
صادرات گیاهان دارویی امسال ۷۰۰ میلیون دالر برآورد شد

کاهش تصادفات جاده ای با رصد لحظه ای خودروهای عمومی

مجـری طـرح گیاهـان دارویـی وزارت جهاد کشـاورزی گفـت: طبق 
برآوردهـای صـورت گرفتـه بـه نظـر مـی رسـد امسـال ارز آوری از 

محـل صـادرات گیاهـان دارویـی ۷۰۰ میلیـون دالر برسـد.
» حسـین زینلـی « روز یکشـنبه در نشسـت خبـری بـه مناسـبت 
سـالروز دهـه مبارک فجـر انقاب اسـامی افزود: اکنـون ۸۰ درصد 
نیـاز تولیـد داخـل گیاهـان دارویـی کشـور بـه مصارف بخـش های 
صنعـت، غـذا و دارو مـی رسـد و آمادگـی افزایش صـادرات را داریم.

وی بـا بیـان اینکـه در برخـی گیاهـان دارویـی عصـاره و اسـانس 
صـادر مـی شـود اظهارداشـت: صـادرات گیاهـان دارویـی در سـال 
۹۷ حـدود ۵۷۰ میلیـون دالر بـود کـه در مقایسـه بـا صـادرات ایـن 
محصـوالت در سـال ۹۶ بـا رقم ۴۵۰ میلیـون دالر، ۱۲۰ میلیون دالر 

افزایـش صـادرات را نشـان مـی دهد.
مجـری طـرح گیاهـان دارویـی وزارت جهـاد کشـاورزی بـا بیـان 
اینکـه امسـال ۴۰۴ تـن زعفـران در سـطح ۱۱۷ هـزار هکتـار تولیـد 
شـده اسـت گفـت: در ۹ ماهه نخسـت سـالجاری ۱۸۶ تـن زعفران 
بـه ارزش ۳۵۱ میلیـون دالر بـه کشـورهای هـدف صادر شـده اسـت.

زینلـی بـا اشـاره به اینکه کشـورهای موفـق در آینده نـه چندان دور 
را دارای منابـع ژنتیکـی ارزشـمند دانسـت و تصریـح کـرد: اکنـون 
هشـت هـزارو ۵۰۰ گونـه گیاهـی در ایـران وجـود دارد کـه از ایـن 
تعـداد دو هـزار گونـه آن متعلـق بـه گونـه هـای گیاهـان د ارویـی 

ست. ا
وی بـا بیـان اینکه یک هـزارو ۷۲۸ مورد گیاهـان دارویی انحصاری 
ایـران اسـت اضافـه کـرد: در ۴۰ سـال اخیـر توجه کمی بـه گیاهان 
دارویـی شـده بـود امـا در دو تا سـه سـال اخیـر به دلیـل ارز آوری 
مناسـی، توجـه ویـژه ای بـه ایـن بخـش شـده اسـت کـه اقدامات 
اخیـر در ایـن بخـش مـی تواند موجـب شـود در سـالهای آینده ۱۰ 
گیـاه انحصـاری ایـران رتبـه اول جهـان را بـه خود اختصـاص دهند.
مجـری طـرح گیاهـان دارویـی گفت: زعفـران دومیـن محصول ارز 
اور بخـش باغبانـی کشـور اسـت کـه بـا اقدامـات مناسـب در ایـن 
بخـش قیمـت ایـن محصول از پنـج میلیون تومان در هـر کیلوگرم 
بـه ۱۱ میلیـون تومـان رسـیده اسـت کـه تاکنـون ۷۱ تـن زعفـران 

خریـداری شـده اسـت کـه در بـورس کاال عرضـه می شـود.

زینلـی افـزود: بازسـازی و اصاح عرصه های تولیـد، تدوین و اباغ 
دسـتور العمـل های فنی، بررسـی و نیازهای تحقیقاتـی ، همکاری 
بـا واحدهـای ذیربـط در تولیـد زعفـران، همـکاری بـا اتحادیه های 
از جملـه  ایـن محصـول و شـورای ملـی زعفـران  بـا  صادرکننـده 
اقدامتـی اسـت کـه وزارت جهـاد کشـاورزی برای توسـعه کشـت و 
بـازار زعفـران ادر دسـت اجـرا دارد.بـه گفتـه وی، گل محمـدی بـا 
سـطح زیرکشـت ۲۴ هـزار هکتـار اسـت کـه بیـش از ۷۰ درصـد 
عرضـه آن در جهـان متعلـق بـه کشـور ایـران اسـت.مجری طـرح 
گیاهـان دارویـی وزارت جهـاد کشـاورزی برایـن بـاور اسـت کـه هر 
اسـتان کشـور هماننـد زعفـران در خراسـان رضـوی، گل محمدی در 
اصفهـان و کرمـان قابلیـت تولیـد یـک گیـاه ارزشـمند دارویـی را با 
ارزش افـزوده بـاال دارد.بـه گفتـه وی، تولید گیاه زعفران در اسـتان 
خراسـان رضـوی گـردش مالـی بیـش از ۵ هـزار میلیـارد تومـان را 

بـرای ایـن اسـتان در پی داشـته اسـت.
زینلـی اضافـه کـرد: صادرات گیاه شـیرین بیان نیز برای کشـور ۳۳ 

میلیون دالر ارز آوری دارد.

مدیـرکل دفتـر حمـل و نقـل مسـافر سـازمان راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای گفـت: براسـاس طـرح جدیـد تعریـف شـده، همـه 
و  مینی بـوس  اتوبـوس،  از  اعـم  عمومـی  نقـل  و  وسـائل حمـل 
سـواری های کرایـه عمومـی بـه صورت لحظـه ای رصد می شـوند و 
در صـورت بـروز نقـص فنـی در آن ها، راننـدگان، مالکان و شـرکت 
حمـل و نقـل مـورد نظـر را مطلـع می کنیـم و اجـرای ایـن طـرح 
از طریـق خوانـدن کامپیوتـر ایـن خودروهـا بـه صـورت لحظـه ای 

اتفـاق خواهـد افتاد.
داریـوش باقرجـوان در گفت وگـو بـا ایسـنا، دربـاره طـرح نظـارت 
هوشـمند بـر سیسـتم حمـل و نقل عمومـی، اظهار کـرد: نظارت بر 
سیسـتم حمل ونقـل عمومـی نیازمنـد سیسـتمی کـردن آن اسـت 
و بایـد بتوانیـم وسـائل حمل ونقـل عمومـی را در هـر لحظـه رصـد 

کنیـم کـه درایـن راسـتا زیرسـاخت هایی ایجاد کردیم کـه از طریق 
ایجـاد بانـک اطاعاتـی بزرگ، ضمـن کنترل تردد ایـن در جاده ها 
و محورهـای اصلـی و فرعـی کشـور بتوانیـم ایمنی مسـافران را در 

سـفرهای زمینـی ارتقـاء دهیم.
حمل ونقـل  وسـائل  روی  سـامانه ای  ایـن  از  پیـش  افـزود:  وی 
عمومـی بـه نـام "سـپهتن" نصـب و راه اندازی شـده بود کـه برخی 
اطاعـات و عملکـرد ایـن خودروهـا از جملـه موقعیـت، سـرعت و 
دیگـر اطاعـات آن هـا را به مرکز جمـع آوری اطاعات این سـامانه 
ارسـال می کـرد و در حـال حاضـر در قالـب سـامانه ای جمـع آوری 
اطاعـات ایـن وسـائل حمل ونقـل را انجـام داده ایـم و می توانیـم 
بـه صـورت لحظـه ای و از طریق GPRS و GPS نصب شـده روی 
ایـن خودروهـا، اطاعات مورد نیـاز و خطاهای احتمالـی کامپیوتر 

)EC( ایـن خودروهـا را بخوانیـم و ضمـن خوانـدن آن در صـورت 
بـروز نقـص فنـی شـرکت حمل ونقل، راننـده و مالک خـودرو مورد 
نظـر را از بـروز نقـص فنـی در آن وسـیله نقلیـه مطلـع سـازیم تـا 
نسـبت بـه رفع ایـن نقص اقدام شـود و در واقع حـوادث جاده ای 

یابد. کاهـش 
مدیـرکل دفتـر حمـل و نقـل مسـافر سـازمان راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای بـا تاکیـد بر این کـه در قالـب این سـامانه اطاعات 
ایـن  می کنیـم، گفـت:  برداشـت  و  پایـش  رصـد،  را  نیـاز  مـورد 
اطاعـات بـه مـا کمـک می کنـد کـه در کنـار راننده هـا و سیسـتم 
حمل ونقـل عمومـی بتوانیـم ایمنـی سـفرهای جـاده ای با وسـائل 
حمل ونقـل عمومـی را کـه مـردم به آن اقبـال خوبی پیـدا کرده اند، 

دهیم. افزایـش 

تاثیر اثر بر موثر
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یــک  ســینما  و  رود  ســینما کنــار  هنــری  ذات  اگــر 
صنعــت معرفــی شــود، ابراهیــم حاتمی کیــا یکــی از 
گرداننــدگان ایــن صنعــت بــوده. او هــم مثــل هم رزمــان 
و هم دوره ای هایــش مهــره ای اســت کــه ســبب چرخــش 
ایــن چرخ دنده هــا شــده. در روزگاری بــا فیلم هایــش 
ــی  ــای طوالن ــل صف ه ــه ســینما آورده، دلی تماشــاگر را ب
ــده،  ــش ش ــدن قصه های ــرای دی ــب ب ــتیاق مخاط و اش
مملکتــش  مــردم  بــه  را  جنــگ  از  دیگــری  چهــره 
نشــان داده، عشــق را بن مایــه فیلم هــای جنگــی اش 
ــی  ــگ و بوی ــیده و رن ــر کش ــه تصوی ــخ را ب ــرده، تاری ک
بــه ســینمای دفــاع مقــدس و مصائــب خانواده هــای 

ــت.  ــگ داده اس ــی جن قربان
را  محــوری  نقش هــای  آثــارش،  اکثــر  در  او  امــا 
از  می کنــد،  معرفــی  مطالبه گــر  شــخصیت هایی 
حاج کاظــم »آژانــس شیشــه ای« کــه بــرای معالجــه 
هم رزمــش فقــط طلــب یــک بلیــت خــارج از کشــور 
ــا  ــد ب ــه می خواه ــاع پســت« ک ــا قاســم »ارتف ــد ت می کن
ــد  ــرت کن ــه اش مهاج ــراه زن و بچ ــه هم ــی ب هواپیماربای
و حــاال در آخریــن ســاخته اش؛ »خــروج«، رحمــت، یــک 
رزمنــده کهن ســال و پــدر شــهید اســت کــه خســارت 
می خواهــد.  رئیس جمهــور  از  را  پنبــه اش  زمین هــای 
قانون گریزی انــد  وطن دوســت  مطالبه گــران  آن هــا 
کــه گویــی صبرشــان تمــام شــده و برخــاف مســیر 
در  )کــه  هــدف  بــه  رســیدن  بــرای  همیشگی شــان 
ــه نظــر می رســد(  ــی ســاده ب تعریــف یک خطــی اش طلب
ــی  ــد، یک ــا بگذارن ــر پ ــته را زی ــبات گذش ــد مناس حاضرن
حاج کاظــم می شــود و تفنــگ بــه دســت می گیــرد و 
دیگــری هــم رحمــت کــه اعتراضــش جــاده ای می شــود 
و ویدیــوی اعتــراض او و همراهانــش ســر از شــبکه های 

ــی آورد! ــا در م ــوی دنی ــان آن س ــی زب فارس
انتخــاب چنیــن قصه هایــی از ســوی حاتمی کیــا بــه 
ــی کــه مخاطــب متعصــب همیشــگی اش  ــوان کارگردان عن
ــورا  ــد و ه ــف می زن ــش ک ــرای او و فیلم های را دارد و ب
می کشــد شــاید ملمــوس و قابــل پذیــرش باشــد چــون 
ســینما بــه تامیــن چنیــن ذائقه هایــی نیــاز دارد، فیلمــی 
کــه هجــو نیســت و ضربــه ای بــه جــان ســینما نمی زنــد 
ــک  ــذارد، در ی ــب نمی گ ــن مخاط ــر ذه ــی ب ــر منف و تاثی
ــرای  ــّمی ب ــا س ــای حاتمی کی ــن روزه ــینمای ای کام س
مخاطــب نیســت، یعنــی کمــدی بی مایــه و مبتذلــی 
نیســت کــه تماشــاگر بــه دیــدن آن عــادت کنــد و ســطع 
بیــاورد، فیلم هــای  ایــن هنــر پاییــن  از  توقــع اش را 
و  ســکانس ها  بــرای  دارد،  هــم  حرفــه ای  نــکات  او 
پان هایــش زحمــت کشــیده شــده و پشــت کلمه هــا، 
جمله هــا و تک تــک خط هــای قصــه اش امــواج یــک 
فیلم ســاز فکــور بــا کارنامــه ای قابــل تامــل دریافــت 
می شــود. امــا آنچــه در ایــن اواخــر بســیار مشــهود 
ــّمی  ــا س ــه حتم ــر! ک ــر موث ــت ب ــر اس ــر اث ــت تاثی اس
ــردان  ــن کارگ ــرای او.اعتراض هــای همیشــگی ای اســت ب
ــه فرافکنــی شــده و اصــرار  ــل تبدیــل ب کــه بیشــتر از قب
هــم  او  کــه  می کنــد  ثابــت  مطالبه گــری  بــرای  او 
مثــل شــخصیت های خیالــی یــا واقعــی قصه هایــش 
از عملکــرد آن هــا تاثیــر می پذیــرد. کارگــردان شــبیه 
ــان بیشــتر  ــا گذشــت زم ــای داســتانش شــده و ب آدم ه
طلبــکار  و  خواهــان  فــردی  بــه  تبدیــل  همیشــه  از 
ــه ای اش  ــی حرف ــم زندگ ــش اول فیل ــازی در نق ــرای ب ب
ــا هــر  ــه در هــر شــرایطی و ب ــی ک شــده اســت. کارگردان
ــش  ــا اعتراض های ــب تحســین دارد! او ب ســاخته اش طل
ــوش  ــا را گ ــد انتقاده ــه نمی توان ــر اینک ــد ب ــری می زن مه
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گرم طای ۱۸  ۵.۱۷۶.۱۹۲

گرم طای ۲۴   ۶.۹۰۱.۲۰۰

بهار آزادی      ۵۰.۵۰۰.۰۰۰

امامی          ۵۰.۶۶۰.۰۰۰

نیم       ۲۵.۷۰۰.۰۰۰

ربع         ۱۵.۶۰۰.۰۰۰

گرمی       ۹.۳۰۰.۰۰۰

دالر             ۱۳۵.۳۹۰

یورو         ۱۵۰.۲۰۰

درهم          ۳۶.۳۵۹

لیر ترکیه           ۱۹.۴۲۳

دالر استرالیا      ۷۷.۸۴۸ @p a y a m e m a
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نمایش ۱۰۰ هزار نمونه 
گیاهی و جانوری در 

موزه تاریخ طبیعی 
محیط زیست

 مدیر موزه ملی تاریخ طبیعی و 
ذخایر ژنتیک سازمان حفاظت 

محیط زیست گفت: 1۰۰ هزار 
نمونه ژنتیک گونه های گیاهی 
و جانوری در این موزه آماده 

بهره برداری و استفاده محققان 
داخلی و خارجی است.

به دنبال ایجاد بانک 
اطالعاتی فعاالن 

صنایع دستی هستیم
معاون صنایع دستی وزارت میراث 
فرهنگ، صنایع دستی و گردشگری 

گفت: به دنبال ایجاد بانک اطالعاتی 
فعاالن حوزه صنایع دستی هستیم 

رنا
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یادداشت  مهمان
آرامه اعتمادی

تهران
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شناسایی ۵۹ غار و پناهگاه 
صخره ای از دوران سنگی

در بررسی باستان شناسی محوطه های پارینه سنگی حاشیه 
دشت ایذه در استان خوزستان به شناسایی و ثبت مشخصات 

۵۹ غار و پناهگاه صخره ای از دوران پارینه سنگی منجر شد.

نادری، نماینده مجلس:

وزارت صمت در برابر 
افزایش قیمت خودرو  روزه 

سکوت گرفته است

لینک خرید نسخه الکترونیک

طبـق قانـون بودجه سـال ۹۸، بـرای کنترل گـرد و غبار 
از مالچ هـای نفتـی سـازگار با محیط زیسـت اسـتفاده 
شـود؛ امـا مسـاله  بحـث برانگیز، ضـد و نقیـض بودن 
بـا  نفتـی سـازگاری  مالـچ  زیـرا  اسـت  قانـون  ایـن 
محیط زیسـت نـدارد، از همیـن رو سـازمان حفاظـت 
محیط زیسـت ضوابطـی بـرای اجـرای ایـن قانـون از 
سـوی سـازمان جنگل ها، مراتع و آبخیـزداری تهیه کرد 

تـا کمتریـن آسـیب متوجـه محیط زیسـت شـود.
مالچ پاشـی از حـدود ۵۰ سـال پیش در کشـور ما اجرا 
می شـود در واقـع ایـران ابداع کننـده ایـن روش بـرای 
مهـار گرد و غبار اسـت، اما امروزه مسـاله مهـم در روند 
اجـرای مالچ پاشـی، محیـط زیسـت و عوارضی اسـت 
کـه از ایـن محل متوجه آن می شـود، بنابراین سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت درصدد اسـت کـه از مالچ های 
سـازگار بـا محیـط زیسـت اسـتفاده شـود امـا اکنـون 
مسـاله، قانونـی اسـت کـه بـرای مالچ پاشـی در بودجه 

سـال ۹۸ دیده شـده اسـت.

ی 
وت

یاق
ی 

ض
رت

 م
س :

کــ
ع

در قانون سال 98 آمده است 
که از مالچ های نفتی سازگار با 
محیط زیست استفاده شود

ضدونقیضهای

قانونمالچپاشی

45 و

ــط  ــته و فق ــتباهی داش ــد اش ــت نمی گوی ــد، هیچ وق کن
ــد!  ــکار کن ــر خــودش ان ــی اگ منتظــر تمجیدهاســت حت
ــار دیگــر  ــرد«، ب ــه خــدا می ب ــار »شــکایتش را ب ــک ب ی
می گویــد: »زمانی کــه مــن فریــاد می کشــم نشــانه 
ــخ  ــی در پاس ــفانه گروه ــا متاس ــت ام ــاق اس ــک اتف ی
ــرض  ــرا معت ــو چ ــد ت ــن می گوین ــراض م ــاد و اعت فری
هســتی.« در مصاحبــه ای از هم رزمــش اصغــر فرهــادی 
ــد و حــاال  ــه ســیاه نمایی می کن ــم ب شــکایت و او را مته
ــه  ــورد ک ــظ می خ ــفی غلی ــم، تاس ــنواره فیل ــرای جش ب
ــری  ــده و عریان گ ــارج ش ــی خ ــم اش از آرای مردم فیل
و  می کنــد  تقبیــح  را  خبرنــگاران  ســوی  از  کام  در 
ــد،  ــرای مــن دادگاه تشــکیل می دهی ــد: »چــرا ب می گوی
گنــاه مــن چیســت کــه یــک فیلــم ســاختم!« امــا 
ــه  ــوت ب ــران را دع ــان، دیگ ــه ای از زم ــود او در بره خ
آن  »وقــت  می گویــد:  و  می کنــد  دادگاه  تشــکیل 
اســت کــه جشــنواره فیلــم فجــر را بررســی کنیــم و 
ــاب اســت  ــرای فجــر انق ــن جشــنواره ب ــا ای ــم آی ببینی
ــده در  ــاخته ش ــای س ــی فیلم ه ــا تمام ــر و آی ــا خی ی
قالــب ایــن جشــنواره قــرار می گیرنــد؟« امســال دوبــاره 
ــه در  ــی ک ــی و کارت های ــاره آرای مردم ــد: »درب می گوی
اختیــار ایــن افــراد قــرار می گیــرد بایــد تحقیــق شــود« 
ــد  ــه فیلمــش را مهندســی شــده می دان ــا ب و اعتراض ه
ــد و در  ــی می کن ــت معرف ــرباز مملک ــودش را س ــا خ ام
جــای دیگــری افتخــار می کنــد کــه بودجــه دولتــی 

می ســازد. فیلــم  و  می گیــرد 
حاتمی کیــا شــب گذشــته مثــل حاج کاظــم و قاســم 
و رحمــت شــعار داد، شــعارهایی کــه هیچ کــدام پاســخ 
درســت بــه ســواالت نبــود. شــعارهایی کــه گریبــان 
حیــدر فیلــم »بادیــگارد« و چمــران فیلــم »چ« و یونــس 
ــا  ــه. حاتمی کی ــه وقــت شــام« را گرفت ــم »ب ــی فیل و عل
ــتان هایش  ــوری داس ــخصیت های مح ــداف ش ــام اه تم
ــرده  ــن ک ــن دف ــت و نمادی ــای گل درش ــر حرف ه را زی
اســت. شــعار نــه تنهــا از ســر و گــردن فیلم هایــش 
ــد  ــه می زن ــی ک ــر حرف ــا ه ــی ب ــه به تازگ ــی رود ک ــاال م ب
خــودش را در معــرض ایــن خطــر نشــان می دهــد. 

