
سرریز پنج سد در سیالب اخیر
پنــج ســد جگیــن در اســتان هرمــزگان، 
و  کلــک  شــی  خیرآبــاد،  پیشــین، 
و  سیســتان  اســتان  در  زیــردان 
بلوچســتان براثــر بارندگی هــای اخیــر 

ســر ریــز کــرد.
ــتان  ــن در اس ــد جگی ــزان ورودی س می
تریــن  تــازه  براســاس  هرمــزگان، 
ــع  ــه مناب ــات پای ــر مطالع ــزارش دفت گ
شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران و 
ــر  ــون مت ــر ۲۲۰ میلی ــای اخی در بارش ه
مکعــب اســت و موجــودی ایــن ســد 
۲۹۰ میلیــون  تــا تاریــخ ۲۲ دی مــاه 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــه ب ــده  ک ــر مکعب ش مت
ــرریز  ــده و س ــم آن پرش ــد حج ۱۰۰درص

ــت. ــرده اس ک
ــیل  ــوع س ــل از وق ــه قب ــد پیشــین ک س
ــوده،  ــر از آب ب ــم آن پ ــد حج ۹۴ درص
اکنــون لبریــز شــده و ســرریز کــرده 
ــش  ــاد پی ــد خیرآب ــن س ــت. همچنی اس
آب  حجــم  ۸۱درصــد  ســیل  وقــوع  از 
نیــز  ســد  ایــن  اکنــون  داشــته کــه 

ســرریز شــده اســت.
در  کلــک  شــی  ســد  ورودی  میــزان 
میلیــون   ۶ اخیــر  بارشــی  ســامانه 
اکنــون  و  شــده  گــزارش  مترمکعــب 
حجــم ورودی ایــن ســد بــه ۱۱ میلیــون 
متــر مکعــب رســیده و حجــم آن بــه 
کــرده  ســرریز  و  رســیده  ۱۰۰درصــد 

اســت.
میــزان ورودی ســد زیــردان در ســامانه 
متــر  میلیــون   ۷۵ بــه  اخیــر  بارشــی 
کنــون  مکعــب رســیده اســت. همچنیــن ا
ــون  ــه ۲۰۷ میلی ــد ب ــن س ــودی ای موج
ــم آب  ــده و حج ــغ ش ــب بال ــر مکع مت
ــه  ــده و ب ــد ش ــم ۱۰۰درص ــد ه ــن س ای

ــت. ــرده اس ــرریز ک ــب س ــن ترتی ای
شــمیل  مینــاب،  اســتقالل  ســدهای 
اســتان  در  نیــز سدســرنی  و  نیــان  و 
اخیــر  بارشــی  ســامانه  در  هرمــزگان 
میلیــون   ۲۵ و   ۲۵  ،۹۵ ترتیــب  بــه 
نیــز  و  داشــته اند  ورودی  مترمکعــب 
بــه  نیــز  ســدها  ایــن  آب  موجــودی 
۳۳ میلیــون متــر  ۷۷و   ،۱۶۳ ترتیــب 
مکعــب گــزارش شــده اســت. میــزان 
ــب  ــه ترتی ــز ب ــدها نی ــن س ــدگی ای پرش
اســت. درصــد   ۵۴ و   ۷۸ درصــد،   ۶۸

حداکثــر دبــی ورودی ســاعتی اعــالم 
اســتان  اســتقالل  ســد  در  شــده 
 ۷۰۰ و  هــزار  یــک  حــدود  هرمــزگان 
مترمکعــب برثانیــه، در ســد شــمیل و 
برثانیــه،  مترمکعــب  حــدود۶۰۰  نیــان 
ــه  ــب برثانی ــرنی ۸۰۰ مترمکع ــد س در س
و در ســد جگیــن حــدود چهــار هــزار 

اســت. بــوده  برثانیــه  مترمکعــب 
حداکثــر دبــی ورودی ســاعتی اعــالم 
ــتان  ــتان سیس ــین اس ــده در سدپیش ش
هــزار  چهــار  حــدود  بلوچســتان  و 
مترمکعــب برثانیــه و در ســد زیــردان 
حــدود دو هــزار متــر مکعــب برثانیــه 

ــت. ــوده اس ب
بــارش  عمــده  تمرکــز  و  پوشــش 
براســاس  مــاه  دی   ۲۱ تــا  نوزدهــم 
مطالعــات  دفتــر  گــزارش  تازه تریــن 
پایــه منابــع آب شــرکت مدیریــت منابــع 
ــوب و شــرق  ــران در محــدوده جن آب ای

اســت. داده  رخ  کشــور 
ــتان  ــاه در اس ــای دی م ــزان بارش ه می
میلیمتــر،   ۳۱ بلوچســتان  و  سیســتان 
 ۵۰ کرمــان  میلیمتــر،  هرمــزگان۹۷ 
و  میلیمتــر   ۷۱ فــارس  میلیمتــر، 

اســت. میلیمتــر  بوشــهر۴۳ 
در  جــاری  آبــی  ســال  بارش هــای 
بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان های 
مشــابه  دوره  بــه  نســبت  هرمــزگان  و 
 ۵۳۱ و   ۳۰۹۷ ترتیــب  بــه  پارســال 
درصــد و نســبت بــه دوره درازمــدت نیــز 
ــه ترتیــب ۲۹۱ و ۳۵۷درصــد افزایــش  ب

دارد.
زمانــی  بــازه  در  داده  رخ  بارش هــای 
نوزدهــم تــا ۲۱ دی مــاه ســبب افزایــش 
۱۷ میلیمتــری بــارش متوســط کشــور 
اســت.  شــده  جــاری  آبــی  ســال  در 
اخیــر  بارش هــای  در  همچنیــن 
برخــی  مــاه(  دی   ۲۱ تــا  )نوزدهــم 
 ۲۰۰ از  بیــش  تــا  بــارش  ایســتگاه ها 
ــارش ســاالنه خــود را دریافــت  درصــد ب

. نــد ه ا کرد
ــتان و  ــتان سیس ــور در اس ــتگاه کج ایس
ــارش ســاالنه و  بلوچســتان ۲۰۶درصــد ب
ایســتگاه قشــم و بندرعبــاس در اســتان 
ــه ترتیــب ۱۳۰ و ۱۲۰ درصــد  هرمــزگان ب

ــته اند. ــاالنه را داش ــارش س ب
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بــاورش دشــوار اســت امــا در ایــن ســرزمین گاهــی 
ــت  ــد شکس ــانی حاضرن ــدن دل« کس ــک ش ــرای »خن ب
ــدی  ــه ۹۳ مه ــر« دقیق ــد. »اگ ــی را ببینن ــم مل ــک تی ی
قائــدی ســتاره ایــن روزهــای فوتبــال ایــران دروازه 
ــاز  ــاز کــرده بــود شــاید می توانســتیم ب خالــی چیــن را ب
ــن  ــم. سالهاســت ای ــم و االن صعــود کــرده بودی گل بزنی
»اگر«هــا نــه فقــط در ورزش بلکــه در همــه زندگــی 
یــک  منتظــر  سالهاســت  چســبیده اند.  را  یقه مــان 
معجزه ایــم کــه رخ نمی دهــد. همــه جــا کــه ملبــورن 

اســترالیا نیســت.
 ۲۰۲۰ تیم ملــی امیــد ایــران از راه یابــی بــه المپیــک 
ــک  ــدارد. نزدی ــی ن ــاق تازگ ــن اتف ــد. ای ــاز مان ــو ب توکی
رفتیــم   ۱۳۵۵ بــاز  آخریــن  اســت.  ســال   ۵۰ بــه 
ــم  ــم ه ــت تی ــع هش ــا جم ــًا ت ــرال. اتفاق ــک مونت المپی
ــر  ــاد جماهی ــل اتح ــا مقاب ــیدیم ام ــاال کش ــان را ب خودم
بــازی کــه در  ۲-۱ شکســت خوردیــم و آن  شــوروی 
بــا حضــور  و  ورزشــگاه مونیســیپال شــهر شــربروک 
۵۸۵۵ تماشــاگر برگــزار شــد، آخریــن قــاب فوتبــال 
ــن و  ــا رفت ــت م ــد از آن حکای ــک اســت. بع ــا و المپی م

نرســیده بــود.
ایــن بــار هــم بــا حمیــد اســتیلی نتوانســتم خودمــان را 
ــط در تفاضــل  ــه فق ــی ک ــد برســانیم. جای ــه بع ــه مرحل ب
ــه چیــن ســه گل می زدیــم امــا  گل کــم آوردیــم. بایــد ب
فقــط امیــد نورافکــن از روی نقطــه پنالتــی یــک گل 
ــره  ــن و ک ــتان، چی ــل ازبکس ــه مقاب ــی ک زد. در تورنمنت
ــا  ــی را هــدر دادیم.ام ــی بیــش از ۹ موقعیــت طالی جنوب
ــن تیــم  ــا از ای ــود ی ــا مشــکل مــا فقــط تفاضــل گل ب آی
ــم؟  ــته بودی ــت شس ــابقات دس ــه مس ــن ب ــل از رفت قب
ــید.  ــم را می پرس ــال تی ــی ح ــر کس ــزام کمت ــل از اع قب
نمی دانســتند.  را  بعــدی اش  اســم حریفــان  بســیاری 
ــوری اســالمی  ــال جمه حتــی در ســایت فدراســیون فوتب
ــر عکــس گروهــی تیــم نوشــته شــده بود:»تیــم  هــم زی
ــار  ــو کرانچ ــت زالتک ــا هدای ــران ب ــد ای ــال امی ــی فوتب مل
بــرای حضــور در مســابقات قهرمانــی زیــر ۲۳ ســال 
ــک  ــابقات المپی ــه مس ــود ب ــهمیه صع ــب س ــیا و کس آس
عوضــش  االن  البتــه  می کنــد«!  تــالش  توکیــو   ۲۰۲۰

نــد! کرده ا
انــگار بــرای کســانی در فدراســیون هــم خیلــی ایــن 
تیــم مهــم نبــود و خبــر نداشــتد، زالتکــو رفــت و بعــد از 
ــتیلی وارث  ــد اس ــت و حمی ــم رف ــدی ه ــاد مجی او فره
ــوت از  ــا دع ــا. ام ــای تنه ــای تنه ــد. تنه ــا ش ــی تنه تیم
بازیکنانــی ماننــد امیــد نورافکــن )ســپاهان(، عــارف 
ــران )شــهرخودرو(، محمــد  ــوالد(، ســینا زامه آقاســی )ف
)پیــکان(، محمــد محبــی )ســپاهان(،  لــو  خدابنــده 
مهــدی قائــدی )اســتقالل(، رضــا جبیــره )نفــت(، علــی 
اللهیــار  و  )تراکتــور(  شــکاری  )نســاجی(،  شــجاعی 
ــا  صیادمنش)اســتانبول اســپور( و ... کــه در چندســال ب
ــل  ــران تحمی ــال ای ــه فوتب ــت خــوب خودشــان را ب کیفی
ــن  ــواداران ای ــد را در دل ه ــای امی ــد بارقه ه ــرده بودن ک
تیــم تنهــا روشــن نگــه داشــت تــا اینکــه مثــل همیشــه 
ــس! ــک ۲۰۲۴ پاری ــالله المپی ــتیم و ان ش ــد، نتوانس نش
ــی  ــت تیم مل ــرای هدای ــد اســتیلی ب نحــوه انتخــاب حمی
امیــد و ســخنان صریــح فرهــاد مجیــدی مــوج عجیبــی 
ــی  ــای فن ــارغ از توانایی ه ــه راه انداخــت. ف ــه او ب را علی
اســتیلی کــه مــورد نقــد بســیاری بــود و بــر ایــن باورنــد 
ــد،  ــل کردن ــد عم ــی ب ــتیارانش در مهره چین ــه او و دس ک
ــگار خیلی هــا  ــال ایــران امــا ان در فضــای دو قطبــی فوتب
تــا دلشــان خنــک  بودنــد  منتظــر زمیــن خوردنــش 
شــود. بــاورش دشــوار اســت امــا در ایــن ســرزمین 
گاهــی بــرای »خنــک شــدن دل« کســانی حاضرنــد 
شکســت یــک تیــم ملــی را ببیننــد. فرقــی نمی کنــد 
ــام  ــد در ج ــی روش باش ــوس ک ــم کارل ــرمربی آن تی س
ملت هــا باشــد یــا حمیــد اســتیلی کــه می خواســت 
ــال  ــه فوتب ــم قرن ــه نی ــک ب ــای نزدی ــا شــاگردانش روی ب

ــد. ــی کن ــران را عمل ای
ــم.  ــود بازماندی ــا از صع ــم ام ــن را شکســت دادی ــا چی م
یــک اتفــاق معمولــی در چهاردهــه گذشــته. در همــه 
بهتریــن  کــه  بوده ایــم  معتقــد  هــم  دهه هــا  ایــن 
فوتبــال آســیا را داریــم. امــا نــه بــا مربــی داخلــی 
ــی خارجــی،  ــا مرب ــه ب ــک ن ــه المپی ــم ب ــی کنی ــود م صع
دیــدار  بــدون  بــه  خــوب،  تدارکانــی  دیــدار  بــا  نــه 
تدارکاتــی، نــه بــا معجــزه، نــه بی معجــزه... مــا آنقدرهــا 
ــدوارم حداقــل  ــم خــوب نیســتیم، امی کــه تصــور می کنی

برســیم!  ۲۰۲۲ جام جهانــی  بــه 

انس طال         ۱.۵۵۵.۲۱۰

مثقال طال     ۲۱.۶۰۰.۲۵۰

گرم طالی ۱۸  ۴.۹۸۷.۱۹۲

گرم طالی ۲۴   ۶.۶۱۸.۲۰۰

بهار آزادی      ۴۸.۶۰۰.۰۰۰

امامی          ۴۹.۰۹۰.۰۰۰

نیم       ۲۴.۶۰۰.۰۰۰

ربع         ۱۴.۶۰۰.۰۰۰

گرمی       ۹.۳۰۰.۰۰۰

دالر             ۱۳۰.۳۹۰

یورو         ۱۴۶.۲۰۰

درهم          ۳۵.۳۵۹

لیر ترکیه           ۱۹.۴۲۳

دالر استرالیا      ۷۷.۸۴۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
2  تا  6دنبال کنید

فرار مالیاتی با حساب های اجاره ای 
افزایش تکیه بودجه کشور بر مالیات بخش شفاف اقتصاد را نگران می کند

تـاالب جازموریـان نقـش مهمـی در زندگـی مردمـان مناطق 

جنوبـی اسـتان کرمـان و سیسـتان و بلوچسـتان دارد، ایـن 

تـاالب یکـی از بکرتریـن اکوسیسـتم های ایـران بـه شـمار 

مـی رود امـا بـر اثر خشکسـالی های اخیر  و احداث سـدهای 

متعـدد بـر روی رودخانـه  هـای اسـتان کرمـان، بخـش قابل 

توجهـی از ایـن دریاچه و مراتع اطراف آن خشـک شـده ولی 

بـا وجـود بارش هـای چنـد روز گذشـته شـاهد تغییر مسـیر 

خشکسـالی در ایـن بخش هسـتیم.مدیرکل محیط زیسـت 

اسـتان کرمـان گفت:طبـق بررسـی ابتدایی تـاالب جازموریان 

در مقایسـه با سـال گذشـته، شـاهد آبگیری ۸۰ درصدی این 

تـاالب هسـتیم.مرجان شـاکری با اشـاره بـه تـداوم بارش ها 

و اینکـه هنـوز آمـار دقیقـی از آبگیـری تـاالب جازموریـان بـه 

دسـت نیامـده، افـزود: با توجـه به گل آلـود بـودن آب امکان 

اسـتناد به عکـس ماهواره ای وجود ندارد لـذا پس از فروکش 

کردن سـیالب ها و عادی شـدن شـرایط، به طور دقیق میزان 

آبگیـری اعالم می شـود.
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سرشماری زمستانی 
پرندگان در منابع 

آبی مهاباد آغاز شد
رییس اداره حفاظت 

محیط زیست مهاباد گفت: 
سرشماری زمستانی پرندگان 
آبزی و کنارآبزی در تاالب ها 

و سایر منابع آبی این 
شهرستان آغاز شد.

تپه اهرنجان سلماس 
سامان دهی می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی 

آذربایجان  غربی از برگزاری 
جلسه سامان دهی تپه 

اهرنجان سلماس با حضور 
مسئوالن شهرستان خبر داد.
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یادداشت  مهمان
احسان محمدی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1646

شنبه 28 دی 1398
  قیمت 500 تومان

تاالب جازموریان 80 درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش 
آبگیری داشته است

موج شادمانی در 

تاالب جازموریان
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تایید فسیل انسان هوشمند 
غار »کلدر«

متخصصین دانشگاه سوربن فرانسه با آنالیز بخشی از جمجمه 
کشف شده در غار تاریخی کلدر خرم آباد دریافتند این فسیل 

کشف شده مربوط به انسان هوشمند است

رهبر انقالب:

از مذاکره ابایی نداریم، 
اما نه با آمریکا

لینک خرید نسخه الکترونیک

آگهی مزایده عمومی 

مدیریـت بانـک کشـاورزی در اسـتان کرمان درنظر دارد امالک ،مسـتغالت  و امـوال منقول تحت اختیار خـود را از طریق مزایده 
عمومـی وبـا جزئیـات مندرج در اسـناد مزایده ، با  بهره گیری از سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت)Setadiran.ir (وبا شـماره 

مزایـده )2098004766000005( و)1098004766000002(به صورت الکترونیکی به فروش برسـاند.

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است :
1-برگـزاری مزایـده صرفـٌا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت می باشـد وکلیه مراحل فرآیند مزایده شـامل خرید ودریافت اسـناد مزایـده )درصورت 

وجـود هزینـه مربوطـه( ،پرداخـت تضمیـن شـرکت در مزایده )ودیعه(، ارسـال پیشـنهاد قیمت واطـالع از وضعیت برنده بـودن مزایده گـران محتـرم از این طریق 
امـکان پذیر می باشـد .

2-کلیه اطالعات امالک ومستغالت شامل مشخصات ، شرایط ونحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی وانتخاب می باشد .
3-شـرکت کنندگان درمزایده می بایسـت پس از دریافت اسـنادمزایده از سـامانه ،پیشـنهادهای خود را درپاکتهای جداگانه دربسـته و الک و مهرشـده به شرح ذیل 

بـه مدیریت بانک کشـاورزی واقع درشهرسـتان کرمان خیابان سـپه ارائه نمایند.
1-پاکت »الف«حاوی گواهی مبلغ شرکت درمزایده)5%(مبلغ پایه 

2-پاکت«ب«شامل فرمهای شماره یک وسه –کپی شناسنامه و کارت ملی
3-پاکت »ج«شامل فرم شماره دو)پیشنهاد قیمت(

4-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترنیکی )توکن( با شمار های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه:021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ، در سایت سامانه )www.setadiran.ir(بخش » ثبت نام /پروفایل مزایده گر« موجود است .

تاریـخ انتشـار 1398/10/28 مهلـت دریافـت اسـناد مزایـده تـا تاریخ1398/11/14سـاعت12و تاریخ بازدید تا 1398/11/13 مهلت ارسـال پیشـنهاد تا سـاعت 
13مـورخ1398/11/14 ،تاریـخ بازگشـایی پاکات1398/11/16تاریـخ اعـالم بـه برنـده حداکثر تـا7 روز پس از بازگشـایی پاکات می باشـد.

مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان 

شرایط عمومی وتوضیحات برگزای مزایده دستگاه اجرایی

فروش امالک ومستغالت شماره2098004766000005
و مزایده عمومی اموال منقول به شماره1098004766000002 

 با اجرای پروژه فاضالب در شهر زرند؛
صنایع فوالد زرند، طعم خوش آب را خواهد چشید

تصفیه آب، دشوار وپرهزینه است ،آن را بیهوده هدر ندهیم
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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پیکر جان باختگان اوکراینی شناسایی شدپیام خبر
وزارت کشور اوکراین از شناسایی پیکر جان باختگان این کشور در سانحه سقوط هواپیما در تهران 
خبر داد.
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فرار مالیاتی با حساب های اجاره ای 
افزایش تکیه بودجه کشور بر مالیات بخش شفاف اقتصاد را نگران می کند

وضعیــت کشــور بــه لحــاظ درآمدهــای 
دولــت، پیش بینــی بســیاری از کارشناســان 
ــر کســری بودجــه شــدید در ســال  مبنــی ب
۹۹ را تقویــت کــرده اســت. کارشناســان 
ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ــادی ب اقتص
کاهــش فــروش نفــت، بخــش عمــده ای از 
درآمــدی کــه هــر ســاله بــه عنــوان یــک اتکا 
بــرای دولــت تعریــف شــده، از بیــن رفتــه و 
ــوان  بنابرایــن یکــی از راهکارهایــی کــه می ت
بخشــی از ایــن کســری را جبــران کــرد، توجه 

ــت. ــی اس ــد مالیات ــای جدی ــه پایه ه ب
واقعیــت آن اســت کــه اخــذ مالیــات از 
ــه دلیــل  بخش هــای مختلــف اقتصــادی، ب
نبــودن  در دســترس  و  عــدم شــفافیت 
فراریــان مالیاتــی، بــا امــا و اگرهــای جــدی 
ــت ســخن  ــت دول ــر وق ــه اســت و ه مواج

ــان  ــه می ــی ب ــای مالیات ــش درآمده از افزای
مــی آورد، ایــن بخــش شــفاف اقتصــاد ایران 
ــم  ــاز ه ــی شــده و ب ــار نگران ــه دچ اســت ک
خــود را در معــرض پرداخــت مالیات بیشــتر 
ــه بخــش غیرشــفاف  ــی ک ــد، در حال می دان
و خاکســتری اقتصــاد ایــران کــه اتفاقــًا 
درآمدهــای بــه مراتــب باالتــری هــم دارد، از 
تیــررس برنامه هــای مالیاتــی دولــت پنهــان 
مانــده و بــه راه خــود قوی تــر از گذشــته 

ادامــه می دهــد.

باالخره چقدر فرار 
مالیاتی داریم؟

تاکنــون مســئوالن مربوطــه، برآوردهــای 
مختلفــی در مــورد میــزان فــرار مالیاتــی در 
ایــران داشــته اند. به عنــوان مثــال محمدرضــا 
ــود  ــر خ ــار نظ ــن اظه ــی در آخری پورابراهیم

تیرمــاه ۹۸ حجــم فــرار مالیاتــی را ۵۰ تــا ۶۰ 
هــزار میلیــارد اشــاره کــرد. امیدعلــی پارســا 
رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی در همین مــاه 
در گفت وگویــی بــرآورد فــرار مالیاتــی را مبلــغ 
۳۰ تــا ۳۵ هزارمیلیــارد تومــان دانســت. 
همچنیــن ســید ابراهیــم رئیســی، رئیــس 
ــور  ــت: »تص ــراً گفته اس ــه اخی ــوه قضایی ق
مــن ایــن بــود کــه فــرار مالیاتــی در کشــور 
حــدود ۱۰۰ هــزار میلیــارد تومــان اســت، امــا 
ــد  ــالم ش ــاد اع ــر اقتص ــا وزی ــه ب در جلس
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــزان ۲۸ ه ــن می ــه ای ک
اســت.« از مجمــوع ایــن دیدگاه هــا باوجــود 
اختــالف نظرهایــی کــه وجــود دارد، اســتنباط 
می شــود فــرار مالیاتی گســترده ای در کشــور 
وجــود دارد امــا هیچکــدام بــه تفصیــل بیــان 
نکرده انــد ایــن ارقــام مربــوط بــه کــدام 

ــت.  ــه اس ــای جامع گروه ه

بازار حساب های اجاره ای در 
فضای مجازی

بــازار اجــاره حســاب بانکی در فضــای مجازی 
برقــرار اســت. متقاضیــان ایــن نــوع حســاب 
ــا  ــد را ب ــا نیازمن ــالع و ی ــی اط ــراد ب ــا، اف ه
دادن وعــده هــای جــذاب ترغیــب بــه ایــن 
کار مــی کنند.اجــاره دهنــدگان حســاب بایــد 
یــک حســاب بانکــی بــا موجــودی خالــی باز 
ــد و ســپس رمــز دوم، اینترنــت بانــک،  کنن
کارت بانکــی، همــراه بانــک و ســایر اطالعات 

الزم را در اختیــار متقاضیــان قــرار دهنــد.
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــی ه ــه بررس البت
ــن  ــدگان ای ــاره کنن ــده ای از اج ــش عم بخ
حســاب هــای بانکــی، خــوش حســاب بوده 
ــورت  ــه ص ــع و ب ــه موق ــاره را ب ــغ اج و مبل
ــد. ــی کنن ــه پرداخــت م ــا ماهان ــی ی هفتگ

ــت  ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــکلی ک ــا مش ام
ــد  ــی دانن ــدگان حســاب نم ــاره دهن ــه اج ک
چــه معامــالت و نقــل و انتقاالتــی از طریــق 
حســاب هــای بانکــی آنهــا در حــال انجــام 

اســت.

علت شیوع حساب های اجاره ای
ــه ســال  ســابقه حســاب هــای اجــاره ای ب

هــای دور مــی رســد امــا در مــاه هــای اخیــر 

ــی  ــای قانون ــت ه ــال محدودی ــس از اعم پ

در تراکنــش هــای بانکــی، وقــوع ایــن نــوع 

ــه اســت. ــف شــیوع بیشــتری یافت تخل

همچنیــن افزایــش نظــارت بانــک مرکــزی 

بــرای مقابلــه بــا پولشــویی نیز باعث تشــدید 

ایــن تخلفــات شــده، زیــرا متخلفــان ترجیح 

مــی دهنــد تراکنــش هــای مالــی غیرقانونی 

خــود را از طریــق حســاب هــای بانکــی 

دیگــران انجــام دهنــد تــا شناســایی نشــوند.

