت ــی دارن ــی، چســبندگی قیمت ــای کاالی ــه بازاره ک

رفــت قیمــت کاالهــا نیــز رشــد کــرد.

رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزیـر 
در جلسـه  اجتماعـی گفـت: 
امـروز هیـات دولـت کمـک 
از  کـه  مراکـزی  هزینـه 
خانـواده  هـای معلـول نگهـداری می کننـد 20 درصد 
بـه  پرداخت هـا  ایـن  امیدواریـم  و  یافـت  افزایـش 
سـرعت توسـط خزانـه داری کشـور پرداخـت شـود.
هیـات  جلسـه  حاشـیه  در  شـریعتمداری  محمـد 
تبریـک  ضمـن  خبرنـگاران  جمـع  در  و  دولـت 
کازان  مسـابقات  در  ایـران  مهـارت  تیـم  موفقیـت 
روسـیه گفـت: مـا تنهـا بـا ده نفـر در ده رشـته در 

در  توانسـتیم  شـرکت کردیـم کـه  مسـابقات  ایـن 
پنـج رشـته مقـام کسـب کنیـم و یـک مـدال نقره و 
دو مـدال برنـز و دو دیپلـم اقتخـار نصیـب کاروان 
 20 و  گرفتنـد  قـرار   17 ردیـف  در  آنهـا   شـد.  مـا 
دسـتاورد  دادنـد کـه  ارتقـاء  را  ایـران  جایـگاه  رده 
ارزشـمندی اسـت. وی ادامه داد:  در جلسـه هیات 
دولـت، مصوبـات مجلس شـورای اسـامی در ردیف 
کـه موضـوع کمک هـای  بودجـه کل کشـور   131500
روزی  شـبانه  مراکـز  بهزیسـتی  سـازمان  یارانـه ای 
20 درصـد افزایـش  و مراکـز روزانـه توانبخشـی بـا 

مطـرح شـد.

رئیـــس ســـازمان انـــرژی اتمـــی ایـــران 
ـــته  ـــای هس ـــاوری ه ـــازی فن ـــی س از بوم
ای خبـــر داد و عنـــوان کـــرد کـــه ســـالن 
ـــدازی  ـــی راه ان ـــه تازگ ـــه ب ـــرفته ای ک پیش
ـــق  ـــه تحقی ـــد را دارد و در زمین ـــد 60 ســـانتریفیوژ جدی ـــت تولی شـــده، ظرفی

ـــم. ـــیده ای ـــی رس ـــاز طراح ـــه ف ـــوس ب ـــی معک ـــاز مهندس ـــعه از ف و توس
 علـــی اکبـــر صالحـــی روز ســـه شـــنبه در بازدیـــد از رونـــد تکمیـــل نخســـتین 
ـــت:  ـــار داش ـــرز اظه ـــیا در الب ـــرب آس ـــور و غ ـــی کش ـــون درمان ـــتان ی بیمارس
ـــده و  ـــته ش ـــدی برداش ـــای بلن ـــدم ه ـــتخراج ق ـــاف و اس ـــوزه اکتش در ح
موفـــق شـــدیم بـــا تـــوان داخلـــی بیـــش از 80 درصـــد ذخایـــر معدنـــی 
ـــز  ـــت، مرک ـــه وزارت نف ـــددی ب ـــات متع ـــرده و خدم ـــایی ک ـــران را شناس ای
ـــق و  ـــا تحقی ـــرد: ب ـــه ک ـــم.وی اضاف ـــه دهی ـــی ارائ ـــن شناس ـــات زمی تحقیق
توســـعه بـــر روی  ســـانتریفیوژی جدیـــد توانســـته ایـــم نســـل ای .آر 6 
ـــت،  ـــال داش ـــه دنب ـــی را ب ـــیاری از کشـــورهای خارج ـــراض بس ـــه اعت را ک

ـــم. ـــب کنی نص

صالحـــی در ادامـــه ضمـــن تقدیـــر از همـــکاری هـــای اســـتان البـــرز در 
پیشـــبرد بیمارســـتان خاطرنشـــان کـــرد: از همـــکاری و توجـــه اســـتاندار 
البـــرز در راســـتای شـــتاب بخشـــی در پیشـــرفت ایـــن بیمارســـتان 

سپاســـگزارم چـــرا کـــه بـــه شـــکل هـــای مختلـــف پـــای کار بـــود.
ــت:  ــر داد و گفـ ــاخت خبـ ــال سـ ــته ای در حـ ــای هسـ ــروژه هـ وی از پـ
ـــه  ـــی ب ـــرز در زمین ـــایت الب ـــور در س ـــی کش ـــون درمان ـــم ی ـــتان عظی بیمارس

مســـاحت 10 هکتـــار در حـــال ســـاخت اســـت.
ـــاخته  ـــا س ـــتان در دنی ـــن بیمارس ـــه از ای ـــا 6 نمون ـــه داد: تنه ـــی ادام صالح
ـــواع ســـرطان از  ـــرای درمـــان ان شـــده و ایـــن بیمارســـتان فـــوق تخصصـــی ب
ـــرژی اتمـــی  ـــون اســـت.رئیس ســـازمان ان ـــون هـــای پروت ـــش ی ـــق تاب طری
ایـــران گفـــت: طراحـــی و تامیـــن مالـــی تجهیـــزات ایـــن بیمارســـتان 
ـــان  ـــارد توم ـــزار و 500 میلی ـــورو در  حـــدود 2 ه ـــون ی ـــه 200 میلی ـــک ب نزدی
ـــی  ـــده و نیم ـــفارش داده ش ـــزات آن س ـــر تجهی ـــان حاض ـــه در زم ـــت ک اس
ـــاز  ـــزار و 400 ف ـــک ه ـــا ســـال ی ـــن شـــده اســـت و ت ـــز تامی ـــه آن نی از هزین

ـــد. ـــی رس ـــرداری م ـــره ب ـــتان به ـــن بیمارس اول ای

رنا
 ای

س:
عک

عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس معتقد اسـت نبود 
کنترل و کوتاهی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دسـتگاه های 
نظارتـی زمینـه را بـرای جوالن سوءاسـتفاده گـران در بـازار لوازم 
یدکی فراهم کرده است.سـیده حمیده زرآبادی عضو کمیسـیون 
صنایـع و معـادن مجلـس بـا انتقـاد از گرانی افسـار گسـیخته 
لـوازم یدکـی خودرو، گفت: نبود نظـارت و کوتاهی وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت زمینـه را بـرای جـوالن سوءاسـتفاده گـران 
فراهـم کـرده اسـت، زمانیکه کنتـرل دقیقی بـر بازار وجـود ندارد 
نمی توان انتظار داشـت که وضعیت بهتر از شـرایط کنونی شـود.

اینکـه بـه رئیـس جمهـوری  بـا بیـان  سـخنگوی دولـت 
آمریـکا نمی تـوان اعتمـاد کـرد، گفـت: دیپلماسـی را کنـار 
می کنیـم.  دنبـال  را  آن  برابـر  شـرایط  در  و  نمی گذاریـم 
»علـی ربیعـی« روز چهارشـنبه در حاشـیه جلسـه هیـات 
دولـت دربـاره شـروط بیـان شـده از سـوی رئیـس جمهور 
بـرای آمریکایـی هـا گفـت: با توجـه به خصوصیـات فردی 
دونالـد ترامـپ بـه وی اعتمـاد و اطمینانـی نداریـم، اما به 
هیـچ عنـوان ما دیپلماسـی را کنار نمی گذاریم و در شـرایط 

برابـر دیپلماسـی را دنبـال می کنیـم.

گرانی افسارگسیخته لوازم 
یدکی در سایه خواب مسئوالن

دیپلماسی را کنار 
نمی گذاریم

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی گفت: امـروز بحث سـاماندهی 
موسسـات وابسـته بـه وزارت ارشـاد مطـرح اسـت و ادغام سـه 
موسسـه  در مرحله بررسی های نهایی است.سیدعباس صالحی 
در حاشـیه جلسـه هیـات دولـت در جمـع خبرنگاران در پاسـخ 
بـه سـوالی درخصوص ادغام سـه موسسـه زیر مجموعـه وزارت 
ارشـاد، کـه کار مـوازی انجام می دهنـد، گفت: یکـی از چیزهایی 
که در سیاسـت های برنامه پنجم و ششـم توسـعه مطرح بوده، 
چابک سـازی  مجموعه هـای دولتـی اسـت تـا بـدون اینکـه از 
وظایـف کاسـته شـود و کارکردهـای مثبت کاهش یابـد، بتوانیم 
بـه ایـن سـمت برویم که با هزینه کمتر کار بیشـتر انجام دهیم.

اگرچــه  بودجــه گفــت:  و  برنامــه  ســازمان  رییــس 
درآمدهــا در ســال جــاری کامــل تحقــق پیــدا نمی کنــد 
امــا از آنجایــی کــه هزینه هــا براســاس درآمدهــا تنظیــم 
شــده، کشــور در ســال 98 کســری بودجــه نــدارد. 
وضعیــت  دربــاره  چهارشــنبه  روز  نوبخــت  حمدباقــر 
بودجــه ســال جــاری، اظهــار داشــت: دولــت بــه دنبــال 
بودجه ریــزی  و  برنامه ریــزی  نهادهــا  بهبــود کارآیــی 
اســت کــه ایــن مهــم در قالــب اصــاح ســاختار بودجــه  

می شــود. تعریــف 

ادغام سه موسسه زیر 
مجموعه وزارت ارشاد

امسال کسری بودجه 
نخواهیم داشت
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

سرنخ های پلیس از سرقت سردیس قیصر امین پوربازگشت 15 اثر ایرانی از چین

»بـا بازدیـِد دو میلیـون و 260 هـزار نفـر 
اثـر   15 آسـیا«  تمدن هـای  »شـکوه  از 
شـرکت کننـده از مـوزه ملـی ایـران در این 
نمایشـگاه در مـوزه ملـی چیـن، بـه تهـران 
برگردانـده شـدند.جبرییل نوکنـده - مدیـر کل مـوزه ملی ایـران - با اعام 
خبـر بازگشـت 15 قلـم اثـر تاریخـی- فرهنگـی بـه نمایـش درآمـده در 
نمایشـگاه »شـکوه تمدن هـای آسـیا«  از ایـن مـوزه، افـزود: ایـن آثـار بـا 
پایـان نمایشـگاه، پـس از سـه مـاه سـوم شـهریور بـه سـامت بـه کشـور 

برگشـت داده شـدند.
او بـا بیـان این کـه در ایـن نمایشـگاه عـاوه بـر جمهـوری خلـق چین  22 
کشـورِ افغانسـتان، ایـران، پاکسـتان، ارمنسـتان، هند، اردن، تاجیکسـتان، 
مغولسـتان، ترکمنسـتان، میانمـار، سـریانکا، آذربایجـان، لبنـان، امـارات 
مالـزی، سـنگاپور،  ژاپـن، عربسـتان سـعودی،  عربـی، کامبـوج،  متحـده 
الئـوس از قـاره آسـیا و یونـان و مصـر نیـز بـه عنـوان دو کشـور مهمـان از 
قاره هـای اروپـا و آفریقـا بـا نمایش آثـاری فاخر سـعی در معرفی فرهنگ 

و تمـدن سـرزمین خـود داشـتند، ادامـه داد: ایـن اشـیا عمدتـا حاصـل از 
کاوش هـای باسـتان شناسـی بـوده و توانسـتند آسـیا را بـه عنـوان قاره ای 

کهـن بـا سـابقه هـزاران سـاله بـه جهـان معرفـی کنند.
نوکنـده بـا تاکیـد بـر این کـه مـوزه ملـی چین موفق شـد بـا بهره گیـری از 
طراحـی بسـیار بـا شـکوه، نحـوه چیدمـان مناسـب آثـار، پخـش نماهنگ 
بسـیار زیبـا در ورودی نمایشـگاه  و بهره منـدی از ابزارهـای مدرن دیجیتال 
عملکـرد بسـیار موفقـی در جـذب بازدیدکننـدگان و ارتقـای دانـش آن هـا 
داشـته باشـند، افـزود: براسـاس اعـام مـوزه ملـی چیـن، بیـش از دو 
میلیـون و 260 هـزار نفـر از ایـن نمایشـگاه و مـوزه ی آن دیـدن کرده انـد.

او ایـن میـزان بازدیدکننـده در این بـازه زمانی کوتاه را نشـاِن موفقیت این 
رویـداد بین المللـی دانسـت و اضافـه کـرد: این شـمار فـراوان بازدیدکننده 
معیـار مناسـبی بـرای سـنجش میـزان عاقمنـدی و توجـه بـه فرهنـگ از 
سـوی یـک ملـت بـزرگ محسـوب می شـود. چیـن امـروز هدف بسـیاری 
از کشـورهای جهـان بـه منظـور توسـعه روابـط تجـاری و فرهنگـی و جذب 

است. گردشـگران 

بـا  بـزرگ  تهـران  آگاهـی  پلیـس  رییـس 
بـه  رسـیدگی  وضعیـت  آخریـن  تشـریح 
امیـن  قیصـر  سـردیس  سـرقت  پرونـده 
پـور از ارائـه بسـته پیشـنهادی پلیـس برای 

از تکـرار سـرقت هـای مشـابه خبـر داد. جلوگیـری 
سـردار علیرضـا لطفـی در گفـت وگـو بـا ایسـنا درباره سـرقت سـردیس قیصر 
امیـن پـور و اقدامـات پلیـس در ایـن خصـوص، گفـت:  مـا یـک بحثـی را به 
طـور جـدی بـا شـهرداری تهـران داریـم و آن هم این اسـت که بایـد موضوع را 
بـه موقـع بـه مـا اطـاع دهند و پلیس بـه موقع مطلع شـود که این سـردیس 
چـه موقع سـرقت شـده اسـت، چراکـه در پیگیـری و تعقیب پرونده سـرقت، 
زمان امر بسـیار مهمی اسـت.وی در مورد اینکه مگر در مورد سـرقت سـردیس 
قیصرامیـن پـور اطـاع رسـانی به موقـع نبود، گفت:  مسـئوالن شـهرداری یک 
تاریخـی را در مـورد سـرقت تندیـس قیصـر امین پور به مـا گفته انـد، در واقع 
عصـر روز یکشـنبه وقـوع ایـن سـرقت به مـا اطاع داده شـد، امـا پیش بینی 
مـا ایـن نیسـت که سـرقت نیز همـان موقع رخ داده باشـد، البتـه نمی خواهم 

قطعـی درایـن مـورد اظهارنظر کنم و بایـد تحقیقات کامل شـود.رییس پلیس 
آگاهـی تهـران بـزرگ در مـورد اینکه آیـا پلیس به سـرنخ هایی در مورد سـارق 
مجسـمه ها رسـیده اسـت، اظهارکرد: در این مورد به سـرنخ هایی رسـیدیم  و 
مـا تمـام انـرژی خـود  را مـی گذاریـم تا عامـل یا عامـان این سـرقت را پیدا 
کنیـم، امـا در خواسـت ما از شـهرداری نیز این اسـت که دقیق تـر در این موارد 
عمـل کند.لطفـی در مـورد ارتبـاط سـرقت ایـن سـردیس با سـرقت مجسـمه 
هـا و سـردیس هـای پایتخـت در سـال های قبـل، گفت: بعـد از ماجـرای آن 
سـرقت ها دیگر مورد زنجبره واری از سـرقت مجسـمه و سـردیس نداشـتیم 
و فکـر نمـی کنـم کـه ایـن سـرقت ها به هـم ارتباط داشـته باشـند، البتـه باید 

تحقیقـات ما کامل شـود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه پلیس به طور جدی به مسـاله سـرقت این سـردیس 
ورود کـرده تـا از تکـرار چنیـن مـواردی هـم جلوگیـری کنـد، گفـت: مـا سـازو 
کارهایی را آماده کردیم که در جلسـاتی مشـترک با مسـئوالن شـهرداری آن را 
ارائـه خواهیـم کـرد. عاوه بـر آن به مامـوران پلیس هم تاکیـد کردیم که توجه 

ویـژه ای بـه مجسـمه ها و سـردیس ها در پایتخت داشـته باشـند.

 پیام
 میراث

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران اعام کرد که 2 اثر درخت کهنسال امامزاده قاسم و نیز آبشار 
سنگان بخش کن در شهرستان تهران در فهرست میراث کشور قرار گرفت. نخستین بار است که آثار طبیعی این استان به ثبت 

ملی می رسد.

رنا
 ای

س:
عک

در نشسـت رایزنی هـای پنج جانبـه کشـورهای سـاحلی دریـای 
خـزر، ایـران بـه عنـوان محـور هماهنگـی پنـج کشـور سـاحلی 
دریای خزر تعیین و مقرر شد نشست بعدی وزرای گردشگری 
کشـورهای سـاحلی خـزر در ایران باشـد. ولی تیمـوری معاون 
گردشـگری وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دستی 
که برای حضور در این نشسـت به کشـور قزاقسـتان سـفرکرده 
اسـت، بـا اعـام این خبـر افزود: »بـا رایزنی و تاش مشـترک 
وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی و وزارت 
امـور خارجه، جمهوری اسـامی ایران به عنـوان محور هماهنگی 
پنـج کشـور سـاحلی دریـای خـزر در حـوزه گردشـگری تعیین 
شـد، ضمن این که مقرر شـد نشسـت بعدی وزرای گردشـگری 
ایـن پنج کشـور در سـال آینـده در ایران برگـزار شـود.«او افزود: 
پیشـنهادی کشـورمان  توافقنامـه گردشـگری  »پیش نویـس 
نیـز در نشسـت آکتائـو موردبحـث و تبادل نظـر هیـأت هـای 
شـرکت کننده قـرار گرفـت و ضمـن توافق با کلیات سـند، مقرر 
شـد پیشـنهادهای تکمیلی اعضا از طریق مجـاری دیپلماتیک 
جمع بنـدی و در نشسـت آتـی در ایـران بـه امضـای مقامـات 
پنـج کشـور برسـد.«تیموری ادامـه داد: »نشسـت رایزنی هـای 
پنج جانبـه کشـورهای سـاحلی دریـای خـزر با موضوع توسـعه 
روابـط گردشـگری میـان کشـورهای حاشـیه ایـن دریـا، 5 و 6 
شـهریورماه 1398 در شـهر اکتائو قزاقسـتان برگزار می شـود،ما 
باهـدف ارتقـا و توسـعه همکاری هـای منطقـه ای و بین المللی 
در حـوزه گردشـگری دریـای خـزر در ایـن نشسـت شـرکت 
کشـورهای  پنج جانبـه  رایزنی هـای  نشسـت  کرده ایـم.«در 
سـاحلی دریـای خـزر پنـج کشـور ایـران، روسـیه، قزاقسـتان، 
آذربایجان و ترکمنسـتان باهدف توسعه و ارتقای همکاری های 
حوزه گردشـگری منطقـه ای پیرامون دریای خـزر گرد هم جمع 
می شـوند و معاون گردشـگری عاوه بر شـرکت در نشست های 
دوطرفه با نمایندگان کشـورهای حاضر پیرامون موضوع توسـعه 
روابط گردشـگری دوجانبه میان دو کشـور، با ارائه پیش نویس 
سـاحلی  همکاری هـای گردشـگری کشـورهای  موافقت نامـه 
دریـای خـزر، چشـم اندازی هدفمنـد پیـش روی ایـن حـوزه 

خواهد گشـود.

