
از بازار متشکل ارزی چه 
انتظاراتی باید داشت؟
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نبایــد انتظــار داشــت کــه بــازار متشــکل از آغــاز بــه 
تقویــت  و  هــا  قیمــت  بــه کاهــش  کار خــود شــروع 
ــف  ــال را تضعی ــه ری ــکالتی ک ــرا مش ــد زی ــی کن ــول مل پ
کــرد بســیار پیچیــده بودنــد و بــا یــک تصمیم،فضــا 
شــد. نخواهــد  جــدی  تغییــرات   دســتخوش 
ــور  ــه کش ــه چ ــرد ک ــد ک ــوش نمی توان ــه فرام ــن هم ــا ای ب
تحریــم می شــد و چــه خیــر، بایــد تغیییــر مکانیــزم 
قیمت گــذاری ارز در ایــران در دســتور کار قــرار می گرفت چرا 
کــه هیــچ کشــو.ری ایــن اختیــار را در اختیــار بــازار کشــوری 
ــت دالر در  ــی قیم ــالیان طوالن ــا س ــذارد ام ــی گ ــر نم دیگ
 ایــران، پــس از تعییــن نــرخ در امــارات، مشــخص می شــد.
ــکل  ــازار متش ــورد ب ــده در م ــران کنن ــائل نگ ــی از مس یک
ارزی، افزایــش انتظــارات از ایــن بــازار اســت؛ شــکل 
درنهایــت کارکــرد  غیرواقعــی  انتظــارات  ایــن  گرفتــن 
بــه هــر روی مشــکالت  را متاثــر خواهــد کــرد.  بــازار 
ــاد  ــا از ابع ــه طبع ــد ک ــون دارن ــل گوناگ ــران دالی ارزی در ای
ــوان  ــی نمی ت ــرد ول ــی ک ــا را بررس ــوان آنه ــف می ت مختل
ــه  ــرد. البت ــرف ک ــکالت را برط ــه مش ــت هم ــک حرک ــا ی ب
نیســت. بــازار  ایــن  ضــروری  نقــش  نافــی   این هــا 
ــه  ــد ب ــدا بای ــن کاری، ابت ــرورت چنی ــر ض ــم بهت ــرای فه ب
روش تعییــن نــرخ دالر در بــازار ایــران اشــاره کنیــم. 
مکانیــزم بــازار بــه ایــن صــورت اســت کــه هــر روز در امــارات 
نســبت برابــری درهــم بــا ریــال مشــخص می شــود و 
ســپس نســبت درهــم امــارات و دالر امریــکا مقایســه مــی 
شــود و از دل ایــن محاســبات نــرخ فردایــی ســبزه میــدان 
تعییــن مــی شــود. ایــن روش مرســومی بــرای ایــران بــود 
ــد بســیار دشــوار  ــون ادامــه ایــن رون ــی اکن ــه دالیل ــی ب ول
اســت. مشــکل اول ایــن اســت کــه در گذشــته بــرای تهیــه 
ــه  ــت و ب ــود نداش ــکلی وج ــارات مش ــکناس ارز در ام اس
همیــن دلیــل بخــش مهمــی از اســکناس ارزی مــورد 
نیــاز کشــور از ایــن طریــق تهیــه مــی شــد. بــا ایــن وجــود 
افزایــش فشــارهای واشــنگتن بــه ابوظبــی ســبب شــده تــا 
ــن ســبب  ــد و ای ــل کن ــر عم ــاط ت ــل هــم محت طــرف مقاب
ــل اجــرا نیســت  ــزم قاب ــن مکانی شــده در نتیجــه دیگــر ای
، در عیــن حــال کــه درهــم نیــز قــدرت گذشــته را نــدارد.از 
ســوی دیگــر بایــد توجــه داشــت در گذشــته امــارات تنهــا 
تامیــن کننــده اســکناس ارزی کشــور بــود . در نتیجــه نــرخ 
محاســبه شــده در ایــن بــازار مــالک خوبــی بــرای تعییــن 
نــرخ فردایــی ایــران بــود. بــا ایــن همــه بــه دلیل فشــارهای 
ایــاالت متحــده و افزایــش مشــکالت میــان ایــران بــا متحد 
امــارات، یعنــی عربســتان عمــال کشــورهای دیگــر همســایه 
نیــز بــه تامیــن کننــده ارز بــرای ایــران تبدیــل شــده انــد . به 
 ایــن ترتیــب ایــن فرصــت تنهــا در اختیــار امــارات نیســت.
در  موجــود  مشــکالت  کنــار  در   ، مــوارد  ایــن  همــه 
ســامانه های متعــدد ، راهــی جــز تــن دادن بــه یــک بــازار 
متشــکل ارزی و تعییــن نــرخ ارز بــه شــیوه دیگــر را باقــی 
ــان مطــرح  نمــی گــذارد. یکــی از پرسشــهایی کــه ایــن می
ــرای  ــن روش ب ــای ای ــن و مزای ــا حس ــه ب ــت در رابط اس
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مثقال طال     19.310.250
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لیر ترکیه           24.423
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ما را در تلگرام 
 18 تا  30دنبال کنید

واردات خودرو دست دوم؛ درد یا درمان 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس: واردات خودروهای دست دوم موجب به تعادل رسیدن بازار خودروی کشور می شود

بـه دنبـال تغییـرات اقلیمـی و همچنیـن بارش های 
بسـیار طی ماه های گذشـته در کشـور، برخی شهرها 
بـا افزایـش جمعیـت گونـه ای از پروانه ها نسـبت به 
سـال های قبـل مواجـه شـده اند؛ برخـی از شـهرها 
اصفهـان، خراسـان  یـزد،  تهـران، مشـهد،  از جملـه 
شـمالی و دیگـر مناطـق کشـور ایـن روزهـا میزبـان 
پروانه هـا هسـتند. در ابتـدا ماجـرای ایـن پروانه هـا 
از تهـران آغـاز شـد. هجـوم میلیون هـا قطعـه پروانه 
از ابتـدای اردیبهشـت مـاه سـال جـاری بـه جنـوب 
اسـتان تهـران ، موجب شـد جنـوب پایتخـت رنگی 
شـود و پس از آن 6 منطقه ازجمله اسالمشـهر، ری، 
ورامیـن، قرچـک، پیشـوا و پاکدشـت از زیبایی این 

پروانـه هـا  بهره منـد شـوند. 
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پایش آالینده های 
»دی اکسین« و »فوران« 

در کشور آغاز شد
برای نخستین بار در کشور 

نمونه برداری از گازهای آالینده 
دی اکسین و فوران توسط 

کارشناسان داخلی انجام شد.

پیش نویس طرح 
تابستان ۹۸، روی 

میز ستادسفر
رییس ستاد مرکزی هماهنگی 

خدمات سفر کشور گفت: 22ارگان 
اجرایی عضو ستاد سفر  و روسای 

ستادهای اجرایی استان ها، 
پیشنهادات و نظرات نهایی 

خود را پیرامون پیش نویس 
»دستور العمل اجرایی ساماندهی 

و ارتقای خدمات سفر ویژه 
تابستان ۹۸« اعالم می کنند.
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یادداشت  مهمان
مجید شاکری

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1451

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

مسوول بخش حشرات سازمان 
حفاظت محیط زیست: بارش های 
طوالنی  مدت علت اصلی افزایش 
تعداد پروانه هاست.

تغییرات اقلیمی 

علت اصلی افزایش 

تعداد پروانه ها
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45 و

رونمایی از  ۱۱ شیء باستانی 
در موزه شوش

به مناسبت روز جهانی و هفته ملی موزه ها، ۱۱ شیء باستانی، 
برای اولین بار در موزه شوش به نمایش گذاشته شدند.

محسنی اژه ای:

مذاکره با آمریکا غلط و از 
حرف های شیطانی است

آگهي مناقصه عمومي  
شماره ۹۸/6/ع

فراخـوان 
شماره ۹۸/1/ف 

شـركت معدنـی و صنعتـی  گلگهر (سـهامی عام) در نظـر دارد" تأمین متریال و اجرای خطـوط انتقال آب 
بـر روی كریدورتأسیسـاتی مابیـن معـادن 1 و 5 منطقـه گلگهـر " را از طریـق برگزاری مناقصـه عمومی به 
پیمانـكار واجـد شـرایط واگـذار نماید.لذا كلیـه متقاضیـان م یتوانند جهت اخذ اسـناد مناقصـه به آدرس 
الكترونیكـی WWW.GEG.IR مراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همـراه فـرم پرسشـنامه ارزیابـی تأمیـن 
كننـدگان از قسـمت تأمیـن كننـدگان و مشـتریان - مناقصـه هـا دانلـود نماینـد. مهلت تحویـل پاكات 
سـاعت  ۹الـی 14 روز شـنبه مـورخ۹۸/3/11  در محـل دفتركمیسـیون معامـالت مجتمع و یـا دبیرخانه 
دفتـر مرکـزی تهـران می باشـد. ضمنـًا بازدیـد از محل اجـرای پـروژه روز چهارشـنبه مـورخ ۹۸/3/1 برای 

متقاضیـان الزامی می باشـد.

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر (سـهامی عـام) در نظـر دارد "عملیـات راهبری، اپراتـوری، نگهـداری و تعمیرات 
و بهره بـرداری از شـش دسـتگاه دیـزل ژنراتـور و تابلوهـای بـرق و ترانسـفورماتورهای مربوطـه " در محـل نیـروگاه 
اضطـراری واقـع در مجتمـع خـود را از طریـق فراخوان عمومی با شـرایط تعدیل شـده در اسـناد فراخـوان نوبت اول 
بـه شـركت ها ی واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. لذا كلیـه متقاضیـان م یتوانند جهـت اخذ اسـناد فراخوان بـه آدرس 
الكترونیكـی WWW.GEG.IR مراجعـه و اسـناد مذکـور را از قسـمت تأمیـن كننـدگان و مشـتریان - مناقصه ها 
دانلـود نماینـد. مهلـت تحویـل پاكات سـاعت ۹ الـی 14 روز چهارشـنبه مـورخ ۹۸/03/01 در محل دفتركمیسـیون 

معامـالت مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتر مرکـزی تهران می باشـد.

مدیریت قراردادها و معامالت
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

مدیریت قراردادها و معامالت
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

نوبت دوم

شهرداری جوپار

لـذا کلیـه پیمانـکاران تاییـد صالحیـت شـده از اداره کل کار و امور اجتماعی دعـوت به عمل می آید جهت خرید اسـناد 
مناقصـه از تاریـخ ۹۸/2/2۸  تـا تاریخ ۹۸/3/11  و جهت تسـلیم پیشـنهادات تا تاریخ ۹۸/3/12 تا سـاعت 14 به شـهرداری 

جوپار به آدرس جوپار خیابان شـریعتی کوچه شـماره 1 مراجعه نمایند . در ضمن شـهرداری در رد یا قبول پیشـنهادات مختار 
اسـت و شـرکت کنندگان باید 5٪ سـپرده شـرکت در مناقصه به عنوان ضمانت شـرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی 
و یا وجه نقد واریزی به شـماره حسـاب سـپرده شـهرداری )مندرج در اسـناد ( به همراه سـایر اسـناد تحویل نمایند. بازگشایی 
پیشـنهادات در سـاعت 10 صبـح مـورخ ۹۸/3/13 صـورت خواهـد پذیرفـت و در صورتی که برنـدگان مناقصه حاضـر به انعقاد 
قـرارداد نشـوند ضمانتنامـه آنهـا بـه نفع شـهرداری ضبـط خواهد شـد بدیهی اسـت که هزینـه چاپ آگهـی به عهـده برندگان 

مناقصه می باشـد و سـایر اطالعات و جزئیات در اسـناد مناقصه مندرج اسـت.

آگهی مناقصـه
شــهرداری جوپــار در نظــر دارد اجــرای پــروژه نگهــداری فضــای ســبز را بــه شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه 

طــی مــدت یکســال و بــا متــراژ حــدود ۸5000 متــر مربــع روزانــه و پــروژه تنظیــف و رفــت و روب معابــر شــهر و 
کارهــای عمرانــی محــدوده شــهر را بــه شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه طــی مــدت یکســال و بــا متــراژ تقریبــی 

روزانــه ۹0000 متــر مربــع از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. 

شناسه اگهی 46۸551

شماره تماس 0۹133406155

به یک نفر مهندس عمران با حداقل 4 سال سابقه کار 
در دفتر فنی راه سازی جهت کار در منطقه بم نیازمندیم . 

آگهی استخدام

ــان  ــن صراف ــش از ای ــت. پی ــان اس صراف
ــار  ــود دچ ــاز خ ــورد نی ــع م ــن مناب در تامی
مشــکل بودنــد و مجبــور مــی شــد تســویه 
نهایــی خــود را بــه شــکل حوالــه در امــارات 
کــه گفتــه  طــور  همــان  دهنــد.  انجــام 
ــه  ــن روش بهین ــتفاده از ای ــر اس ــد دیگ ش
نیســت. همچنیــن در بــازار متشــکل بــه 
ــان  ازای تامیــن بخشــی از معامــالت صراف
و برخــی مزایــای دیگــر، از آن هــا خواســته 
 مــی شــود بــا شــفافیت کامــل عمــل کننــد.
از ســوی دیگــر پیشــتر امــکان مداخلــه 
ــدت  ــه ش ــزی ب ــک مرک ــرای بان ــازار ب در ب
بــازار  تشــکیل  بــا  امــا  بــود،  دشــوار 
متشــکل ارزی،عمــال دســت بانــک مرکــزی 
می شــود.  بــاز  اصولــی  مداخلــه  بــرای 
بانــک مرکــزی در روش ســنتی افــرادی 

ــتاد  ــی فرس ــا م ــان ه ــه خیاب ــدان ب را چم
را  هــا  قیمــت  اضافــه،  عرضــه  بــا  تــا 
کنتــرل کننــد کــه پرواضــح اســت ایــن 
ــی  ــاد م ــت ایج ــدازه ران ــه ان ــا چ روش ت
کنــد و چــه مشــکالتی در پــی دارد. در 
ــزی  ــک مرک ــب، بان ــز اغل ســال گذشــته نی
صرافی هــای  بــه  ارز  عرضــه  طریــق  از 
زیــر مجموعــه خــود، تــا حــدودی ایــن 
ایــن  کــه  داد  مــی  انجــام  را  مداخلــه 
واکنــش  و  بــود  گسســته  نیــز  شــکل 
 هــای کنــد بــازار را بــه همــراه داشــت.
ــه  ــکل مداخل ــازار متش ــه در ب ــن هم ــا ای ب
ــد  ــود. بای ــد ب ــر خواه ــزی پویات ــک مرک بان
ــر  ــث ب ــوزه بح ــن ح ــت در ای ــه داش توج
ــدف   ــت و ه ــتوری نیس ــه دس ــر مداخل س

مداخلــه بــازاری اســت./خبرآنالین
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 رسانه های دروغین، ایران را سردرگم کرده اندپیام خبر
رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی گفت که رسانه های دروغین باعث سردرگمی ایران شده اند.به 
گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا با بیان 
این که رسانه های دروغین باعث سردرگمی ایران شده اند،در پیامی توئیتری مدعی شد:»با تمام 
اخبار جعلی و دروغینی که وجود دارد، ایران هیچ ایده ای ندارد که اوضاع به چه صورت است.«

سنا
 ای

س:
عک

واردات خودرو دست دوم؛ درد یا درمان 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس: واردات خودروهای دست دوم موجب

 به تعادل رسیدن بازار خودروی کشور می شود

محمد حسین فرهنگی:واردات خودروهای دست دوم خارجی دردی از بی خودرویی اقشار کم درآمد دوا نمی کند

گرانی هـای عجیـب و غریـب خـودرو، بـه 
 60 از  باالتـر  بـه  پرایـد  رسـیدن  طورمثـال 
میلیـون تومان،همـه و همـه نشـان از وجود 
یـک بحـران دارد و واردات خـودرو دسـت 
دوم، یکـی از راه حـل های پیشـنهادی برای 
ایـن شـرایط بحـران زده خـودرو در ایـران 

ست. ا
اردیبهشـت ماه  اواسـط  از  پیشـنهاد  ایـن   
ایـران  سـفیر  بعیدی نـژاد،  حمیـد  توسـط 
انگلیـس مطـرح شـد، وی در صفحـه  در 
اینسـتاگرامی خـود نوشـت: »سال هاسـت 
بسـیاری از کشـورها حتی کشـورهایی مانند 

روسـیه، چین و هنـد که خـود دارای صنایع 
داخلـی تولیـد خـودرو هـم هسـتند بـرای 
رفـاه مـردم، مدیریـت بـازار، کاهـش قیمت 
و افزایـش اسـتانداردهای محیـط زیسـت، 
واردات خودروهـای دسـت دوم کمپانی های 
مهـم اتومبیل سـازی را بـا تعرفـه و تضمین 
بعـد  مدتـی  تسـهیل کرده انـد.«  کیفیـت 
از ایـن پسـت اینسـتاگرامی بـود کـه وزیـر 
صنعت گفـت: »پیشـنهاد واردات خـودروی 
دسـت دوم به دلیـل مشـکل منابـع ارزی، 
درسـت نیسـت، بـا کـدام منابـع ارزی بایـد 

واردات خـودرو صـورت گیـرد؟« 

اکنـون پـای ایـن پیشـنهاد بـه بهارسـتان 
نیـز بـاز شـده و موافـق و مخالفانـی پیـدا 
»محمـد  راسـتا  همیـن  در  اسـت،  کـرده 
رضـا منصـوری«، عضـو کمیسـیون صنایع و 
معـادن در این باره گفـت: واردات خودروهای 
دسـت دوم بـه عزم جـدی نیـاز دارد این در 
حالـی اسـت که دسـت های پشـت پـرده از 
تحقـق ایـن امـر جلوگیری می کننـد چراکه 
سـود آنهـا در ملتهـب بـودن بـازار خـودرو 
اسـت..  »ولی ملکی« سخنگوی کمیسیون 
صنایـع و معـادن مجلـس نیـز در ایـن باره 
خودروهـای  واردات  مجـوز  صـدور  گفـت: 

رسـیدن  تعـادل  بـه  موجـب  دوم  دسـت 
بـازار خـودروی کشـور می شـود،اما بـه دلیل 
محـدود بـودن منابـع ارزی، تمایـل چندانی 
بـه ایـن کار وجود نـدارد. مسـؤوالن به دلیل 
برنگشـتن بخش قابل توجهی از ارز ناشـی 
از صـادرات یـا واردات کاالهـای غیرضـروری 
مثـل خـودرو، موافـق اجرایـی شـدن ایـن 
پیشنهاد نیستند. وی در ادامه گفت: افرادی 
کـه معتقدنـد قیمـت خـودرو در بـازار ایـران 
بـه حـدی افزایـش قیمـت پیـدا کـرده کـه 
واردات خودروهـای دسـت دوم هـم تاثیری 
بـر کاهـش قیمت هـا نخواهد داشـت، چرا 
نمی پذیرنـد کـه گـردش نقدینگـی حـدود 
2000 هـزار میلیارد تومانـی جامعه اثر تورمی 
خودش را بر کل اقتصاد گذاشـته و همچنان 
می گـذارد؟ این حجـم  نقدینگی برای حفظ 
ارزش خـود هـر بـار بـه یـک بـازار سـرازیر 
می شـود. روزی بـه بـازار ارز، روز دیگـر بـه 
بـازار مسـکن و یـک روز هـم بـازار  خـودرو 
و طـال. بـا ورود ایـن حجم عظیـم نقدینگی 
ایـن  در  قیمت هـا  بازارهـای مختلـف،  بـه 
بازارهـا تحـت تاثیـر قـرار می گیرد.»فریدون 
احمـدی« نایب رئیـس کمیسـیون صنایـع 
و معـادن مجلـس شـورای اسـالمی نیـز با 
بیـان اینکـه تحریـم واقعیتی اسـت کـه در 
بـازار اثرگـذار اسـت، دربـاره واردات خـودرو 
گفـت: اگر واردات خودرو آزاد شـود بخشـی 
از التهـاب بـازار از بیـن مـی رود. وی تصریح 
کـرد: هر سـه قوه مسـوول وضعیـت کنونی 
بـازار هسـتند و مـردم بایـد فشـار عملکـرد 
نامناسـب دسـتگاه هـای اجرایـی را تحمل 

 . کنند

ممنوعیت واردات خودرو دست 
دوم، بربازارتاثیرگذاراست

 »رضـا علیـزاده« نایـب رییـس کمیسـیون 
صنایـع و معـادن مجلس شـورای اسـالمی 
یکـی دیگـر از موافقـان ایـن طـرح اسـت و 
دسـت  خـودروی  واردات  تاثیـرات  دربـاره 
دوم خارجـی بـر قیمت خودروهـای داخلی، 
گفـت: بـا آزاد شـدن واردات خـودرو فضـا 
روانی موجود در بازار تا حدودی آرام شـده و 
می توان بازار را سـامان داد ممنوعیت واردات 
پیـام منفی به بازار ارسـال کـرده و جو روانی 
نامناسـبی ایجـاد می کند که باعـث افزایش 

قیمـت خـودرو می شـود.
وی افـزود: اگرچه ممنوعیـت واردات خودرو 
در جلسـه سـران قـوا تایید شـد امـا به نظر 
می رسـد وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
مایل اسـت، واردات آزاد شـود تا التهاب بازار 
تـا حـدودی سـامان پیـدا کنـد.وی بـا بیان 
اینکـه ممنوعیـت واردات خـودرو بـه دلیـل 
برخـی محدودیت های ناشـی از کنترل نرخ 
ارز بـود، اظهـار کـرد: برخی صادرکننـدگان در 
انتقـال ارز بـه داخـل کشـور بـا محدودیـت 
روبه رو هسـتند، بنابراین می تـوان با در نظر 
گرفتن شـرایط ویژه بخشـی از ارز حاصل از 
صـادرات را به واردات خـودرو اختصاص داد 
بـا تحقـق این مهم از یک سـو ارز به کشـور 
بـاز می گردد و از سـوی دیگر بـازار خودرو در 
داخل سـاماندهی شـده و قیمت ها متعادل 
می شـود. وی ادامـه داد: می توان بـا واردات 
خـودروی دسـت دوم بازار خودرو را سـامان 
داد، چراکه قشـر متوسـط نیز توانایی خرید 
ایـن خودروهـا را دارنـد از سـوی دیگـر ایـن 
خودروهـا از کیفیـت قابـل قبولی برخـوردار 

هستند.
مخالفـان  فرهنگـی«از  »محمدحسـین 
ایـن طـرح اسـت، وی بـا اشـاره بـه طـرح 
دوم  دسـت  خودروهـای  واردات  پیشـنهاد 
بـرای سـاماندهی بـازار خـودرو، گفـت: در 
بـرای  باالسـت  ارز  قیمـت  کـه  شـرایطی 

واردات  پـی  در  واردکنندگانـی کـه  و  تجـار 
خـودرو یـا هـر کاالی ارزان قیمـت دیگـری 
هسـتند، واردات خودرو توجیه پذیر نیسـت.
نماینـده مـردم تبریـز در مجلس ادامـه داد: 
سـرمایه های  بـرای  موضـوع  ایـن  البتـه 
سـرگردان در اختیـار سـرمایه داران و طبقـه 
برخـوردار، توجیه پذیـر اسـت امـا الزمـه آن 
خـروج ارز از کشـور اسـت. وی ادامـه داد: 
واردات خودروهـای دسـت دوم خارجـی بـه 
کشـور از نظر اقتصـادی و اجتماعی دردی از 
بی خودرویی اقشـار کم درآمـد دوا نمی کند. 
بـا توجـه به شـرایط فعلـی اقتصاد کشـور و 
قیمـت بـاالی دالر و یـورو، واردات خـودروی 
خارجـی بـی ارزش هم به دلیـل تعرفه باالی 
واردات، افزایـش قیمـت قابـل توجهی پیدا 
کـرده و از دسـترس اقشـار متوسـط جامعه 

می شـود. خـارج 
معـادن  و  صنایـع  عضـو کمیسـیون  ایـن 
خواسـتار  حـال  عیـن  در  مجلـس 
و  محتاطانـه  سـنجیده،  تصمیم گیـری 
هوشـمندانه در واردات خودروهـای دسـت 
دوم خارجـی شـد و افـزود: بـا توجـه بـه 
موجودی ارزی کشـور در کاالهایی که آسیب 
چندانـی بـه اقتصاد نمی زند نباید بـر واردات 
سـخت گرفـت چـرا کـه واردات خودروهـای 
بـه  آسـیبی  هیـچ  خارجـی  دوم  دسـت 
اسـتقبال مـردم از تولید خودروهـای ایرانی 
قیمت گـذاری  براسـاس  چـون  نمی زنـد 
خـودرو پنـج درصـد حاشـیه بـازار در صورت 
افزایـش قیمـت خـودرو در بـازار، قیمـت 
خودروهـای ایرانـی نیـز افزایـش می یابـد 
پـس از ایـن نظـر نبایـد نسـبت بـه واردات 
خودروهای دسـت دوم نگرانی داشـت البته 

بایـد محتاطانـه اقـدام کـرد.
فرهنگـی تاکیـد کـرد: بـا توجه بـه وضعیت 
ارزی و اقتصادی کشـور به جای باز و بسـته 
واردات خودروهـای خارجـی بـه  کـردن درِ 
کشـور بهتـر اسـت خودروهای خارجـی دپو 

شـده در گمـرکات ترخیص شـود.

