
خدیشی - مدیر خانه مطبوعات و رسانه های کرمان

مرحـوم حـاج حمیدکمالـی را متصـف بـه صفـات اخالقـی 
اندوهگیـن  را  ایشـان مـا  انسـانی می شـناختیم و خبـر فـوت  و 
سـاخت. درگذشـت ایشـان را بـه جنابعالـی و خانـواده ارجمندتان  
تسـلیت گفتـه و از خداونـد متعال بـرای آن مرحوم رحمت واسـعه 

و بازمانـدگان صبـر و اجـر مسـئلت داریـم.

جناب آقای وحید کمالی 
مدیرکل صدای رسانه ملی

انالله و انا علیه راجعون

دالیل آلوده شدن تعدادی از اهالی لردگان نقش غیرقابل انکار ایران در تامین امنیت انرژی جهان
به ایدز اعالم نشده است وزیـر نفـت نقـش ایـران در تامین امنیـت انرژی 

جهـان را غیرقابـل انـکار دانسـت و گفـت: از همه 
و  یکجانبـه  اقدام هـای  می خواهـم کـه  کشـورها 

غیرقانونـی ایـاالت متحـده آمریـکا را نپذیرنـد.
امـروز  زنگنـه  بیـژن  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
تخصصـی  نشسـت  در  مهرمـاه(   ۱۰ )چهارشـنبه، 
»رهبـری در سـبد انـرژی جهـان و اولویت هـای 
بین المللـی  مجمـع  سـومین  در  گاز«  صنعـت 
انرژی ویـک روسـیه ضمـن قدردانی از الکسـاندر 
برگزارکننـدگان  و  روسـیه  انـرژی  وزیـر  نـواک، 
تقاضـای  افزایـش  کـرد:  اظهـار  نشسـت  ایـن 
و  طبیعـی  گاز  بـرای  بلندمـدت  و  میان مـدت 
منظـور  بـه  بین المللـی  همکاری هـای  چگونگـی 
تخصصـی  نشسـت  ایـن  در  توسـعه صنعـت گاز 

اسـت. بررسـی  قابـل  مهـم 
وی بـا اشـاره بـه این کـه بیش تـر پیش بینی هـا 
بـا  طبیعـی  ۲۰۴۰ گاز  سـال  تـا  می دهـد  نشـان 
واسـطه  بـه  و  درصـد   ۱.۵ حـدود  سـاالنه  رشـد 
پاسـخگوی  زیسـت محیطی،  مالحظـات  رعایـت 
یک چهـارم تقاضـای انـرژی جهـان خواهـد بـود، 
تصریـح کـرد: بخـش عمـده ایـن افزایش ناشـی 
از رشـد تولیـد گاز طبیعی مایع شـده )ال ان جی( 
خواهـد بـود. پاسـخگویی بـه ایـن تقاضـا نیازمند 
از  مختلـف  حوزه هـای  در  جهانـی  همـکاری 
جملـه سـرمایه گذاری، انتقـال فنـاوری و توسـعه 

اسـت. تجـارت  زیرسـاخت های 
گاز  ظرفیـت  بـه  دسـتیابی  چگونگـی  زنگنـه، 
و  بـرای گاز  تقاضـا  بـه  پاسـخگویی  در  طبیعـی 
زمینـه  ایـن  در  بین المللـی  همـکاری  تحقـق 
سیاسـت های  گفـت:  و  کـرد  ارزیابـی  مهـم  را 
جمهـوری اسـالمی ایـران در ایـن زمینـه در سـه 

اسـت. تبییـن  قابـل  بخـش 
وزیـر نفـت در تبیین نخسـتین سیاسـت توضیح 
داد:  بـه اعتقـاد مـا )ایـران( بخـش انـرژی بایـد 
سیاسـت زدایی شـود و مداخـالت سیاسـی جای 
اقتصـادی، چندجانبه گرایـی،  منطـق  بـه  را  خـود 
مشـارکت و همـکاری بدهـد. اعمـال تحریم هـای 
و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  علیـه  یک جانبـه 
اعمـال فراسـرزمینی آن از سـوی آقـای ترامـپ 
از مصادیـق بـارز »تروریسـم اقتصـادی« و نقض 
معیشـت  و  اسـت  بین الملـل  حقـوق  اصـول 

توده هـای مـردم را هـدف قـرار می دهـد.
وی افـزود: ایـن نگـرش بـا  انجـام تالش هـای 
امنیـت  و  صلـح  تهدیـد  ضمـن  مختل گرایانـه 
نه تنهـا نمی توانـد در پرداختـن بـه موضـوع تغییر 
اقلیـم، جریـان سـرمایه گذاری و انتقـال فنـاوری 

تاثیـرات  بلکـه  باشـد،  موثـر  انـرژی  حـوزه  در 
منفـی بـر توسـعه پایـدار دارد. بنابرایـن مصرانـه 
از همـه کشـورها می خواهـم اقدام هـای یکجانبـه 

ایـاالت متحـده را نپذیرنـد. و غیرقانونـی 
تجـارب  انتقـال  بـرای  ایـران  آمادگـی  از  زنگنـه 
غنـی خـود در زمینـه توسـعه گاز طبیعی به سـایر 
جمهـوری  سیاسـت  دومیـن  به عنـوان  کشـورها 
اسـالمی نـام بـرد و افـزود: بـا وجـود تالش های 
آمریـکا بـرای کارشـکنی علیـه  جمهوری اسـالمی 
تـالش،  بـا  ایـران  اخیـر،  سـال   ۴۰ طـی  ایـران 
میلیـون   ۷۵۰ بـه  را  خـود  طبیعـی  گاز  تولیـد 

اسـت. رسـانده  روز  در  مترمکعـب 
وی گفـت:  بـا توجـه به سـهم ۱۷ درصـدی ایران 
در ذخایـر اثبات شـده گاز طبیعـی جهـان، نقـش 
ایـران در تامیـن امنیـت انـرژی جهـان غیرقابـل 
انـکار اسـت و انتظـار مـی رود سـال آینـده، تولید 
میلیـارد  یـک  از  بیـش  بـه  ایـران  طبیعـی  گاز 

مترمکعـب در روز برسـد.
وزیـر نفـت بـا بیـان اینکـه در سـه دهه گذشـته، 
بـه سـهم گاز  درصـد  یـک  از  بیـش  سـاله،  هـر 
ایـران اضافـه  انـرژی  در ترکیـب سـبد مصرفـی 
شـده و اکنـون سـهم گاز در سـبد مصرفـی انرژی 
۷۰ درصـد رسـیده اسـت، تصریـح  بـه بیـش از 
در  نفـت  بـا  جانشـینی گاز  عمـده   بخـش  کـرد: 
بخش هـای خانگـی، نیروگاهـی و صنایـع صورت 
درصـد   ۹۵ حـدود  هم اکنـون  اسـت.  گرفتـه 
بـه گاز  ایـران  روسـتایی  و  شـهری  خانوارهـای 

دارنـد. دسترسـی  طبیعـی 
بنـا بـر اعـالم وزارت نفت، وی ادامـه داد: رویکرد 
توسـعه  گاز در ایـران، نه تنهـا معیارهـای عدالـت 
فقـر  و  بخشـیده  بهبـود  کشـور  در  را  اجتماعـی 
انـرژی را کاهـش داده، بلکـه در دو دهه گذشـته، 
سـاالنه ۳ درصـد از انتشـار گازهـای گلخانه ای در 
کشـور اجتنـاب شـده اسـت. ضمن اینکه توسـعه 
دسترسـی جمعیـت روسـتایی بـه گاز طبیعـی و 
اسـتفاده از آن بـه جـای چـوب درختـان جنگلی، 
محیط زیسـت  بهبـود  بـه  شـکل چشـمگیری  بـه 
از طریـق جلوگیـری از تخریـب جنگل هـا منجـر 

است.    شـده 
تروریسـم  وجـود  بـا  این کـه  بیـان  بـا  زنگنـه 
بـرای حفـظ  مـا  آمریـکا، تالش هـای  اقتصـادی 
محیـط زیسـت بی وقفـه ادامـه دارد، اظهـار کـرد: 
بـرای نمونـه، مـا در نظـر داریم سـوزاندن گازهای 
همـراه نفـت را تـا سـال ۲۰۲۱ تقریبـا بـه صفـر 

برسـانیم.
احتـرام  را  ایـران  راهبـرد  سـومین  نفـت  وزیـر 

توسـعه  و  بین المللـی  تعهـدات  بـه  عمـل  و 
همکاری هـا بـا رویکـرد چندجانبه گرایـی دانسـت 
و  منطقـه ای  همکاری هـای  کـرد:  اظهـار  و 
بین المللـی از اولویت هـای مـا در بخـش انـرژی 
مجمـع کشـورهای  مؤسسـان  از  ایـران  هسـتند. 
اسـت. اوپـک  و  )جی یی سـی اف(  صادرکننـده گاز 
وی افـزود: مایـه مباهـات اسـت کـه امـروز سـه 
کشـور ایـران، فدراسـیون روسـیه و قطـر در ایـن 
جلسـه حضـور دارنـد کـه بـا ابتـکار اولیـه خـود 
زمینـه ایجـاد مجمـع کشـورهای صادرکننده گاز را 
فراهـم کردنـد و اکنـون شـاهد رشـد ایـن مجمع 
و تقویـت جایـگاه جهانـی آن بـه عنـوان مرجـع 

هسـتیم. بین المللـی 
پیشـنهاد  یـک  بـا  را  خـود  سـخنان  نفـت  وزیـر 
روزافـزون گاز  نقـش  بـه  توجـه  بـا  داد:  پایـان 
طبیعـی متعـارف به عنوان سـوخت فسـیلی پاک 
گلخانـه ای،  گازهـای  انتشـار  کـردن  محـدود  در 
بـه  را  الهام بخشـی  هـدف  می کنـم  پیشـنهاد 
منظـور رسـیدن بـه سـهم ۳۰ درصـدی گاز طبیعی 
در سـبد انـرژی جهـان تـا  سـال ۲۰۴۰ تعییـن 
بـا تأکیـد بـر بخـش  از طـرق مختلـف  کنیـم و 

یابیـم. بـه آن هـدف دسـت  نیروگاهـی 
مجمـع  سـومین  نفـت،  وزارت  اعـالم  بـر  بنـا 
 Russian( روسـیه  ویـک  انـرژی  بین المللـی 
دهـم  )چهارشـنبه،  امـروز  از   )Energy Week
منیـژ  مرکـزی  نمایشـگاه   سـالن  در  مهرمـاه( 
شـهر مسـکو بـا حضـور وزیـران، مدیـران  عامـل 
شـرکت های بین المللـی نفـت و گاز، کارشناسـان 
سـخنرانی  بـا  و  دنیـا  سراسـر  از  انـرژی  حـوزه 
والدیمیـر پوتیـن، رئیس جمهوری روسـیه درباره 
اهـداف و جایـگاه صنایع انرژی در سیاسـت های 
ایـن  تهدیـدات و چشـم اندازهای  روسـیه،  کلـی 
روز  مسـائل  و   بین المللـی  شـرایط  در  صنعـت 
جهـان آغـاز بـه کار می کند و تـا پنجـم اکتبر )روز 

شـنبه، ۱۳ مهرمـاه( ادامـه خواهـد داشـت.
انرژی ویـک  بین المللـی  برگـزاری مجمـع  هـدف 
و  سـوخت  صنعـت  چشـم انداز  نمایـش  روسـیه 
ایجـاد ظرفیت هـای همـکاری  و  روسـیه  انـرژی 
بین المللـی در حـوزه انـرژی اسـت. ایـن مجمـع 
دربـاره  بحـث  بـرای  را  زمینـه ای  همچنیـن 
و  انـرژی  بخـش  چالش هـای  اصلی تریـن 
بخش هـای  در  توسـعه  بـه  مربـوط  مشـکالت 
مختلـف شـامل صنایـع گاز، نفـت، ذغال سـنگ، 
و  انـرژی  از  محافظـت  و   بـرق  پتروشـیمی، 

می کنـد. فراهـم  آن  بهـره وری  افزایـش 

نایـب رئیـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس 
ابتـالی چندیـن نفـر از اهالـی روسـتای چنارمحمودی 

شهرسـتان لـردگان بـه ویـروس HIV را تائیـد کـرد.
کمیسـیون  رئیـس  )نایـب  خاتمـی  سـیدمرتضی 
بهداشـت و درمـان مجلـس( در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
ایلنـا در خصـوص ابتالی چندین نفر از اهالی روسـتای 
چنارمحمودی شهرسـتان لردگان در اسـتان چهارمحال 
و بختیاری به ویروس HIV بر اثر انجام تسـت دیابت 
اظهـار داشـت: خبـر ابتـال بـه ویـروس به دلیل تسـت 
دیابـت درسـت بـه نظـر نمی رسـد. وی مدعی شـد؛ بنا 
بـر اطـالع موثـق، ابتـدا در ایـن روسـتا کانـون خطـری 
مشـاهده شـده و در راسـتای اقدامـات پیشـگیرانه از 
جملـه بـرای اینکـه معلـوم شـود، میـزان آلودگـی چه 

میـزان اسـت، آزمایشـاتی صـورت گرفته اسـت.
او افـزود: ایـن کـه در اثر حجامت یا تسـت دیابت ابتال 
بـه ایـن ویـروس رخ داده، به نظر نمی رسـد که صحت 
داشـته باشـد و همـواره در جریـان بیماریابـی احتمال 

پیـدا کردن موارد بیشـتری وجـود دارد.
خاتمـی اظهـار داشـت: خبرهـای اولیـه حاکـی از ایـن 
اسـت کـه بـه دنبـال مشـاهده یـک کانـون پرخطـر از 
لحـاظ آلودگـی، مبادرت به انجام تسـت در بین جمعی 
از روسـتائیان می شـود و مـواردی از ابتـال بـه دسـت 

می آیـد.
وی افـزود: امـروزه آزمایشـات بـا سـرنگ های یک بـار 
مصـرف انجـام می شـود و بـه نظـر نمی رسـد، اخباری 
از این دسـت صحت داشـته باشـد که به دنبال تسـت 

دیابـت ایـن اتفاق رخ داده باشـد.
خاتمـی افـزود: الزم اسـت کم و کیف بیشـتر این خبر 
را مقامـات بهداشـتی کشـور و دانشـگاه علوم پزشـکی 

چهارمحـال و بختیـاری بـه اطالع مردم برسـانند.

وی در خصـوص آمـار تعـداد افـرادی کـه بـه ویـروس 
HIV مبتال شـده اند، گفت: آمار را باید مسـئوالن ذیربط 
اعـالم کننـد، امـا بـه نقـل از منبـع آگاه این آمـار تعداد 

انگشت شـماری را شـامل می شـود.
نایـب رئیـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس 
افـزود: وقتی چنین بیماریابی می شـود، ممکن اسـت 
افـرادی علـت آن را بـر مبنـای دیگـری حمـل کنند که 
ایـن مسـاله در جریـان نمونه گیـری اتفاق افتاده اسـت.
وی همچنیـن در خصـوص بازداشـت رئیـس شـبکه 
بهداشـت روسـتای چنارمحمـودی اظهار بی اطالعـی کرد.
تهـران- ایرنـا- رئیـس مرکـز مدیریـت بیمـاری های 
واگیـر وزارت بهداشـت شـایعه انتقـال ویـروس ایدز از 
طریق سـرنگ آلوده در لـردگان چهار محال و بختیاری 
را تکذیـب کـرد اما گفت: ابتـالی عده ای از شـهروندان 

ایـن منطقه بـه ویـروس ایدز صحـت دارد.
در پـی انتشـار خبـری در فضـای مجـازی مبنـی بـر 
ابتـالی ۲۰۰ نفـر از اهالـی لـردگان بـه ویـروس ایـدز از 
طریق سـرنگ آلـوده محمد مهدی گویا روز چهارشـنبه 
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنا اظهار داشـت: این خبر 
دروغ اسـت البتـه عـده ای مبتـال بـه ایـن ویـروس 
گـزارش شـده اند کـه راه انتقال آن سـرنگ آلوده نبوده 

است.
وی افـزود: در مـورد روش انتقـال ویـروس فعـال نمی 
توانیـم اطـالع رسـانی کنیـم امـا تعـداد مبتالیـان نیـز 

قطعـا ۲۰۰ نفـر نبـوده و بسـیار کمتر اسـت.
گویـا اضافـه کـرد: راه ابتـالی ایـن بیمـاران موضوعـی 

محرمانـه بیـن بیمـار و پزشـک اسـت.
رئیـس مرکـز مدیریـت بیمـاری هـای واگیـر وزارت 
بهداشـت گفـت: وزارت بهداشـت بـه زودی دربـاره این 

خبـر اطالعیـه رسـمی منتشـر مـی کند.

سنت پیاده روی اربعین و 
سیاست خارجی

2

3

در رابطـه بـا سـنت راهپیمائـی اربعیـن که امـروز با رویکـرد تمدنی 
انقـالب اسـالمی پیونـد خـورده، تولیـد مسـتمر فکـر و راهکارهـای 
عملـی بـرای بهره برداری حداکثری، می بایسـت مـورد توجه جدی 

نخبـگان و صاحبنظران قـرار گیرد.
اربعیـن و پیـاده روی شـکوهمند آن یکی از جلوه های دیپلماسـی 
انقالبی اسـت و در سـایه آن، تقویت مناسبات رسـمی ایران و عراق 
ممکـن و مسـیر اتحـاد اسـالمی و یکـی از ملزومـات ایجـاد تمدن 

نوین اسـالمی، هموار شـده اسـت.
سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران برگرفتـه از اسـالم و 
منبعـث از اهـداف و آرمان هـای انقـالب بـوده و بر منافـع بلندمدت 
و اصـول و ارزش هـای آن اسـتوار اسـت. در عیـن حـال رویکـرد  و 
راهکارهـای دیپلماتیـک در مقاطع مختلف باید در خدمت پیشـبرد 

اصـول سیاسـت خارجی باشـد.
بهـره گیـری از پیـاده روی اربعیـن بـه عنـوان یـک رخـداد مهـم و 
دارای ابعـاد مذهبـی و سیاسـی، مـی تواند یک راهـکار دیپلماتیک 
بـرای تحقـق اهـداف سیاسـت خارجـی از جملـه تحکیـم روابط با 
همسـایگان و ایجاد اتحاد و تفاهم میان مسـلمانان باشد. دوستی 
و در هم تنیدگی توده های مردمی از کشـورهای مختلف بخصوص 
از ایـران و عـراق ، نقـش مهمـی در پیشـرفت اهـداف سیاسـت 
خارجی این کشـورها داشـته باشـد و به عنصری برای تامین منافع 

ملی مبدل شـده اسـت.
بارزتریـن نقـش پیـاده روی اربعیـن، تقویـت مناسـبات رسـمی 
ایـران و عـراق بـوده و ایـن دو کشـوردارای اشـتراک های مختلفـی 
بـرای همـکاری هسـتند کـه نقطـه عطف آن نمـاد وحـدت دو ملت 
در راهپیمایـی اربعیـن حسـینی )ع( اسـت.این مراسـم هـر سـاله 
وحـدت و دوسـتی دو ملـت ایران و عـراق را بیـش از پیش نمایان 
می کنـد و جلـوه ای از همزیسـتی برادرانـه را بـه نمایـش می گذارد.
بـی تردیـد اسـتفاده از راهپیمائـی اربعیـن در عرصـه دیپلماتیـک 
و امضـای اسـناد همـکاری در ایـن زمینـه ، روابـط دو کشـور را از 
دیگـر روابـط متمایز و اهمیت مناسـبات فیمابیـن را دوچندان کرده 
اسـت. قطعـا ادامـه ایـن رونـد منافـع تهـران و بغـداد را تامیـن و 
امیـد دشـمنان را نسـبت بـه اخـالل در روابـط این دو کشـور خنثی 

سـازد. می 
حضـور بیـش از ۱۲۰۰ موکـب دار و خادمـان حسـینی)ع( در ایران و 
مالقات اخیر ایشـان با رهبر معظم انقالب اسـالمی، موید دوسـتی 
و مـودت میـان دو دولـت و دو ملـت بـود کـه از چشـم تیزبیـن 

تحلیلگـران جهان نیـز دور نماند.
در عرصه دیپلماسـی عمومی، تعهدات برادرانه به همه ی مسـلمانان 
جهـان و تـالش بـرای تقویـت وحدت اسـالمی یکـی از راهبردهای 
سیاسـت خارجـی انقالبی اسـت و در صورت اجـرای صحیح، منجر 
به حل بخش مهمی از مشـکالت جهان اسـالم خواهد شـد. امروز 
دیپلماسـی عمومی، پشـتیبان دیپلماسـی رسـمی کشـورها بوده و 
یکـی از مظاهـر تعمیق و تقویـت روابط دولت ها به شـمار می رود.
حضـور جمـع کثیـری از پیـروان مذاهـب اسـالمی  بـا نژادهـا و 
زبان هـای متفـاوت و تجمـع ایشـان تحـت شـعار "حب الحسـین 
یجمعنا"، موید این اسـت که اربعین در عرصه دیپلماسـی عمومی، 
بـه یکـی از منابـع قـدرت نـرم مسـلمانان بـرای تقویـت وحـدت 
اسـالمی مبـدل شـده اسـت. پیـاده روی اربعیـن امـروز منحصـر 
بـه شـیعه نیسـت بلکـه بسـیاری از اهل سـنت و حتی تعـدادی از 

غیرمسـلمانان در آن شـرکت مـی کننـد.
دیپلماسـی اربعیـن می توانـد بـا افزایـش گفتگـو میـان علمـای 
اسـالم و روشـنفکران متعهد مسـلمان و آشـنا کردن آنها با اقدامات 
نـرم دشـمنان اسـالم شـکل گیـرد. نهادهـای مسـئول مانند مجمع 
جهانـی اهـل بیـت)س( و مجمع جهانـی تقریب مذاهب اسـالمی 
و بازوهـای فکـری آنهـا همچون دانشـگاه مذاهب اسـالمی و بنیاد 
بیـن المللـی عاشـورا بایـد بـا محوریـت اربعیـن، در مسـیر اجـرای 
دیپلماسـی وحـدت اسـالمی، برای مذاکـره با علمای جهـان برنامه 

ریـزی کنند.
پیـاده روی اربعیـن یک گفتمان  مشـترک میان مسـلمانان اسـت 
کـه قـادر اسـت اختالفـات را حول محبـت اهل بیـت)س( کاهش 
داده و بـه یافتـن راهکارهای اجرائی برای مقابله با دشـمنان اسـالم 

منجر شـود.
امـروز وقـت آن رسـیده کـه گذشـته از ابعـاد معنـوی و روحانـی 
راهپیمائـی اربعین، به نقش تمدن سـاز ایـن رویکرد مهم نیز توجه 
کـرد و بـا اسـتفاده از ایـن ظرفیـت بسـیار عظیـم، کارهـای بزرگـی 
انجـام داد. حمایـت وزارت امـور خارجـه، همراهی سـازمان فرهنگ 
و ارتباطـات اسـالمی و دیگـر دسـتگاه های فعال در خارج از کشـور 

می توانـد در اِعمـال ایـن نـوع دیپلماسـی تسـهیل کند.
در صـورت بهـره گیـری هوشـمندانه از مواهب اربعین، بـدون صرف 
بودجـه هـای کالن، تحقـق توسـعه و تعمیـق روابـط ایـران و عـراق 
ادامـه یافتـه و هـم افزایـی و هماهنگـی بـا مـردم مسـلمان لبنان، 
یمـن، بحریـن، پاکسـتان، هندوسـتان، شـیعیان سـاکن در اروپـا، 

آفریقـا، آسـیا و نقـاط دیگـر جهـان، ممکن خواهـد بود.
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تغییرات اقلیمی از هشدار گذشته
تغییرات اقلیمی زیستگاه بسیاری از گونه های جانوری را در کشور تهدید می کند 

مدیـر کل دفتـر پسـماند سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 

به تازگـی از تدویـن برنامـه عملیاتـی و جامـع آمـوزش و 

فرهنگ سـازی مدیریت پسـماند با هماهنگی دسـتگاه های 

مجـری قانـون خبـر داده و گفتـه اسـت: پـس از تدویـن 

پیش نویـس، این برنامه برای تعیین ضمانت های اجرایی و 

 ابزارهای آن در کارگروه ملی پسماند مطرح و نهایی می شود.

بـه گفتـه حسـن پسـندیده بـر اسـاس قانـون مدیریـت 

پسـماند و آیین نامـه اجرایـی آن آمـوزش و فرهنگ سـازی 

بـرای مدیریـت پسـماند جـز وظایـف دسـتگاه ها اسـت 

ولـی بـا گذشـت ۱۴-۱۵ سـال از تصویـب ایـن قانـون هنوز 

چالش هـای جـدی در مدیریت پسـماند وجـود دارد. با این 

وجـود موفقیـت چشـم گیری در زمینـه مدیریـت پسـماند 

حاصـل نشـده اسـت.
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اختصاص 200 میلیارد 
ریال اعتبار برای اطفای 

هوایی حریق جنگل ها
هیات دولت مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال 

اعتبار برای تأمین تجهیزات مناسب و 
خدمات پروازی جهت اطفای  هوایی 

حریق جنگل ها و مراتع کشور
 به وزارت دفاع اختصاص داد.

دالیل آلوده شدن 
تعدادی از اهالی لردگان 

به ایدز اعالم نشده است
رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت شایعه انتقال 
ویروس ایدز از طریق سرنگ آلوده 
در لردگان چهار محال و بختیاری 

را تکذیب کرد اما گفت: ابتالی 
عده ای از شهروندان این منطقه به 

ویروس ایدز صحت دارد.
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مدیر کل دفتر پسماند سازمان 
محیط زیست از تدوین برنامه 
جامع آموزش و فرهنگ سازی 
مدیریت پسماند با هماهنگی 
دستگاه های مجری قانون خبر داد

تدوین برنامه جامع 

آموزش و فرهنگ سازی 

مدیریت پسماند
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بازگشت لوح های هخامنشی 
به ایران

ا لواح تاریخی هخامنشی ها 
در ایران رونمایی شدند

رهبر انقالب:

ایران کاهش تعهدات 
هسته ای را ادامه می دهد
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فشار دولت برای کاهش حکم حسین فریدون از بنیان دروغ استپیام خبر
سخنگوی دولت در واکنش به ادعای برخی از رسانه ها مبنی بر این که فشار دولت و قوه قضاییه 
باعث کاهش حکم حسین فریدون از ۷ سال به ۵ سال شده است تصریح کرد: این موضوع از 
بنیان دروغ است.