ــوع حســاب  ــن ن ــر گســترش ای ــت دیگ عل

هــای اجــاره ای، تــالش برخــی فعــاالن 

اقتصــادی بــرای فــرار مالیاتــی اســت. بدیــن 

طریــق ایــن افــراد مــی تواننــد از شناســایی 

ــات  ــت مالی ــرای پرداخ ــود ب ــای خ درآمده

فــرار کننــد امــا عواقبــت آن بــر عهــده اجــاره 

ــود. ــدگان ایــن حســاب هــا خواهــد ب دهن

فرمانی که اجرا نشد
بانــک مرکــزی اواخــر ســال ۹۵ تشــخیص 
هویــت صاحبــان حســاب های بانکــی را 
ــاس،  ــن اس ــر ای ــرار داد و ب ــه ق ــورد توج م
ــاب  ــامانه نه ــعه س ــد و توس ــل، تولی تحلی
)نظــام هویــت ســنجی اطالعــات مشــتریان 
بانکــی( در دســتور کار گرفــت. ایــن ســامانه 
بــا اتصــال بــه داده هــای ســازمان ثبــت 
احــوال، ثبــت اســناد و اطالعــات بانک هــای 
ــتریان را  ــنجی مش ــکان اعتبارس ــاری ام تج

فراهــم می کنــد.
ــن  ــانی ای ــروز رس ــه ب ــزی وظیف ــک مرک بان
ســامانه به صــورت مــدام را در آذر ۹۷ بــه 
ــالغ  ــی اب ــر بانک ــات غی ــا و مؤسس بانک ه
ــا  ــت بانک ه ــان فرص ــت، پای ــرد و در نهای ک
بــرای ایــن بــروز رســانی اردیبهشــت ۹۷ 
اعــالم شــد و بانــک مرکــزی مکلــف بــود تــا 

در ایــن موعــد )اردیبشــهت ۹۷( بخش نامــه 
مســدود کــردن حســاب های فاقــد اطالعــات 

ــد. هویتــی کامــل را صــادر کن
ــدم،  ــرب مق ــا ع ــه، محمدرض ــن زمین در ای
ــا  ــو ب ــی در گفتگ ــائل بانک ــناس مس کارش
ــار  ــن آم ــق آخری ــت: طب ــر گف ــگار مه خبرن
ــن  ــی از بزرگتری منتشــر شــده از ســوی یک
بانــک  ایــن  ایــران،  دولتــی  بانک هــای 
بــا ۳۲۳۶ شــعبه، دارا بــودن بزرگ تریــن 
هلدینــگ در بیــن بانک هــا و رتبــه دوم 
از نظــر تعــداد کارت بانکــی از مهمتریــن 
بانک هــای کشــور اســت و بــا توجــه بــه آمــار 
۵۰۰ میلیونــی حســاب های بانکــی در کشــور 
ــا یــک تخمیــن حداقلــی گفــت  ــوان ب می ت
کــه ۲۰ میلیــون نفــر در ایــن بانــک حســاب 
ــد از  ــاده ۵ درص ــبه ای س ــا محاس ــد. ب دارن
حســاب های ایــن بانــک برابــر بــا یــک 

ــت. ــت اس ــورد بی هوی ــون م میلی
ــده ای  ــر ع ــن اســاس، اگ ــر ای ــزود: ب وی اف
فقــط از یــک درصد ایــن ۲۰ میلیون حســاب 
ــرای پنهــان کــردن فســاد و فــرار مالیاتــی  ب
بهــره ببرنــد، یعنــی از ۱۰ هــزار حســاب بانکی 

بــرای ایــن کار اســتفاده شــده اســت.

وزرای امــور خارجــه جمهــوری اســالمی 
ــب در  ــنبه ش ــن پنجش ــران و اوکرای ای
ــن  ــاره آخری ــی درب ــی تلفن ــت وگوی گف
وضعیــت ســانحه هوایــی اخیــر گفــت 

ــد. وگــو کردن
محمدجــواد ظریــف در ایــن گفــت وگــو 
از آمادگــی ایــران بــرای انتقــال اجســاد 
ــارکت  ــز مش ــی و نی ــهروندان اوکرین ش
در  کشــور  ایــن  متخصصــان  دادن 

ــر داد. ــیاه خب ــه س ــات جعب تحقیق

وزیــر امــور خارجــه اوکرایــن نیــز از 
اعــالم ســریع مســؤولیت ایــن ســانحه 
ــران در تمامــی مراحــل،  و همــکاری ای

ــرد. ــی ک ــکر و قدردان تش
یــک فرونــد هواپیمــای بوئینــگ ۸۰۰-
ــی  ــرکت هواپیمای ــه ش ــق ب ۷۳۷ متعل
اوکرایــن اینترنشــنال ســاعت ۶ و ۱۲ 
دقیقــه روز چهارشــنبه ۱۸ دیمــاه جــاری 
ــه مقصــد  ــی ب ــام خمین ــرودگاه ام از ف

ــه  ــرد ک ــاز ک ــرواز خــود را آغ ــف پ کی ی
پــس از قطــع ارتبــاط بــا بخــش کنتــرل 
ترافیــک، در ســاعت ۶ و ۱۸ دقیقــه بــر 
اثــر اصابــت اشــتباهی موشــک پدافنــد 
توابــع  از  صباشــهر  حوالــی  هوایــی، 

اســتان تهــران ســقوط کــرد.
ــافر و ۹  ــا دارای ۱۶۷ مس ــن هواپیم ای
ــه تمامــی  ــود ک ــروازی ب ــه پ ــر خدم نف
ــان  ــه ج ــن حادث ــینان آن در ای سرنش
دانش آموختــه   ۳۵ از  باختند.بیــش 
دانشــگاه های مختلــف کشــور از جملــه 
صنعتــی شــریف، امیرکبیــر، علــم و 
ــه  ــان و خواج ــی اصفه ــت، صنعت صنع
ــه  ــن حادث ــی، در ای ــن طوس نصیرالدی

ــد. ــت دادن ــود را از دس ــان خ ج

 ایران آماده انتقال اجساد 
قربانیان اوکراینی است

از مذاکره ابایی نداریم ،
اما نه با آمریکا 

ــا  ــران را تنه ــر شــدن ای ــوی ت ــرای ق ــی ب ــد: همــت مل ــر انقــالب فرمودن رهب
ــه  ــره البت ــا از مذاک ــد: م ــد و افزودن ــان خواندن ــزت ایرانی ــه مســیر ع راه ادام
بجــز بــا امریکایی هــا ابایــی نداریــم امــا از موضــع قــدرت و قــوت. حضــرت 
آیــت هللا خامنــه ای پیــام دیگــر حضــور دههــا میلیونــی مــردم در تشــییع و 
تکریــم شــهید ســلیمانی را بیعــت بــا خــط امــام بزرگــوار و زنــده بــودن امــام 
عظیم الشــأن در میــان ملــت دانســتند و گفتنــد: در ایــن حادثــه، امپراتــوری 
خبــری صهیونیســم و مســئوالن تروریســت رژیــم آمریــکا همــه تالششــان را 
کردنــد کــه ســردار عزیــز و بــزرگ مــا را بــه تروریســم متهــم کننــد امــا خداونــد 
متعــال چنــان صحنــه را تغییــر داد کــه نــه تنهــا در ایــران بلکــه در کشــورهای 
مختلــف بــه روح آن بزرگــوار درود فرســتادند و پرچــم آمریــکا و صهیونیســتها 
را آتــش زدند.رهبــر انقــالب اســالمی ایــن حقایــق را نشــانه دســت قــدرت و 
هدایــت پــروردگار در کشــور و جامعــه دانســتند و افزودنــد: عــالوه بــر تشــییع 
آن مجاهــدان، اصــل شــهادت آنــان نیــز از آیــات قــدرت الهــی اســت، چراکــه 
تــرور ســردار ســلیمانی یعنــی سرشــناس ترین و قوی تریــن فرمانــده مبــارزه 
بــا تروریســم در کل منطقــه، موجــب رســوایی دولــت بی آبــروِی آمریــکا شــد.

ته
نک

حساب های بانکی باید شفاف شوند
شـفافیت حسـاب ها می توانـد بـه رفـع معضـل حسـاب های 
اجـاره ای کمـک کنـد. شـفافیت مالـی بایـد در کشـور رواج 
پیـدا کنـد و درجایـی کـه امـکان این موضـوع وجود نداشـت، 
دسـتگاه های نظارتـی بایـد بـه مسـئله ورود پیـدا کنند.بـرای 
مقابلـه بـا پدیده حسـاب های اجـاره ای و به دنبـال آن افزایش 
درآمدهـای مالیاتـی کشـور، سـاماندهی حسـاب های بانکـی 
الزامـی است.متأسـفانه نحـوه قانون گـذاری در این بخـش راه 
تخلـف را همـوار کرده اسـت. بانک مرکزی هرچه سـریع تر باید 
با پدیده اسـتفاده از حسـاب های اجاره ای و نیابتی برخورد کند. 
ایـن اظهـارات در حالی انجام می شـود که در قانـون بودجه 98 
تمهیداتی برای سـاماندهی حسـاب های بانکی اندیشـیده شده 

اسـت، امـا انفعـال بانک مرکـزی مانـع انجام آن می شـود.

جامعه

اقتصاد

سیاست

سیاست

ایران عالقه ای به توسعه تنش ندارد

بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق اسالمی، عملیات 
بازار باز را انجام می دهد

نیاز امروز جامعه، دین بر اساس اخالق است

بعید است مکانیسم ماشه تحریم های شورای امنیت را بازگرداند

ـــای  ـــتاد کل نیروه ـــس س رئی
مســـلح گفـــت: ایـــران بـــا 
علیـــه  متقابـــل  عملیـــات 
آمریـــکا، اراده قطعـــی بـــرای 
ـــر  ـــت کـــرد اگ ـــوق خـــود را نشـــان داد و ثاب ـــاع از حق دف
شـــرارت های آمریـــکا ادامـــه یابـــد، پاســـخ ســـنگین 
ـــر  ـــی آکار« وزی ـــرال »حلوص ـــت می کند.ژن ـــری دریاف ت
دفـــاع کشـــور ترکیـــه در تمـــاس تلفنـــی بـــا ســـردار 
سرلشـــکر محمـــد باقـــری رئیـــس ســـتاد کل نیروهـــای 
ـــهادت  ـــران ، ش ـــالمی ای ـــوری اس ـــور جمه ـــلح کش مس
ــت و  ــت، ملـ ــه دولـ ــلیمانی را بـ ــپهبد سـ ــردار سـ سـ
ـــلیت  ـــران تس ـــوری اســـالمی ای ـــای مســـلح جمه نیروه

ـــه  ـــی ک ـــاس تلفن ـــن تم ـــه در ای ـــاع ترکی ـــر دف گفت.وزی
ــت  ــورت پذیرفـ ــنبه( صـ ــر روز )پنجشـ ــش از ظهـ پیـ
ـــن  ـــه فیمابی ـــتانه و برادران ـــط دوس ـــه رواب ـــاره ب ـــا اش ب
دو کشـــور تاکیـــد کـــرد: متاســـفانه بـــه دنبـــال تـــرور 
ــی و  ــوادث پی درپـ ــلیمانی حـ ــردار سـ ــهادت سـ و شـ
حساســـی در منطقـــه اتفـــاق افتـــاد کـــه مـــی توانـــد 
ـــر  ـــزود: از نظ ـــد. وی اف ـــده باش ـــران کنن ـــدت نگ ـــه ش ب
ـــه نفـــع همـــه کشـــورهای  ـــات و آرامـــش ب ـــا حفـــظ ثب م
ـــه مـــی باشـــد. مـــا بایـــد بـــرای حفـــظ ثبـــات،  منطق
ـــالش مشـــترک داشـــته باشـــیم و اجـــازه  ـــکاری و ت هم
ندهیـــم تروریســـت ها از فرصـــت افزایـــش تنش هـــا 

ســـوء اســـتفاده نماینـــد.

عملیــات بــازار بــاز از روز شــنبه شــروع 
می شــود. روز پنجشــنبه ، مراســم رونمایــی 
از آن شــروع و حــاال رییــس کل بانــک 
ــاره ایــن  مرکــزی توضیحــات کوتاهــی درب
کرده اســت.»عبدالناصر  بیــان  عملیــات 
همتــی« رییــس کل بانــک مرکــزی روز )جمعــه( در صفحــه اینســتاگرام 
خــود بــا اشــاره بــه رونمایــی از عملیــات بــازار بــاز، نوشــت: »بانــک مرکــزی 
ــد و فــروش اوراق اســالمی منتشــره  ــا خری ــج ب ــه تدری ــن پــس و ب از ای
ــه کار  ــی را ب ــم سیاســتگذاری پول ــزار مه ــن اب ــت، ای ــه دول ــرف خزان از ط
خواهــد گرفــت.« رییــس کل بانــک مرکــزی در ایــن یادداشــت تشــریح 
ــزی  ــک مرک ــورم در بان ــدای حض ــه در ابت ــده ای ک ــاس وع ــر اس ــرد: »ب ک
داده بــودم، ســاز و کار جدیــد سیاســت گذاری پولــی رســما رونمایــی شــد. 
ــروش اوراق  ــد و ف ــداول آن، خری ــف مت ــه تعری ــا ب ــاز بن ــازار ب ــات ب عملی
ــل  ــدت از قبی ــی کوتاه م ــژه اوراق بده ــه وی ــت و ب ــی دول ــا بده ــه ب قرض

ــه داد:  ــاری اســت.«وی ادام ــا بانک هــا و مؤسســات اعتب ــه ب اســناد خزان
ــا  ــاز ی ــازار ب ــات ب ــزی عملی ــای مرک ــروزه بانک ه ــول، ام ــور معم ــه ط »ب
خریــد و فــروش اوراق را بــرای دســت یابی بــه اهــداف اقتصــاد کالن خــود، 
ــرای  ــد و ب ــام می دهن ــد اقتصــادی انج ــات رش ــورم و ثب ــرل ت ــی کنت یعن
آنکــه قــادر باشــند نــرخ تــورم و ســطح تولیــد را در جهــت مطلــوب و مــورد 
نظــر خــود تحــت تاثیــر قــرار دهنــد، احتیــاج بــه یــک واســط یــا هــدف 
میانــی دارنــد کــه امــکان کنتــرل قابــل توجــه آن را داشــته باشــند.«همتی 
بــا تاکیــد بــر اســتفاده از نــرخ ســود بــازار بیــن بانکــی نوشــت: »متغیــری 
کــه امــروزه بانک هــای مرکــزی بــه عنــوان واســطه و هــدف میانــی بــرای 
دســتیابی بــه تــورم و تولیــد مطلــوب ازآن اســتفاده می کننــد، نــرخ ســود 
ــز  ــران نی ــوری اســالمی ای ــک مرکــزی جمه ــن بانکــی اســت. بان ــازار بی ب
ــد و فــروش اوراق اســالمی منتشــره  ــا خری ــج ب ــه تدری ــن پــس و ب از ای
ــه کار  ــی را ب ــزار مهــم سیاســت گذاری پول ــت، ایــن اب ــه دول از طــرف خزان

خواهــد گرفــت.«

عضـو هیـات علمـی دانشـکده 
علـوم اجتماعـی تهـران گفـت: 
اندیشـه مهندس بـازرگان وجوه 
متفاوتـی بـرای بازخوانـی و نقد 
دارد، امـا به عنوان جامعه شـناس مـی گویم؛ جامعه ما نیاز 
دارد تـا دیـن بر اسـاس اخـالق در آن فعال شـود. به همین 
دلیـل بایـد به صورت بنـدی، مفهوم بندی و مسـئله پردازی 

اخـالق از دیـد بـازرگان بپردازیـم.
سـارا شـریعتی، در همایـش »بـازرگان؛ اصالحـات و نقـد 
انقالب« که به مناسـبت سـالروز درگذشـت مهدی بـازرگان، 
روز )پنـج شـنبه( در کانـون توحیـد برگـزار شـد، بـازرگان را 
سرسلسـله تمامـی نحلـه های روشـنفکری دینی دانسـت.
شـریعتی ویژگـی نحلـه هـای روشـنفکری دینـی در جهان 

آزمـون قـدرت  را قـرار گرفتـن تمامـی آن هـا در  اسـالم 
سیاسـی دانسـت و گفـت: برخـالف نحله های روشـنفکری 
دینـی در اروپـا، در جهان اسـالم همـه گرایش های مختلف 
روشـنفکری دینـی با محنتـی به نام قدرت سیاسـی مواجه 
شـدند کـه منجـر بـه انحراف، سـرکوب یـا توقف ایـن پروژه 
هـا شـده اسـت. وی بـا اذعـان بـه این کـه امـروز در جامعه 
مهمتریـن تصویر بازرگان، تصویر یک رجل سیاسـی اسـت، 
خاطـر نشـان کـرد: معاونـت وزارت فرهنـگ و رئیس هئیت 
خلـع یـد در دولـت دکتـر مصـدق، تا مبـارزه ی سیاسـی در 
نهضـت مقاومت ملی، نهضـت آزادی و تجربه زندان و تبعید 
و در نهایـت تصویـر بـازرگان بـه عنـوان اولین نخسـت وزیر 
پس از انقالب، باعث شـده اسـت تا تصویر سیاسـی از وی 

غلبه پیـدا کند.

یـک کارشـناس مسـایل بین الملـل دربـاره 
حرکـت تروئیـکای اروپایـی به سـمت فعال 
کـردن مکانیسـم ماشـه در برجـام گفـت: 
یـک سـناریو وجـود دارد مبنـی بـر این کـه 
اروپایی هـا در ایـن چارچـوب در حـال افزایـش تنـش  هسـتند و رفتـه رفتـه با 
آمریـکا هم پیمـان می شـوند تـا عـالوه بـر تحریم های آمریـکا که اعمال شـده 
اسـت، تحریم هـای اروپـا نیـز بازگردد.سـید جـالل سـاداتیان در گفت وگـو بـا 
ایسـنا درباره فعال شـدن مکانیسـم ماشـه از سـوی سه کشـور اروپایی با بیان 
این کـه چیـزی تحـت عنوان »ماشـه« یا فعال شـدن این مکانیسـم در برجام 
نیسـت بلکـه آنچـه داریـم یک شـورای رسـیدگی بـه شـکایت ها اسـت افزود: 
رونـد بـه ایـن شـکل اسـت کـه اگـر یـک طـرف برجـام حـس کنـد طرف های 
دیگـر بـه وظایف شـان عمـل نمی کنـد و شـکایتش را به شـورای حـل اختالف 
ببرد رسـیدگی در سـطح معاونان در دو مهلت پانزده روزه  انجام می شـود و اگر 
مسـاله در آن سـطح حل نشـد به سـطح وزیـران خارجـه ارجاع داده می شـود 
کـه بـرای آن هـم یـک مـاه زمـان وجـود دارد و بـاز هم اگر مسـاله حل نشـود 

طبـق پیش بینـی انجـام شـده در برجـام دو طرف نماینـده ای را که مـورد تایید 
آنهاسـت بـرای حـل و فصـل مسـاله انتخـاب می کننـد کـه باید در یـک مهلت 
ده روزه بـه موضوع رسـیدگی کنـد.وی ادامه داد: در مجموع 70 روز زمان اسـت 
کـه مسـاله مـورد اختالف مورد بررسـی و حل و فصل شـود و در صورت تمدید 
نشـدن ایـن مـدت، موضـوع بـه شـورای امنیـت ارجـاع داده می شـود. در آنجا 
اگـر اعضـا تشـخیص دهند که ایران مقصر اسـت آن وقت تحریم های شـورای 
امنیـت کـه علیـه ایـران تعلیق شـده بـود، مجـدد بازمی گـردد. در حـال حاضر 
هیـچ کـدام از ایـن شـرایط وجـود نـدارد. چیـن و روسـیه اعـالم کرده انـد که با 
فعـال شـدن ایـن مکانیسـم مخالفند و فرانسـه نیز بـر حفظ برجـام و آرامش 
در ایـن فضـا تاکیـد دارد. در عیـن حـال معتقـدم اگر مکانیسـم بـه طور عملی 
فعـال هـم شـود و این روند طی شـود بعید اسـت تحریم های شـورای امنیت 
بازگردانده شـوند.این کارشـناس مسـایل بین الملل گفت: به نظـر نمی آید هنوز 
شـکایتی بـه طور رسـمی به شـورای حـل اختالف پیـش بینی شـده در برجام 
ارایـه شـده باشـد یـا حداقـل بـه طـور رسـمی در این بـاره اطالع رسـانی نشـده 

است.

رنا
 ای

س:
عک

رئیس جمهـور کشـورمان بـا اشـاره بـه اینکه روحیـه مردم 
امـروز از هـر روز دیگـری بـرای مقاومـت بیشـتر اسـت 
تاکیـد کـرد: امروز نیاز مـا به وحدت و اتحـاد و یکپارچگی 

است.
حسـن روحانی ، رئیس جمهور کشـورمان در حاشـیه نماز 
جمعـه روز کـه بـه امامـت مقام معظـم رهبری برگزار شـد 
گفـت: امـروز نیـاز مـا بـه وحـدت و اتحـاد و یکپارچگی و 
اهـداف بلنـد انقـالب اسـت کـه این اهـداف ما بـا تالش و 

جهـاد امکان پذیر اسـت.

معـاون فرهنگـی قـوه قضائیـه گفـت: کوتاهی هایـی کـه 
داشـته ایم  مـردم  حقوقـی  آگاهـی  افزایـش  در  تاکنـون 
را جبـران می کنیـم و بـه همیـن منظـور طرح هایـی را در 
دسـتورکار قـرار داده ایم.حجـت االسـالم هـادی صادقی در 
اولیـن همایـش "هرمسـجد یک حقوقـدان" در کرمانشـاه 
برگزارشـد، بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح هـر مسـجد یـک 
حقوقـدان در کشـور، اظهارکـرد: مـردم ما نیازمنـد  آموزش 
حقوقـی هسـتند، همانگونـه کـه در بسـیاری از کشـورهای 

دنیـا چنیـن کاری انجـام می شـود.

امروز نیاز ما به وحدت و 
یکپارچگی است

طرح هایی برای افزایش 
آگاهی حقوقی مردم داریم

مشـاور عالـی وزیر کشـور گفت: از نظر اقتصـادی اگر کمی تکان 
بخوریـم، بـدون نفت می توانیـم کشـورمان را اداره کنیم همانطور 
کـه در سـال ۹۶-۹۷ فـروش نفـت بـه حداقـل رسـید، امـا الزم 
اسـت کـه جلـوی فـرار مالیاتـی را بگیریم کـه مبلـغ آن در حال 
حاضـر ۱۵ هـزار تـا ۳۰ هـزار میلیـارد تومان اسـت. مشـاور عالی 
وزیـر کشـور بیـان کـرد: خطـا در همه جا وجـود دارد امـا حداقل 
باید از این خطاها درس و تصمیم بگیریم که دیگر تکرار نشـود 
چـرا کـه پیشـگیری مقدم به درمان اسـت و اگـر خطایی کردیم 
بایـد اشـتباه را بپذیریـم و بدانیـم این معذرت خواهی کسـی را 

کوچـک نمی کند.

فاطمـه هاشـمی رفسـنجانی با بیان اینکـه امروز مـردم بیش از هر 
زمـان دیگری کمبود پدرم را احسـاس می کنند، اظهار کرد: شـهادت 
حـاج قاسـم سـلیمانی ضربه ای سـخت بـر بغض فروخفتـه ما بود 
امـا جانسـوزتر از آن، پرپـر شـدن ۱۷۶ تـن از انسـان های بیگنـاه بر 
اثـر قصـور و تقصیر مسـئوالن امر و پنهانکاری حقیقـت از مردم بود. 
وی ادامـه داد: مـردم تـو را می خواهنـد تـا بتواننـد بـا اطمینـان بـه 
عقالنیت و تدبیریت، نگران فردایشـان و آینده فرزندانشـان نباشند، 
چـرا کـه تو چون پـدری دلسـوز، نگران همـه فرزندان ایـران بودی. 
مـردم تـو را مـی خواهنـد تـا به عقـب بازنگردنـد و آنچـه را که طی 
ایـن ۴۰ سـال بـا زحمـت وهزینـه فـراوان بـه دسـت آورده انـد، بـه 

شـراره ای از کـف ندهند.

