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آگهی تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

اعالم جزییات ثبت نام سامانه جامع روابط کار

زمان ثبت شرکت های تجاری به ۳ روز کاهش می یابد

فعال تر شدن قرنطینه  انسانی در مرزهای 
کشور برای پیشگیری از »کرونا« ثبـت اطالعات در سـامانه جامع روابـط کار که با هدف 

روابـط  تنظیـم  و  قراردادهـای کار  ثبـت  الکترونیکـی 
کارگر و کارفرما ایجاد شـده به شـکل داوطلبانه اسـت، 
امـا در مرحلـه بعـد ارایـه خدمات به جامعـه کار تنها از 

مسـیر این سـامانه میسـر خواهـد بود.
پیشـنهاد سـامانه جامع روابط کار با هدف الکترونیکی 
ثبـت قراردادهـای کار و تنظیـم روابـط کارگـر و کارفرما 
در مـرداد ۱۳۹۶ تصویـب شـد. این سـامانه در ابتدا به 
صورت آزمایشـی در اسـتان های تهران، سـمنان، البرز، 

قزویـن و اردبیل اجرا شـد.
»کـوروش یـزدان« روز شـنبه در گفـت و گـو بـا ایرنـا 
درخصـوص راه انـدازی ایـن سـامانه در سراسـر کشـور 
گفـت: ایـن سـامانه ۲۲ بهمـن  مـاه در سراسـر کشـور 
راه انـدازی می شـود و بـه جامعـه کارگـری و کارفرمایی 

خدمـات ارائـه می کنـد.
سـامانه جامـع روابـط کار تـا ۲۲ بهمن مـاه در سراسـر 
کشـور فعالیـت خـود را در سراسـر کشـور آغـاز می کند 
و تقریبـا تمـام خدمـات حـوزه روابـط کار بـه صـورت 

الکترونیکـی و غیرحضـوری انجـام می شـود.
وی اظهارداشـت: کارگـران و کارفرمایـان برای اسـتفاده 
از خدمـات این سـامانه ابتـدا باید به دفاتر پیشـخوان 
دولـت مراجعـه و برای دریافت نـام کاربری و رمز عبور 
اقـدام کننـد و سـپس می تواننـد وارد سـامانه جامـع 
روابـط کار بـه نشـانی www. prkar.mcls. gov.ir از 

شوند.
مدیـرکل روابـط کار درباره عملکرد سـامانه جامع روابط 
کار گفـت: بسـیاری از کارگـران در حوزه هـای مختلـف 

کار می کننـد کـه قـراردادی ندارنـد و بـه دلیـل اینکـه 
رابطـه بیمـه ای بیـن آنهـا و سـازمان تامیـن اجتماعی 

برقـرار نیسـت، وزارت کار نیـز اطالعاتـی از آنهـا ندارد.
وی اضافـه کـرد: بـا تشـکیل پرونـده احـراز هویـت 
کارگـران و ثبـت اطالعات در سـامانه جامـع روابط کار، 
چنانچـه قـراردادی بین کارگـر و کارفرما منعقد نشـود، 
ثبـت اطالعـات کارگر به منزله سـرانه اشـتغال کارگری 
اسـت کـه در حـوزه کار و تولیـد مشـغول به کار اسـت.

یـزدان بیـان کـرد: بـا راه انـدازی سـامانه جامـع روابط 
کار، کارفرمایـان بـه ایـن موضـوع پـی خواهنـد برد که 
حتـی اگـر قـراردادی منعقد نشـود، جزئیـات فعالیت 
تمـام  از  می توانـد  و کارگـر  اسـت  مشـخص  کارگـر 
مزایایـی کـه در قانـون کار وجـود دارد بهره منـد شـود.
ایـن  در  افـزود:  تعـاون  وزارت  کار  روابـط  مدیـرکل 
سـامانه، قراردادهـا مطابـق با مـاده ۱۰ قانون کار اسـت 
کـه کارفرمـا را ملـزم بـه رعایت مـوارد تعیین شـده در 
قراردادهـا همچـون تعییـن محـل کار، تاریـخ انعقاد و 

میـزان حقـوق و مزایـا می کنـد.
روابـط  اجرایـی سـامانه جامـع  الزامـات  دربـاره  وی 
کار گفـت: در حـال حاضـر کارگـران و کارفرمایـان بـه 
صـورت داوطلبانـه اطالعـات خـود را وارد می کننـد و 
پرونـده الکترونیکـی تشـکیل می شـود و ایـن امـر نه 
بـه واسـطه صـرف شـکایات و رسـیدگی مراجـع حـل 

اختـالف اسـت.
مدیـرکل روابـط کار وزارت تعـاون گفـت: در مرحله بعد 
چنانچـه افـراد، داوطلبانه اقـدام نکنند، چنانچه کارگری 
طرح دعوی و خواسـته ای داشـته باشـد یـا کارفرمایی 

بخواهـد از حـوزه معاونـت کار خدماتـی را دریافت کند 
بایـد از زیرسـامانه های جامع روابـط کار مطالبات خود 

را پیگیـری کند.
وی افـزود: پرونـده الکترونیکـی برای کارگـر و کارفرما 
یـک بـار تشـکیل می شـود و در حیـات جاری شـغلی 
فـرد موثـر اسـت و قابلیـت دسترسـی را بـرای وزارت 
کار فراهـم می کنـد و نیـاز نیسـت کـه در مراحل بعدی 

نیـز انجام شـود.
یـزدان تاکیـد کرد: در ۴۸ زیرسـامانه جامـع روابط کار 
تنهـا طرح دعـوا مطرح نیسـت، بلکـه کارفرمایان برای 
ارائـه طـرح طبقه بندی مشـاغل براسـاس مـاده ۴۸ و 
۴۹ قانـون کار از طریـق زیرسـامانه می توانـد اسـتفاده 

. کنند
از  بخواهـد  کـه  کارگـری  همچنیـن  افـزود:  وی 
فعالیـت  تقلیـل  بـه  نسـبت  قانونـی  ظرفیت هـای 
کارگاه، بیمـه بیـکاری یـا جنبه هـای حمایتـی قانـون 
کار در پایـداری مشـاغل اسـتفاده کنـد، بایـد پرونـده 

دهـد. تشـکیل  الکترونیکـی 
مدیـرکل روابـط کار وزارت کار بـا بیـان اینکـه در مرحله 
آخـر بازرسـان حـوزه کار برابـر مـاده ۱۰۱ می تواننـد در 
طـول شـبانه  روز هـر زمـان کـه صـالح می داننـد از هر 
کارگاهـی که تشـخیص می دهند بازرسـی کننـد، گفت: 
تبـادل نامـه و ابالغیه هـا در ایـن زمینـه بایـد از طریق 
سـامانه جامع روابط کار باشـد کـه کارفرمایان نیز ملزم 

بـه اسـتفاده از این سـامانه هسـتند.

مـدت  گفـت:  دارایـی  و  اموراقتصـادی  وزیـر 
تـا  تهـران  در  تجـاری  شـرکت های  ثبـت  زمـان 
اردیبهشـت مـاه سـال آینـده به سـه روز کاهش 

. بـد می یا
دومیـن  در  شـنبه  عصـر  دژپسـند«  »فرهـاد 
جـوان  کارآفرینـان  بـا  اندیشـی  هـم  نشسـت 
حـوزه کسـب و کار افـزود: وزارت اقتصـاد بـرای 
روان تـر کـردن فعالیـت هـای اقتصـادی، حذف 
مقـررات زایـد و کاهـش زمـان صـدور مجوزهـا 
را در دسـتور کار دارد و در ایـن رابطـه اقدامـات 

اسـت. داده  انجـام  را  مهمـی 
اینکـه  بیـان  بـا  دارایـی  و  اموراقتصـادی  وزیـر 
جـدی  اراده  هـدف،  ایـن  بـرای  اقتصـاد  وزارت 
دارد، اضافـه کـرد: بـرای حـذف هر مجوز کسـب 
و کار و یـا کاهـش زمان صـدور آن زنجیره ای از 

بررسـی هـا و اقدامـات کارشناسـی توسـط تیـم 
بـا همـکاری دسـتگاه هـای  و  هـای حرفـه ای 
اجرایـی انجـام می شـود تـا بهبود محیط کسـب 

و کار را شـاهد باشـیم.
وی ادامـه داد: کشـور بایـد بـر مبنـای توانمندی 
هـای علمـی و فکـری جوانـان، مدیریـت شـود، 
مشـکالت  و  مسـائل  بایـد  جـوان  کارآفرینـان 
کسـب و کار خـود را صریـح و بی واسـطه مطرح 

. کنند
کـرد:  اضافـه  دارایـی  و  اموراقتصـادی  وزیـر 
سـوی  از  خـرد  سـهامداران  از  حمایـت  الیحـه 
وزارت اقتصـاد تقدیـم مجلـس شـورای اسـالمی 
شـده کـه تصویـب آن مـی توانـد تاثیـر زیـادی 
ای  رتبـه   ۲۰ بهبـود  و  و کار  سـهولت کسـب  در 
مربـوط  گـروه  زیـر  در شـاخص  ایـران  جایـگاه 

باشـد. داشـته 
وی گفـت: دشـمنان در پـی افزایـش فشـارهای 
بـه افزایـش  بایـد  بنابرایـن  اقتصـادی هسـتند، 

درآمدهـای مالیاتـی توجـه داشـت.
کـرد:  اضافـه  دارایـی  و  اموراقتصـادی  وزیـر 
معنـای  بـه  مالیاتـی  درآمدهـای  افزایـش 
قدیمـی  و  حسـاب  خـوش  مودیـان  بـه  فشـار 
نیسـت، بلکـه تـالش شـده اسـت کـه پایـه های 
مالیاتـی جدیـد تعریـف شـده و از فـرار مالیاتی 

شـود. جلوگیـری 
وی بـا اشـاره بـه برنامـه بهـره بـرداری از گمرک 
دولـت  کـرد:  اضافـه  هوشـمند،  و  الکترونیـک 
بـرای بهبـود فضـای کسـب و کار توجـه داشـته 
و تاکنـون۴۴ جلسـه در ایـن بـاره برگـزار شـده 

. ست ا

نقـل  حمـل  و  و  ترانزیـت  کل  مدیـر 

و  راهـداری  سـازمان  بین المللـی 

حمل ونقـل جـاده ای اعـالم کـرد: در همـه 

قرنطینه هـای  کشـور  جـاده ای  مرزهـای 

انسـانی داریـم که وزارت بهداشـت، درمان 

و آمـوزش پزشـکی در آن جا مسـتقر بوده 

افـرادی کـه  و بیمـاری مسـافران و همـه 

از مرزهـا تـردد می کنـد را رصـد و معاینـه 

از  پیشـگیری  بـرای  البتـه  کـه  می کنـد 

قرنطینه هـا  ایـن  کرونـا  بیمـاری  شـیوع 

اسـت. شـده  جدی تـر  و  فعال تـر 

بـه گـزارش ایسـنا، در پـی شـیوع بیمـاری 

تعـدادی  تاکنـون  کـه  چیـن  در  کرونـا 

زیـادی از شـهروندان ایـن کشـور را مبتـال 

کـرده و جـان برخـی را نیـز گرفتـه اسـت، 

ایـن  از  مسـافران  بسـیاری،  کشـورهای 

خـود  ورودی هـای  و  مرزهـا  در  را  کشـور 

ایـن  ویـروس  تـا  معاینـه کـرده  و  رصـد 

نشـود. منتقـل  بـه کشورشـان  بیمـاری 

ترانزیـت  کل  -مدیـر  سـلمانزاده  منوچهـر 

سـازمان  المللـی  بیـن  نقـل  و  حمـل  و 

در  جـاده ای-  نقـل  و  حمـل  و  راهـداری 

چگونگـی  دربـاره  ایسـنا،  بـا  گفت وگـو 

پایـش بیمـاری کرونـا در مرزهـا و مبـادی 

ارتبـاط  گرچـه  گفـت:  کشـور  جـاده ای 

امـا  نداریـم  بـا چیـن  مسـتقیم جـاده ای 

مبـادی ورودی بـه کشـور می توانـد از هـر 

مبـدا و بـه هـر مقصـدی باشـد. بنابرایـن 

از  نمایندگـی  کشـور  مرزهـای  همـه  در 

سـوی وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش 

پزشـکی بـه عنـوان قرنطینه انسـانی وجود 

ایـن  پرسـنل  دارد کـه  اسـتقرار  و  داشـته 

وزارت خانـه قبـل از وارد شـدن مسـافران 

و حتـی رسـیدن آن هـا به بخـش گذرنامه، 

رصـد  را  احتمالـی  آن هـا  بیماری هـای 

. می کننـد

اتفـاق مدت هاسـت کـه  ایـن  افـزود:  وی 

بسـته  و  می دهـد  رخ  مرزهـای کشـور  در 

بـه شـیوع بیماری هـای گوناگـون در نقـاط 

مختلـف جهـان از نظـر میـزان آمـاده باش 

پیـدا  ضعـف  و  شـدت  سـطح کنتـرل،  و 

. می کنـد

بیـن  نقـل  مدیـر کل ترانزیـت و حمـل و 

المللـی سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل 

از  پیشـگیری  بـرای  داد:  ادامـه  جـاده ای 

کشـور  در  بیمـاری کرونـا  ورود  و  شـیوع 

رصـد بسـیار دقیقـی در ایـن نمایندگی هـا 

انسـانی  قرنطینه هـای  و  دارد  وجـود 

از  فعال تـر  کشـور  جـاده ای  مرزهـای  در 

گذشـته شـده اند. امـا همـه دسـتگاه های 

ذی ربـط ماننـد گذرنامـه و وزارت خانه ها و 

سـازمان های دیگـر بایـد در ایـن زمینـه با 

همدیگـر همـکاری کننـد تـا بتوانیـم مانـع 

شـیوع ایـن بیمـاری در کشـور شـویم.

دربـاره  سـوالی  بـه  پاسـخ  در  سـلمانزاده 

مسـتقیم  ارتبـاط  اینکـه  وجـود  بـا  اینکـه 

جـاده ای بـا چیـن نداریـم، آیـا راننـدگان 

ملیـت  بـا  یـا  کشـور  ایـن  از  تجـاری  و 

وارد  ایـران  بـه  کشـور  ایـن  تابعیـت  و 

می شـوند و در صـورت ورود مـورد پایـش 

شناسـایی  کـرد:  اظهـار  می گیرنـد؟  قـرار 

هویـت و ملیـت راننـدگان، تاجـران و همه 

افـرادی کـه بـرای ترانزیـت بـه کشـور وارد 

سـازمان  اختیـارات  حیطـه  در  می شـوند 

ایـن  گذرنامـه  اداره  و  نیسـت  راهـداری 

وظیفـه را بـر عهـده داشـته و چنین آماری 

دارد. اختیـار  در 

ما ویروس کرونا می گیریم و 
می میریم؟
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دو روز مانــده بــه آغــاز جشــن های ســال نــو،  مــردم یــک 
ــوند،  ــنده می ش ــوز و کش ــاری مرم ــک بیم ــار ی ــهر دچ ش
ــاند  ــی می رس ــه جای ــان کار را ب ــان و مبتالی ــداد قربانی تع
ــی  ــا کس ــد ت ــه می کنن ــهر را قرنطین ــئوالن کل ش ــه مس ک
ــد.  ــته باش ــهر را نداش ــن ش ــه ای ــروج ب ــازه ورود و خ اج
ــن  ــه همی ــرا ب ــا ماج ــت دارد، ام ــون جمعی ــهر ۱۱ میلی ش
جــا ختــم نمی شــود، چنــد روز بعــد تعــداد قربانیــان 
و مبتالیــان بــاز هــم افزایــش می یابــد،  تعــداد افــراد 
ــر می رســند  ــون نف ــش از ۴۰ میلی ــه بی ــر ب ــرض خط درمع
، عــالوه بــر ایــن تعــدادی مبتــال در آن ســوی دنیــا یعنــی 
ــز اســت.  ــت قرم ــم شناســایی شــده اند، وضعی ــکا ه آمری
ــان  ــد مبتالی ــان می ده ــه نش ــده ک ــر ش ــی منتش فیلم های
ــن  ــد و روی زمی ــت می دهن ــان را از دس ــان کنترل ش ناگه

می افتنــد...
ــه  ــک فیلم نام ــرای ی ــد ب ــان می ده ــطر ج ــد س ــن چن ای
ــه شــد ســرخط  ــه گفت ــی ک ــا همــه این های ــی ام آخرالزمان
خبرهــا طــی روزهــای اخیــر بــوده اســت. ویروســی کــه در 
ــی و ۲۸۰  ــش از ۴۰ قربان ــروز بی ــه ام ــا ب ــن ت ــور چی کش
ــم رســیده  ــکا ه ــای آمری ــه مرزه ــال داشــته و ب ــزار مبت ه

اســت.
ــاس  ــت؟ براس ــی چیس ــوز چین ــروس مرم ــن وی ــا ای ام
ــن  ــور چی ــگاه های کش ــده در آزمایش ــام ش ــات انج تحقیق
و تاییــد ســازمان جهانــی بهداشــت ایــن ویــروس از 
ــه  ــروس ک ــوع وی ــت.این ن ــا اس ــروس کرون ــواده وی خان
ــا مــورد اخیــر ۷ نمونــه آن کشــف شــده، جــزو خانــواده  ب
ــرماخوردگی  ــروس س ــه از وی ــت ک ــی از ویروس هاس بزرگ
ــاری ســارس را شــامل می شــود. ــل بیم ــا عام ــی ت معمول

ســارس همــان کلمــه کلیــدی ایــن یادداشــت اســت. 
شــاید همــه به خاطــر نداشــته باشــند، امــا در ســال ۲۰۰۲ 
در چیــن ابتــال بــه ایــن بیمــاری ویروســی دقیقــا همیــن 
ــت  ــا در نهای ــراه داشــت،  ام ــه هم ــی را ب ــر آخرالزمان تصوی
ــی  مرگ هــای ناشــی از ایــن بیمــاری در آن گســترده زمان

ــان رســید. ــر در جه ــار ۷۷۴ نف ــه آم ــی ب و مکان
در  امــا  نیســت  کوچکــی  رقــم  عــدد  ایــن  هرچنــد 
میلیــاردی  جمعیــت  نگرانی هــا،  شــدت  بــا  مقایســه 
ــودن بیمــاری  ــزان مســری و کشــنده ب کشــور چیــن و می
ــه موضــوع در  ــت ک ــر گرف ــاله را در نظ ــن مس ــوان ای می ت
خبرهــا بحرانی تــر و ترســناک تر بــود. البتــه نــه بــرای 
ــه  ــد، بلک ــروس بودن ــن وی ــرض ای ــه در مع ــورهایی ک کش
ــرض  ــز در مع ــه هرگ ــری ک ــون نف ــا میلی ــرای میلیون ه ب
ــه  ــرس را ب ــا ت ــا کرون ــد ام ــاری نبودن ــن بیم ــه ای ــال ب ابت

جان شــان انداختــه بــود.
ــفه  ــاب »فلس ــروژی در کت ــوف ن ــن، فیلس الرس اسوندس
تــرس« بــه همیــن مــورد ســارس اشــاره می کنــد و 
معتقــد اســت:»من نمی خواهــم خطــر بالقــوه ســارس 
ــن از  ــخن گفت ــه س ــن هم ــا ای ــم ام ــوه ده ــز جل را ناچی
ــدیدتر  ــران را ش ــه بح ــی ک ــانه های جمع ــارس در رس س

می کــرد واقعــا جــای ســوال دارد.«
ــن  ــش مــی نویســد: »تخمی او در بخــش دیگــری از کتاب
 ۲۰۰۱ ســپتامبر   ۱۱ حادثــه  از  پــس  می شــود کــه  زده 
حــدود ۱۲۰۰ امریکایــی بــه ایــن دلیــل کــه از ســفر هوایــی 
ترســیده  و بــه جایــش بــا اتومبیــل خودشــان ســفر 

کرده انــد، جانشــان را از دســت داده انــد.«
اسوندســن دربــاره ایــن نــوع ترس هــا کــه حاصــل تکــرار و 
ــر  ــد،  اگ ــح می ده ــی رسانه هاســت مفصــل توضی بزرگنمای
ــن نتیجــه می رســید  ــه ای ــا ب ــاب باشــید قطع ــده کت خوانن
ــوده،  ــوده ب ــدازه بیه ــه ان ــا چ ــن ترس ه ــی از ای ــه برخ ک
ــن  ــوع همی ــم موض ــد ه ــای جدی ــروس کرون ــاره وی درب
اســت، بله در چیــن مســاله بــه شــدت حــاد اســت، به 
ــم  ــری را ه ــای دیگ ــاال جاه ــیده، احتم ــم رس ــکا ه آمری

ــد. ــر کن درگی
کار  به طبــع  هــم  ایرانــی  رســانه های  در  اخبــارش 
ــت  ــرده  اس ــم ک ــران ه ــا را نگ ــی بعضی ه ــود و حت می ش
امــا اینکــه بنــده یــا شــما بــه عنــوان یــک شــهروند ایرانــی 
چقــدر در معرضــش هســتیم و چقــدر بایــد بترســیم، بایــد 
بگویــم وقتــی هــر نیم ســاعت یــک ایرانــی بــر اثــر حــوادث 
ترافیکــی فــوت می کنــد، بهتــر اســت بــه کرونــا بــه عنــوان 
ــرس دارد،  ــا ت ــم. کرون ــر کنی ــان فک ــل مردنم ــن دلی آخری

ــد شــود. ــران تایی ــی فقــط وقتــی کــه ورودش در ای ول
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جیره بندی طالق
طرح سقف ثبت طالق برای دفترخانه های اسناد رسمی به دنبال توزیع عادالنه
 درآمد حاصل از ثبت طالق و دشوار تر کردن مسیر جدایی برای زوجین است
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بیماری فصلی به عنوان 
علت مرگ پرندگان در 

میانکاله منتفی است
 مدیرکل دامپزشکی مازندران 

گفت که نتایج آزمایش از 
نمونه های جمع آوری شده ، 
وجود آنفلوانزا را برای مرگ 

تعدادی از پرندگان مهاجر در 
تاالب بین المللی میانکاله 

منتفی کرده است.

معرفی جاذبه  های 
گردشگری زمستانی اردبیل

مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اردبیل 

گفت: »با حضور در نمایشگاه 
بین المللی گردشگری تهران 

جاذبه های گردشگری زمستانی 
اردبیل معرفی می شود.«

قنا
شف

س: 
عک

یادداشت  مهمان
مستوره برادران نصیری

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1653

یکشنبه 6 بهمن 1398
  قیمت 500 تومان

2

وجود 41 کارگاه فعال مرمت 
بناهای تاریخی در یزد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
سمنان از فعالیت 41کارگاه مرمت آثار تاریخی در این استان 

طی امسال خبر داد

ظریف:

 فردی که به اشتباه 
هواپیمای اوکراینی را هدف 

قرار داد، در زندان است

لینک خرید نسخه الکترونیک

معاون محیط زیسـت دریایی سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت ضمـن اشـاره بـه آخریـن وضعیـت تاالب های 
حاضـر  حـال  در  سـیالب ها گفـت:  از  پـس  کشـور 
مجموعـه تاالب هـای بیـن النهریـن ۹۰ درصـد و تاالب 
مهارلو در نزدیکی شـیراز ۷۰ درصد آبگیری شـده است.
 احمـد الهیجـان زاده در نشسـت خبـری روز جهانـی 
تاالب هـا کـه در سـازمان حفاظت محیط زیسـت برگزار 
شـد، اظهار کرد: دوم فوریه  سـال ۱۹۷۱ میالدی اولین 
کنوانسـیون بین المللـی در حـوزه محیط زیسـت تحت 
عنـوان »حفاظـت از تاالب هـا« بـه  میزبانـی ایـران در 
شـهر رامسـر بـه تصویـب رسـید. در آن زمان ۱۸ کشـور 
عضـو ایـن کنوانسـیون شـدند و در حـال حاضـر حدود 

۱۷۰ کشـور عضو آن هسـتند.

هر
:م

س 
عک

مجموعه تاالب های بین 
النهرین ۹۰ درصد و تاالب 
مهارلو در نزدیکی شیراز 
۷۰درصد آبگیری شده است

آخرین وضعیت 

تاالب های کشور 

پس از سیالب ها

45 و
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جهانگیری مصوبه بازسازی مناطق سیل زده را ابالغ کردپیام خبر
معاون اول رییس جمهوری مصوبه اختصاص۶ هزار و ۸۳۹ میلیارد و ۶۳5 میلیون ریال اعتبار 
برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و 
هرمزگان را ابالغ کرد.

هر
 م

س:
عک

جیره بندی طالق
طرح سقف ثبت طالق برای دفترخانه های اسناد رسمی به دنبال توزیع عادالنه درآمد 

حاصل از ثبت طالق و دشوار تر کردن مسیر جدایی برای زوجین است

مسـائل حل نشده در کشـور ما کم نیستند. 
حـل نشـده از ایـن بابـت کـه بـرای کاهش 
آنهـا نسـخه جامـع دراز مدتـی نداریـم. لـذا 
هـر کـدام از مسـئوالن بر اسـاس سـنگینی 
مسـئولیت بر دوش شـان درمانی بـرای این 
درد تلـخ و قدیمـی تجویـز می کنند.جدایی 
اجتماعـی  از آسـیب های  یـا طـالق یکـی 
اسـت که رشـد نگران کننده ای داشـته و دارد 
و سیاسـت گذاران نتوانسته اند راه حلی برای 
آن بیابنـد. البتـه که مهار افزایـش آمار طالق 
صرفـا بـه دسـت دولتی ها نیسـت و جامعه 
را شـاید بتـوان مقصـر اصلـی در ایـن میان 
دانسـت. قانونگـذار و مجـری قانـون هـم 
سـهمی در باال رفتن آمـار »جدایی زوجین« 

اینکـه  اسـت  مسـلم  آنچـه  ولـی  دارنـد 
صاحبـان کرسـی سیاسـتگذاری تـا کنـون 
نتوانسـته اند راهـکار موثری در کاهش رشـد 
طـالق ارائـه دهنـد. در ایـن میـان در برخـی 

مـوارد صـورت مسـاله را پـاک می کننـد. 

