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شــهروند| قاچاق چوب افزایش داشته است. این 
خبری اســت که علی محمد شــاعری، ســخنگوی 
کمیسیون کشــاورزی مجلس اعالم کرده و گفته در 
ارزیابی میدانی و پرســش و پاسخ ها مشخص شد که 
قاچاق چوب افزایــش یافته و ایــن به خاطر تقاضای 
بیشتر چوب اســت. او توضیح داده است: در شش دهه 
اخیر میزان جنگل ها 6 میلیون هکتار کاهش یافته،  80 
تا 90 درصد تخریب جنگل ها به وســیله انسان صورت 
گرفته که 15 درصد طبیعی و بخشی هم به دلیل تغییر 
اقلیم است، اما تغییر اقلیم نیز ناشــی از جنگل زدایی 
است. شــاعری افزود: افزایش تخریب کیفی ناشی از 
بهره برداری های بی رویه، آتش ســوزی و سوء مدیریت 
است. در 5 سال اخیر میزان خسارت سیل 5برابر شده 
است. ساالنه 40 هزار  میلیارد تومان برآورد رسمی میزان 
خسارت سیل است که علت اصلی آن هم از بین رفتن 
پوشش جنگل است.  شــاعری در ادامه درباره قاچاق 
چوب هم گفته است: در مقایســه دهه 90 با دهه 80 و 
70 آتش سوزی جنگل ها افزایش یافته است و مشاهده 
می شود که ضریب حمایت از جنگل ها تغییر نکرده و به 
همین دلیل قاچاق و تغییر کاربری دور از چشم جنگلبان 
حرفه ای صورت گرفته است. در آتش سوزی ها سیستم 
پایش و کنترل علمی برای اطالع رسانی و در خاموش 
کردن آتش سوزی ها نیز سیستم های خاموش کننده 
قوی در اختیار نداریم که این از نقاط ضعف است. البته 
نقاط قوت هم در ســال های وجــود دارد.حاال اوضاع 
جنگل های ایران هر روز بدتر می شود. براساس آمارهای 
موجود در عرض چند دهه گذشته، وسعت جنگل های 
کشور از 18 میلیون هکتار به حدود 14.2 میلیون هکتار 
کاهش یافته اســت. برآوردهای صورت گرفته نشان 
می دهد که اگر با همین دست فرمان در نابودی جنگل ها 
 پیش برویم، 60 ســال دیگر تمام جنگل هــای ایران

 نابود می شود. 
خاتمه برداشت چوب با تنفس جنگل 

اجرای طرح تنفس جنگل به برداشــت چوب پایان 
داد. نوبخت معاون ســازمان جنگل ها بــا بیان این که 
این سازمان توانســت به طرح های جنگلداری با هدف 
برداشــت چوب خاتمه داده و طــرح تنفس جنگل را 
اجرایی کند افزود: شاخص ترین جنگل ها، جنگل های 
هیرکانی شمال کشور است که مادر جنگل های پهن 
برگ تابســتانه و دارای قدمتی حدود 60 میلیون  سال 
است. برآوردها نشان داده، میانگین بین 4 تا 6 میلیون 
هکتار از جنگل ها را از دست داده ایم. اما نوبخت می گوید 
که روند تخریب جنگل به صورت فیزیکی در شــمال 
کشور تا حدودی کند شــده اما در جنگل های زاگرس 
میزان تخریب افزایش داشته است. به گفته او، ساالنه 
حدود 50 هزار هکتار بیابان زایــی داریم چون افزایش 
میزان ریزگردها بیشتر به کاهش پوشش گیاهی است 
و خاک قدرت پذیــرش آب را ندارد که این اتفاق اثرات 

تأخیری سوء مدیریتی در دو دهه گذشته است.
او گفت: ما توانستیم با حمایت مقام معظم رهبری و 
سران سه قوه به طرح های جنگلداری در شمال کشور 
با هدف برداشت چوب خاتمه دهیم. سازمان جنگلداری 
توانست در این زمینه سربلند باشد و بهره برداری چوبی 
از درختان سرپا چه زنده چه خشک در  سال 96 به پایان 
رسید و  ســال 97 نیز هیچ گونه بهره برداری از درختان 

