
اصالحروشهایواگذاریدرروندخصوصیسازی
هیئـت  در  می کنیـم  سـعی  اقتصـاد گفـت:  وزیـر 
قیمت گـذاری  و  واگـذاری  روش هـای  واگـذاری 
واگـذاری  مثـل  روش هایـی  از  و  متنـوع کنیـم  را 
مدیریـت و اجـاره بـه شـرط تملیک اسـتفاده شـود.

حاشـیه  در  دژپسـند  فرهـاد  ایلنـا،  گـزارش  بـه 
رئیـس  به عنـوان  علیرضـا صالـح  مراسـم معارفـه 
جمـع  در  خصوصی سـازی  سـازمان  جدیـد 
خبرنـگاران گفـت:  رشـد اقتصـادی در بخـش غیـر 

مثبـت  بـه  امسـال  نخسـت  ماهـه  سـه  در  نفتـی 
بـر  همچنیـن  اسـت.  رسـیده  درصـد  دهـم  چهـار 
بانـک  کل  رئیـس  امـروز  کـه  آمـاری  اسـاس 
مرکـزی در هیئـت دولـت ارائـه کـرد رشـد بخـش 
کشـاورزی نیـز در سـه ماهـه نخسـت سـال ۹۸،   

اسـت. بـوده  درصـد   ۶ از  بیـش 
وزیـر اقتصـاد بـا بیـان اینکـه روش هـای واگذاری 
بایـد  و قیمت گـذاری در رونـد خصوصی سـازی را 

اصـاح کنیـم و بـا اشـاره بـه اینکـه مـوارد انتقـاد 
افـزود:   بررسـی کردیـم،  را  خصوصی سـازی ها  در 
و مقـررات  قوانیـن  بـر  واگـذاری منطبـق  مراحـل 
انجـام شـده اسـت. قانـون جدیـدی کـه چنـد ماه 
قبـل ابـاغ شـد بـرای خریـداران سـهام راهبـردی 
و  فنـی  اهلیـت  بایـد  مالـی  اهلیـت  بـر  عـاوه 
قانـون  ایـن  کـه  شـود  سـنجیده  نیـز  تخصصـی 

پیـش از ایـن وجـود نداشـت.

چالشهاوانتظاراتحوزه
آموزشوپرورش
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نظریــه پــردازان اقتصــادی، ســرمایه، منابــع طبیعــی و نیــروی 
انســانی را ســه رکــن اساســی رشــد و توســعه پایــدار می داننــد 
کــه در ایــن بیــن نیروی انســانی کارامــد و متخصــص، مهمترین 
آن بــه حســاب می آیــد. وجــه مشــترک توســعه پایــدار و 
ــد درون زای  ــه رش ــه نظری ــه ب ــرو ، توج ــع پیش ــوازن جوام مت
 )Kenneth Arro(اقتصــاد دانــان نئوکاســیکی چــون کنــت ارو
بــا اولویــت آمــوزش و پــرورش اســت کــه بــرون داد آن تخصیص 
درصــد قابــل توجهــی از تولیــد ناخالــص داخلــی GDP بــه حوزه 
تعلیــم و تربیــت پیش دبســتانی، دبســتانی و متوســطه اســت.

حــال آنکــه از ایــن منظــر مــا بــا تخصیــص ســهم ۱.۶ درصــدی 
هــم از متوســط ۶ تــا ۸ درصــدی جهانــی دوریــم و هــم در میــان 
ــته  ــن نداش ــرای گفت ــی ب ــز حرف ــعه نی ــال توس ــع در ح جوام
ــی  ــوزه زیربنای ــن ح ــم. هیچــگاه ســهم  تخصیصــی ای و نداری
مولــد ســرمایه اجتماعــی از GDP کــه خــود حلقــه واســط بیــن 
نســلی اســت،  نســبتی با جایــگاه و مســئولیت هــای حاکمیتی 
ــرون داد آن  ــذا ب ــاال دســتی نداشــته، ل آن، مصــرح در اســناد ب
ــر  ــش از ۱۴ وزی ــون بی ــه تاکن ــت ک ــی اس ــت چالش های انباش
ــد  ــل ان برآین ــس ح ــتند از پ ــوزه ای، نتوانس ــرون ح درون و ب
ــر در  ــه اخی ــتیضاح ۴ ده ــات اس ــترین جلس ــزاری بیش و برگ
ــه  ــی ب ــار درمان ــر گفت ــود بیانگ ــرورش خ ــوزش و پ ــوزه ام ح
جــای عملگرایــی اســت.  پــر واضــح اســت در صــورت اســتمرار 
ایــن روش و صرفــه جویــی در تخصیــص اعتبــارات الزم، در بــر 
روی همیــن پاشــنه خواهــد چرخیــد. مــی طلبــد کــه مجموعــه 
مدیریتــی جدیــد بــا اشــرافی بیشــتر بــر چالــش هــا در گام  اول 
بــه تغییــر نگــرش سیاســتگذاران از نــگاه مصرفــی بــه ســرمایه 

محــور همــت گمارنــد.
ــود  ــای موج ــش ه ــم چال ــا اه ــت ت ــر آن اس ــتار ب ــن نوش ای
و انتظــارات جامعــه معظــم فرهنگــی را فــرا روی وزیــر و 
دولتمــردان قــرار دهــد تــا شــاید بتــوان بــا بازگشــت تدریجــی 
اعتمــاد فرهنگیــان، بعنــوان مولــد ســرمایه اجتماعــی جامعــه، 
ــی هــا ،  ــد عهــدی هــا و نامهربان ــی رغــم همــه ب ــان عل همچن
بــه تحقــق بخشــی از افــق ۱۴۰۴ امیــدوار بــود. لــذا انتظــار مــی 
رود تیــم وزارتــی بواســطه  تعامــل مثبــت حاجــی میرزایــی بــا 
هیــات دولــت و برخــی نهادهــای سیاســتگذار ، نســبت به تغییر 
چنیــن نگــرش مخربــی کــه بــرون دادش معلمانــی گلــه منــد از 
شــرایط آموزشــی و شــغلی بــوده اســت، اهتمــام ورزنــد تــا در 
بودجــه آتــی ســنواتی شــاهد تخصیــص ســهمی درخــور از تولید 

ــت باشــیم. ــی GDP و مخــارج عمومــی دول ناخالــص داخل
ــد  ســالیان متمــادی اســت کــه جامعــه معلمــان نتوانســته ان
ــداف،  ــر اه ــبرد بهت ــرای پیش ــر، ب ــار موث ــایر اقش ــون س همچ
برنامــه و کیفیــت بخشــی بــه رونــد امــور حــوزه تعلیــم و تربیت، 
از حــق تاســیس ســازمانی منســجم و فراگیــر  با پشــتوانه قانون 
مجلــس بهــره منــد گردنــد. بــر کســی مزایــای تشــکیل چنیــن 
ــرورش،  ــوزش و پ ــی آم ــه واقع ــده از بدن ــر،  برام ــادی فراگی نه
ــت.  ــیده نیس ــول، پوش ــای معم ــی ه ــت زدگ ــه دور از سیاس ب
انتظــار مــی رود طــی ۲ ســال باقــی مانــده بــا پیگیــری مجدانــه 
تیــم وزارتــی و بهــره منــدی از تجربیــات تشــکل هــای موجــود 
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کاربرانجعلیفحشمیدهند
»سلحشوری«بهشایعاتیکهعلیهاودرفضایمجازیپخششدهبود،پاسخداد

رییـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت کشـور در 
آییـن تودیـع و معارفـه مدیـر کل حفاظـت محیـط 
زیسـت اسـتان فارس به موضوع خشـک شـدن و 
احیـای دریاچـه ارومیـه اشـاره کرده و گفته اسـت: 
بـرای  آب هـا  از  اسـتفاده  و  بی رویـه  سـازی  سـد 
سـطح  افزایـش  سـویی  از  و  توسـعه کشـاورزی 
 ۱۰ تبخیـر موجـب خشـکی دریاچـه ارومیـه شـد، 
هـزار میلیـارد تومـان برای احیـای دریاچـه ارومیه 
هزینـه شـده و همیـن مقـدار بـرای ۱۰ سـال آینده 
اکولوژیـک  تـراز  بـه سـطح  تـا  بایـد هزینـه شـود 

دریاچـه برسـیم.
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کارگروه ملی 
تخصصی آلودگی 

صوتی ایجاد می شود
معاونمحیطزیستانسانیسازمان
حفاظتمحیطزیستبااشارهبه

اینکه،موتورسیکلتهاعالوهبرایجاد
آلودگیهوا،ازمشکلآلودگیصوتی
نیزبرخوردارند،ازپیشنهاداینسازمان
برایتشکیلکارگروهملیتخصصی
آلودگیصوتیباهمکاریوزارت

بهداشتخبرداد.

صدور موافقت نامه برای 
راه اندازی 14 اقامتگاه 

بوم گردی
مدیرمیراثفرهنگیگردشگری

شهرستانچنارانگفت:درراستاسی
ایجاداشتغالپایداردرشهرستانتعداد
14موافقتنامهاصولیبرایایجاد

اقامتگاههایروستاییصادرشدهاست.
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برگزاری پنجمین همایش
 بین المللی شمس و موالنا

پنجمین همایش بین المللی شمس و موالنا
در شهر ستان خوی برگزار می شود

وزیرنفت:

دریافت پول نفت در زمان 
جنگ راحت تر بود

آگهی تمدید مهلت تحویل پاکتها
مناقصه عمومي شماره 98/31/ع

شـركتمعدنـیوصنعتیگلگهر)سـهامیعـام(موعدتحویلپاکتهایمناقصـهمذکورباعنوان
"تأمین،نصب،تسـتوراهاندازیسیسـتمتلهمتریوکنترلازراهدور)SCADA(تاسیسـات
آبرسـانیچاههـاوخـطانتقـالآب"راازروزشـنبهمورخ98/6/3۰بهروزشـنبهمـورخ98/7/6
موکـولنمـودهاسـت.لطفـًاکلیـهمتقاضیانشـرکتدرمناقصهکـهاسـنادراازسـایتاینترنتی
شـرکتبـهنشـانیWWW.GEG.IRدریافتنمودهانـد،حداقلتا5روزقبـلازموعدجدید
تحویـلپاکتهـا،بصـورتروزانـهبهاینسـایتمراجعهنمودهتـادرجریانصورتجلسـاتجدیدو

مدیریتقراردادهاومعامالتیـاتغییراتاحتمالیاسـنادمناقصهقـرارگیرند.
شرکتمعدنیوصنعتیگلگهر

فرهنگیــان فــارغ از خــط مشــی سیاســی 
قانــون  اجــرای  و  تصویــب  زمینــه  ایشــان، 
تاســیس ســازمان نظــام معلمــی را بــه منظــور 
ســپردن سیاســتگذاری حــوزه تعلیــم و تربیــت 
بــه متولیــان اصلــی ان یعنی نماینــدگان معلمان 
سراســر کشــور در قالــب شــورای مرکــزی 
ــی ان  ــای تخصص ــه ه ــور و کمیت ــازمان مذک س
ــا بــه تدریــج شــاهد حاکمیــت  فراهــم آورنــد ت
ــع  ــر از مناب ــره وری بهت ــا به ــی ب ــت علم مدیری
موجــود و پرهیــز از تعجیــل و شــتابزدگی در 
ــوص  ــه  در خص ــیم ک ــا باش ــرح ه ــرای ط اج
اهمیــت تاســیس ســازمان نظــام معلمــی و آثار 
مثبــت آن یادداشــت هایــی از علی پورســلیمان و 

ــده ســطور منتشــر شــده اســت. نگارن
ســاماندهی نیــروی انســانی را بــه زعم بســیاری 
از کارشناســان مــی تــوان پس از چالش کســری 
بودجــه هــر ســاله، مهمترین مشــکل امــوزش و 
ــدال برشــمرد کــه  ــت اعت ــرورش در طــول دول پ
البتــه بخــش از ایــن مهــم حاصــل تســریع در 
ــی دولــت  اجــرای نظــام ۶-3-3 در ســال پایان
دهــم و بخــش مهمتــر آن اتخــاذ سیاســت 
هایــی مبهــم ازدوران فانــی تــا بطحایــی در ایــن 

ــوده اســت. خصــوص ب
ــش آشــتیانی و  ــر وزارت مســتعجل دان در اواخ

ــاوت  ــری متف ــا خب ــی دقیق ــل وزارت بطحای اوی
از دوره فانــی، یعنــی کمبــود چنــد ۱۰ هــزار نفــری 
ــن  ــروی انســانی، رســانه ای شــد. برخــی ای نی
تغییــر آمــاری را ناشــی از تضــاد دو نگرش حاکم 
ــد  ــی دانن ــوزه م ــن ح ــتگذاری در ای ــر سیاس ب
ــی  ــم از مجرای ــذب معل ــدد ج ــی در ص ــه یک ک
غیــر از دانشــگاه و مراکــز تربیــت معلــم اســت 
ــم و  ــت معل ــق تربی ــه شــدت مواف ــری ب و دیگ
هزینــه در ایــن خصــوص اســت. ضروری اســت 
بــا  یــک نیــاز ســنجی دقیــق و رعایــت نســبت 
دانــش امــوز بــه کارکنــان اموزشــی )گــروه معلم، 
مدیریــت و کیفیــت بخشــی( نیــروی مــورد نیــاز 
تــا ســال ۱۴۰۴، کــه بــا بازنشســتگی چنــد صــد 
هــزار نفــری همــراه خواهــد شــد، پیــش بینــی 
ــوط  ــم من ــن مه ــه ای ــوند ک ــری ش ــه کار گی و ب
بــه توجــه ویــژه بــه افزایــش کیفــی و ظرفیــت 
هــای دانشــگاه فرهنگیــان،  تربیــت دبیــر شــهید 
رجایــی ودر صــورت لــزوم احیــای رســالت 
تربیــت معلــم دانشــگاه هایــی چــون خوارزمــی، 
حکیــم ســبزواری و تبریــز اســت. در ایــن راســتا 
ــی  ــت بخش ــت کیفی ــود جه ــی ش ــنهاد م پیش
ــش  ــرح افزای ــروم ط ــق مح ــه مناط ــتر ب بیش
جــذب دانشــجویان مــاده ۲۸، جایگزیــن طــرح 

معلــم خریــد خدمــت شــود.
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کاربران جعلی فحش می دهند
»سلحشوری«بهشایعاتیکهعلیهاودرفضایمجازیپخششدهبود،پاسخداد

پروانهسلحشورینمایندهمردمتهرانبهشایعاتیکهعلیهاوبهراهافتادهاست،پاسخداد

»دروغ   خبرآنایــن،  گــزارش  بــه 
ــق«  ــن« »مناف ــن« »جنجال آفری پراک
ــه  ــت ک ــی اس ــا کلیدواژه های و... این ه
هــرگاه قــرار باشــد بــا کســی مخالفــت 
کننــد ساح هایشــان را بــه ایــن الفــاظ 
مســلح می کننــد و علیــه هرکســی کــه 
ــا داشــته باشــد  ــا آنه نظــر مخالفــی ب
بــه کار می برنــد. برایشــان فرقــی هــم 
ــا  ــد شــخص حقیقــی اســت ی نمی کن
حقوقــی؛ ماننــد ماجرایــی کــه از یــک 
ــدگان  ــی از نماین ــه یک ــش علی روز پی
مجلــس در فضــای مجــازی بــه ویــژه 
توئیتــر از ســوی برخــی چهره هــای 
نزدیــک بــه جبهــه پایــداری کلیــد 

خــورد.

اکانتهایفیکدرخدمت
شایعهسازیعلیهیکنماینده

پروانــه سلحشــوری نماینــده مــردم تهران 
کــه نطق هــا و تذکراتــش در صحــن علنــی 
ــوش  ــا خ ــی ه ــذاق برخ ــه م ــس ب مجل
ــحر  ــوزی س ــان خودس ــد در جری نمی آی
ــن  ــه ای ــبت ب ــی را نس ــاری انتقادات خدای
ماجــرا مطــرح کرد.انتقاداتــی کــه فــارغ از 
درســت یــا اشــتباه بــودن آنهــا، بهانــه ای 
بــرای حمــات بعــدی بــه او شــد و برخــی 
ــراغ  ــه س ــازی ب ــایعه س ــا ش ــون ب افراطی
ــری  ــاب های کارب ــش حس ــد و ارت او رفتن
غیرواقعــی یــا بــه اصطــاح » اکانت هــای 
ــه  ــا هرچ ــدند ت ــال ش ــم فع ــک« ه فی
ــد  ــر دارن ــه در نظ ــی ک ــه هدف ــریعتر ب س

دســت پیــدا کننــد.
ــط  ــاژ مختل ــترده ماس ــد گس ــک بان » ی
ــاژ،  ــر ماس ــاوه ب ــه ع ــر ک ــران خب در ته
خدمــات  خــود  هــای  مشــتری  بــه 
ــد دســتگیر  ــه مــی دادن ــز ارائ جنســی نی
ــی  ــه آن را ب ــود ک ــری ب ــن خب شــدند« ای
ــا  ــد ام ــه دســت می کردن ــه دســت ب وقف
اصــل ماجــرا یــا بهتــر بگوییــم ماموریــت 
شــروع  آنجــا  غیرواقعــی  اکانت هــای 
شــد کــه قــرار بــود ســرکردگی ایــن بانــد 
بــه بــرادرزاده پروانــه سلحشــوری نســبت 
ــتگ  ــاختن هش ــا س ــا ب ــود. آنه داده ش
#آقازاده_ماســاژور توپخانــه خــود را علیــه 
ایــن نماینــده مجلــس بــه راه انداختنــد و 
یــک عضــو شــاخص جبهــه پایــداری هــم 

آتــش بیــار ایــن معرکــه شــد و بــا انتشــار 
توئیتــی علنــا سلحشــوری را مــورد تهمــت 

ــرار داد. ق

نمایندگانیکهفرصتکسب
اطالعاتصحیحازسلحشوریرا

نداشتند
محمدمهــدی زاهــدی رئیــس کمیســیون 
ــر  ــس و وزی ــات مجل ــوزش و تحقیق آم
دولــت احمــدی نــژاد نیــز از کســانی بــود 
ــد و  ــایعات ش ــازی ش ــدان ب ــه وارد می ک
ــا غلــط  بــدون آنکــه اطاعــی از درســت ی
بــودن اطاعــات منتشــر شــده در فضــای 
صفحــه  در  باشــد،  داشــته  مجــازی 
توئیتــرش نوشــت: » اتــاق هــای فکرشــان 
بــرای فــرار از پاســخگویی، هــر روز بــه 
دنبــال حاشــیه ســازی و ایجــاد دوقطبــی 
ــی را  ــر آب ــتند.  دخت ــا هس ــخ نم ــای ن ه
مستمســک قــرار دادنــد، تــا جائیکه  پســر 
ــروز در  ــد و ام ــوش کردن ــی را فرام فوتبال
منجــاب  آقــازاده ماســاژور فــرو رفتــه 
انــد.« جالــب آنجاســت کــه زاهــدی بارهــا 
ــرده  ــه ک ــف توصی ــای مختل در مصاحبه ه
ــای  ــه در فض ــه هرآنچ ــد ب ــه نبای ــود ک ب
ــرد. ــاد ک ــود اعتم ــرح می ش ــازی مط مج

ــدی  ــه زاه ــط ب ــش فق ــن واکن ــه ای البت
ــی  ــی یک ــوی الرگان ــد و موس ــم نش خت
دیگــر از نماینــدگان عضــو جبهــه پایــداری 
بــه  خطــاب  توئیتــرش  صفحــه  در 
سلحشــوری نوشــت: » کســی مــی توانــد 
ــان باشــد کــه حداقــل  مدعــی حقــوق زن
ایــن  بانــوان  بــرای  مثبــت  یــک گام 
ســرزمین برداشــته باشــد. کاش بــه جــای 
پرداختــن بــه هجوّیاتــی نظیــر  دروغ دختر 
آبــی ، حواســمان بیشــتر بــه اطرافیانمــان 

ــد.« باش

امــا جالب تــر از همــه ژســت پلیــس 
شــاخص  چهره هــای  از  یکــی  خــوب 
پایــداری و نماینــده ســابق مجلــس بــود. 
ــن  ــته در ای ــم می خواس ــی ه ــه گوی او ک
مــوج شایعه ســازی همــراه باشــد و هــم 
ــان  ــت نش ــق و حقیق ــی ح ــود را حام خ
بــا هشــتگ های  دهــد، در توئیتــرش 
ــوری  ــه سلحش ــی و پروان ــاژور جنس ماس
ــرادرزاده چــه ارتباطــی  می نویســد:»گناه ب
بــه عمــه دارد! یــک بانــد ماســاژ جنســی 
دســتگیر شــده کــه سردســته آن بــرادرزاده 
پروانــه سلحشــوری  بــوده. برخــی در 
فضــای مجــازی بــه ایــن نماینــده حملــه 
مــی کننــد. بلــه بی شــک اگــر ایــن اتفــاق 
توســط بــرادرزاده یکــی از مــا افتــاده 
ــد.  ــی دادن ــان نم ــت ام ــن جماع ــود ای ب
ــت؟« او  ــا چیس ــا آنه ــا ب ــرق م ــی ف ول
ــی از  ــه یک ــخ ب ــر در پاس ــی دیگ در توئیت
ــت  ــدی نیس ــد:» تردی ــران می نویس کارب
کــه پروانــه سلحشــوری در خصــوص 
ــد  ــتحق نق ــع اش، مس ــیاری از مواض بس
و حتــی برخــورد قضایــی اســت. در ایــن 
ــت کــرد، مســتحق  مــورد هــم اگــر حمای
نقــد و برخــورد اســت. ولــی قصــاص قبــل 

از جنایــت، چــه وجهــی دارد؟!«

تشترسواییشایعهسازان
ــت  ــوی اکان ــه از س ــر لحظ ــر ه ــن  خب ای
ــه  ــا اینک ــد ت ــر می ش ــک بازنش ــای فی ه
پروانــه سلحشــوری بــه فاصلــه ای کوتــاه 
وارد گــود پاســخگویی شــد و در واکنــش 
ــرش  ــن شــایعات در صفحــه توئیت ــه ای ب
ــم  ــرض فزاده ــم م ــی قلوبه ــت: »ف نوش
الّلــه مرضــا و لهــم عــذاب الیــم بمــا کانــوا 
ــرادرزاده ۴ و ۲۰  ــره-۱۰( دو ب ــون )بق یکذب
ــواده  ــار خان ــون در کن ــه اکن ــاله دارم ک س
بــرادرم کــه  اهــواز هســتند.  در  خــود 
ــی  ــت، در نوجوان ــاله اس ــدش ۲۰س فرزن
ــاز اســت. از خــدا  ــه جبهــه رفــت و جانب ب
بترســید و آخــرت خــود را فــدای دنیــای 

ــد.« ــران نکنی دیگ

تکذیــب ایــن دروغ فقــط بــه توئیــت 
سلحشــوری ختــم نشــد و بــرادر او »تورج 
سلحشــوری« نیــز در پاســخ بــه ایــن 
شــایعات بــا بیان اینکــه پیامبــر)ص( می 
فرماینــد: مــن برانگیخته شــدم بــرای اوج 
کمــال اخاقی بشــر نوشــت: » بنــده بردار 
خانــم دکتــر سلحشــوری هســتم از پانزده 
ســالگی تــا پایان نبــرد جنــگ تحمیلی در 
ــار مجــروح شــدم.   جنــگ بــودم و ســه ب
پســرم نیــز بــرادرزاده خانــم دکتــر اســت از 
ســه ســالگی تــا ۱۰ ســالگی جامعه القــران 
اهــواز کــه بــود بیــن همــه بچه هــا پیــش 
ــجوی  ــر دانش ــال حاض ــود و در ح ــاز ب نم
ــران  ــی در ته ــات آلمان ــوم ادبی ــال س س
اســت « او در ادامــه نوشــت: فعــا در 

تعطیــات در اهــواز اســت.«
ــت:»  ــن نوش ــوری همچنی ــورج سلحش ت
ــس  ــده در مجل ــر بن ــر خواه ــتان اگ دوس
ــد  ــرا نبای ــا تهمــت و افت ــد ب ــاد می کن انتق

ــرد.« ــه ک ایشــان را خف
بعــد از اثبــات دروغــی کــه بــه پروانــه 
سلحشــوری و خانــواده او نســبت داده شــد 
ــی  ــذر خواه ــه ع ــب ب ــا ل ــی از آنه ــط یک فق
ــداری  ــاز کــرد. یکــی از اعضــای جبهــه پای ب
ــت  ــن توئی ــایعه چندی ــن ش ــاره ای ــه درب ک
ــود بعــد از مشــخص شــدن  منتشــر کــرد ب
دروغ بــودن ایــن ماجــرا بــا بازنشــر توئیــت 
ــه  ــم ک ــن توییت ــت: » مت ــود نوش ــی خ قبل
ــش  ــت: بخ ــش داش ــده دوبخ ــه ش ضمیم
اول اصــل خبــر کــه باشــگاه خبرنــگاران آن 
را منتشــر کــرده بــود و امــروز توســط خانــم 
ــش دوم  ــد و بخ ــب ش ــوری تکذی سلحش
تاکیــدم بــر اینکــه گنــاه بــرادرزاده بــه عمــه 
چــه ربطــی دارد. هرچنــد حــرف اصلــی 
متــن بنــده بخــش دوم بــود امــا بابــت عدم 
دقــت در انتشــار بخــش اول هــم عذرخواهی 
مــی کنــم.« ایــن درحالــی اســت کــه هنــوز 
ــاره  ــی درب ــدی زاهــدی و موســوی الرگان مه
اتهــام دروغــی کــه بــه همــکار خــود نســبت 

ــد. ــان نداده ان ــی نش ــد واکنش داده ان

رئیــس کل بانــک مرکزی در یادداشــتی 
ــک  ــر بان ــزارش اخی ــه گ ــرد ک ــد ک تاکی
مرکــزی حکایــت از بازگشــت رشــد بــه 
ــی اقتصــاد کشــور دارد. بخــش غیرنفت

ــت  ــن یادداش ــی در ای ــر همت عبدالناص
ــل  ــرح ذی ــه ش ــی ب ــح نکات ــه توضی ب
نوشــت کــه در ســه مــاه اول ســال ۹۸، 
بخــش غیرنفتــی کــه بخــش مولــد 
اقتصــاد اســت، حــدود  ۴ /٠ درصــد 
نســبت بــه مــدت مشــابه ۹7 رشــد 

داشــته اســت، هرچنــد ایــن رشــد کمتر 
ــه  ــا توج ــی ب ــت ول ــوه اس ــوان بالق از ت
بــه رشــد منفــی ســه فصــل قبــل از آن و 
در کنــار شــروع کاهــش تــورم، امیــدوار 
کننــده اســت.وی افــزود: ایــن مهــم در 
ســایه بازگشــت آرامــش و ثبــات نســبی 
بــازار ارز و تخیلــه اثــرات شــوک های 
از تحریــم و فشــار  ناشــی  خارجــی 

ــت. ــه اس ــق یافت ــری، تحق حداکث
تقویــت  بــرای  اظهارداشــت:  همتــی 

ــق  ــده و رون ــول آین ــد در فص ــن رش ای
بانکــی  نظــام  مولــد،  بخش هــای 
خــودش را متعهــد بــه کمــک در تامیــن 
ــد. ــا می دان ــی بنگاه ه ــای نقدینگ نیازه

اظهــار  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
ــه  ــوص در جلس ــن خص ــت: در ای داش
اول محتــرم  بــا حضــور معــاون  ای 
ــد  ــور، وزرای بخشــی تولی رییــس جمه
بانک هــا،  عامــل  مدیــران  برخــی  و 
بانک هــای کشــور  توافــق شــد کــه 
بــرای نیمــه باقیمانــده ســال، در حــدود 
۱۰۰ هــزار میلیــارد تومــان تســهیات 
ــرای بخش هــای پیشــران اختصــاص  ب

ــد. دهن

بازگشت رشد به بخش 
غیرنفتی اقتصاد کشور

دریافتپولنفت
درزمانجنگراحتتربود

وزیــر نفــت، گفــت: در زمــان جنــگ نفــت را تحــت هــر شــرایطی می فروختیــم 
و دریافــت پــول آن هــم راحت تــر بــود. تنهــا مشــکل مــا بمبــاران بــود کــه بــه 
ــی و  ــه در س ــد.بیژن زنگن ــم می ش ــده ترمی ــیب دی ــای آس ــرعت بخش ه س
یکمیــن گردهمایــی فرماندهــان مهندســی رزمــی جنــگ جهــاد بــا بیــان ایــن 
کــه ادامــه راه حســینی فقــط شــهید شــدن نیســت و پــس از حضــرت امــام 
حســین )ع( و در دوران امــام ســجاد )ع( ایــن راه بــر حســب شــرایط زمــان 
بــا شــیوه ای دیگــر اســتمرار یافــت، اظهــار کــرد: مــا امــروز دوبــاره وارد دوران 
بســیار ســختی شــدیم  و در حــال حاضــر شــرایطی کــه از نظــر اقتصــادی در 
کشــور حاکــم اســت بســیار ســخت تــر از شــرایط زمــان جنــگ اســت.وی بــا 
اشــاره بــه شــرایط فــروش نفــت در زمــان جنــگ اذعــان کــرد: در زمــان جنــگ 
ــود  ــاران ب ــا مشــکل مــا بمب نفــت را تحــت هــر شــرایطی می فروختیــم و تنه
کــه بــه ســرعت بخش هــای آســیب دیــده ترمیــم می شــد، پــول نفــت را بــه 

راحتــی دریافــت می کردیــم و بــه راحتــی آن را مصــرف مــی کردیــم.
ــه  ــت را چگون ــه نف ــن اســت ک ــه ای ــه داد: در حــال حاضــر دغدغ ــه ادام زنگن
بفروشــیم، درصــورت فــروش پــول آن را چگونــه دریافــت کنیــم و در صــورت 
دریافــت پــول چگونــه و از چــه راهــی مــوارد مــورد نیــاز کشــور را تهیــه کنیــم.

