
مدیریت بانک کشـاورزی در اسـتان کرمان درنظر دارد امالک ومسـتغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی وبا 
جزئیـات منـدرج در اسـناد مزایده ، با بهره گیری از سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت)Setadiran.ir (وبا شـماره مزایده 

)2098004766000004( بـه صورت الکترونیکی به فروش برسـاند.

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کرمان

شرایط عمومی وتوضیحات برگزای مزایده دستگاه اجرایی

آگهی مزایده عمومی
 فروش امالک ومستغالت شماره2098004766000004

تاریـخ انتشـار 98/9/7 مهلـت دریافت اسـناد مزایـده تا1398/09/23سـاعت12و تاریخ بازدید تا 98/9/21 مهلت ارسـال پیشـنهاد تا 
سـاعت 13مـورخ98/9/23 تاریـخ بازگشـایی 98/9/25 تاریخ اعالم بـه برنده حداکثر تـا 20 روز پس از بازگشـایی

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی اسـت :
1-برگـزاری مزایـده صرفـٌا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی 
خریـد  شـامل  مزایـده  فرآینـد  مراحـل  وکلیـه  باشـد  مـی  دولـت 
مربوطـه(  هزینـه  وجـود  )درصـورت  مزایـده  اسـناد  ودریافـت 
،پرداخـت تضمیـن شـرکت در مزایـده )ودیعـه(، ارسـال پیشـنهاد 
قیمـت واطـالع از وضعیـت برنده بـودن مزایـده گران محتـرم از این 

طریـق امـکان پذیـر مـی باشـد .
2-کلیـه اطالعـات امالک ومسـتغالت شـامل مشـخصات ، شـرایط ونحوه 

فـروش در بـرد اعـالن عمومـی سـامانه مزایـده ، قابل مشـاهده ، بررسـی 
وانتخـاب می باشـد .

3-عالقمنـدان بـه شـرکت در مزایده می بایسـت جهت ثبت نـام ودریافت 
گواهـی الکترنیکـی )توکن( با شـمار هـای ذیل تماس حاصـل نمایند:

مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه:021-41934
اطالعـات تمـاس دفاتـر ثبـت نام سـایر اسـتان هـا ، در سـایت سـامانه 
/پروفایـل مزایـده گـر"  نـام  ثبـت   " )www.setadiran.ir(بخـش 

موجـود اسـت .

فراخوان نوبت دوم- شماره 7-98 / ت
اداره كل نوسـازي مـدارس اسـتان كرمـان  در اجـراي آييـن نامـه اجرايـي بند ج مـاده 12 قانون برگـزاري مناقصات  در نظـر دارد  تجهیزات به شـرح ذیـل را  با روش  

مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای  از تولیدکننـدگان و شـرکت هـای واجد شـرایط خریـداری  نمايد. لـذا از متقاضیان دعوت ميشـود از تاريخ چـاپ فراخوان نوبـت اول به 
مـدت  3  روز به سـامانه سـتاد ایـران مراجعه نمایند.

اعتبار  17000  میلیون ریال از طرح 1801010013  اسناد سررسید 99/04/23
تعداد - دستگاهکاال

3500صندلی دسته دارامتحانی دانش آموزی دوره متوسطه

500میزوصندلی دانش آموزی دوره ابتدایی

150میز معلم

150صندلی معلم

300تخته وایت برد 2*1

150صندلی گردان

150میز اداری دوطرفه

اعتبار به مبلغ   10000 میلیون ریال  ازطرح شماره  1801015001
تعداد - دستگاهکاال

60اسپلیت 18000 سرد وگرم اینورتردار

40اسپلیت 24000 سرد وگرم اینورتردار

م.الف 1080# امور قراردادها# 

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

نوبت اول
 فراخوان مناقصه عمومی  

دو مرحله ای
شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای ، » اجـرای خطوط شـبکه و 400 فقره انشـعاب خانگی 

فاضـالب روسـتای سـیرچ  » بـه شـماره مناقصـه 2098001235000019 را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت برگزار نمایـد. ) کلیه مراحـل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرس: 
www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلی، مراحل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی 

امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.(

رشته : آب 
- پایه : 5، 1،2،3،4 

- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی 
- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 934/000/000 ریال 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/9/7 می باشد. 
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت: سـاعت 14 روز یکشـنبه تاریخ 

98/09/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز دو شنبه تاریخ 98/10/02

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه تاریخ 98/10/03
- مبلغ برآورد: 18/678/887/356  ریال براساس فهرست بهاء 98 می باشد.

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در 

خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الـف: کرمـان - خیابـان هـزار و 
یکشـب - نبـش کوچـه 21 - شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمان - 

 32473983-6 تلفـن:  قراردادهـای  اداره 
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجام مراحـل عضویـت در سـامانه:مرکز 

تمـاس دفتـر ثبـت نـام: 021-41934 
توضیحات : 

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

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

بصـورت فیزیکـی )الک و مهـر شـده( نیـز باید ارائه شـود.

شــهرداری کــرج در نظــر دارد اجــاره یکبــاب واحــد تجــاری بمنظــور فــروش آبزیــان را واقــع در کــرج – میــدان جمهــوری – بلــوار ماهــان – بــازار روز ماهــان 
بــه شــرح مشــخصات جــدول ذیــل بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط ) داشــتن مجــوز و یــا تاییدیــه جهــاد کشــاورزی بــرای پــرورش ماهــی و یــا 

پروانــه صیــادی ( بصــورت اجــاره واگــذار نمایــد.

1-  ســپرده شــرکت در مزایــده بــه یکــي از روشــهاي ذیــل ارائــه گــردد. ضمانــت نامــه بانکــي معــادل مبلــغ فــوق کــه بــه مــدت 90 روز اعتبــار داشــته و قابــل تمدیــد باشــد 
و یــا واریــز فیــش نقــدي بــه مبلــغ فــوق بــه حســاب 700786948623 بانــك شــهر2-  مــدت اجــاره 3 ســال شمســی میباشــد3- برنــدگان نفــر اول و دوم مزایــده هــرگاه 
حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنــان بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد. 4- شــهرداري کــرج در رد یــا قبــول هــر یــك از پیشــنهادها مختــار اســت. 5- مبلــغ 500/000 
ریــال بابــت هزینــه خریــد اســناد بــه حســاب 700785313795 نــزد بانــك شــهر شــهرداري واریــز و رســید آنــرا ارائــه نماینــد. 6- متقاضیــان مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار 
آگهــي جهــت خریــد اســناد مزایــده بــه اداره امــور قراردادهــا و پیمانهــا واقــع در میــدان توحیــد- بلــوار بــال شــهرداري کــرج طبقــه هفتــم مراجعــه نماینــد. 7- در هــر صــورت 
مــدارك منــدرج در اســناد مزایــده مــاك فــروش اســناد و متعاقبــاً عقــد قــرارداد خواهــد بــود. 8- توضیــح اینکــه بــه غیــر از ســپرده شــرکت در مزایــده کلیــه اســناد و مــدارك 
مربــوط بــه متقاضیــان شــرکت درمزایــده نــزد شــهرداري باقــي مــي مانــد. 9- الزم بــه ذکــر اســت هنــگام خریــد اســناد ارائــه مجــوز و یــا تاییدیــه جهــاد کشــاورزی بــرای 
ــه مهــر و امضــاي مدیرعامــل، آگهــی تاســیس ، اساســنامه مرتبــط، روزنامــه آخریــن آگهــي تغییــرات اعضــاي  ــه صیــادی ، معرفــی نامــه ممهــور ب ــا پروان پــرورش ماهــی و ی
شــرکت و کــد اقتصــادی بــرای اشــخاص حقوقــی و کپــی کارت ملــی بــرای اشــخاص حقیقــی الزامــي میباشــد.10- شــرکت کننــدگان در مزایــده مــي بایســت کلیــه فرمهــا و 
اطاعــات مــورد درخواســت شــهرداري را تکمیــل و بــه همــراه ســایر اســناد مزایــده در پاکــت مربوطــه قــرار دهنــد. 11-ســایر اطاعــات و جزئیــات در اســناد مزایــده منــدرج 
اســت. 12- پیشــنهادات مــي بایســت در پاکتهــای مجــزا )الــف-ب-ج( الك و  ممهــور بــه مهــر شــرکت شــده و  پــس از الصــاق هولوگــرام بــر روی پاکــت ج تــا پایــان وقــت اداری 
روزســه شــنبه  مــورخ98/09/19 بــه آدرس کرج-میــدان توحیــد – بلــوار بــال دبیرخانــه شــهرداري کــرج تحویــل داده شــود. 13-پیشــنهادات رســیده در مــورخ 98/09/20 

در کمیســیون عالــی معامــات شــهرداري کــرج  مطــرح و پــس از بررســي و کنتــرل برنــده مزایــده اعــام خواهــد شــد .
14- پرداخــت کلیــه  هزینــه هــای چــاپ آگهــی  مزایــده در روزنامــه هــا ، هزینــه کارشناســی بــر مبنــای دســتمزد کارشناســی و کلیــه هزینــه هــای متعلقــه ) مالیــات بــر ارزش 

افــزوده و ... ( بــر عهــده برنــده مزایــده مــی باشــد                                     
• جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا به سایت  www.karaj.ir مراجعه نمائید. 

اداره امور قراردادها و پیمانها -  شهرداری کرج 8510

آگهی مزایده بصورت اجاره  

مبلغ پایه اجاره بهاء ماهیانه مشخصات عنوانردیف
)ریال(

میزان سپرده شرکت 
در مزایده ) ریال(

300/000/000540/000/000مطابق اسناد موجود در شرایط یکباب واحد تجاری بمنظور فروش آبزیان1

بهترین سیاست حمایتی 
چیست؟

2

3

حـدود یـک دهـه اسـت کـه اقتصـاد کشـور از عملکـرد بلندمـدت خـود 
فاصلـه گرفته اسـت. نظـام اداره کشـور در حـوزه اقتصـادی فاقد حداقل 
قابلیت های الزم برای سیاسـت گذاری اسـت. انبوهـی مثال از معضالت 
اقتصـادی وجـود دارد کـه الینحـل باقـی مانده اند. از مسـایل ملموسـی 
همچـون یاارنه هـا، تورمـف نـرخ ارز، تعرفه هـای گمرکـی و... و. گرفته تا 
مسـایل بنیادین و کالن نظیر خصوصی سـازی، آزادسـازی، نقش دولت 
در اقتصـاد، بازرگانـی و بسـیاری موضوعات دیگـر، در وضعیت »فقدان« 

سیاسـت هستیم.
رفتـار حاکمیـت در این گونه مسـایل مانند قایقی اسـت کـه روی آب رها 
شـده، امـواج آب قایـق را بـه هـر سـو می بـرد و قایق نشـینان کاری جـز 
نـگاه کـردن بـه امواج دریا ندارند. یا سـکان قایق دسـت کسـی نیسـت 
یـا اگر هسـت، نقشـه و مقصدی نـدارد که هدفمنـد سـکان را بچرخاند. 
قایق نشـینان نیـز تصـوری ندارند کـه این قایـق باید به کجا بـرود، چون 
سـاحل امـن را نمی شناسـند و همیـن کـه قایـق روی آب مانـده و در 
میـان امـواج غـرق نشـده، برای آنها کافی اسـت. شـاید ایـن مثال کمی 
اغراق آمیـز باشـد، ولی واقعـا اوضاع سیاسـت گذاری اقتصادی به همین 
آشـفتگی اسـت.به اعتقاد کارشناسان حوزه سـرمایه اجتماعی و توسعه، 
سـرمایه اجتماعـی پیش نیـاز مهمـی برای توسـعه تلقی شـده، بنابراین 
برقراری قانون و نهادهای زیربنایی سیاسـی برای شـکل گیری سـرمایه 
اجتماعـی را ضـروری می داننـد. بـا ایـن تفاسـیر، ممکـن اسـت ایـن 
ذهنیـت بـه وجود آیـد که وقتی صحبـت از نهادهای زیربنایـی و برپایی 
حاکمیـت قانـون اسـت، اصـوال بحث یک سـاله پولـی نمی توانـد مهم یا 
مطـرح باشـد، در مقابـل سـتون های یـک جامعـه آزاد، یعنـی امنیـت و 
احتـرام مالکیـت خصوصـی موضوعی مثل تـورم چه اهمیتـی می تواند 
داشـته باشد؟پاسـخ این اسـت که وجود تورم افسارگسـیخته به معنای 

فقدان این نهادهاسـت.

انس طال         1.454.210

مثقال طال     18.650.250

گرم طالی 18  4.310.192

گرم طالی 24   5.747.200

بهار آزادی      42.690.000

امامی          43.300.000

نیم       22.480.000

ربع         14.490.000

گرمی       8.690.000

دالر             122.390

یورو         134.200

درهم          33.359

لیر ترکیه           19.423

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

ما را در تلگرام 
4   تا  10دنبال کنید

دولت در سه قدمی افتادن از حد نصاب
اگر سه وزیر دیگر که در صف استیضاح هستند از کابینه خارج شوند، همه وزرا باید مجدد از مجلس رای اعتماد بگیرند

آبخیـزداری شـهری یکـی از راهکارهـای اصلـی مقابلـه 
بـا فرونشسـت زمیـن اسـت . بـا توجـه بـه گسـترش 
ساختمان سـازی و آسـفالت خیابان هـا، اجـازه نفـوذ آب 
در خـاک داده نشـده و آب هـای موجود در سـطح شـهر، 
بـه روان آب تبدیـل می شـود.  مهـدی پژوهـش در گفت 
و گـو با ایسـنا، با اشـاره بـه اینکه یکـی از پدیده هایی که 
در سـال های اخیر شـاهد آن هسـتیم بحث فرونشست 
زمیـن و فروچاله هاسـت، اظهار کرد: پدیده فرونشسـت 
زمین از تهدیدات جدی چهارمحال و بختیاری محسـوب 
می شـود.وی بـا اشـاره به وجود سـه حجم شـامل ذرات 
جامـد خـاک، هـوا و آب در خـاک، افزود: معمـوال زمانی 
کـه بارندگـی صـورت می گیـرد هـوای موجـود در خـاک 
توسـط آب پـر می شـود و همیـن امـر سـبب شـده تـا 

حجم خـاک ثابـت بماند.
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اعطای نشان ملی 
مرغوبیت به 10 اثر 

صنایع دستی
مدیرکل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی 
خراسان شمالی گفت: »10 

اثر ارزشمند از هنرمندان 
صنایع دستی استان موفق به 

کسب نشان ملی مرغوبیت شد.«

آغاز سرشماری 
حیات وحش در 

خوزستان
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

خوزستان گفت: سرشماری 
پاییزه حیات وحش در مناطق 
حفاظت شده و زیستگاه های 

این استان آغاز شده است.
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یادداشت  مهمان
مجید سلیمی بروجنی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1603

پنجشنبه 07 آذر 1398
  قیمت 500 تومان

زمانی که آب از طریق چاه، قنات، 
سفره های آب های زیرزمینی، تونل 
و... از خاک برداشت شود، باید به 
همان اندازه جایگزینی صورت گیرد

آبخیزداری شهری؛ 

راهکاری برای مقابله 

با فرونشست زمین

2

45 و

»سیاه گالش« نماد حافظ 
زیست بوم کوهستان های گیالن

سیاه گالش در فهرست آثار معنوی کشور 
به ثبت ملی رسید

وزیر نفت:

روزانه 20 میلیون لیتر کاهش 
مصرف بنزین داشته ایم

لینک خرید نسخه الکترونیک



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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سواالت نمایندگان از وزیر علوم به صحن علنی ارجاع نشدپیام خبر
 سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت: هیچ کدام از سواالت 
اعضای کمیسیون آموزش از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به صحن علنی ارجاع نشده است.
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دولت در سه قدمی افتادن از حد نصاب
اگر سه وزیر دیگر که در صف استیضاح هستند از کابینه خارج شوند، همه وزرا باید مجدد از مجلس رای اعتماد بگیرند

طرح استیضاح وزرای نفت، کشور و آموزش و پرورش کلیک خورده است

دولــت  در  دیگــر  تغییــر  ســه  تنهــا 
ــت  ــه دول ــود ک ــث می ش ــم باع دوازده
دوم حســن روحانــی از حــد نصــاب 
بــه رای  نیــاز  بیفتــد و تمامــی وزرا 
اعتمــاد مجــدد داشــته باشــند کــه 
اســتعفای  پذیــرش  بــه  توجــه  بــا 
ــاد  ــر پیشــین جه محمــود حجتــی وزی
کشــاورزی از ســوی رئیس جمهــور و 
طــرح اســتیضاح وزرای نفــت، کشــور و 
ــرورش از ســوی مجلــس  آمــوزش و پ
ایــن احتمــال شــدت بیشــتری یافتــه 

ــت. اس

ــل 136  ــق اص ــنا، طب ــزارش ایس ــه گ ب
»رئیس جمهــور  اساســی،  قانــون 
ــن  ــد و در ای ــزل کن ــد وزرا را ع می توان
ــران  ــا وزی ــر ی ــرای وزی ــد ب صــورت بای
ــرد  ــاد بگی ــس رای اعتم ــد از مجل جدی
و در صورتــی کــه پــس از ابــراز اعتمــاد 
ــت  ــی از هیئ ــت نیم ــه دول ــس ب مجل
ــددًا  ــد مج ــد، بای ــر نمای ــران تغیی وزی
بــرای  اســالمی  از مجلــس شــورای 
ــاد  ــران تقاضــای رأی اعتم ــت وزی هیئ

ــد«. کن
بــا بررســی اتفاقــات دو ســال گذشــته 
ــم و  ــت دوازده ــرات وزرای دول و تغیی
ــر  ــر دیگ ــه وزی ــتیضاح س ــال اس احتم
شــاید بــرای اولیــن بــار یــک کابینــه در 

ــاب  ــد نص ــا از ح ــالمی ب ــوری اس جمه
افتــادن نیازمنــد رای اعتمــاد مجــدد از 

مجلــس باشــد.
روز گذشــته مجلــس شــورای   10 در 
چهــار  اســتیضاح  طــرح  اســالمی 
وزیــر دولــت دوازدهــم را کلیــد زده 
اســت. اســتیضاح محمــود حجتــی 
کشــاورزی  جهــاد  مســتعفی  وزیــر 
شــد  منتفــی  اســتعفایش  بــا  کــه 
بــه همــراه طــرح اســتیضاح بیــژن  
ــا  ــت، عبدالرض ــر نف ــه وزی ــدار زنگن نام
و  کشــور  وزیــر  رحمانی فضلــی 
وزیــر  حاجی میرزایــی  محســن 
آموزش وپــرورش چهــار اســتیضاحی 
بــوده کــه از 28 آبــان تاکنــون از ســوی 

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی 
پیگیــری شــده اســت.

ــان  ــنبه 28 آب ــی سه ش ــه علن در جلس
اســتیضاح محمــود حجتــی وزیــر 
وصــول  اعــالم  کشــاورزی  جهــاد 
عضــو  وکیلــی  محمدعلــی  و  شــد 
ــه اعــالم  ــت رئیســه مجلــس نام هیئ
جهــاد  وزیــر  اســتیضاح  وصــول 
ــا  ــی ب ــت کرد.وکیل ــاورزی را قرائ کش
قرائــت نامــه گفــت:  اســتیضاح وزیــر 
آقــای  نــام  بــه  جهــاد کشــاورزی 
ــماره  ــه ش ــی نام ــی ط ــود حجت محم
ــیون  ــورخ 27/8/98 کمیس 68195 م
ــی های الزم  ــس از بررس ــاورزی پ کش
ــی  ــاده 221 آیین نامــه داخل ــق م مطاب
تقدیــم  نماینــدگان  امضــای   38 و 

ــت. ــده اس ــه ش ــت رئیس هیئ
موضــوع مراتــع و جنگل هــا، حــوزه 

تنظیــم بــازار و خرید تضمینــی، انحصار 
و  کشــاورزی  نهاده هــای  واردات  در 
همچنیــن صــادرات از محورهــای هجده 
گانــه اســتیضاح محمــود حجتــی وزیــر 
ــا 38  ــه ب ــه ک ــود ک ــاد کشــاورزی ب جه
امضــا بــه هیئــت رئیســه مجلــس 

ــه شــد. ارائ
از  زمزمه هایــی  خبــر  ایــن  از  پــس 
عــدم تمایــل حجتــی بــرای حضــور 
و  مجلــس  اســتیضاح  جلســه  در 
اســتعفای او شــنیده شــد کــه ســرانجام 
روز دوشــنبه 4 آذر حســن روحانــی 
ــتعفای  ــرش اس ــا پذی ــور ب رئیس جمه
محمــود حجتــی از مســئولیت وزارت 
جهــاد کشــاورزی، وی را بــه ســمت 
امــور  در  رئیس جمهــور  مشــاور 
ــی منصــوب  ــت غذای کشــاورزی و امنی

ــی  ــی وکیل ــول محمدعل ــه ق ــا ب ــرد ت ک
اســتعفای  پذیــرش  بــه  توجــه  بــا 
ســوی  از  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
حجتــی  اســتیضاح  رئیس جمهــور، 
ــه  ــه گفت ــود. ب ــی ش ــس منتف در مجل
ــس  ــه مجل ــت رئیس ــو هیئ ــن عض ای
ــتیضاح  ــنبه 5 آذر اس ــود سه ش ــرار ب ق
ــتور کار  ــاد کشــاورزی در دس ــر جه وزی
ــرش  ــا پذی ــه ب ــرد ک ــرار گی ــس ق مجل
ــی،  ــی از ســوی روحان اســتعفای حجت
ایــن امــر منتفــی شــد. در همیــن 
معــاون  امیــری  حســینعلی  زمینــه 
پارلمانــی رئیس جمهــور اظهــار کــرد: 
ــه  ــا تجرب ــابقه، ب ــی از وزرای باس حجت
ــک  ــه ی ــه ب و انســانی مومــن اســت ک
ــق دارد کــه در  ــواده شــهیدپرور تعل خان
دولت هــای  جهــاد کشــاورزی  وزارت 
ــی  ــرد موفق ــم عملک ــم و دوازده یازده

ــش  ــاه پی داشــت. او از پنج-شــش م
بــه خاطــر کســالت جســمی چنــد 
بــود  داده  اســتعفا  درخواســت  بــار 
بــه  توجــه  بــا  رئیس جمهــور  ولــی 
اســتعفایش  بــا  وی  موفقیت هــای 
موافقــت نکــرد و از او خواســت تــا بــه 
ــاه  ــک م ــا از ی ــد ام ــه ده کارش ادام
پیــش کــه کســالت جســمانی حجتــی 
اســتعفایش  بــر  وی  شــد،  بیشــتر 
هــم  رئیس جمهــور  و  کــرد  اصــرار 
پارلمانــی  معــاون  پذیرفــت.  را  آن 
بیــان  بــا  همچنیــن  رئیس جمهــور 
ــه  ــی ب ــی ربط ــتعفای حجت ــه اس اینک
مجلــس  در  اســتیضاحش  موضــوع 
نداشــت، تصریــح کــرد: مــن از پنــج-
ــاهد  ــت ش ــش در دول ــاه پی ــش م ش
ــه  ــی اصــرار داشــت ک ــه حجت ــودم ک ب
ــرد. ــتعفایش را بپذی ــور اس رئیس جمه

وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی 
اعــالم کــرد کــه نزدیــک بــه 60 میلیــون 

ــد. ــرده ان ــت ک ــک دریاف ــر کم نف
ــاون،  ــر تع ــریعتمداری وزی ــد ش  محم
در  دولــت  اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
حاشــیه جلســه امــروز هیئــت وزیــران 
بــه  پاســخ  در  خبــری  نشســتی  در 
پرسشــی دربــاره معیارهــای حــذف 
حمایتــی  بســته  دریافــت  از  افــراد 
معیشــتی دولــت یــا تاکیــد بــر اینکــه 

ــن موضــوع صــدق  ــه حــذف در ای کلم
ــر  ــن طــرح ب ــار کــرد: ای ــد، اظه نمی کن
ــه  ــش ب ــا گرای ــع ب ــون وس ــای آزم مبن
افــراد بــا درآمــد کــم، پاییــن و متوســط 

ــد. ــی ش اجرای
ــت  ــرح در 3 نوب ــن ط ــت: در ای وی گف
نفــر  میلیــون   60 بــه  قریــب  بــه 

گرفــت. صــورت  پرداخت هــا 
وزیــر کار خاطــر نشــان کــرد: یارانــه هــا 
ــه  و کمــک هــای معیشــتی ارتباطــی ب

هــم نــدارد. البتــه تمکــن مالــی در هــر 
دو موضــوع مــورد توجــه دولــت اســت 
و برخــی معیارهــا مشــابه اســت ولــی 
اینکــه بــا ثبــت نــام کمــک هــای 
شــود  قطــع  هــا  یارانــه  معیشــتی 

ــت. ــن نیس چنی
وزیــر کار در ادامــه در پاســخ برخــی 
ــک  ــت کم ــاره پرداخ ــا درب ــض ه تناق
کــرد:  بیــان  نیــز  معیشــتی  هــای 
ــک  ــر کم ــون نف ــه 60 میلی ــک ب نزدی
در  تردیــدی  و  انــد  دریافــت کــرده 
آن نیســت. در اینکــه دولــت حتــی 
یــک ریــال از افزایــش بنزیــن را در 
بودجــه عمومــی مصــرف نمی کنــد نیــز 

تردیــدی وجــود نــدارد.

