
اعالم جزئیات کشف 
میدان گازی جدید در ایران

مشتری آپارتمان های قدیمی افزایش می یابد

عاون امور توسـعه و مهندسـی مدیرعامل شرکت 
ملـی نفت از کشـف یـک میـدان گازی جدید به 
نـام میـدان گازی ارم در ۲۰۰ کیلومتـری جنـوب 
شـیراز خبـر داد و گفـت:  براسـاس محاسـبات 
انجـام شـده، حجـم گاز درجـا در ایـن مخـازن 
بالـغ بـر ۱۹ هـزار میلیـارد فـوت مکعب اسـت که 
بیـش از ۱۳ هـزار میلیـارد فوت مکعـب آن قابل 

است. اسـتحصال 
بـه گـزارش ایسـنا، رضا دهقـان امروز در مراسـم 
اعـام کشـف میـدان گازی جدیـد بـا اشـاره بـه 
جزییـات ایـن میـدان اظهـار کـرد: در مردادمـاه 
سـال جاری کشـف میدان گازی ارم توسـط تیم 
فنـی و کارشناسـی مدیریـت اکتشـاف رقـم خورد.
وی بـا بیـان این کـه ایـن میـدان در فاصلـه ۲۰۰ 
کیلومتـری جنـوب شـیراز، ۶۰ کیلومتری شـمال 
باختـری  جنـوب  کیلومتـری   ۲۵ و  عسـلویه 
شهرسـتان خنـج قـرار دارد تصریـح کـرد: میدان 
ارم از اثبـات یکپارچه بـودن دو تاقدیس، دنگ و 
باغـون که در سـازندهای گنـگان و داالن باالیی با 
یکدیگـر مرتبط بـوده و مخـزن گازی یکپارچه ای 
بـه طـول ۵۰ و پهنای متوسـط پنـج کیلومتر را به 

وجود آورده تشـکیل شـده اسـت.
مهندسـی  و  توسـعه  امـور  معـاون  گفتـه  بـه 
مدیرعامـل شـرکت ملـی نفـت پـس از چندیـن 
کارشناسـان  مجدانـه  تاش هـای  سـال 
ذخائـر  وجـود  احتمـال  اکتشـاف،  مدیریـت 
غنـی هیدروکربـوری در ناحیـه ارم مـورد تاییـد 
و  دقیق تـر  شـناخت  منظـور  بـه  شـد.  واقـع 
ارزیابی هـای فنـی پروژه هـای لرزه نـگاری، ثقـل 
و مغناطیس سـنجی در ناحیـه اجـرا و در نهایـت 

شـد. چـاه  محـل  عامت گـذاری  بـه  اقـدام 
دهقـان ادامـه داد: به دنبال آن عملیات سـاخت 
و  طـول شـش کیلومتـر  بـه  دسترسـی  جـاده 
احـداث سـلر و محوطـه چـاه انجـام و سـپس 
شـد  آغـاز   ۱۳۹۷ تیرمـاه  در  حفـاری  عملیـات 
و پـس از ۹ مـاه بـا عبـور از الیه هـای رسـوبی 
دولومیـت، شـیل،  آهـک،  بـر سـنگ  مشـتمل 
عمـق ۴۶۳۲  در  ماسـه سـنگ  و  مـارون، گـچ 

متـری بـه اتمـام رسـید.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن مسـاله کـه پـس از اخـذ 
انجـام  و  نمونه دارهـای پتروفیزیکـی  و تفسـیر 
سـازندهای  در  طبیعـی  وجـود گاز  الیه آزمایـی 
مخزنـی کنـگان و داالن در میدان ارم اثبات شـد، 
تصریـح کرد: براسـاس محاسـبات انجام شـده، 

حجـم گاز درجـا در ایـن مخـزن بالـغ بـر ۱۹ هزار 
میلیـارد فوت مکعب اسـت که بیـش از ۱۳ هزار 
میلیـارد فـوت مکعـب آن قابل اسـتحصال اسـت.
مدیرعامـل  مهندسـی  و  توسـعه  امـور  معـاون 
شـرکت ملـی نفـت بـا بیـان این کـه ایـن حجم 
تقریبـا معـادل یـک فـاز میـدان گازی پـارس 
آزمایشـات  نتایـج  کـرد:  اظهـار  اسـت،  جنوبـی 
نشـان می دهـد سـیال مخـزن کنـگان و داالن 
باالیـی حـاوی گاز میعانـی بـا درجـه ای پـی آی 
برابـر  گاز  در  هیـدروژن  سـولفید  میـزان  و   ۴۹
۸۰۰ پـی پـی ام و افـق داالن پایینـی دارای گاز 
میعانـی، سـبک و شـیرین بـا درجـه ای پـی آی 
معـادل ۵۰ و میـزان سـولفید هیـدروژن در گاز 
برابـر ۴۵ پـی پـی ام اسـت که نشـان از یک گاز 

بسـیار مرغـوب اسـت.
بـه گفتـه وی همجـواری میـدان ارم بـا میادیـن 
گازی شـانول و همـا در نزدیکـی پاالیشـگاه گاز 
پارسـیان و وجود زیرسـاخت های مناسـب سبب 
می شـود توسـعه این میـدان گازی بـرای جبران 
افـت تولیـد این میـدان و تامین خـوراک پایدار 
پاالیشـگاه گازی پارسـیان مورد توجـه قرار گیرد. 
از ایـن حـد گاز قبـا مقـدار ۳۶۰۰ میلیـارد فـوت 
اعـام  باغـون  میـدان گازی  قالـب  در  مکعـب 

کشـف شـده بود.
مدیرعامـل  مهندسـی  و  توسـعه  امـور  معـاون 
شـرکت ملـی نفت با بیـان این که گاز میـدان ارم 
شـیرین و مرغوب اسـت، اظهار کـرد: این میدان 
دارای ۳۸۵ میلیون بشـکه میعانات گازی اسـت 
کـه اگـر یـک محاسـبه اقتصـادی صـورت گیرد، 
کشـف این میـدان ۴۰ میلیـارد دالر عایدی گاز و 
میعانـات دارد کـه معـادل یک فاز پـارس جنوبی 
اسـت و قـادر اسـت ۱۶ سـال گاز مصرفـی تهران 

را تامیـن کند.
بـه گفته دهقـان، این میـدان یک میـدان بزرگ 
و معـادل یـک فـاز پـارس جنوبـی اسـت، امـا 
چـون مـا پـارس جنوبـی را داریـم، هرچـه کـه 
کشـف شـود، به چشـم نمی آید و این در حالی 
اسـت کـه اگـر ایـن مسـاله در کشـورهای دیگـر 

بـود بسـیار جدی تـر دیـده می شـد.
وی بـا تاکید بر این مسـاله کـه در منطقه جنوب 
سـطح االرضی  مناسـب  زیرسـاخت های  فـارس 
داریـم کـه می تـوان گاز را فـراورش کـرد، گفـت: 
پـس از ایـن پیگیـری می شـود کـه توسـعه این 

مناطـق صـورت گیرد.

در شـرایطی کـه جهـش بیـش از ۲۰۰ درصـدی قیمت 
مسـکن طـی دو سـال گذشـته بـه کاهـش شـدید 
قـدرت خریـد متقاضیـان واقعـی منجر شـده، مصوبه 
اخیـر مبنـی بر ارایه تسـهیات به واحدهای ۲۵ سـاله 
می توانـد بخشـی از تقاضـا را بـه سـمت ایـن نـوع 

آپارتمان هـا سـوق دهـد.
بـه گـزارش ایسـنا، اختصـاص وام اوراق مسـکن بـه 
خانه هـای ۲۵ سـاله می توانـد بخشـی از متقاضیانـی 
که قدرت خرید واحدهای نوسـاز و میانسـال را ندارند 
وارد بـازار کنـد و معامـات افزایـش یابـد. آمار نشـان  
می دهـد پـس از جهـش ۲۰۰ درصـدی قیمـت طـی 
دو سـال گذشـته بـه دلیـل فاصلـه ایجـاد شـده بیـن 
قیمـت خانه هـای کلیدنخـورده بـا واحدهـای قدیمی، 
متقاضیـان مصرفـی مسـکن بـه تدریـج بـه سـمت 
آپارتمان هـای کهنه سـاز سـوق یافته انـد. کارشناسـان، 
مهم ترین اثربخشـی افزایش سـقف سـنی ساختمان 
بـر  را  مسـکن  تسـهیات  جدیـد  دسـتورالعمل  در 

»معامـات تبدیـل بـه احسـن« ارزیابـی می کننـد.
در روزهـای اخیـر بانـک مسـکن سـقف سـنی بـرای 
دریافـت تسـهیات خریـد مسـکن را از ۲۵ سـال بـه 
۳۰ سـال افزایـش داد. تـا پیـش از ایـن در تهـران 

بـرای بناهـای با ۲۰ سـال قدمت در حالـت انفرادی ۶۰ 
میلیـون و زوجیـن تـا ۱۰۰ میلیـون تومان امـکان ارایه 
تسـهیات از طریـق اوراق وجود داشـت. بـه خانه های 
۲۵ سـاله نیـز ۴۵ میلیـون تومان در حالـت انفرادی و 
۸۰ میلیـون تومان در حالت زوجین پرداخت می شـد. 
مطابق مصوبه دیروز بانک مسـکن، این سـقف سـنی 
در  حالـت اول بـه ۲۵ و در حالـت دوم بـه ۳۰ سـال 
افزایـش یافتـه است.شـرط سـنی آپارتمان هـا بـرای 
دریافـت اوراق  تسـهیات مسـکن در شـرایطی منجر 
بـه محدودیـت خریداران شـده بود که طی پنج سـال 
گذشـته خریـداران در تهـران بـه تدریـج بـه واحدهای 
قدیمی تـر روآورده انـد. فـروش آپارتمان هـای بـا عمـر 
شـش سـال بـه بـاال طـی پنـج سـال گذشـته از ۴۵  
درصد به  ۶۰ درصد افزایش یافته اسـت.مهرماه سـال 
۱۳۹۳ آپارتمان هـای بـا عمـر بنای شـش سـال به باال 
۴۴.۷ درصـد از کل معامـات شـهر تهـران را بـه خـود 
اختصـاص داده بودنـد. ایـن رقـم در مهر سـال ۱۳۹۴ 
بـه ۴۴.۹ درصـد رسـید. مهرمـاه ۱۳۹۵ آپارتمان هـای 
مذکـور ۴۸.۳ درصـد از کل معامـات را در بـر گرفتند.
مهـر ۱۳۹۶ واحدهـای مسـکونی بـاالی شـش سـال 
۵۳.۸ درصـد خریـد و فـروش را بـه خـود اختصـاص 

دادنـد. در مهرمـاه ۱۳۹۷ نیز سـهم آپارتمان های باالی 
شـش سـال از کل مبایعه نامه های شـهر تهران ۵۵.۵  
درصـد شـد. تیرمـاه ۱۳۹۸ خانه هـای بـاالی شـش  
سـال سـاخت ۶۰ درصد از کل معامات پایتخت را به 

خـود اختصـاص دادند.
هم چنیـن مهرمـاه ۱۳۹۳ واحدهـای بیش از ۲۰ سـال 
۶.۶ درصـد از کل معامـات را در بـر می گرفـت. ایـن 
رسـیده  درصـد   ۱۰.۹ بـه   ۱۳۹۸ شـهریورماه  در  رقـم 
اسـت. خریـد و فـروش خانه هـای ۱۶ تا ۲۰ سـال نیز 
از ۶.۱ درصـد در مهرمـاه ۱۳۹۳ بـه ۱۵.۹ درصـد از کل 
معامـات در شـهریورماه ۱۳۹۸ رسـید.با وجـودی کـه 
تعـداد قراردادهـای خریـد و فـروش در شـهریورماه 
بـا ۲۷۸۷ فقـره ۷۳ درصـد نسـبت بـه زمـان مشـابه 
سـال گذشـته کاهـش داشـته، حرکـت طـرف تقاضـا 
از  متـراژ  و کوچـک  قدیمـی  واحدهـای  سـمت  بـه 
نمایه هـای اصلـی بـازار مسـکن در ماه هـای اخیر بوده 
اسـت. رسـیدن تعداد معامـات به کمتـر از ۵۰۰۰ فقره 
در شـرایطی کـه ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار واحد مسـکونی 
در پایتخـت وجـود دارد به این معناسـت که معامات 
تقریبا قفل شـده اسـت. لذا افزایش سـقف سـن بنا 

بـرای دریافـت وام ضـروری بـه نظـر می رسـید.

به طرح عمران خان 
بی تفاوت نباشیم
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ــه  ــه ای ب ــران منطق ــای میانجیگ ــر پ ــای اخی طــی ماهه
ــاز شــده و هــر روز شــاهد  ــران و عربســتان ب منازعــه ای
ــای دو  ــت ه ــک در پایتخ ــای دیپلماتی ــد ه ــت و آم رف

ــتیم. ــور هس کش
عــادل عبدالمهــدی و عمــران خــان روســای دولــت 
دو کشــور عــراق و پاکســتان حامــان پیــام صلــح و 
ــتند.  ــتان هس ــران و عربس ــور ای ــان دو کش ــره می مذاک
ــک را  ــفرهای دیپلماتی ــن س ــه ای ــت ک ــه در اینجاس نکت
چقــدر بایــد جــدی گرفــت؟ آیــا ایــن ســفر و پیــام هــای 
دیپلماتیــک تاثیــری در کاهــش تنــش و مســیر گفــت 
و گــوی طرفیــن منازعــه دارد؟ واقعیــت ایــن اســت کــه 
ــی  ــبات سیاس ــدی در مناس ــی ج ــاهد تحول ــون ش تاکن

ــت؟ ــکل در کجاس ــتیم. مش ــتان نیس ــران و عربس ای
ــا میانجــی گــران از جدیــت کافــی برخــوردار نیســتند  ای
و یــا اینکــه ایــن میانجــی گــران  فاقــد وزانــت و اعتبــار 
الزم بــرای نزدیــک ســاختن دو کشــور ایــران و عربســتان 
هســتند. یــا موضــوع پیچیــده ای اســت کــه بــه نتیجــه 
ــده  ــه ش ــتان کهن ــران و عربس ــط ای ــند. رواب ــی رس نم
ورود افــراد و شــخصیت هــای بــزرگ سیاســی هــم 
ــی  ــت میانج ــختی ماموری ــت. س ــذار نیس ــًا تاثیرگ بعض
ــق  ــر عم ــه خاط ــران و عربســتان ب ــران در موضــوع ای گ
اختافــات و ســطح واگرایــی طرفیــن بــه وضــوح دیــده 

مــی شــود.
ــر  ــای غی ــت و گوه ــه گف ــت ک ــال ماههاس ــر ح ــه ه ب
مســتقیم و پیــام هــای سیاســی میــان دو کشــور ایــران 
و عربســتان از ســوی رهبــران همیــن کشــورهای منطقــه 

رد و بــدل مــی شــود.
ــن  ــه ای ــد ب ــف از ســوالها بای ــن طی ــه ای ــرای پاســخ ب ب
ــر  ــرط ه ــش ش ــه پی ــرد ک ــاره ک ــوری اش ــاله مح مس
حســن  و  سیاســی  اراده  سیاســی،  گونــه گشــایش 
ــن اراده در  ــت ای ــتی نخس ــت. بایس ــن اس ــت طرفی نی
ــورت  ــه ص ــه ب ــد ک ــته باش ــود داش ــه وج ــن منازع طرفی
ــادی  ــش و ع ــش تن ــال کاه ــه دنب ــد ب ــدی و هدفمن ج
ــه  ــه اســت ک ــن مرحل ــد از ای ــط باشــند. بع ســازی رواب
طــرف میانجــی گــر مــی توانــد بــا طــرح و ســناریوهای 
مختلــف زمینــه دوســتی و نزدیکــی دو کشــور را فراهــم 
ــد ســفر عمــران خــان  ــه ایــن امــر بای ســازد.با عطــف ب
ــن  ــه در عی ــی ک ــس دولت ــوان رئی ــه عن ــران را ب ــه ته ب
نزدیکــی سیاســی و نظامــی بــا دو کشــور عربســتان  
و آمریــکا بــا جمهــوری اســامی ایــران هــم رابطــه 
مســالمت آمیــز و دوســتانه دارد؛ جــدی گرفــت.  در 
و  ایــران  امــروز  مســاله  از  بخشــی  شــرایط کنونــی 
ــی  ــوان دولت ــه عن ــتان ب ــت. پاکس ــتان، آمریکاس عربس
رابطــه  آمریــکا  و  عربســتان  دو کشــور  هــر  بــا  کــه 
ــم  ــرای تنظی ــی ب ــت باالی ــی دارد؛ از ظرفی ــژه سیاس وی
ــوردار  ــاض برخ ــران و ری ــان ته ــی می ــبات سیاس مناس

ــت. اس
در شــرایط کنونــی دولــت پاکســتان بیــش از هــر کشــور 
ــود  ــکا در بهب ــی آمری ــش ایذای ــد نق ــی توان ــری م دیگ
ــد.  ــرل نمای ــتان را کنت ــران و عربس ــور ای ــط دو کش رواب
ــری  ــه گی ــر دوری و فاصل ــپ ب ــکای ترام ــوب آمری مطل
ــن  ــا از ای ــت ت ــاض اس ــران و ری ــتر ته ــه بیش ــر چ ه
طریــق آمریــکا بتوانــد بــا برجســته ســازی تهدیــد 
ایــران بــه فــروش ســاح بیشــتر بــه عربســتان بپــردازد.
بــرای همیــن نبایــد نســبت بــه طــرح هــای پیشــنهادی  
ــم  ــه مه ــم. نکت ــل کنی ــاوت عم ــی تف ــان ب ــران خ عم
دیگــر ایــن اســت ک بخشــی از راه حــل صلــح منطقــه 
ای، رویکــرد خارجــی خــود ماســت. جهــت گیــری 
ــر  ــان  تاثی ــی م ــیر دیپلماس ــی  و مس ــت خارج سیاس
متســقیم بــر رفتــار و عمــل عربســتان دارد. رهبــران 
ســعودی امــروز در طیفــی از مســائل بــه خصــوص 
بحــران یمــن گرفتــار آمــده و بــرای خــروج از ایــن 
بحــران آمــاده هــر گونــه مصالحــه ای هســتند. در ایــن 
ــرای  ــور ب ــن کش ــران ای ــم از رهب ــی ه ــام های ــتا پی راس
مذاکــره بــا انصــارهللا ارســال شــده اســت. بایــد از ایــن 
ــرد  ــره اســتفاده ک ــح و مذاک ــرای پیشــبرد صل ــا ب فضاه
ــه  ــا در منطق ــش ه ــش تن ــه کاه ــود ب ــهم خ ــه س و ب

ــم. ــک کنی کم

انس طا         ۱.۴۸۸.۲۱۰

مثقال طا     ۱۷.۵۲۰.۲۵۰

گرم طای ۱۸  ۴.۰۵۲.۱۹۲

گرم طای ۲۴   ۵.۴۰۲.۲۰۰

بهار آزادی      ۳۹.۶۳۰.۰۰۰

امامی          ۳۹.۸۲۰.۰۰۰

نیم       ۲۰.۲۷۰.۰۰۰

ربع         ۱۲.۲۸۰.۰۰۰

گرمی       ۸.۴۹۰.۰۰۰

دالر             ۱۱۳.۳۹۰

یورو         ۱۲۵.۲۰۰

درهم          ۳۱.۳۵۹

لیر ترکیه           ۲۰.۴۲۳

دالر استرالیا      ۸۲.۸۴۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 15 تا  24دنبال کنید

طرح مشترک رؤسای جمهور سمنانی
عضو مجمع نمایندگان گیالن معتقد است احمدی نژاد و روحانی باعث طرح انتقال آب خزر هستند

بـه گفتـه خلیل آقایـی، الیحه حمایت قضایـی از یگان 
حفاظـت در مجلـس شـورای اسـامی تصویـب و بـه 
شـورای نگهبـان ابـاغ شـد کـه شـورای نگهبـان یکـی 
دو ایـراد کوچـک بـه آن گرفـت کـه توسـط کمیسـیون 
قضایـی ایـن ایـرادات برطـرف و ایـن الیحـه در حـال 
حاضـر آمـاده ارسـال بـه صحـن علنی مجلس اسـت. 
رییـس سـازمان جنگل هـا، مراتع و آبخیزداری کشـور 
ابـراز امیـدواری کـرده طی یکی دو هفتـه آینده با توجه 
بـه اینکه شـکل الیحـه اعاده شـده و از شـورای نگهبان 
معنـا پیـدا می کنـد، تصویب و تـا آبان مـاه این مصوبه 

در قالـب قانـون بـرای اجـرا اباغ شـود.
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باغ وحش مشهد باید 
اصالح یا تعطیل شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان خراسان رضوی گفت: 

زنجیره ناقص موجود در 
مدیریت تخصصی و زیست 

محیطی باغ وحش مشهد 
یا باید اصالح شــود و یا این 

مجموعه به طور حتم تعطیل 
خواهد شد.

مرمت 3 پل تاریخی 
در آذربایجان غربی

معاون میراث فرهنگی 
آذربایجان غربی از پایان 
مرمت یک پل تاریخی و 

شروع مرمت دو پل دیگر 
خبر داد.
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یادداشت  مهمان
نوذر شفیعی

تهران
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رئیس سازمان جنگل ها: الیحه 
حمایت قضایی از نیروهای یگان 
حفاظت از منابع طبیعی آماده 
ارائه به مجلس است و انتظار 
می رود از آبان ماه اجرایی شود

 الیحه حمایت قضایی 

یگان حفاظت، به زودی 

اجرا می شود

2

45 و

لرستان میزبان جشنواره بزرگ 
»اقوام ایران زمین«

جشنواره بزرگ »اقوام ایران زمین« 
در لرستان برگزار می شود

رهبر انقالب:

در مقابل آمریکا 
کوتاه نمی آییم

مدیریت بانک کشاورزی کرمان

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی
مدیریت بانک کشـاورزی کرمان درنظر دارد برخی از امور مورد نیاز خود وشـعب تابعه در سـطح اسـتان از قبیل تنظیفات ، اپراتوری ، تلفنخانه ، تحصیلدار راننده، 

نظـارت بـر امـور بیمـه ای ، نامه رسـانی ، تصدی تاسیسـات ، انبار داری وبایگانی را به اشـخاص حقوقی واجد شـرایط )شـرکت ها( به شـرح اسـناد مناقصه واگـذار نماید. 
لـذا از کلیـه اشـخاص حقوقـی واجـد شـرایط دعوت بعمـل می آید در صـورت تمایل ونداشـتن منع قانونـی ، ظرفیت کار بـا واریز مبلغ-/300.000ریال به شـماره حسـاب 

603124954 قابـل واریز نزد کلیه شـعب بانک کشـاورزی نسـبت به دریافت اسـناد شـرکت در مناقصه به شـرح ذیل اقـدام نمایند.
نام ونشانی دستگاه مناقصه گذار:

مدیریـت شـعب بانـک کشـاورزی اسـتان کرمـان بـه نشـانی: کرمـان –خیابان سـپه –جنب 
شـهرداری –مدیریـت بانک کشـاورزی 

نوع کیفیت وکمیت خدمات:
امـور خدماتـی وتنظیفات شـامل نظافت سـاختمان ها وپارکینگ هـا ، انجام امـور آبدارخانه ، 
نامـه رسـانی ، تایـپ ،اپراتوری ، بایگانـی ، انبارداری ، مطبوعـات ، تلفنخانه وهمچنین نظارت 
بـر بیمـه محصوالت کشـاورزی ودامی، تحصیلداری وبرخـی از امور مورد نیاز مندرج در اسـناد 

مناقصه 
نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مبلـغ- بـه  بانـک کشـاورزی(  از  غیـر  )بـه  مناقصـه  در  شـرکت  بانکـی  نامـه  ضمانـت 
/۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریـال 

محل دریافت وتحویل اسناد شرکت در مناقصه :
مدیریـت شـعب بانـک کشـاورزی اسـتان کرمـان به نشـانی : کرمـان –خیابان سـپه –جنب 

شـهرداری –مدیریـت بانک کشـاورزی
زمان دریافت وتکمیل وتحویل اسناد :

از تاریخ انتشـار آگهی )روز دوشـنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۰( تاپایان وقت اداری روز )شـنبه مورخ 
۱۳۹۸/۸/۱۱( همـه روزه بـه غیـر از ایام تعطیل از سـاعت ۸صبح لغایت ۱۴بعدازظهر

-کلیه پاکتها در روز دوشـنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ رأس سـاعت ۹صبح در محل فوق بازگشـایی 

خواهند شد.
-حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکتها اختیاری می باشد.

مبلغ برآورد شده معامله )قیمت پایه( ومبانی آن :
براسـاس آنالیز حقوقی ودسـتمزد سـال ۱۳۹۸ قانون کار حداقل برآورده شـده برای نیروهای 

موردنیـاز در طول مدت قـرارداد ۵۸/۰۱۱/۱۲۰/۵۱۶ ریال می باشـد .
سایر شرایط :

-شـرکت کنندگان در مناقصه می بایسـت اسـناد مناقصه وپیشـنهادهای خود را در پاکتهای 
جداگانه در بسـته والک ومهر شـده به شـرح ذیل به مدیریت بانک کشـاورزی ارائه نمائید .