بدون نفت هم می توان 
کشور را اداره کرد

مردم بیش از هر زمان دیگری 
کمبود پدرم را احساس می کنند
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

تپه اهرنجان سلماس سامان دهی می شودتایید فسیل انسان هوشمند غار »کلدر«
مدیـرکل میـراث فرهنگـی لرسـتان گفـت: 
متخصصیـن دانشـگاه سـوربن فرانسـه بـا 
آنالیـز بخشـی از جمجمـه کشـف شـده در 
غـار تاریخـی کلـدر خرم آبـاد دریافتنـد این 
فسـیل کشـف شـده مربوط به انسـان هوشـمند اسـت.به گزارش خبرگزاری 
مهـر، فسـیل انسـان هوشـمند کشـف شـده در غـار کلـدر خـرم آباد توسـط 
متخصصین دانشـگاه سـوربن فرانسـه تأیید شـد.مدیرکل میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی لرسـتان در ایـن رابطـه گفـت: متخصصیـن 
دانشـگاه سـوربن فرانسـه با آنالیز اسـکن سـه بعدی، الکترونیکی و لیزری 
بخشـی از جمجمـه کشـف شـده در غـار تاریخـی کلـدر خـرم آبـاد دریافتند 
ایـن فسـیل کشـف شـده مربـوط بـه انسـان هوشـمند است.سـید امیـن 
قاسـمی اظهـار داشـت: نتایـج مقدماتـی گونه شناسـی با مد نظر قـرار دادن 
آناتومـی فیزیکـی و نتایـج اسـکن و همچنیـن تفسـیر آنهـا که در دانشـگاه 
کپنهـاک دانمـارک در حال انجام اسـت نشـان می دهد خوشـبختانه فسـیل 
مذکـور مربـوط بـه گونه هوموسـاپین )انسـان مدرن / هوشـمند( اسـت.وی 

بیـان کـرد: غـار کلـدر خـرم آبـاد هـم اکنـون دارنـده قدیمـی تریـن فسـیل 
انسـان هوشـمند در ایـران و یکـی از معـدود سـایت های جهانـی بـه شـمار 
مـی رود کـه شـواهد انسـان هوشـمند یـا مـدرن بـا ایـن قدمـت تاریخی در 

آن کشـف شـده است.
مدیـرکل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی لرسـتان با اشـاره به 
اینکـه فصـل سـوم کاووش غـار کلـدر خرم آبـاد اواخـر خردادماه امسـال به 
اتمـام رسـید، افـزود: آنالیزهـای مولکولـی این فسـیل نیز هم اکنـون برای 
دریافـت اطالعـات بیشـتر در حـال انجـام اسـت کـه نتایـج آن نیـز منتشـر 

خواهد شـد.
براسـاس ایـن گـزارش، پروفسـور فابریـک دمتـر بـا یـک نامـه رسـمی از 
دانشـگاه کپنهـاک دانمـارک ایـن اتفـاق مهـم را بـه اطـالع دکتـر عمرانـی 
رئیس پژوهشـگاه میراث کشـور، دکتر شـیرازی رئیس پژوهشـکده باستان 
شناسـی ایـران، مهنـدس قاسـمی مدیـرکل میـراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایـع دسـتی اسـتان لرسـتان و دکتـر بازگیر سرپرسـت تیـم کاووش غار 

کلـدر خـرم آباد رسـانده اسـت.

میـــراث  فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
صنایـــع  دســـتی  و  گردشـــگری 
برگـــزاری  از  غربـــی  آذربایجـــان  
جلســـه ســـامان دهی تپـــه اهرنجـــان 
ســـلماس بـــا حضـــور مســـئوالن شهرســـتان در روز چهارشـــنبه 25 

داد. خبـــر   98 دی 
اداره کل  روابط عمومـــی  از  نقـــل  بـــه  میراث آریـــا  به گـــزارش 
ـــی،  ـــان غرب ـــتی آذربایج ـــگری و صنایع دس ـــی، گردش ـــراث فرهنگ می
ـــی  ـــات باستان شناس ـــان مطالع ـــه پای ـــاره ب ـــا اش ـــاری ب ـــل جب جلی
ــات و  ــت مطالعـ ــت: »الزم اسـ ــان گفـ ــه اهرنجـ ــی تپـ و گمانه زنـ
اقدامـــات تکمیلـــی ماننـــد الیه نـــگاری، فنس کشـــی، ایجـــاد 
ــه  ــامان دهی تپـ ــت سـ ــه و در نهایـ ــازی عرصـ ــایه بان، آزاد سـ سـ

ـــود.« ـــام ش ـــوزه ای انج ـــارک م ـــر پ ـــک اث ـــوان ی ـــه عن ب
او اظهـــار کـــرد: »به تازگـــی مطالعـــات باســـتان شناســـی و الیـــه 
نـــگاری در ایـــن محوطـــه بـــه منظـــور تعییـــن عرصـــه و پیشـــنهاد 

حریـــم  توســـط افراســـیاب گراونـــد باســـتان شـــناس و رئیـــس 
اداره میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع دســـتی ســـلماس 

انجـــام و بـــه پایـــان رســـیده اســـت.«
ـــن  ـــه ضم ـــلماس در ادام ـــتان س ـــدار شهرس ـــری فرمان ـــی اصغ مرتض
ــتان  ــی اسـ ــراث فرهنگـ ــات اداره کل میـ ــت از اقدامـ ــراز رضایـ ابـ
ابـــراز امیـــدواری کـــرد: »بـــا همـــکاری دو دســـتگاه و مجموعـــه 
ـــی  ـــات اساس ـــریع تر اقدام ـــه س ـــر چ ـــم ه ـــهری بتوانی ـــت ش مدیری
ـــم.« ـــام دهی ـــاخص انج ـــی ش ـــر تاریخ ـــن اث ـــامان دهی ای ـــرای س ب
تپـــه اهرنجـــان از نخســـتین و مهم تریـــن اســـتقرارگاه هـــای 
ـــران  ـــرب ای ـــمال غ ـــالد در ش ـــل از می ـــم قب ـــزاره هفت ـــری در ه بش
اســـت. در ایـــن محوطـــه، ابتدایـــی تریـــن اجتماعـــات انســـانی، 
نوآوری هایـــی در صنایـــع کشـــاورزی، دامـــداری،  و  ابداعـــات 
ابزارســـازی و تجـــارت بـــا مناطـــق همجـــوار شـــکل گرفتـــه و در 
طـــول زمـــان خـــود را بـــه ســـوی تمـــدن هـــای پیشـــرفته ســـوق 

ــت داده اسـ

 پیام
 میراث

مریم ارباب، هنرمند پیشکسوت صنایع دستی در استان سیستان و بلوچستان صنایع دستی روز چهارشنبه )۲۵ دی ماه( و در 
هیاهوی سیل و در سکوت درگذشت و به خاک سپرده شد.

رنا
 ای

س:
عک

ــگری  ــان گردش ــی راهنمای ــیزدهمین گردهمای ــعل س مش
ــی اســتان گلســتان امــروز مســیر جاذبه هــای  ــه میزبان ب
ــورد اســتقبال مســئوالن  ــود و م ــال را پیم شهرســتان آق ق

ایــن شهرســتان قــرار گرفــت.
بــه گــزارش میراث آریــا بــه نقــل از روابط عمومــی اداره کل 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان، 
ــه  ــتان ب ــتان گلس ــگری اس ــای گردش ــش جاذبه ه پیمای
مناســبت میزبانــی ایــن اســتان از گردهمایــی راهنمایــان 
گردشــگری کشــور در اســفندماه و باهــدف معرفــی ایــن 
ــد و  ــاز ش ــتان از ۱۹ دی آغ ــطح اس ــم در س ــداد مه روی
ــان  ــی میهم ــن گردهمای روز پنجشــنبه ۲۶ دی مشــعل ای

ــود. شهرســتان آق قــال ب
تــاج دردی قره جــه راهنمــای گردشــگری اســتان گلســتان 
در ایــن مرحلــه از پیمایــش از جاذبه هــای شهرســتان 
صنایع دســتی،  بازارچــه  تاریخــی،  پــل  نظیــر  آق قــال 
پنجشــنبه بازار، مجموعــه ســوارکاری و گلفشــان قارنیــارق 

ــور کــرد. عب
ایــن پیمایــش در شهرســتان آق قــال مــورد  مشــعل 
ــراث  ــس می ــتان، ریی ــدار شهرس ــاون فرمان ــتقبال مع اس
شهرســتان،  صنایع دســتی  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
ــگ و  ــس اداره فرهن ــان، ریی ــس اداره ورزش و جوان ریی
ارشــاد اســالمی، رییــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت، 
ــر  ــران دفات ــالمی و مدی ــات اس ــازمان تبلیغ ــس س ریی

ــت. ــرار گرف ــتان ق ــافرتی شهرس ــات مس خدم
پیمایــش جاذبه هــای اســتان گلســتان در مســیر ۸۰ 
جاذبــه تاریخــی، طبیعــی و فرهنگــی در ۱۴ شهرســتان بــه 

ــرد. ــورت می گی ــر ص ــدود ۴۰۰ کیلومت ــول ح ط
ایــن  انتهــای مســیرهای پیش بینی شــده در  ابتــدا و 
تاریخــی و فرهنگــی  پیمایــش جاذبه هــای طبیعــی، 
ــن مســیرها  شهرســتان های اســتان اســت و در طــول ای
ــوای  ــد محت ــه تولی ــط کمیت ــتان توس ــای شهرس جاذبه ه

ــود. ــی می ش ــی معرف ــداد مل ــن روی ای

سوژه
مشعل گردهمایی 

راهنمایان 
گردشگری به آق قال رسید

جزئیات برگزاری چهارمین جشنواره صنایع دستی فجر

بیدختی: چهارمین جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر  ا از 13 تا 21 بهمن برگزار می شود

چهارمیــن جشــنواره صنایــع دســتی 
و هنرهــای ســنتی فجــر  از ســوی 
وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی بــا مشــارکت انجمــن 
ــژه( از  ــدان ســفالگر )بخــش وی هنرمن
۱۳ تــا ۲۱ بهمــن در مــوزه ملــی ایــران 

برگــزار می شــود.
ــا،  ــراث آری ــزاری می ــزارش خبرگ ــه گ ب
حســین خواجه بیدختــی، سرپرســت 
معاونــت  ترویــج  و  توســعه  دفتــر 
چهارمیــن  دربــاره  صنایع دســتی 
و  صنایع دســتی  فجــر  جشــنواره 

گفت وگــو  در  ســنتی  هنرهــای 
گفــت:  میراث آریــا  خبرنــگار  بــا 
»مقدمــات برگــزاری ایــن جشــنواره 
و  اندیشــیده   ۹۸ ســال  اوایــل  از 
شــد.  انجــام  الزم  برنامه ریزی هــای 
از  الگوبــرداری  بــا  راســتا  ایــن  در 
جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر 
بازنویســی  آیین نامــه  ارشــاد،  وزارت 
ــد.« ــته ش ــوان نوش ــات فراخ و مقدم
در  شــرکت  »فراخــوان  افــزود:  او 
ــامانه  ــنواره از اول آذر در س ــن جش ای
ــه صــورت  ــالم و ب ــه رســما اع وزارتخان
فرهنگــی،  اماکــن  در  فیزیکــی 
شــد،  ارایــه  دانشــگاهی  و  هنــری 
ــوان را  ــز فراخ ــتان ها نی ــن اس همچنی

اطالع رســانی کردنــد. مــا دو محــور 
بــرای ایــن جشــنواره در نظــر گرفتیــم 
کــه یکــی بخــش نمایشــگاه اســت 
کــه طبیعتــا یــک ســری آثــار منتخــب 
در یــک فضــای خــاص کــه گالــری 
ــوزه  ــالمی م ــش دوران اس ــی بخ جنب
نمایــش  بــه  اســت،  ایــران  ملــی 

می شــوند.« گذاشــته 
سرپرســت دفتــر توســعه و ترویــج 
ادامــه  در  صنایع دســتی  معاونــت 
ایــن  دوم  »بخــش  تصریــح کــرد: 
جشــنواره نیــز تجلیــل از هنرمنــدان 
ایــن  شــاخص  هنرمنــدان  اســت، 
را تشــکیل  داوران  جشــنواره هیئــت 
ــد  ــی خواهن ــه انتخاب های ــد ک می دهن

ــدگان، هفــت ســرو  ــه برگزی داشــت. ب
اهــدا  نقدیــر  لــوح   ۱۴ و  ســیمین 
ــر  ــوع از ۱۰ اث ــد و در مجم ــد ش خواه
تجلیــل  هنرمنــدان  ایــن  برگزیــده 

خواهــد شــد.«
ــت  ــوان مهل ــن فراخ ــزود: »در ای او اف
ــا  ــه صــورت تصویــری ت ــار ب ارســال آث
۲۵ دی اعــالم شــد و نتایــج اولیــه 
جشــنواره، ۲ بهمــن، مراســم تقدیــر از 
برگزیــدگان ۱۹ بهمــن، افتتاحیــه ۱۳ 
ــالم  ــن اع ــه ۲۱ بهم ــن و اختتامی بهم

شــده  اســت.«
بیدختــی بــا بیــان اینکــه ایــن رویــداد 
ــفال  ــن س ــکاری انجم ــا هم ــال ب امس
ایــران از ســوی وزارت میراث فرهنگــی، 
ــوزه  ــتی در م ــگری و صنایع دس گردش
ملــی ایــران برگــزار می شــود، تصریــح 
ــور  ــی در خ ــی، فضای ــوزه مل ــرد: »م ک
مهیــا کــرده  را  برنامــه  ایــن  شــأن 
اســت. طبــق آمــار تاکنــون حــدود 
۳۰۰ اثــر بــرای شــرکت اعــالم آمادگــی 
کرده انــد کــه پــس از داوری اولیــه بــه 

ــت.« ــد یاف ــگاه راه خواهن نمایش
ایــن  »در  کــرد:  خاطرنشــان  او 
حــوزه  بــه  ویــژه ای  نــگاه  دوره، 
ســفال  چــون  داشــته ایم،  ســفال 
نمــود بیشــتری نســبت بــه ســایر 
و  داشــت  صنایع دســتی  رشــته های 
ــفال  ــرای س ــژه ای را ب ــش وی ــا بخ م
ــفالگران  ــن س ــم. انجم ــر گرفتی در نظ
کشــور در کنــار مــا بــه جلــب مشــارکت 
هنرمنــدان ایــن حــوزه و انتخــاب آثــار 
کــه طبیعتــا در بخــش داوری خواهــد 

بــود، کمــک خواهنــد کــرد.«
در  »مــا  کــرد:  تصریــح  بیدختــی 

فضــای نمایشــگاهی، امــکان نمایــش 
حداکثــر ۲۰ اثــر را داریــم ولــی در 
ایــن نمایشــگاه آثــار حــوزه ســفال 
داشــت.  خواهنــد  بیشــتری  نمــود 
ــار  ــل آث ــز مث ــوزه فل ــته ح ــال گذش س
بیشــتری  نمــود  اســتادباباخانی، 
ــزان  ــوع را می ــن موض ــه ای ــت ک داش
مشــخص  هنرمنــدان  اســتقبال 
آثــار  اولیــه،  داوری  می کنــد.در 
ظرفیــت  بــا  متناســب  و  ممیــزی 
ولــی  می شــوند،  انتخــاب  گالــری 
ــزاری  ــی عمــال در طــی برگ داوری نهای
جشــنواره اتفــاق خواهــد افتــاد. در 
ــن جشــنواره کــه  ــه ای مراســم افتتاحی
ــار برگزیــده  ــود، آث ۲۱ بهمــن خواهــد ب
را  داوران  هیئــت  داوری  نتیجــه  و 

اعــالم خواهیــم کــرد.«
او دربــاره نحــوه داوری آثــار گفــت: 

هــر  در  آثــار  بــا  متناســب  »داوری 
ــدان  ــود کــه هنرمن ــد ب حــوزه ای خواهن
ــار  ــرای داوری آث شــاخص آن حــوزه ب
دعــوت خواهنــد شــد. قاعدتــا در کنــار 
ــه  ــیمین ک ــرو س ــس س ــود تندی یادب
ــزه ای  ــری اســت، جای دارای ارزش هن
ــه از  ــدی ک ــدی و غیرنق ــب از نق ترکی
ایــران  صنایع دســتی  نفیــس  آثــار 
خواهــد بــود، بــه برگزیــدگان اهــدا 

ــد.« ــد ش خواه
»جوایــز  کــرد:  تصریــح  بیدختــی 
شــامل نشــان ســرو ســیمین از جنــس 
نقــره، جایــزه نقــدی و دســت بافته 
کــه  اســت  صنایع دســتی   فاخــر 
و  ســیمین  ســرو  هنرمنــد   ۷ بــه 
بــه ۱۴ هنرمنــد، لــوح تقدیــر اعطــا 

» . د می شــو

فرمانـده یگان حفاظـت میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی، گفـت: بـا 
تـالش نیروهـای یگان حفاظت اسـتان 
مفرغـی،  تاریخـی  شـی   ۴۴۸ تهـران، 
هـزاره  قدمـت  بـا  طالیـی  و  نقـره ای 
اول پیـش از میـالد، ساسـانی و دوره 

اسـالمی کشـف و ضبـط شـد.
بیـان  در  رحمت الهـی  امیـر  سـردار 
یـگان  گفـت:  خبـر،  ایـن  جزئیـات 
حفاظـت تهران بـه  محض کسـب اخبار 

میراث فرهنگـی  دوسـتداران  سـوی  از 
مبنـی بـر نگهـداری مقادیـری اشـیای 
اکیپـی  تهـران،  شـهر  در  واقـع  عتیقـه 
را  نیروهـای حفاظـت خـود  از  مجـرب 
بـا هماهنگـی مقـام قضایـی و همراهی 
عوامـل انتظامـی بـه محـل اعـزام کـرد.
رعایـت  بـا  مأمـوران  داد:  ادامـه  وی 
موازیـن شـرعی و قانونی در بازرسـی از 
محل ۴۴۸ قلم شـیء تاریخی شـامل، 
دسـتبند از جنـس طـال، حلقـه مفـرغ، 

انگشـتر از جنـس نقـره، تنـگ نقـره ای، 
مفـرغ  آبریـز  ظـرف  و  نقـره ای  قاشـق 
یـگان  ضبـط کردند.فرمانـده  و  کشـف 
حفاظـت میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی تصریـح کـرد: بـا توجه به 
اعـالم نظـر کارشناسـان میراث فرهنگـی 
اسـتان، اشـیای مکشـوفه دارای ارزش 
تاریخـی اسـت و قدمـت اشـیای هزاره 
اول پیـش از میـالد، ساسـانی و دوره 
اسـت. شـده  زده   تخمیـن  اسـالمی 
وی خاطرنشـان کـرد: در ایـن عملیـات 
سـه نفـر متهـم دستگیرشـده بـه همراه 
پرونـده بـرای سـیر مراحـل قانونـی بـه 
مراجـع قضایـی تهـران معرفـی شـدند.

448 شی تاریخی دوره 
ساسانی در تهران ضبط شد

تکمیل مرمت پل دختر 
قلی کندی در ملکان

ــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی آذربایجــان شــرقی از  مدی
ــر داد. ــکان خب ــدی در شهرســتان مل ــر قلی کن تکمیــل مرمــت پل دخت

بــه گــزارش میــراث آریــا بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی آذربایجــان شــرقی، مرتضــی آبــدار ضمــن اعــالم 
ــه تاریخــی و باســتانی  ــار داشــت: »مرمــت و بازســازی ابنی ــر، اظه ــن خب ای
همــواره در صــدر برنامه هــای ســالیانه ایــن اداره کل قــرار داشــته کــه در ایــن 
راســتا بــا توجــه بــه قرارگیــری چندیــن پــل تاریخــی در منطقــه آذربایجــان، 
مرمــت آن هــا نیــز طــی ســال در دســتور کار اداره کل میــراث فرهنگــی 

آذربایجــان شــرقی قــرار گرفتــه اســت.«
ــکان از  ــتان مل ــدی شهرس ــر قلی کن ــت پل دخت ــت: »مرم ــه گف ــدار در ادام آب
ــه صــورت  ــه از مرمــت ب ــن مرحل ــون ای ــاز شــده و اکن ــاه ســال ۹۷ آغ دی م

ــه اتمــام رســیده اســت.« کامــل ب
او بــا بیــان اینکــه پل دختــر شهرســتان ملــکان طــی مراحــل مرمــت، تحکیــم 
ــل  ــی از قبی ــل مراحل ــن پ ــت ای ــی مرم ــزود: »ط ــت، اف ــده اس ــتر ش بس
سبک ســازی عرشــه، مرمــت ســازه و پایه هــای پــل و مرمــت نماهــای 

ــت.« ــده اس ــرا ش ــنگی اج ــری و س آج

ته
نک

بیدختـی تصریـح کرد: »مـا در فضـای نمایشـگاهی، امکان 
نمایـش حداکثـر 20 اثـر را داریم ولـی در این نمایشـگاه آثار 
حوزه سـفال نمود بیشـتری خواهند داشـت. سـال گذشـته 
حـوزه فلـز مثل آثـار اسـتادباباخانی، نمود بیشـتری داشـت 
کـه ایـن موضـوع را میـزان اسـتقبال هنرمنـدان مشـخص 
می کنـد.در داوری اولیـه، آثـار ممیزی و متناسـب با ظرفیت 
گالـری انتخـاب می شـوند، ولـی داوری نهایی عمـال در طی 
برگـزاری جشـنواره اتفـاق خواهد افتـاد. در مراسـم افتتاحیه 
این جشـنواره کـه 21 بهمن خواهد بود، آثـار برگزیده و نتیجه 
داوری هیئـت داوران را اعـالم خواهیـم کـرد.«او درباره نحوه 
داوری آثـار گفـت: »داوری متناسـب بـا آثـار در هـر حوزه ای 
خواهنـد بـود کـه هنرمندان شـاخص آن حـوزه بـرای داوری 
آثـار دعـوت خواهنـد شـد. قاعدتـا در کنـار یادبـود تندیس 
سـرو سـیمین که دارای ارزش هنری اسـت، جایزه ای ترکیب 
از نقـدی و غیرنقـدی کـه از آثـار نفیـس صنایع دسـتی ایـران 

خواهـد بـود، بـه برگزیـدگان اهدا خواهد شـد.«

میراث
میراث

تخریبی در کار نیست، خاکبرداری با دقت 
انجام می  شود

کشف 2 سنگ قبر تاریخی در روستای سیدآباد چناران

معـــاون میـــراث فرهنگـــی 
اداره کل میـــراث فرهنگـــی، 
ـــع دســـتی و گردشـــگری  صنای
ـــرداری  ـــات خاکب ـــزد از عملی ی
ـــت  ـــه باف ـــیبی ب ـــچ آس ـــدون هی ـــی ب ـــت تاریخ در باف

تاریخـــی خبـــر داد.
ـــار  ـــال انتش ـــه دنب ـــزد« ب ـــی ی ـــر صمدیان ـــی اصغ »عل
ـــاورت  ـــی در مج ـــت تاریخ ـــب باف ـــری از تخری تصاوی
ــگار  ــا خبرنـ ــو بـ ــزد در گفت وگـ ــع یـ ــجد جامـ مسـ
ــر  ــن تصویـ ــه ایـ ــن کـ ــه ایـ ــاره بـ ــا اشـ ــنا، بـ ایسـ
مربـــوط بـــه عملیـــات خاک بـــرداری در بافـــت 

تاریخـــی اســـت، اظهـــار کـــرد: در ایـــن محـــل 
تنهـــا ابـــزار خاکبـــرداری، ماشـــین هایی کوچـــک 
مخصـــوص ایـــن عملیـــات اســـت.این مســـئول 
ــه  ــیبی بـ ــین ها آسـ ــن ماشـ ــه ایـ ــان داد کـ اطمینـ
ــات  ــد و عملیـ ــهر وارد نمی کننـ ــی شـ ــت تاریخـ بافـ
انجـــام می شـــود. بـــا دقـــت الزم  خاکبـــرداری 
ـــت  ـــگان حفاظ ـــارت ی ـــز از نظ ـــان نی ـــی در پای صمدیان
ـــر داد  ـــت خب ـــن باف ـــر ای ـــی ب ـــراث فرهنگ اداره کل می
ـــد  ـــال رش ـــزد در ح ـــه ی ـــبختانه جامع ـــت: خوش و گف
ـــن  ـــت از ای ـــانی و حفاظ ـــه اطالع رس ـــا در زمین و ارتق

بافـــت جهانـــی اســـت.