ــا  ــس در گزارشــی ب نشــریه ســان انگلی
ــکا  ــور آمری ــه اینکــه رئیس جمه اشــاره ب
ــران  ــا ای ــرات مســتقیم ب ــان مذاک خواه
از  ترامــپ  دونالــد  نوشــت:  اســت، 
ــرای حصــول  همتــای سوئیســی خــود ب
توافقــی بــه منظــور جلوگیــری از آن چــه 
وقــوع درگیــری بــا ایــران عنــوان شــده، 
درخواســت کمــک کــرده اســت.به نوشــته 
ــس  ــپ، رئی ــد ترام نشــریه ســان، دونال
ــای  ــورر، همت ــی مائ ــکا اول ــور آمری جمه
ســفید  کاخ  بــه  را  خــود  سوئیســی 

فراخوانــد تــا از او بــرای حصــول توافقــی 
بــا ایــران بــه منظــور جلوگیــری از وقــوع 
درگیــری بــا ایــن کشــور درخواســت 
آن  از  پــس  اقــدام  کمــک کند.ایــن 
انجــام گرفتــه اســت کــه گفتــه می شــود 
رئیــس جمهــور ترامــپ هــراس دارد 
در  او  طلــب  ارشــد جنــگ  مشــاوران 
ــمت  ــه س ــکا ب ــوق دادن آمری ــال س ح
یــک جنــگ هســتند، چیــزی کــه خــالف 
بــر  مبنــی  او  انتخاباتــی  وعده هــای 
جلوگیــری از وقــوع مناقشــات هزینه بــر 

ــرای آمریــکا اســت. وی نگــران اســت  ب
کــه وقــوع هــر گونــه درگیــری بــا ایــران 
ــا  ــال 2020 را ب ــدد او در س ــاب مج انتخ
خطــر مواجــه کند.پیــش از ایــن گــزارش 
ــی  ــپ، اول ــد ترام ــه دونال ــود ک ــده ب ش
مائــورر، رئیــس جمهــور ســوئیس را بــه 
کاخ ســفید فراخوانــده تــا بــا ایــن کشــور 
دربــاره نقــش آن در تســهیل روابــط 
ــی  ــائل بین الملل ــر مس ــل و دیگ بین المل
بحــث و رایزنــی کند.ســوئیس از زمانــی 
ــران و  ــان ته ــط دیپلماتیــک می کــه رواب
ــش  ــت، نق ــده اس ــع ش ــنگتن قط واش
رابــط را میــان ایــن دو کشــور ایفــا کــرده 
و حافــظ منافــع آمریــکا در ایــران بــوده 

اســت.

درخواست کمک ترامپ از 
سوئیس برای توافق با ایران

سفیر فرانسه در لبنان: 
از خروج آمریکا از برجام متاسفیم

ســفیر فرانســه در لبنــان بــا ابــراز تاســف نســبت بــه خــروج آمریــکا از برجــام 
گفــت کــه بــه رغــم بــد عهــدی آمریــکا پاریــس از ایــران می خواهــد کــه از این 
ــا  ــان در گفت وگــو ب توافــق خــارج نشــود.برونو فوشــه، ســفیر فرانســه در لبن
روزنامــه الحیــاه در رابطــه بــا موضــع اخیــر ایــران در مــورد توافــق هســته ای و 
تنش هــای بوجــود آمــده بعــد از آن و همچنیــن احتمــال تأثیــر ایــن تصمیــم 
ــکا  ــران و آمری ــان ای ــده می ــش بوجــود آم ــا تن ــت: در رابطــه ب ــان گف ــر لبن ب
ــران  ــه ای ــا حــزب هللا صحبــت می کنیم؛ب ــران و ســپس ب ــا ای ــه اول ب در وهل
ــرا  ــکا از برجــام متاســف هســتیم زی ــا خــروج آمری ــه ب ــه در رابط ــم ک گفتی
ایــن توافــق خــوب اســت علیرغــم اینکــه مــا معتقدیــم بعــد از پایــان مهلــت 
ــد ایــن توافــق تکمیــل شــود و مســائل منطقــه و موشــک های  10 ســال بای
بالســتیک را نیــز شــامل شــود.وی افــزود: بــه ایــران می گوئیــم کــه از توافــق 
هســته ای خــارج نشــوید زیــرا ایــن مســاله بســیار خطرنــاک اســت. بــه نظــر 
مــن تمــام اتفاقــات دو روز گذشــته بــه یکدیگــر مرتبــط هســتند. مــا بــه ایران 
گفتیــم شــما تنهــا نیســتید و بقیــه اعضــا توافــق هســته ای را تــرک نخواهنــد 
کــرد و بــرای ایجــاد یــک ســازوکار مالــی در مقابــل تحریم هــای آمریــکا بــه 
ــد ایجــاد  ــن مســاله نیازمن ــم و ای ــالش می کنی ــا شــما ت ــام اینســتکس ب ن

ــران اســت. اتاق هــای مــوازی در ته

سیاست

دولت

سیاست

دولت

ایجاد منطقه امن در»ادلب« موقتی بود

ایرادات شورای نگهبان به الیحه اصالح قانون انتخابات 

موانع را بردارید، تجار ما به ایران می آیند

افزایش2برابری پرونده تخلفات خودرویی نسبت به سال ۹۷

ــورمان در  ــم کشـ ــده دائـ نماینـ
ــود  ــخنان خـ ــورک، در سـ نیویـ
ـــاره  ـــن اش ـــوریه ضم ـــاره س درب
ـــب و  ـــن ادل ـــت ناام ـــه وضعی ب
فعالیـــت گروه هـــای تروریســـتی در ایـــن منطقـــه بـــر 
رعایـــت کامـــل اقتـــدار، اســـتقالل سیاســـی، اتحـــاد و 
تمامیـــت ارضـــی ســـوریه تاکیـــد و اظهـــار کـــرد کـــه حـــق 
ـــق  ـــوریه تعل ـــردم س ـــه م ـــا ب ـــوریه تنه ـــده س ـــن آین تعیی
ـــورای  ـــود در ش ـــد تخـــت روانچی،درســـخنان خ دارد.مجی
ـــار  ـــوریه اظه ـــر در س ـــوق بش ـــع حق ـــاره وض ـــت درب امنی
ـــر  ـــا دیگ ـــگام ب ـــالمی ایران،هم ـــوری اس ـــه جمه ـــرد ک ک
ــوریه،به  ــس در سـ ــد آتش بـ ــن رونـ ــورهای ضامـ کشـ
ــوان  ــه عنـ ــتن ادلـــب بـ ــه داشـ ــود از نگـ حمایـــت خـ

ـــر  ـــی ب ـــرد مبتن ـــن رویک ـــه می دهد.ای ـــن ادام ـــه ام منطق
ـــی  ـــت.افراد غیرنظام ـــی اس ـــده ای اساس ـــت و قاع واقعی
ـــد. ـــده بمانن ـــد زن ـــه بای ـــود دارد ک ـــا وج ـــادی در آنج زی
ـــش هایی در  ـــال پرس ـــن ح ـــه داد: در همی ـــی ادام روانچ
ـــا ممکـــن اســـت و لزومـــی  ـــاره وجـــود دارد کـــه آی ایـــن ب
ـــه  ـــدود ادام ـــی نامح ـــرای مدت ـــت ب ـــن وضعی ـــه ای دارد ک
پیـــدا کنـــد؟ آیـــا حکومـــت ]ســـوریه[ بایـــد بـــه ایـــن 
ــن  ــت گرفتـ ــه دسـ ــازه بـ ــتی اجـ ــای تروریسـ گروه هـ
ــت:  ــد؟ وی گفـ ــوریه را بدهـ ــرزمین سـ ــی از سـ بخشـ
ـــا  ـــب تنه ـــن ادل ـــه ام ـــت،ایجاد منطق ـــن اس ـــخ روش پاس
یـــک اقـــدام موقـــت بـــا هـــدف انحصـــاری حفاظـــت 
ازغیرنظامیـــان و نـــه تأمیـــن پناهگاهـــی امـــن بـــرای 

ــود. ــتی بـ ــای تروریسـ گروه هـ

ســـخنگوی شـــورای نگهبـــان ایـــرادات ایـــن 
ـــات  ـــون انتخاب ـــالح قان ـــه اص ـــه الیح ـــع ب مرج
را اعـــالم کـــرد و گفـــت کـــه نظـــر شـــورای 
ـــا پایـــان وقـــت امـــروز  ـــاره ت نگهبـــان در ایـــن ب
ـــر  ـــا نظ ـــه ب ـــی در رابط ـــعلی کدخدای ـــد شد.عباس ـــال خواه ـــس ارس ـــه مجل ب
ـــان  ـــا بی ـــات ب ـــون انتخاب ـــالح قان ـــه اص ـــورد الیح ـــان در م ـــورای نگهب ـــی ش نهای
ـــرار  ـــان مـــورد بررســـی ق اینکـــه ایـــن الیحـــه در جلســـات متعـــدد شـــورای نگهب
ـــات  ـــن لحظ ـــا آخری ـــج شـــنبه گذشـــته ت ـــن الیحـــه پن ـــرد: ای ـــار ک ـــت، اظه گرف
ـــرای  ـــروز ب ـــت ام ـــان وق ـــا پای ـــان ت ـــود و نظـــر شـــورای نگهب در حـــال بررســـی ب
ـــق  ـــرد: طب ـــوان ک ـــان عن ـــس ارســـال خواهـــد شد.ســـخنگوی شـــورای نگهب مجل
ـــکاالت و  ـــز اش ـــه نی ـــن الیح ـــه ای ـــات ب ـــه مصوب ـــد هم ـــگی و مانن روال همیش
ـــون اساســـی وارد اســـت. مـــوارد متعـــددی هـــم  ـــی از نظـــر شـــرعی و قان ایرادات
ـــون  ـــود قان ـــت و مقص ـــا نیس ـــوب گوی ـــن مص ـــه مت ـــت ک ـــود داش ـــام وج ابه
گـــذار در آن روشـــن نیســـت.وی افـــزود: بیـــش از 10 مـــورد ابهـــام، حـــدود 
ـــات  ـــون انتخاب ـــالح قان ـــه اص ـــم در الیح ـــواردی ه ـــرع و م ـــالف ش ـــورد خ 4 م

ـــتانی  ـــس اس ـــا نف ـــه ب ـــت: در رابط ـــی گف ـــی بود.کدخدای ـــون اساس ـــالف قان خ
ـــا  ـــدارد ام ـــرادی ن ـــان ای ـــورای نگهب ـــد ش ـــه ش ـــه گفت ـــور ک ـــم همانط ـــدن ه ش
ـــض  ـــی ناق ـــه نوع ـــود ب ـــده ب ـــه ش ـــدن ارائ ـــتانی ش ـــرای اس ـــه ب ـــی ک روش های
ـــل  ـــه دلی ـــردم ب ـــارکت م ـــش مش ـــود و کاه ـــهروندان ب ـــا و ش ـــوق نامزده حق
عـــدم تفکیـــک میـــان حوزه هـــای اصلـــی و فرعـــی مـــورد ایـــراد بـــود.وی 
ـــراد و مـــاده 3 و اســـتانی  ـــر ایـــن ای ـــا ب ـــون مبنی ادامـــه داد: بندهـــای دیگـــر قان
ـــدگان ارســـال  ـــرای نماین ـــوارد ب ـــن م ـــه ای ـــه هم ـــود ک ـــراد ب ـــورد ای ـــز م شـــدن نی
خواهـــد شد.ســـخنگوی شـــورای نگهبـــان گفـــت: جهـــت توجـــه بـــه بحـــث 
ـــام  ـــط مق ـــام توس ـــی نظ ـــت های کل ـــد سیاس ـــورد تأیی ـــی م ـــت انتخابات عدال
ـــود.  ـــده ب ـــت نش ـــده رعای ـــه ش ـــه ارائ ـــوع در الیح ـــن موض ـــری ای ـــم رهب معظ
ـــر اســـتفاده از واژگان غیـــر فارســـی وجـــود  ـــه اصـــل 15 مبنـــی ب ایراداتـــی نیـــز ب
ـــی  ـــوق شـــهروندان مبن ـــه حق ـــوط ب ـــز مرب ـــرادات نی ـــر از ای داشـــت و یکـــی دیگ
بـــر ممنوعیـــت مطلـــق فعالیـــت کارکنـــان دولـــت در ســـاعات غیـــر اداری وجـــود 
ـــر اداری از  ـــاعت غی ـــق در س ـــورت مطل ـــه ص ـــان ب ـــه کارکن ـــه هم ـــت. اینک داش

ـــت. ـــراد اس ـــل ای ـــند، مح ـــوع باش ـــت ممن فعالی

گفـــت:  درایـــران  ســـفیرترکیه 
درصورتـــی کـــه برخـــی موانعـــی کـــه 
از ســـوی ایـــران اعمـــال مـــی شـــود 
برطـــرف شـــود بازرگانـــان و ســـرمایه 
گـــذاران ترکیـــه بـــا دســـت بـــاز و دوان دوان بـــه ســـمت 
ایـــران خواهنـــد آمد.دریـــا اورس در دیـــدار بـــا اســـتاندار 
تهـــران افزود:موانـــع پیـــش روی ســـرمایه گـــذاران تـــرک کـــه 
ـــران اســـت بایـــد رفـــع شـــود. ـــه مقـــررات ای ـــوط ب اغلـــب مرب
ـــی در  ـــه خوب ـــه ب ـــان ترکی ـــون بازرگان ـــت: اکن وی اظهارداش
ـــیمی  ـــد پتروش ـــی مانن ـــد و در واحدهای ـــور دارن ـــران حض ای
ـــد.اورس  ـــرده ان ـــذاری ک ـــرمایه گ ـــات س ـــارس حی رازی و پ
ـــرک  ـــذاری ت ـــرمایه گ ـــرای س ـــود ب ـــع موج ـــد: موان یادآورش
هـــا در ایـــران بیشـــتر مربـــوط بـــه مقرراتـــی کـــه اســـت 

ـــی  ـــائل م ـــی از مس ـــذاری در برخ ـــرمایه گ ـــهیل س ـــع تس مان
ـــط  ـــائل توس ـــن مس ـــت: ای ـــران گف ـــه در ای ـــفیر ترکی شود.س
ـــره و  ـــز مذاک ـــم روی می ـــب و منظ ـــور مرت ـــه ط ـــت ب دو دول
بررســـی قـــرار دارد و تمامـــی درهـــای مذاکـــره و مالقـــات بـــاز 
ـــال  ـــز امس ـــا پایی ـــتان ی ـــرد: تابس ـــان ک ـــت.وی خاطرنش اس
کمیســـیون مشـــترک اقتصـــادی میـــان ایـــران و ترکیـــه 
برگـــزار مـــی شـــود و اعضـــا در مـــورد تمامـــی مشـــکالت 
موجـــود و راهکارهـــای رفـــع موانـــع صحبـــت مـــی کننـــد.
ـــه  ـــد منطق ـــزرگ و نیرومن اورس ادامـــه داد: اگـــر دو کشـــور ب
ـــان  ـــم آس ـــرای ه ـــد و کار را ب ـــم دهن ـــت ه ـــه دس ـــت ب دس
ــور  ــای دو کشـ ــت هـ ــه ظرفیـ ــتفاده از همـ ــا اسـ ــد بـ کننـ
ــه  ــه کـ ــا از آنچـ ــان آنهـ ــادی میـ ــاری و اقتصـ ــط تجـ روابـ

ـــد. ـــد ش ـــر خواه ـــت بهت ـــون هس اکن

ــا  ــی بـ ــرات حکومتـ ــازمان تعزیـ ــخنگوی سـ سـ
ــده در  ــدود کننـ ــن محـ ــع قوانیـ ــاد از وضـ انتقـ
ــازار، از دو  ــان بـ ــا متخلفـ ــی بـ ــورد تعزیراتـ برخـ
ـــات حـــوزه خـــودرو در  ـــده تخلف ـــر شـــدن پرون براب
ـــه ســـال گذشـــته  45 روز ابتـــدای ســـال نســـبت ب
ـــی ســـو  ـــی، سیدیاســـر رایگان ـــرات حکومت ـــل از ســـازمان تعزی ـــه نق ـــر داد.ب خب
ـــران  ـــم گ ـــی کاال و ه ـــه گران ـــج ب ـــور را منت ـــادی کش ـــای اقتص ـــتفاده از فض اس
ـــی  ـــفانه در یک ـــت: »متاس ـــرد و گف ـــوان ک ـــندگان عن ـــوی فروش ـــی از س فروش
دو هفتـــه اخیـــر فقـــط در بحـــث شـــکر و خرمـــا کـــه اقـــالم پـــر مصـــرف 
ـــه قصـــد گـــران  ـــا شـــده شـــکر ب ـــاه رمضـــان هســـتند، شـــاهد انبارهـــای اختف م
ـــام بـــرده می شـــد.«وی  ـــار از احتـــکار ایـــن اقـــالم ن فروشـــی بودیـــم کـــه در اخب
ـــود،  ـــده نمی ش ـــکار نامی ـــی احت ـــر قانون ـــه از منظ ـــدم عرض ـــه ع ـــان اینک ـــا بی ب
ـــم  ـــتاد تنظی ـــت و س ـــی اس ـــران فروش ـــد گ ـــه قص ـــا ب ـــن اختف ـــه داد:»ای ادام
بـــازار علـــی رغـــم اصـــول اخالقـــی و حرفـــه ای و تعهـــد در زمینـــه خرمـــا، 
ــازار  ــی از بـ ــا بخشـ ــم تـ ــوع کنیـ ــا را ممنـ ــادرات خرمـ ــدیم صـ ــور شـ مجبـ

ـــفته  ـــن آش ـــتفاده از ای ـــو اس ـــا س ـــده ای ب ـــزود: »ع ـــود.«رایگانی اف ـــم ش تنظی
بـــازار هموطنـــان را آزار می دهد.«ســـخنگوی تعزیـــرات گفـــت:»در ســـازمان 
ـــا  ـــت م ـــه دس ـــتیم چراک ـــذاری هس ـــت گ ـــق قیم ـــدت مواف ـــه ش ـــرات ب تعزی
ـــران فروشـــی  ـــا گ ـــورد ب ـــرای برخ ـــط ب ـــده فق ـــوان مرجـــع رســـیدگی کنن ـــه عن ب
و ســـو اســـتفاده احتمالـــی در بـــازار بـــاز اســـت.رایگانی بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــرات ســـازمان ناظـــر نیســـت و وظیفـــه رســـیدگی در راســـتای تخلفـــات را  تعزی
ـــودرو  ـــوزه خ ـــای ح ـــته پرونده ه ـــاخت: »در 45 روز گذش ـــان س دارد، خاطرنش
نســـبت بـــه ســـال قبـــل دو برابـــر شـــده اســـت؛ ســـال گذشـــته 8 هـــزار و 
ـــس  ـــی مجل ـــم ول ـــه کردی ـــی مختوم ـــرات حکومت ـــده در شـــعب تعزی 700 پرون
دســـت تعزیـــرات حکومتـــی را چقـــدر در قوانیـــن بـــاز گذاشـــته اســـت؟«.
ـــد  ـــب کردن ـــی را تصوی ـــام صنف ـــون نظ ـــس قان ـــکاران مجل ـــی گفت:»هم رایگان
و مداخلـــه دولـــت را بـــه حداقـــل رســـاندند. از طرفـــی رئیـــس کمیســـیون 
ـــد در  ـــرات بای ـــازمان تعزی ـــرد س ـــالم ک ـــه ای اع ـــی مصاحب ـــس ط ـــران مجل عم
ـــچ  ـــون هی ـــه قان ـــی ک ـــد؛ در حال ـــام ده ـــود را انج ـــف خ ـــکن وظای ـــازار مس ب

ـــت.« ـــرده اس ـــف نک ـــرات تعری ـــازمان تعزی ـــرای س ـــه ای ب ـــار و وظیف اختی

سنا
 ای

س:
عک

محسـن سـرخو یـک فعـال سیاسـی گفـت: بایـد از بـازی 
کردن در زمین دشـمن و پاسـخ دادن به تحریکات دشـمنانه 
آمریـکا و عوامـل منطقـه ای او کـه تـالش دارنـد جمهـوری 
اسـالمی را تحریـک کننـد، خـودداری کنیـم.وی در تشـریح 
ضـرورت حفـظ وحـدت ملـی اظهـار کـرد: در حـال حاضـر 
شـرایط پیچیـده سیاسـی و اقتصـادی در منطقـه و کشـور ما 
حاکـم اسـت. یکـی از ایـن موضوعـات که سیاسـت ایـران را 
بـه سیاسـت خارجـی پیونـد می زنـد برجـام اسـت؛ در روابط 
خارجـی برخـی از کشـورها در مـورد برجـام اعتقـاد دارنـد که 

بایـد برجـام را حفـظ کرد.

وزیـر امـور خارجه کشـورمان با تاکیـد بر این که اعـالم مواضع 
سیاسـی جامعـه بین المللـی در مـورد برجام باید بـه اقدامات 
عملـی اقتصـادی تبدیـل شـود،  گفـت: وقـت آن رسـیده کـه 
کمیسـیون مشـترک بـه تعهداتـش عمـل کند.محمـد جـواد 
ظریـف پـس از پایـان سـفر منطقه ای خـود در فـرودگاه پکن 
در مـورد آینـده برجـام اظهـار کـرد: آینـده برجـام در اختیـار 
از  تاکنـون  بین المللـی  جامعـه  اسـت؛  بین المللـی  جامعـه 
برجـام حمایـت کـرده امـا حمایت هـا بیش تر به شـکل بیانیه 
و بـه شـکل اعـالم مواضـع سیاسـی بـوده، الزم اسـت اعـالم 
مواضـع سیاسـی بـه اقدامـات عملـی اقتصـادی تبدیل شـود 
کـه مـردم ایـران بتوانند از برجـام منافع شـان را دریافت کنند.

از بازی کردن در زمین 
دشمن خودداری کنیم

کمیسیون مشترک برجام 
به تعهداتش عمل کند

معـاون اول قـوه قضاییـه با بیـان اینکه با بیـان اینکه آمریکا 
جـز بـه نابـودی ما و اسـالم ناب علـوی راضی نیسـت، گفت: 
ما نمی توانیم با کسـی که مخالف اسـالم و مسـلمین اسـت 
بـه مذاکـره بنشینیم.محسـنی اژه ای با بیان اینکـه مذاکره با 
آمریـکا غلـط و جزوحرف هـای شـیطانی اسـت، اظهـار کـرد: 
خناس هـا در تـالش هسـتند تـا تصمیم گیـران را به تصمیم 
غلـط بکشـانند. وی تصریـح کـرد: دو سـال مـا را معطـل 
برجـام و وابسـته بـه خارج کردنـد تا از این طریق مشـکالت 
را حـل کننـد در حالـی کـه رهبـر انقـالب، عنـوان کـرده بودند 

کـه نبایـد به شـیطان اعتمـاد کرد.

معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـوری گفت: امـروز یکی 
از اشـتباهات مـا ایـن اسـت کـه فنـاوری را مـی خریـم در 
حالـی کـه فنـاوری خریدنی نیسـت بلکه آن را بایـد فراگرفت.
سـورنا سـتاری در همایش علمی پژوهشـی حکیم عمر خیام 
نیشـابوری در دانشـگاه نیشـابور افـزود: در تاریـخ هیچـگاه به 
انـدازه امـروز در آمـوزش هزینـه نکـرده ایـم ولـی بـرای رشـد 
خالقیتهـا بایـد در محیـط و زیسـت بوم تغییـر رخ دهد و این 
امـر بـا پول ممکن نیسـت. وی ادامـه داد: این همـان اتفاقی 
اسـت کـه در قـرن هفتم و هشـتم باعـث ظهور دانشـمندان و 

شـاعران بلنـدآوازه ای همچـون خیـام در ایران شـد. 

