
جناب آقای سورنا زمانیان
ــر عامــل  ــه ســمت مدی ــی را ب انتصــاب جنابعال
مجتمــع فــوالد بافــت تبریــک عــرض نمــوده و 
آرزومنــدم در ســایه دلســوزی جنابعالــی شــاهد 

پیشــرفت آن مجموعــه باشــیم.             
              کارخانه آسفالت سعادت راه
سعادت شهسواری

مدیریت بانک کشاورزی کرمان

اصالحیه
ــک  ــی بان ــت اول آگه ــه در نوب ــردد ک ــام میگ ــیله اع بدینوس
ــرآورد  ــغ ب کشــاورزی چــاپ شــده در تاریــخ 1398/07/20  مبل
ــاح  ــت دوم اص ــخ نوب ــه در تاری ــود ک ــده ب ــر ش ــتباه ذک اش
ــد. ــح میباش ــال  صحی ــغ   58/011/120/516 ری ــده و مبل گردی

سفارت هایی شلوغ تر 
از وزارت گردشگری
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مســئولین مــا خیلــی باحالنــد! احتمــاال بــا مــا شــوخی دارنــد 
ــردرآورد! ــود س ــان نمی ش ــه از کارهای ش وگرن

شــیرین، نصــف جمعیت مــان بــه فکــر مهاجــرت انــد آنوقــت 
آنهــا بــه فکــر جــذب توریســتند! کســی هــم نیســت بگویــد؛ 
ــان  ــر جدت ــر! س ــه غضنف ــبید ب ــد و بچس ــا را ول کنی مارادون
ــان این همــه گل بخــورد، گل زدن پیش کــش! ــد تیم م نگذاری

حــال بــه جــز آنهایــی کــه فــرار مغــز و جــای وطــن می کننــد 
ــر  ــورهای دیگ ــه کش ــان را ب ــی، خودش ــرای پناهندگ ــا ب و ی
لــوس می کننــد؛ یــک مســابقه هــم بیــن مســافران زیارتــی و 
ســیاحتی مــا راه افتــاده اســت کــه هــر کدام شــان آن یکــی 
را محکــوم می کنــد کــه ارز کشــور را دارد خــاک بــر ســر مــی 
ــروج ارز  ــرای خ ــود را ب ــدان خ ــوری، وج ــه اینط ــد! خاص کن
راحــت می کننــد! هــر کــس بــه طریقــی دل مــا را می شــکند.      
اگــر شــخص بیکاری بیایــد و بودجه هایــی که بابت ســمینارها، 
ــوزش و  ــی؛ آم ــی - خارج ــگاه های داخل ــت ها، نمایش نشس
تحقیقــات  را بــا موضــوع گردشــگری حســاب و کتــاب کنــد و 
بعــد هــم؛ ارزهــای بی زبانــی کــه همــراه مســافران؛ مهاجــران؛ 
خریــداران ملــک و... از کشــور ســرریز شــده را بــه ســر جمــع 
آنهــا اضافــه کنــد، قطعــا خیلــی بیشــتر از ارزی می شــود کــه 
قــرار اســت توریســت ها بــه کشــورمان ســرازیر کننــد! بعبارتــی؛ 
میلیاردهــا خــرج می کنیــم تــا در آمارهــا نشــان دهیــم: 
میلیون هــا ارز وارد کشــور کردیــم! تــازه بعــد از آنکــه بــه هــزار 
زور و زحمــت آنهــا را بــه کشــور کشــاندیم، شلوارشــان را پاییــن 
ــی  ــای جهان ــق آماره ــیم! طب ــاال می کش ــان را ب و دار و ندارش
ــا  ــد ام ــاد می کن ــغل ایج ــک ش ــی ی ــت خارج ــر 6 توریس ه
ــه اتفاقــات اخیــر، در کشــور مــا هــر 1 توریســت  ــا توجــه ب ب
ــر توریســت  ــی ه ــد! یعن ــک شــغل ایجــاد می کن خارجــی ی
ــرای همــان شــخصی کــه جیبــش را خالــی کــرده  خارجــی ب

یــک شــغل مناســب دســت و پــا کــرده!  
ــه هــزاران نفــری کــه  ــن اقدامــات ب ــب آنکــه در همــه ای جال
ــی خــوب اســت  ــق گردشــگری خیل ــد رون خودشــان می دانن
ســعی می شــود بــا نمــودار و رســم شــکل حالــی کننــد؛ رونــق 
گردشــگری خیلــی خــوب اســت! بعــد هــم می رونــد خانــه تــا 
روی ایــن موضــوع تفحــص کننــد کــه رونــق گردشــگری چقــدر 

می توانــد خــوب باشــد! گفتــم کــه کلهــم باحالیــم!
امــا بــا همــه ایــن احــوال، مســئولین پیگیــر، همچنــان ول کن 
ماجــرا نیســتند و در همیــن راســتا ایــن بــار شــق القمر کردنــد 
و پــای »وزارت گردشــگری« را بــرای رونــق توریســم بــاز کردند! 
قبــول بفرماییــد بــا ایــن داســتان ها؛ انــگار داریــم »گردشــگری 
ــان  ــازی« می کنیــم! همــه دورهــم جمــع می شــویم تــا قرب ب
ــی  ــگران خارج ــم و گردش ــی بروی ــگران خارج ــه گردش صدق
ــت!  ــر اس ــای دیگ ــان جاه ــم، حواس ش ــناس ه ــک نش نم
امــان از ایــن عشــق یــک طرفــه کــه همیشــه باعــث دردســر 
ــاالی  ــد زور ب ــت ها بای ــرا توریس ــتی چ ــت! راس ــوده و هس ب
ــران  ــه ای ــد ک ــزاد نمی فهمن ــان آدمی ــا زب ــد و  ب ــان باش سرش
بــرای مقصــد ســفر، گل و بلبــل اســت؟! کســی چــه مــی داند؛ 
شــاید؛ جــذب گردشــگر بــا صیــد ماهــی تفاوت داشــته باشــد!
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پای وزیر نیرو به استیضاح باز شد
یکی از دالیل استیضاح اردکانیان، طرح های انتقال آب مخالف اصول زیست محیطی است

اخیـرًا معـاون محیـط زیسـت انسـانی سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت اعـام کـرده کـه ایـن 
آب  انتقـال  طـرح  کلـی  اجـرای  بـا  سـازمان 
دریـای خـزر بـه سـمنان موافقـت کـرده اسـت 
تعهـدات  بـه  مجـری  اینکـه  بـر  مشـروط  امـا 
خـود در رونـد اجـرا عمـل نکند بر اسـاس سـند 
)مجـری  طـرف  دو  امضـای  بـه  محضـری کـه 
خواهـد  زیسـت(  محیـط  حفاظـت  سـازمان  و 
رسـید، سـازمان محیـط زیسـت رونـد اجـرا را 

متوقـف خواهـد کـرد. 
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شناسایی ۳۸محوطه 
باستانی در دشت الرتهران

پروژه بررسی باستان شناسی 
دشت الر به شناسایی 
38محوطه منجر شد 

که در این میان کشف غاری 
باستانی با انباشت اسکلت های 

انسانی از دوران تاریخی حائز 
اهمیت است.

افزایش حجم آب 
دریاچه ارومیه به بیش 
از 2 میلیارد مترمکعب

مدیر دفتر استانی ستاد 
احیای دریاچه ارومیه در 

آذربایجان غربی از افزایش 
101 سانتیمتری تراز دریاچه 
ارومیه در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته خبر داد.
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معاون سازمان محیط زیست: 
این سازمان با اجرای کلی 
طرح انتقال آب دریای خزر به 
سمنان موافقت کرده، مشروط 
به اینکه مجری به تعهدات خود 
عمل کند

موافقت مشروط 

سازمان محیط زیست 

با طرح انتقال آب خزر
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افزایش ۲۶ درصدی آمار 
گردشگران ورودی به ایران

آمار گردشگران ورودی به کشور در نیمه اول سال ۹۸ نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش داشته است

روحانی:

نمی خواهیم قیمت 
سوخت را باال ببریم

ــش اینجــا نیســت! برخــی  ــد؟ کســی دل ــاد می ده ــان ب ــد کجــای کارم ــی دانی م
ــوب و  ــای خ ــدور ژن ه ــی؛ ص ــای خارج ــراب ماموریت ه ــوز«، خ ــئولین دلس »مس
اخــذ ویزاهــای دوتابعیتی انــد و »ملــت نیم ســوز«، کشــته پناهندگــی و ســیتی زن 
شــدن و البتــه همــه بــا هــم، بــه فکــر جــذب گردشــگر! معلــوم نیســت بــا ایــن 
ــه  ــی ک ــا دل ــد و ب ــگ  دو دو می زن ــار فرن ــرای دی ــه در چشــمان مان ب ــتیاقی ک اش
بــرای رفتــن بــه آنجــا تــاپ تــاپ می زنــد چــه کســی دل و دمــاغ ایــن را دارد کــه 

ــد؟ ــارو بزن ــای  توریســت ها آب و ج ــوی پ جل
راســتی؛ کمــی خنــده دار نیســت کــه ســفارت های داخــل کشــورمان از وزارت 
گردشــگری  شــلوغ تر باشــند؟! مــی  گوییــد بــه اســتناد کــدام تحقیــق ایــن چیزهــا 
ــا  ــی« ب ــانه مل ــی »رس ــای تبلیغات ــوژه آگهی ه ــت س ــط کافیس ــرده ام؟ فق را رو ک
»رســانه های غیــر ملــی« را مقایســه کنیــد تــا حســاب کار دســت تان بیایــد: »ســر 
دوش ســوبان و دوغ آلیــس« و »اقامــت دائــم؛ فــروش ملــک و اخذ ویــزای کاری و 
تحصیلــی«! آیــا اگــر یــک توریســت قــدر ســیب زمینــی پختــه هــم ضریب هوشــی 
ــرای مســافرت جایــی را انتخــاب می کنــد کــه اهالیــش در آنجــا  داشــته باشــد، ب

قــرار ندارنــد و بــه فکــر فرارنــد؟! حــاال بــاز بیاییــد وزارت نوبــر کنیــد و نــو نــوار!

انصافــا فقــط هزینــه تابلوهایــی کــه قــرار اســت ســردر 
اتــاق کارمنــدان بــرای معرفی شــان در وزارت خانــه 
ــه  ــد؟ بودج ــاب کنی ــوند را حس ــب ش ــگری نص گردش
ماموریت هــای خارجــی؛ نمایشــگاه هــا؛ ســمینارها؛ 
ــوق  ــی و ایضــا حق ــا؛ طــرح هــای تحقیقات ــوزش ه آم
ــت  ــن اس ــازه ممک ــش!  ت ــان پیش ک ــریفات ش و تش
ــرای  ــا ب ــوق مث ــه ف ــوال؛ وزارت خان ــن اح ــه ای ــا هم ب
فعالیــت آن روســتایی کــه در شــیراز کســب و کار 
ــاال  ــا احتم ــود مجــوز ندهــد! ی ــه ب توریســتی راه اندخت

کلــی خــرج خواهــد کــرد تــا فیلمــی بســازد کــه در آن 
ــا  ــد: م ــول بگوین ــق الق ــی متف ــت خارج ــد توریس چن
فکــر می کردیــم ایرانیــان شترســوار می شــوند و گاو 
ــا کمــال تعجــب می بینیــم کــه  ــد امــا حــاال ب می چرانن
ــد نیســت  ــد! ب ــاز می چرانن ــد ســوار می شــوند و غ پرای
بعــد از 40 ســال بــه فکــر ســاخت ها و زیــر ســاخت ها 
ــرای  ــل ب ــویی و هت ــی دستش ــی از کم ــودن و نگران ب
ــی  ــی فرهنگ ــم مهندس ــی ه ــدن؛  کم ــت ها ش توریس
ــن  ــا ای ــره ب ــان باالخ ــن درد بی درمان م ــاید ای ــود ش ش

نســخه دوا شــود! مثــا چــرا جایــگاه فرهنــگ و هنــر در 
کشــور ایــن اســت؟ چــرا اوضــاع تیــراژ کتــاب اینقــدر 
وخیــم اســت؟ چــرا اوضــاع فرهنگــی و اخاقــی مــردم 
تــا ایــن حــد خیــط اســت؟ و چــرا تصــور مــردم جهــان 

ــن اســت؟!     ــا ای از کشــور م
البتــه ایــن را هــم بگوییــم کــه ... مــا دیگــر آنقــدر بــزرگ 
ــه  ــا و ب ــام م ــا ن ــی »ب ــم؛ طرح های ــه بفهمی شــده ایم ک

کام دیگــری« یعنــی چــه؟
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پای وزیر نیرو به استیضاح باز شد
یکی از دالیل استیضاح اردکانیان، طرح های انتقال آب مخالف اصول زیست محیطی است

به زودی وزیر نیرو استیضاح می شود

ــان  ــا اردکانی ــتیضاح رض ــرح اس ط
هیــات  بــه  دیــروز  نیــرو  وزیــر 
ــم شــد.عضو  ــس تقدی رئیســه مجل
هیــات رئیســه مجلــس شــورای 
یوســف نژاد  علی اصغــر  اســامی 
در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار 
رضــا  اســتیضاح  طــرح  داشــت: 
تقدیــم  نیــرو  وزیــر  اردکانیــان 
هیــات رئیســه مجلــس شــورای 
عنــوان کــرد:  شــد.وی  اســامی 
کوتاهــی در مدیریــت منابــع آب 
کشــور،  زیرزمینــی  و  ســطحی 
ــع و  ــت در توزی ــت عدال ــدم رعای ع
ــی  تامیــن آب شــرب مــردم، ناتوان
ــای  ــی رودخانه ه ــام مهندس در انج

برداشــت  از  جلوگیــری  و  کشــور 
رودخانه هــا،  بســتر  از  بی رویــه 
حریــم  از  حفاظــت  در  ناتوانــی 
وزیــر  اســتیضاح  محورهــای  از 
مــردم  نماینــده  اســت.  نیــرو 
و  ســاری  هــای  شهرســتان 
شــورای  مجلــس  در  میانــدرود 
اســامی همچنیــن، عــدم تــوان 
و  غیرعلمــی  انتقــال  از  دفــاع 
غیرکارشناســی آب دریــای خــزر 
و  ایــران  مرکــزی  فــات  بــه 
غیرکارشناســی،  مجــوز  صــدور 
ــیاب  ــرل س ــی در کنت ــدم توانای ع
و تشــدید خســارت بــه مــردم و 
ــده را از  ــدات آین ــع تمهی ــوان رف ت

ــتیضاح  ــن اس ــای ای ــر محوره دیگ
عنــوان کــرد.

الشــکی«  احمــدی  »قاســم 
درحاشــیه  هــم  نوشــهر  نماینــده 
جلســه دیــروز مجلــس شــورای 
اســامی در جمــع خبرنــگاران از 
ــر  ــان وزی ــرح اســتیضاح اردکانی ط
نیــرو در 20 محــور خبــر داد بــه 
ــی  ــر محــور های ــه وی عــاوه ب گفت
کــه یوســف زاده از آن نــام بــرد 
صــدور مجــوز اجــرای طرح هــای 
حوضــه ای  بیــن  آب  انتقــال 
ــی  ــت محیط ــول زیس ــاف اص برخ
و  زیســت محیطی  حق آبــه  و 
دســت،  پاییــن  از  بهره بــرداری 

و  آب بــر  صنایــع  مجــوز  صــدور 
مناطــق  بــر  کشــاورزی  توســعه 
اصــول  رعایــت  کم آب،عــدم 
ســرزمین  آمایــش  بــر  حاکــم 
محیــط  حفاظــت  اصــول  و 
ــور،  ــدار کش ــعه پای ــت و توس زیس
انتقــال آب  علــت صــدور مجــوز 
رودخانه هــای  از  غیرکارشناســی 
اســتیضاح  طــرح  در  و کارون  دز 

اســت. داشــته  نقــش  وزیــر 

دریاچه خزر  از  برداشت 
تاثیــرات جبران ناپذیری 

داشت خواهد 
در  هــم  شــاعری  محمــد  علــی 
عصــر  نوبــت  علنــی  نشســت 
ــس شــورای اســامی،  ــروز مجل دی
ــوان کــرد: روز گذشــته ســازمان  عن
ــه  ــت نام ــط زیس ــت از محی حفاظ
ســر  بــر  توافــق  بــر  مبنــی  ای 
امضــا  بــه  را  خــزر  آب  انتقــال 
مــردم  در شــرایطی کــه  رســاند، 
و  ســازندگی  آرامــش،  بــه  نیــاز 
چنیــن  چــرا  دارنــد،  پیشــرفت 
تصمیمــات غیرکارشناســی اتخــاذ 
ــهر،  ــردم بهش ــود.نماینده م ــی ش م
ــس شــورای  ــوگاه در مجل ــکا و گل ن
اینکــه  یــادآوری  بــا  اســامی 
دریاچــه خــزر یــک دریاچــه بســته 
در  دســتکاری  هرگونــه  و  اســت 
ــزر  ــد خ ــته مانن ــک سیســتم بس ی
ــد  ــی خواه ــل جبران ــات غیرقاب تبع
داشــت، افــزود: در صــورت اجــرای 
ــس روی  ــزر پ ــروژه آب خ ــن پ ای
و  تاسیســات  و  کــرد  خواهــد 
کنــار  در  کشــور  شــمال  صنایــع 

ــد  ــن خواه ــادی از بی ــد و صی صی
ــت. رف

نمایندگان  اعتراضی  تجمع 
استان های شمالی در 

جایگاه هیات رئیســه مجلس
ــمالی  ــای ش ــتان ه ــدگان اس نماین
آب  انتقــال  تصویــب  از  بعــد 
ــزی  ــات مرک ــه ف ــزر ب ــای خ دری
هیــات  محــل  در  تجمــع  بــا 
ســر  ضمــن  مجلــس،  رئیســه 
دادن شــعار علیــه دولــت، وزیــر 
نیــرو و ســازمان محیــط زیســت 
اردکانیــان  اســتیضاح  خواســتار 
ــای  ــتان ه ــدگان اس ــدند. نماین ش
محــل  در  تجمــع  بــا  شــمالی 
هیــات رئیســه مجلــس شــورای 
ــال  ــوز انتق ــا صــدور مج اســامی ب
آب دریــای خــزر بــه فــات مرکــزی 
ایرانــی مخالفــت کردنــد. ایــن عــده 
از نماینــدگان مجلــس بــا در دســت 
داشــتن برگــه هــای حــاوی شــعار 
علیــه دولــت و ســازمان محیــط 
نیرو،خواســتار  وزارت  و  زیســت 
تجدیــد  و  اردکانیــان  اســتیضاح 
نظــر در مــورد طــرح انتقــال آب 
برگــه  داشــتن  همــراه  شــدند. 
ــف  ــعارهای مختل ــاوی ش ــای ح ه
نشــان  نماینــدگان  دســتان  در 
ــن  ــی ای ــزی قبل ــه ری ــده برنام دهن
ــان  ــت در پارلم ــته از وکای مل دس
قاســم  و  الهوتــی  بود.مهــرداد 
ــایر  ــتر از س ــکی بیش ــدی الش احم
ــال آب  ــه انتق ــدگان نســبت ب نماین
ــزی  ــات مرک ــه ف ــزر ب ــای خ دری
مخالفــت مــی کردنــد. در محــل 
 50 تــا   40 بیــن  رئیســه  هیــات 
گیــان،  هــای  اســتان  نماینــده 
ــراض  ــا اعت ــتان ب ــدران و گلس مازن
شــدید خواســتار لغــو ایــن مصوبــه 

ــدند. مســعود پزشــکیان  ــت ش دول
ــروز  ــی دی کــه ریاســت جلســه علن
ــرای  ــا ب ــت باره ــده داش ــر عه را ب
نظــم بخشــی صحــن تذکــر داده 
ــد  ــه بای ــت ک ــدگان گف ــه نماین و ب
برخــی  برگردیــد؛  ســرجایتان 
حتــی  رئیســه  هیــات  اعضــای 
و  گرفتــه  را  نماینــدگان  دســتان 
بــه پاییــن هدایــت مــی کردنــد 
داده  ســر  شــعارهای  از  .برخــی 
ــس  ــدگان مجل ــط نماین ــده توس ش
عبــارت بــود از: فاجعــه زاینــده رود 
را تکــرار نکنیــد، دریــای خــزر را 
خشــک نکنیــد، انتقــال آب دریــای 
محیــط  نابــودی  مســاوی  خــزر 
ــال آب  ــه انتق ــت ب ــه مل زیســت، ن
وزیــر  ،اســتیضاح  خــزر  دریــای 
نیــرو فــوری، مــردم اجــازه نابــودی 

دریــای خــزر را نمــی دهنــد.

وصول ســوال نمایندگان 
نیرو از وزیر 

در  نــژاد  یوســف  اصغــر  علــی 
نشســت علنــی نوبــت عصــر دیــروز 
ــوارد  ــامی م ــورای اس ــس ش مجل
ــرح  ــه ش ــده را ب ــول ش ــام وص اع
ــن  ــوال حس ــرد:- س ــام ک ــر اع زی
نماینــده  دســتجردی  کامــران 
نیــرو  وزیــر  از  اصفهــان  مــردم 
درخصــوص بــی توجهــی بــه پــروژه 
ــامانه  ــرای س ــگ و اج ــد کوهرن س
یارمحمــدی  علیــم  دوم،ســوال 
نماینــده مــردم زاهــدان از وزیــر 
ــروژه  ــی پ ــوص تعطیل ــرو درخص نی
انتقــال آب از زابــل بــه زاهــدان 
از  یوســفی  همایــون  انصــراف 
کشــور  وزیــر  از  خــود  ســوال 
ــزون  ــکات روز اف ــوص مش درخص
ــد  ــف و رون ــای مختل ــش ه در بخ
توســعه  هــای  شــاخص  نزولــی 

خوزســتان

شناسایی و خنثی شدن دو مورد بمب گذاری در مسیر زائران اربعینپیام خبر
وزیر اطاعات گفت: تا کنون دو مورد که قصد بمب گذاری در مسیر کاروان های زائران اربعین در 
خوزستان را داشتند، شناسایی و نقشه آن ها خنثی شد.

سنا
 لی

س:
عک

وزیـر کشـور گفـت: در حـوزه طـاق طـی 
سـال گذشـته و امسـال بـا وجـود رشـد 
بـه مرحلـه کاهـش  فزاینـده در گذشـته، 
رسـیدیم و در برخـی اسـتان ها نیـز توقـف 
طـاق را داشـتیم.عبدالرضا رحمانـی فضلی 
در جلسـه علنـی امروز-دوشـنبه- مجلس 
شـورای اسامی در پاسـخ به سوال نماینده 
شـهرضا و دهاقـان مبنـی بـر علـت عـدم 
کاهـش آسـیب های اجتماعـی، گفـت:  ما 
ایـن موضـوع را به صورت کان از سـال 93 
پیگیـری کردیم در این سـال گزارشـی تهیه 

شـد کـه خدمـت رئیـس جمهـوری و رهبر 
معظـم انقـاب اسـامی ارائـه کردیـم.وی 
افزود: این مسـاله با حضـور رهبری انقاب 
و سـران قـوا در هفـت جلسـه تکرار شـد، با 
تکـرار این جلسـات و صحبت هـا  و گزارش 
هـای ارائـه شـده در ایـن بـاره، یک مسـیر 
ریـل گـذاری شـده و درک مشـترک بیـن 
همـه بـا یک نـگاه اسـتراتژیک بـه موضوع 
آسـیب های اجتماعی در حوزه سـاختاری، 
در  شـد؛  ایجـاد  عملکـردی  و  مدیریتـی 
مخـدر،  مـواد  موضـوع   5 جلسـات  ایـن 

طـاق، حاشـیه نشـینی، مناطـق بحرانی و 
مفاسـد اجتماعـی بـه عنـوان اولویت هـای 
فضلـی  شـدند.رحمانی  مشـخص  اصلـی 
ادامـه داد: پـس از جلسـه اول، سـند ملـی 
تقسـیم کار بین همه دسـتگاه های اجرایی 
و  رتبه بنـدی  و  مناسـب  بنـدی  زمـان  بـا 
شـکل  مختلـف  مناطـق  بنـدی  اولویـت 
گرفـت و دسـتگاههایی بـه عنـوان متولـی، 
معیـن و همـکار و مشـخص شـد، از نتایج 
ایـن جلسـات تغییـر سـاختار بـود، رئیس 
جمهوری مسئولیت شـورای اجتماعی را در 
ترکیـب جدید بر عهـده گرفت؛ تصیم گرفته 
شـد تغییـری در مفـاد و وظایـف تعییـن 
شـده در شـورای انقـاب فرهنگـی تعییـن 
شـده و بـا تصویـب وظایـف و مسـئولیت 

هـای جدیـد مطـرح و ایجـاد شـد.