میـراث  فرهنگـی،  مدیـر 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
سـنگ  »دو  گفـت:  چنـاران 
روسـتای  در  تاریخـی  قبـر 
سـیدآباد چنـاران حیـن گودبـرداری بـرای انتقـال بوله 
آب کشـاورزی کشـف شـد.« بـه گـزارش میـراث آریـا 
بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره کل میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی خراسـان رضـوی، محمد 
طاهریـان مقـدم بـا اعـالم ایـن خبـر افـزود: »این دو 
سـنگ قبـر تاریخی به شـکل مکعبی و بـه طول ۲ متر 
و عـرض ۵۰ سـانت بـه شـکل صندوقچـه و دیگری به 
ابعـاد ۶۰*۵۰ مربـوط بـه یـک خانـم بـه تاریـخ ۱۲۸۱ 

هجـری شمسـی اسـت.«او ادامـه داد: »ایـن سـنگ 
قبرهـا در فاصلـه دو کیلومتـری روسـتای سـیدآباد بـه 
کالتـه جعفـر کشـف شـده اسـت.«طاهریان مقـدم بـا 
بیـان ایـن کـه ایـن سـنگ قبـر هـا بـا کمـک دهیاری 
روسـتای سـید آبـاد کشـف و ضبـط شـد، اظهـار کـرد: 
قدمـت  تعییـن  بـرای  دقیـق  و  »بررسـی کارشناسـی 
انجـام  در حـال  ایـن سـنگ ها  و خوانا سـازی کتیبـه 
اسـت.«او تصریـح کـرد: »بـا وجـود سـنگ قبرهـای 
می تـوان  شهرسـتان  روسـتاهای  در  ای  صندوقچـه  
بـا جمـع آوری آن هـا بـرای حفاظـت بیشـتر بـا کمـک 
بخـش خصوصـی نسـبت بـه ایجـاد مـوزه سـنگ قبـر 

اقـدام کـرد.«

خبر
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 پیام
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خبر

ــان  ــی جازموری ــاالب بین الملل ــری ۸۰ درصــدی ت آبگی
موجــی از خوشــحالی را در میــان اهالــی جنــوب 
ــه راه انداخــت. کرمــان و سیســتان وبلوچســتان را  ب
تــاالب جازموریــان نقــش مهمــی در زندگــی مردمــان 
و  سیســتان  و  کرمــان  اســتان  جنوبــی  مناطــق 
بکرتریــن  از  یکــی  تــاالب  ایــن  دارد،  بلوچســتان 
اکوسیســتم های ایــران بــه شــمار مــی رود امــا بــر اثــر 
ــدد  ــدهای متع ــداث س ــر  و اح ــالی های اخی خشکس
بــر روی رودخانــه  هــای اســتان کرمــان، بخــش قابــل 
توجهــی از ایــن دریاچــه و مراتــع اطــراف آن خشــک 
ــد روز گذشــته  ــای چن ــا وجــود بارش ه ــی ب شــده ول
ــش  ــن بخ ــالی در ای ــیر خشکس ــر مس ــاهد تغیی ش

ــتیم. هس

آبگیری 80 درصدی تاالب جازموریان
مدیــرکل محیــط زیســت اســتان کرمــان گفــت: طبــق 
ــا  ــه ب ــان در مقایس ــاالب جازموری ــی ت ــی ابتدای بررس
ــن  ــدی ای ــری ۸۰ درص ــاهد آبگی ــته، ش ــال گذش س

ــاالب هســتیم. ت
ان  طــور کــه ایرنــا نوشــته مرجــان شــاکری بــا اشــاره 
ــی از  ــار دقیق ــوز آم ــه هن ــا و اینک ــداوم بارش ه ــه ت ب
آبگیــری تــاالب جازموریــان بــه دســت نیامــده، افزود: 
ــه  ــا توجــه بــه گل آلــود بــودن آب امــکان اســتناد ب ب
عکــس ماهــواره ای وجــود نــدارد لــذا پــس از فروکــش 
ــه طــور  ــادی شــدن شــرایط، ب ــردن ســیالب ها و ع ک

ــالم می شــود. ــری اع ــزان آبگی ــق می دقی
وی ادامــه داد: آبگیــری ۸۰ درصــدی بــر اســاس 
ــه ســال گذشــته  ــزان بارش هــا نســبت ب مقایســه می
ــود. ــالم می ش ــق اع ــزان دقی ــا می ــه متعاقب ــوده ک ب

کرمان بیشترین سطح غبارخیزی کشور را دارد

ــان  ــتان کرم ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ســطح  میــزان  بیشــترین  اســتان  ایــن  گفــت: 
غبارخیــزی کشــور را دارد کــه منشــاء بخشــی از ایــن 

غبارهــا، تــاالب جازموریــان اســت.
ــوان  ــع نمی ت ــور قط ــه ط ــوز ب ــه هن ــان اینک ــا بی وی ب
اعــالم کــرد کــه بارش هــای اخیــر چــه میــزان در 
ــک  ــرد: ی ــح ک ــر دارد، تصری ــا تاثی ــش ریزگرده کاه
دســتگاه ســنجش ارزیابــی هــوا در شهرســتان کهنــوج 

راه انــدازی شــده و چهــار دســتگاه دیگــر بــرای ســایر 
شهرســتان های جنوبــی خریــداری می شــود.

ــان  ــارد توم ــک میلی ــش از ی ــه داد: بی ــاکری ادام ش
بــرای خریــد دســتگاه پایــش ریزگردهــا هزینــه شــده 
ــوا  ــی ه ــاخص ارزیاب ــی ش ــی علم ــاهد بررس ــا ش ت
ــان  ــاالب جازموری ــژه ت ــان بوی ــوب کرم ــه جن در منطق

باشــیم.

80 میلی متر بارندگی در رودبار جنوب
 ثبت شد

محمــود قانعــی فــرد فرمانــدار رودبــار جنــوب نیــز  بــا 

ــوزه  ــان در ح ــاالب جازموری ــه بخشــی از ت ــان اینک بی
ــای  ــی بارش ه ــت: ط ــرار دارد، گف ــتان ق ــن شهرس ای
ــتان  ــن شهرس ــی در ای ــر بارندگ ــی مت ــر ۸۰ میل اخی
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــده ک ــت ش ثب
الهــی  رحمــت  میــزان  افزایــش  شــاهد  گذشــته 

ــتیم. هس
وی بــا بیــان اینکــه آبگیــری تــاالب جازموریــان 
نقــش مهمــی در ابعــاد مختلــف منطقــه دارد، گفــت: 
بارش هــای اخیــر و آبگیــری تــاالب جازموریــان تاثیــر 
ــای زیســت محیطــی، کشــاورزی  ــادی در بخش ه زی

و تغذیــه ســفره های زیرزمینــی دارد.
وی افــزود: امیدواریــم تــا پایــان ســال جــاری بویــژه 
در اســفندماه شــاهد افزایــش میــزان بارندگی هــا 

باشــیم.

غبارروبی تاالب جازموریان 
هــم  زیســت  محیــط  فعــال  کمالــی  حســین   
بارش هــای اخیــر ســایه غبــار را از تــاالب جازموریــان 
برداشــت بــا بیــان اینکــه ۲۰ درصــد ریزگردهــای 
کشــور از تــاالب جازموریــان ایجــاد می شــود، افــزود: 
ــش  ــی در کاه ــل توجه ــر قاب ــر تاثی ــای اخی بارش ه

موج شادمانی در تاالب جازموریان
تاالب جازموریان 80 درصد نسبت به سال گذشته افزایش آبگیری داشته است

 تـاالب جازمخوریـان حوضـه ای آبریـز و دریاچـه ای بـه همیـن نـام در جنـوب شـرقی ایـران در مـرز 
اسـتان های سیسـتان و بلوچسـتان و کرمـان واقـع شده اسـت. حوضٔه آبریـز جازموریان با وسـعت 69 
هـزار و600 کیلومتـر مربـع، از لحاظ تقسـیم بندی بخشـی از حوضٔه مسـدود میانی ایران به شـمار می آید. 
نیمـٔه باختـری ایـن حوضـه به وسـعت 35600 کیلومتـر مربع در اسـتان کرمـان، و نیمٔه خـاوری آن به 
وسـعت 000‘34 کیلومتر مربع در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان جای دارد. دشـتهای جیرفت، فاریاب 
و رودبار جنوب در اسـتان کرمان، و دشـتهای ایرانشـهر، بمپور، سـردگان، دلگان، سـرتختی و اسـپکه در 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در محدودٔه این حوضٔه آبریز واقع اند. بعضی از این دشـتها مانند دشـت 
جیرفـت و رودبـار از مسـاعدترین نقـاط فـالت ایران برای کشـت گیاهان گرمسـیری به شـمار می آیند.

شــاکری: طبــق بررســی ابتدایــی تــاالب 
ــته،  ــال گذش ــا س ــه ب ــان در مقایس جازموری
ــاالب  ــن ت ــدی ای ــری 80 درص ــاهد آبگی ش
هســتیم. بــا توجــه بــه گل آلــود بــودن 
ــواره ای  ــس ماه ــه عک ــتناد ب ــکان اس آب ام
ــردن  ــش ک ــس از فروک ــذا پ ــدارد ل ــود ن وج
ســیالب ها و عــادی شــدن شــرایط، بــه طــور 
ــود. ــالم می ش ــری اع ــزان آبگی ــق می دقی

رنا
 ای

س:
عک

حفاظــت  کل  اداره  عمومــی  روابــط 
محیــط زیســت سیســتان و بلوچســتان 
ــدو از  ــروج گان ــاره خ ــه ای درب در اطالعی
زیســتگاه حیــات وحــش بــا توجــه بــه 
ــدار  ــه هش ــن منطق ــیل در ای ــوع س وق
داد.روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت 
محیــط زیســت سیســتان و بلوچســتان 
در اطالعیــه اعــالم کــرد: پیــرو بارندگــی 
ــده در  ــود آم ــه وج ــیالب ب ــر و س اخی
ــا توجــه بــه ســرریز  جنــوب اســتان و ب
در  ســدها  و  رودخانه هــا  آب  شــدن 
ــوا و  ــردی ه ــع آن س ــه تب ــه و ب منطق
وتنــش  واســترس  جــوی  شــرایط 
الخصــوص  علــی  وحــش  در حیــات 
تمســاح پــوزه کوتاه)گانــدو( احتمــال 
ــیر  ــه و اس ــا از برک ــاح ه ــروج تمس خ
شــدن در امــواج خروشــان آب و بــه 
ــی  ــتگاه اصل ــدن از زیس ــع آن دور ش تب

ــود دارد.  ــان وج ش
لــذا خواهشــمند اســت نســبت بــه تــردد 
ــه  ــیه رودخان ــیالبی، حاش ــق س در مناط
هــا  مــرداب  هوتک هــا،   باهــوکالت، 
محــل  کــه  ای  حاشــیه  مناطــق  و 
تجمــع آب هــای راکــد شــده اســت 
ــود و  ــورد ش ــتری برخ ــاط بیش ــا احتی ب
حتــی االمــکان از تــردد در ایــن مناطــق 
ــت  ــر اس ــه ذک ــردد. الزم ب ــودداری گ خ
مراتــب از طریــق گشــت و کنتــرل هــای 
شــبانه روزی یــگان حفاظــت اداره کل 
ــال  ــه در ح ــت ک ــط زیس ــت محی حفاظ
ــز  ــد نی ــرار دارن ــل ق ــاش کام ــاده ب آم

ــد. ــد ش ــری خواه پیگی
جهــت  بــه  اســت  خواهشــمند 
تلــخ  حــوادث  وقــوع  از  پیشــگیری 
وحــش  حیــات  احتمالــی  وحمــالت 
بــه هــم اســتانیهای عزیــز در زمــان 
ــی  ــوران وحش ــه جان ــر گون ــاهده ه مش
ــب را  ــانی، مرات ــق انس ــار در مناط گرفت
ــط  ــت محی ــن اداره حفاظ ــه نزدیکتری ب

زیســت اعــالم کنیــد.

ب
مسابقه عکاسی تاالب ها در کردستانتاال

 برگزار می شود
مســابقه عکاســی بــه مناســبت روز جهانــی تــاالب 
هــا بــه همــت اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 

کردســتان بهمــن امســال برگــزار مــی شــود.
دوم فوریــه مصــادف بــا ۱۳ بهمــن بــه نــام روز جهانــی تــاالب 
ــن مناســبت اداره کل حفاظــت  ــه ه می ــذاری شــده ب ــا نامگ ه
محیــط زیســت کردســتان تصمیــم بــه برگــزاری مســابقه 

ــت. ــه اس ــا گرفت ــاالب ه ــوع ت ــا موض ــی ب عکاس
ــا و نقــش  ــاالب ه ــن مســابقه ت ــه ای ــار ارســالی ب موضــوع آث
ــت و  ــان اس ــی انس ــکوفایی زندگ ــتی و ش ــوع زیس ــا در تن آنه
ایــن رویــداد در بخــش عکــس حرفــه ای بــا دوربیــن عکاســی 
ــه پنــج اثــر برگزیــده هــم جوایــزی اهــدا مــی شــود. برگــزار و ب
مهلــت ارســال آثــار بــه ایــن مســابقه از ۲۱ الــی ۳۰ دی امســال 
اســت کــه عالقمنــدان بــه شــرکت در ایــن مســابقه مــی 
ــه اداره کل حفاظــت  ــه طــور حضــوری ب ــار خــود را ب ــد آث توانن
ــه آدرس  ــل ب ــق ایمی ــا از طری ــتان و ی ــت کردس ــط زیس محی

ارســال کننــد.  Kurdistan_doe@yahoo.com

ــد از  ــران بع ــده ای ــت ش ــاالب ثب ــن ت ــار هفتمی ــاالب زریب ت
پیــروزی انقــالب اســالمی در کنوانســیون بیــن المللــی رامســر 
ــاز شــده  ــش آغ ــه پی ــک ده ــت آن از ی ــد ثب ــه فرآین اســت ک

ــود. ب
پناهــگاه حیــات وحــش و تــاالب زریبــار دارای حجــم تقریبــی 
آب بیــش از ۳۰ میلیــون مترمکعب اســت و ســرریز آب دریاچه 
از قســمت جنوبــی بــا نــام رودخانــه مریــوان خــارج مــی شــود. 
طــول دریاچــه زریبــار حــدود پنــج کیلومتــر و عــرض آن حــدود 
۱.۶ کیلومتــر، وســعت تــاالب بــه دلیــل تغییــرات حجــم آبــی 
ــه  در فصــول مختلــف متغیــر و حداقــل و حداکثــر عمــق آن ب

ترتیــب ۲ و ۶ متــر اســت.
زریبــار در یــک دره طولــی وســیع قــرار دارد و از ۲ طــرف غــرب 
ــده و  ــه ش ــگل احاط ــیده از جن ــای پوش ــوه ه ــا ک ــرق ب و ش
ــای  ــه زاره ــگل و بیش ــه را جن ــی منطق ــب اراض ــش غال پوش
ــی آن  ــب جنگل ــه غال ــه گون ــوه تشــکیل مــی دهــد ک ــه انب نیم

ــی اســت. ــوط ایران بل

و  منابــع طبیعــی  آب،  یــک عضــو کمیســیون کشــاورزی،  
محیــط زیســت مجلــس علــت اصلــی اجرایــی نشــدن قانــون 
ــت:  ــت و گف ــار الزم دانس ــن اعتب ــدم تأمی ــاک را ع ــوای پ ه
ــر وزش  ــاک منتظ ــوای پ ــتن ه ــرای داش ــون ب ــردم هم اکن م
ــد. ــد ورود کن ــوم می توان ــی العم ــتند. مدع ــاران هس ــاد و ب ب
علــی محمــد شــاعری در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره 
ــون  ــورد قان ــی در م ــزرگ و صنعت ــهرهای ب ــوای ش ــی ه آلودگ
ــه علــت  هــوای پــاک گفــت: اجــرای ایــن قانــون هم اکنــون ب
ــده،  ــف ش ــتگاه های مکل ــایر دس ــت و س ــت دول ــدم حمای ع
ــدرت  ــهرها ق ــردم در کالن ش ــت. م ــده اس ــی  مان ــل باق معط

ــد. ــیدن ندارن ــس کش نف
و  طبیعــی  منابــع  آب،  ایــن عضــو کمیســیون کشــاورزی، 
ــوای  ــون ه ــی نشــدن قان ــی اجرای ــت اصل ــط زیســت عل محی
ــرد:  ــار ک ــت و اظه ــار الزم دانس ــن اعتب ــدم تأمی ــاک را، ع پ
و  نفــت  وزارت  و  قوه قضائیــه  وزارت کشــور،  شــهرداری ها،  
ــل  ــود عم ــی خ ــف اصل ــه وظای ــارت ب ــدن و تج ــت، مع صنع
نکرده انــد. در قانــون هــوای پــاک پیش بینــی شــده بــود 
ــوند و در  ــارج ش ــزرگ خ ــهرهای ب ــده از ش ــع آالین ــه صنای ک
شــهرک های صنعتــی مســتقر شــوند. ایــن مــورد اجرایــی 
ــازوت  ــوخت م ــه س ــود ک ــن ب ــر ای ــرار ب ــن ق ــد. همچنی نش

ــد. ــه نش ــود ک ــذف ش ح
نماینــده مــردم بهشــهر در مجلــس بــا اســتناد بــه مــواد 
قانــون هــوای پــاک افــزود: قــرار بــر ایــن بــود کــه اســتاندارد 

ــورد  ــن م ــد. ای ــج برس ــورو پن ــار و ی ــورو چه ــه ی ــا ب خودروه
بــه عهــده ســازمان ملــی اســتاندارد بــود کــه بــه وظیفــه خــود 
ــای  ــه خودروه ــود ک ــده ب ــی ش ــرده اســت. پیش بین ــل نک عم
فرســوده نوســازی بشــود کــه ایــن مــورد هــم اقــدام عملیاتــی 
صــورت نگرفــت. مــا در قانــون هــوای پــاک افزایــش ۵ 
ــه  ــم ک ــرده بودی ــی ک ــی را قانون ــل عموم ــل نق ــدی حم درص

ــد. ــی نش ــم اجرای ــورد ه ــن م ــفانه ای متأس
وی بــا ابــراز ایــن عقیــده کــه »اولویــت دولــت اجــرای قانــون 
ــرای  ــون ب ــردم هم اکن ــت: م ــت« گف ــوده اس ــاک نب ــوای پ ه
ــتند و  ــاران هس ــاد و ب ــر وزش ب ــاک منتظ ــوای پ ــتن ه داش
ــت  ــد. دول ــوص ندارن ــن خص ــت در ای ــه دول ــدی ب ــچ امی هی
ــد  ــت بای ــرد. دول ــی بگی ــم اساس ــورد تصمی ــن م ــد در ای بای
را  شــهرداری ها  دهــد؛  را گســترش  عمومــی  نقــل  حمــل 
تقویــت کنــد؛  صنایــع آالینــده را ســامان دهی کنــد و خودروهــا 

ــد. ــد کن ــا تولی ــی روز دنی ــتاندارد آالیندگ ــاس اس ــر اس را ب
وی افــزود: دولــت بایــد تمامــی خودروهــای فرســوده را 
ــا تســهیالت پیش بینــی شــده در قانــون  جمــع آوری کــرده و ب
اتوبوس هــای  بایــد  نوســازی کنــد. دســتگاه های مســئول 
ــد. در  ــن کن ــو جایگزی ــای ن ــا اتوبوس ه ــریعا ب ــوده را س فرس
شــهر تهــران هــزاران اتوبــوس فرســوده تــردد می کننــد و 
حداقــل بــه ۱۰ هــزار اتوبــوس نــو و بازســازی شــده نیازمندیــم. 
ــوم ورود  ــی العم ــوان مدع ــه عن ــد ب ــی می توان ــتگاه قضای دس

ــد. ــورد کن ــون برخ ــی نشــدن قان ــا مقصــران اجرای ــد و ب کن

ــرایط  ــت در ش ــه دول ــن پرســش ک ــه ای ــاعری در پاســخ ب ش
ــی  ــارات اصل ــد اعتب ــزان می توان ــه می ــا چ ــی ت ــی فعل تحریم
ــده  ــت: بن ــد؟ گف ــن کن ــاک را تأمی ــوای پ ــون ه ــرای قان اج
الیحــه بودجــه ۹۹ را مطالعــه کــردم و متوجــه شــدم کــه 
دولــت هیــچ اولویتــی بــرای بهبــود حمــل نقــل عمومــی، 
ســامان دهی صنایــع آالینــده یــا توســعه ســوخت پــاک و 

ــدارد. ــاک ن ــوای پ ــون ه ــاد قان ــایر مف س
شــاعری در پایــان بــه اشــاره بــه مــاده ۱۵ قانــون هــوای پــاک 
ــدی  ــی و تولی ــای صنعت ــهرک ها، واحده ــه ش ــر وظیف ــی ب مبن

جدیــد االحــداث بــه اختصــاص فضــای ســبز ۱۰ درصــدی 
گفــت: ایــن مــاده تــا کنــون بــه مرحلــه اجــرا نرســیده اســت. 
ــه ایجــاد فضــای ســبز هــم صــورت نگرفتــه اســت.  نظارتــی ب
ــل ۱۰ درصــد  ــد حداق ــی مکلفن شــرکت های شــهرک های صنعت
از فضــای تخصیــص داده شــده جهــت احــداث واحــد مربوطــه 
ــای  ــرانه فض ــد. س ــاص ده ــبز اختص ــای س ــاد فض ــه ایج را ب
ســبز در کشــور بســیار پاییــن اســت و یکــی از علت هــای 
ــزرگ  ــودن هــوا کاهــش پوشــش گیاهــی شــهرهای ب ــوده ب آل

اســت.

ــا  ــدران ب ــتانداری مازن ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
اشــاره بــه اینکــه اعتبــار خوبــی بــرای پســماند شــهری و 
روســتایی مازنــدران تامیــن شــده اســت، گفــت: از ایــن پــس 
هیــچ بهانــه ای از مدیــران شــهری و روســتایی بــرای کــم کاری 

ــت. ــرش نیس ــل پذی ــماند قاب ــئله پس در مس
مهــدی رازجویــان روز چهارشــنبه در کارگــروه مدیریــت پســماند 
اســتان مازنــدران اظهــار داشــت: در گذشــته مشــکالت پســماند 
بــه بهانــه فقــدان اعتبــارت انجــام نمــی شــد امــا اکنــون برغــم 
تامیــن اعتبــار از ســوی دولــت جدیــت در مدیریــت شــهری و 

علت اجرایی نشدن قانون هوای پاک، عدم 

تأمین اعتبار الزم است

آلودگی

محیط 
زیست

غرب شیراز به منطقه حفاظت شده تبدیل می شود

بوی بد پایتخت گوگردی است

محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
از  فـارس  اسـتان  زیسـت 
ایجـاد منطقـه حفاظت شـده 
در آینـده در غرب شـیراز خبر 
داد و گفـت: غـرب شـیراز بـه منطقـه حفاظـت شـده 
تبدیـل خواهـد شـد، از این رو ایجـاد واحدهای جدید 
معـادن شـن و ماسـه در ایـن منطقـه ممنـوع اسـت ، 
واحدهـای موجـود نیـز در اولویـت انتقـال بـه مناطـق 

دیگـر قـرار دارند.
حمیـد ظهرابـی روز جمعـه در گفـت و گـو بـا خبرنگار 
ایرنـا افـزود: ایـن موضـوع در حـال پیگیری اسـت و 
بـر اسـاس اهمیتـی که مناطـق غرب شـیراز در تامین 
آب و تولیـد اکسـیژن دارد و تاثیـری کـه در حفـظ 
هـوای پـاک شـیراز مـی گـذارد ایـن منطقـه قطعا در 
آینـده نزدیـک بـه منطقـه حفاظـت شـده تبدیـل می 
معطـوف  تالش هـا  همـه  اضافـه کـرد:  شـود.ظهرابی 
بـر ایـن اسـت کـه ایـن اکوسیسـتم طبیعـی کارکـرد 
خـود را داشـته باشـد و اسـتعالم از مراجـع ذیربـط 

بـرای تبدیـل غـرب شـیراز بـه منطقـه حفاظـت شـده 
انجام شـده اسـت و بخشـی از غرب شـیراز به منطقه 

حفاظـت شـده تبدیـل خواهـد شـد.
درایـن  ماسـه  و  فعالیـت معـادن شـن  بـاره  در  وی 
منطقـه هـم گفـت: مسـئله معـادن در غـرب شـیراز از 
دو جنبـه ایجـاد آلودگی و انتشـار گـردو غبار در هوا در 
جهـت بـاد غالب در مسـیر شـیراز و همچنیـن از جنبه 
معـادن   ، اسـت  بررسـی  قابـل  آب  ذخیـره  مسـایل 
غـرب شـیراز عمدتـا درشـت دانـه هسـتند و یژگـی 
مهـم ایـن معـادن در ایـن منطقـه بـرای آن اسـت که 
بـاال دسـت  ایجـاد می شـود در  روان آب هایـی کـه 
جـذب ایـن سـازندهای درشـت دانـه شـود و منابـع 
آب زیـر زمینـی را تغذیـه کنـد و همچنیـن مانع ایجاد 
سـیالب شـود.به گفتـه ایـن مسـوول برداشـت هـای 
بـی رویـه از ایـن منابـع و معـادن در واقـع کـه مثـل 
اسـفنج عمل می کنند شـرایط را برای سـیالبی شـدن 
جـوزه آبخیـر فراهـم مـی کنـد و مـی توانـد منجـر بـه 

ایجـاد سـیالب های شـدید شـود. 