ماجرای سهمیه بندی 
طالق چیست؟

روز گذشـته رئیـس سـازمان ثبت اسـناد و 
امـالک کشـور از آغـاز طرحـی خبـر داد کـه 
دفترخانه هـا  در  طـالق  ثبـت  بـرای  آن  در 
سـهمیه ای در نظر گرفته می شـد. بر اساس 
ایـن طـرح بـا توجـه بـه میانگیـن درآمدی 
دفاتـر طالق هر شهرسـتان، سـقف درآمدی 
و سـندی تعییـن و بـر اسـاس این سـقف، 
هـر دفتـری نسـبت بـه ثبـت طـالق اقـدام 

مـی کند.
گویـا ثبـت طـالق بـه عنـوان منبـع درآمـد 

قابـل توجهـی بـرای صاحبـان دفترخانه هـا 
محسـوب می شـده که اگـر بـرای خانواده ها 
آبی نداشـته بـرای دفاتر اسـناد رسـمی نان 
داشـته اسـت. خداییـان می گویـد: برخـی 
از دفاتـر طـالق بـا اسـتفاده از یـک سـری 
روابـط، درآمدهـای بسـیار کالنی دارنـد و به 
دلیـل حجـم بـاالی اربـاب رجـوع، موجـب 
اطالـه در امـور مـردم مـی شـوند. از سـوی 
دیگـر دفاتـری هـم هسـتند کـه بـه دلیـل 
تعـداد پاییـن مراجعه کننده، مـی توانند کار 
را سـریع تـر انجـام دهنـد ولـی معطـل می 

نند. ما
وی افزود: در راسـتای تسـریع و تسهیل کار 
مـردم و جلوگیـری از هرگونـه رانـت در ایـن 
صنـف، سـامانه ای به منظور تعیین سـقف 
بـرای ثبـت طـالق طراحـی شـده کـه ایـن 
سـامانه در سـطح کشـور اجرایی می شود و 

در چنـد اسـتان نیز پایلوت شـده اسـت.

اطالعیه کانون سردفتران ازدواج 
و طالق

همچنیـن کانون سـردفتران ازدواج و طالق 
دربـاره طـرح تعییـن سـقف بـرای ثبـت 
طـالق در اطالعیـه اعـالم کرد: ایـن طرح از 
پنجـم بهمـن ماه سـال جـاری در سراسـر 

کشـور بر اسـاس میانگین وقایع طالق شهر 
مرکز اسـتان بـه عالوه ۲۰ درصد بـرای دفاتر 

طـالق به صـورت سـالیانه اجرا می شـود.
در ایـن اطالعیـه آمـده اسـت: بـه منظـور 
تحقق سیاسـت های کلی نظـام و در اجرای 
منویـات رهبـری در کاهـش علـل و عوامـل 
طـالق و اجـرای عدالـت پـس از دو سـال 
تـالش و کوشـش فـراوان طـرح »تعییـن 
سـقف بـرای ثبـت طـالق« مـورد موافقـت 
ریاسـت سـازمان ثبـت و تائید رئیـس قوه 
قضائیـه قرارگرفـت و از پنجـم بهمـن مـاه 
سـال جـاری در سراسـر کشـور بـر اسـاس 
میانگیـن وقایع طالق شـهر مرکز اسـتان به 
عـالوه ۲۰ درصـد برای دفاتـر طالق به صورت 

سـالیانه اجـرا می شـود.
در ایـن اطالعیـه آمـده اسـت: طـرح تعیین 
سـقف ثبـت طـالق بـه مـدت ۶ مـاه در دو 
بـه  همـدان  و  شـرقی  آذربایجـان  اسـتان 
صورت آزمایشـی اجـرا و نواقص آن بر طرف 
شـد و از امـروز پنجـم بهمن ماه در سراسـر 

کشـور اجرایی شـد.

اما و اگرهای ایجاد محدودیت در 
ثبت طالق

سـازمان  پیشـگیری  توسـعه  معـاون 
بهزیسـتی کشـور در واکنش بـه محدودیت 

ثبـت طـالق در دفاتر رسـمی متصـدی این 
امـر کـه از سـوی رئیـس کانون سـردفتران 
ازدواج و طـالق مطـرح شـد گفـت: بـه این 
موضـوع می تـوان از دو جنبـه نـگاه کـرد. 
نخسـت اینکـه هرچه قـدر مسـاله ای مانند 
طـالق سـهل و در دسـترس نباشـد بهتـر 
ایـن  تـوان  ترتیـب مـی  ایـن  بـه  اسـت. 
نـگاه را درخصـوص هـر کـدام از مسـائل 
را  آن هـا  چنینـی کـه  ایـن  آسـیب های  و 

دنبـال کـرد. نمی دانیـم  خوشـایند 
وی افـزود: بـرای مثال در خصوص آسـیب 
اجتماعـی ماننـد مصـرف مـواد مخـدر نیـز 
گفتـه می شـود هرچـه قدر مـواد مخـدر در 
دسـترس نباشـد مصـرف مـواد نیـز کمتـر 
می شـود، بـه ایـن ترتیـب دور از دسـترس 
آسـیب های  میـزان  روی کاهـش  بـودن، 

اجتماعـی موثر اسـت. 
سـازمان  پیشـگیری  توسـعه  معـاون 
بهزیسـتی کشـور بـا بیـان اینکـه مسـلما 
اولویـت ما بـرای خانواده ها داشـتن زندگی 
خانوادگی سـالم و بدون طالق اسـت، ادامه 
داد: اگـر طـالق را هـم موضوعـی بدانیم که 
یابـد،  افزایـش  آن  میـزان  نمی خواهیـم 
هرچـه قـدر دسترسـی بـه آن کمتـر شـود 
ایـن موضـوع هـم کمتـر می شـود، بنابراین 
در ایـن نـگاه اگـر محدودیتـی ایجاد شـود 
کمـک کننده اسـت، امـا باید همزمـان و به 

شـکل مـوازی کارهـای دیگـری نیـز انجام 
دهیم. 

رضـازاده بـا بیـان اینکـه اگـر اقدامـی مانند 
ایجـاد محدودیـت در ثبت طـالق به تنهایی 
اعمال شـود، عوارض آن از فوایدش بیشـتر 
خواهد شـد، تصریح کرد: برخی از اقدامات 
مـوازی امـا در عیـن حـال ضروری شـامل 
ارائه مشـاوره های تخصصـی و آموزش های 
بـه  خانوادگـی  زندگـی  مـورد  در  اساسـی 
زوجیـن هسـتند. همچنیـن کمـک کـردن 
و  مناسـب  فـرد  انتخـاب  در  افـراد  بـه 
آموزش هایـی نظیر اقتصاد خانـواده، فرزند 
پـروری و... از دیگـر موضوعاتـی اسـت کـه 
زوج هـا باید در خصوص آن آموزش ببینند.
وی بـا بیـان اینکـه در چنیـن خانـواده ای 
فرزنـدان نیـز در آینـده ازدواج هـای موفقی 
خواهنـد داشـت، اظهار کرد: ایـن آموزش ها 
ماننـد  طرح هایـی  بـا  همزمـان  بایـد 
دسترسـی سـخت به طالق دنبال شـود. در 
خصوص کسـی کـه تصمیم خـود را گرفته، 
تمام پل های پشـت سـرش را خـراب کرده 
و دیگـر راهی برای برگشـت نـدارد، اگر فقط 
روی محدودیـت طـالق تمرکز کنیـم و او را 
بـه زور در ایـن زندگـی نگـه داریـم عوارضی 
خشـونت،  خودکشـی،  بـه  تمایـل  ماننـد 
فرزنـدآزاری و ... بـر فـرد عـارض می شـود

نیروهـای  پشـتیبانی  و  دفـاع  وزیـر 
مسـلح بـا بیـان اینکـه ۱۰ درصـد نیـاز 
عملیاتـی  کامـل  به طـور  خودروسـازان 
شـده اسـت، گفـت: تمامـی خودروهای 
نیمـه کاره بـا همـکاری صنایـع دفـاع از 
شـد.به گـزارش   ترخیـص  پارکینگ هـا 
روز شـنبه خانـه ملـت، سـرتیپ امیـر 
حاتمـی دربـاره روند همـکاری نیروهای 
بیـان  بـا  خودروسـازان،  بـا  مسـلح 
اینکـه خودروسـازی صنعتـی عظیـم و 

دارای شـبکه ای گسـترده اسـت، اظهـار 
داشـت: بعـد از اینکـه شـرکای خارجـی 
خودروسـازان داخلـی از تعهـدات خـود 
سـرباز زده و اقـدام بـه قطـع همـکاری 
کردنـد، مـا اعـالم کردیـم آمـاده تامین 
خودروسـازان  و  هسـتیم  آنهـا  نیـاز 
می تواننـد در حوزه هایـی کـه خارجی هـا 
شـده  خـارج  خودروسـازی  صنعـت  از 
و دسـت آنهـا را خالـی گذاشـتند، روی 
صنعـت دفاعی حسـاب کنند.وزیر دفاع 

بـا بیـان اینکـه خودروسـازان حـدود ۲۰ 
وابسـته  خارجی هـا  بـه  درصـد   ۲5 تـا 
بودنـد، ادامـه داد: بعد از اعـالم آمادگی 
از سـوی نیروهای مسـلح، خودروسازان 
داشـتند  مراجعاتـی  دفـاع  صنایـع  بـه 
آنهـا  نیـاز  اقـالم مـورد  کـه در پـی آن 
شناسـایی شـد و امـروز در حـال انجام 
اقداماتـی هسـتیم تـا بـه مرحلـه تولید 
برسـیم. حاتمـی تصریـح کـرد: در حال 
خودروسـازان  نیـاز  درصـد   ۱۰ حاضـر 
بـه  شـده  عملیاتـی  کامـل  به طـور 
همـکاری  ایـن  نتیجـه  در  طوری کـه 
ایران خـودرو و سـایپا  دوسـتان مـا در 
اعـالم کردنـد همه خودروهـای نیمه کاره 

شـد. ترخیـص  پارکینگ هـا  از 

۱۰ درصد از نیاز خودروسازان 
توسط وزارت دفاع تامین می شود

 فردی که به اشتباه هواپیمای اوکراینی 
را هدف قرار داد، در زندان است

وزیـر امورخارجـه کشـورمان بـا تاکیـد بر اینکه شـهید سـلیمانی بسـیار موثرتر 

از سـردار قاسـم سـلیمانی اسـت، گفـت: تـرور او آغـازی اسـت بـرای پایـان 

حضـور آمریکا در عـراق و منطقه. محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشـورمان 

در گفت وگـو بـا نشـریه اشـپیگل بـه سـواالتی پیرامـون برنامـه جامـع اقـدام 

مشـترک )برجام(، به شـهادت رسـیدن سردار قاسم سـلیمانی در حمله هوایی 

آمریکایی هـا بـه فـرودگاه و پیـام آمریـکا بـه ایـران پـس از این حمله پاسـخ 

داد.ظریـف در بخشـی از ایـن گفت وگـو دربـاره سـانحه هواپیمـای اوکراینی در 

ایـران، بـه ماجـرای هـدف قـرار گرفتـن هواپیمـای مسـافربری ایـران توسـط 

آمریکایی هـا در 32 سـال پیـش اشـاره کـرد و گفت: واشـنگتن تاکنـون هرگز 

به طـور رسـمی برای ایـن اتفاق عذرخواهی نکرده اسـت. حتی افسـر آمریکایی 

مسـئول ایـن حملـه مـدال گرفـت اما فردی کـه در ایـران به اشـتباه هواپیمای 

اوکراینـی را هـدف قـرار داد، اکنـون در زنـدان اسـت. وی در ایـن مصاحبـه 

تصریـح کـرد کـه ایـران حتی پـس از ترور سـردار سـلیمانی مذاکره بـا آمریکا 

را غیـر محتمـل نمی دانـد، به شـرط آنکـه آمریکا تغییـر رویه دهـد و تحریم ها 

برداردگرفتیم. را 

ته
نک

در سیاسـت تازه دفاتر اسـناد رسـمی دارای سـهمیه ثبت طالق شده اند. 
در ایـن طـرح کـه پیـش از ایـن در 2 اسـتان کشـور بـه عنـوان پایلوت 
انجـام شـده اسـت دفاتر ثبـت ازدواج و طـالق در قالب سـامانه ای می 
تواننـد از سـهمیه خـود در ثبـت طـالق اسـتفاده کننـد. سیاسـت گذار 
همچنین با دشـوار سـاختن مسـیر طالق گرفتن برای زوجین سعی در 
کاهش این آسـیب اجتماعـی دارد. موضوعی که به عقیده کارشناسـان 
نمی توانـد کمکـی به حل این آسـیب اجتماعی کند.  اگـر اقدامی مانند 
ایجـاد محدودیـت در ثبت طالق به تنهایی اعمال شـود، عـوارض آن از 

فوایدش بیشـتر خواهد شـد

دولت

سیاست

مجلس

سیاست

»پتروپارس« فاز ۱۱ پارس جنوبی را تکمیل می کند

»فشار حداکثری« سیاستی شکست خورده است

ظریف به فراکسیون مستقلین والیی مجلس می رود

خروج از NPT می تواند کشورهای هسته ای را به زانو درآورد

ــه  ــان اینک ــا بی ــت ب ــر نف وزی
پــی.  ان.  »ســی.  شــرکت 
کامــال  »توتــال«  و  ســی« 
 ۱۱ فــاز  توســعه  قــرارداد  از 
ــه کار شــرکت  ــاز ب ــی خــارج شــدند، از آغ ــارس جنوب پ
»پتروپــارس« بــرای توســعه واحــد اول ایــن فــاز 
ــاره  ــا اش ــنبه ب ــه روز ش ــدار زنگن ــژن نام ــر داد. بی خب
بــه آخریــن وضعیــت توســعه فــاز ۱۱ میــدان گازی 
ــه »شــرکت  ــار داشــت: اگرچـــــ ــی، اظه ــارس جنوب پ
پتروپــارس« از قبــل بــرای توســعه فــاز ۱۱ پــارس 
جنوبــی همــراِه شــرکت توتــال فرانســه و شــرکت ســی. 
ان. پــی. ســی چیــن بــود امــا اکنــون بــا خــارج شــدن 

ــال جــای  ــارس کام ــرارداد، پتروپ ــر از ق دو شــرکت دیگ
آنهــا را گرفتــه و توســعه واحــد اول فــاز ۱۱ پــارس 
جنوبــی بــه ایــن شــرکت محــول شــده اســت.زنگنه بــا 
بیــان اینکــه شــرکت پتروپــارس فقــط امــکان توســعه 
واحــد اول فــاز ۱۱ پــارس جنوبــی را دارد )کــه کار تولیــد 
گاز، همچــون مابقــی فازهــا را انجــام می دهــد(، افــزود: 
فعــال بــه لحــاظ تکنولوژیــک و طراحــی، امــکان توســعه 
واحــد دوم ایــن میــدان گازی توســط پتروپــارس وجــود 
نــدارد. وزیــر نفــت اضافــه کــرد: شــرکت پتروپــارس کار 
ــرای  ــرارداد ب ــاد ق ــال انعق ــرده و در ح ــاز ک ــود را آغ خ
ــه  ــی ب ــای اساس ــن کااله ــت« و »تامی ــالح جک »اص

منظــور حفــاری چاه هــا« هســتند.

معـــاون سیاســـی وزیـــر امـــور خارجـــه 
ســـخنان  بـــه  واکنـــش  در  ایـــران 
تهدیدآمیـــز یـــک مقـــام وزارت خارجـــه 
آمریـــکا علیـــه ســـردار قاآنـــی فرمانـــده 
ـــت  ـــتی شکس ـــری سیاس ـــار حداکث ـــت: فش ـــپاه نوش ـــدس س ـــروی ق نی

ــت. ــورده اسـ خـ
ــنبه در صفحـــه توئیتـــر خـــود نوشـــت:  ســـیدعباس عراقچـــی روز شـ
»واضـــح اســـت کـــه فشـــار حداکثـــری یـــک شکســـت بـــزرگ اســـت 
ــران نمـــی  ــز از ایـ ــه هیـــچ چیـ ــان کاخ ســـفید- کـ ــا جنـــگ طلبـ امـ

فهمنـــد- همچنـــان بـــر ایـــن سیاســـت اصـــرار دارنـــد.«
»تـــرور قهرمانـــان مـــا از طریـــق تروریســـم دولتـــی آمریـــکا ، آغـــازی 

ـــود .« ـــه ب ـــکا در منطق ـــور آمری ـــان حض ـــرای پای ب
در ادامـــه ایـــن توئیـــت آمـــده اســـت: »حـــاال هـــم دون پایـــه هـــای وزارت 
امـــور خارجـــه )آمریـــکا( – کـــه نمـــی تواننـــد راهپیمایی هـــای عظیـــم 
ــان را  ــر از فرماندهـ ــه آمریـــکا( را ببیننـــد- یکـــی دیگـ مردمـــی )علیـ

ـــد.« ـــی کنن ـــد م تهدی
ـــه  ـــور خارج ـــران در وزارت ام ـــژه ای ـــروه وی ـــت گ ـــوک، سرپرس ـــان ه برای
ـــر  ـــه اگ ـــود  ک ـــده ب ـــی ش ـــز، مدع ـــخنانی تهدیدآمی ـــرا در س ـــکا اخی آمری
فرمانـــده جدیـــد نیـــروی قـــدس ســـپاه پاســـداران سیاســـت هـــای 
ـــار  ـــابه او دچ ـــتی مش ـــه سرنوش ـــرد، ب ـــش گی ـــلیمانی را در پی ـــردار س س

ـــد. ـــد ش خواه
ارتـــش تروریســـتی آمریـــکا روز جمعـــه ۱۳ دی مـــاه بنـــا بـــه دســـتور 
مســـتقیم دونالـــد ترامـــپ و در یـــک حملـــه هوایـــی ســـردار شـــهید 
ــدس  ــدی المهنـ ــدس و ابومهـ ــپاه قـ ــهید سـ ــده شـ ــلیمانی فرمانـ سـ
ـــر را  ـــر دیگ ـــراه ۸  نف ـــه هم ـــراق ب ـــی ع ـــای مردم ـــاون ســـازمان نیروه مع
ـــنبه  ـــالب اســـالمی روز چهارش ـــپاه پاســـداران انق ـــاند. س ـــه شـــهادت رس ب
۱۸ دی مـــاه در پاســـخ بـــه اقـــدام تروریســـتی آمریـــکا در عملیاتـــی 
ــای  ــان نیروهـ ــه میزبـ ــراق را کـ ــد در عـ ــن االسـ ــی عیـ ــگاه هوایـ پایـ
آمریکایـــی اســـت بـــه همـــراه یـــک پایـــگاه دیگـــر در اربیـــل هـــدف 

حملـــه موشـــکی قـــرار داد.

وزیـر  ظریـف  محمدجـواد 
فراکسـیون  بـه  امورخارجـه 
مجلـس  والیـی  مسـتقلین 
می آیـد. اسـالمی  شـورای 

غالمعلـی جعفـرزاده ایمن آبـادی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
خبرگـزاری خانـه ملـت، با اعالم دسـتور کار نشسـت صبح 
امروز )یکشـنبه 6 بهمن ماه(، اظهار داشـت: وزیر امورخارجه 
میهمـان فراکسـیون مسـتقلین والیـی مجلـس شـورای 
اسـالمی اسـت.رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس 
شـورای اسـالمی بیـان کـرد: موضوعات مختلـف مربوط به 
وزارت خارجـه اعـم از روابـط ایـران بـا همسـایگان، برجام، 
کاهـش تنـش در روابـط خارجـی، تحریم  هایی از مسـائل 

اقتصادی به سـمت مسـائل ورزشـی و پزشـکی مـی رود را 
فردا با رئیس دسـتگاه دیپلماسـی کشـور مطرح می کنیم.
وی افـزود: فراکسـیون مسـتقلین والیی تصمیـم گرفته تا 
بـا وزیـر امورخارجـه جلسـه ای را برگزار کنـد و آقای ظریف 
نیـز ایـن دعوت را قبول کرده و فردا فراکسـیون مسـتقلین 
والیـی در حضـور آقـای ظریف جلسـه ای را برگـزار می کند.
جعفـرزاده ایمن آبـادی بـا بیـان اینکـه جلسـه فـردا بـرای 
امورخارجـه کشـور اسـت، گفـت:  بررسـی مسـائل وزارت 
علیرغـم اینکـه در پایـان کار مجلـس دهـم قـرار داریـم اما 
نبایـد خللـی در وظایـف مجلـس بـه وجـود آیـد و در 4 
مـاه آینـده نیـز بایـد اقداماتـی کـه مـی تـوان انجـام داد را 

مشـخص کنیـم.

نماینـــده پیشـــین ایـــران در آژانـــس 
گفـــت:  اتمـــی  انـــرژی  بین المللـــی 
ـــه خـــروج از  ـــم ب ـــدم تصمی شـــخصا معتق
NPT در صـــورت بازگشـــت تحریم هـــای 
ـــی در  ـــی اســـت و حت ـــم خوب ـــت تصمی ـــورای امنی ـــوی ش ـــی از س بین الملل
ـــن  ـــت، ای ـــده اس ـــه ش ـــی مواج ـــا خطرات ـــور ب ـــه کش ـــم ک ـــری ه ـــوارد دیگ م

ــود. ــرا شـ ــت اجـ ــم می توانسـ تصمیـ
دکتـــر محمـــد صـــادق آیت اللهـــی نماینـــده پیشـــین ایـــران در آژانـــس 
بین المللـــی انـــرژی اتمـــی در گفت وگـــو بـــا ایســـنا دربـــاره نامـــه  
رییس جمهـــوری کشـــورمان بـــه کشـــورهای 1+4 مبنـــی بـــر اینکـــه اگـــر 
تحریـــم هـــای شـــورای امنیـــت دربـــاره ایـــران بازگـــردد ایـــران گزینـــه 
ـــدن  ـــارج ش ـــت: خ ـــد؟ گف ـــرار می ده ـــتور کار ق ـــروج از NPT  را در دس خ
ــرایط  ــر شـ ــت و اگـ ــده اسـ ــی شـ ــده پیش بینـ ــن معاهـ از NPT در متـ
خـــروج از ایـــن معاهـــده تحقـــق پیـــدا کنـــد خـــروج از آن بـــه معنـــای 
تخلـــف از NPT  یـــا در هـــم شکســـتن ایـــن معاهـــده نیســـت. البتـــه 

ـــرای  ـــی ب ـــرایط خاص ـــی ش ـــای بین الملل ـــدات و قرارداده ـــی از معاه بعض
ـــم باشـــد  ـــف ه ـــه تخل ـــد ک ـــر چن ـــر کـــس نخواســـت ه ـــد و ه خـــروج ندارن
ــی  ــاله در NPT پیش بینـ ــا ایـــن مسـ ــود امـ ــارج شـ ــد از آن خـ می توانـ
ـــک  ـــه ی ـــی ک ـــده در صورت ـــن معاه ـــاده 10 ای ـــاس م ـــر اس ـــت. ب ـــده اس ش
عضـــو امضاکننـــده NPT تشـــخیص دهـــد منافـــع عالیـــه کشـــورش در 
معـــرض خطـــر قـــرار گرفتـــه می توانـــد از ایـــن معاهـــده بـــا اعـــالم بـــه 

ـــود. ـــارج ش ـــد خ ـــل متح ـــازمان مل س
وی بـــا بیـــان این کـــه بعـــد از انقـــالب اســـالمی تـــا االن مـــوارد زیـــادی 
بـــوده اســـت کـــه منافـــع عالیـــه کشـــور بـــه خطـــر افتـــاده اســـت امـــا 
ـــه وجـــود آمـــده  ـــر مشـــکالت ب ـــوری کـــرده اســـت و در براب ـــران صب ـــت ای مل
مقاومـــت کـــرده اســـت افـــزود: فشـــارها بـــه ایـــران طـــی ســـال های 
گذشـــته آنقـــدر زیـــاد و غیرقابـــل تحمـــل بـــوده اســـت کـــه اگـــر فقـــط 
ـــی  ـــب ته ـــاد قال ـــاق می افت ـــی اتف ـــورهای اروپای ـــرای کش ـــا ب ـــی از آنه کم
ـــای  ـــه معن ـــن ب ـــال ای ـــن ح ـــا ای ـــت ب ـــران دوام آورده اس ـــا ای ـــد ام می کردن

ـــت. ـــرار اس ـــد برق ـــن رون ـــه ای ـــا همیش ـــه ت ـــت ک آن نیس

سنا
 ای

س:
عک

گزارش
پیام ما

یـادگار امام خمینی)ره( ضمـن تأکید بر ضرورت امیدواری 
گفـت: همـه مـا بایـد ایـن بـاور را درون خود نهادینـه کنیم 
کـه ایـران متعلـق بـه همـه ماسـت و هیـچ کـدام از مـا به 
تنهایـی نمی توانیـم ادعـا کنیـم کـه ایـن سـرزمین از آن 
خمینـی  سیدحسـن  والمسـلمین  ماست.حجت االسـالم 
در آغـاز فعالیت بیسـت و ششـمین سـال انتشـار روزنامه 
دبیـران  و  مدیـران  بـا  صمیمـی  نشسـت  در  »ایـران« 
رسـانه های »ایـران« و »ایرنـا« در جمـاران افـزود: ایـن 

ایـام کمتـر بـا رسـانه ها سـخن می گویـم.

مدیـر کل امـور اتبـاع و مهاجریـن خارجـی وزارت کشـور بـا هشـدار 
بـه اتباعـی کـه بـه صـورت غیرقانونـی وارد خـاک ایـران شـده  و هم 
اکنـون مشـغول بـه کار هسـتند؛ از همـکاری اداره کل امـور اتبـاع و 
مهاجریـن خارجـی وزارت کشـور با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
در خصوص ایجاد رسـته و رشـته شـغلی بـرای پناهندگان خبـر داد.
مهدی محمودی در خصوص رسـته و رشـته شـغلی اظهار داشـت: با 
توجـه بـه اینکـه بسـیاری از اتبـاع و مهاجرین خارجی کـه به صورت 
قانونـی وارد خـاک ایـران شـده اند و مشـغول بـه کار درحرفه هـای 
مختلف هسـتند تـالش کردیم شـرایطی را فراهم کنیم تـا این افراد 
در رسـته و رشـته شـغلی کـه در آن متبحر هسـتند پـس از دریافت 

کارت کار فعالیـت خـود را ادامـه دهند.