سرپا نخواهیم داشت.
خداحافظی با جنگل های ایران

سرعت نابودی جنگل های ایران به قدری است که فائو 
ایران را در میان 6 کشور مخرب جنگل های جهان قرار 
داده است. طبق آمار موجود در هر ثانیه 360 مترمربع از 
مساحت جنگل های ایران نابود می شود. حاال اگر فرض 
بر این بگیریم که سرعت نابودی و تخریب جنگل های 
ایران در  سال آینده افزایشی نیابد، 60 سال دیگر تمام 
جنگل های کشور نابود  و به خاطره تبدیل می شوند. اما 
چه عواملی باعث تخریب باالی جنگل های ایران شده 

است. نوبخت دراین باره می گوید: 
یــک ســری از عوامل بــه دلیل 
نوسانات اقلیمی کشور و موجب 
طغیان برخی آفت ها و بیماری های 
جنگل است. جنگل های زاگرس 
کــه شــش میلیون هکتــار از 
جمعیت جنگل ها را در بر گرفته 
است بخشــی دچار خشکیدگی 
بلوط شــد که با کمــک فائو به 
راهکارهایی رســیدیم که درحال 
اجراســت.در شمال کشــور نیز 
بیماری بالیت شمشاد و شب پره 
شمشاد را داشــتیم که راهکارها 
خوشبختانه  اجراســت.  درحال 

فرهنگ منابع طبیعی در کشور ما به خصوص در چند 
سال اخیر بهتر شده است و از طریق شبکه های مجازی 
اطالع رسانی می شود. 2 میلیون و 4 هزار هکتار وسعت 
جنگل های شمال کشور است و براساس اعالم سازمان 
جنگل ها در تفسیر عکس های ماهواره ای در دهه گذشته 
تخریب جنگل ها و از دســت دادن ســطح نداشته ایم 
 اما در سه دهه گذشــته تجاوز به عرصه های جنگل را 

شاهد بودیم. 
تخریب کمتر شد، آتش سوزی بیشتر 

»دهه گذشــته تخریب ســطح جنــگل کمتر اما 
آتش سوزی ها بیشتر شده اســت.« آن گونه که معاون 
سازمان جنگل ها توضیح می دهد: قبال خزان در شمال 
طوالنی تر و میزان بارندگی ها در شــمال کشور بیشتر 
بود و این موجب می شد که جنگل ها مرطوب تر باشد، 
خزان و بارندگی شــرایط اسفنجی و رطوبت بیشتر در 

جنگل ایجاد می کرد اما بعدها به دلیل کوتاه شدن زمان 
خزان و کاهش بارندگی ها شدن آتش سوزی ها بیشتر 
شد. به گفته نوبخت، در آتش سوزی ها سیستم پایش 
و کنترل علمی برای اطالع رســانی و در خاموش کردن 
آتش سوزی ها نیز سیستم های خاموش کننده قوی در 
اختیار نداریم.اما درحالی مسئوالن جهاد کشاورزی نبود 
امکانات کافی را دلیل اصلی نابودی بیشتر جنگل های 
ایران می دانند که بهارستان نشین از کوتاهی دولت در 
تجهیز امکانات خود گله می کند. سخنگوی کمیسیون 
کشــاورزی مجلس دراین باره توضیح می دهد: احکام 
برنامه ششم برای سازمان جنگل ها 
تکلیف است. سازمان جنگلداری 
مکلف بود ردیف مســتقلی برای 
طرح جامع اطفای حریق از  ســال 
96 در قالب الیحه به مجلس ارایه 
دهد. دولت در الیحه 97 اصال این 
پیش بینی ها را نداشــت.او ادامه 
می دهد: براســاس ماده 38 دولت 
مکلف بود بــرای مقابله با تصرف 
وزمین خــواری و پایداری جنگل 
طرح و الیحه بدهد. برای افزایش 
10 درصدی حمایتــی از جنگل 
منابع ارایه دهد کــه اصال این کار 
از ســوی دولت ارایه نشد و ارتقای 

