
رونمایی از سند ملی سالمندان 

واگذاری و ادغام ۱۰ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور

معـاون بهداشـت وزارت بهداشـت گفـت: سـند 
بـه هـم راسـتایی و  ملـی سـالمندان منجـر 
هـم افزایـی بیـن سـازمان ها و دسـتگاه هـای 
ذیربـط از جمله، وزارتخانه های بهداشـت و رفاه، 
مـردم  سـازمان های  و  بهزیسـتی  شـهرداری، 
نهـاد در حـوزه سـالمندان شـده و نقطـه عطفی 
بـرای خدمـت رسـانی دقیـق، علمـی و بهتر به 

سـالمندان محسـوب می شـود.
بـه گـزارش ایلنـا، علیرضـا رییسـی )معـاون 
بهداشـت وزارت بهداشـت( امـروز در نشسـت 
خبـری کـه بـه مناسـبت روز جهانـی سـالمند 
برگـزار شـد، بیـان کـرد: مراقبت هـای دقیـق و 
کامـل در مراحل قبـل از دوره سـالمندی مانند، 
دوره قبـل از تولـد، کودکـی، نوجوانـی، جوانی و 
میانسـالی، سـالمندی سـالم را تضمیـن مـی 
کنـد. در سـالمندی، فقـط بحـث سـن و سـال 
مطرح نیسـت، بلکه داشـتن دوران سـالمندی 
سـالم اهمیـت زیـادی دارد و بـرای رسـیدن به 
سـالمندی سـالم، ضـرورت دارد کـه در تمامـی 
مراحـل رشـد و نمـو، تمـام ابعـاد سـامتی، 
مدنظـر قـرار گرفتـه شـود و برنامه هـای حوزه 

سـالمندی از قبـل آمـاده و طراحـی شـده باشـد.
وی افـزود: بسـیاری از ناتوانـی هـا و بیمـاری 
هایـی کـه سـالمندان را گرفتـار می کند، ناشـی 
از عـدم مراقبت و عدم رشـد و تکامل مناسـب 
در سـنین پاییـن تـر از جملـه کودکـی، جوانـی 
دارد کـه  ضـرورت  لـذا  اسـت،  میانسـالی  و 
سـالمندی را فراتـر از یـک مقطـع سـنی و در 
یـک فرآینـد بنگریـم، اگـر مـا سـالمندی را از 
سـن ۶۰ سـالگی به بـاال درنظر گرفتـه و برنامه 
هایمـان را متمرکـز بـر این رده سـنی طراحی و 
عملیاتی کنیم، نمی تـوان برنامه های تضمین 
کننده ای برای سـامت سـالمندان تدارک دید. 
بنابرایـن، نیـاز اسـت کـه در طـی دوره رشـد و 
بالندگـی و نمـو افـراد قبـل و بعداز تولد، بسـته 
هـای خدمـت در حـوزه سـامت را مدنظـر قرار 
دهیـم تـا بتـوان سـالمندان سـالمی داشـته 
باشـیم.معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه 
درخصوص سـیمای سامت سـالمندان، عنوان 
کرد: در طی سـه تا چهار دهه گذشـته، امید به 
زندگـی ایرانیـان از ۵۰ سـال، به باالی ۷۰ سـال 
رسـیده اسـت؛ بـه عبـارت دیگر در زمـان کنونی 

درصـد افـراد باالی ۵۰ سـال با توجه به افزایش 
نـرخ امید بـه زندگی، درصد باالتـری دارد، امید 
بـه زندگـی در مردان ۶۰ تا ۶۴ سـال، ۲۱.۴ و در 
زنـان ۶۰ تـا ۶۴ سـال، ۲۳.۴ سـال اسـت.وی 
بـا بیـان اینکـه در سـال ۹۵ براسـاس آخریـن 
آمـار، ۹.۲۸ درصـد جمیعـت کشـور، سـالمند 
بـوده انـد که ایـن میـزان در حال حاضـر، به ۱۰ 
درصد رسـیده اسـت، افزود: وضعیت در کشـور 
مـا بـه گونـه ای اسـت کـه تـا ۳۰ سـال آینـده، 
شـاهد افزایش جمعیت سـالمند بـه ۳۰ درصد 
خواهیـم بـود، یعنـی در ۳۰ سـال آینـده، از هر 

سـه نفـر، یک نفر سـالمند اسـت.
رییسـی بـا تاکید بر ضـرورت اتخاذ تصمیمات 
و اجرای برنامه های مدون در جهت سـالمندی 
سـالم، اظهـار کـرد: نـه تنهـا بحـث سـامت 
سـالمندی، بلکـه بحـث جوان سـازی جمعیت 
و افزایـش زاد و ولـد نیـز اهمیـت زیـادی دارد.
وی گفت: بیشـترین آمار سـالمندان در کشـور، 
مربـوط بـه اسـتان گیـان و کمتریـن آمـار بـه 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان اختصاص دارد.
سـمت  بـه  جمعیـت  رشـد  درخصـوص  وی 
سـالمندی بیان کرد: دو اسـتان البرز و مازندران 
در مـورد رشـد جمعیـت بـه سـمت سـالمندی 
رتبـه باالتـری دارند و کمترین رشـد سـالمندی 

بـه اسـتان گیـان اختصـاص دارد.

امـور  وزارت  بیمـه  و  بانـک  معـاون  ایرنـا- 

اقتصـادی و دارایـی گفـت:۱۰ هزار شـعبه بانکی 

در سراسـر کشـور واگـذار و ادغـام خواهـد شـد 

کـه از محـل آن ۸۰ هزار میلیـارد تومان از منابع 

بانـک هـا آزاد مـی شـود.

»عبـاس معمارنـژاد« عصـر شـنبه در نشسـت 

خبـری بـا اشـاره بـه اصـاح نظـام بانکـی و 

بودجـه کشـور افـزود: بایـد تـا ۱۵ آبـان مـاه 

بودجـه شـرکت های دولتی تهیـه و به مجلس 

ارائـه شـود.

ایـن  بـر  اقتصـاد اضافـه کـرد:  معـاون وزیـر 

اسـاس تـا پایـان مهـر مـاه بـه این شـرکت ها 

مهلـت داده ایـم تا گزارشـات خـود را در اختیار 

سـازمان بودجـه قـرار دهنـد.

مـادر  شـرکت   ۷۳ کـرد:  اضافـه  معمارنـژاد 

تخصصـی در کشـور فعالیـت دارنـد کـه ۳۷۰ 

شـرکت در زیـر مجموعـه آنها قرار دارنـد؛ دولت 

در ایـن شـرکت هـا بیـش از ۵۰ درصـد سـهم 

دارد.

شـرکت های  برخـی  بـودن  زیـان ده  بـه  وی 

از  برخـی  داد:  ادامـه  و  اشـاره کـرد  دولتـی 

شـرکت های دولتـی بـه دلیل ماهیت کارشـان 

شـرکت  مثـال  عنـوان  بـه  هسـتند؛  زیـان ده 

بازرگانـی دولتـی قیمـت گنـدم را بـه قیمـت 

تعیین شـده از کشـاورزان خریداری کرده و آن 

را بـه قیمـت پاییـن تـر بـه نانوایی هـا تحویـل 

مـی دهـد کـه این موضـوع باعـث زیاد شـدن 

ایـن شـرکت مـی شـود.

معمارنـژاد گفـت: سـال گذشـته بـا توجـه بـه 

شـفاف شـدن نظـام مالـی شـرکت ها تعـداد 

بیشـتری از شـرکت های زیانده شناسایی شده 

است.

واگـذاری  دربـاره  اقتصـاد  وزیـر  معـاون 

شـرکت های دولتـی نیـز گفت: برخی مسـایل 

درباره شـرکت هایی که در لیسـت واگذاری قرار 

دارنـد مطرح شـد مبنی بر اینکـه کار حاکمیتی 

مـی کنند.

وی اظهـار داشـت: بـه همین دلیـل کارگروهی 

در وزارت اقتصاد تشـکیل شـده تا به این گونه 

مسائل رسـیدگی شود.

معمارنژاد گفت: ۶۰۰ شـرکت دولتی در فهرست 

واگـذاری هسـتند کـه دولـت از یـک سـهم تـا 

بیـش از ۵۰ درصـد سـهام آن هـا را در اختیـار 

دارد.

وی دربـاره بازگشـت هپکـو نیـز افـزود: یکی از 

راهکارها، بازگشـت آن به شـرکت ایدروست که 

تصمیـم نهایـی درباره آن اتخاذ نشـده اسـت.

معـاون وزیـر اقتصـاد اضافـه کرد: البتـه امکان 

دارد کـه یک مشـتری دارای اهلیت پیدا شـده 

و بـه آن واگذار شـود.

معمارنـژاد دربـاره اصاح نظام بانکـی گفت: در 

ایـن طـرح، چالش هـا و راهکارهایـی در سـه 

محـور مالـی، سـاختاری و قوانیـن و مقـررات 

تعیین شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه ناتـرازی مالی بانک هـا گفت: 

برخـی بانـک هـا دارای امـوال و دارایـی هـای 

موهـوم و منجمـد هسـتند که در پـی حل این 

مشـکل هستیم.

 معـاون وزیـر اقتصـاد بـا بیـان اینکـه امسـال 

۶۰ هـزار میلیـارد تومـان از محل فـروش اموال 

مـازاد بانک ها پیش بینی شـده اسـت، اضافه 

کـرد: شـرکتهایی ماننـد گروه سـرمایه گـذاری 

امیـد، نیـروگاه جهـرم، گـروه توسـعه ملـی و 

کشـت و صنعـت کارون واگـذار شـده یـا آماده 

هسـتند. واگذاری 

معمارنـژاد اضافـه کرد: از سـال ۹۶ تـا کنون ۱۴ 

هـزار میلیـارد تومـان از امـوال مـازاد بانـک هـا 

فروخته شـده اسـت.

برخـی  وجـود  بـه  اقتصـاد  وزیـر  معـاون 

مـازاد  امـوال  فـروش  مقابـل  در  مقاومت هـا 

بانـک هـا اشـاره کـرد و گفت: مشـکلی کـه در 

ایـن بخـش وجود داشـت این اسـت که هیچ 

چارچوب مشـخصی دربـاره عرضه امـوال مازاد 

بانک هـا وجـود نداشـت که در نهایت پیشـنهاد 

شـد کـه می تواننـد از دسـتورالعمل های مربوط 

بـه خصوصـی سـازی و اصـل ۴۴ خـاک برای 

واگـذاری  وجـوه  تخصیـص  و  ارزش گـذاری 

اسـتفاده کنند.

وی همچنیـن بـه کاهش شـعب بانکی اشـاره 

کـرد و گفـت: پیش بینی می شـود کـه ۱۰ هزار 

شـعبه بانکی در سراسـر کشـور واگذار شـود که 

از محـل آن ۸۰ هـزار میلیـارد تومـان از منابـع 

بانـک هـا آزاد می شـود.

معـاون وزیـر اقتصـاد دربـاره تعییـن تکلیـف 

دولـت به بانکها نیز گفـت: راهکارهای مختلفی 

بـرای کاهش ایـن بدهی مطرح شـده از جمله 

تبدیـل این بدهـی به اوراق اسـت.

 معمارنـژاد یـادآور شـد: بـر اسـاس گـزارش 

حسابرسـی شـده سـال ۹۶ حـدود ۱۰۷ هـزار 

میلیـارد تومانـی دولـت بـه بانک هـای دولتی 

بدهـی داشـته اسـت.

 وی ادامـه داد: اصـاح نـرخ کارمـزد خدمـات 

بانکـی و افزایـش آن و افزایش سـرمایه بانک 

هـا از جملـه راهکارهای دیگری اسـت که برای 

اصـاح نظام بانکی پیشـنهاد شـده اسـت.

معـاون وزیـر اقتصـاد درباره چالش هـای نظام 

نیـز گفـت: عـدم اسـتقرار حاکمیـت  بانکـی 

شـرکتی، سیاسـت هـای غیـر متمرکـز بانـک 

هـا و اعتبارسـنجی نامناسـب بانک هـا از جمله 

چالش هـای شـبکه بانکی کشـور به شـمار می 

رود.

معمارنـژاد تصریح کرد: در صورت پیاده سـازی 

نظـام اعتبـار سـنجی در بانکهـا، مطالبـات غیر 

جـاری بانک هـا کاهش زیـادی خواهـد یافت.

وی دربـاره تخلـف برخـی بانـک هـا در اعطای 

وام ازدواج گفـت: بانـک هـا باید طبـق مقررات 

نسـبت بـه اعطـای ایـن وام هـا اقـدام کننـد و 

در صـورت وقـوع تخلـف این موضـوع پیگیری 

خواهد شـد.

معـاون وزیـر اقتصـاد دربـاره بدهـی بخـش 

شـرکتها بـه بـه بیمـه هـا نیـز گفـت: یکـی از 

شـرکت ها بدهی سـنگینی به بیمه ها داشـت 

که توافق شـد بخشـی از این بدهـی به صورت 

نقـد و برخـی بـه صـورت اقسـاط پرداخت شـود.

وی دربـاره مقابله با حسـاب هـای بانکی اجاره 

نیـز گفـت: بـه همـه بانک ها اباغ شـده اسـت 

کـه هیـچ حسـاب بانکـی بـدون احـراز هویت 

نباید تراکنش داشـته باشـد.

معمارنـژاد تصریـح کـرد: تراکنشـی از طریـق 

حسـاب هـای بـدون هویـت انجـام نمـی شـود.

 وی بـا اشـاره بـه افزایـش اعطـای تسـهیات 

توسـط نظـام بانکـی نیـز گفـت: در چهـار مـاه 

نخسـت امسـال میـزان اعطـای تسـهیات به 

بخش هـای مختلف حـدود ۲۵ درصد افزایش 

یافته اسـت.

 معـاون وزیـر اقتصـاد افـزود: بـا توجـه بـه 

اهمیـت بخـش تولیـد اعطـای تسـهیات ۶۱ 

درصد افزایش داشـته که نشـان دهنده اهمیت 

اسـت. تولید 

خودپـرداز  هـای  دسـتگاه  دربارهنصـب  وی 

در برخـی محـل هـا بـه جـای دسـتگاه پـوز 

گفـت:  مالیاتـی  فـرار  بـرای  )کارتخـوان( 

هـدف  بـا  نبایـد  خودپـرداز  دسـتگاه های 

جایگزینـی بـا دسـتگاه های کارتخوان باشـد و 

اسـت. تخلـف  ایـن کار  انجـام 

دسـتگاه های  نصـب  کـرد:  تصریـح  وی   

خودپـرداز دارای مقـررات خاصـی اسـت کـه 

می شـود. رسـیدگی  بانک هـا  توسـط 
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ــان  ــس از پای ــوص پ ــه خص ــر و ب ــه اخی ــار ده ــی چه ط
جنــگ تحمیلــی ایــران و عــراق ، جمهــوری اســامی 
ایــران بارهــا اعــام کــرده کــه هشــت کشــور حــوزه خلیــج 
ــدرت  ــور ق ــت و حض ــدون دخال ــتند ب ــادر هس ــارس ق ف
ــت  ــی از امنی ــکاری و هماهنگ ــا هم ــرزی ب ــرا م ــای ف ه
اقتصــادی  و  ،انــرژی  اســتراتژیک  مهــم  حــوزه  ایــن 

ــد. ــت کنن حفاظ
اخیــرا وزیــر امــور خارجــه و رییــس جمهــوری کشــورمان 
ــاد  ــه انعق ــران حاضــر ب ــه ای ــد ک ــته ان ــام داش ــما اع رس
ــی  ــورهای جنوب ــا کش ــودت ب ــاوز و م ــدم تج ــرارداد ع ق
خلیــج فــارس اســت و بدیــن وســیله بجــای خریــد 
امنیــت از قــدرت هــا فرامــرزی کشــورهای همجــوار خــود 

ــند. ــن باش ــت فیمابی ــظ امنی حاف
ــا  ــوری ت ــخ در خ ــران پاس ــازنده ای ــنهادات س ــی پیش ول
ــراق  ــای ع ــور ه ــتثنای کش ــرده و باس ــت نک ــون دریاف کن
،عمــان و قطــر کــه سیاســتی معقــول و مســالمت آمیــزی 
ــایر کشــورها  ــد س ــه ان ــش گرفت ــران در پی ــه ای نســبت ب

ــد ــران مــی کوبن ــا ای ــر طبــل خصومــت ب ب
بیــن  مــودت  و  همگرایــی  شناســی  اســیب  بــرای 
از  شــناختی  بایــد  فــارس  خلیــج  حــوزه  کشــورهای 
پیشــینه تاریخــی و شــکاف هــا و چالــش هــای موجــود 
بیــن ایــران و کشــورهای جنوبــی خلیــج فــارس داشــت. 
مــرز  در  رود  ارونــد  مصــب  از  فــارس  خلیــج  حــوزه 
ــندم در  ــره مس ــبه جزی ــا ش ــروع و ت ــراق ش ــران و ع ای
ــدود ۳۷۰  ــرض ح ــر  و ع ــول ۸۶۵ کیلومت ــه ط ــان ب عم
ــه شــامل کشــورهای  ــن منطق ــداد دارد. ای ــر امت ــو مت کیل
ــر  ــعودی، قط ــتان س ــن، عربس ــت، بحری ایران،عراق،کوی
،امــارات عربــی متحــده و عمــان اســت. ایــران پــر 
ــا بیــش از نیمــی  ــه و تقریب ــن کشــور منطق جمعیــت تری
ــارس  ــج ف ــود دارد. خلی ــوزه را در خ ــن ح ــت ای از جمعی
ــک  ــوزه ژئوپولتی ــک ح ــه ی ــی از خاورمیان ــوان بخش بعن
ــی  ــع غن ــود مناب ــه وج ــه ب ــا توج ــرد را ب ــه ف ــر ب منحص
ــل  ــرای حم ــت آن ب ــه و اهمی ــن منطق ــت و گاز در ای نف
و نقــل دریایــی کشــورهای همجــوار تشــکیل میدهــد. 
ــکاف  ــژادی و ش ــی ، ن ــی ، فرهنگ ــی، زبان ــاختار قوم س
ــن حــوزه موجــب ایجــاد  ــی و پیشــینه تاریخــی ای مذهب

ــت. ــده اس ــن گردی ــوء ظ ــت و س ــه، رقاب تفرق
ــا توجــه بــه  شــیخ نشــین هــای جنــوب خلیــج فــارس ب
ــه  ــا ب ــت آنه ــی امنی ــاظ تاریخ ــه لح ــدک و ب ــت ان جمعی
ــل  ــت. از اوای ــوده اس ــته ب ــی وابس ــای خارج ــدرت ه ق
ــران  ــای ای ــدرت دولته ــول ق ــه اف ــر ب ــم نظ ــرن نوزده ق
ــج  ــا خلی ــبکه ای از قرارداده ــا ش ــتان ب ــی انگلس و عثمان
ــد و  ــل کردن ــی تبدی ــه ای بریتانیای ــه دریاچ ــارس را ب ف
تــا خروجشــان از خلیــج فــارس و شــرق ســوئز در ســال 
تســلط  اقتصــادی  و  امنیتــی  سیاســی،  نظــر  از   ۱۹۷۱
ــروج  ــس از خ ــتند. پ ــی داش ــورها جنوب ــر کش ــی ب کامل
ــا و  ــی ه ــه آمریکائ ــه ب ــات منطق ــت و ثب ــا امنی بریتانی
دولتهــای وابســته  وقــت ایــران و عربســتان واگــذار شــد. 
ــی  ــه کشــورهای جنوب ــا ک ــاب اســامی از انج ــد از انق بع
ــای  ــا تهدیده ــه ب ــدت، مقابل ــی م ــات طوالن ــان ثب خواه
امنیــت  تامیــن  گرایــی،  افــراط  تروریســم،  داخلــی، 
انــرژی و توســعه بودنــد؛ بــا کمــک آمریــکا شــورای 
همــکاری خلیــج فــارس را در مقابــل ایــران انقابــی 
تشــکیل دادنــد و هــر چــه توانســتند بــه عــراق در جنــگ 
ــن  ــد. در ضم ــلیحاتی کردن ــی و تس ــک مال ــران کم ــا ای ب
قراردادهــای  انگلســتان طــی  تــا حــدودی  و  آمریــکا 
ــلیحاتی  ــی، تس ــترده دفاع ــارکت گس ــول مش ــف ق مختل
ــی  ــدات امنیت ــا دادن تعه ــد و ب ــارت دادن ــعه تج و توس
و دفاعــی پایگاههــای دریایــی و هوایــی متعــددی را 
در ایــن کشــورها ایجــاد نمودنــد. ایــن شــبکه هــای 
دفاعی-امنیتــی بیــن آمریــکا و کشــورهای حــوزه جنوبــی 
تــا انجــا پیــش رفتــه کــه امنیــت خلیــج فــارس، امنیــت 
ملــی امریــکا محســوب مــی شــود. بــه ایــن شــبکه 
هــای دفاعی-امنیتــی مــی بایســت حضــور ،قراردادهــا و 

ــرد. ــه ک ــا را اضاف ــای بریتانی پایگاهه
ــتان  ــران و عربس ــن ای ــود بی ــت موج ــا و رقاب ــش ه چال
شــورای  عضــو  کشــورهای  بــزرگ  بــرادر  ســعودی،  
همــکاری، چندگانــه انــد. نخســت شــکاف مذهبــی شــیعه 
و ســنی ، کــه عربســتان خــود را مدافــع و مــروج ســنت 
و ســنی مذهبــان مــی دانــد و ایــران اســامی را مدافــع و 
مــروج تشــیع در جهــان اســام تلقــی میکنــد. دوم رقابــت 
ــه  ــتان همیش ــه عربس ــت و گاز ک ــرژی و نف ــه ان در زمین
ســعی در تعدیــل قیمــت هــا و تولیــد بــا توجــه بــه 
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وعده های ضد محیط زیستی
بعضی از وعده های انتخاباتی نمایندگان، منجر به تخریب محیط زیست می شود

به تازگی رئیس سـازمان حفاظت محیط زیسـت کشور 
اعام کرده هیچ رودخانه ای در شـمال کشـور نداریم که 
موجود زنده داشـته باشـد؛ چراکه پسـماندهای زباله ها 
شـیرابه هایی را وارد رودخانه هـا کـرده کـه موجـود زنده 
را از بیـن بـرده  اسـت. عیسـی کانتـری در ادامه تاکید 
می کنـد: مقام معظـم رهبری بارهـا فرمودند که محیط 
زیسـت نـه جـای کار سیاسـی و نـه  مربـوط بـه ایـن 
دولـت و آن دولـت، یـک نسـل و یـک جغرافیا اسـت. 
محیط زیسـت مسـاله عمـوم مردم جهان بـدون توجه 
بـه جغرافیای سیاسـی بوده، بدون اینکـه متعلق به ما 

یـا نسـل های قبل و بعد باشـد.
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کشف عمارتی بزرگ از 
دوره سلجوقی در مالرد
سرپرست هیأت کاوش تپه 
خاتونلر روستای مهردشت 
گفت: کاوش تپه خاتونلر 

روستای مهردشت مالرد به 
کشف بقایای معماری با 
ارزشی از یک بنای بزرگ 

از دوره سلجوقی و ایلخانی 
منجر شد.

آغاز نظارت بر ۱۶۳ 
جایگاه توزیع سوخت

رئیس تغییر اقلیم و هوا 
سازمان حفاظت محیط زیست 
از انعقاد تفاهم نامه با شرکت 
توزیع سوخت برای نظارت بر 

۱۶3 جایگاه توزیع سوخت 
خبر داد.
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رئیس سازمان محیط زیست: 
شیرآبه هایی که در اثر پسماندها 
وارد رودخانه های شمال  
شده اند، تمامی موجودات زنده را 
از بین برده است

مرگ همه موجودات 

زنده در  رودخانه های 

شمال کشور
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ثبت ملی درخت هزارساله گیالن
درخت هزار ساله  درفک گیالن در فهرست 

میراث طبیعی کشور ثبت شد

باهنر:

اصولگرایان ممکن است 
به خودشان ببازند

ــری  ــت گی ــوم جه ــد. س ــودش میباش ــان خ ــع حامی مناف
ــی  ــه چالش ــور ک ــی دو کش ــت خارج ــاوت در سیاس متف
ــه  ــکا از منطق ــران خواهــان خــروج امری جــدی اســت. ای
ــر امریکاســت.  ــگ ت ــر رن ــان حضــور پ و عربســتان خواه
و نهایتــا سیاســت و رقابــت ایــران و عربســتان بــرای 
برتــری جویــی و تفــوق طلبــی در منطقــه خاورمیانــه 
بطــور کلــی و در خلیــج فــارس بــه طــور اخــص تــر اســت.
ــا ایــن اوصــاف ، یعنــی حضــور قــدرت هــای فرامنطقــه  ب
ــداز و حکومــت  ــه بین ــا تفرق ای کــه اســاس سیاســت انه
کــن میباشــد و چالــش هــای مذهبــی، امنیتــی و تفــوق 
در  مــودت  و  امنیتــی  همگرایــی   ، منطقــه  در  طلبــی 
کوتــاه مــدت مشــکل بــه نظــر میرســد. ولــی میتــوان بــا 
ــن  ــه ای ــه هــای ایجــاد شــده ب ــال و روزن دیپلماســی فع

ــک شــد. ــی نزدی همگرای
ــای  ــرار داده ــاد ق ــرح پیشــنهاد انعق ــا ط ــه ب نخســت انک
ــورای  ــو ش ــای عض ــور ه ــا کش ــودت ب ــاوز و م ــدم تج ع
ــد  ــق ام ــران فائ ــا از ای ــرس آنه ــر ت ــع ب ــکاری در واق هم
ــکا و انگلیــس را  ــا امری ــن کشــورها ب و فلســفه اتحــاد ای
ــن  ــران در ضم ــود. ای ــر نم ــی اث ــت ب ــاع و امنی ــرای دف ب
ــلط  ــرای تس ــدی ب ــه قص ــد ک ــان ده ــل نش ــد در عم بای
ــدارد و صرفــا  ــر ایــن کشــورها ن سیاســی و ایدولوژیــک ب
ــد  ــی اندیش ــارس م ــج ف ــوزه خلی ــی ح ــت جمع ــه امنی ب
ــداوم  ــه ت ــارت منطق ــرژی و تج ــت ان ــات و امنی ــه ثب ک
ــای  ــدرت ه ــور ق ــت و حض ــدون دخال ــد و ب ــته باش داش
فــرا منطقــه ای قابــل انجــام باشــد.این سیاســت اگــر بــا 
ــا  ــردد،  ب ــرا گ ــام و اج ــی اع ــال و ظریف ــی فع دیپلماس
ــر اســت.  ــکان پذی ــر ام ــه تحــوالت ســالهای اخی توجــه ب
ــد اســت  ــدازه کافــی قدرتمن ــه ان ایــران در حــال حاضــر ب

و میتوانــد بــا همگرایــی کشــورهای ایــن حــوزه پرچــم دار 
ــی  ــرات احتمال ــل خط ــراه در مقاب ــن اب ــت ای ــظ امنی حف

