ما را در تلگرام
دنبال کنید

@p a y a m e m a

انس طال

1.291.210

گرم طالی ۱۸

4.423.192

بهار آزادی

45.520.000

نیم

26.830.000

گرمی

9.490.000

یورو

155.200

لیر ترکیه

24.423

تهران

مثقال طال

19.150.250

گرم طالی ۲۴

5.898.200

امامی

47.760.000

ربع

17.430.000

دالر

137.390

درهم

37.359

دالر استرالیا

98.848

 13تا 23

سال پانزدهم

«سفرقسطی» چه شد؟

شماره پیاپی 1421

شنبه  24فروردین 1398

 8صفحه

«سفرهای اقساطی» قراربود بعد ازتعطیالت

قیمت  500تومان

www.payamema.ir

نوروز  ۹۸رسما اجرا شود اما مجری آن از
مشکل تازه ای سخن گفته است

عکس :ایسنا
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نوبخت:

 452میلیارد تومان به
بخش کشاورزی مناطق
سیل زده اختصاص یافت

وزیر «صمت» وعده رونق داد

2

چند نکته در باب تصمیمگیری
در حالت بحران
یادداشت مهمان
مسعود دانشمند

ســال  ۱۳۹۷ســالی پــر فــراز و نشــیب بــرای اقتصــاد
ایــران بــود بــا ایــن حــال هنــوز دامنــه بحــران جمــع

وزیر «صمت» :میزان صادرات به کشورهای اطراف تا سال  ،1400دو برابر می شود

وزیر نفت :جلوگیری وزارت نفت

در حــوزه فعالیتهــای اقتصــادی ورود کــرد .ایــن ســردرگمی
شــاید بهتــر باشــد در بزنــگاه هایــی ایــن چنیــن دولــت هــا و
مجموعــه سیاســتگذارن و سیاســتمداران ،تصمیماتــی متناســب
بــا شــرایط اتخــاذ کننــد ،تصمیماتــی کــه زیــان کمتــری را بــرای
اقتصــاد بــه همــراه داشــته باشــد .شــاید طمانینــه و تدبیــر در
ایــن فضــا بیشــتر بــه کار آیــد .شــاید مصــداق یکــی از کارهــای
عجوالنــه دولــت اعــام ارز تــک نرخــی  ۴۲۰۰تومانــی و ســپس
تحصیــص ایــن ارز بــرای واردات کاالهــای اساســی باشــد.
هــر چنــد ایــن تصمیــم در ســال جــاری نیــز موضوعیــت دارد
امــا بهتــر اســت بــه چنــد ســئوال مهــم پاســخ داده شــود .اینکــه
آیــا تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانــی مانــع افزایــش قیمــت کاالهــای
اساســی شــد؟ آیــا ایــن تصمیــم موجــب ایجــاد رانــت میشــود؟
چــه کســانی از رانــت توزیــع شــده از ایــن محــل بهــره منــد
شــدند و تــداوم ایــن رونــد مــی توانــد مشــکل را برطــرف کنــد؟
ایــن ســئواالت را بایــد بـرای اتخــاذ هــر تصمیــم پرســید تــا دریافت

تصمیــم درســت و منطقــی قابــل مدیریــت اســت /.خبرآنالیــن

مشخص کننده حدود آثار تاریخی و نیز
تعیین حریم  ۳۰اثر تاریخی تبدیل شد.

در روزهــای گذشــته برخــی از رســانهها،شــرکت ملــی
نفــت را متهــم کــرده بودنــد کــه مانــع آبگیــری تــاالب
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شــده و به جای آن ســیالب به ســمت شــهرها و روســتا

کمک ۲۴میلیارد

آمــده اســت .در گام بعــد حتــی شــایعاتی مبنــی بــر
هدایــت آب بــه ســمت بیابــان و مــرز عـراق مطرح شــد.

تومانی منطقه«گل گهر»

در مقابــل روابــط عمومــی شــرکت ملــی نفــت ایـران در
پــی انتشــار شــایعاتی دربــاره فشــار وزارت نفــت ب ـرای
حفــظ تأسیســات نفتــی در غــرب کارون و سوســنگرد و

به سیل زدگان کشور

هیــأت دولــت و رئیــس جمهــوری ،نــه تنهــا تمــام

مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی

جلوگیــری از ورود جریــان آب ،اعــام کــرد کــه براســاس
دســتورات وزیــر نفــت در چارچــوب سیاســتهای
امکانــات صنعــت نفــت در خوزســتان ب ـرای کمــک بــه

«گل گهر» از اختصاص مبالغی از

هموطنانــی کــه در معــرض خطــر و آســیب ق ـرار دارنــد

سوی شرکت «گل گهر» و شرکت

تحــت هدایــت ســتاد مدیریــت بح ـران اســتان بســیج
شــده اســت ،بلکــه هرگــز فشــار و ارادهای مبنــی بــر
حفــظ تاسیســات نفتــی بــه بهــای وارد شــدن خســارت

عکس :ایرنا

چگونــه میتــوان از زیــان بیشــتر پیشــگیری کــرد .بــی تردیــد
فشــارهایی کــه از خــارج بــر اقتصــاد ایـران وارد مــی شــود ،در صورت

غیرمجاز به تهیه و نصب  ۳۰عدد تابلو

یک «دروغ بزرگ» است

رشــد تــورم از ســوی دیگــر اقتصــاد ایــران را پیشبینــی ناپذیــر

بنگاههــا در کالن ،اقتصــاد ایـران را نیــز تحــت تاثیــر قـرار مــی دهــد.

محکومیت حبس متهم به حفاری

از آبگیری هورالعظیم

نشــده و فعــاالن اقتصــادی انتظــار ســالی ســخت را دارنــد.

کــرده اســت از ایــن رو نمــی تــوان بــه درســتی بـرای برنامــه ریــزی

محکومیت جدید
برای حفاران
غیرمجاز

پاسخ زنگنه به عدم
آبگیری "هور"

بیثباتــی در بــازار ارز و اتخــاذ تصمیمــات متعــدد از یــک ســو و
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و آســیب بــه مــردم اعمــال نشــده اســت.

6

و

7

آگهی تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله ای
خرید آسفالت و قیرmc

های زیر مجموعه آن جهت کمک به

سیل زدگان کشور خبر داد.
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آگهی مناقصـه عمومی
شماره مناقصه 97/5

نوبت اول

بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان کرمــان در نظــر دارد آســفالت و قیــر mcمــورد نیــاز خــود جهــت

اجـرای آســفالت راه دسترســی روســتای پــا مـزارشهرســتان بردســیربــه شــرح منــدرج درجــدول ذیــل را براســاس

مشــخصات فنــی منضــم به اســناد مناقصــه و از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت از کارخانه های آســفالت

واجــد شـرایط خریــداری نمایــد .کلیــه مراحــل تجدیــد مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گـران

و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه الکترونیکــی دولت(ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام

خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گ ـران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و
دریافــت گواهیامضــا الکترونیــک را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

نوبت دوم

مناقصه گزار:شرکت معادن زغالسنگ کرمان

موضوع مناقصه :انجام عملیات استخراج رو بازمعدن بابنیزو

مهلت دریافت اسـناد :بلوار شـهید آیت هللا صدوقی –شـرکت معادن زغالسـنگ کرمان –امور قراردادها

سـرکارخانم خراسانی

تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار 700،000،000 :ریال
تاریخ تحویل پاکت ها 1398/02/07

تاریخ گشایش پاکت ها1398/02/08 :

مبلغ خرید اسناد 200،000:ریال به حساب  31482107بانک رفاه شعبه شهید صدوقی

ضمنا این اگهی درسایت  www.coal.kr.irدردسترس می باشد.

ردیف

شهرستان

برآورد اولیه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

نام روستا

مهلت تحویل کاال

1

بردسیر

5/600/000/000

280/000/000

پامزار

 1ماه

تلفن تماس03432117726:

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

فراخوان مناقصه:

آگهیمناقصـه

 -1نوع فراخوان :مناقصه عمومی یک مرحله اي

 -2نــام و نشــانی دســتگاه مناقصــه گـزار :بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان کرمــان واقــع در کرمــان،

انتهــای خیابــان خواجو

شماره /98/1/2/1م
نوبت دوم

شــرکت آب و فاضــاب رفســنجان در نظــر دارد امــر قرائــت کنتــور ،توزیــع قبــوض  ،وصــول مطالبــات

-3موضــوع مناقصــه :خریــد آســفالت بینــدر 0 -۱۹بــه مقــدار  2400تــن و قیــر mcو بــه مقــدار  16تــن

جــاری و معوقــه ،کشــف و جمــع آوری انشــعابات غیرمجــاز ،ارزیابــی و تغییــرات امــاک و اپراتــوری

-4مهلت دریافت اسناد :از ساعت  7:30روز شنبه  98/01/24تا ساعت  24روز دوشنبه 98/02/02

حداقــل  ۲پیشــنهاد قیمــت را ازطریــق برگ ـزاری مناقصــه بــه اشــخاص حقوقــی واجــد ش ـرایط واگــذارنمایــد.

بــرای اجــرای راه دسترســی روســتای پامــزار بردســیر منضــم بــه اســناد مناقصــه

-5محل دریافت اسناد :سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

-6مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران ساعت  14روز پنج شنبه 1398/02/12

-7تاریــخ و محــل بازگشــایی پــاکات :ســاعت  ۱۰صبــح روز شــنبه  1398/02/14بنیــاد مســکن انقــاب
اســامی اســتان کرمــان بــه آدرس فــوق۔

 -8ش ـرایط مناقصــه گ ـران :کلیــه کارخانــه هــای آســفالت دارای پروانــه بهــره بــرداری معتبــر و موافقــت

شهرســتانهای رفســنجان و انــار را از محــل اعتبــارات داخلــی بــا بــرآورد تقریبــی  13/573/871/485ریــال و

لــذا از کلیــه شــرکتهای خدماتــی کــه دارای مجــوز از اداره تعــاون  ،کار و رفــاه اجتماعــی مــی باشــند دعــوت مــی شــود
جهــت خریــد اســناد مناقصــه از تاریــخ  98/01/24لغایــت  98/01/29بــه آدرس رفســنجان بلــوار امــام رضــا (ع) شــرکت آب

و فاضــاب رفســنجان دفتــر قراردادهــا مراجعــه نماینــد.
-1مبلغ شرکت در مناقصه  679/000/000ریال می باشد.

-2تاريــخ و محــل تحویــل پــاکات پیشــنهاد قیمــت تــا ســاعت  ۱۴:۱۵روز یکشــنبه  98/02/08دبیرخانــه شــرکت آب و

اصولــی مربوطــه در زمینــه تولیــد و فــروش آســفالت کــه در ســامانه ســتاد ثبــت نــام نمــوده و امضــای

فاضــاب رفســنجان مــی باشــد.

-9ضمنــا جهــت کســب اطالعــات بیشــتر مــی توانیــد بــا شــماره تلفــن  32527562دفتــر امــور نظــارت

-4بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء مشــروط ،مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از مــدت مقــرر واصــل شــود مطلقــا ترتیــب

الکترونیکــی دریافــت کــرده انــد.

عمــران روســتایی تمــاس حاصــل نماییــد .

 -10آگهیفوق در سایت مناقصات کشوری به آدرس  www.iest.mporg.irقابل رویت می باشد.

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

-3تاریخ بازگشایی پاکات الف ،ب وج ساعت  ۹صبح روز دوشنبه مورخه  98/02/09می باشد.
اثــر داده نخواهــد شــد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دفترقراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان
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پیام خبر

دولت

پارلمانـی

بـرای حـل مشـکالت مـردم در کنـار آن هـا اسـت.معاون

رییسجمهـور گفـت :دولـت

پارلمانـی رییسجمهـور تصریـح کـرد :اعضـای هیـات

در هـر شـرایطی در کنـار

دولـت در سـفرهای خـود بـه خوزسـتان عمدتـا درگیـر

معـاون

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

سفیر ایران در لندن در یک گفتوگوی اختصاصی با سیانان در واکنش به اقدام خصمانه آمریکا
علیه سپاه پاسداران ایران هشدار داد که در صورت هرگونه اقدام دیگری علیه سپاه پاسداران ،ایران
"با قدرت" مقابله به مثل خواهد کرد.

021-88019846
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دولت در هر شرایطی در کنار مردم خواهد بود

10003432117834

بعیدینژاد :با هرگونه اقدام علیه سپاه ،قدرتمندانه مقابله به مثل میشود

جلوی پیشرفت آب به شهر اهواز گرفته شده است
سیل

وزیـر کشـور گفـت :بـا اقـدام بـه موقـع

همـکاری بـا دسـتگاههای امدادرسـان چشـمگیر توصیف کـرد و افزود:

جهـادی از سـوی همـه دسـتگاههای

حضـور مردمـی علاوه بـر قـوت یافتـن یافتـن امـداد رسـانی موجـب

معینـی

افزایـش روحیـه امدادگـران شـده و بـه لطـف خداونـد شـرایط رو بـه

امدادرسـان

و

زمانبنـدی

روشهـای مختلـف نسـبت به جبـران خسـارتها و ارائه

تـا شـرایط را بـه بهتریـن شـکل مدیریـت کنند.امیـری

مناسـب جلـوی پیشـرفت آب بـه شـهر اهـواز گرفتـه شـد.

برنامههـای حمایتـی اقـدام خواهـد کرد.حسـین علـی

عنـوان کرد :در جلسـه آینـده دولت قطعا بخشـی از وقت

به گزارش خبرگزاری مهر ،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشـور با اشـاره

قائـم مقـام رئیس شـورای عالی مدیریت بحران با تاکیـد بر اینکه موج

امیری در گفتوگو با ایسـنااظهار کرد :خوزسـتان در ارتباط

جلسـه بـرای پیگیـری مسـایل سـیالب بـه ویژه اسـتان

به ایجاد شرایط خاص و استثنایی در استان خوزستان گفت :در وضعیتی

نگرانـی در ایـن خصوص در حال حاضر مرتفع شـده اسـت تصریح کرد:

بـا مسـاله سـیالب در شـرایط خاصـی قـرار دارد و در این

خوزسـتان اختصـاص داده خواهـد شـد و رییس جمهور

خـاص و بـی نظیـر آب دو رودخانـه دز و کرخـه در منطقـه بامـدژ به هم

بـه دلیـل عدم امکان پیش بینی دقیق پیشـروی آب کـه از هر روزنهای

زمینـه با تاکیـد رییس جمهور دولت در کنار مردم اسـت.

آخریـن گزارشـات را از ایـن مناطـق دریافـت خواهند کرد.

پیوسـتند و به سـمت اهواز جاری شـدند که با اقدام به موقع جهادی از

امکان نفوذ و به تدریج گسـترش و تغییر مسـیر سـیالب دارد ضروری

وی افـزود :بسـیاری از مـردم در اثـر ایـن سـیالب مجبور

وی گفـت :در سـفر بـه خوزسـتان از مناطقـی کـه اعضای

سـوی همه دسـتگاههای امدادرسـان و زمانبندی معینی با یک طراحی

اسـت همه امدادگران پرتالش و مردم عزیز در آماده باش کامل باشـند

به ترک خانه هایشـان شـدند و یا معیشـت و کشـاورزی

دولـت کمتـر به آن ها سـفر کردهاند ،دیـدن خواهم کرد و

ویژه مهندسـی مناسـب جلوی پیشـرفت آب به شـهر اهواز گرفته شـد.

و به محض مشـاهده نفوذ سـیالب از سـیل بندها نسـبت به جلوگیری

خـود را از دسـت دادنـد .بـا توجـه بـه ایـن شـرایط دولت

بـا مـردم آن مناطـق گفتوگـو میکنـم.

وزیـر کشـور حضـور مـردم بـه ویـژه نیروهـای جـوان بسـیجی را در

از آن اقدام سـریع داشته باشند.

ارتش به دنبال ترمیم سیل بندهای
خوزستان است

نماینده مردم بروجرد و اشـترینان در مجلس شورای اسالمی

فرمانـده قـرارگاه امـداد ذوالفقـار ارتـش در
خوزسـتان گفـت :ترمیـم سـیل بندهـا و

گفت :مشـکالت امروز نتیجه دقیق محاسـبه نکردن مسـائل

رصـد مـداوم مسـیر سـیالبها در دسـتور

اسـت .عالءالدیـن بروجردی در جلسـه سـتاد بحران اسـتان

کار یـکان هـای ارتـش در خوزسـتان

لرسـتان کـه بـا حضـور وزیر نیـرو برگزار شـد ،اظهار کـرد :طی

قـرار دارد.امیـر دریـادار حبیـبهللا سـیاری

ل آمـده لزوم ایجـاد پلهای اضطراری مشـهود
بازدیـد بـه عم 

اظهارداشـت :اقدامـات اولیـه ارتـش از

بـود کـه بایـد تـا بهحـال انجـام میشـد .وی بـا بیـان اینکـه

زمـان وقوع سـیل نجات هموطنان توسـط

علـت اصلـی وقـوع ایـن حـوادث خودمـان هسـتیم ،افـزود:

خودروهای سـنگین ،قایقهـا و بالگردهای

رودخانههـا از جملـه سـیالخور الیروبـی نشـده و برخـی بـه

ارتـش و تخلیـه اماکنـی بـود کـه برابر نظر

پارکینـگ تغییـر کاربری داده شـدند.

ورود محموله کمکرسانی

وی افـزود :ارتـش در بیـش از دو سـوم از
روسـتاهایی کـه تخلیه شـد ،حضور تعیین

سازمان جهانی بهداشت

گزارش
ایرنا
رضــا رحمانــی وزیــر صمــت درجریــان
ســفر خــود بــه ایــام بــا اشــاره بــه برنامــه
هــای وزارت خانــه متبوعــش بـرای تحقق
شــعار ســال  98بــه نــام «رونــق تولیــد»،

اصلــی تریــن رویکــرد ،تاکیــد بــر ســاخت

وزیـر امـور خارجـه کشـورمان در نامـهای بـه دبیـرکل سـازمان

داخــل ،ایجــاد پــروژه های داخلــی و بومی

آمریکاییها و چند دولت دستنشـانده آنها تمامی مسـئولیت
عواقـب خطرنـاک ایـن ماجراجویـی را برعهده خواهند داشـت.

فرمانـده قـرارگاه امـداد ذوالفقـار ارتـش

مبلــغ  50درصــد در روزهــای گذشــته بــه خزانــه واریــز شــده اســت .محمــد

در خوزسـتان تصریـح کـرد :آب گاهـی

باقــر نوبخــت بــه عنــوان مهمــان ویــژه در نخســتین اجــاس شــورای عالــی

اوقـات در سـیلبندها نفـوذ میکنـد
کننـده داشـت و اسـباب و اثاثیـه و حتـی
احشـام آنهـا بـه مناطـق امـن منتقـل و
مـردم در نقـاط پیشبینـی شـده توسـط
هلال احمـر و سـتاد مدیریت بحـران و در
پادگانهـای ارتـش ،اسـکان داده شـدند.
معـاون هماهنـگ کننـده ارتـش افـزود:
در شـرایط موجـود ترمیـم سـیلبندها
و جلوگیـری از نفـوذ آب در دسـتور کار
یکانهـای ارتـش در منطقـه جنـوب
قـرار دارد و امکانـات مهندسـی سـنگین،
سـبک و ظرفیـت نیـروی انسـانی
معطـوف بـه ایـن ماموریـت اسـت کـه در

اســتانها در ســاختمان قدیــم مجلــس شــورای اســامی ،بــه موضــوع ســیل

و اولیـن کسـانی کـه سـیلبندها را

اخیــر در کشــور اشــاره کــرد و اظهــار داشــت :ســیل در مرحلــه ای اســت کــه

ترمیـم میکننـد ،مـردم هسـتند .

هنــوز نمــی توانیــم بگوییــم تمــام شــده اســت و در حــال حاضــر در شــرایط

دریادار سـیاری تاکید کرد :مردم خوزستان

ویــژه و اســکان موقــت ســیل زدگان قــرار داریم.رئیــس ســازمان برنامــه و

یـک روز در برابر دشـمن محکم ایسـتادند

بودجــه بــا اشــاره بــه اختصــاص مبلــغ  156میلیــارد تومــان بــه اســتان هــای

و امروز در برابر سـیل ایسـتادگی میکنند.

ســیل زده گفــت :از ایــن مبلــغ  100میلیــارد تومــان بــه ســتاد مدیریــت بحــران

افزایـش بـارش هـا از اول فروردیـن در

اختصــاص یافتــه تــا بــا اشــرافی کــه بــر مناطــق ســیل زده و مشــکالت ســیل

کشـور و افزایـش آورد آب از اسـتان هـای

زدگان دارد ،نســبت بــه هزینــه کــرد آن اقــدام کنــد.وی بــا اشــاره بــه حادثــه

باالدسـت به پشـت سـدهای خوزسـتان و

ســیل در دروازه قــرآن شــیراز گفــت :همــان موقــع  5میلیــارد تومــان بــرای

در نتیجـه رهاسـازی آب از سـد کرخه و دز

ایــن اســتان اختصــاص دادیــم کــه تــا کنــون  4میلیــارد آن پرداخــت شــده

باعـث طغیـان رودخانـه هـای دز ،کرخـه و
کارون و جـاری شـدن سـیالب در مناطـق
پایین دسـت اسـتان شـده اسـت.

وزیر صمت :میزان صادرات به کشورهای اطراف تا سال  1400دو برابر می شود

نامه اعتراضی ظریف به
شورای امنیت و گوترش
سـپاه پاسـداران اعتـراض کرد.محمدجـواد ظریف هشـدار داد،

حـال حاضـر نیـز تقویـت شـده اسـت.

بخــش کشــاورزی مناطــق ســیل زده خبــر داد و گفــت :خوشــبختانه از ایــن

وزیر صمت وعده رونق داد

سـازمان جهانی بهداشـت ( )WHOبه منظور پاسـخگویی
بـه نیازهـای رو بـه افزایـش بهداشـتی و سلامت هـزاران
نفـر مـردم آسـیب دیـده از سـیلهای اخیـر در بسـیاری
از اسـتانهای کشـور ،محمولـهای شـامل اقلام و
تجهیـزات پزشـکی ضـروری را بـا هواپیمـای اختصاصـی
وارد جمهـوری اسلامی ایـران کـرد .بـر اسـاس گـزارش
دفتـر نمایندگـی سـازمان ملـل در تهـران ،ایـن تجهیـزات
شـامل بسـتههای مـورد نیـاز برای درمـان بیمـاران تروما،
بسـتههای حـاوی دارو و تجهیـزات پزشـکی اورژانـس،
کنتـرل بیمـاری وبـا و بیماریهـای غیـر واگیـر و سـایر
اقالمـی اسـت کـه توسـط وزارت بهداشـت ،درمـان و
آمـوزش پزشـکی اعلام نیـاز شـده بـود.