حفاظت جنگل در الیحه صفر پیش بینی شده است.
جنگل های رها شده 

اما نوبخت با بیــان این که جنگل را رهــا نکرده ایم، 
منحنی رشــد جنگل ها مدیریت ســطح آن را نشان 
می دهد، لزوم جنگلداری براساس اصول پایداری را مورد 
تأکید قــرار داد و افزود: در  ســال 95 و 96 قراردادهای 
برداشــت چوب خاتمه یافت و براساس ماده 38 برنامه 
ششم ما موظف هســتیم طرح جایگزین آماده کنیم، 
شرایط مهیا شده و برای فاصله هم تیم حفاظتی آماده 
شده و براساس برنامه پیش رفته ایم.اما رئیس انجمن 
جنگلبانی کشــور نظری متفاوت دراین باره داشته و 
می گوید: عملکرد سازمان جنگل ها بسیار فاجعه آمیز 
است زیرا افراد شــاغل در این سازمان، فاقد تخصص و 
مدرک الزم برای مدیریت بوده و حتی الفبای کار را هم 

نمی دانند.

سرانه جنگل ها در ایران یک چهارم جهان 
به دلیل شــرایط آب و هوایی و تخریب های صورت 
گرفته سرانه جنگل ها در ایران حدود یک چهارم سرانه 
جهانی است. درحال حاضر سهم هر ایرانی از جنگل های 
کشور1600 مترمربع است، درحالی که متوسط سرانه 
جهانی 6 هزار مترمربع یعنــی 3.7 برابر ایران تخمین 
زده می شود. براســاس آماری که علی محمد شاعری 
سخنگوی کمیسیون کشــاورزی مجلس اعالم کرده 
است در شش دهه اخیر میزان جنگل ها شش میلیون 
هکتار کاهش یافته اســت، 80 تــا 90 درصد تخریب 
جنگل ها به وسیله انســان صورت گرفته و 15 درصد 
طبیعی و بخشی هم به دلیل تغییر اقلیم است اما تغییر 
اقلیم نیز ناشی از جنگل زدایی است.به گفته او، افزایش 
تخریــب کیفی ناشــی از بهره برداری هــای بی رویه، 
آتش سوزی و سوء مدیریت است. در 5 سال اخیر میزان 
خسارت سیل 5 برابر شده است. ساالنه 40 هزار  میلیارد 
تومان برآورد رسمی میزان خسارت سیل است که علت 

اصلی آن هم از بین رفتن پوشش جنگل است.
تنفس جنگل 

هرچند که نوبخت روند مدیریت جنگل در کشور را 
مثبت ارزیابی می کند، اما معتقد است در این خصوص 
هنوز ضعف های بســیاری وجود دارد. او قوت مدیریت 
جنگل را طرح تنفس جنگل می دانــد. طرحی که از 
ابتدای  ســال 96 در چارچوب ماده 38 برنامه ششــم 
به دولــت حکم و قرار شــد که درخت های ســرپا به 
هیچ وجــه قطع نشــود. هرچند که پــس از ابالغ این 
طرح سرعت تخریب جنگل ها نسبت به گذشته کند 
شــده اما بی توجهی به نیاز بازار حاال قاچاق سوخت را 
افزایش داده اســت. آن گونه که این مقام مســئول در 
وزارت جهاد کشــاورزی اعالم می کند ســاالنه 70 تا 
80 هزار مترمکعــب قاچاق چوب در کشــور صورت 
می گیرد که یکی از دالیل این قاچــاق نبودن نیروی 
کافی در حفاظت از جنگل هاســت. کیادلیری رئیس 
انجمن جنگلبانی از دیگر منتقــدان به عملکرد دولت 
در حفظ جنگل هاست که معتقد است نظارت ضعیف 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به قاچاق سوخت 
در کشور دامن زده است »این عملکرد ضعیف موجب 
می شــود چوب زیادی توســط کارگاه های کوچک و 
بزرگ شهرها، از قاچاقچیان خریداری شود؛ درحالی که 
اگر این اتفاق رخ ندهد، قاچاق چوب برای قاچاقچیان 
صرفه ای نخواهد داشت.« به گفته او، برای ساماندهی 
وضع موجود، سازمان جنگلبانی باید به فرآیند خرید 
و فروش چوب نظارت داشــته باشــد و در کنار آن نیز 
سازمان های دیگر هم باید همکاری کنند زیرا یک نهاد 
به تنهایی نمی تواند از عهده این کار برآید.رئیس انجمن 
جنگلبانی با اشاره به ماده 48 برنامه ششم توسعه که در 
طول اجرای برنامه برداشت چوب از جنگل ها را ممنوع 
می داند،گفت: سازمان »جنگل ها، مراتع و آبخیزداری« 
باید پاســخگوی این عمل غیرقانونی باشــد.رئیس 
انجمن جنگلبانی با رد ادعای وجــود قاچاق چوب به 
علت کمبود نیرو توسط مسئوالن اظهارداشت: راه حل 
مشــکل قاچاق چوب از جنگل های کشور، استفاده از 
تجهیزات نوین در گذرگاه های حســاس اســت و این 
 توجیه که قاچاق به علت کمبود نیرو صورت می گیرد