میزان طالق در دو سال گذشته 
کاهش یافته است

مساله سوریه با نظامی گری
 حل نمی شود

رئیـس مجلس شـورای اسـامی بـا بیان اینکه مسـئله سـوریه از طریق نظامی 
گـری حـل نخواهـد شـد، گفـت: قبـل از آغاز جنـگ در سـوریه و یمن پیشـنهاد 
گفتگـوی سیاسـی دادیـم امـا برخی از کشـورها بـر جنگ اصـرار داشـتند.دکتر 
علـی الریجانـی بعدازظهـر امـروز )یکشـنبه، 21 مهرمـاه( در حاشـیه صدوچهل و 
یکمیـن اجـاس اتحادیـه بیـن المجالـس جهانـی)IPU(  با سـلیمن شـینین 
رئیـس پارلمـان کشـور الجزایـر دیـدار و گفـت وگو کـرد. بنابراین گـزارش رئیس 
مجلـس در ایـن دیـدار بـا بیان اینکـه قرابت میان ایران و الجزایر بسـیار اسـت، 
گفـت: ملـت الجزایر ملت رشـیدی اسـت به همین دلیل مسـائل داخلی شـان 
بـه زودی حـل خواهـد شـد.رئیس مجلـس بـا اعتقاد بـه اینکه موضـع الجزایر 
در رابطـه بـا سـوریه و عـراق خوب بوده اسـت، اضافـه کرد: قبل از آغـاز جنگ در 
سـوریه و یمن، پیشـنهاد گفتگوی سیاسـی دادیم اما برخی از کشـورها اصرار بر 
جنـگ داشـته و گزینـه نظامـی گری را مطرح کردند اما مسـئله سـوریه از طریق 
نظامـی گـری حـل نخواهـد شـد. دکترالریجانـی بـا اشـاره بـه تفاهمنامه هـای 
آمریـکا بـرای مذاکـره بـا ایـران، گفـت: اوبامـا تقاضـای مذاکـره بـا هـدف حـل 
مشـکات را داشـت و بـر دو موضـوع غنی سـازی هسـته ای ایران و برداشـتن 

تحریـم هـا در ایـن مذاکـرات تاکید شـد امـا ترامپ آمـد و زیر میـز زد.

سیاست

دولت

جامعه

تضعیف شورای نگهبان به نفع هیچ کس نیست

نمی خواهیم قیمت سوخت را باال ببریم

مبارزه ساختارمند با فساد خواست عمومی است
بــا  قضاییــه  قــوه  رئیــس 
ــت  ــرورت حرک ــر ض ــد ب تاکی
ــر  ــئوالن ب ــردم و مس ــه م هم
مســئوالن  از  قانــون،  مــدار 
خواســت کــه  کشــور  در  اساســی  قانــون  اجــرای 
نهادهــای قانونــی نظیــر شــورای نگهبــان را کــه ضامــن 
جمهوریــت و اســامیت نظــام اســت، تضعیــف نکننــد. 
آیــت هللا ســیدابراهیم رئیســی در جلســه شــورای عالی 
قــوه قضاییــه اربعیــن را جلــوه عشــق و دلدادگــی بــه 
ــین )ع( و  ــدهللا الحس ــرت اباعب ــدس حض ــود مق وج
رمــز وحــدت و انســجام ملــت هــای مســلمان دانســت 
ــه  ــن، ب ــم اربعی ــره عظی ــروز کنگ ــرد: ام ــح ک و تصری

ــه  ــت آن ک ــن کیفی ــت و همچنی ــرت جمعی ــاظ کث لح
ــا تحــول،  یــک اجتمــاع معنــوی، عاشــقانه و همــراه ب
انســان ســازی و یافتــن یــک ســبک زندگــی اســت، 
ــکل  ــش ش ــی و نویدبخ ــل و جهان ــی بدی ــی ب اجتماع
گیــری تمــدن حســینی اســت. رئیســی، یکــی دیگــر 
ــد  ــه را تنفــس مجــدد و تجدی ــدام ترکی ــوارض اق از ع
ــان  ــن جری ــرد: ای ــار ک ــت و اظه ــش دانس ــوای داع ق
دســت ســاخته آمریــکا و صهیونیســتها کــه دستشــان 
تــا مرفــق بــه خــون مــردم بیگنــاه منطقــه آلــوده اســت 
و بدتریــن جنایــات را مرتکــب شــده انــد، بــا اســتفاده 
ــد  ــرد و تجدی ــی گی ــان م ــاره ج ــی دوب ــرایط فعل از ش

ــد. ــوا مــی کن ق

روحانـــی گفـــت: در مـــورد موضـــوع قیمـــت 
ـــی  ـــری نهای ـــم گی ـــد تصمی ـــم بای ـــوخت ه س
ـــت  ـــا نیس ـــن معن ـــه ای ـــا ب ـــود، ام ـــام ش انج
ـــا  ـــم م ـــار آوری ـــردم فش ـــه م ـــم ب ـــه بخواهی ک
ـــاال  ـــوخت را ب ـــت س ـــه قیم ـــم ک ـــی خواهی نم
ـــه مـــا مـــی خواهیـــم  ـــل قبـــول اســـت، ن ـــرای مـــردم قاب ـــه ب ببریـــم. ایـــن کار ن
چنیـــن کاری کنیـــم. امـــا هـــر مقـــدار پـــول هـــم کـــه از قیمـــت ســـوخت 
ــلمین  ــام و المسـ ــردد. حجت االسـ ــردم برگـ ــه مـ ــد بـ ــود بایـ ــل شـ حاصـ
ـــی  ـــگاران داخل ـــا خبرن ـــود ب ـــری خ ـــدای  نشســـت خب ـــی در ابت حســـن روحان
ـــرد:  ـــار ک ـــن اظه ـــی اربعی ـــزاری مراســـم راهپیمای ـــه برگ ـــا اشـــاره ب و خارجـــی ب
از همـــه دســـتگاه ها، نیروهـــای مســـلح، دولـــت و ملـــت عـــراق و همـــه 
کســـانی کـــه در ایـــن مراســـم بـــزرگ حضـــور دارنـــد، تشـــکر مـــی کنـــم. 
وی افـــزود :یعنـــی اگـــر مـــا هروقـــت هـــر مقـــدار بـــه قیمـــت ســـوخت 
ــه برنمـــی  ــه بودجـ ــم و بـ ــاز می گردانیـ ــردم بـ ــه مـ ــود آن را بـ ــه شـ اضافـ
ـــد در  ـــا بای ـــم، م ـــی را بگیری ـــرار مالیات ـــوی ف ـــد جل ـــا بای ـــن م ـــردد. همچنی گ
ـــه  ـــم ک ـــدا کنی ـــب را پی ـــل مناس ـــوخت راه ح ـــوع س ـــرای موض ـــرایط ب ـــن ش ای

ـــن  ـــت و در ای ـــت اس ـــه کار دول ـــد ک ـــد هرچن ـــی طلب ـــوه را م ـــه ق ـــکاری س هم
ـــر  ـــام نظ ـــر اع ـــده و منتظ ـــام ش ـــری اع ـــه رهب ـــوه ب ـــه ق ـــرات س ـــه نظ زمین

ـــتیم. ـــم هس ـــان ه ایش
ـــم  ـــی ه ـــام فروش ـــورد خ ـــرد: در م ـــان ک ـــن خاطرنش ـــور همچنی ـــس جمه ریی
ـــه  ـــه ب ـــی ن ـــود ول ـــف ش ـــد متوق ـــه بای ـــن کار البت ـــیده ای ـــل رس ـــه حداق االن ب
ـــه  ـــود چراک ـــل ش ـــان تعطی ـــرژی جه ـــازار ان ـــا در ب ـــور م ـــه حض ـــا ک ـــن معن ای
ـــم  ـــان را ببندی ـــت م ـــای نف ـــد چـــاه ه ـــا نبای ـــا اســـت م ـــدرت م ـــن نشـــان ق ای
و نفـــت را نفروشـــیم.رئیس جمهـــور در بخـــش دیگـــری از ایـــن نشســـت 
ـــوق  ـــه منشـــور حق ـــاد ب ـــه اعتم ـــگار روزنام ـــه ســـوال خبرن ـــری در پاســـخ ب خب
ــی از  ــهروندی یکـ ــوق شـ ــئله حقـ ــت: مسـ ــرد و گفـ ــاره کـ ــهروندی اشـ شـ
ـــرد،  ـــرار بگی ـــوا ق ـــه ق ـــه هم ـــورد توج ـــد م ـــه بای ـــت ک ـــائلی اس ـــن مس مهم تری
ـــی  ـــای خوب ـــم قدم ه ـــی کن ـــر م ـــن فک ـــت. م ـــت اس ـــود دول ـــم خ ـــش ه اول
ــگاه  ــو در دانشـ ــای گفت وگـ ــا و فضـ ــان، اقلیت هـ ــوق زنـ ــه حقـ ــبت بـ نسـ
ــه  ــخ بـ ــن در پاسـ ــی همچنیـ ــت. روحانـ ــده اسـ ــته شـ ــه برداشـ و جامعـ
ـــه ســـوریه و  ـــه ب ـــه ترکی ـــر حمل ـــاره تاثی ـــروز درب ـــگار روســـیه ام پرســـش خبرن
ـــه ای  ـــا حادث ـــروز ب ـــا ام ـــرد: م ـــار ک ـــن موضـــوع، اظه ـــرای ای ـــران ب پیشـــنهاد ای

مواجـــه هســـتیم کـــه خوشـــایند نیســـت. نـــه بـــرای منطقـــه و نـــه بـــرای 
ـــد آســـتانه  ـــم رون ـــد تـــاش کنی ـــت آنجـــا. همـــه بای مـــردم کـــرد ســـوریه و دول
ـــظ  ـــوده حف ـــوریه ب ـــح در س ـــراری صل ـــرای برق ـــد ب ـــن رون ـــون بهتری ـــه تاکن ک
ـــن  ـــرف م ـــه از ح ـــیرهایی ک ـــم تفس ـــی رغ ـــرد: عل ـــد ک ـــی تاکی ـــود. روحان ش
ـــات  ـــع انتخاب ـــه جام ـــا الیح ـــتند. ب ـــرام هس ـــل احت ـــا قاب ـــه نهاده ـــد، هم کردن
ـــی  ـــه کس ـــد چ ـــام کن ـــد اع ـــان بای ـــورای نگهب ـــون ش ـــود، چ ـــی می ش ـــه عال ک
ـــا را  ـــام م ـــی نظ ـــت. هرکس ـــده اس ـــد ش ـــی تایی ـــه کس ـــرا و چ ـــده و چ رد ش
قبـــول دارد حـــاال دارای هـــر ســـلیقه ای اســـت بایـــد بتوانـــد در انتخابـــات 
ـــده  ـــت کنن ـــده اســـت، دخال ـــارت کنن ـــاد نظ ـــان نه ـــورای نگهب ـــد. ش شـــرکت کن
نیســـت. امیدواریـــم کارش را بـــه خوبـــی انجـــام دهـــد. دولـــت مجـــری 
ـــاون اول و  ـــی مع ـــور و گاه ـــر کش ـــا وزی ـــط م ـــواره راب ـــت. هم ـــات اس انتخاب

ـــد. ـــوده ان ـــان ب ـــورای نگهب ـــا ش ـــر ب ـــی وزرای دیگ برخ
ـــکا  ـــی اس آمری ـــی ب ـــگار س ـــه پرســـش خبرن ـــخ ب ـــن در پاس ـــی همچنی روحان
ــاره موضـــوع اســـتیضاح ترامـــپ و اینکـــه در صـــورت تغییـــر ترامـــپ  دربـ
ـــه  ـــا مواج ـــکل م ـــرد: مش ـــار ک ـــتید؟ اظه ـــکا هس ـــا آمری ـــره ب ـــه مذاک ـــر ب حاض
ـــا در  ـــه آی ـــت ک ـــن اس ـــت، ای ـــره نیس ـــا مذاک ـــکا ی ـــور آمری ـــس جمه ـــا رئی ب
ـــی  ـــن م ـــان و مســـائل شـــان تامی ـــا، مشـــکات آن ـــردم م ـــره خواســـته م مذاک

ـــه. ـــا ن ـــود ی ش
روحانـــی در پاســـخ بـــه خبرنـــگار خبرگـــزاری فـــارس مبنـــی بـــر نتیجـــه 
ـــران  ـــی مدی ـــام دارای ـــامانه اع ـــاد س ـــی و ایج ـــای نجوم ـــوق ه ـــری حق پیگی

و مســـئوالن خاطرنشـــان کـــرد: اصـــل موضـــوع ، موضـــوع مهمـــی اســـت. 
حقوق هـــای نجومـــی کـــه در  ســـوال مطـــرح کردیـــد، در اصـــل حقوق هـــای 
ناعادالنـــه بـــود کـــه بـــه عنـــوان حقـــوق نجومـــی در شـــعارهای انتخاباتـــی 
ـــود،  ـــفافیت ب ـــر ش ـــت آغازگ ـــم. دول ـــس گرفتی ـــش را پ ـــود؛ کل ـــده ب ـــرح ش مط

آییـــن نامـــه شـــفافیت را در دولـــت ایجـــاد کردیـــم.
رییـــس جمهـــور در ادامـــه ایـــن نشســـت خبـــری در پاســـخ بـــه پرســـش 
ــای  ــده هـ ــداف انتخاباتـــی و وعـ ــاره دور شـــدن از اهـ ــران دربـ ــه ایـ روزنامـ
مطـــرح شـــده، تاکیـــد کـــرد: آنچـــه مـــا بـــه مـــردم وعـــده کردیـــم، همـــان 
ـــا در  ـــد ام ـــی کردن ـــاره م ـــه آن اش ـــات ب ـــتند و در انتخاب ـــی خواس ـــه م ـــود ک ب
ـــا را  ـــادی م ـــرایط اقتص ـــام ش ـــه برج ـــم ک ـــرح کردی ـــن را مط ـــا ای ـــرایطی م ش
ـــان  ـــن رشـــد اقتصـــادی جه ـــد از برجـــام باالتری ـــود و در ســـال بع ـــرده ب ـــر ک بهت
ـــود.  ـــه ب ـــان رفت ـــش از می ـــود و داع ـــم آرام ب ـــه ه ـــرایط منطق ـــتیم و ش را داش
وی ادامـــه داد: بـــه نظـــر مـــا بـــرای حـــل موضوعـــات منطقـــه ای موضـــوع 
ـــای  ـــی از گره ه ـــود یک ـــر ش ـــس منج ـــش ب ـــه آت ـــر ب ـــت، اگ ـــم اس ـــن مه یم

ـــود. ـــی ش ـــاز م ـــتان ب ـــران و عربس ـــه ای ـــه رابط ـــه از جمل منطق
روحانـــی گفـــت: طـــرح بســـیار مهمـــی را بـــه نـــام ائتـــاف امیـــد و صلـــح 
ـــت  ـــرای هش ـــرح ب ـــن ط ـــروز ای ـــم. ام ـــام کردی ـــل اع ـــازمان مل ـــز را در س هرم
ـــده اســـت.  ـــو ش ـــت و گ ـــل گف ـــازمان مل ـــا س ـــده و ب ـــال ش ـــه ارس کشـــور منطق
ایـــران معتقـــد اســـت خودمـــان بایـــد مشـــکات منطقـــه را حـــل کنیـــم و 

ـــد. ـــنوا باش ـــوش ش ـــا دارای گ ـــخنان م ـــم س امیدواری

در  دولـــت  ســـخنگوی 
توییـــت هـــای جداگانـــه 
ـــروز  ـــت ام ـــت: دول ای نوش
بافســـاد  مقابلـــه  الیحـــه 
ــا  ــاختارمند بـ ــارزه سـ ــرا مبـ ــرد، زیـ ــب کـ را تصویـ

فســـاد خواســـت عمومـــی اســـت.
» علـــی ربیعـــی « در ایـــن توییـــت هـــا تصریـــح 
ــه  ــفافیت روانـ ــه شـ ــن، الیحـ ــش از ایـ ــرد: پیـ کـ
ـــز  ـــع نی ـــارض مناف ـــه تع ـــود و الیح ـــس شـــده ب مجل
ـــتون های  ـــه، س ـــه  گان ـــح س ـــن لوای ـــت. ای در راه اس
اســـتوار مبـــارزه ســـاختارمند بـــا فســـاد و بـــازوان 

ـــود. ـــد ب ـــی خواهن ـــت عموم ـــک خواس ـــال ی اعم

ـــرد  ـــه راهب ـــرده اســـت ک ـــد ک ـــت تاکی ســـخنگوی دول
کارســـاز فســـاد ســـتیزی، اصـــل پیشـــگیری، 
پیوســـته،  ریشـــه ای،  ســـاختارمند،  مبـــارزه 
تبعیـــض  بـــدون  جانبـــه،  همـــه   همیشـــگی، 
و مبتنـــی بـــر جامعـــه همـــراه بـــا شـــفافیت، 
ــی  ــوزش همگانـ ــی و آمـ ــارت عمومـ ــش نظـ افزایـ

ــت. اسـ
  )98 مهرمـــاه   21  ( شـــنبه  دو  روز  جلســـه  در 
هیـــات دولـــت بـــه ریاســـت معـــاون اول رئیـــس 
جمهـــوری، الیحـــه »مقابلـــه بـــا فســـاد و ارتقـــاء 
ــی  ــا اصاحاتـ ــی« بـ ــام اداری – مالـ ــامت نظـ سـ

بـــه تصویـــب رســـید.

سنا
 ای

س:
عک

نماینـده دماونـد و فیروزکـوه در مجلـس شـورای اسـامی با 
بیان اینکه اعضای هیات رئیسـه فراکسـیون امید برای سـال 
آخـر مجلس دهم ابقا شـدند، گفت: "محمدرضا عـارف" برای 
بار چهارم ریاسـت فراکسـیون امید را برعهده گرفت. »قاسـم 
میرزایـی نیکو«  با اشـاره به برگزاری انتخابات هیات رئیسـه 
فراکسـیون امید مجلس برای اجاسـیه چهارم گفت: اعضای 
هیات رئیسـه این فراکسـیون برای سـال آخـر مجلس دهم 
ابقـا شـدند و  عـارف بـرای اجاسـیه چهـارم مجلـس دهـم 

ریاسـت فراکسـیون امید را برعهده گرفت.

مطالبـات  تهاتـر  مصوبـه  جمهـوری  رئیـس  اول  عـاون 
از شـرکت دولتـی مدیریـت شـبکه بـرق ایـران بـا بدهـی 
)گـروه  ایـران  نیروگاهـی  پروژه هـای  مدیریـت  شـرکت 

ابـاغ کـرد. را  خصوصی سـازی  سـازمان  بـه  مپنـا( 
اسـحاق جهانگیـری روز دوشـنبه مصوبـه تهاتـر مطالبـات 
از شـرکت دولتـی مدیریـت شـبکه بـرق ایـران بـا بدهـی 
)گـروه  ایـران  نیروگاهـی  پروژه هـای  مدیریـت  شـرکت 
مپنـا( بـه سـازمان خصوصـی سـازی را بـرای اجـرا ابـاغ 

. کرد

»عارف« رئیس 
فراکسیون امید ماند

تهاتر مطالبات و بدهی شرکت 
مپنا با دولت تصویب شد

وزیـر ارتباطـات در حاشـیه رونمایـی از اولیـن اپراتـور پسـتی 
کشـور بـا اشـاره بـه ایـن کـه کاهبـرداران حـوزه ارزش افـزوده 
در حـال دوقطبی سـازی جامعـه هسـتند، گفـت: آن ها بـه بهانه 
سـفر زیارتـی، اینترنـت رایگان، کمـک به امور خیریه و مسـائل 
غیراخاقـی، مشـترک را اغـوا می کننـد. پشـت هـر ناهنجـاری 
پـول اسـت، ایـن پـول از کجا می آیـد؟ از راه هایـی مانند همین 
ارزش افـزوده. محمدجـواد آذری جهرمی در حاشـیه رونمایی از 
اولیـن اپراتور پسـت کشـور در خصوص خدمـات ارزش افزوده، 
گفـت: دو سـال اسـت برای سـاماندهی بـازار ارزش افـزوده در 

حـال تاش هسـتیم.

عضو کمیسـیون اجتماعی مجلس شـورای اسـامی در سوال از 
وزیـر کشـور گفـت: اگـر در پیشـگیری و مبـارزه با آسـیب های 
اجتماعـی حرکتـی جهـادی و انقابـی صـورت نگیرد، بـه زودی 
شـاهد بحـران های اجتماعی در کشـور خواهیم بـود. وی افزود: 
مجلـس شـورای اسـامی بـا افزایش اعتبـار شـورای اجتماعی 
و دسـتگاه هـای مرتبـط با آسـیب هـای اجتماعـی پیش بینی 
کاهـش 25 درصـدی ایـن آسـیب هـا را در پایان برنامه ششـم 
توسـعه داشـته اسـت، امـا امـروز گزارشـی از عملکـرد موفقیت 

آمیـز در ایـن موضـوع بـه مجلس ارائه نشـده اسـت.

در هر ناهنجاری، پول نقش 
اصلی را بازی می کند

بی توجهی به آسیب های 
اجتماعی موجب بحران می شود
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

۴۰ اثر تاریخی ری در معرض تخریب استکتاب مورد عالقه ناصرالدین شاه ثبت ملی شد

مدیـر کاخ جهانـی گلسـتان از ثبـت کتـاب 
قاجـاری »هـزار و یـک شـب« کاخ گلسـتان 
در جلسـه شـورای ثبت آثار منقـول وزارتخانه 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دستی 
خبـر داد.آفریـن امامـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا بیـان این کـه چاپ سـنگی 
کتـاب هـزار و یـک شـب با نام معـروف »الف لیلـه و لیله« که آداب و رسـوم 
ملت هـای شـرق و نکته هـای ادبـی و تعلیمـات اخاقـی را حکایـت می کنـد 
بـرای نخسـتین بـار  در سـال 1259 قمـری انجـام شـده اسـت، ادامـه داد:  
نسـخه دوم همیـن کتاب در سـال 1272 قمری، توسـط »میـرزا علی خویی« 
و شـاگردانش بـه صـورت سـنگی و بـا 70 نـگاره چـاپ شـد.او کتاِب »هـزار و 
یـک شـب«ِ کاخ گلسـتان را متعلـق بـه دوره  ناصرالدین در سـال 1263 قمری 
یعنـی زمانـی کـه در دارالسـلطنه تبریز اقامت داشـته، دانسـت و گفـت: از این 
کتـاب بـرای ناصرالدیـن شـاه قصه هـای زیـادی می خواندند، بـه همین دلیل 
وی به آن عاقه مند شـده و تصمیم گرفت تا اگر به پادشـاهی رسـید، دسـتور 
دهـد بـار دیگـر آن را بنویسـند و نگارگری کتاب انجام شـود، که با به سـلطنت 

رسـیدن وی در سـال 1264 ، دسـتور داد تـا »هـزار و یک شـب« را کتاب آرایی 
کنند.امامـی بـا اشـاره بـه این کـه »حسـین علـی خـان معیرالممالـک« ناظر 
پـروژه شـد تا جلدسـازی، تذهیب و نگارگری این نسـخه با نظـارت وی انجام 
شـود افـزود: خطاط این نسـخه »محمدحسـن تهرانی« از خطاطـان بنام دوره 
قاجـار بـود. همچنیـن  تصویرسـازی آن به مدت هفت سـال و در شـش جلد 
توسـط »صنیـع الملـک« و شـاگردان او از 1264 تا 1269 انجام شـد.او با بیان 
این کـه ایـن شـش جلـد در 22۸5 برگ و بـا 1142 متن و 1143 نگاره نوشـته 
شـده اسـت که در مجموع 3600 مجلس نقاشـی را در خود دارد، اظهار کرد: در 
حال حاضر این نسـخه در کتابخانه سـلطنتی کاخ گلسـتان قرار دارد و آخرین 
اثـر نفیـس و زیبـا در کارگاه کتاب سـازی قاجـار اسـت.رئیس کاخ گلسـتان 
گفـت:  سـال 13۸7 تیشـوگذاری - قـرار دادن کاغذهـای روغنی مخصوص با 
هـدف جلوگیـری از نداشـتن ریـزش و سـاییده نشـدن برگ های کتـاب - در 
داخل کتاب انجام شـد. همچنین سـه جلد یک، سـه و شـش توسـط عباس 
سـلیمانی - مرمتگر و نقاش نسـخه های خطی و تابلوهای نقاشـی - نیاز به 

مرمت هـای جزئـی داشـتند، که انجام شـد.  