 ایران متعلق به همه 
است

رسته و رشته شغلی برای 
پناهندگان ایجاد می شود

دولــت بــرای رســیدگی و جبــران خســارات ناشــی از ســیل 
ــون ۲۰  ــور، تاکن ــای کش ــتان ه ــاه ۹۸ در اس ــن م فروردی
ــه صــورت بالعــوض و تســهیالت  ــارد تومــان ب هــزار میلی
پرداخــت کــرده  زیرســاخت ها  بازســازی  و همچنیــن 
اســت. چهــل و پنجمیــن جلســه شــورایعالی هماهنگــی 
االســالم  حجــت  ریاســت  بــه  شــنبه  روز  اقتصــادی 
ــا  ــوری و ب ــس جمه ــی ریی ــن روحان ــلمین حس والمس
حضــور روســای قــوای مقننــه و قضائیــه و دیگــر اعضــای 

شــورا تشــکیل شــد.

نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی قـرار اسـت ۴ طـرح ضـد 
آمریکایـی را در جلسـات ایـن هفتـه مجلـس شـورای اسـالمی 
بررسـی و تصویـب کنند.نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی ایـن 
هفتـه روزهای یکشـنبه، دوشـنبه و سـه شـنبه جلسـه علنـی دارند.
نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی قرار اسـت این هفتـه ۴ طرح 
ضـد آمریکایـی از جملـه طرح الزام وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
بـه حمایـت از سـاخت فیلم هـای ضدآمریکایـی، طـرح تاسـیس 
مـوزه جنایـات آمریکا، طـرح ممنوعیـت ورود خبرنگاران رسـانه های 
تبعیت کننـده از تحریم هـای آمریـکا بـه کشـور ایـران و طـرح الـزام 
دولـت بـه حمایـت همـه جانبـه از افـراد و موسسـات ایرانـی کـه از 

اقدامـات دولـت آمریـکا متضـرر شـدند را بررسـی کننـد.

پرداخت 2۰ هزار میلیاردتومان 
برای خسارات سیل

۴ طرح ضد آمریکایی این هفته 
در مجلس بررسی می شود
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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خبرمیراث

معاینه مسافران پروازهای چین به ایرانوعده ی ادامه دار ثبت درخت عباس کیارستمی

کارگردان مسـتند »همراه با باد« در جدیدترین 
عبـاس  درخـت  تـک  ثبـت  از  اظهاراتـش 
کیارسـتمی و نصب مجسـمه این کارگردان در 
زیـر ایـن درخـت خبـر داد. تیر ماه امسـال بود 
کـه مهـدی شـادی زاده در مراسـم رونمایـی از 
فیلمـش خبـر داد کـه تـک درخـت اواخر تیـر ماه به یـاد عباس کیارسـتمی ثبت 
می شـود و حـاال شـش ماه پـس از این اطالع رسـانی دوبـاره این کارگـردان بدون 
اشـاره بـه اظهارات پیشـین اش اعـالم کرد:قرار اسـت از چند روز آینـده احمد عرب 
بیگی سـاخت مجسـمه عباس کیارسـتمی را آغاز کند که سـاخت این مجسـمه 
اواخـر بهمـن مـاه تمام می شـود و زیر تـک درخت نصـب خواهد شـد. در کنار آن 
پیشـینه تـک درخت و بیوگرافی عباس کیارسـتمی نصـب و به نام ایـن کارگردان 
برجسـته ثبـت می شـود. مهدی شـادی زاده در جدیدترین اظهاراتـش که از طریق 
روابط عمومی پروژه در اختیار ایسـنا قرار گرفته اسـت، یادآور شـده اسـت: حدود 
دو سـال پیـش زمانیکـه مسـتند »همـراه بـا بـاد« را مـی سـاختم بـه ایـن فکر 
افتـادم تـک درختی کـه در مجموعه عکس های سـفید برفی عباس کیارسـتمی 
اسـت و همـه مـا آن را در مجموعـه آثـار ایـن کارگـردان بـزرگ دیدیـم را ثبت کنم 
زیـرا عبـاس کیارسـتمی در فصـول مختلـف از ایـن درخـت خیلی عکاسـی کرده 
امـا عکسـی کـه در مجموعـه سـفید برفی بـوده جهانـی شـده اسـت.وی در ادامه 

بیـان کـرد:  تـک درخت یکـی از نمادهای آثار عباس کیارسـتمی اسـت کـه در آن 
زمـان تصمیـم گرفتـم این درخـت زیبا را از طریـق اداره میـراث فرهنگی ثبت کنم 
زیـرا بعـد از فـوت عبـاس کیارسـتمی نمـادی از تک درخـت در چند کشـور دنیا از 
جملـه کالیفرنیـا ثبـت شـده اسـت و مهم ترین سـوال این بـود که چرا در کشـور 
خودمان آن را به اسـم عباس کیارسـتمی ثبت نمی کنیم.وی افزود: در ابتدا فقط 
بـه صـورت یـک جرقه ذهنـی بود ولی بعـد از مدتـی تصمیم قطعـی گرفتم. تک 
درختـی کـه مـا در عکس های عباس کیارسـتمی می بینیم قدمت 5۰۰ سـاله دارد 
و در روسـتای آرو در دماونـد قـرار دارد. در ابتـدا خیلی ها اعـالم آمادگی و همکاری 
کردنـد ولـی هیـچ کـدام بـه سـرانجام نرسـید و هیچ حمایتـی صـورت نگرفت تا 
اینکـه با شـهرام شـریفی رئیس اداره میـراث فرهنگی شهرسـتان دماوند صحبت 
کردیـم و واقعـا از مـا حمایـت کردنـد. شـهرام شـریفی در تمامـی مراحـل کنار ما 
بـود و از هیـچ کمکـی دریـغ نکرد. همچنیـن یک برند لبـاس به عنـوان مدیر کل 
هنـری ایـن پـروژه ما را در تمامـی مراحل یاری کردند و از هـر نظری ما را حمایت 
کردنـد. ایـن شـرکت یـک تیـم پرتالش برند لباس اسـت و بـه طور کامـل از این 
کار حمایـت کـرد و بـا جـان و دل بـا مـا همـکاری کردنـد. زمانیکـه ایـن شـرکت 
برنـد لبـاس اعـالم آمادگـی کـرد، ما با یـک رویکـرد جدیـد کار را شـروع کردیم و 

خوشـبختانه به آنچه که میخواسـتیم رسـیدیم.

ــی کشــوری  ســخنگوی ســازمان هواپیمای
مدیریــت  مرکــز  اســتقرار  بــا  گفــت: 
بیماری هــای واگیــردار وزارت بهداشــت، 
ــرودگاه  ــکی در ف ــوزش پزش ــان و آم درم
ــران وارد  ــه ای ــن ب ــدأ چی ــه از مب ــافرانی ک ــه مس ــی )ره( هم ــام خمین ام
ــاری  ــیوع بیم ــری از ش ــرای جلوگی ــکی ب ــات پزش ــت معاین ــوند تح می ش

کرونــا قــرار می گیرنــد.
رضــا جعفــرزاده در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: بایــد بــه توصیه هــای 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی توجــه ویــژه  شــود و پیشــگیری 
از شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور جــزو دغدغه هــای مــا هــم بــوده  اســت؛ 
بنابرایــن همــه پروازهــای ورودی از چیــن در فــرودگاه امــام خمینــی )ره( 
توســط مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر دار وزارت بهداشــت، درمــان و 

آمــوزش پزشــکی، بررســی و مســافران آن معاینــه می شــوند.
وی افــزود: همچنیــن پروازهایــی کــه از ایــن مســیر و بــه عنــوان پروازهــای 
کانکشــن بــه اســتان ها و فرودگاه هــای دیگــر می رونــد نیــز مــورد معاینــه 

ــده  ــیده ش ــدات الزم اندیش ــز تهمی ــا نی ــت و در آن ج ــد گرف ــرار خواه ق
اســت. امــا براســاس توصیه هــای وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی همــه مســافرانی کــه بــه آن مناطــق ســفر کردنــد و مالقات هایــی 
ــد،  ــت کنن ــردی را رعای ــت ف ــکات بهداش ــوارد و ن ــه م ــد هم ــته اند بای داش
ــروس  ــد وی ــاری مانن ــن بیم ــال ای ــه انتق ــن وزارتخان ــه ای ــه گفت ــه ب چراک

ســرماخوردگی بســیار ســریع اســت.
ــکاری  ــه هم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی کشــوری ب ــازمان هواپیمای ســخنگوی س
بــا وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــرای جلوگیــری از شــیوع 
ــرای مــا محســوب می شــود، در  ــی ب ــا در کشــور دغدغــه مل بیمــاری کرون
پاســخ بــه اینکــه آیــا پــروازی تاکنــون بــه ایــن دلیــل ممنــوع شــده اســت؟ 
گفــت: وزارت بهداشــت اســت کــه بــه عنــوان مرجــع رســمی در ایــن زمینــه 
بایــد مســائل را بــه مــا منتقــل کنــد کــه تاکنــون هیــچ درخواســتی بــرای 
ممنوعیــت یــا محدودیــت پروازهــا در راســتای پیشــگیری از شــیوع ایــن 

بیمــاری بــه مــا اعــالم نکــرده اســت.

 پیام
 میراث

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل گفت: 
»پروژه منطقه نمونه  گردشگری گیالرلو گرمی بیش از ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.«

رنا
 ای

س:
عک

وزیـر میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی بـا صـدور 
بیانیـه ای ضمـن تاکیـد بـر امنیـت کامـل کشـور ایـران بـرای 
میزبانـی از گردشـگران، از توریسـت های سراسـر جهـان دعوت 
کـرد فرصت تجربه متفاوت سـفر به سـرزمین تاریـخ و تمدن را 

بـه ویـژه در فصـل بهـار از دسـت ندهند.
بـه گـزارش میراث آریـا، متـن کامـل بیانیـه دکتـر علی اصغـر 
مونسـان بـه شـرح زیـر اسـت:»جهان امـروز به دلیـل تحوالت 
و پیشـرفت های سـریع فناورانـه و صنعتـی، بیـش از پیـش 
درگیـر تحـوالت و فـراز و نشـیب های شـتابان و غافلگیـر کننده 
اسـت. انسـان عصـر کنونی نیز به همین سـیاق متاثـر از زندگی 
پرهیاهـوی شـهری و ماشـینی اسـت و روح او نیازمنـد پاالیش 

و آسـودگی اسـت.
 در چنیـن فضایـی، آن چـه بـه روزهایمان رنگ و بوی آسـایش 
و آرامـش، نشـاط و شـادمانی، همدلـی و همراهـی می دهـد و 
تجربه هایـی ماندگار و خاطره انگیز از هم زیسـتی مسـالمت آمیز 
به جا می گذارد سـفر و گردشـگری اسـت. در حقیقت گردشگری 
را می تـوان شـکل بسـط یافته و جهانی شـده  رفـت و آمدهـای 
دوسـتانه و فامیلی دانسـت که محور و محتوای آن را مفاهیمی 
همچـون مهربانـی، تعامل و همکاری تشـکیل می دهد. در عصر 
پرفراز و نشـیب امروز، گردشـگری به سـان نسـیمی روح بخش 
جانمـان را تلطیـف می کنـد و همـه  ما مردمـان جهان را فـارغ از 
تیـره و نـژاد، ملیـت و زبـان، آرا و عقایـد، به هم پیونـد می دهد.

دولـت جمهـوری اسـالمی ایران در سـایه ی باور عمیـق و عملی 
بـه ایـن نگـرش و رویکـرد، تمـام تـوان و بضاعـت خـود را برای 
ایجـاد شـرایطی درخـورِ پذیرایـی از گردشـگران جهـان بـه کار 
بسـته اسـت و از همیـن رو شـاهد رشـد چشـم گیر امکانـات و 
زیرسـاخت های گردشـگری در کشـورمان هسـتیم.در این زمینه 
بـا اقدامـات تشـویقی همچـون لغـو روادید بـا کشـورها، ویزای 
90روزه فرودگاهی، خدمات ویژه و اسـتاندارد اقامتی و پذیرایی، 
ارائـه  و  جـذاب گردشـگری  بسـته های  و  مسـیرها  تعریـف 
ارزان تریـن و ایمن تریـن تورهای سـفر به ایـران با لحاظ آخرین 
افزایـش 53درصـدی  بـه  موفـق  بین المللـی،  اسـتانداردهای 
گردشـگران ورودی شـدیم کـه باالتریـن رشـد در میـان تمـام 

کشـورها محسـوب می شود.

سوژه ایران امن و زیبا 
آماده پذیرایی از 

گردشگران تمام کشورها

خانه اقدسیه در برزخ؛ آزمون مدیران شهری و میراثی

عمارت شهرداران، تداعی کننده »تیمورتاش« است

از  یکـی  معمـول،  برخـالف  بـار  ایـن 
عمـارت  تهـران،  شـهر  شـورای  اعضـای 
ارزشـمند  اقدسـیه  در  را  شـهرداران 
دیگـر  امـا  ارزش،  واجـد  و  می دانـد 
مسـووالن شـهری و میراث فرهنگی، در 
ایـن زمینـه تردید دارنـد. اختالف نظری 
کـه عمـال موضـوع را بـه آزمون دشـورای 
بـرای مدیریـت شـهری و میراثـی تهران 

تبدیـل کـرده اسـت.
انتشـار  جرقـه ی  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
نخسـتین خبرهـا در رسـانه ها را رییـس 
تهـران  شـهرداری  ارتباطـات  مرکـز 

آخریـن  انتشـار  دنبـال  بـه  وقتـی  زد، 
وضعیـت ایـن خانـه ی کمتر از 5۰ سـاله 
توییتـری  حسـاب  در  او  رسـانه ها،  در 
خـود نوشـت: »عمـارت واقـع در بافـت 
مسـکونی اقدسـیه کـه معروف بـه خانه 
برخـی شـهرداران پـس از انقالب اسـت، 
مـکان ثبـت شـده تاریخـی یـا میراثـی 
رویه هـای  و  ضوابـط  طبـق  نیسـت. 
در  اسـتفاده  و  فـروش  بـرای  قانونـی 
اجـرای پروژه هـای فرهنگـی مانند مرکز 
بلدیـه  سـاختمان  رازی،  همایش هـای 
قـرار  امـالک  اختیـار سـازمان  در  و...  

اسـت.« گرفتـه 
حرف هـای  و  خبرهـا  ایـن  انتشـار  بـا 
مسـووالن  از  نقـل  بـه  کـه  متفاوتـی 

ارزشـمند  دربـاره ی  شـهری  مختلـف 
مطـرح  خانـه  ایـن  نبـودن  یـا  بـودن 
شـدند، جمعـه چهارم بهمـن، تعدادی از 
مسـؤوالن شـهری و میراثـی بـا حضـور 
در ایـن خانـه کـه برخـی آن را تاریخـی 
عمـارت  یـک  برخـی  و  می خواندنـد 
در  تـا  می کردنـد  تـالش  معمولـی، 
گفت وگـو بـا رسـانه ها، هـر کـدام  حرف 

بنشـانند. بـه کرسـی  را  خـود 
نمونـه اش هـادی احمـدی - مدیـر کل 
دفتـر محوطه هـا و بناهـای تاریخـی - 
بـرای  خـودش  بـه گفتـه ی  اسـت کـه 
نخسـتین بـار پـا بـه ایـن خانه گذاشـته 
و زیـر سـقِف آینـه کاری شـده ی خانه و 
حتـی قبـل از دیدن بخش هـای مختلف 

آن بـه ارزشـمند نبـودن این خانـه تاکید 
دارد و فقـط در زمـان خـروج از خانـه، با 
حسـرت می گویـد »متاسـفانه چیزهای 
و  )داریـم(  را  بهتـری  خیلـی  )خانـه( 
نمی توانیـم ثبـت کنیـم« و چشـمانش 
کـه فقـط فضـای بیرونـی خانـه را نـگاه 
می کنـد  کامـل  را  حـرف اش  می کنـد، 
چیـزی  آن هـا  مقابـل  در  خانـه  )ایـن 

نیسـت(.
کمیسـیون  عضـو   - نظـری  حجـت 
فرهنگی و اجتماعی شـورای شـهر تهران 
تاریخـی  بنـای  ایـن  حفـظ  بـه  امـا   -

دارد. اعتقـاد 
او در جمـع خبرنـگاران شـهری و میراث 
فرهنگـی در عمـارت شـهرداران می گوید: 
هـر مـکان یا عنصر ارزشـمندی کـه برای 
بشـر بـه هر دلیلی ارزشـمند اسـت، باید 
ثبـت ملی و حفاظت شـود تـا برای همه 
نسـل های بعـد در تاریـخ بمانـد. این که 
بخواهنـد جای چنیـن بناهـای تاریخی، 
سـاختمانی جدیـد بسـازند، فـرع ماجرا 
اسـت. نخسـت باید ارزشـمند بـودن آن 
را ثابـت کـرد و سـپس بـه حفاظـت از 

آن فکـر کرد.
وی امـا دربـاره ی عناصـر الحـاق شـده 
دوره ی  از  مانـده  باقـی  بنـای  ایـن  بـه 
پهلـوی دوم توضیـح می دهد: براسـاس 
ضوابـط میـراث فرهنگی، مـوارد الحاقی 
بایـد بررسـی شـوند، هرچنـد مکانـی که 
هنوز ثبت ملی نشـده اسـت، بر اسـاس 
تغییـرات  انجـام  بـرای  منعـی  قوانیـن 
نـدارد و با وجـود تغییرات نیز براسـاس 
شـاخص های میـراث فرهنگی ارزشـمند 
محسـوب می شـود. ابوالفتح شـادمهری 
– مدیـر کل دفتـر بناهـا و محوطه هـای 

تاریخـی شـهرداری تهران – امـا دومین 
نفـر از مجموعـه مدیریت شـهری اسـت 
کـه تمایـل میانـه ای بـرای حفـظ ایـن 
بنـای تاریخـی دارد، هـر چنـد آن را بـه 
دو  بـا حرف هـای  امـا  نمـی آورد،  زبـان 
پهلویـی کـه می زنـد بـه ایـن نظـر نیـز 

می تـوان فکـر کـرد.
نخسـت  خبرنـگاران  جمـع  در  او 
قدیمـی  بنـای  یـک  را کـه  معیارهایـی 
شـدن  ملـی  ثبـت  واجـد  تاریخـی  و 
می کنـد، اشـاره دارد و می گویـد:  بـرای 
ثبـت خانـه، بایـد طبـق ضوابـط میـراث 
فرهنگـی کار کـرد. آن بنـا یـا باید متعلق 
بـه شـخصی خـاص باشـد، یا معمـار بنا 
شـاخص باشـد، یا بـه واسـطه ی حضور 
شـخص یـا واقعـه ای خـاص بنـا را ثبت 
کـرد، امـا بـه نظر می رسـد هیچ کـدام از 
ایـن شـرایط در این خانه وجود نداشـته 

اسـت.
وی بـه ۴۴ سـال قبـل و زمـان سـاخته 
شـدن این بنا اشـاره می کند و می گوید: 
معتقـدم در ایـن بنا بـه جز آیینـه کاری، 
او  نیسـت.  دیگـری  شـاخص  مـورد 
متعـددی  پرسـش های  مقابـل  در  امـا 
کـه ایـن بنـا عـالوه بـر آیینه کاری هـای 
زیبایـش از یـک سـو و از سـوی دیگـر 
بـه واسـطه ی حضـور حتـی یـک نفـر از 
شـهرداران تهـران بـه عنـوان یـک بنـای 
قدیمـی که هـم می توانـد مـکان رویداد 
باشـد و هـم تصمیم های شـهری زیادی 
در ایـن بنـا احتمـاال گرفته شـده اسـت، 
واجـد شـرایط میراثـی میتوانـد باشـد، 
بـا  خانـه ای  بخواهیـم  اگـر  می گویـد: 
ایـن شـرایط را ثبـت کنیـم بایـد همه ی 
خانه هـای قدیمـی تهـران را در فهرسـت 

آثـار ملـی بـه ثبت رسـاند.

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی اردبیـل گفت: »بـا حضور در 
نمایشـگاه بین المللـی گردشـگری تهـران 
جاذبه هـای گردشـگری زمسـتانی اردبیـل 

معرفـی می شـود.«
از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  روابط عمومـی 
گردشـگری و صنایع دسـتی اردبیـل، نـادر 
فالحـی در جلسـه هماهنگـی برنامه هـای 
نمایشـگاه بین المللـی گردشـگری تهـران، 

بین المللـی  »نمایشـگاه  کـرد:  بیـان 
گردشـگری تهـران فرصـت مطلوبـی برای 
شناسـاندن جاذبه های گردشـگری استان 
به ویـژه جاذبه هـای زمسـتانی اردبیـل در 

اسـت.« بین المللـی  سـطح 
او گفـت: »امسـال این نمایشـگاه کیفی تر 
از سـال قبـل و بـا حضـور اکثریـت فعاالن 
سـرمایه گذاران  و  گردشـگری  حـوزه 
همیـن  بـه  و  می شـود  برگـزار  اسـتان 
معرفـی  بـرای  مطلوبـی  فرصـت  دلیـل 

جاذبه هـا اسـت.«مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی اردبیل افزود: 
»اولویت هـای اصلـی ما در این نمایشـگاه 
جـذب سـرمایه گذار، معرفـی جاذبه هـای 
برنامه هـای  قالـب  در  اسـتان  زمسـتانی 
زمسـتان بیدار و تعریف محور گردشـگری 
از شـمال تـا جنـوب اسـتان خواهـد بود.« 
از  او حضـور فعـاالن بخـش گردشـگری 
سراسـر کشـور در این نمایشگاه را فرصتی 
مغتنـم دانسـت و تصریـح کـرد: »حضـور 
فعـاالن گردشـگری خـارج از کشـور نیـز 
مزیتـی اسـت کـه باید بـه نحو احسـن از 
آن جهـت شناسـاندن قابلیت هـای اردبیل 

در سـطح بین الملـل اسـتفاده کـرد.«

معرفی جاذبه  های گردشگری 
زمستانی اردبیل

وجود ۴1 کارگاه فعال 
مرمت بناهای تاریخی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان سـمنان از فعالیت 
41کارگاه مرمـت آثـار تاریخـی در این اسـتان طی امسـال خبر داد. 

مهـدی جمـال در گفت وگـو بـا ایسـنا از تـالش برای حفاظـت از آثـار تاریخی این 
اسـتان به عنوان یکی از برنامه ها و اولویت های میراث فرهنگی اسـتان نام برد و 
اظهـار کرد: در سـه سـال اخیـر 165 کارگاه مرمت آثار تاریخی در اسـتان به مرمت 
بناهـای تاریخـی پرداختنـد.وی با بیان اینکه در سـال گذشـته 54 بنـای تاریخی 
مرمت شـده افزود: از ابتدای امسـال تاکنون 41 کارگاه مرمت آثار تاریخی در این 
اسـتان برپـا شـده اسـت.مدیرکل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان سـمنان مرمت آثار تاریخی را یکی از سـرفصل های کاری در این اداره کل 
برشـمرد و خاطرنشـان کرد: تالش همکاران ما در میراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی اسـتان بر این اسـت که بـا حفاظت از بناهـا و جاذبه های تاریخی، 
زمینـه بهره منـدی نسـل های آتی از این سـرمایه های ارزشـمند را بیـش از پیش 
فراهـم کنـد.وی از انجـام چهـار پـروژه باستان شناسـی در سـه سـال منتهـی بـه 
امسـال در ایـن اسـتان خبـر داد و تصریح کـرد: کاوش تپه پارینه سـنگی میرک، 
عمادالدین شـاهرود، تپه خندق و تپه تاریخی شهرسـتان روسـتای فرومد چهار 

کاوش انجام شـده در اسـتان هستند.

ته
نک

هـادی احمـدی - مدیـر کل دفتـر بناها و محوطه هـای تاریخی 
وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری - اما از زمان حضورش در 
این بنای قدیمی و در حالی که زیر سـقِف تزیینات و آیینه کاری 
عمـارت شـهرداران ایسـتاده و در زمان بیـان صحبت هایش هر 
از چندگاهـی سـرش را بـه اطـراف می چرخانـد، اعتراض هـا را 
ایـن طـور جـواب می دهـد: »از خانه هـا فراتـر برویم، چنـد هزار 
امامـزاده در کشـور داریـم کـه از نظـر کارهای هنـری فوق العاده 
هسـتند، امـا ثبت ملی نشـده اند، چـون اصالت اصلـی را ندارند. 
مسـاجدی که ساخته می شود بعضا شـاهکارهای هنری هستند 
کـه حتی آیینه کاری هایشـان در حد حرم امام رضا )ع( اسـت.او 
بـا بیـان این که معمـاری این بنا خاص اسـت، اما اظهـار نظر در 
این شـرایط هنـوز زود اسـت، ادامه می دهد: نخسـت باید پالن 
و نقشـه ها را دیـد، امـا ایـن کـه بگوییـم منحصـر به فرد اسـت، 
این طـور نیسـت. ایـن معمـاری، معمـاری خانـه تیمورتـاش را 
تداعـی می کنـد، ما حاضریم اگر شـهرداری بخواهـد، بحث ثبت 

ملـی آن را در شـورای ثبت نیـز مطرح کنیم.

