
گفتگو اهرم اساسی برای شکل گیری تفاهم ملی است

کنکور هیچ دستاوری برای کشور ندارد

وزیـر آمـوزش و پـرورش گفـت: در اهـداف 
مجلـس دانش آمـوزی بـه ترویـج فرهنـگ 

گفتگـو توجـه شـده اسـت.
مجلـس  دوره  نهمیـن  نشسـت  دومیـن 
حاجـی  محسـن  حضـور  بـا  دانش آمـوزی 
و  آمـوزش  محتـرم  وزیـر  میرزایـی 
پـرورش، محمـد روشـنی رییـس سـازمان 
معـاون  کاظمـی  علیرضـا  دانش آمـوزی، 
پرورشـی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
و محمدمهـدی تندگویان معاون سـاماندهی 
امـور جوانـان بعد از ظهر امروز چهارشـنبه ۲۷  
شـهریور در سـاختمان قدیم مجلس شورای 

اسـامی برگـزار شـد.
وزیـر آمـوزش و پـرورش  در ایـن نشسـت 
بـا بیـان کـرد: فعالیت هـای اجتماعـی بـرای 
دانش آمـوزان فرصـت بسـیار مهـم و بزرگـی 
اسـت تـا آنها بتواننـد توانمندی هـا و ظرفیت 
اجتماعـی خـود را افزایـش دهنـد. هر چقدر 
کـه پیوند هـای اجتماعـی بیـن افراد بیشـتر 
شـود جایگا ه هـای علمـی و فکـری عمیق تر 

خواهد شـد.
حاجـی میرزایـی گفـت: زندگـی جمعـی در 
فرهنـگ دینـی مـا توصیـه شـده و بسـیار از 
مناسـک ما وجه جمعی دارد و بسـیار تاکید 
شـده  کـه ایـن وجه تقویـت شـود. بنابر این 
شـکل گیـری چنیـن اجتماعاتی در راسـتای 
فرهنگـی دینـی مـا یـک کار با ارزش اسـت. 
در سـند تحول بنیادین ساحت های متنوعی 
مطـرح شـده امـا از میان سـاحت ها شـش 
گانـه برخی هـا را می تـوان بـه صـورت فردی 
و غیرجمعـی پیش برد،  سـاحت زیسـتی و  
بدنـی، سـاحت هنـری و زیباشـناختی عاوه 
بـر وجـه اجتماعـی می تواند وجه فـردی هم 
داشـته باشد اما ساحت سیاسی و اجتماعی 

الزامـا از طریـق اجتمـاع اجرا خواهد شـد.
وزیـر آمـوزش و پـرورش تصریـح کـرد: در 
اهـداف مجلـس دانش آمـوزی بـه ترویـج 
فرهنـگ گفتگـو توجه شـده اسـت بـه گمان 
مـن در مجموعـه مسـایل و مشـکاتی کـه 
امـروز متوجـه جامعه ماسـت جـای فرهنگ 
گفتگـو خالـی اسـت. گفتگـو ایمنـی بخش، 
اسـت   همـراه  صمیمـت  بـا  و  آور  تفاهـم 
جامعـه ای که افـراد آن آموختند با هم گفتگو 
کننـد از بسـیاری مخاطـرات ایمـن هسـتند.
او افـزود:  امـروز بـدون شـک خانـواده ای که 
در آن گفتگـو شـکل می گیـرد از آسـیب های 

اجتماعـی مصون اسـت. اگـر فرهنگ گفتگو 
در جامعه شـکل بگیـرد آن جامعه از آسـیب 
اجتماعـی دور می شـود. هیـچ مسـاله ای بـه 
شـکل پایـدار حـل نخواهـد شـد مگـر اینکه 
دربـاره آثـار و تبعـات آن مسـاله یـک تفاهم 
نسـبی شـکل گرفتـه باشـد. جامعـه ای قادر 
اسـت مسـائل خـود را حـل کند کـه گفتگو را 
به خوبی آموخته اسـت.  بدون شـک گفتگو 
یک اهرم اساسـی برای شـکل گیری تفاهم 

ملـی اسـت کـه امروز نیاز کشـور اسـت.
وی اشـاره کرد: سـند تحول با در نظر گرفتن 
فرهنـگ دینـی و ملی تدوین شـده اسـت و 
هر چقدر به اهمیت سـند باور داشـته باشـیم 
بـرای اجرای آن کار دشـواری پیش رو داریم .  
داشـتن سـنِدخوب بخشـی از تحقـق اجرای 
آن اسـت. سـندی اجرایی خواهد شـد که در 
راسـتای آن تفاهمـی شـکل گرفته باشـد. ما 
بایـد پایه های گفتگـو را در میان دانش آموزان 
شـکل دهیـم در غیـر این صورت دسترسـی 

به سـند امـکان پذیر نخواهـد بود.
حاجـی میرزایـی اظهـار داشـت: نقطـه ثقـل 
هسـتند  جوانـان  انقـاب  دوم  بیانیـه گام 
بنابرایـن بازیابـی نقـش جوانـان در اسـتقرار 
بیانیـه گام دوم می توانـد دغدغـه دیگـری 
بازخـورد  از یـک رکـن پایشـی،  باشـد. مـا 
گیـری، روش انعـکاس فعالیت هـا برخوردار 
نیسـتیم  ، آموزش و پرورش توسـط کسـانی 
ارزیابـی می شـود کـه مشـتریان ایـن نظـام 
هسـتند. شـما نماینـده یـک جمعیـت چند 
میلیونـی هسـتید پـس بایـد صـدای آنهـا 

باشید.
وزیـر آمـوزش و پـرورش افزود: امـروز برخی 
دانشـگاه ها توانسـته انـد در آخـر خط، ماک 
هـای دیگـری بـرای ارزشـیابی قـرار دهنـد و 
از ظرفیـت هـای اسـتارتاپ هـا و گروه هـای 
کارآفرینـی بهره مند شـوند. نمی توانیم کنکور 
را برداریـم باید در کنار آن متقاضیانی دیگری 
بگذاریـم که نسـبت بـه آالم مردم احسـاس 
مسـئولیت کـرده و جهـت گیری را به سـمت 
بـه  دانش آمـوزان  از  ببرد.تعـدادی  خـودش 
نمایندگـی از دانش آمـوزان اسـتان خـود در 

این نشسـت ایـراد نطـق کردند .
علی کاشـفی پور دانش آموز سـمنانی در این 
برنامـه عنـوان کـرد: امـروز فضـای مدرسـه و 
جامعه ما به سـمت مسـمومیت رفته و شما 
مسـئولین بایـد ایـن توجه را داشـته باشـید 

و فضـا را اصـاح کنیـد زیـرا ایـن فضـا وارد 
آمـوزش و پـرورش مـا شـده که ایـن خیلی 
خطرنـاک اسـت. اگـر آن را اصـاح نکنیـم 
حتمـا می بایسـت  در آینـده بـرای آن هزینه 
شـود.وی افزود: جامعه شناسـان مـا باید به 
این مسـاله وارد شـوندفاطمه قنبـری دانش 
آمـوز اسـتان هرمـزگان در ادامـه گفت: برخی 
ناکارآمـدی هـا بـه طـور مسـتقیم مدرسـه را 
نشـانه گرفته است. بعد از گذشت دو سال از 
حادثـه تصادف دانـش آموزان  هنوز وضعیت 
درمـان آنها الینحل مانده اسـت و مسـئولین 

فقـط در ایـن زمینـه شـعار می دهند.
او اشـاره کـرد: مـا شـاهد تبعیـض هسـتیم 
وقتـی بخـش عمـده ای از داوطلبـان کنکور از 
مـدارس سـمپاد و غیـر دولتـی بـوده یعنـی 
بـرای سـرمایه  ایـن مملکـت  سـرمایه های 
دسـت  چـرا  اسـت.  زاده هـا  آقـا  و  گـذاران 
مافیـای کنکـور جـای کوتـاه شـدن هـر روزه 

می شـود. درازتـر 
فاطمـه رییسـی نماینـده اسـتان فـارس بـا 
مـا  دانش آمـوزان  گفـت:  کنکـور  از  انتقـاد 
مجبورنـد کـه طـی یک آزمـون چهار سـاعت 
رو  ایـن  از  بزننـد  رقـم  را  خـود  سرنوشـت 
مجبورنـد کـه تمـام تمرکز خـود را بـرای این 

مقولـه بگذارنـد نـه هنرهـای دیگرشـان.
وی گفـت: دانش آمـوز بایـد بتوانـد اسـتعداد 
خـودرا در مدرسـه بشناسـند و ایـن هنر مورد 
سـنجش قـرار بگیـرد. بـرای دانش آمـوز و 
ارتقـای نظام تعلیم و تربیت نیازمند مدرسـه 
و کنکـور شـش سـاحتی  شـش سـاحتی 

. هستیم
نویـد خاکچوییـان نماینـده دانـش آمـوزان 
از  یکـی  بیـان کـرد:  مذهبـی  اقلیت هـای 
مشـکات مـا دانش آمـوزان کنکور سراسـری 
و جایـگاه دانـش آمـوزان اقلیت های مذهبی 

در آن اسـت.
او بـا اشـاره به کتاب های درسـی اقلیت های 
مذهبـی گفـت: مـا دو کتـاب دینـی داریم که 
ایـن دو کتاب از سـال ۱۳۶۰ به چاپ رسـیده 
اسـت ایـن دو کتاب از نظر علمـی و کاربردی 
تفاوتـی بـا هـم نـدارد و تنها تغییـر در جلد و 
واژه های آنهاسـت .  مگر غیر از این اسـت که 
دیگـر کتاب ها هر سـاله مـورد بازنگـری قرار 
می گیرنـد امـا فـرق ایـن کتاب هـا و دانـش 
آمـوزان اقلیت هـای مذهبـی بـا دیگـر دانش 

آموزان چیسـت .

معــاون ســاماندهی امــور جوانــان 

گفــت: وزیــر گفتنــد کــه حــذف 

بــا  امــا  نیســت،  ممکــن  کنکــور 

دانش آمــوزی  مجلــس  وجــود 

ــما  ــه ش ــم ک ــی گوی ــن م ــروز م ام

حــذف  هــم  را  می توانیــد کنکــور 

کنیــد.

بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا، دومیــن 

مجلــس  دوره  نهمیــن  نشســت 

دانش آمــوزی بــا حضــور محســن 

محتــرم  وزیــر  میرزایــی  حاجــی 

آمــوزش و پــرورش، محمــد روشــنی 

دانش آمــوزی،  ســازمان  رییــس 

علیرضــا کاظمــی معــاون پرورشــی و 

فرهنگــی وزارت آمــوزش و پــرورش 

و محمدمهــدی تندگویــان معــاون 

ســاماندهی امــور جوانــان بعــد از 

ظهــر امــروز چهارشــنبه ۲۷ شــهریور 

مجلــس  قدیــم  ســاختمان  در 

ــد. ــزار ش ــامی برگ ــورای اس ش

محمــد مهــدی تندگویــان معــاون 

ایــن  جوانــان  امــور  ســاماندهی 

ــا  ــرد:  مــن تقریب ــوان ک نشســت عن

و  موافقــم  شــما  دغدغه هــای  بــا 

پایش هــای  کــه  می کنــم  فکــر 

انجــام  جلســه  ایــن  در  درســتی 

ــم  ــیار مه ــوزی بس ــارت آم ــد. مه ش

ــا  ــا کام ــی م ــام آموزش ــت . نظ اس

علــم محــور اســت و فاصلــه زیــادی 

بــا مهــارت آمــوزی دارد.

معــاون ســاماندهی امــور جوانــان 

ــه داد:   ــان ادام وزارت ورزش و جوان

ــه  ــتیم ک ــی هس ــاهد جوانان ــن ش م

ــی  ــی توانای ــارغ التحصیل ــد از ف بع

یــک  و  عــادی  کار  محیــط  اداره 

محیــط کار  آمــاده را ندارنــد.

وی در ادامــه اظهــار داشــت: در ایــن 

جلســه گفتــه شــد دانش آمــوزان 

کنکــور  بــه  بیشــتر  غیردولتــی 

هدایــت  و  اجــرا  در  یافتنــد.  راه 

از  نفــر  چنــد  برنامه هــای کشــور 

دانــش  آمــوزان مــدارس غیردولتــی 

ــور  ــه کش ــی ک ــد؟ آنهای ــور دارن حض

اداره می کننــد شــماها هســتید  را 

ببالیــد.  خــود  بــه  بایــد  پــس 

مهارتــی  دانش آمــوزی  مجلــس 

ــده  ــرای اداره آین ــما ب ــه ش ــت ک اس

کشــور یــاد خواهیــد گرفــت.

ــل  ــرم حداق ــه نظ ــان گفت:ب تندگوی

آمــوزش  زمــان  از  درصــد   ۴۹

بایــد  مــدارس  در  مــا  بچه هــای 

بــه موضوعــات مهارتــی پرداختــه 

ــه  ــی ک ــه موضوعات ــن هم ــود. ای ش

مــدارس  در  دانش آمــوزان  بــه 

تعلیــم می دهیــم هیــچ اهمیتــی 

ــارغ  ــا ف ــدارد. م ــرای اداره کشــور ن ب

ــا  ــه ب ــم ک ــکاری داری ــان بی التحصی

دلیــل عــدم توانمنــدی اجتماعــی 

بــه  مــا  زیــرا  شــده اند.  بیــکار 

بچه هــای خودمــان در دوره ای کــه 

ــم. ــاد نداده ای ــارت  را ی ــوده مه الزم ب

ــان  ــروز جوان ــاماندهی ام ــاون س مع

ــی  ــاهد جوانان ــا ش ــروز م ــت: ام گف

هســتیم کــه در حالــی کــه کار و 

نیســتند  حاضــر  دارنــد  اشــتغال 

ازدواج کننــد و مســئولیت زندگــی 

را بــه عهــده بگیرنــد زیــرا کســی 

ــه آنهــا اینهــا را یــاد نــداده اســت.  ب

گفتنــد کــه حــذف کنکــور  وزیــر 

وجــود  بــا  امــا  نیســت  ممکــن 

ــن  ــروز م ــوزی ام ــس دانش آم مجل

می توانیــد  شــما  کــه  می گویــم 

ــور  ــد. کنک ــم حــذف کنی ــور را ه کنک

محــوری در نظــام آموزشــی مــا صــد 

ــچ  ــور هی ــط اســت. کنک در صــد  غل

دســتاوری بــرای کشــور نــدارد، مــن 

ــم  ــگان ارزش قایل ــه نخب ــرای هم ب

و اتفاقــا شــماها مدیــران موفــق 

جامعــه  بــه  کــه  شــد  خواهیــد 

کــرد.   خواهیــد  کمــک  نخبگانــی 

شــما چهــل ســاله آینــده ایــن کشــور 

هســتید، پــس ناامیــد نباشــید.

ــار داشــت:  ــان اظه ــان در پای تندگوی

ــی را  ــن آمادگ ــا ای ــان م حــوزه جوان

دارد کــه ارتبــاط بیشــتر بــا مجلــس 

دانــش آمــوزی داشــته باشــد.

چرا تحصیل کرده ها
کارآمد نیستند؟
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در جوامـع یکسـان سـاز، اصـوالً تصمیـم سـازی نمـی شـود 
بلکـه بـه حـوادث، واکنـش هـای کلیشـه ای نشـان داده می 

. د شو
کـم نداریـم مدیرانـی کـه تحصیاِت عالیـه دارند، از دانشـگاه 
هـای خـوب دنیـا فـارغ التحصیـل شـده انـد و بسـیار هـم 
جهـان دیـده هسـتند. چـرا آنهـا در مدیریـت، تـا ایـن حـد 

اشـتباه کـرده و هـم چنـان اشـتباه مـی کننـد؟"
بـه ایـن دانشـجو گفتـم بـرای پاسـخ بـه ایـن سـوال نیـاز به 
زمـان، فکـر و مطالعـه دارم چـرا کـه واکاوی ایـن موضـوع، 
محتـاج دقـت و بحـث طوالنـی اسـت. بـه نظـرم رسـید کـه 
ایـن دانشـجو بـا یـک یـا چنـد فـرض ایـن سـوال را مطـرح 
مـی کنـد. اگـر بتوانـم فـرض هـای او را اسـتخراج و بررسـی 
کنـم شـاید پاسـخ  های مناسـبی بـرای دغدغـۀ او پیـدا کنم.
بـه نظـر مـی رسـد در ذهن ایـن دانشـجو ، یک فـرِض اصلی 

و کانونـی شـکل گرفته اسـت:
یـک  از  خصـوص  )بـه  تحصیلـی  مـدرک  داشـتِن  میـاِن 
دانشـگاِه خـارج( و منطقـی و کارآمـد عمـل کـردن یـک رابطۀ 

دارد. وجـود  مسـتقیم 
در زیر به بررسـی این فرض پرداخته می شـود:

بـا  مسـاوی  ضرورتـًا  مـدرک  اخـذ  و  عالـی  ۱(تحصیـاِت 
داشـتن روحیـۀ یادگیـری و اصـاح پذیری نیست۲(داشـتن 
مـدرک ضرورتـًا مسـاوی بـا داشـتن روحیـۀ مشـورت کـردن 
انتقادپذیـری  ی  روحیـه  ضرورتـًا  مـدرک  نیست؛۳(داشـتن 
بـه همـراه نمـی آورد؛۴(داشـتن مـدرک ضرورتـًا بـه روحیـۀ 
شـود؛۵( نمـی  منجـر  گروهـی  و  جمعـی  گیـری  تصمیـم 
داشـتن مـدرک ضرورتـًا به معنـای آگاهـی از مصلحـِت عامه 
منافـع  دقیـق  فهـم  بـه  ضرورتـًا  مـدرک  نیست؛۶(داشـتن 
ملـی نمی انجامد؛۷(داشـتن مـدرک ضرورتـًا قانـون و اخـاق 
پذیـری را در رفتـار صاحـب مـدرک پدید نمی آورد؛۸(داشـتن 
مـدرک ضرورتـًا متانـت رفتـاری ایجـاد نمـی کند؛۹(داشـتن 
مـدرک ضرورتـًا انسـان را بـا شـخصیت نمی کند؛۱۰(داشـتن 
مـدرک و تخصـص ضرورتـًا زمینـه هـای شـناخِت عمیـق از 
تاریـخ کشـور و تحـوالِت فـوق العـاده پیچیـدۀ جهانـی را مهیا 

نمـی کنـد.
تحصیـل کـرده و صاحـب مـدرک در کشـوری کـه "سیسـتم" 
ایجـاد کـرده و ویژگـی هـای فـوق را غیـر فـردی و نهادینـه 

کـرده، منطقـی و معقـول عمـل مـی کنـد.
مـی  خـاص  تربیـِت  ویژگـی،  ده  ایـن  از  هرکـدام  تحقـِق 
تعبیـر  بـه  نیسـت،  حاکـم  سیسـتم  هنگامـی کـه  خواهـد. 
اخاقیـون، خودخواهـی هـا، تـک روی هـا، منافـِع مجریـان، 
تلقـی هـای فـردی، چرخۀ ناتماِم سـعی و خطـا و لذت بردن 

از امکانـات رایـج مـی شـوند.
اگـر مصلحـِت عامـه و منافـع ملـی در سـتون فقـراِت و نظام 
عصبـی یـک سیسـتِم اجتماعی-سیاسـی جایـگاِه محسـوس 
طـور  بـه   ، تحصیلکـرده  مدیـرِ  کننـد،  پیـدا  نامحسـوس  و 
طبیعـی خـود را بـدان سیسـتم وفـق مـی دهـد کمـا اینکـه 
در  وقتـی  هنـدی،   IT توانمنـِد  بسـیار  هـای  تحصیـل کـرده 
و  شـده  اسـتخدام   )Microsoft( مایکروسـافت  شـرکِت 
تمامـی  می شـوند،  آمریـکا  مدنی-تخصصـی  سیسـتم  وارِد 
خصوصیاتـی کـه در ایـن شرکتها/سیسـتم هـا کاربـرد ندارنـد 

را کنـار مـی گذارنـد.
مهمتریـن معیـار های اسـتخدام در مایکروسـافت، یادگیری، 
اصـاح، تصمیـم گروهـی و جلوگیـری از اشـتباِه مرتبـۀ دوم 
اسـت. حتـی اگـر تحصیـل کـرده و بـا مـدرک فـوق دکتـرا از 
بـه  باشـد،  آمـده  یـک جامعـۀ اسـتبدادی و قبیلـه ای هـم 
تدریـج ایـن فرهنـگ سیسـتمی را بـه تعبیـر روان شناسـان 

درونـی )Internalize( مـی کنـد.
حتـی اگـر صاحـب مدرکی بخواهـد بر اسـاس مصلحت عامه، 
شـناخت، منافـع ملـی، کار جمعـی و مشـورت در کشـورهای 
جهـان سـوم عمـل کند، بـه تدریـج ناکام مـی مانـد. تحصیل 
کـرده در جهـان سـوم در نهایـت در دو کار متوقـف می شـود:
یـک سیسـتم بایـد بـر اسـاس یادگیـری، مشـورت، شـنیدن 
دیدگاههـای مختلـف و تصمیم گیـری جمعـی بنـا شـود. یـک 
نرمـال  را  شـناخت  سـازی،  تصمیـم  از  قبـل  بایـد  سیسـتم 
قلمـداد کنـد تـا فـرِد تحصیلکـرده بتوانـد از تخصـص خود در 

آن سیسـتم بهـره بـرداری کنـد.
چـون در کشـورهای جهـان سـوم، سیسـتم تصمیـم گیـری 
اولویـت نـدارد، گـردِش اطاعـات و شـنیده شـدن رهیافـت 
تصمیـم  از  قبـل  موضـوع شـناخت  اصـوالً  و  هـای گوناگـون 
گیـری، صرفـًا حالـت تزئینـی پیـدا مـی کند. یکسـان سـازی 
هـای  پیامـد  سیسـتم،  در  اسـت.  سیسـتم  مقابـل  درسـت 
مثبـت و منفـی هـر انتخابی بررسـی می شـوند. در سیسـتم، 
سـلیقه های  از  خـارج  کیفیـت،  و  کارآمـدی  آینـده،  زمـان، 
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ما را در تلگرام 
 24  تا  36دنبال کنید

امید به صادرات غیرنفتی
محصوالت ایرانی کمتر از 2 درصد واردات کشورهایی مانند چین، روسیه، هند، کره جنوبی و ژاپن را تامین می کنند

بـه گفته مسـعود تجریشـی الزم اسـت دسـت  انـدرکاران 
بـا همـکاری نهادهـا و سـازمان های ذی ربـط موضوعـات 
مرتبـط بـا همـگام شـدن ایـران بـا جامعـه جهانـی در 
مباحـث مرتبـط بـا تغییـرات اقلیمـی و بهـره وری انرژی 
را بـا توجـه بـه منافـع و اهداف کشـور به دقت بررسـی و 
زمینه هـای الزم بـرای تصویب اصاحیه کیگالـی را فراهم 
کنند. این مقام مسـوول در مراسـم گرامیداشـت سـی و 
دومیـن سـالگرد پروتـکل مونتـرال و روز جهانی حفاظت 
ارتبـاط  کیگالـی  اصاحیـه  کـرده،  عنـوان  ازن  الیـه  از 
بیـن حفاظـت از الیـه ازن و تغییـرات اقلیـم اسـت کـه 
امیدواریـم بـا تصویب آن عاوه بر حفاظـت از الیه ازن در 
فراهـم آوری مقدمـات کاهـش مصرف گازهـای گلخانه ای 

گام هـای موثـری برداریم.
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جودو ایران  تعلیق شد
فدراسیون جهانی جودو 

فدراسیون کشورمان را تعلیق 
کرد. این حکم علیه جودو ایران 
از روز ۱۸ سپتامبر )روز گذشته( 

اجرایی شد.

جایگزینی فناوری بومی 
برای حفاظت از الیه ازن 

در دستور کار است
مدیر طرح ملی حفاظت 

از الیه ازن گفت: در مسیر 
اجرای پروتکل مونترال برای 

کاهش گازهای مخرب الیه 
ازن، تاکید ما بر جایگزینی 
و استفاده از فناوری بومی 
و سازگار با شرایط کشور و 

صنایع داخلی است.
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یادداشت  مهمان
محمود سریع القلم

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1548

پنجشنبه 28 شهریور 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

معاون سازمان حفاظت 
محیط زیست: از اولویت های ما 
همگام شدن با جامعه جهانی در 
مباحث مرتبط با تغییرات اقلیمی و 
بهره وری انرژی است

همگامی ایران با 

جامعه جهانی در 

مبحث تغییرات اقلیمی

2

45 و

ثبت ملی 
»قرآن خطی ترکان خاتون«

قرآن خطی »ترکان خاتون« 
در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

ربیعی:

قطع یارانه شامل طبقات 
متوسط و پایین نمی شود

فـردی حاکـم مـی شـوند.
چـرا در سیسـتم، رسـانه هـا و افـکار عمومی مهم می شـوند؟ 
چـون خـارج از مـدار هـاِی قـدرت فکـر کـردن، خود بـه خود 
انتخـاب هـای عقانـی را در دسـترس مجریـان قـرار می دهد 
تصمیـم  و  تصمیـم سـازی  فرایندهـای  کانالیـزه شـدن  از  و 

گیـری جلوگیـری مـی کند.
 ،CNN معمـوالً بیـش از یـک سـاعت طـول نمـی کشـد کـه
اطاعـات و قضـاوت  هـای اشـتباِه ترامـپ را بـه رخ او مـی 
کشـد. یکسـان سـازی فکـر در یـک جامعـه، یعنـی چنـد بـار 

تکـرار کـردن یـک اشـتباه طـی یـک سـال.
در کشـورهای جهـان سـوم، مجری به اصطـاح تحصیل کرده، 
بـه تدریـج تخصـص  دنیـا،  حتـی در دانشـگاه هـای خـوب 
خـود را کنـار می گـذارد و خاقیـت و نـوآوری محتمـل خود را 

در خدمـت بـه یکسـان سـازی بـه کار می گیـرد.