مذاکره با آمریکا غلط و از 
حرف های شیطانی است

فناوری،خریدنی نیست
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

سقف کلیسای نوتردام، استخر می شود یا گلخانه!؟حفظ طبیعت در پروژه های گردشگری ضروری است
مجلـس  و  معـاون سـرمایه گـذاری، حقوقـی 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  سـازمان 
گردشـگری گفـت: حفط محیط زیسـت طبیعی 
و جانـوری در پـروژه هـای گردشـگری طبیعـی 

ضـروری اسـت.
حسـین اربابی هنگام بازدید از منطقه ملی نمونه گردشـگری هفت حوض در حومه 
مشـهد در جمـع خبرنـگاران افـزود: این منطقـه دارای طبیعت فوق العـاده ای می 
 باشـد و بـا توجـه به نزدیـک بودن آن به شـهر از امتیازات ویژه ای برخوردار اسـت.
وی اظهـار داشـت: پـروژه هفـت حوض توسـط شـهرداری مشـهد و شـرکت هفت 
حـوض تاکنـون بـه خوبـی پیش رفتـه و امیدواریـم در ادامه مسـیر نیز بـا دیدگاه 

کارشناسـی و حفـظ طبیعت پیـش برود.
وی گفت: سـازمان میراث فرهنگی نیز آمادگی کامل برای شـکل گیری و توسـعه 
پـروژه هایـی از این جنس را دارد.مدیر عامل شـرکت گردشـگری توسـعه و عمران 
هفـت حـوض نیـز در جریان این بازدید گفت: بیش از 90 درصد زیرسـاختهای این 
 منطقه ملی گردشگری آماده و اجرا شده و مابقی نیز تا پایان سال اجرا می شود.
هفـت  گردشـگری  ملـی  طـرح  اجـرای  اینکـه  بیـان  بـا  صحابـی  رشـید 

نمونـه  ملـی  منطقـه  افـزود:  اسـت  شـده  آغـاز   92 سـال  از  حـوض 
گردشـگر  جـذب  بـرای  مطلوبـی  ظرفیـت  مشـهد  حـوض  هفـت  گردشـگری 
شـود. بهینـه  اسـتفاده  آن  از  بایـد  کـه  دارد  کالنشـهر  ایـن  شـرق   در 
وی اظهار داشت: منطقه هفت حوض در محور گردشگری روستایی که دارای مواهب 
طبیعی، تاریخی و فرهنگی بیشـمار می باشـد قرار گرفته و در مسـیر روسـتاهای 
 گردشـگری با جاذبه طبیعی بسـیار نظیر روسـتاهای مغان و شـلگرد واقع اسـت.
وی گفـت: در صـورت توجـه و نـگاه ویـژه مدیـران کشـوری، اسـتانی و شـهری و 
رفـع برخـی کمبودهـا و مشـکالت از جملـه تامیـن راه دسترسـی، توسـعه شـبکه 
بـرق فشـار قـوی و ایجـاد پایـگاه اورژانـس و امـداد و نجـات جـاده ای ایـن 
 منطقـه مـی توانـد بـه قطب گردشـگری جنوب شـرقی شـهر مشـهد تبدیل شـود.
منطقـه هفـت حوض با وسـعت 2 هزار و 245 هکتـار در پنج کیلومتری جاده خلج 
قـرار دارد کـه گـذر جـاده والیت از این مسـیر و وجود غار مغان در همـان حوالی بر 
جاذبـه  هـای ایـن منطقه افزوده است.شـرکت توسـعه و عمران گردشـگری هفت 
حوض با 90 درصد سـهم شـهرداری مشـهد و 10 درصد سـهم سـازمان شهرداری  ها 
و دهیـاری  هـا اوایـل سـال 1392 با هدف حفظ محیط زیسـت و فراهم سـاختن 

مکان مناسـب گردشـگری در این منطقه راه  اندازی شـد

ارائـــه  بـــرای  رقابتـــی  فرانســـه  دولـــت 
تاریخـــی  کلیســـای  بازســـای  طرح هـــای 
ــتا  ــن راسـ ــه و در ایـ ــه راه انداختـ ــردام بـ نوتـ
بین المللـــی  شـــرکت های  و  معمـــاران 
و  بعضـــا عجیـــب  و  طرح هـــای متفـــاوت 
ــت  ــن، دولـ ــل از گاردیـ ــه نقـ ــنا بـ ــزارش ایسـ ــه گـ ــه داده اند.بـ ــی ارائـ غریبـ
ـــس،  ـــردام پاری ـــی نوت ـــازی کلیســـای تاریخ ـــا بازس ـــالش اســـت ب فرانســـه در ت
ـــی  ـــل رقابت ـــن دلی ـــه همی ـــد و ب ـــه آن بازگردانن ـــته را ب ـــالل گذش ـــکوه و ج ش
بین المللـــی بـــرای ارائـــه بهتریـــن طرح هـــای معمـــاری را راه انـــدازی کـــرده 
اســـت. بنـــا بـــر اعـــالم »امانوئـــل مکـــرون« رئیـــس جمهـــور فرانســـه آنهـــا 
ـــته  ـــه کلیســـا را زیباتـــر از گذش پذیـــرای طراحی هـــا معاصـــر نیـــز هســـتند ک
ـــک  ـــاخت ی ـــتار س ـــز خواس ـــه نی ـــر فرانس ـــت وزی ـــپ« نخس ـــد.»ادوارد فیلی کن
ـــا و  ـــاس تکنیک ه ـــر اس ـــه ب ـــده ک ـــا ش ـــقف کلیس ـــر روی س ـــد ب ـــاره جدی من
چالش هـــای امـــروزی ســـاخته می شـــود.پس از اینکـــه بخـــش عمـــده ای 
از ســـقف کلیســـا نوتـــردام بـــر اثـــر آتـــش ســـوزی بـــزرگ در ایـــن بنـــای 
ـــاری سوئیســـی پیشـــنهاد داده  ـــک شـــرکت معم ـــاال ی ـــن رفت،ح تاریخـــی از بی

ـــاد  ـــتخر ایج ـــک اس ـــردام، ی ـــای نوت ـــده کلیس ـــب ش ـــقف تخری ـــای س ـــه ج ب
ـــورت  ـــه ص ـــردام ب ـــای نوت ـــازی کلیس ـــرای بازس ـــون ب ـــه تاکن ـــود.ایده هایی ک ش
عمومـــی مطـــرح شـــده اســـت چنـــدان بـــه مـــذاق ســـنت گرایان خـــوش 
ـــاره  ـــی و من ـــرن دوازدهم ـــای ق ـــن کلیس ـــد ای ـــا می خواهن ـــه آنه ـــرا ک ـــده چ نیام
ـــوده  ـــن ب ـــش از ای ـــه پی ـــور ک ـــرن 17 بازمی گردد،همانط ـــه ق ـــش ب ـــه قدمت آنک
ـــتودیو  ـــب 15 آوریل،اس ـــوزی مهی ـــس از آتش س ـــه پ ـــود.یک هفت ـــازی ش بازس
ـــزرگ را  ـــه ب ـــک گلخان ـــاخت ی ـــنهاد س ـــز پیش ـــوی »NAB« نی ـــاری فرانس معم
روی ســـقف نوتـــردام مطـــرح کـــرد و برخـــی دیگـــر نیـــز پیشـــنهاد ســـاخت 
پـــارک، تـــراس و حتـــی یـــک جنـــگل را در کنـــار یـــک منـــاره شیشـــه ای و 
ـــنهاد داده  ـــی پیش ـــار بریتانیای ـــتر« معم ـــن فاس ـــوان کردند.»نورم ـــزی عن ـــا فل ی
ـــیار  ـــر و بس ـــد معاص ـــردام بای ـــای نوت ـــد کلیس ـــاره جدی ـــرح من ـــه ط ـــت ک اس
معنـــوی باشـــد. برخـــی نیـــز معتقدنـــد ایـــن منـــاره اصـــالً نبایـــد دوبـــاره 
ســـاخته شـــود و بـــه جـــای آن یـــک منـــاره ناپدیدشـــدنی بـــا اســـتفاده از 
پرتوهـــای نـــور ایجـــاد شـــود.»فلورین رنوچـــی« اســـتاد معمـــاری تجربـــی 
ــد و  ــردام می توانـ ــای نوتـ ــد اســـت کلیسـ ــای قـــرون وســـطایی معتقـ بناهـ

بایـــد بـــه شـــکل اولیـــه خـــودش مرمـــت و بازســـازی شـــود. 

 پیام
 میراث

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: اسکان مسافران در مدارس نیاز به بازنگری دارد و آموزش و پرورش باید به 
رسالت اصلی خود بپردازد. باید به جای اسکان مسافران در ایام پیک سفر در مدارس، از ظرفیت اقامتگاه های بوم گردی و 

هتل ها که در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند، استفاده شود

مـردم، ایـن روزهـا برخـالف سـال هـای گذشـته حوصلـه رفتن 
بـه مـوزه دارنـد و بسـیاری از جوانـان و خانـواده هـا یکـی از 
قـرار  مـوزه  بـه  رفتـن  را  فراغـت  اوقـات  بـرای  تفریحاتشـان 
مـی دهند.42سـال پیـش و پـس از تأسـیس مـوزه  آرمیتـاژ 
 20 کـه  موزه هـا  جهانـی  درسن پترزبورگ)روسـیه(کمیته  
سـال پیـش از آن ایجـاد شـده بـود، 18 مـاه مـی برابـر بـا 28 
اردیبهشـت ماه را روز جهانـی مـوزه تعییـن کـرد و قرار شـد از آن 
بـه بعـد بـرای هـر سـال، مفهومـی خـاص را به عنـوان شـعاری 
بین المللـی قـرار دهـد تـا همـه  موزه هـا و نگارخانه هـا در جهـان 
براسـاس این شـعار، در آن سـال فعالیـت کنند.تاریـخ، حافظه 
زنـده جمـع اسـت و بـی آن، بشـر فاقد شناسـنامه خواهـد بود. 
ایـن حافظـه و شناسـنامه، ابـزار ویژه خـود را دارد کـه به صورت 
دسـت افزارهای سـنگی و فلزی تراشـیده و نتراشـیده، سـاخته 
و ناسـاخته، تندیـس هـا و یادمان های کوچک و بزرگ، سـنگ 
نوشـته هـا، مکتوبـات و حتـی روایـات شـفاهی و فرهنگ عامه 
جلـوه مـی کنـد و بشـر از دیربـاز در گـردآوری و نگاهـداری آنها 
کوشـیده اسـت. شـاید سـال هـای پیـش تنهـا دانـش آموزان 
مدرسـه آن هـم بـه مدد اولیای مدرسـه و آن نیز بـه دلیل ارزان 
قیمـت بـودن و شـاید امـن بـودن فضـا، بـه مـوزه مـی رفتنـد.
ولـی چنـد سـالی اسـت ایـن نـگاه تغییر کرده اسـت بسـیاری 
از والدیـن در پایـان هفتـه رفتـن بـه مـوزه را در برنامـه اوقـات 
فراغتشـان مـی گذارنـد و دسـت فرزندانشـان را مـی گیرنـد 
و راهـی یکـی از مـوزه هـا مـی شـوند.بازدید 16 هـزار نفـر در 
یکـی از روزهـای نـوروز از مجموعـه کاخ سـعدآباد نشـانه ای از 
آشـتی مـردم با مـوزه ها اسـت. همچنین افزایـش 20 درصدی 
بازدیدکننـدگان از مـوزه های سراسـر کشـور یکی دیگر از نشـانه 
هـای این آشـتی کنـان اسـت. محمد رضـا کارگر مدیـرکل موزه 
های کشـوراز وجود 660 موزه در سراسـر کشـور خبر داد و گفت: 
سـال گذشـته حـدود 21 میلیـون نفـر از مـوزه هـا بازدیـد کردند 
کـه پیـش بینی می کنیم امسـال10 درصد رشـد داشـته باشـد.
کارگـر بـا اعـالم اینکـه تمام موزه های کشـور متعلق به سـازمان 
میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری نیسـت، گفـت: 
حـدود 330 مـوزه کشـور متعلـق بـه دیگر سـازمان هـا و نهادها 
از جملـه بنیـاد مسـتضعفان و شـهرداری هـا اسـت.وی افـزود: 
اسـتان تهـران بـا داشـتن 150 مـوزه در راس و خراسـان رضوی 

بـا 90 مـوزه بعـد از آن، رکـورددار هسـتند.

گردشگری اوقات فراغت 
موزه ای

قطب گردشگری و فرهنگی کشور ،بدون موزه ای جامع

جای خالی موزه ای در خور نام تمدن ایران در استان فارس احساس می شود

ــام  ــور ن ــوزه ای درخ ــی م ــای خال ج
فــارس  دراســتان  ایــران  تمــدن 
احســاس مــی شــود،محلی کــه در 
منطقــه  ایــن  غنــی  میــراث  کنــار 
درک  انتقــال  و  نمایــش  وظیفــه 
خالقیــت هــای ملمــوس و ناملمــوس 
ــالمی  ــدن اس ــتان و تم ــان باس ایرانی
را در ایــن منطقــه برعهــده داشــته 
ــن  ــه بی ــه جاذب ــز ب ــود نی ــد و خ باش
شــود. تبدیــل  المللــی گردشــگری 
اســتان فــارس بــا 11اثــر ثبــت جهانــی 
شــده رتبــه نخســت را از ایــن نظــر در 
ــور دارا  ــای کش ــتان ه ــایر اس ــن س بی
ــدود  ــتان ح ــن اس ــت،همچنین ای اس
ــی  ــی و فرهنگ ــر تاریخ ــزار اث ــه ه س
ثبــت ملــی شــده نیــز دارد و بــه همین 
دلیــل از قطــب هــای گردشــگری و 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــران ب ــی ای فرهنگ

 30 بــر  مســئوالن،افزون  بــه گفتــه 
هــزار قلــم شــیء تاریخــی و فرهنگــی 
در مــوزه  و انبارهــای ایــن مراکــز در 
ــود  ــی ش ــداری م ــارس نگه ــتان ف اس
ــه جــز اشــیای تاریخــی و  ــن ب ــه ای ک
ــای  ــای ج ــه از ج ــت ک ــتانی اس باس
ــوزه  ــده و در م ــف ش ــه کش ــن خط ای
هــای کشــور نظیــر مــوزه ملــی ایــران و 
مراکــز بیــن المللــی و مطرحــی ماننــد 
ــا  ــود. ب ــی ش ــداری م ــوور نگه ــوزه ل م
ــی  ــای غن ــود ظرفیت ه ــه وج ــه ب توج
درفــارس  وادبــی  باســتانی،فرهنگی 
ایــن ضــرورت احســاس مــی شــود که 
ــن اســتان  مــوزه ای مــادر در مرکــز ای
هــای  دوره  همــه  کــه  ایجادشــود 
تاریخــی از تمــدن باســتانی پــارس تــا 
دوره پس از اســالم را شــامل شود و در 
کنــار آن آییــن و رســوم اقــوام مختلــف 

ایــن خطــه نیــز بــه نمایــش گذاشــته 
شــود و بخــش هایــی بــرای پژوهــش 
هــای دوره هــای مختلــف زندگــی بشــر 
در آن وجــود داشــته باشــد. مــوزه بــه 
ــای  ــته ه ــه داش ــل عرض ــوان مح عن
ــه  ــر منطق ــی ه ــی فرهنگ تاریخی،ادب
ــره  ــه ســزایی در ترســیم چه ــش ب نق
و هویــت مــردم آن محــل در پیشــگاه 
مــردم جهــان دارد و مــی تــوان از ایــن 
ظرفیــت بــرای توســعه گردشــگری 
ــرد  ــره ب ــز به ــاری نی ــهر و دی ــر ش ه
ــوزه  ــن ح ــن ای ــم متخصصی ــه زع و ب
ــگری  ــته گردش ــه در رس ــا ک ــوزه ه م
فرهنگــی جــای دارنــد مــی تواننــد 
ــدار  ــعه پای ــد از توس ــده ای جدی پرون
ــان  ــه ارمغ ــان ب ــه میزب ــرای جامع را ب
هایــی  مــوزه  حاضــر  حــال  آورد.در 
نظیــر تخــت جمشــید ،پــارس، عفیــف 

آبــاد و یــا مــوزه خــط و کتابــت در 
ــتان  ــای اس ــتان ه ــز از شهرس ــی ری ن
فــارس وجــود دارد امــا ایــن مــوزه هــا 
ــون بصــورت تخصصــی و محــدود  اکن
ــی  ــت م ــا فعالی ــوزه ه ــی ح در بعض
کننــد و هیچکــدام جامعیــت ندارنــد و 
یــا بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس کــه مــی 
توانــد ظرفیــت گردشــگری بــرای ایــن 
دیــار بشــمار رود ســالیان ســال اســت 
کــه بــا مشــکالتی از جملــه عــدم 
ــط  ــی و محی ــات اجرای ــل عملی تکمی
ــت.  ــه اس ــی مواج ــب پیرامون نامناس

نبود موزه ای شاخص 
و  گردشــگری  کمیســیون  رئیــس 
ــت:  ــارت شــورای شــهر شــیراز گف زی
ــم  ــای عظی ــت ه ــه ظرفی ــه ب ــا توج ب
اســتان فــارس در حــوزه هایــی نظیــر 
تاریخــی، فرهنگــی و ادبــی جــای 
خالــی مــوزه ای مــادر و غنــی در 
ــی  ــاس م ــتان احس ــن اس ــز ای مرک
تمــدن  دهقانــی  ســولماز  شــود. 
فــارس را بــه لحــاظ بهــره منــدی 
ملــی  و  جهانــی  غنــی  میــراث  از 
ــزود:  ــرد و اف ــف ک ــر توصی ــی نظی ب
بارهــا ایــن موضــوع مطــرح شــده 
ــتان  ــه پتانســیل اس ــه ب ــا توج ــه ب ک
فــارس کمبــود یــک مــوزه برنــد و 
ــاس  ــیراز احس ــهر ش ــاخص در ش ش
ادامــه داد: مــوزه  مــی شــود. وی 
ــارس و کالنشــهر  ــی در اســتان ف های
بصــورت  کــه  دارد  وجــود  شــیراز 
ــتگاه  ــا و دس ــر نهاده ــده زیرنظ پراکن
ــد  ــی کننن ــت م ــف فعالی ــای مختل ه
امــا وجــود یــک مــوزه بــزرگ در 
ــرای  ــدی ب ــد برن ایــن شــهر کــه بتوان
ــور  ــود و در کش ــوب ش ــیراز محس ش

ــت ــد الزم اس ــاص باش ــز خ نی

اولین موزه سیار کشور در شیراز 
ــراث  ــای می ــوزه ه ــور م سرپرســت ام
فرهنگــی اســتان فــارس عنــوان کــرد: 
اولیــن مــوزه خصوصــی ســیار کشــور 
و شــهر شــیراز  فــارس  اســتان  در 
ــک  ــی و در ی ــش خصوص ــط بخ توس
دســتگاه اتوبــوس قدیمــی متعلــق بــه 
شــهربانی ایجــاد شــده اســت کــه آثــار 
ــوس در  ــن اتوب ــر در ای ــخ معاص تاری
شهرســتان هــای مختلــف این اســتان 
و شــیراز در معــرض دیــد همــگان قرار 
مــی گیــرد. وی آینــده خوبــی را بــرای 
مــوزه هــای اســتان فــارس پیــش 
ــی  ــت: در عصــر کنون ــرد و گف ــی ک بین
مــوزه هــا بــا رویکردهای جدیــدی وارد 
عرصــه مــی شــوند و صــرف اینکــه در 
مــوزه هــا صرفــا یکســری آثــار تاریخی 
بــه نمایــش گذاشــته شــود امــروزه در 
دنیــا منســوخ شــده و تمــام خالقیــت 
هــای انســانی و تــراوش هــای ذهنــی 
بشــر در قالــب ملمــوس و غیرملموس 
در آثــار مــوزه ای قــرار مــی گیــرد. 
نجفــی عنــوان کــرد: چنــد ســالی 

اســت کــه شــورای بیــن المللــی مــوزه 
هــا کــه ایــکام نــام دارد و تحــت نظــر 
ــد شــعاری  ــی کن ــت م یونســکو فعالی
ــف و روز  ــای مختل ــال ه ــرای س را ب
جهانــی مــوزه هــا پیــش بینــی کــرده 
ــات  ــر اتفاق ــن شــعار ســال براب ــه ای ک
مدنظــر ابــراز مــی شــود و مــوزه هــا در 
ایــن زمینــه اقــدام کــرده و نمایشــگاه 
هــای مرتبــط گذاشــته و پژوهشــگران 
ــی  ــز مقاالت ــوزه نی ــن ح ــی ای تخصص
در ایــن بــاره ارائــه مــی کننــد. وی 
ســوی  از  امســال  شــعار  افــزود: 
ایــکام بــا عنــوان »مــوزه ها،آینــده 
و ســنت«نام گــذاری شــده کــه بــا 
بــه چالــش هایــی کــه در  توجــه 
ــرای انســان بوجــود آمــده  قــرن 21 ب
و بســیاری از باورها،اعتقادات،ســنت 
هــا و آییــن هــا بــه فراموشــی ســپرده 
شــده ،مــوزه هــا بعنــوان موثرتریــن و 
ــی  ــه فرهنگ ــن مجموع ــذار تری تاثیرگ
ــه احیــای ایــن  بشــری مــی تواننــد ب
ســنت هــا و باورهــا کمــک و بــه نســل 

ــد. ــل کنن ــده منتق ــای آین ه

درراسـتای حفـظ، احیـا واشـاعه هنرهـای 
سـنتی ایـران، آیینـه شـمعدان تلفیقـی 
از هنرمعـرق زمینـه چـوب و مشـبک فلـز 
کـه مـرز بیـن دو تاریـخ صفـوی و قاجـار 
سـنتی  هنرهـای  پژوهشـکده  در  اسـت 
پژوهشـگاه میـراث فرهنگی و گردشـگری 
سـاخته شد.سـیدعبدالمجید شـریف زاده 
سـنتی(  هنرهـای  پژوهشـکده  )رییـس 
بـا اعـالم خبـر سـاخت و احیـا آیینـه و 
شـمعدان دوران صوفـی، گفت: طـرح این 

اسـلیمی  و  ختایـی  وشـمعدان ها  آیینـه 
بـا برداشـتی از هنـر تذهیـب اسـت.وی با 
بیـان اینکـه چوب های مصرفـی این طرح 
کیکم،عناب ،گردو،کرات، ازاد و اقاقیا است 
افـزود: طـرح کار شـده متعلـق بـه دوره 
صفـوی اسـت ولی ایـن آیینه و شـمعدان 
در دوران قاجـار در کنـار هـم دیـده شـده و 
از ایـن رو مـرز بیـن دو تاریـخ صفـوی و 
قاجار  است.شـریف زاده با اشـاره به اینکه 
هنرهـای بومـی و سـنتی بـر باور،حفـظ 

،احیاء و خالقیت در رشـته هنرهای سنتی 
با رویکرد زیبا شناسـانه و کاربردی اسـتوار 
اسـت تصریـح کـرد: تلفیق و سـاخت این 
اثـر در جهـت نـو آوری و یـادآوری تاثیرات 
متقابـل هنرها اسـت.رییس پژوهشـکده 
هنرهای سـنتی پژوهشـگاه افـزود: آیینه، 
تـاج خورشـیدی و تلئلـو فلز برنـج و مس 
ایـن آیینـه و شـمعدان را بـه مجموعـه ای 
از نـور تبدیـل کـرده اسـت. او گفت:تلفیـق 
چـوب و فلـز از ارکان شـاخص ایـن کار 
اسـت کـه از سـال 1372دراکثـر کارهـای 
افسـانه اسـلیمی دیـده شـده امـا در ایـن 
اثـر فلـز مشـبک و معـرق چـوب بـر هـم 
کنش و تأثیرات زیبایی شناسـانه ازتلفیق 

را نمایـش داده اسـت.

تولید آیینه و شمعدان
به سبک صفوی

از جمجمه کشف شده انسان 
هوشمند، رونمایی شد

ــاد  ــدر‹ خــرم آب ــار ›کل ــه کشــف شــده انســان هوشــمند در غ بخشــی از جمجم
روز جمعــه بــا حضــور موســی خادمــی اســتاندار لرســتان رونمایــی شــد.مدیرکل 
میــراث فرهنگــی ، صنایــع دســتی و گردشــگری لرســتان در حاشــیه رونمایــی از 
جمجمــه کشــف شــده گفــت : کشــف این جمجمه کــه یکــی از نادرترین کشــفیات 
ــوده  ــه مفق ــی از حلق ــد بخش ــود، می توان ــوب می ش ــیا محس ــاره آس ــرب ق در غ
ــل  ــی انســان های هوشــمند را تکمی ــل بشــر و مســیرهای مهاجرت ــره تکام زنجی
ــد مســیرهای  کند.ســید امیــن قاســمی افــزود: کشــف ایــن جمجمــه مــی توان
ــه آســیا، جنــوب غــرب آســیا،  مهاجرتــی انســان های هوشــمند از قــاره آفریقــا ب
منطقــه اوراســیا و نهایتــا رســیدن اولیــن گونه هــا بــه قــاره اروپــا را پوشــش داده 
و بــه عنــوان یــک کشــف مهــم در مطالعــات پارینــه ســنگی دنیــا قلمــداد شــود.
ــه اینکــه ایــن اداره کل در حــال انجــام پیگیری هــای الزم جهــت  ــا اشــاره ب وی ب
ادامــه انجــام کاوش و ثبــت جهانــی غارهــای تاریخــی اســتان اســت، بیــان کــرد: 
جــذب ســرمایه گــذار بــه منظــور تبدیــل ایــن غــار و منطقــه کلــدر بــه ســایت مــوزه 
از دیگــر برنامه هــای ایــن اداره کل بــه منظــور توســعه گردشــگری اســتان اســت.به 
گفتــه وی گونــه شناســی مقدماتــی تکــه اســتخوان مذکــور توســط دیرین شــناس 
سرشــناس هلنــدی، پروفســور جــان وندرمــاد انجــام گرفتــه و مطالعــات دقیــق و 

جزئیــات بیشــتر در ایــن خصــوص اطــالع رســانی خواهــد شــد

ته
نک

جـای خالـی مـوزه ای در خور نـام تمدن ایران در اسـتان 
فـارس احسـاس می شـود،محلی که در کنـار میراث غنی 
ایـن منطقـه وظیفه نمایـش و انتقـال درک خالقیت های 
ملموس و ناملموس ایرانیان باسـتان و تمدن اسـالمی را 
در ایـن منطقـه برعهده داشـته باشـد و خود نیز بـه جاذبه 
بیـن المللی گردشـگری تبدیل شود.اسـتان فـارس با 11 
اثـر ثبـت جهانی شـده رتبـه نخسـت را از این نظـر در بین 
سـایر اسـتان های کشـور دارا اسـت،همچنین این استان 
حـدود سـه هـزار اثـر تاریخـی و فرهنگـی ثبت ملی شـده 
نیـز دارد و بـه همیـن دلیـل از قطـب هـای گردشـگری و 

فرهنگـی ایران به شـمار مـی رود. 