ملل و شـورای امنیت ،نسـبت به تصمیم اخیر واشـنگتن علیه

رئیــس ســازمان برنامــه وبودجــه از اختصــاص مبلــغ  452میلیــارد تومــان بــه

عکس :ایرنا

سـتاد مدیریت بحران باید انجام میشـد.

اظهــار داشــت :وزارت صمــت ،امســال بــا
چنــد رویکــرد برخــی پــروژه هــای ویــژه
را تعریــف کــرده اســت کــه نخســتین و

کــردن ســاخت تمــام قطعــات وارداتــی در
تمامــی رشــته هــای صنعتی اســت .وی
در مــورد میــزان افزایــش تولیــد خــودرو
گفــت :افزایــش تولیــد در ایــن زمینــه در

در متنـن نامـه امـده اسـت که جمهوری اسلامی ایـران ضمن

حالــی رخ داد که کشــورتحت شــدیدترین

محکومیـت شـدید این اقدام بی اسـاس و تحریکآمیـز ،آن را

فشــارهای اقتصــادی و تحریــم هــا ق ـرار

فضــای رقابــت ســالم از تولیدکننــدگان

و تجــارت در ســال  98بحــث صــادرات

داشــت و افزود:هــدف دشــمن و عناصــر

داخلــی ایــن حــوزه در قالــب نمایشــگاه

بــه ویــژه تمرکــز روی کشــورهای همســایه

داخلــی از فشــار روانــی و اقتصــادی بــر

خواســته شــده کــه محصــوالت خــود

اســت ،ادامــه داد :برنامــه ریــزی هــای

جمهــوری اســامی ایــن بــود کــه چرخــه

را در معــرض دیــد عمــوم و متقاضیــان

الزم صــورت گرفتــه تــا میــزان صــادرات

تولیــد و اقتصــاد صنایــع کالن در کشــور از

صنعــت خــودرو ق ـرار دهنــد تــا بهتریــن

بــه کشــورهای اطــراف تــا ســال 1400

جملــه صنعــت خودروســازی فلــج شــود

و بــا کیفیــت تریــن قطعــات و شــرکت

یعنــی دو ســال آینــده دو برابــر شــود

کــه بــا درایــت مســئوالن و حمایــت مــردم

هــای تولیدکننــده انتخــاب شــوند .وی بــا

کــه صــادرات موجــود حــدود  25میلیــارد

ایــن نیــت پلیــد اســتکبار تحقــق نیافــت.

تاکیــد بــر ظرفیــت ویــژه بخــش معــدن

دالر بــوده و بایــد تــا دو ســال آینــده 50

وزیــر صمــت یــادآور شــد :یکــی از

بـرای رونــق تولیــد نیزافــزود :امســال یک

میلیــارد دالر شــود کــه این ظرفیت بســیار

سیاســت هــای ایــن وزارتخانــه کاهــش

تحــول و انقــاب اساســی در حــوزه معــدن

خوبــی بــوده و نبایــد از آن غافــل شــد .وی

واردات قطعــات خودروســازی از خــارج

انجــام مــی شــود کــه ظرفیــت قابــل

اظهــار داشــت :یکــی از راه هــای رونــق

اســت و در حــال حاضــر  15اســتان کشــور

توجــه ایــن بخــش تــا پایــان ســال 98

تولیــد و آرام نگــه داشــتن آن در ســال 98

قطعــات مختلــف ماشــین را بــا کیفیــت

فعــال خواهــد شــد.

و  99افزایــش صــادرات اســت کــه بــر این

مطلــوب و بــا صرفــه اقتصــادی و ارزی
بیشــتر نســبت بــه قطعــات خارجــی
تولیــد مــی کننــد .رحمانــی تاکیــد کــرد:
بــرای افزایــش کیفیــت تولیــد قطعــات
خودروســازی و لــوازم جانبــی و ایجــاد

افزایــش صــادرات راهــی ب ـرای
رونــق تولیــد

رحمانــی بــا بیــان اینکــه یکــی از
رویکردهــای مهــم وزارت صنعــت ،معــدن

اســاس تقاضــا در کشــورهای همســایه
ایجــاد و ظرفیــت خوبــی ب ـرای صــادرات
ایجــاد مــی شــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اب ـراز
تاســف از اینکــه اکنــون دو درصــد واردات
کشــورهای همســایه از ایـران تامیــن مــی

اقدامی خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایـران و خطر عمدهای

شــود و رقــم بســیار ناچیــزی اســت،

بـرای صلـح و امنیت منطقـهای و بینالمللـی میداند.

تصریــح کــرد :وزارت صمــت برنامــه ریزی
کــرده تــا اقدامــات مهمــی در حــوزه لــوازم

واکنش روسیه به اقدام
آمریکا علیه سپاه

آلومنیــوم و مــس انجــام شــود کــه ق ـرار

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه روسـیه بـه تصمیـم اخیـر

اســت هفتــه آینــده ایــن اقدامــات در

خانگــی ،صنعــت پوشــاک ،پاییــن دســت
پتروشــیمی ،صنایــع دریایــی ،زنجیــره
ارزش فلــزات اساســی هماننــد فــوالد،

دولـت آمریـکا علیـه سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی

کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس

واکنـش نشـان داد .ماریـا زاخـارووا ،سـخنگوی وزارت امور

تشــریح شــود.وی گفــت 14 :میلیــارد

خارجـه روسـیه اعلام کـرد :تصمیـم دولـت آمریـکا بـرای

دالر کاالی اساســی ،نهــاده دامــی ،و کاالی

قـرار دادن نـام سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی بـه عنوان

خــاص ســال گذشــته بــا ارز دولتــی چهــار

یـک نهـاد رسـمی دولتی در ایران در فهرسـت سـازمانهای

هـزار و  200تومــان وارد کشــور شــد و ســهم

تروریسـتی در راسـتای سیاسـت ایرانهراسـی و فشـار

فـراورده هــای گوشــتی  150هـزار تــن بود.

حداکثـری بـه ایـن کشـور و و در ادامـه اقداماتـی همچـون

خـروج یکجانبـه از برجـام و تلاش بـرای خـارج کـردن
نیروهـای ایرانـی از سـوریه صـورت گرفتـه اسـت.

مناطق سیل زده اختصاص یافت

عکس :ایسنا

مـردم خواهـد بـود و از طریق

مسـایل مدیریـت بحران اسـتان بودنـد و تلاش کردهاند

بـا یـک طراحـی ویـژه مهندسـی

بهبـود میباشـد و مـا حداقـل آبگرفتگـی را در برخـی سـاختمانها
داشـتیم کـه همراهـی و تحمـل مـردم ایـن مناطـق قابل تقدیر اسـت.

علت اصلی حوادث
خودمان هستیم

 452میلیارد تومان به بخش کشاورزی

وزیــر صنعــت  ،معــدن و تجــارت بــا

یکی از سیاست های وزارتخانه صمت ،کاهش واردات قطعات خودروسازی است

تکلیف پالرمو و  CFTباید در فضای آرام و تخصصی تعیین شود

تاکیــد بــر اینکــه بایــد نظــام عرضــه و

اســت و در اســتان خوزســتان نیــز  61میلیــارد تومــان جــدا از پرداخــت هایــی
کــه تــا کنــون صــورت گرفتــه ،بــرای آب بندهــا پرداخــت شــده اســت.

توزیــع اقــام اساســی خانــوار بــا رویکــرد

صنایــع کالنــی چــون پتروشــیمی و

هدفمندســازی تغییــر کنــد ،اظهار داشــت:

پاالیــش گاز و دیگــر صنایــع کوچــک و

بایــد اقــام مصرفــی بــا تعییــر در تنظیــم

بــزرگ صنایــع تبدیلــی ،تکمیلــی و پایین

بــازار و شــیوه توزیــع بــه دســت اقشــار

دســتی ایجــاد شــود تــا فــرآورده هــای

نیازمنــد و جامعــه هــدف برســد تــا فشــار

خــام نفتــی بــه محصــوالت مــورد نیــاز

کمتــری را متحمــل شــوند .رحمانــی بــه

جامعــه و حتــی بازارهــای جهانــی تبدیــل

دیــدار روســای جمهــور ایــران و عــراق

و صــادر شــوند.

در ســال گذشــته اشــاره کــرد و گفــت:

وی تاکیــد کــرد :در حــوزه تولیــد عــاوه بر

در جریــان مــراودات و رایزنــی هــای دو

تامیــن نیازهــای داخلــی ،بایــد نــگاه هــا

طــرف مقــرر شــد شــهرک هــای صنعتــی

بــرون مــرزی باشــد و صنعتگـران و تولید

خــاص بــا اشــراف بــه بازارهــای فــی

کننــدگان داخلــی بــا نیازســنجی بازارهــای

مابیــن در مرزهــا ایجــاد شــود و مرزهــای

خارجــی بــا تولیــد محصــوالت باکیفیــت

کنونــی نیــز تقویــت شــوند.

بــازار پســند در صــدد ورود و حضــور در

وی یــادآور شــد :ســال گذشــته کشــور

بازارهــای بیــن المللــی باشــند.

ایـران رتبــه نخســت را در بازارهــای کشــور

بــه گفتــه رحمانــی حمایــت از ســاخت و

عـراق داشــت و میـزان صــادرات بــه ایــن

تولیــد داخلــی ،توســعه ظرفیــت هــای

کشــور  12میلیــارد دالر بــود و در ســال

معدنــی ،فنــاروی ،صــادارت و بازرگانــی

جدیــد هــدف گــذاری هــا بـرای صــادارت

خارجــی ،اصــاح سیســتم توزیــع

کاال بــه کشــورعراق روی  20میلیــارد دالر

و تجــاری ،مبــارزه بــا اخــال گــران

هــدف گــذاری شــده اســت.وزیر صمــت با

اقتصــادی ،شناســایی و جمــع بنــدی

بیــان اینکــه بــازار کشــور عـراق در بخــش

ظرفیــت هــای اســتان هــای مختلــف از

هــای مختلــف اشــباع نشــده تاکیــد کــرد:

جملــه اهــداف و برنامــه هــای کلــی وزارت

بایــد بــا فراهــم ســازی بســترهای الزم

صمــت در ســال  98اســت.

شــرایط ورود گســترده تــر بــه بازارهــای

وی افــزود :در برنامــه ریــزی هــای جدیــد

ع ـراق فراهــم و فرصــت از رقبایــی چــون

وزارت صمــت شــاخص هــا و ظرفیــت

ترکیــه گرفتــه شــود.رحمانی افزود :کشــور

هــای اســتان هــا و مناطــق کمتر برخــوردار

عــراق ســال گذشــته یــک میلیــارد و

بــا همــکاری دســتگاه هــای مختلــف هــر

 200میلیــون یــورو انــواع محصــوالت

اســتان از جملــه اســتانداری ،نماینــدگان

پتروشــیمی وارد کــرده اســت کــه ایــن

مــردم در مجلــس شــورای اســامی و

حــوزه یــک بســتر مناســب و بــزرگ بـرای

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان بــا هــدف

ورود محصــوالت پتروشــیمی ایــران بــه

فراهــم ســازی زمینــه هــای ســرمایه

کشــور عــراق اســت .وی گفــت :اســتان

گــذاری و توســعه اقتصــاد وصنعــت هــر

هــای ایــام ،خوزســتان و کرمانشــاه کــه

اســتان در حــال تدویــن و طراحــی اســت.

از نعمــت صنایــع پتروشــیمی بهــره منــد

وی یــادآور شــد :در مرحلــه نخســت

هســتند بایــد جــدی تــر وارد مقولــه

ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای  10اســتان

صــادارت فــرآورده هــای ایــن حــوزه بــه

از جملــه ایــام مــورد کنــکاش و بررســی

کشــور عــراق شــوند و بخــش و ســهم

کارشناســانه ق ـرار مــی گیــرد تــا بــا ارائــه

بــزرگ و مهمــی از صــادارت پتروشــیمی

راهکارهــای مطلوب شـرایط ورود ســرمایه

عــراق را در دســت بگیرنــد.

گــذاران بــه زیربخــش هــای صنعــت و

رحمانــی اظهــار داشــت :بایــد در کنــار

تولیــد ایــن اســتان هــا مهیــا شــود.

رایزنی ترکیه ،ژاپن ،هند و چین با آمریکا برای خرید نفت از ایران

رئیـس کمیسـیون امنیت ملـی مجلس با

باشـیم.وی افـزود :دامـن زدن بـه فضاهـای منفـی علیـه ایـن لوایـح و

تاکیـد بـر اینکـه تکلیـف پالرمـو و CFT

برخـورد سیاسـی بـا موضـوع در شـرایط کنونـی به مصلحت کشـور نیسـت،

بایـد در فضـای آرام و تخصصـی تعییـن

جمهـوری اسلامی از دیربـاز در صـف مقـدم مبـارزه بـا تروریسـم بـوده

شـود ،گفـت :پرهیـز از برخـورد سیاسـی

بنابرایـن بایـد اجـازه دهیـم تـا در فضـای آرام و تخصصـی در مـورد ایـن

معافیـت جهـت خرید نفت ایـران مذاکراتی

و منفیبافـی ضـروری است.حشـمت هللا فالحتپیشـه در گفتوگـو بـا

لوایـح تصمیمگیـری شـود .فالحتپیشـه یـادآور شـد :در زمانـی کـه

بـا آمریـکا داشـتهاند گفـت :آمریـکا میخواهـد بـه صـورت جمعی بـه برخی

خبرنـگار خبرگـزاری خانهملـت ،در مـورد آخریـن وضعیـت لوایـح پالرمو و

موضـوع برجـام مطـرح و فضای مسـاعد بین الملل شـکل گرفـت ،موضوع

کشـورها بـرای خریـد نفـت از ایـران معافیت دهد بـا این تفاوت کـه این بار

جدیـد وجـود نـدارد کـه آنهـا بـا هر نـوع نفت اعـم از سـبک ،سـنگین و نیمه

 CFTدر مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام ،گفت :طیق آییـن نامه داخلی

 FATFو قانـون پولشـویی و مبـارزه بـا تامیـن مالـی تروریسـم مطـرح

میـزان خریـد نفـت ایران را نسـبت به دور قبـل کمتر کند.اسـدهللا قره خوانی

سـنگین کار میکنند.سـخنگوی کمیسـیون انـرژی مجلـس بـا بیـان ایـن که

مجمـع سـه مـاه فرصـت دارنـد تـا در مـورد طـرح و لوایـح ارجاعـی نظـر

شـد امـا در سـال گذشـته کـه آمریـکا از برجـام خـارج شـد و اروپاییهـا

در گفتوگـو بـا ایسـنا ،دربـاره سـناریو پیـشرو درخصـوص تمدیـد معافیـت

تاکنـون ترکیـه ،ژاپـن ،هنـد ،چیـن و برخـی کشـورهای دیگـر رایزنیهایـی

دهنـد ،ایـن سـه مـاه قابـل تمدیـد اسـت .در مـورد الیحـه پالرمـو هـم به

کانـال مالـی  INSTEXرا بـر خلاف وعـده هـای داده شـده راه انـدازی

خریـد نفـت از ایران از سـوی هشـت کشـور بـا توجه بـه تحریمهـای آمریکا

بـا آمریـکا دربـاره تحریمهـای ایـران و ادامـه معافیـت بـرای خریـد نفت از

پیشـنهاد دولـت و مجلـس مهلـت بررسـی در مجمـع تمدیـد شـد.

کردنـد ،شـرایط و فضـای مخالفـت بـا ایـن لوایـح افزایـش یافت.رئیـس

گفـت :آمریـکا میخواسـت تـا  ۱۳آبان سـال گذشـته فـروش نفـت ایران را

ایـران داشـتهاند گفـت :هنـوز جـواب صریحـی از جانـب آمریـکا داده نشـده

نماینـده مـردم اسلام آبـاد غـرب در مجلـس شـورای اسلامی ،تصریـح

کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس شـورای اسلامی،

بـه صفـر برسـاند کـه ایـن اتفـاق رخ نـداد و سـناریوی آنها شکسـت خورد و

اسـت .معتقـدم آمریـکا میخواهنـد بـه صورت جمعـی معافیت دهـد با این

کـرد :در سـال جدیـد منتظریـم تـا مجمـع جلسـه برگـزار کنـد ،در شـرایط

گفـت :ایـن لوایـح بایـد در چارچـوب کاملا تخصصـی مـورد نظـر و توجـه

مجبـور شـدند کـه فرصتـی بـه خریداران نفـت ایـران بدهند چون آنهـا هم از

تفـاوت کـه درصـد خریـد نفـت ایران نسـبت بـه دور قبـل کاهش پیـدا کنند.

کنونـی ایـن بررسـیها بـه طـور کارشناسـی و دقیـق در حال انجام اسـت،

قـرار گیـرد و از پرداختـن بـه حواشـی نیـز جلوگیـری شـود .امیدواریـم

خریـد نفـت ایـران منافعـی کسـب کـرده و اگـر نفت ایران را نداشـته باشـند

اسـتراتژی آنهـا کاهـش تدریجـی میـزان خرید نفت از ایران اسـت .از آن جا

همـه اعضـای مجمـع هـم مصمـم بـه بررسـی دقیـق و تخصصـی شـدند

مجمـع تشـخیص هـر چه سـریعتر ایـن جلسـه را برگزار و تکلیـف لوایح را

مشـکالتی را خواهنـد داشـت.وی توضیـح داد :پاالیشـگاههای کشـورهای

کـه سیاسـت بـه صفـر رسـاندن فروش نفـت ایران شکسـت خـورد انشـالله

بنابرایـن بایـد منتظـر برگـزاری جلسـه و تعییـن تکلیـف نهایی ایـن لوایح

در فضـای تخصصـی مشـخص کنـد.

همچـون کـره ،ژاپـن ،چیـن و هنـد بـا نفـت ایـران تنظیـم شـدهاند یعنـی

در ایـن مرحلـه هـم موفـق نخواهند شـد.

سیاست

اقتصاد

سـخنگوی کمیسـیون انـرژی مجلـس بـا

تکنولـوژی و مراحـل تولیـد فرآوردههـای نفتـی آنهـا بـا نفـت ایـران هـم

بیـان ایـن کـه ترکیـه ،ژاپـن ،چیـن ،هنـد

خوانـی دارد کـه اگـر در کشـوری همچـون ژاپـن بـا تولیـد نفـت  ۲۰۰هـزار

و برخـی کشـورهای دیگـر بـرای تمدیـد

بشـکه نفـت ایـران کنـار گذاشـته شـود مشـکالتی را سـر راهـش خواهـد
داشـت کمـا ایـن کـه آنهـا قراردادهـا و تعهداتـی بـرای فـروش فرآوردههای
نفتـی بـه مشـتریان خـود دارنـد البته ایـن وضعیـت در مورد پاالیشـگاههای

10003432117834

مدیر میراث فرهنگی شهرستان اردستان عنوان کرد :سرقت کاشی های حمام روستای حسین آباد از توابع شهر زواره در بخش

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

شهرستان اردستان بر اساس نظر اعضای شورای روستا متعلق به پیش از  20سال قبل بوده و متاسفانه مالکان اجازه ثبت ملی
این اثر را نداده اند.

021-88019846

کمک  ۲۴میلیارد تومانی منطقه «گل گهر» به
سیل زدگان کشور
سیل

مدیـر عامـل شـرکت معدنـی و
شـرکت

مهنـدس تقـی زاده در ایـن خصـوص گفـت :مبلـغ 12

صنعتـی گل گهـر از اختصـاص

مبالغـی

از

سـوی

گل گهـر و شـرکت هـای زیـر

مجموعـه آن جهـت کمـک به سـیل زدگان کشـور خبـر داد.

گهـر ۶،میلیـارد تومـان توسـط شـرکت سـنگ آهـن

مسـاعدت و کمـک همه جانبـه گل گهر به هموطنان آسـیب

جهـان فـوالد سـیرجان و  1میلیـارد تومـان نیـز از طریـق

میلیـارد تومـان جهـت کمـک هـای همـه جانبـه به آسـیب
دیـدگان سـیل اخیـر در کشـور اختصـاص داده مـی شـود

کـه از ایـن مبلـغ  14میلیـارد تومـان آن توسـط سـازمان

خسارت سیل به
آثار تاریخی 19
استان

خانه مادری «سایه»

تاریخـی اعلام کـرده اسـت که

بـه نقـل از مرکز روابـط عمومی سـازمان میـراث فرهنگی

تاکنـون هیـچ دسـتوری مبنی

احمـدی در مـورد عـزل شـورای فنـی اسـتان تهـران بیان

بر عزل شـورای فنی هیچ اسـتانی به وی دریافت نشـده

کـرد« :حـوزه شـوراهای فنـی و کمیتههـای فنـی زیـر

است.

مجموعـه دفتر حفظ و احیا فعالیـت دارند و تاکنون هیچ

بـه دنبـال انتشـار خبـری مبنـی بـر دسـتور علـی اصغـر

دسـتوری مبنی بر عزل شـورای فنی استان تهران و دیگر

مونسـان  -رئیس سـازمان میراث فرهنگی  -نسـبت به

اسـتانها به این دفتر ارسـال نشـده است.شـوراهای فنی

تغییـر و عـزل اعضـای شـورای فنـی سـال  ۹۵کـه مجوز

اسـتانهای مختلـف در حـال حاضر مشـغول بـه فعالیت

سـاخت و سـاز در حریـم کاخ جهانـی گلسـتان را امضـا

هسـتند و در صـورت بـروز تغییـرات در ایـن حـوزه ،دفتر

کردهانـد ،سـیدهادی احمـدی  -مدیـرکل دفتـر حفـظ

حفـظ و احیـا بناهـا ،بافتهـا و محوطههـای تاریخـی،

و احیـا بناهـا ،بافتهـا و محوطههـای تاریخـی – عصـر

اخبـار موثـق را اعلام میکند».

میراث

آهـن و فـوالد گل گهـر  2 ،میلیـارد تومـان توسـط شـرکت
شـرکت سـرمایه گـذاری گل گهـر پرداخـت خواهـد شـد.

وی افزود:علاوه بـر کمـک هـای نقـدی تعداد  ۱۴دسـتگاه
ماشـین آالت سـنگین نیـز از طـرف شـرکت اطلـس عمران

گل گهـر بـرای کمـک بـه سـیل زگان ارسـال و در منطقـه

حمیدیـه خوزسـتان مسـتقر گردیـده اسـت.

تخریب شد

عکس :مهر

شـده در اسـتانداری کرمـان و سـازمان ایمیـدرو مبلـغ 24

بناهـا ،بافتهـا و محوطه های

دسـتوری در ایـن زمینـه دریافـت نکـرده اسـت.

