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١. ما نمونه ايم!
ايــران بــراى نشــان دادن رابطــه معنــادار ســيل بــا فرســودگى 
خــاك و بيابانزايــى بهتريــن نمونــه جغرافيايــى اســت. در 
ــب  ــه تخري ــصت ك ــه ش ــتان از ده ــتان گلس ــه اس ــك نمون ي
جنگلهايــش شــروع شــده تعــداد ســيل ســاالنه اش تــا ســال 
ــه بيشــترين  ــى ك ــا رســيد.يكى از مناطق ــه ١٩٠ت ــل از 14 ب قب
آمــار را در تخريــب پوشــش جنگلــى داشــته اســت. يــا اســتان 

ــه دوم ســيل را دارد. ــان رتب كرم
ــاى  ــه از آبه ــت بی روي ــى و برداش ــترش بيابانزاي ــر گس  بخاط
زيرزمينــی اش، بــه شــكل عملــى زميــن بــه نقطــه غيــر قابــل 
ــال  ــدارد. مث ــوان جــذب آب را هــم ن بازگشــتى رســيده كــه ت
سیســتان و بلوچســتان هــم بعــد از ریــزش قنات هــا و از بیــن 
ــه  ــل ب ــن ســیالب تبدی ــا ای ــی ب رفتــن مســیر رودهــای فصل

نمونــه دیگــری شــد.
٢. ما فراموشكاريم!

ــادى  ــرى ع ــران ام ــر در اي ــدگان ديگ ــه دي ــى حادث فراموش
شــده اســت. گویــی مســئولین هــم عمــال يــا در حــد كاربــردى 
خبــری آنــرا پــی می گیرنــد يــا عــدد و آمــار. وضعيــت 
ــتان  ــتاهای اس ــی از روس ــتان و بخش های ــيلزدگان خوزس س
ــه  ــه ب ــا توج ــتان ب ــتان بلوچس ــروز سیس ــم ام ــتان و ه گلس
ــك  ــان ي ــه كال زندگي ش ــق و اينك ــتايى آن مناط ــت روس باف
خانــه آجــرى بــوده و يــك تكــه زميــن و دام و جــاده اى بــراى 
ــى و  ــوادث طبيع ــر ح ــروش محصــول بشــدت تحــت تاثي ف
ــون شــده  ــه دگرگ ــس از حادث ــت پ ــش از آن ســوء مدیری بی

اســت. 
ســيل يعنــى نابــودى زندگيشــان و كســى بــه  داد مــردم ايــن 
منطقــه نرســيده اســت و زندگــى ايــن روســتاييان در ســختی 
و فقــر ســرما و گرمــا و عــدم دسترســی بــه آب و بــرق و جــاده 
ــان  ــی خانم ــا ب ــی دم ــا کاهــش ناگهان ــذرد. ب ــان می گ همچن
ــد  شــده هــای ایــن اســتانها مشــکالت بیشــتری نیــز خواهن

داشــت.
٣.آنچه خوبان تك تك دارند ما يكجا داريم!

مي دانيــد كــه ســازمان مقابلــه بــا حــوادث طبيعــى و ســازمان 
هواشناســى رســما اعــالم كردنــد كــه ٦٩درصــد مســاحت 
ــا  ــى ب ــروز ســيل اســت. و حت ــران مســتعد ب ــتان هاى اي اس
ــن  ــراى اســتفاده از اي ــه اى ب ــوز برنام ــم هن ــه ه ــن گفت همي
ــى در  ــدارد حت ــود ن ــر وج ــب گ ــه و تخري ــدر رفت ــه آب ه هم

ــدارد.  ــود ن ــم وج ــي اش ه ــى و ابتداي ــد معمول ــان ح هم
حقابــه طبیعــت و تاالب هــا را هــم ندادنــد و بــه علــت نداشــتن 
سیســتم آبخــوان داری مناســب منابــع آبــی زیــر زمینــی هــم از 
آن ســهمی نداشــتند. مدیریــت ناکارآمــد بیــش از هــر فراینــد 

اقلیمــی آسیب رســان اســت .

انس طال         1.566.88

مثقال طال     22.560.000

گرم طالی 18  5.204.000

گرم طالی 24   6.938.200

بهار آزادی      51.180.000

امامی          51.260.000

نیم       26.130.000

ربع         16.260.000

گرمی       9.350.000

دالر             137.000

یورو         151.000

درهم          38.490

لیر ترکیه           23.340

دالر استرالیا      94.680 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
4  تا  10دنبال کنید

مصوبات معیوب کمیسیون تلفیق
برخی کارشناسان معتقدند با شیوه جدید مالیات گرفتن، بیشترین بار آن بر دوش فرودستان
 و مزدبگیران افتاده، موجب شده که »پرایدسواران« بیشتر از »مازراتی سواران« مالیات بدهند.
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سوخت مازوت نیروگاه 
رامین اهواز آسمان 

منطقه را سیاه کرد
درست در روزهایی که خوزستان 

دوباره درگیر ریزگردها شده و خاک، 
اجازه نفس کشیدن را از مردم 

گرفته، نیروگاه رامین در جوار اهواز، 
با استفاده از سوخت مازوت، هوا را 

کُشنده تر کرده است. 

برند ملی گردشگری 
رونمایی شد

برند ملی گردشگری، طرح 
شهر گردشگر و الواح ثبت 

جهانی شهرهای زنجان، شیراز 
و مالیر و روستای جهانی 

قاسم آباد گیالن توسط وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی رونمایی شد.

م  
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س
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یادداشت  مهمان
اعظم بهرامی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1666

پنجشنبه 23 بهمن 1398
  قیمت 500 تومان
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وضعیت نابسامان تنها تپه 
باستانی شهر اصفهان همچنان در 

سایه بی توجهی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

علت عدم موفقیت »ظفر« 
۱۲ ثانیه لعنتی بود

لینک خرید نسخه الکترونیک

احـد وظیفه، رئیـس مرکز ملی خشکسـالی و مدیریت بحران 

در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر دربـاره وضعیت بارش ها نسـبت به 

وضعیـت نرمـال و اینکه آیا وارد ترسـالی شـده ایم یـا نه گفت: 

آمـار بارش هـا تا آغاز این هفته )شـنبه 19 بهمن 1398( نشـان 

می دهد که اسـتان آذربایجان شـرقی از ابتدای سـال آبی )اول 

مهـر مـاه( تـا االن نسـبت بـه بلندمـدت و نرمـال منفی اسـت 

و بـارش در ایـن اسـتان 25 میلیمتـر کمتـر از نرمـال اسـت؛ 

آذربایجـان غربـی هم نسـبت به وضعیـت نرمـال 20 میلیمتر 

کمتـر اسـت و بـه صـورت درصـدی هـم 14 درصـد زیـر نرمال 

اسـت؛ اردبیـل 23 درصـد زیر نرمال اسـت و 20 میلیمتر کمبود 

بـارش دارد؛ اصفهـان 24 درصـد زیر نرمال اسـت؛ البـرز و ایالم 

در حد نرمال اسـت؛ بوشـهر 50 درصد باالی نرمال اسـت؛ تهران 

نرمـال اسـت چـرا که تـا مثبت یا منفـی 10 درصـد خیلی مهم 

نیسـت و نرمال به شـمار مـی رود.

رنا
 ای

س :
عک

بارش های سیل آسا در کشور 
این تصور غالب را ایجاد کرده 
 که خشکسالی از کشور رخت 
بر بسته و ایران وارد ترسالی 
شده است. 

خشکسالی یا ترسالی؟ 
مساله این نیست!

45 و

آگهی مناقصه عمومی

عملیـات  انجـام  مناقصـه:  موضـوع 
جنوبـی سـراپرده  معـدن  روبـاز  اسـتخراج 

مهلـت دریافـت اسـناد:از تاریـخ نشـر آگهـی 
98/11/30 مورخـه  لغایـت 

محـل دریافـت اسـناد:بلوار آیـت ا... صدوقی 
شرکت معادن زغالسـنگ کرمان امورقراردادها 

سـرکار خانم خراسانی
تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار:مبلـغ 

ریـال  625/000/000

تاریخ تحویل پاکتها:مورخه 98/12/10
تاریخ گشایش پاکتها:بازگشـائی پاکات ب 

و ارزیابـی کیفی مورخه 98/12/11 و بازگشـائی 
پاکـت الف و ج مـورخ 98/12/13

مبلـغ خریـد اسـناد: 300/000 ریال به حسـاب 
31482107بانـک رفاه شـعبه شـهید صدوقی 
 www.coal.kr.irضمنااین آگهـی در سـایت

دردسـترس میباشد
تلفن تماس 03432117726

نوبت اول

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

مناقصه گزار :شرکت معادن زغالسنگ کرمان

اداره کل امور عشایر استان کرمان شناسه اگهی 768346

ــی راه بارگریــدر در شهرســتان هــای شــمالی  اداره کل امــور عشــایر اســتان کرمــان در نظــر دارد انجــام عملیــات تیــغ زن
ــه  اســتان کرمــان )نوبــت1( رابصــورت مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ب
آدرس ) www.setadiran.ir( بــه پیمانکارواجــد الشــرایط در رشــته راه و ترابــی واگــذار نمایــد بدیهــی اســت کلیــه مراحــل 

فراینــد برگــزاری مناقصــه از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت انجــام مــی گیــرد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد ایران : از ساعت 14 روز 98/11/26 تا ساعت 19 روز 98/11/30 قابل دریافت می باشند
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32542038 – 034 داخلی 118 )اداره کل امور عشایر استان کرمان ( تماس حاصل نمایید

هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد

نوبت دوم
فراخوان انتخاب پیمانکار

شـرکت توزیـع بـرق جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـات مربـوط بـه بـرق رسـانی بـه روسـتاها  را از طریق  سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکـت ها از طریق 
درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت ) سـتاد ( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت 
عـدم عضویـت قبلـی , مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند . 

*- ارسـال پاکـت الف به صورت فیزیکی به آدرس شـرکت توزیع برق جنوب اسـتان کرمان تا سـاعت 15.00 روز شـنبه مـورخ 98/12/10الزامی 
باشد . می 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور 98/11/23 می باشد

مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصه از سـایت : از  سـاعت9 صبـح روز چهارشـنبه   مـورخ98/11/23 و حداکثر تا سـاعت 19روز چهارشـنبه مورخ 
98/11/30خواهـد بود  .

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 19  روز شنبه مورخ 98/12/10خواهد بود. 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه  مورخ 98/12/11خواهد بود.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های  الف  : 
آدرس : کرمان بلوار جمهوری اسالمی روبه روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی : 7618815676

تلفن تماس : 5-32110403 داخلی 1063
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده درست از انرژی برق را به فرزندان خود بیاموزیم.

آگهی  تجدید مناقصه  عمومی 
)از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (

مبلغ تضمین )ریال(کدفراخوان در سامانه ستادموضوعشماره مناقصهردیف
2098001574000035958/000/000برق رسانی به روستاها شهرستان جیرفت ١98-12-15

2098001574000036611/100/000برق رسانی به روستاهای شهرستان بم ،ریگان و جیرفت٢98-12-16

2098001574000037506/550/000برق رسانی به روستاهای شهرستان های جیرفت و عنبرآباد١7-١٢-٣٩8

شناسه اگهی 768100

»بسم هللا الرحمن الرحیم«
 انالله و انا الیه راجعون 

حجت االسالم و المسلمین 
جناب آقای سید محمود دعایی

درگذشــت بــرادر ارجمندتــان، مرحــوم  مغفــور حجــت 
ــی،  ــه جنابعال ــی را ب ــد دعای ــید احم ــلمین س ــالم و المس االس
ــه، از درگاه  ــلیت گفت ــد تس ــتگان ارجمن ــزز و بس ــواده مع خان
ــعه و  ــوان  واس ــت و رض ــد، رحم ــرای آن فقی ــال ب ــد متع خداون

ــالت دارم. ــر مس ــر و اج ــرم صب ــدگان محت ــرای بازمان ب

روح هللا خدیشی - مدیر مسئول روزنامه پیام ما

نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب 

به آرامش تبدیل کنیم



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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تا سال1400هر خبری درباره استعفای رئیس جمهور را تکذیب می کنیم
علی ربیعی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت درباره شایعه استعفای رئیس جمهوراظهار کرد: 
قبال نوشته ام که تا 12مرداد1400 دولت در کنار مردم بوده و نگاه رو به جلو هم دارد. ازین پس هم 
هر شایعه ای درباره استعفای رئیس جمهور را پیشاپیش تکذیب می کنیم.

مصوبات معیوب کمیسیون تلفیق
برخی کارشناسان معتقدند با شیوه جدید مالیات گرفتن، بیشترین بار آن بر دوش فرودستان و مزدبگیران افتاده، موجب 

شده که »پرایدسواران« بیشتر از »مازراتی سواران« مالیات بدهند.

در شـرایطی کـه یـک کارگـر یـا معلمی 
تـا 4.5 میلیـون تومـان  بیـن 3  کـه 
درآمـد دارد و بـا هـر متـر و معیـاری 
کـه حسـاب کنیـم، درآمـدش بسـیار 
زیـر خـط فقـر اسـت، بایـد ده درصـد 
پـای  را  خـود  ماهانـه ی  حقـوق  از 
مالیـات بپـردازد، صاحبـان خودروهای 
لوکـس، فقـط بیـن 0.5 تـا 1.5 درصـد 
نیـز  الکچـری  خانه هـای  صاحبـان  و 
تنهـا بیـن یـک  هـزارم تـا پنج هـزارم، 
مالیـات می پردازنـد؛ آیـا ایـن تناسـِب 
نامتناسـب، با عدالـت همخوانی دارد؟!
امـکان  کـه  »تحریـم«  شـرایط  در 
فـروش نفـت نیسـت و می تـوان ادعـا 
کـرد همـه ی راه هـای درآمدزایی عرفی 
شـده  مسـدود  زیـادی  انـدازه ی  تـا 
اسـت، »مالیـات« و »مالیات سـتانی« 
می کنـد. پیـدا  برجسـته ای  اهمیـت 

براسـاس آنچـه در الیحـه بودجه آمده، 
میلیـارد  هـزار   195  ،99 سـال  بـرای 
تومـان درآمدهای مالیاتـی پیش بینی 
شـده اسـت. 113 هـزار میلیـارد تومان 
نیـز قـرار اسـت کل حقـوق و دسـتمزد 
حـال،  عیـن  در  باشـد.  کارمنـدان 
مقـرر اسـت دولـت 49 هـزار میلیـارد 
تومـان امـوال خـود را بفروشـد. دولت 
میلیـارد  هـزار   50 کـرده  پیش بینـی 
تومـان نفـت در سـال آینـده بفروشـد 
ایـن رقـم یعنـی  کـه می تـوان گفـت 
فـروش یـک میلیـون بشـکه نفـت در 
روز کـه بایـد دیـد باتوجه بـه تحریم ها 

چـه انـدازه محقـق می شـود.
مالیاتـی  درآمدهـای  مقایسـه 
پیش بینـی شـده در الیحـه بودجـه 99 
بـا درآمدهـای مالیاتـی قانـون بودجـه 
98، نشـان می دهـد کـه بودجه نویـس 
بـرای سـال آینـده، افزایـش 30 تا 40 

درصـدی درآمدهـای مالیاتـی )دقیقـًا 
کـرده  پیش بینـی  را  درصـد(   37.8
اسـت اما سـوال اینجاسـت که باتوجه 
کمیسـیون  مالیاتـی  مصوبـات  بـه 
تلفیـق، آیـا ایـن افزایـش پیش بینـی 

شـده اصـوالً تـوان تحقـق دارد؟!

مصوبات کمیسیون تلفیق 
برای مالیات بر درآمد

در زمینـه مالیـات بـر درآمـد کـه بایـد 
گفـت مصوبـه ی کمیسـیون تلفیـق بـه 
غایـت ناامیدکننـده بوده اسـت. دولت 
در بنـد »الـف« تبصره 6 الیحـه بودجه 
مالیـات  پله هـای  اولین بـار  بـرای   99
بـر درآمد کارکنـان دولتـی و غیردولتی 
را بـه صـورت مـدل پنـج پلـه ای )از 10 
درصـد تـا 35 درصد( ارایه داده اسـت 
کـه ایـن پیشـنهاد بـا مخالفـت برخـی 
مواجـه  تلفیـق  اعضـای کمیسـیون  از 
شـد امـا در نهایـت آنها مـدل دوپله ای 
یعنـی همـان مـدل مـاده 85 قانـون 
مالیات هـای مسـتقیم را بـرای مالیات 
بـر درآمد کارکنـان دولتـی و غیردولتی 
بـه تصویب رسـاندند. به عبـارت دیگر، 
بنابرایـن مصوبه قرار شـد نـرخ مالیات 
و  دولتـی  درآمـد حقـوق کارکنـان  بـر 
غیردولتـی مـازاد بـر میـزان معافیـت 
مالیـات بردرآمـد سـاالنه )3 میلیـون 
تومـان( و تـا هفـت برابـر آن مشـمول 
نسـبت  و  درصـد   10 سـاالنه  مالیـات 
بـه مـازاد آن 20 درصـد تعییـن شـود. 
در هـر حـال، بـا ایـن مصوبـه، صرفـًا 
مالیـات  درصـد   10 از  بیشـتر  کسـانی 
بـر درآمـد می دهنـد کـه بیشـتر از 21 
میلیـون تومـان در ماه حقـوق بگیرند.
اصلـی  بـار  حسـاب،  ایـن  بـا 
کارگـران،  دوش  بـر  مالیات پـردازی 
طبقـات  کلـی  به طـور  و  معلمـان 
طبقـه  پاییـن  الیه هـای  و  فرودسـت 
مصوبـه  در  اسـت؛  افتـاده  متوسـط 
کمیسـیون تلفیـق، مالیـات بـر درآمـد 

بـاالی 20 درصـد بـه کلـی حذف شـده 
اسـت! در واقـع همـه کسـانی کـه بین 
3 تـا 21 میلیـون درآمـد دارنـد، به طور 
مالیـات می دهنـد  درصـد   10 یکسـان 
بـاالی 21 میلیـون درآمـد  آنهـا کـه  و 
دارنـد، بازهـم به طـور یکسـان فقـط 20 
درصـد مالیـات می دهنـد؛ یعنـی اگـر 
فـردی ماهانـه 200 میلیـون تومان هم 
درآمـد داشـته باشـد، فقـط 20 درصـد 
مالیـات می پـردازد؛ ایـن درحالیسـت 
پیشـنهادی  پنج پلـه اِی  مـدل  در  کـه 
دولـت، مالیات هـای پلکانـی تا سـقف 

بـود. شـده  پیش بینـی  درصـد   35
و  مالیات سـتانی  معضـالت  امـا 
کاسـتی های آن فقـط بـه »مالیـات بر 
درآمـد« و مختصات معیـوب آن که به 
ضـرر مزدبگیـران کم درآمـد و بـه نفـع 
نجومی بگیـران تنظیـم شـده، محـدود 
نمی مانـد؛ نرخ هایـی کـه بـرای مالیات 
خانه هـای  و  لوکـس  خوردوهـای  بـر 
الکچـری تصویـب شـده نیز بـه غایت 
ناکافـی و بـه یـک معنـا، »ناعادالنـه« 

ست. ا

مالیات بر خانه های الکچری 
و خودروهای لوکس

خودروهـای  مصوبـه،  ایـن  براسـاس 
سـواری و وانـت دوکابیـن کـه قیمـت 
باشـد،  میلیـارد  یـک  از  بیـش  آنهـا 
مشـمول دریافـت مالیاتـی می شـوند 
امـا میـزان ایـن مالیـات، اصـالً کافـی 
اسـاس،  ایـن  بـر  نیسـت؛  عادالنـه  و 
خودروهایـی کـه قیمـت آنهـا بین یک 
تـا یـک و نیـم میلیـارد تومـان باشـد، 
عنـوان  بـه  آنهـا  قیمـت  درصـد  نیـم 
مالیـات اخـذ می شـود و خودروهایـی 
کـه قیمـت آنها بیـن 1.5 تـا 3 میلیارد 
تومـان باشـد یـک درصـد قیمـت آنهـا 
پرداخـت  مالیـات  عنـوان  بـه  بایـد 
ایـن مصوبـه  بشـود. همچنیـن طبـق 
خودروهایـی کـه بیـش از 3 میلیـارد 

تومـان قیمـت داشـته باشـند، بایـد 
بـه  قیمت شـان  درصـد   1.5 معـادل 

عنـوان مالیـات پرداخـت شـود.
مصـوب  تلفیـق  اعضـای کمیسـیون 
کردنـد واحدهـای مسـکونی کـه چـه 
خالـی و چـه در حـال اسـتفاده کـه 
قیمـت آنهـا بیـن 10 تـا 15 میلیـارد 
تومـان اسـت، یـک هزارم قیمـت  آنها 
پرداخـت شـود.  مالیـات  عنـوان  بـه 
ایـن مصوبـه،  بـر اسـاس  همچنیـن 
واحدهـای مسـکونی کـه بیـن 15 تـا 
دارنـد  قیمـت  تومـان  میلیـارد   25
بایـد دو هـزارم قیمـت آنها بـه عنوان 
مالیـات پرداخـت شـود و واحدهـای 
مسـکونی کـه بیـن 25 تـا 40 میلیارد 
تومـان قیمـت دارنـد باید سـه هزارم 
مالیـات  عنـوان  بـه  آنهـا  قیمـت 
پرداخـت شـود. عـالوه بـر ایـن طبـق 

ایـن مصوبـه واحدهـای مسـکونی کـه 
تـا 60 میلیـارد  بیـن 40  آنهـا  قیمـت 
هـزارم  چهـار  بایـد  اسـت  تومـان 
پرداخـت  مالیـات  بابـت  قیمت شـان 
شـود و مالیـات خانه هایـی کـه قیمت 
آنهـا بیـش از 60 میلیارد تومان اسـت، 
مسـکونی  واحـد  قیمـت  هـزارم  پنـج 

اسـت.

نواقص کجاست؟!
کمیسـیون  مصوبـه ی  براسـاس 
ارزش  کـه  مالکانـی  همـه  تلفیـق، 
واحدهـای مسـکونی آنهـا کمتـر از 10 
میلیـارد تومـان اسـت، ریالـی مالیـات 
نمی پردازنـد و از زیـر بـار مالیات قسـر 
درمی رونـد؛ لـذا از آنجـا کـه مـا پایـگاه  
داده هایـی بـرای جمـع آوری داده هـای 
وضعیـت  بـا  ارتبـاط  در  تجمیعـی 
بخـش  نداریـم،  افـراد  اقتصـادی 
صاحبـان  و  ثروتمنـدان  از  عظیمـی 
خانه هـای خالـی می تواننـد بـه راحتی 
از پرداخـت مالیـات فـرار کننـد! فرض 
کنیـد یـک فـرد متمـول ده یـا پانـزده 
واحـد مسـکونی )چه خالـی و در حال 
قیمـت  باشـد کـه  داشـته  اسـتفاده( 
همـه آنها زیـر 10 میلیارد تومان اسـت، 
ایـن فـرد علیرغـم داشـتن حداقل 100 
میلیـارد تومـان واحـد مسـکونی، قـرار 
بپردازد.ایـن  مالیـات  ریالـی  نیسـت 
نقیصـه در رابطـه بـا خودروهای لوکس 
هـم صـادق اسـت؛ اگـر فـردی چنـد 
تومانـی  زیـر یـک میلیـارد  خـودروی 
داشـته باشـد، بازهم از زیر بـار مالیات 

می کنـد! خالـی  شـانه 
بنابرایـن، اولیـن نقیصـه ی این شـیوه 
اطالعـات  فقـدان  مالیات سـتانی، 
تصمیم گیـری  فقـدان  و  تجمیعـی 
تجمیعـی  اطالعـات  ایـن  براسـاس 

ناکافـی  نیـز  نقیصـه  دومیـن  اسـت؛ 
از  دریافتـی  مالیـات  میـزان  بـودن 
و  لوکـس  خودروهـای  صاحبـان 
اسـت؛  الکچـری  خانه هـای  صاحبـان 
در شـرایطی کـه یـک کارگـر یـا معلمی 
تـا 4.5 میلیـون تومـان  بیـن 3  کـه 
درآمـد دارد و بـا هـر متـر و معیـاری 
کـه حسـاب کنیـم، درآمـدش بسـیار 
درصـد  ده  بایـد  اسـت،  فقـر  زیرخـط 
پـای  را  خـود  ماهانـه ی  حقـوق  از 
مالیـات بپـردازد، صاحبـان خودروهای 
لوکـس، فقـط بیـن 0.5 تـا 1.5 درصـد 
نیـز  الکچـری  خانه هـای  صاحبـان  و 
تنهـا بیـن یـک  هـزارم تـا پنج هـزارم، 
مالیـات می پردازنـد؛ آیـا ایـن تناسـِب 
نامتناسـب، با عدالـت همخوانی دارد؟!

