
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

فرآیند شماره ۰۱ /الف/۹۸
نوبت اول 

جهت تهیه لیست کوتاه به منظور انتخاب پیمانکار پروژه آبرسانی 
به جیرفت و عنبر آباد از سد جیرفت

فراخوان ارزیابی کیفی 

شــرکت آب منطقــه ای کرمــان در نظــر دارد فراخــوان عمومــی ارزیابــی کیفــی انتخــاب پیمانــکار پــروژه آبرســانی بــه جیرفــت و 
عنبــر آبــاد از ســد جیرفــت بــه شــماره )۲۰۹۸۰۰۱۲۵۰۰۰۰۰۰۱( را از طریــق ســامانه تــدارکات دولــت برگــزار نمایــد . کلیــه مراحــل برگــزاری 
فراخــوان عمومــی ارزیابــی کیفــی از دریافــت و تحویــل اســناد اســتعالم ارزیابــی کیفــی تــا تهیــه لیســت پیشــنهاد دهنــدگان دارای 
ــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد.  صالحیــت ، از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد ( ب
الزم اســت پیشــنهاد دهنــدگان در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در فراخــوان محقــق ســازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 98/1/29 میباشد .

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت ۱۵ روز چهارشنبه تاریخ 98/2/4
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت ۱۰ روز شنبه تاریخ 98/2/21

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس کرمان - خیابان پاسداران - شرکت آب منطقه ای کرمان - تلفن ۳۲۲۲۴۴۸۲-۴ - ۰۳۴
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱۹۳۴

هزینه چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

شناسه آگهی ۴۳۷۱۶۳ روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

mcخرید آسفالت و قیر
شماره مناقصه ۹7/۵

نوبت دوم
بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان کرمــان در نظــر دارد آســفالت و قیــرmc  مــورد نیــاز خــود جهــت 

اجــرای آســفالت راه دسترســی روســتای پــا مــزار شهرســتان بردســیر بــه شــرح منــدرج در جــدول ذیــل را بر اســاس 
مشــخصات فنــی منضــم به اســناد مناقصــه و از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت از کارخانه های آســفالت 
واجــد شــرایط خریــداری نمایــد. کلیــه مراحــل تجدیــد مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران 
و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه الکترونیکــی دولت)ســتاد( بــه آدرس  www.setadiran.ir  انجــام 
خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام  در ســایت مذکــور و 

دریافــت گواهــي امضــا الکترونیــک را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

فراخوان مناقصه:
۱- نوع فراخوان: مناقصه عمومی یک مرحله اي

۲- نــام و نشــانی دســتگاه مناقصــه گــزار: بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان کرمــان واقــع در کرمــان، 
ــان خواجو انتهــای خیاب

3-موضــوع مناقصــه: خریــد آســفالت بینــدر ۱۹- ۰بــه مقــدار ۲۴۰۰ تــن و قیــرmc  و بــه مقــدار ۱۶ تــن 
بــرای اجــرای راه دسترســی روســتای پامــزار بردســیر منضــم بــه اســناد مناقصــه

4-مهلت دریافت اسناد :از ساعت ۷:۳۰ روز شنبه ۹۸/۰۱/۲۴ تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۹۸/۰۲/۰۲
  www.setadiran.ir ۵-محل دریافت اسناد: سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
6-مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران ساعت ۱۴ روز پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

ــاکات: ســاعت ۱۰ صبــح روز شــنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ بنیــاد مســکن انقــاب  7-تاریــخ و محــل بازگشــایی پ
اســامی اســتان کرمــان بــه آدرس فــوق۔

۸- شــرایط مناقصــه گــران: کلیــه کارخانــه هــای آســفالت دارای پروانــه بهــره بــرداری معتبــر و موافقــت 
اصولــی مربوطــه در زمینــه تولیــد و فــروش آســفالت کــه در ســامانه ســتاد ثبــت نــام نمــوده و امضــای 

الکترونیکــی دریافــت کــرده انــد.
۹-ضمنــا جهــت کســب اطالعــات بیشــتر مــی توانیــد بــا شــماره تلفــن ۳۲۵۲۷۵۶۲ دفتــر امــور نظــارت 

عمــران روســتایی تمــاس حاصــل نماییــد .
ــی  ــت م ــل روی ــه آدرس www.iest.mporg.ir  قاب ــوری ب ــات کش ــایت مناقص ــوق در س ــي ف ۱۰- آگه

باشــد.

مهلت تحویل کاالنام روستامبلغ تضمین شرکت در مناقصهبرآورد اولیهشهرستانردیف

1 ماهپامزار۵/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰280/000/000بردسیر1

نوبت اولفراخوان مناقصـه

مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی ۷۶۱۷۸۹۹۵۹۶- 

شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۷۵۷۷۵

برآوردتضمین شرکت  در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 

مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشماره فراخوانکلید واژه

۹۸/۷/۰۰۲۲۰۹۸۰۰۳۵۰۱۰۰۰۰۰۲
تخريب ساختمان موجود، گودبرداري و اجراي سازه 

نگهبان، زهكشي، اجراي اسكلت و سقف هاي پروژه مركز 
جامع خونگيري مشتاق شهر كرمان
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بر اساس فهرست بهای ۰۰۲ر۷۴۵ر۱۹۷ر000۲۶ر000ر310ر1
ابنيه 1398

۹۸/۷/۰۰۳۲۰۹۸۰۰۳۵۰۱۰۰۰۰۰۳
تكميل راه روستايي ده فياض- كريم آباد)احداث و تكميل 

و آسفالت راه روستايي ده فياض شهرستان زرند(
۵۲۲ر۰۱۰ر۴۹۹ر000۴ر000ر۳۶۵230

بر اساس فهرست راه، باند 
فرودگاه و زیرسازی راه 

آهن 1398

۹۸/۷/۰۰۴۲۰۹۸۰۰۳۵۰۱۰۰۰۰۰۴
مطالعه و امكان سنجي زمين واقع در بلوار جمهوري 

اسامي جنب شهرك بانك صادرات شهر كرمان
۰۰۰ر۵۰۰ر۸۶۸ندارد120

براساس بخشنامه دستور 
العمل تعيين حق الزحمه 

مشاوران اعتباري
و سرمايه گذاري

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

اولویت عقالنیت بر هیجان
2

3

اقدام ناشـیانه ترامپ در قرار دادن نام سـپاه در لیسـت سـازمان 
هـای تروریسـتی خارجـی نگرانی ها را از بازگشـت دوبـاره گزینه 
نظامی روی میز وزارت دفاع آمریکا)پنتاگون( و متقابا اقدامات 
تافی جویانه ایران  همچون هدف قرار دادن کشـتی ها و ناوهای 
اسـت. داده  افزایـش  فـارس  خلیـج  منطقـه  در   آمریکایی هـا 
در خـاف بـودن اسـتراتژی ترامـپ و اینکـه اقـدام وی مغایـر 
وجـود  تردیـدی  اسـت،  بین المللـی  نرم هـای  و  هنجارهـا  بـا 
نـدارد، امـا نکتـه در اینجاسـت کـه در پاسـخ بـه هـدف دشـمن 
از  یکـی  از سـوی  اخیـرا  رفـت.  و کج راهـه  بی راهـه  بـه  نبایـد 
مطـرح  پیشـنهاد  ایـن  روزنامه هـا  از  یکـی  مسـئول  مدیـران 
اقـدام  بـه  واکنـش  در  ایـران  اسـامی  جمهـوری  کـه  شـده 
بـه روی شـناورهای جنگـی آمریـکا و  را  آمریـکا تنگـه هرمـز 
 کشـتی های نفت کـش و تجـاری عربسـتان و بحریـن ببنـدد.
طـرح چنیـن پیشـنهادی آن هـم از سـوی یکـی از نشـریات 
مهـم کشـور،از چنـد جهت مناسـب مصالـح و منافع ملی کشـور 
نیسـت. در علـم سیاسـت ایـن قاعـده مـورد قبـول همـه قـرار 
گرفتـه کـه عنصـر قدرت زمانـی اثربخـش و تعیین کننده اسـت 
کـه ضرورتـی بـه اسـتفاده عریـان از آن نباشـد. بازدارندگـی در 
روابـط بیـن الملـل ناظـر بـه همیـن معناسـت. عامـل بازدارنـده 
) تنگـه هرمـز بـرای ایـران( بایـد فـی نفسـه بـرای کشـور قدرت 
و موقعیـت ایجـاد کنـد. وقتـی قـرار بـه اسـتفاده از ایـن عنصـر 
بازدارندگـی در روابـط با سـایر قدرت های متخاصم باشـد، دیگر 
مفهـوم بازداندگـی هویـت اش را از دسـت مـی دهـد و جنـگ و 

درگیـری شـکل مـی گیرد./خبرآنایـن

انس طا         ۱.۲۷۵.۲۱۰

مثقال طا     ۱۸.۷۰۰.۲۵۰

گرم طای ۱۸  ۴.۳۱۵.۱۹۲

گرم طای ۲۴   ۵.۷۳۵.۲۰۰

بهار آزادی      ۴۵.۴۵۰.۰۰۰

امامی          ۴۷.۸۲۰.۰۰۰

نیم              ۲۶.۴۸۰.۰۰۰

ربع            ۱۶.۶۹۰.۰۰۰

گرمی           ۹.۴۹۰.۰۰۰

دالر               ۱۳۳.۳۹۰

یورو               ۱۵۳.۲۰۰

درهم                 ۳۶.۳۵۹

لیر ترکیه           ۲۳.۴۲۳

دالر استرالیا      ۹۶.۸۴۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 15 تا  25دنبال کنید

هجوم ملخ به سیل ربطی ندارد
ملخ های صحرایی هر ساله در  بازه زمانی مشخصی به برخی نقاط کشور حمله می کنند
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طغیان مارها 
در همدان

معاون فنی اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان همدان گفت: 

بارندگی های اخیر موجب خروج 
مارها از النه هایشان شده است اما 

این وضعیت به هیچ وجه نگران 
کننده نیست.

 قرار نیست خانه شاملو
تخریب شود

دبیر کمیته پیگیری خانه های 
تاریخی تهران می گوید: تا کنون 

درخواستی مبنی بر تخریب و 
نوسازی خانه احمد شاملو از 

سوی مالک داده نشده و قرار 
نیست این بنا، تخریب شود.

افزایش 7 درصدی 
تعرفه برق

سـخنگوی صنعت برق با اشاره 
بـه افزایش 7 درصدی تعرفه 
بـرق برای تمامی بخش های 
مصرفـی، از اعمال ۱6 درصد 

مشترکان  برای  جریمه 
پرمصرف، خبر داد
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یادداشت  مهمان
جال میرزایی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1426

پنجشنبه 29 فروردین 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

45 و

تعریف شهرهای ایران 
با یک نماد و رنگ

اداره کل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، پتاسیل هنری 
هر یک از شهر های ایران را شناسایی  و معرفی می کند

نوبخت:

افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق 
از ماه جاری محسوب شود



021-88019846

پیامک شما را درباره ۲

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1426 | پنجشنبه 29 فروردین 1398

افزایش 7 درصدی تعرفه برق
سخنگوی صنعت برق از اعمال ۱6 درصد جریمه، برای مشترکان پرمصرف خبر داد 

مشترکین پرمصرف ،۲3 درصد افزایش تعرفه خواهند داشت

وبهینــه  هــدف  کنتــرل  راســتای  در 
ســازی مصــرف بــرق ســخنگوی صنعــت 
بــرق بــا اشــاره بــه افزایــش ۷ درصــدی 
ــای  ــی بخش ه ــرای تمام ــرق ب ــه ب تعرف
ــه  ــد جریم ــال ۱۶ درص ــی، از اعم مصرف
بــرای مشــترکان پرمصــرف خبــر داد 
ــا ۲۳  ــب پرمصرف ه ــن ترتی ــه ای ــه ب ک
درصــد افزایــش تعرفــه خواهنــد داشــت 
و قبــوض بــرق آن هــا نیــز ماهانــه صــادر 
ــت  ــخنگوی صنع ــت س ــود. نشس می ش
ــدف  ــا ه ــی ب ــانه های جمع ــا رس ــرق ب ب
ــرق،  ــه ای ب ــد تعرف ــام جدی ــن نظ تبیی
ارتقــای ظرفیــت نیروگاه هــای بــرق آبــی، 
مقاوم ســازی شــبکه ها در ســیل اخیــر و 
آمادگــی صنعــت بــرق در پیــک تابســتان 

ــزار شــد. ــر، برگ ۹۸ در توانی

جریمــه  بــرای  اقــدام  »حقی فــام«، 
مشــترکان پرمصــرف را در جهــت ترغیــب 
ــرف  ــد مص ــاح رون ــه اص ــا ب پرمصرف ه
ــار شــبکه  ــب ب ــه و افزایــش ضری بی روی
عنــوان کــرد کــه بــه نفــع اقتصــاد ملــی و 
رونــق تولیــد و یــک وظیفــه ملــی اســت. 
صنعــت  اقدامــات  از  دیگــر  یکــی  او 
ــأت  ــه هی ــرای آن ب ــول اج ــه ق ــرق ک ب
دولــت داده شــده را محاســبه میانگیــن 
ــرداد  ــی خ ــترکان ط ــرق مش ــرف ب مص
ــام آن  ــته و اع ــال گذش ــهریور س ــا ش ت
ــر ایــن  ــه مشــترکان عنــوان کــرد کــه ب ب
اســاس بــاال بــودن متوســط مصــرف 
ــوی  ــه الگ ــر مشــترک نســبت ب ــرق ه ب
۳۰۰ کیلــووات ســاعت در مــاه بــه معنــی 
ــد  ــترک خواه ــودن آن مش ــرف ب پرمص

بــود. ایــن اطــاع  رســانی بــه پرمصرف هــا 
ــی الزم از  ــش آگاه ــد پی ــک می کن کم
وضعیــت مصــرف خــود حاصل و نســبت 
ــزان  ــد. وی می ــدام کنن ــه اصــاح آن اق ب
ــادی  ــک مشــترک ع ــه ی مصــرف ماهان
ــال را  ــرم س ــای گ ــی ماه ه ــران ط در ته
ــه  ــرد ک ــر ک ــاعت ذک ــو وات س ۳۰۰ کیل
باالتــر از آن پرمصــرف تلقــی می شــود و 
حــدود یــک درصــد مشــترکان را شــامل 
ــن  ــت ای ــرای مدیری ــد ب ــوند و بای می ش
ــی  ــای کنترل ــارف از مکانیزم ه ــوع مص ن
اســتفاده شــود.حقی فام تاکیــد کــرد 
ــا  ــه پرمصرف ه ــل از جریم ــع حاص مناب
ــرق  ــع جــاری صنعــت ب ــوان مناب ــه عن ب
ــاد  ــا ایج ــه ب ــود، بلک ــوب نمی ش محس
یــک صنــدوق مشــخص، عمدتــًا در 

کاهــش  طرح هــای  پیشــبرد  جهــت 
ــام  ــد و نظ ــد ش ــتفاده خواه ــات اس تلف
ــرای ترغیــب  تعرفــه ای جدیــد اهرمــی ب
پرمصرف هــا بــه اصــاح مصــرف اســت.

مشترکین کم مصرف، پاداش 
می گیرند

»رضــا اردکانیــان« نیــزدر حاشــیه جلســه 
ــرف  ــر مص ــد ب ــا تاکی ــت  ب ــات دول هی
ــن  ــر ای ــاش ب ــت: ت ــع، گف ــه مناب بهین
اســت کــه بــه ســمت مصــرف بهتــر 
ــت شــود  ــع زیســت محیطــی حرک مناب
ــر  ــوی مصــرف ب ــن اســاس الگ ــر ای و ب
اســاس مناطــق مختلــف تعریــف شــده 

ــت. اس
ــرای نخســتین  وی ادامــه داد: امســال ب
بــار ایــن الگــوی مصــرف اعمــال خواهــد 
شــد و همــه مــردم بایــد مصــارف خــود 
را بــر اســاس ایــن الگــو طراحــی کننــد.

ــاع  ــاخت: اط ــان خاطرنشــان س اردکانی
رســانی دربــاره ایــن الگــوی مصــرف 
ــدای  ــرف از ابت ــزان مص ــی از می و آگاه
ــای آب و  ــض ه ــاه در قب ــت م اردیبهش

ــد شــد. ــرق مشــترکان لحــاظ خواه ب
وزیرنیــرو ادامــه داد: برایــن اســاس 
مشــترکان در قبضــی کــه اردیبهشــت 
مــاه دریافــت خواهنــد کــرد متوجــه 
خواهندشــد کــه جــزو کــدام گــروه از 
مشــترکان قــرار دارنــد و آیــا کــم مصــرف 
ــا جــزو مشــترکان پرمصــرف  هســتند ی

ــد. ــی آین ــاب م ــه حس ب
اگــر  اســاس  ایــن  بــر  افــزود:  وی 
مشــترکی جــزو کــم مصــرف هــا باشــد 
و نیــز از الگــوی تعییــن شــده هــم 
بــه  را  مبلغــی  کمتــر مصــرف کنــد، 
ــرد. ــد ک ــت خواه ــاداش دریاف ــوان پ عن

اردکانیــان گفــت: از طــرف دیگــر تــاش 
مــی شــود مشــترکانی کــه باالتــر از ایــن 
الگــو مصــرف مــی کننــد بــا لحــاظ کــردن 
تعرفــه بیشــتر بــه ســمت مصــرف بهینــه 
ســوق داده شــوند .وزیــر نیــرو بــه همــه 
مــردم توصیــه کــرد: مصــرف خــود را 
بهنیــه کننــد تــا مشــمول ۱۶درصــد تعرفه 

ــوند. ــتر نش بیش
ــف  ــای مختل ــش ه ــاش بخ ــه ت وی ب
وزارت نیــرو در ســیاب اخیــر اشــاره 
کــرد و گفــت: تــاش هــای صــورت 
گرفتــه ســبب شــد وضعیــت آب و بــرق 
ــه  ــون ب ــیل زده اکن ــای س ــتان ه در اس
ــه ای  ــه گون ــد؛ ب ــی درآی ــورت مطلوب ص
کــه از حــدود چهــار هــزار روســتایی 
ــتم  ــع سیس ــا قط ــیل ب ــر س ــر اث ــه ب ک
ــش از ۹۷  ــد االن بی آب مواجــه شــده ان
درصــد ایــن روســتاها دارای آب هســتند.

اردکانیــان افزود: اکنون حدود ۱۱۱ روســتا 
ــتان،  ــتان، لرس ــای خوزس ــتان ه در اس
ــه  ــزگان ب ــتان، هرم ــتان و بلوچس سیس
خاطــر نبــود جــاده هــای دسترســی هنوز 

ــد. ــکل دارن مش
ــرق  ــش ب ــه داد: در بخ ــرو ادام ــر نی وزی
هــم تعــداد ۲ هــزار ۳۵۲ روســتا بــا 
ــه االن  ــد ک ــده ان ــه ش ــرق مواج ــع ب قط
کمتــر از ۲۰ روســتا هنــوز مشــکل دارنــد 
ــتاها  ــد روس ــش از ۹۹ درص ــون بی و اکن
و شــهرها دارای سیســتم بــرق هســتند. 
وی عملکــرد همــه بخــش هــا در ســیل 
اخیــر را هــم تــراز بــا عملکردهــای جهانی 
توصیــف کرد.اردکانیــان در ادامــه بــه 
ــات بررســی  صــدرو احــکام اعضــای هی
و تدویــن گــزارش ملــی ســیاب های 
اخیــر توســط رییــس جمهــوری کــه 
مســئولیت آن بــا رئیــس دانشــگاه تهران 
اســت اشــاره کــرد و آن را خبــری خــوب 

ــرد. ــف ک ــروری توصی و کاری ض
وزیــر نیــرو بــه عضویــت ۲۰ تــن از 
و  تجربــه  بــا  و  متخصــص  اســاتید 
صاحــب نــام کشــور از دانشــگاه های 

مختلــف در بخش هــای مختلــف مرتبــط 
ــا مدیریــت ســیاب در آن اشــاره کــرد  ب
ــه  ــن گون ــری در ای ــن ام ــت: چنی و گف
تعییــن  نقــش  می توانــد  حــوادث 

کننــده ای داشــته باشــد.
ــا اصــاح وضــع  ــاط ب ــزود: در ارتب وی اف
موجــود، وزارت نیــرو بــا تمــام تــوان 
در همــه رده هــا و ســطوح مدیریتــی، 
ــا ایــن  آمادگــی کامــل بــرای همــکاری ب
هیــات را دارد و امیــد اســت کــه برنامــه 
ــر  ــه زودت ــر چ ــات ه ــن هی ــی ای اجرای
ــه خــود را  ــوان وظیف ــا بت ــام شــود ت اع

ــم. ــام دهی انج
اردکانیــان طــرح هــای سدســازی را 
طــرح هایــی دانســت کــه دارای مرحلــه 
اکنــون  گفــت:  و  بــوده  مطالعاتــی 
عاوه بــر ۱۷۲ ســد مخزنــی در دســت 
بهــره بــرداری تعــدادی در دســت اجــرا و 
تعــدادی هــم در دســت مطالعــه اســت.

ــداد  ــن تع ــه ای ــزود: اینک ــرو اف ــر نی وزی
ــرعت داده  ــا س ــاخت آنه ــا س ــزوده ی اف
ــاد  ــی در ابع ــات فن ــع ماحظ ــود تاب ش
مختلــف اقتصــادی و زیســت محیطــی 
اســت ؛ امــا مهــم تریــن شــاخصی کــه 
ــای  ــاخص ه ــرد ش ــر قرارگی ــد مدنظ بای
وی،  گفتــه  اســت.به  هیدرولوژیکــی 
نخســتین کاری کــه باید در ســاخت ســد 
ــاس  ــری براس ــود، بازنگ ــام ش ــا انج ه
ــاط  ــی در ارتب ــه هــای جهان آخریــن یافت
بــا شــرایط تغییــر اقلیــم اســت و چنانچه 
ایــن نظریــه غالــب باشــد کــه منطقــه مــا 
بــه ســمتی مــی رود و دچــار یــک نــوع 
»رادیکالیــزم« آب و هوایــی اســت، ایــن 
نکتــه بــه ایــن معنــا اســت کــه مــا جیــره 
ــوازن  ــه شــکل مت ــان را هرســال ب آب م

ــت. ــم داش ــت نخواهی دریاف
تصمیــم،  ایــن  گفــت:  اردکانیــان 
ــد  تصمیمــی سیاســی نیســت بلکــه بای
کارشناســی باشــد و بــه محــض رهایــی 
ــت هایمــان  ــن شــرایط ،جــزو اولوی از ای

ــود. ــد ب خواه

ایجاد شهرک فناوری چرم به هیات دولت رفتپیام خبر
 پیشنهاد ایجاد شهرک فناوری چرم، کفش و مصنوعات چرمی تبریز برای طی مراحل بررسی و 
تصویب به هیات وزیران ارائه شد.

هر
 م

س:
عک

رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه اعـام کرد که 
در مـاه جـاری بایـد بـرای همـه کارکنـان دولـت 
اعم از شـاغل و بازنشسته حتما ۴۰۰ هزار تومان 
افزایـش محسـوب شـود.محمدباقر نوبخت در 
حاشیه جلسـه هیأت دولت در جمع خبرنگاران 
بـا اشـاره بـه مطالبات فرهنگیـان اظهار کـرد: در 
سـال گذشـته اعتبـارات مربـوط بـه آمـوزش و 
پـرورش بالـغ بـر ۱۰۷ درصـد پرداخـت شـد، آن 
هـم بـا عنایت به اینکه متأسـفانه منابـع بودجه 
در حـد ۹۱ درصـد تحقـق پیـدا کـرد امـا برخـی 
از دسـتگاه ها از جملـه آمـوزش و پـرورش بـه 

علـت اهمیـت موضـوع و ضرورتـی که داشـت، 
۱۰۷ درصـد تحقق پیـدا کرد.وی افـزود: در هفته 
گذشـته مجـدداً نزدیـک بـه ۶۰۰ میلیـارد تومان 
- کـه بـا وجـود پرداخـت ۱۰۷ درصـدی امـکان 
پرداخـت برخی بدهی ها ایجاد نشـده بـود - به 
آمـوزش و پـرورش پرداخت شـد و بـرای امروز 
و فـردا در سـقف ۲,۱۰۰ میلیـارد تومـان منابـع 
جدیـدی که ما از سـال گذشـته از بانک مرکزی 
در حـال دریافـت هسـتیم را بـاز بـه آمـوزش و 
پـرورش در حـد نیازش پرداخـت خواهیم کرد و 
امیـدوارم قبل از هفته معلم، آمـوزش و پرورش 

بـا منابعـی که در اختیـارش قرار می گیـرد، همه 
بدهی هـای فرهنگیان شـریف را پرداخت نماید.
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه در پاسـخ بـه 
این پرسـش که گفته می شـود حقوق کارمندان 
و بازنشسـتگان دولـت بدون افزایـش چهارصد 
هـزار تومانی پرداخت خواهد شـد، تاکید کرد: با 
توجـه به مصوبه مجلـس الزم اسـت برای همه 
کارکنـان دولـت اعم از شـاغان و بازنشسـتگان 
حکـم جدیـد صـادر شـود و پرداخت های سـال 
جدیـد براسـاس احـکام جدیـد انجام شـود اما 
چـون برخـی دسـتگاه ها موفـق نشـدند همـه 
احـکام را صـادر کننـد، ما در تخصیـص بودجه و 
پرداخت حقوق شـاغان و کارکنان گفته ایم اگر 
احـکام هـم صادر نشـده اسـت، چون ایـن رقم 
ثابـت اسـت حتمًا بایـد این ماه پرداخت شـود.

افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق 
از ماه جاری محسوب شود

دچار کمبود مصالح ساختمانی 
نخواهیم شد

وزیـر راه و شهرسـازی بـا اعـام اینکـه ظرفیت ها برای سـاخت و سـاز وسـیع 
اسـت، تاکیـد کـرد دچـار کمبـود مصالـح نخواهیـم شـد.محمد اسـامی در 
حاشـیه جلسـه هیـات دولـت اظهـار کـرد: پروژه مسـکونی مهـر به همـراه ۴۰۰ 
هـزار واحـد در طرح هـای مختلف تعریف شـده و در بعضی شـهرها آغاز شـده، 
برنامـه ریزی هـای مـا بـه ایـن سـمت اسـت کـه در سـال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بـه 
بهره بـرداری برسـانیم.وی ادامـه داد: نکتـه مهم این اسـت کـه بتوانیم زمین ها 
را پیش بینـی و بـرای ایـن کار واگـذار کنیـم. از همـه مهم تـر اینکـه اعتمـاد 
انبوه سـازان و سـازندگان را جلـب کنیـم تـا بتوانیم آن ها را بیاوریم تا مشـارکت 
کننـد. تـا امروز ایـن اقدامات صورت گرفته اسـت.وزیر راه و شهرسـازی افزود: 
گام بعـدی ایـن اسـت کـه تسـهیاتی کـه بـه سـازندگان می دهیـم را افزایش 
دهیـم اعتقـادی نداشـتیم تـا وام خریـد را افزایـش دهیم زیرا باعـث افزایش 
آثـار تورمـی می شـود. چـون معتقـد هسـتیم کـه بـه جامعـه هدف مـا کمکی 
نمی کنـد. امـا سـازنده در ایـن صورت انگیـزه پیدا می کند تا تسـهیات و زمین 
کـه تقریبـًا حـدود ۶۰ درصـد افزایـش پیدا کـرد یعنـی از ۶۰ میلیـون تومان به 
۱۰۰ میلیون افزایش پیدا کرده را در دسـترس داشـته باشـد. سـهم دریافتی را 

سـازنده بـه خریـدار می توانـد واگـذار کند.

دولت

مجلس

سیاست

واردات گوشت با  ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می گیرد

صندوق های ورشکسته،احیا شوند

هیچ وقت در امور داخلی کشورها، دخالت نمی کنیم
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت 
تاکیـد کـرد: ارز ۴۲۰۰ تومانـی از 
واردات گوشـت برداشته نشده و 
همچنان گوشـت با ایـن ارز وارد 

می شـود.
 رضـا رحمانـی در پایـان جلسـه هیـات دولـت در جمـع 
خبرنـگاران بـه ادامـه واردات گوشـت بـا ارز ۴۲۰۰ تومانـی 
اشـاره کـرد و گفـت: تا بـه امـروز ارز ۴۲۰۰ تومانـی از واردات 
گوشـت برداشـته نشـده و همچنان گوشـت با این ارز وارد 
می شـود.وی اظهـار کـرد: ماننـد سـال گذشـته منابعـی از 
سـوی دولـت بـرای واردات کاالهـای اساسـی در نظر گرفته 
شـده و به تصویب مجلس رسـیده اسـت که این منابع در 

سـال ۹۷ بیـش از ۱۳ میلیـارد دالر بود و در سـال جاری به 
۱۴ میلیـارد دالر رسـیده اسـت.

رحمانی با بیان اینکه با توجه به شـعار سـال، بحث توسـعه 
صنایـع مطرح اسـت تا بتوانیم ظرفیت هـای خالی را فعال 
کنیـم، ادامـه داد: حداقـل خواسـته مـا حفـظ تولید سـال 
گذشـته اسـت و برای رسـیدن به این خواسـته برنامه های 
متنوعـی تدویـن شـده که یکـی از آنهـا تامیـن نقدینگی و 
سـرمایه در گردش واحدهای صنعتی اسـت. وزیر صنعت، 
معـدن و تجـارت افزود: هر سـال بانک مرکـزی منابع مورد 
نیـاز بـرای سـرمایه در گردش صنایع را در نظـر می گیرد اما 
اشـکال سـاختاری این اسـت کـه ۹۰ درصد تامیـن مالی از 

طریق سیسـتم بانکی انجام می شـود.

رییــس مجلــس شــورای 
تأکیــد  بــا  اســامی 
صنــدوق  احیــای  بــر 
انحــال  گفــت:   هــا 
ــأله  ــورت مس ــردن ص ــاک ک ــته، پ ــای ورشکس صندوق  ه

احیــا کــرد. مجــددا  را  آنهــا  بایــد  و  اســت 
اســامی  رئیــس مجلــس شــورای  علــی الریجانــی 
ــد  ــا محم ــاه ب ــن م ــنبه، ۲۷ فروردی ــه ش ــر روز س عص
شــریعتمداری وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و 

جمعــی از معاونــان وی دیــدار و گفــت و گــو کــرد.
ــل  ــکار ح ــه راه ــاره ب ــا اش ــدار ب ــن دی ــی در ای الریجان
مشــکل صنــدوق هــا گفــت: منحــل کــردن صنــدوق هــا 
ــا را  ــد آنه ــذا بای ــت ل ــأله اس ــورت مس ــردن ص ــاک ک پ
ــا دســتبرد زده  ــه آنه ــا کنیــم چــرا کــه در دوره ای ب احی
ــرد و  ــف ک ــا را تضعی ــه آنه ــررات بنی ــی مق ــد و برخ ش

باعــث شــد تــاب آوری صنــدوق هــا کاهــش یابــد پــس 
ــم. ــا کنی ــا را مجــددا احی ــا حــل اشــکاالت، آنه ــد ب بای

ــد  ــا تأکی ــه ب رئیــس مجلــس شــورای اســامی در ادام
ــر اینکــه دولــت بایــد بدهــی هــای خــود بــه صنــدوق  ب
تأمیــن اجتماعــی را پرداخــت کنــد، اظهــار داشــت: بایــد 
تئــوری احیــای صنــدوق هــا را دنبــال کــرد کــه در ایــن 
ــر  ــه اشــد اگ ــز وضــع شــد و گفت ــی نی خصــوص قوانین
صنــدوق هــا امتیازاتــی مــی خواهنــد بــه آنهــا داده 
ــدارد  ــرای پرداخــت ن شــود و البتــه دولــت نیــز پولــی ب
لــذا بایــد خلــق ثــروت صــورت گیــرد و اگــر ایــن کار بــا 
جدیــت آغــاز شــود، مجلــس نیــز حمایــت خواهــد کــرد.

وی در ادامــه بــا تأکیــد بــر بــه کارگیــری نیــروی جــوان 
در ســطح مدیریــت کشــور بیــان داشــت: جوانــان ذهــن 
ــر  ــروت تفک ــق ث ــرای خل ــد ب ــی توانن ــد و م خــاق دارن
کننــد لــذا بایــد از نیــروی آنهــا اســتفاده شــود تــا 

ــد. ــت نمان ــه نف ــر بودج ــا منتظ ــه صرف وزارتخان
برنامــه  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  الریجانــی همچنیــن 
ریــزی زمانــی بــرای حــل مشــکات در ســطح کان 
ــرمایه  ــا س ــتغال ب ــت اش ــد: وضعی ــادآور ش ــت، ی داش
ــمت  ــه س ــد ب ــود و بای ــی ش ــل نم ــنگین ح ــذاری س گ
ــرد  ــت ک ــک حرک ــرد و کوچ ــای خ ــذاری ه ــرمایه گ س
ــا  ــع نباشــد ام ــه نف ــه ممکــن اســت در درازمــدت ب البت
ــران  ــری از بح ــر و جلوگی ــتغال فراگی ــاد اش ــرای ایج ب

ــت. ــاز اس نی
ــاغل  ــد از IT و مش ــه داد: بای ــه ادام ــوه مقنن ــس ق رئی
ــه گردشــگری و کشــاورزی  ــوط ب ــی، مشــاغل مرب خانگ
ــس  ــی در قف ــرورش ماه ــه داری و پ ــه شــامل گلخان ک
مــی شــود اســتفاده کــرد کــه بســیار ثــروت افــزا 

هســتند.
ــز  ــیار حائ ــتغال را بس ــرای اش ــوزش ب ــه آم وی در ادام
ــی  ــای فن ــوزش ه ــد آم ــزود: بای ــت و اف ــت دانس اهمی
ــازی  ــال س ــا فع ــود و ب ــه ش ــدی گرفت ــه ای ج و حرف
اســتان  ظرفیــت  بــا  متناســب  خصوصــی،  بخــش 
هــا آمــوزش داده شــود همچنیــن بایــد تکنولــوژی 

ــه داد:  ــود.الریجانی ادام ــدرن ش ــز م ــا نی ــگاه ه آموزش
ــوزه  ــی در ح ــع جانب ــد صنای ــتایی بای ــار کار روس در کن
ــا  ــود ت ــم ش ــز فراه ــگری نی ــدن و گردش ــت، مع صنع

جوانــان مشــغول باشــند.
ــد  ــا تأکی ــان ب رئیــس مجلــس شــورای اســامی در پای
ــرای  ــران ب ــارج از ای ــازار خ ــتفاده از ب ــرورت اس ــر ض ب
ــورها،  ــن کش ــه ای ــی ب ــران ایران ــزام کارگ ــران و اع کارگ
ــی در  ــش اساس ــد نق ــه بای ــرد: وزارتخان ــان ک خاطرنش
ــوص  ــه خص ــورها ب ــه کش ــازمانی ب ــران س ــزام کارگ اع
ــاظ اقتصــادی و  ــه لح ــه ب ــد ک ــته باش ــایگان داش همس
ــریعتمداری  ــد ش ــت. محم ــد اس ــیار مفی ــی بس سیاس
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی نیــز در ایــن دیــدار 
ــه در ســال  ــن وزارتخان ــه گزارشــی از عملکــرد ای ــه ارائ ب
ــرد و  ــاره ک ــال ۹۸ اش ــرای س ــای آن ب ــه ه ۹۷ و برنام
ــی در  ــور کرواس ــی از کش ــر تیم ــال حاض ــت: در ح گف
ــازمان  ــه س ــت مجموع ــرار اس ــه ق ــور دارد ک ــران حض ای
فنــی و حرفــه ای بــا رایزنــی بــا آنهــا اقــدام بــه اعــزام 

ــد. ــور کن ــن کش ــه ای ــص ب ــای متخص نیروه

وزیـر امـور خارجـه گفـت: هیـچ 
امـور داخلـی کشـورها  وقـت در 
کشـورها  بین المللـی  روابـط  و 
تمایـل  امـا  نمی کنیـم  دخالـت 
خـود را اعـام خواهیـم کـرد. مـا به عنـوان جمهوری اسـامی 
ایـران دوسـت داریـم تمـام کشـورهای همسـایه روابط خوب 
و رو بـه جلویـی بـا هـم داشـته باشـند.محمدجواد ظریف در 
نشسـت خبری مشـترک با چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه 
در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره اینکه شـما در سـوریه بودیـد و با 
رئیس جمهـور سـوریه صحبـت کردیـد  آیا پیـام آشـکاری  از 
سـوریه بـه ترکیـه یـا از اردوغـان بـه سـوریه داشـتید و اینکه 
نتیجـه مذاکـرات آسـتانه بـه کجا رسـیده و چـه آمادگی هایی 

از سـوی ترکیـه بـرای شـرق فـرات وجـود دارد؟، گفـت: مـن 
بـا بشـار اسـد دیـدار داشـتم و گزارشـی از گفت وگوی خـود را 
بـه آقـای اردوغـان ارائـه خواهـم داد. مـا بـه عنـوان جمهوری 
اسـامی ایران دوسـت داریم تمام کشـورهای همسـایه روابط 
خـوب و رو بـه جلویـی بـا هم داشـته باشـند.وی تاکیـد کرد: 
هیـچ وقـت در امـور داخلـی کشـورها و روابـط بین المللـی 
کشـورها دخالـت نمی کنیـم اما تمایل خـود را اعـام خواهیم 
کرد.وزیـر امـور خارجه کشـورمان اظهار داشـت: درمـورد کمیته 
قانون اساسـی ما به عنوان جمهوری اسـامی ایران و سـوریه 
و ترکیـه گفت وگوهـای خوبـی داشـتیم همچنیـن بـا نماینده 
سـازمان ملـل رایزنـی کردیـم. سـوریه هم بـه طـور جداگانه با 
نماینـده سـازمان ملـل متحـد گفت وگوهایـی داشـته اسـت.

رنا
 ای

س:
عک

وزیر بهداشـت و درمان در پاسـخ به این سـوال که آیا قرار اسـت 
بخشـی از منابـع دسـتگا ه های مختلـف به سـیل زدگان پرداخت 
شـود، گفـت: مقـرر شـده اسـت کـه خسـارت ناشـی از سـیل از 
شـود،  تامیـن  مختلـف  وزراتخانه هـای  بودجـه ای  ردیف هـای 
نوبخـت گفتنـد درصدد هسـتند ایـن کار را مدیریـت کنند و قطعا 
هـم قـرار نیسـت تاثیـر نامطلوبـی بـر روی طرح تحول سـامت 
داشـته باشـد. نمکی اظهار داشـت: عمدتًا مصوبات امروز در مورد 
بودجـه سـال ۹۸ و ضوابـط اجرایـی آن بود. مورد دیگـری هم در 
دولـت تصویب شـد کـه درباره مبالغی بود که باید به سـیل زدگان 

داده شـود غیـر از آن مصوبـه دیگری نداشـتیم.

 در پـی انتشـار ویدیویـی اینترنتـی از سـعید قاسـمی یکی از 
بازنشسـتگان سـپاه دربـاره اسـتفاده از پوشـش هـال احمـر 
در جریـان جنـگ بوسـنی و متعاقبـا  واکنـش جمعیت هال 
احمـر کشـور و برخـی از نمایندگان مجلس شـورای اسـامی، 
سـردار سـرتیپ دوم پاسدار رمضان شـریف سخنگو و مسئول 
روابـط عمومی کل سـپاه گفت: اظهارات آقای سـعید قاسـمی 
که مدتی داوطلبانه در بوسـنی حضور داشـته اند و  سـال های 
،دیدگاهـی  می گـذرد  ایشـان  بازنشسـتگی  از  هـم  زیـادی 
شـخصی و فاقـد اعتبـار بـوده و مـورد تاییـد سـپاه پاسـداران 

انقـاب اسـامی هم نمی باشـد.

 ۵۰۰ مرکز درمانی در 
جریان سیل، آسیب دید

سپاه اظهارات »سعید 
قاسمی« را تکذیب کرد

 سـخنگوی وزارت امـور خارجـه بـا اشـاره به احـکام صادره 
از سـوی دادگاه بحریـن علیـه ۱۳۹ تـن از شـهروندان ایـن 
کشـور، ایـراد اتهاماتـی در حکـم مذکـور علیـه جمهـوری 
اسـامی ایـران را محکـوم و ایـن ادعاهـا را طبـق معمـول 
پایـه و اسـاس خوانـد. »سـید  بـی  اتهاماتـی  و  ادعاهـا 
عبـاس موسـوی« افـزود: دولـت بحریـن نمـی توانـد بـا 
فرافکنـی، طـرح اتهامـات واهـی و صـدور احـکام ظالمانـه 
و متهـم کـردن دیگـر کشـورها، بـر نقـض فاحـش حقـوق 
بشـر و سـرکوب معترضان در این کشـور سـرپوش بگذارد.

مدیـرکل اطاعـات اسـتان کردسـتان اعـام کـرد کـه در طول 
سـال گذشـته بـا ضربه بـه ۲۰ تیم وابسـته بـه گروهک های 
تکفیـری بـه ویژه داعش، بالـغ بر ۱۰۰ نفـر از عوامل عملیاتی، 
پیشـتیبانی مـورد رصـد و اقـدام اطاعاتـی قـرار گرفتـه و هر 
نطفـه خفـه  در  آنهـا  ایذایـی  و  تروریسـتی  عملیـات  گونـه 
شـد. وی بـا اشـاره بـه تحریم هـای ظالمانـه دشـمنان  علیه 
کشـورمان در حـوزه اقتصـادی، افـزود: تـاش بـرای رونـق 
تولیـد ملـی و ایجـاد ظرفیـت هـای جدیـد در حوزه اشـتغال 
یکـی از نیازهـای ضـروری و راهـکار مناسـبی بـرای مقابله با 

تحریم هـای ظالمانـه دشـمن در حـوزه اقتصـادی اسـت.

اتهام زنی دادگاه بحرین ،علیه 
ایران بی پایه و اساس است

ضربه به ۲۰ تیم وابسته 
به گروهک های تکفیری
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

توسعه موزه ها ، محصول  توسعه جامعه استتجهیزات گردشگری از  پرداخت عوارض گمرکی معاف شدند

مدیــرکل دفتــر تســهیات و تامیــن منابــع 
مالــی ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری گفــت: تجهیــزات 
مــورد نیــاز بخــش گردشــگری بــا موافقــت 
ــا ایــن ســازمان از پرداخــت عــوارض گمرکــی  ــی ب وزارت اقتصــاد و دارای
معــاف شــدند. محمدحســن اســدی در پنــل تخصصــی گردشــگری 
ســومین همایــش بیــن المللــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در 
ــه  ــده ک ــن ش ــم تدوی ــه ه ــه مربوط ــن نام ــار داشــت: آیی ــزگان اظه هرم
بــه زودی در نامــه ای بــه اداره هــای اســتانی میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری اعــام و رونوشــت آن هــم بــه گمــرک ارســال مــی 
شــود.وی ادامــه داد: ایــن معافیــت گمرکــی موجــب کاهــش هزینــه هــای 
ســرمایه گــذاران و تاسیســات بخــش گردشــگری مــی شــود.وی کــه در 
ــی،  ــراث فرهنگ ــازمان می ــذاری س ــرمایه گ ــای س ــوق ه ــوص مش خص
ــم  ــزگان ه ــذاری در هرم ــرای ســرمایه گ ــع دســتی و گردشــگری ب صنای
گفــت: اکنــون نــرخ ســود تســهیات بانکــی ۱۸ درصــد اســت کــه ســرمایه 

ــف  ــد از ۸ درصــد تخفی ــی توان ــزگان م ــذار بخــش گردشــگری در هرم گ
بهــره منــد شــده و تســهیات را بــا نــرخ ســود ۱۰ درصــد دریافــت 
ــراث  ــازمان می ــی س ــع مال ــن مناب ــر تســهیات و تامی ــرکل دفت کند.مدی
ــای  ــکل ه ــی از مش ــت: یک ــگری گف ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
ســرمایه گــذاران بروکراســی اداری و قوانیــن پیچیــده اســت کــه این هــا 

ــد حــل شــود. بای
اســدی بــا اشــاره بــه نــام گــذاری ســال بــه رونــق تولیــد بیــان داشــت: تــا 
زمانــی کــه نــرخ ســود تســهیات بانکــی ۱۸ درصــد و رونــد کارهــای اداری 
پیچیــده اســت ســرمایه گــذاران تمایلــی چندانــی بــرای ســرمایه گــذاری 
نخواهنــد داشــت و رونــق تولیــد هــم آن گونــه کــه بایــد محقــق نخواهــد 
ــی کاهــش  ــود تســهیات بانک ــرخ س ــرد: بایســتی ن ــد ک ــد. وی تاکی ش
یابــد، قوانیــن پیچیــده ســاده شــده و بروکراســی اداری را اصــاح کنیــم. 
ســومین همایــش بیــن المللــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری هرمــزگان 
ــاالر  ــان داخلــی و خارجــی در ت ــا حضــور ۵۰۰ نفــر از مهمان روز دوشــنبه ب

شــهید آوینــی بندرعبــاس آغــاز شــد.

میــراث  ســازمان  موزه هــای  مدیــرکل 
را  هــا  مــوزه  توســعه  فرهنگــی کشــور 
محصــول توســعه جامعــه عنــوان کــرد.

 بــه گــزارش میــراث آریــا بــه نقــل از 
روابــط عمومــی میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری آذربایجــان 
شــرقی،  »کارگاه دو روزه آموزشــی شــیوه هــای نویــن مــوزه داری شــمال 
غــرب کشــور« همزمــان بــا روز جهانــی بناهــا و محوطــه هــای تاریخــی بــا 
حضــور »محمدرضــا کارگــر« مدیــرکل موزه هــای ســازمان میــراث فرهنگــی 

کشــور آغــاز شــد. 
ــراث  ــرکل می ــکر از مدی ــن تش ــن کارگاه ضم ــاز ای ــر در آغ محمدرضاکارگ
فرهنگــی اســتان در میزبانــی ایــن رویــداد، اظهــار داشــت: برگــزاری ایــن 
دوره هــا بــرای ارتقــا دانــش فعــاالن بخــش خصوصــی و دولتــی شــاغل در 
مــوزه هــا ضــروری اســت، چراکــه ارتقــا ســطح کیفــی فعالیــن ایــن حــوزه 
رضایــت مخاطبــان و غنــای محتوایــی مــوزه هــا را در پــی خواهــد داشــت.

وی در ادامــه بــه وضعیــت امــروز مــوزه و مــوزه داری در کشــور اشــاره کــرد و 

گفــت: بــا مــرور ۳۰۰ ســال تاریــخ مــوزه داری جهــان شــاهد یــک وضعیــت 
مطلــوب در عرصــه مــوزه داری هســتیم. مــوزه از مهمتریــن ارکان فرهنگــی 
جامعــه و معیــار توســعه اســت. در واقــع مــوزه هــم محصــول و هــم عامــل 
ــای  ــن حوزه ه ــی از مهم تری ــت: یک ــه گف ــت.کارگر در ادام ــعه آن اس توس
معرفــی داشــته های فرهنگــی،  تاریخــی مــا موزه هــا هســتند، خوشــبختانه 
ــه از ۴۰۰  ــه ای ک ــه گون ــا در کشــور هســتیم ب ــداث موزه ه ــاهد رشــد اح ش
مــوزه در ابتــدای دولــت تدبیــر و امیــد بــه 670 مــوزه رســیده ایم کــه رشــد 
قابــل ماحظــه ای اســت.وی افــزود: تــک تــک افــراد جامعــه بایــد در امــور 
مــوزه هــا نقــش داشــته باشــند چراکــه مــوزه هــا زمانــی بــه عنــوان نهــاد 
ــوع  ــن موض ــردم در ای ــام م ــه تم ــد ک ــی کنن ــا م ــش را ایف ــی نق اجتماع
ــه عرصــه ای گذاشــته ایــم کــه  ــا ب مشــارکت داشــته باشــند. وی افــزود: پ
ــای  ــت. در موزه ه ــه نیس ــل مقایس ــته قاب ــه گذش ــبت ب ــا نس ــد موزه ه رش
ــراث  ــران می ــه مدی ــتیم  بطوریک ــد هس ــد رش ــاهد ۱۲۰ درص ــی ش خصوص
فرهنگــی اســتان ها بــه طــور مســتمر بــر تقاضــا مکــرر بخــش خصوصــی و 

ــد. ــد دارن ــا تاکی ــدازی موزه ه ــرای راه ان ــا ب مجموعه داره

 پیام
به منظور حفظ و احیا، رشد و توسعه، اصاح و بهینه سازی ارکان مختلف هنرهای سنتی و صنایع دستی ، کمیته  میراث

احیای هنرهای سنتی و صنایع دستی بومی در دستور کار پژوهشکده هنرهای سنتی قرار گرفت.