شـاید بزرگتریـن مزیـت دموکراسـی ایـن اسـت کـه از غالـب 
شـدن یـک راه حـل و یکسـان سـازی آن جلوگیری مـی کند.
دموکراسـی در هـر دورۀ هشـت سـاله یـا ده سـاله ای به عده 
ای متخصـص فرصـت می دهـد تـا افکارشـان را در معـرِض 
دیدگاههـای  بررسـی  و  بحـث  دهنـد.  قـرار  عمـوم  سـنجش 

مختلـف باعـث جلوگیـری از تکـرارِ اشـتباهات مـی شـوند.
اصـوالً یـک جامعـه یکسـان سـاز، نیازی بـه تحصیـل کرده و 
متخصـص نـدارد. همـه در حـال انطبـاق هسـتند. در جوامـع 
بـه  بلکـه  نمـی شـود  تصمیـم سـازی  اصـوالً  یکسـان سـاز، 

حـوادث، واکنـش هـای کلیشـه ای نشـان داده مـی شـود.
کارهایـی کـه بـه عنـوان مثال، طـارق عزیـز، یکی از برجسـته 
تریـن تحصیـل کـرده هـای جهـان عرب، در سیسـتِم یکسـان 

سـازِ صـدام انجـام می داد.
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مجلس از پیشنهادات فعاالن اقتصادی در مورد الیحه تجارت استقبال می کندپیام خبر
یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی گفت که مجلس از پیشنهادات مستدل کارشناسان 
اقتصادی در خصوص الیحه تجارت استقبال خواهد کرد.
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امید به صادرات غیرنفتی
محصوالت ایرانی کمتر از 2 درصد واردات کشورهایی مانند چین، روسیه، هند، کره جنوبی و ژاپن را تامین می کنند

محصوالت ایرانی کمتر از 2 درصد واردات کشورهایی مانند چین، روسیه را تامین می کنند

ــن  ــران در جدیدتری ــی ته ــاق بازرگان ات
گــزارش خــود بــه بررســی عملکــرد 
صــادرات غیرنفتــی کشــور تــا نیمــه 
ســال ۲۰۱۹ پرداختــه و وضعیــت حضور 
ــم  ــدادی از کشــورهای مه ــران در تع ای
منطقــه و آســیا را بررســی کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا، براســاس ایــن 
در  ایرانــی  صادرکننــدگان  گــزارش 
 ۲۰۱۹ ســال  ابتدایــی  ماهــه  شــش 
ماهانــه بــه طــور متوســط ۱.۳ میلیــارد 
بــه چیــن صــادرات داشــته اند.  دالر 
ــه دســت آمــده  ــی ب ایــن عــدد در حال
کــه صــادرات ایــران بــه چیــن نوســانات 
جــدی را تجربــه کــرده و در برخــی 
ماه هــا بــا افزایــش قابــل توجــه و 

ــدی  ــش ج ــا کاه ــا ب ــی ماه ه در برخ
ــت. ــده اس ــه رو ش روب

ــاه  ــان م ــا پای ــال ۲۰۱۹ ت ــدای س از ابت
آوریــل رونــد صادراتــی ایــران بــه چیــن 
صعــودی بــوده و حتــی در دومیــن 
مــاه ســال ۲۰۱۹ بــا وجــود کاهــش 
۲۶ درصــدی واردات چیــن از جهــان، 
کاالهــای ایرانــی ۲۹ درصــد بیشــتر بــه 

چیــن صــادر شــده اند.
ــور  ــه ط ــی ب ــای ایران ســال ۲۰۱۸ کااله
ــی  ــاز واردات ــک درصــد از نی متوســط ی
چیــن را تشــکیل می دادنــد کــه در 
ایــن  ســال ۲۰۱۹ در بعضــی ماه هــا 
ماه هــا  دیگــر  در  و  افزایــش  ســهم 

ــت. ــه اس ــش یافت کاه

نیــز  ترکیــه  و  ایــران  تجــارت  در 
اســت.  شــده  حاصــل  تغییراتــی 
براســاس آمارهــای رســمی در مــاه 
جــوالی ۲۰۱۹ کمتریــن میــزان صــادرات 
ــه  ــر ب ــه در ۱۹ مــاه اخی ــه ترکی ــران ب ای
ــان در هفــت  ثبــت رســیده، امــا همچن
ماهــه ابتدایــی ســال جــاری ایرانی هــا 
ــون دالر  ــن ۳۹۳ میلی ــور میانگی ــه ط ب

صــادرات بــه ترکیــه داشــته اند.
محصــوالت  ســال ها  ایــن  طــول  در 
ایرانــی بیــن ۰.۶ درصــد تــا چهــار درصــد 
ــن  ــه را تامی ــی ترکی ــای واردات از نیازه

کرده انــد.
ــت  ــه ثب ــی ب ــی در حال ــای فعل آماره
ــاه  ــر م ــال های اخی ــه در س ــیده ک رس

آوریــل ۲۰۱۸ بــا صــادرات ۸۰۲ میلیــون 
باالتریــن  ترکیــه،  بــه  ایــران  دالری 
بــه خــود اختصــاص داده   را  رکــورد 

ــت. اس
در هفــت ماهــه ابتدایــی ســال جــاری 
ــه  ــران ب ــادرات ای ــزان ص ــادی می می
کــره جنوبــی کاهــش یافتــه اســت. 
ــا  ــال ۲۰۱۹ ایرانی ه ــه س ــت ماه در هف
توانســته اند بــه طــور میانگیــن ۲۹۶ 
میلیــون دالر صــادرات ماهانــه بــه کــره 
ــی داشــته باشــند کــه ایــن عــدد  جنوب
ــون  ــط ۳۴۱ میلی ــا متوس ــاس ب در قی
دالری ۱۲ ماهــه ســال گذشــته کاهشــی 

نســبی را نشــان می دهــد.
از  ایــران  ســهم  ســال ها  ایــن  در 
تحریــم نیازهــای کــره جنوبــی کمتــر از 

می شــود. زده  تخمیــن  درصــد  دو 
در رابطــه بــا ژاپــن نیــز در ماه هــای 
ابتــدای امســال متوســط صــادرات ۱۸۶ 
میلیــون دالری بــه ثبــت رســیده اســت. 
ســال  ابتدایــی  ماه هــای  در  ایــران 
ــه  ــود ب ــادرات خ ــت ص ــاری توانس ج
ژاپــن را افزایــش دهــد و در ژانویــه ایــن 
ســال رشــدی ۹۹ درصــدی را در قیــاس 
بــا مــاه مشــابه ســال قبــل ثبــت کنــد. 
ایــران در طــول ایــن ســال ها کمتــر 
ــن را  ــی ژاپ ــاز واردات ــد نی ــک درص از ی

ــرده اســت. ــن ک تامی
ــان  ــا نش ــیه آماره ــا روس ــارت ب در تج
می دهــد در پنــج ماهــه ابتدایــی ســال 
جــاری میــادی ایــران توانســته میــزان 
ــد و از  ــش ده ــود را افزای ــادرات خ ص
حــدود ۴۴ میلیــون دالر در ســال ۲۰۱۸ 
بــه ۵۱ میلیــون دالر در پنــج ماهــه 
همچنیــن  برســد.  امســال  ابتدایــی 

ایــران در ســال جــاری حــدود یــک 
را  روســیه  وارداتــی  نیــاز  از  درصــد 

ــت. ــرده اس ــن ک تامی
ایــران در چهــار ماهــه ابتدایــی امســال 
بــه طــور میانگیــن ۷۱۰ میلیــون دالر بــه 
ــادر  ــتان ص ــه هندوس ــه ب ــکل ماهان ش
ــهم در  ــش س ــود کاه ــا وج ــرده و ب ک

تامیــن نیازهــای هنــد، ســطح صــادرات 
کمابیــش  ایــن کشــور  بــه  کاالیــی 
ــار  ــران در چه ــت. ای ــده اس ــظ ش حف
ماهــه ابتدایــی ۲۰۱۹ بــه طــور متوســط 
۱.۷ درصــد از نیــاز وارداتــی هنــد را 

ــت. ــرده اس ــن ک تامی

اینکــه  بیــان  بــا  ارتباطــات  وزیــر 
مخالفــت بــا انتصــاب مدیرعامــل رایتل 
نظــر کمیســیون تنظیــم مقــررات بــوده، 
ــاب  ــوال انتخ ــی را از اص ــت فن صاحی
ــرد. ــان ک ــا بی ــل اپراتوره ــران عام مدی
 محمدجــواد آذری جهرمــی در پایــان 
جمــع  در  دولــت   هیــات  جلســه 
خبرنــگاران دربــاره توئیتــش بــا عنــوان 
ــتان ارزش  ــت: داس ــزوده گف ارزش اف
اســت  شــفاف  و  روشــن  افــزوده 

۲۰۰۰ میلیــارد تومــان بــازار دارد کــه 
ــه  ــر آن ک ــم ب ــق حاک ــل منط ــه دلی ب
ــان ذی  ــامان دهی خودش ــئوالن س مس
ــا  ــاماندهی و طبیعت ــتند، س ــع هس نف
مصوبــات اجــرا نمی شــود؛ بنابرایــن 
ــت  ــی گرف ــم اساس ــک تصمص ــد ی بای
و بــر اســاس حــق و حقــوق مــردم 
و شــکایت هایی کــه وجــود دارد مــا 
ــی را  ــم نهای ــه تصمی ــتیم ک ــر هس مص

بگیریــم.

ــچ تصمصمــی  ــان اینکــه هی ــا بی وی ب
بــرای افزایــش قیمــت تعرفــه اپراتورهــا 
پاســخ  در  اســت،  نگرفتــه  صــورت 
بــه  ســوال خبرنــگار ایلنــا در مــورد 
مخالفــت وزارت ارتباطــات بــا انتصــاب 
اپراتورهــا  رایتــل گفــت:  مدیرعامــل 
ــور  ــی کش ــاخت های حیات ــزء زیرس ج
همیــن  بــه  و  می شــوند  محســوب 
دلیــل نمی شــود مدیریــت  آن را بــه 
ــه  ــور ک ــی داد همانط ــر کس ــت ه دس
ــک  ــل بان ــه کســی مدیرعام ــرای اینک ب
باشــد، صاحیــت تخصصــی آن فــردی 
ــده  ــئولیت را برعه ــد مس ــه می خواه ک
بگیــرد توســط بانــک مرکــزی بررســی 

می شــود.

نمی توان مدیریت  اپراتورها 
را به دست هر کسی داد

قطع یارانه شامل طبقات 
متوسط و پایین نمی شود

سـخنگوی دولـت بـا بیان این که یارانـه افرادی که در سـال درآمد باالی میلیاردی 
دارنـد حـذف می شـود گفـت: قطـع یارانه هـا شـامل طبقـات متوسـط و پاییـن 
نمی شـود.علی ربیعی در حاشـیه جلسـه هیـات دولت دربـاره آخرین تصمیمات 
بـرای قطـع یارانـه ثرونمنـدان اظهـار کـرد: یارانه حـدود 700 الـی 800 هـزار نفر که 
درآمـد بـاالی میلیـاردی در سـال دارند قطع می شـود. برای شناسـایی ایـن افراد 
کار دقیقـی انجـام شـده اسـت و مجموعـه  هزینه هایی کـه دارند و شـاخص های 
همچـون خـودرو، مسـکن و هزینه های خانوار مدنظـر قرار گرفته اسـت.وی ادامه 
داد: مـن آمـار دقیـق افـرادی کـه یارانه آنهـا قطع خواهد شـد در اختیار رسـانه ها 
قـرار می دهـم امـا قطع یارانه ها قطعا شـامل طبقات متوسـط و پایین نمی شـود 
و عـدد 30 میلیـون نفـر مدنظر ما نیسـت.  اجرای تصمیم مجلـس به زمینه های 
اجتماعـی نیـاز دارد و االن زمینـه بـرای قطـع یارانـه سـه دهـک فراهـم نیسـت.
سـخنگوی دولـت با اشـاره به ایـن که حذف یارانـه ثروتمنـدان از اول مهر اجرایی  
می شـود تصریح کرد: من مجددا تاکید می کنم طبقات متوسـط مطمئن باشـند  
کـه مـا تصمیـم غلطـی نمی گیریـم کـه تاثیـر منفی بـر درآمد آنها داشـته باشـد 
پایـگاه اطاعاتـی ایرانیـان بسـیار دقیق بـوده و اطاعات دقیقی در آن ثبت شـده 

اسـت و  بـا آرامـی در ایـن زمینه حرکـت کردیم.

ته
نک

ابتدایـی سـال  ایرانـی در شـش ماهـه  صادرکننـدگان 
2۰۱۹ ماهانـه بـه طور متوسـط ۱.3 میلیـارد دالر به چین 
صـادرات داشـته اند. ایـن عـدد در حالی به دسـت آمده 
کـه صـادرات ایـران بـه چیـن نوسـانات جـدی را تجربه 
کـرده و در برخـی ماه هـا بـا افزایـش قابـل توجـه و در 
برخـی ماه هـا بـا کاهـش جـدی روبه رو شـده اسـت.در 
تجـارت ایـران و ترکیه نیز تغییراتی حاصل شـده اسـت. 
براسـاس آمارهای رسـمی در ماه جـوالی 2۰۱۹ کمترین 
میـزان صـادرات ایـران به ترکیـه در ۱۹ ماه اخیـر به ثبت 
رسـیده، امـا همچنـان در هفـت ماهـه ابتدایـی سـال 
جـاری ایرانی هـا بـه طـور میانگیـن 3۹3 میلیـون دالر 
صـادرات بـه ترکیـه داشـته اند.در هفـت ماهـه ابتدایـی 
سـال جـاری میـادی میـزان صـادرات ایـران بـه کـره 
جنوبـی کاهـش یافته اسـت. در هفت ماهه سـال 2۰۱۹ 
ایرانی هـا توانسـته اند بـه طـور میانگیـن 2۹6 میلیـون 
دالر صـادرات ماهانـه بـه کـره جنوبی داشـته باشـند که 
ایـن عـدد در قیاس با متوسـط 34۱ میلیـون دالری ۱2 
ماهـه سـال گذشـته کاهشـی نسـبی را نشـان می دهد.
امسـال  ابتـدای  ماه هـای  در  نیـز  ژاپـن  بـا  رابطـه  در 
متوسـط صـادرات ۱۸6 میلیـون دالری بـه ثبت رسـیده 
اسـت. ایـران در ماه هـای ابتدایی سـال جاری توانسـت 
صـادرات خـود بـه ژاپن را افزایـش دهـد و در ژانویه این 
سـال رشـدی ۹۹ درصـدی را در قیـاس بـا مـاه مشـابه 
سـال قبـل ثبت کنـد. ایران در طـول این سـال ها کمتر 
از یـک درصـد نیـاز وارداتـی ژاپـن را تامین کرده اسـت.

سیاست

جامعه

دولت

سیاست

رد نقش ایران در حمله به تاسیسات نفتی آرامکو

جرات هیچ اقدام نظامی علیه ما را ندارند

بلیت اتوبوس گران نشده است

آثار حادثه آرامکو کوتاه مدت است

پشـتیبانی  و  دفـاع  وزیـر 
نیروهـای مسـلح نقـش ایـران 
در حملـه بـه تاسیسـات نفتـی 
آرامکو عربسـتان را رد کرد. امیر 
سـرتیپ امیـر حاتمـی وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهای 
مسـلح پیش از ظهر چهارشـنبه در حاشـیه جلسـه هیات 
وزیـران در جمـع خبرنـگاران در پاسـخ به پرسشـی درباره 
حمـات پهپـادی اخیـر بـه تاسیسـات نفتـی عربسـتان 
سـعودی بـا رد برخی اظهـارات درباره نقش داشـتن ایران 
در ایـن عملیـات اظهـار کـرد: فکـر می کنم موضوع بسـیار 
روشـن اسـت و این اتفاق بین دو کشـور در حال درگیری 
بـا یکدیگـر رخ داده اسـت، یـک طـرف درگیری هـا کـه 

یمنی هـا هسـتند بـه صراحـت اعـام کرده انـد که ایـن کار 
را انجـام داده انـد.وی بـا بیـان اینکـه منطـق کار یمنی هـا 
روشـن اسـت ادامه داد: کشـوری که سـالیان سـال تحت 
حمـات شـدیدی بـوده و تعـداد زیـادی تلفـات در جنگ 
و محاصـره بـه مـردم آنهـا وارد شـده، دسـت بـه چنیـن 
کاری زده اسـت. بـه لحـاظ نظامی نیز این موضـوع دور از 
دسـترس نیسـت؛ حدود دو سـال قبل یمنی هـا عملیاتی 
علیـه یـک فـرودگاه در امـارات انجام دادنـد و طی آن یک 
موشـک بـا برد 1200 کیلومتر را شـلیک کردنـد؛ هر چند به 
نظـر می آمـد ایـن شـلیک از دقـت الزم برخـوردار نیسـت 
امـا اینکـه یمنی هـا بعد از دو سـال به دقت باالیی رسـیده 

باشـند از لحـاظ نظامـی قابـل قبول اسـت.

امـروز  قضاییـه گفـت:  قـوه  اول  معـاون 
اقتـدار نیروهـای مسـلح ایـران و ابتـکار و 
تکیـه ایـن نیروها بـه دانش داخلـی باعث 
شـده کـه دشـمن جـرات حملـه و قلـدری 
را بـرای مـا نداشـته باشـد. حـرف اول را در منطقـه مـی زنیـم و آنهـا جرات 
هیـچ اقـدام نظامـی علیـه مـا را ندارنـد. غامحسـین محسـنی اژه ای در 
مراسـم معارفه رییس کل جدید دادگسـتری اسـتان کرمانشـاه که روز )27 
شـهریور( برگزارشـد، شـناخت زمـان، مسـائل پیرامـون و پیش بینـی برای 
آینـده را یکـی از راه هـای رسـیدن راحت تر ملت ها به اهدافشـان دانسـت و 
اظهـار کـرد: امـروز ملـت ایران واقف اسـت که در چه شـرایط زمانـی زندگی 
می کنـد و کشـور مـا در ایـن عصـر در کجـای ایـن دنیـا قـرار گرفتـه و چـه 
نقـش و تاثیـری مـی توانـد در ایـن دنیـا داشـته باشـد.وی بـا بیـان اینکه 
در شـرایط کنونـی سـتاره قـدرت اسـتکبار جهانـی رو بـه افـول اسـت، گفت: 
امـروز همـان کسـانی کـه داعیـه داشـتند دنیـا را بـه یـک دهکـده تبدیـل 
مـی کننـد و خـود کدخـدای ایـن دنیـا خواهنـد شـد، رو به افـول رفتـه اند.

معـاون اول قـوه قضاییـه تصریح کـرد: آنها با تبلیغات گسـترده بگونه ای در 
اذهـان القـاء کـرده بودنـد که همـه دنیا تحت سـیطره و رصد اطاعاتی شـان 
قـرار دارد و کسـی نمـی توانـد بـدون نظرشـان کاری و یـا حرکتـی بکنـد، 
امـا در شـرایط کنونـی بـه برکـت اسـام قدرتشـان در حـال افول اسـت.وی 
تاکیـد کـرد: اسـتکبار جهانـی از طریق تبلیغـات، اینترنت، فضـای مجازی و 
ماهـواره تـاش کـرد تـا افـکار نسـل جدیـد را در اختیار خـود بگیـرد و برای 
ایـن مسـئله جوانـان جمهـوری اسـامی ایـران را کانـون فعالیت هـای خود 
قـرار داد، امـا امـروز خـود آنهـا بـه صراحـت اعـام مـی کننـد کـه میلیاردها 
دالر خـرج تبلیغـات کـرده انـد و بـه جـای اینکـه جوانـان ایرانـی را در جهت 
خواسـته هـای خـود ببرند، آنها به سـمت اسـام مـی روند.محسـنی اژه ای 
تصریـح کـرد: درحالی کـه این جوانان اوایـل پیروزی انقاب و امـام )ره( را 
ندیده انـد، پرشـورتر از جوانـان دوران انقـاب هسـتند. مراسـم عـزدارای ماه 
محـرم و رمضـان، اعتـکاف، اربعیـن و...  را بـا شـور و حرارت انقابـی برگزار 
مـی کننـد و همیـن مسـائل باعـث شـده تـا دشـمنان امـروز اعـام کنند در 

تبلیغاتشـان شکسـت خـورده اند.

و  مســـکن  راه  وزیـــر 
هـــزار   ۸ شهرســـازی 
ــی  ــرای جابجایـ ــوس بـ اتوبـ
نظـــر  در  اربعیـــن  زائـــران 
گرفتـــه شـــده اســـت کـــه پیـــش بینـــی می کنیـــم 
ـــه  ـــوس مواج ـــود اتوب ـــکل کمب ـــا مش ـــد و ب ـــی باش کاف
ـــد  ـــا، محم ـــی ایلن ـــگار سیاس ـــزارش خبرن ـــیم.به گ نباش
اســـامی  در حاشـــیه جلســـه هیـــات دولـــت  در 
خصـــوص تمهیـــدات وزارت راه بـــرای ســـرویس دهی 
ـــرای  ـــوس ب ـــزار اتوب ـــت: ۸ ه ـــن گف ـــران اربعی ـــه زائ ب
ــده  ــه شـ ــر گرفتـ ــن در نظـ ــران اربعیـ ــی زائـ جابجایـ
اســـت کـــه پیـــش بینـــی می کنیـــم کافـــی باشـــد و 

بـــا مشـــکل کمبـــود اتوبـــوس مواجـــه نباشـــیم.
ـــر اساســـی  ـــر راه مســـکن و شهرســـازی  از دو تغیی وزی
بـــرای هدایـــت ترافیـــک در مـــرز مهـــران خبـــر داد و 
ـــا در  ـــت ت ـــده اس ـــاذ ش ـــی اتخ ـــال تربیت ـــت: امس گف
مـــرز مهـــران بـــا تراکـــم ورود و خـــروج مواجـــه نشـــویم؛ 
ـــه ســـه  ـــران ب ـــرز مه ـــه مســـافران از م ـــب ک ـــن ترتی بدی
ــه  ــا بـ ــوند و از آنجـ ــل می شـ ــتیبان منتقـ ــهر پشـ شـ
مقصـــد دوم یعنـــی محـــل ســـکونت خـــود منتقـــل 
می شـــوند. اســـامی ادامـــه داد: ســـرویس قطارهـــا 
ــام  ــب ایـ ــه مناسـ ــاه بـ ــران- کرمانشـ ــیر تهـ در مسـ
ــیر اضافـــه  ــه ایـــن مسـ اربعیـــن ســـه ســـرویس بـ

شـــده اســـت.

وزیـر نفـت گفـت: تولیـد مـا در میـدان 
 ۷۵۰ حـد  در  جنوبـی  پـارس  گازی 
سـال  اواخـر  تـا  مترمکعـب  میلیـون 

رسـید. خواهـد 
 بیـژن نامـدار زنگنـه در پایـان جلسـه هیئـت دولـت درجمـع خبرنگاران 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه از آنجایـی کـه بـرای اولیـن بـار اسـت کـه 
برداشـت ایـران از میـدان گازی پـارس جنوبـی بیشـتر از قطـر بـوده آیـا 
ایـن رونـد ادامـه خواهـد داشـت؟، گفـت: بلـه خوشـبختانه از سـال ۹۷ 
برداشـت مـا روزانـه بیشـتر شـده اسـت و ایـن رونـد ادامـه هـم پیـدا 
خواهـد کـرد چـون واحدهـای دیگـر مـا هـم تثبیـت می شـوند و تولیـد 
 ۷۵۰ حـد  در  مـا  تولیـد  درنتیجـه  داشـت  خواهیـم  دریـا  از  بیشـتری 

میلیـون مترمکعـب تـا اواخـر سـال خواهـد رسـید.
وزیـر نفـت در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه تحلیل شـما از بـازار نفـت بعد 
از حادثـه آرامکـو چیسـت و بـازی ایـران در ایـن شـرایط چگونـه خواهد 

بـود؟، گفـت: فکـر می کنـم آثـار آن کوتـاه مدت اسـت.

وی در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره تاثیـرات ایـن حادثـه بـر فـروش و 
قیمـت نفـت گفـت: بـرای همـه اسـت و فرقـی نـدارد.

زنگنـه در پاسـخ بـه این سـوال که آیا مـا االن می توانیم بـه راحتی نفت 
خـود را بفروشـیم؟، گفـت: راحـت کـه نـه ولی خـب می فروشـیم. زنگنه 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه از آنجایـی کـه آمریکا بـه دنبـال جایگزین 
کـردن نفـت عربسـتان اسـت، نظـر شـما در ایـن بـاره چیسـت؟، گفـت: 
ایـن کـه خیلـی وقت اسـت. آمریـکا بـا تولید نفت شـلی کـه دارد دنبال 
بـازار اسـت و بـه نظـر مـن یکـی از دالیـل پشـت ذهنشـان ایـن بـوده و 
دلـش می خواهـد کـه بـازار را داشـته باشـد البتـه آن هـا نگـران امنیـت 

عرضـه هـم هسـتند کـه همیشـه مـا نگـران آن بوده ایم.
کـه  حرفـی  همیشـه  مـا  گفـت:  دوازدهـم  دولـت  کابینـه  عضـو  ایـن 
داشـته ایم ایـن بـوده کـه بـرای امنیـت عرضـه و منافـع مصرف کننـده و 
تولیدکننـده از نفـت نبایـد بـه عنـوان سـاح اسـتفاده کـرد. نفـت سـاح 
نیسـت، بلکـه نفـت یـک کاالی عمومـی مورد نیاز همه بشـریت اسـت و 

بایـد جریانـش بـه صـورت آزاد در بازارهـا انجـام شـود.

هر
 م

س:
عک

فدراسـیون جهانـی جودو فدراسـیون کشـورمان را تعلیق کرد. 
این حکم علیه جودو ایران از روز ۱۸ سـپتامبر )روز گذشـته( 
اجرایـی خواهـد شد.فدراسـیون جهانـی جـودو رسـما اعـام 
کـرد کـه فدراسـیون جـودو ایـران را به حالـت تعلیـق درآورده 
است.فدراسـیون جهانـی جودو اعـام کرد بعـد از اتفاقاتی که 
در رقابت هـای قهرمانـی جهـان ۲۰۱۹ توکیـو رخ داد کـه طـی 
آن سـعید مایـی بنـا بـه ادعـای فدراسـیون جهانـی از طرف 
مقامـات ایرانـی مجبـور بـه کناره گیـری از رقابـت خـود شـد، 
اقـدام بـه تعلیق جـودوی ایـران از حضور در کلیـه رقابت های 

بین المللـی کرد.

رئیـس جمهـور، مقاومـت ملت هـای بیدار و هوشـیار منطقه را 
شـعله خاموش ناشـدنی دانسـت و با تاکید بر اینکه "به جای 
اتهـام زنـی، قـدرت ملت هـا را باور کنیـد و هیچ دولتـی در کار 
نیسـت بلکـه ملت هـا به پـا خاسـته اند"، تاکید کرد: دشـمنان 
منطقـه بایـد از پاسـخ هشـدارآمیز یمنـی هـا درس بگیرنـد 
و آتـش جنـگ در منطقـه را خامـوش کننـد. حجت االسـام 
والمسـلمین دکتـر حسـن روحانـی گفـت: از طرفـی برخـی 
کشـورهای منطقـه قـرار دارنـد کـه تـاش می کننـد، صلـح و 
امنیـت را مسـتقر و بـا ناآرامی هـا و تحـرکات تروریسـت ها 
مبـارزه کننـد و از سـویی در گوشـه ای دیگـر از منطقـه شـاهد 

آتش افـروزی و جنگ افـروزی هسـتیم.

جودو ایران تعلیق شد

دشمنان منطقه باید از پاسخ 
هشدارآمیز  یمنی ها درس بگیرند

دسـتیار رییـس مجلـس در امـور بین الملل گفـت: انصارهللا 
بـه عنـوان یـک گـروه کـه امـروز معـادالت را در یمـن رقـم 
می زنـد، چنـد هفتـه قبـل اعـام می کنـد اگـر سـعودی ها 
دسـت از تجـاوز برندارنـد، اهـداف بعـدی مـا مراکـز نفتی و 
اسـتراتژیک عربسـتان سعودی اسـت و بعد اقدام می کنند. 
سـین امیـر عبداللهیـان بـا تاکیـد بـر هشـدار انصـارهللا در 
پـی تجـاوزات مکـرر عربسـتان گفـت: نکتـه مهـم در حملـه 
آمریـکا بـه افغانسـتان و عـراق در این بود که چـون خودش 
را ابرقـدرت می دانسـت و نسـبت بـه قـدرت و تـوان نظامـی 

خـودش اعتماد داشـت،

ماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـورای اسـامی گفـت: 
براسـاس بودجـه سـال ۹۸ کارگـران بایـد در پنـج نوبـت 
سـبد کاال دریافـت کننـد کـه تاکنـون ایـن اتفـاق نیفتـاده 

ست. ا
علیرضـا محجـوب  اظهـار کـرد: بـرای ایـن امـر ۱۴ میلیارد 
تومـان منابـع در بودجه سـاالنه پیش بینی شـده اما دولت 
نـه اقـدام بـه تهیـه و توزیـع سـبد کاال کـرده و نـه صـدور 
کارت خریـد کاال را انجـام داده اسـت کـه مـا در این زمینه 

تذکـر الزم را بـه وزرا و مسـئوالن دولتـی داده ایـم.