سوژه
ایران به عنوان محور 
هماهنگی 5 کشور 

ساحلی دریای خزر تعیین شد

تیغ مجلس روی »مالیات بر ارزش افزوده« گردشگری

عده ای اعتقاد دارند که حذف مالیات بر ارزش افزوده از گردشگری با عث رونق این صنعت می شود

اسـت  قـرار  کـه  آمـد  خبـر   96 سـال 
از خدمـات  افـزوده  بـر ارزش  مالیـات 
گردشـگری حـذف شـود اما حـاال پس 
نـه  شـد:  اعـام  سـال،  دو  گذشـت  از 
تنهـا ایـن مالیـات از بخش گردشـگری 
بـا  آن  طـرح  بلکـه  نشـده،  حـذف 
علنـی  صحـن  بـه  قانونـی  ایرادهـای 

اسـت. رفتـه  مجلـس 
»مالیـات بـر ارزش افـزوده« مالیاتـی 
اسـت کـه مصرف کننده یا خریـدار آن را 
بـه همـراه بهـای خریـد کاال یـا خدمات 
می پـردازد و دریافت کننده )فروشـنده( 

موظف اسـت مقدار مالیـات دریافتی را 
بـه خزانـه دولت واریـز کند. ایـن قانون 
در  تصویـب  از  پـس   1387 سـال  از 
مجلـس، بـه صـورت »آزمایشـی« برای 
5 سـال بـه اجـرا گذاشـته شـد، امـا از 
سـال 93 مسـتمر و بـا افزایش سـاالنه 

شـد. همراه 
ایـن مالیـات مشـمول تمـام خدمـات 
قانـون  و کاالهـا می شـود، مگـر آن کـه 
شـده  قائـل  آن  بـرای  اسـتثناهایی 
مشـمول  کـه  معافیتـی  مثـل  باشـند، 
کاالهای صادراتی شـده اسـت. در سـال 
1396 سـازمان میـراث فرهنگی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری، بـا ایـن ادلـه کـه 
و  دارد  ارزآوری  ماهیـت  گردشـگری 

می شـود،  محسـوب  صادراتـی  کاالیـی 
حـذف مالیـات بـر ارزش افـزوده را از 

ایـن صنعـت مطالبـه کـرد.
هرچند آن زمان رییس سـازمان میراث 
نداشـت  امیـد  و گردشـگری  فرهنگـی 
ایـن مالیات از گردشـگری حذف شـود 
و گفتـه بـود: »مالیات بـر ارزش افزوده 
قانـون حاکـم بـر کشـور اسـت و چیزی 
نیسـت کـه آن را از گردشـگری بتـوان 
حـذف کـرد« امـا همزمان بـرای مجاب 
کـردن نماینـدگان پیشـنهاد کـرده بـود، 
افـزوده  بـر ارزش  از مالیـات  درصـدی 
در بودجـه سـال 97 را بـرای مرمـت و 
و  ثبت شـده  تاریخـی  بناهـای  احیـای 
دهنـد.  اختصـاص  توسـعه گردشـگری 

هرچنـد کـه ایـن پیشـنهاد رد شـد.
گردشـگری  وقـت  معـاون  همزمـان 
کنـد  اثبـات  تـا  بـود  پیگیـر  سـازمان 
گردشـگری کاالیـی صادارتـی محصـوب 
مالیاتـی  اسـتثنائات  جـزو  و  می شـود 
اسـت امـا آن سـال تاش هـا نتیجه ای 
نـداد تـا آن کـه اوایـل سـال 97 رییس 
سـازمان از موافقـت نماینـدگان مجلس 
بـا کاهش مالیـات بـر ارزش افزوده در 
هتل هـا خبـر داد و اشـاره ای کلـی کـرد 
نماینـدگان  تصمیـم  اسـاس  »بـر  کـه 
مقـرر شـد نـرخ ترجیحـی مالیـات بـر 
 3 بـه   9 از  هتل هـا  در  افـزوده  ارزش 

درصـد کاهـش یابـد.«
هتلـداران کـه از جملـه پیگیری کنندگان 
اصلـی حـذف کامـل مالیـات بـر ارزش 
افـزوده از خدمـات گردشـگری بوده انـد 
میـراث  سـازمان  رییـس  خبـر  آن 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
تکمیـل کردنـد کـه  شـکل  ایـن  بـه  را 
»طـرح کاهـش مالیـات ارزش افـزوده 
از 9 بـه 3 درصـد فعـا در کمیسـیون 
و  شـده  مصـوب  مجلـس  اقتصـادی 
تنهـا مشـمول هتل هـای یـک تـا سـه 
را  هتل هـا  تمـام  و  می شـود  سـتاره 
قانـون  ایـن  یعنـی  برنمی گیـرد«،  در 
همچنـان بـرای هتل های 4 و 5 سـتاره 
کـه  هتل هایـی  مانـد.  خواهـد  برقـرار 
اتفاقـا گران تـر هسـتند و لحـاظ کردن 9 
درصـد مالیـات بـر ارزش افـزوده، نـرخ 

آن هـا را بیشـتر خواهـد کـرد.
مجمـع  رییـس  ـ  حمـزه زاده  جمشـید 
از  پـس  ـ  گردشـگری  تشـکل های 
سـرانجام  دربـاره  سـال  یـک  گذشـت 
از سـال  ایسـنا گفـت:  بـه  طـرح  ایـن 

1396 تـاش کردیـم تـا خدمـات تمـام 
پرداخـت  از  گردشـگری  بخش هـای 
مالیـات بـر ارزش افـزوده معاف شـود. 
نماینـدگان  بـا  هـم  زیـادی  تعامـل 
مجلـس داشـتیم تـا سـرانجام دولـت 
در  کـه  داد  مجلـس  بـه  را  الیحـه ای 
کمیسـیون اقتصـادی هـم تاییـد شـد. 
اقتصـادی  »گـزارش یـک« کمیسـیون 
 18/12/1397 تاریـخ  در  مجلـس  بـه 
بنـد 19 قانـون مالیات بـر ارزش افزوده 
بـه ایـن شـکل تنظیـم شـد: »خدمـات 
اقامتـی هتل هـا و سـایر مراکـز اقامتـی 
از پرداخـت مالیـات بـر ارزش افـزوده 
ایـن  صـد در صـد معاف انـد.« کلیـات 
امـا  شـد  تصویـب  مجلـس  در  الیحـه 
کمیسـیون  بـه  بیشـتر  بررسـی  بـرای 

شـد. فرسـتاده  اقتصـادی 
تـاش  درحالی کـه  افـزود:  وی 

مالیاتـی،  معافیـت  ایـن  می کردیـم 
شـود،  شـامل  را  هتل هـا  کل خدملـت 
بـا تغییـر رییـس کمیسـیون اقتصـادی 
آن  جزئیـات  شـدیم.  مواجـه  مجلـس 
»گـزارش  در  کـرد.  تغییـر  هـم  الیحـه 
تاریـخ  در  کـه  کمیسـیون  ایـن  دوم« 
23/5/98 بـه مجلـس داده شـد تـا در 
صحن مجلس بررسـی شـود متاسـفانه 
بنـد 19 کا تغییـر کرد و مفـاد آن تحت 

بنـد 15 ذکـر شـد.
او محتـوای تغییـر داده شـده در ایـن 
الیحـه را این طـور شـرح داد: خدمـات 
و  سـتاره  سـه  هتل هـای  اقامتـی 
پایین تـر و سـایر مراکـز اقامتـی دارای 
فرهنگـی،  میـراث  سـازمان  از  مجـوز 
صنایـع دسـتی و گردشـگری و اتحادیه 
ذی ربـط مشـمول معافیـت مالیـات بـر 

هسـتند. افـزوده  ارزش 

فرهنگـی،  میـراث  وزارت  سرپرسـت 
صنایـع دسـتی و گردشـگری بـا اشـاره 
بـرای  خصوصـی  بخـش  عاقـه  بـه 
سـرمایه گـذاری در بخش گردشـگری، 
در  سـرمایه گذاری  حجـم  رسـیدن  از 
 200 میـزان  بـه  گردشـگری  بخـش 

داد. خبـر  تومـان  میلیـارد 
حاشـیه  در  مونسـان  اصغـر  علـی 
جمـع  در  دولـت  هیـات  نشسـت 
سـهم  کـه  ایـن  بیـان  بـا  خبرنـگاران 

سـال  در  GDP کشـور  از  گردشـگری 
 4.7 ورود  بـا  میلیـون دالر   11.8   ،96
اسـت،  کشـور  بـه  خارجـی  گردشـگر 
گفـت: در سـال گذشـته، 7.7 میلیـون 
گردشـگر خارجـی به کشـور وارد شـدند 
مرکـزی  بانـک  اعـام  منتظـر  حـاال  و 
هسـتیم.وی  کشـور   GDP سـهم  از 
بـا بیـان ایـن کـه آمارهـا نشـان مـی 
دهـد، گردشـگری اقتصـادی نوظهور در 
کنـار حوزه هـای همچـون نفـت اسـت، 

بـا  نوظهـور  اقتصـاد  ایـن  در   گفـت: 
تاطم هـا  کمتریـن  در  تحریـم  وجـود 
مـی تـوان بـرای کشـور درآمـد راحـت،  
کرد.مونسـان  کسـب  پایـدار  و  آسـان 
بـا  نیـز  اضافـه کـرد: سـرمایه گـذاران 
وجـود چنین شـرایطی فرصـت را برای 
سـرمایه گـذاری در این بخـش غنیمت 

شـمارند. مـی 
حجـم  حاضـر  حـال  در  افـزود:  وی 
سـرمایه  بخـش  در   سـرمایه گـذاری 
گـذاری حـدود 200 هزار میلیـارد تومان 
سـرمایه  بخـش  جـز  بـه  کـه  اسـت 
گـذاری در سـاخت و سـاز شـامل هتل 
نیـز  گردشـگری  محـرک  پروژه هـای 

رونـق پیـدا مـی کنـد.

حجم سرمایه گذاری در بخش 
گردشگری به ۲۰۰ میلیارد تومان رسید

آبشار و دهانه آتشفشان راین 
در کرمان ثبت ملی شدند

سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی کرمــان از ثبــت دو اثــر طبیعــی آبشــار و 
دهانــه آتشفشــان رایــن در فهرســت آثــار ملــی کشــور خبــر داد.

ــراث  ــت می ــی ثب ــورای مل ــش ش ــرد: »در همای ــار ک ــی اظه ــدون فعال  فری
طبیعــی کشــور کــه در شــهر انزلــی برگــزار شــد، دو پرونــده از اســتان پــس از 

ــه ثبــت ملــی رســیدند.« بررســی و تأییــد نهایــی ب
ــران  ــه ته ــل و ب ــر تکمی ــاه اخی ــد م ــور در چن ــای مذک ــزود: »پرونده ه او اف
ــی  ــار مل ــور در فهرســت آث ــه خوشــبختانه در همایــش مذک ارســال شــدند ک
کشــور قــرار گرفتند.«سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی کرمــان بیــان کــرد: 
ــن و ارگ  ــهر رای ــی ش ــت تاریخ ــار باف ــه در کن ــی پرجاذب ــار طبیع ــن آث »ای
تاریخــی آن و همچنیــن کــوه هــزار قــرار دارنــد کــه منطقــه رایــن را بــه یکــی 
از مقاصــد گردشــگری حــوزه جنــوب شــرق ایــران تبدیــل کرده انــد.«او بابیــان 
این کــه ایــن اســتان دارای آثــار طبیعــی فراوانــی همچــون آبشــارها، غارهــا، 
کوه هــای مرتفــع، چشــم اندازهای طبیعــی و بکــر و غیــره اســت، بیــان کــرد: 
بــا ثبــت ایــن آثــار در فهرســت آثــار ملــی کشــور می تــوان گام هــای بلندتــری 
ــا عایــق  ــه جــذب گردشــگران ب ــار برداشــت و زمین در جهــت حفــظ ایــن آث

ویــژه را در اســتان کرمــان فراهــم ســاخت.«

ته
نک

رییـس هیـات مدیـره جامعه هتلـداران ایـران اضافه کـرد: در 
صـورت تصویب چنین الیحه ای در مجلس بخشـی از اشـتغال 
گردشـگری در معـرض خطر قـرار می گیـرد؛ چرا کـه مالیات بر 
ارزش افـزوده قـرار اسـت تنها شـامل خدمات اقامتی شـود و 
خدمـات رسـتوران و پذیرایی را در بر نمی گیـرد، در نتیجه غذای 
رسـتوران هتـل گران تـر می شـود و رقابـت از بیـن مـی رود و 
هتـل مجبـور اسـت رسـتوران هتـل را تعلیـق و نیـروی کار آن 
بخـش را تعدیـل کنـد. ایـن ایراد اساسـی به طرح کمیسـیون 
اقتصـادی وارد شـده اسـت.وی بـا اشـاره بـه تعامـالت انجام 
شـده با نمایندگان مجلس برای اصالح گزارشـی که کمیسـیون 
اقتصـادی بـه صحن مجلس فرسـتاده اسـت، گفت: گزارشـی 
کـه به صحن مجلس فرسـتاده شـده خـالف آخریـن توافق ها 
بـا کمیسـیون اقتصـادی بـود. اکنـون گـزارش از اختیـار ایـن 
کمیسـیون خـارج شـده و دیگـر کاری نمی تواند انجـام دهد. 
تنهـا راه حـل ایـن اسـت کـه تعـدادی از نماینـدگان پیشـنهاد 
اصـالح بدهنـد کـه بـا تعـدادی از آن ها جلسـه ای گذاشـتیم و 

پیشـنهاد اصالحیه را فرسـتادند.

گردشگریمیراث

۴ میلیون گردشگر عراقی وارد ایران می شوندسه اثر جدید سیستان و بلوچستان ثبت ملی شد
ــراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل میـ
ـــگری  ـــتی و گردش ـــع دس صنای
بلوچســـتان  و  سیســـتان 
ــی  ــر طبیعـ ــه اثـ ــت: سـ گفـ
ــت  ــدن در نشسـ ــرح شـ ــس از مطـ ــتان پـ ــن اسـ ایـ
ـــار  ـــت آث ـــی در فهرس ـــدر انزل ـــی در بن ـــت مل ـــورای ثب ش
ملـــی کشـــور ثبـــت شـــد. علیرضـــا جالزایـــی اظهـــار 
ـــگری  ـــعه گردش ـــت توس ـــه اهمی ـــه ب ـــا توج ـــت: ب داش
ـــامل  ـــر ش ـــه اث ـــال س ـــارک امس ـــار و کن ـــه چابه در منطق
منظـــر طبیعـــی روســـتای بریـــس در 65 کیلومتـــری 
ـــی  ـــر طبیع ـــوری و منظ ـــای مینیات ـــار، کوه ه شـــرق چابه
ــهر در فهرســـت  و فرهنگـــی روســـتای گـــرگان نیکشـ

ـــس  ـــاحل بری ـــت: س ـــدند.وی گف ـــت ش ـــی ثب ـــار مل آث
و کوه هـــای مینیاتـــوری دارای چشـــم اندازی زیبـــا 
و منحصـــر بـــه فـــرد هســـتند کـــه می تواننـــد در 
بحـــث توســـعه گردشـــگری چابهـــار کمـــک شـــایانی 
کننـــد. مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی 
و گردشـــگری سیســـتان و بلوچســـتان افـــزود: ثبـــت 
آثـــار ملمـــوس و ناملمـــوس اســـتان در فهرســـت 
میـــراث جهانـــی و ملـــی باعـــث جـــذب گردشـــگر و 

ــود. ــه می شـ ــان منطقـ ــرای بومیـ ــی بـ درآمدزایـ
ـــر منقـــول  ـــر غی ـــون هـــزار و 615 اث ـــان کـــرد: تاکن وی بی
و 204 اثـــر منقـــول در سیســـتان و بلوچســـتان در 

ـــت. ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــی ب ـــار مل ـــت آث فهرس

عراقـــی  مقـــام  یـــک 
ــون  ــال 4 میلیـ ــت: امسـ گفـ
ـــران  ـــی وارد ای ـــگر عراق گردش
می شـــوند. معـــاون رایـــزن 
ـــا اســـتاندار چهارمحـــال  ـــدار ب ـــز در دی فرهنگـــی عـــراق نی
و بختیـــاری بـــا اشـــاره بـــه ظرفیت هـــای گردشـــگری 
منطقـــه  ایـــن  افـــزود:  بختیـــاری،  و  چهارمحـــال 
ــای  ــی حرف هـ ــت درمانـ ــوزه توریسـ ــد در حـ می توانـ

ــد. ــته باشـ ــن داشـ ــرای گفتـ ــیاری بـ بسـ
محمدباقـــر حکیـــم تصریـــح کـــرد: گفتـــه شـــده 
وارد  امســـال 4 میلیـــون گردشـــگر عراقـــی  کـــه 
ایـــران می شـــوند و گردشـــگرانی کـــه بـــا هـــدف 

ــد دو  ــفر می کننـ ــران سـ ــه ایـ ــی بـ ــت درمانـ توریسـ
برابـــر ســـال های گذشـــته شـــده کـــه شـــهرکرد هـــم 
ــذب  ــود جـ ــه خـ ــیاری بـ ــگران بسـ ــد گردشـ می توانـ
ـــا  ـــوان ب ـــی ت ـــن م ـــرد: همچنی ـــان ک ـــد.وی خاطرنش کن
ــرای پذیـــرش  ــب را بـ ــتر مناسـ ــای الزم بسـ رایزنی هـ
دانشـــجوهای عراقـــی بـــه دانشـــگاه شـــهرکرد فراهـــم 
ـــدار  ـــن دی ـــز در ای ـــران نی ـــتان در ای ـــفیر افغانس کرد.س
ـــران و  ـــه اشـــتراکات فرهنگـــی کشـــورهای ای ـــا اشـــاره ب ب
ـــی  ـــتراکات در نزدیک ـــن اش ـــرد: ای ـــار ک ـــتان، اظه افغانس
دو کشـــور نقـــش بســـزایی داشـــته و می تـــوان از 
آن بـــه عنـــوان یـــک فرصـــت بـــرای برقـــراری روابـــط 

ــرد. ــری کـ ــادی بهره گیـ ــاری و اقتصـ ــازنده تجـ سـ
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حفاظــت  یــگان  -فرمانــده  محبت  خانــی  جمشــید 
خصــوص  در  اخیــرًا  زیســت-  محیــط  ســازمان 
آتش ســوزی  جنگل هــای ارســباران و عمــدی بــودن  
ــه از  ــن حادث ــان ای ــت: »عام ــه اس ــه گفت ــن حادث ای
ــام  ــن مق ــه ای ــه گفت ــد«. ب ــاورزی نبوده ان ــه کش جامع
مســوول براســاس اطاعــات به دســت آمــده مشــخص 
شــده کــه ایــن آتش ســوزی عمــدی بــوده و در ارتبــاط 
بــا ایــن موضــوع مظنونینــی وجــود دارد کــه بررســی آن 
در دســتور کار دســتگاه های امنیتــی و اطاعاتــی اســت.
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت بــه خبرگــزاری 
آنــا گفتــه اســت: بررســی بیشــتر در خصوص شناســایی 
ــت  ــباران در دس ــای ارس ــوزی جنگل  ه ــان آتش س عام

پیگیــری اســت.

خسارت چندصد هکتاری به اراضی جنگلی
چنــدی قبــل بــود کــه فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط 
زیســت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در خصــوص 
خســارت آتش ســوزی جنگل هــای ارســباران اعــام 
ــوزی ها  ــن آتش س ــارت ای ــزان خس ــون می ــرد: تاکن ک
ــوز  ــار تخمیــن زده شــد، البتــه هن ــه 100 هکت نزدیــک ب
بررســی ها تمــام نشــده و احتمــال دارد ایــن رقــم تغییر 
ــو  ــی در گفت وگ ــت خان ــید محب ــرهنگ جمش ــد. س کن
بــا خبرگــزاری آنــا، بــا اشــاره بــه اینکــه آتــش ســوزی 
ــود:  ــه ب ــاء شــده اســت، گفت جنگل هــای ارســباران اطف
بخشــی از آتش ســوزی در محــدوده مناطــق تحــت 
ــز در  ــی نی ــت و بخش ــط زیس ــازمان محی ــت س مدیری
محــدوده ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
ــن مناطــق در  ــزان دقیــق خســارت در ای اســت کــه می
حــال بررســی اســت. وی در ادامــه می افزایــد: احتمــال 
ــه  ــاد اســت ک ــد زی ــدی باش ــوزی عم ــش س ــه آت اینک
ایــن موضــوع نیــز از ســوی نهادهــای مرتبــط در حــال 

بررســی اســت. محبــت خانــی تاکیــد می کنــد: امســال 
تهدیــد بــرای وقــوع آتــش ســوزی در جنگل هــا و 
ــا بســیار خــوب و  ــاد اســت چــون بارندگی ه ــع زی مرات
ــان  ــد گیاه ــب رش ــاله موج ــن مس ــوده و ای ــب ب مناس
ــا و تابســتان  ــه در فصــل گرم ــون ک شــده اســت و اکن
قــرار داریــم، گیاهــان خشــک شــده اند و شــرایط بــرای 
ــش  ــن رو نق ــت. از ای ــم اس ــوزی فراه ــوع آتش س وق
مــردم و رعایــت اصــول ایمنــی از ســوی آن هــا در 

کاهــش وقــوع آتــش ســوزی بســیار مهــم اســت. ایــن 
مقــام مســوول در ادامــه می گویــد: مــردم بــا توجــه بــه 
آموزش هــای انجــام شــده در غیــر عمــدی بــودن آتــش 
ــن  ــد، همچنی ــک کنن ــا کم ــه م ــد ب ــوزی ها می توانن س
ــش  ــودن آت ــدی ب ــف و عم ــاهده تخل ــورت مش در ص
می تواننــد مراتــب را بــه ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت و یــا نیــروی انتظامــی اطــاع دهنــد. فرمانــده 
یــگان حفاظــت محیــط زیســت ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت دربــاره همــکاری نهادهــای مختلــف در 
ــان  ــباران بی ــای ارس ــق در جنگل ه ــای حری ــد اطف رون

ــتان  ــت اس ــط زیس ــر کل محی ــون مدی ــد: تاکن می کن
آذربایجــان شــرقی از همــکاری نکــردن دســتگاهی 
تجهیزاتــی  تــوان  دربــاره  وی  اســت.  نکــرده  گلــه 
اطفــای حریــق ســازمان حفاظــت محیــط زیســت نیــز 
می گویــد: امســال تجهیــزات اطفــای حریــق را تقویــت 
ــه شــرایط پوشــش گیاهــی؛  ــا توجــه ب ــا ب ــم ام کرده ای
ــه  ــه نظــر مــی رســد کافــی نیســت بنابرایــن قطعــا ب ب
کمــک مــردم نیــاز داریــم. بــه گــزارش ایســنا، مدیــرکل 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری آذربایجــان شــرقی نیــز بــا 