دولت

سیاست

دولت

قوهقضاییه

دبیرخانه مد و لباس در وزارت ارشاد دایر است

توافق جدید با آمریکا درحال حاضر محال است

منافقین در حال تجدید حیات در کاخ سفید هستند

رسیدگی سریع به پرونده های قضایی مهمترین مطالبه مردم است

ارشـــاد  و  فرهنـــگ  وزیـــر 
اســـامس گفـــت: دبیرخانـــه 
در  وزارت  در  لبـــاس  و  مـــد 
ـــه  ـــری وزارت خان ـــت هن معاون
ـــخص  ـــم مش ـــی ه ـــر بخش ـــف ه ـــده و وظای ـــکیل ش تش
ــا،  ــا ایلنـ ــو بـ ــی در گفت وگـ ــیدعباس صالحـ است.سـ
ــاب  ــوزه حجـ ــدان حـ ــه برخـــی از منتقـ ــاره این کـ دربـ
عنـــوان می کننـــد کـــه ســـامان دهـــی بـــازار پوشـــاک 
ـــده  ـــر عه ـــارف ب ـــًا غیرمتع ـــای بعض ـــری از مده و جلوگی
وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی اســـت، گفـــت: 
ـــگ  ـــه ای را در وزارت فرهن ـــاس دبیرخان ـــد و لب ـــون م قان
و ارشـــاد اســـامی دارد کـــه در معاونـــت هنـــری مســـتقر 

اســـت و مجموعه هـــای بســـیار متنوعـــی ماننـــد 
ــور  ــروه حضـ ــن کارگـ ــت در ایـ ــاف و وزارت صمـ اصنـ
ـــه داد: در  ـــامی ادام ـــاد اس ـــگ و ارش ـــر فرهن دارند.وزی
ـــه  ـــورت گرفت ـــف ص ـــیم وظای ـــاس تقس ـــد و لب ـــون م قان
ـــم  ـــام می دهی ـــه انج ـــا در دبیرخان ـــه م ـــت و کاری ک اس
ـــه در  ـــت ک ـــی اس ـــت عزیران ـــف و فعالی ـــری وظای پیگی
ایـــن حـــوزه حضـــور دارند.صالحـــی گفـــت: کارهایـــی 
هـــم مـــا انجـــام داده ایـــم تـــا موسســـاتی کـــه 
ـــی  ـــامی ایران ـــاس اس ـــد و لب ـــوزه م ـــد در ح می خواهن
و طراحـــی آن فعالیـــت داشـــته باشـــند، بـــه راحتـــی 
مجـــوز دریافـــت کننـــد و بایـــد بگویـــم حمایت هـــای 
نســـبتا خوبـــی در ایـــن زمینـــه انجـــام شـــده اســـت.

ــران  ــه ایـ ــور خارجـ ــخنگوی وزارت امـ سـ
گفـــت: در سیاســـت خارجـــی آمریـــکا 
ــران  ــامی ایـ ــوری اسـ ــه جمهـ ــبت بـ نسـ
یـــک ســـردرگمی را شـــاهد هســـتیم. 
ـــی  ـــر م ـــه نظ ـــاالت ب ـــزو مح ـــر ج ـــال حاض ـــا در ح ـــا آنه ـــد ب ـــق جدی تواف

رســـد.
ـــوری  ـــام جمه ـــه نظ ـــادی ک ـــه اعتق ـــاره ب ـــا اش ـــوی، ب ـــاس موس ـــید عب  س
ــود دارد،  ــک خـ ــای دیپلماتیـ ــدی هـ ــی و توانمنـ ــه دیپلماسـ ــامی بـ اسـ
ـــی  ـــن آمریکای ـــم و ای ـــره کردی ـــا مذاک ـــی ه ـــا آمریکای ـــال ب ـــت: دو س گف

ـــز مذاکـــره را تـــرک کردنـــد. ـــه می هـــا بودنـــد ک
ـــده  ـــام برعه ـــرات برج ـــن در مذاک ـــه طرفی ـــی ک ـــه تعهدات ـــاره ب ـــا اش وی ب
گرفتـــه انـــد، افـــزود: کشـــورهای متعاهـــد در برجـــام موظـــف هســـتند 
تجـــارت خارجـــی جمهـــوری اســـامی ایـــران را تســـهیل کننـــد و مایـــه 
ـــد  ـــل کن ـــود عم ـــدات خ ـــه تعه ـــد ب ـــی خواه ـــی م ـــا وقت ـــت اروپ ـــف اس تاس
از عضـــو ســـابقی از برجـــام کـــه دیگـــر در ایـــن توافـــق حضـــور نـــدارد، 

اجـــازه مـــی گیرنـــد.
ــه  ــبت بـ ــکا نسـ ــی آمریـ ــت خارجـ ــت: در سیاسـ ــار داشـ ــوی اظهـ موسـ
جمهـــوری اســـامی ایـــران یـــک ســـردرگمی را شـــاهد هســـتیم. توافـــق 
ـــد. ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــاالت ب ـــزو مح ـــر ج ـــال حاض ـــا در ح ـــا آنه ـــد ب جدی

ــه  ــه اتهاماتـــی کـ ــاره بـ ــا اشـ ــران بـ ــه ایـ ــور خارجـ ســـخنگوی وزارت امـ
رهبـــران کشـــورهای عربســـتان و آمریـــکا دربـــاره حملـــه بـــه تاسیســـات 
نفتـــی شـــرکت آرمکـــو طـــرح کـــرده انـــد، گفـــت: نفـــوذ مـــا در منطقـــه، 
ـــی  ـــدام نم ـــه اق ـــه همســـایگان خـــود دســـت ب ـــی اســـت. علی ـــوذی طبیع نف
ـــران در  ـــه ای ـــود را ک ـــی خ ـــه جعل ـــی و ن ـــتندات واقع ـــواهد و مس ـــم. ش زنی
حملـــه اخیـــر بـــه تاسیســـات نفتـــی عربســـتان دخالـــت داشـــته، ارائـــه 
ـــئول  ـــه مس ـــد ک ـــرده ان ـــام ک ـــناد اع ـــا اس ـــان ب ـــا خودش ـــی ه ـــد. یمن کنن
ـــاور  ـــون ب ـــد چ ـــی کنن ـــم م ـــران را مته ـــا ای ـــا آنه ـــد ام ـــوده ان ـــه ب ـــن حمل ای
ـــدی  ـــن توانمن ـــه چنی ـــی ب ـــا دســـت خال ـــوم یمـــن ب ـــت مظل ـــد، مل نمـــی کنن
هایـــی رســـیده اند. مـــردم مظلـــوم یمـــن زیـــر شـــدیدترین حمـــات و 

ـــتند. ـــا هس ـــاران ه بمب

وزیــر نفــت گفت: مــا امــروز بار 
دیگر وارد دوران بســیار ســختی 
حاضــر  درحــال  شــده ایم، 
شــرایطی از نظــر اقتصــادی در 
کشــور حاکــم شــده کــه بســیار ســخت تر از شــرایط زمــان 

ــگ اســت. جن
بیــژن زنگنــه در ســی و یکمیــن گرده همایــی فرماندهــان 
مهندســی رزمــی جنــگ جهــاد اظهــار کــرد: امــام ســجاد 
)ع( پــس از امــام حســین بیــش از 3۰ ســال در حصــر 
خانگــی زندگــی کــرد و تنهــا کاری کــه می توانســت 
ــون  ــی همچ ــدان بزرگ ــت فرزن ــا و تربی ــد دع ــام ده انج
امــام محمــد باقــر )ع( بــود.وی ادامــه داد: مــا نیــز بایــد 

ــن را  ــا منافقی ــم؛ آن ه ــت کنی ــود را تربی ــوان خ نســل ج
نمی شناســند و وطــن فروشــی آن هــا را ندیده انــد و 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب ــه نخورده اند.زنگن ــا ضرب از آن ه
ــه  ــد در آن مردان ــه بای ــت ک ــردی اس ــادی نب ــرد اقتص نب
بایســتیم، افــزود: در شــرایط ســخت کنونــی کــه دشــمن 
ــا تمــام وجــود  ــرای مــا ایجــاد کــرده اســت مــا بایــد ب ب
پایــداری کنیــم و خداونــد در ایــن راه مــا را یــاری خواهــد 
ــت  ــروش نف ــی ف ــروز را چگونگ ــه ام ــه دغدغ ــرد. زنگ ک
عنــوان کــرد و گفــت:  امــروز مســئله مــا ایــن اســت کــه 
درصــورت فــروش نفــت پــول آن را چگونــه دریافــت کنیم 
و در صــورت دریافــت پــول چگونــه و از چــه راهــی کاالی 

مــورد نیــاز کشــور را تهیــه کنیــم.

گفـــت:  قضاییـــه  قـــوه  اول  معـــاون 
ـــردم  ـــدی م ـــات ج ـــی از مطالب ـــروز یک ام
ــریع  ــیدگی سـ ــی رسـ ــتگاه قضایـ از دسـ
بـــه پرونده هاســـت کـــه می تـــوان بـــا 
همفکـــری و بکارگیـــری ظرفیت هـــای جامعـــه در ایـــن مســـیر گام هـــای 
ارزشـــمندی برداشـــت.حجت االســـام و المســـلمین غامحســـین محســـنی 
ـــتری  ـــس کل دادگس ـــه رئی ـــم و معارف ـــم تکری ـــنبه در مراس اژه ای روز پنجش
ــان  ــتگاه قضایـــی خواهـ ــان اینکـــه دسـ ــا بیـ ــتان بـ ــتان و بلوچسـ سیسـ
ـــدور  ـــود مق ـــات موج ـــا امکان ـــا ب ـــت ،ام ـــده هاس ـــه پرون ـــدی ب ـــیدگی ج رس
ـــوزه  ـــکات ح ـــع مش ـــرای رف ـــا ب ـــی از  راه حل ه ـــت: یک ـــار داش ـــت، اظه نیس
ـــه  ـــه طوریک ـــن دســـتگاه اســـت ب ـــه ای ـــده ب ـــری از ورود پرون ـــی جلوگی قضای
اگـــر امـــکان ســـازش و صلـــح وجـــود دارد بایـــد از ظرفیـــت مردمـــی در 

ایـــن حـــوزه بهـــره گرفـــت.
ـــزت و  ـــت: ع ـــان گف ـــامی در جه ـــوری اس ـــگاه جمه ـــه جای ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــه  ـــوکل ب ـــاوری و ت ـــروه اســـتقال، خودب ـــران اســـامی در گ ـــروز ای ـــدار ام اقت

ـــت. ـــال اس ـــد متع خداون
ــال  ــول ۴۰ سـ ــران در طـ ــردم ایـ ــزود: مـ ــه افـ ــوه قضاییـ ــاون اول قـ معـ
انقـــاب اســـامی توانســـته اند در مقابـــل همـــه زیـــاده خواهـــان نظـــام 

ســـلطه بـــا اقتـــدار ایســـتادگی و دشـــمنان را ســـرافکنده کننـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه انقـــاب اســـامی نشـــات گرفتـــه از قیـــام ســـرور و 
ـــروز  ـــلمانان ام ـــدت مس ـــت مجاه ـــه برک ـــت: ب ـــت گف ـــهیدان اس ـــاالر ش س

ـــت. ـــریت اس ـــده بش ـــات دهن ـــام نج ـــا اس ـــه تنه ـــده ک ـــت ش ثاب
ـــمن  ـــادی دش ـــگ اقتص ـــت: در جن ـــلمین اژه ای گف ـــام و المس ـــت االس حج
ــود  ــای موجـ ــرد و از ظرفیت هـ ــت کـ ــدی حمایـ ــای تولیـ ــد از واحدهـ بایـ
کشـــور بـــرای پیشـــگیری و کاهـــش پرونده هـــا بـــه دســـتگاه قضاییـــه 

بهـــره گرفـــت.
وی بیـــان کـــرد: وظیفـــه مهـــم مـــا در کنـــار مبـــارزه بـــا فســـاد حمایـــت 
از رونـــق تولیـــد، تمرکـــز در تقویـــت تولیـــد داخلـــی، رفـــع موانـــع تولیـــد، 
فراهـــم کـــردن زمینـــه خودکفایـــی در نیازمندی هـــا و مایحتـــاج عمومـــی 

ـــت.  ـــردم اس م

وزیـر خارجـه فرانسـه خواهـان اجرای کامـل برجام از سـوی 
در  فرانسـه  خارجـه  وزیـر  لودریـان«  ایـو  شـد.»ژان  ایـران 
تازه تریـن اظهـارات خـود دربـاره حملـه بـه تاسیسـات نفتی 
عربسـتان مدعـی شـد: ادعـای انصـارهللا در مـورد اینکـه آنها 
عامـل حملـه بـه آرامکـو بودنـد، اعتبـار زیـادی نـدارد. من در 
اینکـه آنها عامل این حمله باشـند، تردیـد دارم. وی همچنین 
گفـت: رئیس جمهـور فرانسـه خواهـان دیـدار بـا روحانـی در 
نیویـورک اسـت. مـا از ایـران می خواهیـم به صـورت کامل به 

برجـام بازگـردد و تعهـدات خـود را اجـرا کند.

عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس گفت:بـا حذف سـود مرکب 
حجـم وسـیعی از مطالبـات نظام بانکـی پرداخت می شـود چراکه 
انتفـاع ناشـی از حـذف سـود مرکـب از هزینه هـای آن بیشـتر 
اسـت، امیدواریـم بـا نظـر مثبـت مجمـع تشـخیص مصلحـت 
نظـام نسـبت بـه ایـن مصوبـه، شـاهد آثـار و پیامـد آن در اقتصاد 
باشـیم. محمدرضا پور ابراهیمی داورانی عضو کمیسـیون اقتصادی 
مجلـس در گفت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت، دربـاره 
مصوبـه الـزام بانک هـا و موسسـات اعتبـاری غیربانکـی به حذف 
سـود و جریمـه مضاعـف از بدهـی تسـهیات گیرنـدگان، گفـت: 
اگرچـه نحـوه محاسـبات سـود و جرائم بانکـی، ضوابـط و مقررات 

کامـاً مشـخصی دارد.  

ازایرانمیخواهیمبهصورت
کاملبهبرجامبازگردد

حذفسودمرکببهاصالح
ناترازینظامبانکیکمکمیکند

نشسـت هفته آینده کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس 
با هدف بررسـی طرح مشـارکت مستقیم شـهروندان در امور قوه 
مقننـه برگـزار می شود.دسـتور کار کمیسـیون تدویـن آییـن نامه 
داخلی مجلس شـورای اسـامی از روز یکشـنبه 3۱ شـهریور ماه 
الی سه شـنبه ۲ مهر ماه اعام شـد.بنابر گزارش در نشسـت روز 
 سه شـنبه دوم مهـر مـاه سـاعت 7 صبـح  ایـن کمیسـیون طرح 
مشـارکت مسـتقیم شـهروندان در امور قوه مقننه به شماره چاپ 
۱33۴ بررسـی می شـود. همچنیـن در ایـن نشسـت نماینـده 
کمیسـیون در کارگروه بررسی ساختار تشـکیات اداری مجلس 

شـورای اسـامی تعیین خواهد شد.

افزایـش میـزان  عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس گفـت: 
وام مسـکن موجـب بـروز تـورم در بـازار مـی شـود، همچنین 
ایـن مسـئله قطعـا تشـدید گرانـی در بـازار را به دنبـال خواهد 
داشـت. سـیدهادی بهادری عضو کمیسـیون عمـران مجلس 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت، بـا اشـاره به 
پیشـنهادات مطروحـه دربـاره تجمیـع وام ازدواج با تسـهیات 
مسـکن یکـم، گفـت: ایـن پیشـنهاد با هـدف افزایـش قدرت 
خریـد زوج هـای جـوان مطـرح شـده، امـا بـه نظـر مـن این 
رویکـرد کارشناسـی نیسـت و تنها موجـب افزایـش تاطم در 

بـازار مسـکن می شـود.

بررسیطرحمشارکت
شهرونداندرامورقوهمقننه

افزایشواممسکنموجب
بروزتورمدربازارمیشود
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

برگزاری پنجمین همایش بین المللی شمس و موالناصدور موافقت نامه برای راه اندازی 14 اقامتگاه بوم گردی

و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی،  مدیـــر 
ـــتای  ـــت: »در راس ـــاران گف ـــتی چن صنایع دس
ایجـــاد اشـــتغال پایـــدار در شهرســـتان 
ایجـــاد  اصولـــی  موافقـــت   ۱۴ تعـــداد 
ـــتایی  ـــق روس ـــردی در مناط ـــگاه بوم گ اقامت

ــده اســـت.« ــادر شـ صـ
به گـــزارش میراث آریـــا به نقـــل از روابـــط عمومـــی اداره کل میراث فرهنگـــی، 
گردشـــگری و صنایـــع دســـتی خراســـان رضـــوی، محمدطاهریـــان مقـــدم 
ـــتان  ـــن شهرس ـــرار گرفت ـــه ق ـــه ب ـــا توج ـــزود: »ب ـــب اف ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ب
ـــود و هزارمســـجد، آب و هـــوای مطلـــوب  ـــاران در بیـــن دو رشـــته کـــوه بینال چن
و مجـــاورت بـــا کانشـــهر مشـــهد، ایـــن شهرســـتان ظرفیـــت ایجـــاد ۴۰ 

ـــردی را دارد.« ـــوم گ ـــگاه ب اقامت
او ادامـــه داد: »در حـــال حاضـــر ســـه اقامتـــگاه بـــوم گـــردی در رادکان بـــا 
ـــت و  ـــال فعالی ـــر در ح ـــتغال ۱۲ نف ـــا اش ـــت و ب ـــب اقام ـــر ش ـــت ۱۰۰ نف ظرفی

ـــت.« ـــگران اس ـــافران و گردش ـــه مس ـــات ب ـــه خدم ـــاده ارائ آم

طاهریـــان مقـــدم اظهـــار کـــرد: »تـــا پایـــان ســـال ســـه اقامتـــگاه جدیـــد 
در روســـتای بقمـــچ، رادکان و شـــهر گلمـــکان بـــه بهـــره بـــرداری خواهـــد 
ــای  ــاخه هـ ــی از شـ ــوان یکـ ــه عنـ ــردی بـ ــد: »بوم گـ ــید.«او یادآورشـ رسـ
ـــی  ـــن الملل ـــا ۲7درصـــد از ســـفرهای بی صنعـــت گردشـــگری اســـت کـــه تقریب
ــای  ــتغال محلـــی، فرصـــت هـ ــه اشـ ــد بـ ــرد و مـــی توانـ ــر می گیـ را در بـ

توســـعه ی بومـــی و حفـــظ محیـــط طبیعـــی منجـــر شـــود.«
ـــردی  ـــوم گ ـــگاه هـــای ب ـــزود: »اقامت ـــدم اف ـــاران مق ـــر میراث فرهنگـــی چن مدی
ـــدارد بلکـــه در آنهـــا فعالیت هـــای مختلفـــی ماننـــد غـــذا  ـــه اقامتـــی ن تنهـــا جنب
ـــی،  ـــتی محل ـــع دس ـــروش صنای ـــوزش و ف ـــاخت، آم ـــی، س ـــیدنی بوم و نوش
موســـیقی ســـنتی، رویدادهـــای بومـــی و... انجـــام مـــی شود.«شهرســـتان 
ــرار دارد و  ــاران در مســـیر جاده هـــای شـــمالی )مشـــهد- بجنـــورد( قـ چنـ
تاکنـــون ۱۲۰ اثـــر تاریخـــی واجـــد شـــرایط ثبـــت در فهرســـت میـــراث فرهنگـــی 
ـــت  ـــر در فهرس ـــت و ۲۱ اث ـــده اس ـــایی ش ـــتان شناس ـــن شهرس ـــور در ای کش
میـــراث فرهنگـــی بـــه ثبـــت رســـیده اســـت، هم چنیـــن ایـــن شهرســـتان 

ـــگری دارد. ـــدف گردش ـــتای ه ـــش از ۲۰ روس بی

میـــراث  فرهنگـــی،  اداره  رئیـــس 
ــتان  ــتی شهرسـ ــگری و صنایع دسـ گردشـ
ــن همایـــش  ــزاری پنجمیـ ــوی از برگـ خـ
بین المللـــی شـــمس و موالنـــا در تاریـــخ 
ـــپتامبر  ـــاه ۱3۹۸ )۲۹ و 3۰ س 7 و ۸ مهرم

ـــر داد. ــتان خب ـــن شهرسـ ۲۰۱۹( در ای
 عزیـــز میرزایـــی رئیـــس اداره میـــراث فرهنگـــی شهرســـتان خـــوی بـــا 
اعـــام ایـــن خبـــر اظهـــار کـــرد: »ایـــن همایـــش بـــه همـــت مدیریـــت 
ـــی و  ـــات فرهنگ ـــانی و مطالع ـــوم انس ـــگاه عل ـــتان، پژوهش ـــهری شهرس ش
مؤسســـۀ تولیـــت آرامـــگاه شـــمس تبریـــزی و بـــا همـــکاری شـــهرداری، 
ــتانداری و فرمانـــداری ویـــژه شهرســـتان  شـــورای شـــهر و معاونـــت اسـ
خـــوی برگـــزار خواهـــد شـــد.«میرزایی تصریـــح کـــرد: »برخـــی از 
ـــتی،  ـــهید بهش ـــگاه ش ـــد دانش ـــی مانن ـــی و فرهنگ ـــز علم ـــگاه ها و مراک دانش
ـــان،  ـــگاه گی ـــدرس، دانش ـــت م ـــگاه تربی ـــی، دانش ـــه طباطبای ـــگاه عام دانش
دانشـــگاه الزهـــرا )س(، مؤسســـۀ پژوهشـــی حکمـــت و فلســـفۀ ایـــران، 

ـــیون  ـــو، کمیس ـــی اک ـــۀ فرهنگ ـــی، مؤسس ـــان و ادب فارس ـــتان زب فرهنگس
ـــگری  ـــتی و گردش ـــع دس ـــی صنای ـــراث فرهنگ ـــگاه می ـــی یونسکو،پژوهش مل
کشـــور, مرکـــز اســـناد فرهنگـــی آســـیا، کمیتـــۀ ملـــی ایکـــوم ایـــران و 
ـــی،  ـــراث فرهنگ ـــی و اداره کل می ـــی و فرهنگ ـــز اداری، علم ـــن مراک همچنی
ـــن  ـــزاری ای ـــز در برگ ـــی نی ـــان غرب ـــتی آذربایج ـــع دس ـــگری و صنای گردش

همایـــش مشـــارکت دارنـــد.«
ـــخنان خـــود بـــا اشـــاره بـــه محورهـــای همایـــش، گفـــت:  او در ادامـــه س
ـــمس  ـــی، ش ـــی و عرفان ـــای ادب ـــش ه ـــر پژوه ـــا از منظ ـــمس و موالن »ش
ـــای  ـــه محوره ـــته ای از جمل ـــان رش ـــای می ـــش ه ـــر پژوه ـــا از منظ و موالن

مهـــم ایـــن همایـــش بیـــن المللـــی اســـت.«
ـــون  ـــرد: »تاکن ـــوان ک ـــود عن ـــتان خ ـــی شهرس ـــراث فرهنگ ـــس اداره می رئی
ـــه  ـــه مرحل ـــه ب ـــه 1٠5 مقال ـــده ک ـــال ش ـــش ارس ـــن همای ـــه ای ـــه ب 2٠5 مقال
ـــط  ـــه توس ـــرای ارائ ـــه ب ـــاالت 18 مقال ـــن مق ـــان ای ـــه و از می داوری راه یافت
کمیتـــه علمـــی انتخـــاب شـــده اند و از میـــان 1٠5 مقالـــه داوری شـــده 81 

ـــد.« ـــد ش ـــاپ خواه ـــاالت چ ـــه مق ـــاب مجموع ـــز در کت ـــه نی مقال

 پیام
 میراث

مدیرعامل و نائب رییس هیات مدیره شرکت سفرکارت ملی با اشاره به حذف بانک ها به عنوان واسطه از طرح سفرکارت ها گفت: 
متاسفانه با توجه به آنکه شرکت های دولتی دائم با تغییر مدیریت و تغییر سیاست های کاری روبه رو هستند، موجب شکست طرح 

سفرکارت شدند.