حمله پهپادی انصارهللا به 
آرامکو با اخطار قبلی انجام شد

کارگران باید در پنج 
نوبت سبد کاال بگیرند
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

بررسی آخرین وضعیت موزه میراث روستایی استان گلستانبرگزاری اولین دوره توانمندسازی فعاالن بازار گردشگری چین

ــات  مدیـــرکل دفتـــر آمـــوزش و مطالعـ
میراث فرهنگـــی،  وزارت  گردشـــگری 
گفـــت:  صنایع دســـتی  و  گردشـــگری 
»گام نخســـت دوره توانمندســـازی فعـــاالن 
بازارگردشـــگری چیـــن ویـــژه مدیـــران دفاتـــر خدمـــات مســـافرتی  منتخـــب 
و فعـــال در ایـــن حـــوزه بـــا موفقیـــت و رضایتمنـــدی شـــرکت کنندگان 

برگـــزار شـــد.«
ـــن  ـــان ای ـــا بی ـــات گردشـــگری ب ـــوزش و مطالع  زاهـــد شـــفیعی،مدیرکل آم
ـــد  ـــو روادی ـــت در لغ ـــت دول ـــده هیئ ـــدام ارزن ـــال اق ـــه دنب ـــت: »ب ـــر گف خب
ـــه کشـــورمان، آمـــوزش و توانمندســـازی  ـــن ب ـــاع کشـــور چی ـــرای ســـفر اتب ب
ـــران  ـــگری، مدی ـــان گردش ـــامل راهنمای ـــی ش ـــب تخصص ـــروه مخاط ـــه گ س
ودســـت اندرکاران دفاتـــر خدمـــات مســـافرتی و گردشـــگری و مدیـــران 
واحدهـــای اقامتـــی و پذیرایـــی در دســـتور کار قـــرار گرفـــت؛ بـــر ایـــن 
ـــا 24 شـــهریور ســـال جـــاری،  اســـاس در گام نخســـت طـــی روزهـــای 21 ت
26 نفـــر از مدیـــران دفاتـــر خدمـــات مســـافرتی  منتخـــب و فعـــال در 

ـــت  ـــا موفقی ـــازی را ب ـــی توانمندس ـــه و مقدمات ـــن دوره پای ـــازار چی ـــوزه ب ح
ـــد.« ـــر گذراندن ـــت س پش

اولویت شناســـی،  کارشناســـی،  ســـاعت ها کار  از  »پـــس  افـــزود:  او 
صاحب نظـــران  تجربیـــات  و  نظـــرات  از  برخـــورداری  نیاز ســـنجی ، 
و آشـــنایان بـــا بـــازار چیـــن و تدقیـــق و بررســـی موضوعـــات مرتبـــط، 
ـــر  ـــی در نظ ـــن تخصص ـــوزش مخاطبی ـــرای آم ـــرفصل ها و دروس الزم ب س

گرفتـــه شـــده، طراحـــی و مـــورد تصویـــب قـــرار گرفـــت.«
ــت:  ــن دوره، گفـ ــی ایـ ــرفصل های آموزشـ ــه سـ ــاره بـ ــا اشـ ــفیعی بـ شـ
ــیر کاســـیک  ــازار چیـــن در مسـ ــر بـ ــا جاذبه هـــای مدنظـ ــنایی بـ »آشـ
ایـــران، آشـــنایی بـــا فرهنـــگ وجهان بینـــی چینی هـــا، نرخ دهـــی 
وتعامل هـــا، خدمـــات راهنمایـــی تـــور بـــه گردشـــگران چینـــی، تعامـــل 
ـــده( ،  ـــال، آین ـــته، ح ـــن )گذش ـــران و چی ـــط ای ـــی، رواب ـــش دولت ـــا بخ ب
ـــی  ـــگران چین ـــذب گردش ـــت ج ـــایی فرص ـــن، شناس ـــازار چی ـــی در ب بازاریاب
ـــه  ـــی از جمل ـــگران چین ـــافرتی گردش ـــای مس ـــی و الگوه ـــرزمین اصل از س

محورهـــای اصلـــی آموزشـــی ایـــن دوره بـــوده اســـت.«

اســـتاندار  حضـــور  بـــا  نشســـتی  در 
مـــوزه  وضعیـــت  آخریـــن  گلســـتان 
میـــراث روســـتایی گلســـتان بررســـی و 
راهکارهـــای تســـریع رونـــد اجرایـــی آن 

ــت. ــرار گرفـ ــی قـ ــورد ارزیابـ مـ
ـــراث  ـــی اداره کل می ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــا ب ـــراث آری ـــزارش می ـــه گ ب
فرهنگـــی گلســـتان، هـــادی حـــق شـــناس، اســـتاندار گلســـتان روز  
ـــراث  ـــوزه می ـــت: »ســـاخت م ـــن نشســـت گف ـــهریور در ای ـــنبه 27 ش چهارش
ــاص  ــاری خـ ــه دارای معمـ ــی کـ ــال بناهایـ ــتان و انتقـ ــتایی گلسـ روسـ
منطقـــه هســـتند موجـــب حفـــظ و احیـــای فرهنـــگ، آداب و رســـوم  اقـــوام 

ســـاکن در اســـتان اســـت.«
ـــراث  ـــوزه می ـــروژه م ـــت پ ـــاز نخس ـــی ف ـــات اجرای ـــرد: »عملی ـــد ک او تاکی
ـــا  ـــود ب ـــوع خ ـــور در ن ـــوزه کش ـــن م ـــوان بزرگ تری ـــتان به عن ـــتایی گلس روس

ـــد.« ـــد ش ـــه خواه ـــر گرفت ـــه زودی از س ـــارات ب ـــق اعتب تزری
ابراهیـــم کریمـــی، مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی گلســـتان نیـــز در ایـــن 

ـــوزه  ـــرای م ـــری اج ـــرای پیگی ـــتان ب ـــتاندار گلس ـــکر از اس ـــا تش ـــت ب نشس
ـــت:  ـــتان گف ـــوری اس ـــروژه مح ـــوان پ ـــه عن ـــتان ب ـــتایی گلس ـــراث روس می
ـــتایی  ـــوزه روس ـــن م ـــوان دومی ـــه عن ـــتان ب ـــتایی گلس ـــراث روس ـــوزه می »م
کشـــور در پـــارک جنگلـــی قـــرق بـــا حضـــور مقامـــات کشـــوری کلنـــگ 
ــدی  ــه رشـ ــد رو بـ ــارات از رونـ ــود اعتبـ ــت کمبـ ــا به علـ ــد امـ ــی شـ زنـ

برخـــوردار نیســـت.«
ـــرای تســـریع  ـــان بخشـــی ب ـــات می ـــرد: »زیرســـاخت ها و تعام ـــد ک او تاکی
ـــه بحـــث  ـــا دغدغ ـــراث روســـتایی گلســـتان مهیاســـت و تنه ـــوزه می ـــد م رون

ـــارات اســـت.« ـــق اعتب تزری
ـــط  ـــتان فق ـــتایی گلس ـــراث روس ـــوزه می ـــرد: »در م ـــان ک ـــی خاطرنش کریم
ـــال  ـــه نیســـت و انتق ـــاص منطق ـــاری خ ـــای دارای معم ـــال بناه ـــث انتق بح
ـــزرگ مدنظـــر اســـت.« ـــروژه ب ـــن پ فرهنگـــی و آداب و رســـوم در اجـــرای ای
ـــاری  ـــپ معم ـــد : »33 تی ـــادآور ش ـــتان ی ـــی گلس ـــراث فرهنگ ـــرکل می مدی
بـــرای احـــداث ایـــن مـــوزه از مناطـــق مختلـــف اســـتان ارزیابـــی شـــده 

ـــتند.« ـــود هس ـــاص خ ـــاری خ ـــاوی معم ـــدام ح ـــه هرک ـــت ک اس

 پیام
اعضای هیئت دولت در جلسه روز گذشته  با دائمی شدن مقررات لغو روادید  میراث

یک طرفه برای ورود اتباع عمانی به ایران موافقت کردند.

رنا
 ای

س:
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ــتاد  ــه س ــروه مشــترک دبیرخان نخســتین جلســه کارگ
مناسب ســازی بــا حضــور معــاون گردشــگری وزارت 
بــا  و  صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
هــدف احصــا و پیگیــری مصوبــات اجرایــی جهــت 
مناسب ســازی تاسیســات گردشــگری کشــور بــرای 
ــد. ــکیل ش ــزز، تش ــازان مع ــن و جانب ــتفاده معلولی اس
 ولــی تیمــوری )معــاون گردشــگری( در نخســتین 
ســتاد  دبیرخانــه  مشــترک  کارگــروه  جلســه 
ابراهیــم کاظمــی   « بــا حضــور  مناسب ســازی کــه 
مومن ســرایی«، رییــس دبیرخانــه ســتاد هماهنگــی 
ــن  ــد؛ ضم ــزار ش ــور برگ ــازی کش ــری مناسب س و پیگی
ــق  ــت: طب ــن موضــوع گف ــی ای تشــریح پشــتوانه قانون
مــاده ۲ قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن  - مصــوب 
کلیــه  اســامی-  شــورای  مجلــس   ۱۳۹۶  /۱۲  /۲۰
شــرکت های  و  مؤسســات  ســازمان ها،  وزارتخانه هــا، 
ــد در  ــی موظف ان ــی و انقاب ــای عموم ــی و نهاده دولت
اماکــن  و  ســاختمان ها  احــداث  و  تولیــد  طراحــی، 
نحــوی  بــه  خدماتــی  وســایل  و  معابــر  و  عمومــی 
ــدی از  ــی و بهره من ــکان دسترس ــه ام ــد ک ــل نماین عم
ــایر  ــون س ــت همچ ــراد دارای معلولی ــرای اف ــا ب آن ه
ــری و  ــتا بازنگ ــن راس ــذا در ای ــردد؛ ل ــم گ ــراد فراه اف
تدویــن ضوابــط در دســتور کار معاونــت گردشــگری 
ــز  ــط نی ــای مرتب ــا و برنامه ه ــت و فعالیت ه ــرار گرف ق

وارد فــاز برنامه ریــزی و اجرایــی شــد.  
ــد  ــه 13 درص ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــگری ب ــاون گردش مع
افــراد کشــور نیازمنــد خدمــات دســترس پذیر هســتند؛ 
اظهــار کــرد: بــر ایــن اســاس بــا هــدف توســعه 
کارگــروه  گردشــگری،  اماکــن  در  مناسب ســازی 
تخصصــی مشــترک فــی ما بیــن دبیرخانــه ســتاد و 
وصنایع دســتی  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارت 
ذیربــط  مقــررات، موضــوع  اســاس  بــر  و  تشــکیل 
نســبت بــه اتخــاذ تصمیمــات اجرایــی و عملــی در 

دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.  

سوژه
 مناسب سازی 

تاسیسات 
گردشگری برای معلولین

تدارک برای راه اندازی منطقه نمونه گردشگری پارسه

این مجموعه، سال ۱3۸3 به ثبت جهانی یونسکو رسید و  24 شهریور ۱3۱۰ در فهرست آثار ملی ثبت شد

نبـود منطقه نمونه گردشـگری در جوار آثار 
تاریخـی تخت جمشـید و پاسـارگاد که در 
فهرسـت جهانـی یونسـکو ثبـت  شـده اند،  
بازدیـد  در  سـواالت گردشـگران  از  یکـی 
از ایـن مجموعه هـای تاریخـی واقـع در 
اسـتان فـارس بود کـه پیگیری هـا حاکی 
از آن اسـت کـه مسـئوالن ایـن اسـتان در 
تـدارک راه انـدازی منطقه ای بـا این ویژگی 

در محـدوده ایـن آثـار هسـتند. 
منطقه یا مناطق نمونه گردشـگری در جوار 
جاذبه هـای تاریخـی ، فرهنگـی ، مذهبـی  
،طبیعـی و گردشـگری کشـور بـه منظـور 

ارایه خدمات به گردشـگران توسـط بخش 
غیردولتی براسـاس ماده )۸(قانون و این 

آیین نامـه تأسـیس و اداره می شـوند.
ایـن مناطـق برحسـب ظرفیـت در چهـار 
سـطح بین المللی ، ملی ، اسـتانی و محلی 
بـرای ارائـه خدمـات به گردشـگران داخلی 
و خارجـی ایجـاد می شـوند. هـر منطقـه 
دارای مراکـز خدماتـی ، رفاهـی ، فرهنگـی 
و گردشـگری از جملـه واحدهـای اقامتی ، 
پذیرایـی ، خریـد، تولیـد و عرضـه صنایـع 
تفریحـی ،  هنـری ،  فرهنگـی ،  دسـتی ، 
خدمـات   سـایر  و  پارک هـا  ورزشـی ، 
گردشـگری خواهـد بـود. تاش هـا بـرای 
راه انـدازی ایـن منطقـه نمونـه گردشـگری 
در سـفر هفته گذشـته بابک دین پرسـت 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسـعه 
منطقـه ای وزارت کشـور بـه فـارس جلوه و 
نمـود عینـی یافـت و یکـی از پروژه هایـی 
بازدیـد  آنهـا  از  کـه معـاون وزیـر کشـور 
کـرد منطقـه نمونـه گردشـگری پارسـه - 

پاسـارگاد بـود. 
اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
اسـتانداری فـارس چهارشـنبه در گفـت و 
گـو بـا ایرنـا دربـاره نتایـج ایـن بازدیـد و 
مصوبـات حاصـل از آن گفـت: بـا توجه به 
ظرفیت هـا و پتانسـیل های خوبـی کـه در 
زمینـه توسـعه گردشـگری در این اسـتان 
وجود دارد شـامل ظرفیت های گردشـگری 
تاریخـی، فرهنگـی، مذهبـی، طبیعـی و 
ایـن  در  برنامه ریـزی  ضـرورت  درمانـی، 

زمینـه بیش از پیش احسـاس می شـود.
یـدهللا رحمانـی افزود: یکـی از راهکارهایی 
کـه بـرای تحقـق ایـن هـدف وجـود دارد 
تعیین مناطق نمونه گردشـگری اسـت که 
بـر اسـاس مصوبه هیـات وزیـران تاکنون 
افـزون بـر ۸۰ منطقه نمونه گردشـگری در 

اسـتان فارس تعریف شـده اسـت.
وی ادامـه داد: مهمتریـن منطقـه نمونـه 
گردشـگری تعریـف شـده در این اسـتان 
منطقه نمونه گردشـگری پارسه – پاسارگاد 
اسـت که با توجه به اهمیت آن در جریان 
سـفر اخیر دین پرسـت معـاون هماهنگی 
امـور اقتصادی و توسـعه منطقـه ای وزارت 
کشـور بـه فارس بازدیـد از این  پـروژه نیز 
در دسـتور کار قرار گرفت. رحمانی با اشـاره 
بـه قـرار گرفتـن مجموعـه آثـار تاریخـی 
مرودشـت  شهرسـتان  در  تخت جمشـید 
اظهـار داشـت: پس از بحـث و تبادل نظر، 
بـرای بالفعل کردن این منطقه و اسـتفاده 
و  مرودشـت  توسـعه  در  آن  ظرفیـت  از 

اسـتان تصمیمـات خوبی اتخاذ شـد.
وی تصریـح کرد: پس از بررسـی جزئیات 
ایـن طـرح مقـرر شـد کـه اداره کل میراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان گزارش جامعی مشتمل بر تعیین 
عنوان دقیق و قانونی آن و تعیین مسئول 
اجـرای طـرح و سـاختار آن، مسـتندات 
قانونـی، مزایـای اجـرای طـرح و ضـرورت 
اجـرای طـرح، مجوزهای اسـتانی صـادره، 
مصوبـات و مجوزهای ملی که صادر شـده 
و یـا الزم اسـت صـادر شـود و سـایر ابعاد 
تهیـه و در جلسـه شـورای برنامـه ریزی و 
توسـعه اسـتان مطرح گـردد تـا در صورت 
تصویب از طریق مجاری قانونی در سـطح 

ملـی پیگیری شـود.

بنـا بـر آیین نامـه اجرایـی نحـوه تشـکیل 
و اداره مناطـق نمونـه گردشـگری موضوع 
مـاده )۸( قانون تشـکیل سـازمان میراث 
 ، مصـوب۱۳۸۲  و گردشـگری  فرهنگـی 
سـازمان ملی زمین و مسـکن ، شهرداریها، 
آبخیـزداری  و  مراتـع  جنگلهـا،  سـازمان 
کشـور و سـایر وزارتخانه هـا و سـازمانهای 
ذی ربط موظفند پـس از صدور موافقتنامه 
گردشـگری  نمونـه  منطقـه  تأسـیس 
حداکثـر  سـازمان  درخواسـت  برحسـب 
ظـرف دو مـاه اراضـی دولتـی موردنیـاز را 
بـرای ایجـاد منطقـه بـا رعایـت مقـررات 

مربـوط بـه سـرمایه گذار واگـذار کننـد.
اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
بـاره گفـت:   ایـن  در  فـارس  اسـتانداری 
همچنیـن مقـرر شـد کـه فرمانـده ارشـد 
نظامـی ارتـش در اسـتان فـارس برنامـه 
الزم بـرای آخریـن وضعیـت و بهره برداری 

از هتـل تخـت جمشـید ارتـش را ارائـه و 
حـوزه معاونـت گردشـگری و امـور زائرین 
اسـتانداری نیـز موضـوع را پیگیـری کند. 
بنـا شـد کـه  اضافـه کـرد: همچنیـن  او 
فرمانداری مرودشـت نیز آخرین وضعیت 
جهانگـردی  هتـل  انـدازی  راه  برنامـه  و 
را ارائـه کـرده و اداره کل میـراث فرهنگـی 
اسـتان نیز نسـبت بـه بازنگـری در حریم 

اقـدام کنـد. تخت جمشـید 
رحمانـی تصریـح کـرد: همچنیـن طـرح 
و  تخت جمشـید  ورودی  زیباسـازی 
بـه  مرودشـت  شـهر  حدفاصـل  بولـوار 
توسـط  شـد  بنـا  نیـز  تخت جمشـید 
شـهرداری مرودشـت و اداره کل میـراث 
فرهنگی اسـتان تهیه و اجرا شـود و دفتر 
فنـی اسـتانداری و فرمانـداری مرودشـت 

نیـز موضـوع را پیگیـری کننـد.

اسـتاندار تهـران بـر لـزوم تدویـن اطلـس 
گردشـگری در شهرسـتان شـمیرانات بـه 
عنوان پیشـران توسـعه صنعت گردشگری 
کـرد.  تأکیـد  جـاری  سـال  پایـان  تـا 
انوشـیروان محسـنی بندپـی در هفتمیـن 
جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
تهران گفت: اسـتان تهران بعد از سیسـتان 
و بلوجسـتان دومین اسـتان کشـور اسـت 
که بیشـترین آمـار محرومیـت از تحصیل 
را دارد. بـر همیـن اسـاس تا پایـان مهرماه 

جلسـه ای بـا حضـور نماینـدگان مجلس با 
محوریـت طرح مطالبات نماینـدگان برگزار 
خواهیـم کـرد تا مشـکات موجـود در این 
اسـتان را حـل و فصـل کنیـم.وی افـزود: 
در جلسـه تبصـره ۱۹ کـه گامـی صحیح در 
برون سـپاری و بیانگـر عـزم جـدی دولـت 
و مجلـس در ایـن خصـوص اسـت، مـورد 
بحـث و بررسـی قـرار گرفـت امـا بایـد در 
واگـذاری برخی پروژه ها با دقت بیشـتری 
اقـدام کنیم.اسـتاندار تهـران بـا اشـاره بـه 

در سـطح شهرسـتان  موجـود  مشـکات 
شـمیرانات گفـت: جـاده و راه در سـطح 
اسـتان تهران بویژه شهرسـتان شـمیرانات 
از اولویت هـای اصلـی محسـوب می شـود. 
آبخیـزداری نیـز بـه عنـوان اولویـت اصلـی 
اسـتان تهران برای پیشـگیری از سـیل در 
شـمیرانات بایـد بـه طـور خـاص پیگیری 
شـود.وی ادامـه داد: طرح کاداسـتر اراضی 
بـرای  اقدامـی پیشـگیرانه  در شـمیرانات 
جلوگیـری از سـاخت و سـازهای غیرمجاز 
طرح هـای  بایـد  ایـن  کنـار  در  و  اسـت 
هـادی روسـتایی و همچنیـن سـاماندهی 
حریـم رودخانه های اسـتان تهـران به ویژه 
جاجرود در شـمیرانات تا پایان سـال آینده 

بـه طـور کامـل انجام شـود.

لزوم تدوین اطلس
گردشگری شمیرانات

ثبت 109 اثر منقول و غیر منقول 
در فهرست آثار ملی

معـاون میـراث فرهنگـی وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
گفـت: »در جلسـه شـورای ثبـت آثـار تاریخـی و فرهنگـی، از 11٩ پرونـده 
پیشـنهادی، 8٥ اثـر غیرمنقـول واجـد ارزش ثبـت در فهرسـت آثـار ملی اعام 
شدند.«محمدحسـن طالبیـان معـاون میراث فرهنگـی کشـور در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار میراث آریـا، بـا اعـام ایـن خبـر افـزود: »در ایـن جلسـه از سلسـله 
جلسـات شـورای ثبـت، 14 اثـر از اسـتان همـدان، 28 اثـر از اسـتان اصفهـان، 
21 اثـر از اسـتان فـارس و 22 اثـر از اسـتان لرسـتان بـا تایید اعضای شـورای 
ثبـت بـه عنـوان آثـار واجـد ارزش ثبـت در فهرسـت آثار ملـی مورد تاییـد قرار 
گرفتنـد.«او افـزود: »پـس از تشـریفات اداری از سـوی وزیر میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی مراتـب ابـاغ ثبـت ملی ایـن آثار صـورت خواهد 
پذیرفت.«بـه گفتـه طالبیـان خانـه تاریخـی ثابتـی در خوربیابانـک اصفهـان، 
غارهـای تاریخـی و پیـش از تاریخ تنگه حشـوید لرسـتان، دخمه های تاریخی 
تنـگ خزینـه و دره مـال اسـتان فـارس از جملـه آثار شـاخصی هسـتند كه در 
ایـن جلسـه شـورای ثبت واجـد ارزش ثبت در فهرسـت آثار ملی قـرار گرفتند.
همچنیـن شـورای ملی ثبت آثار منقـول، تعداد 24 اثر منقـول تاریخی فرهنگی 

را واجـد ارزش ثبـت در فهرسـت آثـار ملـی تشـخیص داد.

ته
نک

وی گفـت: اخـذ ضمانـت سـرمایه گـذاری توسـط وزارت 
بـرای  گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث 
سـرمایه گذار اتریشـی کـه قـرار اسـت طـرح نـور و صدای 
تخت جمشـید را در چارچـوب ضوابـط مربوطـه عملیاتـی 
کنـد، ارائـه پیشـنهاد تعییـن نـرخ بلیـت ورودی تخـت 
بـه  اسـتان  فرهنگـی  میـراث  اداره کل  توسـط  جمشـید 
وزارتخانـه ذی ربـط و پیگیـری عملیاتـی شـدن آن و ارائـه 
گـزارش بـه حـوزه معاونـت گردشـگری و امـور زائریـن 
اسـتانداری فـارس از دیگـر مـواردی بـود که مـورد تاکید 

شـد. واقع 
حـدود ۱۵ سـال پیـش تفاهـم نامه ای بـرای نورپـردازی 
میـراث  سـازمان  وقـت  رئیـس  بیـن  جمشـید  تخـت 
فرهنگـی کشـور و یـک شـرکت معتبـر اتریشـی منعقـد 
شـده کـه تاکنـون متوقـف مانـده اسـت. فعـاالن میراث 
فرهنگـی امیدوارند ایجاد منطقه نمونه گردشـگری پارسـه 

پاسـارگاد گـره از مشـکل ایـن طـرح بگشـاید. 

میراثمیراث

سه اثر از همدان در فهرست آثار ملی ثبت شدثبت ملی  »قرآن خطی ترکان خاتون«
ــراث  ــت اداره کل میـ سرپرسـ
و  گردشـــگری  فرهنگـــی، 
اســـتان  دســـتی  صنایـــع 
ـــرآن  ـــی ق ـــت مل ـــان از ثب کرم
ــاه  ــتانه شـ ــینی آسـ ــرآن حسـ ــون و قـ ــرکان خاتـ تـ

نعمـــت هللا ولـــی ماهـــان خبـــر داد.
ــط  ــل از روابـ ــه نقـ ــر بـ ــزاری مهـ ــزارش خبرگـ ــه گـ بـ
ـــی  ـــدون فعال ـــان، فری ـــی کرم ـــراث فرهنگ ـــی می عموم
ـــر  ـــول دو اث ـــار منق ـــت آث ـــی ثب ـــورای مل ـــرد: ش اظهارک
مهـــم از اســـتان کرمـــان را واجـــد ارزش ثبـــت در 

ــار ملـــی تشـــخیص داد. فهرســـت آثـ
وی افـــزود: ایـــن دو اثـــر شـــامل قـــرآن خطـــی 

ـــه  ـــت ک ـــینی اس ـــی حس ـــرآن خط ـــون و ق ـــرکان خات ت
در گنجینـــه آســـتانه شـــاه نعمـــت هللا ولـــی ماهـــان 

نگهـــداری مـــی شـــوند.
فعالـــی تصریـــح کـــرد: ایـــن دو اثـــر دارای ارزش 
فرهنگـــی و  تاریخـــی فـــوق العـــاده ای هســـتند بـــه 
ـــار  ـــه دارای اعتب ـــون ک ـــرکان خات ـــژه نســـخه خطـــی ت وی

جهانـــی اســـت.
ــی  ــات پژوهشـ ــده و مطالعـ ــرد: پرونـ ــد کـ وی تاکیـ
ایـــن دو اثـــر بـــه همـــت هاشـــمی نـــژاد از اســـاتید 
برجســـته و پژوهشـــگر حـــوزه نســـخ خطـــی تدویـــن 
ـــه  ـــد ک ـــه ش ـــول ارائ ـــراث منق ـــت می ـــورای ثب ـــه ش و ب
مـــورد تاییـــد اعضـــا ایـــن شـــورا نیـــز قـــرار گرفـــت.

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
ــع دســتی و گردشــگری  صنای
اثــر  ســه  گفــت:  همــدان 
تاریخــی از ایــن اســتان پــس 
از بررســی و تاییــد نهایــی در فهرســت آثــار ملــی منقــول 
ــنبه در  ــر روز چهارش ــید.علی مالمی ــت رس ــه ثب ــران ب ای
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: بــرای ثبــت آثــار 
منقــول اســتان همــدان نشســتی بــا حضــور کارشناســان 
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر می ــاون وزی و مع
ــه در  ــد ک ــزار ش ــار برگ ــت آث ــئول ثب ــگری و مس گردش
ایــن نشســت ســه پرونــده ارســالی از ایــن اســتان بــا 
ــه دالیــل کارشناســی و دفــاع خــوب مطــرح و هــر  ارای

ــت شــد.وی  ــران ثب ــی ای ــار مل ــر در فهرســت آث ســه اث
اظهــار داشــت: »کتــاب قانــون ابــن ســینا«، »گوشــواره 
ــرو،  ــی« از روســتای اب ــای ســه برگ ــن« و »آویزه ه زری
ســه اثــری هســتند کــه بــه تازگــی بــه جمــع آثــار ملــی 

ــتند. ــران پیوس ــدان و ای هم
ــد ســال پیــش  ــون چن ــوان کــرد: کتــاب قان مالمیــر عن
ــابق  ــای س ــد از خان ه ــام جلیلون ــه ن ــردی ب ــط ف توس
بوعلــی  آرامــگاه  بــه  تویســرکان  روســتای کــرزان 
ــاب  ــن کت ــه داد: ای ــود. وی ادام ــده ب ــه ش ــینا هدی س
ــا  ــم هزاره ه ــینا حکی ــی س ــته بوعل ــت نویس، نوش دس
اســت و قدمــت آن بــه دوره صفویــه و ســال ۱۱۰۵ هـــ.ق 

می رســد.