ــا در  ــتقرار نیروه ــرای اس ــرایط ب ــه ش ــر این ک ــد ب تاکی
منطقــه آتش ســوزی بســیار ســخت و خســته کننده 
ــز زمــان حضــور نیروهــای  ــه همیــن جهــت نی اســت ب
پیــاده درمحــل، بســیار طوالنــی بــود، اظهــار کــرد: 
به رغــم وجــود همــه مشــکات، نیروهــای اقــدام کننــده 
ــه  ــد. ب ــش را گرفتن ــعه آت ــوی توس ــار روز جل ــی چه ط
ــباران  ــای ارس ــار از جنگل ه ــدود 300 هکت ــه وی ح گفت
طعمــه حریــق شــده کــه شــامل مرتــع، مرتــع مشــجع 
و جنــگل و اراضــی جنگــی بــا گونه هــای بلــوط، ممــرز، 

پیگیری برای شناسایی عامالن آتش سوزی جنگل های ارسباران
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست: عامالن آتش سوزی جنگل  های ارسباران از 

جامعه کشاورزان نبوده ولی بررسی بیشتر آن در دست اقدام است

بــه گفتــه مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری آذربایجــان شــرقی، اداره کل منابــع طبیعــی 
و محیــط زیســت اســتان بــه عنــوان دو نهــاد متولــی ایــن حــوزه فاقــد امکاناتــی هســتند کــه 
بایــد باشــند چراکــه ســال گذشــته از منابــع ملــی اعتبــاری بــه ایــن حــوزه تخصیــص نیافــت و 
از منابــع اســتانی نیــز منابــع اندکــی درنظــر گرفتــه شــد کــه 80 درصــد آن تخصیــص یافــت کــه 
حتــی کفایــت کنتــرل و گشــت را هــم نکــرد، در حالــی کــه بایــد منابعــی در راســتای پیشــگیری 
و مقابلــه بــا آتش ســوزی ها در اختیــار داشــته باشــیم. اگــر امکاناتــی کــه نیــاز داشــتیم در روز 

ــداوم آتــش نبودیــم. ــود، روز دوم شــاهد آتش ســوزی و ت اول آتش ســوزی در اختیارمــان ب

یــگان  -فرمانــده  محبت  خانــی  جمشــید 
زیســت-  محیــط  ســازمان  حفاظــت 
ــت  ــات به دس ــاس اطالع ــر اس ــد:  ب می گوی
آمــده مشــخص شــده کــه آتش ســوزی 
و  بــوده  عمــدی  ارســباران  جنگل هــای 
در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع مظنونینــی 
وجــود دارد کــه بررســی آن در دســتور کار 
دســتگاه های امنیتــی و اطالعاتــی اســت.
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مــردم شــمال سیســتان و بلوچســتان از 
ــی  ــال 65 روز متوال ــتان امس ــدای تابس ابت
در هــوای ناســالم نفــس کشــیدند تــا اینکــه 
باالخــره دســتگاه غبارســنج هواشناســی 
در صبــح دوشــنبه هفتــه جــاری  زابــل 
ــدوده  ــهر را در مح ــن ش ــوای ای ــت ه کیفی
ســالم نشــان داد. بــه گــزارش ایرنــا شــاید 
ــد از 65 روز  ــل بع ــوای زاب ــدن ه ــالم ش س
ــاری  ــن اخب ــی از مهمتری ــوده یک ــوای آل ه
باشــدکه پــس از اخبــار متوالــی دربــاره 
سیســتان  شــمال  در  روزه   120 بادهــای 
و بلوچســتان بتــوان آن را مخابــره کــرد 
چراکــه درســت از روز نخســت تیــر امســال 
کــه وزش بــاد شــدید موجــب خیــزش گــرد 
و خــاک و افزایــش غلظــت ذرات معلــق در 
هــوای زابــل بــه 257 واحــد شــد. یکشــنبه 
ــل  ــوای زاب ــی ه ــاری شــرایط کیف ــه ج هفت
حداقــل چنــد بــار در روز در شــرایط ناســالم 
بــرای تمامــی گــروه هــای ســنی قــرار 
داشــت و در برخــی روزهــا زندگــی را بــرای 
مــردم ایــن منطقــه ســخت و دشــوار کــرده 
ــا  ــو ب ــت و گ ــدری در گف ــود. محســن حی ب
خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: وزش بادهــای 
120 روزه کــه از 2 مــاه قبــل در زابــل و چهــار 
شهرســتان شــمالی سیســتان و بلوچســتان 
ــته  ــنبه گذش ــود، روز یکش ــه ب ــدت گرفت ش
قــدری کاهــش یافــت و گــرد و غبــاری بــه 
همــراه نداشــت. این مقــام مســوول در اداره 
هواشناســی سیســتان و بلوچســتان ادامــه 
ــح  ــه صب ــی ب ــاعت منته ــا در 24 س داد: ام
ــتین  ــرای نخس ــهریور ب ــارم ش ــنبه چه دوش
بــار در 65 روز اخیــر هــوای زابــل در تمامــی 
ــت  ــرار گرف ــت ســالم ق ســاعات روز در حال
و بیشــینه »میانگیــن ســاعتی« میــزان 
ــهر  ــن ش ــوای ای ــق در ه ــت ذرات معل غلظ
ــید. ــب رس ــر مترمکع ــرم ب ــه 114 میکروگ ب
مدیرکل هواشناســی سیســتان و بلوچســتان  
ــان اینکــه  ــا بی در ادامــه صحبــت هایــش ب
در 2 مــاه اخیــر حداقــل 10 روز بیشــینه 
ســرعت وزش بــاد در زابــل بــه بیــش از 100 
کیلومتــر بــر ســاعت رســیده اســت، گفــت: 
در ایــن مــدت بیشــینه غلظــت ذرات معلــق 
بــا انــدازه 10 میکــرون در هــوای ایــن شــهر 
بــه 5913 میکروگــرم بــر مترمکعــب معــادل 

ــز رســیده اســت. ــر حــد مجــاز نی 39 براب

ل ها
نجات شمشادهای هیرکانی در دستور کار جنگ

سازمان های محیط زیست و جنگل ها
میــزان پیشــرفت برنامــه نجــات شمشــادهای 
ــت  ــازمان حفاظ ــان س ــا حضــور معاون ــی ب هیرکان
محیــط زیســت و ســازمان جنگلهــا، مراتــع و 
ــنا در  ــزارش ایس ــه گ ــد. ب ــور بررســی ش ــزداری کش آبخی
ــاون  ــی - مع ــد ظهراب ــور حمی ــا حض ــه ب ــورتی ک ــه مش جلس
محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت  و 
افراســیابی - معــاون حفاظــت و امــور اراضــی ســازمان جنگلهــا، 
مراتــع و آبخیــزداری کشــور - برگــزار شــد، بــه دلیــل همجــواری 
بــر ضــرورت  رویشــگاه های تحــت مدیریــت دو ســازمان، 
ــر  ــرل موثرت ــرای کنت ــی مشــترک و هم راســتا ب اقدامــات اجرای
ــات  ــر اســاس مصوب ــد شــد.  ب ــی تاکی ــات شمشــاد هیرکان آف
ــع طبیعــی  ــژه مناب ــروه ســتادی وی ــن جلســه، تشــکیل کارگ ای
ــن  ــکات ای ــات و مش ــی معض ــرای بررس ــت ب ــط زیس و محی
گونــه از جملــه آفــات و بیماری هــای گیاهــی، تخریــب و 
ــاوه  ــت. ع ــرار گرف ــت ق ــق و... در اولوی ــی، حری ــرف اراض تص
ــات  ــا آف ــه ب ــه منظــور تســریع مقابل ــا ب ــرر شــد ت ــن مق ــر ای ب

شمشــاد، تهیــه نقشــه های پراکنــش و پهنه بنــدی شمشــاد 
در جنگل هــای هیرکانــی در دســتور کار ادارات کل حفاظــت 
ــه منظــور  ــرد و ب ــرار گی ــط زیســت اســتان های شــمالی ق محی
همــکاری و اســتفاده از پتانســیل علمــی و اجرایــی، نماینــدگان 
کارگروه هــای  در  نیــز  اســتان ها  طبیعــی  منابــع  ادارات کل 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب اســتانی حضــور داشــته باشــند همچنیــن ب
مقابلــه  موثــر بــا آفــت شــب پره شمشــادی مســتلزم همــکاری 
اســت،  اســتانی  در ســطح  به ویــژه  دســتگاه های مختلــف 
ــن منظــور  ــه ای ــژه ای ب ــروه وی ــرر شــد کارگ ــن جلســه مق در ای
تشــکیل شــود.در ایــن نشســت نماینــدگان ادارات کل حفاظــت 
محیــط زیســت اســتان های گیــان، مازنــدران و گلســتان 
گزارش هــای مختصــری از وضعیــت رویشــگاه های شمشــاد 
ــئوالن و  ــن مس ــد همچنی ــه کردن ــده ارائ ــق حفاظت ش در مناط
ــای  ــوص فعالیت ه ــز در خص ــا نی ــازمان جنگل ه ــدگان س نماین
صــورت گرفتــه بــرای کنتــرل و مهــار آفــات موجــود در کشــور و 

ــد.  ــه دادن ــی را ارائ ــرا گزارش ــت اج ــای در دس برنامه ه

ــه  ــازون را ب ــد روزی اســت نفــس جنگل هــای آم ــه چن آتشــی ک
َتنــگ آورده ناشــی از ســهل انگاری یــا رخــداد عــادی نیســت؛ بلکــه 
ــه ســران برخــی کشورهاســت  ــداوم سیاســت های منفعت طلبان ت
کــه همــه چیــز، حتــی رعایــت مســائل محیــط زیســتی را مانعــی 
بــرای رســیدن بــه منافــع اقتصــادی لحظــه ای  دانســته و برنامــه 
خــود را بــر بی توجهــی بــه قوانیــن بین المللــی پایه گــذاری 
کرده انــد. بــه گــزارش ایرنــا، جنــگل هــای آمــازون بعنــوان یکــی 
از مهمتریــن منبع هــای تامیــن اکســیژن جهــان، در بخــش 
ســرزمینی برزیــل همچنــان بــا وجــود اقدامــات انجــام شــده  در 
حــال ســوختن اســت. تصاویــر ماهــواره ای فقــط در ســال جــاری 
میــادی بیــش از 41 هــزار مــورد آتش ســوزی در منطقــه آمــازون را 
ثبــت کــرده کــه بیــش از نیمــی از ایــن مــوارد، در مــاه جــاری روی 
ــل،  ــی در کشــورهای برزی ــکای جنوب ــازون در آمری داده اســت. آم

ونزوئــا، کلمبیــا، پاراگوئــه، پــرو و بولیــوی گســترده اســت.
تحقیقــات  امــور  در  برزیــل  ملــی  »موسســه  اعــام  طبــق 
فضایی«)آی ان پــی ای( در بخــش جنگل هــای بــاران زا آمــازون 
ــره  ــزار و 336 فق ــال، 75 ه ــهریور امس ــا اول ش ــاه 97 ت از دیم
آتش ســوزی رخ داده اســت. ســطح آتش ســوزی در آمــازون 
بــه انــدازه ای رســیده کــه بــه جــز هفــت اســتان برزیــل، مناطــق 
ــش  از  ــرده و دود آت ــار ک ــز دچ ــه را نی ــوی و پاراگوئ ــی بولی جنگل
فاصلــه 2700 کیلومتــری بــه شــهر ســائو پائولــو برزیــل نیــز رســیده 
ــبب  ــت س ــط زیس ــائل محی ــت مس ــه رعای ــی ب ــت. بی توجه اس
شــده تــا ایــن حادثــه در صــدر توجــه رســانه های جهــان و ســران 

 )G7(7 ــروه ــران گ ــت س ــا در نشس ــژه اروپ ــورها بوی ــی کش برخ
ــران  ــا شــرکت رهب ــرد. اجــاس ســه روزه گــروه هفــت ب ــرار گی ق
ــس و  ــا، انگلی ــان، فرانســه، ایتالی ــن، آلم ــکا، ژاپ کشــورهای آمری
کانــادا در شــهر ســاحلی بیاریتــز در جنــوب غــرب فرانســه برگــزار 
ــن  ــان ای ــوری فرانســه میزب ــل مکــرون رئیــس جمه شــد. امانوئ
ــه  ــبت ب ــود نس ــاص خ ــیت خ ــروه، حساس ــن گ ــران ای دوره س
ــروز داد. وی  ــود ب ــای خ ــا واکنش ه مســائل زیســت محیطی را ب
در توئیتــی، آتش ســوزی در جنگل هــای آمــازون را یــک »بحــران 
ــد در  ــاله بای ــن مس ــه ای ــرد ک ــد ک ــت و تاکی ــی« دانس بین الملل
ــرد. ــرار گی ــروه 7 ق ــورد بررســی اجــاس گ صــدر موضوع هــای م
از ســوی دیگــر واکنــش حمایتــی دیگــر کشــورها از جملــه 
ــروه 7  ــران گ ــت س ــا در نشس ــد ت ــبب ش ــس، س ــان و انگلی آلم
دربــاره مســائل مربــوط بــه آب وهوایــی و گوناگونــی زیســتی، بــه 
ــه گفتــه  آتش ســوزی جنگل هــای آمــازون نیــز پرداختــه شــود. ب
مکــرون، ســران کشــورهای عضــو گــروه 7 وعــده داده انــد نزدیــک 
ــوزی  ــا آتش س ــه ب ــه مقابل ــک ب ــرای کم ــون دالر ب ــه 22 میلی ب
ــن  ــه وی، ای ــه گفت ــد. ب ــازون اختصــاص دهن ــگل هــای آم در جن
ــرواز هواپیماهــای  ــه پ ــن هزین ــرای تامی ــده ب ــه طــور عم ــغ ب مبل
ــود.  ــد ب ــترس خواه ــرعت« در دس ــه س ــانی »ب ــتر آتش نش بیش
ضمــن آنکــه کشــورش »حمایــت ملمــوس نظامــی در منطقــه را 
ــش از  ــل پی ــر برزی ــرد«. رهب ــد ک ــه خواه ــده ارائ ــاعات آین در س
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــع کاف ــه کشــورش از مناب ــود ک ــه ب ــن گفت ای
آتش ســوزی در چنیــن ابعــادی برخــوردار نیســت. از ســوی دیگــر 

مکــرون نیــز بــا ایــن توصیــف کــه آمــازون، »ریــه« زمیــن اســت، 
ــابه  ــت مش ــکان حمای ــن ام ــروه همچنی ــن گ ــران ای ــه، رهب گفت
در آفریقــا را کــه متحمــل آتش ســوزی در جنگل هــای بارانــی 
ــه در  ــی ک ــاله مهم ــد. مس ــرار می دهن ــی ق ــورد بررس ــت،  م اس
آخریــن نشســت ســران گــروه 7 مــورد توجــه قــرار گرفــت، غیبــت 
رئیــس جمهــوری آمریــکا بــود؛ هرچنــد مکــرون گفتــه بــا »دونالــد 
ترامــپ« در مــورد ایــن مســاله گفت وگوهــای مشــروحی داشــته 
ــا  ــرده، ام ــت ک ــروه 7 حمای ــل گ ــن ابتکارعم ــز از ای ــپ نی و ترام
بهانــه غیبتــش در ایــن نشســت را دیدارهــای دوجانبــه بــا ســران 

برخــی کشــورها اعــام شــده اســت. در ایــن رابطــه کاخ ســفید نیــز 
ــا  ــی ب ــم، هم زمان ــن نشســت مه ــپ در ای ــت ترام ــه غیب در توجی
دیــدار دوجانبــه بــا ســران آلمــان و هنــد را اعــام کــرد امــا انتشــار 
عکس هــای مربــوط بــه نشســت آب وهوایــی نشــان داد بــه جــز 
ــر  ــراه دیگ ــه هم ــد ب ــان و هن ــور آلم ــر دو کش ــران ه ــپ، س ترام
ــران  ــد. کارب ــور دارن ــت، حض ــن نشس ــرکت کننده در ای ــران ش رهب
ــران آلمــان  ــا انتشــار عکــس حضــور رهب شــبکه های اجتماعــی ب
و هنــد در نشســت آب وهوایــی، بــه دروغگویــی کاخ ســفید اشــاره 

ــد. ــرار داده ان ــورد تمســخر ق ــرده و آن را م ک

دریاچــه ارومیــه؛ نگیــن فیــروزه ای شــمال غــرب ایــران چنــد 
ــه  ــرار گرفت ــدن ق ــک ش ــرض خش ــه در مع ــت ک ــالی اس س
چنیــن  وقــوع  صــورت  در  معتقدنــد  کارشناســان  اســت، 
نفــر در  6 میلیــون  زندگــی و معیشــت حداقــل  اتفاقــی، 
ــه  ــدی مواج ــد ج ــا تهدی ــه، ب ــز دریاچ ــه آبری ــدده حوض مح
می شــود از ایــن رو دولــت یازدهــم بــه محــض روی کار 
آمــدن اولیــن مصوبــه خــود را احیــای دریاچــه ارومیــه 
ــدد  ــه م ــه و ب ــات صــورت گرفت ــا اقدام ــون ب ــرار داد و تاکن ق
ــارج  ــی خ ــت بحران ــه از حال ــال، دریاچ ــوب امس ــارش خ ب

واکاوی آثار مخرب سیاست های 
ضد محیط زیستی در آمازون
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بوستان

جنگل ها

همه 6۴۰ هکتار اراضی آتش گرفته 
ارسباران جنگلی نیست

موزه حیات وحش در بوستان کوهستان 
سمنان احداث می شود

ــط  ــت محی ــرکل حفاظ مدی
آذربایجان شــرقی  زیســت 
 640 همــه  کــرد:  اعــام 
هکتــار اراضــی آتــش گرفتــه 
منطقــه ارســباران کــه ســازمان فضایــی تصاویــر 
ــی  ــرده، جنگل ــر ک ــات منتش ــا اطاع ــراه ب آن را هم
ــز  ــاورزی را نی ــای کش ــن ه ــع و زمی ــت و مرت نیس
ــش  ــت: بخ ــمی گف ــد قاس ــود. حمی ــامل می ش ش
ــباراندر  ــه ارس ــه منطق ــش گرفت ــی آت ــی از اراض مهم
فاصلــه 28 مــرداد تــا چهــارم شــهریور مــاه امســال 
ــد.  ــع و اراضــی کشــاورزی تشــکیل مــی دهن را مرات
وی افــزود: از ایــن مقــدار اراضــی حــدود 300 هکتــار 
در محــدوده روســتای خانقــاه شهرســتان خداآفریــن 
اعــم از جنــگل و مرتــع آتــش گرفــت.  وی ادامــه داد: 
بررســی دقیــق اراضــی آتــش گرفتــه منطقه ارســباران 
در آتــش ســوزی هــای اخیــر بــرای تفکیــک عرصــه 

هــا بــر مبنــای جنــگل، مرتــع و زمیــن کشــاورزی در 
حــال انجــام اســت و حداکثــر تــا فــردا بــرای اطــاع 
ــه  ــمی اضاف ــود. قاس ــی ش ــام م ــی اع ــکار عموم اف
کــرد: خوشــبختانه منطقــه ارســباران در 2 روز اخیــر 
ــوده و روزهــای  ــه آتــش ســوزی ب عــاری از هــر گون
آرامــی را ســپری کــرده اســت.  وی در پاســخ بــه این 
ســوال کــه آیــا بالگــرد آب پــاش همچنــان در منطقــه 
ــه، گفــت: خوشــبختانه بالگــرد آب  ــا ن حضــور دارد ی
پــاش همچنــان در منطقــه ارســباران مســتقر اســت. 
ــا 164  ــباران ب ــای ارس ــگل ه ــا، جن ــزارش ایرن ــه گ ب
ــی  ــق جنگل ــن مناط ــعت از بکرتری ــار وس ــزار هکت ه
ایــران بــه لحاظــط تنــوع گونــه هــای گیاهــی و 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــود، ب ــی ش ــمرده م ــوری آن ش جان
ــه  ــوع گون ــد مجم ــا 20 درص ــود 15 ت ــی ش ــه م گفت
هــای گیاهــی شــناخته شــده کشــورمان در ایــن لکــه 

ــی یافــت مــی شــود.   جنگل

زیســت  مدیــرکل محیــط 
اســتان ســمنان گفــت: مــوزه 
و بــاغ حیــات وحــش در 
بوســتان کوهســتان ســمنان، 
در صــورت تامیــن مــکان از ســوی شــهرداری، ایجــاد 
ــراز  ــدوس اب ــر عب ــا، امی ــزارش ایرن ــه گ ــود. ب می ش
ــام  ــمنان انج ــهرداری س ــا ش ــی ب ــت: مذاکرات داش
ــی  ــی بخش ــا حصارکش ــهرداری ب ــر ش ــه اگ ــده ک ش
از مناطــق کوهســتانی بوســتان کوهســتان بســتر 
ــط  ــت محی ــد، اداره کل حفاظ ــم کن ــب را فراه مناس
ــوری را  ــای جان ــدادی از گونه ه ــتان تع ــت اس زیس
ــر  ــه داد: ب ــد. وی ادام ــل کن ــه منتق ــن منطق ــه ای ب
اســاس مذاکراتــی کــه بــا شــهرداری ســمنان صــورت 
ــوزه  ــب م ــکان مناس ــن م ــورت تامی ــه، در ص گرفت
حیــات وحــش ســمنان بــه بوســتان کوهســتان 
منتقــل می شــود. وی ابــراز داشــت: اکنــون بیــش از 

70 گونــه جانــوری در مــوزه حیــات وحــش ســمنان، 
معــروف بــه مــوزه طبیعــی در معــرض نمایــش قــرار 
می تواننــد  ادارای  ســاعت  در  عاقه منــدان  و  دارد 
ــه اداره کل  ــش ب ــات وح ــوزه حی ــد از م ــرای بازدی ب
ــد. ــه کنن ــتان مراجع ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ
عبــدوس تصریــح کــرد: مــوزه حیــات وحش ســمنان 
ــع  ــمنان واق ــتان س ــت اس ــط زیس در اداره کل محی
شــده و بازدیــد از ایــن مــوزه بــرای عاقــه منــدان بــه 
ــتان  ــتی اس ــوع زیس ــای تن ــش و تماش ــات وح حی
ــا بیــان اینکــه زیســتگاه  آزاد و رایــگان اســت. وی ب
ــدگان و  ــف شــامل علف خــوران، پرن گونه هــای مختل
گوشــتخواران در حیــات وحــش در مناطــق چهارگانــه 
تحــت مدیریــت اســتان ســمنان اســت، ادامــه داد: 
ــط زیســت شــامل  ــه حفاظــت محی مناطــق چهارگان
پــارک ، اثــر ملــی و طبیعــی، پناهــگاه حیــات وحــش 

ــود. ــده می ش ــت ش ــه حفاظ و منطق

فعالیت 476 واحد صنعتی آالینده در استان تهران
به گزارش فارس، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ضمن اشاره به وجود 476 واحد 
صنعتی آالینده زیست محیطی در استان تهران گفت: واحدهای آالینده موظفند یک درصد فروش 
خود را به عنوان عوارض آالیندگی به شهرداری ها و دهیاری های متاثر از آالیندگی پرداخت کنند.