رنا
 ای

س:
عک

صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
احیـای  و  مرمـت  موضـوع  »خوشـبختانه  قزویـن گفـت: 
گرانـد هتـل قزویـن در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت و 
روز گذشـته جلسـه ای در ایـن خصـوص در دفتـر معاونـت 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزارت  سـرمایه گذاری 
صنایع دسـتی بـا حضـور معـاون سـرمایه گذاری، حقوقـی، 
مجلـس و امـور اسـتان های ایـن وزارتخانـه برگـزار شـد.«

گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل  خزائلـی،  علیرضـا 
و صنایع دسـتی اسـتان قزویـن، در گفت و گـو بـا خبرنـگار 
میراث آریـا، بـا اعـام ایـن خبـر افـزود: »در ایـن جلسـه 
موضـوع مرمـت و احیـای گرانـد هتـل قزویـن بـا حضـور 
مدیرانـی از صنـدوق احیا، اداره کل اسـتان قزوین و شـرکت 

سـمگا مـورد بررسـی و موافقـت قـرار گرفـت.«
او اضافـه کـرد: »در ایـن جلسـه مقرر شـد، موضـوع مرمت 
و احیـای گرانـد هتـل قزویـن از ابتـدای مهرمـاه امسـال 
اجرایـی شـود و در همیـن خصوص تعهداتی بـرای اداره کل 
اسـتان قزوین، صندوق احیا و شـرکت سـمگا تعیین شـده 
اسـت تـا با مرمـت و احیای این بنـای تاریخـی، این پروژه 
بـه زودی بـه بهره بـرداری برسـد.«مدیرکل میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان قزویـن، همچنیـن بـه 
انتشـار کلیـپ جاذبه هـای گردشـگری ایـن اسـتان توسـط 
کـرد  اشـاره   )UNWTO( گردشـگری  جهانـی  سـازمان 
گردشـگری  ظرفیت هـای  و  جاذبه هـا  »کلیـپ  گفـت:  و 
اسـتان قزویـن کـه بـه سـازمان جهانی گردشـگری ارسـال 
شـده اسـت، در اکانـت رسـمی ایـن سـازمان بین المللـی 
در یوتیـوب به نمایـش درآمـده اسـت.«او افزود: »سـازمان 
جهانـی گردشـگری در اجـاس خـود در روسـیه فراخوانـی 
موضـوع  بـا  کلیپ هایـی  ارسـال  و  تهیـه  درخصـوص  را 
ظرفیت هـای گردشـگری و فرهنگی تاریخـی منتشـر کـرد 
کـه در همیـن راسـتا و بـر حسـب تأکیـد دکتـر مونسـان 
وزیـر میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی، کلیپـی 
از جاذبه هـای گردشـگری و ظرفیت هـای فرهنگی تاریخـی 

ایـن اسـتان تهیـه و ارسـال شـد.«      

سوژه گراندهتل
قزوینمرمتو
احیامیشود

حضور ایران در سازمان جهانی گردشگری پررنگ تر شود

مونسان:مراسمروزجهانیگردشگریرادرسیستانوبلوچستانبرگزارمیکنیم

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزیـر 
ایـران  »حضـور  گفـت:  صنایع دسـتی 
بایـد  گردشـگری  جهانـی  سـازمان  در 
بتوانیـم  به گونـه ای کـه  شـود،  پررنگ تـر 
طرح هـا، نظـرات و ایده هـای خـود را بـه 
ایـن سـازمان پیشـنهاد دهیـم. ایده هـا و 
حتی شـعار سـال از سـوی ایران می تواند 
بـه این سـازمان جهانی ارائـه و در صورت 

امـکان اجرایـی شـود.«
دکتـر  میراث آریـا،  خبرنـگار  به گـزارش 
علی اصغـر مونسـان وزیـر میراث فرهنگی، 
دومیـن  در  و صنایع دسـتی،  گردشـگری 

نشسـت شـورای سیاسـت گذاری صنعت 
از  »برخـی  کـرد:  تصریـح  گردشـگری  
دارای  ایـران  در  گردشـگری  موضوعـات 
اسـتقبال  مـورد  و حتـی  اسـت  اهمیـت 
دبیـرکل سـازمان جهانـی گردشـگری نیز 
مثـال  به عنـوان  اسـت کـه  گرفتـه  قـرار 
اشـاره  بوم گـردی  موضـوع  بـه  می تـوان 
کرد و بر همین اسـاس شـعار سـال آینده 
سـازمان جهانی گردشـگری، »گردشگری 
در  ایـن ظرفیـت  اسـت کـه  روسـتایی« 
کشـور مـا قابـل ماحظـه اسـت از این رو 
ایـن  در  پررنگ تـری  حضـور  می توانیـم 

سـازمان جهانـی داشـته باشـیم.«
او اضافـه کـرد: »یکی دیگـر از موضوعاتی 
حضـور  کـرد  توجـه  آن  بـه  بایـد  کـه 

پررنگ تـر گردشـگری در حـوزه اقتصادی 
و  اشـتغال  ایجـاد  جملـه  از  جامعـه 

اسـت.« درآمدزایـی 
حفظ شـئونات مـاه محـرم در برنامه های 

روز جهانی گردشـگری
از  دیگـری  بخـش  در  مونسـان  دکتـر 
فـرا  بـه  اشـاره  بـا  خـود  صحبت هـای 
رسـیدن روز جهانـی گردشـگری و هفتـه 
گردشـگری بـر برنامه ریزی های مناسـب 
برای گرامی داشـت ایـن روز و هفته تأکید 
تدارک دیده شـده  »برنامه هـای  افـزود:  و 
 در ایـن خصـوص بایـد بـا رعایـت تقـارن 
ایـن ایـام بـا ماه محرم باشـد و شـئونات 
مـاه محـرم در ایـن برنامـه ها بایـد کاما 

حفـظ شـود.«

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزیـر 
صنایع دسـتی در ادامه گفـت: »با توجه به 
شـعار امسـال سـازمان جهانی گردشگری 
یعنـی »گردشـگری و اشـتغال: آینـده ای 
بهتـر بـرای همـه« بایـد یک پوسـتر واحد 
در سراسـر کشـور بـا موضـوع ایـن شـعار 

طراحـی و تولیـد شـود.«
برنامه هـای  بتوانیـم  »بایـد  افـزود:  او 
تعریـف  گردشـگری  حـوزه  در  متنـوع 
افـراد  از  بایـد  میـان  ایـن  در  و  کنیـم 
مشـهور و چهـره هـای هنـری در جامعـه 
بـرای معرفـی ایـن برنامـه هـا اسـتفاده 
کنیـم. ایـن در حالـی اسـت کـه موضوع 
اهمیـت  از  نیـز  جهانـی  هـای  شـبکه 
باالیـی برخـوردار اسـت و از ایـن ظرفیت 
هـا بایـد در معرفـی برنامـه هـای متنوع 
برنامـه  ببریـم و یـک  بهـره  گردشـگری 
پرحجـم تبلیغاتـی در حـوزه گردشـگری 
بخـش  در  مونسـان  کنیم.«دکتـر  اجـرا 
دیگـری از صحبـت هـای خـود با اشـاره 
برگـزاری  بـرای  هـا  ریـزی  برنامـه  بـه 
مراسـم روز جهانـی گردشـگری در شـهر 
»امسـال،  کـرد:  خاطرنشـان  زاهـدان 
سیسـتان و بلوچسـتان میزبـان مراسـم 
رسـمی روز جهانـی گردشـگری اسـت و 
بـا  تهـران  به جـای  گرفته ایـم  تصمیـم 
هـدف معرفـی ظرفیت های سیسـتان و 
بلوچسـتان در حوزه گردشـگری، مراسـم 
روز جهانـی گردشـگری در شـهر زاهـدان 
در  نیـز شـخصا  و مـن  برگـزار می شـود 

ایـن مراسـم حضـور خواهـم یافـت.«
ولـی تیمـوری معـاون گردشـگری وزارت 
میراث فرهنگـی نیـز در ایـن نشسـت بـا 
تدارک دیده شـده  برنامه هـای  بـه  اشـاره 
برای گرامیداشـت هفته گردشگری و روز 

جهانی گردشـگری گفت: »شـعار امسـال 
گردشـگری  جهانـی  سـازمان  سـوی  از 
»گردشـگری و اشـتغال: آینـده ای بهتـر 
اسـت کـه  شـده  تعریـف  همـه«  بـرای 
و  مهـارت  آمـوزش،  ارتبـاط،  همیـن  در 
اشـتغال سـه موضوعی اسـت کـه برنامه 
در  گردشـگری  جهانـی  سـازمان  هـای 
برنامه ریزی هـای خـود در ایـن خصوص 
بـر روی آن هـا تمرکـز کامـل دارنـد.«او 
اضافـه کـرد: »به منظور گرامی داشـت روز 
جهانـی گردشـگری و هفـت گردشـگری، 
برنامه هـای متنوعـی تـدارک دیده شـده 
کـه در تهران و سـایر اسـتان هـای برگزار 
خواهـد شـد.«ابراهیم الریجانـی مدیرکل 
تبلیغـات گردشـگری  و  بازاریابـی  دفتـر 
نیـز در ایـن نشسـت بـا ارائـه توضیحاتی 
روز  بـرای  برنامه ریزی هـا  درخصـوص 
جهانـی گردشـگری گفـت: »بـر اسـاس 

ارسـال  اسـتان ها  بـه  کـه  بخشـنامه ای 
بـه  مهرمـاه   12 تـا   5 از  اسـت،  شـده 
گردشـگری  گرامیداشـت  هفتـه  عنـوان 
برنامه هـای  کشـور  اسـتان های  در 
مختلفـی برگـزار می شـود کـه بر اسـاس 
برنامه ریزی هـای صورت گرفتـه بالـغ بـر 
برگـزار  اسـتان ها  در  برنامـه  عنـوان   5٠٠
می شـود.«او افـزود: »در کنار اسـتان ها، 
برنامه هـای ملـی نیـز داریـم کـه در ایـن 
دیـده  متفاوتـی  برنامه هـای  خصـوص 
شـده اسـت کـه نمونـه آن اجـرای برنامه 
میزبانـی  بـه  گردشـگری  جهانـی  روز 
زاهـدان اسـت که مـورد اسـتقبال بخش 
فعـاالن  و  دولتـی  بخـش  خصوصـی، 
اسـت و  قـرار گرفتـه  حـوزه گردشـگری 
مراسـم روز جهانـی گردشـگری بـه جای 
تهـران در سیسـتان و بلوچسـتان برگـزار 

خواهـد شـد.

صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــت:  ــدان گف ــگری هم ــتی و گردش دس
ســه اثــر تاریخــی از ایــن اســتان پــس 
ــت  ــی در فهرس ــد نهای ــی و تایی از بررس
آثــار ملــی منقــول ایــران بــه ثبــت 
رســید.علی مالمیــر افــزود: بــرای ثبــت 
ــول اســتان همــدان نشســتی  ــار منق آث
بــا حضــور کارشناســان و معــاون وزیــر 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
آثــار  ثبــت  مســئول  و  گردشــگری 

ــن نشســت ســه  ــه در ای ــزار شــد ک برگ
پرونــده ارســالی از ایــن اســتان بــا 
ارایــه دالیــل کارشناســی و دفــاع خــوب 
مطــرح و هــر ســه اثــر در فهرســت 
آثــار ملــی ایــران ثبــت شــد.وی اظهــار 
ــینا«،  ــن س ــون اب ــاب قان ــت: »کت داش
ــن« و »آویزه هــای ســه  »گوشــواره زری
ــری  ــه اث ــرو، س ــتای اب ــی« از روس برگ
هســتند کــه بــه تازگــی بــه جمــع آثــار 
ملــی همــدان و ایــران پیوســتند.مالمیر 

عنــوان کــرد: کتــاب قانــون چنــد ســال 
پیــش توســط فــردی بــه نــام جلیلونــد 
از خان هــای ســابق روســتای کــرزان 
ــینا  ــی س ــگاه بوعل ــه آرام ــرکان ب تویس
هدیــه شــده بــود. وی ادامــه داد: ایــن 
کتــاب دســت نویس، نوشــته بوعلــی 
ســینا حکیــم هزاره هــا اســت و قدمــت 
آن بــه دوره صفویــه و ســال ۱۱۰5 هـــ.ق 
فرهنگــی،  میــراث  می رســد.مدیرکل 
صنایــع دســتی و گردشــگری ادامــه داد: 
ــن« و »آویزه هــای ســه  »گوشــواره زری
ــرو  برگــی« نیــز از نزدیکــی روســتای اب
ــد کــه قدمــت  همــدان کشــف شــده ان
ــردد. ــاز می گ ــکانی ب ــه دوره اش ــا ب آنه

سه اثر از همدان در فهرست 
آثار ملی ثبت شد

فصلسومکاوشهای
باستانشناختیربعرشیدیآغازشد

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی آذربایجان شـرقی از آغاز 
فصـل سـوم کاوش های باستان شـناختی و مطالعـات مرمتی ربع رشـیدی تبریز 
توسـط متخصصـان ملـی و بیـن المللـی خبـر داد.»مرتضـی آبـدار« بـا اشـاره به 
اینکه سـومین فصل از کاوش های باسـتان شـناختی و مطالعات مرمتی و نقشه 
بـرداری ژئوفیزیکـی، در راسـتای ادامـه روند عملیاتی شـدن پروتـکل بین المللی 
ربع رشـیدی با همکاری موسسـه باسـتان شناسی آلمانی، آغاز شـده است، ادامه 
داد: سـومین فصـل از عملیـات هیئـت بیـن المللـی ربـع رشـیدی تحـت نظارت 
مدیریـت پایـگاه پژوهشـی ملـی مجموعـه میـراث فرهنگی ربـع رشـیدی و طی 
مجوز صادره از پژوهشـگاه میراث فرهنگی و گردشـگری کشـور آغاز شـده اسـت.

وی از حضور متخصصان ملی و بین المللی در سـومین فصل از عملیات باسـتان 
شناسـی و مرمتگری ربع رشـیدی خبر داد و گفت: در این فصل، هیئتی متشـکل 
از باسـتان شناسـان، باسـتان سـنجان و مرمت گرانی از پایگاه پژوهشـی ملی ربع 
رشـیدی، دانشـگاه هنر اسامی تبریز، مؤسسـه باستان شناسی آلمان و همچنین 
کارشناسـانی از »دانشـگاه اوتـو فریدریـش« شـهر بامبـرگ، مـوزه لـوور پاریس و 
دانشـگاه هنـر اصفهـان مطالعات مرمتی و مقاوم سـازی سـازه هـای تاریخی ربع 

رشـیدی و برداشـت هـای ژئوفیزیکی انجام مـی دهند.

ته
نک

ولـیتیمـوریمعـاونگردشـگریوزارتمیراثفرهنگـینیز
درایـننشسـتبـااشـارهبـهبرنامههـایتدارکدیدهشـده
بـرایگرامیداشـتهفتـهگردشـگریوروزجهانیگردشـگری
گفـت:»شـعارامسـالازسـویسـازمانجهانـیگردشـگری
"گردشـگریواشـتغال:آیندهایبهتربرایهمه"تعریفشده
اسـتکـهدرهمیـنارتبـاط،آمـوزش،مهارتواشـتغالسـه
موضوعیاسـتکهبرنامههایسـازمانجهانیگردشـگریدر
برنامهریزیهـایخـوددرایـنخصوصبـررویآنهاتمرکز
کامـلدارنـد.«اواضافـهکـرد:»بهمنظـورگرامیداشـتروز
جهانـیگردشـگریوهفـتگردشـگری،برنامههـایمتنوعی
تـدارکدیـدهشـدهکـهدرتهـرانوسـایراسـتانهـایبرگزار
خواهـدشـد.«ابراهیمالریجانـیمدیـرکلدفتـربازاریابـیو
تبلیغـاتگردشـگرینیـزدرایـننشسـتگفت:»براسـاس
بخشـنامهایکـهبـهاسـتانهاارسـالشـدهاسـت،از5تا12
مهرماهبهعنوانهفتهگرامیداشـتگردشـگریدراسـتانهای

کشـوربرنامههـایمختلفـیبرگـزارمیشـود.

میراثمیراث

مرقع مینا در کاخ گلستان بال گشودابالغ  ثبت ملی بافت ۶ روستا به استاندار کرمانشاه
در  میراث فرهنگــی  وزیــر 
نامه هایــی جداگانــه خطــاب 
کرمانشــاه،  اســتاندار  بــه 
بافــت  ملــی  ثبــت  مراتــب 

ابــاغ کــرد. اســتان  ایــن  در  را  روســتا  شــش 
ــه خطــاب   علــی اصغــر مونســان در نامه هایــی جداگان
بــه هوشــنگ بازونــد اســتاندار کرمانشــاه شــش روســتا 
در ایــن اســتان را کــه بــه ثبــت ملی رســیده اســت، اباغ 
کرد.متــن یکــی از نامه هــای وزیــر میراث فرهنگــی، 
اســت:  زیــر  به شــرح  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
ــکیل  ــون تش ــده قان ــاده واح ــد )ج( م ــرای بن »در اج
 ۱3۶۴ مصــوب  فرهنگــی کشــور  میــراث  ســازمان 

ــاده ســوم  ــد ششــم م ــس شــورای اســامی و بن مجل
ــور  ــی کش ــراث فرهنگ ــازمان می ــنامه س ــون اساس قان
ــر  ــی ب ــامی مبن ــورای اس ــس ش ــوب ۱3۶7 مجل مص
ثبــت آثــار ارزشــمند منقــول و غیــر منقــول فرهنگــی – 
ــی و فهرســت های  ــار مل تاریخــی کشــور در فهرســت آث
ــت  ــی تاریخــی »باف ــر فرهنگ ــت اث ــب ثب ــط، مرات ذیرب
ــاه،   ــتان کرمانش ــع در اس ــاص« واق ــتای بش ناوخ روس
شهرســتان ثــاث باباجانــی، بخــش مرکــزی، دهســتان 
خانه شــور، بش ناوخــاص کــه پــس از طــی تشــریفات 
ــورخ ۰۱/۰5/۱3۹۸  ــماره ۲۲55۲ م ــه ش ــی الزم ب قانون
در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت، 

ابــاغ مــی گــردد.

کاخ  جهانـی  مجموعـه  مدیـر 
گلسـتان، از رونمایـی مجموعه 
خطـوط میـر عمـاد موسـوم به 
کاخ گلسـتان  در  مینـا  مرقـع 

خبـر داد.
مسـعود نصرتـی گفت: کتـاب مرقع مینا به خـط میرعماد 
بـا حضـور اسـتاد حسـین الهـی قمشـه ای، تعـدادی از 
اسـاتید و فرهیختـگان ایـن حوزه در مـوزه مخصوص کاخ 

گلسـتان رونمایی می شـد.
وی افـزود: مجموعـه خطـوط میرعماد موسـوم بـه مرقع 
مینـا در 3۰ صفحـه بـه ابعـاد رحلـی بـا جلـد گل و مـرغ 
بـر روی کاغـذ گاسـه در تیـراژ ۲ هزار نسـخه چاپ شـده 

اسـت؛ گنجینه خطـی میراث جهانی کاخ گلسـتان در بین 
تمـام مجموعه هـای نفیـس دنیـا از نظـر محتـوا و عیـار 
هنـری  منحصـر بفـرد بـوده و از میـان آثـار به جامانـده 
از میرعمـاد در سراسـر دنیـا ، آنچـه کـه در کتابخانـه کاخ 
گلسـتان نگهـداری می شـود، جـزو بهتریـن خطـوط ایـن 
هنرمنـد اسـت. نصرتـی تصریـح کـرد: خـط نسـتعلیق که 
عـروس خطـوط اسـامی نامیـده مـی شـود بـه دسـت 
میرعمـاد بـه اوج لطافـت و صابـت خـود رسـیده اسـت، 
ایـن هنرمنـد خـط را بـه جایگاهی رسـانده که نه اسـاتید 
پیـش از او و نـه شـاگردان و پیـروان او تا بـه امروز یارای 
آن نبـوده تـا بـه قلمـرو قلمرانـی میرعمـاد نزدیک شـود.

خبر
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ــور در  ــت کش ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ریی
آییــن تودیــع و معارفــه مدیــر کل حفاظــت محیــط 
ــه موضــوع خشــک شــدن و  ــارس ب زیســت اســتان ف
ــت:  ــه اس ــرده و گفت ــاره ک ــه اش ــه ارومی ــای دریاچ احی
بــرای  از آب هــا  اســتفاده  و  بی رویــه  ســد ســازی 
توســعه کشــاورزی و از ســویی افزایــش ســطح تبخیــر 
موجــب خشــکی دریاچــه ارومیــه شــد، ۱۰ هــزار میلیــارد 
ــه شــده و  ــه هزین ــای دریاچــه ارومی ــرای احی ــان ب توم
همیــن مقــدار بــرای ۱۰ ســال آینــده بایــد هزینــه شــود 
تــا بــه ســطح تــراز اکولوژیــک دریاچــه برســیم. عیســی 
کانتــری مــی  افزایــد: ســطح تــراز اکولوژیــک دریاچــه 
ارومیــه نگهداشــت ۱۴ میلیــارد متــر مکعــب آب اســت 
ــین ۲3  ــای پیش ــه در دهه ه ــن دریاچ ــه ای ــی ک در حال
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــته اس ــب آب داش ــر مکع ــارد مت میلی
ــر  ــه اگ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــام مســوول ب ــن مق ــا، ای ایرن
ــه  ــرای حفــظ محیــط زیســت نهادین فرهنــگ ســازی ب
نشــود ده هــا برابــر بایــد هزینــه کنیــم تــا محیــط زیســت 
ادامــه می دهــد: آمــار هفــت دهــم  حفــظ شــود، 
میلیمتــر فرســایش ســاالنه خــاک در کشــور مــا فاجعــه 
ــن  ــری از ای ــرای جلوگی ــد ب ــرا نبای ــت، چ ــی اس اقلیم
ــر  ــال ۲۰ براب ــر س ــود ، ه ــی ش ــاره اندیش ــایش چ فرس
ــاک رخ  ــایش خ ــود فرس ــی ش ــد م ــاک تولی ــه خ آنچ
مــی دهــد، ســاالنه ۶۰ هــزار هکتــار از جنگل هــای بلــوط 
ــا  ــن آماره ــی شــود ، ای ــود م ــا ناب ــرس در کشــور م زاگ
واقعــا نگــران کننــده اســت. معــاون رییــس جمهــوری 
ــور  ــت کش ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س و ریی
ــه  ــی ک ــاری قارچــی و ذغال ــن بیم ــد: همی ــان می کن بی
ــه  ــتفاده بی روی ــی از اس ــه ناش ــا را گرفت ــن جنگل ه دام
ــت،  ــا اس ــودی آب ه ــه و ناب ــرای بی روی ــاک و چ از خ
ایــن جنگل هــا ســال ها دوام داشــته و بــه چنیــن 

ــب  ــا تخری ــون ب ــده و اکن ــا نش ــی مبت ــاری قارچ بیم
ــان  ــراغ درخت ــه س ــا ب ــواع بیماری ه ــت ان ــط زیس محی
ــاری  ــال ج ــاه  س ــت مردادم ــی اس ــت. گفتن ــده اس آم
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره بــه 
ــای  ــا ۹7 در ســتاد احی ــه شــده از ۹3 ت ــارات هزین اعتب
ــارات پرداخــت شــده  ــود: اعتب ــه ب ــه گفت دریاچــه ارومی
۱۴۶5 میلیــارد تومــان اســت کــه معــادل امــروزی آن، 
ــت.  ــاری اس ــال ج ــان س ــارد توم ــش از ۸7۰۰ میلی بی

ــا، ۱۱۰۰  ــتاد احی ــات س ــه اقدام ــود در نتیج ــه ب وی گفت
ــه  ــبت ب ــه نس ــه ارومی ــعت دریاچ ــع وس ــر مرب کیلومت

ــه اســت. ــش یافت ــا افزای ــاز احی آغ

شدتمصرفانرژیدرکشورباالست
عیســی کانتــری در بخــش دیگــری از صحبت هایــش 
عنــوان می کنــد: روســیه بــا  3۲ صــدم درصــد و ایــران 
ــگاه اول و دوم هــدر دادن  ــا ۲3 صــدم درصــد در جای ب
انــرژی تولیــدی در جهــان قــرار دارنــد ، در حالیکــه 
آلمــان بــرای تولیــد یــک میلیــارد دالر تولیــد ناخالــص 
ــد ،  ــت مصــرف می کن ــرژی نف ــن ان ــزار ت ــی ۱۰۰ ه داخل

ایــن میــزان مصــرف در کشــور مــا ۸5۰ هــزار تــن اســت ، 
ــد ناخالــص  ــرای یــک دالر تولی ــارت دیگــر مــا ب ــه عب ب
ــم . ــرف می کنی ــرژی مص ــان ان ــر آلم ــی ۸.5 براب داخل

معــاون رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان حفاظــت 
ــرای  ــواردی ب ــا م ــد: م ــور می افزای ــت کش ــط زیس محی
ــت  ــر درس ــه اگ ــم ک ــت داری ــط زیس ــت از محی حفاظ
ــوی  ــه از س ــی ک ــتر از محدودیت های ــود بیش ــال ش اعم
کنوانســیون های بیــن المللــی بــرای حفاظــت از محیــط 
ــوان  ــه عن ــی شــود کارســاز اســت ، ب ــال م زیســت اعم

مثــال کنوانســیون بیــن المللــی پاریــس کاهــش تولیــد 
کربــن  بــه میــزان ۴ درصــد تــا ســال ۲۰3۰ را بــه 
ــط  ــتر از محی ــت بیش ــرای حفاظ ــل ب ــک عام ــوان ی عن
راهبردهــای  در  حالیکــه  در  داده  پیشــنهاد  زیســت  
ــات  ــا و فرمایش ــور م ــت های کان کش ــی و سیاس اصل
ــن اصــل  ــی تری ــوان عال ــه عن ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
حفــظ محیــط زیســت پیشــنهاد کاهــش تولیــد کربــن 
ــه  ــا ب ــر م ــت ، اگ ــده اس ــد داده ش ــزان ۴۰ درص ــه می ب
ــرای  ــا ب ــم قطع ــل کنی ــت عم ــا درس ــن رهنموده همی

هزینهکرد۱۰هزارمیلیاردتومانبرایاحیایدریاچهارومیه
کالنتری:تاکنون1۰هزارمیلیاردتومانبرایاحیایدریاچهارومیههزینهشدهوبرای1۰سال

آیندهنیزبایدهزینهشودتابهسطحترازاکولوژیکآنبرسیم

بــهگفتــهعیســیکالنتــریسدســازیبیرویــهواســتفادهازآبهــابــرایتوســعهکشــاورزی
ــارد ــهشــد،1۰هــزارمیلی ــرموجــبخشــکیدریاچــهارومی وازســوییافزایــشســطحتبخی
ــده ــرای1۰ســالآین ــدارب ــنمق ــهشــدهوهمی ــههزین ــایدریاچــهارومی ــرایاحی ــانب توم
بایــدهزینــهشــودتــابــهســطحتــرازاکولوژیــکدریاچــهبرســیم.معــاونرییــسجمهــوری
ورییــسســازمانحفاظــتمحیــطزیســتکشــورمیافزایــد:ســطحتــرازاکولوژیــکدریاچــه
ارومیــهنگهداشــت14میلیــاردمتــرمکعــبآباســتدرحالــیکــهایــندریاچــهدردهههــای

پیشــین23میلیــاردمتــرمکعــبآبداشــتهاســت.