پاکت » الف« حاوی فرم ضمانت نامه شرکت در مناقصه 
پاکت »ب« اساسـنامه شـرکت –آگهی تغییرات شـرکت –آگهی تاسـیس شـرکت- تصویر 
شناسـنامه صاحبـان امضـاء مجـاز شـرکت –)قـرارداد وآنالیـز قیمت و...که بایسـتی توسـط 

شـرکت مطالعه ومهـر وامضـاء گردد(
پاکت »ج« فرم پیشنهاد قیمت 

-بانک در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار می باشد .
-به پیشـنهاد های فاقد امضاء مشـروط ومخدوش وپیشـنهادهایی که پس از انقضاء مدت 

مقـرر در فراخـوان ارائه شـود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شـد .
درضمـن در نوبـت اول آگهـی مبلغ برآورد اشـتباه ذکر شـده بود کـه در تاریخ نوبـت دوم اصالح 

گردیـده و مبلغ  58/011/120/516 ریال صحیح میباشـد.
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مالیات بر خانه های خالی؛ ابزاری ضداحتکار و ضدگرانی مسکنپیام خبر
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش یا کاهش قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضا است، 
یعنی به هر میزانی که مسکن مورد نیاز بازار تأمین شود، قیمت در مسیر تعادل حرکت خواهد 
کرد، بنابر این اگر سه میلیون خانه خالی به بازار تزریق می شد، التهابات دو سال اخیر کاهش 
می یافت.
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طرح مشترک رؤسای جمهور سمنانی
عضو مجمع نمایندگان گیالن معتقد است احمدی نژاد و روحانی باعث طرح انتقال آب خزر هستند

اما و اگر های طرح انتقال آب دریای خزر به  استان سمنان ادامه دارد

دریــای خــزر بــه عنــوان یــک منبــع آبــی 
اســتراتژیک در کشــور مطــرح اســت و بــا 
توجــه بــه نیــاز شــهرهای مرکزی بــه آب، 
ــده و  ــرح ش ــال آب از آن مط ــرح انتق ط
ایــن طــرح از ابتــدا تاکنــون مخالفــان و 

موافقانــی داشــته و دارد.
توســعه زندگــی شهرنشــینی و بــه دنبــال 
آن پیشــرفت صنعــت، یــک تیــغ دو لبــه 
ــایش  ــه آس ــر اینک ــاوه ب ــه ع ــت ک اس
ــی آورد در  ــان م ــه ارمغ ــرای انســان ب را ب
مقابــل اگر درســت پیــش نرود و بیشــتر 
آن  از  بهره بــرداری  طبیعــت  تــوان  از 
صــورت گیــرد قطعــًا بعــد از گذشــت چند 
دهــه یــا حتــی چنــد ســال عــوارض خود 
را نشــان می دهــد. از ایــن رو دســتکاری 

ــر  ــًا غی ــت بســیار حســاس و گاه طبیع
قابــل جبــران اســت کــه بایــد در اجــرای 

هــر طرحــی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
یکــی از عــوارض برداشــت بی رویــه از 
ــع آبــی اســت  طبیعــت، کــم شــدن مناب
کــه طــی چنــد ســال اخیــر در کشــور مــا 
بســیار چشــمگیر اســت و بــرای حــل این 
ــی  ــه دامــان راه حل های مشــکل دســت ب
حوضــه ای  بیــن  آب  انتقــال  ماننــد 
ــال  ــا انتق ــه در دنی ــی ک ــده اند. در حال ش
ــن راه  ــوان آخری ــه عن ــه ای ب ــن حوض بی
ــر  ــز ب ــام تمرک ــرح شــده و تم ــل مط ح
ــا در  ــت، ام ــرف اس ــت مص روی مدیری
کشــور مــا چنــد ســالی اســت کــه طــرح 
انتقــال آب خــزر بــه ســمنان مطــرح 

ــش و  ــان در ک ــه همچن ــه البت ــده ک ش
ــده اســت. ــرا مان ــوس اج ق

ــن  ــره ای بی ــوع مناظ ــن موض ــاره ای درب
مجمــع  عضــو  الهوتــی«  »مهــرداد 
نماینــدگان اســتان گیــان و »احمــد 
نماینــدگان   مجمــع  عضــو  همتــی« 

اســتان ســمنان اتفــاق افتــاد. 
ــان کرد:مــی  ــن مناظــره بی ــی در ای الهوت
ــود،  ــل ش ــرز منتق ــر آب از خ ــد اگ گوین
ــاورزی  ــی کش ــورت کل ــه ص ــم ب میتوانی
کشــور را رونــق بدهیــم، خــب ایــن حــرف 
درســت اســت امــا بایــد ببینیــم همــان 
حادثــه ای کــه بــرای دریاچــه ارومیــه رخ 
داده دوبــاره رخ نمــی دهــد، در ایــن مــورد 
ــن  ــت ای ــد، عل ــت میگوی ــط زیس محی

اتفــاق ســرریز هــا بــوده اســت. در مــورد 
ــن  ــم همی ــزر ه ــای خ ــال آب دری انتق
مســاله  وجــود دارد، ایــن بحــث در زمــان 
دو رییــس جمهــور ســمنانی مطــرح 
شــده اســت،  قبــل از احمــدی تــژاد 
ــوده اســت،همه  ایــن بحــث در کشــور نب
مــا در کشــور زندگــی مــی کنیــم اگــر قرار 
باشــد خوزســتانی هــم بگویــد نفــت مال 
مــا اســت، کــه نمــی شــود، مــا اصــا این 
نــگاه را نداریــم ولــی مــن دغدغــه دارم و 
بــه جــرات اثبــات مــی کنــم از زمانــی کــه 
ــدر، از روز  ــه ســاخت بن شــروع کردیــم ب
ــا االن   ــم ت ــزی کردی ــنگ ری ــه س اول  ک
ــش از 50  ــته بی ــال گذش ــه س ــرف س ظ
تــا60 متــر در دریــا عقــب نشــینی اتفــاق 

ــاده اســت. افت
ــن  ــون م ــا چ ــا مث ــه داد: صرف وی ادام
یــک موقعیتــی دارم  و رییــس جمهــورم 
ــم و  ــا را منتقــل کن ــم  آب دری نمــی توان
ــزر  ــم. خ ــود کن ــر را ناب ــای دیگ ــک ج ی
ــزر  ــت خ ــا نیس ــمالی ه ــا ش ــق م متعل

ــران اســت. ــه ی ای ــه هم ــق ب متعل
 بــا اینکــه محیــط زیســت متولــی دریــا  
نیســت، امــا و اگــر هایــی داشــته اســت  
مــن در جلســه هایشــان حضــور داشــتم 
ومحیــط زیســت فقــط مــی توانــد نظــر و 
مشــاوره دهــد، متولــی انتقــال آب وزارت 
ــکل  ــرح مش ــن ط ــا ای ــت ام ــرو اس نی
ــک  ــا ی ــم دارد مث ــتی ه ــط زیس محی
ــرای ایــن  طــرح   ــگل را ب عظمتــی از جن

بایــد تخریــب کننــد.
همــه جامعــه دانشــگاهی کشــور، همــه 
ملــت ایــران نگــران هســتد مــن خــودم 
ــن  ــی ای ــی رای دادم ول ــای روحان ــه آق ب
بــه ایــن معنــا نیســت که هــر کار اشــتباه 

ــد  ــش از 99 درص ــرم. بی ــان را بپذی ایش
جامعــه علمــی مخالفنــد ایــن حــر ف ها 
را در حــد شــعار تبلیغاتــی مــی دانــم این 
طــرح در ایــن دو ســال باقــی مانــده، هم 
مثــل چهــار ســال دوره احمــدی نــژاد بــه 

هیــچ عنــوان اجرایــی نخواهــد شــد.

سرنوشت ارومیه برای دریا خزر 
اتفاق نمی افتد

احمــد همتــی در پاســخ بــه الهوتــی 
ــای  ــت از دری ــرار اس ــه ق ــی ک ــت: آب گف
خــزر منتقــل شــود بــرای شــرب و صنعت 
اســت کــه چیــزی حــدود 10 درصــد نیــاز 
ــچ  ــه هی ــت و ب ــه اس ــی منطق ــای آب ه
ــن  ــت. ای ــاورزی نیس ــرای کش ــوان ب عن
طــرح از زمــان آقای هاشــمی رفســنجانی 
کــه اصــا اهــل ســمنان نبودهــم طــرح و 
بــه صــورت جــد ادامــه پیــدا کــرده تــا در 
زمــان احمــدی نــژاد و حــاال هــم روحانی، 
بحــث دومــی کــه مطــرح شــد، دریاچــه 
ــا  ــه ب ــن دریاچ ــم ای ــود حج ــه ب ارومی
دریــای خــزر اصــا قابــل قیــاس نیســت 
و ورودی رودخانــه ولــگا بــه دریــای 
ــر مکعــب اســت    ــارد مت خــزر  240 میلی
ــم  ــر حج ــدود 50 براب ــزی ح ــی چی یعن
دریاچــه ارومیــه کــه فقــط از طریــق ولــگا 
وارد دریاچــه خــزر مــی شــود، ورودی 
هــای دریــای خــزر 50 تــا70 برابــر حجــم 
دریاچــه ارومیــه اســت و امــکان نــدارد به 
سرنوشــت دریاچــه ارومیــه دچــار شــود. 
بــه عــاوه اینکــه ما اگــر بخواهیم مســانل 
زیســت محیطــی را جــدی بگیریــم بایــد 
ــم کشــورهای  ــه توجــه کنی ــن نکت ــه ای ب
ــل قزاقســتان  ــزر مث ــای خ ــیه دری حاش
ــن آب  ــان از ای ــتان و آذر بایج ، ترکمنس
برداشــت مــی کننــد و ممکــن اســت 
خیلــی مســائل زیســت محیطــی را 
ــا در ســال هــای  ــد اگــر آنه رعایــت نکنن
ــد  ــی را خودشــان وضــع کنن ــده قانون آین
ــد،آن  ــس را راه ندهن ــچ ک ــر هی ــه دیگ ک
ــه  ــم ک ــد بشــینیم  وببینی ــا بای ــع م موق

آنهــا محیــط زیســت دریــای خــزر را 
خــراب مــی کنــد و از آب ســرزمینی مــا 

ــد . برداشــت مــی کنن
ــامل  ــتی ش ــط زیس ــای محی ــث ه بح
جنــگا مراتــع محیــط شــهری همــه 
هســت و محیط زیســت نظز کارشناســی 
ــاره داده اســت بیــش  ــن ب خــود را در ای
از 3000 صفحــه مســتندات وجــود دارد 
ــن  ــه روی ای بیــش از ده ســال اســت ک
مســاله کار شــده اســت همــه مشــکاتی 
هــم کــه مطــرح شــده رفهــع شــده اســت 
بــه طــور مثــال یکــی بحــث جنگا تراشــی 
بــوده اســت مثــا در زمــان جنــگ خــط 
لولــه ای کــه از نــکا میآمــده بــه شــهر ری 
ایــن بــه خاطــر شــرایط بحرانــی جمــگ 
همــان مســیر بــدون ایــن که یــک درخت 
قطع بشــه همان مســیر االن وجــود داره و 
قــرار اســت اســن انتقــال از همــان نســیر 
ــه هــم غکــس و هــم  ــد  ک ــاق بیافت اتف
فیلــم از ان وجــود دارد و مــن حضــور 
ــاز اســت و  داشــتم ایــن مســیر کامــا ب
همــان جــای  همــه چیــز محاســبه شــده 
اســت حتــی محیــط زیســت رو پســاب 
دریــا  یعنــی اب دریــا رو میگیریــم 
ــه  ــازاد ش رو ک ــم اون م ــه میکنی تصوی
مــی خواهیــم برگردانیــم حتی بــرای اون 
هــم محیــط زیســت راهــکار داده وقتــی 
ــم  ــازی میکنی ــیرین س ــا رو ش آب دری
ــر  ــاب ه ــد  پس ــده اش میش ــی مان باق
ــی اش رو  ــا بق ــی رو م ــه اب ــوع تصفی ن
ــد پــس اب / دوســتان شــمالی  میگوین
مــا نســبت بــه اســتان  حتــی در دور دوم 
بــه اقــای روحانــی بیشــتر رای دادنــد در 
همایــش دانشــکاه ســمنان برگــزار شــد 
.و تاییــد شــد ردیــف بودجــه ای بــرا 
مطالعــه و  اجــرا مــاده 215 وقتــی تاییــد 
شــده یعنــی محیط زیســت تاییدیــه داره 
یعنــی تمــام مراکــز علمــی ذیریــط و ذی 

صــاح ایــن پــروژه رو  تاییــد کــردن

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی عنــوان 
شــرکت های  واگــذاری  روش  کــرد: 
خواهــد  اساســی  تغییــرات  دولتــی 
بــا  گفتگــو  در  دژپســند  کرد.فرهــاد 
خبرنــگار ایلنــا، در پاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه آیــا مشــکات بــه وجــود 
آمــده در واگذاری هــای اخیــر بــه ویــژه 
ــن  ــود ای ــث نمی ش ــو باع ــرکت هپک ش
وزارت خانــه در واگــذاری ۱۵ شــرکت 
ــرار  ــت: ق ــد، گف ــد نظــر کن خــود تجدی

اســت در مــورد روش هــای واگــذاری و 
تعییــن قیمــت، تغییــر اساســی دهیــم 
و در آینــده هــم چگونگــی ایــن امــر را 

ــرد. ــم ک ــام خواهی اع
ــه  ــا اشــاره ب ــی ب ــر اقتصــاد و دارای وزی
ــاد  ــته وزارت اقتص ــه گذش ــه هفت جلس
هفتــه  جلســه  در  گفت:خوشــبختانه 
گذشــته »جلســه  واگــذاری« بــه جمــع 
در  تغییــرات  دربــاره  خوبــی  بنــدی 

رســیدیم.  واگذاری هــا 

ــه داد: بخشــی از ۱۵ شــرکتی  وی ادام
 »ETF« کــه مطــرح اســت را از طریــق
معامله پذیــر«  »صندوق هــای  و 

ــرد. ــم ک ــذار خواهی واگ
چــرا  این کــه  درخصــوص  دژپســند 
ــق  ــن طری ــه ای ــور ب ــرکت های مذک ش
بیــان کــرد:  واگــذار خواهنــد شــد، 
ــه واحــد انجــام  واگذاری هــا را واحــد ب
خواهیــم تــا همــه تــوده مــردم بتواننــد 
ــد  ــد. وی تاکی ــداری کنن ــا را خری آن ه
کــرد: واگــذاری بــه اصطــاح » یونیــت 
ــه یونیــت« باعــث می شــود حواشــی  ب
کــه وجــود دارد بــه شــدت کاهــش 

ــد.  یاب

تغییر اساسی در روش واگذاری 
۱۵ شرکت  دولتی

رهبر انقالب:
در مقابل آمریکا کوتاه نمی آییم

مراسـم سـاالنه دانـش آموختگـی دانشـجویان دانشـگاه افسـری و تربیت پاسـداری امام 
حسـین)ع( صبـح امـروز با حضور حضرت آیـت هللا خامنه ای فرمانده معظـم کل قوا برگزار 
شـد. رهبـر انقـاب اسـامی در ابتـدای ورود بـه میـدان، با حضور بر مـزار شـهیدان گمنام و 
قرائت فاتحه، یاد و خاطره شـهیدان دفاع مقدس را گرامی داشـتند.فرمانده کل قوا سـپس 
از یگانهـای حاضـر در میـدان سـان دیدند.حضـرت آیـت هللا خامنـه ای همچنیـن جانبازان 
سـرافراز حاضـر در میـدان را مـورد تفقـد قـرار دادنـد و بـا تعـدادی از خانواده هـای معظـم 
شـهیدان دیدار و گفت وگو کردند.رهبر انقاب اسـامی در این مراسـم دانشـگاه امام حسـین 
را دانشـگاهی مهـم و از بـرکات بـزرگ الهـی خواندند و با اشـاره به ضرورت تمرکز مسـئوالن 
سـپاه پاسـداران بر اعتا و ارتقای این دانشـگاه افزودند: به موفقیتهای دانشـگاه افتخار می 
کنیـم امـا قانع نیسـتیم و ادامه پیشـرفت آن را در همه سـطوح و ابعاد ضـروری می دانیم.
ایشـان توجـه بـه نظـام جذب، عمـق یافتن برنامـه های آموزشـی، توجه خاص به مسـائل 
و علـوم نوپدیـد، تربیـت جامـع، مدیریت تخصصی، وضابطـه گرایی در عیـن ارتباط عاطفی 
فرماندهـان و مدیـران با بدنه دانشـگاه را از جمله مسـائلی خواندند که باید مـورد توجه ویژه 
مسـئوالن سـپاه قـرار گیـرد تـا این دانشـگاه نقـش خود را بـه خوبی ایفـا کند. رهبـر انقاب 
افزودنـد: رژیـم طاغـوت بـه تعبیـر خـودش دو مؤلفه قـدرت داشـت، یکی انبارهای سـاح 
و دیگـری افتخـار بـه اجـرای دسـتور آمریـکا و ایفای نقـش ژاندارمی منطقه و سـرکوب هر 
صدایـی کـه مخالـف آمریـکا بود. حضـرت آیت هللا خامنـه ای افزودنـد: البته امـروز اوضاع 
صددرصـد برعکـس شـده اسـت و ملـت بـا اراده خـود و بـرای تأمیـن منافـع و آنچـه بـه 

مصلحـت کشـور اسـت، کار و تـاش و تصمیم گیـری و اقـدام می کند.

سیاست

جامعه

جامعه

سیاست

به هرگونه حسن نیت پاسخ شایسته می دهیم

اعتبار حوزه جوانان ۱۰ برابر شده  است

49 زائر در عراق فوت شدند

 پالرمو تایید شده به حساب می آید

رییـــس جمهـــوری در نشســـت 
ـــا نخســـت  ـــری مشـــترک ب خب
گفـــت:  پاکســـتان  وزیـــر 
ــای  ــا آقـ ــو بـ ــت و گـ در گفـ
نخســـت وزیر تاکیـــد کردیـــم کـــه هـــر گونـــه حســـن 
ـــی خواهـــد  نیـــت و کام طیـــب پاســـخ شایســـته و طیب
داشت.حجت االســـام و المســـلمین حســـن روحانـــی 
ــری  ــت خبـ ــنبه در نشسـ ــروز یکشـ ــر امـ ــد از ظهـ بعـ
مشـــترک بـــا عمـــران خـــان بـــا توضیـــح جزئیـــات 
ـــه  ـــان اینک ـــتان،با بی ـــر پاکس ـــت وزی ـــا نخس ـــت ب نشس
ـــی  ـــه نوع ـــده در آن ب ـــرح ش ـــث مط ـــفر و مباح ـــن س ای
ادامـــه مباحثـــی بـــود کـــه در نیویـــورک بـــا یکدیگـــر 

داشـــتیم، اظهـــار داشـــت: در مباحـــث امـــروز دربـــاره 
ـــادی  ـــط اقتص ـــترش رواب ـــزوم گس ـــه و ل ـــط دوجانب رواب

بیـــن دو کشـــور تأکیـــد کردیـــم.
وی خاطـــر نشـــان کـــرد: در جریـــان ایـــن گفتگوهـــا 
ـــن  ـــا بی ـــت مرزه ـــه امنی ـــوط ب ـــایل مرب ـــن مس همچنی
دو کشـــور و فعـــال شـــدن بازارچه هـــای مـــرزی را 

مـــورد بحـــث و تبـــادل نظـــر قـــرار دادیـــم.
رئیـــس جمهـــور تصریـــح کـــرد: ایـــران و پاکســـتان 
دو کشـــور همســـایه، دوســـت و دارای روابـــط عمیـــق 
اســـتراتژیک هســـتند و همچنـــان دو طـــرف تأکیـــد 
ـــوت  ـــا ق ـــد ب ـــردی را بای ـــط راهب ـــن رواب ـــه ای ـــم ک داری

ادامـــه دهیـــم.

امـــور جوانـــان وزارت ورزش و  معـــاون 
جوانـــان گفـــت: در ســـال ۹۷ بـــه حـــوزه 
جوانـــان ۱۷۰ میلیـــارد تومـــان اعتبـــار 
تخصیـــص یافـــت کـــه نســـبت بـــه ۲ 
ســـال قبـــل از آن کـــه ۱۶ میلیـــارد تومـــان بـــود، بیـــش از ۱۰ برابـــر بـــوده 
ــان  ــور جوانـ ــه امـ ــت بـ ــژه دولـ ــه ویـ ــان دهنده توجـ ــر نشـ ــن امـ ــه ایـ کـ
ــه  ــنبه در نشســـت خبـــری کـ ــان روز یکشـ اســـت. محمدمهـــدی تندگویـ
در سرســـرای امیـــد اســـتانداری کرمانشـــاه برگـــزار شـــد، از دیگـــر اقـــدام 
ـــمی  ـــت رس ـــکان ثب ـــته را ام ـــال گذش ـــک س ـــان در ی ـــت جوان ـــای معاون ه
ـــزود:  ـــت و اف ـــوال دانس ـــت اح ـــازمان ثب ـــان در س ـــکلهای جوان ـــه تش شناس
تشـــکلهای جوانـــان مـــی تواننـــد پیرامـــون امـــوری ماننـــد بنـــگاه هـــای 
ـــوا  ـــد محت ـــادی و تولی ـــی، اقتص ـــی، اجتماع ـــی، فرهنگ ـــدی و کارآفرین تولی
ـــا ارگانهـــا و نهادهـــای مختلـــف دولتـــی  ـــه  وجـــود آینـــد و فعالیـــت کننـــد و ب ب
ـــگاه  ـــام، ن ـــه در نظ ـــان اینک ـــا بی ـــد.وی ب ـــرارداد ببندن ـــی ق ـــورت پیمان ـــه ص ب
بـــه امـــور جوانـــان تغییـــر یافتـــه اظهـــار داشـــت: دولـــت تدبیـــر و امیـــد 

ـــاف  ـــا را مع ـــه آنه ـــات و بیم ـــان مالی ـــکلهای جوان ـــت تش ـــتای تقوی در راس
ـــه خدمـــت نظـــام  ـــاه امری ـــا ۶ م ـــری ب ـــام معظـــم رهب ـــن مق ـــرده و همچنی ک
وظیفـــه جوانـــان کارآفریـــن تشـــکل هـــای جوانـــان موافقـــت کردند.تندگویـــان 
ـــا  ـــتان ه ـــان اس ـــع جوان ـــات مجم ـــزاری انتخاب ـــه برگ ـــن ب ـــه همچنی در ادام
ـــی  ـــمن های ـــع س ـــت: مجم ـــر داد و گف ـــال خب ـــد از ۴۰ س ـــالجاری بع در س
ـــد اســـتارت آپ هـــا، گـــروه هـــای جهـــادی،  اســـت کـــه در امـــور مختلـــف مانن
ـــا  ـــار ارگان ه ـــدی در کن ـــارکت ج ـــره مش ـــات و غی ـــداد و نج ـــی و ام کارآفرین
ـــت:  ـــود گف ـــخنان خ ـــری از س ـــش دیگ ـــان در بخ ـــت. تندگوی ـــد داش خواهن
ـــا ورزش  ـــان ب ـــور جوان ـــی ام ـــا جدای ـــدای کار ب ـــد از ابت ـــر و امی ـــت تدبی دول
موافـــق بـــود و بـــه همـــراه تفکیـــک ۲ وزارتخانـــه دیگـــر الیحـــه آن را بـــه 
مجلـــس فرســـتاد ولـــی رای نیـــاورد.وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه 
امـــور جوانـــان قربانـــی ورزش در وزارت ورزش شـــده اســـت، افـــزود: در ۲ 
ـــان، مســـتقل از وزارت ورزش اداره مـــی شـــود  ســـال گذشـــته اداره امـــور جوان
ـــه امـــور  و ایـــن معاونـــت چهـــار معـــاون زیرمجموعـــه در راســـتای رســـیدگی ب

جوانـــان راه انـــدازی کـــرده اســـت.