گزارش

65 روز هوای 
گیآلوده در سیستان

یند
کارشناسان بین المللی: کمترین سطوح آلودگی آال

هوا هم خطرناک است
ــی  ــی در بررس ــن  الملل ــان بی ــی از کارشناس گروه
ــر ســطح  ــر تاثی ــی دقیق ت ــه ارزیاب ــود ب ــد خ جدی
بــا میــزان مــرگ و میــر  آالینــده هــوا  ذرات 
پرداختنــد. بــه گــزارش ایســنا، ایــن تیــم تحقیقاتــی بین المللــی 
بــا رجــوع بــه اطاعــات موجــود از 652 شــهر در 24 کشــور جهــان 
ــرخ مــرگ  ــا ن ــده هــوا ب ــاط ســطح ذرات آالین ــه مقایســه ارتب ب
ــه ایــن متخصصــان آلودگــی  ــه گفت ــد. ب ــه پرداختن ــر روزان و می
هــوا حتــی در خفیف تریــن ســطح نیــز می توانــد کشــنده 
ــکوپی  ــت دو ذره میکروس ــی انباش ــم تحقیقات ــن تی ــد. ای باش
PM 2.5 و PM 10 را اندازه گیــری کردنــد کــه کوچکــی آن هــا بــه 
میزانــی اســت کــه بتواننــد بــه ریه هــا و جریــان خــون راه پیــدا 
ــن انباشــت ذرات  ــاال رفت ــا ب ــار داشــتند: ب ــان اظه ــد. محقق کنن
آالینــده، شــمار مــرگ و میرهــای ناشــی از آن نیــز افزایــش پیــدا 
ــرم  ــر 10 میکروگ ــه ازای ه ــکا ب ــال در آمری ــرای مث ــد. ب می کن
ــرگ و  ــزان م ــش PM 10 و PM 2.5، می ــب افزای ــر مکع در مت
ــه ترتیــب 0.79 و 1.58 درصــد بیشــتر می شــود.  ــه ب ــر روزان می

ــای  ــان یافته ه ــه محقق ــه گفت ــز، ب ــورک تایم ــزارش نیوی ــه گ ب
بدســت آمــده نشــان می دهــد افزایــش ســطح ایــن آالینده هــا 
ــراه  ــد در روز هم ــی جدی ــورد فوت ــا 178 م ــزان ب ــن می ــه ای ب
اســت. گفتنــی اســت آلودگــی هــوا زمانــی اتفــاق می افتــد کــه 
ــا مــواد مضــر از قبیــل گازهــا، ذرات و  ــادی از ذرات ی حجــم زی
مولکول هــای بیولوژیکــی وارد اتمســفر کــره زمیــن شــود. جــو 
ــت  ــده ای اس ــا و پیچی ــی پوی ــامانه گازی طبیع ــفر س ــا اتمس ی
ــه آن وابســته  اســت. کاهــش  ــی در ســیاره زمیــن ب کــه زندگان
ــوا،  ــی ه ــر آلودگ ــه خاط ــفر ب ــه ازون در استراتوس ــت الی ضخام
دیرزمانــی اســت کــه خطــری بــرای تندرســتی مردمــان و 
نیــز زیســت بوم های زمیــن شــناخته می شــود. بــر اســاس 
ــی بهداشــت در ســال 2014، آلودگــی  گزارشــی از ســازمان جهان
هــوا در ســال 2012 باعــث مــرگ 7 میلیــون انســان در سراســر 
جهــان شــده  اســت. آلودگــی هــوای داخــل ســاختمان و آلودگــی 
ــوان بدتریــن  ــه عن هــوای شــهری در گزارشــی در ســال 2008 ب
ــت. ــده  اس ــناخته ش ــان ش ــمی جه ــای س ــکات آلودگی ه مش

ل ها
جنگ

شــمال  از  خــارج  جنگل هــای  مرکــز  معــاون 
ــا اشــاره  ســازمان جنگل هــا و آبخیــزداری کشــور ب
بــه تشــکیل ســتاد بــوم ســازگان زاگرس در کشــور 
ــی ســازی و توســعه  ــه غن ــار برنام ــزار هکت ــرای 110 ه ــت: ب گف
جنــگل پیــش بینــی شــده اســت و اجرایــی مــی شــود. ابراهیــم 
ــی  ــش مل ــن همای ــیه دومی ــنبه در حاش ــان روز چهارش پیرزادی
منابــع طبیعــی و توســعه پایــدار در زاگرس در دانشــگاه شــهرکرد 
ــرس،  ــازگان زاگ ــوم س ــند ب ــزود: در س ــگاران اف ــع خبرن در جم
توســعه جنــگل و اجــرای طــرح هــای حفاظــت از جنــگل هــای 
زاگــرس بــا محوریــت و اولویــت بهــره بــرداران و مــردم تعریــف 
ــرس  ــای زاگ ــگل ه ــه جن ــه اینک ــا اشــاره ب شــده اســت. وی ب
ــی  ــده پوشــش جنگل ــه عم ــار اســت ک ــون هکت ــدود 6 میلی ح
ــی  ــوط ایران ــار بل ــون و 400 هکت ــادل 5 میلی ــه مع ــن منطق ای
اســت،گفت: در قالــب بــوم ســازگان زاگــرس، اقدامــات پایــدار 
ــه  ــه گفت ــگل اجــرا مــی شــود. ب در جهــت حفــظ و توســعه جن
وی، ســند بــوم ســازگاران زاگــرس در 11 اســتان زاگــرس نشــین 
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ــا در  ــتقرار نیروه ــرای اس ــرایط ب ــه ش ــر این ک ــد ب تاکی
منطقــه آتش ســوزی بســیار ســخت و خســته کننده 
ــز زمــان حضــور نیروهــای  ــه همیــن جهــت نی اســت ب
پیــاده درمحــل، بســیار طوالنــی بــود، اظهــار کــرد: 
به رغــم وجــود همــه مشــکات، نیروهــای اقــدام کننــده 
ــه  ــد. ب ــش را گرفتن ــعه آت ــوی توس ــار روز جل ــی چه ط
ــباران  ــای ارس ــار از جنگل ه ــدود 300 هکت ــه وی ح گفت
طعمــه حریــق شــده کــه شــامل مرتــع، مرتــع مشــجع 
و جنــگل و اراضــی جنگــی بــا گونه هــای بلــوط، ممــرز، 

شیرخشــت، ســیاه تلو و همچنیــن گونه هــای نــادر و 
ــان این کــه  ــا بی ــدار ب ــوده اســت. نام ــا ارزش اورس ب ب
فراوانــی و پراکنــش گونــه اورس در کشــور بســیار نــادر 
اســت، می افزایــد: در ایــن منطقــه نیــز مقــداری از ایــن 
گونــه طعمــه حریــق شــد، بــا توجــه بــه این کــه اورس 
ســوزنی بــرگ بــوده و قابلیــت اشــتعال بســیار باالیــی 
دارد، از ایــن رو مهــار کــردن آتــش با ابــزارآالت و امکانات 
کــه نیروهایمــان در اختیــار دارند، بســیار ســخت اســت. 
وی بــا بیــان این کــه اداره کل منابــع طبیعــی و محیــط 

زیســت اســتان بــه عنــوان دو نهــاد متولــی ایــن حــوزه 
ــد:  ــد باشــند، می افزای ــه بای ــی هســتند ک ــد امکانات فاق
ســال گذشــته از منابــع ملــی اعتبــاری بــه ایــن حــوزه 
تخصیــص نیافــت و از منابــع اســتانی نیــز منابــع اندکــی 
درنظــر گرفتــه شــد کــه 80 درصــد آن تخصیــص یافــت، 
ایــن اعتبــار حتــی کفایــت کنتــرل و گشــت را هــم نکــرد، 
ــتای پیشــگیری و  ــی در راس ــد منابع ــه بای ــی ک در حال
ــیم. ــته باش ــار داش ــوزی ها در اختی ــا آتش س ــه ب مقابل

از کنترل خارج شدن آتش سوزی ها

ــت  ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــمی مدی ــد قاس  حمی
آذربایجــان شــرقی نیــز در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان گفتــه اســت: از ابتــدای 
تابســتان 25 مــورد آتــش ســوزی در جنــگل هــای 
ارســباران داشــتیم، امــا مــورد آخــر از کنتــرل مــا 
خــارج شــده اســت.به گفتــه وی منطقــه صعــب العبــور 
بــوده و امکانــات هلــی بــرن الزم اســت. قاســمی مــی 
گویــد: متاســفانه هنــوز بالگــردی بــه نیروهــای امــدادی 
داده نشــده اســت. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
آذربایجــان شــرقی در ادامــه مــی افزایــد: جنــگل هــای 
ــم چــرا  ــی ماســت، نمی دان ــراث مل ارســباران جــزو می
تهــران بــه ایــن موضــوع توجــه نمی کنــد. یــک ســری 
ابتدایــی ماننــد بســکت بالگــرد کــه 200  امکانــات 
میلیــون قیمــت دارد را هــم نداریــم! قاســمی می گویــد: 
قبــا چنــد مظنــون را بازداشــت و تحویــل مراجــع 
قضایــی دادیــم، امــا برخــورد جــدی نشــد. آتش ســوزی 
توســط انســان هــم بعیــد نیســت. گفتنــی اســت آتــش 
اســتان  در  واقــع  ارســباران  در جنگل هــای  ســوزی 
ــنبه  ــاعات روز چهارش ــن س ــرقی از آخری ــان ش آذربایج
30 مــرداد آغــاز شــده بــود کــه بــا تــاش فــراوان 
خامــوش شــد. حمیــد ظهرابــی معــاون محیــط زیســت 
ــط زیســت در  ــوع زیســتی ســازمان محی طبیعــی و تن
ــه  ــود ک ــه ب ــه گفت ــش گرفت ــه آت ــد از منطق ــد بازدی رون
ــود دارد و  ــوزی وج ــش س ــودن آت ــدی ب ــال عم احتم
ــا بررســی ها در  ــر دســتگیر شــده اند ام ــد نف ــی چن حت
ــه دارد. وی  ــق ادام ــل حری ــایی عوام ــوص شناس خص
ــود کــه از ابتــدای امســال تاکنــون، آذربایجــان  گفتــه ب
ــق تحــت  ــق را در مناط ــزان حری شــرقی بیشــترین می
مدیریــت محیــط زیســت در کشــور داشــته اســت، بــه 
غیــر از آتش ســوزی های اخیــر، وســعت حریــق در 
ــا  ــباران ی ــد. َاَرس ــار می رس ــه 430 هکت ــتان ب ــن اس ای
قــره داغ ناحیــه کوهســتانی وســیعی در شــمال اســتان 
ــا  ــوه قوش ــمال ک ــه از ش ــت ک ــرقی اس ــان ش آذربایج
ــت. در  ــترده  اس ــا رود ارس گس ــر ت ــوب اه داغ، در جن
ســال 1976، یونســکو 72٬460 هکتــار از اراضــی منطقــه 
را بــه عنــوان ذخیــره گاه زیســت کره ثبــت کــرد. در 
پــارک ملــی ارســباران 220 گونــه پرنــده، 38 گونــه 
خزنــده، پنــج گونــه دوزیســت، 48گونــه پســتاندار 
ماننــد کل و بــز، گــراز، خــرس قهــوه ای، گــرگ، »وشــق« 
)ســیاه گوش( و پلنــگ و 22 گونــه ماهــی شــناخته 
ــباران  ــی ارس ــدگان بوم ــای پرن ــت. از گونه ه ــده  اس ش
ــک، دراج و  ــازی، کب ــروس قفق ــره خ ــه ق ــوان ب می ت

ــرد. ــاره ک ــکاری اش ــدگان ش ــواع پرن ــاول و ان قرق

محبت خانی: امسال 
تهدید برای وقوع 

آتش سوزی در جنگل ها 
و مراتع زیاد است 

چون بارندگی ها بسیار 
خوب و مناسب بوده 
و این مساله موجب 

رشد گیاهان شده است 
و اکنون که در فصل 
گرما هستیم شرایط 

برای وقوع آتش سوزی 
فراهم است. از این رو 
نقش مردم و رعایت 
اصول ایمنی از سوی 

آن ها در کاهش وقوع 
آتش سوزی بسیار مهم 

است.

پیگیری برای شناسایی عامالن آتش سوزی جنگل های ارسباران
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست: عامالن آتش سوزی جنگل  های ارسباران از 

جامعه کشاورزان نبوده ولی بررسی بیشتر آن در دست اقدام است

دریاچــه ارومیــه؛ نگیــن فیــروزه ای شــمال غــرب ایــران چنــد 
ــه  ــرار گرفت ــدن ق ــک ش ــرض خش ــه در مع ــت ک ــالی اس س
چنیــن  وقــوع  صــورت  در  معتقدنــد  کارشناســان  اســت، 
نفــر در  6 میلیــون  زندگــی و معیشــت حداقــل  اتفاقــی، 
ــه  ــدی مواج ــد ج ــا تهدی ــه، ب ــز دریاچ ــه آبری ــدده حوض مح
می شــود از ایــن رو دولــت یازدهــم بــه محــض روی کار 
آمــدن اولیــن مصوبــه خــود را احیــای دریاچــه ارومیــه 
ــدد  ــه م ــه و ب ــات صــورت گرفت ــا اقدام ــون ب ــرار داد و تاکن ق
ــارج  ــی خ ــت بحران ــه از حال ــال، دریاچ ــوب امس ــارش خ ب

ــل 104  ــال قب ــه س ــبت ب ــال نس ــی آن امس ــراز آب ــده و ت ش
ایرنــا،  بــه گــزارش  اســت.  داشــته  افزایــش  ســانتیمتر 
ــه در امســال  ــه ارومی ــت دریاچ ــود وضعی ــل بهب بررســی دالی
ــه  ــات طــرح نجــات دریاچــه ارومی ــی اقدام ــا هــدف ارزیاب ب
مهــم و حیاتــی اســت، قطعــا یکــی از مهم تریــن عوامــل 
ــاران اســت  افزایــش تــراز دریاچــه ارومیــه بــارش مناســب ب
ــا  ــیم، آماره ــد باش ــکرگزار خداون ــد ش ــت بای ــن باب ــه از ای ک
نشــان می دهــد میــزان بارندگــی حوضــه آبریــز دریاچــه 
ــهریور 98 (،  ــا اول ش ــته )ت ــال گذش ــه س ــبت ب ــه نس ارومی

20 درصــد افزایــش یافتــه و نســبت بــه متوســط بلنــد مــدت 
ــن  ــوده اســت، ای ــا افزایــش 46 درصــدی همــراه ب حوضــه ب
وضعیــت در تمــام کشــور هــم مشــاهده می شــود بــه طــوری 
ــی  ــته بارندگ ــال گذش ــه س ــبت ب ــور نس ــر کش ــه در سراس ک
ــش  ــد افزای ــدت 39 درص ــد م ــه بلن ــبت ب ــد و نس 101 درص
ــه  ــه ارومی ــاعد دریاچ ــت مس ــه وضعی ــد. البت ــان می ده نش
بــا توجــه بــه مــوارد عنــوان شــده فقــط در بارندگــی مناســب 
ــات  ــرات اقدام ــد اث ــود و بای ــه نمی ش ــز خاص ــه آبری حوض
انجــام گرفتــه از ســوی ســتاد احیــای دریاچــه نیــز مــد نظــر 
ــده را  ــل آم ــه عم ــات ب ــم اقدام ــوان اه ــه می ت ــرد ک ــرار گی ق
ــه افزایــش  ــه منجــر ب ــد ک توقــف ســاخت مســتحدثات جدی
برداشــت آب می شــود، الیروبــی رودخانه هــای حوضــه در 
ــار افــزون  ــا اعتب ــه طــول بیــش از 253 کیلومتــر ب مجمــوع ب
بــر 12.8 میلیــارد تومــان، سردهنه ســازی انهــار منشــعب 
از رودخانه هــای حوضــه بــه جهــت جلوگیــری از برداشــت 
غیرمجــاز در فصــول غیرزراعــی، مدیریــت مصــرف آب در 
دســت  در  ســدهای  پایــاب  در  واقــع  اراضــی کشــاورزی 
ــر  ــون مت ــش 296 میلی ــا کاه ــز ب ــه آبری ــرداری حوض بهره ب
مکعــب معــادل 32 درصــد، جلوگیــری از برداشــت غیرمجــاز 
از منابــع آب ســطحی و زیرزمینــی و رهاســازی بیــش از 
346 میلیــون مترمکعــب آب مــازاد ســدهای  دو هــزار و 
ــال  ــاه امس ــرداد م ــاس در م ــن اس ــر ای ــت. ب ــه، دانس حوض
ــع  ــر مرب ــدازه 3010 کیلومت ــه ان ــعتی ب ــه وس ــه ارومی دریاچ
ــدود  ــته ح ــال گذش ــا س ــه ب ــه در مقایس ــش داده ک را پوش
ــات  ــرح نج ــروع ط ــا ش ــه ب ــع و در مقایس ــر مرب 1000 کیلومت
دریاچــه ارومیــه بــا افزایــش بیــش از 1250 کیلومتــر مربعــی 

همــراه بــوده اســت. بــا توجــه بــه بارندگی هــای قابــل توجــه 
در فروردیــن امســال و افزایــش قابــل توجــه ســطح و حجــم 
ــا اســفند 1397،  دریاچــه ارومیــه در ایــن مــاه در مقایســه ب
در فروردیــن 1398 مطالعــات رفتارســنجی بســتر دریاچــه 
ارومیــه در چنــد نقطــه در شــمال دریاچــه ارومیــه تکــرار 
ــه  ــتر دریاچ ــراز بس ــه، ت ــورت گرفت ــی ص ــق بررس ــد. مطاب ش
ــن 1398  ــا فروردی ــفند 1397 ت ــی اس ــازه زمان ــه در ب ارومی
انحــال حــدود 24 ســانتیمتری را تجربــه کــرده اســت.نتایج 
مطالعــات انجــام شــده در محــدوده پــل میانگــذر و محــدوده 
کل دریاچــه و رفتارســنجی بســتر در کوتاه مــدت و بلندمــدت 
حاکــی از دینامیــک بــودن تــراز بســتر دریاچــه ارومیــه 
و تغییــرات تــراز کــف دریاچــه ارومیــه ناشــی از تغییــر 
ــاد  ــا وجــود اعتق ــن ب ــه آن اســت. بنابرای ــات ورودی ب جریان
ــه  ــه ب ــه ارومی ــدن دریاچ ــل ش ــه تبدی ــان ب ــی متخصص برخ
ــای دریاچــه  ــکان احی ــر ام ــی ب ــات زمین ــج مطالع ــا، نتای پای
ــال  ــد دارد. در س ــه آن تأکی ــیرین ب ــا ورود آب ش ــه ب ارومی
ــه از  ــه ارومی ــمت دریاچ ــه س ــازی ب ــز رهاس ــاری نی ــی ج آب
ــاه در  ــت م ــان اردیبهش ــا پای ــروع و ت ــاه ش ــان م ــر آب اواخ
دریاچــه  بــه ســمت  مترمکعــب  میلیــون   2346 مجمــوع 
ــام  ــا انج ــر ب ــوی دیگ ــت. از س ــده اس ــازی ش ــه رهاس ارومی
ــاز آب  ــت غیرمج ــری از برداش ــدف جلوگی ــا ه ــازی و ب رهاس
ــت،  ــی اس ــول غیرزراع ــا فص ــارن ب ــه مق ــده ک ــازی ش رهاس
ــه  ــه ب ــه ارومی ــه دریاچ ــی ب ــای منته ــنتی رودخانه ه ــار س انه
ــه ای و  ــا مشــارکت شــرکت های آب منطق ــت و ب صــورت موق
ــر  ــا حداکث ــا مســدود می شــوند ت ــر اســتانی ســتاد احی دفات