ــه نمــاد شــعار! ــل شــدن ب خطــر تبدی
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سخنرانی زینب سلیمانی و حسن روحانی در مراسم 22 بهمن تهرانپیام خبر
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان تهران گفت: ریاست جمهوری اسامی ایران و 
زینب سلیمانی در مراسم ۲۲ بهمن تهران سخنرانی خواهند کرد.
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طال از سکه می افتد؟
نوسان های شدید قیمت ارز و به تبع آن رشد قیمت ها از دالیل رکود بازار طالست

نوسان های شدید قیمت ارز و به تبع آن رشد قیمت ها از دالیل رکود بازار طالست

ــنتی از  ــور س ــه ط ــکه ب ــا و س ــازار ط ب
خانواده هــای  نخســت  گزینه هــای 
بــه  ســرمایه گذاری  بــرای  ایرانــی 
ــا نزدیــک  شــمار مــی رود کــه معمــوال ب
ــه ایــام عیــد، رونــق می گیــرد؛  شــدن ب
رییــس اتحادیــه طــا و جواهــر تهــران 
ــا در  ــه قیمت ه ــرد ک ــی ک ــز پیش بین نی
ــته  ــد داش ــال رش ــی س ــای پایان روزه

ــد. باش
ــی« روز یکشــنبه در  ــم محمدول »ابراهی
گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنا 
دربــاره چشــم انداز بــازار طــا در روزهای 
پایانــی امســال، افزود:بهــای اونــس 
ــر  ــه نظــر مــی رســد تحــت تاثی طــا ب
ــه  ــژه خاورمیان ــه وی ــی ب ــوالت جهان تح

ــته  ــی داش ــا منف ــت ی ــان های مثب نوس
ــی  ــی ارزیاب ــتر افزایش ــه بیش ــد ک باش
ــی  ــد تدریج ــب رش ــود و موج ــی ش م

قیمت هــا خواهــد شــد.
جواهــر  و  طــا  اتحادیــه  رییــس 
ــا  ــازار ط ــداز ب ــاره چشــم ان ــران درب ته
در روزهــای پایانــی امســال )۴۰ روز 
ــه  ــت: تجرب ــوروز( گف ــا ن ــده ت باقی مان
ــت  ــان داده اس ــته نش ــال های گذش س
کــه وضعیــت بــازار بهتــر شــده و رونــق 

می گیــرد.
محمدولــی بــا بیــان اینکــه بــازار طــا در 
ــود شــده  ــار رک ــای گذشــته دچ ــاه ه م
ــرد: نوســان های شــدید  ــه ک ــود، اضاف ب
قیمــت ارز و بــه تبــع آن رشــد قیمت هــا 

ــازار طاســت. از دالیــل رکــود ب
وی اضافــه کــرد: انتظــار مــی رود در 
ــال،  ــان س ــا پای ــده ت ــای باقی مان روزه
ــازار ارز نباشــیم  شــاهد نوســان هــای ب
تــا بــازار طــا بــه ثبــات و تعــادل 

ــود. ــان نش ــار هیج ــیده و دچ رس
ــه  ــود ک ــی می ش ــش بین ــت: پی وی گف
ــات و  ــازار طــا، ثب ــان امســال، ب ــا پای ت
تعــادل خــود را حفــظ کــرده و قیمت هــا 
اســت  بعیــد  و  رشــد کنــد  اندکــی 
ــا را مشــاهده  افزایــش شــدید قیمت ه
کنیــم. رییــس اتحادیــه طــا و جواهــر 
تهــران بــا اشــاره بــه تحــوالت قیمت هــا 
ــکه و  ــت س ــت: قیم ــا، گف ــازار ط در ب
طــا در معامــات ابتــدای ایــن هفتــه، 

تحــت تاثیــر رشــد قیمــت اونــس در 
ــی  ــدی افزایش ــی، رون ــای جهان بازاره

ــته اســت. داش
قیمــت  تصریــح کــرد:  محمدولــی 
ــی، در  ــای جهان ــا در بازاره ــس ط اون
حــال حاضــر نســبت بــه روز پنجشــنبه 
) هفتــه گذشــته( رشــد حــدود هفــت 
دالری را تجربــه کــرده و از یک هــزار 
ــه یــک هــزار و ۵۷۱ دالر  و ۵۶۴ دالر ب

رســید.
ــال  ــر مثق ــای ه ــرد: به ــه ک وی اضاف
طــای ۱۸ عیــار نیــز از دو میلیــون 
و ۲۰۰ هــزار تومــان در روز پنجشــنبه 
ــان در  ــون و ۲۱۶ هــزار توم ــه دومیلی ب
ــت.  ــش یاف ــروز( افزای ــنبه )دی روز ش
ــز از  ــار نی بهــای هرگــرم طــای ۱۸ عی
۵۰۷ هــزار تومــان بــه ۵۱۱ هــزار و ۵۰۰ 

ــت. ــیده اس ــان رس توم

مسیر ارز و طال دوباره جدا شد
شــاهد  ســکه  و  طــا  معامــات  در 
ــم امــا قیمــت  افزایــش قیمت هــا بودی
معامــات ارزی ثبــات تقریبــی را حفــظ 

ــرد. ک
 قیمــت ســکه تمــام بهــار آزادی طــرح 
جدیــد در بــازار روز )یکشــنبه( بــه پنــج 
ــون و ۶۵ هــزار تومــان رســید کــه  میلی
نســبت بــه روز شــنبه ۳۵ هــزار تومــان 
ــن ســکه  ــده اســت. همچنی بیشــتر ش
ــج میلیــون و ۵۰ هــزار  ــم پن طــرح قدی
تومــان داد و ســتد می شــود کــه ۴۰ 
هــزار تومــان افزایــش قیمــت را تجربــه 

کــرده اســت.
قیمــت نیم ســکه دو میلیــون و ۵۸۰ 
هــزار تومــان اســت کــه ۱۰ هــزار تومــان 
ــه روز شــنبه افزایــش قیمــت  نســبت ب

ــش ۲۰  ــا افزای ــز ب ــکه نی ــع س دارد. رب
هــزار تومانــی، یــک میلیــون و ۵۷۰ 
ــا  ــود. ام ــه می ش ــان فروخت ــزار توم ه
ســکه یــک گرمــی بــدون تغییــر قیمــت 

ــده اســت. ــان مان ــزار توم ۹۳۰ ه
همچنیــن در بازارهــای جهانــی آخریــن 
قیمــت هــر اونــس طــا ۱۵۷۰ دالر ثبــت 

شــده اســت.
در ایــن میــان هــر گــرم طــای ۱۸ 
عیــار نیــز بــا افزایــش نزدیــک بــه 
در  تومــان  هــزار   ۵۱۷ تومــان،   ۵۰۰۰
طافروشــی ها داد و ســتد می شــود.

ــا  ــروز نرخ ه ــات ارزی، ام ــا در معام ام
ثابــت مانــد و فاصلــه قیمتــی خریــد و 
فــروش دالر و یــورو در صرافی هــای 
مجــاز نیــز همچــون روز قبــل ۳۰۰ تومان 
ــر  ــنبه( ه ــروز )یکش ــا ام ــود. بانک ه ب
دالر آمریــکا را ۱۳ هــزار و ۱۰۰ تومــان 
ــته  ــه روز گذش ــبت ب ــه نس ــد ک خریدن

ــر  ــا ه ــده اســت. ام ــی بیشــتر ش اندک
ــد  ــورو ۱۴ هــزار و ۳۵۰ تومــان خریدن ی
ــه  ــروز کاهــش یافت ــه دی ــه نســبت ب ک

اســت.
در  مســافرتی  ارز  قیمــت  همچنیــن 
ــا احتســاب  شــعب بانک هــای عامــل ب
ــک عامــل  کارمــزد بانــک مرکــزی و بان
نزدیــک بــه ۱۵ هــزار و ۲۰۰ تومــان بــود 
کــه نســبت بــه دیــروز تفــاوت چندانــی 

ــدارد. ن
صرافی هــای مجــاز بانــک مرکــزی هــم 
امــروز هــر دالر آمریــکا را بــه قیمــت ۱۳ 
هــزار و ۲۰۰ تومــان خریدنــد و ۱۳ هــزار 
و ۵۰۰ تومــان فروختنــد کــه نســبت 
بــه دیــروز تفاوتــی نکــرده اســت. ایــن 
ــر  ــد ه ــرخ خری ــن ن ــا همچنی صرافی ه
ــرخ  ــان و ن ــزار و ۷۰۰ توم ــورو را ۱۴ ه ی
ــام  ــان اع ــزار توم ــروش آن را ۱۵ ه ف

ــد. کردن

عضو کمیسـیون اقتصادی مجلس معتقد 
اسـت وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و 
نهادهـای نظارتی در برابر افزایش سـاعتی 
قیمـت خودرو سـکوت کـرده و سیاسـت 
و برنامـه مشـخصی بـرای مدیریـت بازار 

چارچرخ هـا ندارنـد.
شـهاب نـادری عضو کمیسـیون اقتصادی 
مجلـس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
خانـه ملـت، بـا انتقـاد از افزایـش افسـار 
گسـیخته قیمت خـودرو، گفـت: در هفته  

گذشـته بازار خـودرو با رشـد قابل توجهی 
روبـه رو شـد، بـه گونه ای که قیمـت پراید 
بـه بیـش از ۶۰ میلیـون تومان رسـید، در 
ایـن شـرایط نهادهـای نظارتـی و وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت سـکوت کـرده 
بـرای  مشـخصی  برنامـه  و  سیاسـت  و 
مدیریـت بـازار چارچرخ هـا ندارند.نماینده 
باباجانـی  ثـاث  جوانـرود،  پـاوه،  مـردم 
و روانسـر بـا بیـان اینکـه وزارت صنعـت، 
معـدن و تجـارت بایـد برنامـه مشـخصی 

بـرای بـازار خـودرو در شـب عیـد داشـته 
خودروسـازان  بی توجهـی  افـزود:  باشـد، 
بـه افزایـش تولیـد، نبـود نظـارت بر بـازار 
و جـوالن سـوداگران در فضـای مجـازی 
گرانی افسـار گسـیخته خـودرو را رقم زد. 
وی بـا بیان اینکه دولت واکنشـی نسـبت 
بـه گرانـی خـودرو نشـان نـداده و اراده ای 
بـرای مبارزه با گران فروشـی نـدارد، اظهار 
کـرد: مسـئوالن تسـلیم داللـی و قیمـت 
کـف بـازار شـده اند در واقـع خودروسـازان 
عامـل تنـش قیمت بـازار خودرو هسـتند 
احتمـاال هرچـه بهـای چارچرخ هـا در بازار 
افزایـش یابـد، ایـن شـرکت ها بـه دلیـل 
زد و بنـد با سـوداگران سـود بیشـتری به 

دسـت می آورنـد.

روزه سکوت وزارت صمت در 
برابر افزایش قیمت خودرو

پروژه سینمای دوستدار خانواده 
آغاز به کار می کند

ــروژه  ــکار پ ــاز ب ــواده از آغ ــان و خان ــور زن ــوری در ام ــس جمه ــاون رئی مع
ــح  ــی صحی ــدف جهت ده ــا ه ــواده را ب ــتدار خان ــینمای دوس ــنجی س نظرس
ــکار  ــه ابت ــر داد. معصوم ــواده باشــد، خب ــه دوســتدار خان ــه نحــوی ک ــر ب هن
ــل  ــت مح ــس مل ــل پردی ــور در مح ــد و حض ــیه بازدی ــب در حاش ــنبه ش ش
برگــزاری ســی و هشــتمین  جشــنواره فیلــم فجــر ادامــه داد: پــروژه 
نظرســنجی ســینمای دوســتدار خانــواده بــا هــدف جهت دهــی صحیــح هنــر 
بــه سمت وســوی ارزش هــای بنیــان خانــواده و بــا همــکاری ســینما تیکــت از 

ــد. ــه کار مــی کن ــاز ب ــد ســینمایی آغ ســال جدی
ــم،  ــینما، فیل ــزود :»س ــت اف ــی گف ــخن م ــگاران س ــع خبرن ــه در جم وی ک
ســریال و رســانه در تحــوالت فرهنگــی جوامــع نقــش بی بدیــل دارنــد. 
اعضــای خانــواده و خصوصــا کــودکان، نوجوانــان و جوانــان اثرپذیــری باالیــی 
ــده،  ــاده تر ش ــز س ــی ها نی ــه دسترس ــال ک ــر دیجیت ــینما در عص ــر س از هن

پیــدا کرده انــد.
ــواده  ــه دوســتدار خان ــه نحــوی ک ــر ب ــح هن ــه وی، جهت دهــی صحی ــه گفت ب
ــر  ــان در ب ــرای کــودکان و نوجوان ــه نحــوی کــه پیام هــای مثبــت ب باشــد و ب

داشــته باشــد، از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.     

ته
نک

رییـس اتحادیـه طـال و جواهـر تهـران دربـاره وضعیـت تقاضا 
در بـازار طـال گفـت: اکنـون میـزان خریـد طالی سـاخته شـده 
)مصنوعات( توسـط مردم افزایش یافته و خرید طالی آبشـده 

کاهـش یافته اسـت.
محمدولی افزود: پارسـال مردم بیشـتر به سـراغ طالی آبشـده 
رفتنـد کـه بیشـتر آنهـا اطالعـات و دانـش کافـی دربـاره طـال 
نداشـتند.به گفته رییس اتحادیـه طال و جواهر تهران، نداشـتن 
اطالعـات کافـی برخـی از خریداران، مشـکالتی بـرای آنها ایجاد 
کـرد و تخلفاتی رخ داد که باعث شـد اسـتقبال مـردم از طالی 

یابد. آبشـده کاهش 
محمدولـی بـه خریـداران طـال توصیـه کـرد: تجربه سـال های 
طوالنـی فعالیـت در بـازار طـال نشـان می دهـد کـه خریـداران 
طالی سـاخته شـده در دراز مدت، سـود خوبی را کسب می کنند 
بـه همیـن دلیـل بهتر اسـت که مـردم به جـای طالی آبشـده، 

اقـدام بـه خریـد مصنوعات طـال کنند.

جامعه

نظامی

سیاست

سیاست

محدودیت ثبت طالق، خالف قانون اساسی است

ده ها فروند بالگرد به ناوگان هوانیروز ملحق شد

محتوای طرح معامله قرن نابودی فلسطین است 

بورل شرط زنده ماندن برجام را اعالم کرد

دادگسـتری گفـت:  وکیـل  یـک 
بخشـنامه محدودیت ثبت طاق، 
مخـل آزادی های مشـروع بوده و 
خـاف اصل نهـم قانون اساسـی 

است.
سـعید دهقان در گفت وگو با ایسـنا دربـاره اعمال محدودیت 
ثبـت طـاق گفـت: محدودیت هایـی از ایـن دسـت باعـث 
کاهـش طـاق نمـی شـود. چنیـن تصمیماتـی هیـچ وقت 
نتوانسـته مسـتقیما و یا حتی غیر مسـتقیم در کاهش آمار 
طاق تاثیرگذار باشـد. وی افزود: تا قبل از سـال ٧١ زوجین 
بـرای ثبـت طاق هـای توافقـی مسـتقیمًا بـه دفترخانه هـا 
مراجعـه مـی کردنـد. امـا در این سـال، مقررات مـاده واحده 
طاق تصویب شـد کـه به موجب آن، طاق هـای توافقی هم 

بایـد مسـیر قضایـی را طـی کنـد و از طریق دادگاه، نخسـت 
گواهـی عـدم امکان سـازش صادر شـود و بعد بـه دفترخانه 
طـاق مراجعـه کننـد. در ایـن مقـرره، حداقـل یـک منطقـی 
بـرای ایـن مسـئله وجـود داشـت؛ بـرای اینکـه زوجیـن بـه 
سـرعت و بـه خاطـر عصبانیـت، تصمیـم عجوالنـه نگیرند و 
زندگی هـا بـه آسـانی از هـم نپاشـد. وی ادامه داد: بـا وجود 
قانـون سـال ۷۱ و منطـق حاکـم بـر آن، آمـار طـاق تغییـر 
آنچنانـی نکـرد. بعـد از آن هـم در  قانـون حمایـت از خانواده 
سـال ۹۱،  بحث مشـاوره را مطرح کردند که  مراحل اداری را 
بیشـتر می کنـد. حتـی تاش شـد کـه مشـاوره های اجباری  
بـه نحـو طوالنـی انجام شـود. امـا می بینیـم که ایـن قانون 
و اجبارهـا و محدودیت هـا هـم نتوانسـت بـه کاهـش آمـار 

طـاق کمـک کند.

وزیـــر دفـــاع و پشـــتیبانی نیروهـــای 
ــرد  ــد بالگـ ــا فرونـ ــت: ده هـ ــلح گفـ مسـ
بـــا  شـــده)اورهال(  بازآمدســـازی 
برخـــورداری از تســـلیحات و تجهیـــزات 
ـــق  ـــران ملح ـــامی ای ـــوری اس ـــش جمه ـــروز ارت ـــاوگان هوانی ـــه ن ـــد ب جدی

ــد. شـ
امیـــر ســـرتیپ امیـــر حاتمـــی روز یکشـــنبه در مراســـم تحویـــل ده هـــا 
ــش در  ــی ارتـ ــروی زمینـ ــه نیـ ــده بـ ــازی شـ ــرد بازآمدسـ ــد بالگـ فرونـ
اصفهـــان، در جمـــع خبرنـــگاران بـــا تبریـــک چهـــل و یکمیـــن ســـالگرد 
پیـــروزی شـــکوهمند انقـــاب اســـامی گفـــت: خداونـــد متعـــال را شـــاکریم 
ــد از  ــا فرونـ ــدد ده هـ ــاق مجـ ــاهد الحـ ــارک شـ ــام مبـ ــه در ایـــن ایـ کـ
ـــتیم. ـــش هس ـــروز ارت ـــه هوانی ـــده)اورهال( ب ـــازی ش ـــای بازآمدس بالگرده
ـــی  ـــروی زمین ـــای نی ـــال( بالگرده ـــازی )اوره ـــرد: بازآمدس ـــح ک وی تصری
ـــروی  ـــوان نی ـــه ت ـــکا ب ـــا ات ـــارج و ب ـــه ای از خ ـــت قطع ـــدون دریاف ـــش ب ارت
ــا  ــی و بـ ــان داخلـ ــش بنیـ ــف و دانـ ــرکت های مختلـ ــان شـ متخصصـ

ـــد. ـــام ش ـــه انج ـــل توج ـــی قاب ـــا و صرفهجوی ـــروز دنی ـــت ام ـــف قیم نص
ـــده  ـــل پیچی ـــور کام ـــک کار بط ـــا، ی ـــازی بالگرده ـــه وی، بازآمدس ـــه گفت ب
ــتیبانی  ــا پشـ ــدود بـ ــورهای محـ ــار کشـ ــه در اختیـ ــت کـ ــی اسـ و فنـ

ــرار دارد. ــی قـ ــدگان اصلـ تولیدکننـ
ـــه  ـــوع از کار ک ـــن ن ـــت: ای ـــای مســـلح گف ـــتیبانی نیروه ـــاع و پش ـــر دف وزی
توســـط همـــکاران مـــا در ســـازمان صنایـــع هوایـــی و شـــرکت »پنهـــا« 
ـــر ســـرتیپ  ـــران اســـت. امی ـــوری اســـامی ای ـــص جمه انجـــام شـــده، مخت
حاتمـــی، بالگردهـــای موجـــود را ســـرمایه قابـــل توجهـــی بـــرای کشـــور 
ـــزات  ـــلیحات و تجهی ـــه تس ـــا را ب ـــن بالگرده ـــرد: ای ـــح ک ـــف و تصری توصی
ـــم داد. ـــرار خواهی ـــروز ق ـــی و هوانی ـــروی زمین ـــار نی ـــا و در اختی ـــد ارتق جدی
ـــده و  ـــناخته ش ـــیار ش ـــگان بس ـــک ی ـــروز ی ـــرد: هوانی ـــان ک وی خاطرنش
ـــهدایش  ـــادت های ش ـــره رش ـــه خاط ـــت ک ـــران اس ـــردم ای ـــزد م ـــنام ن خوش
از جملـــه شـــهیدان وطن پـــور، کشـــوری، شـــیرودی و شـــهدای بـــزرگ 
ـــر  ـــن و خاط ـــدس در ذه ـــاع مق ـــای دوران دف ـــر آن از نخســـتین روزه دیگ

ـــود دارد. ـــران وج ـــز ای ـــردم عزی م

کل  مدیــر  و  وزیــر  دســتیار 
خاورمیانــه وزارت امــور خارجــه 
محتــوای طــرح معاملــه قــرن 
را نابــودی فلســطین عنــوان 
ــراج  ــی اخ ــودی یعن ــت یه ــرش دول ــت: پذی ــرد و گف ک
ــه  ــطینی ها ب ــرخ فلس ــد ن ــه رش ــا آنک ــطینی ها ی فلس
گونــه ای کنتــرل شــود کــه اکثریــت بــا یهودی هــا 
نشســت  در  پــوده«  دهقانــی  »حمیدرضــا  باشــد.  
جهــان اســام و معاملــه قــرن کــه در شــورای راهبــردی 
ــکا  ــت: در داخــل آمری ــزار شــد، گف ــط خارجــی برگ رواب
ــال  ــه دنب ــو ب ــپ و نتانیاه ــتی، ترام ــم صهیونیس و رژی
بهره بــرداری آنــی و فــوری بودنــد. بنابرایــن دلیــل طــرح 

ــرداری  ــر بهره ب ــه خاط ــع ب ــن مقط ــئله در ای ــن مس ای
فــوری بــود. هــر دو نفــر، پرونــده مفتــوح داشــتند یکــی 

ــتیضاح.   ــده اس ــر پرون ــاد و دیگ ــده فس پرون
ــه  ــت ک ــدت آن اس ــدف میان م ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــار  ــد، اظه ــده رای کســب کنن در هفته هــا و ماه هــای آین
ــدی  ــه صهیونیســت ها امی ــاز ب ــن امتی داشــت: دادن ای
ــات  ــت. اقدام ــب آرا اس ــرای جل ــر ب ــن دو نف ــرای ای ب
ــی  ــم صهیونیســتی یــک جهان بین ترامــپ در مــورد رژی
در مــورد او و افــراد حامــی اش بــرای مــا ترســیم 
می خواهنــد  آنهــا  اســت کــه  ایــن  آن،  و  می کنــد 
ــی و  ــتگاه های حقوق ــی دس ــدی از تمام ــف جدی تعری

بین المللــی ارائــه دهنــد.  

مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا 
بـا بیـان اینکـه دیپلماسـی بـدون پشـتوانه 
عمـل و اقـدام راه بـه جایـی نخواهـد بـرد، 
گفـت: اگـر بخواهیـم برجـام زنـده بمانـد، 
بایـد اطمینـان حاصـل کنیـم کـه ایـران در ازای بازگشـت به اجـرای کامل این 

توافـق، از مزایـای آن برخـوردار شـود.
جوسـپ بـورل ایـن مطلـب را سـاعاتی بعـد از ماقـات بـا مایک پمپئـو وزیر 
آمریکایـی  یادداشـتی در نشـریه  آمریـکا در واشـنگتن و در  امـور خارجـه 
پروجکـت سـیندیکیت بیـان کرد. بورل روز دوشـنبه هفته پیش نیـز در تهران 

بـا مقامـات عالـی جمهـوری اسـامی دیـدار کرد.
او هفتـه گذشـته بـه خاورمیانـه سـفر کـرد تـا به گفته خـود در راسـتای حفظ 

ثبـات، امنیـت و ایجـاد اعتمـاد میـان بازیگران منطقـه، سـهمی را ایفا کند.
مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا دوشـنبه گذشـته ۱۴ بهمن مـاه در 
صـدر هیاتـی از اردن بـه ایـران سـفر و در دو نوبـت بـا محمدجـواد ظریـف 
وزیرامورخارجـه درخصـوص برجـام، مناسـبات دوجانبه ایـران و اتحادیه اروپا 

و آخریـن تحـوالت منطقـه ای و بین المللـی تبـادل نظـر کرد. بـورل همچنین 
بـا حسـن روحانـی رئیس جمهوری و علـی الریجانی رئیس مجلس شـورای 

اسـامی نیـز دیـدار و گفت وگـو کرد.
مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا در بازگشـت از تهران تاکیـد کرد که 

نخسـتین هـدف، بایـد حفاظت از توافق هسـته ای ایران باشـد.
بـورل کـه دیـروز بـا مقام هـای آمریکایـی در واشـنگتن دیـدار کـرد، در ادامـه 
یادداشـت خـود بـه طـرح ادعایـی رئیـس جمهـوری آمریـکا دربـاره صلـح 
خاورمیانـه موسـوم بـه »معاملـه قـرن« اشـاره کـرد و گفـت اگـر خواهـان 
برقـراری صلـح میان فلسـطین و اسـرائیل هسـتیم بایـد از طریـق راه حل بر 
پایـه مذاکـره کـه طبـق قوانیـن بین الملل و مـورد توافـق تمام طرف ها باشـد 

بـه آن برسـیم.  
دونالـد ترامـپ رئیـس جمهـوری آمریـکا سه شـنبه ۸ بهمن مـاه همـراه بـا 
بنیامین نتانیاهو نخسـت وزیر رژیم صهیونیسـتی در کاخ سـفید حاضر شـد و 
بـا رونمایـی از طرح سـازش کارانه خود موسـوم بـه »معامله قـرن« اعام کرد 
کـه ایـن طرح، شـهر قـدس را پایتخت یکپارچـه رژیم صهیونیسـتی می داند.

رنا
 ای

س:
عک

امـام جمعـه شـهر مقدس نجف گفـت: با تصمیـم پارلمان 
و دولـت و ملـت عـراق، نیروهـای آمریکایـی بـه زودی بـا 
ذلـت از کشـور عـراق اخـراج خواهند شـد. حجت االسـام 
و المسـلمین سـید صدرالدیـن القبانچـی شـنبه شـب در 
مراسـم بزرگداشـت اربعیـن شـهادت سـپهبد حاج قاسـم 
سـلیمانی در مدرسـه امـام کاظـم)ع( قـم گفـت: یکـی از 
مهمتریـن دسـتاوردهای انقـاب اسـامی قـدرت یافتـن 
دیـن و ملـت های مسـلمان و تاش برای عدم وابسـتگی 

هـای بـه قـدرت هـای شـرق و غرب اسـت.