تغییرات اقلیمی از هشدار گذشته
تغییرات اقلیمی زیستگاه بسیاری از گونه های جانوری را در کشور تهدید می کند 

یکی ازعوامل تغییرات اقلیم  گازهای گلخانه ای است

زیســت  محیــط  کارشــناس  یــک 
گفــت: تأثیــرات تغییــر اقلیــم بــه 
ــی  ــت حفاظت ــد وضعی ــدت می توان ش
زیســتگاه  و  هــا  گونــه  از  بســیاری 
هــای مــا را تشــدید کنــد و متأســفانه 
ایــن موضــوع خیلــی مــورد توجــه 

ــت. ــه اس ــرار نگرفت ق
اصغــر مبارکــی، کارشــناس محیــط 
ــی کنوانســیون  ــاون علم زیســت و مع
ســایتیس در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر 
گفــت: در دو هفتــه اخیــر فعالیــت 
جهــان  ســطح  در  زیــادی  هــای 
ــرح  ــم مط ــرح اقلی ــوع ط ــرای موض ب
شــده و در نشســت اخیــر ســازمان 
ــع  ــت مجم ــل از نشس ــم، قب ــل ه مل

ــورد  ــازمان نشســتی در م ــی، س عموم
طــرح اقلیــم داشــت و ســازمان ملــل 
ــه  ــزارش ارائ ــورت گ ــه ص ــه ای ب بیانی

ــد. ــر کردن ــا منتش ــانه ه داد و رس
ــای  ــه ه ــا از جنب ــح داد: م وی توضی
مختلــف بــه طبیعــت نــگاه مــی کنیــم. 
ــرات  ــا، تأثی ــن دیدگاه ه ــی از ای از یک
ــد  ــی توان ــه شــدت م ــم ب ــر اقلی تغیی
ــه  ــی بســیاری از گون ــت حفاظت وضعی
ــا را تشــدید  ــای م ــا و زیســتگاه ه ه
کنــد. متأســفانه ایــن موضــوع خیلــی 
بــه  و  نگرفتــه  قــرار  توجــه  مــورد 
ــر روی  ــم ب ــر اقلی ــه تغیی ــری ک تأثی
وضعیــت حفاظتــی محیــط زیســت 

ــود. ــی ش ــه نم ــا دارد توج م

زیســت  محیــط  کارشــناس  ایــن 
و  اســتفاده  بحــث  در  داد:  ادامــه 
مســائل  آبــی،  منابــع  از  حفاظــت 
ــتفاده از  ــاورزی و اس ــه کش ــوط ب مرب
را مطــرح مــی  آب و مدیریــت آب 
ــت  ــی اهمی ــه کس ــد ک ــر چن ــم ه کنی
ــود  ــرار ب ــر ق ــد. اگ ــی ده ــه آن نم ب
و  سیســتان  در  بیفتــد  اتفاقــی 
ــه  ــز و هندوان ــی جالی ــتان کس بلوچس
معنــای  بــه  ایــن  و  نمــی کاشــت 
اســت کــه دغدغه هــای مطــرح  آن 
شــده تأثیــر چندانــی نــدارد و ممکــن 
ــر در  ــالً تأثی ــا مث ــی جاه ــت بعض اس
ــی  کنتــرل چــاه هــا داشــته باشــد ول
در بیشــتر جاهــا تأثیــر چندانــی نمــی 

بینیــم.

زیست  محیط  دغدغه های 
به گالیه گذاری است محدود 

ــرد: آنچــه در حــوزه  ــد ک مبارکــی تأکی
محیــط زیســت و مســائل آبــی مطــرح 
می شــود محــدود بــه گالیــه گــذاری و 
ــار  ــطح گفت ــت در س ــدارهایی اس هش
ــر  ــت ب ــن اس ــالً ممک ــی. عم و تریبون
ــاه  ــدادی چ ــم تع ــال بگویی ــرض مث ف
بســته  ارومیــه  دریاچــه  حــوزه  در 
ــل  ــی مث ــل در جای ــا در مقاب شــده ام
سیســتان و بلوچســتان هندوانــه مــی 
ــن  ــتفاده در همچنی ــن اس ــم. ای کاری
ــه  ــی ک ــت آب ــن وضعی ــا چنی ــی ب جای
دارد یــک برنامــه کالن و کلــی مــی 

ــد. خواه
تغییــر  وضعیــت  داد:  هشــدار  وی 
ــه ممکــن  ــه شــکلی اســت ک ــم ب اقلی
اســت مــا در آینــده داشــته هــای 
ــته  ــر نداش ــی را دیگ ــع آب ــی و مناب آب
ــه  ــن اســت ک ــت از ای باشــیم و صحب
ــارش  ــای ب ــا کمبوده ــده ب ــا در آین م
در  کــه  شــویم  مواجــه  بیشــتری 
هم اکنــون  بایــد  را  ایــن  حقیقــت 
ــازی  ــاره س ــم و چ ــازی کنی ــاره س چ
ــه ایــن مفهــوم اســت کــه در اغلــب  ب
چــرا  کــه  معترضنــد  همــه  مــوارد 
محیــط زیســت کاری نکــرد در حالــی 
کــه مــا کــه نمــی توانیــم آب را خلــق 
ــر  ــک تغیی ــر ی ــه فک ــد ب ــم و بای کنی
ــیم. ــه باش ــر روی ــار و تغیی ــو، رفت الگ

اثرات مخــرب تغییر اقلیم
ــر  ــل تغیی ــح داد: عام ــی توضی مبارک
اقلیــم در حقیقــت گازهــای گلخانــه 

ای اســت و در ســال ۲۰۱6 گــزارش 
از  بیــش  اعــالم کــرد کــه  جدیــد 
تــن، گازهــای گلخانــه  میلیــارد   ۵۰
اســت  شــده  انباشــته  جــو  در  ای 
مهــم  عامــل  چنــد  اینهــا  منشــأ  و 
فســیلی،  هــای  ســوخت  یعنــی 
پــروژه  و  مراکــز  هــا،  پاالیشــگاه 
زغــال ســنگ  هایــی کــه ســوخت 
دارنــد و فعالیــت هــای صنعتــی و 
حمــل و نقــل اســت. مشــخص اســت 
ــد  ــا از تولی ــهم م ــارکت و س ــه مش ک
ای در کالنشــهری  گازهــای گلخانــه 
مثــل تهــران یــا هــر کالنشــهر دیگــری 
ــین  ــک و ماش ــم ترافی ــن حج ــا ای ب

ــت. ــکل اس ــه ش ــه چ ب
شــدن  ذوب  داد:  ادامــه  مبارکــی 
هــا  یخچــال  شــدن  تکــه  تکــه  و 
موضــوع دیگــری اســت کــه پتانســیل 
ــی  ــش م ــا را افزای ــن آنه ــن رفت از بی
ســطح  آمــدن  بــاال  بحــث  دهــد. 
اقیانــوس هــا و خطــر آبگرفتگــی را در 
کشــورهایی کــه در مناطــق کــم ارتفــاع 
ــا  ــم ی ــو را داری ــل مالدی ــتند مث هس
ــو شــرایط  هــر جایــی کــه مثــل مالدی
ارتفــاع از ســطح  آن را دارد، یعنــی 
اقیانــوس هــا کــم اســت و خطــر 
از بیــن رفتــن ایــن زیســتگاه هــا 
ــر  ــا از نظ ــد کوچــک هســتند ام هرچن
ــث  ــتند. بح ــم هس ــتی مه ــوع زیس تن
تغییــر زمــان در تولیــد مثــل بســیاری 
و  حشــرات  مهــم  هــای  گونــه  از 
پرنــدگان هــم مطــرح اســت و مــا 
ــاص  ــورت خ ــه ص ــه ب ــش را ک عوارض
در یــک منطقــه یــا در برخــی مناطــق 
ــی ثبــت شــده  ــه صــورت بیــن الملل ب

ــم. ــی بینی ــی م ــطح جهان در س

به هزینه هــای تغییر اقلیم 
بی توجهیم

زیســت  محیــط  ایــن کارشــناس 
هشــدار داد: بــه هــر حــال در آینــده 

یــک  عنــوان  بــه  اقلیــم  تغییــر 
ــال  ــا در س ــرای م ــی ب ــد بزرگ تهدی
هــای آتــی مطــرح اســت. ایــن نیــاز 
را داریــم کــه مفهــوم اجتماعــی و 
طبیعــی آن را بــه شــکل درســت بــه 
اشــتراک بگذاریــم و آگاهــی بدهیــم 
کــه چــه اتفاقــی مــی افتــد. فعالیــت 
ــل  هــای کشــاورزی خــود ســهم قاب
ــه  ــای گلخان ــد گازه ــی در تولی توجه
ای دارد. چیــزی کــه مــا نمــی توانیم 
آن را انــکار کنیــم و متأســفانه نــگاه 
درســت بــه ایــن قضیــه نداریــم ایــن 
اســت کــه بــه مــا از لحــاظ معیشــتی 
چــه از نظــر تنــوع زیســتی و چــه از 
نظــر خدمــات زیســت محیطــی و 
تنــوع زیســتی و همــه آنهــا وابســته 
بــه معنــای  بــه زمیــن هســتیم، 
ــن، و  ــا زمی ــرزمین ی ــه س ــام کلم ع
انســانی  فعالیت هــای  متأســفانه 
ــد  ــش از ۷۰ درص ــدت بی ــن م در ای
ــرار  ــر ق ــن را تحــت تأثی ســطح زمی

ــت. داده اس
در  بایــد  مــا  افــزود:  مبارکــی 
ــن  ــه ای ــیم ک ــه باش ــت متوج حقیق
ــه  ــن و ب ــل روی زمی ــر و تبدی تغیی
طــور کلــی تخریــب مــا چــه بــه 
ــه  ــه ب ــی و چ ــگل زدای ــورت جن ص
اشــکال  بــه  دســتکاری  صــورت 
از  و  معــدن کاوی  مثــال  مختلــف 
ــردن پوشــش گیاهــی و هــر  بیــن ب
تخریبــی کــه صــورت مــی گیــرد 
کمکــی بــه تشــدید تأثیــرات تغییــر 
ممکــن  کــرد.  خواهیــم  اقلیــم 
اســت در یــک محــل یــا منطقــه 
ــد  ــته باش ــادی نداش ــر زی ــن تأثی ای
ــرات کوچــک  ــن تأثی ــی ای ــی وقت ول
جهانــی  ســطح  در  و  هــم  روی  را 
ــی  ــم م ــی کنی ــع م ــوری جم و کش
ــد. ــی باش ــی بزرگ ــر خیل ــد تأثی توان

وزیر کشـور گفـت: برای برگـزاری تجمعات 
بایـد از وزارت کشـور مجـوز دریافـت شـود؛ 
کـه ایـن مجـوز در چند نقطه تهـران و دیگر 
اسـتان ها بر عهده شـورای تامین گذاشـته 
شـده اسـت.»عبدالرضا رحمانـی فضلـی« 
وزیر کشـور در حاشیه نشست هیات دولت 
در جمـع خبرنـگاران گفت: در سـفر به کربال 
و نجـف،  جلسـه ای بـا وزیـر کشـور عـراق 
داشـتم و مـروری بـر مسـائل و مشـکالت 
طریـق  از  چـون  داشـتیم،  اربعیـن  بـرای 

زمینـی بـه عـراق سـفر کـرده بـودم، تمـام 
مـوارد را بررسـی کردیـم.وی افـزود: در این 
سـفر به توافقات بسـیار خوبی رسیدیم، اما 
بـاز اعـالم می کنم که پذیرایی از حدود سـه 
میلیـون  زائـر در یـک کشـور دیگـر )عراق( 
واقعـا کار بسـیار مشـکلی اسـت، خواهش 
مـا از زائـران این اسـت که با دقـت، توصیه 
هـا را گـوش کـرده  و مراعـات کننـد؛ توقـع 
آنها در حد پذیرایی در یک کشـور دیگر و در 
مدت زمان ۱۵ روز باشـد.وزیر کشـور گفت: 

در حـوزه امنیتـی مسـائل کامـال رفع شـده 
و شـرایط بـه ویـژه در مـرز خسـروی کـه از 
نگرانـی های ما بوده، کامال مناسـب اسـت؛ 
امسـال تعـداد موکب هـا را به ۲ هـزار و 6۰۰  
عـدد افزایـش دادیـم؛ از نظـر مـواد غذایی، 
یـک میلیـون و 6۰۰ هزار وعده غذایـی را در 
نظـر گرفتیم، سـال قبـل تعداد وعـده های 
غذایـی 6۰۰ هـزار بـوده اسـت. با تصمیمات 
اتخـاذ شـده در روزهای گذشـته، امیدواریم 
کـه بسـترها را مناسـب تـر کنیـم، امـا این 
موارد نسـبی اسـت و همه باید برای کسـب 
ثـواب عازم شـوند و در این مدت نیز مردم، 
مسـئوالن را کمک کنند کـه بتوانیم خدمات 

و تسـهیالت را بـه خوبـی ارائـه دهیم.

برپایی تجمعات نیازمند
 مجوز وزارت کشور است

ایران کاهش تعهدات هسته ای 
را ادامه می دهد

ــدار هــزاران  ــح امــروز )چهارشــنبه( در دی ــر معظــم انقــالب اســالمی صب رهب
نفــر از فرماندهــان ســپاه پاســداران، ســپاه را نهــادی پرافتخــار و رشــدیابنده 
در مســیر تعالــی و پیشــرفت خواندنــد و بــا بیــان توصیــه هایــی بســیار مهــم 
افزودنــد: معتقــدم ســپاه مــی توانــد بســیار بیشــتر از ایــن، پیشــرفت کنــد.

ــد  ــی تردی ــه شکســت ب ــا اشــاره ب ــن ب ــه ای همچنی حضــرت آیــت هللا خامن
سیاســت فشــار حداکثــری امریــکا و تســلیم نشــدن ایــران در مقابــل نظــام 
ســلطه گفتنــد: آنهــا اخیــرًا بــا کمــک رفقــای اروپایی شــان بــرای مالقــات بــا 
رئیــس جمهــور کشــورمان و ایجــاد یــک حالــت نمایشــی از شکســت ایــران، 
تالشــی بی نتیجــه کردنــد امــا ایــران بــا جدیــت و قاطعیــت و تــا رســیدن بــه 

نتیجــه مطلــوب بــه کاهــش تعهــدات هســته ای ادامــه خواهــد داد.
رهبــر انقــالب همچنیــن بــا اشــاره بــه ســختی وضــع معیشــتی مــردم تأکیــد 
کردنــد: اگــر نــگاه بــه داخــل، قــوی و منطقــی و مجاهدانــه انجــام شــود، در 

معیشــت و زندگــی مــردم تأثیــر مثبــت خواهــد داشــت.
ــده  ــوِن برآم ــده هــای گوناگ ــان پدی ــالب، ســپاه پاســداران را در می ــر انق رهب
از انقــالب، دارای خصوصیاتــی خواندنــد کــه در ســایر بــرکات انقــالب، کمتــر 

دیــده مــی شــود.

دولت

اقتصاد

دولت

سیاست

پدیده ادغام بانک های دولتی جدی است

رد پای »خاوری« در یک فساد مالی دیگر

از کارگران نیشکر هفت تپه حمایت می کنیم

بحث خروج اروپا از برجام مطرح نیست

پدیـده  اقتصادگفـت:  وزیـر 
ادغـام بانک هـای دولتی جدی 
اسـت و از آنهـا در پایـان سـال 
می شـود.فرهاد  گزارش گیـری 
دژپسـند وزیـر اقتصـاد چهارشـنبه ۱۰ مهـر ۹8 در پایـان 
جلسـه هیـات دولـت در جمـع خبرنـگاران گفت: بسـتر 
مناسـبی بـرای جـذب منابع وجـود دارد و در حال حاضر 
هـم عرضـه جدیـد سـهام را داریـم کـه در آینـده نزدیک 
حـدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سـهام شـرکت های خیلی 
اکازیـون عرضـه خواهد شـد و من امیـدوارم همچنان از 
اسـتقبال قابـل توجـه مردم برخوردار شـود و بـه هدایت 
نقدینگـی بـه امـوری کـه مناسـب هسـتند، کمـک کنـد.

وی دربـاره تغییـر مدیرعامـل هپکـو گفـت: همـه کارهـا 
انجـام شـده و فقـط کار ثبت آن مانده اسـت و همچنین 
ایشـان کار خودش را شـروع کرده اسـت. مشـکالتی که 
راجـع بـه هپکـو وجـود داشـت همه حـل شـده و امروز 
مـن پیامکی از اسـتاندار داشـتم که از اقدامات سـازمان 
می کرد.وزیـر  تشـکر  زمینـه  ایـن  در  خصوصی سـازی 
اقتصـاد درباره تغییرات و شـکل جدید خصوصی سـازی 
داشـته ایم  کـه  مطالعاتـی  بررسـی های  بـا  گفـت: 
ایـن  و  ببریـم  واگـذاری  هیئـت  در  را  آنهـا  توانسـتیم 
هیئـت بـا قالـب و پیشـنهادات وزارت دارایـی موافقـت 
کـرده اسـت بنابرایـن مـا هـم در روش قیمت گـذاری و 

واگـذاری تغییراتـی را داریـم.

ــاق  ــام قاچ ــه اته ــام ب ــروه عظ ــه گ محاکم
ســازمان یافتــه و حرفــه ای قطعــات خــودرو 
در شــعبه چهــارم دادگاه ویــژه رســیدگی بــه 
ــادی  ــدان اقتص ــران و مفس ــم اخاللگ جرائ
بــه ریاســت قاضــی صلواتــی برگــزار شــد. قاضــی صلواتــی در ابتــدای ایــن 
جلســه ضمــن قرائــت تفهیــم  مــواد 352، 354 و 358 قانــون آییــن 
دادرســی کیفــری از شــاه محمــدی نماینــده دادســتان خواســت توضیحــات 
خــود را ارائــه کند.نماینــده دادســتان در جایــگاه قــرار گرفــت و گفــت: 
ــران بانکــی و  ــا مدی ــی ب ــق تبان ــی از طری ــاس ایروان ــام عب ــه ن شــخصی ب
ــه  ــق ب ــه موف ــکاب رفتارهــای مجرمان ــق ارت ــت از طری ــدون احــراز صالحی ب
ــی،    ــط شــد و از ســوی بانک هــای مل اخــذ تســهیالت بانکــی خــالف ضواب
مســکن و صــادرات تســهیالت دریافــت کــرد و چندیــن شــرکت خریــد و بــه 

تولیــد قطعــات خــودرو اقــدام کــرد.
شــاه محمــدی افــزود: معوقــات بانکــی وی بیــش از 3 هــزار میلیــارد تومان 
می باشــد وی بــه شــبکه های بانکــی نفــوذ کــرد و از ایــن طریــق اقــدام بــه 

ــق پرداخــت رشــوه و  ــم از طری ــرد: مته ــان ک ــرد.وی بی ــددی ک واردات متع
اعمــال نفــوذ در صاحــب منصبــان دولتــی از طریــق کــم اظهــاری در تعــداد 
ــروع  ــورت نامش ــه ص ــی را ب ــوه کالن ــال 95 وج ــا س ــی ت ــای واردات کااله
تصاحــب کــرد.   ایــن در حالــی اســت کــه متهــم عبــاس ایروانــی بــه جــای 
ــرداری  کــم اظهــاری صــدور اظهــار نامــه خــالف واقــع خــود جهــت بهــره ب
ــرد در  ــالغ ک ــود اب ــران ارشــد خ ــه مدی ــرار داد و ب ــود ق ــتور کار خ را در دس
مواقــع لــزوم رشــوه پرداخــت کننــد همچنیــن وی تعرفــه 25 درصــدی بــرای 
خودروهــای بنزیــن ســوز را بــه بهانــه آنکــه قطعــات خــودرو گازســوز اســت 5 
درصــد در نظــر می گرفت.نماینــده دادســتان ادامــه داد: بــر اســاس قانــون 
ــه  ــع جهــت وارون ــق قاچــاق گمرکــی اســتفاده از اســناد خــالف واق مصادی
ــدی  ــاه محم ــت. ش ــی اس ــاق گمرک ــداق قاچ ــات مص ــوه دادن اقدام جل
ــرکت  ــل ش ــر عام ــوان مدی ــه عن ــی ب ــا رفیع ــم امیررض ــرد: مته ــح ک تصری
فعالیــت می کــرده و قائــم مقــام خودرویــی گــروه عظــام بــوده اســت کــه 

وظیفــه هماهنگــی ابــالغ دســتورات ایروانــی را عهــده دار شــده اســت.

رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
اجتماعــی بــا بیــان اینکــه 
حــق طبیعــی کارگــر اســت 
کــه وقتــی دســتمزد دریافــت 
ــران  ــا از کارگ ــا حتم ــد، گفــت: م ــراض کن ــد، اعت نمی کن

نیشــکر هفــت تپــه حمایــت می کنیــم.
ــاره  ــنا درب ــا ایس ــو ب ــریعتمداری در گفت وگ ــد ش محم
اقدامــات وی بــرای بازگشــت کارگــران اخراجــی نیشــکر 
هفــت تپــه بــا بیــان اینکــه بــه مســئوالن قــوه قضاییــه و 
امنیتــی نوشــته ایــم کــه نبایــد بــه مســائل کارگــری کــه 
ــود،  ــاد می ش ــتمزد ایج ــت دس ــدم پرداخ ــر ع ــه خاط ب
بــه هیــچ عنــوان جنبــه امنیتــی داده شــود، اظهــار کــرد: 

ایــن مســائل اقتصــادی اســت و حتــی اجتماعــی 
هــم نیســت و بایــد در ســطح مســائل اقتصــادی 
ــه  ــت ک ــر اس ــی کارگ ــق طبیع ــن ح ــود. ای ــرل ش کنت
ــد. ــراض کن ــد، اعت ــی کن ــت نم ــتمزد دریاف ــی دس وقت
وی ادامــه داد: بخشــی از مشــکالت نیشــکر هفــت 
تپــه بــه خاطــر پایــان یافتــن قراردادهــای پیمانــکاری و 
تقاضــای برخــی از کارگــران بــرای بازگشــت بــوده اســت 
کــه امــکان عملــی نداشــت، امــا مــا تــالش کردیــم تــا 
کارخانــه شــرایط بهتــری پیــدا کنــد تــا تولیــد بیشــتر و 
مشــکالتش کمتــر شــود. اعتقــاد مــا ایــن اســت نبایــد 
حتــی یــک کارگــر بــه خاطــر ایــن مســائل بیــکار شــود.

وزیـــر امـــور خارجـــه گفـــت: طـــرح ۴ 
ــای  ــاوی دیدگاه هـ ــرون حـ ــاده ای مکـ مـ

ــت . ــا نیسـ مـ
ـــف در حاشـــیه جلســـه   محمـــد جـــواد ظری
ـــس  ـــفر رئی ـــده در س ـــام ش ـــرات انج ـــه مذاک ـــاره ب ـــا اش ـــت ب ـــات دول هی
ـــن  ـــا ای ـــان ب ـــرد:  هم زم ـــار ک ـــی اظه ـــرف اروپای ـــا ط ـــورک ب ـــه نیوی ـــور ب جمه
ـــد  ـــرد قص ـــالم ک ـــل اع ـــازمن مل ـــی س ـــع عموم ـــپ  در مجم ـــا، ترام تالش ه
ـــف  ـــه مخال ـــپ  ۱8۰ درج ـــع ترام ـــن موض ـــد. ای ـــم کن ـــا را ک ـــدارد تحریم ه ن

آن بـــود کـــه اروپایی هـــا از قـــول ترامـــپ بـــه مـــا می گفتنـــد.
ـــپ  ـــا ترام ـــود آی ـــی ش ـــود بررس ـــاز ب ـــل  نی ـــن دلی ـــه همی ـــه داد: ب وی ادام
ـــا  ـــا ب ـــث م ـــن بح ـــد دارد . ای ـــت تعه ـــه اس ـــا گفت ـــه اروپایی ه ـــه ب ـــه آنچ ب
ـــان  اروپایی هـــا ادامـــه دارد.وی ادامـــه داد: طـــرح  ۴ مـــاده ای کـــه مکـــرون بی
ـــان خـــود وی مطـــرح شـــده اســـت و حـــاوی  ـــه از زب ـــرد طرحـــی اســـت ک ک
دیدگاههـــای مـــا نیســـت. مـــا مشـــخص کرده ایـــم کـــه دنبـــال ســـالح 
ـــن  ـــده ی ای ـــان دهن ـــد نش ـــرح امی ـــردن ط ـــرح ک ـــتیم و مط ـــته ای نیس هس

اســـت کـــه مـــا از ســـال 6۴ همـــواره، دنبـــال امنیـــت، در خلیـــج فـــارس 
ـــال مشـــخص  ـــا کام ـــع م ـــدند. مواض ـــع ش ـــه مان ـــتند ک ـــران هس ـــوده و دیگ ب
اســـت. امـــا مواضـــع مـــا در طـــرح ۴ مـــاده ای مکـــرون درســـت بیـــان 
ـــا مســـائل  ـــد ت ـــه یاب ـــرات ادام ـــن مذاک ـــن الزم اســـت ای ـــود. بنابرای نشـــده ب
ـــود  ـــالش خ ـــا ت ـــه م ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــف ب ـــود. ظری ـــرح ش ـــق مط دقی
ـــه  ـــه فرانس ـــر خارج ـــرون و وزی ـــرد:  مک ـــان ک ـــر نش ـــم خاط ـــه می دهی را ادام
بـــا عالقـــه مذاکـــرات را دنبـــال کردنـــد. مـــن دو دور مذاکـــره بـــا وزیـــر خارجـــه 
فرانســـه داشـــتم. بـــا آبـــه نیـــز همینطـــور بـــودم تالش هـــای مـــا ادامـــه 
می یابـــد امـــا مـــا بـــر روی مواضـــع خـــود محکـــم ایســـتاده ایم و اگـــر 
ـــات بعـــدی خـــود را انجـــام  ـــا اقدام ـــدات خـــود را انجـــام ندهـــد م ـــا تعه اروپ
می دهیـــم. ظریـــف همچنیـــن در پاســـخ بـــه پرسشـــی دربـــاره تـــالش 
ـــت:  ـــی گف ـــپ و روحان ـــان ترام ـــی می ـــاس تلفن ـــراری تم ـــرای برق ـــرون ب مک
روحانـــی حتمـــا تماســـی نداشـــته اســـت. ایجـــاد ایـــن مذاکـــره تلفنـــی 
ـــت و  ـــور نداش ـــی حض ـــی روحان ـــود ول ـــده ب ـــی ش ـــران طراح ـــوی دیگ از س

ـــد. ـــت کردن ـــپ صبح ـــرون و ترام مک

سنا
 ای

س:
عک

ـــه اصـــالح  ـــد الیح ـــان از تایی ـــورای نگهب ـــخنگوی ش س
ـــل  ـــدان حاص ـــت فرزن ـــف  تابعی ـــن تکلی ـــون تعیی قان
از ازدواج زنـــان ایرانـــی بـــا مـــردان خارجـــی خبـــر 

داد.
ــه  ــت: الیحـ ــر نوشـ ــی در توییتـ ــعلی کدخدایـ عباسـ
ـــدان  ـــت فرزن ـــف  تابعی ـــن تکلی ـــون تعیی ـــالح قان اص
ـــردان خارجـــی،  ـــا م ـــی ب ـــان ایران حاصـــل از ازدواج زن
ـــع شـــد. ـــد واق ـــورد تایی ـــان م ـــروز در شـــورای نگهب ام

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه گفـت: هرگونـه دخالـت بیگانـگان در 
ترتیبات امنیتی منطقه عامل ایجاد و تشـدید ناامنی و تنش آفرینی 
است.سـید عباس موسـوی سـخنگوی وزارت امور خارجه در پاسـخ 
بـه پرسـش خبرنـگاران در خصـوص اظهـارات مداخلـه جویانـه و 
اتهامـات و ادعاهـای دبیـر کل ناتـو در خصـوص برنامـه صلـح آمیز 
هسـته ای و توان دفاعی موشـکی کشـورمان اظهار داشت: جمهوری 
اسـالمی ایـران ایـن اظهـارات مداخلـه جویانـه از سـوی قـدرت ها و 
نهادهـای امنیتـی خارجـی در امـور داخلـی کشـورها و منطقه خلیج 
فـارس را محکـوم کـرده و بـر ایـن باور اسـت کـه هرگونـه دخالت در 
ترتیبات امنیتی منطقه توسـط بیگانگان، خود عامل ایجاد و تشـدید 

ناامنـی و تنـش آفرینی در منطقه اسـت.