میلیـارد تومـان توسـط شـرکت معدنـی و صنعتـی گل

بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل شـرکت گل

دیـده در حادثـه سـیل اخیـر گفت :پیرو جلسـات تشـکیل

مدیـرکل دفتـر حفـظ و احیـاء

روز چهارشـنبه ( ۲۱فروردیـن) گفـت کـه وی هنـوز هیـچ

عنـوان معیـن اسـتان خوزسـتان تخصیص داده می شـود.

گهـر زمیـن 3 ،میلیـارد تومـان توسـط شـرکت توسـعه

گهـر ،مهنـدس تقـی زاده مدیـر عامـل گل گهـر بـا تاکیـد بر
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هنوز دستور عزل اعضا دستم نرسیده است

ایمیـدرو و  10میلیـارد تومان آن نیز به اسـتانداری کرمان به

خانـه مـادری هوشـنگ ابتهـاج (هــ .ا .سـایه) در رشـت پـس از حـدود دو سـال

تنها اثر جهانی پایتخت زیر

سوژه

کـش و قـوس تخریـب شـد.حرف و صدای هوشـنگ ابتهـاج هم نتوانسـت مانع
تخریـب خانـه مـادری ایـن شـاعر پیشکسـوت در رشـت شـود و مالـک خانـه که

میگفـت قصـد فـروش نـدارد سـرانجام تیشـه به ریشـه خانـهای زد کـه بحث بر

ذرهبین کارشناسان آلمانی
بـا برگـزاری دور نخسـت کارگاه پژوهشـی

کارشناسان بنیاد پژوهشی « »DFGآلمان،

و پژوهشـی «موزههـا و آرشـیوهای کاخ

بعـد از بررسـی چالشهـا و ظرفیتهـای

ایـن مجموعـه جهانـی ،اقداماتـی کـه برای
سـاماندهی و آنالیـن کـردن اسـناد کاخ

میتواننـد ارائـه دهنـد را اعلام میکننـد.
سال  ،۲۰۱۷سازمان میراث فرهنگی ،صنایع

دسـتی و گردشـگری و بنیـاد پژوهشـی
( )DFGآلمـان به نشـانه عالقـه متقابل در

اداری مانـع نجـات آن شد.هوشـنگ ابتهـاج (هــ .ا .سـایه) در دیمـاه سـال ۹۷

سـرانجام سـکوتش را دربـاره خانـه مـادریاش در رشـت شکسـت و بـا اینکـه

میگفـت آدمهایـی کـه در ایـن خانـه زندگی میکردنـد برایش اهمیت داشـتند و

حـاال هـر بالیـی میخواهنـد سـر ایـن خانـه بیاورنـد ،در عین حـال تاکید داشـت

عکس :ایسنا

و آموزشـی «موزههـا و آرشـیوهای کاخ
گلسـتان» در ایـن مجموعـه جهانـی،

سـر انتسـابش بـه ابتهـاج مانـع از ثبت ملی آن شـده بود و ظاهرا پیـچ و خمهای

همکاریهـای علمی ،تفاهمنامـهای را امضا
کردنـد و بعـد از ایـن مـدت سـرانجام (۱۹

و  ۲۰فروردیـن) نخسـتین کارگاه آموزشـی

گلسـتان :موقعیت ،راهبردهـای پژوهش و

اسـاس آثـار تاریخـی ارزشـمندِ نسـخهها

فهرستبندی و مسـتند نگاری برای جوامع

بـا حضـور کارشناسـان و مـوزه داران بخش

نقاشـیها و آثـار هنـری کـه اکثرشـان بـه

کارگاه آموزشـی چالشهای حفظ ،ساختار

مجموعههـای مـوزهای کشـور برگزار شـد تا

و آرشـیوهای کاخ گلسـتان قـرار دارنـد،

تفاهمنامـه متقابـل اجرایـی شـود.بر ایـن

عمـدهای از آنهـا بـه واسـطه انجام نشـدن

چشـماندازهای همکاریهـای بینالملـل»

خطـی ،اسـناد ،عکسهـای تاریخـی،

آرشـیو در کاخ گلسـتان و تعـدادی دیگـر از

دوره قاجـار ( )۱۷۹۶ – ۱۹۲۵در موزههـا

نخسـتین رویـداد بـرای اجـرای مفـاد این

بررسـی شـدند ،مجموعهای که هنوز بخش

«سفر قسطی» چه شد؟

نامناسـب آب و هوا در هر سـه حوزه میراث فرهنگی ،صنایع

«سـفرهای

دسـتی و گردشـگری ،مشـکالت و خسـارت هایـی را بـه بار

اقسـاطی»

یـا

طـرح

«آسانسـازی سـفر» قـرار بـود بعـد از

آورده اسـت ،در حـوزه میـراث فرهنگـی بخـش عمـده ای از

تعطیالت نوروز  ۹۸رسـما اجرا شـود اما نه

آثـار تاریخـی  19اسـتان دچار آسـیب شـده و بنا بر بررسـی

تنها از آن خبری نشـده اسـت ،بلکه طراح

هـا حـدود  252میلیارد تومان خسـارت به آثـار تاریخی وارد

و مجـری آن از مشـکلی تازه سـخن گفته

شـده است ،بررسـی آثار تاریخی در اسـتانهای مختلف برای

کـه احتمال دارد طرح «سـفر قسـطی» را

بـرآورد رقـم دقیق خسـارت ادامـه دارد.ولی تیمـوری معاون

هنـوز اجرانشـده ،کامـل متوقـف کنـد.

گردشـگری ا اشـاره به آمار گردشـگری داخلی در ایام نوروز

دیمـاه سـال گذشـته بـود کـه معـاون

گفـت :از  29اسـفند  97تـا  16فروردیـن  ،98تعـداد 77

گردشـگری در یـک مصاحبـه رادیویـی از

میلیـون و 120هـزار اقامـت شـب در کل کشـور ثبـت شـده

عبارت «سـفر ارزان» اسـتفاده کرد و بدون

اسـت کـه اگـر بـرای هر فرد به طـور میانگین  4شـب اقامت

تعییـن زمانـی قطعـی ،اجـرای آن را وعده

را در نظـر بگیریـم ،مـی تـوان گفـت  20میلیـون نفـر در ایام

داد .او گفتـه بـود« :پکیجهـای سـفر ارزان

نـوروز سـفر کردهاند.

مجلـس فلان بـه تاریـخ فلان بـه فالنـی و از فالنـی ارث رسـیده اسـت ،از مـن
دسـتخط بخواهنـد .حضـرات در شـهرداری رشـت و در هـر جـای دیگـر هـم این

سـند را دارنـد ،اینکـه نوشـته دوخطـی از من بخواهند ،شـوخی اسـت.

آمـاده شـده و پیشپرداختـی برای سـفر
درنظـر گرفته شـده و مابقـی هزینهها نیز

بسـته سـفر ما اسـت» .

در قالـب اقسـاط پرداخـت میشـود » .او

معـاون گردشـگری دربـاره هـدف ایـن

طبـق وعـده معـاون گردشـگری موعـد

چنـد روز بعـد در مصاحبـه ای بـا یکـی از

طـرح گفته بـود« :مردم ما فقیر نیسـتند.

اجـرای ایـن طـرح رسـیده ،ایدهپـرداز آن

روزنامـه هـا ،عنـوان طـرح را اصلاح کـرد

نمیتوانیم بگوییم مـردم چون پول ندارند

روایـت دیگـری از ایـن طـرح دارد« .نـادر

و گفـت کـه «ایـن بسـته سـفر بـه معنای

داخـل پـارک میخوابنـد .واقعیـت ایـن

عادلینیـا» سـخت مخالـف آن اسـت که

ارزانسـازی سـفر نیسـت» .ولی تیموری

نیسـت .مـا میخواهیـم فرهنـگ سـفر را

ایـن سـفرها را ارزان بنامنـد .بـه گفتـه او،

این سفرها را «قسطی» نامید و ساز و کار

عـوض کنیم( .چادرخوابـی) از بیبرنامگی

خدمات الکچری بـا کیفیت باال مهمترین

آن را اینطور شـرح داد« :دفاتر مسـافرتی

اتفـاق میافتـد .تمام تالش ما این اسـت

فاکتـوری اسـت کـه ایـن طـرح روی آن

بـا یکـی دو بانـک صحبـت کردهانـد تـا

کـه در مرحلـه آغازیـن ایـن طـرح ،جوری

تاکید کـرده .او معتقد اسـت« :واژه ارزانی

مسـافر مجبـور نباشـد تمـام هزینـه را
یکجـا پرداخـت کنـد .مثلاً یـک خانواده

برنامهریـزی شـود کـه خانوادههـا بـه این

معنـی و واکنـش منفـی در افـکار عمومی

نتیجه برسـند که اسـتفاده از بسـته سـفر

دارد ».بـرای همیـن تمرکز روی سـفرهای

سـهنفره این بسـته سـفر را از یک آژانس

بـه نفـع آنها اسـت هـم از نظـر هزینهها و

باکیفیـت اما قسـطی اسـت ،آن هم برای

میگیـرد ،پیشپرداختـی را میپـردازد

بیشـتر از نظـر جاذبهها».

قشـری کـه قبلا و پیـش از ایـن گرانیها

و بـرای پرداخـت بقیـه هزینـه ،بـه صورت

ایـن صحبتهـا گویای آن بـود که برخالف

سـفر میرفتـه ،نـه گروهی که هیـچ وقت

بیـان کـرد :عبـارت ارزان واکنـش منفـی را درافـکارعمومی

نسـبت بـه کیفیـت خدمات ایجـاد میکنـد و حتـی ممکن

اسـت تصور شـود هتلهایی که برای این تورهـا درنظر گرفته
شـده بیسـتاره هسـتند و از خدمات کاسـته شـده تا قیمت
یزنیم
پاییـن آیـد .درحالیکـه وقتی ازآسانسـازی حـرف م 

یعنـی بیشـترتنـوع و کیفیـت تـوررا مدنظـرقـراردادهایـم.
در ایـن طـرح سـعی شـده از هتلهـای یـک تـا پنجسـتاره
اسـتفاده شـود و انتخـاب بـا مسـافرباشـد ،نـه اینکـه یک
بسـته سـفر با خدماتی بیکیفیت به مسـافر تحمیل شـود و

او محکوم شـود فقط یک انتخاب داشته باشـد.او استفاده از

خدمـات الکچـری را تاکید اصلی این طرح دانسـت و افزود:
مـا ازهتلهای مناسـب ،اتوبـوس  VIPو راهنماهـای دارای
کارت ازسـازمان میراث فرهنگی ،صنایع دسـتی و گردشگری

در ایـن تورهـا اسـتفاده میکنیـم ،درحالیکه تورهـای ارزان
ایـن خدمـات را حـذف میکنند.

توان اقتصادی برای سـفر نداشـته اسـت.
نـادر عادلینیا که میگوید  ۱۴سـال اسـت
آژانس مسـافرتی دارد ،اواخر سال گذشته
از سـوی سـازمان میـراث فرهنگی ،صنایع
دسـتی و گردشـگری بـه عنـوان طـراح و

هـم شـاهد رشـد  27درصـدی در ایـن حـوزه بودیـم ،اما در

مجـری اصلی «طرح آسانسـازی سـفر»
یـا «گردشـگری سلام» معرفـی شـده

مشـکالتی کـه سـیل بـه وجـود آورد ،روند رشـد کاهش پیدا

اسـت .او دربـاره ابهامهـای ایـن طـرح و

کرد.تیمـوری ادامـه داد :بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی

علـت بـه تعویـق افتادن زمـان اجـرای آن

در کشـور ،امسـال مانـدگاری مسـافران افرایش یافـت و به

به ایسـنا گفـت ۹۰ :درصد این طـرح آماده

تناسـب تـردد جـاده ای کمتـر شـد ،بـا توجه به این شـرایط

اسـت ولی ما با مشـکل دارایـی و مالیات

و مشـکالتی کـه در ایـام نوروز ایجاد شـد شـاهد رشـد 5.44

مواجـه شـدهایم کـه اگر حل نشـود ،طرح

درصـدی گردشـگری داخلی در این ایام بودیم ،خوشـبختانه

«سـفر آسان» کال متوقف میشـود و اجرا

گردشـگری بـه عنـوان اولویت مـردم در سـبد خانـوار ایرانی

نخواهد شـد.

هـا قـرار گرفتـه اسـت و به رغـم فشـارهای اقتصـادی مردم

او دربـاره تفـاوت ایـن سـفرهای قسـطی

نیازمنـد اوقـات فراغـت و تفریـح هسـتند.او یادآور شـد :در

بـا مـدل مشـابهی کـه هماکنـون در برخی
آژانسهـای توریسـتی اجـرا میشـود،

عکس :ایرنا

مقصـد جذابـی برای گردشـگران اسـت.

سـند ثبتـی اسـناد شـهری بـا جزئیـات وجـود دارد و اینکـه خانه مطابـق صورت

بیشـتر را بررسـی کردند.

قسـطی بـه توافق میرسـند .ایـن ویژگی

ادامـه تعطیلات بـا تغییـرات آب و هوایـی و معضلات و

فشـارهای خارجـی و وضعیـت آب و هوایی ،ایـران همچنان

واقعـا بـه چنیـن چیـزی احتیـاج اسـت؟ بـرای مـن خیلی خنـدهدار اسـت وقتی

بـه منظور دسترسـی به آنها بـرای تحقیق

سـفر ارزان» عرضـه شـود .حـاال هـم کـه

پیـش بینـی می کردیم که امسـال گردشـگری داخلی رشـد

گردشـگران خارجـی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل

اهالـی آنجـا این را میدانند .آدمهایی که در شـهرداری هسـتند ایـن را میدانند.

و نمایـه سـازی مجموعههای کاخ گلسـتان

اظهـارات اولیـه ،دیگر قرار نیسـت «بسـته

قابل توجهی داشـته باشـد ،به طوری که در روزهای نخسـت

بودیـم و ایـن موضـوع نشـان دهنده این اسـت که بـا وجود

چـرا مـن بایـد ایـن دو خـط را بنویسـم؟ همـه میداننـد ایـن خانه برای ماسـت.

او کـه مخالف اسـتفاده ازنام سـفرارزان دراین طرح اسـت،

او تصریـح کـرد :بـا توجـه بـه نوسـان نـرخ ارز در کشـور ،ما

ایـام نـوروز همچنین شـاهد افزایـش  16.75درصـدی ورود

اسـت کـه به یـک اداره تبدیل شـود.این شـاعر پیشکسـوت در گفتوگو با ایسـنا،

دربـاره اینکـه ثبـت ایـن خانـه در فهرسـت آثـار ملـی را بـه ارائه یک سـند  -چه

نکته

معـاون گردشـگری گفـت :متاسـفانه سـیل و وضعیـت

ایـن خانـه حیـف اسـت و یـادگاری اسـت و اگر مرکـز فرهنگی شـود بهتـر از این

عکـس یـا دستنوشـتهای از او  -بـه میـراث فرهنگی منوط کرد ه بودنـد گفته بود:

علمـی ناشـناخته ماندهانـد ،بنابرایـن ایـن

«سفرهای اقساطی» قراربود بعد ازتعطیالت نوروز ۹۸رسما اجرا شود اما مجری آن ازمشکل تازه ای سخن گفته است
گزارش

3

پیام
میراث

توضیـح داد :ایـن سـفرها بـدون درنظـر
گرفتـن سـود و یـا بهـره ،قیمتگـذاری

قرار بود طرح سفر ارزان بعد از تعطیالت نوروز رسما اجرا شود
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و تقسـیط شـده اسـت .درحالیکـه

نمونههـای دیگـر کـه اکنـون در برخـی

وی اضافـه کـرد :پیش از عید برای تعیین

آژانسهـا اجرا میشـود ،پرداخت اقسـاط

اقامتگاههـا مذاکراتـی را بـا بومگردیهـا و

بـه اضافـه هزینـهای مـازاد بـا عنـوان بهره

تعـدادی از هتلهـا انجـام دادیـم .بـرای

و یـا در نمونـه کارتهـای اعتبـاری ،کارمزد

اسـتفاده از اتوبوسهـای  VIPهـم

اسـت.

صحبتهایـی شـده بـود .مذاکـره بـرای
قطـار و هواپیمـا هـم موکـول شـد بـه بعد

عادلینیـا هـدف اصلـی ایـن طـرح را

از تعطیلات نـوروز که بـا «سـیل» روبهرو

آسانسـازی و در دسـترس قـرار دادن

شـدیم و بخشـی از مسـیر و زیرساختها

امکانات سـفر ذکر کرد و افزود :در شـرایط

را از دسـت دادیـم .قضیـه اتوبـوس هـم

اقتصـادی حـال حاضـر یـک خانـواد ه

فعلا منتفی شـده تـا آمـوزش رانندههای

چهارنفـره بـرای سـفر دسـتکم باید چهار

اتوبوسهـای درنظـر گرفتهشـده تکمیـل

میلیـون تومـان هزینـه کنـد کـه بـا درنظر

شـود .اولویـت در حمـل و نقل ایـن تورها،

گرفتـن مخـارج جانبی هزینه سـفر آنها

فعال هواپیما اسـت .اصلیترین دلیل این

ممکـن اسـت بـه هفـت میلیـون تومـان

جابهجاییهـا هـم نتیجـه نظرسـنجیها

برسـد .قطعـا ایـن رقـم درشـت باعـث

بود که نشـان میداد کیفیـت در این تورها

عقبنشـینی و انصـراف از سـفر میشـود.

حـرف نخسـت را بایـد بزند.

مـا شـرایط را آسـان میکنیـم کـه ایـن
اتفـاق رخ ندهـد.

محکومیت جدید برای حفاران غیرمجاز

مدیـر دفتـر فنـی اداره کل میـراث فرهنگـی

البتـه شـایان ذکـر اسـت کـه تا پایـان فروردین مـاه سـال  63 ،98پـروژه به

آذربایجـان شـرقی از تعریـف  163پـروژه

تعـداد کارگاه هـای فعـال اسـتان افـزوده خواهنـد شـد.

مرمـت و زیرسـاخت گردشـگری و اتمـام

ش و پیگیریهای انجام شـده توسـط
وی ادامـه داد :در همیـن راسـتا بـا تال 

 22پـروژه اجرایـی تـا پایـان سـال  98در

اداره کل در تخصیـص ردیـف اعتبـاری  ،مبلغـی به میـزان  120میلیارد تومان

تاریخـی و نیـز تعییـن حریـم  ۳۰اثـر

آذربایجـان شـرقی خبـر داد.علیرضـا قوچـی ضمـن اعلام ایـن خبـر ،گفـت:

بـه پروژههـا و طرحهـای عمرانـی در بخـش میـراث فرهنگـی و گردشـگری

تاریخـی تبدیـل شـد ».بـه دنبال اجرایـی شـدن جایگزین مجـازات حبس

جلیـل جبـاری  -مدیـرکل میراثفرهنگـی آذربایجـان غربـی  -نیـز بـا

در راسـتای حفـظ و صیانـت از اماکـن و محوطـه هـای تاریخـی و تامیـن

اسـتان در نظـر گرفتـه شـده اسـت .تحقـق کامـل ایـن اعتبـار مسـیر بـرای

بـرای مجرمـان ،محکومیـت حبـس متهـم بـه حفـاری غیـر مجـاز از  ۶مـاه

ِ
شـخص متهـم بـه حفـاری غیرمجـاز ،محکوم بـه نصب
اعلام اینکـه یـک

زیرسـاخت هـای گردشـگری ،پـروژه هـای مرمتـی و تامین زیرسـاخت های

اجـرای مطلـوب ایـن پروژههـا در سـطح اسـتان را در سـال جـاری هموارتـر

تـا سـه سـال حبـس ،بـه «تهیـه و نصـب  ۳۰عـدد تابلـو مشـخص کننـده

 ۳۰تابلـو مشـخص کننـده حـدود آثـار تاریخـی شـده اسـت ،در ایـن زمینه

گردشـگری توسـط اداره کل همـواره مـورد توجـه و تاکیـد قـرار گرفته اسـت.

خواهـد کرد.

حـدود آثـار تاریخـی و تعییـن حریـم  ۳۰اثـر تاریخـی» تغییـر کرد.ابراهیم

توضیـح داد :بـا پیگیـری امـور حقوقـی و املاک این ادارهکل و بر اسـاس

قوچـی بـا بیـان اینکـه از میـان  163پـروژه مرمتـی ،احیـا و زیرسـاختهای

مدیـر دفتـر فنـی اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان بـا بیـان اینکـه در حـال

شـقاقی ،مدیـر کل حقوقـی سـازمان میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و

مقـررات مـاده  ۷۹قانـون مجـازات اسلامی ،محکومیـت حبـس حفـار

گردشـگری تعریـف شـده تـا پایـان سـال مالـی  97در اسـتان ،بالـغ بـر 100

حاضر تمامی پروژه های بخش میراث فرهنگی و گردشـگری سـطح اسـتان

گردشـگری در ایـن زمینـه بـه ایسـنا میگویـد :از اواسـط سـال گذشـته،

غیرمجـاز بـه تهیـه و نصـب  ۳۰عـدد تابلـو مشـخص کننـده حـدود آثـار

کارگاه فعـال هسـتند ،افـزود :از میـان ایـن تعـداد  30پـروژه بـه تبریـز و 70

در حـال اجـرا هسـتند ،گفـت :بـا در نظر گرفتـن ظرفیتهـا و توانمندیهای

قانـون «جایگزیـن حبـس» تصویـب شـد ،در همـان زمـان در جلسـه بـا

تاریخـی و تعییـن حریـم  ۳۰اثـر تاریخـی تبدیـل شـد.

پـروژه بـه شهرسـتان هـا اختصـاص دارد کـه شـامل مرمـت ،احیا ،بهسـازی،

شهرسـتان هـا پروژههای مختلف سـرمایهگذاری گردشـگری از جمله احداث

میـراث فرهنگـی نیـز نسـبت بـه اتها مهایـی کـه میتواننـد جایگزیـن

جبـاری ادامـه داد :ایـن متهـم موظـف اسـت ظرف حـدود  ۲ماه نسـبت به

پـروژه هـای مطالعاتـی و اجرای زیرسـاخت های گردشـگری تبریـز و تمامی

کمـپ هـا و مراکـز اطالع رسـانی گردشـگری ،راه دسترسـی ،ایجاد پیـاده راه،

حبـس شـوند ،نیـز پرسـش شـد ،مـا نیـز جرمهایـی ماننـد حفـاری غیـر

اجـرای حکـم اقـدام کند ،این حکـم با اعمال نظـر ادارهکل میـراث فرهنگی

شهرسـتان هـای اسـتان اسـت کـه از ایـن حیـث سـال  98جـزو پرکارترین

ایجاد سـرویس های بهداشـتی ،آبرسـانی و نیرو رسـانی و  ...تعریف شـده

مجـاز را مطـرح کردیـم .در نتیجـه قاضـی در زمـان اجـرای حکـم خـود ،بـا

آذربایجـان غربـی و نظـارت کارشناسـان این اداره کل اجرا خواهد شـد.