مرکـــزی  ســـتاد  رئیـــس 
بـــه  اشـــاره  بـــا  اربعیـــن 
ــا  ــف و کربـ ــام در نجـ ازدحـ
گفـــت: زائرانـــی کـــه زودتـــر 
بـــه کربـــا و نجـــف رفته انـــد، زودتـــر بازگردنـــد.
ـــت  ـــه تراکـــم جمعی ـــان اینک ـــا بی ـــاری ب  حســـین ذوالفق
در مـــرز خســـروی وجـــود دارد امـــا در ســـایر مرزهـــا، 
تـــردد عـــادی انجـــام مـــی شـــود، اظهـــار کـــرد: 
وضعیـــت مرزهـــا نســـبت بـــه دو روز پیـــش آرام تـــر 
اســـت و ترددهـــا تقریبـــا بـــه آســـانی انجـــام مـــی 
ـــه  ـــراق رفت ـــه ع ـــر ب ـــون زائ ـــرم 3 میلی ـــود. از اول مح ش
ـــد و   ـــه کشـــور بازگشـــته ان ـــر ب ـــون نف ـــد کـــه یـــک میلی ان

ـــراق هســـتند. در  ـــر در ع ـــون نف ـــال حاضـــر 2 میلی در ح
ـــود دارد   ـــه وج ـــی ک ـــام جمعیت ـــا ازدح ـــا ب ـــف و کرب نج
ـــه  ـــی ک ـــن زائران ـــت، بنابرای ـــادی نیس ـــی ع ـــرایط خیل ش
ـــد.  ـــر بازگردن ـــد، زودت ـــف رفته ان ـــا و نج ـــه کرب ـــر ب زودت
ـــا از شـــرایط  ـــه در مســـیر هســـتند، حتم ـــم ک ـــی ه زائران
کربـــا و نجـــف اطـــاع کســـب کننـــد.وی ادامـــه داد: 
ـــن  ـــراز ای ـــه 29 نف ـــده اند ک ـــوت ش ـــراق ف ـــر در ع 49 زائ
ـــر  ـــد. 51 زائ ـــرده ان ـــوت ک ـــی ف ـــداد در حـــوادث رانندگ تع
ـــر  ـــتند.218 زائ ـــتری هس ـــراق بس ـــتان های ع در بیمارس
ـــد و در  ـــده ان ـــل ش ـــران متق ـــای ای ـــتان ه ـــه بیمارس ب
داخـــل کشـــور هـــم حوادثـــی داشـــته ایم و از زائـــران 

ـــند. ـــته باش ـــی را داش ـــاط کاف ـــم احتی ـــی خواهی م

ملــی  امنیــت  عضــو کمیســیون  یــک 
و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای 
اســامی بــا بیــان این کــه »هیــات عالــی 
جایگاهــی  تشــخیص  مجمــع  نظــارت 
ــع  ــت مجم ــال از مهل ــه یکس ــا ک ــت: از آنج ــدارد«، گف ــذاری ن در قانون گ
تشــخیص بــرای اعــام نظــر دربــاره الیحــه پالرمــو می گــذرد و هنــوز نظــری 
اعــام نشــده طبــق قانــون عمــا پالرمــو تاییــد شــده بــه حســاب می آیــد و 
بایــد رییــس جمهــور آن را بــرای اجــرا ابــاغ کند.حشــمت هللا فاحت پیشــه 
ــم  ــا جرائ ــارزه ب ــاره تعییــن تکلیــف الیحــه مب ــا ایســنا، درب در گفت وگــو ب
ــی  ــته در برخ ــرد: روز گذش ــار ک ــو(، اظه ــی )پالرم ــه فرامل ــازمان یافت س
ــت  ــل گذش ــه دلی ــه ب ــر این ک ــی ب ــد مبن ــر ش ــری منتش ــایت ها خب از س
یکســال از موعــد بررســی ایــرادات در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
در الیحــه پالرمــو، ایــن الیحــه رد شــده اســت ایــن خبــر درســت نیســت 
ــح داد:  ــت.وی توضی ــده اس ــد ش ــو تایی ــا پالرم ــا عم ــاور م ــه ب ــون ب چ
کمیســیون قضایــی مجلــس شــورای اســامی ایــرادات شــورای نگهبــان در 

الیحــه پالرمــو را رفــع کــرده اســت و دیگــر ایــرادی باقــی نمانــد ایــن یعنــی 
همــان زمــان پالرمــو تاییــد شــده بــود. همــان دوران هیــات عالــی نظــارت 
ــن  ــه ای ــراد را ب ــد ای ــام چن ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــه مجم زیرمجموع
ــان  ــان هم ــورای نگهب ــتاد ش ــان فرس ــورای نگهب ــه ش ــرد و ب ــه وارد ک الیح
ایــرادات را بــدون بررســی بــه مجلــس شــورای اســامی ارجــاع داد. آقــای 
ــه  ــه ک ــه مجمــع فرســتاد البت ــت و مجــددا ب ــرادات را نپذیرف ــی ای الریجان
ــی داد و  ــورت نم ــاع را ص ــن ارج ــم ای ــی ه ــای الریجان ــان آق ــد آن زم بای
ــده مجلــس شــورای  ــاغ می کرد.ایــن نماین ــون اب ــوان قان ــه عن پالرمــو را ب
ــر  ــان، دیگ ــرادات شــورای نگهب ــع ای ــه رف ــا توجــه ب ــه داد: ب اســامی ادام
شــورا ایــرادی نداشــت کــه مجلــس شــورای اســامی بخواهــد آن را رفــع 
ــه  ــور آن را ب ــس جمه ــد ریی ــد شــده و بای ــو تایی ــی پالرم ــس یعن ــد پ کن
عنــوان قانــون ابــاغ کنــد. البتــه کــه تشــکیات تحــت عنــوان هیــات عالــی 
ــد  ــران شــده کــه بای ــی در قانون گــذاری ای ــه عامــل مخل ــل ب نظــارت تبدی
منــع جــدی دربــاره آن صــورت گیــرد کمــا این کــه مجمــع، شــورای نگهبــان 

ــد. ــه آن واکنــش نشــان دادن و مجلــس شــورای اســامی هــم ب

هر
 م

س:
عک

سـخنگوی کمیسـیون اصـل ۹۰ مجلـس دربـاره افزایـش قیمـت 
خـودرو در بـازار، گفـت: علیرغـم اینکـه وزارت صمت و خودروسـازان 
وعـده دادنـد کـه بـا اجـرای فرمـول ۵ درصد زیـر قیمت بـازار، بهای 
چهارچرخ هـا کاهـش پیـدا می کنـد امـا در روزهـای اخیـر گرانـی 
خـودرو در بـازار مجدد کلید خورده اسـت.بهرام پارسـایی سـخنگوی 
کمیسـیون اصل ۹۰ مجلس در گفت وگـو با خبرنگار خبرگزاری خانه 
ملـت دربـاره افزایـش قیمـت خـودرو در بـازار طـی روزهـای اخیـر، 
گفت: سـال گذشـته وزیـر صنعت، معـدن و تجارت و خودروسـازان 
در کمیسـیون اصـل ۹۰ مجلس، سـازمان تعزیـرات حکومتی وعده 
دادنـد در صورتـی کـه بـه خودروسـازان اجـازه داده شـود محصوالت 

خـود را ۵ درصـد زیرقیمـت بـازار بـه فروش رسـانند.

وزیـر امـور خارجـه تاکیـد کـرد: خوشـبختانه شـیعیان در کنـار 
بـرادران و خواهـران اهل سـنت همـواره نیروی عمـده مقابله با 
افراط و داعشـی  گری بوده  اند البته اندیشـه  های افراطی، شـیعه 
و سـنی نمی  شناسـد و بـرای حفـظ شـیعه و سـنی باید همین 
مسـیر اعتـدال را بپیمائیم.محمدجـواد ظریـف در پیامـی برای 
همایـش آغاز سـال تحصیلی جدید دانشـگاه ادیـان و مذاهب 
گفـت: بـه دلیـل انجـام سـفر پیش بینـی نشـده نخسـت وزیر 
پاکستان به تهران نتوانستم در جمع شما عزیزان، دانشجویان، 
طـاب، فضـا و اندیشـمندان حضور پیدا کنـم، عذرخواهی کرده 
و امیـدوارم در زمـان مناسـب دیگـری، افتخـار حضـور در آن 

دانشـگاه نصیب بنده شـود.

سیاست 5درصد زیر قیمت 
بازار در ارزانی خودرو بی اثر بود

رای حفظ شیعه و سنی باید 
مسیر اعتدال را بپیمائیم

رییـس پلیـس پیشـگیری ناجـا از نیاز کشـور بـه راه انـدازی ۴ هزار 
کانتـری جدیـد خبر داد و گفت: در برنامه ششـم توسـعه راه اندازی 
هـزار کانتـری سـیار در نظـر گرفته شـده اسـت، اما در حـال حاضر 
تنهـا توانسـته ایم یـک کانتـری سـیار ایجـاد کنیم.سـردار محمـد 
شـرفی )رییـس پلیـس پیشـگیری ناجـا( در گفت وگو بـا خبرنگار 
ایلنـا دربـاره کمبـود کانتری هـا در کشـور گفـت: نیـروی انتظامـی 
اگـر بخواهـد خـود را بـه تـراز و میانگیـن نـرخ جهانـی در خصـوص 
کانتری هـا برسـاند، بایـد ۴ هزار کانتـری در ایران احـداث کنیم. در 
حـال حاضـر بیـش از ۳ هزار کانتری در کل کشـور داریـم و عاوه بر 
این ها به ۴ هزار کانتری دیگر نیز براسـاس شـاخص ها و میانگین 

جهانـی نیـاز داریم.

نماینـده مـردم تهران در مجلس تاکید کـرد که باید حداقل نیم 
سـاعت از جلسـات علنی مجلـس به تذکرات شـفاهی و کتبی 
نماینـدگان که مربوط به مشـکات منطقه ای اسـت، اختصاص 
یابد.سـیده فاطمه ذوالقدر در تذکری شـفاهی در جلسـه علنی 
امـروز مجلـس بیـان کـرد: بایـد براسـاس آیین نامـه ترتیبـات 
دسـتور جلسـه رعایت شـود. نماینـدگان در حوزه هـای انتخابیه 
با مشـکاتی رو به رو هسـتند که حداقل باید نیم سـاعت از ۴ 
سـاعت جلسـه علنی بـه بیان این مشـکات در قالـب تذکرات 

کتبی و شـفاهی اختصـاص یابد.

نیاز کشور به راه اندازی 
4 هزار کالنتری جدید

انتقاد »ذوالقدر« از نحوه اداره 
جلسات مجلس
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

لرستان میزبان جشنواره بزرگ »اقوام ایران زمین«رونمایی تابلو ثبت بنای تاریخی دبیرستان ایرانشهر گرگان

بـا حضـور اسـتاندار و جمعـی از مسـووالن 
بنـای  ثبـت  تابلـو  از  گلسـتان  اسـتان 
فرهنگـی - تاریخـی دبیرسـتان ایرانشـهر 
ایـران  ملـی  آثـار  فهرسـت  در  گـرگان 
رونمایی شد.اسـتاندار گلسـتان در این مراسـم گفت: دبیرسـتان ایرانشـهر 
محسـوب  منطقـه  توسـعه  شـاخص های  و  علـم  فرهنـگ،  نمـاد  گـرگان 
می شـود کـه بزرگانـی بنـام را بـه جامعـه تحویـل داده اسـت.هادی حـق 
شـناس برپایـی چنیـن مراسـم هایی در زنـده نگه داشـتن بـزرگان را موثر 
و مـورد تاکیـد قـرار داد و افـزود: اگـر امـروز کشـورمان را توسـعه یافتـه 
رشـته های  متخصصـان  پـرورش  حاصـل  بینیـم  مـی  منطقـه  سـرآمد  و 
مختلـف در مدارسـی همچـون ایرانشـهر گـرگان اسـت. مدیـرکل میـراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری گلسـتان هـم در این مراسـم گفت: 
تاکنون از یک هزار اثر شناسـایی شـده اسـتان حدود ۹۰۰  اثر در فهرسـت 
ملـی ثبـت شـده اسـت.ابراهیم کریمـی ابـراز امیـدواری کـرد کـه تـا پایان 
سـال جـاری تعـداد ثبـت آثار گلسـتان در فهرسـت ملی به یک هـزار مورد 

برسـد.وی بـه داشـته های فرهنگـی در گلسـتان بـه ویـژه گـرگان اشـاره 
کـرد و گفـت: بـا ثبـت ایـن آثـار فرهنگـی در فهرسـت آثـار ملـی نگرانی از 
بابـت تخریـب آنهـا نخواهیـم داشـت.وی همچنیـن خواسـتار تـاش برای 
ثبـت ملـی تاالر فخرالدین اسـعد گـرگان شـد.تاالر فخرالدین اسـعد گرگان 
بـا معمـاری خـاص دوره پهلـوی دوم؛ مرکـز برگـزاری همایش هـای مهـم، 
برنامه هـای فرهنگـی - هنـری و کنسـرت های موسـیقی اسـت. در ایـن 
مراسـم از لـوح یابـود بیسـتم مهـر بـه نـام روز دبیرسـتان ایرانشـهر کـه 
از سـوی شـورای شـهر گـرگان تصویـب شـده اسـت، هـم رونمایـی شـد. 
دبیرسـتان ایرانشـهر بـا نـوع فرهنگـی تاریخـی و قدمـت دوره پهلـوی بـه 
شـماره ۳۲۲۵۰ مورخـه ۱۲ دی مـاه سـال ۱۳۹۷ در فهرسـت آثـار ملـی 
ایـران ثبـت شـده اسـت. قدیمی ترین اسـم باقی مانـده از ایرانشـهر دفتر 
آن متعلـق بـه کریـم حقیقـی فرزنـد کربایـی حاجـی متولـد ۱۳۰۲ شـهر 
اسـترآباد اسـت کـه مشـخصات وی چنیـن ثبـت شـده اسـت: رفتـار او 
متوسـط، سـعی مراقبـت و نظـارت او خـوب و نمراتش هم در فارسـی ۱۴، 

امـاء ۹، خـط ۱۲ و حسـاب ۱۲ اسـت.

ــع  ــی، صنایـ ــراث فرهنگـ ــرکل میـ مدیـ
از  لرســـتان  گردشـــگری  و  دســـتی 
برگـــزاری جشـــنواره بـــزرگ »اقـــوام 
ایـــران زمیـــن« در ایـــن اســـتان خبـــر 

داد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار مهـــر، ســـید امیـــن قاســـمی ظهـــر شـــنبه در 
گفـــت و گـــو بـــا رســـانه هـــا، گفـــت: بـــا پیگیـــری هـــای صـــورت 
ــی،  ــراث فرهنگـ ــگری وزارت میـ ــت گردشـ ــت معاونـ ــه و موافقـ گرفتـ
ـــد  ـــزار خواه ـــاد برگ ـــرم آب ـــن در خ ـــران زمی ـــوام ای ـــزرگ اق ـــنواره ب جش
ــی را  ــزرگ فرهنگـ ــنواره بـ ــن جشـ ــزاری ایـ ــدف از برگـ ــد.وی، هـ شـ
ــی  ــن معرفـ ــه و همچنیـ ــد در جامعـ ــاط و امیـ ــه نشـ ــاد روحیـ ایجـ
ـــت  ـــعه صنع ـــتای توس ـــتان در راس ـــی اس ـــی، طبیع ـــای تاریخ ـــه ه جاذب
گردشـــگری دانســـت و افـــزود: از همـــه اســـتان هـــای کشـــور بـــرای 

حضـــور در ایـــن جشـــنواره دعـــوت شـــده اســـت.
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری لرســـتان 

بـــا بیـــان اینکـــه جشـــنواره بـــزرگ اقـــوام ایـــران زمیـــن از ۸ تـــا ۱۱ 
آبـــان مـــاه در محوطـــه بـــاغ گلســـتان قلعـــه فلـــک االفـــاک برگـــزار 
ـــتان  ـــی اس ـــای محل ـــیاه چادره ـــی س ـــت: برپای ـــان داش ـــود، بی ـــی ش م
ـــی و  ـــای محل ـــت غذاه ـــتی، پخ ـــع دس ـــگاه صنای ـــی نمایش ـــا، برپای ه
اجـــرای موســـیقی آیینـــی از بخـــش هـــای اصلـــی ایـــن جشـــنواره 

ـــت. اس
قاســـمی، ابـــراز امیـــدواری کـــرد: برگـــزاری ایـــن جشـــنواره گامـــی 
مهـــم در راســـتای معرفـــی ظرفیـــت هـــای فرهنگـــی و گردشـــگری 

لرســـتان خواهـــد بـــود.
وی، افـــزود: بیـــش از ۶۰ غرفـــه صنایـــع دســـتی و ۲۰ ســـیاه چـــادر 

محلـــی بـــرای ایـــن جشـــنواره پیـــش بینـــی شـــده اســـت.
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری لرســـتان، 
ـــر وز  ـــوان جگ ـــا عن ـــی ب ـــای محل ـــت غذاه ـــابقه پخ ـــرد: مس ـــوان ک عن
ـــزرگ  ـــنواره ب ـــای جش ـــش ه ـــر بخ ـــی از دیگ ـــیقی محل ـــرای موس و اج

ـــود. ـــد ب ـــاد خواه ـــرم آب ـــوام در خ اق

 پیام
 میراث

مدیرکل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی گفت: »با موافقت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بازدید از 
موزه ها و اماکن تاریخی تحت پوشش این وزارتخانه به مناسبت روز ملی پارالمپیک )۲۴ مهرماه( برای جانبازان و معلوالن رایگان 

است.«

رنا
 ای

س:
عک

انجـام مطالعـات در حـوزه حفاظت و مرمت ، زبان شناسـی 
و فعالیت های مشـترک باسـتان شناسـی در محوطه هایی 
کـه حـاوی میـراث فرهنگـی مشـترک ایـران و گرجسـتان 
اسـت مورد انتظار پژوهشـگاه میراث فرهنگی و گردشـگری 
اسـت. بهـروز عمرانـی رییـس پژوهشـگاه این مطلـب را در 
مراسـم رونمایـی از کتـاب »گرجیان در قبرسـتان مسـیحی 
دوالب تهـران « مطـرح کـرد و بـا اشـاره به دیرینگـی ارتباط 
و تاریـخ مشـترک بین ایـران و گرجسـتان افـزود: دوره اوج 
ارتباطـات ایـن دو کشـور بـه دوره کـورا ارس بـر مـی گـردد 
کـه ایـن ارتباطـات تـا عصـر آهـن ،عصر آهن سـه و شـروع 
امپراطوری هخامنشـی ادامه داشـته اسـت  .او افزود: یافته 
هـای معمـاری کـه از قـرن  چهـار ، پنـج و ششـم پیـش از 
میـاد بـه دسـت آمـده و مشـابهت آن بـا آثار معمـاری دوره 
هخامنشـی در ایـران نشـان دهنـده ایـن ارتبـاط و میـراث 
مشـترک فرهنگـی در منطقه قفقاز بـوده اسـت .وی درادامه 
بـه وجـود ظـروف اللـه ای کـه در مجموعه های هخامنشـی 
وجـود دارد اشـاره کـرد و گفت :نمونه این ظـروف در محوطه 
ها و قبرسـتان های گرجسـتان نیز مشاهده شده است. این 
مشـابهت ها در دوره هخامنشـی و پس از آن در قالب ریتون 
هـا بـا جنـس های مختلـف نشـان دهنـده وجـوه و فصول 
مشـترک ایـران  و گرجسـتان اسـت .رییـس پژوهشـگاه 
میـراث فرهنگـی و گردشـگری ، بـا اشـاره بـه اینکـه در دوره 
ساسـانی ارتباطـات فرهنگـی ایـران بـا منطقه قفقـاز جنوبی 
بویـژه گرجسـتان آشـکار بـوده تصریـح کـرد: تعـداد زیـادی 
نقاشـی از دوره قاجاریـه در مـوزه های گرجسـتان وجود دارد 
کـه حامی شـروع ارتباطات مشـترک، مطالعـات ،حفاظت و 
مرمت مینیاتور ها و مجموعه های الکی هسـتند.عمرانی در 
پایـان گفـت : انجـام مطالعـات در حوزه حفاظـت و مرمت ، 
زبان شناسـی و فعالیت های مشـترک باسـتان شناسـی در 
محوطـه هایـی  کـه حـاوی میـراث فرهنگی مشـترک ایران 
و گرجسـتان  اسـت مورد انتظار پژوهشـگاه میراث فرهنگی 
و گردشـگری اسـت کـه امیدواریـم برگزاری این نشسـت ها 

مقدمـه ای بـرای انجـام آنها باشـد  .

سوژخ
انجام فعالیت 

باستانی در 
محوطه های حاوی میراث

دانشگاه شیکاگو چه قدر به تعهد خود پایبند بود؟

 الواح هخامنشی این روزها صحبت های زیادی بر  سر زبان ها آورده بود

الـواح هخامنشـی بـه آمریکا و دانشـگاه 
»جـرج  تـا  شـد  فرسـتاده  شـیکاگو 
معـدود  از  یکـی  عنـوان  بـه  کمـرون« 
الـواح  روی  زبـان حـک شـده  آگاهـان 
و  بخوانـد  و  رمزگشـایی کـرده  را  آن هـا 
بـه  را  مطالعـات اش  نتایـج  سـرانجام 
ایرانی هـا بدهـد و بـه نظـر می رسـد او و 
همـکاران اش همـه تاش شـان را بـرای 
بـه سـرانجام رسـاندن ایـن پروژه بـه کار 
بسـتند و تـا حـدودی نیـز موفـق بودنـد، 
امـا نتایـج مطالعـات تـا امـروز چـه قدر 
در اختیـار محققـان ایرانـی قـرار گرفتـه 

اسـت؟
الـواح هخامنشـی این روزهـا زیـاد سـر 
از  بعـد  خصـوص  بـه  بـوده،  زبان هـا 
بازگشـت محموله ی چهـارم آن از آمریکا، 
بـه عنـوان یکی از مجموعه های ارزشـمنِد 
تاریخـی کـه بخـش زیـادی از آن، بیش 
از ۸۰ سـال در اختیـار دانشـگاه شـیکاگو 
قـرار داشـت تـا مطالعـه و خوانده شـود. 
بخـش  اسـترداد  از  بعـد  کـه  اقدامـی 
تاریخـی،  گل نوشـته های  ایـن  چهـارم 
پژوهشـگران،  از  بسـیاری  دغدغـه ی 
تاریخـی  فعـاالن  و  شناسـان  باسـتان 
اسـت کـه آن نتایـج چـه شـد و اصـا در 
ایـن مـدت زمان چـه تعـداد از ایـن آثار 

مطالعـه و بررسـی شـدند.

 - وودز«  »کریسـتوفر  آنچـه  طبـق 
رییس موسسـه شرق شناسـی دانشـگاه 
شـیکاگو - اعـام کـرد کـه تا کنـون۶۵۰۰ 
تبلـت، ۸۵۰ لوحـه آرامـی و ۲۵۰ متـن 
دربـاره لوحه هـای آرامـی خوانـده شـده 
و بیـش از ۴۰۰۰ ُمهـر کـه روی تبلت هـا 
وجـود داشـته، رمزگشـایی شـده اند کـه 
پژوهش هـای آن هـا آناین در دسـترس 
آن هـا  می توانـد  هـر شـخصی  و  اسـت 
را بـه صـورت آنایـن و رایـگان مطالعـه 
از  آنچـه  هـر  واقـع  در  بررسـی کنـد،  و 
سـوی موسسـه شـرق شناسی شـیکاگو 
در زمینـه الـواح باسـتانی ایـران انجـام 
رسـیده  چـاپ  بـه  مـا  توسـط  و  شـده 
هیـچ  پرداخـت  بـدون  می توانیـد  را 

هزینـه ای از وبسـایت موسسـه دانلـود و 
مطالعـه کنیـد.

در  صحبت هـا  ایـن  شـدن  مطـرح  بـا 
الـواح کـه  از  نشسـت خبـری رونمایـی 
دهـم مهـر در موزه ملی ایران انجام شـد، 
امـا برخـی باستان شناسـان و محققـان 
ایرانـی اعـام کردنـد هنـوز ایـن امـکان 
فراهـم نشـده اسـت و نمی تـوان نتایـج 

مطالعـات را در سـایت موسسـه دیـد.
شـاهرخ رزمجـو - عضـو هیئـت علمـی 
گروه باستان شناسـی دانشـگاه تهران که 
تاکنـون بخش زیـادی از الواح بازگشـت 
بخشـی  و حتـی  ایـران  بـه  داده شـده 
از الـواح موجـود در شـیکاگو و نحـوه ی 
نگهـداری آن هـا را بررسـی کـرده اسـت، 
امـا دربـاره ی مطالعـات انجـام شـده و 
لـزوم دقـت مطالعـه روی ایـن آثـار بـه 

ایسـنا توضیـح می دهـد.
او می گویـد: مطالعـاِت انجام شـده روی 
الواح هخامنشـی از ابتدا به پژوهشـگران 
داده می شـد و اطاعـاِت هـر پژوهشـی 
روی الـواح در اختیـارِ پژوهشـگرانی کـه 
بـه آنهـا نیـاز داشـتند، قـرار می گرفـت، 
دسـت  بـه  اطاعـات  نیـز  تاکنـون 
اختیـار  در  آزاد  پژوهـش  بـرای  آمـده، 
پژوهشـگران، ایرانـی و غیـر ایرانـی قـرار 

داده شـده اسـت.
سـایت  یـک  ایجـاد  دربـاره ی  او 
اطاعـات  از  اسـتفاده  بـرای  اینترنتـی 
الـواح هخامنشـی توسـط عمـوم مـردم 
شرق شناسـی  موسسـه  رییـس  کـه 
شـیکاگو بـه آن اشـاره کـرده، می گویـد: 
پیـش گرفتـه  سـال ها  تصمیمـی  ایـن 
شـد. آنهـا تصمیـم گرفتنـد اطاعـات هر 
بـا عنـوان  گل نوشـته را در وب سـایتی 

تخت جمشـید  بـاروی  هـای  گل نوشـته 
قـرار دهنـد کـه ترجمه ها نیـز در آنجا قرار 
دارد و بـا تحقیقـات انجـام شـده، ایـن 
اطاعـات به طـور مرتب به روز می شـود.
وی بـا تاکیـد بـر این که تاکنـون این طور 
نبـوده کـه پژوهشـگران ایرانـی اطاعاتی 
و  خواسـت کننـد  در  الـواح  دربـاره ی  را 
را  آنهـا  پژوهشـگران دانشـگاه شـیکاگو 
در اختیـار ایرانی هـا قـرار ندهنـد، اظهـار 
می کنـد: تازه تریـن یافته هـا و اطاعـات 
سـمینارها،  در  مرتـب  طـور  بـه  الـواح 
کنفرانس هـا و سـخنرانی های علمـی در 
جهـان ارائه می شـود. همچنین با شـکل 
گرفتـن یک همـکاری مشـترک، طبیعتا 
گذاشـته  شـراکت  بـه  اطاعـات  ایـن 
می شـود. در واقـع همـگان در اطاعاتـی 
کـه در ایـن کتیبه هـا وجـود دارد، سـهیم 
هسـتند و مـرز و ملیتـی برای ایـن الواح 

و اطاعـات آنهـا وجـود نـدارد. البتـه در 
مقابـل هـم انتظار مـی رود حـق مالکیت 
محتـرم  اصلـی،  پژوهشـگران  معنـوی 

شـمرده شـود.  
این کـه  بـه  اشـاره  بـا  پژوهشـگر  ایـن 
در  هخامنشـی  الـواح  زمـان کشـِف  در 
امـکان   ،۱۹۳۳ سـال  در  تخت جمشـید 
وجـود  ایـران  در  الـواح  ایـن  ترجمـه ی 
نداشـت، ادامـه می دهد: حتـی در هیات 
باستان شناسـِی هـر دو گـروه ایرانـی و 
آمریکایـی نیـز کسـی اطاعـات و زمـان 
کافـی برای بررسـی ایـن الواح نداشـت. 
بنابرایـن با کشـِف آن هـا، قرار شـد الواح 
بـه صـورت امانـت به دانشـگاه شـیکاگو 
فرسـتاده شـوند، تـا پژوهشـگرانی مانند 
»جـرج کَِمـرون« مطالعـه ی مـورد نیـاز 
سـپس  و  دهنـد  انجـام  الـواح  روی  را 

مجموعـه بـه کشـور برگردانـده شـود.

آذربایجــان  میراث فرهنگــی  معــاون 
غربــی از پایــان مرمــت یــک پــل 
تاریخــی و شــروع مرمــت دو پــل 

دیگــر خبــر داد.
نقــل  بــه  میــراث  آریــا  به گــزارش 
از روابــط  عمومــی اداره  کل میــراث 
صنایــع   و  گردشــگری   فرهنگــی، 
دســتی آذربایجــان غربــی، حســن 
ســپهرفر گفــت: »اخیــرًا پــل تاریخــی 

کــه  پیرانشــهر  شهرســتان  رزگاری 
اســت  پهلــوی  دوره  بــه  مربــوط 
۸۰۰میلیــون  حــدود  بااعتبــاری 
ــرار  ــت ق ــازی و مرم ــال موردبازس ری

گرفــت.«
او ادامــه داد: »کارگاه مرمتــی پــل 
ــکاب  ــتان ت ــاروق شهرس ــی س تاریخ
نیــر کــه آخریــن بار در ســال ۸۷ مورد 
مرمــت قرارگرفتــه هم اکنــون در حــال 

ــرای بسترســازی،  فعالیــت اســت و ب
ســاماندهی و تقویــت پــی و پایــه 
ــت.« ــده اس ــای آن برنامه ریزی ش  ه
آذربایجــان  میراث فرهنگــی  معــاون 
دیگــر  یکــی   « افــزود:  غربــی 
 ، اســتان  تاریخــی  پــل  هــای  از 
چایپــاره  شهرســتان  کســیان  پــل 
آن  مرمتــی  عملیــات  کــه  اســت 
پــل  بســتر  ســاماندهی  به منظــور 
بــه زودی  آن  استحکام بخشــی  و 

می شــود.« شــروع 
ــی، تعــداد  در اســتان آذربایجــان غرب
ــوط  ــرًا مرب ــه اکث ــی ک ــل تاریخ ۱۵ پ
پهلــوی  تــا  قاجــار  دوره هــای  بــه 

هســتند، وجــود دارد.