رییـــس اداره میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع 
دســـتی و گردشـــگری ری گفـــت کـــه 
هـــم اکنـــون 40 اثـــر تاریخـــی جنـــوب 
پایتخـــت در معـــرض تخریـــب اســـت و 

نیـــاز بـــه مرمـــت فـــوری دارد.
ــگار  ــا خبرنـ ــو بـ ــت و گـ ــنبه در گفـ ــم زاده روز دوشـ ــب رحیـ ــر مصیـ امیـ
ایرنـــا اظهارداشـــت: ایـــن شهرســـتان 19۸ اثـــر ملـــی ثبـــت شـــده دارد 
ـــه 30  ـــاز ب ـــار نی ـــن آث ـــت ای ـــت و مرم ـــر اس ـــر در خط ـــتحکام 40 اث ـــه اس ک

میلیـــارد ریـــال اعتبـــار دارد.
ـــرج  ـــی، دژ رشـــکان، ارگ ســـلجوقی، ب ـــه ارباب ـــو، خان  وی کاروانســـرای دوقل
ـــی را  ـــمه عل ـــته چش ـــش برجس ـــاب و نق ـــرد قص ـــه جوانم ـــه، بقع نقاره خان

ـــرد. ـــوان ک ـــت عن ـــرای مرم ـــت دار ب ـــار اولوی از آث
ـــم  ـــه حری ـــه تهی ـــاز ب ـــار تاریخـــی نی ـــن آث ـــدادی از ای ـــزود: تع ـــم زاده اف رحی
ـــر  ـــد ه ـــز بای ـــدادی نی ـــد و تع ـــش دارن ـــت و پژوه ـــرح مرم ـــه ط و مطالع

ـــوند. ـــت ش ـــریعتر مرم ـــه س چ

ـــردن  ـــه ک ـــی نهادین ـــراث فرهنگ ـــی اداره می ـــرد اصل ـــرد: رویک ـــوان ک وی عن
ـــه  ـــت ک ـــردم اس ـــارکت م ـــا مش ـــی ب ـــار تاریخ ـــای آث ـــظ و احی ـــگ حف فرهن
بـــا ایـــن فرهنگ ســـازی مـــردم بـــه عظمـــت هویتـــی و تمدنـــی خـــود 

ـــرد. ـــد ب ـــی خواهن پ
ـــرار  ـــه دشـــت ق ـــی در ناحی ـــت جغرافیای ـــاظ موقعی ـــه لح ـــتان ری ب  شهرس
گرفتـــه و کـــوه بـــی بـــی شـــهربانو و آراد بـــه عنـــوان مظهـــر اســـتواری و تپـــه 
ـــوان  ـــه عن ـــهرری ب ـــتانی ش ـــار باس ـــن آث ـــی از قدیمی تری ـــی یک ـــمه عل چش

ـــوردار اســـت. ـــی برخ ـــت باالی ـــوزه گردشـــگری از اهمی شـــاخص در ح
ــن  ــی ایـ ــا ارزش فرهنگـ ــراث بـ ــر میـ ــتانی بیانگـ ــر باسـ ــود 19۸ اثـ وجـ
ـــکده  ـــرل، آتش ـــرج طغ ـــاروی ری، ب ـــرج و ب ـــه ب ـــت، از جمل ـــتان اس شهرس
ـــه حضـــرت  ـــه از جمل ـــه متبرک ـــود 32 بقع ـــر و ... وج ـــه دی ـــل، قلع ـــه می تپ
عبدالعظیـــم الحســـنی )ع( )ســـاالنه بالـــغ بـــر 11 میلیـــون زائـــر دارد(، 
ـــم ادب همچـــون  ـــن عل ـــان و مشـــاهیر دی ـــر عالم ـــزادگان مجـــاور، مقاب امام
ـــیخ  ـــح رازی، ش ـــیخ ابوالفت ـــدوق، ش ـــیخ ص ـــای رازی، ش ـــن زکری ـــد ب محم

کلینـــی و... نشـــان از جایـــگاه واالی تاریخـــی ری دارد.

 پیام
 میراث

فرمانده انتظامی شاهین دژ از کشف خمره 3 هزار ساله در این شهرستان خبر داد. مجید عمران زاده در تشریح این خبر گفت: 
در پی کسب خبری مبنی بر استخراج غیر قانونی اشیاء عتیقه توسط قاچاقچیان و افراد سودجو در شاهین دژ رسیدگی به 

موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

رنا
 ای

س:
عک

اسـتفاده از تکنولـوژی چـاپ سـه بعـدی ایـن امـکان را 
شـود  تولیـد  باسـتانی  آثـار  از  ماکت هایـی  می دهـد کـه 
تـا بازدیدکننـدگان ارتبـاط بیشـتری بـا میـراث فرهنگـی 
برقـرار کننـد؛ ایـن آثـار می توانـد قابل خـوردن هم باشـند.
چنـد سـال پیـش در خبرهـا آمـده بـود کـه چـاپ سـه 
بعـدی دنیـا را دگرگـون مـی کنـد. در سـال 2011، هفتـه 
بعـدی  سـه  چـاپ  بـا  ویولـن  یـک  اکونومیسـت،  نامـه 
را در صفحـه اول خـود بـه نمایـش گذاشـت و ادعـا کـرد 
کـه »چـاپ سـه بعدی ممکـن اسـت تأثیـر عمیقـی ماننـد 
انقـاب صنعتـی بـر جهان داشـته باشـد«. گویـا امیدها به 
ایـن وعـده بـزرگ صنعـت دیجیتـال و بـه ویژه چاپ سـه 
بعـدی بیـش از واقعیـت بـوده اسـت. امـا تأثیـرات مـورد 
نظـر باالخـره تحقـق خواهـد یافـت.در چنـد سـال گذشـته 
شـاهد یـک رونـد ثابـت و رو بـه افزایـش از آزمایـش ها، 
تجـارب و پیشـرفت هـای فنـی بـوده ایـم. سـازندگان و 
صنعتگـران  فهمیـده اند چاپ سـه بعدی دارای محدودیت 
های بسـیاری اسـت و برای اسـتفاده موفقیـت آمیز از آن 
بایـد  ایـن محدودیـت ها شناسـایی شـوند. عـاوه بر این 
بسـیاری معتقدنـد، هیجـان اولیـه جامعـه از اختـراع این 
فنـاوری بیـش از حـد بـود. امـا بـا این وجـود، اشـتیاق و 
درخواسـت زیـاد مـردم بـرای اسـتفاده از ایـن فنـاوری را 
نمـی تـوان نادیـده گرفـت. ایـن فنـاوری و کاربردهـای آن 
فقـط نیـاز به کمـی زمـان، آزمایـش و ارزیابی بیشـتر دارد 
تـا بـه زندگی روزمـره ما وارد شـود.طی دهه گذشـته، موزه 
هـا و سـایر موسسـات فرهنگـی در سراسـر جهـان یکی از 
هیجـان انگیزتریـن بسـترها بـرای  بکارگیـری چـاپ سـه 
بعـدی  بـوده انـد. ایـن احتمـاالً به دلیـل ماهیت اشـیاء و 
مـکان هـای موسسـات فرهنگـی درجهت مطالعـه و جمع 
آوری آثـار و نمایـش آنهاسـت. آثـاری کـه بـا توجـه بـه 
آسـیب پذیـری و اهمیـت تاریخـی آنهـا، نمی تـوان لمس 
شـان کـرد و معمـوالً در پشـت قابهای شیشـه ای محصور، 
بـه نمایـش گذاشـته مـی شـوند. امـا ایـن رونـد در حـال 

اسـت. تغییر 

سوژه آثار باستانی را 
قورت بده!

شناسایی ۳۸محوطه باستانی در دشت الر تهران

 38 محوطه توسط هیئت بررسی مورد شناسایی قرار گرفت 

ــروژه بررســی باستان شناســی دشــت  پ
الر بــه شناســایی 3۸محوطــه منجــر 
ــاری  ــان کشــف غ ــن می ــه در ای شــد ک
اســکلت های  انباشــت  بــا  باســتانی 
انســانی از دوران تاریخــی حائــز اهمیــت 

ــت. اس
)سرپرســت  ســیری  ســپهر  محمــد 
هیئت بررســی باســتان شناســی دشــت 
الر لواســان تهــران( بــا اعــام  خبــر 
شناســایی 3۸محوطــه باســتانی، گفــت: 
ارتبــاط  مــورد  در  مطالعاتــی  همــواره 
تاریخــی فرهنگــی و راه هــای دسترســی 

ــزی  ــات مرک ــم ف ــه مه ــن دو منطق بی
مازنــدران  دریــای  ســواحل  و  ایــران 
ــق  ــن مناط ــه ای ــود چراک ــام می ش انج
ــی  ــراودات فرهنگ ــف م طــی ادوار مختل
ــوص  ــن و بخص ــون که ــتند. در مت داش
ــان  ــن و جغرافی دان ــته های مورخی نوش
ایــن  بــه  اســامی  اولیــه  قــرون 
مــراودات فرهنگــی بیــن ری باســتان و 
ــه  ــواره ب ــده و هم ــاره ش ــتان اش طبرس
ــزر،  ــد خ ــد دربن ــی مانن ــام مکان های ن
خاراکــس )خــار ری(، دماونــد )دنباونــد 
باســتانی(، شــهرهای ماننــد الرز و شــرز 
برمی خوریــم کــه همــواره مکان یابــی 

ــود. ــام ب ــرده ای از ابه ــا در پ آنه
ــن رو در تابســتان ســال  ــزود: از ای او اف

بررســی  بــر  مبنــی  پیشــنهادی   9۸
از دشــت های  تهــران کــه  الر  دشــت 
ــان کوهــی در شــمال  ــع می بســیار مرتف
ــکده  ــه پژوهش ــت ب ــران اس ــتان ته اس
باســتان شناســی ارائــه کــردم، کــه بــا آن 

ــد. ــت ش موافق
ایــن دانــش آموختــه کارشناســی ارشــد 
تهــران  دانشــگاه  از  باستان شناســی 
تصریــح کــرد: در ایــن راســتا منطقــه ای 
بــه وســعت تقریبــی 730 کیلومتــر مربع 
ــی دشــت الر  ــی تمام ــه از نظــر طبیع ک
ــی  ــورد بررس ــت م ــران را دربرمی گرف ته
گفــت:  او  گرفــت.  قــرار  پیمایشــی 
خوشــبختانه در هیئــت بررســی شــواهد 
بســیار متقــن و درخشــانی در رابطــه 

اســتقرار در طــی ادوار مختلــف تاریخــی 
منطقــه  ایــن  در  اســامی  دوران  و 

ــد. ــی ش ــایی و بررس شناس
ــر اســاس  ــن پژوهــش ب ــزود: ای وی اف
گــردآوری مــواد فرهنگــی ســطحی و 
ــده در  ــای برجــا مان ــار و بقای ــل آث تحلی
ــام  ــه انج ــورد مطالع ــه م ــطح منطق س
گرفــت و هــر محوطــه بنــا بــر مختصــات 
ــخص  ــه مش ــر روی نقش ــی ب جغرافیای
ایــن  چشــمی  حریــم  و  عرصــه  و 
ــش  ــاس پراکن ــر اس ــز ب ــا نی محوطه ه
ســفال و بقایــای معمــاری ترســیم شــد.

باســتان  بررســی  سرپرســت هیئــت 
شناســی دشــت الر خاطرنشــان کــرد: بــا 
ــی خــاص  ــرایط جغرافیای ــه ش ــه ب توج
ــی،  ــش گیاه ــوع پوش ــه و ن ــن منطق ای
ــیار  ــک بس ــی کم ــرداری هوای ــس ب عک

ــرد. ــی ک ــت بررس ــه هیئ ــادی ب زی
ــا  ــروژه ب ــن پ ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب او ب
ــی و  ــراث فرهنگ ــگاه می ــوز پژوهش مج
گردشــگری انجــام شــده اســت تصریــح 
کــرد: بــا اتمــام پــروژه بررســی، 3۸ 
ــورد  ــت بررســی م ــه توســط هیئ محوط
ــان  ــه در می ــت ک ــرار گرف ــایی ق شناس
آنهــا 19 محوطــه از نــوع محوطه هــای 
ــه دژهــا و  ــوط ب ــر مرب اســتقراری، 15 اث
اســتحکامات دفاعــی، 6 اثــر متحدثــات 
مرتبــط بــا راه )کاروانســرا(، 2 امــام زاده، 
4 گورســتان تاریخــی، 1 غــار باســتانی، 1 

ــرار دارد. ــتانی ق ــدن باس مع
میــان  در  کــرد:  تصریــح  وی 
محوطه هــای شناســایی شــده و آثــار 
بــه دســت آمــده تعــدادی از آنهــا دارای 
درجــه اهمیــت باالتــری هســتند کــه در 
ــای  ــه محوطه ه ــوان ب ــا می ت ــان آنه می

چندیــن هکتــاری LT110 و LT125 و 
ــه شــواهد ســفالی  LT134 و LT135 ک
ــود  ــی از وج ــا حاک ــاد آنه ــعت زی و وس
در طــی  بــزرگ  نســبتًا  اســتقرارهای 
ادوار تاریخــی و اوایــل اســام اســت 
ــوع  ــه ن ــه ب ــا توج ــه LT123 ب و محوط
یــک  مکشــوفه  و کاشــی های  پــان 
ــوط  ــر و اشــرافی مرب ــای بســیار فاخ بن
ــن  ــرد. ای ــاره ک ــان، اش ــد ایلخان ــه عه ب
باســتان شــناس گفــت: از نتایــج مهــم 
ایــن بررســی شناســایی 6 کاروانســرا از 
ــار  ــوع کاروانســراهای سرپوشــیده و آث ن
ایــن دشــت  در  تاریخــی  جاده هــای 
ــن مدعاســت. ــر ای اســت کــه گواهــی ب

وی بــا بیــان اینکــه  ایــن منطقــه یکــی 
ــن راه هــای دسترســی فــات  از مهم تری
مرکــزی ایــران بــه طبرســتان بــود، 
تصریــح کــرد: یکــی دیگــر از یافته هــای 

مهــم ایــن بررســی شناســایی غــار 
ــه  ــه در ناحی ــت ک ــی LT107 اس تاریخ
شــمالی منطقــه مــورد بررســی و در 
ارتفــاع 3100 متــری از ســطح دریــا 
قــرار دارد. او ادامــه داد: داخــل ایــن 
ــانی  ــکلت های انس ــتی از اس ــار انباش غ
ــه ســفال ها،  ــه بررســی اولی ــرار دارد ک ق
نشــان از تعلــق اســکلت ها بــه دوران 
تاریخــی دارد. سرپرســت هیئت بررســی 
ــان  ــت الر در پای ــی دش ــتان شناس باس
تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه مــدت 
مجــوز شناســایی، کارهــای میدانــی ایــن 
بررســی بــه پایــان رســیده و هیئــت 
ــًا  ــار و بعض ــتر آث ــی بیش ــال بررس در ح
داده هــای  آزمایشــگاهی  تحقیقــات 
ــض  ــه مح ــه ب ــت، ک ــده اس ــت آم بدس
اتمــام، اطاعــات تکمیلــی ارائــه خواهــد 

ــد. ش

ــگری  ــی، گردش ــرکل میراث فرهنگ مدی
شــرقی  آذربایجــان  صنایع دســتی  و 
مرمــت  تکمیلــی  مراحــل  تــداوم  از 
ــری  ــهاب الدین اه ــزار شــیخ ش ــاغ م ب
خبــر داد.مرتضــی آبــدار بابیــان این کــه 
بررســی و پایــش مســتمر وضعیــت 
ــا اســتان در دســتور کار اداره کل  موزه ه
اســتان قــرار دارد، گفــت: »تکمیــل 
مرمــت و ســاماندهی بــاغ مــزار شــیخ 
و  ادب  )مــوزه  اهــری  شــهاب الدین 

ــا  ــن پروژه ه ــی از مهم تری ــان( یک عرف
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  اســت.«او 
عناصــر هویتــی  از  مــزار  بــاغ  ایــن 
شــرقی  آذربایجــان  ارزنــده  بســیار 
محســوب می شــود، افــزود: »ادامــه 
مقاوم ســازی  و  استحکام بخشــی 
ــردر  ــوان و س ــه، ای ــای گنبدخان دیواره
دیوارهــای  انــدود  اجــرای  و  ورودی 
اقدامــات  از  رنگ آمیــزی  و  داخلــی 
اولیــه در راســتای مرمــت و ســاماندهی 

ــری  ــهاب الدین اه ــزار شــیخ ش ــاغ م ب
میراث فرهنگــی،  بود.«مدیــرکل 
گردشــگری و صنایع دســتی آذربایجــان 
ــن  ــه ای ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــرقی ب ش
پــروژه از زمــان عقــد قــرارداد تــا کنــون، 
ــت و  ــته اس ــرفت داش ــد پیش 50 درص
ــرای  ــه ب ــار تخصیص یافت ــزان اعتب می
مرمــت و ســامان دهی بــاغ مــزار شــیخ 
شــهاب الدین اهــری مبلغــی بالغ بــر 
ــال اســت،  ــارد و 200 میلیــون ری 2میلی
گفــت: »بــا توجــه بــه ارزش و اهمیــت 
ــزار، کارشناســان  ــاغ م ــن ب تاریخــی ای
ــت  ــرای مرم ــتان ب ــی اس میراث فرهنگ
ــاش  ــان در ت ــاماندهی آن همچن و س

ــتند.« هس

مرمت باغ مزار 
شیخ شهاب الدین اهری

افزایش 26 درصدی آمار 
گردشگران ورودی به ایران 

معـاون گردشـگری بـا اشـاره بـه افزایـش 26 درصـدی آمـار گردشـگران ورودی به 
کشـور در نیمـه اول سـال 9۸ نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبل گفت: بـا توجه به 
ایـن آمار ورودی، تراز گردشـگری کشـور همچنـان مثبت اسـت.ولی تیموری گفت: 
عبـور از شـوک اقتصـادی سـال گذشـته و رونق نسـبی اقتصـادی در کشـور موجب 
شـد در شـش ماه نخسـت امسـال 4 میلیـون و 25۸ هـزار و 944 نفر بـه خارج از 
کشـور سـفر کننـد کـه این رقـم، رشـد 15.95درصدی گردشـگران خروجی را نشـان 
می دهـد. در مـدت مشـابه سـال گذشـته، ایـن آمـار 3 میلیـون و 673 هـزار و 92 
نفـر بود.معاون گردشـگری کشـور ادامـه داد: با وجـود این افزایش آمار گردشـگران 
خروجی، تراز گردشـگری کشـور همچنان مثبت اسـت، براسـاس آمار موجود، سفر 
گردشـگران خارجی به کشـورمان حدود 26 درصد افزایش داشـته اسـت.بر اسـاس 
اعـام روز دوشـنبه  میـراث آیـا،  وی تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود بـا توجـه 
بـه تجربیـات سـال های گذشـته رونـد روبه رشـد گردشـگران خروجی ادامه داشـته 
باشـد. بیشـترین آمـار ورودی گردشـگران همـه کشـورها را گردشـگران کشـورهای 
همسـایه تشـکیل می دهنـد و ایـران هـم از این قاعده مسـتثنا نیسـت. براسـاس 
ظرفیت های موجود در حوزه گردشـگری سـامت، گردشـگری مذهبی و جاذبه های 
طبیعـی و تاریخـی، کشـورهای هـدف شناسـایی شـده اند و برنامه ریزی هـا بـرای 

جـذب توریسـت از این کشـورها ادامـه دارد.

ته
نک

سرپرسـت هیئت بررسی باستان شناسی دشت الر خاطرنشان 
کـرد: با توجـه به شـرایط جغرافیایی خاص این منطقـه و نوع 
پوشـش گیاهی، عکس بـرداری هوایی کمک بسـیار زیادی به 
هیئـت بررسـی کـرد.او با اشـاره بـه اینکه ایـن پروژه بـا مجوز 
پژوهشـگاه میـراث فرهنگی و گردشـگری انجام شـده اسـت 
تصریـح کـرد: بـا اتمـام پـروژه بررسـی، 38 محوطـه توسـط 
هیئـت بررسـی مورد شناسـایی قـرار گرفت کـه در میـان آنها 
19 محوطـه از نـوع محوطه هـای اسـتقراری، 15 اثـر مربـوط 
بـه دژهـا و اسـتحکامات دفاعـی، 6 اثـر متحدثـات مرتبـط 
بـا راه )کاروانسـرا(، 2 امـام زاده، 4 گورسـتان تاریخـی، 1 غـار 
باسـتانی، 1 معدن باسـتانی قرار دارد.وی تصریح کرد: در میان 
محوطه هـای شناسـایی شـده و آثـار به دسـت آمـده تعدادی 
از آنهـا دارای درجـه اهمیـت باالتری هسـتند کـه در میان آنها 
 LT125 و LT110 می تـوان بـه محوطه های چندیـن هکتـاری
و LT134 و LT135 کـه شـواهد سـفالی و وسـعت زیاد آنها 
حاکی از وجود اسـتقرارهای نسـبتًا بزرگ در طـی ادوار تاریخی 

و اوایل اسـام اسـت. 

میراثمیراث

شناخته شدن ۵۸ اثر واجد ارزش ثبت در آثار ملیسیِل بی خطر برای بناهای تاریخی گیالن
فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری 
خبـر داد: سـیل گیان تـا کنون 
بـه بناهـای تاریخـی قرارگرفته 

بـاران آسـیبی وارد نکـرده اسـت. در مسـیرِ 
امیـر انتخابـی  با اشـاره به این که سـیل بیشـتر املش و 
سـپس تالـش و اسـالم را درگیر کـرده اسـت، ادامه داد: 
هرچند متاسـفانه آسـیب هایی به برخی مناطق وارد شده 
اسـت، اما هیچ گزارشـی از وارد شـدن آسـیب به بناهای 
تاریخـی قرارگرفتـه در ایـن مناطق به ما اعام نشـده، اما 
کارشناسـان همچنان درگیر بررسی  آسـیب های احتمالی 
هسـتند.به گفتـه  او، هرچنـد خبرهایـی از تخریـب چنـد 

پـل در مناطـق مختلـف گیـان منتشـر شـده اسـت، امـا 
نبوده انـد. تاریخـی  از پل هـای تخریب شـده  هیچ کـدام 
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
بـا بیـان این کـه مهمتریـن معضـل کنونـی بـرای بناهای 
تاریخـی، داشـتن مالکیت خصوصِی درصـِد زیادی از آثار 
و بناهـای تاریخـی ثبت شـده در فهرسـت میـراث ملـی 
اسـت کـه حفاظـت آن آثـار نیـز برعهـده  مالـکان اسـت،  
اظهـار کـرد: از یـک سـو براسـاس قانـون برنامـه ششـم 
توسـعه، میراث فرهنگـی نمی تواند اعتبـاری برای مرمت 
ایـن آثـار اختصـاص دهـد، از سـوی دیگـر ایـن بارش ها 
بیشـترین ضربـه را بـه دنبال ایجاد رطوبـت و نم در بنا به 

آن هـا وارد می کنـد.