دبیـرکل مجمـع جهانـی صلـح اسـامی گفـت: غـرب از منطقه 
تـا  و ضعیـف می خواهـد  منفعـل  و کشـورهای  آسـیا  غـرب 
بـه نفـع رژیـم صهیونیسـتی گام بردارنـد و می خواهـد مبـارزه 
اسـام بـا اسـام را ایجـاد کنـد.  داود عامـری روز یکشـنبه در 
همایش تحلیلی بر نقش شـهید سـپهبد سـلیمانی در توسـعه 
امنیـت، عدالـت و صلـح منطقـه ای و جهانی در بـاغ کتاب تهران 
اظهـار داشـت: غربی هـا معتقدنـد کـه منطقـه غـرب آسـیا باید 
بازمهندسـی شـود و قدرت هـای منطقـه رو بـه تحلیل بـرود و با 
قدرت هـای ضعیف تـری از کشـورهای مسـلمان منطقـه روبـرو 
باشـند چـون خـواه ناخواه تاثیر اسـام را بر جهـان خواهند دید.

 آمریکایی ها با ذلت از 
عراق اخراج می شوند

هدف غرب ایجاد مبارزه 
اسالم با اسالم است

یـک کارشـناس مسـائل خاورمیانـه بـا اشـاره بـه سـفر اخیـر 
نماینـده دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد در امور سـوریه به تهران 
و دیـدار او بـا وزیـر امـور خارجـه کشـورمان اظهـار کـرد: بـه نظر 
می رسـد این سـفر در راسـتای ایجـاد راهکاری برای بـرون رفت 
از بحـران فعلـی سـوریه و زنـده کـردن تصمیمـات روند آسـتانه 
انجـام شـده اسـت. حسـن هانـی زاده در گفت وگـو بـا ایسـنا با 
اشـاره بـه پیشـروی های اخیـر ارتـش سـوریه در  منطقـه ادلب 
و آزادسـازی شـهر اسـتراتژیک سـراقب در این اسـتان توسـط 
ارتـش سـوریه خاطر نشـان کرد: این عملیـات موفقیت میدانی 
بـزرگ بـرای نیروهـای مسـلح سـوریه و محور مقاومـت  تلقی 

می شـود.

 فرمانـده کل سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی بـا تاکید بر اینکه 
قلب سیاسـت های نوین دفاعی ایران قوی شـدن اسـت گفت: 
نیـروی هوافضـای سـپاه بـا ورود به تولیـد بدنه هـا و موتورهای 
کامپوزیـت ، عـاوه بـر کاهش جرم و افزایش سـرعت و آسـان 
سـازی تولید، جهشـی در فناوری نوین موشـکی به دسـت آورد. 
وی قـوی شـدن را مرتبـط بـا  اراده هایی که برای سـاخت قدرت 
تـاش مـی کننـد، دانسـت و گفـت: جنـگ حقیقی ما سـاخت 
و تولیـد قـدرت بـرای قـوی شـدن اسـت و ایـن دسـتاوردهای 
پیچیـده و در لبـه فنـاوری جهانی که امروز از آنها رونمایی شـد ، 

کلیـد ورود مـا به فضا می باشـند.

احتمال درگیری بین ارتش 
سوریه و ترکیه وجود دارد

نیروی هوافضا جهشی در فناوری 
نوین موشکی بدست آورد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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بحرانکمآبی
راجدیبگیریم

 پیام
 میراث

موزه آبگینه و سفالینه برای انجام تعمیرات از امروز به مدت یک هفته تعطیل شد. دیریت موزه آبگینه و سفالینه ضمن عذرخواهی 
از گردشگران اعام کرد، برای ساب و الک نهایی کف پوش این موزه به دلیل عدم تردد در داخل فضای موزه از امروز شنبه ۱۹ بهمن 

تا جمعه ۲۵ بهمن تعطیل است.

رنا
 ای

س:
عک

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان سـمنان از فعاللیـت 8١ اقامتگاه بوم گـردی در این 
اسـتان خبـر داد و گفـت: بوم گردی هـا بـا اسـتقبال خـوب 
گردشـگران روبـرو بودند.مهـدی جمال در نشسـت کارگروه 
اقتصادی، اشـتغال و سـرمایه گذاری اسـتان سـمنان اظهار 
کـرد: بخـش اعظـم این بومگردی هـا در چند سـال اخیر و 
در دولـت تدبیـر و امیـد راه انـدازی شـدند.وی با اشـاره به 
وجـود زیرسـاخت های گردشـگری در ایـن اسـتان افـزود: 
در آینـده نزدیـک عملیـات سـاخت هتـل ۵ سـتاره کـوه 
نـور در شهرسـتان مهدیشـهر در دسـتور کار قـرار می گیـرد.
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان وضعیـت صنعـت گردشـگری در ایـن اسـتان را رو 
بـه جلـو خوانـد و گفـت: در سـال ۹۸ افـزون بـر ۲ میلیون 
و ۵۰۰ هـزار نفـر از جاذبه هـای گردشـگری اسـتان سـمنان 
بازدیـد کردنـد کـه ایـن آمار به نسـبت سـال گذشـته رشـد 

چشـمگیری داشـته است.
جمـال بـا اشـاره به سـهم ایـن صنعت از بـازار اشـتغال در 
اسـتان به اشـتغال ایجاد شـده در تاسیسـات گردشـگری 
پرداخت و خاطرنشـان کرد: ۲۶۰ تاسیسـات گردشـگری در 
اسـتان سـمنان فعال اسـت کـه یک هزار و ۳۷ نفـر در این 

بخش اشـتغال دارند.
وی یـادآوری کـرد: ۲ هـزار و ۳۷۵ تخـت گردشـگری در 
هتل هـا و... اسـتان سـمنان وجـود دارد کـه بیشـتر ایـن 
تختخـواب و هتل هـا در دولـت تدبیـر و امید در اسـتان به 

بهره بـرداری رسـید.
زیرسـاختی  اعتبارهـای  میـزان  اینکـه  بیـان  بـا  جمـال   
در بخـش گردشـگری در دولـت تدبیـر و امیـد افزایـش 
چشـمگیری داشـته اسـت اضافـه کـرد: طـی سـال اخیـر 
مجوزهـای خوبـی بـرای سـرمایه گذاری در ایـن بخـش در 
اسـتان اعطا شـده اسـت.مدیرکل میراث فرهنگـی، صنایع 
همـکاری  اینکـه  بیـان  بـا  اسـتان  و گردشـگری  دسـتی 
دولـت و بخـش خصوصـی بـرای سـرمایه گذاری در بخش 
گردشـگری اسـتان سـمنان چشـمگیر و قابل توجه اسـت 
افـزود: در حـال حاضـر چهـار فروشـگاه صنایع دسـتی در 

اسـتان سـمنان فعـال اسـت .

سوژه
نشان اصالت 

یونسکو بر پیشانی 
4۰ صنایع دستی سمنان

شناسایی ۵۹ غار و پناهگاه صخره ای از دوران سنگی 

به دلیل ساختارهای کارستی در کوهپایه های دشت ایذه تعداد فراوانی غارها و پناهگاه های صخره ای در منطقه وجود دارد

باســتان  بررســی  دوم  فصــل 
پارینــه   محوطه هــای   شناســی 
ایــذه  دشــت  حاشــیه  ســنگی 
بــه  خوزســتان  اســتان  در 
مشــخصات  ثبــت  و  شناســایی 
صخــره ای  پناهــگاه  و  غــار   ۵۹
جدیــد،  پارینه ســنگی  دوران  از 
اوایــل  و  فراپارینه ســنگی 
ــد. ــر ش ــه منج ــنگی در منطق نوس
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
فرهنگــی  میــراث  پژوهشــگاه 
جایــز  مــژگان   ، گردشــگری  و 
باســتان  هیــات  سرپرســت 

ــی  ــات علم ــو هی ــی  و عض شناس
بــا  باستان شناســی  پژوهشــکده 
اعــام ایــن خبــر گفــت: فصل دوم 
پناهگاه هــای  و  غارهــا  بررســی 
پارینه ســنگی  دوران  صخــره ای 
در بخش هــای شــمال و شــمال 
غربــی دشــت ایــذه در حاشــیه 
تــاالب میانگــران متمرکــز بــوده 
ــرده  ــش فش ــورت پیمای ــه ص و ب
در کوهپایه هــای مناطــق خونــگ 
ــگ اژدر  ــد، خون ــد، کمالون یارعلیون
صــورت  پرچســتان  منطقــه  و 

گرفــت.
بــه دلیل ســاختارهای کارســتی در 
کوهپایه هــای دشــت ایــذه تعــداد 
پناهگاه هــای  و  غارهــا  فراوانــی 

ــود دارد  ــه وج ــره ای در منطق صخ
ــی از  ــش از نیم ــه بی ــه در دامن ک
آنهــا آثــار ســطحی بــه صــورت 
از  ســنگی  دست ســاخته های 
مشــاهده  پارینه ســنگی  دوران 
بــه  اشــاره  بــا  می شــود.وی 
ــتان  ــای باس ــت ه ــینه فعالی پیش
ــت:  ــه گف ــن محوط ــی در ای شناس
مطالعــات پارینه ســنگی در دشــت 
خورشــیدی   ۵۰ دهــه  از  ایــذه 
رایــت  هنــری  سرپرســتی  بــه 
ــاز و  ــی آغ باستان شــناس آمریکای
ــه  ــامی در ده ــاب اس ــد از انق بع
ــه  ــده ادام ــه صــورت پراکن ۱۳۸۰ ب
ــتان  ــن باس ــه ای ــه گفت ــت. ب یاف
شــناس، از ســال گذشــته ایــن 

بــه صــورت متمرکــز  مطالعــات 
صــورت گرفتــه کــه  منطقــه  در 
فصــل نخســت آن در پاییــز ۱۳۹۷ 
ثبــت  و  شناســایی  بــه  منجــر 
و  ۶۹ محوطــه شــد  مشــخصات 
فصــل دوم آن نیــز در ســال ۱۳۹۸ 
دیگــر  محوطــه   ۵۹ شناســایی 
را بــه دنبــال داشــت. مجموعــا 
بــا مطالعــات دهــه ۸۰ تاکنــون 
۱۴۷ غــار و پناهــگاه صخــره ای در 
ــمال  ــذه در ش ــت ای ــیه دش حاش
شــرق اســتان خوزســتان مــورد 
مشــخصات،  ثبــت  شناســایی، 
نمونه بــرداری  و  پان بــرداری 
کنترل شــده آثــار ســطحی قــرار 

. نــد گرفته ا
باســتان  هیــات  سرپرســت 
شناســی، از دیگــر یافتــه  هــای 
ــذه  ــت ای ــی دش ــل دوم بررس فص
بــه شناســایی و ثبــت مشــخصات 
۳۶ هــاون ســنگی صخره ای اشــاره 
ــا  ــی ب ــورت همزمان ــه در ص کردک
غارهــا و پناهگاه هــای صخــره ای 
بازســازی  زمینــه  در  می تــوان 
شــکارگر- مردمــان  معیشــت 
پارینه ســنگی  اواخــر  گردآورنــده 
ــه  ــا مطالع ــورد آنه ــه در م در منطق

ــرد. ک
فعالیــت  دیگــر  از  افــزود:  وی 
 هــای صــورت گرفتــه در فصــل 
دوم بررســی پارینه ســنگی دشــت 
ایــذه کــه بــا همــکاری متخصصــان 
و  زمین شناســی  ســازمان 
اکتشــافات معدنــی انجــام شــده، 
اســتخراج مغزه هــای رســوبی از 

و  میانگــران  تاالب هــای  بســتر 
ــا  ــه آنه ــه مطالع ــت ک ــدون اس بن
در  دیرین اقلیــم  بازســازی  بــه 
دشــت ایــذه کمــک می کنــد و بــر 
متوجــه  می تــوان  آنهــا  اســاس 
شــکارگران-گردآورندگان  شــد 
ــر پارینه ســنگی  ــذه اواخ دشــت ای
هوایــی  و  آب  شــرایط  چــه  در 

می کردنــد. زندگــی 
ــکده  ــی پژوهش ــات علم ــو هی عض
ــت  ــت: دش ــی گف ــتان شناس باس
ــتی  ــع معیش ــوع مناب ــا تن ــذه ب ای
امکانــات کوهپایــه، دشــت  کــه 
کنــار  در  را  آبــی  منابــع  و 
و  غــاری  آهکــی  ســاختارهای 
ــت ایجــاد ســرپناه  پناهگاهــی جه
ــرای مردمــان  ــه طــور همزمــان ب ب
دوران پارینه ســنگی فراهــم مــی  
مناطــق  از  یکــی  اســت،  کــرده 

بازســازی  زمینــه  در  پراهمیــت 
جابــه  و  معیشــتی  الگوهــای 
 جایی هــای جمعیتــی گروه هــای 
ــه  ــای دوران پارین ــانی در انته انس

می شــود. محســوب   ســنگی 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  جایــز 
بررســی  دوم  فصــل  مجــوز 
محوطه هــای  باستان شناســی 
دشــت  حاشــیه  پارینه ســنگی 
ایــذه در اســتان خوزســتان از طرف 
و  فرهنگــی  میــراث  پژوهشــگاه 
گردشــگری صــادر شــده اســت 
تصریــح کــرد: مطالعــات آینــده در 
ــر ادامــه بررســی ها  ایــن منطقــه ب
و  دشــت  بخش هــای  ســایر  در 
کاوش در محوطه هایــی متمرکــز 
نهشــته های  دارای  کــه  اســت 
پارینه ســنگی  دوران  از  فرهنگــی 

. هســتند

معاون گردشـگری کشـور از ایجاد مرکز جهانی 
صنایع دسـتی و گردشـگری به پیشـنهاد دبیر 
کل سـازمان WTO خبـر داد و گفـت: طـرح 
اولیـه این مرکز به سـازمان جهانی گردشـگری 
ارسـال شـده اسـت.پویا محمودیـان معـاون 
صنایـع د سـتی وزارت میـراث فرهنگـی در 
نشسـت خبـری سـیزدهمین نمایشـگاه بین 
المللی گردشـگری و سی و سومین نمایشگاه 
صنایـع دسـتی کـه پیـش از ظهـر روز امـروز 
شـنبه ۱۹ بهمن در سـالن فجر سـاختمان ارگ 
آزادی برگزار شـد، گفت: سـال ۹۴ زمانی که به 

عنـوان مدیـرکل صـادرات صنایـع دسـتی این 
مسـئولیت را بـر عهده داشـتم طـی مطالعاتی 
بـه ایـن باور رسـیدیم کـه یک نمایشـگاه ملی 
در طـول سـال و در پایتخـت برگـزار مـی کنیم 
ولـی ایـن کفایـت نمـی کنـد چـون کشـش 
بـازار بـرای محصـوالت صنایع دسـتی بیش از 
برگزاری یک نمایشـگاه ملی اسـت.وی افزود: 
بنابرایـن از همان سـال تصمیم گرفته شـد که 
دو نمایشـگاه ملی را در طول یک سـال برگزار 
کنیـم اولین نمایشـگاه عیدانه صنایع دسـتی 
نیـز در محـل سـازمان وقـت میـراث فرهنگی 

شـهریور  در  نیـز  نمایشـگاهی  شـد،  برگـزار 
مـاه برپـا مـی شـد کـه از سـال ۹۶ بـا تغییـر 
سیاسـت ها تصمیم گرفتیم این نمایشـگاه را 
بـا نمایشـگاه فـرش بـا هم برگـزار کنیـم. این 
نمایشـگاه از حـاال بـه بعـد هـم ادامـه خواهـد 
داشـت، وی گفـت: هـدف اصلـی ایـن اسـت 
کـه پایـان هـر فصـل نمایشـگاهی را در تهران 
بـه عنـوان پایتخـت برگـزار کنیم. امسـال هم 
بنـا بـه تاکید وزیـر میراث فرهنگی نمایشـگاه 
صنایـع دسـتی بـا گردشـگری ترکیـب شـد و 
سـی و سومین دوره نمایشـگاه صنایع دستی 
از ۲۳ تـا ۲۶ بهمـن مـاه همـراه بـا نمایشـگاه 
گردشـگری برپـا می شـود. بیـش از ۴۰ هـزار 
متـر فضـا در اختیار نمایشـگاه صنایع دسـتی 
اسـت همچنین در نظر داریم امسـال سـیمرغ 

نمایشـگاه نیـز رونمایی شـود.

ایجاد مرکز صنایع دستی و 
WTO گردشگری به پیشنهاد

به دنبال ایجاد بانک اطالعاتی 
فعاالن صنایع دستی هستیم

معــاون صنایــع دســتی وزارت میــراث فرهنــگ، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــتی  ــع دس ــوزه صنای ــاالن ح ــی فع ــک اطاعات ــاد بان ــال ایج ــه دنب ــت: ب گف
هســتیم چــون شناســنامه دار کــردن ایــن آثــار و حفــظ مالکیــت معنــوی آنهــا 
بــرای ایجــاد یــک بــازار رقابتــی ســالم و بسترســازی ورود آنها در نمایشــگاه ها، 

ــی ضــروری اســت. ــی و بین الملل ــت حراج هــای مل ــوزه هــا و در نهای م
پویــا محمودیــان در مراســم اختتامیــه و تقدیــر از هنرمنــدان برگزیــده 
چهارمیــن جشــنواره صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی فجــر ضمــن خیرمقدم 
بــه حضــار در ایــن رویــداد گفــت: فجــر امســال فجــر متفاوتــی بــرای صنایــع 
دســتی کشــور بــود زیــرا طلیعــه شــروع فجــر بــا خبــر خــوش ثبت ســه شــهر 
در یــک روســتا توســط وزیــر میــراث فرهنگــی آغــاز شــد کــه رتبــه ایــران را از 

۱۰ بــه ۱۴ در جهــان ارتقــا داد. 
وی رونمایــی از ســاخت داخلــی تندیــس ســیمرغ جشــنواره فجر بــا همکاری 
معاونــت صنایــع دســتی و معاونــت ســینمایی را یــک اتفــاق خوشــایند بــرای 
هــم افزایــی در میــان بخــش هــای مختلــف کشــور خواند و افــزود: متاســفانه 
ایــن تندیــس در ســال هــای گذشــته در کشــورهایی خــارج از ایــران ســاخته 

مــی شــد کــه امســال بــه دســت هنرمنــدان صنعتگــر ایرانــی ســاخته شــد.

ته
نک

باسـتان  هـای  فعالیـت  پیشـینه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
شناسـی در ایـن محوطه گفـت: مطالعات پارینه سـنگی 
در دشـت ایـذه از دهـه ۵۰ خورشـیدی بـه سرپرسـتی 
بعـد  و  آغـاز  آمریکایـی  باستان شـناس  رایـت  هنـری 
از انقـالب اسـالمی در دهـه 13۸۰ بـه صـورت پراکنـده 

ادامـه یافـت.
بـه گفتـه ایـن باسـتان شـناس، از سـال گذشـته ایـن 
مطالعـات بـه صـورت متمرکـز در منطقه صـورت گرفته 
که فصل نخسـت آن در پاییز 13۹۷ منجر به شناسـایی 
و ثبـت مشـخصات ۶۹ محوطـه شـد و فصـل دوم آن 
نیـز در سـال 13۹۸ شناسـایی ۵۹ محوطـه دیگـر را بـه 
دنبـال داشـت. مجموعا بـا مطالعات دهـه ۸۰ تاکنون 
14۷ غـار و پناهگاه صخره ای در حاشـیه دشـت ایذه در 
شـمال شـرق اسـتان خوزسـتان مورد شناسـایی، ثبت 
نمونه بـرداری کنترل شـده  و  مشـخصات، پالن بـرداری 

آثـار سـطحی قـرار گرفته اند.

صنایع 
میراثدستی

اتمام عملیات مرمت مسجد تاریخی مستوفی رشتآموزش صنایع دستی به 44۰ نفر در کرمانشاه
میراث فرهنگـی،  اداره  رئیـس 
گردشـگری  و  صنایع دسـتی 
کرمانشـاه گفـت: »در راسـتای 
ایجاد اشـتغال پایـدار به تعداد 
۴۴۰ نفـر در ایـن شهرسـتان آموزش هـای صنایع دسـتی 

ارائـه می شـود. «
روابط عمومـی  از  به نقـل  و  میراث آریـا  به گـزارش 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره کل 
کرمانشـاه، فهیمـه روشـن ۲۰ بهمن مـاه ۹۸ در گفت وگـو 
بـا خبرنـگاران، از اختصـاص ۳ میلیـارد و ۵۰۰میلیـون 
سـطح  در  صنایع دسـتی  آمـوزش  بـرای  اعتبـار  ریـال 
ایـن شهرسـتان خبـر داد و اظهـار کـرد: »در نظـر داریـم 

بـا ایـن اعتبـار تـا پایـان تابسـتان ۱۳۹۹ بـه ۴۴۰ نفـر 
در سـطح کرمانشـاه آموزش هـای صنایع دسـتی را ارائـه 
دهیـم.«او بـا بیـان اینکـه ایـن آموزش هـا در ۲۰ رشـته 
و بـر اسـاس نیازسـنجی از بـازار خواهـد بـود، تصریـح 
ایـن  تمرکـز  انجام شـده  برنامه ریـزی  »طبـق  کـرد: 
آموزش هـا در هفـت محلـه ایـن شهرسـتان کـه دچـار 
معضـل آسـیب های اجتماعـی و درآمـد کـم هسـتند و 
نیـز تعـدادی از روسـتاهای محـروم کرمانشـاه خواهـد 
بـود.« رئیـس اداره میراث فرهنگـی این اسـتان تصریح 
کـرد: »امیدواریـم بـا ارائـه ایـن آموزش هـا بتوانیم برای 
۴۴۰ نفـر در حـوزه صنایع دسـتی شـغل ایجـاد کنیـم.«

معـاون میراث فرهنگی اداره کل 
گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
از  گیـان  دسـتی  صنایـع  و 
اتمـام عملیـات مرمت مسـجد 

تاریخـی مسـتوفی رشـت خبـر داد.
روابط عمومـی  از  نقـل  بـه   میراث آریـا  گـزارش  بـه 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره کل 
میراث فرهنگـی  معـاون  جهانـی  ولـی  اسـتان گیان، 
اداره کل گیـان ضمـن اعـام ایـن خبـر گفـت: »عملیات 
مرمـت ایـن بنـای تاریخـی کـه از ١٧ دی ماه سـال جاری 
آغـاز شـد شـامل مرمـت سـقف و دیوارهـا، سـامان دهی 
آماده سـازی  و  مرمـت  رنگ آمیـزی،  کاشـی کاری ها، 

سـامان دهی  بهداشـتی،  سـرویس های  و  آبدارخانـه 
سیسـتم الکترونیکـی و نور پـردازی بـوده و بـا اعتبـاری 
بالـغ بـر 3میلیـارد و 500میلیـون ریـال صـورت  پذیرفتـه 

اسـت.«
جهانـی بـا اذعـان بـه تفاهم نامه هـای فی مابیـن اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی گیان و بنیاد 
مسـکن انقاب اسـامی اسـتان درخصـوص فعالیت های 
باستان شناسـی و مرمتـی بـرای مرمـت و احیـای ایـن 
بنـا افـزود: »مرمـت ایـن مسـجد بـه مـدت  یک مـاه با 
همـکاری مشـترک بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی، اداره 
کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی گیـان و 
مهندس قطـب زاده خیر میراث فرهنگـی انجام پذیرفت.«
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خبر

طبـق قانـون بودجه سـال ۹۸، بـرای کنترل گـرد و غبار 
از مالچ هـای نفتـی سـازگار با محیط زیسـت اسـتفاده 
شـود؛ امـا مسـاله  بحـث برانگیـز، ضـد و نقیـض بودن 
بـا  سـازگاری  نفتـی  مالـچ  زیـرا  اسـت  قانـون  ایـن 
محیط زیسـت نـدارد، از همیـن رو سـازمان حفاظـت 
محیط زیسـت ضوابطـی بـرای اجـرای ایـن قانـون از 
سـوی سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری تهیـه 
کـرد تـا کمتریـن آسـیب متوجه محیط زیسـت شـود.