باشــد.
طــی ســالهای اخیــر مرکــز ثقــل قــدرت هــای بیــن المللــی 
از خاورمیانــه بــه پاســفیک در حــال انتقــال اســت، و 
ــی را  ــه ای همگرای ــای منطق ــه قدرته ــیده ک ــان آن رس زم
ــالهای  ــی س ــکا ط ــده آمری ــاالت متح ــد. ای ــدی بگیرن ج
ــی در  ــای زمین ــور نیروه ــه حض ــی ب ــل چندان ــر تمای اخی
منطقــه نــدارد و دولــت فعلــی امریــکا معتقــد اســت 
ــگان  ــواری رای ــن س ــال گرفت ــکا  دنب ــتان امری ــه دوس ک
ــاع از  ــای دف ــه ه ــد هزین ــان بای ــذا خودش ــتند و ل هس
ــه دفــاع از کشــورهای  ــد، و دیگــر حاضــر ب انهــا را بپردازن

ــتند. ــگان نیس ــور رای ــی بط جنوب
فــارس  اســت حــوزه خلیــج  ترامــپ معتقــد  دولــت 
کــرد. عــاوه  پرهیــز  ان  از  بایــد  اســت کــه  باتاقــی 
بــر ایــن آمریــکا در بخــش انــرژی در تــاش اســت 
وابســتگی خــود را بــه نفــت خلیــج فــارس کاهــش و بــه 
ــی  ــه امریکای ــه نظــر میرســد ک ــع ب ــر برســاند. در واق صف
ــن حــوزه  ــا ای ــط تجــارت محــور ب ــد رواب ــل دارن ــا تمای ه
داشــته باشــند و نــه امنیــت محــور.  بنابــر ایــن بــا 
توجــه بــه شکســت هــای عربســتان در جنگهــای نیابتــی 
ــودن ایــن کشــور و سیاســت  ــر ب ــه پذی ــه و ضرب خاورمیان
ــرای  ــان ب ــکا زم ــرژی امری ــه ای و ان ــد منطق ــای جدی ه
ــوده و  ــودت مناســب ب ــی و م ــرح پیشــنهادات همگرای ط
ــان عربســتان  ــه حاکم ــد ک ــم میکن ــول حک سیاســت معق
ــاب  ــد و ب ــان بپیوندن ــر و عم ــت قط ــه سیاس ــعودی ب س
مذاکــرات را بــا ایــران بــه منظــور همگرایــی و دفــاع 

ــد ــش گیرن ــه ای در پی ــترک منطق مش
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کاهش سفرهای خارجی نمایندگان و حذف سرویس بیزینس پیام خبر
یک عضو هیات رئیسه مجلس از تصمیم هیات رئیسه برای کاهش سفرهای خارجی نمایندگان و 
همچنین حذف سرویس بیزینس کاس برای این سفرها خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

وعده های ضد محیط زیستی
بعضی از وعده های انتخاباتی نمایندگان، منجر به تخریب محیط زیست می شود

علی محمد شاعری : وعده های انتخاباتی که به محیط زیست لطمه می زند، به صالح کشور نیست

و  یـک عضـو کمیسـیون کشـاورزی، آب 
منابـع طبیعی مجلس گفت: ممکن اسـت 
وعـده  محیط هایـی  در  بعضـی کاندیدهـا 
ایجـاد سـد بدهنـد کـه تبعـات غیرقابـل 
جبرانی داشته باشـد. مثل همان سدهایی 
کـه بـاالی ارومیـه زدنـد و آن را خشـک 
کردنـد. شـاید علـت اصلی خشـک شـدن 
دریاچـه ارومیـه مجلسـیان نبـوده باشـند 
امـا در گذشـته بـه یـاد دارم کـه نمایندگان 
منطقـه ارومیه وعـده زدن سـد را می دادند.
علی محمد شـاعری در گفت وگو با ایسـنا، 
در مـورد وعده هـای انتخاباتـی که به محیط 
زیسـت مربـوط می شـود، گفـت: هـر نـوع 
وعـده انتخاباتـی کـه منجـر بـه تخریـب 
محیـط زیسـت یـا خسـارت های غیرقابل 

جبران شـود و با منافع ملی سـازگار نباشد، 
به صاح کشـور و مردم نیسـت. مردم باید 
نسـبت بـه وعده هـای انتخباتـی بـا حفـظ 
منافـع کشـور قضـاوت کننـد. ایـن وعده ها 
ممکـن اسـت در کوتـاه مدت مثبت باشـد 
ولـی در بلنـد مـدت به خـود آن منطقه نیز 

می زند. ضربـه 
و  آب  عضـو کمیسـیون کشـاورزی،  ایـن 
منابـع طبیعـی با بیـان اینکه »مـردم نباید 
تحـت تاثیـر ایـن وعده هـا قـرار بگیرنـد« 
ادامـه داد: بعضی کاندیدها ممکن اسـت با 
اقداماتی پوپولیسـتی وعده هایی بدهند که 
نـه عملـی اسـت و نه به نفع کشـور اسـت. 
بـه عنـوان مثـال اگـر یـک کاندیـد وعـده 
انتقـال آب دریای خـزر را به بخش مرکزی 

بدهـد، عـده ای پـوچ و بی اثـر داداه اسـت. 
ایـن وعـده به فرض اجرایی شـدن، موجب 
خشـک شـدن آب دریـای خـزر می شـود.

وی افـزود: کاندیـد دیگـری ممکـن اسـت 
بـا خشـک کردن یـک تـاالب  وعـده ای در 
مـورد باز شـدن فصـل جدید در کشـاورزی 
در آن منطقـه  بدهـد. در حالـی کـه بـا از 
بیـن رفتـن آن تـاالب،  حیـات اجتماعـی 
و حیـات اقتصـادی را بـه خطـر انداختـه و 
موجـب پدیـده ریزگرد خواهد شـد. ممکن 
اسـت کاندیـد دیگری بگوید بهره بـرداری از 
جنگل هـا را آزاد خواهـم کـرد. ایـن وعـده  
اجتماعـی  بـه حیـات  و  بـوده  غیرعملـی 
ضربـه می زنـد. حتی ممکن اسـت بعضی 
کاندیدهـا در محیط هایـی وعده ایجاد سـد 

بدهنـد که تبعات غیرقابل جبرانی داشـته 
باشـد. مثـل همـان سـدهایی کـه بـاالی 

ارومیـه زدنـد و آن را خشـک کردنـد.

وعده های انتخاباتی 
ضد محیط   زیستی 

نماینـده مـردم بهشـهر، نـکا و گلـوگاه در 
مجلـس در مـورد خشـک شـدن دریاچه 
وعده هـای  بـا  آن  ارتبـاط  و  ارومیـه 
اصلـی  علـت  شـاید  گفـت:  انتخاباتـی 
خشـک شـدن دریاچه ارومیه مجلسـیان 
نبوده باشـند اما در گذشـته به یاد دارم که 
نماینـدگان منطقـه ارومیه وعده زدن سـد 
را می دادنـد. مردم باید بـه کاندیدایی رای 
بدهنـد که بـرای حفظ منافع ملـی از همه 
وجـود خویـش می گذرنـد و در پی منافع 
بلنـد مـدت هسـتند. ایـن کاندیـدا قطعـا 
بایـد افـرادی باتجربـه، مسـئولیت پذیر و 

علمی هسـتند.
وعده هـای  نامزدهایـی کـه  مـورد  در  وی 
انتخباتـی ضدمحیـط  زیسـتی می دهنـد، 
بایـد  نیـز  نظارتـی  دسـتگاه های  گفـت: 
افـرادی کـه چنیـن وعده هایـی می دهنـد، 
مـورد بررسـی قـرار دهد. ایـن افـراد جایی 
در مجلـس ندارند؛ اگر دسـت ایـن افراد به 
مجلس برسـد منافع ملـی را قربانی منافع 
قبیلـه ای می کننـد. ما به هیچ عنـوان نباید 
کاندیدایـی کـه شـعار قربانـی کـردن منافع 
ملـی می دهـد بـاور کنیـم. مـردم بایـد بـا 

هشـیاری عمـل کنند.
شـاعری بـا بیـان اینکـه »مجلـس عصاره 
اگـر  کـرد:  اظهـار  اسـت«   ملـت  فضایـل 
بایـد  رشـد کنـد،   می خواهیـم کشـورمان 
حکیمـان حاکـم و حاکمـان حکیم شـوند. 
بسـیاری از چالش هایـی کـه ایـن روزهـا 
همیـن  از  ناشـی  دارد،  وجـود  کشـور  در 

ایـن  اسـت.  فریبانـه  عـوام  وعده هـای 
وعده هـای نماینـدگان غالبـا غیرقابـل اجرا 
بوده و اگر هم اجرا شـده محیط زیسـت را 
تخریـب و مسـیر کشـور را به بی راهـه برده 
اگـر می خواهیـم دولـت مطلـوب  اسـت. 
مطلـوب  بایـد مجلـس  باشـیم  داشـته  
داشـته باشـیم و اگـر می خواهیم مجلس 
مطلـوب داشـته باشـیم بایـد در انتخابمان 
بکوشـیم. بایـد افـراد علمـی و کارکشـته را 

انتخـاب کنیـم.
شـاعری در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه 
سـاختار انتخاباتی چه قدر نمایندگان را از 
دادن وعده های غیرمحیط  زیستی ناگزیر 
می کنـد؟ گفت: سـاختار فعلـی انتخابات 
مـا اشـکاالتی دارد. مـن امـا اعتقـاد دارم 
کـه بـا سـاختار فعلـی هـم می توانیـم به 
مجلسـی مطلـوب دسـت یابیـم. آگاهی 
بخشـی بـه جامعـه می توانـد در ایـن امر 

اینکـه  بـه جـای  باشـد. رسـانه ها  موثـر 
شـاخص ها  از  دفـاع کننـد  اشـخاص  از 
دفـاع کننـد. مردم بایـد متوجه شـوند که 
نماینـده چه وظیفـه ای دارد. نماینـده اگر 
باانگیـزه و علمی باشـد می توانـد قوانینی 

خوبـی بـه تصویب برسـاند.
ایـن عضو کمیسـیون کشـاورزی مجلس 
را  نماینـدگان  از  بسـیاری  کـرد:  تاکیـد 
شـهر  یـک  بخـش دار  کـه  می شناسـم 
بوده انـد بـا توجـه بـه تعصبـات منطقه ای 
و شهرسـتانی رای آورده و وارد مجلـس 
وقتـی  نماینـده ای  چنیـن  شـده اند. 
نمی توانـد  می شـود  مجلـس  وارد 
دهـد  انجـام  را  اصلـی  ریل گذاری هـای 
حـوزه  وعده هـای  درگیـر  را  مجلـس  و 
انتخابیـه می کنـد که ممکن اسـت به نفع 

ملـت ایـران نباشـد.

معـاون رییـس جمهـور در امـور زنـان و 
خانـواده در پاسـخ بـه مخالفـان حضـور 
زنـان در ورزشـگاه ها بـا ایـن توجیـه کـه 
رفتـن بـه ورزشـگاه مطالبـه اصلـی زنـان 
نیسـت، اظهار کرد: زنان مطالبـات زیادی 
دارنـد و کسـی هـم نگفتـه کـه رفتـن بـه 
ورزشـگاه تنها مطالبه زنان اسـت. یکی از 
مطالبـات زنان، حضور در ورزشگاه هاسـت 
و بایـد بـه ایـن مطالبـه در کنـار سـایر 

مطالبـات توجـه کرد.
معصومـه ابتـکار در گفت وگو با ایسـنا، در 
ادامـه افـزود: دولـت یازدهـم و دوازدهـم 

همـه مطالبـات زنـان را پیگیـری  و برای 
بـرآوردن آنهـا برنامه ریـزی کـرده اسـت. 
حضـور  بـا  تخصصـی  نشسـت  اخیـرا 
معاون اول رئیس جمهـور و وزرای صمت، 
کشـاورزی و رفـاه و زنـان کارآفریـن در 
حـوزه صنعت، کشـاورزی، صنایع دسـتی 
و اسـتارت آپ ها برگزار شـد. در این جلسه 
زنـان هم از موفقیت ها و هم از مشـکات 
خـود گفتنـد و قـرار اسـت ایـن سلسـله 
نشسـت ها بـا محوریـت حـل مشـکات 
زنـان کارآفریـن ادامه یابد.معـاون رییس 
جمهـور در امـور زنـان و خانـواده با اشـاره 

بـه اینکـه یکـی از مطالبـات زنـان اصاح 
قوانیـن مربـوط بـه زنـان اسـت، تصریح 
کـرد: دولـت در ایـن زمینـه نیـز فعالیـت 
در  الیحـه  پنـج  اکنـون  اسـت.  داشـته 
ایـن زمینـه در کمیسـیون لوایـح دولـت 
در حـال بررسـی اسـت. الیحـه حمایـت 
از کـودکان و نوجوانـان کـه در مجلـس 
دولـت  بـرای  اسـت،  اسـامی  شـورای 
اهمیـت زیـادی دارد. الیحه تامین امنیت 
زنـان در برابر خشـونت نیز توسـط رئیس 
اکنـون  و  برگردانـده شـد  قضاییـه  قـوه 
در دسـتور کار کمیسـیون لوایـح دولـت 
اسـت. برنامـه اقـدام و عمـل فرابخشـی 
توانمندسـازی زنان سرپرسـت خانوار نیز 
بـه دسـتگاه های اجرایـی ابـاغ شـده و 
ایـن دسـتگاه ها  مشـغول بـوده و گزارش 
عملکـرد خـود را بـه زودی ارائـه می کننـد.

تالش برای حضور زنان در 
ورزشگاه ها با رعایت مسایل شرعی

 کشورهای بزرگ نگذارند 
آمریکا به زورگویی عادت کند

رئیـس مجلـس شـورای اسـامی بـا بیـان اینکه رفتـار آمریـکا آثار سـوئی در 
شـرایط بین المللی داشـته اسـت، گفـت: آمریکایی هـا قواعد متعـارف را بر هم 
زده انـد، لـذا در حـال حاضـر کشـورهای بزرگ باید مسـئولیت خود را شـناخته 
و بـه آن عمـل کنند.علـی الریجانـی، رئیـس مجلـس شـورای اسـامی صبـح 
روز)شـنبه، ۶ مهرمـاه( بـا گـدام دارمنـدرا سـفیر هندوسـتان در تهـران دیـدار و 
گفـت و گـو کرد.الریجانـی در ایـن دیـدار روابط ایـران و هندوسـتان را مرتبط با 
ریشـه های مشـترک دو کشـور دانسـت و گفت: هندوستان کشـور بزرگی است 
و ظرفیـت ویـژه ای بـرای توسـعه روابـط میان دو کشـور وجـود دارد کـه باید از 
ایـن فضـا اسـتفاده شـود.رئیس مجلـس شـورای اسـامی در ادامـه بـا بیـان 
اینکـه برخـی کشـورها نمی خواهنـد روابـط دوسـتانه اقتصادی میان دو کشـور 
توسـعه یابـد، عنـوان کـرد: ایـران و هندوسـتان نبایـد بـه ایـن کشـورها اجـازه 
موفقیـت دهنـد و بایـد در جهت توسـعه روابط اقتصادی میان دو کشـور تاش 
کننـد.وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه ایـران و هنـد دو تمـدن قدیمی و ریشـه دار 
هسـتند، اظهار داشـت: روابط آمریکا آثار سـوئی در شـرایط بین المللی داشـته 
و آمریکایی هـا قواعـد متعـارف را بـر هـم زده اند، لذا در حال حاضر کشـورهای 

بـزرگ بایـد مسـئولیت خـود را شـناخته و به آن عمـل کنند.

ته
نک

علی محمد شـاعری نماینده مردم بهشـهر در مورد وعده های 
انتخاباتـی که به محیط زیسـت مربـوط می شـود، گفت: هر 
نـوع وعـده انتخاباتـی که منجر بـه تخریب محیط زیسـت یا 
خسـارت های غیرقابـل جبران شـود و با منافع ملی سـازگار 
نباشـد، بـه صالح کشـور و مـردم نیسـت. مردم باید نسـبت 
بـه وعده هـای انتخباتی با حفظ منافع کشـور قضـاوت کنند. 
ایـن وعده هـا ممکن اسـت در کوتاه مدت مثبت باشـد ولی 
در بلنـد مـدت به خـود آن منطقه نیز ضربـه می زند.این عضو 
کمیسـیون کشـاورزی، آب و منابـع طبیعـی بـا بیـان اینکه 
»مـردم نبایـد تحـت تاثیر ایـن وعده ها قـرار بگیرنـد« ادامه 
داد: بعضـی کاندیدها ممکن اسـت با اقداماتی پوپولیسـتی 
وعده هایـی بدهنـد کـه نـه عملـی اسـت و نـه به نفع کشـور 
اسـت. بـه عنـوان مثـال اگـر یـک کاندید وعـده انتقـال آب 
دریـای خـزر را به بخش مرکـزی بدهد، عده ای پـوچ و بی اثر 
داداه اسـت. ایـن وعـده بـه فـرض اجرایـی شـدن، موجـب 

خشـک شـدن آب دریـای خزر می شـود.

سیاست

مجلس

سیاست

سیاست

 در حال بررسی اعضای هیات های نظارت 
استانی انتخابات هستیم

بی توجهی شهرداری به رفع نقاط حادثه خیز بررسی می شود

 اروپایی ها صرفا نظاره گر برجام بوده اند

 اصولگرایان ممکن است به خودشان ببازند

ســـخنگوی شـــورای نگهبـــان 
ـــورای  ـــات ش ـــکیل جلس از تش
نگهبـــان در مـــورد انتخابـــات 
گفـــت: اعضـــای هیات هـــای 
نظـــارت اســـتانی تعییـــن شـــده و در حـــال بررســـی 

ــتیم. ــتانی هسـ ــای شهرسـ ــای هیات هـ اعضـ
بـــا  خبـــری  نشســـت  در  عباســـعلی کدخدایـــی 
برگـــزار  )شـــنبه(  روز  رســـانه ها کـــه  خبرنـــگاران 
ــر و  ــرم و صفـ ــای محـ ــلیت ماه هـ ــد، ضمـــن تسـ شـ
ــاع  ــال دفـ ــت سـ ــهدای هشـ ــاد شـ ــت یـ گرامیداشـ

ـــه  ـــنبه ها جلس ـــب یکش ـــا مرت ـــرد: م ـــار ک ـــدس، اظه مق
ـــات تشـــکیل شـــده  ـــر انتخاب ـــات نظـــارت ب ـــم و هی داری
و اعضـــای هیات هـــای اســـتانی مـــا تعییـــن شـــده 
و در حـــال بررســـی اعضـــای هیات هـــای نظـــارت 
شهرســـتانی هســـتیم.وی در پاســـخ بـــه ســـوالی در 
ـــت:  ـــدگان گف ـــوق نماین ـــازی حق ـــفاف س ـــا ش ـــه ب رابط
ــون  ــان قانـ ــورای نگهبـ ــرای شـ ــزان بـ ــاک و میـ مـ
انتخابـــات اســـت و در قانـــون انتخابـــات هـــم دو محـــور 
اصلـــی وجـــود دارد کـــه بحـــث مفاســـد اقتصـــادی و 

اخاقـــی مـــاک مـــا خواهـــد بـــود.

تهـران  اسـتان  نماینـدگان  مجمـع  عضـو 
پلیـس  پیگیـری گـزارش  از  مجلـس،  در 
در مـورد بی توجهـی شـهرداری نسـبت بـه 
رفـع نقـاط حادثـه خیـز و دارای گره هـای 

ترافیکـی شـهر توسـط نماینـدگان تهـران خبـر داد.
در  خانه ملـت،  خبرگـزاری  خبرنـگار  بـا   گفت وگـو  در  صادقـی  محمـود 
مـورد اعـام خبـری از سـوی رییـس پلیـس راهـور تهـران بـزرگ مبنی بر 
اینکـه نقـاط حادثه خیـز و نقاطـی کـه دارای گره هـای ترافیکـی هسـتند، 
شناسـایی و بـه شـهرداری اعـام شـده اسـت، اما ظاهـرا رفع ایـن نقاط از 
اولویت های شـهرداری نیسـت، گفت: آنچه مسـلم اسـت شناسـایی و رفع 
نقـاط حادثه خیـز از اهمیـت بسـزایی برخـوردار بـوده و در ایـن مـورد بایـد 
بیـن پلیـس راهـور و دسـتگاه های مربوطه اعم از وزارت راه و شهرسـازی و 
شـهرداری هم افزایـی و تعامـل وجـود داشـته باشـد. نماینده مـردم تهران، 
ری، شـمیرانات، اسامشـهر و پردیـس در مجلس شـورای اسـامی، ادامه 
داد: شناسـایی گلوگاه هـا و نقـاط حادثه خیز توسـط پلیس اقـدام درخوری 

اسـت، ضمـن اینکـه بنـده معتقـدم تمـام خیابان هـای تهـران دارای نقـاط 
آنهـا  بـرای  سـرعت  محدودیـت  پل هایـی کـه  مگـر  هسـتند،  حادثه خیـز 

ایجـاد شـده و بـرای متخلفـان جریمـه تعییـن کرده انـد.
وی تصریـح کـرد: در تمـام کشـورهای دنیـا اولویـت بـه عابران پیـاده داده 
شـده، تاجاییکـه ایـن امـکان بـه آنهـا داده شـده اسـت کـه حتـی بـرای 
عبـور خـود از خیابـان بتواننـد بـا اسـتفاده از چراغ های سـیاری که بـه آنها 
دسترسـی دارنـد، وسـایل نقلیـه را متوقـف کننـد، و ایـن در حالـی اسـت 
کـه در ایـران عابـران پیـاده فاقـد سـاح هسـتند، به ایـن معنا که بـا انواع 
تهاجـم و خطـر از سـوی وسـایل نقلیـه مواجـه بـوده و بـرای مقابله بـا آنها 

آمـوزش نیـز ندیده انـد.
صادقـی یـادآور شـد: هم اکنـون شـهرداری، صـدا و سـیما و آمـوزش و 
پـرورش می تواننـد نقـش مهمـی در فرهنگسـازی جهت رعایـت حق تقدم 
بـرای عابـران پیـاده داشـته باشـند، ضمـن اینکـه بـه عابـران پیـاده نیـز 
آمـوزش دهنـد کـه بـرای عبـور از خیابـان از خط کشـی عابرپیاده اسـتفاده 

. کنند

پاسـخگو  فراکسـیون  رئیـس 
اسـامی  شـورای  مجلـس 
ایـران  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا 
یکجانبـه  طـور  بـه  نمی توانـد 
بـه تمـام تعهـدات برجامـی خـود عمـل کنـد و سـایر 
کشـورها نیـز صرفـا نظـاره گـر بماننـد، گفـت: تاکنـون 
کـه  پیشـنهادهایی  از  یـک  هیـچ  بـه  اروپایی هـا 
خـود بـه منظـور تامیـن منافـع ایـران از برجـام ارائـه 
داده انـد، عمـل نکرده انـد؛ ایـران نمی توانـد یکجانبـه به 
تعهـدات برجامـی عمـل کند.علـی بختیـار در گفـت و 
گـو بـا ایسـنا، بـا اشـاره بـه غیـر منطقـی بـودن انتظار 
اروپایی هـا از ایـران بـرای پایبنـدی کامـل بـه برجـام، 

از برجـام،  از خـروج آمریـکا  بیـان کـرد: تقریبـا بعـد 
اروپایـی هاعمـا بـه هیـچ یـک از تعهـدات برجامـی 
خـود عمـل نکردنـد و هـر روز پیشـنهادی بـرای تبـادل 
مالـی و فـروش نفـت ایـران ارائـه کردنـد امـا در عمـل 

ببرنـد. پیـش  کاری  نتوانسـتند 
وی در ادامـه اظهـار کـرد: تاکنـون اروپایی هـا بـه هیـچ 
تامیـن  منظـور  بـه  خـود  کـه  پیشـنهادهایی  از  یـک 
منافـع ایـران از برجـام ارائـه داده انـد، عمـل نکرده انـد. 
جمهـوری اسـامی پـس از خـروج آمریـکا از برجـام 
اعـام کـرد کـه حاضـر اسـت در برجـام بمانـد و ایـران 
حضـور  بـا  اجـاس  چندیـن  در  مختلـف  سـطوح  در 

یافـت. حضـور  برجامـی  طرف هـای 

مهندسـین  اسـامی  جامعـه  کل  دبیـر 
گفـت:  روایـت داریـم مومـن باید همیشـه 
احـزاب  باشـد.  رجـا  و  خـوف  حالـت  در 
سیاسـی هـم باید اینطور باشـند. اما برخی 
اصولگرایـان خـود را پیـروز انتخابـات مـی  دانند و بـه دلیل همیـن اطمینان 

ممکـن اسـت بـه خودشـان ببازنـد.
»محمدرضـا باهنـر« روز شـنبه در گفـت وگـو بـا خبرنـگار سیاسـی ایرنـا در 
پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره اسـتفاده برخی چهره هـا از تریبون هـای عمومی 
چـون صداوسـیما و منابـر بـرای حملـه بـه دولـت و مجلـس گفـت: امـام 
جمعـه شـهری چیـزی می گویـد چون منسـوب بـه اصولگرایی اسـت از من 
می پرسـند چـرا فـان کـس این حـرف را زده اسـت؟ ایـن موضـوع ارتباطی 

بـا من نـدارد!
وی افـزود: پـای منبـر علـی رضا پناهیان می نشـینم برخـی بحث های علمی 
او را اسـتفاده می کنـم، ولـی اگـر بخواهـم بـا پناهیـان مناظـره کنـم خیلـی 
حـرف دارم. بـر سـر جریـان شـفافیت آرای نماینـدگان، خیلـی تعجب کردم 

کـه ایـن منبـری اهـل مطالعـه و تحلیل از واژه های سـبک و نامناسـب علیه 
یک نهـاد اسـتفاده کند.  

دبیـرکل جامعـه اسـامی مهندسـین بـا بیـان ایـن کـه بـا شـناختی کـه از 
شـخصیت آقـای پناهیـان دارم بـاور نمی کـردم ایـن حـرف هـا را وی زده 
مواضعـی  نماینـدگان  رای  شفاف سـازی  موضـوع  در  اظهارداشـت:  باشـد، 
عکـس پناهیـان دارم و معتقـد هسـتم مخفی بـودن رای در دنیا فلسـفه ای 
دارد. چـرا آرای مـردم در انتخابـات مخفـی اسـت؟  چـون هر فـرد می تواند 
آزادانـه رای دهـد. اشـکالی نـدارد هر کـس رای خود را علنی کند ولی کسـی 

را نمی توانیـم بـه ایـن کار وادار کنیـم.
وی بـا طـرح ایـن پرسـش که چرا آرای شـورای نگهبـان و یا اعضـای هیات 
دولـت از تریبون هـا منتشـر نمی شـود، یـادآور شـد:  پیـش خـودم حسـاب 
کـردم نماینـده ای کـه می خواهـد رای علنـی بدهـد وقتـی بـه خانـه می رود 
همسـرش می پرسـد امـروز چرا اینطـوری رای دادی یـا نـدادی و از خانواده 
گرفتـه تـا امـام جمعـه ... از او سـوال می کننـد،   الجـرم نماینـده بـرای رای 

دادن بایـد همـه ایـن محاسـبات را انجـام دهد.

سنا
 ای

س:
عک

دبیـر کمیسـیون اجتماعـی مجلـس شـورای اسـامی بـا بیان 
اینکـه ابـاغ دسـتورالعمل کاهـش جمعیـت کیفـری از سـوی 
رییـس دسـتگاه قضـا مـی توانـد در کاهش جمعیـت کیفری 
تاثیـر گـذار باشـد، اظهـار کـرد: مجلـس از ایـن دسـتورالعمل 
اسـتقبال مـی کند.ناهید تاج الدیـن در خصوص اباغ  دسـتور 
العمل سـاماندهی زندانیـان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها 
از طـرف رئیـس قـوه قضائیـه گفـت: این دسـتور العمـل که در 
اجـرای بنـد ۶۴ سیاسـت های کلـی برنامـه ششـم توسـعه و 
مقررات قانون آئین دادرسـی کیفری و قانون مجازات اسـامی 
در زمینـه حبس زدایـی  صادر شـده بسـیار می توانـد به کاهش 

زندانیـان و جمعیـت کیفری کمـک کند.

سـخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:هر چند نقدهایی 
بـر قانـون تجارت وجـود دارد اما حداقل هایی کـه در قانون قبلی 

وجود نداشـت لحاظ شـده است.
سیدحسن حسینی شـاهرودی سخنگوی کمیسـیون اقتصادی 
مجلـس شـورای اسـامی در گفت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری 
خانـه ملـت، در خصـوص تصویـب الیحـه قانون تجـارت، گفت: 
قانـون تجـارت قبلـی حدود ۸۰سـال اسـت کـه مصوب شـده و 
تـا کنـون اصاحـی بـر روی آن صـورت نگرفتـه، ایـن قانـون نیز 
برگرفتـه از قانـون تجـارت فرانسـه کـه متعلـق به سـال ها قبل 

اسـت کـه بیـش از صـد و پنجـاه سـال از آن می گـذرد.

استقبال مجلس از دستور العمل 
کاهش جمعیت کیفری

قانون تجارت قبلی دارای 
ابهامات بسیار گسترده ای بود

سـخنگوی کمیسـیون فرهنگی مجلس با انتقاد از خشـکاندن 
بیـش از یکصـد اصلـه درخـت کهنسـال در یکـی از باغ هـای 
منطقـه چیـذر تهـران، گفـت: سـتاد اجرایـی فرمـان امـام )ره( 
بـه عنـوان متولـی، بـاغ قدیمـی ادونتیسـت چیذر را بـه فضای 
سـبز و پـارک عمومـی تبدیـل کند.سـیده فاطمـه ذوالقـدر بـا 
انتقـاد از خشـکاندن بیـش از یکصـد اصله درخت کهنسـال در 
منطقـه چیـذر تهـران، گفت: بـر اسـاس گزارش هـای واصله در 
چنـد ماهه گذشـته مشـاهده گردیده کـه بیـش از یکصد اصله 
درخـت کهنسـال در بـاغ قدیمـی ادونتیسـت چیذر، عمـدًا و یا 

سـهوًا خشـک شـده است.

مدیـر بیمه هـای اشـخاص بیمـه دی اعام کـرد کـه در ارتباط با 
قـرارداد بیمـه تکمیلی بنیاد شـهید بیش از ۲۰۰۰ میلیـارد تومان 
حـق بیمـه ایـن شـرکت پرداخـت نشـده کـه در صـورت عـدم 
واریـز حـق سـرانه، ادامـه خدمت رسـانی توسـط این شـرکت با 
مشـکل مواجـه خواهـد شد.سـجاد رامندی با اشـاره به قـرارداد 
بیمـه تکمیلـی ایـن شـرکت بـا بنیاد شـهید گفـت: در دو سـال 
اخیـر به طور متوسـط ماهیانـه حدود ۲۵۰ میلیـارد تومان بدهی 
ایجـاد شـده اسـت کـه ایـن مبلغ مربـوط بـه هزینه هـای بیمه 
تکمیلـی حـدود یـک میلیـون و ۷۰۰ هـزار نفـر از بیمه شـدگان 

تحت پوشـش بنیاد شـهید اسـت.

باغ »ادونتیست چیذر « به 
فضای سبز تبدیل شود

بدهی 2۰۰۰ میلیارد تومانی 
بنیاد شهید به بیمه
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

همایش ملی روز جهانی »گردشگری« در زاهدان آغاز شد۱۱ غذای محلی گیالن در فهرست میراث ناملموس ایران است
 مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
غــذای   ۱۱ گفــت:  گیــان  گردشــگری  و 
ــراث  ــت می ــتان در فهرس ــن اس ــی ای محل
ناملمــوس کشــور ثبــت شــده اســت و رونــد 

ــه دارد. ــر ادام ــی دیگ ــای محل ــت غذاه ــایی و ثب شناس
شــهرود امیــر انتخابــی شــامگاه پنجشــنبه در همایــش گردشــگری 
خــوراک در اداره تبلیغــات اســامی آســتارا افــزود: غذاهــای محلــی 
ــت  ــه ثب ــن همایــش هــا زمین ــژه دارد و ای در جــذب گردشــگر نقــش وی

ــد. ــی کن ــم م ــگری را فراه ــوزه گردش ــول ح ــی و تح ــای محل غذاه
وی اظهــار کــرد: برخــی غذاهــای محلــی گیــان خاصیــت دارویــی دارنــد 
ــا کوشــا  ــی آنه ــی در پخــت و معرف ــن راه ــای بی ــران رســتوران ه و مدی
باشــند و همــکاری رســانه هــا نیــز، مــردم را از غذاهــای آمــاده دور 

ــرد. خواهــد ک
ــی،  ــل لونگ ــی آســتارا از قبی ــذای محل ــار غ ــت چه ــرد: کار ثب ــان ک وی بی
باســترما، چغرتمــا و بورانــی پلــو آغــاز شــده و پیشــگامی ایــن شهرســتان 

گردشــگری در معرفــی غذاهــای محلــی در همایــش هــا ضــروری اســت.
ــع دســتی و گردشــگری آســتارا  ــراث فرهنگــی، صنای سرپرســت اداره می
هــم گفــت: شــهرت برخــی غذاهــای محلــی ایــن شهرســتان نظیــر لونگــی 
ماهــی ســفید و لونگــی جوجــه، باعــث روی آوردن غذاخــوری هــای بیــن 
ــی و خارجــی  ــا شــده و در جــذب گردشــگران داخل ــخ آنه ــه طب ــی ب راه

موثــر اســت.
ــر  ــزاری برنامــه هــای فرهنگــی نظی ــرد: برگ ــان ک ــژاد بی ــری ن ــردل امی پ
جشــنواره هــای مختلــف، جهــت معرفــی غذاهــای محلــی موثــر اســت و 
تاکنــون در آســتارا، چهــار جشــنواره غذاهــای محلــی برگــزار شــده اســت.
اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری گیــان ۱۷۰ نــوع 
غــذای محلــی را در ایــن اســتان شناســایی کــرده و بخــش قابــل توجهــی 
ــدر  ــرزی بن ــتان م ــت. شهرس ــوط اس ــتارا مرب ــتان آس ــه شهرس ــا ب از آنه
ــن راهــی در  ــی بی ــت و ۲۶ واحــد پذیرای ــر جمعی ــا ۹۱ هــزار نف آســتارا ب
ــع  ــان واق ــوری آذربایج ــرز جمه ــان و م ــتان گی ــرب اس ــه غ ــی الی منته

ــران اســت. شــده و از مناطــق گردشــگرپذیر ای

بـا  »گردشـگری«  روز  جهانـی  همایـش 
حضـور وزیـر میـراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایع  دسـتی، مشـاور رئیـس جمهوری 
کشـور  آزاد  مناطـق  شـورایعالی  دبیـر  و 
و شـماری از مسـئوالن کشـوری و اسـتانی بـرای نخسـتین بـار خـارج از 
پایتخت و در زاهدان مرکز اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان آغاز شـد.مدیرکل 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی سیسـتان و بلوچسـتان روز 
شـنبه در حاشـیه ایـن مراسـم در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهار داشـت: 
همایـش روز جهانـی »گردشـگری« بـه طـور همزمـان در ۱۵۰ کشـور جهـان 

می شـود. برگـزار 
بـه  توجـه  بـا  بلوچسـتان  و  سیسـتان  داشـت:  اظهـار  اللزایـی  علیرضـا 
بـار  بـرای نخسـتین  بی نظیـر گردشـگری و صنایـع دسـتی  ظرفیت هـای 

شـد. »جهانگـردی«  جهانـی  روز  ملـی  همایـش  میزبـان 
وی بـا اشـاره بـه برنامه هـای سـفر مونسـان بـه زاهـدان افـزود: شـرکت 
در همایـش روز جهانی»گردشـگری«،حضور در نشسـت شـورای راهبـردی 

گردشـگری، دیـدار بـا نماینـده ولی فقیـه در سیسـتان و بلوچسـتان و امام 
جمعـه زاهـدان، رونمایـی از دسـتاوردهای گردشـگری این اسـتان، نشسـت 
بـا  فعـاالن حـوزه گردشـگری، تجلیـل از پیشکسـوتان و فعاالن گردشـگری 
کشـور و منطقـه، برگـزاری نمایشـگاه گردشـگری و غذاهای محلـی و افتتاح 
چنـد پـروژه گردشـگری از جملـه برنامه هـای سـفر یـک روزه وزیـر میـراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی بـه زاهـدان اسـت.مدیرکل میـراث 
فرهنگی،گردشـگری و صنایـع دسـتی سیسـتان و بلوچسـتان گفـت: صبـح 
امروز مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان خراسـان 
رضـوی و هیـات همراه متشـکل از آژانـس داران و هتلـداران بخش خصوص 
ایـن اسـتان بـه منظور شـرکت در مراسـم این همایـش وارد زاهدان شـدند.
وی بیان کرد: همچنین هیاتی از مدیران و کارشناسـان هلندیگ گردشـگری 
»مارکوپولـو« بـرای حضـور در مراسـم رسـمی روز جهانی »حهانگـردی« وارد 
سیسـتان و بلوچسـتان شـدند و در حـال بازدیـد از ظرفیت های گردشـگری 
شـمال و جنـوب ایـن اسـتان بـرای طراحـی تورهـای گردشـگری بـه منطقه 

. هستند

 پیام
 میراث

عربستان سعودی برای کاهش وابستگی خود به نفت و رونق صنعت گردشگری خود

 برای اولین بار ویزای توریستی صادر می کند.

رنا
 ای

س:
عک

سرپرســت هیــأت کاوش تپــه خاتونلــر روســتای مهردشــت 
گفــت: کاوش تپــه خاتونلــر روســتای مهردشــت مــارد بــه 
کشــف بقایــای معمــاری بــا ارزشــی از یــک بنــای بــزرگ از 

دوره ســلجوقی و ایلخانــی منجــر شــد.
محمدرضــا نعمتــی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: تپــه خاتونلر 
بــا وســعتی در حــدود ۴۴۰۰ متــر مربــع در مرکــز روســتای 
مهردشــت شهرســتان مــارد در فاصلــه ۶۰ کیلومتــری 
جنــوب غربــی تهــران واقــع شــده کــه اطــراف آن را خیابــان 

و منــازل مســکونی در برگرفتــه اســت.
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه موقعیــت قرارگیــری ایــن 
تپــه در مرکــز روســتا، ایــن مــکان تبدیــل بــه محلــی بــرای 
ــن  ــه ای ــای ســاختمانی شــده ک ــه ه ــه و نخال ــوی زبال دپ
وضعیــت موجبــات نارضایتــی اهالــی روســتا را بوجــود آورده 

اســت.
ــای  ــش ه ــرد: بخ ــان ک ــناس خاطرنش ــتان ش ــن باس ای
زیــادی از ایــن تپــه توســط لــودر بمنظــور ســاخت و ســازها 

ــه اســت. ــن رفت ــان از بی و احــداث خیاب
سرپرســت هیــأت کاوش تصریــح کــرد: برنامــه ســاماندهی 
و کاوش اضطــراری تپــه خاتونلــر بــا هــدف مشــخص 
کــردن وضعیــت تپــه از نظــر آثــار و بقایــای معمــاری، ارائــه 
طــرح حفاظتــی و مرمتــی یافتــه هــای معمــاری براســاس 
وضعیــت موجــود تپــه و قرارگیــری آن در بافــت روســتا و 
در نهایــت ارائــه ضوابــط طــرح ســاماندهی تپــه انجــام شــد.
ــورد کاوش  ــدت دو کارگاه م ــن م ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــرف  ــک در دو ط ــماره ی ــزود: در کارگاه ش ــت اف ــرار گرف ق
یــک راهــرو باریــک اتــاق هایــی مربــع و مســتطیل شــکل 
ــن ایجــاد و  ــی زمی ــر اســاس توپوگراف ــه ب ــد ک بدســت آم
پــی دیوارهــا و بخشــی از آنهــا از چینــه و بخشــی دیگــر بــا 

ــد. خشــت ســاخته شــده ان
ــای  ــتر اتاق ه ــه ورودی بیش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب  نعمت
بدلیــل تخریــب بیــش از حــد توســط لــودر مشــخص نبــود 
اظهــار داشــت: در داخــل بیشــتر اتــاق هــا تنورهــا و اجــاق 

ــرای گرمایــش و پخــت و پــز وجــود داشــت. هایــی ب

سوژه کشف عمارتی 
بزرگ از دوره 

سلجوقی در مالرد

حال ناخوش محوطه تاریخی جوبجی

مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان: اگر بخواهند بدون اجازه کار را ادامه دهند، تخلف کرده اند.

فرهنگـی  میـراث  هـم  قبـل  سـال   ۱۲
پـروژه ی کانال کشـی آب شـان  مخالـف 
مخالفـت  ایـن  بـه  توجـه  بـدون  بـود، 
بـه  تـا  دادنـد  ادامـه  را  طرح شـان 
از  گنجینـه ای  و  تاریخـی  تابوت هـای 
نیـز  اکنـون  رسـیدند؛  جوبجـی  تاریـِخ 
قصدشـان کشـیدن جـاده ای بـرای عبور 
ماشـین های سـنگین از عرصـه ی ایـن 
دهنـد  ادامـه اش  اگـر  اسـت،  محوطـه 

اسـت. غیرقانونـی  کارشـان 
وزارتخانـه شـدن »سـازمان میـراث  بـا 
فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری« 

از مـواردی کـه رییـس جمهور نسـبت به 
اجرائـی شـدن آن در وزارتخانـه ی تـازه 
داشـت،  تاکیـد  دولـت اش  تاسـیس 
فرهنگـی  میـراث  تخریـب  بـا  »مقابلـه 
در جریـان انجـام پروژه هـای عمرانـی« 
بـود؛ دسـتوری که بـه نظر می رسـد یک 

طرفـه قابلیـت اجرائـی شـدن نـدارد.
ابـاغ شـده  اولویت هـای تخصصـی  در 
مربـوط بـه »میـراث فرهنگی« از سـوی 
وزیـر  نخسـتین  بـه  جمهـور  رییـس 
صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  وزارتخانـه 
دسـتی و گردشـگری ایـن مـوارد تاکیـد 
روحانـی  می رسـد  نظـر  بـه  شـده اند، 
بایـد ایـن دسـتور را نخسـت بـه دیگـر 
دسـتگاه ها و وزارتخانه هایـی بدهـد کـه 

معمـوال میـراث فرهنگـی را فقـط سـد 
راهـی برای انجـام پروژه هـای درآمدزای 
خـود می بیننـد و بـدون هیـچ توجهی به 
قوانینـی کـه میـراث فرهنگـی همیشـه 
آن هاسـت،  کـردن  اجرائـی  دنبـال  بـه 
تعریـض   یـا  می دهنـد  تخریـب  حکـم 
و گودبـرداری! هـادی احمـدی - مدیـر 
تاریخـی  بناهـای  و  محوطه هـا  دفتـر 
معاونـت میـراث فرهنگـی – در گفت وگو 
بدعـت  متاسـفانه  می گویـد:  ایسـنا  بـا 
در حـال  برخـی شهرسـتان ها  در  بـدی 
پایه گـذاری اسـت کـه بـه مسـائل کاما 
می دهنـد.  امنیتـی  جنبـه ی  فرهنگـی 
ماننـد چنـد معـدن سنگ شـکن، کـه به 
واسـطه ی قـرار گرفتـن مسـیر رفت وآمد 

کامیون هـای ایـن معـادن از دو روسـتا، 
مـردم منطقـه الودگی صوتـی و خطرات 
رفت وآمـد  از  ممانعـت  بـرای  عاملـی  را 
کامیون هـا مطـرح کـرده و بـا فشـار بـه 
فرمانـداری باعـث می شـوند تـا مسـاله 
به شـورای تامین شهرسـتان برده شـده 
و در نهایـت مسـیرِ عرصـه ی محوطـه ی 
تاریخـی جوبجـی بـرای عبـور کامیون ها 

انتخـاب شـود.
شـورای  چنـد  هـر  این کـه  بیـان  بـا  او 
از  نیـاز  مـورد  اسـتعاِم  تامیـن 
مـا  و  داده  انجـام  را  میراث فرهنگـی 
قاعدتـا بـرای حفاظـت از ایـن گنجینـه 
شـورای  امـا  کردیـم،  مخالفـت  ان  بـا 
تامیـن شهرسـتان رامهرمز محـوز عبور از 
محوطـه ی جوبجـی را صادر کرده اسـت، 
مسـووالن  آگاهـی  بـا  می دهـد:  ادامـه 
اسـتان  و  شهرسـتان  فرهنگـی  میـراث 
خوزسـتان، در حـال حاضـر کار متوقـف 
شـده اسـت، امـا این کـه بدعت بـدی را 
پایه گـذاری کرده انـد کـه بـه هـر چیـزی 
جنبـه ی امنیتـی می دهنـد، آن هم برای 
محوطـه ی بسـیار مهمـی ماننـد جوبجی 
کـه ۱۲ سـال قبـل در پـی یـک عملیات 
عمرانـی دیگـر بـه دسـت آمـد، بنابراین 
میـراث فرهنگـی تـا پایـان اجـازه کار را 

نمی دهـد.
وی بـا تاکید بـر این کـه نامه نگاری ها به 
مسـووالن استاِن خوزسـتان و شهرستاِن 
رامهرمـز آغـاز شـده، اظهـار می کنـد: این 
کـه دو معـدن بخواهنـد راه شـان را بـاز 
را کـه  آسـان ترین مسـیر  نبایـد  کننـد، 
اسـت،  باسـتانی  محوطه هـای  از  عبـور 

روی میـز کارشـان باشـد.
احمـدی برطـرف کـردن ایـن مشـکل را 

عمرانـی  طرح هـای  از  سـاده تر  بسـیار 
طـرح  هـر  می کنـد:  بیـان  و  می دانـد 
عمرانـی در کشـور، بـه اسـتناد مـاده ۱۰۰ 
عملیاتـی  بایـد  توسـعه  برنامـه ششـم 
شـود. در مرحله ی مطالعه، باید پیوسـِت 
محیط زیسـتی و میـراث فرهنگِی طرح 
فرهنگـی  میـراث  نظـر  و  شـود  تهیـه 
نیـز اسـتعام شـود، امـا متاسـفانه در 
حـال تبدیـل کـردن مسـاله ی بـه ایـن 
سـادگی بـه یـک مسـاله ملـی هسـتند. 
کل  مدیـر   - موسـوی  حکمـت هللا 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
در  نیـز   - خوزسـتان  اسـتان  دسـتی 
از توقـف عملیـات  ایسـنا  بـا  گفت وگـو 
تاریخـی  محوطـه ی  در  جـاده  احـداث 
می گویـد:  و  می دهـد  خبـر  جوبجـی 
اگـر بخواهنـد بـدون اجـازه کار را ادامـه 
دهنـد، تخلـف کرده انـد، از روز نخسـت 

)طرح کانال کشـی برای آب در ۱۲ سـال 
قبـل( نیز با اسـتعام از میـراث فرهنگی 
متوجـه مخالفـت ایـن دسـتگاه شـدند، 
امـا متاسـفانه در همـان زمـان نیـز کار 
خـود را کـه از نظـر میـراث فرهنگـی غیر 
قانونـی بـود، انجام دادند و بـا گنجینه ها 

برخـورد کردنـد. تابوت هـا  و 
حاضـر  حـال  در  این کـه  بیـان  بـا  او 
نیـز همـان داسـتان در حـال رخ دادن 
اسـت، توضیـح می دهـد: یک مسـیر در 
محوطـه برای عبـور کامیون هـای معادن 
جـود داشـته کـه بـا مخالفـت مـردم دو 
روسـتای منطقـه، موظف بـه مجزا کردن 
راِه مسـیر دسترسـی به معادن شـده اند 
را  راه  سـاده ترین  حاضـر  حـال  در  و 
متوصـل شـدن بـه همـان مسـیر جـاده 
قدیمـی که امـروز به محوطـه ی تاریخی 

می داننـد. می رسـد،  »جوبجـی« 

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــان  ــتان گی ــگری اس ــتی و گردش دس
اعــام کــرد: درخــت هــزار ســاله کــوف 
)نــم دار(  درفــک در فهرســت میــراث 

ــد. ــت ش ــی کشــور ثب طبیع
ــنبه در  ــح ش ــی صب ــهرود امیرانتخاب ش
ــا افــزود:  گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرن
ــم دار(  ــوف )ن ــاله ک ــزار س ــت ه درخ
کــه مــردم محلــی آن را کــوِف دار مــی 
ــک و  ــه درف ــد در مســیر جــاده قل نامن

ــرار دارد  ــِتِبن ق ــیاه دش در روســتای س
و قطــر تنــه ایــن درخــت حــدود چهــار 
ــی  ــورت تقریب ــه ص ــن آن ب ــر و س مت
چیــزی حــدود هــزار ســال تخمیــن زده 
شــده اســت ؛ نــم دار کهنســال درفــک 
بــه تنهایــی در مســیر بــام گیــان قــرار 
ــوه  ــای انب ــگل ه ــادگار جن ــه و ی گرفت
ایــن منطقــه در گذشــته ای نــه چنــدان 
دور اســت. وی ادامــه داد: ارتفــاع ایــن 
درخــت حــدود ۲۰ متــر اســت و گابــی 

وحشــی ، ســیاه ولیــک، ســرخ ولیــک، 
آلوچــه وحشــی، کیکــم ، زرشــک از 
گونــه هــای گیاهــی و گونــه هــای 
جانــوری ایــن منطقــه نیــز بســیار 
غنــی بــوده و از جملــه انــواع پرنــدگان 
شــکاری و پســتانداران بــزرگ مثــل 
ــه  ــن منطق ــگ و خــرس و ... در ای پلن
یافــت مــی شــوند. امیرانتخابــی وجــود 
زیبایــی طبیعــی درفــک، مناظــر چشــم 
نــواز کــه ترکیبــی از طبیعــت و زندگــی 
اســت،  منطقــه  مردمــان  روســتایی 
غارهــای باســتانی و طبیعــی دربنــد 
ــار یخــی و اســپهبدان و ... را  رشــی، غ
از دالیــل اصلــی ثبــت ایــن اثــر عنــوان 

ــرد.  ــرد. مــی گی ک

درخت هزارساله گیالن در فهرست 
میراث طبیعی ملی نشست

گردشگری در اصفهان از چشم انداز 
مناسبی برخوردار است

مدیـرکل میراث فرهنگی اصفهـان تأکید کرد: »باوجود موانع و مشـکات فراوان، 
گردشـگری در اصفهان از چشم انداز مناسـبی برخوردار است.«

 هم زمـان بـا پاسداشـت روز جهانـی گردشـگری، فعـاالن گردشـگری اسـتان 
اصفهـان ظهر روز گذشـته 5 مهرماه، بـه همت فرمانـداری و اداره میراث فرهنگی 
نطنـز، در شـهر تاریخـی بـادرود از توابـع ایـن شهرسـتان گردهـم آمدند.فریدون 
هللا یـاری در جمـع فعاالن گردشـگری اسـتان کـه بعدازظهر روز گذشـته هم زمان 
بـا روز جهانـی گردشـگری در شـهر تاریخـی بـادرود گردهم آمـده بودند، بـا ایراد 
سـخنانی ضمـن پاسداشـت ایـام هفته دفاع مقـدس و همچنین ایام شـهادت 
امـام حسـین )ع( ویـاران باوفـای ایشـان و گرامیداشـت تقـارن ایـن ایـام بـا 
آغاز هفته گردشـگری، تأکید کرد: »به راسـتی همراهی و مسـاعدت مسـئوالن و 
فعاالن بخش خصوصی در راسـتای توسـعه گردشـگری اسـتان اصفهان، گامی 
ارزشـمند بشـمار مـی رود، بـه گونـه ایی که ایـن همراهی و مسـاعدت شـاید در 
بسـیاری از مناطـق کمتـر بـه چشـم بخـورد.«او گفـت: »امـروزه در همـه نقـاط 
اسـتان اصفهـان، موفـق شـدیم به رشـدی متعـادل در حوزه گردشـگری دسـت 
پیـدا کنیـم، ولـی مسـائل و مشـکات زیادی همچنـان پیش روی توسـعه این 
صنعـت در اسـتان باقـی اسـت کـه از آن جملـه می تـوان بـه لـزوم توجـه همـه 
مسـئوالن بـه ایـن مقـوالت و توجـه بیشـتر بـه افزایـش بودجـه  در حوزه هـای 

میراث فرهنگـی و گردشـگری در تمامـی اسـتان اشـاره کرد.«

ته
نک

مدیر کل میراث فرهنگی اسـتان خوزسـتان با اشـاره به این که 
روی بخشـی از مسـیر کـه از حریـم درجـه یـک بـه عرصـه ی 
محوطـه ی جوبجـی وارد شـده، خـاک ریختـه  و آن را کوفته اند 
و حتـی قصدشـان ایـن بـود کـه کارشـان را ادامه هـم بدهند، 
بیـان می کنـد: مـا مانـع ایـن پـروژه شـدیم، چـون پـروژه در 
عرصـه ی محوطـه ی باسـتانی و مهم جوبجـی قـرار دارد، اما از 
سـوی دیگـر حـوزه مدیریت شهرسـتان، تحت فشـار اجتماعِی 
معـدن داران و سنگ شـکن داران اسـت تا مسـیر را بتوانند باز 
کننـد، آن هـا می گوینـد بـه دید ما خسـارتی بـه محوطـه وارد 
نمی شود.موسـوی بـا بیـان این کـه ماشـین آالت راه سـازی و 
سنگ شـکن ها و اداوات کشـاورزی پیـش از ایـن از مسـیری 
عبـور می کردنـد کـه اکنـون توسـط کشـاورزان کشـت و زرع 
می شـود و حتـی بسـیاری از زمین هـا بـه مـرور ساخت وسـاز 
در آن هـا انجـام می شـود، می افزایـد: اکنـون نیـاز بـه معرفی 
یـک مسـیر جایگزین پیـدا کرده اند و قصـد دارند کـه به همان 
مسـیر قدیمـی کـه از گذشـته اسـتفاده می کرده انـد، برگردند.