درست نیست.

 4۵درصد بیکاران قبال شاغل بودند

مهر|  عالءالدین ازوجــی، دانش آموخته اقتصاد 
دانشــگاه تربیت مدرس با اعالم سهم انواع بیکاران 
در اقتصاد کشور به روایت آمار گفت: از جمعیت 3.2 
میلیونی بیکار کشور، 1.74 میلیون نفر )54.3درصد( 
را بیکاران قبال شــاغل یعنی بیکاران »با داشــتن 
ســابقه بیکاری« و مابقی )1.46 میلیون نفر معادل 
45.7درصد( را بیکاران »قبال غیرشاغل« تشکیل 
می دهند.  به گفته او، براســاس آمار رسمی کشور 
از 25.8 میلیون نفر جمعیت فعال کشــور در  سال 
1395 زمینه اشتغال برای بیش از 3.2 میلیون نفر 
در این  ســال فراهم نبود و در جرگه بیکاران کشور 
قرار گرفتند. ازوجی با بیان این که بیکاران اقتصاد به 
دو دسته شامل بیکاران »با داشتن سابقه بیکاری« 
و بیکاران »بدون داشتن ســابقه بیکاری« تقسیم 
می شوند افزود: بدیهی است که هرچه سهم بیکاران 
»با سابقه بیکاری«، کمتر باشــد نشان از تحرک و 
پویایی اقتصاد و درجه پایین ذخیره بیکاری دارد. این 
موضوع را می توان به مثابه منابع جریانی رودخانه و 

منابع استخر شباهت داد.

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

 نگران افشای اطالعات
 قرارداد بویینگ نیستیم

ایلنا| اصغر فخریه کاشــان، قائم مقام وزیر راه و 
شهرسازی با بیان این که از انتشار جزییات قرارداد 
ایران ایر – بویینگ نگران نیســتیم، گفت: کسانی 
که به قصد گرفتن حکم افشای اطالعات به دادگاه 
فدرال مراجعه کرده اند، هدفشان این است که بدانند 
از چه مسیری پول خرید هواپیما پرداخت می شود و 
اقدام به توقیف پول خرید هواپیما کنند اما قرارداد به 
گونه ای تنظیم شده که نمی توانند به آسانی به این 
مســائل پی ببرند. او اظهار داشت: بویینگ هم باید 
نسبت به تعهدات خود مبنی بر عدم انتشار جزییات 

قرارداد با ایران ایر پایبند باشد.

 اختصاص ۱۶۰ هواپیما 
به سفرهای عید

مهر| مقصود اســعدی ســامانی، دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی گفت: پیش بینی شده در ایام 
نوروز 160 فروند هواپیمای فعال داشته باشیم که 
روزانه به طور میانگین 900 پرواز انجام می دهند. به 
گفته او، شرکت های هواپیمایی مجوزهای الزم را از 
سازمان هواپیمایی، شرکت فرودگاه ها و فرودگاه های 
مبدأ و مقصــد بابت مدیریت پروازهــای نوروزی و 

پروازهای فوق العاده اخذ کرده اند. 