نزدیک به 60 میلیون نفر
 کمک دریافت کرده اند

ملت توطئه بسیار خطرناکی 
را نابود کرد

رهبـر معظـم انقالب اسـالمی در دیـدار هزاران نفر از بسـیجیان تاکیـد کردند:ملت بار 
دیگـر عظمـت خـود را نشـان داد و توطئـه خطرناکـی را نابـود کرد.حضـرت آیـت هللا 
خامنـه ای رهبـر معظم انقالب اسـالمی صبح روز )چهارشـنبه( در دیدار هـزاران نفر از 
بسـیجیان، ضمن تبیین اسـاس تشـکیل بسـیج بـه عنوان یـک نهاد تبدیـل کننده 
تهدیدها به فرصت ها و تشـریح گسـترده فعالیت ها و خدمات شـجره طیبه بسـیج 
در عرصـه هـای مختلـف جنگ سـخت و نـرم، به حرکت پرشـکوه ملت بـزرگ ایران 
در یک هفته گذشـته اشـاره کردند و با تشـکر عمیق از این حرکت قدرتمندانه تأکید 
کردند: ملت ایران با این حرکت، توطئه وسـیع، بسـیار خطرناک و برنامه ریزی شـده 
دشـمن را نابود کرد.رهبر انقالب اسـالمی در ابتدای سخنانشـان ضمن تبریک هفته 
بسـیج، بـه حرکـت عظیم و پر ُشـکوه ملـت ایران در یک هفته گذشـته اشـاره کردند 
و گفتنـد: مـن تکریـم و تعظیـم عمیـق خـود را بـه ملت بـزرگ ایـران ابراز مـی کنم. 
ملـت ایـران بـا ایـن حرکـت، یک بـار دیگـر حقیقتًا اقتـدار و عظمـت خود را نشـان 
داد.حضـرت آیـت هللا خامنـه ای، اتفاقات اخیر را یک توطئه عمیق، وسـیع و بسـیار 
خطرنـاک خواندنـد و افزودنـد: دشـمنان بـرای طراحی ایـن توطئه، هزینه بسـیاری 
کـرده بودنـد و مترصـد فرصتـی بودند تا در یـک بزنـگاه آن را با اسـتفاده از اقدامات 
تخریبـی و آدم کُشـی و شـرارت، انجـام دهنـد و تصـور کردنـد قضیـه بنزین فرصت 
مـورد نظـر آنهـا اسـت و لشـکر خـود را وارد میـدان کردنـد اما ملـت ایران بـا نمایش 

پرشـکوه خود، حرکت دشـمن را نابـود کرد.

ته
نک

کتـه جالـب اینجاسـت کـه هنـوز موضـوع اسـتعفای حجتی 
قطعـی نشـده بـود کـه در روز یک شـنبه 3 آذر نماینـدگان 
مجلـس طـرح اسـتیضاح وزرای کشـور و نفـت را هـم آغـاز 
کردنـد. احمـد مازنـی عضـو فراکسـیون امیـد روز یک شـنبه 
3 آذر از طـرح سـوال از وزیـر کشـور در مـورد علـت عـدم 
پیش بینی هـای اجتماعـی و امنیتـی الزم بـا اجـرای طـرح 
اصـالح قیمـت بنزیـن خبـر داد و گفـت کـه در همیـن رابطه 
طـرح اسـتیضاح وزیر کشـور کلید خـورده اسـت.مازنی درباره 
دالیل اسـتیضاح روزیر کشـور اظهار کرد: آقـای رحمانی فضلی 
بـه عنـوان وزیـر کشـور، رئیس شـورای امنیت کشـور اسـت. 
حـوادث اخیـر نشـان می دهـد ایشـان تمهیـدات اجتماعـی 
و امنیتـی الزم بـرای اجـرای طـرح افزایـش قیمـت بنزین را 
فراهـم نکـرده بـود. به طـوری که طبـق گزارش هـا در مواردی 
شـورای تامیـن اسـتان ها بعـد از آغـاز حـوادث، اجتماعات و 
اغتشاشـات تشـکیل جلسـه داده اسـت. این یعنی ایشان به 
عنـوان رئیـس شـورای امنیـت کشـور بـه جـای پیش بینی و 
پیشـگیری احتمالـی، تازه بعـد از وقـوع حـوادث وارد میدان 

است. شـده 

مجلس

سیاست

دولت

دولت

تهیه طرح دو فوریتی برای تک نرخی شدن بنزین

استیضاح ها را به مصلحت نمی دانیم

 یارانه بنزین دهم هرماه پرداخت می شود

چهار طرح عمرانی جدید با وام روسیه عملی می شود

ســـخنگوی کمیســـیون اصـــل 
ـــرح  ـــه ط ـــس از تهی ـــود مجل ن
دوفوریتـــی بـــرای تک نرخـــی 
داد  خبـــر  بنزیـــن  شـــدن 
ــه  ــات رییسـ ــم هیـ ــرح تقدیـ ــن طـ ــه ایـ ــت کـ و گفـ
مجلـــس شـــده اســـت.بهرام پارســـایی در گفت وگـــو 
ـــی  ـــک طـــرح دوفوریت ـــا در ی ـــرد: م ـــار ک ـــا ایســـنا، اظه ب
ـــرخ 1500  ـــا ن ـــن ب ـــت بنزی ـــه قیم ـــم ک ـــنهاد کردی پیش
ـــودن  ـــی ب ـــه دو نرخ ـــرا ک ـــود، چ ـــی ش ـــان تک نرخ توم
ــت  ــه قیمـ ــن این کـ ــت، ضمـ ــاد اسـ ــاء فسـ آن منشـ
ـــزار  ـــن ســـاالنه 17 ه ـــر بنزی ـــر لیت ـــرای ه ـــان ب 1500 توم
ـــد  ـــه می کن ـــت اضاف ـــد دول ـــه درآم ـــان ب ـــارد توم میلی

و بخشـــی از کســـری بودجـــه دولـــت را تامیـــن 
ــم  ــنهاد دادیـ ــرح پیشـ ــن طـ ــن در ایـ ــد. همچنیـ کنـ
ـــی،  ـــزار تومان ـــه ه ـــن س ـــذف بنزی ـــوازات ح ـــه م ـــه ب ک
کمک هـــای معیشـــتی در پـــی افزایـــش قیمـــت 
بنزیـــن نیـــز حـــذف شـــود، چـــرا کـــه ایـــن کمک هـــا 
ـــادآور شـــد:  ـــز تعریـــف نشـــده اســـت.وی ی ـــون نی در قان
ـــردم  ـــی م ـــرح نارضایت ـــن ط ـــه ی ای ـــل ارائ ـــی از دالی یک
ــائل  ــه مسـ ــود و اینکـ از افزایـــش قیمـــت بنزیـــن بـ
ــده  ــاظ نشـ ــت لحـ ــش قیمـ ــن افزایـ ــی در ایـ امنیتـ
ـــش  ـــائل پی ـــه مس ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــر ای ـــالوه ب ـــود، ع ب
آمـــده مخالفیـــن نظـــام نیـــز حداکثـــر بهره بـــرداری را 

از نارضایتی هـــای ایجـــاد شـــده می کننـــد.

ســـخنگوی دولـــت بـــا تاییـــد ایـــن کـــه 
لـــوازم  در  فروشـــی ها  برخـــی گـــران 
ــت:  ــت، گفـ ــده اسـ ــام شـ ــی انجـ خانگـ
ـــازار  ـــرل و نظـــارت بیشـــتری در ب ـــد کنت بای
بـــرای مقابلـــه بـــا گـــران فروشـــی و ســـوء اســـتفاده داشـــته باشـــیم.
ـــورد  ـــوالی در م ـــه س ـــود در پاســـخ ب ـــری خ ـــی در نشســـت خب ـــی ربیع  عل
افزایـــش قیمـــت برخـــی از کاالهـــا در پـــی گـــران شـــدن بنزیـــن و اقدامـــات 
ـــارد دالر  ـــم میلی ـــه ده ـــرد:  ده و س ـــار ک ـــا آن، اظه ـــه ب ـــرای مقابل ـــت ب دول
ـــم  ـــاص داده ای ـــی اختص ـــای اساس ـــرای کااله ـــی ب ـــزار و 200 تومان ارز 4 ه
ـــای  ـــن ارز در ج ـــا ای ـــم ت ـــتفاده می کنی ـــال 97 و 98  اس ـــارب س و از تج

ـــود. ـــرح ش ـــود مط خ
ــد  ــد افزایـــش تولیـ ــا 13 درصـ ــی 11 تـ ــوازم خانگـ ــه داد: در لـ وی ادامـ
داشـــته ایم و قیمت هـــا افزایشـــی نداشـــته اند امـــا در ایـــن کاالهـــا 
گـــران فروشـــی داریـــم. ســـامانه 124 راهـــی بـــرای مقابلـــه بـــا ایـــن 
گـــران فروشـــی اســـت .وی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه اعـــالم کرده ایـــم 

ــح  ــت، تصریـ ــم داشـ ــت نخواهیـ ــش قیمـ ــی افزایـ ــای دولتـ در کاالهـ
کرد: هزینه هـــای تاکســـی های اینترنتـــی یـــا آژانس هـــا کنتـــرل شـــده 
اســـت، امـــا در حمـــل و نقـــل خصوصـــی افزایـــش انجـــام شـــده اســـت. در 
ـــته  ـــود داش ـــت وج ـــش قیم ـــز افزای ـــاورزی نی ـــای کش ـــل کااله ـــل و نق حم
و بـــرای همیـــن ســـهمیه ی ویـــژه ای بـــرای وانـــت بارهـــا کـــه در ایـــن 

زمینـــه فعالیـــت می کننـــد در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.
وی تاکیـــد کرد: گـــران فروشـــی و ســـوء اســـتفاده ها وجـــود دارد 
بنابرایـــن بایـــد دولـــت جدی تـــر عمـــل کنـــد. در دولـــت تاکیـــد شـــده 
ـــورد  ـــان برخ ـــا متخلف ـــام شـــود و ب ـــرل بیشـــتری انج ـــد کنت ـــه بای اســـت ک

ـــود.  ش
ــت  ــران حمایـ ــتان تهـ ــه در اسـ ــرادی کـ ــداد افـ ــاره ی تعـ ــی دربـ ربیعـ
ـــد  ـــم درص ـــران 57.2 ده ـــتان ته ـــرد:   در اس ـــار ک ـــد اظه ـــتی گرفته ان معیش
مـــردم ایـــن حمایـــت را دریافـــت کـــرده انـــد و کمتـــر از نیمـــی ایـــن 
بســـته را دریافـــت نکـــرده بودنـــد. امـــا تعجـــب مـــا از برخـــی  افـــراد 

مســـئول اســـت آنهـــا نبایـــد اظهاراتـــی کننـــد کـــه صحـــت نـــدارد.

و  برنامـه  سـازمان  رییـس 
بیـان  بـا  کشـور  کل  بودجـه 
فـردا  از  وزیـران  هیـأت  اینکـه 
)چهارشـنبه( موضوع رسـیدگی 
بـه پیش نویس الیحه بودجه سـال 99 را شـروع می کند تا 
الیحه در 15 آذر به مجلس تقدیم شـود، گفت: یارانه بنزین 
دهـم هر ماه در حسـاب خانـوار واریز می شـود.»محمدباقر 
نوبخت« روز سـه شـنبه پس از حضور در جلسـه کمیسیون 
اقتصـادی مجلـس در جمـع خبرنـگاران دربـاره پرداخـت 
کمک هزینه معیشـتی به مردم، گفت: براسـاس گزارشـات 
رسـیده تاکنـون حـدود 17 میلیـون و 707 هـزار خانـوار 
حمایـت معیشـتی دریافـت کردند که مبلغی حـدود 2 هزار 
و 420 میلیـارد تومـان در اجرای ایـن طرح تاکنون پرداخت 

شـده اسـت.وی با بیـان اینکه افـرادی که تاکنـون حمایت 
معیشـتی را دریافـت نکرده انـد می تواننـد به سـامانه وزارت 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی مراجعـه کنند، اضافـه کرد: هر 
لیسـتی کـه ایـن وزارتخانـه بـه سـازمان برنامـه و بودجـه 
دهـد، سـازمان هزینه معیشـتی را بـه خانوار درون لیسـت  
پرداخـت می کنـد. رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه کل 
کشـور بـا بیـان اینکه شـرکت فرآورده هـای نفتی، سـازمان 
حمایـت  پرداخـت  در  تعـاون  وزارت  و  بودجـه  و  برنامـه 
معیشـتی مسـئول هسـتند، ادامـه داد: 24 تـا 25 میلیون 
خانـوار در کشـور وجـود دارد کـه بر اسـاس برنامه ریزی های 
قبلـی تنهـا 18 میلیـون خانـوار مشـمول دریافـت حمایـت 
معیشـتی می شـوند بنابراین حدود 6 میلیون خانوار هزینه 

معیشـتی دریافـت نمی کننـد.

وزیــر نیــرو گفــت: طرحهــای راه آهــن 
زاهــدان- بیرجنــد، نیــروگاه بــرق آبــی 
ــرای  ــار ب ــن قط ــزار واگ ــن ه ــد، تامی گتون
ــن  ــروگاه رامی کالن شــهرها و بازســازی نی
اهــواز بــا وام دولتــی روســیه در آغــاز ســال میــالدی جدیــد انجــام می شــود.
 رضــا اردکانیــان در حاشــیه جلســه امــروز هیــأت دولــت در جمــع خبرنگاران 
بــا اشــاره بــه ابــالغ مصوبــه شــورای عالــی اداری توســط رییــس جمهــوری 
فاضــالب  و  آب  یکپارچــه ســازی شــرکت های  زمینــه  شــرکت های  در 
ــن  ــه ای ــران در جلس ــأت وزی ــروز هی ــرد: ام ــار ک ــهری، اظه ــتایی و ش روس
موضــوع را بــه تصویــب رســاند تــا در جهــت داشــتن یــک شــرکت بــه جــای 
ــازی  ــه س ــد یکپارچ ــالب رون ــرای آب و فاض ــتان ب ــر اس ــرکت در ه دو ش

ــال کنیــم. وظایــف ایــن دو شــرکت را دنب
وی افــزود: امــروز عصــر بــه مناســبت ســفر رئیــس جمهــوری بــه اســتان 
ــت بیســت  ــا ظرفی ــادی کشــور ب ــروگاه ب ــن نی ــان شــرقی بزرگتری آذربایج
توربیــن دو و نیــم مــگاوات در شهرســتان میانــه افتتــاح می شــود کــه 960 

میلیــارد تومــان بــرای آن ســرمایه گذاری شــده اســت و ســاخت و طراحــی 
بخــش عمــده ای از آن داخلــی اســت.

وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه پویــش ›الــف - ب ایــران« و ادامــه آن در 
شهرســتان داراب اظهــار کــرد: ایــن طــرح در اســتان فــارس بــه بهره بــرداری 

می رســد.
ــع آب در وزارت  ــت مناب ــه مدیری ــن پرســش ک ــه ای ــان در پاســخ ب اردکانی
نیــرو در فصــل هــای پربــارش چگونــه اســت، گفــت: مطابــق پیــش بینــی 
هواشناســی فصــل پاییــز امســال نرمــال خواهــد بــود و متوســط بارندگــی 
35 ســال اخیــر تکــرار می شــود ولــی مــا تــا 4 آذر مــاه بیــش از 32 درصــد 
از متوســط بلندمــدت بــارش بیشــتری داشــتیم و البتــه نســبت بــه پارســال 
حــدود 40 درصــد کمتــر بــارش داشــته ایــم کــه ایــن طبیعــی اســت چــرا کــه 
پارســال یــک ســال حــدی بــود.وی تأکیــد کــرد: البتــه مــا آمادگــی کامــل 
را بــرای ســیالب هــای محتمــل داریــم و بــه کار روی مهندســی رودخانــه  و 
کنــاره بنــدی هــای الزم کــه در هزاروصــد رودخانــه اصلــی کشــور بــا اولویــت 

در دســتور کار قــرار دارد.

سنا
 ای

س:
عک

گزارش

وزیـر امـور خارجـه از دیـدار خـود بـا نماینـده طالبـان خبر 
داد. محمـد جـواد ظریـف وزیـر امـور خارجـه در حاشـیه 
جلسـه هیئـت دولـت در پاسـخ بـه ایـن پرسـش مبنی بر 
اینکـه آیـا بـا نماینده هـای طالبـان در تهران دیدار داشـته 
اسـت بـا تائیـد ایـن موضـوع اظهـار کـرد: در جهـت کار 
بـرای صلـح افغانسـتان بـا همـه گروه هـای افغانـی دیدار 
می کنیـم، آنهـا هـم بـرای همیـن کار آمده انـد. مـال بـرادر 
رییـس دفتـر سیاسـی طالبـان در راس هیئتـی بـه تهـران 

سـفر کرده اسـت.

جلسـه رسـیدگی مجـدد بـه پرونـده قتـل میترا اسـتاد 
در شـعبه 9 دادگاه کیفـری یـک اسـتان تهـران برگـزار 

. شد
در ابتـدای دادگاه قاضـی محمـدی کشـکولی بـا اعـالم 
رسـمیت جلسـه گفـت: جلسـه دادگاه بـا حضـور عوامل 
متهـم،  پرونـده،  کارشناسـان  جـرم،  صحنـه  بررسـی 
وی  اسـت.  شـده  تشـکیل  وکال  و  دادسـتان  نماینـده 
افـزود: ایـن پرونـده پـس از صـدور حکـم قصـاص و 
تعییـن مجـازات تعزیـری بـرای نگهـداری سـالح و در 
نهایـت نقـض دادنامـه صـادره از سـوی دیـوان عالـی 
تحقیقـات  انجـام  بـرای  رسـیدگی  مرحلـه  در  کشـور 

گرفـت. قـرار  مقدماتـی 

با نماینده طالبان 
دیدار کردم

اتهام قتل عمد 
را قبول ندارم

در جلسـه امـروز هیئـت دولـت، سـازمان برنامـه و بودجـه 
کشـور گزارشـی از کلیـات الیحـه بودجـه سـال 1399 کل 
کشـور بـه هیئـت وزیـران ارائـه داد. در ایـن جلسـه کـه به 
ریاسـت اسـحاق جهانگیـری، معـاون اول رئیـس جمهـور 
برگـزار شـد، اعضـای دولـت بـه بیـان نقطـه  نظـرات خـود 
در خصـوص کلیـات الیحـه بودجـه سـال 1399 کل کشـور 
پرداختنـد و بـا توجـه بـه ناتمـام مانـدن مذاکـرات، ادامـه 
رسـیدگی بـه تبصـره هـای الیحـه بودجـه به جلسـات آتی 

دولـت موکول شـد.

وزیـر نفـت اعـالم کـرد کـه روزانـه حـدود 20 میلیـون لیتر 
کاهـش مصـرف بنزیـن داشـته ایم.

بیـژن نامـدار زنگنـه وزیـر نفـت در حاشـیه جلسـه امـروز 
هیئـت دولـت درباره میـزان کاهش مصرف روزانه سـوخت 
در کشـور بعـد از اجـرای طـرح سـهمیه بندی بنزیـن گفت: 
روزانـه حـدود 20 میلیـون لیتـر کاهـش مصـرف بنزیـن 

داشـته ایم.

آغاز بررسی کلیات الیحه 
بودجه سال 1399 کل کشور

روزانه 20 میلیون لیتر کاهش 
مصرف بنزین داشته ایم
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریگردشگری

یارکشی ایران و چین در زمین پکنواگذاری منطقه نمونه گردشگری اوان قزوین به بخش خصوصی

زیرســـاخت های  ایجـــاد  به منظـــور 
گردشـــگری و فراهـــم آوردن شـــرایط 
مناســـب بـــرای ورود گردشـــگران، ارائـــه 
خدمـــات در منطقـــه نمونـــه گردشـــگری 
ــی  ــش خصوصـ ــرمایه گذار بخـ ــه سـ ــرقی بـ ــوت شـ ــع در المـ اوان واقـ

واگـــذار شـــد.
اداره کل  روابط عمومـــی  از  به نقـــل  میراث آریـــا  به گـــزارش 
علیرضـــا  قزویـــن،  صنایع دســـتی  و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی، 
ـــه  ـــت: »منطق ـــر گف ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــتان ب ـــن اس ـــرکل ای ـــی مدی خزائل
ــرد  ــع و منحصربه فـ ــم انداز های بدیـ ــا چشـ ــگری اوان بـ ــه گردشـ نمونـ
فرصتـــی کم نظیـــر بـــرای جـــذب بیشـــتر گردشـــگران اســـت و ایجـــاد 
ــه  ــن منطقـ ــی در ایـ ــات رفاهـ ــگری و امکانـ ــاخت های گردشـ ــر سـ زیـ
ــمار  ــه شـ ــتان بـ ــگری در اسـ ــدار گردشـ ــعه پایـ ــای توسـ از اولویت هـ

ــی رود.« مـ
او اضافـــه کـــرد: »بـــا توجـــه بـــه تاکیـــد دولـــت تدبیـــر و امیـــد در اســـتفاده 

ـــق گردشـــگری کشـــور،  ـــرای توســـعه و رون از ظرفیـــت بخـــش خصوصـــی ب
ـــور  ـــمی کش ـــد رس ـــه اوان در جرای ـــرمایه گذار منطق ـــاب س ـــوان انتخ فراخ
منتشـــر و منجـــر بـــه شـــرکت هشـــت ســـرمایه گذار شـــد کـــه پـــس از 
ارزیابـــی تـــوان فنـــی و مالـــی شـــرکت کننـــدگان، ســـه ســـرمایه گذار 
ـــه  ـــن منطق ـــامان دهی ای ـــرای س ـــا ب ـــنهادی آن ه ـــرح پیش ـــاب و ط انتخ
در جلســـه ســـتاد ســـرمایه گذاری اســـتان مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت 
ــات  ــه خدمـ ــرداری و ارائـ ــرای بهره بـ ــرد بـ ــد جوانمـ ــت احمـ و در نهایـ

ـــد« ـــاب ش ـــه انتخ ـــن منطق ـــگری در ای گردش
 او بـــا تاکیـــد بـــر ارائـــه خدمـــات توســـط ســـرمایه گذار متناســـب بـــا 
ــاخت های  ــاد زیرسـ ــرد: »ایجـ ــح کـ ــگری تصریـ ــع گردشـ ــرح جامـ طـ
گردشـــگری و فراهـــم آوردن شـــرایط مناســـب بـــرای ورود گردشـــگران 
ـــی  ـــه و چشـــم اندازهای طبیع ـــم دریاچ ـــت از حری ـــه اوان، حفاظ ـــه منطق ب
ـــوی  ـــد از س ـــه بای ـــت ک ـــی اس ـــن موضوع ـــتغال زایی مهمتری ـــاد اش و ایج
ســـرمایه گذار مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد تـــا عوایـــد اقتصـــادی بـــرای 

ـــد.« ـــته باش ـــی داش ـــردم را در پ ـــتان و م اس

سـال 2011 توافق شـد ایـران مقصد چینی ها 
شـود. هشـت سـال بعـد درحالی کـه بعضـی 
کشـورها وارد رقابـت نفس گیـری برای جذب 
گردشـگران بیشتر از چین شـده بودند، ایران 
تصمیـم گرفـت روادیـدش را بـرای ولخرج ترین گردشـگران دنیا لغو کنـد و حاال 
هیاتی به پکن اعزام شـده تا بزرگترین نشسـت تخصصی گردشـگری دو کشـور 

طـی چنـد روز آینده برگزار شـود.
 در ایـن نشسـت کـه با حضور 5٧ نماینده از 36 شـرکت  گردشـگری ایران برگزار 
خواهـد شـد، تـا کنـون 150 شـرکت چینـی برای دیـدار و مذاکـره دوجانبـه اعالم 
آمادگـی کرده انـد. نشسـت دوجانبه ایـران و چین روز پنجشـنبه )هفتـم آذرماه( 
در شـهر پکـن برگـزار می شـود. هیات ایرانـی متشـکل از نماینـدگان آژانس های 
تورگردان، هتلداران، جامعه راهنمایان، موسسـه های آموزشـی و هنرمندان صنایع 
دسـتی اسـت. علی اصغر مونسـان - وزیر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی - کـه بـرای حضـور در اجـالس تمدن هـای کهـن قـرار اسـت بـه چیـن 
سـفری داشـته باشـد، در نشسـت دوجانبـه آژانس هـای دو کشـور نیـز شـرکت 

خواهـد کرد.
ابراهیـم پورفـرج - رییـس هیات مدیـره جامعـه تورگردانان ایـران - که مدیریت 
ایـن نشسـت را بـه عهـده دارد، از اسـتقبال بی سـابقه آژانس هـای چینـی بـرای 
شـرکت در این نشسـت دوجانبه )B2B( به ایسـنا خبر داد و گفت: قرار بود این 
نشسـت نخسـت با 61 شرکت چینی برگزار شـود که همزمان با ورود هیات ایران 
به پکن، شـمار تقاضاها به 150 شـرکت رسـید و همچنان درحال افزایش اسـت. 

بـرای همیـن امکان دارد نشسـت تا روز دوم، یعنی جمعه ادامه داشـته باشـد.
بـه گفتـه او، جامعـه تخصصی گردشـگری ایـران و چین تـا کنون در این سـطح 
و حجـم متقاضـی بـا یکدیگر دیـدار و مذاکـره نداشـته اند.با آن که ایـران از اواخر 
تابسـتان گذشـته ویـزا را بـرای اتباع چینـی لغو کـرده و بنا به داده هـای معاونت 
گردشـگری وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دستی، سفر اتباع چینی 
بـه ایـران پـس از آن تصمیـم رونـدی رو به رشـد پیدا کرده اما گفته شـده اسـت 
حضـور یـک مقـام دولتی ایـران در دیدار دوجانبـه آژانس های ایرانـی و چینی به 
نوعـی رسـمیت بخشـیدن به اقـدام ایـران و اعالم عمومـی لغو روادیـد در خاک 

چین اسـت. 