دیدگاه های متفاوت چه 
می گویند؟

نماینـدگان  از  برخـی  حـال،  ایـن  بـا 
مجلـس، تصمیـم بـرای اخـذ مالیـات 
خانه هـای  و  لوکـس  خودروهـای  از 
و  »پیشـرفت«  یـک  را  گرانقیمـت 
می داننـد؛  جلـو«  بـه  رو  »حرکـت 
محمدابراهیـم  مـاه،  بهمـن  هفدهـم 
تلفیـق  کمیسـیون  )عضـو  رضایـی 
اینکـه  بیـان  بـا   )99 سـال  بودجـه 
دریافـت مالیـات از خانه هـا الکچـری 
و خودروهـای لوکـس گامـی موثـر در 
جهـت گسـترش پایه هـای مالیاتـی و 
دولـت  مالیاتـی  درآمدهـای  افزایـش 
اسـت، افـزود: دولـت بـرای افزایـش 
پایه هـای مالیاتـی بایـد دسـتگاه های 
راه انـدازی  بـه  ملـزم  را  اجرایـی 
زمینـه  تـا  مناسـب کنـد  سـامانه های 
اخـذ مالیـات از افـراد پردرآمـد فراهـم 

شـود.
رضایـی با بیـان اینکه تاکنـون مالیاتی 

گرانقیمـت  خانه هـای  و  خودروهـا  از 
تصمیـم  بنابرایـن  نمی شـد  دریافـت 
کمیسـیون اقدامی مناسـب و ارزشمند 
اسـت، گفـت: مصوبـه ایـن کمیسـیون 
و  خـودرو  از  مالیـات  اخـذ  بـرای 
خانه هـای لوکـس، نخسـتین بـار برای 
افزایـش درآمدهـای مالیاتـی صـورت 
آتـی  سـال های  در  قطعـا  و  گرفتـه 
صـورت  بـه  را  مصوبـه  ایـن  می تـوان 
جامع تـر و کارشناسـی تر عملیاتـی کرد.
سـلطانی  احسـان  حـال،  ایـن  بـا 
)کارشـناس اقتصـادی( معتقد اسـت؛ 
کـه  مالیات سـتانی  از  شـیوه  ایـن 
بیشـترین بـار آن بر دوش فرودسـتان 
شـده  موجـب  افتـاده،  مزدبگیـران  و 
از  بیشـتر  »پرایدسـوارها«  کـه 
بدهنـد. مالیـات  »مازراتی سـوارها« 

می گویـد:  رابطـه  ایـن  در  وی 
»محاسـبات نشـان می دهد کـه اگر به 
انـدازه دولـت چیـن، مالیـات امالک و 
مسـتغالت گرفته شـود، نیمی از بودجه 
مالیات سـتانی  امـا  می گـردد  تامیـن 
مـا درسـت و عادالنه نیسـت؛ از سـفته 
بـازی، داللی و مشـاغل نامولد مالیات 
ناچیـزی دریافـت می شـود. از زندگـی 
و  نمی شـود  گرفتـه  مالیـات  لوکـس 
فـرار  اسـت.  ناچیـز  ثـروت  مالیـات 
مالیاتـی بـرای کسـانی کـه درآمدهای 
کالن دارنـد بـاال اسـت مانند پزشـکان، 
تجـار و واردکننـدگان. در همیـن حـال 
از  مالیـات  از  توجهـی  قابـل  بخـش 
می شـود.  وصـول  دسـتمزدبگیران 
قیمـت بنزیـن 3 برابـر می شـود، امـا 
از کسـی کـه خـودروی لوکسـی ماننـد 
مازراتـی دارد، مالیـات مناسـب گرفتـه 
دارنـدگان  آن  به جـای  و  نمی شـود 

ایلنـا می دهنـد.«|  مالیـات  پرایـد 

ته
نک

»دارنـدگان پراید« همیـن معلمان، کارگران، بازنشسـتگان و 
مزدبگیرانـی هسـتند که سـه میلیون یـا نهایتـًا 3.5 میلیون 
تومـان در مـاه درآمـد دارنـد امـا براسـاس آنچه کمیسـیون 
تلفیـق تصویـب کـرده، بایـد 10 درصـد از درآمد خـود را  پای 
مالیـات بدهنـد امـا پورشه سـوارها و مازراتی سـوارها، فقـط 
نیـم درصـد یا نهایتـًا 1 یا 1.5 درصـد مالیـات خواهند داد و 
البتـه از آنجـا کـه مالیات سـتانی بر اسـاس ثـروت تجمیعی 
افـراد صـورت نمی گیـرد، همین هـا خیلـی راحـت می توانند 
از زیـر بـار همیـن مالیـات ناچیـز کـه قرار اسـت بـرای اولین 
بـار در کشـور اخـذ شـود، فـرار کننـد؛ اینجاسـت کـه بازهـم 
یـک سـوال، پررنگ می شـود: چـرا کارگـری که زیـر خط فقر 
درآمـد دارد و بـه زحمـت صاحـِب خانـه ای اجـاره ای و یـک 
پرایـد سـواری اسـت، بایـد زیـر بـار مالیـات بـه سـتوه بیاید 
امـا آنهـا کـه زندگـی فـوق الکچـری دارنـد، از پرداخت سـهم 
عادالنـه بیت المـال معـاف باشـند؟ آیـا پنـج هـزارم درصـد 
مالیـات بـرای یک خانـه یا به عبـارت دقیق تر قصـری که 100 
میلیـارد تومـان قیمـت دارد، کافـی و عادالنـه اسـت؛ آن هم 
در سـالی کـه تحریم هسـتیم و نمی توانیم نفت بفروشـیم؟!

گزارش
نسرین هزاره مقدم

پیام خبر
رنا

 ای
س:

عک

بـه گـزارش مهـر، دور اول ثبـت نـام طـرح 
ملـی مسـکن از 18 آبـان آغـاز شـد و در 
اسـامی  رسـید.  اتمـام  بـه  مـاه  آذر   30
واجـدان شـرایط دریافـت واحد مسـکونی 
در ایـن مرحلـه از ثبـت نـام در 14 بهمـن 
مـاه از طـرق پیامـک بـه آنهـا اعـالم شـد 
کـه در ایـن میـان، تعـدادی از متقاضیـان 
بـه دلیـل دارا نبـودن شـرط عـدم دریافت 
تسـهیالت مسـکن یا اسـتفاده از امکانات 
دولتـی بخـش مسـکن یـا ثبـت نـام در 
طرح مسـکن مهر که در سـامانه وزارت راه 

و شهرسـازی بـه فرم »ج« مشـهور اسـت، 
جـز واجـدان شـرایط شـناخته نشـدند.

محمـودزاده  محمـود  راسـتا،  همیـن  در 
معـاون مسـکن و سـاختمان وزارت راه و 
شهرسـازی و دبیـر شـورای عالـی مسـکن 
در گفـت وگو بـا خبرنگار مهـر درباره حذف 
برخـی از متقاضیـان طـرح ملـی مسـکن 
بـه دلیـل قرمز بودن فـرم »ج« آنهـا، علی 
رغـم عـدم اسـتفاده از تسـهیالت مسـکن 
یـا ثبـت نـام مسـکن مهـر اظهـار داشـت: 
اگـر ایـن دسـته از متقاضیـان بیـن اول تا 

دهـم اسـفند بـه سـامانه مراجعـه کننـد با 
دسـتورالعمل های صـادره در این خصوص 
مواجـه خواهنـد شـد.وی ادامـه داد: ایـن 
دسـته از متقاضیان می بایسـت بـه ادارات 
کل راه و شهرسـازی استان ها یا ادارات راه 
و شهرسـازی شهرسـتان محل اقامت خود 
مراجعـه کننـد و بـا ارائه اسـناد و مـدارک، 
بـه رفع مشـکل پیـش آمـده اقـدام کنند.

راه  وزارت  سـاختمان  و  مسـکن  معـاون 
و شهرسـازی بـا تأکیـد بـر اینکـه جـای 
و  نیسـت  خصـوص  ایـن  در  نگرانـی 
ثبـت نـام آنهـا در مرحلـه اول طـرح ملی 
اسـت،  باقـی  خـود  قـوت  بـه  مسـکن، 
گفـت: امتیـاز آنها نگه داشـته می شـود تا 

شـود. تکلیـف  تعییـن  وضعیتشـان 

امکان ثبت نام مجدد حذف شدگان 
طرح ملی مسکن فراهم شد

مبادله دارو و غذا ایران با 
کشورهای آمریکای جنوبی

رئیـس سـازمان غـذا و دارو از صـادرات دارو از ایـران به ازای واردات غذا از کشـورهای 
مختلـف از جمله آمریکای جنوبـی خبر داد.

محمدرضـا شـانه سـاز گفـت: این اقـدام موجـب ورود داروهـای ایرانی به کشـورهای 
مختلـف و توسـعه صـادرات مـی شـود و بـه ایـن ترتیب کشـورهای دیگر بـا کیفیت 
داروهـای ایرانـی و قیمت مناسـب این اقالم آشـنا می شـوند.وی افـزود: مبادله دارو 
و غـذا امـر جدیدی نیسـت و مدتهاسـت انجام می شـود. یکی از موانع ایـن صادرات 
ایـن اسـت که کشـورهای بـزرگ مـی داننـد ورود ایران بـه بـازار دارویی کشـورها بازار 
آنهـا را تحت شـعاع قرار می دهد.شـانه سـاز گفـت: البته اختصـاص ارز 4200 تومانی 
هـم مانعـی در برابـر این صادرات هسـت اما موجب ممنوعیت این نـوع صادرات نمی 
شـود زیـرا ارز را بـه صندوقـی زیـر نظر بانـک مرکزی واریـز می کنند.رئیس سـازمان 
غـذا و دارو دربـاره واردات مـوازی دارو بـه کشـور افـزود: طبق تبصـره 17 قانون بودجه 
سـال 98 و دسـتورالعمل واردات دارو اقالم دارویی که وارد می شـوند عالوه بر نماینده 
شـرکت اصلـی مـی توانـد وارد کننـده دیگـری هـم داشـته باشـد بـرای اینکـه امکان 
کنترل قیمت و تامین دارو در شـرایط مختلف فراهم باشـد و به این ترتیب توانسـته 
ایـم بـه بسـیاری از داروها بـا 20 درصد کاهش قیمـت اجازه واردات بدهیـم و بیماران 

در تامیـن ایـن داروهـا بـا چالش هـای کمتری مواجه شـده اند.

دولتاقتصاد

50 درصد توان ما صرف خنثی کردن توطئه 
علت عدم موفقیت »ظفر« ۱۲ ثانیه لعنتی بودرانت خواران داخلی می شود

رئیـس بانک مرکـزی گفت: 50 
درصـد تـوان مـا صـرف خنثـی 
رانت خـواران  توطئـه  کـردن 

می شـود. داخلـی 
همتـی گفـت:  عبدالناصـر  اقتصـاد،  فصـل  بـه گـزارش 
متأسـفانه در جنگ و فشـار اقتصـادی و تحریم های همه 
جانبـه دشـمنان خارجـی مـا درگیـر عـده ای فرصت طلب 
و رانـت خـوار هسـتیم کـه سـعی بر ایجـاد التهـاب در جو 
روانـی جامعـه دارنـد. پـر واضـح اسـت سرچشـمه ایـن 
حـرکات منفـی خـارج از ایران اسـت کـه اجـازه نمی دهند 

تعـادل در سیسـتم اقتصـادی ایجـاد شـود.
همتـی از تـالش بانـک مرکـزی در مقابلـه بـا پولشـویی 

و اختالس هـای داخلـی خبـر داد و افـزود: بـا اقدامـات 
و  رانـت  از  می شـود  سـعی  سـازی  شـفاف  و  مناسـب 
پولشـویی و ثـروت انـدوزی فرصـت طلبـان جلوگیـری به 
عمـل آوریم و آسـایش و رفـاه را برای مـردم فراهم کنیم.
وی بـا اشـاره به حضـور میلیونـی مـردم در راهپیمایی 22 
بهمن گفت: عشـق به سـردار شـهید سلیمانی شوق حضور 
مـردم را در ایـن روز مضاعـف کرده و ثابـت کردند که هنوز 
هـم پای انقـالب اسـالمی و آرمان های خود ایسـتاده اند.

رئیـس بانـک مرکـزی گفـت: مـا بـا آگاهـی از فشـارهای 
اقتصـادی مـردم طـی تالش هـای شـبانه روزی سـعی 
داریـم اقتصـاد را بـه سـوی بهبـود و کاهش وابسـتگی به 

نفـت پیـش ببریم.

فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر 
 12 در  کـرد:  اظهـار  اطالعـات 
ثانیـه آخر که سـوخت یا توان 
موتـور ماهـواره بایـد افزایـش 
پیـدا می کـرد تـا به سـرعت مـورد نظر دسـت پیـدا کند، 
ایـن اتفـاق نیفتـاد و علـت این هـم می تواند بـه کیفیت 
سـوخت و وزن مرحله دوم ماهواره ارتباط داشـته باشـد 

و هـم می توانـد بـه تـوان موتـور مرتبـط باشـد.
آذری جهرمـی وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات در 
حاشـیه جلسـه هیئـت وزیـران در جمع خبرنـگاران علت 
قـرار نگرفتـن ماهـواره ظفـر 1 را 12 ثانیـه لعنتـی عنـوان 
کـرد و گفـت: در 12 ثانیـه آخـر کـه سـوخت یـا تـوان 

موتـور ماهـواره بایـد افزایـش پیـدا می کرد تا به سـرعت 
مـورد نظـر دسـت پیـدا کنـد، ایـن اتفـاق نیفتـاد و علت 
ایـن هـم می توانـد بـه کیفیـت سـوخت و وزن مرحلـه 
دوم ماهـواره ارتبـاط داشـته باشـد هم می توانـد به توان 

موتـور مرتبط باشـد.
وی افـزود: آنچـه کـه مشـخص اسـت ایـن اسـت کـه 
اگـر موتـور 12 ثانیـه دیگـر فعالیت و سـوخت آن کفایت 
می کـرد قطعـا ماهـواره در مدار قـرار می گرفت و اشـکال 
برطـرف  داشـتیم  پیـام  ماهـواره  در  قبـل کـه  مرحلـه 
شـده بـود؛ همانطـور کـه قبـالً گفتـم 95 درصـد موفـق 
بـود ان شـاءهللا ایـن 12 ثانیـه لعنتـی دفعـه بعـد برطرف 

می شـود.
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با دسـتور رییس جمهور، از سـاعت 12 ظهر دیروز عبور آزمایشـی 
از منطقـه یک آزادراه تهران-شـمال آغاز شـد.خیرهللا خادمی، از 
تاکیـد وزیـر راه و شهرسـازی جهـت آمادگـی کامـل پـروژه برای 
افتتـاح خبـر داد و گفـت: بـر اسـاس دسـتور وزیـر راه، بایـد تـا 
30 بهمـن مـاه تمامـی تجهیـزات و ماشـین آالت شـرکت های 
پیمانـکاری بـا اتمـام کار خـود از پـروژه خـارج شـوند و مسـیر 
بـرای افتتـاح رسـمی آمـاد شـود.مدیرعامل شـرکت توسـعه 
سـاخت و زیربناهـای حمـل و نقـل کشـور گفـت: فردا نیـز این 
تـردد آزمایشـی انجـام می شـود و اوایـل اسـفندماه نیـز قطعـه 
یـک آزادراه تهـران – شـمال افتتاح خواهد شـد. تردد آزمایشـی 
در ایـن دو روز کـه هر روز دو سـاعت خواهد بـود، برای خودروها 

رایگان اسـت.

آغاز تردد آزمایشی 
آزادراه تهران - شمال

معـاون رئیـس جمهـوری و رئیس سـازمان برنامـه و بودجه از 
اختصاص 50میلیارد تومان برای جبران خسـارات ناشـی از برف 

در اسـتان خبر داد.
محمدباقـر نوبخـت در حاشـیه  بازدیـد از مناطـق  آسـیب دیده 
در جمـع خبرنـگاران اظهار داشـت:  30 میلیارد تومـان تنخواه از 
سـوی دولت برای این اسـتان ارسـال شـده و 20 میلیارد تومان 
نیز برای رفع سـریع مشـکالت به توانیر اختصاص یافته اسـت.

وی تصریـح کرد: در جلسـه هیات دولت،  وزیر کشـور گزارشـی 
از آخریـن وضعیـت رخـداد بـرف را دادیـم کـه مقـرر شـد تـا  با 
رئیـس سـازمان مدیریـت بحـران بـه اسـتان سـفر کنیـم  تـا 
بازدیـدی از مناطـق آسـیب دیـده داشـته و بـرای کمـک به رفع 
سـریعتر مشـکالت  و بویـژه  بـاز شـدن جـاده ورودی مسـیر 
قزویـن امامـزاده هاشـم – سـراوان – فومن و رشـت  اقداماتی 

بـا سـرعت انجام شـود.

رئیـس سـتاد انتخابات کشـور از رقابت بیش از 7 هـزار نفر برای 
ورود به مجلس شـورای اسـالمی خبر داد.

جمـال عـرف بـا اشـاره بـه اینکـه اسـامی داوطلبـان انتخابـات 
مجلـس که تاییدصالحیت شـده اند به فرمانداری ها ابالغ شـده 
اسـت، اظهارداشـت: در ایـن انتخابـات 7 هـزار و 148 نفـر بـرای 
290 کرسـی نمایندگـی در مجلـس رقابت می کنند.رئیس سـتاد 
انتخابـات کشـور با اعالم خبرِ اتمام بررسـی صالحیـت داوطلبان 
انتخابـات مجلـس در شـورای نگهبـان، گفت: یک اتفـاق مهمی 
کـه در ایـن جـا افتـاده این اسـت که مـا احراز نشـدن صالحیت 
نداریـم، در واقـع یـا نامزدهـا تاییـد شـده انـد و یـا رد شـده اند. 
براسـاس آنچه به ما اعالم شـده اسـت 7 هزار و 148 نفر در کل 
کشـور تاییدصالحیت شـده اند و 7 هزار و 296 نفر صالحیتشـان 
تایید نشـده اسـت، کسـانی که صالحیتشـان تایید شـده امروز 
بـرای همـه فرمانداری های سراسـر کشـور اسـامی شـان ارسـال 
شـده اسـت. عرف بـا بیان اینکه براسـاس تقویـم انتخابات باید 
امـروز اسـامی بـه صـورت آگهـی بـه همـه حوزه هـا ابـالغ شـود، 
تصریـح کـرد: احتمـاال ما بحث نقـل و انتقـال برخـی از نامزدها 
بـه حوزه هـای دیگـر را خواهیـم داشـت، تـا االن تعـدادی نقـل 
و انتقـال صـورت گرفتـه اسـت کـه مـا اعالم کـرده ایـم و ممکن 
اسـت تعـدادی بـرای روزهـای آینـده بمانـد که به محـض اطالع 
مـا هـم ابـالغ خواهیـم کـرد.وی افـزود: از فـردا 24 بهمـن مـاه 
وارد مرحلـه تبلیغـات نامزدهـای انتخاباتـی می شـویم، بـه همه 
نامزدها و سـتادها و کسـانی که آن ها را پشتیبانی می کنند اعالم 
می کنیـم کـه قانون را رعایت کننـد و وارد بحث تخلفات تبلیغاتی 
نشـویم؛ شـورای نگهبـان و سـتادی کـه در قـوه قضاییـه بدیـن 
منظور تشـکیل شده نسـبت به تخلفات ورود خواهند کرد.رئیس 
سـتاد انتخابات کشـور همچنین گفت: ما 290 کرسـی نمایندگی 
در مجلـس داریـم و اگـر این عدد را تقسـیم بر تعـداد داوطلبان 
انتخابـات مجلـس کنیـم، رقابـت بـرای هـر کرسـی قابـل توجه 
خواهـد بـود؛ البتـه در بعضـی از حوزه هـا تعداد داوطلبان نسـبت 
بـه تعـداد صندلـی مختص به آن حوزه کمتر یا بیشـتر اسـت که 
فرمانداری هـا می تواننـد وقتی اسـامی اعالم شـد محاسـبه کنند 
چنـد نفـر در آن حـوزه انتخابیه بـرای یک حـوزه رقابت می کنند. 
مثـال در بعضـی از حوزه هـا فقط یک کرسـی اسـت و 20 نفر برای 
آن داوطلـب شـده انـد و در برخـی جاهـا مثـل تهران 30 کرسـی 
اسـت و تعـداد بسـیار باالیی بـرای آن رقابت می کننـد؛   لذا اعداد 

متفاوت اسـت.

اختصاص 50میلیارد 
تومان برای جبران 
خسارات برف گیالن

رقابت بیش از 7 هزار نفر برای 
ورود به مجلس
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

برند ملی گردشگری رونمایی شددرهای موزه هنرهای معاصر امسال باز نمی شود

بــا گذشــت بیــش از یــک ســال از آغــاز 
فرآینــد بازســازی مــوزه هنرهــای معاصــر 
ــوزه در  ــه م ــش گنجین ــون بخ ــران، هم اکن ته
حــال ترمیــم اســت و بــه گفتــه رئیــس ایــن 
مــوزه، فرآینــد بازســازی همچنــان ادامــه دارد و درهــای مــوزه ســال آینــده بــه روی 

مخاطبــان بــاز می شــود.
احســان آقایــیـ  رییــس مــوزه هنرهــای معاصــر تهــرانـ  در گفت وگویــی با ایســنا 
دربــاره فرآینــد بازســازی ایــن مــوزه اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه آثــار کامــال از 
گنجینــه خــارج شــده اند، هم اکنــون در حــال بازســازی بخــش گنجینــه هســتیم.

او دربــاره زمــان پایــان ایــن پــروژه نیــز بیــان کــرد: مــا بــرای خودمــان زمان بنــدی 
مشــخصی را در نظــر گرفته ایــم، امــا از آنجــا کــه می خواهیــم بدقــول نشــویم ایــن 
زمان بنــدی را اعــالم نمی کنیــم؛ امــا بــه طــور کلــی فرآینــد بازســازی مــوزه امســال 
تمــام نمی شــود و امیدواریــم در ماه هــای نخســت ســال 99، درهــای مــوزه بــاز 
ــگ و ارشــاد  ــری وزارت فرهن ــور هن ــاون ام ــی حســینی، مع شــود. ســید مجتب
اســالمی در بازدیــدی کــه تیــر مــاه 97 از رونــد بازســازی مــوزه داشــت، تاکیــد کرد 

کــه بــا توجــه بــه نقــش مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران در فضــای هنــر و بــرای 
فعالیــت آن، ضــرورت دارد ســرعت انجــام بهســازی هــم مــورد توجــه قــرار گیرد تا 
دوبــاره فعالیــت مــوزه آغــاز شــود.در نهایــت 31 تیرمــاه ســال 98، هــادی مظفــری 
)مدیــرکل دفتــر هنرهــای تجســمی( و احســان آقایــی )رئیــس مــوزه هنرهــای 
معاصــر تهــران( بــا برگــزاری یــک نشســت خبــری دربــاره فرآینــد بازســازی مــوزه 
توضیحــات مشــخصی را اعــالم کردنــد.  مظفــری بــا بیان اینکــه تاکنــون 60 درصد 
از پــروژه مرمــت مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران انجام شــده اســت، شــرایط خاص 
ایــن مــوزه و ارزش تاریخــی کــه دارد را از دالیــل طوالنــی شــدن فرآینــد مرمــت 
و بازســازی عنــوان کــرد. نوســانات زیــاد قیمت هــا در بــازار و همچنیــن نداشــتن 

ســرعت الزم از ســوی پیمــان کار اول، دالیــل دیگــر ایــن امــر عنــوان شــد.
حــاال نزدیــک بــه شــش مــاه از ایــن اعــالم نظــر گذشــته، امــا همچنــان فرآینــد 
ــای  ــاس گفته ه ــر اس ــه ب ــت. اگرچ ــیده اس ــرانجام نرس ــه س ــوزه ب ــازی م بازس
اخیــر رئیــس ایــن مــوزه، بــه نظــر می رســد بــا اتمــام بازســازی بخــش گنجینــه، 
فعالیت هــای مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران در ماه هــای نخســت ســال 98 بــار 

ــه می شــود. دیگــر از ســر گرفت

ــهر  ــرح ش ــگری، ط ــی گردش ــد مل برن
جهانــی  ثبــت  الــواح  و  گردشــگر 
شــهرهای زنجــان، شــیراز و مالیــر و 
قاســم آباد گیــالن  جهانــی  روســتای 
ــی  ــتی رونمای ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــر میراث فرهنگ ــط وزی توس

ــد. ش
به گــزارش میراث آریــا به نقــل از ســتاد خبری نمایشــگاه گردشــگری 
ــیزدهمین  ــه س ــم افتتاحی ــزاری مراس ــان برگ ــتی، در جری و صنایع دس
نمایشــگاه بین المللــی گردشــگری و سی   و ســومین نمایشــگاه ملــی 
ــگاه  ــارس نمایش ــالن خلیج ف ــن ٩8 در س ــه  23 بهم ــتی ک صنایع دس
بین المللــی تهــران برگــزار شــد، برنــد ملــی گردشــگری رونمایــی شــد.
ــه اهمیــت ظرفیــت گردشــگری و تدویــن ســند  ــا توجــه ب ــد ب ایــن برن
ــه رشــد گردشــگری و  ــه ب ــی شــد ک توســعه گردشــگری کشــور رونمای

ــد. ــک می کن ــور کم ــگری در کش ــت گردش ــعه صنع توس
ــر میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی  ــر مونســان وزی علی اصغ

بــه همــراه ولــی تیمــوری معــاون گردشــگری ایــن وزارتخانــه و 
اســتانداران قزویــن و کرمانشــاه به منظــور رونمایــی از برنــد ملــی 
گردشــگری، طــرح شــهر گردشــگر، لــوح ثبــت اثــر شــهر جهانــی زنجــان 
ــهر  ــیراز )ش ــی ش ــهر جهان ــر ش ــت اث ــوح ثب ــه(، ل ــی ملیل ــهر جهان )ش
ــهر  ــر )ش ــی مالی ــهر جهان ــر ش ــت اث ــوح ثب ــتی(، ل ــی صنایع دس جهان
جهانــی مبلمــان منبــت( و لــوح ثبــت اثــر روســتای جهانــی قاســم آباد 

ــد. ــه آمدن ــی( روی صحن ــب باف ــی چادرش ــتای جهان ــالن )روس گی
عالوه بــر رونمایــی از الــواح و طرح هــا و برندهــای گردشــگری، از ظــرف 
ــند  ــگری و س ــی گردش ــد مل ــوی برن ــتال، لوگ ــام کریس ــه تم ــه الی س
راهبــردی گردشــگری کــه به تصویــب رســیده اســت، نیــز رونمایــی شــد.