 امضای قرارداد با شرکت های 
نفتی روس تا ۲ هفته آینده 

تسنیم| الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه اعالم 
کرد شــرکت های نفتی روس ممکن است تا پایان 
 ســال 96 قراردادهایی با ایران منعقد کنند که به 
آنها اجازه بدهد روی میادین نفتی ایران کار کنند. 
به گفته او، شــرکت های نفتی روس ممکن است تا 
21 مــارس قراردادهایی با ایران منعقد کنند که به 
آنها اجازه بدهد روی میادین نفتی ایران کار کنند. 
نواک همچنین گفت، ایران آماده عرضه نفت خام 
به روسیه است، اما این بستگی به توافقات آینده با 

خریداران نفت دارد.

 واریز باقیمانده 
سود سهام عدالت روستاییان و عشایر 

ایرنا|  باقیمانده ســود ســهام عدالت مربوط به 
عملکرد  سال مالی 1395 شرکت های سرمایه پذیر از 
امروز )هفدهم اسفندماه( به تدریج برای روستاییان 
و عشــایر واریز می شــود. حدود 12میلیون نفر از 
روستاییان و عشایر در مرحله واریز مرحله تکمیلی، 
از سود ســهام عدالت عملکرد  ســال مالی 1395 
برخوردار شــده اند که مبلغ 5 هزار و 800 میلیارد 
ریال ســود ســهام عدالت آنان از ســوی سازمان 

خصوصی سازی واریز می شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از افزایش قاچاق چوب خبر داد 

احتضار جنگل 
  طبق آمار موجود در هر ثانیه 360 مترمربع از مساحت جنگل های ایران نابود می شود

  80 تا 90 درصد تخریب جنگل های ایران به دست انسان ها انجام می شود                     ایران در میان 6 کشور مخرب جنگل قرار دارد 

ویترین جهان

اقتصاد مجازی

 ترامپ 
در رتبه 7۶۶ میلیاردرهای جهان 

ایرنا| شبکه خبری ســی ان ان گزارش داد: مجله 
فوربس فهرست جدید میلیاردرهای جهان را منتشر 
کرد ونکتــه جالب توجه در این فهرســت ســقوط 
200 رتبه ای دونالــد ترامپ و قــرار گرفتن در رتبه 
هفتصدوشصت وششمین میلیاردر جهان است. ثروت 
دونالد ترامپ بنابر این آمار 3میلیاردو 500میلیون دالر 
اعالم شد که با این میزان در رتبه 766 میلیاردرهای 
جهان قــرار گرفت.بنابراین گزارش، رتبه نخســت 
ثروتمند ترین فرد جهان بنابر تازه ترین داده های مجله 
فوربس متعلق به »جف بزوس« 54ساله، مدیرعامل 
و بنیانگذار شــرکت آمازون است.دارایی او بنابر اعالم 
مجله فوربس 112میلیارد دالر اســت، این درحالی 
است که »بیل گیتس«، 62ساله و بنیانگذار شرکت 
»مایکروسافت« با ثروتی برابر با 90 میلیارد دالر، پس 

از بزوس، در رتبه دوم قرار دارد.

 واریز ۱۰ درصد
 درآمد نفت برای عراقی ها

ایرنا|  عضو کمیســیون مالی پارلمان عراق اعالم 
کرد که با تصویب قانون تأســیس شرکت ملی نفت 
عراق، 10 درصــد از درآمد های نفت به شــهروندان 
عراق اختصاص داده شده اســت. »زاهر العبادی« به 
خبرگزاری »المعلومه« عراق گفته است که این مبالغ 
بعد از اجرایی شدن قانون در شش ماه آینده در قالب 
اوراق بهادار بین شهروندان توزیع می شود. به گفته او، 
بعد از تصویب قانون تأسیس شرکت ملی نفت عراق 
در پارلمان این کشور، بخشــی از درآمدهای نفت به 
صورت ســهام بین شــهروندان عراق توزیع خواهد 
شد. زاهر العبادی گفت که در این قانون تصریح شده 
اســت که 10 درصد درآمدهای نفت به صورت سهام 
بین شــهروندان عراقی توزیــع و 90 درصد مابقی به 
خزانه دولت واریز شــود. او ادامه داد که در این راستا 
برای هریک از شهروندان عراقی در بانک یک حساب 
بانکی ایجاد می شود که فقط در صورت مرگ شخص، 

حساب او بسته خواهد شد.