رنا
 ای

س:
عک

روسـتاهای تاریخـی کـه بـه خوبـی مـکان یابی و بر اسـاس 
دانـش گذشـتگان سـاخته شـده انـد در سـیاب هـای اخیر 
آسـیب ندیده اند ولی روسـتاهایی که در این شـرایط ساخته 
نشـده انـد در مواجه با سـیل تـوان مقاومت نداشـته و از بین 
رفتـه انـد. محمـد حسـن طالبیـان معـاون میـراث فرهنگی 
سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری در 
نشسـت تخصصی »روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی 
فرهنگـی« در محـل پژوهشـگاه سـخن مـی گفـت بـا مهـم 
خوانـدن موضـوع مناظـر روسـتایی تصریـح کرد : هـدف هر 
سـال ایکومـوس از انتخاب شـعار به مناسـبت ایـن روز درک 
بهتـر همـگان از موضـوع حفاظت اسـت.او با اشـاره بـه اینکه 
موضـوع میـراث کشـاورزی نیـز پیشـتر شـعارایکوموس قرار 
گرفتـه بـود افـزود :این توجه باعث شـد روسـتاهای تاریخی 
فرهنگـی و حـوزه هـای مناظـر فرهنگی طبیعی بیشـتر مورد 
پژوهـش قرار گیرند بطوریکه میراث کشـاورزی از کبوتر خانه 
ها تا باغسـتان های سـنتی بر اسـاس این شـعار برای ثبت 
آمـاده شـد.طالبیان بـا بیان این کـه موضوع منظر روسـتایی 
بـا توجـه بـه سـیل امسـال بـرای مـا درس بزرگـی بـه جای 
گذاشـت تصریـح کـرد: روسـتاهای تاریخـی کـه بـه خوبـی 
مـکان یابی و بر اسـاس دانش گذشـتگان سـاخته شـده اند 
در سـیاب های اخیر آسـیب ندیـده اند ولی روسـتاهایی که 
در ایـن شـرایط سـاخته نشـده انـد در مواجـه بـا سـیل توان 

مقاومـت نداشـته و از بیـن رفتـه اند.
او گفت: موضوع درک حفاظت از منظر روسـتایی خیلی مهم 
اسـت زیـرا کـه اینها شـیوه هـای زیسـت و دانش سـرزمین 
هسـتند و الزم نیسـت حتمـا در آن مانـد بلکـه مـی توانیم از 
دانـش گذشـته بـرای مـکان یابی روسـتا هـا اسـتفاده کنیم 
، تـوان اکولوژیـک را بسـنجیم و درک کنیـم کـه از یـک منبع 
بیشـتر از نیاز نباید اسـتفاده کرد تا تعادل ایجاد شـود.معاون 
میـراث فرهنگـی اظهـار داشـت: کسـی منکر توسـعه نیسـت 
ولـی متسـفانه مـا همه چیـز را قربانـی مدرنیزم کـرده ایم به 
نحـوی که  میراث های روسـتایی بسـیار شـکننده شـده اند.

سوژه روستاهای 
تاریخی در سیل 
آسیب ندیده اند

تعریف شهرهای ایران با یک نماد و رنگ
 اداره کل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد ، پتاسیل هنری هر یک از شهر های ایران را شناسایی  و معرفی می کند

وزارت ارشاد قصد دارد تا هنر منطقه ای و بومی هر اقلیم را شناسایی و معرفی کند

وزارت  تجســمی  هنرهــای  مدیــرکل 
،گفــت:  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
اســتان هــا بــا کاوش در ظرفیــت هــای 
ــه  ــد ب ــود بای ــم خ ــری اقلی ــی و هن بوم
ــد و  ــه برون ــای خاق ــداد ه ــال روی دنب
ــه ویژگــی هــا هــر اســتان،  ــا توجــه ب ب
شــهرهای ایــران را بــا یــک نمــاد و 
ــادی  ــم. »ه ــف کنی ــری تعری ــگ هن رن
برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  مظفــری« 
دومیــن جشــنواره ملــی مجســمه هــای 
نمکــی در تــاالب کجــی نمکــزار نهبنــدان 
تجســمی  هنرهــای  کل  اداره  گفــت: 

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در 
ــری  ــیل هن ــود، پتاس ــد خ ــه جدی برنام
را  ایــران  هــای  شــهر  از  یــک  هــر 
شناســایی ،ســازماندهی و معرفــی مــی 

ــد. کن
و  ارتباطــات  واحــد  اعــام  براســاس 
تجســمی،  هنرهــای  اداره کل  رســانه 
دومیــن  مــورد  در  ،گفــت:  مظفــری 
جشــنواره ملــی مجســمه هــای نمکــی، 
ــان  ــم خراس ــوم و اقلی ــم ،ب ــد بگوی بای
جنوبــی بــه خوبــی مــورد بررســی و 
ــداد  ــن روی ــه و ای ــرار گرفت شناســایی ق
ــه ای و اســتانی  ــت منطق ــری از حال هن
ــزار  ــی برگ ــارج شــده و در ســطح مل خ
خواهــد شــد . اعتباراتــی کــه ســال 

جــاری صــرف برگــزاری ایــن جشــنواره 
ــای  ــر ســال ه ــل ســه براب شــده ،حداق

ــت.  ــته اس گذش
وزارت  تجســمی  هنرهــای  کل  مدیــر 
افــزود:  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
برنامــه هــای هنــری کــه در اســتان هــا 
برگــزار مــی شــود، ســازمان هــا و ادارات 
ــن  ــه ای ــد ک ــی کن ــر م ــادی را در گی زی
مهــم در فضــای آبادانــی اســتان بســیار 

ــت. ــت اس ــز اهمی حای
و  رویــداد فرهنگــی  اگــر  وی گفــت: 
ــود،  ــزی ش ــه ری ــت برنام ــری درس هن
ــا  ــد ســایر ســازمان و ارگان ه ــی توان م
را بــا خــود همــراه ســازد تــا نهایــت 
بــا پایــان یافتــن جشــنواره، خیــر و 

برکاتــش بــرای مــردم بومــی محــل 
باقــی بمانــد کــه بــه عنــوان مثــال، اگــر 
قــرار اســت بــرای یــک جشــنوراه، منطقه 
ای آســفالت شــود، خدمــات بهداشــتی 
و رفاهــی بیشــتری نیــز بــه آنجــا بــرود 
ــره  ــن به ــداد ای ــا تمــام شــدن آن روی ب
ــه  ــرداری اســتمرار خواهــد داشــت و ب ب

ــرد. ــد ک ــک خواه ــه کم ــی منطق آبادان
ــتان  ــه اس ــان اینک ــن بی ــری ضم مظف
ــه  ــای خاق ــداد ه ــال روی ــد دنب ــا بای ه
برونــد اضافــه کــرد: مــا از اینکــه تمامــی 
ــورت  ــه ص ــکل و ب ــک ش ــه ی ــتان ب اس
عکــس،  جشــنواره  ماننــد،  یونیفــرم 
نقاشــی، تصویــر گــری، گرافیــک و... 
ــم. ــی کنی ــتقبال نم ــند، اس ــته باش داش
وی افــزود: از جشــنواره مجســمه هــای 
ــی  ــرا ویژگ ــم، زی ــت کردی ــی، حمای نمک
بومــی بیرجنــد و شــهر نهبنــدان و تــاالب 
کجــی نمکــزار متعلــق و مختــص آن 
ــث  ــا باع ــن رویداده ــت. ای ــه اس منطق
مــی شــود ســایر اســتان هــا نیــز اقلیــم 
خودشــان را کاوش کننــد و پتاســیل 
ــت  ــا حمای ــا ب ــرده ت ــی ک ــود را معرف خ
و پشــتیبانی هــای اداره کل هنرهــای 
ــا  ــد. ب ــل گردانن ــا را بالفع ــمی آنه تجس
ــه مخاطــب دو  ــا ب ــت ه شــناخت ظرفی
ــه  ــت آن ک ــاد نخس ــد افت ــاق خواه اتف
معرفــی  ظرفیــت گردشــگری کشــور 
مــی شــود و بــه گردشــگری هنــری 
کمــک بزرگــی خواهــد شــد و در ثانــی، 
ــر  ــز ب ــت تمرک ــی فرص ــدان بوم هنرمن
ــم  ــری را در قلی ــدادی هن ــزاری روی برگ

ــد. ــی کنن ــدا م خــود پی
مدیــر کل هنرهــای تجســمی اضافــه 
ــر منطقــه ای و  کــرد: ســعی داریــم، هن

بومــی هــر اقلیم را شناســایی و بــا توجه 
بــه شــرایط ویــژه هــر اســتان جشــنواره 
و رویــداد هنــری تعریــف کنیــم از هنــر 
ــدان بیشــتر  ــرامیک در زاه ــفال و س س
رویدادهــای   . مــی کنیــم  اســتقبال 
ــادان و مشــهد،  ــز، آب عکاســی را در تبری
مازنــدران،  و  گیــان  در  را  نقاشــی 
گرافیــک در شــیراز، هنرهــای جدیــد در 
ــی  ــزار م ــان برگ ــمه در کرم ــزد، مجس ی
کنیــم. ایــن اتفــاق را بــه عنــوان ســاالنه 
ــم  ــاز کردی ــای تجســمی آغ ــای هنره ه
ــک  ــران ی ــای ای ــر ج ــم در ه ــا بتوانی ت
نشــان، نمــاد و رنگــی را تعریــف کنیــم. 
ــر آن  ــاد، نشــانگر و معــرف، هن ــن نم ای
اســتان و آن اقلیــم خواهــد بــود. وی در 
پایــان بــه حضــور پیشکســوتان در کنــار 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــدان بوم هنرمن
در اینگونــه رویــداد هــا بایــد بــا دعــوت 

و حضــور از هنرمنــدان پیشکســوت و 
طــراز اول هــر رشــته هنــری ،هنرمنــدان 
بومــی را تقویــت کــرده و در عیــن حــال 
ــه  ــم را شناســایی ب ــر اقلی ــدان ه هنرمن
مرکــز و بــه فضــای ملــی معرفــی کنیــم 
ــرای  ــده شــدن را ب ــر دی ــا فرصــت بهت ت
ــازیم. ــم س ــه ای فراه ــدان منطق هنرمن

مجســمه  ملــی  جشــنواره  دومیــن 
ــاالب  ــدان و ت ــهر نهبن ــی ش ــای نمک ه
ــروه  ــرکت 25 گ ــا ش ــزار ب ــی نمک کج
هنرمنــدان  از  گــروه   15  ، نفــره  دو 
ــدان پیشکســوت حــوزه  بومــی ، هنرمن
مجســمه ســازی و هنرجویــان برتــر 
از  زیبــا  هنرهــای  هــای  هنرســتان 
عصــر 28 فروردیــن مــاه آغــاز و بعــد از 
ظهــر 30 فروردیــن بــا برپایــی مراســم 
اختتامیــه و معرفــی گــروه هــای برتــر 

ــد. ــی یاب ــان م پای

دبیـر کمیتـه پیگیـری خانه هـای تاریخی 
درخواسـتی  تـا کنـون  می گویـد:  تهـران 
مبنـی بـر تخریب و نوسـازی خانـه احمد 
شـاملو از سـوی مالک داده نشـده و قرار 
نیسـت ایـن بنـا تخریـب شـود. تصاویـر 
در  چندطبقـه  آجـری  خانـه   می گوینـد 
نبـش کوچـه خسـرو در خیابـان اسـتاد 
نجات الهـی )ویـا(، پنجـره و چارچوبـی 
از دل دیـوار درآورده انـد  را  ان هـا  نـدارد، 
و گویـا منتظرنـد تـا کاری جدیـد بـرای 
بـه  قدمتـش  کـه  تاریخـی  بنـای  ایـن 
دهنـد. انجـام  می رسـد،  دوم  پهلـوی 
در  کـه  تلخـی  تجربه هـای  واسـطه   بـه 

تخریـب  از  قبـل  قدیمـی  خانه هـای 
فکـری  نخسـتین  معمـوال  دارد،  وجـود 
کـه بـا دیـدن چنیـن تصاویری بـه ذهن 
بـه  امـا  می رسـد تخریـب خانـه اسـت، 
نظـر می رسـد مالـک بنـا قصـد دیگـری 
بـرای ایـن خانـه تاریخـی دارد؛ خانـه ای 
کـه شـاملو بعـد از تـرک خانـه خیابـان 
زندگـی  آن  در  مدتـی  جنوبـی  خردمنـد 
می کـرد و دیوارهایـش گـوش شـعرهای 
عاشـقانه شـاملو بـرای آیـدا بـود و حتـی 
قلـم او روی یکـی از دیوارهـا بـه حرکـت 
درآمـد تـا »آیدا در آینه« را برای همیشـه 
ثبـت کنـد.در پـی انتشـار خبـر احتمـال 

تخریـب خانـه شـاملو و متروکـه مانـدن 
کمیتـه  دبیـر   - عسـگری  سـجاد  آن، 
مردم نهـاد پیگیـری حفاظـت از خانه های 
آیـدا  بـا  تمـاس  در   - تهـران  تاریخـی 
سرکیسـیان، همسـر احمد شـاملو صحت 
و سـقم ایـن اتفـاق را جویـا شـد.به گفته  
او، آیـدا سرکیسـیان اعـام کـرده اسـت: 
»احمـد شـاملو، مـادر و خواهـرش مدتی 
کوتاهی در طبقه دوم این خانه مسـتاجر 
بودنـد و شـعر معـروف »آیـدا در آینـه« 
نیـز در همیـن خانه سـروده شـده و روی 
دیوار این شـعر در آن زمان نوشـته شـده 
بـود. ایـن خانـه بعـد از انقـاب، تحـت 
مالکیـت بنیاد مسـتضعفان قـرار می گیرد 
و سـپس بـه دانشـگاه صنعتـی اصفهـان 
منتقـل می شـود. هم اکنـون مالـک ایـن 
بنـا شـرکت توسـعه منابـع آب و نیـروی 

ایـران )وزارت نیـرو( اسـت.«

قرار نیست خانه شاملو
 تخریب شود

کاوش درمنطقه »آتشگاه« 
شهرستان سرعین

معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری اســتان اردبیــل گفــت: عملیــات کاوش در منطقــه باســتانی 
آتشــگاه در حــال انجــام اســت.کریم لطفــی گفــت: عملیــات کاوش منطقــه 

ــت ــام اس ــال انج ــگاه در ح ــی آتش ــتای تاریخ ــه در روس ــتانی تپ باس
وی بیــان کــرد: نــام قدیــم ایــن منطقــه آغ امــام یــا آقــا امــام اســت کــه بــه 

خاطــر وجــود یــک امــام زاده نــام گــذاری شــده اســت.
معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری اســتان اردبیــل تصریــح کــرد: بیســت و ســه گمانــه آزمایشــی در 
ایــن محوطــه باســتانی کاوش گردیــده و آثــار بدســت آمــده نشــانگر اســتقرار 
از اواســط هــزاره اول قبــل از میــاد تــا دوره ایلخانــی در ایــن منطقــه اســت.

ــه، معمــاری  ــن منطق ــات انجــام شــده در ای ــا تحقیق ــرد: ب ــه ک لطفــی اضاف
ــوده  ــج ب ــامی رای ــری در دوره اس ــاری آج ــکانی و معم ــنگی در دوره اش س

اســت.
وی بیــان کــرد: مهــم تریــن دوره هــای اســتقرار در ایــن محوطــه دوره اشــکانی 
ــت و  ــه در دوره ســلجوقی بیشــترین جمعی ــی اســت، ک ،ســلجوقی و ایلخان

وســعت را داشــته اســت

ته
نک

مدیر کل هنرهای تجسـمی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
افـزود: برنامه هـای هنری که در اسـتان ها برگزار می شـود، 
سـازمان هـا و ادارات زیـادی را در گیر می کند که این مهم در 
فضـای آبادانی اسـتان بسـیار حایز اهمیت اسـت.وی گفت: 
اگـر رویـداد فرهنگـی و هنـری درسـت برنامـه ریزی شـود، 
مـی توانـد سـایر سـازمان و ارگان ها را بـا خود همراه سـازد 
تـا نهایـت با پایـان یافتـن جشـنواره، خیـر و برکاتـش برای 
مـردم بومـی محل باقـی بماند که به عنـوان مثـال، اگر قرار 
اسـت برای یک جشـنوراه، منطقه ای آسـفالت شود، خدمات 
بهداشـتی و رفاهی بیشـتری نیز بـه آنجا برود با تمام شـدن 
آن رویـداد ایـن بهـره بـرداری اسـتمرار خواهـد داشـت و به 
آبادانـی منطقه کمـک خواهد کرد.مظفری ضمـن بیان اینکه 
اسـتان هـا باید دنبال رویـداد های خالقه برونـد اضافه کرد: 
مـا از اینکه تمامی اسـتان به یک شـکل و به صـورت یونیفرم 
مانند، جشـنواره عکس، نقاشـی، تصویـر گری، گرافیـک و... 

داشـته باشند، اسـتقبال نمی کنیم.

میراثمیراث

کشف 11 کشتی یونان قدیم در سواحل »صور«بسیج مردمی برای تخلیه سیالب از مسجد »کبود گنبد«
مدیـر میـراث فرهنگی کات از 
بسـیج مردم و مسـئوالن برای 
مسـجد  از  سـیاب  تخلیـه 
و  خبـرداد  تاریخـی کبودگنبـد 
گفـت: ۶۰ تـا ۷۰ درصـد سـیابی کـه وارد ایـن مسـجد 

شـده بـود تخلیـه شـده اسـت.
شـعبانعلی فرهمنـد بـا بیـان ایـن مطلب افـزود: در پی 
بازندگـی و سـیاب اخیـر در شـهر کات، مسـجد کبـود 
گنبـد کات نـادر نیـز در معـرض سـیاب قـرار گرفـت.
آب  دربـاره  بارش هـا  بـاالی  بـه حجـم  اشـاره  بـا  وی 
گرفتگـی معابـر و ورود سـیاب بـه داخـل شـهر بیـان 
کـرد: خودرویـی را سـیاب بـرد و بـا توجـه بـه ایـن که 

از دهانـه پـل رودخانـه کات عبور نکرد موجب مسـدود 
شـدن دهانـه پل شـد.

وی ادامـه داد: بـا مسـدود شـدن دهانـه پـل مسـیر 
سـیاب بـه داخـل شـهر منحـرف و بـه داخـل خیابـان 
شـهر کات وارد شـد کـه بعـد از تخریـب بیـش از ۴۰ 
منـزل مسـکونی بـه مسـجد کبـود گنبـد نیـز وارد شـد. 
سـاخت و سـازها در شـهر نیـز بـه گونـه ای بـوده کـه 
موجـب هدایـت آب بـه سـمت مسـجد شـده اسـت.
دوره  بـه  مربـوط  مسـجد کبـود گنبـد  فرهمنـد گفـت: 
نقطـه  پایین تریـن  در  گرفتـن  قـرار  بخاطـر  و  صفـوی 
شـهر کات بـا عمـق چهار متـر دچار آب گرفتگی شـدید 

ناشـی از جریـان سـیاب شـد.

رییـس اتحادیـه غواصـان لبنـان 
از کشـف باقـی مانـده 11 کشـتی 
از دوره یونان باسـتان )300 سـال 
قبل از میاد( در سـواحل صور در 
جنـوب لبنـان خبـر داد. محمـد السـارجی › خاطر نشـان کرد، 
بررسـی هـای سـه ماه گذشـته در ارتبـاط با بدنه های کشـف 
شـده و باقـی مانـده این کشـتی هـا در عمق 35 متـری دریا 
حکایـت از آن دارد کـه حـاوی مقدار زیادی سـنگ بـوده اند.به 
گفتـه وی ، این کشـتی ها بـه احتمال زیاد در حمله اسـکندر 
مقدونـی بـرای اشـغال شـهر صور در سـال 322 قبـل از میاد 

اسـتفاده می شـده اند.
رییـس اتحادیـه غواصـان لبنـان افـزود: ممکـن اسـت ایـن 

کشـتی هـا بـرای حمل سـنگ از شـهر صور جهـت ایجاد یک 
مسـیر دریایی اسـتفاده می شـده انـد که در نتیجـه وزن زیاد 
سـنگ هـا و مـوج دریـا موجب غرق شـدن آنها شـده اسـت. 
سـارجی در ادامـه گفـت: بـر اسـاس متـون تاریخی اسـکندر 
مقدونـی بـه دلیـل ناکامی در اشـغال یـک جزیره )بـه نام آن 
اشـاره نشـده است(یک مسـیر دریایی را از شهر صور به طرف 
آن احـداث کـرده و در نتیجـه توانسـته آن جزیـره را اشـغال و 
سـپس ویـران کنـد و اهالـی آن را بـه اسـارت ببـرد. در همین 
حـال سـارجی از اداره آثـار باسـتانی لبنـان درخواسـت کـرد تا 
کاوش و جسـتجوی بقایـای ایـن کشـتی ها را کـه متعلق به 
شـهر صـور مهم ترین شـهر تاریخـی دوره فینیقی ها اسـت ، 

بـرای کشـف این گنجینـه تاریخی شـروع کند.

سنا
 ای
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عک
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 پیام
زیست

خبر

هــم زمــان بــا بارندگی هــای شــدید و جــاری 
جنوبــی کشــور،  اســتان های  در  ســیل  شــدن 
از  اســتان ها  برخــی  بــه  صحرایــی  ملخ هــای 
و کرمــان  فــارس  بوشــهر،  جملــه خوزســتان، 
شــایعات  برخــی  چنــد  هــر  حملــه کرده انــد. 
ــه  ــی ب ــای صحرای ــاط ورود ملخ ه ــر ارتب ــی ب مبن
کشــور پــس از بارش هــای اخیــر وجــود دارد 
ــت ســازمان  ــر حفاظــت و حمای ــاون دفت ــا مع ام
می گویــد:  آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا، 
ــی  ــازه زمان ــاله در ب ــر س ــی ه ــای صحرای ملخ ه
حملــه  کشــور  نقــاط  برخــی  بــه  مشــخصی 
می کننــد و هیــچ ارتباطــی بــه ســیل ندارنــد.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  جالــی  امیرمســعود 
مهاجــری  ملخ هــای  صحرایــی  ملخ هــای 
زمانــی  بــازه  در  ســال  هــر  کــه  هســتند 
مشــخصی از ســمت کشــور عربســتان بــه برخــی 
اســتان های مــا حملــه می کننــد، اظهــار کــرد: 
هــر چنــد ممکــن اســت کــه رطوبــت خــاک 
شــرایط را بــرای تکثیــر ایــن ملخ هــا فراهــم 
ــچ ارتباطــی  ــه کشــور هی ــا ب ــا ورود آن ه ــد ام کن

نــدارد. اخیــر  ســیل های  و  بارندگــی  بــا 
وی بــا بیــان اینکــه ســازمان حفــظ نباتــات 
ــت:  ــت، گف ــا اس ــن ملخ ه ــا ای ــارزه ب ــی مب متول
سم پاشــی  ملخ هــا  ایــن  بــا  مبــارزه  روش 
بین المللــی  توافقــات  برخــی  حتــی  و  اســت 
ــر  ــه درگی ــورهایی ک ــن کش ــز بی ــه ای نی و منطق
وجــود  هســتند،  صحرایــی  ملخ هــای  هجــوم 

دارد.
بــا  جالــی  می نویســد  ایســنا  کــه  آنطــور 
ــات کشــور  ــه اینکــه ســازمان حفــظ نبات اشــاره ب

برنامه هــای مدونــی در اراضــی زراعــی بــرای 
ــاورزان  ــارکت کش ــا مش ــت ب ــن آف ــا ای ــارزه ب مب
ایــن  خســارت  عمــده  کــرد:  تصریــح  دارد، 
زمین هــای کشــاورزی  و  مــزارع  بــه  ملخ هــا 

اســت.

200 هکتــار از اراضی فارس علیه ملخ 
شد سمپاشی  صحرایی 

ــا ایــن پدیــده  یکــی از اســتان هایی کــه درگیــر ب

هســتند، اســتان فــارس اســت. در همیــن رابطــه 
ــاد کشــاورزی  ــازمان جه ــات س ــظ نبات ــر حف مدی
اســتان فــارس گفــت: بیــش از 200 هکتــار از 
اراضــی منابــع طبیعــی اســتان فــارس بــا هــدف 
مبــارزه بــا ملــخ هــای صحرایــی سمپاشــی شــد.
ــت  ــن آف ــا ای ــارزه ب ــزود: مب ــری اف ــد دبی حمی
ــوم  ــز موس ــی نی ــخ دریای ــه مل ــه ب ــاورزی ک کش
ادامــه خواهــد   98 پایــان تیرمــاه  تــا  اســت 

یافــت. 
ــرد  ــتان داراب و الم ــرد: دو شهرس ــه ک وی اضاف
مواجــه  کشــاورزی  آفــت  ایــن  بــا  فــارس 

 8 از  بیــش  در  قبــل  هفتــه  البتــه  هســتند؛ 
شــهری  هــای  محیــط  در  فــارس  شهرســتان 
ــن  ــد لیک ــاهده ش ــی( مش ــخ صحرایی)دریای مل
میــزان ملــخ هــا در ایــن شهرســتان هــا بــه گونــه 
ــن  ــا ای ــد ب ــارزه باش ــه مب ــاز ب ــه نی ــود ک ای نب
ــا صــورت  ــکان ه ــن م ــات الزم در ای حــال اقدام
گرفــت.  طــی دو روز گذشــته و از دوشــنبه هفتــه 
ــی(  ــی )دریای ــای صحرای ــخ ه ــم مل ــاری تراک ج
ــه ای  ــه گون در شهرســتان هــای المــرد و داراب ب
بــود کــه بایــد مبــارزه بــا ایــن آفــت صــورت مــی 
گرفــت؛ اگــر در هــر متــر مربــع بیــش از 10 ملــخ 
وجــود داشــته باشــد بایــد مبــارزه بــا ایــن آفــت 

ــرد.  ــورت گی ص
بــه  صحرایــی  ملــخ  بــزرگ  دســته  چهــار   
شهرســتان المــرد هجــوم آورده انــد و مبــارزه در 
ــد  ــه کردن ــا حمل ــه آنج ــا ب ــخ ه ــه مل ــی ک مناطق
بــه صــورت کانــون کوبــی در حــال انجــام اســت. 
99 درصــد ملــخ هایــی کــه بــه شهرســتان هــای 
جنوبــی اســتان فــارس حملــه ور شــده انــد 
همــان ملــخ هایــی هســتند کــه از عربســتان بــه 
کشــور وارد شــدند البتــه پــوره هــای ایــن آفــت) 

ــد.  ــیده ان ــوغ نرس ــه بل ــوز ب ــا( هن الروه
ــاد کشــاروزی  ــازمان جه ــات س ــظ نبات ــر حف مدی
اســتان فــارس بــا اشــاره بــه ایــن کــه پــوره هــای 

هجوم ملخ به سیل ربطی ندارد
ملخ های صحرایی هر ساله در  بازه زمانی مشخصی به برخی نقاط کشور حمله می کنند

بهمــن مــاه ســال گذشــته بــود کــه نخســتین دســته های ملــخ صحرایــی )دریایــی(  از خلیــج فــارس وارد برخــی شــهرهای 
جنوبــی ایــران شــد. ملــخ دریایــی یکــی از مضرتریــن انــواع ملــخ هــا اســت کــه بومــی ایــران نیســت و در عربســتان بــه 
نــام ملــخ صحرایــی یــا بیابانــی شــناخته مــی شــود؛ چــون معمــوال بــا پــرواز از روی خلیــج فــارس خــود را بــه ایــران مــی 
رســاند بــه همیــن علــت در ایــران بــه آن ملــخ دریایــی مــی گویند.بــه گفتــه مدیــر جهــاد کشــاورزی شــوش، ایــن آفــت یکــی 
مخــرب تریــن آفــت هــای محصــول کشــاورزی و باغــی اســت کــه هجــوم آن مــی توانــد خســارت شــدیدی بــه محصــوالت 
کشــاورزی وارد کنــد. چراکــه ایــن نــوع ملــخ از محصــوالت زراعــی، باغــی، نیشــکر، گیاهــان و تنــه درختــان تغذیــه مــی کنــد. 
ملــخ دریایــی قــدرت پــرواز بســیار زیــادی دارد و خســارت آن در حالــت تهاجمــی بســیار زیــاد اســت؛ دســته هــای پیــاده 
ملــخ هــا و ملــخ هــای بالــدار هرگونــه ســبزی از علوفــه، غــات، صیفــی جــات، درختــان و حتــی علــف هــای هــرز را از بیــن 

مــی برنــد.