شورای نگهبان الیحه  »تابعیت 
فرزندان« را تایید کرد

دخالت بیگانگان عامل ناامنی 
و تنش آفرینی منطقه است

معـاون وزیـر کشـور گفت: روز گذشـته رسـانه ها اعـالم کردند 
کـه دو تـن از کارکنان کنسـولگری عراق در مشـهد مورد ضرب 
و شـتم قـرار گرفتـه و به همین دلیل کنسـولگری این کشـور 
در مشـهد تعطیل شـده اسـت. اصل این قضیه صحت ندارد 
و تعطیلـی موقـت و غیرموقتی در کار نیسـت. معاون امنیتی 
و انتظامـی وزرات کشـور ادامـه داد: رسـانه ها اعـالم کردنـد که 
دو تـن از کارکنـان کنسـولگری عراق در مشـهد مـورد ضرب و 
شـتم قرار گرفته و به همین دلیل کنسـول گری این کشـور در 
مشـهد تعطیل شـده اسـت.  اصل این قضیه صحت ندارد و 

تعطیلـی موقـت و غیر موقتی در کار نیسـت.

وزیـر دفـاع قـدرت اطیمنـان بخـش را الزمه شـرایط امروز 
کشـور ایـران دانسـت و گفـت: هر کشـوری که مـی خواهد 
عزت و اسـتقالل داشـته باشـد باید قدرت اطمینان بخش 
داشـته باشـد. وی افـزود: ما نیاز مند یک قـدرت اطمینان 
بخـش در کشـور هسـتیم و این را امروز از هـر روز دیگری 
بیشـتر مطالبـه مـی کنیـم ، زیرا دشـمن هر نقطـه ضعفی 
در مـا ببینـد دسـت روی آن مـی گـذارد و امـروز دسـت بر 
اقتصـاد مـا گذشـته و تـالش مـی کند بـا تهدیـد و تحریم 

از ایـن طریـق بـه ما آسـیب بزند.

تعطیلی کنسولگری عراق 
در مشهد صحت ندارد

قدرت اطیمنان بخش الزمه 
شرایط امروز کشور است
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریگردشگری

توسعه گردشگری یزد مستلزم ارتقای ساختار اداری است20 درصد اشتغال ایجادشده مربوط به حوزه گردشگری است

میـراث  وزارت  گردشـگری  معـاون 
فرهنگی،گردشـگری و صنایع دسـتی گفت: 
اشـتغال  کل  از  درصـد   ۲۰ یـا  یک پنجـم 
ایجادشـده در سـطح کشـور طـی یـک دهه 

اسـت. بـوده  حـوزه گردشـگری  بـه  مربـوط  اخیـر 
ولـی تیمـوری ظهـر سه شـنبه در همایـش گردشـگری آمـوزش، مهـارت و 
اشـتغال اسـتان سـمنان که  در سـالن همایش های دانشگاه سـمنان برگزار 
شـد، ضمـن بیـان اینکه طی یـک دهه اخیر، ۲۰ درصد اشـتغال ایجادشـده 
در کشـور مربـوط بـه حـوزه گردشـگری بوده اسـت، تأکیـد داشـت: این امر 
نشـان از ظرفیت هـا و اهمیـت گردشـگری در سـطح ایـران اسـالمی اسـت.
وی بابیـان اینکـه ایـران اسـالمی دارای ظرفیت های وسـیع جذب گردشـگر 
اسـت، ابـراز داشـت: یکـی از مزیت هـای اشـتغال زایی در حـوزه گردشـگری 
هزینـه انـدک ایجـاد فرصت هـای شـغلی نسـبت بـه سـایر بخش هـا، مانند 
و  فرهنگی،گردشـگری  میـراث  وزارت  گردشـگری  اسـت.معاون  صنعـت 
صنایع دسـتی بابیـان اینکـه از هـر پنـج شـغل ایجادشـده در کشـور یکی در 

حـوزه گردشـگری اسـت و ایـن نشـان از اهمیـت حـوزه توریسـم می دهـد، 
گفـت: آمـوزش گردشـگری در تمـام بخش هـا و سـطوح یکـی از تأکیـدات 
مـا و یکـی از مسـائلی اسـت کـه می توانـد بـه نحـو احسـن مـا را در ایجـاد 
اشـتغال جدیـد کمک کند.تیمـوری بیان کرد: امـروز در عرصه جهانی صنعت 
گردشـگری بـه ایـن درک رسـیده اسـت کـه آموزش تئـوری جوابگو نیسـت 
و از همیـن رو به جـای آمـوزش بیشـتر از حرفـه و مهارت آمـوزی اسـتفاده 
می شـود.وی بابیـان اینکـه بـا تالش هـای صـورت گرفته خوشـبختانه سـند 
نظـام جامـع آمـوزش گردشـگری کشـور در دسـت تدوین اسـت، گفت: این 
سـند کـه تحـت عنـوان سـند نظـام جامـع آمـوزش گردشـگری کشـور  بـا 
رویکـرد تحولـی، نگاهـی نـو بـه حـوزه توریسـم و فرصت هـای ایـن بخـش 
دارد.معـاون وزیـر میراث فرهنگی گردشـگری و صنایع دسـتی، ادامه داد: در 
سـند جامـع آموزش گردشـگری کشـور سـعی شـده تا نـکات مهمـی لحاظ 
شـود همچنیـن خوشـبختانه بایـد گفـت بـا همـکاری دفتـر برنامه ریـزی 
و کاربـردی  به روزرسـانی  آن  سـرفصل های  تمـام  علـوم،  وزارت  آموزشـی 

سـازی شـده است.

یـک پژوهشـگر برتـر کشـوری با بیـان این 
کـه تقویـت حوزه گردشـگری در اسـتان یزد 
و کشـور نیازمنـد رویکـرد جهانـی مدیـران 
گفـت:   اسـت،  اجرایـی  دسـت اندرکاران  و 
توسـعه گردشـگری یـزد مسـتلزم ارتقـای سـاختار اداری است.محمدحسـین 
پاپلی در همایش اسـتانی رویداد دیدار که به مناسـبت روز جهانی گردشـگری 
و بـا محوریـت »نقـش دانشـگاه در توانمندسـازی ارکان فعال گردشـگری« به 
میزبانـی دانشـگاه علـم و هنـر یـزد برگزار شـد، با اشـاره به ضـرورت هم  افزایی 
عمومـی بـرای ایجـاد زیرسـاخت های الزم در حـوزه گردشـگری، اظهار کـرد: یزد 
سرشـار از ظرفیت هـای طبیعـی و انسـانی اسـت کـه بایـد بیـش از پیـش بـه 
جهانیـان معرفی شـوند.وی ارتقـای سـاختاری را یکی از ضرورت هـای اجرایی 
بـرای توسـعه گردشـگری در اسـتان یـزد دانسـت و افـزود:  کتاب هـای چـاپ 
شـده کـه بـه معرفـی شـهرهای مختلـف ایـران پرداختنـد، ابـزاری قـوی برای 
تقویـت گردشـگری ایران اسـت.این پژوهشـگر برتـر کشـوری در ادامه خطاب 
بـه مدیـران اجرایـی اسـتان، بـا بیان این که مدیران ارشـد اسـتانی از اسـتاندار 

گرفتـه تـا مدیـران کل بایـد بـا ارتقـای سـاختار اداری، قائـم مقام وزیر کشـور 
و وزرای وزارتخانه هـای تخصصـی خـود باشـند، گفـت:  بـه نظـر می رسـد یـزد 
جهانـی شایسـتگی ایـن مهـم را دارد و مدیـران ارشـد دولـت در سـطح کالن 
بایـد نسـبت بـه این مهم اقـدام کنند.پاپلی یـزدی برخـورداری از رویکرد جهانی 
بـرای مدیریت اسـتان و شـهر یزد را ضروری دانسـت و بیان کـرد: ثبت جهانی 
بافـت تاریخـی یزد فرصت مناسـبی بـرای معرفی بیش از پیـش ظرفیت های 
گردشـگری ایـن شـهر بـه جهانیان اسـت. عضـو اصلـی کمیسـیون جغرافیای 
فرهنگـی انجمـن جغرافیدانـان جهـان در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا 
بیـان این کـه اسـاس گردشـگری بـر مبنـای صلـح و دوسـتی تدویـن شـده 
اسـت، تصریـح کرد: حضور گردشـگران متنوع از کشـورهای مختلـف جهان در 
حقیقت سـفیران دوسـتی و محبت هسـتند که نقش مهمی در ارتقای امنیت 
بیـن المللـی ایفا می کند.ین اسـتاد دانشـگاه برقـراری امنیت پایـدار را یکی از 
مهمترین زیرسـاخت های توسـعه گردشگری دانسـت و خاطرنشان کرد: توجه 
ابعـاد مختلـف میزبانـی در حوزه گردشـگری ضروری اسـت و زیرسـاخت های 

الزم بایـد متناسـب بـا نیاز گردشـگران تأمین شـوند.

 پیام
 میراث

معاون میراث فرهنگی کشور از ابالغ دستورالعمل اجرایی ثبت آثار ملی توسط وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خبر داد. محمدحسن طالبیان گفت: »دستورالعمل اجرایی ثبت آثار، شامل چهارفصل در حوزه ثبت آثار تاریخی و فرهنگی 

غیرمنقول، میراث طبیعی، میراث فرهنگی ناملموس و میراث منقول بوده و به تبیین ارکان اجرایی ثبت ملی از طریق "شورای 
ملی ثبت آثار" و "کمیته های استانی ثبت" می پردازد.«

رنا
 ای

س:
عک

نخسـتین جلسـه هماهنگـی پیرامون تدوین دسـتورالعمل 
اجرایـی پرداخـت حق الکشـف با حضـور فرمانـده، معاونان 
و جمعـی از مدیـران یـگان حفاظـت، نماینـدگان معاونـت 
توسـعه مدیریـت، معاونـت میراث فرهنگـی، اداره حقوقـی 
و امـالک، اداره کل حراسـت، اداره بازرسـی و پاسـخ گویی 
بـه شـکایات در محل سـتاد مرکـزی یگان حفاظـت برگزار  
شـد.در راسـتای اجـرای مـاده )۱۱8( قانـون برنامـه پنـج 
سـاله ششـم توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگی و با 
عنایـت بـه مطالبـات متعـدد اشـخاص حقیقـی و حقوقی 
پیرامـون دریافـت حق الکشـف و ابـالغ تخصیـص اعتبـار 
وزارت  بودجـه  و  برنامه ریـزی  دفتـر  سـوی  از  مربوطـه 
میـراث فرهنگـی، نخسـتین جلسـه هماهنگـی بـه لحـاظ 
بـرای  رده هـای ذی ربـط  نظـرات کارشناسـی  نقطـه  اخـذ 
تدویـن سـاز و کار مناسـب پیرامـون کلیـات دسـتورالعمل 
و  یـگان(  حقوقـی  واحـد  توسـط  شـده  اجرایی)تهیـه 
فرآینـد پرداخت حق الکشـف کاشـفان برگزار و در نشسـت 
مذکـور سـردار رحمت الهـی فرمانـده یـگان حفاظـت ضمن 
تشـریح الزامـات قانونـی بر لـزوم تدویـن و اجرایی کردن 
دسـتورالعملی جامـع بـا هدف تشـویق و ترغیب کاشـفین 

امـوال تاریخـی – فرهنگـی تاکیـد کـرد.
او در ادامـه، اجرایـی کردن دسـتورالعمل مذکـور را راهکاری 
مناسـب بـرای حفاظت مطلـوب از اموال تاریخی مکشـوفه 
بـه لحـاظ ممانعـت از خـروج غیرقانونـی امـوال تاریخـی 
برشـمرد و از ایـن مهـم بـه عنـوان ابـزاری بـرای جلـب 
ظرفیت هـای  از  بهره منـدی  و  اجتماعـی  مشـارکت های 

عمومـی نـام برد.
در پایـان جلسـه، ضمـن تبـادل دیدگاه های کارشناسـی از 
سـوی نماینـدگان واحدهـای مدعـو، در جمع بنـدی نهایـی 
بـا تأییـد کلیـات دسـتورالعمل مذکـور، مقـرر شـد ضمـن 
اعمـال نقطـه نظـرات کارشناسـی مطروحـه، رونـد نهایـی 
شـدن دسـتورالعمل از طریـق یگان حفاظت در دسـتور کار 

گیرد. قـرار 

سوژه دستورالعمل 
اجرایی پرداخت 

حق کشف تدوین می شود

مرمت شهر تاریخی بالد شاپور در پیچ و خم اختصاص اعتبار

بافت قدیمی بالد شاپور با ۴۵ هکتار وسعت یکی از بزرگترین بافت های تاریخی ایران به شمار می آمد

، زلــزه  ، ســیل  آتــش   ، بــاد   ، آب 
هــم  دســت  در  دســت  انســانها  و 
بــه  اثــر  انــدک  انــد کــه  گذاشــته 
کهگیلویــه  تاریــخ  از  مانــده  جــای 
تاریخــی  بافــت  در  بویراحمــد  و 
دهدشــت معــروف بــه شــهر تاریخــی 
و  بــرود  بیــن  از  هــم  بالدشــاپور 
هــم از یاد.حتــی مشــخص نیســت 
ــار  ــال اعتب ــارد ری ــص ۱۵۰ میلی تخصی
ــر  ــن اث ــت ای ــازی و مرم ــرای بازس ب

ملــی در چــه مرحلــه ای اســت.
تاریخــی،  اســناد  اســاس  بــر   

ــا ۴۵  ــاپور ب ــالد ش ــی ب ــت قدیم باف
هکتــار وســعت یکــی از بزرگتریــن 
بافت هــای تاریخــی ایــران به شــمار 
ــل  ــه دلی ــت ب ــن باف ــا ای ــد ام می آم
ــت درازی  ــینی و دس ــعه شهرنش توس
افــراد تخریــب شــد و هــم اینــک ۳۷ 
ــی  ــی باق ــهر قدیم ــن ش ــار از ای هکت

ســت. نده ا ما
ــت  ــه موقعی ــه ب ــا توج ــهر ب ــن ش ای
ــته  ــه داش ــردی ک ــی و راهب جغرافیای
میــان  راه  کوتاه تریــن  عنــوان  بــه 
مرکــز  اصفهــان  و  جنوبــی  بنــادر 
حکومــت صفویــان مــورد اســتفاده 
قــرار داشــته و از اهمیــت بســیاری 

برخــوردار بــوده  اســت.

اســت کــه  متمــادی  هــای  ســال 
بالدشــاپور مــورد بــی مهــری متولیــان 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــراث فرهنگ ــظ می حف
و حــوادث طبیعــی از جملــه ســیل، 
زلزلــه، آتــش ســوزی و دیگــر بالیــای 
طبیعــی قســمت هــای از ایــن بافــت 

ــد.  ــی کن ــران م ــی را وی تاریخ
ــد حادثــه ســال گذشــته قســمتی  از ب
بافــت  شــده  احیــا  کاروانســرای  از 
ــز  ــاپور مرک ــت بالدش ــی دهدش تاریخ
ــدگار  شهرســتان کهگیلویــه میــراث مان
تخریــب شــد.پس  تاریــخ صفویــه 
از تخریــب کاروانســرا مســئوالن بــه 
تکاپــو افتادنــد کــه نگذارنــد ایــن اثــر 

ــرود. ــن ب ــی از بی تاریخ

 بــا پیگیــری مدیــران و نماینــدگان 
ــس شــورای اســالمی  اســتان در مجل
ــه  ــی ب ــار مل ــال اعتب ــارد ری ۱۵۰ میلی
مرمــت و بازســازی بافــت تاریخــی 
ــاری  ــاص یافت.اعتب ــت اختص دهدش
کــه پــس از یــک ســال نــه تنهــا 
تخصیــص نیافتــه بلکــه هــر روز خبــر 
مــی رســد بخشــی از از آن کاهــش 

ــت. ــه اس یافت
فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
کهگیلویــه و بویراحمــد مــی گویــد: 
در ابتــدا ۱۵۰ میلیــارد ریــال بــرای 
بافــت  ایــن  بازســازی  و  مرمــت 
قدیمــی پیشــنهاد شــد امــا در بودجــه 
ــال  ــارد ری ــدود ۱۰۰ میلی ــال ۹8 ح س
بــرای مرمــت آن در نظــر گرفتــه شــد.
ــک  ــم این ــزود: ه ــری اف ــود باق محم
ــال  ــون ری ــارد و ۲۰۰ میلی ــا 6 میلی تنه
اوراق ســه ســاله بــه مرمــت بالدشــاپور 
اختصــاص  در شهرســتان کهگیلویــه 
ــه ۱۰۰  ــت ک ــی اس ــن درحال ــه ای یافت
ــه ۹8  ــف بودج ــال در ردی ــارد ری میلی

ــود. ــه ب ــاص یافت ــه ان اختص ب
۱۰۰ میلیــارد  وی بیــان کــرد: مبلــغ 
ــت و  ــرای مرم ــده ب ــالم ش ــال اع ری
بازســازی شــهر قدیمــی بالدشــاپور 
بــه ســازمان میــراث فرهنگــی هــم 
اینــک بــه 8۷ میلیــارد ریــال کاهــش 

ــت . ــه اس یافت
شهرســتان  کــرد:  عنــوان  باقــری 
کهگیلویــه هیــچ اعتبــار شهرســتانی 
تاریخــی  شــهر  مرمــت  بــرای 
بالدشــاپور در ســال هــای ۹۷ و ۹8 
ــارات  ــی اعتب ــداد و تمام ــاص ن اختص

شهرســتانی بــرای بخــش هــای دیگــر 
توزیــع شــده اســت.

فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
ــراز داشــت:  ــد اب ــه و بویراحم کهگیلوی
ســال گذشــته تنهــا یکــی میلیــارد 
مرمــت  بــه  ریــال  میلیــون   ۵۰۰ و 
ــت و  ــق گرف ــی تعل ــهر تاریخ ــن ش ای
ــد کار  ــا چن ــدک تنه ــغ ان ــن مبل ــا ای ب

شــد. انجــام  جزئــی 
ــار  ــوع اعتب ــرد: مجم ــان ک ــری بی باق
ــک و بازســازی  ــرای تمل ــاز ب ــورد نی م
 ۵۰۰ ایــن شــهر قدیمــی  احیــای  و 
ایــن  از  اســت کــه  ریــال  میلیــارد 
ریــال  میلیــارد   ۲۰۰ حــدود  میــزان 
ــت.  ــاز اس ــک نی ــرای تمل ــط ب آن فق
و  مســئوالن کشــوری  تمــام  از  وی 
اســتانی بــه ویــژه فرمانــدار کهگیلویــه 

بــرای  بیشــتری  همــت  خواســت 
بــرای  اعتبــار  اختصــاص  و  جــذب 
ــته  ــی داش ــهر تاریخ ــن ش ــای ای احی
باشــند تــا ایــن فضــا هــر چــه ســریع 

ــد. ــامان یاب ــر س ت
ــا  ــه ج ــی ب ــناد تاریخ ــاس اس ــر اس ب
راه هــای ســنگفرش  مانــده، وجــود 
،مراکــز  متعــدد  پل هــای  شــده، 
مســاجد  و  ،کاروانســراها  تجــاری 
ــه شــاخه های  ــن دارد ک ــت از ای حکای
ــهر  ــن ش ــم از ای ــاده ابریش ــی ج فرع

اســت. می کــرده  عبــور 
ــه،  ــزار خان ــی، دو ه ــود ارگ قدیم وج
کاروانســرا،  گرمابه هــا،  مســجدها، 
زیارتگاه هــا و بــرج و بــاروی گرداگــرد 
ــده  ــی مان ــای باق ــه بناه شــهر مجموع
بــوده کــه  تاریخــی  بافــت  ایــن  از 
بخشــی از آن بازســازی شده اســت.

هخامنشــی ها  تاریخــی  لــوح   ۱۷8۳
ـ کــه بعــد از 8۰ ســال بــه ســرزمین 
امــروز  ـ  برگشــتند  خــود  مــادری 
چهارشــنبه ۱۰ مهــر توســط علــی اصغــر 
فرهنگــی،  میــراث  وزیــر  ـ  مونســان 
گردشــگری و صنایــع دســتیـ  رونمایــی 

ــدند. ش
ایــن الــواح تاریخــی کــه بخــش کوچکی 
از آثــار باقــی مانده در موسســه شــیکاگو 
ــش  ــالن بخ ــای س ــت در انته آمریکاس

ایــران باســتان در تــاالر هخامنشــی موزه 
ملــی ایــران بــه نمایــش درآمــده و قــرار 
اســت تــا ۳۰ مهــر نمایــش ایــن الــواح 
ــواح  ــوح از ال ادامــه داشــته باشــد، ۱۱۰ ل
مســترد شــده بــه ایــران در ایــن بخــش 
مــوزه ملــی بــه نمایــش درآمده انــد.
در موضوعــات گل نوشــته های بــاروی 
تخــت جمشــید کــه شــامگاه سه شــنبه 
ــران تحویــل داده شــده، این طــور  ــه ای ب
ــا، اســناد اداری،  ــوان شــده اند؛ نامه ه عن

دست نوشــته های یــک کاتــب، شــاه 
تاریخــی،  شــخصیت های  دربــار،  و 
کارگــران، کاتبــان، تولیــد، مســافران، 
ایــزدان پارس.بعــد از پایــان نمایــش 
ــرار اســت  ــم ق ــار مه ــن آث ــز ای ــواح نی ال
در انبــار مــوزه ملــی کــه ســه ســال قبــل 
ــداری  ــده اند، نگه ــازی ش ــتاندارد س اس

شــود.
همچنیــن زمــان خاصــی بــرای عکاســی 
ــده  ــن نش ــواح تعیی ــرداری از ال و فیلم ب
ــراث  ــر می ــور وزی ــان حض ــا زم ــود و ت ب
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
ــه  ــواح ک ــگاه، ال ــی نمایش ــرای رونمای ب
ــازه  ــد اج ــده بودن ــیده ش ــر پوش ــا بن ب

ــد. ــرداری داده نش ــی و فیلمب عکاس

بازگشت لوح های 
هخامنشی به ایران

عتیقه های هزاره اول قبل از 
میالد در پایتخت کشف شد

ــد و  ــا خری رئیــس کالنتــری ۱۰۹ بهارســتان از دســتگیری فــردی در رابطــه ب
فــروش اجنــاس قدیمــی میــراث فرهنگــی خبــر داد کــه قدمــت شــان مربوط 
ــل از میــالد مســیح است.ســرهنگ کیومــرث حســنوند در  ــه هــزاره اول قب ب
حاشــیه طــرح رعــد ۲۹ در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر در تشــریح ایــن خبــر 
اظهــار کــرد:  روز شــنبه هفتــه جــاری بــه دنبــال تمــاس شــهروندان بــا پلیــس 
مشــخص شــد فــردی حــدودا ۳۹ ســاله در حــال خریــد و فــروش اجنــاس 
قدیمــی در یــک پاســاژ در محــدوده کالنتــری ۱۰۹ بهارســتان اســت.وی افــزود: 
بــه قیــد فوریــت تیمــی از مامــوران عملیــات کالنتــری در ایــن پاســاژ حضــور 
یافتنــد کــه مشــخص شــد آقایــی صاحــب یــک مغــازه در پاســاژ کنــار خرید و 
فــروش اجنــاس دیگــر اقــدام بــه معاملــه اجنــاس بــا ارزش میــراث فرهنگی 
مــی کنــد. رئیــس کالنتــری ۱۰۹ بهارســتان بــا اشــاره بــه مکشــوفات به دســت 
آمــده از ایــن فــرد گفــت: بــا تاییــد ایــن موضــوع و هماهنگــی هــای قضائــی، 
ــی از قبیــل ۵۳  متهــم در محــل دســتگیر شــد و از  داخــل مغــازه وی اموال
ــات،  ــک حیوان ــای کوچ ــه ه ــر، جمجم ــر تب ــرز، س ــدد گ ــکه، ۱6 ع ــدد س ع
مجســمه ســر اژدهــا، گلــدان هــای قدیمــی، هشــت عــدد دســتبند یــک عــدد 

گــرز بــه همــراه جاشــمعی هــای قدیمــی کشــف  شــد.

ته
نک

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
کهگیلویـه و بویراحمـد مـی گویـد: در ابتـدا ۱۵۰ میلیـارد 
ریـال برای مرمـت و بازسـازی این بافت قدیمی پیشـنهاد 
شـد اما در بودجه سـال ۹۸ حـدود ۱۰۰ میلیـارد ریال برای 
مرمـت آن در نظـر گرفتـه شـد.محمود باقـری افـزود: هم 
اینـک تنهـا ۶ میلیـارد و ۲۰۰ میلیون ریال اوراق سـه سـاله 
بـه مرمـت بالدشـاپور در شهرسـتان کهگیلویـه اختصـاص 
یافتـه ایـن درحالی اسـت کـه ۱۰۰ میلیـارد ریـال در ردیف 
بودجـه ۹۸ بـه ان اختصـاص یافتـه بـود.وی بیـان کـرد: 
مبلـغ ۱۰۰ میلیارد ریال اعالم شـده برای مرمت و بازسـازی 
شـهر قدیمـی بالدشـاپور بـه سـازمان میـراث فرهنگی هم 
اینـک بـه ۸۷ میلیـارد ریـال کاهـش یافته اسـت .باقری 
عنـوان کـرد: شهرسـتان کهگیلویه هیـچ اعتبار شهرسـتانی 
بـرای مرمت شـهر تاریخی بالدشـاپور در سـال هـای ۹۷ و 
۹۸ اختصـاص نـداد و تمامـی اعتبـارات شهرسـتانی برای 

بخـش هـای دیگر توزیع شـده اسـت.