مالچ پاشـی از حـدود ۵۰ سـال پیش در کشـور ما اجرا 
می شـود در واقـع ایـران ابداع کننـده ایـن روش بـرای 
مهـار گـرد و غبـار اسـت، امـا امـروزه مسـاله مهـم در 
رونـد اجـرای مالچ پاشـی، محیـط زیسـت و عوارضـی 
اسـت کـه از ایـن محـل متوجـه آن می شـود، بنابراین 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت درصـدد اسـت که از 
مالچ های سـازگار با محیط زیسـت اسـتفاده شـود اما 
اکنـون مسـاله، قانونـی اسـت که بـرای مالچ پاشـی در 

بودجـه سـال ۹۸ دیده شـده اسـت.
در ایـن قانـون آمـده کـه از مالچ هـای نفتـی سـازگار با 
محیـط زیسـت اسـتفاده شـود امـا سـوال ایـن اسـت 
کـه نفـت چگونـه می توانـد بـا محیـط زیسـت سـازگار 
باشـد از طـرف دیگـر چـون قانـون اسـت پـس بایـد 
اجـرا شـود؛ مسـعود تجریشـی معـاون محیط زیسـت 
ایـن  در  زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان  انسـانی 
بـاره بـه خبرنـگار علمـی ایرنـا گفـت: قانـون بودجـه 
مبلـغ  تـا  اسـت  موظـف کـرده  را  دولـت   ،۹۸ سـال 
مشـخصی را تعییـن کنـد و بـر اسـاس آن از وکیـوم 
)مالچ هـای نفتـی( بـرای کنتـرل گـرد و غبار اسـتفاده 
کنـد، همچنیـن در ایـن قانـون آمـده کـه بایـد مالچ به 
صورتی در جاهایی اسـتفاده شـود که سـازگار با محیط 
زیسـت باشـد، امـا می بینیـم کـه ایـن قانـون تناقـض 

ایـن در حالـی اسـت کـه دو سـازمان حفاظـت  دارد 
محیـط زیسـت و جنگل هـا و مراتـع در تنظیـم متـن 

ایـن قانـون دخالتـی نداشـتند.
نفتـی  مالـچ  کشـور  در  اسـت  سـال   ۵۰ افـزود:  وی 
اسـتفاده می کنیـم امـا اینکـه در این قانون گفته شـده 
مالـچ نفتـی سـازگار بـا محیـط زیسـت جـای حـرف 
دارد، چـون نفـت و محیـط زیسـت بـا هـم سـازگاری 
ندارنـد پـس بایـد بـرای اجـرای ایـن قانـون راه حلـی 

پیـدا می شـد، در واقـع نظر سـازمان جنگل هـا و مراتع 
ایـن بـود کـه ایـن مالـچ را در تمـام کانون هـای گـرد 
و غبـاری کشـور کـه حـدود سـه میلیـون هکتـار اسـت 
پخـش کنـد امـا سـازمان محیـط زیسـت بـا ایـن کار 
مخالفـت و اعـام کـرد کـه امـکان پاشـیدن مالـچ در 
نـدارد چـون  امـکان  همـه کانون هـای گـرد و غبـاری 
برخـی از ایـن نقـاط جـزو مناطـق حفاظـت شـده و 

ارزشـمند زیـادی اسـت. زیسـتگاه گونه هـای 
تجریشـی ادامه داد: بر این اسـاس درخواسـت کردیم 
تـا بـرای اجـرای این قانـون ضوابطی تعریـف و تعیین 

کنیـم تـا نتواننـد سـه میلیـون هکتـار کانـون گـرد و 
غبـاری را مالچ پاشـی کننـد و هـر جا که خواسـتند این 
کار را انجـام دهنـد تـا آسـیبی بـه محیـط زیسـت و 
زیسـتگاه ها وارد نشـود، بـر ایـن اسـاس از معاونـت 
سـازمان  زیسـتی  تنـوع  و  طبیعـی  زیسـت  محیـط 
تمـام  کردیـم  درخواسـت  زیسـت  محیـط  حفاظـت 
مناطقـی که مشـکل گـرد و غبار و شـن های روان دارند 
را شناسـایی کننـد در این راسـتا فهرسـت مناطق اعام 
شـده از سـوی سـازمان جنگل هـا بـرای مالچ پاشـی را 
بـه ایـن معاونـت دادیـم کـه بـر این اسـاس نقشـه ای 
آنجـا  در  نمی تواننـد  کـه  مناطقـی  و  کردنـد  تهیـه 

مالچ پاشـی کننـد را مشـخص کردنـد.
وی بـا اشـاره بـه الزم االجـرا بـودن ایـن قانـون، گفـت: 
در ایـن راسـتا بـا مجلـس شـورای اسـامی مکاتباتـی 
کردیـم مبنـی بـر اینکه بـاال و پاییـن این متـن قانونی 
بـا هـم تناقـض دارد در واقـع وقتـی می گوییم سـازگار 
بـا محیـط زیسـت ممکـن اسـت تصـور ایـن باشـد که 
کامـا محیـط زیسـتی باشـد اما دوبـاره گفته شـده که 
بایـد مالـچ نفتـی باشـد در حالـی کـه نفـت و محیـط 
زیسـت ضـد هم هسـتند بنابرایـن اگر هر جای کشـور 
ایـن مالـچ پاشـیده شـود و فـردی یـا نهـادی بگویـد 
اینکـه سـازگار بـا محیـط زیسـت نبـوده و خسـارت به 
همـراه داشـته آن وقـت مـا بایـد حرفـی بـرای گفتـن 

ضدونقیضهایقانونمالچپاشی
در قانون سال 98 آمده است که از مالچ های نفتی سازگار با محیط زیست استفاده شود

کانــون هــای گــرد و غبــار بــه علــت تخریــب محیــط زیســت و فرســایش خــاک بــه وجــود آمــده 
انــد و گــرد و غبــار ناشــی از آنهــا بــر ســالمت و اقتصــاد تاثیــر مخــرب بــر جــای مــی گــذارد. بــرای 
مقابلــه بــا فرســایش خــاک از پوشــش هایــی اســتفاده مــی شــود کــه مالــچ)Mulch ( نــام دارد 
و دو روش کلــی طبیعی)اســتفاده از الشــه بــرگ هــا و خــاک اره( و مصنوعی)مالــچ نفتــی و مالــچ 
معدنــی( بــه کار گرفتــه شــده اســت. در ســال هــای اخیــر و بــا کمــک فنــاوری هــای نویــن، مالــچ 
ــچ هــای بیولوژیکــی کــه تولیــد شــده در  ــران یکــی از مال ــداع شــده اســت و در ای بیولوژیــک اب

ســازمان پژوهــش هــای علمــی و صنعتــی وابســته بــه وزارت علــوم بــوده اســت.

کشــور  در  اســت  ســال   ۵۰ تجریشــی: 
امــا  می کنیــم  اســتفاده  نفتــی  مالــچ 
ــچ  ــه شــده مال ــون گفت ــن قان ــه در ای اینک
ــای  ــت ج ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــی س نفت
حــرف دارد، چــون نفــت و محیــط زیســت 
بــا هــم ســازگاری ندارنــد پــس بایــد 
ــدا  ــی پی ــون راه حل ــن قان ــرای اجــرای ای ب

. می شــد
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مدیرکل پیش بینی و هشـدار سـریع سـازمان 
بـاد  وزش  بـه  اشـاره  ضمـن  هواشناسـی 
شـدید در ۸ اسـتان کشـور طـی )۲۰ بهمـن( 
گفـت: وزش بـاد شـدید همـراه با بـارش باران 
و برف در بیشـتر نقاط کشـور تا اواخر روز سـه 

شـنبه )۲۲ بهمـن( ادامـه دارد.
ایسـنا  بـا  و گـو  در گفـت  صـادق ضیائیـان 
آخریـن  تحلیـل  اسـاس  بـر  اظهارکـرد:  
نقشـه های هواشناسـی بـا فعالیـت سـامانه 
بارشـی )۲۰ بهمن( برای سـواحل دریای خزر، 
شـمال غـرب، غـرب، ارتفاعـات و دامنه هـای 
تهـران،  البـرز،  قزویـن،  دراسـتان های  البـرز 
و سـمنان و ارتفاعـات و دامنه هـای زاگـرس 
مرکـزی بـارش بـرف و بـاران گاهـی همـراه با 
وزش باد شـدید  و کاهش نسـبی دما و برای 
بخش هایـی از اسـتان های فـارس ، کرمـان، 
از  ابرناکـی در بعضـی  بوشـهر، و هرمـزگان، 
سـاعات رگبـار و رعـد و بـرق پراکنـده و گاهی 
شـد.مدیر  پیش بینـی  شـدید  بـاد  وزش 
سـازمان  سـریع  هشـدار  و  پیش بینـی  کل 
هواشناسـی بـا اشـاره بـه ایـن که طـی  )۲۰ 
بهمن( تشـکیل توده گرد و خاک روی کشور 
عـراق و حرکـت شرق سـوی آن بـه سـمت 
مرزهـای ایـران، بخش هایـی از جنـوب غرب 
و غـرب را تحـت تاثیـر قـرار می دهد،گفـت:  
)۲۱ بهمـن (  بـارش بـرف و بـاران و وزش 
بـاد در سـواحل دریـای خـزر، شـمال غرب و 
برخـی از نقـاط غـرب و اسـتان های زنجـان، 
قزویـن، البـرز، تهـران، سـمنان، دامنه هـای 
زاگـرس مرکزی و شـمال شـرق ادامـه دارد.

بهمـن   ۲۱( وقـت  اواخـر  در  داد:   ادامـه  وی 
نواحـی  بـارش در  از شـدت  به تدریـج  مـاه( 
غربـی کاسـته می شـود و بـا حرکـت سـامانه 
بارشـی به سـمت شـرق، برای جنـوب کرمان، 
هرمـزگان، سیسـتان و بلوچسـتان، خراسـان 
جنوبـی، رگبـار و رعـد و برق، وزش باد شـدید 
و گاهـی خیـزش گـرد و خـاک پیش بینـی 

. می شـود 
بـه گفتـه ی ضیائیان طی روز سـه شـنبه )۲۲ 
بهمـن( بـرای اسـتان های هرمـزگان ، کرمان؛ 
سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی رگبار 
و رعـد و بـرق و وزش بـاد شـدید و گاهی گرد 
و خـاک دور از انتظـار نیسـت . همچنیـن از 
اواخـر وقـت امـروز از میـزان بارش ها کاسـته 

می شـود.

یه 
وم

ساالنه ۵ سانتی متر فرونشست ار
در دریاچه ارومیه اتفاق می افتد

نقشــه برداری  ســازمان  ژئــودوزی  کل  مدیــر 
ارومیــه  دریاچــه  از  قســمت هایی  گفــت: 
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــاده اس ــاق افت ــت اتف فرونشس
آمارهــای دســتگاه جــی پــی اس ســاالنه ۵ تــا ۶ ســانتی 

متــر نشســت در دریاچــه ارومیــه اتفــاق می افتــد.
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــعادت روز ش ــا س عبدالرض
علمــی ایرنــا اظهــار داشــت: اطلــس فرونشســت بــرای 
اســتانهای زنجــان، خراســان رضــوی، کرمــان، قزویــن آمــاده 

ــت. ــده اس ش
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر تهیــه اطلــس دریاچــه ارومیــه 
و اســتان سیســتان و بلوچســتان در حــال آمــاده ســازی 

اســت.
 ســعادت عنــوان کــرد: اطــاع رســانی الزم در خصــودص 
ــت  ــاده اس ــاق افت ــه اتف ــه ارومی ــه دریاچ ــت منطق فرونشس
ــکی  ــه و خش ــیب منطق ــر روی ش ــث تاثی ــت باع و فرونشس

می شــود.   منطقــه 

وی تصریــح کــرد: بــه طــور کلــی دربــاره فرونشســت دریاچــه 
ــانتی  ــال ۵ س ــر س ــه در ه ــاله ک ــک دوره ۱۰ س ــه در ی ارومی
متــر فرونشســت اتفــاق افتــاده، ۵۰ ســانتی متــر فرونشســت 

داشــته اســت.  
ــرد:  ــوان ک ــرداری عن ــه ب ــازمان نقش ــودزی س ــر کل ژئ مدی
فرونشســت بــه طــور مســتقیم روی خشــکی دریاچــه ارومیــه 
ــش  ــت و کاه ــل برداش ــه دلی ــت ب ــته، فرونشس ــر نداش تاثی
ــر  ــه طــور غی ــد ب ــی اتفــاق می افتــد و می توان ــای زیرزمین آبه

ــه شــود.  مســتقیم باعــث کاهــش حجــم دریاچــه ارومی
 ســعادت در ادامــه گفــت: جلســات و کارگــروه هــای فراوانــی 
ــرات فرونشســت در اســتان ها  ــری و کاهــش اث ــرای جلوگی ب
برگــزار شــده و برنامــه ریزی هــای الزم انجــام شــده اســت. 

ــا فرونشســت متفــاوت اســت  وی توضیــح داد: فروریــزش ب
ــا  ــت ها ب ــه ای در دش ــورت آرام و کاس ــه ص ــت ب و فرونشس
ــوان  ــه عن ــا ب ــه م ــه ک ــد و آنچ ــاق می افت ــز اتف ــدی ری دانه بن

ــت. ــزش اس ــم، فروری ــاهده می کنی ــهر مش ــزش در ش ری

سـازمان  ژنتیـک  ذخایـر  و  طبیعـی  تاریـخ  ملـی  مـوزه  مدیـر 
حفاظـت محیط زیسـت گفـت: ۱۰۰ هـزار نمونه ژنتیـک گونه های 
گیاهـی و جانـوری در ایـن مـوزه آمـاده بهره بـرداری و اسـتفاده 

محققـان داخلـی و خارجـی اسـت.
علـی مـدادی روز یکشـنبه در افتتـاح مخزن هـای مـوزه تنـوع 
زیسـتی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت افـزود: ایـن ۱۰۰ هزار 
نمونـه شـامل بخش هـای مختلـف گیاهـی، جانـوری، سـنگ و 
کانـی اسـت کـه اکنون قابل دسترسـی بـرای محققـان داخلی و 
خارجـی اسـت و سـه هـزار نمونـه از آن در بانـک ژن جمـع آوری 

شـده اند.
وی دربـاره کارکردهـای پژوهشـی موزه های تاریـخ طبیعی گفت: 
جمـع آوری مجموعـه کامـل از گونه هـا، مطالعـه سیسـتماتیک و 
طبقه بنـدی علمـی، کاهـش نمونه بـرداری از طبیعـت، نگهـداری 
از نمونه هـای تایـپ و دسترسـی بـه نمونه هـای خـارج از کشـور 

است.
بـا  بـار  اولیـن  بـرای  مشـخص  آن گونـه  اینکـه  یعنـی  تایـپ 

باشـد. شـده  معرفـی  خـودش  خـاص  مشـخصات 
مـدادی ادامـه داد: بـا توجه بـه اهمیت موضوع درصـدد برآمدیم 
۱۰۰ هـزار نمونـه موجـود در بانـک ژن تنـوع زیسـتی را بـه صورت 
علمـی طبقه بنـدی کنیـم تـا مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد، بـر ایـن 
اسـاس سـاخت مخـازن ریلـی از سـال ۱۳۸۷ با اعتبـاری بیش 
از ۲۵۰ میلیـون تومـان آغـاز شـد کـه بـه دلیـل برخی مشـکات 
حقوقـی رونـد تحویـل آن بـا وقفـه مواجه شـد، در ابتدای سـال 
۹۸ مخـازن تحویل و فرایند آماده سـازی آن شـروع شـد و پس 

انتقـال  و  بازبینـی، طبقه بنـدی  فراینـد  آماده سـازی مخـازن  از 
نمونه هـا بـر اسـاس طبقـه بنـدی علمـی انجام شـد.

وی گفـت: نمونـه هـای جانـوری موجود در بانک ژن شـامل گونه 
هـای پسـتانداران، پرنـدگان و خزنـدگان اسـت، در ایـران ۲۲۳ 
گونـه پسـتاندار موجود اسـت کـه از این تعـداد ۵۳ گونه در بانک 
قـرار دارد، همچنیـن ۵۶۸ گونـه پرنـده در ایران شناسـایی شـده 
کـه از ایـن تعـداد ۱۳۰ گونـه در بانـک وجـود دارد و ۲۶۷ گونـه 
خزنـده در ایـران اسـت کـه از ایـن تعـداد ۹۳ گونـه در بانک ژن 

سـازمان محیـط زیسـت موجود اسـت.
وی دربـاره فعالیت هـای در دسـت اقـدام ایـن مـوزه توضیـح 
داد: دسـتورالعمل مطالعـه نمونه هـای موجـود در مخـازن تهیـه 
اولویت هـای  ابـاغ  می شـود،  ابـاغ  آینـده  هفتـه  بـه  و  شـده 
مطالعاتـی نمونه هـای موجـود، تهیـه و انتشـار بانـک اطاعـات 
نمونـه هـا، ابـاغ دسـتورالعمل اهدای نمونـه به مـوزه، ممنوعیت 
خـروج نمونـه هـای تایپ از کشـور، حمایـت از پایـان نامه های 
دانشـجویی و سـاخت بخـش نمایشـگاهی مـوزه تاریـخ طبیعی 
برخـی از ایـن فعالیـت هاسـت کـه بـا آنهـا می توانیـم یکـی از 

بهتریـن مـوزه هـای تنـوع زیسـتی را داشـته باشـیم.
و  دارد  نمونـه  هـزار   ۴۰ زیسـتی  تنـوع  مـوزه  هرباریـوم  در 
قدیمی تریـن آن مربـوط بـه ۴۰ سـال پیش اسـت که مـی تواند 
در اختیـار محققـان قـرار گیـرد. همچنیـن در بانـک زیسـتی ژن 
گونـه هـای گیاهـی و جانـوری نگهـداری می شـود که ایـن ژن ها 

در دمـای ۸۰ درجـه زیـر تـا ۱۰ سـال نگهـداری می شـوند.
 ۸ از  فسـیل هایی  مجموعـه  مـوزه  ایـن  زمین شناسـی  بخـش 

میلیـون سـال پیـش قـرار گرفته کـه گنجینه ای بی نظیر هسـتند، 
انـواع  همچنیـن در بخـش کانی هـا نمونه هـای طـای کاذب و 
کانی هـا جمـع آوری شـده اسـت، در بخش دیگـری از موزه ۲۷۴ 
نمونـه پرنـده و ۲۷۰ جمجمـه و شـاخ کـه بـه آن پانـل گفتـه 
می شـود وجـود دارد کـه بیشـتر آنهـا قـوچ و کل ایرانـی اسـت، 
البتـه چنـد نمونـه خارجـی از روسـیه و آفریقا نیز موجود اسـت.  
در ادامـه ایـن مراسـم، از کتـاب راهنمـای میدانـی پروانه هـای 
ایـران رونمایـی شـد کـه علیرضـا نـادری، پروانه شـناس در ایـن 
مراسـم گفـت: اولیـن کتـاب معتبـر در زمینـه پروانه هـا توسـط 

سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت و موزه تاریخ طبیعـی و ذخایر 
ژنتیکـی در قالـب کتابـی به نـام پروانه های ایران در سـال ۱۳۸۰ 

بـه چاپ رسـید.
نـادری افـزود: بعـد از آن نیـاز بـه یـک کتـاب راهنمـای میدانـی 
بـود کـه در سـال ۱۳۹۰ بـه چاپ رسـید، سـپس در سـال ۱۳۹۳ 
کتـاب »پروانه هـای ایـران و عراق« بـا همکاری دو نفـر اوکراینی 
و آلمانی به زبان انگلیسـی در اوکراین منتشـر شـد که در کشـور 

ما در دسـترس نیسـت.

کــه  هســتند  ارزشــی  بــا  اکوسیســتم های  تاالب هــا، 
درکنــار  زیســتی  تنــوع  ماننــد  متنوعــی  کارکردهــای  از 
متعــدد  اجتماعــی  و  اقتصــادی  طبیعــی،  ارزش هــای 
ــه  ــد نقط ــز در چن ــران نی ــا ای ــور م ــتند. کش ــوردار هس برخ
ــا  ــفانه ب ــه متأس ــت ک ــد اس ــی بهره من ــات اله ــن نعم از ای
برخــی مشــکات مواجــه هســتند. محققــان کشــور وضعیــت 
فلــزات ســنگین را در یکــی از مهم تریــن آن هــا بررســی 

نــد. کرده ا
بــا  زیســتی،  تنــوع  جنبه هــای  بــر  عــاوه  تاالب هــا   

نمایش۱۰۰هزارنمونهگیاهیوجانوریدر
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اقیانوس

محیط بان

طرح یک ساعت با محیط بانان در مدارس 
خلخال اجرا می شود

سرعت گردش آب اقیانوس ها شدت گرفته است

حفاظـت  اداره  سرپرسـت 
خلخـال  زیسـت  محیـط 
طـرح  اجـرای  ادامـه  از 
بـا  سـاعت  یـک  ملـی 
محیط بانـان در مـدارس واقـع در محـدوده منطقـه 
خبـرداد. شهرسـتان  ایـن  آق داغ  شـده  حفاظـت 
بـا  گـو  و  گفـت  در  یکشـنبه  روز  مهـدی کسـایی 
خبرنـگار ایرنـا افـزود: ایـن طـرح با هـدف آموزش 
حضـور  بـا  و  دانش آمـوزان   محیطـی  زیسـت 
برنـدق  محیط بانـان پاسـگاه محیط بانـی دهسـتان 
از توابـع بخـش خورش رسـتم خلخـال در مـدارس 
آق داغ  شـده  حفاظـت  منطقـه  محـدوده  در  واقـع 

می شـود. اجـرا  شهرسـتان  ایـن 
در  مراسـمی  امـروز   راسـتا  ایـن  در  گفـت:  او 
مرکـز  هشـتجین  شـهر  مکتب الزهـرا  مدرسـه 
بخـش خورش رسـتم ایـن شهرسـتان برگـزار و در 
ایـن برنامـه آمـوزش مسـائل زیسـت محیطـی بـا 
منطقـه  موجـود  ظرفیت هـای  آمـوزش  محوریـت 
اهمیـت حفـظ و   ، حفاظـت شـده آق داغ خلخـال 
حراسـت از حیـات وحـش منطقـه ، جلوگیـری از 
شـکار غیـر مجـاز ، مدیریـت پسـماندهای خانگی و 

قابلیت هـای زیسـت محیطـی و بوم گـردی منطقـه 
ایـن  دانش آمـوزان  بـه  آق داغ  شـده  حفاظـت 

ارائـه شـد. مدرسـه 
کسـایی بـا بیـان اینکـه پیـش از ایـن نیـز طـرح 
مدرسـه  در  خلخـال  محیط بانـان  بـا  سـاعت  یـک 
بخـش  توابـع  از  لـرد  روسـتای  شـریعتی  پسـرانه 
در  اظهارداشـت:  شـده،  اجـرا  خلخـال  شـاهرود 
تـاش هسـتیم تـا بـا اجـرای ایـن طـرح در همـه 
مـدارس واقـع در محـدوده منطقـه حفاظـت شـده 
آق داغ دانش آمـوزان را بـا اهـداف ایـن طرح آشـنا 

کنیـم.
در  طـرح  ایـن  اجـرای  مهـم  اهـداف  افـزود:  وی 
دانش آمـوزان  آگاهـی  ارتقـای  روسـتایی  مـدارس 
محیـط  داشـته های  از  آنهـا  خانواده هـای  و 
زیسـت منطقـه ، ارتقـای سـطح فرهنـگ مشـارکت 
دانش آمـوزان و نوجوانـان در حفـظ و حراسـت از 
محیـط زیسـت بـا ایجـاد حـس احتـرام و عاقـه 
بـه آن ، نهادینـه شـدن اخـاق محیـط زیسـتی و 
منطقـه  در  محیطـی  زیسـت  معضـات  کاهـش 
شهرسـتان  آزاد  مناطـق  و  آق داغ  شـده  حفاظـت 

اسـت. خلخـال 

ــد  ــه جدی ــک مطالع ــج ی نتای
نشــان می دهــد کــه گرمایــش 
جهانــی در ۲۰ ســال اخیــر 
موجــب بــروز بادهــای قــوی و 
افزایــش بســیار زیــاد ســرعت گــردش آب اقیانوس هــا 

شــده اســت.
ــن  ــروه بی ــک گ ــل، ی ــی می ــه دیل ــزارش روزنام ــه گ ب
ــه ســرعت وزش  ــان متوجــه شــدند ک ــی از محقق الملل
بادهــا در دو دهــه اخیــر ۴ درصــد افزایــش یافتــه اســت 
و ایــن موضــوع موجــب ســرعت بخشــیدن بــه گــردش 

ــوس هــا شــده اســت. آب اقیان
محققــان عامــل تغییــر ســرعت گــردش آب اقیانوس هــا 
ــث  ــه باع ــد ک ــی کنن ــوان م ــر عن ــای تندت ــروز باده را ب
انتقــال انــرژی بیشــتری بــه ســطح اقیانوس هــا 
ــی ســریع تری را  ــرژی جریان هــای آب ــن ان می شــود. ای
بــه وجــود مــی آورد و بــه گــردش آب اقیانوس هــا شــتاب 

می بخشــد.