گزارش
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 پیام
زیست

خبر

اســت  الزم  تجریشــی  مســعود  گفتــه  بــه 
دســت اندرکاران بــا همــکاری نهادهــا و ســازمان های 
ــران  ــگام شــدن ای ــا هم ــط ب ــات مرتب ــط موضوع ذی رب
ــرات  ــا تغیی ــط ب ــث مرتب ــی در مباح ــه جهان ــا جامع ب
ــع و  ــه مناف ــه ب ــا توج ــرژی را ب ــره وری ان ــی و به اقلیم
اهــداف کشــور بــه دقــت بررســی و زمینه هــای الزم 
بــرای تصویــب اصاحیــه کیگالــی را فراهــم کننــد. ایــن 
مقــام مســوول در مراســم گرامیداشــت ســی و دومیــن 
ــت از  ــی حفاظ ــرال و روز جهان ــکل مونت ــالگرد پروت س
الیــه ازن عنــوان کــرده، اصاحیــه کیگالــی ارتبــاط 
ــت  ــم اس ــرات اقلی ــه ازن و تغیی ــت از الی ــن حفاظ بی
ــر حفاظــت از  ــاوه ب ــب آن ع ــا تصوی ــم ب ــه امیدواری ک
الیــه ازن در فراهــم آوری مقدمــات کاهــش مصــرف 
ــرات  ــرل تغیی ــب آن کنت ــه ای و متعاق ــای گلخان گازه
اقلیمــی گام هــای موثــری برداریــم. بــه گــزارش ایرنــا، 
معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت در ادامــه می گویــد: تغییــرات اقلیمــی 
ــر  ــت و در سراس ــترده اس ــر و گس ــوع فراگی ــک موض ی
تحــت  را  اکوسیســتم ها  و  اقتصــاد  جهــان جوامــع 
تأثیــر خــود قــرار داده و ضــروری اســت تــا از تجربیــات 
ــک  ــا ی ــرده و ب ــتفاده ک ــرال اس ــکل مونت ــرای پروت اج
ــه  ــبت ب ــع نس ــی جام ــویی و نگرش ــی، هم س همگرای
اقدامــات مرتبــط بــا کاهــش تهدیــد تغییــرات اقلیمــی 
ــد  ــی تأکی ــم. تجریش ــدام کنی ــی اق ــش جهان و گرمای
ــوزه  ــه در ح ــل ک ــن قبی ــبت هایی از ای ــد: مناس می کن
ــی  ــی و مل ــط زیســت در ســطح جهان حفاظــت از محی
برگــزار می شــود فرصــت مغتنمــی بــرای تمامــی آحــاد 
ــش  ــره دان ــا گســترش دای ــا ب ــه ای اســت ت ــر جامع ه
ــن آگاهــی  ــوان زیســت محیطــی خــود و بســط ای و ت
بــه ســایر افــراد جامعــه و بــه ویــژه نســل جــوان عــزم 

خــود را بیــش از پیــش بــرای نقش آفرینــی در جریــان 
حفــظ و حراســت از محیــط زیســت را ســخت تر کنــد.
ــری  ــا تصمیم گی ــان دارم ب ــد: اطمین ــه می ده وی ادام
صحیــح، درایــت، خاقیــت، خودبــاوری، مثبت اندیشــی 
و تقویــت روحیــه همــکاری و همیــاری، همچنیــن 
و  برنامه ریــزی  مناســب،  سیاســت گذاری های  بــا 
مدیریــت متعهدانــه نــه تنهــا بــر ایــن تحریم هــا فائــق 
ــده  ــرای آین ــنی ب ــای روش ــه دورنم ــد بلک ــم آم خواهی

ــود.  ــد ب ــا خواه ــه م ــار هم ــوم در انتظ ــرز و ب ــن م ای
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب معــاون ســازمان محیــط زیســت ب
ــی و  ــت س ــبت گرامیداش ــه مناس ــروز ب ــی ام گردهمای
ــی ازن  ــرال و روز جهان ــکل مونت ــالگرد پروت ــن س دومی
بــه عنــوان موفق تریــن معاهــده زیســت محیطــی 
ســطح  در  اجــرا  و  سیاســت گذاری  بخش هــای  در 
ــروز  ــد: ام ــان می کن ــت، بی ــه اس ــدارک یافت ــی ت جهان
ــه ازن را  ــت از الی ــی حفاظ ــم روز جهان ــی مراس در حال
جشــن می گیریــم کــه تــاش و مشــارکت جامعــه 
جهانــی و اعضــای کنوانســیون ویــن و پروتــکل مونتــرال 

ــش ازن در  ــه حیات بخ ــازی الی ــم و بازس ــن ترمی ضم
ــواد  ــه و حــذف ۹۹ درصــد از م طــی بیــش از ســه ده
ــف  ــای مختل ــه ازن در بخش ه ــرب الی ــیمیایی مخ ش
بــه  پروتــکل  ایــن  جدیــد  رویکــرد  مصرف کننــده، 
ــه  ــه گفت ــی اســت. ب ــا گرمایــش جهان ــه ب ســوی مقابل
وی تاش هــای حفاظــت از الیــه ازن همچنیــن بــر 
ممانعــت از تغییــرات اقلیمــی اثرگــذار بــوده و موجبــات 
جلوگیــری از انتشــار حــدود ۱۳۵ بیلیــون تــن دی 
اکســید کربــن از ســال ۱۹۹۰ تــا ســال ۲۰۱۰ میــادی را 

ــرده اســت. ــم ک فراه

همکاری جهانی برای حفاظت از الیه ازن
تجریشــی ادامــه می دهــد: نکتــه قابــل توجــه در 
بــرای  بین المللــی  همکاری هــای  امســال  مراســم 
حفاظــت از الیــه ازن و تغییــرات اقلیمــی تحــت پروتکل 
مونتــرال بــرای یــادآوری ایــن مهــم کــه بایــد عزممــان 
ــیاره  ــامتی س ــردم و س ــامتی م ــن س ــرای تضمی را ب
زمیــن جــزم کنیــم. وی یــادآور می شــود: شــعار امســال 
روز جهانــی ازن »۳۲ ســال تــاش پروتــکل مونتــرال و 

همگامی ایران با جامعه جهانی در مبحث تغییرات اقلیمی
معاون سازمان حفاظت محیط زیست: از اولویت های ما همگام شدن با جامعه جهانی 

در مباحث مرتبط با تغییرات اقلیمی و بهره وری انرژی است

ــدود ۹۸۰۰  ــد: ح ــت می گوی ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی مع
تــن  مصــرف مــواد مخــرب الیــه ازن در کشــور حــذف شــده اســت. ایــران عــاوه بــر حــذف 
کلــرو فلــورو کربن هــا، هالون هــا، تتراکلریــد کربــن، میتــل کلروفــرم و مــاده میتــل برومایــد 
ــا برنامــه زمان بنــدی پروتــکل ۱۰ درصــد از واردات و  ــق ب در بخــش آفــات غیــر قرنطینــه مطاب
ــت و  ــش داده اس ــادی کاه ــه 2۰۱۵ می ــخ اول ژانوی ــا تاری ــا را ت ــرو کربن ه ــرف هیدروکل مص
ــا ســال 2۰2۰ میــادی شــاهد کاهــش بیــش از 3۵ درصــدی ایــن مــواد از طریــق انتقــال  ت

ــواد هســتیم.  ــن م ــوژی و اعمــال سیســتم ســهمیه بندی واردات ســاالنه ای تکنول

ــاور اســت کــه  ــر ایــن ب مســعود تجریشــی ب
ــر و  ــوع فراگی ــک موض ــی ی ــرات اقلیم تغیی
گســترده اســت، از ایــن رو ضروری اســت تا از 
تجربیــات اجــرای پروتــکل مونتــرال اســتفاده 
ــویی و  ــی، هم س ــک همگرای ــا ی ــا ب ــرده ت ک
نگرشــی جامــع نســبت بــه اقدامــات مرتبــط، 
در جهــت کاهــش تهدیــد تغییــرات اقلیمــی و 

گرمایــش جهانــی اقــدام کنیــم.

رنا
 ای

س:
عک

مهاجــر  پرنــدگان  از  گــروه  نخســتین 
زمســتان گــذران در آســتانه فصــل پاییــز در 
ــرود  ــدران ف تاالب هــا و آب بندان هــای مازن
آمدنــد. بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، خوتــکا، 
ــا نخســتین  ــا و آگراه ــل ،آبچیلک ه حواصی
ــذران  ــدگان مهاجــر زمســتان گ ــروه از پرن گ
ــی  ــا از مناطــق غرب ــن روزه ــه ای هســتند ک
ایــران بــه تــاالب و آببنــدان هــای مازنــدران 
ایــن  آمدنــد.  گذرانــی  زمســتان  بــرای 
پرنــدگان پیشــقراول زمســتان گــذران هــای 
ــورند  ــمالی کش ــه ش ــن خط ــه ای ــر ب مهاج
کــه همــه ســاله پیــش از فــرا رســیدن 
ــاده  ــدران آم ــز آشــیانه شــان را در مازن پایی
ــش  ــات وح ــس اداره حی ــد. ریی ــی کنن م
محیــط  زیســت مازنــدران در ایــن بــاره 
ــدگان،  ــن پرن ــت: ای ــا گف ــگار ایرن ــه خبرن ب
ــی شــوند  مهاجــران داخلــی محســوب م
ــی  ــد از جوجــه آوری از مناطــق غرب ــه بع ک
ــوروس  ــد. ک ــتان آمدن ــن اس ــه ای ــور ب کش
ربیعــی در ادامــه افــزود: ایــن پرنــدگان 
ــر از  ــه ســاله زودت ــه صــورت گروهــی هم ب
ــد و  ــی آین ــدران م ــه مازن ــدگان ب ســایر پرن
ــه  ــه دلیــل وضعیــت خــوب تغذی امســال ب
ای در عــرض هــای بــاال بــا اســتراحت 
در مســیرهای پــروازی بــه ایــن اســتان 
آمدنــد. بــه گفتــه وی، زمســتان گــذران 
هــای مهمــان از ســیبری کمــی بــا تاخیــر و 
در اواخــر مهــر و اوایــل آبــان بــه این اســتان 
مــی رســند. وی وضعیــت تغذیــه ای در 
اســتان را بــه دلیــل پــر آبــی آببنــدان هــا و 
تــاالب و اراضــی شــالیزاری بهتــر از زمســتان 
ســنوات گذشــته دانســت و احتمــال گفــت 
جمعیــت  آمــار  افزایــش  احتمــال  کــه 
مهاجــران نیــز وجــود دارد. مازنــدران بــا 
ــه  داشــتن چندیــن تــاالب از جملــه میانکال
ــر رزق و روزی،  ــالیزار پ ــدان و ش و ۸۰۰ آببن
۱۵۰ گونــه  همــه ســاله میزبــان حــدود 
پرنــده مهاجــر داخلــی و خارجــی اســت کــه 
فصــول مختلــف ســال را در ایــن خطــه ســر 
مــی کننــد. یــک کارشــناس و فعــال محیــط 
زیســت ضمــن هشــدار نســبت بــه بازگشــت 
ــال  ــدای س ــیل ابت ــابه س ــیاب های مش س
ــزداری،  ــه آبخی ــه ب ــتار توج ــاری، خواس ج
آبخــوان داری و ترمیــم پوشــش گیاهــی 

آســیب دیده در ســیل شــد.

زن
ه ا

مقابل تهدید تجارت غیرقانونی مواد مخربالی
 الیه ازن هوشیار باشیم

تاکیــد کــرد:  متحــد  ملــل  ســازمان  دبیــرکل 
همانطــور کــه بــه درســتی انــرژی خــود را معطــوف 
بــه تغییــرات اقلیمــی کرده ایــم، مراقــب باشــیم در 
مــورد حفاظــت از الیــه ازن بی توجهــی نشــود و بایــد 
ــه ازن  ــرب الی ــواد مخ ــی م ــارت غیرقانون ــد تج ــل تهدی در مقاب
ــت  ــی حفاظ ــت روز جهان ــم گرامیداش ــیم. مراس ــیار باش هوش
ــو  ــام آنتونی ــت پی ــا قرائ ــته ب ــران، روز گذش ــه ازن در ته از الی
گوتــرش بــه مناســبت ســی و دومیــن ســالگرد پروتــکل 
مونتــرال و  روز جهانــی ازن و بیســتمین ســالگرد همکاری هــای 
ــت  ــازمان حفاظ ــان و س ــی آلم ــای بین الملل ــس همکاری ه آژان
محیط زیســت آغــاز شــد. در پیــام دبیــرکل ســازمان ملــل 
ــر  ــا در مق ــورهای دنی ــده کش ــه آین ــت: هفت ــده اس ــد آم متح
ــرات  ــرای تغیی ــدام ب ــرای نشســت »اق ــل متحــد ب ســازمان مل
ــن نشســت برداشــتن  ــدف ای ــد، ه ــم می آین ــرد ه ــی« گ اقلیم
ــا  ــوری ب ــه ف ــی مواجه ــاص جهان ــتای خ ــد در راس ــی بلن گام
ــدی پیــش برگــزار شــد. ســال  ــود کــه چن ــرات اقلیمــی ب تغیی

ــفتگی های آب  ــا و آش ــر توفان ه ــا اب ــوج گرم ــا م ــری رو ب دیگ
و هوایــی پشــت ســر گذاشــتیم کــه از ضــرورت اقــدام فــوری 
و پیــش از آن کــه بســیار دیــر شــود، حکایــت دارد. بــه خاطــر 
داریــم کــه پروتــکل مونتــرال هــم نمونــه ای الهام بخــش از 
توانایــی همــکاری بشــر در مواجهــه بــا چالشــی جهانــی و هــم 
ابــزاری کلیــدی در برخــورد بــا بحــران کنونــی تغییــرات اقلیمــی 
قلمــداد می شــود، در چهارچــوب ایــن معاهــده جهانــی ۳۲ 
ــه  ــرب الی ــواد مخ ــش م ــرای کاه ــورها ب ــه کش ــت ک ــال اس س
ــتفاده  ــه اس ــد و تهوی ــت تبری ــتردگی در صنع ــه گس ــه ب ازن ک
ــه ازن  ــه آن الی ــه در نتیج ــت ک ــاش اس ــال ت ــد در ح می ش
ــش  ــار فرابنف ــعه زیان ب ــل اش ــا در مقاب ــی م ــپر حفاظت ــه س ک
بنابرایــن چنیــن  بهبــود اســت.  خورشــید اســت در حــال 
موفقیتــی بــرای پروتــکل مونتــرال حاصــل حمایــت همــه جانبــه 
جهانــی اســت، از ۸۱ کشــوری کــه اصاحیــه کیگالــی را مصــوب 
ــم از  ــویق می کن ــورها را تش ــر کش ــگزارم و دیگ ــد سپاس کرده ان

ــد. ــروی کنن ــا پی آنه

ــه  طــرح گردشــگری آشــوراده از آن طرح هــای پرحاشیه ایســت ک
ســه رئیــس جمهــور مختلــف را بــه خــود دیــده اســت. حــدود ۱۵ 
ــد در اکوسیســتم آشــوراده،  ــده ای قصــد دارن ــه ع ســال اســت ک
ــم در  ــن ه ــرای همی ــد ب ــق کنن ــمال را محق ــش ش ــای کی رؤی
ــره  ــه ســاخت جــاده ای در شــبه جزی ــدام، دســت ب ــن اق تازه تری
ــه توافــق  ــا ب ــه گــزارش ایســنا، از دهــه ۸۰ بن ــد. ب ــه زده ان میانکال
ســازمان محیــط زیســت و ســازمان میــراث فرهنگــی قــرار شــده 
کــه در آشــوراده کــه شــرقی ترین ضلــع شــبه جزیره میانکالــه 
ــات  ــل اختاف ــه دلی ــا ب اســت؛ طــرح گردشــگری اجــرا شــود، ام
گســترده در جزئیــات طــرح و مخالفــت فعــاالن محیــط زیســت با 
ایجــاد تأسیســاتی مثــل هتــل در ایــن منطقــه، اجــرای ایــن پروژه 
بــه تعویــق افتــاده اســت تــا اینکــه ســال گذشــته بیــن مجــری 
)ســازمان همیــاری شــهرداری گلســتان( و ناظــر )ســازمان محیــط 
زیســت( توافــق شــد کــه طــرح گردشــگری آشــوراده در قالــب یک 
ــی  ــکات محیــط زیســتی اجرای ــا لحــاظ ن طــرح طبیعت گــردی ب
شــود. هــر چنــد کــه بــه ایــن طــرح طبیعت گــردی هــم اعتــراض 
ــه را تحــت  ــه اکوسیســتم منطق ــد ک ــن معتقدن اســت و معترضی
الشــعاع قــرار می دهــد بــا ایــن حــال تازه تریــن مســئله پیرامــون 
ــاالب  ــاده در ت ــک ج ــاخت ی ــه س ــوراده ب ــگری آش ــرح گردش ط
ــته  ــی داش ــه اعتراضــات بســیاری را در پ ــردد ک ــه برمی گ میانکال
ــی عضــو کمیســیون مناطــق  ــزدک دربیک ــاره م ــن ب اســت. در ای
 )IUCN( حفاظت شــده اتحادیــه بین المللــی حفاظــت از طبیعــت
ــد:  ــوان می کن ــنا، عن ــه ایس ــگاه ب ــی دانش ــات علم ــو هی و عض

ــاری شــهرداری گلســتان، از اســفند ســال گذشــته  ســازمان همی
بــه بهانــه اینکــه نیــاز بــه تجهیــزات بــرای ســاخت تاسیســات در 
آشــوراده دارد؛ اقــدام بــه ســاخت جــاده در مجموعــه تاالبــی خلیــج 
ــه کــرده اســت. در حالیکــه هیــچ  ــره میانکال گــرگان و شــبه جزی
مجــوزی بــرای ســاخت ایــن جــاده نــدارد و اجــرای ایــن پــروژه 
خــارج از چارچــوب طــرح مــورد تاییــد ســازمان محیــط زیســت و 
توافــق صــورت گرفتــه اســت. وی بــا طــرح ایــن پرســش کــه کدام 
دســتگاه بــه ســازمان همیــاری شــهرداری گلســتان مجــوز ســاخت 
ــرات  ــاده تاثی ــن ج ــاخت ای ــه س ــد دارد ک ــت؟، تأکی ــاده اس ج
ــه  ــره میانکال ــرگان و شــبه جزی ــج گ ســوئی در اکوسیســتم  خلی
خواهــد داشــت. چــون در حــال حاضــر بــا مســئله پــس روی آب 
دریــا و خشــک شــدن خلیــج گــرگان مواجــه هســتیم و ممکــن 
ــر  ــج تاثی ــک خلی ــان هیدرولوژی ــاده در جری ــن ج ــه ای ــت ک اس
ــک  ــود. خش ــکی آن ش ــی در خش ــث تسریع بخش ــذارد و باع بگ
شــدن خلیــج هــم قطعــا تبعــات زیســت محیطــی، اجتماعــی و 
حتــی سیاســی بــرای منطقــه خواهــد داشــت. دربیکــی بــا بیــان 
ایــن نکتــه کــه میانکالــه یــک تــاالب ثبت شــده بین المللــی 
ــاده ای در  ــر ج ــه اگ ــاد دارد ک در کنوانســیون رامســر اســت، اعتق
محــدوده تاالبــی خلیــج گــرگان و میانکالــه احــداث شــود؛ دیگــر 
ــود چــون میلیاردهــا تومــان  تعطیــل شــدن آن میســر نخواهــد ب
بــرای آن هزینــه می شــود. بــرای مثــال در یــک دوره ای ســازمان 
جنگل هــا بــا هــدف مهــار آتش ســوزی ها، در دل جاده هــای 
ــای  ــن جاده ه ــا ای ــرد، ام ــاده صــادر ک شــمال مجــوز ســاخت ج

دسترســی، بــه محملــی بــرای قاچــاق چــوب، قاچــاق مــواد مخدر، 
ــد،  ــل ش ــا تبدی ــش زدن جنگل ه ــی  آت ــی و حت ــردد غیرقانون ت
بنابرایــن جــاده میانکالــه هــم در صــورت تکمیــل از بیــن نمــی رود 
و تاثیــرات ســوء خــود را خواهــد داشــت. ایــن اســتاد دانشــگاه بــا 
بیــان اینکــه درصــورت تکمیــل جــاده، زور ســازمان محیــط زیســت 
بــرای تخریــب جــاده نمی رســد، تاکیــد  می کنــد: ســازمان 
شــیات و ســازمان دریانــوردی کــه در ایــن منطقــه ذینفع هســتند؛ 
بایــد در کنــار ســازمان محیــط زیســت قــرار گرفتــه و نســبت بــه 
ســاخت جــاده در میانکالــه اعتــراض کننــد. بنــا بــه گفتــه دربیکــی، 

قــرار شــده کــه طــرح گردشــگری آشــوراده، در مســاحتی ۲۲ 
ــه  ــیم ک ــته باش ــت داش ــود. دق ــی ش ــوراده اجرای ــاری از آش هکت
ــتاها و  ــود و روس ــکونی ب ــه مس ــن منطق ــش ای ــال پی ــا ۳۰ س ت
ــن  ــرورش و ... در ای ــی، آمــوزش و پ تأسیســات شــیات، دریابان
منطقــه وجــود داشــت کــه بــه دلیــل بــاال آمــدن ســطح آب ایــن 
تجهیــزات و مناطــق مســکونی تخریــب شــده اســت و بــر اســاس 
توافــق صــورت گرفتــه تنهــا بایــد در قالــب طــرح گردشــگری، ایــن 
منطقــه ســاماندهی شــود و حتــی بــرای جلوگیــری از آســیب های 

ــه زیرســاخت هایی ســاخته شــود. ــرار شــده ک ــی، ق احتمال

طــی  ارســباران  جنگل هــای  در  آتش ســوزی های گســترده 
ــذف  ــال ح ــاره احتم ــی را درب ــال نگررانی های ــتان امس تابس
ــی  ــت جهان ــرای ثب ــت یونســکو ب ــده آن از فهرســت موق پرون
ــه گفتــه رییــس شــورای عالــی جنــگل  ــه وجــود آورد امــا ب ب
ــت یونســکو حــذف نشــده  ــوز از فهرســت موق ــده آن هن پرون
جنگل هــا  ایــن  در  تهدیــد  عوامــل  اگــر  هرچنــد  اســت 
کنتــرل نشــوند در فراینــد ثبــت جهانــی میــراث ارســباران بــا 
ــای  ــنا، جنگل ه ــزارش ایس ــه گ ــویم. ب ــه می ش ــکل مواج مش
ارســباران کــه عنــوان »مــوزه حیــات وحــش ایــران« را یــدک 

رویای »کیش شمال« از دل 
»میانکاله« می گذرد؟
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جنگل ها

جنگل ها

تداوم آتش سوزی های جنگلی از آمازون 
تا اندونزی و نابودی پوشش گیاهی

عامالن آتش سوزی جنگل های ارسباران 
بازداشت شدند

کــه  حالــی  در 
جنــگل   در  آتش ســوزی ها 
ادامــه  همچنــان  آمــازون 
ــای  ــق در جنگل ه دارد، حری
اندونــزی در حــال نابــودِی پوشــش گیاهــِی ارزشــمند 
در بخــش دیگــری از کــره زمیــن اســت. بــه گــزارش 
ایســنا، هــزاران مــورد آتش ســوزی کــه بیشــتر آن هــا 
ــه منظــور تولیــد روغــن  ــا هــدف تصــرف اراضــی ب ب
ــی از دود ســیاه  ــم رخ داده موجــب شــده ابرهای پال
ــرواز  ــال در پ ــرد و اخت ــزی را دربرگی ــمان اندون آس
هواپیماهــا و بیمــاری ســاکنان را بــه همــراه داشــته 
جنگل هــای  در  اخیــر  آتش ســوزی های  باشــد. 
ــناخته  ــن ش ــای زمی ــه ریه ه ــازون  ک ــتوایی آم اس
ــی  ــات بین الملل ــون توجه ــل را در کان ــود برزی می ش
قــرار داده  اســت. اکنــون نیــز تصــرف اراضــی و 
ــزی  ــی در اندون ــش جنگل ــن از پوش ــازی زمی پاکس

نگرانی هــای فزاینــده ای را بــا خــود همــراه کــرده  
اســت. چنــدی قبــل مناطــق مختلــف بورنئــو و 
ــق  ــورد حری ــا م ــاهد صده ــزی ش ــوماترا در اندون س
ــمان را  ــری از دود، آس ــد اب ــب ش ــه موج ــد ک بودن
فراگیــرد و مانــع از پــرواز هواپیماهــا شــود. همچنیــن 
ایــن اقدامــات تعطیلــی مــدارس و بیمــاری هــزاران 
ــه دنبــال داشــته اســت. تجهیــزات ناکافــی  نفــر را ب
ــای  ــای حریق ه ــرای اطف ــرایط را ب ــانان ش آتش نش
ــات  ــه مقام ــه گفت ــت. ب ــرده  اس ــکل ک ــی مش جنگل
ــوزی ها  ــن آتش س ــد از ای ــدود ۸۰ درص ــزی ح اندون
بــه عمــد رخ داده تــا فضــا بــرای کاشــت درخــت پالم 
فراهــم شــود. آتش ســوزی های جنگلــی در اندونــزی 
و آمــازون بــا تولیــد کربــن دی اکســید بیشــتر کــه از 
اصلی تریــن گازهــای گلخانــه ای بــه حســاب می آیــد، 
همــراه بــوده و انتشــار آن در جــو بــه تشــدید پدیــده 

تغییــرات اقلیمــی کمــک می کنــد.

دادگســتری  کل  رییــس 
ــان  ــا بی ــرقی ب آذربایجان ش
ــل  ــا عوام ــه ب ــه در رابط اینک
در  آتش ســوزی  وقــوع 
معاونــت  بــه  ماموریتــی  ارســباران  جنگل هــای 
اســتان  مرکــز  دادســتان  معــاون  و  پیشــگیری 
ــت:  ــود، گف ــده ب ــول ش ــه مح ــوق عام ــور حق در ام
پــس از انجــام تحقیقــات ۳ نفــر بازداشــت شــدند.
ــا  ــو ب ــی روز گذشــته در گفــت و گ موســی خلیل الله
ــا انگیــزه شــخصی  ــراد ب ــگاران افــزود: ایــن اف خبرن
بــه منظــور بهــره بــرداری از محیــط بــه نفــع خــود از 
جملــه چــرای دام اقــدام بــه ایــن کار کــرده بودنــد. به 
گــزارش ایرنــا، آتــش ســوزی جنــگل هــای ارســباران 
و مراتــع برخــی از روســتاهای شهرســتان خداآفریــن 
ــاء آن  ۳۰ مــرداد مــاه امســال شــروع شــد کــه اطف
ــط  ــام محی ــر اع ــا ب ــول کشــید و بن ــن روز ط چندی

زیســت و ادارات مســئول محلــی حــدود ۶۳۰ هکتــار 
از مراتــع و جنگل هــای ارســباران در ایــن حریــق 
ســوختند. گفتنــی اســت چنــدی قبــل رئیــس 
ــع طبیعــی آذربایجــان  ــط عمومــی اداره کل مناب رواب
شــرقی گفتــه بــود: هنــوز علــل اصلــی آتــش ســوزی 
ایــن  جنگل هــای ارســباران مشــخص نیســت و 
موضــوع در دســت بررســی اســت. علیرضــا بیگ پــور 
ــی  ــون اصل ــاه کان ــه ی خانق ــه منطق ــان این ک ــا بی ب
آتــش ســوزی در جنگل هــای ارســباران بــوده اســت، 
گفــت: طبــق بــرآورد، ۳۰۰هکتــار از پوشــش گیاهــی، 
ــتان  ــن شهرس ــجر ای ــه مش ــجر و نیم ــی، مش مرتع
در محــدوده روســتاهای مرداناقــم، کلوانــق و خانقــاه 
دچــار حریــق شــده بــود. وی بــا بیــان این کــه 
احتمــال این کــه علــل آتــش ســوزی عامــل انســانی 
باشــد، وجــود دارد، افــزود: نیروهــای قضایــی و 
نیــروی انتظامــی ایــن موضــوع را بررســی می کننــد.