 پیام
 میراث

سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در نخجوان روز سه شنبه طی 
گزارشی از لغو روادید ورود به جمهوری خودمختار نخجوان برای اتباع 

کشورمان خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

باستان شناسـان محوطـه ای باسـتانی بـا 45 گـور متعلـق به 
عصر آهن را در اسـتان الشـرقیه کشـور عمان کشـف کردند.به 
گزارش ایسـنا به نقل از نشـنال، وزارت میراث و فرهنگ کشور 
عمـان که بـا گروهـی از باستان شناسـان دانشـگاه هایدلبرگ 
آلمـان در پروژه بررسـی سـکونتگاه های متعلق بـه عصر آهن 
در شـمال اسـتان الشـرقیه عمان همکاری می کرد از کشـف 
یـک محوطه باسـتانی در ایـن منطقه خبر داد که شـامل 45 
گـور اسـت که در طول سـالیان بسـیار طوالنی بـه خوبی حفظ 
شـده اند.  ایـن گورهـا در فاصلـه 700 متـری از سـکونت هایی 
قـرار دارند که باستان شناسـان معتقدنـد قدمت آن ها به عصر 
آهـن بازمی گـردد و احتمـاال محل زندگـی افرادی بـوده که در 
معـدن مـس کار می کرده انـد. متخصصـان اظهـار کرده انـد که 
در ایـن مـکان معدن مس وجود داشـته و حیـات آن تا اوایل 

دوران اسـالمی ادامه یافته اسـت. 
وزارت میـراث و فرهنـگ عمـان در بیانیـه ای اعـالم کـرد ایـن 
بهتریـن محوطـه حفظ شـده در نـوع خـود اسـت، جایـی کـه 
سـاختمان ها و گورهای سـنگی که شـبیه کلبه هسـتند بعد از 
گذشـت بیش از سـه هزار سال توسـط طبیعت حفظ شده اند 
و ایـن نشـان دهنده روش دفـن اجسـاد اسـت و طـول گورها 
و اشـیاء دفن شـدن با اجسـاد نشـان دهنده جایگاه اجتماعی 

آن هاست. 
ایـن محوطـه یکـی از چنـد محوطـه باسـتانی اسـت کـه در 
یـک دهـه اخیـر در کشـور عمـان کشـف شـده  و بسـیاری از 
آن هـا نتیجـه کاوش های دپارتمان باستان شناسـی دانشـگاه 
سـلطان قابـوس اسـت کـه بـا همـکاری بـا وزارات میـراث و 
فرهنـگ عمان در تالش برای حفاظت از این محوطه هاسـت. 
محوطه های باسـتانی و کهن کشـور عمان توسـط یونسکو نیز 
به رسـمیت شناخته شـده و در سـال 1998 هم محوطه بات، 
والخطـم و العیـن در فهرسـت میـراث جهانـی یونسـکو ثبت 
شـده اند. ایـن سـه محوطـه کـه در اسـتان ظاهـره در شـمال 
غربـی عمـان واقع  شـده اند از کامل تریـن محوطه های مرتبط 

بـا عصـر آهـن در نـوع خود محسـوب می شـوند.    

سوژه کشف محوطه 
باستانی 

سه هزارساله در عمان

میدان تاریخی همدان در اغما

میدان امام همدان، اواخر آبان 1398 

بیســت و شــش مــاه از آغــاز کشــفیات 
تاریخــی در میــدان امــام )ره( همــدان 
می گــذرد، کشــفیاتی کــه در ابتــدای 
و  ایجــاد  زیــادی  ســروصدای  کار، 
پــای مســئوالن مختلــف را بــه ایــن 
ــی در  ــرد، حت ــاز ک ــی ب ــدان تاریخ می
ــول  ــای مســووالن، ق ــار صحبت ه ــر ب ه
ــا  ــد ت ــان آم ــه می ــادی ب و قرارهــای زی
ــاز  ــل از آغ ــه قب ــه ب ــا ک ــِن آن ه آخری
می رســید؛   »2018 »همــدان  رویــداد 

ــا ... ام
بــه گــزارش ایســنا، در ایــن میــان قــول 

ــد، از  ــم نبوده ان ــای داده شــده ک و قراره
احــداث حــوض و فــواره وســط میــدان 
گرفتــه تــا ایجاد ســایت موزه شیشــه ای 
ــه  ــی ک ــرای کنون ــت اج ــرح در دس و ط
ــدان  ــروز ســتون هایش در وســط می ام
نکــردن  عملــی  امــا  آمده انــد.  بــاال 
ــرای  ــان ب ــا زم ــث شــده ت ــا باع وعده ه
اجرایــی شــدن زودتــر پــروژه بســوزد و 
آثــار تاریخــی به دســت آمده در آبــان 
96 کــه فقــط سرســتون ایلخانــی و 
تابــوت ســنگی اش بیشــتر مطــرح شــد، 

ــد. ــه جــا خــوش کنن ــوزه هگمتان در م
قرارهــای  و  قــول  همــه  بیــن  در 
داده شــده بــرای ایجــاد ســایت مــوزه ای 
مناســب در ایــن محوطــه  تاریخــی، 

ســخنگوی   - قــول کامــران گــردان 
ــه  ــدان - ک ــهر هم ــورای اســالمی ش ش
کــرد  اعــالم   1397 خــرداد  هشــتم 
ــام  ــدان ام ــوزه می ــایت  م ــاخت س »س
خمینــی)ره( تــا قبــل از شــهریورماه 
»همــدان  رویــداد  آغــاز  از  پیــش  و 
ــید«، از  ــد رس ــام خواه ــه اتم 2018« ب
بــه  بــرای  صحبت هــا  رســمی ترین 
نتیجــه رســیدن ایــن پــروژه بــود، امــا 10 
مــاه بعــد یعنــی اســفند ســال گذشــته، 
صحبت هــای رســمی مســووالن شــهری 
همــدان نشــان داد کــه این بــار عملیــات 
ــت  ــه اردیبهش ــوزه ب ــایت م ــداث س اح

ــت. ــده اس ــه ش 98 حوال
ــدان -  ــهردار هم ــی - ش ــاس صوف عب

نیــز در ایــن زمینــه بــه ایســنا گفــت: دو 
میلیــارد تومــان از اعتبــارات بازآفرینــی 
امــام  میــدان  مــوزه  ســایت  بــرای 
ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــدان درنظ هم
ــات احــداث  ــی می شــود عملی پیش بین
ــت 98  ــل اردیبهش ــوزه از اوای ــایت م س
آغــاز شــود، در صورتی کــه بودجــه مــورد 
نیــاز ابــالغ شــود کار برگــزاری مناقصــه 

ــزار خواهــد شــد. برگ
)ره(  خمینــی  امــام  میــدان  حــاال 
همــدان کــه طــرحِ ســاخِت آن را ســال 
1307 معمــار شهرســاز آلمانــی »کارل 
فریــش« تهیــه کــرد و بیــن ســال های 
ــاختمان های  ــبیه س ــا  1312 ش 1309 ت
ــه ســبک  میــدان حســن آباد تهــران و ب
امــروز  و  شــد  ســاخته  »بــاروک« 
ــز اســت  ــر متحدالمرک ــا دوای ــی ب میدان
ــد،  ــه آن می رس ــان ب ــش خیاب ــه ش ک
طــرح جدیــدی را قــرار اســت بــه جــان 
ــا ســرانجاِم میــداِن تاریخــی و  بخــرد ت
اصلــی همــدان مشــخص شــود، هرچند 
در طــول دو ســال گذشــته گودبــرداری و 
به دســت آمده  تاریخــی  آثــار  انتقــال 
در ایــن محوطــه  تاریخــی بــه مــوزه 
ــه  ــرای توج ــه  دلخوشــی ها را ب هگمتان
بــه ایــن محوطــه  تاریخــی بیشــتر 
ــدی - فعــال میــراث  کــرد. حســین زن
فرهنگــی همــدان - دربــاره  آخریــن 
ــه  ــی ب ــه  تاریخ ــن محوط ــت ای وضعی
کــه  وعده هایــی  می گویــد:  ایســنا 
ــا  ــد، ت ــایت داده بودن ــاد س ــرای ایج ب
پروســه  کــه  دالیلــی  بــه  مدت هــا 
مســائل  و  اداری  طوالنی مــدت 
بروکراتیــک نامیــده می شــد، عملیاتــی 
ــاه  ــد م ــبختانه از چن ــا خوش ــد. ام نش

گذشــته کار بــرای نهایــی شــدن پــروژه 
ــت. ــام اس ــال انج در ح

او بــا بیــان این کــه بخــش طراحــی 
بــر عهــده میــراث فرهنگــی  پــروژه 
ــه  طــرح  ــود، امــا تهی اســتان همــدان ب
ســازمان  بــه  ســال گذشــته  اوایــل 
وقــت میــراث فرهنگــی فرســتاده شــد 
ــاه  ــا ســه م ــب آن حــدود دو ت و تصوی
ــاس  ــد: براس ــار می کن ــرد، اظه ــان ُب زم
قــول و قرارهــای مطرح شــده، طــرح 
ــی می شــد،  ــوروز 98 عملیات ــا ن ــد ت بای
امــا بــه دالیلــی کــه گفتــه می شــد 
اعتبــار مــورد نیــاز در دســترس نیســت 

تعلــل رخ داده اســت.
تفاهم نامــه   بــه  اشــاره  بــا  زنــدی 
امضاشــده بیــن وزارت راه و شهرســازی، 
وزارت میــراث فرهنگــی و شــهرداری 
ــدن  ــی ش ــد عملیات ــرای رون ــدان ب هم

ایــن طــرح اضافــه می کنــد: بــر اســاس 
ایــن تفاهم نامــه قرارهــا بــرای پرداخــت 
ــه   ــازی، تهی ــط راه وشهرس ــه توس بودج
طــرح توســط میــراث فرهنگــی و اجــرا 
توســط شــهرداری همــدان تصویــب 
شــد و از حــدود چهــار مــاه گذشــته کار 

ــاز شــده اســت. آن آغ
ــرای  ــد کار ب ــودن رون ــد ب ــا از کن او ام
خبــر  پــروژه  ایــن  شــدن  اجرایــی 
ایــن  بــا  می گویــد:  و  می دهــد 
بتون ریــزی  بــه  بــا توجــه  وجــود و 
ــتون ها  ــِب س ــده و نص ــل انجام ش کام
انجــام  خوشــبختانه کارهــا در حــال 
ــودن  ــد ب ــه کن ــه ب ــا توج ــا ب ــت، ام اس
ــی از  ــد رونمای ــر می رس ــه نظ ــا، ب کاره
ــی  ــام خمین ــدان ام ــوزه می ــایت م س
ــی  ــر عملیات ــال تاخی ــک س ــا ی )ره( ب

. د می شــو

میـراث  کل  اداره  پژوهشـکده  رئیـس 
ثبـت  بـه  اشـاره  بـا  گیـالن  فرهنگـی 
سـیاه گالش در فهرسـت آثار معنوی کشور، 
گفـت: سـیاه گالش در میـان تالش هـای 
غـرب و گالش های شـرق گیـالن رواج دارد 
و تداعی گـر مـردی بلندقامـت، درسـتکار، 
حافـظ محیـط زیسـت و حیوانـات اسـت.
میثـم نواییـان در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا 
اشـاره بـه ثبـت سـیاه گالش در فهرسـت 
آثـار معنوی کشـور، اظهار کرد: سـیاه گالش 

موجـودی زنـده و نامیراسـت و از لحـاظ 
اسـطوره شناسـی بیانگر زندگی دامداری و 

مردمـان کوهسـتان های گیـالن اسـت.
میـراث  کل  اداره  پژوهشـکده  رئیـس 
فرهنگـی گیـالن بـا بیـان اینکـه گالش هـا 
در کوهسـتان و کوه هـا زندگـی می کننـد، 
افـزود: سـیاه گالش در میـان تالش هـای 
غـرب و گالش های شـرق گیـالن رواج دارد 
و تداعی گـر مـردی بلندقامـت، درسـتکار، 
حافظ محیط زیسـت و حیوانات اسـت که 

در جهـت حفظ محیط زیسـت کوهسـتان 
عـالوه بر تشـویق، تنبیـه هم می کنـد. وی 
بـا بیـان اینکـه سـیاه گالش به عنـوان یک 
کهـن الگو، مـورد احتـرام مردم کوهسـتان 
اسـت، گفت: سـیاه گالش پیشینه تاریخی 
در گیـالن دارد و در فهرسـت میراث معنوی 
کشـور به ثبت ملی رسـیده است و حکایت 
از تاریخ شـفاهی مردم گیـالن دارد.نواییان 
با اشـاره بـه مشـارکت هیات کوهنـوردی و 
صعودهـای ورزشـی گیـالن در ثبـت ایـن 
نمـاد فرهنگـی، تصریـح کـرد: وقتـی در 
حفاظـت محیـط زیسـت بـه دنبـال نمـاد 
بـرای ثبت می گشـتیم که »سـیاه گالش« 
بـه عنـوان بهتریـن نمـاد حافـظ محیـط 

زیسـت در کوهسـتان انتخـاب شـد.

»سیاه گالش« نماد حافظ 
زیست بوم کوهستان های گیالن

تعیین تکلیف مداخالت مرمتی 
حفاظتی اسپی مزگت گیالن

ــراه  ــه هم ــالن ب ــتی گی ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث فرهنگ ــاون می مع
مســئول دبیرخانــه شــورای حفــظ حقــوق بیت المــاِل اســتان از اســپی مزگــت 
ــی و  ــط عموم ــز رواب ــل از مرک ــه نق ــا ب ــراث آری ــزارش می ــه گ ــد کردند.ب بازدی
اطالع رســانی اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی گیــالن، 
ــا  ــه ب ــالن اســت ک ــتان گی ــی اس ــای تاریخ ــن بن ــت قدیمی تری ــپی مزگ اس
شــماره 2٧99 در ســال 13٧9 در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده 
ــا،  ــده روی بن ــام ش ــی انج ــای باستان شناس ــه کاوش ه ــه ب ــا توج ــت. ب اس

ــرد. ــه منتســب ک ــه دوره آل بوی ــت آن را ب ــوان قدم می ت
ولــی جهانــی، معــاون میــراث فرهنگــی گیــالن بــا اعــالم ایــن مطلــب افــزود: 
»در ســال های گذشــته، اداره کل اســتان بــرای مراقبــت و نگهــداری بهینــه از 
ــا اســتفاده از سیســتم  ــا ب ایــن نگیــن تاریخــی، پوشــش حفاظتــی روی بن

ســازه ای داربســتی و پوشــش گاوانیــزه، ایجــاد کــرده بــود.«
جهانــی ادامــه داد: »بــه دلیــل قرارگیــری ایــن بنــای تاریخی در داخــل جنگل، 
ســازه داربســتی بنــا مــورد دســتبرد ســارقین قــرار گرفتــه اســت کــه در نهایــت 
ســازه مذکــور، ایســتایی خــود را از دســت داده و بــا فشــار روی بنــا موجــب 

ایجــاد شــرایط آسیب رســان و خطرآفریــن شــده اســت.«   

ته
نک

حسـین زنـدی - فعـال میـراث فرهنگـی همـدان - 
بـه  تاریخـی  محوطـه   ایـن  وضعیـت  آخریـن  دربـاره  
ایسـنا می گویـد: وعده هایـی کـه بـرای ایجـاد سـایت 
پروسـه  کـه  دالیلـی  بـه  مدت هـا  تـا  بودنـد،  داده 
نامیـده  بروکراتیـک  مسـائل  و  اداری  طوالنی مـدت 
می شـد، عملیاتـی نشـد. امـا خوشـبختانه از چنـد ماه 
گذشـته کار بـرای نهایـی شـدن پـروژه در حـال انجـام 

. ست ا
بـر عهـده  پـروژه  این کـه بخـش طراحـی  بیـان  بـا  او 
میـراث فرهنگـی اسـتان همـدان بـود، اما تهیـه  طرح 
اوایل سـال گذشـته به سـازمان وقت میـراث فرهنگی 
فرسـتاده شـد و تصویـب آن حـدود دو تـا سـه مـاه 
زمـان ُبـرد، اظهـار می کنـد: براسـاس قـول و قرارهـای 
عملیاتـی   98 نـوروز  تـا  بایـد  طـرح  مطرح شـده، 
می شـد، امـا بـه دالیلـی کـه گفته می شـد اعتبـار مورد 

نیـاز در دسـترس نیسـت تعلـل رخ داده اسـت.     

میراثموزه

اعطای نشان ملی مرغوبیت به 10 اثر صنایع دستیموزه گالب شهر قمصر ایجاد می شود
میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
ــه  ــا توجـ ــت: بـ ــان گفـ اصفهـ
ـــوی  ـــنهاد از س ـــه پیش ـــه ارائ ب
ـــوزه  ـــرای تاســـیس م ـــر ب ـــهر قمص ـــورای اســـالمی ش ش
گالب گیـــری در ایـــن شـــهر، ضمـــن اعـــالم موافقـــت 
ـــه صـــدور  ـــر از آمادگـــی الزم در راســـتای ارائ ـــن ام ـــا ای ب
ــی  ــهر تاریخـ ــوزه در شـ ــن مـ ــدازی ایـ ــوز و راه انـ مجـ

قمصـــر برخورداریـــم.
میراث فرهنگـــی،  )مدیـــرکل  هللا یـــاری  فریـــدون 
ــور  ــا حضـ ــان( بـ ــتی اصفهـ ــگری و صنایع دسـ گردشـ
اســـالمی  شـــوراهای  )رییـــس  کیانـــی  عبـــدهللا 

ـــح  ـــیدعلی صال ـــان( و س ـــتان اصفه ـــتان های اس شهرس
ـــگری اداره  ـــرمایه گذاری و گردش ـــاون س ـــان )مع درخش
کل( بـــا ســـفر بـــه شهرســـتان کاشـــان از شـــهرهای 
کاشـــان، کامـــو و چـــوگان و قمصـــر بازدیـــد به عمـــل 
آورد. هللا یـــاری بـــا اشـــاره بـــه تاریـــخ کهـــن شـــمال 
ــات  ــینه حیـ ــرد: پیشـ ــح کـ ــان تصریـ ــتان اصفهـ اسـ
ـــزی  ـــالت مرک ـــش از ف ـــن بخ ـــان در ای ـــه انس متمدنان
ــذا  ــد، لـ ــال می رسـ ــزار سـ ــه بیـــش از 7هـ ــران بـ ایـ
وجـــود جاذبه هـــای ارزشـــمند تاریخـــی در کنـــار 
جاذبه هـــای طبیعـــی و هنرهـــای دســـتی شهرســـتان، 
ـــر  ـــان از منظ ـــعه کاش ـــرای توس ـــبی را ب ـــت مناس فرص

گردشـــگری فراهـــم می کنـــد.

میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
ـــت: »10  خراســـان شـــمالی گف
ــدان  ــمند از هنرمنـ ــر ارزشـ اثـ
ــان  ــب نشـ ــه کسـ ــق بـ ــتان موفـ ــتی اسـ صنایع دسـ

ملـــی مرغوبیـــت شـــد.«
روابـــط  از  نقـــل  بـــه  میراث آریـــا  گـــزارش  بـــه 
عمومـــی اداره کل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و 
صنایع دســـتی خراســـان شـــمالی؛ حبیـــب یـــزدان 
پنـــاه امـــروز چهارشـــنبه 6 آذر 98 اظهـــار داشـــت: 
»پنجمیـــن دوره داوری نشـــان ملـــی مرغوبیـــت در 
ـــق  ـــتان موف ـــتی اس ـــر صنایع دس ـــزار و 10 اث ـــران برگ ته

بـــه کســـب ایـــن نشـــان شـــد.«
ـــار  ـــاس چه ـــر اس ـــار ب ـــن آث ـــزود: »ای ـــاه اف ـــزدان پن ی
قابلیـــت  نـــوآوری،  اصالـــت،  مرغوبیـــت،  معیـــار 
بازاریابـــی و دو پیش شـــرط احتـــرام بـــه ارزش هـــای 
ــای  ــواد و تکنیک هـ ــری مـ ــت در به کارگیـ محیط زیسـ

تولیـــد و مســـئولیت اجتماعـــی بررســـی شـــدند.«
او تصریـــح کـــرد: »دســـت بافته هـــای دارای گلیـــم و 
ـــم،  ـــه ابریش ـــنتی، جلیق ـــر س ـــی، کفگی ـــالس، کاله کرک پ
چارقـــد )روســـری ابریشـــم(، الیتینـــگ چوبـــی، احجـــام 
ـــم  ـــر گلی ـــده( و دو اث ـــت کاری ش ـــای منب ـــی )عص چوب
ســـوزنی ازجملـــه آثـــاری بودنـــد کـــه نشـــان ملـــی را 

ـــد.« ـــت کردن دریاف

گزارش
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خبر

ــی  ــای اصل ــی از راهکاره ــهری یک ــزداری ش آبخی
ــا توجــه  ــن اســت . ب ــا فرونشســت زمی ــه ب مقابل
آســفالت  و  ساختمان ســازی  گســترش  بــه 
داده  خــاک  در  آب  نفــوذ  اجــازه  خیابان هــا، 
ــه  ــهر، ب ــطح ش ــود در س ــای موج ــده و آب ه نش
روان آب تبدیــل می شــود.  مهــدی پژوهــش در 
گفــت و گــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی 
از پدیده هایــی کــه در ســال های اخیــر شــاهد 
آن هســتیم بحــث فرونشســت زمیــن و فروچالــه 
ــن  ــت زمی ــده فرونشس ــرد: پدی ــار ک ــت، اظه هاس
بختیــاری  و  چهارمحــال  جــدی  تهدیــدات  از 
بــه وجــود  اشــاره  بــا  محســوب می شــود.وی 
ســه حجــم شــامل ذرات جامــد خــاک، هــوا و آب 
ــی  ــه بارندگ ــی ک ــوال زمان ــزود: معم ــاک، اف در خ
صــورت می گیــرد هــوای موجــود در خــاک توســط 
ــا  ــده ت ــبب ش ــر س ــن ام ــود و همی ــر می ش آب پ

ــد. ــت بمان ــاک ثاب ــم خ حج
پژوهــش ادامــه داد: زمانــی کــه بــرای مــدت 
ــی  ــه دالیل ــا ب ــود و ی ــک ش ــاک خش ــادی خ زی
موجــود  آب   ... و  تبخیــر  از جملــه کشــاورزی، 
ــدون  ــیده و ب ــطح کش ــه س ــق ب ــاک از عم در خ
می گیــرد،  قــرار  اســتفاده  مــورد  جایگزینــی 
منافــذ موجــود در خــاک بــه تدریــج نشســت 
بــه  کــرده و حجــم هــوای موجــود در خــاک 
ــود و در  ــر می ش ــاک پ ــنگین خ ــیله ذرات س وس
ــت  ــه حال ــت افقــی ب نهایــت ســطح زمیــن از حال
ــد داد  ــکل خواه ــر ش ــه تغیی ــا چال ــی ی فرورفتگ
ــد  ــن رخ ده ــده روی ســطح زمی ــن پدی ــر ای و اگ

شــاهد  فروچالــه خواهیــم بــود.

بــر هم خوردن بیالن آبی، 
یکــی از دالیل افزایش پدیده 

زمین فرونشست 
ــاه،  ــق چ ــه آب از طری ــی ک ــرد: زمان ــه ک وی اضاف
قنــات، ســفره های آب هــای زیرزمینــی، تونــل 

ــان  ــه هم ــد ب ــود، بای ــت ش ــاک برداش و... از خ
ــن  ــر ای ــرد و در غی ــورت گی ــی ص ــدازه جایگزین ان
ــوازن آب در خــاک بهــم  ــا ت صــورت بیــالن آب، ی
می خــورد و در ایــن شــرایط خــاک قــادر بــه 
ــوده و در  ــه وســیله ذرات آب نب ــر کــردن هــوا ب پ

نهایــت فرونشســت زمیــن رخ می دهــد.
اخیــر  ســال های  در  تصریــح کــرد:  پژوهــش 
ــاهد  ــی، ش ــالن آب ــوردن بی ــم خ ــر ه ــت ب ــه عل ب

زمیــن  فرونشســت  پدیــده  وقــوع  افزایــش 
یــم. ه ا د بو

خشکســالی و حفر چاه های 
بــدون مجوز، از دیگر دالیل بروز 

زمین فرونشست 
ــات علمــی دانشــگاه شــهرکرد برداشــت  عضــو هی
بــی رویــه آب از ســفره های آب هــای زیــر زمینیــرا 
ــده فرونشســت زمیــن  از دالیــل دیگــر وقــوع پدی
عنــوان و خاطرنشــان کــرد: عــدم رعایــت حریــم و 
ــن  ــوع ای ــل وق ــر چاه هــا از دیگــر دالی شــعاع موث

پدیــده اســت.
ــر  ــداث ب ــوز اح ــه مج ــی ک ــرد: زمان ــه ک وی اضاف
ــای آب  ــفره ه ــود در س ــزان آب موج ــاس می اس
زیرزمیــن نباشــد، خــروج آب بــا شــدت بیشــتری 
ــد  ــن رخ می ده ــت زمی ــه و فرونشس ــام گرفت انج
و در حــال حاضــر خشکســالی و حفــر چــاه بیــش 
از انــدازه یــا بــدون مجــوز، از دالیــل اصلــی بــروز 

ایــن پدیــده اســت.