عیســیکالنتــریمعتقــداســت:اگــرمــابــه
ــوان ــهعن ــیب ــنالملل ــیونهایبی کنوانس
یــکعامــلمحدودکننــدهتولیــدکربــننــگاه
کنیــمفقــطبایــد72میلیــونتــنازتولیــد
ــیکــه ــاســال2۰3۰بکاهــددرحال ــنت کرب
ــرکاهــش ــوریاســالمیب ــایجمه راهبرده
ــال ــنس ــاای ــنت ــیکرب ــونتن 73۰میلی

ــددارد. تاکی
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دادنــد  هشــدار  فرانســوی  کارشناســان 
گرمــای جهانــی تــا ســال ۲۱۰۰ بیــش از 
پیــدا  افزایــش  می شــود  تصــور  آنچــه 
محققــان  ایســنا،  بــه گــزارش  می کنــد. 
ــی  ــای جهان ــار داشــتند: گرم فرانســوی اظه
تــا ســال ۲۱۰۰ از آنچــه تصــور می شــود 
ــد  ــن نیازمن ــه ای ــود ک ــد ب ــدیدتر خواه ش
ــش  ــرای کاه ــا ب ــع دولت ه ــات قاط اقدام
بــه  اســت.  گازهــای گلخانــه ای  انتشــار 
ــزان  ــال ۲۱۰۰ می ــا س ــان ت ــه کارشناس گفت
آلودگــی جیــوه در جهــان بــه شــش تــا 
ــید  ــد رس ــانتی گراد خواه ــه س ــت درج هف
ناشــی  اقتصــادی  رشــد  آن  دلیــل  کــه 
تنهــا  اســت.  فســیلی  ســوخت های  از 
 - اجتماعــی  ســناریوهای  و  راهکارهــا 
اقتصــادی کــه نشــانگر همکاری هــای بیــن 
ــدار  ــت داشــتن توســعه پای ــی و اولوی الملل
ــای  ــش دم ــا افزای ــد ت اســت کمــک می کن
ســانتی گراد  دجــه  دو  از  کمتــر  جهانــی 
باقــی بمانــد. محققــان فرانســوی پیشــنهاد 
اقدامــات  اســت  ضــروری  کــه  دادنــد 
کاهشــی چشــمگیری بــه منظــور جلوگیــری 
ــر  ــه ای در سراس ــای گلخان ــار گازه از انتش
جهــان تــا ســال ۲۰۶۰ در نظــر گرفتــه شــود. 
ــزاری  ــل از خبرگ ــه نق ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب
ــد: در دهه هــای  ــد کردن ــان تاکی شــینهوا، آن
اخیــر شــدت و تکــرار مــوج گرمــا افزایــش 
رونــد  ایــن  همچنیــن  یافته اســت. 
ــی  درصورتیکــه ســناریوهای مــد نظــر اجرای
نشــود طــی دو دهــه آینــده ادامــه خواهــد 
داشــت. بــه گــزارش ایســنا، بررســی ها 
آینــده  ســال  چهــار  در  می دهــد  نشــان 
شــدیدتری  دمــای  افزایــش  بــا  جهــان 
چــرا کــه گرمــای  شــد  خواهــد  روبــرو 
ــی  ــی ناش ــرات اقلیم ــده تغیی ــی، پدی طبیع
از فعالیت هــای بشــر را تقویــت می کنــد. 
ــتان  ــل تابس ــا در فص ــوج گرم ــال م ــه دنب ب
نیمکــره  در  جنگلــی  آتش ســوزی های  و 
شــمالی، بررســی ها حاکــی از آن اســت 
کــه دســت کم تــا ســال ۲۰۲۲ میــادی 
ــود  ــن وج ــره زمی ــرای ک ــزی ب ــت ناچی مهل
ــه ای  ــای گلخان ــار گازه ــش انتش دارد. افزای
ــزوده اســت  ــا اف ــر دم ــده ب ــه فشــار فزاین ب
ــک  ــکل ی ــه ش ــر را ب ــن تغیی ــر ای ــا بش ام

نمی کنــد. احســاس  خــط مســتقیم 
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جذبمیشوند
معــاون توســعه، حقوقــی و امــور مجلــس ســازمان 
محیــط زیســت کشــور گفــت: بــرای افزایــش 
ــاالنه  ــه س ــت ک ــرار اس ــت ق ــط زیس ــی محی کارای
3۰۰ نفــر در ســازمان محیــط زیســت جــذب شــوند. اصغــر 
دانشــیان در مراســم تکریــم و معارفــه مدیــرکل حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان قزویــن بــا بیــان اینکــه وضعیــت نیــروی انســانی 
در ادارات محیــط زیســت سراســر کشــور مطلــوب نیســت، افزود: 
طبــق توافــق صــورت گرفتــه بــا ســازمان امــور اســتخدامی کشــور، 
قــرار شــده 3۰۰ نیــروی محیــط زیســت هــر ســال و ســه هــزار 
نفــر تــا ۱۰ ســال آینــده جــذب ســازمان شــوند. وی بــه مطالبــه 
ــتمزدها  ــودن دس ــن ب ــر پایی ــی ب ــت مبن ــط زیس ــان محی کارکن
ــان محیــط زیســت  اشــاره کــرد و گفــت: حقــوق دریافتــی کارکن
در بیــن ســازمان های دیگــر در رده پایینــی قــرار دارد و بایــد 
ــاه حــال ایــن خدمتگــزاران چــاره ای اندیشــیده شــود.  ــرای رف ب
دانشــیان، محیــط زیســت را ســازمانی مظلــوم دانســت و افــزود: 
ــش  ــازمان افزای ــن س ــردم را از ای ــدی م ــطح رضایتمن ــد س بای

دهیــم کــه در ایــن میــان نقــش دســتگاه های اجرایــی و مدیــران 
کل اســتانی نیــز بســیار ســنگین اســت. وی بــا انتقــاد از طــرح 
احــداث جــاده قزویــن بــه گیــان اظهــار داشــت: جــاده قزویــن 
بــه تنکابــن هیــچ منفعتــی بــرای مــردم المــوت نــدارد و جفایــی 
ــل اســت.  کــه در حــق محیط زیســت ایــن منطقــه شــده بی بدی
ــرای حــل  ــه ب ــر اســتفاده از ظرفیت هــای همــه جانب دانشــیان ب
مشــکات زیســت محیطــی تاکیــد کــرد و گفــت: مســئوالن بایــد 
از ظرفیــت تریبون هــای نمــاز جمعــه، بســیج و مــردم اســتفاده 
کــرده و بــرای فرهنــگ ســازی در خصــوص حفاظــت از محیــط 
ــدام  ــت اق ــماند در طبیع ــازی پس ــری از رهاس ــت و جلوگی زیس
کننــد. معــاون توســعه، حقوقــی و امــور مجلــس ســازمان محیــط 
ــه مشــکات زیســت محیطــی مناطــق شــمال  زیســت کشــور ب
پرداخــت و گفــت: بــوی تعفــن زبالــه و پســماند در نقــاط شــمالی 
ــده  ــد در آین ــد ادامــه یاب ــن رون ــه و اگــر ای کشــور افزایــش یافت
ــون و  ــد نایل ــا بای ــی در دری ــد ماه ــای صی ــه ج ــا ب ــدان م فرزن

پاســتیک صیــد کننــد.

در حالــی متولیــان شــهری پایتخــت می گوینــد از ســال ۹3 تاکنــون 
حق آبــه بوســتان چیتگــر داده نشــده کــه درختــان آن به ســرعت در 
حــال خشــک شــدن هســتند و از ســوی دیگــر بدهــی شــهرداری 
ــا  ــه اینه ــی شــود ک ــام م ــان اع ــارد توم ــا ۱۴۰ میلی ــه آبف ــران ب ته
بخشــی از مشــکات امــروز ایــن پــارک جنگلــی اســت. بــه گــزارش 
ایرنــا، خشــک شــدن درختــان، آتش ســوزی های پــی در پــی و از 
بیــن رفتــن گونــه هــای گیاهــی چیتگــر طــی روزهــا و مــاه هــای 
اخیــر خبرســاز بــوده بــه طــوری کــه در صحــن علنــی شــوری شــهر 
هــم مطــرح شــده اســت. ایــن موضــوع یکشــنبه هفتــه جــاری در 
تذکــر مجیــد فراهانــی عضــو شــورای شــهر تهــران در صحــن شــورا 
مطــرح شــد و بــه دنبــال آن جمعــی از خبرنــگاران شــهری صبــح 
امــروز چهارشــنبه بــه همــراه محســن هاشــمی رییــس شــورا، علــی 
ــارک  ــور شــهردار منطقــه ۲۲ و جمعــی از مســئوالن از ایــن پ نوذرپ
جنگلــی دیــدن کردنــد. خشــک شــدن درختــان چیتگــر در حالــی 
اســت کــه شــهرداری ســاالنه هفــت میلیــارد تومــان بــرای نگهــداری 
ــاری آن در کــش  ــرا آبی ــا ظاه ــد ام ــی کن ــه م ــن بوســتان هزین ای
ــت؛ موضوعی  ــده اس ــل مان ــا معط ــهرداری و آبف ــای ش و قوس ه
ــه  ــدادن ب ــران آن را )آب ن ــس شــورای اســامی شــهر ته ــه ریی ک
درختــان( »دهــن کجــی« مدیریتــی شــهرداری می خوانــد. معــاون 
خدمــات شــهری شــهرداری منطقــه ۲۲ در ابتــدای ایــن بازدیــد بــا 
بیــان تاریخچــه ای در خصــوص چیتگــر گفــت: ایــن پــارک جنگلــی 
ــاح شــد و  ــار افتت ــا مســاحت یــک هــزار و ۲۰۰ هکت ســال ۱3۴۰ ب
امــروز ۸۰۰ هکتــار از آن باقــی مانــده؛ مابقــی یــا تحــت تصــرف یــا 

واگــذاری قــرار گرفتــه اســت.
احســان صفایــی در خصــوص مشــکات ایــن پــارک جنگلــی بیــان 
کــرد:  از جملــه مهمتریــن مشــکات اساســی ایــن بوســتان تامیــن 
آب اســت و اختــال و قطعــی موقــت آب از ســال ۹۴ شــروع شــد 
کــه تــا ۹۶ ادامــه داشــت و قطعــی کامــل آن هــم از ســال ۹۶ بــه 
ــرکت آب  ــه ش ــهرداری ب ــی ش ــه داد: بده ــد رخ داد. وی ادام بع
ــه  ــه گفت ــت. ب ــان اس ــارد توم ــش از ۱۴۰ میلی ــز بی ــاب نی و فاض
ایــن مقــام مســئول از چهــار چــاه آب ایــن پــارک نیــز ســه چــاه 
خشــک شــده و ایــن در حالــی اســت کــه قبــا 3۰ درصــد آبیــاری 
چیتگــر از چــاه هــای ایــن بوســتان تامیــن می شــد. وی افــزود: 
تاکنــون پنــج کیلومتــر پســاب بــه چیتگــر انتقــال دادیــم و در چنــد 
وقــت اخیــر یــک دوره کامــل کل چیتگــر آبیــاری شــده اســت. در 
ــران در خصــوص  ــی عضــو شــورای شــهر ته ــد فراهان ــه مجی ادام
ــه ۲ دهــه  ــوط ب مشــکات چیتگــر گفــت: مشــکات چیتگــر مرب
ــه  ــت. وی اضاف ــده اس ــاد ش ــد ح ــه بع ــال ۸۸ ب ــته و از س گذش
کــرد:  قطــع آب خــام معضــل اصلــی ایــن پــارک اســت و امــروز بــا 
پســاب ۲ بخــش غربــی و شــرقی آن آبیــاری می شــود. فراهانــی 
همچنیــن بــا انتقــاد از کاشــت درختــان جدیــد در چیتگــر گفــت: 
وقتــی بــرای وضعیــت فعلــی آب نداریــم کاشــت درخــت جدیــد 
بیهــوده اســت. ایــن عضــو شــورای شــهر تهــران در بخــش دیگــری 
از ســخنانش مشــکل دیگــر چیتگــر را آتــش ســوزی هــای مکــرر 
در ایــن بوســتان عنــوان کــرد و گفــت: ۸۰ درصــد آتــش ســوزی در 
ایــن پــارک عمــدی اســت. وی ادامــه داد: نمی تــوان قضــاوت کــرد 

کــه چــه کســی پشــت ایــن موضــوع اســت امــا فقــط ۲۰ درصــد 
ــردم  ــگاری م ــه واســطه ســهل ان ــر ب ــای چیتگ ــش ســوزی ه آت
اســت. بــه گفتــه فراهانــی، از دیگــر مشــکات ایــن بوســتان ســه 
هــزار درخــت آفــت زده اســت کــه بایــد قطــع شــود چراکــه حیــات 
پــارک بــه ایــن موضــوع بســتگی دارد. وی همچنیــن اظهارداشــت 
کــه ۴۰ درصــد آب چیتگــر در اختیــار مجموعــه ســوارکاری اســت 
ــد و از  ــک فضــا پرداخــت نمی کنن ــت تمل ــچ اجــاره ای باب ــه هی ک
ــمی  ــن هاش ــد. محس ــی می گیرن ــم مجان ــر آب را ه ــوی دیگ س
رییــس شــورای شــهر تهــران نیــز آخریــن نفــری بــود کــه در مــورد 

چیتگــر صحبــت کــرد؛ وی بــا بیــان اینکــه مشــکل اصلــی پــارک 
چیتگــر موضــوع آب اســت، گفــت: نپرداختــن 5۰۰ میلیــون تومــان 
ســالیانه هزینــه آب چیتگــر از ســوی شــهرداری نوعــی دهن کجــی 
ــار  ــت فش ــاری تح ــزوم آبی ــن از ل ــت. وی همچنی ــی اس مدیریت
ــرد:  ــح ک ــت و تصری ــران گف ــان ته ــردن درخت ــیراب ک ــرای س ب
آبیــاری تحــت فشــار بایــد در دســتور کار شــهرداری قــرار گیــرد و 
در ایــن موضــوع بایــد جهــادی عمــل کــرد. هاشــمی افــزود: حتــی 
در شــهرهای پــرآب جهــان نیــز از آبیــاری تحــت فشــار و پســاب 

بــرای فضــای ســبز اســتفاده مــی شــود.

ــی  ــکی بخش ــه خش ــر ک ــه اخی ــک ده ــدود ی ــالی ح  خشکس
ــدران  ــرق مازن ــه در ش ــی میانکال ــاالب بین الملل ــی ت از اراض
دســت اندازی  و  زمین خــواری  داشــته،  پــی  در  نیــز  را 
کــره  زیســت  ذخیــرگاه  بزرگ تریــن  بــه  را  تاالب خــواران 
ــا، بــر  جهــان در ایــران افزایــش داده اســت. بــه گــزارش ایرن
اســاس گــزارش تشــکل های زیســت محیطــی بیــش از ۲ 
هــزار تــا ۲ هــزار و 5۰۰ هکتــار از اراضــی پناهــگاه حیــات 
برخــی  ســوی  از  میانکالــه  بین المللــی  تــاالب  و  وحــش 
ــت  ــرگاه زیس ــن ذخی ــیه ای ــاورزان حاش ــواران و کش ــن خ زمی
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برگزاری نشست نقش صیانت از 
محیط زیست در تقویت صلح درجهان در قم

بیش از ۶۰ درصد اتوبوس های شهری 
فرسوده اند

نقــش  علمــی  نشســت 
ــت  ــط زیس ــت از محی صیان
ــح  ــت صل ــن و تقوی در تامی
ــه  ــر اندیش ــان از منظ در جه
هــای اســامی در دفتــر کمیســیون حقــوق بشــر 
ــی  ــات علم ــو هی ــد. عض ــزار ش ــم برگ ــامی در ق اس
ــت:   ــت گف ــن نشس ــادق)ع( در ای ــام ص ــگاه ام دانش
ــوزه  ــامی در ح ــع اس ــام و مناب ــای اس ــت ه ظرفی
ــی یشــتر اســت  ــان اله ــام ادی ــط زیســت از تم محی
و آیــات و روایــت هــای مختلــف و متعــددی در ایــن 
زمینــه وجــود دارد کــه متاســفانه  کارهــای پژوهشــی 
بســیار اندکــی در کشــور در ایــن راســتا انجــام شــده 
ــی  ــید عل ــلمین س ــام والمس ــت االس ــت. حج اس
ــان  ــریت نش ــخ بش ــفانه تاری ــزود: متاس ــینی اف حس
ــت. وی  ــت اس ــاد در طبیع ــان و فس ــان انس از طغی
گفــت: فســاد واقعــی کــه موجــب نابــودی بشــریتی 

مــی شــود، از بیــن بــردن طبیعــت و محیــط زیســت 
و تــاش بــرای تخریــب محیــط زیســت نیــز نشــانه 
حکومــت هــای فاســد اســت. وی در ادامــه صحبــت 
هایــش بــا تاکیــد بــر اینکــه از بیــن بــردن طبیعــت، 
موجــب از بیــن رفتــن حیوانــات و در نتیجــه از بیــن 
ــاس  ــر اس ــه داد: ب ــود ادام ــی ش ــریت م ــن بش رفت
و  دریــا  در  الزمــان  آخــر  در  هــا، فســاد  روایــت 
خشــکی ظاهــر مــی شــود کــه بــر اســاس تفســیر هــا 
ــن  ــت در زمی ــردن طبیع ــن ب ــاد، از بی ــور از فس منظ
و خشــکی اســت. عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
امــام صــادق)ع( بــا تاکیــد بــر اینکــه بیــش از یــک 
هــزار آیــه از آیــات قــرآن مربــوط بــه طبیعــت اســت 
ــای  ــدام ه ــا اق ــای کشــاورزی ب ــت: پیشــرفت ه گف
پیامبــر)ص( بســیار توســعه یافــت بــه گونــه ای کــه 
مطالعــه ایــن اقــدام هــا موجــب حیــرت محققــان و 

ــت. ــده اس ــی ش ــگران غرب پژوهش

ســازمان  رئیــس  مشــاور 
راهــداری و حمــل و نقــل 
ضمــن  کشــور  جــاده ای 
آمــار  آخریــن  بــه  اشــاره 
وســایل نقلیــه فرســوده در کشــور گفــت: حــدود 
7 درصــد از خودروهــای کل کشــور و ۶۱ درصــد از 
گــزارش  بــه  فرســوده اند.  شــهری  اتوبوس هــای 
ایســنا، صــدرهللا بمانــا در جلســه امــروز کارگــروه 
ــا اشــاره  ــی کاهــش آلودگــی هــوای کانشــهرها ب مل
ــور  ــای کش ــد از کل خودروه ــت درص ــه هف ــه اینک ب
 ۲۴ همچنیــن  کــرد:  اظهــار  هســتند،  فرســوده 
ــل  ــد از حم ــاری و ۴ درص ــل ب ــل و نق ــد از حم درص
و نقــل مســافری کشــور فرســوده شــده اند. بــه 
ــا  ــن حــدود ۴۰ درصــد کامیون ه ــا همچنی ــه بمان گفت
درصــد   ۶۱ و  شــهری  بــرون  اتوبوس هــای  و 
ــس  ــاور رئی ــوده اند. مش ــهری فرس ــای ش اتوبوس ه

ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور در 
ادامــه گفــت: تــا پایــان ســال گذشــته حــدود 7۴ هزار 
دســتگاه کامیــون، اتوبــوس، مینــی بــوس و ســواری 
ــع داخلــی ســازمان نوســازی شــده اند.  از محــل مناب
ــی  ــت های اصل ــی از سیاس ــزود: یک ــه اف وی در ادام
ســازمان راهــداری واردات کامیون هــای زیــر 3 ســال 
اســت کــه تفــاوت قیمــت آن هــا بــا کامیون هــای نــو 
بیــن ۴۰ تــا ۶۰ درصــد اســت. مشــاور رئیــس ســازمان 
ــح  ــور تصری ــاده ای کش ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
ســبب  می توانــد  نوســازی  طــرح  اجــرای  کــرد: 
کاهــش انتشــار ۱3۰ میلیــون تــن گاز گلخانــه ای 
شــود. گفتنــی اســت آذرمــاه ۹7  نیــز مســعود زنــدی ، 
ــن  ــط زیســت: اصلی تری ــم حفاظــت محی ــر اقلی مدی
موضــوع در کاهــش آلودگــی هــوا، حــذف کامیون هــا 

و خودرو هــای فرســوده اســت.
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دیزلیهابرایحذففیلتردوده
ــه  ــش ب ــت در واکن ــط زیس ــازمان محی ــس س رئی
ــای  ــدگان خودروه ــد کنن ــی از تولی ــت یک درخواس
ــذب  ــر ج ــب فیلت ــزام نص ــذف ال ــرای ح ــی ب دیزل
ــا  ــع تحریم ه ــان رف ــا زم ــی ت ــای دیزل ــق در خودروه ذرات معل
ــه مضــر  ــن قطع ــط زیســت حــذف ای ــرد: از نظــر محی ــار ک اظه
ــرد:  ــار ک ــنا، اظه ــا ایس ــو ب ــری در گفت وگ ــی کانت ــت. عیس اس
ــن  ــده و ای ــرح ش ــت مط ــوی وزارت صنع ــت از س ــن درخواس ای
وزارتخانــه عنــوان کــرده کــه نمی توانــد بــه دلیــل تحریم هــا 
ــا بیــان اینکــه از لحــاظ  قطعــه مــورد نظــر را تهیــه نمایــد. وی ب
ــی  ــا خطرات ــه ب ــه مربوط ــب قطع ــدم نص ــی ع ــت محیط زیس
بــه همــراه اســت خاطرنشــان کــرد: چــون خودروســازان و 
ــه  ــد و ب ــه کنن ــه را تهی ــه مربوط ــد قطع ــت نمی توانن وزارت صنع
ــد  ــا نمی رس ــت آنه ــه دس ــه ب ــن قطع ــز ای ــا نی ــل تحریم ه دلی
یــا بایــد کارخانــه مربوطــه تهیــه شــود یــا اینکــه از قطعــه مــورد 
نظــر اســتفاده نشــود. در ایــن زمینــه مــا در خصــوص تعطیلــی 
ــه  ــد ک ــت می گوی ــا وزارت صنع ــم ام ــی نداری ــا حرف کارخانه ه

کارخانــه بایــد همچنــان فعالیــت کنــد. کانتــری گفــت: مــا اعــام 
کرده ایــم کــه از نظــر محیــط زیســتی حــذف قطعــه مــورد نظــر 
ــه  ــن زمین ــد در ای ــت بای ــت دول ــا در نهای ــم ام ــد نمی کنی را تایی
تصمیــم بگیــرد. کانتــری دربــاره اینکــه آیــا تصمیــم بــه حــذف 
الــزام نصــب فیلتــر دوده در خودروهــای دیزلــی بــه ضــرر محیــط 
زیســت نیســت بــا بیــان اینکــه تــا کنــون تصمیمــی بــرای حــذف 
دائــم ایــن قطعــه اتخــاذ نشــده اســت، افــزود: آقــای جهانگیــری 
ــن  ــا در ای ــته اند ت ــا خواس ــوری از م ــس جمه ــاون اول رئی مع
ــود را در  ــت خ ــز مخالف ــا نی ــم و م ــر کنی ــار نظ ــوص اظه خص
ــل  ــدی قب ــزارش ایســنا چن ــه گ ــم. ب ــام می کنی ــه اع ــن زمین ای
ــرای  ــال درخواســت یکــی از شــرکت های خودروســاز ب ــه دنب و ب
ــی، معــاون  ــر دوده« روی خودروهــای دیزل توقــف »نصــب فیلت
محیط زیســت  حفاظــت  ســازمان  انســانی  محیط زیســت 
مخالفــت ســازمان را بــا ایــن خواســته اعــام و تاکیــد کــرد کــه 
خودروســازان بــه بهانــه تحریــم قصــد دارنــد کــه مصوبــه فیلتــر 