گردشگریخبر

پرداخت 400میلیارد تسهیالت در حوزه گردشگریسقف تعهدات بیمه ای اربعین چقدر است؟
ییـس سـازمان حـج و زیارت، 
سـقف تعهـدات بیمـه ای را در 
کرد.علی رضـا  اعـالم  اربعیـن 
این کـه  بیـان  بـا  رشـیدیان 
امسـال بـا وجـود افزایـش خدمـات و گسـتره پوشـش 
بـه  اربعیـن، قیمـت آن نسـبت  بـرای زائـران  بیمـه ای 
سـال گذشـته ثابـت نگه داشـته شـده اسـت، اظهارکرد: 
پرداخـت  شـامل  اربعیـن  زائـران  بیمـه ای  پوشـش 
اعمـال  بیمارسـتانی،  بسـتری،  درمانـی،  هزینه هـای 
جراحـی بـه علـت بیمـاری یـا حادثـه بـرای هـر یـک از 
بیمه شـدگان زائـر تـا سـقف ۲۷۵ میلیـون ریـال معادل 
۲۷ میلیـون و ۵۰۰ هـزار تومـان خواهـد بود.بـه گفتـه او، 

پرداخـت هزینه هـای درمانـی سـرپایی و پاراکلینیکی تا 
سـقف دو میلیـون و ۷۵۰ هـزار تومـان تعییـن شـده. 
پرداخـت غرامـت فـوت ناشـی از حـوادث نیز بـه میزان 
کار  از  یـا  عضـو  نقـص  و  تومـان  میلیـون   ۲۴۰ مبلـغ 
افتادگـی دائـم کلـی یـا جزئـی در اثـر حوادث بـرای هر 
یـک از بیمه شـدگان نیـز تـا سـقف ۲۴۰ میلیـون تومان 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت.وی بـا تاکیـد بـر این کـه 
تعهـدات بیمـه فقـط مشـمول افـرادی می شـود کـه در 
سـامانه سـماح برای سـفر اربعین ثبت نام کرده باشـند، 
افـزود: ایـن سـامانه مبنای آمـاری و پایه ارائـه اطالعات 
بـرای سـاماندهی امکانـات و خدمات دهـی مناسـب بـه 

زائـران اربعیـن اسـت.

میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
پرداخـــت  از  لرســـتان 
ـــهیالت  ـــال تس ـــارد ری 400میلی
حـــوزه گردشـــگری اســـتان از ابتـــدای ســـال 97 تاکنـــون 
ـــر  ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــمی ب ـــن قاس ـــید امی ـــر داد. س خب
ـــورت  ـــه ص ـــر ب ـــرای 300 نف ـــدت ب ـــن م ـــزود: »در ای اف
ـــغل  ـــتقیم ش ـــورت غیرمس ـــه ص ـــر ب ـــتقیم و 600 نف مس
ایجـــاد شـــده است.«قاســـمی همچنیـــن بـــه تعـــداد 
پروژه هـــای در حـــال ســـاخت حـــوزه گردشـــگری در 
اســـتان لرســـتان اشـــاره کـــرد و افـــزود: »37 پـــروژه 
بـــا ســـرمایه  گذاری بالـــغ بـــر 3316میلیـــارد ریـــال در 

دســـت ســـاخت اســـت.«مدیرکل میـــراث فرهنگـــی، 
ــدور  ــه صـ ــتان بـ ــتی اسـ ــع دسـ ــگری و صنایـ گردشـ
ــال 97 و شـــش  ــه اصولـــی در سـ 198 موافقـــت نامـ
ـــداد 45  ـــت: »تع ـــرد و گف ـــاره ک ـــال 98 اش ـــاه اول س م
ـــگری  ـــات گردش ـــداث تاسیس ـــوزه اح ـــم در ح ـــوز ه مج
ــت.«  ــده اسـ ــادر شـ ــتان صـ ــتان لرسـ ــطح اسـ در سـ
ـــزار  ـــون و 989ه ـــه 5میلی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــمی ب قاس
ـــون از  ـــال تاکن ـــدای س ـــی از ابت ـــگر داخل و 684 گردش
ـــد،  ـــرده ان ـــد ک ـــتان بازدی ـــگری لرس ـــای گردش ـــه ه جاذب
اظهـــار کـــرد: در ایـــن مـــدت 3136 گردشـــگری خارجـــی 
ـــود  ـــگری خ ـــد گردش ـــوان مقص ـــه عن ـــتان را ب ـــز لرس نی

انتخـــاب کردنـــد.«
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ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــماند س ــر پس ــر کل دفت مدی
زیســت به تازگــی از تدویــن برنامــه عملیاتــی و جامــع 
آمــوزش و فرهنگســازی مدیریــت پســماند بــا هماهنگی 
دســتگاه های مجــری قانــون خبــر داده و گفتــه اســت: 
پــس از تدویــن پیش نویــس، ایــن برنامــه بــرای 
در  آن  ابزارهــای  و  اجرایــی  ضمانت هــای  تعییــن 

ــود. ــی می ش ــرح و نهای ــماند مط ــی پس ــروه مل کارگ
قانــون  اســاس  بــر  پســندیده  حســن  بــه گفتــه 
ــوزش  ــی آن آم ــه اجرای ــماند و آیین نام ــت پس مدیری
ــف  ــت پســماند جــز وظای ــرای مدیری و فرهنگســازی ب
ــال از  ــت ۱۴-۱۵ س ــا گذش ــی ب ــت ول ــتگاه ها اس دس
تصویــب ایــن قانــون هنــوز چالش هــای جــدی در 
مدیریــت پســماند وجــود دارد. بــا ایــن وجــود موفقیــت 
پســماند حاصــل  مدیریــت  زمینــه  در  چشــمگیری 
نشــده اســت. بــه گــزارش ایســنا، ایــن مقــام مســوول 
در جلســه کارگــروه ملــی پســماند عنــوان می کنــد: 
ــوان یــک موضــوع اولویــت دار در  ــه عن ــد ب پســماند بای
ــاخت ها  ــر س ــد. زی ــرح باش ــئول مط ــتگاه های مس دس
توســط متولیــان امــر بایــد فراهــم شــود و بعــد مــردم 
پســندیده  مشــارکت کننــد.  پســماند  مدیریــت  در 
تصریــح می کنــد: کشــور در حــال توســعه اســت و 
نیروگاهــی  فعالیت هــای  ماننــد  فعالیت هایــی  اگــر 
انجــام می شــود بایــد زیــر ســاخت های مدیریــت 

پســماندهای عــادی و خطرنــاک آن فراهــم شــود.
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــماند س ــر پس ــر کل دفت مدی
زیســت در ادامــه تاکیــد می کنــد: آمــوزش در مدیریــت 
ــاس  ــر اس ــت و ب ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــماند بس پس
قانــون و آیین نامــه اجرایــی مدیریــت پســماند، وظایــف 
هــر دســتگاه  مشــخص شــده اســت. وظیفــه مدیریــت 
دهیاری هــا،  و  شــهرداری  بــا  عــادی  پســماندهای 

ــا  مســئولیت مدیریــت پســماندهای صنعتــی و ویــژه ب
ســازمان و نهــاد تولیدکننــده اســت. ایــن مقــام مســوول 
خاطرنشــان می کنــد: اولویــت دولــت، نظــام و ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت مدیریــت پســماند اســت. در 
شــرایطی بــه ســر می بریــم کــه بخــش زیــادی از مراکــز 
دفــن زبالــه بــه هیــچ عنــوان خــوب عمــل نکرده انــد و 
ــا  ــد. وی ب ــرار ندارن ــا در شــرایط مناســبی ق ــر آن ه اکث
بیــان اینکــه یکــی از وظایــف ســازمان حفاظــت محیــط 

ــماند  ــون پس ــرای قان ــن اج ــر حس ــارت ب ــت نظ زیس
ــت پســماند اســتان های  ــد: مدیری ــان می کن اســت، بی
ســاحلی در اولویــت اســت. ســازمان محیــط زیســت بــر 
اســاس کمیــت و کیفیــت مطالعــه کــرده و محل هــای 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــماند در نظ ــن پس ــرای دف ــبی ب مناس
اســت. در حــال حاضــر بــه دنبــال راه انــدازی ایــن 
مراکــز هســتیم. بــه گفتــه وی وظیفــه ســازمان حفاظــت 
ــون مدیریــت پســماند  ــر اســاس قان محیــط زیســت ب
ــون  ــری قان ــتگاه های مج ــن دس ــی بی ــاد هماهنگ ایج
بــرای فعالیت هــای آموزشــی و فرهنــگ ســازی اســت.

رییــس مرکــز آمــوزش و تربیــت محیــط بــان نیــز  در 
ــای  ــه مشــکالت و چالش ه ــا اشــاره ب ــن نشســت ب ای
ــر  ــت پســماند در کشــور و انتشــار تصاوی ــوزه مدیری ح
آن در فضــای ســایبری عنــوان می کنــد: بــا توجــه 
بــه شــرایط موجــود و تاکیــدات عیســی کالنتــری 
-رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت- آمــوزش 
ــورد  ــد و ســاختاری م و فرهنگســازی را به صــورت جدی
توجــه قــرار دادیــم و جلســات متعــددی در ایــن 
مشــکالت  و  چالش هــا  شناســایی  بــرای  ســازمان 

ایــن حــوزه برگــزار کردیــم و در نهایــت پیــش نویــس 
برنامــه آمــوزش و فرهنــگ ســازی مدیریــت پســماند 
یوســفی  آرش  اســت.  شــده  تدویــن  محــور   ۱۰ در 
ــن و  ــانی قوانی ــنگری و اطالع رس ــد: روش ــه می ده ادام
ــماند،  ــت پس ــی مدیری ــئولیتی و اجرای ــای مس حوزه ه
معرفــی و ترویــج روش هــا و شــیوه های مدیریــت 
و  برقــی  پزشــکی،  عــادی،  پســماندهای  مطلــوب 
ــی و شناســایی  ــژه و صنعت الکترونیــک، کشــاورزی، وی
ــری  ــه کارگی ــرمایه گذاری و ب ــای س ــی روش ه و معرف

تدوین برنامه جامع آموزش و فرهنگ سازی مدیریت پسماند
مدیر کل دفتر پسماند سازمان محیط زیست از تدوین برنامه جامع آموزش و فرهنگسازی 

مدیریت پسماند با هماهنگی دستگاه های مجری قانون خبر داد

ــر کل دفتــر پســماند ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، آمــوزش در مدیریــت  ــه گفتــه مدی ب
ــت  ــی مدیری ــه اجرای ــون و آیین نام ــاس قان ــر اس ــت و ب ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــماند بس پس
پســماند، وظایــف هــر دســتگاه  مشــخص شــده اســت. وظیفــه مدیریــت پســماندهای عــادی 
بــا شــهرداری و دهیاری هــا، مســئولیت مدیریــت پســماندهای صنعتــی و ویــژه بــا ســازمان و 
نهــاد تولیدکننــده اســت. ایــن مقــام مســوول در ادامــه تصریــح می کنــد: در شــرایطی بــه ســر 
می بریــم کــه بخــش زیــادی از مراکــز دفــن زبالــه بــه هیــچ عنــوان خــوب عمــل نکرده انــد، 
از ایــن رو اولویــت دولــت، نظــام و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، مدیریــت پســماند اســت. 

حســن پســندیده -مدیــر کل دفتــر پســماند 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت- بــر 
ایــن بــاور اســت کــه مدیریــت پســماند 
ــت دار  ــوع اولوی ــک موض ــوان ی ــه عن ــد ب بای
در دســتگاه های مســئول مطــرح باشــد. 
زیرســاخت ها توســط متولیــان امــر بایــد 
فراهــم شــود و پــس از آن مــردم در مدیریت 

ــد. ــارکت کنن ــماند مش پس
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ــای  ــت از تاالب ه ــرح حفاظ ــی ط ــر مل مدی
بررســی  جلســه  برگــزاری  از  ایــران، 
زمینه هــای همــکاری طــرح بــرای ثبــت 
جهانــی شــهر بنــدر خمیــر بــه عنــوان شــهر 
تاالبــی و بازدیــد از تــاالب خورخــوران خبــر 
داد. بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی 
ــد  ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، بازدی
از تــاالب خورخــوران، اقدامــات اجرایــی 
بنــدر خمیــر و پتانســیل های  شــهرداری 
بــرای  شهرســتان  ســطح  در  موجــود 
معرفــی و ثبــت ایــن شــهر بــه عنــوان 
ــی در کنوانســیون رامســر برگــزار  شــهر تاالب
شناســایی  راســتای  در  همچنیــن  شــد. 
ــف  ــای مختل ــکاری بخش ه ــای هم زمینه ه
در خصــوص ثبــت شــهر تاالبــی بنــدر خمیــر 
ــا حضــور  نشســت هم فکــری و مشــورتی ب
ذینفعــان کلیــدی تــاالب خورخــوران برگــزار 
شــد. علــی ارواحــی در ایــن خصــوص 
ــریح  ــن تش ــت ضم ــن نشس ــت: در ای گف
ــر  ــدر خمی ــهرداری بن ــی ش ــای آت برنامه ه
اعتبارســنجی  شــاخص های  مــرور  و 
شــهرهای تاالبــی، برخــی مــوارد بــه عنــوان 
مهمتریــن اقدامــات اولویــت دار اجرائــی 
شــد  اســتخراج  مختلــف  بخش هــای 
ــت شــهر  ــب طــرح، ثب ــری تصوی ــه پیگی ک
تاالبــی بنــدر خمیــر در شــورای برنامــه 
ریــزی اســتان، مشــارکت طــرح در تجهیــز 
 CEPA( تاالبــی  بازدیدکننــدگان  مرکــز 
بندرخمیــر،  تاالبــی  شــهر   )Center
تســریع در نهایــی ســازی، تصویــب برنامــه 
مدیریــت زیســت بومــی تــاالب خورخــوران 
ــا  ــزی اســتان و متعاقب در شــورای برنامه ری
ــی طــرح  اجــرای ایــن برنامــه، حمایــت فن
بــه کار  بــه منظــور شــکل گیری و آغــاز 
کمیتــه محلــی تــاالب و مشــارکت طــرح در 
پیاده ســازی طــرح پرداخــت بــرای خدمــات 
ــاالب خورخــوران، برخــی از  اکوسیســتمی ت
ــکاری  ــا هم ــت ب ــر اس ــت. در نظ ــا اس آن ه
ــدر خمیــر و اداره کل حفاظــت  شــهرداری بن
ــر  ــزگان و دفت ــط زیســت اســتان هرم محی
ســازمان  تاالب هــای  احیــا  و  حفاظــت 
بنــدر  شــهر  زیســت،  محیــط  حفاظــت 
ــتین  ــوان نخس ــه عن ــت ب ــت ثب ــر جه خمی
شــهر تاالبــی کشــور بــه کنوانســیون رامســر 

ــود. ــی ش معرف

ل ها
پیشگیری از آتش سوزی جنگل با کمک جنگ

یک ژل سازگار با محیط زیست
ــط  ــا محی ــی یــک ژل ســازگار ب ــان آمریکای محقق
ــواد  ــا م ــب ب ــا ترکی ــه ب ــد ک ــداع کرده ان زیســت اب
می توانــد  آتــش،  برابــر  در  مقــاوم  شــیمیایی 
ــد.  ــک کن ــا کم ــوزی جنگل ه ــش س ــری از آت ــه جلوگی ب
ــگاه  ــان دانش ــس، محقق ــی نیواطل ــگاه اینترنت ــزارش پای ــه گ ب
ــر  ــال غی ــواد کام ــل را از م ــن ژل حام ــا ای »اســتنفورد« کالیفرنی
ســمی مبتنــی بــر ســلولز کــه در مــواد غذایــی، دارویــی، 
ــاخته  ــود، س ــتفاده می ش آرایشــی و محصــوالت کشــاورزی اس
ــیمیایی  ــواد ش ــا م ــن ژل را ب ــه ای ــت ک ــن اس ــده ای ــد. ای ان
مقــاوم بــه آتــش - از نوعــی کــه معمــوال توســط هواپیماهــای 
ــرد و  ــب ک ــا اســتفاده می شــود - ترکی ــق جنگل ه ــای حری اطف
ســپس بطــور پیشــگیرانه بــر روی مناطقــی کــه احتمــال وقــوع 
ــات  ــول، ترکیب ــور معم ــرد. به ط ــش ک ــوزی دارد، پخ ــش س آت
ــاران از روی درخــت و  ــه ســرعت توســط ب ــش ب ــه آت ــاوم ب مق
ســایر گیاهــان شســته و یــا توســط بــاد از روی گیاهــان پــاک 
ــیار  ــک ژل بس ــا ی ــواد ب ــن م ــه ای ــی ک ــا زمان ــوند. ام می ش

چســبناک مخلــوط شــوند بهتــر در برابــر آب و هــوای نامســاعد 
ــای رســیده،  ــر اســاس گزارش ه ــه ب ــد طوریک ــت می کنن مقاوم
ــا در کل  ــد از جنگل ه ــا می توان ــار آن ه ــک ب ــاالنه ی ــرد س کارب
فصــل اوج آتــش ســوزی محافظــت کنــد. همچنیــن شــرایط آب 
و هوایــی خشــک نیــز مشــکلی در ایــن رابطــه ایجــاد نمی کنــد. 
ــرعت  ــه س ــد ب ــواد ژل مانن ــن م ــان، ای ــن محقق ــه ای ــه گفت ب
ــد  ــی می گذارن ــاه باق ــه ای روی گی ــا الی ــوند ام ــک می ش خش
کــه از بــروز شــعله پیشــگیری می کنــد. پیشــگیرانه های شــعله 
کــه در حــال حاضــر موجــود هســتند، الیــه هــای مناســبی بــر 
ــاد  ــا توســط ب ــد و ایــن الیه هــا ی روی گیاهــان باقــی نمی گذارن
از روی گیاهــان پــاک می شــوند و یــا بــه راحتــی توســط شــبنم 
ــوند.    ــته می ش ــان شس ــف از روی گیاه ــای خفی ــا بارندگی ه ی
ــاد،  ــر ب ــتنفورد در براب ــگاه اس ــان دانش ــی محقق ــا ژل ابداع ام
ــاوم اســت  ــی خشــک مق ــاران و شــبنم و شــرایط آب و هوای ب
و در نهایــت پوســته پوســته و بــه گونــه ای بــی ضــرر در محیــط 

ــود. ــه می ش ــت تجزی زیس

ایــران بــه عنــوان شــروع گهــواره تمــدن و هــالل حاصلخیــز دارای 
اقلیــم متنوعــی اســت از ایــن رو همیشــه کریــدور مهــم و اصلــی 
مهاجــرت پرنــدگان از شــمال زمیــن بــه مناطــق معتــدل جنوبی تــر 
ــا و از  ــدن تاالب ه ــک ش ــا خش ــت ب ــالی اس ــد س ــا چن ــوده ام ب
بیــن رفتــن برخــی زیســتگاه ها ایــن رونــد طبیعــی تــا حــدودی 
دچــار اختــالل شــده و رژیــم مهاجرتــی پرنــدگان را تحــت تاثیــر 
قــرار داده اســت. بــه گــزارش ایرنــا، ارشناســان معتقدنــد خشــک 
ــژه  ــه وی ــدگان ب ــات پرن ــر حی ــادی ب ــر زی ــا تاثی ــدن تاالب ه ش
ــی  ــان وقت ــاد کارشناس ــه اعتق ــر دارد، ب ــدگان مهاج ــرت پرن مهاج
تاالبــی خشــک یــا کــم آب می شــود رژیــم گونــه ای پرنــدگان آن 
ــه ایــن  تغییــر می کنــد یعنــی یــک ســری پرندگانــی کــه قبــالً ب
تاالب هــا نمی آمدنــد اکنــون می آینــد و پرندگانــی کــه در گذشــته 
می آمدنــد دیگــر نمی آینــد.  محمدعلــی یکتانیــک کارشــناس 
حیــات وحــش و عضــو کمپیــن پــرواز در ایــن بــاره بــه خبرنــگار 
علمــی ایرنــا گفــت: شــرایط فعلــی بیشــتر تاالب هــای کشــور کــه 
ــرای  ــد، ب ــرار دارن ــراوان ق ــرض خشــک شــدن و آســیب ف در مع
بســیاری از پرنــدگان مهاجــر چــه آبــزی و چــه کنــار آبــزی کــه بــه 
ــت. وی  ــوار اس ــیار دش ــد بس ــتگی دارن ــی وابس ــتگاه های آب زیس
ــدگان  ــرت پرن ــر مهاج ــال اخی ــد س ــه در چن ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
تحــت تاثیــر شــرایط تاالب هــا قــرار گرفتــه اســت افــزود: زمانــی 
ــع  ــه تب ــی می شــوند ب ــا وارد تاالب ــد مرغابی ه ــی مانن ــه پرندگان ک
ــم  ــا ه ــاهین ها و عقاب ه ــد ش ــکاری مانن ــدگان ش ــواع پرن آن ان
ــا  ــند قطع ــزی نباش ــدگان آب ــی پرن ــا وقت ــد ام ــرت می کنن مهاج

ــن  ــع در چنی ــود در واق ــد ب ــم نخواهن ــی ه آن شــکارگرهای طبیع
شــرایطی ایــن پرنــدگان وادار می شــوند مســیرهای مهاجــرت 
خــود را تغییــر دهنــد و بــه دنبــال زیســتگاه های جایگزیــن؛ اگــر 
وجــود داشــته باشــد برونــد. ایــن کارشــناس حیــات وحــش اظهار 
داشــت: بنابرایــن ایــن فشــار شــدید غذایــی کــه گریبــان گونه هــای 
مهاجــر را می گیــرد قطعــا روی جمعیــت آنهــا نیــز اثــر می گــذارد 
ــال  ــد، مث ــتر می کن ــانی بیش ــع انس ــا جوام ــا را ب ــارض آنه و تع
ــرغ  ــه از م ــرای اینک ــد ب ــک می کن ــتاها نزدی ــه روس ــا را ب عقاب ه
ــد و قطعــا خودشــان در نهایــت  و خــروس و اردک هــا شــکار کنن
ــچ وقــت خوشــحال  ــد شــد چــون صاحــب دام هی شــکار خواهن
نمی شــود کــه ببینــد یــک عقــاب هــر روز بــاالی ســر حیواناتــش 
ــا  ــتقیم ب ــاط مس ــد ارتب ــد درص ــذا ص ــار غ ــن فش ــد، ای می چرخ
ــه  ــم ک ــا دارد؛ می دانی ــی از گونه ه ــت خیل کاهــش شــدید جمعی
بســیاری از گونه هــای پرنــدگان چــه آبــزی و چــه کنــار آبــزی در 
فهرســت ســرخ اتحادیــه جهانــی حفاظــت IUCN قــرار دارنــد و بــه 
ــی می شــوند.  ــی معرف ــت شــده بین الملل ــوان گونه هــای حمای عن
ــر در  ــوی دیگ ــت: از س ــش گف ــت های ــه صحب ــک در ادام  یکتانی
ــان  ــا همچن ــه ام ــا وجــود برخــی اقدامــات صــورت گرفت کشــور ب
شــاهد قاچــاق و صیــد بی رویــه حیــات وحــش هســتیم و وقتــی 
ــادی از تاالب هــا را از دســت داده ایــم قطعــا تمــام  کــه حجــم زی
پرنــدگان وابســته بــه محیط هــای آبــی در آن تعــداد تــاالب 
ــذا  ــکل غ ــرایط مش ــن ش ــه در ای ــوند ک ــع می ش ــده جم باقیمان
پیــش خواهــد آمــد. یکــی از آنهــا منطقــه فریدونکنــار، ارزبــاران و 

ســرخرود در شــمال کشــور اســت کــه متاســفانه بــه گفتــه برخــی 
کارشناســان، جمعیــت پرنــدگان مهاجــر در ایــن مناطــق افزایــش 
یافتــه اســت، مســلم اســت ایــن اتفــاق می افتــد چــون وقتــی کــه 
ــاران  جــای دیگــری تاالبــی باقــی نمانــده باشــد، فریدونکنــار، ازب
ــتان  ــادگان در خوزس ــم و ش ــدران و هورالعظی ــرخرود در مازن و س
ــدگان  ــک اســتخر هســتند و پرن ــه ی ــدار ت ــد کف شــور آب ــه مانن ب
ــه و نامحــدود  ــم بی رحمان ــا ه ــد و در آنج ــا می رون ــه آنج ــه ب هم
ــا و  ــات کاهــش عرصه ه ــا از تبع ــام اینه ــه تم شــکار می شــوند ک
ــدگان مهاجــر اســت. ایــن  کارشــناس  زیســتگاه های طبیعــی پرن

ــرت  ــد مهاج ــم در رون ــر اقلی ــر تغیی ــاره تاثی ــش درب ــات وح حی
پرنــدگان گفــت: البتــه تغییــر اقلیــم تاثیــر زیــادی دارد امــا همیــن 
تغییــر اقلیــم نیــز بــر اثــر عوامــل انســانی بــه وجــود آمــده اســت، 
یــک پوشــش گیاهــی خیلــی ســاده نــه در حــد جنــگل می توانــد 
بــر روی تغییــر اقلیــم اثــر بســیار زیــادی داشــته باشــد وقتــی کــه 
پوشــش گیاهــی را از بیــن می بریــم اولیــن اتفــاق ایــن اســت کــه 
ــور خورشــید بیشــتر  ــد، جــذب ن ــش می یاب ــط افزای ــای محی دم
ــاق  ــن اتف ــب ای ــده و متعاق ــر ش ــبی کمت ــت نس ــود، رطوب می ش

ــد. ــر می کن ــارش در عرصــه تغیی ــوی ب الگ

ــن  ــترک ای ــش مش ــه پژوه ــاره ب ــا اش ــا ب ــازمان جنگل ه س
ســازمان بــا پژوهشــگاه  صنعــت نفــت بــا هــدف تعییــن 
ــچ پاشــی پژوهشــی  ــروژه مال ــار زیســت محیطی  اجــرای پ آث
ــار ســوء  ــدم آث ــن ع ــن پژوهــش مبی ــج ای ــرد: نتای ــد ک تاکی
ــع آب و خــاک اســت و  مالــچ  ــر مناب زیســت محیطی مالــچ ب
ــان  ــالمتی انس ــرای س ــاک ب ــواد خطرن ــاری از م ــی را ع نفت
ــنا  ــزارش ایس ــه گ ــته اســت. ب ــالم داش ــط زیســت اع و محی
ــا  ــنا ب ــر ایس ــه خب ــاره ب ــری بااش ــا در نماب ــازمان جنگل ه س
عنــوان »آغــاز عملیــات مالچ پاشــی بــدون  دریافــت نظــر 

رژیم مهاجرتی پرندگان تحت تاثیر 
خشک شدن تاالب ها
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محیط بان

دستگیری مظنون اصلی تیراندازی 
به محیط بان خراسان جنوبی

بیشترین بارش هفته اول سال زراعی 
امسال، در آستارا بوده است

ــط  ــت محی ــرکل حفاظ مدی
زیســت خراســان جنوبــی 
همــکاری  بــا  گفــت: 
و  قضایــی  مجموعــه 
ــی و خراســان  ــی اســتان های خراســان جنوب انتظام
ــان  ــه محیط ب ــدازی ب ــی تیران ــون اصل ــوی مظن رض
شهرســتان قاینــات دســتگیر شــد. بــه گــزارش ایرنــا، 
ــدهللا  ــان عب ــت: محیط ب ــار داش ــری اظه ــن اکب حس
اســدی بــرون از محیط بانــان شهرســتان قاینــات 
چنــدی پیــش در جریــان گشــت و کنتــرل در مناطــق 
و زیســتگاه های حیــات وحــش ایــن شهرســتان 
متوجــه حضــور یــک شــکارچی غیرمجــاز شــد. وی 
گفــت: شــکارچی متخلــف هنــگام رویارویــی اقــدام 
ــمت  ــه س ــاچمه زنی ب ــلحه س ــا اس ــدازی ب ــه تیران ب
محیط بــان کــرد و پــس از زخمــی کــردن او از ناحیــه 
ســر، صــورت و دســت از منطقــه متــواری شــد. 