توسعه کشــاورزی متناسب با امکانات 
باشد منطقه 

هنــوز  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  بیــان کــرد:  وی 
ــاورده  ــت نی ــود را بدس ــادل خ ــرایط تع ــم ش اقلی
و بارش هــا بــه حالــت نرمــال نرســیده و نــوع 
بــارش هــم از بــرف بــه بــاران تغییــر کــرده 
ــق  ــه عم ــوذ ب ــم فرصــت نف ــاران ه اســت و آب ب
ــن مشــکل  ــدارد، بنابرای ــی را ن ســفره های زیرزمین

آبخیزداری شهری؛ راهکاری برای مقابله با فرونشست زمین
زمانی که آب از طریق چاه، قنات، سفره های آب های زیرزمینی، تونل و... از خاک برداشت شود، 

باید به همان اندازه جایگزینی صورت گیرد

پدیــده فرونشســت زمیــن از تهدیــدات جــدی چهارمحــال و بختیــاری محســوب می شــود.وی بــا 
ــه وجــود ســه حجــم شــامل ذرات جامــد خــاک، هــوا و آب در خــاک، افــزود: معمــوال  اشــاره ب
زمانــی کــه بارندگــی صــورت می گیــرد هــوای موجــود در خــاک توســط آب پــر می شــود و همیــن 
امــر ســبب شــده تــا حجــم خــاک ثابــت بماند.زمانــی کــه بــرای مــدت زیــادی خاک خشــک شــود 
و یــا بــه دالیلــی از جملــه کشــاورزی، تبخیــر و ... آب موجــود در خــاک از عمــق بــه ســطح کشــیده 
و بــدون جایگزینــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، منافــذ موجــود در خــاک بــه تدریــج نشســت 

کــرده و حجــم هــوای موجــود در خــاک بــه وســیله ذرات ســنگین خــاک پــر می شــود.

بایــد توجــه داشــته باشــیم میــزان برداشــت آبــی 
کــه طــی ایــن چنــد ســال اتفــاق افتــاده اســت 
ــا  ــر و حتــی بیشــتر دارد ت ــه زمــان دو براب ــاز ب نی
دوبــاره جایگزینــی اتفــاق افتــد و ســفره های آب 
ــوذ  ــرعت نف ــه س ــود زیراک ــر آب ش ــی پ زیرزمین
آب در خــاک بــه دلیــل ریــز بــودن منافــذ خــاک 
کنــد اســت و همیــن موضــوع تبخیــر آب توســط 

خورشــید را نیــز در پــی دارد.

ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
اردبیــل از سرشــماری پرنــدگان خشــکی 
ــی در  ــی و مل ــن الملل ــت بی ــز اهمی زی حائ
زیســتگاه هــای آزاد و تحــت مدیریــت ایــن 

ــر داد. ــتان خب اس
بازدیــد  در  چهارشــنبه  روز  شــهند  ســعید 
و ارزیابــی منطقــه شــکار ممنــوع دربنــد 
ــت:  ــر گف ــتان کوث ــع در شهرس ــکول واق مش
ایــن برنامــه در مناطــق حفاظــت شــده و آزاد 
اســتان اردبیــل در شهرســتان هــا و واحدهای 
تابعــه حفاظــت محیــط زیســت اســتان اجــرا 

مــی شــود.
بــر  نظــارت  اظهارداشــت: کارشناســان  او 
حیــات وحــش بــه همــراه گــروه هــای یــگان 
ــه  حفاظــت اداره کل و شهرســتان هــای تابع
بــا اســتفاده از امکانــات و تجهیــزات موجــود 
نســبت بــه سرشــماری و آماربــرداری و ثبــت 
ــکی زی  ــای خش ــه ه ــتندات الزم از گون مس
حائــز اهمیــت ملــی و بیــن المللــی اقــدام و 
مطابــق دســتورالعمل هــای ســازمانی نتایــج 
جمــع بنــدی و در مدیریــت حیــات وحــش 

ــه بهــره بــرداری مــی رســد. اســتان ب
ــدگان  ــاالنه پرن ــماری س ــدف از سرش وی ه
ــدم حضــور  ــت حضــور و ع ــن وضعی را تعیی
گونــه هــا، بــرآورد جمعیــت، تعییــن وضعیت 
مطلوبیــت زیســتگاه هــا و بررســی تاثیــرات 

عوامــل تهدیدکننــده ذکــر کــرد.
شــهند افــزود: ایــن نــوع سرشــماری مطابــق 
برنامــه و تقویــم ادواری در 2 نوبــت نیمســال 
اول و نیمســال دوم انجــام گرفتــه و جمعیــت 
گونــه هــای شــاخص پرنــدگان خشــکی 
طبیعــی  هــای  زیســتگاه  در  اســتان  زی 

ــود. ــی ش ــرداری م آمارب
وی بــا اشــاره بــه نقــش کلیــدی پرنــدگان در 
پایــداری اکوسیســتم هــا بــر لــزوم فرهنــگ 
ــی در  ــای آموزش ــه ه ــه برنام ــازی و تهی س

ــدگان تاکیــد کــرد. جهــت حفاظــت از پرن
وی از مــردم خواســت تــا در هنــگام مواجهــه 
ــا تخلفــات شــکارچیان و مــوارد مشــابه، از  ب
طریــق شــماره تلفــن ارتباطات مردمــی 1540 
وقــوع چنیــن تخلفاتــی را اطــالع دهنــد تــا در 

اســرع وقــت بــه آن رســیدگی شــود.

ش 
وح

ت 
کشف الک پشت های قاچاق رها شده در کنار حیا

جاده ای در هند
تعــدادی  شــدن  پیــدا  از  هنــد  مقامــات 
جــاده ای  اطــراف  در  نرم کاســه  الک پشــت 
"آنــِدرا  و  "تالنگانــا"  ایالت هــای  میــان  مــرزی 
پــراِدش" در حالــی کــه رهــا شــده بودنــد، خبــر دادنــد.
ــس  ــان پ ــس قاچاقچی ــه پلی ــه گفت ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
از آگاهــی از نزدیــک شــدن یــک خــودروی گشــت ایــن 

رهــا کرده انــد. جــاده  کنــار  در  را  الک پشــت ها 
پلیــس هنــد موفــق بــه نجــات 26 الک پشــت شــد و 14 الک 
ــی در  ــراد محل ــن اف ــف شــدند. هم چنی ــز تل ــر نی پشــت دیگ
ــس  ــری از الک پشــت ها را پ ــراف شــمار دیگ روســتاهای اط

از انتشــار خبــر حضورشــان از آنجــا بردنــد.
"آنــِدرا  ایالــت  از  الک پشــت ها  ایــن  می شــود  تصــور 
ــت  ــه تح ــت نرم کاس ــده باشند.الک پش ــاق ش ــراِدش" قاچ پ
ــالدی در  ــال 1972 می ــش س ــات وح ــت از حی ــون حمای قان
هنــد قــرار دارد کــه از آن هــا در برابــر شــکار شــدن محافظــت 

. می کنــد

در  فلــس  فقــدان  دلیــل  بــه  نرم کاســه  الک پشــت های 
ــوند.  ــده می ش ــه" نامی ــود "نرم کاس ــی الک خ ــمت بیرون قس
ــا را در  ــترین تقاض ــت ها بیش ــان الک پش ــه در می ــن گون ای
بــازار بین المللــی دارنــد کــه عمدتــَاَ بــه دلیــل خاصیــت 
دارویــی خریــداری شــده و هم چنیــن اغلــب بــه عنــوان 

می شــوند. نگهــداری  خانگــی  حیوانــات 
و مشــخص  قاچاقچیــان  یافتــن  بــرای  تحقیقــات  هنــوز 
شــدن تعــداد زیــادی از الک پشــت ها کــه توســط روســتائیان 

ــت. ــی اس ــت بررس ــده اند، در دس ــته ش برداش
ــه ای در  مقامــات، الک پشــت های نجــات یافتــه را در رودخان

ــد. ــه رهــا کرده ان نزدیکــی همــان منطق
ــل  ــه ای مشــابه در اوای ــزارش اســپوتنیک، در حادث ــر گ ــا ب بن
مــاه میــالدی فوریــه، حــدود 1600 الک پشــت نرم کاســه 
شــدند.  داده  نجــات  "آنــدرا"  در  قاچاقچیــان  دســت  از 
ــی" و  ــگال غرب ــه "بن ــاق ب ــال قاچ ــت ها در ح ــن الک پش ای

ــد. ــا" بودن "ُادیش

مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی تهــران از نصــب 
فیلتــر دوده بــر روی 800 اتوبــوس بــی.آر. تــی تــا 

ــر داد. ــار خب ــن اعتب ــورت تامی ــال در ص ــان س پای
 پیمــان ســنندجی صبــح امــروز در مراســم نصــب 
ــان  ــا بی ــن ب ــوس  دوکابی ــر روی اتوب ــر دوده ب 50 فیلت
ــر روی  ــم ب ــار می توانی ــن اعتب ــه در صــورت تامی این ک
800 اتوبــوس بــی آر تــی موجــود در شــهر تهــران فیلتــر 
ــوان  ــر روز می ت ــت: ه ــم، گف ــب کنی ــذب دوده نص ج
ــرد و  ــب ک ــا نص ــر روی اتوبوس ه ــر دوده ب ــه فیلت س
ــان  ــا پای ــم ت ــم شــود می توانی ــکان فراه ــن ام ــر ای اگ
ــر  ــی فیلت ــی ار ت ــای ب ــه اتوبوس ه ــر روی هم ســال ب

ــم. نصــب کنی
ــی از  ــده بخش ــرکت تولیدکنن ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــن فیلتره ــه نصــب ای ــن، وظیف ــای دوکابی اتوبوس ه
ــر  ــه 50 فیلت ــن مرحل ــرد: در ای ــده دارد، اظهارک را برعه
دوده براســاس تکنولــوژی جدیــد کــه عمــر نامحــدودی 
ــاخت  ــن س ــای دوکابی ــر روی اتوبوس ه ــد ب ــز دارن نی
شــرکت اســناخودرو نصــب خواهــد شــد و تــالش 
ایــن  نیــز  اتوبوس هــا  بقیــه  روی  بــر  می کنیــم 

ــود. ــب ش ــا نص فیلتره
 مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی تهــران اضافــه 
ــد  ــد می توانن ــای نصــب شــده جدی ــن فیلتره ــرد: ای ک
میــزان گازهــای خروجــی آالینــده از اگــزوز اتوبوس هــا 

ــلی  ــدی مرس ــد. مه ــش دهن ــادی کاه ــد زی ــا ح را ت
مدیرعامــل شــرکت اســناخودرو نیــز در مراســم نصــب 
فیلتــر دوده بــر روی اتوبوس هــای دوکابیــن اعــالم 
ــاذب  ــد ج ــل جدی ــای نس ــب فیلتره ــا نص ــه ب ــرد ک ک
حــدود  تــی  آر.  بــی .  اتوبوس هــای  روی  بــر  دوده 
اگــزوز  از  خروجــی  آالیندگــی گازهــای  درصــد   80

اتوبوس هــای بــی آر تــی کاهــش می یابــد.
وی بــا تشــریح ویژگــی فیلترهــای دوده بــا بیــان 
ــی از  ــده بخش ــد کنن ــناخودرو تولی ــرکت اس ــه ش این ک
اتوبوس هــای دوکابینــی اســت کــه در خطــوط بــی . آر. 
ــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ــار ک ــرداری می شــود، اظه ــی بهره ب ت
ــای  ــر روی اتوبوس ه ــازنده ب ــرکت س ــه ش ــرافی ک اش
ــه نصــب  خــود دارد از مــا خواســته شــد کــه نســبت ب
فیلترهــای جــاذب دوده براســاس کارکــرد نــوع موتــور 

اقــدام کنیــم کــه ایــن مهــم امــروز اتفــاق افتــاد.
مرســلی بــا بیــان این کــه بــا نصــب فیلترهــای جــاذب 
ــه شــدت  ــزوز ب ــی اگ ــای خروج ــی گازه دوده، آالیندگ
ــدود 80  ــرایط ح ــن ش ــت: در ای ــد، گف ــش می یاب کاه

ــد. ــش می یاب ــی کاه ــای خروج ــد گازه درص
این کــه  بیــان  بــا  اســناخودرو  شــرکت  مدیرعامــل 
ــر اتوبوس هــای  ــق ب ــن فیلترهــای دوده کامــال منطب ای
دوکابیــن اســت، ادامــه داد: ایــن فیلترهــای هوشــمند 
متناســب بــا گازهــای خروجــی از اگــزوز اتوبوس هــای 

بیــان  بــا  دوکابیــن نصــب شــده اســت. مرســلی 
ــوع  ــا ن ــار خودروســاز متناســب ب ــرای اولین ب ــه ب این ک
خــودرو نســبت بــه خریــد فیلتــر اقــدام کــرده و آن را 
ــر  ــر فیلت ــن عم ــش از ای ــت: پی ــد، گف ــی می کن گارانت
ــج ســال  دوده اگــر خــوب مراقبــت می شــد حــدود پن
بــود، امــا االن سیســتم هــای نگهدارنــده آنالیــن اســت 

ــم. ــد کنی ــا را رص ــن فیلتره ــت  ای ــم فعالی و می توانی
این کــه  بیــان  بــا  اســناخودرو  شــرکت  مدیرعامــل 
ایــن نــوع فیلترهــا از نــوع پســیو هســتند، اظهــار 

ــه  ــت ک ــه ای اس ــه گون ــا ب ــن فیلتره ــت ای ــرد: فعالی ک
ــته  ــوزی داش ــدی روغن س ــا ح ــوس ت ــن اتوب ــر ای اگ
ــوی انتشــار آالیندگــی در هــوا  ــد جل باشــد نیــز می توان

ــرد. را بگی
وی بــا بیــان این کــه در حــال مذاکــره بــا شــرکت های 
دانش بنیــان هســتیم، گفــت: بــه عنــوان یــک شــرکت 
خودروســاز در حــال مذاکــره هســتیم تــا بتواننــد 
ــد،  ــه مــا کمــک کنن ــه تولیــد ایــن فیلترهــا ب نســبت ب
ــد. ــالم نکرده ان ــا اع ــه م ــی را ب ــان دقیق ــوز زم ــا هن ام

ایـن سـال ها دریـای خـزر، درگیـر مشـکالت متعـددی همچـون 
آلودگـی شـیرابه زباله هـا، ورود فاضالب هـای خانگـی، صنعتـی و 
اعـالم طرحـی بـه نـام " انتقـال آب بـه فـالت مرکزی" اسـت که 
بـا وجـود داشـتن مخالفـان زیـادی، موافقانـی نیـز دارد. در کنار 
ایـن موضوعاتـی که مطرح شـده، بحثی به نام "اسـیدی شـدن" 
دریـای خـزر، نیـز بـه دغدغه محققـان تبدیل شـده اسـت."خزر 
فاضـالب شـده اسـت"، انتقـال آب دریای خزر به فـالت مرکزی، 
انتقـال آب دریـای خـزر توجیـه اقتصـادی دارد، آیـا اتصـال آب 
خـزر بـه خلیـج فـارس شـدنی اسـت و .." اینهـا، تنهـا، گوشـه 

نصب فیلتر دوده بر روی ۸۰۰ اتوبوس 
بی.آر.تی در صورت تامین اعتبار

محیط 
زیست 

قزوین 

شناسایی 20 تا 2۵ قالده پلنگ در قزوین

نصب فیلترهای دوده نسل جدید بر روی 
۵0 اتوبوس بی.آر.تی

محیـط  حفاظـت  کل  دیـر 
قزویـن  اسـتان  زیسـت 
گفـت: در ایـران بـه انـدازه 
تنـوع  اروپـا  ی  قـاره  کل 
زیسـتی داریـم، بـه عنـوان نمونـه کشـور ارمنسـتان 
10 تـا 12 قـالده پلنـگ دارد، در حالـی کـه فقـط در 
اسـتان قزویـن 20 تـا 25 قـالده پلنـگ شناسـایی 
شـده است.نشسـت یـک روزه تخصصـی "زیسـت 
فنـاوری، شـتابگری در خدمـت کشـاورزی مـدرن، 
سـالمت و محیط زیسـت" ظهـر امروز )چهارشـنبه( 
بـا همکاری سـتاد زیسـت فنـاوری معاونـت علمی 
بیـن  دانشـگاه  و  جمهـوری  ریاسـت  فنـاوری  و 
المللـی امـام خمینـی )ره( بـا حضـور تعـدادی از 
در  دانشـگاه  علمـی  هیئـت  اعضـای  و  مسـئوالن 
و  آغـاز شـد  دانشـگاه  ایـن  پایـه  علـوم  دانشـکده 
نشسـت  ایـن  اسـت.در  برگـزاری  حـال  در  اکنـون 
حسـن عبـاس نـژاد اظهـار کـرد: در دنیـای امـروز 
کشـورهای مختلـف دنیـا از نظـر توسـعه یافتگی به 

کشـورهای جهـان سـوم، در حال توسـعه و توسـعه 
یافتـه تقسـیم مـی شـوند.وی افـزود: مبنـای ایـن 
و  اسـت  فنـاوری  از  منـدی  بهـره  بنـدی  تقسـیم 
اگـر کشـوری ثروتمنـد باشـد، امـا از فنـاوری بـی 
بهـره باشـد بـه آن توسـعه یافتـه گفتـه نمی شـود.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان قزوین با 
اشـاره بـه سـه منبـع توسـعه یـک ملـت و تمـدن 
و  طبیعـی  منابـع  انسـانی،  نیـروی  کـرد:  عنـوان 
ذخایـر ژنتیکـی سـه منبـع توسـعه هسـتند، کشـور 
مـا از نظـر ایـن سـه منبـع غنـی اسـت؛ زیـرا ما در 
ایـران از نیروهـای مسـتعد جـوان و کارآمـد، منابع 
ژنتیکـی  و ذخایـر  تنـوع زیسـتی  و  طبیعـی غنـی 
باالیـی برخورداریـم.وی تاکیـد کـرد: در ایـران بـه 
انـدازه کل قـاره ی اروپـا تنـوع زیسـتی داریـم، بـه 
عنـوان نمونـه ای دیگـر کشـور ارمنسـتان 10 تـا 12 
قـالده پلنـگ دارد، در حالـی کـه فقـط در اسـتان 
پلنـگ شناسـایی شـده  25 قـالده  تـا   20 قزویـن 

. ست ا

معـاون حمل و نقل و ترافیک 
نصـب  از  تهـران  شـهرداری 
روی  دیگـر  دوده  فیلتـر   50
بـی.آر. تنـدرو  اتوبوس هـای 
تی خبر داد.حسـن پورسـید آقایی در مراسـم افتتاحیه 
نصـب فیلترهـای جـاذب دوده روی اتوبوس هـای دو 
کابیـن بـا بیـان این کـه یکـی از کارهایی که در راسـتای 
کاهـش آلودگـی هـوا می تـوان انجـام داد ایـن اسـت 
کـه فیلتـر جـاذب دوده روی اتوبوس هـای دیزلی نصب 
شـود، گفـت: البتـه از سـال گذشـته شـهرداری تهـران با 
سـختگیری مضاعف نسـبت به اتوبوس های خود اقدام 
کـرد، بـه گونـه ای کـه همـه اتوبوس ها بـه مراکـز معاینه 
فنـی مراجعـه کـرده و توانسـتند معاینه فنـی اخذ کنند؛ 
امـا دودهـای ذاتـی خودروهـای دیزل نیـز قطعا موجب 
آالیندگـی هـوا می شـوند و فیلترهـای دوده می توانـد به 
طـور کل جلـوی خروجـی آالیندگی از خودروهـای دیزل 

بگیرد. را 

وی بـا بیـان اینکـه از شـرکت اسـنا خـودرو که سـازنده 
700 دسـتگاه اتوبوس بی آر تی موجود در خطوط اسـت 
درخواسـت کردیـم کـه اتوبوس هـای خـود را مجهـز بـه 
فیلتـر دوده کنـد تا مشـکالت و دغدغه هایی کـه در مورد 
تناسـب موتور اتوبوس ها و فیلترهای دوده داشـتیم رفع 
شـود، اظهار کرد: در حال حاضر 50 فیلتر دوده خریداری 
شـده و تاکنـون نیـز 20 فیلتـر بـر روی اتوبوس ها نصب 
شـده اسـت امـا الزم اسـت کـه ایـن رونـد ادامـه یابد تا 
همـه اتوبوس هـا دارای فیلتـر دوده شـوند.معاون حمل 
و نقـل و ترافیـک شـهرداری تهـران بـا تاکید بـر این که 
الزم اسـت از فیلترهای سـاخت داخل نیز استفاده کنیم 
اما هنوز هیچ شـرکتی نتوانسـته ایـن فیلترهای جاذب 
را بسـازد، گفت: از شـرکت های دانش بنیان درخواسـت 
می کنیـم کـه نسـبت به سـاخت فیلتـر دوده اقـدام کند 
و ایـن در حالـی اسـت کـه یکـی از ایـن شـرکت ها یک 
نمونـه سـاخته و آن را روی یـک اتوبوس نصب کردیم تا 

بیبیـم چـه خروجی خواهد داشـت.

20 اتوبوس در تهران به فیلتر جذب دوده نسل جدید مجهز شد
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه فیلتر جذب دوده نسل جدید بر روی 
20 اتوبوس دوکابین شرکت واحد اتوبوسرانی پایتخت نصب شد، گفت: در مرحله نخست قرار است 
50 اتوبوس به این فیلتر مجهز شوند.

آغاز سرشماری 
پرندگان خشکی زی 

در اردبیل

ش
وح

ت 
آغاز سرشماری حیات وحش در خوزستانحیا

زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
پاییــزه  سرشــماری  گفــت:  خوزســتان 
حفاظــت  مناطــق  در  وحــش  حیــات 
ــاز  ــن اســتان آغ شــده و زیســتگاه های ای

. ســت ه ا شد
محمدجــواد اشــرفی چهارشــنبه در گفــت وگــو 
ــاخص  ــان ش ــماری چهارپای ــدف از سرش ــا، ه ــا ایرن ب
اســتان را اطــالع از تعــداد آنهــا بــرای مدیریــت و 

حفاظــت از ایــن گونه هــا عنــوان کــرد.
آذر   12 تــا  ادامــه سرشــماری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــش در  ــات وح ــماری حی ــت: سرش ــار داش ــاه اظه م
ــان اداره  ــط بان ــان و محی ــط کارشناس ــتان توس خوزس
کل و مناطــق تحــت مدیریــت و بــا همــکاری جوامــع 
محلــی بــه ویــژه در مناطــق صعــب العبــور  اجــرا 

. د می شــو
گونه هــای  سرشــماری  ایــن  در  افــزود:  اشــرفی 
شــاخص حیــات وحــش شــامل کل و بــز، آهــو، قــوچ 
و میــش و گــوزن زرد، خــرس و پلنــگ در ســطح 12 

منطقــه تحــت مدیریــت در اســتان انجــام می شــود.
ــن و  ــتفاده از دوربی ــا اس ــماری ب ــه وی سرش ــه گفت ب

ــود. ــام می ش ــاد انج ــتگاه پهپ ــک دس ی
هــدف  بــا  وحــش  حیــات  ســاالنه  سرشــماری 
ــم  ــه و تراک ــوع گون ــن تن ــا و همچنی ــایی گونه ه شناس
ــط  ــاون حفاظــت محی ــوال مع ــا انجــام می شــود. م آنه
پاییــزه  سرشــماری  پایــان  در  خوزســتان  زیســت 
 40 حیــات وحــش در ســال گذشــته، از افزایــش 
ــر داده و  ــتان خب ــش اس ــات وح ــار حی ــدی آم درص
ــای  ــزار و 200 راس چهارپ ــک ه ــدود ی ــود: ح ــه ب گفت

شــده اند. مشــاهده  شــاخص 
ــه جمعیــت  ــوط ب ــه گفتــه وی بیشــترین تعــداد مرب ب
آهــو در منطقــه دیمــه رامهرمــز بــا 200 راس و در رتبــه 
ــه  ــک ب ــا اندیمش ــل پ ــه چه ــز در منطق ــد کل و ب بع

ــداد 600 راس شــمارش شــده اســت. تع
ــماری  ــتان در سرش ــاخص خوزس ــان ش ــار چهارپای آم
ســال 94، 684 راس و در سرشــماری ســال 95، 800 

راس اعــالم شــده بــود.