ــد. ــذف کنن دوده را ح

اند
سم
پ

معــاون توســعه مدیریــت حقوقــی و امــور مجلــس 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــط  زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
معضــل پســماند بویــژه در شــهرهای شــمالی کشــور، 
ــر  ــدارد؛ اگ ــه ن ــن زبال ــرای دف ــی ب ــر جای ــدران دیگ ــت: مازن گف
ــم،  ــی نکنی ــور چاره اندیش ــمالی کش ــهرهای ش ــماند ش ــرای پس ب
عــاوه بــر عــدم حضــور گردشــگر بایــد شــاهد کــوچ مــردم ســاکن 
در ایــن شــهرها نیــز باشــیم. بــه گــزارش ایســنا، اصغــر دانشــیان 
ــت  ــت محیط زیس ــرکل حفاظ ــه مدی ــم و معارف ــم تکری در مراس
ــی  ــر کس ــت ب ــت محیط زیس ــرد: اهمی ــار ک ــن، اظه ــتان قزوی اس
ــن نعمــت کوتاهــی و  پوشــیده نیســت و در بحــث حفاظــت از ای
در حــق نســل های آینــده جفــا کرده ایــم و در حقیقــت امانــت دار 
ــق  ــازمان و مناط ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم. وی ب ــی نبوده ای خوب
ــوم واقــع شــده اند، تصریــح کــرد:  ــه محیط زیســت مظل ــق ب متعل
ــد  ــتی نکرده ان ــت آش ــا محیط زیس ــئولین ب ــیاری از مس ــوز بس هن
ــت و آن  ــن دول ــرای ای ــت ب ــه محیط زیس ــرد ک ــه ک ــد توج و بای
میــراث  ایــن  از  نتوانســته ایم  حقیقــت  در  و  نیســت  دولــت 
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مثــال کنوانســیون بیــن المللــی پاریــس کاهــش تولیــد 
کربــن  بــه میــزان ۴ درصــد تــا ســال ۲۰3۰ را بــه 
ــط  ــتر از محی ــت بیش ــرای حفاظ ــل ب ــک عام ــوان ی عن
راهبردهــای  در  حالیکــه  در  داده  پیشــنهاد  زیســت  
ــات  ــا و فرمایش ــور م ــت های کان کش ــی و سیاس اصل
ــن اصــل  ــی تری ــوان عال ــه عن ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
حفــظ محیــط زیســت پیشــنهاد کاهــش تولیــد کربــن 
ــه  ــا ب ــر م ــت ، اگ ــده اس ــد داده ش ــزان ۴۰ درص ــه می ب
ــرای  ــا ب ــم قطع ــل کنی ــت عم ــا درس ــن رهنموده همی

ــن  ــیون های بی ــه کنوانس ــگاه ب ــر از ن ــتر و بهت ــا بیش م
المللــی کارســاز اســت. کانتــری در ادامــه صحبــت 
هایــش  بــا تاکیــد بــر اینکــه رهنمودهــای مقــام معظــم 
رهبــری راهگشــای حفــظ محیــط زیســت اســت تاکیــد 
می کنــد: ایشــان بــه صراحــت تخریــب طبیعــت و 
تجــاوز بــه محیــط زیســت حتــی بــرای ســاختن یــک 
حــوزه علمیــه را حــرام اعــام کرده انــد ، بنــا بــر ایــن هــر 
گونــه تجــاوز بــه عرصه هــای چهارگانــه محیــط زیســت 
ــوی  ــای معن ــوع در آموزه ه ــن موض ــت و ای ــرام اس ح

ــه  ــتی ب ــه درس ــد ب ــا بای ــت ام ــده اس ــه ش ــا نهادین م
ــس  ــوری و ریی ــس جمه ــاون ریی ــم. مع ــه کنی آن توج
ــط زیســت کشــور خاطرنشــان  ســازمان حفاظــت محی
می کنــد: اگــر مــا بــه کنوانســیون های بیــن المللــی بــه 
ــگاه  عنــوان یــک عامــل محــدود کننــده تولیــد کربــن ن
ــا  ــن ت ــد کرب ــن از تولی ــون ت ــد 7۲ میلی کنیــم فقــط بای
ســال ۲۰3۰ بکاهیــم در حالیکــه راهبردهــای جمهــوری 
ــا  ــن ت ــی کرب ــون تن ــش 73۰ میلی ــر کاه ــامی ب اس
ایــن ســال تاکیــد دارد. کانتــری در بخــش دیگــری از 

ســخنانش می گویــد: محیــط زیســت ودیعــه ای اســت 
ــود،  ــظ ش ــم حف ــی ه ــل های آت ــرای نس ــد ب ــه بای ک
ــرد را  ــن رویک ــته ای ــتباهات گذش ــاح اش ــا اص ــد ب بای
دنبــال کــرد کــه محیــط زیســت متعلــق بــه نســل های 
آتــی هــم مــی باشــد ، نبایــد بــه محیــط زیســت نــگاه 
سیاســی داشــت ، محیــط زیســت متعلــق بــه دولــت و 
ــر  ــد و فشــار ب ــه تاکی ــد ب ــاح خاصــی نیســت ، نبای جن
سیاســت های غلــط مثــل توســعه کشــاورزی در اســتان 
ــاراج داد. ــه ت ــی را ب ــر زمین ــفره های آب زی ــارس ، س ف

تاکیدبرخودکفاییگندماشتباهبود
وی بــا بیــان اینکــه تاکیــد بــر طــرح خودکفایــی 
ــه 7۰  ــی در ده ــتباه تاریخ ــک اش ــز ی ــدم نی ــد گن تولی
ــوولیت  ــن مس ــه م ــان ک ــد: آن زم ــوان می کن ــود، عن ب
ــد  ــن سیاســت تاکی ــر ای وزارت  کشــاورزی را داشــتم ب
مــی شــد امــا ایــن یــک اشــتباه تاریخــی بــود ، تــداوم 
بــه  می توانســت  بعــد  دهه هــای  در  رونــد  همیــن 
ــی  ــا زمان ــد، ام ــود کن ــور ناب ــع آب را در کش ــی مناب کل
ــر  ــس تغیی ــدم را در مجل ــی گن ــت خودکفای ــه سیاس ک
دادیــم مــورد مواخــذه برخــی نماینــدگان قــرار گرفتیــم ، 
ــظ  ــردم و حاف ــع م ــظ مناف ــد حاف ــت بای ــط زیس محی
منابــع کشــور باشــد. بــه گفتــه وی بــر اســاس الگوهــای 
توســعه ۱7 درصــد از منابــع ملــی و اراضــی کشــور بایــد 
ــد ،  ــل های بع ــرای نس ــد ب ــورده بمان ــت نخ ــا دس کام
ــد صــرف توســعه کشــاورزی و حتــی  ــن اراضــی نبای ای
جنــگل کاری شــود ، نســل های 5۰ و ۱۰۰ ســال بعــد 
ایــن حــق را دارنــد کــه از منابــع کشــور اســتفاده کننــد.

محیطزیست2.5هزارمبودجهکشور
کانتــری در بخــش دیگــری از صحبــت هایــش از 
بودجــه ســازمان حفاظــت محیــط  بــودن  ناکافــی 
زیســت گلــه کــرده و می گویــد: بودجــه ســاالنه مــا ۲.5 
ــه  ــرورش ب ــوز و پ ــت ، آم ــور اس ــه کش ــزار از بودج در ه
ــود بودجــه دارد  ــه کمب ــوان ســازمان و دســتگاهی ک عن
ــا  ــر محیــط زیســت بودجــه دارد ، مــا ب بیــش از ۴۰ براب
ــی  ــه م ــرورش چگون ــوزش و پ ــم آم ــک چهل بودجــه ی
خواهیــم بــرای حفــط محیــط زیســت فرهنــگ ســازی 
ــودی  ــعید محم ــات س ــن از خدم ــن آیی ــم. در ای کنی
ــارس  ــت ف ــط زیس ــت محی ــین حفاظ ــر کل پیش مدی
ــد  ــر کل جدی ــوان مدی ــه عن ــی ب ــد ظهراب ــر از حمی تقدی
ــه  ــودی ب ــد. محم ــی ش ــارس معرف ــت ف ــط زیس محی
ســمت مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت تهــران 
ــاون  ــن مع ــش از ای ــز پی ــی نی ــد و ظهراب ــوب ش منص
محیــط زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط 

ــت. ــوده اس ــت ب زیس
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ــی  ــکی بخش ــه خش ــر ک ــه اخی ــک ده ــدود ی ــالی ح  خشکس
ــدران  ــرق مازن ــه در ش ــی میانکال ــاالب بین الملل ــی ت از اراض
دســت اندازی  و  زمین خــواری  داشــته،  پــی  در  نیــز  را 
کــره  زیســت  ذخیــرگاه  بزرگ تریــن  بــه  را  تاالب خــواران 
ــا، بــر  جهــان در ایــران افزایــش داده اســت. بــه گــزارش ایرن
اســاس گــزارش تشــکل های زیســت محیطــی بیــش از ۲ 
هــزار تــا ۲ هــزار و 5۰۰ هکتــار از اراضــی پناهــگاه حیــات 
برخــی  ســوی  از  میانکالــه  بین المللــی  تــاالب  و  وحــش 
ــت  ــرگاه زیس ــن ذخی ــیه ای ــاورزان حاش ــواران و کش ــن خ زمی

کــره بــه صــورت غیــر قانونــی تصــرف شــد و بیشــترین 
ــره  ــاد و ق ــه روســتاهای حســین آب ــوط ب تصــرف اراضــی مرب
ــه  ــی ب ــات غیرقانون ــا تصرف ــن ادع ــر اســاس ای ــه اســت. ب تپ
ــته  ــال گذش ــد س ــت در چن ــط زیس ــی محی ــی توجه ــل ب دلی
ــا شهرســتان هــای گلــوگاه  بــه خصــوص یــک دهــه گذشــته ت
ــج  ــی خلی ــز و اراض ــدران و بندرگ ــرق مازن ــه ش لی ــی ا در منته
دایــره  اســت.  رســیده  نیــز  اســتان گلســتان  در  گــرگان 
اراضــی  مازنــدران تصــرف  اداره کل محیطزیســت  حقوقــی 
در جنــوب و جنــوب غربــی تــاالب بیــن المللــی میانکالــه 

ــتین  ــه نخس ــرد ک ــام ک ــد و اع ــتان تایی ــن اس ــرق ای در ش
شــکایت محیــط زیســت بــرای تصــرف غیرقانونــی حــدود 
پرونــده  فقــره   ۱۹ در  منطقــه  ایــن  اراضــی  از  هکتــار   ۶5۰
ــتری  ــه دادگس ــاد ب ــین آب ــتای حس ــه روس ــوط ب ــزا مرب مج
شهرســتان بهشــهر ارســال شــد و در دســت بررســی اســت و 
ــرای ســایر اراضــی متصرفــی غیــر قانونــی از ســوی  بــزودی ب
ــام  ــی انج ــری حقوق ــز پیگی ــواران نی ــن خ ــاورزان و زمی کش
ــه در  ــی میانکال ــه اراض ــواران ب ــن خ ــوم زمی ــود. هج ــی ش م
ــه ســمتی رفــت کــه آتــش ســوزی هــای  ــد ســال اخیــر ب چن
ــا  ــوزی ه ــش س ــه آت ــن گون ــم زد و ای ــدی را رق ــریالی عم س
تنهــا در ســال گذشــته حــدود ۴۰۰ هکتــار از اراضــی ایــن 
تبدیــل کــرد.  بــه خاکســتر  را  پرنــدگان مهاجــر  زیســتگاه 
ــوزی  ــش س ــواران در آت ــن خ ــتن زمی ــت داش ــوع دس موض
ــط  ــد مســئوالن و کارشناســان محی ــورد تایی ــه م لبت ســریالی ا
بــرای  مدرکــی  چــه  اگــر  اســت،  نیــز  مازنــدران  زیســت 
ایــن موضــوع قابــل ارائــه نیســت چــون متخلفــان پــس 
ــی  ــه ردپای ــتن هرگون ــا گذاش ــدون ج ــش ب ــن آت از برافروخت
فــراری مــی شــوند. مســئول تشــکل زیســت محیطــی دیدبــان 
در شــرق مازنــدران معتقــد اســت کــه خشکســالی هــای یــک 
ــرده  ــدید ک ــه را تش ــواری در میانکال ــن خ ــته زمی ــه گذش ده
ــا پســروی  ــا گفــت: ب ــگار ایرن ــه خبرن اســت. حــر منصــوری ب
ــاالب بیــن  ــر خشــکی ت ــادی ب ــر زی ــای خــزر کــه تاثی آب دری
ــا را  ــده آنه ــه عم ــواران ک ــن خ ــت، زمی ــه داش ــی میانکال الملل
ــا ســوء اســتفاده از  ــد ب کشــاورزان منطقــه تشــکیل مــی دهن
ــن  ــاالب بی ــی ت ــی از اراض ــالی بخش ــت خشکس ــن موقعی ای
المللــی را کــه در حاشــیه اراضــی آنهــا قــرار داشــت، بــه 

صــورت غیــر قانونــی متصــرف شــدند. وی افــزود: در شــرایط 
ــار از  ــزار هکت ــش از دو ه ــود بی ــی ش ــی م ــش بین ــی پی فعل
ــوی  ــه از س ــی میانکال ــن الملل ــاالب بی ــه ت ــوط ب ــی مرب اراض
کشــاورزان در روســتاهای حاشــیه تــاالب در شهرســتان هــای 
ــرف  ــی تص ــر قانون ــورت غی ــه ص ــز ب ــوگاه و بندرگ ــهر، گل بهش
ــل ورود  ــه دلی ــز ب ــی نی ــن اراض ــی از ای ــد و بخش ــده باش ش
دیرهنــگام محیــط زیســت در حــال خریــد و فــروش بــه غیــر 
ــال  ــت در س ــط زیس ــه محی ــت: اگرچ ــت. وی گف ــی هاس بوم
ــری  ــی پیگی ــر قانون ــر پــس از اطــاع از تصــرف غی هــای اخی
حقوقــی را علیــه زمیــن خــواران در دســتور کار قــرار داده، 
ــر  ــن پیگی ــن تکلیــف ای ــا تعیی ــد هــر چــه ســریعتر ب ــی بای ول
هــا، از خریــد و فــروش اراضــی بــه غیــر بومــی هــا جلوگیــری 
ــوی  ــی از س ــن اراض ــروش ای ــد و ف ــزود: خری ــد. وی اف کن
ــتری را  ــراد بیش ــای اف ــا پ ــی ه ــر بوم ــه غی ــواران ب ــن خ زمی
ــن صــورت  ــد و در ای ــاز مــی کن ــن خــواری ب ــه موضــوع زمی ب
ــروز برخــی مســایل اجتماعــی در صــورت پیگیــری  احتمــال ب
ایــن دقیقــا وضعیتــی اســت کــه  و  دارد  حقوقــی وجــود 
ــا فــروش زمیــن بــه غیربومیــان و یــا حتــی  زمیــن خــواران ب
افــراد بومــی دیگــر در پــی تحقــق آن هســتند تــا دیگــر قابــل 
ــا  ــی ب ــد دســتگاه قضای ــری نباشــد. منصــوری گفــت: بای پیگی
ــن  ــروش ای ــد و ف ــدارهای الزم از خری ــع و هش ــه موق ورود ب
ــایل  ــروز مس ــاهد ب ــده ش ــا در آین ــد، ت ــری کن ــی جلوگی اراض
ــره و  ــبه جزی ــت ش ــی اس ــیم. گفتن ــه نباش ــی در منطق اجتماع
ــتان گذرانی  ــتگاه زمس ــه زیس ــش میانکال ــات وح ــگاه حی پناه
و جوجــه آوری حــدود یکصــد گونــه پرنــده آبــزی و کنــار 

ــت. ــزی اس آب

میانکالهدرمحاصرهتاالبخواران

معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط 
ــر ایجــاد  ــه اینکــه، موتورســیکلت ها عــاوه ب ــا اشــاره ب زیســت ب
ــد، از  ــز برخوردارن ــی نی ــی صوت ــکل آلودگ ــوا، از مش ــی ه آلودگ
پیشــنهاد ایــن ســازمان بــرای تشــکیل کارگــروه ملــی تخصصــی 
آلودگــی صوتــی بــا همــکاری وزارت بهداشــت خبــر داد. مســعود 
تجریشــی در جلســه کارگــروه ملــی کاهــش آلودگــی هــوای 
کانشــهرها در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه، 
آلودگــی صوتــی موتورســیکلت هــا یکــی از معضاتــی اســت کــه 
مشــکات بســیاری بــرای شــهروندان ایجــاد کــرده اســت، گفــت: 
بــرای ســاماندهی ایــن معضــل بــا وزارت کشــور مذاکراتــی داشــته 
ایــم و امیدواریــم بتوانیــم از طریــق ایجــاد کارگروهــی تخصصــی 
ایــن مشــکل را برطــرف کنیــم. وی در ادامــه، به شــدت فرســودگی 
کامیــون هــا در برخــی از شــهرهای کشــور اشــاره کــرد و گفــت: در 
ــردد  ــی دوم ت برخــی شــهرها کامیــون هایــی از دوره جنــگ جهان
ــز  ــادی نی ــاال ســوخت زی ــزان آلودگــی ب ــر می ــد کــه عــاوه ب دارن
مصــرف مــی کننــد، بنابرایــن بایــد راهــی پیــدا کنیــم تــا حداقــل 
ــوند.معاون  ــارج ش ــال از رده خ ــن 5٠ س ــا س ــای ب ــون ه کامی
محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت یــادآور 
ــوان زیســت محیطــی در راســتای  ــا عن ــه کارگروهــی ب شــد: البت
ــوط  ــای آن مرب ــی از بنده ــه یک ــی وجــود دارد ک اقتصــاد مقاومت
بــه چالش هــای زیســت محیطــی اســت.وی ادامــه داد: چنــدی 
پیــش معــاون اول رییــس جمهــور در نامــه ای بــه رییــس 
ســازمان حفاظــت محیــط  زیســت خواســت تــا در راســتای ایــن 
ــه کنیــم  کارگــروه چنــد برنامــه خــارج از وظایــف دســتگاهی ارائ
ــاوگان حمــل و  ــرای نوســازی ن ــن فرصــت ب ــوان از ای کــه مــی ت
ــد کــرد: در حــال نزدیــک  نقــل عمومــی اســتفاده کــرد. وی تاکی
شــدن بــه فصــل پاییــز و ســرما هســتیم کــه پدیــده وارونگــی هــوا 

ــن فصــل دور از انتظــار نیســت. در ای

معاونسازمانحفاظت
محیطزیستخبرداد:

کارگروهملیتخصصیآلودگی
صوتیایجادمیشود

خبر

۲ کومه نمای شکار پرندگان
 در تالش تخریب شد

ــش از  ــت تال ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ  رئی
شناســایی و تخریــب ۲ بــاب کومه نمــای شــکار 
پرنــدگان و معرفــی عامــان آنهــا بــه محاکــم 
قضایــی خبــر داد. بــه گــزارش ایرنــا، عــارف شــادکام 
گفــت: مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت تالــش عصــر امــروز در حیــن 
گشــت و کنتــرل در حــوزه اســتحفاظی، کومــه نماهــا را در اراضــی زراعــی 
روســتای قــروق شناســایی کردنــد. وی اظهــار کــرد: شــکار بــا اســتفاده از کومــه 
نمــا از روش هــای ســنتی شــکار در شهرســتان تالــش اســت و گاهــی عــاوه بــر 

ــد. ــی کنن ــز اســتفاده م آن، از اســلحه شــکاری نی

مهار آتش سوزی مراتع چیکان
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره  رئیــس 
شهرســتان ســپیدان گفــت: قرق بانــان منطقــه، 
نیروهــای محیــط زیســت و مردمــی در مــدت زمــان 
کمتــر از ۲ ســاعت حریــق چیــکان و مرزیــان را بــه 
طــور کامــل مهــار کردنــد. بــه گــزارش فــارس، علیرضــا رحمتــی از مهــار کامــل 
حریــق در ایــن شهرســتان خبــر داد و اظهــار داشــت: حریــق در مراتــع چیــکان و 
مورزیــان شهرســتان ســپیدان بــا تــاش نیروهــای منابــع طبیعــی و مردمــی بــه 
طــور کامــل مهــار شــد. رحمتــی بــا تاکیــد بــر انجــام تحقیقــات بــرای شناســایی 
ــن  ــر ای ــیب دیده در اث ــای آس ــاحت عرصه ه ــت: مس ــق گف ــوع حری ــل وق عل

ــت. ــی اس ــال بررس ــوزی در ح آتش س

آلودگی محیط  زیست پلدختر 
پلدختــر  محیطزیســت  حفاظــت  اداره  رئیــس 
گفــت: واژگونــی تانکــر 3۶هــزار لیتــری مــواد نفتــی 
ــه  ــرد. ب ــوده ک ــتان را آل ــن شهرس ــت ای محیط زیس
ــک  ــزود: ی ــتری نژاد اف ــی الش ــنیم، عل ــزارش تس گ
دســتگاه تانکــر 3۶هــزار لیتــری کــه حامــل مــواد نفتــی بــود در دهســتان پاعلــم 
واژگــون شــد و بخشــی از مــواد آن محیط زیســت منطقــه را آلــوده کــرد. وی بــا 
بیــان اینکــه مــواد نفتــی جمــع آوری شــده  اســت، افــزود: ایــن مــواد بــا اقــدام 
به موقــع نیروهــای امــدادی وارد رودخانــه نشــده  اســت. بــه گــزارش تســنیم، در 
ــواره  ــه ســرعت گیر مناســب نصــب نیســت هم ــم به ســبب اینک دهســتان پاعل
ــی می شــوند کــه همیــن موضــوع  تانکرهــای حامــل مــواد نفتــی دچــار واژگون

ســبب خطــر بــرای اهالــی ایــن دهســتان شــده  اســت.