میراثمیراث

آتش بازهم به جان فلک االافالک افتادپنج شیء تاریخی فرهنگی استان بوشهر ملی شد
ــی   ــول فرهنگ ــی منق ــج ش پن
تاریخــی اســتان بوشــهر پــس 
از انجــام تشــریفات قانونــی 
الزم در فهرســت آثــار ملــی 

ــید. ــت رس ــه ثب ــران ب ای
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
ــوس  ــامل ۲ ناق ــار ش ــن آث ــت: ای ــهر گف ــتان بوش اس
کلیســای گریگــوری، یــک کتیبــه کلیســای ظهــور، 
ــواری اســت. شمشــیر و دوربیــن شــهید رئیســعلی دل
ــو  ــت وگ ــد حســین ارســطو زاده روز شــنبه در گف محم
ــهید رئیســعلی  ــن چشــمی ش ــزود: دوربی ــا اف ــا ایرن ب
دلــواری بــا شــماره ثبــت ۱۱۳۵ و شمشــیر ایــن ســردار 

ــه  شــماره ۱۱۳۶  ــس ب ــر انگلی ــا اســتعمار پی ــارزه ب مب
ــه ثبــت ملــی رســیده و محــل نگهــداری آنهــا  مــوزه  ب
شــهید رئیســعلی دلــواری در شــهر دوالر شهرســتان 

ــن شــده اســت. ــهر تعی ــتان بوش تنگســتان اس
وی بیــان کــرد: کتیبــه کلیســای ظهــور بوشــهر بــا شــماره 
ــتان در  ــن اس ــده ای ــت ش ــیای ثب ــر اش ۱۱۳۷ از دیگ

فهرســت آثــار ملــی اســت.
ارســطوزاده اضافــه کــرد: همچنیــن ۲ ناقــوس کلیســای 
ــت  ــه ثب ــا شــماره ۱۱۳۸ و  ۱۱۳۹ ب گریگــوری بوشــهر ب
ملــی رســید کــه در معاونــت میــراث فرهنگــی اداره کل 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری در شــهر 

ــداری می شــود. بوشــهر نگه

قلعــه  مصــوب  حریــم 
بــار  بــرای  فلک االافــاک 
دوم طــی ۱۰ روز اخیــر آتــش 
ــمی  ــیدامین قاس ــت. س گرف
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  )مدیــرکل 
گردشــگری لرســتان( بــا تاییــد وقــوع آتش ســوزی در 
حریــم قلعــه فلــک االافــاک کــه روز گذشــته )۵ مهــر( 
ــم  ــه پنج ــر جمع ــفانه ظه ــت: متاس ــاد، گف ــاق افت اتف
مهرمــاه، حریــم غربــی قلعــه تاریخــی فلــک االفــاک 
ــار آتش ســوزی  ــاد دچ )دژ شــاپور خواســت( خــرم آب
شــد.به گفتــه او؛ ایــن آتش ســوزی در حریــم مصــوب 
قلعــه فلــک االافــاک و در محــدوده ای حــدود ۲۰۰ تــا 

۳۰۰ متــر اتفــاق افتــاده اســت و حــدود ۲۰ دقیقــه بــه 
طــول انجامیــده و بعــد از حضــور آتش نشــان ها و 

ــت. ــده اس ــوش ش ــگاه، خام ــل پای عوام
الزم بــه ذکــر اســت کــه طــی ۱۰ روز اخیــر، ایــن دومین 
بــار اســت کــه محوطــه و فضــای ســبز حریــم و اطــراف 
قلعــه فلــک االفــاک دچــار حریــق و آتش ســوزی 
بــه  قاســمی  اســت کــه  درحالــی  ایــن  می شــود. 
ــل آتش ســوزی ۱۰ روز  ــوا اشــاره دارد و دلی ــای ه گرم
ــم  ــار ورودی قدی ــه کن ــی از  باغچ ــه در بخش ــل ک قب
قلعــه فلــک االفــاک اتفــاق افتــاده بــود را تــه ســیگار 

ــود. ــرده ب ــوان ک ــوری عن ــی از گردشــگران عب یک

گزارش
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ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــی رئی به تازگ
رودخانــه ای در شــمال  اعــام کــرده هیــچ  کشــور 
کشــور نداریــم کــه موجــود زنــده داشــته باشــد؛ 
وارد  را  شــیرابه هایی  زباله هــا  پســماندهای  چراکــه 
ــرده   ــن ب ــده را از بی ــود زن ــه موج ــرده ک ــا ک رودخانه ه
اســت. عیســی کانتــری در ادامــه تاکیــد می کنــد: 
مقــام معظــم رهبــری بارهــا فرمودنــد کــه محیــط 
ــه ایــن  ــوط ب ــه  مرب ــه جــای کار سیاســی و ن زیســت ن
دولــت و آن دولــت، یــک نســل و یــک جغرافیــا اســت. 
ــدون  ــان ب ــردم جه ــوم م ــاله عم ــت مس ــط زیس محی
ــه  ــدون اینک ــوده، ب ــی ب ــای سیاس ــه جغرافی ــه ب توج
ــه  ــد باشــد. ب ــل و بع ــا نســل های قب ــا ی ــه م ــق ب متعل
گــزارش ایســنا، رئیــس ســازمان محیــط زیســت کشــور 
خاطرنشــان می کنــد: ســختگیری مــا بــرای ایــن 
اســت کــه بچه هــای شــما راحــت زندگــی کننــد. همــه 
ــن  ــال و دالر نیســت، بخشــی ای ــد ری ــه تولی ــی ک زندگ
ــط زیســت اســت.  ــز حفــظ محی ــا بخشــی نی ــوده ام ب
ــتان  ــد. در کردس ــه نریزی ــتر رودخان ــماند را در بس پس
جلــوی ایجــاد معــدن طــا را گرفتیــم زیــرا معــدن طــا 
ــه اســت و  ــقز و بان ــده آب س ــد تامین کنن ــاالی س در ب
ســیانور بــه ســد نفــوذ می کنــد. ایــن مقــام مســوول در 
ادامــه می افزایــد: رعایــت ضوابــط محیــط زیســت تنهــا 
ــا ضعیــف و کوچــک  ــه خاطــر خــود مــردم اســت. م ب
زیســت  فــراوان  نیازهــای  پاســخگوی  و  هســتیم 
ــزار  ــه در ه ــر از س ــرا کمت ــتیم زی ــور نیس ــی کش محیط
از بودجــه کشــور در اختیــار مــا بــوده، بنابرایــن توانایــی 
پاســخگویی ســریع را نداریــم. بــاالی ۹۷ تــا ۹۸ درصــد 
ســمن ها دلشــان بــه حــال ایــن ســرزمین مــی ســوزد 
ــند. ــی سیاســی باش ــداد کم ــن اســت تع ــا ممک و تنه

ــط زیســت  ــد: محی ــه می ده ــام مســوول ادام ــن مق ای

اســت.  مــا  نــزد  آتــی  نســل های  بــرای  امانتــی 
ــای  ــر مبن ــه ب ــا ک ــت در دنی ــط زیس ــتراتژی محی اس
ــت  ــده در حقیق ــیم ش ــدار ترس ــعه پای ــتراتژی توس اس
تابــع چهــار اصــل در توســعه پایــدار بــوده کــه اقتصــادی 
ــزدن  ــم ن ــت، بره ــط زیس ــت از محی ــردن، حفاظ کار ک
نظــم اجتماعــی جامعــه و حقــوق نســل های بعــد 
اســت کــه بــه طــور کل در دنیــا فرامــوش شــده اســت.
دختــر  پیــش  روز  دو  می کنــد:  عنــوان  کانتــری 

 نوجــوان  ســوئدی در ســازمان ملــل زمانــی کــه روســای 
کشــورهای جهــان جمــع شــده بودنــد و ترامــپ نیــز بــا 
ــنگ  ــیار قش ــه بس ــد، دوجمل ــل او رد ش ــم از مقاب خش
ــان را نمی بخشــم  ــران جه ــه شــما رهب ــت، اول اینک گف
ــه خاطــر چنــد دالر رشــد اقتصــادی  کــه آینــده  مــا را ب
ــه  ــم شــما ب ــد و دوم اینکــه نمی دان ــود کردی بیشــتر ناب
ــب  ــا و تخری ــه پیامده ــد و ب ــه می گیری ــی ک تصمیمات
محیــط زیســت آگاهیــد؟ امیدواریــم آگاه نباشــید امــا 
ــه شــما  ــرای اینک ــر آگاه هســتید شــما شــیطانید ب اگ
ــی  ــا زیاده خواهی های ــا را ب ــد از م ــا و بع ــل های م نس

ــد. ــود کردی ــد ناب ــان داری کــه امــروز در جه

مصارف زیاد، محیط زیست را تهدید می کند
ــط  ــروز محی ــه ام ــان اینک ــا بی ــور ب ــاون رئیس جمه مع
تهدیــد  حــد  از  زیــاده  مصــرف  را  جهــان  زیســت 
ــت  ــک طــرف جمعی ــان از ی ــد: در جه ــد، می گوی می کن
ــد از  ــی ح ــتفاده ب ــر اس ــرف دیگ ــود و ط ــاد می ش زی
منابــع، افزایــش  تولیــد ناخالــص و رفــاه بی حــد، 
ــل های  ــی نس ــی زیاده خواه ــده را قربان ــل های آین  نس
از  بارهــا  رهبــری  معظــم  مقــام  می کنــد.  امــروز 

مســئوالن کشــور بــه علــت شــدت بــاالی انــرژی گایــه 
ــا بیــش از ۳۰۰ میلیــون بشــکه  داشــتند. امــروز در دنی
ــه  ــت و بقی ــکه نف ــه ۹۵ بش ــود ک ــرف می ش ــت مص نف
ــس  ــت. رئی ــش زدن اس ــزم و آت ــورت گاز، هی ــه ص ب
ســازمان محیــط زیســت کشــور تصریــح می کنــد: 
ــار در ۲۰  ــش از ۲۰ ب ــری بی ــم رهب ــام معظ ــاید مق ش
ــا  ــد. م ــت کردن ــرژی صحب ــدت ان ــته از ش ــال گذش س
بعــد روســیه باالتریــن مصــرف انــرژی را داریــم، ایشــان 
ــد  ــد داخــل فرمودن ــت از تولی ــا در خصــوص حمای باره

مرگ همه موجودات زنده در رودخانه های شمال کشور
رئیس سازمان محیط زیست می گوید: شیرآبه هایی که در اثر پسماندها وارد رودخانه های 

شمال  شده اند، تمامی موجودات زنده را از بین برده است

ــه  ــتند. ب ــا هس ــی زیاده خواهی ه ــور قربان ــای کش ــروز تاالب ه ــری، ام ــی کالنت ــه عیس ــه گفت ب
غیــر از ســفیدرود و کارون هیــچ رودخانــه ای زنــده نیســت چراکــه بــه مقصــد نمی رســند. همــه 
ــد. ۹ هــزار میلیــارد تومــان  ــه جــز 2، 3 مــورد همــه از بیــن رفتــه بودن ــاالب هــای کشــور ب ت
خــرج کردیــم تــا توانســتیم جلــوی خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه را بگیریــم، بــرای جلوگیــری 
ــارد دالر  ــا میلی ــه صده ــد ک ــه می ش ــز تخلی ــهر تبری ــد ش ــه بای ــن دریاچ ــدن ای ــک ش از خش
هزینــه داشــت. محیــط زیســت بــرای جامعــه اســت. یــک ریــال از مالیات هایــی کــه از صنایــع 

گرفتــه می شــود بــه محیــط زیســت وارد نشــده اســت.

عیســی کالنتــری، رئیــس ســازمان حفاظــت 
ــه  ــت ک ــد اس ــور معتق ــت کش ــط زیس محی
ایــن ســازمان بــه هیــچ وجــه بــا صنایعــی که 
بیــش از حــد نرمــال مخــرب محیــط زیســت 
باشــند موافقــت نخواهــد کــرد. ســال گذشــته 
ــه  ــچ وج ــه هی ــه ب ــردم ک ــادر ک ــتور ص دس
خــارج از ســواحل دریــا بــه صنعــت فــوالد و 

ــم داد. پتروشــیمی مجــوز نخواهی

رنا
 ای

س:
عک

ــودال  ــه کشــف گ ــق ب ــی موف ــان ژاپن محقق
اســرارآمیزی از گاز در زیــر آب هــای دریــای 
می توانــد  کــه  شــده اند  شــرقی  چیــن 
یــک منبــع بــزرگ انــرژی و یــا یــک بمــب 
ســاعتی باشــد. بــه گــزارش روزنامــه دیلــی 
بخشــی  شــرقی،  چیــن  دریــای  میــل، 
از آب هــای غربــی اقیانــوس آرام اســت 
ــزار  ــون و ۲۴۳ ه ــک میلی ــدود ی ــه در ح ک
و ۲۰۰ کیلومتــر مربــع مســاحت دارد و در 
بیــن کشــورهای چیــن در غــرب، تایــوان در 
جنــوب و جزایــر ریوکــو و کیوشــو در شــرق 
ــق  ــا از طری ــن دری ــت. ای ــده  اس ــع ش واق
ــی  ــن جنوب ــای چی ــه دری ــوان ب ــه تای تنگ
ــن  ــای چی ــا آن دری ــد و مشــترکًا ب می پیون
ــن  ــا همچنی ــن دری ــد. ای را تشــکیل می ده
ــن راه  ــای ژاپ ــه دری ــره ب ــه ک ــق تنگ از طری
ــای زرد  ــه دری ــز ب دارد و در شــمال خــود نی
ــه  ــگ ب ــه کیان ــود، رود یانگ تس ــاز می ش ب
ایــن دریــا می ریــزد و بنــادر مهمــی کــه بــر 
کرانه هــای آن واقعنــد شــامل شــانگهای، 
ــدر  ــن و بن ــوژو در چی ــو، و ف ــژو، نینگب هانگ
اکنــون  می شــود.  تایــوان  در  چیلونــگ 
زمیــن شناســان دانشــگاه کیوشــو ژاپــن بــا 
ــزن  ــرزه ای مخ ــار ل ــواج فش ــتفاده از ام اس
قابــل توجهــی از گاز را در بســتر دریــای 
چیــن شــرقی در ســاحل ژاپــن کشــف 
کردنــد، ترکیــب ایــن گاز هنــوز شــناخته 
ــا  ــان و ی ــاال از مت ــا احتم ــت ام ــده اس نش
دی اکســید کربــن ســاخته می شــود کــه از 
ماگمایــی کــه از اعمــاق زمیــن بــاال می آیــد، 
ــن  ــد: ای ــان گفتن ــوند. محقق ــد می ش تولی
ــه  ــی ک ــده درصورت ــف ش ــازه کش ــزن ت مخ
ــه  ــد ک ــته باش ــود داش ــان وج در آن گاز مت
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــوخت م ــوان س ــه عن ب
می گیــرد، می توانــد یــک منبــع طبیعــی 
بکــر و دســت نخــورده باشــد. از طــرف 
افتــاده  دام  بــه  گازهــای  ایــن  دیگــر، 
گازهــای  از  بمبــی  نمایانگــر  می تواننــد 
ــو  ــرار در ج ــاده ف ــه آم ــند ک ــه ای باش گلخان
و ایجــاد تغییــرات اقلیمــی هســتند. در هــر 
ــه  ــد ک ــان کردن ــان خاطرنش ــورت، محقق ص
ایــن مخــزن بــه احتمــال زیــاد تنهــا نیســت 
ــز  ــری نی ــع دیگ ــه مناب ــی رود ک ــار م و انتظ
ــا ســاختار مشــابه ای در  ــا ب در نزدیکــی و ی

ــد. ــده باش ــان ش ــان پنه ــر جه سراس

ان
دگ

»میش مرغ« برای نخستین بار در آذربایجان غربی پرن
سرشماری می شود

رئیــس اداره حیــات وحــش اداره کل حفاظــت 
محیــط زیســت آذربایجان غربــی گفــت: پرنــده 
در  بــار  نخســتین  بــرای  »میش مــرغ«  نــادر 
ــماری  ــتان سرش ــطح اس ــی آن در س ــتگاه های اصل زیس
ــت:  ــار داش ــفی اظه ــد یوس ــا، امی ــزارش ایرن ــه گ ــود. ب می ش
ــده شناســی  ــم تخصصــی پرن ــار تی ــا حضــور چه ــن طــرح ب ای
آذربایجان غربــی، یــک تیــم از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــری از  ــه پرنده نگ ــدان ب ــی و عاقه من ــراد بوم ــم از اف ــه تی و س
۱۵ تــا ۲۰ مهــر در زیســتگاه های ایــن پرنــده نــادر در شــهرهای 
بــوکان، مهابــاد و میانــدوآب سرشــماری می شــود.وی اضافه کرد: 
بــرای اجــرای طــرح سرشــماری میش مــرغ در آذربایجان غربــی 
»دشــت ســوتاو« و »حمامیــان«  شهرســتان بــوکان، شــهر 
ــاد  ــتان مهاب ــد« شهرس ــتاهای »آزاد« و »باجون ــان و روس خلیف
ــه  ــر گرفت ــدوآب در نظ ــتان میان ــندوز« شهرس ــه فس و »منطق
ــای  ــا حضــور تیم ه ــن سرشــماری ب ــزود: ای شده اســت. وی اف
محیــط زیســت و پرنده نــگاران در زیســتگاه های شناســایی 

شــده اســتان و بــا اســتفاده از تلســکوپ، دوربین هــای چشــمی 
و نصبــی انجــام و پــس از جمع بنــدی و تکمیــل فرم هــای 
مربوطــه نتایــج ایــن سرشــماری بــه منظــور آنالیــز و جمع بنــدی 
نهایــی بــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ارســال می شــود. 
رئیــس اداره نظــارت برحیــات وحــش حفاظــت محیــط زیســت 
آذربایجان غربــی گفــت: اطاعــات و نتایــج حاصــل از ایــن 
سرشــماری بــه عنــوان پایــه و اســاس بررســی انــدازه و تغییرات 
ــی زیســتگاه های  ــی و مدیریت ــای حفاظت ــی در برنامه ه جمعیت
ــزود:  ــرد. وی اف ــرار می گی ــرداری ق ــادر مــورد بهره ب ــه ن ــن گون ای
ــر  ــال های اخی ــده، در س ــام ش ــن بررســی های انج ــق آخری طب
ایــن گونــه نــادر کــه بــه شــدت در حــال انقــراض اســت، توســط 
ــی از  ــه در برخ ــده ک ــده ش ــق دی ــن مناط ــی در ای ــراد محل اف
زیســتگاه های آن در حــال النه ســازی و جوجــه آوری بــوده 
ــن بررســی ها در  ــق آخری ــزود: طب ــه اف اســت. یوســفی در ادام
ــه  ــا ۳۰ قطع ــتان ۲۵ ت ــه در اس ــن گون ــداد ای ــته، تع ادوار گذش

ــرآورد شــده اســت. ب

ــه  ــاری ک ــال. آم ــک س ــط در ی ــی" فق ــوان گزیدگ ــزار "حی ۲۰۷ ه
ســال بــه ســال در کشــور در حــال افزایــش اســت و علــت آن هــم 
افزایــش جمعیــت ســگ های ولگــرد و نگهــداری بیشــتر ســگ در 
روســتاها و در میــان عشــایر بــه دنبــال افزایــش جمعیــت اســت. 
ــود  ــودی خ ــه خ ــاید ب ــی ش ــوان گزیدگ ــنا، حی ــزارش ایس ــه گ ب
مشــکل چنــدان حــادی بــه نظــر نرســد، امــا مشــکل اساســی در 
ایــن میــان، ویــروس خطرناکــی اســت کــه از البــای ایــن گــزش 
در بــدن انســان نفــوذ کــرده و تــا خــود مغــز بــه پیــش مــی رود. 
ویروســی کــه حــدود یــک تــا ســه مــاه بصــورت خامــوش در مغــز 
ــا بــروز عائمــی از  انســان فعالیــت می کنــد و بعــد از ســه مــاه ب
جملــه تــرس از آب، تــرس از نــور، خــروج کــف از دهان و اسپاســم 
ــروز  ــه ب ــی ک ــد. عائم ــان می ده ــود را نش ــی خ ــدید عضان ش
ــه ایــن  آن ُمهــر پایانــی بــر زندگــی افــراد اســت و افــراد مبتــا ب
ویــروس در نهایــت بــه دنبــال یــک گــزش ســاده، تســلیم مــرگ 
ــروه  ــه کارگ ــس دبیرخان ــری ریی ــین بیگل ــر حس ــوند. دکت می ش
ســامت و امنیــت غذایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه بــه 
مناســبت روز جهانــی "هــاری" در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا، 
ــام روز  ــه ن ــه نامگــذاری ۲۸ سپتامبر)ششــم مهــر( ب ــا اشــاره ب ب
جهانــی "هــاری"، گفــت: ایــن نامگــذاری بــه جهــت اهمیــت ایــن 
ــا در ایــن روز  ــر ایــن اســت ت بیمــاری کُشــنده اســت و تــاش ب
ــای  ــاری و راه ه ــن بیم ــوص ای ــانی در خص ــاع رس ــی و اط آگاه
ــه ورود ویــروس  ــا اشــاره ب پیشــگیری از آن صــورت گیــرد. وی ب
هــاری بــه بــدن از طریــق گــزش حیوانــات، گفــت: ایــن ویــروس 

از طریــق گــزش حیوانــات تــک ُســمی ماننــد ســگ، روبــاه، گــرگ، 
ــد گاو  ــی مانن ــان حیوانات ــن می ــل می شــود و ای شــغال و... منتق
ــق  ــوده و از طری ــاری ب ــن بیم ــل ای ــد ناق ــم می توانن ــه ه و گرب
گــزش، ویــروس هــاری را بــه انســان منتقــل کننــد. وی بــا اشــاره 
ــوان گزیدگــی در ســال گذشــته در  ــه ثبــت ۲۰۷ هــزار مــورد حی ب
کشــور، گفــت: از ایــن تعــداد حــدود پنــج هــزار مــورد مربــوط بــه 
ــز  ــوارد نی ــن م ــوع ای ــد مجم ــوده و ۸۰ درص ــاه ب ــتان کرمانش اس
ــاد آور شــد: متاســفانه  ــزش "ســگ" اســت. وی ی ــه گ ــوط ب مرب
ــج  از مجمــوع ایــن تعــداد گــزش در کشــور در ســال گذشــته، پن
ــد.  ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــده و ج ــاری ش ــه ه ــا ب ــر مبت نف
بیگلــری در خصــوص چگونگــی ابتــا بــه بیمــاری هــاری، گفــت: 
ــدن شــده و از  ــزش وارد ب ــال گ ــه دنب ــاری ب ــنده ه ــروس کُش وی
طریــق خــون، خــود را بــه مغــز می رســاند. وی افــزود: دوره کُمــون 
ایــن ویــروس بــه طــور معمــول یــک تــا ســه مــاه بــوده و پــس 
ــه  ــر می شــود ک ــاری ظاه ــاری ه ــم بیم ــدت عائ ــن م ــی ای از ط
ــد  ــی مانن ــت. عائم ــته اس ــا کار از کار گذش ــه عم ــن مرحل در ای
تــرس از نــور، تــرس از آب، خــروج کــف از دهــان، اسپاســم شــدید 
ــم،  ــن عائ ــروز ای ــس از ب ــت پ ــی و .... و در نهای ــات تنفس عض
فــرد جــان خــود را از دســت می دهــد. بیگلــری خاطرنشــان کــرد: 
کُشــندگی بــاالی بیمــاری هــاری در حالــی اســت کــه  بــه راحتــی 
ــن  ــکار اول در ای ــرد و راه ــگیری ک ــه آن پیش ــا ب ــوان از ابت می ت
ــراد  ــزود: اف ــی اســت. وی اف ــوان گزیدگ ــورد، پیشــگیری از حی م
ــرده و  ــاب ک ــرد اجتن ــگ های ولگ ــه س ــدن ب ــک ش ــد از نزدی بای

ــگ ها  ــه س ــود ک ــوزش داده ش ــان آم ــودکان و نوجوان ــه ک ــد ب بای
ــد،  ــا تحریــک نکنن ــوی آنه ــدن از جل ــا دوی ــاب ســنگ ی ــا پرت را ب
ــال  ــی ء در ح ــدن ش ــا دی ــزی ب ــور غری ــه ط ــگ ها ب ــه س ــرا ک چ
ــد.  ــه خــود می گیرن ــت تهاجمــی ب حرکــت تحریــک شــده و حال
ایــن مســئول افــزود: مرحلــه دوم پیشــگیری مربــوط بــه بعــد از 
ــد از  ــا بع ــراد حتم ــود اف ــد می ش ــه اکی ــه توصی ــت ک ــزش اس گ
ــا آب و  ــه مــدت ۱۰ تــا ۱۵ دقیقــه ب هــر گــزش محــل گــزش را ب
صابــون شســته و در کوتاهتریــن زمــان ممکــن بــه یکــی از مراکــز 
ــدام  ــاری اق ــق واکســن ه ــه تزری ــه و نســبت ب بهداشــتی مراجع

کننــد. وی تصریــح کــرد: متاســفانه برخــی افــراد چنانچــه گــزش 
زیــاد عمیــق نباشــد از مراجعــه بــه مراکــز درمانــی خــودداری کــرده 
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــد و ای ــی می کنن ــه خوددرمان ــدام ب و اق
امــکان انتقــال ویــروس هــاری بــه دنبــال کوچکتریــن گــزش نیــز 
ــه می شــود  ــن راســتا توصی ــزود: در همی ــری اف وجــود دارد. بیگل
تمــام افــراد بــه دنبــال کوچکتریــن حیوان گزیدگــی، محــل گــزش 
را شستشــو داده و بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کننــد. ایــن مســئول 
خاطرنشــان کــرد: پنــج فوتــی ســال گذشــته در کشــور بــر اســاس 
بیمــاری هــاری نیــز بــه دلیــل همیــن ســهل انــگاری بــوده اســت.

ــل  ــی تبدی ــی جهان ــه معضل ــروز ب ــای ام ــی در دنی مصرف گرای
شــده اســت کــه ادامــه ایــن رونــد عــوارض زیســت محیطــی 
زیــادی بــه همــراه دارد. بــه عنــوان مثــال تمــام نیــاز مــردم 
جهــان بــه غــذا ۴ میلیــارد تــن در ســال اســت در حالــی کــه 
ســال گذشــته میــزان تولیــد غــذا در کــره زمیــن بــه ۴.۲ تــا 
ــارد  ــاز هــم بیــش از ۱.۱ میلی ــا ب ــن رســید ام ــارد ت ۴.۵ میلی
نفــر دچــار ســوء تغذیــه بودنــد و ایــن یعنــی هدررفــت 
جبران ناپذیــری  عــوارض  طوالنی مــدت  در  کــه  منابــع 
خواهــد داشــت. چنــد ســالی اســت کــه مســائل محیــط 

»حیوان گزیدگی« پنج هزار کرمانشاهی 
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درختان

آلودگی

جبران خسارت زیست محیطی 
جزیره خارگ الزامی  است 

خطر انقراض در کمین ۵۸ درصد 
از گونه های درختِی اروپا

حفاظــت  کل  مدیــر 
اســتان  زیســت  محیــط 
جبــران  گفــت:  بوشــهر 
ــی  ــت محیط ــارت زیس خس
ــج  ــرزمینی خلی ــای س ــی در آب ه ــای نفت آلودگی ه
فارس)ســواحل جزیــره خــارگ( از توابــع این اســتان 
ــژاد  ــاد قلی ن ــا، فره ــزارش ایرن ــه گ ــی اســت. ب الزام
افــزود: خلیــج فــارس ســاالنه بــا آلودگی هــای 
تخلیــه  می شــود کــه  مواجــه  متعــددی  نفتــی 
نفــت و ســایر مشــتقات نفتــی در ایــن اکوسیســتم 
ارزشــمند بــه دالیــل مختلــف بــر تنــوع زیســتی غنــی 
ــذارد. وی  ــی گ ــوب م ــای نامطل ــراه تاثیره ــن آب ای
بیــان کــرد: خلیــج فــارس یکــی از اکوسیســتم هــای  
ــت  ــمند اس ــتی ارزش ــوع زیس ــوردار از تن کان و برخ
ــتگاهی ایــن  ــه تغییــر در شــرایط زیس ــه هرگون ک
اکوسیســتم آســیب هایی را بــه آن وارد می کنــد.