جداسازی ترکیبات فرار از گازهای گلخانه ای
محققان دانشگاه وارویک در انگلیس توانستند ترکیبات فلزی فرار را از گاز گلخانه ای دی نیتروژن 
مونواکسید جدا کنند. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، این گاز یک آالینده بالقوه اتمسفر 
و یک گاز گلخانه ای است که نیمه عمر آن به ۱۱۴ سال می رسد و اثر آن بر گرمایش زمین ۳۰۰ بار 
بیشتر از دی اکسید کربن است. همچنین این ماده بیشترین گاز نابود کننده ازن است.

گزارش

ورود پرندگان 
مهاجر به مازندران

ری
ناو

نماد ایران ساخت روی کاالی باکیفیت زیستی ف
حک می شود

زیســت فنــاوری یکــی از واژه هــای غریبــی اســت 
ــن  ــه روز آن، در ذه ــعه روز ب ــدد توس ــه م ــه ب ک
جامعــه جــای خــود را بــاز کــرد و خــوش نشســت. 
ــی  ــی درمان ــاده و ایران ــی س ــا زبان ــه ب ــده ای ک ــاوری پیچی فن
شــد بــر درد بیمــاران و زخــم هــای محیــط زیســت. بــه گــزارش 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــانی معاون ــاع رس ــات و اط ــز ارتباط مرک
ــه ای   ــاوری  مجموع ــت فن ــت زیس ــوری، در حقیق ــت جمه ریاس
ــژادی   ــا، به ن ــر و اصــاح  فرآورده ه ــد، تغیی ــرای  تولی از روشــها  ب
گیاهــان  و جانــوران  و تولیــد میکروارگانیســم های خــاص بــرای  
ــده و  ــم های  زن ــه در آن از ارگانیس ــت ک ــژه  اس ــای  وی کاربرده
ــت   ــد زیس ــاوری  همانن ــت فن ــد. زیس ــتفاده  می کنن ــد  اس مفی
ــه   ــم  پای ــک  عل ــیمی  ی ــی  بیوش ــا مهندس ــک  ی ــی ، ژنتی شناس
ــه  ــرو آن را ب ــدوده  و قلم ــوان  مح ــه  بت ــت  ک ــردی  نیس ــا کارب ی
ســادگی  تعریــف  کــرد، بلکــه شــامل  حــوزه ای  مشــترک  از علــوم  
مختلــف  اســت  کــه  در اثــر همپوشــانی  و تاقــی  ایــن  علــوم  بــا 
ــه   ــاوری  را می تــوان  ب یکدیگــر بوجــود آمــده  اســت . زیســت فن

ــت   ــا قدم ــی  ب ــه های  آن را علوم ــه  ریش ــرد ک ــبیه  ک ــی  ش درخت
زیــاد ماننــد زیســت  شناســی  مولکولــی ، ژنتیــک ، میکروبیولوژی ، 
بیوشــیمی ، ایمونولوژی ، مهندســی  شــیمی ، مهندســی  بیوشــیمی ، 
گیاه شناســی ، جانورشناســی ، داروســازی ، کامپیوتــر و غیــره 
تشــکیل  می دهنــد. بــه دلیــل تأثیــرات بســیار بیوتکنولــوژی بــر 
ــه  ــد ك ــن باورن ــر ای ــاه و آســایش بشــر، دانشــمندان ب روی رف
ــرای  ــد ب ــای قدرتمن ــی از ابزاره ــاوری یک ــت فن ــده زیس در آین
ــاوری  ــت فن ــد. زیس ــد آم ــمار خواه ــه ش ــان ب ــت انس موجودی
ــع بســیاری از  ــرای رف ــده ب ــرن آین ــای ق ــی از امیده ــن یک نوی
نیازهــای مختلــف بشــر و راه حلــی بــرای تامیــن امنیــت غذایــی 
ــل  ــه دلی ــود. ب ــی ش ــداد م ــان قلم ــد جه ــه رش ــت رو ب جمعی
ــم  ــات مه ــی از اقدام ــورها یک ــه کش ــاال، هم ــت ب ــن اهمی همی
خــود را توســعه ایــن علــم قــرار داده انــد. ایــران نیــز از قافلــه 
عقــب نمانــده اســت و متولیــان زیســت فنــاوری در کشــور کمــر 
همــت بســته انــد تــا رونــد ورود کاالهــای حیاتــی زیســتی بــه 

ــد. ــازار را تســریع کنن ب

زن
ه ا

الی

ــت:  ــه ازن گف ــت از الی ــی حفاظ ــرح مل ــر ط مدی
بــرای  مونتــرال  پروتــکل  اجــرای  مســیر  در 
کاهــش گازهــای مخــرب الیــه ازن، تاکیــد مــا بــر 
ــا شــرایط  ــاوری بومــی و ســازگار ب ــی و اســتفاده از فن جایگزین
کشــور و صنایــع داخلــی اســت. ابراهیــم حاجی زاده روز گذشــته 
ــرال و  ــکل مونت ــالگرد پروت ــن س ــت دومی ــم گرامیداش در مراس
ــه  ــی ازن و بیســتمین ســالگرد همکاری هــای دو جانب روز جهان
ســازمان GIZ آلمــان و جمهــوری اســامی ایــران افــزود: بــرای 
حــذف گازهــای مخــرب الیــه ازن بایــد فنــاوری برخــی واحدهــا 
در کشــور تغییــر کنــد کــه در ایــن مســیر انتخــاب نــوع فنــاوری 
ــه  ــت اســت. وی ادام ــز اهمی ــیار حائ ــا بس ــرای م ــن ب جایگزی
ــه  ــوده و توانســته ب ــق ب ــه بســیار موف ــن زمین ــران در ای داد: ای
تعهــدات خــود در کاهــش گازهــای مخــرب الیــه ازن عمــل کنــد 
ــداوم کار اســت  ــن مســیر، ت ــت در ای ــه موفقی ــه شــرط ادام ک
ــرال  ــکل مونت ــرای پروت ــاز دوم اج ــن اســاس وارد ف ــر همی و ب
ــته  ــداوم نداش ــر کار ت ــرد: اگ ــد ک ــی زاده تاکی ــده ایم. حاج ش
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۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــرده اســت. ــم ک فراه

همکاری جهانی برای حفاظت از الیه ازن
تجریشــی ادامــه می دهــد: نکتــه قابــل توجــه در 
بــرای  بین المللــی  همکاری هــای  امســال  مراســم 
حفاظــت از الیــه ازن و تغییــرات اقلیمــی تحــت پروتکل 
مونتــرال بــرای یــادآوری ایــن مهــم کــه بایــد عزممــان 
ــیاره  ــامتی س ــردم و س ــامتی م ــن س ــرای تضمی را ب
زمیــن جــزم کنیــم. وی یــادآور می شــود: شــعار امســال 
روز جهانــی ازن »۳۲ ســال تــاش پروتــکل مونتــرال و 

ــای علمــی  ــن ارزیابی ه ــه ازن« اســت؛ آخری ــود الی بهب
بــه  ازن  از الیــه  نشــان می دهــد کــه بخش هایــی 
میــزان ســه درصــد در هــر دهــه از ســال ۲۰۰۰ میــادی 
ترمیــم شــده اســت و بخش هایــی از نیمکــره شــمالی 
تــا ســال ۲۰۳۰ کامــاً ترمیــم خواهــد شــد و بــه دنبــال 
آن شــاهد ترمیــم الیــه ازن در نیمکــره جنوبــی و مناطــق 
ــکل  ــه تجریشــی، پروت ــه گفت ــود. ب ــم ب ــی خواهی جنوب
مونتــرال بــه فعالیت هــای خــود در جهــت کاهــش مــواد 
مخــرب الیــه ازن ادامــه خواهــد داد و همســو بــا آن از 

گــرم شــدن زمیــن از طریــق اجــرای اصاحیــه کیگالــی 
ممانعــت خواهــد کــرد، ایــن اصاحیــه در اکتبــر ســال 
ــه تصویــب رســیده اســت و  ۲۰۱۶ میــادی تدویــن و ب
ــق  ــد، از طری ــرا ش ــه ۲۰۱۹ الزم االج ــخ اول ژانوی از تاری
ــه ازن  ــتمر از الی ــت مس ــن حفاظ ــه ضم ــن اصاحی ای
انتظــار مــی رود از چهاردهــم درجــه ســانتیگراد گرمایــش 
ــری شــود. وی  ــرن حاضــر جلوگی ــان ق ــا پای ــی ت جهان
ــرو  ــذف کل ــر ح ــاوه ب ــران ع ــد: ای ــه می افزای در ادام
ــل  ــن، میت ــد کرب ــا، تتراکلری ــا، هالون ه ــورو کربن ه فل

کلروفــرم و مــاده میتــل برومایــد در بخــش آفــات غیــر 
ــکل ۱۰  ــدی پروت ــه زمان بن ــا برنام ــق ب ــه مطاب قرنطین
ــا  ــا را ت ــرو کربن ه درصــد از واردات و مصــرف هیدروکل
ــت  ــش داده اس ــادی کاه ــه ۲۰۱۵ می ــخ اول ژانوی تاری
ــش از  ــش بی ــاهد کاه ــادی ش ــال ۲۰۲۰ می ــا س و ت
ــوژی  ــال تکنول ــق انتق ــواد از طری ــن م ــدی ای ۳۵ درص
ســاالنه  واردات  ســهمیه بندی  سیســتم  اعمــال  و 
ــط زیســت انســانی  ــاون محی ــواد هســتیم. مع ــن م ای
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بیــان می کنــد: 
امــروز پــس از گذشــت ســی ســال از تاریــخ تصویــب 
کنوانســیون ویــن و پروتــکل مونتــرال در مجلــس 
ــن معاهــده  ــه ای ــران ب ــت ای شــورای اســامی و عضوی
ــش  ــرف بخ ــی مص ــاش و کار گروه ــا ت ــی ب بین الملل
عمــده ای از مــواد مخــرب الیــه ازن در حــدود ۹ هــزار و 
۸۰۰ تــن تحــت پروژه هــای مصــوب در کشــور و انتقــال 
بــا الیــه ازن در واحدهــای  تکنولوژی هــای ســازگار 
ــه  ــه گفت ــت. ب ــده اس ــذف ش ــی ح ــدی و خدمات تولی
ــذف  ــت ح ــه مدیری ــه دوم برنام ــرای مرحل ــا اج وی ب
ــن  ــاد و هفتمی ــه در هفت ــا ک ــرو فلوروکربن ه هیدروکل
کمیتــه اجرایــی صنــدوق چنــد جانبــه پروتــکل مونتــرال 
ــر از  ــه ای دیگ ــت وارد مرحل ــیده اس ــب رس ــه تصوی ب
ــازگار و  ــای س ــال تکنولوژی ه ــواد و انتق ــن م حــذف ای
ــده  ــی ش ــای صنعت ــه واحده ــی ب ــای فن ــه کمک ه ارائ
و در راســتای عمــل بــه تعهــدات کشــور و حــذف 
کامــل آن تــا ســال ۲۰۳۰ میــادی هســتیم. تجریشــی 
ــرای  ــرای اج ــران ب ــتا ای ــن راس ــد: در ای ــه می ده ادام
فعالیت هــای خــود دســت یابــی بــه تعهداتــش عــاوه 
بــر اســتفاده از منابــع و نیروهــای ملــی از آژانس هــای 
اجرایــی پروتــکل مونتــرال نیــز بهــره منــد شــده اســت. 
ــای  ــی، همکاری ه ــش مل ــد: در بخ ــح می کن وی تصری
ــی  ــرل تجــارت غیرقانون ــران در راســتای کنت گمــرک ای
مــواد مخــرب الیــه ازن قابــل توجــه اســت، حاصــل این 
ــپاس از  ــای س ــای لوح ه ــا اعط ــا و همکاری ه تاش ه
جانــب دبیرخانــه ازن ، برنامــه محیــط زیســت ســازمان 
ــر  ــه دفت ــی ب ــرکات جهان ــازمان گم ــد و س ــل متح مل
ــط زیســت  ــه ازن ســازمان حفاظــت محی حفاظــت الی
و گمــرک ایــران در ســال ۲۰۱۹ میــادی اســت. روز 
ــت از  ــی حفاظ ــت روز جهان ــم گرامیداش ــته مراس گذش
الیــه ازن بــا حضــور ســفیر آلمــان در تهــران، نمایندگانــی 
ــان، مســعود تجریشــی  ــران و آلم ــی ای ــاق بازرگان از ات
معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت و جمعــی از متخصصــان ایــن حــوزه بــه 

ــزار شــد. ــط زیســت برگ ــی ســازمان محی میزبان

تجریشی: با 
اجرای مرحله دوم 

برنامه مدیریت 
حذف هیدروکلرو 

فلوروکربن ها که در 
هفتاد و هفتمین 

کمیته اجرایی صندوق 
چندجانبه پروتکل 

مونترال به تصویب 
رسیده است وارد 

مرحله ای دیگر از حذف 
این مواد و انتقال 

تکنولوژی های سازگار و 
ارائه کمک های فنی به 
واحدهای صنعتی شده 

و در راستای عمل به 
تعهدات کشور هستیم.

همگامی ایران با جامعه جهانی در مبحث تغییرات اقلیمی
معاون سازمان حفاظت محیط زیست: از اولویت های ما همگام شدن با جامعه جهانی 

در مباحث مرتبط با تغییرات اقلیمی و بهره وری انرژی است

طــی  ارســباران  جنگل هــای  در  آتش ســوزی های گســترده 
ــذف  ــال ح ــاره احتم ــی را درب ــال نگررانی های ــتان امس تابس
ــی  ــت جهان ــرای ثب ــت یونســکو ب ــده آن از فهرســت موق پرون
ــه گفتــه رییــس شــورای عالــی جنــگل  ــه وجــود آورد امــا ب ب
ــت یونســکو حــذف نشــده  ــوز از فهرســت موق ــده آن هن پرون
جنگل هــا  ایــن  در  تهدیــد  عوامــل  اگــر  هرچنــد  اســت 
کنتــرل نشــوند در فراینــد ثبــت جهانــی میــراث ارســباران بــا 
ــای  ــنا، جنگل ه ــزارش ایس ــه گ ــویم. ب ــه می ش ــکل مواج مش
ارســباران کــه عنــوان »مــوزه حیــات وحــش ایــران« را یــدک 

ــور  ــی کش ــش گیاه ــد از پوش ــش از ۱۳ درص ــد و بی می کش
ــرار  ــرقی ق ــان ش ــمال آذربایج ــای داده در ش ــود ج را در خ
ــه  ــته ب ــال گذش ــدود دو س ــه ح ــن منطق ــت. ای ــه اس گرفت
عنــوان میــراث طبیعــی ایــران بــرای ثبــت جهانــی بــه یونســکو 
ــه فنــی رد شــد و از آن  معرفــی شــد امــا متاســفانه در مرحل
ــط زیســت،  ــون مســئوالن ســازمان حفاظــت محی ــان تاکن زم
ــراث  ــازمان می ــزداری و س ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه س
ــکاتی  ــع مش ــا رف ــد ب ــا بتوانن ــتند ت ــدد هس ــی درص فرهنگ
کــه مانــع ثبــت جهانــی ایــن جنگل هــا می شــود، مجــدد 

ــران  ــد. کام ــال کنن ــکو ارس ــه یونس ــل و ب ــده آن را تکمی پرون
پورمقــدم -رییــس شــورای عالــی جنــگل- در گفت وگــو 
جنگل هــای  جهانــی  ثبــت  ســرانجام  دربــاره  ایســنا  بــا 
از  ارســباران  جهانــی  ثبــت  پرونــده  گفــت:  ارســباران، 
فهرســت موقــت یونســکو حــذف نشــده اســت امــا اگــر 
نتوانیــم عوامــل تخریــب و تهدیــد ماننــد آتش ســوزی را 
کنتــرل کنیــم قطعــا در فراینــد ثبــت جهانــی بــا مشــکل 
مواجــه می شــویم.وی افــزود: از حــدود دو ســال گذشــته کــه 
ــکو  ــرای یونس ــباران ب ــای ارس ــی جنگل ه ــت جهان ــده ثب پرون
ــری اراضــی و  ــر کارب ــد تغیی ــوارد مانن ارســال شــد، برخــی م
ــه  ــد ک ــع از آن ش ــگل مان ــد دام در جن ــش از ح ــور بی حض
ارســباران بــه ثبــت جهانــی برســد. بــه گفتــه رییــس شــورای 
عالــی جنــگل، در حــال حاضــر جنگل هــای ارســباران بــه 
ــت  ــا ثب ــت رســیده ام ــه ثب ــره ب ــره گاه زیســت ک ــوان ذخی عن
ــرای حفاظــت بیشــتر از آن خواهــد  ــت ب ــی، قدمــی مثب جهان
ادامــه صحبت هایــش گفــت:  پــس از  بــود. پورمقــدم در 
جنگل هــا  ســازمان  هیرکانــی،  جنگل هــای  جهانــی  ثبــت 
ــازمان  ــت و س ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــکاری س ــا هم ب
ــد ثبــت  ــا بتوانن ــد ت ــدی را پیــش گرفتن میــراث فرهنگــی رون
ــی  ــش الحاق ــوان بخ ــه عن ــباران را ب ــای ارس ــی جنگل ه جهان
ــم  ــد. امیدواری ــه کنن ــی اضاف ــای هیرکان ــده جنگل ه ــه پرون ب
ــه  ــل و ب ــباران را تکمی ــده ارس ــم پرون ــر بتوانی ــه زودت هرچ
ایســنا، جنگل هــای  بــه گــزارش  ارســال کنیــم.  یونســکو 
ارســباران بیــش از ۱۳ درصــد پوشــش گیاهــی ایــران را 
پســتانداران،  از  درصــد   ۲۹ و  اســت  داده  جــای  خــود  در 
۴۴ درصــد پرنــدگان ایــران، ۳۲ درصــد از دوزیســتان، ۹ 

ــی  ــور در آن زندگ ــدگان کش ــد خزن ــان و ۲۰ درص ــد آبزی درص
نیــز  جهانــی  مقیــاس  در  ارســباران  منطقــه  می کننــد. 
بــه تنهایــی معــادل ۳۴ درصــد پوشــش گیاهــی کشــور 
ارمنســتان، ۲۵ درصــد از پوشــش گیاهــی کشــور آذربایجــان، 
۲۵ درصــد پوشــش گیاهــی فرانســه، ۲۵ درصــد پوشــش 
۱۷ درصــد پوشــش گیاهــی کشــور  گیاهــی گرجســتان و 
ایتالیــا اســت. ایــن منطقــه در ســال ۱۹۷۷ بــا پیگیــری 
ســازمان محیــط زیســت بــه عنــوان »ذخیــره گاه زیســت 
 )MAP( ــکو ــکون یونس ــره مس ــان و ک ــه انس ــره« در برنام ک
ــبزی و  ــر س ــر س ــباران از نظ ــت ارس ــی اس ــد. گفتن ــت ش ثب
ــبیه  ــیار ش ــه دارد بس ــدازی ک ــم ان ــی و چش ــش گیاه و پوش
ــم از  ــباران ه ــگل ارس ــت، جن ــمال اس ــای ش ــگل ه ــه جن ب
آذربایجــان  اســتان  در  ارســباران  اســت.  هیرکانــی  نــوع 
ــد قــره داغ،  ــام هــای دیگــری مانن ــه ن شــرقی قــرار دارد و ب
ــی از  ــی شــود و یک ــناخته م ــار و قراچــه داغ هــم ش آرازب
ــران اســت  ــردی ای ــت گ ــن مقاصــد گردشــگری و طبیع برتری
کــه چندیــن ســال اســت تــاش هــا بــرای ثبــت جهانــی آن 
ادامــه دارد، جایــی بــا طبیعــت بکــر و شــگفت انگیــز کــه آب 
ــی  ــود م ــیفته ی خ ــی را ش ــر کس ــره ی آن ه ــوا و منظ و ه
کنــد. از آن جــا کــه قــره بــه معنــای انبوهــی و بزرگــی اســت، 
بــه ایــن منطقــه قــره داغ هــم مــی گوینــد. ارســباران جایــی 
اســت کــه از نظــر تنــوع جانــوری هــم واقعــا منحصــر بفــرد و 
ــه همیــن دلیــل مــورد دســتبرد  حیــرت آور اســت و دقیقــا ب
ــتفاده گر  ــوء اس ــراد س ــی و اف ــر قانون ــکارچیان غی ــراد ش اف
ــوان  ــه عن ــر در ســال ۱۳۵۰ ب ــن خاط ــه همی ــوده اســت و ب ب

ــد. ــی ش ــده معرف ــت ش ــه ی حفاظ منطق

از ثبت جهانی جنگل های ارسباران چه خبر؟

ــه  ــان ب ــم چوپ ــل چش ــگام روز و مقاب ــگ هن ــاده پلن ــک ق  ی
گلــه گوســفندان در المــوت نزدیــک شــده و بــا شــکار یــک راس 
ــه  ــت منطق ــط زیس ــئول محی ــود. مس ــواری می ش ــل مت از مح
ــگار  ــه خبرن ــوص ب ــن خص ــته در ای ــرقی روز  گذش ــوت ش الم
ایرنــا گفــت: طبــق اظهــارات ایــن چوپــان، گوســفندان در حوالــی 
روســتای نســا از توابــع منطقــه المــوت در حــال چــرا بــوده انــد.
مصطفــی قنــدی اضافــه کــرد: مســئوالن محیــط زیســت منطقــه 
ســریعا بــه محــل اعــزام شــده و صــورت جلســه آن را تنظیــم می 
ــه  ــارت وارده ب ــی، خس ــی های کارشناس ــس از بررس ــا پ ــد ت کنن
چوپــان تعییــن شــود. مســئول محیــط زیســت منطقــه المــوت 
شــرقی در ادامــه اخبــار منتشــر شــده در فضــای مجــازی مبنــی 
بــر حملــه یوزپلنــگ بــه گوســفندان را در روســتای زوارک تکذیــب 
ــیاری  ــای بس ــگ تفاوت ه ــگ و یوزپلن ــن پلن ــت: بی ــرد و گف ک
ــان ها  ــه انس ــی ب ــارت جان ــچ خس ــن هی ــود دارد و همچنی وج
ــده  ــت. فرمان ــده اس ــه وارد نش ــوان در منطق ــن حی ــوی ای از س
یــگان حفاظــت اداره کل حفاظــت محیــط زیســت قزویــن نیــز 
ــات  ــه حیوان ــت: حمل ــا گف ــگار ایرن ــه خبرن ــوص ب ــن خص در ای
وحشــی بــه حیوانــات اهلــی تنهــا هنگامــی اتفــاق می افتــد کــه 
ــز وحشــی در منطقــه کمیــاب  ــا یعنــی کل و ب ــی آنه غــذای اصل
شــود. مهــدی طاهــری در ادامــه صحبــت هایــش افــزود: یکــی از 
ــن اســت  ــا ای ــه چوپان ه ــا و توصیه هــای همیشــگی ب آموزش ه
کــه همــواره بــرای نگهبانــی از گلــه چنــد ســگ بــه همــراه داشــته 
و همچنیــن گوســفندان خــود را بیمــه کننــد. روســتای نســا جــز 
بخــش المــوت شــرقی از توابــع شهرســتان قزویــن اســت. 
ــه  ــگ ب ــاده پلن ــد ق ــه چن ــواردی از حمل ــز م ــن نی ــش از ای پی
گلــه گوســفندان در المــوت گــزارش شــده اســت. اســتان قزویــن 
دارای ســه منطقــه حفاظــت شــده در باشــگل تاکســتان، منطقــه 

المــوت و طــارم ســفلی اســت.