اندازه گیــری  از  انصــاری 
بــا  تهــران  بــد  بــوی 
تــازه  دســتگاه های 
گفــت:  و  داد  خبــر 
بســیار  احتمــال  بــا  جدیــد  اندازه گیــری  بــا 
ــت.  ــردی اس ــو گوگ ــأ ب ــم منش ــم بگویی می توانی
همچنیــن محــل تولیــد بــو شــبکه ای اســت 
کل  مدیــر  انصــاری  نیست.شــینا  نقطــه ای  و 
ــا  ــران در گفتگــو ب محیــط زیســت شــهرداری ته
خبرنــگار مهــر دربــاره بویــی بــدی کــه در برخــی 
ــح  ــه توضی ــدت گرفت ــددًا ش ــران مج ــق ته مناط
داد: مــا دو تیــم بــرای انــدازه گیــری بــو اعــزام 
کردیــم. خوشــبختانه دســتگاه هایی کــه ثبــت 
شــهرداری  طــرف  از  بودیــم  ســفارش کــرده 
ــه دســت  تهــران از ســازمان مدیریــت بحــران، ب
مــا رســید. دو تیــم، یکــی بــه منطقــه ۶ و یکــی 
ــترین  ــا بیش ــه آنج ــتادیم ک ــه ۷ فرس ــه منطق ب
ــه  ــا از هم ــت ام ــده اس ــزارش ش ــو گ ــدت ب ش
ــم.  ــا را می گیری ــم گزارش ه ــه ه ــق ۲۲ گان منط

ــا  ــه ت ــزی ک ــاس چی ــر اس ــزود: ب ــاری اف انص
 H۲S ــزان ــد می ــه مــن گفته ان ــون همــکاران ب کن
ــون  ــا کن ــا ت ــت. م ــوده اس ــاال ب ــه ۷ ب در منطق
دنبــال دو ســری منشــأ یکــی آمونیــاک و یکــی 
گوگــرد می گشــتیم. حــاال حداقــل می توانیــم 
ــأ  ــال منش ــد دنب ــاد بای ــال زی ــه احتم ــم ب بگویی

بگردیــم. گوگــردی 
کــه  بــو  احتمالــی  منشــأ  خصــوص  در  وی 
فاضــالب اســت یــا زبالــه نیــز تاکیــد کــرد: 
ــوی  ــبیه ب ــد ش ــزارش می کنن ــه االن گ ــی ک بوی
ــه اســت. یــک مشــکلی کــه داریــم  شــیرابه زبال
ــاط انفصــال  ــک ســری نق ــه در ی ــن اســت ک ای
ــه  ــه ب ــم ک ــی نقاطــی داری ــم. یعن فاضــالب داری
ــت  ــن اس ــده و ممک ــل نش ــهری وص ــوی ش گ اِ
و  باشــد  شــده  انبــوه  نقــاط  آن  در  فاضــالب 
ــاط  ــه در آن نق ــت ک ــل اس ــاد محتم ــی زی خیل
زبالــه هــم ریختــه شــده باشــد و ایــن بــه 
ــوی  ــن ب ــه ای ــوازی باعــث شــده ک صــورت بی ه

ــود. ــاد ش ــن ایج تعف

وضعیت آلودگی صوتی در 14 نقطه تهران خطرناک است
بر اساس اطالعات ایستگاه های ثابت سنجش صوت در تهران، در ۱۴ نقطه، آلودگی صوتی در 
مرحله خطرناک قرار دارد.

گزارش
پیام ما

احتمال خروج »گاندو« 
از   زیستگاهش به دلیل 

وقوع سیل

کار
سه قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز در ش

میامی کشف شد
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
ــکاری  ــه قبضــه ســالح ش ــت : س ــی گف میام
پرنــده زنــی غیرمجــاز، در ســطح شهرســتان 

میامــی کشــف و ضبــط شــد.
بــا  گــو  و  گفــت  در  پنجشــنبه  روز  یحیایــی  مهــدی 
ــا  ــی و ب ــات دریافت ــه اطالع ــزود: بناب ــا اف ــگار ایرن خبرن
بازرســی یــک دســتگاه خــودروی ســواری توســط محیــط 
بانــان اداره محیــط زیســت شهرســتان یــک قبضــه ســالح 
ــج فشــنگ کشــف و توقیــف  ــا پن ــی ب ــده زن شــکاری پرن

شــد.
یــگان  بانــان  محیــط  همچنیــن   : داشــت  اظهــار  وی 
ــرخرگوش را  ــک س ــه ی ــت الش ــن ماموری ــت در ای حفاظ

ــد. ــف کردن ــز کش نی
یحیایــی گفــت : شــکارچی متخلــف پــس از تکمیــل 
ــی  ــام قضای ــه مق ــی ب ــت ســیر مراحــل قانون ــده جه پرون

ــد. ــل داده ش تحوی

یحیایــی بــا توجــه بــه تعامــل محیــط بانــان ایــن اداره بــا 
عوامــل نیــروی انتظامــی تصریــح کــرد : موفقیــت هــای 
ــات  ــا شــکار حی ــه ب ــه مقابل ــون در زمین چشــمگیری تاکن
وحــش منطقــه و کشــف ســالح هــای غیرمجــاز شــکاری 

در ایــن شهرســتان کســب شــده اســت.
ــگان  ــترک ی ــت مش ــال گش ــه دنب ــرد : ب ــح ک وی تصری
ــات وحــش شهرســتان  ــوران پناهــگاه حی حفاظــت و مام
۲ قبضــه ســالح شــکاری پرنــده زنــی بــه همــراه ۱۰۰ 
ــف  ــاز کش ــاره غیرمج ــنگ چهارپ ــدادی فش ــنگ و تع فش
ــی  ــع قضای ــه مراج ــان ب ــده متخلف ــد و پرون ــط ش و ضب

ــدند. ــی ش معرف
ــی  ــه زن ــلحه گلول ــه اس ــک قبض ــز ی ــال نی ــاه امس مهرم
ــد.  ــط ش ــف و ضب ــی کش ــاز در میام ــت س ــاز و دس غیرمج
ــا  ــزی ب ــوش ومرک ــا دو بخــش کالپ ــی ب شهرســتان میام
ــن در  ــزار ت ــش از ۴۰ ه ــی بی ــا جمعیت ــا ب ــی زیب طبیعت

ــرار دارد. ــمنان ق ــتان س ــرق اس ش

ان
دگ

پرن

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مهابــاد گفــت: 
سرشــماری زمســتانی پرنــدگان آبــزی و کنارآبــزی در 
تــاالب هــا و ســایر منابــع آبــی ایــن شهرســتان آغــاز 

. شد
ــار داشــت:  ــا اظه ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــاروق ســخنور در گفــت و گ ف
ــت  ــی از وضعی ــور آگاه ــه منظ ــتانی ب ــماری زمس ــات سرش عملی
جمعیــت پرنــدگان آبــزی و کنارآبــزی مهاجــر و بومــی، هــر ســال با 
شــروع فصــل زمســتان و بــا اســتفاده از تلســکوپ، دوربیــن هــای 

چشــمی و نصبــی انجــام مــی شــود.
ــده  ــم هــای پرن ــا حضــور تی ــن سرشــماری ب ــرد: ای ــه ک وی اضاف
شــناس بــه مــدت ســه روز از ۲۶ تــا ۲۸ دی مــاه در تــاالب هــای 
ــرازان«، »قوپــی باباعلــی«، »قــره قشــالق«، »گــروس«،  »کانــی ب
ســواحل جنوبــی پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه، ســد یوســفکند و 

ســد مهابــاد انجــام مــی شــود.
ــاالب  ــن سرشــماری روز نخســت در ت ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
»کانــی بــرازان« و ســپس در ســایر منابــع ایــن شهرســتان انجــام 
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و تغذیــه ســفره های زیرزمینــی دارد.
وی افــزود: امیدواریــم تــا پایــان ســال جــاری بویــژه 
در اســفندماه شــاهد افزایــش میــزان بارندگی هــا 

باشــیم.

غبارروبی تاالب جازموریان 
هــم  زیســت  محیــط  فعــال  کمالــی  حســین   
بارش هــای اخیــر ســایه غبــار را از تــاالب جازموریــان 
برداشــت بــا بیــان اینکــه ۲۰ درصــد ریزگردهــای 
کشــور از تــاالب جازموریــان ایجــاد می شــود، افــزود: 
ــش  ــی در کاه ــل توجه ــر قاب ــر تاثی ــای اخی بارش ه

ریزگردهــا خواهنــد داشــت.
وی تصریــح کــرد: بــا آبگیــری تــاالب شــاهد افزایــش 
ــه وحشــی و  ــراز، گرب ــون گ ــوری همچ ــای جان گونه ه
جنگلــی، خرگــوش، خدنــگ و پرنــدگان آبــزی و کنــار 
ــی  ــواع مرغاب ــول، ان ــو، گالری ــل فالمینگ ــزی از قبی آب
ســانان، گیالنشــاه، فــاالروپ، آبچلیــک، ســلیم، تلیــه، 
چــاخ لــق، دیدومــک، چــوپ پــا، آووســت و کاکایــی 

خواهیــم بــود.
ــک زی  ــدگان خش ــن پرن ــه داد: همچنی ــی ادام کمال
همچــون هوبــره، انــواع باقرقــره، شــبگرد بلوچــی، انواع 

چــک چــک و چــکاوک، فاختــه، قمــری و گونه هــای 
مختلــف خزنــدگان را بیشــتر خواهیــم دیــد.

آبگیری تاالب جازموریان؛ ایجاد رونق در 
زندگی مردم 

شــهروند رودبــار جنــوب هــم بــه ایرنــا گفــت: بــارش 
ــاورزی  ــداری و کش ــق دام ــت رون ــث تقوی ــاران باع ب
تــاالب  حاشــیه  مناطــق  بویــژه  منطقــه  مــردم 

می شــود. جازموریــان 
محمــد رودبــاری افــزود: آبگیــری تــاالب موجــب 
رونــق  و  تــاالب  حاشــیه ای  مناطــق  سرســبزی 

ــحالی  ــاله خوش ــن مس ــا ای ــده و قطع ــداری ش دام
عشــایر و دامــداران حاشــیه تــاالب را بــه همــراه دارد.
 حوضــه آبریــز جازموریــان بــا وســعت ۶۹ هــزار و ۶۰۰ 
ــی از  ــیم بندی، بخش ــاظ تقس ــع، از لح ــر مرب کیلومت
ــه  ــه نیم ــی رود ک ــمار م ــه  ش ــران ب ــی ای ــه میان حوض
باختــری آن بــه وســعت ۳۵ هــزار و ۶۰۰ کیلومتــر 
مربــع در جنــوب اســتان کرمــان و نیمــه خــاوری 
ــع در اســتان  ــر مرب ــزار کیلومت ــه وســعت ۳۴ ه آن ب

ــت. ــده اس ــع ش ــتان واق ــتان و بلوچس سیس
ــل رود در  ــه هلی ــه وســیله رودخان ــی ب ــه آب ــن پهن ای
کرمــان و رودخانــه بمپــور سیســتان و بلوچســتان 
)در شــرق تــاالب جازموریــان( تغذیــه مــی  شــود 
ــر  ــعت آن تغیی ــال وس ــف س ــای مختل و در فصل ه
مدیــرکل  پورمــردان  وحیــد  همچنیــن  می کنــد. 
حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و بلوچســتان 
گفــت: جازموریــان در پــی بارندگــی هــای اخیــر جــان 
دوبــاره گرفــت و تعــداد زیــادی از پرنــدگان مهاجــر در 

ــد. ــرود آمدن ــاالب ف ت
و  سیســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
ــای  ــالوه برمزای ــا ع ــاالب ه ــرد: ت ــان ک بلوچســتان بی
انتهــای  در  بزرگــی  مخــازن  عنــوان  بــه  بیشــمار 
رودخانــه هــا ومســیل هــا همــواره کمــک بســزایی در 
کنتــرل جریانهــای ســیالبی ومخاطــرات از ایــن دســت 
دارنــد، تاجایــی کــه ســوای مصائــب ومشــکالتی کــه 
ــم،  ــه بلوچســتان شــاهد بودی ــروز ســیل در منطق از ب
ورود ایــن ســیالب بــه تــاالب جازموریــان جانــی 
دوبــاره برایــن پیکــر بــی جــان دمیــد و ۷/۲۱ میلیــون 
متــر مکعــب آب از مســیرهای رودخانــه هــای دامــن، 
بمپــور، روســتا ، هودیــان و ... وارد تــاالب جازموریــان 

شــد.
پورمــردان افــزود ایــن تــاالب را کــه در پی خشکســالی 
هــای اخیــر بعنــوان کانــون گــرد و غبــار جنــوب شــرق 
محســوب میشــد و پوشــش گیاهــی و حیــات وحــش 
ــاالب  ــازه داد و ت ــات ت ــود، حی ــوردار نب ــی برخ مطلوب
ــدگان مهاجــر از  ــان تعــداد زیــادی از پرن ــاره میزب دوب

قبیــل کاکایــی، اگــرت و غیــره شــد.
ــوان  ــه عن ــان، ب ــاالب جازموری ــه داد: ت ــردان ادام پورم
ــاالب هــای فصلــی مشــترک بیــن اســتان  یکــی از ت
ــه  ــان اســت ک سیســتان و بلوچســتان و اســتان کرم
ــع  ــر مرب ــیصد کیلومت ــزار و س ــه ه ــاحت س ــا مس ب
ــوان در  ــاختی ج ــا س ــن ب ــت زمی ــرو نشس ــر ف در اث
فاصلــه صــد و پنجــاه کیلومتــری غــرب ایرانشــهر و در 

ــع شــده اســت. ــگان واق شهرســتان دل

محمود قانعی فرد 
فرماندار رودبار جنوب 

نیز  با بیان اینکه بخشی 
از تاالب جازموریان در 

حوزه این شهرستان 
قرار دارد، گفت: طی 
بارش های اخیر 80 

میلی متر بارندگی در این 
شهرستان ثبت شده که 
نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته شاهد 
افزایش میزان رحمت 

الهی هستیم. وی افزود: 
امیدواریم تا پایان سال 
جاری بویژه در اسفندماه 

شاهد افزایش میزان 
بارندگی ها باشیم.

موج شادمانی در تاالب جازموریان
تاالب جازموریان 80 درصد نسبت به سال گذشته افزایش آبگیری داشته است

ــا  ــدران ب ــتانداری مازن ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
اشــاره بــه اینکــه اعتبــار خوبــی بــرای پســماند شــهری و 
روســتایی مازنــدران تامیــن شــده اســت، گفــت: از ایــن پــس 
هیــچ بهانــه ای از مدیــران شــهری و روســتایی بــرای کــم کاری 

ــت. ــرش نیس ــل پذی ــماند قاب ــئله پس در مس
مهــدی رازجویــان روز چهارشــنبه در کارگــروه مدیریــت پســماند 
اســتان مازنــدران اظهــار داشــت: در گذشــته مشــکالت پســماند 
بــه بهانــه فقــدان اعتبــارت انجــام نمــی شــد امــا اکنــون برغــم 
تامیــن اعتبــار از ســوی دولــت جدیــت در مدیریــت شــهری و 

روســتایی اســتان دیــده نمــی شــود.
ــرای تعویــق طــرح  ــه ای ب ــه اینکــه دیگــر بهان ــا اشــاره ب وی ب
ــن  ــرای آخری ــزود: ب ــت، اف ــول نیس ــورد قب ــماند م ــای پس ه
بــار از مســئوالن پســماند اســتان خواهــش مــی کنــم در امــور 

ــد. پســماند جــدی عمــل کنن
معــاون عمرانــی اســتانداری مازنــدران بــا بیــان اینکــه اخریــن 
بــاری اســت کــه بــا ادبیــات درخواســتی بــا مســئوالن شــهری 
و روســتایی پســماند صحبــت مــی شــود، افــزود: از ایــن 
پــس محیــط زیســت مکلــف اســت کــه بــا مســئوالن شــهری 

ــه  ــماند بهان ــای پس ــرح ه ــرای ط ــرای اج ــه ب ــتایی ک و روس
ــد. ــون برخــورد کنن ــر قان ــد براب ــی مــی کنن جوی

ــاری  ــان بابیــان اینکــه اســتان در بهتریــن شــرایط اعتب رازجوی
بــرای مدیریــت پســماند قــراردارد، تاکیــد کــرد: در صورتــی کــه 
ــران شــهری و روســتایی  ــرای مدی ــط زیســت ب از ســوی محی
جهــت کــم کاری در بحــث پســماند نــزد مراجــع قضایــی طــرح 

دعــوی شــود، بــه هیــچ وجــه پادرمیانــی نخواهیــم کــرد.
ــه  ــن هشــدار ب ــه جلســه حاضــر آخری ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
مدیــران پســماند شــهری و روســتایی مازنــدران اســت ، 
افــزود: بایــد بــرای تحمــل و صبــر مــردم نیــز آســتانه تحمــل 
در نظــر بگیریــم ، زیــرا مســئله پســماند دیگــر از تحمــل مــردم 

ــدران خــارج شــده اســت. مازن
اعتبــارات  تامیــن  مازنــدران  اســتانداری  عمرانــی  معــاون 
پســماند شــهری و روســتایی مازنــدران را بــرای ســال جــاری 
ــی از  ــم داد ریال ــت: اجــازه نخواهی ــرد و گف ــوان ک ــوب عن مطل

ــود. ــده ش ــارات بازگردان اعتب
ســازمان  ســوی  از  اعتباراتــی  اینکــه  بیــان  بــا  رازجویــان 
همیــاری شــهرداری هــا بــرای مســئله پســماند مازنــدران 
تعییــن شــده اســت ،افــزود: هفتــه آینــده لیســت شــهردارانی 
کــه مــی تواننــد و شــهردارانی کــه نمــی تواننــد ایــن اعتبــار را 
جــذب کننــد بــه صــورت کتبــی بــه تهــران ابــالغ خواهــد شــد.
ــارت را  ــن اعتب ــد ای ــهری نتوان ــه ش ــی ک ــت: در صورت وی گف
جــذب کنــد، بــرای جلوگیــری از خــروج اعتبــار از مازنــدران بــه 

ــد. ــن تخصیــص مــی یاب شــهر جایگزی
بــا وجــود  معــاون عمرانــی اســتانداری مازنــدران گفــت: 
ــوارض  ــدران ع ــهرهای مازن ــردم ش ــا از م ــهرداری ه ــه ش اینک
بــه مــردم  نیســت  دریافــت مــی کننــد صــالح  پســماند 
پاســخگو نباشــند. رازجویــان بــا بیــان اینکــه تمامــی شــهرهای 
ــزود:  ــد ، اف ــج مــی برن ــه رن ــدران از مشــکل شــیرابه زبال مازن
بــا حمایــت معاونــت فنــاوری نهــاد ریاســت جمهــوری شــرکت 
ــد  ــی کردن ــالم آمادگ ــدران اع ــی مازن ــان بوم ــش بنی ــای دان ه
ــرار داد  ــا ق ــیرابه ه ــه ش ــرای تصفی ــا ب ــهرداری ه ــا ش ــه ب ک

ــد. ــد کنن منعق
وی گفــت: امــا متاســفانه بــا وجــود تســهیالت کــم بهــره 
ــچ شــهرداری از  ــوز هی ــان هن ــش بنی ــرای شــرکت هــای دان ب
مازنــدران بــا ایــن شــرکت هــا قــرارداد عقــد نکــرده کــه جــای 

ــب دارد. تعج
وی ابهــام در ایــن مســئله را قابــل پیگیــری دانســت و افــزود: 

ایــن مســئله بــر عملکــرد شــهرداری هــا تاثیــر مــی گــذارد.
مســئله پســماند و زبالــه یکــی از مشــکالت اســتان مازنــدران 
ــل شــد و  ــک بحــران تبدی ــه ی ــر ب ــه در ســالهای اخی اســت ک
ــه  ــی کشــاند. روزان ــه ســطح مل ــن مشــکل را ب ــی حــل ای حت
ســه هــزار تــن زبالــه در مازنــدران تولیــد مــی شــود کــه ایــن 
میــزان در پیــک فصــول گردشــگری بــه حــدود ۶ هــزار تــن نیــز 
مــی رســد و تقریبــا تمامــی ان در مناطــق جنگلــی و یــا زمیــن 

هــای حاصــل خیــز دپــو مــی شــود.

هیچ بهانه ای در بحث پسماند از مدیران 

پذیرفته نیست

رییــس اداره نظــارت بــر حیــات وحــش حفاظــت محیــط زیســت 
آذربایجــان غربــی گفــت: در قالــب طــرح سرشــماری زمســتانی، 
پرنــدگان آبــزی و کنارآبــزی در ۳۰ زیســتگاه اســتان سرشــماری 

مــی شــود.
ــا  ــان ب ــماری همزم ــن سرش ــت: ای ــار داش ــفی اظه ــد یوس امی
سراســر کشــور از ۱۲ دی مــاه آغــاز شــد و تــا چهــارم بهمــن بــه 
منظــور آگاهــی از وضعیــت جمعیــت پرنــدگان آبــزی و کنارآبــزی 
مهاجــر و بومــی و بــا مشــارکت ۲۰ پرنــده نگــر در قالــب ۱۲ تیــم 

در ۳۰ زیســتگاه پرنــدگان اســتان انجــام مــی شــود.
ــی از  ــم های ــور تی ــا حض ــماری ب ــن سرش ــرد: ای ــه ک وی اضاف
کارشناســان محیــط زیســت، پرنــده نــگاران و عالقــه منــدان ایــن 
ــمی و  ــای چش ــن ه ــکوپ، دوربی ــتفاده از تلس ــا اس ــوزه و ب ح

ــی انجــام مــی شــود. نصب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان ۹۰ زیســتگاه آبــی وجــود دارد، 
افــزود: سرشــماری در زیســتگاه هــای شــمالی اســتان از جملــه 
ــوب  ــده و در جن ــام ش ــت انج ــلماس و پلدش ــو، س ــوی، ماک خ
اســتان نیــز طــی روزهــای گذشــته سرشــماری در تــاالب هــای 

نقــده بــه پایــان رســیده اســت.
وی گفــت: ایــن سرشــماری در زیســتگاه هــای آبــی مهابــاد نیــز 
طــی روزهــای ۲۶ تــا ۲۸ دی مــاه جــاری صــورت مــی گیــرد و 
پــس از آن در تــاالب هــا و زیســتگاه هــای آبــی شهرســتان هــای 

بــوکان و میانــدوآب انجــام مــی شــود.
رییــس اداره نظــارت بــر حیــات وحــش حفاظــت محیــط زیســت 
ــا کاهــش  آذربایجــان غربــی افــزود: امســال ایــن سرشــماری ب
ــه  ــوده و ب ــراه ب ــن مناطــق هم ــرف در ای ــارش ب ــوا و ب ــای ه دم
همیــن دلیــل بســیاری از پرنــدگان مهاجــر ایــن منطقــه را تــرک 

کــرده انــد.

پرندگان 30 زیستگاه 
آذربایجان غربی سرشماری 

می شوند

خبر خشکسالی، انقراض ٣0 گونه 
جانوری استرالیا را رقم زد

یـک فعـال محیـط زیسـت گفـت: نزدیـک بـه ٣0 
جنگل هـای  آتش سـوزی  اثـر  بـر  جانـوری  گونـه 
اسـترالیا بـرای همیشـه منقـرض شـده اند کـه ایـن 
مسـاله یـک فاجعـه بـزرگ بین المللـی محسـوب 

می شـود.
محمـد درویـش افـزود: بزرگ تریـن قربانیان آتش سـوزی جنگل هـا جانورانی 
هسـتند کـه در ایـن اکوسیسـتم ها زندگـی می کننـد کـه اغلـب آنهـا یـا کشـته 

می شـوند یـا بـه شـدت آسـیب می بیننـد و نمی تواننـد بـه طبیعـت بازگردند.
ایـن عضـو هیـات علمـی موسسـه تحقیقـات جنگل ها و مراتع کشـور با اشـاره 
بـه اینکـه مهمتریـن مشـکل آتـش سـوزی  جنگل های اسـترالیا آسـیب دیدن 
جمعیـت قابـل توجـه "کواال"،"کانگـورو" و سـایر حیوانـات اسـت، اظهـار کـرد:  
میـزان حیواناتـی کـه بـر اثـر آتش سـوزی در اسـترالیا آسـیب دیـده و کشـته 

شـده اند را حـدود یـک میلیـارد تخمیـن می زننـد
جنگل هـای  یـا  و  اسـترالیا  در  جنگل هـا  آتش سـوزی  ادامـه گفـت:  در  وی 
آمـازون در گذشـته نیـز رخ داده امـا ابعـاد آتـش سـوزی های سـال جـاری 
بسـیار گسـترده بـوده اسـت. درویش اظهـار کـرد:  بسـیاری از صاحب نظران بر 
ایـن باورهسـتند کـه دلیـل آتـش سـوزی  جنگل هـا خشکسـالی های شـدیدی  
اسـت کـه در منطقـه بـه وجود آمـده و متأثـر از جریان های "تغییـرات اقلیمی" 

و "جهان گرمایـی" اسـت.
ایـن عضـو کرسـی محیـط زیسـت و امنیـت ملی در شـورای عالـی امنیت ملی 
کشـور افـزود: دولـت کشـور اسـترالیا یکـی از دولت هایـی بـود کـه همیشـه 
تغییـرات اقلیمـی را به سـخره می گرفـت، دربرنامه ریزی هـا و سیاسـتگذاری 
هـا بـه آن بی توجـه بـود و آن را جـدی نمی گرفـت. در حـال حاضـر فعـاالن و 
متخصصـان حـوزه محیـط زیسـت ایـن کشـور بـه شـدت از ایـن دولـت انتقاد 

و بـه آن حملـه می کننـد.
درویـش بـا بیان اینکه چنین آتش سـوزی گسـترده ای در اسـترالیا بی سـابقه 
بـوده اسـت، گفـت: نزدیـک بـه هفـت میلیـون هکتـار از رویشـگاه های جنگلی 
و مرتعـی اسـترالیا آتـش گرفتـه و تقریبـا تمـام مناطـق ایـن قاره کـه بیش از 

چهـار برابر مسـاحت ایران وسـعت دارد، سـوخته اسـت.
وی ادامـه داد: آتش سـوزی  جنگل هـای اسـترالیا نزدیـک به پنج ماه اسـت که 
ادامـه دارد و پیش بینـی می شـود تـا ماه فوریه )بهمن-اسـفند( کـه بارندگی ها 
اتفـاق خواهـد افتـاد ایـن آتـش سـوزی ها ادامـه داشـته باشـد و تـا آن زمان 
نمی تـوان آن را مهـار کـرد. درویـش همچنیـن درباره آتش سـوزی های مشـابه 
کـه سـال گذشـته در جنگل هـای آمـازون اتفـاق افتـاد، گفـت:  در کشـور برزیل 
گسـترش  منظـور  بـه  عمـدی کـه  آتش سـوزی های  و  انسـانی  دخالت هـای 
وسـعت اراضـی کشـاورزی توسـط کشـاورزان انجـام شـد تـا حـدودی در علت 
آغـاز آتـش سـوزی های آن کشـور دخیـل بودنـد امـا پـس از گسـترش آتـش 

سـوزی بـه دلیـل خشکسـالی دیگـر کاری از دسـت دولـت بـر نمی آمد.