میراثگردشگری

ابالغ مراتب ثبت ملی 3 میراث طبیعیصدور ۵۷ موافقت اصولی در استان البرز
ـــی،  ـــراث  فرهنگ ـــرکل می مدی
صنایـــع  و  گردشـــگری 
ـــدور 5۷  ـــرز از ص ـــتی الب  دس
مـــورد موافقـــت اصولـــی از 
ـــر داد. ـــتان خب ـــن اس ـــاری در ای ـــال ج ـــدای س ابت
 به گـــزارش میراث آریـــا به نقـــل از روابط عمومـــی 
و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی،  اداره کل 
صابـــری  فخرالدیـــن  البـــرز،  صنایع دســـتی 
بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر افـــزود: »ایـــن اداره کل از 
ابتـــدای ســـال جـــاری بـــا بهره گیـــری از ســـامانه 
ــی ۸۶  ــس از بررسـ ــی، پـ ــت اصولـ ــدور موافقـ صـ
ــرمایه گذاری در  ــان سـ ــت متقاضیـ ــورد درخواسـ مـ

حـــوزه گردشـــگری نســـبت بـــه صـــدور 5۷ مـــورد 
ــت.« ــرده اسـ ــدام کـ ــی اقـ ــت اصولـ موافقـ

او ادامـــه داد: »بیشـــترین درخواســـت ها بـــرای 
مربـــوط  حـــوزه گردشـــگری  در  ســـرمایه گذاری 
بـــا ۳۸  احـــداث ســـفره خانه های ســـنتی  بـــه 
مـــورد بـــوده اســـت و در رتبه هـــای بعـــدی ایجـــاد 
مجتمع هـــای گردشـــگری بـــا ۱۸ مـــورد، هتـــل بـــا 
ــورد و  ــا دو مـ ــردی بـ ــگاه بوم گـ ــورد، اقامتـ دو مـ
ـــی  ـــت اصول ـــورد درخواســـت موافق ـــک م ـــت ی درنهای
بـــرای احـــداث مجتمـــع پذیرایـــی بین راهـــی و 

مرکـــز تفریحـــی و ســـرگرمی بـــوده اســـت.«

میـراث  سـه  ثبـت  مراتـب 
طبیعی در فهرسـت میراث ملی 
وزیـر  سـوی  از  نامه هایـی  در 
گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
ابـالغ  شـرقی  آذربایجـان  اسـتاندار  بـه  صنایع دسـتی  و 
شـد.به گزارش میراث آریـا، در متـن یکـی از نامه های دکتر 
علی اصغـر مونسـان وزیـر میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی بـه محمدرضا پورمحمدی آذربایجان شـرقی 
آمـده اسـت:»در اجـرای تبصـره مـاده ۲ قانـون تشـکیل 
سـازمان میراث فرهنگـی کشـور مصـوب دی مـاه ۱۳۸۲ و 
آیین نامـه اجرایـی آن، مصـوب چهـارم مـرداد ۱۳۸۴ بـه 
شـماره ۲۶۹۷5/ت ۳۲۹۲5ه، هیئـت محتـرم وزیـران بـا 

موضـوع ثبـت میراث طبیعی ارزشـمند کشـور در فهرسـت 
میـراث طبیعـی ملـی »آبشـار گل آخـور« واقع در اسـتان 
آذربایجـان شـرقی، شهرسـتان ورزقـان، بخـش خاروانـا، 
روسـتای گل آخـور کـه پـس از تشـریفات قانونـی الزم به 
شـماره 5۱۸ مـورخ ۹/۱۱/۹۷ در فهرسـت میـراث طبیعـی 

ملـی کشـور بـه ثبـت رسـید، ابـالغ می شـود.
اثـر مذکـور ضمـن رعایت حقـوق مالکانـه، تحت نظـارت و 
حمایـت ایـن وزارت اسـت و تدویـن ظوابـط حفاظتـی و 
تعییـن عرصه و حریـم این اثر بر عهده ایـن وزارت خواهد 
بـود، هرگونـه دخـل و تصرف یا اقـدام و عملیاتی که منجر 

بـه تخریـب یـا تغییـر در اصالت اثر شـود، ممنوع اسـت.
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خبر

آب، خـاک و هـوا سـه عنصـر حیـات انسـان در هر 
نقطـه از زمیـن هسـتند کـه هـر سـه عنصـر اینجـا 
نقـاط  جنوبی تریـن  از  یکـی  در   - عسـلویه  در 
طـی  صنعـت  شـتابان  توسـعه  دلیـل  بـه   - ایـران 
۲۰ سـال اخیـر - بـه خطـر افتاده انـد و حـاال بایـد 
تـا  ۲۰۰ میلیـون دالر هزینـه شـود  یـک میلیـارد و 
بتـوان نادیـده گرفتـن محیـط زیسـت در تمـام این 
محیطـی  زیسـت  مشـکالت  و  جبـران  را  سـال ها 

منطقـه را حـل کـرد.
اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  وسـعت  حاضـر  حـال  در 
۴۲ هـزار هکتـار اسـت کـه در ایـن ۴۲ هـزار هکتـار 
۷۰ درصـد گاز کشـور تولیـد می شـود. در فـاز یـک 
پتروشـیمی های منطقـه ۱۱ شـرکت در حـال تولیـد 
هسـتند و یـک طـرح درحـال توسـعه اسـت. در فاز 
حـال  در  شـرکت  هفـت  نیـز  پتروشـیمی ها  دوم 
بهره بـرداری و ۲۰ طـرح در حـال توسـعه وجود دارد 
و در مجمـوع ۲۴ پاالیشـگاه گازی در حـال تولید در 
منطقـه وجـود دارد. بـه گفتـه زیارتی در هـر کدام از 
ایـن فازهـا روزانـه ۲۰۰ تـن گوگـرد تولیـد می شـود.
بـر اسـاس آمـار ارائـه شـده از محیـط زیسـت در 
سـال ۹۶ کیفیـت هـوای عسـلویه ۳۱ روز در شـرایط 
ناسـالم بـرای همـه افـراد، ۶۰ روز در شـرایط خیلـی 
ناسـالم و سـه روز در شـرایط خطرناک قرار داشت. 
در سـال ۹۷ نیـز هـوای عسـلویه به ترتیـب ۲۲ روز 
در شـرایط ناسـالم بـرای همـه، ۲۸ روز در شـرایط 
خیلـی ناسـالم و سـه روز در شـرایط خطرنـاک بود. 
در سـال ۹۸ نیـز هوای عسـلویه تا آبـان ماه ۱۹ روز 
در شـرایط ناسـالم بـرای همـه، ۱۳ روز در شـرایط 
خیلـی ناسـالم و یـک روز در شـرایط خطرناک قرار 

داشت.

آمار رسـمی مبنی بر نگران کننده بودن 
وضعیت سـالمت مردم عسلویه نداریم

دارد؛  جمعیـت  نفـر  هـزار   ۶5 از  بیـش  عسـلویه 
خـود  وجـود  تمـام  بـا  را  آلودگـی  کـه  جمعیتـی 

شـوخی  بـه  منطقـه  بومیـان  می کنـد.  احسـاس 
انـس  آلودگـی  و  دود  بـا  آنقـدر  کـه  می گوینـد 
گرفته انـد کـه اگـر یـک روز از عسـلویه و هوایـش 
دشـوار  برایشـان  کشـیدن  نفـس  شـوند  دور 
ویـژه  منطقـه  زیسـت  محیـط  رییـس  می شـود. 
اقتصـادی - انـرژی پـارس جنوبـی دربـاره وضعیت 
سـالمت مـردم و ادعاهایـی مبنـی بـر وجـود فلزات 
می گویـد:  منطقـه  دانش آمـوزان  ادرار  در  سـنگین 

علـوم  دانشـگاه  و  بهداشـت  وزارت  از  مـا گزارشـی 
پزشـکی مبنـی بر اینکـه ادرار و خون مردم عسـلویه 
آلـوده اسـت، نداشـته ایم همچنیـن وزارت بهداشـت 
به طـور رسـمی اعـالم کـرده اسـت کـه آمـار رسـمی 
مبنـی بـر اینکـه وضعیـت سـالمت مـردم عسـلویه 
در مقایسـه بـا سـایر شهرسـتان های بوشـهر نگـران 

نـدارد. وجـود  اسـت،  کننـده 
بـر اسـاس اعـالم محیـط زیسـت منطقـه عسـلویه 
و فلرسـوزی )مشعل سـوزی(  پاالیشـگاه های گازی 
مهمتریـن عامـل آلودگـی هـوای منطقه اسـت که در 

ایـن بیـن سـهم پاالیشـگاه ها از فلرینـگ ۹۲ درصـد 
و سـهم پتروشـیمی ها ۸ درصـد اسـت.

تصویب سـند بهبود وضعیت
 محیط زیسـت عسلویه

محیـط  وضعیـت  بهبـود  سـند  زیارتـی  گفتـه  بـه 
در  امسـال  مـاه  فروردیـن  طـی  عسـلویه  زیسـت 
هیـات دولـت تصویـب شـد و بـر اسـاس آن یـک 
رفـع  بـرای  بودجـه  دالر  میلیـون   ۲۰۰ و  میلیـارد 
اسـت.  نیـاز  منطقـه  زیسـتی  محیـط  آلودگی هـای 
در حـال حاضـر ایـن سـند در کمیسـیون زیربنایـی 
صنعـت و محیـط زیسـت دولـت در انتظـار طـرح و 

اسـت. بودجـه  تصویـب 
اداره حفاظـت محیـط  فرهـاد قلی نـژاد - مدیـرکل 
بهبـود  سـند  دربـاره   – بوشـهر  اسـتان  زیسـت 
وضعیـت محیـط زیسـت عسـلویه توضیـح می دهد: 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان   ۱۳۹۷ سـال  از 
بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه بایـد نـگاه ویـژه ای بـه 
بنابرایـن  باشـد  داشـته  عسـلویه  زیسـت  محیـط 
محیطـی  زیسـت  آلودگی هـای  کاهـش  بـرای 
ملـی  کمیتـه  تشـکیل  پیشـنهاد  منطقـه،  ایـن  در 
تصویـب  و  مطـرح  عسـلویه  آلودگی هـای  کاهـش 
شـد کـه حاصـل فعالیـت آن تدویـن سـند کاهـش 

عسلویه در حال تبدیل به پایتخت آلودگی های زیست محیطی کشور
یک میلیارد و 2۰۰ میلیون دالر بودجه برای رفع آلودگی های محیط زیستی منطقه عسلویه نیاز است

عسـلویه در سـال 1۳۷۷ بر اسـاس مصوبه شـورای عالی مناطـق آزاد تجاری و صنعتی برای بهـره برداری 
از منابـع نفـت و گاز حـوزه پـارس جنوبی آماده شـد و بـه تدریج لقب پایتخـت انرژی کشـور را گرفت اما 
در مقابـل می تـوان گفت که عسـلویه همزمـان در حال تبدیل بـه پایتخت آلودگی های زیسـت محیطی 
کشـور بـود. مهـدی زیارتی – رییس محیط زیسـت منطقـه ویژه اقتصـادی - انرژی پـارس جنوبی – در 
بازدیـد خبرنـگاران از عسـلویه می گویـد: منطقه اقتصادی انـرژی پـارس جنوبی برای توسـعه بزرگترین 
میدان گازی دنیا در سـال 1۳۷۷ تاسـیس شـد. در روزهایی که موضوع برداشـت از میدان مشترک گازی 
با کشـور قطر در اولویت قرار گرفت، محیط زیسـت نادیده گرفته شـد و االن پس از 2۰ سـال دغدغه های 

زیسـت محیطی و سـالمت سـاکنان و کارمندان مورد توجه قرار گرفته اسـت.

قلی نـژاد: از سـال 1۳۹۷ سـازمان حفاظـت محیط 
زیسـت بـه این نتیجه رسـید کـه باید نـگاه ویژه ای 
بـه محیط زیسـت عسـلویه داشـته باشـد بنابراین 
محیطـی  زیسـت  آلودگی هـای  کاهـش  بـرای 
در ایـن منطقـه، پیشـنهاد تشـکیل کمیتـه ملـی 
کاهـش آلودگی هـای عسـلویه مطـرح و تصویـب 
شـد کـه حاصـل فعالیـت آن تدوین سـند کاهش 
آلودگی هـای محیـط زیسـتی در جنـوب اسـتان 

بوشـهر بـا تاکیـد بـر آلودگـی هـوا بود.

سنا
 ای

س:
عک

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
حفاظــت  گفت:یــگان  بوشــهر  اســتان 
یــک گــروه  بیرامــی  پاســگاه شــهید 
ــدام  ــل از اق ــکارچیان قب ــه ای از ش حرف
ــوه  ــکارممنوع ک ــه ش ــکار در منطق ــه ش ب

ــرد. ــتگیر ک ــد دس من
هــای  اســتان  گــروه  گــزارش  بــه 
احســان  ســید  برنــا؛  خبرگــزاری 
حفاظــت  یــگان  فرمانــده  موســوی، 
ــان  ــهر، بی ــتان بوش ــت اس ــط زیس محی
ــان و  ــط بان ــش محی ــی پای ــرد: در پ ک
,همیــاران  دریافتــی  هــای  گــزارش 
متخلــف  نفــر  چهــار  زیســت  محیــط 
ــه  ــتانداران را در منطق ــکارغیرمجاز پس ش
شــکارممنوع کــوه منــد در دســتور کار 

گرفــت. قــرار  حفاظــت  یــگان 
او تصریــح کــرد: پــس از هماهنگــی الزم 
بــا پاســگاه انتظامــی روســتای کــری 
درگیــری  هیچگونــه  بــدون  متخلفــان 
و قبــل از اقــدام بــه شــکار دســتگیر 

ــدند. ش
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
ــان  ــه داد: از متخلف ــهر ادام ــتان بوش اس
ــو،  ــی برن ــه زن ــلحه گلول ــک قبضــه اس ی
ــی، ۴۶  ــک قبضــه اســلحه ســاچمه زن ی
عــدد فشــنگ گلولــه زنــی و ســاچمه 
ــایر ادوات  ــمی و س ــن چش ــی، دوربی زن

ــط شــده اســت. کشــف و ضب
تنظیــم  از  بعــد  افــزود:  موســوی 
مراجــع  بــه  متخلفیــن  صورتجلســه 

شــدند. معرفــی  قضایــی 
او گفــت: طبیعــت نیــاز بــه حمایــت 
اســاس  بــر  و  دارد  مــردم  عمومــی 
اصــل 5۰ قانــون اساســی حفــظ محیــط 
ــه  ــی ک ــه ای اســت همگان زیســت وظیف
برعهــده عمــوم مــردم گذاشــته شــده 

ــت. اس
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
اســتان بوشــهر عنــوان کــرد: از همــه 
دوســتداران طبیعــت درخواســت مــی 
هرگونــه  مشــاهده  صــورت  در  شــود 
بــه  را  خــود  هــای  گــزارش  تخلــف 
نزدیکتریــن اداره یــا پاســگاه محیــط 
 ۱5۴۰ تلفــن  بــه شــماره  یــا  بانــی و 

اطــالع دهنــد.

ش
وح

ت 
حمله سگ های ولگرد به آهوان یزدیحیا

کارشـناس اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 
یـزد بـا اشـاره به پیـش بینـی افزایش جمعیـت گونه 
هـای آهـوان در ایـن اسـتان طـی سـالجاری، گفت: با 
وجـود اقدامـات موثـری کـه منجـر بـه کاهش شـکار 
آهـوان از سـوی شـکارچیان در اسـتان صـورت گرفتـه 
ولـی اکنـون سـگ هـای ولگـرد بزرگتریـن تهدیـد بـرای ایـن 

گونـه جانوری هسـتند.
بـه گـزارش گـروه روی خـط رسـانه هـای خبرگـزاری برنـا؛ »موسـی 
شمسـایی« ، بـا اشـاره بـه افزایـش جمعیـت آهـوان در یـزد، اظهـار 
کـرد: بنـا بر سرشـماری های سـال گذشـته ۸5۰ راس آهـو در محیط 
زیسـت یـزد وجـود دارد کـه بـا اقدامات حفاظتـی و فرهنگ سـازی، 
پیـش بینـی می شـود کـه این جمعیت در سـال جاری بـه یک هزار 

برسد. راس 
وی بـه انـواع تهدیـدات آهوان در اسـتان که عمدتًا به روش شـکار به 
دسـت شـکارچیان صورت می گیرد اشـاره کرد و گفت: یکی از شـیوه 
هـای شـکار آهـو که در میان شـکارچیان بـه »جگربرکـردن« معروف 
اسـت بـه ایـن شـکل می باشـد که موتورسـواران بـا دنبال کـردن آهو 
تـا بیـش از ۲۰ دقیقـه او را از نفـس انداختـه و به عبارتـی آهو را تلف 

مـی کردنـد کـه در این رابطه با برگزاری نشسـتی با شـکارچیان آهو و 
بسـتن پیمان با آنها، شـاهد کاهش این شـیوه در اسـتان هسـتیم.

ایـن کارشـناس محیـط زیسـت، همچنیـن از مرسـوم بـودن شـکار 
آهـوان بـه وسـیله تلـه نیـز یـاد کـرد و گفـت: ایـن روش شـکار آهـو 
نیـز بـا فرهنگ سـازی هـای مکرر بـه میزان چشـمگیری در اسـتان 

کاهـش یافتـه و بـه تعـداد انگشـت شـماری رسـیده اسـت.
وی در ادامـه بـالی جـان آهـوان بـه ویـژه در فصـل زاد و ولـد ایـن 
حیوانـات را در حـال حاضر معضل سـگ های ولگرد دانسـت و گفت: 
آهـوان سـاالنه در فصـل زاد و ولـد، حـدود ۲ بـره آهـو بـه دنیـا مـی 
آورند که متاسـفانه اخیرًا در اسـتان توسـط سـگ های ولگرد شـکار 

می شـوند.
شمسـایی بـا بیـان ایـن کـه سـگ هـای ولگـرد جـزء اکوسیسـتم 
محسـوب نمـی شـوند، گفـت: گرگ هـا، یوزپلنگ و پلنگ بخشـی از 
اکوسیسـتم محیـط زیسـت یزد هسـتند کـه موجب برقـراری تعادل 
بیـن جمعیـت گونـه هایـی ماننـد آهـوان مـی شـوند اما سـگ های 
ولگـرد یـا بـدون صاحـب از ایـن قاعـده پیـروی نمی کنـد و تهدیدی 
بـرای گونـه هـای متعـدد محیـط زیسـت به ویـژه آهـوان در اسـتان 

. هستند

معاون محیط زیسـت دریایی سـازمان حفاظت محیط زیسـت ضمن 
اشـاره بـه آخریـن وضعیت تاالب های کشـور پس از سـیالب ها گفت: 
در حـال حاضـر مجموعـه تاالب هـای بین النهریـن ۹۰ درصـد و تاالب 

مهارلو در نزدیکی شـیراز ۷۰ درصد آبگیری شـده اسـت.
 احمـد الهیجـان زاده در نشسـت خبـری روز جهانـی تاالب هـا کـه در 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت برگزار شـد، اظهـار کـرد: دوم فوریه  
سـال ۱۹۷۱ میـالدی اولیـن کنوانسـیون بین المللـی در حـوزه محیـط 
زیسـت تحـت عنـوان »حفاظـت از تاالب هـا« بـه  میزبانـی ایـران در 
شـهر رامسـر بـه تصویـب رسـید. در آن زمـان ۱۸ کشـور عضـو ایـن 
کنوانسـیون شـدند و در حال حاضر حدود ۱۷۰ کشـور عضو آن هستند.
معـاون محیـط زیسـت دریایـی سـازمان حفاظـت محیط زیسـت با 
بیـان ایـن کـه ۱۴۳ تـاالب در کشـور وجود دارد که طی سـال گذشـته 
بـا هماهنگـی وزارت نیـرو تحـت عنـوان پیوسـت قانـون حفاظـت از 
تاالب هـا ثبـت شـدند، تصریـح کـرد: ایـن ۱۴۳ تـاالب سـه میلیـون 
هکتـار وسـعت دارنـد و در مصوبـه اخیـر دولـت قـرار شـده اسـت که 
صخره هـای مرجانـی و پهنه هـای گلـی نیـز  تحـت عنـوان حفاظت از 

تاالب هـا ثبـت شـوند.
الهیجـان زاده ادامـه داد: از میـان این ۱۴۳ تـاالب ۲5 مجموعه تاالبی 
در کنوانسـیون رامسـر ثبت شـده اند و ۱.۴ میلیون هکتار وسعت دارند 
همچنیـن ۴5 تـاالب کشـور می تواند منشـا گرد و غبار باشـند و از نظر 
مسـاحت نیـز دو میلیـون و صـد هـزار هکتـار را در برمی گیرنـد.وی با 
بیـان ایـن کـه تاالب هـای هامـون ، بختـگان، هورالعظیـم و شـادگان 
می تواننـد تبدیـل بـه کانـون گـرد و غبار شـوند، گفـت: در حـال حاضر 

چهـار عامـل تاالب هـای ما را  تهدیـد می کنند. اولیـن آن تامین آب و 
حقابـه تاالب هـا بـا توجـه به کمبـود آب در کشـور اسـت. دومین مورد 
نیز آلودگی هایی از جمله فاضالب های انسـانی، شـهری و روسـتایی و 

پسـاب کشـاورزی و صنعتی اسـت کـه وارد تاالب ها می شـوند.
الهیجـان زاده اضافـه کرد: تصرفـات و تغییر کاربـری تاالب ها از جمله 
عوامـل دیگـر تهدیـد اسـت کـه ایـن موضـوع بیشـتر در تاالب هـای  
شـمال کشـور دیده می شـود. چهارمین عامل تهدید تاالب های کشـور 
ورود گونه هـای غیـر بومـی ماننـد »تیالپیـال« بـه جنوب و سـنبل آبی 

به تـاالب انزلی اسـت.
معـاون محیـط زیسـت دریایـی سـازمان حفاظـت محیط زیسـت در 
ادامـه اظهـار کـرد: سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت سیاسـت های 
جدیـدی را بـرای مدیریـت تاالب هـا شـروع کـرده اسـت کـه از جمله 
مهمتریـن آن هـا می تـوان بـه تعییـن نیـاز آبـی تاالب هـا اشـاره کرد. 
براسـاس قانـون سـازمان حفاظـت محیط زیسـت مکلف اسـت نیاز 
آبـی تاالب هـا را تعییـن و پـس از آن وزارت نیـرو ایـن نیـاز آبـی را 
تامیـن کنـد. در حـال حاضـر مطالعـات نیـاز آبـی در تاالب هـا در ۳۴ 
تـاالب و مجموعـه رودخانـه ای بـه اتمـام رسـیده اسـت و ۱۸ تـاالب 
و مجموعـه رودخانـه ای دیگـر در حـال مطالعـه هسـتند. امیدواریـم 

مطالعـات نیـاز آبـی آنهـا تـا تیـر مـاه سـال آینده بـه اتمام رسـد.
الهیجـان زاده بـا بیـان ایـن که در حـال حاضر تدویـن برنامه مدیریت 
جامـع زیسـت بومـی تاالب هـا در دسـتور کار محیـط زیسـت اسـت، 
تاالب هـای  در  زیسـت  محیـط  اقدامـات  دیگـر  از  کـرد:  تصریـح 
کشـور پایـش کمـی و کیفـی تاالب هـا اسـت. براسـاس برنامه هـای 

پیش بینـی قـرار اسـت کـه آخریـن ورودی بـه تاالب ها را محاسـبه و 
در محـل ورودی رودخانه هـا بـه تاالب هـا سیسـتم های دبـی سـنج 
نصـب کنیم. از سـوی دیگر برای سـنجش کیفیـت تاالب ها نیز نصب 
سیسـتم هایی پیش بینـی شـده کـه برخـی از آن ها آنالین هسـتند و 
برخـی دیگـر نیـاز دارنـد کـه براسـاس نمونه بـرداری کیفیت تـاالب را 
گـزارش دهنـد همچنیـن برخـی از نمونـه برداری هـا مخصوصـا بـرای 
اندازه گیـری فلـزات سـنگین در آب هـای شـور بـه خـارج از کشـور 

فرسـتاده می شـود.
معـاون محیـط زیسـت دریایـی سـازمان حفاظـت محیط زیسـت در 

ادامـه دربـاره آخرین وضعیت تـاالب گاوخونی توضیح داد: متاسـفانه 
مـا در شـرایط پـر آبی سـال گذشـته نتوانسـتیم حقابـه این تـاالب را 
تامیـن کنیـم و ایـن مـورد اعتـراض مـا بـه وزارت نیـرو اسـت. طـی 
5۰ سـال گذشـته سـه بار رشـته کوه کوهرنـگ بیـش از ۲۰۰۰ میلیمتر 
بـارش دریافـت کرده اسـت که یکی از این دفعات سـال گذشـته بود. 
سـد زاینده رود در خرداد ماه امسـال ۷۸۰ میلیون متر مکعب آب در 
پشـت خـود ذخیـره کرده بـود که طی ۱۸ سـال اخیر تقریبا بی سـابقه 
بـود ولی متاسـفانه طی این سـال پر بـارش وزارت نیـرو حقابه تاالب 

گاوخونـی را تامین نکرد.

طبـق بررسـی ها حـدود ۲۷ درصـد از خلیـج گـرگان خشـک 
 ۸۰ از  بیـش  میـزان  ایـن  زیسـتگاهی  ارزش  کـه  شـده 
درصـد ارزش زیسـتگاهی تمـام ایـن خلیـج اسـت، در واقـع 
حسـاس ترین واحـد اکولوژیکـی خلیـج گـرگان کـه منطقـه 
زایـش تنـوع زیسـتی اسـت از بیـن رفتـه و بـر ایـن اسـاس 
خلیـج در معـرض فقـر غذایـی و انـرژی قـرار گرفتـه اسـت.
اسـت کـه  خـزر  دریـای  خلیـج  بزرگ تریـن  خلیـج گـرگان 
در سـال ۱۳5۴ بـه همـراه تـاالب میانکالـه و لپـوی زاغمـرز 
تـاالب  نخسـتین مجموعـه  عنـوان  بـه   مازنـدران  اسـتان  در 

آخرین وضعیت تاالب های کشور
پس از سیالب ها

محیط 
زیست

باران

3۱ درصد بارش باران در پایتخت امسال 
کاهش یافت

منطقه حفاظت شده باشگل در تاکستان 
ظرفیت گردشگری دارد

مدیرکل هواشناسـی اسـتان 
تهـران گفـت: از ابتـدای مهر 
تـا پایـان دی، ۳۱.۴ درصـد 
پایتخـت  در  بـاران  بـارش 
نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته کاهش یافت.
مجتبـی جاللـی روز شـنبه در گفـت و گو بـا خبرنگار 
بارندگـی  کاهـش  بیشـترین  داشـت:  اظهـار  ایرنـا 
هـا مربـوط بـه سـه ایسـتگاه فیروزکـوه، دماونـد و 
پردیـس بـه ترتیـب بـا  5۹.۸، ۴۷.۹ و ۴۱.۴ میلـی 

اسـت. متر 
وی افـزود: بر اسـاس ثبت بارش ها در ۱۶ ایسـتگاه 
بارندگـی هواشناسـی اسـتان تهـران در همیـن مدت 
نسـبت به مدت مشـابه بلند مدت )۱۰ سـال( شـاهد 

افـزاش ۶۲ درصـدی بارش باران هسـتیم.
بـه  اشـاره  بـا  تهـران  اسـتان  هواشناسـی  مدیـرکل 
بـه  متعلـق  هـا  بـارش  بیشـترین  امسـال  اینکـه 

ایسـتگاه شـمیرانات و تهـران بـوده اسـت گفـت: در 
ایـن ایسـتگاه هـا بـه ترتیـب ۲۰۰.۳  و ۱۳۹.۹ میلی 

متـر بـارش بـه ثبـت رسـیده اسـت.
در  دی  پایـان  تـا  مهـر  ابتـدای  از  داد:  ادامـه  وی 
ایسـتگاه هـای ۱۶ گانـه ایـن اسـتان ۱۰۷.۷ میلـی 

متـر بـه ثبـت رسـیده اسـت.
بـه گفتـه وی از ابتـدای سـال آبـی امسـال تـا کنـون 
۲۶۳.۴ میلـی متـر بـارش بـاران در اسـتان گـزارش 

است. شـده 
جاللـی بـا بیان اینکه امسـال بیشـترین بـارش برف 
متعلـق بـه ایسـتگاه آبعلـی بـا ۲۸ سـانتی متـر بوده 
اسـت گفـت: در ۱۴ دی ارتفـاع برف آبعلی نسـبت به 
سـایر ایسـتگاه هـا رکـورددار شـد. وی خاطـر نشـان 
کـرد: در همیـن مـدت بـارش بـرف در فیروزکـوه ۱۰ 
سـانتی متـر، لواسـانات ۸ سـانتی متر و شـمیرانات 

۲ سـانتی متـر بـه ثبـت رسـیده بود.