ــود. ــل ش ــده، حاص ــازی ش ــای رهاس ــی از آبه اثربخش

عبور دریاچه ارومیه از خشکی

بیســت و ســومین جلســه کارگــروه غارشناســی کشــور بــا حضــور 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــط در س ــتگاه های ذیرب ــدگان دس نماین
زیســت برگــزار شــد و در آن بــا تصویــب 10 طــرح، بــر حفاظــت 
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــد ش ــا تاکی ــر غاره ــتر و دقیق ت ــه بیش ــر چ ه
ــا  ــه ب ــن جلســه ک ــگاه اطــاع رســانی محیــط زیســت، در ای پای
حضــور نماینــدگان دســتگاه های ذیربــط از جملــه وزارتخانه هــای 
ــت  ــازمان های حفاظ ــرورش و س ــوزش و پ ــرو و آم ــور، نی کش
ــور،  ــی کش ــافات معدن ــی و اکتش ــت، زمین شناس ــط زیس محی
ســازمان جنگل هــا مراتــع و آبخیــزداری کشــور و همچنیــن 
ــکات  ــد؛ مش ــزار ش ــی برگ ــار و غارشناس ــن غ ــدگان انجم نماین
رایــج حفاظــت از غارهــای کشــور بــا موضــوع معضــات حفاظتــی 
ــزارش  ــر گ ــتناد ب ــا اس ــن ب ــزی و قزوی ــتان مرک ــای اس غاره
ــرار گرفــت. ــورد بررســی ق ــر آن هــا م ــی انجــام شــده ب مطالعات
اعضــای کارگــروه غارشناســی کشــور در ایــن جلســه بــا تصویب 10 
تصمیــم در موضوعــات بهره بــرداری و حفاظتــی غارهــا، بــه لــزوم 
ــر اقدامــات حفاظتــی غارهــا توســط جوامــع محلــی و  نظــارت ب
ــی  ــم حفاظت ــظ حری ــزوم حف ــن ل ــط و همچنی ــئوالن ذی رب مس
غارهــا در فعالیت هــای معدنــی و ســاخت و ســازها و جلوگیــری 
از انجــام هرگونــه فعالیــت اکتشــافی و معدنــی در حریــم غارهــا 
تاکیــد کردنــد. همچنیــن لــزوم در نظــر گرفتــن موضــوع حفاظــت 
از غارهــا در ضوابــط زیســت محیطــی معــادن بــا توجــه بــه مــاده 
3 قانــون حفاظــت از خــاک، مــورد تاکیــد کارگــروه غارشناســی 
قــرار گرفــت. در جلســه جلســه کارگــروه غارشناســی کشــور 
ترغیــب یــا الــزام ســایت های ارائــه دهنــده  اطاعــات غارهــا بــه 
ارائــه  مطالــب آموزشــی در خصــوص حفاظــت از غارهــا و لــزوم 
آمــوزش و ترغیــب دهیاری هــا و جوامــع محلــی در نظــارت 
ــر  ــز از دیگ ــی نی ــراث طبیع ــوان می ــه عن ــا ب ــت از غاره و حفاظ

ــود.  ــات ایــن کارگــروه ب مصوب

جلسه کارگروه غارشناسی کشور 
انجام شد:

تصویب 10 طرح برای 
حفاظت از غارهای کشور

خبر

کشف و ضبط دو قبضه اسلحه 
شکاری در بم

ــط زیســت شهرســتان  رئیــس اداره حفاظــت محی
در  در  شــکاری  اســلحه  قبضــه  دو  بــم گفــت: 
دهنــه گــور و دشــت ســیدی بــم کشــف و تحویــل 
ــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران  ــات شــد. ب مقام
جــوان، عیســی عــارف کیــا گفــت: طــی دو عملیــات نامحســوس جداگانــه در 
حــوزه بــم و حــوزه مشــترک بــا شهرســتان جیرفــت، دو مــورد شــکار حیــات 
ــه  ــا حضــور ب ــبختانه توانســتیم ب ــزود: خوش ــری شــد. وی اف وحــش جلوگی
موقــع و مســتمر در مناطــق بــه محــض ورود متخلفیــن بــه شــکارگا های دهنــه 
گــور و دشــت ســیدی از شــکار و آســیب بــه حیــات وحــش جلوگیــری کنیــم.

دستگیری 5 شکارچی متخلف
رئیــس حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ابهــر 
ــل  ــکار و حم ــه ش ــروع ب ــف ش ــج متخل ــت: پن گف
ســاح شــکاری قاچــاق توســط مامــوران حفاظــت 
محیــط زیســت در ابهــر دســتگیر شــدند. بــه 
گــزارش ایرنــا، محمدهــادی کاظمــی افــزود: مامــوران یــگان حفاظــت میحــط 
ــاغ  ــع بخــش ب ــاد از تواب ــن شهرســتان در اراضــی روســتای امیرآب زیســت ای
حلــی شهرســتان ســلطانیه، 2 نفــر متخلــف شــروع بــه شــکار غیرمجــاز را بــا 
ــر فشــنگ  ــول و تعــداد 10 تی ــر دو ل ــه پ ــی ت یــک قبضــه ســاح ســاچمه زن
ســاچمه دســتگیر کردنــد. وی یــادآور شــد: پرونــده ایــن افــراد نیــز تکمیــل و 

ــاب شهرســتان ســلطانیه ارســال شــد. ــی و انق ــه دادســرای عموم ب

معرفی متخلفین تخلیه زباله
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان گفت: 
شــهرداری دارخویــن چنــدی پیــش در اقدامــی 
تــاالب  در  را  زباله هــای خــود  به طــور مخفیانــه 
ــن  ــاع از ای ــس از اط ــه پ ــرد ک ــه ک ــادگان تخلی ش
فعالیــت، متخلفیــن بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند. بــه گــزارش خبرگزاری 
ــا وضعیــت پســماند اســتان خوزســتان  ــاط ب ــا، محمدجــواد اشــرفی در ارتب آن
اظهــار کــرد: وضعیــت پســماند در اســتان خــوب نیســت و فعالیت هــای 
ــرات الزم را در  ــا تذک ــه داد: م ــت. وی ادام ــش نیس ــی آن رضایت بخ مدیریت
ــزرگ انجــام  ــا حضــور شــهرداران شــهرهای ب ــه ب کارگــروه پســماند اســتان ک
شــد مطــرح کردیــم و در صــورت لــزوم متخلفــان را نیــز بــه مراجــع قضائــی 

ــرد. ــم ک ــی خواهی معرف

شکارچیان

قاچاق

پسماند

مدارس طبیعت تعطیل شدند
عیسی کانتری رئیس سازمان محیط زیست، در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت اظهار داشت: مدارس طبیعت 

تعطیل شدند. به گزارش فارس، گفتنی است؛ کانتری در 22 مردادماه طی نشست خبری به خبرنگاران اعام کرده 
بود که مدارس طبیعت بدون مجوز رسمی فعالیت می کردند. بر اساس فتوای مراجع فعالیت این مدارس مشکل 

شرعی دارد و به همین دلیل ما دیگر پیگیر کسب مجوز برای فعالیت آنها نشدیم.

رنا
 ای

س:
عک

ــوزه مصــارف انســانی  ــر دو ح ــت در ه ــورداری از آب باکیفی برخ
ــز اهمیــت اســت کــه بایســتی به طــور  و کشــاورزی، امــری حائ
ــش  ــک پژوه ــای ی ــرد. یافته ه ــرار گی ــت ق ــورد مراقب ــم م دائ
ــه  ــه آب رودخان ــد ک ــان می ده ــوص نش ــن خص ــی در ای داخل
ــی  ــور، ط ــی کش ــع آب ــن مناب ــی از مهم تری ــوان یک کارون به عن
ــده  ــورتر ش ــالی ها، ش ــروز خشکس ــطه ب ــر به واس ــال های اخی س
اســت. بــه گــزارش ایســنا، اهمیــت شــناخت و تعییــن وضعیــت 
ــاح  ــه ام ــژه این ک ــر کســی پوشــیده نیســت. به وی ــی آب ب کیف
ــن و  ــازه معی ــد در ب ــف بای ــرای مصــارف مختل ــود در آب ب موج
ــط  ــر محی ــوء ب ــرات س ــا اث ــند ت ــته باش ــرار داش تعریف شــده ق
و مصرف کننــده نداشــته باشــد. طبــق بررســی های علمــی، 
ــک  ــرای ی ــیع و ب ــه وس ــک منطق ــر ی ــارش ب ــود ب ــر کمب در اث
دوره زمانــی طوالنــی حجــم جریــان رودخانه هــا یــا ســطح 
ــه  ــر ب ــر، منج ــن ام ــد و ای ــش می یاب ــی کاه ــای زیرزمین آب ه
وقــوع خشکســالی هیدرولوژیــک می شــود. بــه گفتــه محققــان، 
ــه بررســی  ــر مطالعــات گســترده ای در زمین طــی ســال های اخی
ــای  ــد متغیره ــل رون ــک و تحلی ــالی هیدرولوژی ــوع خشکس وق
هیدرولوژیــک در ســطح جهانــی و ملــی صــورت گرفتــه اســت کــه 
در برخــی از آن هــا، تعــدادی از رودخانه هــای مهــم ایــران ازلحــاظ 
ــی از  ــد. ول ــرار گرفته ان ــی ق ــورد بررس ــف م ــاخص های مختل ش
ــه طــی ســال های  ــه اســتنباط می شــود ک ــع، این گون ــرور مناب م
اخیــر، تحقیقــات کامــل در خصــوص کیفیــت آب رودخانــه کارون 
و ارتبــاط آن بــا خشکســالی هیدرولوژیکــی صــورت نگرفتــه 
اســت. بــرای رفــع ایــن نقیصــه پژوهشــی، محققانــی از دانشــگاه 
ــد کــه  ــه انجــام مطالعــه ای زده ان شــهید چمــران اهــواز دســت ب
ــز  ــی و شــوری در حوضــه آبری ــرات دب ــن تغیی ــاط بی در آن، ارتب
ــری  ــا به کارگی ــی و ب ــف فن ــای مختل ــال روش ه ــا اعم کارون ب

ــت. ــده اس ــع ش ــی واق ــورد ارزیاب ــف م ــاخص های مختل ش

از سوی محققان دانشگاهی 
بررسی شد:

تأثیر خشکسالی ها 
در شور شدن آب کارون

سنا
 ای

س:
عک

ل ها
110 هزار هکتار از جنگل های کشور جنگ

غنی سازی می شود
شــمال  از  خــارج  جنگل هــای  مرکــز  معــاون 
ــا اشــاره  ســازمان جنگل هــا و آبخیــزداری کشــور ب
بــه تشــکیل ســتاد بــوم ســازگان زاگرس در کشــور 
ــی ســازی و توســعه  ــه غن ــار برنام ــزار هکت ــرای 110 ه ــت: ب گف
جنــگل پیــش بینــی شــده اســت و اجرایــی مــی شــود. ابراهیــم 
ــی  ــش مل ــن همای ــیه دومی ــنبه در حاش ــان روز چهارش پیرزادی
منابــع طبیعــی و توســعه پایــدار در زاگرس در دانشــگاه شــهرکرد 
ــرس،  ــازگان زاگ ــوم س ــند ب ــزود: در س ــگاران اف ــع خبرن در جم
توســعه جنــگل و اجــرای طــرح هــای حفاظــت از جنــگل هــای 
زاگــرس بــا محوریــت و اولویــت بهــره بــرداران و مــردم تعریــف 
ــرس  ــای زاگ ــگل ه ــه جن ــه اینک ــا اشــاره ب شــده اســت. وی ب
ــی  ــده پوشــش جنگل ــه عم ــار اســت ک ــون هکت ــدود 6 میلی ح
ــی  ــوط ایران ــار بل ــون و 400 هکت ــادل 5 میلی ــه مع ــن منطق ای
اســت،گفت: در قالــب بــوم ســازگان زاگــرس، اقدامــات پایــدار 
ــه  ــه گفت ــگل اجــرا مــی شــود. ب در جهــت حفــظ و توســعه جن
وی، ســند بــوم ســازگاران زاگــرس در 11 اســتان زاگــرس نشــین 

ــه  ــتین جلس ــود و نخس ــی ش ــی م ــالجاری اجرای ــور از س کش
هــم اندیشــی ایــن ســند در اســتان ایــام برگــزار شــده اســت.
پیرزادیــان اظهــار داشــت: بــرای اجــرای ایــن ســند در راســتای 
ــای  ــران، کارشناســان و اســتانداران اســتان ه ــا مدی نشســت ب
جنــگل نشــین زاگــرس،  قطعنامــه ای کــه حاصــل خــرد جمعــی 
اندیشــمندان و اســاتید اســت تهیــه شــده اســت. وی، بــه 
اهمیــت برگــزاری همایشــهای علمــی و تخصصــی در ایــن حــوزه 
ــران  ــب نظ ــرات صاح ــدی نظ ــع بن ــی و جم ــم اندیش ــرای ه ب
،  پیشکســوتان خــرد و اندیشــه در بخــش هــای مختلــف 
علمــی کشــور اشــاره کــرد و گفــت: نتایــج و دســتاوردهای ایــن 
ــراغ  ــدون چ ــه م ــک برنام ــب ی ــی در قال ــای علم ــش ه همای
راهنمــای بــرای بخــش اجــرا اســت. معــاون مرکــز جنگل هــای 
خــارج از شــمال ســازمان جنگل هــا و آبخیــزداری کشــور گفــت: 
برگــزاری ایــن همایــش هــا در اســتان هــای حــوزه زاگــرس مــی 
توانــد در بهبــود وضعیــت زیســتی مــردم و بهــره بــرداری حــوزه 

زگــرس طــرح و برنامــه هــای مختلــف داشــته باشــد.

ان
ط بان

حی
حفاظت شبانه روزی محیط بانان مازندران م

از مرال ها در فصل گاوبانگی
اداره کل حفاظــت محیــط  زیســت مازنــدران اعــام 
ــا،  ــی مرال ه ــل گاوبانگ ــتانه فص ــه در آس ــرد ک ک
محیط بانــان در مناطــق حفاظتــی چــادر زده و مســتقر 
ــا از شــکار ایــن حیــوان در فصــل جفت گیــری  شــده اند ت
ــا، گاوبانگــی گــوزن  ــگار ایرن ــه گــزارش خبرن ــد. ب جلوگیــری کنن
هــای قرمــز در جنــگل هــای هیرکانــی از نیمــه دوم شــهریور هــر 
ــان نیمــه اول  ــا پای ــاه ت ــک م ــه مــدت ی ــاز شــود و ب ســال آغ
مهــر مــاه ادامــه مــی یابــد. مــرال یــا گــوزن قرمــز ، نمــاد تنــوع 
زیســتی جنــگل هــای هیرکانــی و از گونــه هــای حمایــت شــده 
در جنــگل هــای شــمال اســت کــه قلمــرو آن از شــمال غــرب تــا 
ارســباران و از شــمال شــرق تــا بخــش های از خراســان شــمالی 
امتــداد دارد. مناطــق جنگلــی هزارجریــب بهشــهر و نــکا، پناهــگاه 
حیــات وحــش دودانگــه و چهاردانگــه ، کیاســر و محــدوده امــن 
ــم  ــدران از مه ــزی در مازن ــرز مرک ــده الب ــت ش ــه حفاظ منطق
تریــن زیســتگاههای مــرال در کشــور اســت.گاوبانگی کــه جنــگل 
ــد،  ــی کنن ــاد م ــر« ی ــام »ورزا چم ــا ن ــمال از آن ب ــینان ش نش

ــا  ــان ب ــر همزم ــای ن ــوزن ه ــر و صــدای گ ــر س ــت پ ــه فعالی ب
ــی شــود.  ــه م ــرو گفت ــن قلم ــرای تعیی ــری ب ــت گی فصــل جف
گــوزن هــای نــر بــرای تعییــن قلمــرو بــه جنــگ بــا دیگــر نرهــا 
مــی رونــد و بــا ایجــاد صدایــی شــبیه صــدای گاو اهلــی، گــوزن 
ــد. در  ــاده را در محــدوده قلمــرو خــود جمــع مــی کنن هــای م
ــری را  ــر دیگ ــوزن ن ــر صــدای گ ــوزن ن ــر گ ــی اگ فصــل گاوبانگ
ــا ســرعت بــه ســمت صــدا  در محــدوده قلمــرو خــود بشــنود ب
ــوزن مهاجــم را از قلمــرو خــود خــارج  ــا گ ــد ت حرکــت مــی کن
ــر بــزرگ تریــن نقطــه ضعــف و  کنــد. ایــن عصبانیــت گــوزن ن
عامــل شــکار آن محســوب مــی شــود چــرا کــه شــکارچیان بــا 
تقلیــد صــدای گــوزن نــر بــه وســیله ابزارهایــی همچــون شــاخ 
قــوچ، کــدو و غیــره، گــوزن عصبانــی را بــه  تیــررس خــود مــی 
کشــند و شــکار مــی کننــد. همچنیــن در فصــل گاوبانگــی گــوزن 
ــد از  ــه تعییــن قلمــرو نشــده ان ــی کــه موفــق ب ــر جوان هــای ن
ــق  ــه حاشــیه مناط ــده شــده و ب ــر ران ــزرگ ت ــای ب ــرو نره قلم

پنــاه مــی آورنــد.
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 پیام
استان ها

16 طرح گردشگری در هرمزگان بهره برداری می شود
16 طرح گردشگری با سرمایه هزینه 207 میلیارد و 900 میلیون ریال به مناسبت هفته دولت
 در هرمزگان به بهره برداری می رسد

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز 
طهماسـبی،  غامعلـی  البـرز،  اسـتان 
بـه  اشـاره  بـا  نظرآبـاد  اداره گاز  رئیـس 
اقدامـات انجـام شـده در اداره گاز نظرآباد 
نظرآبـاد  اداره گاز  سـال گذشـته  گفـت: 
اقدامـات خوبی در جهت رشـد و توسـعه 
داده  انجـام  اسـتان  ایـن  در  گازرسـانی 

است.
جداسـازی  اجـرای  اینکـه  بیـان  بـا  او 
خطـوط تغذیـه قزویـن- البـرز یکـی از 
مهمتریـن این اقدامات اسـت گفت: این 
طـول 8 کیلومتـر سـال  بـه  جداسـازی 
گذشـته شـروع شـد و امسـال بـه بهـره 

برداری رسید.
طهماسـبی خاطـر نشـان کـرد: همچنیـن 
گازرسـانی بـه 9 کیلومتـر حفـره خالی در 
ایـن شهرسـتان از دیگـر اقدامـات انجام 

شده سال گذشته است.
بـا تاکیـد بـر  اداره گاز نظرآبـاد  رئیـس 
اینکه سـال گذشـته 4 روسـتا باقی مانده 

ایـن شهرسـتان نیـز کلنـگ زنـی شـده 
اسـت، گفت: اگر سـازمان هـای ذیربط با 
مـا همـکاری کننـد و مجوزهـای الزم را 
بدهند، تا پایان سـال نه تنها 4 روسـتای 
باقی مانـده، بلکه مصرف کننـدگان عمده 
جنـوب ایـن شهرسـتان نیـز از نعمت گاز 

طبیعی بهره مند می شوند.
وی انشـعاب نصب شـده سـال گذشته را 
چیـزی حدود  500 انشـعاب عنوان کرد و 
گفـت: همچنیـن حـدود 1500 مشـترک 
جدیـد داشـتیم کـه 6 مشـترک، مصرف 

کننده عمده بودند.
طهماسـبی همچنیـن از افزایـش ظرفیت 
ایسـتگاه تقلیل فشـار نظرآبـاد از 10000 به 
20000 خبـر داد و گفـت: از آنجایی که این 
ایسـتگاه از سـال 1365 بـه مشـترکین 
خدمـات ارائـه کـرده اسـت، ظرفیـت آن 
اشـباع شـده بود که بـا افزایـش ظرفیت 
دو برابـری آن، ایـن مشـکل نیـز مرتفـع 

شد.

رئیـس اداره گاز نظرآبـاد رفـع تنگناهـا را 
عامـل دیگـری در جهـت رینـگ شـدن 
شـهری دانسـت و گفـت: رفـع تنگناها نه 
تنها موجب شـد ظرفیت ایسـتگاه تقلیل 
رینـگ  بلکـه  رود،  بـاال  نظرآبـاد  فشـار 

شهری به طول 4 کیلومتر نیز اجرا شد.
و  سـازی  آمـاده  طهماسـبی،  بـه گفتـه 
را  خدایـی  شـهید  آموزشـگاه  تجهیـز 
همـکاران اداره گاز نظرآبـاد انجام دادن که 

خود برندی برای گاز استان البرز است.
نشـان  نظرآبـاد خاطـر  اداره گاز  رئیـس 
کرد:شـبیه سـازی ایسـتگاه هـا تقلیـل 
فشـار بـا هـوا از جملـه اقدامـات مهـم و 
قابـل تقدیـر همـکاران نظرآبـاد درجهـت 
آمـاده سـازی آموزشـگاه شـهید خدایـی 

است.
وی تصریـح کـرد: در شـبکه توزیـع  نیـز 
آوری  جمـع  همچـون  خوبـی  اقدامـات 
شـیرهای انشـعابات ، تبدیـل شـیرهای 
ارتقـاء   ، دفنـی  جوشـی  بـه  فلنجـی 

سیسـتم حفاظـت از زنـگ، انجـام شـده 
است.