مسوول محیط زیست 
منطقه الموت شرقی خبر داد:

حمله یک قاده پلنگ به گله 
گوسفندان در الموت

خبر
دستگیری شکارچیان غیرمجاز 

قرقاول در شهرستان درگز
ــز  ــت درگ ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــوران ی ــت: مام گف
ایــن شهرســتان در هنــگام گشــت زنــی، یــک 
شــکارچی متخلــف را بــه همــراه یــک قبضــه 
ــر وحشــی  ــه کبوت ــک قطع ــاول و ی ــه قرق ــک طاق ســاح شــکاری و الشــه ی
ــا؛ حســین اصاحــی از دســتگیری یــک  ــه گــزارش راه دان ــد. ب دســتگیر کردن
نفــر شــکارچی غیــر مجــاز در شهرســتان درگــز خبــر داد و اظهــار کــرد: مامــوران 
یــگان حفاظــت محیــط زیســت ایــن شهرســتان در هنــگام گشــت زنــی از حوزه 
اســتحفاظی، یــک شــکارچی متخلــف را بــه همــراه یــک قبضــه ســاح شــکاری 
ــد. ــر وحشــی دســتگیر کردن و الشــه یــک طاقــه قرقــاول و یــک قطعــه کبوت

بازگشت 60  پرنده به همدان
معــاون محیــط زیســت طبیعــی اداره کل حفاظــت 
ــده  ــه پرن ــت: ۶۰ بهل ــدان گف ــت هم ــط زیس محی
شــکاری در طبیعــت زیبــای همــدان رهاســازی 
ــا، مهــدی صفی خانــی افــزود: ایــن پرنــدگان شــامل  شــدند. بــه گــزارش ایرن
ــاب  ــه عق ــه بهل ــارگپه، س ــه س ــه، ۲۵ بهل ــه دلیج ــه ۳۰ بهل ــه از جمل چهارگون
ــف  ــرد: یکــی از وظای ــه ک ــد کوچــک هســتند. وی اضاف ــه جغ ــی و ۲ بهل طای
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــوری س ــی و مح ــای اصل ــی و اولویت ه ذات
ــه وی از ۶۰  ــه گفت ــات وحــش اســت. ب حفاظــت و حراســت از گونه هــای حی
ــت  ــری ژنتیکــی، باف ــه گی ــدان نمون ــا ســازی شــده در طبیعــت هم ــه ره گون

ــت . ــورت گرف ــذاری ص ــون و حلقه گ خ

خطر قارچ کش ها برای آبزیان
نتایــج مطالعــات محققــان آلمانــی نشــان داد 
کــه آلودگــی ناشــی از قارچ کش هــا پیامدهــای 
حیــات  بــر  گســترده ای  و  نشــده  پیش بینــی 
ــه  ــا ب ــز، قارچ کش ه ــی فی ــگاه اینترنت ــزارش پای ــه گ ــزی دارد. ب موجــودات آب
طــور گســترده در صنعــت کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد و حجــم 
ــدا  ــاور نشــت پی ــای ســطحی مج ــه آب ه ــیمیایی ب ــواد ش ــن م ــادی از ای زی
می کنــد. دانشــمندان موسســه اکولــوژی آب هــای شــیرین و شــیات الیبنیتــز 
ــا  ــی از قارچ کش ه ــی ناش ــه آلودگ ــد ک ــود دریافتن ــر خ ــات اخی ــی تحقیق ط
ــم های  ــرای ارگانیس ــده ای ب ــی نش ــترده و پیش بین ــای گس ــد پیامده می توان
آبــزی بــه همــراه داشــته باشــد کــه از آن جملــه می تــوان بــه اثــر غیرمســتقیم 

ــرد. ــاره ک ــک اش ــمی جلب ــکوفه های س ــاد ش ــا در ایج آن ه

شکارچیان

پرندگان

آلودگی

زمین سریع تر از تصورمان گرم می شود
محققان فرانسوی هشدار دادند، تا زمانی که دولت ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اقدام قاطعی انجام 

ندهند، گرمایش زمین سریع تر از آنچه که قبا انتظار می رفت، رخ خواهد داد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، 
کارشناسان مرکز ملی تحقیقات علمی، انرژی های جایگزین و سازمان هواشناسی متوفرانس هشدار دادند، گازهای 

گلخانه ای سطح زمین را سریعتر از آنچه قباً تصور شده بود، گرم می کنند.
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ــران گفــت:  ــل متحــد در ای ــده برنامــه عمــران ســازمان مل نماین
ایــران جــزو کشــورهای موفــق در کاهــش انتشــار گازهــای 
مخــرب الیــه ازن و حفاظــت از آن اســت. علــی نظــری دوســت 
ــالگرد  ــن س ــی و دومی ــت س ــم گرامیداش ــته در مراس روز گذش
بیســتمین ســالگرد  ازن و  پروتــکل مونتــرال و روز جهانــی 
جمهــوری  و  آلمــان   GIZ ســازمان  دوجانبــه  همکاری هــای 
ــد دهــه  ــل در چن ــه ســازمان مل ــزود: مجموع ــران اف اســامی ای
ــک  ــا کم ــا ب ــود ت ــل ب ــه بین المل ــران و جامع ــار ای ــر در کن اخی
ــط  ــظ محی ــتای حف ــه تعهــدات ایجادشــده در راس یکدیگــر ب
زیســت جهانــی عمــل شــود. وی افــزود: در اجــرای تمــام 
ــا  ــاش می شــود ت ــظ محیط زیســت ت ــدات در راســتای حف تعه
توســعه کشــورها نیــز حفــظ شــود. وی بــه اجــرای طــرح حفاظت 
ــران یکــی از  ــروژه در ای ــه ازن اشــاره کــرد و گفــت: ایــن پ از الی
ــن در  ــت، همچنی ــوده اس ــی ب ــای بین الملل ــن پروژه ه موفق تری
ــن  ــی از موفق تری ــرال یک ــیون مونت ــز کنوانس ــی نی ــطح جهان س
ــد  ــتیم رون ــاس آن توانس ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــدات جهان معاه
تخریــب را متوقــف و معکــوس کنیــم و حتــی ترمیــم الیــه ازن 
نیــز صــورت گرفتــه اســت. وی گفــت: دور نمــای مــا حفــظ الیــه 
ازن همــراه بــا تغییــرات اقلیــم اســت کــه ایــن امــر بــا اجــرای 
معاهــده کیگالــی امکان پذیــر خواهــد بــود و ایــن معاهــده 
ــی  ــرات اقلیم ــا تغیی ــگام ب ــه ازن هم ــظ الی ــر حف ــی ب بین الملل
ــد در  ــل متح ــازمان مل ــران س ــه عم ــده برنام ــد دارد. نماین تاکی
ــران از کشــورهای  ــه ای ــد ک ــت: شــواهد نشــان می ده ــران گف ای
موفــق در رســیدن بــه تعهــدات بین المللــی در کنــار حفــظ تولید و 
توســعه اســت و ادامــه ایــن رونــد بســیار مهــم، نیازمنــد همکاری 
تمــام ســازمان های دولتــی و خصوصــی مرتبــط اســت. در واقــع 
در  وارد کشــور می شــود  بین المللــی  از بخش هــای  منابعــی 

ــز اســت.  ــت، بســیار ناچی ــع تخصیصــی دول ــل مناب مقاب

نماینده برنامه عمران سازمان 
ملل متحد در ایران:

ایران از کشورهای موفق در 
حفظ الیه ازن است
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زن
ه ا

جایگزینی فناوری بومی برای حفاظت الی
از الیه ازن در دستور کار است

ــت:  ــه ازن گف ــت از الی ــی حفاظ ــرح مل ــر ط مدی
بــرای  مونتــرال  پروتــکل  اجــرای  مســیر  در 
کاهــش گازهــای مخــرب الیــه ازن، تاکیــد مــا بــر 
ــا شــرایط  ــاوری بومــی و ســازگار ب ــی و اســتفاده از فن جایگزین
کشــور و صنایــع داخلــی اســت. ابراهیــم حاجی زاده روز گذشــته 
ــرال و  ــکل مونت ــالگرد پروت ــن س ــت دومی ــم گرامیداش در مراس
ــه  ــی ازن و بیســتمین ســالگرد همکاری هــای دو جانب روز جهان
ســازمان GIZ آلمــان و جمهــوری اســامی ایــران افــزود: بــرای 
حــذف گازهــای مخــرب الیــه ازن بایــد فنــاوری برخــی واحدهــا 
در کشــور تغییــر کنــد کــه در ایــن مســیر انتخــاب نــوع فنــاوری 
ــه  ــت اســت. وی ادام ــز اهمی ــیار حائ ــا بس ــرای م ــن ب جایگزی
ــه  ــوده و توانســته ب ــق ب ــه بســیار موف ــن زمین ــران در ای داد: ای
تعهــدات خــود در کاهــش گازهــای مخــرب الیــه ازن عمــل کنــد 
ــداوم کار اســت  ــن مســیر، ت ــت در ای ــه موفقی ــه شــرط ادام ک
ــرال  ــکل مونت ــرای پروت ــاز دوم اج ــن اســاس وارد ف ــر همی و ب
ــته  ــداوم نداش ــر کار ت ــرد: اگ ــد ک ــی زاده تاکی ــده ایم. حاج ش

باشــد بی فایــده اســت، البتــه در ایــن مســیر قوانیــن و مقــررات 
آن را تضمیــن می کنــد و تــاش زیــادی در ایــن زمینــه صــورت 
گرفتــه اســت. وی یــادآور شــد: بــر اســاس تعهــد ایــران بایــد تــا 
ســال 2020 حــدود 3۵ درصــد و تــا 2030، صــد درصــد گازهــای 
مخــرب الیــه ازن حــذف شــود. حاجــی زاده بــه همــکاری 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت و ســازمان GIZ آلمــان اشــاره 
کــرد و افــزود: در ایــن مســیر پیشــنهادات خوبــی از جملــه ایجاد 
ــارکت  ــی و مش ــطح جهان ــه ازن در س ــرب الی ــواد مخ ــک م بان
ــت از  ــوا و حفاظ ــرات آب و ه ــا تغیی ــه ب ــرای مقابل ــی ب جهان
الیــه ازن ارائــه شــده و کارهــای خوبــی در پیــش اســت. وی بــه 
تاریخچــه پروتــکل مونتــرال اشــاره کــرد و گفــت: در ســال ۱۹۸۷ 
ــه تصویــب  ــا مشــارکت ۴۶ کشــور جهــان ب پروتــکل مونتــرال ب
ــایی و  ــه ازن شناس ــرب الی ــواد مخ ــاس م ــر اس ــه ب ــید ک رس
راه هــای کاهــش انتشــار آنهــا اعــام شــدو دولــت ایــران نیــز در 
ــون ۹  ــکل پیوســت و توانســته تاکن ــن پروت ــه ای ســال ۱۹۸۸ ب

ــد. ــه ازن را حــذف کن هــزار و ۸۰۰ تــن از مــواد مخــرب الی

گی
یند

کیفیت گازوییل پایین است؛ نصب فیلتر جذب آال
دوده فایده ای ندارد

بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت ایــران خــودرو دیــزل، 
اســتفاده از فیلترهــای جــذب دوده بــدون تامیــن 
ســوخت باکیفیــت و اســتاندارد بی فایــده بــوده و 
ــع ارزی  ــر اجــرای آن صرفــا باعــث هدررفــت مناب ــزام ب ال
کشــور اســت. شــرکت ایــران خــودرو دیــزل بــه تازگــی نامــه ای 
خطــاب بــه معــاون اول ریاســت جمهــوری بــرای حــذف فیلتــر 
جــذب دوده خودروهــای دیزلــی موســوم بــه DPF نوشــته 
ــت و  ــر صم ــه از وزی ــن نام ــه ای ــری در پاســخ ب ــود و جهانگی ب
رییــس ســازمان محیــط زیســت خواســته بــود کــه بــا توجــه بــه 
ــرای مدتــی مجــوز صــادر  ــرای ایــن کامیون هــا، ب نیــاز کشــور ب
ــزل  ــران خــودرو دی ــل شــرکت ای ــاره مدیرعام ــن ب شــود. در ای
ــا اعــام اینکــه شــرکت ایــران خــودرو  ــا ایســنا ب در گفت وگــو ب
دیــزل در ایــن نامــه خواســتار معافیــت از ایــن قانــون یــا صــدور 
مجــوز محــدود در خصــوص خودروهــای مجهــز بــه فیلتــر دوده 
ــا اســتاندارد و  ــن ســوخت ب ــان تامی ــا زم ــدی در کشــور ت تولی
ــای جــذب  ــت مناســب شــده اســت، اســتفاده از فیلتره کیفی

دوده را بــدون تامیــن ســوخت باکیفیــت و اســتاندارد بی فایــده 
ــع ارزی  ــت مناب ــث هدررف ــا باع ــرای آن را صرف ــر اج ــزام ب و ال
ــوان  ــه عن ــرد ب ــح ک ــیان تصری ــدی یونس ــت. مه ــور دانس کش
ــک  ــن شــرکت از ی ــدی در ای ــود تولی ــن ه ــون واگ ــال کامی مث
ــده  ــی ش ــه ATS طراح ــوم ب ــاری موس ــر انحص ــتم فیلت سیس
توســط یــک شــرکت کــره ای بهــره می بــرد کــه شــامل دو 
بخــشDPF  و SCR اســت. در ایــن میــان فیلتــر DPF بــرای 
جــذب دوده و کاتالیســت SCR بــرای جــذب گازهــای آالینــده 
خروجــی بــه کار مــی رود. میــزان کیفیــت و اســتاندارد ســوخت 
 ،ATS گازوئیــل( مــورد نیــاز جهــت اســتفاده در سیســتم(
ــر  ــولفور کمت ــرخ PPM س ــا ن ــورو ۴ و ب ــتاندارد ی ــتی اس بایس
ــی از  ــه یک ــی ک ــه در گزارش ــت ک ــن در حالیس ــد. ای از ۵۰ باش
ــزان آالیندگــی و  ــد ســازمان اســتاندارد از می ــورد تائی مراجــع م
کیفیــت گازوئیــل توزیــع شــده در جایگاه هــای ســوخت سراســر 
کشــور تهیــه کــرده، اکثــر جایگاه هــا نتوانســته اند از اســتاندارد و 

ــند ــد باش ــت الزم بهره من ــزان کیفی می
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سودوکو شماره ۱۵4۸

پاسخ سودوکو شماره ۱۵47

افقی
۱- نام وزیر دارایی ونزوئا

۲- رود مقدس آلمان - گندزدایی - از 

محصوالت صادراتی ایران

۳- هیكل - لباس نازک بافت و سفید و 

ظریف - گیاه

۴- در یوزه گر - ماده بیهوشی - از شهرهای 

كردستان كه قرار است به زودی در آنجا 

منطقه ویژه اقتصادی تاسیس شود.

۵- از تك رقمی ها - ندا داده شده - آبله ای 

كه در اثر سوختن روی پوست می زند.

۶- ضربان بازی های المپیك ۲۰۰۸ - مردن 

در اثر حادثه - دختر كارتونی - آفت گیاه

۷- آنچه كه فرو ریزد - نوعی كفش و 

پنجره - خرید و فروش

۸- روز آینده - غذای نیمروز - افزونه پول

۹- طریق - برج معروفی در شیكاگو كه 

در سال ۱۹۷۳ به بهره برداری رسید و جالب 

اینكه این برج در مقابل توفان های بسیار 

شدید به هر طرف ۹۰سانتیمتر خم می شود 

- از جمله شش كشور شورای همكاری 

خلیج فارس كه نیمی از ذخایر اثبات شده 

نفت اوپك را در اختیار دارد.

۱۰- مخفف »یوغ« به معنای طوقه اسارت 

- گشوده - كله - نوعی پارچه براق

۱۱- جاری و روان - كشوری در منتهی الیه 

شمال غربی آفریقا - ناشنوا

۱۲- سازمان هواپیمایی جهانی - غزال و 

مارال - ناسیونال

۱۳- كشوری با نرخ رشد اقتصادی 

۱۱/۱درصد كه رتبه سوم را در جهان دارا 

می باشد - موش خرما - بنیان گذاری

۱۴- خوب - حمام اتومبیل - بدل از وضو

۱۵- كتابی به قلم »پل.ام.سویزی« 

اقتصاددان آمریكایی متولد ۱۹۱۰میادی.

عمودی 
۱-اقتصاددان نروژی متولد ۱۸۹۵میادی 

كه جایزه علوم اقتصاد را دریافت كرد - 

شكم بند طبی

۲-طردشده - اسب آزموده مناسب حمله 

- اشعه مجهول

۳-اندك و ناقص - تكه های دنبه 

سرخ شده - ماوراء

۴-قله زاگرس - الیه ای روی دندان - آوای 

صاف و روشن هنگام خواندن

۵-شبیه و مثل - دارای خاصیت سایندگی 

- از ویتامین ها

۶-تصدیق آلمانی - حرف فاصله - 

خوشگوار - بدون عقیده

۷-توسعه یافته - عموی حضرت ابراهیم)ع( 

- مرتبه و دفعه

۸-زه كمان - روزنامه ای در مصر - منفك

۹-بخشنده - اجاره خانه - شهری در استان 

سیستان و بلوچستان

۱۰-سرخ رگی كه از بطن چپ قلب خارج 

می شود - منزل - سودای ناله - آزمندی

۱۱-گرفتنی از هوا - آهنگساز مشهور یونانی 

- عالم فرشتگان

۱۲-داستان كوتاه - آسودگی - پدر تركی

۱۳-شانس - دیوار قلعه - گذرگاه

۱۴-پیچك - نام كوه طور - پیرو 

حضرت موسی )ع(

۱۵-عریان - از اصلی ترین منابع درآمدزایی 

در قبرس.

جدول شماره ۱۵4۸ خراسان رضوی 

کاشمر با کمبود شدید 
فضای آموزشی مواجه است

علـی طاهریـان در نشسـت شـورای آمـوزش و پـرورش شهرسـتان 
کاشـمر افزود: مشـکل فضای آموزشـی در مقطع متوسـطه مدیریت 

شده اما در تمامی مدارس متوسطه اول با کمبود فضا مواجهیم.
وی ادامه داد: مهاجرت  موجب افزایش مشـکات آموزش و پرورش 
کاشـمر بـه خصـوص در زمینه کمبود فضا شـده به طـوری که تاکنون 
۵۰۰ دانش آموز از شـهرهای دیگر در کاشـمر ثبت نام شـده اند و این 
موجـب شـده آمار دانش آموزان مسـتقر در یـک کاس افزایش یابد 

و از استاندارد خارج  شود.
مدیـر آمـوزش و پـرورش کاشـمر گفـت: هرچنـد دوشـیفته بـودن 
مـدارس جـزء خـط قرمزهای کیفیت آموزشـی اسـت اما بـه ناچار به 
دلیـل کمبـود فضـا در مقطـع متوسـطه اول اکنـون پنـج مدرسـه دو 
شـیفته داریم.طاهریان همچنین از وجود ۲۳ مدرسـه دو شـیفته در 
مقطـع ابتدایـی بـه صورت چرخشـی خبـر داد و افزود: امسـال  آمار 
دانـش آمـوزان در مقطـع ابتدایی هزار نفر افزایـش یافته که برای این 

تعداد نیازمند ۳۰ کاس جدید و ۲۰ مدرسه پنج کاسه هستیم.
بـه گفتـه او بـه دلیـل کاهـش نیـروی انسـانی کاس های چنـد پایه 
روسـتایی افزایـش یافتـه کـه موجـب بـروز نارضایتی  هایـی در بین 
والدیـن شـده اسـت.مدیر آمـوزش و پـرورش کاشـمر گفـت: رشـد 
جمعیت در کاشـمر بیشـتر از توسـعه و افزایش سـاخت  و سـازهای 
عمرانـی آمـوزش و پرورش اسـت بـه همین خاطر امسـال مجبور به 

دو شیفته شدن هنرستان استقال این شهرستان شده ایم.
طاهریـان افـزود: امسـال ۴۲۶ نفـر و پارسـال ۸۰ نفـر در آمـوزش و 
پـرورش شهرسـتان کاشـمر بازنشسـته شـده اند امـا امسـال تاکنون 
فقـط هشـت نفـر نیروی جدید به ایـن اداره وارد شـده اند لذا چالش 

نیروی انسانی امسال از پارسال بیشتر است.

 پیام
استان ها

نماینده مجلس:انتقال آب صنعت و کشاورزی به فات مرکزی از آب شرب جدا شود
نماینده مردم شهرستان های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسامی با تاکید بر رفع 
فشارآبی بر منابع آب استان چهارمحال و بختیاری برای تامین آب صنعت و کشاورزی فات مرکزی گفت: 
انتقال آب تنها با هدف شرب انجام گیرد.

مدیـرکل صـدای اسـتان ها گفـت: ۶۰۷ ویـژه برنامه به 
مـدت ۲۰ هـزار و ۴۲۱ دقیقـه ویژه هفتـه دفاع مقدس 

در رادیوهـای اسـتانی تولید و پخش می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت امـور اسـتان های 
بـه  اشـاره  را  وحیـد کمالـی  و سـیما،  سـازمان صـدا 
دفـاع  هفتـه  بـرای  اسـتانی  مراکـز  صـدای  تـدارک 
 ۴۰ در  مقاومـت  و  ایثـار  زنـگ  کـرد:  اظهـار  مقـدس 
بـه  شـهری  و  مرکـزی  اسـتانی،  رادیویـی  شـبکه 
اسـتانها  صـدای  در  مقـدس  دفـاع  هفتـه  مناسـبت 

می شـود. طنین انـداز 
وی افـزود: آخریـن روز شـهریورماه هـر سـال یـادآور 
یکـى از تجربه هـاى بـزرگ و بسـیار پـر ارزش تاریـخ 
ملـت ماسـت کـه ۴۰ رادیـو در صدای اسـتان ها تاش 

برنامه هـای جـذاب و خاقانـه، فرهنـگ  بـا  می کننـد 
ایثـار و مقاومـت را پویـا و مانـدگار نگـه دارنـد.

مدیـرکل صـدای اسـتان ها با بیـان اینکـه در این ویژه 
برنامه هـا بـه مـرور خاطـرات و داسـتان های جنـگ و 
جهـاد از زبـان رزمنـدگان آن دوران پرداختـه می شـود 
گفـت: برجسته سـازی آموزهـای مقـام معظـم رهبـری 
در خصـوص دفـاع مقـدس بـا گرایـش عمل به شـعار 
رزمنـدگان،  رشـادت های  و  دالوری  تشـریح  سـال، 
نویسـندگان  بـا  مصاحبـه  ویـژه،  مهمانـان  از  دعـوت 
دیگـر  از  مردمـی  و گزارش هـای  اسـتانی  شـاعران  و 
محورهـای برنامه سـازی در صـدای مراکـز خواهد بود.
 ۲۰۴۲۱ بـه مـدت  برنامـه  ویـژه   ۶۰۷ داد:  ادامـه  وی 
"سـال های  عناویـن:  بـا  اسـتانها  صـدای  از  دقیقـه 

عشـق"،  "مدرسـه  شـیدایی"،  "روایـت  عاشـقی"، 
"پرچمداران عشـق" ، "هشـت سـال عاشـقی"، "عشـق 
عاشـقی"،  ،"پـاک  خاطـره"  "خاکریـز   ، حماسـه"  و 
مرواریدهـای  دریـا،  تـا  قطـره  از  اقتـدار،  بلنـدای  بـر 
بهشـت، خـاک آشـنا، جاودانه هـا، نغمه هـای مانـدگار 
" و کربـای جبهه هـا برخـی از ایـن ویـژه برنامه هـا بـه 

می رونـد. شـمار 
کمالـی خاطرنشـان کرد: اهـم محورهای برنامه سـازی 
و برنامه هـا در هفتـه دفاع مقدس در صدای اسـتان ها 
مدیریتـی  جهـادی  مدل هـای  از  الگوگیـری  شـامل 
در  پیاده سـازی  بـرای  مقـدس  دفـاع  سـال  هشـت 
پرداختـن  نـرم،  جنـگ  و  مقاومتـی  اقتصـاد  عرصـه 
انقـاب، هـم  ایثارگـر کـه هـم در  بـه شـخصیت های 
بـرای  و  حـرم  از  دفـاع  در  هـم  و  مقـدس  دفـاع  در 
حفـظ امنیـت منطقـه حضـور داشـته و دارنـد، پخـش 
دفـاع  نمایشـگاه ها ی  و  برنامه هـا  از  گزارش هایـی 
انعـکاس  و  اسـتان  شـهدای  یادواره هـای  مقـدس 
مختلـف  اقشـار  و  رزمنـدگان  خاطـرات  و  روایت هـا 

مـردم از جنـگ تحمیلـی  خواهـد بـود.
زنـان  نقـش  بررسـی  اسـتان ها   صـدای  مدیـرکل 
برنامه هـای  در  مقـدس  دفـاع  دوران  در  خانـواده  و 

خانـواده صـدای اسـتان ها را مـورد توجـه قـرار داد و 
افـزود: همچنیـن اسـتفاده از عکس هـای خاطره انگیز 
رزمنـدگان و شـهدای هـر اسـتان در رادیـو نمـا در این 
ایـام و تولیـد و پخـش مسـتندهایی بـا موضـوع دفاع 
مقـدس و عملیات هایـی کـه نیرو هـای هـر اسـتان در 

آن حضـور داشـته اند در اولویـت قـرار دارد.
مسـتند هایی  پخـش  و  تولیـد  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
شـهید  سـرداران  و  فرماندهـان  معرفـی  موضـوع  بـا 
دفـاع  حـوزه  معرفـی کتاب هـای  اسـتان گفـت:  هـر 
خاطره انگیـز  نوا هـای  و  سـرود ها  پخـش  مقـدس، 
دوران دفـاع مقـدس، تولید و پخش مسـتند گزارشـی 
بـا موضـوع نقـش شهرسـتان های هر اسـتان در دوران 
جنـگ، تولیـد و پخـش ویـژه برنامـه خاکریـز خاطـره 
تولیـد  اسـتان،  هـر  رزمنـدگان  خاطـرات  موضـوع  بـا 
و  کوچه هـا  موضـوع  بـا  گزارشـی  مسـتند  پخـش  و 
خیابان هایـی کـه بـا نام شـهداء مزین شـده، خاطرات 
پيشـگامان دفـاع مقـدس در اسـتان، معرفي شـهداي 
و  مبتکـر  بسـیجیان  معرفـی  و  اسـتان  حـرم  مدافـع 
دفـاع  ویـژه  فاخـر  نمایش هـای  پخـش  و  تولیـد 
بـه شـمار  محورهـا  دیگـر  از  اسـتان  هـر  در  مقـدس 

می رونـد.

مدیرکل صدای استان ها خبر داد:

تولید و پخش 607 ویژه برنامه 
هفته دفاع مقدس در رادیوهای استانی

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون تحديـد حـدود ششـدانگ زمین دارای پـاک ۳۶۲۱فرعی از ۱اصلـی بخش ۵. كرمان واقـع در ماهان علی 
آبـاد مـورد تقاضـای محمـد عرفـان امير ماهانـی بوكالت از ورثه اسـد هللا امير ماهانـی بعمل نیامده ويـا از نوبت 
خـارج گردیـده و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده ۱۵ قانون ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب در خواسـت کتبی 
مورخـه ۹۸/۷/۲۶ آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی بدین وسـیله منتشـر و عمليـات تحديد حدود آن سـاعت 
۸ صبـح روز شـنبه مورخـه ۹۷/۷/۲۰در محـل شـروع وبعمـل خواهـد آمد به مالکین و مجاورین آنها اخطارمیشـود کـه در موعد 
مقـرردر ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صورت عـدم حضورتحديد حـدود با معرفی مالـک یا نماینـده قانونی آن 
انجـام مـی شـود چنانچه کسـی برحـدود وحقوق ارتفاقی ان واخواهی داشـته باشـد می تواند طبـق ماده ۲۰ قانـون ثبت وماده 
۷۴و۸۶ آئیـن نامـه قانـون ثبـت از تاریـخ تنظیم صورتمجلس تحديد حدود لغایـت ۳۰ روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسـناد 
وامـاک ماهـان تسـلیم و نسـبت بـه تنظيم دادخواسـت به مرجع ذیصـاح مراجعه نماینـد و اال پس از انقضـای مهلت مذكور 

هرگونه ادعایی مسـموع نخواهـد بود تاریخ انتشـار ۹۸/۶/۲۸ 
سید رضا انصاری رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ماهان

–روغنـی  ۱3۸7سـفید  بـه  مـدل  پیـکان  وانـت  خـودرو، 
شاسـی  بشـماره   ۱۱4۸7۰۱6۸2۱ موتـور  شـماره  رنـگ 
انتظامـی  شـماره  بـه   NAAA46AA۵۸G۰۱7۸۸2
۸4-233س3۱متعلـق بـه اقای محمد سـجاد شهسـواری پور 
فرزنـد درویـش بـه اقـای قاسـم حاجبـی نـروک واگـذار شـده اسـت.  