ــازمان  ــت س ــت و حمای ــر حفاظ ــاون دفت مع
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری: ملخ هــای 
ــازه زمانــی مشــخصی  صحرایــی هــر ســاله در ب
بــه برخــی نقــاط کشــور حملــه می کننــد و هیــچ 
ارتباطــی بــه ســیل ندارنــد. ملخهــای صحرایــی 
ملخ هــای مهاجــری هســتند کــه هــر ســال در 
بازه زمانی مشــخصی از ســمت کشــور عربســتان 

بــه برخــی اســتانهای مــا حملــه میکننــد

یم
سن

س:ت
عک

مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای اســتان کرمان 
از وضعیــت تنــش آبــی اســتان در ســال جاری 
در پــی بارندگی هــای روزهــای اخیــر در اســتان 
ســخن بــه میــان آورد و بیــان کــرد: بــا توجــه 
بــه اینکــه اکثــر آب شــرب اســتان از منابــع آب 
ــی تامیــن می شــود، چــون چشــمه ها  زیرزمین
ــدار می شــوند بخشــی  و قنــوات کوهســتانی آب
از تنــش آبــی اســتان حــل می شــود، امــا 
ــه  بخــش عمــده مشــکل آب شــرب اســتان ب

قــوت خــودش باقــی مانــده اســت.
ــاره آخریــن وضعیــت  "ابراهیــم علیــزاده" ، درب
اســتان در پــی بارندگی هــای روزهــای گذشــته 
گفــت: هــم اکنــون ســد جیرفــت ۲۱۵ میلیــون 
متــر مکعــب، ســد بــم ۱۳۰ میلیــون مترمکعب، 
ــون مترمکعــب و ســد  ســد ســیرجان ۱۱ میلی
ــره  ــب آب ذخی ــر مکع ــون مت ــت ۳۰ میلی باف

دارنــد.
در  اســتان  آبــی  تنــش  وضعیــت  از  وی 
روزهــای  بارندگی هــای  پــی  در  ســال جاری 
اخیــر در اســتان ســخن بــه میــان آورد و 
بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه اکثــر آب 
زیرزمینــی  آب  منابــع  از  اســتان  شــرب 
ــوات  ــمه ها و قن ــون چش ــود، چ ــن می ش تامی
ــدار می شــوند بخشــی از تنــش  کوهســتانی آب
آبــی اســتان حــل می شــود، امــا بخــش عمــده 
مشــکل آب شــرب اســتان بــه قــوت خــودش 

ــت. ــده اس ــی مان باق
 در اســتان کرمــان فقــط از آب ســدهای بافت و 
ســیرجان بــرای آب شــرب اســتفاده می شــود 
و متاســفانه هنــوز از آب ســدهای جیرفــت و بم 
ــا  ــذا ب ــرای آب شــرب اســتفاده نمی شــوند؛ ل ب
ــال جاری  ــوب در س ــای مطل ــود بارندگی ه وج
ــی  ــکل آب ــده مش ــش عم ــا بخ ــتان ام در اس

اســتان کرمــان حــل نشــده اســت.
ــرق  ــه ش ــانی ب ــات آبرس ــرای عملی وی از اج
ــر داد و  ــم خب ــاء ب ــد نس ــق س ــتان از طری اس
ــرا  ــش اج ــرح در دو بخ ــن ط ــرد: ای ــان ک بی
می شــود کــه بخــش اول آن آبرســانی بــه 
شهرســتان های بــم و بــروات اســت کــه اتمــام 
ایــن پــروژه در گــرو تامیــن اعتبــار اســت، 
بنابرایــن اگــر امســال تامیــن اعتبــار شــود، این 
ــد  ــرداری خواه ــه بهره ب ــروژه در ســال جاری ب پ

رســید.

طغیان مارها در همدانمار
ــت  ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــاون فن  مع
ــر  ــروز بارندگــی هــای اخی اســتان همــدان گفــت: ب
موجــب خــروج مارهــا از النــه هایشــان شــده اســت 
ــده  ــران کنن ــه نگ ــچ وج ــه هی ــت ب ــن وضعی ــا ای ام

نیســت.
مهــدی صفــی خانــی بیان کــرد: مــار حیوانی خونســرد اســت 
و بــا توجــه بــه درجــه حــرارات هــوا و تغییــرات اقلیمــی، شــرایط 
زیســتی را تنظیــم مــی کند.بــا توجــه بــه احتمــال بارندگــی هــوا و 
خــروج مارهــا از النــه هایشــان محیــط زیســت بــا صــدور اطاعیــه 

ای در ایــن بــاره هشــدارهای الزم را داده بــود.
ــار  ــدان اظه ــت هم ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــاون فن مع
داشــت: بعــد از بارندگــی هــای شــدید برخــی حیوانــات از جملــه 

ــه خــارج مــی شــوند. ــار دچــار اســترس شــده و از الن م
صفــی خانــی بیــان کــرد: امــا ایــن اســترس کوتــاه مــدت بــوده و 
حیــوان بعــد از احســاس امنیــت و تخلیــه شــدن آب موجــود دوباره 

بــه النــه خــود بازمــی گــردد.
وی افــزود: شــرایط اقلیمــی همــدان مســتعد زیســت گونــه هــای 
مختلــف مــار اســت و در تمامــی نقــاط ایــن اســتان ایــن خزنــده 

دیــده مــی شــود.
معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت همــدان ادامــه داد: 
تاکنــون گزارشــی مبنــی بــر کشــتار مارهــا توســط مــردم ارائه نشــده 
ــه  اســت امــا مشــاهدات گویــای ایــن اســت کــه برخــی اقــدام ب

کشــتن تعــدادی مــار کردنــد.
صفــی خانــی اضافــه کرد: بســیاری از شــهروندان در صــورت مواجهه 
بــا مــار در نخســتین واکنــش اقــدام بــه کشــتن آن مــی کنند یــا در 
بهتریــن حالــت آن را گرفتــه و در داخــل شیشــه حــاوی الــکل قــرار 
مــی دهنــد. معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت همدان 
ــط  ــی محی ــه طبیع ــت در چرخ ــا دخال ــتار ماره ــرد: کش ــد ک تاکی
زیســت اســت و ایــن اقــدام موجــب افزایــش دیگــر آفــات مــی 
شــود. پــس از کشــتار ایــن گونــه جانــوری، مــردم بــرای دفــع آفات 
بــه ســموم متوســل مــی شــوند در حالــی کــه اســتفاده از ســموم 

موجــب از بیــن رفتــن دیگــر گونــه هــا در طبیعــت مــی شــود.
بــه گــزارش ایرنــا، بــه دنبــال بــارش هــای شــدید بــاران در هفتــه 
هــای اخیــر، فیلــم هــا و عکــس هایــی مبنــی بــر مشــاهده گلــه 
ای مارهــا در مناطــق مختلــف اســتان از جملــه آبگیرهــا و ســدها 

منتشــر شــده اســت.

ــهری  ــبز ش ــای س ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س ــت س سرپرس
ــه  ــات ب ــان مرکب ــی درخت ــهر از جایگزین ــدر بوش ــهرداری بن ش

ــر داد. ــهر خب ــهر بوش ــطح ش ــهای س ــای کنوکارپوس ج
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا حســین پــور در خصــوص برخی 
ــان  ــان خیاب ــع درخت ــاره قط ــازی درب ــارات در فضــای مج اظه
از گونه هــای درختــان  تعــدادی  اظهــار داشــت:  فرهنــگ، 
ــگ در  ــان فرهن ــه خیاب ــهر از جمل ــده در ســطح ش ــته ش کاش
ــت،  ــط زیس ــاظ محی ــوس( از لح ــته )کنوکارپ ــالهای گذش س
ــکات  ــره مش ــاب و غی ــه فاض ــی لول ــر، گرفتگ ــب معاب تخری
فراوانــی بــرای عمــوم مــردم و ایــن ســازمان بــه وجــود آورده 

ــد. بودن
ــی  ــه درخواســت اهال ــا توجــه ب ــن مــورد و ب ــزود: در ای وی اف
ــم. ــدام کردی ــع ایــن مشــکات اق ــرای رف و ســاکنان محــل ب

ــهری  ــبز ش ــای س ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س ــت س سرپرس
شــهرداری بنــدر بوشــهر تصریــح کــرد: در نهایــت بــا توجــه بــه 
الیحــه شــورای اســامی شــهر و کمیســیون مــاده ۷ و شــرایط 
ــه  ــت ب ــم گرف ــازمان تصمی ــن س ــهر، ای ــهر بوش ــی ش اقلیم
جــای گونه هــای درختــان کنوکارپــوس از درختــان مرکبــات در 

ــد. ــک و دو اســتفاده کن مناطــق ی
ــان کــرد: همچنیــن ســازمان ســیما، منظــر و  ــور بی حســین پ
فضــای ســبز شــهری شــهرداری بنــدر بوشــهر بنــا دارد درختــان 
کنوکارپــوس را بــرای کاشــت مجــدد در موقعیــت جدیــد )ضلــع 

شــرقی پــارک لیــان( انتقــال دهــد.

بــه گــزارش ایســنا، "کنوکارپــوس" یــک درخــت همیشــه 
ــور  ــاک ش ــیر و خ ــق گرمس ــوالً در مناط ــه معم ــت ک ــبز اس س
کاشــته می شــود. مناطــق کاشــت آن نیــاز بــه زهکشــی و 
مــواد معدنــی آلــی نــدارد و مقاومــت خوبــی در برابــر محیــط 
ســخت دارد.بــه عنــوان یــک درخــت مقــاوم بــه شــوری و گرمــا 
و همچنیــن کم آبــی جهــت حفاظــت از ســواحل و اراضــی شــور 
کاشــته می شــود و بــا توجــه بــه مقاومــت بــاال بــه خاک هــای 
ــا کاشــت می شــود و  ــی در نواحــی نزدیــک دری ــه خوب شــور ب
ــط  ــن و خ ــا و میادی ــاره پیاده روه ــهرها در کن ــن در ش همچنی

میانــی خیابان هــا کاشــته می شــود.
ــه  ــل برنام ــن دلی ــه همی ــی دارد و ب ــایه خوب ــت س ــن درخ ای
ــهرداری ها و  ــط ش ــور توس ــرم کش ــهرهای گ ــت آن در ش کاش
ــا ســرعت خوبــی در حــال پــی گیــری  ســازمان های مرتبــط ب
ــارس  ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح ــت آن در کش ــت.برنامه کاش اس
ــه  ــران ک ــراق و ای ــن کشــور عربســتان ســعودی و ع و همچنی
مناطــق گــرم و خشــک و معمــوالً بــا خــاک شــور دارنــد 
ــه  ــه شــهرها می بخشــد. از جمل ــی ب ادامــه دارد و نمــای زیبای
اســتان هایی کــه در ایــران ایــن درخــت کاشــته می شــود 

ــرد. ــاره ک ــزگان اش ــهر و هرم ــتان، بوش ــه خوزس ــوان ب می ت
ــی  ــن در نواح ــد ولیک ــاحلی می روی ــی س ــاه در نواح ــن گی ای
ســاحلی و خشــک نیــز قابــل کشــت اســت. محیــط زیســتی ها 
ــران  ــوای ای ــا آب و ه ــه ب ــد ک ــم می دانن ــه ای مهاج آن را گون
ســازگاری نــدارد و منابــع آبــی را هــدر می دهــد.در هــر خیابــان 

ــه بوشــهر و همچنیــن در مســیرها و محل هــای اصلــی  و محل
ــاد،  ــح آب ــوار شــکری، عاشــوری، صل ــاغ زهــرا، بل شــهر مثــل ب
ــای بوشــهر  ــر بلواره ــران و در اکث ــوار ســاحلی و شــهید چم بل
ــه شــکل ۱۰۰ درصــد  ــی ب ــود دارد، ول ــوس وج درخــت کنوکارپ

نبــوده اســت.
ــاد، از بــاغ زهــرا  درخــت کنوکارپــوس در خیابان هــای صلــح آب
تــا ســه راه گمــرک، حاشــیه بلوارهــا از خیابــان بــاغ زهــرا بــه 
ــا  ــان اینه ــی در می ــود دارد ول ــم وج ــام ه ــدان ام ــمت می س

نارنــج کشــت شــده کــه در آینــده و پــس از رشــد آنهــا، 
ــد. ــد ش ــا خواه ــوس جابج ــان کنوکارپ درخت

ــر را  ــن مت ــه آب باشــد چندی ــا ک ــر ج ــوس ه درخــت کنوکارپ
ــه آن برســد و در نتیجــه سیســتم فاضــاب  طــی کــرده کــه ب
ــد. جابجایــی درختــان درخواســت شــخصی  را تخریــب می کن
ــوده  ــت ب ــط زیس ــهر و محی ــورای ش ــات و ش ــاکنان مح س
اســت کــه البتــه هیــچ درختــی قطــع نشــده اســت و انتقــال 

ــد شــد. داده و کاشــت مجــدد خواه

در بیانیــه انجمــن برق آبــی ایــران و کمیتــه ملــی ســدهای 
ــده  ــد ش ــن ۹۸ تاکی ــاره ســیاب های فروردی ــران، درب ــزرگ ای ب
ــس  ــم و پ ــای الزم را بگیری ــر درس ه ــیاب های اخی ــر از س اگ
از فرونشســت ســیل و ُرفــت و روب گل والی، حافظه هایمــان 
ــدگان  ــرزمین برن ــن س ــاکنان ای ــا س ــًا م ــود، حتم ــق نش کم رم

ــود. ــم ب ــده خواهی ــال بازن ــر ح ــه در ه ــم وگرن ــن عرصه ای ای
متــن کامــل  نیــرو،  وزارت  اعــام  بنابــر  ایســنا،  به گــزارش 
ــال  ــن س ــای آغازی ــل اســت: »روزه ــه شــرح ذی ــه ب ــن بیانی ای

ماجرای قطع درختان 
در خیابان های بوشهر چه بود؟

رنا
 ای

س:
عک
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س:
عک

اقیانوس

محیط بانان

تصویب الیحه حمایت از محیط بانان 

افزایش چشمگیر پسماندهای پالستیکی 
در اقیانوس ها

معــاون توســعه مدیریــت، 
مجلــس  امــور  و  حقوقــی 
محیــط  ســازمان حفاظــت 
الیحــه  گفــت:  زیســت 
حمایــت از محیــط بانــان از ســوی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت بــه مجلــس شــورای اســامی ارســال 
شــده اســت و ان شــاء هللا تــا دو مــاه آینــده الیحــه 
حمایــت از محیــط بانــان در مجلــس تصویــب خواهد 
شــد و امیدواریــم کــه بتوانیــم کــه بــا تصویــب ایــن 
الیحــه از محیــط زیســت خودمــان بهتــر محافظــت 

ــم. کنی
بــه گــزارش ایســنا اصغــر دانشــیان در مراســم 
بین المللــی  نمایشــگاه  هجدهمیــن  اختتامیــه 
ــن  ــه در ای ــی ک ــت: نوآوری های ــت گف ــط زیس محی
ــه  ــود ک ــث می ش ــد، باع ــان داده ش ــگاه نش نمایش
ــاد شــود و  ــه محیــط زیســت در جامعــه زی توجــه ب
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــرای حفاظــت از 

ــهید را  ــر ش ــت ۱۳۸ نف ــط زیس ــی و محی ــال اله انف
ــت. ــرده اس ــم ک تقدی

ــاه  ــن م ــیل فروردی ــه س ــزود: در حادث ــیان اف دانش
ــی  ــی و مال ــارت های جان ــب خس ــه موج ــال ک امس
ــتان ها  ــی اس ــا در بعض ــان م ــدادی از هموطن ــه تع ب
ــن  ــت و از بی ــه طبیع ــا ب ــت درازی های م ــد، دس ش
ــا  ــد ت ــث ش ــع باع ــب مرات ــا و تخری ــردن جنگل ه ب
شــدت ایــن حادثه هــا بیشــتر شــوند کــه همــه اینهــا 
از عملکردهــای اشــتباه و رفتــار غلــط مــا بــا طبیعــت 

اســت.
اگــر  پیشــرفته  در کشــورهای  اضافــه کــرد:  وی 
ــازی ورزشــگاه  تماشــاگران فوتبــال پــس از پایــان ب
اســت کــه  ایــن  دلیــل  بــه  می کننــد  تمیــز  را 
فرهنگ ســازی بــرای حفاظــت از محیــط زیســت 
ــده  ــوزش داده ش ــان آم ــه آن ــدارس ب ــه در م از پای
می شــود و بــرای مقولــه محیــط زیســت ارزش 

ــتند. ــل هس ــی قائ باالی

مطالعــه  یــک  نتایــج 
نشــان می دهــد حجــم 
پســماندهای پاســتیکی 
در اقیانوس هــا از دهــه 

۱۹۹۰ افزایــش چشــمگیری داشــته  اســت.
بــه گــزارش ایســنا، کارشناســان انگلیســی بــه 
بررســی اطاعــات جمــع آوری شــده طــی مــدت ۶۰ 
ــه  ــه در فاصل ــد ک ــه گرفتن ــه و نتیج ــال پرداخت س
تعــداد پســماندهای   ۲۰۱۶ تــا  ســال های ۱۹۵۷ 
افزایــش  اقیانوس هــا  در  موجــود  پاســتیکی 
چشــمگیری داشــته  اســت. اشــیاء پاســتیکی از 
قبیــل کیســه، طنــاب و تــور از جملــه پســماندهایی 

هســتند کــه در اقیانوس هــا پیــدا می شــود.
ــن  ــتند: قدیمی تری ــار داش ــان اظه ــن محقق همچنی
ســال  بــوده کــه  پاســتیکی کیســه ای  زبالــه 
۱۹۶۵ از آب هــای شــمال غــرب ایرلنــد بیــرون 

کشــیده شــده  اســت.محققان در ایــن بررســی 
پانکتون هــا  کننــده  جمــع آوری  دســتگاه  از 
ــتگاه ها  ــن دس ــی ای ــدف اصل ــد. ه ــتفاده کردن اس
ــا طــی دهه هــای  ــوده ام جمــع آوری پانکتون هــا ب
جمــع آوری  بــرای  دســتگاه ها  ایــن  گذشــته 
میکروپاســتیک ها  جملــه  از  پســماندها  دیگــر 
قــرار  اســتفاده  مــورد  ماکروپاســتیک ها  و 

     . نــد گرفته ا
هســتند  کوچکــی  تکه هــای  میکروپاســتیک ها 
میلی متــر  پنــج  از  کمتــر  آن هــا  بزرگــی  کــه 
اســت. ماکروپاســتیک ها قطعــات بزرگتــری از 

هســتند. پاســتیکی  پســماندهای 
بــه گــزارش روزنامــه ایندیپندنــت، بــر اســاس ایــن 
ماکروپاســتیک های  حجــم  همچنیــن  مطالعــه 
موجــود در اقیانوس هــا از دهــه ۱۹۹۰ بــه طــور 

ــت. ــرده  اس ــدا ک ــش پی ــمگیری افزای چش

دامپروری بخش جدایی ناپذیر معیشت بسیاری از سیل زدگان خوزستان است و به همین دلیل بعد 
از سامت افراد، لزوم رسیدگی به وضعیت دام ها برای این قشر بسیار ضروری است؛ چراکه درآمد 
بسیاری از مردم این مناطق به دام هایشان وابسته است.