عکاسی پرتره در اینستاگرام 

ایسنا|  اپلیکیشن اینســتاگرام به زودی مجهز به 
قابلیت عکاســی چهره و پرتره خواهد شد. به گزارش 
وب ســایت tech crunch، اعالم کرده اســت که 
شواهدی در این شبکه اجتماعی مشاهده کرده است 
که نشان دهنده احتمالی افزودن قابلیت عکاسی پرتره 
است. طبق این گزارش های منتشر شده، حالت پرتره 
به قابلیت و امکانی گفته می شود که پس زمینه تصویر 
تیره و تاریک می شــود و عکس بر روی ســوژه مورد 
نظر تمرکز دارد. این حالت دقیقا مشابه همان عکس 
پرتــره ای خواهد بود که در عکاســی ها برای مدارک 
شناسایی خود می گیریم. تک کرانچ همچنین گزارش 
داده است که آیکون شاتر پرتره در قسمت رابط دوربین 
استوری های اینستاگرامی پدیدار خواهد شد و کاربران 
قادر خواهند بود به دلخواه خود یکی از افکت ها موجود 

را انتخاب و براساس آن عکاسی کنند.

کامیون های خودران اوبر 

مهر|  شرکت اوبر اپلیکیشــنی برای حمل بار در 
ایالت آریزونا راه اندازی کرده اســت که در این خدمت 
کامیون های خودران محموله ها را جابه جا می کنند. 
به گزارش تلگراف، Uber Fright یک پیام رســان 
رایگان است که به مشتریان اجازه می دهد کامیون های 
خودران را به راحتی ســفارش دهند. در مراکز انتقال 
تریلرها به کامیون های خودران متصل می شوند. این 
وسایل نقلیه به مرکز انتقالی در نزدیکی مقصد سفر 
می کننــد و در آن جا تریلر به کامیون هــای با راننده 
انســانی متصل می شــوند تا بار به مقصد برسد. یک 
راننده حرفه ای در هر کامیون خودران پشــت فرمان 
 حضور دارد تــا در مواقع اضطراری کنتــرل اوضاع را

 به دست گیرد.
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غالمرضا امینــی، مدیرکل نظارت بر اســتاندارد 
صنایع غذایی، آرایشی، بهداشــتی و حالل سازمان 
ملی اســتاندارد گفت: امســال 14 هــزار نمونه از 
موادغذایی موجود در بازار مــورد آزمون قرار گرفت 
که 85 درصد آنها با استانداردهای ملی مطابقت دارد. 
او توضیح داد: در طرح کنترل بازار، کارشناسان استاندارد به عنوان خریدار 
و مصرف کننده از بازار نمونه هایی را برداشــت کــرده و مورد آزمایش قرار 
می دهند که تنها 15 درصد از آنها با استانداردهای ملی تطابق نداشتند. او با 
اشاره به برخی شایعات در فضاهای مجازی مبنی بر استفاده از گوشت گربه 
در فرآورده های گوشتی گفت: این شایعات مبنای علمی و اساسی ندارد و 

مردم نباید بپذیرند. 

علی رغم اعــالم مســئوالن مبنی بر کاهــش 49 درصدی 
ظرفیت تولید کاغذ روزنامه، چاپ و تحریر در  سال جاری، رئیس 
سندیکای تولیدکنندگان کاغذ معتقد است تولید کاغذ تحریر 
حدود 70 درصد و کاغذ روزنامه صد درصد کاهش یافته اســت. 
ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت وگو با ایسنا درباره کاهش 
ظرفیت تولید کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر گفت: زمانی که شرایط توسط 
مسئوالن به گونه ای فراهم شده که در بازار رقابتی فضا به سود واردکنندگان 
است بنابراین بخش تولید کشور با چالش مواجه خواهد شد. به گفته او، در 
حال حاضر تعرفه واردات کاغذ صفر اســت، به واردکنندگان ارز مبادله ای 
اختصاص می یابد و آنها معاف از پرداخت 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده 

هستند . 