نشـان  نظرآبـاد خاطـر  اداره گاز  رئیـس 
کـرد: در صرفـه جویـی مصـرف سـوخت 
گرمکـن ها با اسـتفاده از جریـان گرفتن 
از خروجـی ایسـتگاههای CGS  موجب 
در  میـزان مصـرف گاز  تـا  اسـت  شـده 
قابـل  میـزان  بـه  گازی  هـای  گرمکـن 

توجهی کاهش یابد.
پـرکاری  را سـال  طهماسـبی، سـال 98 
 GIS دانسـت و گفت: بازنگری کل شبکه
 300 از  بیـش  خوشـه بندی  نظرآبـاد، 
ای  شـهرک گلخانـه  جملـه  از  تولیـدی 
خطـوط  کامـل  آباد،جداسـازی  چوپـان 
عملیاتـی  قزویـن،  از  البـرز  گاز  تغذیـه 
شـدن رفع تنگناهـا، برداشـتن مختصات 
زمینی)GPS(، نشـانه گذاری تأسیسـات 
باقی مانـده  روسـتای   4 شـدن  و گازدار 
ایـن شهرسـتان ازجملـه اقدامـات سـال 

98 است که در حال انجام است.

ــر  ــا تاکیــد ب معــاون وزیــر راه و شهرســازی ب
ترمیــم روکــش آســفالت برخــی از محورهــا در 
ــاز،  ــورد نی ــر م ــن قی ــا تامی ــت: ب ــادان، گف آب
شــرایط جاده هــا و محورهــای شهرســتان 

آبادان برای تردد بهبود پیدا می کند.
 مهــران کفــاش در حاشــیه بازدیــد از راه هــای 
ارتباطــی شهرســتان آبادان در جمــع خبرنگاران 
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه بازدیــدی کــه امــروز 
ــف  ــای مختل ــال در محوره ــای فع از پروژه ه
ــاهد  ــبختانه ش ــت، خوش ــورت گرف ــادان ص آب

انجام کار در پروژه ها هستیم.
وی افــزود: در یــک قطعــه از محــور آبــادان - 
اروندکنــار شــاهد اجــرای پــروژه دوخطــه کــردن 
ایــن محــور هســتیم و رونــد اجــرای آن نیــز به 

خوبی در حال انجام است.
ــر راه و شهرســازی تصریــح کــرد:  معــاون وزی
ــری  ــه 12 کیلومت ــک قطع ــا ی ــت ت ــرار اس ق
ــه  ــار ب ــرف اروندکن ــور از ط ــن مح ــر در ای دیگ
ســمت آبــادان نیــز اجرایــی و دوخطــه شــود. 
ــردن  ــی ک ــال ط ــروژه در ح ــه پ ــن زمین در ای

ــکار اســت و  تشــریفات اداری و تعییــن پیمان
پــس از نهایــی شــدن شــاهد اجــرای آن 

خواهیم بود.
کفــاش، بــا تاکیــد بــر ترمیــم روکش آســفالت 
برخــی از محورهــا در آبــادان، عنــوان کــرد: قــرار 
اســت تــا در ســریعترین حالــت ممکــن قیــر 
ــا کار  ــم ت ــن کنی ــه را تامی ــاز منطق ــورد نی م
روکــش آســفالت محورهــای مدنظــر در منطقه 
ــرای  ــا ب ــن محوره ــرایط ای ــود و ش ــام ش انج

تردد بهبود پیدا کند.

غالمعلی طهماسبی،رئیس اداره گاز نظرآباد

جداسازی کامل خطوط تغذیه گاز استان البرز از قزوین

معاون وزیر راه در آبادان:
وضعیت جاده های آبادان بهبود می یابد

اراکخبر 

رفع خطر از 48 نقطه 
پر حادثه استان مرکزی

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
ــای  ــه  محوره ــر حادث ــه پ ــت: 48 نقط ــزی گف مرک

مواصاتی اســتان مرکزی رفع شد.
علــی زنــدی فــر در خصــوص عملکــرد اداره راه هــای 
ــده از  ــام ش ــات انج ــا اقدام ــرد: ب ــان ک ــتان بی اس
جانــب راهــداران اســتان مرکــزی 48 نقطــه حادثــه 
ــع  ــزی رف ــتان مرک ــی اس ــای مواصات ــز محوره خی

شد.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای عملیــات شــیب شــیروانی 
بــه طــول 36 کیلومتــر، اظهــار کــرد: حجــم عملیــات 
ــزار و  ــتان را 177 ه ــرداری در اس ــه ب ــرای ترانش اج
400 مترمکعــب خاکبــرداری دانســت کــه شــامل 36 

شود. می  نقطه 
زنــدی فــر افــزود: تعــداد نقــاط ایمــن ســازی 
تقاطــع هــا در اســتان مرکــزی شــامل 61 نقطــه 
ــی 420  ــه و الیروب ــات تنقی ــن عملی میشــود، همچنی
ــه عملیاتــی  ــه طــول 1074 متــر دهان دســتگاه پــل ب

شد. 
وی بــا اشــاره اجــرای عملیــات احــداث 30 توقفــگاه 
مرکــزی،  اســتان  مواصاتــی  محورهــای  در  هــا 
ــات  ــر عملی ــر 95 کیلومت ــغ ب ــت: در ســال 98 بال گف
نگهــداری رویــه راههــا در اســتان انجــام گرفــت، 
همچنیــن در ســال جــاری خــط کشــی 600 کیلومتــر 
ــا  ــتان ب ــتایی اس ــی و روس ــی، فرع ــای اصل از راه ه
ــال اجرایــی  ــر 27 هــزار میلیــون ری ــغ ب ــاری بال اعتب

است. شده 
ــه  ــاره ب ــا اش ــزی ب ــتان مرک ــداری اس ــرکل راه مدی
ــال  ــل در س ــر گاردری ــزار و 500 کیلومت ــب 12 ه نص
جــاری افــزود: در ســال جــاری تهیــه و اجــرای 
بــه   ... و  مســیرنما  انتظامــی،  اخطــاری،  عائــم 
تعــداد 5 هــزار و 500 مــورد بــه مبلــغ 6 هــزار و 250 
ــی  ــم اطاعات ــرای عائ ــه و اج ــال و تهی ــون ری میلی
بــه میــزان 350 مترمربــع در طــول راه هــای اســتان 

بــه مبلغ 6 هزار میلیون ریال اجرایی شــد.

رشد 100 درصدی 
صادرات از بندر چابهار

مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی سیســتان و 
ــش  ــن افزای ــت: میانگی ــتان گف بلوچس
صــادرات کاالهــای غیرنفتــی در 5 ماهــه 
نخســت امســال نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته 100 درصــد افزایش 
داشــته اســت. بهــروز آقایــی بــا اشــاره به 
عملیــات تخلیــه و بارگیــری در بنــدر 
ــار کــرد: افزایــش کیفیــت و  ــار اظه چابه
کاهــش زمــان فرآینــد تخلیــه و بارگیری 
کاال در بنــدر از موضوعــات مهمــی اســت 
کــه بــرای صاحبــان بــار و کاال نیــز از 
اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. وی بــا 
بیــان اینکــه بنــدر چابهــار در ســال جــاری 
ــت و رو  ــرد مثب ــن خصــوص عملک در ای
ــد، گفــت:  ــه مــی کن ــه رشــدی را تجرب ب
تخلیــه و بارگیــری کاالهــای نفتــی و 
ــه نخســت امســال  ــی در 5 ماه غیرنفت
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
اســت.  داشــته  افزایــش  درصــد   41
مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی سیســتان و 
افزایــش  بــه  بــا اشــاره  بلوچســتان 
صــادرات از بنــدر چابهــار بیــان کــرد: 
صــادرات کاالهــای غیرنفتــی در ایــن 
ــه مــدت مشــابه ســال  مــدت نســبت ب
ــه  ــته ک ــش داش ــد افزای ــل، 100 درص قب
ایــن مهــم نشــان از بازاریابــی مســتمر و 
جــذب تجــار و صاحبــان کاال در داخــل و 
ــادآور  ــی ی ــت. آقای ــور اس ــارج از کش خ
ــه  ــه مقول ــادرات از جمل ــد ص ــد: رش ش
هایــی اســت کــه نشــانگر تولیــد ثــروت 
در کشــور اســت و افزایــش دو برابــری آن 
ــده  ــدوار کنن ــیار امی ــار بس ــدر چابه در بن
اســت. وی همچنیــن درخصــوص تخلیه 
و بارگیــری کاالهــای نفتــی اعــام کــرد: 
خوشــبختانه در ایــن زمینــه نیز رشــد 106 

درصدی را شاهد هستیم. 

آگهی
دادگسـتری  عمومـی  محاکـم  اجـرای  شـعبه  دفتـر 
رفسـنجان)اجرای احـکام(در نظـر دارد در پرونـده اجـرای 
کاسـه 971161 در ازای بدهـی محکـوم علیه یک دسـتگاه 
خـودرو سـمند مـدل 1386 بـه رنگ نقـره ای با شـماره انتظامـی 699ب72 
ایـران 65 بـه ارزش 268.000.000 ریـال را از طریـق مزایده نوبـت اول بفروش 
برسـاند لـذا طالبیـن خریـد مـی توانند ضمـن ماحضه خـودرو مـورد نظر و 
بازدید از آن پیشـنهاد خود را در تاریخ سـه شـنبه 1398.7.2 سـاعت 9 صبح 
بـه دفتـر اجـرای احـکام شـعبه ارسـال نماینـد و بایسـتی ده درصـد قیمت 
پیشـنهادی را فی المجلس)به حسـاب سـپرده دادگسـتری نـزد بانک ملی 
ایران به شـماره)2171293821004(واریز و ضمیمه پیشـنهاد خود به این اجرا 
تحویـل نماینـد و مابقـی قیمـت را حداکثر ظـرف مهلت یک ماه به حسـاب 
دادگستری واریز نمایند پیشنهاد دهنده بایستی شخصا در جلسه مزایده در 
دفتر اجرای احکام تشـکیل می شـودحاضر شـوند این اجرا به کلیه پیشنهاد 
هـای مخـدوش و مشـروط و فاقـد 10 درصـد قیمـت پیشـنهادی ترتیب اثر 
نخواهـد داد و چنانچـه برنـده مزایـده از پرداخت مابقی قیمـت انصراف دهد 

سـپرده وی بـه نفع دولـت ضبط خواهـد شـد.م-الف1082
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رفسنجان-مسعود دهقان

آگهی فروش اموال غیر منقول نوبت دوم
بدینوسـیله دفتـر اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری رفسـنجان در نظـر دارد در پرونـده 
کاسـه فـوق الذکـر)972146( معرفی شـده واقـع در چاه تلمبه مهدیه واقع در اسـماعیل 
ابـاد نـوق رفسـنجان بر اسـاس سـند عـادی و نفقـه پرداختـی ابـرازی موجـود در پرونده 
کـه ملـک معرفـی شـده یک قطعـه زمین مشـجر پسـته ای رقم کلـه قوچـی دارای 13 ردیف شـمالی و 
جنوبـی و 13 ردیـف شـرقی و غربـی متصـل به هم به مسـاحت 11772 یـازده هزارو هفتصـدو هفتادو دو 
متـر مربـع معادل 470.88 چهارصدوهفتادو هشـتادو هشـت صدوم قصب عرفـی با مختصات تصویری 
از  و 395005-3381377 کـه  و 3381431-394953  و 3381486-395118   3381540-395072
شـمال بـه خیابـان و از جنـوب بـه زمیـن حاج حسـن کاظمی و از شـرق بـه زمین حاج حسـن کاظمی و 
از غـرب بـه زمیـن آقـای حسـن وزیـری ملحق می گـردد و دو حبه اب متعلـق به  آقای حسـن وزیری و 
از هشـت دانـگ چـاه تلمبـه مهدیـه متعلـق به زمین معرفی شـده می باشـد  کـه ارزش ملک بر اسـاس 
نظـر کارشناسـی به مبلغ دویسـت و بیسـت میلیـون تومـان ارزیابی گردیـده را از طریق مزایـده نوبت اول 
بـه فـروش برسـاند لذا طالبیـن خرید می توانند ضمـن مراجعه به محل ملک جهت ماحظه درخواسـت 
خریـد خـود را بـه همراه قبض واریزی به میزان ده درصد مبلغ پیشـنهادی تا تاریخ 1398.07.07 سـاعت 
10 صبـح بـه ایـن اجـرای احـکام ارائه و شـخصا نیز در جلسـه مزایده حضور داشـته باشـند بدیهی اسـت 
برنـده مزایـده کـه باالترین قیمت را پیشـنهاد داده باشـد باید ظرف یک مـاه باقی مانده وجـه  المزایده را 
نیـز بـه حسـاب 2171293821004 بانـک ملی بنام سـپرده دادگسـتری واریز و در غیر این صورت سـپرده 

وی پـس از کسـر هزینـه هـای اجرائی بـه نفع دولت ضبـط خواهد شـد.م-الف1083
دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری رفسنجان-عباسی

آگهی مزایده و فروش نوبت دوم پرونده 962896
بدینوسـیله دفتر اجـرای احکام کیفری دادسـرای عمومی 
و انقـاب رفسـنجان در نظـر دارد ملـک بـا سـند عـادی 
متعلق آقای احمد سـلطانی به آدرس رفسـنجان علی آباد 
مفـت آبـاد خیابـان ولی عصـر کوچـه 1 پـاک 7 کدپسـتی7735311594 
بـا مشـخصات کلک مسـکونی بـا 750 متر عرصـه و 140 متر اعیانـی دارای 
امتیـاز اب و بـرق و تلفـن به مبلـغ 417.000.000 ریال ارزیابی گردیده اسـت.
از طریـق مزایـده بفـروش می رسـاند لذا از کسـانیکه مایل بـه خرید ملک 
مذکـور مـی باشـند مـی تواننـد ضمن بازدیـد از محل درخواسـت خـود را به 
انضمام 10 درصد مبلغ پیشـنهادی به حسـاب سـپرده دادگستری رفسنجان 
بـه شـماره 2171293821004 نـزد بانـک ملـی واریـز نمایـد و تـا تاریـخ 
1398.6.27 سـاعت 9 صبـح بـه دفتـر اجـرای احـکام کیفـری دادسـرای 
عمومـی و انقـاب رفسـنجان ارائـه نماینـد بدیهـی اسـت برنـده مزایـده که 
باالتریـن مبلـغ را پیشـنهاد داده باشـد بایـد ظـرف یـک مـاه مـا بقـی را به 
حسـاب فـوق الذکـر واریـز نمایـد در غیـر ایـن صورت مبلـغ مذکـور پس از 

کسـر هزینـه به نفـع دولت ضبـط خواهـد شـد.م-الف1082
مدیر اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان-رشیدی

آگهی ابالغ قرار معاینه محل 
از آنجایـی کـه خواهـان )آقـای آقاجـان حیـدری فرزند علـی جان ( دادخواسـتی بـه طرفیت 
خواندگانـی بـا آدرس مشـخص و احـدی از خوانـدگان بـه نـام خانـم زهـرا رشـیدی بـا آدرس 
نامعلـوم بـه خواسـته هـای : 1.اثبات مالکیت 2. تنفيـذ مبایعه نامه 3. خلع یـد 4.قلع و قمع 
مسـتحدثات 5. مطالبه اجرت المثل اموال 6.مطالبه خسـارت واقع در روسـتای دهستان دلفارد روستای سرکم 
بنـدر مطـرح کـه     بـه این شـعبه ارجـاع و بـه شـماره پرونـده کاسـه9709983481300944 در دادگاه عمومی 
بخـش سـاردوئیه ثبـت کـه مطابق ماده 248 قانـون آیین دادرسـی دادگاه های عمومی و انقـاب در امور مدنی 
قـرار معاینـه محـل را صـادر که وقـت رسـیدگی 1398/07/16مورخ سـاعت 9 تعیین که و علـت مجهول المکان 
بودن احدی از خواندگان به نام زهرا رشـیدی و درخواسـت خواهان و حسـب دسـتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانـون آئیـن دادرسـی مدنـی اتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیر االنتشـار آگهی مـی گردد تـا خوانده 
ظـرف یـک مـاه پـس از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و ضمـن اعام نشـانی کامل د، نسـخه 
ثانـی دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فوق جهـت رسـیدگی در دادگاه حاضر گـردد. م الف :11- 
مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش ساردوئیه –فاطمه رجاعی نژاد . استان کرمان –شهرستان جیرفت –بخش 
ساردوئیه –دادگاه بخش ساردوئیه 

مفقودی –منوجان
ــژو 405  ــواری پ ــودرو س ــبز خ ــرگ س ب
ــه  ــگ ب ــک رن ــره ای متالی ــدل1390 نق م
ــماره  ــور 12490097272 و ش ــماره موت ش
 NAAM01CA2BE228162شاســی
ایــران  پــالک 92س157  شــماره  بــه 
ــه جــواد غالمــی منوجــان  ــق ب 54 متعل
ملــی  دارای کــد  غالمحســین  فرزنــد 
6089753637ش ش 4182 مفقــود واز 

ــت . ــده اس ــاقط گردی ــار س ــه اعتب درج

آگهی مزایده
ــدادی از کالس  ــر دارد تع ــن در نظ ــرورش ورامی ــوزش و پ ــت آم مدیری
هــای مــازاد بــر نیــاز خــود را از طریــق مزایــده عمومــی بــه افــراد 
ــد ،  ــاره ده ــتانی اج ــش دبس ــکیل کالس پی ــت تش ــرایط جه ــد ش واج
ــد  ــات بیشــتر و بازدی ــت کســب اطالع ــد جه ــی توانن ــان م ــذا متقاضی ل
ــده  ــرگ درخواســت شــرکت در مزای ــت ب ــوق و دریاف ــز ف از لیســت مراک
ــرورش  ــوزش و پ ــتیبانی آم ــت پش ــه معاون ــه ب ــای مربوط ــت ه و پاک
ورامیــن واقــع در ورامیــن ، مجتمــع ادارات مراجعــه نمــوده و حداکثــر تــا 
7 روز کاری از تاریــخ نشــر آگهــی پیشــنهادات خــود را تســلیم نماینــد . 

شماره تماس : 36276207 – 021 
ساعت تماس شنبه ، پنج شنبه 14:30 - 7:30 

5760 مدیریت آموزش و پرورش ورامین 

مفقودی
مجــوز حمــل ســالح شــكاري مــدل كوســه تــه پــر 2 لــول كاليبــر 12 بــه 
شــماره ســالح 296665 و كــد 013218734719 بــه نــام آقــاي علــي اكبــر 

رحمانــي مفقــود گرديــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد .
5761 قزوین 

آگهی مناقصه
بـه اسـتناد مجوز شـورای اسـالمی شـهر به شـماره صورتجلسـه 12 
مـورخ 98/05/07 شـهرداری ماهـان در نظر دارد عملیات آسـفالت 
معابر سـطح شـهر ماهان را از طریـق مناقصه عمومی انجـام دهد، 
لـذا از کلیه اشـخاص حقوقـی دارای تایید صالحیـت و و رتبه بندی 
معتبـر با رعایت ظرفیـت خالی)مجاز( از مراجع ذیصـالح با در نظر 
گرفتـن شـرایط ذیل جهـت شـرکت در مناقصه دعوت مـی گردد.

-مبلـغ بـرآورد اعتبـار 30/000/000/000 ریـال ) که از محـل فروش زمین 
تامین مـی گردد(

-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/500/000/000 ریال
-تاریـخ دریافت اسـناد مناقصه از روز دوشـنبه مـورخ 98/06/11 لغایت 

چهارشـنبه 98/06/20 در سـاعت اداری با ارائه درخواسـت کتبی
-تاریخ تحویل پیشنهادات: روز شنبه 98/06/23 تا پایان وقت اداری

-محل دریافت اسـناد و تحویل پیشـنهادات واحد امور مالی شهرداری 
ماهان

-تشـکیل کمیسیون بازگشـایی پیشنهادات در محل شـهرداری ماهان 
سـاعت 14 روز یکشـنبه مورخ 98/06/24

-برنـدگان اول و دوم مناقصـه چنانچـه حاضـر به انعقاد قرارداد نشـوند 
سـپرده آنـان بـه ترتیب ضبط مـی گردد.

-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

نوبت اول
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رشد 44 درصدی تعویض کنتور خراب در شهرستان کرمان
تعویض کنتور خراب در شهرستان کرمان طی چهار ماه نخست سال، نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ،44 درصد رشد داشته است. 