پرندگان

حریق

آلودگی

دستگیریشکارچیمتخلفگرازوحشیدرسرپلذهاب
رییس اداره محیط زیست سرپلذهاب ازدستگیری شکارچی متخلف که اقدام به شکار یک رأس گراز وحشی در 

حوزه استحفاظی این شهرستان سرپل ذهاب کرده بود، خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شهرام مظفری 
زاده افزود: پس از تعیین میزان ضرر و زیان وارده به محیط زیست، فرد متخلف برای طی سایر مراحل قانونی به 

مقام قضایی معرفی شد.
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س:
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ــه ای از  ــار اطاعی ــا انتش ــدران ب ــی مازن ــه هواشناس ــی ک در حال
کاهــش محســوس دمــای هــوای اســتان در آســتانه فصــل پاییــز 
خبــر داد، بررســی جــدول پیــش بینــی پنــج روزه نشــان می دهــد 
ــه  ــا ۱7 درج ــتانی ت ــق کوهس ــی مناط ــا در بعض ــش دم ــه کاه ک
خواهــد بــود. بــه گــزارش ایرنــا، هواشناســی مازنــدران در اطاعیــه 
ــه هــوای اســتان از عصــر روز شــنبه  ــرده اســت ک خــود اعــام ک
ــه تدریــج  ــاد شــمالی ب ــا ابرناکــی شــدن و وزش ب 3۰ شــهریور ب
ــا کاهــش  ــت ب ــن وضعی ــی مــی شــود و ای از ســمت غــرب باران
ــاد ســرد، رعــد  محســوس دمــا، بارندگــی نســبتا شــدید، وزش ب
و بــرق و توفانــی شــدن دریــا ادامــه مــی یابــد. بــر ایــن اســاس، 
هــوای ســردی کــه از روز یکشــنبه 3۱ شــهریور بــه همــراه بارندگــی 
ــای دوشــنبه و ســه شــنبه  ــی شــود طــی روزه ــدران م وارد مازن
مانــدگار خواهــد بــود. جــدول پیــش بینــی پنــج روزه هواشناســی 
ــوا در  ــای ه ــش دم ــه کاه ــد ک ــی ده ــان م ــم نش ــدران ه مازن
ــتانی و  ــق کوهس ــه و در مناط ــا ۱۰ درج ــن ۶ ت ــه بی ــق جلگ مناط
ــود. بیشــترین کاهــش  ــد ب ــا ۱7 درجــه خواه ــن ۱۱ ت ــی بی ییاق
ــه  ــه منطق ــوط ب ــی مرب ــش بین ــن پی ــر اســاس ای ــوا ب ــای ه دم
ــهر  ــوب ش ــری جن ــدود 7۰ کیلومت ــر « در ح ــتانی »کیاس کوهس
ــده  ــه آم ــن اطاعی ــن در ای ــت. همچنی ــه اس ــا ۱7 درج ــاری ب س
اســت: هــوای ایــن منطقــه از 35 درجــه ســانتی گــراد روز شــنبه 
بــه ۱۸ درجــه در روز یکشــنبه کاهــش مــی یابــد. کمتریــن میــزان 
ــا  ــه نوشــهر ب ــوط ب ــن مــدت مرب کاهــش دمــای هــوا هــم در ای
ــه ۲۲  ۸ درجــه اســت کــه از 3۰ درجــه ســانتی گــراد روز شــنبه ب
درجــه در روز یکشــنبه افــت مــی کنــد. گفتنــی اســت هواشناســی 
ــه  ــت ک ــرده اس ــام ک ــود اع ــه خ ــن در اطاعی ــدران همچنی مازن
ــتان  ــهروندان اس ــدران، ش ــه مازن ــرد ب ــوای س ــش از ورود ه پی
و گردشــگران شــاهد افزایــش دمــای هــوا و وزش بــاد گــرم 

ــود.  ــد ب خواهن

دراطالعیهادارههواشناسی
مازندراناعالمشد:

کاهشدمایمازندران
دراستقبالازپاییز
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کاشبهاندازهتبلیغپفک،برایمحیطزیست
همتبلیغمیکردند

معــاون توســعه مدیریــت حقوقــی و امــور مجلــس 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــط  زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
معضــل پســماند بویــژه در شــهرهای شــمالی کشــور، 
ــر  ــدارد؛ اگ ــه ن ــن زبال ــرای دف ــی ب ــر جای ــدران دیگ ــت: مازن گف
ــم،  ــی نکنی ــور چاره اندیش ــمالی کش ــهرهای ش ــماند ش ــرای پس ب
عــاوه بــر عــدم حضــور گردشــگر بایــد شــاهد کــوچ مــردم ســاکن 
در ایــن شــهرها نیــز باشــیم. بــه گــزارش ایســنا، اصغــر دانشــیان 
ــت  ــت محیط زیس ــرکل حفاظ ــه مدی ــم و معارف ــم تکری در مراس
ــی  ــر کس ــت ب ــت محیط زیس ــرد: اهمی ــار ک ــن، اظه ــتان قزوی اس
ــن نعمــت کوتاهــی و  پوشــیده نیســت و در بحــث حفاظــت از ای
در حــق نســل های آینــده جفــا کرده ایــم و در حقیقــت امانــت دار 
ــق  ــازمان و مناط ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم. وی ب ــی نبوده ای خوب
ــوم واقــع شــده اند، تصریــح کــرد:  ــه محیط زیســت مظل ــق ب متعل
ــد  ــتی نکرده ان ــت آش ــا محیط زیس ــئولین ب ــیاری از مس ــوز بس هن
ــت و آن  ــن دول ــرای ای ــت ب ــه محیط زیس ــرد ک ــه ک ــد توج و بای
میــراث  ایــن  از  نتوانســته ایم  حقیقــت  در  و  نیســت  دولــت 

گران بهــا بــه نحــو احســن مراقبــت کنیــم. وی افــزود: بایــد دیــد 
ــر  ــر س ــی ب ــه بای ــن« چ ــروژه »قزوین-الموت-تنکاب ــه در پ ک
ــف  ــروژه متوق ــن پ ــر ای ــال حاض ــم؟ در ح ــت آورده ای محیط زیس
ــوازات آن  ــه  م ــال احــداث جــاده ای ب ــه دنب شــده و مســئولین ب
ــت ماحظــات زیســت محیطی هســتند. وی خاطرنشــان  ــا رعای ب
کــرد: تــا زمانــی کــه فرهنــگ حفاظــت از محیط زیســت در 
ــد  ــدا نخواهــد کــرد. بای ــود پی خانواده هــا وارد نشــود، اوضــاع بهب
ــرای فرهنگ ســازی  از ظرفیــت بســیج، مــدارس و نمــاز جمعــه ب
ــدازه  ــرد و ای کاش به ان ــتفاده ک ــت اس ــت از محیط زیس و حفاظ
ــرای محیط زیســت نیــز تبلیــغ صــورت می گرفــت.  تبلیــغ پفــک ب
دانشــیان تشــریح کــرد: امــروزه پســماند یکــی از مشــکات 
ــن  ــرای دف ــی ب ــر جای ــدران دیگ ــت و مازن ــه اس ــی جامع اساس
زبالــه نــدارد؛ اگــر بــرای پســماند شــهرهای شــمالی کشــور 
ــد  ــگر بای ــور گردش ــدم حض ــر ع ــاوه ب ــم، ع ــی نکنی چاره اندیش

ــز باشــیم. ــن شــهرها نی ــردم ســاکن در ای ــوچ م شــاهد ک

بها
انتقادمعاونمحیطزیستازگوگردتاال

باالیبنزیندرتهران
مدیــرکل دفتــر بررســی و  مقابلــه بــا آلودگی هــای 
دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: 
ــط زيســت، مســائل علمــي  در گذشــته مســائل محي
ــد  ــه امی ــن اســاس مــردم ب ــر همی قلمــداد می شــدند و ب
ــای  ــه ه ــم، از برنام ــزار عل ــا اب ــوزه ب ــن ح ــکات ای ــع مش رف
ــار گذاشــتن  ــار گذاشــته شــدند و كن حفاظتــی در ایــن حــوزه کن
مــردم از برنامــه هــای حفاظتــی باعــث شــد كــه مشــكات حــوزه 
ــزارش  ــه گ ــود. ب ــاد ش ــوا ايج ــاك و ه ــت، آب، خ ــط زيس محي
ایســنا، منطقــه مرکــزی، ضیاءالدیــن الماســی در همایــش 
و  تــاالب"  آگاهی رســانی  و  مشــارکت  آمــوزش،  "ارتباطــات، 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــاالب ميق ــوزه ت ــن ح ــر از فعالی تقدی
ــاری  ــدن، ی ــر ش ــه "درگی ــه مولف ــا س ــوم ب ــک مفه ــارکت ی مش
ــزود: مشــاركت داراي ســه  دادن و مســئولیت پذیری" اســت، اف
ســطح مشــاركت شــعاری، محــدود و مشــارکت کامــل اســت کــه 
مشــارکت شــعاری در واقــع بهانــه ای اســت کــه مخالفــت را بــه 
ــارات و تصمیم گیــری  حداقــل می رســاند، هیــچ ســهمی از اختی

در مدیریــت تــاالب بــه مــردم واگــذار نمی شــود و کمتریــن 
ــارکت  ــرد: مش ــه ک ــی اضاف ــد. وی ــردم می ده ــه م ــات را ب اطاع
محــدود تــا جایــی منافــع مــردم را در نظــر دارد کــه تضــادی بــا 
منافــع دولــت نداشــته باشــد، مــردم حــق اظهارنظــر و مخالفــت 
دارنــد، امــا نمی تواننــد بــر اجــرای برنامــه نظــارت داشــته باشــد 
ــردم را  ــع م ــر مناف ــن حداکث ــل، تامی ــت مشــارکت کام و در نهای
دنبــال می کنــد، در ایــن نــوع مشــارکت دســتگاه های اجرایــی در 
کنــار مــردم هســتند و مــردم در کنــار حــق اظهارنظــر و مخالفــت، 
در فرآینــد تصمیم ســازی کلیدی تریــن عنصــر هســتند. الماســی 
بــا تاکیــد بــر اینکــه جامعــه محلــی بــه انــدازه کافــی آگاهــی دارد 
و تاریخچــه ای از دانــش و رفتــار تــاالب را در اختیــار دارد، گفــت: 
ــاالب ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و  عــدم حفاظــت ت
ــک مســئله  ــط ی ــاالب فق ــظ ت ــال دارد و حف ــه دنب آموزشــی را ب
اکولوژیکــی نیســت بلکــه تمــام مســائل زندگــی را تحــت تاثیــر 
ــد  ــيپا بتوان ــرح س ــرد ط ــدواری ک ــراز امي ــد. وی اب ــرار می ده ق

ــد. ــان ایجــاد کن ــاالب ميق ــت ت رويكــرد درســتی در مديري
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بـرات باقـری، بـا بیـان اینکـه هـم اکنـون در واردات دسـتگاه هـای 
دیالیـزی با مشـکل مواجه هسـتیم، افزود: جامعه جهانـی باید راهی 
پیـدا کنـد تـا بیماران خـارج از مسـائل سیاسـی از امکانـات درمانی و 
دارویـی برخوردار شـوند و دسـتگاه های دیالیزی بـه راحتی در اختیار 

کشور ما قرار گیرد.
وی اظهار داشـت: دسـتگاه های دیالیزی ساعت کار مشخصی دارد و 
سـعات کار آن هـا 7 تـا ۱۰ هزار سـاعت اسـت که به خاطر مشـکل در 
واردات ایـن دسـتگاه هـا از آن ها بیشـتر اسـتفاده می شـود بنابراین 
کیفیـت کار آن هـا پاییـن مـی آیـد و نیـاز اسـت تا دسـتگاه جدیدی 

جایگزین آن شود.
مسـئول امـور اسـتان های انجمـن بیمـاران کلیوی کشـور با اشـاره به 
اینکـه هـم اکنـون بـا وجـود تحریم هـا مشـکلی در تامیـن ۹۰ درصد 
داروهـای بیمـاران کلیـوی وجـود نـدارد، گفـت: در تامیـن تخت های 
دیالیـز با مشـکل مواجه هسـتیم کـه خیـران در این زمینـه وارد عمل 

شده و به کمک این انجمن می آیند.
باقـری، بـا قدردانـی از خیران و تاش پزشـکان به ویژه سرپرسـتاران 
در ارایه خدمات به بیماران کلیوی ادامه داد: سرپرسـتاران ۲۴ سـاعته 

در خدمت بیماران کلیوی بوده و نیاز به حمایت مسئوالن دارند.

وی گفـت: براسـاس آمـار وزارت بهداشـت و درمـان هم اکنـون حدود 
3۲ هـزار بیمـار دیالیزی در کشـور وجود دارد که حـدود ۴۰ تا ۶۰ درصد 
آن هـا زنـان هسـتند و کمـک بـه ایـن افـراد موجب تامین آسـایش 

خانواده بیماران می شود.
مسـئول امور اسـتان های انجمن بیماران کلیوی کشـور یـادآوری کرد: 
در سـال هـای اخیـر بـا تـاش ایـن انجمـن و همـکاری پزشـکان و 

خیران بیش از 5۰ هزار پیوند کلیه در کشور انجام شده است.
باقـری، بـا اشـاره بـه اینکـه پیوند کلیـه در کشـور بـه 3 روش اهدای 
عضـو از طریـق مرگ مغـزی، اهدای عضو از سـوی خانـواده و اهدا از 
سـوی افـراد غریبه انجام می شـود، افـزود: اکنون دولتمـردان آمریکا 

به دنبال روش های پیوند کلیه ایرانی هستند.
وی گفـت: از ابتـدای شـهریور امسـال ثبت نـام پیوند دهنـده و پیوند 
گیرنـده و انجـام پیوند کلیه از طریق سـامانه انجام می شـود و با این 
اقـدام از فعالیـت افـراد خارج از این سـامانه در ایـن زمینه جلوگیری 
مـی شود.مسـئول امـور اسـتان های انجمن بیمـاران کلیوی کشـور با 
بیـان اینکـه بیمـاران کلیـوی توانجویـان پنهـان جامعـه هسـتند، از 
مسـئوالن خواسـت تـا امکانـات الزم بـرای برگشـتن این بیمـاران به 
زندگـی دوبـاره را فراهـم کننـد. باقری، با تاکیـد بر حمایـت از بیماران 

کلیـوی از سـوی مـردم و خیـران، ادامـه داد: فتواهایـی در ایـن زمینه 
وجـود دارد که علما نیز می توانند سـهم امـام خود را به بیماران کلیوی 
اهـدا کننـد و وزارت کشـور نیز مجوز پرداخت فطریـه به بیماران کلیوی 
را بـه ایـن انجمـن صادر کرده اسـت.وی هزینـه انجام پیونـد کلیه در 
کشـور را حـدود 5۰۰ میلیون ریـال اعام کرد و گفت: ایـن رقم در عراق 
بیـش از ۲ میلیـارد ریـال اسـت و تـا سـال ۶5 بیمـاران کلیـوی برای 
پیونـد بـه خـارج اعزام می شـدند ولی اکنون تمامی مراحـل پیوند در 
کشـور انجام می شـود و این کار موجب جلوگیری از ارزبری به خارج 
از کشـور در ایـن زمینـه شـده است.مسـئول امور اسـتان های انجمن 
بیمـاران کلیـوی کشـور اظهار داشـت: انجام هر وعده عمـل دیالیز ۴ تا 
5 میلیـون ریـال هزینـه مسـتقیم دارد در حالـی کـه با پیونـد کلیه به 

این افراد ۸۰ درصد آن ها می توانند دوباره به جامعه بازگردند.
باقـری، افـزود: انجمـن بیمـاران کلیـوی در سـال 5۹ بـه صـورت 
غیررسـمی و بعـد از سـال ۶۰ با کسـب مجـوز قانونی فعالیـت خود را 
بـه صـورت رسـمی آغـاز کـرد و اکنـون بیـش از ۱۹۰ شـعبه و دفتر در 

سطح کشور دارد.
وی از برگـزاری همایش سراسـری مدیران انجمن بیمـاران کلیوی در 
۸ و ۹ آبـان در تبریـز خبـر داد و گفـت: ایـن همایـش بـا هـدف بیان 

مشـکات مدیـران انجمـن ها و ارایـه راهکار بـرای حل آن هـا  برگزار 
مـی شـود.   رئیـس انجمـن بیمـاران کلیـوی آذربایجـان شـرقی نیز 
گفـت: هـم اکنـون یـک هـزار و 7۰۰ بیمـار دیالیزی در سـطح اسـتان 
وجـود دارد کـه از ایـن تعـداد یـک هـزار و ۲5۰ تـا یک هـزار و 3۰۰ نفر 

مربوط به تبریز و شهرهای حومه است.
عـادل فیـروزی، افـزود: این انجمـن از نظر مالـی و اداری بـه بیماران 

کلیـوی خدمـات ارایـه مـی کنـد و هزینـه دارویی، وسـایل پزشـکی، 
بستری و رفت و آمد بیماران به بخش دیالیز را پرداخت می کند.

وی بـا قدردانـی از خیـران و پزشـکان در حمایـت از ایـن انجمـن، 
اسـتان  بیمـاران کلیـوی  اکنـون ۹۸ درصـد  یـادآوری کـرد: هـم 
شناسـایی شـده اسـت و بخش پیوند در بیمارسـتان امام رضا)ع( 

تبریز انجام می شود.

۴۰ میلیــون لیتــر مــواد ســوختی شــامل نفــت 
ابتــدای  از  ســفید  نفــت  و  بنزیــن  گاز، 
ــاری در  ــهریورماه ج ــدای ش ــا ابت ــن ت فروردی

روســتاهای هرمزگان توزیع شد.
هرمــزگان گفــت:  روســتایی  تعــاون  مدیــر 
 ۲3 شــامل  شــده  توزیــع  موادســوختی 
گاز،  نفــت  لیتــر  هــزار   3۰۰ و  میلیــون 
ــک  ــن و ی ــر بنزی ــزار لیت ــون و ۴۰۰ ه ۱5میلی
ــفید  ــت س ــز نف ــر نی ــزار لیت ــون و 3۰۰ ه میلی

است.
بیــش  ماهانــه  افــزود:  اســدپور  ســیروس 
توســط  مــواد ســوختنی  لیتــر  از۱۰میلیــون 
بیــن  هرمــزگان  روســتایی  تعــاون  شــبکه 

روســتاییان منطقه توزیع می شود.

ــتایی  ــاون روس ــبکه تع ــت: ش ــان داش وی بی
فروشــندگی  و  جایــگاه   ۹۰ دارای  هرمــزگان 
مــواد ســوختی شــامل ۱۲ جایــگاه توزیــع 
بنزیــن و 7۸ فروشــندگی مــواد نفتــی بــا 3۸ 

عاملیت توزیع را در ســطح اســتان است.
ایــن مســوول اظهــار داشــت: بــه برکــت نظــام 
از۸۰  بیــش  اســامی  جمهــوری  مقــدس 
جایگاه هــای  و  فروشــندگی ها  درصــد 
موادســوختی دراســتان بهینــه وســاماندهی 

شده است.
اســدپور یــادآور شــد: رفتــن بــه ســمت تولیــد 
ســالم وبســته بنــدی موادغذایــی از دیگــر 
و  تعاونــی  شــرکت های  اولویت هــای 

است هرمزگان  کشاورزی 

95درصددستگاههایدیالیزیوارداتیاست

4۰میلیونلیترموادسوختیدر
روستاهایهرمزگانتوزیعشد

سودوکوشماره1549

پاسخسودوکوشماره1548

افقی
۱- این كشور با ۸/5 درصد نرخ رشد 

اقتصادی، رتبه نهم جهان را داراست - یار 

رمل

۲- نام بورسی درآمریكا - روایح

3- ضمیر وزنی - ملعون ابدی تاریخ - 

كافی - الكی با سوراخ های درشت تر

۴- دوستان - كشوری كه به تازگی واحد 

پولش به »یورو« تبدیل شده است - 

دوستی

5- بازار بی مشتری - دوش و كتف - 

مرجع - میوه تلفنی

۶- نام یكی از پسران نوح نبی)ع( - 

مردم فریب - خم كاغذ

7- زهر وشرنگ - رونده

۸- اقتصاددان سوئدی متولد ۱۸۹۸كه 

جایزه علوم اقتصادی را دریافت كرده است

۹- كوتاه - عود

۱۰- تكبر - از پرفروش ترین آثار ادبی 

»بهرام بیضایی« كارگردان مشهور سینما - 

درخت اعدام

۱۱- كتاب مقدس هندوان - ترس - 

عنصر نمكی - از كار افتاده

۱۲- واحد پول آفریقای جنوبی - فرق سر 

- نام مردانه كه معرب آن »ابراهیم« است

۱3- میوه نامرغوب - شهر مذهبی نزدیك 

تهران - حرف تصدیق - همسر مرد

۱۴- مورد اعتماد - بی احتیاطی

۱5- كارنامه خوب - كشوری كه رتبه 

ششم را از لحاظ نرخ تورم در جهان دارد، 

نرخ تورم این كشور ۱3/۴درصد است.

عمودی 
۱- مترجم پرفروش ترین كتاب سال ۸۶ با 

موضوع سیاسی، به نام »انتخاب سلطه یا 

رهبری« به قلم »زبیگنو برژینسكی«

۲- به مراد خود نرسیده - شمشیر 

جوهردار

3- از حروف انگلیسی - سرزمین 

امپراتوری قدیم شامل تمامی اروپای آن 

عصر - كچل - جای ذخیره كاال

۴- غمگین - بنیانگذار - نوعی لباس 

زنانه

5- محل بی خطر - غارت كننده - به رخ 

كشیدن نیكویی

۶- محل عبور - نوعی سنگ سخت 

 آذرین - گوسفند جنگی - اثر رطوبت

7- صدمه - خزنده خوش خط و خال - 

متظاهر به تقوا

۸- جدا - براساس پیش بینی واحد 

اطاعات اكونومیست، در سال ۲۰۰۸ این 

كشور آسیایی بیش از كشورهای دیگر 

جهان، ثروت به اقتصاد دنیا تزریق خواهد 

كرد

۹- آرایشگر - شیرینی تولد - یازده

۱۰- دشنام - نام ایرانیان فارس زبان 

ماورالنهر و قفقاز - دیندار - پسر تازی

۱۱- نشان سر پرچم - سرد - پایتخت 

»چک«

۱۲- مسافر - مقابل لیل - لباس 

كش باف

۱3- تو در تو - رها و آزاد - ظرف روغن 

- پهلوان

۱۴- بندری در اوكراین - ناهماهنگ

۱5- نام ارز جدید ونزوئا.

جدولشماره1549

خراسان رضوی 

16طرحسرمایهگذاری
خارجیدرخراسانرضوی

تصویبشد

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان رضوی 
روز جمعــه بــا اعــام ایــن مطلــب بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: ایــن 
طرح هــا را ســرمایه گذاران کشــورهای ترکمنســتان، عــراق، 
امــارات متحــده عربــی، افغانســتان و هندوســتان بــه خراســان 
رضــوی ارائــه کــرده انــد و از ایــن تعــداد تاکنــون ســه میلیــون 

دالر سرمایه خارجی به این استان وارد شده است.
علــی رســولیان افــزود: خراســان رضــوی امســال رتبــه نخســت 
ــرده  ــای مصــوب خارجــی را در کشــور کســب ک ــداد طرح ه تع

است.
وی ادامــه داد: از ســال ۱3۹۲ تــا پایــان ۱5 شــهریور امســال در 
ــه ارزش ۶73  ــی ب ــرمایه گذاری خارج ــرح س ــوع ۱۴۹ ط مجم
میلیــون دالر در خراســان رضــوی بــه تصویــب رســیده کــه 
تاکنــون ۲3۱.۸ میلیــون دالر از ایــن ســرمایه ها وارد اســتان 

شده است.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان رضوی 
گفــت: جــذب طرح هــای ســرمایه گــذاری خارجــی در اســتان از 
ــه در  ــوری ک ــه ط ــته ب ــودی داش ــد صع ــون رون ــال ۹۲ تاکن س
ســال ۹۲ تعــداد ۱5 طــرح بــه ارزش ۲۱.7 میلیــون دالر، در ســال 
ــال ۹۴  ــون دالر، در س ــه ارزش ۱3 میلی ــرح ب ــداد ۱3 ط ۹3 تع
تعــداد ۱5 طــرح بــه ارزش 3۲ میلیــون دالر، در ســال ۹5 تعــداد 
۲۱ طــرح بــه ارزش ۱۶۱.۴ میلیــون دالر، در ســال ۹۶ تعــداد 3۲ 
طــرح بــه ارزش ۱۴۴.۴ میلیــون دالر و  در ســال ۹7 تعــداد 37 
ــه  ــوی ب ــان رض ــون دالر در خراس ــه ارزش ۱۸۰.۹ میلی ــرح ب ط

تصویب رسید.
رســولیان افــزود: مبلــغ وارده از محــل طرح هــای مصــوب 
ســرمایه گــذاری خارجــی بــه خراســان رضــوی در ســال ۹۲ بــه 
ــون  ــزان 37 میلی ــه می ــون دالر، در ســال ۹3 ب ــزان ۲۰ میلی می
دالر، در ســال ۹۴ بــه میــزان ۴5 میلیــون دالر، در ســال ۹5 بــه 
میــزان ۶۹ میلیــون دالر، در ســال ۹۶ بــه میــزان 35.5 میلیــون 

دالر و در سال ۹7 به میزان ۲۲.3 میلیون دالر بوده است.

 پیام
استان ها

تسهیالتارزانعالجبافتهایفرسودهالبرز
طبق آمار رسمی حدود ۲ هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد شهری در استان البرز وجود دارد که 
بنا به گفته معاون امورهماهنگی استاندار البرز ، بازآفرینی و بازسازی این بافت ها نیازمند تخصیص 
تسهیات کم بهره بانکی است.

اگهیابالغاجرائیه
اگهـی ابـاغ اجرائیـه کاسـه :۱3۹۸۰۴۰۱۹۰۶3۰۰۰۱5۲.۱ بدینوسـیله بـه اقای 
مجیـد ایرانـی زاده بـه شـماره ملـی:3۰5۲3۲۰۱57 بدهـکار پرونـده کاسـه 
۱3۹۸۰۴۰۱۹۰۶3۰۰۰۱5۲.۱ کـه ادرس شـما برابـر گزارش مامور اباغ شـناخته 
نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گردد که برابـر قراداد بانکـی شـماره ۸۸.۶۱۰۰۰۴۲ بین شـما و بانک 
تجـارت شـعبه بهرمان میلـغ 3۰.7۱۸.۸5۲ لاير بدهـکار و روزانه از تاریـخ ۱3۹۸.۲.۱۸ مبلغ 
5.۰۰7 لاير بـه بدهـی شـما افـزوده مـی گـردد کـه براثر عـدم پرداخت وجـه ، بسـتانکار  در 
خواسـت صـدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صادر و بکاسـه ۹۸۰۰۱5۶ 
در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا طبق مـاده ۱۸ ائیـن نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی 
بشـما ابـاغ مـی گـردد از تاریخ انتشـار ایـن اگهی کـه تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت 
فقـط یـک نوبت در روزنامه چاپ و منتشـر مـی گردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت 
بذهـی خـود اقـدام و در غیـر اینصـورت بـدون انتشـار اگهی دیگـری عملیـات اجرائی طبق 

مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد. 
مسئولاجرایاسنادرسمیرفسنجان-علیخسروانجم

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهرعنبرآباد

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره۱3۹۸۶۰3۱۹۰۹۱۰۰۰۸۴۸-۹۸/۰۴/۱۰هیات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر 
عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای ابراهیم تناور فرزند حسـن بشـماره 
شناسـنامه ۲75صادره ازعنبراباد درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت ۱5۶/۱۴متر مربع 
پـاک - فرعـی از۴7- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک – فرعـی از ۴7 اصلی قطعه 
یـک بخـش ۴5کرمـان  واقـع دراحمد آبـاد شـهرعنبراباد  خریـداری از مالک رسـمی خانم 
فرخنـده امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
۱5روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الـف:۲۸۸۸-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۹۸/۰۶/3۰ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۹۸/۰7/۱۶
مصیبحیدریان-رئیسثبتاسنادامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهرعنبرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
اگهـی موضـوع مـاده 3- قانـون و مـاده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیـف و ضعیت ثبتی و 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی  برابـر رای شـماره ۱3۹۸۶۰3۱۹۰۹۱۰۰۱5۹۴-مورخ 
۹۸/۰۶/۲۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی- حوزه ثبت ملک شـهر عنبرآباد تصرفـات مالكانه بامعارض متقاضـی اقای کرامت 
سـنجری مـزاج فرزنـد عید محمد  بشـماره شناسـنامه۶۸5 بـا کد ملـی ۶۰۶۹۴۸7۸۶۹صـادره از عنبـر اباد  
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۶۶7/7۰مترمربع پـاک -فرعـی از 5۰- اصلی مفـروز ومجزی 
شـده از پـاک  -فرعـی از 5۰- اصلـی  قطعـه یک واقـع در اراضی عنبر ابـاد بخش ۴5کرمان خریـداری  از 
مالـک رسـمی آقـای امیـر رئیسـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه ۱5 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراضی طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد-تاریخ انتشـار نوبت اول ۹۸/۰۶/3۰ تاریخ انتشـار نوبـت دوم ۹۸/۰7/۱۶
مصیبحیدریان-ریسادارهثبتاسنادعنبراباد-مالف2894