بــر ایــن اســاس، طرح هــای بوم گــردی در دولــت دوازدهــم موردتوجــه 
ویــژه قرارگرفتــه و تعــداد واحدهــای بوم گــردی 400 بــه 1700 بوم گــردی 
ــی از  ــا در برخ ــده ت ــبب ش ــردی س ــای بوم گ ــت. طرح ه ــش یاف افزای
ــه شــهر  ــری از مهاجــرت روســتاییان ب ــا شــاهد جلوگی روســتاها نه تنه
باشــیم بلکــه مهاجــرت معکــوس از شــهر بــه روســتا ثبــت  شــده اســت.

 پیام
 میراث

بخشی از نتردام ماه آینده بازگشایی می شود
مقام های پاریس اعالم کردند که محوطه واقع در ورودی کلیسای جامع نتردام درپی رفع آثار نشت مواد سمی بدنبال 

وقوع آتش سوزی در این بنا، ماه آینده به روی عموم باز می شود.

رنا
 ای

س:
عک

علـی اصغـر مونسـان وزیـر میـراث فرهنگـی گردشـگری و 
صنایع دسـتی در افتتاح سـیزدهمین نمایشـگاه گردشگری و 
سـی و سـومین نمایشـگاه ملی صنایع دسـتی اظهار داشـت: 
گردشـگری بـه معرفـی فرهنگ هـا می پـردازد و موجـب رونق 

فرهنگـی و ارتقـای دسـتاوردهای بشـری می شـود.
و  ملمـوس  میـراث  در  خاطرنشـان کـرد: گردشـگری  وی 
ناملمـوس کشـور اتفاق می افتد و قبـل از اینکه نگاه اقتصادی 
بـه گردشـگری داشـته باشـید نـگاه فرهنگـی و صلـح پروری 
بیـن جوامـع مختلـف خواهیم داشـت. وزیر میـراث فرهنگی 
گردشـگری و صنایع دسـتی افزود: هر کجا گردشـگری وجود 
دارد موجـب می شـود تبـادالت فرهنگـی شـکل بگیـرد و بعد 
از آن می توانـد بعـد اقتصـادی گردشـگری را نیـز مـورد توجـه 

قـرار دهد. 
وی افزود: در کشـور ما چندی اسـت که به موضوع گردشـگری 
اهمیـت ویـژه ای شـده اسـت و رئیس جمهـور نیز اعتقـاد دارد 
بایـد بـه ایـن موضـوع بیشـتر پرداخته شـود چرا که کشـور ما 
دارای میراث فرهنگی ملموس و ناملموس بسـیاری اسـت و 
تنـوع بی نظیری دارد و ذاتا ظرفیت های گردشـگری در کشـور 
ما نهفته اسـت و با حداقل سـرمایه گذاری می توانیم کشـوری 
مهم و صاحب نقش در حوزه گردشـگری باشـیم. وزیر میراث 
فرهنگـی گردشـگری و صنایـع دسـتی تاکید کرد: مـا حتی در 
دوران دفـاع مقـدس هم نگذاشـته ایم که موضوع گردشـگری 
در داخـل کشـور تعطیـل شـود. بنابرایـن بـا ایـن معضـالت و 
مشـکالت پیـش آمده اجـازه نخواهیـم داد که گردشـگری در 
کشـور تعطیل شـود. مونسـان یادآور شد: در کشـور ما حوادث 
مختلفی رخ داده و صنعت گردشـگری از آن متاثر شـده است 
ولـی از آن شـرایط عبـور کرده ایـم و تـالش می کنیـم در حـال 
حاضـر هـم به شـرایط بهتری دسـت پیـدا کنیم. وزیـر میراث 
فرهنگـی گردشـگری و صنایـع دسـتی گفـت: سـند توسـعه 
گردشـگری در کشـور در حـال آمـاده شـدن اسـت تـا در حوزه 
گردشـگری بتوانیـم برنامه ریـزی بهتـری داشـته باشـیم و به 
وظایف مـان بـه خوبـی عمـل کنیـم.           وی یادآور شـد: اگـر قرار 
باشـد اقتصادی قوی و غیرمتکی به نفت داشـته باشـیم باید 
به ظرفیت های گردشـگری بیشـتر توجه کنیم و دولت و ملت 

هـم تالش هـای زیـادی را در این حـوزه انجـام داده اند. 

سوژه كاهش اتكا به 
نفت با توسعه 

صنعت گردشگری

وضعیت نابسامان تنها تپه باستانی شهر اصفهان همچنان 
در سایه بی توجهی

آتشگاه و تپه اشرف کهنترین آثار به جا مانده در شهر اصفهان اند

تپــه باســتانی شــهر اصفهــان در وضعیــت 
نابســامانی قــرار دارد و در حالــی کــه 
انتظــار مــی رود ســازمان میــراث فرهنگی 
و شــهرداری در همــکاری بــا هــم اقدامــی 
بــرای حصارکشــی ناتمــام آن انجــام 
دهنــد، ایــن تپــه تاریخــی و دردانــه شــهر 
مطــرح  خیابان هــای  از  یکــی  دل  در 
ــهرداری و  ــان ش ــی می ــه توپ ــان ب اصفه
ــل شــده اســت. ــی تبدی ــراث فرهنگ می

حصارکشــی و نرده گــذاری تپــه اشــرف 10 
ســال اســت کــه ناتمــام مانــده. میــراث 
فرهنگــی اصفهــان حصارکشــی را تــا آنجا 
کــه مصالــح داشــته ادامــه داده و  قــرار 
بــر ایــن بــود کــه شــهرداری امتــداد کار را 

پیــش ببــرد امــا هیــچ گاه ایــن کار انجــام 
نشــد و بــا عــوض شــدن شــهرداران 
منطقــه چهــار، طــی ایــن ســالها نــه 
میــراث فرهنگــی و نــه شــهرداری همتــی 
ــل  ــذاری کام ــی و نرده گ ــرای حصارکش ب

نکرده انــد. آن 

شهرداری و میراث اندرخم 
یک حصارکشی ساده

تپــه باســتانی اشــرف در خیابــان مشــتاق 
مطــرح  خیابان هــای  از  دوم،یکــی 
تاریخــی  پــل  دو  میــان  در  اصفهــان 
خواجــو و شهرســتان قــرار دارد. بــا وجــود 
پیــش کاوش هــای  ســال   10 اینکــه 
ــا  باستان شناســی در آن انجــام شــده ام
ــا حصارکشــی ناتمــام،  ــار ب ــن آث حــاال ای
در معــرض تهدیــد و آســیب قــرار دارنــد. 
از ســویی دیگــر وضعیــت رهــا شــده 

ــرای  ــی ب ــه تاریخــی آن را  محل ــن تپ ای
رفت وآمــد خالفــکاران و موتورســیکلت ها 
کــرده و مبــدل بــه یــک معضــل شــهری 

ــت. ــده اس ش

کوتاهی های تامل برانگیز
ــی  ــه حصارکش ــد ادام ــر نمی رس ــه نظ ب
اشــرف  تپــه  در  نرده گذاری هــا  و 
اعتبــار ســنگینی بخواهــد. شــهرداری 
هزینه هــای زیــادی را صــرف طــرح هــای 
عمرانــی و فضاســازی مختلــف در شــهر 
ــرای  ــد امــا اینکــه چــرا ب اصفهــان می کن
حصارکشــی و نرده گــذاری تپــه تاریخــی 
شــهر هزینــه نمی کنــد بــه گفتــه برخــی از 

ــل دارد. ــای تام ــان ج کارشناس
ســازمان میــراث فرهنگــی، متولــی اصلی 
ــود  ــا کمب ــه ب ــد ک ــی می گوی ــار تاریخ آث
اعتبــارات مواجــه اســت و شــهرداری هــم 

ــل  ــک معض ــل ی ــرای ح ــم ب ــت ک دس
ــی  ــت حصارکش ــی در جه ــهری اقدام ش

ــت. ــته اس ــرف نداش ــه اش ــل تپ کام
ــوزه  ــه ســایت م ــه اشــرف ب ــود تپ ــا ب بن
تبدیــل شــود، ســایتی فعــال کــه در حین 
کاوش، بازدیــد گردشــگران هــم از آن 
ممکــن اســت امــا وقتــی کاوش هــا بــه 
فصــل ششــم رســید، پــروژه متوقف شــد 
ــه ســایت مــوزه  ــه اشــرف ب ــل تپ و تبدی
مســکوت مانــد. ســایتی کــه می توانســت 
از ایــن تپــه و آثــارش حفاظــت کنــد  و بــا 
حفــظ جایــگاه واقعــی آن، بــه عنــوان تنها 
ــل شــدنش  ــه باســتانی شــهر از تبدی تپ
بــه یــک مــکان ناامــن و معضــل شــهری 
جلوگیــری کنــد. یــگان حفاظــت میــراث 
ــورت دوره ای  ــه ص ــان ب ــی اصفه فرهنگ
امــا  بازدیــد می کنــد  تپــه اشــرف  از 
مشــکل ایــن تپــه تاریخــی فراتــر از ایــن 
بازدیدهاســت و بایــد چاره ای اساســی در 

ایــن رابطــه اندیشــیده شــود.
علمــدار علیان مســئول باســتان شناســی 
اداره کل میــراث فرهنگــی اصفهــان در 
ــه دلیــل وســعت زیــاد  ــاره گفــت: ب این ب
تپــه اشــرف تــا زمانــی کــه حصارکشــی ها 
و ورودی آن تکمیــل نشــود تــردد هــا 
اجتنــاب ناپذیــر اســت. وی افــزود: طبــق 
تفاهــم نامــه ای کــه بــا شــهرداری وقــت 
منطقــه چهــار داشــتیم بناشــد بخشــی از 
ــام  ــا انج ــذاری را م ــی و نرده گ حصارکش
بدهیم  و  بقیه کار را شــهرداری مســاعدت 
کنــد امــا  امتــداد کار را شــهرداری انجــام 
ــن  ــرای ای ــاری ب ــم  اعتب ــا ه ــداد و م ن
ــم و  ــرده بودی ــی نک ــش بین ــوع پی موض
االن هــم اعتبــاری نداریــم. وی در ادامــه 
افــزود: تــا زمانــی کــه طــرح ســایت مــوزه  

ــه یــک  ــه طــور کامــل اجــرا نشــود و ب ب
ــل  ــد تبدی ــل بازدی ــوزه ای قاب ــای م فض
ــدام  ــم اق ــا ه ــل حفاری ه ــود در عم نش

ــدان مناســبی نیســت. چن

تپه اشرف در سایه بی توجهی ها
ــات  ــس هی ــد رئی ــری زن ــا جعف علیرض
باســتان شناســی فصلهــای پیشــین 
تپــه اشــرف، بــا ابــراز نگرانــی از وضعیــت 
ناامــن تپــه اشــرف بــه ایرنــا گفــت:  بــا 
اینکــه در طــول زمــان دســت اندازی هــای 
ــط  ــده و فق ــرف ش ــه اش ــه تپ ــادی ب زی
ــزرگ تاریخــی  هســته ای از ایــن تپــه ب
باقــی مانــده امــا در زمــان حاضــر هــم در 

امــان نیســت.
وی بیان داشــت: ســال 89 تــالش کردیم 
کــه حصــاری اطــراف تپه اشــرف بکشــیم 
،نــرده ای  بگذاریمــو  نگهبانــی داشــته 
باشــد ولی متاســفانه با گذشــت ده ســال 
هنوزهیــچ اتفاقــی در ایــن تپــه نیفتــاده 
ــه   ــن از همــه طــرف چــه ب اســت. بنابرای
ــاظ  ــه لح ــه ب ــه و چ ــوی نخال ــاظ دپ لح
ــرض اســت  ــرض تع ــد در مع ــت و آم رف
ــد. ــه آســیب بزن ــه تپ ــد ب ــن می توان و ای

داشــت: کاوش  بیــان  زنــد  جعفــری 
ــه  ــش در تپ ــال پی ــد س ــه چن ــی ک های
انجــام شــده بــا ترددهــای بیشــمار 
ــرار  ــه طــور  طبیعــت مــورد تخریــب ق ب

. می گیــرد
وی در مــورد وضعیــت ســازه هــای یافــت 
شــده در تپــه اشــرف بــه خبرنــگار ایرنــا 
ــای کاوش  ــت:  برخــی از قســمت ه گف
شــده  را مجبــور شــدیم دوبــاره بــا خــاک 
بپوشــانیم، مثــل کاوش فصــل شــش ویا 
پنــج کــه خــاک ریختیــم و گونــی پهــن 
کردیــم  ولــی وقتــی مرتــب تــردد انجــام 
می گیــرد و بــرای مدتــی تبدیــل بــه 
پاتــوق افــراد معتــاد شــود ؛ ایــن یعنــی 
یــک معضل شــهری بوجــود آمدهاســت.

ــه  ــاماندهی تپ ــرای س ــه ب ــی ک در حال
ــهرداری و  ــت ش ــار می رف ــرف انتظ اش
ــت  ــه دس ــت ب ــی دس ــراث فرهنگ می
ــد امــا ماجــرای نرده گــذاری  هــم بدهن
تاریخــی  تپــه  ایــن   و حصارکشــی 
بیــن ایــن 2 نهــاد همچنــان پــا در هــوا 

ــت. ــده اس مان

ــگار  ــه خبرن ــی« ب ــالل زای ــا ج »علیرض
شبســتان گفــت: بخــش اعظــم کار بیمه 
صنعتگــران توســط وزارتخانــه بــه ســمت 
و ســوی نهایــی شــدن رفتــه و امیدواریم 
ــی  ــه صــورت قطع ــده ب ــد روز آین در چن
اعــالم کنیــم کــه همــه صنعتگــران تحت 

پوشــش بیمــه قــرار خواهنــد گرفــت.
 مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
و  سیســتان  گردشــگری  و  دســتی 
همچنیــن  داد:  ادامــه  بلوچســتان 

ــک  ــران، بان ــت از صنعتگ ــت حمای جه
هــا تســهیالت مــی دهنــد.

خاطرنشــان  زایــی  جــالل 
و  سیســتان  نمود:صنعتگــران 
هــای  نمایشــگاه  در  بلوچســتان 
ــی  ــرکت داده م ــی ش ــی و خارج داخل
ــد  ــدا کنن ــت آن را پی ــا فرص ــوند ت ش
و تولیــدات صنایــع دســتی خــود را 

بگذارنــد. اجــرا  و  ظهــور  منصــه 
وی بــا بیــان اینکــه میــراث فرهنگــی، 

گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
تمامــی  در  بلوچســتان  و  سیســتان 
و  نمایندگــی  اســتان  شهرســتانهای 
اداره دارنــد، افــزود: نزدیــک بــه دو 
ســال اســت کــه اقــدام بــه شناســایی 
بلوچســتان  صنعتگــران سیســتان و 

ــم. ــرده ای ک
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــه  ــتان ادام ــگری اس ــتی و گردش دس
ــه اداره  ــه ب ــا مراجع ــران ب داد: صنعتگ
در  فرهنگــی  میــراث  نمایندگــی  و 
شهرســتانها اقــدام بــه ثبــت نــام خــود 
اقــدام کننــد تــا کارت شناســایی بــرای 
ــرار  ــش ق ــت پوش ــادر و تح ــان ص آن

ــد. ــی گیرن م

فعاالن صنایع دستی متقاضی بیمه به 

اداره میراث فرهنگی مراجعه کنند

خانه الیفی کازرون مرمت 
می شود

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دستی شهرستان کازرون گفت: 
مرمـت خانـه مـال آقا جان الیفـی، با هدف تبدیل آن به یک مجموعه گردشـگری 
و مـوزه محلـی آغـاز شـده اسـت.محمدجواد جـوکاری چهارشـنبه 24 بهمـن در 
جمـع خبرنـگاران گفـت: دهکـده گردشـگری الیف در بخـش کنارتختـه و کمارج 
بـه لحـاظ دارابودن جاده های طبیعی، پوشـش گیاهی یکپارچه )بادام وحشـی( 
وچشـم اندازهـای بکر بسـیار و آثار تاریخـی از جمله غار طبیعـی- تاریخی هفت 
تـن، قبرسـتان هـای تاریخـی، معمـاری بومـی، زبـان و گویـش خـاص از جمله 
روسـتاهای هدف گردشـگری شهرسـتان کازرون به شـمار مـی رود.او ادامـه داد: 
بـا هـدف ایجاد اشـتغال پایدار، رونق صنعت گردشـگری و جلوگیـری از مهاجرت 
روسـتائیان به شـهر، عملیات پـروژه مرمت معماری کلـه واری«خانه مال آقا جان 
الیفی« با اعتباری بالغ بر 600 میلیون ریال از محل اعتبارات توسـعه گردشـگری 
دهیـاری الیـف، اجرایی شـده اسـت. این مقام مسـئول گفـت: در جریان مرمت، 
کار اسـتحکام بخشـی، دیوار کشـی، نصب درب و پنجره و تاسیسـات آب و برق 
انجـام خواهـد شـد تـا این سـاختمان به مجموعـه گردشـگری کلـه واری و موزه 
محلی، بدل شـود.جوکاری اضافه کرد: این بنا 700 متر مربع مسـاحت و 220 متر 
مربـع زیربنـا دارد و توسـط وارثین مرحـوم آقاجان الیفی؛ از بـزرگان، دلیرمردان و 
کدخـدای روسـتای الیـف که در بین اهالی و روسـتاهای اطراف و شـهر از احترام 

ویـژه ای برخـوردار بوده اسـت، به دهیاری روسـتا واگذار شـد.

ته
نک

 اقدامـات حـوزه باستان شناسـی شـهر اصفهـان سـالها بـا 
انتقادات فراوانی رو به رو اسـت، به تعبیر برخی کارشناسـان، 
پـروژه پـر حاشـیه میـدان امام علـی و احـداث زیرگـذر تـا 
الیه هـای  کـه  بوده انـد  مـواردی  از  چهاربـاغ  کف سـازی 
تاریخـی این شـهر را از زیر تیغ گذراندنـد، این منتقدان تاکید 
دارنـد متولیـان شـهر کاوش هـای باستان شناسـی را جـدی 

نمی گیرنـد.
آتشـگاه و تپـه اشـرف کهنتریـن آثـار بـه جـا مانـده در شـهر 
اصفهـان انـد. عملیـات کاوش در تپه اشـرف سـال 89 کلید 
خـورد و بـا گذرانـدن 6 فصـل به دلیـل بودجه هـای ناکافی 
متوقـف شـد. در ایـن تپـه آثـار دوره ساسـانی، سـلوکی و 

هخامنشـی یافت شـده اسـت.

گردشگریمیراث

هفت اثر تاریخی خراسان رضوی
 نامزد ثبت جهانی شد

کشفیات جدید چهارباغ؛

 از قاجار تا هزارۀ چهارم پیش از میالد
میــراث  کل  مدیــر  معــاون 
ــع  ــگری و صنای فرهنگی،گردش
رضــوی  خراســان  دســتی 
گفــت: هفــت اثــر تاریخــی 
ــی اســت. ــت در فهرســت جهان ــزد ثب ــتان نام ــن اس ای
مرجــان اکبــری روز چهارشــنبه در گفــت و گــو بــا 
ــر شــامل منظــر  ــت اث ــن هف ــزود: ای ــا اف ــگار ایرن خبرن
فرهنگــی تــوس، مســجد ملــک زوزن، محــور ســلجوقی 
- غزنــوی خراســان در منطقــه خــواف و تایبــاد، جــاده  
ابریشــم )مســیر شــرقی- غربــی از ســرخس تــا 
ــواف،  ــبادهای نشــتیفان در خ ــبزوار(، آس ــابور و س نیش
مجموعــه تاریخــی مذهبــی حــرم مطهــر رضــوی و 

ــت. ــی اس ــراهای ایران کاروانس

وی ادامــه داد: پرونــده ثبــت جهانــی کاروانســراهای 
تاریخــی ایــران بــاز اســت و در ایــن راســتا کارشناســان 
وزارت میــراث فرهنگــی از 25 کاروانســرای تاریخــی 

اســتان بازدیــد کرده انــد.
وی گفــت: ثبــت جهانــی آثــاری از قبیــل ســایت مــوزه 
ــدارس  ــی، م ــد جام ــیخ احم ــزار ش ــز، م ــان درگ بندی
ــه دوره تیمــوری( و مســاجد  ــق ب مکتــب هــرات )متعل

ــری اســت. ــورد پیگی ــز م ــه اســتان نی دو ایوان
هــم اکنــون بیــش از یــک میلیــون و 560 اثــر تاریخــی 
در اســتان خراســان رضــوی در فهرســت آثــار ملــی ثبــت 
ــار  ــاد و دوت ــه گناب ــات قصب ــر تاریخــی قن شــده و دو اث
ــه  ــی ب ــار جهان ــز در فهرســت آث ــن اســتان نی ــوازی ای ن

ثبــت رســیده اســت.

کاوش  هیـأت  سرپرسـت 
اصفهـان  عباسـی  چهاربـاغ 
گفـت: در اکتشـافات خیابان 
انقـالب،  میـدان  و  آمـادگاه 
کـف فـرش آجـری دوره صفـوی، سـنگفرش آجـری 
دوره قاجـار، بقایایـی از هـزارۀ چهـارم پیـش از میالد 
اسـت.  به دسـت آمده  ساسـانی  دورۀ  از  بقایایـی  و 
کاوش هایـی کـه  در  کـرد:  اظهـار  جـاوری  محسـن 
روبـروی خیابـان آمـادگاه و میدان انقالب انجام شـد 
بـا حفـاری کـف تاریخـی خیابـان چهاربـاغ، داده هـا 
و مسـتنداتی متعلـق بـه دوره صفـوی ازجملـه کـف 
دوره  آجـرِی  و هم چنیـن سـنگفرش  آجـری  فـرش 

قاجـار کـه روی بخـش صفـوی اضافه شـده بـود، بـه 
دسـت آمـد. وی ادامـه داد: در کاوش محـل روبروی 
خیابـان آمـادگاه، چنـد آبراهـه کشـف شـد کـه مرتبط 

بـا تقسـیم آب در دوره صفـوی بـوده اسـت. 
آبـی کـه از بخـش میانـی چهاربـاغ جـاری می شـده 
بـه سـمت ایـن آبـراه می آمـده به طوری کـه یـک نهـر 
رو بـه سـمت شـرق، یـک نهـر رو بـه غـرب و یکـی 
هـم از مرکـز رد می شـده اسـت. ایـن باستان شـناس 
خاطرنشـان کـرد: کشـفیات میـدان انقالب هـم ادامۀ 
ایـن سـنگفرش اسـت و ایـن الیـۀ آجرفـرش و الیـۀ 
ادامـه  چهاربـاغ  انتهـای  تـا  همچنـان  سـنگفرش، 

داشـته اسـت.
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احـد وظیفـه، رئیـس مرکـز ملـی خشکسـالی و مدیریـت 
بحـران در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر درباره وضعیـت بارش ها 
نسـبت به وضعیت نرمال و اینکه آیا وارد ترسـالی شـده ایم 
یـا نـه گفـت: آمـار بارش هـا تـا آغـاز ایـن هفتـه )شـنبه 19 
بهمـن 1398( نشـان می دهد که اسـتان آذربایجان شـرقی 
از ابتـدای سـال آبـی )اول مهـر مـاه( تـا االن نسـبت بـه 
بلندمـدت و نرمـال منفـی اسـت و بارش در این اسـتان 25 
میلیمتـر کمتر از نرمال اسـت؛ آذربایجان غربی هم نسـبت 
بـه وضعیـت نرمـال 20 میلیمتـر کمتـر اسـت و بـه صـورت 
درصـدی هـم 14 درصـد زیر نرمال اسـت؛ اردبیـل 23 درصد 
زیـر نرمـال اسـت و 20 میلیمتر کمبـود بـارش دارد؛ اصفهان 
24 درصـد زیـر نرمـال اسـت؛ البـرز و ایـالم در حـد نرمـال 
اسـت؛ بوشـهر 50 درصـد بـاالی نرمـال اسـت؛ تهـران نرمال 
اسـت چـرا کـه تـا مثبـت یـا منفـی 10 درصـد خیلـی مهـم 

نیسـت و نرمـال به شـمار مـی رود.
زینـب محمـدی، اقلیم شـناس، نیـز در این باره بـه خبرنگار 
مهـر گفـت: در ماه فوریه بارش مناسـبی نداریم ولی اسـفند 
و فروردین پربارشـی خواهیم داشـت. البته اسفندماه شاید 

کمـی کمتر امـا فروردین پربارشـی داریم.
پایـان  معنـی  بـه  ایـن  البتـه  کـرد:  تأکیـد  محمـدی 
خشکسـالی ها نیسـت. حتـی در فروردیـن ماه هم نسـبت 
بـه پارسـال نمی توانیم بگوییم بارش خیلی زیاد اسـت ولی 