میراث فرهنگـــی  معـــاون 
کشـــور گفـــت: »5۸ اثـــر 
اردبیـــل،  اســـتان های  از 
ـــمالی،  ـــان ش ـــن، خراس قزوی
ـــی در  ـــان غرب ـــزد و آذربایج ـــتان، ی ـــدران، گلس مازن
ـــی  ـــول تاریخ ـــار منق ـــت آث ـــی ثب ـــورای مل ـــه ش جلس
و فرهنگـــی، واجـــد ارزش ثبـــت در فهرســـت آثـــار 

ملـــی شـــناخته شـــد.
محمدحســـن طالبیـــان بـــا اعـــام ایـــن خبـــر 
ــوان  ــده، می تـ ــاخص ثبت شـ ــار شـ ــزود: »از آثـ افـ
بـــه آثـــار محوطـــه بادگیـــر گلســـتان، آثـــار چینـــی 
ـــن  ـــتان قزوی ـــه قبرس ـــار تپ ـــی، آث ـــیخ صف ـــه ش بقع

ــاره  ــی اشـ ــان غربـ ــنلو آذربایجـ ــه حسـ ــار تپـ و آثـ
کـــرد.«

او اظهـــار کـــرد: »در ایـــن جلســـه نســـخه »هـــزار 
مجموعـــه کاخ گلســـتان  در  یک شـــب« کـــه  و 
ــت در  ــد ارزش ثبـ ــز واجـ ــود نیـ ــه داری می شـ نگـ
فهرســـت آثـــار ملـــی اعـــام شـــد. نســـخه خطـــی 
قاجـــاری کاخ گلســـتان،  یک شـــب«  و  »هـــزار 
یکـــی از نفیس تریـــن کتاب هـــای خطـــی »هـــزارو 

یک شـــب« موجـــود در دنیاســـت.«
وزیـــر  تأییـــد  از  پـــس  آثـــار  ایـــن  ثبـــت 
ــه  ــتی بـ ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ میراث فرهنگـ

می شـــود. ابـــاغ  قانونـــی  مراجـــع 
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ســازمان  انســانی  زیســت  محیــط  معــاون  اخیــرًا 
حفاظــت محیــط زیســت اعــام کــرده کــه ایــن ســازمان 
ــه  ــزر ب ــای خ ــال آب دری ــرح انتق ــی ط ــرای کل ــا اج ب
ســمنان موافقــت کــرده اســت امــا مشــروط بــر اینکــه 
ــل  ــرا عم ــد اج ــود در رون ــدات خ ــه تعه ــر مجــری ب اگ
ــه امضــای دو  ــر اســاس ســند محضــری کــه ب ــد ب نکن
ــط زیســت(  طــرف )مجــری و ســازمان حفاظــت محی
ــرا  ــد اج ــت رون ــط زیس ــازمان محی ــید، س ــد رس خواه
ــه گفتــه مســعود تجریشــی  را متوقــف خواهــد کــرد. ب
ــازمان  ــرای س ــمنان ب ــه س ــزر ب ــال آب خ ــروژه انتق پ
ــا دیگــر پروژه هــا  ــد ب ــه لحــاظ فرآین محیــط زیســت ب
ــن  ــام مســوول در تشــریح ای ــن مق ــدارد. ای ــی ن تفاوت
ــا گفتــه اســت: بــه عنــوان  موضــوع بــه خبرگــزاری ایرن
مثــال می خواهیــم یــک کارخانــه پتروشــیمی بســازیم، 
بــه فعالیــت آن مجــوز مشــروط می دهیــم مثــا اینکــه 
مــکان یــا منابــع آبــی و گازی خــود را بــرای مــن روشــن 
کنــد بعــد مجــوز می دهیــم یعنــی بــرای اجــرای تمــام 
الزامــات از آنهــا تعهــد می گیریــم البتــه بایــد مطمئــن 
شــویم کــه در مــکان مناســبی اســت و آب و گاز مــورد 
ــوارد  ــن م ــه ای ــوز ب ــع در صــدور مج ــاز را دارد در واق نی
توجــه می کنیــم و بقیــه را بــه عنــوان شــروط در حیــن 
ســاخت و بهره بــرداری لحــاظ می کنیــم. تجریشــی 
ادامــه می دهــد: بعــد از آن، تعهــد محضــری کــه از 
ــتان  ــم و اس ــتان می دهی ــه اس ــم را ب مجــری می گیری
ــد  ــا ببین ــد ت ــرل می کن ــد را کنت ــاخت رون ــن س در حی
ــازمان  ــر، س ــا خی ــود ی ــل می ش ــدات عم ــه تعه ــا ب آی
محیــط زیســت هــم هــر ســه مــاه یک بــار رونــد اجــرا را 
پایــش می کنــد، در مجــوز انتقــال آب خــزر بــه ســمنان 
هــم دقیقــا همینطــور عمــل کردیــم، یعنــی وزارت نیــرو 
گفتــه کــه بــرای تامیــن آب شــهر ســمنان مشــکل دارم 

ــده انتقــال آب  ــرای مــن باقــی مان ــا راهــی کــه ب و تنه
اســت، ســازمان محیــط زیســت هــم می گویــد در ایــن 
ــن آن  ــه مهم تری ــود دارد ک ــم وج ــاله مه ــان دو مس می
ــد  ــیری می خواه ــه مس ــال در چ ــه انتق ــت ک ــن اس ای
ــد در  ــاز بای ــورد نی ــات م ــد و تاسیس ــمنان برس ــه س ب
مکان هایــی کــه مــورد تاییــد ســازمان اســت قــرار 

گیــرد.

صدور مجوز بر اساس ماحظات کارشناسی

معــاون ســازمان محیــط زیســت تاکیــد می کنــد: 
بنابرایــن ســازمان محیــط زیســت نمی گویــد کــه مجــوز 
ــات  ــا ماحظ ــم ام ــو نمی ده ــه ت ــا را ب ــت از دری برداش
خــود را بــه آنهــا می گوییــم و آنهــا نیــز در قالــب ســند 
محضــری تعهــد می کننــد کــه ماحظــات را رعایــت 
ــد، ســازمان محیــط زیســت فراینــد  ــد و اگــر نتوانن کنن
اجــرا را متوقــف می کنــد. ایــن مقــام مســوول در 
ــاتی  ــاس در جلس ــن اس ــر ای ــد: ب ــان می کن ــه بی ادام
کــه ســه مــاه پیــش بــا وزارت نیــرو داشــتیم موضــوع 
ــروه  ــه گ ــروژه را ب ــادی پ ــش اقتص ــد و بخ ــرح ش مط

اقتصــادی دولــت دادیــم و اکنــون جلســاتی کــه دولــت 
در ایــن زمینــه می گــذارد بــه وزارت نیــرو می گویــد 
بابــت درخواســتتان بــرای انتقــال برداشــت 200 میلیــون 
متــر مکعــب آب از خــزر ســرمایه گذار خــود را بــه 
ــن  ــادی ای ــش اقتص ــن بخ ــد، بنابرای ــی کنی ــا معرف م
پــروژه بــه ســازمان محیــط زیســت مربــوط نمی شــود.

تجریشــی مــی افزایــد: در رابطــه بــا مســائل اجتماعــی 
پــروژه نیــز از طــرف دولــت، اســتانداران موظــف هســتند 
مدیریــت تعارضــات را انجــام دهنــد و ایــن جــزو 

وظایــف آنهــا شــده اســت پــس بــرای ســازمان حفاظت 
محیــط زیســت الزامــات محیــط زیســتی پــروژه مهــم 
ــد  ــب ســند محضــری از مجــری تعه ــه در قال اســت ک
خواهیــم گرفــت. معــاون محیــط زیســت انســانی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت عنــوان می کنــد: بــر 
ایــن اســاس هنــوز مجــوزی کــه مــن بــه عنــوان معــاون 
انســانی ســازمان محیــط زیســت صــادر می کنــم صــادر 
ــع مجــوزی اســت کــه آخــر ســر  نشــده اســت، در واق
ــی  ــم کــه شــامل تمــام الزامــات و تعهدات صــادر می کن

موافقت مشروط سازمان محیط زیست با طرح انتقال آب خزر
معاون سازمان محیط زیست: این سازمان با اجرای کلی طرح انتقال آب دریای خزر به 

سمنان موافقت کرده، مشروط به اینکه مجری به تعهدات خود عمل کند

معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در رابطــه بــا موافقــت ایــن 
ــی رفــع  ــون، متول ــد: براســاس قان ــه ســمنان می گوی ــای خــزر ب ــا انتقــال آب دری ســازمان ب
نیــاز هــر منطقــه ای دســتگاه اجرایــی ذی ربــط اســت کــه بایــد هــر طــرح و پــروژه مــورد نظــر 
ــام  ــرو انج ــط وزارت نی ــمنان توس ــه س ــزر ب ــای خ ــال آب از دری ــن انتق ــد، بنابرای ــد کن را تأیی
ــده  ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــن وزارتخان ــط ای ــال توس ــن انتق ــای ای ــام راهکاره ــه تم ــود ک می ش
اســت. تجربیشــی می افزایــد، بــر اســاس گفتــه وزارت نیــرو ســمنان هــم اکنــون بــا ناپایــداری 

آب شــرب مواجــه اســت و تنهــا راه تأمیــن آب در ایــن منطقــه انتقــال اســت.

مســعود تجریشــی -معــاون محیــط زیســت 
انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت- 
می گویــد: وزارت نیــرو اعــام کــرده کــه 
ــه  ــزر ب ــای خ ــال آب دری ــر انتق ــرار ب ــر ق اگ
ــا  ــل در جنگل ه ــداث تون ــد، اح ــمنان باش س
از زیرزمیــن انجــام می شــود و در صــورت 
زیســت  الزامــات  زمیــن  روی  از  انتقــال 

ــد. ــد ش ــت خواهن ــی رعای محیط
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میــزان تولیــد علوفــه مرتعــی در دراز مــدت 
25 ســاله حــدود 10 میلیــون ُتــن بــود کــه با 
ــی هــای امســال،  ــوب بارندگ افزایــش مطل
ــن افزایــش  ــون ت ــه 12 میلی ــزان ب ــن می ای
ــرکل  ــا، مدی ــزارش ایرن ــه گ ــه اســت. ب یافت
جنگل هــا،  ســازمان  مراتــع  امــور  دفتــر 
مراتــع و آبخیــزداری اظهــار داشــت: میــزان 
ــته در  ــی گذش ــال زراع ــای س ــی ه بارندگ
کل کشــور 3۸ درصــد افزایــش داشــت کــه 
موجــب افزایــش پوشــش گیاهــی و تولیــد 
علوفــه در کشــور شــد البتــه ایــن میــزان در 
ــالی  ــل خشکس ــه دلی ــته ب ــال های گذش س
و تغییــرات اقلیمــی بــه ۸ میلیــون ُتــن 
ــاره  ــزاد درب ــم به ــود. ترح ــه ب ــش یافت کاه
ــان زایــی در کردســتان گفــت:  احتمــال بیاب
ــه در  ــی ک ــه بررســی و مطالعات ــا توجــه ب ب
ــش  ــش پوش ــتیم افزای ــتان داش ــن اس ای
گیاهــی را شــاهد بودیــم کــه رونــدی رو بــه 
ــتان  ــن اس ــرایط ای ــن ش ــا ای ــود دارد ب بهب
نمــی توانــد در معــرض بیابــان زایــی باشــد.
وی صعب العبــور بــودن منطقــه و مرتفــع 
بــودن 50 درصــد از مســاحت کردســتان 
ــال  ــه احتم ــمرد ک ــی برش ــر عوامل را از دیگ
و  اســت  داده  را کاهــش  زایــی  بیابــان 
افــزود: کردســتان تنهــا اســتانی اســت کــه 
ممیــزی مراتــع آن بــه اتمــام رســیده اســت. 
ــر  ــان اینکــه در حــال  حاضــر ب ــا بی ــزاد ب به
اســاس آخریــن مطالعــات دفتــر مهندســی 
ــور  ــع کش ــعت مرات ــا وس ــازمان جنگل ه س
۸4.۸ میلیــون هکتــار اســت، اضافــه کــرد: 
ایــن میــزان 52 درصــد ســطح کشــور را 
تشــکیل می دهــد. ترحــم بهــزاد یــادآور 
شــد: از وســعت 164 میلیــون هکتــاری 
ــع  ــار را مناب ــون هکت ــورمان، 134 میلی کش
طبیعــی تشــکیل می دهــد کــه ۸4 میلیــون 
هکتــار آن مرتــع اســت کــه کار ممیــزی 
- شناســایی بهره بــرداران ذی حــق در 76 
میلیــون هکتــار مراتــع بــه پایــان رســیده و 
ممیــزی ۸.3 میلیــون هکتــار باقــی مانــده 
هــم تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه 
انجــام مــی شــود. وی تاکیــد کــرد: بــرای 20 
ــار از مراتــع طــرح مرتعــداری  میلیــون هکت
تعریــف شــده البتــه سیاســت ســازمان 
جنــگل هــا بــر محدودیــت واگــذاری عرصــه 

ــرار داشــته اســت. ــی ق ــای مرتع ه
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رئیس سازمان جنگل ها: با زمین خوارها منا

با جدیت تمام برخورد کنید
ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س رئی
ــا جدیــت تمــام و  ــا زمین خوارهــا ب تاکیــد کــرد: ب
اشــد مجــازات برخــورد کنیــد امــا بــا روســتاییان و 
ــار  ــا عطوفــت رفت ــون ب ــی ضمــن اجــرای قان  مــردم محل
ــا،  ــازمان جنگل ه ــانی س ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ــد. ب کنی
مراتــع و آبخیــزداری کشــور،خلیل آقایــی در نشســتی بــه 
مناســبت هفتــه نیــروی انتظامــی افــزود: یــگان حفاظــت منابــع 
طبیعــی ضابــط اجرایــی اســت و  در صــورت مشــاهده تخلفاتــی 
ــد در اســرع  ــی بای ــه عرصه هــای مل ــب و تجــاوز ب ــد تخری مانن
وقــت واکنــش نشــان دهــد.  وی بــا اشــاره بــه محدودیت هــای 
اســتخدام نیــروی انســانی، خواســتار تحلیــل وضعیــت و 
پتانســیل های موجــود و ارائــه طرحــی از ســوی یــگان  حفاظــت 
بــرای بــه کارگیــری نیــروی انســانی خــارج از ســازمان شــد تــا 
هنــگام اطفــاء حریــق در اســرع وقــت در منطقــه حضــور و اقــدام 
عملیاتــی انجــام  دهنــد.  رئیــس ســازمان جنگل هــا تأکیــد کــرد: 
ــت  ــگان حفاظ ــود ی ــای موج ــر چالش ه ــه ب ــرای غلب ــد ب بای

ــو  ــق طرحــی ن ــاء حری ــات اطف ــروی انســانی و امکان ــد نی مانن
ــران و  ــگان، مدی ــان ی ــی از کارکن ــن قدردان ــم.  وی ضم  دراندازی
کارکنــان منابع طبیعــی در جدیــت و مشــارکت در اطفــاء حریــق 
جنگل هــا و مراتــع گفــت:  خوشــبختانه مســئوالن و مــردم 
عرصه هــای  آتش ســوزی  خصــوص  در  خوبــی  حساســیت 
منابــع  طبیعــی دارنــد و همــه در صــورت نیــاز بســیج می شــوند 
ــی  ــای مأموریت ــایر حوزه ه ــن حساســیت در س ــم ای  و امیدواری
یــگان ماننــد قاچــاق چــوب و تخریــب و تجــاوز بــه عرصه هــای 
ملــی هــم افزایــش یابــد.  آقایــی در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــه در بخــش  ــای وظیف ــری نیروه ــه کارگی ــز از ب ــر پرهی ــود ب خ
اداری تأکیــد کــرد و خواســتار بــه کارگیــری  نیروهــای وظیفــه ای 
شــد کــه بتواننــد در کارهــای تحقیقاتــی و فناوری هــای نــو بــه 
یــگان کمــک کننــد.  رئیــس ســازمان جنگل هــا همچنیــن وجــود 
ــت و  ــت دانس ــک فرص ــا را ی ــایر ارگان ه ــت در س ــگان حفاظ ی
برگــزاری گشــت های مشــترک را فرصتــی  بــرای افزایــش 

ــگان برشــمرد.   ــره وری نیروهــای ی به

ــران  ــای ای ــروس تاالب ه ــه ع ــه ب ــی ک ــی گاوخون ــاالب بین الملل ت
معــروف اســت بــا ورود انبــوه آب بــه ایــن اکوسیســتم کــم نظیــر 
فــات مرکــزی کشــور جــان دوبــاره گرفــت و پــس از ســالهای تلــخ 
عــذاب خشکســالی، فصــل عاشــقی گلهــا و پرندگانــش فرارســیده 
مردمــان  و  عاقه منــدان، گردشــگران  بــر  دوبــاره  تبســمی  و 
ــت نظــارت و پایــش حفاظــت  ــه اش نشــانده اســت. معاون منطق
ــا  ــا ب ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــان در گف ــتان اصفه ــت اس ــط زیس محی
اشــاره بــه اینکــه 2 میلیــون و 241 هــزار متــر مکعــب آبــی کــه بــه 
تــاالب رســید از تاریــخ دوم تــا بیســتم مهرمــاه ســال جــاری بــوده 
ــم  ــا حج ــاه آب ب ــم مهرم ــخ یازده ــت: در تاری ــار داش ــت اظه اس
ــه ســوی  ــتین ب ــد رودش ــه از س ــر ثانی ــب ب ــی 14 مترمکع تقریب
تــاالب گاوخونــی رهاســازی شــد کــه پــس از حــدود یــک هفتــه 
ایــن آب بــه تــاالب بیــن المللــی گاوخونــی رســید. حســین اکبری 
تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه پایش هــای اداره کل حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان از یکــم تــا 16 مهرمــاه ســال جــاری میانگیــن نیــم 
ــاورزی از  ــاب و زه آب کش ــا پس ــراه ب ــه آب هم ــب برثانی مترمکع
ایســتگاه شــاخه کنــار بــه ســمت تــاالب جریــان روانه شــد کــه آب 
رهاســازی شــده از ســد رودشــتین روز چهارشــنبه هفدهــم مهرمــاه 
بــا دبــی 3.4 مترمکعــب از ایســتگاه شــاخ کنــار بــه طــرف تــاالب 
گاوخونــی رفــت کــه مقــدار آب هجدهــم مهرمــاه 5.25 مترمکعــب 
شــد. وی تصریــح کــرد: حجــم آب ورودی بــه بنــد شــاخ کنــار در 
روزهــای نوزدهــم و بیســتم مهرمــاه رونــد کاهشــی داشــته و بــه 
ــا بیســتم  ــه از دوم ت ــه رســیده اســت ک ــب برثانی 4.37 مترمکع

مهرمــاه ســال جــاری دو میلیــون و 241 هــزار مترمکعــب آب از بند 
شــاخ کنــار بــه ســمت گاوخونــی رفــت کــه ایــن مقــدار از آب نیــز 
بــه همــراه اندکــی پســاب و زه کش هــای کشــاورزی بــود. وی بــا 
تاکیــد بــر اینکــه اکنــون از ســد رودشــتین حــدود چهارمترمکعــب 
ــی در  ــاالب گاوخون ــت و ت ــن دس ــمت پایی ــه س ــه آب ب ــر ثاین ب
حرکــت اســت تصریــح کــرد: نتایــج کلــی رســیدن آب بــه تــاالب 
پــس از جمــع بنــدی در پایــان مهــر ســال جــاری اعــام خواهــد 
شــد. بــه گفتــه اکبــری راه نجــات تــاالب بیــن المللــی گاوخونــی، 
هماهنگــی و هم افزایــی مســتمر بیــن دســتگاه های مرتبــط 
دولتــی و مــردم اســت تــا حقابــه تــاالب بــه طــور مســتمر تامیــن 
شــود. کاهــش تبعــات تغییــرات اقلیمــی، تصفیــه پســاب هــای 
جــاری شــده در زاینــده رود، پرکــردن ســفره هــای آب زیرزمینــی، 
ــت  ــی، تثبی ــث فرهنگ ــگری و مباح ــیاب، گردش ــری از س جلوگی
شــن هــای روان و گنجینــه متنــوع زیســتی و ژنتیکــی از جملــه 
ــن آب  ــان یافت ــا جری ــه ب ــی اســت ک ــاالب گاوخون ارزش هــای ت
ــرای  ــا ب ــه اش، امیده ــی از حقاب ــن بخش ــمت آن و تامی ــه س ب
احیــای ایــن کارکردهــا افزایــش مــی یابــد. رضــا رســولی عضو یک 
ــر ضــرورت  ــا ب ــا ایرن ــو ب ــت و گ تشــکل زیســت محیطــی در گف
تامیــن حقابــه تاالبهــای در ایــران بــه ویــژه تــاالب گاوخونــی تاکیــد 
ــی در کشــور  ــه زیســت محیط ــه حقاب ــی ک ــت: از زمان ــرد و گف ک
قطــع شــده اســت تاالبهــای کشــور بــا چالــش جــدی مواجــه شــده 
انــد.وی معتقــد اســت بــا تدبیــر و اتخــاذ روش هــای علمــی مــی 
تــوان بســیاری از چالشــهای زیســت محیطــی در ایــران را برطــرف 

کــرد. وی آگاهــی بخشــی و فرهنــگ ســازی در همــه بخــش هــا 
ــد  ــزود: نبای ــران برشــمرد و اف ــه ای ــروز جامع ــاز ضــروری ام را نی
ــخ  ــوان تاری ــه عن ــا ب ــن تاالبه ــا ای ــرد ت ــری کاری ک ــی تدبی ــا ب ب
طبیعــی ســرزمین مــان نابــود شــوند و آنــگاه ایــن رویشــگاه هــا 
ــز  ــه آبری ــرد حوض ــد ک ــولی تاکی ــرد. رس ــتجو ک ــا جس را در کتابه
زاینــده رود بــه عنــوان تامیــن کننــده آب تــاالب گاوخونــی نیازمنــد 
مدیریــت  اصولــی و علمــی اســت کــه بایــد همــه نهادهــای مربوط 
نســبت بــه ایــن مهــم توجــه اساســی کننــد. گفتنــی اســت تــاالب 
ــران اســت.  ــای ای ــاالب ه ــن ت ــن و مهمتری ــی از بزرگتری گاوخون

ایــن تــاالب بیــن المللــی، منطقــه  ای بــه وســعت 476 کیلومتــر 
ــار  ــان در کن ــوب شــرق اصفه ــری جن ــع در 167 کیلومت ــع واق مرب
شــهر ورزنــه و در مجــاورت تپــه  هــای شــنی واقــع و ارتفــاع آن از 
ســطح دریــا یکهــزار و 470 متــر و بیشــینه عمــق آن 150 ســانتی 
ــاالب در ســال 1354 در کنوانســیون رامســر  ــن ت ــر اســت. ای مت
بــه ثبــت رســید و نــام آن در فهرســت تــاالب هــای بیــن المللــی 
ــات وحــش  ــواره یکــی از زیســتگاههای حی ــه هم ــت ک ــرار گرف ق
ــری از  ــون خب ــه اکن ــود ک ــران ب ــزی ای ــات مرک ــدگان در ف و پرن

ــده در آن نیســت. موجــودات زن

ــی  ــته و میراث ــادگاری از گذش ــوان ی ــه عن ــش ب ــات وح حی
ــون مــورد بی مهــری  کن ــده محســوب می شــود کــه ا ــرای آین ب
و طمــع ســنگدالنه شــکارچیان قرارگرفتــه  و ادامــه ایــن رونــد 
ــده اســت. 16 درصــد از مناطــق  در اســتان ســمنان نگران کنن
حفاظــت شــده کشــور در اســتان ســمنان وجــود دارد و حــدود 
ــور از  ــوری کش ــی و جان ــای گیاه ــواع گونه ه ــد از ان 30 درص
ــگ  ــیایی، پلن ــگ آس ــد یوزپلن ــاص مانن ــای خ ــه گونه ه جمل
ــت  ــتان زیس ــن اس ــی در ای ــر ایران ــور و گورخ ــی، زاغ ب ایران
میــش،  ماننــد کل،  پســتاندارانی  روزهــا  ایــن  می کننــد. 