گردشگریمیراث

پیش نویس طرح تابستان ۹۸ ،روی میزستاد سفررونمایی از 11 شیء باستانی در موزه شوش
بـــه مناســـبت روز جهانـــی 
و هفتـــه ملـــی موزه هـــا از 
ـــه  ـــوط ب ـــس مرب ـــیء نفی 11ش
ســـده های نخســـتین دوران 
ـــوش  ـــی در ش ـــات باستان شناس ـــه در حفری ـــالمی ک اس
کشـــف شـــده بودنـــد بـــرای اولیـــن بـــار رونمایـــی و 
ـــته  ـــش گذاش ـــه نمای ـــوش ب ـــوزه ش ـــیاء در م ـــن اش ای
ــراث  ــگاه میـ ــر پایـ ــدری زاده )مدیـ ــدند.بیژن حیـ شـ
ـــا اعـــالم خبـــر رونمایـــی از 11 شـــیء  جهانـــی شـــوش( ب
ـــن اشـــیاء  نفیـــس باســـتانی در مـــوزه شـــوش، افزود:ای
ـــده  ـــاماندهی ش ـــیاء س ـــای اش ـــن در انباره ـــش از ای پی
ـــت،  ـــت و مرم ـــل حفاظ ـــی مراح ـــس از ط ـــه پ ـــد ک بودن

بـــه مناســـبت روز جهانـــی موزه هـــا در محـــل مـــوزه 
شـــوش بـــه نمایـــش گذاشـــته شـــدند.او ادامـــه داد: 
ـــه  ـــبت هفت ـــه مناس ـــاری و ب ـــه ج ـــی هفت ـــن ط همچنی
میـــراث فرهنگـــی، رونمایـــی از یـــک قطعـــه نقاشـــی 
ــیر  ــه از کاخ اردشـ ــی کـ ــه دوره هخامنشـ ــوط بـ مربـ
ـــگاه  کشـــف شـــده اســـت انجـــام خواهـــد شـــد.مدیر پای
ـــون از  ـــه تاکن ـــان این ک ـــا بی ـــوش ب ـــی ش ـــراث جهان می
ایـــن اثـــر رونمایـــی نشـــده و فقـــط در گزارش هـــای 
باستان شناســـی بـــه آن اشـــاره شـــده اســـت افـــزود: 
ایـــن نقاشـــی توســـط کارشناســـان پایـــگاه میـــراث 
جهانـــی شـــوش مرمـــت، استحکام بخشـــی، تثبیـــت 

ـــت. ـــده اس ـــاده ش و آم

ــس  ــگری و رییـ ــاون گردشـ معـ
هماهنگـــی  مرکـــزی  ســـتاد 
ــت:  ــور گفـ ــفر کشـ ــات سـ خدمـ
22 ارگان اجرایـــی عضـــو ســـتاد 
ـــال  ـــتان ها، در ح ـــی اس ـــتادهای اجرای ـــای س ـــفر و روس س
ــون  ــود پیرامـ ــی خـ ــرات نهایـ ــنهادات و نظـ ــالم پیشـ اعـ
پیش نویـــس »دســـتور العمل اجرایـــی ســـاماندهی و 
ـــتند.ولی  ـــتان 98«هس ـــژه تابس ـــفر وی ـــات س ـــای خدم ارتق
ـــزی  ـــتاد مرک ـــس س ـــگری و ریی ـــاون گردش ـــوری )مع تیم
ـــتانه  ـــرح تابس ـــور( گفت:ط ـــفر کش ـــات س ـــی خدم هماهنگ
98 کـــه هم اکنـــون پیش نویـــس دســـتور العمل اجرایـــی 
ـــتاد  ـــی س ـــو اصل ـــی عض ـــای 22 ارگان اجرای ـــرای روس آن ب
و اســـتانداران بـــه عنـــوان روســـای ســـتادهای اجرایـــی 

اســـتان ها ارســـال شـــده اســـت؛ پـــس از دریافـــت 
و اعمـــال نظـــرات مربوطـــه بـــرای ابـــالغ آمـــاده شـــده 
و از تاریـــخ اول تیرمـــاه لغایـــت 31 شـــهریورماه جـــاری 
ـــک از  ـــر ی ـــه ه ـــان اینک ـــا بی ـــوری ب ـــد. تیم ـــد ش اجراخواه
22 دســـتگاه عضـــو ســـتاد متناســـب بـــا نـــوع فعالیـــت 
ـــد  ـــارکت خواهن ـــور مش ـــای مذک ـــرای برنامه ه ـــود در اج خ
داشـــت؛تصریح کرد:رویکـــرد اصلی»طـــرح ســـاماندهی و 
ـــی،  ـــتان 98« هم افزای ـــژه تابس ـــفر وی ـــات س ـــای خدم ارتق
ـــدی  ـــب رضایتمن ـــا در کس ـــه اعض ـــارکت کلی ـــل و مش تعام
مســـافران و ارتقـــای آمادگـــی مقاصـــد گردشـــگری بـــه 
ـــناخته شـــده اســـت  ـــر ش ـــژه شـــهرها و روســـتاهای کمت وی
و برمبنـــای ســـاختار هدفمنـــد طـــرح موجـــود عملیاتـــی 

خواهـــد شـــد.  
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خبر

بـه دنبـال تغییـرات اقلیمـی و همچنین بارش های بسـیار 
طـی ماه های گذشـته در کشـور، برخی شـهرها بـا افزایش 
جمعیـت گونـه ای از پروانه هـا نسـبت بـه سـال های قبـل 
مواجـه شـده اند؛ برخـی از شـهرها از جملـه تهران، مشـهد، 
یـزد، اصفهـان، خراسـان شـمالی و دیگر مناطق کشـور این 
روزهـا میزبـان پروانه هـا هسـتند. در ابتـدا ماجـرای ایـن 
پروانه هـا از تهـران آغاز شـد. هجوم میلیون هـا قطعه پروانه 
از ابتـدای اردیبهشـت مـاه سـال جـاری بـه جنوب اسـتان 
تهران  موجب شـد جنوب پایتخت رنگی شـود و پس از آن 
6 منطقـه ازجمله اسالمشـهر، ری، ورامین، قرچک، پیشـوا 
و پاکدشـت از زیبایـی این پرنده بهره مند شـوند. حاکمیت 
20 سـاله خشکسـالی بـر عرصه های کشـور به ویژه اسـتان 
تهران سـبب تغییرات اقلیمی در این مناطق شـده بود، اما 
در روزهای ابتدای سـال جاری، سـیلی از باران سـبب ایجاد 
مـوج شـادی بیـن تهرانی هـا شـد و عطش کویـر فروکش 
کـرد و بـاران قابل توجه سـبب نفوذ آب بـه الیه های زیرین 
زمیـن و خوشـحالی مـردم بـه ویـژه کشـاورزان در اسـتان 
تهـران شـد. اما بـه گفته کارشناسـان موج پروانه هـا قبل از 
این کـه بـه تهـران برسـد، بـه نقاط دیگری از کشـور رسـیده 
بـود. بـر اسـاس گـزارش سـازمان محیط زیسـت از اواسـط 
دی مـاه پارسـال، حضـور جمعیـت باالیـی از ایـن پروانه هـا 
در جنـوب اسـتان سیستان وبلوچسـتان گزارش شـده بود. 
جمعیـت آن هـا بـا گرم تر شـدن فصـل و رفتـن بـه سـمت 
بهـار در عرض هـای شـمالی تر بیشـتر شـد و پیش بینـی 
شـد کـه با بهاری شـدن مناطق شـمالی کشـور، پروانه ها در 
تمـام این مناطق به وفور یافت شـوند. بعـد از بارندگی های 
نـوروز، در اواخر فروردین، اسـتان های سـیل زده جنوبی هم 
از پروانـه پـر شـد و وقتـی کـه نوبـت بـه تهـران رسـید کـه 
میزبـان این زیبای رنگارنگ باشـد، بازتاب خبرهـای آن در 
رسـانه  ها و بـه ویژه شـبکه هـای اجتماعی افزایـش یافت.

»رنگین بانو«، سازگار با بهار
پیـش از ایـن سـازمان حفاظت محیط زیسـت بـا افزایش 
پروانه هـا در جنـوب کشـور در گزارشـی اعـالم کـرده بـود 
کـه بـا تغییـر دوره هـای بارشـی کشـور شـاهد گونـه ای از 
پروانـه بـا شـرایط اقلیـم ایـران هسـتیم. در ایـن گـزارش 
از پروانـه ای بـه نـام علمـی Vanessa cardui یـاد شـده 
بـود؛ همـان پروانـه ای کـه در تهـران دیـده شـده، بال هـای 
 )painted lady( »آجـری رنـگ دارد و به »بانـوی رنگیـن

معروف اسـت. به گفته علیرضا نادری، کارشـناس حشـرات 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت ایـن گونـه، هـزاران سـال 
در ایـن سـرزمین حضـور داشـته و جمعیـت آن همیشـه 
در نوسـان بـوده اسـت. جمعیـت آن در مناطـق وسـیعی از 
اروپـا، شـمال آفریقـا، آسـیا و حتی اسـترالیا فراوان اسـت 
و بـا داشـتن توانایـی تطابـق بـا شـرایط مختلـف اقلیمـی 
دهـد؛  ادامـه  زندگـی  بـه  سـخت  شـرایط  در  می توانـد 
شـرایطی کـه سـایر گونه هـای پروانه قـادر به زندگـی در آن 
نیسـتند. امـا چرا پروانه ها در شـمال و جنـوب و تهران زیاد 
شـدند؟ ایـن پروانه شـناس این طـور توضیح می دهـد: »با 

تغییـر دوره هـای بارشـی در کشـور کـه هر چند سـال اتفاق 
می افتـد، افزایـش بارش هـا و معتدل شـدن زمسـتان ها، 
اقلیـم مدیترانـه ای می شـود و گیاهانـی کـه میزبـان ایـن 
پروانه انـد، پوشـش مناسـب و وسـیع تری پیـدا می کننـد. 
پروانه هـا به سـرعت بـا تخم گـذاری روی این گیاهـان وارد 
دوران دگردیسـی و پروانه هـای بالـغ در کمتـر از سـه هفتـه 
ظاهـر می شـوند. ایـن پروانه هـا هـم دوبـاره تخم گـذاری و 
ایـن چرخـه را بـاز هـم تکـرار می کننـد، تـا جایی کـه هنوز 
پوشـش گیاهی و رطوبت و دما مناسـب باشـد. رنگین بانو 
با داشـتن سیسـتم ذخیـره چربی بـاال، توانایـی پرواز های 
طوالنـی دارد و می توانـد حتـی تـا ارتفاعـات 4000متـری 
هـم پـرواز کنـد و در دما هـای پایین تـر هـم زنـده بمانـد.« 

این طـور کـه او می گویـد، بـا هرچـه گرم تـر شـدن هـوا و 
کاهـش بارندگی هـا، جمعیـت ایـن پروانه ها هـم رفته رفته 
کمتـر خواهـد شـد، تـا زمانـی شـرایط مناسـب رشـد آن 
در سـال های آینـده، دوبـاره فرابرسـد.  ماجـرای هجـوم 
میلیون هـا قطعـه پروانـه اما فقط به تهران ختم نشـد بلکه 
بارش های ماه های گذشـته سـبب باز شـدن پـای پروانه ها 
بـه عنـوان مهمان ناخوانده به دیگر شـهرها و مناطق کشـور 

بـه ویـژه برخـی از مـزارع و مراتع کشـاورزی شـد.

افزایش تعداد پروانه ها در خراسان شمالی
هفتـه گذشـته مسـوول بخـش حشـرات دفتـر مـوزه ملی 
تاریـخ طبیعـی و ذخایـر ژنتیـک سـازمان محیـط زیسـت 
اعـالم کـرد تخریـب سـرزمینی و بارش هـای طوالنی مدت 

تغییرات اقلیمی علت اصلی افزایش تعداد پروانه ها
مسوول بخش حشرات سازمان حفاظت محیط زیست: بارش های طوالنی مدت علت اصلی افزایش تعداد پروانه هاست.

بــه گفتــه کارشناســان مــوج پروانه هــا قبــل از این کــه بــه تهــران برســد، بــه نقــاط دیگــری از 
کشــور  رســیده بــود. بــر  اســاس گــزارش ســازمان محیط زیســت از اواســط دی مــاه پارســال، 
حضــور جمعیــت باالیــی از ایــن پروانه هــا در جنــوب اســتان سیستان وبلوچســتان گــزارش 
ــا گرم تر شــدن فصــل و رفتــن بــه ســمت بهــار در عرض هــای  شــده بــود. جمعیــت آن هــا ب
ــور،  ــمالی کش ــق ش ــدن مناط ــا بهاری ش ــه ب ــد ک ــی ش ــد و پیش بین ــتر ش ــمالی تر بیش ش
ــوروز، در  ــد از بارندگی هــای ن ــور یافــت شــوند. بع ــه وف ــن مناطــق ب ــا در تمــام ای پروانه ه

ــر شــد. ــی هــم از پروانه هــا پ اواخــر فروردیــن، اســتان های ســیل زده جنوب

نباتــات  حفــظ  مدیــر  نیــا،  حــالج  فاطمــه 
ــوی  ــان رض ــاورزی خراس ــاد کش ــازمان جه س
بــه شــهر  پروانه هایــی کــه  اســت  معتقــد 
مشــهد و خراســان رضــوی آمده انــد، بــرای 
ــرک  ــد پنی ــی مانن ــان داروی ــدودی از گیاه مع
بنابرایــن  هســتند،  تهدیــد  گل گاوزبــان  و 
می تواننــد به عنــوان آفــت گیاهــان دارویــی 

مطــرح باشــند.
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کل  اداره  پایــش  و  نظــارت  معــاون 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان 
اینکــه امســال تــاالب  بــه  بــا اشــاره 
ــوع  ــای متن ــه ه ــان گون ــی میزب گاوخون
پرنــدگان مهاجــر اســت، گفــت: پرســتوی 
ــا، فالمینگوهــا و ســایر  ــی، آبچلیکه دریای
ــاالب  ــزی امســال در ت ــار آب گونه هــای کن
گاوخونــی مشــاهده شــدند امــا هیــچ 
ــدت  ــی م ــدن طوالن ــرای مان ــی ب تضمین
ایــن پرنــدگان وجــود نــدارد. بــه گــزارش 
ــه  ــان اینک ــا بی ــری  ب ــا حســین اکب ایمن
فــرود نخســتین گــروه  فالمینگوهــای 
مهاجــر در گاوخونــی در روزهــای نخســت 
کــرد:  اظهــار  بــود،  افتــاده  بهاراتفــاق 
ــل  ــته واوائ ــال گذش ــی س ــای پایان روزه
بارش هــای  شــاهد  جــاری  بهارســال 
عجیبــی در کشــور بودیــم بــه همیــن دلیل 
پرنــدگان نیــز بــه شــور و نشــاط افتادنــد 
و جابــه جایی هــای  زیــادی در کشــور 
اســاس  برایــن  افــزود:  وی  داشــتند. 
ــان گونه هــای  تــاالب گاوخونــی هــم میزب
ــر  ــدگان مهاج ــه پرن ــل توج ــوع و قاب متن
اســت، بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه اینکــه 
ــدگان  فصــل گرمــا آغــاز شــده اســت پرن
ــیر  ــا در مس ــه فالمینگوه ــر از جمل مهاج
یــا  ســاعت  چنــد  بــرای  مهاجرتشــان 
فــرود   تــاالب گاوخونــی  در  روز  چنــد 
را  توقف،مسیرشــان  مدتــی  از  پــس  و 
ــی  ــچ تضمین ــد.وی افزود:هی ــه دادن ادام
ــدگان  ــدت پرن ــی م ــدن طوالن ــرای مان ب
ــه  ــت ب ــن اس ــدارد ممک ــود ن ــر وج مهاج
ــا  ــد ســاعت ت ــرای چن صــورت گروهــی ب
ــد  ــرود آین ــاالب ف ــار ت ــه در کن ــک هفت ی
و دوبــاره بــه مســیر مهاجــرت ادامــه 
دهنــد. وی گفــت: پرســتوی دریایــی، 
ــزی،  ــار آب ــای کن ــه ه ــا و گون ــک ه آبچلی
ــه  ــتند ک ــری هس ــدگان مهاج ــایر پرن س
امســال در تــاالب گاوخونــی مشــاهده 
ــه وســعت 47  ــا اشــاره ب شــده اند. وی ب
هزارهکتــاری گاوخونــی، تصریــح کــرد: 
براســاس مطالعــات نیــاز آبــی تــاالب 
گاوخونــی 176 میلیــون مترمکعــب آب 
در ســال اســت، ایــن میــزان حداقــل 
ــته  ــد داش ــاالب بای ــه ت آورده ای اســت ک

ــد. باش

یع
شرکت نفت مانع مرطوب سازی برخی اراضی»چذابه« شدصنا

نفــت  شــرکت  خوزســتان گفــت:  اســتاندار 
اجــازه  چذابــه  اراضــی  از  مناطقــی  در 
ــع  ــداد و مناب ــری را ن ــازی و آب گی مرطوب س
ــد.  ــق را پوشــش ده ــن مناط ــد ای ــی بای طبیع
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر غالمرضــا شــریعتی 
ــرد:  ــار ک ــتان اظه ــینی اس ــن حس ــتاد اربعی ــه س در جلس
ــه در  ــریعی ک ــاماندهی س ــا س ــال ب ــیل امس ــث س در بح
ــه خوبــی پیــش رفــت.  زمینــه پشــتیبانی انجــام شــد کار ب
بــرای  بــه آمــاده ســازی زیرســاخت ها  بــا اشــاره  وی 
اربعیــن امســال، افــزود: آماده ســازی زیرســاخت ها در 
اســتان بــرای اربعیــن بــرکات خــاص خــود را دارد، در 
بحــث راهیــان نــور زیرســاخت هایی کــه وجــود داشــت 
ــا آمــد.  ــه کمــک م ــرای اســکان اضطــراری ســیل زدگان ب ب
ــاخت  ــن زیرس ــر ای ــرد: اگ ــح ک ــتان تصری ــتاندار خوزس اس
ــیالب  ــیل زدگان در س ــه س ــات ب ــه خدم ــکان ارائ ــود ام نب
بین المللــی  ســازمان های  حمایــت  و  تأییــد  و  امســال 
ــرد: در بحــث ســیالب رســیدگی  ــان ک ــود. شــریعتی اذع نب
ــود و  ــی ب ــئله اصل ــا مس ــه آنه ــک ب ــیل زدگان و کم ــه س ب

کســی بــه دنبــال مطــرح کــردن خــود نبــود. وی ادامــه داد: 
ایــن زیرســاخت ها در اربعیــن نیــز می توانــد اســتفاده 
شــود و بــه مــا کمــک کنــد چــون امســال در اربعیــن گرمــای 
هــوا هــم نیــز وجــود دارد. اســتاندار خوزســتان بیــان کــرد: 
را  زیرســاخت ها  ایــن  بایــد  نیــز  نظامــی  دســتگاه های 
ــاده  ــن حســینی آم ــران اربعی ــه زائ ــرای خدمات رســانی ب ب
ــرات  ــرق، مخاب ــد و زیرســاخت های دیگــر مثــل ب نگــه دارن
ــی  ــل آمادگ ــال های قب ــر از س ــًا بهت ــد حتم ــت بای و اینترن
الزم را داشــته باشــند تــا زودتــر و بهتــر از ســال قبــل 
ــزود:  ــریعتی اف ــم. ش ــن حســینی بروی ــتقبال اربعی ــه اس ب
ــچ پاشــی و نهــال کاری را در  ــد مال ــع طبیعــی نیــز بای مناب
ــان  ــا طوف ــه ب ــورت مواج ــا در ص ــد ت ــه گســترش ده چذاب
ــرد. ــورت گی ــئله ص ــن مس ــر ای ــت الزم در براب ــاد مقاوم و ب
ــه در داخــل  ــت بارندگی هــای وســیعی ک ــه عل وی گفــت: ب
صــورت گرفتــه احتمــاالً مســئله ای نداشــته باشــیم امــا در 
برخــی نقــاط کــه شــرکت نفــت کار می کنــد اجــازه مرطــوب 
ســازی و آب گیــری را نــداد و از ایــن جهــت منابــع طبیعــی 

بایــد ایــن مناطــق را پوشــش دهــد.

و مشــارکت هــای مردمــی ســازمان  آمــوزش  معــاون 
حفاظــت محیــط زیســت یکــی از اولویت هــای اصلــی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در زمینــه آمــوزش 
همگانــی در ســال جــاری را ســاماندهی وضعیــت مدیریــت 
پســماند ذکــر کــرد. بــه گــزارش ایســنا اســکندر امیدی نیــا 
ــت  ــوزش مدیری ــی آم ــن جلســه ســتاد هماهنگ در چهارمی
پســماند ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کــه بــا حضــور 
نماینــدگان ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و شــهرداری 
ــا موضــوع بررســی راهکارهــای کاهــش  منطقــه 2 تهــران ب
ــارکت  ــوزش و مش ــت آم ــرات آن در معاون ــه و مخاط زبال
ــزار  ــت برگ ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــای مردم ه
شــد، گفــت: امــروزه در اکثــر شــهرهای بــزرگ دنیــا بــرای 
مدیریــت پســماندهای شــهری از زباله ســوزها اســتفاده 
می کننــد و رویکــرد ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
نیــز بــرای کالنشــهر تهــران و بخصــوص شــهرهای شــمالی 
ــن  ــای سیســتم دف ــه ج کشــور اســتفاده از زباله ســوزها ب
ــازمان  ــی س ــای اصل ــی از اولویت ه ــت. وی یک ــه اس زبال
ــی در  ــوزش همگان ــه آم ــت در زمین ــط زیس ــت محی حفاظ
ــماند  ــت پس ــت مدیری ــاماندهی وضعی ــاری را س ــال ج س
ــت  ــت زیس ــت و مدیری ــر حفاظ ــرد: دفت ــت و اظهارک دانس
محیطــی آب و خــاک مأمــور تهیــه مباحــث و دیدگاه هــای 
بــه  آن  ارایــه گــزارش  و  تخصصــی مدیریــت پســماند 
عیســی کالنتــری - رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط 

زیســت - اســت و معاونــت آمــوزش و مشــارکت های 
ــط می کوشــد  ــار بخش هــای تخصصــی ذیرب مردمــی در کن
بــه  تــا آمــوزش هــای عمومــی را در زمینــه پســماند 
عمــوم مــردم ارایــه دهــد. ســید ابوالقاســم موســوی 
مردمــی  مشــارکت های  و  آمــوزش  معاونــت  مشــاور   -
ــا  ــه جلســه ب ــط زیســت - در ادام ســازمان حفاظــت محی
ــش  ــرای کاه ــازمان ب ــی س ــای آموزش ــر طرح ه ــد ب تأکی
ــته  ــال گذش ــاه س ــفند م ــت: از اس ــه گف ــت زبال و مدیری
برنامــه #دوباره_بی_زبالــه در اســتان های کشــور بــه اجــرا 
درآمــده و مقــرر شــده اســت تــا اداره کل حفاظــت محیــط 
ــه  ــران را ب ــهرداری ته ــه 2 ش ــران، منطق ــهر ته ــت ش زیس
عنــوان پایــگاه برگــزاری ایــن برنامــه قــرار دهــد. در ادامــه 
ایــن نشســت آرش یوســفی - رئیــس مرکــز آمــوزش 
محیــط زیســت و تربیــت محیــط بــان - ضمــن اســتقبال 
ــر  ــرد: در نظ ــه 2 اظهارک ــهرداری منطق ــنهادهای ش از پیش
داریــم منطقــه 2 تهــران را بــه پایــگاه شــیوه های مدیریــت 
صحیــح پســماند شــهری معرفــی کنیــم و آمادگــی هرگونــه 
همــکاری در ایــن زمینــه را داریــم.وی بــا اشــاره بــه 
ــن  ــا عناوی ــط زیســت ب ــای ســازمان حفاظــت محی طرح ه
ــت  ــارک طبیع ــت: پ ــتیک گف ــه و #نه_به_پالس #بی_زبال
ــوب، پتانســیل های  ــه ســبب شــرایط مطل ــز ب پردیســان نی
خوبــی بــرای آمــوزش مدیریــت صحیــح پســماند دارا 
ــن  ــهروندان در ای ــوزش ش ــرای آم ــی ب ــت و برنامه های اس

ــر  ــی - مدی ــدی آقای ــال مه ــم. ژی ــر گرفته ای ــارک در نظ پ
ــی  ــئولیت اجتماع ــی و مس ــارکت های مردم ــر مش کل دفت
- نیــز ضمــن پیشــنهاد تبدیــل شــدن منطقــه 2 تهــران بــه 
ــمن ها  ــه س ــور فعاالن ــارکت و حض ــه از مش ــه بی زبال منطق
ــماند  ــت پس ــرای مدیری ــتی ب ــط زیس ــدان محی و عالقه من
ــات  ــاون خدم ــی - مع ــر هرات ــر ناص ــید امی ــر داد. س خب
شــهری منطقــه 2 تهــران - نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره 
ــع  ــع آوری و دف ــوص جم ــهرداری درخص ــات ش ــه اقدام ب
ــه  ــهرداری منطق ــری در ش ــات موث ــت: اقدام ــماند گف پس

ــرای مدیریــت پســماندها صــورت پذیرفتــه کــه  2 تهــران ب
فراگیــر کــردن اســتفاده از نــرم افــزار زیســت اپ، هوشــمند 
ســازی پســماند )سیســتم RFID( همچنیــن اســتفاده از 
ــت. ــات اس ــن اقدام ــتگاه های »آر وی ام« از مهمتری دس
ــده در  ــل آم ــه عم ــات ب ــق تحقیق ــرد: طب ــح ک وی تصری
ــدن  ــال بلعی ــه در ح ــران زبال شــهرهای شــمالی کشــور بح
شــهرها اســت و روش هــای دفــن زبالــه در آن شــهرها 

ــرد. ــتفاده ک ــوزها اس ــد از زباله س ــت و بای ــو نیس جوابگ

معــاون محیــط طبیعــی ســازمان محیــط زیســت مدعــی شــده 
پیمانــکار جــاده آشــوراده اطــالع نداشــته ایــن جــاده در حریــم 
پناهــگاه حیــات وحــش اســت امــا نامــه ای کــه بــه دســت مهــر 
رســیده نشــان از دروغ بــودن آگاهانــه ایــن ادعــا دارد. اواســط 
ســال گذشــته بــود کــه بعــد از چندیــن ســال مقاومــت فعــاالن 
ــتان  ــزول گلس ــتاندار مع ــمی اس ــاف هاش ــت، من ــط زیس محی
اعــالم کــرد مجوزهــای الزم را بــرای اجــرای طــرح طبیعت گــردی 
آشــوراده از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت دریافــت کــرده و 
ــد  ــا چن ــود ام ــی می ش ــاز اجرای ــرح وارد ف ــن ط ــه زودی ای ب

ساماندهی وضعیت مدیریت پسماند؛ اولویت 

سازمان محیط زیست
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فناوری

آلودگی

کدام دستگاه متولی برخورد با 
آلوده کنندگان خاک است؟

فعالیت ها در فناوری های حوزه انرژی 
گسترش می یابد

مدیــرکل دفتــر خــاک وزارت 
بــا  رابطــه  در  کشــاورزی 
متولــی برخــورد بــا آلــوده 
کشــور  خــاک  کننــدگان 
گفــت: اگــر آلــوده کننــده خــاک کارخانــه یــا شــرکت 
خصوصــی باشــد برخوردهــا در شــرح وظایــف ســازمان 
محیــط زیســت اســت. میرزاونــد بــا اشــاره بــه اینکــه 
ســطح کشــور ایــران دارای توپوگرافــی خاصــی اســت 
ــا  ــور م ــی از کش ــل توجه ــش قاب ــت: بخ ــار داش اظه
کویــر و کوهســتان و غیرقابــل کشــت اســت و بنابراین 
عرصــه بــرای فعالیــت اقتصــادی و تولیــد غــذا بســیار 
محــدود مــی باشــد. وی بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: 
حــدود 18 و نیــم میلیــون هکتــار اراضــی قابــل کشــت 
در ایــران وجــود دارد کــه 8 میلیــون هکتــار آن مربــوط 
بــه اراضــی آبــی بــوده و تنهــا یــک میلیــون و 3 دهــم 
ــت.  ــت و زرع اس ــت کش ــدون محدودی ــار آن ب هکت
ــن  ــاورزی همچنی ــاک وزارت کش ــر خ ــرکل دفت مدی

ــر و تعــرق ســطح  ــزان تبخی ــه اینکــه می ــا اشــاره ب ب
ــت  ــوی اس ــزوالت ج ــر از ن ــور باالت ــای کش ــن ه زمی
گفــت: محدودیــت هایــی چــون الیــه هــای غیرقابــل 
نفــوذ، ســنگریزه، قلیایــی بــودن خــاک و کمبــود 
عناصــر غذایــی و مــاده آلــی موجــب تــالش مضاعــف 
ــد  ــه در تولی ــر پای ــن عنص ــت ای ــوص مدیری در خص
ــان  ــا بی ــه ب ــام مســئول در ادام ــن مق ــی شــود. ای م
اینکــه الیحــه خــاک یــک الیحــه جامــع و دارای روح 
ــاورزی  ــاد کش ــزود: وزارت جه ــت اف ــگیرانه اس پیش
ــا همــکاری ســازمان محیــط زیســت و بهداشــت و  ب
برنامــه و بودجــه بایــد بــا تدویــن آییــن نامــه اجرایــی 
قانــون خــاک را اجــرا کننــد. میرزاونــد بــا بیــان اینکــه 
اجرایــی شــدن قانــون خــاک و تولیــد پایــدار نیازمنــد 
ــاد  ــت: وزارت جه ــت گف ــی اس ــای اجرای ــاز و کاره س
کشــاورزی در ایــن راســتا دفتــر خــاک را راه انــدازی 
ــار و  ــن اعتب ــه تامی ــات ب ــرای اقدام ــه اج ــرد. البت ک

ــاز دارد. ــه ای نی ــاص بودج ــای خ ــف ه ردی

فنــاوری  توســعه  ســتاد 
معاونــت  انــرژی  حــوزه 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن علم
جمهــوری در نظــر دارد تــا در 
ــرژی، مرکــز  راســتای توســعه فناوری هــای حــوزه ان
ــا همــکاری انجمــن انرژی هــای  فنــاوری انــرژی را ب
ــه  ــد. ب ــدازی کن ــی( راه ان ــاق بازرگان ــر )ات تجدیدپذی
ــاوری  ــت علمــی و فن ــط عمومــی معاون ــزارش رواب گ
ــرژی  ــاوری ان ــعه فن ــتاد توس ــوری، س ــت جمه ریاس
ــه  ــت از دســتیابی ب ــت در راســتای حمای ــن معاون ای
مرجعیــت علمــی کشــور و ایجــاد زیــر ســاخت هــای 
ــدی در  ــای کلی ــی در حوزه ه ــاوری مل ــش و فن پژوه
نظــر دارد امســال اقدامــات مختلفــی را انجــام دهــد.
ایجــاد مرکــز فنــاوری انــرژی در پــارک علــم و فناوری 
ــاوری  ــدازی مرکــز فن دانشــگاه تربیــت مــدرس، راه ان
انــرژی در تهــران بــا همــکاری انجمــن انــرژی هــای 
ــدوق  ــدازی صن ــی(، راه ان ــاق بازرگان ــر )ات تجدیدپذی

پژوهــش و فنــاوری انــرژی و ایجــاد شــتاب دهنــده 
تخصصــی بهینه ســازی مصــرف انــرژی از جملــه 
ــاوری  ــز فن ــدازی مرک ــت. راه ان ــا اس ــن فعالیت ه ای
انــرژی در منطقــه آزاد انزلــی و راه انــدازی مرکــز 
ــر  ــر از دیگ ــای تجدیدپذی ــای انرژی ه ــش داده ه پای
ــن ســتاد در راســتای توســعه  ــد نظــر ای ــات م اقدام
فناوری هــای حــوزه انــرژی و حمایــت از دســتیابی بــه 
مرجعیــت علمــی اســت. همچنیــن در حــوزه ترویــج 
و فرهنگســازی علــم، فنــاوری و کارآفرینــی نیــز ایــن 
ــزاری  ــه برگ ــی را از جمل ــر دارد اقدامات ــتاد در نظ س
ــای  ــتارتاپی و المپیاده ــی و اس ــای کارآفرین رویداده
حــوزه انــرژی، مشــارکت در تولیــد محتــوا بــرای 
ــرژی،  ــی در حــوزه ان ــی و رادیوی برنامه هــای تلویزیون
اطالع رســانی و فرهنگ ســازی از طریــق به روزرســانی 
ســایت ســتاد توســعه فنــاوری حــوزه انــرژی، تهیــه 
ــت ها و  ــانی درخواس ــالع رس ــری و اط ــامانه پیگی س

ــد. ــی کن ــتاد اجرای ــه س ــه ب ــای واصل طرح ه

بازداشت شکارچی فالمینگو های دریایی در هندیجان
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بندر هندیجان از شناسایی و بازداشت شکارچی غیرمجاز 
فالمینگوها در این منطقه خبر داد. مصطفی حق زاده بیان کرد: در پی گزارش شکار غیرمجاز 
در سواحل خلیج فارس، با همکاری مأموران انتظامی مستقر در پایگاه دریابانی، یک شکارچی 
فالمینگوها به همراه یک قبضه سالح شکاری دستگیر شد.