چی
کار

ش

مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت اردبیــل 
ســه شــکارچی متخلــف را در شهرســتان های 
کوثــر و بیله ســوار دســتگیر کردند.محمــد مجــرد 
اســتان  یــگان حفاظــت محیــط زیســت  فرمانــده 
اردبیــل گفــت: مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
اردبیــل هنــگام گشــت و کنتــرل منطقــه شــکار ممنــوع 
دربنــد مشــکول 2 شــکارچی متخلــف را بــه همــراه 2 اســلحه 
شــکاری دســتگیر کردند.مجــرد افــزود: از متخلفــان 2 قبضــه 
ســالح شــکاری مجــاز، الشــه 2 قطعــه کبــک و 6 عــدد تیــر 
فشــنگ کشــف و ضبــط و پرونــده متخلفــان جهــت رســیدگی 
ــر  ــه اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان کوث ــی ب قضای

ــد. ــل داده ش تحوی
او از مــردم و عالقه منــدان خواســت در صــورت مشــاهده 
قطــع  آتش ســوزی،  غیرمجــاز،  صیــد  و  شــکار  هرگونــه 
ــب را از  ــت مرات ــط زیس ــی محی ــب و آلودگ ــان، تخری درخت
ــا تلفــن ادارات شهرســتان ها  طریــق ســامانه تلفنــی 1540، ی
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

توسعه کشــاورزی متناسب با امکانات 
باشد منطقه 

هنــوز  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  بیــان کــرد:  وی 
ــاورده  ــت نی ــود را بدس ــادل خ ــرایط تع ــم ش اقلی
و بارش هــا بــه حالــت نرمــال نرســیده و نــوع 
بــارش هــم از بــرف بــه بــاران تغییــر کــرده 
ــق  ــه عم ــوذ ب ــم فرصــت نف ــاران ه اســت و آب ب
ــن مشــکل  ــدارد، بنابرای ــی را ن ســفره های زیرزمین

ــث  ــود دارد بح ــرایط وج ــن ش ــه در ای ــری ک دیگ
حالــی  در  ایــن  و  اســت  کشــاورزی  توســعه 
ــردم چهارمحــال و  ــه شــغل 70 درصــد م اســت ک
ــاز  ــروری اســت و نی ــاری کشــاورزی و دامپ بختی
بــه تامیــن آب دارد و ممکــن اســت در مــکان 
هایــی دور از چشــم مســئوالن چاه هــای غیــر 
ــی  ــت ب ــه آن برداش ــه نتیج ــود ک ــر ش ــاز حف مج

ــت. ــه آب اس روی

در  توســعه کشــاورزی  خصــوص  در  پژوهــش 
شــرایط کنونــی و تاثیــر آن بــر پدیــده فرونشســت 
بایــد  اظهــار کــرد: توســعه کشــاورزی  زمیــن، 
متناســب بــا امکانــات منطقــه باشــد و بــرای 
کشــاورزی در یــک منطقــه بایــد ارزیابــی تناســب 

ــرد. ــورت گی ــی ص اراض
ــف  ــورهای مختل ــه در کش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــعه  ــالک توس ــی م ــب اراض ــی تناس ــان ارزیاب جه

ــرد:  ــوان ک ــاغ اســت، عن ــا ب ــگل ی کشــاورزی، جن
متاســفانه در کشــور مــا توســعه کشــاورزی بــدون 

ــرد. ــورت می گی ــی ص ارزیاب
حفــر  کــرد:  تاکیــد  دانشــگاه  مــدرس  ایــن 
تونل هــای انتقــال آب، منابــع آبــی چهارمحــال 
ــت،  ــرده اس ــه ک ــکل مواج ــا مش ــاری را ب و بختی
بــه طــوری کــه مــردم در تامیــن آب شــرب مــورد 

ــتند. ــه هس ــکل مواج ــا مش ــم ب ــود ه ــاز خ نی
ــه  ــه  14 دشــت اســتان ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دلیــل مســطح بــودن و در نتیجــه ســهولت در 
شــخم زنــی بهتریــن منطقــه در توســعه کشــاورزی 
ــر  ــال حاض ــفانه در ح ــرد: متاس ــد ک ــد، تاکی بودن
دشــت ســفید دشــت کامــال خشــک شــده، دشــت 
ــت  ــدارد،  دش ــی ن ــع آب ــهرکرد مناب ــن و ش بروج
ــن نشــان دهنده  ــرزا شــور شــده اســت و ای خانمی
اســتان  دشــت های  پتانســیل  رفتــن  بیــن  از 

اســت.
پژوهــش تصریــح کــرد: علــت از بیــن رفتــن 
پتانســیل دشــت های اســتان ایــن اســت کــه 
ســفره های آب زیرزمینــی منطقــه بــه مــرور و 
بــدون جایگزینــی و تجدیــد ازبیــن رفته انــد و 
ــن  ــت زمی ــان نشس ــذر زم ــه در گ ــده ک ــث ش باع
ــهرکرد 35  ــت ش ــه در دش ــور ک ــد، همانط رخ ده
ســانتی متر فرونشســت زمیــن را شــاهد هســتیم.

هــدف اصلی طرح های آبخیز داری، 
حفظ خاک در کنار حفظ آب باشــد

و  آبخیــزداری  طرح هــای  تاثیــر  بــه  وی 
فرونشســت  پدیــده  کنتــرل  در  آبخــوان داری 
اشــاره و بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 85 
ــت  و آب  ــتانی اس ــتان کوهس ــق اس ــد مناط درص
ــا  ــم ب ــه ســرعت جابجــا می شــود و خــاک را ه ب
ــای  ــی طرح ه ــدف اصل ــد، ه ــا می کن ــود جابج خ
آبخیــزداری در اســتان بایــد حفــظ خــاک در کنــار 

حفــظ آب باشــد.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهرکرد ادامــه 
ــا  ــاری تنه ــال و بختی ــزداری در چهارمح داد: آبخی
ــت،  ــده اس ــوط ش ــتقیم من ــای مس ــه حفاظت ه ب
ــدام  ــی اق ــات مکانیک ــتفاده از عملی ــا اس ــی ب یعن
ــات  ــن اقدام ــه ای ــم ک ــع می کنی ــه حفاظــت مناب ب
بایــد  و  باشــد  موفــق  نمی توانــد  تنهایــی  بــه 
کنتــرل بیولوژیــک صــورت گیــرد، یعنــی پوشــش 
گیاهــی بازگردانــده شــود، آنــگاه بــا هزینــه کمتــر 

ــید. ــم رس ــه خواهی ــه نتیج ــتر ب ــرعت بیش و س

زمانی که آب از طریق چاه، 
قنات، سفره های آب های 

زیرزمینی، تونل و... از 
خاک برداشت شود، باید 
به همان اندازه جایگزینی 

صورت گیرد و در غیر 
این صورت بیالن آب، یا 
توازن آب در خاک بهم 

می خورد و در این شرایط 
خاک قادر به پر کردن هوا 
به وسیله ذرات آب نبوده 

و در نهایت فرونشست 
زمین رخ می دهد.در 

سال های اخیر به علت 
بر هم خوردن بیالن آبی، 

شاهد افزایش وقوع پدیده 
فرونشست زمین بوده ایم. 

آبخیزداری شهری؛ راهکاری برای مقابله با فرونشست زمین
زمانی که آب از طریق چاه، قنات، سفره های آب های زیرزمینی، تونل و... از خاک برداشت شود، 

باید به همان اندازه جایگزینی صورت گیرد

ایـن سـال ها دریـای خـزر، درگیـر مشـکالت متعـددی همچـون 
آلودگـی شـیرابه زباله هـا، ورود فاضالب هـای خانگـی، صنعتـی و 
اعـالم طرحـی بـه نـام " انتقـال آب بـه فـالت مرکزی" اسـت که 
بـا وجـود داشـتن مخالفـان زیـادی، موافقانـی نیـز دارد. در کنار 
ایـن موضوعاتـی که مطرح شـده، بحثی به نام "اسـیدی شـدن" 
دریـای خـزر، نیـز بـه دغدغه محققـان تبدیل شـده اسـت."خزر 
فاضـالب شـده اسـت"، انتقـال آب دریای خزر به فـالت مرکزی، 
انتقـال آب دریـای خـزر توجیـه اقتصـادی دارد، آیـا اتصـال آب 
خـزر بـه خلیـج فـارس شـدنی اسـت و .." اینهـا، تنهـا، گوشـه 

ای از تیترهایـی اسـت کـه بـرای دریـای خـزر، خبر سـاخته اند و 
همچنـان نیـز در کانـون توجهات قـرار دارد، خزری کـه با موضوع 
انتقـال آب بـه فـالت مرکـزی این روزها، حسـابی در صـدر اخبار 
قـرار گرفتـه، ایـن بار با موضـوع جدیدی رو به رو اسـت، موضوع 

جدیـدی رو به رو اسـت، "اسـیدی شـدن".
محققـان و اسـاتید دانشـگاه معتقدند که تقریبا امروز مشـخص 
شـده، خـزر بـه شـدت درگیـر آلودگی هایـی اسـت کـه شـاید در 
ظاهـر نیـز بتـوان بـه آسـانی آن را درک کـرد تـا جایـی کـه ایـن 
تبدیـل شـده  فاضـالب  بـه  "آیـا خـزر،  پرسـش مطـرح شـود 

اسـت"، هرچنـد ولـگا بـه دلیـل در اختیـار داشـتن 85 حـوزه 
آبریـز، مهم تریـن منبـع ورود آلودگـی در خـزر معرفـی  شـود امـا 
ورود انـواع فاضـالب و پسـاب خانگـی و صنعتـی، ورود آلودگـی 
دامـداری  و مرغداری هـا، وارد شـدن شـیرآبه های دپـوی زبالـه و 
غیـره موجـب شـده تا برای سـه اسـتان شـمالی کشـور بـه ویژه 
مازنـدران کـه بـا وسـعت زیـاد در مجـاورت آن قـرار دارد، دارای 
اهمیـت باشـد. عابسـی عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه صنعتـی 
نوشـیروانی بابـل بـه ایـن موضـوع اشـاره کرده بـود که بـه عنوان 
مثـال فاضالب هـای شـهرک صنعتی یکـی از منابع بـزرگ و مهم 
آلودگـی رودخانه هـا اسـت، شـهرک صنعتـی امـام زاده عبدهللا یا 
بابلکنـار در مازنـدران یکـی از نمونه هایـی اسـت کـه فاضـالب آن 
پـس از تصفیـه در تصفیه خانـه، وارد دریـای خـزر می شـود، هـر 
چنـد ایـن فاضـالب بایـد در مکانـی تخلیـه شـود اما نکتـه اینجا 
اسـت زمانـی بایـد ایـن اتفـاق صـورت بگیـرد کـه کار تصفیـه بـه 

درسـتی انجام شـده باشـد.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه صنعتـی نوشـیروانی بابـل بـه این 
موضـوع نیـز اشـاره کـرده بـود کـه تخلیـه 35 سـاله زبالـه ها در 
فاصلـه 200 تـا 300 متـری دریـای خزر در مازنـدران یکی دیگر از 
مصداق هـای آلودگـی اسـت، چـرا کـه شـیرابه زباله هایـی که در 
چنـد صـد متـری دریا قـرار دارند پـس از بارش باران، مسـتقیما 
توسـط آب های زیرزمینی به سـرعت وارد دریای خزر می شـود.
آلودگـی دریـای خـزر تنهـا نمونـه مشـکالتی نیسـت کـه ایـن 
دریاچـه بـا آن رو به رو اسـت، چالشـی بزرگ به نـام انتقال آب، 
ایـن روزهـا، حسـابی ذهـن خـزر و خزرنشـینان را درگیـر کرده و 

موافقـان و مخالفـان خـاص خـود را دارد.

بسـیاری از محققـان در بحـث انتقـال آب خزر به فـالت مرکزی، 
بـه موضوعاتـی چـون تغییـر اکوسیسـتم ایـن دریا، شـور شـدن 
بیـش از حـد خـزر، از بیـن رفتـن جنگل هـای بکـر هیرکانـی، 
هزینـه سـنگین ایـن انتقـال و غیـره اشـاره می کننـد و در مقابل 
موافقـان نیـز نیـاز اسـتان های فـالت مرکـزی کشـور در صنعت و 
شـرب را از دالیـل اصلـی خود بر می شـمرند. این مـوارد با وجود 
اینکـه بارهـا از سـوی گروه هـای مختلـف رد و یـا تاییـد شـده 
اسـت، در هـر صـورت بـه عنـوان یـک چالش بـرای ایـن دریاچه 

بـزرگ، محسـوب می شـود.
در کنـار تمامـی ایـن مـوارد، اسـیدی شـدن دریـای خـزر نیـز، 
موضوعـی اسـت قابـل بحـث و تبـادل نظـر اسـت، موضوعـی که 
محققـان چنـدی پیـش بـه دلیـل افزایـش گازهـای گلخانـه ای 
هشـدار داده بودنـد، ایـن در حالی اسـت که نه تنهـا خزر و خلیج 
فـارس، بلکـه تمامـی دریاهـا و اقیانوس هـای جهانـی را درگیر و 

اندیشـمندان و مـردم را نگـران کـرده اسـت.
هرچنـد محققـان معتقدنـد هنـوز خلیـج فـارس و خـزر اسـیدی 
نشـدند امـا در صـورت ادامـه دار بـودن رونـد افزایشـی گازهـای 
گلخانـه ای، ایـن محیط دریایی به شـرایط اسـیدی شـدن نزدیک 
خواهـد شـد و ایـن بـدان معنـی اسـت کـه تغییـرات بزرگـی در 
راه خواهـد بود.ابوالفضـل صالـح، عضـو هیـأت علمـی پژوهشـگاه 
اقیانوس شناسـی و علـوم جـوی چنـدی پیـش در گفت وگـو بـا 
ایسـنا بـه ایـن موضـوع اشـاره و خاطرنشـان کـرده بـود پدیـده 
اسیدی شـدن اقیانوس هـا یکـی از موضوعـات روز دنیـا دانسـت 
کـه بـه دلیل افزایـش مصرف سـوخت های فسـیلی رخ می دهد.

دریای "خزر" اسیدی می شود؟

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت ســازمان محیــط 
زیســت گفــت: درراســتای افزایــش قیمــت بنزیــن، رییــس 
ــه  ــازمان برنام ــه ای از س ــی نام ــت ط ــازمان محیط زیس س
ــرای تامیــن بنزیــن  ــا راهــی ب و بودجــه کشــور خواســت ت
ــد. ــدا کن ــن ســازمان پی ــی ای ــه محیط بان ــاز روزان ــورد نی م

در  چهارشــنبه  روز  خانــی  محبــت  جمشــید  ســرهنگ 
مصــرف  افــزود:  ایرنــا  علمــی  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــن در محیط بان ــه بنزی روزان
ــه افزایــش  ــا توجــه ب زیســت 22 هــزار لیتــر اســت کــه ب
ــت  ــا قیم ــن را ب ــزان بنزی ــن می ــم ای ــت آن مجبوری قیم
تعیین شــده جدیــد )لیتــری ســه هــزار تومــان( تهیــه 
کنیــم کــه بــرای ســازمان محیــط زیســت مقــدور نیســت. 
ــب  ــار در قال ــون و 840 هکت ــت: 18 میلی ــار داش وی اظه
مدیریــت ســازمان حفاظــت  تحــت  مناطــق چهارگانــه 
ــراری نظــم  ــرای برق ــد ب ــه بای ــرار دارد ک ــط زیســت ق محی
و امنیــت حیــات وحــش در ایــن مناطــق محیط بانــان 
بــه طــور مــداوم در مناطــق گشــت زنی داشــته باشــند 
ــا خــودرو و موتورســیکلت انجــام می شــود  ــن کار ب ــه ای ک
ــط  ــازمان محی ــرای س ــا ب ــد قیمت ه ــرایط جدی ــا ش ــه ب ک
ــه  ــده هزین ــد از عه ــه بتوان ــت ک ــواری اس ــت کار دش زیس

ــد. ــن برآی ــزان بنزی ــن می ای
وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس رییــس ســازمان محیــط 
ــه و  ــازمان برنام ــه س ــه ای را ب ــش نام ــت دو روز پی زیس
بودجــه ارســال کــرد و در آن خواســت کــه فکــری بــه حــال 
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــی س ــاز محیط بان ــورد نی ــن م بنزی
ــه  ــی اینک ــرح اســت؛ یک ــع دو پیشــنهاد مط ــد، در واق کنن
ــر  ــه حــدود 22 هــزار لیت ــا ک ــه م ــاز روزان ــورد نی ــن م بنزی
ــی  ــای محیط بان ــوخت خودروه ــای س ــت را در کارت ه اس
ــوخت را  ــزان س ــن می ــه ای ــه هزین ــا اینک ــد ی ــارژ کنن ش
مشــخص و بــرای آن بودجــه ای جداگانــه در نظــر بگیرنــد.

درخواست کالنتری برای 
تامین بنزین محیط بانی

خبر
کشف الشه یک گوزن در تایلند با 

7 کیلو پالستیک در معده اش
مقامــات تایلنــد از کشــف الشــه یــک گــوزن 
وحشــی در یکــی از پارک هــای ملــی واقــع در 
شــمال ایــن کشــور خبــر دادنــد کــه هفــت کیلوگــرم 
ــه های  ــه، کیس ــر مردان ــد.لباس زی ــدا ش ــده اش پی ــتیکی در مع ــه پالس زبال
پالســتیکی، پاکت هــای قهــوه فــوری و تکه هایــی از طنــاب پالســتیکی از 
ــن گــوزن یافــت شــده اســت.یکی از  ــه در معــده ای ــد ک ــواردی بودن ــه م جمل
مقامــات پــارک ملــی "Khun Sathan" تایلنــد اعــالم کــرده کــه ایــن گــوزن از 

ــت. ــورده اس ــتیک" خ ــدن "پالس ــف ش ــل از تل ــی قب ــای طوالن مدت ه

بارش ها امسال کمتر از حد نرمال است
مدیــر کل پیــش بینــی و هشــدار ســریع ســازمان 
هواشناســی کشــور اعــالم کــرد کــه از زمــان شــروع 
فصــل بــارش ایــن ســازمان غافلگیــر نشــده و بــرف 
پاییــزه اخیــر را نیــز از ســه چهــار روز قبــل پیــش 
ــای زمســتانه  ــی طرح ه ــه هماهنگ ــان در کمیت ــرده بود.صــادق ضیائی ــی ک بین
پلیــس راهــور کــه پیــش از ظهــر امــروز در شــهرک آزمایــش برگــزار شــد، بــا 
ــرد: ســازمان هواشناســی  ــار ک ــات ســازمان هواشناســی اظه ــه اقدام اشــاره ب
کشــور کمــا فــی الســابق در طــرح زمســتانه اطالعیــه و اخطاریه هــای خــود را 
بــه مســئوالن و مدیــران ارســال خواهــد کــرد و مــا ایــن آمادگــی را نیــز داریــم 

کــه از طریــق پیامــک نیــز مــوارد را بــه مدیــران ارشــد ارســال کنیــم.      

اطالعیه سازمان هواشناسی درباره 
ورود سامانه بارشی به کشور

ســازمان هواشناســی بــا صــدور اطالعیــه ای از بارش 
بــاران و بــرف در 13 اســتان کشــور طــی پنجشــنبه 
)7 آذرمــاه( خبــر داد.بــه گــزارش ایســنا بــر اســاس 
اطالعیــه ســازمان هواشناســی بــا ورود ســامانه 
ــرق  ــد وب ــار و رع ــرف، رگب ــاران و ب ــارش ب ــاه( ب ــنبه )7 آذرم ــی از پنجش بارش
ــنبه  ــاس پنجش ــن اس ــود.بر ای ــی می ش ــت پیش بین ــدید موق ــاد ش و وزش ب
ــارش  ــران و ب ــرز، ته ــن، الب ــدران، قزوی ــالن، مازن ــات گی ــرف درارتفاع ــارش ب ب
ــی، آذربایجــان شــرقی، اردبیــل،  ــرف در اســتان های آذربایجــان غرب ــاران و ب ب
نقــاط اســتان های کردســتان و کرمانشــاه پیش بینــی  زنجــان و برخــی 
می شــود. رگبــار و رعــد وبــرق و وزش بــاد شــدید موقــت نیــز در اســتان های 

ــالم و برخــی نقــاط خوزســتان رخ خواهــد داد.   ای

محیط 
زیست 

بارش ها 

آب و هوا

بیشترین میزان بارش هفته نهم سال زراعی در کیاشهر ثبت شد
بر اساس اعالم مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی، بیشینه مجموع بارش هفته نهم سال زراعی امسال ) 27 
آبان تا 3 آذر( در ایستگاه کیاشهر در حوضه آبریز سفیدرود در استان گیالن به میزان 303.8 میلیمتر بوده است.

معـاون محیـط زیسـت دریایـی و تاالب هـای سـازمان حفاظـت 
ملـی  سـتاد  مصوبـات  پیـرو  کـرد:  تاکیـد  زیسـت  محیـط 
نسـبت  نیـرو  وزارت  تاالب هـای کشـور،  مدیریـت  و  هماهنگـی 
بـه ارائـه اقدامـات انجـام گرفتـه و برنامه هـای در دسـت اجـرا 
بـه منظـور تامیـن حقابـه تاالب هـا و همچنیـن تعییـن حریـم 
حـد و بسـتر آنهـا اقـدام کند.احمدرضـا الهیجـان زاده در جلسـه 
کارگـروه تخصصـی سـتاد ملـی هماهنگی و مدیریـت تاالب های 
کشـور ضمـن بیـان اهمیـت بسـیار بـاالی ایـن کارگـروه و نقش 
ملـی  سـتاد  سیاسـت گذاری  و  تصمیم سـازی  در  آن  اساسـی 
افـزود: تاالب هـا نقـش مهمـی در اکوسیسـتم طبیعـی دارنـد و  
حفاظـت از آنهـا بـه منزلـه حفاظـت از تمـام زیسـتمندان اسـت.
وی اظهـار داشـت: در ایـن جلسـه چالش هـا و مسـائل مرتبـط 
بـا تاالب هـای مختلـف کشـور مـورد بررسـی قـرار گرفـت و مقرر 
میانکالـه،  تـاالب  سـه  چالش هـای  بعـدی  جلسـه  در  تـا  شـد 
انزلـی و گاوخونـی مطـرح و مـورد بحـث و بررسـی قـرار گیـرد 
و راهکارهـای متناسـب بـا شـرایط آنهـا مطـرح شـود، همچنیـن 
بـه اشـتراک گذاری آیین نامـه اجرایـی قانـون حفاظـت و احیـای 
از  حفاظـت  عمـل  برنامـه  پیش نویـس  و  کشـور  تاالب هـای 

تاالب هـا از دیگـر مصوبـات ایـن جلسـه اسـت.
معـاون محیـط زیسـت دریایـی و تاالب هـای سـازمان محیـط 
از  حفاظـت  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  البتـه  تاکیـد کـرد:  زیسـت 
تاالب هـا بدیهـی اسـت که سـایر تاالب هـا در اولویت هـای بعدی 
مـورد بحـث و بررسـی اعضـای کارگـروه تخصصـی سـتاد ملـی 
هماهنگـی و مدیریـت تاالب هـای کشـور قـرار خواهنـد گرفـت.
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بر اسـاس قانون مکلف اسـت 
حقابـه تاالب هـا را تعییـن کنـد کـه تقریبـا بـرای عمـده تاالب هـا 
مطالعـات علمـی انجـام و اعـداد نیـز تا حدودی مشـخص شـده 
اسـت و بـر اسـاس همین قانـون باید آن را بـه وزارت نیرو اعالم 
و ایـن وزارتخانـه موظـف بـه تامیـن حقابـه تعیین شـده اسـت.