محیط 
زیست

احتماال گوگرد منشاء بوی نامطبوع تهران است
مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در خصوص انتشار بوی نامطبوع امروز تهران گفت: احتماال 

گوگرد منشاء این بوی نامطوع است.

سـازمان هواشناسـی روسـیه از شکسته شـدن رکورد گرمای هوا در 
مسـکو خبـر داد و اعـالم کـرد کـه پنجشـنبه گذشـته دمای هـوا در 
پایتخـت روسـیه بـه سـه درجه بـاالی صفر رسـید که در ۱۴۰ سـال 

گذشـته بی سـابقه بوده اسـت.
براسـاس اطالعیه ای که سـازمان هواشناسـی روسـیه منتشر کرده 
اسـت، در مـاه ژانویـه درجـه حـرارت هـوا در مسـکو هشـت درجـه 
سـانتیگراد باالتـر از حـد معمول برای ایـن زمان از سـال بود.امروز 
نیـز انتظـار مـی رود مسـکو هوای گرمی داشـته باشـد و دمای هوا 
تـا چهـار درجه سـانتیگراد بـاالی صفـر افزایش یابـد.  همچنین بر 
اسـاس گـزارش سـازمان هواشناسـی روسـیه در هفته هـای آینده 
مناطـق مرکـزی و حتـی خـاور روسـیه و اسـتان هایـی همچـون 
لنینگـراد، ولوگـدا، پسـکوف، کراسنویارسـک و خاباروفسـک نیـز 
هـوای گـرم را تجربـه خواهـد کرد.گفتنی اسـت در سـال های اخیر 
هـوای روسـیه بسـیار گرم شـده اسـت و ایـن پدیده امسـال بویژه 

در مسـکو و بخـش هـای اروپایـی آن کامال مشـهود اسـت.
اگـر در ۲۵ سـال پیـش درجه برودت هوای مسـکو در این روزهای 
سـال بـه ۳۰ درجـه سـانتیگراد زیرصفـر مـی رسـید امسـال بـه ۲ 
درجـه زیرصفـر رسـیده اسـت و حتـی در روزهـای اخیـر بـه بـاالی 
صفـر رسـید کـه رکورد گرمـای هوا در ۷۱ سـال اخیر را شکسـت.در 
مناطـق شـرق و شـمال روسـیه کـه نزدیـک قطب شـمال اسـت و 
مناطـق همجـوار قطبـی نامیده می شـود و نووایا زملیا و سـرزمین 
فرانتـس ژوزف از آن جملـه اسـت درجـه بـرودت هـوا بجـای ۵۰ 
درجـه زیـر صفـر در ایـن روزهای سـال حتـی به هشـت درجه زیر 

صفر هـم نمی رسـد.
کارشناسـان هواشناسـی، علـت هـوای گـرم روسـیه در ایـن فصـل 
سـال را پدیـده گـرم شـدن جهانی کـره زمین می داننـد و معتقدند 
کـه ایـن پدیـده در آینده نیز ادامـه خواهد یافت و بـه احتمال زیاد 

در چنـد منطقه روسـیه سـیل جاری خواهد شـد.

رکورد 140 ساله گرمای هوا 
در مسکو شکسته شد

ان
دگ

سرشماری زمستانی پرندگان در منابع آبی مهاباد پرن
آغاز شد

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مهابــاد گفــت: 
سرشــماری زمســتانی پرنــدگان آبــزی و کنارآبــزی در 
تــاالب هــا و ســایر منابــع آبــی ایــن شهرســتان آغــاز 

. شد
ــار داشــت:  ــا اظه ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــاروق ســخنور در گفــت و گ ف
ــت  ــی از وضعی ــور آگاه ــه منظ ــتانی ب ــماری زمس ــات سرش عملی
جمعیــت پرنــدگان آبــزی و کنارآبــزی مهاجــر و بومــی، هــر ســال با 
شــروع فصــل زمســتان و بــا اســتفاده از تلســکوپ، دوربیــن هــای 

چشــمی و نصبــی انجــام مــی شــود.
ــده  ــم هــای پرن ــا حضــور تی ــن سرشــماری ب ــرد: ای ــه ک وی اضاف
شــناس بــه مــدت ســه روز از ۲۶ تــا ۲۸ دی مــاه در تــاالب هــای 
ــرازان«، »قوپــی باباعلــی«، »قــره قشــالق«، »گــروس«،  »کانــی ب
ســواحل جنوبــی پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه، ســد یوســفکند و 

ســد مهابــاد انجــام مــی شــود.
ــاالب  ــن سرشــماری روز نخســت در ت ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
»کانــی بــرازان« و ســپس در ســایر منابــع ایــن شهرســتان انجــام 

مــی شــود، گفــت: اطالعــات و نتایج حاصــل از سرشــماری پرندگان 
آبــزی و کنارآبــزی مهاجــر بــه عنوان پایه و اســاس بررســی انــدازه و 
تغییــرات جمعیتــی در برنامــه هــای حفاظتــی و مدیریتی جمعیت 

هــای پرنــدگان مــورد بهــره بــرداری قــرار مــی گیــرد.
ــدگان و زیســتگاه  ــت پرن ــن وضعی ــرد: بررســی آخری ــان ک وی بی
هــای آنهــا و همچنیــن ســنجش تاثیرگــذاری اقدامــات اداره 
حفاظــت محیــط زیســت در خصــوص یــگان حفاظــت، زهکشــی 
و احیــای تاالبــی هــا در ایــن منطقــه در خصــوص افزایــش و تنــوع 
گونــه هــا از اهــداف برگــزاری سرشــماری اســت. »ســخنور«، افزود: 
بــرای آگاهــی از تنــوع و تعــداد پرنــدگان، سرشــماری پرنــدگان در 
ــتانی در  ــتانی و زمس ــماری تابس ــه سرش ــال در ۲ مرحل ــول س ط

زیســتگاه هــا انجــام مــی شــود.
رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مهابــاد گفــت: پــس از جمع 
بنــدی و تکمیــل فــرم هــای مربوطــه نتایــج ایــن سرشــماری بــه 
منظــور آنالیــز و جمــع بنــدی نهایــی بــه ســازمان حفاظــت محیــط 

زیســت ارســال مــی شــود.

کار
تشدید مبارزه با متخلفان شکار در گیالنش

یــگان محیــط زیســت  کنتــرل هــای شــبانه 
گیــالن در محــدوده شهرســتان رشــت منجــر 
بــه دســتگیری شــکارچیان متخلــف و کشــف 

مقادیــری ســالح قاچــاق از آنــان شــد.
 کنتــرل هــای شــبانه یــگان محیــط زیســت گیــالن در محــدوده 
شهرســتان رشــت منجــر بــه دســتگیری شــکارچیان متخلــف و 

کشــف مقادیــری ســالح قاچــاق از آنــان شــد.
انجــام پایــش هــای مســتمر و گشــت و بازرســی از زیســتگاه 
هــای حیــات وحــش، پناهــگاه هــا و تــاالب هــای اســتان گیالن 
تشــدید شــده اســت بــه طــوری کــه در ســاعات گذشــته چندیــن 
متخلــف و شــکارچی غیرمجــاز بــه همــراه ســالح هــای قاچــاق 
ــدوده  ــت در مح ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــل ی ــط عوام توس

شهرســتان رشــت شناســایی و دســتگیر شــدند.
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت گیــالن در گفــت وگــو 
بــا خبرنــگار تســنیم در رشــت، از انجــام گشــت و کنتــرل شــبانه 
ــا  ــت: ب ــراز داش ــر داد و اب ــت خب ــتان رش ــدوده شهرس در مح
ــه ای،  ــکارچیان حرف ــد ش ــس از رص ــی و پ ــام کار اطالعات انج

عملیــات شــبانه ای بــا هماهنگــی و اخــذ دســتور ورود بــه منــزل 
از ســوی مقــام قضایــی و بــا همراهــی نیــروی انتظامــی در ایــن 

منطقــه انجــام شــد.
ــف و  ــر متخل ــداد ۳ نف ــتگیری تع ــور از دس ــری پ ــان اکب ساس
ــی  ــط بان ــت محی شــکارچی غیرمجــاز در مناطــق تحــت مدیری
شهرســتان رشــت خبــر داد و عنــوان کــرد: عــالوه بــر دســتگیری 
ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــل ی ــط عوام ــراد توس ــن اف ای
ــو  ــاق، ۸۰ کیل ــکاری قاچ ــالح ش ــه س ــالن، ۳ قبض ــتان گی اس
گوشــت شــکار و اجــزای حیــوان شــکار شــده نیــز از آنــان کشــف 

و ضبــط شــد.
ــه همــراه  ــر اینکــه متخلفــان دســتگیر شــده ب ــد ب ــا تأکی وی ب
مســتندات جهــت طــی مراحــل قانونــی تحویــل پاســگاه 
انتظامــی ســراوان شــدند خاطرنشــان کــرد: در همیــن جــا 
ــه  ــه زدن ب ــد صدم ــه قص ــازی ک ــکارچیان غیرمج ــام ش ــه تم ب
محیــط زیســت را دارنــد اخطــار مــی کنیــم در صــورت شناســایی 
ــان برخــورد  ــا آن ــه شــدت ب ــی ب ــات غیرقانون و مشــاهده اقدام

مــی شــود.
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حسـن مصفـا اظهار داشـت: ایـن تیمهای امـدادی به 
همـراه خـودرو و اقالم امـدادی موردنیاز سـیل زدگان 

در حال خدمات رسانی هستند.
وی ادامـه داد:  ۱۴ تیـم از اسـتان فـارس، ۱۳ تیم از 
خراسـان شـمالی، ۱۳ تیم از خراسـان رضوی، ۱۱ تیم 
و  بوشـهر  از  تیـم   ۲ کرمـان،  از  تیـم  چهـار  یـزد،  از 

خراسان جنوبی در منطقه حضور دارند.
احمـر  هـالل  جمعیـت  نجـات  و  امـداد  معـاون   
 ۲۸۵ مجمـوع  در  گفـت:  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
نیـروی کار آزمـوده بـه همـراه ۵۴ خـودرو و تجهیزات 
سـیلزده  مـردم  بـه  رسـانی  خدمـات  حـال  در  الزم 

استان هستند.
وی با اشـاره به اقالم موردنیاز سـیل زدگان سیسـتان 
)آرد، حبوبـات،  بلوچسـتان گفـت: مـواد خوراکـی  و 
برنـج،  روغـن،  پروتینـی،  مـواد  کنسـرو،  انـواع 
ماکارونـی، سـویا، چـای(، اقـالم غیرخوراکـی )پتـو، 
زیرانـداز، پشـه بند، مالفه و پارچه، پالسـتیک ضخیم، 

پودرهـای  )صابـون،  بهداشـتی  اقـالم  و  طنـاب( 
شـوینده، لبـاس زیر، اقالم بهداشـت فـردی( از جمله 

مهمترین نیازهای سیل زدگان استان است.
 بـارش بـاران سیل آسـا در جنـوب شـرق کشـور که از 
شـامگاه پنجشـنبه ۱۹ دی آغاز شـده بود، استان های 
سیسـتان و بلوچسـتان، کرمـان و هرمـزگان را تحـت 
تاثیر قرار داده و سـبب جاری شـدن سـیالب در این 

استان ها شده است.
شـرایط در  سیسـتان و بلوچسـتان از سـایر استان ها 
وخیم تـر اعـالم شـده بـه طـوری کـه میـزان بارش ها 
در جنـوب اسـتان نسـبت بـه سـال گذشـته ۲۶ برابـر 
شـده و در نتیجه سـرریز شـدن آب از پشت سدهای 

استان را در پی داشته است.
در سیسـتان و بلوچسـتان تعـداد ۵۰۰ روسـتا و ۱۴ 
واحـد  و ۲۰ هـزار  شهرسـتان درگیـر سـیل هسـتند 
مسـکونی بـر اثـر جاری شـدن سـیالب تخریـب کلی 

و جزئی دیده است.

59 تیم عملیاتی هالل احمر کشور در مناطق 
سیل زده سیستان و بلوچستان حضور دارند
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طایفه ای از تاتار، نژاد همســایه شمالی 
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انگلیسی – گروه
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الهی - مخترع نئون

 ۶ - رانــدن - انــكار كننده - صد متر 

مربع، واحد ســطح، پسوند فاعلی, 

اگر مخفف 

 ۷ - ائتــالف، صاحبان چند كارخانه - 

پشــه ماالریا - نام بتی است

 ۸ - آواز خــوش - جمع نفقه - 

بسکتبال فدراسیون 

 ۹ - بجز، مگر، حرف اســتثناء - 

پلنــگان - قله ای در آلمان

 ۱۰ - خط كش مهندســی، چای خارجی 

- فرا خواندن - چســت و چاالک

 ۱۱ - بیمنــاک - مــادر فریدون - واحد 

بازی تنیس، عدد شــش عرب

 ۱۲ - هــزارو صدو یازده - زمان تولد 

– مكان

 ۱۳ - ســرمه - پارچه ای بافت عراق 

– سرپرست

 ۱۴ - رســیدن - ماست چکیده - 

حشره قطاری

 ۱۵ - فرمانده ســازمان آزادی بخش - 

ریشــه گیاهی در كوهای تبت

جدول شماره 1646

هرمزگان

سیل 300 میلیارد ریال خسارت 
به برق جاسک وارد کرد

حمیــد ســاعدپناه روز جمعــه در نشســتی در همیــن 
رابطــه اظهــار داشــت: در ایــن بارندگــی ۶۰ کیلومتــر شــبکه 
ــر شــبکه فشــار ضعیــف و ۳۰  فشــار متوســط، ۱۵ کیلومت

دســتگاه ترانســفورماتور به طور کامل تخریب شد.
شــبکه  کیلومتــر   ۲۰۰ ایــن  بــر  عــالوه  افــزود:  وی 
ــاوم ســازی  ــه مق ــاز ب ــده کــه نی فشارمتوســط آســیب دی

دارد.
طغیــان  و  بارندگــی  در  خاطرنشــان کــرد:  ســاعدپناه 
رودخانــه  هــای منطقــه گابریــک و ســدیچ بــرق ۳۲ 
روســتا دچــار اختــالل و قطعــی شــد کــه بــا تــالش 
نیروهــای عملیاتــی مدیریــت بــرق جاســک، شــبکه 

جدید احداث و برق ۲۰ روســتا وصل شد.
 ایــن مقــام مســوول اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه 
گســتردگی حجــم خســارت ســیل بــه شــبکه توزیــع بــرق 
بالفاصلــه پــس از توقــف بارشــها میــزان خســارت شــبکه 
تــالش  بــا  دیــده  آســیب  اصــالح شــبکه  و  بررســی 
کارکنــان مدیریــت بــرق جاســک و بــا همــکاری نیروهــای 
و  رودان  مینــاب،  ســیریک،  شهرســتانهای  عملیاتــی 
حاجــی آبــاد آغــاز و همچنــان ایــن تــالش هــا تــا 

برقــراری پایدار برق در منطقه ادامه دارد.
بــه دنبــال فعالیــت ســامانه بارشــی در اســتان هرمــزگان 
در روزهــای ۲۰ تــا ۲۲ دی مــاه ســیالب زیــادی در شــرق 
هرمــزگان از جملــه جاســک، ســیریک و بشــاگرد بــه 
ــر آن  ــت تاثی ــه تح ــتاهای منطق ــت و روس ــوع پیوس وق

گرفتند. قرار 
بــه  بســیاری  خســارت  ســیالب ها  ایــن  دنبــال  بــه 
خانه هــای روســتایی، تاسیســات آبرســانی و بــرق، ابنیــه 
و جاده هــا در منطقــه جاســک و بشــاگرد وارد شــده 

است.
ــری شــرق  شهرســتان جاســک و بشــاگرد در ۳۰۰ کیلومت

بندرعباس مرکز اســتان هرمزگان واقع شده اند.

 پیام
استان ها

عامل زمین خواری 4.5 میلیارد ریالی در شهرستان بوشهر دستگیر شد
 رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان بوشهر گفت: عامل زمین خواری چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریالی در شهرستان بوشهر شناسایی و دستگیر شد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل امــور عشــایر جنــوب کرمــان در نظــر دارد پــروژه تامیــن آب شــرب عشــایر منطقــه چــاه حســن رودبــار جنــوب را بــه صــورت مناقصــه عمومــی 

یــک مرحلــه ای بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مناقصــه بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد برگــزار نمایدلــذا کلیــه متقاضیــان 
محتــرم مــی تواننــد جهــت اطــالع  از شــرایط و مشــخصات موضــوع مناقصــه بــه وبگاه ســامانه یــاد شــده بــه نشــانی www.setadiran.ir مراجعه و نســبت 

بــه پیشــنهاد خــود اقــدام نمایند

مهلت ارائه پیشنهاد: 98/11/10
زمان بازگشایی پاکت ها: 98/11/12

اطالعــات تمــاس دســتگاه هــای مناقصــه گــذار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــا الــف : اداره کل 
امــور عشــایر جنــوب کرمــان بــه نشــانی جیرفــت – بلــوار امــام خمینــی )ره( روبهــروی ســپاه پاســداران تلفــن 03443313828

مبلغ تضمیننوع تضمینعنوان پروژهشماره مناقصه

۲۰۹۸۰۰۴۷۸۱۰۰۰۰۰۹
انتقال آب شرب عشایر چاه 

محسن رودبار جنوب
۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰ضمانتنامه بانکی

اداره کل امور عشایر جنوب کرمان

نوبت دوم

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره ب/98/39-52
نوبت دوم

تاریخ انتشار در سامانه تاریخ 98.10.28 می باشد.
مبلغ برآورد: 6.132.000.000 ریال

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: 306.600.000 ریـال بـه صـورت ضمانـت نامـه بانکی 
شـرکت در )فراینـد ارجـاع کار( در وجـه شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 98.10.28 لغایت 98.11.3

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 98.11.14
آخریـن مهلـت تحویـل پاکت )الـف( : به صـورت حضوری سـاعت 15 روز دوشـنبه مورخ 

98.11.14 بـه دبیرخانـه شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان می باشـد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9:30 روز سه شنبه تاریخ 98.11.15

محل تامین اعتبار: اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید
اطالعـات تماس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد 

مناقصـه و ارائـه پاکت ها 
آدرس: کرمـان بلـوار 22 بهمن شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان تلفـن: 33222960-

034
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحـل عضوریـت در سـامانه : مرکز تماس 

02141934
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

بـه شـماره  الکترونیکـی دولـت  تـدارکات  از طریـق سـامانه  را  نظـر دارد مناقصـه عمومـی خریـد شـیرآالت سـر چاهـی  اسـتان کرمـان در  و فاضـالب  شـرکت آب 
2098005963000071 برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکـت ها از طریق درگاه سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحـل ثبت نام 

درسـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت درمناقصـه محقـق سـازند.

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 
ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

نامـه  آئیـن   ۱۳ مـاده  و   ۳ مـاده  موضـوع  اگهـی 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۹۹۸
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملک زرند تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی 
فرزنـد محمـد  تنگلـی  بـاب  نورالدینـی  ثریـا  خانـم 
بشـماره شناسـنامه ۹ صـادره از زرنـد در یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت ۲۱۹ مترمربـع پـالک ۹۹۳ فرعـی 
از ۷۵۶۱ اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان فـردوس کوچه 
۲۸ خریـداری از مالـک رسـمی خانم فاطمـه محرابی 
زاده هنرمنـد محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵روز آگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد 

شـد. م/ الـف ۱۹۲
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 98/10/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 98/10/28
حسین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک زرند
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 

اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی
نامـه  آئیـن   ۱۳ مـاده  و   ۳ مـاده  موضـوع  اگهـی 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۹۹۱
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملک زرند تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی 
آقـای حجـت الـه عـرب پورداهویـی فرزنـد عبـاس 
بشـماره شناسـنامه ۱۰ صادره از زرند در یک باب خانه 
بـه مسـاحت 2٣7/80 مترمربـع پـالک ۹۹۲ فرعی از 
۷۵۶۱ اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان ۲۰ متـری محرم 
خریـداری از مالـک رسـمی خانم  هایـده محرابی زاده 
هنرمنـد محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد. م/ الـف ۱۹۰
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 98/10/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 98/10/28
حسین توحیدی نیا
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی شهرسـتان 
زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعارض متقاضیـان محرز 
گردیده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضـا بشـرح زیـر به منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روزآگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضی 
داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را به مرجع 

قضائی تقدیـم نمایند.
امـالک واقـع در بخـش سـیزده ۱۳ کرمـان شهرسـتان 

زرند
محمـد  آقـای  اصلـی   ۷۵۵۱ از  فرعـی   ۳۵ پـالک   
ایزدی همت آبادی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 
۳۰۸۰۰۲۵۶۸۷ صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت ۲۹۴ مترمربـع واقـع در زرنـد انتهـای بلـوار 
فـردوس خریـداری از مالک رسـمی آقـای غالمعباس 

نظریان.
پـالک ۱۰۱ فرعـی از ۷۵۶۲ اصلـی آقـای محمـد ایزدی 
یـزدان آبـادی فرزنـد غالمرضـا بشـماره شناسـنامه ۷ 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۳۲۵ 
مترمربع واقع در زرند خیابان امیرکبیر کوچه شـماره ۱۰ 

خریـداری از مالـک رسـمی آقـای احمـد عمرانی
م الف ۱۸۹

تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1٣98/10/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه 1٣98/10/28

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

صورت مجلس
بـه تاریـخ 1٣98/10/14در وقـت فـوق العـاده جلسـه شـعبه اجـرای احـکام مدنـی 
شهرسـتان قلعـه گنـج بتصـدی امضاءکننده ذیل تشـکیل اسـت .پرونده کالسـه فوق 

تحـت نظـر قـرار دارد .
نظـر بـه اینکـه اجـرای احـکام مدنـی شهرسـتان قلعـه گنـج قصـد دارد در پرونـده کالسـه فـوق 
مطروحه در این اجرا حسـب نیابت ارسـالی از شـعبه 4دادگاه عمومی حقوقی شهرسـتان کرمان 
محکـوم لـه اقـای زیـن العابدین اسـکندری نسـب علیه اقـای امیرحسـین براهویی نـژاد فرزند 
علیرضـا دائـر بـر مطالبـه وجه، یک دسـتگاه ترانس بـرق صنعتی با مشـخصات ترانسـفورماتور 
100کاوا بـا سـال سـاخت 1٣95کـه حسـب نیابـت ارسـالی ودرخواسـت محکومه لـه توقیف وبه 
امیـن امـوال معرفـی شـده از طـرف محکوم له بـه ادرس قلعه گنج سـه راه پاتلی –انبار شـرکت 
سـادر پارس سـپرده شـده وتوسط کارشناس رسـمی دادگسـتری ارزیابی گردیده از طریق مزایده 
عمومـی بـا قیمـت پایه کارشناسـی بـه مبلغ دویسـت وپنجاه میلیون ریـال بفروش برسـاند لذا 
طالبیـن خریـد مـی توانند ضمن بازدید از ترانس صنعتی فوق الذکر همـه روزه تا یک هفته قبل 
از مزایـده پیشـنهاد خریـد خـود را تا روز قبـل از برگزاری جلسـه مزایده در پاکت الک ومهرشـده 
تحویـل دایـره اجـرا نماییـد .جلسـه مزایـده راس سـاعت 10صبـح مـورخ 1٣98/11/07با حضور 
نماینـده محتـرم دادسـتان در اجـرای احـکام مدنی شهرسـتان قلعه گنـج واقـع در خیابان چیل 
اباد برگزار می گرددشـخصی برنده مزایده خواهد شـد که باالترین قیمت را پیشـنهاد داده باشـد 
ودر روز مزایـده 10درصـد مبلـغ را پرداخت نمایند .ضمنا برنده مزایده مکلف اسـت حداکثر تا یک 
مـاه نسـبت بـه پرداخت باقیمانده ثمن معاملـه اقدام نماید در صـورت انصراف برنـده مزایده ده 

درصـد مبلـغ واریـز شـده به نفـع دولت ضبط خواهد شـد 
قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان قلع گنج –امیر حامد ضیانی

اگهی ابالغ اجراییه 
از انجایـی کـه خواهـان )گـودرز سـیاح فرزنـد علـی (
داخواسـتی بـه طرفیـت خواندگان غیرمحصور )اسـامی 
روسـتای  اصلـی بخـش ۳۴ کرمـان-   پـالک ۵۶۴  مالكیـن 
قالطوئیـه سـاردوئیه( بـه خواسـته خلـع یـد مطـرح که بـه این 
شـعبه ارجاع و به شـماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۳۴۸۱۳۰۰۷۲۸ 
شـعبه دادگاه عمومـی بخـش سـاردوئیه ثبـت و بـه شـرح ذیل 
اجرائیـه بـه شـماره ۹۸۱۰۴۲۳۴۸۱۳۰۰۰۲۶صادرکه بـه علت غیر 
محصـور بـودن خواندگان ودرخواسـت خواهان وحسـب دسـتور 
دادگاه طبـق  موضـوع مـاده ۷۳ قانـون آئیـن دادرسـی مدنـی 
مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیـر االنتشـار آگهـی می 
گـردد تـا خوانـده ظـرف یـک مـاه پـس از تاریـخ انتشـار اگهی 
بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـانی کامـل خـود ، 
نسـخه ثانـی درخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر 
فـوق در دادگاه حاضـر گـردد. مدیـر دفتـر دادگاه بخـش شـعبه 
دادگاه عمومـی بخـش سـا دوئیـه -فاطمـه رجانی نژاد-اسـتان 
کرمـان –شهرسـتان جیرفـت –بخش سـاردوئیه –دادگاه بخش 