آگهی تعویض پالک  

آگهی فقدان سند مالکیت
ــد شــده جهــت  ــرگ استشــهادیه تایی ــه دو ب ــی اصغــری ضمــن ارائ ــای لطفعل ــه اینکــه آق نظــر ب
المثنــی ســند مالکیــت اعــام نمــوده کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ثبتــی 602 فرعــی از 160 
اصلــی واقــع در اراضــی ..... ربــاط کریــم کــه ســند مالکیــت آن در صفحــه 35 جلــد 6 بنــام آقــای 
لطفعلــی اصغــری ثبــت شــده اســت بــه علــت ســرقت مفقــود گردیــده و درخواســت صــدور ســند 
مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا مراتــب در اجــرای تبصــره ذیــل مــاده 120 قانــون ثبــت یــک نوبــت 
منتشــر تــا چنانچــه هــر شــخصی از وجــود نــزد خــود و یــا دیگــران مطلــع باشــد از تاریــخ انتشــار 
ــه و رســید  ــن اداره مراجع ــه ای ــدارک الزم ب ــوق و م ــه اصــل ســند ف ــه مــدت ده روز ضمــن ارائ ب
دریافــت نمایــد در غیــر اینصــورت اداره ثبــت وفــق مقــررات اقــدام خواهــد نمــود  و فقــط اعتــراض 

ایشــان در مراجــع قضایــی قابــل رســیدگی مــی باشــد .
6408 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم 

آگهی فقدان سند مالکیت
ــه شــماره پــاک  ــع ب ــه مســاحت 211/50 مترمرب ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ب
1835 فرعــی از 6 اصلــی واقــع در آســتارا بخــش 32 گیــان ذیــل ثبــت و صفحــه 18343 – 122 
ــد محــرم صــادر و تســلیم شــده اســت  ــی فرزن ــن اله ــرام عی ــای به ــام آق ــه ن ــر 106 اداری ب دفت
ســپس طــی ســند رهنــی 15999 – 1395/11/13 دفترخانــه 258 آســتارا در رهــن بانــک تجــارت 
ــه شــماره  ــه شــرح درخواســت وارده ب ــازه ب ــور کن قــرار گرفتــه اســت ســپس آقــای علیرضــا دادپ
3736/98/121 – 98/04/25 بــه اســتناد حــدود و اختیــارات حاصلــه از وکالتنامــه شــماره 26942 
– 98/02/09 دفترخانــه 252 اســتارا منضــم بــه  دو بــرگ گواهــی شــهادت شــهود اعــام داشــته کــه 
اصــل ســند مالکیــت مزبــور مفقــود گردیــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی را نمــوده اســت لــذا 
مراتــب بــر اســاس مــاده 120 آییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت منتشــر چنانچــه هــر کــس اعــم از 
حقیقــی و حقوقــی مدعــی حقــی یــا وقــوع معاملــه بــه نفــع خویــش و یــا وجــود اســناد مالکیــت 
اولیــه نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز مــی تواننــد اعتــراض 
ــام و رســید  ــن اداره اع ــه ای ــه ب ــا اصــل ســند معامل ــت و ی ــه اصــل ســند مالکی ــا ارائ خــود را ب

دریافــت نماینــد در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات جــاری ثبــت اقــدام خواهــد شــد .
6412 رئیس ثبت اسنا و امالک آستارا – نوروزی 

آگهی فقدان سند مالکیت
ــه  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــت شش ــند مالکی س
مســاحت 245/25 مترمربــع بــه شــماره پــاک 1870 
فرعــی از 6 اصلــی واقــع در آســتارا بخــش 32 گیــان 
ذیــل ثبــت و صفحــه 18897 – 197 دفتــر 126 اداری 
ــرم  ــد مح ــی فرزن ــن اله ــرام عی ــای به ــام آق ــه ن ب
ــند  ــی س ــپس ط ــت س ــده اس ــلیم ش ــادر و تس ص
رهنــی 15999 – 1395/11/13 دفترخانــه 258 آســتارا 
ــه اســت ســپس  ــرار گرفت ــک تجــارت ق در رهــن بان
ــه شــرح درخواســت  ــازه ب ــور کن ــای علیرضــا دادپ آق
وارده بــه شــماره 3736/98/121 – 98/04/25 بــه 
اســتناد حــدود و اختیــارات حاصلــه از وکالتنامــه 
ــتارا  ــه 252 اس ــماره 26942 – 98/02/09 دفترخان ش
ــه  دو بــرگ گواهــی شــهادت شــهود اعــام  منضــم ب
داشــته کــه اصــل ســند مالکیــت مزبــور مفقــود 
گردیــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی را نمــوده 
اســت لــذا مراتــب بــر اســاس مــاده 120 آییــن نامــه 
ــس  ــر ک ــه ه ــر چنانچ ــت منتش ــون ثب ــی قان اصاح
ــوع  ــا وق اعــم از حقیقــی و حقوقــی مدعــی حقــی ی
معاملــه بــه نفــع خویــش و یــا وجــود اســناد مالکیــت 
ــن  ــخ انتشــار ای ــی باشــد از تاری ــزد خــود م ــه ن اولی
ــراض  ــد اعت ــی توانن ــدت ده روز م ــرف م ــی ظ آگه
ــل  ــا اص ــت و ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــا ارائ ــود را ب خ
ســند معاملــه بــه ایــن اداره اعــام و رســید دریافــت 
نماینــد در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات جــاری ثبــت 

ــدام خواهــد شــد . اق
رئیس ثبت اسنا و امالک آستارا – نوروزی         6413

آگهی فقدان سند مالکیت
ــه  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــت شش ــند مالکی س
ــاک 1834  ــماره پ ــه ش ــع ب ــاحت 321 مترمرب مس
فرعــی از 6 اصلــی واقــع در آســتارا بخــش 32 گیــان 
ذیــل ثبــت و صفحــه 18345 – 112 دفتــر 122 اداری 
ــرم  ــد مح ــی فرزن ــن اله ــرام عی ــای به ــام آق ــه ن ب
ــند  ــی س ــپس ط ــت س ــده اس ــلیم ش ــادر و تس ص
رهنــی 15999 – 1395/11/13 دفترخانــه 258 آســتارا 
ــه اســت ســپس  ــرار گرفت ــک تجــارت ق در رهــن بان
ــه شــرح درخواســت  ــازه ب ــور کن ــای علیرضــا دادپ آق
وارده بــه شــماره 3736/98/121 – 98/04/25 بــه 
اســتناد حــدود و اختیــارات حاصلــه از وکالتنامــه 
ــتارا  ــه 252 اس ــماره 26942 – 98/02/09 دفترخان ش
ــه  دو بــرگ گواهــی شــهادت شــهود اعــام  منضــم ب
داشــته کــه اصــل ســند مالکیــت مزبــور مفقــود 
گردیــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی را نمــوده 
اســت لــذا مراتــب بــر اســاس مــاده 120 آییــن نامــه 
ــس  ــر ک ــه ه ــر چنانچ ــت منتش ــون ثب ــی قان اصاح
ــوع  ــا وق اعــم از حقیقــی و حقوقــی مدعــی حقــی ی
معاملــه بــه نفــع خویــش و یــا وجــود اســناد مالکیــت 
ــن  ــخ انتشــار ای ــی باشــد از تاری ــزد خــود م ــه ن اولی
ــراض  ــد اعت ــی توانن ــدت ده روز م ــرف م ــی ظ آگه
ــل  ــا اص ــت و ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــا ارائ ــود را ب خ
ســند معاملــه بــه ایــن اداره اعــام و رســید دریافــت 
نماینــد در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات جــاری ثبــت 
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آگهی فقدان سند مالکیت
ــه  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــت شش ــند مالکی س
ــاک 1832  ــماره پ ــه ش ــع ب ــاحت 203 مترمرب مس
فرعــی از 6 اصلــی واقــع در آســتارا بخــش 32 گیــان 
ذیــل ثبــت و صفحــه 18344 – 122 دفتــر 109 اداری 
ــرم  ــد مح ــی فرزن ــن اله ــرام عی ــای به ــام آق ــه ن ب
ــند  ــی س ــپس ط ــت س ــده اس ــلیم ش ــادر و تس ص
رهنــی 15999 – 1395/11/13 دفترخانــه 258 آســتارا 
ــه اســت ســپس  ــرار گرفت ــک تجــارت ق در رهــن بان
ــه شــرح درخواســت  ــازه ب ــور کن ــای علیرضــا دادپ آق
وارده بــه شــماره 3736/98/121 – 98/04/25 بــه 
اســتناد حــدود و اختیــارات حاصلــه از وکالتنامــه 
ــتارا  ــه 252 اس ــماره 26942 – 98/02/09 دفترخان ش
ــه  دو بــرگ گواهــی شــهادت شــهود اعــام  منضــم ب
داشــته کــه اصــل ســند مالکیــت مزبــور مفقــود 
گردیــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی را نمــوده 
اســت لــذا مراتــب بــر اســاس مــاده 120 آییــن نامــه 
ــس  ــر ک ــه ه ــر چنانچ ــت منتش ــون ثب ــی قان اصاح
ــوع  ــا وق اعــم از حقیقــی و حقوقــی مدعــی حقــی ی
معاملــه بــه نفــع خویــش و یــا وجــود اســناد مالکیــت 
ــن  ــخ انتشــار ای ــی باشــد از تاری ــزد خــود م ــه ن اولی
ــراض  ــد اعت ــی توانن ــدت ده روز م ــرف م ــی ظ آگه
ــل  ــا اص ــت و ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــا ارائ ــود را ب خ
ســند معاملــه بــه ایــن اداره اعــام و رســید دریافــت 
نماینــد در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات جــاری ثبــت 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 16 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

ــران  ــتان ته ــارت اس ــات نظ ــر رای شــماره 139818701133000166 هی براب
ــن  ــون تعیی ــوع قان ــه موض ــدود اربع ــاحت و ح ــاح مس ــوص اص در خص
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــه  ــات مالکان ــن تصرف ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــماره  ــه ش ــی ب ــد عل ــی فرزن ــد علیکاه ــای محم ــی آق ــارض متقاض بامع
ــه  ــه / ب ــاب خان ــک ب ــن در ششــدانگ/ ی شناســنامه 86 صــادره از ورامی
ــع در  ــی واق ــی از 111 اصل ــاک 5759 فرع ــع پ ــاحت 94/75 مترمرب مس
شــهر ورامیــن انتقالــی از مالــک رســمی آقــای ســید کمــال الدیــن میــری 
ــی  ــمی و قطع ــند رس ــر س ــن براب ــک مت ــه مال ــت ک ــده اس ــرز گردی مح
شــماره 39379 مــورخ 1391/8/11 دفتــر اســناد رســمی 20 ورامیــن مقــدار 
ــد محمــد انتقــال  ــه آقــای مرتضــی علیکاهــی فرزن دو دانــگ مشــاع را ب
رســمی داده و چهــار دانــگ مشــاع در مالکیــت محمــد علیکاهــی مســتقر 
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــه منظــور اطــاع عمــوم مرات ــذا ب اســت ل
ــه صــدور ســند  ــی کــه اشــخاص نســبت ب روز آگهــی مــی شــود در صورت
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
ــررات  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع صــورت انقضــای مــدت مذک

ــف ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 411 / م ال
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/06/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/07/11

6411 رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین – محمد رحیم پورراینی 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ) شماره 4/4/1 – 98 (

6137

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شهرداری رشت 
2- شرح مختصر موضوع مناقصه و میزان سپرده :

3-تاریخ چاپ آگهی : آگهی نوبت اول مورخ 98/6/21 و آگهی نوبت دوم مورخ98/6/28  
4- مهلت خرید اسناد : از روز پنجشنبه مورخ 98/6/28 الی روز سه شنبه مورخ 98/7/2

5- محل خرید اسناد : ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
6- مهلت بارگذاری اسناد توسط مناقصه گر : تا ساعت 13 تا روز شنبه مورخ 98/7/13 از طریق سامانه ستاد 

7- مهلت و محل تحویل پاکت الف : تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 98/7/13 دبیرخانه شهرداری واقع در میدان گیل ساختمان شهرداری رشت 
8- شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه :

1-8-داشتن رتبه و ظرفیت مجاز کار و متناسب با ظرفیت مجاز بر اساس برآورد اولیه پروژه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری
2-8- به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد .

9- مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه : سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت 
10- ســاعت ، روز و محــل قرائــت پیشــنهادها : ســاعت 14:30 روز شــنبه مــورخ 98/7/13 شــهرداری رشــت ) دفتــر امــور مالــی ( واقــع در میــدان گیــل 

بعــد از بنیــاد مســکن و شهرســازی ، ضمنــا آگهــی مناقصــه در پایــگاه اینترنتــی www.rasht.ir ثبــت گردیــده اســت .
11- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

12- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
13- بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط شهرداری است .

شهرداری رشتتاریخ انتشار نوبت اول : 1398/06/21 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/28

نوبت دوم

میزان سپرده شرکت در برآورد اولیه به ریالعنوان پروژه
مناقصه 

مدت اجرای 
رشتهپایهپروژه

عملیات تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر 
راه125 ماه1/115/000/000 ریال22/295/277/151 شهر رشت  
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

بـا حضـور یوسـفیان مدیـر تحقیقـات بـازار وسـاماندهی صندوق 
کارآفرینـی امید،عـزت پـور مدیر صنوق اسـتان ایـام و جمعی از 
مسـئولین و اصحاب رسـانه، سـه طرح اشـتغالزایی روسـتایی با 
اعتبار بالغ بر ۵۶۰۰ میلیون ریال در دو روسـتای چالسـرا و شهرک 
شـهبد کشـوری شهرسـتان ایـام افتتاح و مـورد بهر بـرداری قرار 

گرفت.
در این مراسـم سـه طرح  کلینیک دندانسـازی)عارف عیوضی(با 
اعتبـار ۱۵۰۰ میلیـون ریـال و ایجاد اشـتغال بـرای چهارنفرو طرح 
تولیـد مصنوعـات چوبی)روح اله هاشـمی( با اعتبـار۱۶۰۰ میلیون 
ریال وایجاداشـتغالزایی برای سـه نفر در روسـتای چالسـرا ایام  
وطـرح تراشـکاری و تعمیـر اسلحه)سـمیر داوری(با اعتبـار ۲۵۰۰ 
میلیـون ریـال وایجـاد اشـتغالزایی بـرای سـه نفـر در روسـتای 

شهرک شهید کشوری افتتاح گردید.
در حاشـیه افتتاحیه این طرح ها، یوسـفیان مدیر تحقیقات بازار 
وسـاماندهی صندوق کارآفرینی امید بـه خبرنگاران گفت:بیش از 

دو هـزار میلیارد تومان توسـط صنـدوق کارآفرینـی امید در جهت 
حمایت از کسـب وکارهای خرد و کوچک و کارآفرینان روسـتایی 
در راسـتای ایجاد اشـتغال پایدار و مهاجـرت معکوس اختصاص 

یافته است .
عـزت پـور مدیـر صنـدوق اسـتان ایـام درادامـه  مصاحبـه بـا 
خبرنگاران گفت : که سـهم صندوق اسـتان ایام از اعتبار اشـتغال 
روسـتایی حـدود ۳ درصد معـادل ۶۵ میلیارد تومان میباشـد که 
تـا االن ۳۰ میلیـارد تومـان از آن جـذب شـده اسـت و بـه انـدازه 
باقیمانده اعتبار در حال تشـکیل و تکمیل پرونده های تسـهیات 

اشتغال روستایی متقاضیان می باشیم.
فـرزان عـزت پـور”  مدیر صنـدوق کارآفرینی اسـتان ایـام نیز در 
ادامـه ایـن افتتاحیـه هـا  گفت: بـا توجه به رسـالت صنـدوق کار 
آفرینی امید در راسـتای ایجاد اشـتغال پایدار  در سـطح روستاها 
و اراِئـه تسـهیات به کارگاه ها و کارآفرینـان در جهت جلوگیری از 
مهاجـرت بـه شـهر مبلـغ ۶۰ میلییـارد اعتبـار بـه ایـن بخـش ها 

اختصاص یافته است.
طرح هـای یـاد شـده شـامل کلینیـک دندانسـازی، کارگاه تولیـد 
مصنوعات چوبی و کارگاه تراشـکاری و تعمیر اسـلحه به سـرمایه 
گـذاری ۵ میلیـارد و ۶۰۰ ریال در روسـتاهای سـرطاف و چالسـرا 

شهر ایام به بهره برداری رسید.
فـرزان عـزت پـور با بیـان اینکه حمایت از کسـب و کارهای خرد و 
کوچک اولویت نخسـت این صندوق اسـت، اظهار داشـت: سـعی 
داریـم بـا شناسـایی ظرفیـت هـای اسـتان بتوانیـم اشـتغال 
بیشـتری ایجـاد کنیـم تـا مشـکل بیـکاری جوانـان ایـن خطـه 

رفع شود.
مدیـر صنـدوق کارآفرینـی امیـد اسـتان ایـام یادآور شـد: سـال 
گذشـته یک هزار و ۸۳۲ فقره  تسـهیات اشـتغال با اعتبار ۳۶۶ 
میلیـارد و ۹۵۷ میلیـون ریـال و اشـتغال یـک هـزار و ۶۸۰ نفـر 
از  در حمایـت  موثـری  و  برجسـته  نقـش  پرداخـت شـد کـه 

کارآفرینان روستایی داشته است.

بـه گفتـه وی صندوق کارآفرینی امید با حمایـت از پروژه های گل 
نرگـس، پـرورش میـش داشـتی، حـوزه بـوم گردی، اپلیکیشـن 
هـای حـوزه فنـاوری و حمایـت از کارآفرینـان در بخـش هـای 
خدمـات، صنعـت و کشـاورزی توانسـته خدمـات ارزنـده ای بـه 

کارآفرینان ارائه دهد.
وی افـزود: از کل ایـن مبلـغ تاکنـون ۳۰ میلیـارد تومـان جذب و 
صـرف طـرح هـا اشـتغال پایـدار روسـتایی شـده اسـت و جذب 
مابقی اعتبار در دسـت اقدام می باشـد. مدیر صنـدوق کارآفرینی 
مهـر امیـد گفـت: تاکنون یک هزار و  ۸۳نفر با دریافت تسـهیات 

در سطح روستاهای ایام   مشغول بکار شده اند.
مأموریـت صندوق کارآفرینی امید تجهیز سـپرده های خرد مردم 
و تلفیـق آن بـا اعتبـارات دولت، شناسـایی جوانان واجد شـرایط، 
توانمندسـازی آنـان و کمـک در ایجـاد کسـب وکارهـای خـرد کم 
سـرمایه و کاربـر بـا محوریت فعالیت هـای کارآفرینانـه، نیازهای 
منطقه ای، توسـعه کسـب و کارهای IT محور؛ بر اسـاس شـیوه 
های جهانی شـبکه سـازی کسب و کارهای بازارمحور  نظیر خوشه 
هـا و زنجیـره هـای ارزش در کشـور بـرای اطمینـان از پایـداری 

کسب و کارها و هدفمندی تسهیات پرداختی می باشد.

افتتاح سه طرح اشتغالزایی روستایی توسط صندوق کارآفرینی امید استان ایام

معاون مجمع خیرین سامت کشور:نیکوکاران 7۰ میلیارد ریال برای 
بهداشت سیل زدگان کشور هزینه کردند

معاون مجمع خیرین سامت کشور گفت: در سه استان لرستان، گلستان و خوزستان 
بیش از ۷۰ میلیارد ریال در بخش بهداشت برای مردم سیل زده هزینه کردیم.

رســانی  اطــاع  و  ارتباطــات  اداره  بــه گــزارش 
حمیدرضــا  اصفهــان،  اســتان  وشهرســازی  راه 
اســتان  وشهرســازی  راه  مدیــركل  امیرخانــی 
فراشــهری  هــای  طــرح  جزئیــات  درخصــوص 
شــهر   ۱۰۱ اســتان  شــهر   ۱۰۷ از  اســتان گفــت: 
ــام  ــمول نظ ــهر مش ــع و ۶ ش ــام جام ــمول نظ مش
هــادی اســت و ایــن اســتان دارای تنــوع كاملــی از 
ــب طــرح هــای توســعه فراشــهری و  سلســله مرات
شــهری اســت كــه بــا دارا بــودن ۱۰۷ شــهر از بــزرگ 

تریــن شــبكه شــهری كشــور برخــوردار اســت.
۱۰۱ شــهر ۹۸ شــهر  ایــن  از  بیــان داشــت:  وی 
دارای طــرح جامــع اباغــی و ۳ شــهر باغبهــادران- 
ــه  ــوگان دارای مصوب ــو و چ ــی – كام ــقان قال جوش
و  اســتان  توســعه  و  ریــزی  برنامــه  شــورای 
شــورایعالی  دبیرخانــه  بــه  ارســال  مرحلــه  در 
ــذ اســت. شهرســازی و معمــاری جهــت اخــذ تنفی
ــهر  ــژه ش ــع وی ــرح جام ــه ط ــاری تهی ــال ج در س
ــن اداره كل اســت  ــز و ناییــن در دســتور كار ای نطن
ــان  ــهر اصفه ــع ش ــرح جام ــه ط ــن برنام و همچنی
ــوت كشــوری در  ــوان پایل ــه عن ــن ب ــا رویكــرد نوی ب

ــه اســت. دســت تهی
هــای  طــرح  وضعیــت  درخصــوص  امیرخانــی 
ــتان ۲۷  ــهر اس ــت: از ۹۸ ش ــهری گف ــی ش تفصیل
ــی مصــوب، ۲۹ شــهر در  ــرح تفصیل شــهر دارای ط
ــن  ــه تامی ــهر در مرحل ــرح، ۲۷ ش ــه ط ــت تهی دس
اعتبــار و در دســتور كار ســال ۹۸ و ۱۸ شــهر در 

دســتور كار ســال هــای ۹۹ و ۱۴۰۰ هســتند .
ــی  شــهرهای مــورد نظــر جهــت تهیــه طــرح تفصیل
ــاد،  ــارك، جنــدق، حبیــب آب در ســال ۹۸ شــامل ان
محمدآبــاد،  ســجزی،  آبــاد،  حســن  تودشــك، 
نصرآبــاد، نیــك آبــاد، عســگران، میمــه، ورزان، 
بافــران،  ناییــن،  افــوس،  میاندشــت،  بوئیــن 
دولــت آبــاد، كمشــچه، اژیــه، ورزنــه، هرنــد، زریــن 
ــده رود،  ــان، زاین ــده لنج ــت، س ــهر، ورنامخواس ش

چرمهیــن و ســمیرم مــی باشــند.
اقدامــات  اســتان  وشهرســازی  راه  مدیــركل 
ــر در  شــاخص انجــام شــده طــی ســال هــای اخی
حــوزه شهرســازی و معمــاری را اینگونــه برشــمرد و 
ــن دســتورالعمل بررســی نقشــه هــای  گفــت: تدوی
پایــه از نظــر شــكلی و داده هــای مــورد نیــاز بــرای 
تهیــه طــرح هــای تفصیلــی، تدویــن نظــام مســتند 
ســازی فرآینــد تهیــه طــرح هــای تفصیلــی شــهری، 
ــرارداد  ــد ق ــد عق ــار و تســریع در فرآین ــن اعتب تامی
تهیــه طــرح هــای توســعه شــهری، تشــكیل واحــد 
ــكلی و  ــی ش ــازی و بررس ــت شهرس GIS در معاون
تحویــل نقشــه ۱۵ شــهر اســتان و برقــراری رویكــرد 
ــن  ــه اقدامــات شــاخص ای هــای مشــاركت از جمل

ــوده اســت.. اداره كل طــی ســالهای ۹۷ و ۹۸ ب

سـید محسـن طباطبائیان اظهار داشت: 
عملکـرد محصـول گنـدم در سـال زراعی 
جـاری، بـا توجـه به بارندگی هـا و ایجاد 
محصـوالت  مطلـوب  بسـیار  شـرایط 
کشـاورزی، ۳.۸ تـن در هـر هکتـار بود.
وی اضافـه کـرد: عملیات برداشـت گندم 
از  از سـطح یـک هـزار و ۳۶۴ هکتـار 
مـزارع کشـاورزی شهرسـتان دامغـان با 
۱۱ دسـتگاه کمبایـن انجام شـده اسـت. 
بـه  توجـه  بـا  داد:  ادامـه  طباطبائیـان 
بـارش ۸۰ میلـی متـری بـاران در سـال 
گذشـته، برداشـت گنـدم بـه میزان سـه 

هـزار و ۴۰۰ تـن رسـید.
وی، بـه چگونگـی خریـد ایـن محصـول 
از کشـاورزان اشـاره  کـرد و گفـت: خرید 
تضمینـی گندم از سـوی اداره بازرگانی و 
در چهـار مرکز دامغـان، رودبار، قدرت آباد 
و کاتـه انجـام می شـود و بخشـی از آن 
نیـز بـه عنـوان بـذر مصرفـی برای سـال 
زراعـی آینـده مـورد اسـتفاده کشـاورزان 

قـرار می گیـرد. 
ارقـام  بـه  اشـاره  بـا  طباطبائیـان 
کشت شـده گنـدم در شهرسـتان دامغان 
گفت: سـیوند، پیشـگام، میهن، سیروان 

و حیـدری برخـی از ارقـام کشت شـده 
ایـن شهرسـتان اسـت. گنـدم در 

گنـدم  برداشـت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
شهرسـتان  ایـن  در  تیرمـاه  اوایـل  از 
آغازشـده اسـت، اضافه کرد: بـا توجه به 
سـرمازدگی اردیبهشـت ۹۸، بـه بیش از 
۶۰۰ هکتـار از اراضـی گنـدم خسـارت ۲۰ 
درصـدی وارد شـد کـه میـزان محصـول 
خسـارت دیـده، ۴۳۲ تـن گزارش شـده 

ست. ا
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
دامغان خاطر نشـان کرد: ارزش مجموع 
در  سـرمازدگی  اثـر  بـر  وارده  خسـارت 
سـال جاری بـه اراضی گندم شهرسـتان 
دامغـان، هفـت میلیـارد و ۳۴۴ میلیون 

ریـال بـرآورد شـده اسـت.

حدود پنج هزار تن گندم از 
مزارع دامغان برداشت شد احداث مدرسه و کانتری در 

پروژه های مسکن مهر خوزستان

مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان خوزسـتان گفـت: باتوجـه بـه نیـاز سـایت هـای 
مسـکن مهـر در هندیجـان و دزفول، مدرسـه و کانتـری در این مناطـق احداث می 
شـود.رضا رضایی در ششـمین جلسـه شـورای مسـکن اسـتان اظهار کرد: با توجه 
بـه اهمیـت برقـراری بحـث امنیت سـایت های مسـکن مهر هـم برای سـاکنان آن 
منطقـه و هـم تجهیزات واحدهـای نیمه تمام در مجموعه مسـکن مهر هندیجان و 

دزفـول، نیازمنـد به اسـتقرار نیروی انتظامی هسـتیم.
وی با بیان اینکه اسـتقرار برخی از زیر سـاخت های مورد نیاز سـایت های مسـکن 
مهـر نیـاز بـه همکاری های بیـن بخشـی دارد، افزود: مدرسـه نیز یکی دیگـر از نیاز 

این سـایت ها اسـت.
مدیـر کل راه و شـهر سـازی اسـتان خوزسـتان بـا اشـاره بـه برخی واحدهـای فاقد 
متقاضـی مسـکن مهر، تصریح کـرد: در خصوص مسـکن مهر بندر امـام باید برای 
واگـذاری بـه پرسـنل شـرکت های پتروشـیمی بـا مدیـران عامـل ایـن شـرکت ها 

صحبـت کرد.
رضایـی بیـان کرد: ۴۸ واحد مسـکن مهر با مسـاحتی بالغ بر چهار هـزار و ۳۲۰ متر 
مربـع و اعتبـاری بالـغ بر یک میلیارد و ۶۵ میلیون و ۶۰ هزار تومان برای مددجویان 

آغاجاری سـاخته شـده و آماده تحویل است.
وی عنـوان کـرد: همچنیـن ایـن آمادگی وجـود دارد ۱۰۰ واحد مسـکونی دیگر نیز به 

افراد سـاکن در سـکونتگاه های غیر رسـمی محول شـود.