تعویض کنتور خراب آب مشترکین در شهرستان کرمان طی چهار ماه نخست سال، نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ،44 درصد رشد 
داشته است.غامرضا زین الدینی مدیر امور آبفا شهرستان کرمان با اعام این خبر گفت: یکی از اقداماتی که به منظور کاهش آب بدون 

درآمد، جلوگیری از هدررفت آب و محاسبه میزان دقیق آب مصرفی مشترکین انجام می شود، تعویض کنتورهای خراب می باشد .

ــی  ــهید رجای ــنواره ش ــزاری جش ــا برگ ــان ب همزم
عنــوان  بــه  اســتان کرمــان  آبفــار  از شــرکت 
عمومــی  هــای  درشــاخص  برتــر  دســتگاه 

شــد. تجلیــل  واختصاصــی 
ــرکت  ــی ش ــط عموم ــگار رواب ــزارش خبرن ــه گ ب
آبفــار اســتان کرمــان، شــرکت آبفــار اســتان 
کرمــان چندســال اســت کــه بــه صــورت متوالــی 
ــر اســتان  درایــن بخــش دســتگاه شــاخص وبرت

ــود. ــی ش ــی م معرف
طاهــری  محمــد  بــه  تجلیلــی کــه  درنشــان 
اهــدا  کرمــان  آبفــار  شــرکت  سرپرســت 
شــده اســت آورده شــده اســت: در راســتای 
اباغــی  اداری  نظــام  کلــی  هــای  سیاســت 
اســتنادمصوبه  وبــه  رهبــری  معظــم  مقــام 
ــعه  ــداف توس ــق اه ــی اداری وتحق ــورای عال ش
اثربخــش  اقدامــات  از  بدیــن وســیله  کشــور 
دســتگاه  آن  همــکاران  ومجموعــه  جنابعالــی 
ــی  ــهید رجای ــنواره ش ــتاد جش ــوی س ــه از س ک
اســتان براســاس نتایــج ارزیابــی ســال97به 
ــای  ــاخص ه ــوع ش ــتگاه برتردرمجم ــوان دس عن
ــه  ــا ،بیم ــروه شــرکت ه ــی واختصاصــی گ عموم
هــا وبانکهــا برگزیــده شــده ایــد.، قدردانــی مــی 

ــود. ش
 طــرح ارزیابــی دســتگاههای دولتــی و عمومــی 
عمومــی  مختلــف  هــای  بخــش شــاخص  در 
واختصاصــی چندســالی اســت تحــت عنــوان 
جشــنواره شــهید رجایــی همزمــان بــا هفتــه 
دولــت برگزارمــی شــود کــه شــرکت آبفــار اســتان 
کرمــان در5ســال اخیــر درایــن بخــش جــز 

دســتگاههای برتــر بــوده اســت.
ضمنــا در ایــن مراســم از مهنــدس آرش احمــدی 
ــی زاده کارشناســان  ــده صاف ــم وحی وســرکار خان

ایــن شــرکت تجلیــل شــد.

مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای خراسـان رضـوی گفـت: میـزان 
نشسـت دشـت های اسـتان خراسـان 25 میلیمتـر اسـت کـه حـد 
بحرانـی آن یـک میلیمتـر می باشـد و ایـن آمـار بسـیار تاسـف بـار 
اسـت چـرا که دشـت های مـا 25 برابر بیش از حد بحرانی نشسـت 

دارند. 
بـه گـزارش ایسـنا، محمد عایی در نشسـت خبری که به مناسـبت 
هفتـه دولـت امـروز در اسـتانداری برگـزار شـد، میانگیـن بـارش 
خراسـان رضـوی در سـال را 220 میلیمتـر اعـام کـرد و افـزود: این 

رقـم نسـبت بـه آمـار میانگیـن جهانی کم اسـت،
وی ادامه داد: متاسـفانه در 60 سـال گذشـته حجم برداشت از منابع 
آبـی اسـتان رونـد صعودی داشـته کـه در بهترین شـرایط باید برای 
جلوگیـری از تنـش آبی حداکثر 40 درصـد از منابع آب تجدید پذیر 

برداشـت شـود، در صورتـی کـه در طوالنـی مـدت ایـن آمـار بـه 146 
درصد رسـیده یعنی بیشـتر از ظرفیت منابع آب زیرزمینی برداشـت 

کردیم.
مدیر عامل شـرکت آب منطقه ای خراسـان رضوی با اشـاره به اینکه 
متاسـفانه به لحاظ کسـری مخزن رتبه اول را در کشـور داریم، گفت: 
همچنیـن طبـق آمـار ارائـه شـده یـک میلیـارد و 200 میلیـون متـر 

مکعب کسـری منابـع زیر زمینـی داریم.
عایـی بـا بیـان اینکه میزان نشسـت دشـت های اسـتان خراسـان 
25 میلیمتر اسـت که حد بحرانی آن یک میلیمتر می باشـد، اظهار 
کرد: این آمار بسـیار تاسـف بار اسـت، یعنی دشـت های ما 25 برابر 
بیـش از حـد بحرانـی نشسـت دارنـد، گرچـه در این زمینـه کارهای 
زیـادی انجـام شـده اما نا تمام مانده اسـت، زیرا همـه عوامل موثر 

و مسـئوالن حوزه آب فعـال نبودند.
وی ادامـه داد: طبـق برنامه همیـاران آب اخیرا همـه عوامل موثر در 
حـوزه آب بـا دیدگاه هـای مختلـف بـا یکدیگـر گفت وگـو داشـتند و 
طبق سـند ایجادی مقرر شـد تا سـال 1405 کسـری مخازن آب زیر 
زمینـی بـه صفر برسـد کـه همـکاری اسـتاندار در این زمینه  بسـیار 
موثـر بـود، زیرا او و نهادهای مختلف از جمله دانشـگاه، قوه قضائیه، 
روحانیـون، کشـاورزان، نماینـدگان و ائمـه جمعـه و جماعـت نقش 

پررنگـی در ایـن تصمیم گیری داشـتند.
عایـی بـا بیان اینکه در کنار داشـتن طرح و برنامه مسـئله آب باید 
دغدغـه هر خراسـانی شـود، اظهارکـرد: در ایـن زمینه رسـانه ها می 

تواننـد نقش موثـری ایفا کنند.
وی خرید و فروش آب برای کشـاورزان را تنها از طریق فعال شـدن 
بـازار آب اعـام کـرد و گفـت: روز گذشـته معـاون وزیر اعـام کرد که 
تا آخر هفته آینده وزارت نیرو مجوز انتقال و شـیرین سـازی آب از 

دریـای عمان را صـادر می کند.
مدیر عامل شـرکت آب منطقه خراسـان رضوی به نشسـت سـاالنه 

آب هـای زیرزمینـی دشـت مشـهد اشـاره کـرد و گفـت: بـا توجه به 
ایـن رویـداد 57 درصـد روسـتاهای ما تخلیه شـدند واین افـراد به 

شـهرها مهاجرت کردند.
عایـی بـا انتقاد از عملکرد وزارت خانه بهداشـت و علـوم افزود: این 
دو وزارت خانـه پـس از گذشـت ده سـال موفـق بـه تهیه اسـتاندار 
بهداشـتی آب نشـدند و بـا وجـود پیگیری های ما هیچ پیشـنهاد و 

طرحـی بـرای اسـتاندارد و کیفیت آب ارائـه ندادند.
وی طـرح انتقـال آب از دریـای عمـان را بزرگترین طـرح انتقال آبی 
کشـور دانسـت و ابـراز کـرد: ایـن طـرح توسـط بخـش خصوصـی 
اجرایـی مـی شـود کـه هزینـه  آن پنـج میلیـارد یـورو پیـش بینی 

شـده اسـت کـه البتـه این عـدد قطعی نیسـت.
عایـی بـا بیان اینکه انسـجام مدیریتی بی نظیری در اسـتان برای 
بهبـود شـرایط آب وجـود دارد، عنوان کرد: عمیات اجرایی بازگشـایی 
کشـف رود در محور شـاهنامه با اعتبار 15 میلیارد ریال و بازگشـایی 
رودخانـه دوغـارون در شهرسـتان تربـت جـام بـا اعتبـار 20 میلیارد 

ریـال از دیگـر پروژه هـای افتتاحـی در هفته دولت اسـت.

حسـین قائدی -مدیرعامل شـرکت توزیع برق اصفهان در نشسـت خبری با اصحاب 
رسـانه بیـان کـرد: درحالـی کـه بـار شـبکه بـه نسـبت آن چه پیش بینـی می شـد باالتر 
رفـت ولـی بـا همـکاری و همدلـی مـردم و طراحـی خوبی که انجام شـد، بار تابسـتان 
98 مدیریت و کنترل شـد و هیچ گونه خاموشـی را من باب کمبود ظرفیت نداشـتیم.
وی عنـوان کـرد: چشـم انداز در 7 محـور مسـائلش را دنبـال می کنـد و قـرار اسـت در 
سـال 1405 بـه ایـن محورهـا به صورت کامل دسـت پیدا کند؛ نخسـتین محور کاهش 
خاموشـی ها در شـبکه توزیع بوده که در دو حوزه خاموشـی یا قطع برق داریم که یکی 
خاموشـی های خواسـته برای تعمیرات و بهینه سـازی اسـت و یکی هم خاموشی های 

ناخواسـته  اسـت که ناشـی از حوادث غیرمترقبه و ... اسـت.
پیرپیـران ادامـه داد: در دنیـا بـرای سـنجش شـرکت های توزیع میزان خاموشـی را به 
ازای هـر مشـترک در سـال اندازه گیـری می شـود کـه جمـع ایـن پارامتـر در سـال 93 
بـاالی 850 دقیقـه بـه ازای هـر مشـترک بـوده در سـطح اسـتان اصفهـان بـوده که در 

چشـم انداز بایـد بـه زیـر 30 دقیقه برسـانیم.
مدیرعامل شـرکت توزیع برق اصفهان افزود: هرسـال برای رسـیدن به این چشـم انداز 
هدفـی را تبییـن می کنیـم کـه ایـن عـدد در سـال 97 بایـد بـه 220 دقیقه بـه ازای هر 
مشـترک می رسـید کـه بـه این هـدف رسـیدیم و طبق برنامه بایـد در پایان امسـال به 
180 دقیقـه بـه ازای هر مشـترک برسـیم کـه پروژه هایی را در این راسـتا انجـام دادیم.
وی عنـوان کـرد: هـدف دیگـر ما برای امسـال این اسـت که خاموشـی های خواسـته را 
بـه صفـر برسـانیم کـه در ایـن راسـتا از خط گرم اسـتفاده خواهیـم کرد.پیرپیـران بیان 
داشـت: موضـوع خدمـات غیرحضـوری محـور دیگـری اسـت که نبایـد در سـال 1405 
هیـج کسـی حضـوری بـه سـازمان بـرای دریافت خدمـات حضور پیـدا کند کـه درحال 
حاضـر نیـز بیـش از 94 درصـد از خدمـات بـه صـورت غیرحضـوری خدمـت را ارائـه 
می دهیم.مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق اصفهـان ادامـه داد: یکی از بخش هـای این 
محـور حـذف قبـوض کاغـذی اسـت کـه از بیـش از 1 میلیـون و 40 هـزار مشـترک از 1 

میلیـون 180 هزار مشـترک ما شـماره تلفن دریافت شـده و از ابتـدای هفته دولت هم 
صـدور قبـض کاغـذی کا حـذف شـد و افـرادی کـه شـماره تلفـن همراه شـان را اعام 

نکرده انـد، بـه یکـی از روش هـای موجـود می تواننـد اعـام کنند.
وی محـور بعـدی را مدیریـت بار شـبکه اعام کـرد و مطرح کرد: مدیریـت مصرف برق 
یـا بهینـه مصـرف موضوعی اسـت که همیشـه مـورد نظر اسـت کـه در ایام پیـک باید 
فشـار بار شـبکه را مرتبا کنترل کنیم تا میزان بار شـبکه از حد اسـتاندارد خارج نشـود 
وگرنـه کل سیسـتم شـبکه از مـدار خـارج می شـود و کل کشـور حداقـل یـک روز بـرق 

نخواهـد داشـت از همیـن رو این موضوع اهمیت بسـیار باالیـی دارد.
پیرپیـران ادامـه داد: پیـک بار در کشـور 31 تیرماه در سـاعت 16:23 رخ داد که بیش از 
57 هـزار مـگاوات بـرق مصرف شـد و در اصفهان نیز پیک مصـرف در تاریخ 25 تیرماه 

سـاعت 13 بود که 1206 مگاوات مصرف شـد.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق اصفهان تاکید کـرد: بیشـترین همـکاری در تاریخ 22 
تیرمـاه بـا مدیریـت بـار به میـزان 140 مـگاوات داشـتیم کـه از این طریق محور سـوم 

هم درحـال پیگیری اسـت.
وی اضافـه کـرد: محـور چهـارم ما تلفات اسـت که در این حوزه هرسـال شـاهد کاهش 
بودیـم کـه ایـن آمـار در سـال 96 بـه 6.7 درصـد رسـید و در پایـان سـال 97 بـه 6.4 
کاهـش یافـت کـه ایـن آمـار در کشـورهای توسـعه یافتـه در حـوزه توزیع مثـل کره و 

ژاپـن حـدود 4.5 درصـد اسـت و در توزیـع بـرق اصفهـان دیده شـده در افق بـه زیر 5 
درصد برسـیم.

پیرپیـران در ادامـه گفـت: محـور پنجم رسـیدگی به حوادث و تاسیسـات اسـت که در 
افق باید حوادث منجر به آسـیب زدن نیروهای انسـانی و وسـایل به صفر برسـد؛ محور 
ششـم اجـرای پروژه هـای تعریف شـده و محور هفتم وصول کامل مطالبـات برای ارائه 

کامل خدمات اسـت.
مدیرعامـل شـرکت توزیع بـرق اصفهان تصریح کـرد: از طریق پیامکی کـه قبض اعام 
می شـود، لینـک تصویـر قبـض هـم ارسـال می شـود کـه از طریـق اینترنـت می توانند 

دقیقـا بـا همان مشـخصات قبلی مشـاهده کنند.
وی مطرح کرد: هدف ما از گرفتن شـماره تلفن مشـترکین ارائه اطاعات بیشـتر اسـت 
نـه کـم کـردن اطاعـات و از ایـن طریق به عنوان مثـال می توانیم قطعی بـرق را در یک 

محله به اطاع مشـترکان برسانیم.
پیرپیـران در پایـان اظهـار کـرد: سال هاسـت بحـث نگرانی مـان را در مـورد شـبکه های 
ناایمـن بـازار و پاسـاژ ها را اعـام کردیـم کـه خوشـبختانه ایـن موضـوع را بـا هماهنگی 
اسـتانداری قرار اسـت ایمن سـازی شـود؛ طرح ایمن سـازی بازارها و پاسـاژها در حال 
تدویـن اسـت کـه محوریت آن هم با اسـتانداری و آتش نشـانی اسـت کـه طرح جامع 

حـوزه بـرق را ما طراحـی کردیم.

 نشست ۲5 برابری دشت های خراسان از حد بحرانی

 مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان :

بیش از 9۴ درصد از خدمات به صورت غیرحضوری  صورت می گیرد

با همت متخصصان صنعت نفت جنوب ؛پرچالش ترین
چاه گازی ایران بدون حادثه عملیاتی شد

عملیــات تعویــض تســهیات ســرچاهی و درون چاهــی چــاه گازی 
ــاه گازی  ــن چ ــش تری ــه پرچال ــیک ک ــزن گازی ژوراس 313 مخ

ــه اتمــام رســید . ــا موفقیــت ب کشــور محســوب مــی شــود ب
مدیرعامــل شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان 
ــای  ــش ه ــیت و چال ــریح حساس ــر و در تش ــن خب ــام ای ــا اع ب
ــم  ــی شــیرهای ســرچاهی اع ــار داشــت : خراب ــات اظه ــن عملی ای
از ولوهــای تزریــق و تولیــد ، شــیرهای ایمنــی ، شــیر ایمنــی 
عــدم کارایــی   ، فوقانــی  شــیراصلی  و  شــیرعمقی   ، ســطحی 
ــه شــیر  ــوط ب ــن مرب ــرل الی ــی چــاه ، انســداد کنت ــوش فوقان درپ

ــدروژن  ــاالی گاز هی ــیار ب ــت بس ــز غلظ ــی و نی ــی درون چاه ایمن
ســولفوره ) ppm 250000 ( موجــب گردیــده بــود تــا ایــن عملیــات 

ــد . ــوردار باش ــک برخ ــی از ریس ــیار باالی ــطح بس از س
ــور  ــود بط ــاز ب ــه نی ــی ک ــزود : از آنجای ــاد ناصــری اف ــدس قب مهن
همزمــان چندیــن گــروه کاری از شــرکت هــای مختلــف مشــارکت 
داشــته باشــند در ابتــدای کار چندیــن جلســه هماهنگــی و بمنظــور 
تشــریح عملیــات بــا حضــور گــروه هــای مربوطــه برگــزار و بــرای 
غلبــه بــر چالــش هــای موجــود ، اداره HSE بــه طــور تخصصــی در 
جلســات کارشناســی و در کنــار گــروه هــای عملیاتــی قــرار گرفــت 

ــا  .وی افــزود : در ایــن عملیــات کــه بــه مــدت 20 شــبانه روز و ب
ــا تعویــض درپــوش  حضــور تیــم هــای مختلــف صــورت گرفــت ب
چــاه ، شــیرآالت ســرچاهی ، بازگشــایی مســیرکنترل الیــن شــیر 
ــا اســتفاه  ــی درون چاهــی ) 3SV ( و ایمــن ســازی چــاه ب ایمن
ــه  ــاری ک ــور دکل حف ــه حض ــاز ب ــدون نی ــود و ب ــزات موج از تجهی
ــه از  ــان و هزین ــی در زم ــل توجه ــی قاب ــه جوی خــود موجــب صرف
ــری از  ــره گی ــا به ــی شــد و ب ــاری م ــدم حضــور دکل حف ــت ع باب
دانــش فنــی متخصصــان صنعــت نفــت جنــوب ایــن چــاه مجــددًا 

عملیاتــی و در مــدار تولیــد قــرار گرفــت .  
ــا و  ــروه ه ــه حضــور و مشــارکت گ ــا اشــاره ب ــدس ناصــری ب مهن
ــن  ــت : در ای ــدام گف ــن اق ــور انجــام ای ــف بمنظ ــای مختل ــم ه تی
ــدس  ــی مهن ــا فرمانده ــتقر ب ــای مس ــروه ه ــادی گ ــات جه عملی
فــرزاد قربانــی از واحــد کنتــرل فــوران چــاه ســتاد حضــور داشــته 
ــی  ــی ) مهندس ــور فن ــت ام ــن معاون ــد . همچنی ــت نمودن و فعالی

ــی  ــات فن ــل و خدم ــر ، تکمی ــت تعمی ــاری ( - مدیری نفــت / حف
چــاه هــا - مدیریــت خدمــات - اداره HSE و حراســت ) ســتاد 
ــرکت  ــلیمان ( - ش ــت و گاز مسجدس ــرداری نف ــره ب ــرکت به و ش
ملــی حفــاری ایــران - شــرکت مپنــا - بهداشــت و درمــان صنعــت 
صمیمانــه  همــکاری  عملیــات  ایــن  در  مسجدســلیمان  نفــت 

ــتند  . داش
الزم بــه ذکــر اســت چــاه گازی 313 در 50 ســال پیــش در عمــق 
4428 متــری تکمیــل و تولیــد گاز از آن آغــاز شــد بدلیــل درصــد 
ــای  ــاه ه ــی از چ ــزو یک ــاه ج ــن چ ــدروژن ســولفوره ای ــاالی هی ب
پرچالــش و پــر ریســک محســوب مــی شــود کــه بــا ایــن عملیــات 
جهــادی و بــدون حضــور دکل تعمیراتــی و بــا صرفــه جویــی زمــان 
ــاه  ــن چ ــتقرار دکل ، ای ــدم اس ــت ع ــه از باب ــل توج ــغ قاب و مبل

مجــددًا در مــدار تولیــد قــرار گرفــت .    

2000 واحد مسکونی در 
چهارمحال و بختیاری 

احداث می شود
از  بختیـاری  و  چهارمحـال  اسـتاندار 
در  مسـکونی  واحـد   2000 احـداث 
چهارمحـال و بختیاری در طـرح اقدام 
ملـی تولیـد مسـکن خبـر داد و گفت: 
ارتبـاط   طریـق  از  واحـد   1300 امـروز 
ویدئویـی بـا رییس جمهـور کلنگ  زنی 
شـد و زمیـن 741 واحـد نیـز تامیـن 

شـده اسـت.
 اقبـال عباسـی پنجـم شـهریورماه در 
آییـن کلنگ زنـی 400 واحد مسـکونی 
از طـرح اقـدام ملـی تولیـد مسـکن 
بـه صـورت ویدیـو کنفرانـس همزمان 
بـا سراسـر کشـور و بـا حضـور رئیس 
جمهـور در محلـه 38منظریه شـهرکرد 
و  چهارمحـال  سـهم  کـرد:  اظهـار 
بختیاری از مسـکن ملـی 2 هزار واحد 
اسـت کـه تـا پنـج هـزار و 19 واحـد 

اسـت.  شـده  ظرفیت سـازی 
وی ادامه داد: امروز 741 واحد توسـط 
شهرسـتان  چهـار  در  مسـکن  بنیـاد 
ایـن  و  می شـود  اسـتان کلنگ زنـی 
ظرفیـت تـا 10 هـزار واحـد نیـز قابـل 

افزایـش اسـت. 
عباسـی بـه حضـور رییـس سـازمان 
بنیـاد  رئیـس  و  بودجـه  و  برنامـه 
مسـکن در اسـتان طی هفته گذشـته 
اشـاره کرد و افزود: در هفته گذشته دو 
هـزار و 440 واحـد مسـکن محرومین 
روسـتایی با نام دو هزار و 440 شـهید 
کلنگ زنی شـد و خوشـبختانه ساخت 
همه مسـکن مهرهای اسـتان به پایان 

است.  رسـیده 
نیـز  آینـده  روزهـای  در  گفـت:  وی 
بازسـازی 2 هـزار واحـد از بافت هـای 
فرسـوده با حضور وزیر راه و شهرسازی 

کلنـگ زده خواهـد شـد. 