مرمت سه پل تاریخی در 

آذربایجان غربی

شناسایی معدن سنگ بری 
سایت باستانی شهریری

معــاون میراث فرهنگــی اردبیــل از شناســایی معــدن ســنگ بری ســایت 
ــر داد. ــهر خب ــتان مشگین ش ــع در شهرس ــهریری واق ــتانی ش باس

به گــزارش میراث آریــا بــه نقــل از روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگــی، 
ــر  ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــم لطف ــل، کری ــتی اردبی ــگری و صنایع دس گردش
تصریــح کــرد: »ایــن معــدن در مجــاورت ســایت باســتانی شــهریئری کشــف 
و شناسایی شــده اســت.«او افــزود: »ســنگ افراشــته های ایــن ســایت 
باســتانی مربــوط بــه نیمــه اول هــزاره اول قبــل از میــاد بــوده کــه بیشــتر از 

ــتند.« ــن هس ــنگ های آذری ــس س جن
او متذکــر شــد: »شناســایی ایــن معــدن می توانــد در شــناخت هرچــه بیشــتر 
ســایت باســتانی و دالیــل ســاخت ســنگ افراشــته ها بــه باســتان شناســان 
ــه  ــه اجــرای مســیر ســنگفرش دسترســی ب ــا اشــاره ب کمــک کند.«لطفــی ب
ــر  محوطــه و احــداث ســازه محافــظ در ســایت باســتانی، افــزود: »عــاوه ب
ــان  ــز در حــال ســاخت اســت.« او بابی ــن، تأسیســات اداری و رفاهــی نی ای
ــت،  ــور اس ــر کش ــتانی بی نظی ــایت های باس ــی از س ــهریری یک ــه ش این ک
ــی  ــگاه مل ــوان پای ــه را به عن ــن مجموع ــزود: »ســال گذشــته توانســتیم ای اف

ارتقــا دهیــم.«

ته
نک

رزمجـو از ادامـه ی مطالعـه روی بخـش عظیمـی از الـواح 
باقیمانـده در شـیکاگو که کمتر سـالم هسـتند، خبر می دهد 
و می افزایـد: ایـن کار باید ادامه پیدا کند. این بایگانی شـامل 
یـک خـط و زبان نیسـت، بلکـه به جـز "ایالمـی"، الواحی به 
"فارسـی باسـتان"، "آرامی"، "یونانی"، "بابلـی" و "فریگی" 
نیز وجود دارند. مشـکل دیگر اینجاسـت که قطعات شکسته 
و خـرد شـده ای هـم هسـتند کـه به شـدت صدمـه دیده اند. 
الواحـی کـه تعدادشـان بسـیار زیـاد اسـت. وی بـا تاکید بر 
اینکـه خوانـش و بررسـی و تحلیل الـواح، به این سـادگی ها 
نیسـت، بیان می کند: خواندن الواح فقط دسـت گرفتن و از 
روی متـن خواندن نیسـت، بخش عمده ی ایـن کار تجزیه و 
تحلیـل جزئیـات و متن آنهاسـت. برخی از متن ها نیـز دارای 
خراشـیدگی یـا آسـیب هسـتند که باعـث می شـود خواندن 
متن دشـوار شـود. گاهی وجود یک خراش روی نشـانه های 
متن می تواند باعث شـود که آن نشـانه جـور دیگری خوانده 

شـود و واژه معنـای دیگـری پیدا کند.

گردشگریمیراث

تشدید نظارت بر واحدهای اقامتی و پذیرایی ایالم برگزاری کارگاه تخصصی الیاف گالبتون
ـــی  کارگاه تخصصـــی» معرف
الیـــاف  فـــن  شناســـی 
در  تولیدشـــده  گابتـــون 
توســـط  معاصـــر«  دوران 
ــن  ــکاری انجمـ ــا همـ ــران بـ ــرش ایـ ــوزه فـ مـ

علمـــی فـــرش برگـــزار می شـــود.
ــط   ــل از روابـ ــه نقـ ــا بـ ــزارش میراث آریـ ــه  گـ بـ
ـــگری  ـــی، گردش ـــراث  فرهنگ ـــی اداره کل می عموم
بیضایـــی  پریســـا  تهـــران،  صنایع دســـتی  و 
ــر  ــن خبـ ــام ایـ ــا اعـ ــرش بـ ــوزه فـ ــر مـ مدیـ
گفـــت: »کارگاه تخصصـــی مـــوزه فـــرش روز 
ـــی ۱۶  ـــاعت ۱۴ ال ـــاه ۹۸ از س ـــنبه ۲۲ مهرم دوش

ــود. ــزار می شـ ــران برگـ ــرش ایـ ــوزه فـ در مـ
او هـــدف از برگـــزاری ایـــن کارگاه را آشـــنایی هـــر 
ـــه  ـــون و دســـتیابی ب ـــا رشـــته گابت ـــه بیشـــتر ب چ
مهارت هـــای حرفـــه ای دانســـت و عنـــوان کـــرد: 
»از پژوهشـــگران و دوســـتداران فـــرش دعـــوت 
ــی و  ــت های علمـ ــن نشسـ ــا در ایـ ــود تـ می شـ

ـــد.« ـــرکت کنن ـــردی ش کارب
 مـــوزه فـــرش در خیابـــان کارگـــر شـــمالی، 
تقاطـــع دکتـــر فاطمـــی قـــرار دارد، عاقه منـــدان 
بـــرای اطاعـــات بیشـــتر می تواننـــد بـــا شـــماره 

ــد. ــاس بگیرنـ تمـــاس ۸۸۹۶۲۷۰۳ تمـ

میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
بازدیدهـــای  از  ایـــام 
نظارتـــی واحدهـــای اقامتـــی 
و پذیرایـــی از ســـوی دســـتگاه های مرتبـــط بـــه 

مناســـبت اربعیـــن حســـینی خبـــر داد. 
 عبدالمالـــک شـــنبه زاده بـــا اعـــام ایـــن خبـــر 
افـــزود: »در راســـتای تشـــدید بازدیدهـــای نظارتـــی، 
ــای  ــات در واحدهـ ــت خدمـ ــرل کیفیـ ــور کنتـ به منظـ
ـــی  ـــی، پذیرای ـــز اقامت ـــم از مراک ـــتان، اع ـــگری اس گردش
ـــن  ـــی ای ـــا هماهنگ ـــی ب ـــات رفاه ـــای خدم و مجتمع ه
ــتگاه های  ــور دسـ ــا حضـ اداره کل بازدیـــد مشـــترکی بـ

ــگاه  ــن، دانشـ ــت اماکـ ــی، مدیریـ ــرات حکومتـ تعزیـ
علـــوم پزشـــکی و بازرگانـــی در اســـتان ایـــام انجـــام 
می شـــود.«او بـــا اشـــاره بـــه این کـــه در اســـتان 
بیـــش از 80 واحـــد تأسیســـات گردشـــگری وجـــود دارد، 
ـــش از 3500  ـــز بی ـــن مراک ـــت اســـکان ای ـــزود: »ظرفی اف
ــی،  ــت.«مدیرکل میراث فرهنگـ ــبانه روز اسـ ــر در شـ نفـ
گردشـــگری و صنایع دســـتی ایـــام افـــزود: »بـــه 
ـــاس  ـــر اس ـــینی و ب ـــن حس ـــیدن اربعی ـــبت فرارس مناس
به عمل آمـــده مقررشـــده اســـت،  برنامه ریزی هـــای 
ـــتگاه های  ـــور دس ـــا حض ـــی ب ـــی تلفیق ـــای نظارت بازدیده
ــورت  ــتان به صـ ــه در کل اسـ ــورت روزانـ ــط به صـ مرتبـ

منظـــم و مســـتمر انجـــام شـــود.«
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ــی از  ــت قضای ــه حمای ــی، الیح ــل آقای ــه خلی ــه گفت ب
یــگان حفاظــت در مجلــس شــورای اســامی تصویــب و 
بــه شــورای نگهبــان ابــاغ شــد کــه شــورای نگهبــان یکی 
دو ایــراد کوچــک بــه آن گرفــت کــه توســط کمیســیون 
قضایــی ایــن ایــرادات برطــرف و ایــن الیحــه در حــال 
حاضــر آمــاده ارســال بــه صحــن علنــی مجلــس اســت. 
رییــس ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیزداری کشــور 
ــا  ــده ب ــه آین ــدواری کــرده طــی یکــی دو هفت ــراز امی اب
توجــه بــه اینکــه شــکل الیحــه اعــاده شــده و از شــورای 
ــان مــاه  ــا آب ــا پیــدا می کنــد، تصویــب و ت نگهبــان معن
ایــن مصوبــه در قالــب قانــون بــرای اجــرا ابــاغ شــود. 
ایــن مقــام مســوول در حاشــیه عیــادت از اشــکان 
ــع  ــت مناب ــگان حفاظ ــه ی ــناس وظیف ــی، کارش ابراهیم
طبیعــی کردســتان  کــه ۱۳ مهــر امســال حیــن انجــام 
ــه  ــان چــوب مصــدوم شــد، ب ــه توســط قاچاقچی وظیف
ــی  ــت قضای ــه اســت: الیحــه حمای ــا گفت ــگار ایرن خبرن
ــی دارد، چراکــه  از یــگان حفاظــت ظرفیــت بســیار خوب
ــای  ــم نیروه ــت و ه ــگان حفاظ ــرای ی ــه ب ــن الیح ای
اداری کــه عمــاً در بحــث حریــق، حفاظــت و جلوگیــری 
از قاچــاق، تخریــب و تجــاوز عرصــه هــای طبیعــی 
مشــارکت دارنــد کامــا ضــروری اســت تــا از ایــن 
قانــون بهره منــد شــوند. بــه گفتــه آقایــی عــاوه بــر کادر 
ــان مردمــی و ســمن  ــاران طبیعــت، داوطلب اداری، همی
هــا کــه در حفاظــت از عرصــه هــا کمــک بزرگــی بــرای 
منابــع طبیعــی هســتند در ابــن الیحــه بــرای آنهــا هــم 
جبــران خســارت و هزینــه درمانــی دیــده شــده اســت.
رییــس ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
ــردم و  ــی از آن م ــع طبیع ــه مناب ــان اینک ــا بی ــور ب کش
بــرای مــردم اســت کــه مــورد بهــره بــرداری آنــان 
هــم هســت، تاکیــد کــرد: بایــد نگهــداری آن هــم 

ــا دقــت  ــر عهــده مــردم باشــد چــرا کــه هــر چقــدر ب ب
ــد داشــت.  ــرداری بیشــتر خواهن ــد، بهره ب ــداری کنن نگه
ــزار  ــا ه ــر ده ه ــود: اگ ــادآور می ش ــه ی ــی در ادام آقای
نیــرو هــم بــه کار بگیریــم امــا مشــارکت مــردم را 
ــم.  ــش ببری ــم کاری از پی ــی توانی ــیم نم ــته باش نداش
ایــن مقــام مســوول تاکیــد می کنــد: بایــد آشــتی 
ــکان  ــرد. اش ــورت گی ــت ص ــردم و طبیع ــن م ــی بی مل
ــتان،  ــی اس ــع طبیع ــه مناب ــناس وظیف ــی کارش ابراهیم

ــف  ــه قصــد توقی ــام وظیف ــن انج ــر امســال حی ۱۳ مه
یــک دســتگاه کامیــون حامــل ۱۵ تــن چــوب جنگلــی 
غیرمجــاز را داشــت کــه راننــده بــا زیــر گرفتــن وی قصد 
فــرار داشــت امــا دســتگیر و بــه مراجــع قضایــی تحویل 
ــگان  ــور ی ــا مام ــودرو ب ــن خ ــورد ای ــی برخ ــد. در پ ش
حفاظــت منابــع طبیعــی، دســت، کتــف و پــای راســت 
وی دچــار شکســتگی شــد و هــم اکنــون در بیمارســتان 

ــت. ــتری اس بس

حمایت قضائی و بیمه ای از یگان حفاظت
ســوم تیرمــاه امســال بــود کــه رییــس ســازمان 

ــرد:  ــام ک ــور اع ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــگل ه جن
بــا تصویــب الیحــه حمایــت قضایــی و بیمــه ای از ایــن 
ــی  ــگان حفاظــت دســتگاه های اجرای ــوران ی ــس مام پ
زیســت  محیــط  و  منابع طبیعــی  جملــه  از  کشــور 
همچــون جنگلبانــان و محیط بانــان مــورد حمایــت 
ــد. خلیــل آقایــی گفتــه  ــی دولــت قــرار مــی گیرن قانون
بــود: الیحــه حمایــت قضایــی و بیمــه ای مأمــوران 
ــه  ــی کشــور از جمل ــگان حفاظــت دســتگاه های اجرای ی
منابع طبیعــی و محیــط زیســت موســوم بــه الیحــه 

حمایــت از جنگلبانــان و محیط بانــان امــروز در مجلــس 
شــورای اســامی تصویــب شــد کــه گام بلنــدی در حفــظ 
ــا  ــه وی ب ــه گفت ــع طبیعــی اســت. ب عرصــه هــای مناب
تصویــب ایــن الیحــه جنگلبانــان و محیطبانــان هماننــد 
ــی و  ــی قضای نیروهــای مســلح از حمایــت هــای قانون
ــران خســارت(  ــه و جب ــه ای )شــامل پرداخــت دی بیم
می کنــد:  تصریــح  آقایــی  شــوند.  مــی  برخــوردار 
ــد  ــز همانن ــان نی ــان و جنگلبان ــن محیطبان ــش از ای پی
ــد  ــی کردن ــا خــود ســاح حمــل م نیروهــای مســلح ب

 الیحه حمایت قضایی یگان حفاظت، به زودی اجرا می شود
رئیس سازمان جنگل ها: الیحه حمایت قضایی از نیروهای یگان حفاظت از منابع طبیعی 

آماده ارائه به مجلس است و انتظار می رود از آبان ماه اجرایی شود

رئیــس ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور می گویــد: الیحــه حمایــت قضایــی 
ــد  ــالغ ش ــان اب ــورای نگهب ــه ش ــب و ب ــالمی تصوی ــورای اس ــس ش ــت در مجل ــگان حفاظ از ی
ــی  ــه آن گرفــت کــه توســط کمیســیون قضای ــراد کوچــک ب ــان یکــی دو ای کــه شــورای نگهب
ایــن ایــرادات برطــرف و آمــاده ارســال بــه صحــن علنــی مجلــس اســت. خلیــل آقایــی ابــراز 
امیــدواری می کنــد طــی یکــی دو هفتــه آینــده بــا توجــه بــه اینکــه شــکل الیحــه اعــاده شــده 
ــب  ــه در قال ــن مصوب ــاه ای ــان م ــا آب ــب و ت ــد، تصوی ــدا می کن ــا پی ــان معن و از شــورای نگهب

قانــون بــرای اجــرا ابــالغ شــود.

خلیــل آقایــی می گویــد: الیحــه حمایــت 
از  حفاظــت  یــگان  نیروهــای  از  قضایــی 
منابــع طبیعــی، بــرای یــگان حفاظــت و نیــز 
نیروهــای اداری کــه عمــاًل در بحــث حریــق، 
ــب و  ــاق، تخری ــری از قاچ ــت و جلوگی حفاظ
تجــاوز عرصــه هــای طبیعــی مشــارکت دارنــد 
ــون  ــن قان ــا از ای ــت ت ــروری اس ــال ض کام

بهره منــد شــوند.

هر
 م

س:
عک

ــزان ۷۵  ــه می ــه ب ــه ارومی ــراز آب دریاچ ت
ــه  ــبت ب ــال نس ــاه امس ــانتیمتر در مهرم س
افزایــش  زمــان مشــابه در ســال ۱۳۹۷ 
یافتــه اســت. بنابرایــن دریاچــه دو میلیــارد 
ــبت  ــدار آب نس ــش مق ــب افزای ــر مکع مت
بــه ســال گذشــته داشــته کــه خبــری امیــد 
بخــش اســت. بــه گــزارش ســازمان نقشــه 
بــرداری کشــور، بررســی تغییــرات تــراز 
دریاچــه ارومیــه از ســوی مدیریــت آبنــگاری 
و امــور جــزر و مــدی ایــن ســازمان حاکــی 
ــه ســال  ــه امســال نســبت ب از آن اســت ک
گذشــته نشــان می دهــد کــه بیشــترین 
تــراز ایــن دریاچــه نســبت بــه زمــان مشــابه 
ــر  ــک مت ــدود ی ــته ح ــال گذش ــار س در به
افزایــش داشــته اســت. نــرخ کاهشــی تــراز 
ایــن دریاچــه از بهمــن ســال ۱۳۹۷ بــا توجه 
ــد  ــه افزایــش حجــم آب هــای ورودی رون ب
ــا  ــد ب ــه خــود گرفتــه و ایــن رون صعــودی ب
ــه بارش هــای مناســب در ماه هــای  توجــه ب
آتــی تــا بهــار ۱۳۹۸ همچنــان ادامــه داشــته 
اســت بــه طــوری کــه در خــرداد مــاه ۱۳۹۸ 
بیشــترین مقــدار تــراز  خــود را در ۱۰ ســال 
ــراز  ــه کــرده اســت. اگرچــه ت گذشــته تجرب
ایــن دریاچــه در تابســتان امســال و بــا 
ــش  ــا و افزای ــدن ورودی رودخانه ه ــم ش ک
تبخیــر، کاهــش یافتــه اســت ولــی تــراز آن 
ــان  ــا زم ــه ب ــال در مقایس ــاه امس در مهرم
ــان حــدود  مشــابه در ســال گذشــته همچن
۷۵ ســانتیمتر افزایــش را نشــان می دهــد. 
ــد کاهشــی تــراز آب دریاچــه ارومیــه از  رون
ســال ۱۳۷۶ آغــاز شــده و تــا ســال گذشــته 
کــم  و بیــش ادامــه داشــته اســت بــه طوری 
کــه افزایــش محسوســی در تــراز ایــن 
ــود.  ــاهده نمی ش ــال مش ــا امس ــه ت دریاچ
ــال ۱۳۷۶  ــه در س ــه ارومی ــراز آب دریاچ ت
بیشــترین تــراز خــود را بــه میــزان نزدیــک 
ــن  ــی ای ــراز فعل ــر از ت ــر باالت ــت مت ــه هف ب
دریاچــه تجربــه کــرده و کمتریــن تــراز 
مربــوط بــه ســال ۱۳۹۶ اســت کــه در ایــن 
ســال تــراز دریاچــه بــه یــک متــر پایین تــر 
از تــراز فعلــی دریاچــه کاهــش یافــت. وی 
ــن  ــراز ای ــرات ت ــد تغیی ــزود: بررســی رون اف
ــی  ــراز فعل ــه ت ــد ک ــان می ده ــه نش دریاچ
آب ایــن دریاچــه تقریبــا مشــابه تــراز آن در 

ســال ۱۳۸۹ اســت.

گی
ود

بوی نامطبوع محور تهران- قم تا دو سال آینده آل
برطرف می شود

معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت گفــت: بــا اقدامــات صــورت گرفتــه 
ــران-  ــوع محــور ته ــوی نامطب ــه نظــر می رســد ب ب
قــم تــا دو ســال آینــده و شــاید کمتــر از آن، برطرف شــود. 
البتــه رســیدن بــه ایــن هــدف نیازمنــد عــزم جــدی و همــکاری 
ــا، مســعود  تمــام دســتگاه های مرتبــط اســت. بــه گــزارش ایرن
ــروه  ــدد کارگ ــزاری جلســات متع ــد از برگ ــزود: بع تجریشــی اف
ــت  ــل فعالی ــه ســه عام ــن نتیجــه رســیدیم ک ــه ای ــو، ب ــی ب مل
بــه  آراد کــوه و فاضاب هایــی کــه  زباله هــای  دامداری هــا، 
رودخانه هــا می ریزنــد و در نهایــت بــه اتوبــان برخــورد می کننــد، 
دالیــل بــروز بــوی نامطبــوع در محــور تهــران - قــم هســتند کــه 
ــت. وی  ــتر اس ــه بیش ــا از هم ــهم دامداری ه ــان س ــن می در ای
ــط  ــدگان دســتگاه های مرتب ــروه، نماین ــزود: در جلســات کارگ اف
حضــور دارنــد و هــر کــدام پیشــنهادی را بــرای رفــع ایــن مشــکل 
ــه  ــه نتیج ــد ب ــت نمی ش ــن وضعی ــا ای ــه ب ــد ک ــرح می کنن مط
ــی زد و کار  ــودش را م ــرف خ ــتگاهی ح ــر دس ــون ه ــید. چ رس

خــودش را می کــرد، از ایــن رو بــرای رســیدن بــه یــک اجمــاع 
ــود را در  ــنهادات خ ــتگاه ها پیش ــام دس ــا تم ــد ت ــنهاد ش پیش
یــک کارگــروه تخصصــی مطــرح کننــد تــا بــه یــک جمــع بنــدی 
کلــی برســیم. تجریشــی گفــت: البتــه چــون هــم منابــع مالــی 
محــدود اســت و هــم زمــان کمــی داریــم، از ایــن رو مقــرر شــد 
تــا پیشــنهاداتی کــه از لحــاظ منابــع مالــی، زمــان و اثــر بخشــی 
بیشــترین و بهتریــن عملکــرد را دارنــد انتخــاب و منابــع مالــی 
آن تعییــن و بــه دولــت ارائــه شــود کــه در ایــن راســتا قــرار شــد 
ــن کار  ــا ای ــا ب ــود ت ــی ش ــدی و بررس ــت بن ــنهادات فهرس پیش
ــا  حداقــل بــه جــای اینکــه هــر دســتگاهی جداگانــه کار کنــد ب
یــک اجمــاع نظــر وارد میــدان شــوند و بــا کمــک هــم مشــکات 
ــد. وی  ــوع را برطــرف کنن ــوی نامطب ــل انتشــار ب ــن ســه عام ای
افــزود: چــون همــه دســتگاه های مرتبــط و برخــی دانشــگاه ها 
ــه زودی  ــم ب ــد بتوانی ــر می رس ــه نظ ــم، ب ــدان کرده ای را وارد می
ــودن و انجــام  ــم ب ــار ه ــا در کن ــم و ب ــه کنی ــی تهی ــه خوب برنام

پــروژه مشــترک بتوانیــم ایــن مشــکل را برطــرف کنیــم.

ــه  ــی« ک ــه هیرکان ــع طبیعــی منطق ــدار مناب ــت پای طــرح »مدیری
بــه طــرح جایگزیــن جنگلــداری معــروف اســت، قــرار اســت کــه 
از ســال آینــده اجرایــی شــود و همزمــان بــا آن طــرح »تنفــس« 
بــه پایــان برســد. مدیــرکل دفتــر جنگلــداری و امــور بهره بــرداری 
طــرح  ایــن  از  جزییاتــی  ارائــه  ضمــن  جنگل هــا  ســازمان 
می گویــد: هــدف ایــن طــرح تمرکــز بــر مــوارد اقتصــادی جنــگل 
ــی  ــت. محمدعل ــتاییان اس ــرای روس ــوب ب ــت چ ــز برداش ــه ج ب
ــوم  ــام عل ــه تم ــان اینک ــا بی ــنا ب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ معصوم
ــان  ــرایط زم ــا ش ــب ب ــداری متناس ــم جنگل ــه عل ــان ازجمل جه
ــه ششــم  ــون برنام ــر اســاس قان ــرد: ب ــار ک ــد، اظه ــر می کن تغیی
ــن  ــه طــرح جایگزی ــا موظــف اســت ک توســعه ســازمان جنگل ه
جنگلــداری را تــا پایــان ســال ۹۸ تدویــن و معرفــی کنــد. از ایــن 
رو مــا طــرح جنگلــداری را کــه دوره ۱۰ ســاله خــود را طــی کــرده 
ــا در  ــه پایــان رســاندیم و طــرح تنفــس را آغــاز کردیــم ت ــود، ب ب
دوره ای کــه قــرار اســت طــرح جایگزیــن تدویــن شــود جنگل هــا 
ــداری و امــور  ــر جنگل ــرکل دفت ــه حــال خــود رهــا نشــوند. مدی ب
بهره بــرداری ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری بــا اشــاره بــه 
اینکــه از عمــده مشــکات مــا بــرای اجــرای طــرح تنفــس کمبــود 
اعتبــارات بــود، تصریــح کــرد: بــا ایــن وجــود تــاش کرده ایــم کــه 
در حــد فاصــل اتمــام طــرح جنگلــداری و تدویــن طــرح جایگزیــن 
ــت  ــت برداش ــا ممنوعی ــا را ب ــت از جنگل ه ــت و حفاظ کار مدیری
ــای  ــا نیروه ــی ب ــای حفاظت ــاد قرارداده ــگل و انعق ــوب از جن چ
ــم.  ــه دهی ــس ادام ــرح تنف ــب ط ــردار در قال ــرکت های بهره ب ش

معصومــی بــا بیــان اینکــه نخســتین اقدامــات بــرای تدویــن طرح 
جایگزیــن در ســال ۹۶ آغــاز شــد، گفــت: دســتورالعمل مطالعــات 
ــع  ــا طــرح »مدیریــت پایــدار مناب ــداری ی طــرح جایگزیــن جنگل
ــج فصــل تدویــن شــده اســت  ــی« در پن طبیعــی منطقــه هیرکان
ــی و  ــع فیزیک ــه مناب ــه مطالع ــی از جمل ــن مختلف ــه عناوی ــه ب ک
ــی  ــدی و ارزیاب ــق و جمع بن ــت، تلفی ــت و حمای ــتی، حفاظ زیس
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــت. وی در ادام ــه اس ــک پرداخت ــوان اکولوژی ت
اینکــه شــرح خدمــات و دســتورالعمل طــرح جایگزیــن، تدویــن 
ــی اقدامــات  ــه چرای ــار کــرد: شــرح خدمــات ب شــده اســت، اظه
جنگلــداری و دســتورالعمل بــه چگونگــی آن می پــردازد همچنیــن 
مدیریــت پایــدار جنــگل دارای هفــت معیــار و ۶۷ شــاخص اســت 
کــه ایــن شــاخص ها مطابــق بــا شــرایط هــر کشــور قابــل تغییــر 
اســت. در حــال حاضــر طــرح جایگزیــن چهــار مرحلــه مقدماتــی، 
مطالعاتــی، اجرایــی و نظــارت و پایــش دارد و مــا فعــا در مرحلــه 
مطالعاتــی هســتیم.مدیرکل دفتــر جنگلــداری و امــور بهره بــرداری 
ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری بــا بیــان اینکــه مطالعــات 
ــاه  ــان آذر م ــا پای ــی ت ــه تفصیل ــش نیم ــن در بخ ــرح جایگزی ط
امســال بــه اتمــام می رســد، گفــت: پــس از آن مطالعــات 
ــی  ــای جنگل ــه عرصه ه ــن مرحل ــود. در ای ــاز می ش ــی آغ تفصیل
ــاط  ــدام نق ــه در ک ــم ک ــخص می کنی ــوند و مش ــدی می ش پهنه بن
بایــد کار جنگلــداری، مرتعــداری، گردشــگری و ... صــورت بگیــرد. 
ــف  ــای مختل ــات بخش ه ــن مطالع ــی در ای ــه معصوم ــه گفت ب
ــده  ــی دی ــش گیاه ــن و پوش ــاک، زمی ــه آب، خ ــگل از جمل جن

ــرای  ــا ب ــازمان جنگل ه ــارات س ــه اعتب ــد ک ــر چن شــده اســت. ه
تدویــن طــرح جایگزیــن بســیار ناچیــز بــود و مــا حتی نتوانســتیم 
ــراد ســابقه دار و  ــا از اف ــور شــدیم ت مشــاور انتخــاب کنیــم و مجب
ــم  ــتفاده کنی ــازمان اس ــتگان س ــگاهی و بازنشس ــنام دانش خوش
ــرای  ــن ب ــا ایــن وجــود در ســال ۹۹ اجــرای طــرح جایگزی امــا ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــود. وی در ادام ــاز می ش ــگل آغ ــطوحی از جن س
اینکــه در گذشــته هنگامی کــه طــرح جنگلــداری مصــوب می شــد 
ــرح  ــرد: ط ــح ک ــد، تصری ــر ده ــت آن را تغیی ــی نمی توانس کس
جایگزیــن قطعــا عــاری از مشــکل نیســت ولــی قابلیــت اصــاح 

دارد همچنیــن مــا در طــرح جایگزیــن بــه دنبــال پــرورش جنگل و 
پایــداری اکوسیســتم هســتیم. مدیــرکل دفتــر جنگلــداری و امــور 
ــه  ــزداری در ادام ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــرداری س بهره ب
بــا بیــان اینکــه مــا در کشــور ســاالنه حــدود ۶ میلیــون مترمکعــب 
مصــرف چــوب داریــم، گفــت: تنهــا ۱۳ درصــد ایــن مقــدار از منابــع 
ــا  ــت چــوب و ی ــی به صــورت زراع ــن می شــد. مابق ــی تامی جنگل
واردات در اختیــار صنایــع قــرار می گرفــت بنابرایــن نمی تــوان 
ادعــا کــرد کــه توقــف بهره بــرداری از جنگل هــا ســبب شــده اســت 

کــه صنایــع چوبــی تعطیــل شــوند.