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت خراســان جنوبی در 
ادامــه صحبت هایــش افــزود: بــا اطالعــات دریافتــی 
از ســوی همیــاران، مــردم محلــی و تــالش مامــوران 
ــتان های  ــی اس ــتگاه قضای ــی و دس ــروی انتظام نی
ــبختانه  ــوی خوش ــان رض ــی و خراس ــان جنوب خراس
ــدهللا  ــی دســتگیر و بازداشــت شــد. عب ــون اصل مظن
ــرون ۲۲ مــرداد امســال توســط شــکارچی  اســدی ب
غیرمجــاز در مناطــق آزاد شهرســتان قاینــات زخمــی 
ــد  ــن و بیرجن ــتان های قای ــداوا در بیمارس ــرای م و ب
بســتری شــد. خراســان جنوبــی دارای چهــار منطقــه 
»آرک  »مظفــری«،  »درمیــان«،  شــده  حفاظــت 
و گرنــگ«، »شاســکوه« و ســه پناهــگاه حیــات 
ــاط  ــدان«، »رب ــزار نهبن ــی نمک ــاالب کج ــش »ت وح
شــور« و »نایبنــدان طبــس« و هفــت منطقــه شــکار 
ــر ســرخ،  ــران، کم ــدر، باق ــک و زی ــوع درح، جی ممن

ــت. ــدر اس ــی حی ــاد و عل ــق آب ــکرگاه عش لش

بــر اســاس اعــالم مرکــز 
هشــدار  و  پایــش  ملــی 
بیشــینه  خشکســالی، 
ــه اول  ــارش هفت ــوع ب مجم
ــاه (  ــم مهرم ــا هفت ــال ) اول ت ــی امس ــال زراع س
ــای  ــز رودخانه ه ــتارا در حوضــه آبری در ایســتگاه آس
تالــش بــه میــزان 8۴.۷ میلیمتــر بــوده اســت.
ــه ای کــه  ــه گــزارش ســازمان هواشناســی، در هفت ب
ــا هفتــم مهرمــاه ( بیشــینه دمــای  گذشــت ) اول ت
کشــور در ایســتگاه آغاجــاری ) اســتان خوزســتان( 
بــا ۴۷ درجــه سلســیوس ثبــت شــده اســت، ایــن در 
حالــی اســت کــه در هفتــه گذشــته هموطنــان مــا در 
ایســتگاه بابارشانی)اســتان کردســتان( دمــای ۰.6- 
ــد مــدت  ــه بلن ــد و نســبت ب ــه کرده ان درجــه را تجرب
ــا  ــتان( ب ــتان خوزس ــادان )اس ــا در آب بیشــترین دم
۴6.6 و کمتریــن دمــا اردبیــل )اســتان اردبیــل( 

اســت.  درجــه گــزارش شــده  دمــای ۴.۴-  بــا 
دمــای متوســط تمــام کشــور ۲۵.۵ درجــه بــوده کــه 
نســبت بــه  مــدت مشــابه در بلنــد مــدت بــه میــزان 
ــز  ــران نی ــت. در ته ــته اس ــش داش ــه افزای ۲.۹ درج
بیشــینه و کمینــه  دمــا بــه ترتیــب ۳۵.۷ و ۱۵.6 
درجــه گــزارش شــده اســت. همچنیــن در ایــن 
هفتــه، بیشــتر حوضه هــای آبریــز واقــع در نــوار 
ــن ۲.۰  ــی بی ــور بارش ــرقی کش ــوب ش ــمالی و جن ش
ــر را داشــته اند. بیشــترین  ــش از 8۰.۰ میلیمت ــا بی ت
ــه حوضه هــای آبریــز رودخانه هــای  ــوط ب ــارش مرب ب
تالــش، رودخانه هــای بیــن ســفیدرود و هــراز، هــراز 
و قــره ســو، ارس و قــره ســو و گــرگان بــوده اســت.
ــون مشــکیل  ــز هام ــای آبری ــی از حوضه ه بخش های
ــارش  ــر ب ــا ۱۵.۰ میلیمت ــدیج ت ــاس - س و  بندرعب
داشــته اند و بیشــینه مجمــوع بــارش ایــن هفتــه در 

ــت. ــوده اس ــتارا ب ــتگاه آس ایس

شکارچی متخلف کبک در مشگین شهر دستگیر شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشگین شهر گفت: شکارچی متخلف کبک در 
مشگین شهر دستگیر شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یوسف محمدی افزود:
از این شکارچی یک قطعه کبک و یک قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط گردید و متخلف پس 
از تشکیل پرونده تخلف جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

گزارش

بندر خمیر شهر 
گیتاالبی می شود

یند
بازدهی محصول ذرت با تهدید افزایش آال

سطح ازن روبه روست
نتایــج یــک مطالعــه نشــان می دهــد کــه ســطوح 
ــد و  ــول ذرت را در هن ــی محص ــی ازن، بارده فعل
چیــن ۱۰ درصــد کاهــش داده اســت. بــه گــزارش 
پایــگاه اینترنتــی خبرگــزاری یونایتدپــرس، ذرت بیشــترین 
دانــه ای اســت کــه در جهــان تولیــد می شــود امــا یــک مطالعــه 
جدیــد نشــان می دهــد کــه ایــن محصــول، می توانــد بــا تهدیــد 
فزاینــده ای در قالــب افزایــش ســطح ازن روبــرو شــود. تــا کنــون 
محــور بیشــتر مطالعــات در زمینــه تاثیــر تغییــرات اوضــاع 
اقلیمــی بــر باردهــی ذرت بــر دی اکســید کربــن و متــان متمرکز 
بــوده اســت، امــا ایــن مطالعــه جدیــد نشــان می دهــد کــه ازن 
ــد ســوخت فســیلی  ــی ناشــی از تولی ــک محصــول جانب ــه ی ک
اســت، می توانــد بــه باردهــی ذرت آســیب بزنــد. محققــان 
در آزمایش هــای میدانــی، چنــد نــوع گیــاه مختلــف ذرت را 
ــادل  ــا مع ــه تقریب ــد ک ــرار دادن ــطوحی از ازن ق ــرض س در مع
ــه  ــت. درحالیک ــن اس ــده زمی ــفر آین ــن گاز در اتمس ــت ای غلظ
دی اکســید کربــن یــک مــاده مغــذی بــرای گیاهــان محســوب 

ــود. ازن  ــوب می ش ــمی محس ــده س ــک آالین ــود، ازن ی می ش
ــذب  ــع ج ــد و  مان ــب می کن ــاه را تخری ــی گی ــت بیولوژیک باف
کربــن بــرای فتوســنتز در برگ هــا می شــود. اساســًا ازن پیــری 
ــه را  ــن مطالع ــان ای ــا اینکــه محقق ــد. ب ــرگ را تســریع می کن ب
بــا هــدف پیــش بینــی تاثیــر ســطوح آینــده ازن بــر گیــاه ذرت 
انجــام دادنــد امــا یافته هــای ایــن مطالعــه کــه در شــماره هفتــه 
جــاری مجلــه Global Change Biology منتشــر شــد، نشــان 
ــان ذرت  ــه گیاه ــی ازن در اتمســفر ب ــه ســطوح فعل ــد ک می ده
آســیب زده اســت. تحقیــق ایــن پژوهشــگران نشــان مــی دهــد 
ــن و  ــی محصــول ذرت را در چی ــی ازن، بارده ــه ســطوح فعل ک
هنــد تــا ۱۰ درصــد کاهــش داده اســت. ایــن میــزان بــه انــدازه 
بــروز خشکســالی یــا جــاری شــدن ســیل یــا شــیوع هــر نــوع 
ــش  ــورد آزمای ــان م ــان گیاه ــت. محقق ــاری اس ــا بیم ــات ی آف
خــود را کــه از ۴۵ گونــه مختلــف هیبریــدی بودنــد، در معــرض 
ــکان  ــر در م ــال حاض ــه در ح ــد ک ــرار دادن ــطوحی از ازن  ق س

هایــی ماننــد هنــد و چیــن وجــود دارد. 

ل ها
جنگ

ــغ ۲۰۰  ــت مبل ــات دول ــته هی ــه روز گذش در جلس
میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای تأمیــن امکانــات 
ضــروری و تجهیــزات مناســب و خدمــات پــروازی 
ــه  ــور ب ــع کش ــا و مرات ــی جنگل ه ــق هوای ــای حری ــت اطف جه
وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح اختصــاص یافــت. 
ــت،  در  ــات دول ــر هی ــانی دفت ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــه ریاســت حجــت  جلســه روز چهارشــنبه هیــات وزیــران کــه ب
االســالم والمســلمین حســن روحانــی رئیــس جمهــوری برگــزار 
ــات  ــن امکان ــرای تأمی ــار ب ــال اعتب ــارد ری ــغ ۲۰۰ میلی شــد، مبل
ضــروری و تجهیــزات مناســب و خدمــات پــروازی جهــت 
ــه وزارت  ــور، ب ــع کش ــا و مرات ــی جنگل ه ــق هوای ــای حری اطف
دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح اختصــاص یافــت. هیــات 
وزیــران ایــن تصمیــم را بــا هــدف حفــظ، نگهــداری، پیشــگیری 
و ارتقــاء تــوان ســازمان هــای متولــی در کاهــش رونــد آســیب 
پذیــری پوشــش جنگلــی ایــران اتخــاذ کــرد. بــا تصویــب هیــات 
ــون ثبــت شــرکت هــا اصــالح  ــران، نظــام نامــه اجــرای قان وزی
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۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ایــن حــوزه برگــزار کردیــم و در نهایــت پیــش نویــس 
برنامــه آمــوزش و فرهنــگ ســازی مدیریــت پســماند 
یوســفی  آرش  اســت.  شــده  تدویــن  محــور   ۱۰ در 
ــن و  ــانی قوانی ــنگری و اطالع رس ــد: روش ــه می ده ادام
ــماند،  ــت پس ــی مدیری ــئولیتی و اجرای ــای مس حوزه ه
معرفــی و ترویــج روش هــا و شــیوه های مدیریــت 
و  برقــی  پزشــکی،  عــادی،  پســماندهای  مطلــوب 
ــی و شناســایی  ــژه و صنعت الکترونیــک، کشــاورزی، وی
ــری  ــه کارگی ــرمایه گذاری و ب ــای س ــی روش ه و معرف

فناوری هــای کارآمــد روز دنیــا بــرای مدیریــت پســماند، 
شناســایی و بــه کارگیــری روش هــای مدیریــت مطلــوب 
ــت شــمال  ــا اولوی پســماندهای اســتان های ســاحلی ب
کشــور، معرفــی و ترویــج اثــرات ســوء رهاســازی 
زباله هــا در طبیعــت و محیــط زیســت، معرفــی و 
ترویــج اثــرات رهاســازی در طبیعــت و محیــط زیســت 
ــه آمــوزش و  ــه محورهــای پیــش نویــس برنام از جمل
فرهنــگ ســازی مدیریــت پســماند اســت. وی بــا بیــان 
ــاخت و  ــر س ــک زی ــه ی ــاز ب ــا نی ــن چالش ه ــه ای اینک

بســتر فرهنگــی و آموزشــی دارد، گفــت: از دســتگاه های 
در  را  خــود  دیدگاه هــای  کردیــم  دعــوت  متولــی 

ــد.  ــه دهن ــس ارائ ــن پیــش نوی خصــوص ای

جایگاه شهروندان در مدیریت پسماند
رشــد مصــرف گرایــی میــزان تولیــد پســماندهای 
ــژه در شــهرها را افزایــش داده اســت.  ــه وی ــف، ب مختل
ــگ  ــاعه فرهن ــب اش ــده در قال ــن پدی ــت ای ــا مدیری ام
تفکیــک و بازیافــت نیازمنــد فراهــم بــودن یــک ســری 
شــرایط اســت. بــه گــزارش ایرنــا، تولیــد روزانــه انــواع 

زبالــه بــه بخشــی از زندگــی روزمــره مــردم تبدیــل شــده 
ــه  ــخ زبال ــواره در طــول تاری اســت. اگرچــه انســان هم
تولیــد کــرده، امــا تنهــا در دوران مــدرن اســت کــه ایــن 
ــی  ــت محیط ــئله اجتماعی-زیس ــک مس ــه ی ــده ب پدی
ــی  ــاره اندیش ــت و چ ــد مدیری ــده و نیازمن ــل ش تبدی
ــًا جامعــه شــهری  اســت. مدیریــت پســماند کــه عمدت
بررســی  قابــل  از چنــد جهــت  را شــامل می شــود 
اســت. همچــون هــر مســئله دیگــری مدیریــت مصــرف 
و کاهــش میــزان تولیــد زبالــه بــه عنــوان عاملــی 
ــزان در  ــه ری ــران و برنام ــه مدی ــورد توج ــگیرانه م پیش
جوامــع مختلــف قــرار دارد. صاحبنظــران بــر ایــن باورنــد 
ــه  ــا و از جمل ــر دنی ــی سراس ــرف گرای ــروزه مص ــه ام ک
کشــور مــا را فــرا گرفتــه و از ایــن رو نمی تــوان انتظــار 
کاهــش قابــل توجهــی در تولیــد زبالــه داشــت. هرچنــد 
ــای  ــی از جنبه ه ــوان یک ــه عن ــواره ب ــوع هم ــن موض ای
مدیریتــی در ایــن حــوزه بــه شــمار مــی رود. امــا 
ــهری  ــماندهای ش ــت پس ــش در مدیری ــن بخ مهمتری
بــه تفکیــک و بازیافــت زباله هــا مربــوط می شــود. 
ــل  ــف تفاوت هــای قاب ــن نظــر بیــن جوامــع مختل از ای
مالحظــه ای وجــود دارد. برخــی از کشــورها موفــق 
پیشــرفته  تکنولوژی هــای  از  اســتفاده  بــا  شــده اند 
بخــش زیــادی از پســماندهای شــهری را تفکیــک 
و بازیافــت کننــد و دوبــاره بــه طریقــی بــه صــرف 
برســانند. برخــی نیــز در ایــن راه چنــدان موفــق نبــوده 
ــد. ــا می کنن ــا اکتف ــن زباله ه ــا دف ــوزاندن و ی ــه س و ب

روش های نوین مدیریت پسماند
در اردیبهشــت ماه ســال جــاری، آرش یوســفی رئیــس 
ــان  مرکــز آمــوزش محیــط زیســت و تربیــت محیــط ب
ــوص  ــن خص ــت در ای ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــود: امــروزه بحــران انباشــت و دفــع ناصحیــح  ــه ب گفت
ــودات  ــات موج ــرای حی ــویی را ب ــای س ــه، پیامده زبال
زنــده بــه وجــود آورده اســت و کشــورها را بــر آن داشــته 
ــت  ــک و بازیاف ــد، تفکی ــح تولی ــت صحی ــا مدیری ــا ب ت
زباله هــا، ایــن تهدیــد بــزرگ را بــه فرصــت تبدیــل 
کــرده و از مخاطــرات آن بکاهنــد. ایــن مقــام مســوول 
ــت های  ــه سیاس ــه ب ــا توج ــد: ب ــان می کن ــه بی در ادام
ــه  ــه مقول ــژه ب ــه وی ــه توج ــازمان در زمین ــی س آموزش
ــه،  ــازی آن در جامع ــگ س ــوزش و فرهن ــماند، آم پس
زنگ هــای  در  کــه  مباحثــی  اصلی تریــن  از  یکــی 
ــوع  ــت؛ موض ــم پرداخ ــه آن خواهی ــال ب ــوزش امس آم
پســماند و مدیریــت آن خواهــد بــود و امیدواریــم 
همــکاران ســازمانی و تمامــی اقشــار و صنــوف اجتماعی 

ــد. ــری کنن ــم را پیگی ــن موضــوع مه ای

رییس مرکز آموزش 
و تربیت محیط بان: 

روشنگری و 
اطالع رسانی قوانین و 
حوزه های مسئولیتی 

و اجرایی مدیریت 
پسماند، معرفی و 
ترویج روش ها و 

شیوه های مدیریت 
مطلوب پسماندهای 

عادی، پزشکی، برقی و 
الکترونیک، کشاورزی، 
ویژه و صنعتی از جمله 
محورهای پیش نویس 

برنامه آموزش و فرهنگ 
سازی مدیریت پسماند 

است.

تدوین برنامه جامع آموزش و فرهنگ سازی مدیریت پسماند
مدیر کل دفتر پسماند سازمان محیط زیست از تدوین برنامه جامع آموزش و فرهنگسازی 

مدیریت پسماند با هماهنگی دستگاه های مجری قانون خبر داد

ــن  ــترک ای ــش مش ــه پژوه ــاره ب ــا اش ــا ب ــازمان جنگل ه س
ســازمان بــا پژوهشــگاه  صنعــت نفــت بــا هــدف تعییــن 
ــچ پاشــی پژوهشــی  ــروژه مال ــار زیســت محیطی  اجــرای پ آث
ــار ســوء  ــدم آث ــن ع ــن پژوهــش مبی ــج ای ــرد: نتای ــد ک تاکی
ــع آب و خــاک اســت و  مالــچ  ــر مناب زیســت محیطی مالــچ ب
ــان  ــالمتی انس ــرای س ــاک ب ــواد خطرن ــاری از م ــی را ع نفت
ــنا  ــزارش ایس ــه گ ــته اســت. ب ــالم داش ــط زیســت اع و محی
ــا  ــنا ب ــر ایس ــه خب ــاره ب ــری بااش ــا در نماب ــازمان جنگل ه س
عنــوان »آغــاز عملیــات مالچ پاشــی بــدون  دریافــت نظــر 

ــی  ــچ پاش ــات مال ــاره عملی ــت؟« درب ــط زیس ــازمان محی س
توضیحــات تکمیلــی ارســال کــرد. در ایــن نمابــر آمــده اســت: 
ــادی و  ــت ماســه های ب ــل مشــکالت ناشــی از حرک ــه دلی »ب
ــکونتگاه های  ــر س ــوء آن  ب ــرات س ــه ای و تأثی ــای ماس تپه ه
شــهری و  روســتایی، صنایــع، خطــوط ارتباطاتــی، اراضــی 
هــوا  آلودگــی  و  زهکشــی  و  آبیــاری  شــبکه های  زراعــی، 
تثبیــت  بــادی کشــور،  بحرانــی  فرســایش  کانون هــای  در 
ــت. از  ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــه ای از اهمی ــای ماس تپه ه
ــه  ــل در زمین ــه قب ــج ده ــه از پن ــی ک ــات مهم ــه اقدام جمل

در  روان  ماســه های  تثبیــت  بــادی  و  فرســایش  کنتــرل 
کشــور صــورت گرفتــه اســت می تــوان بــه مالــچ پاشــی 
اشــاره کــرد البتــه ایــن اقــدام در صورتــی در دســتور  کار قــرار 
ــات اصالحــی  ــه امــکان اجــرای ســایر عملی خواهــد گرفــت ک
و احیایــی بــه تنهایــی میســر نباشــد و پــس از گذشــت 
پوشــش  اســتقرار  امــکان  مالــچ،  از  پاشــش  ســه ســال 
ــا  ــازمان جنگل ه ــالم س ــه اع ــا ب ــود«. بن ــم ش ــی فراه گیاه
مناطــق  بــه  وارده  خســارت های  شــدت  بــه  توجــه  بــا 
از وقــوع  از آن ناشــی  زیســتی و اقتصــادی کــه بخشــی 
ــق  ــی مناط ــل پوشــش گیاه ــی و  تحلی خشکســالی های متوال
ــگیری  ــرای پیش ــی ب ــت های مردم ــول درخواس ــت و وص اس
از خســارت های وارده، در دو ســال  اخیــر بــا پیش بینــی، 
تصویــب و ابــالغ بنــد »ه« تبصــره یــک قانــون بودجــه، 
ــه  ــا وقف ــس از مدت ه ــی پ ــروژه مالچ پاش ــرای پ ــکان اج ام
ــع  ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــتور کار س ــروژه در دس ــرای پ در  اج
و آبخیــزداری کشــور قــرار گرفتــه و بــا توجــه بــه الــزام 
قانونــی مــورد توجــه واقــع  و اقدامــات دو ســال گذشــته 
ــا  ــوام ب ــی ت ــچ پاش ــار مال ــزار هکت ــرای ۳۳ ه ــه اج ــر ب منج
شــده  اســت.  مناطــق کشــور  محروم تریــن  در  نهالــکاری 
ســازمان جنگل هــا تاکیــد می کنــد: ذکــر اینکــه ضــروری 
جهــت  مســتعد  مناطــق  تعییــن  منظــور  بــه  اســت کــه 
و  مراتــع  ســازمان  جنگل هــا،  مالچ پاشــی  پــروژه  اجــرای 
ــی  ــات مکان یاب ــام مطالع ــه انج ــدام ب ــور اق ــزداری کش آبخی
ــات  ــرای  عملی ــت اج ــر جه ــورد نظ ــق م ــدی مناط و اولویت بن

ــت. در  ــرده اس ــور ک ــی کش ــتان بیابان ــر در ۱۳ اس ــورد نظ م
انتخــاب مناطــق و اولویت بنــدی آن هــا از چهــار معیــار و 
بیــش از   ۲۴ شــاخص اســتفاده شــده و در انجــام مطالعــات، 
معیــار اکولوژیــک و زیســت محیطی مــورد توجــه واقــع شــده 
انجــام  متعاقــب  می افزایــد:  جنگل هــا  ســازمان  اســت.  
مطالعــات فــوق و بــه منظــور حصــول اطمینــان از عــدم 
اجــرای پــروژه در محدوده هــای مناطــق تحــت  مدیریــت 
انجــام مکاتبــات  بــا  ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، 
ــه  ــدام ک ــه درخواســت اعــالم نظــر اق ــه ارائ ــدد نســبت ب متع
ــچ  ــات مال ــی عملی ــدم اجرای ــر ع ــی ب ــخی مبن ــون  پاس تاکن
ــاد  ــف ایج ــرو تکلی ــًا پی ــت.   مضاف ــده اس ــل نش ــی واص پاش
شــده در جــزء )۳( بنــد )ه( تبصــره )۱( قانــون بودجــه 
ســال ۱۳۹8 کل کشــور کــه تخصیــص ۱۱  درصــد اعتبــار بــرای 
ــردن( ســازگار  ــچ پاشــی ک ــوش )مال ــات خاک پ انجــام عملی
ــن ســازمان اختصــاص  داده شــده  ــه ای ــط زیســت ب ــا محی ب
ــی های  ــج بررس ــد: نتای ــا می افزای ــازمان جنگل ه ــت.   س اس
ــبت  ــی نس ــچ نفت ــاالی مال ــری ب ــاندهنده نفوذپذی ــوق نش ف
بــه بارندگی،نبــود فلــزات ســنگین و  پایینتــر بــودن مــواد 
آروماتیــک )معطــر نفتــی( و PAHs  )هیدروکربــن آروماتیــک 
چندحلقــه ای( در مالــچ نفتــی نســبت بــه حــدود مجــاز  اســت 
ــش  ــای پوش ــش غن ــه افزای ــر ب ــی منج ــالوه مالچ پاش ــه ع ب
گیاهــی و متعاقبــًا افزایــش تنــوع زیســتی شــده اســت. 
اســتفاده از روش مالــچ پاشــی بــه منظــور تثبیــت و اســتقرار 

ــت. ــار اس ــی و گردوغب ــش گیاه پوش

مالچ پاشی نفتی برای انسان و محیط زیست 

خطرناک نیست

ــوز  ــه س ــروگاه زبال ــری نی ــی شــرکت مج ــی و فن ــاون اجرای مع
ســاری گفــت کــه در صــورت تامیــن بموقــع اعتبــار ایــن نیــروگاه 
ــار شــریفی در  ــرداری می رســد. مازی ــه بهره ب ــده ب بهــار ســال آین
حاشــیه بازدیــد خبرنــگاران از پیشــرفت فیزیکــی نیــروگاه زبالــه 
ــروگاه از لحــاظ  ــن نی ــی ای ــزود: در شــرایط فعل ســوز ســاری اف
ابنیــه و ســاختمانی ۴6 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و در 
ــا 66 درصــد  ــه تامیــن  تجهیــزات هــم شــاهد انجــام کار ت زمین
اســت ضمــن ایــن کــه ۲8 درصــد از نصــب تجهیــزات مــورد نیــاز 
نیــز در داخــل ابنیــه  بــه پایــان رســیده اســت. وی توضیــح داد: 
اگــر تمــام عوامــل درگیــر در اجــرای ایــن پــروژه شــامل تامیــن 
ــار و زیرســاخت بموقــع عملیاتــی شــود، در فرصــت پیــش  اعتب
بینــی شــده در قــرارداد کــه اواخــر اردیبهشــت مــاه ســال آینــده 
اســت، فعالیــت آزمایشــی نیــروگاه شــروع خواهــد شــد. معــاون 
اجرایــی و فنــی مجــری نیــروگاه زبالــه ســوز ســاری علــت تاخیــر 
ــن  ــدم تامی ــاری را ع ــال ج ــش از س ــا پی ــروژه ت ــرای پ در اج
اعتبــار بیــان کــرد و اظهــار داشــت: در ماههــای اخیــر بــا پیگیــری 
اســتاندار مازنــدران رونــد اجــرای کار بــه دلیــل تامیــن اعتبــار و 
ســایر فرایندهــای مــورد نیــاز ســرعت خوبــی گرفــت و پیگیــری 
هــا باعــث شــده تــا پیشــرفت فیزیکــی در ســاخت ابنیــه و نصب 
تجهیــزات در داخــل کارگاه نیــز ســرعت بگیــرد. وی اعتبــار هزینــه 
شــده بــرای ایــن پــروژه را تاکنــون افــزون بــر 8۰۰ میلیــارد ریــال 
اعــالم کــرد و افــزود: بــرای تکمیــل ایــن پــروژه نیــز حــدود ۵۰۰ 
میلیــارد ریــال اعتبــار دیگــر مــورد نیــاز اســت و امیدواریــم ایــن 
ــم کار  ــا بتوانی ــود ت ــن ش ــزودی تامی ــز ب ــاز نی ــورد نی ــه م بودج
ــا قــرارداد پیــش ببریــم. شــریفی ظرفیــت نیــروگاه  ــق ب را مطاب
زبالــه ســوز ســاری را حــدود ۴۵۰ هــزار تــن در روز اعــالم کــرد و 
تاکیــد کــرد: ایــن پــروژه هیــچ مشــکل زیســت محیطــی را بــرای 

منطقــه بــه دنبــال نخواهــد داشــت.