ــی از  ــی ناش ــای نفت ــه داد: آلودگی ه ــژاد ادام قلی ن
ــتقات  ــه مش ــت و تخلی ــا نش ــوادث و ی ــوانح، ح س
ــارس هــر ســاله خســارت هــای  ــج ف ــی در خلی نفت
ــارس وارد  ــج ف ــت خلی ــط زیس ــه محی ــی را ب فراوان
می کنــد. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
بوشــهر افــزود: نمونــه ایــن آلودگــی، حــوادث نفتی در 
اطــراف جزیــره خــارگ اســت کــه در روزهــای اخیــر 
موجــب آلودگــی ســواحل ایــن جزیــره شــده اســت. 
قلی نــژاد ادامــه داد: در ایــن زمیتــه عــاوه بــر اقــدام 
در جهــت پــاک  ســازی ســواحل و دریــا توســط ارگان 
ــط  ــه محی ــارت وارده ب ــران خس ــی، جب ــای متول ه
ــت.  ــروری اس ــتم ض ــازی اکوسیس ــت و بازس زیس
ــهر   ــتان بوش ــط زیســت اس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
یادآورشــد: در ایــن ارتبــاط اداره کل حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان بوشــهر خســارت های وارده را بــرآورد 
و آن را از عامــان آلــوده کننــده مطالبــه خواهــد کــرد.

نتایــج یــک تحقیــق نشــان 
از  درصــد   ۵۸ می دهــد 
گونه هــای درختــی بومــی 
انقــراض  اروپــا بــا خطــر 
روبــرو هســتند. بــه گــزارش ایســنا، یــک گــروه 
بین المللــی محیــط زیســتی هشــدار داده اســت 
بیــش از نیمــی از گونه هــای درختــی اروپــا کــه 
در هیــچ نقطــه دیگــری از جهــان وجــود ندارنــد 
ــه  ــد. اتحادی ــرار دارن ــراض ق ــر انق ــرض خط در مع
در   )IUCN( طبیعــت  از  حفاظــت  بین المللــی 
گزارشــی اعــام کــرد: ۵۸ درصــد از ۴۵۴ گونــه 
درخــت بومــی قــاره اروپــا بــا خطــر انقــراض روبــرو 
ــرض  ــا منق ــدم ت ــک ق ــا ی هســتند و ۱۵ درصــد تنه
ــناس در  ــش از ۱۵۰ کارش ــد. بی ــه دارن ــدن فاصل ش
ــن  ــه اولی ــتند ک ــارکت داش ــزارش مش ــن گ ــه ای تهی
ارزیابــی جامــع از خطــر انقــراض گونه هــای درختــی 

در اروپاســت. یافته هــای بدســت آمــده در بحبوحــه 
نگرانی هــا در مــورد بحران هــای زیســت محیطــی 
ــوری در  ــی و جان ــای گیاه ــراض گونه ه ــر انق و خط
اروپــا و مناطــق دیگــر منتشــر شــد. در مــاه مــه نیــز 
ســازمان ملــل در گــزارش مربــوط بــه تنــوع زیســتی 
اعــام کــرد کــه خطــر انقــراض، بیــش از یــک میلیون 
ــه  ــد. مجل ــد می کن ــوری را تهدی ــه گیاهــی و جان گون
ــق  ــاد مناط ــر ایج ــزارش ب ــن گ ــت: در ای ــم نوش تای
ــود نظارت هــا و گســترده  شــدن  حفاظــت شــده، بهب
ــر  تحقیقــات در مــورد تاثیــرات تغییــرات اقلیمــی ب
ــد شــده  اســت.  جنگل هــا و گونه هــای درختــی تاکی
ــداوم از  ــرداری م ــره ب ــی، به ــای تهاجم ورود گونه ه
ــر  ــی خط ــل اصل ــهری عوام ــعه ش ــا و توس جنگل ه
ــا  ــاک اروپ ــی در خ ــای درخت ــن گونه ه ــراض ای انق
ــه بیماری هــا،  هســتند. از خطــرات دیگــر می تــوان ب

ــرد. ــاره ک ــتم اش ــر اکوسیس ــداری و تغیی دام

۱۱ معدن مهم استان کرمان آالیندگی دارند
مدیر  کل محیط زیست  کرمان گفت: معادن سنگ آهن گل گهر، گهر زمین، جال آباد، درآلو، مس 
سرچشمه، مس درآزار، مس نوچون، تیتانیوم کهنوج، معادن کرومیت اسفندقه و کرومیت فاریاب، 
معدن مس میدوک و معادن زغال سنگ دارای آالیندگی هستند. به گزارش تسنیم، مرجان شاکری 
افزود: بررسی معادن آالینده استان انجام شده و هنوز ۶ معدن در حال بررسی نهایی است.

گزارش

کشف گودالی از 
گاز در دریای چین

ت
وانا

آمادگی البرز برای مقابله با شیوع طاعون حی
نشخوارکنندگان

ــون  ــت: طاع ــرز گف ــت الب ــط زیس ــرکل محی مدی
ــزای فــوق حــاد  نشــخوارکنندگان کوچــک و آنفلوآن
پرنــدگان دو بیمــاری ای اســت کــه احتمــال شــیوع 
ــوری حفاظــت شــده اســتان وجــود  ــای جان ــن گونه ه آن در بی
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــن حکیم ــنا، فردی ــزارش ایس ــه گ دارد. ب
بســیاری از پروژه هــای عمرانــی از جملــه بزرگراه هــا باعــث 
ــرد:  ــار ک ــه می شــود،  اظه ــوم منطق ــه هــم خــوردن زیســت ب ب
ــن  ــرای بســیاری از ای متاســفانه مطالعــات زیســت محیطــی ب
ــه چشــم حیــات وحــش  پروژه هــا انجــام نشــده کــه دود آن ب
و طبیعــت مــی رود. وی افــزود: وقتــی پروژه هــا از داخــل 
زیســتگاه های حیــات وحــش عبــور می کننــد، حتمــا بایــد 
زیرگــذر و روگــذری بــرای عبــور حیــات وحــش داشــته باشــند و 
در مســیر هــم تابلوهــا و عایــم هشــداردهنده در خصــوص تــردد 
حیوانــات نصــب شــده باشــد. وی خاطرنشــان کــرد: متاســفانه 
ــود  ــه می ش ــده گرفت ــا نادی ــیاری از پروژه ه ــول در بس ــن اص ای
ــای  ــدادی از گونه ه ــال تع ــر س ــده ه ــث ش ــر باع ــن ام و همی

ــا  ــوند. وی ب ــف ش ــاده ای تل ــوادث ج ــتان در ح ــوری اس جان
اشــاره بــه وضعیــت تلفــات جاده هــای تابســتان امســال گفــت: 
ــای  ــات جاده ه ــی از تلف ــال گزارش ــتان امس ــبختانه تابس خوش
نکرده ایــم.  گونه هــای حیــات وحــش در اســتان دریافــت 
ــد و احتمــال انتشــار  ــاز فصــل جدی ــه آغ ــا اشــاره ب حکیمــی ب
ــون  ــزود: طاع ــوری اســتان اف ــای جان ــان گونه ه ــاری در می بیم
ــدگان دو  ــوق حــاد پرن ــزای ف نشــخوارکنندگان کوچــک و آنفلوآن
ــای  ــن گونه ه ــیوع آن در بی ــال ش ــه احتم ــت ک ــاری ای اس بیم
افــزود:  جانــوری حفاظــت شــده اســتان وجــود دارد. وی 
آمادگــی الزم بــرای مقابلــه و شــیوع ایــن دو بیمــاری در اســتان 
ــوص  ــوری در خص ــم مان ــه ه ــن هفت ــنبه ای ــود دارد و دوش وج
پیشــگیری از بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک برگــزار 
ــتند.  ــوران هس ــته ای از جان ــخوارکنندگان زیرراس ــود. ُنش می ش
ــی  ــار قســمتی کــه در آن مــواد چوب ــا معــده چه پســتاندارانی ب
گیاهــان بــه کمــک باکتری هــا بــه پروتئیــن و چربی هایــی 

ــوارش آنهاســت. ــه گ ــادر ب ــوان ق ــه حی ــود ک ــل می ش تبدی

ت
وانا

حی

ــل  ــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان اردبی مدی
بی پنــاه  ســگ های  کشــتار  و  اتــاف  گفــت: 
ایــن اســتان  در مناطــق شــهری و روســتایی 
ــه  ــهند در جلس ــعید ش ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ــت. ب ــوع اس ممن
بــر اســاس  افــزود:  کارگــروه مدیریــت پســماند خلخــال 
ــت  ــاد جمعی ــا ازدی ــه ب ــد وزارت کشــور مقابل دســتورالعمل جدی
ــون  ــی همچ ــری راهکارهای ــا بکارگی ــط ب ــاه فق ــگ های بی پن س
ــان  ــن حیوان ــدد ای ــازی مج ــازی و رهاس ــری ،عقیم س زنده گی
امکان پذیــر  اســت. او بــا بیــان اینکــه رویکــرد اداره کل حفاظــت 
ــایر  ــا س ــکاری ب ــری و هم ــتان تعامل،همفک ــت اس محیط زیس
ــائل و مشــکات زیســت محیطی  ــی در مس ــتگاه های اجرای دس
ــکار  ــز از اســتفاده از راه ــه پرهی اســت، شــهرداری خلخــال را ب
شــلیک تیــر مســتقیم و بــا اســتفاده از ســاح گــرم بــه 
ســگ های رهــا در معابــر عمومــی ملــزم کــرد. وی اظهــار 
محیط زیســت  کل  اداره  ذاتــی  و  اصلــی  وظیفــه  داشــت: 
ــت  ــی و حراس ــات وحش ــت از حیوان ــت و حمای ــتان حفاظ اس
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این صفحه می خوانیم
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زیست

مســئوالن کشــور بــه علــت شــدت بــاالی انــرژی گایــه 
ــا بیــش از ۳۰۰ میلیــون بشــکه  داشــتند. امــروز در دنی
ــه  ــت و بقی ــکه نف ــه ۹۵ بش ــود ک ــرف می ش ــت مص نف
ــس  ــت. رئی ــش زدن اس ــزم و آت ــورت گاز، هی ــه ص ب
ســازمان محیــط زیســت کشــور تصریــح می کنــد: 
ــار در ۲۰  ــش از ۲۰ ب ــری بی ــم رهب ــام معظ ــاید مق ش
ــا  ــد. م ــت کردن ــرژی صحب ــدت ان ــته از ش ــال گذش س
بعــد روســیه باالتریــن مصــرف انــرژی را داریــم، ایشــان 
ــد  ــد داخــل فرمودن ــت از تولی ــا در خصــوص حمای باره

ــه هــر قیمــت،  ــه ب ــد گفــت تولیــد داخــل ن امــا خواهن
ــع آب هــای ســرزمینی،  ــه مناب ــان دادن ب ــای پای ــه به ب
بــاال بــردن شــدت انــرژی، آلــوده کــردن محیــط زیســت 
و تعــدی بــه حقــوق نســل های بعــد. رئیــس ســازمان 
ــن  ــد: ای ــان می کن ــت خاطرنش ــط زیس ــت محی حفاظ
نــدارد و  ایــن میــزان مصــرف را  کشــور پتانســیل 
ــروز در  ــه ام ــی ک ــن مصرف ــاورد. ای ــد دوام بی نمی توان
ــدن  ــده تم ــا وجــود دارد، تهدیدکنن ــای م ــر بخش ه اکث
ــن  ــه از زیرزمی ــی ک ــت. آب اضاف ــرزمین اس ــن س ای

ــوده،  ــی ب ــت اضاف ــی برداش ــود، بخش ــته می ش برداش
بخــش مخرب تــر دیگــر نشســت الیه هــای زمیــن 
اســت کــه خــاک را از بیــن بــرده و بــرای همیشــه خاکی 
ــری  ــت. کانت ــد گذاش ــی نخواه ــره آب باق ــرای ذخی ب
ــه شــدت  ــم ب ــر اقلی ــا تغیی ــا ب ــه م ــه اینک ــا اشــاره ب ب
ــح  ــه رو هســتیم، تصری ــد علمــی روب وحشــتناکی از بع
می کنــد: شــاید یــک یــا دو درجــه افزایــش دمــا بــرای 
ــت از  ــی صحب ــا وقت ــد ام ــه نباش ــل ماحظ ــردم قاب م
ــود،  ــال می ش ــراد در س ــانتی گ ــه س ۰.۰۳ و ۰.۰۴ درج

جغرافیــای  نظــر  از  می گــذارد.  وحشــتناکی  اثــرات 
کشــورها، کشــور مــا در نقطــه ای از کــره زمیــن قــرار دارد 
ــش  ــد افزای ــم مانن ــر اقلی ــای تغیی ــا از بدی ه ــه تنه ک
درجــه حــرارت و کاهــش بــارش برخــوردار خواهیــم بود.
ــد: در ۲۹ ســال گذشــته  ــور می افزای معــاون رئیس جمه
۵۰ میلــی متــر بــارش کشــور کــم شــده و در ۲۰ ســال 
گذشــته علیرغــم اینکــه متوســط گرمــای جهانــی ۰.۶ تــا 
۰.۷ درجــه افزایــش یافتــه امــا افزایــش دمــای کشــور 
مــا بیــش از ۱.۵ درجــه ســانتی گــراد اســت، در حالــی 
کــه بــا هــر یــک درجــه افزایــش دمــا، ۱۰۰ میلــی متــر 

ــد. ــر افزایــش می یاب شــدت تبخی

محدودیت مجوز برای صنعت پتروشیمی
رئیــس ســازمان محیــط زیســت تاکیــد می کنــد: 
مســاله محیــط زیســت ملــی اســت. ســازمان محیــط 
زیســت ســازمان کوچکــی بــوده و مــا بــه تنهایــی 
ــردم  ــک م ــا کم ــا ب ــم ام ــام دهی ــم کاری انج نمی توانی
ــه  ــا ب ــرد. م ــل ک ــکات را ح ــیاری از مش ــوان بس می ت
ــال  ــد نرم ــش از ح ــه بی ــی ک ــا صنایع ــه ب ــچ وج هی
مخــرب محیــط زیســت باشــند موافــق نخواهیــم بــود. 
ــه  ــه ب ــردم ک ــادر ک ــتور ص ــته دس ــال گذش ــن از س م
هیــچ وجــه خــارج از ســواحل دریــا بــه صنعــت فــوالد 
و پتروشــیمی مجــوز نخواهیــم داد. صنایــع آب بــر بایــد 
در کنــار دریــا باشــند نــه درون ســرزمین. بــه گفتــه وی 
ــر را مصــرف  ــش از ۱۰۰ درصــد آب تجدیدپذی ــروز بی ام
می کنیــم. اســتان خراســان رضــوی ســه ســال پیــش 
ــر را در ســال مصــرف  ۱۳۲ درصــد آب هــای تجدیدپذی
می کــرد کــه ایــن یعنــی خودکشــی. حداکثــر نــرم 
بین المللــی ۴۰ درصــد تعییــن شــده و حتــی بــا فــرض 
ــرار  ــک ق ــه خش ــک و نیم ــه خش ــا در منطق ــه م اینک
ــا ۵۵ درصــد برســد. ایــن مقــام  ــه ۵۰ ت ــد ب ــم بای داری
مســوول می افزایــد: حفــظ محیــط زیســت وظیفــه 
ــت را  ــط زیس ــد محی ــما نخواهی ــر ش ــت، اگ ــه اس هم
حفــظ کنیــد مــا چــه کاری می توانیــم انجــام دهیــم. مــا 
داریــم حقــوق نســل های بعــد را در مصــرف آب، انــرژی، 
ــم. رئیــس  ــن می بری ــات از بی ــد پســماند و ضایع تولی
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بیــان می کنــد: 
ــا در ســال ۰.۰۳  ــاک در ســرزمین م ــش خ ــدرت زای ق
میلــی متــر اســت، یعنــی ۳۳ ســال یــک میلــی متــر و 
۳۳۰ ســال یــک ســانتی متــر خــاک تولیــد می شــود، 
در حالــی کــه در ســال ۰.۷ میلــی متــر یعیــن ۲۳ برابــر 
تولیــد خــاک ضایــع می کنیــم. کل عمــق خــاک زراعــی 
مــا ۲۲ ســانتی متــر بــوده، در حالــی کــه متوســط عمــق 

ــر اســت.  ــان بیــش از ۱.۵ مت خــاک جه

کالنتری: رعایت ضوابط 
محیط زیست تنها به 

خاطر خود مردم است. 
ما ضعیف هستیم و 
پاسخگوی نیازهای 

فراوان زیست محیطی 
کشور نیستیم چراکه 
کمتر از سه در هزار از 

بودجه کشور در اختیار 
ماست، بنابراین توانایی 

پاسخگویی سریع را 
نداریم. باالی ۹۷ تا ۹8 
درصد سمن ها دلشان 

به حال این سرزمین 
می سوزد و تنها ممکن 

است تعداد کمی 
سیاسی باشند.

مرگ همه موجودات زنده در رودخانه های شمال کشور
رئیس سازمان محیط زیست می گوید: شیرآبه هایی که در اثر پسماندها وارد رودخانه های 

شمال  شده اند، تمامی موجودات زنده را از بین برده است

ــل  ــی تبدی ــی جهان ــه معضل ــروز ب ــای ام ــی در دنی مصرف گرای
شــده اســت کــه ادامــه ایــن رونــد عــوارض زیســت محیطــی 
زیــادی بــه همــراه دارد. بــه عنــوان مثــال تمــام نیــاز مــردم 
جهــان بــه غــذا ۴ میلیــارد تــن در ســال اســت در حالــی کــه 
ســال گذشــته میــزان تولیــد غــذا در کــره زمیــن بــه ۴.۲ تــا 
ــارد  ــاز هــم بیــش از ۱.۱ میلی ــا ب ــن رســید ام ــارد ت ۴.۵ میلی
نفــر دچــار ســوء تغذیــه بودنــد و ایــن یعنــی هدررفــت 
جبران ناپذیــری  عــوارض  طوالنی مــدت  در  کــه  منابــع 
خواهــد داشــت. چنــد ســالی اســت کــه مســائل محیــط 

ــه موضــوع  ــارج و ب ــی خ ــی و تزئین ــه ویترین زیســتی از جنب
ــت آن   ــت، عل ــده اس ــل ش ــان تبدی ــا در جه ــی دولت ه اصل
ــه عاقبــت ایــن رونــد  هــم مصــرف بی رویــه و بــدون تامــل ب
ــدا  ــود پی ــی نم ــای زیســت محیط ــام جنبه ه ــه در تم ــوده ک ب
کــرد و دولت هــا را بــر آن داشــت تــا فکــری بــه حــال 
ــود  ــر ب ــد براب ــرا ادامــه ایــن رون ــد زی ایــن روش مصــرف کنن
ــی  ــده  نامعلوم ــا و آین ــتی دنی ــر زیس ــدن ذخای ــام ش ــا تم ب
ــزارش  ــه گ ــود. ب ــد ب ــدی خواه ــل های بع ــار نس ــه در انتظ ک
ــز بررســی های  ــط  زیســت در مرک ــر سیاســت محی ــا، دبی ایرن

راهبــردی نهــاد ریاســت جمهــوری گفــت: مطابــق گزارشــی کــه 
ــان  ــردم جه ــاز م ــام نی ــرد تم ــر ک ــته منتش ــال گذش ــو س فائ
ــر  گ ــی ا ــن در ســال اســت یعن ــارد ت ــذا حــدود ۴ میلی ــه غ ب
جهانیــان می توانســتند ۴ میلیــارد تــن غــذا تولیــد کننــد 
ــی  ــد در حال ــنه باش ــان گرس ــر در جه ــک نف ــی ی ــد حت نبای
ــوء  ــار س ــر دچ ــارد نف ــش از ۱.۱ میلی ــته بی ــال گذش ــه س ک
ــود آب  ــل کمب ــه دلی ــر ب ــزاران نف ــه ه ــد و روزان ــه بودن تغذی
ــی  ــن در حال ــزود: ای ــش اف ــد دروی ــد. محم ــذا می میرن و غ
ــن  ــره زمی ــذا در ک ــد غ ــزان تولی ــه ســال گذشــته می اســت ک
ــد  ــی تولی ــید یعن ــن رس ــارد ت ــا ۴.۵ میلی ــدود ۴.۲ ت ــه ح ب
ــل  ــه دلی ــا ب ــود ام ــان ب ــردم جه ــای م ــتر از نیازه ــذا بیش غ
ــه یــک  ــد؛ البت ــادی گرســنه ماندن ــداد زی ــع نادرســت تع توزی
ــر می گــردد یکــی  ــگاه نظــام ســرمایه داری ب ــه ن دلیــل هــم ب
ــت  ــه تثبی ــت ک ــن اس ــرمایه داری ای ــام س ــای نظ از ویژگی ه
ــا  قیمت هــا در آن از توزیــع عادالنــه کاالهــا مهم تــر اســت و ب
توجــه بــه همیــن نــگاه ســاالنه میلیون هــا تــن گنــدم و ذرت 
ــدف  ــن ه ــا ای ــود ب ــه می ش ــا تخلی ــا و اقیانوس ه در دریاه
ــا بیشــتر  ــن ســبب می شــود ت ــد و ای ــت بمان ــه قیمــت ثاب ک
از نیازهــای غذایــی مــردم در کــره زمیــن، تولیــد اتفــاق 
ــه از  ــود ک ــر می ش ــدی منج ــه فراین ــد ب ــن تولی ــد و ای بیفت
ــه عنــوان »بدهــکاری اکولوژیکــی« یــاد می کننــد. دبیــر  آن ب
سیاســت محیــط  زیســت در مرکــز بررســی های راهبــردی 
نهــاد ریاســت جمهــوری اظهــار داشــت: در ایــران بــا جمعیــت 
۸۰ میلیونــی نیــز بــه همــان نســبت قاعدتــا بایــد ۵۰ میلیــون 
ــه  ــی ک ــد در صورت ــن کن ــان را تامی ــای ایرانی ــذا نیازه ــن غ ت
ــا ۱۳۰ تــن در  وزارت کشــاورزی مــا اعــام کــرده بیــن ۱۲۰ ت

ســال تولیــد می کنــد و چیــزی حــدود ۳۰ میلیــون تــن 
هــم واردات مــواد غذایــی ماننــد گوشــت و روغــن دارد، 
ایــن یعنــی اینکــه فشــار بیــش از حــدی کــه دارد بــه منابــع 
ــع و  ــود مناب ــر کمب ــه خاط ــه ب ــد ن ــا وارد می آی ــرزمینی م س
ــود زیرســاخت های مناســب  ــی همچــون نب ــه عوامل فضــا بلک
ــل و  ــای حم ــط، روش ه ــوی غل ــی، دپ ــردخانه کاف ــد س مانن
ــود  ــب می ش ــط، موج ــرف غل ــت مص ــت و مدیری ــل نادرس نق
ــتر  ــیار بیش ــاورزی بس ــش کش ــا در بخ ــات م ــزان ضایع می
از اســتانداردها باشــد، در واقــع حــدود ۳۵ میلیــون تــن 
ــه  ــی موسس ــات علم ــو هی ــم. عض ــذا داری ــز غ ــم دور ری ه
ــه  ــزداری ادام ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــات س تحقیق
ــی مصــرف ســبز از ایــن جــا اهمیــت  داد: در واقــع روز جهان
ــتر،  ــدهای بیش ــاختن س ــای س ــه ج ــی ب ــد یعن ــدا می کن پی
طرح هایــی ماننــد دســتکاری ژنتیکــی و تراریختــه اجــرا 
ــذای  ــا غ ــم ی ــد کنی ــذای بیشــتری تولی ــم غ ــا بتوانی ــم ت کنی
تولیــدی را مدیریــت و از هدررفــت آن جلوگیــری کنیــم و 
ــده  ــه دســت مصرف کنن ــل از رســیدن ب ــا قب ــم ت ــازه ندهی اج
ــا الزم  ــن کاره ــام ای ــورت انج ــرود، در ص ــن ب ــی از بی واقع
ــم،  ــود کنی ــا را ناب ــازیم، جنگل ه ــتری بس ــد بیش ــت س نیس
اجــرا  انتقــال آب  ببریــم، طرح هــای  بیــن  از  را  تاالب هــا 
ــول را صــرف طرح هــای تراریختــه کنیــم و بعــد از  کنیــم و پ
گــر قــرار بــود تمــام مــردم  عواقــب آن بترســیم. وی افــزود: ا
دنیــا ماننــد ایرانیــان زندگــی کننــد بــه یــک کــره زمینــی نیــاز 
داشــتیم کــه دســت کم بیــش از دو برابــر کــره زمیــن کنونــی 
ــان  ــه ایرانی ــد ک ــان می ده ــا نش ــتی م ــت زیس ــد؛ ظرفی باش

ــد. ــرف می کنن ــان مص ــردم جه ــن م ــتر از میانگی بیش

آیا مصرف کننده ای سبز هستیم؟

رئیــس تغییــر اقلیــم و هــوا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
از انعقــاد تفاهــم نامــه بــا شــرکت توزیــع ســوخت بــرای نظــارت 
بــر ۱۶۳ جایــگاه توزیــع ســوخت خبــر داد. ســید محمــد مهــدی 
میرزایــی رئیــس تغییــر اقلیــم و هــوا ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت در گفــت و گــو بــا خبرنــگار حــوزه محیــط زیســت گــروه 
ــش  ــا افزای ــه ب ــوان، در رابط ــگاران ج ــگاه خبرن ــی باش اجتماع
ــر آن  ــا و تاثی ــط کامیون ه ــواد توس ــی م ــل برخ ــا حم ــرد ب گوگ
ــر روی کیفیــت بنزیــن اظهــار کــرد: ســازمان حفاظــت محیــط  ب
ــوخت  ــع س ــگاه توزی ــارت در ۱۶۳ جای ــوص نظ ــت در خص زیس
ــم  ــت و گاز تفاه ــش نف ــرکت پخ ــا ش ــورو ۴( ب ــت و گاز )ی نف
ــرون  ــا در ب ــتر نظارت ه ــه بیش ــت ک ــرده اس ــد ک ــه ای منعق نام
ــت در  ــع نف ــه توزی ــزود: نقش ــرد. وی اف ــورت می گی ــهر ها ص ش
جایــگاه بســته بــه نظــر وزارت راه و شــهر ســازی دارد. میرزایــی 
از  زیســت  محیــط  ســازمان  پایش هــای  براســاس  گفــت: 
ــا  ــن جایگاه ه ــکلی درای ــه مش ــچ گون ــوخت هی ــای س جایگاه ه
در زمینــه آلودگــی و کاهــش کیفیــت بنزیــن مشــاهد نکــرد. وی 
بیــان کــرد: افزایــش گوگــرد بــا حمــل مــواد توســط کامیون هــا و 
تاثیــر آن بــر کیفیــت بنزیــن در جلســه ای کــه در شــرکت کنتــرل 
ــه  ــه آن ب ــه نتیج ــود ک ــده ب ــرح ش ــران مط ــوای ته ــت ه کیفی
ــر ۱۶۳  ســازمان محیــط زیســت ارســال خواهــد شــد. نظــارت ب
جایــگاه توزیــع ســوخت در حالــی انجــام مــی شــود کــه مرحلــه 
نخســت نظــارت بــر عملکــرد جایــگاه هــای ســوخت در اســفندماه 
ــی پخــش  ــط عمومــی شــرکت مل ۹۲ انجــام شــد. رئیــس رواب
فــرآورده هــای نفتــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بــه منظــور ایجــاد 
انگیــزه در بیــن جایــگاه داران، طــرح درجــه بنــدی جایــگاه هــای 
فــرآورده در کشــور اجرایــی شــده اســت، گفتــه بــود: بــا اجــرای 
ایــن طــرح، وضعیــت جایــگاه هــای عرضــه ســوخت کشــور بــه 
ــل توجهــی یافتــه اســت. ــود قاب ــات و کیفیــت بهب لحــاظ امکان

رئیس تغییر اقلیم و هوا سازمان 
حفاظت محیط زیست خبر داد:
آغاز نظارت بر ۱۶3 جایگاه 

توزیع سوخت

خبر
دستگیری ۱۲۵ متخلف 

زیست محیطی در فارس
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت فــارس از 
دســتگیری ۱۲۵ نفــر متخلــف زیســت محیطــی در 
شــهریور مــاه ســال ۹۸ در ایــن اســتان خبــر داد و 
ــا شــکارچیان  ــع ب ــورد قاط ــت: در راســتای برخ گف
ــن کشــف  ــداد ۹۲ قبضــه اســلحه از متخلفی ــوع جــرم، تع و پیشــگیری از وق
ــزاری شبســتان از شــیراز،  ــگار خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ــط شــده اســت. ب و ضب
ــاش و  ــا ت ــت: ب ــگاران گف ــع خبرن ــته در جم ــی«، روز گذش ــد ظهراب »حمی
کوشــش شــبانه روزی مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت فــارس، تعــداد 
۱۲۵ متخلــف زیســت محیطــی در شــهریور مــاه ســال جــاری دســتگیر شــده و 

ــی ارجــاع شــده اســت. ــه مقامــات قضای ــده آن هــا ب پرون

کشف ۱۲ قبضه سالح شکاری
ــط زیســت شهرســتان  رئیــس اداره حفاظــت محی
ــه  ــاق و ۶ قبض ــاح قاچ ــه س ــت: ۶ قبض ــت گف تف
ســاح شــکاری طــی ماه هــای اخیــر در شهرســتان 
تفــت کشــف شــد. بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان،  حســین عباســیان از کشــف و ضبــط بیــش از ۱۲ قبضــه ســاح جنگــی 
و شــکاری طــی ماه هــای اخیــر در ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت: برخــورد 
ــوران  ــات وحــش در دســتور کار مام ــت و حی ــه طبیع ــاوزان ب ــا متج جــدی ب
ــدگان ســاح های غیــر مجــاز و  ــا دارن ــه گفتــه وی ب محیــط زیســت اســت. ب
متخلفــان شــکار و صیــد و ســایر تخلفــات زیســت محیطــی بــه طــور جــدی 

برخــورد مــی کنــد.