 Science نشــریه در  ایــن محققــان کــه  مطالعــه 
Advances منتشــر شــده اســت، نشــان مــی دهــد کــه 
گــردش آب اقیانــوس هــای جهــان از دهــه ۱۹۹۰ در حال 
افزایــش اســت. محققــان در ایــن مطالعــه چنــد دهــه 
مشــاهدات از ابزارهایــی کــه انــرژی جنبشــی دریاهــا را 
رصــد مــی کننــد، بررســی کــرده اند.بررســی دقیــق تــر 
ــن  ــه ای نشــان مــی دهــد کــه بخــش عمــده ای منطق
ــتوایی  ــق اس ــردش آب، در مناط ــرعت گ ــتاب در س ش
ــه نظــر مــی رســد کــه گــردش آب در ســایر  اســت و ب
نقــاط اقیانــوس هــای اطلــس، هنــد و اقیانــوس آرام نیز 
ســرعت گرفتــه اســت. ایــن مطالعه همچنین نشــان می 
دهــد کــه هنــوز بخــش هایــی از اقیانــوس وجــود دارد که 
ســرعت گــردش آب در آنهــا در حــال افزایــش نیســتند 
و یــا در حــال کنــد شــدن هســتند. امــا در مجمــوع بــه 
ــردش آب  ــرعت گ ــی، س ــن جهان ــک میانگی ــوان ی عن
اقیانــوس هــا ســریعتر و ســریعتر شــده اســت و علــت 

آن نیــز افزایــش ســرعت وزش بادهــا اســت.

مرگ 4 گوریل در معرض انقراض بر اثر صاعقه
گروهی از فعاالن زیست محیطی از کشته شدن چهار گوریل کوهستانی و در معرض انقراض شامل 
سه گوریل ماده و یک نر در اثر برخورد صاعقه در پارک ملی اوگاندا خبر دادند.

گزارش 

وزش باد شدید در 
ت۸ استان کشور

یس
ط ز

حی
هشدار مقامات استرالیا در پی جدال آتش و طوفانم

ــوزی  ــترالیا، آتش س ــات اس ــام مقام ــق اع طب
ایالــت  از  مناطقــی  )یک شــنبه(  شــدیدی 
"اســترالیای غربــی" را در بــر گرفتــه و طوفانــی 
شــدید ســایر مناطــق ایــن ایالــت را درنوردیــده 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ســاحل شــرقی 

ــا خطــر بالقــوه ســیل مواجــه اســت. ایــن کشــور ب
کــه  مخــرب  آتش ســوزی  ماه هــا  از  پــس  اســترالیا   
میلیون هــا هکتــار زمیــن را از بیــن بــرد، در هفته هــای 
و  آب  نامســاعد  و  اثــر وضعیــت شــدید  در  نیــز  اخیــر 
ســنگین،  باران هــای  متنــاوب  طــور  بــه  کــه  هوایــی 
طوفان هــای تگــرگ، وزش بــاد شــدید و هــوای گــرم و 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــت تاثی ــته، تح ــراه داش ــه هم ــک را ب خش
اســت.بر اســاس اعــام خدمــات آتش نشــانی و دفتــر 
امــروز )یک شــنبه( حــدود ده هــا  ایالتــی،  هواشناســی 
ــال اســت و  ــی فع ــورد آتــش ســوزی در اســترالیای غرب م
ــی  ــه پیش بین ــن منطق ــدید در چندی ــوزی ش ــر آتش س خط
 ۴۲ تــا  مناطــق  از  برخــی  در  روز  دمــای  اســت.  شــده 
ــته  ــت.روز گذش ــده اس ــی ش ــانتی گراد پیش بین ــه س درج

نیــز طوفــان "دامِیــن" برخــی از نواحــِی ایــن ایالــت را 
درنوردیــد و عــاوه بــر رانــش زمیــن، وزش بــاد شــدید تــا 

۲۰۰ کیلومتــر در ســاعت را بــه همــراه داشــت.
هنــوز خســارت فــوری ناشــی از ایــن طوفــان گــزارش 
ایــن  اســت کــه  آن  از  حاکــی  پیش بینی هــا  و  نشــده 
ــا  ــود ام ــف ش ــور تضعی ــل کش ــت در داخ ــا حرک ــان ب طوف
بــه نظــر می رســد وزش بــاد بــا ســرعت بیــش از ۱۰۰ 
داشــت.هم چنین  خواهــد  ادامــه  ســاعت  در  کیلومتــر 
ســواحل شــرقی اســترالیا، ســیدنی و ایالــت نیوســاوت 
ــش  ــداوم و افزای ــی م ــه روز بارندگ ــه س ــه ب ــا توج ــز ب ول
ســطح آب هــای رودخانه هــا بــه طــوری کــه از ســال ۱۹۹۸ 
خطــر  معــرض  در  بــوده،  بی ســابقه  تاکنــون  میــادی 
ــی از  ــاران در برخ ــارش ب ــد. ب ــرار دارن ــیل ق ــی س احتمال
مناطــق ایالتــی بــه نیمــی از میانگیــن ســاالنه نزدیــک 
ــی اســت کــه اســترالیا در ســال  شــده اســت. ایــن در حال
۲۰۱۹ میــادی بــا بارندگی هــای ۵۵ درصــد پایین تــر از 
ــر  ــت س ــود را پش ــال خ ــک ترین س ــن، خش ــد میانگی ح

گذاشــت.

هوا

کیفیــت هــوای تهــران روز یکشــنبه بعــد از 
ــش  ــا کاه ــالم ب ــوای س ــی ه ــار روز متوال چه
ــا قطــر کمتــر از  غلظــت آالینــده ذرات معلــق ب
ــرون روی شــاخص لحظــه ای ۳۴ در  ۲.۵ میک

ــت. ــرار گرف ــاک ق ــرایط پ ش
ــوای  ــت ه ــرل کیفی ــرکت کنت ــنبه ش ــزارش روز یکش ــه گ ب
ــق  ــده ذرات معل ــت آالین ــن غلظ ــن میانگی ــران، همچنی ته
ــی  ــاعت منته ــی ۲۴ س ــرون ط ــر از ۲.۵ میک ــر کمت ــا قط ب
ــه ســاعت ۸ روز یکشــنبه  روی شــاخص ۷۳ در شــرایط  ب

ــرار داشــت. ــول ق ــل قب قاب
ــر  ــا قط ــق ب ــده ذرات معل ــت آالین ــدت، غلظ ــن م در همی
ــن  ــا شــاخص ۵۶ و منواکســید کرب ــرون ب ــر از ۱۰ میک کمت

ــوده اســت. ــا شــاخص ۱۴ ب ب
شــاخص  بــا   )۱۸ )منطقــه  قائــم  پــارک  ایســتگاه های 
ــهرداری  ــا شــاخص ۸۴ و ش ــه ۲۰( ب ــهر ری )منطق ۸۷، ش
۲۴ ســاعت گذشــته  در   ۷۵ بــا شــاخص   )۱۵ )منطقــه 
منتهــی بــه ســاعت ۸ امــروز بیشــترین آالیندگــی را در 

ــد. ــی ده ــان م ــران نش ــطح ته س
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۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مالچ پاشـی کننـد را مشـخص کردنـد.
وی بـا اشـاره بـه الزم االجـرا بـودن ایـن قانـون، گفـت: 
در ایـن راسـتا بـا مجلـس شـورای اسـامی مکاتباتـی 
کردیـم مبنـی بـر اینکه بـاال و پاییـن این متـن قانونی 
بـا هـم تناقـض دارد در واقـع وقتـی می گوییم سـازگار 
بـا محیـط زیسـت ممکـن اسـت تصـور ایـن باشـد که 
کامـا محیـط زیسـتی باشـد اما دوبـاره گفته شـده که 
بایـد مالـچ نفتـی باشـد در حالـی کـه نفـت و محیـط 
زیسـت ضـد هم هسـتند بنابرایـن اگر هر جای کشـور 
ایـن مالـچ پاشـیده شـود و فـردی یـا نهـادی بگویـد 
اینکـه سـازگار بـا محیـط زیسـت نبـوده و خسـارت به 
همـراه داشـته آن وقـت مـا بایـد حرفـی بـرای گفتـن 

باشیم. داشـته 
معاون محیط زیسـت انسانی سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت تاکیـد کـرد: الزم بـود عاملـی محدوده کننـده 
بـرای ایـن قانـون پیـدا می کردیـم، از همیـن رو طـی 
جلسـه ای بـا مجلـس، موضـوع را مطـرح کردیـم امـا 
آنهـا متوجـه منظور ما نشـدند و فکر کردند که سـازمان 
محیـط زیسـت بـا سـازمان جنگل هـا و مراتع مشـکل 
دارد مبنـی بـر اینکـه سـازمان جنگل هـا می خواهد این 
مالچ را در تمام کشـور بپاشـد و سـازمان محیط زیست 
می گویـد در تمـام کشـور نپـاش، امـا نکتـه مـا ایـن 
اسـت کـه وقتـی قانونگـذار قانونـی را وضع و دسـتگاه 
اجرایـی را موظـف بـه اجـرای آن می کنـد، زمانـی کـه 

مفـاد ایـن قانـون با هم ضـد و نقیض اسـت پس باید 
بـه اجـرای درسـت آن نیـز کمـک کند.

اجرایـی  اگـر دسـتگاه  رونـد  ایـن  داد: در  ادامـه  وی 
بـه قانـون عمـل نکنـد دسـتگاه نظارتـی می توانـد آن 
را بازخواسـت کنـد، مثـا اگـر توفانـی در کرمـان رخ 
دهـد و خسـارت های زیـادی بـه جـا بگذارد و مـردم را 
روانـه بیمارسـتان کنـد، دسـتگاه ها می پرسـند کـه چرا 
اسـتفاده می کردیـد  مالچـی  از  نکردیـد؟  مالچ پاشـی 
کـه سـازگار بـا محیط زیسـت باشـد اما مجلـس اصا 
متوجـه نشـد کـه سـواالتی که می پرسـیم به ایـن معنا 
نیسـت کـه دسـتگاه های اجرایـی نمی توانند مسـاله را 
حـل کننـد و یـا اجـرا کننـد بلکـه حـرف مـا تناقض در 

اسـت. قانون 
تجریشـی با اشـاره به اینکه این مسـاله از سال ۹۸ در 
جریـان اسـت، گفـت: بر ایـن اسـاس در اولیـن اقدام 
تمـام تولیدکننـدگان مالچ نفتی را شناسـایی و سـپس 
نمونـه کارهـای آنهـا را بـا ایـن هـدف کـه کـدام یک از 
آنهـا آثار زیسـت محیطی بدتـری دارند بررسـی کردیم 
کـه نتایـج نشـان داد برخـی مالچ هـا از حد اسـتاندارد 
خیلـی بدتـر هسـتند که آنهـا را کنـار گذاشـتیم، بعد از 
آن مـکان مالچ پاشـی را مشـخص کردیـم کـه از سـه 
میلیـون هکتـار بـه ۶۷ هـزار هکتـار رسـید، همچنیـن 
را  حفاظت شـده  مناطـق  سـری  یـک  در  مالچ پاشـی 
مناطـق شـن های  ایـن  اعـام کردیـم شـاید  ممنـوع 
روان دارنـد امـا معاونـت محیـط طبیعـی اعـام کـرده 
کـه مثـا مسـیر عبـور آهـو اسـت بنابرایـن تمـام اینها 
را جـدا کردیـم و بعـد بـه سـازمان جنگل هـا، مراتـع و 
آبخیـزداری مکان های مشـخص شـده را اعـام کردیم 

تـا عملیـات مالچ پاشـی را انجـام دهـد.
حفاظـت  سـازمان  انسـانی  زیسـت  محیـط  معـاون 
محیـط زیسـت دربـاره ضوابـط تعییـن شـده اجـرای 
ایـن قانـون اظهـار داشـت: بـر ایـن اسـاس جاهایـی 
کـه از جمعیـت روسـتایی بـه دور اسـت یـا جانـوری 
در آن وجـود نـدارد و پوشـش گیاهـی آن کمتـر از یک 
امـا  نـدارد،  اجـرای عملیـات مشـکلی  اسـت،  درصـد 
امـکان مالچ پاشـی در تپـه ای بـه ارتفـاع ۳ متر ممکن 
نیسـت و اگـر ارتفـاع تپـه ای کمتـر از ۳ متـر باشـد اما 
یـک درصـد بـه بـاال پوشـش گیاهی داشـته باشـد نیز 
مالچ پاشـی ممنـوع اسـت بنابرایـن مالچ پاشـی فقـط 
در ۶۷ هـزار هکتـار و مـکان هایـی کـه سـازمان محیط 
زیسـت تعییـن کـرده ممکـن اسـت کـه ایـن کار هـم 
بایـد تحـت نظارت ادارات کل محیط زیسـت اسـتان ها 
و حضور سـازمان حفاظت محیط زیسـت انجام شـود.

وی تاکیـد کـرد: همان روزی که این قانون و بودجه آن 
را متوجـه شـدیم بـه ضـد و نقیض هـای آن پـی بردیم 
از ایـن رو از تـرس اینکه دسـتگاه ها آن را اجرایی کنند 
اعـام کردیـم کـه بـدون هماهنگـی مـا نمی تواننـد این 
کار را انجـام دهنـد که نتیجـه آن اسـتخراج تفاهم نامه 
 ی اسـت کـه در باالتریـن سـطح بـا حضـور عیسـی 
کانتـری رییـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت و 
وزیـر جهـاد کشـاورزی بـه امضـای برخـی اعضـای دو 
سـازمان رسـید و مشـخص شـد کـه مالچ پاشـی طبـق 
چـه ضوابطـی، در چـه مکان هایـی، در چـه وسـعتی و 

چگونـه انجام شـود.

۵۰ سال است در کشور 
مالچ نفتی استفاده 

می کنیم اما اینکه در این 
قانون گفته شده مالچ 
نفتی سازگار با محیط 

زیست جای حرف دارد، 
چون نفت و محیط 

زیست با هم سازگاری 
ندارند پس باید برای 

اجرای این قانون راه حلی 
پیدا می شد، در واقع نظر 
سازمان جنگل ها و مراتع 

این بود که این مالچ را 
در تمام کانون های گرد 
و غباری کشور که حدود 
سه میلیون هکتار است 

پخش کند

ضدونقیضهایقانونمالچپاشی
در قانون سال 98 آمده است که از مالچ های نفتی سازگار با محیط زیست استفاده شود

کــه  هســتند  ارزشــی  بــا  اکوسیســتم های  تاالب هــا، 
درکنــار  زیســتی  تنــوع  ماننــد  متنوعــی  کارکردهــای  از 
متعــدد  اجتماعــی  و  اقتصــادی  طبیعــی،  ارزش هــای 
ــه  ــد نقط ــز در چن ــران نی ــا ای ــور م ــتند. کش ــوردار هس برخ
ــا  ــفانه ب ــه متأس ــت ک ــد اس ــی بهره من ــات اله ــن نعم از ای
برخــی مشــکات مواجــه هســتند. محققــان کشــور وضعیــت 
فلــزات ســنگین را در یکــی از مهم تریــن آن هــا بررســی 

نــد. کرده ا
بــا  زیســتی،  تنــوع  جنبه هــای  بــر  عــاوه  تاالب هــا   

کارکردهــای مختلــف خــود، زندگــی جوامــع انســانی را نیــز 
تــا حــد زیــادی تحــت تأثیــر قــرار داده انــد. کنتــرل و کیفیــت 
ــای  ــدی در برنامه ه ــوارد کلی ــی از م ــطحی یک ــای س آب ه
ــت.  ــورها اس ــیاری از کش ــت در بس ــط زیس ــت محی حفاظ
تاالب هــا  و  رودخانه هــا  از  بســیاری  امــروزه  بااین حــال، 
ــل  ــال پســاب ها و پســماندها تبدی ــت انتق ــه بســتری جه ب
ــر  ــر نقطــه ای ب ــده نقطــه ای و غی ــع آلوده کنن شــده اند و مناب
کیفیــت آن هــا تأثیــر می گذارنــد. بــر همیــن اســاس تعییــن 
ــا  ــر آن ه ــی اث ــت محیطی و بررس ــای زیس ــر آالینده ه مقادی

بــر کیفیــت آب هــای ســطحی بــرای انتخــاب مناســب ترین 
ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــی، بس ــت مدیریت فعالی

درنتیجــه  ســنگین  فلــزات  محققــان،  اعتقــاد  بــر  بنــا 
فعالیت هــای  خاک هــا،  و  ســنگ ها  هوازدگــی  عمــل 
راه  آبــی  اکوسیســتم های  بــه  انســانی  و  آتش فشــانی 
ــوان  ــرات ســمی، ت ــت اث ــه عل ــزات ســنگین ب ــد. فل می یابن
تجمــع زیســتی در گونه هــای مختلــف آبزیــان، تخریــب 
ناپذیــر بــودن و وارد شــدن بــه زنجیره هــای غذایــی از 
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار هســتند. بســیاری از فلــزات 
به طــور طبیعــی از اجــزا متشــکل اکوسیســتم های آبــی 
به حســاب می آینــد و حتــی تعــدادی از آن هــا در بقــای 
ــد.  ــا می کنن ــی را ایف ــز اهمیت ــش حائ ــده نق ــودات زن موج
دالیــل  بــه  عناصــر  ایــن  میــزان  چنانچــه  بااین وجــود 
ــه مخاطــره  ــر رود باعــث ب ــی فرات ــی از حــدود معین گوناگون
افتــادن حیــات آبزیــان می شــود، زیــرا ســریعًا ســبب 
ــات  ــده و موجب ــناختی ش ــادل بوم ش ــوردن تع ــم خ ــر ه ب

فراهــم می ســازد. را  اکوسیســتم  زیســتی  نابــودی 
ــگاه  ــگران دانش ــی از پژوهش ــتمایه گروه ــوع دس ــن موض ای
صنعتــی اصفهــان و دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع 
ــی  ــه ای تحقیقات ــک مطالع ــام ی ــرای انج ــرگان ب ــی گ طبیع

ــه اســت. ــرار گرفت ق
فلــزات  مکانــی  و  زمانــی  تغییــرات  پژوهــش،  ایــن  در 
ــی  ــازه زمان ــک ب ــی در ی ــی انزل ــاالب بین الملل ســنگین در ت
ــن  ــی شــده اســت. بدی ــی، ارزیاب هفت ســاله به صــورت علم
ــن  ــف ای ــتگاه مختل ــت ایس ــوق از هش ــان ف ــور، محقق منظ
تــاالب شــامل هنــد خالــه، تــاالب غربــی )آب کنــار(، ســیاه 

درویشــان، ســرخانکل، نوخالــه، تــاالب شــرق، پیــر بــاز، زیــر 
ــا ۱۳۹۳ و  ــال های ۱۳۸۶ ت ــه س ــی در فاصل ــدر انزل ــل بن پ
طــی چهــار فصــل، نمونه بــرداری کردنــد و ســپس ایــن 
ــنگین  ــزات س ــه فل ــی ب ــزان آلودگ ــاظ می ــا را ازلح نمونه ه
ســرب، نیــکل، روی و کادمیــوم مــورد بررســی قــرار دادنــد.
ــن ایســتگاه ها  ــه در بی ــن بررســی ها نشــان داد ک ــج ای نتای
ــود  ــازار وج ــر ب ــتگاه پی ــزات در ایس ــت فل ــترین غلظ بیش
ــل  ــزات در فص ــن فل ــت ای ــن، غلظ ــت. همچنی ــته اس داش
ــود. ــتر ب ــا بیش ــه فصل ه ــه بقی ــبت ب ــتان نس ــار و تابس به

ــکده  ــت دانش ــط زیس ــروه محی ــگر گ ــاح، پژوهش ــم ف مری
منابــع طبیعــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و همــکارش 
ــان داد  ــه نش ــج حاصل ــد: »نتای ــش می گوین ــن پژوه در ای
ــف  ــتگاه های مختل ــزات در آب ایس ــت فل ــب غلظ ــه ترتی ک
در چهارفصــل به صــورت کاهشــی ازاین قــرار بــود: نیــکل، 
ــزات  ــن در کل، غلظــت فل ــوم، روی و ســرب. همچنی کادمی
نســبت بــه ســال ۱۳۸۶ رونــد افزایشــی نشــان داد و بیشــتر 

ــود«. ــود ب ــتانداردهای موج از اس
ــن  ــرل ای ــرای کنت ــان دانشــگاهی، »ب ــن محقق ــان ای ــه بی ب
ــای  ــت روش ه ــی، الزم اس ــمند انزل ــاالب ارزش ــع در ت وض
ــع  ــی زیســت محیطی جام ــت ارزیاب ــی مناســبی جه مدیریت
ــام  ــد انج ــانی دارن ــأ انس ــه منش ــی ک ــرل آالینده های و کنت
ــی آب را  ــای کیف ــش ه ــوان پای ــور می ت ــن منظ ــود. بدی ش
در طــول ســال اجــرا کــرد و درنهایــت، بــا کاهــش بــار آلــی 
ــازی  ــه بهس ــاورزی، ب ــهری و کش ــی، ش ــاب های صنعت پس

ــت«. ــی دســت یاف ــاالب انزل ت

وضعیتآلودگیتاالبانزلیبهفلزاتسنگین

اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت بـا اعـام افزایش غلظـت گرد و 
غبار در شهرسـتان های خوزسـتان، بیشـترین میزان گرد و غبار در 
اسـتان را در شهرسـتان سوسـنگرد با هفت برابر حد مجاز گزارش 
کرد.بـه گـزارش گـروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران جـوان از 
اهـواز، بـه نقـل از اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت خوزسـتان 
میزان گرد و غبار در سـاعت ۱۳ روز )یکشـنبه( در سوسـنگرد یک 
هـزار و ۳۹ میکروگـرم بـر مترمکعـب، شـوش ۹۱۰ میکروگـرم بـر 
مترمکعـب، خرمشـهر ۹۶۲ میکروگـرم بـر مترمکعـب، اهـواز ۸۶۷ 
میکروگـرم بر مترمکعب، شـادگان ۸۳۸ میکروگـرم بر مترمکعب، 
بنـدر امـام ۸۳۰ میکروگرم بر مترمکعب، شوشـتر ۷۴۷ میکروگرم 
بـر مترمکعـب، حمیدیـه ۷۹۹ میکروگـرم بـر مترمکعب، ماهشـهر 
۶۰۳ میکروگـرم بـر مترمکعـب، اندیمشـک ۵۵۲ میکروگـرم بـر 
مترمکعـب، گتونـد ۳۸۵ میکروگـرم بـر مترمکعـب، رامشـیر ۳۷۱ 
میکروگـرم بـر مترمکعـب، رامهرمـز ۱۶۴ میکروگرم بـر مترمکعب، 
امیدیـه ۱۵۱ میکروگـرم بـر مترمکعـب است.براسـاس اطاعیـه 
اداره هواشناسـی خوزسـتان؛ تـوده گـرد وخـاک بـا منشـا کشـور 
عـراق کـه از اوایـل وقـت امـروز یکشـنبه بیشـتر نقـاط اسـتان را 
فـرا گرفتـه تـا اواسـط وقت دوشـنبه ماندگار اسـت و دیـد افقی را 
کاهـش می دهـد.اداره کل مدیریـت بحران اسـتانداری خوزسـتان 
همچنیـن طـی اطاعیـه ای مدارس همـه مقاطع و مراکز آموزشـی 
اهـواز، دزفـول، شوشـتر، دشـت آزادگان، هویزه، حمیدیـه، کارون، 
آبـادان، خرمشـهر، شـادگان، شـوش، ماهشـهر، امیدیه، رامشـیر، 
شوشـتر، گتونـد، اندیمشـک و بـاوی بـه دلیـل گـرد و غبـار را در 

نوبـت بعدازظهـر تعطیـل اعـام کرد.
بـه گفتـه آذریان مسـئول آزمایشـگاه هـوا اداره کل حفاظت محیط 
زیسـت خوزسـتان، در سـاعت ۱۰ صبح امروز غلظت گرد و غبار در 
آبـادان ۹۱۳ میکروگـرم بـر مترمکعـب، خرمشـهر ۸۵۲ میکروگرم 
بـر مترمکعب، شـادگان ۶۳۰ میکروگرم بر مترمکعب، شـوش ۵۰۰ 
میکروگـرم بـر مترمکعـب و اهـواز ۴۲۲ میکروگـرم بـر مترمکعـب 

است.