85 
درصد

100 
درصد

کاهش تولید کاغذ روزنامه موادغذایی بازار ایران استاندارد هستند 

کشاورزان اصفهانی برای چندمین بار نسبت به کاهش حقابه خود اعتراض کردند

همت دولت برای حل مشکل زاینده رود
شهروند| کشــاورزان اصفهانی کنــار پل خواجو 
تجمع کردند. دیروز حقابه داران شــرق درحالی کنار 
پل خواجو و مقابل سازمان آب منطقه ای اصفهان برای 
چندمین روز تجمع کردند که پشت سر آنها تصویری 
از زاینده رود خشک و بی آب بود. کشاورزان اصفهانی 
می گویند حق آب آنها کم شده چرا که آب زاینده رود 
را به شــهرهایی انتقــال داده اند کــه در دولت دهم 

سوگلی های مسئوالن در آنها سکنی گزیده اند.
کار به جایی رسیده که دیروز حسن کامران، نماینده 
مردم اصفهــان هم از وضع بحران حقابه کشــاورزان 
انتقاد کرد و در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس 
گفت: ما وضع بحرانی پیدا کردیم. وزیر نیرو مصوبات 
شورای عالی آب، شــورای امنیت و قانون توزیع آب را 

اجرا نکرده اند. کشاورزان ما این بار هم باز تجمع کردند.
دیروز سیدتقی کبیری، نماینده مردم خوی هم در 
مجلس از تبعیض در حوزه آب انتقاد هایی مطرح کرد 
و گفت: براساس اصل 48 قانون اساسی،  بهره برداری از 
منابع طبیعی باید یکسان باشد اما متاسفانه ما امروز 
شــاهد تبعیض و بی عدالتی در حوزه آب در ســطح 
استان ها هســتیم. با همه اینها وزارت نیرو به موضوع 
ورود کرده است. رضا اردکانیان به عنوان عالی ترین مقام 

این وزارتخانه دیروز گفــت: وزارت نیرو تالش خود را 
برای حل وفصل مشکالت کشاورزان حوضه زاینده رود 

آغاز کرده است. 
تبعیض آبی ممنوع! 

نماینده مردم خوی، سیدتقی کبیری در پایان جلسه 
علنی دیروز ضمن تبریک والدت حضرت زهرا)س( در 
اخطاری با استناد به اصل 48 قانون اساسی، بیان کرد: 
در اصل 48 آمده است که بهره برداری از منابع طبیعی 
و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانی و توزیع 
فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف 
کشور باید بدون تبعیض باشد، اما اکنون ما در حوزه آب 
شاهد تبعیض و بی عدالتی در سطح استان ها هستیم. او 
در ادامه گفت: استان آذربایجان غربی دیروز در زمینه 
آب با مشــکل جدی روبه روست. حتی در شهرستان 
خوی در آب آشامیدنی نیز با مضیقه روبه رو هستند. هم 
وزیر سابق و هم وزیر فعلی دستوراتی را در این زمینه 
دادند. خواهش می کنم در این زمینه سرعت بیشتری 

به کار گرفته شود تا مشکل آب شرب و کشاورزی در 
این شهرستان ها به زودی حل شود.

خبر خوش وزارت نیرو 
همه این  مباحــث درحالی مطرح می شــود که 
وزیر نیرو روز گذشــته اعالم کرده که نخستین گام 
کارگروه ملی ســازگاری با کم آبی برداشــته شد و 
وزارتخانه نخستین تالش را با حل وفصل مشکالت 
کشاورزان حوضه زاینده رود آغاز کرد. رضا اردکانیان 
در همایش سراسری فرماندهان بسیج صنعت آب و 
برق افزود: به عنوان نخستین اقدام، در یک هفته ای 
که از مصوبه هیأت دولت در مورد تشــکیل کارگروه 
ملی سازگاری با کم آبی می گذرد، موفق شدیم گامی 
متمایز در جهت حل وفصل پایدار مشکالت کشاورزان 
در حوضه زاینده رود به نتیجه برداریم. او بدون این که 
اطالعات بیشتری درخصوص چند و چون این اقدام 
مطرح کند، گفت: مباحث این طرح نهایی شده و ابالغ 
خواهد شد.اردکانیان اضافه کرد: امیدواریم با مشارکت 