معاون اجرایی شرکت مجری 
نیروگاه زباله سوز ساری خبر داد:

بهره برداری از نیروگاه 
زباله سوز ساری در بهار ۹۹

خبر

تولید 2۵ درصد پسماند های 
پزشکی کشور در استان تهران

معــاون فنــی اداره کل محیــط زیســت اســتان 
ــماند های  ــن پس ــدود ۱۱۵ ت ــه ح ــران گفت:روزان ته
تولیــد  بیمارســتانی، درمانــی و خــورد درمانــی 
ــگاران جــوان،  ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ می شــود. ب
کتــال محســنی اظهــار کــرد: براســاس آخریــن آمــار از پســماند های پزشــکی 
ــی  ــتانی، درمان ــماند های بیمارس ــن پس ــدود ۱۱۵ ت ــه ح ــران، روزان ــتان ته اس
ــز بیمارســتانی  ــزود: ۲۰ درصــد مراک ــد می شــود. وی اف ــی تولی و خــورد درمان
و درکانــی ســطح کشــور در اســتان تهران مســتقر هســتند کــه ۲۵ درصــد 
ــران  ــتان ته ــه اس ــوط ب ــدی در ســطح کشــور مرب پســماند های پزشــکی تولی

اســت.

زنده گیری مار پلنگی از منزل
مدیــر محیــط زیســت ملکشــاهی گفــت: یــک 
حلقــه مــار پلنگــی در منزل مســکونی در شهرســتان 
ــس از  ــری و پ ــالم زنده گی ــتان ای ــاهی اس ملکش
ــده  ــت بازگردان ــه طبیع ــالمت آن ب ــان از س اطمین
شــد. جهانبخــش برمغــاز افــزود: محیط بانــان محیــط زیســت ملکشــاهی پــس 
از اطــالع از موضــوع بــا مراجعــه بــه منــزل مســکونی در شــهر ارکــواز، ایــن مــار 
ــد. وی اضافــه کــرد: مــار  ــه دامــن طبیعــت بازگرداندن را زنده گیــری کــرده و ب
ــن  ــی آزار و غیرســمی اســت، ای ــل ب ــور کام ــه ط ــا ب ــزرگ ام ــاری ب ــی م پلنگ
ــزارع و  ــی م ــا را در طبیعــت و حت ــت آن ه ــدگان جمعی ــه از جون ــا تغذی ــار ب م

ســکونت گاه های انســان کنتــرل می کنــد. 

دستگیری 200 متخلف شکار
ــرف دو ســال  ــد ظ ــف شــکار و صی ــرد متخل ۲۰۰ ف
ــدوره  ــی تن ــارک مل ــز و پ ــتان درگ ــر در شهرس اخی
واقــع در شــمال خراســان رضــوی توســط مامــوران 
یــگان حفاظــت محیــط زیســت دســتگیر و تحویــل 
ــط  ــت محی ــس اداره حفاظ ــا، رئی ــزارش ایرن ــه گ ــده اند. ب ــی ش ــع قضای مرج
زیســت شهرســتان درگــز بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: در ایــن مــدت 6۰ قبضــه 
ســالح شــکاری از متخلفــان کشــف شــده اســت کــه ۴۰ قبضــه مجــاز و بقیــه 
غیــر مجــاز بــوده اســت. حســین اصالحــی افــزود: از متخلفــان بیــش از ۵۴ 
ــه  ــزار، ۱۲ قطع ــز، هشــت الشــه گ ــار الشــه کل و ب ــش، چه ــوچ و می الشــه ق
ــا  ــه مین ــه ماهــی و  ۲6۰ قطع ــدگان شــکاری، ۱۵۰ قطع ــه پرن ــاول، ۱۲ بهل قرق

کشــف، ضبــط و تحویــل مراجــع قضایــی شــده اســت.

پسماند

خزندگان

شکارچیان

تحویل عقاب مصدوم به محیط زیست گرگان
شهروند گلستانی عالقه مند به حیات وحش، پرنده شکاری مصدوم از گونه عقاب را برای تیمارداری و مراقبت به 
اداره حفاظت محیط زیست گرگان تحویل داد. به گزارش ایرنا، مسوول روابط عمومی اداره محیط زیست گرگان 

افزود: این پرنده از ناحیه  بال راست دچار مصدومیت شده بود که پس از ثبت اطالعات مورفولوژیکی و بیومتری 
به اداره امور حیات وحش اداره کل محیط زیست استان گلستان انتقال یافت.

رنا
 ای

س:
عک

رئیــس اداره نظــارت برحیــات  وحــش ســازمان محیــط  
از  به دســت آمده  گفت:نتایــج  خراســان رضوی  زیســت 
ــه دادســتانی  ــردا ب ــا ف ــاب مــرگ توله ببره ــه حقیقت ی کمیت
ارائــه می شــود. بتــول عابــدی رئیــس اداره نظــارت بــر 
خراســان رضوی  زیســت  محیــط   ســازمان  حیات وحــش 
ــگاه  ــای باش ــتان ه ــروه اس ــگار گ ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
ــه هــای ببــر  ــگاران جــوان از مشــهد، گفــت: مــرگ تول خبرن
در بــاغ وحــش مشــهد مقصرانــی داشــته کــه شــبهاتی هنــوز 
وجــود دارد، امــا مشــکالت موجــود در ایــن رابطــه باعــث شــد 
جزئیــات آن را بــه دادســتانی تحویــل دهیــم. او ادامــه داد: 
در کمیتــه ای کــه در روز هــای دوم و ســوم شــهریور  برگــزار 
ــرای  ــود، امــا ب ــه دادســتانی ارائــه شــده ب شــد، نتایــج آن ب
ــه  ــن کمیت ــر جلســه ســوم ای توضیحــات بیشــتر در دوم مه
ــش  ــر حیات وح ــارت ب ــس اداره نظ ــد. رئی ــزار ش ــز برگ نی
ــت  ــه صحب ــان رضوی در ادام ــت خراس ــازمان محیط زیس س
هایــش گفــت: همچنیــن بــه دلیــل اهمیــت وضعیــت 
ــا حضــور  ــزوم تشــکیل کارگروهــی ب ــاغ وحــش مشــهد ل ب
اداره کل  و  دام پزشــکی  اداره کل  دامپزشــکی،  دانشــکده 
ــد.  ــاس ش ــان رضوی احس ــت خراس ــت از محیط زیس حفاظ
رئیــس اداره نظــارت بــر حیات وحــش ســازمان محیــط  
ــزود:  ــش اف ــت های ــه صحب ــان رضوی در ادام زیســت خراس
ایــن کارگــروه بــرای اعــالم نظــر نهایــی تشــکیل مــی شــود 
و مــی دانیــم باغ وحــش مشــهد بــه منظــور رفــع مشــکالت 
ایــن مجموعــه و بهســازی آن اقداماتــی انجــام داده اســت. 
ــش  ــاغ وح ــر در ب ــه بب ــرگ ۷ تول ــال  م ــاه امس ــرداد م م
ــل  ــن دالی ــرای یافت ــه ای ب ــد و کمیت ــاز ش ــر س ــهد خب مش
ایــن اتفــاق تشــکیل و حقیقــت ماجــرا همچنــان در دســت 

بررســی اســت.

رئیس اداره محیط  زیست 
خراسان رضوی  خبر داد:

پرونده مرگ هفت توله  ببر 
مشهدی در راه دادستانی

ان
گار

برن
 خ

گاه
ش

 با
س:

عک

ل ها
اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اطفای جنگ

هوایی حریق جنگل ها
ــغ ۲۰۰  ــت مبل ــات دول ــته هی ــه روز گذش در جلس
میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای تأمیــن امکانــات 
ضــروری و تجهیــزات مناســب و خدمــات پــروازی 
ــه  ــور ب ــع کش ــا و مرات ــی جنگل ه ــق هوای ــای حری ــت اطف جه
وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح اختصــاص یافــت. 
ــت،  در  ــات دول ــر هی ــانی دفت ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــه ریاســت حجــت  جلســه روز چهارشــنبه هیــات وزیــران کــه ب
االســالم والمســلمین حســن روحانــی رئیــس جمهــوری برگــزار 
ــات  ــن امکان ــرای تأمی ــار ب ــال اعتب ــارد ری ــغ ۲۰۰ میلی شــد، مبل
ضــروری و تجهیــزات مناســب و خدمــات پــروازی جهــت 
ــه وزارت  ــور، ب ــع کش ــا و مرات ــی جنگل ه ــق هوای ــای حری اطف
دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح اختصــاص یافــت. هیــات 
وزیــران ایــن تصمیــم را بــا هــدف حفــظ، نگهــداری، پیشــگیری 
و ارتقــاء تــوان ســازمان هــای متولــی در کاهــش رونــد آســیب 
پذیــری پوشــش جنگلــی ایــران اتخــاذ کــرد. بــا تصویــب هیــات 
ــون ثبــت شــرکت هــا اصــالح  ــران، نظــام نامــه اجــرای قان وزی

ــل کلیــه شــرکت هــای  ــه، تبدی ــه موجــب ایــن اصالحی شــد. ب
ــوه  ــت و نح ــاز اس ــر مج ــه یکدیگ ــارت ب ــون تج ــدرج در قان من
تبدیــل ایــن شــرکت هــا بــه یکدیگــر، بــه موجــب دســتورالعملی 
ــت  ــط معاون ــاه، توس ــه م ــدت س ــرف م ــه ظ ــود ک ــد ب خواه
حقوقــی رئیــس جمهــوری بــا همــکاری وزارت امــور اقتصــادی 
ــه مــی  ــت اســناد و امــالک کشــور تهی ــی و ســازمان ثب و دارای
شــود. هیــات وزیــران در ادامــه، ضمــن اعــالم نظــر درخصــوص 
تعــدادی از طــرح هــای نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی، 
نماینــدگان خــود را بــرای پیگیــری موضوعــات تعییــن کــرد. در 
اجــرای قانــون تعاریــف و ضوابــط تقســیمات کشــوری براســاس 
بررســی  هــای انجــام شــده، هیــات وزیــران بــا برخــی تغییــرات 
و اصالحــات تقســیماتی در اســتان فــارس موافقــت نمــود.
ــه موجــب ایــن تصمیمــات، ایجــاد هفــت شهرســتان و یــک  ب
بخــش، تبدیــل یــک روســتا بــه شــهر، ایجــاد یــک فرمانــداری 
ویــژه و تغییــر مرکــز دو دهســتان در اســتان فــارس، بــه 

ــران رســید. ــات وزی ــب هی تصوی

یع
افزایش ۱۵3 درصدی تعداد خودروهای صنا

کشور طی ۱۲ سال
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی نیــروی 
شــمار  درصــدی   ۱۵۳ افزایــش  از  انتظامــی 
خودروهــای کشــور طــی ۱۲ ســال گذشــته خبــر 
داد. بــه گــزارش ایســنا، ســردار ســید کمــال هادیانفــر در 
ــا وابســتگان نظامــی  ــروی انتظامــی ب ــن نشســت نی دوازدهمی
ــران  ــتقر در ته ــی مس ــورهای خارج ــن کش ــط بی ــران راب و افس
ــار کــرد:   کــه روز گذشــته در شــهرک آزمایــش برگــزار شــد اظه
ــدی در  ــالت ج ــی از معض ــه یک ــی ب ــات رانندگ ــروز تصادف ام
ســطح جهــان بــدل شــده اســت. بــه طــوری کــه برابــر آمارهــای 
ســازمان بهداشــت  جهانــی در ســالی کــه گذشــت یــک میلیــون 
و ۳۰۰ هــزار نفــر در سراســر جهــان در تصادفــات رانندگــی جــان 
ــز  ــر نی ــون نف ــش از ۵۵ میلی ــد و بی ــت داده ان ــود را ا زدس خ
ــور  ــه در کش ــان اینک ــا بی ــدند. وی ب ــول ش ــا معل ــدوم ی مص
مــا نیــز تصادفــات رانندگــی مســاله ای مهــم و کاهــش آن 
ــزار  ــش از ۲۱۷ ه ــت: بی ــت گف ــس اس ــای پلی ــزء اولویت ه ج
کیلومتــر راه در کشــور مــا وجــود دارد کــه ۴۵ درصــد آن جــزو 

ــر  ــم از راه و معب ــن حج ــروز در ای ــت. ام ــی اس ــای اصل راه ه
ــرل  ــروی گشــتی کنت ــروی انســانی و نی ــا نی ــوان ب دیگــر نمی ت
و انضبــاط ترافیکــی را اجــرا کــرد. هادیانفــر بــا بیــان  ایــن کــه 
پلیــس راهــور بــرای  افزایــش انضبــاط ترافیکــی طــرح هایــی 
را دارد گفــت: حرکــت بیــن خطــوط، ســاماندهی عابــران پیــاده، 
ایــن مــوارد  از جملــه   ... ســاماندهی موتــور ســیکلت ها و 
اســت. رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی نیــروی انتظامــی 
در بخــش دیگــری از ســخنان خــود و آمارهایــی از تعــداد 
و  رانندگــی  ســیکلت ها، گواهی نامه هــای  موتــور  خودروهــا، 
جــان باختــگان تصادفــات رانندگــی پرداخــت و گفــت: از ســال 
8۵ تــا ۹۷ تعــداد خودروهــا در ایــران ۱۵۳ درصــد، تعــداد موتــور 
ســیکلت ها ۱۲۰ درصــد و تعــداد گواهــی  نامه هــای رانندگــی ۱۰۲ 
درصــد رشــد داشــته  اســت و ایــن در حالــی اســت کــه شــمار  
ــر  ــه  ازای ه ــی در کشــورمان ب ــوادث رانندگ ــگان ح ــان باخت ج
ــی اســت ۳۷.6  ــک اســتاندارد بین الملل ــه ی ــزار خــودرو ک دو ه

درصــد کاهــش داشــته اســت.
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علیرضـا شـهیدی در نشسـت شـورای 
معادن اسـتان بوشـهر افزود: در وزارت 
صنعـت، معدن و تجارت بـرای احیای  
واحدهـای معدنـی کوچـک غیرفعال، 
کارگروهـی ایجـاد شـده کـه سـازمان 
زمیـن شناسـی نیز عضـو آن اسـت و 
امیدواریـم با کمترین هزینه واحدهای 

غیرفعال را به چرخه تولید بازگردانیم.
و  شناسـی  زمیـن  سـازمان  رئیـس 
اکتشـافات معدنی ایران اظهارداشـت: 
اکنـون ذخایـر زمیـن شناسـی معادن 
ایـران حـدود ۵۵ و ذخیـره قطعـی آن 

۳۰ تا ۳۵ میلیارد تن است.
وی ادامـه داد: سـاالنه ۳۴۰ تـا ۳۵۰ 
کشـور  در  موادمعدنـی  تـن  میلیـون 
اسـتخراج می شـود کـه باتـداوم ایـن 
رونـد پـس از ۲۰ تـا ۳۰ سـال ذخیـره 

موادمعدنـی کشـور کاهـش می یابد و 
بایـد بـا اکتشـاف جایگزینی بـرای آن 
چیـزی کـه مصـرف می شـود، ایجـاد 

کنیم.
 رئیـس سـازمان زمیـن شناسـی و 
اکتشـافات معدنـی ایران  یادآور شـد: 
ظرفیت هـای  بـا  ارتبـاط  در  کشـور 
معدنـی رتبـه ۱۵ جهـان را داراسـت و 
بـه  اتـکا  بـا  بیتشـر  جایـگاه  ایـن 
اکتشـافاتی اسـت که در سـطح اتفاق 

افتاده است.
شـهیدی افـزود: در ایـن ارتبـاط چنـد 
سـال اخیر به اکتشـاف پنهان از طریق 
ژئوفیزیـک هوایـی رو آورده شـده تـا 
پنهـان کشـور  معدنـی  ظرفیت هـای 

شناسایی شوند.
وی گفـت: در حـوزه معـدن هر فرصت 

شـغلی به طور مسـتقیم برای پنج نفر 
نفـر   ۲۰ از  بیـش  مسـتقیم  غیـر  و 
اشـتغال ایجـاد می کنـد که ایـن مهم 
نشـان از اهمیـت معـدن در توسـعه 
پایـدار، تولیـد ثـروت و اشـتغال زایی 

است.
وی ادامـه داد: با این وضعیت شـرایط 
نبایـد گونه ای باشـد که بودجه اسـتان 
در بخـش مرفه هزینه شـود و نسـبت 
بـه معادنـی کـه بـه طـور طبیعـی در 
فقیرتریـن مناطـق ایجـاد شـدند، کـم 

توجهی شود.
شـهیدی گفت: سازمان زمین شناسی 
۲ وظیفـه اصلی در کشـور دارد یکی در 
زمینـه تولید ثروت اسـت کـه از طریق 
صـورت  معدنـی  مـواد  اکتشـاف 
می گیـرد و این مـواد معدنی در اختیار 

بخـش خصوصـی قـرار می گیـرد تـا 
بتواننـد در حـوزه اقتصـادی اسـتفاده 

کنند.
وی یـادآور شـد: مـواد معدنـی حـدود 
یـک درصـد و صنایـع معدنـی تـا 6 
درصـد تولید ناخالص کشـور را شـامل 
می شـود و وقتی وارد صنعت می شـود 
۴۰ تـا ۴۵ درصـد تولیـد ناخلـص را به 

خود اختصاص  می دهد.
شـهیدی افـزود: اکنون که بحث جنگ 
اقتصادی اسـت بخش اعظم صادرات 
کشـور موادمعدنـی اسـت کـه از ایـن 
محـل درآمدهـای ارزی خوبـی عایـد 

کشور می شود.
وی اظهـار داشـت: صیانـت از ثـروت 
از رسـالت هـای مهـم  نیـز  تولیـدی 
سـازمان زمین شناسـی اسـت زیـرا از 
۴۳ حوادثی که در دنیا ثبت شـده ۳۴ 
مـورد آن در ایران توسـط این سـازمان 

شناسایی و رصد می شود.

 رئیـس سـازمان زمیـن شناسـی و 
اکتشـافات معدنی ایران  بیان کرد: در 
ایـن بخـش هـدف ایـن اسـت کـه با 
شـناخت دقیق مخاطـرات هزینه بعد 

از مخاطره ها را به حداقل برسانیم.
شـهیدی یادآور شـد: سیل امسال ۳۵ 
هـزار میلیـارد تومـان هزینـه به کشـور 
وارد کـرد کـه در صورت توجه براسـاس 
اطالعـات پایـه تولید شـده این هزینه 

کمتر می شد.
پـروژه ای  چنانچـه  داد:  ادامـه  وی 
نیازمنـد تـوان خـارج از کشـور در حوزه 
زمین شناسـی و اکتشـفات باشد این 

سازمان آماده هرگونه همکاری است.
 رئیـس سـازمان زمیـن شناسـی و 
اکتشـافات معدنی ایـران یادآور شـد: 
در این سـازمان بـزودی با افتتاح یک  
نویـن  دانـش  المللـی  بیـن  پـروژه 
نقشـه های زمیـن شناسـی بـه کشـور 

منتقل می شود.

۶۵۰۰ واحد معدنی در کشور فعال است

سودوکو شماره ۱۵۶۰

پاسخ سودوکو شماره ۱۵۵۹

افقی
۱- مقروض بودن به کسی - پیش نویس - فلز 

تمدن

۲- بخش و قسمت - از انواع دارایی اصلی 

در اقتصاد

۳- نوعی ریحان - پدید آوردن - ستاره و کوکب

۴- پیاله - پسوند شباهت - ناامید - مادر وطن

۵- نفس خسته - دفتری که اثرات معامالت 

مالی یک موسسه را نشان می دهد - حرف 

صریح - عالمت منفی

6- هر چیز شبیه مار - درخت زبان گنجشک 

- مرکب دان

۷- حرف فقدان انگلیسی - بلیغ و شیوا - 

درآمد خالص حاصله از کار

8- اشک چشم - از شهرهای استان گیالن 

- فالنی

۹- آنچه از کسی باقی می ماند - مجلس ترحیم 

- عمارت بلند و با شکوه

۱۰- خرگوش - ضمیر مخاطب - آزاد و رها

۱۱- دهان - زیستن - اقتصاددان انگلیسی  

متولد ۱۷۷6 میالدی که معتقد بود یک عدم 

تعادل اساسی میان میزان افزایش جمعیت و 

ازدیاد ثروت وجود دارد. وی کتاب معروف 

»رساله درباره اصل جمعیت« را بدون نام 

نویسنده در سال ۱۷۹8 منتشر کرد - چای 

انگلیسی

۱۲- تیم فوتبال یونانی - واحد پول زیمبابوه - 

»یک« عامیانه - خرید و فروش

۱۳- سرها - آرزوها - میوه گرمسیری

۱۴- این عنوان مربوط به کاالها یا خدماتی 

است که در حال حاضر جزو اقالم دارایی موسسه 

می باشد و در آینده ضمن جریان عملیات 

موسسه به حساب هزینه منظور خواهد شد - 

گرز آهنین

۱۵- هزار کیلو گرم - گرو گذار - از انواع 

موسسات مالی

عمودی 
۱- تنظیم و پیشنهاد اجرای طرح های مالی 

برای عملیات آینده موسسه بازرگانی - فرش 
انگلیسی

۲- محافظ در - پرستاران - زیر و تحت
۳- جوانمرد - به تعداد زیاد - پای افزار

۴- منحنی - تصدیق روسی - هیچگاه - 
محافظ فلزی جلوی خودروها

۵- مادر تازی - فرستاده ازکشوری به کشور 
دیگر - انگیزه زندگی - خدای باستان

6- فارسی زبان - زن گندمگون - ابله و بی 
عقل

۷- بیهوده - دارای روحی نامتعادل - زیبا و 
خوشایند

8- از ادات استثنا - درس عبرت آموز
۹- زنجیره - خار پشت بزرگ تیرانداز - پدر 

ترکی
۱۰- سرزمین - از عوامل اقتصادی کشور - 

نقطه
۱۱- رنگ سپید - ترانه - محصول درخت - 

باال پوش مردانه

۱۲- نازک اندیشی - به اندازه - بی حرکت 
- نیک

۱۳- اهلی - بسته کوچک مدار در کامپیوتر 
که شامل تعداد زیادی عناصر منطقی است 

- ایستاده

۱۴- از ابزار نواختن تار - آن طرف - خدمت و 
غمخواری و محافظت

۱۵- از انواع شرکت های تجاری طبق ماده ۲۰ 
قانون تجارت - از ارکان بانک ها که از 8 عضو 

تشکیل شده است.

جدول شماره ۱۵۶۰

البرز

۱۴ بنای غیرمجاز در اراضی 
کشاورزی کرج تخریب شد

 اســماعیل صارمــی در جمــع خبرنــگاران افــزود: بــا 
ــر  ــزارو ۵۰۰ مت ــازها، ۵۵ ه ــاخت وس ــن س ــب ای تخری
احمدآبــاد  روســتای  در  اراضــی کشــاورزی  از  مربــع 

ماهدشــت کرج به کشت وکار بازگشت.
ــا  وی بیــان داشــت: تخریــب ایــن بناهــا روز گذشــته  ب
حضــور رئیــس  امــور اراضــی شهرســتان کــرج ، نماینــده 

دادســتان و نیروهای انتظامی انجام شــد.
متــر   ۵۰۰ هــزارو   ۲ مجمــوع  در  گفــت:   صارمــی 
دیوارکشــی  و ۱۲۰ مترمکعــب اســتخر تخریــب و بــه 

حالت اولیه بازگردانده شــد.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کــرج افــزود: ســاخت 
ــا و تاسیســات غیــر مجــاز در اراضــی زراعــی و باغــی  بن

ســبب تخریب اراضی کشــاورزی و باغی می شود.
ــه قصــد ســاخت و ســاز در  ــرادی ک ــام اف ــی از تم صارم
اراضــی و باغــات منطقــه را دارنــد خواســت قبــل از 
ــاورزی  ــاد کش ــای الزم را از جه ــی مجوزه ــه اقدام هرگون
اخــذ کننــد تــا هــم حقــوق بیــت المــال رعایــت شــود و 
ــی وتبعــات ناشــی از آن  هــم متحمــل مشــکالت احتمال

نشوند.

 پیام
استان ها

خرید توافقی سه هزار تن گوجه فرنگی در همدان
مدیر سازمان تعاون روستایی همدان گفت: سه هزار تن گوجه فرنگی از کشاورزان این استان به 
صورت توافقی خریداری شد. رضا عباسی  افزود: با هماهنگی شبکه تعاون روستایی خرید توافقی 
محصول گوجه فرنگی از کشاورزان شهرستان های گوجه خیز از جمله تویسرکان، نهاوند و اسدآباد 
انجام شده است.