ــاهین،  ــد "ش ــی مانن ــر و بوم ــکاری مهاج ــدگان ش ــد پرن صی
اســتان  شــمالی  مناطــق  در  دلیجــه"  و  باالبــان  بحــری، 
گلســتان اگرچــه بــرای برخــی افــراد نــاآگاه بومــی نــان دارد 
ــر  ــش انکارناپذی ــش و نق ــات وح ــی برحی ــه مهلک ــا ضرب ام
ایــن پرنــدگان در کنتــرل جمعیــت جونــدگان، خزنــدگان 
برخــی  شــیوع  از  جلوگیــری  و  کوچــک  پســتانداران  و 
ایرنــا،  بــه گــزارش  می کنــد.  وارد  منطقــه،  در  بیماری هــا 
ــژه شــاهین، بحــری  ــدگان شــکاری بوی ــی پرن ــد غیرقانون صی
ــی  ــا حــدودی دلیجــه درمناطــق دشــت و بیابان ــان و ت و باالب

طرح جایگزین جنگلداری درصدد جلوگیری 
از قاچاق چوب
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آموزش

کاهش تعصب محیط زیستی، خطر
 جدی برای این حوزه است

بارش های پاییزی ۱۰ درصد 
باالتر از نرمال خواهد بود

ــط  ــت محی ــرکل حفاظ مدی
تهــران  اســتان  زیســت 
گفــت: مشــکل مــا در تعــداد 
ــط  ــوزه محی ــان ح متخصص
زیســت نیســت بلکــه نگــرش و میــزان تعصــب 
ــی اســت و  ــه محیــط زیســت مــاک اصل نســبت ب
اگــر ایــن تعصــب کمرنــگ شــود خطــر بزرگــی بــرای 
ــزارش  ــه گ ــود. ب ــد ب ــور خواه ــت کش ــط زیس محی
ــا  ــی ب ــودی در نشســت صمیم ــنا، ســعید محم ایس
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــط زیســت ب پیشکســوتان محی
ــط  ــوزه محی ــادی در ح ــای زی ــروز دغدغه ه ــر ام اگ
ــاد  ــدم ایج ــل ع ــه دلی ــود دارد ب ــور وج ــت کش زیس
تحــوالت اساســی در ایــن حــوزه اســت، اظهــار 
ــرد: در مناطــق حفاظــت شــده تحــول خاصــی در  ک
ــهمی از  ــان س ــته ایم و همچن ــت نداش ــوزه حفاظ ح
ــر  ــی در ام ــارب بین الملل ــا و تج ــوژی روز دنی تکنول

حفاظــت از مناطــق و عرصه هــای طبیعــی بــه کار 
نبســته ایم. وی ادامــه داد: بــر خــاف حوزه هــای 
محیــط زیســت انســانی کــه بــه تجهیــزات و امکانات 
بــا سیســتم های روز  و  داریــم  بــروز دسترســی 
ــی  ــط طبیع ــم، در حــوزه محی ــی روی ــا پیــش م دنی
و  نویــن  فناوری هــای  از  بهره منــدی  لحــاظ  بــه 
مدیــرکل  هســتیم.  دچارعقب ماندگــی  پیشــرفته 
ــه  ــران در ادام ــتان ته ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ
صحبــت هایــش بــا بیــان اینکــه بــا تمــام ایــن کــم و 
کاســتی ها در چهــار دهــه اخیــر عرصه هــای طبیعــی 
وحــش  حیــات  از  ارزشــمندی  جمعیت هــای  و 
ــت،  ــده اس ــظ ش ــور حف ــق کش ــیاری از مناط در بس
اظهــار کــرد: تحقــق ایــن موضــوع مدیــون تــاش و 
تعصبــی اســت کــه پیشکســوتان بــا پــرورش افــرادی 
ــادگار  ــه ی ــد، ب ــان را ادامــه می دهن کــه راه و رســم ت

گذاشــته اند.

ســازمان  رئیــس 
خصــوص  در  هواشناســی 
شــائبه ابــردزی و دســتکاری 
عامدانــه بــرای تغییــر اقلیــم 
ــی  ــای علم ــردزدی مبن ــئله اب ــت: مس ــران گف در ای
ــازی  ــث باروری س ــه بح ــش ب ــحر تاج بخ ــدارد. س ن
ابرهــا، اشــاره و خاطرنشــان کــرد: اگرچــه بارورســازی 
ابــر قابــل انجــام اســت امــا مســاله ایــن اســت کــه 
بارورســازی بــا چــه هدفــی باشــد، بــه عنــوان مثــال 
ــردن  ــن ب ــا از بی ــی ی ــر زمین ــع آب زی ــن مناب تامی
خشکســالی از طریــق بارورســازی ابرهــا تقریبــًا 
ــه اینکــه بارورســازی  ــا اشــاره ب منتفــی اســت.وی ب
ــا در حیطــه فعالیت هــای ســازمان هواشناســی  ابره
نیســت، تصریــح کــرد: ایــن کار بودجــه زیــادی 
ــود  ــاز وج ــورد نی ــه م ــم بودج ــر ه ــد و اگ می خواه
ــم  ــن کار نداری ــر انجــام ای ــدی ب داشــته باشــد تاکی

ــدارد.  ــی ن ــا دخالت ــردی م ــای کارب ــون در حوزه ه چ
وی در مــورد وضعیــت بارندگی هــا بــرای پاییــز و 
ــزی  ــای پایی ــت: بارش ه ــاری گف زمســتان ســال ج
نرمــال و ۱۰ درصــد بــاالی نرمــال پیــش بینــی 
ــال  ــا را نرم ــز بارش ه ــتان نی ــرای زمس ــود، ب می ش
ــل  ــه دلی ــا ب ــم ام ــال می بینی ــر نرم ــد زی و ۱۰ درص
اطاعــات  پیش بینــی،  در  قطعیــت  عــدم  اصــل 
ــه روز رســانی  بارش هــای زمســتان ممکــن اســت ب
ــه  ــن ب ــی همچنی ــازمان هواشناس ــس س ــود. رئی ش
ــات  ــی از تبع ــوان یک ــه عن ــالی ب ــوع خشکس موض
گرمایــش جهانــی اشــاره کــرده و اظهــار کــرد: مســئله 
ــاده و  ــاق افت ــا اتف ــه دنی ــی در هم ــش جهان گرمای
ــون  ــی چ ــش پدیده های ــه صــورت افزای ــرات آن ب اث
ســیاب، خشکســالی، رعــد و بــرق، بارندگــی زیــاد در 
ــی  ــا در برخ ــدن بارندگی ه ــم ش ــق و ک ــی مناط برخ

دیگــر از مناطــق بــروز می کنــد.

کاهش بهره وری کارگران دراثر افزایش دی اکسیدکربن
محققان دانشگاه کنکردیا واقع در کانادا، دریافتند افزایش دی اکسید کربن زمین می تواند منجر 
به کاهش بهره وری کارگران در محیط های باز شود. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، در این 
تحقیقات مشخص شد، هر یک تریلیون تن گاز دی اکسید کربن منجر به کاهش تولید ناخالص 
ملی به میزان نیم درصد می شود.

گزارش

افزایش تراز آب 
ارومیه دریاچه 
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آغاز بررسی عملکرد دستگاه های مسوول برای 
مدیریت پسماند

مدیــرکل دفتــر مدیریت پســماند ســازمان حفاظت 
محیــط زیســت بــا تاکید بــر اینکــه بهبــود وضعیت 
پســماند در کشــور در گــرو مشــارکت و هم افزایــی 
دســتگاه های  عملکــرد  ارزیابــی  اســت، گفــت:  دســتگاه ها 
اجرایــی بــا توجــه بــه وظایــف محــول شــده در قانــون مدیریــت 
پســماندها توســط ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، آغاز شــده 
اســت. بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت، حســن پســندیده افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــارت  ــماندها، نظ ــت پس ــون مدیری ــاده ۲۳ قان ــاس م ــر اس ب
ــازمان  ــده س ــر عه ــون ب ــن قان ــرای ای ــن اج ــئولیت حس و مس
ــف  ــف و تکالی ــن براســاس وظای گذاشــته شــده اســت، بنابرای
ــر اســاس  ــف ب ــی مختل ــتگاه های اجرای ــه دس ــده ب ــول ش مح
مفــاد قانــون و آئیــن نامــه اجرایــی پســماندها، ارزیابــی عملکــرد 
و بررســی پیشــرفت فعالیت هــای دســتگاه ها توســط ســازمان 
ــر  ــرکل دفت ــت. مدی ــده اس ــاز ش ــت آغ ــط زیس ــت محی حفاظ
مدیریــت پســماند خاطرنشــان کــرد: بــا وجــود انجــام اقدامــات 

و فعالیت هایــی در حوزه هــای مختلــف توســط ســازمان ها و 
ــوز در بخش هــای مهمــی  دســتگاه های مســئول، متأســفانه هن
در مدیریــت پســماندها در کشــور شــاهد کاســتی های جــدی و 
ــروز مســائل، مشــکات زیســت محیطــی ناشــی از مدیریــت  ب
ــی رود  ــار م ــه انتظ ــتیم ک ــور هس ــماندها در کش ــب پس نامناس
نهادهــای مســئول بیــش از گذشــته و بــا عــزم و اراده جدی تــر 
و بــا برنامه ریــزی منســجم و بــرای اجــرای وظایــف و مأموریــت 
هــای قانونــی محولــه در قانــون مدیریــت پســماندها؛ گام هــای 
مؤثــری بردارنــد. پســندیده افــزود: بــا تشــکیل دفتــر مدیریــت 
پســماندها عــاوه بــر پیگیــری امــور محولــه و اجــرای وظایــف 
قانونــی مرتبــط بــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، موضــوع 
ــجم،  ــور منس ــه ط ــت ب ــرفت فعالی ــر پیش ــارت ب ــی و نظ بررس
ــراز  ــا ســرعت بیشــتری ادامــه خواهــد یافــت. و اب مســتمر و ب
امیــدواری کــرد، بــا مشــارکت و هم افزایــی هرچــه بیشــتر تمــام 
ســازمان ها و نهادهــای دولتــی و غیردولتــی، شــاهد بهبــود 

ــواع پســماندها در کشــور باشــیم. وضعیــت مدیریــت ان

ه ها
روژ

پ

محیــط  ســازمان  -رئیــس  عیســی کانتــری 
زیســت- موافقــت خــود را بــا اجــرای طــرح 
ــه فــات مرکــزی اعــام کــرد.  ــال آب خــزر ب انتق
ــه گــزارش فــارس، هنــوز یــک هفتــه هــم از اعــام مخالفــت  ب
کمیتــه فنــی اداره کل منابــع طبیعــی مازنــدران بــا طــرح انتقــال 
ــه کویــر نگذشــته اســت کــه نامــه موافقــت رئیــس  آب خــزر ب
ســازمان محیــط زیســت بــا طــرح انتقــال آب دریــای خــزر بــه 
ــازمان  ــس س ــت. رئی ــده اس ــا ش ــران  امض ــزی ای ــات مرک ف
محیــط زیســت بی اعتنــا بــه نتایــج بررســی کارشناســی کمیتــه 
فنــی اداره کل منابــع طبیعــی مازنــدران در خصــوص ایــن پــروژه 
کــه حاکــی از اثــرات مخــرب ایــن طــرح انتقــال بــر جنگل هــای 
هیرکانــی اســت، اجــرای ایــن پــروژه را بامانــع دانســته و گفتــه 
اســت ضوابــط زیســت محیطــی مــورد نظــر ایــن طرح براســاس 
ــرف  ــی ظ ــه ارزیاب ــه کمیت ــه در صورتجلس ــورت گرفت ــم ص تفاه
مــدت یــک مــاه بــه وزارت نیــرو ابــاغ خواهــد شــد.  ایــن  در 
حالــی اســت کــه کمیتــه فنــی اداره کل منابــع طبیعــی مازنــدران 
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این صفحه می خوانیم
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حمایــت از جنگلبانــان و محیط بانــان امــروز در مجلــس 
شــورای اســامی تصویــب شــد کــه گام بلنــدی در حفــظ 
ــا  ــه وی ب ــه گفت ــع طبیعــی اســت. ب عرصــه هــای مناب
تصویــب ایــن الیحــه جنگلبانــان و محیطبانــان هماننــد 
ــی و  ــی قضای نیروهــای مســلح از حمایــت هــای قانون
ــران خســارت(  ــه و جب ــه ای )شــامل پرداخــت دی بیم
می کنــد:  تصریــح  آقایــی  شــوند.  مــی  برخــوردار 
ــد  ــز همانن ــان نی ــان و جنگلبان ــن محیطبان ــش از ای پی
ــد  ــی کردن ــا خــود ســاح حمــل م نیروهــای مســلح ب

ــلح از  ــای مس ــابه نیروه ــری مش ــورت درگی ــا در ص ام
حمایــت هــای قانونــی برخــوردار نمــی شــدند بــه طــور 
ــر  ــان، اگ ــان و متخلف ــن جنگلبان ــری بی ــال در درگی مث
ــی  ــته م ــا کش ــدوم ی ــی مص ــا قاچاقچ ــوار ی ــن خ زمی
ــوران  ــد توســط مام ــه بای ــای دی ــه ه ــام هزین ــد تم ش
ــون دیــه  ــون طبــق قان مــا پرداخــت مــی شــد امــا اکن
و جبــران خســارت توســط دســتگاه هــای اجرایــی 
پرداخــت مــی شــود. ایــن مقــام مســوول یــادآور 
می شــود: در گذشــته محیطبانــان و جنگلبانــان بــه 

دلیــل نبــود حمایــت قانونــی از برخــورد قاطــع بــا 
متخلفــان خــودداری مــی کردنــد، زیــرا در صــورت بــروز 
حادثــه هماننــد دعــوای خیابانــی بــا آنهــا برخــورد مــی 
ــت  ــام ماموری ــال انج ــا در ح ــه آنه ــی ک ــد، در حال ش
ــگل هــا، مراتــع  ــد. رییــس ســازمان جن ســازمانی بودن
و آبخیــزداری در ادامــه صحبــت هایــش می افزایــد: در 
بحــث آتــش ســوزی و اطفــاء حریــق مــا دچــار مشــکل 
چنــد جانبــه بودیــم زیــرا ماموریــن رســمی، قــراردادی 
ســازمان منابــع طبیعــی و دیگــر دســتگاهها، همــکاران 

طبیعــت، محافظــان افتخــاری و داوطلبــان مردمــی 
ــا  ــی شــدند م ــا شــهادت م ــر دچــار نقــص عضــو ی اگ
بــرای درمــان و جبــران خســارت وارده نمــی توانســتیم 
هزینــه ای پرداخــت کنیــم. ریــس ســازمان جنــگل هــا 
ــد: در  ــی افزای ــه م ــور در ادام ــزذاری کش ــع وآبخی مرات
ــا  ــه ه ــن هزین ــی ای ــن الیحــه قانون ــری از ای ــد دیگ بن
ــر ســاله در  ــه و بودجــه ه ــد توســط ســازمان برنام بای
بودجــه ســاالنه ســازمان جنگل هــا پیــش بینــی شــود. 
آقایــی عنــوان می کنــد: طبــق آییــن نامــه اجرایــی 
بنــد ب مــاده ۲۹ قانــون احــکام دائمــی برنامــه ششــم 
ــد  ــراد توانمن ــایی اف ــا شناس ــد ب ــوب ش ــعه مص توس
پــروژه هــای را در دهســتان، شهرســتان، بخــش و 
ــن  ــم. ای ــی کنی ــی اجرای ــارکت مردم ــا مش ــتاها ب روس
ــه  ــن مصوب ــون ای ــد: اکن ــان می کن ــوول بی ــام مس مق
ــا و  ــی ه ــه تعاون ــت ک ــده اس ــاغ ش ــتان ها اب ــه اس ب
ــن تشــکیل شــده  ــش از ای ــه پی ــی ک ــای مردم گروه ه
یــا قــرار اســت تشــکیل شــود طاحیــت بنــدی و رتبــه 
ــان و  ــن محیطبان ــکاری بی ــن هم ــرا ای ــم زی ــدی کنی بن
ــع  ــت از مناب ــی در حراس ــارکت مردم ــان و مش جنگلبان
ــه وی  ــه گفت طبیعــی نقــش بســزایی داشــته باشــد. ب
ســازمان جنگل هــا دارای ۳۰۰ هــزار نفــر همیــار طبیعــت 
،۴ تــا ۵ هــزار نفــر نیروهــای یــگان حفاظــت و بیــش 
از ۱۰ هــزار نفــر نیروهــای رســمی، قــراردادی و پیمانــی 

اســت.

ماموران یگان حفاظت، ضابط قضائی اند
براســاس مصوبــه ســوم تیرمــاه ۹۸ مجلــس، مامــوران 
یــگان حفاظــت دســتگاه های اجرایــی از جملــه محیــط 
زیســت و منابــع طبیعــی ضابــط خــاص قضایــی 
ــی  ــگار پارلمان ــزارش خبرن ــه گ ــوند. ب ــوب می ش محس
خبرگــزاری فــارس، نماینــدگان در تاریــخ یادشــده 
ــه  ــک الیح ــاده ی ــا م ــر، ب ــادل نظ ــث و تب ــس از بح پ
حمایــت قضایــی و بیمــه ای از مامــوران یــگان حفاظــت 
براســاس  موافقــت کردنــد.  اجرایــی  دســتگاه های 
ــت  ــگان حفاظ ــوران ی ــه، مام ــن الیح ــک  ای ــاده ی م
و  زیســت  از جملــه محیــط  اجرایــی  دســتگاه های 
منابــع طبیعــی کــه در چارچــوب دســتورالعمل تشــکیل 
ــی تســلیح  ــای حفاظــت در دســتگاه های اجرای یگان ه
از  می شــوند.  قضایــی محســوب  خــاص  ضابــط  و 
ــری و  ــئولیت های کیف ــف و مس ــف ، وظای ــث تکالی حی
ــف  ــام وظای ــاح در انج ــری س ــی از بکارگی ــی ناش مدن
قانــون  ماموریت هــای ســازمانی خــود، مشــمول  و 
ــوارد  ــای مســلح در م ــری ســاح توســط نیروه بکارگی

ــتند.  ــاه ۷۳ هس ــوب ۱۸ دی م ــروری مص ض

آقایی با بیان اینکه 
منابع طبیعی از آن 
مردم و برای مردم 
است که مورد بهره 

برداری آنان هم هست، 
تاکید می کند: باید 

نگهداری آن هم بر عهده 
مردم باشد چرا که هر 

چقدر با دقت نگهداری 
کنند، بهره برداری بیشتر 

خواهند داشت. به 
گفته وی اگر ده ها هزار 
نیرو هم به کار بگیریم 

اما مشارکت مردم را 
نداشته باشیم نمی 

توانیم کاری از پیش 
ببریم.

 الیحه حمایت قضایی یگان حفاظت، به زودی اجرا می شود
رئیس سازمان جنگل ها: الیحه حمایت قضایی از نیروهای یگان حفاظت از منابع طبیعی 

آماده ارائه به مجلس است و انتظار می رود از آبان ماه اجرایی شود

ــاهین،  ــد "ش ــی مانن ــر و بوم ــکاری مهاج ــدگان ش ــد پرن صی
اســتان  شــمالی  مناطــق  در  دلیجــه"  و  باالبــان  بحــری، 
گلســتان اگرچــه بــرای برخــی افــراد نــاآگاه بومــی نــان دارد 
ــر  ــش انکارناپذی ــش و نق ــات وح ــی برحی ــه مهلک ــا ضرب ام
ایــن پرنــدگان در کنتــرل جمعیــت جونــدگان، خزنــدگان 
برخــی  شــیوع  از  جلوگیــری  و  کوچــک  پســتانداران  و 
ایرنــا،  بــه گــزارش  می کنــد.  وارد  منطقــه،  در  بیماری هــا 
ــژه شــاهین، بحــری  ــدگان شــکاری بوی ــی پرن ــد غیرقانون صی
ــی  ــا حــدودی دلیجــه درمناطــق دشــت و بیابان ــان و ت و باالب

شــمال اســتان گلســتان کــه یکــی از زیســتگاه های مهــم 
ــدف  ــی رود، باه ــمار م ــه ش ــر ب ــب مهاج ــدگان اغل ــن پرن ای
برخــی  متمــول  و  عــرب  بــه شیخ نشــینان  آنهــا  فــروش 
کشــورهای حاشــیه جنوبــی خلیــج فــارس درســال هــای 
ــه  ــه گفت ــت. ب ــه اس ــود گرفت ــه خ ــی ب ــد افزایش ــر رون اخی
ــط زیســت ســه  ــی اداره حفاظــت محی مســوول واحــد حقوق
ــع در شــرق  ــان واق ــدکاووس، آزادشــهر و رامی شهرســتان گنب
ــان  ــاهین، بحــری و باالب ــه ش ــر بهل ــون ه ــم اکن گلســتان، ه
ــن آن از  ــن و ناخ ــال، س ــول ب ــه، ط ــدازه و جث ــه ان ــته ب بس

۵۰۰ میلیــون ریــال  ۳۰۰ میلیــون ریــال تــا دو میلیــارد و 
از صیــادان محلــی خریــداری و پــس از آن تــا دو برابــر 
قیمــت خریــد بــه شیخ نشــینان حاشــیه جنوبــی خلیــج 
ــه  ــد ک ــی می گوی ــد متق ــود. آنه محم ــه می ش ــارس فروخت ف
ــمال  ــی ش ــکاری در نواح ــدگان ش ــد پرن ــل صی ــی از دالی یک
ــدگان  ــن پرن ــروش ای ــد و ف ــغ خری ــودن مبل ــاال ب گلســتان ب
ــق از  ــن مناط ــتایی ای ــان روس ــکاری جوان ــو و بی ــک س از ی
ــان در دام  ــا آن ــود ت ــبب می ش ــه س ــت ک ــر اس ــوی دیگ س
ــت  ــرات زیس ــه اث ــه ب ــدون توج ــاده و ب ــودجود افت ــراد س اف
محیطــی آن، مبــادرت بــه صیــد ایــن پرنــدگان نماینــد. 
ــون در برخــی روســتاهای نواحــی  ــم اکن ــرد: ه ــه ک وی اضاف
ــه حــدود  ــا ب ــداد آنه ــه تع ــدکاووس ک ــزی گنب شــمالی و مرک
ــر از  ــا ۳۰ نف ــن ۲۰ ت ــتا بی ــر روس ــد، از ه ــتا می رس ۱۵ روس
ــب  ــه اغل ــا ک ــان م ــرب زب ــان ع ــکاری هموطن ــا هم ــان ب جوان
رابــط شــیخ نشــینان متمــول کشــورهای حاشــیه جنوبــی 
مهاجــرت  فصــل  در  هرســاله  و  هســتند  فــارس  خلیــج 
اســتان های  از  آنهــا  از  زیــادی  شــمار  شــکاری  پرنــدگان 
ــد  ــه صی ــادرت ب ــد، مب ــه می آین ــه منطق ــورمان ب ــی کش جنوب
ــد  ــی از صی ــار دقیق ــی، آم ــد. متق ــکاری می کنن ــدگان ش پرن
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــا می گوی ــدارد ام ــکاری ن ــدگان ش پرن
ــدگان  ــرت پرن ــل مهاج ــل در فص ــراد حداق ــن اف ــت ای فعالی
ــه و از مســیر  ــب از کشــورهای آســیای میان شــکاری کــه اغل
کویــر مرکــزی ایــران بــه اســتان های جنوبــی کشــورمان 
ــری  ــان، بح ــاهین، باالب ــه ش ــا ۳۰ بهل ــن ۲۰ ت ــد، بی می رون
ــمال  ــع در ش ــتان واق ــار شهرس ــک از چه ــر ی ــه در ه و دلیج
ــارج  ــه خ ــف از منطق ــای مختل ــا ترفنده ــد و ب ــتان صی گلس