تبسم تاالب بین المللی گاوخونی 
پس از سال ها غم خشکسالی
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دریاچه

افزایش حجم آب دریاچه ارومیه 
به بیش از 2 میلیارد مترمکعب

جلوگیری از خسارات احتمالی سیالب 
دستاورد مدیریت منابع آبی

مدیــر دفتــر اســتانی ســتاد 
ارومیــه  دریاچــه  احیــای 
از  غربــی  آذربایجــان  در 
ســانتیمتری   101 افزایــش 
ــا مــدت مشــابه  تــراز دریاچــه ارومیــه در مقایســه ب
ســال گذشــته خبــر داد. فرهــاد ســرخوش در گفــت 
ــت  ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــا اش ــنا ب ــا  ایس ــو ب و گ
دریاچــه ارومیــه خاطرنشــان کــرد: تــراز فعلــی 
دریاچــه ارومیــه بــا رشــد 101 ســانتیمتری نســبت بــه 
ــر اســت. مــدت مشــابه ســال گذشــته، 1271.26مت

مدیــر دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه 
در آذربایجــان غربــی بــا بیــان اینکــه وســعت فعلــی 
دریاچــه ارومیــه 2۸00 کیلومتــر مربــع گــزارش  شــده 
ــر3  ــال حاض ــه در ح ــه ارومی ــت: دریاچ ــت، گف اس
میلیــارد و 320 میلیــون مترمکعــب آب دارد کــه 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 2 میلیــارد 

ــی  ــان م ــش را نش ــب افزای ــون مترمکع و 310 میلی
ــه  ــا اشــاره ب دهــد. وی در ادامــه صحبــت هایــش ب
ســفر اخیــر هیــات دولــت و بازدیدهــای انجــام شــده 
از ســوی ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی از پــروژه 
هــای احیــای دریاچــه ارومیــه و ماحصــل ایــن 
ــارد  ــه گذشــته 200 میلی ــی هفت ــزود: ط ــا اف بازدیده
تومــان اعتبــار از محــل اعتبــارات مــاده 10 و 12 
بــرای پــروژه هــای احیــای دریاچــه ارومیــه مصــوب 
ــار در  ــاغ ایــن اعتب ــرای اب شــد کــه مراحــل اداری ب
ــا بیــان اینکــه اکثــر  حــال انجــام است.ســرخوش ب
ــاالی  ــی ب ــرفت فیزیک ــا دارای پیش ــای احی پروژه ه
۸0 درصــد هســتند، ادامــه داد: پــروژه هــای آبرســانی 
در اولویــت تزریــق اعتبــار مصــوب شــده قــرار دارنــد. 
ــر  ــن آبگی ــه بزرگ تری ــه ارومی ــت دریاچ ــی اس گفتن
ــات  ــرب ف ــمال غ ــی در ش ــیای غرب ــی در آس دایم

ــه  اســت. ــرار گرفت ــران ق ای

ــط  ــت محی ــرکل حفاظ مدی
زیســت گیــان گفــت: بــا 
و  آبــی  منابــع  مدیریــت 
اکولوژیکــی  تعدیل کننــده 
از خســارات احتمالــی ســیاب جلوگیــری بــه عمــل 
آمــد. بــه گــزارش ایســنا، قربانعلــی محمدپــور گفــت: 
ــی  ــع آب ــت مناب ــا و مدیری ــای احی ــرای پرو ژه ه اج
ســبب شــده اســت تــا از وقــوع خســارت های 
ــل توجهــی  ــه میــزان قاب احتمالــی در ســیل اخیــر ب
جلوگیــری شــود. وی افــزود: در ســال های اخیــر بــه 
واســطه نــزوالت جــوی و بــارش هــای مکــرر شــاهد 
ــتان  ــطح اس ــق در س ــب مناط ــیل و تخری ــوع س وق
ــت  ــاس اداره کل حفاظ ــن اس ــر همی ــه ب ــم ک بوده ای
محیــط زیســت گیــان اجــرای پروژه هایــی را در 
ــی  ــع آب ــت مناب ــا مدیری ــا ب ــرار داد ت ــتور کار ق دس
و تعدیل کننــده اکولوژیکــی از خســارات احتمالــی 

محمدپــور  آورد.  عمــل  بــه  جلوگیــری  ســیاب 
تصریــح کــرد: پروژه هایــی ماننــد بازگشــایی آبراهــه 
ــه کلســر  ــگ ور و رودخان ــه پلن ــاالب از جمل ــای ت ه
و همچنیــن احیــای تلــه رســوبگیر ســیاه درویشــان 
کــه بــا هــدف برقــراری تبــادل هیدرولیکــی باالدســت 
ــن  ــه ای ــه انجــام شــده از جمل و پایین دســت منطق
اقدامــات هســتند. وی ادامــه داد: احیــای کاس 
آبــی ترکســتان اســپند، احیــای آبراهــه منطقــه 
ــر  ــه منج ــپند ک ــیاه کشــیم و اس ــت شــده س حفاظ
ــق  ــاده و مناط ــیاب از ج ــروج س ــت و خ ــه هدای ب
مســکونی باالدســت در چنــد روز اخیــر شــد از دیگــر 
ــرد.  ــاره ک ــه آن اش ــوان ب ــه می ت ــود ک ــی ب اقدامات
ــا  ــد ت ــبب ش ــات س ــن اقدام ــع ای ــزود: جمی وی اف
بخشــی از صومعــه ســرا، کســما و ازگــم و همچنیــن 
ــده و  روســتاهای کلســر، اســپند، اســام آباد، قاضیان

ــد. ــدا کنن ــات پی ــی نج ــوادث احتمال ــده از ح میان

دستگیری چهار متخلف زنده گیری پرندگان شکاری
ماموران یگان حفاظت محیط زیست بندرلنگه چهار متخلف زنده گیری پرندگان شکاری را دستگیر 
کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس ؛ رئیس اداره محیط زیست بندرلنگه 
گفت: 13 کمینگاه زنده گیری پرندگان شکاری هم شناسایی وتخریب شد.

گزارش

تولید  افزایش 
علوفه در کشور

ب
یا

مدیرعامل شرکت منابع آب ایران: هیچ خطایی س
در مدیریت سیاب پذیرفتنی نیست

آب  منابــع  مدیریــت  شــرکت  مدیرعامــل 
رســمی  پیش بینی هــای  طبــق  گفــت:  ایــران 
ــال 99-9۸ دور از  ــیاب در س ــوع س ــال وق احتم
ــی از  ــچ خطای ــرو، هی ــر نی ــد وزی ــق تاکی ــت و طب ــار نیس انتظ
شــرکت های زیرمجموعــه در مدیریــت رودخانــه و ســیاب 
ــرش  ــل پذی ــی در ســال جــاری قاب ــف قانون در چارچــوب وظای
ــه گــزارش  ایســنا، محمــد حــاج رســولی ها در  ــود. ب نخواهــد ب
ــور  ــه کش ــی رودخان ــران مهندس ــا مدی ــی ب ــم اندیش ــه ه جلس
ــیاب های  ــت س ــی مدیری ــارب تخصص ــال تج ــدف انتق ــا ه ب
اخیــر در اســتان های گلســتان، خوزســتان و لرســتان بــه ســایر 
ــوع  ــر موض ــش ب ــش از پی ــه بی ــت توج ــر اهمی ــتان ها، ب اس
ــد کــرد و  مدیریــت ســیاب در ســطح شــرکت های تابعــه تاکی
ــوع ســیاب  ــال وق ــای رســمی احتم ــق پیش بینی ه ــت: طب گف
ــر  ــد وزی ــق تاکی ــت و طب ــار نیس ــال 99-9۸ دور از انتظ در س
ــت  ــه در مدیری ــی از شــرکت های زیرمجموع ــچ خطای ــرو، هی نی
رودخانــه و ســیاب در چارچــوب وظایــف قانونــی در ســال 

ــود. وی از مدیــران مهندســی  ــل پذیــرش نخواهــد ب جــاری قاب
ــانی و  ــاع رس ــوع اط ــوص موض ــا درخص ــت ت ــه خواس رودخان
افزایــش آگاهــی جوامــع محلــی هــر منطقــه بــا همــکاری روابــط 
عمومــی اقــدام کننــد. حــاج رســولی ها در انتهــای ســخنان خــود 
مجــددًا از همــکاران خواســت تــا نهایــت تــاش و دقــت خــود را 
بــرای تســریع در انجــام مطالعــات تعییــن حــد بســتر و حریــم 
ــه در  ــم رودخان ــتر و حری ــد بس ــه های ح ــت نقش ــه، ثب رودخان
ــر  ــا تصرف هــای غی ــی و برخــورد قاطــع ب ســامانه کاداســتر مل
قانونــی به عمــل آورنــد. در ادامــه ایــن نشســت، غــزال جعفــری 
- مدیــرکل دفتــر مهندســی رودخانه هــا و ســواحل شــرکت 
مدیریــت منابــع آب ایــران -، هــدف از ایــن نشســت را انتقــال 
تجــارب تخصصــی مدیریــت ســیاب های اخیــر در اســتان های 
ــر و  ــتان ها ذک ــایر اس ــه س ــتان ب ــتان و لرس ــتان، خوزس گلس
اظهــار امیــدواری کــرد تــا بــه پشــتوانه درس آموخته هــای 
جدیــد، شــرکت های آب منطقــه ای بتواننــد خــود را بــرای 

ــد. ــز کنن ــی مجه ــی آت ــیاب های احتمال ــا س ــه ب مواجه

دن
معا

معــاون صنایــع و معــادن ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت خراســان شــمالی گفــت: پی جویــی 
ــل  ــا ح ــفراین ب ــاغ اس ــدن آلب ــاف در مع و اکتش
مناقشــه میــان ســازمان محیــط زیســت و ایمیــدرو آغــاز 
ــا  ــا  ایســنا، ب ــو ب ــت و گ ــر رضــازاده در گف ــی اصغ می شــود. عل
اشــاره بــه اینکــه پی جویــی و اکتشــاف معــدن آلبــاغ یکــی از 
ــه اســتان در تابســتان ســال  ــات ســفر رئیــس جمهــور ب مصوب
جــاری بــوده اســت، افــزود: امــا متاســفانه بــرای شــرع انجــام 
ــدرو مناقشــه  ــط زیســت و ایمی ــان ســازمان محی ــات می عملی
ــت. وی  ــده اس ــع نش ــم رف ــوز ه ــه هن ــده ک ــود آم ــه وج ای ب
ادامــه داد: بــرای آغــاز عملیــات در ابتــدا بایــد امنیــت نیروهــای 
اکتشــاف تامیــن شــود و در همیــن راســتا بایــد یــک تعــداد از 
ــه  نیروهــای مســلح در منطقــه حاضــر شــوند کــه تامیــن هزین
ــده  ــکل ش ــار مش ــوزه دچ ــن ح ــرو در ای ــری نی ــای بکارگی ه
ــار کــرد: در حــال حاضــر ســازمان محیــط  اســت. رضــازاده اظه
ــد و  ــی رون ــی نم ــار مال ــن ب ــار تامی ــر ب ــدرو زی ــت و ایمی زیس
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وظایــف آنهــا شــده اســت پــس بــرای ســازمان حفاظت 
محیــط زیســت الزامــات محیــط زیســتی پــروژه مهــم 
ــد  ــب ســند محضــری از مجــری تعه ــه در قال اســت ک
خواهیــم گرفــت. معــاون محیــط زیســت انســانی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت عنــوان می کنــد: بــر 
ایــن اســاس هنــوز مجــوزی کــه مــن بــه عنــوان معــاون 
انســانی ســازمان محیــط زیســت صــادر می کنــم صــادر 
ــع مجــوزی اســت کــه آخــر ســر  نشــده اســت، در واق
ــی  ــم کــه شــامل تمــام الزامــات و تعهدات صــادر می کن

ــک  ــع ی ــد در واق ــام ده ــد انج ــری بای ــه مج ــت ک اس
ســند محضــری اســت و در آن مجــری متعهــد بــه 
اجــرای تمــام الزامــات تعییــن شــده از جملــه الزامــات 
ــرا از  ــد اج ــر در رون ــه اگ ــود ک ــی می ش ــت محیط زیس
ــد  ــت می توان ــط زیس ــازمان محی ــد س ــارج ش ــا خ آنه
پــروژه را متوقــف کنــد ماننــد پــروژه چغاخــور کــه االن 
متوقــف شــده اســت. تجریشــی می گویــد: بنابرایــن دو 
بخــش ایــن پــروژه بــه ســازمان محیــط زیســت مربــوط 
می شــود؛ یکــی اینکــه خــط انتقــال بایــد از کجــا بایــد 

ــد از  ــط می توان ــد فق ــه ش ــد گرفت ــه تعه ــد ک ــور کن عب
خــط ری - نــکا عبــور کنــد یعنــی مشــخص کردیــم کــه 
ــر اســت حــال  ــدور امکان پذی ــن کری ــال فقــط از ای انتق
ممکــن اســت وزارت نیــرو بــا ایــن مســیر موافقــت نکند 
و ایــن دیگــر مشــکل آنهاســت یعنــی اگــر می خواهنــد 
انتقــال انجــام شــود بایــد بــه ایــن مســیر تعیین شــده 
ــا اگــر قــرار اســت مســیری از میــان  ــد باشــند، ی پایبن
جنــگل عبــور کنــد بایــد از زیــر زمیــن باشــد تــا تخریبــی 
صــورت نگیــرد، تمــام ماحظــات بــه آنهــا منتقــل شــد 

و تمــام ایــن تعهــدات بایــد بــه ســند محضــری تبدیــل 
شــود. ایــن مقــام مســوول مــی افزایــد: بنابرایــن 
ســازمان محیــط زیســت در کان بــا طــرح انتقــال آب 
ــه ســمنان موافقــت کــرد و تاکیــد کــرد اگــر در  خــزر ب
مســیری کــه ســازمان تاییــد کــرده حرکــت کننــد قبــول 
ــد  ــل نکنن ــر عم ــا اگ ــم ام ــوز می دهی ــم و مج می کنی
ــرایطی اســت  ــا ش ــع اینه ــود، در واق ــو می ش ــوز لغ مج
ــکلی  ــروژه مش ــس پ ــا دارد و در نف ــت احص ــه قابلی ک
ایجــاد نمی کنــد. معــاون محیــط زیســت انســانی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تاکیــد می کنــد: 
ــط  ــی محی ــروژه دو مســاله اصل ــن دو پ ــن در ای بنابرای
زیســتی داریــم؛ یکــی اینکــه جنگل هــای هیرکانــی 
تخریــب نشــود و مســیر انتقــال از لحــاظ زیســت 
محیطــی مشــکل نداشــته باشــد، دوم بحــث دریــا 
ــه  ــد و تخلی ــا باش ــت کج ــل برداش ــه مح ــت اینک اس
ــن  ــد بی ــا گفتن ــه م ــه ب ــه انجــام شــود ک پســاب چگون
نــکا اســت و اینکــه در چــه عمقــی قــرار اســت برداشــت 
ــر  ــک اختاف نظ ــه ی ــن زمین ــه در ای ــرد ک ــورت گی ص
داشــتیم کــه قــرار اســت بیــن وزارت نیــرو و معاونــت 
دریایــی ســازمان حــل شــود و تمــام اینهــا جــزو 
تعهــدات می آید.تجریشــی تصریــح می کنــد: بنابارایــن 
دو شــکل مجــوز داریــم؛ یکــی اینکــه می توانیــد از دریــا 
آب برداریــد کــه بــا آن موافقــت کردیــم امــا بخــش دوم 
ایــن اســت کــه بــه تعهــدات خــود عمــل کننــد و ســند 
محضــری بیاورنــد کــه امضــای آنهــا بــه  معنــای اجــرای 
تعهداتشــان اســت و امضای ســازمان محیط زیســت در 
آن بــه ایــن معناســت کــه اگــر بــه تعهــدات خــود عمــل 
ــازمان  ــه س ــرد ک ــم ک ــف خواهی ــرح را متوق ــد ط نکنن
محیــط زیســت هنــوز آن را امضــا نکــرده اســت. گفتنــی 
ــط زیســت  ــل رئیــس ســازمان محی ــدی قب اســت چن
ــزر  ــال آب خ ــرح انتق ــرای ط ــا اج ــود را ب ــت خ موافق
ــارس  ــزارش ف ــه گ ــرد. ب ــام ک ــزی اع ــات مرک ــه ف ب
ــج  ــه نتای ــا ب ــط زیســت بی اعتن ــازمان محی ــس س رئی
بررســی کارشناســی کمیتــه فنــی اداره کل منابــع طبیعی 
مازنــدران در خصــوص ایــن پــروژه کــه حاکــی از اثــرات 
ــی  ــای هیرکان ــر جنگل ه ــال ب ــرح انتق ــن ط ــرب ای مخ
اســت، اجــرای ایــن پــروژه را بامانــع دانســته و گفتــه 
اســت ضوابــط زیســت محیطــی مــورد نظــر ایــن طــرح 
براســاس تفاهــم صــورت گرفتــه در صورتجلســه کمیتــه 
ارزیابــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه وزارت نیــرو ابــاغ 
ــی  ــه فن ــی اســت کــه کمیت خواهــد شــد. ایــن  در حال
ــرح  ــوص ط ــدران در خص ــی مازن ــع طبیع اداره کل مناب

ــر اعتــراض کــرده اســت. ــه کوی انتقــال آب خــزر ب

تجریشی: سازمان 
محیط زیست نمی تواند 
بگوید که مخالف انتقال 
آب است، باید الزامات 
زیست محیطی در نظر 
گرفته شود، چراکه اگر 

این الزامات رعایت 
نشود مخالفت خود را 
اعام می کند. از این رو 

یقینًا قطع درختان 
جنگل های هیرکانی و 
برداشت و برگرداندن 
آب به محیط زیست 

برای جلوگیری از وارد 
شدن آسیب به محیط 

زیست از جمله الزامات 
زیست محیطی هستند.

موافقت مشروط سازمان محیط زیست با طرح انتقال آب خزر
معاون سازمان محیط زیست: این سازمان با اجرای کلی طرح انتقال آب دریای خزر به 

سمنان موافقت کرده، مشروط به اینکه مجری به تعهدات خود عمل کند

ــی  ــته و میراث ــادگاری از گذش ــوان ی ــه عن ــش ب ــات وح حی
ــون مــورد بی مهــری  کن ــده محســوب می شــود کــه ا ــرای آین ب
و طمــع ســنگدالنه شــکارچیان قرارگرفتــه  و ادامــه ایــن رونــد 
ــده اســت. 16 درصــد از مناطــق  در اســتان ســمنان نگران کنن
حفاظــت شــده کشــور در اســتان ســمنان وجــود دارد و حــدود 
ــور از  ــوری کش ــی و جان ــای گیاه ــواع گونه ه ــد از ان 30 درص
ــگ  ــیایی، پلن ــگ آس ــد یوزپلن ــاص مانن ــای خ ــه گونه ه جمل
ــت  ــتان زیس ــن اس ــی در ای ــر ایران ــور و گورخ ــی، زاغ ب ایران
میــش،  ماننــد کل،  پســتاندارانی  روزهــا  ایــن  می کننــد. 

قــوچ و آهــو هــدف شــلیک شــکارچیان و ســودجویان حیــات 
وحــش شــده و هفتــه ای نیســت کــه خبــری از کشــف ســاح 
ــکارچیان  ــتگیری ش ــش و دس ــات وح ــکار حی ــاز، ش غیرمج
ــر  ــرده ه ــت ک ــود.تجربه ثاب ــر نش ــمنان منتش ــتان س در اس
جایــی اســتفاده از مشــارکت مردمــی در تصمیم گیری هــا 
مدنظــر قــرار گرفتــه اســت نتیجــه مطلوبــی بــه دســت آمــده 
و نمونــه آن حفاظــت از عرصه هــای مرتعــی و حفــظ پوشــش 
ــر  ــی کوی ــارک مل ــرداران اســت. پ ــا مشــارکت بهره ب گیاهــی ب
گرمســار و پــارک تــوران یــا خارتــوران 2 ذخیــره گاه حفاظــت 

ــت  ــمنان اس ــتان س ــا در اس ــم دنی ــش مه ــات وح ــده حی ش
و هــم چنیــن ســمنان منطقــه هــای حفاظــت شــده در 
ــوع  ــکار ممن ــه ش ــج منطق ــرور و پن ــر و پ ــگل اب ــدوده جن مح
دارد. مناطــق حفاظــت شــده در اســتان ســمنان 2.3 میلیــون 
هکتــار اســت و در مجمــوع بیــن 15 تــا 20 هــزار هکتــار 
عرصــه هــای طبیعــی تحــت مدیریــت اداره کل حفاظــت 
ــت دارد.  ــه حفاظ ــاز ب ــه نی ــت ک ــتان اس ــت اس ــط زیس محی
ــد:  ــا می گوی ــه ایرن ــت ب ــط زیس ــت داران محی ــی از دوس یک
ــات  ــان حی ــد ج ــل تهدی ــن عوام ــی از مهمتری شــکارچیان یک
وحــش هســتند کــه بیشــتر آن هــا از مناطــق خــارج از 
ــن  ــارک ای ــه رودب ــه منطق اســتان ســمنان در فصــل شــکار ب
ــات،  ــی اوق ــزود: گاه ــوی اف ــه موس ــد. فاطم ــتان می آین اس
ســگ های گلــه هــم عامــل تهدیــد جــان حیــات وحــش 
ــی رحمــی صــرف یــک عاقــه  ــا ب هســتند، امــا شــکارچیان ب
ــد کل و  ــات شــکار مانن ــه کشــتن حیوان و ســرگرمی دســت ب
ــال های  ــد س ــز مانن ــال نی ــزود: امس ــد. وی اف ــوچ می زنن ق
گذشــته، بــا هــدف افزایــش جمعیــت چهارپایــان ماننــد 
قــوچ، میــش، آهــو، جبیــر و شــوکا، مجــوز شــکار چهارپایــان 
ــادر  ــمنان ص ــتان س ــی در اس ــی و غیربوم ــراد بوم ــرای اف ب
زیســتگاه  مناطــق  در  شــکارچیان  تمــام  و  اســت  نشــده 
شــکار، بــه صــورت غیرمجــاز اقــدام بــه شــکار می کننــد. 
موســوی افــزود: دوســت داران محیــط زیســت در فصــل 
شــکار بــه صــورت خودجــوش بــا اتــراق در مناطقــی کــه 
زیســتگاه شــکار هســت از ایــن حیوانــات مراقبــت می کننــد.
تهدیدکننــده  زمــره  در  را  طبیعــت  همیــاران  برخــی  وی، 
حیــات وحــش عنــوان کــرد و افــزود: متاســفانه برخــی 