رهاسازی یک خرس قهوه ای
یــک قــاده خــرس قهــوه ای نــر ۲/۵ســاله در 
ــه ســیمی نجــات  ــوگاه، از تل روســتای تیرتــاش گل
یافتــه و رهــا شــد. بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و 
ســیما مرکــز مازنــدران، مدیــرکل حفاظــت محیــط 
ــن روســتا،  ــی ای ــع اهال ــه موق ــا اطــاع رســانی ب ــت: ب ــدران گف زیســت مازن
نیرو هــای یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان و دامپزشــک معتمــد ایــن 
اداره کل بــه محــل اعــزام وپــس از بیهــوش کــردن حیــوان، تلــه ســیمی از دور 
ــا  ــس از هوشــیاری در زیســتگاه خــود ب ــار برداشــته و پ ــردن خــرس گرفت گ
ــن از دســتگیری  موفقیــت رهــا شــد. حســینعلی ابراهیمــی کارنامــی همچنی
شــکارچیان غیرمجــاز در شهرســتان های بابــل، محمودآبــاد و ســاری خبــر داد 

ــز کشــف شــد. ــن شــکارچیان ۸ قبضــه ســاح شــکاری نی ــزود:  از ای و اف

شکارچیان

شکارچیان

حیوانات

آفت کش ها احتمال حمله قلبی و سکته مغزی را افزایش می دهند
مطالعات اخیر نشان می دهد قرار گرفتن در معرض شدید سموم دفع  آفت احتمال بروز حمله قلبی و سکته مغزی 

را تا ۴۵ درصد افزایش می دهد. به گزارش پایگاه خبری یونایتدپرس، این مطالعه با بررسی اوضاع بهداشت و 
سامت سه دهه داوطلبان مرد نشان می دهد احتمال بروز حمله قلبی و سکته مغزی در افرادی که در معرض 

شدید سموم دفع آفت قرار دارند،  نسبت به افرادی که چنین شرایطی را ندارند، ۴۵ درصد بیشتر است.

رنا
 ای

س:
عک

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان گنــاوه می گوید: 
بــا توجــه بــه تهدیدهایــی کــه علیــه حیات وحش شــمال اســتان 
ــوع آنجــا  ــه شــکار ممن ــر هســتیم منطق ــرد، پیگی صــورت می گی
ایجــاد شــود. بــه گــزارش گــروه اســتان های باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان از بوشــهر، شــمال اســتان بوشــهر شــامل شهرســتان های 
گنــاوه و دیلــم اســت کــه حیــات وحــش قابــل توجهــی دارد. در 
ــی و  ــل، کمال ــول، کل ــتا های ش ــوار روس ــاوه همج ــتان گن شهرس
ــتای  ــوار روس ــم همج ــتان دیل ــن در شهرس ــاری و همچنی بهمنی
ــف  ــه گونه هــای مختل ــی وجــود دارد ک دهــک و عامــری کوه های
جانــوری و گیاهــی را در خــود جــای داده اســت. بــه گفتــه 
ــر  ــاوه، ب ــتان گن ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
ــت و  ــط زیس ــاران محی ــان، همی ــاهدات محیط بان ــاس مش اس
ــون  ــی همچ ــای مختلف ــود گونه ه ــون وج ــی، تاکن ــع محل جوام
قــوچ وحشــی، میــش وحشــی و کل و بــز وحشــی،گرگ، روبــاه، 
کفتــار، تشــی، خارپشــت، مــار، گــراز وحشــی و ... در ایــن مناطق 
گــزارش شــده و ماننــد بســیاری مناطــق دیگــر خطــر شــکار بــی 
ــرده  ــه رو ک ــا خطــر جــدی رو ب ــا را ب ــن گونه ه ــات ای ــه، حی روی
اســت. محمــد تولیــده می گویــد: بــر همیــن اســاس، اداره 
ــه  ــال طرحــی اســت ک ــه دنب ــاوه ب ــط زیســت گن حفاظــت محی
ــوری و گیاهــی،  ــرای حفاظــت از گونه هــای جان ــر اســاس آن ب ب
ــتان  ــک در شهرس ــاوه و ده ــتان گن ــول در شهرس ــه  ش دو منطق
ــی  ــود. گفتن ــام ش ــوع اع ــکار ممن ــق ش ــوان مناط ــه عن ــم ب دیل
ــارز  ــا ویژگی هــای ب اســت منطقــه شــکارممنوع زیســتگاه هایی ب
اســت کــه جمعیــت جانــوری آن هــا بــه دلیــل شــکار بی رویــه رو 
ــرای  ــد، ب ــاز دارن ــه حمایــت نی ــه کاهــش اســت و از ایــن رو ب ب
مدتــی محــدود و به طــور معمــول ۳ تــا ۵ ســال، شــکار ممنــوع 
می شــود. راهــکار تعییــن مناطــق شــکار ممنــوع را می تــوان 
ــرای حفاظــت از ذخایــر طبیعــی کشــور  دانســت. پشــتوانه ای ب

رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان گناوه:

شمال استان بوشهر منطقه 
شکار ممنوع می خواهد

یم
سن

: ت
س

عک

ت
وانا

کشتن سگ های بی پناه با سالح گرم مناطق شهری حی
و روستایی ممنوع است

ــل  ــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان اردبی مدی
بی پنــاه  ســگ های  کشــتار  و  اتــاف  گفــت: 
ایــن اســتان  در مناطــق شــهری و روســتایی 
ــه  ــهند در جلس ــعید ش ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ــت. ب ــوع اس ممن
بــر اســاس  افــزود:  کارگــروه مدیریــت پســماند خلخــال 
ــت  ــاد جمعی ــا ازدی ــه ب ــد وزارت کشــور مقابل دســتورالعمل جدی
ــون  ــی همچ ــری راهکارهای ــا بکارگی ــط ب ــاه فق ــگ های بی پن س
ــان  ــن حیوان ــدد ای ــازی مج ــازی و رهاس ــری ،عقیم س زنده گی
امکان پذیــر  اســت. او بــا بیــان اینکــه رویکــرد اداره کل حفاظــت 
ــایر  ــا س ــکاری ب ــری و هم ــتان تعامل،همفک ــت اس محیط زیس
ــائل و مشــکات زیســت محیطی  ــی در مس ــتگاه های اجرای دس
ــکار  ــز از اســتفاده از راه ــه پرهی اســت، شــهرداری خلخــال را ب
شــلیک تیــر مســتقیم و بــا اســتفاده از ســاح گــرم بــه 
ســگ های رهــا در معابــر عمومــی ملــزم کــرد. وی اظهــار 
محیط زیســت  کل  اداره  ذاتــی  و  اصلــی  وظیفــه  داشــت: 
ــت  ــی و حراس ــات وحش ــت از حیوان ــت و حمای ــتان حفاظ اس

از عرصه هــای طبیعــی اســت ولــی بــا توجــه بــه عضویــت 
ایــن اداره در کارگــروه اتــاف حیوانــات ناقــل بیمــاری از جملــه 
ــر  ــات غی ــه اقدام ــاه، در صــورت دســت زدن ب ســگ های بی پن
ــات از ســوی  ــن حیوان ــاف ای ــد در ات از دســتورالعمل های جدی
ــا ایــن  شــهرداری ها، اداره کل حفاظــت محیط زیســت برخــورد ب
ــد. وی  ــود می دان ــه خ ــن کار را وظیف ــری از ای ــل و جلوگی عم
ــا اســتفاده از شــیوه های  ــاه ب گفــت: جمعیــت ســگ های بی پن
جدیــد زنده گیــری و عقیم ســازی کنتــرل شــده و اجــرای 
طــرح کنتــرل ایــن حیوانــات ناقــل بیمــاری بــا همــکاری ســایر 
دســتگاه های اجرایــی عضــو کارگــروه مقابلــه بــا حیوانــات ناقــل 
بیمــاری و همچنیــن نظــارت دانشــکده علــوم پزشــکی خلخــال 
ــر مســئول  ــی، مدی ــی ملک توســط شــهرداری انجــام شــود. عل
ــکی  ــوم پزش ــکده عل ــط دانش ــت محی ــی بهداش ــد مهندس واح
ــاری  ــاری ه ــد بیم ــش تهدی ــار افزای ــت: در کن ــز گف خلخــال نی
ــگ های  ــت س ــزون جمعی ــش روزاف ــطه افزای ــه  بواس در جامع
ــه اســت. ــرار گرفت ــد ق ــرض تهدی ــه در مع ــرد، بهداشــت جامع ولگ

رها
تمامی غارهای چهارمحال و بختیاری غا

درجه بندی می شوند
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان درجــه 
بنــدی غارهــای اســتان بــر اســاس اســتانداردهای 
تعییــن شــده را از مصوبــات نوزدهمیــن کارگــروه 
ــزاری  ــه گــزارش خبرگ ــرد. ب ــوان ک غارشناســی اســتان عن
خبرآنایــن اســتان  چهارمحــال وبختیــاری، شــهرام احمــدی بــا 
اعــام ایــن خبــر اظهــار داشــت: انتخــاب شــعار روز غــار پــاک در 
ســال ۹۸ بــا عنــوان »غــار پــاک، آب پــاک، اکوسیســتم پایــدار« 
بــا توجــه بــه اهمیــت آنهــا بــه دلیــل وجــود زیســتمندان منحصر 
بــه فــرد، منابــع آبــی موجــود و جاذبه هــای اکوتوریســمی 
ــوند  ــی ش ــدی م ــه بن ــور درج ــای کش ــزود: غاره ــت. وی اف اس
تــا مشــخص شــود کــه میــزان دخالــت انســانها در هــر غــاری 
بایــد چــه انــدازه باشــد، درجــه بنــدی غارهــا بــر اســاس ارزش 
باســتانی و دیرینــه شناســی، میــزان بازدیــد، ارزش زمیــن 
شــناختی، ارزش آبشناســی و ارزش زیســتی صــورت مــی گیــرد 
و از نظــر اهمیــت حفاظتــی بــه چهــار دســته تقســیم مــی شــود.
ایــن مقــام مســئول بیــان کــرد: تعییــن درجــه بنــدی غارهــای 

اســتان بــر اســاس اولویــت هــای مدنظــر و حریــم پیشــنهادی 
از دهانــه غــار توســط دســتگاه هــای عضــو اجــرا خواهــد شــد.

و  قوانیــن  رعایــت  کــرد:  تصریــح  پایــان  در  احمــدی 
اســتانداردهای حفاظتــی و محیــط زیســتی، شــرط اصلــی بهــره 
بــرداری پایــدار از ایــن منابــع ارزشــمند اســت. گفتنــی اســت ، 
ــاری شناســایی  ــار در اســتان چهارمحــال و بختی ــون ۶۲ غ تاکن
شــده اســت کــه از ایــن تعــداد ۲ غــار در اســتان درجــه بنــدی 
شــده اســت.نوزدهمین کارگــروه غارشناســی اســتان بــه دبیــری 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان و بــا حضــور معــاون هماهنگــی 
ــو در  ــای عض ــتگاه ه ــئوالن دس ــتاندار و مس ــی اس ــور عمران ام
دفتــر هماهنگــی امورعمرانــی اســتانداری تشــکیل جلســه داد. 
گفتنــی اســت غــار یخــی چمــا یکــی از اعجاب انگیزتریــن 
ــاورت  ــت. در مج ــاری اس ــال و بختی ــتان چهارمح ــای اس غاره
ــرد از  ــری چلگ ــه ۲۵ کیلومت روســتای شــیخ علیخــان در فاصل
توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان کوهرنــگ اســتان چهارمحــال 

ــرار دارد. ــاری ق و بختی
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در  انــار  و  رفســنجان  مــردم  نماینــده 
ــرای ۷۵  ــامی از اج ــورای اس ــس ش مجل
درصــد خــط لولــه انتقــال آب خلیج فــارس 
و  داد  خبــر  رفســنجان  سرچشــمه  تــا 
ــه  ــه ۸۴ درصــد برســد آب ب گــر ب گفــت: ا

سرچشــمه خواهد رسید.
 ۶ امــروز  ظهــر  انارکی محمــدی  احمــد 
اداری  شــورای  جلســه  در  مهرمــاه 
ــروز  ــرد: ام ــار ک شهرســتان رفســنجان اظه
بــه  اروپایی هــا  اتهــام  انگشــت  شــاهد 
مهــم  نکتــه  و  آمریــکا هســتیم  ســمت 
ــا در  ــرف م ــه ح ــا ب ــه اروپ ــت ک ــن اس ای

خصوص آمریکا رســید.
تحریم هایــی کــه  علی رغــم  افــزود:  وی 
امــا  شــده  داشــته  روا  کشــورمان  بــر 
ــروز موجــب شــده  ــن کشــور ام ــت ای امنی
بــرای  زیــادی  کشــورهای  از 
ــد و  ــور یابن ــران حض ــرمایه گذاری در ای س

هفتــه گذشــته یــک تیــم از تجــار اروپایــی 
و  باغــات  و  بــود  رفســنجان  میهمــان 
بازدیــد  را  مــا  پســته  فــرآوری  مراکــز 

کردند.
در  انــار  و  رفســنجان  مــردم  نماینــده 
ــه  ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
و  فرهنگــی  میــراث  وزیــر  دو  حضــور 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــگری و صنع گردش
و  کرمــان  اســتان  در  گذشــته  روز  در 
دســتاوردهای آن بــرای اســتان، ادامــه 
زمینــه  در  رفســنجان  شهرســتان  داد: 
و  دارد  باالیــی  ظرفیــت  گردشــگری 
ــائل  ــان مس ــتی جه ــه خش ــن خان بزرگتری
برطــرف  زودی  بــه  مشــکاتش  و 

می شود.
ــرد  ــر ک ــی را ذک ــار و بناهای ــود آث وی وج
و  نمی شــود  داده  اهمیتــی  آن  بــه  کــه 
افــزود: بــه همیــن آثــار در کشــورهای 

مختلــف بهــا داده می شــود کــه ثــروت 
زیادی را برای آن کشــور دارد.

یــک  انارکی محمــدی خاطرنشــان کــرد: 
ــک گردشــگر  ــی ۴۰۰دالر، ی گردشــگر زیارت
توریســتی یــک هــزار و ۴۰۰ دالر و یــک 
گردشــگر توریســت درمانــی دو هــزار و 
بایــد در  بنابرایــن  ۴۰۰ دالر ارزآوری دارد 

رونــق صنعت گردشــگری تاش کنیم.
در  انــار  و  رفســنجان  مــردم  نماینــده 
از  آب  انتقــال  خصــوص  در  مجلــس 
خلیج فــارس توضیــح داد: یکــی از ســه 
بــه  درصــد   ۷۵ تــا  کــن  شــیرین  آب 
مرحلــه اجــرا رســیده و  لولــه تــا ســیرجان 

به میزان ۹۱ درصد اجرا شــده است.
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
شــورای اســامی بیــان کــرد: ســه ، چهــار 
ــود آب  ــرا ش ــه اج ــط لول ــر خ ــد دیگ درص
خــط  همچنیــن  می رســد،  گل گهــر  بــه 

لولــه تــا ۷۵ درصــد بــه سرچشــمه رســیده 
کــه اگــر بــه ۸۴ درصــد برســد آب بــه 
نیــاز  سرچشــمه می رســد چــون حتمــا 

نیســت به ۱۰۰ درصد برسد.
وی بــا بیــان اینکــه از خــط سرچشــمه تــا 
ــزد هــم ۴۶ درصــد انجــام شــده  اردکان ی

ــش  ــه دارد کار خــوب پی ــا شــرایطی ک و ب
مــی رود عنــوان کــرد:  طبــق تعهــدی کــه از 
آب  اســت  قــرار  نیــرو گرفتیــم   وزارت 
شــرب مــردم را از ایــن طریــق خریــداری 
ــرای صنعــت اســتفاده  ــد و مــازاد آن ب کنن

شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری یزد از تردد 
موتورسـواران بـه عنوان بزرگترین مشـکل گردشـگری یـزد یاد کرد 
و گفـت: ایـن معضـل منجر به ایجـاد ترس و احسـاس ناامنی در 
بیـن گردشـگران و در نهایـت دوچنـدان شـدن ذهنیت منفـی آنها 
نسـبت به این شـهر جهانی می شود.»سـید مصطفی فاطمی« در 
گفت وگـو بـا خبرنگار ایسـنا، ضمن بیـان این مطلـب تصریح کرد: 
متاسـفانه تـردد موتورسـواران به ویـژه در بافت تاریخـی بزرگترین 
مشـکلی اسـت کـه باعث ترافیک، سـر و صـدای زیاد و احسـاس 
ناامنـی در بیـن گردشـگران می شـود و بـا وجـود ارائـه طرح هایـی 
ماننـد صـدور کارت تـردد بـرای آنهـا تاکنـون ایـن مشـکل برطرف 
نشـده اسـت. وی با بیان این که ترس و احسـاس ناامنی در بین 
گردشـگران منجـر بـه دوچندان شـدن ذهنیت منفی آن ها نسـبت 
بـه ایـن شـهر جهانـی و حتی کشـور می شـود، گفـت: گردشـگران 
خارجـی قبل از سـفر بـه ایران بـا ذهنیت هایی منفی از کشـورمان 
روبـرو می شـوند کـه همـواره ترس سـفر بـه ایـران در آن هـا وجود 
دارد و زمانـی کـه بـا سـر و صدایـی زیاد و تـردد راکبان موتورسـوار 

روبرو می شوند، بر ذهنیت آن ها اضافه می شود.

اجرای ۷5 درصد خط لوله انتقال آب خلیج فارس تا سرچشمه

موتورسیکلت بزرگترین 
مشکل گردشگری یزد!

سودوکو شماره ۱55۶

پاسخ سودوکو شماره ۱555

افقی
۱- اثری از آگاتا كریســتی

۲- به دروغ بــه چیزی تظاهر كردن

۳- بــت جاهلیــت - برف به تركی - 

ضمیــر مخاطب - قلب

۴- در غربت بیشــتر می زنند - جبر و 

فشــار - پیشوندی معادل ده - دارو

۵- در گفتن آن پیشــقدم باشــید - 

زیارت كنندگان - رئیس ســابق كشور 

آفریقایی ســودان بــا نام كوچک جعفر

۶- غارت - خداونــد - مقابل یمین

۷-اشــاره به دور - فیلمی از داریوش 

فرهنــگ - عطر مایه

۸- شــعر رزمی - معضل اقتصادی 

گریبانگیر اقشــار كم درآمد

۹- ظرف هــا - نومیــد - عدد جزء قرآن 

مجید

۱۰- امان و زنهار - علت - وزنه ورزشــی

۱۱- شــیطان و اهریمن - دانش ها - 

برگزیده

۱۲- محــل عبــور و گذر گاه - مركز یونان 

- تیــم همدانی لیــگ برتر فوتبال - الهه 

ازدواج و حامــی زنان متاهل در یونان 

باستان

۱۳-  عامــت صفــت تفضیلی - اما - 

بی غش - شــامل همه

۱۴- شكســت دادن و از فعالیت محروم 

كردن

۱۵- در اثر صدمات و مشــكات به مرگ 

خود راضی شدن.

عمودی 
۱- كشــور چنگیز خان - فیلم ســامان 

مقــدم با بــازی هدیه تهرانی و علی 

مصفا

۲- راهرو ســر پوشیده - مخزن كاال

۳- در صفــر درجه یخ می زند - برج 

فانــوس دریایی - از اوراق بهادار - 

حرص و طمع

۴- شــكاف سر قلم - آبزی دراز - 

لغزنده و چســبناک

۵- برنــج فروش - برنا - تیم 

برتر لیگ  خودروسازی 

۶- فاتح و كامیاب - ترشــی 

آزمایشــگاهی - حركت

۷- رفوزه - مســافر - نفرین - مخفف 

دختر

۸- مرده ریگ و ما ترک - شــیمی 

كربــن - رغبت - امتحان لباس

۹- پیشــوند نفی - مته - مؤسســه 

معروف آماری به نام مؤســس آن - نام 

تركی

۱۰- قصر میان باغ - بیماری ســگ - 

خو گرفته

۱۱- حكم و دســتور - شــهر انار - لباس 

هندی بانوان 

۱۲- كتــاب مقــدس هندوان - نه پیر و 

نــه جوان - غزوه پیروز

۱۳- رود اروپایی - ســینماگر آمریكایی 

خالق میكی ماوس - كناره - ســایه گاه

۱۴- نویســنده فرانسوی عشق من 

هیروشــیما - چشمک زن آسمان در 

شب

۱۵- شــهری در همدان - نوعی اعدام 

با ساح گرم.

جدول شماره ۱55۶

رفسنجان 

تعدادی از کالس های درس 
رفسنجان بدون معلم!

کمبــود  رفســنجان  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــر 
ــانی را  ــروی انس ــود نی ــی و کمب ــاختمان آموزش س
ــرورش  ــوزش و پ ــده و اساســی آم دو مشــکل عم
رفســنجان دانســت و گفــت: هنــوز تعــدادی از 

کاس های ما بدون معلم هســتند.
 دکتــر حســین تقــوی ظهــر امــروز ۶ مهــر مــاه در 
جلســه شــورای اداری شهرســتان رفســنجان اظهــار 
ــزار و ۶۲۰  ــاری۵۱ ه ــی ج ــال تحصیل ــرد: در س ک
رفســنجان  شهرســتان  مــدارس  در  دانش آمــوز 
ثبــت نــام کــرده انــد کــه ۱۶ هــزار و ۴۴۷ نفــر کــه 
ــدارس  ــی شــود در م ــا را شــامل م ۳۲ درصــد آنه

غیردولتــی ثبت نام کرده اند.
بــا  امســال پیش بینــی می کردیــم  افــزود:  وی 
ــدارس  ــتقبال از م ــادی اس ــکات اقتص ــود مش وج
ــمت  ــه س ــوزان ب ــود و دانش ام ــم ش ــی ک غیردولت
مــدارس دولتــی برونــد کــه مشــکات خــاص 
خــود را داشــت امــا بــا تخفیــف و تقســیطی کــه از 
ــن  ــت ای ــورت گرف ــی ص ــدارس غیردولت ــوی م س

برطرف شد. نگرانی 
پــرورش رفســنجان تصریــح  آمــوزش و  مدیــر 
ــزار و ۹۷۴ کاس  ــک ه ــا ی ــه ب ــرد: ۳۷۸ مدرس ک
وضعیــت  از  کــه  داریــم  رفســنجان  در  درس 
انتظــار بیشــتری  ایــن شهرســتان  آموزشــی در 
ــه  ــر ۱۰۰ و ۱۸ رتب ــه زی ــار رتب ــور ۹۸ چه اســت، کنک
ــال  ــه س ــبت ب ــه نس ــتیم ک ــزار داش ــک ه ــر ی زی

قبل دوبرابر شــده است.
تقــوی بــا بیــان اینکــه جایــگاه آمــوزش و پــرورش 
ــات  ــرات امتحان ــن نم ــه میانگی ــنجان در زمین رفس
ــم  ــه، یازده ــن ۳۰ شهرســتان و منطق ــی در بی نهای
اســت کــه جایــگاه مناســبی نیســت ادامــه داد: در 
توســط  خوبــی  جایــگاه  مختلــف  زمینه هــای 
ــه اســتانی  دانش آمــوزان مــا کســب شــده ۱۲۱ رتب
و کشــوری در زمینه هــای  فرهنگــی هنــری، قــرآن 
تــاش  حاصــل  معــارف  آزمون هــای  و 

دانش آموزان ما بوده اســت.
مدیــر آمــوزش و پــرورش رفســنجان یــادآور شــد: 
از  نفــر   ۱۵ آموزشــی  وضعیــت  ارتقــای  بــرای 
معلمــان مقطــع ابتدایــی از تهــران ســه روز آمدنــد 
و هــر ســه هفتــه دو روز  رفســنجان تدریــس 
می کننــد چــرا کــه همفکــری و رفــع اشــکال و 

روش های نویــن تأثیرگذار خواهد بود.
تقــوی در ادامــه کمبــود ســاختمان آموزشــی و 
اساســی  و  عمــده  مشــکل  دو  را  نیــرو  کمبــود 
و  عنــوان کــرد  رفســنجان  پــرورش  و  آمــوزش 
ــدون  ــا ب ــای م ــدادی از کاس ه ــوز تع ــزود: هن اف