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهرعنبرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
اگهـی موضـوع مـاده 3- قانـون و مـاده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیـف و ضعیت ثبتی و 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی  برابر را ی شـماره ۱3۹۸۶۰3۱۹۰۹۱۰۰۱5۲۰-مورخ ۹۸/۰۶/۱۱ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی- حـوزه ثبت ملک شـهر عنبرآبـاد تصرفات مالكانـه بامعارض متقاضـی اقای کرامت سـنجری مزاج 
فرزنـد عید محمد  بشـماره شناسـنامه۶۸5 با کـد ملی ۶۰۶۹۴۸7۸۶۹صـادره از عنبر اباد  درششـدانگ یک 
بـاب مغـازه مشـتمل بـر طبقـه فوقانی وزمیـن متصل بـه آن به مسـاحت ۴37مترمربـع پـاک -فرعی از 
۴۹- اصلـی مفـروز ومجـزی شـده از پـاک  -فرعـی از۴۹- اصلـی  قطعه یـک واقع در محمد آبـاد بی بی 
شـهری عنبـر اباد بخـش ۴5کرمان خریداری  از مالک رسـمی آقای محمود شـیرانی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسـليم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتراضی طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد-تاریخ انتشـار نوبـت اول :۹۸/۰۶/3۰ 

تاریخ انتشـار نوبت دوم ۹۸/۰7/۱۶
مصیبحیدریان-ریسادارهثبتاسنادعنبراباد-مالف2893

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملک

شهرعنبرآباد
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  ۱3آئیـن  مـاده  و 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند 
شـماره۱3۹۸۶۰3۱۹۰۹۱۰۰۱۴۶۱- برابـررای  رسـمی 

۹۸/۰5/۲7هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر 
متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه  تصرفـات  آبـاد  عنبـر 
خانـم معصومـه کمالـی نـژاد فرزنـد عباس بشـماره 
بـاب  از درششـدانگ یـک  شناسـنامه ۱5۶۶صـادره 
خانـه بـه مسـاحت 3۹۲متـر مربـع پـاک - فرعـی 
پـاک –  از  و مجـزی شـده  اصلـی مفـروز  از۴۶- 
فرعـی از ۴۶ اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴5کرمـان  
واقـع در شـهرک نارنـج شـهرعنبراباد  خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای محسـن نوزایـی محرزگردیـده 
دردو  مراتـب  عمـوم  اطـاع  منظـور  بـه  اسـت.لذا 
نوبـت بـه فاصلـه ۱5روزآگهـی مـی شـود در صورتـی 
مالکیـت  سـند  صـدور  بـه  نسـبت  اشـخاص  کـه 
تواننـد  مـی  باشـند  داشـته  اعتراضـی  متقاضـی 
دومـاه  مـدت  بـه  آگهـی  انتشـاراولین  تاریـخ  از 
از  اداره تسـلیم و پـس  ایـن  اعتـراض خـود را بـه 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
قضایـی  مراجـع  بـه  را  خـود  اعتراض،دادخواسـت 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت 
الـف:۲۸۹۱-   سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م 
تاریـخ   – اول:۹۸/۰۶/3۰  نوبـت  انتشـار  تاریـخ 

۹۸/۰7/۱۶: دوم  انتشـارنوبت 
مصیبحیدریان-رئیسثبتاسنادامالک

شرکت تعاونی مسکن مهر گروه زنان سرپرست طاهای قم به 
شماره ثبت ۸۲۸۹ )درحال تصفیه(

بدینوســیله از کلیــه اعضــای تعاونــی دعــوت بــه عمــل مــی ایــد در جلســه مجمــع عمومــی 
مذکــور راس ســاعت ۱۸ عصــر روز جمعــه مــورخ 98/07/12 بــا دســتور جلســه ذیــل در محــل 
ــه روی کوچــه ۸۴  ــان هفتــم تیــر مابیــن کوچــه ۵۷ و۵۹ روب قــم میــدان شــهرداری خیاب

پــاک ۳۹۵ تشــکیل میگــردد حضــور بهــم رســانید
ضمنــا هریــک از اعضــا جهــت معرفــی نماینــده تــام االختیــار یــا وکیــل خــود بــه منظــور 
ــو و  ــر عض ــاق یکدیگ ــه اتف ــتی ب ــی بایس ــال رای م ــر و اعم ــوق الذک ــه ف ــور در جلس حض
ــدان  ــم می ــع در ق ــی واق ــر تعاون ــل دفت ــه مح ــخ 98/07/10 ب ــا تاری ــر ت ــده حداکث نماین
ــا پــس از  ــه روی کوچــه ۸۴ پــاک ۳۹۵ مراجعــه ت شــهرداری ۳۰ متــری هفــت تیــر روب
احــراز هویــت و تاییــد وکالتنامــه ورقــه ورود بــه جلســه جهــت نماینــده عضــو صــادر شــود

دستور جلسه
۱-ارائه گزارش هیات تصفیه ناظر

۲-طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال ۹۷
۳-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸

۴-تصمیم گیری در خصوص اعضای بدهکار پیرو اخطاریه های قبلی 
۵-ارائه خط مشی ها و برنامه های آتی تعاونی 

۶-اخذ تسهیات و کمک های باعوض از بانکها  وموسسات وخیریه ها
6460 مقام دعوت کننده:هیات تصفیه تعاونی 

مفقودی
مــدرك هــای فــارغ التحصیلــی اینجانــب محمد شــویدی فرزنــد غامرضا به شــماره شناســنامه 
82317 صــادره از قزویــن در مقاطــع كارشناســی و كارشناســی ارشــد رشــته مهندســی مكانیــك 
صــادره از واحــد دانشــگاهی تاكســتان بــا شــماره هــای 0782728 و 0305690 مفقــود گردیــده 
ــه دانشــگاه  ــدرك را ب ــده تقاضــا مــی شــود اصــل م ــار مــی باشــد از یابن ــد اعتب اســت و فاق
آزاد اســامی واحــد تاكســتان بــه نشــانی تاكســتان ســه راهــی شــامی شــاپ ارســال نمایــد.

6459 قزوین 

آگهیتاسیسشرکت
تاسـیس شـرکت سـهامی خاص فـن ویرا پردازش پاسـارگاد درتاریـخ۱3۹۸/۰۶/۱3 به شـماره ثبت ۶۹۴۲۶ به شناسـه ملـی ۱۴۰۰۸5۹۹۱۱۰ ثبت و امضا 
ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصه آن به شـرح زیر جهت اطـاع عموم آگهی میگردد. موضـوع فعالیت :انجام کلیه فعالیتهـای بازرگانی مجاز داخلی 
و خارجـی و تجـارت کلیـه کاالهـای مجـاز خرید و فـروش و توزیع و حق العملـکاری کاالهـا، واردات و صادرات کاالهـای مجاز- خرید و فـروش رایانه و 
تلفـن همـراه و لـوازم و تجهیـزات رایانـه و تلفـن همـراه – اخـذ وام و تسـهیات ریالـی و ارزی از بانکها و موسسـات مالی و اعتبـاری دولتی و خصوصی 
جهـت شـرکت عقـد قـرارداد با اشـخاص حقیقی و حقوقی ، شـرکت در مناقصـات و مزایدات دولتی و خصوصی ، ایجاد شـعب و نمایندگـی در داخل و 
خـارج از کشـور ، شـرکت در نمایشـگاههای داخلـی و خارجـی مرتبط با موضـوع پس از اخذ مجوزهـای الزم و ثبت فعالیت مذکور به منزلـه اخذ و صدور 
پروانـه فعالیـت نمـی باشـد. درصـورت لـزوم پس از اخذ مجوزهـای الزم از مراجع ذیربـط مدت فعالیـت : از تاریخ ثبت به مدت نامحـدود مرکز اصلی : 
اسـتان خراسـان رضوی ، شهرسـتان مشـهد ، بخش مرکزی ، شـهر مشـهد، محله /کوهسـنگی ، خیابان کوهسنگی 3۱)شهیدهادی اسـامی( ، خیابان 
ابوذرغفاری 37 ، پاک ۰ ، مجتمع تجاری مسـکونی مهرکوهسـنگی ، طبقه اول ، واحد ۲۲ کدپسـتی ۹۱7۶۸۱3۸۱3 سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت 
اسـت از مبلـغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریـال نقـدی منقسـم بـه ۱۰۰۰ سـهم ۱۰۰۰ ریالـی تعداد ۱۰۰۰ سـهم آن با نـام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسـط موسسـین طی گواهی 
بانکـی شـماره ۲5۱۱۹۸۹۴ مـورخ۱3۹۸/۰5/۰7 نـزد بانک گردشـگری شـعبه احمدآباد با کد ۲5۱۱ پرداخت گردیده اسـت اعضا هیئت مدیـره آقای حامد 
صمـدی بـه شـماره ملـی ۰۹3۱۶3۱۲5۴و بـه سـمت رئیس هیئـت مدیره به مدت ۲ سـال و به سـمت مدیرعامل به مدت ۲ سـال خانـم نجمه ماخان 
بـه شـماره ملـی ۱۰5۰۶۶۲۰۸3و بـه سـمت نایـب رئیـس هیئت مدیره به مـدت ۲ سـال خانم زهرا صمدی به شـماره ملـی ۶۴3۹55۲۹۲۹و به سـمت 
عضـو هیئـت مدیـره بـه مـدت ۲ سـال دارنـدگان حـق امضا : کلیه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهدآور شـرکت از قبیـل چک، سـفته، بـروات، قراردادها عقود 
اسـامی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضاء منفرد حامد صمدی همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد. اختیارات مدیـر عامل : طبق 
اساسـنامه بازرسـان آقـای علیرضـا بیـات به شـماره ملـی ۰۹۴333۸۶۱۱ به سـمت بـازرس اصلی به مدت یک سـال مالی آقای سـیدمحمد موسـوی 
بایگـی بـه شـماره ملـی ۰۹۴۶۶75۲۱۱ بـه سـمت بـازرس علـی البـدل به مـدت یک سـال مالـی روزنامه کثیر االنتشـار پیام مـا جهـت درج آگهی های 
شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکور به منزلـه اخذ و صـدور پروانه فعالیت نمی باشـد. اداره کل ثبت اسـناد و اماک اسـتان خراسـان 

)6۰3972(رضوی اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری مشـهد
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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

755۰تنقیررایگانتحویلدهیاریهایچهارمحالوبختیاریشد
مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی چهارمحال و بختیاری از تحویل 7 هزار و 55۰ تن قیر 

رایگان به دهیاری ها استان برای آسفالت معابر روستایی خبر داد.

ــن  ــه ای ــاز جمع ــای نم ــش از خطبه ه ــتورانی پی ــد دس محم
هفتــه ســمنان در مصــای بــزرگ ایــن شــهر افــزود: اکنــون 
تمامــی مــدارس شــهری اســتان ســمنان هوشــمند ســازی 
ــای  ــرای ورود فناوری ه ــه ب ــاد تفاهم نام ــا انعق ــه ب ــده  ک ش
روز در مــدارس روســتایی و حاشــیه شــهرهای اســتان تــاش 

مــی شــود.
ــزاری  ــرای برگ ــای الزم ب ــرد: هماهنگی ه ــان ک وی خاطرنش
باشــکوه بازگشــایی مــدارس در اســتان ســمنان انجــام شــده 
کــه بــا تــاش معلمــان و کارکنــان آمــوزش و پــرورش بــرای 

بالندگــی و آمــوزش دانــش آمــوزان اقــدام مــی شــود.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان ســمنان گفــت: در 
ــزار کاس درس  ــش از ۶ ه ــدارس بی ــایی م ــتانه بازگش آس
میزبــان بیــش از ۱۲۰ هــزار دانش آمــوز خواهنــد بــود و 
هشــت هــزار معلــم بــه فرزنــدان اســتان آموزش هــای 

علمــی و تربیتــی را ارائــه می دهنــد.
دســتورانی تصریــح کــرد: در ســال تحصیلــی آینــده ۱۴ 
مدرســه جدیــد در اســتان ســمنان تکمیــل و پــس از تجهیــز 

ــود. ــد ب ــوزان خواهن ــی از دانش آم ــاده میزبان آم
ــش  ــاختی در بخ ــکات زیرس ــع مش ــرد: رف ــح ک وی تصری
ــش  ــرای افزای ــی ب ــای اصول ــرورش از رویکرده ــوزش و پ آم
ــا همــکاری اداره کل نوســازی،  توســعه  رفــاه دانش آمــوزان ب
و تجهیــز مــدارس بــرای توســعه روزافــزون در بخــش تربیتی 

و آموزشــی اســت.
دســتورانی تصریــح کــرد: خیــران نقــش غیرقابــل انــکاری در 
ســاخت مــدارس دارنــد و دســتکم نیمــی از مــدارس اســتان 

را ایــن شــخصیت هــای فرهیختــه مــی ســازند.
وی اضافــه کــرد: از ســوی دیگــر معلمــان اســتان هــم در امــر 
ــتان  ــز اس ــد و در مرک ــی دارن ــارکت خوب ــازی مش مدرسه س
ــوز در  ــخصیت های دلس ــن ش ــی ای ــا همدل ــه ب ــد مدرس چن

حــال ســاخت اســت.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان ســمنان  گفــت: برچیــده 
ــته  ــال گذش ــتان از س ــی اس ــتی و گل ــدارس خش ــدن م ش
ــن  ــه  از ای ــچ مدرس ــون هی ــت و اکن ــرار گرف ــتور کار ق در دس

ــدارد. دســت وجــود ن
در مجمــوع ۴35 نیــروی حــق التدریــس، ۲۰ هــزار ســاعت 
حــق التدریــس نیروهــای شــاغل و بازنشســته، هشــت 
هــزار و 5۰۰ معلــم و ۲ هــزار و 35۸ ســاعت معــادل ۹۸ نفــر 
خریــد خدمــت بســته آموزشــی و اســتمرار خدمــت در ســال 
تحصیلــی ۹۹-۹۸ در مــدارس اســتان ســمنان بــه ارایــه 

ــد. آمــوزش مــی پردازن

ــاد کشــاورزی  رئیــس ســازمان جه
ــتان در  ــتان وبلوچس ــتان سیس اس
جریــان بازدیــد از باغــات پســته 
ــا توجــه  ــوه خــاش گفــت: ب گوهرک
و  منطقــه  اقلیمــی  شــرایط  بــه 
اقدامــات بهزراعــی انجــام شــده 
دارای  اســتان  تولیــدی  پســته 
ــه ای  ــت بگون ــی اس ــت باالی کیفی
تولیــدی  پســته  ۸۰درصــد  کــه 
ــه خــارج از  اســتان توســط تجــار ب

ــود.  ــادر می ش ــور ص ــتان و کش اس
بلوچســتان،  و  سیســتان  منطقــه 
بــه  اشــاره  بــا  زورقــی  دکتــر 
اســتان  در  کاری  پســته  اینکــه 
را  نفــر  ۲۰هــزار  اشــتغال  زمینــه 
حــال  در  افــزود:  فراهــم کــرده 
بــاغ  ۱۰هــزار و3۰۱هکتــار  حاضــر 
ــه  ــود دارد ک ــتان وج ــته در اس پس
تولید7۴۶7تــن  بــا  ۶75۸هکتــار 

بــارور اســت.

وی ارقــام  اوحــدی، احمــد آقایــی، 
ممتــاز،  قوچــی،  کلــه  اکبــری، 
ــته  ــام پس ــده ارق ــی را از عم بادام
ــمرد  ــتان برش ــده در اس ــت ش کش
ــاش  ــای  خ ــتان ه ــت :شهرس وگف
ســطح  یــن  بیشــتر  زاهــدان  و 
زیــر کشــت پســته را بــه خــود 

انــد . اختصــاص داده 
بدلیــل  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
پســته،  اقتصــادی  بــاالی  ارزش 
عمدتــا در طــرح توســعه باغــات 
در مناطقــی کــه مســتعد باشــد، 
محصــوالت  جایگزیــن  پســته 

دیگــر مــی شــود.

کارشناسـان ورزشـی معتقدنـد کـه شـاخص های ارتقـا در ورزش 
قهرمانی کسـب مقام کشـوری، داشـتن عضو در تیم ملی و حضور 
ورزشـکاران در سـطح عالـی ورزش و درخشـش در عرصه هـای 
بیـن المللی و جهانی به شـمار می رود که رسـیدن بـه این جایگاه 
نیازمنـد برنامه ریـزی دقیـق و مـدون اسـت و فدراسـیون هـا و 
هیأت هـای ورزشـی بایـد رونـد شناسـایی اسـتعدادها و پرورش 

آنهـا را بـر اسـاس برنامـه ای منظم پیگیـری کنند.
هدف هـای کوتـاه مـدت، میـان مـدت و بلنـد مـدت از سـوی 
ایـن  از  برخـورداری  بـرای  ورزشـی  هیاهـای  و  هـا  فدراسـیون 
شـاخص ها بایـد تعریـف شـود کـه در این راسـتا اسـتفاده از خرد 
جمعـی و تجربـه قدیمی هـای ورزش می تواند به میـزان زیادی از 

تکرار اشـتباه های گذشـته کاسـته و روند پیشـرفت آنها را سـرعت 
. بخشد

کارشناسـان و مسـووالن ورزشـی تبدیـل یک فـرد به قهرمـان در 
رشـته ورزشـی را نتیجـه انجـام یکسـری کارهـا و اقدامـات زیـر 
سـاختی مـی داننـد کـه اسـتعدادیابی و بررسـی توانایی ورزشـی 
فـرد در دوران کودکی نمونه ای از این کارهاسـت، سـوق دادن افراد 
مسـتعد در رشـته هـای ورزشـی به حضـور در باشـگاهها و تمرین 
زیـر نظـر مربیان ، بسـتری اسـت کـه برای پـرورش قهرمـان نیاز 

است.
بیـش از 3۰۰ هـزار ورزشـکار سـازمان یافتـه در اسـتان اصفهـان 
فعالیـت مـی کننـد و افـزون بر یکهـزار و 35۰ باشـگاه ورزشـی در 

ایـن خطـه وجـود دارد، بی شـک ایـن تعداد ورزشـکار در اسـتانی 
کـه بیـش از پنج میلیون نفر جمعیـت دارد آمار زیادی محسـوب 
نمـی شـود، بنابراین باید نفـرات و چهره های جدیدی را شـناخت 
و روی آن هـا سـرمایه گـذاری کـرد که در ادامـه به تقویت تیم های 
اسـتانی منجـر شـود و در نهایـت نفـرات اصلـی تیم هـای ملی را 

تشـکیل دهند.
در ایـن زمینـه پـدر تربیت بدنـی آکادمیک ایـران و چهـره ماندگار 
ورزش کشـور معتقد اسـت که اسـتعدادیابی ورزشـی در ایران باید 
شـکل علمـی و سـاختاریافته به خود بگیـرد، زیرا ایـن امر تاکنون 

بصورت علمی دنبال نشـده اسـت.
مهـدی نمـازی زاده افـزود: ایران نیازمند تاسـیس مؤسسـه های 
ورزشـی حرفـه ای در زمینـه شـناخت استعدادهاسـت زیـرا چهره 
هـای زیـادی وجـود دارنـد کـه در صورت شـناخت پـرورش آن ها 

بـه قهرمانان ملـی تبدیل خواهند شـد. 
وی اسـتعدادیابی درسـت و علمی در جامعه را مسـتلزم همکاری 
مفیـد و بیشـتر بین دسـتگاه  هـای مرتبط بـا ورزش ماننـد وزارت 
ورزش و جوانـان، کمیتـه ملـی المپیـک و آمـوزش و پـرورش 

ارزیابـی کرد. 
این اسـتاد تربیت بدنی خاطرنشـان کرد: متاسـفانه امروز موضوع 
دسـتیابی به سـامتی به عنوان اصلی ترین دلیل، ورزش مغفول 
مانـده اسـت و بیشـتر بـه ورزش قهرمانـی رو آورده ایـم کـه ایـن 

موضـوع باید اصاح شـود.
نمـازی زاده کاهـش بـازی هـا در سـطح محلـه هـا را غیرمفیـد 
دانسـت و گفت: بسـیاری از این بازی  ها خود منشـأ شـکل گیری 
اسـتعدادها و ورزشـکاران و قهرمانان می شـدند اما بـازی کودکان 
در محـات در کشـور کمرنـگ و در نتیجه فعالیت هـای بدنی نیز 

بـا کاهـش زیادی روبـه  رو بوده اسـت. 
پـدر علـم رفتـار حرکتی ایـران تصریح کرد: متاسـفانه بسـیاری از 
مـردم بـا اینکه به اهمیت ورزش واقفند امـا با فقر حرکتی روبه رو 
هسـتند کـه جبـران آن نیازمند اجـرای طرح هایی کـه انگیزه روی 

آوری را در آن هـا بیشـتر کند. 
نمـازی زاده ورود متخصصـان علمی ورزش به نهادهای آموزشـی 
بویـژه مـدارس را موثـر خوانـد و خاطرنشـان کـرد: ورزش در ایران 
بایـد بیـش از گذشـته بـه سـمت علمـی حرکـت کنـد و آمـوزش 

ورزش بایـد در مـدارس و دانشـگاه علمـی تر پیـش رود.

استعدادیابیورزشینیازمندیکالگووتبدیل
بهراهبرددائماست.

در ارتبـاط نقـاط ضعـف و قـوت المپیاد اسـتعدادهای برتر کشـور 
عضـو علمـی دانشـگاه آزاد اصفهان اظهارداشـت: اگرچه در کشـور 
فلسـفه وجودی ورزش همچنان نامشـخص است و به دلیل نبود 
آن برنامـه ریـزی و تدویـن برنامه هـا به درسـتی انجام نمی شـود 
امـا بـا این حـال، المپیاد اسـتعدادیابی ورزش، طرحی مناسـب و 
مطلـوب اسـت و البتـه نقاط ضعفـی هـم دارد که می تـوان آن ها 

را رفـع کرد.
رسـول نظـری در گفتگـو بـا ایرنـا با بیان اینکـه هـدف و راهبرد در 
کل برنامه هـا باید مشـخص باشـد، تصریـح کرد: با وجـود این که 
ایـن چنیـن مـواردی مشـخص نیسـت امـا باید گفت کـه نهضت 
اسـتعدادیابی در وزارت ورزش و جوانـان آغـاز شـده کـه مهمترین 
ثمـره آن می توانـد افزایـش نشـاط و شـور در بیـن ورزشـکاران و 

مردم باشـد.

صادرات 8۰ درصد پسته 
سیستان و بلوچستان

طرح های استعدادیابی، راهبرد مطمئن 
برای تقویت ورزش اصفهان

5۰میلیاردریالکمکبالعوضبه
سیلزدگانشادگانپرداختشد

یونـس جعفـری نیـا اظهار کـرد: در مجموع ۹5۰ واحد مسـکونی در شهرسـتان شـادگان 
بـرای دریافـت تسـهیات تعمیـر و احـداث بنا بـه بانک های عامل معرفی شـده اسـت.

وی افزود: برای تعمیر واحدهای سـیل زده شـادگان در قالب تسـهیات بانکی و باعوض 
بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شـده اسـت.

جعفـری نیـا گفت: عاوه بـر پرداخت 5۰ میلیـارد ریال کمک باعوض به آسـیب دیدگان 
از سـیل در شهرسـتان شـادگان به ۹5۰  واحد تعمیری و احداثی حدود ۱۶۰ میلیارد ریال 

تسـهیات بانکی پرداخت شده است.
طغیـان رودخانـه کارون در فروردیـن و اردیبهشـت امسـال موجـب آب گرفتگـی تعدادی 
از روسـتاهای شـادگان و زیـر آب رفتـن بخـش از مزارع کشـاورزی این شهرسـتان شـد.

سـیل بـه 5۰۰ واحـد مسـکونی شـهری و روسـتایی ایـن شهرسـتان خسـارت وارد کرد . 
۱7۰ واحـد مسـکونی شـادگان کـه بـر اثر سـیاب خسـارت جـدی دیـده اند بایـد مجدد 

سـاخته شوند.
۴5 روسـتای شـادگان در جریـان سـیل اخیـر بـا مشـکل جـدی مواجـه شـدند. سـیل 
همچنیـن بـه ۲۱ هـزار هکتـار از مـزارع و هشـت هزار هکتار نخیات شهرسـتان شـادگان 

خسـارت زد.
میزان خسـارت وارده به بخش کشـاورزی شـادگان ناشـی از سیل سـه هزار و ۲۰۰ میلیارد 

ریال بر آورد شـد.