بـه هـر حـال شـرایط بارندگـی مناسـبی خواهـد داشـت.
وی تصریـح کـرد: فراموش نکنیـم که این ها شـاخص های 
حـدی هسـتند کـه افزایـش ناگهانـی و یکبـاره اسـت. روز 
شـنبه هفته گذشـته حدود سـاعت 3 بعد از ظهر یک بارش 
تنـد همـراه بـا بـاد داشـتیم که بـه صورت بـرف هم بـود اما 
مانـدگار نبـود. خیلی به ندرت چنین شـرایطی پیش می آید 
و اینکه بگوییم از خشکسـالی خارج شـده ایم اصالً این طور 
نیسـت. هنوز در شـرایط خشکسـالی هسـتیم و نمی توانیم 
این ادعا را بکنیم که ما کشـوری هسـتیم که خشکسـالی را 

تمـام کردیم و وارد ترسـالی شـده ایم.
اگرچـه آمـار و میـزان بـارش هـم مؤیـد ورود بـه ترسـالی 
نیسـت اما بـا این حال برخی کارشناسـان معتقدند اساسـًا 
حتـی اگـر بارندگی ها به حـدی بود که می توانسـتیم از ورود 
به ترسـالی صحبت کنیم هم اهمیتی از آن دسـت نداشـت 

کـه منجـر به تغییر سیاسـت های آبی کشـور شـود.
ناصـر کرمـی، اقلیم شـناس، در ایـن بـاره بـه خبرنـگار مهـر 
گفـت: خشکسـالی و ترسـالی وضعیت های نرمـال اقلیمی 

هسـتند یعنـی مـا وقتـی می گوئیـم متوسـط اقلیمی یک 
نقطـه مقـدار مشـخصی اسـت و مثـالً می گوئیـم در تهـران 
250 میلیمتـر بـارش سـاالنه داریـم ایـن وضعیت متوسـط 
خیلـی بـه نـدرت رخ می دهـد. معمـوالً مثالً این طور اسـت 
کـه بـارش 150 یـا 300 اسـت و بسـته بـه ایـن میـزان بـه 
آن وضعیـت خشکسـالی یـا ترسـالی می گوئیم و بسـته به 
درصد افزایش یا کاهش نسـبت به متوسـط، ممکن اسـت 

بگوییم خشکسـالی شـدید یا ترسـالی شـدید.
کرمـی توضیـح داد: اغلب تا 25 درصد زیـر نرمال یا باالتر از 
نرمال را اساسـًا ترسـالی یا خشکسـالی نمی گوییم و ادامه 
شـرایط نرمـال در نظـر می گیریـم و از 25 درصـد کـه بگذرد 

می گوئیـم خشکسـالی خفیـف یـا اگـر بـارش در همیـن 
حـد بیشـتر باشـد می گوئیـم ترسـالی خفیـف. بـه همیـن 
خاطـر ایـن یـک بحـث کامـالً نرمـال اسـت و وقتـی بارش 
بیـش از نرمـال بیاید می گوئیم ترسـالی و کمتـر از آن بیاید 

خشکسـالی. می گوئیم 
وی بـا بیـان اینکه خشکسـالی و ترسـالی همیشـه بـوده و 
خواهـد بـود گفـت: دو سـال پیـش در ایـران خشکسـالی 
شـدید بـود امـا پارسـال و امسـال ترسـالی بـوده اسـت و 
جاهایی هم ترسـالی شـدید اسـت. پارسـال قطعًا در ایران 
ترسـالی شـدید بـود. در جایـی مثل اسـتان گلسـتان چنان 

سـیلی رخ داد کـه گفته شـد ایـن میزان بارش در 200 سـال 
گذشـته بی سـابقه بوده اسـت؛ یـا در منطقه لرسـتان چنان 
بارشـی رخ داد کـه سـیالبش در جلگـه خوزسـتان رها شـد 
و می گفتنـد ایـن بـارش حداقل در 80 سـال گذشـته یعنی 
از زمانـی کـه رکوردهـای بارندگـی مـا ثبـت شـده بی سـابقه 
بـوده اسـت. یـا همین بـارش ماه گذشـته که در سیسـتان 
و بلوچسـتان چنـان مشـکالتی ایجـاد کـرد چـرا کـه بـارش 
متوسـط سـاالنه در این اسـتان اگر مثالً 100 میلیمتر باشـد 
در 48 سـاعت 200 میلیمتـر بـاران باریـد؛ یعنـی بارشـی که 

بایـد طـی دو سـال می آمـد در یـک روز باریـد.

خشکسالی یا ترسالی؟ مساله این نیست!
بارش های سیل آســا در کشــور این تصور غالب را ایجاد کرده که خشکسالی از کشور رخت 

بر بســته و ایران وارد ترسالی شده است. 

ســیل فروردیــن مــاه گذشــته در زاگــرس و همچنیــن ســیل های اخیــر در سیســتان و بلوچســتان اگرچــه شــماری 
از هموطنــان را داغــدار و شــمار بســیاری را بی خانمــان و زیان دیــده کــرد امــا ایــن تصــور را در پــی آورد کــه وقــوع 
بارش هایــی بــا دوره بازگشــت صــد ســاله و دویســت ســاله بــه معنــای پایــان خشکســالی اســت و ایــن ســیل های 
ویرانگــر دســت کــم نــم آبــی بــر لبــان خشــک و تشــنه طبیعــت ایــران بــوده اســت. بســیاری بــه این بــاور رســیدند 
ــر را در  ــوالت پرآب ب ــوان محص ــر می ت ــار دیگ ــیده و ب ــان رس ــه پای ــرف آب ب ــی در مص ــت و صرفه جوی ــه ریاض ک
ــدها  ــت س ــان از آب پش ــار حق آبه ش ــر ب ــه ه ــم ک ــت ه ــط زیس ــا و محی ــت و تاالب ه ــم آب کاش ــتان های ک اس
توســط بخش هــای دیگــر )شــرب و کشــاورزی و صنعــت( پیش خــور می شــد دیگــر اساســًا بــه آب پشــت ســدها 

نیــازی ندارنــد و طبیعــت خــود نیازهــای محیــط زیســت کشــور را تأمیــن خواهــد کــرد.

ــی خشکســالی و  ــه، رئیــس مرکــز مل احــد وظیف
ــه از نظــر هواشناســی یــک  مدیریــت بحــران گفت
ــام شــاخص  ــه ن ــاه مــدت داریــم ب شــاخص کوت
ــال از  ــور پارس ــاط کش ــب نق ــه غال ــالی ک خشکس
ایــن نظــر خــوب بــوده و امســال هــم جنــوب و 
ــه  ــا منطق ــوب شــرق کشــور خــوب اســت ام جن
غــرب کشــورمان شــرایط مســاعدی نــدارد. شــاید 
ــی  ــور کل ــه ط ــا ب ــد ام ــدید نباش ــالی ش خشکس

ــت ــم اس ــالی حاک خشکس
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رئیـس نظـارت بر امـور حیات وحـش محیط 
 زیسـت اسـتان زنجـان بـا اشـاره به مشـاهده 
عـدم  زنجـان گفـت:  در سـطح شـهر  گـرگ 
مدیریت پسـماند شـهری دلیل وجود گرگ در 

شـهر زنجان اسـت.
پرویـز رسـتمی در گفت وگـو بـا خبرنـگار مـوج 
رسـا؛ بـا اشـاره بـه مشـاهده گـرگ در سـطح 
شـهر زنجـان، اظهـار کـرد: از اولین بـارش برف 
در اسـتان ما شـاهد ورود گرگ در سـطح شهر 

زنجان هسـتیم.
وی بابیـان اینکـه اکیپ های حیـاط وحش در 
اسـتان فعال اسـت، ابراز کرد: بین یک تا سـه 
اکیپ هر شـب در سـطح شـهر زنجان در حال 

گذشـت زنی است.
رئیـس نظـارت بر امـور حیات وحـش محیط  
زیسـت اسـتان زنجـان بابیـان اینکـه گـرگ از 
سـمت دانشـگاه علوم پایه وارد سـطح شـهر و 
شـهرک آزادگان می شـود، تصریـح کـرد: دلیل 
وجود گرگ در سـطح شـهر در دسـترس بودن 
غـذا بـرای گـرگ در بیـن زباله هـای شـهری 

است.
وی بابیـان اینکه با شـهرداری ها برای مدیریت 
پسـماند هماهنگی هایـی شـده اسـت، عنـوان 
کـرد: در محل هایی که زباله در دسـترس گرگ 

نیسـت گرگ کمتر دیده شـده اسـت.
رسـتمی بابیـان اینکـه دانشـگاه علـوم پایـه 
پنـج اکیـپ حفاظـت در داخـل دانشـگاه برای 
حفاظـت از دانشـجویان فعـال کـرده اسـت، 
افـزود: دانشـگاه علوم پایه اقدامـات تأمینی را 

بـرای دانشـجویان انجـام می دهـد.
وی بابیـان اینکه برای جانـوران گیاه خوار علوفه 
در سـطح مراتـع و دشـت ها پخـش می شـود، 
افـزود: بیـش از 500 بسـته علوفـه در سـطح 
و  اسـتان پخش شـده  مراتـع و دشـت ها در 
امـروز 100 بسـته علوفـه بـرای طـارم ارسـال 

می شـود.
رئیـس اداره حیـات وحـش محیـط  زیسـت 
اسـتان در توصیه ای به همشـهریان اعالم کرد: 
اگر پسـماندهای شـهری مدیریت شـود، گرگ 

کمتـر در سـطح شـهر دیده می شـود.
وی بابیـان اینکـه گـرگ در حالـت عـادی بـه 
مـردم حملـه نمی کنـد، تصریـح کـرد: گرگاس 
که هیبرید گرگ و سـگ اسـت به مردم حمله 

می کنـد و ایـن جانـوران خطرناک هسـتند.
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سوخت مازوت نیروگاه رامین اهواز آلو

آسمان منطقه را سیاه کرد
درسـت در روزهایـی کـه خوزسـتان دوباره درگیـر ریزگردها 
شـده و خـاک، اجـازه نفـس کشـیدن را از مـردم گرفتـه، 
نیـروگاه رامیـن در جـوار اهـواز، با اسـتفاده از سـوخت مازوت، 
هـوا را کُشـنده تـر کـرده اسـت. ایـن در حالـی اسـت که بر اسـاس 
دسـتور رییـس جمهور در سـال 1395 اسـتفاده از مـازوت در صنایع ممنوع 

است.
بـه گـزارش اسـکان نيـوز، در حالـی کـه پدیـده ریزگـرد و گـرد وغبـار دوباره 
سـر از خوزسـتان درآورده انـد و گفتـه مـی شـود حتـی با ماسـک هـم هوا 
خفـه کننـده اسـت؛ نیـروگاه  حرارتی "رامین ویس" با اسـتفاد ه از سـوخت 

مـازوت، آلودگـی هـوای منطقه را تشـدید کرده اسـت.
سـوخت مصرفـی ایـن نیروگاه کـه در کیلومتر 20 جـاده مالثانی-اهـواز قرار 
گرفتـه قـرار بـوده گاز طبیعـی باشـد و صرفـا در نبـود گاز طبیعـی و شـرایط 

اضطـراری از مـازوت اسـتفاده کند.
اما به دلیل نبود نظارت جدی از سـوی مسـووالن حفاظت محیط زیسـت، 
ایـن نیـروگاه در روزهـای اخیـر از مازوت اسـتفاده می کند. طبق آمار سـال 
1392، ایـن نیـروگاه، بـرِق حـدود 42 درصـد اسـتان خوزسـتان و 6 درصـد 

ایـران را تولیـد می کند.
کارشناسـان علت اسـتفاده بسـیاری از صنایع از مازوت را در ماه های اخیر، 
ارزان بـودن و تولیـد زیـاد آن در فراینـد پاالیـش نفت خام به علت فرسـوده 

بودن و تکنولوژی پایین تاسیسـات پاالیشـگاهی ایـران عنوان می کنند.
مـازوت یـا نفت کـوره کـه ارزان ترین ماده سـوختنی برای کوره هـا، حمام ها، 

تنـور نانوایی هـا و موتورهای دیزلی و نیروگاه ها اسـت 
مـازوت ارزش بسـیار نازلـی در مقابل بنزین یا گازوئیـل دارد و میزان غلظت 
گوگـرد آن بسـیار بـاال اسـت؛ بـه همیـن دلیـل آلودگی بسـیار باالیـی تولید 

کـرده و خطـر جدی برای سـالمت افـراد دارد.
بـر اسـاس آمارهـای رسـمی وزارت نفـت، پاالیشـگاه های کشـور در سـال 
گذشـته، روزانـه ١ میلیـون و 736 هـزار بشـکه نفـت خـام و حـدود 335 
هـزار بشـکه میعانـات گازی دریافـت کرده انـد که به علت تکنولـوژی پایین 
و قدیمـی و فرسـودگی تاسیسـات پاالیشـگاه ها، 24 درصـد ایـن نفـت 
خـام تبدیـل بـه مـازوت شـده اسـت. همچنیـن بـر اسـاس بـرآورد مرکـز 
پژوهش های مجلس، 7 پاالیشـگاه از 10 پاالیشـگاه ایران فرسـوده شـده  و 

عمـر مفیـد شـان پایـان یافته اسـت.

باگذشـت حـدود هفت ماه از ثبت جهانی جنگل هـای هیرکانی به عنوان 
میـراث جهانـی ، هنـوز اعتبـار ویـژه ای بـرای حراسـت از ایـن عرصه هـا 

اختصاص نیافته اسـت.
جنگل هـای هیرکانـی با قدمتی 40 میلیون سـاله یکی از ارزشـمندترین 
عرصه هـای جنگلـی ایـران و جهـان به شـمار می رود کـه از آن بـه عنوان 
مـوزه طبیعـی یـاد می شـود. ایـن جنگل هـای پهن بـرگ بـه عنـوان یک 
زیسـت بوم منحصـر بـه فـرد در جنـوب دریـای خـزر قـرار گرفتـه و بین 
کشـورهای ایران و جمهوری آذربایجان مشـترک است. تقریبًا 2 میلیون 
هکتـار آن در ایـران و 20 هـزار هکتـار در کشـور آذربایجـان قـرار گرفتـه و 

ارتفـاع آن از سـطح دریـا شـروع می شـود و بـه 2800 متر می رسـد.
مازنـدران بیشـترین سـهم را در جنگل هـای هیرکانـی دارد کـه بـه حدود 
یـک میلیـون هکتار می رسـد، امـا آنچه از ایـن پهنه در مازنـدران به ثبت 
میـراث جهانـی رسـیده به دلیـل تجاوز و تغییرات انسـانی در گذشـته و 
حـال بـه میزانـی کمتر از این رقم رسـیده اسـت. از 12 لکه ثبت شـده در 
میـراث جهانی یونسـکو، 6 لکـه در جغرافیای اسـتان مازندران قـرار دارد 

کـه وسـعت آن 46 هـزار و 800 هکتار اسـت.
یونسـکو  جهانـی  میـراث  فهرسـت  در  هیرکانـی  جنگل هـای  ثبـت 
کـه از مدت هـا پیـش مـورد توجـه دولـت ایـران بـوده اسـت بـه یکـی 
از اولویت هـای دولـت تدبیـر و امیـد تبدیـل شـد. 14 تیرمـاه بـود کـه 
جنگل هـای هیرکانـی شـمال کشـور پـس از یک دهـه دوندگـی به ثبت 

میـراث جهانـی یونسـکو رسـید.
aگذشـته از ایـن کـه از یـک میلیـون هکتـار عرصـه جنگلـی تنهـا پنـج 
درصـد آن ثبـت جهانـی شـد، اما انچه مهـم تر از متربندی هـا می نماید 
نگهـداری از همیـن مقـدار کـم بـه عنـوان یـادگار و میراث چنـد میلیون 

سـاله است.
در تعریـف و شناسـایی مزایـای ثبـت جهانـی جنـگل هایـی هیرکانـی 
بایـد گفـت وقتـی کـه یک اثـر در فهرسـت جهانی ایـن سـازمان میراث 
فرهنگی یونسـکو ثبت می شـود همه اعضای کنوانسـیون متعهد هستند 

بـا مشـارکت جهانـی از آن مراقبـت کنند.
گذشـته از افزایـش توجـه و تعهـد در نگهـداری ، بهره منـدی از تجربیات 
جهانـی بـرای نگهـداری و احیـا و ایجاد حاشـیه امن بـرای عرصه جنگل 
هـای ثبـت شـده، مهـم تریـن مزایـای ثبـت جهانـی تخصیـص اعتبار 
سـاالنه توسـط یونسـکو به منظور شناسـایی، حفاظت و معرفی محوطه 
هـای میـراث جهانـی اسـت کـه بایـد جنـگل هـای هیرکانـی ایـران و 

مازنـدران از آن برخـوردار مـی شـدند.
امـا در تازه تریـن پیگیـری از مدیریـت اسـتانی ثبت جهانـی جنگل های 
هیرکانـی مازنـدران و میـراث فرهنگـی اسـتان پـس ار گذشـت حـدود 
هفـت مـاه از ثبـت جهانـی جنـگل هـای هیرکانی مازنـدران هنـوز هیچ 

اعتبـار مـازادی بـرای حفاظـت از آن تخصیـص نیافت.
مدیـر اسـتانی ثبـت جهانی جنگل هـای هیرکانی مازنـدران در گفت و گو 
بـا خبرنـگار ایرنا اظهار داشـت: ثبت جنگل های هیرکانـی تاکنون غیر از 

قوانین سـفت و سـخت تر آورده ای برای مازندران نداشـت. 
محمـد عمـوزاد افـزود: طبیعتا باید اعتبـاری ویژه برای مراقبت مسـتمر 
و گسـترده از جنگل هـای هیرکانـی از سـوی سـازمان جهانـی یونسـکو 

اختصـاص مـی یافـت که ایـن اتفـاق هنـوز رخ نداد. 
وی اظهـار داشـت: منابـع طبیعی و جنگل بانـی مازندران برای حراسـت 
از عرصه هـای جنگلـی اسـتان در حالت عادی با مشـکالت متعـددی در 

حـوزه نیـروی انسـانی و امکانات مواجه بوده و هسـتند.

پیـش از ایـن نیـز مدیـرکل منابـع طبیعـی منطقـه سـاری مازنـدران با 
بیـان اینکـه حفاظـت از جنگل هـای مازنـدران نیازمنـد تأمیـن امکانـات 
و اعتبـارات اسـت، گفـت: نمی تـوان بـا دسـت خالـی انتظـار حفاظت از 

گنجینـه سـبز اسـتان را از هیـچ دسـتگاهی داشـت.
محسـن موسـوی تاکامـی پیـش نیـاز نگهـداری جنگل هـای جهانـی 
هیرکانـی را برطـرف کـردن نیازهـای منابع طبیعی و جنگل بانان دانسـت 
و تصریـح کـرد: بـدون جنگل بانـان و امکانـات، جنگلـی نیـز بـرای ثبت 

جهانـی باقـی نخواهـد ماند.
معـاون میـراث فرهنگـی اداره کل میراث فرهنگی ، گردشـگری و صنایع 

دسـتی مازنـدران نیـز در ایـن بـاره گفـت: اعتبارتـی کـه یونسـکو بـرای 
کشـورهای عضـو جهت نگهداری ، محافظـت و احیا تخصیص می دهد، 

در قالـب کمـک و بـه صـورت سـر جمـع به کشـور داده می شـود.
مهـدی ایـزدی با بیـان اینکه هنوز هیـچ اعتبار مضاعفـی جهت حفاظت 
بیشـتر جنـگل هـای هیرکانی بـه اسـتان مازندران اعـالم یا ابالغ نشـد، 
افـزود: تصمیمـات در سـطح ملـی گرفتـه می شـود و از حـوزه اختیار ما 

خـارج و مـا نیز بـی خبریم.
وی گفـت: یکـی برنامـه هـای ثبـت جنـگل هـای هیرکانی تقسـیم کار 
میـان اعضـای کمیتـه ثبـت بـود که همـه این اقدامات مشـخص شـد.

سرپرســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور 
بــه  بدهی هــای ســال گذشــته  از  اعظمــی  بخــش  گفــت: 
پیمانکارانــی کــه بــا منابــع طبیعــی کارکرده انــد، پرداخــت 
شــده اســت و همــه بدهــی جنگلبانــان نیــز تــا پایــان امســال 

می شــود. پرداخــت 
بدهــی  بیشــتر  پرداخــت  توضیــح  در  شــهبازی  خســرو 
ــه در  ــگل در شــمال کشــور ک ــن جن ــان گفــت: محافظی جنگلبان
قالــب شــرکت کار می کردنــد، 5 مــاه از ســال قبــل و 6 مــاه از 
ســال جــاری طلــب داشــتند کــه بدهــی ســال گذشــته بــه آنــان 

حفاظت از جنگل های هیرکانی 
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دریاچه

حیات وحش

درخواست محیط زیست گلستان برای مهربانی 
با وحوش در سرما و برف

افزایش ۳ میلیارد متر مکعبی حجم آب 

دریاچه  ارومیه

فرمانده یـگان حفاظت محیط 
زیسـت گلسـتان بـا اشـاره به 
بـارش شـدید بـرف در مناطق 
ایـن  جنگلـی  و  کوهسـتانی 
اسـتان از شـهروندان خواسـت با حیوانات وحشـی که به 
خاطـر سـرما و گرسـنگی بـه حاشـیه روسـتاها و مناطق 

مسـکونی پنـاه می آورنـد بـا خشـونت رفتـار نکنند.
بـا  مهربانـی  بـرای  محیط زیسـت گلسـتان  درخواسـت 

وحـوش در سـرما و بـرف
 بـر اسـاس گزارش های رسـمی، برف تاکنون دسـت کم 
یکصد روسـتای کوهسـتانی گلستان را سـفید پوش کرد 
و سـبب اخـالل در رفـت و آمدهـای کوهسـتانی شـده 

است.
فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت روز چهارشـنبه 
بـه خبرنـگار ایرنـا گفـت : بـا توجـه بـه شـدت گرفتـن 
بـارش بـرف و کاهـش دمـای هـوا، احتمـال پنـاه آوردن 
حیوانـات وحشـی بـرای در امـان مانـدن از سـرما و پیدا 
کردن غذا به حاشـیه روسـتاها و مناطق مسـکونی وجود 

دارد. مهـدی رضایـی افـزود: کـوچ موقـت و پنـاه آوردن 
حیـات وحـش مناطـق حفاظـت شـده و زیسـتگاههای 
اسـتان بـه سـمت دامنـه ها و مناطق پسـت تر در سـرما 
و بـرف امـری طبیعـی اسـت تـا از سـرمای زمسـتان در 

باشـند.  امان 
وی ادامـه داد : گونـه های جانـوری مانند کل و بز ، قوچ و 
میـش و گـوزن مـرال، گراز و شـوکا مهم تریـن گونه هایی 
هسـتند که بر اثر سـرما به حاشـیه مناطق مسـکونی پناه 
مـی آورنـد و انتظـار داریـم مـردم در صورت مشـاهده آنها 
ضمـن اطـالع رسـانی به موقـع بـه محیـط بانـان یـا اداره 
حفاظـت محیـط زیسـت، از آنها محافظـت کـرده و اجازه 
ندهنـد افـراد سـودجو و فرصـت طلـب ایـن حیوانـات را 

شـکار کـرده یـا مـورد آزار و اذیت قـرار دهند. 
رضایـی گفت : محیط بانـان در مناطق مختلف در آمادگی 
کامـل بـه سـر مـی برند و بدون شـک بـا هرگونـه تخلف 

زیسـت محیطی بـا قاطعیت برخـورد خواهند کرد. 
وی افـزود : بـرای حفظ تنوع زیسـتی نیازمند مشـارکت 

عمومی هسـتیم.

دریاچـه  آب  تـراز  سـطح 
روز  بـه  نسـبت  ارومیـه 
گذشـته  سـال  در  مشـابه 
افزایـش  سـانتیمتر   0.67

اسـت. یافتـه 
آب کارگـروه  منابـع  پایـه  مطالعـات  اسـاس  بـر   
دریاچـه  تـراز  سـطح  ارومیـه  دریاچـه  احیـای 
در  مشـابه  روز  بـه  نسـبت  امـروز  بـه  تـا  ارومیـه 
سـال گذشـته، 0.67 سـانتیمتر افزایـش را نشـان 
می دهـد، بـر همیـن اسـاس حجـم آب موجـود در 
دریاچـه نیـز بـا افزایـش 3.46 میلیـارد مترمکعبی 

رو بـه رو بـوده اسـت.
بـر اسـاس گزارش هـای کارگـروه احیـای دریاچـه 
ارومیـه، تـراز سـطح آب دریاچـه در روز 7 بهمـن 
مـاه بـه 1271.31 سـانتیمتر از سـطح دریـا رسـید، 
ایـن تـراز نسـبت بـه روز مشـابه در سـال گذشـته، 

یافتـه اسـت. افزایـش  1270.64 سـانتیمتر 
بـر اسـاس ایـن گزارش وسـعت دریاچـه ارومیه در 

روز 7 بهمـن مـاه سـال جـاری 2835.23 کیلومتر 
مربـع بـود کـه ایـن شـاخص نسـبت به روز مشـابه 
در سـال گذشـته 2162.17 کیلومتـر مربـع کاهش و 
وسـعت دریاچـه نسـبت بـه میانگین سـال مشـابه 

1676.69 کاهـش یافته اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت؛ حجـم آب موجـود در دریاچـه 
ارومیـه در روز 7 بهمـن مـاه سـال جـاری، 3.46 
میلیـارد مترمکعـب بـوده اسـت کـه ایـن شـاخص 
 1.77 گذشـته،  سـال  در  مشـابه  روز  بـه  نسـبت 
میلیـارد مترمکعـب افزایـش داشـته و نسـبت بـه 
مترمکعـب  میلیـارد   16.04 مـدت  دراز  میانگیـن 
آب  سـطح  تـراز  بنابرایـن  اسـت؛  یافتـه  افزایـش 
دریاچـه ارومیـه در تاریـخ 7 بهمـن مـاه سـال 98 
 2835 دریاچـه  وسـعت  و  متـر   1271.31 حـدود 

می دهـد. نشـان  را  مربـع  کیلومتـر 
گفتنـی اسـت؛ عملیـات اجرایـی طـرح ملـی نجات 

دریاچـه از سـال 93 آغاز شـده اسـت.