هستند. معلم 

 پیام
استان ها

سرانه فضای کتابخانه ای کردستان 2 برابر می شود
کتابخانه هــای عمومی در کردســتان ۲۱ هزار مترمربــع فضا و زیربنای مفید دارند 
که ســرانه فضای کتابخانه ای در این اســتان با افتتاح ۶ طرح نیمه تمام از ۱.۳ مترمربع کنونی 
به ۲.۶ مترمربع می رســد.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه ۱3۹۷۰4۰۱۹۰۶3۰۰۰۶4۱.۱
بدینوسـیله بـه اقای رضا محمدی زاده رفسـنجانی پور  به شـماره ملـی ۳۰۵۱۲۴۴۵۵۴ 
بدهـکار پرونـده کاسـه۱۳۹۸۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۶۴۱.۱ کـه برابـر گـزارش مامور اباغ شـناخته 
نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه  برابر سـند رهنـی  شـماره ۶۷۱۸۱ بین شـما و بانک 
ملـت مبلغ۵۸۳.۶۹۹.۵۳۸ریـال بدهکار می باشـید وروزانه از تاریخ ۱۳۹۷.۴.۲۴ مبلـغ ۲۶۹.۴۸۵ریال 
کـه بـر اثـر عـدم پرداخـت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نمـوده پـس از تشـریفات قانونی 
اجرائیـه صـادر و بـه کاسـه ۹۷۰۰۶۶۳ در این اجرا مطرح می باشـد لذا طبق مـاده ۱۸ آئین نامه اجرائی 
مفـاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ می گـردد از تاریخ انتشـار این آگهی کـه تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب 
اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه چـاپ و منتشـر مـی گـردد ظرف مـدت ۱۰ روز نسـبت بـه پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار اگهی دیگـری عملیـات اجرائی طبـق مقررات 

علیه شـما تعقیب خواهد شـد.
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علی خسرو انجم

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۵۳۵-
۱۳۹۸/۰۶/۱۴هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 
سـید کرامت موسـوی خلیجی فرزند سید حیدربشماره شناسـنامه ۲۳۵با کد ملی ۳۰۳۱۰۴۴۲۰۷صادره 
ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۱۷۸۸متـر مربـع پـاک - فرعـی از۴۵- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک – فرعـی از ۴۵- اصلـی قطعـه یک واقـع دراراضی خداآفریـن عنبراباد 
بخش۴۵کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فرخنـده امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲۲۷۰-  تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:۹۸/۰۶/۲۳ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :۹۸/۰۷/۰۷
مصیب حیدریان -  رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ــر رأی شــماره 139860316014001086 مــورخ 1398/06/11   براب
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  هیــأت اول موضــوع قان
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه دو تصرفــات 
ــد  ــی فرزن ــار کرم ــای مازی ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
گلمــراد بشــماره شناســنامه 3240515210 صــادره از کرمانشــاه 
در ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت 111.38 متــر مربــع در 
قســمتی از پــالک 11 و 19 اصلــی واقــع در بخــش ســه حومــه 
ــاد پشــت مســجد  ــت آب ــه آدرس دول شهرســتان کرمانشــاه ب
ــع الواســطه  ــداری م ــاد خری ــه یوســف آب ــن کوچ امیرالمؤمنی
ــودی محــرز  ــه کب ــر مل ــی اکب از زراع صاحــب نســق آقــای عل
ــه  ــب ب ــی مرات ــالع عموم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل گردی
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــس از  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/07
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آگهی ابالغ ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی
بدیــن وســیله بــه آقــای محســن پیردولــه مــالل نــام پــدر : عظیــم تاریــخ 
ــنامه :  ــماره شناس ــی : 5160008748 ش ــماره مل ــد : 1369/06/02 ش تول
ــه نشــانی : اسالمشــهر خ زرافشــان کوچــه عبــدی پ 18  5160008748 ب
ابــالغ مــی شــود کــه خانــم زهــرا شــائق جهــت وصــول تعــداد 100 عــدد 
ــماره  ــند ازدواج ش ــدرج در س ــه من ــتناد مهری ــه اس ــار آزادی ب ــکه به س
ــه  ــهر علی ــالق 7 اسالمش ــر ازدواج 6 وط ــورخ 1389/08/02 دفت 2894 م
شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کالســه 9800354 در 
ــور  ــورخ 1398/06/26 مام ــزارش م ــق گ ــده و طب ــکیل ش ــن اداره تش ای
پســت ، محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده ، لــذا 
بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه 
فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار محلــی آگهــی 
مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز 
ــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام  ــالغ محســوب مــی گــردد ، نســبت ب اب

ننمائیــد ، عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت . م الــف 517
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی اسالمشهر - سید محسن سادات حسینی 6694

اجرائیه 
مشــخصات محکــوم لــه لهــم : رجــب اکبریــان فرزنــد ابراهیــم بــه نشــانی 
رشــت - کمربنــدی خرمشــهر - فروشــگاه پــارس    مشــخصات محکــوم 
علیــه علیهــم : محمــد - حمیدرضــا - مرتضــی جملگــی زمانــی   حســب 
درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطــه 
ــه پرداخــت مبلــغ  9109971324800092 محکــوم علیــه محکــوم اســت ب
ــه از سررســید در حــق خواهــان  2/500/000 تومــان بانضمــام تاخیــر تادی
چنانچــه محکــوم علیــه در فرجــه قانونــی مدلــول حکــم را اجــرا ننمایــد 

وفــق مقــررات هزینــه اجــرای حکــم از وی اخــذ مــی گــردد .
6679 قاضی شورای حل اختالف رشت   

آگهی فقدان  سند مالکیت 
ــا  تقدیــم دوبــرگ فــرم اتهشــادیه مصــدق شــده  آقــای محمــد آنــی ب
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــالک  94/476- اصلــی به 
شــماره ســریال 123722 کــه ذیــل ثبــت 1709 صفحــه 312 دفتــر 11 بــه 
نــام اصغــر حاجــی دایــی صــادر وتســلیم گردیــده و طبــق ســند قطعــی 
ــه  ــر اســناد رســمی 6 کرمانشــاه ب ــورخ 54/05/11 دفت شــماره 98064 م
محمــد آنــی منتقــل شــده اســت بعلــت جابجایــی مفقــود گردیــده لــذا 
مراتــب طبــق مــاده -120 آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی 
میشــود تــا چنانچــه فــرد یــا افــرادی مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود 
ســند مالکیــت در نــزد آنــان باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مدت 
10 روز مراتــب را بــه ایــن اداره اعــالم دارنــد در غیــر ایــن صــورت نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت طبــق مقــررات اقــدام وســند مالکیــت اولیــه از 

درجــه اعتبــار ســاقط و ابطــال خواهــد شــد.                         6715

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 102 
پرونــده کالســه:139704016045001299/1 چــون از طــرف آقــای وهــاب 
ــی  ــی از 3070 – اصل ــی 10 فرع ــالک ثبت ــی پ ــه ارزیاب ــبت ب ــدری نس حی
ــماره  ــه ش ــدری ب ــاب حی ــد عبدالوه ــدی فرزن ــی حی ــای نب ــه آق ــق ب متعل
ــد عبدالوهــاب حیــدری  ــران حیــدری فرزن ــم جی ــی 3230397606و خان مل
ــد عبدالوهــاب  ــدری فرزن ــا حی ــی 3230390458و محمــد آق ــه شــماره مل ب
ــد  ــدری فرزن ــن حی ــای بهم ــی 3230390474و آق ــماره مل ــه ش ــدری ب حی
عبدالوهــاب حیــدری بــه شــماره ملــی 3250361666 صــادره از کرمانشــاه بــه 
ــری  ــه روی کالنت ــاغ – روب ــار ب ــوی په ــان گمــرک –ک آدرس:کرمانشــاه خیاب
پــالک هشــت ورثــه مرحــوم عبدالوهــاب حیــدری اعتــراض گردیــده لــذا طبق 
مــاده 102 آییــن نامــه اجرایــی بقیــد قرعــه گــودرز کهــراری بعنــوان کارشــنا 
ــذا مراتــب بدینوســیله بشــما اعــالم  میشــود کــه طبــق  انتخــاب گردیــده ل
مقــررات کارشــناس مذکــور  نســبت بــه ارزیابــی اقــدام خواهــد نمــود .  6716

ــخ  ــر درتاری ــه فاخ ــم اندیش ــاری اقلی ــر تج ــه غی ــیس موسس تاس
 1398/04/15بــه شــماره ثبــت 754 به شناســه ملــی 14008445476 
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه 
ــوع :  ــردد. 1- موض ــی میگ ــوم آگه ــالع عم ــت اط ــر جه ــرح زی ش
ارائــه خدمــات حقوقــی و کارشناســی بعنــوان مشــاوره حقوقــی یــا 
کارشناســی در دعــاوی کیفــری و حقوقــی، انجــام وکالــت در مراجــع 
ــهرداری  ــواده، ش ــای خان ــی، دادگاه ه ــی، ثبت ــی، اداری، مال قضائ
هــا و کمیســیون هــای دادگاه هــای عمومــی و کیفــری و انقــالب و 
تعزیــرات حکومتــی و هیــات هــای حــل اختــالف، همچنیــن ارائــه 
ــت از طــرف  خدمــات حقوقــی شــامل مشــاوره و انجــام امــور وکال
ــن  ــان در مراجــع بی ــی و از طــرف ایرانی ــان در مراجــع داخل خارجی
المللــی و دادگاه هــا و مراجــع قضائــی و حقوقــی و علمــی و تجــاری 
کشــورهای خــارج مطابــق بــا ضوابــط و قوانیــن موضوعــه و موازیــن 
ــی و  ــم از داخل ــی اع ــور دادرس ــام ام ــی و انج ــن الملل ــی بی حقوق
ــه  ــور -.ب ــاری کش ــررات ج ــن و مق ــت قوانی ــا رعای ــی ب ــن الملل بی
ــورخ1393/03/09  ــت 1393101733112687م ــه وکال اســتناد پروان
رئیــس کانــون وکالی دادگســتری کهگیلویــه و بویراحمــد و فــارس 
ــی  ــه مــدت نامحــدود 3- مرکــز اصل 2- مــدت : از تاریــخ ثبــت ب
ــش  ــد ، بخ ــتان بویراحم ــد ، شهرس ــه وبویراحم ــتان کهگیلوی : اس
مرکــزی ، شــهر یاســوج، گلســتان ، بلــوار امــام خمینــی)ره( 
، طبقــه همکــف کدپســتی   7 پــالک   ،  11 ، خیابــان گلســتان 

 ، تهــران  اســتان   : موسســه  شــعب  4-آدرس   7591865884
شهرســتان تهــران ، بخــش مرکــزی ، شــهر تهــران، هــالل احمــر ، 
خیابــان شــهید داود ابراهیمــی ، بــن بســت دکترپیــروز ، پــالک 9 
، طبقــه همکــف کدپســتی: 1337713641 5- ســرمایه شــخصیت 
ــهم  ــزان س ــامی و می ــد. اس ــی باش ــال م ــی : 10,000,000 ری حقوق
الشــرکه شــرکا : خانــم فریــده حامــد بــه شــماره ملــی 0041274695 
ــه  ــی ب ــره رعیت ــم طاه ــرکه خان ــهم الش ــال س ــده 3,000,000 ری دارن
ــده 1,000,000 ریــال ســهم الشــرکه  شــماره ملــی 2300553562 دارن
آقــای محمدســعید کریمــی بــه شــماره ملــی 2560083981 دارنــده 
آقــای   : مدیــران  اولیــن   -6- الشــرکه  ســهم  ریــال   6,000,000
ــمت  ــه س ــی 2560083981 ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــعید کریم محمدس
مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره و خانــم فریــده حامــد بــه شــماره 
ملــی 0041274695 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره وخانــم 
ــه ســمت عضــو  ــی 2300553562 ب ــه شــماره مل ــی ب طاهــره رعیت
ــدگان  ــد 7- دارن ــه مــدت نامحدودانتخــاب گردیدن هیئــت مدیــره ب
حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت و 
ــی )  ــعید کریم ــد س ــای محم ــاء آق ــه امض ــادی و اداری ب اوراق ع
مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره ( همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر 

ــق اساســنامه  ــل : طب ــر عام ــارات مدی ــی باشــد. 8- اختی م
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )612899(        6714

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 9/7093
آقــای ساســان خــودکاری بــه اســتناد بــه دو بــرگ 
بــه شــماره 119/98/4204/  گواهــی شــهادت شــهود 
مورخــه 1398/27 ممهــور دفترخانــه 102 تالــش بــه 
ایــن اداره مراجعــه و اعــام نمــوده اســت کــه ســند 
مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی و 
ــنگ  ــروزاز 191 از س ــماره  1944 مف ــه ش ــور ب ــاغ محص ب
ــان  ــدان بخــش 28 گی ــه جوکن ــع در قری ــی 7  واق اصل
ــدودات و  ــا ح ــع ب ــر مرب ــاحت 20383/59 مت ــه مس ب
مشــخصات و معیــن بــه شــماره چاپــی 090125 ســرس 
ــام  ــه ن ــی ب ــر الکترونیک ب 139720318019000268 دفت
ــذا جابجایــی مفقــود گردیــده اســت  وی صــادر گردیــد ل
ــی  ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــای ص ــاظ تقاض ــن لح بدی
ــر اســاس تبصــره اصاحــی ذیــل  ــذا ب را نمــوده اســت ل
ــب  ــت مرات ــون ثب ــی قان ــه اصاح ــن نام ــاده 120 آیی م
فقــدان ســند مالکیــت پــاک مرقــوم جهــت اطــاع عموم 
ــا چنانچــه شــخص  ــردد ت ــی گ ــی م ــت آگه ــک نوب در ی
ــا  ــود ی ــزد خ ــوم در ن ــود مرق ــی وج ــخاص مدع ــا اش ی
مدعــی انجــام هــر گونــه معاملــه قطعــی باشــد مــدارک و 
مســتندات رســمی خــود را ظــرف مهلــت ده روز از تاریــخ 
انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش 
در قبــال اخــذ رســید تحویــل دهــد در غیر اینصــورت پس 
ــی  ــف قانون ــه وظای ــن اداره ب ــرر ای ــت مق از انقضــای مهل
ــه صــدور ســند مالکیــت  خــود عمــل نمــوده و نســبت ب

ــود . ــد نم ــدام خواه ــام وی اق ــه ن ــی ب المثن
تاریخ انتشار 98/7/7
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

بیش از 800 هزار مترمکعب فاضالب شهر کرمان جمع آوری و تصفیه شد
۸۱۵۹۷۸ مترمکعب فاضاب شهر کرمان جمع آوری و تصفیه شد.خبرنگار آبفا کرمان- حمید روح االمینی مدیر دفتر نظارت 

بر بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضاب شهر کرمان گفت: طی شهریور ماه ، ۸۱۵۹۷۸ مترمکعب فاضاب شهر کرمان 
جمع آوری و تصفیه شد.روح االمینی در ادامه افزود: همچنین در این مدت ۴۹۹ مورد آزمایش در آزمایشگاه تصفیه خانه 

فاضاب شهر کرمان انجام گرفت .

با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
 کشور،هم اکنون اداره حفاظت محیط زیست کانشهر مشهد افتتاح شد.
بـه گـزارش روزنامـه پیـام مـا، اداره حفاظـت محیـط زیسـت کانشـهر 
مشـهد مقـدس پـس از ماههـا تـاش و بـه منظـور رونـق تولیـد و 
ارتقـاء  نیـز  و  ایـن کانشـهر  فرایندهـای زیسـت محیطـی  تسـهیل 
اسـتاندار  هـای  حمایـت  بـا  مراجعـان  بـه  پاسـخگویی  کیفیـت 
محـل  در  مقـدس  مشـهد  شـهردار  همراهـی  و  رضـوی  خراسـان 
کـرد. بـه کار  آغـاز  رسـمًا  اسـتان،  شـهرداریهای  همیـاری   سـازمان 
سـامانه کنتـرل آلودگـی هوای مجتمع فـوالد کاویان در خراسـان رضوی 

بـه بهره برداری رسـید.
سـازمان  رئیـس  و  جمهـور  رئیـس  معـاون  حضـور  بـا  همچنیـن 
کنتـرل  فیلتراسـیون  کشور،سیسـتم  زیسـت  محیـط  حفاظـت 
 آالینـده هـای هـوا درمجتمـع فـوالد کاویـان بـه بهـره بـرداری رسـید.
 کانتری در مراسم بهره برداری از این سامانه که در محل مجتمع فوالد 
کاویـان واقع درشـهرک صنعتـی فریمان و بـا حضور معاون اسـتاندار و 
جمعی از مسـئوالن ارشـد استانی برگزار شد،طی سـخنانی اظهار داشت 
:امروز موضوع محیط زیسـت یک مسـئله دامنگیر در دنیاسـت و نباید 
 بـه بهانـه رشـد اقتصـادی وتولیـد حقـوق محیط زیسـت پایمال شـود.
:بـا جمعیـت فزاینـده کشـور، طبیعـت تحمـل و قـدرت  وی گفـت 
جبـران  بـرای  تـاش  و  اسـت  داده  دسـت  از  را  پاالیـی  خـود 
گذاشـتن  پـا  زیـر  قیمـت  بـه  نبایـد  هرگـز  هـا  ماندگـی  عقـب 
باشـد. آینـده  نسـل  حقـوق  تضییـع  و  محیطـی  زیسـت   مباحـث 
کانتـری بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حاضـر خودخـواه تریـن نسـلی 
هسـتیم کـه بـه حفـظ و پاسـداری از محیـط زیسـت نسـل آینـده بی 
توجهیـم گفـت: امـروز فرسـایش محیـط طبیعی بسـیار شـکننده مان 
 و اثـرات تخریـب هـای آگاهانـه و ناآگانـه را بـه وفـور شـاهد هسـتیم.
معـاون رئیـس جمهـور هـر تاشـی کـه در جهـت کاهـش لطمـات 
ضمـن  و  برشـمرد  ارزشـمند  را  باشـد  زیسـت  محیـط  بـه  وارده 
اولویـت  در  را  زیسـت  محیـط  حفـظ  صنعتگرانـی کـه  از  قدردانـی 
قـرار میدهنـد گفـت: صنعتـی بـرای کشـور ارزشـمند اسـت کـه هـم 
 بـه لحـاظ اقتصـادی و هـم محیـط زیسـتی توجیـه داشـته باشـد.
گفتنـی اسـت ایـن پـروژه کـه بـا اعتبـار ۳۰ میلیـارد ریال هـم اینک به 
بهـره برداری رسـید; شـامل سیسـتم غبارگیـر دارای فن مکنـده، جرقه 
گیـر، تابلوهـای بـرق و اینورتر،ترانس، ۷۹۲ عدد بگ فیلتر ، شـیر های 
 برقـی ، لوله کشـی داخلـی و قیف های مکنده جمع آوری دوده اسـت.
بهـره  بـه  مشـهد  شـهری  مشـاغل  سـاماندهی  مجتمـع  دو 
و  جمهـور  رئیـس  معـاون  حضـور  بـا  رسـید.همچنین  بـرداری 
مجتمـع  دو  کشـور،   زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان  رئیـس 
رسـید. بـرداری  بهـره  بـه  مشـهد  شـهری  مشـاغل   سـاماندهی 
 کانتـری در آئیـن گشـایش دو مجتمـع سـامان اوج و فجـر طبرسـی 
کـه بـا سـاماندهی ۶٠٠ واحـد صنفـی و بـا صـرف اعتبـار ۳۶٠میلیـارد 
ریالـی امـروز بـه بهـره بـرداری رسـید، طـی سـخنانی اظهـار داشـت: 
تفکـر پـاک زیسـت محیطـی یعنـی بـاور تعلـق محیـط زیسـت بـه 
نهادینـه شـدن آن در فرهنـگ رفتـاری شـهروندان اسـت. و   مـردم 
معـاون رییـس جمهـور ضمـن تأکیـد بـر اینکـه در ایـن قبیـل مـوارد، 
مطالعـات مکانیابـی باید با حساسـیت ویژه انجام شـود گفت:همراهی 
اسـت. سـاماندهی  اصلـی  شـرط  مشـاغل  صاحبـان  و   مـردم 
وی گفـت: سـاماندهی مشـاغل مزاحـم شـهری اقدامـی دانـش بنیان 
وعلمـی اسـت و امـروز بـا افتتـاح این دو مجتمع سـاماندهی مشـاغل 
ترافیكـی و  بهبـود مسـائل  مزاحـم شـهری گام مهمـی در راسـتای 
 اكولـوژی شـهری وکاهـش مخاطرات زیسـت محیطی برداشـته شـد.
گفتنی اسـت مجتمع سـاماندهی مشـاغل "سـامان اوج" واقع در خین 
عـرب، انتهـای کشـاورز ۱ ویـژه خدمـات خودرویی سـبک بـا ۱.۸ هکتار 
مسـاحت و "فجـر طبرسـی" واقـع در خیـن عـرب، انتهـای طرحچـی 
۲۳ ویـژه خدمـات خودرویـی و سـایر صنـوف کارگاهـی بـا ۴.۵ هکتـار 

مسـاحت و ۴۵۰ واحـد بـه بهـره برداری رسـید.

مدیــر کل تعــاون، کار ورفــاه اجتماعــی 

ــکاری  ــرخ بی ــه ن ــا اشــاره ب ــزد ب اســتان ی

۱۳.۹ درصــدی در ایــن اســتان، بــر ضرورت 

ایجــاد بانــک اطاعاتــی اشــتغال و بیــکاری 

بــا هــدف تســهیل در فرآینــد شــناخت 

عرضــه و تقاضــای کار در اســتان تاکیــد 

ــرد. ک

»محمــد حســین ریاحــی« در نشســت 

هم اندیشــی مدیــران اقتصــادی اســتان بــه 

منظــور مدیریــت یکپارچــه و رصــد اشــتغال 

اســتان؛ گفــت: حســب دســتور اســتاندار در 

خصــوص تدویــن ســامانه ثبــت وضعیــت 

اشــتغال و بیکاری اســتان، یکــی از بهترین 

ــتن  ــل داش ــن معض ــل ای ــرای ح ــا ب راه ه

آمــار دقیــق افــراد جویــای کار اســت کــه در 

ایــن ارتبــاط بایــد ســامانه جامــع یکپارچــه 

بــرای شناســایی متقاضیــان کار و مطالبــات 

آنهــا طراحــی شــود.

وی افــزود: هــم اکنــون نــرخ بیــکاری 

اســتان ۱۳.۹ درصــد اســت کــه نســبت بــه 

میانگیــن ملــی ۱.۹ درصــد بیشــتر اســت و 

ــه همــکاری دســتگاه های  ــرای حــل آن ب ب

اجرایــی، بخــش خصوصــی و خیــران نیــاز 

اســت.

ایــن مســئول در ادامــه موضــوع بیــکاری را 

ــزود:  ــدی دانســت و اف ــد بع ــده ای چن پدی

ــای  ــا و مکان ه ــادی در زمان ه ــل زی عوام

ــدازه و  ــر ان ــه ب ــد ک ــر می کن ــف تغیی مختل

ــذارد. ــر می گ ــرخ آن تأثی ن

ریاحــی بــا اشــاره بــه اهمیــت و جایگاهــی 

کــه بیــکاری بــه منزلــه معضلــی اجتماعــی 

ــر اســاس  پیــدا کــرده اســت، ادامــه داد: ب

بــرآورد ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 

اســتان در ســال ۹۷، در حــال حاضــر حدود 

ــب  ــکار و اغل ــتان بی ــر در اس ــزار نف ۵۳ ه

ــان  ــا دانش آموختــگان دانشــگاه ها و زن آنه

هســتند کــه بــرای اشــتغال آنهــا بــه عــزم 

جــدی و همــکاری همــگان نیــاز اســت.

البــرز  مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
ــرف  ــع تص ــرای رف ــات الزم ب ــت: اقدام گف
ــرج  ــه ک ــی رودخان ــر ابتدای ــار کیلومت از چه

ــت. ــام اس ــرف انج ــده و در ش ــروع ش ش
اقدامــات  خصــوص  در   ، نجفیــان  داوود 
صــورت گرفتــه در مســیر رودخانــه کــرج 
بــرای جلوگیــری از بــروز حادثــه گفــت: 
ــال در  ــه امس ــانی ک ــتر کس ــفانه بیش متأس
ــافران  ــدند از مس ــرق ش ــرج غ ــه ک رودخان
ــرای  ــی ب ــل تیم های ــن دلی ــه همی ــد، ب بودن

مســتقر  مســیر  طــول  در  اطاع رســانی 
شــدند تــا بــا توزیــع بســته هایی مــردم 
ــد. ــود آگاه کنن ــرات موج ــه خط ــبت ب را نس
ــا  ــن کار، ب ــا ای ــان ب ــزود: همزم ــان اف نجفی
تیمــی از غواصــان قــرارداد بســته شــده 
ــند و  ــتقر باش ــه مس ــیه رودخان ــا در حاش ت
ــر ۱۰  ــک دخت ــان ی ــن غواص ــم ای ــرٌا ه اخی
ــات  ــرج نج ــه ک ــل رودخان ــاله را از داخ س
دادنــد.وی بــا اشــاره بــه پایــان فصــل گرمــا 
و شــروع فصــل بارندگــی  هــم اعــام کــرد: 

بــا توجــه بــه ایــن و بــرای اینکــه حادثــه ای 
بــر اثــر بــارش رخ ندهــد تکالیــف دهیــاران، 
ســایر  و  شهرســازی  و  راه  شــهرداری ها، 
براســاس  و  احصــا  دســتگاه های مرتبــط 
ــا  ــده ت ــاغ ش ــران اب ــت بح ــه مدیری مصوب
تمهیــدات الزم را در نظــر داشــته باشــند.
البــرز  مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
ــام ســازمان هواشناســی،  ــق اع ــزود: طب اف
نرمــال  حــد  در  امســال  بارش هــای 
ــاخت  ــوص س ــان در خص ــد بود.نجفی خواه
و ســازهای غیرمجــاز در حریــم رودخانــه 
کــرج و مســیر جــاده چالــوس هــم گفــت: 
ــار  ــع تصــرف از چه ــرای رف ــات الزم ب اقدام
ــروع  ــرج ش ــه ک ــی رودخان ــر ابتدای کیلومت
ــه  شــده و در شــرف انجــام اســت.وی ادام
داد: رفــع تصرفــات بــه تنظیــم مســائل 

حقوقــی نیــاز دارد و جلســاتی هــم برای این 
ــن  ــر همی موضــوع تشــکیل شــده اســت، ب
ــرج و  ــای ک ــان در رودخانه ه ــاس همزم اس
شــاهرود)طالقان( پنــج مشــاور بــرای طــرح 
ــک  ــه برداری و بان ــاماندهی، نقش ــع س جام
اطاعاتــی مســتندات و مشــخص شــدن 
مســئول  گرفته ایم.ایــن  تصرفــات  نــوع 
تأکیــد کــرد: تصــرف جدیــد در حاشــیه 
عنــوان  هیــچ  بــه  اســتان  رودخانه هــای 
ــب  ــه تخری ــت و بافاصل ــل نیس ــل تحم قاب
ــی  ــات قدیم ــب تصرف ــا تخری ــود ام می ش
ــد  ــم دارن ــنادی ه ــا اس ــی از آنه ــه بخش ک
ــر  ــاز دارد، در ه ــی نی ــدات حقوق ــه تمهی ب
ــاظ  ــنگینی از لح ــن موضــوع کار س ــال ای ح

حقوقــی و اعتبــاری نیــاز دارد

 نرخ بیکاری یزد باالتر از میانگین ملی

تصرف حاشیه رودخانه  کرج به هیچ وجه 

قابل تحمل نیست

توزیع ۱۰۰ هزار جلد دفترچه رایگان 
دانش آموزی در مناطق محروم

دکتـر هـادی شـیرخانی به همـراه دکتر اسـکندری مدیرکل دفتر فنی و مهندسـی توزیع 
شـرکت توانیر در آیین بازگشـایی مدارس در یکی از دبیرسـتان های حاشـیه شـهر ایام 
شـرکت کردند.اسـکندری در ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه اینکه یکی از رسـالت هـای نظام 
تعلیـم و تربیـت پـرورش نیروهـای انسـانی متخصـص بـرای صنعت می باشـد گفت: 
در حـال حاضـر تمامـی پـروژه هـای موفـق در صنعـت برق توسـط دانش آمـوزان نخبه 
دیروز به سـرانجام رسـیده اسـت.وی ادامه داد: یکی از طرح های موفق و بسـیار مفید 
درصنعـت بـرق حـذف قبوض کاغذی اسـت و خوشـبختانه اسـتان ایام از اسـتان های 
پیشـتاز در ایـن طرح بوده است.اسـکندری ادامه داد: عواید حـذف قبوض کاغذی را می 

تـوان صـرف خریـد ملزومات تحصیلی بـرای دانـش آموزان کـم بضاعت نمود.
 مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی برق ایـام نیز در حاشـیه این آیین گفـت : همزمان 
بـا نخسـتین روز از بازگشـایی مـدارس ۱۰۰ هزار جلـد دفترچه رایگان بیـن دانش آموزان 
مناطـق محـروم اسـتان ایام توزیع می شـود. وی ادامـه داد : این اقدام پـس از اجرای 
موفقیـت آمیـز طـرح حذف قبـوض برق در اسـتان ایـام صورت گرفته که خوشـبختانه 
ایـن برنامـه شـرکت توزیـع برق نیز با اسـتقبال مـردم مواجه شـد. این مسـوول اضافه 
کـرد: هزینـه قبـوض برق صـرف این اقدام عـام المنفعه شـده و دانش آمـوزان محروم 
ایـام از ایـن مزیـت بهره مند می شـوند. شـیرخانی ضمن تقدیر از مشـترکین شـرکت 
بـرق اسـتان ایـام بـرای اسـتقبال از طرح حـذف قبوض کاغـذی تصریح کرد: از رسـانه 
های اسـتان در راسـتای همکاری در امر فرهنگ سـازی طرح های شـرکت توزیع برق 

نیـز قدردانی می شـود.