مســئوالنه صنایع بزرگ پرآب بر اســتان اصفهان، 
شاهد اجرای طرح های خوبی در حوضه زاینده رود و 
حل وفصل مشکل کم آبی کشاورزان باشیم.وزیر نیرو 
بر مشارکت همکاری نزدیک تر دستگاه های مسئول 
مانند وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، 
معدن و تجارت، کشــور و همچنین ســازمان های 
حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه و نمایندگان 
دولت در استان ها )اســتانداران( برای دستیابی این 
کارگروه به اهداف مشخص شده تأکید کرد.اردکانیان 
اضافه کرد: همان طور که از اســم ایــن کارگروه بر 
می آید، به جای مفاهیم خشکســالی و بحران - که 
موقتی بودن شرایطی خاص در آن مستتر است - از 
مفهوم ســازگاری با کم آبی استفاده شده است، تا بر 
دایمی بودن آن تأکید شود. وی در این زمینه افزود: 
کم آبی همزاد ما در این منطقه از دنیاســت و ما باید 
برنامه هایمان را متناسب با این شرایط تدوین و اجرا 
کنیم. وزیر نیرو در بخش دیگری از ســخنان خود، 
گفت: امروز برنامه وزارت نیرو به مراتب پیچیده تر و 
سخت تر از ساختن سازه های پیچیده آب و برق است؛ 
امروز می خواهیم با کمک یکدیگر وارد میدان مدیریت 

مصرف و تقاضا شویم.

دیگه چه خبر

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:احمدی18/30

اتمامصفحهآرایی
19/00

شروعصفحهآرایی:19/30
اتمامصفحهآرایی:19/49

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی 
اجرای عملیات دفن بهداشتی پسماند ها

در مرکز دفن حلقه دره 

ارتباطات و امور بین الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداري کرج

بدینوسیله با شرط ثابت ماندن کلیه مفاد آگهی مناقصه عمومی موارد ذیل تغییر 
و اصالح میگردد، ارائه رتبه 3 راه و باند از طرف شرکت کنندگان حذف گردید.

1- ارائه رتبه 5 آب  به همراه یکی از رتبه های  5 ابنیه یا رتبه 5 راه وباند 
یا رتبه پسماند از معاونت برنامه و بودجه برای شرکت کنندگان الزامیست. 

 96/12/28 مورخ  دوشنبه  روز  اداری  ساعت  پایان  تا  کنندگان  شرکت 
روز  در  پاکات  بازگشایی  و  نمایند  اقدام  پاکات  تحویل  به  نسبت  توانند  می 

دوشنبه مورخ 96/12/28 راس ساعت 15 خواهد بود

مدیر امور آبفای صباشهر شهرستان شهریار با اعالم 
این خبر گفت: به منظور بهبود بهــره برداری و ارتقای 
سطح کمی آب شرب شــهروندان قطر خروجی مخزن 

زمینی 2500 متر مکعبی این شهر افزایش یافت.
او افــزود: خروجی این مخــزن با لولــه ای به قطر 
250 میلیمتر طراحی شــده بود که بــا لوله های 400 
میلیمتری بهسازی شد. ولی اهلل محمدی ضمن اشاره به 
نزدیکی پایان سال و افزایش مصرف آب شرب از سوی 
شــهروندان تصریح کرد: با توجه به رشد مصرف آب در 
روزهای اخیر به دلیل افزایش شست وشو و خانه تکانی، 
از یکایک شهروندان  می خواهیم تا با مسئولیت پذیری 
 و رعایــت الگوی مصــرف آب، ما را در طــول روزهای

 پیش رو یاری کنند.

 ضرورت افزایش
 قطر لوله خروجی مخزن صباشهر

عملیات افزایش قطر لوله خروجی مخزن 
صباشهر آغاز شد

استان

60 سال دیگر جنگل های کشور 
تمام  می شود 

به دلیل شرایط آب و هوایی 
و تخریب های صورت گرفته 

یک چهارم سرانه جهانی 
جنگل داریم

 برداشت قاچاقی چوب
  از جنگل های کشور
 افزایش یافته است
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