آلودگی هوا روزانه 8 میلیارد دالر به اقتصاد جهان ضربه می زند
براساس گزارش گرین پیس )سازمان مدافع محیط زیست "صلح سبز"( آلودگی هوا ناشی از 
سوخت های فسیلی ضرر اقتصادی را معادل 8 میلیارد دالر در روز به بار می آورد.

گزارش

گرگ های گرسنه در 
حریم شهری

اند
سم

پ

ساماندهی پسماندهای عفونی اراک
تعیین تکلیف شود

معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعی اسـتاندار مرکزی 
گفت: سـازمان نظام پزشـکی با یک شـرکت خصوصی 
بـه منظـور جمـع آوری و سـاماندهی پسـماندهای عفونـی 
قـرارداد منعقـد کرده اما هنوز اقدامی از سـوی این شـرکت صورت 
نگرفتـه کـه دلیـل عـدم فعالیت ایـن شـرکت بایـد بررسـی و اقدامات 
الزم جهـت سـاماندهی ایـن مهـم انجام شـود. بهـروز اکرمی، در سـتاد 
صیانـت از حریـم امنیـت عمومـی و حقـوق شـهروندان اسـتان مرکزی 
اظهـار کـرد: ارزیابـی از عملکرد دسـتگاه های دولتـی در راسـتای رعایت 
حقـوق شـهروندی و حجـاب و عفـاف بایـد یـک نتیجـه عملی داشـته 
باشـد و در غیـر ایـن صورت یک کار بیهوده اسـت. وی افـزود: نظارت بر 
نحـوه مدیریت پسـماند عفونی، جمـع آوری و امحای پسـماندها باید با 
جدیـت از سـوی مسـئوالن و نهادهای مربوطـه از جمله شـهرداری ارک 
و سـازمان نظام پزشـکی اسـتان مرکزی پیگیری و دنبال شـود.معاون 
سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار مرکـزی تصریح کـرد: علیرغم 
انعقـاد قـرارداد تمامـی مطب هـا و مراکـز با شـهرداری اراک در راسـتای 
جمـع آوری پسـماندهای عفونـی، اما هنوز شـاهد وجود ایـن زباله ها در 

سـطح شـهر هسـتیم که این مشـکل باید هرچه زودتر و برای همیشـه 
حـل شـود. اکرمـی بیـان کـرد: سـازمان نظـام پزشـکی با یک شـرکت 
خصوصـی بـه منظـور جمـع اوری و سـاماندهی پسـماندهای عفونـی 
مطب هـا، درمانگاه هـا و دندانپزشـکی ها قـرارداد منعقـد کـرده امـا هنوز 
اقدامـی از سـوی ایـن شـرکت صـورت نگرفتـه کـه دلیل عـدم فعالیت 
این شـرکت باید بررسـی شـود تا در صورت عدم همکاری، یک شـرکت 

دیگـر ترجیحـا بومی بـرای این اقدام مشـخص شـود.
وی بـا اشـاره به اهمیت سـالمت مـردم گفت: نظام پزشـکی باید نقش 
فعال تـری در ایـن زمینـه داشـته باشـد و در یـک بازه زمانی مشـخص 
نسـبت به سـاماندهی پسـماندهای عفونی مطب ها اقدام الزم را انجام 
دهد.معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتاندار مرکزی در خصوص 
میـدان میـوه و تـره بـار اراک نیـز اضافـه کـرد: در ایـن راسـتا بایـد یک 
کمیتـه ویژه متشـکل از نمایندگان اتاق اصنـاف، معاونت هماهنگی امور 
عمرانی اسـتانداری، شـهرداری اراک، اتحادیه مربوطه و تعاون روستایی 
تشـکیل و در راسـتای نظـارت و بهداشـت ایـن میدان برنامه ریـزی الزم 

را انجـام دهند.    

ت
یس

ط ز
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مدیــر کل محیــط زیســت مازنــدران گفت:عرضــه 
ــده  ــازار پرن ــه در ب ــف شــده میانکال ــدگان تل پرن

ــدارد. فروشــی فریدونکنــار صحــت ن
ابراهیمــی مدیــر کل محیــط زیســت مازنــدران در گفــت و گــو 
ــگاران جــوان  ــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرن ــا خبرن ب
ــه  ــوص عرض ــایعاتی در خص ــه ش ــاره ب ــا اش ــاری ،  ب از س
ــا  ــازا فریدونکنار،گفــت: ب ــه در ب ــدگان تلــف شــده میانکال پرن
ــه در  ــرای عرض ــده ای ب ــه پرن ــم از میانکال ــان می گوی اطمین
ــن  ــف شــده در ای ــدگان تل بازار هــا خــارج نشــده و همــه پرن
تــاالب بــا نظــارت محیــط زیســت و دســتگاه های دیگــر 

ــع آوری شــد. جم
او افــزود: تمــام بازار هایــی کــه احتمــال داشــت پرنــده 
ــداران و  عرضــه شــود تحــت نظــارت نیــروی انتظامــی، فرمان
ــون  ــن عرضــه ای تاکن ــم چنی ــط زیســت اســت و مطمئن محی

ــرد. ــم نمی گی ــده ه ــه و در آین ــورت نگرفت ص
ــادی  ــر ع ــات غی ــزارش تلف ــت گ ــا دریاف ــت: ب ــی گف ابراهیم
ــکی  ــای دامپزش ــه نیرو ه ــاه بالفاصل ــن م ــدگان در 2 بهم پرن
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سـیلی رخ داد کـه گفته شـد ایـن میزان بارش در 200 سـال 
گذشـته بی سـابقه بوده اسـت؛ یـا در منطقه لرسـتان چنان 
بارشـی رخ داد کـه سـیالبش در جلگـه خوزسـتان رها شـد 
و می گفتنـد ایـن بـارش حداقل در 80 سـال گذشـته یعنی 
از زمانـی کـه رکوردهـای بارندگـی مـا ثبـت شـده بی سـابقه 
بـوده اسـت. یـا همین بـارش ماه گذشـته که در سیسـتان 
و بلوچسـتان چنـان مشـکالتی ایجـاد کـرد چـرا کـه بـارش 
متوسـط سـاالنه در این اسـتان اگر مثالً 100 میلیمتر باشـد 
در 48 سـاعت 200 میلیمتـر بـاران باریـد؛ یعنـی بارشـی که 

بایـد طـی دو سـال می آمـد در یـک روز باریـد.

کرمـی تصریـح کـرد: این هـا وضعیـت نرمال اسـت و حتی 
در همیـن سیسـتان و بلوچسـتان هـم نرمـال اسـت. چون 
هـر صد سـال یک بار ممکن اسـت این وضعیـت رخ بدهد 
و قطعـًا قبـالً هـم رخ داده اسـت امـا نکتـه ایـن اسـت کـه 
وضعیتـی کـه اقلیم شناسـان دربـاره ایـران نگـران هسـتند 
تغییر اقلیم به سـمت خشـک تر شـدن اسـت یعنی اساسًا 
متوسـط بـارش در ایـران کمتر شـده. تـا االن چیـزی حدود 
20 درصـد بارش هـای مـا کاهش یافته و از متوسـط سـاالنه 
250 میلیمتر به 200 میلیمتر رسـیده اسـت. همزمان اقلیم 
هـم گرم تـر شـده و حداقـل یـک درجه تـا یک و نیـم درجه 

ایـران گرم تر شـده اسـت.
وی هشـدار داد: از یـک طرف بـارش 20 درصد کاهش یافته 
و از طرفـی دمـا باالتـر رفتـه که این روی تبخیـر و تعرق هم 
اثـر می گـذارد و اثـری کـه مـا روی منابـع آبـی می بینیم در 
اصل بیش از 20 درصد اسـت و نتیجه آن همین خشـکیدن 

تاالب هـا و دریاچه هاسـت کـه می بینیم.
البتـه امسـال ترسـالی داریـم اگرچـه  کرمـی ادامـه داد: 
بـارش خیلـی زیـادی بـرای ادامه بهمـن و نیمه اول اسـفند 
پیش بینـی نمی شـود امـا بارش های خوبی بـه خصوص در 
فروردین ماه و هفته آخر اسـفند و شـاید حتی در نیمه اول 

اردیبهشـت خواهیـم داشـت. در اغلـب نقاط ایران متوسـط 
بیـالن بـارش امسـال باالتـر از نرمـال خواهـد بـود و ایـن 
بـه معنـای آن اسـت کـه در ترسـالی هسـتیم. پارسـال هم 

ترسـالی بـود ولـی پیرارسـال خشکسـالی بود.
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که سـال آبی بعدی و سـال 
بعـد از آنچه وضعیتی خواهد داشـت گفت: هنوز پیش بینی 
از سـال بعـد نداریـم و درواقـع اصالً نمی توانیـم پیش بینی 
از دو سـال بعد داشـته باشـیم. بسـیار کار سـختی اسـت و 
آن قـدر وابسـته بـه حـدس و گمان اسـت کـه از نظر علمی 
بـی ارزش خواهـد بـود. البتـه می توانیم مدل سـازی کنیم و 
بـر اسـاس آن پیش بینـی هـم ارائـه کنیم اما خیلـی ارزش 

علمی نخواهد داشـت.
کرمـی در پاسـخ بـه اینکـه مجموعـًا روندهـا چـه می گویند 
و وضعیـت پیشـاروی ایـران از نظـر بـارش چگونـه خواهـد 
بـود گفـت: اینجـا بـه مدل هـا و روندهـای کامپیوتـری بـر 
می گردیـم. مدل ها و روندهای کامپیوتری می گویند اساسـًا 
خاورمیانـه در تـداوم گرمایش جهانی خشـک تر می شـود و 
بـه همیـن خاطر گرچه به صـورت نرمال در سـال های آینده 
گاهـی خشکسـالی و گاهـی ترسـالی داریم ولـی انتظارمان 
این اسـت که اوالً خشکسـالی ها تعداد و شـدتش بیشتر از 
ترسـالی ها باشـد و دوم اینکه خود ترسـالی هایی که تجربه 
خواهیـم کـرد غالبًا بـه صورت رویـداد بارش ناگهانی باشـد.
وی توضیح داد: وقتی به انتهای سـال برسـیم ممکن است 
بگوییم سیسـتان و بلوچسـتان دو برابر نرمال بارش داشـته 
و پـس بایـد انتظار داشـته باشـیم منابع آبش هـم باید دو 
برابـر تغذیـه شـده باشـد امـا ایـن طور نیسـت چرا کـه این 
200 میلیمتـر همـه در دو روز باریـده و بـه سـرعت از منطقه 
خارج شـده اسـت. درواقع این بارش های ترسـالی در دوره 
تغییـر اقلیـم بـه صـورت سـیالب رخ می دهند و بـه صورت 
ناگهانی هسـتند و بنابراین خیلی تأثیری روی تغذیه منابع 

ندارند. آب 
ایـن اقلیم شـناس تأکیـد کـرد: مجموعـًا پیش بینـی مـا 
ایـن اسـت کـه ایـران هـم مثـل بقیـه خاورمیانه خشـک تر 
می شـود پس خشکسـالی ها در آینده شـدیدتر و طوالنی تر 
خواهد بود و بنابراین فشـار بر منابع آب ایران قطعًا بیشـتر 
از گذشـته خواهـد بـود. ایـن صرفـًا وجـه اقلیمـی اسـت 
و بگذریـم از مسـاله مصـرف و تقاضـای آب کـه آن هـم بـا 

افزایـش جمعیـت قطعـًا افزایـش پیـدا می کند.
وی در پایـان گفـت: بـه هـر حـال در روندهای کلـی اقلیمی 
بـاز هـم ممکـن اسـت ترسـالی هایی رخ بدهـد و قطعًا هم 
رخ خواهـد داد امـا میزان بارشـی که دریافت می کنیم کمتر 
خواهـد بـود و بـه همین خاطـر فشـار روی منابـع آب ایران 

بیشـتر خواهد شد.

سیستان و بلوچستان دو 
برابر نرمال بارش داشته 
و پس باید انتظار داشته 

باشیم منابع آبش هم باید 
دو برابر تغذیه شده باشد 

اما این طور نیست چرا که 
این 200 میلیمتر همه در 
دو روز باریده و به سرعت 
از منطقه خارج شده است 
مناطقی که پارسال بارش 

زیر نرمال بود امسال باالی 
نرمال هستند و مناطقی 

که پارسال بسیار باالی 
نرمال بودند االن زیر نرمال 
هستند. اینکه گفته می شود 
خشکسالی تمام شد و وارد 
ترسالی شدیم خیلی علمی 
نیست. صرفًا می توان گفت 
پارسال بارندگی خوب بوده 

است

خشکسالی یا ترسالی؟ مساله این نیست!
بارش های سیل آســا در کشــور این تصور غالب را ایجاد کرده که خشکسالی از کشور رخت 

بر بســته و ایران وارد ترسالی شده است. 

سرپرســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور 
بــه  بدهی هــای ســال گذشــته  از  اعظمــی  بخــش  گفــت: 
پیمانکارانــی کــه بــا منابــع طبیعــی کارکرده انــد، پرداخــت 
شــده اســت و همــه بدهــی جنگلبانــان نیــز تــا پایــان امســال 

می شــود. پرداخــت 
بدهــی  بیشــتر  پرداخــت  توضیــح  در  شــهبازی  خســرو 
ــه در  ــگل در شــمال کشــور ک ــن جن ــان گفــت: محافظی جنگلبان
قالــب شــرکت کار می کردنــد، 5 مــاه از ســال قبــل و 6 مــاه از 
ســال جــاری طلــب داشــتند کــه بدهــی ســال گذشــته بــه آنــان 

پرداخــت شــده و طلــب امســال نیــز تــا پایــان ســال پرداخــت 
می شــود.

ــزی  ــه چی ــان ک ــی جنگلبان ــت بده ــت: پرداخ ــار داش وی اظه
حــدود 170 تــا 180 میلیــارد تومــان اســت بــا تــالش سرپرســت 
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ــاورزی و ریی ــاد کش وزارت جه

کشــور انجــام شــده اســت.
ــش  ــت: بخ ــن گف ــور همچنی ــی کش ــع طبیع ــؤول اول مناب مس
اعظمــی از بدهی هــای ســال گذشــته بــه پیمانکارانــی کــه 
ــه  ــت و هم ــده اس ــت ش ــد پرداخ ــی کارکرده ان ــع طبیع ــا مناب ب

ــان امســال پرداخــت می شــود. ــا پای ــز ت ــان نی بدهــی جنگلبان
گفــت:  جنگلبانــان  بدهــی  بیشــتر  توضیــح  در  شــهبازی 
ــب شــرکت کار  ــه در قال ــگل در شــمال کشــور ک ــن جن محافظی
می کردنــد 5 مــاه از ســال قبــل و 6 مــاه از ســال جــاری طلــب 
ــان پرداخــت شــده و  ــه آن داشــتند کــه بدهــی ســال گذشــته ب

ــی شــود. ــان ســال پرداخــت م ــا پای ــز ت ــب امســال نی طل
وی عنــوان کــرد: پرداخــت بدهــی جنگلبــان کــه چیــزی حــدود 
170 تــا 180 میلیــارد تومــان اســت بــا تــالش سرپرســت وزارت 
ــه کشــور  ــه و بودج ــس ســازمان برنام ــاد کشــاورزی و ریی جه

انجــام شــده اســت.
سرپرســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور 
ــروی  ــتن نی ــه داش ــی ب ــت منابع طبیع ــدار و موفقی ــت: اقت گف
انســانی متعهــد اســت و کارکنــان می تواننــد در پویایــی و فعــال 
نگهداشــتن ســازمان جنگل هــا نقــش تاثیرگــذار داشــته باشــند.
ــار  ــا امســال در کن ــه ســازمان جنگل ه ــان اینک ــا بی شــهبازی ب
ــام داد،  ــر انج ــم نظی ــکاری و ک ــی ابت ــا اقدام ــایر فعالیت ه س
ــرد  ــاره ک ــور اش ــر کش ــاه در سراس ــال کاری روز 14 آذرم ــه نه ب
ــر اســاس شــرایط اقلیمــی کشــور صــورت  و افــزود: ایــن کار ب
ــی  ــزان بارندگ ــال از می ــز امس ــه در پایی ــی ک ــت و از آنجای گرف
مناســبی برخــوردار بودیــم 11 میلیــون اصلــه نهــال بــا مشــارکت 
اقشــار مختلــف مــردم در سراســر ایــران کاشــته شــده اســت.

پرداخــت اعتبارات بیابان زدایی ظرف دوهفته آینده
ــرد: در  ــان ک ــه خاطرنش ــا در ادام ــازمان جنگل ه ــت س سرپرس
حــوزه بیابان زدایــی نیــز 70 درصــد اعتبــارات و تســهیالت ایــن 

ــده پرداخــت می شــود. ــه آین بخــش در دو هفت
دســتگاه های  بیــن  جنگل هــا  ســازمان  تصریــح کــرد:  وی 
احیــای  بــرای  بتوانــد  تــا  فراوانــی کــرد  تــالش  اجرایــی 
رو  ایــن  از  و  بگیــرد  را  الزم  اعتبــارات  منابع طبیعــی کشــور 
بخــش  در  یــورو  میلیــون   150 جــاری  ســال  در  توانســت 
ــی از  ــرای بخــش بیابان زدای ــورو ب ــون ی ــزداری و 100 میلی آبخی
محــل صنــدوق توســعه ملــی بــه خــود اختصــاص دهــد.

ــزداری کشــور در  ــع و آبخی ــا، مرات سرپرســت ســازمان جنگل ه
خاتمــه بــه یکســری اقدامــات در دســت اجــرای ســازمان اشــاره 
کــرد و گفــت: کشــت گیاهــان دارویــی و توســعه زراعــت چــوب 
ــه طرح هــای محــوری ســازمان هســتند کــه ترویــج آن  از جمل
در اقتصــاد کشــور بســیار تاثیرگــذار اســت و اهــداف ایــن طــرح 
بــرای دولــت ارســال شــده تــا بــرای آن ردیــف اعتبــاری تعییــن 

شــود.
شــهبازی اســتان های ایــالم و قــم را از جملــه اســتان هایی 
برشــمرد کــه توانســتند بیــش از تعهــدات خــود در جنــگل کاری 
عمــل کننــد و اســتان ایــالم در ایــن میــان کــه 8 هــزار هکتــار 
ــزار  ــه 10 ه ــطح آن را ب ــت، س ــته اس ــگل کاری داش ــد جن تعه
هکتــار افزایــش داد و رتبــه نخســت جنــگل کاری را بیــن 

ــاص داد. ــود اختص ــه خ ــتان ها ب اس
سرپرســت ســازمان جنگل هــا در ادامــه از تامیــن 75 درصــد از 
اعتبــارات آبخیــزداری در ســال جــاری خبــر داد و تصریــح کــرد: 
ــات  ــام اقدام ــرای انج ــارات ب ــن اعتب ــان از ای ــارد توم 800 میلی
آبخیــزداری و آبخــوان داری بــه اســتان هــا داده شــده اســت. 

بدهی جنگلبانان تا پایان امسال
 پرداخت می شود

مدیرکل معماری و سـاختمان معاونت شهرسـازی شـهرداری تهران از 
پایـش مـداوم گودهـای پایتخـت خبـر داد و گفت: 120 گـود پرخطر در 

شـهر وجـود دارد کـه بـه صورت مـداوم کنترل خواهد شـد.
دربـاره وضعیـت گودهـای  ایسـنا،  بـا  مهـدی صالحـی در گفت وگـو 
پایتخـت بـا بیـان این کـه بررسـی های شـهرداری تهـران نشـان داده 
اسـت کـه 318 گـود در تهـران وجـود دارد کـه عملیـات اجرایـی در آن 
انجـام نمی شـود، اظهارکـرد: از این میان 120 گود با خطر باال شناسـایی 
شـده اسـت کـه به صـورت مداوم ایـن گودهـا پایش و رصد می شـود.
وی بـا بیـان این کـه گودهـای تهـران تنوعـی از مشـکالت دارنـد و 
نمی تـوان یـک علـت خـاص را برای رها شـدن آنهـا عنوان کـرد، گفت: 
ایـن گودهـا بـرای اجـرای پروژه هـای سـاختمانی ایجـاد شـده اند؛ امـا 
ممکـن اسـت در میـان راه مالـک بـا مشـکالت حقوقی یـا بحران های 
مالـی و یـا علت هـای دیگـر روبـه رو شـود بـه همیـن دلیـل عملیـات 
ساخت وسـاز در ایـن گودهـا انجـام نمی شـود و عمدتـا ایـن گودهـا 

تنوعـی از مشـکالت را دارد.
مدیرکل معماری و سـاختمان معاونت شهرسـازی شـهرداری تهران با 
بیـان این کـه ما گود رها شـده به ایـن معنا که نظارتی بر آن نمی شـود، 
در تهـران نداریـم، ادامـه داد: عـالوه بر شـهرداری تهران، سـازمان نظام 
مهندسـی و ... نیـز بـه صـورت مـداوم وضعیـت گودهایی کـه عملیات 
اجرایـی در آنهـا انجام نمی شـود را پیگیـری می کنند، امـا واقعیت این 
اسـت کـه تـا زمانـی که این گودها بـه تراز صفر – صفر نرسـند خیال ما 

راحـت نمی شـود و بایـد آنهـا را به صـورت مـداوم پایش کنیم.
صالحـی در پاسـخ به این سـوال کـه چرا برخی از ایـن گودهای پرخطر 
پـر نمی شـوند، اظهارکـرد: واقعیـت ایـن اسـت کـه پـر کردن یـک گود 
راه حـل قطعـی رفـع خطـر نیسـت؛ چـرا کـه شـرایط هـر گـود متفاوت 
اسـت و بایـد دسـتورالعمل های رفـع خطـر بسـته بـه شـرایط هـر گود 
باشـد و بایـد بگویـم کـه حتی پـر کردن گود بـا خاک اگر بـدون رعایت 
شـرایط کلی گود باشـد می تواند خطرسـازتر شـود و البته دقت داشـته 
باشـید کـه رقم هـای زیـادی بـرای پـر کـردن گودهـا باید صـرف کرد و 
شـاید پـر کـردن گودهـا،  از بودجـه عمرانـی یـک سـال شـهرداری نیز 

باالتـر برود.
وی بـا بیـان اینکـه تمامـی گودهـای پایتخـت را تحـت نظـر و پایـش 
داریـم، اضافـه کـرد: براسـاس پایش انجام شـده بیشـترین گودها در 

مناطـق یـک تا پنـج، 18 و 22 اسـت.

وجود 120 گود پرخطر در 
تهران

اقیانوس ها  سرعت گردش آب 
گرفته است شدت 

خبر

نتایــج یــک مطالعــه جدیــد نشــان می دهــد کــه 
گرمایــش جهانــی در 20 ســال اخیــر موجــب بــروز 
بادهــای قــوی و افزایــش بســیار زیــاد ســرعت گــردش 

آب اقیانوس هــا شــده اســت.
بــه گــزارش روزنامــه دیلــی میــل، یــک گــروه بیــن المللــی از محققــان متوجــه شــدند 
کــه ســرعت وزش بادهــا در دو دهــه اخیــر 4 درصــد افزایــش یافتــه اســت و ایــن 

موضــوع موجــب ســرعت بخشــیدن بــه گــردش آب اقیانــوس هــا شــده اســت.
محققــان عامــل تغییــر ســرعت گــردش آب اقیانوس هــا را بــروز بادهــای تندتــر عنوان 
ــا می شــود.  ــه ســطح اقیانوس ه ــرژی بیشــتری ب ــال ان ــث انتق ــه باع ــد ک ــی کنن م
ــردش آب  ــه گ ــی آورد و ب ــه وجــود م ــی ســریع تری را ب ــای آب ــرژی جریان ه ــن ان ای

ــد. ــتاب می بخش ــا ش اقیانوس ه
مطالعــه ایــن محققــان کــه در نشــریه Science Advances منتشــر شــده اســت، 
ــال  ــه 1990 در ح ــان از ده ــای جه ــوس ه ــردش آب اقیان ــه گ ــد ک ــی ده ــان م نش
افزایــش اســت. محققــان در ایــن مطالعــه چنــد دهــه مشــاهدات از ابزارهایــی کــه 

ــد. ــد، بررســی کــرده ان ــرژی جنبشــی دریاهــا را رصــد مــی کنن ان
بررســی دقیــق تــر منطقــه ای نشــان مــی دهــد کــه بخــش عمــده ایــن شــتاب در 
ــه نظــر مــی رســد کــه گــردش  ســرعت گــردش آب، در مناطــق اســتوایی اســت و ب
آب در ســایر نقــاط اقیانــوس هــای اطلــس، هنــد و اقیانــوس آرام نیــز ســرعت گرفتــه 
اســت. ایــن مطالعــه همچنیــن نشــان مــی دهــد کــه هنــوز بخــش هایــی از اقیانوس 
وجــود دارد کــه ســرعت گــردش آب در آنهــا در حــال افزایــش نیســتند و یــا در حــال 
کنــد شــدن هســتند. امــا در مجمــوع بــه عنوان یــک میانگیــن جهانی، ســرعت گردش 
آب اقیانــوس هــا ســریعتر و ســریعتر شــده اســت و علــت آن نیــز افزایــش ســرعت 

وزش بادهــا اســت.
چنــد مطالعــه بــه تازگــی نشــان داده انــد کــه ســرعت وزش بادهــا بــر فــراز اقیانــوس 
هــا در حــال شــدت گرفتــن اســت و از آنجایــی کــه بادهــا بخشــی از نیــروی اصلــی 
هســتند کــه آب اقیانــوس هــا را بــه حرکــت در مــی آورنــد، شــدت گرفتــن ســرعت 

وزش بادهــا باعــث مــی شــود کــه آب دریاهــا نیــز ســریعتر بــه گــردش درآینــد.
البتــه شــتاب گرفتــن ســرعت وزش بادهــا، پیامدهــای دیگــری نیــز دارد ، بــه طــوری 
کــه مقالــه ای کــه بهــار گذشــته منتشــر شــد، نشــان داد کــه بادهــای ســریعتر موجب 

بــروز امــواج اقیانوســی بزرگتــری در برخــی از قســمت هــای جهــان مــی شــود. 
دقیقــًا معلــوم نیســت چــه عاملــی باعــث افزایــش ســرعت بــاد مــی شــود. اکنــون 
محققــان بــر ایــن باورنــد کــه ممکــن اســت علــت آن ترکیبــی از گرم شــدن کــره زمین 
و تغییــرات طبیعــی آب و هــوای باشــد. تغییــرات دمــای هــوا مــی تواند نحــوه گردش 

هــوا را در جهــان تغییــر دهــد و باعــث تغییــر در ســرعت وزش بــاد در جهــان شــود.
امــا مــدل هــا نشــان مــی دهنــد کــه ادامــه گرمایــش جهانــی ممکــن اســت در 
آینــده اثــر فزاینــده ای داشــته باشــد. تغییــرات بیشــتر آب و هــوا ممکــن اســت 
بــه معنــای تقویــت بیشــتر بادهــای اقیانــوس و بــه طــور بالقــوه گــردش ســریع 

آب اقیانــوس هــا شــود.