اهواز 

آغاز عملیات احداث پل های جاده ورودی شهر مسجدسلیمان
دســتگاه   ۲ احــداث  عملیــات 
ــام  ــت انج ــی جه ــزرگ بتن ــل ب پ
ــاده  ــی ج ــن بخش ــض و ایم تعری
ورودی شــهر مسجدســلیمان آغــاز 

ــد .  ش
ایــن آییــن بــا حضــور علــی عســگر ظاهــری نماینــده مــردم 
ــتان  ــکندری دادس ــی اس ــامی – عل ــورای اس ــس ش در مجل
عمومــی و انقــاب – قبــاد ناصــری مدیرعامــل شــرکت بهــره 
ــژاد  ــی ن ــول کریم ــلیمان – رس ــت و گاز مسجدس ــرداری نف ب
رییــس اداره راه و شهرســازی – میرنــام جانشــین ســپاه ناحیه 
مسجدســلیمان و جمعــی دیگــر از مســئولین شــهری برگــزار 

شــد . 
نماینــده مــردم مسجدســلیمان در مجلــس شــورای اســامی 

طــی ســخنانی در ایــن مراســم از نقــش و عاملیــت صنعــت 
ــر و  ــلیمان تقدی ــهر مسجدس ــعه ش ــران و توس ــت در عم نف
تشــکر کــرد و گفــت : طــی ۳ ســال گذشــته شــرکت نفــت و 
گاز مسجدســلیمان بــه جهــت خدمــت بــه مــردم پــروژه هــای 
ــه ی اجــرا در آورده اســت .  ــه مرحل مختلفــی را تعریــف و ب

وی بــا اشــاره بــه عاقمنــدی وزیــر نفــت بــه مسجدســلیمان 
گفــت : بــا حمایــت و عنایــت ایشــان اعتبــارات مناســبی جهت 
اجــرای پــروژه هــای مختلــف در ایــن منطقــه تخصیــص یافته 

اســت . 
ــرح  ــت : ط ــا گف ــروژه ه ــن پ ــی از ای ــه برخ ــاره ب ــا اش وی ب
آســفالت محــات و مناطــق شــهر مسجدســلیمان – تکمیــل 
ــه از  ــج( ک ــرح ۱۴۰۰ واحــدی شــهرک ولیعصــر )ع ــازل ط من
ــف  ــن و تکلی ــد و تعیی ــاالی ۵۰ درصــد برخوردارن پیشــرفت ب

ــه نشــت نفــت و  ــوده ب ــازل واقــع در مناطــق آل جابجایــی من
گاز بــا اعتبــار ۱۲۵میلیــارد تومــان از جملــه ایــن پــروژه هــا می 
باشــند کــه بــزودی عملیــات اجرایــی آنهــا آغــاز مــی شــود .  
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد 
: در بخــش ورزش – توســعه اماکــن ورزشــی – پشــتیبانی از 
تیــم فوتبــال نفــت مسجدســلیمان و انجام پــروژه بازســازی و 
مرمــت  اســتادیوم شــهید بهنــام محمــدی جهــت کســب نظــر 
فدراســیون فوتبــال و حفــظ و اســتمرار میزبانــی از بــازی هــای 
خانگــی ایــن تیــم بمنظــور حضــور پرشــور جوانــان و نوجوانــان 
ورزش دوســت ایــن شــهر در اســتادیوم خودشــان – تعمیــر 
و مرمــت مــدارس  و ســایر عرصــه هــا ایــن شــرکت بخوبــی 
توانســته در حــوزه مســئولیت هــای اجتماعــی خدمات شــایان 

توجهــی را بــه شــهروندان ارائــه نمایــد . 
مدیرعامــل شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان 
ــاده  ــازی ج ــن س ــت : ایم ــار داش ــخنانی اظه ــی س ــز ط نی
ــه  ورودی شــهر مسجدســلیمان یکــی از دغدغــه هــای دیرین

هیــأت مدیــره ایــن شــرکت و یــک خواســته ی عمومــی مــی 
باشــد کــه امــروز بــا همــت همکارانــم در مدیریــت مهندســی و 
ســاختمان و همــکاری اداره راه و شهرســازی عملیــات احــداث 

۲ دســتگاه پــل بــزرگ بتنــی آن آغــاز مــی شــود . 
مهنــدس قبــاد ناصــری افــزود : بــرای اجــرای تعریــض و ایمن 
ســازی باقیمانــده جــاده ورودی از ســه راهــی اللــی تــا دو راهی 
امــام زاده پیربتولــی نیازبــه احــداث ۲ دســتگاه پــل می باشــد 
کــه مناســبت امــروز بــرای انجــام ایــن کار با تعهد و مســئولیت 

صنعــت نفت در راســتای مســئولیت هــای اجتماعی اســت .  
وی تصریــح کــرد : طــی ایــن پــروژه کــه در مــدت زمــان ۱۲ ماه 
قــرار اســت به ســرانجام برســد مبلــغ ۱۲۷ میلیــارد ریــال اعتبار 
پیــش بینــی شــده و ۲ دســتگاه پــل بــه طــول ۹۷ و ۵۵ متر و 
عــرض ۱۲/۵ متــر بــا نظــارت مدیریــت مهندســی و ســاختمان 
شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان احــداث مــی 
شــود تــا اجــرای عملیــات تعریــض و ۴ بانــده کــردن باقیمانده 

مســیر میســر گردد .

خوزستان، استان برتر 
در حوزه بیمه بیکاری

رفـاه  و  تعـاون، کار  پیشـین  مدیـرکل 
اجتماعـی خوزسـتان گفـت: علـی رغـم 
اینکـه با افزایش حـدود ۵ هزار نفری در 
بحـث افـراد مقرری بگیـر بیمـه بیکاری 
مواجـه  خوزسـتان  در  سـیل  از  پـس 
شـدیم امـا این آمـار همچنـان پایین تر 
از ۱۰ هزار نفر اسـت و از اسـتان های برتر 
کشـور در بحث تعداد افـراد مقرری بگیر 
بیمه بیکاری هستیم.سـیدنور محمدپور 
معارفـه  مراسـم  در  مهرمـاه   ۶ امـروز، 
مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
خوزسـتان در اهـواز، اظهـار کـرد: سـال 
بحـث  در  را  موفقـی  گذشـته کارنامـه 
جشـنواره  اختصاصـی  شـاخص های 
شـهید رجایـی، حمایـت از مشـاغل در 
بحـث بیمـه بیـکاری، مشـاغل خانگـی 
و... داشـتیم.وی بـا بیـان اینکـه وظیفه 
و  روابـط کار  بحـث  وزارت کار،  اصلـی 
حمایـت از اشـخاص مزدبگیـر اسـت تا 
حقـوق این افـراد تضییع نشـود، افزود: 
ایـن قوانیـن، حمایتی هسـتند و ما نیز 
در ایـن زمینـه گام برداشـته ایم و تاش 
کرده ایـم تـا بیشـتر آراء صادرشـده در 
سازشـی  اختـاف،  حـل  هیات هـای 
و  تعـاون، کار  پیشـین  باشـد.مدیرکل 
رفـاه اجتماعی خوزسـتان تصریـح کرد: 
سـال گذشـته حـدود ۳۶ درصـد از آرای 
حـل  هیات هـای  توسـط  صـادر شـده 
اختـاف سازشـی بـود و در ایـن زمینـه 
خوشـبختانه عملکرد خوبـی را از خود به 

جـا گذاشـته ام.
محمدپـور بـا اشـاره بـه بحـث سـیل و 
بیـکاری بسـیاری از کارگران عنـوان کرد: 
پـس از وقـوع سـیاب، پیـش بینـی 
می شـد تـا بیـش از ۱۵ هـزار نفـر بیکار 
شـوند امـا در ایـن زمینـه فقـط ۵ هـزار 
بیمـه  دریافـت  درخواسـت  نفـر   ۲۶ و 
بیـکاری داشـتیم و بیـش از ۴ هـزار 
نفـر را از ایـن تعـداد بـرای دریافت بیمه 
بیـکاری بـه سـازمان تامیـن اجتماعـی 

معرفـی کردیـم.

بهره برداری از چند پروژه خوزستان 
محیط زیست در مشهد با حضور 
معاون رئیس جمهور  و  رییس 

سازمان محیط زیست کشور

پیگیري کاهش ریسک مخاطرات طبیعي
 در استان اصفهان

كاهش ریسك مخاطرات طبیعی همچون نشست و فرونشست زمین در استان اصفهان به صورت جد در حال پیگیری است

بـه گـزارش اداره ارتباطات و اطاع رسـانی 
راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان، كارگروه 
هـای  الیـه  لغـزش   ، زلزلـه  مخاطـرات 
زمیـن ،ابنیـه، سـاختمان و شهرسـازی با 
راه  امیرخانـی مدیـركل  حضورحمیدرضـا 
فـروش  شیشـه  منصـور   ، وشهرسـازی 
مدیـركل مدیریـت بحـران اسـتانداری و 
علـی بیـت الهـی رییـس بخـش زلزلـه 
شناسـی مهندسـی و خطـر پذیـری مركز 
بـا  وشهرسـازی  راه، مسـكن  تحقیقـات 
هـدف ارائـه راهكارهـای الزم و پیگیـری 
اقدامات جهت كاهش ریسـك مخاطرات 
طبیعـی در محـل راه وشهرسـازی اسـتان 

شـد. برگزار 
و  وشهرسـازی  راه  مدیـركل  امیرخانـی 
رییـس كارگـروه در این جلسـه و با توجه 

به وجود نشسـت و فرونشسـت در برخی 
مناطق اسـتان بیان داشـت: خوشـبختانه 
در زمینـه كاهـش مخاطـرات طبیعـی در 
اسـتان راهكارها و اقدامات مناسبی انجام 
شـده كـه از آنجملـه انجام مطالعـات الزم 
در ایـن زمینـه و در نظر گرفتـن محورهای 
جایگزیـن جاده های صدمه دیـده در این 

مناطق اسـت.
وی گفـت: الزم اسـت تا طـرح های ایمن 
سازی توسـط دستگاههای اجرایی مرتبط 
بـا موضـوع، ارائـه تا اعتبـارات الزم توسـط 
دولـت جهـت رفـع ایـن مشـكات تامین 

گردد.
شیشـه فـروش مدیركل مدیریـت بحران 
اسـتانداری اصفهـان نیـز در ایـن جلسـه 
بـا توجـه بـه حساسـیت هـای موضـوع 

 : داشـت  بیـان  فرونشسـت  و  نشسـت 
توسط كارشناسـان از تمامی مناطق بازدید 
میدانـی انجـام شـده و می طلبـد با توجه 
بـه قانونـی كه اخیـرا به تصویب رسـیده و 
وظایف دسـتگاهها در آن مشخص گردیده 
هـر دسـتگاهی بنـا بـه وظایـف محولـه 
اقدامات مناسـبی در جهت كاهش آسیب 

پذیـری انجـام دهد.
وی بیـان داشـت: بـا توجـه بـه افـت آب 
های زیرزمینی طی بیسـت سـال گذشته 
و اثـرات آن كـه بـه صورت فرونشسـت در 
اراضـی كشـاورزی و همچنین تاسیسـات 
زیربنایـی و جـاده هـا وارد شـده تشـكیل 
این جلسـات بسـیار حائز اهمیت اسـت و 
تاكنـون در ایـن زمینه اقداماتی در سـطح 
اسـتان و مناطـق مورد نظر انجام شـده كه 

از آنجمله؛ به منظور پیشـگیری از برداشت 
غیر مجـاز آب از آب های زیرزمینی حدود 
۷۰ اكیـپ گشـت و نظـارت از امـور آب در 
سـطح اسـتان فعال هسـتند و با برداشت 
هـای غیـر مجـاز برخـورد مـی كننـد كـه 
تاكنـون ۶۰۰ عـدوات برداشـت آب توقیف 
شـده و بـه مراجـع قضایـی ارسـال شـده 
و طـرح تعـادل بخشـی منابـع آب نیـزدر 
دشـت هـای مختلـف همچـون دشـت 
مهیـار، دشـت برخـوار و دشـت اصفهـان ، 
كاشـان و گلپایـگان اجرایی شـده اسـت.

در ایـن زمینـه كنتورهـای هوشـمند روی 
چاههـای آب نصـب شـده و طی دوسـال 
گذشـته ۵۰۰۰ چـاه آب بـا برداشـت غیـر 
مجاز مسـدود شـده و در چاههای با مجوز 
رسـمی هـم طـرح تعدیـل مصـرف وجود 
دارد تـا در زمانها خاص و با برداشـت های 

مشـخص انجام شـود.
جهـاد كشـاورزی نیـز اجرای طـرح الگوی 
كشـت را در مناطـق مختلف انجـام و زوم 
هـای خطر تشـخیص داده شـده و برنامه 
عـاج بخشـی در ایـن زمینـه ارائـه مـی 

شود.
مدیـركل مدیریـت بحـران اسـتان خاطـر 
وجـود  بـه  توجـه  بـا  سـاخت:  نشـان 
فرونشسـت هـا در شـهر اصفهـان، تـداوم 
جریـان آب در رودخانـه زاینده رود بسـیار 
تـا  اسـت  الزم  و  اسـت  اهمیـت  حائـز 
هرگونه سـاخت و سـازی در شهر با لحاظ 

مدیریـت بحران و ماحظات فرونشسـت 
زمیـن و بـا لحـاظ نـرخ فرونشسـت در 

مناطـق احـداث شـود.
 علـی بیـت الهـی رییـس بخـش زلزلـه 
شناسـی مهندسـی و خطـر پذیـری مركز 
تحقیقـات راه، مسـكن وشهرسـازی نیـز 
بیـان داشـت: خوشـبختانه نسـخه قانون 
مدیریـت بحـران در كشـور تدوین شـده و 
تكالیف دسـتگاههای اجرایی در آن روشن 

است. شـده 
تومـان  میلیـارد  داشـت: ۵۵  اظهـار  وی 
اعتبـارات در ایـن زمینـه درخواسـت شـده 
كـه اولویـت مـا در كشـور اسـتان اصفهان 
راسـتای كاهـش  در  بتوانیـم  تـا  اسـت 
خطرپذیری و ریسـك مخاطـرات طبیعی 
همچـون نشسـت و فرونشسـت زمیـن 

اقـدام نماییـم.
وی خاطر نشـان سـاخت: ضرورت اسـت 
تـا ایـن موضـوع بطـور جـد در دسـتوركار 
بحـران،  مدیریـت  هماهنگـی  شـورای 
برنامـه  و شـورای  اسـتان  فنـی  شـورای 

ریـزی اسـتان پیگیـری گـردد.
گفتنی اسـت در این جلسـه از طرف مركز 
تحقیقـات راه، مسـكن و شهرسـازی از راه 
وشهرسـازی اسـتان بـه جهـت پیگیـری 
موضوعـات كارگروه و انجـام اقدامات الزم 
بـه منظـور كاهـش آسـیب های ناشـی از 

مخاطـرات طبیعـی تقدیر بعمـل آمد.

ته
نک

امیرخانـی مدیـركل راه وشهرسـازی و رییـس كارگـروه در 
ایـن جلسـه و بـا توجـه بـه وجـود نشسـت و فرونشسـت 
در برخـی مناطـق اسـتان بیـان داشـت: خوشـبختانه در 
راهكارهـا  اسـتان  در  طبیعـی  مخاطـرات  كاهـش  زمینـه 
از آنجملـه انجـام  و اقدامـات مناسـبی انجـام شـده كـه 
مطالعـات الزم در ایـن زمینـه و در نظـر گرفتـن محورهای 
جایگزیـن جـاده هـای صدمه دیـده در این مناطق اسـت.
سـازی  ایمـن  هـای  طـرح  تـا  اسـت  الزم  گفـت:  وی 
توسـط دسـتگاههای اجرایـی مرتبـط بـا موضـوع، ارائـه تا 
اعتبـارات الزم توسـط دولـت جهـت رفـع ایـن مشـكالت 

تامیـن گـردد.
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مدیر مجتمع مس سرچشمه رفسنجان:

ایمنی مبحثی غیر قابل مذاکره است

ــر مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان  مدی
آپ  اســتار  اولیــن  افتتاحیــه  مراســم  در 
ویکنــد ایمنــی گفــت: »شــعار مــا تولیــد 

ــت.« ــه اس ــدون حادث ب
اولیــن اســتار آپ ویکنــد ایمنــی بعــد از 
ــب  ــر روز چهارشــنبه ســوم مهرمــاه در قل ظه

ــد. ــاز ش ــران آغ ــس ای ــت م ــده صنع تپن
رویــداد  یــک  ویکنــد  آپ  اســتارت 
دنیاســت  در سراســر  تجربــی  آموزشــی- 
ــود.  ــزار می ش ــی برگ ــه روز متوال ــه در س ک
بســتر ایــن رویــداد بــر پایــه ایده هایــی 
ارتقــاء  و  حــوادث  از  پیشــگیری  جهــت 
ســطح ایمنــی معــادن بنــا نهــاده شــده 
اســت. در ایــن برنامــه ایــده پــردازان حــوزه 
ــران کســب و  ــی، برنامــه نویســان، مدی ایمن
ــا در  ــد ت ــی آین ــم م ــرد ه ــان گ کار و طراح
۵۴ ســاعت ایــده هایشــان را مطــرح کننــد، 
گــروه تشــکیل بدهنــد و در هــر گــروه ایــده 

ای را اجــرا کننــد.
ــران  ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــداد ب ــن روی ای
ــا  ــس سرچشــمه ب ــع م ــی مجتم ــه میزبان ب
حضــور مدیــر HSC وزارت صمــت، مدیــر 

تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی اســتان کرمــان، 
پردازانــی  ایــده  و  مســووالن  از  جمعــی 
سرچشــمه  شــهر  در  ایــران  سراســر  از 

رفســنجان در حــال برگــزاری اســت.

مس سرچشــمه نماد ایمنی کشور
و  معــدن  صنعــت  وزارت   )HSC( مدیــر 
ــداد  ــن روی ــه ای تجــارت در مراســم  افتتاحی
ــا و  ــی از نماده ــمه یک ــس سرچش گفت:»م

ــت.« ــور اس ــی در کش ــای ایمن الگوه
»رســول یــار احمــدی« ادامــه داد: در وزارت 
صنعــت معــدن و تجــارت بــرای ســال ۱۴۰۰ 
فرهنــگ  و  دارد  وجــود  راه  نقشــه  یــک 
ــدا  ــاء پی ــه ارتق ــد در وزارت خان )HSC( بای

ــد. کن
ــی  ــِد اخاق ــد، بای ــن بای ــرد: ای ــد ک وی تاکی
اســت و کســانی مــی تواننــد در ایــن راه بــه 
مــا کمــک کننــد کــه ایــده هــای نــو دارنــد.

5۰ هــزار نیروی کار فعال
 در استان کرمان

اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار  کل  مدیــر 
ــی  ــه اصل ــز گفت:»وظیف ــان نی ــتان کرم اس
از  صیانــت  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  وزارت 

اســت.« نیــروی کار 
»رضــا اســماعیلی«با اشــاره بــه اشــتغال 
بیــش از ۳۰هــزار نفــر در معــادن اســتان 
ــادن  ــران مع ــی کارگ ــظ ایمن ــه داد: حف ادام
کار ســخت و ســنگینی اســت و در حــوزه 
ایمنــی در کشــور در ابتــدای راه هســتیم.
وی افــزود: در کرمــان ۵۰هــزار کارگاه فعــال 
وجــود دارد و بیــش از ۳۲۰ هــزار نفــر در 
ایــن واحدهــا در حــال کار هســتند کــه ایــن 
آمــار اهمیــت بــاالی ایمنــی در کار را نشــان 

مــی دهــد.
بیــش  کــه   ایــن  بیــان  بــا  اســماعیلی 
ــن حــوادث ناشــی از کار در کارگاه هــای  تری
ــد  ــه داد: ۸۸ درص ــت، ادام ــاختمانی اس س
ــای  ــه خط ــوط ب ــی از کار مرب ــوادث ناش ح
خیلــی  بــا کارهــای  اســت کــه  انســانی 
ســاده و البتــه اســتفاده از تکنولــوژی هــای 

آن جلوگیــری کــرد. از  نویــن می تــوان 
اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار  کل  مدیــر 
جــای  کــرد:  تصریــح  کرمــان  اســتان 
ــی در صنعــت بســیار  اپلیکیشــن هــای ایمن
خالــی اســت کــه مــی تواننــد کمــک خوبــی 

ــند. ــته باش ــی داش ــث ایمن ــه بح ب

ایمنــی مبحثی غیر قابل مذاکره
ــمه  ــس سرچش ــع م ــر مجتم ــن مدی همچنی
افتتاحیــه  مراســم  در  نیــز  رفســنجان 
ــران  ــس ای ــی م ــع مل ــرکت صنای گفت:»ش
ــونگون،  ــس س ــع م ــه مجتم ــکل از س متش
ــمه در  ــس سرچش ــک و م ــهر باب ــس ش م
۲۰ شــرکت مــس کاتــدی و  دنیــا جــزو 
ــن مــس  ــی اســت و بهتری محصــوالت جانب
ــاک  ــار ۹۹.۹۹۹ از خ ــا عی ــان ب ــدی جه تولی

ایــن معــادن اســتخراج مــی شــود.«
مهنــدس احمــدی بــا بیــان ایــن کــه ایمنــی 
یــک مبحــث غیــر قابــل مذاکــره اســت، 
ادامــه داد: »شــعار مــا تولیــد بــدون حادثــه 
ــا  ــا، ب ــا همــکاری اســتارت آپ ه اســت و ب
همراهــی دانــش ، خاقیــت، گفــت و گــو و 
تعامــل، ایــن شــعار را محقــق مــی کنیــم.«
وی افــزود: » روزانــه ۱۳۵ تــن خــاک مــس 

از معــادن مــس در قالــب ۲ هــزار و ۴۰۰ 
ــه  ــه کارخان ــس ب ــدن م ــاک از مع ســفر، خ

حمــل می شــود.«

حضور 3۷5 ایده پرداز در 
ویکند ایمنی  استارت آپ 

ــد  ــی ویکن ــر همایــش اســتارت آپ ایمن دبی
ــه  ــن هســتیم ک ــال ای ــه دنب ــت: »ب ــز گف نی
بــا تکنولــوژی هــای جدیــد هــر چــه بیشــتر 

ــم.« ــوادث پیشــگیری کنی از ح
ســالیانه  افــزود:  آبــادی  زیــد  مهنــدس 
ــه  ــی در کشــور وجــود دارد ک ــزار فوت ۳۷۵ه
ســهم حــوادث ۱۰ درصــد از ایــن تعــداد 

ــت. اس
ــن  ــر در ای ــه ۳۷۵ نف ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــه داد:  ــد ادام ــرده ان ــام ک ــت ن ــداد ثب روی
ــرداز،  ــده پ ایــن تعــداد شــامل ۳۲۲ نفــر ای
۲۰ نفــر برنامــه نویــس، ۷ نفــر گرافیســت و 

ــت. ــب و کار اس ــوزه کس ــر در ح ۲۶ نف
وی افــزود: محــور هــای ایــن رویــداد بحــث 
اســتفاده از تکنولــوژی هــای هوشــمند و 

ــادن اســت. هوشــمند ســازی مع
ــی  ــم در بخش ــداد ه ــن روی ــی ای ــر علم دبی
ــر  ــک نف ــه ی ــر ۱۱ ثانی ــت: »ه از مراســم گف
ــت  ــود را از دس ــان خ ــغل ج ــر ش ــه خاط ب
مــی دهنــد و ایــن آمــار اهمیــت بــاالی 
پیشــگری از حــوادت و ایمنــی را بیــان مــی 

ــد.« کن
دکتــر »مجیــد علیزاده«ادامــه داد: یکــی 
ــی  ــث م ــه باع ــی ک ــن چیزهای ــم تری از مه
ــد،  ــدا کن ــش پی ــی افزای ــطح ایمن ــود س ش
تکنولــوژی اســت و در زمینــه تکنولــوژی 
ــن وارد  ــای نوی ــوژی ه ــه تکنول ــد ب ــم بای ه

ــویم. ش
ــی  ــه معدن ــمند ب ــدن هوش ــزود: مع وی اف
گفتــه مــی شــود کــه در تمــام مباحــث 
ــوادث  ــه پیشــگیری از ح هوشــمند باشــد ک
نیــز یکــی از مهــم تریــن مباحــث آن اســت.
ــته و  ــه داش ــه ادام ــا جمع ــم ت ــن مراس  ای
در روز اختتامیــه برتریــن ایــده هــا معرفــی 

شــدند.

اطالع رسانی

آبی به رنگ آسمان
در سینماهای کشور در حال اکران است.

موسیقی مجلسی
تا ۲۷ مهر در خانه نمایش مهرگان 

در حال برگزاری است.

شاتر شیطان
 تا ۱۵ مهر در عمارت نوفل لوشاتو 

در حال برگزاری است.

یه ضرب المثل پرتقالی میگه: پا همیشه 
همون جایی میره که دل میره

مدار صفر درجه
نمایشفیلمنمایش دیالوگ

پیلوت
در سینماهای کشور در حال اکران است.

بهارستان، خانه ی ملت
در سینماهای هنر و تجربه 

در حال اکران است.

مستندفیلم

رسانه در آینه تصویر
مجله تجارت فردا منتشر شد. 

ویو ابدی
 ۱۵ مهر در نگارخانه شمیده 

در حال برگزاری است.

نمایشگاه