گرد و غبار در سوسنگرد پا از 
گلیم درازتر کرد

رد سیاه نیروگاه شهید رجایی 
در آسمان البرز

خبر

ــه  ــر چـ ــد هـ ــت: بایـ ــاد گفـ ــدار نظرآبـ فرمانـ
ســـریعتر فکـــری بـــه حـــال فرونشســـت 
و ایجـــاد حفـــره در دشـــت ســـاوجباغ و 
نظرآبـــاد کنیـــم چـــون ادامـــه ایـــن رونـــد آســـیب های جـــدی بـــه 

ایـــن منطقـــه وارد می کنـــد. طبیعـــت 
جـــواد صادقلـــو در گفـــت وگـــو بـــا ایســـنا بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ۷۰ 
ـــار  ـــی دارد؛ اظه ـــا خارج ـــتان منش ـــن شهرس ـــوای ای ـــی ه ـــد آلودگ درص
ــاد بـــه فعالیـــت  کـــرد: بخـــش عمـــده ای از آلودگـــی هـــوای نظرآبـ
نیـــروگاه شـــهید رجایـــی قزویـــن کـــه ســـوخت مـــازوت اســـتفاده 

مربـــوط می شـــود. می کنـــد 
ــن  ــاد از ایـ ــیر وزش بـ ــه مسـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــه داد: بـ وی ادامـ
نیـــروگاه شـــهید رجایـــی بـــه ســـمت نظرآبـــاد اســـت، بســـیاری از 
ــود. وی  ــی شـ ــرز مـ ــروگاه وارد البـ ــت نیـ ــی از فعالیـ ــی ناشـ آلودگـ
توضیـــح داد: البتـــه نبایـــد نقـــش شـــهرک های صنعتـــی فعـــال در 
ـــتان  ـــن شهرس ـــی ای ـــش آلودگ ـــز در افزای ـــاد را نی ـــود نظرآب ـــک و خ آبی

ــت. ــده گرفـ ــل نادیـ ــال های قبـ ــول سـ در طـ
وی در ادامـــه بـــه مشـــکل ایجـــاد فروچاله هـــا و فرونشســـت زمیـــن 
ــاره کـــرد و گفـــت: متاســـفانه  در دشـــت ســـاوجباغ و نظرآبـــاد اشـ
بـــه دلیـــل مصـــرف بی رویـــه و بیـــش از ظرفیـــت منابـــع آب هـــای 
زیـــر زمینـــی، شـــاهد شـــن و ماســـه در آب هایـــی هســـتیم کـــه از 

ــود. ــت می شـ ــتان برداشـ ــن شهرسـ ــای ایـ چاه هـ
ــان از  ــا نشـ ــه در آب چاه هـ ــن و ماسـ ــود شـ ــح داد: وجـ وی توضیـ
پاییـــن آمـــدن ســـطح آب هـــای زیرزمینـــی ایـــن منطقـــه دارد کـــه 

ایـــن موضـــوع نگـــران کننـــده اســـت.
فرمانـــدار نظرآبـــاد تصریـــح کـــرد: بایـــد هـــر چـــه ســـریعتر فکـــری 
ــاوجباغ و  ــت سـ ــره در دشـ ــاد حفـ ــت و ایجـ ــال فرونشسـ ــه حـ بـ
نظرآبـــاد کنیـــم چـــون ادامـــه ایـــن رونـــد آســـیب های جـــدی بـــه 

طبیعـــت ایـــن منطقـــه وارد می کنـــد.
صادقلـــو مدیریـــت منابـــع آبـــی موجـــود بـــه خصـــوص در بخـــش 
ــود آب در  ــل کمبـ ــرای کاهـــش معضـ ــاورزی را مهمتریـــن راه بـ کشـ
ایـــن شهرســـتان دانســـت و افـــزود: بـــا تاش هـــای صـــورت گرفتـــه 
۸۵ درصـــد سیســـتم آبیـــاری باغـــات و زمین هـــای کشـــاورزی 
ــه  ــش بـ ــر نقـ ــن امـ ــه ایـ ــرده کـ ــر کـ ــره ای تغییـ ــه قطـ ــاد بـ نظرآبـ
ســـزایی در کاهـــش مصـــرف و مدیریـــت منابـــع آبـــی موجـــود دارد.

وی توضیـــح داد: عـــاوه بـــر ایـــن، بـــا هماهنگی هـــای صـــورت 
گرفتـــه اراضـــی قولنامـــه ای ایـــن شهرســـتان هـــم می تواننـــد مجـــوز 
احـــداث گلخانـــه بگیرنـــد کـــه ایـــن امـــر نیـــز نقـــش بســـزایی در 

ــه آب دارد. ــرف بهینـ مصـ

آلودگی

زباله های تلنبار، از تاالب »بندون« می روند
رییس اداره حفاظت محیط زیست ایذه از جمع آوری و حمل زباله های تاالب بندون به خارج از این تاالب خبر داد.
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 ای

س:
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ــت  ــات وحــش اداره کل حفاظ ــور حی ــر ام ــارت ب ــس اداره نظ رئی
محیــط زیســت اســتان تهــران گفــت: ۲۹ هــزار و ۱۷۰ قطعــه پرنــده 
در هشــت تــاالب و آبگیرهــای ایــن اســتان سرشــماری شــد.محمد 
کرمــی روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: 
بــر اســاس مراجعه کارشناســان محیط زیســت بیشــترین پرندگان 
در آبگیــر بندعلیخــان واقــع در شهرســتان ورامین سرشــماری شــده 
ــماری  ــزی سرش ــای آب ــمارترین پرنده ه ــزود: پرش ــت.وی اف اس

شــده متعلــق بــه اردک سرســبز، خوتــکا و خــروس کلــی اســت.
ــت  ــات وحــش اداره کل حفاظ ــور حی ــر ام ــارت ب ــس اداره نظ رئی
محیــط زیســت اســتان تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن پرنــدگان 
ــده  ــال آین ــاه س ــن م ــل فروردی ــفند و اوای ــر اس ــا اواخ ــوال ت معم
مهمــان تهرانــی هــا هســتند گفــت: بعــد از ایــن کــه هــوا گــرم تــر 

ــد کــرد. ــه عرصــه شــمالی تــر کشــور پــرواز خواهن شــد ب
ــه شــرایط  ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــش بین ــه داد: پی وی ادام
ــن اســتان  ــده در ای ــه پرن ــزار قطع ــج ه مســاعد باشــد حــدود پن
مانــدگار شــوند.به گفتــه کرمــی، مرغابــی اگــرت، حواصیــل و 
پرنــدگان غازنمــا ماننــد آنقــوت، خاســتری، تنجــه و شــمار اندکــی 
فامینگــو، درنــا و قــو از دیگــر پرنــدگان مشــاهده شــده هســتند.

ــه ســد  ــران را از جمل ــای اســتان ته ــاالب و آبگیره وی، هشــت ت
لتیــان، رودخانــه جاجــرود، دریاچــه شــهدای خلیــج فــارس، ســد 
ــاد،  ــق آب ــی عش ــرورش ماه ــای پ ــه ه ــاد، حوضچ ــو، قنبرآب مامل
بندعلــی خــان، فشــافویه و رودخانــه شــور عنوان کــرد. رئیــس اداره 
نظــارت بــر امــور حیــات وحــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
اســتان تهــران بــا بیــان اینکــه امســال تعــداد قطعــه هــای پرندگان 
ــش چشــمگیری  ــدت مشــابه ســال گذشــته افزای ــه م نســبت ب
داشــته اســت گفــت: ســال گذشــته ۱۷ هــزار قطعــه پرنده مشــاهده 

شــده بــود کــه رشــد بیــش از ۵۰ درصــدی را نشــان مــی دهــد.

2۹ هزار قطعه پرنده در 
تاالب های استان تهران 

سرشماری شد
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کیفیت هوای تهران پاک شدهوا
کیفیــت هــوای تهــران روز یکشــنبه بعــد از 
ــش  ــا کاه ــالم ب ــوای س ــی ه ــار روز متوال چه
ــا قطــر کمتــر از  غلظــت آالینــده ذرات معلــق ب
ــرون روی شــاخص لحظــه ای ۳۴ در  ۲.۵ میک

ــت. ــرار گرف ــاک ق ــرایط پ ش
ــوای  ــت ه ــرل کیفی ــرکت کنت ــنبه ش ــزارش روز یکش ــه گ ب
ــق  ــده ذرات معل ــت آالین ــن غلظ ــن میانگی ــران، همچنی ته
ــی  ــاعت منته ــی ۲۴ س ــرون ط ــر از ۲.۵ میک ــر کمت ــا قط ب
ــه ســاعت ۸ روز یکشــنبه  روی شــاخص ۷۳ در شــرایط  ب

ــرار داشــت. ــول ق ــل قب قاب
ــر  ــا قط ــق ب ــده ذرات معل ــت آالین ــدت، غلظ ــن م در همی
ــن  ــا شــاخص ۵۶ و منواکســید کرب ــرون ب ــر از ۱۰ میک کمت

ــوده اســت. ــا شــاخص ۱۴ ب ب
شــاخص  بــا   )۱۸ )منطقــه  قائــم  پــارک  ایســتگاه های 
ــهرداری  ــا شــاخص ۸۴ و ش ــه ۲۰( ب ــهر ری )منطق ۸۷، ش
۲۴ ســاعت گذشــته  در   ۷۵ بــا شــاخص   )۱۵ )منطقــه 
منتهــی بــه ســاعت ۸ امــروز بیشــترین آالیندگــی را در 

ــد. ــی ده ــان م ــران نش ــطح ته س

ایســتگاه های مســعودیه )منطقــه۱۵( بــا شــاخص ۴۵ ، 
گلبرگ)منطقــه ۸( بــا شــاخص ۴۶ و اقدســیه )منطقــه 
ــاک  ــق پ ــدت جــزو مناط ــن م ــا شــاخص ۴۸ در همی ۱( ب

ــد. ــوا بودن ــت ه ــاظ کیفی ــران از لح ته
 )Air Quality Index = AQI( هــوا  شــاخص کیفیــت 
معیــاری بــرای تعییــن روزانــه کیفیــت هــوا و میــزان 
ارتبــاط آن بــا ســطوح ســامتی افــراد اســت کــه بــه 
ــا  ــبز(، ۵۱ ت ــاک )س ــرایط پ ــا ۵۰ در ش ــر ت ــب از صف ترتی
۱۰۰ در شــرایط قابــل قبــول )زرد و حدمجــاز اســتاندارد 
ــرای  ــالم ب ــرایط ناس ــا ۱۵۰ در ش ــامت(، ۱۰۱ ت ــد س ــا ح ی
گــروه حســاس )نارنجــی(، ۱۵۱ تــا ۲۰۰ در شــرایط ناســالم 
بــرای همــه )قرمــز(، ۲۰۱ تــا ۳۰۰ در شــرایط بســیار ناســالم 
ــی(  ــاک )ارغوان ــرایط خطرن ــا ۵۰۰ در ش ــش( و ۳۰۱ ت )بنف
ــاک، ۲۲۰  ــوای پ ــال ۲۶ روز ه ــت. امس ــده اس ــن ش تعیی
روز هــوای قابــل قبــول، ۷۴ روز هــوای ناســالم بــرای 
ــودکان،  ــوی، ک ــی و ری ــاس)بیماران قلب ــای حس ــروه ه گ
ســالمندان و زنــان بــاردار( و پنــج روز هــوای ناســالم بــرای 

ــیده اســت. ــت رس ــه ثب ــراد ب ــه اف هم

ش
وح

ت 
قاچاق مارماهی های زنده و کمیاب از اروپاحیا

یـک فروشـنده غذاهـای دریایـی به دلیـل قاچاق 
و  زنـده  مارماهـی  پونـد  میلیـون   ۵۳ از  بیـش 
کمیـاب بـه خـارج از انگلیـس، مجـرم شـناخته 

. شد
 "گیلبـرت خـوو"، ۶۶ سـاله بیـن سـال های ۲۰۱۵ تـا 
۲۰۱۷ میـادی بچـه مارماهی هـای نـادر و در معرض خطر 
را بـا پنهـان کـردن زیـر ماهی هـای دیگـر از لنـدن بـه هنـگ 

کنـگ قاچـاق کرده اسـت.
۲۰۰ کیلوگـرم  انگلیـس  مأمـوران مرزبانـی  آن کـه  از  او پـس 
معـرض  در  خطرپذیـری  نظـر  از  کـه  را  اروپایـی  مارماهـی 
انقـراض هسـتند در فـرودگاه "هیتـرو"ی لنـدن کشـف و ضبط 
کردنـد، دسـتگیر شـد. ایـن کشـف اولیـن توقیف در نـوع خود 

می شـود. محسـوب 
مـورد  در  رسـانی  اطـاع  عـدم  مـورد  سـه  در  خـوو  گیلبـرت 
یـا  ممنوعیـت  از  فـرار  مـورد  سـه  و  حیوانـات  جابه جایـی 
محدودیـت صـادرات کاال در روز گذشـته )جمعـه( در دادگاهـی 

شـد. شـناخته  مجـرم  لنـدن  در 
دادسـتانی اعـام کـرده کـه وی بیـش از پنـج میلیـون بچـه 

مارماهـی  را طـی یـک دوره دو سـاله بـا ارزش خـرده فروشـی 
بیـش از ۵۳ میلیـون پونـد به شـرق آسـیا قاچاق کرده اسـت. 
سـود حاصـل از قاچـاق مارماهـی غیرقانونـی بـه هنـگ کنگ و 
خـاور دور قابـل توجـه اسـت و دادسـتانی لنـدن در حفاظت از 
حیـات وحـش آسـیب پذیر در برابـر جنایتکارانـی کـه مایـل بـه 

بهره منـدی مالـی هسـتند، مصمـم اسـت.
خـوو از "چسـینگتون" شهرسـتان "سـاری" مارماهی هـای زنده 
را کـه از کشـورهای داخـل اتحادیـه اروپـا وارد شـده بـود، در 
انبارهایـی در شهرسـتان "گاسترشـر" نگهـداری کرده و سـپس 
بسـته بندی و بـه آسـیا قاچـاق می کـرد. گزارش هـا حاکیسـت 

گیلبـرت خـوو در ششـم مـارس محکـوم خواهد شـد.
سـیاه  بـازار  در  مارماهی هـا  روزنامـه گاردیـن،  گـزارش  بنابـر 
شـرق آسـیا کـه در آنجـا غذایـی لذیـذ و پرتقاضـا بـه شـمار 
مـی رود، بیـش از ۱۰ برابـر قیمـت خریـداری شـده در انگلیس 
بـه فـروش می رسـند. مارماهی هـای اروپایـی به دلیـل آنکه در 
گـروه گونه هـای بـه شـدت در معرض انقـراض هسـتند به طور 

جـدی بـرای صـادرات کنتـرل می شـوند. 
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گفــت:  مرکــزی  اســتان  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
تاکنــون بــرای اجــرای طــرح ملــی مســکن در اســتان 
۸۱ هــزار و ۸۴۱مترمربــع زمیــن توســط اداره کل راه و 
ــاد  ــه بنی ــر ب ــزار نف ــر ۱۰۰ه شهرســازی در شــهرهای زی

مســکن تحویل شده است.
ــاغ  ــر اســاس اب ــرد: ب ــار ک ــرح اظه محمدرضــا رضــا ف

ــی  ــدام مل ــرح اق ــتای ط ــکن در راس ــاد مس ــی بنی مل
ــی را  ــر اقدامات ــزار نف ــر ۱۰۰ ه مســکن در شــهرهای زی

انجام داده است.
اســتان  اســامی  انقــاب  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
ــازی  ــون از اداره کل راه و شهرس ــت: تاکن ــزی گف مرک
 ۱۸ ۸۴۱ متــر مربــع زمیــن در  ۸۱ هــزار و  اســتان 

ســایت تحویل گرفته شده است.
وی ادامــه داد: تعــداد قطعــات زمیــن شــامل ۱۹۱ 
قطعــه و ظرفیــت ســنجی انجــام شــده ۷۹۱ واحــد 
ــرای  ــه ب ــر اســاس ســهمیه وزارت خان ــا ب می باشــد ام

شــهرهای زیر ۲۵ هزار نفر ۸۶۱ واحد اســت.
اســتان  اســامی  انقــاب  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
ــه  ــزود: ســهم شهرســتان آشــتیان دو قطع ــزی اف مرک
زمیــن یــک هــزار و ۸۰۰ و یــک هــزار و ۷۰۰ متــر مربــع 
بــا ظرفیــت ســاخت ۵۰ واحــد دو طبقــه، کمیجــان 
ــع در  ــر مرب ــزار و ۷۰۰ مت ــاحت دو ه ــه مس ــی ب زمین
ــرش  ــهم تف ــد، س ــت ۱۸ واح ــه ظرفی ــه ب ــک مرحل ی
نیــز زمینــی بــه مســاحت چهــار هــزار و ۵۰۰ متــر 
مربــع بــا ظرفیــت ســاخت ۶۰ واحــد دوطبقــه و ســهم 
ــزار و ۲۰۰  ــک ه ــاحت ی ــه مس ــی ب ــز زمین ــان نی فراه
طبقــه  ســه  واحــد   ۱۸ ظرفیــت  بــه  مربــع  متــر 

می باشد.
ــا  ــازند ب ــتان ش ــهم شهرس ــرد: س ــان ک ــرح بی ــا ف رض
ــع  ــر مرب ــزار و ۳۵۰ مت ــار ه ــاحت چه ــه مس ــی ب زمین
ــا  ــوره ب ــهم ت ــه، س ــه طبق ــد س ــاخت ۵ واح ــن س زمی
یــک هــزار و ۵۰۰ متــر مربــع زمیــن ســاخت ۱۰ واحــد 
ــه  ــی ب ــران زمین ــتان مهاج ــهم شهرس ــه، س ــک طبق ی
ــع ســاخت ۱۰۰  ــر مرب ــزار و ۷۲۲ مت ــار ه مســاحت چه

واحد چهار طبقه اســت.
وی افــزود: ســهم شهرســتان دلیجــان در طــرح ملــی 
اقــدام مســکن بــا زمینــی بــه مســاحت دو هــزار و ۲۱ 
متــر مربــع ســاخت ۲۱۰ واحــد ســه طبقــه، ســهم 
شهرســتان نــراق زمینــی بــا دو هــزار و ۴۳۲ متــر 
طبقــه  دو  واحــد   ۱۰ ســاخت  ظرفیــت  بــا  مربــع 

می باشد.

بــا  و گیــاه   تولیــدی گل  واحــد  یــک 

مســاحتی حــدود ســه هــزار متــر  و صــرف 

اعتبــاری حــدود ۱۵ میلیــارد ریــال  بــا 

مشــارکت ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی 

در روســتای "ولکســتان " بخــش مرکــزی 

عبــاس آبــاد بــه بهــره بــرداری رســید کــه 

ــتغال  ــه اش ــرح زمین ــن ط ــاح ای ــا افتت ب

ــه شــکل مســتقیم ایجــاد  ــر ب ــرای ۱۰ نف ب

شد.

یــک بــاب واحــد بومگــردی بــا صــرف 

اعتبــاری حــدود هشــت میلیــارد ریــال  و 

در  نفــر   پنــج  دســت کــم   اشــتغال 

مرکــزی  بخــش  "پرچــور"  روســتای 

راه  آســفالت  روکــش  و  آبــاد   عبــاس 

ــا  ــهر ب ــی سلمانش ــهرک صنعت ــی ش ارتباط

از  ریــال  میلیــارد   ۱۲ حــدود  اعتبــاری 

دیگــر طــرح هــای مــورد بهــره بــرداری در 

این شهرســتان اعام شد. 

شهرســتان عبــاس آبــاد در دهــه فجــر 

ــرداری از ۱۹ طــرح  امســال شــاهد بهــره ب

عمرانــی ، تولیــدی و خدماتــی خواهــد 

بــود کــه بــا بهــره بــرداری از ایــن طرح هــا 

زمینــه بــرای اشــتغال دســت کــم ۸۹ نفــر 

ایجاد خواهد شد.   

تحویل ۸1 هزار مترمربع زمین برای طرح 
ملی مسکن به بنیاد مسکن مرکزی 

3 طرح تولیدی و زیرساختی در 
عباس آباد به بهره برداری رسید

سودوکو شماره 1۶۶4

پاسخ سودوکو شماره 1۶۶3

هرمزگان

شش میلیون تن کاال در 
بندرهای غرب هرمزگان تخلیه 

و بارگیری شد
ــم،  ــن رق ــت: از ای ــه گف ــوردی بندرلنگ ــادر و دریان ــر بن مدی
یــک میلیــون و ۶۹۳ هــزار و ۶۵۱ تــن بــا رشــد ۷ درصــدی 
مربــوط بــه کاالهــای غیــر نفتــی و ۴ میلیــون و ۵۷۳ هــزار 

و ۹۹۸ تــن به فرآورده های نفتی اختصاص دارد.
قاســم عســکری نســب روز یک شــنبه در جمــع خبرنــگاران 
غــرب  بندرهــای  اداره  ۱۰ماهــه  عملکــرد  تشــریح  در 
هرمــزگان اظهارداشــت: در ایــن مــدت صــادرات ۶۹۵ هــزار 

و ۴۱۵ تن کاالی غیرنفتی صادر شــده است.
وی ادامــه داد: از ایــن میــزان، ســهم بندرلنگــه در صــادرات 
محصــوالت کشــاورزی، دامــی و احشــام ۲۲۹ هــزار و ۶۵۱ 

تن بوده است.
مدیــر بنــادر و دریانــوردی بندرلنگــه، حجــم ترانزیــت 
کاالهــای غیرنفتــی کــه عمــده آن محمولــه خــودرو بــوده را 
۲۳۹ هــزار و ۷۶۲ تــن اعــام کــرد کــه از ایــن میــزان، ۱۱۵ 
هــزار و ۶۴۴ دســتگاه خــودروی ترانزیتــی در بنــادر غــرب 

هرمزگان جابه جا,شد.
عســکری نســب هم چنیــن حجــم صــادرات فرآورده هــای 
ــون و ۵۷۰  ــزگان را ۲ میلی ــرب هرم ــای غ ــی در بندره نفت
ــن مــدت، ۲  ــزود: در ای ــن اعــام کــرد و اف هــزار و ۳۲۰ ت
میلیــون و ۳ هــزار و ۶۷۱ تــن از ایــن گونــه محموله هــای 
ــا  ــری( جابج ــران ب ــه کابوتاژ)ک ــورت روی ــه ص ــاری ب تج

شد.
ایــن مســوول تعــداد شــناورهای ورودی بــه بندرهــای 

غــرب هرمــزگان را نیز ۱۱ هزار و ۳۳ فروند اعام کرد.
وی افــزود: از ایــن میــزان ظرفیــت بارگیــری ۸۶۹ فرونــد 
شــناور، بــاالی هــزار تــن و ۲۱ هــزار و ۲۲۴ فرونــد از 
ــوده کــه رشــد ۲۰  ــن ب ــه زیرهــزار ت ــو گرفت شــناورهای پهل

درصدی را نشان می دهد.