گرما

3 سال حبس، مجازات شکارچیان پلنگ در دزفول
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول از محکومیت سه سال حبس عاملین شکار غیرمجاز یک قالده پلنگ و 

یک راس بز کوهی خبر داد. 
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مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان گیــالن از زخمــی شــدن 
ــف در  ــکارچی متخل ــدازی ش ــر ان ــر تی ــر اث ــان ب ــط ب ــک محی ی

ــر داد. ــش خب ــتان تال شهرس
قربانعلــی محمدپــور بــا اشــاره بــه جزئیــات ایــن خبــر، اظهــار کــرد: 
بعــد از ظهــر روز بیســت و دوم بهمــن مــاه، کریــم رحمانــی یکــی از 
محیــط بانــان شهرســتان تالــش در حیــن گشــت و کنتــرل مناطق و 
زیســتگاه های ایــن شهرســتان متوجــه حضــور یــک نفــر شــکارچی 
ــی متأســفانه شــکارچی  ــان رو در روی ــر مجــاز شــد کــه در جری غی
متخلــف اقــدام بــه شــلیک بــا اســلحه ســاچمه زنــی بــه ســمت 

ایــن محیــط بــان کــرد.
وی افــزود: شــکارچی متخلــف پــس از زخمــی کــردن محیط بــان از 
ناحیــه ی دســت راســت از منطقــه متواری شــد. محیط بــان مصدوم 
نیــز بــرای مــداوای بهتــر در حــال انتقــال به یکــی از بیمارســتان های 
مجهــز و تخصصــی شهرســتان رشــت اســت کــه رونــد درمــان وی با 

دقــت و ســرعت بیشــتری انجــام پذیرد.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گیــالن ادامــه داد: بــا توجــه بــه 
ــده  ــری جــا مان ــف در محــل درگی اینکــه اســلحه شــکارچی متخل
اســت، مأمــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت گیــالن بــا همکاری 
نیــروی انتظامــی در تــالش هســتند تــا از طریــق اســتعالم شــماره 

ســالح، ایــن شــکارچی متخلــف را دســتگیر کننــد.
ــا آغــاز  روابــط عمومــی حفاظــت محیــط زیســت گیــالن نوشــت ب
ــرل  ــزوم کنت ــالن و ل ــتان گی ــق اس ــنگین در مناط ــرف س ــارش ب ب
بیشــتر نیروهــای یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان در حــال 

آمــاده بــاش کامــل هســتند.

زخمی شدن محیط بان 
تالشی بر اثر تیراندازی 

شکارچی متخلف
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عرضه پرندگان تلف شده میانکاله در بازار فریدونکنار م
صحت ندارد

مدیــر کل محیــط زیســت مازنــدران گفت:عرضــه 
ــده  ــازار پرن ــه در ب ــف شــده میانکال ــدگان تل پرن

ــدارد. فروشــی فریدونکنــار صحــت ن
ابراهیمــی مدیــر کل محیــط زیســت مازنــدران در گفــت و گــو 
ــگاران جــوان  ــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرن ــا خبرن ب
ــه  ــوص عرض ــایعاتی در خص ــه ش ــاره ب ــا اش ــاری ،  ب از س
ــا  ــازا فریدونکنار،گفــت: ب ــه در ب ــدگان تلــف شــده میانکال پرن
ــه در  ــرای عرض ــده ای ب ــه پرن ــم از میانکال ــان می گوی اطمین
ــن  ــف شــده در ای ــدگان تل بازار هــا خــارج نشــده و همــه پرن
تــاالب بــا نظــارت محیــط زیســت و دســتگاه های دیگــر 

ــع آوری شــد. جم
او افــزود: تمــام بازار هایــی کــه احتمــال داشــت پرنــده 
ــداران و  عرضــه شــود تحــت نظــارت نیــروی انتظامــی، فرمان
ــون  ــن عرضــه ای تاکن ــم چنی ــط زیســت اســت و مطمئن محی

ــرد. ــم نمی گی ــده ه ــه و در آین ــورت نگرفت ص
ــادی  ــر ع ــات غی ــزارش تلف ــت گ ــا دریاف ــت: ب ــی گف ابراهیم
ــکی  ــای دامپزش ــه نیرو ه ــاه بالفاصل ــن م ــدگان در 2 بهم پرن

و محیــط زیســت در منطقــه حاضــر شــدند و بررســی اولیــه 
ــت  ــای مدیری ــق پروتکل ه ــان طب ــد و همزم ــروع کردن را ش
حیــات وحــش جمــع آوری و دفــع بهداشــتی پرنــدگان تلــف 

شــده آغــاز شــد.
ــا حضــور  ــه ب ــت بحــران ک ــزود:در جلســه ســتاد مدیری او اف
ــم  ــه تصمص ــان لحظ ــد هم ــزار ش ــه برگ ــتاندار در میانکال اس
احتمالــی  ســودجویی  از  جلوگیــری  بــرای  شــد  گرفتــه 
ــوی ایــن کار گرفتــه شــود و هیــچ  ــه جل قاچاقچیــان، قاطعان
پرنــده ای از منطقــه خــارج نشــود و هــم اینکــه ایــن بازار هــا 

ــود. ــل ش تعطی
ابراهیمــی بــا اشــاره بــه  اجــرای تعطیلــی کامــل بــازار 
را  بحــران  مدیریــت  ســتاد  مصوبــه  فریدونکنــار، گفــت: 
ــم  ــرای آن ه ــد و اج ــری می کن ــتانداری پیگی ــه اس مجموع

بــه عهــده مســئوالن شهرســتانی اســت.
ــت  ــردم در خواس ــدران از م ــت مازن ــط زیس ــر کل محی  مدی
از خریــد و فــروش پرنــدگان مهاجــر در بازارهــای پرنــده 

ــد. ــودداری کنن ــی خ فروش
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پرندگان تاالب های تهران در صحت کامل هستندم
رئیــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش 
ــران  ــتان ته ــت اس ــط زیس ــت محی اداره کل حفاظ
ــرگ و  ــزا و م ــاری، آنفلوآن ــه بیم ــچ گون ــت: هی گف
میرپرنــدگان در تاالب هــای ایــن اســتان مشــاهده 

نشــده اســت.
ــط  ــان محی ــط بان ــاه محی ــر م ــار داشــت: ه ــی اظه ــد کرم محم
ــد و  ــتان بازدی ــن اس ــای ای ــاالب ه ــران از ت ــتان ته ــت اس زیس
گشــت زنــی مــی کننــد تــا در صــورت مشــاهده مــوردی از 

وضعیــت پرنــدگان آن را گــزارش دهنــد.
وی افــزود: از شــهریور تاکنــون هیــچ گزارشــی مبنــی بــر بیمــاری 

و مــرگ و میــر پرنــدگان گــزارش نشــده اســت.
رئیــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش اداره کل حفاظــت 
محیــط زیســت اســتان تهــران ادامــه داد: در صورتــی کــه مــوردی 
ــه اداره کل دامپزشــکی اســتان تهــران  مشــاهده شــود ســریعا ب

گــزارش مــی شــود تــا بــا نمونــه بــرداری علــت را بیــان کننــد.
ــه ایــن کــه اســتان تهــران دارای هشــت آبگیــر  ــا اشــاره ب وی ب
و تــاالب اســت، بیــان داشــت: ســد لتیــان، رودخانــه جاجــرود، 

دریاچــه شــهدای خلیــج فــارس، ســد ماملــو، قنبرآبــاد، حوضچــه 
ــی خــان، فشــافویه و  ــاد، بندعل ــرورش ماهــی عشــق آب هــای پ
رودخانــه شــور از جملــه ایــن مــکان هاســت کــه در آن پرنــدگان 

مهاجــر حضــور دارنــد.
ــان  ــر مهم ــدگان مهاج ــه پرن ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــه ک ــی اضاف کرم
شــهرمان هســتند بــه صــورت شــبانه روز از تــاالب هــا و آبگیرهــا 
ــر  ــا اواخ ــوال ت ــدگان معم ــن پرن ــود ای ــی ش ــام م ــی انج بازرس
اســفند و اوایــل فروردیــن مــاه ســال آینــده بــه ســمت مناطــق 

ــرد. ــد ک ــرواز خواهن ســردتر کشــور پ
وی خاطــر نشــان کــرد: از شــهروندان و دوســتداران محیــط 
زیســت درخواســت داریــم در صــورت مشــاهده مــورد مشــکوک 
ــه و  ــاس گرفت ــامانه  1540  تم ــا س ــامانه 36245190 و ی ــا س ب

ــد. ــه موضــوع رســیدگی کنن ــان ب ــط بان ــا محی ــد ت ــزارش کنن گ
امســال 29 هــزار و 170 قطعــه پرنــده در هشــت تــاالب و 
آبگیرهــای ایــن اســتان سرشــماری شــد کــه ایــن آمــار نســبت 
ــد 50 درصــدی را نشــان  ــته رش ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ب

مــی دهــد.
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رییـس کل گمـرک ایـران بـا اشـاره بـه 
هـدف  بـا  آمریـکا  تحریم هـای  اعمـال 
مـردم  بـر  اقتصـادی  وارد کـردن فشـار 
گفـت کـه در ایـن شـرایط سـخت خللی 
وجـود  بـه  زیربنایـی  هـای  فعالیـت  در 
صـادرات  نمونـه  عنـوان  بـه  و  نیامـده 
کشـور بـه 4 برابر میزان واردات رسـیده 

است.
چهارشـنبه  روز  میراشـرفی  سـیدمهدی 
جدیـد  سـاختمان  افتتـاح  آییـن  در 
اداری گمـرک گلسـتان اظهار داشـت: از 
ابتـدای سـال تاکنـون 115 میلیـون تـن 
هـدف  بازارهـای  بـه  ایـران  کاالهـای 

صـادر شـد و در مقابـل 28 میلیـون تن 
ایـن  از  وارد کشـور شـد کـه  انـواع کاال 
هـای  نهـاده  تـن  میلیـون   19 مقـدار، 

دامی، کاالی اساسـی و دارو بود.
وی بیـان کـرد: همچنیـن در 15 روز اول 
بهمـن مـاه، سـه میلیـون تـن کاال وارد 
کشـور شـد کـه شـامل کاالی اساسـی، 

دارو و نهـاده های دامی بود.
رییـس کل گمـرک، همجـواری گلسـتان 
بـا ترکمنسـتان را فرصـت مناسـبی برای 
رونـق ایـن اسـتان دانسـت و بـر تالش 
ایـن  از  کاالهـا  بیشـتر  ترانزیـت  بـرای 

تاکید کرد. استان 

اوراسـیا  بـه  ایـران  پیوسـتن  بـه  وی 
بـرای  فرصتـی  را  آن  و  کـرد  اشـاره 
ایـران  کاالهانـی  صـادرات  توسـعه 

دانست.
موافقنامـه پیوسـتن ایران به اوراسـیا از 
قـرار  و  شـد  اجرایـی  امسـال  آبـان   5
ایـن  اجـرای  از  پـس  یکسـال  اسـت 
بـا  آزاد  تجـارت  مقدمـات  موافقتنامـه، 

منطقه مذکور فراهم شـود.
روسـیه،  کشـور  پنـج  اکنـون  هـم 
و  ارمنسـتان  قزاقسـتان،  بـالروس، 
اوراسـیا  اتحادیـه  عضـو  قرقیزسـتان 
هسـتند امـا ایـن اتحادیـه بـا بیـش از 

40 کشـور و سـازمان بیـن المللـی بـرای 
اتحادیـه  ایـن  چارچـوب  در  فعالیـت 

اعالم آمادگی کرده اسـت.
اتحادیـه اقتصادی اوراسـیا سـال 2015 
میالدی، از سـوی روسـیه، قزاقسـتان و 

بالروس تشکیل شد.
کمیسـیون  بـه   1395 سـال  در  ایـران 
پیشـنهاد  اوراسـیا  اتحادیـه  اقتصـادی 
ایجـاد یـک منطقـه آزاد تجـاری میـان 
خـود و ایـن نهـاد را مطـرح کـرد کـه از 
جانـب اعضـای آن مـورد اسـتقبال قـرار 
مذاکـرات  سـال   2 از  پـس  و  گرفـت 
متعـدد، سـرانجام موافقتنامـه ای در 27 
آسـتانه  شـهر  در   1397 اردیبهشـت 
قزاقسـتان بـرای برخـورداری از تجـارت 
ترجیحـی بیـن ایـران و ایـن اتحادیه به 

رسید. امضا 
و  ایـران  بیـن  تجـاری  موافقت نامـه 
فهرسـت   2 شـامل  اوراسـیا  کشـورهای 

بـوده کـه  کاالیـی ترجیح هـای اعطایـی 
اقـالم مشـمول آن توسـط کشـورمان به 
اعطایـی  اقـالم  و  قلـم   380 اوراسـیا 

اوراسـیا 503 قلم کاال است.
رییـس کل گمـرک همچنیـن ادامه داد: 
گلسـتان اگـر بتوانـد نهـاده هـای دامـی 
را از قزاقسـتان وارد کنـد، دیگـر نیـازی 
و  بندرامـام  از  ایـن کاال  وارد کـردن  بـه 

نیست. چابهار 
گمـرکات  اداری  جدیـد  سـاختمان 
اسـتان گلسـتان در زمینـی به مسـاحت 
30 هـزار مترمربـع بـا زیربنـای 2 هزار و 
میلیـون   72 اعتبـار  و  مترمربـع   700
ریـال در محـدوده روسـتای قربـان آباد 

آق قال افتتاح شـد.
کل  رییـس  موافقـت  بـا  همچنیـن 
صادراتـی گنبـدکاووس  پایانـه  گمـرک، 

بـه اداره ارتقاء یافت.

رییس کل گمرک: 
صادرات ایران در شرایط تحریم 4 برابر واردات است

گیالن

برقراری برق 85 هزار 
مشترک در گیالن

حمیدرضـا حکمـت افـزود: با توجه به بـارش برف و بسـته بودن 
بعضـی از راههـای اصلـی و فرعـی، نیروهـای عملیاتـی شـرکت 
توزیـع بـرق نمـی تواننـد بـا خـودرو  بـرای رفـع خرابـی هـا و 
مشـکالت عـازم ایـن مناطق شـوند که از ایـن رو مجبورنـد پیاده 
طـی مسـیر کنند کـه امر خود زمـان بر اسـت.وی ادامـه داد: هم 
اکنـون 200 اکیـپ از نیروهای شـرکت توزیع برق گیالن در مناطق 
مختلف اسـتان در حال فعالیت هسـتند تا بتوانند در سریعترین 
زمـان ممکـن  برق سـایر مشـترکان را وصـل کنند.وی بیـان کرد: 
پارگی سـیم های برق بر اثر بارش سـنگین برف، سـقوط شـاخه 
هـای درختـان بر کابل هـای برق، برف روبی و فرسـودگی بعضی 
از سـیمهای بـرق باعث قطع برق مشـترکان شـده که بـا توجه به 
بازشـدن راههـا و توقـف بـارش بـرف، نیروهـای ایـن اداره مـی 
تواننـد بـا سـرعت عمـل بیشـتر نسـبت بـه برقرارشـدن سـایر 
مشـترکان اقـدام کنند.حکمـت، شـهرهای دچـار قطعـی بـرق را 
رشـت، صومعـه سـرا، فومن، شـفت، انزلـی، رضوانشـهر، لنگرود، 
الهیجـان و آسـتانه اشـرفیه عنـوان و تصریـح کـرد: بیشـترین 
قطعی برق در شهرسـتان آستانه اشـرفیه و الهیجان است.وی از 
مـردم خواسـت کـه به هیچ عنـوان به سـیم های پاره شـده و یا 
آویـز شـده دسـت نزننـد و در صـورت مشـاهده بـا شـماره 121 
فوریـت هـای بـرق و یا   شـماره 33665000 اطـالع دهند. گیالن 

دارای یک میلیون و 462 هزار مشترک برق است.
بـا توجـه بـه اینکه بـارش برف از یکشـنبه شـب در گیـالن آغاز و 
تا عصر سـه شـنبه نیز ادامه داشـت، ارتفاع برف در مناطق جلگه 
ای و شـهرهای شـرقی و مرکزی اسـتان بین 50 تا 90 سـانتیمتر 

و در ارتفاعات این استان تا 2 متر رسید.

افقی
  1 - ایستادگی، پایداری، پایداری و 

مقاومت - موش خرما 2 - زودفهم، تیز 

هوش 3 - یازده، دو یار هم قد - نشان 

ورونق - بلندترین نقطه، فراز و بلندی - من 

و تو، ضمیر جمع، آب تازی 4 - رودی در 

روسیه - برآمدگی ته كفش، دندانه سوهان 

- جدا، برابر - شیره انگور 5 - حادثه، 

سانحه، پیشامد - بندری در بلغارستان - 

عدس

 6 - فرزند مؤنث - رئیس جمهور - سگ 

بیمار، گردنبند مروارید 7 - استخوان - 

همراه تب - متحیر - دشمن سرسخت 

8 - مهيا - صد و یازده - میز قران خوانی 

9 - صورت فلكی - گل زنبق - ادیب 

فرانسوی صاحب اثر سرنوشت بشر، 

نویسنده اثر وسوسه غرب 10 - قلیل، اندك، 

زیاد نیست،ناچیز،انگشت شمار - امر به 

انداختن - مالیات زوركی، مالیات قدیم - 

انر 11 - پخته شدن چیزی - غوغا، غوغا 

و همهمه - سلول تولید مثل 12 - الهه 

زراعت - جانشین هارون الرشید، از خلفای 

ظالم عباسی - ییالق کرج 13 - از سرداران 

نامی افراسیاب - شهری در آلمان - باد 

سرد - دری که خوب بسته شده باشد 

14- ناپیدا، مفقود - انبار غله - تیر پیكاندار، 

تیر كوچك - برهنه، عریان، همسر اسكارلت 

15 - استاتیک 16 - بهترین بلوک زن سال 

95 در NBA - نقاش المانی قرن نوزدهم 

مولف جنگ هونها

عمودی 
 1 - اسب پاالنی - اندرز ناپذیر 2 - 

برگزیدن، گزینش - جمع شده 3 - 

چاشنی غذا - گشایش، باز کردن - ذات 

- ضمیر غائب، وی، ضمیر سوم شخص 

مفرد 4 - قطار، از وسایل حمل و نقل، 

زوزه كش آهنی - صد متر مربع، واحد 

سطح، پسوند فاعلی, مخفف اگر - آسمان 

- ازتوابع جیرفت 5 - سرشیر - نان پاره 

گدایی - عابد 6 - کج و ناراست - موی 

نرم - کشت به امید باران، کشت بارانی - 

نشت درهم 7 - اولین سلسله پادشاهی 

ایران، قوم باستانی، قوم ایرانی - کشت 

و زرع، خمير نان را با دست ماليدن - 

خوشبو - باالی فرنگی، باال به گویش عمو 

سام 8 - پشته خاك، گیره سر دخترانه، 

تپه كوچك - آلت موسیقی - اشتیاق 

9 - نام بیرونی دانشمند خوارزمی - دارو 

- طلیعه اعداد، عدد نخستین، عدد پیشتاز 

10 - ضمیر اشاره، اشاره به دور، از خواهران 

برونته - همسر اردشير اول - پسوند 

مراقبت - قلمه درخت، روییدن 11 - حرف 

دوم یونانی، از الفبای یونانی - هر چیز بد 

و زشت - خزنده خوش خط و خال، از 

خزندگان، مادر در زبان گیالنی - لوالی پا، 

مفصل پا 12 - افروخته شدن - چپاول - 

دارایی ها، مالها 13 - نامی هندی - زنبور 

عسل - مخفف اگر، بیماری جرب، کچل 

- بدست آوردن 14 - خاندان، زائو ترسان، 

سرخ كمرنگ - بادگرم جنوبی - نوعی 

دسر که از همه رنگش هست، ژله - حرف 

انتخاب، بله آلمانی، حرف گزینش 15 - از 

شهرهای گیالن - سدی در استان گلستان 

16 - عذاب دادن - لكنت زبان

جدول شماره 1666

 پیام
استان ها

امدادرسانی به بیش  از یکهزار گرفتار در برف لرستان
مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان گفت: طی 2روز به بیش از یکهزار نفر گرفتار در برف و 
کوالک استان توسط این جمعیت امدادرسانی شد.

سودوکو شماره 1666

پاسخ سودوکو شماره 1665

متن آگهی مزایده
ــی کالســه  ــده اجرائ ــول پرون ــال غیرمنق ــده م ــی مزای آگه
9800504 و 9800503 و 9800406 و 9800374 و 9800117

 نظــر بــه اینکــه بدهــکار شــرکت گاتــا موتــور و راهــن وحیــد دلیلــی 
و امیــر دلیلــی نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود در مهلــت تعییــن 
ــده  ــاده واح ــررات م ــرای مق ــذا در اج ــد ل ــوده ان ــدام ننم ــده اق ش
ــال  ــوب س ــت مص ــون ثب ــی قان ــاده 34 اصالح ــالح م ــون اص قان
1386 و بنــا بــه درخواســت بســتانکار بانــک صــادرات شــش دانــگ 
ــش 3  ــع در بخ ــی واق ــی از 2841 از اصل ــماره 120 فرع ــالک ش پ

کرمــان بــه شــرح ذیــل بــه مزایــده گذاشــته خواهــد شــد:
 حــدود اربعــه : شــماال : در دو قســمت اول پخــی اســت بطــول 8 

متــر بــه کوچــه دوم درب و دیــوار بطــول 113/5
 به کوچه 

ــل  ــزار هشــتصد و چه ــه دو ه ــول 48/50ب شــرقا : ديواريســت بط
یــک اصلــی

جنوبــا : دیواریســت بطــول 114/ متــر بــه باقیمانــده دو هــزار 
هشــتصد و چهــل یــک اصلــی

 غربا : درب و دیوار است به بطول 42 متر به بلوار
 توضیحات : 

عرصــه بــه مســاحت 5596/5متــر مربــع و اعیــان یــک بــاب کارگاه 
)وضعیــت خــاص طلــق ( اســتاد مطابــق ملــک اســت . 

وضعیــت فعلــی ملــک : ملــک مــورد نظــر بــه صــورت دو عــدد ســه 
ــاب کارگاه  ــک ب ــان ی ــگ عرصــه و اعی ــگ مشــاع از شــش دان دان

صنعتــی انبــار و محوطــه بــاز مــی باشــد. 
بنا و مستحدثات : 

ــف  ــم ک ــه اســت ، ه ــک طبق ــای ی ــی دارای بن ــورد ارزیاب ــک م مل

ــی باشــد. ــل م ــات بشــرح ذی ــک از طبق ــا هری ــر بن و مســاحت زی
طبقه همکف 623 مترمربع

 مشخصات ساختمان:
نقشه های بنا مطابق اصول فنی در زمان طراحی می باشد.

اســکلت ســاختمان قوطــی فلــزی و خرپــا ، نــوع ســقفهای 
شــیروانی ، طــاق ضربــی و روکار پنــا ســیمان و آجــر ســوفال اســت 
. حصــار کشــی بــا دیــوار آجــری - محوطــه تســطیح و شــن ریــزی 

شــده و کــف ســازی قســمتی ســیمانی اســت.
 ملــک کــو نبــش و از غــرب بــه بلــوار راه آهــن و از شــمال بــه کوچــه 

مشــرف می باشــد
 تصویــر گواهــی پایانــکار بــه شــماره 94001015 مــورخ 1394/3/17 

شــهرداری منطقــه 3 کرمــان . 
بنا شرقی /غربی - شمالی /جنوبی است.