می شــوند. وی تصریــح کــرد: برخــی از پرنــدگان شــکاری 
ــرای اســتراحت در مناطــق  ــد روزی ب در مســیر مهاجــرت چن
بیابیانــی شــمال گلســتان توقــف می کننــد و تعــدادی از 
آنهــا بویــژه نســل جــوان و کــم تجربــه هــم بــه دلیــل وجــود 
ــز وجــود  ــع وســیع و نی مناطــق کوهســتانی، دشــت ها و مرات
مــواد غذایــی کافــی در آن ماننــد جونــدگان و خزنــدگان، 
می کننــد.  ولــد  و  زاد  و  می ماننــد  منطقــه  در  مــاه  چنــد 
مســوول حقوقــی اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس 
ــی و  ــراد محل ــه اف ــد ک ــن می گوی ــان همچنی ــهر و رامی آزادش
عــرب زبانــان از دو شــیوه ســیار و "کوخــت" اقــدام بــه صیــد 
می کننــد  شــمالی گلســتان  درمناطــق  شــکاری  پرنــدگان 
ــب آن  ــوار و راک ــک موتورســیکلت س ــیار، ی ــیوه س ــه در ش ک
از  در منطقــه حرکــت می کننــد و هنــگام مشــاهده یکــی 
گونه هــای شــاهین، اقــدام بــه رهاســازی پرنــده ای )کبوتــر( 
ــد.  ــی شــود، می کنن ــه از آن اســتفاده م ــوان طعم ــه عن ــه ب ک
متقــی گفــت: بــه بال هــای ایــن پرنــده کــه بــه پــای آن نیــز 
نخــی بســته شــده و در اختیــار افــراد اســت، ســیم های 
تلــه شــکل و درچنــد جهــت بســته شــده تــا در هنــگام شــکار 
ــر  ــده شــکاری در آن گی ــای پرن ــاهین، پاه شــدن توســط ش
ــد  ــکاری را صی ــده ش ــند و پرن ــخ را می کش ــپس ن ــد س نمای
می کننــد. وی ادامــه داد: در روش "کوخــت" نیــز کــه توســط 
عــرب زبانــان ابــداع شــده، ابتــدا گودالــی حفــر مــی شــود و 
ــری  ــد مت ــه چن ــه فاصل ــی می شــوند و ب ــادان در آن مخف صی
آن نیــز دامــی )تــور( پهــن می شــود کــه روی آن یــک بهلــه 
ــوان  ــه عن ــده ب ــک پرن ــی دارد و ی ــه کوچک ــه چث ــه ک دلیج

ــد. ــرار می دهن ــده، ق ــته ش ــار او گذاش ــه در اختی طعم

دام ناآگاهی برای پرندگان شکاری در گلستان

ــوی  ــان رض ــتان خراس ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
گفــت: زنجیــره ناقــص موجــود در مدیریــت تخصصــی و زیســت 
ــا  ــود و ی ــاح ش ــد اص ــا بای ــهد ی ــش مش ــاغ وح ــی ب محیط
ــد.  ــد ش ــل خواه ــم تعطی ــع و حت ــور قط ــه ط ــه ب ــن مجموع ای
ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــا، مدی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــط  ــای محی ــکل ه ــدم اجــرای پروت ــزود: ع خراســان رضــوی اف
ــی و  ــت محیط ــت زیس ــه مدیری ــدن حلق ــل نش ــت، تکمی زیس
خــاء هایــی کــه در ارائــه اســتانداردها و قوانیــن زیســت محیطی 
در بــاغ وحــش مشــهد وجــود دارد، عامــل تلــف شــدن گونــه های 
ارزشــمند در ایــن بــاغ وحــش و نیــز شــنیدن اخبــار ناخوشــایند 
بــرای دوســت داران محیــط زیســت شــده اســت. تــورج همتــی 
اضافــه کــرد: بــاغ وحــش مشــهد را مســئول تلــف شــدن هفــت 
ــی  ــت اصل ــم و عل ــی دانی ــال م ــاه امس ــرداد م ــر در خ ــه بب تول
آن هــم عــدم رعایــت پروتــکل هــای محیــط زیســت و قوانیــن 
اعــام شــده بــه ایــن مجموعــه اســت. مدیــرکل حفاظــت محیــط 
ــی  ــد ارکان مدیریت ــت: بای زیســت اســتان خراســان رضــوی گف
بــاغ وحــش تخصــص گــرا باشــند و نیروهایــی کــه بــا مباحــث 
بــاغ وحــش و نگهــداری از گونــه هــا ســر و کار دارنــد اطاعــات 
ــی  ــن نیروهای ــری چنی ــه کارگی ــند و ب ــی باش ــی و تخصص فن
ــزود:  ــی اف ــت. همت ــهد اس ــش مش ــاغ وح ــه ب ــه مجموع وظیف
ــچ  ــدون هی ــص و ب ــه، متخص ــکان دارای تجرب ــور دامپزش حض
گونــه وابســتگی بــه مجموعــه بــاغ وحــش شــرط نخســت بــرای 
تامیــن امنیــت و حفاظــت از گونــه هــای جانــوری موجــود در بــاغ 
وحــش مشــهد اســت. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ــا  ــاغ وحــش مشــهد ب ــت ب ــه داد: فعالی خراســان رضــوی  ادام
ــت  ــم اســت و فعالی ــد اســتخوان الی زخ ــی همانن ــرایط فعل ش
ــه  ــوری را ب ــای جان ــه ه ــرای گون ــی ب ــی و خطرآفرین ــن چنین ای

هیــچ وجــه نمــی پذیریــم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان خراسان رضوی:

باغ وحش مشهد باید 
اصالح یا تعطیل شود

خبر
محکومیت یک متخلف به دلیل 

نگهداری غیرقانونی عقاب
رئیــس اداره حفاظــت محیط زیســت شهرســتان 
متخلــف  فــرد  یــک  بــا  برخــورد  از  شــهریار 
ــال  ــون ری ــل میلی ــه پرداخــت چه محیط زیســت ب
جریمــه نقــدی و یــک مــاه حبــس بــه دلیــل 
نگهــداری غیرقانونــی یــک بهلــه عقــاب خبــر داد. بــه گــزارش فــارس، فاطمــه 
برنــا افــزود: در راســتای تعامــل و همــکاری نیــروی انتظامــی بــا اداره حفاظــت 
محیط زیســت، بــا اعــام یکــی از کانتری هــای شــهریار مبنــی بــر شناســایی و 
دســتگیری یــک نفــر متخلــف زیســت محیطی بــه جــرم نگهــداری غیرقانونــی 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــده ب ــکیل پرون ــا تش ــف ب ــرد متخل ــاب، ف ــه عق ــک بهل ی

ــی شــد. معرف

دستگیری یک متخلف شکار
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
خوســف عنــوان کــرد: از ایــن شــکارچی یــک قبضــه 
ــه  ــول نیم ــک ل ــی ت ــاچمه زن ــکاری س ــاح ش س
خــودکار، چهــارده عــدد فشــنگ ســاچمه زنــی، چهار 
ــاره، یــک دســتگاه دوربیــن چشــمی، یــک  عــدد فشــنگ دســت ســاز چهارپ
قبضــه چاقــوی قصابــی و مقــداری گوشــت وحــش کشــف شــد. بــه گــزارش 
ــا بیــان  ــا، فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان خوســف ب برن
اینکــه نــرخ مصــوب شــورای عالــی محیــط زیســت در خصــوص ضــرر و زیــان 
ناشــی از شــکار غیــر مجــاز قــوچ وحشــی، ۲۰ میلیــون تومــان اســت افــزود: 

متهــم پــس از  تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد.

دستگیری 4 شکارچی متخلف
رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مهابــاد 
ــورت  ــه ص ــه ب ــف ک ــکارچی متخل ــار ش ــت: چه گف
ــه شــکار  ــن شهرســتان ب غیرمجــاز در ارتفاعــات ای
پرنــدگان اقــدام می کردنــد، دســتگیر شــدند.به 
ــف در  ــن شــکارچیان متخل ــار داشــت: ای ــاروق ســخنور اظه ــا، ف ــزارش ایرن گ
ــدگان  ــکار پرن ــه ش ــدام ب ــتان اق ــن شهرس ــن« ای ــتانی »بنگوی ــه کوهس منطق
می کردنــد کــه بــا دریافــت گزارش هــای مردمــی و همــکاری پاســگاه انتظامــی 
دســتگیر شــدند. وی ادامــه داد: از متخلفــان الشــه هشــت قطعــه کبــک، چهــار 
ــور دام مخصــوص زنده گیــری کبــک  قبضــه اســلحه شــکاری و ســه رشــته ت
نیــز کشــف و ضبــط شــد. وی افــزود: از متخلفــان الشــه هشــت قطعــه کبــک، 

ــار قبضــه اســلحه شــکاری نیــز کشــف و ضبــط شــد. چه

پرندگان

شکارچیان

شکارچیان

صدور پروانه شکار پرنده بصورت محدود در کهگیلویه و بویراحمد تا 23 مهرماه
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: فراخوان صدور پروانه شکار پرنده بصورت 

محدود در این استان تا ۲۳ مهرماه آغاز شده است. به گزارش ایسنا، سید اسدهللا هاشمی افزود: امسال برای 
هر شهرستان بصورت محدود پروانه صادر می شود، بنابراین در صورت افزایش متقاضی بیش از سقف، پروانه ها 

بصورت قرعه کشی صادر خواهد شد.
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سرپرســت پژوهشــکده محیــط زیســت جهــاد دانشــگاهی گفــت: 
در کشــور، حــدود ۱۷ تــا ۱۸ میلیــارد مترمکعــب آب خاکســتری 
ــاک نیســت و عمــا  ــی اســت کــه پ ــم. آب خاکســتری، آب داری
بازیافــت هــم نمی شــود. دکتــر فریبــرز جمالــزاد فــاح در 
ــا اشــاره بــه ایــن کــه یکــی از محورهــای  ــا ایســنا، ب گفت وگــو ب
فعالیــت پژوهشــکده محیط زیســت جهــاد دانشــگاهی رفــع 
آلودگــی آب اســت، گفــت:  یکــی از ۳۱ طــرح فناورانــه مصــوب 
شــده از ســوی نهــاد مقــام معظــم رهبــری، تصفیــه آب همــراه 
ــراه  ــه هم ــت ک ــوری اس ــت، آب ش ــراه نف ــت. آب هم ــت اس نف
ــر  ــوال مقادی ــن آب معم ــود.  ای ــتخراج می ش ــاه اس ــت از چ نف
ــه از  ــزی ک ــزود: مراک ــت. وی اف ــور اس ــت دارد و ش ــادی نف زی
ــت  ــراه نف ــه آب هم ــل تصفی ــا  معض ــد ب ــت دارن ــا برداش چاه ه
ــطحی از  ــه س ــه آب را ب ــت ک ــن اس ــدف ای ــتند. ه ــر هس درگی
تصفیــه برســانیم کــه شــوری و آلودگــی نفتــی نداشــته باشــد و 
وارد محیط هــای پذیرنــده ای همچــون دریــا شــود یــا از ایــن آب 
اســتفاده های دیگــری شــود. رئیــس جهــاد دانشــگاهی اســتان 
گیــان بــا بیــان ایــن کــه  پایلــوت ایــن طــرح بــا حــدود ششــصد 
میلیــون تومــان و در مقیــاس  یــک بشــکه در روز انجــام شــده 
ــا  ــم ب ــه قش ــرح، در منطق ــن ط ــت ای ــرار اس ــت:  ق ــت، گف اس
مقیــاس ۵۰۰۰ بشــکه در روز عملیاتــی شــود. وقتــی نفــت از چــاه 
اســتخراج می شــود ایــن نفــت مقادیــر زیــادی آب همــراه دارد. 
ایــن آب دو مشــکل دارد یکــی ایــن کــه شــور اســت و دیگــر ایــن 
ــروژه،   ــن پ ــرار اســت در ای ــوده اســت. ق ــه مــواد نفتــی آل کــه ب
ــه محیــط  ــل تزریــق ب ــه حــدی برســد کــه آب قاب شــوری آب ب
باشــد و عــاوه بــر آن، آلودگــی نفتــی نیــز  برطــرف شــود تــا از 
لحــاظ محیط زیســتی مشــکل ایجــاد نکنــد. معمــوال  آب همــراه 
نفــت، بــه اســتانداردهای خاصــی می رســد و در ســیکل برگشــت 

ــرد. ــرار می گی ق

سرپرست پژوهشکده محیط زیست 
جهاد دانشگاهی خبر داد:

عدم بازیافت 1۷ میلیارد 
لیتر آب خاکستری
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موافقت رئیس سازمان محیط زیست 
با انتقال آب خزر به فالت مرکزی 

محیــط  ســازمان  -رئیــس  عیســی کانتــری 
زیســت- موافقــت خــود را بــا اجــرای طــرح 
ــه فــات مرکــزی اعــام کــرد.  ــال آب خــزر ب انتق
ــه گــزارش فــارس، هنــوز یــک هفتــه هــم از اعــام مخالفــت  ب
کمیتــه فنــی اداره کل منابــع طبیعــی مازنــدران بــا طــرح انتقــال 
ــه کویــر نگذشــته اســت کــه نامــه موافقــت رئیــس  آب خــزر ب
ســازمان محیــط زیســت بــا طــرح انتقــال آب دریــای خــزر بــه 
ــازمان  ــس س ــت. رئی ــده اس ــا ش ــران  امض ــزی ای ــات مرک ف
محیــط زیســت بی اعتنــا بــه نتایــج بررســی کارشناســی کمیتــه 
فنــی اداره کل منابــع طبیعــی مازنــدران در خصــوص ایــن پــروژه 
کــه حاکــی از اثــرات مخــرب ایــن طــرح انتقــال بــر جنگل هــای 
هیرکانــی اســت، اجــرای ایــن پــروژه را بامانــع دانســته و گفتــه 
اســت ضوابــط زیســت محیطــی مــورد نظــر ایــن طرح براســاس 
ــرف  ــی ظ ــه ارزیاب ــه کمیت ــه در صورتجلس ــورت گرفت ــم ص تفاه
مــدت یــک مــاه بــه وزارت نیــرو ابــاغ خواهــد شــد.  ایــن  در 
حالــی اســت کــه کمیتــه فنــی اداره کل منابــع طبیعــی مازنــدران 

ــرده  ــد ک ــر تاکی ــه کوی ــزر ب ــال آب خ ــرح انتق ــوص ط در خص
اســت: »در طــول مســیر پیشــنهادی جهــت انتقــال آب تعــداد ۵ 
ایســتگاه پمپــاژ در حــوزه اســتان مازنــدران پیــش بینــی شــده؛ 
بــه طــوری کــه هیچ گونــه مطالعــه و نقشــه قابــل بررســی 
جهــت نحــوه انتقــال نیــروی بــرق بــه ایســتگاه های مذکــور در 
مناطــق جنگلــی ارائــه نشــده اســت«. در بخــش دیگــری از ایــن 
ــده  ــی آم ــای هیرکان ــب جنگل ه ــر تخری ــد ب ــا تاکی ــزارش ب گ
ــال  ــاط مســیر انتق ــی نق ــه در برخ ــه اینک ــه ب ــا توج اســت: »ب
لولــه آب، بیشــتر از ۱۱ کیلومتــر از مســیر پیشــنهادی از حاشــیه 
ــروژه  ــرای پ ــورت اج ــد، در ص ــور می کن ــی عب ــای جنگل جاده ه
ــا  ــی ایجــاد خواهدشــد. و ب ــادی در پوشــش جنگل ــب زی تخری
توجــه بــه اظهــارات کارشناســان وزارت نیــرو و شــرکت مهندســی 
مهــاب قــدس، مبنــی بــر انتقــال آب دریــای خــزر بــه ســمنان 
ــات  ــب تخریب ــروژه موج ــام پ ــر، انج ــر ۲ مت ــه قط ــه ب ــا لول ب
ــه  ــی ب ــق هیرکان ــی مناط ــر پوشــش جنگل ــی ب ــل جبران غیرقاب

ــود«. ــور وارد می ش ــی کش ــراث طبیع ــوان می عن
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پسماند شناورها به معظلی زیست محیطی 
در کیش تبدیل شده است

ــت:  ــش گف ــت کی ــط زیس ــازمان محی ــس س رئی
و  بنــدرگاه  زیســت محیطی  معضــات  از  یکــی 
آب هــای پیرامــون کیــش، تخلیه مســتقیم پســماندها 
بــه دریاســت کــه عمومــًا توســط خدمــه شــناورها انجــام 
می گیــرد. بــه گــزارش تســنیم، مریــم محمــدی اظهــار داشــت: 
ــد و آب  ــه می ریزن ــای ســاحلی زبال ــان شــناورها در آب ه کارکن
ــد  ــه می کنن ــا تخلی ــن ســوخته را در دری ــه روغ خــن آغشــته ب
ــود. وی  ــاذ ش ــاز و کاری اتخ ــا س ــت در بندرگاه ه ــه الزم اس ک
ــی  ــای اکولوژیک ــاظ ویژگی ه ــه لح ــش ب ــره کی ــه داد: جزی ادام
ــود در  ــرد موج ــر منحصربه ف ــی از جزای ــوان یک ــی به عن و طبیع
ــوان بالقــوه مناســبی  خلیــج  فــارس محســوب شــده و دارای ت
ــا  ــر تنه ــن ام ــه ای ــت ک ــیاری از زمینه هاس ــد در بس ــرای رش ب
از طریــق رعایــت دیدگاه هــای توســعه پایــدار و ماحظــات 
زیســت محیطی امکان پذیــر اســت. ایــن مقــام مســوول در 
ادامــه صحبــت هایــش افــزود: ویژگی هــای منحصربه فــرد 
ایــن جزیــره به عنــوان یــک عامــل بالقــوه رشــد و توســعه 

ــات  ــت ماحظ ــدم رعای ــورت ع ــا در ص ــردد، ام ــوب می گ محس
موجــود خــود می توانــد  و حساســیت های  زیســت محیطی 
به عنــوان یــک عامــل بازدارنــده بــرای توســعه بــه حســاب آیــد. 
محمــدی خاطرنشــان کــرد: منابــع آب جزیــره شــامل آب هــای 
ســاحلی و آب هــای ســطحی اســت و جزیــره کیــش بــه دلیــل 
وســعت کــم و عــدم شــرایط الزم، فاقــد رودخانــه و جریــان آب 
ــم اســت چــرا کــه  ســطوح ارتفاعــی بیــش از ۳۰  ســطحی دائ
متــر در جزیــره به واســطه شــیب انــدک و نفوذپذیــری زیــاد از 
ــط  ــازمان محی ــس س ــد. رئی ــری می کن ــن مســیل جلوگی تکوی
زیســت کیــش در ادامــه صحبــت هایــش یــادآور شــد: برداشــت 
آب از منابــع زیرزمینــی بیــش از ظرفیــت محیــط و بازگردانــدن 
ــه  ــودن آن ب ــا وارد نم ــره و ی ــای ســطح جزی ــه چاه ه پســاب ب
ــج  ــا پن ــی ت شــبکه فاضــاب موجــب شــور شــدن آب زیرزمین
ــه، انتشــار  ــال در سیســتم تصفیه خان ــا موجــب اخت ــر و ی براب
بــوی نامطبــوع و در معــرض خطــر قــرار گرفتــن پوشــش گیاهــی 

ــده اســت. گردی
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ــال و  ــامی چهارمح ــاب اس ــکن انق ــاد مس بنی
ــا  ــار داشــت: ب ــاری، ســهراب رئیســی اظه بختی
ــد  ــرر ش ــور مق ــر در کش ــیل اخی ــه س ــه ب توج
ــیل زه  ــق س ــه مناط ــد ب ــیمان نهاون ــه س کارخان
کشــور جهــت بازســازی و احــداث مســکن های 
ــه  ــد ک ــاص ده ــگان اختص ــیمان رای ــد س جدی
ــل  ــر فص ــتان در اواخ ــن اس ــهم ای ــت س دریاف

تابســتان امسال محقق شد.
ــیاب  ــارت س ــزان خس ــه می ــاره ب ــا اش  وی ب
مخــرب بهــار امســال در اســتان افــزود: افــزون 
شــهرهای  در  مســکونی  واحدهــای   ۵۰۰ بــر 
کمتــر از ۲۰ هــزار نفــر جمعیــت بیــن  ۲۰ تــا ۶۰ 

درصــد خســارت و در مناطــق روســتایی  بیــش 
ــا  ــن ۲۰ ت ــکونی بی ــد مس ــزار و ۱۵۰ واح از یکه
۱۰۰درصــد  دچــار خســارت شــد کــه نیــاز تعمیــر 

و بازسازی دارد.
ــرای  ــهیات ب ــغ تس ــه مبل ــاره ب ــا اش ــی ب رئیس
واحدهــای آســیب دیــده، تصریــح کــرد: ســقف 
 ۴۰۰ شــهرها   در  احداثــی  فــردی  تســهیات 
میلیــون   ۳۰۰ روســتاها  در  و  ریــال  میلیــون 
ــون  ــز ۱۲۰ میلی ــی نی ــال و تســهیات تعمیرات ری

ریال  تعیین شــده است.
معابــر  مترمربــع  هــزار   ۳۸۰ تخریــب  وی، 
ــادآور  ــال را ی ــار امس ــیاب به ــتایی در س روس

ــر  ــزار مت ــعت ۱۲ ه ــن وس ــت: از ای ــد و گف ش
ــود  ــفالت ب ــازی و آس ــه زیرس ــوط ب ــع مرب مرب

است.
اســامی  انقــاب  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
ــه اجــرای طــرح احــداث ۲  اســتان در ادامــه ب
هــزار و ۴۴۰ واحــد مســکونی ویــژه خانوارهــای 
محــروم اســتان اشــاره کــرد و گفــت: بــا اجــرای 
ســه  تفاهم نامــه  قالــب  در  طــرح کــه  ایــن 
ــت  ــاد مســکن، ســازمان مدیری ــن بنی ــه بی جانب
شــکل گرفتــه  اســتانداری  و  برنامه ریــزی  و 
ــتایی  ــهری و روس ــت ش ــردم بی بضاع ــرای م ب

استان واحد مســکونی احداث می شود.
اســامی  انقــاب  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
کــرد:  خاطرنشــان  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــوار مســتضعف  ــک هــزار و ۳۳۵ خان ــون ی تاکن
ــن  ــه از ای در اســتان شناســایی شــده اســت ک
ــده و معرفــی  ــرای ۳۴۷ تشــکیل پرون تعــداد ب

بــه بانک های عامل انجام گرفته اســت.
در  اســاس  همیــن  بــر  داد:  ادامــه  وی 
شهرســتان فارســان ۹۰ واحــد، شــهرکرد ۳۵۰ 
واحــد، لــردگان ۳۷۰ ، کوهرنــگ ۴۰۰ واحــد، 
ــن ۱۰۰  ــار ۳۰۰ واحــد، بروجــن ۱۶۰ واحــد، ب کی
 ۱۴۰ ســامان  واحــد،   ۱۳۰ خانمیــرزا  واحــد، 
۴۰۰ واحــد مســکونی احــداث  اردل  واحــد و 

می شود.
نفــر  ۹۴۷ هــزار  بــا  چهارمحــال و بختیــاری 
ــق  ــد آن در مناط ــدود ۴۰ درص ــه ح ــت ک جمعی

روستایی ســاکن هستند.
ــال و  ــاه امســال در چهارمح ســیاب فروردین م
ــه  ــال ب ــارد ری ــزار میلی ــش از ۶ ه ــاری بی بختی
ــارت  ــف خس ــای مختل ــتان در حوزه ه ــن اس ای
زد کــه بخشــی از ایــن خســارت بــه منــازل 

بود. روستایی 
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افقی
  ۱ - از بازیکنان اسبق و نامدار یوونتوس ۲ - 

خوراک بقدر حاجت، قوت الیموت - صفت 

ها، تعاریف و تفضیل ها - برتری 

۳ - رشته ای كه برای یاد آوری به دست 

می بندند - شهر سعدی، شهر شاعران - 

پشت سر هم بودن، پی در پی بودن، پياپي 

قرار گرفتن

 ۴ - طبیعی - دهن کجی - خیابان ۵ - 

سبك ادبی صائب - در امان بودن، آسایش 

و آسودگی، پلیس حافظ آن است - مخفف 

گاه

 ۶ - عضو صورت، برگزیده هر چیز - طبق 

دستور پزشك مصرف كنید، دوا - كتاب 

كهن بودا

 ۷ - كافر و ملحد - طرد شده - یك 

چهارم، خانه 

۸ - دیگدان، دیگ پایه - بیماریها، مرضها 

- خالص 

۹ - گودال و مغاک - واحد دو ارتفاع كه 

یكی دو برابر دیگری باشد - از ماههای 

سریانی، ماه سریانی برابر با ماه نهم تقویم 

شمسی

 ۱۰ - سرای نیستی - ریز نمرات - رطوبت، 

رطوبت ناچیز

 ۱۱ - عدد کار خراب کن، عددی یک رقمی، 

عدد خیطی - فیلمی از جهانگیر جهانگیری 

- مفید

 ۱۲ - جا و محل - شالوده و بنیاد، پایه و 

مبنا، سنگ آسیاب،حرف هیتلری، حرف 

نازی ها - كسی كه سخت تشنه باشد 

۱۳ - لباس کهنه - از بازیكنان اسبق تیم 

پورتو، ذلت - درخت انگور 

۱۴ - مرغ سلیمان، پرنده قاصد حضرت 

سلیمان، پوپک - آرسنیك - وجه رایج اروپا

 ۱۵ - از آثار ویلیام فالکنر

عمودی 
 ۱ - آسوده خاطر - آخرین روز ماه دوستی 

۲ - حیوان صحرانورد - نوعی یاقوت - امر 

نهی از دویدن

 ۳ - شیرینی رمضان - عاقل، فهمیده - 

ترسناک، حیرت انگیز 

۴ - گریزحیوان، مرکز ایتالیا، شهر بی دفاع، 

شهر فراری - بی دین، آنکه برای خدا مثل و 

مانند می آورد، کافر - فرار کردن

 ۵ - سفره بزرگ - تنگدستی، بی چیز 

شدن، فقیر شدن

 ۶ - زاییدن - برابر ومساوی - حاال، همین 

زمان - زندگی کن، طرف، جانب ۷ - اولین 

فضا نورد - مستمری - شوم ۸ - جمع 

وصیت - عنوان مردانه، سید - پادشاه 

۹ - اسرار، سر - یکی پس از دیگری - 

دیگر، آن یکی

 ۱۰ - کام تنفر، حرف بیزاری - من شنیدم 

- صدمه و آسیب، كارتن باز نشده - صورت 

من 

۱۱ - پایتخت تایوان - زبان قدیمی ۱۲ 

- اثری از اسپنسر - پرنده ی افسانه ای - 

یک عامیانه، یك خودمانی 

۱۳ - جنگ - نوعی شنا - در هم پیچیدن 

۱۴ - شب - پایتخت بوتسوانا - ضد 

پشتك

 ۱۵ - دختر بی پدر، گوهر بی همتا - عالم 

جبروت، عالم مجردات

جدول شماره 1569

 پیام
استان ها

22 واحد آموزشی در کازرون نیاز به بازسازی دارند
مدیرکل نوسازی مدارس استان فارس اعام کرد:  ۲۲ واحد آموزشی در شهرستان کازرون وضع نامناسبی دارند و باید بازسازی شوند.سرفراز موصلی 

که یکشنبه از روند پیشرفت فیزیکی واحدهای آموزشی در دست ساخت کازرون دیدن می کرد به ایرنا گفت:فضای آموزشی شهرستان کازرون با 

قدمت تاریخی که دارد و   دارا بودن دانش آموزان شاخص و نخبه،نامناسب است.وی ادامه داد:  جانمایی برای ساخت ۷ واحد آموزشی بزرگ که 

وضعیت نامناسب تری داشتند با اعتباری  افزون بر ۲۱ میلیارد تومان انجام شدکه بزودی عملیات آنها شروع خواهد شد.