نخبه ایالمی در مسابقات سراسری 
قرآن کریم اوقاف حائز رتبه برتر گردید

جـواد نظـری نخبـه ایالمـی اعزامـی بـه چهل و 
دومیـن دوره مسـابقات اوقاف موفق به کسـب 
جـزء کشـور شـد.به  بیسـت  حفـظ  دوم  رتبـه 
گـزارش روابـط عمومـی اداره کل اوقاف و امور 
حافـظ  نظـری  جـواد   ، ایـالم  اسـتان  خیریـه 
قـرآن کریـم اعزامـی از اسـتان ایـالم بـه چهل 
قـرآن  سراسـری  مسـابقات  دوره  دومیـن  و 
کریـم سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه موفـق 
بـه کسـب رتبـه دوم در رشـته حفـظ ۲۰ جـزء 
ایـن مسـابقات گردیـد. ایـن دوره از مسـابقات 
بـه میزبانـی شـهر اصفهان از ششـم تـا یازدهم 
مهـر مـاه سـال جـاری در حال برگزاری اسـت. 
از  دوره  ایـن  از  برگـزاری  از  روز  سـومین  در 
مسـابقات ، رشـته حفـظ ۲۰ جـزء بـرادران بـه 
پایـان رسـید و نخبـه ایالمـی در رقابـت بـا ۴۹ 
بـه کسـب  موفـق  اسـتان   ۳۱ از  اعزامـی  نفـر 

سـال   8 نظـری کـه  عالـی گردید.جـواد  رتبـه 
سـابقه فعالیـت در زمینـه حفـظ قـرآن کریـم 
دارد موفـق بـه کسـب عناویـن دیگـری از قبیل 
کسـب  مقـام اول تـا سـوم در رشـته هـای ۱۰ 
جـز تـا حفـظ کل قـرآن کریم بین سـالهای ۹۲ 
تا ۹۷ در مسـابقات کشـوری سـپاه پاسـداران، 
کسـب رتبـه اول نیروهـای مسـلح کل کشـور 
در رشـته حفـظ ۲۰ جـزء در سـال ۹۴ ، کسـب 
رتبـه اول رشـته حفـظ ۲۰ جـزء در مسـابقات 
در سـال  ایثارگـر  و  فرزنـدان شـاهد  کشـوری 
در  جـزء   ۲۰ حفـظ  اول  رتبـه  و  کسـب   ۹۵
جهـاد کشـاورزی  وزارت  سراسـری  مسـابقات 
شـده اسـت. مسـابقات قـرآن کریـم سـازمان 
اوقـاف و امـور خیریـه معتبرتریـن مسـابقات 
جمهـوری اسـالمی اسـت کـه تـا مرحلـه بیـن 

المللـی برگـزار مـی گـردد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماهان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی و 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
 برابـر رای شـماره ۱۳۹86۰۳۱۹۰۰6۰۰۰۹۹۷ هیـات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ماهان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی اقای/خانـم جواد زهرودی ده ترکی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه ۱6۵ صـادره از ماهان در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت ۱6۱ متـر مربـع پـالک ۱۰۳۴۴ فرعی از ۱ اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک ۹۲۷ 
فرعـی از اصلـی واقـع در بخـش ۵ کرمان واقع در ماهـان بلوار تیگران کوچه ۵ خریداری از مالک رسـمی آقای 
/خانـم محـل مالکیـت محمـد حسـین رضایی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۲6/6/۹8-  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۱/۷/۹8

سید رضا انصاری- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فروش اموال منقول نوبت دوم
بدیـن وسـیله دفتـر اجرای احـکام حقوقی دادگسـتری رفسـنجان در نظـر دارد در پرونده 
کالسـه فـوق الذکر)۹۵۱8۰۹(امـوال معرفـی شـده ذیـل را به قیمـت کارشناسـی از طریق 

مزایـده نوبـت دوم به فروش برسـاند
-یـک دسـتگاه جـدا کـن پسـته سـاخت شـرکت ماشـین سـازی قائـم بـه قطـر ۷۰ سـانتیمتر و طـول 
تقریبـی۴ متـر فاقـد الکتروموتور،دسـتگاه بـه شـدت فرسـوده و زنـگ زده اسـت و در ایـن وضعیت غیر 

قابـل اسـتفاده می باشـد.
به ارزش ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال

-یـک دسـتگاه غربـال دو طبقـه ویبره،سـاخت شـرکت ممتازان،جنـس ورقهـا گالوانیـزه، دارای پولـی 
ویاتاقانهـای سـالم فاقـد الکتـرو موتـور بـه ارزش ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریـال

-یـک دسـتگاه غربـال سـه طبقـه،دارای سیسـتم انتقـال قـدرت پولـی و تسـمه،فاقد پـالک کارخانـه 
سـازنده،جنس ورقهـا گالوانیزه،فاقـد الکتروموتـور بـه ارزش ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریـال 

یـک دسـتگاه باسـکول دیجیتال پند یک تن،۴ لودسـله،از نـوع ثابت)فاقد چرخ( با ابعـاد پلیت 8۰*8۰ 
سـانتیمتر و دقت ۲۰۰ گرم با شـماره سـریال A8۳۰۰۴۰۹ به ارزش ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 جمعا به ارزش ۱۷۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال یکصدو هفتادو پنج میلیون میلیون و پانصد هزار ریال تمام
لـذا طالبیـن خریـد مـی تواننـد ضمـن مراجعه به محـل امـوال  معرفی شـده جهت مالحظه درخواسـت 
خرید خود را به همراه قبض واریزی به میزان ده درصد مبلغ پیشـنهادی  تا تاریخ  ۱۳۹8.8.۱۲ سـاعت 
۱۰ صبـح بـه ایـن اجـرای احکام ارائه و شـخصا نیز در جلسـه مزایده  حضور داشـته باشـند بدیهی اسـت 
برنـده مزایـده کـه باالترین قیمت را پیشـنهاد داده باشـد باید ظـرف یک ماه باقی مانده را نیز به حسـاب 
۲۱۷۱۲۹۳8۲۱۰۰۴ بانک ملی بنام سـپرده دادگسـتری واریز و در غیر این صورت سـپرده وی پس از کسـر 

هزینـه هـا به نفع دولت ضبـط خواهد شـد.م- الف۱۱۰۹
دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری رفسنجان-عباسی

آگهی ابالغ و احضار 
اقای پوریا سـاالری نیافرزند حمیدرضا مجهول المكان همسـر شـما برابر دادنامه شـماره 

۹۷۰۹۹۷۳۴۲۳۰۰۱88۹
شـعبه اول دادگاه عمومی)حقوقـی( دادگسـتری جیرفـت بـا بـذل بخـش از مهریـه خود 
تقاضـای ثبـت طـالق نمونـه لذا الزم اسـت ظرف مـدت ده روز پـس از انتشـار این آگهـی در دفترخانه به 
آدرس:جيرفـت بلـوار پاسـداران ابتـدا خیابان ذوالفقار روبروی اسـلحه و مهمات حاضـر در غیر این صورت 

طبـق مقـررات اقـدام بـه ثبـت خواهد شـد و اعتراض بعدی مسـموع نخواهد شـد.
دکتر مجید خزاعی -سر دفتر ازدواج وطالق۷۴-۱۹3جیرفت -م الف:3۶۶

تاســیس موسســه غیــر تجــاری هیــات دوچرخــه ســواری 
ــت  ــماره ثب ــه ش ــخ 1398/06/26 ب ــن درتاری ــتان قزوی شهرس
ــل  ــا ذی ــت و امض ــی 14008624333 ثب ــه مل ــه شناس 1064 ب
ــت  ــر جه ــرح زی ــه ش ــه آن ب ــه خالص ــده ک ــل گردی دفاترتکمی
اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. 1. موضــوع موسســه : 1. تعمیــم 
و گســترش رشــته یــا رشــته هــای ورزشــی تحــت پوشــش در 
ــف،  ــان و کش ــری مربی ــه کارگی ــق ب ــتان از طری ــطح شهرس س
جــذب و پــرورش اســتعدادها 2. برگــزاری کالســهای آموزشــی، 
توجیهــی و تکمیلــی در رده هــای ســنی مختلــف بــا اخــذ 
ــات دوچرخــه ســواری  ــا هی مجــوز از فدراســیون و هماهنگــی ب
اســتان قزویــن و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن 3. 
ــا  ــنی ب ــف س ــای مختل ــتانی در رده ه ــابقات اس ــزاری مس برگ
توجــه بــه ضوابــط و رعایــت تقویــم فدراســیون و بــا هماهنگــی 
ــن 4.  ــتان قزوی ــان اس ــتان و اداره کل ورزش و جوان ــات اس هی
ــودن و  ــاده نم ــت آم ــی الزم جه ــش بین ــی و پی انتخــاب، معرف
ــابقات  ــه مس ــتان ب ــی شهرس ــای ورزش ــم ه ــراد و تی ــزام اف اع
ــالغ شــده از ســوی  ــه هــای اب ــن نام ــررات و آیی 5. اجــرای مق
ــت  ــوه فعالی ــر نح ــارت ب ــتان و نظ ــیون در ســطح شهرس فدراس
هــای هیئــت هــای شــهرها و بخــش هــای مســتقل تابعــه 6. 
ــه  ــا درج ــای ارتق ــه کالس ه ــتان ب ــان اس ــزام داوران و مربی اع
ــتان و اداره کل  ــات اس ــی هی ــا هماهنگ ــی ب ــی و توجیه آموزش

ــری  ــره گی ــش در به ــن 7. کوش ــتان قزوی ــان اس ورزش و جوان
ــا رشــته  ــت پیشــبرد رشــته ی ــردم جه ــه م ــات داوطلبان از خدم
ــان در  ــت آن ــب و حمای ــش و ترغی ــت پوش ــی تح ــای ورزش ه
ــا  ــررات 8. ایجــاد ارتباطــی و هماهنگــی ب ــن و مق حــدود قوانی
ــا رشــته هــای  موسســات دولتــی و غیردولتــی کــه در رشــته ی
ــد 9.  ــت دارن ــتان فعالی ــطح اس ــش در س ــت پوش ــی تح ورزش
تهیــه و تنظیــم برنامــه وتقویــم ورزشــی ســالیانه بــا توجــه بــه 
تقویــم ورزشــی فدراســیون بــا همــکاری هیــات اســتان و هیئــت 
ــه  ــای مســتقل تابع ــا، شــهرها و بخــش ه ــای شهرســتان ه ه
ــن 10.  ــتان قزوی ــان اس ــی اداره کل ورزش و جوان ــا هماهنگ و ب
تشــکیل کمیتــه هــای مــورد نیــاز بــر اســاس ضوابــط فدراســیون 
11. کمــک مالــی، فنــی، پشــتیبانی و تجهیزاتــی بــه هیئــت هــای 
شــهر هــاو بخشــهای تابعــه بــا هماهنگــی هیــات اســتان و اداره 
کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن 12. تهیــه و ارســال گــزارش 
ــات اســتان و  ــه هی ــا در ســطح شهرســتان ب ــت ه ــه فعالی کلی
فدراســیون مربوطــه و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن 
ــت 96  ــورخ 26 اردیبهش ــماره 214961064 م ــوز ش ــتناد مج باس
قزوین.)ثبــت  اســتان  جوانــان  و  ورزش  اداره کل  از  صــادره 
موضــوع فعالیــت مذکــور بمنزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت 
ــدت  ــه م ــت ب ــخ ثب ــه : از تاری ــدت موسس ــد( 2. م ــی باش نم
نامحــدود. 3. مرکــز اصلــی : اســتان قزویــن ، شهرســتان قزوین 

، بخــش مرکــزی ، شــهر قزویــن، محلــه بلــوار آیــت الــه خامنــه 
ــه  ــالک 0 ، طبق ــم ، پ ــتان یک ــه گلس ــم ، کوچ ــه پنج ای ، کوچ
ــهم  ــزان س ــامی و می ــتی 3415937977 4. اس ــف کدپس همک
ــران :  ــن مدی ــد ســرمایه میباشــد. 5. اولی الشــرکه شــرکا : فاق
1-5. آقــای میــالد باقــری ناصرلــو بــه شــماره ملــی 4311084961 
ــم  ــل 2-5. خان ــره و مدیرعام ــت مدی ــس هیئ ــمت رئی ــه س ب
شــهال صفویــه بــه شــماره ملــی 4322057780 بــه ســمت نایــب 
رئیــس هیئــت مدیــره 3-5. محمدحســین حیاتــی فــرد )خــارج 
ــمت  ــه س ــی 5900029026 ب ــماره مل ــه ش ــره( ب ــت مدی از هیئ
خزانــه دار 4-5. آقــای فرزیــن مهرنیــا ســیبنی )خــارج از هیئــت 
مدیــره( بــه شــماره ملــی 2659887020 بــه ســمت دبیــر ، بــرای 
مــدت چهــار ســال انتخــاب گردیدنــد. 6. دارنــدگان حــق امضــا : 
کلیــه اوراق و اســناد رســمی و بهــادار و بانکــی و تعهــدآور شــرکت 
از قبیــل: چــک، ســفته، بــروات و قراردادهــا بــه امضــاء رئیــس 
هیــات مدیــره وخزانــه دار همــراه بــا مهــر شــرکت و نامــه هــای 
ــا نایــب رئیــس  ــه امضــاء رئیــس هیــات و ی عــادی و اداری ب
هیــات همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. 7. اختیــارات 

ــق اساســنامه.  ــر عامــل : طب مدی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

6932 قزوین )617993( 

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139818701133000166 هیــات نظــارت اســتان تهــران 
ــن  ــون تعیی ــه موضــوع قان در خصــوص اصــالح مســاحت و حــدود اربع
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــه  ــات مالکان ــن تصرف ــک ورامی ــت مل ــی حــوزه ثب مســتقر در واحــد ثبت
ــه شــماره  ــی ب ــد عل ــای محمــد علیکاهــی فرزن بالمعــارض متقاضــی آق
شناســنامه 86 صــادره از ورامیــن در ششــدانگ/ یــک بــاب خانــه / بــه 
ــع در  ــی واق ــی از 111 اصل ــالک 5759 فرع ــع پ مســاحت 94/75 مترمرب
شــهر ورامیــن انتقالــی از مالــک رســمی آقــای ســید کمــال الدیــن میــری 
ــی  ــمی و قطع ــند رس ــر س ــن براب ــک مت ــه مال ــت ک ــده اس ــرز گردی مح
شــماره 39379 مــورخ 1391/8/11 دفتــر اســناد رســمی 20 ورامیــن 
مقــدار دو دانــگ مشــاع را بــه آقــای مرتضــی علیکاهــی فرزنــد محمــد 
انتقــال رســمی داده و چهــار دانــگ مشــاع در مالکیــت محمــد علیکاهــی 
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــتقر اس مس
ــه  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
ــد  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

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

رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین – محمد رحیم پورراینی  6411



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1560 | پنجشنبه  11 مهر 1398 021-88019846

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

برداشت هفت هزار تن خرما از نخلستان های ُمهر
مدیر جهاد کشاورزی ُمهر گفت: بالغ بر ۷ هزار تن خرما و رطب از سطح ۱۰۰۰ هکتار نخلستان های این 

شهرستان برداشت شد.
غالمحسین مظاهری افزود: یکهزار و ۵۰۵ هکتار باغ نخل در شهرستان مهر وجود دارد که از این میزان ۴۳۵ 

هکتار بصورت دیم و بقیه به صورت آبی است.

بــه کار همایــش  اییــن آغــاز  ذبیــح هللا غریــب در 
ــاورزی،  ــاد کش ــی وزارت جه ــع تبدیل ــووالن صنای مس
و  چهارمحــال  تبدیلــی  صنایــع  واحدهــای  تعــداد 
بختیــاری را ۲۱۰ واحــد عنــوان کــرد و افــزود: افــزون 
بــر ۳ هــزار نفــر در بخــش صنایــع کشــاورزی اســتان 

مشــغول کار هســتند.
وی، میــزان تســهیالت بانکــی دولــت دوازدهــم بــرای 
رونــق صنایــع تبدیلــی در دوســال گذشــته را یکهــزار و 
۵۰۰ میلیــارد ریــال ذکــر کــرد و گفــت: در ایــن مــدت 
نیــز ۵۰۰ میلیــارد ریــال ســرمایه در گــردش در اختیــار 
ــه  ــرار گرفت ــتان ق ــاورزی اس ــع کش ــرداران صنای بهره ب

اســت. 
و  چهارمحــال  جهادکشــاورزی  ســازمان  رییــس 
ــش  ــتان در بخ ــن اس ــتغال ای ــب اش ــاری، ضری بختی
کشــاورزی در دولــت تدبیــر و امیــد را ۲۲ درصــد 
عنــوان کــرد و تصریــح کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه 
ــه ثبــت  ایــن رقــم در ســال ۹۲ کمتــر از  ۱۵ درصــد ب

ــت. ــیده اس رس
وی از تولیــد ۱۵درصــد آبزیــان کشــور در ایــن اســتان 
خبــرداد و گفــت: ایــن اســتان باتولیــد ۲۴ هــزار تــن 
ــی  ــوراک ماه ــد خ ــد تولی ــردابی ، ۴۵درص ــی س ماه
و  میگــو  خوراتــک  درصــد   ۱۵ حــدود    ، آال  قــزل 
۳۰ درصــد تولیــد خــوراک ماهــی گرمابــی کشــور ، 
ــده  ــل ش ــان آن تکمی ــیالت و آبزی ــد ش ــره تولی زنجی

اســت.
غریــب بــه توســعه و کاشــت ۳ هــزار هکتــار گیاهــان 
ایــن  از  دارویــی در اســتان اشــاره کــرد و گفــت: 
میــزان ۳۰۰ هکتــار زیــر کشــت زعفــران و ۲۰۰ هکتــار  
و  فــرآوری   دارد کــه  قــرار  محصــول گل محمــدی 
ایجــاد صنایــع تبدیلــی محصــوالت تولیــدی در بخــش 
ــت. ــر اس ــرورت انکارناپذی ــک ض ــی ی ــان داروی گیاه

اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون   
چهارمحــال و بختیــاری نیــز در ایــن همایــش  گفــت:  
وجــود رودخانه هــای زاینــده رود، کارون و  بخشــی 
ــاورزی  ــتعد کش ــاک مس ــود خ ــتان و وج از دز در اس
موجــب شــده ایــن اســتان بــه یــک قطــب کشــاورزی 

ــود. ــل ش ــور تبدی ــروری کش و دامپ
ــا  ــای اول ت ــه ه ــزود: کســب رتب ــری اف ــرم نصی هللا ک
ســوم در  تولیــد  و صــادرات حــدود  ۱۰ محصــول  
ــی  ــادام مامای ــول ب ــه محص ــتان از جمل ــن اس در ای
، ماهــی ســردابی ، قــارچ دکمــه ای و محصــوالت 
ســردرختی همچــون هلــو و محصــوالت لبنــی  در ایــن 
اســتان ضــرورت ایجــاد صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی را 

ــرده اســت. ــدان ک دو چن
ــزار دام ســبک   ــون ۷۰۰ ه وی، وجــود بیــش از ۲ میل
عشــایری و روســتایی و تولیــد بیــش از ۷۰ هــزار تــن 
محصــول چغندرقنــد و ۲۵۰ هــزار تــن محصــول ســیب 
ــرد  ــداد ک ــتان قلم ــرای اس ــت ب ــک ظرفی ــی را ی زمین
و گفــت: نبــود صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی و نبــود 
ــرداران و  ــره ب ــرای به ــض ب ــک نق ــد، ی ــره تولی زنجی
تولیــد کننــدگان منطقــه اســت، کــه بایــد بــا همــکاری 
اســتان  در  تکمیلــی  زنجیــره   ، متولــی  مســئوالن 

ایجــاد شــود.

خلــع  بــه  هدایــت  شــهامت 
یــد 68 هکتــار از اراضــی ملــی 
و  کــرد  اشــاره  مشگین شــهر  در 
ــن اراضــی در محــدوده  ــزود: ای اف
شــده  واقــع  کنگرلــو  روســتای 
ــع  ــری اداره مناب ــا پیگی ــه ب ــود ک ب
ــکاری  ــهر و هم ــی مشگین ش طبیع
ــع تصــرف شــده  ــه رف ــوه قضایی ق

و بــه اراضــی ملــی الحــاق گردیــد.
فــروش  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
از  قشــالقی  و  ییالقــی  مراتــع 
ــد،  ــالف می باش ــی خ ــاظ قانون لح
فروشــندگان  پروانــه  ابطــال  از 

داد. خبــر  مراتــع  غیرقانونــی 
ایــن  در  کــرد:  تشــریح  وی 
خصــوص تاکنــون در کمیســیون 

مــاده ۱۰ تعــدادی از پروانه هــای 
شــده  ابطــال  متخلــف  افــراد 

اســت.
ــا هــدف  ــزودی ب هدایــت گفــت: ب
تعییــن حریــم و حــدود مراتــع 
روســتاییان  بهره بــرداری  بــرای 
شهرســتان  مراتــع   ، عشــایر  و 
ممیــزی می شــود.  مشگین شــهر 
دارا  بــا  شهرســتان مشگین شــهر 
بیشــترین  پــالک   8۷6 بــودن 
اســتان  طبیعــی  منابــع  مقــدار 
ــاص داده  ــود اختص ــل را بخ اردبی

ــت.  اس

معـاون خدمـات مشـترکین و درآمـد شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان اصفهان گفت: مهرماه قبوض کاغذی برای مشـترکین 
شـهرضا و منظریـه صادر نشـد بلکـه از طریق پیامـک رقم آب 

بهـاء شـهریور ماه به اطالع مشـترکین رسـید. 
رضـا رضایـی با اشـاره بـه اجرای طـرح حذف قبـوض کاغذی 
آب بهـاء گفـت:  چـاپ و توزیـع  قبـوض کاغـذی آب بهاء  به 
طور کامل  در شـهرضا حذف شـد با جمع آوری  شـماره همراه  
۵۲ هزار و ۷۰۰ مشـترک در شـهرضا و منظریه قبوض آب بهاء 

بـه صـورت الکترونیک برای آن ها ارسـال می شـود.
معـاون خدمـات مشـترکین و درآمـد شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان اصفهـان اعـالم کـرد: مهرمـاه قبـوض کاغـذی بـرای 
مشـترکین شـهرضا و منظریـه صـادر نشـد بلکـه  از طریـق 
پیامک رقم  آب بهاء شـهریور ماه  به اطالع مشـترکین رسید.
وی افزود: تا کنون 6۵ درصد مشـترکین شـهرضا قبل از پایان 

مهلـت اقدام به پرداخت قبوض بـه روش الکترونیکی نمودند 
و انتظار می رود مابقی مشـترکین با ارسـال پیامـک، یادآوری  

اقـدام بـه پرداخت قبوض آب بهـاء خود  نمایند.
رضایـی با بیان اینکه شـرکت آبفا اسـتان اصفهـان در ماه های 
حـذف  زیرسـاخت های  نمـودن  فراهـم  بـه   اقـدام  اخیـر 
قبوض آب بهاء در سـطح اسـتان نمود خاطرنشـان سـاخت: 
مشـترکین اصفهانـی می تواننـد  به منظور اطمینـان از ثبت نام 
و درج شـماره تلفـن همراهشـان در برنامـه جامـع خدمـات 
مشـترکین آبفـا، بـا سـامانه ۱۵۲۲ تماس گرفته و یـا از طریق 
پرتـال شـرکت بـه نشـانی www. Abfaesfahan.ir شـماره 

تلفـن همـراه خـود را ثبـت کنند.
معـاون خدمـات مشـترکین و درآمـد شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان اصفهـان در پاسـخ بـه اینکـه برخـی از مشـترکین 
می خواهند از چگونگی روند محاسـبه آب بها خود مطلع شـوند 

تصریـح کرد: مشـترک با گرفتـن شـماره  ۱۵۱۵۲۲*66۵۵* 
و کـد دسـتوری USSD می توانـد قبـوض آب بهـاء خـود را 
مشـاهده نمایـد. اسـتفاده از کدهـای دسـتوری نیازمند نصب 
هیـچ نرم افـزاری نیسـت بنابرایـن مشـترکین می تواننـد بـا 
گرفتـن کـد دسـتوری#۱۵۱۵۲۲*66۵۵* بـا تلفـن همـراه 
خـود، خدمـات شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان را 

دریافـت کنند.
پرداخـت  سـامانه های  طریـق   از  مشـترکین  افـزود:  وی 
غیرحضـوری و یـا تمـاس با شـماره تلفـن ۱۵۲۲ و  ثبت کلید 
شـماره یـک، نسـبت بـه وارد کـردن شناسـه قبض و شناسـه 
پرداخـت، اقـدام و قبـض خـود را در هـر سـاعت از شـبانه روز 

پرداخـت کنند. 
رضایـی پیرامـون اجرای طـرح حذف قبوض کاغـذی آب بهاء 
در اسـتان اصفهـان گفـت: در حـال حاضر شـماره همراه بیش 
از ۷6 درصـد مشـترکین در اسـتان جمـع آوری شـد تـالش 
شـبانه روزی بـرای جمـع آوری صـد درصـدی  شـماره همـراه 

مشـترکین تـا پایـان مهر مـاه در دسـتور کار قـرار دارد.

معـاون خدمـات مشـترکین و درآمـد شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان اصفهان با بیان اینکه درصدد هسـتیم مهرماه آخرین 
دوره توزیـع قبـوض کاغـذی آب بهـاء در اسـتان اصفهـان 
باشـد اظهـار داشـت: بـا جمـع آوری تلفن همراه مشـترکین و 
اطالع رسـانی جامع پیرامـون چگونگی پرداخـت الکترونیکی، 
از ایـن پـس قبوض مشـترکین به صـورت الکترونیکی صادر 

می شـود.
وی با اشـاره به اپلیکیشـن آبفا اصفهان بیان کرد: ۲۳ خدمت 
شـرکت آب و فاضـالب اعـم از فـروش انشـعابات، مشـاهده 
قبـوض، مشـاهده صورتحسـاب، پـی گیـری درخواسـت ها، 
اعـالم کارکـرد کنتور، آمـوزش، راهنما، خدمات پـس از فروش 
و انتقادات و پیشـنهاد ها از طریق اپلیکیشـن همراه آبفا انجام 

می گیرد.
رضایـی بـه دیگر خدمات درگاه غیرحضوری ussd  اشـاره کرد 
و خاطرنشـان سـاخت: از طریـق ایـن درگاه نیـز قبـض میان 
دوره آ ب بهـاء صـادر می شـود، خرید لوازم کاهنـده و دریافت 

انشـعاب انجام می شـود.

 ۵00 هکتار از اراضی ملی 
استان اردبیل خلع ید شد

 قبض کاغذی آب  در اصفهان کلید خورد 

اهواز 

قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران: 
پرورش نیروی انسانی متخصص شاکله پایداری این شرکت است

قائــم مقــام مدیرعامــل شــرکت 
ملــی حفــاری ایــران پــرورش 
نیــروی انســانی متخصــص را 
شــاکله پایــداری ایــن شــرکت از 
بــدو تاســیس عنــوان و تصریــح 
ــع  ــت مناب ــم و تربی ــوزش و تعلی ــر آم ــه ام ــرد: توجــه ب ک
انســانی زیرســاخت پویایــی ســازمان محســوب می شــود.
حمیــد رضــا خــوش آینــد افــزود: اینکــه امــروز این شــرکت 
بــه عنــوان یــک شــرکت معتبــر حفــاری در منطقه شــناخته 
ــا  ــص، ب ــای متخص ــورداری آن از نیروه ــود ، برخ ــی ش م

تجربــه و دارای دانــش فنــی روز آمــد اســت.
وی گفــت: بــا شــکل گیــری صنعــت حفــاری در کشــور و 

تاســیس شــرکت ملــی حفــاری ایــران، کارکنــان ایرانــی که 
قبــل از انقــالب در شــرکت هــای خارجــی بــه کار اشــتغال 
ــاری  ــی حف ــا، در مل ــرکت ه ــروج آن ش ــا خ ــتند ب داش
مشــغول بــه کار و بــا راه انــدازی دکل هــای حفــاری،  
تجــارب خــود را بــه نیروهــای تــازه اســتخدام انتقــال و در 
عمــل اســتمرار کار بــا مدیریــت و تخصــص بومــی تــداوم  

یافــت.
ــز  ــاد مرک ــا ایج ــد ب ــن رون ــرد: ای ــار ک ــد اظه ــوش آین خ
آمــوزش تکنولــوژی حفــاری قالــب اداری بــه خــود گرفت و 
بــا برگــزاری دوره هــای آموزشــی مرتبــط بــه صــورت تئــوری 
و عملــی، پــرورش نیــروی انســانی متخصص مورد نیــاز در 

اولویــت نخســت برنامــه هــای شــرکت تعریــف شــد.