 عایــق کاری بنــا از لحــاظ رطوبــت ناقــص اســت . عمــر تقریبــی بنــا 
30 ســال مــی باشــد و باقیمانــده عمــر مفیــد بنــا 20 ســال پیــش 

بینــی مــی شــود.
 کیفیت مصالح مصرفی متوسط ملک در اجاره نمی باشد. 

 ســایر عواملــی کــه در ارزش ملــک موثــر مــی باشــد شــامل 
تجهیــزات داخلــی و خارجــی )نمــای بیــرون( ملــک و ســایر مــوارد 

ــر مــی باشــد ــه شــرح زی ملــک ب
 دارای حق امتیاز آب و برق سه فاز و گاز می باشد.

نظریه ارزیاب /هیات ارزیابی : 
ارزش ملــک بــا توجــه بــه مشــخصات فــوق الذكــر بــه شــرح زیــر 

تعییــن مــی شــود : 
ارزش عرصــه و اعیــان ملــک مــورد معرفــی بــه شــرط بــال معــارض 
و طلــق بــودن و باتوجــه بــه کلیــه متعلقــات و امتیــازات برابــر جمــع 
کل :161/012/000/000 ریــال )یــک صــدو شــصت و یــک میلیــارد و 

دوازده میلیــون ریــال( 
ضمنا حسب اعالم بستانکار ملک دارای بیمه میباشد.

ــا 30 ســال  ــی بن ــرق ، گاز ، تلفــن و عمــر تقریب ــاز آب ، ب ــا امتی  ب
ــی  ــق ســند رهن ــی طب ــر دلیل ــان وحیــد و امی میباشــد ملکــی اقای
شــماره 9259 – 1396/8/3دفترخانــه 221 کرمــان در رهــن و 
ــر روز  ــی 12 ظه ــک صــادرات میباشــد از ســاعت 9 ال بازداشــت بان
شــنبه مورخــه1398/12/10در اداره کل ثبــت اســناد و امــالک کرمــان 
ــروش  ــده بف ــق مزای ــارک نشــاط از طری ــع شــمالی پ ــع در ضل واق
پایــه کارشناســی161/012/000/000  مبلــغ  از  مزایــده  و  میرســد 
ــغ پیشــنهادی  ــن مبل ــده اســت شــروع و باالتری ــی گردی ــه قطع ک
فروختــه خواهــد شــد فــروش کال نقــدی اســت الزم بــه ذکــر اســت 
ــه چــک  ــا ارائ ــرر ب ــت مق ــد در وق ــی توانن ــداران م ــن و خری طالبي
ــد  ــده شــرکت کنن ــده در جلســه مزای ــه مزای ــغ پای ــه مبل ــز دار ب رم
و پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب و بــرق و گاز اعــم از حــق 
انشــعاب یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده 
از ایــن بابــت بدهــی داشــته باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و 
عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم 
ــده  ــده مزای ــده برن ــا نشــده باشــد بعه ــوم شــده ی ــی آن معل قطع
اســت ضمــن آنکــه پــس از انجــام مزایــده در صــورت وجــود مــازاد 
وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده 
ــل  ــا تعطی ــده ب ــا چنانچــه روز مزای ــردد ضمن ــده مســترد میگ مزای
ــده انجــام  ــی مزای رســمی مصــادف گــردد روز اداری بعــد از تعطیل
خواهــد شــد طالبیــن مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر 
ــخ  ــد تاری ــه نماین ــناد مراجع ــت اس ــه اداره ثب ــاعات اداری ب در س

انتشــار : 1398/11/24
علیرضا محمدی کیا کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان
/ م الف1644

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود رادیــن صنعــت مبیــن پارســه درتاریــخ 1398،11،13 بــه شــماره ثبــت 2754 
ــه شــرح زیــر جهــت  ــه شناســه ملــی 14008962493 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن ب ب
اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه خدمــات امــور عمرانــی و تاسیســاتی،فعالیت بهــره 
بــرداری و نگهــداری از تاسیســات آب شــرب،کلیه خدمــات تعمیــر و نگهداری،خریــد و تامیــن آب جهــت نگهــداری از 
فضــای ســبز،اجرای کلیــه عملیــات خطــوط انتقــال آب،خریــد و فــروش و تهیــه لولــه و اتصــاالت و تجهیزات،ابنیه،پــل 
ســازی،تامین نیــروی انســانی جهــت قــرارداد بــا شــرکتها و ادارات دولتــی و خصوصــی، ایجــاد پارک،فضــای ســبز و 
نگهــداری آن،لولــه کشــی،برق کشــی،امور پیمانــکاری راهســازی و خاکبــرداری ،تامین ماشــین آالت ســبک و ســنگین، 
درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریخ ثبــت به مدت نامحــدود مرکز 
اصلــی : اســتان بوشــهر ، شهرســتان دشتســتان ، بخــش ســعدآباد ، شــهر وحدتیــه، محلــه بــی بــراء ، امــام خمینــی ، 
کوچــه ســعادت ، بــن بســت ))مزارعــی(( ، پــالک 0 ، طبقــه اول ، واحد 0 کدپســتی 7567118445 ســرمایه شــخصیت 
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم رقیــه کوهــزاد بــه 
شــماره ملــی 3520890224 دارنــده 500000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای رضــا زارعــی بــه شــماره ملــی 5329912164 
دارنــده 500000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره خانــم رقیــه کوهــزاد بــه شــماره ملــی 3520890224و بــه 
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای رضــا زارعــی بــه شــماره ملــی 5329912164و به ســمت نایب 
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه 
اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســالمی و همچنیــن 
کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء خانــم رقیــه کوهــزاد همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات 
مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار پیــام مــا جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعیین گردیــد. ثبت 

موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر 
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آگهــی تغییــرات شــرکت کیمیــا پــودر کاســپین )بــا مســئولیت 
محــدود( بــه شــماره ثبــت 1945 و شناســه ملــی 10570006707 
ــورخ  ــاده م ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب
آقــای جــواد   : اتخــاذ شــد  ذیــل  1398،10،25 تصمیمــات 
ــد ابوالقاســم شــماره شناســنامه 20646 تاریــخ  شــاپورزاده فرزن
تولــد 18،11، 1357 صــادره از تهــران کــد ملــی 0060092769 
ــر  ــه می ــد، محل ــهر الون ــرز ، ش ــتان الب ــن ، شهرس ــاکن قزوی س
دامــاد غربــی ، بلــوار میردامــاد غربــی ، خیابــان بیهقــی ، پــالک 
0 ، طبقــه منفــی 1 کــد پســتی 3431955589 بــا پرداخــت مبلــغ 
400000 ریــال بــه صنــدوق شــرکت در ردیــف شــرکا قــرار گرفــت . 
درنتیجــه تغییــرات باالســرمایه شــرکت ازمبلــغ 1000000 ریــال بــه 
ــال کــه تماماپرداخــت شــده اســت افزایــش یافــت.  1400000 ری
ومــاده 4 اساســنامه بشــرح مذکوراصــالح گردیــد. ســهم الشــرکه 
شــرکاپس ازافزایــش ســرمایه بــه شــرح ذیــل میباشــد: خانــم 
رویــا شــفیعی ثابــت مبلــغ 500000 ریــال ســهم الشــرکه - آقــای 
کمــال باغبــان مبلــغ 500000 ریــال ســهم الشــرکه - آقــای جــواد 

ــال ســهم الشــرکه.  شــاپورزاده دارای 400000 ری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 
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آگهــی تغییــرات شــرکت کیمیــا پــودر کاســپین )بــا مســئولیت 
محــدود( بــه شــماره ثبــت 1945 و شناســه ملــی 10570006707 
ــورخ  ــاده م ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب
1398،10،26 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : خانــم رویــا شــفیعی 
ثابــت کــد ملــی 2739074522 بــا دریافــت مبلــغ 200000 ریــال 
ازصنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را از مبلــغ 500000 ریــال 
ــان کــد  ــال کاهــش داد . آقــای کمــال باغب ــغ 300000 ری ــه مبل ب
ملــی 4322763235 بــا دریافــت مبلــغ 200000 ریــال ازصنــدوق 
ــه مبلــغ  شــرکت ســهم الشــرکه خــود را از مبلــغ 500000 ریــال ب
ــرمایه  ــاال س ــرات ب ــه تغیی ــش داد . در نتیج ــال کاه 300000 ری
شــرکت از مبلــغ 1400000 ریــال بــه1000000 ریــال کاهــش یافــت و 
مــاده 4 اساســنامه ســرمایه شــرکت بشــرح فــوق اصــالح گردیــد. 
ســهم الشــرکه شــرکا بشــرح ذیــل میباشــد: خانــم رویــا شــفیعی 
ثابــت مبلــغ 300000 ریــال ســهم الشــرکه - آقــای کمــال باغبــان 
ــاپورزاده  ــواد ش ــای ج ــرکه- آق ــهم الش ــال س ــغ 300000 ری مبل

مبلــغ 400000 ریــال ســهم الشــرکه. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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تسهیالت 200 طرح اشتغال روستایی در دامغان پرداخت شد
فرماندار دامغان گفت: بیش از 380 میلیارد ریال تسهیالت برای 200 طرح اشتغال روستایی در این شهرستان 
پرداخت شد.علی اصغر مجد افزود: بیش از 380 میلیارد ریال تسهیالت در راستای اجرای طرح های اشتغال 

روستایی، عشایری و حمایتی برای ایجاد اشتغال در شهرستان دامغان پرداخت شد. 

علیرضــا تخــت شــاهی افــزود: بــرودت بــی ســابقه هــوا در 
روزهــای گذشــته کنتــور منــازل 117 مشــترک کرمانشــاهی را 
بــر اثــر یــخ زدگــی و رعایــت نکــردن توصیــه هــای شــرکت 
ــا و  ــه ه ــی لول ــخ زدگ ــا ی ــه ب ــرای مواجه ــالب ب آب و فاض

کنتورهــا، شکســت.
او گفــت: بــرودت بــی ســابقه هــوا کــه دمــای منفــی 10 درجه 
ســانتیگراد را بــرای شــهر کرمانشــاه بــه همــراه داشــت باعث 
ــی  ــن شــرکت را مبن ــه هــای ای شــد مشــترکینی کــه توصی
ــای آب  ــش کنتوره ــا و پوش ــه ه ــدی لول ــوه عایق بن ــر نح ب
ــا  ــد و ســعی در رفــع یخ زدگــی کنتــور ب رعایــت نکــرده بودن
ــزل و  ــور من ــه و کنت ــتگی لول ــتند،با شکس ــوش داش آب ج

قطــع آب مواجــه شــوند.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمانشــاه در 
ادامــه گفــت: بــا توجــه بــه بــرودت هــوا، احتمــال ترکیدگــی 
لولــه هــای روبــاز و کنتورهــای آب وجــود دارد، لــذا از 
ــا اســتفاده از پوشــش  ــی شــود ب مشــترکان درخواســت م
هــای مناســب از جملــه پشــم شیشــه، موکــت، گونــی 
ــاز  ــای روب ــه ه ــا و لول ــدی کنتوره ــق بن ــرای عای ــره ب و غی
ــروز یــخ زدگــی مــواردی از قبیــل  آب اقــدام و در صــورت ب
ریختــن آب جــوش روی کنتــور آب و روشــن کــردن آتــش 

ــد. ــودداری کنن ــدا خ ــور ج ــه کنت در حوضچ
ــای  ــه از کنتوره ــداری بهین ــرد: نگه ــد ک تخــت شــاهی تأکی
ــتان  ــل زمس ــی در فص ــخ زدگ ــاز از ی ــای روب ــه ه آب و لول
ــری از آســیب  ــرای جلوگی ــات پیشــگیرانه ب ــام اقدام و انج
ــتان  ــل زمس ــات در فص ــن تاسیس ــه ای ــی ب ــای احتمال ه

ــت. ــروری اس ــترکین ض ــط مش توس
ــی آب  ــط عموم ــی رواب ــات مردم ــز ارتباط ــزود: مرک وی اف
ــه روزهــای  ــا شــماره تمــاس 122 هــم در کلی و فاضــالب ب
ســال بــه صــورت شــبانه روزی آمــاده پاســخگویی بــه 

ــت. ــهریان اس ــی همش ــوواالت و راهنمای س
او از شــهروندان خواســت در نگهــداری و پوشــش کنتــور آب 
نهایــت ســعی و تــالش خــود را انجــام دهنــد و در صــورت 
بــروز و یــا مشــاهده هرگونــه مشــکل بــا ایــن مرکــز تمــاس 
بگیرند.مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمانشــاه 
تاکیــد کــرد: در صــورت ترکیدگــی کنتورهــای آب هیچگونــه 
ــه  ــی متوج ــارت احتمال ــران خس ــال جب ــئولیتی در قب مس

ایــن امــور نخواهــد بــود.
اســتان کرمانشــاه 370 هــزار مشــترک آب دارد کــه از ایــن 
ــاه  ــهر کرمانش ــه ش ــوط ب ــترک مرب ــزار مش ــداد 220 ه تع

اســت.

ذبیـح هللا غریب   میزان تولید ماهی سـردآبی 
اسـتان را  24 هـزار تن ماهی قزل آال در سـال 
عنـوان کرد و گفت: این اسـتان تولید بیش از 
15 درصد از ماهیان سـردآبی کشـور را به خود 

اختصاص داده است.
وی، از تقاضـای دریافـت تخصیـص آب برای 
ماهـی  پـرورش  مـزارع  تکمیـل  و  احـداث 
سـردآبی در نقـاط مختلـف اسـتان از سـوی 
تعـداد زیادی از متقاضیـان خبر داد و تصریح 
کـرد: در صورتـی کـه طرح های نیمه تمـام این 
اسـتان از جملـه مجتمع پـرورش ماهی 450 
تنـی هلـن شهرسـتان کیـار فعـال و راه اندازی 

شـود، ظرفیت تولیـد این محصول در اسـتان 
بـه 30 هـزار تـن خواهد رسـید.

رییـس سـازمان جهادکشـاورزی چهارمحـال 
و بختیـاری، سـرانه مصـرف ماهـی در ایـن 
اسـتان را 7 کیلوگرم عنوان کرد و گفت: سـرانه 
مصرف ماهی در کشـور 10 کیلوگرم و میانگین 

جهانـی بـاالی 20 کیلوگرم اسـت.
غریـب، از فعالیت بیش از 400 مزرعه پرورش 
سـطح  در  بهره بـرداری  پروانـه  دارای  ماهـی 
اسـتان خبـر داد و تصریـح کـرد: بیـش از 99 
درصـد مـزارع در حوضه سرشـاخه های کارون 

قـرار دارد.

وی گفـت: بـا برنامه ریـزی  انجام شـده سـال 
آینده صادرات ماهیان سـردآبی به کشـورهای 
عربـی حاشـیه خلیـج فـارس و روسـیه بـه 

بیـش از 500 تـن خواهـد رسـید.
رییـس سـازمان جهادکشـاورزی چهارمحـال 
و بختیـاری افزود:بـا ارائـه کـد تاییدیـه فنـی 
بهداشـتی دامپزشـکی جهانـی بـه 20 واحـد 
فرآینـد  آبزی پـرور،  تولیدکننـده  و  بهره بـردار 
صـادرات محصـول ماهی سـردابی بـا کیفیت 
و مشتری پسـند از ایـن اسـتان بـه خـارج از 

کشـور فراهم شـد.
غریـب، بـا اشـاره بـه اشـتغال 2 هـزار و 500 
نفـری صنعـت آبزی پـروری در ایـن اسـتان، 
گفـت: ایـن اسـتان 10 سـال متوالـی رتبـه 
نخسـت تولیـد ماهیـان سـردابی کشـور را به 

خـود اختصـاص داده اسـت.

رئیــس شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر ضمــن 
تنهــا  تبادلــی متــرو گفــت:  از طــرح  انتقــاد 
ــی  مدیرعامــل متــرو موافــق اجــرای طــرح تبادل
ــه از  ــورا مقتدران ــو ش ــر عض ــت و 9 نف ــرو اس مت
ــرو  ــداث مت ــرای اح ــهر ب ــردم اسالمش ــوق م حق

ــد. ــاع می کنن ــی دف ــورت انتقال ــه ص ب
 مصطفــی ســاالریان بــا اشــاره بــه مزایــای 
ــا  ــت: ب ــار داش ــهر اظه ــرو اسالمش ــدازی مت راه ان
احــداث متــرو بــار ترافیکــی محــور آیــت هللا 
ســعیدی کــم حجم تــر شــده و بــه ضمــن کاهــش 
آلودگــی هــوا، در وقــت و هزینــه مســافران و 

شــهروندان نیــز صرفه جویــی خواهــد شــد.
وی بیــان کــرد: انتقالــی بــودن خــط متــرو 

و اتصــال آن بــه ایســتگاه آزادگان 100 در صــد 
ــرو  ــت مت ــرار اس ــر ق ــت و اگ ــده اس ــی نش قطع
بودجــه  صــرف  باشــد  تبادلــی  اسالمشــهر 
شــهرداری بــرای احــداث متــرو بســیار اشــتباه و 

کاری بیهــوده اســت.
ســاالریان ادامــه داد: تنهــا مدیرعامــل متــرو 
موافــق اجــرای طــرح تبادلــی متــرو اســت و مــا 
ــردم  ــوق م ــه از حق ــورا مقتدران ــو ش ــر عض 9 نف
تــالش  تمــام  و  می کنیــم  دفــاع  اسالمشــهر 
خــود را بــرای احــداث متــرو بــه صــورت انتقالــی 

انجــام می دهیــم
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا 
اشــاره بــه ترافیــک میــدان نمــاز تــا میــدان قائــم 

ــه  ــی ب ــانه و فن ــر کارشناس ــت: اگ ــر گف و الغدی
موضــوع بنگریــم، مشــاهده می کنیــم کــه بیــش 
از 60  درصــد ماشــین هایی کــه مــورد میــدان 
نمــاز می شــوند از میــدان قائــم و الغدیــر خــارج 
ــان دهنده  ــن نش ــس و ای ــا بالعک ــوند و ی می ش
اســتفاده مســیر عبــوری شــهرهای اطــراف از 

ــت. ــهر اس اسالمش
ــل  ــع معض ــرد: رف ــد ک ــن تأکی ــاالریان همچنی س
ــت  ــتانی اس ــرح فرااس ــاز ط ــدان نم ــک می ترافی
و نیازمنــد تخصیــص بودجــه ملــی می باشــد، 
ــور  ــزرگ کش ــکان ب ــهر از مال ــهرداری اسالمش ش
اســت کــه می توانــد از محــل کســب درآمــد 
شــهرداری بــرای عمــران و آبادانــی و برنامه هــای 

ــت  ــور اس ــا مجب ــد ام ــه کن ــهر هزین ــی ش فرهنگ
ــع  ــل و رف ــل و نق ــردد و حم ــکالت ت ــرای مش ب
شــهر  ایــن  مــردم  آن  عامــل  ترافیکــی کــه 

ــد. ــه کن ــتند هزین نیس
ــالک  ــروش ام ــه ف ــان اینک ــا بی ــان ب وی در پای
اسالمشــهر تنهــا در ســه مــورد متــرو، پــروژه 
پــروژه  و  نمــاز  میــدان  غیرهمســطح  تقاطــع 
قاســم ســلیمانی  کمربنــدی شــمالی شــهید 
رفــع  کــرد:  خاطرنشــان  می شــود  هزینــه 
معضــالت ترافیکــی اسالمشــهر فرامنطقــه ای بوده 
ــانه  ــاب رس ــد و از اصح ــی می خواه ــار مل و اعتب
ــکالت  ــع مش ــرای رف ــم ب ــگاران می خواه و خبرن
شــهری بــه یــاری مدیریــت شــهری بشــتابند و از 
ــدگان ســهم خواهی و اســتقالل اسالمشــهر،  نماین
و تخصیــص بودجــه ملــی بــرای رفــع مشــکالت 

ــد. ــه کنن ــل مطالب ــل و نق حم

 ظرفیت تولید ماهی در چهارمحال و 
بختیاری ۳0 هزار تن است

اصرار به تبادلی بودن مترو اسالمشهر کاری عبث است 

میزان سرمایه گذاری صنعت مرغداری 
استان بوشهر 500 میلیارد تومان اعالم شد

معـاون بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان بوشـهر در آیین افتتاح 
یک واحد مرغداری در روسـتای پوزگاه بخش ریگ  بندرگناوه افزود: شهرسـتان گناوه 
از فعـال تریـن واحدهـای دامداری برخـوردار و 25 درصد جوجه ریزی اسـتان بوشـهر را 
برعهده دارد.افشـین قطبی اظهارداشـت: از مجموع 37 واحد مرغداری گناوه  36 واحد 

فعـال و 95 درصد نسـبت به واحدهای اسـتان باالتر اسـت.
وی گفـت: درصـد فعالیـت واحدهـای مرغـداری در اسـتان بوشـهر کـم نیسـت و 85 
درصـد آنـان فعال اسـت امـا قابلیت های موجـود در گناوه نشـان می دهد کـه می تواند 
رشـد بیشتری داشته باشـد.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان 
بوشـهر افـزود: یـک کارخانـه کشـتارگاه ه طیـور و یک واحد جوجه کشـی یـک روزه در 
شهرسـتان گنـاوه در دسـت احـداث اسـت کـه بـا اتمـام آنهـا گام بزرگـی در رونـق این 

صنعـت و اشـتغال زایی برداشـته و چرخـه تولید گوشـت سـفید تکمیل خواهد شـد.
مدیـر جهاد کشـاورزی گناوه گفت: این شهرسـتان با دارابـودن 36 واحد مرغداری فعال 
سـاالنه پنـج میلیـون و 316 قطعـه جوجه ریـزی میکند و رتبه دوم اسـتان بوشـهر را در 
این زمینه دارا اسـت. امان هللا حیدری افزود: سـی و هفتمین واحد مرغداری گوشـتی 
شهرسـتان گناوه با ظرفیت 30 هزا قطعه و سـرمایه گذاری 45 میلیارد ریال به میمنت 
دهـه مبـارک فجـر افتتـاح می شـود.وی گفـت: سـرمایه ثابـت ایـن واحد مرغـداری 6 
میلیـارد و 500 میلیـون ریـال و میـزان سـرمایه درگـردش آن 2 میلیـارد و 500 میلیون 

ریـال اسـت کـه با مشـارکت بانک ملـی و آورده سـرمایه گذار 36 میلیارد ریال اسـت.

تهران 

۲000 بی خانمان در گرمخانه های تهران اسکان یافتند
بـه  اشـاره  حسـینی  سـیدمالک 
سـاعته گرمخانه هـای   24 فعالیـت 
براسـاس  اظهارداشـت:  پایتخـت 
دو  طـی  هواشناسـی،  پیش بینـی 
روز گذشـته، سـرمای بی سـابقه ای را 
تجربـه کردیـم و بـا توجه به اینکـه چند روز قبـل از آن هوای گرم 
و متعادل تـری داشـتیم، این موضوع مشـکالتی را ایجـاد کرد که 
برخـی از مددجویـان مصرف کننـده مـواد مخدر، فریب نوسـانات 

جـوی را خـورده و خـارج از گرمخانه هـا بـه سـر می بردنـد.
وی گفـت: برایـن اسـاس سـعی کردیـم کـه در شـرایط آمادگـی 
100 درصد باشـیم و دوشـنبه شـب با همکاری گشـت های سـیار 
توانسـتیم 421 نفـر از مددجویان در سـطح شـهر تهـران را جذب 
کنیـم و رکـوردی را در جـذب ایـن افـراد طـی سـال های اخیـر به 

ثبت برسـانیم.

حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه طـی روزهای اخیـر مـوردی گزارش 
نشـده کـه فـردی به علت سـرما فوت کـرده و یـا در معرض خطر 
مـرگ قـرار بگیـرد، افزود: عمده ترین مشـکل مـا مصرف کنندگان 
مـواد مخـدر اسـت کـه در گرمخانه هـا اسـکان پیـدا می کننـد اما 
پاتوق هایشـان می رونـد و در  بـه  بـرای مصـرف مـواد  معمـوال 
مسـیر بازگشـت بـه علت عدم تعـادل و یا ُاوردوز دچار مشـکالتی 
می شـوند کـه ممکن اسـت خطر مـرگ برای  آنان داشـته باشـد 
کـه خوشـبختانه توانسـتیم شـرایط را کنتـرل کنیـم و بـه یـک 

شـرایط تثبیت شـده برسیم.
سرپرسـت سـازمان رفـاه، خدمـات و مشـارکت های اجتماعـی 
پاتـوق مصرف کننـدگان  شـهرداری تهـران اظهارداشـت: معمـوال 
مـواد مخـدر در مناطـق حاشـیه ای و بی دفـاع شـهری اسـت و 
کنتـرل ایـن مناطـق به طور مسـتمر دشـوار اسـت، با ایـن وجود 
تمرکز گشـت های سـیار بیشـتر در این مناطق اسـت و همچنین 

از طریـق تماس هـای مردمـی افـراد بی خانمـان بـه گرمخانه هـا 
منتقـل می شـوند.