مفقودی
131SL ســایپا  سبزســواری  وبــرگ  ســند 
شــماره   بــه  رنــگ  روغنــی  1390ســفید-  مــدل 
موتور3956411وشــماره شاســی S1412290۷26049به 
ــواب  ــه ن ــق ب ــران 65متعل ــالک 48ق254ای ــماره پ ش
ببربیــان بــا کــد ملــی 3160208818 مفقــود واز درجــه 

اعتبــار ســاقط گردیــده اســت .رودبــار جنــوب

آگهی تاسیس شرکت
تاسـیس شـرکت سـهامی خاص دام زاد کیانسـه درتاریـخ 1398/0۷/01 به شـماره ثبـت 2104 
بـه شناسـه ملـی 1400863۷818 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیل گردیـده که خالصـه آن به 
شـرح زیـر جهت اطالع عمـوم آگهی میگردد. موضـوع فعالیت :احیای اراضی به منظور کشـت 
نباتـات علوفـه ای و غـالت بـرای تعلیف احشـام و دام و طیور.درختـکاری اعم از اشـجار مثمر 
و غیـر مثمر.احـداث مـزارع به منظـور پـرورش دام و طیور و شـتر )پرواری(و شترمرغ.کشـت 
نباتـات صنعتـی و تولید علوفـه. ایجاد صنایع تبدیل و بهبـود مواد خام تولیدی بـه مواد قابل 
مصرف. ایجاد دامداری صنعتی و کشـتارگاه و تأسیسـات بسته بندی گوشـت.ایجاد سردخانه و 
تأسیسـات مـورد لزوم.ایجاد کارخانجات تهیـه خوراک و دام و طیـور. فروش محصوالت.خرید 
وسـایل حمـل و نقـل فرآورده های کشـاورزی و دامـی.وارد کردن خـوراک دام و طیـور از خارج 
از کشـور در صـورت لزوم.خریـد دام و طیـور و نطفـه از داخـل و خـارج کشـور.عقد قراردادهای 
خریـد و یا مشـارکت بـا تولیدکننـدگان داخلی علوفـه و خـوراک دام وطیور.تسـطیح اراضی و 
ایجـاد و نگهـداری راههـای ارتباطی داخل حوزه عمل شـرکت. خرید یا اجاره زمین، سـاختمان 
منازل کارکنان و انبار و آغل و اصطبل و سـایر سـاختمانها و تأسیسـات الزم.تهیه و تدارک مواد 
اولیـه - وسـایل نقلیه و ماشـین آالت و ادوات کشـاورزی ودامداری مورد احتیـاج. صادرات و 
واردات و فـروش و تولیـد انـواع محصوالت کشـاورزی و دامـی و پروار بندی انواع دام سـبک 
و سـنگین و تهیـه و اجـرای طـرح و اداره ی واحـد تولیـدی در زمینـه ی تولیـد و بسـته بنـدی 
گوشـت قرمـز و سـفید با اسـتفاده از سـرمایه و نیـروی کار و مهارت اعضا و فـروش محصوالت 
تولیـدی _ واردات دام زنـده و فـرآورده هـای دامـی _ نهاده هـای خـوراک دام - داروی دامی 
و تجهیـزات مرتبـط. شـرکت در مناقصـه هـا و مزایـده ها، عقـد قـرارداد با اشـخاص حقیقی و 
حقوقـی داخلی و خارجی، گشـایش اعتبارات و ال سـی، اخذ وام و تسـهیالت ریالـی و ارزی از 
کلیـه بانـک ها و موسسـات مالـی و اعتباری داخلـی و خارجی، اخذ نمایندگی مجاز از شـرکتها 
و موسسـات داخلـی و خارجـی و اعطـای نمایندگی به آنها، مشـارکت و شـرکت در نمایشـگاه 

هـای تخصصـی و غیرتخصصی داخـل و خارج کشـور، درصورت لـزوم پس از اخـذ مجوزهای 
الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت به مدت نامحـدود مرکز اصلی : اسـتان 
سیسـتان وبلوچسـتان ، شهرسـتان زابـل ، بخـش مرکزی ، شـهر زابل، محله خیابـان فرهنگ ، 
کوچـه رجایـی 14 ، خیابان شـهید رجایی ، پـالک 140 ، طبقه همکف کدپسـتی 9861۷15531 
سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبارت اسـت از مبلـغ 100000000 ریال نقدی منقسـم به 1000 سـهم 
100000 ریالـی تعـداد 1000 سـهم آن بـا نـام عـادی مبلغ 35000000 ریال توسـط موسسـین طی 
گواهـی بانکـی شـماره 4602052809 مـورخ1398/05/28 نزد بانک قرض الحسـنه مهر ایران 
شـعبه جمهوری با کد 4602 پرداخت گردیده اسـت والباقی در تعهد صاحبان سـهام می باشـد 
اعضـا هیئت مدیره خانم نکیسـا کیانی به شـماره ملـی 36215124۷0و به سـمت مدیرعامل 
بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت عضـو هیئت مدیـره به مـدت 2 سـال خانم اسـماء فکـور به 
شـماره ملـی 3621555412و بـه سـمت نایب رئیـس هیئت مدیـره به مدت 2 سـال آقای 
علـی اصغـر امیری به شـماره ملـی 3660860824و به سـمت رئیس هیئت مدیـره به مدت 
2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیل چک ، 
سـفته ، بـروات ، قراردادهـا عقود اسـالمی و همچنین کلیه نامه های عـادی و اداری باامضاء 
آقایـان مرتضـی امیـری یا مهـدی امیری یا محسـن امیـری یا سـعید امیری منفـردا همراه 
بـا مهر شـرکت معتبـر می باشـد. اختیارات مدیـر عامل : طبق اساسـنامه بازرسـان آقای رضا 
درویـش پـور بـه شـماره ملـی 36۷0۷13484 به سـمت بـازرس اصلی به مدت یک سـال 
مالـی خانم سـاناز شـهنوازی به شـماره ملـی 36۷3566121 به سـمت بازرس علـی البدل 
بـه مـدت یـک سـال مالـی روزنامـه کثیر االنتشـار پیـام مـا جهـت درج آگهی های شـرکت 
تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکور بـه منزله اخـذ و صـدور پروانـه فعالیت نمی 
باشـد. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان مرجع ثبت شـرکت ها 

و موسسـات غیرتجاری زابل 

مناقصه عمومی ) ۱ مرحله ای( 
98/8/8/1 م

نوبت اول

1- دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب سیرجان 
2- موضـوع مناقصـه : راهبـري ، نگهداري ، تعميرات تاسيسـات 

آب و رفع حوادث شـبکه آبرسـاني شـهر سـیرجان و توابع 
3- مهلـت و محل دریافت اسـناد مناقصه : متقاضیان شـرکت 
در مناقصـه مـی تواننـد بـرای دریافـت اسـناد مناقصـه حداکثر 
تـا پایـان وقـت اداری روز سـه شـنبه 1398/۷/30 بـا در دسـت 
داشـتن معرفـی نامـه و فیش بانکـی بـه مبلـغ 500،000  ریال به 
حسـاب جاری 3295495520 بانک ملت شـعبه میـدان آزادی 
بـه نـام شـرکت آب و فاضـالب سـیرجان بـه دفتـر قراردادهـای 

شـرکت واقـع در خیابان قـدس مراجعـه نمایند.
4 - مبلـغ بـرآورد و مـدت اجـرای کار : 21,000,000,000   ریـال ) 

بیسـت و یـک میلیـارد ریـال ( - 12 مـاه
5- محل تامین اعتبار : از محل اعتبارات داخلی شرکت.

6- مبلـغ تضمیـن شـرکت در فرآینـد ارجـاع کار: بـه میـزان 
1,050,000,000 ریـال ) یـک میلیـارد و پنجـاه میلیـون ریـال( و 
بصـورت ضمانـت نامـه بانکـی )منحصـرا و الزامـا مطابـق فـرم 
پيوسـت مصوبه هيئت وزيران به شـماره 123402/ ت - 50659 
ه  - مـورخ  9/22/ 1394 ( یـا واریـز نقـدی بـه شـماره حسـاب 
3295495520  در وجـه شـرکت آب و فاضـالب سـیرجان نـزد 

بانک ملـت شـعبه میـدان آزادی. 
۷- مهلت و محل تحویل پیشـنهادات : تا سـاعت 14روز دوشنبه 

مورخ 1398/8/13 به دبیرخانه این شـرکت به نشـانی مذکور.
8- زمـان و محـل گشـایش پیشـنهادات : سـاعت11صبح روز 
سـه شـنبه مـورخ 1398/8/14 در محـل شـرکت آب و فاضالب 

سیرجان.
9- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان
)630201( 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان )جیرفت(

نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای

شـرکت خدمـات حمایتـی کشـاورزی جنوب اسـتان کرمان وابسـته به وزارت جهاد کشـاورزی در نظـر دارد عملیات بارگیری ، حمـل و تخليه مقدار 8000 تـن انواع نهاده های کشـاورزی از مبدا 
انبارهـای شـرکت در جنـوب اسـتان کرمـان بـه کلیه نقـاط داخل و خارج اسـتان را از طریـق برگزاري مناقصـه عمومی یک مرحلـه ای به پیمانکاران واجد شـرایط از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
 www setadiran . ir دولـت )سـتاد( واگـذار نمایـد ، کلیـه مراحـل برگزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه با ارائه پیشـنهاد از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( بـه آدرس
انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضويت قبلی، مراحل ثبـت نام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضای الکترونیکـی )توکن ( را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

1-شـماره فراخـوان و تاريخ انتشـار آگهی مناقصـه در سـامانه: 2098001614000002 روز یکشـنبه 
مـورخ 1398/۷/21

2-نـام و نشـانی مناقصـه گـزار : شـرکت خدمات حمایتی کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمان به 
آدرس جيرفـت : خیابـان موسـی صدر - واليـت دوم . 

3-هزینـه خریـد اسـناد مناقصه : مبلـغ 500/000 ریال می باشـد کـه از درگاه بانکـی موجود در 
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت انجـام می گیرد

4-مهلـت زمانـی دریافت اسـناد مناقصه از سـامانه: از روز یکشـنبه مـورخ 1398/۷/21 لغايت 
سـاعت 1۷ روز پنجشـنبه مورخ 1398/۷/25

5-آخریـن مهلـت ارانه پاکت های پیشـنهادی - بارگزاری در سـامانه به صورت pdf : تا سـاعت 
1۷ روز دوشـنبه مورخ 1398/8/6

" الزم بـه ذکـر اسـت پیشـنهادات ارسـالی بایـد حداقـل 45 روز از تاریـخ آخریـن روز تسـلیم 
پیشـنهادها اعتبار داشـته باشـند.

6- تاریخ گشایش پیشنهادها : روز چهارشنبه مورخ 1398/8/8 ساعت 10:30 صبح
۷-میـزان و نـوع تضميـن فرآینـد ارجـاع کار مبلـغ : 310/000/000 ریـال کـه بـه دو صـورت 

شـماره  شـبای  بـه حسـاب   ) واریـزی  )فیـش  نقـدی  پرداخـت  بـا  و  بانکـی  ضمانتنامـه 
بنـام  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  مرکـزی  بانـک  نـزد   IR250100004001039۷04005۷91
خرانـه داری کل از طریـق دسـتور پرداخـت سـاتنا یـا پایـا بـا شناسـه واریـز سـی کارکتـری 

باشـد.  مـی  ارائـه  قابـل   366039۷59263500650100000000006
8-آدرس و زمـان تحویـل اصـل تضمين شـركت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمين شـركت در 
فرآینـد ارجـاع )الـف( عـالوه بر بارگزاری در سـامانه ، می بایسـتی بصـورت فیزیکـی و در پاکت 
دربسـته و ممهـور ، حداکثـر تـا پایان وقـت اداری روز دوشـنبه مـورخ 1398/8/6 بـه دبیرخانه 

کمیسـیون معامـالت مناقصـه گـزار در ادرس فـوق الذكر تحویل و رسـید دریافت شـود .
ضمنـا جهت کسـب اطالعات بیشـتر می توانید ضمـن تماس با شـماره تلفـن 4331۷881 – 
034 بـه آدرس اینترنتی شـرکت www.assc.ir  و آدرس پایگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات 

http : / / iets . mporg . ir نیـز مراجعـه فرمائید. 
شـماره تماس پشـتیبانی سـامانه 41934-021 و دفتر ثبت نام در سـامانه : ) تماس با دفتر ثبت 

نام در سـامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت اسـتان کرمان به شـماره 034-33325261

آگهی حصر وراثت
خانــم الهــه درفشــی بــه شــماره شناســامه 
ایــن شــورا  از  ابراهیــم  15309565001 فرزنــد 
و  نمــوده  وراثــت  درخواســت گواهــی حصــر 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علیرضــا 
ــخ  ــد محصــور در تاری ــور دوشــنبه فرزن ــان پ گی
نمــوده  فــوت  97/10/5 در شهرســتان ســنگر 
اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل 
تعرفــه شــده انــد: نــام و نــام خانوادگــی 1- 
الهــه درفشــی شــماره شناســنامه 65309565001 
فرزنــد ابراهیــم نســبت همســر 2- پــری جــوادی 
ــام  ســروندان شــماره شناســنامه 259079454 ن
ــان  ــود گی ــادر 3- محم ــبت م ــواد نس ــدر ج پ
ــنامه 6539710178  ــماره شناس ــنبه ش ــور دوش پ
نــام پــدر محمــد نســبت پــدر و بــه غیــر از وراث 
نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک پــس 
از ماحطــه دادخواســت و انجــام تشــریفات 
قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره ......... مفــاد 
ــت آگهــی مــی  ــور را در یــک نوب درخواســت مزب
نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا 
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر 
ــه دفتــر شــعبه ســوم  آگهــی ظــرف یــک مــاه ب
ــد.  ــلیم نمای ــت تس ــاف رش ــل اخت ــورای ح ش
ــر  ــت براب ــر وراث ــی حص ــورت گواه ــر اینص در غی

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــت ص درخواس
بختیار عزیزی - رئیس شورای حل اختالف 
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

رقابت های کبدی ساحلی کارگران کشور در بندرعباس آغاز شد
اولین دوره رقابت های کبدی ساحلی کارگران کشور صبح روز یکشنبه در زمین ساحلی پارک غدیر بندرعباس آغاز شد.رییس هیات های ورزشی 

کارگری هرمزگان روز یکشنبه در آیین آغاز رقابت های کبدی ساحلی کارگران کشور اظهار داشت: هشت تیم از هفت استان به مدت سه روز در نوبت 
های صبح و عصر با میزبانی هیات ورزش کارگری این استان به رقابت می پردازند.بهزاد نامورجاه ادامه داد: تیم های شرکت کننده در ۲ گروه الف 
شامل فوالد هرمزگان ب، ستارگان فارس و خراسان جنوبی و گروه ب شامل فوالد هرمزگان الف، لوله سازی اهواز، فوالد یزد و گلستان می شوند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان 
ــر  ــن خب ــام ای ــاح ضمــن اع ــدس ف ــان ، مهن کرم
افــزود: تاکنــون ۲۰۰۰كيلومتــر خطــوط انتقــال گاز و 
ــطح  ــع در س ــه و توزی ــبکه تغذی ــر ش ۱۷۰۰۰ کیلومت
اســتان اجــرا شــده كــه از ايــن ميــزان۱۰۰۰ كيلومتــر 
شــبکه تغذیــه و توزیــع طــی ۶ ماهــه اول ســال ۹۸ 

اجــرا گردیــده اســت .
بــا  اســتان کرمــان   شــرکت گاز  عامــل  مدیــر 
ــای  ــرای طرح ه ــاری ، اج ــال ج ــه در س ــان اینک بی
ــادی  ــرعت زی ــا س ــتان ب ــطح اس ــانی در س گازرس
ــوع  ــزود: از مجم ــد ، اف ــی باش ــام م ــال انج در ح
شــبکه هــای موجــود در اســتان، ۸۰۰۰ كيلومتــر 
شــبكه تغذيــه و توزيــع شــهري و ۹۰۰۰ كيلومتــر 

مربــوط بــه  شــبكه روســتايي میباشــد. 
ــد:  تاكنــون ۵۳ شــهر و ۱۱۷۴   ایشــان ادامــه دادن
روســتا در ایــن اســتان تحــت پوشــش گاز طبيعــي 
قــرار گرفتــه  اســت و در مجمــوع ۶۳۶۰۰۰ مشــترک 

در ســطح اســتان جــذب گردیــده اســت. 
ــاي  ــزي ه ــه ري ــاش و برنام ــا ت ــزود: ب ــاح اف ف
ــزان  ــه در امــر توســعه گازرســاني ، مي صــورت گرفت
از  روســتايي  و  شــهري  خانوارهــاي  برخــورداری 
نعمــت گاز طبيعــي درحــال افزايــش اســت ضمــن 
اینکــه گازرســانی بــه ۴۲۲ روســتا و ۱۷ شــهر نیــز در 
ــده  ــا شــهر باقیمان دســت اجــرا مــی باشــد کــه تنه
طراحــی  دســت  در  نیــز   ) )جبالبــارز  اســتان 
ــاری  ــال ج ــان س ــا پای ــاءا... ت ــه انش ــرار دارد ک ق
ــن  ــت و همچنی ــد گرف ــرار خواه ــرا ق ــت اج در دس
ــکار  ــاب پیمان ــه انتخ ــتا در مرحل ــداد ۱۳۵ روس تع
ــرد:  ــان ک ــه بی ــد. وی در خاتم ــرار دارن ــی ق اجرای
درکنــار توســعه کمــی شــبکه گازرســانی در اســتان، 
ــدی  ــانی و رضایتمن ــت رس ــت خدم ــش کیفی افزای
ــن  ــز بطــور مســتمر در دســتور کار ای مشــترکین نی

ــرار دارد . ــرکت  ق ش

ــرح تامیــن  ــت: ط ــی گف صــادق عرب
بــرای  گــرم  غــذای  وعــده  یــک 
ــع  ــود وض ــدف بهب ــا ه ــا ب مهدکودک ه
تغذیــه کــودکان زیــر ۶ ســاله روســتایی 

می شــود. اجــرا 
ــرای ایــن منظــور، در هــر  وی گفــت: ب
هفتــه ۵ روز بــا اعتبــار ۱۴۰میلیــون 
بــرای  بهزیســتی  ســوی  از  تومــان 
آن  پخــت  و  غذایــی  مــواد  تامیــن 
ــن  ــار ای ــود و در اختی ــی ش ــه م هزین

مهدهــای کــودک قــرار مــی گیــرد.

وی هــدف از اجــرای ایــن طــرح را 
پیشــگیری از ســوء تغذیــه در کــودکان 
اعــام کــرد و افــزود: اجــرای ایــن 
طــرح در افزایــش انگیــزه خانــواده 
ــدی  ــره من ــرای به ــتایی ب ــای روس ه
و  آموزشــی  خدمــات  از  کــودکان 
تربیتــی مهدهــای کــودک بســیار موثــر 

ــت. اس
ــیر  ــب ش ــتی عج ــس اداره بهزیس رئی
ــواده  ــی خان ــای آگاه ــرد: ارتق ــار ک اظه
هــا، مدیــران و مربیــان از تغذیــه و 

رشــد کــودک، اطــاع از عــادت هــا 
تغذیــه صحیــح در  رفتــار  ایجــاد  و 
ــرای  ــواده هــا ب کــودکان و ترغیــب خان
اســتفاده از خدمــات روســتامهدها از 

ــت. ــرح اس ــن ط ــداف ای ــر اه دیگ
ســوء  بررســی  یــادآوری کــرد:  وی 
تغذیــه نونهــاالن و میــزان اثــر بخشــی 
طــرح مزبــور، نظــارت بــر نحــوه تهیــه و 
توزیــع وعــده غــذای گــرم و ســنجش 
قــد و وزن نونهــاالن از دیگــر برنامــه 

ــن طــرح اســت. ــای ای ه
عربــی ادامــه داد: اجــرای مســتمر ایــن 
طــرح و فراگیــری آن از راهکارهــای 
ــه  ــوء تغذی ــرل س ــرای کنت ــب ب مناس
ــی  ــمی و روح ــامت جس ــظ س و حف

ــت. ــاالن اس نونه

مهـــدی صمیمیـــان روز یکشـــنبه در گفـــت و گـــو 
بـــا ایرنـــا، بـــا بیـــان اینکـــه توســـعه اشـــتغال و 
ــت های  ــتاها از سیاسـ ــذاری در روسـ ــرمایه گـ سـ
ــراز  ــت،  ابـ ــد اسـ ــر و امیـ ــت تدبیـ ــی دولـ اصلـ
توســـعه  منابـــع صنـــدوق  از محـــل  داشـــت: 
ملـــی و  تفاهـــم نامـــه هـــای منعقـــد شـــده از 
ــق  ــتایی و مناطـ ــعه روسـ ــت توسـ ــوی معاونـ سـ
ـــت  ـــاد برک ـــوی و بنی ـــاد عل ـــا بنی ـــور ب ـــروم کش مح
و و بانکهـــای عامـــل، بـــه یـــک هـــزار و ۲ طـــرح 
ــزار و  ــتغال ۲ هـ ــا اشـ ــایری بـ ــتایی و عشـ روسـ

۵۴۲  نفـــر تســـهیات اعطـــا شـــد.
وی ادامـــه داد: حجـــم تســـهیات ارزان قیمـــت  
پرداختـــی در دولـــت تدبیـــر و امیـــد بـــرای 

اشـــتغالزایی و رونـــق روســـتاها در مقایســـه بـــا 
ــت. ــوده اسـ ــابقه بـ ــی سـ ــل بـ ــال های قبـ سـ

صمیمیـــان بـــا بیـــان اینکـــه گردشـــگری محـــور 
توســـعه اســـتان و موجـــب رونـــق اقتصـــادی 
اقامتـــگاه   ۸۱ کـــرد:  خاطرنشـــان  می شـــود، 
ـــود دارد  ـــمنان وج ـــتان س ـــال در اس ـــردی فع بومگ
ــه  ــا زمینـ ــگاه بـ ــداد ۷۶  اقامتـ ــن تعـ ــه از ایـ کـ
ـــاد  ـــتان ایج ـــتاهای اس ـــر در روس ـــتغال ۲۱۶ نف اش

شـــده اســـت.
از  اباغـــی  سیاســـت های  شـــد:  یـــادآور  وی 
ــق  ــرای تحقـ ــری بـ ــم رهبـ ــام معظـ ــوی مقـ سـ
اقتصـــاد مقاومتـــی و رویکـــرد دولـــت تدبیـــر 
و امیـــد موجـــب تحـــول و ترقـــی چشـــمگیر 

روســـتاها شـــده کـــه توســـعه مدیریـــت روســـتا  
ـــاری از  ـــی دهی ـــی غیردولت ـــاد عموم ـــت نه و تقوی
ـــول در  ـــرای تح ـــده ب ـــام ش ـــات انج ـــه اقدام جمل

ــت. ــتاها اسـ روسـ
ــوراهای  ــتایی و شـ ــور روسـ ــر امـ ــرکل دفتـ مدیـ
ــه  ــه برنامـ ــان اینکـ ــا بیـ ــمنان بـ ــتانداری سـ اسـ
اقتصـــادی،  رویکـــردی   ، توســـعه  ششـــم 
توســـعه  بـــه  اجتماعـــی   و  فرهنگی،سیاســـی 
ـــرد:  شناســـایی  ـــح ک روســـتا داشـــته اســـت، تصری
و بهـــره بـــرداری از ظرفیت هـــای موجـــود در 
نواحـــی روســـتایی و ارتقـــای منزلـــت اجتماعـــی 
روســـتاییان و جایـــگاه روســـتاها در اقتصـــاد 
ــکوفایی  ــرای شـ ــتر الزم  بـ ــاد بسـ ــی و ایجـ ملـ

و پیشـــرفت عدالـــت محـــور روســـتاها از جملـــه 
برنامه هـــای پیـــش بینـــی شـــده بـــرای تحقـــق 
ــعه و  ــم توسـ ــه ششـ ــی برنامـ ــت های کلـ سیاسـ

ــت. ــی اسـ ــاد مقاومتـ اقتصـ
ـــال  ـــکن س ـــوس ومس ـــماری نف ـــاس سرش ـــر اس ب
 ۷۰۰ ۱۳۹۵ کشـــور ، از کل جمعیـــت بیـــش از 
هـــزار نفـــری اســـتان ســـمنان تعـــداد ۴۵ هـــزار 
ـــزار  ـــت ۱۴۱ ه ـــا جمعی ـــتایی ب ـــوار روس و ۸۱۶ خان
و ۸۵۸  نفـــر در ۵۴۹ روســـتا و آبـــادی اســـتان  
جمعیـــت  درصـــد  و۹۰  کننـــد  مـــی  زندگـــی 
ــوراهای  ــش شـ ــت پوشـ ــتان تحـ ــتایی اسـ روسـ
اســـامی روســـتایی و ۸۸ درصـــد تحـــت پوشـــش 

قراردارنـــد. دهیاری هـــا 
میامـــی   شهرســـتان های  ســـمنان  اســـتان  در 
ــد  ــا ۵.۸  درصـ ــمنان بـ ــد و سـ ــا ۸۸.۲۱ درصـ بـ
ـــن  ـــترین و کمتری ـــب بیش ـــه ترتی ـــینی ب روستانش

ــد. ــینی را دارنـ ــب روستانشـ ضریـ

بهره مندی 3۰۰ کودک روستایی 

»عجب شیر« از طرح وعده غذای گرم

 دولت بیش از ۲۵۰۰ شغل روستایی در سمنان ایجاد کرد

پررنگی فعالیت های 
فناورانه زنان در مازندران

پـارک علـم و فنـاوری بـه عنـوان نهـاد متولی شـرکت های دانـش بنیـان و افراد 
فنـاور بـر اسـاس امکانـات و تجهیزاتـی کـه در اختیار دارد از شـرکت هـای دانش 
بنیـان حمایـت مـی کنـد.  معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری هـم به 
صـورت مسـتمر ارزیابـی از شـرکت هـای دانش بنیـان در هر اسـتان را انجام می 
دهـد و در آخریـن ارزیابـی ایـن معاونـت ، ۷۵ شـرکت دانـش بنیـان در اسـتان 

مازنـدران فعالیـت دارنـد کـه مدیـران عامل حدود ۱۰ شـرکت زن هسـتند.
معـاون فنـاوری و نـوآوری پارک علم و فنـاوری مازندران روز یکشـنبه به خبرنگار 
ایرنـا گفـت : مازنـدران ۷۵ شـرکت دانـش بنیـان دارد کـه از ایـن تعـداد مدیران 
عامـل حـدود ۱۰ شـرکت زن هسـتند.مجید الیاسـی افـزود : نیمی از این شـرکت 

هـای دانـش بنیـان در فضای پـارک علم و فناوری مسـتقر هسـتند.  
وی کـه از سـه سـال قبـل بـه عنـوان معـاون فنـاوری و نـوآوری در پـارک علـم و 
فنـاوری مازنـدران فعالیـت مـی کنـد، گفـت : در آن زمـان و سـال اول فعالیتم به 
عنـوان معـاون پـارک فنـاوری مازنـدران تنهـا دو یا سـه زن به عنـوان مدیر عامل 
شـرکت هـای دانـش بنیـان فعالیت مـی کردند و اکنون بـه این رقم بـه حدود ۱۰ 
نفـر افزایـش یافته اسـت.  معاون پارک علـم و فناوری مازندران حـوزه ماموریت 
و فعالیـت شـرکت هـای دانـش بنیـان را در عرصـه هـای کشـاورزی، شـیات، 
صنایـع دسـتی، فنـی و مهندسـی و آی تـی عنـوان کـرد و افـزود : شـرکت هـای 
دانـش بنیـان کـه زنـان مدیریت آنهـا را برعهده دارنـد خوشـبختانه در تمامی این 
حـوزه هـا فعالیـت مـی کننـد و خـود را بـه یک یـا دو بخش محـدود نکـرده اند.