ساردوئیه 
بسمه تعالی

بموجـب درخواسـت اجـرای حکـم مربوطـه به شـماره و شـماره 
علیههـا  محکـوم   ۹۸۰۹۹۷۳۴۸۱۳۰۰۲۲۹ مربوطـه  دادنامـه 
محکـوم هسـتندبه خلع ید مشـاعی از پـالک ۵۶۴اصلی بخش 
۳۴کرمـان واقـع در قالطوئیـه سـاردوئیه وخسـارات دادرسـی 
)هزینـه دادرسـی مرحلـه بـدوی یکصـد وهشـتاد وهفـت هـزار 
تومـان وهزینـه کارشناسـی بـه مبلـغ ده میلیـون وچهارصد هزار 
تومـان در حـق خواهـان مـی باشـند ضمنـا هزینـه نیـم عشـر 
دولتـی توسـط دایـره محتـرم اجـرای احـکام محاسـنه واخـذ 
خواهـد شـد . مدیـر دفتـر دادگاه بخـش شـعبه دادگاه عمومی 

بخـش سـا دوئیـه -فاطمـه رجانـی نـژاد 

محکوم علیه مکلف اسـت از تاریخ ابالغ اجرائیه :
۱-ظـرف ده روز مفـاد آنـرا بموقـع اجرا گـذارد )مـاده ۳۴ قانون 
اجـرای احـکام مدنـی (.۲-ترتیبـی بـرای پرداخـت محکـوم به 
بدهـد .۳- مالـی معرفـی کنـد کـه اجرا حکـم واسـتیفا محکوم 
بـه از آن میسـر باشـد .چنانچـه خـود را قـادر بـه اجـرای مفـاد 
اجراییـه ندانـد بایـد ظـرف سـی روز کلیه امـوال خود را شـامل 
تعـداد یـا مقـدار و قیمـت همـه امـوال منقـول وغیر منقـول ،به 
طـور مشـروح مشـتمل بـر میـزان وجوه نقـدی که به هـر عنوان 
نـزد بانکهـا وموسسـات مالـی واعتبـاری ایرانی یـا خارجی دارد 
بـه همـراه مشـخصات دقیـق حسـابهای مذکـور و کلیـه اموالـی 
کـه او بـه هـر نحونـزد اشـخاص ثالـث دارد و کلیـه مطالبـات او 
از اشـخاص ثالـث ونیز فهرسـت نقـل وانتقاالت وهر نـوع تغییر 
دیگـر در امـوال مذکـور از زمـان یـک سـال قبل از طـرح دعوای 
اعسـار بـه ضمیمـه دادخواسـت اعسـار بـه مقـام قضائـی ارائـه 
نمایـد واال بـه درخواسـت محکـوم لـه بازداشـت میشـود )مواد 
۸و۳قانـون نحـوه اجـرای محکومیـت مالـی ۱۳۹۴(.۴- خـود 
داری محکـوم علیـه از اعـالم کامـل صورت اموال بـه منظور فرار 
از اجـرای حکـم ،حبـس تعزیـری درجـه هفـت را در پـی دارد.
)مـاده ۳۴قانـون اجـرای احکام مدنـی و مـاده ۲۰ق.م.ا و ماده 
مالـی ۱۳۹۴(۵-انتقـال  اجـرای محکومیـت  نحـوه  قانـون   ۱۶
مـال بـه دیگـری بـه هـر نحـو بـا انگیـزه فـرار از ادای دیـن بـه 
نحـوی کـه باقیمانـده امـوال بـرای پرداخـت دیون کافی نباشـد 
موجـب مجـازات تعزیری درجه شـش یـا جزای نقـدی معادل 
نصـف محکـوم به یـا هر دو مجـازات می شـود.)ماده ۲۱ قانون 
مالـی ۱۳۹۴(.۶- چنانچـه صـورت  اجـرای محکومیـت  نحـوه 
امـوال پـس از مهلـت سـی روز ارائـه شـود آزادی محکـوم علیه 
از زنـدان منـوط بـه موافقـت محکـوم لـه یـا تودیـع وثیقـه یـا 
معرفـی کفیل توسـط محکـوم علیـه خواهد بود .)تبصـره ۱ماده 

۳ قانـون نحـوه اجـرای محکومیـت مالـی ۱۳۹۴(

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــی و  ــخصات متقاض ــذا مش ــت ل ــده اس ــرز گردی ــی مح متقاض
ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در 
ــه  ــی ک ــی مــی شــود در صورت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض 
ــه  داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد . آقــای طالــب رمضانــی عنبــران فرزنــد رمضــان 
بــه شــماره شناســنامه 3479 صــادره از اردبیــل بــه شــماره 
ــاز  ــه غیرمج ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی 1464666903 در شش مل
محوطــه کاربــری بــا کســر معبــر مســکونی بــه مســاحت 126/84 
ــاس  ــع در عب ــی واق ــی از 7 اصل ــالک 5397 فرع ــع پ مترمرب
آبــاد بخــش 32 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی نــوروز علــی 
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــق بدیه ــینی میرزان ــد حس محم
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــع  ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی

ــود . ــد ب ــه دادگاه نخواه ــه متضــرر ب مراجع
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/10/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/11/13
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

امدادرسانی هوایی به سیل زدگان بلوچستان 
پس از سیل جنوب سیستان و بلوچستان هالل احمر از طریق بالگرد به نقاط آسیب دیده کمک ارسال می کند. 

ذبیــح هللا غریــب اظهــار داشــت: محصــوالت میــوه 
خشــک شــامل بــادام، گــردو و پســته اســت کــه ایــن 
اســتان ۱۷ درصــد از محصــوالت باغــی محصــوالت 
ــطح  ــزان در س ــن می ــه ای ــی ک ــک را دارد در حال خش

ــت.  ــد اس ــا ۴ درص ــور تنه کش
بــه گفتــه وی، ســطح زیــر کشــت بــادام در ایــن 
ــزار  ــوع ۴۴ ه ــد از مجم ــر ۳۸ درص ــزون ب ــتان اف اس
ــوری آن  ــن کش ــه میانگی ــی ک ــت در صورت ــار اس هکت

ــت. ــد اس ۶.۵ درص
رییــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری، 
ــتان  ــن اس ــه ای ــده نمون ــاره حضــور ۴ تولیدکنن ــا اش ب
در ســی و چهارمیــن دوره تجلیــل از تولیدکننــدگان 
در ســال  بخــش کشــاورزی کشــور گفــت:  نمونــه 
ــاب  ــایی، انتخ ــتاد شناس ــت س ــی ۹۷-۹۸ فعالی زراع
و معرفــی تولیدکننــدگان برتــر براســاس روال هــر 
ســاله همزمــان بــا فصــل زراعــی در نیمــه دوم امســال 

ــد. ــام ش انج
از  کشــاورزی  بخــش  تولیــدات  کیفیــت  غریــب، 
معیارهــای انتخــاب کشــاورزان نمونــه کشــوری اعــالم 
ــل از ســال ۹۰ بیشــتر معیارهــا  ــا قب ــد کــرد:  ت و تاکی
در محــور میــزان تولیــد بــود، امــا بــه دلیــل اینکــه بــا 
شــرایط خشکســالی مواجــه هســتیم میــزان بهــره وری 
محصــوالت  تولیــد  و  کشــت  الگــوی  تغییــر  آب، 
ــوان  ــه عن ــالی ب ــکی و خشکس ــر خش ــاوم در براب مق
ــه  ــده نمون ــد کنن ــاب تولی ــم در انتخ ــاخص های مه ش

ــت. ــده اس ــاورزی ش کش
علمــی،  فناوری هــای  آخریــن  از  اســتفاده  وی، 
تولیــد  آبیــاری،  روش هــای  بهتریــن  از  اســتفاده 
محصــوالت  تولیــد  بــا  کیفیــت،  و  محصــوالت 
از  را  تولیــد  زنجیره هــای  و  ارزآور  و  صادرات محــور 
وزارت  شــاخص های  در  علمــی  مهــم  شــاخص های 

جهــاد کشــاورزی عنــوان کــرد.
رییــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری، 
ــه پــرورش ماهیــان قــزل آال رنگیــن  ــده نمون تولیدکنن
کمــان را یکــی از ۴ نمونــه کشــوری بخــش کشــاورزی 
ــا  ــده ب ــن تولیدکنن ــت: ای ــرد و گف ــوان ک ــال عن امس
مجــوز تولیــد ۵۰ تــن موفــق بــه تولیــد ۴۰۰ تــن 

ــت. ــده اس ــی ش ماه
ــه دیگــر اســتان نیــز در  ــردار نمون ــه گفتــه وی، بهره ب ب
پــرورش ماهــی در قفــس ســردابی را انجــام می دهــد 
ــن در  ــون ۷۰۰ ت ــی، اکن ــک دوره تعطیل ــد از ی ــه بع ک
ــه از  ــرده ک ــب ک ــس نص ــد دارد و ۵۲ قف ــال تولی س
ایــن تعــداد ۳۶ قفــس کامــل زیــر کشــت اســت و ۴۰ 

اشــتغال مســتقیم ایجــاد کــرده اســت.
ــز   ــتان نی ــوری اس ــه کش ــع دار نمون ــه داد:مرت وی ادام
ایــن  از  و  دارد  اختیــار  در  مرتــع  هکتــار   ۸۵۰ کــه 
ــه ای  ــه گونه هــای مرتعــی علوف ــار را ب ــزان ۱۶۰ هکت می

اختصــاص داده اســت.
بختیــاری  و  رییــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال 
ــار  ــه در ۲۹۰ هکت ــده نمون ــن تولیدکنن ــرد: ای ــان ک بی
ــوس، موســیر و آنغــوزه  از اراضــی کشــاورزی نشــا، کل
ــوس از  ــده کل ــال آین ــا ۵ س ــت و ت ــرده اس ــت ک کش

ــد. ــد ش ــارج خواه ــراض خ ــال انق ــای در ح گونه ه

حجـت هللا عبدالملکی در بازدید از کوی مندلی 

اهـواز بیان کرد: ۹ هزار فرصت شـغلی از طریق 

اجـرای طـرح و یک هـزار فرصت نیـز از طریق 

کاریابـی و تعامـل با کارفرمایان ایجاد شـود که 

از این ۱۰ هزار فرصت شـغلی تاکنون پنج هزار 

فرصت فعال شـده اند.

وی افـزود: تعـداد زیـادی نیـز پرونـده ایجـاد 

شـغل از طریـق تسـهیالت کمیتـه امـداد در 

بانک هـا در دسـت بررسـی هسـتند.

عبدالملکـی بیـان کـرد: اسـتان خوزسـتان بـه 

اولویـت  در  دیگـر  اسـتانهای  برخـی  نسـبت 

کمیتـه امـداد قـرار دارد و در صـورت امـکان 

منابـع اعتبـاری بیشـتری بـه آن اختصـاص 

داد. خواهیـم 

ایـن ایجـاد اشـتغال مهمتریـن  افـزود:  وی 

مسـئله همراهـی جوانـان و متقاضیان شـغل 

اسـت.

معاون اشـتغال و خودکفایی کمیته امداد امام 

خمینـی )ره( گفت: مشـاوره شـغلی، بررسـی 

بـازار، مالحظات فنـی کار و آموزش الزمه ایجاد 

شـغل پایـدار با درآمد ثابت هسـتند.

وی افـزود: یکـی دیگـر از حلقـه هـای مهم در 

ایجاد اشـتغال و سـرمایه گذاری این است که 

ایـن تسـهیالت اگر بـه صورت قرض الحسـنه 

پرداخـت شـوند بهتـر خواهـد بود لذا سـرمایه 

در نظـر گرفتـه شـده از سـوی کمیتـه امـداد 

اگرچـه کم اسـت اما به صورت قرض الحسـنه 

می شـود. پرداخت 

افـراد  برخـورداری  خصـوص  در  عبدالملکـی 

ایجـاد شـغل  تسـهیالت  از  پوشـش  تحـت 

کمیتـه امـداد بیـان کـرد: افراد تحت پوشـش 

خدمـات کمیتـه امـداد قطعـًا مـی تواننـد از 

تسـهیالت اشـتغال اسـتفاده کنند و افراد غیر 

مشـمول نیز پس از بررسـی مددکاری قابلیت 

اسـتفاده از ایـن تسـهیالت را دارنـد.

مهــدی شهســواری افــزود: در پــی طغیــان رودخانه هــای فصلــی و 
ــاد  ــج همچــون چراغ آب ــازل روســتایی قلعه گن ــی بســیاری از من آبگرفتگ
دیگــر،  روســتاهای  از  بســیاری  و  بخــش مرکــزی  در  و جنگل آبــاد 
اهالــی ایــن مناطــق ناچــار بــه خــروج از منــازل مســکونی خــود شــدند 
و راه ارتباطــی ۴۴ روســتا در بخــش چــاه دادخــدا نیــز بــه مــدت ۲ روز 
ــک تمامــی  ــه همــت نیروهــای راهــداری هــم این ــا ب مســدود شــد، ام

ــان دارد. ــا جری ــردد در آنه ــاز و ت ــی ب ــای ارتباط محوره
ــوزه مســکن روســتایی وارد  ــه ح ــه داد: بیشــترین خســارت ب وی ادام
شــده و از آنجــا کــه در ســال های گذشــته بســیاری از اهالــی روســتاها 
مســیر ســیالب را جابجــا کــرده و در حریــم رودخانه هــا اقــدام بــه 
ــاری شــدن ســیالب،  ــا ج ــه ب ــث شــده ک ــد باع ســاخت و ســاز کرده ان

ــوند. ــی ش ــار آبگرفتگ ــازل مســکونی دچ من
ــد  ــدود ۵۰۰ واح ــان، ح ــه کارشناس ــه گفت ــرد: ب ــح ک ــواری تصری شهس
ــار آســیب  ــج دچ ــزی و چاه دادخــدای قلعه گن مســکونی در بخــش مرک

ــی  ــکونی از واحدهای ــای مس ــن واحده ــفانه ای ــده اند و متاس ــدی ش ج
ــد. ــر ســاخته شــده بودن ــی  ســال های اخی ــه ط ــد ک بودن

فرمانــدار قلعه گنــج افــزود: بــه هرحــال نیازمنــد نــگاه ویــژه همــه 
مســووالن اســتانی و کشــوری بــه ایــن شهرســتان هســتیم.

خســارت ۱۸ میلیارد تومانی به بخش کشــاورزی قلعه گنج
ــز گفــت:  ــج نی ــاد کشــاورزی قلعه گن ــاس ســلیمانی رییــس جه  غالمعب
ــه  ــارت ب ــان خس ــارد توم ــه ۱۸ میلی ــب ب ــج قری ــر قلعه گن ــیالب اخی س

بخــش کشــاورزی وارد کــرد.
وی افــزود: بیشــتر ایــن خســارات در مــزارع گنــدم و ارَزن و محصــوالت 
جالیــزی بــوده و در بخــش آب و خــاک نیــز بــه ۱۸ رشــته قنــات 

خســارت وارد شــده اســت.
رییــس جهــاد کشــاورزی قلعه گنــج تصریــح کــرد: قریــب بــه ۴۰ حلقــه 

چــاه کشــاورزی بــه دلیــل آبگرفتگــی تخریــب شــده اســت. 
وی اضافــه کــرد: بیشــترین خســارات وارده در حــوزه قنــوات مربــوط بــه 

ــوده و همچنیــن ۳۰۰ راس دام  قنات هــای روســتاهای تابعــه رمشــک ب
ســبک و ســنگین در ایــن ســیالب ســیالب تلــف شــده اند.

ســلیمانی ادامــه داد: البتــه آمــار تلفــات دام بــا توجــه بــه اینکــه 
ــد  ــور هســتند بای ــتایی، صعب العب ــق عشــایری و روس بســیاری از مناط

ــد. ــتر باش بیش
ــج  ــاد قلعه گن ــیل زده حاجی آب ــتای س ــار روس ــدی دهی ــی احم مصطف
ــازل  ــه بیشــتر من ــت دارد ک ــوار جمعی ــن روســتا ۴۵ خان ــت: ای هــم گف
ــک  ــدت ی ــه م ــاران ب ــارش ب ــن ب ــده و حی ــی ش ــار آبگرفتگ ــا دچ آنه

ــد. ــد وصــل ش ــود و روز بع ــع ب ــتا قط ــرق روس ــبانه روز ب ش
محمدرضــا فالحــی از مرغــداران و کشــاورزان ایــن روســتا نیــز بــه ایرنــا 
گفــت: یــک ســال بــود کــه مجتمــع پــرورش مــرغ شــاخ دار روســتایی 
ــه  ــوع ســیالب ب ــه و وق ــان رودخان ــا طغی ــودم ام ــرده ب ــدازی ک را راه ان
مزرعــه ام موجــب شــد کــه تعــداد ۶۰ قطعــه از ایــن مرغ هــا تلــف 
ــان  ــزار توم ــرغ شــاخ دار روســی ۱۵۰ ه ــه م ــر قطع ــه ارزش ه شــوند ک

بــود.
ــار  ــک هکت ــر ی ــه ازای ه ــاورزی، ب ــرای کش ــرد: ب ــح ک ــی تصری فالح
ــداری  ــوار تیــپ خری ــه و ن ــون و پانصــد هــزار تومــان لول زمیــن ۲ میلی

ــاری  ــه آبی ــاورزی را ب ــن کش ــار زمی ــت هکت ــا هش ــودم و جمع ــرده ب ک
قطــره ای مجهــز کــرده بــودم امــا همــه لوله هــا و نــوار تیپ هــا را 

ــرد. ــراب ک ــیل خ س
محمــد ُدرزهــی اهــل دهســتان رمشــک نیــز گفــت: در دهســتان 
ــیب  ــار آس ــد دچ ــه بودن ــک رودخان ــه نزدی ــی ک ــتر اراض ــک بیش رمش

ــود. ــده ب ــارت وارد ش ــم خس ــتا ه ــازل روس ــه من ــده و ب ش
ــن  ــا ای ــه رمشــک ب ــی ۲۰ ســال گذشــته رودخان ــه ط ــاد دارد ک او اعتق

ــود. ــرده ب ــان نک ــم از آب طغی حج
محمــد خواجویــی دهیــار شــومهری ســرخ قلعه هــم گفــت: همــه ســیل 
بندهــای حاشــیه روســتای شــومهری، آبگیــری و بعضــا تخریــب شــده 
ــده  ــارت وارد ش ــد خس ــور ۱۰۰ رص ــه ط ــه ب ــار و گوج ــزارع خی ــه م و ب
ــا  ــان خصوص ــوب کرم ــتاها در جن ــی روس ــه پراکندگ ــه ب ــت.با توج اس
ــی  ــی واقع ــی و ارزیاب ــد بررس ــر می رس ــه نظ ــج، ب ــتان قلعه گن شهرس
خســارات ناشــی از ســیالب، چنــد روزی بــه طــول بیانجامــد امــا آنچــه 
کــه مشــخص اســت، مســووالن جنــوب کرمــان بــرای ســاماندهی 
شــرح  بســته اند کــه  را  همــت  ســیل زده، کمــر  مناطــق  وضعیــت 

ــد. ــد ش ــر خواه ــی منتش ــای آت ــا در گزارش ه ــات آنه اقدام

اختصاص 2هزار و 900 میلیارد ریال 
تسهیالت برای اشتغال در خوزستان

 سیالب 60 میلیارد تومان خسارت در قلعه گنج بر جا گذاشت

پنج دکل مخابراتی در 
مشگین شهر راه اندازی می شود

اکبـر صمـدی افـزود: با هدف پوشـش تلفن همـراه  وافزایـش ضریب دریافت 
اینترنـت در مناطـق گردشـگری  از جمله محور گردشـگری موئیـل - قینرجه ۲ 

دکل بی تـی اس در ایـن منطقـه نصب می شـود.
وی گفـت: برغـم بـارش برف سـنگین و برودت هـوا هم اکنون عملیـات اجرایی 
نصـب ایـن دکل هـا از جمله احـداث فیبر نوری مسـیر در حال انجام می باشـد.
فرمانـدار مشگین شـهر بـا تقدیـر از اداره کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات و 
شـرکت مخابـرات اسـتان اظهارداشـت: سیسـتم موجـود سـه دکل دیگـر نیـز 
تقویـت شـده اسـت. صمدی افـزود: به منظور پوشـش تلفن همـراه و اینترنت 
در مناطـق روسـتایی شهرسـتان نیـز از ابتدای سـال جاری تا کنـون بیش از ۲۰ 

کیلومتـر فیبـر نوری احداث شـده اسـت. 
وی تصریح کـرد: تـا ابتـدای سـال ۹۹ و شـروع فصـل گردشـگری دکل هـای 

مناطـق گردشـگری بـه بهـره داری خواهـد رسـید.
صمـدی گفـت: امسـال بـرای نصـب و ارتقـای دکل هـای مخابراتـی و تقویـت 
پوشـش تلفـن همـراه و اینترنـت بیـش از ۵۰ میلیـارد ریال در این شهرسـتان 

هزینه شـده اسـت.
شهرسـتان مشگین شـهر دارای ۳۲۰ روسـتا وآبادی می باشـد که در حال حاضر 

بیـش از ۹۵ درصـد آنهـا از تلفـن خانگی و همراه بهره مند هسـتند.

اجرای ٣4 کیلومتر کمربند حفاظتی در مهدیشهر مانع زمین خواری می شود
 ۳۲۰ بالغ بــر  داشــت:   اظهــار  عبــدوس  حمیدرضــا 
میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی 
ــتان  ــی در شهرس ــد حفاظت ــرح کمربن ــرای ط ــرای اج ب

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــهر در نظ مهدیش
وی ادامــه داد: طــرح ایجــاد کمربنــد حفاظتــی در مــرز 
بیــن اراضــی ملــی و مســتثنیات بــه طــول نزدیــک بــه 
چهــار کیلومتــر و تعــداد ۳۴ عــدد بنــچ مــارک ســیمانی 
در اطــراف مســتثنیات آرتــد و چاشــم در حوزه هــای 
آبخیــز آســوران و چاشــم مهدی شــهر اجرایــی می شــود.
از  حفاظتــی  ایجــاد کمربنــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــه  ــراد ســودجو ک ــی برخــی اف سوءاســتفاده های احتمال
بــه دنبــال تجــاوز اراضــی ملــی و زمین خــواری هســتند 
ــت  ــدود مالکی ــت ح ــزود: تثبی ــد، اف ــگیری می کن پیش

دولــت و جلوگیــری از اشــتباه اشــخاص در تصــرف 
ــوب  ــرح محس ــن ط ــای ای ــر مزای ــی از دیگ ــی مل اراض

می شــود.
ــزداری مهدی شــهر  ــی و آبخی ــع طبیع ــس اداره مناب ریی
بیــان کــرد: بــا اجــرای طــرح کمربنــد حفاظتــی مالــکان 
و کشــاورزان از حــدود اراضــی خــودآگاه می شــوند و 
چنانچــه اشــتباهی در تشــخیص اراضــی به عنــوان ملــی 
و مســتثنیات صــورت گیــرد دولــت و اشــخاص ذینفــع 
می تواننــد اعتــراض خــود را نســبت بــه ایــن موضــوع در 
مراجــع قانونــی مطــرح و از حقــوق خــود دفــاع کننــد.

عبــدوس یــادآور شــد: کمربنــد حفاظتــی در واقــع 
خاک ریــز،  ایجــاد  و  کانــال  حفــر  نظیــر  اقداماتــی 
ــی ایجــاد  ــارک و به طــور کل ــچ م حصارکشــی، نصــب بن

ــتثنیات  ــی و مس ــع طبیع ــای مناب ــن عرصه ه ــل بی حائ
مــردم گفتــه می شــود.