ــا  ــران ب ــاری ای ــی حف ــام مدیرعامــل شــرکت مل ــم مق قائ
تجلیــل از پیشکســوتان کــه بــه افتخــار بازنشســتگی نائــل 
ــز در شــمار  ــن مرک ــگان ای ــش آموخت ــزود: دان ــد، اف آمدن
متخصصــان و مدیــران صنعــت نفــت و حفــاری کشــور می 
باشــند کــه بیشــتر مدیــران ارشــد فعلی ایــن شــرکت را نیز 

شــامل مــی شــوند.
ــع انســانی در شــرکت در حــدود  ــرورش مناب ــت: پ وی گف
ــه در  ــم ک ــن مه ــته و ای ــداوم داش ــته ت ــه گذش ــار ده چه
گذشــته مختــص کارکنــان رســمی بــود در یــک دهــه اخیــر 
ــه  و  ــم یافت ــث تعمی ــراردادی و ارکان ثال ــای ق ــه نیروه ب
تمــام تخصــص هــا در شــرکت بــه طــور کامــل بومــی شــده 

اســت.

خــوش آینــد بــا بیــان اینکــه صنعــت حفــاری تکنولــوژی 
ــوع  ــه  تن ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــت ، خاطرنش ــور اس مح
ــن  ــف در ای ــوم مختل ــری از عل ــره گی ــا و به ــص ه تخص
صنعــت، اداره آمــوزش و تجهیــز نیــروی انســانی شــرکت 
حســب نیــاز بخــش هــای مختلــف دوره هــای متعــدد و 
آمــوزش حیــن خدمــت را همســو بــا فنــاوری هــای نویــن 
ــه  ــف برنام ــطوح مختل ــور در س ــارج از کش ــل و خ در داخ
ریــزی و اجرایــی مــی کند.قائــم مقــام مدیرعامــل شــرکت 
ــه اهــداف کالن شــرکت  ــا اشــاره ب ــران ب ــاری ای ــی حف مل
بــه عنــوان یکــی از شــرکت هــای باالدســتی زیــر مجموعــه 
ــوزش  ــا آم ــان ب ــزود: همزم ــران اف ــت ای ــی نف شــرکت مل
هــای تعریــف شــده در راســتای پــرورش نیــروی انســانی 
بــا توجــه بــه اهــداف کالن صنعــت نفــت، انتقــال تجــارب 
میدانــی  از ســوی پیشکســوتان و  عالقــه مندان به توســعه 
ایــن صنعــت  به نیروهــای جوان در شــکوفایی اســتعدادها 
و جانشــین پــروری بســیار امیــد بخــش و آینــده و رشــد و 

تعالــی شــرکت را تضمیــن مــی نمایــد.

سطح گلخانه های 
خاش به ۶۴ هکتار 

افزایش می یابد
حمیدرضا کبدانی اظهار داشت: کشت 
گلخانـه ای عبور از کشـاورزی سـنتی 
بـه علمـی اسـت کـه صرفه جویـی، 
اشـتغالزایی، استفاده از حداقل زمین 
بـرای تولیـد، افزایـش کارایی مصرف 
برنامه ریـزی  تولیـد  افزایـش  آب، 
و  محصـول  قابلیـت کنتـرل  شـده، 
آفـات، تولید و تنوع بـه صورت خارج 
از فصـل، تنظیم برنامه کشـت مطابق 
نیـاز بـازار از جملـه مهمتریـن مزایای 

آن محسـوب می شـود.
وی ادامـه داد: گوجـه فرنگـی، خیـار، 
تـوت  بادمجـان،  دلمـه ای،  فلفـل 
فرنگـی و سـبزیجات برگـی عمـده 
محصـوالت تولیـدی گلخانه های این 

شهرسـتان هسـتند.
مدیرجهـاد کشـاورزی خـاش گفـت: 
سـال گذشـته از سـطح ۴۷ هکتار از 
گلخانه هـای ایـن شهرسـتان ۷۰۰ تن 
انواع محصوالت کشـاورزی برداشـت 

و روانـه بـازار مصرف شـد.
هـزار  دارای ۳8  خـاش  شهرسـتان 
باغـی  و  زراعـی  محصـوالت  هکتـار 
اسـت کـه سـاالنه بیـش از ۴۰ هـزار 
تـن انواع محصـوالت از آنها برداشـت 

می شـود.

سرمایه گذاری ۱۰هزار میلیارد خاش 
ریالی در صنایع تبدیلی 

چهارمحال و بختیاری

امنیت سرمایه گذاری در کرمان مناسب نیست

رتبه استان در شفافیت و سالمت اداری پایین است 

مرکـز  گـزارش  اسـاس  بـر 
امنیـت  مجلـس،  پژوهش هـای 
سـرمایه گـذاری در کرمان بـه همراه 
و  سیسـتان  ماننـد  اسـتان هایی 
بلوچسـتان، سـمنان، قـم، کرمانشـاه 
اسـاس  بـر  غربـی،  آذربایجـان  و 
زمسـتان  در  آمـاری  هـای  مؤلفـه 
سـال ۱۳۹۷، بیـن سـه و 6 دهـم تا 

اسـت. چهـار 
فعـاالن  ارزیابـی  اسـاس   بـر 
ایـن  در  مشـارکت کننده  اقتصـادی 
پیمایـش، سـه مؤلفـه رسـیدگی بـه 
اختالفـات تجاری بـا داوری، اجرای 
احـکام قضایـی  موقـع  بـه  و  کامـل 
پرونده هـای  بـه  رسـیدگی  نـرخ  و 
مؤلفـه  نامناسـب ترین  از  قضایـی 
در  گـذاری  سـرمایه  امنیـت  هـای 

هسـتند. کرمـان  اسـتان 

وضعیـت نامطلوب امنیت 
کرمان در  سرمایه گذاری 

اسـتخراجی  اطالعـات  مقایسـه 
شـاخص  آمـاری  مؤلفه هـای 
امنیـت سـرمایه گـذاری بـه تفکیـک 
 ۱۳۹۷ زمسـتان  در  اسـتان ها 
سـال،  همیـن  پاییـز  بـه  نسـبت 
اسـتان کرمـان  می دهـد کـه  نشـان 
آمـاری  مؤلفه هـای  میانگیـن  در 
گـذاری  سـرمایه  امنیـت  شـاخص 
نرمـال شـده بـه تفکیـک اسـتان ها، 
و  داشـته  مناسـبی  نسـبتًا  ارزیابـی 
مجمـوع  بیـن  در  نهـم  جایـگاه  در 
گرفتـه  قـرار  کشـور  اسـتان های 
اسـت. ایـن جایگاه نسـبت بـه پاییز 
۹۷ سـه پلـه بهتـر شـده اسـت، امـا 
سـال،  ایـن  تابسـتان  بـه  نسـبت 

اسـت. نکـرده  تغییـری  هیـچ 
امنیـت  ارزیابـی  در  اسـتان کرمـان، 

اسـاس  بـر  گـذاری  سـرمایه 
شـرایط  پیمایشـی  هـای  مؤلفـه 
نامسـاعدتری دارد و به رده بیسـت و 
هفتـم در رده بنـدی اسـتان ها تنـزل 
پیـدا کـرده اسـت. ایـن رتبـه نسـبت 
بـه پاییـز ۹۷ کـه در رتبـه ۲۱ بـوده، 
شـده،  برخـوردار  بیشـتری  تنـزل  از 
حـال آنکـه نسـبت بـه تابسـتان ۹۷ 
بـه  اسـت.  نکـرده  تغییـری  هیـچ 
طـوری کـه کرمـان، پنجمیـن اسـتان 
ناامـن از نظـر امنیت سـرمایه گذاری 
بـا میانگیـن 6 و ۷۹ صـدم، در بیـن 

اسـت. بـوده  اسـتان کشـور   ۳۱
در  اقتصـادی  فعـاالن  دیـدگاه  از 
عمـل  مؤلفـه  سـه  کرمـان،  اسـتان 
محلـی  و  اسـتانی  ملـی،  مسـووالن 
اعمـال  شـده،  داده  وعده هـای  بـه 
اداری  معامـالت  در  تبانـی  و  نفـوذ 
امنیـت  مؤلفه هـای  مهم تریـن  از 

هسـتند. گـذاری  سـرمایه 

در  سرمایه گذاری  امنیت 
ثبات  براساس  کرمان 

اقتصاد کالن
پژوهش هـای  مرکـز  گـزارش  طبـق 
مجلـس، اسـتان های مختلف کشـور 
شـاخص  نماگـر  هفـت  اسـاس  بـر 
رده  هـم،  گـذاری  سـرمایه  امنیـت 
اسـتان کرمـان  شـده اند کـه  بنـدی 
نماگـر  در  صـدم   ۴8 و   6 نمـره  بـا 
»ثبـات اقتصـاد کالن« بـا یـک رتبـه 
تنـزل نسـبت بـه پاییـز ۹۷، در رده 
چهـارم اسـتان ها قـرار گرفته اسـت.

تنزل رتبه استان در 
اداری شفافیت و سالمت 

امنیـت  نماگرهـای  بـه  توجـه  بـا 
سـرمایه گـذاری، اسـتان کرمـان، در 
نماگـر »شـفافیت و سـالمت اداری« 
رتبـه ۲8 را از آن خـود کـرده اسـت. 
پاییـز  بـا  مقایسـه  در  آنکـه  حـال 
همیـن سـال بـا رتبـه ۱۲، بیـش از 
دو برابـر تنزل داشـته اسـت. به نظر 
بـرای  اسـتانی  مسـئوالن  می رسـد 
گذاری هـا  سـرمایه  بیشـتر  جـذب 
بایـد بـه ایـن نماگرها توجـه ویژه ای 

باشـند. داشـته 

تضمین  بد  وضعیت 
حقـوق مالکیت و عملکرد 

دولت در استان
مقایسـه  و  بررسـی  اسـاس  بـر 
و  تعریـف  وضعیـت  نـو«،  »کرمـان 
اسـتان  مالکیـت  حقـوق  تضمیـن 
 ۹۷ زمسـتان  پیمایـش  در  کرمـان 
مرکـز پژوهش هـای مجلـس، بـا دو 
پلـه بهبـود نسـبت بـه پاییـز همیـن 
سـال، بـا میانگیـن در رتبه بیسـت و 

اسـت. بـوده  هشـتم 
در   ۹۷ سـال  پاییـز  در  نماگـر  ایـن 
کشـور  اسـتان های  از  کـدام  هیـچ 
همـه  و  نداشـته  مطلـوب  وضعیـت 
ایـن  در  را  نامطلوبـی  آنهـا وضعیـت 
زمینـه داشـته اند. میانگیـن کشـوری 
 ،۹۷ »عملکـرد دولـت« در زمسـتان 

برابـر 6 و ۷8 صـدم شـده اسـت کـه 
نسـبت بـه پاییـز بـا میانگیـن هفـت 
شـده  بهتـر  وضعیـت  صـدم   ۷6 و 
اسـت. حـال آنکـه اسـتان کرمان در 
جمـع ۳۱ اسـتان، بـا میانگیـن 6 و 
۹۴، رده بیسـت و ششـم را بـه خـود 
نسـبت  کـه  اسـت  داده  اختصـاص 
بـه پاییـز همیـن سـال بـا میانگیـن 
هفـت و 8۰ در رتبـه هفدهـم، بـوده 

. ست ا
الزم بـه ذکـر اسـت که اسـتان کرمان 
در نماگـر »فرهنـگ وفـای بـه عهـد 
تنـزل  نیـز  درسـتی«  و  صداقـت  و 
رتبـه داشـته اسـت. بـه طـوری که از 
رتبـه  بـه   ۹۷ پاییـز  در  هفتـم  رتبـه 
دوازدهـم در زمسـتان کاهـش رتبـه 
اسـتان کرمـان  امـا  اسـت.  داشـته 
از  شـهروندان  »مصونیـت  نماگـر  در 
نسـبت  مـال«  و  جـان  بـه  تعـرض 
۹۷، وضعیـت  پاییـز  تابسـتان و  بـه 
بهتـری را از آن خـود کـرده اسـت. با 
میانگیـن چهـار و ۳۹ صـدم، در رتبه 

دوازدهـم کشـوری قـرار دارد.

جایگاه نامناسـب کرمان 
امنیت در شاخص ملی 

 سرمایه گذاری
اسـتان  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 
کرمـان بـا کسـب نمـره ارزیابـی 6 و 
نمـره  و  پیمایشـی  شـاخص  در   ۷۹
شـاخص  در  صـدم  هشـت  و  چهـار 
بیسـتم  جایـگاه  در  نهایتـًا  آمـاری، 
اسـتان های کشـور قـرار گرفته اسـت 
کـه همچنـان جایگاه نامناسـبی دارد 
و نسـبت بـه پاییـز ۹۷، ۲رتبـه تنـزل 

کـرده اسـت.
بـر اسـاس این گـزارش اسـتان های 
و  سیسـتان  جنوبـی،  خراسـان 
مناسـب ترین  همـدان  و  بلوچسـتان 
سـرمایه  امنیـت  نظـر  از  اسـتان ها 
اسـتان های  بوده انـد.  گـذاری 
و  تهـران  بویراحمـد،  و  کهکیلویـه 
نامناسـب ترین  ترتیـب  بـه  قزویـن 
سـرمایه  امنیـت  نظـر  از  اسـتان ها 

بوده انـد. گـذاری 

فاطمه کریم آبادی
گزارش / کرمان نو

بحران کم آبی را 
جدی بگیریم
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 پنجشــنبه ۱۱ مهــر  ۱۳۹8     ســال پانزدهــم      شــماره پیاپــی ۱۵6۰

 - احمد چته؟
- عاشق شدم!
 - نگران نباش!

 - اين شتريه كه در خونه هر خري ميخوابه.

خانه به دوش

زیر صفر مرزی 
در سینماهای هنر و تجربه 

در حال اکران است.

مستنددیالوگ 

رسانه در آینه تصویر
ماهنامه فرهنگی چلچراغ منتشر شد.

تعقیب
در باشگاه فیلم گالری رج اکران می شود.

 ساعت
تا ۳۰ مهر در تاالر حافظ اجرا می شود.

آل ُبرده
 تا ۲۵ مهر در تئاتر شهر کرج اجرا می شود.

من به عنوان نماينده تام االختيار خداوند در 
اين محله و تمام محله ها، به شما مي گويم 
که برويد حالتان را بکنيد ولي اسراف نکنيد.

مارمولک

نمایشفیلمنمایش دیالوگ

یاد باد آنکو مرا هرگز نگوید یاد باد
کی رود از یادم آنکش من نمی آیم بیاد

آه از آن پیمان شکن کاندیشه از آهم نکرد
داد از آن بیدادگر کز سرکشی دادم نداد
از حیای چشمٔه نوشش شد آب خضرآب
با نسیم خاک کویش هست باد صبح باد
نیکبخت آنکو ز شادی و نشاط آزاد شد

زانکه تا من هستم از شادی نیم یک لحظه شاد
بندٔه آن سرو آزادم وگر نی راستی
مادر فطرت ز عالم بنده را آزاد زاد

در هوایش چون برآمد خسرو انجم ببام
ذره وار از مهر رخسارش ز روزن در فتاد

چون بدین کوتاه دستی دل بر ابرویش نهم
کاتش سوزنده را برطاق نتوانم نهاد

برگشاد ناوکش دل بسته ایم از روی آنک
پای بندانرا ز شست نیکوان باشد گشاد

گفتمش دور از تو خواجو را که باشد همنفس
گفت باد صبحگاهی کافرین بر باد باد

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

درباره جشن مهرگان
روزهـای مـاه در ایران باسـتان دارای نام خاص 
بودنـد كـه شـانزدهم هر مـاه »روز مهـر« بود و 
روز مهـر در مـاه مهـر مهمتریـن روز آییـن های 
مهـرگان بـوده اسـت. جشـن هـا و آییـن های 
شـش روزه مهـرگان در ایـران باسـتان در روز 
پایـان  از مـاه مهـر )شـانزدهم مهرمـاه(  مهـر 
می یافـت. ایرانیان از هـزاره دوم پیش از میالد 
نـوروز گرامـی داشـته و  مهـرگان را همردیـف 
شـروع كارهـای مهـم از جملـه ازدواج را به این 
ایـام موكـول و مـدارس از همین مـاه آغاز بكار 
مـی كردند كـه دولت روم شـرقی )قسـطنطنیه 
= اسـتانبول( بعدا این رسـم )بازگشـایی سـال 
تحصیلـی( را از ایـران اقتبـاس كـرد كـه با چند 
روز تفـاوت جهانـی شـده اسـت. آییـن هـای 
مهـر )جشـن مهـرگان( پس از نـوروز مهمترین 
اعیـاد ملـی ایرانیـان بـوده اسـت كـه نـوروز بـا 
بهـار و شـكوفه و نویـد بركـت آغـاز مـی شـد و 
مهـرگان بـه خاطر پایان جمـع آوری محصول و 
آغـاز شـش ماهـه شـبهای طوالنی تر و سـرما.

قـرون  ایرانـی  فالسـفه  هـای  نوشـته  طبـق 
از  هـدف  خیـام،  جملـه  از  )وسـطا(  وسـطی 
برپایـی آییـن هـای مهـرگان، سپاسـگزاری بـه 
درگاه خداونـد بـوده اسـت كـه آن همـه نعمت، 
احسـاس محبـت و مهربانـی كـردن و كشـش 
بـه سـوی رعایـت عدالـت ارزانـی داشـته و نیز 
ایرانیـان.  میـان  محبـت  و  دوسـتی  تحكیـم 
برپـا  بـزرگ  هـای  مهمانـی  مهـرگان  ایـام  در 
مـی شـده و پذیرایـی بـا انـواع میـوه و آجیـل 
)خشـكبار( رسـم بوده ولـی به درسـتی معلوم 
نیسـت كـه از چـه زمـان پذیرایی با آش رشـته 
مرسـوم گردیـده اسـت. همچنیـن بـه درسـتی 
روشـن نیسـت که از چـه زمان "روز مهـرگان" را 
بـه چهاردهـم مهـر مـاه منتقل کرده انـد و چرا؟ 
)شـاید بـه خاطـر گشـایش نخسـتین جلسـه 
مجلـس در حضـور مظفرالدیـن شـاه در كاخ 

گلسـتان در ۱۴ مهرمـاه!(.
در سـال 2008 ایرانیـان بـرون مـرز و پارسـیان 
سراسـر جهـان، دوم اكتبـر )پنچشـنبه 11 مهـر 
بـه عنـوان »مهـرگان« جشـن گرفتـه  را  مـاه( 

را كـه  روزی  دولـت  باسـتان،  عهـد  در  بودنـد. 
امسـال برابـر بـا دوم اكتبـر از سـال میـالدی 
اسـت جشـن مـی گرفـت زیـرا كـه داریـوش 
بـزرگ ایـن روز )نخسـتین روز( از جشـن های 
شـش روزه مـاه مهـر )مصـادف بـا دوم اكتبـر 
سـال 522 پیـش از میـالد مسـیح( را بـرای 
اعـالم شـاه شـدن خـود تعییـن كـرده بـود و با 
آیینـی ویـژه بـر تخـت سـلطنت نشسـته بـود.
    طبـق نوشـته مورخـان قدیـم غـرب )یونان و 
روم باسـتان( فرهاد دوم، شـاه ایران از دودمان 
اشـكانی )خراسـانیان(، از سـال 131 پیـش از 
میـالد مـرّوج ایـن رسـم شـد كـه سـران دولت 
مهـرگان  جشـن  روزهـای  از  یكـی  در  ایـران 
اشـتباهات دولت در یك سـال گذشـته را در یك 
مراسـم عمومـی اعـالم و پـوزش خواهـی كننـد 
و تعهـد بـه جبـران آن بسـپارند و خـود فرهـاد 
نخسـتین اعتـراف از ایـن دسـت را در چهارمین 
روز از جشـن هـای مهـرگان سـال 131 پیش از 

میـالد بیان داشـت.

رد خون 
در سینماهای کشور در حال اکران است.

 

نمایش

در بـالد شـایعه شـده بـود نبـات گیـر نمـی آیـد. نبـات از کاالهای اساسـی 
بـوده و جـزء واجب الوجود سـبد دوایی رعیت محسـوب می شـود و حیات 
عـده ای بـه آن بسـتگی دارد. ایـن امـر مـا را وادار کـرد به حـل و فصل این 
موضـوع رسـیدگی کنیـم. باُد الدوله راپورت آورد کـه چند قلم دوای دیگر هم 
در عطـاری هـا پیدا نمی شـود و رعیت برای تهیه دواهایشـان حاضرند کلیه 

و جزئیۀ خود را بفروشـند تا شـاید در بازار یاسـر خسـرو پیدایش کنند.
در همیـن اثنـا َپفتال السـلطانمان دل درد و شـکم َرِوشـی عارضشـان شـد 
کـه نگوییـد و نپرسـید. دوا الملـک طبیـب حاکـم ُارِدر فرمودنـد دوایـی بـا 
نبـات ترکیـب کـرده بـه ایشـان بدهیـم. لکـن هیچ شـاخه نباتـی در قصر 

یافـت نمی شـد.
ایشـان یک پایشـان در مسـتراح بود یک پا بر تخت و ما هم اشـک ریزان 
و ُتـف و لعنـت کنان به اسـم مـان که اینجا هیچ بـه درد نمی خورد و مقصر 

مـا بودیـم که مجوز صادرات و واردات نبـات را آزاد کردیم.
وسـط این هاگیر واگیر َسـلیطه السـلطنه وارد تاالر شـد با لباسـی زردوزی 
شـده و روسـری بـا حاشـیه گل هـای داوودی، چنـان پـای بـر زمیـن مـی 

کوفـت کـه صـدای خلخالش، شـکم حاکـم را کمی قبـض داد.
بـا لبخنـد شـاخه نباتـی بـه دوا الملـک دادند و گفتنـد برای سـالمتی جان 

دلمـان در گوشـه ای نگهـداری کـرده بودیم.
َپفتـال السـلطان دمنوش را خوردند، مسـئله فیصله یافـت و اما ما کنجکاو 
شـدیم،  میرِ سـبیلباش رئیس قشـون را احضار کرده، فرمودیم کشـیک ای 
سـلیطه السـلطنه را بدهنـد کـه از کجـا نبـات آورده کـه یـک ذره اش گیـر 
رعیـت نمـی آید. آدمش را پیدا کنیم سـر درِ اسـتادیوم کنـار عادل الممالک 
آویزانـش مـی کنیـم تـا اینان باشـند کـه اخـالل در قانـون مـن درآوردی ما 
نکنند.میـرِ سـبیلباش چنـد روز بعـد مـا را بـه تپـه هـای اطـراف دریاچـه 
ُترشـاب برده و مخفی شـدیم. ایشـان گفتند سلیطه السـلطنه از زنی نبات 
می گرفتنـد. رد زنـک را گرفتـه اند مـی آید اینجا، یحتمـل خبرهایی حوالی 

ایـن دریاچه می باشـد.
در همـان حـال زن از راه رسـید. پریـد تـوی آب بعـد از مدتـی بـا چند فقره 
کیسـه بیرون آمد.دسـتگیرش کردیم کیسـه های واترپروف و پر از نبات و 

کَلپـوره و... بودنـد. از پـِس آن سـه انبـار دوا زیر دریاچه پیـدا نمودند.
عبیـره و عشـیره زنـک را در آوردند کاشـف بـه عمل آمد که دختر بـاُد الدوله 
اسـت کـه پارسـال در مسـابقات زیـر آبـی بـا مانـع در تلخـن آبـاد نفـر اول 

شـده بود.
نـور علـی نـور شـد فقـط همیـن کم بـود تخـم و ترکه زیـر دسـت خودمان 
بـه خودمـان پشـت پا بزنـد. به واقع ایشـان حق مسلمشـان اسـت که دوا 
احتـکار کننـد،  او از مواهـب پدر درباریش اسـتفاده نکند چه کسـی اینکار را 
بکنـد. رانـت و پولخـواری و زمین خـواری جزو  نیازهای اساسـی یک نوکر 
دربـار اسـت ولـی رعیت معلـوم الحال که درک نمی کننـد،  بفهمند دخترک 

زیـر آبی رفتـه دمار از روزگار اینسـتاگرام در مـی آورند.
میریزند توی اسـتوری ها و پسـت ها و شـعار مرگ بر هشـتگ دختر آبی 
میدهنـد. آنوقـت چـه ِگلـی بر سـرمان بگیریـم. مگر می شـود چمـاق را از 

دسـت اسـتوری های خشـمگین رعیت گرفت!
فرمودیـم اعـالم کننـد بـه جهـت نگرانـی از حملـه ِتلخن آبـاد،  بـه دختر از 
جـان گذشـته باُد الدوله گفتیم سـه انبـار نبات و دوا قایم کننـد که در مواقع 
قحطـی بتـوان جـان رعیت را نجـات داد. حاال به چندین برابر پـول دادن که 

بهتر اسـت تـا اصال دوایی نباشـد.
بعـد هـم خداونـد یکتـای دانا دهنـده و گیرنده جانهاسـت. تـا او چه تقدیر 
کنـد کـه جـان کـدام رعیـت مـا را بگیـرد به هـر علـت و مرضی ولکـن خدا 
خـودش خـوب می دانـد کـه بـی مـا اثـری هـم از بـالد کرمـان  نمـی ماند. 
خداونـد فرمـوده هـاِدر بیـدار خـود باشـید ای درباریـان کرمـان،  ما شـما را 
بدلیل خدماتتان به رعیت یک راسـت بعد از هزار سـال به بهشـت خواهیم 

بـرد. خـون شـما بی شـک رنگیـن تـر از خون رعیت اسـت.
ایـن نامـه نگاشـتیم برای ثبـت در تاریخ پـر افتخار قجری که زیبنـده دربار 

مـا قانون اسـت و رعیـت و خدا.
نبات السلطنه

دهم مهر ماه هزار و سیصد و نود و هشت
َپفتال : تفاله چایی

شکم َروش : اسهال
کلپوره: داروی گیاهی برای رفع دل درد

راپورت: گزارش
ُارِدر : دستور

قبض : یبوست
واترپروف: مقاوم در برابر نفوذ آب

دریاچـه ُترشـاب : یکـی از جاذبـه هـای طبیعـی اسـتان کرمـان کـه در 
شهرسـتان بردسـیر واقـع شـده اسـت.

احتکار نبات و دوا
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فاطمه رضازاده
نبات نامه

نبات نامه

حاصلت چیست به جز محنت و 

 غم ای دنیا؟

 رنج تحصیل تو هم 

زحمت ِ بی حاصل بود ...

عکس نوشت

عکس: 
حمید امیری متین