سـالهای فعالیـت پـروژه هـای میـراث فرهنگـی اسـتان به شـمار مـی آید،

کـه بـا اتمـام آن ها شـاهد افزایـش رضایتمنـدی گردشـگران خواهیم بود.

تصویـب ایـن جایگزینهـا ،اعلام میکنـد کـه مجـرم بایـد در خدمـات

گردشگری

میراث

«محکومیـت حبـس متهـم بـه حفـاری

عمومـی در دسـتگاههایی ماننـد شـهرداریها یـا میـراث فرهنگـی خدمـت

غیرمجـاز بـه مجـازات تهیـه و نصـب ۳۰

کنـد ،ایـن قانـون در همـه کشـور قابـل اجراسـت.او ادامـه میدهـد :بـا

عـدد تابلـو مشـخص کننـده حـدود آثـار

توجـه بـه اینکـه حفـاری غیرمجـاز نیز جـزو جرمهـای قابل تبدیل اسـت،
ِ
جایگزیـن حبس تصویب شـد.
جـرم حفـاری غیرمجـاز نیـز
بنابرایـن بـرای
ِ
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آبگیری  98درصد تاالب بند«علیخان» در
دشت ورامین
سیل

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

کشور ،پای کار آمده و با اسکان امدادرسانان و جمعآوری کمکهای مردمی در چند استان ،سعی
دارد به روند کمکرسانی به آسیبدیدگان سرعت ببخشد.

021-88019846

در روزهــای گذشــته برخــی از رســانهها،شــرکت ملــی نفــت را متهــم کــرده بودنــد کــه مانــع آبگیــری تــاالب شــده و بــه جــای

آن ســیالب بــه ســمت شــهرها و روســتا آمــده اســت .در گام بعــد حتــی شــایعاتی مبنــی بــر هدایــت آب بــه ســمت بیابــان و
مــرز عـراق مطــرح شــد.

در مقابــل روابــط عمومــی شــرکت ملــی نفــت ایـران در پــی انتشــار شــایعاتی دربــاره فشــار وزارت نفــت بـرای حفظ تأسیســات
سیاســتهای هیــأت دولــت و رئیــس جمهــوری ،نــه تنهــا تمــام امکانــات صنعــت نفــت در خوزســتان بــرای کمــک بــه

رئیــس منابــع طبیعــی

بــا میــزان بــارش هــای اخیــر در اســتان تهــران و

ورامیــن گفــت ۹۸ :درصــد

اســتانهای همجــوار امــروز مشــاهده مــی کنیــم کــه

هموطنانــی کــه در معــرض خطــر و آســیب قـرار دارنــد تحــت هدایــت ســتاد مدیریــت بحـران اســتان بســیج شــده اســت،

تــاالب بندعلیخــان آبگیــری

تــاالب بندعلیخــان ورامیــن دوبــاره احیــا شــده اســت و

و تصمیمــی هــم در اینبــاره اتخــاذ نشــده و نخواهــد شــد و تمامــی شــایعات در ایــن بــاره بــه شــدت تکذیــب میشــود.

شــده اســت.
تــاالب بندعلیخــان ۱۳۵هـزار هکتــار اســت کــه  ۹۸درصد

مهمــی کــه مــی تــوان از آن دربــاره بــارش هــای اخیــر نام

ایــن حجــم پرشــده اســت و ایــن تــاالب بعــد از ســالها

بــرد ،رونــق گرفتــن اقتصــاد عشــایر در منطقــه تــاالب بود

بــه دریاچــه نمــک قــم میریــزد.

کــه بــا آبگیــری  ۹۸درصــدی ایــن تــاالب باعــث شــده

بارندگــی هــای اخیــر عــاوه بــر اینکــه تــاالب بندعلیخان

اســت کــه رونــق تولیــد  ،رونــق پــرورش دام و حضــور

را نجــات داد و از ورود ریزگردهــا بــه منطقــه جلوگیــری

بیشــتر عشــایر در ایــن مناطــق قشــاقی شهرســتان

کــرد  ،باعــث تقویــت زیســت بــوم پرنــدگان و تقویــت

ورامیــن بیشــتر بشــود.در هــر صــورت درســت اســت کــه

اقتصــادی کشــاورزان و عشــایر شــده اســت .یکــی از

ســیل ،خســارتهایی را در برخــی از اســتانهای کشــور

مهمتریــن ســالهایی کــه در  ۱۵ســال اخیــر در دشــت

باعــث شــده امــا در اســتان هایــی از جملــه اســتان تهران

ورامیــن اتفــاق افتــاده اســت ،میــزان بارندگــی فــراوان

باعــث جلوگیــری از فرونشســت حفــره هــای آبهــای

در تــاالب بندعلیخــان ورامیــن بــوده کــه ایــن تــاالب را از

زیرزمینــی ،تقویــت پوشــش گیاهــی ،تقویــت زیســت

وضعیــت بحرانــی نجــات داده اســت.

بــوم و تقویــت زیســتگاه پرنــدگان مهاجــر شــده اســت.

مدیــر کل حفاظــت محیــط

زیســت کشــور از جملــه خوزســتان دارد ،گفــت :نمونــه بارز

زیســت اســتان خوزســتان

آن آبگیــری هورالعظیــم اســت چــون آخریــن بــاری کــه

از آلودگــی نفتــی برخــی

هورالعظیــم چنیــن وضــع خوبی داشــت و این میـزان آب

رودخانههــا در اثــر نشســت

را بــه خــود دیــد ،ســالهای  ۷۲و  ۷۳بــود .بــا آبــی هــم

نفــت و گازوییــل خبــر داد.

کــه پشــت ســدها ذخیــره شــده هــم حقآبهتاالبهــا

نزاده در گفتوگــو بــا ایســنا در پاســخ
احمدرضــا الهیجــا 

تضمیــن اســت ،هــم رودخانههــا بعــد از مدتهــا جــاری

بــه پرسشــی دربــاره خط ـرات زیس ـتمحیطی ناشــی از

شــدهاند .ضمــن اینکــه ایــن بارشهــا در افزایــش

ســیلهای اخیــر خوزســتان گفــت :در پــارک ملــی دز و

رطوبــت در منطقــه تأثیرگــذار بــوده اســت.

کرخــه ســیل خرابیهایــی بــه بــار آورده اســت و عــاوه بــر

نزاده در ادامــه بــا اشــاره بــه خطــرات ناشــی
الهیجــا 

جنگلهــای ایــن منطقــه ،منجــر بــه تخریــب تعــدادی از

از آلودگــی نفتــی در خوزســتان در نتیجــه وقــوع ســیل

پاســگاهها شــده اســت.

اظهارکــرد :کــم وبیــش شکســتگی لولــه نفــت و نشــت

وی ادامــه داد :ادارات محیــط زیســت در شــوش ،حمیدیه

منابــع نفتــی را در آب داریــم ،همچنیــن بــاال آمــدن

و سوســنگرد درگیــر ســیل اســت بنابرایــن نیروهــای

رودخانههــا در یکــی ،دو جــا مخــازن تلمبهخانههــا را

محیطبانــی در مناطــق مختلف اســتان خوزســتان در کنار

واژگــون کــرده و گازوئیــل در رودخانههــا ریختــه شــده

نیروهــای دیگــر نهادهــا مشــغول بــاز کــردن مســیلها و

اســت.

امدادرســانی هســتند.

خطــر شکســتگی خطــوط لولــه نفــت بــر اثــر رانــش

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان خوزســتان بــا

زمیــن و ســیالب در خوزســتان وجــود دارد حتــی خطــر در

اشــاره بــه اینکــه بارشهــا بــرکات زیــادی ب ـرای محیــط

تــاالب هورالعظیــم نیــز وجــود دارد.

زیرســاختهای شــهری و روســتایی ،کاهــش
پوشــش گیاهی و گســترش فرســایش وســیع
آن در کشــور و بهطورکلــی ضعــف آبخیــزداری
میداننــد ،ب هراســتی مشــکل اصلــی کجاســت؟
بیســت و هفتــم اســفندماه ســال گذشــته
و درســت چنــد روز مانــده بــه آغــاز ســال
 1398ســحر تاجبخــش معــاون وزیــر راه و
رئیــس ســازمان هواشناســی در یــک نشســت
مطبوعاتــی از پیشبینیهــای ایــن ســازمان
مبنــی بــر در پیــش بــودن تعطیــات نــوروزی
بارانــی و ســرد در کشــور خبر داد .همــان روز نیز
ســازمان هواشناســی طــی اخطاریــهای اعــام
کــرد روز  28اســفندماه در اســتان گلســتان
بــارش شــدید بــاران ،آبگرفتگــی معابــر
عمومــی ،رخــداد ســیالب و وزش بــاد شــدید
موقتــی رخ میدهــد و شــدت بارشهــا
بهویــژه در شــرق گلســتان و خراســان شــمالی
خواهــد بــود.
گلســتان از بیــن چندیــن اســتانی کــه هشــدار
وقــوع ســیل را دریافت کــرده بودنــد زودتر دچار
بــاران سیلآســا شــد و اوایــل فروردینمــاه
امســال در برخــی از مناطــق شــهری و
روســتایی ایــن اســتان بهخصــوص بیــش
از دوســوم شــهر آققــا و حــدود  10روســتای
ایــن شهرســتان را  10تــا  50ســانتیمتر آب
فــرا گرفــت ،بهطوریکــه رفتوآمــد در ایــن
مناطــق تنهــا بــا قایــق امکانپذیــر بــود.
بــا وقــوع ایــن بارشهــا  14رودخانــه اصلــی

بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای
اســتان گلســتان میــزان بــارش در برخــی از
ایســتگاههای ایــن اســتان بــه  315میلیمتــر
نیــز رســیده بــود درحالیکــه کل بارندگــی
متوســط اســتان در شــرایط نرمــال 450
میلیمتــر بــوده اســت ،بــه عبارتــی افــزونبــر
 60درصــد بارندگــی ســالیانه در  24ســاعت رخ

هورالعظیــم شــده و بــه جــای آن ســیالب بــه ســمت
شــهرها و روســتا آمــده اســت .حتــی شــایعاتی مبنــی

اســت.ایــن یــک دروغ بــزرگ و جنــگ روانــی علیــه
ملــت ایــران اســت و برخــی مواقــع ایــن مباحــث
توســط خــود دوســتانمان نیــز بازنشــر میشــود؛ هرگــز

بــر هدایــت آب بــه ســمت بیابــان و مــرز عــراق مطــرح
شــد.
در پــی انتشــار اخبــار حفــظ تأسیســات نفتــی در غــرب
کارون و سوســنگرد و جلوگیــری از ورود جریــان آب بــود
کــه روابــط عمومــی شــرکت ملــی نفــت ایــران ،اعــام
کــرد کــه براســاس دســتورات وزیــر نفــت در چارچــوب
سیاســتهای هیــأت دولــت و رئیــس جمهــوری ،نــه
تنهــا تمــام امکانــات صنعــت نفــت در خوزســتان بــرای
کمــک بــه هموطنانــی کــه در معــرض خطــر و آســیب
قــرار دارنــد تحــت هدایــت ســتاد مدیریــت بحــران
اســتان بســیج شــده اســت ،بلکــه هرگــز فشــار و ارادهای
مبنــی بــر حفــظ تاسیســات نفتــی (کــه البتــه آن هــم
متعلــق بــه مــردم اســت) بــه بهــای وارد شــدن خســارت
و آســیب بــه مــردم اعمــال نشــده و تصمیمــی هــم
در اینبــاره اتخــاذ نشــده و نخواهــد شــد و تمامــی
شــایعات در ایــن بــاره بــه شــدت تکذیــب میشــود.
همچنیــن روز گذشــته بــود کــه وزیــر نفــت اعــام کــرد:
اینکــه گفتــه مــی شــود وزارت نفــت بــرای جلوگیــری از
ً
عمــدا مانــع
وارد شــدن آســیب بــه تأسیســات نفتــی

آبگیــری هورالعظیــم شــده و آب را عمــاً بــه مناطــق
مســکونی هدایــت کــرده ،یــک «دروغ بــزرگ» و جنــگ

روانــی علیــه ملــت ایــران اســت.
«بیــژن زنگنــه» کــه بــرای بررســی آخریــن وضعیــت
ســیل راهــی اهــواز شــده اســت ،در گفــت وگویــی
تلویزیونــی بــا اشــاره بــه شــایعاتی کــه رســانههای
خارجــی و برخــی کانالهــا در فضــای مجــازی مطــرح

وزیــر نفــت :اینکــه گفتــه مــی شــود وزارت

نفــت بــرای جلوگیــری از وارد شــدن آســیب
ً
عمــدا مانــع آبگیــری
بــه تأسیســات نفتــی

هورالعظیــم شــده و آب را عمــ ً
ا بــه مناطــق
مســکونی هدایــت کــرده ،یــک «دروغ بــزرگ» و

جنــگ روانــی علیــه ملــت ایـران اســت و برخــی

مواقــع ایــن مباحــث توســط خــود دوســتانمان
نیــز بازنشــر میشــود.

نمیپذیریــم کــه خســارتی بــه مــردم بــه قیمــت تولیــد
چنــد هــزار بشــکه نفــت بیشــتر وارد شــود و ایــن
موضــوع بــا یــک تحقیــق قابــل اثبــات اســت.
اکنــون همــه چاههــای نفــت در منطقــه غــرب کارون
در آب محاصــره شــدهاند و بــه جــز یــک محــدوده
چنــد صــد متــری حفاظــت شــده اطــراف چاههــا ،در
آب هســتند».
زنگنــه بــا اشــاره بــه اینکــه نظــر مــا ایــن اســت تــا
جریــان زندگــی و اکوسیســتم طبیعــی در هــور وجــود
داشــته باشــد ،تأکیــد کــرده :هرگــز در مــورد هدایــت

آغـاز طرح مقابله با عرضه حیوانات غیرمجاز در
اطراف بازار پرندگان خلیج فارس
مدیرعامــل شــرکت ســاماندهی صنایــع و مشــاغل

نداشــته اســت لــذا ایــن بــازار بهصــورت غیرمجــاز شــکل گرفتــه

شــهر تهــران از آغــاز طــرح مقابلــه بــا خریــد و

اســت و عــاوه بــر تخلــف فــروش حیوانــات غیرمجــاز موجــب

فــروش حیوانــات غیرمجــاز در اطــراف بــازار پرنــدگان

ایجــاد ترافیــک در محــور آزادگان میشــود .لــذا بــا هماهنگــی

خلیــج فــارس بــا همــکاری نیــروی انتظامــی خبــر داد.

نیــروی انتظامــی و فرمانــداری اسالمشــهر و همچنیــن نیــروی

بــه گــزارش ایســنا ،حمیدرضــا تحصیلــی در جریــان طــرح

انتظامــی تهــران بــزرگ ،طــرح ســاماندهی ایــن محــدوده در

ســاماندهی اطــراف بــازار پرنــدگان خلیــج فــارس و مقابلــه بــا

دســتور کار قــرار گرفــت.

فــروش حیوانــات غیرمجــاز در ایــن محــدوده در محــل ایــن بــازار

مدیرعامــل شــرکت ســاماندهی صنایــع و مشــاغل شــهر تهــران در

گفــت :بــازار پرنــدگان زینتــی خلیــج فــارس بــا هــدف ســاماندهی

ادامــه اظهــار کــرد :بهطــور قطــع ایــن طــرح در هفتههــای آینــده

فــروش پرنــدگان زینتــی در ســالهای قبــل احــداث شــد و

ادامــه خواهــد داشــت و تــا زمانــی کــه همــه متوجــه شــوند کــه

پرندهفروشــان از ســطح شــهر جمـعآوری شــدند و بــه ایــن مرکــز

ایــن محــدوده محلــی بــرای عرضــه حیوانــات غیرمجــاز نیســت ،بــا

انتقــال پیــدا کردنــد امــا در ضلــع غربــی ایــن بــازار و در حــوزه

ت ســاماندهی صنایــع و مشــاغل،
حضــور پلیــس و عوامــل شــرک 

اسالمشــهر شــبه بــازاری بهصــورت غیرمجــاز تشــکیل شــده بــود

طــرح را اجــرا خواهیــم کــرد .تحصیلــی در پاســخ بــه ایــن ســوال

کــه در آن انــواع حیوانــات غیرمجــاز و ســگ خریــد و فــروش

کــه چــه حیواناتــی در ایــن محــدوده خریــد و فــروش میشــوند،

میشــد.

گفــت :متاســفانه حیوانــات شــکاری ســگ ،مــار ،عقــاب و تمســاح

وی ادامــه داد :ضلــع غربــی بــازار در محــدوده اسالمشــهر اســت و

و  ...بــه صــورت غیرقانونــی در ایــن محــدوده خریــد و فــروش

شــرکت ســاماندهی صنایــع و مشــاغل شــهر تهــران نظارتــی بــر آن

میشــوند.

پاسخ زنگنه به عدم آبگیری

وزیر نفت :جلوگیری وزارت نفت از آبگیری هورال
ســیالب دخالتــی نداشــتیم و نداریــم و هــر چــه ســتاد

کمکهــای الزم را تحــت مدیریــت ســتاد بحــران اس

اســتان تصمیــم بگیــرد اجــرا خواهــد شــد.

خوزســتان بــرای کاهــش درد و رنــج مــردم خوزس

بسیج امکانات نفتی برای جبران خسارت

های سیل

وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اینکــه همــه امکانــات نفتــی
در خدمــت مناطــق ســیلگیر و مردمــی کــه در ســیل
گرفتــار شــدهاند بــوده و خواهــد بــود ،میگویــد :ایــن
مــردم در خوشــی در کنــار مــا بودنــد و اکنــون وزارت
نفــت و دولــت بــا تمــام توانایــی از مــردم حمایــت
میکنــد و خســارات جبــران شــود.
بــه همــه شــرکتهای نفتــی دســتور داده ایــم تــا

کــه گرفتــار ســیل شــدهاند انجــام دهنــد و ه

امکانــات نفــت در ســطح کشــور را بســیج کننــد

از دیــروز نیــز نماینــده ویــژهای بــه اســتان خوزس

فرســتادم تــا بــرای بســیج بیشــتر امکانــات در ا
مســتقر شــود .مــا خوزســتان را جــان خودمــان و

تپنــده صنعــت نفــت میدانیــم و در شــرایطی کــه

عضــو تعییــن کننــده ایــران عزیــز بــه رنــج افتــاده،

ایــران و صنعــت نفــت در خدمــت مــردم خوزس

هســتند و بــا تمــام وجــود در ایــن زمینــه کار میک

کشتی «آرتمیا» پس از  7سال در دریاچه ارومیه
شناور شد
رییــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه

مترمکعــب آب در نگیــن آبــی آذربایجــان وجــود دارد و حجــم آب

ارومیــه در آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه اینکــه

تــا پایــان اردیبهشــت ســال جــاری بــه حــدود ســه میلیــارد و 770

تــراز دریاچــه ارومیــه طبــق آخریــن پایــش یکهــزار و

مترمکعــب مــی رســد .وی دلیــل اصلــی افزایــش تــراز دریاچــه

 271متــر و  32ســانتی متــر اســت ،گفــت :کشــتی آرتمیــا

ارومیــه در روزهــای اخیــر را بارندگــی مناســب ،الیروبــی مناســب

کــه از ســال  1391بــه دلیــل پاییــن رفتــن ســطح آب دریاچــه

رودخانــه هــا و رهاســازی آب ســدها بــه دریاچــه عنــوان کــرد.

زمیــن گیــر شــده بــود ،در ســایه افزایــش تــراز طــی روزهــای اخیــر

رییــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه در آذربایجان

شــناور شــد« .فرهــاد ســرخوش» بــا اعــام اینکــه تــراز دریاچــه

غربــی بــا بیــان اینکــه قبــل از تشــکیل ایــن ســتاد ،تــراز دریاچــه

ارومیــه نســبت بــه کمتریــن ارتفــاع ثبــت شــده بــرای آن یــک

ارومیــه ســاالنه بــه طــور متوســط  40ســانتی متــر کاهــش مــی

متــر و  26ســانتی متــر افزایــش یافتــه ،بیــان کــرد :ارتفــاع ایــن

یافــت ،بیــان کــرد :برنامــه ریــزی ،تخصیــص اعتبــار و تــاش

دریاچــه در مقایســه بــا ســال گذشــته  59ســانتی متــر افزایــش

دولــت تدبیــر و امیــد بــرای احیــای ایــن دریاچــه ،رونــد خشــک

داشــته اســت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون وســعت دریاچــه

شــدن آن را متوقــف کــرد.

ارومیــه بیــش از  2هــزار و  855کیلومترمربــع اســت ،اضافــه کــرد:

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه طــرح هــای انتقــال آب بــه دریاچــه

وســعت ایــن دریاچــه نســبت بــه زمــان مشــابه ســال گذشــته 580

ارومیــه هنــوز بــه بهــره بــرداری نرســیده اســت ،اضافــه کــرد :ســال

کیلومترمربــع افزایــش داشــته است«.ســرخوش» بــا اشــاره بــه

آینــده چندیــن طــرح انتقــال آب بــه دریاچــه بــه بهــره بــرداری

ادامــه دار بــودن رونــد صعــودی افزایــش حجــم آب دریاچــه طــی

مــی رســد کــه نقــش بســزایی در احیــای نگیــن آبــی آذربایجــان

روزهــای آینــده ،اظهــار داشــت :اکنــون ســه میلیــارد و 500میلیــون

خواهــد داشــت.
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برگزاری مناظرههای دانشجویی در نمایشگاه

بینالمللی محیط زیست
دبیــر کمیتــه اجتماعــی فرهنگــی هجدهمیــن نمایشــگاه بیــن

فرهنگــی اجتماعــی اســت ،یــک پاتــوق ســبز در نظــر گرفتیــم

المللــی محیـط زیســت از برگــزاری مناظرههــای دانشــجویی بــا

کــه فضایــی بــرای برگــزاری ســه پنــل تخصصــی اســت کــه

موضوعــات روز در هجدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی محیــط

در آن بــه موضوعــات روز محیــط زیســت پرداختــه میشــود.

زیســت خبــرداد و گفــت :توجــه ویــژه بــه مســائل فرهنگــی و

وی بــا اشــاره بــه برگــزاری مناظرههــای دانشــجویی در

اجتماعــی از منظــر محیــط زیســت از جملــه ویژگیهــای بــارز

هجدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی محیــط زیســت توضیــح

ایــن دوره اســت.

داد :گروههــای دانشــجویی در موضوعــات مختلــف محیــط

ســعید طهماســبیان در گفــت و گــو بــا ایســنا بــا بیــان اینکــه

زیســتی در دوگــروه موافــق و مخالــف بــه بحــث و گفتوگــو

امســال ســعی کردیــم رویکــرد نمایشــگاه بینالمللــی محی ـط

خواهنــد پرداخــت کــه ایــن مناظرههــای از ســوی اســاتید

زیســت را بــه ســمت مســائل فرهنگــی و اجتماعــی ســوق

داوری و ارزیابــی خواهــد شــد.