ــزداری مهدی شــهر  ــی و آبخی ــع طبیع ــس اداره مناب ریی
تصریــح کــرد: کمربنــد حفاظتــی در کاهــش میــزان 
تصرفــات و تجــاوز بــه عرصه هــای منابــع طبیعــی و 

کاهــش پرونده هــای قضائــی منجــر می شــود.
شهرســتان  طبیعــی  منابــع  عرصه هــای  وســعت 

اســت. هکتــار  هــزار   ۳۹۵ مهدیشــهر 
ــتان مهدیشــهر  ــز شهرس ــار حوضــه آبخی امســال در چه
بــا تامیــن اعتبــاری بالــغ بــر ۵۷ میلیــارد ریــال از 
ــزداری و  ــای آبخی ــی طرح ه ــدوق توســعه مل محــل صن

ــت. ــرا اس ــال اج ــداری در ح آبخوان

350 میلیارد ریال 
تسهیالت در بخش 

کشاورزی قم پرداخت شد
کـرد:  بیـان  منـزوی   مصطفـی  سـید 
به منظـور تحقـق شـعار سـال و فراهـم 
بخـش  در  تولیـد  رونـق  زمینـه  شـدن 
کشـاورزی قم، در جلسـات ستاد تسهیل 
اسـتان مصوب شـد که ۷۰۰ میلیارد ریال 
تسـهیالت رونـق تولید توسـط بانک های 
عامل اسـتان بـرای تامین سـرمایه ثابت 
و سـرمایه در گـردش موردنیـاز فعـاالن 

بخـش کشـاورزی اختصـاص یابـد.
وی افـزود:  در همیـن رابطـه بـا اسـتفاده 
از اطالعـات ثبت شـده متقاضیان دریافت 
تسـهیالت رونـق تولیـد در سـامانه بهین 
یـاب،  ۳۳۲ فقـره طـرح بـه مبلـغ ۸۱۰ 
میلیـارد ریـال کـه بیـش از میـزان اعتبار 
دریافـت  بـرای  اسـت،  تعیین شـده 
تسـهیالت بـه بانک هـای عامـل اسـتان 

معرفـی شـد.
وی ادامـه داد: تاکنـون ۵۰ درصـد اعتبـار 
تعیین شـده بـه مبلـغ ۳۵۰ میلیـارد ریال 
و  اسـت  پرداخت شـده  طـرح   ۷۴ بـه 
رونـد پرداخـت تسـهیالت رونـق تولیـد 
در بخـش کشـاورزی قـم بـرای رسـیدن 
بـه نقطـه هدف گـذاری شـده تـا پایـان 
سـال ادامـه دارد.منـزوی گفـت:  پرداخت 
تسـهیالت رونـق تولیـد بـرای حمایـت 
از فعـاالن بخـش کشـاورزی و تثبیـت 
اشـتغال در ایـن حـوزه اسـت و سـازمان 
جهـاد کشـاورزی قـم تـالش می کنـد بـا 
همـکاری بانک هـای عامـل اسـتان صـد 
درصـد اعتبـار اختصاص یافتـه بـه ایـن 
تسـهیالت جذب و به متقاضیان پرداخت 
شـود.وی بیـان کـرد:  بیشـتر طرح هـای 
معرفی شـده در بخـش کشـاورزی بـرای 
دریافـت تسـهیالت رونـق تولیـد در حوزه 
صنایـع  ایجـاد  طیـور،   و  دام  پـرورش 
تبدیلـی و تکمیلـی، تاسـیس گلخانـه، 
آب وخاک،  شـیالت و دامپزشـکی اسـت.
زمین هـای  کل  کشـاورزی  بخـش  در 
قابل کشـت قـم برابـر ۱۰۵ هـزار و ۷۳۰ 
هکتـار اسـت کـه ایـن رقـم ۴۶ صـدم 
کشـور  قابل کشـت  اراضـی  کل  درصـد 
اسـتان  سـبز  مجمـوع کشـت  هسـت؛ 
شـامل ۲۱ هـزار هکتـار بـاغ و ۴۴ هـزار 

اسـت. زراعـت  هکتـار 

54 درصد باغات قم
چهارمحال و بختیاری 

متخص میوه خشک است

توسعه زیرساخت های حمل و نقل در گچساران

محسن کشاورز: با چهارخطه شدن مسیر امکان تصادف خودروها در جاده گچساران به بهبهان بسیار کاهش یافته است.

افزایـش پروازهـای فـرودگاه شـهر دوگنبـدان، 
انجـام بخـش عمـده ای از احداث طـرح چهار 
خطـه بابامیدان،گچسـاران به بهبهان و شـروع 
طـرح هایـی ماننـد تونـل دیـل و جـاده اصلی 
گچسـاران باباکالن از دسـتاوردهای سال های 
اخیر در حوزه توسـعه زیرسـاخت های حمل و 

نقل بار و مسـافر در گچسـاران اسـت.
ایـن  در  ارتباطـی  هـای  زیرسـاخت  بهبـود 
شهرسـتان که در مسـیر ترانزیتی جاده استان 
های فارس،خوزسـتان و بوشهر قرار دارد افزون 
بـر نیـاز مردم ایـن خطه به حمل و نقل آسـان 
مـردم اسـتان هـای جنوبی نیز کمک شـایانی 

کرده اسـت.
وجـود جـاده هـای ایمـن افـزون بـر نیـازی 
بـرای کاهـش خطـرات جـاده ای بـه دلیـل 
تولیـد سـالیانه بیـش از ۱۰۰ هـزار تن محصول 
در  آن  از  ای  عمـده  بخـش  کشـاورزی کـه 
بـازار اسـتان هـای جنوبـی کشـور مصـرف می 
شـود، وجـود هفـت هـزار نفـر پرسـنل صنعت 
نفـت کـه برخـی از آنان بـرای انجـام ماموریت 
هـای شـغلی ناچـار بـه سـفر بـه اسـتان های 
دیگـر هسـتند و همچنیـن طـرح در دسـت 
سـاخت پتروشیمی گچسـاران نیازمند داشتن 

زیرسـاخت هـای جـاده ای اسـتاندارد و ایمـن 
ست. ا

یکـی از راننـدگان مسـیر گچسـاران بـه بهبهان 
می گوید: در سـال های گذشـته شـاهد سوانح 
جـاده ای زیـادی در مسـیر این جـاده به دلیل 
شـاخ بـه شـاخ شـدن خـودرو ها و کـم عرض 

کـم جـاده بوده اسـت.
محسـن کشـاورز افـزود: بـا چهارخطـه شـدن 
ایـن مسـیر امکان تصـادف خودروهـا در جاده 
گچسـاران بـه بهبهـان بسـیار کاهـش یافتـه 

ست. ا
وی با اشـاره به اینکه بخش عمـده ای از جاده 
گچسـاران بابامیدان هم چهارخطه شـده است 
از مسـئوالن بـرای توسـعه زیرسـاخت هـای 

جـاده ای این شهرسـتان قدردانـی کرد. 
یکی از مسـافران فـرودگاه شـهید امید بخش 
شـهر دوگنبدان با اشـاره به اینکه در سـال های 
اخیـر ۲ پـرواز جدیـد بـه پروازهـای هفتگـی 
ایـن فـرودگاه افـزوده شـده گفـت: سـفرهای 
هوایـی بـه دلیـل نیـاز بـه زمـان کمتـر و رفـاه 
حـال مسـافر همواره از درخواسـت هـای مردم 

گچسـاران بـوده کـه محقق شـده اسـت.
علـی محمدزاده افـزود: در صورت ایجـاد پرواز 

ایـن  دوگنبـدان  شـهر  فـرودگاه  بـرای  روزانـه 
خدمـت تکمیـل خواهـد شـد.

فرمانـدار گچسـاران گفـت: دولت تدبیـر و امید 
از یکهـزارو  ظـرف سـه سـال گذشـته بیـش 
۱۲۲میلیـارد ریـال در حـوزه زیرسـاخت هـای 
جـاده ای ایـن شهرسـتان هزینـه کرده اسـت.
علـی خـوان پایه افـزود: بیش از یکهـزارو ۴۱۳ 
میلیـارد و ۶۴۹ میلیـون ریـال در چنـد سـال 
گذشـته به توسـعه زیر سـاخت های جاده ای 

گچسـاران اختصـاص یافت.
وی بیـان کـرد: ایـن میـزان اعتبار بـرای اجرای 
بیـش از ۱۶ طـرح در حوزه راه و شهرسـازی در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت که بـرای تکمیـل این 
طـرح هـا هـم اکنـون یکهـزارو ۳۵۸ میلیـارد 

ریـال اعتبـار دیگر نیاز اسـت.
فرماندار گچسـاران میانگین پیشرفت فیزیکی 

ایـن طـرح هـا را ۱۵ تا ۹۹ درصـد اعالم کرد.
خـوان پایـه تصریـح کـرد:  طـرح بهسـازی راه 
چهاربیشـه،  تقاطـع شـهرک صنعتـی  اصلـی 
امامـزاده جعفـر- گچسـاران وبابـاکالن بطـول 
۹ و هفـت دهـم کیلومتـر بـا اعتبـاری بیش از 
۲۹۰ میلیاردو ۷۰۰ میلیون ریال و پیشـرفت ۷۲ 

درصـد هـم اکنـون در دسـت اجراسـت.

ایـن  اجـرای  بـرای  تاکنـون  داد:  ادامـه  وی 
طـرح یـک میلیـون و ۳۵۸ هـزارو ۷۲۰ متـر 
مکعب خاکبـرداری ، ۱۹۸ هـزارو ۵۰۸ کیلومتر 
خاکریـزی، هفـت هـزارو ۱۸۵ متر مکعب بتن 
ریـزی، یـه کیلومتر قیرپاشـی انجام شـده  که 
بـرای تکمیل ایـن طرح بیـش از ۲۵۲ میلیارد 

ریـال اعتبـار نیاز اسـت.
خـوان پایـه گفـت: بهسـازی راه اصلـی تقاطع 
شـهرک صنعتی چهاربیشـه، امامـزاده جعفر- 
گچسـارا و بابـاکالن بطـوب ۶.۲ کیلومتـر بـا 
اعتبـاری بیـش از ۳۲۸ میلیاردو ۸۸۴ میلیون 
دسـت  در  درصـد   ۷۵ پیشـرفت  و   ریـال 

اجراسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بـرای تکمیـل ایـن طـرح 
بیـش از ۳۱۰ میلیـار رایـال اعتبـار نیـاز اسـت 
گفـت: عملیـات اجرایـی ایـن طـرح در سـال 
۹۵ آغـاز شـده و تاکنـون یک میلیـون و ۸۵۳ 
هـزارو  خاکبـرداری،۱۳۶  ۳۰۰ کیلومتـر  هـزارو 
۵۳۷ کیلومتـر خاکریـزی، ۲ هـزارو ۸۹۲ متـر 
مکعببتـن ریـزی و ۹ جـاده انحرافـی انجـام 

شـده اسـت.
خـوان پایـه اظهار داشـت: عملیـات اجرایی راه 
چهاربیشـه، امامزاده جعفر- بابـاکالن، چرام و 
آبریگـون در سـال ۹۵ با اعتبـاری بیش از ۱۸۶ 
میلیـون و ۴۷۷  آغـاز شـده و هـم اکنـون ۹۹ 

درصد پیشـرفت فیزیکـی دارد.
ایـن مسـیر ۴.۵ )چهـارو  افـزود: طـول  وی 
پنـج دهـم ( کیلومتـر بـوده کـه تاکنـون یـک 
میلیـون و ۱۰۲ هـزارو ۲۱۰ کیلومتـر خاکبرداری، 
۸۸ هـزارو ۱۱۰ کیلومتـر خاکریزی ، سـه هزارو 
۹۳۵ متـر مکعـب بتـن ریزی و پنـج کیلومتر 

آسـفالت انجام شـده اسـت.
خـوان پایـه ادامـه داد: برای تکمیـل این طرح 

بیـش از ۱۲۰ میلیـارد ریال اعتبار نیاز اسـت.
جـاده  آسـفالت  و  بهسـازی  کـرد:  ابـراز  وی 
قبرسـتان دوگنبـدان بطـول ۴.۵)چهـار و پنـج 
دهـم کیلومتـر( بـا اعتبـار ۳۳ میلیـاردو ۳۶۳ 
میلیـون ریال و پیشـرفت ۶۲ درصد هم اکنون 

در دسـت اجراسـت.
خـوان پایـه گفـت: بهسـازی و تعریـض قطعه 
اول  محـور گچسـاران – بـی بـی حکیمـه  و 
گنـاوه بطول ۱۲ کیلومتر با اعتبـار ۲۰۶ میلیاردو 
درصـد،   ۶۵ پیشـرفت  ریـال  میلیـون   ۱۷۰
بهسـازی و تعریـض محور گچسـاران- بی بی 
حکیمـه گنـاوه قطعه سـوم بطـول ۱۲ کیلومتر 
و  ریـال  میلیـون   ۷۱۸ میلیـاردو   ۱۹۹ اعتبـار 
تعریـض  و  بهسـازی  درصـد،   ۶۷ پیشـرفت 

محـور گچسـاران- بـی بـی حکیمـه و گنـاوه 
قطعـه چهارم بطـول ۵.۶ کیلومتر بـا اعتبار ۲۰۲ 
میلیـاردو ۳۹۷ میلیـون  ریـال و پیشـرفت ۶۵ 

درصـد در دسـت اجراسـت.
خـوان پایـه تصریـح کـرد: سـاخت کنـار گـذر 
دوگنبـدان بطـول ۶.۵ کیلومتر با پیشـرفت ۸۲ 
درصـد، راه روسـتایی نیمدور- اسـپر و موک با 
اعتبـار ۲۹ میلیـارد ریال و پیشـرفت ۷۰ درصد، 
بهسـازی راه روسـتایی سـراب ننیـز، پاکـوه، 
پشـه کان، آب تـوت، انجیـر سـیاه، آب گنـدی 
بـی بـی کریمـه دی لبطـول ۱۳ کیلومتـر و بـا 

پیشـرفت ۱۵ درصـد در دسـت اجراسـت.
نماینـده مـردم شهرسـتان هـای گچسـاران   
و باشـت در مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: 
بزرگراه و جاده چهارخطه شهرسـتان گچسـاران 
بـه بهبهـان تـا پایان سـال جـاری بهره بـرداری 

شـود. می 
غالمرضـا تاجگـردون اظهار داشـت: این بزرگراه 
کـه از شـهر دوگنبـدان تـا پـل خیرآبـاد در مرز 
شهرسـتان گچسـاران بـا بهبهـان طراحی شـده 
اسـت بخشـی از آن در سـال هـای ۱۳۹۶ و 

۱۳۹۷ بهـره بـرداری شـد.
وی بیـان کـرد: بخشـی از سـاخت چهارخطـه 
گچسـاران بـه بهبهان نیـز به طـول ۱۳ کیلومتر 
در حـال اجراسـت کـه ۹ کیلومتـر آن احـداث و 
چهـار کیلومتـر دیگر در دسـت سـاخت اسـت.
نماینـده مـردم شهرسـتان هـای گچسـاران و 
باشـت در مجلس شـورای اسـالمی عنوان کرد: 
عملیـات اجرایی بزرگـراه بابامیدان، گچسـاران 
بـه بهبهـان در سـال ۱۳۹۳  بـا یکهـزار و ۶۰۰ 

میلیـارد ریـال  اعتبـار آغاز شـد.
مهـم  جـاده  داشـت:این  اظهـار  تاجگـردون 
بخشـی از کریدور ارتباطی خوزسـتان به فارس 
اسـت ، جنـوب غرب را به شـرق کشـور متصل 
می کند و یکی از مسـیرهای پرترافیک جنوب 
ایـران محسـوب مـی شـود. تاجگـردون تاکید 
کـرد: تـا پایـان امسـال ایـن بزرگـراه از منطقه 
بوسـتان در شهرسـتان باشـت تـا پـل خیرآباد  
بـه طـول ۷۱ کیلومتر تکمیل می شـود و به زیر 
ترافیـک می رود.نماینده مردم شهرسـتان های 
باشـت و گچسـاران در مجلس شورای اسالمی 
گفـت: طـرح چهار خطـه بابا میدان، گچسـاران 

بـه بهبهـان بیـش از ۱۵۰ کیلومتر طـول دارد.
تاجگـردون ابـراز داشـت: ۱۰۸ کیلومتـر از ایـن 
بویراحمـد،۲۵  و  اسـتان کهگیلویـه  در  جـاده 
کیلومتر در اسـتان فارس و ۱۷ کیلومتر آن نیز 

در اسـتان خوزسـتان قـرار دارد.
نماینـده مـردم شهرسـتان هـای گچسـاران و 
باشـت تصریـح کرد:طرح سـاخت چهـار خطه 
بابـا میـدان، گچسـاران بـه بهبهـان  بر اسـاس 
بهـره   ۹۹ سـال  تـا  بایـد  زمان بنـدی  برنامـه 

بـرداری شـود.
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سازمان جهاد کشاورزی جنوب

نوبت دوم

ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان در نظــر دارد نســبت بــه احیــاء و مرمــت 34 رشــته قنــات از محــل اعتبــارات اســتانی و 3% نفــت 
و گاز و اســتانی ردیــف 14-550000  ) اعتبــارات قانونــی اســتفاده متــوازن ) بــه صــورت اســناد خزانــه ( را بــه شــرکتهای دارای صالحیــت واگــذار 

نماینــد.  متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت  اســناد بــه ســامانه ســتاد مراجعــه نماینــد.

توضيحات :
  www.setadiran.ir جهــت شــرکت در مناقصــه فوق شــركت كنندگان بایســتی از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه ادرس

شــماره تمــاس مرکــز پشــتیبانی و راهبــری ســامانه 27341934-021 اقــدام نمایند.

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل

از تاریخ ۹۸/۱۰/۲۴ تا تاریخ ۹۸/۱۰/۲۹زمان

تحويل )ضمانت نامه(
جیرفت- خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی – امور پیمانها و قراردادهامکان

تا پایان وقت اداری تاریخ 98/11/10زمان

گشایش پیشنهادها
جیرفت- خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی – امور پیمانها و قراردادهامکان

ساعت 10 صبح شنبه 98/11/12زمان

آگهی مناقصه عمومی ) یک مرحله ای(
شماره 98/08/ص

با اجرای پروژه فاضالب در شهر زرند؛
صنایع فوالد زرند، طعم خوش آب را خواهد چشید

اجرای شـبکه فاضالب در شـهر زرند عـالوه بر مزیت های 
زیسـت محیطی که ارتقاء بهداشـت عمومـی و جلوگیری 
از آلودگـی آبهـای زیـر زمینـی مـی باشـد،در تامیـن آب 

صنایـع فـوالد این شـهر نیـز نقش مهـم و اساسـی دارد . 
در همین راسـتا اجرای این پروژه با مشـارکت و سـرمایه 
گـذاری  بخـش خصوصی )شـرکت فوالد زرنـد ایرانیان ( 

بـه میـزان ۳۷۵ میلیـارد تومان آغاز شـد .
محمـد طاهری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شـرکت 
آبفـا اسـتان کرمـان با بیـان این مطلـب افزود:ایـن پروژه 
فاضـالب،۸  آوری  جمـع  شـبکه  شـامل ۴۹۵ کیلومتـر 
کیلومتـر خـط انتقـال،۱۶۰۰۰ متـر مکعـب تصفیـه خانـه 
فاضـالب و ۴۵۰۰۰ فقـره انشـعاب فاضـالب مـی باشـد و 

طـی سـه سـال بـه بهـره بـرداری می رسـد.
طاهـری در ادامـه گفـت: بـا اجـرای ایـن پـروژه کلیـه 
فاضـالب شـهری جمـع آوری شـده و سـپس بـه تصفیه 
خانـه فاضـالب منتقـل مـی گـردد و در نهایـت به سـمت 

کارخانجـات فـوالد سـازی هدایـت مـی شود.شـود.
مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان بـه یکـی دیگر از 
مزیـت هـای مهـم اجـرای پـروژه فاضـالب در شـهر زرند 
اشـاره کـرد و گفـت: از آنجـا که پـروژه های اجرای شـبکه 
فاضـالب جـزء پـروژه هـای زیـر سـاختی و زیربنایـی 
محسـوب مـی شـوند لـذا یکـی از مزایـای عمـده آنهـا 
اشـتغال زایـی مسـتقیم و غیـر مسـتقیم ایـن طـرح ها 
اسـت.همچنین این پـروژه ها باعث رونـق صنایع داخلی 

و پاییـن دسـتی مـی گردنـد.
طاهری افزود: بدیهی اسـت پروژه اجرای شـبکه فاضالب 
شـهر زرنـد نیـز از این قاعده مسـتثنی نیسـت . عـالوه بر 
این در پروژه مذکور سـعی گردیده از نیروهای ماهر، نیمه 
ماهـر و کارگـر سـاده بومی اسـتفاده گردد که ایـن رویکرد 
باعث اشـتغال مسـتقیم و غیر مسـتقیم تعداد زیادی از 
نیروهـای تحصیـل کـرده و ... در راسـتای اجـرای پـروژه 

فاضـالب شـهر زرند مـی گردد.

رپرتاژ آگهی 

نگاه من 
تا ۲۷ دی در نگارخانه برج آزادی در 

حال برگزاری است.

سوی ایرانی ّجز 
۰۴ بهمن در حوزه هنری - تاالر اندیشه 

برگزار  می شود.

موسیقینمایشگاه

رسانه در آینه تصویر
مجله سازندگی آدینه ۲۶ دی ماه منتشر شد.

خطر عبور حیوانات وحشی 
۱۰ تا ۱۴ بهمن در تماشاخانه شانو 

اجرا می شود.

هوروش 
۳ بهمن در هتل اسپیناس پاالس 

برگزار  می شود.

من یک زنم صدامو میشنوین؟
تا ۱ بهمن در تاالر حافظ در حال اجرا است.

شارلوت:تو کاری نکردی که بخوای بابتش 
 شرمنده باشی

مل گیبسون:من کاری نکردم؛برای همین 
شرمنده ام

میهن پرست 

فیلمنمایشنمایش دیالوگ

بیدلی گردل ز دلبر برنگیرد گومگیر
عاشقی را گر مالمت در نگیرد گو مگیر
گر ز دست او دلم از پا درآید گو درآی
ور ز پای او سرم سر برنگیرد گو مگیر
پادشاهی با گدائی گر نسازد گومساز

خود پرستی دست مستی گر نگیرد گو مگیر
آنکه در ملک مالحت کوس شاهی می زند
گر گدائی را به چیزی بر نگیرد گو مگیر
هر که نتواند سر اندر پای جانان باختن
گر حدیث خنجرش در سر نگیرد گومگیر
و آنکه او در عالم معنی ز دلبردور نیست

گر بصورت دامن دلبر نگیرد گومگیر
بلبل بی دل که بی گل خار خارش می کند

گر بترک اللٔه احمر نگیرد گو مگیر
پیر ما را گر به خلوت با جوانی سرخوشست
گر جز این ره مذهبی دیگر نگیرد گو مگیر

بیدلی گر سر بشیدائی برآرد گو برآر
گمرهی گر عقل را رهبر نگیرد گو مگیر

خاجو آنساعت که جانبازان سراندازی کنند
گر تهی دستی بترک سرنگیرد گو مگیر

خواجوی کرمانی 

بیـن الطلوعیـن روز چهارشـنبه بعـد از میالد مسـیح ِترِتناْسـک خواجه 
حرمسـرا را فرسـتادیم پی

سلیطه السلطنه تا آرا گیرا نموده جهت خوردن ناشتا نزد
َپفتال السـلطان باشـند. زیرا برنامه آمد و رفت  زنان حرمسـرا به بارگاه 
حاکـم را اینجانـب تنظیـم می نمودم. خواجه ِترِتناسـک کـه دماغش را 
می گرفتـی نفسـش در می رفت،  شـبیه چو کبریتـی که خاصیت آتش 

زدنـش را بریده باشـند ِفس ِفـس کنان گفت:
سـلیطه السـلطنه سـاُرق بسـته عزم تلخن آباد دارند. فرمودند: با این 

اوضـاع َشـلم شـوربای کرمان آینده شـاهزادگانم به خطـر می افتد .
ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش

بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش
خواجـه سـاکت شـد وما گفتیم: یعنی چه همسـر حاکم بـالد بی خبر 

و اََتـر خورجین َقپـان کند برود؟!
پیامـک دادیـم بادمجان دور قـاب چین الدوله بیایند این فقـره رویداد 

را آسـیب شناسـی اجتماعی نموده آگاهی مهاجرتی بدهیم.
جـواب دادنـد،  بانـو به سـالمت بـاد در َمنَهتن ِتلخـن آباد حضـور دارم. 
بـرای طفـل معصـوم هایم دنبـال ویالیی کاخـی میگردم جهت اسـکان.
در سـه مـاه آتـی اگـر بـه کرمـان مراجعـت نمایـم فـی الفـور خدمـت 
میرسـم. خواجـه ِترتناسـک کـه شـاهد ماجـرا بـود چانـه اش را بـه 
گـودی گـردن سـایید مثـل اسـب مطیعـی بـاد از دماغش خـارج کرد 
و گفـت: نبـات السـلطنه شـیرینی ات ُمـدام بـاد. رعیـت نیـز کـه توان 
مالـی کمتـری دارند به سـمت فـارس و آنتالونیا و قبرس تـان در حال 
مهاجرتنـد. هر چه چشـم وهم چشـمی و فضای مجـازی تاثیر مخرب 
داشـته و هـر چـه که مربوطین و منظوریِن نظـرِ امور قصر عرصه را ِتنگ 

نمودنـد. گفتیـم خواجـه َتنگ نـه ِتنگ.
گفـت: بانـو چـه فرق می کند ترکشـش به سـر باشـد یا به تـه،  لیکن 
از نظـر مـا رفتـن را همـه بلدنـد اگـر مرد هسـتند بماننـد و در شـوره زار 

دهند. گل 
دهانش را که بسـت ما دقایقی متعجب،  در دل افاضاتش را تحسـین 
نمودیـم و اشـک از سـر اسـتیصال باریـدن گرفتیم.چـو کرمـان نباشـد 

تن مـن مباد.
.نبات السلطنه

ترتنـاس: پرنـده ای کوچکتـر از بلبـل، صدایش به خوبی بلبل نیسـت. 
الغر

ساُرق : پارچه ای که در آن لباس می پیچند.
قپان: پر کردن

بی خبر و اََتر: بی سر و صدا - پنهانی

مهاجرت زدگی

فاطمه رضازاده
نبات السلطنه

نبات نامه

اشتباه می کنند بعضی ها
که اشتباه نمی کنند!

باید راه افتاد،
مثل رودها که بعضی به دریا 

می رسند
بعضی هم به دریا نمی رسند.
رفتن، هیچ ربطی به رسیدن 

ندارد!

سید علی صالحی

عکس نوشت

عکس: 
مسعود قرایی