گزارش 

خدا حافظی 
فالمینگوهای مهاجر

ان
بزی

آ

میگوی آب شیرین در معرض انقراض قرار دارد
ذخایــر شــاه میگــوی دراز آب شــیرین در دریاچــه 
ارس کــه تنهــا منبــع پــرورش ایــن آبــزی کشــور 
بــه شــمار مــی رود کاهــش یافتــه و ایــن آبــزی 

در معــرض انقــراض اســت.
ــی شــاه  ــد جهان ــر، در حــال حاضــر برن ــزارش مه ــه گ ب
میگــوی دراز آب شــیرین در دریاچــه پشــت ســد ارس و بــه نــام 
ــون  ــال 93 تاکن ــا از س ــیده ام ــت رس ــه ثب ــی ب ــان غرب آذربایج
ــزان  ــادان می ــاز صی ــردد غیرمج ــه ت ــف از جمل ــل مختل ــه دالی ب
تولیــد و همچنیــن ذخایــر آن بــه شــدت کاهــش یافتــه و موجب 
نگرانی هایــی در خصــوص خطــر انقــراض آن شــده اســت. دریاچه 
پشــت ســد ارس پلدشــت کــه در شــمال آذربایجــان غربــی و هم 
مــرز بــا جمهــوری خــود مختــار نخجــوان قــرار دارد تنهــا منبــع آب 
شــیرین پــرورش شــاه میگــوی دراز کشــور اســت و هــم اکنــون 
میــزان تولیــد ایــن آبــزی از 270 تــن در ســال های گذشــته بــه 
5.5 تــن کاهــش یافتــه اســت. هــر چنــد تولیــد 270 تنــی ایــن 
ــال های  ــیار دور اســت و در س ــال های بس ــه س ــوط ب ــزی مرب آب
اخیــر میــزان برداشــت ســالیانه شــاه میگــوی ســد ارس بــه 60 
ــه  ــاد و عوامــل انســانی از جمل ــدات زی ــا تهدی ــن می رســید ام ت

افزایــش ترددهــای غیرمجــاز صیــادان و مــردم در ایــن دریاچــه 
موجــب شــده میــزان تولیــد ســال گذشــته بــه 5.5 تــن برســد.
ــد ارس  ــیرین از س ــوی دراز آب ش ــاه میگ ــن ش ــالیانه 60 ت س
برداشــت و بــه کشــورهای مختلــف دنیــا بــه خصــوص کشــورهای 
اروپایــی، آســیایی صــادر و هــر ســال ارزآوری خوبــی را نصیــب 
کشــور و اســتان می کــرد امــا از ســال 93 بــه خصــوص ســال 96 
تاکنــون نــه تنهــا میــزان تولیــد ایــن آبــزی کاهــش یافتــه بلکــه 
ســیر نزولــی ذخایــر آن آغــاز و همچنــان تــداوم دارد. آذربایجــان 
غربــی کــه هــم اکنــون نیــز رتبــه نخســت در تولیــد شــاه میگــوی 
دراز آب شــیرین را داراســت امــروز بــا تهدیــد جــدی خطــر 
انقــراض ایــن گونــه ارزشــمند و اقتصــادی دســت و پنجــه نــرم 
می کنــد و در صــورت غفلــت و بــی توجهــی بایــد منتظــر بحــران 
جــدی تــر در زمینــه تولیــد و پــرورش شــاه میگــوی ســد ارس 
ــوص  ــی در خص ــان غرب ــان آذربایج ــیالت و آبزی ــر ش ــود. مدی ب
ــر  ــگار مه ــه خبرن ــد ارس ب ــوی س ــاه میگ ــت ش ــن وضعی آخری
گفــت: از ســال 93 تاکنــون ســیر نزولــی ذخایــر شــاه میگــوی 
ســد ارس آغــاز شــده و از ســال 96 ایــن رونــد نزولــی تشــدید 

شــده اســت.

زی
سا

سد

بـه دنبـال آغاز سـاخت سـد السـک در اسـتان 
زیسـت  محیـط  فعـاالن  تـالش  و  گیـالن 
کل  مدیـر  طـرح،  ایـن  اجـرای  توقـف  بـرای 
سـازمان  تاالبـی  اکوسیسـتم های  دفتـر 
محیـط زیسـت آسـیب های ناشـی از سـد السـک را بـرای 
تـاالب انزلـی تشـریح کـرد و گفـت: سدسـازی مانـع ورود 
سـیالب های بهـاره بـه تاالب، انباشـت رسـوبات و در نتیجه 
کم عمق شـدن آن می شـود.به گزارش ایسـنا، مسـعود باقرزاده 
کریمـی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا سـاخت سـد السـک 
تاثیـر منفـی بـر تـاالب انزلـی می گـذارد، با بیـان اینکه در شـرایط 
کنونـی بـه دلیـل انباشـت رسـوبات در تـاالب انزلـی عمـق ایـن 
تـاالب بـه شـدت کاهـش یافتـه اسـت، گفـت: در نتیجـه چنیـن 
شـرایطی حتـی اگـر بارشـی صـورت گیرد تـاالب از نگهداشـت آب 
ناتـوان اسـت و بالفاصلـه آب ورودی بـه تـاالب بـه دریـا تخلیـه 
می شـود. بـه همیـن علـت همـه تالش هـا و اقدامـات مربـوط به 
احیـای تـاالب انزلـی، بـه کاهـش انباشـت رسـوبات و افزایـش 
حجـم مخـزن ایـن تـاالب متمرکـز اسـت. وی بـا تاکید بـر اینکه 
تخلیـه رسـوب در زمـان وقـوع سـیالب های بهـاره رخ می دهـد، 
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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این طـور کـه او می گویـد، بـا هرچـه گرم تـر شـدن هـوا و 
کاهـش بارندگی هـا، جمعیـت ایـن پروانه ها هـم رفته رفته 
کمتـر خواهـد شـد، تـا زمانـی شـرایط مناسـب رشـد آن 
در سـال های آینـده، دوبـاره فرابرسـد.  ماجـرای هجـوم 
میلیون هـا قطعـه پروانـه اما فقط به تهران ختم نشـد بلکه 
بارش های ماه های گذشـته سـبب باز شـدن پـای پروانه ها 
بـه عنـوان مهمان ناخوانده به دیگر شـهرها و مناطق کشـور 

بـه ویـژه برخـی از مـزارع و مراتع کشـاورزی شـد.

افزایش تعداد پروانه ها در خراسان شمالی
هفتـه گذشـته مسـوول بخـش حشـرات دفتـر مـوزه ملی 
تاریـخ طبیعـی و ذخایـر ژنتیـک سـازمان محیـط زیسـت 
اعـالم کـرد تخریـب سـرزمینی و بارش هـای طوالنی مدت 

دلیـل افزایـش تعـداد پروانه هـا در محیـط اسـت. علیرضا 
نـادری در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایسـنا در پاسـخ بـه این 
سـوال کـه مدتی اسـت بـا حجـم زیـادی از پروانه هـای در 
حـال پـرواز در ایـن اسـتان مواجـه هسـتیم؟ اظهـار کـرد: 
یکـی از علـل اصلـی افزایـش تعـداد پروانه هـا در محیـط 
بارش هـای طوالنـی مـدت بـوده کـه در سـال جـاری بـا آن 

مواجـه بوده ایـم.
مناطقـی  در  مـدت  طوالنـی  بارش هـای  او  بـه گفتـه 
بـا خشکسـالی  بـه شـدت  سـال های گذشـته  در  کـه 
اسـت.  بـوده  امـر  ایـن  اصلـی  علـت  بوده انـد  مواجـه 
ایـن  میزبـان  گیاهـان،  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  نـادری 
مـورد  را  نـوع گیـاه   40 پروانه هـا  و  پروانه هـا هسـتند 

رویـه  بـی  چـرای  افـزود:  می دهنـد،  قـرار  اسـتفاده 
تـا گیاهانـی  شـده  موجـب  جنوبـی کشـور  مناطـق  از 
همچـون کنگـر وحشـی کـه مـورد اسـتفاده دام هـا قرار 
نمی گیـرد، رشـد زیـادی کننـد در نتیجـه ایـن گیاهـان 
میزبـان اصلـی الرو ایـن حشـرات شـده اند. آن طـور که 
نـادری مـی گویـد، تخریب محیط زیسـت در سـال های 
گذشـته سـبب شـده تـا دشـمن ایـن گونـه از حشـرات 
کـه انواعـی از زنبورهـای پارازیـت بوده انـد، از بیـن روند 
در نتیجـه تعـداد پروانه هـا بـا افزایـش مواجـه شـده 
اسـت. مسـوول بخـش حشـرات دفتر موزه ملـی تاریخ 
طبیعـی و ذخایـر ژنتیـک سـازمان محیـط زیسـت بـا 
بیـان اینکـه ایـن پروانه هـا در تمامـی نقاط دنیـا به جز 

آمریکایـی جنوبـی زندگـی می کننـد، تاکید کـرد: حضور 
ایـن گونـه پروانـه هیـچ گونـه ضـرری ایجـاد نمی کند و 
یـک پدیـده طبیعـی اسـت و بایـد به طور جدی از سـم 
پاشـی آنهـا خـودداری کـرد. بـه گفتـه وی دوره زندگـی 
ایـن گونـه پروانه هـا یـک تـا دو ماه اسـت و به شـرایط 

دارد. بسـتگی  بارندگی هـا 
نـادری ادامـه می دهد: ایـن گونه از پروانـه در ارتفاعات 4000 
متـری نیـز می توانند زندگی کننـد و مهاجرت هـای کوتاه از 
یک شـهر به شـهر دیگری، از کوهی به کوه دیگر و از دره ای 

بـه دره دیگر دارند.

هجـوم پروانه هـا، بـه شـهر کویـری مرکـز 
ایـران

مدیـر کل حفـظ نباتـات جهادکشـاورزی اسـتان یـزد روز 
جمعـه 27 اردیبهشـت ماه بـا تاکیـد بـر اینکـه آنچـه برخی 
شـهروندان یـزدی بـه صورت جمعیتـی از حشـرات در حال 
پـرواز مشـاهده می کننـد از گونـه ی پروانه هـای مرتعـی 
هسـتند، گفـت: جمعیت مشـاهده شـده ملخ هـای مهاجر 
نیسـتند. مرتضـی فتاحـی اردکانـی بـه دنبـال ابـراز نگرانی 
برخـی از شـهروندان یزدی در مورد مشـاهده جمعیت هایی 
از حشـرات پرنـده در سـطح شـهر یزدضمـن اعـالم مطلب 
فـوق، افـزود: جمعیـت ایـن حشـرات کامـل که بیشـتر در 
عرصـه منابـع طبیعی و مراتـع زاد و ولد و فعالیت می کنند، 
بـه علـت مسـاعد بودن شـرایط افزایـش یافتـه و به حریم 
شـهر مهاجرت کرده اند. وی با بیان این که حشـرات مذکور 
هیـچ نوع خطری برای انسـان ها و گیاهـان ندارند، تصریح 
کـرد: ایـن پروانه هـای قهوه ای رنـگ، مـردم و گیاهـان را 
تهدیـد نمی کننـد و بـه نوعـی تأمین کننـده زنجیـره غذایی 
پرنـدگان بـه ویژه گنجشـک ها و پرنـدگان مهاجر هسـتند.

هجوم »خانم قشنگ«ها به مشهد
طـی روز هـای گذشـته مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهاد 
کشـاورزی خراسـان رضـوی نیـز درخصـوص هجـوم ایـن 
پروانه هـا اظهـار کرد: امسـال بـه خاطر بارندگی هـای خوب 
و سرسـبز شـدن مراتـع، شـاهد حضـور بیشـتر پروانه ها به 
خراسـان رضـوی هسـتیم. فاطمـه حـالج نیـا یـادآور شـد: 
ایـن پروانه هـا بیشـتر از علف های هرز در طبیعت اسـتفاده 
می کننـد و به عنـوان آفـت محصـوالت زراعـی محسـوب 
نمی شـوند امـا بـرای معـدودی از گیاهـان دارویـی ماننـد 
پنیـرک و گل گاوزبـان تهدیـد هسـتند، بنابرایـن می تواننـد 
به عنـوان آفـت گیاهان دارویی مطرح باشـند. ایـن پروانه ها 
از گونـه Venessa اسـت کـه بـه »خانـم قشـنگ« هـم 
معروف انـد، تـا زمانی کـه بارندگی ها تداوم داشـته باشـد و 
به تبـع آن گل هـا در مزارع و مراتع سـبز باشـند این پروانه ها 

در مشـهد و سـایر نقاط اسـتان ماندگار هسـتند.

به دنبال تغییرات 
اقلیمی و همچنین 

بارش های بسیار، طی 
ماه های گذشته در 

کشور، برخی شهرها 
با افزایش جمعیت 
گونه ای از پروانه ها 
نسبت به سال های 

قبل مواجه شده اند؛ 
برخی از شهرها از 

جمله تهران، مشهد، 
یزد، خراسان شمالی 
و دیگر مناطق کشور 

این روزها میزبان 
هجوم حجم زیادی 

از پروانه های مهاجر  
هستند.

تغییرات اقلیمی علت اصلی افزایش تعداد پروانه ها
مسوول بخش حشرات سازمان حفاظت محیط زیست: بارش های طوالنی مدت علت اصلی افزایش تعداد پروانه هاست.

معــاون محیــط طبیعــی ســازمان محیــط زیســت مدعــی شــده 
پیمانــکار جــاده آشــوراده اطــالع نداشــته ایــن جــاده در حریــم 
پناهــگاه حیــات وحــش اســت امــا نامــه ای کــه بــه دســت مهــر 
رســیده نشــان از دروغ بــودن آگاهانــه ایــن ادعــا دارد. اواســط 
ســال گذشــته بــود کــه بعــد از چندیــن ســال مقاومــت فعــاالن 
ــتان  ــزول گلس ــتاندار مع ــمی اس ــاف هاش ــت، من ــط زیس محی
اعــالم کــرد مجوزهــای الزم را بــرای اجــرای طــرح طبیعت گــردی 
آشــوراده از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت دریافــت کــرده و 
ــد  ــا چن ــود ام ــی می ش ــاز اجرای ــرح وارد ف ــن ط ــه زودی ای ب

ــه جــای اجــرای طــرح »طبیعت گــردی« آشــوراده،  ــد ب ــاه بع م
ــن در  ــاحل بندرترکم ــوراده در س ــتیبان آش ــایت پش ــگ س کلن
غیــاب رســانه ها بــه زمیــن زده شــد و منــاف هاشــمی اســتاندار 
ــن  ــالم ای ــه اع ــه رســانه ها ب ــزول گلســتان هــم در پاســخ ب مع
خبــر کــه ســازمان همیــاری شــهرداری ها پیمانــکار ایــن پــروژه 
اســت و مجوزهــای الزم اخــذ شــده بســنده کــرد. حمیــد 
ــط زیســت در  ــی ســازمان محی ــط طبیع ــاون محی ــی، مع ظهراب
ــد  ــام ش ــق انج ــن تواف ــت: ای ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــاره ب ــن ب ای
ــنگین  ــاز س ــازه ســاخت و س ــه اج ــچ وج ــه هی ــازمان ب ــه س ک

ــد  ــره بای ــازها در جزی ــاخت و س ــد و س ــوراده را نمی ده در آش
موقــت، ســبک، بــا مصالــح بومــی، مطابــق و مــوزون بــا طبیعــت 
منطقــه طراحــی و اجــرا شــود؛ بــا ایــن شــرایط تفاهــم کــرده و 
قــرارداد منعقــد کردیــم. ظهرابــی دربــاره جــاده ای کــه آشــوراده را 
هــدف گرفتــه بــود نیــز تصریــح کــرد: مســئوالن اســتان گلســتان 
تصــور می کردنــد چــون ســایت پشــتیبان و … در داخــل جزیــره 
ــدون  ــا ب ــرای طرح ه ــه اج ــد ب ــروع کردن ــت ش ــوراده نیس آش
ــات  ــان جزئی ــط زیســت در جری ــه ســازمان حفاظــت محی اینک
در  می کردنــد  احــداث  جــاده ای کــه  متأســفانه  باشــد.  کار 
ــتند  ــد می خواس ــر می رس ــت و به نظ ــرار داش ــاالب ق ــم ت حری
ــا  ــدام ب ــه هیچ ک ــد؛ ک ــاد کنن ــا ایج ــمت دری ــه س ــکله ای ب اس
ــا  ــود. ب ــده ب ــگ نش ــت هماهن ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــه  ایــن حــال روایــت فعــاالن محیــط زیســت و اســنادی کــه ب
دســت خبرنــگار مهــر رســیده خــالف ایــن موضــوع و ادعاهــای 
ــای  ــد و رد پ ــان می ده ــت را نش ــط زیس ــازمان محی ــر س دیگ

ــز در آن مشــهود اســت. ــری نی شــخص عیســی کالنت

مجوز رسمی محیط زیست در دستان پیمانکار
ــات  ــی نج ــتاد مردم ــی س ــط عموم ــر رواب ــزاده، مدی ــرزاد علی ف
آشــوراده )ســمنا(، در ایــن بــاره خبرنــگار مهــر می گویــد: روزهــای 
پایانــی ســال گذشــته بــود کــه مــا از طریــق دوســتانمان در بنــدر 
ترکمــن متوجــه شــدیم کــه ســازمان همیــاری شــهرداری ها 
ــق  ــروژه طــرح گردشــگری آشــوراده اســت از طری کــه مجــری پ
ــه  ــاده ای ب ــران شــمال مشــغول ســاخت ج ــارس عم شــرکت پ
ــت  ــه موقعی ــتانمان را ب ــت. دوس ــوراده اس ــره آش ــمت جزی س
فرســتادیم و متوجــه شــدیم کــه ایــن اتفــاق واقعــًا افتــاده اســت.
علیــزاده ادامــه می دهــد: مــن بالفاصلــه بــا دفتــر معــاون محیــط 

ــرا  ــه ماج ــیدم ک ــم و پرس ــاس گرفت ــی تم ــای ظهراب ــی آق طبیع
چیســت و کارمنــد ایشــان اظهــار بی اطالعــی کردنــد و بــاور 
ــد  ــی گرفتن ــاده باشــد. تماس های ــی افت ــن اتفاق ــد چنی نمی کردن
ــدوس  ــای عب ــت دارد. آق ــوع واقعی ــه موض ــدند ک ــه ش و متوج
مســئولیتش بــه عنــوان مدیــرکل محیط زیســت اســتان گلســتان 
تمــام شــده بــود و آقــای کنعانــی بــه عنــوان سرپرســت ایــن اداره 
کل مشــغول کار بودنــد. ســریعًا نامــه ای بــه آقــای کنعانــی تنظیــم 
ــط طبیعــی  ــت محی ــری شــدیم. معاون ــم و خواســتار پیگی کردی
هــم وقتــی متوجــه ایــن موضــوع شــدند نامــه ای تنظیــم کردنــد 
ــدران  ــدران و اداره کل مازن ــتان و مازن ــه اداره کل گلس ــاب ب خط
ــدند.  ــری ش ــتار پیگی ــه ای زد و خواس ــهر نام ــه اداره بهش ــم ب ه
وی یــادآور می شــود: در نهایــت آقــای زمــان رضااحمــدی رئیــس 
اداره بهشــهر شــخصًا حضــور پیــدا می کننــد و بــا اخطاریــه قانونــی 
ــوز  ــر مج ــد اگ ــکار می گوین ــه پیمان ــد و ب ــوی کار را می گیرن جل
داری ظــرف 48 ســاعت مجــوز خــود را بــه اداره بیــاور و ارائــه کــن 

ــکار مجــوز داشــته اســت! ــًا پیمان کــه مشــخص می شــود اتفاق
بــر خــالف آنچــه حمیــد ظهرابــی معــاون محیــط طبیعــی ســازمان 
محیــط زیســت دربــاره احــداث جــاده در حریــم پناهــگاه حیــات 
وحــش میانکالــه مدعــی شــده و گفتــه بــدون هماهنگــی و مجــوز 
ــای  ــه آق ــه ای ک ــی نام ــا ط ــوده ام ــت ب ــط زیس ــازمان محی س
ــن  ــرده ای ــادر ک ــوز را ص ــن مج ــان ریاســتش ای ــدوس در زم عب
موضــوع تصریــح شــده اســت. آقــای ظهرابــی در مصاحبــه خــود 
ــات  ــه مطالع ــاج ب ــن احتی ــه ای ــته ک ــکار نمی دانس ــه پیمان گفت
ارزیابــی دارد و نمی دانســته کــه حریــم آبــی تــاالب جــزو پناهــگاه 
ــا همــه این هــا  ــه محســوب می شــود ام ــات وحــش میانکال حی

ــد. ــط داده ان را آدرس غل

لودرها با مجوز محیط زیست به »آشوراده« رفتند

ــای  ــرداری از گازه ــه ب ــار در کشــور نمون ــرای نخســتین ب ب
آالینــده دی اکســین و فــوران توســط کارشناســان داخلــی 
ــه گــزارش ایســنا، شــینا انصــاری، مدیــرکل  انجــام شــد. ب
بــار در  دفتــر پایــش فراگیــر گفــت: بــرای نخســتین 
کشــور نمونــه بــرداری از گازهــای آالینــده دی اکســین 
ــن  ــد. ای ــام ش ــی انج ــان داخل ــط کارشناس ــوران توس و ف
نمونــه بــرداری طــی هفتــه گذشــته ازخروجــی زبالــه ســوز 
ــد  ــگاه معتم ــور آزمایش ــا حض ــزی ب ــتان مرک ــاوه در اس س
حفاظــت  ســازمان  کارشناســان  و  داخلــی  صــالح  ذی 
محیــط زیســت طــی ســه روز صــورت گرفــت. وی افــزود: 
دی  آالینده هــای  ســنجش  و  گیــری  انــدازه  فراینــد 
ــم از  ــرداری و ه ــه ب ــر نمون ــم از نظ ــوران ه ــین و ف اکس
ــزات  ــه تجهی ــده اســت و ب نظــر آزمایشــگاهی بســیار پیچی
خــاص نیــاز دارد. دی اکســین هــا و فوران هــا از ترکیبــات 
ــی  ــی برخ ــد در خروج ــه می توانن ــتند ک ــمی هس ــیار س بس
زبالــه ســوزها،  ماننــد  و خدماتــی  واحدهــای صنعتــی 
کارخانجــات ســیمان و برخــی واحدهــای دیگــر تولیــد 
ــرد  ــات کارک ــن ترکیب ــد. ای ــار یابن ــوا انتش ــه ه ــوند و ب ش
را  بــدن  هورمون هــای  از  بســیاری  و  ایمنــی  سیســتم 
پایــدار هســتند.  بســیار  در محیــط  و  مختــل می کننــد 
17 نــوع مشــتقات اصلــی ایــن آالینده هــا وجــود دارد. 
1384 ســازمان محیــط  در ســال  داد:  ادامــه  انصــاری 
ــم  ــه اس ــاص ب ــی خ ــتگاه کروماتوگراف ــک دس ــت ی زیس
ــدازی  ــان راه ان ــه در آن زم ــرد ک ــداری ک GC HR را خری
ــًا در ســال 1395 طــی  ــی نهایت ــن دســتگاه آلمان نشــد. ای
تفاهمنامــه ای بــا وزارت دفــاع راه انــدازی شــد و بنابرایــن 
ــرای  ــرای ب ــزات آزمایشــگاهی الزم ب در حــال حاضــر تجهی
ــت.  ــود اس ــور موج ــا در کش ــین و فوران ه ــز دی اکس آنالی

مدیرکل دفتر پایش فراگیر:

پایش آالینده های »دی اکسین« 
و »فوران« در کشور آغاز شد

خبر
نجات یک قالده گربه جنگلی

ــط زیســت شــفت از  رئیــس اداره حفاظــت از محی
نجــات یــک قــالده گربــه جنگلــی و رهاســازی ایــن 
ــن شهرســتان  ــار در طبیعــت ای ــد از تیم ــوان بع حی
خبــر داد. بــه گــزارش مهــر، رضــا زمانــی اظهــار کــرد: 
یــک قــالده گربــه جنگلــی کــه در تلــه ســیمی حاشــیه یکی از روســتاهای شــفت 
گیــر کــرده بــود پــس از زنــده گیــری توســط یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
شــفت و بیومتــری و بررســی های اولیــه و تیمــار در زیســتگاه های طبیعــی آن 
رهاســازی شــد. وی بــا بیــان اینکــه زیســتگاه گربــه جنگلــی در منطقــه خــزری 
جنگل هــا، بوتــه زارهــای بلنــد و انبــوه نیزارهــای مجــاور رودخانه هــا و حاشــیه 
روســتاها اســت، گفــت: گربــه جنگلــی بــر اســاس قوانیــن جمهــوری اســالمی 
ایــران بــه عنــوان گونــه حمایــت شــده و حفاظــت شــده معرفــی شــده اســت.