دهیــم ،اظهارکــرد :تــا پیــش از ایــن بیشــتر مســائل فنــی،

بــه گفتــه دبیــر کمیتــه اجتماعــی فرهنگــی هجدهمیــن

مهندســی در نمایشــگاههای محیــط زیســت مــورد توجــه

نمایشــگاه بیــن المللــی محیــط زیســت بیــش از  12کارگاه

قــرار میگرفــت کــه در نمایشــگاه هجدهــم ســعی کردیــم

تخصصــی  -آموزشــی نیــز بــا موضوعــات تخصصــی و

رویکردهــای اجتماعــی پررنگتــر دیــده شــود تــا نشــان

اجتماعــی زیســت محیطــی در ایــن نمایشــگاه برگــزار خواهــد

دهیــم مــردم هــم در مســئولیت و حیطــه اصلــی حفــظ

شــد کــه شــرکت آن بــرای عمــوم آزاد اســت .همچنیــن در

ســرزمین ســهیم و شــریک هســتند.

پنــج ســالن نمایشــگاه بینالمللــی محیــط زیســت ،پنــج

در ســالهای قبــل ،تشــکلهای مردمنهــاد و گروههــای

ایســتگاه اطالعرســانی آموزشــی داریــم کــه هــر گــروه و

اجتماعــی نیــز در برگــزاری نمایشــگاه نقــش داشــتند امــا

تشــکل میتوانــد در مــدت زمــان خــاص بــه ارائــه موضوعــات

امســال بــرای نخســتین بــار یــک ســالن بــه ایــن گــروه

خــود بپردازنــد.

اختصــاص یافتــه اســت کــه در کنــار آنهــا اســتارتاپها و

وی بــا بیــان اینکــه امســال هــر ســالن نمایشــگاهی موضــوع

گروههــای هنــری حضــور دارنــد کــه ایــن کار از جملــه وجــوه

و تــم محیــط زیســتی مخصــوص بــه خــود را دارد و هــر

تمایــز ایــن نمایشــگاه بــا نمایشــگاههای قبلــی اســت.

غرفــه بایــد متناســب بــا موضــوع و تــم ســالن خــود در

طهماســبیان افــزود :امســال در ســالنی کــه مخصــوص

نمایشــگاه حضــور یابد،گفــت :جنــگل ،ســرزمین پایــدار،

تشــکلهای مردمنهــاد و محلــی بــرای فعالیتهــای

ردپــای آب ،حیــات وحــش و تنــوع زیســتی ،انــرژی پــاک،

عکس :ایرنا

تــا حدفاصــل گمیشــان ،طغیــان کردنــد چراکــه

نفــت را متهــم کــرده بودنــد کــه مانــع آبگیــری تــاالب

خســارت بــه ملــت و مــردم ایــن مناطــق وارد کــرده

عکس :ایرنا

در باالدســت گنبــد و در بیــن راه ،رودخانههــای

فقط حیوانات

نامطلــوب ســدهای کشــور ،کمبــود ســدها،
ســوء مدیریــت در طراحــی و اج ـرای نادرســت

در روزهــای گذشــته برخــی از رســانهها،شــرکت ملــی

نفتــی شــده و آب را عمــا بــه مناطــق مســکونی و

آرتمیا

برخی کارشناســان ســیل ویرانگر اخیر در کشــور
را ناشــی از دالیــل گوناگــون از جملــه مدیریــت

پیام ما

هورالعظیــم بــرای جلوگیــری از آســیب بــه تأسیســات

تاالب

آیا سدهای بیشتر
به کنترل سیالب
کمک میکند؟

گزارش

کردهانــد ،میگویــد« :دشــمنان ایــران اعــام کردهانــد
ً
عمــدا مانــع آبگیــری
کــه دولــت و وزارت نفــت

عکس:تسنیم

خطر آلودگی نفتی بر اثر سیل خوزستان

خبر

بلکــه هرگــز فشــار و ارادهای مبنــی بــر حفــظ تاسیســات نفتــی بــه بهــای وارد شــدن خســارت و آســیب بــه مــردم اعمال نشــده

آن موضــوع ریزگــرد و آن نگرانــی هایــی کــه دربــاره تاالب

بــه گــزارش ایســنا احمــد فدایــی اظهــار کــرد :حــوزه

داد.

کمیته امداد امام خمینی (ره) یکی از ارگانهایی است که بعد از وقوع بحران سیل در چند استان

نفتــی در غــرب کارون و سوســنگرد و جلوگیــری از ورود جریــان آب ،اعــام کــرد کــه براســاس دســتورات وزیــر نفــت در چارچوب

داشــتهایم نیــز برطــرف شــده اســت .یکــی از مزایــای

نفت

10003432117834

ردپــای کربــن ،زمیــن پــاک ،شــهرها و جوامــع پایــدار از جملــه

اســت کــه مســابقه عکــس اینســتاگرامی یکــی از آنهاســت و

اســتاد

موضوعاتــی اســت کــه هــر ســالن بــه یــک موضــوع اختصــاص

ســعی داریــم در انتهــای روز چهــارم و پایانــی نمایشــگاه آثــار

انتقــاد

دارد .همچنیــن بــا همــکاری گروههــای نمایشــی ،هشــت

برگزیــده معرفــی شــود.

همچن

پرفورمنــس در چهــار موضــوع زیســت محیطــی اجــرا خواهــد

بــه گفتــه وی نمایشــگاههای عکــس بــا موضــوع «آب»،

ای ـران

شــد و گروههــای موســیقی آئینــی از نقــاط مختلــف کشــور

«ســرمایههای اجتماعــی» و «اقدامــات مــردم بــرای مقابلــه

بـرای

بــه اجــرای برنامــه خواهنــد پرداخــت .طهماســبیان افــزود:

بــا ســنبل آبــی» و «روز طبیعــت» نیــز از جملــه ســایر

بــه گـ

برگــزاری چنــد نمایشــگاه عکــس بــا موضوعــات مختلــف

نمایشــگاههای ایــن دوره اســت.

رئیــس

نیــز در دســتور کار نمایشــگاه بیــن المللــی محیــط زیســت

آزاد اند

پیام
زیست

10003432117834

شهرهای سوسنگرد ،بستان و هویزه درخطر طغیان رودخانه کرخه قرار دارند و دستور خروج زنان و کودکان از سوسنگرد

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

صادر شده اما بیشتر اهالی ،خانههای خود را ترک نکردهاند .به خانهها و زمینهای کشاورزی سوسنگرد آسیب جدی
رسیده و فاضالب نیز در بسیاری از نقاط شهر سرریز شده است.برخی روستاهای اطراف کامال زیر آب رفتهاند و
کمکرسانی تنها از طریق قایق امکانپذیر است.

021-88019846

استاندارخوزستان

گفت:شهادت می دهم

که هیچ فشارو تاکیدی

از سوی وزارت نفت
برای آنکه به مردم

فشار وارد شود و آب
به تاسیسات نفتی

نرسد ،وجود نداشته

هورالعظیــم داده اســت .امــا فعــاالن محیــط زیســت
دوبــاره بــا انتشــار ویدیوهایــی از هورالعظیــم مــی گوینــد
کــه بخــش هــای وســیعی از آن هنــوز خشــک اســت.
آنهــا لولــه هــا و تاسیســات نفتــی را بــه تصویــر مــی
کشــند کــه در اطــراف آن آبــی بــه چشــم نمــی خــورد
و کامــا بیابانــی اســت .انتقــاد آنهــا متوجــه مســئوالنی
اســت کــه ســیالب کرخــه را راهــی مــزارع مــردم در

 ۳تا  ۵اردیبهشت  ۹۸در زابل برگزار میشود.کلیه مقاالت این کنفرانس در پایگاه

است .بیش ازچندین
پشتیبانی نفت در

هورالعظیم

در همیــن خصــوص غالمرضــا شــریعتی اســتاندار

خوزســتان هــم میگویــد « :هیــچ معذوریتــی بــرای
اینکــه بخواهیــم دکل هــای نفتــی را رعایــت کنیــم و
بــه مــردم فشــار بیاوریــم نداشــته ایــم و شــهادت مــی

وارد شــود و آب بــه تاسیســات نفتــی نرســد.
تاکنــون آنچــه بــه ســود اســتان بــوده اســت عمــل
کردهایــم .دور تــا دور دکل هــای نفتــی را در هورالعظیــم

پشــتیبانی نفــت در تــاالب هورالعظیــم پــر آب بودنــد و
اینکــه بیــش از  90درصــد از تــاالب هورالعظیــم پــر آب
اســت نیــز بیانگــر همیــن مســاله اســت .میــزان حجــم
آب بــه حــدی بــاال بــود کــه حتــی دایــک مــرزی را در
تــاالب شکســته ایــم تــا آب بــه ســمت عــراق بــرود.

ســتان

بــه گفتــه وزیــر نفــت ،اکنــون پاالیشــگاهها وضعیــت

ســتان

خوبــی دارنــد و در جلســه شــب گذشــته بــا مدیــران

زورآزمایی نفت و هورالعظیم

همــه

مختلــف اســتان و شــاخههای مختلــف تولیــد و

هورالعظیــم ،دوبــاره بــاال گرفتــه اســت .دوســتداران

د.

اینجــا

و تنهــا در مناطقــی کــه خطــر زیســتمحیطی متوجــه

قلــب

مناطــق ســیلزده بــود،تصمیــم بــه بســتن چاههــا و

ه ایــن

تخلیــه خطــوط لولــه کردیــم تــا مشــکلی ایجــاد نشــود.

 ،همــه

جریــان گاز نیــز در ایــن مناطــق وجــود دارد و تنهــا در

ســتان

 50روســتایی کــه تخلیــه شــدهاند ،گاز را قطــع کردیــم

کننــد.

تــا خطــری روســتاها و زندگــی مــردم را تهدیــد نکنــد.

چالــش بــر ســر دخالــت «نفتــی هــا» در آبگیــری

محیــط زیســت ،شــرکت هــای نفتــی فعــال در تــاالب
مــرزی هورالعظیــم ،در خوزســتان را مانــع آبگیــری ایــن
تــاالب در ســیالب اخیــر رودخانــه کرخــه مــی داننــد.
مســئوالن امــا ایــن ادعــا را رد مــی کننــد.
آنطــور کــه ایرنــا گــزارش مــی دهــد آخریــن بــار ســه
ســال پیــش و در جریــان ســیل رودخانــه کرخــه بــود
کــه فعــاالن محیــط زیســت ،معصومــه ابتــکار رئیــس
وقــت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت را متهــم کردنــد

معــاون امــور تاالبهــا در دفتــر زیســتگاههای ســازمان

باقــرازده کریمــی حــال تــاالب هامــون سیســتان را در بهــار امســال

حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره بــه اینکــه عمــده

خــوب عنــوان کــرد و گفــت :بــر اثــر بارندگیهــای خــوب در منطقــه و

تاالبهــای کشــور در اثــر بارندگیهــای اخیــر کشــور

کشــور افغانســتان ،بــه خوبــی از ســوی بخش افغانــی در حــال ورود با

پــرآب شــدهاند بــه تشــریح وضعیــت تاالبهــا

تــاالب تشــنه هامــون اســت و پــس از ســالها  ۳۰درصــد از ایــن تاالب

پرداخــت و گفــت :قــدم بعــدی مــا ایجــاد ســازوکار جدید

آب دارد و ایــن اتفــاق خــوش آینــد باعــث آبــدار شــدن  ۲۵درصــد از

ـرای بهرهبــرداری خردمندانــه از تاالبهاســت.

تــاالب جازموریــان هــم شــده اســت .معــاون امــور تاالبهــا در دفتر

د باقــرزاده کریمــی ،معــاون امــور تاالبهــا در دفتــر

زیســتگاههای ســازمان حفاظــت محیط زیســت درخصــوص آخرین

اههای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در گفتوگــو بــا

وضعیــت تــاالب هورالعظیــم در بخــش ایرانــی آن نیــز اعــام کــرد:

ر گــروه محیــط زیســت خبرگـزاری فــارس بــا اشــاره بــه اینکه

بخــش ایرانــی ایــن تــاالب تقریبــا پــر شــده اســت و در حــال برنامــه

االبهــای کشــور پــس از بارشهــای اخیــر پــرآب شــده

ریــزی هســیتم تــا از ظرفیتهــای ایــن تــاالب کــه دوبــاره احیــا شــده
اســت بهتریــن اســتفاده را ببریــم.
باقــرزاده در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا میتــوان شـرایط مطلــوب

شــاره بــه پــر شــدن  ۷۰درصــدی تــاالب مهارلــو از ســیالبی کــه

بــه تــاالب هورالعظیــم طــی ســالهای خشــکی آن تــا حــدود زیــادی

ــتان فــارس شــد ،بــا ابـراز تاســف از خســارات وتلفــات ایــن

مســدود شــده بــود ،بســیاری از مســیرها بــه زیــر کشــت رفتــه بــود

ر شــیراز و شــهرهای اطـراف اظهــار داشــت :قســمت کــم جــان

یــا ب ـرای ســاخت جــاده پوشــانده شــده بــود امــا اســتاندار بــه مــا

ش نیــرز کمتــر آب گرفتــه اســت
هــم پــرآب شــده امــا بخـ 

قــول داده اســت بــه ســرعت مســیلها را احیــا کنــد تــا پــس از ایــن
جریــان آب بــدون هیــچ مانعــی بــه ســمت تــاالب روان شــود.

اهــواز مــی آمــد نیــز از طریــق کانــال ســلمان بــه مخــزن
شــماره  5تــاالب هورالعظیــم هدایــت کردهایــم تــا آب
وارد آن مخــزن شــود .در ایــن مخــزن نیــز دکل هــای
نفتــی وجــود دارد و آب نیــز در آنجــا رهاســازی شــده
اســت .برخــی هــا اصــرار دارنــد تــا تولیــد نفــت در
نقاطــی ماننــد هورالعظیــم مختــل شــود .در ایــن زمینــه
مــا متعهــد بــه رعایــت مســایل زیســت محطیــی و
تامیــن حــق آبــه تــاالب هســتیم .همچنیــن متعهــد بــه
رعایــت مســایل زیســت محیطــی میــان نفــت و تــاالب
هســتیم و عــاوه بــر آن بایــد بــه تولیــد نفــت نیــز تعهــد
داشــته باشــیم».

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و
بلوچســتان از صــدور حکــم زیســت محیطــی یــک
قاضــی دوســتدار محیــط زیســت بــرای چهــار
شــکارچی غیــر مجــاز حیــات وحــش در شهرســتان

کنــارک خبــر داد .وحیــد پورمــردان گفــت 4 :شــکارچی غیرمجــازی کــه بــه جــرم
شــکار  3رأس جبیــر در شهرســتان کنــارک بــه مقامــات قضایــی معرفــی شــده
بودنــد بــا رای قاضــی دوســتدارمحیط زیســت ایــن شهرســتان ،محکــوم بــه
کاشــت مجمــوع  60اصلــه نهــال ســازگار بــا اقلیــم شهرســتان ،ســاخت  24عــدد
آبشــخور و ارائــه جــزوات بیســت صفحـهای در خصــوص فوایــد جانــوران وحشــی
و ضررهــای ناشــی از انقــراض آنهــا بــه اداره محیــط زیســت کنــارک شــدند.

برنامهای برای جذب محیطبان
خانم نداریم
محیطبان

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت گفــت:
برنامــهای بــرای جــذب محیطبــان خانــم نداریــم.
محبتخانــی بــا اشــاره بــه شــایعات بــه وجــود آمــده
دربــاره جــذب محیطبــان زن و ش ـرایط ســخت شــغل

محیطبانــی و ایــن کــه ایــن شــغل شـرایط بــدی همچــون دوری از خانــه را دارد ،افزود:
از طرفــی ،مگــر مــا شــکارچی زن داشــتهایم کــه محیطبــان زن بخواهیــم؟ برخــی
از رســانهها از صحبتهــای مــن برداشــت نادرســت داشــتهاند امــا الزم میدانــم
کــه یکبــار دیگــر بــه طــور شــفاف بگویــم کــه مــا فقــط در طــرح «یــک ســاعت بــا
محیطبــان» در مــدارس دخترانــه از کارشناســان خانــم بــا لبــاس محیطبانــی بــه طــور
نمادیــن اســتفاده کنیــم.

پلنگ تندوره در محیط زیسـت طبیعی رها شد
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان رضــوی

ایــن گربــه ســان تاکیــد و بیــان کــرد :ســرمای ه گذاریهــای حفاظتــی

گفــت :پــروژه رهاســازی یــک قــاده پلنــگ در

ن گونــه حیوانــی مــیتوانــد طیف وســیعی از زیســتگاهها
دربــاره ایـ 

زیســتگاه اصلــی آن در پــارک ملــی تنــدوره واقــع در

و گونــههــای دیگــر جانــوری را تحــت پوشــش قــرار دهــد.

شهرســتان درگــز در شــمال ایــن اســتان بــا موفقیــت

وی همچنیــن بــه زیســت حــدود  40قــاده پلنــگ در پــارک ملــی

انجــام شــد .تــورج همتــی بــه کــم ســابقه بــودن ایــن

تنــدوره موســوم بــه 'بهشــت پلنگهــای ایرانــی' اشــاره و بیــان کــرد:

عملیــات اشــاره و بیــان کــرد :صبــح امــروز یــک قــاده پلنــگ

پیــش بینــی مــی شــود شــمار پلنگهــا در ایــن منطقــه از خراســان

کــه مدتــی را بــه دلیــل نیــاز بــه درمــان تحــت نظــارت گــروه

رضــوی بیــش از ایــن تعــداد باشــد امــا وجــود  40قــاده قطعــی و

دامپزشــکی در بــاغ وحــش وکیــل آبــاد نگهــداری مــی شــد بــا

مستندســازی شــده اســت.

اقــدام گــروه تخصصــی حیــات وحــش بــه کمــک قفــس زنــده

همتــی ادامــه داد :وجــود ایــن جمعیــت قابــل توجــه پلنــگ مدیون

گیــری بــه زیســتگاه اصلــی خــود انتقــال یافــت.

تــاش و برقــراری امنیــت زیســتگاهی توســط محیــط بانــان اســت

وی افــزود :رهاســازی پلنــگ تنــدوره در زیســتگاه اصلــی بــا حضور

و پایــش مســتمر آنــان نقــش مهمــی در حفــظ پویایــی جمعیــت

نماینــده مــردم درگــز در مجلــس شــورای اســامی ،فرمانــدار و

پلنــگ ایرانــی در مناطــق مــرزی ایــران و ترکمنســتان دارد .از آنجــا

جمعــی از مقامــات درگــز ،کارشناســان تخصصــی ســتادی و

کــه از هفــت گونــه گربــهســان ایــران پنــج گونــه یعنــی 'پلنــگ

اســتانی ،خبرنــگاران و عالقــه منــدان حیــات وحــش بــا پیــش

ایرانــی ،گربــه جنگلــی ،گربــه دشــتی ،گربــه پــاالس و ســیاه گــوش

بینــی تمهیــدات الزم بــا موفقیــت صــورت گرفــت و اینگونــه

ی کننــد 'تنــدوره' یکــی از
اورآســیا' در ایــن منطقــه زندگــی مــ 

ارزشــمند بــا تائیدیــه ســامت ،دوبــاره وارد زیســتگاه اصلــی خــود

مهمتریــن زیســتگاههای گربــه ســانانی همچــون پلنــگ نــه تنهــا

شــد.

در خاورمیانــه بلکــه در گســتره وســیعی از ترکیــه تــا هنــد اســت.

میکننــد.

ایران استعداد  ۳۰مخاطره طبیعی را دارد

ایــن اســتاد مدیریــت بح ـران بــا تاکیــد بــر ایــن کــه کشــور ای ـران

در معــرض مخاطـرات و چالشهــای جــدی طبیعــی اســت ،گفــت:
البتــه ایــن چالشهــا تنهــا بـرای کشــور مــا نیســت و همــه کشــورها
بــه اندازههــای مختلــف دچــار چالشهــای طبیعــی هســتند،

خســارت بــه  ۱۰۰واحــد مســکونی شــد .بنابرایــن در مقولــه ســیل
عــاوه بــر خســارتهای مالــی ،خســارت جانــی نیــز همــواره بــاال
بــوده اســت.

سازمان هواشناسی سیل را به موقع پیش بینی نکرد

رئیــس دانشــکده ارتباطــات و رســانه در ادامــه بــا بیــان اینکــه

احتمــاال ً دلیــل بــاال بــودن تلفــات جانــی و مالــی ناشــی از ســیل

امــا کشــور مــا جــز کشــورهایی اســت کــه بــه طــور طبیعــی بــا

و ســایر مخاطــرات طبیعــی آن اســت کــه برخــی از دســتگاهها

مخاطراتــی از جملــه ســیل مواجــه اســت و از بیــن  ۴۰مخاطــره

کارشــان را بــه درســتی انجــام ندادهانــد ،ابـراز عقیــده کــرد کــه بـرای

شناســایی شــده ،بیــش از  ۳۰مخاطــره در ایــران اتفــاق افتــاده

مثــال اگــر ســازمان هواشناســی بــه موقــع ســیل را پیشبینــی و

نصراللهــی ادامــه داد :در کشــوری کــه تــا ایــن حــد در معــرض
ً
حتمــا بایــد ســازمانها ،وزارتخانههــا
وقــوع بحــران اســت،

کمتــر بــود.
ایــن اســتاد مدیریــت بحـران گفــت :ســیل ،توفــان و زلزلــه طبیعی

و رســانهها بســیار چابــک و هشــیار باشــند و برنامــه جامــع و

اســت ،آن چــه غیــر طبیعــی اســت آن اســت کــه مــا بــا ایــن کــه

کاملــی بـرای مدیریــت مخاطـرات طبیعــی داشــته باشــند تــا ایــن

در معــرض ایــن حــوادث قـرار داریــم ،امــا هنــوز متأســفانه برنامــه

اســت.

بــه درســتی اطــاع رســانی میکــرد ،احتمــاال ً تعــداد تلفــات جانــی

حــوادث در ســطح مخاطــره بماننــد و تبدیــل بــه بحــران نشــوند.

کامــل و جامعــی بـرای مواجهــه بــا ایــن حــوادث در اختیــار نداریــم

اگــر برنامهریــزی وجــود داشــته باشــد و آمادگــی کســب شــود،

یــا ســعی نمیکنیــم در دوره مخاطــرات بــا آموزشهایــی بــه

بســیاری از مخاطــرات تبدیــل بــه بحــران نمیشــوند.

مــردم می ـزان خســارت را کاهــش دهیــم.