جابه جایی 2۵ هزار و ۶۶4 مسافر 
در مسیرهای بین المللی

ــت: در  ــن گف ــه هم چنی ــوردی بندرلنگ ــادر و دریان ــر بن مدی
ــر  ــزار نف ــزار و ۴۲۰ ه ــر ۴۶۹ ه ــزون ب ــده اف ــدت یادش م
مســافر و گردشــگر بــا رشــد ۶ درصــدی از بندرهــای لنگــه، 
ــایر  ــی و س ــش، ابوموس ــد کی ــه مقص ــارک ب ــاب و چ آفت

جزیره های خلیج فارس جابجا شــدند.
بــه گفتــه عسکری نســب، شهرســتان بندرلنگــه بــا ترابــری 
ــت  ــی توانس ــافر داخل ــر مس ــزار ۷۸ نف ــر ۳۷ ه ــزون ب اف

رشــد ۵۱ درصدی را به ثبت برساند.
ــه در  ــتان بندرلنگ ــدت شهرس ــن م ــت: در ای وی اظهارداش
امــارات  بندرهــای  بــه مقصــد  مســیرهای بین المللــی 
ــزار و ۶۶۴ مســافر  ــری ۲۵ ه ــا تراب ــز ب ــی نی متحــده عرب

توانســت رشد ۱۴ درصدی را به خود اختصاص دهد.

 پیام
استان ها

طرح یک ساعت با محیط بانان در مدارس خلخال اجرا می شود
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست خلخال از ادامه اجرای طرح ملی یک ساعت با محیط بانان 
در مدارس واقع در محدوده منطقه حفاظت شده آق داغ این شهرستان خبرداد.

افقی
  ۱ - برای گشایش كار می خرند - قعر 

جهنم، فهمیدن، احساس
 ۲ - تب کرده، تب دار - میراث - دوران 

بارداری
 ۳ - زبان تازی - زن خوشبوی - غار وحی، 

عبادتگاه پیامبر
 ۴ - فعل - اثر فدریكو گارسیا لوركا - تازه 

كار - درون دهان
 ۵ - كاه فرنگی - گوش كردن - رقاص 

– آتش
 ۶ - گاز مهتابی، گاز درون المپ مهتابي - 

فیلم آلتمن - پدر عرب

 ۷ - رکن بحر متقارب - همنشین زن - 
اندازه گیری با متر

 ۸ - اسرار، جمع رمز - اثری از كارلوس 
فوئنتس - زر خالص، سنگ چاقو تیز کنی - 

نت ششم موسیقی، نفی عرب، درون چیزی
 ۹ - هسته تلخ زرد آلو - وسیله ای برای 

حمل لوازم یدكی
 ۱۰ - کشیش - پایتخت اتریش - تندرستی 

- دزد و حرامی
 ۱۱ - از سوره های مكی قرآن - ازپایتخت 

های آسیایی – طبیعت
 ۱۲ - خرما، سوغات گجرات - تاج و افسر، 

تاج مرصع، گردی الوان مورد مصرف در 

نقاشی - قد و قامت، مقابل ندادن
 ۱۳ - مرگ انگلیسی - هافبک رئال - معده 

- مایه حیات، مایه روشنایی، مظهر پاكی
 ۱۴ - رایحه - جانشین - فیلمی از آرش 

معیریان - در مقابل
 ۱۵ - آشیانه جغد - شهری درفرانسه - 

جانور تك سلولی، از جانوران تك یاخته ای
 ۱۶ - فیلمی از بهرام بیضایی - اثری از تونی 

موریسون - مخفف از شورش 
۱۷ - كلمه یا تصویر ذهنی ناخواسته ای كه 
مكررًا وارد ذهن شده و ناراحتی بوجود می 

آورد - خبرگزاری كشورمان
عمودی 

 ۱ - فیلمی با بازی همفری بوگارت - گرز 
آهنی

 ۲ - مرحبا، آفرین - برادر پدر - از باشگاه 
های اسپانیا

 ۳ - شوخ - داستان كوتاه - مقابل کیفی - 
سینمای سوخته آبادان

 ۴ - ذره باردار، نمد زین - برنده نوبل 
فیزیک ۱۹۲۲ – نشدنی

 ۵ - تكیه - اتم فرانسوی - در حمام 
بجویید - از آالت هندسی، همنشین پرگار
 ۶ - جمع چشم، چشمها - پسر تازی - 

لغب حضرت ابراهیم ص
 ۷ - به حساب اوردن - جوان . دلیر - 

مدرسه قدیم، ادب خانه - نوعی ساز
 ۸ - پایتخت كشور نپال - بهتر از خوب - 

حقه ۹ - قایق و بلم - بام فلزی – حلقه
 ۱۰ - اگر با دست باز نشد با دندان باز کنید، 

واحد اندازه گیری سرعت در دریا - مادر 
جنوبی - نوعی ضربه چرخشی با پا که نام 

کشوری نیز می باشد در تکواندو
 ۱۱ - تردید، دو دلی، از میطات نماز - نام 

محلی است - سال ترکی، سال آذری - 

ازنوشت افزار
 ۱۲ - بی خبر - گرفتگی راه بینی - پرتابه 

ورزشی
 ۱۳ - نشر كننده - آغوز، شیر غلیظی است 
که تا سه الی چهار روز بعد بعد از تولدت می 

آید، اولین ترشح غده سینه ی مادر بعد از 

تولد است و منبع سرشاری از پروتئین - 
فیلسوف المانی قرن هجدهم - زندگی کن، 

طرف، جانب
 ۱۴ - كافر، منكر وجود خدا - شخص بیش 

از حد آراسته و نظیف – بدكارترین
 ۱۵ - نیزه - امر به نبردن - چوپان، صاحب 

گله را گویند - نام خدای مصریان قدیم
 ۱۶ - كاروان شادی - رودی در فرانسه، از 

باشگاه های فرانسوی - چونكه، برای اینكه، 
از آهن جهت

 ۱۷ - همسر حضرت ابراهیم - اثری از 
میان كوندرا

جدول شماره 1۶۶4

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۱۸۹۵-

۹۸/۰۹/۱۲هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضـی آقـای حسـین مارانـی  فرزنـد عیـن الـه  بشـماره شناسـنامه ۲۷۶صـادره ازجیرفـت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۵۵/۴۳متـر مربـع پـاک - فرعـی از۴۵- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۴۵ - اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴۵کرمـان واقـع در عنبرآباد 
اراضـی خداآفریـن خریـداری از مالـک رسـمی اقـای عبـاس امیـری محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشـند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت 
صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲۳۹۷-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/۱۱/۰۷ – تاریـخ انتشـارنوبت 

۹۸/۱۱/۲۱: دوم 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

اگهی مزایده اموال منقول –نوبت اول 
در خصـوص کاسـه پرونـده اجرایـی ۹۷۰۷۷۴لـه اقای رضـا امیری علیـه اقای امیر 
حسـین رئیسـی اجرا ی احکام شـعبه دوم دادگسـتری شهرسـتان جیرفت در نظر 
دارد یـک دسـتگاه خـودروی سـواری چـری تیگـو ۵بـه رنگ مشـکی مـدل سـال ۱۳۹۶ودارای 
شـماره موتـور ۰۲۲۱۳۴متعلـق به اقای امیر حسـین رئیسـی کـه بـه مبلـغ ۲/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری کرمان ارزیابی وتقویم گردیده اسـت را از طریق مزایده به 
فـروش برسـاند لـذا طالبیـن خریـد می تونند ضمـن بازدید از خـودرو مذکـور در ادرس جیرفت 
میـدان شـهرداری پارکینـگ سـبزوار ظرف مدت ۵روز قبـل از برگزاری مزایـده وهمچنین تا قبل 
از برگزاری مزایده ۱۰%پیشـنهادی طی یک فقره چک تضمین شـده در وجه سـپرده دادگسـتری 
کرمـان بـه شـماره شـبا Lr۱۰۰۱۰۰۰۰۴۰۵۹۰۱۲۹۰۷۶۴۰۳۵۰نـزد بانک ملی صادر وچـک را به همراه 
مبلـغ پیشـنهادی در پاکـت در بسـته تحویل اجـرای احکام نمایند جلسـه مزایده راس سـاعت 
۱۰مورخـه چهارشـنبه ۹۸/۱۲/۱۴بـا حضور نماینده دادسـتان منعقـد وبرنده کسـی خواهد بود که 
قیمـت باالتری پیشـنهاد داده باشـد وبرنده مزایـده باید مابقی وجه را حداکثـر تا یک ماه پس 
از روز برگـزاری مزایـده پرداخـت نمایـد در صورت انصـراف برنده مزایده %۱۰مبلـغ واریزی به نفع 

دولـت ضبط خواهد شـد .
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان جیرفت .م الف :3۰

نوبت اول آگهی مناقصـه 
شماره ب/۵2-۹8/48  نوبت دوم  

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مبلغ برآورد: 1۰.۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: ۵۰۰.4۰۰.۰۰۰ ریـال به صـورت ضمانتنامه بانکـی )فرآیند 

ارجـاع کار( در وجـه شـرکت آب و فاضـالب کرمان
متقاضیـان شـرکت در مناقصـه از تاریـخ ۹۸.11.21 تا تاریـخ ۹۸.11.24 برای دریافت اسـناد 
ارزیابـی تـوان تامیـن کننـدگان و اسـناد مناقصـه با در دسـت داشـتن معرفی نامـه وفیش 
بانکـی بـه مبلـغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال و به حسـاب جـاری 1۸۶۰۸۰۸3۵3 بانک ملت شـعبه مرکزی 
بـا شناسـه پرداخـت 2۶۵۷4۸۰2۰۸۹1۵۹ بـه نـام شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان به 
شـرکت آب و فاضـالب کرمـان واقـع در بلـوار 22 بهمـن واحد امـور بازرگانی مراجعـه نمایند.

مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسـناد تکمیل شـده را تا سـاعت 12 مورخ ۹۸.12.1۰، 
مهلـت خواهنـد داشـت تـا اسـناد مربوطـه را تکمیـل و در پـاکات الک و مهر شـده بـه واحد 

دبیرخانـه شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان به نشـانی: کرمان-بلـوار 22 بهمن-نبش بلوار 
سـاوه کدپسـتی : ۷۶1۶۸3۹۷۸۶ تحویل و رسـیددریافت نمایند.

زمان بازگشایی پاکت ارزیابی: ساعت ۹:3۰ مورخ ۹۸.12.11 
پاکت الف و ب و ج پس از انجام ارزیابی کیفی بازگشایی می گردد.

محل تامین اعتبار: منابع داخلی
شرکت: آب و فاضالب استان کرمان

تلفن : ۰3433224۸۰1-۵ 
فاکس: ۰34-3322344۶

info@abfakerman.ir :آدرس پست الکترونیکی
abfakerman.ir :آدرس وب سایت

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد از طریـق فراخـوان عمومی و مناقصه یک مرحله ای نسـبت بـه انتخاب تامین کننـدگان واجد صالحیت )تولیدکننـدگان( جهت تامین ۹۰ تـن پرکلرین مطابق 
مشـخصات و شـرایط ذکر شـده در اسـناد حاضر اقدام نماید.

رونوشت نظريه آگهی حصر وراثت
آقــای مجيــد كچوئــي دارای شناســنامه شــماره 2862 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 980025 از ایــن 
ــي  ــر كچوئ ــادروا ن جعف ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصــر وراث دادگاه درخواســت گواه
بشناســنامه 8 در تاریــخ 1384/12/10 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 

مرحــوم منحصــر اســت بــه
 1- متقاضــی فــوق الذکــر آقــا نــام مجيــد نــام خانوادگــی كچوئــي نــام پــدر جعفــر شــماره شناســنامه 2862  2- 
محمدتقــي  كچوئــي   فرزنــد : جعفــر    ش.ش 32   ت ت   :   1332 صــادره از ورامیــن  )جــواد آبــاد (   )فرزنــد 
متوفــی( 3-ســعيد  كچوئــي   فرزنــد : جعفــر    ش.ش  3241  ت ت   :   1355 صــادره از ورامیــن  )جــواد آبــاد (   
)فرزنــد متوفــی(  4-وحيــد  كچوئــي   فرزنــد : جعفــر    ش.ش  2963  ت ت   :   1350 صــادره از ورامیــن  )جــواد 
آبــاد (   )فرزنــد متوفــی( 5-علــي محمــد   كچوئــي   فرزنــد : جعفــر    ش.ش  15  ت ت   :   1336 صــادره از 
ورامیــن  )جــواد آبــاد (   )فرزنــد متوفــی( 6-حســين   كچوئــي   فرزنــد : جعفــر    ش.ش  29  ت ت   :   1338 
صــادره از ورامیــن  )جــواد آبــاد (   )فرزنــد متوفــی( 7-محمدحســن   كچوئــي   فرزنــد : جعفــر    ش.ش  8    ت 
ت   :   1341  صــادره از ورامیــن  )جــواد آبــاد (   )فرزنــد متوفــی( 8-محســن   كچوئــي   فرزنــد : جعفــر    ش.ش  
34   ت ت   :   1342 صــادره از ورامیــن  )جــواد آبــاد (   )فرزنــد متوفــی( 9-فاطمــه   كچوئــي   فرزنــد : جعفــر    
ش.ش  5    ت ت   :   134 5 صــادره از ورامیــن  )جــواد آبــاد (   )فرزنــد متوفــی( 10-عليرضــا   كچوئــي   فرزنــد : 
جعفــر    ش.ش  24   ت ت   :   1347 صــادره از ورامیــن  )جــواد آبــاد (   )فرزنــد متوفــی( 11- عصمــت اردســتاني 
مجــرد     فرزنــد عبــاس      ش ش : 1650    ت ت : 1313  صــادره از وراميــن ) جــواد آبــاد (  )همســر متوفــي ( 
اینجانــب بــا انجــام تشــریفاتی مقدماتــی درخواســت مزبــور را یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
ــه دادگاه  ــاه ب ــرف یکم ــی ظ ــخ نشــر آگه ــی دارا باشــد از تاری ــه از متوف ــت نام ــا وصی اعتراضــی دارد و ی

ــف ــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 424 – م ال تقدی
رئیس حوزه یک شورای حل اختالف شهر جوادآباد- احمد النچری  943

آگهی مفقودی  
ــه رنــگ ســفید     -   شــماره  برگــه ســبز خــودرو ســواری ســمند   تیــپ LXEF7   مــدل  1397 ب
 : موتــور  شــماره  و    147H0360323    : موتــور  شــماره  بــه  177ص36   -38 ایــران    : پــالک 
ــده و از  ــود گردی ــد حشــمت هللا   مفق ــان   فرزن ــه طح ــم فاطم ــام خان NAACR1HWXJF461018 بن
درجه اعتبار ســاقط می باشــد.                                                                              964
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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

دریافت نشان دان ۶ سبک شین کیوکوشن کاراته جهانی توسط همکار شرکت آبفا
به مناسبت ایام هللا دهه فجر جشن بزرگ کاراته و مراسم بستن کمربند سیاه دان ۶ سبک شین کیوکوشن کاراته 
برگزار شد.در این مراسم که با حضور دکتر پورابراهیمی نماینده مجلس،نمایندگانی از استانداری و دانشگاه باهنر و 

نمایندگان کاراته استان حضور داشتند ، کمربند سیاده دان ۶ شین کیوکوشن کاراته جهانی حسین عاقلی زاده همکار 
شرکت آبفا استان کرمان توسط نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسامی بسته شد.

مدیرعامـل شـرکت توزیـع برق شهرسـتان اصفهان در نشسـت رسـانه 
ای خـود بـا هـدف تشـریح طرح هـای دهه فجـر و گرامیداشـت آغاز 
چهـل و یکمیـن سـاالگرد پیـروزی انقـاب اسـامی، نقش رسـانه ها 
در اطاع رسـانی و انتقال درخواسـت ها و نیازهای مشـترکان شـرکت 

توزیـع را یادآور شـد.
حمیدرضـا پیرپیـران اعـام کـرد: در دهـه فجـر ۲۶۰ پروژه برق رسـانی 
بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۷۸ میلیـارد تومـان توسـط شـرکت توزیـع بـرق  
شهرسـتان اصفهـان به بهره برداری می رسـد که این پـروژه ها در ابعاد 
خدمـت رسـانی به مـردم به سـاده ترین روش ممکن می باشـد. وی 
بـا اشـاره بـه حرکت هدفمند و گام های زیرسـاختی در شـرکت، هفت 
محـور عملیاتـی را بعنوان چشـم انـداز سـازمان تا سـال ۱۴۰۵ تعریف 
نمود که مهمترین آن کاهش خاموشـی هاسـت. پیرپیران از خاموشی 
هـای خواسـته)بدلیل تعمیـرات( وخاموشـی هـای ناخواسته)ناشـی 
از حـوادث( در شـبکه نـام بـرد و گفـت: هـدف مـا کاهـش و بـه صفر 
رسـاندن خاموشـی هاسـت. وی در بیان سـیر نزولی خاموشـی اظهار 
کرد: در سـال ۹۳به ازای هر مشـترک، ۸۵۰ دقیقه خاموشـی داشـتیم 
کـه تـا پایان سـال جاری بـه ۱۶۰ دقیقه کاهش خواهـد یافت و برنامه 
شـرکت در چندمـاه آینـده، بـه صفـر نزدیـک کـردن خاموشـی هـای 
خواسـته اسـت. وی افـزود: در چشـم انـداز ۱۴۰۵باید خاموشـی ها به 
کمتـر از ۳۰ دقیقـه برسـد و مـی تـوان ادعـا کرد کـه در رده کشـورهای 

توسـعه یافته خواهیـم بود.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق اصفهـان دومیـن محـور چشـم انـداز 
۱۴۰۵ را ارائـه صددرصـد خدمـات غیرحضـوری و راه انـدازی سـامانه 
هـای مختلف بمنظـور ارائه خدمات غیرحضوری عنوان کرد و سـومین 
محـور چشـم انـداز را کاهش تلفـات بیان کرد.  وی متوسـط تلفات در 
کشـور را ۱۰/۸درصـد اعـام نمـود و افزود: شـرکت توزیع بـرق اصفهان 
در سـال گذشـته ۶درصـد تلفـات داشـته  کـه در چشـم انـداز به کمتر 
از ۵درصـد خواهـد رسـید. پیرپیـران محـور بعـدی را مدیریـت پیـک 
بارشـبکه نامیـد کـه کاهـش پیـک مدنظـر اسـت. چنانچـه در حالـت 
متوسـط و میـان بـاری ۳۵درصـد، قـرار اسـت ایـن فاصله بـه کمتر از 
۲۰درصـد کاهـش یابد که مدیریت مصرف بهینه انرژی برق و تقسـیم 
بـار در بخـش هـای مختلـف اهمیـت دارد. وی محـور پنجـم را وصول 
مطالبـات خدمـات ارائه شـده در نتیجه تعامل با مـردم، فروش انرژی 
و دریافـت هزینـه هـا اعام کـرد. وی افزود: محور ششـم اجرای طرح 
های مهندسـی بصورت برنامه ریزی شـده و اتمام پروژه های تعریف 
شـده اسـت. چنانچه در سـالهای اخیر توانسـته ایـم تمام پـروژه ها را 

به اتمام برسـانیم.
مدیرعامل شـرکت توزیع برق اصفهان محور هفتـم را مدیریت حوادث 
انسـانی و تجهیزاتـی نامید کـه در این بخش به صفر رسـاندن حوادث 

با اسـتفاده از فناوری های نوین مدنظر اسـت.

مدیرعامــل شــرکت امــاح معدنــی ایــران گفــت: صــادرات 
ــد  ــا ۳۵ درص ــال ب ــی امس ــد معدن ــن واح ــک از ای نم

ــن رســیده اســت. ــه ۲۸ هــزار ت افزایــش ب
»علی رســتمی« روز یکشــنبه در جمع خبرنــگاران در اراک 
افــزود: صــادرات نمــک امــاح معدنــی ایــران پارســال  ۱۶ 
ــن  ــا وجــود مشــکات اقتصــادی، ای ــود و ب ــن ب ــزار ت ه
واحــد امســال عملکــرد مطلوبــی در زمینــه صــادرات 
داشــته و پیش بینــی می شــود کــه تــا پایــان ســال 
جــاری رقــم صــادرات نمــک از مــرز ۳۲ هــزار تــن بگــذرد.
ــی  ــک صادرات ــای نم ــب محموله ه ــرد: اغل ــان ک وی بی
امــاح معدنــی ایــران امســال بــه روســیه، عــراق، 
و  ترکمنســتان  خلیج فــارس،  جنوبــی  کشــورهای 

گرجســتان ارســال شــده  اســت.
مدیرعامــل شــرکت امــاح معدنــی ایــران ادامــه داد: ایــن 

واحــد معدنــی تصمیم دارد در راســتای توســعه صــادرات، 
ســال آینــده برنــد خــود را در کشــورهای روســیه و 
حاشــیه خلیــج فــارس بــه ثبــت برســاند و نفــوذ خــود را 

ــد. ــش ده ــی افزای ــای بین الملل در بازاره
اواســط  شــده  پیش بینــی  داشــت:  اظهــار  رســتمی 
ســال آینــده برنــد شــرکت امــاح جــای خــود را در 
ــی  ــورهای عرب ــیه و کش ــره ای روس ــگاه های زنجی فروش

ــد. ــاز کن ب
ــور از  ــک کش ــادرات نم ــد ص ــرد: ۴۰ درص ــوان ک وی عن
ــرار  ــود و ق ــام می ش ــران انج ــی ای ــاح معدن ــوی ام س

ــد. ــد برس ــه ۶۰ درص ــزان ب ــن می ــت ای اس
ــن  ــزود: ای ــران اف ــی ای ــاح معدن ــل شــرکت ام مدیرعام
ــک  ــن نم ــزار ت ــاری ۷۲ ه ــال ج ــی در س ــد معدن واح
خوراکــی تولیــد کــرده اســت کــه ایــن میــزان نســبت بــه 

ــد دارد. ــل، ۱۷ درصــد رش ــابه قب ــدت مش م
ــن  ــدیم ای ــولفات س ــد س ــت: تولی ــار داش ــتمی اظه رس
شــرکت از ۱۵۴ هــزار تــن در ســال گذشــته بــه ۱۵۷ هــزار 
تــن در ســال جــاری رســیده کــه ایــن میــزان پنــج درصــد 

افزایــش یافتــه اســت.
وی گفــت: شــرکت امــاح ایــران نســبت بــه انجــام 
تعهــدات و مســوولیت های اجتماعــی خــود مصمــم 
اســت و در ایــن راســتا کســب رضایــت مــردم را ســرلوحه 

ــت. ــرار داده اس ــود ق کار خ
مدیرعامــل شــرکت امــاح ایــران ادامــه داد: طرح توســعه 
ایــن واحــد معدنی در دســتور کار اســت و هنــوز اباغیه ای 
از ســوی محیــط زیســت یــا ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت مبنــی مخالفــت و از دســتور کار خــارج شــدن آن 

دریافــت نشــده اســت.