وی بـا اشـاره بـه اسـتقرار سـه گرمخانـه سـیار در میدان هـای 
تجریـش، شـوش و آزادی گفـت: طـی شـب های اخیـر یکصـد 
نفـر از افـرادی کـه تمایلـی بـه حضـور در گرمخانه هـا نداشـتند 
جـذب گرمخانه هـای سـیار شـدند و در صـورت لـزوم تعـداد این 

گرمخانه هـا افزایـش خواهـد یافـت.
حسـینی بـا اشـاره بـه فعالیـت 21 گرمخانـه بـا ظرفیـت بیش از 
4هـزار 400 نفـر بـه صـورت کف خـواب در تهـران افـزود: بـا توجه 
بـه بـرودت هـوا در گرمخانه بانـوان حدود 40درصـد و در گرمخانه 
آقایـان 25 درصـد ظرفیت خالی داریم و مشـکلی بـرای پذیرش 

افـراد وجـود ندارد.
سرپرسـت سـازمان رفـاه، خدمـات و مشـارکت های اجتماعـی 
شـهرداری تهران با بیان اینکه در حال حاضر 40 گشـت سـیار در 
مناطق 22گانه فعال اسـت، اظهارداشـت: عالوه بـر این از ظرفیت 
شـهرداران شـب و شـهرداران نواحی بـه صورت شـبانه روزی برای 
نظـارت و جـذب افـراد کارتن خـواب و بی خانمان بهره مند شـدیم.

وی گفـت: در پـی یـرودت هـوا بـا توجـه بـه مصـرف بیـش از 
حـد مـواد و خطـر ُاوردوز، از شـهروندان درخواسـت می کنیـم کـه 
در صـورت مشـاهده افـراد بی سـرپناه و بی خانمـان مـوارد را از 
طریـق شـماره تلفن هـای 137 و 55522322 اطـالع دهنـد تـا 
گشـت های سـیار نسـبت بـه انتقال آنان بـه گرمخانه هـا اقدامات 

الزم را انجـام دهنـد.
راه اندازی گرمخانه ویژه ترنس ها

حسـینی دربـاره راه انـدازی گرمخانـه ویژه ترنس هـای بی خانمان 
)افـراد دچـار اختـالل  هویت جنسـیتی( بیـان کرد: برای اسـکان 
ایـن افراد مشـکالت متعـدد، خالءهـای قانونـی و حقوقی وجود 
دارد کـه مذاکراتی را با اسـتانداری، بهزیسـتی و نیـروی انتظامی 
داشـته ایم و اسـتانداری همـکاری خوبـی در ایـن زمینـه بـا مـا 

داشـته و منتظـر تاییدیـه و مجـوز این نهاد هسـتیم.
سرپرسـت سـازمان رفـاه، خدمـات و مشـارکت های اجتماعـی 
شـهرداری تهـران افـزود: در صـورت تاییدیـه و مجوز اسـتانداری 
امیـدوارم بتوانیـم تـا قبل از سـال جدید برای ایـن بخش جامعه 

تدبیـری بیندیشـیم و گرمخانـه ای راه انـدازی کنیم.

اختصاص 250 میلیارد  ریال 
برای ساخت 56 کالس 

درس در اهواز
غالمرضـا شـریعتی در آییـن بهره بـرداری 

از مدرسـه خیرسـاز سـه کالسـه در بخـش 

اسـماعیلیه شهرسـتان اهـواز بـا اشـاره بـه 

اینکـه ایـن تعـداد کالس تـا سـال آینـده 

بهره بـرداری خواهند شـدبیان کـرد: بخش 

اسـماعیلیه اهـواز در ناحیـه یک آموزشـی 

خوزسـتان واقـع اسـت که با کمـک خیران 

تـالش می شـود در ایـن منطقـه مـدارس 

بیشـتری تاسـیس شـود.وی افـزود: اداره 

کل نوسـازی، توسـعه و تجهیـز مـدارس 

خوزسـتان پروژه هـای آموزشـی متعـددی 

الطمیـر، کریشـان،  ام  مثـل  مناطقـی  در 

 2 عیـن  و  مندلـی  کـوی  علـوی،  کـوی 

اهـواز در دسـت سـاخت دارد.وی گفـت: 

بـا افتتـاح پـروژه هـای جدیـد آموزشـی 

درخوزسـتان شـاهد ارتقای شـاخص های 

ایـن  تربیـت  و  تعلیـم  مجموعـه  کیفـی 

اسـتان خواهیـم بود.بهره بـرداری بیـش از 

آیندهمدیـرکل  تـا مهـر  800 کالس درس 

آمـوزش و پـرورش خوزسـتان نیـز در این 

آییـن گفـت: تـا مهـر سـال آینـده بیـش 

بهـره  خوزسـتان  در  درس  800 کالس  از 

بـرداری خواهد شـد.کورش مـودت با بیان 

اینکـه یک هـزار و 330 کالس درس بهمن 

امسـال در خوزسـتان بهـره برداری شـدند، 

افـزود: افزایـش فضـای آموزشـی در بـاال 

بـردن کیفیـت آموزشـی بسـیار تاثیرگـذار 

اسـت.وی بـا بیـان اینکـه خیرین مدرسـه 

اهـداف  پیشـبرد  در  مهمـی  نقـش  سـاز 

تعلیـم و تربیـت دارنـد ادامـه داد:آقـای 

موسـی پـور خیـری که ایـن مدرسـه را در 

بـه  امـروز  بخـش اسـماعیلیه سـاخته و 

را  درس  رسـید 25 کالس  بـرداری  بهـره 

در شهرسـتان اهـواز سـاخته اسـت و تعهد 

سـاخت 29 کالس درس دیگـر را نیـز داده 

ست. ا

سرما بیش از 2 هزار و خوزستان 
500 کنتور و لوله آب را در 

کرمانشاه ترکاند
امضای تفاهم نامه سه جانبه با هدف تقویت 

صنعت فرش دستباف در استان فارس

مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت سه سال است و که با موافقت طرفین قابل تمدید خواهد بود.

تقویـت  و  بیشـتر  توجـه  منظـور  بـه 
دسـتباف،  فـرش  هنـر  و  صنعـت 
اسـتاندار  بیـن  سـه جانبه  تفاهم نامـه 
فـارس، رییـس مرکـز ملی فـرش ایران 
و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رییـس  و 

شـد. امضـا  فـارس  تجـارت 
و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رییـس 
در  چهارشـنبه  روز  فـارس،  تجـارت 
در  تفاهم نامـه  ایـن  امضـاء  حاشـیه 
جمـع خبرنـگاران گفت: نظام بخشـیدن 
قالـب  در  همکاری هـا  توسـعه  و 
پروژه هـای تحقیقاتـی، آموزشـی، امـور 
تولیـدی، امـور بازاریابـی و تبلیغـات در 
حوزه هـای مختلـف فـرش دسـتباف به 
و  تولیـد  و کیفـی  ارتقـاء کمـی  منظـور 
صـادرات فـرش دسـتباف، سـاماندهی، 
حمایـت و پشـتیبانی از دسـت اندرکاران 

عرصـه هنـر و صنعـت فـرش دسـتباف 
بـرای  اشـتغال  توسـعه  و  اسـتان 
بـه  دسـتیابی  جهـت  در  کارآفرینـان 
ملـی  مرکـز  راهبـردی  سـند  اهـداف 
ایـن  اهـداف  جملـه  از  ایـران  فـرش 

اسـت. جانبـه  سـه  تفاهم نامـه 
حمیـد رضـا ایـزدی افـزود: حمایـت از 
برنامه هـای آموزشـی منجـر به اشـتغال 
پایـدار دسـت انـدرکاران فراینـد تولیـد 
فـرش بـه ویـژه بافندگان و نیـز آموزش 
تخصصـی بـرای تجـار و صـادر کنندگان 
فـرش دسـتباف،  فرهنـگ سـازی برای 
بـه کارگیـری دارهـای قالی بافـی بهینـه 
تولیدکننـدگان،  قالیبافـان،  سـوی  از 
فعـاالن مجتمع هـای آموزشـی قالیبافی 
در  اسـتان،  حمایـت از ایجـاد، تجهیـز 
بـرای  مناسـب  پایگاهـی  راه انـدازی  و 

دسـتبافته های  فـروش  و  نمایـش 
و  خصوصـی  بخـش  توسـط  اسـتان 
تشـکل هـای تعاونـی از جملـه اهدافـی 
تفاهم نامـه  ایـن  قالـب  در  کـه  اسـت 

دنبـال خواهـد شـد.
وی، در خصـوص تعهـدات اسـتانداری 
ایجـاد  از  حمایـت  هـم گفـت:  فـارس 
مراکـز تولیـدی، نمایشـگاهی و تجـاری 
متمرکـز فرش دسـتباف اسـتان توسـط 
بخـش خصوصـی و تعاونـی،  حمایـت 
از  پایـگاه فـرش )خانـه فرش( اسـتان 
توسـط تشـکل های مرتبـط بـا تولیـد و 
بـه  صـادرات فـرش دسـتباف،  کمـک 
تامیـن بخشـی از منابع مالـی مورد نیاز 
بـرای حضـور ذی نفعان فرش دسـتباف 
در هیات هـای تجـاری و نمایشـگاه های 
خارجـی در کشـورهای هـدف و حمایت 

از تهیـه و تنظیـم سـند جامـع توسـعه 
در  فـارس  اسـتان  دسـتباف  فـرش 
چارچـوب سـند توسـعه فرش دسـتباف 

کشـور از جملـه ایـن تعهـدات اسـت.
برگـزاری  از  حمایـت  گفـت:  ایـزدی 
توانمندی هـای  نمایشـگاه  و  جشـنواره 
از  حمایـت  اسـتان،  دسـتباف  فـرش 
انجـام طرح هـا و پروژه هـای تحقیقاتی 
مختلـف  حوزه هـای  در  مطالعاتـی  و 
و  طراحـی  از  حمایـت  اسـتان،  فـرش 
ایجـاد سـاختار مناسـب بـرای ظرفیـت 
تولیـد کننـدگان فـرش اسـتان  سـازی 
و  سـفارش پذیری   سـامانه  قالـب  در 
حمایـت  اسـتارتاپ ها،  از  حمایـت 
و  همـکاری  جهـت  در  پشـتیبانی  و 
ذی ربـط  اجرایـی  دسـتگاه های  تعامـل 
بـا سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
برنامه هـای  بهتـر  چـه  هـر  اجـرای  در 
اجرایـی سـاالنه فرش دسـتباف اسـتان 
فـرش  کارگـروه  مسـتمر  برگـزاری  و 
اسـتان به منظور رفع موانع و مشـکالت 
هنـر و صنعـت فرش در فـارس از دیگر 
ایـن  در  فـارس  اسـتانداری  تعهـدات 

اسـت. تفاهم نامـه 
معـدن  صنعـت،  سـازمان  رییـس 
مرکـز  داد:  ادامـه  فـارس  تجـارت  و 
اسـاس  بـر  نیـز  ایـران  فـرش  ملـی 
تفاهم نامـه مذکـور متعهـد می گـردد کـه 
بـه انتقـال دانـش فنـی سـاخت و بـه 
کارگیـری دسـتگاه دار قالیبافـی بهینـه 
)ارگونومـی( بـرای بهره بـرداران  کمـک 
کنـد و بکوشـد کـه تسـهیالت بانکـی از 
محـل اعتبـارات متمرکز و تامیـن یارانه 
سـود و کارمـزد بانکـی از محـل اعتبـار 
فـرش  اعتبـاری  و  فنـی  کمک هـای 
دسـتباف بـرای ایجاد، توسـعه و تامین 
سـرمایه در گـردش واحدهـای تولیدی 

یابـد. تخصیـص  صادراتـی  و 
اختصـاص  در  ایـزدی گفـت: کوشـش 
حضـور  بـرای  نیـاز  مـورد  بودجـه 
هیات هـای  در  اسـتان  بهره بـرداران 
و  داخلـی  نمایشـگاه های  تجـاری، 

و  جشـنواره  برگـزاری  نیـز  و  خارجـی 
اسـتان  فـرش  توانمنـدی   نمایشـگاه 
صادراتـی،  مشـوق های  جهـت  در 
همـکاری بـرای حمایـت از فعالیت های 
فـرش  صنعـت  و  هنـر  تشـکل های 
دسـتباف اسـتان فـارس و سـاماندهی 
اتحادیه هـای  و  تعاونی هـا  تشـکل ها، 
صنفـی قالیبافـی از دیگـر تعهـدات این 

اسـت. مرکـز 
وی اضافـه کـرد: تهیـه و تنظیـم برنامـه 
اجرائی سـالیانه فرش دسـتباف اسـتان 
قانـون   46 مـاده  'د'  بنـد  در چارچـوب 
برنامـه ششـم، قانـون بودجـه سـالیانه 
فـرش  ملـی  مرکـز  اجرائـی  برنامـه  و 
ایـران براسـاس مفـاد ایـن تفاهم نامـه 
بـا  مرتبـط  اسـتانداری  برنامه هـای  و 
فـرش دسـتباف، فعال سـازی کارگروهـا 
فـرش اسـتان متشـکل از تمـام دسـت 
دسـتباف  فـرش  حـوزه  در  انـدرکاران 
اسـتان بـا مسـئولیت رئیـس سـازمان 
منظـور  بـه  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
بررسـی کارشناسـی طرح هـا و پروژه هـا 
و تصویـب بودجـه بـرای آنهـا از جملـه 

تعهـدات ایـن سـازمان اسـت.
و  برنامه ریـزی  کـرد:   اضافـه  او 
پی گیـری الزم بـرای ایجـاد هماهنگـی 
ذی ربـط  اسـتانی  دسـتگاه های  بیـن 
دسـتباف  فـرش  بـا  مرتبـط  امـور  در 
اسـتان، تـالش بـرای جلوگیـری از بـه 
بـا  بی کیفیـت  اولیـه  مـواد  کارگیـری 
همـکاری سـایر دسـتگاه های مرتبـط و 
نظارتـی اسـتان،  پیگیـری رفـع نواقص 
نظارت هـای  اعمـال  و  قالیبافـی  بیمـه 
بـا همـکاری دسـتگاه های مرتبـط  الزم 
 ، ایـران  فـرش  ملـی  مرکـز  و  اسـتانی 
تفاهم نامـه  مفـاد  اجـرای  و  پی گیـری 
از  ماهیانـه  عملکـرد  تنظیـم گـزارش  و 
آن  ارسـال  و  تفاهم نامـه  اجـرای  رونـد 
فـرش  ملـی  مرکـز  و  اسـتانداری  بـه 
ایـران از دیگـر تعهدات وظایف سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجارت فارس اسـت.



روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی 

گرافیک: ندا صفاریان

محیط زیست: نیما افشار

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

اداری : راضیه زنگی آبادی، 
علیرضاشفیعی، محمدرضا وزیری 

جدول: شیوا کرمی
فناوری: رضا بهرام نژاد

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه
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و آسیب آن به محیط زیست پرداخته 
است.

گروه نهال و گروه حرکت مانتره 
)ویژه بانوان( 

در تاریخ2 اسفند - تاالر وحدت برگزار می شود 

کنسرتسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید مجله تجارت منتشر شد

نمایشگاه بنگر
در گالری آرت نگر

از تاریخ 18 تا 28 بهمن برگزار می شود

کنسرت گروه آروان
1 اسفند در هتل سیمرغ برگزار می شود

نمایش وامانده تهران 
در کافه تریای خانه نمایش مهرگان

از 10 بهمن تا 29 اسفند در حال اجرا است

بعضی وقتا زندگی اینطوریه !
آرزوی یه تک شاخ میکنیم ، و یه ُبز 

گیرمون میاد 

من نفرت انگیز

کنسرت نمایشگاه نمایش دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سالگشت درگذشت 
امیرتیمور گوركان

بــه  بــار  ســه  گــوركان كــه  امیرتیمــور 
فوریــه ســال   12 لشــكر كشــید  ایــران 
1405 میــالدی )23 بهمــن مــاه( در 69 
ــروز درگذشــت.  ســالگی در كزاخســتان ام
ــود  ــی ش ــته م ــران؛ قزاقســتان نوش ]در ای
کــه بــا کــوزاک = کزاکــی = قــزاق اشــتباه 
اطــراف  در  کــه  کوزاکهــا  شــود.  مــی 
ـ  اوکرایــن  و  روســیه  ـ  دنیپــر  و  ُدن 
ــرقی  ــالوهای ش ــد از اس ــی کنن ــی م زندگ
ــتان.  ــردم کزاخس ــار م ــه از تب ــتند، ن هس
کوزاکهــای روســیه و اوکرایــن پیــش از 
انقــالب بلشــویکی 1917، عمدتــا پیشــه 
ســپاهیگری داشــتند[. پــس از درگذشــت 
ــل  ــه ســمرقند منتق ــر او ب ــور، پیک امیرتیم
و در گورگاهــی كــه خــود در ایــن شــهر 
ایــران باســتان ســاخته بــود مدفــون شــد. 
ــن  ــه چی ــی ب ــان لشكركش ــور درجری تیم

ــك  ــت. او ی ــد و درگذش ــه بیمارش ــود ك ب
ــود كــه در  ــارالس« ب ــار از ایل»ب مغــول تب
ــرارود  ــه ف ــع در منطق ــه »كــش« واق ناحی
كــه امــروز شــهر ســبز خوانــده مــی شــود، 
بــه دنیــا آمــده بــود. حمــالت نظامــی 
تیمــور را بــه زبــان تاتــاری »یــورش« 
نوشــته انــد. قلمــرو تیمــور از هنــد تــا 
قفقــاز و از مــرز غربــی مغولســتان تــا 
از  پــس  داشــت كــه  وســعت  دمشــق 

مــرگ او دیــری نپاییــد.
از لشكركشــی هایــش  یكــی  در  تیمــور 
ــران و در  ــان را وی ــهر اصفه ــران، ش ــه ای ب
ایــن شــهر از كّلــه مقتــوالن منــاره ســاخت. 
ــه  ــدون از او ب ــن خل ــن، اب ــود ای ــا وج ب
عنــوان مــردی ادیــب پــرور و عالقمنــد بــه 
ــر،  ــّوق هن ــش و مش ــر و دان ــاب فك اصح
ــت.  ــرده اس ــاد ك ــی ی ــاری و مهندس معم
ــور  ــه تیم ــد ك ــته ان ــی نوش ــان نظام موّرخ
و  روانــی  جنــگ  بــا  عمدتــا  را  نبردهــا 
تبلیغــات قبلــی در مهــارت و شــجاعت 

آنــان  برتــر  ســالحهای  و  لشــکریانش 
مــی ُبــرد. او ناچــار بــه ایــن كار بــود، 
زیراكــه بــه حــد كافــی رزمنــده نداشــت و 
خشــونت هــای او هــم عمدتــا بــه همیــن 
ــوم  ــا از ق ــه ازبكه ــن ك ــا ای ــود. ب ــل ب دلی
ــده  ــه اورال آم ــری هســتند و از منطق دیگ
ــتان  ــس ازبكس ــور را موس ــر تیم ــد، امی ان

ــد!. ــی دانن م
 جهــان غــرب بــه اقتبــاس از موّرخــان 
ایرانــی، امیرتیمــور را تیمــور لنــگ )تیمــور 
زبــان  »پارســی«  نویســد.  مــی  لیــن( 
مكاتبــات رســمی ســازمانهای دولتــی و 
موسســات فرهنگــی دوران امیرتیمــور و 
تیموریــان ازجملــه در منطقــه فــرارود و 

ــتان بــود. هندوس
ــور را  ــرگ تیم ــان روس ســالروز م  ]مورخ
18 فوریــه نوشــته انــد كــه نتیجــه تفــاوت 
یونیورســال  تقدیــم  بــا  قدیــم  تقویــم 

ــت. ــالدی اس می

 باغ وحش شیشه ای
در فرهنگسرای ارسباران سالن شماره 2 

در  تاریخ 26 بهمن اجرا می شود

نمایشنامه 
خوانی 

وز 
یر
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ما 

م 
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کتاب 

در قسمتی از کتاب می خوانیم:
پرسیدم: چه طور می توانم دوباره بچه شوم؟

– مطمئنی بچه شدن خوب است؟!

ایـن دقیقـًا همـان چیزی سـت کـه بایـد جوابـی برایـش پیـدا کنیم. 

همـه ی مـا بارهـا و بارهـا آرزو کرده ایـم کار و زندگـی و گرفتاری هـای 

هـرروزه را کنـار بگذاریـم و دوباره بچه شـویم! همه ی ما با این شـعر 

حسـین پناهـی کـه می گوید: چه غریبم روی این خوشـه ی سـرخ / 

مـن می خـوام برگـردم بـه کودکـی… همذات پنـداری کرده ایم.

کتاب شازده کوچولو برای بزرگترها

همـه ی مـا آرزو کرده ایم که ای کاش یک ماشـین زمـان گیر بیاوریم 

و یک راسـت و مسـتقیم برگردیـم بـه کودکـی! انـگار کـه نقطه ی امن 

مـا روزهـای بچگی سـت! روزهایی کـه دغدغه ای نداشـتیم و مدام در 

حـال بازی و شـادی بودیم.

و درسـت وقتـی تـا این جای زندگـی با چنیـن تفکری جلـو آمده ایم 

و حسـرت بازگشـت بـه کودکـی روز به روز بیشـتر روی دلمـان مانده 

و سـنگین تر شـده، بـا کتابـی مواجه می شـویم که در قسـمتی از آن، 

پیرمـرد دانـا زل می زنـد تـوی چشـم هایمان و می پرسـد: مطمئنـی 

بچـه بودن خوب اسـت؟

و  خـام  سـوال  چـه  دیگـر  ایـن  بگوییـم  خودمـان  بـه  شـاید 

نپخته ای سـت. معلـوم اسـت کـه خـوب اسـت! کـه بـاز پیرمـرد دانـا 

می پرسـد: بـه نظـر تـو بچه بـودن به چـه معناسـت؟ می خواهی یک 

نـوزاد باشـی و مـدام وابسـته و متصـل بـه مـادر؟!

و این گفتگو، این طور در کتاب ادامه داده می شود:

»خـب بـه نظـر مـن انسـان در نـوزادی می توانـد بـه اوج شـادی 

برسـد.«

»چه طـور؟ نـوزاد نـاآگاه اسـت. بـه ایـن سـوالم جـواب بـده: فـرض 

کـن کسـی کـه حتـی یـک لقمـه غـذا نـدارد، نمی دانـد در کلبـه ای 

یـا  او فقیـر اسـت  کـه زندگـی می کنـد، گنجـی دفـن شده اسـت. 

ثروتمنـد؟«

همان طـور کـه می بینیـد پیرمـرد دانـا سـریع جـواب نمی دهـد. او 

پـا بـه پـای سـوال های شـما جلـو می آیـد و سـوال های بیشـتری 

می پرسـد و شـاید راهنمایـی اصیـل و درسـت، همیـن ایجـاد سـوال 

اسـت! کردن 

هـر سـوال تـازه، دریچه ای تـازه به روی ما می گشـاید و با هر سـوال 

می توانیـم مسـاله را از زاویه ی جدیدتـری ببینیم و درک کنیم.

در ادامـه، خلبـاِن سـقوط کـرده در دل بیابـان، جـواب پیرمـرد دانـا را 

و می گویـد: می دهـد 

»فکـر می کنـم چنیـن شـخصی فقیـر باشـد. دسـت کم تـا وقتی که 

گنـج را پیـدا کنـد یـا حتـی از وجودش آگاه شـود!«

و باالخره پیرمرد دانا با سوال آخر، ضربه ی نهایی را می زند!

او می گویـد: »نـوزاد هـم همین طـور! او چه طـور می تواند شـاد باشـد 

درحالی کـه آگاه نیسـت و در اصـل از خـودش هم بی خبر اسـت؟!«

می بینیـد؟ ایـن سـوال همان قدر که سـوال اسـت، جواب هم هسـت 

و تلنگری سـت بـه روح پرسشـگر مـا که حواسـش نبوده قرار نیسـت 

بـا آگاهی هـای امروزمـان بـه کودکـی برگردیـم. یـک بچـه ممکـن 

اسـت صبـح تا شـب بـازی کند و خـوش بگذرانـد اما او هیـچ درکی 

از ایـن خوش گذرانـی نـدارد. او مثـل همـان کسی سـت کـه از گنجی 

کـه در خانـه اش پنهان شـده، باخبر نیسـت!

مـا در بزرگ سـالی، شـادی های انـدک امـا آگاهانـه ای داریـم. ایـن 

اسـت کـه شـاید با خوانـدن این کتاب و جلـو رفتن با خلبان، شـازده 

کوچولـو، پیرمرددانـا و روایت هایـش، بتوانیـم تـرس از بزرگسـالی را 

کنـار بگذاریـم و از پنجـره ی جدیـدی بـه آن نـگاه کنیم!

شازده کوچولو  برای  بزرگترها
انتشارات : نشر خوب

نویسنده : روبرتو لیمانتو

گُل را تو گُل گفتی
و گُل ،گُل شد...

ور نه
گُل گیاهی بیش نبود

روییده بر کناره ی جاده ی قول 
و قرارها

مشتاق نور و رزق و روزی 
خویش!

حسین پناهی

عکس نوشت

عکس:
حمیدرضا امیری متین

به من رسید نوید وصال دلداران
چو کشته را دم عیسی و کشته را باران

چه نکهتست مگر بر گذار باد بهار
گشوده اند سر طبله های عطاران

چو رفت آب رخم در سر وفاداری
بهل که خاک شوم در ره وفاداران

ترا که بر سر سنجاب خفته ئی چه خبر
که شب چگونه بروز آورند بیداران
ز نرگس تو طبیبان اگر شوند آگاه

هزار بار بمیرند پیش بیماران
کسیکه مست بمیرد بقول مفتی عشق

برو درست نباشد نماز هشیاران
چگونه خواب برد ساکنان هودج را

ز غلغل جرس و نالٔه گرفتاران
مجال نیست که در شب کسی برآرد سر

ز بسکه دست برآورده اند عیاران
دل ار چه روی سپردی بطره اش خواجو

کسی چگونه دهد نقد خود بطراران

خواجوی کرمانی 