تحویل یک َبهله» باکالن« 
به محیط زیست در رباط کریم

ــاط  ــط زیســت شهرســتان رب سرپرســت اداره محی
کریــم از تحویــل یــک بهلــه پرنــده مهاجــر بــاکالن 
توســط شــهروند دوســتدار محیــط زیســت بــه ایــن 
ــا اطــالع رســانی  ــزود: ب ــی اف ــا، علیرضــا عطائ ــه گــزارش برن ــر داد. ب اداره خب
بــه موقــع یــک شــهروند دوســتدار محیــط زیســت در منطقــه شــترخوار ربــاط 
کریــم، یــک بهلــه بــاکالن کــه بــر اثــر تیــر انــدازی شــکارچیان دچــار آســیب 
ــان اینکــه  ــا بی ــود از مــرگ حتمــی نجــات یافــت. وی ب و خونریــزی شــده ب
ایــن پرنــده توســط مامــوران یــگان حفاظــت ایــن اداره جهــت مــداوا وتیمــار 
ــزود:  ــد، اف ــل ش ــارک پردیســان منتق ــات وحــش پ ــداری حی ــز نگه ــه مرک ب
ــا اداره  ــریعا ب ــوع راس ــواردی موض ــن م ــاهده چنی ــورت مش ــهروندان در ص ش
حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ربــاط کریــم اطــالع دهنــد. عطایــی اظهــار 
داشــت: حمــل و اســتفاده از هرگونــه ادوات شــکار و صیــد جانــوران و پرنــدگان 
تخلــف اســت و در صــورت مشــاهده بــا متخلفــان برخــورد قانونــی می شــود.

شکارچیان غیرمجازدستگیر شدند
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
شهرســتان از دســتگیری یــک گــروه شــکارچی 
ســازمان یافتــه و حرفــه ای توســط یــگان 
حفاظــت محیــط زیســت بــم خبــر داد. عیســی عارف کیــا تصریــح کــرد: 
ایــن متخلفــان بــا همــکاری خــوب همیــاران محیــط زیســت، پیــش از 
خــروج از شــکارگاه دســتگیر شــدند. وی گفــت: از ایــن بانــد شــکارچی 
اجــزای یــک رأس قــوچ وحشــی کشــف و ضبــط شــده اســت. رئیــس 
اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان بــم اظهــار کــرد: پرونــده ایــن 

ــد. ــد ش ــالح خواه ــات ذی ص ــل مقام ــل، تحوی ــس از تکمی ــراد پ اف

شکارچیان

پرندگان

جانوران

الشه یک سیاه گوش در شهرستان فریدونشهر کشف شد
به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فریدونشهر الشه سیاه گوش 

را در ارتفاعات سفیدکوه روستای دهسور شهرستان فریدونشهر مشاهده کردند.
این الشه متعلق به یک سیاه گوش بالغ است که براثر عوامل طبیعی از بین رفته بود.

هر
 م

س:
عک

موزه هــا،  جهانــی  روز  اردیبهشــت ماه   28 مناســبت  بــه 
بازدیــد از مــوزه تنــوع زیســتی پردیســان بــه مــدت ســه روز 
در تاریخ هــای 29، 28 و30 اردیبهشــت ماه رایــگان خواهــد 

ــود.  ب
مدیــرکل  محیط زیســت،  حفاظــت  ســازمان  گــزارش  بــه 
دفتــر مــوزه تاریــخ طبیعــی و ذخایــر ژنتیکــی ایــن ســازمان 
ــه، بررســی  ــداری، مطالع ــردآوری، نگه ــکان گ ــوزه م ــت: م گف
ــی  ــا طبیع ــی ی ــای فرهنگ ــتن نعمت ه ــش گذاش ــه نمای و ب
ایــن  بــه  دادن  ارزش  و  پژوهــش  آمــوزش،  به منظــور 

مجموعه هــا و لــذت بــردن از آن هــا اســت.
شــورای  اینکــه  یــادآوری  بــا  وی  افتخــاری  طاهــره 
شــعار   2019 ســال  بــرای  )ایکــوم(  موزه هــا  بین المللــی 
آینــده ســنت«  فرهنگــی،  به عنــوان کانون هــای  »موزه هــا 
را انتخــاب کــرده اســت، گفــت: موزه هــا و نمایشــگاه های 
تاریــخ طبیعــی به عنــوان مکان هــای فرهنگــی، اجتماعــی، 
آشــنایی  به منظــور  کــه  هســتند  تحقیقاتــی  و  آموزشــی 
ــوران،  ــورد جان ــی در م ــای عموم ــای آگاهی ه ــه و ارتق جامع
طبیعــی  زیســتگاه های  همچنیــن  و  فســیل ها  گیاهــان، 
آن هــا تأســیس شــده اند. وی بــا بیــان اینکــه موزه هــای 
ــگ  ــش و فرهن ــعه دان ــال و توس ــل انتق ــی عام ــخ طبیع تاری
ــزود:  ــتند، اف ــت هس ــظ محیط زیس ــنایی و حف ــه آش در زمین
آموزشــی  برنامه هــای  و  نمایشــگاه ها  طریــق  از  موزه هــا 
تدویــن  آن هــا  بــرای  خــاص  اهــداف  بــا  متنوعــی کــه 
ــت  ــزای طبیع ــگاه و اج ــرح جای ــیر و ش ــه تفس ــوند، ب می ش
و  موزه هــا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  افتخــاری  می پردازنــد. 
ــش  ــعی در نمای ــواره س ــی هم ــخ طبیع ــگاه های تاری نمایش
ایجــاد  داشــته اند، گفــت:  زیســتی کشــور  تنــوع  اجــزای 
ارتبــاط میــان نســل های قدیــم و جدیــد و حفــظ تنــوع 
ســنت های  و  آداب  از  اســتفاده  بــا  مخاطبــان،  میــان  در 
ــرای  ــخ طبیعــی ب ــه دیگــر نمایشــگاه های تاری موجــود، وظیف

پویایــی موزه هــا اســت. 

سه روز بازدید رایگان از موزه تنوع 
زیستی پارک پردیسان تهران 
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تهدیدات سد »السک« برای تاالب انزلیسد
بـه دنبـال آغاز سـاخت سـد السـک در اسـتان 
زیسـت  محیـط  فعـاالن  تـالش  و  گیـالن 
کل  مدیـر  طـرح،  ایـن  اجـرای  توقـف  بـرای 
سـازمان  تاالبـی  اکوسیسـتم های  دفتـر 
محیـط زیسـت آسـیب های ناشـی از سـد السـک را بـرای 
تـاالب انزلـی تشـریح کـرد و گفـت: سدسـازی مانـع ورود 
سـیالب های بهـاره بـه تاالب، انباشـت رسـوبات و در نتیجه 
کم عمق شـدن آن می شـود.به گزارش ایسـنا، مسـعود باقرزاده 
کریمـی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا سـاخت سـد السـک 
تاثیـر منفـی بـر تـاالب انزلـی می گـذارد، با بیـان اینکه در شـرایط 
کنونـی بـه دلیـل انباشـت رسـوبات در تـاالب انزلـی عمـق ایـن 
تـاالب بـه شـدت کاهـش یافتـه اسـت، گفـت: در نتیجـه چنیـن 
شـرایطی حتـی اگـر بارشـی صـورت گیرد تـاالب از نگهداشـت آب 
ناتـوان اسـت و بالفاصلـه آب ورودی بـه تـاالب بـه دریـا تخلیـه 
می شـود. بـه همیـن علـت همـه تالش هـا و اقدامـات مربـوط به 
احیـای تـاالب انزلـی، بـه کاهـش انباشـت رسـوبات و افزایـش 
حجـم مخـزن ایـن تـاالب متمرکـز اسـت. وی بـا تاکید بـر اینکه 
تخلیـه رسـوب در زمـان وقـوع سـیالب های بهـاره رخ می دهـد، 

در مـورد تاثیـر سدسـازی بـر تخلیه نشـدن رسـوبات تـاالب انزلی 
تصریـح کـرد: مسـلمًا سدسـازی ها مانـع ورود سـیالب های بهاره 
بـه تاالب هـا می شـود. بـه عنـوان نمونـه در تـاالب انزلـی سـیالب 
بهـاره می توانـد رسـوبات بخصـوص رسـوبات آلـی از جملـه آزوال 
و آلودگی هـا را از تـاالب خـارج و در دریـا پخـش کنـد. هـر چنـد 
کـه هدایـت آلودگی هـا بـه دریـا هـم کار درسـتی نیسـت امـا بـه 
هـر حـال ایـن روال از تجمـع و غلظـت آلودگی هـا در یـک کانـون 
جلوگیـری می کنـد. وی بـا اشـاره بـه اینکـه در باالدسـت انزلـی 
رودخانه هایـی وجـود دارد کـه شـریان های ورودی آب بـه تـاالب 
هسـتند، گفـت: سدسـازی ها از جمله سـد السـک می توانـد مانع 
ورود سـیالب های بهـاره بـه تـاالب انزلی شـود. در طراحی سـدها 
بایـد بـه ایـن نـکات توجـه کنیـم که اگـر روی یـک رودخانه سـد 
تـا  بـه حـال خـود بگذاریـم  را  می سـازیم، رودخانه هـای دیگـر 
بتواننـد جریـان سـیالبی را وارد تاالب کنند و فشـار آب رسـوبات را 
بـا خـود به سـمت دریـا حمـل کنـد. باقـرزاده کریمی تاکیـد کرد: 
اگـر سدسـازی صـورت می گیـرد، حداقـل موضوعی که بایـد مورد 
توجـه قـرار بگیرد این اسـت کـه جریـان رودخانـه و حق آبه تاالب 

نشـود. فراموش 

زی
سا

جزایر استان بوشهر، پاکسازی می شوندپاک
اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
بوشـهر  اسـتان  جزایـر  پاکسـازی  از  بوشـهر 
خبـر داد و گفـت: یکـی از اقدامـات مهـم در 
ایـن راسـتا، جمع آوری پسـماندهای رها شـده 
اسـت. بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، فرهاد قلـی نژاد 
صبـح شـنبه در جمـع خبرنگاران اظهار داشـت: به مناسـبت 
روز جهانـی تنـوع زیسـتی برنامه هـای مختلفـی در سـطح 
برنامه هـای  ایـن  از  یکـی  کـه  می شـود  برگـزار  اسـتان 
آغـاز  از  وی  اسـت.  اسـتان  جزایـر  و  سـواحل  پاکسـازی 
بوشـهر  اسـتان  جزایـر  پاکسـازی  برنامه هـای  و  عملیـات 
جمـع  و  پاکسـازی  برنامه هـای  اضافـه کـرد:  و  داد  خبـر 
آوری پسـماندهای رهـا شـده در جزایـر مناطـق حفاظـت 
شـده اسـتان بـه مناسـبت روز جهانـی تنـوع زیسـتی اجـرا 
می شـود. مدیـر کل حفاظت محیط زیسـت اسـتان بوشـهر 
بـا اشـاره به اهمیـت جلوگیـری از آلودگی در زیسـتگاه ها و 
جزایـر خاطرنشـان کرد: از ابتـدای خردادماه برنامـه برنامه 
پسـماندهای  بویـژه  پسـماندها  آوری  جمـع  و  پاکسـازی 
روز  ویـژه  برنامه هـای  بـه  اجـرا می شـود. وی  پالسـتیکی 

تنـوع زیسـتی در جزایـر ام الگـرم و نخیلـو در پـارک ملـی 
دریایـی اشـاره کـرد و افـزود: نیـاز اسـت که اقدامـات الزم 
اصولـی  و  منسـجم  برنامـه  یـک  اجـرای  و  تدویـن  بـرای 
ایـن  بـا  مقابلـه  بـرای  مدیریـت گردشـگران  راسـتای  در 

شـود. انجـام  آلودگی هـا 
قلی نـژاد یکـی از آسـیب های مهـم را عـدم ارائـه آموزش به 
صیـادان محلـی دانسـت و بیـان کـرد: یکـی از برنامه هـای 
اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان در سـال جـاری 
آمـوزش صیـادان محلـی بـا همـکاری تشـکل های زیسـت 

محیطـی منطقـه اسـت.
ملـی کنتـرل  بسـیج  اجـرای  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  وی 
فشـارخون گفـت: محیـط زیسـت اسـتان بوشـهر در اجرای 
بسـیج ملـی کنتـرل فشـارخون بـا وزارت بهداشـت، درمـان 

و آمـوزش پزشـکی همـکاری خواهـد کـرد.
اظهـار  بوشـهر  اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
داشـت: در اجـرای ایـن برنامـه ملـی بـه طور خـاص توجه 
مـا نسـبت بـه مأموریـن اجرایـی و محیـط بانـان مناطـق 

تحـت مدیریـت ایـن اداره کل در سـطح اسـتان اسـت.
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مدیرعامـل بانـک صـادرات ایـران گفـت: روابط 

عمومـی می تواند با ایجاد توازن و اطالع رسـانی 

به موقـع در جریـان اطالعـات از داخل سـازمان 

بـه بیـرون و بالعکـس، در میـان چهـار بخـش 

ذینفعان بانک از جمله مشـتریان، سـهامداران، 

کارکنان و سـایر نهادهای مدنی جامعه، رشـد و 

بـه گـزارش  بزنـد.  رقـم  را  بالندگـی سـازمان 

روابط عمومـی بانـک صـادرات ایـران، حجت اله 

صیـدی در بازدیـد از بخش هـای مختلـف اداره 

»هفتـه  از  روز  دومیـن  در  روابط عمومـی  کل 

روابط عمومـی«، بـا ارائه تعریفـی از جایگاه این 

بخـش در هر سـازمان افـزود: روابط عمومی در 

زنجیـره ارزش هر سـازمانی جایگاه ویـژه دارد. 

این جایگاه به ویژه در سـازمانی همچون بانک 

صـادرات ایران که بیـش از فناوری و تجهیزات، 

بـه منابـع انسـانی خود متکـی اسـت، اهمیت 

برجسـته تری دارد و بخشـی از موفقیت هایـی 

کـه بانـک در ماه هـای اخیـر داشـته، مرهـون 

همـکاری نزدیـک روابـط عمومـی بوده اسـت.

مدیرعامـل بانـک صادرات ایـران ضمن تبریک 

هفتـه روابط عمومی اظهار کرد: همـکاران ما در 

روابط عمومـی بانـک صـادرات ایـران، کار را بـه 

صـورت حرفـه ای در پیش گرفته انـد و در حوزه 

رسـانه ها، همـکاران و انعـکاس نقطـه نظـرات 

مشـتریان بـه حـوزه مدیریت بانـک، دقیقا کار 

تخصصـی می کنند و بخشـی از موفقیت  هایی 

کـه بانـک در ماه هـای اخیـر داشـته مرهـون 

همـکاری نزدیـک روابـط عمومـی بوده اسـت. 

ارتقـای تصویـر واقعی بانـک در جامعه از جمله 

ایـن اقدامات اسـت که جای قدردانی و تشـکر 

دارد.حجت الـه صیـدی در بازدید از دایـره امداد 

مشـتریان بانـک صـادرات ایـران نیـز تقویـت 

جایـگاه ایـن بخـش را مـورد تاکیـد قـرار داد و 

گفـت: »صـدای سـپهر« قلـب تپنـده، گـوش 

شـنوا و زبان گویای بانک صادرات ایران اسـت. 

تمـاس  بخـش  ایـن  بـا  مشـتری کـه  هـر 

دارد و  قانع کننـده  پاسـخی  انتظـار  می گیـرد، 

می خواهد گرهی از کارش باز شـود. بخشـی از 

ایـن مشـکالت بـه صـورت فـوری قابـل رفـع 

شـدن اسـت و بخشـی به دلیل ارتباط با سایر 

بانک هـا در مبـادالت و تراکنش های بین بانکی 

وظیفـه  کـه  باشـد  زمانبـر  اسـت  ممکـن 

پاسـخگویی بـه ایـن مـوارد بـر عهـده »صدای 

سـپهر« اسـت کـه بـرای بانـک اهمیت بسـیار 

زیـادی دارد و اهتمـام ویـژه بـرای تقویـت این 

بخـش بـه کار گرفتـه شـده اسـت.وی افـزود: 

سـرعت در پاسـخگویی بـه بیش از هـزار و 200 

تـا هـزار و 300 تماس روزانه، این مسـئولیت را 

سـنگین تر می کنـد کـه بـا توجـه بـه شـرایط 

موجـود جـای قدردانـی ویـژه از همـکاران دارد. 

بخشـی از ارائه راه حل برای مشـکالت مردم و 

مشـتریان کـه همیشـه افتخـار بانک صـادرات 

ایـران بـوده، توسـط همـکاران ایـن دایـره رقـم 

می خورد.مدیرعامـل بانـک صـادرات ایـران در 

تاخیـرات  برخـی  عیـن حـال تصریـح کـرد: 

احتمالـی در پاسـخگویی کـه گاهـی بـه دلیـل 

رخ  بین المللـی  اینترنـت  اتصـال  در  وقفـه 

می دهـد، گالیه هایـی را ممکـن اسـت در پـی 

داشـته باشـد، که تالش هـای زیادی بـرای رفع 

ایـن موضـوع صورت گرفتـه و در عیـن حـال 

ضـروری اسـت بابـت آن از مـردم شـریف و 

کنیـم.  عذرخواهـی  نیـز  محتـرم  مشـتریان 

سیسـتم های نـرم افزاری و سـخت افـزاری در 

ایـن بخـش در حـال ارتقـا اسـت و شـرایط به 

مراتـب بهتـری را در آینده نزدیـک در این حوزه 

شـاهد خواهیـم بـود.در جریـان ایـن بازدیـد 

حجت اله صیدی با کارکنان و مشـتریان شـعبه 

میـدان جمهوری بانک صـادرات ایران نیز دیدار 

و  فعالیـت  جریـان  در  نزدیـک  از  و  کـرد 

خدمت رسـانی بـه مشـتریان قـرار گرفـت و در 

فضایی صمیمی با آنها به گفت وگو پرداخت.

تولیـد و مصـرف کاغـذ، مدتـی اسـت کـه در جهـان بـه 
شـدت مـورد توجـه قرار گرفتـه و آثار زیانبار اسـتفاده بی 
رویه از کاغذ به آحاد مردم گوشـزد می شـود.برای تولید 
کاغـذ، درختـان قطـع مـی شـوند. گرچـه اکنـون روش 
هـای جایگزینـی بـرای تولیـد کاغـذ از سـنگ نیـز پیاده 
سـازی شـده، امـا طبیعـی اسـت کـه روند مصـرف کاغذ 

بایـد بیـش از پیـش کاهـش یابد تـا آثار منفی زیسـت 
محیطـی ناشـی از هدررفـت کاغذ نیز کمتر شـود.در حال 
حاضـر قیمـت هر بـرگ کاغذ A4 کـه به طـور معمول در 
نظـام اداری کشـور و یـا میـان عموم مردم اسـتفاده می 
شـود، 100 تومـان اسـت. اگر هـر ایرانی روزانـه فقط یک 
بـرگ کاغـذ به سـطل زباله بیانـدازد، روزانـه 8.5 میلیارد 

تومـان هدررفـت فقـط در ایـن بخـش خواهیم داشـت.
عـالوه بر آن، کارشناسـان محیط زیسـت مـی گویند برای 
تولیـد هـر برگ کاغـذ A4 حدود 10 لیتـر آب مصرف می 
شـود.امروزه حجـم قابـل توجهی از کاغذ در نظـام اداری 
اسـتفاده مـی شـود. نامـه هـای اداری، مکاتبـات روزانه، 
اسـناد و مـدارک، فیـش هـای واریزی در نظـام بانکی و 
...، همـه و همـه مبتنـی بـر کاغذنـد و عمـال بـه محیـط 
زیسـت لطمه مـی زنند.اما راه حل چیسـت؟ چگونه می 
تـوان مصـرف کاغذ را کاهش داد؟بدون شـک، اسـتفاده 
از ظرفیـت »رایانـه« مـی توانـد ایـن هدررفـت را کاهش 
دهـد. امـروزه »اتوماسـیون« بخشـی از بـار کاغذهـای 
اداری را بـر دوش مـی کشـد، امـا واقیعت این اسـت که 
سـرعت، دقـت و امنیـت در مکاتبـات اداری بسـیار حائز 
اهمیـت است.شـورای عالـی فضـای مجـازی کشـور بـه 
تازگـی پیـام رسـان »بلـه« را به عنـوان یکی از سـه پیام 

رسـان داخلـی برتر بـرای انجـام مکاتبات، ارایـه خدمات 
اداری، تبلیغـات و اسـتفاده نهادهـا و موسسـات دولتی، 

عمومی و غیر دولتی اعالم کرده است.
»بلـه« یـک اپلیکیشـن بومی اسـت که عالوه بر داشـتن 
قابلیـت هـای معمول همه پیام رسـان ها، امـکان انجام 
تراکنـش هـای مالـی را نیـز دارد.در حالـی کـه معضـل 
کمبـود کاغـذ یـا مخاطرات ناشـی از افزایش اسـتفاده از 
کاغـذ ایـن روزهـا چشـمگیر و بـرای همـه مسـلم شـده 
اداری،  مکاتبـات  بـرای  خوبـی  بسـتر  »بلـه«  اسـت، 
تراکنـش هـای بانکـی و کاهـش مصـرف کاغـذ اسـت.
سـازمان هـا و نهادهـای دولتـی و بخـش خصوصی می 
تواننـد از امکانـات متنـوع ایـن اپلیکیشـن کـه توسـط 
بانـک ملی ایران توسـعه یافته اسـت، بهـره ببرند و آن را 
و  خـود  روزمـره  هـای  فعالیـت  بـرای  امـن  بسـتری 

مشتریانشان بدانند.

بــرای  ورزش  ترویــج  سراســری  طــرح 
پیشــگیری از فشــار خــون بــاال بــه مناســبت 
ــتان  ــون در اس ــار خ ــرل فش ــی کنت روز جهان

برگزار شد هرمزگان 
 همزمــان بــا روز جهانــی کنتــرل فشــار خــون 
 " اجــرای طــرح سراســری  بــا  و همســو 
ترویــج ورزش بــرای پیشــگیری از فشــار 
تندرســتی کنتــرل  ایســتگاه  بــاال"،  خــون 

فشــارخون  در اســتان هرمزگان برپا شد.
ایــن ایســتگاه کــه در بــازار بــزرگ هرمــزگان 
انــدازره  مــورد   150 از  بیــش  شــد،  برپــا 
مــورد   40 قندخــون،  و  فشــارخون  گیــری 
مشــاوره تغذیــه و 5 مــورد مشــاوره پزشــکی 
ــردم  ــوم م ــکاران و عم ــرای ورزش ــگان ب رای

انجام شد.
ورزشــی  پزشــکی  هیــات  رئیــس  نایــب 
اســتان هرمــزگان افــزود:  بــا توجــه بــه روز 
جهانــی فشــارخون، هیــات پزشــکی ورزشــی 
اهــداف  بــا  همســو  هرمــزگان  اســتان 
ــرد  ــا رویک ــی و ب ــکی ورزش ــیون پزش فدراس
ترویــج ورزش بــرای پیشــگیری از فشــار 
ــری  ــدازه گی ــگان ان ــاال، ایســتگاه رای خــون ب

فشــار خون را برپا کرد.
ــاال  ــون ب ــار خ ــزود:  فش ــتاری اف ــحر س س
ــی  ــت بدن ــدم فعالی ــا ع ــی ب ــاط نزدیک ارتب
دارد و ایــن در حالــی اســت کــه ورزش مــی 
توانــد بــه پاییــن آورن فشــار خــون در افــراد 

مبتــال به پرفشــاری خون کمک کند.

مدیرعامل بانک صادرات ایران :
»روابط عمومی« با ایجاد اطالع رسانی به موقع، رشد و 

بالندگی سازمان را رقم می زند

برای تولید یک برگ کاغذ، چه مقدار هزینه 
می شود؟

برپایی ایستگاه تندرستی به مناسبت 
روز جهانی کنترل فشارخون در هرمزگان 

خوزستان بوشهر 

انتقال تجارب 
ارزشمندمتخصصان نفت 

مسجدسلیمان به دانشجویان
ــت و  ــرداری نف ــره ب ــوزش شــرکت به ــس اداره آم ریی

گاز مسجدســلیمان گفــت : در ســال گذشــته بیــش از 

ــجویان  ــوزی دانش ــاعت دوره کارآم ــر س ــزار نف 120 ه

مقاطع مختلف در این شــرکت برگزار شد . 