رســتمی بیــان کــرد: بهره بــرداری از مرحلــه نخســت 
طــرح تولیــد پتاســیم بــا ظرفیــت ۴۰ هــزار تــن از 
مهمتریــن برنامه هــای ســال آینــده شــرکت امــاح ایــران 
اســت و ایــن محصــول چهــارم ایــن واحــد معدنــی نیــز 
بــه زودی وارد بــازار می شــود و مقــرر شــده ایــن ظرفیــت 
ــور از  ــد و کش ــن برس ــزار ت ــه ۱۲۰ ه ــوم ب ــه س ــا مرحل ت
ــن  ــت از واردات ای ــیم اس ــدگان پتاس ــن واردکنن بزرگتری

محصــول خــارج شــود.
ــرکت  ــن ش ــای ای ــن از باطله ه ــزار ت ــت: ۷۰۰ ه وی گف
ــاالنه  ــت س ــد و برگش ــت داده ش ــاری برگش ــال ج در س
ــان جــزو  ــاالب میق ــه ت ــا ب ــن از باطله ه ــون ت ــک میلی ی
تعهــدات شــرکت اســت کــه بــا جدیــت دنبــال می شــود.

ــران از ســال ۱۳۶۳ تاســیس  ــی ای شــرکت امــاح معدن
ــال ۷۳ و  ــن شــرکت در س ــار ای ــد گرمس ــه واح ــده ک ش
مرحلــه نخســت واحــد اراک آن در ســال ۱۳۷۹ و مرحلــه 
دوم آن در ســال ۱۳۸۴ بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.

صادرات نمک امالح معدنی ایران ۳۵ درصد افزایش یافت

مخزن۵۰۰۰مترمکعبی 
شهر بردسیر افتتاح شد

در چهارمیـن روز از ایام هللا دهه فجر، 
مخـزن ۵۰۰۰ متـر مکعبی بردسـیر با 
حضـور معـاون عمرانـی اسـتانداری 
کرمانف فرماندار بردسـیر، مدیرعامل 
شـرکت آبفا اسـتان کرمان، معاونین 
و  مهندسـی  و  پشـتیبانی  و  مالـی 
توسـعه شـرکت آبفـا  ،مدیـر امـور 
آبفـا شهرسـتان بردسـیر و جمعی از 

مسـئولین بـه بهره بـرداری رسـید.
عبـاس سـلطانی معـاون مهندسـی 
اسـتان  آبفـا  شـرکت  توسـعه  و 
توضیحاتـی  بیـان  ضمـن  کرمـان 
گفـت:  پـروژه  ایـن  بـا  رابطـه  در 
مخـزن ۵۰۰۰ مترمکعبـی بردسـیر بـا 
اعتبـاری بالـغ بـر ۳۵ میلیـارد ریـال 
و حفاظـت فیزیکـی مخـازن تامین 
آب شـهر بردسـیر شـامل ۷۰۰ متـر 
حصارکشـی،نصب دریچـه هـای ضد 
سـرقت و نصـب برج نـوری با هزینه 
کـرد ۸ میلیـارد ریال به بهـره برداری 

رسـید.
پـروژه  ایـن  اجـرای  بـا  افـزود:  وی 
آب  میـزان حجـم مخـازن ذخیـره 
۱۵۰۰۰مترمکعـب  بـه  بردسـیر  شـهر 

اسـت. رسـیده 
شـایان ذکـر اسـت همزمـان بـا بهره 
،معـاون  مخـزن  ایـن  از  بـرداری 
عمرانـی اسـتاندار کرمـان و فرمانـدار 
بردسـیر بـا اهـداء لـوح تقدیـر بـه 
مهنـدس طاهری مدیرعامل شـرکت 
آب و فاضاب استان کرمان،مهندس 
سـلطانی معاون مهندسـی و توسعه 
شـرکت آبفا اسـتان، مهندس افضلی 
مدیـر امـور آبفـا شهرسـتان بردسـیر 
و  عالـی  ناظـر  فرازمنـد  مهنـدس   ،
مهنـدس میرزایـی ناظر مقیـم پروژه 
از زحمـات ایشـان در احـداث و بهـره 
قدردانـی  مذکـور  مخـزن  بـرداری 

کردند.

کرمان 
2۶۸ پروژه برق رسانی 

توسط شرکت توزیع برق  
شهرستان اصفهان به 

بهره برداری می رسد

۵۰ درصد صادرات برق به عراق از طریق 
کرمانشاه انجام می شود

مدیرعامل شرکت توزیع برق کرمانشاه : ۵۰ درصد صادرات برق به عراق از طریق این استان انجام می شود

بـه  کـه  ر  مرآتـی  امیدعلـی 
سـالگرد  یکمیـن  و  چهـل  مناسـبت 
پیـروزی انقـاب اسـامی در سـالن 
برگـزار  کل  اداره  ایـن  اجتماعـات 
بـرق  صـادرات  اظهارداشـت:  شـد، 
بـه اقلیـم کردسـتان عـراق از طریـق 
مرزهـای  دیگـر  و  شوشـمی  مـرز 
اسـتان هـم در دسـتور کار قرار دارد.

همـه  اکنـون  هـم  داد:  ادامـه  وی 
روسـتاهای زلزلـه زده غـرب اسـتان 
کرمانشـاه از نعمـت بـرق برخوردارند 
و اکنـون در اسـتان هیـچ روسـتای 
بـاالی پنـج خانـوار بدون بـرق وجود 

رد. ندا
توزیـع  اینکـه شـرکت  بیـان  بـا  وی 
بـرق اسـتان در مجموع دارای ۷۷۷ 
هـزار و ۴۳۰ مشـترک اسـت، افزود: 

رسـانی  بـرق  حـال  در  اکنـون  هـم 
هـزار   ۲۵ میـزان  بـه  مسـاحتی  بـه 
کیلومتـر در اسـتان هسـتیم و دارای 
۶۴۶ هـزار و ۸۰۵ مشـترک خانگـی 
مصـرف  درصـد   ۸۳ کـه  هسـتیم 

انـرژی در بخـش خانگـی اسـت.
بـرق  وضعیـت  مقایسـه  بـه  وی 
بـه  نسـبت  اسـتان  امسـال  رسـانی 
سـال قبـل و بعد از انقـاب پرداخت 
بـه   ،۵۷ سـال  در  داد:  ادامـه  و 
میـزان ۶۸ هزار و ۸۳۳ مشـترک از 
خدمـات ایـن اداره بهـره مـی بردنـد 
کـه ایـن میـزان در پایـان دی مـاه 
سـال جـاری بـه ۷۷۷ هـزار و ۴۳۰ 
مشـترک رسـید و اکنـون ۱۶۵ هـزار 
و ۲۲۶ خانـوار روسـتایی و سـه هزار 
و ۳۱ اشـتراک صنعتـی، دارای بـرق 

چـاه   ۹۹۸ و  هـزار  پنـج  و  هسـتند 
برقـدار شـده انـد.

وی، تعـداد روسـتاهای برقـدار را ۲ 
و  اعـام کـرد  روسـتا   ۵۴۴ و  هـزار 
دسـتگاه   ۶۶۰ و  هـزار   ۱۷ وجـود  از 

داد. خبـر  توزیـع  پسـت 
وی بـا بیـان اینکـه در سـال گذشـته 
العبـور  صعـب  نقـاط  در  پاسـگاه   ۶
اسـتان برق رسـانی شـده اند، ادامه 
بـه چنـد پاسـگاه  داد: بـرق رسـانی 
و  مـرزی  نقـاط  در  مانـده  باقـی 
صعـب العبـور تـا پایـان سـال جاری 

انجـام خواهـد شـد.
در  بـرق  مصـرف  سـرانه  مرآتـی 
اسـتان را چهـار و نیـم درصـد پایین 
تـر از میانگیـن کشـوری اعـام کـرد 
و افـزود: خاموشـی بـرق مشـترکین 

از  تـر  کـم  درصـد   ۴۳ اسـتان 
اسـت. کشـوری  میانگیـن 

بـه گفتـه ایـن مسـوول، بـه صـورت 
خاموشـی  دقیقـه   ۳۱۴ میانگیـن 
در اسـتان داشـتیم کـه بـرای سـال 
کاهـش  دقیقـه   ۲۵۸ بـه  جـاری 

فـت. یا
عمکلکـرد  بـه  آمـاری  ارایـه  بـا  وی 
و  پرداخـت  امیـد  و  تدبیـر  دولـت 
گفـت: در ایـن دولـت بـه بیـش از 
بـرق  مهـر  مسـکن  واحـد  هـزار   ۲۶
پنـل  ۷۶۰ کیلـووات  و  شـد  رسـانی 

شـد. نصـب  خورشـیدی 
ایـن مسـوول بـه نصـب پنـج هـزار 
و ۳۷۰ کنتـور هوشـمند طـرح فهـام 
کنتـور   ۱۸۰ و  هـزار  یـک  نصـب  و 
و  اشـاره کـرد  بـرق  و  آب  هوشـمند 
زیرسـاخت  انـدازی  راه  داد:  ادامـه 
و  توسـعه  مشـترکین،  مانیتورینـگ 
اطاعـات  از سیسـتم  بـرداری  بهـره 
مکانـی، راه انـدازی سـامانه عملیات 
بسـتر»جی.ِآ.اس«  در  اتفاقـات  و 
راه انـدازی و عملیاتـی کـردن »پـی.
ام« در سـطح اسـتان از جملـه ایـن 

اسـت. خدمـات 

خدمـات  انجـام  از  مرآتـی 
ارسـال  طریـق  از  غیرحضـوری 
طـرح  مطالعـات  انجـام  و  پیامـک 
امـور  کیلوولـت   ۲۰ شـبکه  جامـع 
اسـام  و  کرمانشـاه  شـهر  مرکـز 
از  دیگـری  بخـش  عنـوان  بـه  آبـاد 
دولـت  در  شـده  انجـام  اقدامـات 

کـرد. یـاد  امیـد  و  تدبیـر 
طلـب ۱۵۰ میلیاردتومانـی از مـردم و 

دسـتگاه هـای دولتی 
بـرق  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
ایـن  طلـب  کل  میـزان  کرمانشـاه 
دسـتگاه های  و  مـردم  از  شـرکت 
دولتـی را ۱۵۰ میلیـارد تومـان اعام 
ارایـه خدمـت  آمـاده  و گفـت:  کـرد 
بـه داوطلبانـی هسـتیم کـه بخواهنـد 
سـومار  و  پرویزخـان  منطقـه   ۲ در 

کننـد. گـذاری  سـرمایه 
 ۱۰ مشـترکان  اگـر  وی،  گفتـه  بـه 
را  انـرژی  و  بـرق  از مصـرف  درصـد 
باشـند کـه  مطمئـن  دهنـد  کاهـش 
دیگـر خاموشـی را نخواهنـد دیـد و 
مـردم بداننـد کـه بـا حـذف قبـوض 
کاغـذی یـک ریـال بـه قیمـت قبض 
بـرق مشـترکان اضافه نشـده اسـت.

ته
نک

مرآتـی سـرانه مصرف بـرق در اسـتان را چهار و نیم درصـد پایین تر 
از میانگیـن کشـوری اعـالم کرد و افزود: خاموشـی برق مشـترکین 

اسـتان 43 درصـد کم تر از میانگین کشـوری اسـت.
بـه گفتـه این مسـوول، به صـورت میانگیـن 314 دقیقه خاموشـی 
در اسـتان داشـتیم کـه برای سـال جـاری بـه 2۵۸ دقیقـه کاهش 

یافت.
وی بـا ارایـه آمـاری بـه عمکلکـرد دولـت تدبیـر و امیـد پرداخـت و 
گفـت: در ایـن دولـت بـه بیـش از 2۶ هـزار واحد مسـکن مهـر برق 

رسـانی شـد و ۷۶۰ کیلـووات پنـل خورشـیدی نصب شـد.
ایـن مسـوول به نصـب پنج هـزار و 3۷۰ کنتور هوشـمند طرح فهام 
و نصـب یـک هـزار و 1۸۰ کنتـور هوشـمند آب و بـرق اشـاره کـرد و 
ادامه داد: راه اندازی زیرسـاخت مانیتورینگ مشـترکین، توسـعه و 
بهره برداری از سیسـتم اطالعات مکانی، راه اندازی سـامانه عملیات 
و اتفاقـات در بسـتر»جی.ِآ.اس« راه انـدازی و عملیاتی کردن »پی.

ام« در سـطح اسـتان از جملـه این خدمات اسـت.
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منم آن ایستگاه پیر و تنهایی که 
میداند

نباید دل سپرد این عابران گرم 
رفتن را

تو را بخشیدم آنروزی که از من رد 
شدی، آری

که پل ها خوب میفهمند مفهوم 
»گذشتن« را

حسین زحمتکش

عکس نوشت

عکس:
یاسر خدیشی

 تزار عشق و تنکو
 نوشته آنتونی مارا با ترجمه مریم  

حسین زاده منتشر شد.

ایرج رحمانپور 
پنجشنبه ۰۸ اسفند در  حوزه هنری 

برگزار می شود

موسیقیکتاب

رسانه در آینه تصویر
مجله چلچراغ 20 بهمن منتشر شد.

سپید هنگام روییدن
 تا ۰۲ اسفند در  گالری عصر

 برگزار می شود.

 آزمون
تا ۱۴ اسفند در خانه نمایش مهرگان 

در حال اجرا است.

زخم معده
تا ۳۰ بهمن در  عمارت نوفل لوشاتو در حال 

اجرا است.

حوا مریم عایشه
در سینماهای کشور در حال اکران است.

نمایشنمایشگاهنمایش فیلم

آب آتش میبرد خورشــید شب پوش شما

میرود آب حیات از چشــمٔه نوش شما

شــام را تا سایبان روز روشن دیده ام

تیره شــد شام من از صبح سحرپوش شما

در شــب تاریک خورشیدم در آغوش آمدی

همچو زلف ار بودمی یک شــب در آغوش شما

از چه رو هندوی مه پوش شــما در تاب شد

گر به مســتی دوشم آمد دوش بر دوش شما

ای ز روبه بازی آهوی شــما در عین خواب

شــیر گیران گشته مست از خواب خرگوش شما

مردم چشــم عقیق افشان لؤلؤ بار من

گشــته در پاش از لب در پوش خاموش شما

حلقٔه گوش شــما را تا بود مه مشتری

مشــتری باشد غالم حلقه در گوش شما

عیب نبود چون بخوان وصل نبود دســترس

گر به درویشــی رسد بوئی ز سر جوش شما

آب حیوانســت یا گفتار خواجو یا شکر

ماه تابانســت یا گل یا بناگوش شما

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

افتادن بغداد به دست 
هالکوخان مغول و قتل عام 
صدها هزار َتن از ساکنان آن

 ۷۵۷ بهمـن   ۲۱(  ۱۲۵۸ سـال  فوریـه  دهـم 
نـوه  هاكوخـان  سـپاهیان  پیـش(  سـال 
چنگیـز و ایلخـان مغـول ایـران شـهر بغـداد را 
تصـرف کردنـد و ۱۷ روز طـول كشـید تـا ایـن 
افـراد بغدادیـان را قتـل عـام و ایـن شـهر را 
ویـران سـازند. بغـداد هنگام تصرف به دسـت 
مغـوالن بیـش از چهارصـد هـزار تـن جمعیـت 
بـه دسـت مغـوالن  آنـان  بیشـتر  داشـت كـه 
كشـته شـدند. آمارهـای مختلف درباره شـمار 
مقتـوالن بغـداد داده شـده اسـت. در برخـی 
از آمارهـا رقـم مقتولیـن حـدود ۳۰۰ هـزار بـه 
دسـت داده شـده و در پـاره ای دیگـر، کمتـر 
ایـن رقـم. هاکـو در دهمیـن روز تصـرف  از 
بغـداد، المسـتعصم ـ آخریـن خلیفـه عباسـی 
نَمدمـال کـردن( کشـت  صـورت  )بـه  هـم  را 

داد. پایـان  عباسـیان  خافـت  ُعمـر  بـه   و 
بغـداد،  تصـرف  از  پیـش  سـال  دو  هاكـو 
ایلخانـی خـود را بـر مناطـق متصرفـه در ایران 
كـه سـهم او از فتوحـات پدربزرگش شـده بود 
مسـتقر سـاخته بـود ولـی امور اداری و كشـور 
 داری را از دسـت ایرانیـان خارج نسـاخته بود.

طبـق بعضـی روایـات، نزدیـكان ایرانـی هاكو 
كـه از عربـان و آسـیبی كه ایرانیـان از دو قرن 
حكومـت آنـان بر وطنشـان دیده بودنـد دلخور 
عباسـیان  بسـاط  برانداختـن  بـه  را  او  بودنـد 
تشـویق كـرده بودنـد؛ گرچه در آن زمـان اقتدار 
خلیفـه عباسـی محـدود بـه شـهر بغـداد بـود. 
علـت نمدمـال کـردن خلیفـه بـه جای کشـتن 

او بـا شمشـیر ایـن بود

روزی كه »داور« خودكشی 
كرد ـ اندیشه و کارهای او از 
نوسازی دادگستری تا دارایی

علـی اكبـر داور وزیـر دارایـی وقـت )کابینـه 

 ١3١5 بهمـن   2١ فروغـی(  محمدعلـی 
در  اش  درخانـه   )١93٧ فوریـه  )دهـم 
اسـت  شـده  گفتـه  کـه  درگذشـت  تهـران 
بـود.  كـرده  خودكشـی  تریـاک  خـوردن  بـا 
اعـام نشـد و همچنیـن  او  علـت درگذشـت 
در  احتمالـی.  خودکشـی  از  وی  انگیـزه 
بـدر  محمـود  داور،  درگذشـت  اعـام  پـی 
شـد. منصـوب  دارایـی  وزارت  کفالـت   بـه 

رشـته  التحصیـل  فـارغ  داور  اکبـر  علـی   
حقـوق از سـویس کـه نزدیـک به ده سـال در 
اروپـا و بویـژه در بلژیـک مطالعـات حقوقـی 
کـرده بـود ١١ خـرداد ١306 )ژوئـن ١92٧( و 
درکابینـه مهدیقلـی هدایـت وزیر دادگسـتری 
شـد و ایـن سـمت را در دو کابینـه بعـدی و 
تـا 26 شـهریور ١3١2 )سـپتامبر ١933( کـه 
دارایـی  وزیـر  فروغـی  کابینـه محمدعلـی  در 
شـد حفـظ کـرده بـود. داور قبـا در دوره های 
نماینـده  تقنینیـه،  ششـم  و  پنجـم  چهـارم، 
وزارت  هـم  مدتـی  بـرای  وی  بـود.  مجلـس 

فوائـد عامـه را برعهـده داشـت.

زندگی یک رؤیاست
تا ۲۵ بهمن در خانه نمایش 
مهرگان در حال اجرا است.

نمایش

کتاب 

کتـاب شـب هـای روشـن بـا عنـوان اصلـی Belye Nochi یـک 

داسـتان عاشـقانه از خاطـرات یـک رویاپـرداز اسـت. داسـتان ایـن 

از  داستایفسـکی  داسـتان های  بیشـتر  ماننـد  هـم  کوتـاه  رمـان 

زندگـی خـود او مایـه گرفتـه اسـت. داسـتانی کـه اگـر زندگی نامـه 

داستایفسـکی را خوانـده باشـید، می دانیـد بـه نحـوی زندگـی اش 

کـرده اسـت. عنـوان کتـاب بـه یـک پدیـده فیزیکـی اشـاره دارد. در 

تابسـتان، در نواحـی شـمالی کـره زمیـن نزدیـک بـه قطـب شـمال، 

بـه علـت زیـادی عـرض جغرافیایـی شـب تـا صبـح هـوا مثـل آغاز 

غـروب روشـن اسـت.

سـروش حبیبـی هماننـد کتاب ابلـه و کتاب همـزاد، از این کتاب هم 

ترجمـه بسـیار خوبـی تقدیـم مخاطـب می کنـد. پشـت جلـد کتـاب 

شـب هـای روشـن قسـمتی از متـن کتاب آمده اسـت:

ناسـتنکا… آیـا در دل تـو تلخـی مامت و افسـوِن افسـوس می دمم 

و آن را از ندامت هـای پنهانـی آزرده می خواهـم و آرزو می کنـم کـه 

لحظـات شـادکامی ات را بـا انـدوه برآشـوبم و آیـا لطافـت گل هـای 

مهـری کـه تـو جعد گیسـوان سـیاهت را با آن ها آراسـتی که بـا او به 

زیـر تـاج ازدواج بپیونـدی پژمـرده می خواهـم؟… نه، هرگـز، هرگز و 

صـد بـار هرگـز. آرزو می کنـم کـه آسـمان سـعادتت همیشـه نورانـی 

باشـد و لبخنـد شـیرینت همیشـه روشـن و مصفـا باشـد و تـو را 

بـرای آن دقیقـه ی شـادی و سـعادتی کـه بـه دلی تنها و قدرشـناس 

بخشـیدی دعـا می کنـم.

خاصه کتاب شب های روشن

سـروش حبیبی – مترجم کتاب – می نویسـد: شـب های روشـن دو 

فریـاد اشـتیاق اسـت کـه طـی چند شـب در هم بافته شـده اسـت. 

پـژواک نالـه ی دو جـان مهرجوسـت کـه در کنـار هـم روی نیمکتـی 

بـه نالـه درآمده انـد و راهـی به سـوی هـم می جوینـد و درِ گشـوده ی 

بهشـت خـدا را بـه خـود نزدیک تـر می یابنـد. داسـتان کتـاب شـب 

هـای روشـن در مورد جوان رویاپردازی اسـت که تنهایـی را به خوبی 

درک می کنـد. کسـی کـه سال هاسـت تنهـا زندگـی می کنـد و ماننـد 

دیگـر شـخصیت های اصلـی داستایفسـکی با مـردم عـادی متفاوت 

اسـت. ایـن جوان ۲۶ سـاله مـدام تنهایی خـود را با شـهر پترزبورگ 

تقسـیم می کنـد. بـا دیوارهـا و در و پنجره  هـای شـهر در دل می کنـد 

و ادعـا دارد بهتـر از هرکسـی آنـان را می فهمـد. وقتـی از خیابـان رد 

می شـوم هـر یـک مثـل ایـن اسـت کـه بـه دیـدن مـن می خواهنـد 

بـه اسـتقبالم بیاینـد و بـا همـه ی پنجره هـای خـود بـه مـن نـگاه 

می کننـد و بـا زبـان بی زبانـی بـا مـن حرف می زننـد. یکـی می گوید: 

»سـام، حالتـان چطـور اسـت؟ حـال من هم شـکر خدا بد نیسـت. 

همیـن مـاه مـه می خواهنـد یک طبقه رویم بسـازند.« یـا یکی دیگر 

می گویـد: » حالتـان چطـور اسـت؟ فـردا بّناهـا می آیند بـرای تعمیر 

مـن!« یـا سـومی می گویـد: »چیزی نمانده بود آتش سـوزی بشـود. 

وای نمی دانیـد چـه هولـی کـردم!« و از ایـن جـور حرف هـا. )کتـاب 

شـب  هـای روشـن – صفحـه ۱۱( مـن جایی نداشـتم بـروم و کاری 

هـم نداشـتم کـه بـرای آن پترزبـورگ را تـرک کنـم. حاضـر بـودم که 

همـراه هـر یـک از ایـن گاری هـا بـروم، بـا هـر یـک از ایـن آقایـان 

محتـرم و خوش سـر و پـز سـوار کالسـکه بشـوم و شـهر را تـرک کنم 

امـا هیچ کـس، مطلقـا هیچ کـس، دعوتـم نمی کـرد؛ انـگاری همـه 

فراموشـم کـرده بودنـد، مثـل این بود که همه شـان مرا حقیقـًا بیگانه 

می شـمردند. . )کتـاب شـب  هـای روشـن – صفحـه ۱۵(

] مطلب مرتبط: رمان موش ها و آدم ها – نشر ماهی [

در اولیـن سـاعات برخـورد، دختـر شـرط عجیبـی بـرای جـوان 
می کنـد.  تعییـن 
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