اراکاردبیل

مدیریت و همراهی مانع خاموشی تابستانه استان مرکزیتوزیع کاله ایمنی رایگان در بین موتورسواران استان اردبیل

یکشـنبه  روز  شـیرین زاده  رضـا   
ایـن طـرح  افـزود:  بـه خبرنـگاران 
کـه از سـال ۹۱ آغـاز شـده در قالـب 
همایش های آموزشـی و توزیع اقام 

ایمنـی در مناطـق مختلـف اسـتان اجـرا می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه تاکنـون ۲۳۶ همایش آموزشـی بـرای کاربران 
آسـیب پذیـر جـاده ای برگـزار شـده، اظهـار داشـت: اجـرای طـرح 
ایمنـی راکبـان موتورسـواران، برگـزاری دوره هـای آموزشـی، اهدای 
کاه ایمنـی و شـبرنگ های مخصـوص، چـراغ قـوه و کپسـول 

آتش نشـانی از اولویت هـای راهـداری اسـت.
او بـا اشـاره بـه اینکـه عـدم اسـتفاده از کاه ایمنـی در بیشـتر 
تصادفـات منجـر به فوت شـده و گاهی نیز هزینه های بسـیاری را 
بـرای خانواده هـا تحمیل کـرده، افـزود: با اجـرای طرح های ایمنی 

میزان تلفات موتورسـواران اسـتان در ۶ ماه گذشـته کاهش یافته 
است.شـیرین زاده ایمن سـازی مـدارس حاشـیه راه هـا و آمـوزش 
عابـران پیـاده را از دیگـر اقدامـات ایـن اداره کل در جهـت ارتقـای 
ایمنـی شـهروندان برشـمرد و گفـت: هـدف از اجـرای ایـن اقـدام 
فرهنگی، تشـویق و ترغیب موتورسیکلت سـواران بـه رعایت قانون 
و مقـررات و اسـتفاده منظـم از کاه ایمنـی در ایـام محتلف سـال 
اسـت.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اسـتان اردبیـل همچنیـن عـدم اسـتفاده از کاه ایمنـی، اسـتفاده 
ناصحیـح از موتـور و انجـام حرکـت نمایشـی، حمل موتـور دیگر، 
اسـتفاده از موتـور در پیـاده رو و  حرکت در خاف جهـت را از عمده 
تخلفـات موتورسـواران ذکـر کـرد و افـزود: بیشـتر تصادفـات و 
فوتی هـا بـه علت رعایـت نکردن قوانین و مقررات و عدم اسـتفاده 

از کاه ایمنـی در اثـر ضربـه به سـر بوده اسـت.

توزیـع  شـرکت  عامـل  مدیـر 
مرکـزی  اسـتان  بـرق  نیـروی 
آمیـز  موفقیـت  عبـور  گفـت: 
بـا  امسـال  تابسـتان  پیـک  از 
همراهـی مشـترکین بـرق اسـتان مرکـزی میسـر شـد.
مهنـدس الـه داد بـا بیان اینکه رکـورد پیک بار برق اسـتان 
امسـال در تیرماه به ۹۱۹ مگاوات رسـید، افزود: با مدیریت 
و برنامه ریـزی  منسـجم ،همـکاری مشـترکین اسـتان و 

صنایـع بـا موفقیت از پیک تابسـتان گـذر کردیم.
وی بیان کرد: با رشـد مصرف برق نسـبت به سـال گذشـته 
در اسـتان مرکـزی، بـا تدابیر بعمـل آمـده و همراهی مردم 

اسـتان خاموشـی در تابستان امسـال اعمال نشد.

مدیـر عامـل شـرکت توزیع نیـروی بـرق اسـتان مرکزی با 
اشـاره بـه قطعی هـا و انرژی توزیع نشـده در اسـتان ،گفت: 
در سـال ۹۸ نسـبت بـه سـال ۹۷،ایـن شـاخص بـا رونـد 

کاهشـی مواجـه بوده اسـت.
وی ضمـن قدردانـی از مسـئوالن و مشـترکان اسـتان و 
همراهی صاحبان صنایع ،کشـاورزان و ادارات برای همیاری 
صنعـت بـرق بـرای گـذر از پیک تابسـتان خاطرنشـان کرد: 
پـاداش همـکاری صنایـع و کشـاورزانی کـه در طـرح هـای 

صنعـت بـرق مشـارکت داشـتند محاسـبه می شـود.
مهنـدس الـه داد بیـان کـرد: مدیریـت مصرف برق توسـط 
یکایک افراد جامعه نقش بسـزایی در توسـعه و پیشـرفت 

دارد. کشور 

8936 تن نهاده دامی 
و آرد در روستاهای 

کهگیلویه وبویراحمد 
توزیع شد

از  داشـت:  اظهـار  محمـدی  منوچهـر 
ایـن میـزان چهارهـزارو ۹۷۴ تـن آرد 
یارانـه ای بـوده که با همـکاری عامان 

درروسـتاهای اسـتان توزیـع شـد.
وی بیـان کرد: ایـن میزان آرد یارانه ای 
بـا همکاری شـرکت تعاونی عشـایری 
وروسـتایی، تعاونـی تولیـدی و دیگـر 
شـرکت های تعاونی توزیع می شـود.
محمـدی تصریـح کـرد: در این راسـتا 
نیـز سـه هـزارو ۹۶۲ تـن نهـاده هـای 
دامـی بـا قیمـت مصـوب توزیع شـد.
 وی اظهـار کـرد: توزیـع نهـاده هـای 
دامی در راسـتای حمایـت از دامداران، 
تنظیـم بـازار، تثبیت قیمـت نهاده ها و 

تامیـن علوفه زمسـتانی اسـت.
محمـدی افزود: بیـش از ۳۰۰ هزار نفر 
از خدمـات تعـاون روسـتایی بهرمنـد 

. هستند
جمعیـت  از  نفـر   ۴۶۱ و  هـزار   ۳۹۷
کهگیلویـه و بویراحمد معـادل ۵۵.۷۴ 
و  هـزار  درصـد سـاکن شـهرها، ۳۱۴ 
۹ نفـر معـادل ۴۴.۰۴ درصـد سـاکن 
مناطـق روسـتایی و یکهـزار و ۵۸۲ نفر 
معـادل ۲۲ صدم درصد نیز غیرسـاکن 

. هستند
جمعیت شهرستان بویراحمد ۲۹۹ هزار 
و ۸۸۵ نفـر، شهرسـتان کهگیلویـه ۱۳۱ 
هـزار و ۳۵۱ نفر، شهرسـتان گچسـاران 
۱۲۴ هزار و ۹۶ نفر و شهرسـتان دنا ۴۲ 

هـزار و ۵۳۹ نفر اسـت
و ۱۳۶  هـزار  بهمئـی ۳۸  .شهرسـتان 
نفر، شهرسـتان چرام ۳۳ هزار و ۵۴۳ 
نفـر، شهرسـتان لنده ۲۱ هـزار ۸۱۲ نفر 
و شهرسـتان باشـت ۲۱ هزار و ۶۹۰ نفر 

جمعیـت دارند.

اجرای 1000کیلومتر شبکه خبر 
تغذيه و توزيع گاز طبیعی 

دراستان کرمان در نیمه 
نخست سال 98

تابلوهای بورس کاال، ُمزین به طالی سبز

ایران با سابقه ای طوالنی در زمینه کشت پسته، یکی از تولیدکنندگان اصلی پسته در جهان است.

در  ای  کشــاوری  محصــول  پســته 
ــش از ۹۰ درصــد  ــه بی ــران اســت ک ای
صــادر  دیگــر  کشــورهای  بــه  آن 
ــت  ــه خصوصی ــه ب ــا توج ــود. ب می ش
آن  قیمــت  وابســتگی  و  پســته 
ایــن محصــول  ورود  ارز،  نــرخ  بــه 
کاال  آتــی  قراردادهــای  قالــب  در 
می توانــد ریســک نوســانات قیمــت 
را بــرای کشــاورزان در زمــان نوســانات 

نمایــد. کنتــرل  ارزی،  شــدید 
ســال  در  صادراتــی  محصــول  ایــن 
ــورس کاال شــد و  ۸۷ وارد معامــات ب

ــرد؛  ــاز ک ــا ۴ نمــاد معاماتــش را آغ ب
علی رغــم پیش بینــی فعالیــن بــازار 
محصــول  ایــن  زمــان  آن  ســرمایه، 
و  نگرفــت  قــرار  موردتوجــه  زیــاد 
ایــن  از  آن  موقــت  حــذف  موجــب 
ــدد وارد  ــال ۹۵ مج ــد. در س ــازار ش ب
تــن،   ۳۰ میــزان  بــه  و  شــد  بــازار 
ــس از  ــت. پ ــرار گرف ــه ق ــورد معامل م
ــد  ــری«، »احم ــته »اکب ــواع پس آن ان
آقائــی«، »فندقــی« و »کله قوچــی« 
ــران  ــورس کاالی ای ــتاندارد ب ــق اس طب
 ۱۰ از  پــس  حــاال  معاملــه گردیــد. 
ــی  ــته فندق ــی پس ــات آت ــال معام س
ــل  ــتاندارد ۳۲-۳۰ تحوی ــایز اس ــا س ب
آذر مــاه ۹۸ در حالــی کلیــد می خــورد 
ــادل ۱۰۰  ــرارداد مع ــر ق ــم ه ــه حج ک

یــک  تضمیــن  وجــه  و  کیلوگــرم 
ــون تومــان تعییــن شــده اســت. میلی
بــه منظــور ایجــاد رونــق در معامــات، 
کارمــزد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
ــر  ــران، صف ــورس کاالی ای و شــرکت ب
را در معامــات آتــی پســته در نظــر 
ــدام  ــن اق ــه ای ــه البت ــده ک ــه ش گرفت
ابزارهــای  کلیــه  راه انــدازی  بــرای 

مالــی نویــن عملیاتــی می شــود.
پذیــرش دو انبــار »طــای ســبز« و 
»ســبزدانه کویــر« در شهرســتان های 
بــا  مذاکــره  ســیرجان،  و  زرنــد 
ــی و  ــش خصوص ــای بخ ــایر انباره س
شهرســتان های کرمــان،  در  تعاونــی 
پــی  و در  آبــاد  و فیــض  زنگی آبــاد 
آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری  آن 

شهرســتان های  در  توجیهــی  و 
مربوطــه و شــرکت های کارگــزاری از 
اقداماتــی اســت کــه در این بــاره در 
بــورس کاال انجــام شــده؛ همچنیــن 
در  مــه والت  »دیباپســته«  انبــار 
ارائــه  و  شــرکت  ثبــت  مرحلــه 
در  انبــار  پذیــرش  جهــت  مــدارک 
دیگــری  انبارهــای  اســت.  بــورس 
ارائــه  را  خــود  درخواســت های  نیــز 
ــرور  ــه م ــی رود ب ــار م ــد و انتظ کرده ان
ــوزه  ــی در ح ــای بورس ــت انباره ظرفی
ــا  ــد ام ــش یاب ــته افزای ــات پس معام
در شــروع معامــات حداقــل بــا ۲ 
ــاز  ــه شــده، معامــات آغ ــار پذیرفت انب

خواهنــد شــد.

فرآیند ورود پســته تولیدی به 
انبار و صدور گواهی ســپرده 

است؟ چگونه 
ــد اوراق  ــن ک ــد از گرفت ــک کاال بع مال
بــورس  کارگزاری هــای  از  خــود 
و  محصــول  برداشــت  از  پــس  و 
خــود  محصــول  آن،  آماده ســازی 
اعام شــده  انبــار  از دو  بــه یکــی  را 
بررســی  بــورس کاال جهــت  توســط 
انبــاردار  می کنــد.  منتقــل  کیفیــت 
ــازی و در  ــام استانداردس ــس از انج پ
ــا  صــورت وجــود مطابقــت محصــول ب
نســبت  اعام شــده،  اســتانداردهای 
بــه پذیــرش محصــول در انبــار اقــدام 
ــدار  ــک و مق ــد. مشــخصات مال می کن
خالــص محصــول تحویلــی، در ســامانه 
ــه  ــی ب ــپرده کاالی ــی س ــدور، گواه ص
نــام مالــک صادرشــده و پــس از یــک 
ــی  ــی ســپرده کاالی ــه گواه روز کاری ب

تبدیــل می شــود. معاملــه  قابــل 
هزینــه انبــار بــه مبلــغ یــک هــزار ۵۰۰ 
ریــال ثابــت در بــدو ورود محصــول 
بــه انبــار و ۵۰ ریــال بــه ازای هــر 
ــار از  ــداری در انب ــرم در روز نگه کیلوگ
ابتــدای روز صــدور گواهــی ســپرده 
کاالیــی  تــا پایــان روز معاملــه بــر 
عهــده فروشــنده اســت کــه هزینــه 

معاملــه  وجــه  از  بــورس  توســط 
واریــز  انبار/انبــاردار  به حســاب  و 

. د می شــو
ــات  ــران خدم ــرای جب ــه ب ــن هزین ای
انبــار بــرای ارزیابــی و توزیــن و افــت 
وزنــی و کیســه گیــری و نگهــداری در 
توســط  مشخص شــده  بســته های 
بــورس و … بــوده و غیــر از هزینــه 
دیگــری  مبلــغ  هیــچ  تعیین شــده، 
ــاردار پرداخــت نخواهــد  ــار و انب ــه انب ب

ــد. ش
راه انــدازی معامــات پســته در بــورس 
از  محصــول  کیفیــت  رشــد  باعــث 
ــا  ــاورز ت ــط کش ــت توس ــان برداش زم
ــود. ــر می ش ــط تاج ــادرات آن توس ص
هیئــت  عضــو  محمــدی«،  »مظفــر 
صادرکننــدگان  اتحادیــه  مدیــره 
ــات  ــدازی معام ــران راه ان ــکبار ای خش
ــی  ــای آت ــپرده و قرارداده ــی س گواه
را  ایــران  کاالی  بــورس  در  پســته 
از عوامــل موثــر بــر واقعــی شــدن 
ــی  ــای صادرات ــته در بازاره ــت پس قیم
برشــمرد و در ایــن زمینــه تصریــح 
ــته در  ــات پس ــدازی معام ــرد: راه ان ک
بــورس باعــث رشــد کیفیــت محصــول 
از زمــان برداشــت توســط کشــاورز تــا 
ــود.  ــر می ش ــط تاج ــادرات آن توس ص
پســته  نگهــداری  طوری کــه  بــه 
و  بورســی  انبارهــای  در  کشــاورزان 
اســتانداردهای  رعایــت  بــه  الــزام 
مــورد تاییــد بــورس موجــب می شــود 
اطمینــان  بــا  خارجــی  مشــتریان 
ــه کیفیــت محصــول، بیشــتر  نســبت ب
نســبت بــه خریــد پســته از ایــران 
راغــب باشــند و همیــن امــر می توانــد 
ســیگنال مثبــت بــه قیمــت پســته 
ــم  ــن مکانیس ــا ای ــرا ب ــد. زی ــه کن ارائ
کــه  دالالنــی  شــفاف،  معاماتــی 
کیفیــت پســته صادراتــی را پاییــن 
تجــار  و  شــده  حــذف  می آورنــد 
ــا  ــر، ب ــان خاط ــا اطمین ــده ب صادرکنن
ــری  ــته مرغوب ت ــورس پس ــد از ب خری

می کننــد. صــادر  را 

سروش بیات پور
گزارش /کرمان نو
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عاشقان آبروی جهانند!...
چرا با رفتنت این جهان بی آبرو رو، 

بی آبرو تر کردی؟!...

مدارصفردرجه

 زیر صفر مرزی 
در سینماهای هنر و تجربه 

در حال اکران است. 

مستنددیالوگ

رسانه در آینه تصویر
هفته نامه فرهنگی و هنری چلچراغ منتشر شد. 

 کاشف گیج 
آبان ماه در  تاالر هنر اجرا می شود. 

88 دقیقه )5 فیلم کوتاه( در 
سینماهای هنر و تجربه در حال اکران است. 

 کبوتری ناگهان 
از ۲۳ تا ۲۵ مهر در تئاترشهر - پاتو اجرا 

در حال اجرا است. 

یه جاست که تو باید وایسی، یه جا هم 
هست که بایست در ری، اما خدا نکنه جای 

این دو تا با هم عوض شه... دیگه تا آخر 
عمر بدهکار خودتی...

دندان مار

فیلمنمایشنمایش دیالوگ

مرغ جم باز حدیثی ز سبا می گوید
بشنو آخر که ز بلقیس چها می گوید

خبر چشمٔه حیوان بخضر می آرد
قصٔه حضرت سلطان بگدا می گوید
پرتو مهر درخشان بسها می بخشد
سخن سرو خرامان بگیا می گوید
با دل خستٔه یکتای من سودائی

حال آن زلف پریشان دوتا می گوید
دلم از دیده کند ناله که هردم بچه روی
یک به یک قصٔه ما را همه جا می گوید
حال گیسوی تو از باد صبا می پرسم

گر چه بادست حدیثی که صبا می گوید
مشک با چین سر زلف تو از خوش نفسی

هر چه گوید مشنو زانکه خطا می گوید
ابروی شوخ تودر گوش دلم پیوسته

حال زلف تو پراکنده چرا می گوید
ترک دشنام ده این لحظه که مسکین خواجو

از درت می برد ابرام و دعا می گوید

خواجوی کرمانی 

 منهای دیروز 
تا ۶ آبان در گالری آس 

در حال اجرا است. 

گالری

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

کتاب 

داســتان رمــان کشــف عشــق کنــج یــک کتــاب فروشــی دربــاره امیلیــا 

نایتینــگل اســت، کســی کــه راه بســیار درازی را تــا پیزبــروک پیمــوده تا 

بتوانــد کتابفروشــی پــدرش را از نابــودی نجــات دهــد. امیلیــا کــه پــدر 

خــود، ژولیــوس را بــه تازگــی از دســت داده، فرصتــی بــرای کنــار آمــدن 

ــد، چــرا کــه کتابفروشــی نایتینــگل، میــراث  ــا غــم فقدانــش نمی یاب ب

ژولیــوس، در شــرف ورشکســتگی اســت.

ژولیــوس شــخصیت محبــوب و دوست داشــتنی شــهر پیزبــروک، 

ــی آرزوی  ــر کتابخوان ــه ه ــت ک ــی اس ــت کتابفروش های ــان دس از هم

هــم صحبتــی بــا او را دارد؛ خوش برخــورد، مهربــان، بــا دانــش بســیار 

ــدوق  ــه کــرم کتاب هــا. از طرفــی ســینه او صن ــاری رســاندن ب ــرای ی ب

اســرار بســیاری از ســاکنان پیزبــروک اســت. او بــه گرمــی حرف هــای 

ــه گــوش جــان می شــنود و همیــن امــر باعــث شــده  مشــتری ها را ب

ــان ســخت و غیرقابل تحمــل باشــد.  ــه اطرافی ــرای هم ــش ب ــا فقدان ت

امــا بایــد دیــد ژولیوســی کــه در جوانــی همســر نــوزده ســاله اش را از 

دســت داده، آقــای کتابفروشــی کــه میــان کتاب هــا زندگــی می کــرد، 

در زندگــی اش چــه رازی داشــته؟

ــده  ــاب فروشــی آم ــک کت ــج ی ــاب کشــف عشــق کن ــد کت پشــت جل

اســت:

در  نیســتند کــه  آن هایــی  داســتان ها،  حقیقی تریــن  و  بهتریــن 

مشــتریان  می افتــد.  اتفــاق  صفحــات کتاب هــای کتاب فروشــی 

کتاب فروشــی هرکــدام قصه هایــی دارنــد: سرشــار از غــم، رنــج، 

شــادی و عشــق.

کشف عشق کنج یک کتاب فروشی
ــامان  ــود: »سروس ــروع می ش ــب ش ــده دلچس ــک ای ــا ی ــاب ب کت
دادن بــه یــک کتابفروشــی!« چــه کســی اســت کــه چنیــن آرزویــی 
در ســر نپرورانــد؟ و بــه ســرعت بــه ســمت معرفــی شــخصیت های 
ــر کتابفروشــی  ــره تاثی ــه در دای ــرادی ک ــی رود، اف ــی پیــش م فرع

ــر از عاشــق شــدن« اند. ــد و »ناگزی ــای دارن ج
امــا در ایــن میــان نجــات یــک کســب و کار بــه ویــژه یــک 
کتابفروشــی از ورشکســتگی کار خیلــی آســانی نخواهــد بــود. 
ــت  ــپ« اس ــان مندی ــتان، »ای ــت داس ــد و گرگ صف ــخصیت ب ش
کــه می خواهــد هرطــور شــده از اوضــاع مالــی به هم ریختــه 
نایتینگل هــا سوءاســتفاده کنــد و ملــک بــاارزش آن هــا را بــه 
ــد  دســت آورد. شــخصیت خاکســتری، »جکســون« ســعی می کن
ــد. او کــه  ــه ســفید و ســیاه راه درســت را برگزین بیــن تمایلــش ب
ــی  ــرد و خوش قلب ــپ می ب ــا مندی ــکاری ب ــه از هم ــن ســودی ک بی
ــا  ــد ی ــدای قلبــش گــوش کن ــه ن ــد ب ــا بای ــده، ی ــا مــردد مان امیلی

ــش! ــاد جیب فری
خــط ســیر زندگــی کاراکترهــای دیگــر، از ســارا و آلیــس گرفتــه تــا 
ــه در آن  ــد ک ــرار می گیرن ــیری ق ــم در مس ــینا ه ــون و  توماس دیل
گــوش ســپردن بــه نــدای قلبشــان راه نجــات اســت. بــا پیشــینه ای 
ــن  ــه ای ــوان حــدس زد ک ــه می شــود، می ت ــر ارائ ــه از هــر کاراکت ک
جــادوی کتابفروشــی نایتینــگل اســت کــه آن هــا را بــه راه درســت 

می خوانــد.
ایــن قبیــل کتاب هــا کــه روایــت کتــاب و کتابفروشــی اســت اغلــب 
از اثــر جادویــی و غیرقابــل چشم پوشــی کتاب هــا در دنیــای 
خشــک و مــادی امــروز می گوینــد. روایتــی گــره خــورده بــا کتــاب 
آنــا کارنینــا از تولســتوی، در هم تنیــده بــا عشــق و خیانــت، کشــف و 
شــهود و اثبــات اینکــه ادبیــات چیــزی نیســت جــز آنچــه پیرامــون 
ــبیه  ــد ش ــش از ح ــی بی ــی زندگ ــت. گاه ــوع اس ــال وق ــا درح م

ــس! ــم برعک ــاید ه ــود، ش ــتان ها می ش داس

کشف عشق کُنج یک کتاب فروشی
ویسنده: ورونیکا هنری
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