گزارش
پیام ما

تنش آبی استان 
کرمان به قوت 

خود باقیست

کی
ژنتی

یر 
خا

استانداردهای حفاظت از ذخائر ژنتیکی کشور ذ
ارتقا می یابد

 دبیرســتاد توســعه زیســت فناوری معاونــت علمــی 
ــا تشــکیل  ــت: ب ــوری گف ــاوری ریاســت جمه و فن
اســتانداردهای  کشــور،  ژن  بانک هــای  شــبکه 

ــد. ــا می یاب ــور ارتق ــی کش ــر ژنتیک ــت از ذخائ حفاظ
بــه گــزارش روز چهارشــنبه گــروه علمــی ایرنــا از معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، »مصطفــی قانعــی« 
دربــاره تشــکیل شــبکه بانک هــای ژن کشــور بیــان کــرد: 
بــه منظورایجــاد انســجام و هماهنگــی بیــن  ایــن شــبکه 
دســتگاه های مختلــف در فعالیــت ذخایــر ژنتیکــی و اســتفاده 
ایــن حــوزه  در  امکانــات و ســرمایه های موجــود  از  بهینــه 

ــود. ــی ش ــکیل م تش
ارتقــای  درراســتای  شــبکه  ایــن  انــدازی  راه  افــزود:  وی 
اســتانداردهای حفاظــت و توســعه بهــره بــرداری پایــدار و 
صیانــت ازمنابــع ارزشــمند ژنتیکــی کشــور در دســتور کار اســت. 
بــه گفتــه قانعــی، شــبکه بانک هــای ژن کشــور براســاس 
آنچــه در پیــش نویــس اساســنامه مرکــز ملــی مدیریــت 

ــت  ــن سیاس ــه »تدوی ــد ب ــت بای ــده اس ــی آم ــر ژنتیک ذخای
ــر  ــای ذخای ــظ و احی ــایی، حف ــرای شناس ــور ب ــی کش ــای کل ه
ــه  ــی ب ــای کان مل ــه ه ــا و برنام ــن راهبرده ــی«، »تدوی ژنتیک
منظــور شناســایی، حفــظ و احیــای ذخایــر ژنتیکــی«، »تدویــن 
ــن و  ــر قوانی ــق ب ــی منطب ــع ژنتیک ــادل مناب ــای تب ــن نامه ه آئی
مقــررات ملــی« و »اخــذ برنامــه هــای دســتگاه هــای ذیربــط 
و تدویــن برنامــه هــای کشــور بــرای شناســایی، حفــظ ، احیــا 
ــک  ــی و زیســتی« کم ــر ژنتیک ــدار از ذخای ــرداری پای ــره ب و به

ــد. کن
و  علمــی  معاونــت  فنــاوری  زیســت  توســعه  دبیــر ســتاد 
فنــاوری ریاســت جمهــوری تصریــح کــرد: شــبکه در حوزه هــای 
ژنتیکــی گیاهــی،  منابــع  ماننــد  ژنتیکــی  منابــع  مختلــف 
ــی  ــع ژنتیک ــان، مناب ــی آبزی ــع ژنتیک ــی دام، مناب ــع ژنتیک مناب
ــی  ــی ب ــع ژنتیک ــلولی، مناب ــای س ــم ها و الین ه میکروارگانیس
ــد  ــت خواه ــات وحــش فعالی ــی حی ــع ژنتیک ــره گان و مناب مه

ــرد. ک

یل
س

ــک  ــت: ســیل ی ــک کارشــناس اقلیم شناســی گف ی
ــا  ــت و گوی ــزاد رودخانه هاس ــی و هم ــده طبیع پدی
فرامــوش کرده ایــم کــه رودخانــه، خانــه رود اســت 
ــی  ــل جبران ــه رود هزینه هــای غیرقاب و تصــرف خان
ــزار  ــز ه ــزرگ نی ــی ب ــه فردوس ــراه دارد، چنانچ ــه هم ب
ــورد  ــان شــیوای شــعر م ــا زب ــم را ب ــن مه ــش، ای ســال پی
ــود  ــر ش ــیل ها پ ــد مس ــه نبای ــته ک ــرار داده و می دانس ــد ق تاکی
ــک روز  ــه ی ــی ک ــه جوی ــردد: »ب ــارک گ ــه جــاده و پ ــل ب و تبدی

ــواب« ــاِی خ ــد ازو ج بگذشــت آب / نســازد خردمن
حمیــد منصــوری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا بــا اشــاره بــه 
وقــوع ســیل در برخــی مناطــق کشــور گفــت: در ایــن خصــوص 
ــت ورود  ــیاب، عل ــدید س ــل تش ــوع و دالی ــل موض ــد از اص نبای
ــدم  ــن ع ــا و همچنی ــدها و رودخانه ه ــازن س ــه مخ ــوبات ب رس
و  مســیل ها  رودخانه هــا،  حریــم  و  بســتر  حــدود  رعایــت 
آبراهه هــا غافــل شــویم.یکی از راهکارهــای مؤثــر در کاهــش 
ــای  ــرای طرح ه ــا، اج ــدها و رودخانه ه ــه س ــوبات در دریاچ رس
ــب  ــری از تخری ــی و جلوگی ــش گیاه ــظ پوش ــزداری و حف آبخی
و  رودخانه هــا  باالدســت  حوضه هــای  در  جنگل هــا  وســیع 
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ــرد.  ــورت گی ص
بــه  صحرایــی  ملــخ  بــزرگ  دســته  چهــار   
شهرســتان المــرد هجــوم آورده انــد و مبــارزه در 
ــد  ــه کردن ــا حمل ــه آنج ــا ب ــخ ه ــه مل ــی ک مناطق
بــه صــورت کانــون کوبــی در حــال انجــام اســت. 
99 درصــد ملــخ هایــی کــه بــه شهرســتان هــای 
جنوبــی اســتان فــارس حملــه ور شــده انــد 
همــان ملــخ هایــی هســتند کــه از عربســتان بــه 
کشــور وارد شــدند البتــه پــوره هــای ایــن آفــت) 

ــد.  ــیده ان ــوغ نرس ــه بل ــوز ب ــا( هن الروه
ــاد کشــاروزی  ــازمان جه ــات س ــظ نبات ــر حف مدی
اســتان فــارس بــا اشــاره بــه ایــن کــه پــوره هــای 

ملــخ صحرایــی در اســتان هرمــزگان هســتند، 
ــی  ــخ صحرای ــای مل ــوره ه ــا پ ــارزه ب ــزود: مب اف
در اســتان هرمــزگان در حــال انجــام اســت و 
ــه  ــه آمارهــای کــه مســئولین هرمــزگان ارائ ــا ب بن
ــون  ــال کان ــه در ح ــش از 30 منطق ــد بی ــرده ان ک
ــخ  ــه مل ــی علی ــم پاش ــی و س ــه کوب ــی، لک کوب

ــی اســت.  ــای صحرای ه
ــی از  ــای صحرای ــخ ه ــی از مل ــته های ــر دس اگ
ــه در  ــارزه در اســتان هرمــزگان جــان ســالم ب مب
ــد اواخــر اردیبهشــت زمانــی اســت کــه ایــن  ببرن
ــا  ــند ام ــی رس ــارس م ــتان ف ــه اس ــا ب ــته ه دس
رصــد، پایــش و مبــارزه بــا ملــخ هــای صحرایــی 

تــا پایــان تیرمــاه در اســتان فــارس ادامــه دارد. 
طــی روزهایــی کــه از ســم پاشــی در عرصــه 
هایــی منابــع طبیعــی گذشــته خســارتی تاکنــون 
هــای  ملــخ  رفتــار  اســت.   نشــده  گــزارش 
در  تجمــع  بــا  اســت کــه  اینگونــه  صحرایــی 
ــه  ــه حمل ــبت ب ــی نس ــع طبیع ــای مناب ــه ه عرص
ــا  ــد و ســعی شــده ت ــدام مــی کنن ــزارع اق ــه م ب
ــن  ــع طبیعــی ای ــا سمپاشــی عرصــه هــای مناب ب

ــود.  ــرل ش ــاورزی کنت ــت کش آف
ــون سمپاشــی  ــن 98 تاکن از یکشــنبه 25 فروردی
ــارس  ــتان ف ــی اس ــع طبیع ــای مناب ــه ه در عرص
و شهرســتان هایــی کــه در مواجهــه بــا ملــخ 

انجــام  حــال  در  هســتند  صحرایی)دریایــی( 
ــداری  ــز خری ــم نی ــن س ــون ت ــت.  80 میلی اس
ــتان  ــرایط شهرس ــی ش ــس از بررس ــا پ ــده ت ش
بــه  نســبت  شــرایط  بــودن  مســاعد  و  داراب 
سمپاشــی هوایــی ایــن شهرســتان از فــردا اقــدام 
ــی  ــدات گیاه ــود تولی ــاون بهب ــتر مع ــود. پیش ش
ــان  ــا بی ــارس ،  ب ــاورزی ف ــاد کش ــازمان جه س
ــاه  ــک م ــات پیشــگیرانه ظــرف ی ــه اقدام ــن ک ای
ــده از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت، گفتــه  آین
ــخ در  ــادگاه مل ــارس دارای 2 آم ــتان ف ــود: اس ب
شــهرهای شــیراز و المــرد اســت و برنامــه هــای 
مختلفــی بــرای مبــارزه بــا ایــن آفــت در صــورت 

ــاورزی دارد.  ــی کش ــه اراض ــا ب ورود آنه
ــا می نویســد ملخ هــای زرد رنــگ  آنطــور کــه ایرن
ملخ هــای  از  گروهــی  )دریایــی(،  صحرایــی 
پرنــده هســتند کــه بزرگــی آنهــا حــدودا بــه 
ــن  ــره مضرتری ــد و در زم ــی رس ــانتی متر م 15س

ــد.  ــی آین ــمار م ــه ش ــرات ب حش
ــب در  ــه ترتی ــرد و داراب ب ــای الم ــتان ه شهرس
فاصلــه 365 و 295 کیلومتــری مرکــز اســتان 

ــد. ــرار دارن ق

ســابقه هجوم ملخ های صحرایی
بهمــن مــاه ســال گذشــته بــود کــه نخســتین 
ــج  ــی(  از خلی ــی )دریای ــخ صحرای ــته های مل دس
فــارس وارد برخــی شــهرهای جنوبــی ایــران شــد. 
ملــخ دریایــی یکــی از مضرتریــن انــواع ملــخ هــا 
ــتان  ــت و در عربس ــران نیس ــی ای ــه بوم ــت ک اس
بــه نــام ملــخ صحرایــی یــا بیابانــی شــناخته 
روی  از  پــرواز  بــا  معمــوال  چــون  شــود؛  مــی 
ــه ایــران مــی رســاند بــه  خلیــج فــارس خــود را ب
همیــن علــت در ایــران بــه آن ملــخ دریایــی مــی 
ــاد کشــاورزی شــوش،  ــر جه ــه مدی ــه گفت گویند.ب
ایــن آفــت یکــی مخــرب تریــن آفــت هــای 
ــوم  ــه هج ــت ک ــی اس ــاورزی و باغ ــول کش محص
ــه محصــوالت  ــد خســارت شــدیدی ب آن مــی توان
ــخ از  ــوع مل ــن ن ــه ای ــد. چراک ــاورزی وارد کن کش
محصــوالت زراعــی، باغــی، نیشــکر، گیاهــان و تنــه 
ــی قــدرت  ــخ دریای ــد. مل ــه مــی کن ــان تغذی درخت
پــرواز بســیار زیــادی دارد و خســارت آن در حالــت 
تهاجمــی بســیار زیــاد اســت؛ دســته هــای پیــاده 
ــه ســبزی از  ــدار هرگون ــخ هــای بال ــخ هــا و مل مل
ــی  ــان و حت ــات، درخت ــی ج ــات، صیف ــه، غ علوف

ــد. ــی برن ــن م ــرز را از بی ــای ه ــف ه عل

یکی از استان هایی که 
درگیر با پدیده ملخ های 

صحرایی است، استان 
فارس است. در همین 
رابطه مدیر حفظ نباتات 
سازمان جهاد کشاورزی 

استان فارس گفت: 
بیش از ۲۰۰ هکتار از 
اراضی منابع طبیعی 

استان فارس با هدف 
مبارزه با ملخ های 

صحرایی سمپاشی شد.
مبارزه با این آفت 

کشاورزی که به ملخ 
دریایی نیز موسوم است 
تا پایان تیرماه ۹۸ ادامه 

خواهد یافت. 

هجوم ملخ به سیل ربطی ندارد
ملخ های صحرایی هر ساله در  بازه زمانی مشخصی به برخی نقاط کشور حمله می کنند

در بیانیــه انجمــن برق آبــی ایــران و کمیتــه ملــی ســدهای 
ــده  ــد ش ــن ۹۸ تاکی ــاره ســیاب های فروردی ــران، درب ــزرگ ای ب
ــس  ــم و پ ــای الزم را بگیری ــر درس ه ــیاب های اخی ــر از س اگ
از فرونشســت ســیل و ُرفــت و روب گل والی، حافظه هایمــان 
ــدگان  ــرزمین برن ــن س ــاکنان ای ــا س ــًا م ــود، حتم ــق نش کم رم

ــود. ــم ب ــده خواهی ــال بازن ــر ح ــه در ه ــم وگرن ــن عرصه ای ای
متــن کامــل  نیــرو،  وزارت  اعــام  بنابــر  ایســنا،  به گــزارش 
ــال  ــن س ــای آغازی ــل اســت: »روزه ــه شــرح ذی ــه ب ــن بیانی ای

ــیب دیده در  ــان آس ــرای مردم ــا ب ــخت نه تنه ــی س ــد، ایام جدی
مناطــق ســیل زده، بلکــه بــرای همــه ایرانیانــی بــود کــه ناباورانــه 
کم ســابقه  طغیــان  صحنه هــای  مختلــف،  رســانه های  از 
رودخانه هــا و رنــج هم وطنــان را بــه نظــاره نشســته بودنــد.

ــا  ــازگاری ب ــان س ــا وظیفه ش ــد تنه ــر می کردن ــه فک ــی ک مردم
کم آبــی، آن هــم در اقلیمــی گــرم و خشــک اســت، حــال شــاهد 
ــه و  ــن خان ــر آب رفت ــه زی ــاه، ب کشته شــدن ده هــا انســان بی گن
ــه زمین هــا و  کاشــانه هــزاران انســان و خســارت های ســنگین ب

محصــوالت کشــاورزی هم وطنــان بوده انــد. حوادثــی کــه هزینــه 
ــر جــای گذاشــته  ــرای کشــور ب ــی و اقتصــادی عظیمــی را ب روان

اســت.
از ایــن رو انجمــن برق آبــی ایــران و کمیتــه ملــی ســدهای 
ــان  ــدگان قربانی ــه بازمان ــرض تســلیت ب ــن ع ــران ضم ــزرگ ای ب
ســیل و آرزوی تســکین آالم آســیب دیــدگان، الزم می دانــد 
ــیاب دو  ــالی و س ــازد؛ خشک س ــان س ــر را خاطرنش ــکات زی ن
روی ســکه واقعیــت اقلیمــی کشــور ماســت. اگــر کشــور مــا در 
عــرض جغرافیایــی ۲۵ تــا ۴۰ درجــه شــمالی و در منطقــه گــرم 
ــا خشک ســالی  ــر ســازگاری ب ــن ام ــع اســت و ای و خشــک واق
ســکه  دیگــر  روی  نیــز  ســیاب  می کنــد،  اجتناب ناپذیــر  را 
ــواره از  ــز هم ــیاب نی ــا س ــازگاری ب ــت. س ــور اس ــی کش اقلیم

ــت. ــوده اس ــرزمین ب ــن س ــتن در ای ــای زیس پیش نیازه
معنــی  بدیــن  وارد کرده انــد،  اگــر ســیاب ها خســارت هایی 
در  نبوده ایــم.  ســازگار  آن هــا  بــا  به خوبــی  مــا  اســت کــه 
خشک ســالی  تشــدید  دلیــل  بــه  ســال گذشــته  تابســتان 
ــوده و ۴۰۰۰  ــی ب ــش آب ــار تن ــهر دچ ــدود ۳۴۰ ش ــور ح در کش
خارج شــده  مــدار  از  برق آبــی  نیروگاه هــای  تــوان  مــگاوات 
بــود. تــداوم خشک ســالی در کشــور موجــب شــده بــود کــه ۱۵۰ 
ــده  ــه خــود ندی ــاالب کشــور مــا ســالیان متمــادی رنــگ آب ب ت
ــا  ــا ب ــد؛ ام ــردم را رنجاندن ــور، م ــای کش ــا در جای ج و ریزگرده
ــده؛  ــدودی حل ش ــا ح ــکات ت ــن مش ــر ای ــیاب اخی ــوع س وق
ولــی گرفتاری هــای دیگــر رخ از نقــاب برافکنــد. پــس اگــر 

از ســیاب های اخیــر درس هــای الزم را بگیریــم و پــس از 
حافظه هایمــان  روب گل والی،  و  ُرفــت  و  ســیل  فرونشســت 
ــدگان  ــرزمین برن ــن س ــاکنان ای ــا س ــًا م ــود، حتم ــق نش کم رم
ــود. ــم ب ــده خواهی ــال بازن ــر ح ــه در ه ــر ن ــم وگ ــن عرصه ای ای

ــه در  ــای آن اســت. هم ــو از ســیاب و پیامده ــا گفتگ ــه ج  هم
اندیشــه فهرســت کــردن بایدهــا و نبایدهــا هســتند؛ کــه افســوس 
ــی  ــاهباز خوش اقبال ــد. ش ــان می ش ــم؛ چن ــن می کردی ــر چنی اگ
ــه  ــی هم ــی نشســته اســت. گوی ــانه های الیروب ــر ش ــار ب ــن ب ای
ایــن رنــج بی نهایــت، تنهــا بدیــن دلیــل بــه یکبــاره بــر جانمــان 
ــی  ــه الیروب ــی گذشــته، دولت هــا ب ریختــه کــه در ســالیان طوالن
رودخانه هــا اهتمــام نورزیدنــد. مــا بــر ایــن باوریــم کــه الیروبــی 
تنهــا یــک گزینــه در میــان روش هــای مهندســی رودخانــه اســت 
ــه  ــاد ک ــت. مب ــن روش نیس ــا بهتری ــیاری از رودخانه ه و در بس
ــازی و  ــم س ــاره تصمی ــام پاره پ ــان نظ ــه هم ــی ک ــتی اصل کاس
تصمیم گیــری و نابــاوری بــه آمایــش ســرزمین اســت در پشــت 

هیاهوهــای الیروبــی پنهــان شــود.
تکنیــک و روش به عنــوان ابــزار علــوم تجربــی، امــوری مقــدس 
و ایدئولوژیــک نیســتند کــه بــاور یــا عدم بــاور بــه آن هــا کســی 
را مســتوجب عقوبتــی ســازد. روش هــای مدیریــت منابــع آب و 
روش هــای تأمیــن و عرضــه آب و مدیریــت ســیاب، همچــون 
ــع  ــرای رف ــی ب ــزداری، ابزارهای ــال آب، آبخی ــداث ســد، انتق اح
نیازهــای انســان ها بــا توجــه بــه الزامــات محیط زیســتی 

هســتند.

بیانیه مشترک انجمن برق آبی ایران و 
کمیته ملی سدهای بزرگ 

ــوم  ــگاه عل ــی آب دانش ــروه مهندس ــی گ ــت علم ــو هیئ عض
ــای  ــت: در بارش ه ــاری گف ــی س ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
ــو،  ــت نائ ــاز مثب ــم از ف ــاران زا اع ــل ب ــی عوام ــر تمام اخی
ــوا  ــود ه ــان و صع ــی جری ــم رفت ــد ه جــت اســتریم، فرآین
دســت بــه دســت هــم دادنــد و آنچنــان بــا ســامانه ادغــام 

ــر شــد. ــن براب ــارش چندی ــدرت ب ــه ق شــدند ک
ــوع  ــه وق ــوط ب ــایعات مرب ــا رد ش ــدی ب ــوروز والش ــا ن رض
ســیاب های اخیــر کشــور در اثــر پدیــده بارورســازی ابرهــا 
ــازی  ــده روش بارورس ــام ش ــات انج ــق مطالع ــت: مطاب گف
ــدازه  ــن ان ــا ای ــی ت ــارش و بارندگ ــاد ب ــت ایج ــا، قابلی ابره
را نداشــته و تنهــا ۳۰ تــا ۳۵ درصــد در بهبــود بارش هــا 
ــا ۱۰۰  ــش بینی ه ــه پی ــه همیش ــن اینک ــره وری دارد؛ ضم به
ــق  ــر کارشناســان اســت محق ــه مدنظ ــه ک درصــد و همانگون
نقــاط  از  غیــر  محل هایــی  در  بــارش  امــکان  و  نشــده 

ــود دارد. ــده وج ــخص ش مش
ــه  ــوط ب ــی را مرب ــیاب های ناگهان ــوع س ــه وق ــوروز، ریش ن
تغییــرات اقلیــم دانســت و خاطرنشــان کــرد: ایــن موضــوع 
بــا رصــد ایســتگاه های هواشناســی کــه برخــی از آنهــا 
ســابقه ۶۰ ســاله در کشــور داشــته و همچنیــن بررســی 
ــیده و  ــات رس ــه اثب ــادی ب ــالیان متم ــول س ــا در ط آماره
ــه  ــی دار در زمین ــت از تحــوالت معن ــا حکای ــش نموداره پای

تغییــرات اقلیــم دارد.
ــع  ــاورزی و مناب ــوم کش ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــم  ــرات اقلی ــوع تغیی ــق وق ــی از مصادی ــی ســاری، یک طبیع
ــا ۶  ــزان ۸ ت ــه می ــا ب ــن دم ــش میانگی ــور را افزای در کش
ــه  ــان اینک ــا بی ــرد و ب ــوان ک ــراد عن ــانتی گ ــه س ــم درج ده
ــی  ــد منحن ــودن می توان ــک ب ــود کوچ ــا وج ــام ب ــن ارق ای
ــد، ادامــه  ــه   جــا کن ــع آمــاری را جاب قوســی نرمــال در توزی
ــو  ــه جل ــی قوســی نرمــال ۸ دهــم ب ــی یــک منحن داد: وقت
حــدی  اتفاقــات  وقــوع  امــکان  باشــد  داشــته  حرکــت 

می یابــد. افزایــش 

پشت پرده بارندگی های 
سیل آسای امسال

خبر
فروش خودروی تمام برقی 

درآمریکا رکورد زد
ــن  ــازه تری ــت در ت ــی آی.اچ.اس مارکی شــرکت تحقیقات
ــای  ــروش خودروه ــزان ف ــرد می ــام ک ــزارش خــود اع گ
برقــی در آمریــکا در ســال ۲۰۱۸ رکــورد جدیــدی را بــه نــام 
ــه نقــل از اویــل  ــا ب ــه گــزارش روز چهارشــنبه گــروه اقتصــادی ایرن خــود ثبــت کــرد. ب
پرایــس، در ســال ۲۰۱۸ بیــش از ۲۰۸ هزاردســتگاه خــودروی تمــام برقــی در آمریــکا بــه 
فــروش رســیده اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــن رقــم در مقایســه بــا ســال ۲۰۱۷ 
بیــش از دو برابــر شــده اســت.میزان فــروش خودروهــای بــا آالیندگــی صفــر )ZEV( در 
ایالــت کالیفرنیــا در ســال گذشــته در مقایســه بــا ایالتهــای دیگــر آمریــکا بــه بیشــترین 

میــزان خــود یعنــی ۹۵ هــزار دســتگاه رســیده اســت.

اسیدی شدن آب رودخانه 

دشتستان، صحت ندارد
 مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان بوشـهر گفت: 
اسـیدی بودن آب رودخانه تلخاب رود شـور در شهرسـتان 
دشتسـتان ایـن اسـتان صحـت نـدارد. فرهـاد قلـی نـژاد  
افزود: پس از انتشـار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر اسـیدی شـدن آب این رودخانه 
اداره محیط زیسـت شهرسـتان دشتسـتان مامور سرکشـی به این رودخانه اعزام کرد که 
پـس از بررسـی هـا کیفیـت آن مطلوب ارزیابی شـد. حساسـیت شـهروندان نسـبت به 
محیط پیرامون خود بسـیار سـتودنی و قابل سـتایش اسـت و بی شـک محیط زیسـت 
اسـتان ایـن دغدغـه منـدی را ارج می نهـاد با این حال شـهروندان در انعـکاس خبرها و 

تصاویـر از محیـط پیرامون خود، بادقت بیشـتر و مسـئوالنه تراقـدام کنند.

وقوع بهمن  در ارتفاعات مشرف 
به دریاچه گهر

رئیــس منطقــه حفاظت شــده اشــترانکوه از وقــوع بهمن 
در ارتفاعــات اطــراف دریاچــه گهر خبــر داد.

ــی  ــتان، خســرو بهلول ــه لرس ــنا منطق ــزارش ایس ــه گ ب
گفــت: بارش هــای ســنگین اخیــر در منطقــه حفاظت شــده اشــترانکوه و افزایــش دمــا 
باعــث به وجــود آمــدن بهمن هــای مهیــب در ارتفاعــات مشــرف بــه دریاچــه گهــر شــده 
اســت.وی افــزود: ریــزش بهمــن بــه داخــل دریاچــه گهــر بــا ایجــاد امــواج بلنــد بــه 
ارتفــاع بیــش از ۵ متــر، ضمــن از جــا کنــدن درختــان ســاحلی دریاچــه و نیزارهــا، پــل 

روی رودخانــه گهــر رود در محوطــه دریاچــه را نیــز تخریــب کــرده اســت.

خودرو

دشتستان

بهمن

استان خوزستان همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد و حاال جنوب این استان هم درگیر روان آب ها شده، آب های روانی 
که این بار به سمت شادگان در حال حرکت است.