 فرماندار شهرسـتان تاکسـتان 
گفـت: منطقـه  حفاظـت شـده 
عنـوان  بـه  می توانـد  باشـگل 
در  ظرفیـت گردشـگری  یـک 
جـذب و رونـق صنعت توریسـم موثـر باشـد.رضا طاهری 
روز شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهـار داشـت: 
بـودن  دارا  لحـاظ  بـه  باشـگل  شـده  حفاظـت  منطقـه 
زیسـتگاه های طبیعـی و دارا بـودن تنـوع حیـات وحـش 
می توانـد بـه مکانی برای مقصد گردشـگران تبدیل شـود.
وی بـا بیان اینکه بخشـداری ضیاء آبـاد هم اکنون پیگیر 
ایـن موضـوع اسـت، اظهـار داشـت: بایـد تالش کـرد این 
ظرفیـت گردشـگری کـه تقریبا شـبیه بـه سـافاری پارک 
اسـت، بـه محیط زیسـت و حیوانـات محلی آسـیبی وارد 
نکند.طاهری سـد نهب را از دیگر ظرفیت های گردشـگری 
شهرسـتان تاکسـتان عنـوان کـرد و اظهـار داشـت: طـرح 
سـد نهـب عـالوه بـر افزایـش امکانـات عمرانـی می تواند 

بـا درختـکاری مناسـب و چشـم انـداز دریاچـه مصنوعی 
به عنوان یک مقصد گردشـگری مورد اسـتقبال مسـافران 
قرار گیرد.فرماندار تاکسـتان پیش زمینه رونق گردشـگری 
را در اسـتان، توسـعه اماکـن اقامتگاهـی دانسـت و گفت: 
هتـل بغـدادی در تاکسـتان، تنها هتل چهار سـتاره در کل 
اسـتان اسـت که در آینـده نزدیک افتتاح و بـه بهره برداری 

می رسـد.
طاهـری اضافـه کرد: مهمانپذیر خورشـید، روسـتای نمونه 
گردشـگری تاکنـد و ظرفیـت بـوم گـردی در بخش هـای 
تاکسـتان ماننـد ضیـاء آباد و خرمدشـت از دیگـر مواردی 
اسـت که در دسـتور کار قرار دارد.این مسـؤول خاطرنشـان 
کرد: بر اسـاس کاوش های صورت گرفته از سـوی سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری، شهرسـتان 
تاکسـتان از هفـت هـزار سـال قدمـت و تمـدن برخـوردار 
اسـت و با داشـتن راه آهن، آزادراه و موقعیت استراتژیک، 

ظرفیت بسـیار خوبـی در حوزه گردشـگری دارد.

CO2 آتش سوزی های استرالیا عامل افزایش سطح
کارشناسان محیط زیست هشدار دادند: آتش سوزی های فاجعه بار در استرالیا می تواند موجب شود 
سطح کربن دی اکسید )CO۲( در جهان رکورد جدیدی را از آن خود کند.

دستگیری گروه 
تحرفه ای شکار

یس
ط ز

حی
بذرکاری بادام کوهی در منطقه پلنگ دره قمم

ــای  ــکل ه ــاالن و تش ــان، فع ــی از کارشناس جمع
ــم روز  ــتان ق ــی اس ــت محیط ــاد زیس ــردم نه م
جمعــه در طــرح جنگالنــه، بذرهــای بــادام کوهــی 

ــتند. ــگ دره کاش ــه پلن را در منطق
ــور در  ــر کش ــا سراس ــان ب ــه همزم ــرح ک ــن ط در ای
منطقــه حفاظــت شــده پلنــگ دره قــم بــه انجــام رســید، 
بیــش از 5 هــزار بــذر بــادام کوهــی کــه از گیاهــان مهــم ایــن 
ــا  ــار ب ــر 5 هکت ــغ ب ــد در مســاحتی بال ــی آی ــه بشــمار م منطق
ــته  ــی کاش ــات فن ــای الزم و مالحظ ــه ه ــی مؤلف ــت تمام رعای

شــد.
ــیه  ــم در حاش ــتان ق ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
اجــرای ایــن طــرح در ســخنانی اظهــار داشــت: طــرح جنگالنــه 
یــک اقــدام ملــی و مردمــی اســت کــه بــه دنبــال فرهنگســازی 
و آگاهــی بخشــی در رابطــه بــا درختــکاری و جلوگیــری از 

ــی اســت. ــای طبیع ــط زیســت و عرصــه ه ــب محی تخری
ســید رضــا موســوی مشــکینی بــا بیــان اینکــه انســان حلقــه ای 
از زنجیــره حیــات بــوده و اگــر طبیعــت آســیب ببینــد، زندگــی 
انســان نیــز بــا مخاطــره مواجــه مــی شــود، خاطرنشــان کــرد: 

اگــر انســانها درصــدد جبــران خســارت هــای وارده بــر محیــط 
ــگ  ــا تن ــر آنه ــی ب ــدون شــک عرصــه  زندگ زیســت نباشــند، ب

تــر مــی شــود.
وی از احســاس مســؤولیت و دغدغــه منــدی فعــاالن زیســت 
ــی  ــون قدردان ــای گوناگ ــوزه ه ــم در ح ــتان ق ــی در اس محیط
ــر  ــر اث ــفانه ب ــم متأس ــی ق ــای طبیع ــه ه ــت: عرص ــرد و گف ک
ــی  ــه دام و گاه ــی روی ــرای ب ــترده، چ ــای گس ــالی ه خشکس
ــده  ــیب دی ــیار آس ــته بس ــای گذش ــال ه ــوزی در س ــش س آت

اســت.
وی بــر ضــرورت توســعه فضــای ســبز و جنــگل کاری در اســتان 
قــم بــه منظــور کاهــش آســیب هــای ناشــی از خشکســالی و 
ــای  ــه ه ــواع گون ــت: وجــود ان ــرد و گف ــد ک ــم تأکی ــر اقلی تغیی
گیاهــی و جانــوری در مناطــق و زیســتگاههای اســتان، گنجینــه 
ای ارزشــمند اســت کــه بایــد بــرای آینــدگان حفــظ و حراســت 
شــود. طــرح جنگالنــه بــا مشــارکت ادارات کل حفاظــت محیــط 
ــم، تشــکل  ــتان ق ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع زیســت و مناب
ــاد  ــردم نه ــای م ــکل ه ــر تش ــا و دیگ ــن م ــت وط ــذر طبیع ن
اســتان در منطقــه حفاظــت شــده پلنــگ دره قــم انجــام شــد.

ان
دگ

پرن

کــه  مازنــدران گفــت  دامپزشــکی  مدیــرکل   
ــج آزمایــش از نمونه هــای جمــع آوری شــده  نتای
، وجــود آنفلوانــزا را بــرای مــرگ تعــدادی از 
پرنــدگان مهاجــر در تــاالب بین المللــی میانکالــه 

ــت. ــرده اس ــی ک منتف
ــر  ــذران از عص ــتان گ ــر زمس ــدگان مهاج ــه از پرن ــا قطع صده
ــه  ــی میانکال ــن الملل ــاالب بی ــاری در ت ــه ج ــنبه هفت چهارش
ــد.  ــاء ش ــع آوری و امح ــاهده و جم ــدران مش ــرق مازن در ش
اکیــپ هــای دامپزشــکی نمونــه هایــی را بــه آزمایشــگاه بــرده 

ــد. ــدگان را مشــخص کنن ــن پرن ــرگ ای ــت م ــا عل ــد ت بودن
دکتــر ســید حســین رضوانــی عصــر روز جمعــه در گفــت و گــو 
بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود : نتایــج آزمایــش نشــان داده اســت 
کــه بیمــاری آنفلوانــزا H۷،H5 وH۹ و یــا نیوکاســل علــت 

مــرگ ایــن پرنــدگان نبــوده اســت.
ــدگان  ــی پرن ــته جمع ــرگ دس ــال م ــح داد : احتم وی توضی
ــز در  ــن نی ــش از ای ــه پی ــه ک ــی میانکال ــن الملل ــاالب بی در ت
ــه ســمت  ــا را ب ــدا نگاهه ســنوات گذشــته ســابقه داشــت، ابت
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اسـت. بودجـه  تصویـب 
اداره حفاظـت محیـط  فرهـاد قلی نـژاد - مدیـرکل 
بهبـود  سـند  دربـاره   – بوشـهر  اسـتان  زیسـت 
وضعیـت محیـط زیسـت عسـلویه توضیـح می دهد: 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان   ۱۳۹۷ سـال  از 
بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه بایـد نـگاه ویـژه ای بـه 
بنابرایـن  باشـد  داشـته  عسـلویه  زیسـت  محیـط 
محیطـی  زیسـت  آلودگی هـای  کاهـش  بـرای 
ملـی  کمیتـه  تشـکیل  پیشـنهاد  منطقـه،  ایـن  در 
تصویـب  و  مطـرح  عسـلویه  آلودگی هـای  کاهـش 
شـد کـه حاصـل فعالیـت آن تدویـن سـند کاهـش 

اسـتان  جنـوب  در  زیسـتی  محیـط  آلودگی هـای 
بـود. آلودگـی هـوا  بـر  تاکیـد  بـا  بوشـهر 

آلودگی هوای شـهر بیدخون
 بحرانی تر از سـایر نقاط

یـک  بـه  عسـلویه  نقـاط  همـه  در  هـوا  آلودگـی 
محیـط  مدیـرکل  کـه  آنطـور  و  نیسـت  انـدازه 
شـهر  در  آلودگـی  ایـن  می گویـد  بوشـهر  زیسـت 
پاالیشـگاه ها  بـه  نزدیکـی  دلیـل  بـه  »بیدخـون« 
و فلرهـا در شـرایط بحرانی تـری نسـبت بـه سـایر 

دارد. قـرار  نقـاط 

زیست محیط  شکایت 
پاالیشگاه  ۸ علیه 

زیسـت  مشـکالت  از  بخشـی  تنهـا  هـوا  آلودگـی 
اصولـی  مدیریـت  نبـود  اسـت.  عسـلویه  محیطـی 
رهاسـازی  و  خطرنـاک  و  ویـژه  پسـماندهای  بـر 
پسـاب صنعتـی بـه خلیـج فـارس از مـوارد دیگری 
شـدن  صنعتـی  سـال های  تمـام  در  کـه  اسـت 
در  قلی نـژاد  اسـت.  شـده  گرفتـه  نادیـده  منطقـه 
اسـتانداردهای  از  بسـیاری  می گویـد:  بـاره  ایـن 
آنکـه  دلیـل  بـه  پاالیشـگاه ها  در  محیطـی  زیسـت 
زیسـت  مطالعـات  و  ارزیابـی  اسـتقرار  مرحلـه  در 

امـروزه  اسـت.  نشـده  رعایـت  نداشـتند،  محیطـی 
گوگـرد  بازیافـت  بـرای  عسـلویه  پاالیشـگاه های 
بـه همیـن دلیـل  و تصفیـه پسـاب مشـکل دارنـد 
محیـط زیسـت منطقـه مجبور شـده اسـت کـه علیه 
هشـت پاالیشـگاه بـه دلیـل وجـود انبارهـای روبـاز 
گوگـرد شـکایت کنـد. راهـکار جمع آوری ایـن انبارها 
نیـز احـداث انبارهای مکانیزه اسـت. از سـوی دیگر 
پسـاب  تصفیه خانـه  گازی  پاالیشـگاه های  برخـی 
ندارنـد و تصفیه خانه هـای برخـی دیگـر نیـز ناقـص 
اسـت و نمی توانـد اسـتانداردهای تخلیـه بـه خلیـج 
از سـال  دلیـل  بـه همیـن  رعایـت کنـد.  را  فـارس 
تصفیه خانـه  احـداث  زمینـه  در  مشـاوری  گذشـته 
بـرای پاالیشـگاه های گازی از کشـور انگلسـتان بـه 
ایـران آمـده و امـروز طرح احـداث ایـن تصفیه خانه 
کـه  می شـود  پیش بینـی  اسـت.  شـده  نهایـی 
بـرای احـداث تصفیه خانـه  ۹۰ میلیـون دالر  حـدود 

باشـیم. داشـته  نیـاز  گازی  پاالیشـگاه های 
بـه  عسـلویه  در  یـک  فـاز  پتروشـیمی های  پسـاب 
پتروشـیمی مبیـن - کـه جـزو صنایـع سـبز کشـور 
را  صنعتـی  پسـاب های  دریافـت  وظیفـه  و  اسـت 
پتروشـیمی های  پسـاب  می شـود.  منتقـل   - دارد 
فـاز دو نیـز در حـال حاضـر تصفیه خانـه ای نـدارد و 
بـه گفتـه زیارتـی - رییـس محیـط زیسـت منطقـه 
ویـژه اقتصـادی - انـرژی پـارس جنوبـی – بـرای 
پتروشـیمی  در  تصفیه خانـه ای  مشـکل  ایـن  حـل 
در  دالر  میلیـون   ۶5 حـدود  هزینـه ای  بـا  دماونـد 
حـال احـداث اسـت کـه می توانـد در بـازه زمانی ۱۸ 

برسـد. بهره بـرداری  بـه  ماهـه 
در  ویـژه  و  صنعتـی  پسـماندهای  مدیریـت  بـرای 
تهـران  و  بهشـتی  شـریف،  دانشـگاه  سـه  عسـلویه 
احـداث  بـرای  مکان یابـی  و  شـده اند  عمـل  وارد 
مجتمـع پسـماندهای خطرنـاک انجـام شـده و بـه 
تاییـد سـازمان محیـط زیسـت رسـیده اسـت و بـه 
حـال  در  منطقـه  زیسـت  محیـط  مسـئوالن  گفتـه 
افتتـاح  آسـتانه  در  مجتمـع  ایـن  اول  فـاز  حاضـر 
اسـت.در میـان تمـام آلودگی های عسـلویه در سـال 
۹۷ سـه شـرکت پتروشـیمی ایـن منطقـه بـه عنوان 
 - قلی نـژاد  همچنیـن  شـدند  اعـالم  سـبز  صنعـت 
مدیـرکل محیـط زیسـت بوشـهر- توضیـح می دهـد 
کـه پتروشـیمی های منطقـه ازجمله اسـتانداردترین 
می شـوند  محسـوب  منطقـه  صنعتـی  واحدهـای 
بـا  کـه  توانسـته اند  آن هـا  از  زیـادی  تعـداد  و 

شـوند.        منطبـق  محیطـی  زیسـت  اسـتانداردهای 

با وجود اینکه عسلویه 
با تمام وجودش غرق 
در آلودگی های زیست 

محیطی و تبدیل به 
یک معضل ملی شده 

است زمین فاز سوم 
پتروشیمی ها مکان یابی 

شده و قرار بود که 
پتروشیمی های جدیدی 
در فاز سوم مستقر شوند 

اما از صحبت های قلی نژاد 
–مدیرکل محیط زیست 
بوشهر- اینطور می توان 
نتیجه گرفت که در آینده 
محیط زیست و صنعت 
در این منطقه زورآزمایی 

خواهند کرد.

عسلویه در حال تبدیل به پایتخت آلودگی های زیست محیطی کشور
یک میلیارد و 2۰۰ میلیون دالر بودجه برای رفع آلودگی های محیط زیستی منطقه عسلویه نیاز است

طبـق بررسـی ها حـدود ۲۷ درصـد از خلیـج گـرگان خشـک 
 ۸۰ از  بیـش  میـزان  ایـن  زیسـتگاهی  ارزش  کـه  شـده 
درصـد ارزش زیسـتگاهی تمـام ایـن خلیـج اسـت، در واقـع 
حسـاس ترین واحـد اکولوژیکـی خلیـج گـرگان کـه منطقـه 
زایـش تنـوع زیسـتی اسـت از بیـن رفتـه و بـر ایـن اسـاس 
خلیـج در معـرض فقـر غذایـی و انـرژی قـرار گرفتـه اسـت.

اسـت کـه  خـزر  دریـای  خلیـج  بزرگ تریـن  خلیـج گـرگان 
در سـال ۱۳5۴ بـه همـراه تـاالب میانکالـه و لپـوی زاغمـرز 
تـاالب  نخسـتین مجموعـه  عنـوان  بـه   مازنـدران  اسـتان  در 

بین المللـی جهـان در فهرسـت تاالب های کنوانسـیون رامسـر 
ثبـت شـد. ایـن خلیـج و نواحـی اطـراف آن یـک مجموعـه 
دنیاسـت کـه  سـطح  در  حتـی  زیسـت  محیطـی  ارزشـمند 
در معیشـت  دریـای خـزر  زیسـت  بـر حفـظ چرخـه  عـالوه 
جوامـع محلـی اثـری مسـتقیم دارد امـا چنـد سـالی اسـت 

کـه بـا نیسـتی دسـت بـه گریبـان شـده اسـت.
دالیـل مختلفـی بـرای خشـک شـدن خلیـج گـرگان مطـرح 
جهانـی،  و گرمایـش  اقلیـم  تغییـر  جملـه  از  می شـود کـه 
برداشـت بی رویـه از سـفره های آبـی اطـراف خلیـج، کاهـش 

بارندگـی و افزایـش تبخیـر کـه البتـه می دانیـم علـت تمـام 
کـه  اسـت  انسـان  سـیری ناپذیر  سرشـت  فقـط  این هـا 
اختیـار  در  را  دارد  در طبیعـت وجـود  آنچـه  می خواهـد هـر 

درآورد. خـود 
چنـد وقتـی اسـت کـه شـاهد بـارش بـاران در بیشـتر نقـاط 
کشـور از جمله سـواحل شـمالی هسـتیم که به نظر می رسـد 
همایـون  امـا  ببخشـد،  خلیـج  بـه  دوبـاره  جانـی  می توانـد 
خوشـروان مدیـر سـابق مرکـز ملـی مطالعـات و تحقیقـات 
بـر  تاثیـری  بارش هـا  ایـن  دریـای خـزر معتقـد اسـت کـه 

جـان تشـنه و تفتیـده خلیـج گـرگان نـدارد.
وی روز شـنبه در گفت وگـو بـا خبرنـگار علمـی ایرنـا گفـت: 
درسـت اسـت کـه بارندگی هایـی داشـتیم و بـه نوعـی نیـز 
حالـت سـیالبی داشـته امـا کوتـاه و گـذرا بـوده اسـت، یعنی 
بارندگی هـا متـداوم و پیوسـته نبـوده کـه بتوانیـم از آن بـه 
عنـوان یـک بـارش موثـر در حوضـه آبریـز خلیـج گـرگان یاد 

. کنیم
خوشـروان افـزود: دربـاره تاثیـر بارندگی هـا بر خلیـج گرگان 
می شـود گفـت کـه تاثیـر آن خیلـی انـدک بـوده چـون بیش 
از ۸5 تـا ۹۰ درصـد منابـع آب خلیـج گـرگان از دریـای خـزر 
در  می توانـد  فقـط  جـوی  بارش هـای  و  می شـود  تامیـن 
منطقـه  یـک  خلیـج گـرگان کـه  غربـی  منتهی الیـه  مناطـق 
یابـد  نمکـی اسـت، توسـعه  باتـالق  بسـیار کم عمـق و یـک 
و بتوانـد آنجـا حوضچه هـای آبـی بسـیار کـم عمقـی را بـه 
وجـود آورد کـه معموال ترکیبشـان هـم شـیرین تر از آب هایی 
اسـت کـه در مناطـق مرکـزی و شـرقی خلیـج گـرگان وجـود 

دارد.

بـرای  جـوی  ریزش هـای  البتـه  داد:  ادامـه  محقـق  ایـن 
مناطـق  در  خصـوص  بـه  گـرگان  خلیـج  اکوسیسـتم های 
منتهی الیـه غربـی و مشـرف بـه جزیـره اسـماعیل سـای کـه 
جاهـای  از  شـیرین تر  آبـش  ترکیـب  آنجـا  می تـوان گفـت 
دیگـر خلیـج گـرگان اسـت، مفیـد اسـت امـا نـه اینکـه ایـن 
خلیـج  نجـات  بـرای  راهـکار  یـک  عنـوان  بـه  را  بارندگی هـا 
گـرگان ببینیـم تا اینکه از این بحران خارج شـود. خوشـروان 
اظهـار داشـت: طـی سـال آبـی گذشـته ۱۲ سـانتیمتر کاهش 
تـراز آب دریـای خـزر را داشـتیم ایـن معـادل ۴۸ میلیـارد 
متـر مکعـب آبـی اسـت کـه از خـزر یـا از دسـت رفـت یـا 
اینکـه اصـال بـه خـزر نرسـید، ایـن یعنـی سـه برابـر شـدن 
سـرعت کاهـش تـراز آب خـزر و ایـن سـه برابـر شـدن بـر 
روی تـاالب میانکالـه اثـر مسـتقیم خواهـد داشـت، امـا در 
کشـور مـا به رغـم وجود داده هـای سـنجش از دور و تصاویر 
ماهـواره ای کـه به صـورت رایـگان وجود دارد، در سـایت های 
سـامانه  یـک  مرتبـط  سـازمان های  نمی بینـم کـه  اینترنتـی 
باشـند کـه  تاسـیس کـرده  را  دراز مدتـی  و  پایـش مـداوم 
تغییـرات خلیـج گـرگان را بـه صـورت بـه هنـگام رصـد کنند. 
بـا  باشـیم کـه  داشـته  حالـی کـه می توانیـم سـامانه ای  در 
گـذر زمـان تغییـرات خلیـج گـرگان را رصـد کننـد امـا بعضـا 
می بینیـم کـه تحقیقـات بـر روی ایـن خلیـج بیشـتر حالـت 
انجـام می دهـد و  موضعـی دارد، مثـال یـک سـازمان کاری 
مـی رود؛ ایـن ناپیوسـتگی در تولیـد داده هـا باعـث می شـود 
مـا در مدیریـت و تصمیم گیـری بـرای خلیـج گـرگان دچـار 

چالـش شـویم.

خلیج گرگان در خطر فقر غذایی و انرژی

تـداوم سـرما و یخبنـدان در ارتفاعـات پـارک ملی بمو شـیراز احتمال 
آنکـه برخـی از گونه هـای جانـوری و حیات وحش این پـارک را راهی 
مناطـق روسـتایی و جاده هـای همجـوار کنـد افزایـش داده اسـت ، 
مدیر کل حفاظت محیط زیسـت اسـتان فـارس از رانندگان همجوار ، 
روسـتاییان و رهگذرانـی کـه در این مسـیر ، آهوان و دیگـر گونه های 
زیسـتی را می بینند خواسـت تا با شـماره ۱5۴۰ وجود این گونه های 

حیـات وحش را اطـالع دهند.
حمیـد ظهرابـی؛ مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت فـارس شـامگاه 
جمعـه در بازدیـد از پـارک ملـی بمـو  از تـالش شـبانه روزی محیـط 
بانـان پـارک ملـی بمو بـرای حفاظـت از گونـه های حیـات وحش با 
توجـه بـه سـردی هـوا، بارش بـرف، یخ بسـتن بسـیاری از آبگیرها و 

پوشـیده شـدن مراتـع با بـرف تقدیـر کرد.
ظهرابـی گفـت: در شـرایط بـرف و یخبنـدان امـکان دارد گونه هـای 
جانـوری وحشـی به دلیل سـرما، عـدم یافت منابع غذایـی  و حافظه 
ژنتیکـی و رفتارهـای غریـزی اقـدام بـه مهاجـرت و خـروج از پـارک 
ملـی  و مناطـق حفاظت شـده نموده و به مناطق مسـکونی در اطراف 
روسـتاها و حتـی بافـت شـهری نزدیـک و توسـط شـکارچیان غیـر 

قانونی شـکار شـوند.
مدیر کل حفاظت محیط زیسـت اسـتان فارس اضافه کرد: این خطر 
بـرای گونـه آهـو در پـارک ملی بمو بـا توجه به رفتارهـای غریزی گونه 
شـدید بـوده و در سـالهای گذشـته آسـیب هـای زیادی بـه جمعیت 
آن وارد کـرده لـذا بـرای جلوگیـری از خطـرات احتمالـی، راهروهایـی 

که حیوانات ممکن اسـت از آن خارج شـوند  بسـته شـده اسـت .
وی بیـان داشـت: محیـط بانـان پـارک ملـی بمـو هـم اکنـون بـرای 
امدادرسـانی، علوفـه دهـی و  ممانعـت از خـروج حیـات وحـش در 
آمـاده بـاش بـوده و در بخـش هایـی نیـز سـایه بـان هایی بـا منابع 
غذایـی تعبیـه کـرده انـد و ایـن پـارک، بـه همـت محیـط بانـان و 
کارشناسـان محیط طبیعی حفاظت محیط زیسـت اسـتان به صورت 

شـبانه روزی تحـت عملیـات پایـش ویـژه قـرار دارد.

چشم در چشم آهو در 
حاشیه پارک ملی بمو شیراز

خبر
کاهش۲ متر از سطح آب های 
زیر زمینی در شرق مازندران

ــه ای  ــرکت آب منطق ــع آب ش ــت از مناب ــر حفاظ مدی
مازنــدران از کاهــش ســطح آب هــای زیــر زمینــی طی 
۱5 تــا ۲۰ ســال اخیــر در شــرق اســتان تــا ۱.5۷ متــر 

خبــر داد.
ــت  ــه اف ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنا  ب ــا ایس ــو ب ــادی در گفت وگ ــر عم ــدی می ســید مه
ســطح آب زیــر زمینــی طــی ۱5 تــا ۲۰ ســال اخیــر در شــرق  مازنــدران تــا ۱.5۷متر 
کاهــش داشــته اســت، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر بیشــترین افــت ســطح آب 

مربــوط بــه دشــت بهشــهر_ بنــدر گــز بــوده اســت.
وی تصریــح کــرد:  میــزان افــت در ایــن دشــت ۱.5۷ متــر بــوده کــه موجــب شــد 
دشــت بهشــهر _بندرگــز در ردیــف یکــی از دشــت های ممنوعــه کشــور قــرار گیــرد.