رســول احمــدی بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت : 

براســاس عالقمنــدی ایــن شــرکت بــه انتقــال تجــارب 

و  فنــی کارشناســان  و  علمــی  هــای  اندوختــه  و 

ــان و نســل هــای  ــه جوان ــن شــرکت ب متخصصــان ای

ــف  ــای مختل ــته ه ــرش دانشــجویان رش ــده ، پذی آین

ــرکت  ــن ش ــوزی در ای ــدن دوره کارآم ــی گذران متقاض

انجام می شود . 

وی افــزود : بــر همیــن اســاس و طــی ظرفیــت 

ســنجی بعمــل آمــده از ادارات و بخــش هــای مختلــف 

ایــن شــرکت ، در ســال گذشــته حــدود 500 دانشــجوی 

اســتان  مختلــف  هــای  دانشــگاه  و  هــا  رشــته 

خوزســتان در ایــن اداره پذیــرش شــده و بــا توجــه بــه 

ــور  ــا ، بط ــوزی آنه ــاعات دوره کار آم ــودن س ــر ب متغی

میانگیــن حــدود 120000 نفرســاعت دوره کارآمــوزی 

برگزار شد . 

وی بــا اشــاره بــه رشــته هــای پذیــرش شــده افــزود : 

رشــته هــای مهندســی نفــت – مکانیــک – شــیمی – 

ــی  ــرق – ایمن ــی ب ــر – مهندس ــابداری – کامپیوت حس

– محیــط زیســت – الکتــرو تکنیــک – صنایــع از 

جملــه رشــته هــای پذیــرش شــده توســط ایــن اداره 

هســتند کــه رشــته ی مهندســی نفــت بیشــترین 

ــته  ــی داش ــای تحصیل ــته ه ــان رش ــی را از می فراوان

اســت . وی تصریــح کــرد : از ابتــدای ســالجاری نیــز 

تاکنــون 35 دانشــجوی مقاطــع مختلــف در ایــن اداره 

بــرای گذرانــدن دوره کارآمــوزی پذیــرش شــده انــد کــه 

ــراد  ــن اف ــرای ای ــر ســاعت ب ــن 8400 نف بطــور میانگی

زمان صرف شده است . 

پیش بینی افزایش 
چهار برابری برداشت 

گندم در  بوشهر
معـاون بهبـود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان بوشـهر عنوان کرد: با توجه 
بـه وضعیـت مطلـوب بـارش ها پیـش بینی 
مـی شـود امسـال برداشـت محصـول گنـدم 
بیش از چهار برابر نسـبت به پارسـال افزایش 
یابد.خسـرو عمرانی بیان کرد: سـال گذشـته 
بیـن 30 تـا 40 هـزار تـن برداشـت گنـدم از 
مـزارع داشـتیم و پیـش بینـی مـی کنیم در 
سـال جـاری ایـن میـزان بـه 140 هـزار تـن 
افزایـش یابـد.وی بـا اشـاره به آغاز برداشـت 
گندم در اسـتان بوشـهر از نیمه فروردین ماه، 
اضافـه کـرد: تاکنـون کشـاورزان 116 هـزار تن 
محصـول مازاد بر نیاز خـود را تحویل 7 مرکز 
اند.معـاون سـازمان  داده  اسـتان  خریـد در 
پارسـال  گفـت:  بوشـهر  کشـاورزی  جهـاد 
کاهـش بارندگـی ها و کـم آبی باعث شـد تا 
کشـاورزان برداشـت خوبـی نداشـته باشـند 
ولـی امسـال سـال متفاوتی اسـت و پییش 
بینـی مـی شـود کشـاورزان 120 هـزار تـن 
محصـول گنـدم مـازاد بر نیـاز خـود را تحویل 
مراکـز خریـد بدهنـد.وی تاکیـد کـرد: مراکـز 
خریـد تـا زمانـی کـه کشـاورزان تمایـل بـه 
تحویـل محصولشـان داشـته باشـند فعـال 
خواهنـد بود.معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی 
سـازمان جهاد کشـاورزی استان بوشهر عنوان 
کرد: تاکنون شهرسـتان بوشـهر با سـطح زیر 
کشـت 11500 هکتار  12228 تن، دشتسـتان 
بـا سـطح زیـر کشـت 33000 هکتـار  56600 
تـن، گناوه با سـطح زیر کشـت 15500 هکتار 
18650 تـن، دشـتی بـا سـطح زیـر کشـت 
10500 هکتـار  7000 تـن، دیـر بـا سـطح زیـر 
کشـت 6400 هکتـار 6100 تـن، تنگسـتان بـا 
سـطح زیـر کشـت 3500 هکتـار 4600 تـن، 
دیلم با سـطح زیر کشـت 18600 هکتـار 10100 
تن و کنگان با سـطح زیر کشـت 280 هکتار 

283 تن گندم تحویل شرکت غله داده اند.
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افقی
1- چیره دســتی - شکست خوردن در 
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2- هواپیمــای جنگی آمریکایی - 

 همــراه تب می آید - زیرا و به علت

3- وحشــت و بیم - به پایان بردن - 

 محل عبادت مسیحیان

4- گرفتــار بالین و ناخوش - آینده - 

 درخت زبان گنجشک

5- حرف شــگفتی - شهر رومئو و 
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- جزیرگانــی در غرب آفریقا و متعلق 

 به اســپانیا - خشت پخته

7- بیمار روحی - تازگی و شــادابی - 
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9- کنایــه از آدم بــی نظم و القید - گاز 

 هالوژن گندزدا - اقامت کردن

10- غزال و جیران - ناشــی و غیر 

 حرفه ای - حقه باز

11- درجــه ای در نیروی دریایی - 

 شایستگی - حرف مفعولی
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 ترشــی مخلوط - سرود و نغمه

13- شــیوه و متد - مداوا کردن - 

 قالده

14- بقا و پایداری - درخت عاشــق - 

 نوعی ســنگ معدنی آلومینیوم مرغوب

15- دوری و فرقــت - اندوخته چربی 

بدن شــتر - از درختان پر شاخ و برگ

عمودی 
1- صفت کســی که از دست رنج 

دیگــران ارزاق می کند - پرنس و 

 پرنسس

2- ســگ بیمار - فک - بافت های 

 بدن

3- ســزاوارتر - از نان های سنتی - 

 ساز تیره

4- برهنه - شــهری در کشور ولز - 

 دردمند و رنجور

5- پیاپــی آمدن - حرف عطف - عید 

 میالد مسیح

6- جای رها شــده و ویران - گزند 

 رساندن - رایحه

7- پوشــش روی دندان - میوه آبدار 

 تابســتانی - کادو و ارمغان

8- به غیر از - شــاخه ای در ریاضیات 

 عالی - پوشــاک بلند مردان قدیم بود

9- میوه گرمســیری - باغ شداد - 

 ضرباهنگ

10- رســاله دکتری - میدانی در شمال 

 تهران - شــهری در استان فارس

11- از میوه های پاییزی و زمســتانی - 

 لحظــه و نفس - میثاق اجتماعی

12- زن نادان - نوشــتن و نقش کردن 

 - ویتامین جدولی

13- مخفی و پنهانی - از البســه 

 پاییزی - زوج و زوجه

14- مــوش خرما - حیوان و زنده - 

 کامیون ارتشی

15- نام همگانی گونه ای موشــک 

جنگی - آگاه نبودن و خبر نداشــتن

جدول شماره 1451

 پیام
استان ها

قیمت خرما برای ماه رمضان افزایش نمی یابد
رئیس اتحادیه خوار وبار فروشان شهرستان شهرکرد گفت: قیمت خرما و رطب از چندین ماه 
گذشته افزایش یافته و برای ماه رمضان افزایش نمی یابد. 

مفقودی -رودبار جنوب 
بــرگ ســبز وانــت پیــکان مــدل13۹3 
ســفید شــیری –روغنــی رنــگ بــه شــماره  
ــی  ــماره شاس ــور11۸P00۸637۸ و ش موت
NAAA36AA3EG6۸25۹۸ بــه شــماره 
پــالک 17د727ایــران 75متعلــق به مجید 
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــود واز درج ــی  مفق ناروئ

ــده اســت . گردی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه13۹۸0401۹063000120.1
ــی  ــه شــماره مل ــدر حســین ب ــام پ ــزدی ن ــی ی ــده نجف ــم حمی ــه خان بدینوســیله ب
4432272066 )وارث مرحــوم حســین نجفــی یــزدی( ســاکن رفســنجان ابــالغ مــی 
شــود کــه خانــم طاهــره رضوانــی عبــدل آبــادی جهــت وصــول مبلــغ 832.769.474 
ریــال بــه اســتناد مهریــه منــدرج در ســند ازدواج شــماره 3891 دفترخانــه ازدواج 105 شــهر رفســنجان 
اســتان کرمــان علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کالســه 9800123 در واحــد 
اجــرای اداره ثبــت اســناد و امــالک رفســنجان تشــکیل شــده و محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن 
ســند شــناخته نشــده ، لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیه 
فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار محلــی آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف 
مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــالغ محســوب مــی گــردد ،نســبت بــه پرداخــت بدهــی 

خــود اقــدام ننمایید،عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت.م الــف 4359 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان - ابو الفضل تیموری آسفیچی

دادنامه
ــا  ــاس ب ــد عبدالعب ــداری فرزن ــی زاده راه ــد عل ــای عبدالمحم ــواه : آق ــر خ ــد نظ تجدی
ــتان  ــتان خوزس ــانی اس ــه نش ــرز ب ــد فرام ــژاد فرزن ــوش حســن ن ــای داری ــت آق وکال
–شــهر اهــواز- زیتــون کارمنــدی –فلکــه چیتــا ســاختمان دزفولــی نســب- طبقــه دوم 
– دفتــر وکالــت-- تجدیــد نظــر خوانــده: آقــای کریــم ایــران دوســت فرزنــد محمــد 
ســعید مجهــول المــکان – تجدیــد نظــر خواســته : اعتــراض نســبت بــه دادنامــه شــماره 

ــواز ــی اه ــی حقوق 9709976195601472 صــادره از شــعبه 10 دادگاه عموم
»رأی دادگاه«

بــه موجــب دادنامــه ی شــماره ی 1472-97 مورخــه 1397/11/29 صــادره از شــعبه 10 
دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اهــواز در پرونــده ی 970953 در خصــوص دعــوای 
ــد  ــای عبدالمحم ــت از آق ــه وکال ــتری ب ــل دادگس ــن زاده وکی ــوش حس ــای داری آق
علیــزاده راهــداری بــه طرفیــت آقــای کرمــی ایــران دوســت و بــه خواســته اعســار  از 
پرداخــت هزینــه دادرســی مرحلــه بــدوی بنــا بــه شــرح و اســتدالل بــه عمــل آمــده در 
رای و بــه اســتناد مــواد قانونــی مذکــور حکــم بــه بطــان دعــوی اعســار صــادر گردیــده 
ــری  ــان و ج ــل خواه ــوی وکی ــی از س ــه قانون ــراض در فرج ــاغ و اعت ــس از اب ــه پ ک
تشــریفات قانونــی پرونــده  بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه کاســه ی فــوق ثبــت و تحــت 
ــه مــودای گواهــی گواهــان تعرفــه شــده از ســوی  ــا عنایــت ب ــرار گرفــت  ب بررســی ق
خواهــان اعســار خواهــان محــرز اســت دادگاه بــه اســتناد مــواد 358 و 504 و 505 و 506 
و 507 قانــون آییــن دادرســی مدنــی ضمــن نقــض دادنامــه ی معتــرض عنــه حکــم بــه 
اعســار خواهــان از نصــف هزینــه دادرســی مرحلــه بــدوی بــه صــورت موقــت صــادر و 

اعــام مــی نمایــد رای صــادره قطعــی اســت.
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان مستشار دادگاه

2639 محمد رحیم اکرمی مقدم- سید محمد رضا احمدیان 

مفقودی 
بدینوســیله گواهــی مــی شــود بــرگ ســبز کامیون ون نیســان تیــپ:/2400  
رنگ:آبــی – روغنــی  مــدل : 1386- نــوع ســوخت : بنزیــن – گاز 
ــماره  ــماره شاسی:k120095ش ــور:406106 ش ــماره موت ــوز( ش ــه س )دوگان
پاک:ایــران 29- 472ن 15 بــه نــام: علــی شــادهقانی فیلــی  کــد 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــعلی مفق ــدر: عباس ــام پ ــی:4208744936 ن مل
ــد.                                2589 ــی باش ــارج م ــاقط و خ ــار س اعتب
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بحران کم آبی 
را جدی بگیریم
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

2 هزار واحد مسکونی در چهارمحال و بختیاری احداث می شود
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در نشستی که امروز یکشنبه با معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد مقرر 

شد تا 2 هزار واحد مسکونی در این استان احداث شود. به نقل از روابط عمومی استانداری -اقبال عباسی با اعالم 
این خبر، اظهار کرد: در این نشست مذاکراتی در خصوص زمین های دولتی داخل حریم شهرهای استان از جمله 

شهرکرد به منظور استفاده در طرح اقدام ملی، واگذاری مسکن اقشار آسیب پذیر و 2 معلولی انجام گرفت.

ــتان  ــداد اس ــه ام ــی کمیت ــتغال و خودکفای ــاون اش مع

ــه  ــرای ارائ ــدات الزم ب ــن تمهی ــر گرفت ــالم از در نظ ای

آموزش هــای فنــی و حرفــه ای بــه حــدود 3000 نفــر از 

مددجویــان جویــای کار ایــن نهــاد در اســتان در ســال 

ــر داد . جــاری خب

 »روح هللا ســلیمانی«  بــا اعــالم ایــن خبــر، اظهــار کــرد: 

ــغلی  ــاز ش ــه نی ــب ب ــی متناس ــای آموزش ــن دوره ه ای

ــب  ــتان در قال ــغلی اس ــای ش ــان و ظرفیت ه مددجوی

ــاد و  ــن نه ــکاری ای ــا هم ــغلی و ب ــری ش ــدل راهب م

ــتفاده از  ــا اس ــه ای و ب ــی و حرف ــوزش فن اداره کل آم

ظرفیــت کارآفرینــان حرفــه ای برگــزار می شــود .

ــای آموزشــی  ــن دوره ه ــزاری ای ــرای برگ ــزود: ب وی اف

ــی  ــی، صنف ــدی، فن ــاغل تولی ــای مش ــه در زمینه ه ک

ــوده  ــی ب ــت دار خانگ ــر مشــاغل مزی ــی و دیگ و صنعت

ــارات  ــان از محــل اعتب ــون توم ــغ 766 میلی اســت مبل

ــت . ــده اس ــر گرفته ش ــاد در نظ ــن نه ای

ــتان  ــداد اس ــه ام ــی کمیت ــتغال و خودکفای ــاون اش مع

ــر  ــدود 2900 نف ــز ح ــته نی ــال گذش ــزود: س ــالم اف ای

ــی  ــای مهارت ــغلی آموزش ه ــون ش ــای گوناگ درزمینه ه

را فــرا گرفتنــد و در ایــن زمینــه نیــز حــدود 627 

ــت . ــده اس ــه ش ــار هزین ــان اعتب ــون توم میلی

ــاد از  ــن نه ــای ای ــه حمایت ه ــه ب ــلیمانی در ادام س

ــن  ــان ای ــری مددجوی ــٔه به کارگی ــان درزمین کارفرمای

نهــاد اشــاره کــرد و گفــت: ایــن نهــاد بســته های 

حمایتــی گوناگونــی را بــرای تشــویق کارفرمایانــی 

مددجویــان  بیــن  از  را  خــود  کار  نیــروی  کــه 

در  نماینــد،  به کارگیــری  نهــاد  ایــن  موردحمایــت 

نظــر گرفتــه اســت .

وی ادامــه داد: پرداخــت تســهیالت بــه کارفرمایــان 

جویــای کار،  مددجــوی  هــر  به کارگیــری  ازای  بــه 

تســهیالت  به صــورت  موردنیــاز  ســرمایه  تأمیــن 

ــهم  ــه س ــق بیم ــت ح ــتغال، پرداخ ــنه اش قرض الحس

ــان به کارگیــری شــده توســط ایــن  کارفرمــای مددجوی

ــز پرداخــت هزینه هــای  ــه مــدت دو ســال و نی ــاد ب نه

ــن بســته های  ــوارد ای ــه م ــراد ازجمل ــن اف آموزشــی ای

ــت . ــی اس حمایت

ــل  ــان، مدیرعام ــا عظیمی حمیدرض
ــت: در  ــه گف ــوالد مبارک ــرکت ف ش
ــک  ــه ی ــوالد مبارک ــال حاضــر ف ح
درصــد GDP کشــور و 5 درصــد از 
GDP صنعــت را در اختیــار دارد و 
بــا پرداخــت 1500 میلیــارد تومــان 
بیــن  در  اول  ردیــف  مالیــات، 
ــف  ــدی و ردی ــای تولی ــرکت ه ش
ــی را  ــای بورس ــرکت ه دوم در ش

ــود اختصــاص داده اســت. ــه خ ب
عظیمیــان گفــت: فــوالد مبارکــه 
انقــالب  مولــود  عنــوان  بــه 
ــا 10.2  اســالمی در حــال حاضــر ب
میلیــون تــن تولیــد، 50 درصــد 
دارد  اختیــار  در  را  تولیــد کشــور 
ــگ را  ــا رن ــنگ ت ــته از س و توانس
ــره  ــاند و زنجی ــل بپوش ــه عم جام
تولیــد فــوالد را در خــود کامــل 

ــد. کن
فــوالد  نــام  گرفتــن  قــرار  وی 
ــا  ــم ه ــت تحری ــه در فهرس مبارک
و  خوانــد  ظالمانــه  اقدامــی  را 
ــه  ــوالد مبارک ــرد: ف ــان ک خاطرنش
گذشــته  ســال  مهرمــاه   27 در 
قــرار  هــا  تحریــم  فهرســت  در 
نشــان  اقــدام  ایــن  گرفــت؛ 
دهنــده ایــن اســت کــه فــوالد 
ــی در  ــیار بزرگ ــش بس ــه نق مبارک
صنعــت و اقتصــاد ایــران دارد و 
ــو درآوردن  ــه زان ــرای ب ــکا ب آمری
اقتصــاد ایــران فــوالد مبارکــه را 
در فهرســت تحریــم هــا قــرار داده 

اســت.

 1۵۰۰ میلیارد تومان سهم 
مالیات فوالد مبارکه

احداث بیش از 400 کیلومتر 
بزرگراه در استان کرمان

بیــش از 400 کیلومتــر بزرگــراه در شــمال اســتان کرمــان در 
ــت. ــداث اس ــت اح دس

ــتان  ــازی اس ــی اداره کل راه و شهرس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــبکه  ــت: ش ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــان ب ــی کارآموزی ــان عل کرم
ــر  ــتان 2964 کیلومت ــن اس ــرای ای ــده ب ــف ش ــی تعری بزرگراه
ــت. ــده اس ــداث ش ــر آن اح ــون 1741 کیلومت ــا کن ــه ت ــت ک اس

ــتان  ــازی اس ــاخت اداره کل راه و شهرس ــی و س ــاون مهندس مع
کرمــان افــزود: هــم اکنــون 406 کیلومتــر بزرگــراه در قالــب 17 
پــروژه در ایــن اســتان در دســت احــداث اســت کــه در صــورت 
تامیــن اعتبــار 48 کیلومتــر آن تــا پایــان امســال بــه بهــره 

ــد رســید. ــرداری خواه ب
وی اعتبــار هزینــه شــده بــرای بزرگــراه هــای در دســت احــداث 
ــل  ــرای تکمی ــار الزم ب ــال و اعتب ــارد ری ــون 3645 میلی ــا کن را ت

آن هــا را 5684 میلیــارد ریــال اعــالم کــرد.
ــراه،  ــر بزرگ ــودن بیــش از 1740 کیلومت ــا دارا ب ــان ب اســتان کرم

ــه در کشــور پیشــتاز اســت. ــن زمین در ای

»روح هللا سـلیمانی«  با اعالم این خبر، اظهار کرد: 
ایـن دوره هـای آموزشـی متناسـب به نیاز شـغلی 
مددجویان و ظرفیت های شـغلی اسـتان در قالب 
مـدل راهبـری شـغلی و بـا همـکاری ایـن نهاد و 
اداره کل آمـوزش فنـی و حرفـه ای و بـا اسـتفاده 
 از ظرفیـت کارآفرینـان حرفـه ای برگـزار می شـود .
وی افـزود: برای برگـزاری این دوره های آموزشـی 
کـه در زمینه هـای مشـاغل تولیـدی، فنـی، صنفی 
خانگـی  دار  مزیـت  دیگـر مشـاغل  و  و صنعتـی 
بـوده اسـت مبلـغ 766 میلیـون تومـان از محـل 

اعتبـارات ایـن نهـاد در نظـر گرفته شـده اسـت .

گلستان خوزستان 

گلستان 

پیام مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان خبرداد:

معرفی 4 هزار و ۵41 نفر به بانک ها جهت دریافت تسهیالت

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل:

اشتغال 41۰۰ نفر با پرداخت تسهیالت

*روابـط عمومـی خانـه مـردم و 
تریبـون سـازمان اسـت *

اهمیـت جایگاه روابـط عمومی در 
عصـر ارتباطـات و در دورانـی کـه 
اطالع رسـانی در همه عرصه ها پیشـتاز اسـت، دوچندان شـده 
اسـت به گونـه ای که موفقیت سـازمان ها، ادارات و شـرکت ها 
و دوامشـان در عرصه هـا و فعالیت هـای تخصصی به عملکرد 
روابـط عمومی هـای آن ها وابسـته اسـت و تحوالت شـگرف و 
خیـره  کننـده عرصه ارتباطات و رشـد چشـم گیر فنـاوری  های 
نویـن ارتبـاط جمعـی در جهـان کنونـی، باعـث کوچک شـدن 
مـکان و نزدیکـی انسـان  هـا و فرهنـگ هـا بـه یکدیگر شـده 
اسـت.نقش مؤثـر و سـازنده ارتباطـات در رشـد و تحـول همه  

جانبـه ی جوامـع به وسـیله اطالع  رسـانی شـفاف و آگاهانه با 
تکیـه  بـر عنصـر اخـالق و واقعیـت از نیازهای جامعـه ی امروز 
ماسـت، روابـط عمومی هـا نیـز بـه عنـوان یکـی از کانون هـای 
برقـراری ارتبـاط دوجانبـه بـه عنـوان بـازوان حرفه ای سـازمان 
در حوزه هـای درون سـازمانی و فـرا سـازمانی نقشـی مهـم و 
ارزنـده در اطالع رسـانی و آگاهی بخشـی بـه مخاطبان بر عهده 
خواهند داشـت.اینجانب ضمن تبریک 27 اردیبهشـت ماه روز 
ارتباطـات و روابـط عمومـی، از تالش های مسـتمر و خدمات 
دسـت اندرکاران کوشـا و متعهـد ایـن عرصـه بـه ویـژه کارکنان 
گرامـی روابـط عمومـی شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان 
قدردانی نموده و از درگاه ایزد منان توفیق خدمتگزاری بیشـتر 

و سـالمت و سربلندی مسـئلت دارم.

مهنــدس زمانــی نــژاد، 
ــکن   ــاد مس ــرکل بنی مدی
معرفــی  از  گلســتان 
هــم   541 و  هــزار   4
ــتان  ــیل گلس ــده از س ــارت دی ــتانی خس اس

داد.  خبــر 
زمانــی نــژاد افــزود:از ایــن تعــداد 1028 فقــره 
جهــت دریافــت تســهیالت احــداث واحــد 
بــرای  فقــره   513 و  هــزار   3 و  مســکونی 
ــای  ــه بانکه ــرات ب ــهیالت تعمی ــت تس دریاف
ــا  ــم ب ــد کــه امیدواری عامــل معرفــی شــده ان
ــردم و همــکاری بیــش از پیــش  ــری م پیگی

بانکهــا شــاهد عقــد قــرارداد و بهســازی و 
ــیم. ــا باش ــن واحده ــازی ای نوس

ــان  ــه متقاضی ــی روزان ــن از معرف وی همچنی
بــه بانکهــا خبــر دادنــد و بــا بیــان اینکــه 
ــود  ــوص وج ــن خص ــی در ای ــچ محدودیت هی
ــتان  ــکن اس ــاد مس ــه بنی ندارد،افزود:مجموع
بــا تمــام تــوان در کنــار مــردم اســتان بــرای 
بازســازی و نوســازی خانــه هــا بــوده و تمــام 
تــالش خــود را بــرای تســریع در ســکونت 
هــم اســتانیها در خانــه هــای مقــاوم و ایمــن 

ــه کار بســته اســت. ب

مدیـر کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
اسـتان اردبیـل گفـت: با پرداخـت 145 
میلیـارد تومـان تسـهیالت در مناطـق 
و  فرصـت  بیـکاران  بـرای  روسـتایی 

فضـای کار فراهـم شـده اسـت. 
 قاسـم رحیمی در جلسـه کارگروه تخصصی اشتغال استان اردبیل 
اظهـار کـرد: بـا توجـه به ابـالغ شـیوه نامه جدید مبنی بر نظـارت بر 
اجـرای دقیق طرح های اشـتغال روسـتایی و جلوگیـری از هرگونه 
انحـراف در مسـیر هزینـه کـرد ایـن منابـع در اسـتان اردبیـل نیـز 
کمیته فنی نظارت به صورت اسـتانی و شهرسـتانی شکل گرفته تا 
وضعیـت اجـرای ایـن طرح ها را مورد بررسـی و نظارت قـرار دهند. 
وی خاطرنشـان کـرد: ایـن کمیته هـا در شهرسـتان ها بـا محوریت 
فرمانـداران تشـکیل شـده کـه قـرار اسـت ظـرف یک هفتـه آینده 

نتایج این نظارت ها و ارزیابی ها از طرح های اشـتغالزای روسـتایی 
اعـالم شـود تا نسـبت به ارسـال ایـن نتایج بـه کارگروه هـای ملی 

اقـدام کنیم. 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسـتان اردبیل افزود: هر چند 
انحراف هـا از اجـرای ایـن پروژه هـا در اسـتان اردبیل در حد بسـیار 
پائیـن اسـت اما قطعا با متخلفین برخورد شـده و اجـازه پرداخت 
یارانـه تسـهیالت موردنظر تا لغو قراردادهـا را پیگیری خواهیم کرد. 
رحیمـی بیـان کـرد: بـا تاکیـد اسـتاندار اردبیـل قـرار شـد در یـک 
فرمـت مشـخص و لیسـت ارسـالی نتایـج ارزیابی ها و بررسـی ها 
گـزارش شـود تا مـا بتوانیم از آخریـن وضعیت پرداخـت و اجرای 
طرح های اشـتغال روسـتایی اطالعـات دقیقی را به دسـت آوریم. 
وی سـهم اسـتان اردبیل را از تسـهیالت اشـتغال روسـتایی 248 
میلیـارد تومـان اعالم کرد و افزود: تاکنـون در چهار مرحله پرداخت 
تسـهیالت اتفـاق افتـاده اسـت کـه در مجمـوع سـهم اسـتان بـا 
پیگیری اسـتاندار اردبیل به 466 میلیارد تومان رسـیده ککه 377 
میلیـارد تومـان آن  مربـوط به طرح هـای روسـتایی و 88 میلیارد 

تومـان نیـز در حـوزه طرح هـای معرفـی شـده از سـوی نهادهـای 
حمایتـی بوده اسـت.