رنا
 ای

س:
عک

ــیاب  ــس از دو س ــا و پ ــن روزه ــه ای ــی ک ــی از نکات یک
مازنــدران، بــر ســر زبان هــا افتــاده و بیــش از پیــش 
نمایــان شــده، مســئله سدســازی اســت، بســیاری از 
کارشناســان معتقــد هســتند کــه سدســازی در کشــور 
ــل  ــذار در مقاب ــت تأثیرگ ــم و حرک ــیار مه ــه بس ــک نکت ی
ســیل های ویرانگــر اســت و برخــی دیگــر نیــز تأثیــر 
زیــادی بــرای ایــن امــر قائــل نمی شــوند و معتقدنــد 
مازنــدران،  در  ویــژه  بــه  آب بنــدان  احیــای  و  احــداث 

راهــکار اساســی بــرای کنتــرل ســیاب اســت.
ــیاب  ــس از دو س ــا و پ ــن روزه ــه ای ــی ک ــی از نکات یک
مازنــدران، بــر ســر زبان هــا افتــاده و بیــش از پیــش 
نمایــان شــده، مســئله سدســازی اســت. بســیاری از 
کارشناســان معتقــد هســتند کــه سدســازی در کشــور 
ــل  ــذار در مقاب ــت تأثیرگ ــم و حرک ــیار مه ــه بس ــک نکت ی
ســیل های ویرانگــر اســت و برخــی دیگــر نیــز تأثیــر 

زیــادی بــرای ایــن امــر قائــل نمی شــوند.
ایــن موضــوع در مازنــدران، اهمیــت دوچندانــی پیــدا 
ــداث  ــطه اح ــه واس ــتان، ب ــن اس ــه در ای ــرا ک ــد چ می کن
ــرزمین،  ــن س ــردم ای ــداد م ــا و اج ــوی آب ــدان از س آب بن
ــت و  ــده اس ــود آم ــه وج ــدران ب ــی در مازن ــدی طبیع س
ــه  ــدان ب ــه آب بن ــتر ب ــه بیش ــان توج ــیاری از کارشناس بس
جــای ســد را مطــرح و خواســتار ورود علمی تــر مســئوالن 

ــتند. ــوع هس ــن موض ــه ای ب
چنــدی پیــش بــود کــه مهــدی رازجویــان معــاون هماهنگی 
امــور عمرانــی اســتانداری مازنــدران در گفت وگــو بــا ایســنا 
بــر لــزوم احــداث ســد در ایــن اســتان تاکیــد کــرده بــود 
ــد کســیلیان در سرشــاخه  ــر ســدی مانن ــود اگ ــد ب و معتق
طغیــان  مانــع  می توانســت  می شــد،  بنــا  کســلیان 

ــار شــود. ــه ت رودخان

»آب بندان«  جلوی سیل 
را می گیرد یا سد؟

هر
س:م

عک

یل
فردوسی درباره سیل چه گفته؟س

ــک  ــت: ســیل ی ــک کارشــناس اقلیم شناســی گف ی
ــا  ــت و گوی ــزاد رودخانه هاس ــی و هم ــده طبیع پدی
فرامــوش کرده ایــم کــه رودخانــه، خانــه رود اســت 
ــی  ــل جبران ــه رود هزینه هــای غیرقاب و تصــرف خان
ــزار  ــز ه ــزرگ نی ــی ب ــه فردوس ــراه دارد، چنانچ ــه هم ب
ــورد  ــان شــیوای شــعر م ــا زب ــم را ب ــن مه ــش، ای ســال پی
ــود  ــر ش ــیل ها پ ــد مس ــه نبای ــته ک ــرار داده و می دانس ــد ق تاکی
ــک روز  ــه ی ــی ک ــه جوی ــردد: »ب ــارک گ ــه جــاده و پ ــل ب و تبدی

ــواب« ــاِی خ ــد ازو ج بگذشــت آب / نســازد خردمن
حمیــد منصــوری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا بــا اشــاره بــه 
وقــوع ســیل در برخــی مناطــق کشــور گفــت: در ایــن خصــوص 
ــت ورود  ــیاب، عل ــدید س ــل تش ــوع و دالی ــل موض ــد از اص نبای
ــدم  ــن ع ــا و همچنی ــدها و رودخانه ه ــازن س ــه مخ ــوبات ب رس
و  مســیل ها  رودخانه هــا،  حریــم  و  بســتر  حــدود  رعایــت 
آبراهه هــا غافــل شــویم.یکی از راهکارهــای مؤثــر در کاهــش 
ــای  ــرای طرح ه ــا، اج ــدها و رودخانه ه ــه س ــوبات در دریاچ رس
ــب  ــری از تخری ــی و جلوگی ــش گیاه ــظ پوش ــزداری و حف آبخی
و  رودخانه هــا  باالدســت  حوضه هــای  در  جنگل هــا  وســیع 

سدهاســت.عاوه بــر موضــوع آبخیــزداری و حفــظ پوشــش 
ــا و مســیل ها  ــم رودخانه ه ــت بســتر و حری ــدم رعای ــی، ع گیاه
ــی، طرح هــای هــادی روســتایی، طرح هــای  در طرح هــای عمران
تفضیلــی شــهرها و … مزیــد بــر علــت تشــدید خســارات اخیــر 

ــوده اســت. ب
منصــوری در ادامــه خاطرنشــان کــرد: متأســفانه اغلــب کســانی 

کــه در شــرایط کنونــی بــدون کار کارشناســی و آســیب شناســی 
عــدم  بــه  اشــاره  بــدون  قضــاوت می کننــد،  و  نظــر  اظهــار 
اجــرای طــرح پیشــگیرانه و کــم هزینــه از جملــه طرح هــای 
آبخیــزداری، تمــام تقصیــر را متوجــه عــدم الیروبــی رودخانه هــا 
و احــداث ســد می کننــد. ایــن کارشــناس اقلیم شناســی در 
ــزداری،  ــای آبخی ــر طرح ه ــه داد: اگ ــی ادام ــزی محیط برنامه ری
ــای  ــا و برنامه ه ــی، طرح ه ــگل زدای ــری از جن ــای جلوگی طرح ه
جلوگیــری از تخریــب جنگل هــا و پوشــش گیاهــی و … کــه 
هزینــه اجــرای آنهــا بــه مراتــب چندیــن برابــر کمتــر از الیروبــی 
رودخانه هاســت بــه صــورت جــدی در دســتور کار قــرار بگیــرد در 
پیشــگیری از وقــوع چنیــن ســیاب هایی بســیار تعییــن کننــده 

ــود. و مؤثــر خواهــد ب

فیا
غرا

هشـدار جغرافیدانان درباره تصمیمات زیست محیطیج
ــان  ــا بی ــران ب ــگاه ته ــی دانش ــات علم ــو هی عض
لحــاظ  بــه  دولتــی  ادارات  از  بســیاری  اینکــه 
ــان  ــور جغرافیدان ــد از حض ــازمانی بای ــارت س چ
وزارت کشــور  در  وقتــی  ببرنــد، گفــت:  بهــره 
ــاب  ــدار انتخ ــا فرمان ــدار ی ــار، بخش ــت دهی ــرار اس ق
ــد  ــد؛ بای ــی بدانن ــط  شناس ــد محی ــراد بای ــن اف ــود، ای ش
ــک  ــط ی ــه وارد محی ــی ک ــا هنگام ــد ت ــا را بدانن ــم جغرافی عل
ــه  ــط از چ ــد آن محی ــوند، دریابن ــتان می ش ــا شهرس ــهر ی ش

اســت. برخــوردار  توانمندی هایــی 
تهــران  دانشــگاه  جغرافیــای  اســتاد  مطیعــی  حســن 
دربــاره  مســئوالن  بــه  جغرافیدانــان  هشــدارهای  دربــاره 
تصمیم گیری هــای زیســت محیطی، گفــت: دربــاره دریاچــه 
را  دریاچه هــا  آب  کــه  نابجایــی  سدســازی های  ارومیــه، 
همیــن  اســت.  شــده  داده  هشــدارها  مــی داده،  کاهــش 
ــمنان را  ــه س ــزر ب ــای خ ــال آب دری ــاله انتق ــه مس ــرًا ک اخی
مطــرح کردنــد، جغرافیدانــان هشــدار داده انــد کــه اکوسیســتم 
فضایــی را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار می دهــد؛ آنهــا 
مــوارد منفــی و مثبــت هــر تصمیم گیــری زیســت محیطی 

را اعــام می کننــد ولــی بحث هــا گاهــی در ایــن زمینه هــا 
ــای  ــال آب دری ــن انتق ــاً همی شــخصی مطــرح می شــود؛ مث
ــد،  ــرح ش ــور مط ــس جمه ــط رئی ــه توس ــمنان ک ــه س ــزر ب خ
احتمــاالً بــه ایــن دلیــل بــوده کــه خــود آقــای روحانــی اهــل 
اســتان ســمنان اســت. در طــرح چنیــن پیشــنهاداتی اول 
ــا  ــن طرح ه ــد ای ــد بگوین ــه می توانن ــتند ک ــان هس جغرافیدان
ــم ریاضــی  ــاره نقــش عل ــا غلط.مطیعــی درب درســت اســت ی
ــته  ــجو از رش ــرش دانش ــنهاد پذی ــا و پیش ــش جغرافی در دان
ــات  ــه ریاضی ــه پای ــا ب ــجویان جغرافی ــت: دانش ــی، گف ریاض
ــات  ــه ســطح متوســطی از ریاضی ــی ب ــد، ول ــاز ندارن ــوی نی ق
ــزی  ــه برنامه ری ــش در کمیت ــد. ۲۰ ســال پی ــاز دارن ــار نی و آم
از  دانشــجو  پذیــرش  دادیــم کــه  پیشــنهاد  علــوم  وزارت 
رشــته ریاضــی هــم انجــام شــود و بــرای ایــن پیشــنهاد هــم 
ــن  ــد، ای ــا دادن ــه م ــه ب ــی ک ــم. جواب ــیاری آوردی ــل بس دالی
ــوم اجتماعــی  ــا و عل ــرای رشــته های جغرافی ــود کــه »اگــر ب ب
جــذب کنیــم،  دانشــجو  ریاضــی  رشــته  دانش آمــوزان  از 
ــدام  ــور در ک ــد از کنک ــانی بع ــوم انس ــوزان عل ــس دانش آم پ

رشــته ها تحصیــل کننــد؟ 
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دادنامه: 1184                             
ــری  ــدس خ 45مت ــتان ق ــی آدرس: شهرس ــره کمال ــت نی ــا وکال ــدوی راد ب ــین مه ــان: غالمحس خواه
انقــالب طبقــه فوقانــی ســاختمان پلیــس +10  خوانــدگان: 1- کامــران برخــوردار  2- آیــت الــه زبرجــدی 
ــام  ــه انضم ــماره 0292823 ب ــه ش ــک ب ــه چ ــته: مطالب ــکان خواس ــول الم ــردو مجه ــی آدرس: ه آتش
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک لغایــت زمــان اجــرای حکــم و کلیــه خســارات ناشــی 
ازدادرســی     بــه تاریــخ 97/9/18 در وقــت فــوق العــاده پرونــده کالســه 387/10/97شــعبه 10شــورای 
حــل اختــالف شــهرقدس بــه تصــدی اینجانــب تحــت نظــر اســت بــا مالحظــه اوراق و محتویــات پرونــده 
نظریــه مشــورتی اعضــائ محتــرم شــورا بــه شــرح ذیــل اقــدام بــه صــدور و انتشــار رای مــی نمایــد.  

رای قاضی شورا
درخصــوص دادخواســت آقــای غالمحســین مهــدوی راد بــا وکالــت خانــم نیــره کمالــی بــه طرفیــت آقــای 
کامــران برخــوردار بــه عنــوان صــادر کننــده چــک }صاحــب حســاب{وآقای آیــت الــه زبــر جــدی آتشــی 
بــه عنــوان ظهرنویــس بخواســته مطالبــه وجــه بــه میــزان 120/000/000ریــال بــه اســتناد یــک فقــره چــک 
بــه شــماره 292823مورخــه 96/9/30عهــده بانــک مســکن کــه خوانــده ردیــف دوم بــه عنــوان ضامــن 
ــارات  ــان و اســتماع اظه ــه دادخواســت تقدیمــی خواه ــر ب ــوده اســت. شــورا نظ ــا را امضانم ــر چکه ظه
ــه و  ــک محــال علی ــدم پرداخــت از ســوی بان ــرازی و گواهــی ع وی و مالحظــه اصــول و مســتندات اب
نیــز امضاظهــر چــک کــه منتســب بــه خوانــدگان و بقــاء اصــول و مســتندات در یــد خواهــان ظهــور در 
ــق  ــان دادرســی از طری ــی رغــم اطــالع از جری ــدگان عل ــدگان داشــته اســت و خوان اشــتغال ذمــه خوان
نشــر حضــور پیــدا نکــرده و دلیلــی بــر برائــت ذمــه خویــش ارائــه ننمــوده اندشــورا خواســته خواهــان را 
موجــه تشــخیص داده و مســتندا بــه مــواد 313و310و249از قانــون تجــارت و تبصــره الحاقــی بــه مــاده 
2قانــون چــک ونیــز استفســاریه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــه قانــون مرقــوم و مــواد519و198از 
قانــون آ.د.م حکــم بــه محکومیــت خوانــدگان بــه صــورت تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ 20/000/000ریــال 
بــه عنــوان اصــل خواســته بــه انضمــام خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک 97/9/30ونیــز 
مبلــغ 2/250/000ریــال بــه عنــوان هزینــه دادرســی و همچنیــن حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه در حــق 
خواهــان صــادر و اعــالم مــی دارد . رای صــادره غیابــی بــوده و ظــرف مــدت 20 روز پــس از ابــالغ قابــل 
واخواهــی درهمیــن شــعبه وســپس ظــرف مــدت20روز قابــل تجدیــد نظرخواهــی در محاکــم عمومــی 
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   دادنامه
   پرونــده کالســه : 9709982651100538شــعبه 3 دادگاه عمومــی حقوقــی شــهر قــدس تصمیــم نهایــی شــماره 
.... خواهــان: آقــای عبدالــه ضیائــی کنــدری فرزنــد محمــد حســن بــا وکالــت خانــم نیــره کمالــی فرزنــد نعمــت 
ــدگان: 1-آقــای  ــی پلیــس 10-ط2  خوان ــه نشــانی تهــران -قــدس -شــهرقدس-بلوار انقــالب -ط فوقان ــه ب ال
ــای خســرو  ــر ک نیایــش پ 14   2- آق ــوار ش کله ــران شــهریار قــدس بل ــه نشــانی ته ــر ملکــی ب ــی اکب عل
اهــوران بــه نشــانی شــهرقدس بلــوار شــهید کلهــر پ 42 امــالک غــرب تهــران }مجهــول المــکان {    3 – آقــای 
مجیــد غالمــی بــا وکالــت آقــای محســن جلیلونــد فرزنــد یــار علــی بــه نشــانی بلــوار امــام خمینــی -بعــد از 
ــت اداره  ــا تولی ــه مرحــوم میرشــکار ب ــت    4- موقوف ــر وکال ــه دوم واحــد 3 دفت ــوی ارشــاد-پالک 70 طبق ک
اوقــاف و امورخیریــه بــه نشــانی شــهر قــدس بلــوار عمــارت پ130  5-اداره اوقــاف بــه نشــانی شــهر قــدس بلوار 
عمــارت خواســته: 1-اثبــات مالکیــت }مالــی{ 2-  تنفیــذ صلــح نامــه }امــوال منقــول{ 3- مطالبــه خســارات 
دادرســی گردشــکار: خواهــان دادخواســتی بخواســته فــوق و بطرفیــت خوانــده بــه دادگاه تقدیــم کــه پــس از 
ثبــت بــه کالســه فــوق و جــری تشــریفات قانونــی ختــم دادرســی اعــالم مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.

رای دادگاه
درخصــوص دعــوی خانــم نیــزه کمالــی بــه وکالــت از آقــای عبدالــه ضیائــی کنــدری بطرفیــت آقــای علــی اکبــر 
ملکــی و خســرو اهــوران و مجیــد غالمــی بــا وکالــت بعــدی آقــای جلیلونــد و موقوفــه میرشــکار و اداره اوقــاف 
شــهر قــدس بخواســته تنفیــذ صلــح نامــه عــادی و صــدور حکــم بــه احــراز و اثبــات مالکیــت منافــع خواهــان 
نســبت بــه یــک بــاب زیرزمیــن بــه مســاحت 85متــر مربــع و الــزام خوانــدگان ردیــف 4و5بــه برقــراری رابطــه 
اســتیجاری و تنظیــم ســند اجــاره بــا حــق اخــذ ســند اعیــان مشــاعی و خســارات دادرســی بــا عنایــت بــه اوراق 
پرونــده در خصــوص تنفیــذ صلــح نامــه عــادی نظــر بــه اینکــه اصــل بــر صحــت عقــود و قــرارداد هــا بــوده و 
دادگســتری بــرای رســیدگی بــه تنظیمــات و حــل و فصــل خصومــت بــوده ودر خصــوص ســایر خواســته هــای 
مرقــوم رفتــه صرفنظــر از اینکــه حســب داللــت مواد47و48قانــون ثبــت در نقاطــی کــه اداره ثبــت اســناد امــالک 
وجــود دارد ثبــت صلــح نامــه اجبــاری بــوده و صلــح نامــه عــادی در ادارات و محاکــم پذیرفتــه نخواهــد شــد در 
مــا نحــن فیــه در خصــوص اینکــه یــد خواهــان ناشــی از زراع صاحــب نســق باشــد مســتندی ملحــوظ نیســت 
علیهــذا بــه اســتناد مــاده 2 از قانــون آییــن دادرســی مدنــی و تبصــره 4 قانــون ابطــال اســناد فــروش رقبــات 
آب و اراضــی موقوفــه قــرار رد دعــوی خواهــان صــادر و اعــالم میگــردد قرارصــادره حضــوری و ظــرف بیســت روز 

پــس از روئیــت قابــل تجدیــد نظــر اســت./م الــف/167            
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آگهی ابالغ وقت دادرسی و 
دادخوست و ضمایم به تجدید 

نظر خواه 
کالســه پرونــده : 970539 وقت رســیدگی: 
ابــالغ تجدیــد  از  ظــرف ده روز پــس 
نظــر خــواه:  عبدالــه ضیایــی کنــدری 
اهــوران  ده:خســرو  ن ا ـر خو ظـ ن ـد  ـ تجدی
ــته:  ــد نظرخواس ــکان   تجدی ــول الم مجه
9709972651101441مورخــه 97/8/24
ـه  ـ ب ـتی  سـ ا دخو دا ه  ا و ـ نظرخـ ـد  ـ تجدی
خواســته فــوق تقدیــم ایــن شــعبه نمــوده 
کــه بــه ایــن شــعبه  ارجــاع گردیــده 
بعلــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
بــه درخواســت خواهــان و بــه تجویــز 
ــی  ــن دادرســی مدن ــون ائی ــاده 346قان م
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده 
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک ماهــاز 
تاریــخ نشــر اگهــی بــه دفتــر  شــعبه 
ــتان  ــتری شهرس ــی دادگس 3دادگاه حقوق
ــانی  ــالم نش ــن اع ــه و ضم ــدس مراجع ق
ــت و  ــخه دوم دادخواس ــود نس ــل خ کام
ضمائــم را دریافــت نماینــد و در وقــت 
ــم  ــت رســیدگی حضــور به ــاال جه ــرر ب مق
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 پیام
استان ها

کاهش ۲۲ درصدی جمعیت زندانیان در گلستان
رئیس کل دادگستری گلستان گفت:  سال گذشته جمعیت زندان های گلستان ۲۲ درصد نسبت به 
سال قبل از آن کمتر شد.

بـه گـزارش روابـط عمومی شـركت توزیع 
نیـروی بـرق شـمال اسـتان كرمـان بـه 
نقـل از سـید محمد جواد جهـادی، مدیر 
توزیـع بـرق كرمان از سـاعت های اولیه با 
اطـاع از وقـوع سـیل در مناطـق گلباف و 
بـرق،  شـبكه های  تخریـب  و  شـهداد 
بافاصلـه گروه هـای كاری این شـركت با 
سـیلزده،  مناطـق  بـه  كامـل  تجهیـزات 
رفـع  جهـت  الزم  اقدامـات  و  اعـزام 
سـید   . گرفـت  صـورت  هـا  خاموشـی 
میدانـی  بازدیـد  در  جهـادی  محمـد 
فرمانـدار كرمـان از روسـتای سـیل زده 
بارندگـی در  آغـاز  از  جهـر گفـت: پـس 
منطقه شـهداد و تشـكیل ستاد بحران در 
ایـن زمینـه مشـخص شـد كـه بـه علـت 

آبگرفتگی روسـتای پشـوئیه ، علی آباد و 
جهـر و جـاری شـدن سـیاب بـه سـمت 
از  تعـدادی  بـرق  شـبكه های  شـهداد،  
و  تخریـب  منطقـه  ایـن  روسـتاهای 

ساكنان منطقه از برق محروم شدند.
جهـادی   تصریـح كـرد: گروه هـای كاری 
بـه  سـیاب  وقـوع  از  پـس  بافاصلـه 
بازسـازی  عملیـات  و  اعـزام  منطقـه 
شـبكه های بـرق آغـاز شـد و نخسـتین 
تخریـب شـبكه در ۳۵ كیلومتری بخش 
شـهداد در روسـتای جهـر مشـاهده شـد 
كـه به علـت تخریب جـاده  امـكان عبور 

و مرور به منطقه میسر نبود. 
وی گفـت: پس از برقـراری مجدد ارتباط 
بـه دو گـروه  جـاده ای، گروه هـای كاری 

اصلـی تقسـیم و كار بازسـازی و اصـاح 
ادامـه  شـده  تخریـب  بـرق  شـبكه های 
پیـدا كـرد و وسـعت تخریب شـبكه های 
بـرق نیز به دلیل حجم و شـدت سـیاب 

پنج كیلومتر برآورد شد.
جهادی  اظهار داشـت: بـا وجود نامطلوب 
بـودن منطقه و ُبعد مسـافت بـا همكاری 
و تـاش گروه های  كاری از شـهر كرمان 
و بخش هـای گلبـاف، شـهداد و ماهـان  
به همراه سـه دسـتگاه جرثقیل، همكاری 
مجـددًا  روسـتا   ، اهالـی  و  پیمانـكاران 
در  اعزامـی  اكیپ هـای  تمـام  و  برقـدار 
حال فعالیت و رفع نواقص خطوط فشـار 
ضعیـف در منطقه هسـتند. وی گفت: در 
بازدیـد میدانی مدیر توزیـع برق كرمان و 

همـكاران معاونـت بهـره بـرداری از محل 
حادثـه میـزان خسـارت وارده بـه شـبكه 
بـرق  تاسیسـات  و  تجهیـزات  و  توزیـع 
قریـب یـك میلیـارد تومـان برآورد شـده 
اخیـر  سـیل  در  یادآورشـد:  وی  اسـت. 
پسـت  دسـتگاه  یـك  شـهداد  بخـش 

تراسـفورماتور ۲۵ كاوا و تعـداد ۲۰اصلـه 
پایـه سـیمانی به دلیـل شكسـتگی پایه 
هـا بـه طوركامل تخریب شـده و خدمات 
جـدی بـه خطـوط و تاسیسـات موجـود 

وارد شده  است . 

 رییـس پلیـس راه اسـتان ایـام بـا بیـان اینکـه 
جاده هـای اسـتان ایـام بـرای تـردد عشـایر کوچ 
رو خطرنـاک اسـت، گفـت: از تلف شـدن ۱۶ رأس 
دام در کمربنـدی شـرقی ایـام خبر داد. سـرهنگ 
»رضـا همتـی زاده« اظهار کرد: به منظـور جلوگیری 
از حوادث و سـوانح و تأمین امنیت و سـرقت های 
احتمالـی حتـی المقـدور بهتریـن راه ممکـن برای 
انتقـال و جابجایی احشـام از طریق وسـایل نقلیه 
بـوده و از کـوچ سـنتی پرهیـز کننـد.وی افـزود: با 
وجـود کوهسـتانی و پرپیچ و خم بـودن محورهای 
مواصاتـی اسـتان و وجـود تونل هـا و عـرض کـم 
جاده هـا تـردد احشـام باید خـارج از مسـیر جاده 
صـورت گیـرد تـا خدایـی ناکـرده دچـار حـوادث 
نشـوند.رئیس پلیـس راه اسـتان ایام با اشـاره به 
و  اصلـی  جاده هـای  از  کوچنـده  عشـایر  عبـور 

خطـرات ناشـی از آن گفـت: صاحبـان گله هـا بایـد 
آنهـا  نقلیـه در  تـردد وسـایل  در مسـیرهایی کـه 
وجـود ندارنـد حرکـت کننـد و در صـورت لـزوم از 
مسـیرهایی کـه پـل زیـر گذر وجـود دارد گلـه را در 
آن مسـیر عبـور دهند.همتی زاده در پایان با اشـاره 
بـه اینکـه صاحبـان گلـه از حرکـت دادن گله هـا در 
هنـگام غـروب آفتـاب و شـبانه خـودداری کننـد 
گفـت: متأسـفانه در یـک تصادف وسـیله نقلیه که 
صـورت  ایـام  شـرقی  کمربنـدی  در  احشـام  بـا 
گرفتـه بـود بـه دلیل عـدم رعایـت نـکات ایمنی و 
ورود غیـر مجـاز گلـه بـه سـطح جـاده از سـوی 
صاحـب گلـه )نقـض مـاده ۲۱۰ آئیـن نامـه راهور( 
تعـداد ۱۶ رأس گوسـفند در ایـن تصـادف تلـف 
شـدند کـه صاحـب گله بدلیـل ذکر شـده ۵۰ درصد 

مقصر حادثه شناخته شد.

ترميم شبكه توزيع برق روستای »جهر« 
در بخش شهداد پس از خسارت سيل 

تلف شدن ۱6 رأس دام 
در کمربندی شرقی ایالم

اصفهانیزد

تولید بیش از 43 درصد آهن 
اسفنجی کشور در فوالد مبارکه

در ســال ۱۳۹۷ کل آهــن اســفنجی تولیــد شــده در کشــور 
ــن  ــون ت ــر ۲۴ میلی ــدرو( بالغ ب ــۀ ایمی ــرکت های تابع )ش
بــوده اســت کــه ســهم گــروه فــوالد مبارکــه )فــوالد مبارکــه، 
فــوالد هرمــزگان، فــوالد ســبا و شــرکت فــوالد سفیددشــت 
چهارمحــال و بختیــاری( از ایــن میــزان، تولیــد بــه بیــش 

از ۱۰ میلیون و ۵۶۰ هزار تن است.
مختــار بخشــیان، معــاون بهره بــرداری فــوالد مبارکــه، ایــن 
خبــر را داد و گفــت: در ســال گذشــته، در واحدهــای احیــا 
مســتقیم ۱ و ۲ شــرکت فــوالد مبارکــه ۷میلیــون و ۱۵ هــزار 
تــن، در فــوالد هرمــزگان بیــش از یک میلیــون و ۶۹۱ هــزار 
تــن، در مجتمــع فــوالد ســبا یک میلیــون و ۲۵۱ هــزار تــن 
ــاری  ــال و بختی ــت چهارمح ــوالد سفیددش ــرکت ف و در ش
ــده  ــد ش ــفنجی تولی ــن اس ــن آه ــزار ت ــش از ۵۵۴ ه بی

است.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود تصریــح کــرد: بــا 
ــوالد و نقــش آن در اقتصــاد  ــد ف ــت تولی ــه اهمی توجــه ب
کشــور، عرضــۀ ۷ میلیــون و ۵۰ هــزار تــن انــواع محصــوالت 
ــه و  ــوالد مبارک ــۀ ســال ۱۳۹۸ شــرکت ف ــوالدی در برنام ف
مجتمــع فــوالد ســبا قــرار گرفتــه اســت کــه ایــن میــزان 
ــد  ــل ۴.۶ رش ــال قب ــابه س ــدت مش ــبت به م ــه نس عرض

نشان می دهد.
او در همیــن خصــوص ادامــه داد: در بخــش تولیــد کاف 
ــبا  ــوالد س ــع ف ــه و مجتم ــوالد مبارک ــرکت ف ــرم در ش گ
تولیــد ۶ میلیــون و ۵۰۰ هــزار تــن محصــول برنامه ریــزی 
ــد.  ــان می ده ــدی را نش ــد ۲ درص ــه رش ــت ک ــده اس ش
همچنیــن در بخــش محصــوالت ســرد و پوشــش دار 
شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز تولیــد یک میلیــون و ۵۸۰ هــزار 
تــن و رشــد ۲ درصــدی نســبت به مــدت مشــابه ســال ۹۷ 
بهره بــرداری  در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.معاون 
فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد: مدیریــت و کارکنــان 
ــال های  ــد س ــا همانن ــد ت ــه مصمم ان ــوالد مبارک ــرکت ف ش
قبــل اهــداف شــرکت و راهبردهــای خردمندانــۀ رهبــر 

معظم انقاب اسامی در رونق تولید را محقق کنند.