د مدیریــت بحـران و رئیس دانشــکده ارتباطات و رســانه ضمن

روز گذشــته در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهـران مرکــز بــا حضــور

وی ضمــن اشــاره بــه تلفــات برخــی حــوادث طــی ســالهای

نصراللهــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بایــد همــه بخشهــا اعــم

د از عملکــرد ســازمان هواشناســی ،ســازمان محیــط زیســت و

معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان محیــط زیســت و رئیــس

گذشــته ،گفــت :در واقعــه ســیل  ۱۳۳۴تــا  ۱۳۹۴در ته ـران ۲۷۷۹

از رســانهها ،مــردم ،مســؤوالن ،قــوه قضائیــه ،قــوه مجریــه،

نیــن ســازمان مدیریــت بح ـران در جریــان ســیلهای اخیــر

ســازمان هواشناســی برگـزار شــد ،نســبت بــه عــدم ورود بــه موقــع

نفــر کشــته و  ۶۹۳نفــر مجــروح شــدهاند .همچنیــن در آبــان مــاه

ن گفــت :یکــی از مشــکالت آن اســت کــه هنــوز در کشــور مــا

مســؤوالن بــه بحرانهــا انتقــاد کــرد.

ســال  ۹۴در ســیل ایــام  ۸نفــر کشــته شــدند و در شــهریور ۹۴

وزارتخانههــا و دســتگاههای نظامــی و انتظامــی در برابــر حــوادث
ً
حتمــا بایــد بــرای مواجهــه بــا
طبیعــی آمــاده باشــند گفــت:

وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ســازمان هواشناســی و ســازمان محیــط

در ســیل پاکدشــت  ۵نفــر کشــته شــدند .همچنیــن در جریــان

ــزارش ایســنا ،اکبــر نصراللهــی اســتاد مدیریــت بحــران و

زیســت بــا تأخیــر بــه بحرانهــا ورود میکننــد ،گفــت :ورود بــا

تعطیــات عیــد فطــر ســال  ۹۴در ســفرهای مازنــدران ،گیــان،

مخاطــرات طبیعــی برنامــه داشــته باشــند و ســازمان مدیریــت
بحـران حتمـ ً
ـا بایــد وظیفــه هماهنــگ کنندگــی را بیــن دســتگاههای

س دانشــکده ارتباطــات و رســانه در دومیــن نشســت کرســی

بزا اســت ،البتــه بخــش
تأخیــر بــه بحرانهــا بــه شــدت آســی 

خراســان شــمالی و البــرز  ۱۵کشــته داشــتیم .در شــهریور ســال

مختلــف بــه درســتی انجــام دهــد.

دیشــی رســانهای بــا موضــوع مدیریــت بحـران ســیل کــه عصر

قابــل توجهــی از مســؤوالن معمــوال ً بــه چنیــن مســائلی دیــر ورود

عــدم رعایــت حریــم رودخانههــا و همچنیــن نهادهــادی مســوول در
بحــث مدیریــت رودخانههــا ،گفــت :در مشــهد رودخانـهای بــه مــدت
 ۵۰ســال توســط وزارت نیــرو بــه شــهرداری اجــاره داده میشــود و
شــهرداریها ضمــن حفــظ رودخانههــا ،از طریــق ســاخت و ســاز
در ایــن مناطــق کســب درآمــد میکنند!.بــه گـزارش ایســنا ،مســعود
تجریشــی در دومیــن نشســت کرسـیهای آزاد اندیشــی بــا موضــوع
مدیریــت بحـران کــه بــا حضــور رئیــس ســازمان هواشناســی و اکبــر
نصراللهــی اســتاد مدیریــت بحـران و رئیــس دانشــکده ارتباطــات و
رســانه در دانشــگاه آزاد واحــد تهـران مرکــز عصــر روز گذشــته برگـزار
شــد ،گفــت :شــاید دســت اندازیهــای انســانی باعــث وقــوع
مخاطــرات طبیعــی از جملــه ســیل اخیــر شــده باشــند .ســازمان
محیــط زیســت بــه عنــوان یــک دســتگاه حاکمیتــی ،خطـرات ایــن
دســت اندازیهــا را هــم بــه مــردم و هــم بــه مســؤوالن هشــدار
داده اســت.وی بــا بیــان ایــن کــه ایـران جــزو  10کشــور بــاالی دنیــا
از لحــاظ وقــوع بالیــای طبیعــی اســت ،گفــت :متأســفانه در کشــور
مــا بـرای مدیریــت مخاطــره ســیل برنامــه مشــخصی وجــود نــدارد.
همچنیــن بیــن دســتگاهها هماهنگــی و تقســیم کار وجــود نــدارد.
معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان محیــط زیســت بــا اشــاره
بــه ایــن کــه نمیتــوان صرفـ ً
ـا بــه لحــاظ ســازهای بــه ســیل و نحــوه
کنتــرل آن نــگاه کــرد ،گفــت :در دهههــای اخیــر در برخــی کشــورها
بیمــه ســیل مطــرح شــده اســت و از ایــن طریــق همــه خســارتهای
ناشــی از ســیل بــر عهــده دولتهــا نیســت .بــه ایــن ترتیــب کســانی
کــه در نزدیــک رودخانههــا خانــه دارنــد ،بایــد خانههــای خــود ر
ا بیمــه کننــد .اگــر بیمــه ســیل وجــود داشــته باشــد ،حتمـ ً
ـا بایــد
حریــم رودخانههــا نیــز رعایــت شــده باشــد .تجریشــی بــا اشــاره
بــه ایــن کــه بـرای مثــال در شــهری مثــل تهـران حریــم رودخانههــا
رعایــت نشــده اســت ،گفــت :بایــد ببینیــم علــت عــدم رعایــت حریــم
رودخانههــا ضعــف قانونــی اســت یــا ضعــف نظارتــی .واقعیــت آن
اســت کــه در ســاخت و ســاز در بســتر رودخانههــا همــه دســتگاهها
اعــم از اجرایــی و نظارتــی مقصــر هســتند.

دفاع سازمان هواشناسی

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان رضــوی بــر اهمیــت

ایران مستعد  ۳۰خطر طبیعی

ی بحـران ســخنگو وجــود نــدارد.

معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان محیــط زیســت با اشــاره به

عکس :مهر

ســت.

ایــن تــاالب مهــم مــرزی را حفــظ کــرد ،نیــز گفت:مســیرهای ورود آب

بخشــی از آبــی کــه از اتصــال کرخــه و دز بــه ســمت

پلنگ

تاالبهای ایران جان گرفتند

حکم

ســوی وزارت نفــت نیــز نداشــتهایم تــا بــه مــردم فشــار

هــا وجــود داشــت .بیــش از چندیــن دکل و تاسیســات

لعظیم یک «دروغ بزرگ» است

حکم متفاوت یک قاضی دوستدار
محیط زیست

دهــم کــه هیــچ فشــار و تاکیــدی بــرای ایــن کار از

آب پــر کــرده بــود و فقــط یــک جــاده ارتباطــی میــان آن

ی هور

و ارزیابی مدلهای مورد استفاده و غیره اعالم شده است.
عکس :ایرنا

همین مساله است.

ادعای پرآب بودن بیش از  90درصد

جای خالی بیمه "سیل"
در کشور

توسط دانشگاه زابل و تحت حمایت سیویلیکا در تاریخ

آبگیــری کننــد.

آب است نیزبیانگر

ســتان

تاریخ  ۳اردیبهشت در زابل برگزار میشود.

خبر

کنفرانس بینالمللی "گردوغبار در جنوب غرب آسیا"

پایش و پیشبینی طوفانهای گردوغبار و ریز گردها ،مدل سازی طوفانهای گردوغبار

تاالب هورالعظیم پر

وی میگویــد :تولیــد نفــت در خوزســتان جریــان دارد

کنفرانس

کنفرانس بینالمللی گردوغبار در جنوب غرب آسیا در

هــای نفتــی برنیامدنــد تــا ایــن قســمت از تــاالب را

بیش از 90درصد از

توســعه نفــت ،وضعیــت صنعــت نفــت بررســی شــد.

گردوغبار

هویــزه و دشــت آزادگان کردنــد ،امــا از پــس شــرکت

پرآب بودند و اینکه

طــور کلــی  ۴۰درصــد ایــن االب آب گرفتــه اســت.

از هــور رد کــرد .اگــر چــه ســیالب جــان دوبــاره بــه

سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد .محورهای این کنفرانس

تاالب هورالعظیم

ترش تجربــه کــرد و حــدود ۳۰درصــد از ایــن تــاالب آبگیــری

اتهامــی کــه ابتــکار بــا تکیــه بــر تصاویــر ماهــواره ای

برگزاری کنفرانس بینالمللی

بینالمللی شناسایی فرایندهای مؤثر در ایجاد گردوغبار (محیطی ،اقلیمی و انسانی)،

دکل و تاسیسات

ت :تــاالب گاوخونــی پــس از  ۱۴ســال جریــان آب تــازه بــاران

کــه از آبگیــری هورالعظیــم آمــار نادرســت مــی دهــد؛
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 ۹۵ســیالب و توفــان در مازنــدران باعــث کشــته شــدن  ۷نفــر و

رئیــس ســازمان هواشناســی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ســازمان
هواشناســی ای ـران ســه روز قبــل از وقــوع مخاط ـرات طبیعــی ایــن
حــوادث را پیــش بینــی میکنــد ،گفــت :در ســیلهای اخیــر ای ـران
ســازمان هواشناســی اطالعیههــا و اخطاریههــای الزم را بــه همــه
دســتگاههای متولــی ارســال کــرده بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،ســحر تــاج بخــش در دومیــن نشســت
کرســیهای آزاد اندیشــی بــا موضــوع مدیریــت بحــران کــه بــا
حضــور رئیــس ســازمان هواشناســی و اکبــر نصراللهــی اســتاد
مدیریــت بحـران و رئیــس دانشــکده ارتباطــات و رســانه در دانشــگاه
آزاد واحــد تهــران مرکــز عصــر روز گذشــته برگــزار شــد ،گفــت :در
بحــث هواشناســی پدیدههــا و مخاطراتــی داریــم کــه مقیاسهــای
زمانــی و مکانــی متفاوتــی دارنــد .پدیدههایــی داریــم کــه طــول عمر
آنهــا ثانیــهای یــا دقیقــهای اســت و از ســوی دیگــر پدیدههایــی
داریــم کــه طــول عمــر آنهــا بــه یــک هفتــه ،یــک مــاه و چنــد مــاه
میرســد .پدیدههــای داریــم کــه در مقیــاس چنــد متــر اتفــاق
میافتنــد و همچنیــن پدیدههایــی داریــم کــه در مقیــاس چنــد
کیلومتــر رخ میدهنــد .بنابرایــن تنــوع رخدادهــای وضــع هــوا بــه
خصــوص اگــر مخاطــره باشــند ،خیلــی بــاال اســت.
وی ادامــه داد :آن چــه کــه اهمیــت دارد ،ایــن اســت کــه بتوانیــم این
پدیدههــای بــا مقیاسهــای متنــوع را تــا یــک مــاه دیدهبانــی
کنیــم؛ یعنــی یــک شــبکه منظــم دیــده بانــی در سراســر دنیا داشــته
باشــیم .یعنــی بایــد شــبکه وجــود داشــته باشــد کــه پدیدههایــی که
بــا مقیــاس متــر اتفــاق میافتنــد ،رصــد کنــد و بتوانــد پدیدههایــی
را کــه بــا ابعــاد چنــد هـزار متــر رخ میدهــد ،پایــش کنــد و همچنین
پدیدههــای کوچــک مقیــاس یــک دقیقــه و چند ثانیــه را هــم بتواند
بررســی و آنالیــز کنــد .بنابرایــن معنــای همــه اینهــا ایــن اســت کــه
بتوانیــم شــبکه ای ایجــاد کنیــم کــه متــر بــه متــر دیــده بانــی اتفــاق
بیفتــد .چنیــن چیــزی نداریــم؛ نــه تنهــا در ایــران بلکــه در هیــچ
جــای دنیــا چنیــن شــبکهای ایجــاد نشــده اســت.
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ارسال  100تن از کمکهای ستاد اجرایی فرمان حضرت

کشـور  ۳۵۰هـزار مسـکن روسـتایی را از طریـق
بیمـهی برکـت ،بیمـه کردهایم کـه از این تعـداد۱۴۰ ،
هزار مسـکن در اسـتان خوزسـتان و  ۹۰هزار مسـکن

ق سیلزد ه خوزستان
امام(ره) به مناط 

در اسـتان لرسـتان اسـت.دکتر مخبـر با بیـان اینکه
افـراد بیمهشـده میتواننـد میـزان خسـارت وارده را
براسـاس نظـرات کارشناسـی ،دریافـت کننـد ،گفـت:

اجرایـی فرمـان حضـرت امـام(ره) بـه وزن  100تـن،

سـیلزدهی اسـتان خوزسـتان ارسـال شد.سـتاد

حادثـه انجـام شـده بـود و قـرارگاه جهـادی

پرداخـت ایـن خسـارتها هسـتند.رییس سـتاد

بـرای کمـک بـه سـیلزدگان اسـتان خوزسـتان وارد

اجرایـی فرمان حضـرت امـام(ره) همچنین یکهزار

خدمترسـانی سـتاد را بـا بیش از  120گـروه جهادی

اجرایـی فرمـان حضرت امـام(ره) اضافه کـرد :بعد از

فـرودگاه اهـواز شـد.این محمولهی سـنگین  100تنی

تختـه چـادر اسـکان بـزرگ  9نفـره 25 ،هـزار تختـه

و  2500نفـر جهادگـر ،در ایـن زمینـه فعـال کردهایـم.

حادثهی سـیل تاکنون ۸ ،قرارگاه در  ۸اسـتان درگیر

شـامل اقلام اولیـه و ضـروری زندگـی از جملـه

پتـو 38 ،هـزار مترمربـع موکـت و  50هـزار قوطـی

دکتـر محمـد مخبـر بـا بیان اینکـه اقالم ضـروری را

سـیل ایجاد کردهایم که از  ۲۸اسـفند سـال گذشـته

یکهـزار تختـه چادر اسـکان بـزرگ  9نفـره 15 ،هزار

انـواع کنسـرو دیگـر را نیـز آمـادهی ارسـال بـرای

از قبـل آمـاده کـرده بودیـم و از سـاعات اولیـهی

بـا همـکاری نیروهـای جهـادی مشـغول خدمـت

تختـه پتـو 12 ،هزار مترمربـع موکت 50 ،هـزار قوطی

سـیلزدگان اسـتان خوزسـتان کـرده اسـت.رییس

حادثـه در اسـتانهای مختلـف حضور فـوری و فعال

هسـتند.وی بـا بیـان اینکـه  ۸درمانگاه سـیار مجهز

انـواع کنسـرو 2 ،تـن انـواع دارو و  3تـن لـوازم

مزمان با
سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام(ره) ه 

داشـتهایم ،افـزود :بیمهـی مسـکنهای روسـتایی

را در مناطـق سـیلزده راهانـدازی و  ۲۵۰پزشـک و

بهداشـتی اسـت .همچنیـن  100هزار بطـری یکونیم

ارسـال ایـن محمولـه در ایـن خصـوص اظهـار کـرد:

قبـل از وقـوع سـیل در دسـتور کار ما قرار داشـت .در

بهیـار جهـادی را بـه ایـن مناطـق اعـزام کردهایـم،

 38پروژه عمرانی در شهرکهای

اصفهان

کمک واحدهای عملیاتی شرکت

آبفا اصفهان درعملیات بازسازی

صنعتی البرز آغاز شد

آغـاز اجـرای  38پـروژه عمرانـی و زیربنایـی در

مدیر عامل شـرکت شـهرک های صنعتـی البرز در

شـهرک های صنعتی اسـتان خبـرداد و گفت :این

بخـش دیگـری از سـخنان گفت :کارکنان شـهرک

پروژه ها تا پایان امسال به سرانجام می رسد.

هـای صنعتی اسـتان یـک روز از حقوق خـود را به

اصفهـان در خصـوص جزییـات کمـک به سـیل زدگان لرسـتان،

محمـد امیـن بـزازی پـور فرشـی افـزود :بـرای

اسـتان های سـیل زده کشـور اختصاص دادند.وی

اظهار داشـت :در  ۱۵فروردین ماه  ،از سـوی شـرکت آب و فاضالب

اجـرای ایـن پـروژه هـا اعتبـاری بالـغ بـر 700

افـزود :بـا توجه به گسـتردگی جغرافیایی شـهرها

اسـتان اصفهـان  ۱۶دسـتگاه کامیـون شـامل مـواد غذایـی وآب

میلیـارد ریـال اختصـاص یافتـه اسـت.وی اضافه

آشـامیدنی،مواد بهداشـتی  ،پوشـاک و ....بـرای کمـک بـه سـیل

کـرد :ایـن پـروژه هـا در زمینـه هـای بـرق ،راه و

زدگان اسـتان لرسـتان بـه ایـن منطقـه ارسـال شـد .ایـن در

ابنیـه ،روشـنایی ،آبرسـانی و مخابـرات بـا هـدف

حالیسـت کـه نیروهـای عملیاتـی بـا بهـره گیـری از تجهیـزات و

خدمت رسـانی به صنعتگران اجرایی شـده اسـت.

ماشـین آالت در حال بازسـازی مناطق آسیب دیده هستند.هاشم

بـزازی پـور فرشـی گفـت :تامیـن آب ،بـرق ،گاز و

امینـی بـا بیـان اینکه عالوه بر ارسـال مـواد غذایی و بهداشـتی به

مخابـرات مهمتریـن گام بـرای تشـویق سـرمایه

سـیل زدگان در استان لرسـتان نیروهای عملیاتی جهت بازسازی

گـذاران در واحدهـای تولیـدی و صنعتـی اسـتان

و مهـار حـوادث ناشـی از سـیل به این اسـتان اعزام شـدند اعالم

است.

کـرد :کارشناسـان اعزامـی در کمتـر از  ۲روز بیـش از  ۷کیلومتـر

درمـان  50هـزار نفـر را بـه مناطـق سـیلزده ارسـال

در این مناطق ویزیت شدهاند.

پاسخ سودوکو شماره 1420

مدیـر عامل شـرکت شـهرک های صنعتـی البرز از

شبکه توزیع آب لرستان

ادامـه داد :ایـن سـتاد اقلام دارویی بـرای ویزیت و

ً
مجموعـا  30هـزار نفر
کـرده و روزانـه  2هـزار بیمـار و

سودوکو شماره 1421

های صنعتی البرز به سیل زدگان

سـمیرا خدری-اصفهان /مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب استان

عکس :ایرنا

بزرگتریـن و سـنگینترین محمولهی هوایی سـتاد

لیتـری آب معدنـی نیـز از طریـق زمینـی بـه مناطـق

قبـل از وقـوع سـیل پیشبینیهایـی بـرای ایـن

عوامـل مـا در اسـتان لرسـتان دنبال مستندسـازی و

و روسـتاهای آسـیبدیده و ضـرورت هدایـت
منطقـهای ایـن کمکهـا ،از همـه صنعتگـران و
کارکنـان شـهرک هـا و واحدهـای صنعتـی
درخواسـت مـی کنیم در اسـرع وقت سـازماندهی
الزم را بـا هماهنگـی مسـئولین به عمـل آورده و با
تمـام تـوان بـه وظیفـه انسـانی خـود عمـل کنند.
بیـش از سـه هـزار و  500واحد تولیـدی و صنعتی
در البرز مشغول به فعالیت هستند

اختصـاص یـک روز از حقـوق کارمنـدان شـهرک

ازشـبکه آب را اجـرا نمودنـد که در مدار بهره بـرداری قرار گرفت.وی
بـا اشـاره به اسـتفاده از لوله های پلی اتیلـن در اقطار مختلف در

جدول شماره 1421

بازسـازی شـبکه آب مناطـق سـیل زده اظهـار داشـت:از لوله های
پلـی اتیلـن در اقطـار مختلـف بـرای بازسـازی شـبکه آب مناطـق
مختلـف اسـتفاده شـد این در حالیسـت کـه گروههـای عملیاتی
شـرکت آبفـا اسـتان اصفهان همچنان بـی وفقه در حـال خدمت
رسـانی بـا هدف بازسـازی هـر چه سـریعتر مناطق آسـیب دیده
هسـتند .رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب
اسـتان اصفهان به ارسـال تجهیزات و ماشـین آالتی که به منظور
بازسـازی هر چه سـریعترمناطق آسـیب دیده در دسـتور کار قرار
گرفـت پرداخـت و تصریـح کـرد :چندیـن دسـتگاه چرثقیـل ،
کمپرسـی ،بادیسـان بحـران ،پمـپ ،دیـزل ژنراتـور بـه شـهر های
پلدختر،الیگودرز،خـرم آبـاد ارسـال گردید.مهندس امینـی افزود:
هموطنان ما در اسـتان لرسـتان با توجه به بارندگی و سـیل اخیر،
در شـرایط نامناسـبی قـرار گرفتـه انـد بـه همیـن دلیـل تصمیـم

افقی

 -6جدبزرگ-ايزد-آب ويرانگر-

 -12رشــته كوه مالزي -واحدپول

 -1راســته ایاز حشرات-پايتخت

معبررودخانه

گينه

تركيه

 -7دندانه سوهان-توبره-كارآموز

 -13دريايیدر شــمال سيبري-

 -2درهم پيچيدن -زورافزايي-

 -8پــول نقد-منفك -دام ماهيگير

سرور-پسوند شايستگي

مختصر

 -9حريــف -بيگانه -نيمه بار

 -14هادیو مرشد -آسانسور-

 -3مسمار-آغشته-پايتخت

 -10رگ خواب-ديدنیدر ارتش-

صنم

لهستا ن

تظاهــر -از ضماير ملكي

 -15قســمت باالیجو زمين -خانه

 -4پايه -نويســنده فرانسویقرن 19

 -11حــرف يونانی -فيلمیاز كمال

 -5پلكان-جاهل-بخيه درشت

بريزي -سالن ورود

اندوه

عمودی

گرفتـه شـد هـر چـه سـریع تـر نسـبت بـه ارسـال کمک بـه این

 -1اثریاز عبدهللا انصاري -مجســمه

منطقـه اقـدام شـود ایـن در حالیسـت که بسـیجیان آبفـا در خط
مقدم خدمت به سـیل زدگان اسـتان لرسـتان قراردارند بطوریکه

 -2حرف نفرت-متداول-

سـاماندهی نیرو و تجهیزات به اسـتان سـیل زده لرسـتان توسط

نوعیساعت -غزال

فرماندهی بسیج آبفا صورت گرفت.