بوشهر

زنجیره انسانی نه به تخریب محیط زیست در چاهک گناوه تشکیل شد
 دوسـتداران طبیعـت در ایـن برنامه 
تخریـب   عینـی  مشـاهده  ضمـن 
  ، صـورت گرفتـه  هـای  تعـرض  و 
زنجیـره انسـانی حمایـت از طبیعت 
تشـکیل و  شـعار تخریـب محیط زیسـت ممنـوع سـر دادند.
شـرکت کننـدگان در این گردهمایی ،  محـل اجرای طرح تولید 
و تکثیـر الرو میگـو را در ایـن منطقـه بکر و گردشـگرپذیر قابل 
توجیـه ندانسـتند و خواسـتار توقـف و انتقال بـه نقطه دیگری 

شدند.
یکـی از سـاکنان ایـن روسـتا گفـت: سـرمایه گـذاری کـه قرار 
اسـت ایـن طـرح را در ایـن منطقـه بکـر اجـرا کنـد تخلفـات 
عدیـده ای از جملـه در زمینـه رونـد تمدیـد مجوز  بـدون حتی 
تجهیـز کارگاه در بـازه زمانـی اعتبـار مجـوز قبلـی تحـت عنوان 
تکثیـرالر و میگـو و  رعایـت نکـردن فاصلـه مجـاز تـا روسـتا ، 

تهدیدات آلودگی زیسـت محیطی و بهداشـتی ، تخریب مرتع 
غنی سـاحلی باقی مانده  دارای پوشـش گیاهی و درخت کنار 

کهنسـال انجام داده اسـت.
مدیر انجمن یاوران سـبزاندیش طبیعت گنـاوه گفت: در اجرای 
این طرح  به حریم ۶۰ متر دریا و  اسـتحصال ۶۰ درصد بسـتر 
خـور و رودخانـه فصلـی گزک تعـرض و تعـدادی از درختان آن 

تخریب شـده است.
غامرضـا نعمتـی افـزود: جانمایـی طـرح  در ایـن منطقـه 
گردشـگری خـاف مقـررات اسـت و  بـا وجـود بزرگتریـن 
زیرسـاخت شهرک شیاتی کشور در این شهرسـتان ، واگذاری 
اراضـی سـاحلی مرتعـی کـه قابلیـت گردشـگری و تامیـن 
معیشـت روسـتایی دارد بـه سـرمایه گـذار  دارای ابهـام و  نیاز 

بـه تجدیدنظـر دارد.
وی گفـت: فعـاالن شـرکت کننـده از متولـی و ناظریـن ایـن 

طـرح خواسـتار دسـتور توقـف و تخریـب را داشـته و انتظـار 
دارند سـرمایه گذار آن  به شـهرک شـیاتی و دیگر نقاط مجاز 
هدایـت شـود.طبق قانـون واگـذاری اراضـی ملـی بـرای طـرح 
هـای کشـاورزی و تولیـدی شـرایطی تعییـن شـده  کـه نباید 

از آن عـدول کـرد.
اختیـارات  حـدود  در  اراضـی  کلیـه   ۳ مـاده  براسـاس 
جهادکشـاورزی بـا رعایت کلیه ضوابط به واجدین شـرایط بجز 
مـواردی کـه بصورت مطلق ممنوع شـده قابل واگذاری  اسـت.
 جنـگل ها، مراتع عمومی ، نهالسـتان های عمومی، پارک های 
جنگلـی و دسـت کاشـت، حریـم قانونـی تاسیسـات دولتـی، 
راه هـای مسـیر اهـل ایل کوچ نشـین و عبور حیوانـات از عمده 
مـوارد ممنوعه اسـت که اجرای این طرح مغایـرت با این موارد 
دارد. در حالـی که یکـی از موارد ممنوع در واگذاری چنین طرح 
هایـی گواهـی بامعـارض اسـت اما مردم شـکایت خـود را در 
سـال ۹۲ که زمان شـروع طرح بوده به مسـئوالن دسـتگاههای 

مرتبـط ارایـه و مخالفت خود را ابراز داشـتند.
 اهالـی ایـن روسـتا که دامـدار هسـتند پروانه چـرا دارند و هر 

سـال برای تمدید آن اقدام و پول به حسـاب دسـتگاه مربوطه 
واریـز می کنند.

رئیـس منابـع طبیعـی و آبخیـزداری گنـاوه گفـت: حفاظـت و 
صیانـت از اراضـی ملـی از وظایـف ایـن اداره اسـت و واگذاری 
ایـن زمیـن هـا  به طـرح های تولیـدی مراحل قانونـی دارد که 
پـس از بررسـی هـای الزم بـه واجدین شـرایط داده می شـود.
محمـود حسـنی افـزود: مراحـل واگـذاری زمین هـای دولتی 
جهـت اجـرای طـرح به متقاضیـان پـس از مجوز  و اسـتعام 
هـای الزم  توسـط امـور اراضـی جهاد کشـاورزی اسـتان انجام 

می شـود.
وی اظهارداشـت: اجرای طـرح پرورش الرو میگو باید موقعیت 
مکانـی آن نزدیـک بـه دریـا باشـد و در صورتیکـه متقاضـی از 

محـدوده قانونـی عـدول کند بـا آن برخورد می شـود.
امـان هللا حیـدری مدیرجهاد کشـاورزی گناوه گفـت: باتوجه به 
شـکایت و اعتـراض اهالی این روسـتا ، پیگیری هـای الزم در 
دسـت اقـدام اسـت که پس از بررسـی و حصـول نتیجه اطاع 

رسـانی خواهد شد.

آمار دختران بازمانده از 
تحصیل سه تاچهاربرابر 

پسران است
شـورای  نشسـت  در  ابتـکار  معصومـه 
برنامـه ریـزی ورونمایـی از سـند ارتقای 
زنـان و خانـواده کهگیلویـه وبویراحمـد 
اظهـار داشـت: در دوران قبـل از انقـاب 
میزان کـودکان بازمانده از تحصیل بیش 
از ۳۸درصـد بـود کـه سـهم دختـران نیز 
بـه مراتـب بیش از پسـران در این زمینه 

بود.
بـر اسـاس آخرین امارشناسـایی شـده 
از سـوی وزارت آمـوزش و پـروش هـم 
اکنون حدود ۱۴۲ هزار کودک در سراسـر 
کشـور بـه نوعـی بازمانـده از تحصیـل 

. هستند
منظـور از کـودک بازمانـده از تحصیـل، 
گروه سـنی ۶ تا ۱۸ سـال اعم از دختر و 
پسـر اسـت که در چرخه آموزشـی کشور 

حضـور ندارند.
همـه  وجـود  بـا  تاکیـد کـرد کـه  وی 
دسـتاوردها ، پیشـرفت هـای روزافـزون 
و حمایـت هـای نظـام و دولـت هـای 
امیـد  تدبیـرو  دولـت  بویـژه  مختلـف 
نسـبت بـه ارتقای جایـگاه زنـان در ابعاد 
مختلـف اما بـاز در برخی شـاخص های 
توسـعه ای بی عدالتی ، تعدی به حقوق 
آشـکار آنـان ، نامایمـات و نبـود تـوازن 
هـا نسـبت بـه ایـن قشـر کـه نیمـی از 
جمعیت کشورهسـتند ، به وضـوح دیده 

مـی شـود.
افزایـش ۳۶درصدی انتصـاب مدیریتی 

زنـان در دولـت دوازدهم
ابتـکار در ادامه تاکید کـرد: انتصاب زنان 
در مدیریـت هـای مختلف در کل کشـور 
ظرف دوسـال گذشـته و از زمان دسـتور 
از ۳۶درصـد  بیـش  رئیـس جمهـوری 

افزایـش یافته اسـت.
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه وعـده 
رئیـس جمهـوری و تاکیـد دولـت مبنی 
بـر رسـاندن مدیریـت زنـان در پسـت 
هـای مختلـف بـه حـدود ۳۰درصـد هم 
اینـک ایـن میـزان در کشـور ۱۸.۸درصد 
اسـت کـه برخـی وزارتخانـه هـا و نهادها 
کـه سـهم کمتری داشـته اند، بایـد برای 
تحقـق ایـن مهـم شـتاب بیشـتری بـه 

دهند. خـرج 

استان اصفهان كهگیلویه و بویراحمد
دارای بزرگ ترین 
شبكه شهری كشور

افتتاح بزرگترین خانه کودکان و نوجوانان 
بهزیستی شهرستان زرند در استان کرمان

افتتاح بزرگترین خانه کودکان و نوجوانان بهزیستی در شهرستان زرند

ریــال  میلیــارد   ۱۵ اعتبــار  بــا 
ــودکان و  ــد ک ــه جدی ــن خان بزرگتری
ــه  ــه الفاطم ــه مهدی ــان خیری نوجوان
ــید . ــرداری رس ــره ب ــه به ــد ب در زرن
طــی آیینــی بــا حضــور دکتــر بابایــی 
کــودکان  امــور  دفتــر  کل  مدیــر 
ــر  ــاون دفت ــی مع ــر خاک کشــور ،دکت
قاصــی  موســوی  ،دکتــر  کــودکان 
کشــورعباس  بهزیســتی  مشــاور 
بهزیســتی  کل  مدیــر  زاده  صــادق 
اســتان کرمــان ومهنــدس صــادق 
از  جمعــی  و  زرنــد  فرمانــدار  زاده 
مدیــران شهرســتان بزرگتریــن خانــه 
شهرســتان  نوجوانــان  و  کــودکان 

ــید . ــرداری رس ــره ب ــه به ــد ب زرن

اداره  بــه گــزارش روابــط عمومــی 
در  زرنــد  شهرســتان  بهزیســتی 
ابراهیمــی  محمــد  مراســم  ایــن 
ضمــن  زرنــد  بهزیســتی  رئیــس 
ــران  ــور مدی ــکر از حض ــر و تش تقدی
کشــوری و اســتانی در شهرســتان 
اینکــه مجموعــه  اعــام  بــا  زرنــد 
ای همچــون بهزیســتی بــه دنبــال 
ارتقــای ســامت اجتماعــی اســت 
بهزیســتی  اداره  گفت:خوشــبختانه 
زرنــد بــا حمایــت هــای مــردم خیــر 
ــای پیشــگیری  ــوزه ه ــش در ح اندی
وتوانمنــد ســازی هــای اجتماعــی 
ــی را برداشــته اســت . ــای خوب گامه
زرنــد  بهزیســتی  اداره  رئیــس 

ــت  ــه خدم ــن را در ارائ ــش خیری نق
را  بهزیســتی  هــدف  جامعــه  بــه 
ــت:  ــرد و گف ــی ک ــم ارزیاب ــیار مه بس
ــتی  ــد بهزیس ــازوان توانمن ــن ب خیری
هیچگونــه  بــدون  کــه  هســتند 
ــیدگی  ــوص رس ــت در خص چشمداش
ــدان  ــژه فرزن ــدف بوی ــه ه ــه جامع ب
ــای  ــد گامه ــت و نیازمن ــی سرپرس ب

موثــری برداشــته انــد.
اداره  رئیــس  ابراهیمــی  دکتــر 
ــه  ــان از هزین ــد در پای بهزیســتی زرن
احــداث  بــرای  ریالــی  ۱۵میلیــارد 
ایــن مجموعــه خبــر داد و گفــت: 
ــر  ــاحت ۵۰۰مت ــه مس ــه ب ــن خان ای
مســاحت  بــه  زمیــن  در  و  مربــع 

ــرداری  ــره ب ــه به ــع ب ــر مرب ۲۵۰۰مت
رســیده و امیدواریــم در اینــده ای 
نزدیــک شــاهد رشــد و شــکوفائی 

ایــن مرکــز باشــیم .
پایــان  در  مســئول  مقــام  ایــن 
مجموعــه  ایــن  افزود:ســاخت 
بــا  تربیتــی  و  آموزشــی  مراقبتــی 
امضــا تفاهــم نامــه همــکاری بــا 
خیریــن شهرســتان وجــذب حمایــت 
اجتماعــی  شــرکای  مســاعدت 
راســتای   در  بهزیســتی  ســازمان 
اجتماعــی  مســئولیت  تحقــق 

. گردیــد  احــداث 
مدیــر  زاده  صــادق  عبــاس  دکتــر 
ــز  ــان نی ــتان کرم ــتی اس کل بهزیس
ضمــن ابــراز خرســندی از افتتــاح 
ایــن مرکــز افــزود: ۷مرکــز نگهــداری 
ــودکان و  ــه ک ــد ب ــتان زرن در شهرس
نوجوانــان در حــال ارائــه خدمــات 
مــی باشــد کــه در ایــن زمینــه بیــش 
از ۱۵۲کــودک در حــال دریافــت ایــن 

ــند . ــی باش ــات م خدم
ــان  ــر کل بهزیســتی اســتان کرم مدی
ــد  ــودکان ب ــدی ک ــت ۱۱درص از جمعی
در  سرپرســت  بــی  و  سرپرســت 
شهرســتان زرنــد نــام بــرد و افــزود: 
بیــش از ۲۷۰نفــر از فرزنــدان در ایــن 
شهرســتان تحــت پوشــش خدمــات 

ــد . ــرار دارن ــه ق ــن مجموع ای
وی هزینــه هــای ترخیــص ،بیمــه 
ــودک  ــای ک ــه ه ــنل خان ــای پرس ه
ــن مشــکات  و نوجــوان را از مهمتری
ایــن مراکــز عنــوان کــرد و گفــت: 
مانــدگاری  عــدم  دالیــل  از  یکــی 
ایــن مراکــز در یافــت  پرســنل در 
ــها  ــه بخش ــم در هم ــای ک ــه ه هزین
بــا  امیدواریــم  کــه  باشــد  مــی 
ارشــد شــاهد  مدیــران  مســاعدت 

افزایــش ایــن ارقــام باشــیم.
بــاالی  هــای  مســئولیت  بــه  وی 
ایــن مراکــز اشــاره کــرد و اظهــار 
نوجوانــان  و  داشــت:خانه کــودکان 
ــراه  ــت و هم ــی در تربی ــش مهم نق

کــردن کــودکان بــا جامعــه داشــته و 
ــدان  ــد فرزن ــز ســعی دارن ــن مراک ای
ــد  ــواده رش ــبیه خان ــی ش را در فضای

ــد. ــدا کنن پی
علــی صــادق زاده فرمانــدار زرنــد 
نیزضمــن تقدیــر و تشــکر از مجموعــه 
ایــن  خیریــن  و  صنعتــی  هــای 
اهمیــت کار  بیــان  بــه  شهرســتان 
بهزیســتی در زمینــه هــای اجتماعــی 
ــژه  ــه وی ــن ب ــه محرومی ــت ب ، خدم
و  هــا  آمــوزش  ارائــه  و  معلولیــن 
ــه  فعالیــت هــای پیشــگیرانه در زمین
آســیب  جملــه  از  مختلــف  هــای 
توانمندســازی  و  اجتماعــی  هــای 
بــرون  و  جامعــه هــدف پرداخــت 
ــاد  ــن نه ــای ای ــت ه ــپاری فعالی س
ــاء  ــت ارتق ــت در جه ــی مثب را اقدام

ــرد. ــوان ک ــات عن ــطح خدم س
ــح  ــد تصری ــتان زرن ــدار شهرس فرمان
ســعی  بهزیســتی  کرد:ســازمان 
ــای  ــه ه ــرایط خان ــود ش ــا بهب دارد ب
ســرپناهی  نوجوانــان  و  کــودکان 
ــا خدمــات  مناســب و امــن همــراه ب
و فعالیــت هــای حرفــه ای در جهــت 
ســامت جســمی، اجتماعــی، روانــی 
ــوی  ــی معن ــد و بالندگ ــرایط رش و ش
ــی  ــی و خودکفای ــی و علم و اجتماع
ــرای ایــن کــودکان فراهــم آورد. را  ب
از  تقدیــر  ضمــن  پایــان  در  وی 
ــه بهزیســتی  ــت مجموع ــرد مثب عملک
ــر  ــئولین حاض ــتان ، از مس در شهرس
از  صیانــت  بــا  کــرد  درخواســت 
حقــوق معلولیــن و جامعــه هــدف در 
ــر  ــن ام ــگ ســازی ای راســتای فرهن
بــه صــورت عمومــی بــه نحــوی پویــا 

و خودجــوش ســهیم شــوند.
ــن  ــان ای ــت در پای ــر اس ــایان ذک ش
و  خوانــی  شــعر  بــا  مراســم کــه 
اجــرای برنامــه هــای فرهنگــی از 
ــراه  ــز هم ــن مرک ــودکان ای ــوی ک س
فرمانــدار  زاده  صــادق  علــی  بــود 
ــودکان  ــن ک ــی از ای ــا هدایائ ــد ب زرن

تجلیــل کــرد
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نقش جدیدم را تمرین می کنم تا شاید 
یه روزی بتونم بازیش کنم...!

وقتی همه خوابیم

کلمات درست را پیدا خواهم 
کرد و ساده خواهند بود 

تا یک مهر در گالری پروژه های آران در 
حال اجرا است. 

 

کارگاهدیالوگ

رسانه در آینه تصویر
داستان همشهری منتشر شد.

کلوپ همسران 
در سینماهای کشور در حال اکران است.

اولین بازی 
تا ۶ مهر در پردیس تئاتر تهران - سالن 

استاد محمد در حال اجرا است.

هر آنچه که دوست داری از 
دست خواهی داد

 تا ۱۶ مهر در تئاتر هامون برگزار می شود

 بيا قسم بخوريم که ديگه قسم نخوريم  

نمایش فیلمنمایشمتولد ماه مهر
کودک

دیالوگ

مائیم آن گدای که سلطان گدای ماست
ما زیر دست مهر و فلک زیر پای ماست

تا بر در سرای شما سر نهاده ایم
اقبال بندٔه در دولتسرای ماست

بودی بسیط خاک پر از های و هوی ما
و کنون جهان ز گریه پر از های هاست ماست

زین سان که در قفای تو از غم بسوختیم
گوئی که دود سوخته ئی در قفای ماست

تا کی زنید تیغ جفا بر شکستگان
سهلست اگر بقای شما در فنای ماست

گر برکشی وگر بکشی رای رای تست
هر چیز کان نه رای تو باشد نه رای ماست

آن کاشنای تست غریبست در جهان
وان کو غریب گشت ز خویش آشنای ماست

ما را اگر تو مشترییی این سعادتیست
بنمای رخ که دیدن رویت بهای ماست
خواجو که خاک پای گدایان کوی تست
شاهی کند گرش تو بگوئی گدای ماست

خواجوی کرمانی 

 نقش اسلیمی

 آن طاق نماهای بلند

واجر صیقلی سر در ایوان بزرگ

می شود بر سر، چون صاعقه، 

آوار مرا.

شفیعی کدکنی

عکس نوشت

عکس: 
علی آقایی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

تصميم تزار به تصرف
 قلمرو ايران در قفقاز

الكسـاندر يكـم تـزار روسـيه متولد ۲۳ دسـامبر 
تـا دسـامبر ۱۸۲۵   ۱۸۰۱ مـارس  از  ۱۷۷۷ کـه 
امپراتـور روسـيه بود، در دومين سـال سـلطنت 
خـود بـه فکـر جهانگشـايي در جنـوب و شـرق 
آن كشـور افتاد و در جلسـه ۱۸ سـپتامبر سـال 
۱۸۰۲ ژنرالهـاي خود، موضوع را مطرح سـاخت.
 در مرحلـه نخسـت، هـدف تـزار الکسـاندر يکم 
تصـرف همه گرجسـتان و قسـمت هاي ديگري 
از قفقـاز و نيـز همـه آالسـكا و غـرب كانـاداي 
)تـا  متحـده  ايـاالت  غربـي  شـمال  و  امـروز 
سانفرانسيسـکو( بـود. حکمـران شـهر تفليـس 
قبـا اعـام کرده بـود که تحت فرمان تزار اسـت 
نـه دولت ايـران زيـرا کـه آغامحمدخـان قاجار، 
شـاه وقـت ايـران در لشکرکشـي بـه تفليـس 
اعـدام  و  بـه خشـونت  او دسـت  تنبيـه  بـراي 
تصميـم  تهـران  دولـت  بـود.  زده  ]متمـّردان[ 
و  نافرمانـي  و  نپذيرفتـه  را  تفليـس  حکمـران 

خيانـت خوانـده بـود بويژه کـه حاکمـان مناطق 
ديگـر گرجسـتان و نيـز آبخيزسـتان )آبخازيـا( 
همچنـان وابسـته به ايـران بودند و ابـراز اطاعت 

کردند. مـي 
 در جلسـه ۱۸ سـپتامبر ۱۸۰۲، تزار عاقه مندي 
زيـادي بـه پيشـروي در مركز اروپا نشـان نداده 
بـود. در اروپـاي مركـزي، الكسـاندر يكـم گاهي 
بـا ناپلئـون در حالت جنـگ و زماني در وضعيت 

صلـح بود.
     الكسـاندر يكـم ۲۳ مـارس سـال ۱۸۰۱ پس 
از قتـل پـدرش »پل«، تزار روسـيه شـده بود که 
از ۱۸۱۵ عنـوان خودرا به تزار روسـيه و لهسـتان 

و دوک بـزرگ فنانـد و ليتواني تغيير داد.
تـزار،  اجـراي تصميـم ۱۸ سـپتامبر ۱۸۰۲   در 
ژنـرال »سـي سـيانوف« بـه شـهر تفليـس كـه 
هنـوز اسـما در قلمـرو ايـران بود رفـت و چندي 
بعـد پيشـروي خـودرا بـه سـوي جنـوب دنبـال 
كـرد كـه منجـر بـه آغـاز دور اول جنـگ ايـران 
و روسـيه در سـال بعـد شـد. سـي سـيانوف 
سـپس بـه خواسـت ايـران، و بـا طـرح نقشـه 

اي، در قفقـاز جنوبـي كشـته شـد كـه ژنرالهـاي 
بعـدي موفـق شـدند ]بـا دسيسـه هـاي دولـت 
لنـدن و اغفـال دولـت نـاآگاه تهـران کـه نتيجه 
وقـت  اسـتعماري  قـدرت  دو  پنهانـي  سـازش 
بـود[ هدفهـاي تـزار را تاميـن كننـد و سـرانجام 
پـس دو جنـگ و امضـاي دو قرارداد )گلسـتان 
و ترکمنچـاي(، مـرز جنوبـي امپراتوري روسـيه 
در غـرب دريـاي مازنـدران، در سـال ۱۸۲۸ رود 

ارس تعييـن شـد.
دو جنـگ معـروف روسـيه بـا ايـران در زمـان 
پادشـاهي فتحعليشـاه قاجـار روي داده بودند. 
ايـن پادشـاه مغول تبار و دولت او به سـبب بي 
اطاعـي از اوضـاع و تحـوالت جهان و نداشـتن 
قـدرت  دسـتاويز  تـازه،  ديپلماسـي  در  مهـارت 
هـاي اروپايـي )انگلسـتان، فرانسـه و روسـيه( 
شـده بودند. به عاوه، شـخص فتحعليشـاه ذاتا 
مـردي خسـيس بود و اين خصلـت و امتناع او 
از تاميـن هزينـه هاي نظامي درخواسـت شـده 

وسـيعا بـه زيـان ايرانيان تمام شـد.

کروکودیل 
در سینماهای کشور در حال اکران است.
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رمـان عامـه پسـند آخرین کتـاب چارلز بوکفسـکی، نویسـنده امریکایی 

اسـت کـه در آلمـان بـه دنیا آمـد. او مـادری آلمانـی و پـدری امریکایی 

داشـت. بوکفسـکی چنـد مـاه بعـد از انتشـار کتـاب از دنیا رفـت. حجم 

نوشـته های ادبی بوکفسـکی بسـیار زیاد اسـت اما بوکفسـکی بیشـتر از 

آنکه یک رمان نویس باشـد، یک شـاعر اسـت. او هزاران شـعر سـرود و 

صدها داسـتان کوتاه و چندین رمان نوشـته اسـت. سـردبیر مجله تایمز 

بـه چارلـز بوکفسـکی »ملک الشـعرای فرودسـتان آمریـکا« لقـب داده 

اسـت. ولـی در واقـع بزرگ ترین تحسـین کننـدگان بوکفسـکی اروپایی 

هسـتند. مثـا ژان پـل سـارتر و ژان ژنـه بـه او لقـب بزرگ تریـن شـاعر 

آمریـکا را داده اند.

بوکفسـکی نویسـندگی را ابتدا با داسـتان های کوتاه آغاز کرد. چند سـال 

بعـد بـه سـرودن شـعر روی آورد. نوشـتن رمـان را از سـال ۱۹۷۰ شـروع 

کـرد. پیـش از آن بـرای گـذران زندگـی در ادارٔه پسـت کار می کـرد. بـه 

پیشـنهاد مدیـرِ یـک انتشـارات کارش را رها می کند و مشـغول نوشـتن 

رمان می شـود.  بوکفسـکی به درخواسـت مارتیـن، مدیر انتشـارات، یک 

رمـان می نویسـد تا حقـوق صـد دالری اش قطع نشـود.

بوکفسـکی تقریبا در همه عمر ۷۳ سـاله اش زندگی سخت و پرمشقتی 

داشـت و گوشـه ای از این زندگی سـخت را در کتاب سـاندویچ ژامبون که 

بـه نحـوی اتوبیوگرافی خود اوسـت، آورده اسـت. پیشـنهاد می کنیم اگر 

بـه بوکفسـکی عاقه داریـد و قصد دارید رمان هـای او را بخوانید از کتاب 

سـاندویچ ژامبون شروع کنید.

پشت جلد رمان عامه پسند نیز قسمتی از متن کتاب آمده است:

روز بعد باز دوباره برگشـته بودم دفتر. احسـاس بیهودگی می کردم 
و اگـر بخواهـم رک حـرف بزنـم حالـم از همه چیز به هـم می خورد. 
نـه مـن قـرار بـود بـه جایـی برسـم و نـه کل دنیـا. همه ی مـا فقط 
ول می گشـتیم و منتظـر مـرگ بودیـم. در ایـن فاصله هـم کارهای 
کوچکـی می کردیـم تا فضاهـای خالی را پر کنیم. بعضـی از ما حتا 
ایـن کارهـای کوچک را هـم نمی کردیم. ما جزء نباتـات بودیم. من 
هـم همین طـور. فقـط نمی دانـم چـه جور گیاهـی بودم. احسـاس 

می کـردم که یک شـلغمم.
رمان عامه پسند

ایـن رمـان را بهترین رمان چارلز بوکفسـکی دانسـته اند. بوکفسـکی 
کـه بارهـا و بارهـا بـا مـرگ دسـت وپنجه نـرم کـرده بـود، در حـال 
نوشـتن رمـان عامه پسـند ناگهـان متوجه می شـود که به سـرطان 
خـون مبتـا شـده اسـت و بی تردیـد دیدگاهی کـه در ایـن کتاب به 
مـرگ دارد، تحـت تأثیـر بیمـاری اش قرار گرفتـه اسـت. او در رمان 
عامـه پسـند، ماننـد اغلـب آثـارش بـه فقـر و زندگـی در محله های 
پاییـن پرداختـه اسـت. چیـزی که قبـل از خوانـدن توجـه خواننده 
را جلـب می کنـد، عبارتی سـت که بوکفسـکی کتاب را بـه آن تقدیم 

کـرده: »تقدیـم به بد نوشـتن.«
نـام اصلـی کتـاب pulp اسـت. پالـپ بـه روزنامه ها و مجـات زرد 
گفتـه می شـود کـه هیـچ ربطـی بـه عامه پسـند نـدارد، امـا مترجم 
کتـاب، پیمان خاکسـار، از اسـم فیلـم pulp fiction الهام می گیرد 
و ایـن عنـوان را انتخـاب می کنـد. مترجـم در مقدمـه کتـاب درباره 

عنـوان آن چنیـن توضیـح می دهد:
نـام اصلـی ایـن کتـاب پالـپ – pulp – اسـت. پالـپ بـه مجـات 
بی ارزشـی گفتـه می شـود کـه معمـوال روی کاغـذ کاهـی چـاپ 
می شـوند. همچنیـن بـه معنـای مبتـذل یـا بـازاری هـم هسـت. 
مثـا ترجمـه درسـت پالـپ فیکشـن – فیلـم کوئنتیـن تارانتینـو 
– داسـتان های مبتـذل اسـت کـه سـلیقه ایرانـی داسـتان عامـه 
پسـندش کـرده. مـن هم بـه پیـروی از همین سـلیقه بـا ماحظه 

پالـپ را عامـه پسـند ترجمـه کـردم.

عامه پسند
نویسنده: چارلز بوکفسکی

ترجمه: پیمان خاکسار
انتشارات: چشمه