پشت پرده 
حساب های بانکی 

مشکوک در یزد
مدیـر کل امور مالیاتی اسـتان یزد، تمام 
اهتمـام این سـازمان را تعامل با مودیان 
بـرای وارد آمـدن کمتریـن فشـار مالـی 
ذکـر کـرد و تاکیـد کرد: بـا بهره گیـری از 
ظرفیت هـای قانونـی آماده همـکاری در 
جهـت رونق تولیـد خواهیـم بود.منوچهر 
اسـدی  سـال ۹۷ را بـا توجـه بـه نقـض 
برجـام و بازگشـت تحریم هـای ظالمانـه 
آمریکا علیه کشـورمان، سالی پرتنش در 
حـوزه اقتصـاد کشـورمان خوانـد و اظهار 
کـرد: فعالیت سـازمان مالیاتی کشـور در 
چنیـن شـرایطی کـه دولـت باید بـه رغم 
فشـارهای اقتصادی برای تأمین و حفظ 
هماننـد  بکوشـد،  خـود  درآمدهـای 
شمشـیری دو لبـه می مانـد چـرا کـه از 
از  جلوگیـری  بـرای  بایـد  سـو  یـک 
مشـکات درآمـدی و اقتصـادی دولت و 
رکـود اقتصـادی کشـور در جهـت وصـول 
درآمدهـای مالیـات مجددانه حرکت کند 
در  مالیـات  افزایـش  دیگـر  از طـرف  و 
شـرایط رکـود اقتصـادی می تواند موجب 
بـا  رکـود در جامعـه شـود.وی  تشـدید 
برخـی  رعایـت  لـزوم  بـر  تاکیـد 
سـازمان  متولیـان  خـاص  ظرافت هـای 
مالیاتـی بـرای وصـول درآمدهـای ایـن 
اقتصـادی،  موجـود  شـرایط  در  بخـش 
سـال گذشـته  در  خوشـبختانه  گفـت: 
پیـش   بینی  های درآمـدی امور مالیاتی 
اسـتان تـا ۹۵ درصد تحقـق یافت که هر 
چنـد در مقایسـه بـا ۹۷.۵ درصـد تحقق 
کشـور،  مالیاتـی  سـازمان  درآمدهـای 
شـرایط  در  ولـی  بـود  پایین تـر  اندکـی 

اقتصادی حاکم قابل قبول بود.
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اصفهان

اختصاص 63 میلیارد تومان 
اعتبار  به  6۵ طرح عمرانی

ایـرج مظفـر اظهارکـرد: مهم تریـن پـروژه اجرایـی در منطقـه پنـج 
احـداث خیابـان کمکـی ارتـش بـا اعتبـاری بالـغ بـر هفـت میلیارد 
دیگـر  از  اصفهـان  شـهردار  شـهری  عمـران  اسـت.معاون  تومـان 
پروژه هـای بـزرگ در ایـن منطقـه را احـداث پارکینـگ در محـدوده 
خیابـان شـریعتی بـا اعتبار سـه میلیـارد تومـان عنوان کـرد و گفت: 
ایـن پـروژه به منظـور سـاماندهی خودروها و بهبود فضـای پارک در 
ایـن منطقـه و بـا توجه بـه شـلوغی این خیابـان برنامه ریزی شـده 
پـل  تعریـض  اجـرای  و  نظـارت  طراحـی،  داد:  ادامـه  اسـت.وی 
شهیدسـتاری از دیگـر پروژه هـای در نظـر گرفته شـده بـرای منطقه 
پنـج شـهرداری اصفهان اسـت کـه برای اجرای آن در سـال گذشـته 
سـه میلیـارد تومـان و در سـال ۹۸ نیـز ۵۰۰ میلیـون تومـان بـرای 

نظارت و اجرای این پروژه بزرگ در نظر گرفته شده است.
مظفـر تاکیـد کـرد: در منطقـه پنـج شـهرداری اصفهـان اعتبـار دو 
میلیـارد و ۹۰۰ میلیـون تومانـی جهـت روکـش و ترمیـم آسـفالت 
معابـر تخصیـص داده شـده و یک منبـع آب با اعتبـار دو میلیارد و 
۸۰۰ میلیـون تومـان نیـز سـاخته خواهـد شـد.وی بـا بیـان اینکـه 
سـال آینـده حـدود ۱۰ میلیـارد تومـان صـرف پروژه های نوسـازی، 
پنـج  منطقـه  سـطح  در  مناسب سـازی  و  سـاماندهی  بهسـازی، 
شـهرداری اصفهـان خواهد شـد، اظهار کرد:  مهمتریـن این پروژه ها 
شـامل سـاماندهی رفیوژهای کناری و پیاده روسـازی چهارباغ باال، 
سـاماندهی پـارک و قطعات فضای سـبز، تعریض پیاده راه سـازی 
خیابان نظر میانی، بهسـازی و احداث مسـیر دوچرخه، سـاماندهی 
شـبکه دفـع آب های سـطحی بزرگراه شـهید دسـتجردی و خیابان 
شـهید موحدی نیـا، سـاماندهی گذرهـای اصلـی و فرعـی سـپاهان 
صفـه،  کوهسـتانی  پـارک  و  وحـش  پـارک  سـاماندهی  شـهر، 
سـاماندهی مسـیر خـط سـامانه اتوبـوس تنـدرو اصفهان)سـاتا(، 
اصـاح جـداول، سـاماندهی پیـاده روهـای خیابان مسـجد اعظم، 
هزارجریـب  خیابـان  غربـی  ضلـع  پیاده روهـای  مناسب سـازی 
حدفاصـل میـدان آزادی تا کـوی امام جعفر صادق، مناسب سـازی 
مسـیر دسترسـی پـارک کوهسـتانی صفـه، سـاماندهی و تجهیـز 

زمین های ورزشی روباز و چندین پروژه دیگر است.
بـه دیگـر  اشـاره  بـا  اصفهـان  معـاون عمـران شـهری شـهرداری 
پروژه هـای منطقـه پنـج شـهرداری اصفهـان تصریح کـرد: مبلغ یک 
میلیـارد و ۷۰۰ میلیـون تومـان اعتبـار بـه پروژه هـای تعمیـرات و 
نگهـداری معابـر و ابنیـه شـهری تخصیـص یافتـه کـه می تـوان بـه 
ترمیـم درزهـای انبسـاط پـل وحیـد، نگهـداری و تعمیـرات پل های 
عابـر پیـاده عـادی همچنین اجـرای پروژه هـای احداث مسـیر خط 
سـامانه حمـل و نقـل اصفهـان )حکیـم نظامی حدفاصـل پل فلزی 
تـا شـهدای غـزه(، احـداث بانـد دوم بلوار نظام سـپاهان شـهر، خط 
انتقال آب از منابع آب سـپاهان شـهر تا منبع آب شـماره یک پارک 
صفه، توسـعه شـبکه فیبـر نـوری، احداث پـل عابر پیـاده حدفاصل 
شـهدای غـزه و حسـین آبـاد، تکمیـل پـارک بزرگ سـپاهان شـهر، 
حفـر و تنقیـه چاه هـای آب بـاران، مطالعـه و طراحی پارک شـهری، 
توسـعه شـبکه توزیـع آب، احـداث آبراهـه و کانیـو، اجرای بنـد ۱۴ و 
ماده ۱۱۰ قانون شـهرداری و نقشـه برداری در سـطح منطقه با اعتبار 

۹ میلیارد تومان اشاره کرد.
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی از مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان قدردانی کرد
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در دیدار با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از 

اقدامات مدیریتی اعمال شده برای حفظ پایداری شبکه برق استان در بحران سیاب اخیر، تشکر و قدردانی کرد.
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ــر  ــی ب ــتان مبن ــران اس ــه بح ــام کمیت ــا اع ــان ب همزم
ــش  ــال افزای ــا و احتم ــیل آس ــای س ــارش ه ــروع ب ش
آبگرفتگــی معابــر  و طغیــان رودخانــه هــا، ســتاد بحــران 
ــی در  ــاز بارندگ ــل از آغ ــان قب ــتان کرم ــرکت گاز اس ش
ــنل و  ــاش پرس ــا ت ــبختانه ب ــکیل و خوش ــتان تش اس
برنامــه ریــزی الزم و تمهیــدات موثــر، جریــان گاز هیــچ 
ــد. یــک از شــهر هــا و روســتاهای اســتان قطــع نگردی

منوچهــر فــاح مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان 
از تشــکیل گــروه هــای عملیاتــی و واکنــش ســریع قبــل 
از شــروع بارندگــی هــا در اســتان بــرای نواحــی کهنــوج، 
ــد  ــر داد و افزودن ــیر خب ــت و بردس ــم ، باف ــت، ب جیرف
همزمــان بــا آغــاز بارندگــی هــا  در ســطح اســتان 
ــای  ــی واحده ــکیل و تمام ــران تش ــه بح ــریعا کمیت س
امــداد ، تعمیــرات ، مخابــرات ، ایمنــی ، HSE  ، نشــت 
ــا اســتقرار  ــی ، حمــل و نقــل  و مســئولین ســتاد ب یاب
خــود در ســطح شــهر، تمامــی خطــوط انتقــال ، تغذیــه 
ــد  ــانی و ایســتگاهها را بازدی ــبکه تاسیســات گازرس ، ش
و بــا برنامــه ریــزی ، هماهنگــی واحــد هــا و تمهیــدات 
الزم جریــان گاز مشــترکین محتــرم اســتمرار یافتــه 
و گزارشــی مبنــی بــر  قطــع گاز در اســتان را شــاهد 

ــم. نبودی
وی یکــی از اقدامــات موثــر شــرکت گاز اســتان در 
حادثــه ســیل اخیــر را اســتفاده از امکانــات ، تجهیــزات 
ــی  ــکاران اجرای ــی هــای بخــش خصوصی)پیمان و توانای
ــرداری ( دانســت و ادامــه  معاونــت مهندســی و بهــره ب
اســتان  در  هــا  بــارش  آغــاز  از  قبــل  روز  داد چنــد 
تجهیــزات  از  اســتفاده  خصــوص  در  الزم  اقدامــات 
ــر  ــه دیگ ــک ب ــت کم ــرکتی جه ــی وش ــش خصوص بخ
ــا، بخشــداری  ــم از شــهرداری ه ــای اســتان اع ــاد ه نه
هــا ، فرمانــداری هــا و حفاظــت از تاسیســات گازرســانی  

ــت .  ــورت پذیرف ص
ادامــه  مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان در 
یــادآور شــد : مهــم تریــن وظیفــه مجموعــه گاز اســتان 
ــی و عملکــرد  ــان گاز ، حفــظ  ایمن حفــظ اســتمرار جری
تاسیســات و ایســتگاهها در شــرایط بحرانــی اســت 
و بایســتی تمامــی مســئولین عملیاتــی  در روزهــای 
حســاس تــاش کــرده و رفــاه و آســایش مــردم را 
ــرای رضایــت  ــرار داده و کارهــا را ب ســرلوحه کار خــود ق

ــد. ــام دهن ــردم انج ــایش م ــاه و آس ــد و رف خداون

رفــاه  و  کار  تعــاون،  اداره  مدیــرکل 
ــا بیــان ایــن کــه  اجتماعــی گلســتان ب
ــدن گلســتان در ســیل خســارت  ۶ مع
از  پنــج هــزار هکتــار  دیــد، گفــت: 
ــر  ــود شــده و دیگ اراضــی گلســتان ناب
امــکان برداشــت محصــول نیســت.

ــرد: بحــث  ــار ک ــی اظه ــعید مازندران س
ســیل در اســتان گلســتان از تاریــخ ۲۹ 
ــه  ــی روز س ــد و ط ــاز ش ــفندماه آغ اس

بارندگــی بیــش از ۳۰۰ میلیمتــر بــارش 
یعنــی حــدود هفــت مــاه بارندگــی 
ــوع  ــه وق اســتان در اســتان گلســتان ب
ــر  ــال اخی ــد س ــی ص ــه ط ــت ک پیوس
ــزود:  ــت.وی اف ــوده اس ــابقه ب ــی س ب
دســت بــردن در طبیعــت، خانــه ســازی 
در حریــم رودخانــه، عامــل طبیعــی و… 
ــیل در  ــروز س ــای ب ــت ه ــه عل از جمل
اســتان نــام بــرده شــده کــه ســه شــهر 

ــه  ــا و گمیشــان ب ــد کاووس، آق ق گنب
شــکل جــدی و شــهر هــای بندرترکمن، 
مینودشــت و آزادشــهر هــم تاحــدودی 
ــت:  ــدند.مازندرانی گف ــیل ش ــر س درگی
طبــق گفتــه مســئوالن امــر پنــج هــزار 
هکتــار از اراضــی گلســتان نابــود شــده 
و دیگــر امــکان برداشــت محصــول 
ــده  ــرای آین ــری ب ــد فک ــت و بای نیس
ــرد: در  ــح ک ــرد.وی تصری ــاورزان ک کش
ــکونی  ــد مس ــزار واح ــام ۱۸ ه ــن ای ای
ــزار  ــت ه ــه هف ــد ک ــده ان ــیب دی آس
واحــد آن نیازمنــد بازســازی مجــدد 
ــی  ــن ۱۲۰ واحــد صنعت ــوده و همچنی ب
اســتان  صنعتــی  هــای  شــهرک  در 

ــدند. ــی ش ــار آبگرفتگ دچ

 ۶ معدن گلستان در سیل 
خسارت دید

سیل سه هزار  میلیارد ریال 
به برق خوزستان خسارت زد

مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان گفت: سـیل تاکنون سـه هزار و ۳۶۰ 
میلیـارد ریـال بـه تاسیسـات و زیرسـاخت هـای ایـن شـرکت خسـارت وارد کرد.
محمـود دشـت بزرگ اظهار داشـت: یکهـزار و ۶۹۵ دکل برق منطقه ای خوزسـتان 
در معـرض آبگرفتگـی سـیل قـرار داشـت که از ایـن تعـداد یکهـزار و ۱۴۴ دکل در 
وضعیـت بحرانـی قـرار دارنـد و بایـد بـه آنها رسـیدگی شـود.وی بـا بیـان اینکه ۶ 
دکل سـقوط کـرده در سـیل نیـاز بـه اصاح و بازسـازی دارنـد، تصریح کـرد: جاده 
های دسترسـی خطوط و فونداسـیون دکل ها به دلیل شـدت و ماندگاری سـیل 
دچـار آبشسـتگی شـدند و بایـد در همـه آنهـا ترمیـم صـورت گرفته و جـاده های 
دسترسـی بازسـازی شـوند. مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان افزود: 
از ۴۷ پسـت در معـرض آبگرفتگـی ۱۸ پسـت حالـت بحرانی داشـتند و سـیل به 
بسـتر و دیوارهـای محوطـه های آنها نیز خسـاراتی زده است.دشـت بـزرگ انجام 
اقدامات مقابله ای برای سـیل بندی و خاکریزی در اطراف این ۱۸ پسـت را یکی 
دیگر از خسـارت های شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان در سـیل اخیر اعام کرد.
وی بـا بیـان اینکـه همه تاش بـرق منطقه ای خوزسـتان این بوده که خاموشـی 
در شـبکه رخ ندهـد، تاکیـد کـرد: در شـبکه انتقـال و فوق توزیع اسـتان هیچگونه 
خاموشـی ناشـی از سـیل رخ نداده و الزم اسـت در این خصوص از دستگاه هایی 

که در اسـتحکام بخشـی پسـت ها با ما همکاری داشـتند تشـکر کنم.

گاز  شـرکت  موثـر  اقدامـات  از  یکـی  وی 
از  اسـتفاده  را  اخیـر  سـیل  حادثـه  در  اسـتان 
بخـش  توانایـی هـای  و  تجهیـزات   ، امکانـات 
معاونـت  اجرایـی  خصوصی)پیمانـکاران 
ادامـه  بـرداری ( دانسـت و  بهـره  مهندسـی و 
داد چنـد روز قبـل از آغـاز بـارش هـا در اسـتان 
اقدامـات الزم در خصـوص اسـتفاده از تجهیزات 
بـه  جهـت کمـک  وشـرکتی  بخـش خصوصـی 
دیگـر نهـاد هـای اسـتان اعـم از شـهرداری ها، 
بخشـداری هـا ، فرمانـداری هـا و حفاظـت از 

 . پذیرفـت  صـورت  گازرسـانی   تاسیسـات 

خوزستانالبرز

اعزام گروه های جهادی کارکنان تامین اجتماعی استان خوزستان گمرک شهرک صنعتی اشتهارد در آستانه راه اندازی
شـهرک  شـرکت  عامـل  مدیـر 
گفـت:  البـرز  صنعتـی  هـای 
در  گمـرک  ارزیـاب  سـرویس 
شـهرک صنعتی اشـتهارد تا یک 
مـاه آینـده راه انـدازی میشـود  
محمـد امیـن  بـزازی پور فرشـی افـزود: با پیگیـری های 
صورت گرفته از سـوی اسـتاندار و نمایندگان مردم اسـتان 
در مجلـس شـورای اسـامی، رئیـس کل گمـرک جمهوری 
ارزیابـی گمـرک در  ایجـاد سـرویس  بـا  ایـران  اسـامی 
وی  اسـت.  کـرده  موافقـت  اشـتهارد  صنعتـی  شـهرک 
اضافـه کـرد: بیـش از ۲ هـزار واحـد صنعتـی و تولیدی در 
بزرگتریـن شـهرک صنعتـی در کشـور مشـغول بـه فعالیت 
هسـتند کـه صنعتگـران ایـن شـهرک بـرای انجـام امـور 
گمرکـی خـود مجبـور بـه مراجعـه بـه گمـرک دیگر اسـتان 
هـا بودنـد. بـزازی پـور فرشـی گفـت: وجـود دفاتـر گمرک 
اشـتهارد،  صنعتـی  شـهرک  در  صادراتـی  هـای  پایانـه  و 

موجـب کاهـش هزینه ها، شـتاب در واردات مـواد اولیه و 
صـادرات محصـوالت شـده و می تواند نقـش قابل توجهی 
در کاهـش نـرخ تمـام شـده و ایجـاد قیمت هـای رقابتی 
بـرای صنایـع تولیـدی مسـتقر در ایـن شـهرک مـی شـود 
مدیرعامـل شـرکت شـهرک هـای صنعتی اسـتان البـرز با 
اشـاره بـه اینکـه ایـن گمرک تـا یک مـاه آینـده راه اندازی 
مـی شـود اظهـار داشـت: بـا راه انـدازی گمـرک در ایـن 
شـهرک صنعتـی، فعـاالن اقتصـادی، صاحبـان صنایـع و 
تولیـد کننـدگان صـادرات محـور شـهرک صنعتی اشـتهارد، 
نیـاز بـه مراجعـه بـه گمـرک دیگر اسـتان هـا ندارنـد. وی 
ادامـه داد: ضمـن اینکـه ایجاد گمـرک در شـهرک صنعتی 
اشـتهارد موجـب احیـای صنایـع، حفـظ اشـتغال و ایجـاد 
انگیـزه بیشـتر در صادرکننـدگان مـی شـود. بیـش از سـه 
هـزار و ۵۰۰ واحـد تولیـدی و صنعتـی در شـهرک هـای 
صنعتـی البـرز مشـغول بـه فعالیـت هسـتند کـه از ایـن 
تعـداد ۲ هـزار واحد در شـهرک صنعتی اشـتهارد قرار دارند

داریــوش کریــم پــور معــاون 
کل  اداره  مالــی  و  اداری 
اســتان  اجتماعــی  تأمیــن 
ســتاد  دبیــر  و  خوزســتان 
بحــران ایــن ســازمان بــا اعــام اینکــه بمنظــور امــداد 
رســانی بــه مــردم ســیل زده در مناطــق اســتان بویــژه 
ــادی متشــکل  ــای جه ــروه ه ــا و گ ــم ه روســتاها تی
از کارکنــان واحدهــای اجرایــی تأمیــن اجتماعــی 
ــی  ــت : ط ــد گف ــده ان ــزام گردی ــق اع ــن مناط ــه ای ب
روزهــای گذشــته بــر اثــر وقــوع ســیابهای ویرانگــر ، 
ــیه  ــتاهای حاش ــهرها و روس ــق ش ــهایی از مناط بخش
ــارات و  ــار خس ــتان دچ ــای اس ــه ه ــدها و رودخان س

ــی  ــت تمام ــا هم ــه ب ــدند ک ــدی ش ــای ج ــیب ه آس
ــن اجتماعــی  ــان و اعضــای ســتاد بحــران تأمی کارکن
تمهیــدات و اقدامــات خوبــی  بــرای مشــارکت در 
کمــک بــه هموطنانمــان برنامــه ریــزی و اجرایــی 

ــد. گردی
ــل شــعب در  ــی کام ــه آمادگ ــاره ب ــا اش ــور ب ــم پ کری
معــرض ســیل اظهــار داشــت : کارکنــان این شــعب در 
ایــام تعطیــل نیــز در محــل کار خــود حضــور داشــتند و 
در ادامــه مشــکات بوجــود آمــده بــرای مــردم اســتان 
، گــروه هــای جهــادی تشــکیل کــه بــا تهیــه وســایل 
مــورد نیــاز آســیب دیــدگان از ســیل ، خدمــات مــورد 

نیــاز ایشــان ارائــه و اهــدا گردیــد.

رانش زمین ،گرگان 
را تهدید می کند

شـهردار گـرگان بـا بیـان ایـن که 
رانـش گـرگان را تهدیـد مـی کند، 
بـا  مناطـق  از  برخـی  در  گفـت: 
توجـه بـه وسـعت رانـش مجبـور به تخلیـه منازل شـدیم.
 عبدالرضـا دادبـود در جمـع خبرنـگاران اظهـار کـرد: گرگان 
هـم در معـرض رانـش زمیـن قـرار دارد و سـیاب اخیـر 
اتفاقاتـی را در ایـن شـهر رقـم زده و ممکن اسـت ابعاد آن 

بیشـتر از این شـود.
وی افـزود: برخـی از پـل در روخانـه هـا تخریـب شـده و 

مجبـور شـدیم آنهـا را مسـدود کنیـم.

گرگان

حادثه در 
مترو اصفهان

یــک  گذشــته   روز  صبــح 
ایســتگاه  در  فلــزی  میلــه 
واقــع  امــام،  کــوی  متــرو 
قطــار شــهری  یــک  در خــط 
و  کــرد  برخــورد  راننــده  کابیــن  بــا  اصفهــان، 
اســت. شــده  متــرو  فعالیــت  در  تداخــل   موجــب 
صبــح  حادثــه   بــه  اشــاره  بــا  بنکــدار  محمدرضــا 
)چهارشــنبه( در ایســتگاه متــرو کــوی امــام بــه ســمت 
دروازه شــیراز )برخــورد میلــه فلــزی بــا کابیــن راننــده(، 
ــی  ــرر جان ــه ض ــن حادث ــبختانه ای ــرد: خوش ــار ک اظه
حادثــه، کارشناســان  از  پــس  بافاصلــه  و  نداشــته 

ــدند. ــزام ش ــل اع ــه مح ــهری ب ــار ش ــی قط ایمن

اصفهان 

سیل رودخانه »کشکان« مربوط 
به دوره بازگشت هزار ساله بود

بـا  دیـدار  در  سلسـله  رمانـدار 
مدیرعامـل بانـک توسـعه تعـاون 
کشـور، گفت: سـیاب چهار هزار و 
پانصـد میلیارد ریال به شهرسـتان 
سلسـله خسـارت وارد کـرد. شـریف خسـروی، در دیـدار بـا 
مدیرعامـل بانـک توسـعه تعاون کشـور بـا بیان اینکـه بر اثر 
جـاری شـدن سـیل بیـش از چهار هـزار و ۵۰۰ میلیـارد ریال 
خسـارت بـه زیرسـاخت های ایـن شهرسـتان وارد شـد کـه 
عمدتـًا خسـارت بـه مـزارع و اراضـی کشـاورزی بـود، اظهـار 
کـرد: در بارندگی هـای اخیـر، حجـم سـیاب شـهر الشـتر 
به تنهایـی ۵۱۰ مترمکعـب در ثانیـه بـود کـه اگـر مدیریـت 

نمی شـد می توانسـت خسـارات بسـیاری بـه بـار آورد.