 -3جداشــده -قرض بانكي -ساز

آگهی مزایده نوبت اول

بادي

بـه موجـب اجرائیـه کالسـه  ۹۷۰۷۱۷اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری بـم صـادره

 -4روشــن و آشكار -مزمت به

از اجـرای احـکام شـعبه سـوم حقوقـی کرمـان لـه نيلوفـر سـرحدی رودبـاری و عليـه

عبدالرحمـان رمضانـی مبنی بر فروش یک دسـتگاه خـودروی ام وی ام  ۱۱۰که توسـط

شعر -اس ام اس

محكوم لها معرفی و توسـط کارشـناس دادگسـتری به شـرح ذیل ارزیابی و توقيف احتمالی گردیده

اسـت.فروش یـک دسـتگاه خـودروی ام وی ام  ۱۱۰مـدل  ۱۳۹۰بـه شـماره انتظامـی  ۵۲۸ج ۷۸

 -5افسوس-پستچي -صدمتر

ایـران  ۶۵بـه رنـگ نقـره ای بـا مالكيـت عبدالرحمان رمضانـی کـه در مـورخ ۱۳۹۷/۱۱/07در پارکینگ
مرکـزی واقـع در بلـوار خلیـج فـارس بازدیـد بعمل و مشـاهده گردید خـودرو فوق  -۱موتـور خاموش

مربع

 -۲اطاق سـالم  -۳السـتیکها جلو و عقب  ۵۰درصد  -۴شیشـه ها سـالم  -۵سـپر عقب شکسـته

 -۶گلگیرهـای جلـو سـمت راسـت و چـپ دارای رنـگ خوردگی  -۷مقـداری حدود  ۴۰سـانتی متر

 -6گونه برجسته-رام-برادر

درب موتـور دارای رنـگ خوردگـی میباشـد مبلـغ قیمـت خـودرو با توجـه به بـازار خودرو بدون کسـر
بدهی(خالفـی و عـوارض ) بـه مبلـغ يكصدونـود و پنج میلیـون ریال معـادل نوزده میلیـون و پانصد

خودماني

هـزار تومـان بـرآورد میگردد که خـودروی موصوف در روز یکشـنبه مـورخ ۱۳۹۸/۰۲/22از سـاعت  ۹تا

 ۱۱صبـح از طریـق مزایـده در دفتـر اجـرای احکام مدنی دادگسـتری بم واقع در بلـوار خلیج فارس به

 -7روزگاران-متحير  -نااهل

فروش برسـد قیمت پایه از بهای ارزیابی شـدن شـروع و به کسـانی که باالترین قیمت را پیشـنهاد

نمایـد فروختـه خواهد شـد ۱۰در صد مبلغ پیشـنهادی فیالمجلـس از برنده دریافـت و نامبرده مکلف

 -8موجب شرمساري -آواز

اسـت حداکثـر تـا یک ماه نسـبت بـه پرداخت باقیمانـده ثمن معامله اقـدام نماید در غیـر اینصورت

 ۱۰در صـد اوليـه بنفـع صنـدوق دولـت ضبـط و مزایـده تجدیـد میگردد متقاضیـان در صـورت تمایل

دادن -باطراوت

مـی تواننـد پنـج روز قبـل از موعـد مزایـده بـه این اجـرا مراجعه تـا ترتیب بازدیـد آنـان از ملک مؤثر
مزایده داده شـود.م/الف۶

شیده-مدیراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقــای علــی حجــازی یــاور دارای شناســنامه شــماره  83بــه شــرح
دادخواســت بــه کالســه 97/15/64 ،از ایــن شــورا درخواســت گواهــی

حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســکینه

رضایــی صابــر بشناســنامه شــماره  91845در تاریــخ 1397/12/2
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ،ورثــه حیــن الفــوت آن

مرحــوم منحصــر اســت بــه:

-1آقــای علــی حجــازی یــاور فرزنــد حمیــد بــه شــماره شناســنامه 83
متولــد  34/1/4فرزنــد ذکــور متوفیــه

 -2آقــای مجیــد عباســی دانــا فرزنــد حمیــد بــه شــماره شناســنمه 11910

متولــد  46/6/10فرزنــد ذکــور متوفیــه

 -3خانــم اعظــم عباســی دانــا فرزنــد حمیــد بــه شــماره شناســنامه
 11908متولــد  39/5/10فرزنــد انــاث متوفیــه

 -4خانــم فاطمــه عباســی دانــا فرزنــد حمیــد بــه شــماره شناســنامه
 11909متــود  41/6/5فرزنــد انــاث متوفیــه

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت

آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا

تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد %م الــف  /97/78688ف
رییس شعبه شورای حل اختالف مجمع شهید بهشتی
شهرستان کرج
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آگهــی تغییـرات شــرکت ســپهرداد ســاخت راد ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  8280و شناســه ملــی  14006547416بــه اســتناد صورتجلســه مجمع
عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  1397/10/17تغییــرات ذیــل
اتخــاذ شــد 1- :مریــم فهندژســعدی بــه شــماره ملــی 2291464582
و تیمــور فهندژســعدی بــه شــماره ملــی  2299017445و خانــم مرضیــه
فهندژســعدی بــه شــماره ملــی  2291986856بــه ســمت اعضــاء اصلــی
هیئــت مدیــره بــرای مــدت دو ســال تعییــن گردیدنــد  -2روزنامــه
کثیراالنتشــار پیــام مــا جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت انتخــاب گردیــد
 -3آقــای ســید مهـران اشــرف منصــوری به شــماره ملــی  2296112714به
ســمت بــازرس اصلــی و جمشــید امیرتیمــوری بــه کــد ملــی 2299012516
بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب
شــدند -4 .مریــم فهندژســعدی بــه شــماره ملــی  2291464582به ســمت
مدیــر عامــل و عضــو اصلــی هیئــت مدیــره و تیمــور فهندژســعدی بــه
شــماره ملــی  2299017445بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و خانــم
مرضیــه فهندژســعدی بــه شــماره ملــی  2291986856بــه ســمت نائــب
رئیــس هیئــت مدیــره بـرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند وحــق امضاء
کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد آور بانکــی از قبیــل چک  ،ســفته
 ،بـرات و اوراق بهــادار و نامــه هــای اداری بــا امضــاء مریــم فهندژســعدی
(مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره) یــا تیمــور فهندژســعدی (رئیــس
هیئــت مدیــره) بــه تنهایــی هم ـراه بــا مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()430577
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 -9ميوه جام-پاداش خوبي-

 -12رشــته كوهیدر نروژ -فلز

زخم سوتگي

يارمجنون

چهره -نگهبان چماقدار

 -15رنگها-زبان بازیكردن

 -10دورنيســت -پسنديده -عالمت

 -13فرمانروايان -فرزند پســر-

جمع

اداره كننده

 -11باقیجان -عالیقدر -ســویديگر

 -14درخــت جنگلي -از گازها-

آگهی مناقصه شهرداری نجف شهر

نوبت اول

شـهرداری نجف شـهردرنظردارد به اسـتناد مجوزشـماره  313/840مورخ  98/1/18شـورای محترم اسلامی نجف شـهر

قسـمتی ازوظایـف خـود را شـامل حمـل و نقـل – بخشـی ازخدمـات اداری – آتش نشـانی – حفظ و نگهـداری و بهـره برداری

برخی ازتاسیسـات شـهرداری – نگهبانی سـاختمان موتوری و اداری – خدمات شـهری  ،شـامل رفت و روب و حفظ و نگهداری و
آبیـاری فضـای سـبزو ...را بصورت حجمـی به پیمانکارواجد شـرایط واگذاری نماید لذا ازکلیه شـرکتهای دارای صالحیـت ازاداره
تعـاون ،کارو رفـاه اجتماعـی دعـوت بعمل می آیـد حداکثرتا تاریـخ  98/2/10جهت دریافت اسـناد مناقصه به امـورقراردادهای
شـهرداری نجف شـهر مراجعه نمایند

شرایط شرکت در مناقصه

-1سپرده شرکت در مناقصه معادل  5درصد از برآورد مبلغ کل قرارداد می باشد که می بایست به حساب سپرده
 12225نزد بانک تجارت نجف شهر واریز و با ضمانت نامه معتبر بانکی را عینا در پاکت مربوطه قرار دهند
-2هرگاه برندگان اول دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد
-3شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد
-4سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه ذکر گردیده است

شهرداری نجف شهر

توزیع چهار تن اقالم بهداشتی و دارویی در خوزستان

10003432117834

رییس سازمان اورژانس کشور از توزیع چهار تن اقالم بهداشتی و دارویی در مناطق سیلزده خوزستان خبر داد

پ
یامک شما را درباره
ای
ن
صفحه می خوانیم

و تاکید کرد ۶۰۰ :نفر از مردم سیلزده بخش شعیبیه شوشتر روز پنجشنبه در اولین بیمارستان محلی کشور در
شعیبیه شوشتر توسط پزشکان متخصص ویزیت شدند.

021-88019846

با احداث سیل بند خطرآب گرفتگی

راه انـدازی  8واحد صنعتی

پست «آهو دشت» برطرف شد
خوزستان

تـا پایان سـال در آبیک

با احداث سـیل بند در اطراف پسـت

اقتصاد

«آهـو دشـت» شـرکت بـرق منطقـه
ای خوزسـتان در شـوش ،خطـر

خبـر داد و گفـت :بـا تحقـق ایـن مهـم ،به صـورت خاص

مدیـر امـور بهـره بـرداری ناحیـه شـمال این شـرکت گفـت :به

مشـکالت و مسـائل واحدهـای تولیـدی شـهرک صنعتـی

دلیـل حجـم زیـاد آب و طغیـان رودخانـه کرخـه ،آب پسـت

کاسـپین دو و واحدهـای خـارج از شـهرک بررسـی و

 ۱۳۲.۳۳کیلـو ولـت آهـو دشـت را محاصـره کرده بـود و خطر

پیگیـری میشـود .هـادی نیکفطـرت در نخسـتین

آبگرفتگـی پسـت را تهدیـد مـی کرد.محسـن مرادی افـزود :با

نشسـت خبـری در سـال جـاری اظهار کـرد 149 :قـرارداد

یـک دسـتگاه بیل مکانیکی و همکاری پرسـنل ناحیه شـمال،

در شـهرک صنعتـی کاسـپین دو شهرسـتان آبیـک داریـم

اطـراف پسـت را بـه طـور کامل سـیل بند احداث کـرده و خطر

کـه بایـد حـدود  100واحـد صنعتـی در ایـن شـهرک

آبگرفتگـی را برطـرف کردیم.

تاسـیس شـود.

 30کیلـو و  500گـرم مـاده مخـدر
تریـاک کـه در بار گوجه فرنگی جاسـازی شـده بـود ،خبرداد.
سـرهنگ "علیرضـا دلیـری" اظهـار داشـت :مامـوران پلیـس
مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان پـس از اطلاع از فعالیت یک
قاچاقچـی در امـر تهیـه و توزیـع مـواد مخـدر ،رسـیدگی بـه
موضـوع را در دسـتور کار قـرار دادنـد .دلیری تصریـح کرد :در
بازرسـی از ایـن کامیون 30 ،کیلو و  500گـرم مواد مخدر از نوع
تریـاک کـه به صورت ماهرانهای در پوشـش محموله تره بار و
در داخـل گوجـه فرنگـی جاسـاز شـده بود ،کشـف شـد.

از پایانـه مـرزی مهران

مديــر كل

راهــداری و حمــل و نقــل جــاده

اسـتان

لرسـتان

همچنـان

درگیـر

قلعـه فلـک االفلاک و پـل کشـکان و

شـد هاند.

پیرو سـفر دکتـر طالبیان معـاون میراث
فرهنگـی کشـور سـه نفـر از کارشناسـان

سـیالب اخیـر در  ۵۰سـاله گذشـته کـم

و مشـاوران معاونـت میـراث فرهنگـی

سـابقه بوده اسـت.

کشـور بـا تخصـص سـازه و گرایشهای

وی تصریـح کـرد :در سـیالب اخیـر ۱۸۰
واحـد مسـکونی روسـتایی آسـیب دیده

ای اســتان ايــام اظهــار داشــت:

مشـکالت و بحرانهـای بعـد از سـیالب

مختلـف از ایـن آثـار بازدیـد کردنـد.

از  ۲۵اســفند ســال گذشــته تــا

اسـت گرچـه مشـکالت پیـش آمـده

وی تصریـح کـرد :در ایـن بازدید اخرین

کـه از محـل اعتبـارات حوادث بازسـازی

 ۱۷فروردیــن بیــش از ۱۸۹

تـا حـد زیـادی در حـال برطـرف شـدن

رانـش تپـه و بنـای قلعـه فلـک االفالک

خواهند شـد.

هــزار و  ۶۸۸نفــر مســافر از

مـی باشـد و همـه سـازمانها و ارگانهـای

از نظـر سـازهای و همچنیـن وضعیـت

رئیـس بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی

ورود

دولتـی و مـردم نهـاد دسـت بـه دسـت

پایـه پـل تاریخی کشـکان مورد بررسـی

بروجـرد خاطرنشـان کـرد :بـه جـز

یــا خــروج داشــته كــه از ايــن

هـم داده انـد در ایـن راسـتا؛ در ادامـه

قـرار گرفت.

احداث ،تعمیرات و بهسـازی سـاختمانی

تعــداد  ۱۵۹هــزارو  ۸۱۰نفــر

اخبـار مرتبـط به سـیالب را مـی خوانیم.

مدیـرکل میراث فرهنگی ،صنایع دسـتی

هـم داریـم کـه امیدواریـم بـا تخصیـص

ایرانــی و  ۲۹هــزار و ۸۷۸نفــر

مدیـرکل میـراث فرهنگـی ،صنایـع

و گردشـگری لرسـتان اضافـه کـرد :در

اعتبـارات کافـی ایـن مهـم در اشـترینان

اتبــاع خارجــی هســتند

دسـتی و گردشـگری لرسـتان گفـت:

ایـن بازدیـد مقرر شـد بـه منظور شـروع

انجـام شـود.

وی افــزود :بیشــترین تــردد در

طـرح حفاظـت اضطـراری قلعـه فلـک

مرمتهـای اضطـراری در ایـن دو اثـر

ریاضتـی اضافـه کرد کـرد :در زلزله سـال

ایــن ایــام مربــوط بــه محــور

االفلاک و پـل کشـکان ابلاغ میشـود.

پـس از بررسـی مرمتهـای قبلی ،طرح

 ۸۵نزدیـک بـه  ۱۸هـزار و  ۵۰۰واحـد

ایــام بــه دره شــهر بیــش از ۱۲۰

سـید

بازدیـد

حفاظـت اضطـراری قلعـه فلـک االفالک

مسـکونی از طـرف بنیاد مسـکن بروجرد

هــزار مســافر اســت.

کارشناسـان و مشـاوران معـاون میـراث

و پـل کشـکان بـه اسـتان ابلاغ شـود.

احداث شـده اسـت.

مدیــرکل راهــداری و حمــل

فرهنگـی کشـور از قلعه فلـک االفالک و

رئیـس بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی

وی بیـان کـرد ۸۴ :درصـد از واحدهـای

و نقــل جــاده ای اســتان

پـل کشـکان خبـر داد.

بروجـرد گفـت ۸۴ :درصـد از واحدهـای

روسـتایی بروجـرد تبدیـل بـه احسـن

گفــت :بیــش از  ۱۶۰۰دســتگاه

وی اظهارکرد :به منظور پایش و بررسـی

روسـتایی شهرسـتان تبدیـل به احسـن

شـده کـه از نـرم کشـور کـه  40درصـد

پايانــه مــرزي مهــران

امیـن

قاسـمی

از

نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی
شــامل،اتوبوس،

ســواری

شـهادت مـی دهم که هیچ فشـار و تاکیدی بـرای این کار

خصوصـی اسـت ،امـا ایـن امـر بایـد مصوبـه دانشـگاههای

از سـوی وزارت نفت نیز نداشـتهایم تا به مردم فشـار وارد

علومپزشـکی هـر شـهری را داشـته باشـد

شـود و آب بـه تاسیسـات نفتـی نرسـد.

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی بـر بازسـازی کانالهای آسـیب

آماده باش سیستان و

عبدالرضـا بـازداردرجلسـه سـتاد بحران اسـتان که با حضـوروزیر

بلوچستان برای جلوگیری از

خسـارات به بخش کشـاورزی اسـتان وارد شـد.

خسارات احتمالی سیل

دیـده از سـیل اخیر اسـتان تاکیـد کرد.

نیـرو برگـزارشـد ،اظهـارکـرد :طی سـیل اخیـربیشتریـن میزان

وی بـا بیـان اینکـه  ۳۰رودخانـه دائمـی دراسـتان داریـم ،گفت:

بازگشــایی شــد.

عکس  :ایسنا

عکس :ایسنا

آب خروجـی از سـدها و تخلیـه مناطـق در خطـر ،نیروهای شـرکت آمادگی همه
جانبـه بـرای مراقبـت از پسـت هـا و دکل های در معرض خطر را داشـته باشـند.
ایـن جلسـه کـه سـومین جلسـه مدیریت بحران شـرکت در سـال  ۹۸بـا موضع
سـیل اسـت بـا حضـور معاونیـن و مدیـران شـرکت تشـکیل و در آن گزارشـی از
 ۲۵۱دکل بحرانـی و پسـت هـای در معـرض خطـر که نیاز به رسـیدگی دارند ارائه
شـد.محمود دشـت بـزرگ بـا توجـه به گـزارش هـای ارائه شـده بـر آمادگی همه
جانبه در شـرکت تاکید و اظهار داشـت :برای دسترسـی به دکل ها و پسـت های
در خطر الزم اسـت که تمهیدات الزم اندیشـیده شـود و با توجه به شـدت و حجم
آب ،قایق هایی آماده شـوند.وی بیان کرد :الزم اسـت که از طریق پهپاد و تصویر
برداری هوایی وضعیت کلی خطوط و پسـت های در معرض سـیل بررسـی شـود
و بـا توجـه بـه شـرایط برنامه ریـزی هـای الزم صـورت گیرد.مدیر عامل شـرکت
برق منطقه ای خوزسـتان افزود :تا این لحظه در شـبکه خاموشـی صورت نگرفته
ولی الزم اسـت با هوشـیاری تمام سـیل و خطرات آن برای دکل ها و پسـت ها

برگــزار شــد ،تمــام هشــدار هــای الزم بــرای پاکســازی
مســیل هــا و تقویــت ســیل بنــد هــا بــه شــهرداران

میرونـد.

داده شــده اســت.
وی افــزود :پــس از هشــدار هواشناســی در ایــن فصــل

بـوده اسـت.

اسـت باالتـر هسـتیم.
رئیـس بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی
بروجـرد ادامـه داد :با همـکاری خیرین
مسـکن سـاز یـک پـروژه  ۷۲واحدی در
فاز  ۳شـهرک اندیشـه بروجـرد مختص

موقعـی کـه داده شـده ،آمـار افـرادی که
قربانـی سـیل شـدهاند بهشـدت کـم

از ســال بــاران هــا بــه صــورت رگبــاری هســتند و یــک

مسـئول تیـم اعزامـی از سـازمان ملـل

نقطــه را مــی زنــد.

متحـد بـا بیـان اینکـه خسـارات مالـی

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری خاطــر نشــان

فراوانـی گریبانگیـر مـردم شـده اسـت؛

کــرد :تاکنــون جلســات متعــددی در خصــوص ســیل

اضافـه کرد:سـازمان ملـل بـا همـه

برگــزار شــده و تمامــی فرمانــداری هــا در رابطــه بــا

امکانـات از جملـه اقالم پزشـکی و دیگر

ایــن موضــوع تشــکیل جلســه داده انــد.

مـوارد بـه کمـک مـردم خواهـد آمـد.

وی افــزود :طبــق پیــش بینــی هواشناســی شــدت

دکتـر خادمـی استاندارلرسـتان نیـز

بارندگــی هــا در حــوزه شــمال و مرکــز اســتان کمتــر

اظهارکـرد :در سـیل اخیـر خسـارات

اســت امــا در حــوزه جنــوب اســتان و خــاش از

فراوانـی در حوزههـای منـازل مسـکونی،

یکشــنبه حجــم بارندگــی زیــاد مــی شــود و پــس از آن

لـوازم زندگـی ،زیرسـاختها ،کشـاورزی

کاهــش مــی یابــد.

و دیگـر حوزههـا وارد شـد.

شــهنوازی خاطــر نشــان کــرد :از آنجایــی کــه حــوزه

وی بیـان کـرد :علیرغـم ایـن حادثـه

شــهری در اختیــار شــهرداری اســت ،اصــاح و

بـزرگ طبیعـی ،لرسـتان بـه حرکـت

بازگشــایی مســیل هــا ،پاکســازی معابــر و آمــاده

خـود در مسـیر توسـعه ادامـه خواهـد

بــاش ماشــین آالت ســنگین را بــه شــهرداران ســپرده

داد و بـا وجـود ایـن خسـارات بـزرگ،

ایم.ویعنــوان کــرد :هــر شــهرداری براســاس قانــون

بـا همـکاری همـه دلسـوزان این اسـتان

ســتاد مدیریــت بحــران دارد و بایــد جلســات مدیریــت

از مسـیر توسـعه بـاز نخواهـد مانـد.

بحــران هــم موقعبرگــزار شــود .

استاندارلرسـتان اضافـه کـرد :سـازمان

ویدر ادامهگفــت :شــهروندان بایــد هشــدار هــا را

ملـل و سـازمانهای زیـر مجموعـه

جــدی بگیرنــد و بــی تفــاوت بــه هشــدار هــا نباشــند

میتواننـد بر حسـب مسـئولیتهایی که

و اخبــار را از شــبکه اســتانی و منابــع رســمی دنبــال

دارنـد در زمینـه مشـاوره و اقـدام بـرای

کننــد و از توقــف در کنــار رودخانــه هــا و مســیر عبــور

تامیـن احتیاجـات مـردم سـیل زده و

ســیالب هــا خــودداری کننــد.وی خاطــر نشــان کــرد:

بازسـازی ایـن مناطـق کمـک کننـد.

طــی بازدیــد صــورت گرفتــه مقــرر شــد مســیرهایی
کــه در ســیل گذشــته بــه مشــکل خــود را بازســازی

اعزام  ۱۰فروند قایق دریا بانی

استان بوشهر به خوزستان
فرمانـده دریابانـی اسـتان بوشـهر گفت:

سـیلزده ارسـال کـرد.وی ضمـن ابـراز

 ۱۰فرونـد قایق دریابانی اسـتان بوشـهر،

همـدردی بـا مـردم حادثـه دیـده گفت:

بـا هـدف امدادرسـانی به نقاط سـیلزده

یکی از نیازهای اسـتان خوزستان شناور

به اسـتان خوزسـتان ارسال شـد .سردار

می باشـد کـه به منظـور امدادرسـانی به

ولـیهللا رضایینـژاد اظهـار داشـت :در

نقـاط سـیلزده ایـن اسـتان 10 ،فرونـد

پـی وقـوع سـیل و بـروز خسـارت هایی

قایـق دریابانی اسـتان بوشـهر به مناطق

بـه مـردم اسـتان خوزسـتان ،دریابانـی

مختلف خوزسـتان ارسـال شـده اسـت.