وزارت نیرو نسبت به 
تخصیص حقابه تاالب ها 

اقدام کند

چی
کار

دستگیری سه شکارچی غیرمجاز در ش
کوثر و بیله  سوار

مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت اردبیــل 
ســه شــکارچی متخلــف را در شهرســتان های 
کوثــر و بیله ســوار دســتگیر کردند.محمــد مجــرد 
اســتان  یــگان حفاظــت محیــط زیســت  فرمانــده 
اردبیــل گفــت: مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
اردبیــل هنــگام گشــت و کنتــرل منطقــه شــکار ممنــوع 
دربنــد مشــکول 2 شــکارچی متخلــف را بــه همــراه 2 اســلحه 
شــکاری دســتگیر کردند.مجــرد افــزود: از متخلفــان 2 قبضــه 
ســالح شــکاری مجــاز، الشــه 2 قطعــه کبــک و 6 عــدد تیــر 
فشــنگ کشــف و ضبــط و پرونــده متخلفــان جهــت رســیدگی 
ــر  ــه اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان کوث ــی ب قضای

ــد. ــل داده ش تحوی
او از مــردم و عالقه منــدان خواســت در صــورت مشــاهده 
قطــع  آتش ســوزی،  غیرمجــاز،  صیــد  و  شــکار  هرگونــه 
ــب را از  ــت مرات ــط زیس ــی محی ــب و آلودگ ــان، تخری درخت
ــا تلفــن ادارات شهرســتان ها  طریــق ســامانه تلفنــی 1540، ی

ــد. ــالع دهن اط
رییــس نمایندگــی حفاظــت محیــط زیســت بیلــه  ســوار 
محیــط  حفاظــت  یــگان  مامــوران  گفــت:  هــم  مغــان 
زیســت هنــگام گشــت و کنتــرل و جلوگیــری از شــکار و 
پرنــده  غیرمجــاز  متخلــف صیــد  یــک  غیرمجــاز،  صیــد 
ــن  ــزود: ای ــر اف ــام برزگ ــی را دســتگیر کردند.بهن ــهره طالی س
ــده  ــه پرن ــج قطع ــد غیرمجــاز پن ــه صی ــدام ب ــه اق ــف ک متخل
ــت  ــگان حفاظ ــوران ی ــط مام ــود توس ــرده ب ــی ک ــهره طالی س
ــک  ــامل ی ــرم ش ــتگیر و ادوات ج ــوار دس ــتان بیله س شهرس
عــدد قفســه نگهــداری پرنــده، یــک رشــته تــور دامــی 
)تلــه ای( صیــد پرنــدگان و پنــج قطعــه پرنــده ســهره طالیــی 
ضبــط شد.اســتان اردبیــل بــه دلیــل شــرایط خــاص اقلیمــی 
و جغرافیایــی و تنــوع زیســتی بــاال 353 گونــه جانــوری 
ــان و  ــوران وحشــی، دوزیســتان، ماهی ــدگان، جان ــم از پرن اع
مار هــا را در اکوسیســتم های آبــی و خشــکی خــود جــای 

ــت. داده اس

گرد
تاالب هللا آباد یکی از کانون های ریزگرد کشور استریز

مدیــر کل ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
اســتان قزویــن گفــت: در حــال حاضــر تــاالب هللا 
آبــاد خشــک شــده و هــر روز بــر میــزان خشــکی 
ــای  ــون ه ــی از کان ــود و یک ــی ش ــتر م آن بیش
ــا اســتفاده از فــن آوری هــای  ــا ب ریزگــرد در کشــور اســت ام

ــت. ــوی خشــک شــدن آن را گرف ــوان جل ــی ت ــود م موج
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــر کل س ــژاد - مدی ــاس ن ــن عب حس
ــی  ــک روزه تخصص ــت ی ــن - در نشس ــتان قزوی ــت اس زیس
ــدرن،  ــاورزی م ــت کش ــتابگری در خدم ــاوری ش ــت فن »زیس
ــعه  ــتاد توس ــت س ــه هم ــه ب ــت« ک ــط زیس ــالمت و محی س
ــوری  ــاوری ریاســت جمه ــم و فن ــت عل ــاوری معاون زیســت فن
و  پژوهشــگران  اســاتید،  اســتانی،  مســئوالن  حضــور  بــا 
دانشــجویان دانشــگاه هــای اســتان قزویــن در ســالن جلســات 
ــی  ــام خمین ــی ام ــن الملل ــگاه بی ــه دانش ــوم پای ــکده عل دانش
ــار  ــت، اظه ــزاری اس ــال برگ ــاه در ح ــم آذر م ــروز شش )ره( ام
کــرد: در دنیــای امــروز مبنــای توســعه یافتگــی هــر کشــوری 
ــاوری هــا در ابعــاد  ــوژی و فن ــه میــزان بهــره منــدی از تکنول ب

ــت.  ــف اس مختل
ــی و  ــر ژنتیک ــانی، ذخای ــروی انس ــع نی ــه منب ــزود: س وی اف
ــوری در  ــر کش ــروت ه ــع ث ــوان مناب ــی ت ــی را م ــع طبیع مناب
دنیــای متمــدن امــروز داســت کــه ایــران در ایــن ســه حــوزه از 

ــی شــود.  ــا محســوب م ــای دنی خاســتگاه ه
ــا  ــاره اروپ ــدازه کل ق ــه ان ــران ب ــرد: ای ــح ک ــژاد تصری ــاس ن عب
ــگ  ــالده پلن ــن 20 ق ــا در اســتان قزوی ــع گیاهــی دارد و ی مناب
شناســایی شــده ایــن در حالــی اســت کــه در کشــور ارمنســتان 

تنهــا 12 پلنــگ سرشــماری شــده اســت. 
ایــن مســئول ادامــه داد: در صورتــی کــه بتوانیــم از توانمنــدی 
تکنولــوژی نویــن در کشــور بیشــتر اســتفاده کنیــم؛ مــی 
ــا داشــته و  ــی را در دنی ــع حرف ــن ســه منب ــار ای ــم در کن توانی
تأثیرگــذار باشــیم. وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه محیــط زیســت 
بــا مشــکالت بزرگــی در کشــور روبــرو هســتیم، گفــت: در حــال 
ــاک  ــایش خ ــن فرس ــارد ت ــم میلی ــا دو و نی ــاالنه ب ــر س حاض
روبــرو هســتیم کــه در ســال 50 میلیــارد دالر بــرای آن هزینــه 

انجــام مــی شــود. 
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سـعید نمکـی، در جلسـه افتتـاح طـرح 
هـای بهداشـت و درمـان در آذربایجـان 
شـرقی بـا دسـتور رییـس جمهـوری از 
طریـق ویدئـو کنفرانـس افـزود: از ایـن 
50 پـروژه بـزرگ و  بـه بعـد هـر هفتـه 
کوچـک در سراسـر کشـور آمـاده افتتاح 
آمـاده  بـزرگ  بسـیار  بیمارسـتان   66 و 

بهره برداری می شـود
وی اظهـار داشـت: در طـول تاریـخ کهن 
تخـت   500 و  هـزار   3 آذربایجـان 
بیمارسـتان قبـل از دولـت تدبیـر و امید 
ایـن  پایـان  تـا  بـود کـه  احـداث شـده 
دولـت 2 هـزار و 500 تخـت بیمارسـتان 
بـه تخـت هـای بیمارسـتانی اضافـه می 
شـود و تعـداد تخـت ها از 6 هـزار تخت 

فراتر می رود.
آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزیـر 
پزشـکی، بـا اشـاره بـه طـرح اورژانـس 

بیمارسـتان امـام رضـا)ع( تبریـز گفـت: 
مربـع  متـر  هـزار   11 بـا  اورژانـس  ایـن 
بخـش  شـامل  و  شـده  احـداث  زیربنـا 
مرکـز  جراحـی،  اطفـال،  داخلـی،  هـای 
غربالگـر  و  ویـژه  کلینیـک  تحقیقـات، 

است. سرطان 
نمکـی، ادامـه داد: امـروز 20 مرکز جامع 
سـالمت در 11 شهرسـتان بـا صـرف 40 
میلیـارد ریـال آمـاده بهره برداری اسـت 
و اولیـن بیمارسـتان دندانپزشـکی بـا 3 
اتـاق عمـل و اورژانـس شـبانه روزی بـا 
انـدازی  راه  هزینـه  تومـان  میلیـارد   15
بیمارسـتان  اولیـن  کـه  شـود  مـی 
تخصصـی دندانپزشـکی کشـور محسـوب 

می شود.
باشـگاه  و  سـالن  کـرد:  یـادآوری  وی 
کارکنـان بـا 3.5 میلیـارد تومـان هزینـه 
بـا  آمـاده  و  جدیـد  آمبوالنـس   20 و 

دسـتور رئیـس جمهـوری بـرای خدمـت 
به مردم به مناطق گسـل می شـود.

نمکـی، افـزود: بـرای اجرای ایـن پروژه 
تومـان  میلیـارد   175 مجمـوع  در  هـا 
سـال  پایـان  تـا  و  اسـت  شـده  هزینـه 
تعـدادی زیـادی پـروژه جدیـد بـه بهـره 

برداری خواهد رسید.
ارتبـاط  ایـن  در  نیـز  جمهـوری  رئیـس 
ویدئویـی از محل اسـتانداری آذربایجان 
گام  دولـت  افتخـار  گفـت:  شـرقی 
امکانـات  تامیـن  جهـت  در  برداشـتن 
بهداشـتی و درمانـی اسـت تـا از رنـج و 

بیماری آنان کاسـته شود.
در  افـزود:  روحانـی،  االسـالم  حجـت 
آذربایجـان شـرقی تـا ابتـدای دولـت 3 
احـداث  بیمارسـتان  تخـت   500 و  هـزار 
شـده بـود کـه تا پایـان دولـت  2 هزار و 
500 تخـت نیـز بـه آن اضافـه مـی شـود 

خـوب  حرکـت  معنـای  بـه  کار  ایـن  و 
آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت 
خصوصـی  بخـش  تـالش  و  پزشـکی 

است.
جمهـوری  رییـس  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
امـروز پـس از حضـور در مناطـق زلزلـه 
زده اسـتان آذربایجـان شـرقی و افتتاح 
در  آبـاد  بسـتان   - میانـه  آهـن  خـط 
نشسـت شـورای اداری اسـتان شـرکت 

کرد.
امـروز 120 طـرح اسـتان آذربایجـان در 
نیـرو،  عمرانـی،  مختلـف  هـای  بخـش 
بـا  بهداشـتی  و  کشـاورزی   ، صنعتـی 
نشسـت  در  روحانـی  دکتـر  دسـتور 
ارتبـاط  طریـق  از  و  اداری  شـورای 
مـی  زنـی  کلنـگ  و  افتتـاح  ویدئویـی 

شود.

علـی زاهدی نیـا با بیان اینکه سـامانه ایـن اداره آماری از 
ثبـت طـالق سـال گذشـته بـه دسـت نمـی دهـد، اظهار 
داشـت: امسـال هـزار و 438 فقـره طالق در سـامانه این 
اداره ثبت شـده اسـت که نسـبت به مدت مشـابه سـال 
قبل افزایش دارد.فروردین امسـال، اداره کل ثبت اسـناد 
و امـالک خراسـان شـمالی بـا انتشـار مطلبـی در درگاه 

اینترنتی خود، آمار طالق ثبت شـده این اسـتان در سـال 
گذشـته را 2 هـزار و 54 فقـره عنوان کـرده و از افزایش 2 
درصـدی آن نسـبت بـه سـال قبـل از آن خبـر داده بـود.
مدیرکل ثبت احوال خراسـان شـمالی افزود: بیشـترین 
وقایـع طـالق ثبت شـده بـرای بانوان بـا 306 فقـره، برای 
بانوان گروه 20 تا 24 سـال ثبت شـده و پس از آن گروه 

25 تا 29 سال با 302 فقره طالق قرار دارند.
وی با اشـاره به اینکه بیشـترین طالق مردان اسـتان نیز 
در گروه 25 تا 29 سـال به ثبت رسـیده اسـت، افزود: در 
ایـن بـازه سـنی 353 فقـره طـالق ثبت شـده اسـت که 
گـروه 30 تـا 34 سـال مردان نیز با 345 مـورد طالق، در 
رده بعـدی هسـتند.زاهدی نیا با اسـتناد بـه تحقیقی که 
پارسـال در قالـب پرسشـنامه در مـورد علل طـالق در این 
اسـتان انجـام شـده اسـت، افـزود: دالیـل طـالق بـه 
مشـکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسـیم شد و 
بـا توجـه بـه همیـن دسـته بنـدی در بخـش اقتصـادی 
بیـکاری و درآمـد کـم در صدر علل طالق قـرار گرفت و در 
بخـش اجتماعـی، تفـاوت های سـنی و فرهنگی، سـن 
کـم، نداشـتن مهـارت هـای زندگـی و آمادگـی الزم برای 

زوجین در اولویت بود.

وی اظهـار کـرد: در بخـش فرهنگی نیز گسـترش فضای 
مجـازی و نقـش آن در زندگی هـا و تغییرات فرهنگی از 

مهمترین علل طالق در این استان بوده است.   
وی بـا بیـان اینکه مباحثی مانند اعتیاد به مـواد مخدر و 
مصـرف مشـروبات الکلـی هـم از علل طالق در خراسـان 
شـمالی عنوان شـده اسـت، افزود: همین موارد با شدت 
و ضعـف در شهرسـتان هـای مختلـف اسـتان دیده می 
شـود.مدیرکل ثبت احوال خراسـان شمالی با بیان اینکه 
بجنـورد، مرکـز اسـتان، دارای بیشـترین آمـار طالق ثبت 
شـده اسـت،  گفـت: البتـه جمعیت بجنـورد نیـز از دیگر 

شهرستان های خراسان شمالی بیشتر است.
پدیـده طـالق،  در 10 سـال گذشـته در خراسـان شـمالی 
نسـبت بـه دیگـر اسـتان هـا افزایـش داشـته کـه ایـن 

موضوع هم اکنون، چالش برانگیز شده است.

یک هزار پروژه بهداشتی و درمانی 
در کشور آماده افتتاح است

میزان طالق در خراسان شمالی
 2.3 درصد شد

گلستان قزوین 

300 هزار راس دام سبک و سنگین 
در گلستان پالک کوبی شد

عبدالغفــار تخلــه اظهــار داشــت کــه از مجمــوع دام هــای پالک کوبــی 

شــده در اســتان گلســتان 210 هــزار راس گوســفند و بــز و 90 هــزار 

راس هــم گاو و گوســاله هســتند.وی اضافــه کــرد: اســتان گلســتان 

در مجمــوع 300 هــزار راس دام ســنگین و حــدود دو میلیــون راس 

ــال  ــک س ــدت ی ــا در م ــه آنه ــتی هم ــه بایس ــبک دارد ک دام س

تعییــن شــده بــرای اجــرای ایــن طــرح ملــی یعنــی تیرمــاه ســال 

آینــده پــالک کوبــی شــوند.تخله بابیــان اینکــه طــرح پالک کوبــی 

ــه ســتاد  ــی و مصوب ــا یــک طــرح مل ــا هویت گــذاری آنه دام هــا ی

مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و قانــون نظــام دامپــروری کشــور اســت، 

گفــت: ایــن طرح بیشــتر باهــدف ردیابــی، مالکیــت و جلوگیــری از 

ــذای انســان،  ــرل ســالمت دام و غ ــه و کنت ــود گل قاچــاق دام، بهب

ــه نهاده هــای  ــژاد، امنیــت ســرمایه گذاری و توزیــع عادالن اصــالح ن

ــرح  ــرای ط ــتن اج ــاری دانس ــا اجب ــود.وی ب ــرا می ش ــی اج دام

پالک کوبــی دام هــا در کشــور، تصریــح کــرد: همــه دام هــا بایســتی 

ــن صــورت و  ــر ای ــی شــود در غی ــا پالک کوب ــکان آنه از ســوی مال

بــدون نصــب پــالک، هرگونــه جابجایــی دام و خریــد و فــروش آن 

ــد شــد. ــا صاحــب آن برخــورد خواه قاچــاق محســوب شــده و ب

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهادکشــاورزی گلســتان ادامــه داد 

کــه در طــرح جدیــد پالک کوبــی دام هــا، بــه هــر دام یــک پــالک 

ــت دام،  ــده هوی 15 رقمــی نصــب مــی شــود کــه مشــخصص کنن

ــه  ــت ک ــن گف ــت.تخله همچنی ــک آن اس ــداری و مال ــکان نگه م

ــه  ــالک، هزین ــد پ ــه تولی ــواد اولی ــودن م ــی ب ــه واردات ــه ب باتوج

پالک کوبــی دام هــای ســبک هــر راس 37 هــزار و 500 ریــال و هــر 

راس دام ســنگین 73 هــزار ریــال تعییــن شــده کــه هنــگام 

اخــذ می شــود.وی  از دامــدار  مراجعــه تیم هــای پالک کــوب، 

درخصــوص اجبــاری بــودن بیمــه دام هــا همزمــان بــا اجــرای طــرح 

پــالک کوبــی، افــزود: ایــن طــرح نیــز بــا هــدف جبــران خســارت 

ــوع  ــه و در قالــب ســه ن دامــداران در حــوادث طبیعــی و غیرمترقب

ــه  ــته ب ــد بس ــی توانن ــدار م ــر دام ــود و ه ــرا می ش ــه اج بیمه نام

توانایــی و غرامــت پیــش بینــی شــده از ســوی بیمــه، یکــی را بــه 

ــش  ــای پی ــرد: غرامت ه ــح ک ــه تصری ــاب نماید.تخل ــواه انتخ دلخ

بینــی شــده در بیمــه دام هــا امســال بســیار خــوب اســتو یــک دلیل 

آن هــم، پرداخــت بخشــی از جبــران غرامــت بــه دام هــا، از ســوی 

ســازمان دامپزشــکی بــه بیمــه اســت تــا درصــد غرامــت  پرداختــی 

به دامدار افزایش یابد.

2700 محله در 
بافت فرسوده 

واقع شده است
سـید محمد پژمان افـزود: ایـن محالت در 

486 شـهر قرار داشـته و پنج میلیون و 700 

هـزار خانوار نیز در آنجـا زندگی می کنند.وی 

بـا بیان اینکه ایـن تعداد خانـوار 20 میلیون 

نفـر از جمعیـت ایـران را تشـکیل می دهند 

اضافـه کـرد: تاکنـون فقط حـدود 500 تا 600 

مـورد از ایـن محـالت نوسـازی شـده و باید 

اقدامات بیشـتری از سـوی اسـتان ها برای 

تسـریع در ایـن امر انجام شـود.پژمان ادامه 

داد: یکـی از خطاهای بـزرگ در بازآفرینی و 

نوسـازی ایـن مناطـق ، انتظـار تخصیـص 

اعتبـارات ملـی آن هـم در شـرایط سـخت 

بودجه کشـور اسـت در حالی که باید با نگاه 

محلـی و با مشـارکت مـردم اعتبـارات مورد 

نیـاز بـرای نوسـازی ایـن محـالت را فراهـم 

کـرد.وی با بیان اینکـه علت اصلی تاخیر در 

اجـرای ایـن طرح ها فاصلـه بین تصمیمات 

صف و سـتاد اسـت ، گفت: این محالت در 

هـر اسـتانی نیازها و اقتضائـات خاص خود 

را دارنـد کـه مدیریت محلی بهتر از مدیریت 

ملـی می توانـد به آنها رسـیدگی کنـد از این 

در  اجرایـی  هیات هـای  تشـکیل  بـا  رو 

شـرکت  اختیـارات  تفویـض  و  اسـتان ها 

آن  دنبـال  بـه  آنهـا،  بـه  ایـران  بازآفرینـی 

هسـتیم فاصلـه بیـن تصمیـم و اجـرا را کم 

کنیم.پژمـان افـزود: در حـال حاضـر دولـت 

بـرای 2هـزار پـروژه بـا چند هـزار میلیـارد از 

محـل تبصـره ماده18 تامین منابـع کرده اما 

بـه نظـر می رسـد این مقدار منابع و شـتاب 

کار بـا انـدازه و ابعـاد ایـن موضـوع تناسـب 

نـدارد و از مدیریت هـای اسـتانی و محلـی 

انتظـا مـی رود بـه میـدان آمـده از ظرفیـت 

های محالت نیز استفاده کنند.

سودوکو شماره 1603

پاسخ سودوکو شماره 1602

افقی
  1 - از دانشمندان ایرانی - روزها، روزگارها
 2 - برنده نوبل فیزیک 1969 - شکسته 

شده 
3 - هفت موضع بدن که هنگام سجده بر 

زمین میرسد - اهریمن، بدخوی افسانه ها، 
شیطان - گذر نامه

 4 - حرف فراری - چوبه اعدام، خانه تازی 
- سم - حرف عصا 

5 - خط باستانی - شهری در اصفهان، 
فوالدش معروف است - نت چهارم، نت قبل 

از سل، کلید آن در موسیقی معروف است

 6 - اثر، عالمت - فهرست غذا - گوشت 
آذری، مترادف آشغال، اسب ترك 

7 - سقف دهان - مهربان - بیان كردن، 
آشكار ساختن

 8 - ایتالیای قدیم، از امپراطوری های 
باستان - تیره، مات - خوردنی متعجب، 

تنها - زندگی كن
 9 - دین رایج در کشور ژاپن منشعب از 

ادیان بودایی، مذهب ژاپن - جمع مشهور - 
همراه لرز، نشانه بیماری، باال رفتن حرارت 

بدن
 10 - یكی از دو جنس، مذکر، جنس به 

ظاهر قوی - از حروف مقطعه قرآن - پبروز، 
فتح کننده

  11 - سخن بی پرده - از کوههای جنوبی 
ایران - پیغامبری، رسالت، از اصول دین 

اسالم
 12 - صدا، صوت، نغمه و بانگ - فرش، 

گستردنی - چوبی که پرندگان محبوس در 
قفس روی آن می نشینند - بی خطر، جای 

آسوده، اطمینان
 13 - از واحدهای بهداشتی - پس غذا، بعد 

از غذا تناول می كنند - جای صف بستن، 
میدان جنگ

 14 - اعتقاد قلبی، عقیده داشتن، مقابل كفر 
- آسیب دیدم قدرت تکلم  15 - جهان - از 

آثار اوهنری
عمودی 

 1 - هدف تیر، نشان هدف، تیررس - اثر 
کارل سندبرگ

 2 - از عناصر شیمیایی با عدد اتمی 107 - 
نیرومند، پر زور، محکم و استوار - از شهرهای 

استان قزوین 
 3 - شهر صيفي جات، ازشهرهای استان 
تهران - جمع منت ها - بشر، شیر خام 

خورده، اشرف مخلوقات
 4 - نقص - چوب - مخفف تو را، دیوار 

بلند - صد و یازده 
5 - پای انگلیسی  - از پادشاهان ماد - 

دریاچه مرزی كانادا
 6 - شب بلند، شب اول زمستان - پارچه 
مالیدنی، بنده رااز آن كالهی نیست - مرغ 

سخنگو
 7 - شهر اصفهان - مکانی در کاخ های 

شاهان - کز وارونه

 8 - باطل  - سالح انفجاری - ضمیر احترام 
آمیز، ضمیر مؤدبانه - ظرف روغن

 9 - تکرار حرف - مارکی بر خودرو - مخالف
 10 - سالک و مسافر - اصحاب غار، غار - 
پرنده وحشی حالل گوشت، نامی دخترانه 

11 - مورچه - استخوان كاسه سر - آكنده، 
مظهر سبكی، پوشش طیور، مملو، انباشته

 12 - مادر ترك، ضمیر متكلم وحده عربی 
- مار - رتبه ها - همسر زن، مردن و مرگ، 

مقابل زن 

13 - صمیمی، متفق، متحدالقول - سبزی 
نقلی، ریشه خوردنی - مرغ ماهیخوار 

14 - شمشیرها، جمع سیف - نیتروژن - 
نظر كردن به چیزی، دیدن

 15 - از آثار ویلیام سارویان - بوق. شیپور

جدول شماره 1603 ایالم 

بهزیستی ایالم 46 میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغال روستایی را جذب کرد

زهـرا همتـی اظهـار داشـت: از 500 میلیـارد ریـال تسـهیالت نهادهـای 

حمایتـی سـهم بهزیسـتی ایالم تنها مبلـغ 350 میلیارد ریـال آن جذب 

نشـده کـه پیگیـری هـای الزم مبنـی بر جذب ایـن تسـهیالت از طریق 

کمیتـه فنـی مرکز انجام مـی گیرد.وی افزود: بهزیسـتی ایالم تنها طرح 

هـای متقاضیـان را تکمیـل و به کمیته فنی مرکز ارسـال می کند و خود 

کمیتـه، بـه تناسـب طـرح هـا آنهـا را به بانـک های اسـتان ارجـاع می 

دهد.مدیـرکل بهزیسـتی ایـالم اضافـه کـرد: بانـک هـا پـس از دریافت 

تسـهیالت ابالغی نسـبت به پرداخت تسـهیالت به متقاضیان اقدام می 

کنند.همتـی گفـت: مجموعـه بهزیسـتی در تـالش اسـت با جـذب این 

تسـهیالت بتواند گام های اساسـی در راسـتای ایجاد اشـتغال مناسـب 

برای مددجویان تحت پوشـش خود بردارد.وی اظهار کرد: دولت سـعی 

دارد تا با تمرکز بر بسترسـازی مناسـب برای ایجاد اشـتغال افراد تحت 

پوشـش نهادهای حمایتی آنان را در امر خودکفایی و ایجاد شـغل های 

مناسـب کمک کند.وی بر ضرورت نظارت و بازرسـی مسـتمر از طرح ها 

بـرای جلوگیـری از انحراف و همچنین ایجاد شـغل مـورد نظر تاکید کرد 

و گفـت: عـالوه بر بازرسـی های بهزیسـتی اسـتان انتظار مـی رود بانک 

هـا نیـز بـر روند اجـرای طرح هـا نظـارت کنند.مدیرکل بهزیسـتی ایالم 

ابـراز امیـدواری کـرد بـرای جذب 100 درصدی اعتبارات سـهم بهزیسـتی 

تـالش ویـژه ای از طریـق پیگیـری از مرکـز انجام شـود. از مجموع 271 

میلیارد و 200 میلیون تومان تسـهیالت اشـتغال روسـتایی تاکنون 208 

میلیـارد و 306 میلیـون تومـان آن جذب شـده اسـت که بخشـی از این 

اعتبـار سـهم نهادهـای حمایتی کمیته امداد، بهزیسـتی و بنیادشـهید و 

امور ایثارگران استان هستند.

 پیام
استان ها

500 مدرسه البرز نیازمند ایمن سازی است
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس البرز اعالم کرد: به منظور تامین ایمنی دانش آموزان و 
فرهنگیان، 500  مدرسه این استان نیاز به تخریب و مقاوم سازی دارد.

مفقودی
برگ سـبز خودرو سـواری هاچ بک سیسـتم سـایپا تیپ 
111SE بـه رنـگ سـفید_ روغنـی مـدل 1395 به شـماره 
 M 13/5581717 پالک 75/ 248 ب 59 و شـماره موتور
و شـماره شاسـی NAS431100G5860602 بنام محسن 
نورمنـدی پور فرزند عبـاس به کد ملـی 3071882475 
و شـماره شناسـنامه 13089 صـادره از سـیرجان مفقـود 

گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت.