افــراد بــا عنــوان همیــار طبیعــت از کارت خــود سوءاســتفاده 
می کننــد و بــه بهانــه نگهبانــی در شــب خــود اقــدام بــه 
ــون  ــه اکن ــی ک ــت: جریمه های ــوی گف ــد. موس ــکار می کنن ش
ــت،  ــز اس ــود ناچی ــن می ش ــف تعیی ــکارچیان متخل ــرای ش ب
ــره  ــم گ ــنگین ه ــازات س ــه و مج ــن جریم ــر گرفت ــا در نظ ام
گشــا بــرای حفاظــت از محیــط زیســت نیســت و تنهــا جــان 
محیط بانــان را بــه خطــر می انــدازد چــرا کــه شــکارچی از 
تــرس جریمــه، طــی تعقیــب و گریــز جــان محیــط بــان 
را نشــانه می گیــرد. موســوی گفــت: اســتفاده از ظرفیــت 
اطــاع رســانی مهمتریــن  و  آمــوزش  مشــارکت مردمــی، 
راهــکار بــرای حفــظ حیــات وحــش و مقابلــه بــا شــکارچیان 
ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــت. مدی ــف اس متخل
ســال های گذشــته،  از  متفــاوت  امســال،  ســمنان گفــت: 
صــدور مجــوز پرونــده شــکار در اســتان منــوط بــه شــرکت در 
کاس آموزشــی اســت و در بخــش شــکار چهارپایــان امســال 
ــد ســال گذشــته مجــوز شــکار صــادر نشــده اســت.  ــز مانن نی
ــده  ــوز شــکار پرن ــه صــدور مج ــان اینک ــا بی ــدوس ب ــر عب امی
در اســتان ســمنان از آبــان  9۸ شــروع می شــود، افــزود: 
ــه شــرط شــرکت در کاس آموزشــی 2 ســاعته  شــکارچیان ب
کــه اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ســمنان برگــزار 
می کنــد، می تواننــد مجــوز شــکار پرنــده دریافــت کننــد و 
در صــورت شــرکت نکــردن در کاس آموزشــی نمی تواننــد 
ــد.  وی گفــت: تامیــن زیرســاخت  مجــوز شــکار دریافــت کنن
نیازمنــد  ســمنان  اســتان  وحــش  حیــات  ذخیــره گاه  در 
ــزات افزایــش ضریــب  ــات و تجهی به کارگیــری و نصــب امکان

ــت. ــش اس ــات وح ــتگاه حی ــت زیس امنی

شلیک طمع به قلب حیات

رئیــس مرکــز تحقیقــات آرتمیــای کشــور گفــت: کشــور نیازمنــد 
تامیــن 70 تــن سیســت)تخم( آرتمیــا اســت. علــی نکویــی فــر 
در گفــت وگــو بــا خبرنــگار ایســنا افــزود: بــرای اینکــه در تولیــد 
ــا  ــم آرتمی ــن تخ ــه 70 ت ــاز ب ــیم نی ــی برس ــه خودکفای ــا ب آرتمی
داریــم کــه در حــال حاضــر تنهــا مقــدار ناچیــزی از ایــن نیــاز بــه 
میــزان کمتــر از یــک تــن در داخــل کشــور تولیــد مــی شــود و 
ــه  ــر بااشــاره ب ــی ف ــی شــود. نکوی ــی از خارج کشــور وارد م مابق
ــتان  ــل تابس ــان فص ــتگاه در پای ــماری از 4 ایس ــن سرش آخری
ــتگاههای  ــن ایس ــا در ای ــت آرتمی ــزان سیس ــاری، می ــال ج س
مســتقر در دریاچــه ارومیــه را 13 هــزار و 130 عــدد در هــر متــر 
ــوزاد  ــزان ن ــن سرشــماری می ــرد و گفــت: در ای مکعــب اعــام ک
آرتمیــا 1۸ عــدد در هــر متــر مکعــب، آرتمیــای جــوان 17 عــدد 
ــر 4۸ عــدد در هــر متــر  ــغ ن در هــر متــر کمعــب و آرتمیــای بال
مکعــب و آرتمیــای بالــغ مــاده 45 عــدد در متــر مکعــب اســت.

رئیــس مرکــز تحقیقــات آرتمیــای کشــور اظهــار کــرد: باتوجــه بــه 
افزایــش تــراز آب دریاچــه نســبت بــه ســال قبــل، در حــال حاضر 
میــزان شــوری آب 300گــرم در لیتــر و تراکــم جلبــک در دریاچــه 
52 هــزار و 244 عــدد در هــر میلــی متــر اســت. وی بااشــاره بــه 
اینکــه دریاچــه ارومیــه پــارک ملــی بــوده و هیــچ فــردی بــدون 
داشــتن مجــوز محیــط زیســت حــق برداشــت آرتمیــا از دریاچــه 
را نــدارد و تاکنــون هیــچ گونــه مجــوزی درایــن خصــوص صــادر 
ــات  ــه ثب ــه ب ــت دریاچ ــر وضعی ــد: اگ ــاد آور ش ــت ی ــده اس نش
برســد آرتمیــای موجــود در دریاچــه ارومیــه توانایــی تامیــن نیــاز 
کشــور را بــدون اینکــه ذخیــره آرتمیــای دریاچــه از بیــن بــرود را 
ــا یــک اســتخر  ــر ادامــه داد: درحــال حاضــر تنه دارد. نکویــی ف
ــا  ــد آرتمی ــرای تولی ــدوآب ب ــاری در دشــت فســندوز میان 10 هکت
درحــال فعالیــت اســت کــه تــا پایــان ســال برنامــه ریــزی شــده 

پــرورش تخــم آرتمیــا نیــز در ایــن مرکــز انجــام دهنــد.

رئیس مرکز تحقیقات
آرتمیای کشور مطرح کرد:

نیاز 70 تنی کشور 
به تخم آرتمیا

خبر

شکارچی پلنگ در
 خراسان شمالی به دام افتاد

شــکارچی جوانــی کــه یــک قــاده پلنــگ را در 
شهرســتان مانــه و ســملقان شــکار کــرده بــود، 
هنــگام فــروش پوســت آن در شهرســتان جاجــرم 
دســتگیر شــد. بــه گــزارش ایرنــا، مدیــرکل حفاظــت 
محیــط زیســت خراســان شــمالی اظهــار داشــت: ایــن مــرد 21 ســاله مدتــی 
پیــش پلنگــی 1.5 ســاله را در منطقــه حفاظــت شــده »قرخــود« در شهرســتان 
مانــه و ســملقان شــکار کــرده بــود کــه امــروز وقتــی مــی خواســت پوســت آن 
را در شــهر شــوقان از توابــع شهرســتان جاجــرم بــه فــروش برســاند، بــه دام 
مامــوران محیــط زیســت افتــاد. ســیداصغر مطهــری افــزود: شــکارچی مزبــور  

ــده تحویــل مراجــع قضایــی شــد. پــس از تشــکیل پرون

حمله خرس به پیرمرد میانه ای
پیرمــرد 7۸ ســاله  ای در شهرســتان میانــه در 
آذربایجان شــرقی بــه دلیــل جراحــات ناشــی از 
حملــه خــرس جــان خــود را از دســت داد. بــه 
گــزارش ایرنــا، ایــن حادثــه در زمانــی کــه پیرمــرد 
میانــه ای در روســتای »بالســین« در حــال حرکــت در مســیر منتهــی بــه آبگرم 
ایــن روســتا بــود، مــورد حملــه خــرس قــرار گرفــت. شــدت جراحــات وارده بــر 
اثــر حملــه خــرس موجــب مــرگ ایــن پیرمــرد 7۸ ســاله میانــه ای در بخــش 
کنــدوان ایــن شهرســتان شــد. بــه گفتــه ســخنگوی اداره کل حفاظــت محیــط 
زیســت آذربایجــان شــرقی پارســال نیــز نیــز حملــه خــرس باعــث مــرگ یــک 

ــود. ــدوان ایــن شهرســتان شــده ب نفــر دیگــر در بخــش کن

دستگیری یک شکارچی کبک
سرپرســت اداره حفاظــت محیط زیســت شهرســتان 
فیروزکــوه، از دســتگیری متخلــف شــکار غیــر مجاز 
ــزارش  ــه گ ــر داد. ب ــتان خب ــن شهرس ــک در ای کب
مهــر، فرشــاد فیروزنیــا گفــت: مامــوران یــگان 
حفاظــت شهرســتان فیروزکــوه روز گذشــته حیــن گشــت وکنتــرل منطقــه آزاد 
ــه  ــبت ب ــورد  و نس ــاز برخ ــکارچی غیرمج ــک نفرش ــه ی ــن دره، ب ــکارگاه ش ش
ــار  ــداد چه ــف تع ــه از متخل ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــدام کردن دســتگیری وی اق
قطعــه الشــه کبــک، یــک قبضــه ســاح کمرشــکن و تعــداد پنــج تیــر فشــنگ 
ســاچمه زنــی کشــف و ضبــط شــد، افــزود: ایــن شــکارچی  پــس از پرداخــت 
مبلــغ هشــت میلیــون ریــال ضــرر و زیــان وارده بــه محیــط زیســت و تکمیــل 

ــه مرجــع قضایــی شهرســتان معرفــی شــد. ــده ب پرون

شکارچیان

حیوانات

پرندگان

انسان ها 100 برابر آتشفشان ها دی اکسیدکربن تولید می کنند
نتایج یک تحقیق که به تازگی منتشر شده است، نشان می دهد انسان ها 40 تا 100 برابر بیشتر از تمام 

آتشفشان های فعال زمین دی اکسید کربن وارد اتمسفر می کنند. به گزارش پایگاه اینترنتی abc، این مطالعه 
نشان داد که انسان ها بر اثر حفر و سوزاندن کربن از پوسته زمین به عنوان سوخت های فسیلی، توازن کربنی زمین 

را بیش از برخورد این شهاب سنگ با زمین کاهش می دهند. 

یم
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ــه  ــان اینک ــا بی ــتان ب ــط زیســت خوزس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــماره  ــزن ش ــی مخ ــای نمک ــه آب، الیه ه ــر و تخلی ــی تبخی در پ
ــن  ــد ای ــر چن ــت: ه ــیده اند، گف ــطح رس ــه س ــم ب 5 هورالعظی
ــی را  ــرد نمک ــاد ریزگ ــزش و ایج ــرایط خی ــی ش ــای نمک الیه ه
ــزن  ــن مخ ــود و ای ــیده ش ــی اندیش ــد تمهیدات ــا بای ــد ام ندارن
اشــرفی،  ایســنا، محمدجــواد  بــه گــزارش  آبگیــری شــود. 
بــا اشــاره بــه وجــود الیه هــای نمکــی در مخــزن شــماره 5 
هورالعظیــم، اظهــار کــرد: ایــن بخــش تــاالب از قدیــم شــوره زار 
بــوده اســت و ســال های طوالنــی ایــن محــدوده آبگیــری 
نمی شــد امــا در پــی ســیاب اخیــر ایــن بخــش آبگیــری شــد. 
وی افــزود: بــا توجــه بــه تبخیــر آب و شــیب مخــزن شــماره 5 
هورالعظیــم، آب تخلیــه شــد و اکنــون شــوره زارها تحــت شــرایط 
زمیــن بــه ســطح رســیده اند.  مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
خوزســتان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا بایــد منتظــر ریزگــرد 
نمکــی باشــیم یــا خیــر؟ گفــت: ایــن الیه هــای نمکــی شــرایط 
خیــزش را ندارنــد امــا بایــد تمهیداتــی اندیشــیده شــود و ایــن 
مخــزن آبگیــری شــود تــا شــاهد ایــن شــرایط نباشــیم. اشــرفی 
ــوره زارها،  ــزش در ش ــر خی ــاد خط ــال ایج ــه احتم ــاره ب ــا اش ب
گفــت: بــه هــر حــال نمــک در ایــن مــکان وجــود دارد امــا اکنــون 
ــد  ــر چن ــم. ه ــزش شــوره زارها نداری ــوان خی مشــکلی تحــت عن
ــدید را در  ــای ش ــی وزش باده ــتیم و گاه ــز هس ــل پایی در فص
ــه اینکــه ایــن شــوره زارها نــم دار  ــا توجــه ب منطقــه داریــم امــا ب
ــر  ــم اســت. وی در خصــوص خط ــزش، ک هســتند شــانس خی
نمــک بــرای آبزیــان، بیــان کــرد: در مخــزن شــماره 5 هورالعظیــم 
ــدوده  ــن مح ــان در ای ــت و آبزی ــادی نداش ــق زی ــطح آب عم س
وجــود نداشــتند امــا در مجمــوع بــا افزایــش شــوری آب و نمــک، 
حیــات جانــوری بــا مشــکل مواجــه می شــود، هــر چنــد در حــال 

ــوران نیســت. ــرای جان ــدی ب حاضــر شــوری آب تهدی

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خوزستان عنوان کرد:

شوره زارهای هورالعظیم 
شرایط ریزگرد نمکی را ندارد

سنا
 ای

س:
عک

دن
پی جویی در معدن »آلباغ« اسفراین؛ منتظر حل معا

مناقشه میان محیط زیست و ایمیدرو
معــاون صنایــع و معــادن ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت خراســان شــمالی گفــت: پی جویــی 
ــل  ــا ح ــفراین ب ــاغ اس ــدن آلب ــاف در مع و اکتش
مناقشــه میــان ســازمان محیــط زیســت و ایمیــدرو آغــاز 
ــا  ــا  ایســنا، ب ــو ب ــت و گ ــر رضــازاده در گف ــی اصغ می شــود. عل
اشــاره بــه اینکــه پی جویــی و اکتشــاف معــدن آلبــاغ یکــی از 
ــه اســتان در تابســتان ســال  ــات ســفر رئیــس جمهــور ب مصوب
جــاری بــوده اســت، افــزود: امــا متاســفانه بــرای شــرع انجــام 
ــدرو مناقشــه  ــط زیســت و ایمی ــان ســازمان محی ــات می عملی
ــت. وی  ــده اس ــع نش ــم رف ــوز ه ــه هن ــده ک ــود آم ــه وج ای ب
ادامــه داد: بــرای آغــاز عملیــات در ابتــدا بایــد امنیــت نیروهــای 
اکتشــاف تامیــن شــود و در همیــن راســتا بایــد یــک تعــداد از 
ــه  نیروهــای مســلح در منطقــه حاضــر شــوند کــه تامیــن هزین
ــده  ــکل ش ــار مش ــوزه دچ ــن ح ــرو در ای ــری نی ــای بکارگی ه
ــار کــرد: در حــال حاضــر ســازمان محیــط  اســت. رضــازاده اظه
ــد و  ــی رون ــی نم ــار مال ــن ب ــار تامی ــر ب ــدرو زی ــت و ایمی زیس

بــه همیــن علــت مناقشــه ای ایجــاد شــده کــه تــا زمــان رفــع 
آن، عملیــات پی جویــی آغــاز نخواهــد شــد. وی تصریــح کــرد: 
عملیــات پی جویــی در ایــن منطقــه حــدود دو مــاه زمــان 
خواهــد بــرد. گفتنــی اســت معــدن آبــاغ یکــی از معــادن ســرب 
و روی در شهرســتان اســفراین اســت کــه بــه علــت عــدم صــدور 
پروانــه و مجــوز بهــره بــرداری بــرای آن، بســیاری از افــراد بومــی 
ــد. انجــام  ــه برداشــت غیرمجــاز آن کردن و غیــر بومــی اقــدام ب
پی جویــی و اکتشــاف بــه منظــور دســتیابی مقــدار ذخیــره 
مــواد معدنــی موجــود در ایــن معــدن اســت کــه بعــد از کســب 
ــای  ــه و مجوزه ــدن پروان ــن مع ــت ای ــق از ظرفی ــات دقی اطاع
ــرب و روی  ــدن س ــد. مع ــد ش ــادر خواه ــرداری ص ــره ب الزم به
آلبــاغ در منطقــه حفاظــت شــده ســاریگل شهرســتان اســفراین 
قــراردارد کــه در بهــار ســال جــاری بــا برداشــت غیرمجــاز از ایــن 
معــدن تــازه یافتــه شــده، هجــوم ســودجویان بــه ایــن منطقــه 
شــدت گرفــت. ایــن معــدن در منطقــه زیــر مدیریــت ســازمان 

ــرار دارد. ــط زیســت ق حفاظــت محی

ت
وانا

زنگ خطر کاهش جمعیت آهو حی
در منطقه حیات وحش »کالمند«

ــط زیســت مهریــز می گویــد:  رئیــس اداره محی
ــوی  ــتگاههای آه ــادران از زیس ــد به ــه کالمن منطق
ایرانــی اســت. بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما 
مرکــز یــزد، خدارحمــی بــا اشــاره بــه اینکــه منطقــه کالمنــد 
یکــی از زیســتگا ه های آهــوی ایرانــی بــه حســاب می آیــد، 
ــه  ــن منطق ــزد در ای ــتان ی ــوی اس ــت آه ــا جمعی ــزود: تنه اف
ــه و  ــل، تجزی ــر تبدی ــای اخی ــفانه در دهه ه ــی متاس ــت، ول اس
تخریــب زیســتگاه، جمعیــت آهــو را در ایــن منطقــه کاهش داده 
اســت. وی، دلیــل کاهــش جمعیــت آهــو را چــرای دام اهلــی، 
ــی،  ــدد دسترس ــای متع ــه، جاده ه ــه منطق ــاق ب ورود دام قاچ
شــکار غیرمجــاز و ســگ های ولگــرد برشــمرد. رئیــس اداره 
محیــط زیســت شهرســتان مهریــز از همــه مســئولین و مــردم 
ــده حیــات وحــش  ــد کنن ــرای کاهــش عوامــل تهدی خواســت ب
منطقــه، کمــر همــت ببندنــد. منطقــه کالمنــد بهــادران 230 هــزار 
هکتــار وســعت دارد و بــا وجــود 450 گونــه گیاهــی و 100 گونــه 
ــن  ــت. در ای ــوردار اس ــی برخ ــتی باالی ــوع زیس ــوری از تن جان

ــز و  ــش، کل و ب ــوچ و می ــبی از ق ــای مناس ــه، جمعیت ه منطق
ــد.  ــار زندگــی می کنن ــر پلنــگ، کاراکال و کفت گوشــتخوارانی نظی
گفتنــی اســت آهــو یــا غــزال شــامل گونه هــای زیــادی از 
ــا در گذشــته چنیــن در نظــر  بزکوهــی و ســرده غــزال اســت ی
ــک شــناخته  ــی چاب ــوان جانوران ــه عن ــه می شــد. آهوهــا ب گرفت
ــه 97  ــود را ب ــرعت خ ــی س ــد ناگهان ــا می توانن ــوند. آن ه می ش
ــدن  ــگام دوی ــا هن ــاند ی ــاعت برس ــل در س ــا 60 مای ــر ی کیلومت
ســرعت خــود را در 4۸ کیلومتــر )30 مایــل( در ســاعت نگه دارد.
ــن(  ــای چم ــا )زمین ه ــا، مرغزاره ــتر در صحراه ــا بیش غزال ه
و ســاوانای آفریقــا، جنــوب غــرب آســیا، آســیای میانــه و 
شــبه قاره هنــد دیــده می شــوند. ایــن جانــور بیشــتر بــه صــورت 
گلــه ای زندگــی می کننــد و از گیاهــان نــرم و لطیــف و برگ هــا 
ــا  ــی آورد. غزال ه ــک رو م ــان خش ــه گیاه ــر ب ــورد و کمت می خ
ــا  ــا ت ــتر آن ه ــدی بیش ــد. بلن ــی دارن ــبت کوچک ــه نس ــدام ب ان
ــت و  ــا( اس ــا 3.5 پ ــانتی متر )2 ت ــا 110 س ــان 61 ت ــانه، می ش

ــه زرد اســت. ــل ب ــوه ای مای ــگ آن هــا قه رن
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و  طبیعــی  منابــع  اداره  مدیــر 
آبخیــزداری شهرســتان ارزوئیــه بــا 
ماتــی  ســنگی  بنــد  اینکــه  بیــان 
ــاد حــوزه دهســرد  منطقــه حســین آب
ــه ام  ــوم ب ــه موس ــتان ارزویی شهرس
ــی  ــرفت فیزیک ــد پیش )60(، 50 درص
ــا  ــد ت ــن بن ــت: ای ــت، گف ــته اس داش
مــی  بــرداری  بهــره  بــه  مهــر   25

رسد.
ــانی  ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
احمــد  کرمــان،  اســتان  شــمال 
ــی  ــع طبیع ــر اداره مناب ــاجقه مدی س
ــا  و آبخیــزداری شهرســتان ارزوئیــه ب

بیــان اینکــه کار ســاخت بنــد ســنگی 
ماتــی موســوم بــه ام )60( از 25 
ــون 50  ــاز و تاکن ــهریور امســال آغ ش
درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته 
اســت، گفــت: ایــن بنــد تــا 25 مهــر 

امســال به بهره برداری می رسد.
در  امســال  داشــت:  بیــان  وی 
اعتبــارات  اهــداف  راســتای 
محــل  از  شــده  داده  اختصــاص 
از  پــس  ملــی،  توســعه  صنــدوق 
بندســنگی  مشــاوره،  و  مطالعــه 
در   )  60 بــه)ام  موســوم  ماتــی 
ــاد حــوزه دهســرد  منطقــه حســین آب
اعتبــاری  بــا  ارزوییــه  شهرســتان 

بــه  تومــان،  میلیــون   200 حــدود 
عنــوان یکــی از 6 بنــد ســنگی ماتــی 

این حوزه در نظر گرفته شــد.
ســاجقه افــزود: مســاحت ایــن بنــد 
ــار، حجــم مخــزن هــر دوره  411 هکت
دبــی  مکعــب،  متــر   411 بارشــی 
در  مکعــب  متــر   405/4 طراحــی 
ثانیــه، شــیب آبراهــه آن 3 درصــد و 
ــر  ــد 7/5 مت ــن بن ــرریز ای ــرض س ع
بــا طــول تــاج 50 متــر ارتفــاع اســت 
نگهــداری آب  کــه حداقــل میــزان 
داخــل بنــد در دوران کــم بارشــی، 60 
ــان  ــا بی ــت.  وی ب ــر اس ــانتی مت س
بنــد  ایــن  از  اینکــه بهــره بــرداری 

ــرل و  ــر کنت ــاوه ب ــی، ع ــنگی مات س
مهــار ســیاب هــا و روان آب هــا 
شــامل:  دیگــری،  هــای  فایــده 
ــر  ــای زی ــای آب ه ــت ســفره ه تقوی
 20 حــدود  بــه  دهــی  آب  زمینــی، 
هکتــار از اراضــی کشــاورزی و کنتــرل 
از  جلوگیــری  و  باالدســت  رســوب 
ورود آن بــه مناطــق پاییــن دســت را 

در پی دارد.
ــری  ــه 50 کیلومت ــد در فاصل ــن بن ای
منطقــه  در  ارزوییــه  شهرســتان 
روســتای  باالدســت  در  و  دهســرد 