مدیــر حفاظــت از منابــع آب شــرکت آب منطقــه ای مازنــدران گفــت: نفوذ آب شــور، 
ماســه دهــی چاه هــا و افــت کیفیــت آب  آبخوان هــا  از مهمتریــن علــل مشــکالت 

بهره بــرداری آب هــای زیــر زمینــی ایــن اســتان اســت.
میــر عمــادی بــا بیــان اینکــه ۲۰ درصــد از چاه هــای کشــور در مازنــدران قــرار دارد، 
ــر  ــای زی ــدران ۳ درصــد از آب ه ــای مازن ــه چاه ه ــزان تخلی ــرد: می خاطرنشــان ک
ــی  ــر زمین ــارت در بخــش آب زی ــت و نظ ــرای مدیری ــه ب ــی کشــور اســت ک زمین

ــتیم. ــان هس ــرداران و ذی نفع ــارکت بهره ب ــد مش نیازمن
وی گفــت: میــزان کاهــش ســطح آب زیــر زمینــی در ســایر مناطــق مازنــدران 5 تــا 
ــوده اســت امــا کیفیــت ســفره های آب زیــر زمینــی در حــال از دســت  ۶ دهــم ب
رفتــن اســت و علــت آن توســعه منابــع آالینده هــا بــوده کــه در دراز مــدت بــه غــذا و 
آب و در امتــدادآن بــه ســالمت انســان ها آســیب جــدی خواهــد رســاند، همچنیــن 
بــه دلیــل ماســه دهــی چــاه هــا حفــر چاه هــا افزایــش پیــدا کــرده اســت. مدیــر 
حفاظــت از منابــع آب شــرکت آب منطقــه ای مازنــدران ادامــه داد: افــت آب زیــر 
زمینــی در ســایر مناطــق اســتان نیــم درصــد کاهــش یافــت کــه در فصــل زراعــی 
و غیــر زراعــی جبــران می شــود امــا مشــکل بزرگــی کــه در مازنــدران حاکــم شــده 
ــه دلیــل توســعه آالینده هــا  از دســت دادن کیفیــت ســفره های آب زیــر زمینــی ب
بــوده و از حــاال نقطــه ای خــارج شــده اســت و گســتره صفحــه ای پیــدا کرده اســت.
میــر عمــادی بــا بیــان اینکــه ســفره اول آب هــای زیــر زمینــی مازنــدران تــا عمق ۲۰ 
متــر در حــال از دســت رفتــن اســت، خاطرنشــان کــرد: در بخــش میانــه دشــت آب 
شــور بــوده و کشــاورزی بــا انــواع ســموم ، دفــع زبالــه و فاضالب هــا را داریــم و ایــن 

عوامــل موجــب شــده ســفره اول خودمــان را  تــا عمــق ۲۰ متــر از دســت دهیــم.
وی گفــت: موضــوع دوم  افزایــش ۱۰ درصــدی تعــدد و برداشــت از چاه هــا اســت 
ــه دلیــل ماســه دهــی موجــب شــده کشــاورز مجبــور شــود  امــا تعــداد چاه هــا ب
ــده  ــث ش ــا باع ــی چاه ه ــه ده ــد و ماس ــر کن ــاه حف ــن چ ــود چندی ــن  خ در زمی
ــم شــدن  ــث  ک ــت باع ــه در نهای ــم ک ــود را از دســت دهی ــفره های ســطحی خ س
ــاد شــده  ــر زمینــی شــود بنابرایــن تعــداد چاه هــا زی نفــوذ پذیــری ســفره آب زی
امــا برداشــت یکنواخــت می شــود کــه موجــب بــه خطــر انداختــن وضعیــت ســفره 

ســطحی خواهــد شــد.

آب

جمع آوری حدود 2۰۰۰ الشه پرنده مهاجر در مازندران
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران گفت: تاکنون نزدیک به ۲۰۰۰ الشه کشف شده پرندگان مهاجر که 

عمده الشه آن ها در سواحل گلوگاه و روستای قلعه بان از توابع بهشهر بوده است، جمع آوری شد.

رییـس نظـارت بـر حیـات وحـش اداره کل حفاظـت محیط زیسـت 
اسـتان زنجـان گفـت: در روزهای سـرد، برفی و یخـی، حیات وحش 
پنـاه آورده بـه حریـم روسـتاها و شـهرها بیشـتر از روزهـای عـادی 

نیازمنـد مهربانـی و توجه انسـان ها هسـتند.
پرویز رستمی، روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: سرمای 
شـدید و سـفیدپوش شـدن زمین باعث می شـود حیات وحش به 
منظـور تغذیـه به سـکونتگاه های انسـانی نزدیـک و نزدیک تر شـوند 
کـه در این میان الزم روسـتائیان و شـهروندان از حیوانـات پناه آورده 
مراقبـت کننـد و اجـازه ندهنـد برخـی افراد سـودجو و فرصـت طلب، 
قصـد جـان آنهـا را بکننـد.   وی بـا بیـان اینکه تهدید و شـکار حیات 
وحـش گرسـنه از انصـاف بـه دور اسـت، اظهار داشـت: محیـط بانان 
در ایـن فصـل از سـال مراقبـت از حیات وحـش را دوچندان می کنند 
امـا از عمـوم مـردم نیز انتظار حمایـت و یاری بهتر و بیشـتری دارند 
تـا بـه وحـوش که زیبایی های طبیعت هسـتند آسـیبی وارد نشـود.

رسـتمی بـه بـارش برف سـنگین اخیر اشـاره و تصریح کـرد: با توجه 
بـه بـارش بـرف سـنگین و پوشـیده شـدن علفزارهای منطقه شـکار 
ممنـوع فیله خاصه و دشـت سـهرین زنجان، علفخـواران این منطقه 
بـه ویـژه آهـوان، این اداره کل نسـبت بـه پخش علوفه به یـاری این 
گونـه هـای جانـوری شـاخص شـتافتند.وی بـا بیـان اینکـه پخش 
علوفـه در روزهـای سـرد و برفـی باعـث می شـود تـا از ورود وحـوش 
علفخوار به سـکونتگاه های انسـانی جلوگیری شـود، افزود: به همین 
منظـور، جمعـه /چهارم بهمن مـاه/ محیط بانان این اداره کل نسـبت 
بـه پخـش ۱۰۰ بسـته یونجـه در ایـن ۲ منطقه آهـو خیز اقـدام کنند.
رسـتمی بـا اشـاره بـه اینکه جمعیت آهوان دشـت سـهرین و منطقه 
فیله خاصـه زنجـان، قریب یک هزار و ۴۰۰ راس اسـت، اظهار داشـت: 
محیـط بانـان عصـر دوشـنبه /۳۰ دی مـاه/ نیـز ۱۰۰ بسـته یونجه در 
منطقـه شـکار ممنـوع فیله خاصـه پخـش کردنـد تـا در این شـرایط 

نامسـاعد آب و هوایی از گرسـنگی در امان باشـند.  

وحوش زنجان نیازمند 
مهربانی بیشتر در روزهای 

سرد و یخی

رنا
 ای

س:
عک

ان
دگ

بیماری فصلی به عنوان علت مرگ پرندگان در پرن
میانکاله منتفی است

کــه  مازنــدران گفــت  دامپزشــکی  مدیــرکل   
ــج آزمایــش از نمونه هــای جمــع آوری شــده  نتای
، وجــود آنفلوانــزا را بــرای مــرگ تعــدادی از 
پرنــدگان مهاجــر در تــاالب بین المللــی میانکالــه 

ــت. ــرده اس ــی ک منتف
ــر  ــذران از عص ــتان گ ــر زمس ــدگان مهاج ــه از پرن ــا قطع صده
ــه  ــی میانکال ــن الملل ــاالب بی ــاری در ت ــه ج ــنبه هفت چهارش
ــد.  ــاء ش ــع آوری و امح ــاهده و جم ــدران مش ــرق مازن در ش
اکیــپ هــای دامپزشــکی نمونــه هایــی را بــه آزمایشــگاه بــرده 

ــد. ــدگان را مشــخص کنن ــن پرن ــرگ ای ــت م ــا عل ــد ت بودن
دکتــر ســید حســین رضوانــی عصــر روز جمعــه در گفــت و گــو 
بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود : نتایــج آزمایــش نشــان داده اســت 
کــه بیمــاری آنفلوانــزا H۷،H5 وH۹ و یــا نیوکاســل علــت 

مــرگ ایــن پرنــدگان نبــوده اســت.
ــدگان  ــی پرن ــته جمع ــرگ دس ــال م ــح داد : احتم وی توضی
ــز در  ــن نی ــش از ای ــه پی ــه ک ــی میانکال ــن الملل ــاالب بی در ت
ــه ســمت  ــا را ب ــدا نگاهه ســنوات گذشــته ســابقه داشــت، ابت

بیمــاری هــای فصلــی از جملــه آنفلوانــزا و نیوکاســل بــرد کــه 
ــورد  ــن م ــی در ای ــت و نگران ــده اس ــی ش ــبختانه منتف خوش
وجــود نــدارد. مدیــرکل دامپزشــکی مازنــدران گفــت : بــا 
ــه ایــن کــه بیمــاری هــای فصلــی بــرای مــرگ ایــن  توجــه ب
ــال مــرگ  ــون احتم ــی شــده اســت ، هــم اکن ــدگان منتف پرن
ــری  ــه گی ــه نمون ــه اســت ک ــوت گرفت ناشــی از مســمومیت ق
ــران ارســال شــده  ــه ته ــرای  بررســی ایــن مــورد ب از الشــه ب

اســت.
ــد  ــرای مشــخص شــدن نتیجــه آزمایــش جدی وی افــزود : ب
ــرد و در صــورت  ــر ک ــد صب ــر بای ــا ۷۲ ســاعت دیگ ــر ت حداکث

ــه اطــالع افــکار عمومــی مــی رســد. اعــالم نتایــج ب
ــی  ــدگان م ــن پرن ــمومیت ای ــال مس ــت : احتم ــی گف رضوان
ــکار  ــرای ش ــادان ب ــی صی ــزی  برخ ــی از دان ری ــد ناش توان
دســته جمعــی و یــا مــوارد دیگــر باشــد کــه پــس از بررســی 
ــه  ــی نســبت ب ــار نظــر دقیق ــوان اظه ــی ت ــش م نتیجــه آزمای

ــت. ــوع داش ــن موض ای

کار
شکارچیان کل و بز وحشی در گچساران به حبس ش

تعزیری محکوم شدند
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
شــکارچی  نفــر  ســه  گچســاران گفــت:  
ــه  ــل الش ــکار و حم ــام ش ــه اته ــف ب متخل
ســه راس کل و بــز وحشــی در مرکــز ایــن 
شهرســتان، پــس از مصــادر اســلحه و مهمــات 
ــری محکــوم  ــا ســه ســال حبــس تعزی ــه تحمــل ۲ ت ب

شــدند.
ولــی رمضانــی روز شــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا 
افــزود: ایــن پرونــده مربــوط بــه ســال ۹۶ و ۹۷ بــوده  
کــه شــکارچیان غیرمجــاز ســه راس کل و  بــز وحشــی 
ــل  ــده دی ــت ش ــه حفاظ ــک  را در منطق ــه کب و دو قطع

ــد. ــرده بودن ــکار ک ش
ــا حکــم قاضــی  وی بیــان کــرد: ایــن تعــداد متخلــف ب
ــون  ــه  پرداخــت ۱۷ میلی ــری ب ــس تعزی ــر حب ــالوه ب ع

ــال جریمــه نقــدی محکــوم شــدند. ری
ــان ۳۰۴  ــن متخلف ــن ای ــرد:  همچنی ــراز ک ــی اب رمضان
میلیــون ریــال  بابــت ضــرر و زیــان بــه حســاب محیــط 

ــد. زیســت واریــز نمودن
وی اظهــار داشــت: متخلفــان پــس از اقــدام بــه شــکار 
ــط زیســت شهرســتان و  ــگان حفاظــت محی از ســوی ی

ــی دســتگیر شــدند. نیروهــای پلیــس امنیت
رمضانــی بــا اشــاره بــه کمبــود نیروهــای محیــط بــان در 
گچســاران از دوســتداران حیــات وحــش و بقــای گونــه 
هــای نــادر جانــوری خواســت در صــورت مشــاهده هــر 
ــد و شــکار در مناطــق حفاظــت شــده  ــف صی ــوع تخل ن

بــه محیــط بانــان ایــن شهرســتان گــزارش دهنــد.
منطقــه  هکتــار  هــزار   5۲ بــا  شهرســتان گچســاران 
حفاظــت شــده نیمــی از زیســتگاه هــای حیــات وحــش 

اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد را در اختیــار دارد.
ــات  ــای حی ــن گونه ه ــز از مهم تری ــو،کل و ب ــک، تیه کب

ــتند. ــاران هس ــتگاه های گچس ــش در زیس وح
شهرســتان گچســاران در جنــوب غربــی کهگیلویــه و 

بویراحمــد قــرار دارد.
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مدیرعامـل  یـزدی زاده  منصـور  مهنـدس 
ذوب آهـن اصفهان جمعه ۴بهمن ماه دربرنامه 
زنده رود شـبکه اصفهان ، آخرین دستاوردهای 

این شرکت را تشریح کرد .
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت روز ۲۳ دیمـاه در 
صنعـت فوالد کشـور گفـت :  قرارداد تاسـیس 
ذوب آهـن اصفهـان در سـال ۱۳۴۴ ، تولیـد 
فـوالد در کشـور برای اولیـن بار در سـال ۱۳5۱ 
و همچنیـن بهـره بـرداری از فـوالد مبارکـه در 
سـال ۱۳۷۱ در ایـن روز اتفـاق افتـاده اسـت . 
ضمـن اینکـه امسـال در روز ۲۳ دی ماه رکورد 
تولیـد روزانـه جدیـدی در  بخـش کـوره بلنـد 

ذوب آهن ثبت شد . 
وی افـزود : صنعـت فـوالد از ۶۰۰ هزارتن تولید 
قبـل از انقـالب بـه ۲۶ میلیـون تن رسـیده که 
نشـان دهنـده موفقیـت ایـن صنعت اسـت و 
ایـن در حالـی اسـت کـه نیمـی از تولیـدات 

فـوالدی کشـور صـادر مـی شـود که در شـرایط 
تحریم کار بزرگی است .

مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان بـه نقش این 
شـرکت در شـکل گیری سـایر صنایـع فوالدی 
ایـن مجتمـع عظیـم   : اشـاره کـرد و گفـت 
صنعتـی ، فرهنـگ صنعتـی را در کشـور ایجاد 
کرد و متخصصان آن در سـاخت سـایر صنایع 
فـوالدی از جمله فوالد مبارکه نقش داشـتند و 

صنعت کشور مرهون ذوب آهن است .
مهنـدس یـزدی زاده ، تولید انواع مختلف ریل 
بـرای خطـوط بیـن شـهری و متـرو در ذوب 
آهـن را یـک افتخار بزرگ برای صنعت کشـور 
و باعـث افزایـش بـاور به توان داخلی دانسـت 
و گفـت : تولیـد ریـل بـدون مشـکل در ایـن 
شـرکت انجام می شـود و این باور در وزارت راه 
و راه آهن جمهوری اسـالمی ایجاد شـده است 
کـه نیازی به واردات این محصـول نداریم . در 

حـال حاضـر هـم فـوالد ریل و هـم نـورد آن با 
تـوان داخلـی انجـام مـی شـود و مطابـق بـا 
اسـتاندارد جهانـی اسـت کـه بسـیار سـخت 

گیرانه است.
مدیرعامـل ذوب آهـن اظهـار داشـت : ایـن 
شـرکت یک خانواده بزرگ اسـت و مسئولیت 
اجتماعـی خـود را بـرای توسـعه شهرسـتان ، 
اسـتان و کشـور در ابعاد زیرساختی انجام داده 
اسـت و لـذا مـی تـوان گفـت ریشـه دارتریـن 

صنعت کشور در جامعه است .
وی افـزود :  ذوب آهـن اصفهان تنها شـرکتی 
اسـت کـه بـا روش رایـج جهانی یعنـی روش 
کـوره بلند،فوالد تولید می کنـد و از یارانه انرژی 
بهـره مند نیسـت و همیـن امر رقابت با سـایر 
فوالدسـازان را بـرای این شـرکت سـخت کرده 
اسـت. ضمن اینکه با وجود سـهم ده درصدی 
در تولیـد فـوالد کشـور ، متاسـفانه بـا مشـکل 

کمبـود مـواد اولیـه مواجـه هسـتیم و ایـن 
جفایی بر این شرکت بزرگ است .

مهنـدس یـزدی زاده  کار کردن برای ذوب آهن 
اصفهـان را یک افتخار بزرگ دانسـت و گفت :  
و  شـدم  آهـن  ذوب  وارد   ۱۳۷۳ سـال  از 
سپاسـگزار و شـرمنده خانـواده هسـتم چرا که 
بـه دلیـل مشـغله کاری زمـان کمتـری در کنار 
خانـواده بـودم. پسـری دارم که دوره آموزشـی 
سـربازی را مـی گذرانـد و در رشـته معمـاری 

تحصیل کرده است  .
مدیـر عامـل ذوب آهـن در پاسـخ به سـواالت 
سـهامداران گفـت :  توقعات سـهامداران به جا 
اسـت اما حمایت از سـهام وظیفه سـهامداران 
عمـده و حقوقـی اسـت. ذوب آهـن وظیفـه 
شـفاف سـازی را بـه خوبـی انجام داده اسـت 
از  و  هسـتم  آهـن  ذوب  سـهامدار  .خـودم 
سـهامدارانی که سـودآوری این سـهام به اندازه 

مورد نظر آنها نبوده عذر خواهی می کنم

شهرسـتان  بـرق  مدیریـت  هـای  برنامـه 
سـیرجان در بخـش ایـده شـو بـه طـور کامـل 
ای  آینـده  در  امیدواریـم  و  یافـت  پایـان 
روز  خالقیـت  و  پیـروزی  شـاهد  نزدیـک، 

افزون آینده سـازان میهنمان باشیم. 
توزیـع  شـرکت  عمومـی  روابـط  بـه گـزارش 
نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان، پنجمین 
و آخریـن بازدیـد گـروه اسـتارت آپ دانـش 
انـرژی  تولیـد  نیـروگاه  از  سـیرجان  آمـوزان 
فتوولتائیـک ده مگاواتـی ماهان انجام شـد و 
ایـن پایـان سـفرهای علمـی و آموزشـی ایـن 
مختلـف  هـای  نیـروگاه  از  آمـوزان  دانـش 
اسـتان بـا ظرفیـت هـای متفـاوت بـود که در 

اسـتان کرمان صورت پذیرفت.
دانـش آمـوزان خـالق و نخبـه سـیرجانی در 
برهـه زمانـه چنـد ماهـه، خالقیـت خـود را در 
بیـان ایـده هـای نـاب بـروز دادنـد و مـا نیـز 
بـرای ایـن سـرمایه گـذاری هـای ملـی آینده 
خالقیـت  راه  امیدداریـم  و  خرسـندیم  سـاز 
آپ)ایـده  اسـتارت  برنامـه  همچـون  هایـی 
شـو( ادامـه دار بـوده و نتایـج به دسـت آمده 

مفید واقع گردد.

هـای  نیـروگاه  از  بازدیـد  در  آمـوزان  دانـش 
مختلـف بـا نحوه مهندسـی چیدمـان صفحات 
رونـد  نزدیـک  از  و  شـدند  آشـنا  خورشـیدی 
ایـن  نمودنـد کـه  مشـاهده  را  معمـول  کاری 
مهـم  راه گشـای ایده هـای مختلف آن ها در 
خصـوص حداقـل سـازی هزینه هـا، افزایش 
بهـره وری و کارایـی از امکانـات در دسـترس 
فرهنـگ  موجـب  همچنیـن  و  شـد  خواهـد 
بـه  آینـده  نسـل  اهـداف  پیشـبرد  و  سـازی 
سـمت انـرژی هـای پـاک و تجدیـد پذیر می 

باشد.
شهرسـتان  بـرق  مدیریـت  هـای  برنامـه 
سـیرجان در بخـش ایـده شـو بـه طـور کامـل 
پایـان یافـت و امیدواریـم از این بـه بعد و در 
آینـده ای نزدیـک شـاهد پیـروزی و خالقیت 

روز افزون آینده سـازان میهنمان باشیم.
بـا توجـه به نیـاز امـروزه ی جهـان و جهانیان 
نسـبت بـه اسـتفاده از انرژی پاک و برگشـت 
پذیـر، ایـن بازدیـد مشـوق خوبـی بـرای ایده 
هـای اسـتارت آپـی دانـش آمـوزان در زمینـه 
پذیـر  تجدیـد  و  پـاک  انـرژی  از  اسـتفاده 

خواهد بود.

مدیــرکل راه آهــن اراک گفــت: چهــار هــزار 
کشــور  در  امســال  بــاری  واگــن   ۳۰۱ و 
ــد آن  ــه ۲5 درص ــده ک ــی ش ــر اساس تعمی
اســتان  و  اســت  شــده  انجــام  اراک  در 
اساســی  تعمیــرات  زمینــه  در  مرکــزی 
انــواع واگــن بــاری رتبــه دوم را در کشــور 

دارد.
ــرات اساســی هــزار  ــزود: تعمی ــی اف  قربان
بــاری  واگن هــای  انــواع  ۶۶ دســتگاه  و 
ــه   ــتان ب ــن شهرس ــن ای ــال در راه  آه امس
ریلــی  خــودروی  تعمیــر  قطــب  عنــوان 
کشــور انجــام شــده اســت. وی ادامــه داد: 
از  دســتگاه   ۶۶۲ اساســی  تعمیــرات 
ــده  ــر ش ــاری تعمی ــای ب ــوع واگن ه مجم
شــرکت  بــه کوشــش  اراک  راه آهــن  در 
احیــا صنعــت و بقیــه توســط واحــد برفــره 

است. صورت گرفته 
مدیــرکل راه آهــن اراک گفــت: شــرکت 

ــا تعمیــر اساســی ۱۶  احیــا صنعــت اراک ب
ــور  ــاری کش ــای ب ــواع واگن ه ــد از ان درص
ــود  ــه خ ــه ب ــن زمین ــه نخســت را در ای رتب

است. داده  اختصاص 
ــت  ــن هف ــال همچنی ــرد: امس ــان ک وی بی
ــور در  ــرخ و مح ــتگاه چ ــزار و ۱۴۸ دس ه
ایــن شهرســتان تعمیــر اساســی شــده کــه 
دســتگاه   ۴۰ و  هــزار   ۲۲ از  درصــد   ۳۳
واگــن تعمیــر اساســی  چــرخ و محــور 
شــده کشــور را شــامل می شــود و راه آهــن 
میــزان  ایــن  اساســی  تعمیــر  بــا  اراک 
چــرخ و محــور رتبــه دوم را در ایــن حــوزه 

در کشــور به خود اختصاص داده اســت.
حــوزه راه آهــن اراک شــامل ۴۴۱ کیلومتــر 
قــم،  اســتان  پنــج  در  ریلــی  خطــوط 
مرکــزی، لرســتان، همــدان و کرمانشــاه 
ــه ۲۱ ایســتگاه را تحــت پوشــش  اســت ک

دارد.