مدیـر کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان اردبیل سـهم بانک 
کشـاورزی را 226 میلیـارد تومـان، توسـعه تعـاون را 86 میلیـارد 
تومان، پسـت بانک را 79 میلیارد تومان و صندوق کارآفرینی امید 

را 74 میلیـارد تومـان اعـالم کرد. 
رحیمـی سیاسـت وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی را توجـه بـه 
اشـتغال مولـد و تامین منابع پایـدار در این حوزه دانسـت و گفت: 
کل عملکـرد دسـتگاه ها و بانک هـا در حـوزه اشـتغال روسـتایی 
نشـان می دهـد کـه تاکنـون 145 میلیـارد تومـان تسـهیالت بـه 
صاحبـان کار و حـرف پرداخت شـده که سـهم جهاد کشـاورزی 100 
میلیـارد تومـان، حوزه صنعـت 25 میلیارد تومـان، میراث فرهنگی 

16 میلیـارد تومـان در قالـب 539 طـرح بوده اسـت. 
وی بیـان کـرد: در مجمـوع بـا اجـرای یـک هـزار و 450 طـرح 
زمینـه اشـتغال 4 هـزار و 100 نفر در سـایه پرداخت منابع اشـتغال 
روسـتایی فراهـم خواهد شـد که مـا باالترین پرداختی را از سـوی 

بانـک کشـاورزی شـاهد بودیم. 
مدیـر کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان اردبیـل در مـورد 
فعالیت شهرسـتان ها در جذب این منابع تصریح کرد: شهرسـتان 
پارس آبـاد بـا جـذب 32 میلیارد تومـان، مشگین شـهر 21 میلیارد 
تومـان و اردبیـل 20 میلیـارد تومـان باالترین جذب منابع اشـتغال 
روسـتایی را داشـتند و سـرعین نیـز بـا کمتـر از 6 میلیـارد تومـان 

کمتریـن جـذب را در بین شهرسـتان ها داشـته اسـت.
رحیمـی در مـورد پرداخـت ایـن منابـع یارانـه دار بـه کارافرینـان 
نهادهـای حمایتـی نیز اظهار کـرد: کمیته امداد 46 میلیـارد تومان، 
بهزیسـتی 336 میلیـون تومـان و بنیـاد شـهید نیـز دو میلیـارد و 
200 میلیـون تومـان منابـع داشـته اند کـه از ایـن رقم کمیتـه امداد 
26 میلیارد تومان، بهزیسـتی 70 میلیون تومان و بنیاد شـهید 200 

میلیـون تومـان پرداختی داشـته اند.
دبیـر شـورای اشـتغال اسـتان اردبیـل در پایـان افـزود: از محـل 
اشـتغال فراگیر نیز که سـهم اسـتان 480 میلیارد تومان بـوده 120 
میلیـارد تومـان از سـوی بانک هـای عامـل پرداخت شـده اسـت.

پیش بینی برداشت 
16 هزار تن انبه سبز 

در هرمزگان
جهــاد  امورباغبانــی  مدیــر 
ــاز  ــزگان از آغ کشــاورزی هرم
از  نــارس  انبــه  برداشــت 
ــر داد. ــزگان خب باغ هــای هرم
جمــع  در  گرگیــج  مســعود 
کــرد:  اظهــار  خبرنــگاران 
از  نــارس  انبــه  برداشــت 
آغــاز  هرمــزگان  باغ هــای 
پیــش  افــزود:  شــد.وی 
ــزار  ــال 16 ه ــرد امس ــی ک بین
ــای اســتان  ــه از باغ ه ــن انب ت
ــزار  ــه 7 ه ــود ک ــت ش برداش
تــن آن بــه صــورت نــارس 

می شــود. برداشــت 
جهــاد  امورباغبانــی  مدیــر 
ــت:  ــزگان گف ــاورزی هرم کش
هــزار   2 در  انبــه  برداشــت 
باغ هــای  از  هکتــار   870 و 
انجــام می شــود. هرمــزگان 
افــزود:  گرگیــج  مســعود 
انبــه  محصــول  درصــد   60
می شــود  برداشــت  نــارس 
ــازه خــوری،  واز آن بصــورت ت
ــا،  ــه ترشــی، شــوری، مرب تهی
لواشــک و ســس اســتفاده 

. د می شــو
وی گفــت: واردات انبه هــای 
ــاوم  ــاه و مق ــا کوت ــاری، پ تج
کشــت  بــرای  شــوری  بــه 
برنامه هــای  مهم تریــن  از 
کشــاورزی  جهــاد  امســال 
هرمزگانــی  باغــداران  بــرای 

اســت.

هرمزگان 
معاون اشتغال و خودکفایی 

کمیته امداد استان ایالم :
3000 مددجو آموزش 

فنی و حرفه ای می بینند
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راه اندازی شبکه های فاضالب کهنوج 
مدیر آب و فاضالب شهرستان کهنوج: راه اندازی شبکه های فاضالب 
کهنوج یکی از راهکارهای بهبود کیفیت آب در شهرستان کهنوج است

شروع فعالیت اجرایی شبکه فاضالب و تصفیه خانه فاضالب شهرستان کهنوج 

شـبکه  اجرایـی  فعالیـت  شـروع 
فاضـالب  خانـه  تصفیـه  و  فاضـالب 
از شـاخصه  یکـی  شهرسـتان کهنـوج 
در  شـهری  توسـعه  مهـم  هـای 
بـا  کـه  اسـت  کهنـوج  شهرسـتان 
منابـع  هـای  محدودیـت  بـه  توجـه 
آبـی موجـود در ایـن منطقـه،  ایـن 
پـروژه یکـی از پروژه هـای تاثیرگذار 
آیـد. مـی  بـه شـمار  حـوزه  ایـن  در 
فاضـالب  و  آب  مدیـر  بهرامـی  رضـا 
بیـان  بـا  شهرسـتان کهنـوج  شـهری 
فاضـالب  شـبکه   انـدازی  راه  اینکـه 
کیفیـت  بهبـود  راهکارهـای  از  یکـی 

اسـت  کهنـوج  شهرسـتان  در  آب 
بـه کمبـود  توجـه  بـا  ،تصریـح کـرد: 
شـرعی،  وظیفـه  بنابـر  مـا  همـه  آب 
در  بایـد  انسـانی  و  قانونـی  ملـی، 
را  توجـه الزم  خصـوص مصـرف آب 
داشـته باشـیم بنابرایـن، راه انـدازی 
شهرسـتان  فاضـالب  خانـه  تصفیـه 
کهنـوج مـی توانـد عالوه بـر افزایش 
حـوزه  در  منطقـه  در  آب  کیفیـت 
حفـظ محیـط زیسـت و آبرسـانی بـه 
صنایـع نیـز نقش به سـزایی داشـته 

باشـد.
ضـرورت  بـه  اشـاره  بـا  بهرامـی 

اجـرای طـرح هـای زیسـت محیطی 
و بـه ویـژه  شـبکه هـای جمـع اوری 
در  فاضـالب  تصفیـه  و  فاضـالب 
طـرح  کـرد:  عنـوان  کهنـوج،  منطقـه 
فاضـالب شـهری کهنـوج کـه چنـدی 
پیـش بـا ابـالغ تلفنـی وزیـر نیـرو و 
بـا حضور مهنـدس جانبـاز مدیرعامل 
بـه  کشـور  فاضـالب  و  آب  شـرکت 
هـای  جنبـه  رسـید  بـرداری  بهـره 
را  مهمـی  بسـیار  محیطـی  زیسـت 
دارا مـی باشـد کـه در آینـده ثمـرات 
فراوانـی را بـه همـراه خواهد داشـت 
و بایـد گفـت اجـرای پـروژه تصفیـه 

خانـه و شـبکه جمـع آوری فاضـالب 
ارتقـای  یـک  کهنـوج  شهرسـتان 
کیفـی بسـیار محسـوس در وضعیت 
کهنـوج  شهرسـتان  مـردم  زندگـی 

می شـود. محسـوب 
آب  سـطح  بـودن  بـاال  افـزود:  وی  
بـودن  پاییـن  زمینـی،  زیـر  هـای 
عـدم  خـاک،  پذیـری  نفـوذ  قـدرت 
خانگـی،  فاضـالب  بهداشـتی  دفـع 
جلوگیـری  زیسـت،  محیـط  حفـظ 
عفونـی  هـای  بیمـاری  شـیوع  از 
از  مجـدد  اسـتفاده  و  پوسـتی  و 
فاضـالب در بخـش هـای کشـاورزی 
عوامـل  تریـن  مهـم  از  صنعتـی  و 
تصفیـه  و  فاضـالب  شـبکه  اجـرای 
. اسـت  کهنـوج  در  فاضـالب  خانـه 
بهرامـی بیـان کـرد:  مصـرف پسـاب 
طریـق  از  چـه  نشـده  تصفیـه  هـای 
طریـق  از  چـه  و  مسـتقیم  تمـاس 
و  گیاهـان  رشـد  بـرای  اسـتفاده 
تهدیـد  موجـب  محصـوالت  کاشـت 

شـد. خواهـد  انسـان  سـالمت 
پسـاب  از  اگـر  شـد:  متذکـر  وی 
هـای تصفیـه شـده اسـتفاده شـود، 
منبـع ارزشـمندی از نظـر آب و مـواد 
مغـذی در دسـترس خواهـد بـود که 
بهبـود  و  آبـی  و  غذایـی  امنیـت  بـه 
معیشـت مـردم کمـک مـی کند و در 
غیـر ایـن صـورت امـراض مختلف را 

شـایع خواهـد کـرد.
از  یکـی  کـرد:  تاکیـد  بهرامـی 
زمینـه  ایـن  در  اساسـی  راهکارهـای 
آبهاسـت  از  بخشـی  آن  بازچرخانـی 
کـه تبدیـل بـه فاضـالب مـی شـوند 
تـا مجـددا آنهـا را بـه چرخـه مصرف 
مصـارف  از  بخشـی  و  بازگردانیـم 
پسـاب هـا و فاضـالب هـای تصفیـه 
شـده در صنعت و کشـاورزی اسـت.
پـروژه   اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مهمتریـن  از  یکـی  فاضـالب کهنـوج 
در  محیطـی  زیسـت  هـای  طـرح 
منطقـه بـه شـمار مـی آیـد،  یـاداور 
کـه  ابـی  کـم  شـرایط  در  شـد: 
دچـار  آن  بـه  کهنـوج  شهرسـتان 

اسـت وقتـی مـا فاضـالب را تصفیـه 
کنیـم  تبدیـل  پسـاب  بـه  و  کـرده 
در  اسـتفاده  قابلیـت  پسـاب  ایـن 
کشـاورزی و در فرآیندهـای صنعتـی 
را دارد و در واقـع از یـک منبـع آب 
اسـت کـه  اسـتفاده کـردن  چندبـاره 
ایـن مهـم ضـرورت بسـیار مهـم بـه 

می آیـد. شـمار 
مدیـر آب و فاضـالب شـهری کهنـوج 
تصفیه خانـه  سـاخت  کـرد:  عنـوان 
فاضالب شـهر کهنـوج دو مرحله دارد 
 7 بـه ظرفیـت  آن  نخسـت  فـاز  کـه 
هـزار و 520 مترمکعـب در شـبانه روز 
اسـت و بـرای سـاخت آن اعتبـاری 
هزینـه  ریـال  میلیـارد   340 معـادل 
شـده اسـت کـه اکنـون در حـال بهره 

بـرداری مـی باشـد.
وی افـزود: طـرح ایجـاد تاسیسـات 
فاضـالب کهنـوج بـرای زیـر پوشـش 
 28 معـادل  جمعیتـی  دادن  قـرار 

هـزار نفـر در فـاز اول اسـت.
فـاز  کـرد:  نشـان  خاطـر  بهرامـی 
و  فاضـالب  آوری  جمـع  شـبکه  اول 
تصفیـه خانـه فاضـالب کهنوج شـامل 
خطـوط انتقـال و شـبکه جمـع  آوری 
91  کیلومتـر و  ، بـه طـول  فاضـالب 
نصب 3 هزار و 520  رشـته انشـعاب 

مـی باشـد.
مديـر آب و فاضـالب بـا بیـان اینکـه 
تنهـا درخواسـت مـا ازمشـتركين آبفا 
اسـتقبال از خريـد انشـعاب فاضالب 
و اتصـال فاضـالب خانگـي به شـبكه 
افـزود:  اسـت،  شـهري  فاضـالب 
اتصـال  از  مشـتركين  اسـتقبال 
خانگـي  داخلـي  فاضـالب  سيسـتم 
بـه شـبكه فاضالب شـهري اسـتفاده 
و  شـده   انجـام  سـرمايه گـذاري  از 
صرفـه اقتصـادي بـراي مشـتركين و 
بـراي شـركت آب و فاضـالب كهنـوج 

. ست ا
شـهر  اولیـن   ، کهنـوج  شهرسـتان   
پـروژه  کـه  اسـت  کرمـان  اسـتان 
تصفیـه خانـه آب و فاضـالب در آن 

اسـت. رسـیده  بـرداری  بهـره  بـه 
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سال گذشته در پیام ما نوشتیم که 
14 استان تحت تاثیر خشکسالی 100 

درصدی هستند.

گروه موسیقی پایار با صدای سعید 
خوانسازی امشب 29 اردیبهشت کنسرت 

خود را در تاالر وحدت برگزار می کنند؛ 
بلیت های این کنسرت 50 تا 130 هزار 

تومان به فروش می رسد

موسیقیسال گشت

رسانه در آینه تصویر
هفته نامه »شنبه« 

اولین هفته نامه تخصصی استارت آپ ها منتشر شد.

هرمان ووک نویسنده آمریکایی که با 
رمان »طغیان قابیل« جایزه مهم پولیتزر

ادبیات را کسب کرده بود در سن 103 
سالگی درگذشت.

نفرین قحطی زدگان به کارگردانی 
اشکان خطیبی و با حضور آناهیتا درگاهی، 
میرسعید مولویان و هامون سیدی اواخر 

خرداد به روی صحنه می رود.

دبیــر انجمن صنفی داستان نویسان 
اســتان تهران از برگزاری نشست مجمع  

عمومــی  این انجمن در 21 خردادماه خبر 
داد.

تاکو : خدا با ماست، چون از یانکی ها 
 متنفره...

بلوندی : نه. خدا با ما نیست، چون
 از احمق ها هم متنفره!

خوب، بد، زشت | 1۹66

نمایشکتابداستان دیالوگ

بلبل دلشده از گل به چه رو باز آید
که دلش هر نفس از شوق بپرواز آید

آنکه بگذشت و مرا در غم هجران بگذاشت
باز ناید وگر آید ز سر ناز آید

همدمی کو که برو عرضه کنم قصه شوق
هم دل خسته مگر محرم این راز آید
از سر کوی تو هر مرغ که پرواز کند

جان من نعره زنان پیش رهش باز آید
هر نسیمی که از آن خطه نیاید با دست

خنک آن باد که از جانب شیراز آید
ما دگر در دهن خلق فتادیم ولیک
چاره نبود زر اگر در دهن گاز آید

الله رخساره بخون شوید و سیراب شود
سرو کوتاه کند دست و سرافراز آید

گر سگ کوی تو بر خاک من آواز دهد
جان من با سگ کوی تو به آواز آید
ور چو چنگم بزنی عین نوازش باشد
ساز بی ضرب محالست که بر ساز آید

بلبل دلشده گلبانگ زند خواجو را
که درین فصل کسی از گل و می باز آید ؟

خواجوی کرمانی 

 من آفتاب را باور دارم

 من دریا را باور دارم

و چشم های تو 

سرچشمه دریاهاست

عکس نوشت

عکس: 
شادی آفرین آرش

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

شکست امویان از ابو مسلم 
خراسانی در نبرد ماه می سال 74۹

19 مـاه مـی سـال 749 و دو سـال پـس از 
بـر ضـد  ابومسـلم خراسـانی  بپاخیـزی  آغـاز 
امویـان، ارتـش مـروان آخریـن خلیفـه امـوی 
شـرق )دمشـق( در جنگ از او شكسـت خورد 
و حكومـت امویـان )كـه مـورد تنفـر شـیعیان 
هسـتند( متزلزل و مناطق واقع در شـرق شـام 
)سـوریه( از کنتـرل امویـان خـارج شـدند. 20 
مـاه بعـد، ارتـش مـروان دوم در کنـار رود زاب 
در بیـن النهریـن بازهـم از نیروهـای ابومسـلم 
شکسـت خـورد کـه این، یـک شکسـت نهایی 
بـود و عباسـیان بـا كمـك ابومسـلم بـر جـای 
امویـان نشسـتند و دارالخالفـه را از دمشـق بـه 
از آن پـس، حكومـت  بغـداد منتقـل كردنـد. 
امویـان تـا مدتی منحصر به اندلس )اسـپانیا( 
و گوشـِه دوردسـت آفریقای شـمال غربی بود.
مـروان دوم پـس از شکسـت زاب در ژانویـه 
750 بـه مصـر گریخـت و در آنجا کشـته شـد.

زادروز دكتر محمد مصدق 
ناسیونالیست بنام ایران

بیسـت و نهـم اردیبهشـت زادروز دكتر محمد 
بانـى  ایرانـى،  بنـام  ناسیونالیسـت  مصـدق 
مّلـى شـدن نفت ایران و رهبر وطن در سـال 
1330 تـا 1332 اسـت كـه بـه سـال  هـاى 
1258 )1879 میـالدی( در تهـران بـه دنیـا 
آمـد و در 14 اسـفند 1345)مـارس 1967( 
فـوت شـد. دولـت مصـدق بـا برانـدازی 28 
از  پـس  او  خـود  و  سـاقط   1332 َاُمـرداد 
سـه سـال زنـدان تـا پایـان عمـر بـه حالـت 
سـاوجبالغ  احمدآبـاد  روسـتاى  در  تبعیـد 
)نزدیـك كـرج( تحـت نظـر بسـر ُبـرد. دكتـر 
مصـدق تبعیـد خـود در احمـد آبـاد را غیـر 
قانونـی اعـالم كـرده بـود زیـرا حكـم قضایی 
بـر تبعیـد او وجـود نداشـت. مصـدق پیـش 
نمایندگـى  دوره  چنـد  وزیـری،  نخسـت  از 
داشـت.  عهـده  بـر  را  مجلـس  در  تهـران 
مصـدق بـرای نخسـتین بـار از شـهر اصفهان 

بـه نمایندگـی مجلـس انتخـاب شـده بـود. 
او وزیـر و اسـتاندار هـم شـده بـود. مصـدق 
تدریـس  حقـوق  تهـران  دانشـگاه  در  سـالها 
دمکراسـی  بـه  معتقـد  مصـدق  كـرد.  مـی 
واقعـی، تمریـن آن و رعایـت حقـوق انسـان 
بـود. جبهـه ملـی کـه فعالیـت  آزادی هـا  و 
آن پـس از نخسـت وزیـر شـدن علـی امینی 
در 16 اردیبهشـت 1340، آزاد شـده بـود 28 
اردیبهشـت ایـن سـال )زیرا که در آن سـال، 
و  جمعـه  مصـدق  زادروز  ـ  نهـم  و  بیسـت 
ـ   100 اجتمـاع  یـک  تشـکیل  بـود(  تعطیـل 
تهـران  جاللیـه  میـدان  در  نفـری  هـزار   120
برپـا داشـت کـه در  )امـروزه: پـارک اللـه( 
بختیـار  الهیـار صالـح، سـنجابی، شـاپور  آن 
کردنـد  سـخنرانی  صدیقـی  غالمحسـین  و 
طبـق  آزاد  انتخابـات  برگـزاری  خواسـتار  و 
اصـل 26 قانـون اساسـی وقـت شـدند. بـه 
مناسـبت زادروز مصـدق، آن جمعیـت ضمـن 
تجلیـل از او، تبعیـد و حصـر غیرقانونـی اش 

را در احمدآبـاد محکـوم کـرد.

کانون فیلم خانه سینما، در برنامه 
آینده خود، نسخه ترمیم شده فیلم 

در کوچه های عشق، ساخته 
خسرو سینایی را به نمایش خواهد گذاشت.
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چـاه بـه چـاه اثـر دکتـر رضـا براهنـی اسـت کـه در سـال 1314 در 

تبریـز به دنیا آمد. از دانشـگاه اسـتانبول دکترای ادبیات انگلیسـی 

گرفـت و بـه عنـوان مـدرس در دانشـگاه تهران تدریـس کرد.

او نویسـنده، شـاعر و منتقـد ادبـی و عضـو کانون نویسـندگان ایران 

و یکـی از چهره هایـی اسـت کـه در سـال های 1345 تـا 1347 

بـرای تشـکیل کانون نویسـندگان ایران با جـالل آل احمد همکاری 

داشـت. او همچنیـن رئیـس سـابق انجمن قلـم کانادا اسـت. آثار 

او بـه زبان هـای مختلـف از جملـه انگلیسـی، سـوئدی و فرانسـوی 

ترجمـه شده اسـت.

از مهم تریـن آثـار او در زمینـه داستان نویسـی می تـوان بـه: بعـد از 

عروسـی چه گذشـت، آواز کشـتگان، رازهای سـرزمین من، روزگار 

دوزخـی آقـای ایاز و آزاده خانم و نویسـنده اش اشـاره کرد. براهنی 

هـم اکنـون مقیـم کاناداسـت و انتشـارات نـگاه تمـام آثـار او را در 

دسـت چاپ دارد.

جمالتی از متن کتاب چاه به چاه
بـه کسـی کـه به تـو دروغ می گوید، به کسـی که یـک لحظه به 
تـو می گویـد مـادر…! و لحظـه ی دیگـر وقتـی که تـو از ترس 
بـه او اعتمـاد کـرده ای، الکـی بـه تـو اعتمـاد می کنـد، هرگـز 
اعتمـاد نکـن! بـه کسـی کـه دو نـوع زبـان دارد، دو نـوع صـدا 
دارد، بـا یـک زبـان و صـدا تـو را می کوبـد و بـا زبـان و صدای 
دیگـر تـو را مزورانه می بوسـد تا تـو را آماده ی جوخـه ی اعدام 
بکنـد هرگـز اعتمـاد نکـن! )کتـاب چاه بـه چـاه – صفحه 50(
یـک چیـز را می دانـم. کشـش مـن بسـوی زندگـی از کشـش 
مـن بسـوی مـرگ بـه مراتـب بیشـتر اسـت. )کتـاب چـاه به 

چـاه – صفحـه 50(
مـا مـردم را می پاییـم، یـک عـده هـم مـا را می پاینـد، و بعـد 
یـک عـده ی دیگر هـم آنهـا را می پایند. در واقـع می توان گفت 
کـه ارتـش و پلیـس مـردم را می پاینـد، سـازمان امنیـت ما و 
مـردم را می پایـد، یک عـده از سـازمان امنیتیها خود سـازمان 
و  را می پاینـد،  آنهـا  هـم  آمریکاییهـا  و  را می پاینـد،  امنیـت 
آمریکاییهـا را هـم یـک عـده از خـود آمریکاییهـا می پاینـد. 

)کتـاب چـاه به چـاه – صفحـه 75(
مـادر می گویـد: »پـدرت می گویـد کـه گاهـی از دور، در پشـت 
اولیـن ردیـف درختهـای جنگل، چند تا سـایه را به چشـم خود 
دیده اسـت.« و بعد می گوید: »چشـم این مرد دو متر آن ورتر 
را نمی بینـد، چطـور ممکن اسـت پنجاه متر آن ورتر سـایه های 
تـوی جنـگل را ببینـد؟« مـن می گویـم: »مـادر، شـاید خواب 
می بینـد، یـا شـاید کابـوس دیده. یا شـاید گذشـته بـه یادش 
می آیـد!« مـادر می گویـد: »نـه! نـه! می دانم جریان چیسـت. 
منتظـر عزرائیـل اسـت. دیگـر رفتنـش حتمـی اسـت. خـواب 
کسـانی را می بینـد کـه پیـش از او رفته انـد. خیلی هـا پیـش 
از مـرگ خـواب دوسـتان و عزیـزان مرده شـان را می بیننـد. یا 
حتـی در بیداری صداشـان را می شـنوند. یا احسـاس می کنند 
کـه صورتهاشـان را می بیننـد. دیگـر رفتنـش حتمـی اسـت.« 

)کتـاب چاه بـه چـاه – صفحه 82(
اگـر فـردا دختـر یـا پسـر آدم بـزرگ شـد و فهمید کـه پدرش 
رئیـس زنـدان بـوده، یـا از آن سـرهنگهای شـهربانی و ارتـش 
بـوده کـه تـا حـال حداقـل پنجـاه نفـر را بـه دسـت خـودش 
شـالق زده، یـا پنج شـش نفـر را در یـک محاکمـه ی قالبی به 
اعـدام محکـوم کـرده، چـه می گویـد؟ آیـا خجالـت نمی کشـد 
از اینکـه پـدرش یـک قاتـل، یـک شـالق زن حرفـه ای یـا یک 
جـالد بـوده؟ نمی دانـم چـکار بکنـم. )کتـاب چـاه بـه چـاه – 

صفحـه 76(

چاه به چاه
نویسنده: رضا براهنی

انتشارات: نگاه