اسـتان بوشـهر محمولههـای ارزاق

فرمانـده دریابانـی اسـتان بوشـهر تاکید

عمومـی و مـواد غذایـی را بـه مناطـق

کـرد :بـه همـراه ایـن  10فرونـد شـناور،

و اصــاح شــوند.

نیروهـای دریابانـی نیـز بـرای کمـک
رسـانی اعـزام شدند.سـردار رضایینـژاد

مدیــرکل مدیریــت بحـران اســتانداری خاطــر

عنـوان کـرد :دریابانـی اسـتان بوشـهر با

ت متعــددی
نشــان کــرد :تاکنــون جلســا 

توانمنـدی بـاال و امکانـات و تجهیـزات

در خصــوص ســیل برگــزار شــده و تمامــی

پیشـرفته آماده خدمات رسـانی و یاری
رسـاندن بـه حادثـه دیـدگان هسـتند.

فرمانــداری هــا در رابطــه بــا ایــن موضــوع

وی بـا اشـاره بـه لـزوم همراهـی تمـام

تشــکیل جلســه داده انــد.

نیـرو و ظرفیـت هـای کشـور در رفـع

وی افــزود :طبــق پیــش بینــی هواشناســی

مشـکالت آسـیب دیـدگان سـیلزدگان

شــدت بارندگــی هــا در حــوزه شــمال و

اسـتان های خوزسـتان و لرستان تاکید

مرکــز اســتان کمتــر اســت امــا در حــوزه

کـرد :امیدواریـم با تلاش و کمک های

جنــوب اســتان و خــاش از یکشــنبه حجــم

مسـئوالن و نهادهـا و همچنیـن مـردم
وظیفه شـناس و نیکـوکار ،هر چه زودتر

عکس :ایسنا

شـرکت بـا موضـوع خطرات سـیل بـرای تجهیزات بـرق ،گفت :با توجـه به حجم

ای کــه در تاریــخ هجدهــم فروردیــن مــاه جــاری

آبیـاری معطـوف شـود چراکـه اگـرایجـاد نشـوند باغـات ازبیـن

لرسـتان بـا اقدامـات و هشـدارهای بـه

مدیـر عامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان در جلسـه مدیریت بحـران این

هواشناســی بــه مدیریــت بحــاان اســتان ،طــی جلســه

اولویـت اول مـا در جبـران خسـارات سـیل بایـد بـه کانالهـای

عـده زیـادی از مـردم بودهایـم امـا در

برای مقابله با خطرسیل

ایلنــا اظهــار داشــت :پــس از ابــاغ هشــدار هــای

کشـاورزی اسـتان خسـارت وارد آمده اسـت .وی خاطرنشان کرد:

سـطح بیـن المللی شـاهد جـان باختن

اعالم آمادگی اداره برق خوزستان

عبدالرحمــن شــهنوازی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار

سـیل اخیربالـغ بر ۹۲۰میلیـارد تومان بـه زیربخشهای مختلف

تقدیـر اسـت؛ در حـوادث مشـابه در

خسارت  ۱۵۲میلیارد تومانی سیل به آبفار لرستان

حالــت آمــاده بــاش قــرار گرفتــه انــد.

بـه گفتـه رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی لرسـتان درجریـان

جانـی در ایـن حادثـه طبیعـی قابـل

وی خاطرنشــان کــرد :تــردد زوار

وقــوع ســیل در سیســتان و بلوچســتان ،تدابیــر الزم
اندیشــیده شــده و دســتگاه هــای اجرایــی اســتان در

پمپـاژ ،باغات و دام و طیور در جریان سـیل اخیر آسـیب دیدهاند.

عوامـل دولـت بـرای کاهـش خسـارات

و حمــل و نقــل جــاده ای

در پــی هشــدار هــای هواشناســی مبنــی بــر احتمــال

بـازدار ادامـه داد :عمده مجتمعهای پرورش ماهی ،ایسـتگاههای

وی خاطرنشـان کـرد :تلاش مجموعـه

آالت و نیروهــای راهــداری

مدیــرکل مدیریــت بحــران سیســتان و بلوچســتانگفت:

عمدتـا فعالیتهـای ما در کنـار ایـن رودخانهها انجام میشـود.

مـردم لرسـتان خواهنـد آمـد.

تــاش شــبانه روزی ماشــین

رصد و اطالع رسـانی شـود.

رعایـت کنیـم و بـه مـردم فشـار بیاوریـم نداشـته ایـم و

در بخـش دولتـی و  13درصـد افزایـش تعرفـه در بخـش

آن براسـاس انسـان دوسـتی بـه کمـک

انســداد مســیر شــده بــود بــا

شــده اســت.

معذوریتـی بـرای اینکـه بخواهیـم دکل هـای نفتـی را

دولـت مصوب کـرده ،افزایش  10درصدی تعرفه دندانپزشـکی

متحـد و سـازمان هـای زیـر مجموعـه

بــارش هــای اخیــر باعــث

ایمنــی بیشــتر و بهتــر ممکــن

بخش خصوصی اسـت.وی افزود :برای سـال  1398آنچه که

لرسـتان ،اظهـار کـرد :سـازمان ملـل

راهــی ماربــره کــه بــه دلیــل

بازارچــه مــرزی مهــران بــا

غالمرضـا شـریعتی در جمـع خبرنـگاران اظهار کـرد :هیچ

اوگوچـی دانیلـز در دیـدار بـا اسـتاندار

بعــد از تونــل کربــا تــا ســه

محــور ایــام بــه مهــران و

نفتـی نرسـد ،وجـود نداشـته اسـت.

دندانپزشـکی در بخـش دولتـی و  13درصد افزایش تعرفه در

امکانـات بـه کمـک مـردم خواهـد آمد.

وی ادامــه داد :مقاطــع رانشــی

و صــادرات کاال بــا گشــایش

بـرای آنکـه بـه مردم فشـار وارد شـود و آب به تاسیسـات

متحـد گفـت :سـازمان ملـل بـا همـه

داده انــد.

دندانپزشـکی

علـوم

پزشـکی

آنچـه کـه دولـت مصـوب کـرده ،افزایـش  10درصـدی تعرفـه

مسـئول تیـم اعزامـی از سـازمان ملـل

مســافران نــوروزی را انجــام

خوزسـتان

شـهادت می دهم که هیچ فشـار
و تاکیـدی از سـوی وزارت نفـت

شـده بود بـه بهرهبرداری رسـیده اسـت.

مینــی بــوس کار جابجایــی

گفـت:

جامعه

کارشـناس

مسـئول

امـور

مشـهد گفـت :بـرای سـال 1398

مددجویـان بهزیسـتی کـه نیمـه کاره رها

و

اسـتاندار

دولتیدندانپزشکی

نکته

تـردد بیش از  ۱۸۹مسـافر

گزارش

خوزستان

مخـدر اسـتان کرمانشـاه از کشـف

بـه گـزارش ایسـنا  ،ریاضتـی اظهـار کرد:

افزایش  10درصدی تعرفههای

هورالعظیم پر آب است

رییـس پلیـس مبـارزه بـا مـواد

وجود  ۴۳۶نقطه سیلخیز در لرستان

گزیده ها

نــورهللا

کاسـپین  2آبیـک از راهانـدازی

سال پانزدهم | شماره پیاپی  | 1421شنبه  24فروردین 1398

بیش از  90درصد تاالب

گوجه فرنگی

صنعتـی

میـز صنعـت در ایـن شهرسـتان

آبگرفتگـی آن بـه طـور کامـل برطـرف شـد.

دلخــواه

مدیرعامـل

شـهرک

کشف تریاک در بار

کرمانشاه

7

پیام
مجازی

شـاهد رفـع مشـکالت هموطنانمـان در
مناطـق سـیل زده کشـور باشـیم.

امدادرسانیها به مناطق سیلزده همچنان ادامه دارد

بارندگــی زیــاد مــی شــود و پــس از آن
کاهــش مــی یابــد.

پرداخت کمکهزینه معیشتی به ۲۸هزار خانوار سیلزده
رئیـس سـازمان بهزیسـتی

خانوار تحت پوشـش بهزیسـتی خوزسـتان ،گفت :امروز

کمکهزینـه

کارت بانکـی سـه هـزار خانـوار سـیلزده تحـت پوشـش

معیشـتی بـه  ۲۸هـزار خانوار

بهزیسـتی خوزسـتان کـه توسـط مـددکاران بهزیسـتی

پوشـش

شناسـایی شـدند ،مبلـغ  ۵۰۰هـزار تومان تا یـک میلیون
و  ۵۰۰هـزار تومـان شـارژ شـد.قبادیدانا بـا بیـان ایـن

حسـن نظـامزاده اظهـار کـرد:

مدیرعامـل سـازمان خدمات موتوری شـهرداری اصفهان

سـازمان خدمـات موتـوری

خاطرنشـان کـرد :نیروهـا و ماشـینآالت و تجهیـزات

شـهرداری اصفهـان تعـداد پنج

اعزامـی ایـن سـازمان به اسـتان لرسـتان پـس از اتمام

دسـتگاه کامیـون ،دو دسـتگاه

ایـن عملیـات بـه مناطـق سـیلزده خوزسـتان اعـزام

لـودر ،دو دسـتگاه تانکـر ،یـک دسـتگاه خودمکـش

میشـوند.وی بـا بیـان اینکه سـازمان خدمـات موتوری

بهزیسـتی در سراسر کشـور خبر داد .وحید قبادیدانا در

نیسـان و یـک دسـتگاه خـاور جرثقیـل ،امکانـات و

شـهرداری اصفهـان دارای  ۱۱۰دسـتگاه خودروهـای

حاشـیه بازدید از مناطق سـیلزده شهرسـتان سوسـنگرد

کـه در حـال حاضـر  ۲۳پایـگاه مـادر و کـودک و خانواده

تجهیـزات بـا دو کمـر شـکن بـرای بارگیـری تجهیـزات

عمرانی شـامل لودر ،گریدر ،ماشـین آالت نیمه سـنگین

و اردوگاه سـیلزدگان شـهدای هویـزه با اعلام این خبر،

در قالـب مهدهـای کودک در مناطق آسـیبدیده اسـتان

بـه مناطـق زلزلـهزده خرمآبـاد اعـزام کـرده اسـت.وی

و سـنگین خدمـات مـورد نیـاز مناطـق و سـازمان هـای

اظهـار کـرد ۹۶ :تیـم محـب و گروههـای حمایـت روانی،

خوزسـتان در حـال فعالیـت اسـت ،اظهـار کـرد :ایـن

ادامـه داد :در حـال حاضـر گـروه امـدادی اعـزام شـده

وابسـته را انجـام میدهـد اظهـار کرد :در حـال حاضر ۶۰

اجتماعـی در بالیـا و  ۲۳تیـم اورژانـس اجتماعـی بـرای

پایگاههـا بـا پوشـش غـذای گـرم روزانـه و میانوعـده،

بـه شـهر اهـواز همـراه بـا تعـداد پنـج دسـتگاه کامیـون

درصـد زبالـه کشها و جاروبهای مورد اسـتفاده در شـهر

کاهـش آالم هموطنـان سـیلزده در مناطـق آسـیبدیده

زمینـهای را بـرای بازیدرمانـی بـرای کودکانـی که ممکن

ک دسـتگاه بیـل مکانیکـی و یکدسـتگاه
کمپرسـی ،یـ 

اصفهـان در اختیـار شـهرداری بـوده و  ۴۰درصـد دیگر از

اسـتان خوزسـتان بـه صـورت  ۲۴سـاعته فعـال شـده

اسـت در اثـر سـیل دچـار آسـیب شـده باشـند ،فراهـم

لـودر در حـال امدادرسـانی بـه مناطـق سـیلزده اسـت.

طریـق بخـش خصوصـی در حـال انجـام اسـت.

اسـت.وی بـا اشـاره به شـارژ شـدن کارت بانکـی  ۳هزار

کرد هانـد.

اصفهان

جامعه

از

پرداخـت

سـیلزده

تحـت

روزنامه سیاسی – اجتماعی (عضو تعاونی مطبوعات کشور)

جامعه :نجمه سعیدی

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

محیطزیست :فاطمه نامجو

مدیر مسوول و سردبیر :روح ا ...خدیشی

زنان :تیوا صمدیان

دبیر عکس :یاسر خدیشی
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دیالوگ
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خسرو :وقتی یکی رو دوست نداشته
باشن ،حذفش میکنن...
مامور :کیا؟!
خسرو :مردم...

رسانه :یاس حسنیه
طنز :یاسر سیستانی نژاد
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 ،اجرای حسامالدین سراج و

اردشیر کامکار به نفع مردم سیلزده کشور

کتاب

جمعه ( ۱۳اردیبهشت ماه) ساعت ۲۱:۳۰

@payamema

@payamema

آییننامــه اخــاق حرفــهای پیاممــا:
www.payamema.ir/akhlagh

پویش اهدای کتاب به مناطق سیلزده
راهاندازی میشود .ناشران ،و عالقمندان
میتوانند کتابهای اهدایی خود را از طریق

نقاشی

مؤسسه خانه کتاب به مناطق سیلزده

برگزار میشود .قیمت بلیتهای این اجرا  ۵۰تا  ۱۲۰هزار تومان
تعیین شده است.

کتاب

گروه4 :

کشور اهدا کنند .این کتابها پس از

عکس نوشت

خواجوی کرمانی

رازسایه

رویاها ادامه
عالم بیداری هستند.

من نه آنم که بود با دگری پیوندم

ً
غالبا
رویاهای ما

زانکه هر لحظه گرفتار کسی نتوان بود

خود را به افکاری که

با توام گر چه بگیسوی تو دستم نرسد

عکس:

محمد نظری

راز سـایه بـا عنـوان فرعـی ،داسـتان زندگـی تـان را از نـو بنویسـید،
کتـاب بسـیار خـوب دیگـری از دبـی فـورد اسـت.

پشت جلد کتاب آمده است:
چرا به داستانتان می چسبید؟

فراخوان

ملک الشعرا

بهارمنتشر شد.

انجمنهای متقاضی ،باید «طرحهای
پیشنهادی سال  »98و «گزارش

را از طریق صفحه انجمن در ســامانه امور انجمنهای ادبی به نشــانی
 HLCLUBS.irبه دبیرخانه جشــنواره ارسال کنند.

خیز خواجو سر آبی طلب و پای گلی
که درین فصل کم از خار و خسی نتوان بود

یک مرحله ای

برنامههای انجامشــده در سال  »97خود

زن همچنـان سـنگ را در دسـت داشـت و رفتـه رفته غرق می شـد.

بی پر و بال اسیر قفسی نتوان بود

آگهیمناقصهعمومی

فراخوان سومین جشنواره

سـاحل نظـاره گـر او بودنـد ،فریـاد زدند :آن سـنگ را رها کـن .اما آن

را نجـات دهـد .مـردم دوباره از او خواسـتند که سـنگ را رها کند .زن

لیکن از شور شکر با مگسی نتوان بود

در چنین وقت که مرغان همه در پروازند

انتشارات:لیوسا

هم آن زن با در دسـت داشـتن سـنگ ،می کوشـید شـنا کند و خود

یکدمم مرغ دل از خال تو خالی نبود

گر چه بی همنفسی خود نفسی نتوان بود

ترجمه :دکترفرزام حبیبی اصفهانی

مـردم بـا صـدای بلندتـر فریـاد زدنـد :آن سـنگ را رهـا کـن .امـا باز

با تو هر چند که بی دسترسی نتوان بود

تا بود یکنفس از همنفسی دور مباش

هانفر

نویسنده :دبی فورد

بی رخ حور بجنت نفسی نتوان بود
بر سر آتش سوزنده بسی نتوان بود

ما بودهاند ،میآویزند

رسـید ،وزن سـنگ رفتـه رفتـه او را بـه زیر آب کشـید .مردمـی که از

با عنوان «کوه ،کوه است» از دیورز در
گالری ُا افتتاح شده و تا چهارم اردیبهشت

تفکیک و دستهبندی به استانهای سیل زده ارسال خواهند شد.

اندکی پیشتر در خودآگاهی

کـرد در حالـی کـه سـنگی در دسـت داشـت .وقتـی وسـط دریاچـه

مجموعه آثار مصطفی فرج آبادی

ماه ادامه دارد.

پیش از همه،

یـک بـار داسـتانی در مـورد زنـی خواندم کـه در دریاچه ای شـنا می

پیام ما دیروز

ســال پانزدهــم

سروش بیاتپور

استان ها :راضیه زنگی آبادی

سامانه پیامکی 10003432117834 :آگهیهای تهران :مجید مهربان
ایمیلnews@payamema.ir :

09216691294

میراث فرهنگی :امیر رجبی

صفحه آرایی :فاطمه خواجویی
شــماره پیاپــی 1421

دنیای مجازی | پیام اقتصادی :

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

مدیریـت شـعب بانـک کشـاورزی جنـوب کرمان درنظـردارد تعمیـر و نگهداری تاسیسـات سـاختمان

مدیریـت و شـعبه مرکـزی جیرفـت را به مدت یکسـال و درصـورت رضایت طرفین ازنحـوه انجام قرارداد تا سـه

کـه از نظرهـا پنهـان شـده بـود ،بـرای آخرین بـار صدایـش به گوش

سـال قابـل تمدید خواهـد بـود ،ازطریق مناقصـه عمومی واگـذارنماید.

رسـید کـه گفـت :نمـی توانـم .این سـنگ مال من اسـت.

لـذا کلیـه افـراد حقیقـی و حقوقی مـی توانند ازتاریخ انتشـارآگهـی به مدت  5روزجهت تسـلیم پیشـنهاد خود

فهرست مطالب کتاب رازسایه:

همـه روزه بـه جـزایـام تعطیـل ازسـاعت  7:30لغایت  14به نشـانی جیرفـت – خیابان قرنی غربـی –مدیریت

شما و داستانتان

شـعب بانـک کشـاورزی جنوب کرمان دایـره خدمات و پشـتیبانی مدیریت مراجعـه نمایند .

دستورالعمل بی همتای شما
کشف داستان فوق العاده و اسرارآمیز شما
چرا به داستانتان می چسبید

شرایط شرکت درمناقصه

باز پس گرفتن نیرویتان
نیروی فرآیند

-1داشتن کد اقتصادی و شناسه ملی الزامی می باشد .

آشتی با داستانتان
یافتن ویژگی های منحصر به فردتان

-2زمـان دریافـت اسـناد مناقصـه یـک روز پـس از انتشـار آگهـی 1398/01/24لغایـت

زندگی بیرون از داستانتان

1398/01/28

راز سایه

قسمت هایی ازمتن کتاب رازسایه:

-3نـوع و مبلـغ تضمین شـرکت درمناقصه  :ضمانـت نامه بانکی به مبلـغ  100 ,000,000ریال

مـن بیشـتر عمرم را کوشـیده ام که کسـی باشـم .مبـارزه کردم تا

بـه جز بانک کشـاورزی.

هدفـی بیابـم و زندگـی ام معنا داشـته باشـد .با این حال ،سـال

-4زمان تحویل اسناد مناقصه  6روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد . 98/01/29

هـا جسـتجوی معنـوی بـه مـن آموخته بـود بـرای اینکـه بتوانم
آزاد باشـم تـا بـه فـردی خاص تبدیل سـوم ،زنی منحصـر به فرد

-5محـل گشـایش پـاکات پیشـنهادات  :مدیریت بانک کشـاورزی جنـوب کرمـان آدرس

شـوم کـه هسـتم ،باید هم عظمت و شـکوه الهـی را بپذیرم و هم
ناچیـز بودنم را در مقام انسـان.
شـما اینجاییـد تـا بـا حکـم ویـژه ی خـود در این جهان شـریک
شـوید و بـه شـیوه ای کـه تنها شـما توانـش را دارید ،بـه دیگران

سال گشت

خدمـت کنید.

دهـد ،بـی تردیـد در دام حقـارت داسـتان شـخصی مـان گرفتـار
خواهیـم بود.
همـه ی ضربـات روحـی و مشـکالت عاطفـی مـا در ایـن دنیـا
وجـود دارنـد تـا بتوانیـم خـود متالـی مـان را کشـف کنیـم.
پذیـرش مسـئولیت بابـت آنچـه هسـتیم ،بـزرگ تریـن محبتی
اسـت کـه مـی توانیـم در حق خودمـان بکنیم زیرا بـه این صورت
مـی توانیـم خـود را بـه کمال برسـانیم ،بـه نیرویی عظیم دسـت
یابیـم و ایـن پذیـرش از مـا حمایـت مـی کنـد تـا جلـو برویم و
توانایـی هایمـان را بـروز دهیم.
روزی دختربچـه ای از پیرزنـی خردمنـد پرسـید« :چطـوری آدم
بـه پروانـه تبدیـل می شـود؟» پیرزن بـا لبخندی بر لـب و برقی

توزیــع جلیقه ضدگلوله در میان

محیط بانان برای اولین بار نوشــتیم.
محیط زیســت همچنان در معر خطر

تـا وقتـی نفهمیـم کیسـتیم ،بـرای چه قدم بـه این دنیا گذاشـته
ایـم و درس هایـی را نیاموزیـم کـه قـرار اسـت زندگـی بـه ما یاد

ســال گذشته در پیام ما

درباره

شکارچیان قرار دارد.

میـدان امـام ،خیابان قرنـی غربی.

-6به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثری داده نخواهد شد .
-7مناقصه گذار در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
-8اسـناد به صورت مدارک شـرکت در مناقصه در پاکت (الف ) تضمین یا سـپرده شـرکت
در مناقصه  ،پاکت (ب) تعهدات و اسناد شرکت در مناقصه و پاکت (ج) پیشنهاد قیمت
داده شـده  ،وحداکثر تا تاریخ  98/02/04به مدیریت بانک کشـاورزی تحویل گردد.

-9لـذا کلیـه افـراد حقیقـی و حقوقی مـی توانند از تاریخ انتشـار آگهی  ،ضمـن مراجعه به

سـایت سـتاد دولت  www.setadir.irجهت ثبت نام به مدت  8روزو تسـلیم پیشـنهاد

خـود همـه روزه بـه جـز ایـام تعطیل از سـاعت  7:30صبح لغایـت  14به نشـانی جیرفت،

خیابـان قرنـی غربـی ،مدیریـت شـعب بانـک کشـاورزی جنـوب کرمـان دایـره خدمات و

پشـتیبانی مدیریـت مراجعه نمایند .

در چشـمانش پاسـخ داد« :باید آن قدر مشـتاق پرواز باشـی که
دیگـر دلـت نخواهد کرم ابریشـم باقـی بمانی».

مدیریت شعب بانک کشاورزی درجنوب کرمان