جامعه

جوشش دوباره
6۰۰ چشمه خشکیده

منطقـه ای  آب  عامـل  مدیـر 
بویراحمـد  و  کهگیلویـه  اسـتان 
گفـت: در پـی بارش هـای اخیـر 
ایـن  در  خشـکیده  چشـمه   ۶۰۰
اسـتان دوبـاره جوشـیدند.علی داودی مهـر در گفت وگـو 
 ۱۰۰ و  هـزار   ۵ مجمـوع  از  افـزود:  ایسـنا،  خبرنـگار  بـا 
دهنـه چشـمه در سـه سـال گذشـته حـدود ۶۰۰ چشـمه 
خشـکیده و کـم آب شـده بودنـد کـه بـه برکـت بـارش 
رحمـت الهـی در سـال زراعـی جـاری دوباره جوشـیدند. 
وی بـا اشـاره بـه منابع آبـی مطلوب اسـتان اظهـار کرد: 

۶۰ دهنـه قنـات نیـز در اسـتان پـرآب شـدند.

کهگیلوییه

98 درصد طالی بازار کرمانشاه 
از  اصفهان و تهران می آید

و جواهـر  اتحادیـه طـا  رئیـس 
کرمانشـاه از تعطیلـی نزدیـک به 
۲۰ کارگاه طاسـازی در کرمانشـاه 
طـی سـال های اخیـر خبـر داد و 
گفـت: سـهم کارگاه هـای فعلـی از تولیـد طـای موجود در 

بـازار کرمانشـاه تنهـا حـدود دو درصـد اسـت.
محمدسـعید جعفـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا، بـا 
بیـان اینکـه تـا سـال ۹۰ حـدود ۲۳ کارگاه طاسـازی در 
کرمانشـاه داشـتیم، افـزود: از آن زمـان تاکنـون اکثـر این 
کارگاه هـا یکـی پـس از دیگـری تعطیـل شـدند و اکنـون 

فقـط سـه، چهـار کارگاه فعـال در اسـتان داریـم.

کرمانشاه

بکارگیری بیش از هزار 
دستگاه ماشین آالت سنگین 

برای مقابله با سیالب 
مدیرکل راه و شهرسـازی خوزستان 
یکهـزار  از  بیـش  بکارگیـری  از 
سـنگین  آالت  ماشـین  دسـتگاه 
بـرای مقابلـه با سـیاب در اسـتان 

داد. خبـر 
رضـا رضایـی، در تشـریح اقدامـات 
ایـن اداره کل در مقابلـه با سـیاب 
اخیـر گفـت: اداره راه و شهرسـازی 
اسـتان اقدامـات فراوانـی را بـرای 
و  اصلـی  جاده هـای  از  حفاظـت 
جاده هـای دسترسـی بـه روسـتا ها 

انجـام داد.
وی بیـان کـرد: در صورتیکه راه های 
شـوند،  آسـیب  دچـار  دسترسـی 
امدادرسـانی، کمک رسـانی و ... به 
مناطق سـیل زده و آسـیب دیده با 

مشـکل روبـرو خواهد شـد.
آغـاز  از  داشـت:  اذعـان  رضایـی 
سـیاب تاکنـون، تمامـی کارکنـان 
درحـال  اداره،  ایـن  نیرو هـای  و 
سـیل  تقویـت  و  رسـانی  خدمـت 
زمینـه  ایـن  در  و  هسـتند  بند هـا 
ماشـین  دسـتگاه  هـزار  از  بیـش 
ملکـی،  از  اعـم  سـنگین  آالت 
و  اسـتیجاری  خصوصـی،  بخـش 
ماشـین آالت تامین شـده از سوی 
حـال  در  خوزسـتان،  اسـتانداری 
و  اسـتان  جاد هـای  در  فعالیـت 

هسـتند. زده  سـیل  مناطـق 
ایـن مقام مسـئول در ادامـه افزود: 
از اقدامـات مهمـی کـه اداره کل راه 
سـیاب  در  اسـتان  شهرسـازی  و 
اخیـر انجـام داد، ایجـاد و ترمیـم 
در  رودخانـه کرخـه  در  بنـد  سـیل 
شهرسـتان سوسـنگرد بود و همین 
اقدام سـبب جلوگیـری از ورود آب 
آن  تخلیـه  و  شهرسـتان  ایـن  بـه 

. شد

اقدامات موثرشرکت گاز گزیده ها
استان کرمان در حادثه 

اخیر سیل 
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آخرین وضعیت مردم سیل زده 
روستای »آل بوعید«

۱4 هزار و ۵۰۰ دام سنگین و سبک استان گلستان در سیالب از بین رفته است

بــا  اســتانداری گلســتان  سرپرســت 
اشــاره بــه خســارات وارده بــه واحدهــای 
مســکونی، گفــت: تاکنــون ۱۸ هــزار و ۶۶ 
ــتایی  ــهری و روس ــکونی ش ــد مس واح
ــداد  ــن تع ــه از ای ــد ک ــده ان ــیب دی آس
ــد  ــی و نیازمن ــاً تخریب ــد کام ۸۵۰۰ واح

ــتند. ــازی هس بازس
 میرمحمــد غــراوی در برنامــه گفتگــوی 
ویــژه خبــری ســیمای مرکــز اســتان 
ــیاب  ــارات س ــزان خس ــرد: می ــار ک اظه
بــه گلســتان تاکنــون ۴۸۰۰ میلیــارد 
ــت  ــتاد مدیری ــه س ــرآورد و ب ــان ب توم

ــت. ــده اس ــام ش ــور اع ــران کش بح
وی افــزود: ۶۵۰ هــزار هکتــار اراضــی 

زراعــی و باغــی اســتان اســت کــه ۴.۵ 
میلیــون تــن محصــول تولیــد مــی کنــد 
ــی  ــن اراض ــار از ای ــزار هکت ــه ۳۱۷ ه ک
ــا  ــه و ت ــرار گرفت ــیل ق ــر س ــت تاثی تح
کنــون ۱۱۰ هــزار تــن از محصــوالت ایــن 
اراضــی بصــورت کامــل از بیــن رفتــه 

ــت. اس
وی یــادآور شــد: بــا توجــه بــه شــیب کم 
زمیــن هــای اســتان، ســرعت تخلیــه آب 
ــم  ــتان ک ــای اس ــت ه ــی و دش از اراض

اســت.
وی بــا اشــاره بــه میــزان خســارات وارده 
بــر دام هــای اســتان، خاطــر نشــان کــرد: 
۱۴ هــزار و ۵۰۰ دام ســنگین و ســبک 
اســتان در ســیاب از بیــن رفتــه اســت.

ــه  ــتان ادام ــتانداری گلس ــت اس سرپرس
داد: بــر اســاس مصوبــه هیــات وزیــران 
۱۶۲ میلیــارد تومــان بــه حســاب اســتان 

بــه عنــوان ۵۰ درصــد اعتبــارات باعــوض 
خســارات ســیاب در بخــش کشــاورزی 
آمــده اســت و بــا ارزیابــی تیم هــای 
روز  از ۳-۲  هــا  پرداخــت  تخصصــی 

ــده آغــاز مــی شــود. آین
میرمحمــد غــراوی بــا اشــاره به خســارات 
گفــت:  مســکونی،  منــازل  بــه  وارده 
ــاد  ــکل از بنی ــی متش ــای تخصص تیم ه
ــی  ــر فن ــازی، دفت ــکن، راه و شهرس مس
اســتانداری، نظــام مهندســی ســاختمان 
ــا  ــا دهیاری ه ــهرداری ها ی ــده ش و نماین
خانه هــای  وضعیــت  هرشهرســتان  در 
آســیب دیــده را بررســی می کننــد و اگــر 
خانه ای قابلیت اســتفاده نداشــته باشــد، 
ــد. ــب و بازســازی می دهن ــه تخری رای ب

وی بــا تقدیــر از دســتگاه ها و نهادهایــی 
در زمــان پــس از ســیاب بــه مــردم 
ــادآور شــد:  ــد، ی ــی کنن ــاری رســانی م ی

بســته حمایتــی شــامل چهــار   ۴۰۰۰
ــی یخچــال، گاز، فــرش  ــم کاالی اصل قل
و وســایل آشــپزخانه از ســوی مقــام 
اجرایــی  ســتاد  و  رهبــری  معظــم 
ــه گلســتان  فرمــان حضــرت امــام)ره( ب
ــته  ــه ۱۰۰۰ بس ــده ک ــاص داده ش اختص
بــه اســتان رســیده و مابقــی نیــز در 
راه اســت و همچنیــن تــاش داریــم 
ــتان  ــت آس ــا، تولی ــکاری بانک ه ــا هم ب
قــدس رضــوی ، بنیــاد مســتضعفان 
و دیگــر مجموعه هــای حمایتــی ۸۰۰۰ 
بســته حمایتــی را بــرای آســیب دیــدگان 

ــم. ــم کنی فراه
ــه  ــتان ادام ــتانداری گلس ــت اس سرپرس
از  اســتان  صنعتــی  واحــد   ۳۵۰ داد: 
تــاش  و  دیدنــد  آســیب  ســیاب 
ــا همــکاری بیمــه هــا و دولــت  داریــم ب

خســارات آنــان را جبــران کنیــم.
وی افــزود: مرغداری هــا، معــادن شــن و 
ماســه، راه هــای آســیب دیــده، تاســیات 
مخابــرات،  و  بــرق  و  آب  زیربنایــی 
شــبکه های آبیــاری و زهکشــی مــورد 
ــد و خســارات وارده  ــرار گرفته ان توجــه ق

ــان اعــام شــده اســت. ــا آن ب

غــراوی بــا اشــاره بــه رانش هــای زمیــن 
در شــرق اســتان گفــت: ۱۳۵ واحــد 
قافــه  قلعــه  روســتای  در  مســکونی 
مینودشــت بــر اثــر رانــش زمیــن آســیب 
ــن در  ــزش زمی ــد و لغ ــدی دیده ان جدی
آزادشــهر هــم بــوده کــه تــاش داریــم بــا 
مطالعــه دقیــق ســکونتگاه های مناســب 

ــم. ــردم درنظــر بگیری ــرای م را ب
جامــع  مطالعــات  کــرد:  اظهــار  وی 
و  شــده  انجــام  اســتان  در  ســیاب 
بســیاری از اقدامــات مهندســی صــورت 
گرفتــه در ایــن مــدت بــر همیــن اســاس 

ــت. ــوده اس ب
گلســتان  اســتانداری  سرپرســت 
خاطرنشــان کــرد: بــا ایجــاد مســیر 
انحرافــی پــس از ســد گلســتان در بنــد 
ولــی موفــق شــدیم آبــی بــا دبــی ۵۰ تــا 
ــی  ــای زراع ــب را از زمین ه ــر مکع ۶۰ مت
ــن  ــم و ای و شــهرها و روســتاها دور کنی
مســیر در آینــده نیــز مفیــد خواهــد بــود.

وی یــادآور شــد: تجهیــزات دســتگاه های 
ــران در  ــان بح ــا پای ــی ت ــان مل امدادرس
ــد و همراهــی الزم را  اســتان خواهــد مان

خواهنــد داشــت.

ته
نک

میرمحمـد غـراوی با اشـاره به خسـارات وارده به منازل مسـکونی، 
و  راه  مسـکن،  بنیـاد  از  متشـکل  تخصصـی  تیم هـای  گفـت: 
شهرسـازی، دفتـر فنـی اسـتانداری، نظام مهندسـی سـاختمان و 
نماینـده شـهرداری ها یـا دهیاری هـا در هرشهرسـتان وضعیـت 
خانه هـای آسـیب دیده را بررسـی می کننـد و اگر خانـه ای قابلیت 
اسـتفاده نداشـته باشـد، رای بـه تخریـب و بازسـازی می دهنـد.

وی بـا تقدیـر از دسـتگاه ها و نهادهایـی در زمـان پـس از سـیالب 
بـه مـردم یاری رسـانی می کنند، یادآور شـد: 4۰۰۰ بسـته حمایتی 
شـامل چهـار قلـم کاالی اصلـی یخچـال، گاز، فـرش و وسـایل 
آشـپزخانه از سـوی مقـام معظـم رهبـری و سـتاد اجرایـی فرمان 
حضـرت امام)ره( به گلسـتان اختصاص داده شـده که ۱۰۰۰ بسـته 
بـه اسـتان رسـیده و مابقـی نیـز در راه اسـت و همچنیـن تـالش 
داریـم با همـکاری بانک هـا، تولیت آسـتان قدس رضـوی ، بنیاد 
مسـتضعفان و دیگر مجموعه های حمایتی ۸۰۰۰ بسـته حمایتی را 

برای آسـیب دیـدگان فراهـم کنیم.

گزارش
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سال گذشته در پیام ما از سومین 
طرح سوال از روحانی در مجلس نوشتیم.

سال گشت

یک ساعت آرامش تا ۱۸ اردیبهشت 
 در ایرانشهر  اجرا می شود.

 نویسنده: فلوریان زلر
 کارگردان: سید جواد روشن

نمایشگاه تکثیرهای فواد شریفی 
تا ۱۰ اردیبهشت در نگارخانه هور برپا است.

هم نوا ، اجرای حسام الدین سراج و 
اردشیر کامکار به نفع مردم سیل زده کشور 
جمعه )۱۳ اردیبهشت ماه( ساعت ۲۱:۳۰ 
برگزار می شود. قیمت بلیت های این اجرا ۵۰ تا ۱۲۰ هزار تومان 

تعیین شده است.

هر کدوم از دوستات که تبدیل به دشمنت 
 شده،

از روز اول از تو متنفر بوده...

پدرخوانده

هنرنمایشموسیقی دیالوگ

دوش کز طوفان اشکم آب دریا رفته بود
از گرستن دیده نتوانست یک ساعت غنود
مردم چشم مرا خون دل از سر می گذشت

گر چه کار دیده از خونابٔه دل می گشود
آه آتش بار من هر دم برآوردی چو باد
از نهاد نه رواق چرخ دود اندود دود

صدمٔه غوغای من ستر کواکب می درید
صیقل فریاد من زنگار گردون می زدود
از دل آتش می زدم در صدرٔه خارای کوه
زانسبب کوه گرانم دل گرانی می نمود

هر نفس آهم ز شاخ سدره آتش می فروخت
هر دم افغانم کاله از فرق فرقد می ربود
مطرب بلبل نوای چرخ می زد بر رباب
هر ترنم کز ترنم ساز طبعم می شنود

بخت بیدارم در خلوت بزد کای بی خبر
دولت آمد خفته ئی برخیز و در بگشای زود
من ز شادی بیخود از خلوتسرا جستم برون

سروری دیدم که فرقش سطح گردون می بسود
کار خواجو یافت از دیدار میمونش نظام
انتظاری رفت لیکن عاقبت محمود بود

خواجوی کرمانی 

میان ماندن و رفتن

 حکایتی کردیم

 که آشکارا در پرده  ی کنایت رفت

مجال ما همه 

 این تنگ مایه بود و دریغ

که مایه خود همه در وجه این 

 حکایت رفت

احمد شاملو

عکس نوشت

عکس: 
گالره چگینی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

تبعیــد عرب هایی که به 
بحرین و مناطق ســاحلی 
تجاوز  غرب خلیج فارس 

بودند  کرده 
ــاپور  ــادی ش ــال ۳۳۱ می ــل س ۱۸ اپری
دوم )ذواالكتــاف( شــاه ساســانی وقــت 
ــه  ــرب ب ــان ع ــركوب مهاجم ــس از س پ
و  بحریــن(  )جزیــره  ماهیــگ  میــش 
ــه در  ــارس، ك ــج ف ــی خلی ــواحل غرب س
ــت او از صحــرای عربســتان  ــام طفولی ای
بــه آن جزیــره و قلمــرو ایــران مهاجــرت 
ُعدوانــی كــرده بودنــد، دســتورداد كــه 
بــه روســتاهای  آنــان  از  تــن  هــزاران 
]جنــوب  مكــران  و  كرمــان  دوردســت 
بلوچســتان ـ پاکســتان جنــوب غربــی 
دوم  شــاپور  شــوند.  تبعیــد  امــروز[ 
اعــام  ایــران  شــاه  تولــد،  از  پیــش 
شــده بــود و اعــراب قبــل از رســیدن 
ــت  ــان حکوم ــه ســن رشــد ]و در زم او ب
قــدرت  خــاء  از  او[،  الســلطنه  نایــب 
در تیســفون ]پایتخــت وقــت ایــران ـ 

ــروز[  ــداد ام ــی بغ ــه جنوب ــع در حوم واق
ــه دســت  ســوء اســتفاده كــرده و از جمل
ــرو  ــه قلم ــاز ب ــر مج ــای غی ــه مهاجرته ب
ــان را  ــدا آن ــه وی بع ــد ك ــران زده بودن ای
بــه ســخت تریــن شــكلی مجــازات كــرد. 
بــه تصمیــم شــاپور  انــد كــه  نوشــته 
ــد  ــا را ســوراخ كردن ــرب ه ــف ع دوم، ِكت
ــه  ــیدند و ب ــمان كش ــه ریس ــان را ب و آن
همیــن دلیــل، اعــراب وی را ذواالكتــاف 
آن  در  )عــرب(  تازیــان  انــد.  خوانــده 
زمــان، مناطــق ســاحلی غــرب خلیــج 
آن  مجــاور  الجزایــر  مجمــع  و  فــارس 
را کُا »بحریــن« مــی گفتنــد. مناطــق 
ســاحلی غــرب خلیــج فــارس شــیعه 
نفــت  فــراوان  دارای ذخایــر  و  نشــین 
تصمیــم  از  پــس  قــرن   ۱۳ هســتند. 
در  یکــم  عبــاس  شــاه  دوم،  شــاپور 
۱۶۲۲ در کاخ خــود در اصفهــان  ســال 
نماینــدگان  و  ســفیران  اجتمــاع  در  و 
ــروزی  ــام پی ــن اع ــورها ضم ــایر کش س
نظامــی ایــران بــر پرتغالــی هــا در خلیــج 
فــارس، اخــراج آنــان از بحریــن و اشــاره 
ــع در  ــق واق ــینه مناط ــخ و پیش ــه تاری ب

ــه  ــت ک ــن گف ــج همچنی ــن خلی ــرب ای غ
ــد  ــی دان ــود م ــف خ ــران تکلی ــت ای دول
کــه از شــیعیان در هــر نطقــه از دنیــا کــه 
ــگ  ــان فرن ــد. مورخ ــت کن ــند حمای باش
نوشــته انــد کــه ایــن گفتــه شــاه عبــاس 
 ۳۹۹ اپریــل  پیــام  بــه  دارد  مشــابهت 
ــانی  ــاه ساس ــم ش ــرد یک ــادی یزدگ می
ایــران بــه دولــت روم كــه دولــت ایــران 
مكّلــف بــه حمایــت از پیــروان آییــن 
اســت.  جهــان  سراســر  در  زرتشــت 
خــود  حكومــت  طــول  در  دوم  شــاپور 
چنــد بــار بــا رومیــان درگیــر شــده و 
ــود. ــه ســختی شکســت داده ب ــان را ب آن

انفجار در ســاختمان 
ســفارت آمریكا در بیروت

ــار،  ــك انفج ــر ی ــر اث ــل ۱۹۸۳ ب  ۱۸ اپری
قســمتی از ســاختمان ســفارت آمریــكا 
ــران  ــان وی ــت لبن ــروت پایتخ ــهر بی درش
شــد و ۶۳ تــن كشــته و شــماری نیــز 
از  تــن  هشــت  تنهــا  شــدند.  مجــروح 

مقتــوالن، از اتبــاع آمریــكا بودنــد. 

 

هدیه اسرارآمیز تا ۶ اردیبهشت 
در کانون پرورش فکری کودکان و 

 نوجوانان اجرا می شود.

 نویسنده: آتسا شاملو
کارگردان: میثم یوسفی

نمایش

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

کتاب 

رمـان آبلومـوف مهم تریـن رمـان ایـوان گنچـاروف اسـت. ایـن کتاب 

مفهـوم جدیـدی –آبلومویسـم – به فرهنـگ ادب جهـان اضافه کرده 

اسـت. آبلومویسـم واژه ای بـرای بیـان ویژگی های روانی شـخصیتی 

مبتـا بـه بـی دردی درمان ناپذیـر و بی ارادگـی و ضعـف نفس اسـت. 

ایـن ویژگی هـا ممکـن اسـت در جامعه ای بـه صورت بیمـاری مزمن 

و همه گیـر درآیـد، چنـان کـه از خصوصیـات ملـی آن جامعه شـود.

ایـوان الکسـاندرویچ گنچـاروف در ژوئـن سـال ۱۸۱۲، یعنـی اندکـی 

وقتـی  پـدرش  آمـد.  دنیـا  بـه  بـه مسـکو  ناپلئـون  ورود  از  پیـش 

گنچـاروف ۷ سـال داشـت از دنیا رفت و مادرش به یـاری پدرخوانده 

او ترتیبـی داد کـه فرزنـدش در زادگاه خـود و بعد در یکـی از بهترین 

مـدارس مسـکو درس بخوانـد.

خالصه رمان آبلوموف:
داسـتان ایـن کتاب دربـاره ایلیا ایلیـچ آبلوموف اسـت. مردی که 

در جمـات ابتدایـی کتاب چنین توصیف می شـود:
چشـمان  میان بـاال، کـه  و  سـاله  سـه  دو  و  سـی  بـود  مـردی 
خاکسـتری تیـره و صـورت ظاهـر مطبوعـی داشـت، امـا هیـچ 
اثـری از اندیشـه ای مشـخص و تمرکـز حـواس در سـیمایش 
پیـدا نبـود. اندیشـه همچـون پرنـده ای آزاد در چهـره اش پـرواز 
می کـرد، در چشـمانش پرپر مـی زد و بر لب هـای نیم بازمانده اش 
می نشسـت و میـان چین هـای پیشـانی اش پنهـان می شـد و 
سـپس پـاک از میـان می رفـت و آن وقـت چهـره اش از پرتـو 
یکدسـت بی خیالـی روشـن می شـد و بی خیالـی از صورتـش بـه 
اطـوار اندامـش و حتـی بـه چین هـای لباسـش سـرایت می کـرد.

جمالتی از متن رمان آبلوموف:
جلیقـه  نـه  و  می بسـت  نـه کـراوات  هرگـز  خانـه  در  آبلومـوف 
می پوشـید زیـرا بـه فراخـِی مجـال و فـراغ بـال خـود دل بسـته 
بـود. کفش هایـی کـه بـه پـا می کـرد دراز و نـرم و گشـاد بودنـد و 
هـر وقـت نـگاه نکـرده پاهایـش را از تختخواب فـرو می نهاد پاها 

بی سـر مویـی انحـراف در آنهـا جـای می گرفتنـد.
نمی دانسـت بـه نامـه کدخـدا فکـر کنـد یـا بـه تغییـر منـزل؟ یا 
بـه صورت حسـاب ها رسـیدگی کنـد. در سـیل دردسـرهای زندگی 
سـرگردان بـود و همچنـان خوابیـده ماند و از این پهلـو به آن پهلو 
می غلتیـد و گاهـگاه آه هـای بریـده بریـده اش شـنیده می شـد: 
طـرف  همـه  از  شـد  شـروع  مصیبـت کـه  مـن،  خـدای  »وای 

می بـارد.«
تنهـا زاخـار بـود کـه تمـام عمـر دور اربابـش گشـته و بیـش از 
همه کـس از جزئیـات زندگـی درونـی او خبـر داشـت و معتقـد 
بـود کـه کار درسـت را او و اربابـش می کنند و شـیوه زندگی شـان 

عـادی اسـت و زندگـی بـه طریـق دیگـر شایسـته نیسـت.
شتولتس گفت:

– تو مثل این که از تنبلی حال زندگی کردن هم نداری.
– همین طور است، آندره ی، این را هم درست حدس زده ای!

آبلومـوف کـه از جواب هـای آمـاده شـتولتس بـه تنـگ آمـده بود 
بـا غیـظ گفت:

– پـس کـی می خواهـی زندگـی کنـی؟ فایـده ایـن همـه زحمت 
؟ چیست

– مـن خـوِد کار را دوسـت دارم. هیـچ دلیـل دیگـری بـرای کار 
کـردن نـدارم. کار یـک شـیوه زندگـی اسـت. درونمایـه زندگـی 
اسـت، اصـل و هـدف زندگـی اسـت. دسـت کـم بـرای مـن این 
طـور اسـت. تـو کار را از زندگـی ات بیـرون رانـده  ای و ببیـن به  چه 

افتـاده ای! روزی 

آبلوموف
نویسنده: ایوان گنچاروف

ترجمه: سروش حبیبی
انتشارات: فرهنگ معاصر