آگهی ابالغ 
  آگهـی ابـالغ وقـت تحقیـق بدینوسـیله بـه اقـای حجـت رۻایـی بـه واسـطه معلـوم نبـودن محـل اقامـت 
در راسـتای مـاده 174قانـون اییـن دادرسـی کیفـری ابـالغ میشـود کـه اقـای مرتضـی موالیـی فرزنـد 
حسـین علیـه شـما شـکایتی مبنـی بـر ایـراد ضـرب و جـرح عمـدی مطـرح نمـوده کـه بـه شـماره کالسـه 
1397.9767.030101.71)کالنتری13(شـعبه اول بازپرسـی دادسـرای عمومی و انقالب رفسـنجان ثبت گردیده 
لـذا صـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ نشـر اگهی جهت اخـذ دفاع از اتهام انتسـابی اخریـن دفاع احضار میگردیـد نتیجه عدم 

حضـور برابـر مقـررات اعـالم جلـب داد رسـی و تقاضـای محکومیـت غیابـی خواهـد بـود.م الـف 4489
بازپرس شعبه اول داداسرای عمومی و انقالب رفسنجان  .رضایی

آگهی ابالغ بازداشتنامه اموال منقول نزد شخص ثالث 
  بدینوسـیله بـه آقـای ایمـان عالئـی نجـات ، نـام پـدر عبـدهللا ، شـماره ملـی 0071371672 کـه ابـالغ واقعی 
بـه شـما میسـر نگردیـده و همسـر شـما نیـز آدرس دیگری جهت ابالغ سـراغ نداشـته متـن بازداشـتنامه از 

طریـق روزنامـه ابـالغ میگردد:
ریاسـت محتـرم سرپرسـتی بانـک ملـت کرمـان به موجـب پرونـده اجرایی کالسـه فـوق آقای ایمـان عالئی 
نجـات ، نـام پـدر عبـدهللا شـمار ملـی 0071371672متولـد 1355/01/02 کـه در آن بانـک صاحـب سـپرده میباشـد مبلـغ 
12/300/000/000 ریـال بـه خانـم زهـرا علیـا و مبلغ 307/500/000 ریال حقوق دولتی بدهکار اسـت و بسـتانکار اسـتیفای طلب 
خـود را بازداشـت موجـودی حسـاب بدهـکار اعـالم نموده که بدینوسـیله به شـما ابالغ میشـود که معـادل مبالغ فـوق از مال 
بدهـکار بموجـب ایـن برگ در نزد شـما توقیف می شـود که طبق مـاده 76 آئین نامه اجـرا از تحویل آن به بدهـکار خودداری 
واال مسـئول خسـارات وارده بـر متعهـد لـه خواهیـد بـود هـرگاه بدهـکار وجـه نقـد یـا مالی نزد شـما ندارد یـا کمتـر از میزان 
بازداشـت شـده دارد مطابـق مـاده 79 آئیـن نامـه اجـرا باید ظرف مدت پنج روز به شـعبه اجـرا اطالع دهیـد واال اداره ثبت آن 
را طبـق مقـررات از شـما خواهـد گرفـت ، ضمنـا وجوه بازداشـتی را به سـیبای شـماره 2171323817000 اداره ثبت اسـناد نزد 
بانـک ملـی واریـز و اصـل حوالـه را جهـت بهـره بـرداری به این اجـرا ارسـال نمایند و پـس از آن از توقیف حسـاب رفـع اثر گردد
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان زهرا سرمست م.الف 1248

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اول  هیــات    139860301060003110 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
ــی  ــد ثبت ــند رســمی مســتقر در واح ــد س ــاختمانهای فاق س
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــن تصرف ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ح
ــماره  ــم بش ــد کاظ ــی فرزن ــد میرزای ــای محم ــی آق متقاض
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــادره از در شش ــنامه 221ص شناس
ــع پــالک شــماره 1263 فرعــی از  مســاحت 90/95 متــر مرب
ــوزه  ــش ح ــران بخ ــاد ته ــه عمروآب ــع در قری ــی واق 100 اصل
ــی  ــت مشــاعی محمــد میرزائ ــن از مالکی ــک ورامی ــت مل ثب
ــذا  ــده اســت ل ــه محــرز گردی در ازای ســهم مشــاعی مالکان
ــه  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ب
ــه اشــخاص نســبت  ــی ک ــی شــود در صورت ــی م 15 روز آگه
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن م
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م رســید ظ
ــد  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

ــف ــد . 563 ث / م ال ش
 تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/23 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/9/7 
رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی       8007

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 299 
فرعی از - 22 اصلی بخش 32 گیالن

ــن  ــوق و مجاوری ــان حق ــالع صاحب ــه اط ــیله ب بدینوس
پــالک 299 فرعــی از 22- اصلــی واقــع در قریــه گیلــده 
ــد  ــات تحدی ــه عملی ــاند ک ــی رس ــالن م ــش 32 گی بخ
ــر  ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــدود شش ح
ــورد  ــوق م ــماره ف ــه ش ــکونی ب ــری مس ــه کارب یکبابخان
تقاضــای آقــای پرویــز دارائــی خریــداری از مالــک 
رســمی بهلــول دارائــی در اجــرای مــاده 3 قانــون و 
مــاده 13 اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــند رســمیت  ــد س ــی و اراضــی و ســاختمانهای فاق ثبت
یافتــه و رای بــه صــدور ســند مالکیــت آن صــادر شــده 
اســت در ســاعت 9/30 صبــح مــورخ 1398/09/30 
ــه  ــد چنانچ ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش در مح
نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی ادعایــی داشــته 
باشــند اعتــراض کتبــی خــود را ظــرف مــدت 30 روز از 
تاریــخ تحدیــد حــدود بــه اداره ثبــت آســتارا تســلیم و 
دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی تقدیــم نماینــد 
در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی 
وی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت از مرجــع 
قضائــی بــه ثبــت متبوعــه عملیــات ثبتــی بــه نفــع وی 
ــخاص  ــور اش ــدم حض ــا ع ــت ضمن ــد یاف ــه خواه ادام

ــود . ــد ب ــام کار نخواه ــع از انج ــوق مان ذوی الحق
 تاریخ انتشار 1398/09/07

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا 
 عباس نوروزی  8487
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

تولید 25 هزار تن پنبه در پارس آباد مغان
حسن نظیفی افزود: در سال زراعی جاری از اراضی آبی این شهرستان به مقدار 6 هزار و 980 هکتار به کشت پنبه اختصاص یافته بود 

که در این راستا هفت کارخانه پنبه پاک کنی اقدام به خرید وش از کشاورزان می کنند و ارقام کشت شده است.وی اظهارداشت: در مزارع 
پارس آباد بیشتر از ارقام لیدر یونان،  ماکسا یونان ، مای ترکیه 344 و لودوز ترکیه بوده و مقدار توزیع بذر 110 تن می باشد و با توجه به 
ترویج به موقع و اطالع رسانی خوب و تبیین مزایای کشت پنبه در منطقه هر سال سطح زیرکشت افزایش یافته و 2 برابر شده است.

مدیرمنطقـه 15 شـهرداری اصفهـان  در نشسـت خبـری با اصحاب 
رسـانه گفت:ایـن منطقـه 125 هزارنفـر جمعیـت دارد که پرجمعیت 
تریـن محلـه آن "سـفلی" با 14 هـزار جمعیت و کـم جمعیت ترین 

محلـه هـای منطقـه 15 "محلـه دهنو" بـا 400 نفر جمعیت اسـت.
مدیرمنطقـه 15 شـهرداری اصفهـان با اشـاره به سـرانه فضای سـبز 
ایـن منطقـه، گفـت: فضـای سـبز منطقـه 15 بـرای هر نفر، شـش 
مترمربـع اسـت کـه امیدواریـم در سـال جاری بـا اجـرای دو پروژه 
فضـای سـبز ایـن سـرانه را به بـاالی هفـت مترمربع ارتقـاء دهیم.
وی خاطرنشـان کـرد: پـارک الهیـه در ایـن منطقـه درحـال احـداث 
اسـت و عـالوه بر آن آزادسـازی سـه هـزار متر زمیـن در محله بوزان 
بـا مشـارکت منطقه 10 و زمین دیگری در خیابـان الله درحال انجام 

اسـت تا فضای سـبز مناسـب ایجاد شـود.
قاسـمی ادامـه داد: در ایـن منطقه شـش پـارک شـهری، 16 پارک 
محلـی، 13 پـارک همسـایگی و 17 فضای سـبز به صـورت قطعات 
پراکنـده همچنیـن 77 هزارمترمربع مـادی و انهار وجـود دارد مدیر 
منطقـه 15 شـهرداری اصفهان تصریح کـرد: در این منطقه تنها برای 
یـک چهـارم مسـاحت منطقـه می توانیـم پروانه سـاختمانی صادر 

کنیم و سـایر مسـاحت منطقـه را حفظ و حراسـت کنیم.
وی بـا اشـاره بـه مسـاحت بافـت فرسـوده منطقـه 15 گفـت: ایـن 
منطقـه 141 هکتـار بافت فرسـوده دارد که 9درصد مسـاحت منطقه 

را شـامل می شـود.
قاسـمی ادامـه داد: شـش درصـد بافـت فرسـوده شـهر اصفهـان 
در منطقـه 15 قـرار دارد و بـا توجـه بـه اینکـه 11 محلـه الحاقـی در 
محدوده بافت فرسـود لحاظ نشـده، پـروژه ای با همـکاری اداره کل 
راه و شهرسـازی و معاونت شهرسـازی و معماری شهرداری اصفهان 
تعریـف کرده ایـم تـا ایـن محله هـا به بافـت فرسـوده افزوده شـود 
و سـاکنان آن بتواننـد از مزایـای آن اسـتفاده کننـد کـه در صـورت 
تحقـق ایـن مهـم مسـاحت بافـت فرسـوده منطقـه نیـز افزایـش 

یافت. خواهـد 
وی از پیشـرفت 37 درصـدی پـروژه تقاطـع غیرهمسـطح نصـف 
جهـان خبـرداد و گفـت: بـا اجرای ایـن پـروژه 50 هـزار مترمربع به 

فضـای سـبز منطقـه 15 اضافـه خواهد شـد.
قاسـمی ادامه داد: پروژه نصف جهان دارای پنج پل در چهار سـطح 
اسـت کـه این پل هـا از منفی هفت تا مثبت 14 در حال اجرا اسـت 

و مساحت آن دو کیلومتر در یک و نیم کیلومتر است.
وی بـا اشـاره بـه پـروژه رینـگ چهـارم ترافیکـی شـهر اظهـار کـرد: 
طـول پـروژه رینگ چهارم در اسـتان اصفهان 78 کیلومتر اسـت که 
6.6 کیلومتـر آن در منطقـه 15 واقـع شـده و برای آزادسـازی آن 200 

میلیاردتومـان اعتبار برآورد شـده اسـت.
مدیرمنطقـه 15 شـهرداری اصفهـان با بیـان اینکه تاکنـون 10 درصد 
آزادسـازی های 6.6 کیلومتـر رینـگ چهـارم در منطقـه 15 انجـام 
شـده اسـت، افـزود: در ایـن منطقـه بـرای رینـگ چهـارم بایـد 400 
هزارمترمربـع مسـیر آزادسـازی شـود که در جلسـه ای بـا معتمدان 
محلـی، توافق هـای خوبـی بـرای انجـام آزادسـازی ها انجـام شـده 

است.
وی خاطرنشـان کـرد: درصـدد هسـتیم آزادسـازی مسـیر رینـگ 
چهارم در منطقه 15 را تا شـهریورماه سـال آینده به اتمام برسـانیم.
قاسـمی بـا اشـاره به پـروژه احداث پـارک الهیه گفـت: پیش بینی 
می شـود پـارک الهیـه بـه وسـعت 15000مترمربع 22 بهمن امسـال 
در اختیـار شـهروندان قـرار گیـرد؛ البتـه تاکنون بیـش از دو میلیارد 

تومـان بـرای احداث آن هزینه شـده اسـت.

دریایــی  نیــروی  بدنــی  تربیــت  مدیــر 
ایــران گفــت:  اســالمی  ارتــش جمهــوری 
بطــول  وبرگشــت  رفــت  مســابقه  ایــن 
ــم  ــاس و قش ــای بندرعب ــن آبه 50کیلومتربی
ــتعداد  ــدف اس ــا ه ــک روز و ب ــدت ی ــه م ب
بــرای  برتــر  نفرهــای  انتخــاب  و  یابــی 
ــروی  ــی نی شــرکت در مســابقه هــای قایقران
ــا  ــی برپ ــیون قایقران ــلح و فدارس ــای مس ه

شــده اســت.
ــت  ــی در گف ــل رمضان ــم ابوالفض ــدا یک  ناخ

ــم  ــابقه تی ــن مس ــزود: درای ــا اف ــا ایرن وگوب
هایــی لشــکری شــامل نیــروی زمینــی ، 
و  ارتــش  دریایــی  وزارت دفــاع ودریایــی 
اســتانهای همجــوار  از  همچنیــن کشــوری 

اســتان هرمــزگان شــرکت دارنــد.
کانــو  قایقرانــی  مســابقه  داد:  ادامــه  وی 
اســتقبال  بــا  آرام کــه  درآبهــای  تکنفــره 
خــوب ورزشــکاران ایــن رشــته مواجــه شــده 
ــای  ــد و نفره ــی یاب ــان م ــروز پای ــر ام عص

ــوند. ــی ش ــاب م ــر انتخ برت

بـرای اولیـن بـار دوره هـای آمـوزش مربیان سـازمان فنـی و حرفه 
ای سراسـر کشـور از سـوی مدرسـین شـرکت گاز در مرکـز آمـوزش 

مشـاغل پیمانـکاری شـرکت گاز اسـتان البـرز برگزار می شـود.
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان البـرز، آیین افتتاحیه 
اولیـن دوره مشـترک شـرکت ملـی گاز ایـران و مرکـز تربیت مربی 
بـا حضـور مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان البـرز، مسـئول آمـوزش 
مشـاغل پیمانـکاری شـرکت ملـی گاز ایران،رئیـس تربیـت مربـی 
کـرج   و مدیـر کل فنـی و حرفـه ای کرج  در مرکز آموزش مشـاغل 

پیمانـکاری شـرکت گاز اسـتان البرز برگزار شـد.
دوره هـای مذکـور، در راسـتای بهینـه سـازی ارتباط سـازمان فنی و 
حرفـه ای بـا صنعـت گاز و تربیـت مربـی انجـام مـی شـود. در این 
دوره هـا، مربیـان سـازمان فنـی و حرفه ای به منظور توانمند شـدن 
در مبحث مربیگری، 236 سـاعت آموزش الزم را از سـوی مدرسین 

شـرکت  گاز خواهنـد دید.

دوره هـای مذکـور در مرحلـه اول طـی دو هفته ابتـدای آذر ماه برای 
گروه تاسیسـات برگزار خواهد شـد.

در ایـن مراسـم، حسـین تقـی نـژاد، مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان 
البـرز بـا اشـاره به نحـوه گازرسـانی از مبدا تـا درب منزل مشـترک، 
اظهـار داشـت: در ایـن فرایند چندین هزار نیـرو فعالیت می کنند تا 

گاز بـه نحـو ایمن،مطمئن و مطلوب تحویل مشـترک شـود.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن فراینـد نیاز بـه توانمندسـازی پرسـنل دارد 
گفـت: افتخـار ما این اسـت که آموزش هـای خوبی در بدنـه وزارت 

نفـت بوده و اسـت.
تقـی نـژاد بـا اشـاره به قدمت 27 سـاله خطوط شـبکه گاز  اسـتان 
البـرز قبـل از تاسـیس ایـن شـرکت گاز اسـتانی گفـت: ویژگی این 
اسـتان رشـد 3 درصدی جمعیت نسـبت به سـایر اسـتان ها است 
کـه منجـر به اشـتراک پذیری هر سـاله به میزان 40 هزار مشـترک 
مـی شـود و ایـن بـدان معنـی اسـت کـه در مقابـل نگهداشـت، به 

توسـعه نیـز بایـد فکـر کنیم کـه انجام ایـن دو امـور درکنـار هم کار 
آسـانی نیست.

وی تصریـح  کـرد: بـرای رسـیدن بـه ایـن امـر، یـک خـط انتقـال 
راهبـردی تعریـف کردیـم کـه در حـال پیشـرفت اسـت تـا بتوانیـم 

پاسـخگوی رشـد جمعیـت سـاالنه باشـیم.
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان البـرز در ادامـه بـا اشـاره بـه مفیـد 
دانسـتن چنین دوره های آموزشـی خاطر نشـان کرد: وقتی مهارت 
یـک نفـر در یـک سـازمان با آمـوزش هایی کـه می بیند، بـاال برود، 
در واقع، فرد توانمند شـده اسـت و خود را فردی ارزشـمند می داند 
کـه سـازمان روی آن سـرمایه گـذاری کـرده اسـت. ایـن احسـاس 
ارزشـمندی، در گام بعـدی دسـتیابی بـه تعالـی اسـت کـه رخ می 

دهد.
وی اظهـار داشـت: زمانـی که سـازمان بـرای فـردی ارزش قائل می 
شـود و دوره هـای آموزشـی بـرای آن مـی گـذارد، در مقابـل فرد نیز 
سـازمان را قبـول دارد و در راسـتای بهتـر شـدن سـازمان گام بر می 

دارد کـه ایـن امـر بـدون تعلق سـازمانی صورت نخواهـد گرفت.
تقی نژاد با اشـاره به تعالی سـازمانی و پیاده سـازی آن در سـازمان 
تصریـح کـرد: اگـر بـه نیروهایی کـه آموزش مـی بیننـد، گواهینامه 
بیـن المللی داده شـود، تعهد سـازمانی این افراد بـاال خواهد رفت و 

در نتیجـه احسـاس تعالی سـازمانی فرد نیز بـاال می رود.

مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان البرز گفت:امیدواریم با برنامه ریزی، 
همـت و تـالش یکدیگـر، آینـده خوبـی را در زمینه آمـوزش کارکنان 

شـرکت گاز اسـتان البرز رقم بزنیم.
در ادامه حسـین قمی، مسـئول آموزش مشـاغل پیمانکار شـرکت 
ملـی گاز  ایران با اشـاره به اجرایی شـدن آخریـن بند تفاهم نامه با 
مرکـز فنـی و حرفه ای گفـت: پس از مطالعات صـورت گرفته مقرر 

شـد، چهار فرایند بـه موازات یکدیگـر حرکت کنند.
وی بـا اشـاره بـه فراینـد ها خاطر نشـان کرد: مقرر شـد اسـتاندارها 
بـا همراهـی سـازمان فنـی و حرفه ای تدوین شـود و بر اسـاس آن 
محتـوای متناسـب بـا دوره هـا آمـاده شـود و در پایـان مراکزی که 

تجهیـزات کارگاهـی دارند را بـه کار گیریم.
قمـی بـا اشـاره به نیروهای بـا تجربه شـرکت ملی گاز ایـران گفت: 
هـر کـدام از همـکاران مـا بـا تجربـه ای کـه در ایـن زمینـه دارنـد، 
مربیـان خوبـی بـرای آمـوزش دوره های مذکور هسـتند تـا در آینده 
ای نزدیـک شـاهد انتقـال تجربه مربیان شـرکت ملـی گاز ایران به 

مربیـان سـازمان فنی حرفه ای باشـیم.
مسـئول آمـوزش مشـاغل پیمانکاری شـرکت ملی گاز ایـران تاکید 
کـرد: مـا تا کنون 48 شـغل اصلی و فنی در گازرسـانی را اسـتاندارد 
کردیـم و کـد آنهـا گرفتـه شـده اسـت کـه دو شـغل کنتورخـوان و 
امدادگر مربوط به سـال گذشـته و مابقی مربوط به امسـال اسـت.

 بیست ویکمین مسابقه قایقرانی کانو تکنفره 
درآبهای خلیج فارس آغازشد

آیین افتتاحیه اولین دوره مشترک شرکت ملی 

گاز ایران و مرکز تربیت مربی

450 هزار ُتن انگور در 
خراسان رضوی برداشت شد

نجفقلـی صالحـی افـزود: ایـن میزان برداشـت انگـور از 22 هزار  و 500 
هکتـار سـطح زیر کشـت انگـور در خراسـان رضوی انجام شده اسـت.

وی اضافـه کـرد: میانگیـن تولیـد انگـور در خراسـان رضـوی حـدود 20 
ُتـن در هـر هکتـار اسـت بنابرایـن امسـال در مجمـوع 450 هـزار ُتـن 
انگـور تولیـدی خراسـان رضـوی در کارنامـه ایـن اسـتان بـرای امسـال 
تولیـدات گیاهـی جهـاد کشـاورزی خراسـان  بهبـود  ثبـت شـد.معاون 
مصـرف  بـه  اسـتان  انگـور  تولیـد  درصـد   30 اینکـه  بیـان  بـا  رضـوی 
بـه  تولیـد  مانـده  باقـی  انگـور  درصـد   70 می رسـد گفـت:  تازه خـوری 

می شـود. تبدیـل  کشـمش 
نجفقلـی صالحـی افـزود: ضریـب تبدیـل انگور به کشـمش در خراسـان 
رضـوی چهـار بـه یـک اسـت بـه ایـن معنـا کـه امسـال 70 هـزار تـن 

کشـمش از محـل تولیـد انگـور اسـتان نیـز تولیـد شـده  اسـت.
سـاالنه بـرای تولیـد هشـت میلیـون تن انـواع محصوالت باغـی، زراعی 
200 هـزار هکتـار زمیـن  و دامـی در خراسـان رضـوی یـک میلیـون و 
زیـر کشـت 83 نـوع محصـول مـی رود. بخـش کشـاورزی 28 درصـد 
اشـتغال و 30 درصـد صـادرات غیرنفتـی خراسـان رضـوی را بـه خـود 

اختصـاص داده اسـت.

کرمان بوشهر 

6۵میلیارد ریال صرف اجرای طرح ارتقای کیفی 2 هزار و 870 تن میگوی پرورشی در دیلم تولید شد
آب شرب ریگان می شود

رئیـس شـیالت دیلم ظهار داشـت: 
اسـتخر   574 بـا  سـایت  ایـن 
ذخیـره سـازی در 701 هکتار سـطح 
اسـت.عباس  فعـال  زیرکشـت 
تمیمـی افـزود: پیـش بینـی بیش از سـه  هـزار تـن تولید میگو 
پرورشـی در ایـن سـایت شـده بـود که بدلیـل وقوع بیمـاری لکه 
سـفید، پـرورش دهنـدگان برای سـرایت آن قبـل از موعد تعیین 

شـده اقـدام بـه برداشـت کردنـد.
پـرورش  و  دامپزشـکی  بموقـع  نظـارت  بـا  داشـت:  اظهـار  وی 
دهنـدگان، بیمـاری لکه سـفید میگو مهـار و برداشـت قابل قبولی 

در ایـن شهرسـتان انجـام شـد.
تمیمـی افزود: در سـایت پرورش میگوی بویرات این شهرسـتان 

250 نفر بصورت مسـتقیم مشـغول به کار هستند.

وی گفت: با راه اندازی سـایت جدید در ضلع شـمالی شـهر دیلم،  
جوانـان بیشـتری درصنایـع آبزی پروری مشـغول بـه کار خواهند 

شد.
رئیـس شـیالت دیلـم بیـان کـرد: ایـن شهرسـتان بـا توجـه بـه 
برخـورداری از 65 کیلومتـر مـرز آبـی با خلیج فـارس و بنادر فعال 
دیلـم و امـام حسـن در زمینـه صیـد و صیـادی از جملـه پرورش 

میگـو و ماهـی در قفـس دارای ظرفیـت خوبـی اسـت.
وی  یکـی از مشـکالت سـایت پـرورش میگوی بویـرات را اتصال 
نشـدن لوله آب  شـرب به خط  اصلی دانسـت و افزود : درسـال 
96 شـبکه آبرسـانی به این سـایت اجرا  شـد اما هنوز اداره آب با 
اتصـال آن بـه خـط  اصلـی موافقـت نکرده اسـت که  بـا پیگیری 
و مذاکره هـای انجـام شـده قـررا اسـت این مهـم در سـال جاری 

انجام شـود.

طرح ارتقای کیفی و کمی آب شـهر 
ریگان با اعتبـار 65میلیارد ریالی در 

حال اجرا اسـت .
حسـین پیدایـش مدیـر امـور آبفـا 
شهرسـتان ریگان با اشـاره به اینکه  رسـالت تشـکیل شرکت های 
آب و فاضـالب در سـطح کشـور بـاال بـردن کیفیـت و کمیـت آب 
شـرب اسـت اظهار داشت : نصب دسـتگاههای فوق پیشرفته روز 
دنیـا ارتقـا کیفیـت آب در ایـن شهرسـتان در حال اجرا می باشـد 
.مدیـر امـور آبفـا شهرسـتان ریگان تصریح کـرد : با توجـه به افت 
شـدید دبی چاههای شهرسـتان در تابسـتان امسـال متاسـفانه با 
کمبـود جـدی اب در نقـاط بـاال دسـت و بعضـا با قطـع اب مواجه 
شـدیم .پیدایـش افـزود : بـا پیگیـری هـای صـورت گرفتـه طی 
دومـاه گذشـته 2حلقه چـاه در ریگان و گنبکی با اعتبـار 25میلیارد 
ریـال حفـر و تجهیـز شـد و وارد مـدار قرار گرفـت .وی با اشـاره به 

اینکـه  بـا حفـر ایـن دو حلقـه چـاه مشـکل اب اشـامیدنی شـهر 
ریـگان وگنبکـی برطـرف شـد بیان داشـت: بـا حفر ایـن دو حلقه 
چاه  اب اشـامیدنی 4روسـتای شـوق اباد، جهان اباد ، محمد اباد 
سـرحدی و شـریک ابـاد برطـرف شـد .مدیر امـور آبفا شهرسـتان 
ریـگان بیـان داشـت: بـرای تامیـن اب اشـامیدنی ایـن 4روسـتا 
8کیلومتـر لولـه گذاری وخط انتقال انجام شـد و12کیلومتر شـبکه 
داخلـی در حـال اجرا می باشـد .پیدایش افزود: برای ابرسـانی به 
این 4روسـتا تا کنون 30میلیارد ریال هزینه شـده اسـت که تا دو 
ماه اینده مشـکل اب اشـامیدنی این 4روسـتا نیـز برطرف خواهد 
شد.شـهر ریـگان بـا 25هـزار خانـوار یکـی از شـهرهای پرجمعیت 

شـرق اسـتان کرمان اسـت .
ریـگان بـا 98هـزار نفـر جمعیـت دهمین شـهر از لحـاظ جمعیت 
وهشـتمین شـهر از لحاظ وسـعت در  اسـتان کرمان می باشـد  .