منصور یزدی زاده :

تولید ریل در ذوب آهن اصفهان ، باور به 
توان داخلی را تقویت کرد

آخرین بازدید دانش آموزان گروه استارت آپ 
شهرستان سیرجان از نیروگاه 10 مگا واتی ماهان

سودوکو شماره 165۳اراک قطب تعمیر خودروی ریلی کشور 

پاسخ سودوکو شماره 1652

افقی
  ۱ - بخور آن برای ســرما خوردگی و زكام 

بــكار میرود - قایق و بلم

 ۲ - نامــی ژاپنی - مخلوقات، آفریده 

شدگان، ویتنام قدیم

۳ - چینه دان مرغ - نویســنده سناریو 

های فیلم 

۴ - مختــرع تلفن، گرفتنی از هوا - 

مســابقه اتو مبیل رانی، مخفف ریسمان 

- گوشه خلوت - معترف

 5 - اما - پســر كوروش كبیر - پار 

برعکس

 ۶ - گرامی تر، بخشــنده تر، جوانمردتر 

- از آثار ماکســیم گورکی - چه وقت؟، 

چه کسی؟

 ۷ - اشــک ریختن - پسر تازی - 

ســتون بدن، عضو رونده، از اعضای بدن 

۸ - تولید - اثری از اســتیون گرین - 

روبالشی

 ۹ - حس وارونه - انبار غله - كاشــف 

میكروب ماالریا

 ۱۰ - دریــا - حلقــه زینتی نگین دار - 

شهره آفاق است، مشهور 

۱۱ - عــدد - ماننــد، نظیر، مانند و نظیر - 

قورباغــه درختی - ریزه های ورق طال 

۱۲ - مخترع میکروفون - ضمیر اشــاره، 

اشــاره به دور، از خواهران برونته - گوزن 

- دختر 

۱۳ - گیاهــی از تیــره نعنا - قرص تب بر

 ۱۴ - خورشــید عالمتاب - خوش 

رفتاری

 ۱5 - نــام این چهره ادبی

عمودی 
 ۱ - ســایت شخصی  - لجوج 

۲ - كجاســت؟ - شهرت یکی از تیم های 

لــوس آنجلس در NBA - تقویت كننده 

۳ - زمین آماده كشــت - استانه خانه - 

از آثار پل سارتر 

۴ - قشــون و سپاه، سپاه، جند 

- منســوب به حضرت عیسی - از 

عناصرشیمیای باعدد اتمی 5۴ 

5 - تک تک - مخفف آتش - شــن 

وارونه - از هالوژنها

 ۶ - بســتن زخم - پشت سر هم

 ۷ - نیم صدای ســاعت - كافی، كافی 

اســت - اتومبیل - منقار کوتاه

 ۸ - حرف تعجب، تعجب زنانه، گشــوده 

- خمیده - ناامید، یخ انگلیســی

 ۹ - از ایــل های بزرگ غرب ایران - 

شــهر آذری، شهر آذربایجان شرقی

 ۱۰ - ریز ریز كردن - باشــگاه پیتر کراچ 

۱۱ - رودی در روســیه - یارغم، هر دو - 

من و تو، ضمیر جمع، آب تازی - وســیله 

نقاشی

 ۱۲ - یكی از بازیگران ســینمای ایران، 

نام پدر ابراهیم - از ســیارات منظومه 

شمســی - مشكین شهر سابق

 ۱۳ - کالنتــر - جــدا كردن چیزی از چیز 

دیگر - ســرایت آب از چیزی به چیز 

دیگر، تراوش 

۱۴ - شــاخه جوان - از شهرهای استان 

فارس - پایان نامه 

۱5 - آرمان شــهر - بهتر وخوبتر

جدول شماره 165۳

اسالمشهر

ساداتی در جلسه ستاد انتخابات مطرح کرد:

به امانت خیانت نکنیم

ــون از  ــتای قان ــت: در راس ــم گف ــاط کری ــدار رب فرمان
تمــام ظرفیــت شهرســتان بــرای فراهــم نمــودن 
بــرای  دهنــدگان  رای  آســایش  و  رفــاه  امنیــت، 

تعییــن سرنوشتشــان بهره خواهیم برد.
جلســه  دوازدهمیــن  در  ســاداتی  مهــدی  ســید   
ــان  ــا بی ــم ب ــاط کری ــتان رب ــات شهرس ــتاد انتخاب س
ــات فصــل مشــترک تمــام دســتگاه  ــن کــه انتخاب ای
ــات  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــرد: ب ــان ک ــت، بی ــا اس ه
ــتان  ــای شهرس ــتگاه ه ــه دس ــکوه هم ــالم و پرش س
براســاس مــاده ۱۱ قانــون انتخابــات موظــف بــه 

همکاری در تمام امور هســتند.
ــا  ــم ب ــا کری ــتان رب ــی شهرس ــت اجرای ــس هیئ ریی
هــای  هیئــت  بیــن  مطلــوب  ارتبــاط  بــه  اشــاره 
انتخابــات تشــریح کــرد: ارتبــاط مطلــوب، معقــول و 
کاملــی بیــن هیئــت اجرایــی، نظــارت و بازرســی 
پایــان  تــا  تنهــا  نــه  ئ  هســت  و  بــوده  برقــرار 
انتخابــات بلکــه بــرای پیشــرفت شهرســتان هــم 

چنان بــا هم در وفاق خواهیم بود.
ــات  ــی شــعب انتخاب ــت از آمادگ ــی دول ــده عال نماین
بــرای روز دوم اســفند بــرای حضــور حماســی مــردم 
گفــت و افــزود: تمــام بســترهای الزم انتخابــات 
یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســالمی و اولیــن 
میانــدوره ای پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان، در 
راســتای حضــور حماســی مــردم در روز دوم اســفند 
در شهرســتان فراهــم اســت و مــردم بداننــد نــه تنهــا 
هیــچ  ادارات  روســای  و  پرســنل  بلکــه  فرمانــدار 
کاندیــدی در انتخابــات ندارنــد در صــورت رویــت در 
چرخــه مدیریتــی شهرســتان نخواهنــد بــود. امانتــدار 
ــتتان  ــه دس ــه ب ــی ک ــه امانت ــید و ب ــردم باش آرای م

سپرده شــده، خیانت نکنید.

 پیام
استان ها

طراحی پنج پارک اختصاصی ویژه کودکان در مناطق پنج گانه شهری کرمان
شهردار کرمان در نشست شورای سیاست گذاری ستاد شهر دوستدار کودک از طراحی پنج پارک 
اختصاصی ویژه کودکان در مناطق پنجگانه شهری کرمان، تهیه و تدوین برنامه های فرهنگی هنری 
ویژه کودکان در ویژه برنامه های نوروزی شهرداری، ایمن سازی محدوده مدار ، احیای طرح همیار 
سبز و همچنین اجرای طرح شهردار مدرسه خبر داد.

آگهی مزایده مال غیر منقول – نوبت دوم 
ــه  ــه و محوطــه ب ــه صــورت خان ــن خشــکی ب ــه زمی ــک قطع ــردد ی بدینوســیله اعــام مــی گ
مســاحت 450 متــر مربــع بــا عرصــه مشــتمل بــر یکبــاب اعیانــی مســکونی جدیــد االحــداث 
ــه  ــه و محوط ــه خان ــه شــماال متصــل ب ــدود اربع ــه ح ــع ب ــر مرب ــدود 80 مت ــه مســاحت ح ب
منوفــی کامــل دشــتیاری ریــک – شــرقا متصــل بــه باقیمانــده ملــک خریــدار جنوبــا متصــل 
ــه ییاقــی  ــع در قری ــه راه دسترســی واق ــا متصــل ب ــدر و غرب ــای حی ــه و محوطــه اق ــه خان ب
ســیفس دبــر چولــه خونــی طــوالرود از مالکیــت عــادی اژدر دشــتیاری کــه در قبــال محکــوم 
بــه پرونــده کاســه 980151 ارجاعــی شــورا توقیــف و توســط کارشــناس کل عرصــه بــه انضمــام 
اعیانــی هــر متــر مربــع چهارصــد و ســی هــزار تومــان و جمعــا یکصــد و نــود و ســه میلیــون 
و پانصــد هــزار تومــان ارزیابــی گردیــده در تاریــخ 98/11/19 روز شــنبه ســاعت11-10 از طریــق 
مزایــده در اجــرای احــکام مدنــی شــوراهای حــل اختــاف تالــش بفــروش میرســد کــس یــا 
کســانیکه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد برنــده مزایــده شــناخته شــده وفــق مقــررات 
بهــای آن اخــذ و اقــدام میگــردد . متقاضیــان ظــرف پنــج روز قبــل از مزایــده مــی تواننــد از 

مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد.
مدیر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف تالش – حبیب زاده  432

آگهی مزایده اموال غیر منقول – ) مرحله اول ( 
ــه  ــع ب ــه مســاحت 604 متــر مرب بدینوســیله اعــام مــی گــردد زمیــن مزروعــی گندمــکاری ب
پــاک ثبتــی شــماره 112 اصلــی م بخــش 28 گیــان بــه مالکیــت شــهریار مقــدم صبــور دیگــه 
ســرائی فرزنــد جعفــر قلــی بــه ادرس شهرســتان تالــش ، ییــاق گیانــده اســلم مطابــق نقشــه 
ــه توســط کارشــناس  ــده کاســه 981224/ج ک ــی در پرون ــده توقیف تفکیکــی موجــود در پرون
دادگســتری بــه مبلــغ پایــه 1/208/000/000 ریــال ارزیابــی شــده اســت در مورخــه 1398/11/29 
روز ســه شــنبه ســاعت 11 الــی 12 از طریــق مزایــده ) مرحلــه اول ( در اجــرای احــکام کیفــری 
تالــش بــه فــروش مــی رســد شــخص یــا اشــخاصی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد 
برنــده مزایــده شــناخته شــده وفــق مقــررات بهــای آن اخــذ و تحویــل میگــردد . متقاضیــان 

ظــرف پنــج روز قبــل از مزایــده مــی تواننــد از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد.
433 دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب تالش – بخشایی 
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

خراسانی ها 2۴ میلیارد ریال به سیلزدگان سیستان و بلوچستان کمک کردند
معاون مشارکت های مردمی اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان رضوی گفت: ۲۴ میلیارد و 
۷۸۰ میلیون ریال کمک نقدی و غیرنقدی مردم این استان برای مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان 

توسط این نهاد جمع آوری شده است.

مدیرعامـل توانیـر بـا اشـاره بـه آلودگـی هـوا و معضـالت مربـوط بـه 
مدیریـت  بـرای  کشـور  بـرق  صنعـت  طرح هـای  خصـوص  در  آن، 
ایـن مسـاله بیـان کـرد: یکـی از سیاسـت های مـا کاهـش آلودگـی 
کالن شهرهاسـت. ایـن سیاسـت در قالـب توسـعه حمـل و نقـل برقـی 
اسـت.  برقـی  موتورسـیکلت های  نقـل  و  توسـعه حمـل  اولویـت   بـا 
خراسـان  منطقـه ای  بـرق  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
و  جماعـات  ائمـه  آموزشـی  همایـش  در  متولـی زاده   محمدحسـن 
مسـئوالن فرهنگـی صنعـت بـرق سراسـر کشـور در تـاالر همایش های 
شـده  تنظیـم  سیاسـت  ایـن  کـرد:  اظهـار  رضـوی  قـدس  آسـتان 
در  اسـت.  شـده  ارائـه  رئیس جمهـور  بـه  نیـز  آن  پیشـنهادات  و 
موتورهاسـت. بـه  مربـوط  آلودگـی  سـهم  بیشـترین  حاضـر   حـال 

وی ادامـه داد: هدفگـذاری کرده ایـم موتورسـیکلت ها را در کالن شـهرها 
برقـی کنیـم. در حال حاضر اکثر دارندگان موتورسـیکلت اقشـار ضعیف 
هستند و روزانه ۲۰۰ کیلومتر در تهران را می پیمایند و در سال ۲۱۰۰ لیتر 
مصـرف بنزیـن دارند کـه هزینه آن ۶ میلیـون تومان می شـود. با برقی 
شدن این موتورها هزینه برق مصرفی آن حدود ۶۰۰ هزار تومان در سال 
خواهـد بـود و از ایـن محل هـر دارنده موتـور 5 میلیون تومان در سـال 
 منفعت می برد و اقشـار ضعیف با اعمال این طرح حمایت می شـوند..

متولـی زاده اضافـه کـرد: همچنیـن سـاالنه ۲۱۰۰ لیتـر بنزیـن بـه ازای 
هـر دسـتگاه موتورسـیکلت کاهـش مصـرف سـوخت خواهیم داشـت 
کـه ایـن بنزیـن را می تـوان صـادر کـرد. براسـاس آمـار پیاده سـازی 
ایـن طـرح بـرای ۳۰۰ هـزار دسـتگاه موتورسـیکلت در تهـران، حـدود 
 ۱.5 میلیـون تـن آالیندگـی از فضـای ایـن شـهر را کاهش خواهـد داد.
مدیرعامـل توانیر تاکید کرد: در اعمال این سیاسـت ها نقش مسـئوالن 
فرهنگـی می توانـد بسـیار موثر باشـد تا نظرات خـود را به مـا ارائه کرده 
 و ما روش های خود را براسـاس نظرات ایشـان اصالح و تکمیل کنیم.. 
با اشـاره به افتخارات صنعت برق کشـور اظهار کرد: با بارش های شـدید 
امسـال که موجب بروز سـیل در برخی نقاط کشـور شـد، همکاران ما در 
بخش هـای مختلـف صنعت بـرق افتخارآفرینی کردند به طـوری که در 
مناطق سـیل زده نخستین دسـتگاهی که برای خدمتگذاری حاضر شد، 
صنعـت بـرق بود. همچنین در جشـنواره شـهید رجایی امسـال صنعت 
بـرق کشـور در دو شـاخص حائـز رتبه شـد کـه یکی شـاخص های فنی 
و دیگـری شـاخص رضایتمنـدی مـردم بـود. شـاخص دوم براسـاس 
نظرسـنجی کـه معاونت ریاسـت جمهـوری از مردم در خصـوص میزان 
 رضایـت از دسـتگاه های اداری صـورت داده بـود، تعییـن شـده اسـت.
وی ادامـه داد: ایـن موفقیت هـا مسـئولیت مـا را سـنیگن تر می کنـد. 
خواهـش مـن از مسـئوالن فرهنگـی ایـن اسـت که بـه جهـت ارتباط با 
مـردم، بـه مـا ایـده بدهند تـا نقاط ضعـف خویـش را پوشـش و نقاط 
قـوت خـود را توسـعه دهیم. مسـاله دیگر این اسـت که ما ادعـا داریم 
همـکاران مـا در صنعـت بـرق پیشـتاز در اجـرای سیاسـت های اقتصاد 
 مقاومتی هسـتند و این افتخاری برای ماسـت که والیت پذیر هسـتیم. 
متولـی زاده بـا اشـاره به گـذر موفـق از پیک سـال ۹۸ خاطرنشـان کرد: 
تابسـتان امسـال نگرانـی از خاموشـی های گسـترده وجـود داشـت و 
دشـمنان کشـورهای همسـایه را ترغیـب کـرده بودنـد کـه برای بـرق به 
ایـران تکیـه نکننـد امـا سـال ۹۸ سـال بسـیار خوبـی بـود و نـه تنهـا 
 خاموشـی نداشـتیم بلکـه صـادرات مـا تـا ۱۲۰ درصـد افزایش داشـت.
مدیرعامـل توانیـر بـا بیـان اینکـه نـگاه امسـال مـا چـه بـا مـردم و 
چـه مشـترکین مبتنـی بـر تشـویق بـود، عنـوان کـرد: بـر ایـن اسـاس 
تعرفه هـای بـرق اینگونـه تعریـف شـد کـه اگـر مـردم در حـد الگـوی 
امـا  درصـد   ۷ آنـان  تعرفـه  تغییـر  مصـرف کننـد،  انـرژی  مصـرف، 
درصـد   ۱۶ ایشـان  تعرفـه  بگـذرد،  الگـو  حـد  از  آن هـا  مصـرف  اگـر 
نسـبت  شـد کسـانی کـه  قـرار  همچنیـن  یافـت.  خواهـد  افزایـش 
شـوند. تشـویق  باشـند،  داشـته  مصـرف  کاهـش  قبـل  سـال   بـه 

متولـی زاده اضافـه کـرد: در حـال حاضر کشـور ما ۲۹ میلیون مشـترک 
خانگی دارد که با اعمال این سیاست، از این تعداد مشترک ۲۴ میلیون 
نفـر در تابسـتان امسـال در حد الگو مصـرف انرژی داشـتند. همچنین 
۸ میلیـون مشـترک مـا مصـرف خـود را نسـبت به سـال قبـل کاهش 
 دادنـد کـه ۱۰۶ میلیـارد تومـان پـاداش خوش مصرفـی دریافـت کردند. 
وی بیان کرد: طرح تشویقی دیگر این بود که از کشاورزان خواستیم در 
چند سـاعت ظهر با ما همکاری داشـته باشـند و مصرف خود را کاهش 
دهنـد؛ در ایـن صـورت بـه آنـان ۲۰ سـاعت بـرق رایـگان ارائـه می شـد. 
همین سیاسـت برای صنایع نیز اعمال شـد که ۲۰ سـاعت برق آنان نیز 
بـه صـورت نیمه بهـا محاسـبه می گردیـد. با پیاده سـازی این سیاسـت 
۱۲۰ هـزار مشـترک بـا مـا قـرارداد و تفاهم نامـه منعقد کردنـد که نتیجه 
آن مدیریـت ۳۸۰۰ مـگاوات از پیـک مصرف و کاهش آن بود. همچنین 
 بـه کشـاورزان ۳5۰ میلیـارد تومـان پـاداش همـکاری پرداخـت شـد.
مدیرعامـل توانیـر در خصـوص صـادرات بـرق کشـور خاطرنشـان کـرد: 
امسـال میـزان صـادرات بـرق کشـور ۱۲۰ درصد رشـد داشـت کـه از این 
محـل ۱۸۰۰ میلیـارد تومـان بـه درآمـد صادراتـی ما اضافه شـد. نهضت 
بهینه سـازی مصـرف بـه عنـوان اسـتراتژی صنعـت بـرق تعریف شـده 
کـه بایـد دنبـال شـود. خواهش من این اسـت کـه مسـئوالن فرهنگی 
صنعت برق به این مسـاله توجه داشـته باشـند چون این سیاسـت ها 
در راسـتای اجـرای سیاسـت های انقـالب و مقام معظم رهبری اسـت. 
ایـن برنامه هـا در سـال آینـده بـا وسـعت بیشـتری دنبـال خواهـد 
شـد و مکانیزم هـای تشـویقی را بـا همـکاری مـردم دنبـال می کنیـم. 
هدفگـذاری مـا کاهـش ۱۰۰۰ مـگاوات مصـرف خانگـی از طریـق اعمال 

سیاسـت های تشـویقی اسـت.

ــی معــاون  ــا حضــور محمدباقــر عال ــگار فــوالد، ب ــه گــزارش خبرن ب
ــز  ــر مرک ــش مدی ــد دروی ــارت، مجی ــدن و تج ــت مع ــر صنع وزی
ــرکت های  ــران ش ــی از مدی ــر و جمع ــرکت های برت ــدی ش رتبه بن
برتــر کشــور برگــزار شــد، از شــرکت های برتــر کشــور بــا اهــدای لــوح 

تقدیــر و تندیــس تقدیــر شــد.
در ایــن رتبه بنــدی، شــرکت فــوالد مبارکــۀ اصفهــان عــالوه بــر کســب 
عنــوان پیشــرو، رتبــۀ اول ازنظــر شــاخص فــروش در گــروه فلــزات 
اساســی، رتبــۀ دوم در شــاخص ارزش بــازار، رتبــۀ دوم در شــاخص 
ارزش افــزوده، رتبــۀ دوم در شــاخص بیشــترین ســودآوری و رتبــۀ 
پنجــم در شــاخص فــروش را در میــان 5۰۰ شــرکت بــزرگ کشــور 

بــه خــود اختصــاص داد.
در ایــن جلســه کــه در آن نقــش شــرکت های بــزرگ بــر شــاخص 

ــو ایجــاد رشــد و توســعه  ــوان پیشــران و لوکوموتی اقتصــادی به عن
در کشــور و تجزیه وتحلیــل نتایــج ایــن رتبه بندی هــا به منظــور 
ــا  ــد، حمیدرض ــی ش ــور بررس ــی کش ــت های صنعت ــن سیاس تدوی
عظیمیــان مدیرعامــل گــروه فــوالد مبارکــه، پــس از دریافت تندیس 
و لــوح تقدیــر ایــن همایــش، طــی ســخنانی در جمــع خبرنــگاران 
اظهــار داشــت: به طــور قطــع کســب ایــن موفقیــت کــه بــا همدلــی و 
همــکاری کارکنــان و بــا برنامه ریزی هــای مــدون شــرکت در مســیر 
تعالــی انجــام شــده، به طــور اتفاقــی و یک شــبه بــه دســت نیامــده 

اســت.
ــد  ــی شــرکت های حاضــر در فراین ــه تمام ــر این ک ــد ب ــا تأکی وی ب
انتخــاب ۱۰۰ شــرکت برتــر، ازجملــه فوالد مبارکه، ســالیان ســال برای 
ــح  ــد، تصری ــزی و تــالش کرده ان ــن نقطــه برنامه ری ــه ای رســیدن ب

کــرد: این کــه تمامــی مراحــل و فراینــد انتخــاب ۱۰۰ شــرکت برتــر و 
شــرکت پیشــرو بــر مبنــای رأی و ارزیابــی ارزیابــان زبــدۀ کشــوری 
و بین المللــی انجــام می شــود از نقــاط قــوت ایــن فراینــد اســت.

وی در پاســــــخ به ســؤال یکی از خبرنگـــــــاران درخصوص زمان 
ــورد گــرم شــمارۀ ۲ فــوالد مبارکــه گفــت:  آغــاز عملیــات احــداث ن
ــت و  ــادی اس ــگ اقتص ــور در اوج جن ــه کش ــی ک ــرایط فعل در ش
گســترش تولیــد به ویــژه اتــکا بــه اقتصــاد غیرنفتــی می توانــد بــه 
بهبــود فضــای کســب وکار و درآمدزایــی کشــور کمــک کنــد، به طــور 
ــن  ــرای ای ــد اج ــد رون ــر می توانن ــان ام ــئوالن و متولی ــع مس قط
پــروژۀ ملــی را تســهیل و تســریع کننــد. بــه عبــارت دیگــر، شــرایط 
تحریــم ایجــاب می کنــد کــه بــا همــوار کــردن مســیر اجــرای چنین 
پروژه هایــی موانــع از پیــش روی تولیــد و رونــق اقتصــادی کشــور 
برداشــته شــود. بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم هرچــه ایــن پــروژه 
عظیــم زودتــر اجــرا شــود، کشــور زودتــر از واردات بســیاری از انــواع 
ــاز خواهــد شــد. ضمــن این کــه  ورق هــای خــاص و وارداتــی بی نی
فضــای بســیار مناســبی بــرای ایجــاد فرصت هــای شــغلی بیشــتر 
بــرای جوانــان و رونــق کســب وکار در منطقــه و کشــور فراهــم خواهــد 

شــد.
وی در ادامــه بــا بیــان این کــه گــروه فــوالد مبارکــه علی رغــم همــۀ 
تحریم هــا و محدودیت هــا، بــه بیشــترین میــزان ســودآوری بــرای 
ذی نفعــان و کشــور دســت یافتــه اســت، اظهــار داشــت: شایســته 
اســت مطابــق بــا شــرایط تحریــم، ایــن شــرکت مــورد حمایــت قرار 

. گیرد
در جریــان برگــزاری ایــن همایــش، معــاون تکنولــوژی فــوالد مبارکه 
نیــز گفــت: شــرکت فــوالد مبارکــه بــر بســتری از نظام هــای تعالــی 
ــی  ــه بررس ــود را ب ــتراتژی خ ــای اس ــده و برنامه ه ــاده ش ــا نه بن
توانمندی هــا معطــوف ســاخته اســت و طبیعتــا نتایــج متناســب با 

آن را حاصــل خواهــد کــرد.
ــار  ــر این کــه فــوالد مبارکــه دو ب ــا تأکیــد ب  ســید مهــدی نقــوی ب
جایــزۀ تعالــی ســازمانی ایــران و جایــزۀ تعالــی اروپــا و همچنیــن 
تندیــس جایــزۀ ملــی کیفیــت را بــه خــود اختصــاص داده اســت 
گفــت: ایــن شــرکت بــا برنامه ریزی هــای مــدون از ســال های 
گذشــته تــا  امــروز   و    بــا    تعریــف سیســتم های متفــاوت، در 
ســایۀ همــت و عــزم راســخ مجموعــۀ مدیریــت و کارکنــان توانســته 

ــد. ــی شــرکت را حفــظ کن در ســخت ترین شــرایط، پویای
ــی  ــارزی از شــادابی و پویای ــۀ ب ــوان پیشــرو را نمون وی کســب عن
شــرکت فــوالد مبارکــه دانســت و تصریــح کــرد: در همیــن خصــوص 
اســتراتژی جدیــد و بعــدی شــرکت حرکــت بــه ســمت فرایندهــا و 

صاحــب تکنولــوژی شــدن اســت.
معــاون تکنولــوژی فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد: ایــن شــرکت ۱۸ 
ســال ســابقۀ بومی ســازی قطعــات و ۲۷ ســال ســابقۀ تولیــد فــوالد 
را در کارنامــۀ خــود دارد و اکنــون بــا رســیدن بــه ســطح قابل توجهــی 
ــوژی  ــت خــود را در مســیر صاحــب تکنول ــوغ ســازمانی، حرک از بل

شــدن آغــاز کــرده اســت.
وی در همیــن زمینــه تصریــح کــرد: فــوالد مبارکــه بــرای دســت یابی 
ــرای  ــران ب ــور ای ــدی کش ــام توانمن ــزرگ، تم ــای ب ــه موفقیت ه ب
ســاخت تجهیــزات و فرایندهــای تولید فوالد را بررســی و مســیرهای 
ــت.  ــرده اس ــتخراج ک ــوژی را اس ــش و تکنول ــن دان ــا ای ــط ب مرتب
ــای  ــود برنامه ه ــش روی خ ــع پی ــع موان ــرای رف ــه ب ــن این ک ضم
مدونــی پیش بینــی کــرده اســت تــا بتوانــد کشــور را صاحــب دانــش 

فراینــد تولیــد فــوالد نمایــد.

فوالد مبارکه »شرکت پیشرو« در بین ۵۰۰ بنگاه 
صنعتی و اقتصادی موفق ایران

تولید روزانه ۳۰۰ تا 
۳5۰ تن پسماند در 

اردبیل
شـهردار اردبیـل گفـت: پسـماند تولیـد 

تـا ۳5۰   ۳۰۰ روزانـه  اردبیـل  در  شـده 

تن اسـت و بـدون همکاری شـهروندان 

بـا  زبالـه  از  حجـم  ایـن  مدیریـت 

شـد. خواهـد  روبـرو  مشـکالتی 

حمیـد لطف اللهیـان در جلسـه کارگـروه 

مدیریت پسـماند افزود: مشکل شیرابه 

تولیـد شـده در سـایت دفـن زبالـه از 

مسـائل قابـل توجـه در بحـث مدیریت 

تـالش  شـهرداری  و   اسـت  پسـماند 

برخـی طرح هـای  اجـرای  بـا  می کنـد 

عملیاتـی ایـن مشـکل را حـل کنـد.

مدیرکل حفاظت محیط زیسـت استان 

اردبیـل هـم در ایـن جلسـه گفـت: بـا 

مشـارکت بخـش خصوصـی نسـبت به 

پزشـکی  پسـماندهای  بی خطرسـازی 

مراکـز خصوصـی اقـدام می شـود.

پسـماندهای  افـزود:  شـهند  سـعید 

مختلـف  مراکـز  دارویـی  و  شـیمیایی 

بـه شـرکت های مجـاز خـارج از اسـتان 

انتقـال می یافت که اخیرا بـه دلیل بروز 

برخی مشـکالت این رونـد دچار اختالل 

شـده و تـالش می شـود بـا همـکاری 

اردبیـل ایـن  دانشـگاه علـوم پزشـکی 

مشـکل رفـع شـود.