دارد. قرار  کلیان 

بندسنگی ماتی موسوم به ام )60( به زودی افتتاح می شود

سودوکو شماره 1570

پاسخ سودوکو شماره 1569

افقی
  1 - از بازیکنان اسبق و نامدار یوونتوس 

2 - خوراک بقدر حاجت، قوت الیموت - 

صفت ها، تعاریف و تفضیل ها - برتری 

3 - رشته ای كه برای یاد آوری به دست 

می بندند - شهر سعدی، شهر شاعران - 

پشت سر هم بودن، پی در پی بودن، پياپي 

قرار گرفتن

 4 - طبیعی - دهن کجی - خیابان 

5 - سبك ادبی صائب - در امان بودن، 

آسایش و آسودگی، پلیس حافظ آن است 

- مخفف گاه

 6 - عضو صورت، برگزیده هر چیز - طبق 

دستور پزشك مصرف كنید، دوا - كتاب 

كهن بودا

 7 - كافر و ملحد - طرد شده - یك 

چهارم، خانه

 ۸ - دیگدان، دیگ پایه - بیماریها، مرضها 

- خالص

 9 - گودال و مغاک - واحد دو ارتفاع كه 

یكی دو برابر دیگری باشد - از ماههای 

سریانی، ماه سریانی برابر با ماه نهم تقویم 

شمسی 

10 - سرای نیستی - ریز نمرات - رطوبت، 

رطوبت ناچیز

 11 - عدد کار خراب کن، عددی یک رقمی، 

عدد خیطی - فیلمی از جهانگیر جهانگیری 

- مفید 

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

مبنا، سنگ آسیاب،حرف هیتلری، حرف 

نازی ها - كسی كه سخت تشنه باشد

 13 - لباس کهنه - از بازیكنان اسبق تیم 

پورتو، ذلت - درخت انگور

 14 - مرغ سلیمان، پرنده قاصد حضرت 

سلیمان، پوپک - آرسنیك - وجه رایج اروپا

 15 - از آثار ویلیام فالکنر

عمودی 
 1 - آسوده خاطر - آخرین روز ماه دوستی 

2 - حیوان صحرانورد - نوعی یاقوت - امر 

نهی از دویدن

 3 - شیرینی رمضان - عاقل، فهمیده - 

ترسناک، حیرت انگیز

 4 - گریزحیوان، مرکز ایتالیا، شهر بی دفاع، 

شهر فراری - بی دین، آنکه برای خدا مثل 

و مانند می آورد، کافر - فرار کردن

 5 - سفره بزرگ - تنگدستی، بی چیز 

شدن، فقیر شدن 

6 - زاییدن - برابر ومساوی - حاال، همین 

زمان - زندگی کن، طرف، جانب 7 - اولین 

فضا نورد - مستمری - شوم ۸ - جمع 

وصیت - عنوان مردانه، سید - پادشاه 

9 - اسرار، سر - یکی پس از دیگری - 

دیگر، آن یکی

 10 - کام تنفر، حرف بیزاری - من شنیدم - 

صدمه و آسیب، كارتن باز نشده - صورت من

 11 - پایتخت تایوان - زبان قدیمی 12 

- اثری از اسپنسر - پرنده ی افسانه ای - 

یک عامیانه، یك خودمانی 

13 - جنگ - نوعی شنا - در هم پیچیدن 

14 - شب - پایتخت بوتسوانا - ضد 

پشتك

 15 - دختر بی پدر، گوهر بی همتا - عالم 

جبروت، عالم مجردات

جدول شماره 1570 اهواز 

اتمام ورود و خروج خط 230 
کیلوولت اهواز 2 - مارون در 

پست شهید دقایقی
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان 
گفــت: ورود و خــروج خــط 230 کیلوولــت اهــواز 2 
 2 بطــول  دقایقــی  شــهید  پســت  در  مــارون   -
ــه  ــک ب ــیمه دری ــدل 1 س ــدار بصــورت بان کیلومترم
2 دســتگاه دکل فلــزی و خطــوط فــوق  تعــداد 

توزیع به اتمام رســید و برقدار شــد. 
محمــود دشــت بــزرگ ارزش ســرمایه گــذاری ایــن 

پــروژه را 15 میلیــارد ریال اعام کرد.
افزایــش  را  پــروژه  ایــن  اجــرای  از  هــدف  وی 
400 کیلوولــت  پســت  در  اتصــال کوتــاه  ســطح 
ــری از  ــش بارگی ــزود: افزای ــت و اف ــواز 2 دانس اه
دقایقــی، کاهــش  شــهید  400 کیلوولــت  پســت 
ــش  ــواز 2، کاه ــت اه ــت 400 کیلوول ــری پس بارگی
ــار خــط شــهید دقایقــی بــه پســت 400 کیلوولــت  ب
ــی و  ــارون اصل ــت م ــاژ پس ــت ولت ــواز 2، تقوی اه
ــت  ــبکه 230 کیلوول ــان ش ــت اطمین ــش قابلی افزای
بــروز  از  جلوگیــری  و  مــارون  و  مرکــز  ناحیــه 
از  ترانــس  یــک  خــروج  صــورت  در  خاموشــی 
پســت 400 کیلوولــت اهــواز 2 از دیگــر اهــداف 

بهره برداری از این پروژه اســت.

 پیام
استان ها

حوادث جاده ای اربعین 32 درصد کاهش یافت
فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی)ناجا( گفت: با اقدامات مناسب و پیش  
بینی های خوب امسال در ایام اربعین حوادث جاده ای نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32 
درصد کاهش یافته است.

مناقصه عمومی ) 1 مرحله ای( 
98/8/8/1 م
نوبت دوم

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

آب و رفع حوادث شـبکه آبرسـاني شـهر سـیرجان و توابع 
3- مهلـت و محل دریافت اسـناد مناقصه : متقاضیان شـرکت 
در مناقصـه مـی تواننـد بـرای دریافـت اسـناد مناقصـه حداکثر 
تـا پایـان وقـت اداری روز سـه شـنبه 1398/7/30 بـا در دسـت 
داشـتن معرفـی نامـه و فیش بانکـی بـه مبلـغ 500،000  ریال به 
حسـاب جاری 3295495520 بانک ملت شـعبه میـدان آزادی 
بـه نـام شـرکت آب و فاضـاب سـیرجان بـه دفتـر قراردادهـای 

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

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

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

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

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

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

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان سرپرست شهرداری شهربابک-محمد علی نیک  طبع

آگهی تجدید مزایده  
اجاره کشتارگاه دام شهرداری شهربابک 

شـهرداری شـهربابک درنظر دارد بر اسـاس بند 2 صورتجلسه شـماره 91 شورای اسامی شـهر مورخ 1398/04/09 کشتارگاه 
دام خـود را  بـه صـورت اجـاره از طریـق مزایـده به بخش خصوصـی واگذار نماید ،لذا بدینوسـیله از اشـخاص حقیقـی یا حقوقی 
واجـد شـرایط دعـوت بـه عمـل مـی آید ظـرف مـدت ده روز از انتشـار نوبـت دوم این آگهی نسـبت به اخذ اسـناد مزایـده وارائه 

پیشـنهادات خـود به دبیـر خانه شـهرداری واقع در بلوار شـهدای هفتم تیر سـاختمان شـهرداری مراجعه نمایند.

نوبت دوم

شرایط :
1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.

2-حضور شرکت کنند گان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد.
3-جهت شرکت در مزایده اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ100.000.000ریال الزامی میباشد.

4-سپرده نفرات اول تا سوم درصورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،به ترتیب ضبط خواهد شد.
5-سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است. م/الف353

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک گلباف

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 

وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
برابـر رای شـماره 139۸60319062000435 مـورخ 9۸/7/1هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 

تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی خانم کبـری مهـدی زاده فرزند فتح 
هللا بشـماره شناسـنامه 77 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه و باغچه به مسـاحت 991/25 
متـر مربـع پـاک 13 فرعی از 649-اصلی مفروز و مجزی شـده از پـاک 649- اصلی واقع در 
گلبـاف خیابـان ولیعصر کوچه شـماره 7چهار کوچـه اول خریداری از مالک رسـمی آقای اصغر 
توکلـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 

داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 9۸/7/۸- تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۸/7/23

محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و اماک گلباف/ م الف: 957

فقدان اسناد فروش  
مالـک  محمـودی  موسـی  اینجانـب 
405مـدل  پـژو  سـواری  خـودرو 
رنـگ  متالیـک   - ای  نقـره   13۸9
شاسـی  موتور124۸9130100شـماره  شـماره  بـه 
انتظامـی  شـماره  ALHVINAAM01CA9AE21313۸بـه 
61ص 996ایـران 65بعلـت فقدان اسـناد فـروش تقاضای 
رونوشـت اسـناد مذکـوررا نموده اسـت.لذا چنانچه هرکس 
ادعـای در خصوص خودرومذکـور دارد ظرف مدت ده روزبه 
دفترحقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایـران خودرواقـع 
درپیکان شهرسـاختمان سمندمراجعه نماید. بدیهی است 
پـس از تقاضـای مهلـت مذکورطبـق ضوابـط مقـرر اقـدام 

. خواهـد شـد 

آگهی اباغ اجرائیه 
کاسه:139704019063000838.1   
بدینوسـیله بـه خانـم فاطمـه میرزائی موسـی 
آبـادی نـام پـدر محمـد تاریـخ تولـد 1344 به 
شـماره ملی 3051119۸91 شـماره شناسنامه 254  بدهکار 
پرونـده کاسـه 139704019063000۸3۸.1 کـه برابر گزارش 
مامـور ابـاغ شـناخته نگردیده ایـد اباغ می گـردد که برابر 
اسـناد  رهنـی شـماره 1404۸ دفتر اسـناد رسـمی شـماره 
190 رفسـنجان بین شـما و بانک مسـکن رفسـنجان مبلغ 
492.050.692لاير بدهـکار و از تاریـخ 139۸.01.1۸ روزانـه 
مبلـغ 306.433 لاير بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گـردد 
کـه بـر اثر عـدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صدور 
اجرائیـه نمـوده پس از تشـریفات قانونی اجرائیـه صادر و 
بکاسـه بایگانـی 9700۸73در این اجراء مطرح می باشـد 
لـذا طبـق مـاده 1۸ ائیـن نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی 
ابـاغ مـی گـردد از تاریخ انتشـار این اگهی کـه تاریخ اباغ 
اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یک نوبـت در روزنامه چاپ 
و منتشـر مـی گـردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام و در غیر اینصـورت بدون انتشـار اگهی 
دیگـری عملیـات اجرائی طبق مقررات علیه شـما تعقیب 

خواهد شـد.م-الف4462
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان 
علی خسرو انجم

ــه  ــاس بودج ــر اس ــر دارد ب ــنجان در نظ ــهرداري رفس ش
ــهر،   ــامی ش ــرم اس ــوراي محت ــال 1398 ش ــوب س مص
ــق  ــمه را از طری ــد چش ــروژه ص ــاز 8 و 9 از پ ــداث ف اح
ــکار واجــد شــرایط  ــه پیمان برگــزاری مناقصــه عمومــی ب
ــه و  ــه تجرب ــان ک ــه متقاضی ــذا از کلی ــد. ل ــذار نماي واگ
ــد  ــي آي ــل م ــوت بعم ــد، دع ــام كار را دارن ــي انج تواناي
ــركت در  ــرايط ش ــاع از ش ــناد و اط ــت اس ــت درياف جه
ــر امــور قراردادهــا واقــع در شــهرداري  ــه دفت مناقصــه ب
ــه  ــا ب ــي ي ــان تخت ــنجان، خياب ــه آدرس رفس ــزي ب مرك
نشــانی www.rafsanjan.ir مراجعــه و پيشــنهادات 
خــود را تــا پايــان وقــت اداري روز شــنبه  مــورخ 
ــليم  ــزي تس ــهرداري مرك ــه ش ــه دبيرخان 98/08/04  ب
ــا  ــام ی ــول تم ــا قب ــهرداری در رد ی ــًا ش ــد. ضمن نماين

ــت . ــار اس ــنهادات مخت ــک از پیش هری

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

نوبت دوم
آگهي  

مناقصه عمومي

آگهی مزایده اتومبیل 
آگهی مزایده اموال منقول ) اتومبیل ( پرونده اجرایی به 

کالسه ۹۶۰۰۱۶۹ 
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه یــک دســتگاه اتومبیــل ســواری هــاچ بــک 
ــک  ــکی متالی ــگ مش ــپTIGGO07-AT  رن ــدل ۱۳۹۶ تی ــری م ــتم چ سیس
بشــماره شاســیH ۱۰۰۱۴۸۹ بــه شــماره موتــور    +4T15BADH..R322   شــماره 
انتظامــی ایــران ۴۴ ۱۶۳ ب ۳۶ متعلــق بــه آقــای ایــرج رســتگار بــا مشــخصات 
:اتــاق ســالم ، سیســتمهای صوتــی ســالم، تزئینــات و تــودوزی ســالم، شیشــه 
هــا ســالم،زاپاس و آچــار چــرخ موجــود کیلومتــر کارکــرد هنــگام بازدیــد ۶۳۴۳ 
کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ 2/650/000/000 ریــال ارزیابــی شــده، 
از ســاعت ۹ الــی ۱۲ مــورخ 98/8/25 در پارکینــگ اســتوار نصیــر شــهر واقــع در 
نصيــر شــهر روبــروی ده شــمس خ امــام خمینــی از طریــق مزایــده بــه فــروش 
ــنهادی  ــت پیش ــن قیم ــه باالتری ــروع و ب ــه ش ــغ پای ــده از مبل ــد. مزای ــی رس م
نقــدا فروختــه مــی شــد و کلیــه هزینــه هــای قانونــی بــه عهــده برنــده مزایــده 
ــا چنانچــه  ــده نقــدا وصــول خواهــد شــد ضمن اســت و نیــم عشــر و حــق مزای
روز مزایــده تعطیــل رســمی اعــالم گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در 

همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار آگهی : 98/7/23 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم احمد رحیمی شورمستی           7245

برگ اخطاریه
شماره کالسه: 353/5/98 

نام اخطار شونده: اسالم هوتی   نام پدر: سعداله به نشانی مجهول المکان 
محل حضور دادگاه: شعبه 5 شورای حل اختالف رباط کریم 

وقت حضور: ظرف یک هفته  ساعت 08:30
علت حضور: در صورت اعتراض یا عدم اعتراض اثباتا ظرف یک هفته اقدام نماید.
7160 شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

زعفران در گلستان به گل نشست
بخشی از زمین های بارور زعفران در زمین های روستای کوهستانی وامنان از توابع شهرستان آزادشهر در شرق استان گلستان زودتر به گُل نشسته 

و کار برداشت محصول را جلو آورده است.هر ساله برداشت گُل زعفران در گلستان به ویژه در روستاهای شرقی استان همچون وامنان، سیب چال، 
نراب و کاشیدار در صورت مساعد بودن شرایط جوی از میانه یا اواخر مهر شروع و تا حدود یک ماه بعد ادامه دارد ولی امسال به دلیل کاهش 

زودهنگام دما در این مناطق کوهستانی، زمین های بارور زعفران زودتر به گل دهی نشسته و روستائیان را به چیدن ترغیب کرده است.

رنا
 ای

س:
عک

اشــاره  بــا  رضــوی  خراســان  گاز  شــرکت  ســخنگوی 
بــه آغــاز فرآینــد حــذف کاغــذی قبــوض گاز در ایــن 
اســتان از ابتــدای آذرمــاه 9۸ گفــت: مشــارکت مــردم 
 در اجــرای موفــق ایــن طــرح الزم و ضــروری اســت.

ــان  ــتان خراس ــرکت گاز اس ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مطلــب  ایــن  اعــام  بــا  رضــوی، حســن خیراندیــش 
تکمیــل  بــرای  گوناگونــی  بســترهای  کــرد:  اظهــار 
پرونــده و جمــع آوری اطاعــات مشــترکین و مصــرف 
ــاش  ــت. در ت ــده اس ــیده ش ــی اندیش ــدگان گاز طبیع کنن
ــا  ــوض گاز ب ــذی قب ــا اجــرای طــرح حــذف کاغ هســتیم ت
ــود. ــام ش ــای آرام انج ــک فض ــهروندان در ی ــارکت ش  مش

ــراه  ــن هم ــماره تلف ــر ش ــه ه ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
قابلیــت ارســال و دریافــت اطاعــات چندیــن اشــتراک 
گاز را دارد افــزود: مشــترکین مــی تواننــد بــرای ثبــت 
شــماره  غیرحضــوری،  بصــورت  اطاعــات  تکمیــل  و 
صورت)شــماره  بــه  را  خــود  ثابــت  تلفــن  و  اشــتراک 
اشتراک*شــماره تلفــن( بــه ســامانه 100037074 و یــا طــی 
ــد. ــام کنن ــای 37074 و 1۸94 اع ــن گوی ــا تلف ــاس ب  تم
ــرح  ــک "ط ــه داد: لین ــتان ادام ــرکت گاز اس ــخنگوی ش س
ــر روی  جمــع آوری اطاعــات تمــاس مشــتركين گاز" نیــز ب
ــی گاز  ــرکت مل ــوی و ش ــان رض ــرکت گاز خراس ــایت ش س
ــر  ــکان تغیی ــن ام ــت. همچنی ــده اس ــذاری ش ــران بارگ ای
شــماره تلفــن همــراه دریافــت کننــده پیامــک نیــز از طریــق 
 مراجعــه بــه ســایت شــرکت گاز اســتان فراهــم مــی باشــد.

یــادآور شــد: جمــع آوری شــماره همــراه  خیراندیــش 
مشــترکین گاز خراســان رضــوی از ابتــدای مهرمــاه امســال 
ــکاری  ــش پیمان ــای بخ ــط نیروه ــوری توس ــورت حض بص
اســت.  پیگیــری  حــال  در  شــرکت  ایــن   کنتورخــوان 
رئیــس روابــط عمومــی شــرکت گاز خراســان رضــوی 
ــدی از  ــره من ــم مشــتری، به ــدام را تکری ــن اق ــدف از ای ه
فنــاوری هــای نــو، حفــظ محیــط زیســت و صرفــه جویــی 
ــه هــای اقتصــادی اعــام کــرد و گفــت: مشــارکت  در هزین
ایــن طــرح موجــب صرفــه  اجــرای موفــق  در  مــردم 
 جویــی هنگفتــی در هزینــه هــای کشــور مــی شــود.

ــخ  ــت پاس ــرای دریاف ــد ب ــی توانن ــرم م ــهروندان محت ش
ــذف  ــرح "ح ــرای ط ــی اج ــاره چگونگ ــود درب ــواالت خ س
کاغــذی قبــوض گاز" در خراســان رضــوی بــا شــماره 37074 
مرکــز ارتباطــات مردمــی شــرکت گاز اســتان تمــاس حاصــل 

ــد. فرماین

ــار داشــت: حجــم  ــد اظه ــد آیینه ون احم
بهره بــرداری از آب هــای زیرزمینــی در 
قیامدشــت طــی ســال های گذشــته 
ــده آب  ــش عم ــن بخ ــل تامی ــه دلی ب
ماملــو کاهــش  ســد  از  آشــامیدنی 
یافــت و تعــدادی از چاه هــا از مــدار 

شــدند. خــارج  بهره بــرداری 
وی تصریــح کــرد: عــاوه بــر ایــن، میزان 
مصــرف آب در ایــن شــهر طــی ماه هــای 
اخیــر بــه دلیــل کاهــش حجــم آب 
ــتمرار  ــت و اس ــش جمعی ورودی، افزای
گرمــای هــوا بــه شــدت افزایــش یافــت 

ــه چــاه  ــج حلق ــن منظــور پن ــه همی و ب
ــع  ــود مناب ــران بخشــی از کمب ــرای جب ب
تامیــن آب آشــامیدنی ایــن شــهر دوباره 
ــد.  ــرداری ش ــدار بهره ب ــی و وارد م بازیاب
ــه  ــال س ــوط انتق ــزود: خط ــد اف آینه ون
حلقــه چــاه بــه طــول 110 متــر و تجمیــع 
آن در یــک خــط 150 میلی متــری بــا 
دبــی حــدود 45 لیتــر در ثانیــه و اتصــال 
ــی  ــر مکعب ــزار مت ــزن 5 ه ــه مخ آن ب
ــه  ــن اینک قیامدشــت انجــام شــد، ضم
ــز در  ــر نی ــاه دیگ ــه چ ــازی 2 حلق بهس

ــت. ــرار گرف دســتور کار ق

جــاده  در 15 کیلومتــری  قیامدشــت 
خــاوران و در انتهــای جنــوب شــرقی 
حریــم منطقــه 15 شــهرداری تهــران 

ــت. ــده اس ــع ش واق
شــهر قیامدشــت پیــش از ایــن در 
خــارج از محــدوده قانونــی شــهر تهــران 
قــرار داشــت و از خدمــات شــهرداری 
ــرد  ــی ک ــتفاده م ــران اس ــه 15 ته منطق
کــه پس از شــهر شــدن دارای شــهرداری 
ــتان ری  ــدوده شهرس ــتقل و در مح مس

ــرار دارد. ق

تجهیــز   : افــزود  رئیســی  عبدالرضــا 
ــات ورزشــی در گذشــته  ــه امکان ــدارس ب م
همیــن  بــه  و  بــود  توجــه  مــورد  کمتــر 
حــوزه   ایــن  در  خوبــی  امکانــات  خاطــر 

. یم شــته ا ا ند
اخیــر  ســال های  در  کــرد:  بیــان   وی 
ــات و  ــی و امکان ــای ورزش ــاد محیط ه ایج
تجهیــزات در ایــن حــوزه مــورد توجــه قــرار 
گرفــت و خیریــن مدرســه ســاز و اولیــا 
ــکاری  ــوص هم ــن خص ــوزان در ای دانش آم

ند. شــته ا دا
اداره  ســامت  و  بدنــی  تربیــت  معــاون 
ادامــه   پــرورش اصفهــان  آمــوزش و  کل 
ــعه ورزش  ــه توس ــی ب ــن اقدامات داد: چنی

آســیب های  و کاهــش  فرهنگ ســازی   و 
ناشــی از نبــود تجهیــزات ورزشــی را بــه 

دارد. دنبــال 
وی بــه اختصــاص وســایل ورزشــی بــه 
از  بیــش  بــه  ریــال  میلیــارد   50 ارزش 
یکصــد مدرســه اســتان اشــاره  و اضافــه 
ــش  ــزات  دان ــن تجهی ــع ای ــا توزی ــرد : ب ک
ــن  ــطه اول و دوم از ای ــع متوس ــوز مقاط آم
امکانــات اســتفاده مــی کننــد و موجــب 
ایجــاد  و  ای  حرفــه  فعالیــت  افزایــش 

نشــاط اجتماعــی خواهــد شــد.
رئیســی پیــش بینــی ســالن و مــکان هــای 
ــوزه  ــن ح ــای ای ــت ه ــرای فعالی ورزشــی ب
ــت:  ــمرد و گف ــروری برش ــدارس را ض در م

ــن مدرســه ســاز و اداره کل نوســازی  خیری
ــش  ــد و پی ــه دارن ــوع توج ــن موض ــه ای ب
بینــی و جانمایــی ایــن محیــط در مــدارس 

ــود. ــام می ش ــد انج جدی
ــار موجــوود ســرانه ورزشــی  ــر اســاس آم ب
بــرای دانــش آمــوزان در ایــن اســتان یــک 
ــرای  ســوم اســتاندارد کشــوری اســت کــه ب
افزایــش ایــن مهــم بــه تاکیــد کارشناســان 
بــه کمــک و مشــارکت خیریــن نیــاز اســت.
ــک  ــور ی ــی در کش ــرانه ورزش ــتاندارد س اس
ــوز و  ــش  آم ــر دان ــه ازای ه ــع ب ــر مرب مت
ــه  ــر ب ــن رقــم در اســتان 33 ســانتی مت ای

ــت. ــوز اس ــش  آم ــر دان ازای ه
ــوزش و  ــه آم ــت منطق ــر هف ــان حاض در زم

ــی  ــالن ورزش ــد س ــتان فاق ــرورش در اس پ
سرپوشــیده اســت و 23 منطقــه از داشــتن 

ــاز محــروم هســتند. ــن ورزشــی روب زمی
اســتان  مناطــق  از  درصــد   29 حــدود   
ــاالی 25  ــش  آمــوزی ب ــان تراکــم دان اصفه

دارد. نفــر 
از  بیــش   99-9۸ تحصیلــی  ســال  در 
920 هــزار و 500 دانــش آمــوز در مقاطــع 
 300 مختلــف تحصیلــی در پنــج هــزار و 
آموزشــگاه اســتان اصفهــان بــه تحصیــل 

. لند مشــغو
ــزی  ــه معــاون توســعه و برنامــه ری ــه گفت ب
و  آمــوزش  وزارت  بدنــی  تربیــت  درس 
پــرورش در ســال تحصیلــی جدیــد 350 
میلیــارد ریــال انــواع تجهیــزات ورزشــی 

ــد. ــع ش ــور توزی ــدارس کش ــن م بی

 ۵ حلقه چاه به منابع آب قیامدشت اضافه شد

 مدارس استان اصفهان با کمبود تجهیزات ورزشی مواجه هستند

برگزاری جلسه تصویب نهایی 
طرح تفصیلی جدیدشهر جیرفت

در جلسـه کمیسـیون ماده 5 شـهرهای جنوبی اسـتان کرمان طرح تفصیلی 
جدیدشـهرجیرفت تصویب شد.

بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطـاع رسـانی اداره کل راه وشهرسـازی جنـوب 
کرمان،محمـد سـاردویی گفـت:در ایـن جلسـه کـه بـا حضـور کلیـه اعضـاء 
کمیسـیون مـاده 5 اسـتان کرمـان برگـزار شـد،طرح تفصیلـی شـهرجیرفت 

بـه تصویب رسـید.
ایـن  بـه  بیـان کرد:بـا توجـه  راه و شهرسـازی جنـوب کرمـان   مدیـر کل 
کـه درجلسـات قبـل فرصـت بررسـی مجـدد بـه مشـاور طـرح داد شـده 
بود،دربررسـی مجـدد مشـکل قبلـی حرایـم رودخانـه هـای داخـل محدوده 

برطـرف شـد. شـهرجیرفت 
وی اضافـه کرد:طـرح تفصیلـی شـهر جیرفـت موردتائیداعضـاء قـرار گرفته و 

بـه زودی جهـت اجـرا بـه شـهرداری اباغ خواهد شـد.
وی طرحهـای تفصیلـی شـهری را مهمتریـن ابـزار سـاماندهی نظامنـد کالبد 
شـهری دانسـت و ابـراز امیـد واری کرد:ایـن طـرح و برنامـه های مشـخص 
آن بتواند درامورشـهری راه گشـا و مشـکات شهروندان و شـهرداری را مرتفع 
نمایـد.وی درپایـان افزود:درایـن جلسـه تعـداد 16پرونـده تغییـر کاربـری 

مربـوط بـه شـهرهای جنـوب کرمان مـورد بررسـی قـرار گرفت.

صادرات کاال از سیستان و بلوچستان به افغانستان رشد 1۰۵ درصدی داشته است

نــادر میرشــکار اظهار داشــت: مجمــوع صــادرات از گمرکات و 
بازارچه هــای مــرزی سیســتان و بلوچســتان بــه افغانســتان 
ــون و ۸34 هــزار و  در 6 ماهــه نخســت امســال 21۸ میلی

4۸3 دالر بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه حــدود 47 درصــد از مجمــوع صــادرات 
سیســتان و بلوچســتان بــه افغانســتان بــوده اســت ادامــه 
داد: میــزان صــادارت در 6 ماهــه نخســت ســالجاری از 
ــه ایــن کشــور46 میلیــون و 92هــزار و  گمــرکات اســتان ب
490 دالر بــوده کــه بــا توجــه بــه 34میلیــون و 541 هــزار و 
67 دالر صــادرات گمرکــی در 6 ماهــه نخســت پارســال رشــد 

ــد. ــان می ده ــدی را نش 33 درص
ــدن و تجــارت سیســتان و  ــت، مع ــس ســازمان صنع رئی

بلوچســتان تصریــح کــرد: میــزان صــادرات از بازارچه هــای 
ــه نخســت  ــه افغانســتان در 6 ماه ــن اســتان ب ــرزی ای م
ــه  ــوده ک ــزار و 993 دالر ب ــون و 741ه ســالجاری 172 میلی
نســبت بــه 71میلیــون و 910هــزار و 45 دالر ســال گذشــته 

رشــد 140 درصــدی داشــته اســت.
و  مــرزی سیســتان  بازارچه هــای  داشــت:  اظهــار  وی 
ــه خــود  ــل توجهــی را ب ــی قاب بلوچســتان عملکــرد صادرات
ــادرات  ــش ص ــده افزای ــل عم ــد و از دالی اختصــاص داده ان
می تــوان بــه دسترســی آســان بــه بــازار کشــورهای 
همســایه، ســهولت فرآینــد انجام صــادرات و نیز بروکراســی 

اداری کمتــر در بازارچه هــا اشــاره کــرد.
ــت  ــتان دارای هف ــتان و بلوچس ــا سیس ــزارش ایرن ــه گ ب

بازارچــه مــرزی فعــال شــامل بازارچه هــای مــرزی گمشــاد 
و میلــک در شهرســتان هیرمنــد، بازارچــه مــرزی میرجاوه، 
ــراوان،  ــتان س ــق شهرس ــک و جال ــرزی کوه ــه م بازارچ
ــه  ــرباز و بازارچ ــتان س ــین شهرس ــرزی پیش ــه م بازارچ

ــار اســت.  ــرزی ریمــدان شهرســتان چابه م
ــر،  ــد بش دلب ــرزی جدی ــای م ــن بازارچه ه ــر ای ــاوه ب ع
تخــت عدالــت و شــاهگل بــه ترتیــب در شهرســتان هــای 
ــد و زهــک، بازارچــه بدوکــی میرجــاوه در  نیمــروز، هیرمن
ــتان  ــل 46 در شهرس ــه می ــاوه و بازارچ ــتان میرج شهرس
ســراوان نیــز در ایــن اســتان بــه تصویــب هیــات دولــت 

ــد.  ــه آمــاده ســازی قــرار دارن رســیده و در مرحل

4549 نابینا در قزوین 
از بهزیستی خدمات 

دریافت می کنند
علیرضا وارثی مدیرکل بهزیسـتی قزوین 
روز دوشنبه به مناسبت روز نابینایان ) روز 
عصـای سـفید( در گفت و گـو با خبرنگار 
ایرنـا بـا اشـاره بـه علـت بـروز معلولیـت 
بینایـی در ایـن افـراد افـزود:23 هـزار و 
169 نفـر بـه صـورت مادرزادی،یـک هـزار 
و 143تـن از ایـن افـراد به علـت بیماری، 
75 نفـر بـه دلیل مسـایل ژنتیـک، 244 
نفـر بـه علـت سـانحه، پنـج نفر عـوارض 
زایمـان و بقیـه بـه دالیـل مختلـف دیگر 

دچـار مشـکل نابینایی شـده اند.
سـازمان  خدمـات  خصـوص  در  وی 
بهزیسـتی به این معلوالن که به تناسـب 
شـدت معلولیـت در چهار دسـته خفیف، 
متوسـط، شـدید و خیلی شـدید تقسیم 
می شـوند،گفت: در حـال حاضر خدماتی 
ماننـد پرداخـت هزینه خریـد کاغذ بریل 
جهت چاپ نشـریه مخصـوص نابینایان 
خزیـد  دانشـجویان،  جـزوه  تکثیـر  و 
نابینایـان  بـرای  توانبخشـی  تجهیـزات 
قلـم،  و  لـوح  سـفید،  عصـای  شـامل 
دسـتگاه ضبـط صدا و اسـپیکر، سـاعت 
و ماشـین حسـاب گویا و سـایر وسـایل 
مـورد نیـاز بـه ایـن افـراد ارایـه شـده و 
یک دسـتگاه برجسـته نـگار نیـز در حال 
واگـذاری بـه موسسـه نابینایان اسـت تا 
در اختیـار دانشـجویان نابینـا قـرار گیـرد.
وارثـی همچنیـن از پرداخت کمک هزینه 
بـه دانـش آمـوزان و دانشـجویان نابینـا 
خبـر داد و گفـت: 1۸5 دانـش آمـوز نابینا 
تحـت پوشـش خدمـات ایـن اداره کل 
هسـتند کـه از کمـک هزینـه تحصیلـی، 
هزینـه رفـت و آمـد به مدرسـه و شـرکت 
در کاس هـای کمـک آموزشـی بهره مند 

می شـوند.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه پرداخت کمک 
هزینـه تحصیلی بـه 60 دانشـجوی نابینا 
در اسـتان،اظهار داشـت: بر اساس تفاهم 
نامه بین دانشـگاه آزاد اسامی و سازمان 
بهزیسـتی، افراد نابینـا در صورت پذیرش 
تخفیـف  درصـد   20 دانشـگاه  ایـن  در 
شـهریه مـی گیرنـد و بقیه شـهریه نیز تا 
سـقف 40 میلیون ریال از سـوی سازمان 

پرداخـت می شـود.

قبض کاغذی گاز در قزوین
خراسان رضوی از آذرماه 

 امسال حذف می شود
صنعت، گل سرسبد صادرات همدان

بخش صنعت در سبد صادرات استان سهم 67 درصدی دارد

در  داشـت:  اظهـار  متیـن  حمیدرضـا 
میـزان  جـاری  سـال  نخسـت  نیمـه 
همـدان  گمـرک  از  اسـتان  صـادرات 
و  میلیـون   53 بـه  ارزشـی  نظـر  از 
636 هـزار دالر و بـه لحـاظ وزنـی به 
293 هـزار و 9۸9 تـن رسـید کـه این 
میـزان نسـبت به مدت مشـابه سـال 
درصـد  هفـت  ارزشـی  نظـر  از  قبـل 
از نظـر وزنـی 3۸ درصـد  کاهـش و 

اسـت. یافتـه  افزایـش 
اسـاس  بـر  داشـت:  اظهـار  وی 
گمـرک  در  شـده  ثبـت  آمارهـای 
همـدان سـیم مسـی بـدون عایـق به 
۸59 هـزار دالر  10 میلیـون و  ارزش 
صنعتـی  صادراتـی  کاالی  مهمتریـن 
محسـوب می شـود و میلگـرد آجـدار، 
کلینگـر خاکسـتری، موتـور کولر آبی، 
آالت  چینـی  و  فرنگـی  گوجـه  رب 
صادراتـی  اقـام  دیگـر  از  بهداشـتی 

هسـتند. همـدان 
و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس 
تجـارت همـدان خاطرنشـان کرد: 72 
اسـتان  ایـن  از  صنعتـی  قلـم کاالی 
بـه کشـورهای مختلـف جهـان صـادر 

می شـود.
نیـز سـهم  افـزود: کشـاورزان  متیـن 
اسـتان  صـادرت  در  درصـدی   17.1
 9 جـاری  سـال  ابتـدای  از  و  دارنـد 
محصـول  دالر  هـزار   213 و  میلیـون 
شـده  صـادر  همـدان  از  کشـاورزی 
اسـت؛ هرچنـد کاهـش 57 درصـدی 
در ایـن قسـمت رقـم کوچکی نیسـت 

اش گرفـت. نادیـده  بتـوان  کـه 
وی ادامـه داد: شـمار اقـام صادراتی 
در ایـن بخـش بـه 20 قلـم می رسـد 
آنهـا  مهمتریـن  انـواع کشـمش  کـه 

. ست ا
محصـوالت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

قلـم  هفـت  شـامل  همـدان  معدنـی 
سـبد  در  نیـز  معـدن  افـزود:  اسـت 
درصـدی   10 سـهم  اسـتان  صـادرات 
دارد؛ بـه طوریکـه بـا پنـج میلیـون و 
335 هـزار دالر ارزآوری برای اسـتان 
در جایـگاه سـومین اقـام صادراتـی 

اسـت. ایسـتاده  اسـتان 

ُپرچرب همدان صادرات 
معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس 
بـه  اشـاره  بـا  همـدان  تجـارت  و 
هـزار   ۸34 و  میلیـون   2 صـادرات 
6 مـاه  دالر محصـوالت شـیمیایی در 
اضافـه  تولیـد،  رونـق  سـال  نخسـت 
کـرد: ایـن بخـش از تولیدات اسـتان 

دارد. درصـدی   5.2 سـهم 
صـادرات  ارزش  داشـت:  اظهـار  وی 
هماننـد  نیـز  شـیمیایی  محصـوالت 
بخـش کشـاورزی کاهـش داشـته و 
رقـم 32 درصـدی کاهـش گـواه ایـن 

ادعـا اسـت.
متیـن گفـت: کاالهـای صادراتـی این 
بخـش شـامل چهـار قلـم اسـت کـه 
مهمتریـن آن وازلیـن صنعتـی اسـت 
954 هـزار دالر  کـه یـک میلیـون و 

فـروش داشـت.

بی خریدار دستی  صنایع 
هشـت  اسـتان  صادراتـی  سـبد  در 
قلـم صنایـع دسـتی وجـود دارد؛ بـه 
گفتـه متیـن در ایـن مـدت 210 هزار 
دالر دسـترنج از هنرمنـدان ایـن دیار 
و  شـده  صـادر  دیگـر  بـه کشـورهای 
مـی  را  چهاردرصـد  معـادل  سـهمی 

برایـش در نظـر گرفـت. تـوان 
صنایـع  صـادرات  داد:  ادامـه  وی 
مـدت  بـا  مقایسـه  در  هـم  دسـتی 
 95 ارزشـی  نظـر  از  پارسـال  مشـابه 

دارد. کاهـش  درصـد 
بـه گفتـه متیـن در مجمـوع 111 قلـم 
کاال در نیمه نخسـت سـال 9۸ به 30 
کشـور جهـان صـادر شـده، در حالـی 
سـال گذشـته  صـادرات  آرشـیو  کـه 
رقـم 134 را بـرای اقـام صادراتـی و 
بـرای شـرکای تجـاری  را  32 کشـور 

همـدان ثبـت کـرده اسـت.

افزایش 20 درصدی واردات
امـا واردات کاال از گمـرک همـدان از 
رئیـس  دارد؛  رشـد  بهـا  و  وزن  نظـر 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان 
 16 گفـت:  زمینـه  ایـن  در  همـدان 
میلیـون و 31 هـزار دالر کاال بـه وزن 
ابتـدای  از  تـن   59۸ و  هـزار  چهـار 
سـال تـا پایـان شـهریور وارد همـدان 

شـده اسـت.
بـه  نسـبت  رقـم  ایـن  متیـن گفـت: 
نظـر  از  مـدت مشـابه سـال گذشـته 
وزنـی  نظـر  از  و  درصـد   20 ارزشـی 
75 درصـد افزایـش دارد کـه از ایـن 
مصرفـی،  کاالی  درصـد   2 میـزان 
و  ای  واسـطه  کاالی  درصـد   6۸.7
31.1 درصـد مربـوط به خطـوط تولید 

اسـت. بـوده 
سـنگین  و  سـبک  از  پـس  متیـن 
کـردن سـبد صادراتـی همـدان گفت: 
تـراز تجـاری اسـتان مثبـت و بالغ بر 
37.6 میلیـون دالر و حجـم مبـادالت 
69.6 میلیـون دالر  تجـاری بیـش از 

. ست ا

ته
نک

رئیس سـازمان صنعـت، معدن و تجارت همدان خاطرنشـان کرد: 
72 قلم کاالی صنعتی از این اسـتان به کشـورهای مختلف جهان 

صادر می شـود.
متین افزود: کشـاورزان نیز سـهم 17.1 درصدی در صادرت اسـتان 
دارنـد و از ابتـدای سـال جاری 9 میلیون و 213 هـزار دالر محصول 
کشـاورزی از همـدان صـادر شـده اسـت؛ هرچنـد کاهـش 57 
درصـدی در ایـن قسـمت رقم کوچکی نیسـت کـه بتـوان نادیده 

گرفت. اش 
وی ادامـه داد: شـمار اقـام صادراتـی در ایـن بخـش بـه 20 قلـم 

می رسـد کـه انـواع کشـمش مهمتریـن آنها اسـت.
وی بـا بیـان اینکه محصـوالت معدنـی همدان شـامل هفت قلم 
اسـت افزود: معدن نیز در سـبد صادرات استان سـهم 10 درصدی 
دارد؛ بـه طوریکـه بـا پنـج میلیـون و 335 هـزار دالر ارزآوری برای 
اسـتان در جایگاه سـومین اقام صادراتی اسـتان ایسـتاده است.
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چیزهایی هست که نمی دانی

 هشتاد سال جواد مجابی 
تا 30 مهر در گالری ثالث در حال اجرا 

است.

نمایشگاهدیالوگ

رسانه در آینه تصویر
مجله همشهری سینما24 منتشر شد. 

 سایه هایی از شهر 
تا 25مهر در پردیس تئاتر 

تهران - سالن علی نصیریان 
در حال اجرا است. 

 گندم 
در سینماهای هنر و تجربه 

در حال اکران است. 

َهله. هین. هان 
تا 15آبان در عمارت روبرو در حال اجرا است.

 

-بیژن ! یه قولی بهم می دی؟اینکه هیچ 
وقت منو فراموش نکنی

-قول الزم نداره، وقتی یکی وارد زندگی آدم 
بشه،آدم بخواد نخواد جزئی از خاطراتش میشه ...

در چشم باد

فیلمنمایشنمایش دیالوگ

ز شهریار که آید که حال یار بگوید
رسد به بنده و رمزی ز شهریار بگوید
بعندلیب نسیمی ز گلستان برساند

بمرغ زار حدیثی ز مرغزار بگوید
هر آنچه گوید از اوصاف دلبران دل رامین

ز حسن ویس گل اندام گلعذار بگوید
بدان قرار که دلبستگی نماید و فصلی

از آن دو زلف پریشان بیقرار بگوید
بگو که پرده سرا ساز را بساز درآرد
مگر ترانه ئی از قول آن نگار بگوید
کدام ذره که از آفتاب روی بتابد
کدام یار که ترک دیار یار بگوید

چه سود نرگس سرمست را نصیحت بلبل
که هیچ فائده نبود اگر هزار بگوید

کسیکه در دم صبح از خمار جان به لب آرد
کجا به ترک می لعل خوشگوار بگوید
ز نوبهار چه پرسد نشان روی تو خواجو

چرا که باد بود هر چه نوبهار بگوید

خواجوی کرمانی 

 مسخره باز
در سینماهای کشور در حال اکران است.

فیلم

وز 
یر
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ما 
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کتاب 

کتــاب چگونــه رنــج بکشــیم اثــر کریســتوفر همیلتــون، مــدرس ارشــد 

فلســفه دیــن در کالــج کینــگ لنــدن اســت. از ایــن نویســنده کتــاب 

خــوب دیگــری از نشــر نــو تحــت عنــوان فلســفه زندگی منتشــر شــده 

اســت امــا کتــاب چگونــه رنــج بکشــیم توســط نشــر هنــوز و از ســری 

کتاب هــای مدرســه زندگــی – The School of Life – اســت.

 مدرســه زندگــی کــه از جملــه بنیان گــذاران آن آلــن دوباتــن – 

ــن  ــود را »یافت ــدف خ ــت ه ــی – اس ــوف سوئیس ــنده و فیلس نویس

ــرده  ــف ک ــی« تعری ــی زندگ ــش های اساس ــرای پرس ــخ هایی ب پاس

ــی  ــغل رضایت بخش ــه ش ــه: چگون ــد اینک ــش هایی مانن ــت. پرس اس

ــم؟  ــر دربیاوری ــته مان س ــم از گذش ــا می توانی ــا اص ــم؟ آی ــدا کنی پی

ــان را  ــه جه ــم؟ چگون ــرار کنی ــران برق ــا دیگ ــی ب ــط خوب ــه رواب چگون

ــم؟ ــر دهی تغیی

آلن دوباتن در مورد کتاب های جدید مدرسه زندگی می نویسد:

ــارِی مدرســه زندگــی  ــد کتاب هــای خودی ــا مطالعــه مجموعــه جدی ب

ــا برخــی از ســخت ترین مشــکات زندگــی  تــوان مــا بــرای مقابلــه ب

ــد. ایــن افزایــش تــوان هــم آگاه کننــده اســت، هــم  افزایــش می یاب

ــد  ــن مجموعــه نشــان می دهن ــد و آرامش بخــش. کتاب هــای ای مفی

کــه خودیــاری واقعــی بــه چــه معناســت.

کتاب چگونه رنج بکشیم
الزم نیســت اشــاره کنیــم کــه رنــج همــواره در زندگــی مــا حضــور 
دارد و تقریبــا هــر کاری کــه انســان انجــام می دهیــم بــرای رهایی 
ــی  ــل مختلف ــد دالی ــج می توان ــن رن ــال ای ــت. ح ــج« اس از »رن
ــن  ــده ای ــودا آم ــه در فلســفه ب ــزی ک ــن چی داشــته باشــد. اولی
اســت کــه در زندگــی رنــج وجــود دارد و مــا بایــد تــاش کنیــم از 
ایــن رنــج کــم کنیــم. کریســتووفر همیلتــون، نویســنده کتــاب، در 
همــان مقدمــه خــوب تکلیفــش را بــا خواننــده مشــخص می کنــد 
و حتــی می تــوان گفــت ضربــه محکمــی بــه خواننــده وارد 
می کنــد و می گویــد در زندگــی رنــج وجــود دارد و مــا هــم هیــچ 
ــم.  ــدا کنی ــی پی ــه از آن رهای ــم ک ــام دهی ــم انج کاری نمی توانی
تفکــر مثبــت و دوری از امــواج منفــی و ســایر چیزهــای انگیزشــی 
ــا  ــه رو شــد ت ــا رنــج روب را نیــز نفــی می کنــد و می گویــد بایــد ب

بتوانیــم بــه شــکلی درســت بــا آن برخــورد کنیــم.
ــن  ــیم چنی ــج بکش ــه رن ــاب چگون ــه کت ــات مقدم ــن جم اولی

می نویســد:
ــراه دارد:  ــه هم ــادی ب ــای زی ــی رنج ه ــه زندگ ــد ک ــه می دانن هم
همــه مــا شکســت، یــاس، از دســت دادن، هــدر رفتــن و درد را بــه 
شــیوه های متفــاوت و در شــکل های مختلــف تجربــه می کنیــم. 
امــا به نــدرت پیــش می آیــد کــه فکــر کنیــم چــرا اوضــاع 
ــه  ــه چه طــور ب ــم ک ــم بفهمی ــر بخواهی ــی اگ ــه اســت. ول این گون
شــیوه ای ســازنده نســبت بــه نامایمــات واکنــش نشــان دهیــم، 
بهتــر اســت اول بــه ایــن فکــر کنیــم کــه اصــا چــرا زندگی انســان 
همــواره بــا رنــج همــراه اســت. نویســنده کتابــش را »تــاش برای 
ــوزه را  ــار ح ــی چه ــی زندگ ــا بررس ــد و ب ــاع« می دان ــود اوض بهب
کــه رنج هــای بیشــتری بــه مــا تحمیــل می کننــد مــورد بررســی 
ــه  ــم ب ــه می توانی ــه چگون ــد ک ــان می ده ــد و نش ــرار می ده ق
ــارت  ــه عب ــا ب ــم و ی ــار بیای ــا کن ــن رنج ه ــا ای شــکلی ســازنده ب
دیگــر چگونــه رنــج بکشــیم. این چهــار حــوزه عبارتنــد از:خانــواده، 

عشــق، بیمــاری و مــرگ
ــادی  ــه مســائل ع ــش ب ــه نویســنده در کتاب ــد ک ــد بدانی ــا بای ام
نمی پــردازد. مثــا در حــوزه خانــواده بررســی می کنــد کــه اوضــاع 

از دیــدگاه بچــه نســبت بــه والدیــن چطــور بــه نظــر می رســد.

چگونه رنج بکشیم
نویسنده: کریستوفر همیلتون

ترجمه: سما قرایی
انتشارات: نشر هنوز

آنکه رفتنی ست
 میرود

با بهانه های كوجك و بزرگ
انكه بی حساب عاشق است

بی بهانه ماندنیست

عکس نوشت

عكس : 
پریا بیك محمدی

فراخوان مناقصـه
نوبت دوم

مناقصه گزار

اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
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14000275775

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

مدت موضوعشماره فراخوان
مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوع)روز(

209۸003501000112
اجراي عمليات آماده سازي بخشي از 

اراضي شصت هكتاري سيرجان
540

بر اساس آیین 
نامه تضمین 

معامات دولتی 
1/800/000/00035/312/070/444

بر اساس فهرست 
بهای تجمیع شده 
راه، باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن 
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دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
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