خدمات دندانپزشکی 
رایگان در نقاط محروم 

مهاباد ارایه شد
امیـر بهـزاد افزود: طـرح رایـگان خدمات 
روسـتاهای  در  دندانپزشـکی  کلینیـک 
ایـن شهرسـتان بـه مـدت هشـت روز 
مهابـاد  بهداشـت  مرکـز  مشـارکت  بـا 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  همـکاری  و 
آذربایجان غربـی اجـرا شـد.وی بـا بیـان 
در  دندانپزشـکی  اینکـه کلینیـک سـیار 
راسـتای مراقبت هـای دهان و دنـدان و با 
اولویت مراقبت دانش آموزان پایه ششـم 
اعـزام شـده اسـت، ادامـه داد: در ایـن 
طـرح 300 دانش آمـوز مناطـق محـروم 
و کـم برخـوردار مهابـاد خدمـات رایـگان 
دندانپزشـکی شـامل 285 خدمت ترمیم 
آمالـگام، 172 عدد ترمیم کامپوزیت و 90 
خدمت فیشـور سـیالنت دریافـت کردند.
بهـزاد اضافـه کـرد: این کلینیـک در قالب 
یـک دسـتگاه یونیـت مجهـز بـه تمامـی 
امکانـات دندانپزشـکی همـه خدماتی که 
در مراکـز خدمـات جامـع سـالمت قابـل 
ایـن  دانش آمـوزان  بـه  را  اسـت  انجـام 
اسـت.مدیر شـبکه  ارایـه کـرده  مناطـق 
بهداشـت و درمان مهاباد اظهار داشـت: در 
این طـرح خدمات دندانپزشـکی شـامل 
جرم گیـری،  دنـدان،  پرکـردن  و  ترمیـم 
سـیالنت تراپی، کشـیدن دنـدان، درمـان 
پالپ زنده و سـایر خدماتی که برحسـب 
شـرایط و نیـاز بیمـار ضروری بـوده انجام 
شـده اسـت.بهزاد بـا بیـان اینکـه ایـن 
طـرح بـرای دانش آمـوزان رایـگان بـوده، 
اظهـار داشـت: خدمـات دندانپزشـکی در 
روسـتاها برای سـایر افـراد هم بـا تعرفه 
تاکیـد  اسـت.وی  شـده  ارایـه  دولتـی 
کـرد: توجـه بـه افزایش سـطح سـالمت 
دانش آموزان بویژه سـطح سـالمت دهان 
و دنـدان آنهـا نوعـی سـرمایه گذاری برای 
نسـل های آینده محسـوب می شـود و در 
ایـن ارتبـاط برنامه هـای ارتقای سـالمت 
مقطـع  دانش آمـوزان  دنـدان  و  دهـان 
ابتدایـی از برنامه هـای مهم طـرح تحول 

نظـام سـالمت اسـت. 

مدیرمنطقه 15 شهرداری اصفهان:آذربایجان غربی
پیشرفت 37 درصدی 

پروژه تقاطع غیرهمسطح 
نصف جهان

دست دالالن مرکبات در جیب باغداران مازندران

 باغداران مازندران این روزها حال و روز خوشی ندارند

بررسـی های میدانـی خبرنـگار ایرنا نشـان می 
دهـد که هـم اکنون قیمت هر کیلوگـرم پرتقال 
تامسـون آمـاده عرضـه بـه بـازار در سـر بـاغ 12 
هـزار تا 15 هزار ریال اسـت و در خرده فروشـی 
هـا نیـز بیـن 25 تا 30 هـزار ریـال فروخته می 

شود.
برای بسـیاری از باغداران حضور پرشـمار دالالن 
بـرای خریـد پرتقـال آن هـم بـه پاییـن تریـن 
قیمـت ممکـن باعث حیرت و شـگفتی اسـت 
چـرا کـه معتقدنـد اصـوال وجـود مشـتری زیاد 
بایـد بـه رقابـت و مزایـده گذاشـتن محصـول 
منجـر شـود ولـی در ایـن مورد انـگار آنهـا برای 

شـرکت در مناقصـه وارد عرصـه شـده انـد.
مزایـده بـه معنای بـه  فروش گذاشـتن کاالیی 
مشـخص بـرای تعداد نامشـخصی از خریداران  
اسـت تـا تولیـد یـا عرضـه کننـده بتوانـد کاال را 
بـه باالتریـن قیمت ممکـن بفروشـند در حالی 
کـه اصـوال مناقصـه بـرای خریـد کاال از تولیـد 
کننـدگان مختلـف به پایین تریـن قیمت معنا 

پیـدا مـی کند.
معادلـه در بـازار مرکبـات مازنـدران از این لحاظ 
و  رنـگ  و خریـداران  اسـت  معکـوس شـده 
فصـل  باغـداران،  ناچـاری  خاطـر  بـه  وارنـگ 

برداشـت پرتقـال را بـه یک مناقصه تمـام عیار 
تبدیـل کـرده انـد. وضعیت به گونه ای شـده که 
اگـر باغدار محصولش را بـه اولین دالل مراجعه 
کننـده نفروشـد، بایـد بـه قیمـت پاییـن تـر به 
دالل یـا خریـدار بعدی بفروشـد و ایـن معادله 
پرمجهول سـبب شـده تا باغداران برای فروش 
مرکباتشـان وارد رقابت با یکدیگر شـوند و حتی 
در ایـن میـان برخـی از آنهـا ممکـن اسـت بـا 
عیـب و ایراد گیری از محصـوالت دیگر باغداران 
بـه هوای فـروش زودتـر محصوالت خـود، کفه 

تـرازو را بـه نفـع دالالن سـنگین تـر کنند.

دخلی که با خرج نمی خواند
افزایـش هزینـه هـای تولیـد طـی یـک سـال 
گذشـته سـبب شـده اسـت تـا دخـل و خـرج 
باغـداران در وانفسـای کاهـش رو بـه روز قیمت 
بـا هـم نخوانـد و این موضـوع هم رقابتشـان را 
بـرای فـروش هر چـه زودتر محصـول و رقابت 

بـا یکدیگر تشـدید مـی کند.
باغدارانـی کـه خبرنـگار ایرنـا بـا آنها گفـت و گو 
کـرده، معتقدند که افزایـش نهاده های باغی در 
یک سـال اخیر نسـبت به دوره مشـابه گذشته، 
افزایش دسـتمزدها و دیگر هزینه های تولید و 
کاهـش هـر روزه قیمت در کنـار افزایش میزان 

عرضـه بـه خاطـر بـه قنـد نشسـتن پرتقـال در 
بیشـتر باغهای استان،  زمینه مسـاعدی را برای 
جـوالن دادن دالالن فراهـم کرده اسـت و در این 
میـان باغـدار مانـده اسـت بـا باغـی که بـه ثمر 
نشسـته ولـی فـروش محصوالتش نمـی تواند 

هزینـه های انجام شـده را بپوشـاند.

تامسون؛ گوی نارنجی رقابت
بیشـترین آسـیب وضعیت موجود بازار مرکبات 
مازندران به باغدارانی می رسـد که محصولشـان 
از گونـه " تامسـون " اسـت. ایـن نـوع پرتقـال 
بـه خاطر ضریـب مانـدگاری پایین عمدتـا تازه 
خـوری مـی شـود. گوشـتی نبـودن و نداشـتن 
آب کافـی در ایـن گونـه هم سـبب می شـود تا 
کاربـرد دیگـری غیـر از تـازه خوری پیـدا نکند.

بـر اسـاس آمارهـای رسـمی جهـاد کشـاورزی 
مازنـدران از 160 هـزار هکتـار بـاغ اسـتان 110 
هـزار هکتـار مرکبـات اسـت و در این میـان 70 
درصـد باغ مرکبـات را گونه های مختلف پرتقال 
تشـکیل مـی دهد و در میـان باغ هـای پرتقال 
هـم 80 درصـد در اشـغال درختـان تامسـون 
اسـت.اگر میانگین تولید مرکبـات مازندران را 2 
و میلیـون و 500 هـزار تن در نظر بگیریم ، بیش 
از یـک میلیـون و 750 هـزار تن آن پرتقـال و از 

ایـن میزان هـم حدود یک میلیـون و 400 هزار 
تـن از گونه تامسـون اسـت.باغداران  مازندرانی 
علـت تمرکـز دالالن بر بزخری پرتقال تامسـون 
را گذشـته از ویژگـی هـای ایـن گونـه، بـه بهانـه 
شـیوع مگس مدیترانه ای و ادعای آفت زدگی 
آن مـی دانند.آنهـا مـی گوینـد که با وجـود ورود 
بموقع جهاد کشـاورزی و آموزش های مختلف 
بـرای مقابلـه موفقیـت آمیـز بـا ایـن آفـت، اما 
دالالن از توصـل بـه ایـن بهانـه دسـت بـر نمـی 
دارنـد و هـر روز قیمت ها را پایین تر می آورند.
البتـه این اظهار نظر باغداران هم منطقی به نظر 
مـی رسـد کـه می گویند مبـارزه بـا آفت مگس 
مدیترانه ای امسـال برایشـان هزینه سـنگینی 
داشـت ولی آنهـا این هزینه هـا را تحمل کردند 
تـا بـه محصولشـان آسـیبی نرسـد و اکنـون 
کـه از یـک بـالی طبیعـی جسـتند، بـه بـالی 
بهانـه گیـری دالالن گرفتـار شـدند و اینگونـه به 
وانفسـای چه کنـم چه کنم و رقابـت با یکدیگر 

بـرای فـروش محصول سـالم افتـاده اند.
این باغداران پیشـنهاداتی هـم دارند مانند ورود 
بـرای سـالمت  کارشناسـان جهـاد کشـاورزی 
سـنجی محصـول باغـات پرتقـال ولـی ایـن 
کـه چنیـن کاری بـا توجـه بـه بضاعـت نیروی 
و  کشـاورزی  جهـاد  کارشناسـی  و  انسـانی 
پراکنـدی دسـتکم 600 هزار هکتار باغ تامسـون 
امـکان پذیـر باشـد، جـای تردیـد وجـود دارد.

سرمای زودرس؛ قوز باالی قوز
اگـر نگرانـی باغـداران مازندرانی در باره سـرما و 
یـخ زدگـی را هم بـه معادله ایـن روزهـای بازار 
پرتقـال تامسـون اضافـه کنیم، بایـد بگوییم که 
قـوز بـاالی قوز یا " سـه پلشـت " آوردنـد. یکی 
از ویژگـی های منفی پرتقال تامسـون، آسـیب 
پذیـری شـدید آن در برابـر سـرما و یخبنـدان 
اسـت. خاطره سـرمای پاییزی سال 95 هنوز از 
حافظه باغداران مازندرانی پاک نشـده است. در 
آن سـال دو سـوم محصول تامسـون باغ های 
مازنـدران از بیـن رفت و اگـر کمک دولت تدبیر 
و امیـد بـرای نخسـتین بـار در تاریـخ باغداری 
نبـود، بسـیاری از باغـداران بـه خاک سـیاه می 
نشسـتند.باغداران اکنـون نیـز نگـران سـرمای 
پاییـزی هسـتند و بـه همیـن خاطر هـم برای 
برداشـت محصـول تعجیـل دارنـد. جالـب این 
کـه دالالن عـالوه بـر ایـن کـه تعجیل باغـداران 
را بـه آفـت زدگی گره مـی زننـد، از این موضوع 
بـرای پاییـن تـر آوردن قیمت هم سواسـتفاده 
می کنند. نگرانی از سـرما سـبب شـده تا حتی 
آن دسـته از مازندرانـی هـا کـه یـک یـا چنـد 
درخـت پرتقـال در خانـه سـرا یـا حیـاط خانـه 
اشـان داشـتند، محصولـش را برداشـت کرده و 
روانـه بـازار کنند و این گونه آنها هم نقششـان را 

در رونـق بـازار دالالن ایفـاء کـرده اند.
یـک باغـدار گلوگاهی به خبرنـگار ایرنا گفت: در 
شـرایط فعلی بـازار مرکبـات در اختیـار دالالن و 
واسـطه هـا قـرار گرفتـه و بـه نوعـی ایـن افراد 
صحنـه گـردان بـازار ایـن محصـول شـدند.رضا 
سـلطانی افـزود: دالالن از طریـق ارتباطـی که با 
میـدان های بار بزرگ کشـور مانند تهـران دارند، 
هـر روز نرخـی را کـه سـود باالتـری را بـرای آنها 
بـه دنبـال داشـته باشـد بـرای مرکبـات تعیین 
مـی کننـد و باغـداران نیز برای ترس از سـرمای 
احتمالـی و تکـرار تجربـه تلـخ چند سـال قبل 
بناچـار تـن بـه نرخ پیشـنهادی ایـن دالالن می 

دهند.

دردسرهای فراوانی 
افزایـش 20 تـا 25 درصدی محصـول دهی باغ 
مرکبات به خاطر شـرایط آب و هوایی مناسـب 
امسـال هـم بـه دردسـر بـرای تولیـد کننـدگان 
تبدیـل شـده اسـت. بارندگـی هـای مناسـب 
بهاری و اعتدال هوایی در تابسـتان و کنار آمدن 
شـرایط جـوی پاییزی تا اینجـای کار با باغداران 
سـبب شـده اسـت تا وفور محصول در باغ های 
اسـتان مشـاهده شـود. البتـه دردسـر فروانـی 
وقتـی بـه پـای لنـگ صـادرات مرکبـات گـره 
بخـورد، مشـکل باغداران بیشـتر نمـود پیدا می 
کند. این دو عامل شـاید سـبب شـود تا سـال 
هـای آینـده هـم متولیان بخـش کشـاورزی و 
هـم باغـداران بـه تجدیـد نظـر اساسـی در بـاره 

سـاختار باغـداری اسـتان فکـر کنند.
محصـول پرتقـال بیشـتر بـاغ هـای مازنـدران 
در شـرایط حاضـر قابلیـت صادراتـی و رقابت با 
محصوالت مشـابه ترکیـه و آفریقـای جنوبی را 
در بـازار کشـورهای حاشـیه دریـای خزر نـدارد. 
تنهـا راه چـاره هم بـه اعتقاد کارشناسـان تغییر 
گونـه هـای موجود بویژه تامسـون بـا گونه های 

دیگر اسـت.
بر اسـاس آمارهای رسـمی از افزون بر 110 هزار 
هکتـار بـاغ مرکبـات مازنـدران که سـاالنه بیش 
از 2.5 میلیـون تـن محصـول از آنهـا برداشـت 
مـی شـود، 25 تـا 30 درصد محصـول به خاطر 
نداشـتن کیفیـت صادراتـی و مانـدگاری کـم و 
مـازاد بـودن بـرای مصـرف داخلـی از بیـن می 
رود. ایـن وضعیـت حیف و میل را مـی توان از 
اواخر اسـفند تـا اواخر فروردیـن از تلنبار پرتقال 
های پوسـیده و رها شـده در حاشیه جاده های 

اصلـی اسـتان هم مشـاهده کرد.
در حـال حاضر میزان صـادرات پرتقال مازندران 
محدود اسـت. طبق آمار در سـال گذشـته کمتر 
از 100 هـزار تـن و در سـال جـاری تاکنون حدود 
20 تـا 25 هـزار تن پرتقال از مازنـدران به خارج 

از کشـور صادر شد.
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سال گذشته در چنین روزی پیام ما 
به بحران خشکسالی آب های زیرزمینی 

پرداخت.

بهنام بانی
17 آذر در  سالن میالد نمایشگاه بین 

المللی برگزار می شود.

کنسرتسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله ماشین در تاریخ 6 آذر منتشر شد.

م )میم(
تا 22 آذر در تماشاخانه آژمان 

)سالن شماره 2 - تجربه( در حال
 اجرا است.

گروه گدار
17 آذر در تاالر رودکی اجرا می شود.

سگدو
تا 14 آذر در تئاترشهر - سالن سایه

 در حال اجرا است.

غم انگیزترین چیز توی زندگی یه استعداد 
تلف شده است.

داستانی از برانکس

کنرستنمایشنمایش دیالوگ

کار من شکسته بسامان رسید باز
درد من ضعیف بدرمان رسید باز

شاخ امید من گل صد برگ بار داد
مرغ مراد من بگلستان رسید باز
از بارگاه مکرمت عام خسروی

تشریف خاص بین که بدربان رسید باز
آدم که آب کوثرش از دیده رفته بود

چون گل به صحن گلشن رضوان رسید باز
دیوان کنون حکومت دیوان کجا کنند
کانگشتری بدست سلیمان رسید باز
یعقوب کو به کلبه احزان مقیم بود
نا گه بوصل یوسف کنعان رسید باز
بی تاج مانده بود سرتخت سلطنت

و اکنون چه غم که سنجق سلطان رسید باز
ای دل مباش طیره که جانم ز تیرگی

همچون خضر بچشمٔه حیوان رسید باز
چندین چه نالی از شب دیجور حادثات
روشن برآ که صبح درفشان رسید باز
خواجو مسوز رشتٔه جان را ز تاب دل

کان شمع شب فروز به ایوان رسید باز

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

پارلمان ايران در يکصد و پنجاه و 
چهارمين سالروز جنگ انگلستان 

با ايران رای به کاهش روابط با 
دولت لندن داد

پارلمـان جمهوری اسـالمی ایران در جلسـه روز 
ششـم آذر 1390 )27 نوامبر 2011( خود با 179 
رأی موافـق، 4 رأی مخالـف و 11 رأی ممتنـع 
دو  طـرح  جلسـه،  در  حاضـر  نماینـده   196 از 
فوریتـی کاهش روابـط با انگلسـتان را تصویب 
وزارت  طـرح،  ایـن  واحـده  مـاده  طبـق  کـرد. 
امـور خارجـه ایـران موظـف شـده بـود کـه در 
چارچـوب حفـظ منافـع ملـي و دفـاع از حقوق 
ملـت ايـران ظـرف دو هفتـه روابط سياسـي با 
دولـت لنـدن را بـه سـطح كاردار تنـزل دهـد و 
روابـط اقتصـادي و بازرگانـي فـی مابیـن را نيز 

بـه »حداقـل ممكن« برسـاند.
 تبصـره يـك ايـن مـاده واحـده بـه وزارت امور 
خارجه جمهوری اسـالمی اختیار داده اسـت که 

در صورت تغيير سياسـت هـاي خصمانه دولت 
لنـدن، بتوانـد سـطح روابط را ارتقـاء دهد.

 تبصـره 2 ايـن مـاده واحـده وزارت امور خارجه 
جمهـوری اسـالمی را موظـف كـرده اسـت در 
مـورد كشـورهايي كـه رفتـار مشـابه انگلسـتان 
را داشـته باشـند گزارشـي جهـت اخـذ تصميـم 

مناسـب بـه مجلـس بدهد.
نماینـدگان مجلـس چهـار روز پیـش از آن، دو 
فوریـت طـرح کاهـش روابـط بـا لنـدن را بـا 
162 رای موافـق در مقابـل 5 رای مخالـف بـه 

تصویـب رسـانده بودنـد.
 در اجـراي ایـن مصوبـه سـفیر دولـت لندن در 
تهـران ایـران را تـرک کـرد و ایـران نیـز سـفیر 

خـودرا از لنـدن فراخوانـد.
 در پـی تصویـب ایـن طـرح، علـی الریجانـی 
گفـت:  اسـالمي  شـوراي  مجلـس  رئیـس 
"کشـورهایی که بـا تحریم های ایـران همراهی 

کننـد بایـد منتظـر واکنـش مـا باشـند.".
هفتـم  در شـماره  رورزنامـه حکومتـی کیهـان 
ایـن  تصویـب  گـزارش  ضمـن   1390 آذر 

طـرح نوشـته بـود کـه هنـگام تصویـب طـرح 
گـره  هـاي  مشـت  بـا  مجلـس  نماينـدگان 
كـرده از جـای برخاسـتند و شـعار »مـرگ بـر 
انگليـس« سـر دادنـد. ایرانیـان از رفتـار دولت 
مداخـالت  و  هسـتند  ناخرسـند  انگلسـتان 
200 سـاله انگلیسـی هـا در امـور وطـن خـود و 
کوچـک کـردن آن را فراموش نمـی کنند. طرح 
نماينـدگان بـه کاهـش روابط با لنـدن در يکصد 
جنـگ  اعـالن  سـالروز  چهارميـن  و  پنجـاه  و 
دولـت انگلسـتان بـه ايـران بـر سـر هـرات و 
جداکـردن بقيه افغانسـتان از ايـران به مجلس 

داده شـده بـود.

زادروز آلبرتو موراويا 
داستان نگار ايتاليايی

28 نوامبـر1907 آلبرتـو موراويـا روزنامـه نـگار و 
داسـتان نويـس بـزرگ ايتاليايـي به دنيـا آمد، 
83 سـال عمـر كـرد و آخريـن داسـتان موراويا 
چنـد ماه پس از فوتش در سـال 1981 انتشـار 

يافـت كه »آشـيانه« عنـوان دارد.

زن خوب سچوان
تا 22 آذر در خانه هنرمندان - سالن 

استاد انتظامی در حال اجرا است.
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رمـان جـای خالـی سـلوچ همـان طور که از اسـمش پیداسـت 

از رفتـن سـلوچ )اسـم مرد( شـروع می شـود.

سـلوچ کـه کسـب و کار حسـابی نـدارد، زن و بچـه خـود را رها 

مـی کنـد و بـه دنبـال کار روانـه شـهر می شـود. او بـدون هیچ 

خبـری محـل زندگـی خـود را تـرک می کنـد. در کتـاب، دولت 

آبـادی آن چنـان زیبـا احساسـات و مشـکالت زندگـی ِمرگان، 

زن سـلوچ را بـه تصویـر مـی کشـد کـه همتـا ندارد.

او از روح سـرکش پسـران سـلوچ صحبـت می کنـد و دردهای 

هاجـر، دختـر نوجـوان سـلوچ را در ازدواج بـا مـردی که سـالها 

از او بـزرگ تـر اسـت روایت مـی کند.

ایـن رمـان بـه جـای خالـی سـلوچ اشـاره می کنـد اما سـلوچ 

حضـور مسـتقیمی در داسـتان ندارد. ولی به تدریـج با خواندن 

کتـاب شـخصیت او در پـس ماجراها و ارتباط شـخصیت ها با 

یکدیگر آشـکار می شـود.

قسـمت هایی از متن جای خالی سلوچ

زخمـی اگـر بـر قلب بنشـیند، تو نه مـی توانی زخـم را از قلبت 

وابکنـی و نـه مـی توانـی قلبـت را دور بینـدازی. زخـم تکه ای 

از قلـب توسـت. زخـم اگـر نباشـد، قلبت هم نیسـت. زخم اگر 

نخواهـی باشـد، قلبـت را بایـد بتوانـی دور بینـدازی. قلبـت را 

چگونـه دور مـی انـدازی؟ زخـم و قلبت یکی هسـتند.

دنیـا را بگـذار آب ببـرد. وقتـی تو در توفـان گرفتـار میآیی، چه 

خیـال کـه تـو دکمـه ی یقـه ات را بسـته باشـی یـا که نبسـته 

باشـی. چـه خیالـی که خـاک در چشـمانت خانه کند یـا نکند. 

چـه خیالـی ؟! تـو در توفـان گرفتـار آمـده ای، میخواهـی کـه 

گلویت خشـک نشـود ؟!

خـوش خلقـی او را بایـد از چاپلوسـی جـدا مـی کردنـد. روی 

گشـاده ی مـرگان در کار، نـه برای خوشـایند صاحـب کار، بلکه 

بـرای بـه زانـو درآوردن کار بـود. مرگان این را یـاد گرفته بود که 

اگـر دلمـرده و افسـرده بـه کار نزدیک بشـود، به زانـو در خواهد 

آمد و کار بر او سـوار خواهد گشـت. پس با روی گشـاده و دل 

بـاز بـه کار مـی پیچیـد. طبعـا کار چنیـن اسـت که مـی خواهد 

تـو را زمیـن بزنـد، از پـا درآورد. ایـن تـو هسـتی کـه نبایـد پـا 

بخـوری، نبایـد از پـا دربیایـی و مـرگان نمـی خواسـت خود را 

ذلیـل، ذلیـل کار ببینـد. مـرگان کار را درو مـی کرد.

گاه آدم، خود آدم، عشـق اسـت. بودنش عشـق اسـت. رفتن و 

نگاه کردنش عشـق اسـت. دسـت و قلبش عشـق اسـت. در تو 

عشـق مـی جوشـد، بی آنکه ردش را بشناسـی. بـی آنکه بدانی 

از کجـا در تـو پیـدا شـده، روییـده. شـاید نخواهـی هم. شـاید 

هـم بخواهـی و ندانـی. نتوانـی کـه بدانی. عشـق، گاهـی همان 

یـاد کمرنگ سـلوچ اسـت و دسـت هـای بـه گل آلـوده یتو که 

دیـواری را سـفید مـی کننـد. عشـق، خـود مـرگان اسـت؛ پیدا 

و ناپیداسـت، عشـق. گاه تـو را بـه شـوق مـی جنبانـد. و گاه به 

درد در چاهیـت فـرو می کشـد.

گاه عشـق گم اسـت؛ اما هسـت، هسـت، چون نیسـت. عشـق 

مگـر چیسـت؟ آن چـه کـه پیداسـت؟ نه، عشـق اگر پیدا شـد 

که دیگر عشـق نیسـت. معرفت اسـت. عشـق از آن رو هسـت، 

کـه نیسـت. پیـدا نیسـت و حـس مـی شـود. مـی شـوراند. 

منقلـب مـی کنـد. به رقص و شـلنگ انـدازی وا مـی دارد. می 

گریانـد. مـی چزانـد. مـی کوبانـد و مـی دوانـد. دیوانه بـه صحرا!

جای خالی سلوچ
نویسنده: محمود دولت آبادی

انتشارات: چشمه

من فكر میكنم
الكساندر هم عاشق بود 

كه تلفن را آفرید
وگرنه

به عقل هیچ آدم عاقلی نمیرسید
كه میتوان حضور گرم كسی را 

از سیم های سرد عبور داد!

داوود رشیدی

عکس نوشت

عکس:
حمیدرضاامیری متین