ماهیـت  دلیـل  بـه  اظهارداشـت:  او 

بـر  نظـارت  پزشـکی،  پسـماندهای 

بـا  موضـوع  ایـن  صحیـح  مدیریـت 

جدیـت دنبـال می شـود و تمـام مراکـز 

رعایـت  بـه  ملـزم  بهداشـتی  درمانـی 

مدیریـت  حـوزه  در  مربوطـه  قوانیـن 

هسـتند. پسـماند 

مدیریـت  بحـث  در  گفـت:  شـهند 

اقدامـات الزم  نیـز  ویـژه  پسـماندهای 

و  شـده  انجـام  اداره کل  ایـن  توسـط 

مدیریـت آن در حال واگذاری به بخش 

می باشـد. خصوصـی 

تاکید مدیرعامل توانیر بر تداوم اردبیل
نهضت بهینه سازی مصرف به 
عنوان استراتژی صنعت برق 

مدیرعامل فوالد خوزستان:

تحریم ها تاثیری در تولید نداشته است

سیل ایثار و نوع دوستی کانون وکالی دادگستری کرمان

مدیرعامل فوالد خوزستان: تحریم ها تاثیری در تولید نداشته است

فـوالد  مدیرعامـل  محمـدی  علـی 
خوزسـتان در بازدیـد از نمایشـگاه کتـاب 
خوزسـتان بـا اشـاره بـه تامیـن بیش از 
۸۰ درصـد مـواد اولیـه از داخـل کشـور، 
تولیـد  در  تاثیـری  هـا  تحریـم   گفـت: 
ایـن شـرکت نداشـته و گلـوگاه تحریم را 
تبدیـل بـه فرصـت کردیـم؛ امـا در بحـث 
صـادرات در بعضـی حـوزه  هـا با مشـکل 

هسـتیم. مواجـه 
در  خبرنـگاران  جمـع  در  محمـدی 
نمایشـگاه کتاب خوزسـتان اظهار داشت: 
رسـانه  هـا در سـال رونق تولیـد و در کنار 
شـرکت هـای تولیـدی از عوامـل موثر در 
موفقیـت هـای بـه دسـت آمـده حـوزه 
صنعـت بـوده اند؛ امیـد اسـت بتوانیم با 
تعامـل هـر چه بیشـتر با رسـانه هـا این 
مسـیر را بـه نحـو مطلـوب ادامـه دهیم.
خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل 

بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت در ۲ حـوزه 
اجتماعـی  هـای  مسـئولیت  و  تولیـد 
داشـته  خوبـی  هـای  فعالیـت  تاکنـون 
تولیـد  بخـش  در  تصریـح کـرد:  اسـت 
اکنـون بـا تمـام ظرفیـت مطابـق با سـند 
چشـم انـداز پیش مـی رویـم و در زمینه 
مسـئولیت هـای اجتماعـی نیـز خدمات 
خوبـی را در مناطـق محـروم ارائـه کـرده 

. یم ا
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـرکت فـوالد 
خوزسـتان همچنیـن در حـوزه صـادرات 
مطابـق بـا برنامه هـای خـود موفق عمل 
کـرده و طرح هـای توسـعه ای را نیـز بـه 
خوبـی پیش بـرده اسـت، افـزود: اکنون 
بـا کمـک نیروهـای متخصـص توانسـته 
ایـم موفقیت هـای بزرگـی را بـه دسـت 
نمونـه  صادرکننـده  عنـوان  بـه  و  آورده 
سـال ۹۸ و شـرکت برتر در حوزه خدمت  

رسـانی و مسـئولیت هـای اجتماعـی در 
کشـور شـناخته شـده و در زمینـه کیفیت 
محصـول نیـز بیـن شـرکت های تولیـدی 
فـوالد بـه عنـوان شـرکت برتر قـرار گرفته 

یم. ا
محمـدی تاکیـد داشـت: در حـال حاضر 
بیـش از ۸۰ درصـد مـواد اولیه خـود را از 
داخـل کشـور تامیـن مـی کنیـم؛ تحریم  
ها تاثیری در تولید این شـرکت نداشـته 
و گلـوگاه تحریـم را تبدیـل بـه فرصـت 
کردیـم؛ امـا در بحـث صـادرات در بعضی 

حـوزه  هـا بـا مشـکل مواجه هسـتیم.
وی برخـی از موانـع تولیـد را در داخـل 
دانسـت و اضافـه کـرد: ایـن موضـوع بـه 
تنهایـی به معضلـی برای ما تبدیل شـده 
کـه امیدواریـم مسـئوالن همـت کننـد تا 

ایـن موانـع داخلـی نیـز برطرف شـود.
مدیـر عامـل شـرکت فـوالد خوزسـتان با 

تاکیـد بـر اینکـه مجموعـه فـوالد تحریم  
هـا را به فرصـت تبدیل کرده یادآور شـد: 
بـا تشـکیل کمیتـه  هـای بومی سـازی و 
مبـارزه بـا تحریـم، سـرمایه گذاری خوبی 
ایـم؛  داشـته  تولیـد  رونـق  زمینـه  در 
امسـال اولیـن نمایشـگاه بومـی سـازی 
قطعـات، تجهیـزات و مـواد بـا حضور ۶5 
شـرکت داخلـی برپـا شـد و ۲۰ تفاهـم 
نامـه همـکاری بـا شـرکت هـای داخلـی 
منعقـد شـد. ایـن موضوع کمک شـایانی 

بـه رونـق اقتصـاد اسـتان مـی کند.
محمـدی با اشـاره بـه حمایـت و تقویت  
دانشـگاهی  و  علمـی  هـای  ظرفیـت 
تازگـی  بـه  گفـت:  صنعـت،  حـوزه  در 
قراردادهایـی بـا مراکز علمی، دانشـگاهی 
و بـه خصـوص دانشـگاه شـهید چمـران 
اهواز و دانشـگاه آزاد اسـالمی خوزسـتان 
منعقـد شـده کـه در بخش بومی سـازی 
قطعـات و حمایـت از پـروژه هـا و پایـان 
نامـه هـای دانشـجویی منطبـق بـا حوزه 
بـا  صنعـت  ارتبـاط  تقویـت  و  فـوالد 

دانشـگاه بسـیار تاثیرگـذار اسـت.
وی اقدامـات شـرکت فـوالد خوزسـتان 
را در حـوزه مسـئولیت هـای اجتماعـی 
مثبـت دانسـت و اظهـار داشـت: تفکـر 
خدمـت رسـانی بـه مردم در این شـرکت 
نهادینـه شـده و بسـیاری از کارکنـان این 
شـرکت در گـروه هـای جهـادی ثبت نام 

اند. کـرده 
مدیـر عامـل شـرکت فـوالد خوزسـتان با 
بیـان اینکـه قـرارگاه محرومیـت زدایـی 
شـهدای فـوالد در سـه حـوزه بهداشـت 
و درمـان، فرهنگـی و عمرانـی تشـکیل 
شـده و در این سـه شـاخه کارکنان فوالد 
داشـت:  تاکیـد  دارنـد،  فعالیـت خوبـی 
بیـش از یک هـزار دانش آمـوز در مناطق 
محـروم در زمینه تامین البسـه و نوشـت  
افزار از سـوی این شـرکت مـورد حمایت 

قـرار گرفتـه اند.
وی با اشـاره به اینکه در زمینه راهسـازی 
و ترمیـم جـاده هـا، دفع فاضـالب و آب 
هـای سـطحی در بارندگـی هـای اخیـر 
اقدامـات خوبـی صـورت گرفتـه اسـت، 

اضافـه کـرد: در بارندگـی اخیـر ۱5 پمـپ 
بـرای تخلیـه آب و فاضـالب در منطقـه 
کـوی  و  چنعـان  قلعـه  عبـدهللا،  کـوت 

مهدیـس نصـب شـد.
محمـدی بـه اقدامـات ایـن شـرکت در 
جـاری  سـال  مـاه  فروردیـن  سـیالب 
اخیـر  در سـیالب  و گفـت:  اشـاره کـرد 
۲۸۰ میلیـارد ریـال بـه صـورت نقـدی و 
غیرنقـدی هزینه شـده و عـالوه بر تامین 
کلیـه اقـالم ضـروری و بهداشـتی، بیش 
از سـه هـزار بسـته مـواد غذایی نیـز بین 

نیازمنـدان توزیـع شـده اسـت.
سیسـتان  اسـتان  اخیـر  سـیل  بـه  وی 
بیـان  بـا  و  کـرد  اشـاره  بلوچسـتان  و 
پتـو،  معدنـی،  آب  پنـج کامیـون  اینکـه 
مـواد غذایـی و لـوازم بهداشـتی بـه ایـن 
اسـتان ارسـال شده اسـت، اظهار داشت: 
بـه  توجـه  بـا  فـوالد خوزسـتان  شـرکت 
کـه  نقطـه  هـر  در  خـود  ظرفیت هـای 
مـردم نیازمند کمک باشـند حضـور فعال 

داشـت. خواهـد 
مدیـر عامل شـرکت فـوالد خوزسـتان در 
پایـان سـخنان خـود بـا اشـاره بـه اینکه 
بزرگتریـن  خوزسـتان  فـوالد  شـرکت 
عرضـه کننـده شـمش فـوالد و دومیـن 
قطـب تولید فـوالد خام در کشـور و یکی 
در  اقتصـادی  پیشـروی  هـای  بنـگاه  از 
عرصـه هـای ملـی و منطقـه ای صنعـت 
فـوالد اسـت، افزود: طی ۳۰ سـال تالش 
ایـن  زبردسـت  متخصصـان  و  کارکنـان 
هـای  طـرح  خوزسـتان  فـوالد  صنعـت، 
و   ۴/۲ تـا  اول  فـاز  در  را  توسـعه خـود 
در فـاز دوم تـا ۲/۳ میلیـون تـن و هـم 
اکنـون بـاالی سـه میلیـون و ۸۰۰ هزارتن 
محقـق سـاخته و در پایـان فـاز چهـارم 
توسـعه، ظرفیـت تولیـد ایـن شـرکت به 
۲/5 میلیـون تـن در سـال خواهد رسـید 
و ایـن نویـد را بـه مردم عزیز اسـتان می 
دهیـم در کنـار تولیـد پایـدار و اشـتغال 
زایـی بـرای جوانـان، در حوزه مسـئولیت 
هـای اجتماعـی و کمک رسـانی به مردم 

نیـز از هیـچ تالشـی دریـغ ننماییـم.

فقـر، خشکسـالی و سـیل؛ کلمـات بی تکلـف و 
کوتاهـی کـه شـاید تفسـیر بلیـغ ایـن روزهـای 
مـردم اکثـر مناطـق جنوبـی اسـتان کرمان باشـد 
و چشـم انتظـار یـاری سـایرین؛ که هیئـت مدیره 
لـزوم  نیـز  کرمـان  دادگسـتری  وکالی  کانـون 
عمـل  در  را  زدگان  بـه سـیل  و کمـک  همیـاری 

نشـان دادنـد.  
محـور ارتباطـی و شـرایط دسترسـی بـه منطقـه 
جازموریـان بخـش زهکلوت و در نهایت روسـتای 
سردشـت و روسـتای تکولحسـن به دلیل جریان 
شـدید سـیالب های اخیـر بسـیار دشـوار اسـت. 
بـه  دسترسـی  بارندگـی،  هـر  بـا  روسـتایی کـه 
آن بـه کلـی مسـدود می شـود و راه را بـر مـردم 
می بنـدد. ایـن روسـتاها از ابتدایی تریـن امکانات 
نبـود  بی آبـی،  قبیـل  از  و مشـکالتی  محروم انـد 
امکانـات بهداشـتی، فضاهـای آموزشـی مناسـب، 
حتـی  و  فرهنگـی  ورزشـی،  رفاهـی،  امکانـات 
شناسـنامه بـرای برخـی از مـردم ایـن روسـتاها 
و ده هـا معضـل دیگـر مـردم ایـن دیـار را رنـج 

می دهـد.
گرمـای  علـت  بـه  تابسـتان ها  در  آن  اهالـی 
شـدید هـوا بـرای خنـک نگـه داشـتن کپرهـای 
خـود )محـل سـکونت( از خیـس کـردن شـاخ و 
برگ هـای آن و بـرای خنـک کـردن آب از خیـس 
کـردن پارچه هـای پیچیـده دور بطری ها اسـتفاده 

می کننـد و از ديربـاز نیـز بـا كم آبی و مشـکل آب 
شـرب غیـر بهداشـتی و خشكسـالی مواجه انـد. 
تابسـتان ها سـاکنان ایـن روسـتاها در گرمای 5۰ 
درجـه در کپـر از تـرس عقرب هـا و مارهـا خـواب 
و آسـایش ندارنـد  و زمسـتان ها هـم از سـرما بـه 
دلیـل نداشـتن سـرپناه مناسـب رنـج می برنـد. 
درسـت در واپسـین روزهـای دی ماه امسـال نیز 
وقـوع بارش هـای شـديد و پی در پی سـبب شـد 
در این روسـتاها و چندین روسـتای دور و نزدیک 
بـه آن سـيل جـاری و خسـارت قابـل توجهـی به 
ايـن منطقـه وارد شـود ایـن در حالیسـت کـه اگر 
زيـر سـاخت ها مهيـا بود بـا كنترل اين سـيالب ها 
و ذخيـره كـردن آب، مشـكل بی آبـی ایـن منطقه 
تـا حـدودی مرتفـع می گردیـد. عـالوه بـر ایـن، 
قطـع  طـور  بـه  زیـادی کـه  دام هـای  و  احشـام 
می تـوان گفـت تمـام دارایـی آن هـا بـود نیـز در 
حـوادث اخیـر تلف شـده  و بر غصـه ی اهالی این 
ایجـاد کـرده  را  افزوده انـد و شـرایطی  روسـتاها 
کـه سـاکنین ایـن مناطـق از هـر ابـر باران زایـی 
احسـاس دلهـره دارنـد گویـی ایـن غـم و انـدوه 
اسـت کـه بـه جای بـاران از آسـمان بـر زمین های 

سردشـت و تکولحسـن نـازل می شـود.
تمـام ایـن عوامـل مزیـد بـر روحیـه نوع دوسـتی 
هیئـت مدیـره کانـون وکالی دادگسـتری کرمـان 
بـار دیگـر لـزوم همیـاری و کمـک بـه  شـد تـا 
سـیل زدگان را در عمـل نشـان دهنـد و بـا کمـک 
خـود بتواننـد حتـی بـرای لحظـه ای سـختی ها و 
خسـارت های وارد شـده بـه مـردم ایـن دیـار را 
کـم کننـد و لبخنـدی بـر لب آنـان بنشـانند. بدین 

منظـور بـا هـدف رسـاندن بسـته های اهدایـی از 
طـرف کانـون وکالی دادگسـتری کرمان بـه اهالی 
ایـن مناطـق حرکـت کردیـم و در جـاده ای قـدم 
گذاشـتیم کـه در انتهـای آن نـوع دوسـتی معنـا 
 گرفـت. کمـی جلوتـر رفتیـم بـا جاده هایـی کـه 
هرگـز رنـگ آسـفالت را به خـود ندیده انـد، مواجه 
شـدیم، از مسـیر پـر گل و الی و صعـب العبـور 
آنسـوی جـاده  در  آمدیـم،  کـه  پایین تـر  قـدری 
بـه چشـم  خـورد کـه روی  رنگـی  تابلـوی سـبز 
آن نوشـته بـود بـه "سردشـت" خـوش آمدیـد. 
تابلویـی کـه حـاال بعـد از سـیل روزهـای اخیـر 
کمـی کـج شـده و رنگـش هـم کمی به سـفیدی 
می زنـد. نمی دانـم، شـاید ایـن تابلـو هـم از عمق 
رخسـارش  از  رنـگ  بی توجهـی،  و  محرومیـت 
پریـده باشـد! آخـر مگـر می توانـد فرامـوش کنـد 
آن شـب تلـخ خاکسـپاری رودابـه ی 5 سـاله بـر 
اثـر تـراژدی ادامـه دار مـرگ کـودکان بر اثـر عقرب 
گزیدگـی را. هنـوز صدای ناله هـای زن بارداری که 
بـه دلیـل نبود پزشـک جان خـود را از دسـت داد 

در گـوش اهالـی ایـن روسـتا می پیچـد. 
و  پسـتی  بـا  سردشـت  روسـتای  تـا  مسـافت 
بلندی هـا و جاده هـای ناهمـواری کـه داشـت بـه 
نظرمان بسـیار طوالنـی آمد، منطقـه ای که گویش 
خـاص اهالـی آن تا حدودی شـبیه لهجـه بلوچی 
بـود و مـردان و پسـران لباس هـای بلنـدی بـر 
تـن داشـتند و زنـان و دختـران نیـز لباس هـای 
آنـان شـال های  از  برخـی  رنگارنـگ سـنتی کـه 
رنگـی خـود را حجـاب صورتشـان کـرده بودنـد و 
بـی وعـده چشـم انتظـار کمـک بودنـد. هـر چهره 

ای کـه نـگاه می کردیـم غمـزده بـود.
پتـو،  تختـه   ۷۰ شـامل  اهدایـی کـه  بسـته های 
تـن  قنـد، کنسـرو  برنـج،  روفرشـی، کیسـه  های 
ماهـی و لوبیـا بـود در میـان خانوارهـای آسـیب 

دیـده توزیـع شـد.
 ۱۰ نهایتـا  پسـرِک  بسـته ها،  توزیـع  حیـن  در 
سـاله ای بـا لهجـه ی محلـی خـود گفت "شـما که 
اینهمـه زحمـت کشـیدید مـا برایتـان چـه کنیـم" 
گویـی بـا همیـن کمـک نـه چنـدان بسـیار، خود 
را عجیـب مدیـون ما میدانسـت و درصـدد جبران 
بـود! یکـی دیگـر از اهالـی آن منطقه کـه چهره ای 
آفتـاب سـوخته داشـت و در حـال هدایـت کردن 

شـاخه های درخـت خرمـا بـه مسـیر سـیالب بود 
و بـه قول خودش چند کالس بیشـتر از سـایرین 
خوانـده از مـا خواهـش کـرد کـه شـما بـه عنـوان 
مناطـق  مـردم  حقـوق  مدافـع  العمـوم،  مدعـی 
محـروم باشـید و داد ما را از مسـئولین بخواهید.
کـم کـم دارد هـوا تاریـک می شـود. بعـد از اتمام 
بسـته ها راهمـان را جهـت برگشـت کـج کردیـم. 
بـا خـود فکـر میکـردم سـیل هـر چنـد ویرانی هـا 
و خسـارات بسـیاری را بـرای مردمـان ایـن دیـار 
بـه جـای گذاشـت اما لحظاتـی فراموش نشـدنی 
از ایثـار و از خـود گذشـتگی وکالی دادگسـتری را 

نیز بـه وجـود آورد.

فاطمه خواجوئی
گزارش
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت سوم آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
مناقصه گذای امور نگهبانی و انتظامات بیمارستان ولی عصر )عج( شهر بابک

شماره مناقصه 99/29/1198دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار 
مورخ 98/11/29

دریافت اسناد : امور نگهبانی و انتظاماتموضوع مناقصه
الف(  سامانه تدارکات 
www.الکترونیکی دولت

setadiran.ir
ب( پایگاه ملی مناقصات 

htt://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

۳/۸2۳/۹11/۰6۰ ریالبرآورد یکساله)ریال(
1۹1/1۹5/55۳ ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 1۴:۳۰روز سه شنبه دریافت اسناد
مورخ ۹۸/11/15

تا ساعت 1۴:۳۰روز دوشنبه مورخ ۹۸/11/2۸آخرین مهلت برگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران
از ساعت 1۴:۳۰ روزسه شنبه مورخ ۹۸/11/2۹بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 1۰روز یکشنبه مورخ ۹۸/11/2۰در محل بیمارستان ولی عصر )عج( شهر بابک برگزار خواهد شد
محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه( : کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی معاونت غذا و دارو اداره حراست

)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(
شناسه اگهی ۳۰۳1

سال گذشــته در این تاریخ پیام ما 
به بررســی برجام پرداخته است.

دالیز
تا ۱۸ بهمن در مکتب تهران 

در حال اجرا است.

نمایشسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله تجارت فردا 5 بهمن منتشر شد.

 آشفتگی
در سینماهای کشور در حال اکران است.

  بازی مرگ
تا ۰۶ اسفند در تماشاخانه سیمرغ 

در حال اجرا است.

 خطر عبور حیوانات وحشی
تا ۱۴ بهمن در تماشاخانه شانو 

در حال اجرا است.

 اینجا نمیشه به کسی نزدیک شد
ادم ها از دور دوست داشتنی ترند...

شب های روشن
نمایشفیلمنمایش دیالوگ

خرقه رهن خانٔه خمار دارد پیر ما
ای همه رندان مرید پیر ساغر گیر ما

گر شدیم از باده بدنام جهان تدبیر چیست
همچنین رفتست در عهد ازل تقدیر ما
سرو را باشد سماع از نالٔه دلسوز مرغ
مرغ را باشد صداع از نالٔه شبگیر ما

داوری پیش که شاید برد اگر بی موجبی
خون درویشان بی طاقت بریزد میر ما
هم مگر لطف تو گردد عذر خواه بندگان
ورنه معلومست کز حد میرود تقصیر ما

صید آن آهوی روبه باز صیاد توئیم
ما شکار افتاده و شیر فلک نخجیر ما
تا دل دیوانه در زنجیر زلفت بسته ایم
ای بسا عاقل که شد دیوانٔه زنجیر ما
از خدنگ آه عالم سوز ما غافل مشو

کز کمان نرم زخمش سخت باشد تیر ما
ره مده در خانقه خواجو کسی را کاین نفس

با جوانان عشرتی دارد بخلوت پیر ما

خواجوی کرمانی 

 تخریب
 تا ۱۸ بهمن در گالری هدایت 

برگزار می شود.

نمایشگاه

کتاب 

ایرانـی  موفـق  نویسـنده  اثـر  جدیدتریـن  عنـاب  شـکوفه های 

وی، کتـاب  قبلـی  رمـان  دو  ماننـد  اسـت کـه  جوالیـی  رضـا 

کهنـه،  پرونـده  یـک  کتـاب  و  همایونـی  ذات  بـه  سـوءقصد 

موضوعـی تاریخـی – تخیلـی دارد. وقایـع ایـن کتـاب کـه در 

دوران مشـروطه و بـه تـوپ بسـتن مجلـس و… رخ می دهـد، 

از زبـان چهـار شـخصیت و راوی متفـاوت بیـان می شـود: یـک 

قـزاق ایرانـی، یـک عـکاس و تاجـر ایرانـی، یک قـزاق روس و 

یـک زن. کـه هـر کـدام با لحـن و بیانی خاص داسـتان خود را 

شـرح می دهنـد و بـه تنـاوب روایـت بعضی از اتفاقـات واقعی، 

مشـخص  نیـز  شـخصیت ها  ایـن  فرجـام  و  حـال  و  گذشـته 

خبرگـزاری کتـاب  بـا  مصاحبـه ای  در  جوالیـی  رضـا  می شـود. 

ایـران دربـاره نـگارش شـکوفه هـای عنـاب می گویـد: موضـوع 

قتـل میـرزا جهانگیرخـان صـور اسـرافیل، همیشـه بـرای مـن 

جالـب بـود؛ وقتـی کـه نوشـته هایی کـه در ایـن مـورد اسـت 

و شـرح وقایـع روز »یـوم التـوپ« را در چنـد جـای مختلـف 

خوانـدم، آن حـال و هـوا را کامـالً حـس کـردم. مثـالً خاطرات 

یـک روزنامـه نـگار روسـی – کـه بـه احتمـال زیـاد جاسـوس 

بـوده و در پوشـش خبرنـگار بـه ایـران می آیـد – صحنه هـای 

آن روز را بسـیار جانـدار توصیـف کـرده و خیلـی دید سـینمایی 

دارد؛ بـا خوانـدن ایـن مطالـب تصویر آن روز مقابل چشـم های 

دراماتیـک  جنبه هـای  صـورت  هـر  بـه  می گرفـت.  شـکل  مـن 

ذهـن  در  تصاویـری کـه  آن  همـراه  بـه  قبیـل،  ایـن  قضایـای 

آدم شـکل  ذهـن  در  یونیکـی،  مقوله هـای  طبـق  آدم می آیـد. 

نویسـنده  می شـود.  داسـتان  و  رمـان  بـه  تبدیـل  و  می گیـرد 

بـا  غنـی  داسـتانی  را  آن  می تـوان  عنـاب کـه  در شـکوفه های 

شـخصیت پـردازی قـوی دانسـت، ضمـن روایـت قتـل میـرزا 

جهانگیرخـان صـور اسـرافیل، قصـه آدم هایـی را کـه بـه نحـوی 

بـا حادثـه مذکـور در ارتبـاط بودنـد، بازگـو می کنـد. و در عیـن 

حـال گوشـه ای از اوضـاع و احـوال مردمـان عـادی را در ایـران 

و روسـیه نشـان می دهـد. از دیگـر دوره هـای تاریخـی کـه در 

ایـن کتـاب بـه آن هـا اشـاره شـده اسـت می تـوان به سـلطنت 

تـزار  حکومـت  و  ایـران  در  پهلوی هـا  عصـر  شـاه،  ناصرالدیـن 

متـن پشـت جلـد کتـاب  از  در قسـمتی  اشـاره کـرد.  روسـیه 

نویسـنده ی  جوالیـی،  رضـا  اسـت:  آمـده  عنـاب  شـکوفه های 

صاحـب سـبِک ادبیـات ایـران، در شـکوفه های عنـاب بـاز هـم 

بـه سـراِغ روایتـی تاریخـی رفتـه و آن را بـا خیـال ورزی چنـد 

سـویه ای پرداختـه اسـت. او بـا رمان هـای مشـهورش، از جمله 

از  یکـی  یلـدا،  و شـِب ظلمانـی  ذات همایونـی  بـه  سـوءقصد 

می آیـد…  حسـاب  بـه  ایـران  امـروز  نویسـندگاِن  مهم تریـن 

شـخصیت های  کنـاِر  را  خـود  خیالـی  قهرمان هـای  جوالیـی 

تاریخـی قـرار داده و قصـه می سـازد. رمـان بی وقفـه  واقعـی 

داسـتان می گویـد و پیـش مـی رود. از مـرگ و عشـق و البتـه 

و  اسـت  شـده  نوشـته  پختگـی  اوج  در  کـه  رمانـی  نفـرت. 

عنـاب  شـکوفه های  می بـرد.  عجیـب  سـفری  بـه  را  خواننـده 

و  کینـه  خیانـت،  راه  گرچـه  کـه  اسـت  آدم هایـی  داسـتان 

انتقام گیـری را در پیـش گرفته انـد، امـا دسـت روزگار از آن هـا 

پشـیمان  و  اسـیر  را  آنهـا  زندگـی  بزنـگاه  در  و  نشـده  غافـل 

می کنـد. داسـتانی اسـت کـه گاه بـه خاطـر پرداختـن به عشـق 

و دوسـتی، لطیـف و گاه بـه خاطـر توصیـف جنبه هـای تاریـک 

و شـر وجـودی انسـان تلـخ و دردنـاک اسـت. مطالعـه ایـن 

کتـاب را بـه عالقه منـدان رمـان تاریخـی و البتـه داسـتان های 

می کنـم. پیشـنهاد  ایرانـی 
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