بوشهر
البرز

9۵ درصد زندانیان مهارت آموز، بازگشت مجدد به زندان ندارند۷ میلیارد تومان به پروژه های آبخیزداری دشتی اختصاص یافت

فرمانــدار دشــتی در نشســت 
ــتان  ــن شهرس ــئوالن ای ــا مس ب
گفــت: ۶ دشــت آبی در دشــتی 
دلیــل  بــه  دارد کــه  وجــود 
اســتفاده بــی رویــه و برداشــت غیــر مجــاز آب همــه ایــن 

ــت. ــده اس ــرو ش ــی روب ــان منف ــا بی ــا ب ــت ه دش
عبــدهللا نــادری  افــزود: مهمتریــن طرح هــا بــرای تقویــت 
ســفره های زیــر زمینــی آب و احیــای منابــع آبــی دشــتی 

اجــرای طرح هــای آبخیــزداری اســت.
 نــادری اضافــه کــرد: امســال 7 میلیــارد  تومــان ازمحــل 
ــروژه  ــرای اجــرای پ ــی و نفــت  ب ــارات اســتانی، مل اعتب
هــای آبخیــزداری در حــوزه کــردالن، کاکــی، دشــت 

ــود. ــه می ش ــگاه هزین ــرقی و چاه ــگ،  الور ش پلن
ــت  ــه دول ــزداری در هفت ــروژه آبخی ــه پ ــزود: س وی اف
امســال بــه بهره بــرداری رســید و ۲ طــرح  نیــز در دســت 

اجراســت کــه در دهــه فجــر افتتــاح خواهــد شــد.
فرمانــدار دشــتی اظهــار داشــت: یکــی از مهمتریــن 
پروژه هــای آبخیــرداری در حــوزه کــردالن اســت کــه 
آب بیــش از یکهــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی دشــت 

ــرد. ــد ک ــن خواه ــردالن را  تامی ک
ــیار  ــی بس ــرداری نقش ــای آبخی ــرد: طرح ه ــان ک وی بی
و کنتــرب   هــا، کاهــش  ســیاب  کنتــرل  در  مهــم 
فرســایش خــاک  و بهبــود وضعیــت منابــع آبــی و 

دارد. توســعه کشــاورزی 

جهانگیر شاهمرادی روز چهارشنبه 
در نشسـت کارگروه اشـتغال البرز 
افـزود: 7۰ درصـد افـرادی که برای 
اولین بار وارد زندان میشـوند فاقد 
تخصـص و مهـارت میباشـند کـه با آمـوزش حرفـه ای میتوان 

تغییر مسـیر مثبتـی در زندگی آنها ایجـاد کرد. 
در  نفـر  امسـال 7۲۴  نخسـت  نیمـه  طـی  داد:  ادامـه  وی 
زندان هـای البـرز آموزش فـرا گرفتهانـد و باید در کنـار آموزش 
عالـی، مهـارت آمـوزی نیـز صـورت گیـرد تـا فارغالتحصیـان 
بتواننـد در کنـار آمـوزش تئـوری و نظـری بـه صـورت عملـی 

مهـارت کسـب کننـد.
شـاهمرادی گفت: فرهنگ و تفکر کارآفرینی باید نهادینه شـود 
و جوانـان بـا بهره گیـری از تخصـص، اقـدام بـه خوداشـتغالی 
کننـد و در ایـن زمینـه  دولـت نیز با حمایت از تولید و اشـتغال 

تمـام توان خـود را بـکار خواهد برد.
معـاون هماهنگی امـور اقتصادی اسـتانداری البرز با اشـاره به 
آموزش هـای مهارتی صورت گرفته در سـال گذشـته افزود: ۶7 
هـزار نفر بـا تحصیات دکتری در سـال ۹7 از آموزش های فنی 
و حرفهـای در سراسـر کشـور اسـتفاده کرده انـد که این نشـان 
دهنده اهمیت مهارت آموزی در ایجاد اشـتغال اسـت و اکنون 
هفـت مرکـز فنـی و حرفـه ای در جـوار دانشـگاهها  در اسـتان 
البـرز مسـتقر هستند.شـاهمرادی بـا اشـاره به اعتبـار آموزش 
فنی و حرفه ای افزود: متاسـفانه سـهم سـازمان فنی و حرفه 
ای ۱.۶ درصـد از اعتبـار آموزش کشـور را به خود اختصاص داده  

که نیـاز به تجدید نظـر دارد.
وی اظهار داشـت: رشـد و توسـعه مهارت آموزی نه تنها میتواند 
اشـتغال اسـتان را افزایـش دهد بلکـه در کاهش آسـیب های 

اجتماعـی و تقویـت اقتصاد خانواده نیز موثر اسـت.

آمادهسازی58گیت
کنترلگذرنامهدر

مرزخسروی
اسـتان کرمانشـاه  انتظامـی  فرمانـده 
آمـاده سـازی گیـت هـای کنتـرل  از 
گذرنامه در مرز خسـروی برای سهولت 

در تـردد زائـران اربعیـن خبـر داد.
سـردار "علی اکبر جاویدان" در حاشـیه 
بازدیـد از پایانه خسـروی کـه با حضور 
جانشـین معاون هماهنـگ کننده ناجا 
امسـال  داشـت:  اظهـار  شـد،  انجـام 
توفیق خدمتگذاری مسـتقیم به زائران 
نصیـب  دیگـری  زمـان  از هـر  بیـش 
کرمانشـاه شـده و پلیـس هـم آمـاده 
ارائـه بهتریـن خدمات بـه زوار حضرت 

امـام حسـین )ع( اسـت.
وی ادامـه داد: در مـرز خسـروی 5۸ 
زائـران  بـرای کنتـرل گذرنامـه  گیـت 
آمـاده شـده تـا تـردد آنهـا بـا سـهولت 
بیشـتری انجام شـود و خللـی در رفت 

و آمـد پیـش نیایـد.
جاویـدان تصریـح کرد: یکـی از دغدغه 
اسـت  ترافیکـی  حـوزه  در  مـا  هـای 
کـه اقدامـات الزم در ایـن خصـوص از 
انجـام  در شـهرکنگاور  اسـتان  ورودی 
شـده و تـا مـرز خسـروی ادامـه پیـدا 

مـی کند.
اسـتان کرمانشـاه  انتظامـی  فرمانـده 
یـادآور شـد: ایـن موضـوع را هـم بایـد 
در نظر داشـته باشـیم که کرمانشـاه به 
عنـوان اسـتان معیـن ایـام نیـز عمل 
مـی کنـد، چـرا کـه 7۰ درصـد زائرانـی 
کـه مـرز مهـران را انتخـاب کـرده اند از 

کرمانشـاه عبـور مـی کنند.
وی تاکید کرد: خوشبختانه از زیرساخت 
هـای خوبـی برخـوردار هسـتیم و همه 
مسـئوالن دسـت به دسـت هم داده اند 
تـا میزبـان خوبی بـرای زائـران حضرت 

سیدالشهدا )ع( باشیم.

مدارسروستاییوحاشیهکرمانشاه
شهرهایاستانسمنان

هوشمندمیشود

پیازکاران جنوب کرمان در انتظار 
تدبیر دوباره دولت

افزایش2هزارهکتاریسطحزیرکشتپیازدرجنوبکرمان

سـال زراعی گذشـته، سـال طایی پیـاز بود 
چـرا کـه با تدبیـر دولـت و باز شـدن درهای 
اوج  بـه  ایـن محصـول  قیمـت  صـادرات، 
خـود رسـید و ایـن اتفاق نه تنهـا مرهمی بر 
زخم هـای کهنه پیازکاران شـد بلکه تشـویق 
و ترغیب سـایر کشـاورزان و مردم عـادی را 

بـرای کشـت پیاز بـه دنبال داشـت.
البته این تشـویق باعث شـد امسـال سطح 
زیـر کشـت پیـاز در جنـوب کرمـان افزایش 
قابـل توجهـی داشـته باشـد و بسـیاری از 
فعـاالن اقتصـادی بـر ایـن باورنـد کـه اگـر 
دولـت، تدبیـر سـال گذشـته را تکـرار نکنـد، 
بسـیاری از پیازکاران این منطقه ورشکسـت 
زحماتشـان  حاصـل  بسـا  چـه  و  شـده 
همچـون سـال هـای ۹5 و ۹۶ در زمین های 
کشـاورزی مانـده و خـوراک احشـام شـود، 
بـرای  مربـوط  مسـئوالن  می طلبـد  پـس 
جلوگیری از جاری شـدن اشک کشـاورزان، 

تدابیـر الزم را اتخـاذ کننـد.

افزایشسطحزیرکشتپیاز
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب 
کرمـان گفـت: برنامه اباغی کشـت پیـاز در 
جنـوب کرمان، سـه هـزار هکتـار بـوده که با 
توجـه بـه بررسـی کارشناسـان، سـطح زیـر 
کشـت ایـن منطقـه از معیـار وزارت جهـاد 

کشـاورزی بیشـتر شـده اسـت.
سـعید برخـوری افـزود: در طـرح اول بیش 
از ۲۱ تـن بـذر خزانـه در مـزارع جنوب کرمان 

کشت شـده است.
وی از افزایـش سـطح زیر کشـت پیاز طرح 
بـه سـال گذشـته در جنـوب  اول نسـبت 
اسـتان کرمـان خبـر داد و اظهـار داشـت: 
امسـال سطح زیر کشـت پیاز در این منطقه 
بـاال رفتـه که بـا توجه به پاییـن بودن قیمت 
محصوالت کشـاورزی در بقیه استان ها، اگر 
چاره ای اندیشیده نشـود مشکات برداشت 
و عرضـه پیاز برای کشـاورزان جنوب اسـتان 

کرمـان دوبـاره تکرار خواهد شـد.

توزیععادالنهبذرپیاز
درسالزارعیجاری

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب 
کرمـان همچنین از توزیـع عادالنه بذر پیاز در 
سـال زارعی جـاری خبر داد و گفت: امسـال 
جلسـات متعـددی با دسـتگاه های مربوطه 
در مـورد نحـوه توزیـع بـذر بیـن کشـاورزان 
برگـزار کردیم و مقرر شـد که بـذر پیاز تنها به 
کسـانی اختصاص داده شـود که در سـامانه 

پهنه بنـدی ثبت نـام کرده انـد.
برخـوری از توزیـع یـک و نیـم ُتـن بـذر پیاز 
طـی روزهـای اخیـر خبـر داد و افـزود: بـذر 
پیـاز طبـق برنامه هـای تدویـن شـده توزیع 
خواهـد شـد ضمـن آنکـه بـرای بذرهایی که 
بـه صـورت غیـر یارانـه ای وارد بـازار شـده اند 
نیـز در حـال تدویـن قیمـت هسـتیم و این 
توزیـع بـا نظـارت اداره کل تعزیـرات اسـتان 

انجـام خواهد شـد.
بـر  دقیـق  نظـارت  بـر  تاکیـد  بـا  وی 

قیمت گـذاری و توزیـع بـذر پیـاز در جنـوب 
اسـتان کرمـان، بیـان کـرد: نظـارت بـر بـازار 
صنعـت،  سـازمان  عهـده  بـر  قیمت هـا  و 
معـدن و تجـارت اسـت اما بـرای حمایت از 
کشـاورزان، سازمان جهادکشـاورزی نیز وارد 

می شـود. عمـل 
برخـوری به همه کشـاورزانی که قصد خرید 
بـذر را دارنـد توصیه کرد که تنها از فروشـگاه 
هـای معتبـر و با دریافـت فاکتور، اقـدام به 
خریـد کننـد و اگر قیمت هـا با فاکتـور ارائه 
شـده همخوانی نداشته باشـد، می توانند به 

اداره تعزیرات شـکایت کنند.

قیمتبذرهایآزادبهزودی
اعالممیشود

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب 
کرمـان تصریـح کـرد: بیـش از ۲۰ نمونه بذر 
در بـازار وجـود دارد که قیمت بخشـی از این 
بذرهـا یارانـه ای بـوده و هیـچ فروشـگاهی 
نمی توانـد حتـی یـک قوطـی را بـدون نظـر 
سـازمان جهادکشـاورزی به فروش برساند.

مذاکرهباشرکتهای
صادراتیدرعمان

برخـوری همچنیـن از پیگیری هـای صورت 
گرفتـه در راسـتای صادرات محصـول پیاز از 
جنـوب اسـتان کرمـان خبـر داد و گفـت: به 
منظور صاردات محصوالت کشاورزی، پیگیر 
مذاکـره با شـرکت هـای صادراتی در کشـور 

عمان هسـتیم.
وی از واگـذاری مجـوز صـادرات محصوالت 
و  معـدن  صنعـت،  وزارت  بـه  کشـاورزی 
تجـارت خبـر داد و افـزود: اگـر چه امسـال 
صـادرات و واردات محصوالت کشـاورزی به 
وزارت صنعـت، معدن و تجارت واگذار شـده 
ولـی ایـن امـر باعـث نمی شـود کـه از حـق 

کشـاورزان دفـاع نکنیم.

هیچشکایتیدرمورد
پیازهایعقیمسالگذشته

ارائهنشدهاست
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب 
کرمان به بذرهای عقیم سـال گذشـته اشاره 
کـرد و گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه بذرهـای 
مـورد نظر توسـط کشـاورزان از واسـطه های 

بـی نـام و نشـان خریـداری شـده، تاکنـون 
پرونـده ای در ایـن زمینـه تشـکیل نشـده و 
شـاکی هـم وجـود نـدارد اما بـه کشـاورزان 
توصیـه می کنیـم بـرای جلوگیـری از تکـرار 
مشـکات سـال گذشـته، بذرهای خـود را از 

فروشـگاه های معتبـر خریـداری کننـد.
وی نوسـانات ارز را بـر قیمـت بـذر تاثیرگذار 
دانسـت و تصریـح کـرد: بـه دلیل نوسـانات 
ارزی و بحـث واردات، تـا حدودی قیمت بذر 
در بـازار بـاال رفتـه و همیـن اتفـاق منجـر به 
ایـن شـده کـه برخـی کشـاورزان از بذرهای 
ایـن  و  کننـد  اسـتفاده  شـده  غیراصـاح 

کشـاورزان قطعـا متضـرر خواهند شـد.

پیگیرصدورمجوزصادرات
پیازهستیم

نماینـده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس 
شـورای اسـامی هـم گفـت: پیگیـر صـدور 
مجـوز صـادرات پیـاز هسـتیم تـا همچـون 
سـال گذشـته شـاهد اسـتمرار دوران طایی 

ایـن محصول باشـیم.
یحیی کمالی پور افزود: متاسـفانه کشاورزان 
امسـال بـه توصیه هـای کارشناسـان جهـاد 
کشـاورزی توجـه نکردنـد و شـاهد افزایش 
بی رویـه کشـت پیاز هسـتیم و این مسـاله، 

دغدغـه مهمـی برای ما اسـت.
وی بـه دیـدار خود با اسـتاندار کرمان اشـاره 
کـرد و گفت: وضعیت کشـت بی رویه پیاز در 
ایـن دیـدار مورد بحث قـرار گرفت تـا تدابیر 

الزم اتخاذ شـود.

امسالبیشترمردمپیازکاشتند
کارشـناس کشـاورزی هـم بـا بیـان اینکـه 
در فصـل زراعـی جـاری بیشـتر مـردم پیـاز 
کشـت کرده انـد، گفـت: بـا توجـه بـه قیمت 
نجومـی پیـاز در سـال گذشـته، کشـاورز و 
غیـر کشـاورز بـه کشـت این محصـول روی 
آورده انـد و ایـن اتفـاق جـای نگرانـی دارد.

مسـئوالن  اگـر  افـزود:  مسـلمی  حسـین 
برنامه ریزی الزم را بـرای صادرات و بازاریابی 
انجـام ندهنـد شـاهد شکسـت اقتصـادی 
بزرگـی در بخش کشـاورزی خواهیم بود که 
این مسـاله تبعات زیادی بـرای بخش های 

مختلف بـه دنبـال خواهد داشـت.
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گرافیک: ندا صفاریان
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نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

همراهباباد
در سینماهای هنروتجربه 

در حال اکران ست.

روزمرگیهاییکزن

تا 3مهر در گالری ایده در حال اجر است. 

نمایشگاهمستند

رسانهدرآینهتصویر
ماهنامه نظری- تحلیلی سپیده دانایی منتشر شد.

نمایش پیپ
از اول تا ۲۴مهر در تیاتر هامون

 برگزار می شود.

سوگوارهموسیقاییوداع
 از 5 تا 7مهر در مرکز همایش های 

بین المللی برج میاد برگزار می شود.

نمایش سگهایمرده
از اول تا ۱۹مهر در تماشاخانه سپند 

برگزار می شود.

اصل این دنیا تـو نرسیدنه، وقتی برسی 
همه  چیز عجیب میشه.

شهرزاد

کنسرتنمایشنمایش دیالوگ

رنجازکسیبریمکهدردشدوایماست
زخمازکسیخوریمکهرنجششفایماست
جائیسرایتستکهجایسراینیست
وانگهدرسرایتوخلوتسرایماست
گرماخطاکنیمعطایتوبیحدست
نومیدیازعطایتوحدخطایماست
روزیگدایکویخودمخوانکهبندهرا
اینسلطنتبسستکهگوئیگدایماست
حاجتبخونبهانبودچونتومیکشی
مقتولخنجرتوشدنخونبهایماست
مارابدستخویشبکشکاننوازشست
دشناماگرزلفظتوباشددعایماست
گرمیکشیرهینموگرمیکشیرهی
هرناسزاکهآنزتوآیدسزایماست

زهرارچنانکهدوستدهدنوشدارواست
دردارچنانکیارفرستددوایماست
گفتمکهرهبردبهسراپردٔهتوگفت
خواجوکهمحرمحرمکبریایماست

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

قتلُركسانا)روشنك،ُرخسانا،
ُرخسارهو...(مادرایرانیتنهاپسر

اسکندرمقدونی
و  سـیكلوس  دیـودورس  پلوتـارك،  هـای  نوشـته  از 
اسـناد دیگـر چنیـن بـر می آیـد كه ُركسـانا )روكسـانا 
ـ ُرخسـانا ـ ُرخسـاره( زن ایرانـی اسـكندر مقدونـی و 
پسـر ۱3 سـاله او اسـكندر چهارم در آخرین روز پاییز 
سـال 3۱۰ پیـش از میـاد بـه دسـت كاسـاندروس 
»حکمـران مقدونیـه و چنـد شـهر خودمختـار یونان و 
یکـی از چنـد جانشـین اسـکندر« مسـموم و مقتـول 

. ند شد
كاسـاندروس كـه تاریـخ از او به نام مردی بسـیار جاه 
طلب و خشـن نام برده اسـت آرزوی سلطه بر سراسر 
سـرزمین هایی را داشـت كه اسـكندر مقدونی تصرف 
كـرده بـود. وی پیـش از مسـموم كـردن ُركسـانا، با از 
میـان برداشـتن بسـیاری از رقیبـان، عمـا فرمانروای 
همـه یونـان و مقدونیـه شـده بود كـه اسـكندر چهارم 
بـه عنوان جانشـین پـدرش اسـما پادشـاه آن مناطق 
بـود.  كاسـاندروس قبـا المپیـاس مـادر اسـكندر و 
حامـی نـوه اش ـ اسـكندر چهـارم را از میان برداشـته 

بود. كاسـاندروس به این جهت چشـم دیدن اسـكندر 
چهـارم را نداشـت كـه مـورد حمایـت حـكام محلـی 
ایرانزمیـن )همـه سـرزمین ایرانـی نشـین و پارسـی 
زبـان و دارای فرهنـگ مشـترک( بـود. كاسـاندروس 
بـه بهانه حراسـت از اسـكندر چهـارم، او و مادرش را از 
درباریـان جدا كرده و منزوی سـاخته بـود و در همین 

انـزوا آنـان را مسـموم كـرده بود.
و  تخارسـتان  )اسـتاندار(  سـاتراپ  دختـر  روكسـانا 
سـغدیانا بـود )كـه داریوش بـزرگ در كتیبه بیسـتون 
از ایـن مناطـق بـه عنـوان سـاتراپی هجدهـم ایـران 
ایـن سـاتراپی شـامل شـهرهای  بـرده اسـت(.  نـام 
ایالـت  آخریـن   ... و  بخـارا  بلـخ، سـمرقند، خجنـد، 
ایـران بـود كـه بـه تصـرف اسـكندر درآمـد و بیـش از 
هـر ایالـت دیگـر در برابـر او ایسـتادگی كـرد. خجنـد 
آریـن  گهـواره  تاجیکسـتان  جمهـوری  شـهرهای  از 
تبارهـا شـناخته شـده اسـت کـه از اینجـا بـه جنـوب 
ـ ایـران، هندوسـتان شـمالی و آسـیای جنوبـی ـ و 
غـربـ  اروپـا؛ مناطـق ژرمـن نشـینـ  مهاجـرت کرده 
انـد.. اسـكندر پـس از تصـرف دژ مسـتحكم آن ایالت 
)جمهـوری تاجیكسـتان و شـمال افغانسـتان امروز( 
بـه نـام قلعه »آریا مازس« ركسـانا را اسـیر و سـپس 
بـا او ازدواج كـرده بـود تـا خویشـاوند ایرانیـان شـود. 

یونانیـان ایـن ایالـت ایـران را بكتریـا = باختریـا مـی 
نویسـند و دژ كوهسـتانی آریامـازس را سـغدیانا نـام 
مـی برنـد. سـغدیان امـروز بـه فارسـی قدیم؛ سـغدا 
یونانـی  تلفـظ  ُركسـانا  شـد.  مـی  تلفـظ  سـوغودا   =
روشـنك اسـت كـه ایرانیـان آن زمـان، سـتاره را كـه 
نسـبت بـه مـاه روشـنی كمتـری داشـت »روشـنك« 
مـی خواندنـد. رخسـانا و رخسـاره که مفاهیم فارسـی 
دارنـد ظاهرا همان فارسـی شـده تلفظ یونانی ُرکسـانا 

اسـت کـه جهانـی شـده اسـت.
 ركسـانا در سـال 3۲3 پیـش از میـاد و زمانـی كـه 
امـروز(  عـراق  جنـوب  در  )واقـع  بابـل  در  اسـكندر 
درگذشـت ۱۸ سـاله و اسـكندر چهـارم را حاملـه بـود 
كـه بـه خواسـت المپیـاس مـادر اسـكندر از بابـل بـه 

مقدونیـه منتقـل شـد.
و  ركسـانا  برداشـتن  ازمیـان  از  پـس  کاسـاندروس 
پسـرش اسـكندر چهـارم، مـرگ ایـن دو را طبیعـی و 
احتمـاال ناشـی از مسـمومیت غذایـی اعام و سـپس 
بـا تسـالونیكا خواهـر اسـكندر )عمـه اسـكندر چهارم( 
بـه  میـاد  از  پیـش   ۲۹7 سـال  تـا  و  ازدواج كـرد 

ادامـه داد. حكومـت 
متصرفـات  تجزیـه  عوامـل  از  او  هـای  طلبـی  جـاه 

اسـت. شـده  آورده  بشـمار  اسـكندر 

شکستنهمزمان
بیستاستخوان

در سینماهای کشور در حال اکران است.
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کتـاب سـنگفرش هـر خیابـان از طاسـت اثـر کیـم وو چونـگ، 

مدیـر و موسـس کمپانـی دوو اسـت. ایـن کتـاب مجموعـه ای 

از یادداشـت های کیـم وو چونـگ خطـاب بـه کشـورش اسـت 

کـه بعـد از گـردآوری بـه شـکل یک کتـاب در آمده اسـت. این 

کتـاب در کـره تبدیـل بـه پرفروش تریـن کتاب شـد و بـه دلیل 

جهـان  موفق تریـن کتاب هـای  از  یکـی  جهانـی اش  پیام هـای 

نیـز، لقـب گرفته اسـت. 

کیـم و- چونـگ پـس از جنـگ کـره، بـا دسـتان خالـی یکی از 

بـا  او  بزرگ تریـن شـرکت های دنیـا را تاسـیس کـرد. شـرکت 

ایرلنـد  در  می کنـد،  صـادر  اتومبیـل  بـه چک اسـلواکی  کشـتی 

کالیفرنیـا  در  ولـی«  »سـیلیکون  در  و  می کنـد  تولیـد  ویدیـو 

بـه  را  کامپیوتـر  ریز تراشـه های  طراحـی  بخـش  مدیریـت 

»پونتیـاک  ماننـد  او  شـرکت  محصـوالت  دیگـر  دارد.  عهـده 

مختلـف  قطعـات  و  پیـار«  »کاتـر  تراک هـای  لیفـت  لومـان« 

»لیدینـگ  قطعـات کامپیوتـری  نیـز  و  هواپیماهای»بوئینـگ« 

بـازار آمریـکا را احاطـه کـرده اسـت. ادج« 

آمـده  از طاسـت  خیابـان  هـر  جلـد کتـاب سـنگفرش  پشـت 

اسـت:

ایـن  بـه  تنهـا  نـه  بـا کیـم وو چونـگ آشـنا شـوید،  بایـد  شـما 

و کوششـی  تـاش  بـا  بـود کـه  فقیـری  پسـربچه  دلیـل کـه 

وصف ناپذیـر، گـروه صنعتـی دوو را بـا بیـش از ۲5 میلیارد دالر 

فـروش سـالیانه تاسـیس کـرد و یـا بـه ایـن دلیـل کـه رهبران 

سـتوده اند؛  تجـارت  و  کار  در  را  او  افسـانه ای  نبـوغ  جهـان، 

وی  سرگذشـت  زیـرا  شـوید،  آشـنا  وی  بـا  می بایسـت  شـما 

راه  در  کاربـردی  و  خاقانـه  راهنمایی هـای  از  مجموعـه ای 

کتـاب  خاصـه  زندگیسـت.  و  کار  در  موفقیـت  بـه  رسـیدن 

طاسـت از  خیابـان  هـر  سـنگفرش 

از  مجموعـه ای  کتـاب  ایـن  شـد،  اشـاره  کـه  همان طـور 

کشـورش  مـردم  بـه  خطـاب  چونـگ  کیـم وو  یادداشـت های 

اسـت. در مقدمـه کتـاب آمـده اسـت کـه: »کیـم در ایـن کتاب 

می گویـد:  سـخن  موفقیت هایـش  از  فـراوان  احساسـات  بـا 

»مـن هیـچ گاه ماننـد یـک انسـان دیوانـه بـرای کسـب درآمـد 

ناچیـز کار نکـرده ام«؛ او از انجـام کارهایـی کـه دیگـران آنهـا را 

می بـرد.« لـذت  می داننـد  غیرممکـن 

کتـاب از چهـار قسـمت و 5۲ فصـل تشـکل شـده اسـت. هـر 

چهـار  می کنـد.  بررسـی  را  موضوعـی  خاصـه  طـور  بـه  فصـل 

از:  ایـن کتـاب عبـارت اسـت  قسـمت اصلـی 

عنـوان  بـه  رهبـری،  و  کـردن  رشـد  مدیریـت،  رویاپـردازی، 

نمونـه، فصل هـای قسـمت اول کتـاب کـه هشـت مـورد اسـت 

شـامل ایـن مـوارد اسـت: تاریـخ متعلـق بـه رویاپردازان اسـت 

خوشـبین  تولـد  بـدو  از  مـن  چـرا  زندگـی:  در  مـن  فلسـفه   ،

بودم،چگونـه رویاهـای سـازنده داشـته باشـیم، تفریـح من کار 

کـردن اسـت ، دنیـای بزرگـی در انتظـار توسـت، اقلیـت خاق، 

خوشـبختی  می کنـد؟،  بیـدار  خـواب  از  را  نابغـه  کسـی  چـه 

چیسـت؟ واقعـی 

کتـاب را می تـوان یـک کتـاب انگیزشـی – مدیریتـی دانسـت 

باشـد.  جذابـی  می توانـد کتـاب  افـراد  از  بسـیاری  بـرای  کـه 

اسـت  شـده  آورده  ایـن کتـاب  در  نیـز  مدیریتـی  راهکارهـای 

امـا بحـث اصلـی کیـم وو چونـگ در ایـن کتـاب انگیـزه دادن 

بـه جوانـان اسـت. کیـم وو چونـگ از جوانـان کـره و از جوانـان 

سراسـر دنیـا می خواهـد کـه خودشـان را بـاور داشـته باشـند و 

بـرای پیشـرفت خودشـان و کشورشـان تـاش کننـد.
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