شرکت آبفار کرمان خبر 
دستگاه برتر جشنواره 

شهید رجایی

سرپرست شهرداری قزوین:

بهره برداری از پروژه های شهروند محور 
شهرستان قزوین

بهره برداری از پروژه های شهروند محور با رویکرد توزیع عادالنه امکانات در دستور کار مدیریت شهری قزوین قرار دارد

سرپرســت  درافشــانی،  محمــد 
حاشــیه  در  قزویــن  شــهرداری 
از  بهره بــرداری  آییــن  برگــزاری 
ــور  ــا حض ــه ب ــهری ك ــروژه ش 21 پ
مســئوالن اســتانی و شــهری بــه 
هفتــه  داشــت  مناســبت گرامــی 
ــن  ــی قزوی ــه فرهنگ ــت و هفت دول
بهره بــرداری  برگــزار شــد، گفــت: 
از پروژه هــای شــهروند محــور بــا 
ــات  ــه امکان ــع عادالن ــرد توزی رویک
کــم  مناطــق  در  خصــوص  بــه 
کار  دســتور  در  شــهری  برخــوردار 

دارد. قــرار 
ــاع رســانی  ــه اط ــزارش کمیت ــه گ ب

هفتــه فرهنگــی قزویــن؛ درافشــانی 
فرارســیدن  بــا  همزمــان  افــزود: 
ــت  ــن بزرگداش ــت و آیی ــه دول هفت
ــت  ــن، مدیری ــی قزوی ــه فرهنگ هفت
ــا 21  ــر آن شــد ت ــن ب شــهری قزوی
ــروژه زیرســاختی را در حوزه هــای  پ
شــهری،  خدمــات  عمرانــی، 
فنــاوری  فرهنگــی،  گردشــگری، 
ــاح  ــل افتت ــل و نق ــات و حم اطاع
ــهروندان  ــرداری ش ــا بهره ب ــد و ب کن
ــش  ــاهد افزای ــا، ش ــن پروژه ه از ای

ــد. ــان باش ــت آن ــاه و رضای رف
مدیریــت  کــرد:  تصریــح  وی 
شــهری قزویــن ایــن پروژه هــا را 

ــد خــود کــه  در راســتای اهــداف بلن
همــان رویکــرد انســان محــوری، 
ــه  ــات و توج ــه امکان ــع عادالن توزی
ــهری  ــوردار ش ــم برخ ــی ک ــه نواح ب
می باشــد، بــه اجــرا درآورده اســت و 
پروژه هــای دیگــری را نیــز در ســطح 
شــهر بــه خصــوص نواحــی منفصــل 
و کــم برخــوردار شــهری در حــال 
اجــرا دارد تــا شــاهد توســعه بیــش 
از پیــش ایــن نواحــی شــهری و 
تأمیــن رضایــت شــهروندان ایــن 

ــد. ــق باش مناط
ــه  ــاره ب ــا اش ــام مســئول ب ــن مق ای
فــاز دوم بوســتان امــام علــی )ع(، پروژه هــای افتتاحــی امــروز گفــت: 

فــاز  آزادگان،  ناحیــه  ســاختمان 
دوم بوســتان میردامــاد، اتوبــوس 
ویــژه  آمبوالنــس  گردشــگری، 
جملــه  از  جانبــازان  و  معلــوالن 
ــا  ــان ب ــه همزم ــود ک ــی ب پروژه های
فرهنگــی  هفتــه  و  دولــت  هفتــه 
رســید. بهره بــرداری  بــه  قزویــن 

پروژه هــای  افــزود:  درافشــانی 
دوربرگــردان ســید حســن نصــرهللا، 
بــاغ حــاره ای، نخســتین ســرویس 
بهداشــتی مجهــز بــه اتــاق مــادر 
ناحیــه  فرهنــگ  بلــوار  و کــودک، 
منفصــل شــهری دانــش نیــز امــروز 
بهره بــرداری قــرار گرفــت. مــورد 

ــی  ــاح هندس ــرد: اص ــوان ک وی عن
ــهرآرا  ــهید ش ــان ش ــاح خیاب و افتت
ــروزی، نصــب  ــران- پی ــع ای و تقاط
ــگری،  ــهید لش ــاده ش ــر پی ــل عاب پ
پیــاده رو خیابــان شــهید طالقانــی و 
ســاختمان نگهبانــی و ســردر منطقــه 
ــای  ــر پروژه ه ــهرداری از دیگ دو ش

ــانی  ــده است.درافش ــرداری ش بهره ب
بــا اشــاره بــه پروژه هــای حــوزه 
شــهرداری  اطاعــات  فنــاوری 
شــبکه  افتتــاح  گفــت:  قزویــن 
قزویــن،  شــهرداری  نــوری  فیبــر 
رونمایــی و افتتــاح پــروژه ثبــت 
الکترونیکــی  هــای  درخواســت  
شــهروندان )شــهروند ســپاری( و 
ــوری  ــت حض ــز خدم ــدازی می راه ان
ایــن  جملــه  از  الکترونیکــی  و 

ســت. ژه ها پرو
وی افــزود: ســامانه ثبــت گزارشــات 
ناظــر،  مهندســان  الکترونیکــی 
ــامانه  ــی س ــخه تبلت ــدازی نس راه ان
اســتفاده  بــرای  شهرســازی 
شــهرداری،  بازدیــد  کارشناســان 
شــهری  منفصــل  نواحــی  تجهیــز 
بــه  نویــن  خدمــات  ارائــه  بــه 
کتابخانــه  و  نواحــی  شــهروندان 
ــاوری  ســیار از پروژه هــای حــوزه فن
ــی  ــه از آن رونمای ــود ک ــات ب اطاع

شــد.

ته
نک

درافشـانی افـزود: همزمـان بـا فرارسـیدن هفتـه دولـت و آییـن 
بزرگداشـت هفتـه فرهنگـی قزویـن، مدیریـت شـهری قزویـن بر 
آن شـد تـا 21 پـروژه زیرسـاختی را در حوزه هـای عمرانـی، خدمات 
شـهری، گردشـگری، فرهنگـی، فنـاوری اطالعـات و حمـل و نقـل 
افتتـاح کنـد و بـا بهره بـرداری شـهروندان از ایـن پروژه هـا، شـاهد 
افزایش رفاه و رضایت آنان باشـد.وی تصریح کرد: مدیریت شـهری 
قزویـن ایـن پروژه هـا را در راسـتای اهـداف بلنـد خـود کـه همـان 
رویکرد انسـان محـوری، توزیع عادالنـه امکانات و توجـه به نواحی 
کـم برخوردار شـهری می باشـد، بـه اجـرا درآورده اسـت و پروژه های 
دیگـری را نیـز در سـطح شـهر بـه خصـوص نواحـی منفصـل و کم 
برخـوردار شـهری در حال اجرا دارد تا شـاهد توسـعه بیـش از پیش 
ایـن نواحی شـهری و تأمین رضایت شـهروندان این مناطق باشـد.
این مقام مسـئول با اشـاره بـه پروژه های افتتاحی امـروز گفت: فاز 
دوم بوسـتان امـام علـی )ع(، سـاختمان ناحیـه آزادگان، فـاز دوم 
بوسـتان میردامـاد، اتوبوس گردشـگری، آمبوالنس ویـژه معلوالن 
و جانبـازان از جملـه پروژه هایـی بـود کـه همزمان با هفتـه دولت و 

هفتـه فرهنگـی قزوین بـه بهره برداری رسـید.
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امـروز ناخـوش بودیـم و نـای بیـرون آمـدن از حرمسـرا را نداشـتیم. 
تـا اینکـه پفتـال السـلطان کـه بـرای شـکار به مـرز رفته بودنـد،  اس 
ام اسـی ارسـال کردنـد  کـه دلتنـگ ما شـده تماس تصویـری برویم 
کـه حـال مـا را جویـا شـوند.به سـرعت سـرخاب سـفیدابی مالیدیم 
تـا اینکـه جنـاب خـان، سـوگلی محبوبشـان را بـا ایـن حال رقـت بار 
نبینند.تـا  ارتبـاط برقـرار شـد سـرورم مرغـی را بـاال آورد نفلـه شـده، 
فرمودنـد: تیرانداختیـم برایـت آهـو بزنیم جـان جانان، امـا این مرغ 

بـی پـدر  آمـد جلـوی تیرمـان، آهـو در رفت.
خواسـتیم بگوییـم :فـدای سـرتان،  که یکهـو تصویر پفتال السـلطان  

قطع شـد.
سـربند ایـن اتفـاق  سـر و صدای سـخت در اندرونی برخاسـت. خود 

را بیـرون کشـاندیم و دیدیم
سلیطه السلطنه و افتنگ السلطنه داد و بیدادی راه انداختند.

خواجـه باشـی را خواسـتیم کـه شـرح ماوقـع دهـد.  تـا خواجـه آمد 
دهـان بـاز کنـد بـه  تفسـیر خبـر، که پیغـام آوردنـد نـازک الدوله فی 

الفـور تقاضای  دیـدار دارد.
در حیـن تـرک اندرونـی فریادهـای میگـون السـلطنه بـر سـر بچـه 

هایـش هـم شـنیده مـی شـد.
بـا صورتـی  نمـود و  الدولـه تعظیـم  نـازک  تـاالر کـه شـدیم   وارد 
برافروختـه گفـت : وسـط تماس تصویری با خانم موسـبزینی بودیم. 

داشـتیم دو تـا صنـدوق
آلـو زرد بهشـان می فروختیـم کـه اینترنت قطع شـد رشـته مذاکرات 
مـان  پـاره شـد. فـی الحال جـواب پفتال السـلطان  را چـه بدهیم؟!

خشممان باال گرفت فرمودیم این ارتباط  الدوله را احضار کنند.
تا رسیدن ایشان خبرها از این ور آن ور به گوش ما رسید.

ارتبـاط الدولـه ماننـد چغـوک ُپـت ریز کرده جلـوی ما ایستاد.سـر در 
یقـه فـرو کـرده بـود و گفت : شـرمنده نبات السـلطنه.

فریـاد زدیـم "شـرمنده نبـات السـلطنه" گفتـن دردی را دوا نمی کند.
یـک سـاعت کار رعیت را به تاخیـر انداختن، عاقبتی جـز مرگ ندارد. 

می دهیـم گردنتـان را بزنند.
از وقتـی اداره زیرسـاخت تلگرافخانـه تاسـیس شـد و اینترنـت بین 
عمـارت خـان و رعیـت بـه صـورت ناعادالنـه تقسـیم شـد. تنهـا یک 
ُحسـن درخشـان داشـت،  کـه مـا دیگـر در حرمسـرا هیـچ تنشـی را 
مشـاهده ننمودیـم. زنـان چنـان سـرگرم آموزش هـای نامفیـد ایـن 
فضـای جادویـی بودنـد کـه فرصـت چشـم و ابـرو نـازک کـردن برای 
یکدیگر را نداشـتند. حاال سـر همین یک سـاعت اِهمال کاری شـما، 
دو بـار طبیـب  بـه اندرونـی بردنـد. ابـرو و دهـان جـر خـورده کـوک 

زده انـد.
باخبـر باشـید ، بـاُد الدولـه در حـال فـروش مجـاز جواهـرات و آثـار 
باسـتانی َتـل ابلیـس  بـه یـک فغانسـوی بودنـد، کـه قطـع ناگهانـی  
اینترنـت معاملـه را بهم زده اسـت. ایشـان شـوکه شـده شـکم روش 

اند. گرفتـه 
فـردا نتوانـد بادمجـان دور قـاب همایونی بچینند، شـما بایـد بچینید 

البتـه اگـر در قید حیات باشـید.
میدانیـد ُامـرا و ُوزرا ،  کـه همیشـه از نبـود کار گلـه داشـتند با اتصال 
اینترنـت بـه طـور کامل وقت شـان پر شـده ،در جلسـات اداره والیت 
عظیمـه کرمـان کـه حرفـی بـرای گفتـن ندارنـد ،سـلفی مـی گیرند و  

بـرای آقـازاده هایشـان در تلخن آباد میفرسـتند.
حرفهایمـان کـه بـه اینجـا رسـید،  دیدیـم ارتبـاط الدولـه  پا سسـت 
کـرده و غـش نمودنـد. فهمیدیـم  کامـا توجیـه شـد که یک سـاعت 
قطعـی اینترنـت چـه َبلبشـوی در والیـت برپـا کـرده اسـت و مـرگ 
را پیـش چشـمانش دیـده بـود. کمـی ویکس زیـر دماغـش گرفتند 

نفسـی چـاق کرد.
فرمودیـم ایـن بـار تـو را  می بخشـیم و لکـن پول تو جیبـی این ماه 

شـما به مـدت یک سـاعت قطع
مـی شـود تـا دیگـر چنیـن بی مباالتـی در اداره ی حکومتـی کرمـان 

بـزرگ  نفرماییـد.
نامـه کـه تمام شـد. یـک پسـت در اینسـتاگرام گذاشـتیم تـا پفتال 
السـلطان ببیننـد و لـذت ببرند که در غیابشـان نبات السـلطنه از پس 

اداره ی امـور جاریـه بر مـی آیند.
ناممان به نیکی بر جهان بماند به یادگار

نبات السلطنه
چهارشنبه ششم َامرداد یکهزار و سیصد و نود و هشت

----
چغوک : گنجشک

 ُپت: مو
فغانسوی : فرانسوی

ویکس : پمادی با بوی تند نعنا و اکالیپتوس
.تـل ابلیـس : از تپه هـای باسـتانی ایـران اسـت در منطقـه بردسـیر 
اسـتان کرمـان،  کـه سـابقه آن را بـه هـزاره 5 قبـل از میـاد می رسـانند.

فاطمه رضازاده
نبات نامه

نبات نامه

سال گذشته در چنین روزی پیام ما 
رشد اقتصادی منفی در ایران پرداخت.

گروه ترنج 
7شهریور در گالری فرهنگسرای نیاوران  

مخصوص بانوان برگزار می  شود.

کنسرتسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله 24 همشهری منتشر شد.

تهران گردی
به زبان فرانسه 8 شهریور 

در کاخ نیاوران انجام می شود.

رز وحشی
8شهریور در باشگاه فیلم گالری رج

 به همراه نقد و بررسی اکران می شود.

شب بخیر مادر 
تا 15 شهریور در مجموعه تئاتر دیوار چهارم 

در حال اجرا است.

 اومدیم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم...
نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم...

دموکراسی در روز روشن

سینمابازدیدنمایش دیالوگ

ای که از سرچشمٔه نوشت برفت آب نبات

مردٔه مرجان جان افزای تست آب حیات

از چمن زیباتر از قدت کجا خیزد نهال

وز شکر شیرین تر از خطت کجا روید نبات

عنبر زلف تو بر کافور میبندد نقاب

سنبل خط تو بر یاقوت میرد برات

پرده بر رخ میکشی وز ما نمیداری حجاب

خستگان را میکشی وز کس نمیباشد حیات

حال مجنون شرح دادن با دلم دیوانگیست

همچون پیش طرهایت ذکر لیلی ترهات

تا برفتی همچو آب از چشم دریا بار من

پیش جیحون سرشکم میرود آب فرات

بنده ام تا زنده ام گر میکشی ور میکشی

زخم پیکان تو مرهم باشد و بندت نجات

از دهانت بوسه ئی جستم زکوة حسن را

گفت خاموش ای گدا برهیچ کی باشد زکوة

با خیالت دوش می گفتم که مردم از غمت

گفت خواجو گوئیا نشنیده ئی من عاش مات

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

و میترائیسم در ایران زمین 
نماد ِمهرورزی و دوستی 

و دانایی شد
حاسـبات تقویمـی تـازه بـر پایه نوشـته های 
یونانیـان و رومیـاِن عهـد باسـتان نشـان می 
دهـد كـه آگوسـت سـال 500 پیـش از میـاد 
شـهریور(  اول  دهـه  تـا  َاُمـرداد  اول  )دهـه 
بـه  و  بـزرگ  داریـوش  پادشـاهی  دوران  و 
احتمـال زیـاد 29 آن مـاه، میتـرا ]در زبانهای 
دربـار هخامنشـی  از سـوی  میثـرا[  اروپایـی 
پس از مشـورت بـا روحانیون آیین زرتشـت، 
بـه عنـوان َمظهر )سـمبل( نور )آفتـاب(، ِمهر 

و دانایـی رسـمیت یافـت.
در  زن  هـزار  نـام صدهـا  اینـك  میتـرا كـه   
سراسـر جهـان اسـت، هـزاران سـال پیـش، 
كـه  بـود  جنوبـی  هـای  آریـن  خدایـان  از 
پـس از پیدایـش آییـن زرتشـت و رسـمیت 
از میـاد  پیـش  قـرن ششـم  از  آن،  یافتـن 
مقـام خدایـی را از دسـت داد كـه بـا تأییدیه 

دولـت  میـاد  از  پیـش   500 آگوسـت سـال 
مهـرورزی،  نمـاد  ایـران؛  هخامنشـیان 
قـرار  و  شـد  دوسـتی  و  صمیمّیـت  محبـت، 
شـد ایـن صفـات كـه تـا آن زمـان اختصاص 
بـه ایرانیـان داشـت، جهانـی شـوند و دولـت 
ایـران ـ تنهـا ابرقـدرت جهـان وقـت مبّلغ آن 
باشـد. بـه عـاوه، هر سـال در روز ِمهـر از ماه 
ِمهـر )جشـن ِمهـرگان( تدابیـری بـكار گرفته 
تـا  گفتـن(  انـدرز  و  سـخنرانی  )مثـا  شـود 
ِمهـرورزی، دوسـتی و نـور و دانایـی در دلهـا 
تقویـت شـود و نهـال مهـرورزی، صمیمـی و 
پاکدسـت بـودن پـرورش یابـد و پنـدار َبـد، 
دشـمنی ورزیـدن و ظلمـت َنهـی گـردد، و از 
نـام »میتـرا«  انتخـاب  بـود كـه  زمـان  ایـن 
افـراد، عمومـی و عـادی شـده اسـت  بـرای 
كـه پـس از گذشـت قـرون و اعصـار، میتـرا 
و  مهربانـو«  ـ  »مهـری  بـه  هـم  مـواردی  در 

میتـراداد بـه ِمهـرداد تبدیـل شـده اسـت.
هخامنشـیان از میترائیسـم كه آیین زرتشـت 
جـای آن را گرفتـه بـود برداشـت دیگری هم 

كردنـد و آن، جهانـی كـردن ایـن برداشـت به 
عنـوان یـك عامـل مبـارزه درونی با شـیطان، 
نادانـی، بـدی هـا، تاریكـی و سـتم بـود. تـا 
بـه ایـن وسـیله مـردم از جنـگ و خونریـزی 
بیـزار شـوند و »مسـائل عمومـی و اختـاف 
دولـت هـا« راه حل انسـانی به دسـت آورد و 
بـه تدریـج ایـن نـوع میترائیسـم را در اروپـا 
ترویـج و گسـترش دادنـد بـه گونـه ای كـه 
ایلریهـا )مـردم  َمكَتـب رومیـان و بـه ویـژه 
سـاكن یوگوسـاوی سـابق( قـرار گرفـت و تا 
زمانـی كـه مسـیحیت خود را بـا آن هماهنگ 
پذیرفتـه  روم  قلمـرو  در  نشـد  موفـق  نكـرد 

شـود و گسـترش یابـد.
 واژه هـای ِمهـر بـه مفهـوم محبـت، مهربـان، 
از  آن  نظایـر  و  كـردن  مهربانـی  نامهربـان، 
ایرانیـان  میـان  اختصاصـا  و  زمـان  همـان 
باقـی مانـده اسـت و بـه همیـن دلیـل هنـوز 
ایرانیـان در سراسـر جهـان خـود را مهربانتـر 
از سـایر ملـل مـی داننـد و بـه مهربـان بودن 

شـهرت یافتـه انـد.

آرش 
10 شهریور تا 15 مهر در تئاتر شهر

سالن چهارسو اجرا می شود. 

نمایش

شرمنده نبات السلطنه 

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

 تنهایی

 عقربه های ساعتی  است 

که تکان نخورده  اند وقتی چشم 

باز می  کنی ..

عکس نوشت

عکس: 
حجت احمدی


