
دعوت به همکاری
یــک شــرکت معتبــر در شــرق  کرمــان از افــراد واجد شــرایط 
ذیــل دعــوت بــه همــکاری مــی نمایــد: یــک نفــر مهنــدس 
ــا مــدرک کارشــناس عمــران حداقــل ســه ســال  عمــران ب

ســابقه کــه بومــی شهرســتان بــم باشــد .

شماره تماس 09106145132

صفحه 6
پیام تبریک

محمــد بنــی اســدی رییــس شــورای اســامی  و علیرضــا پشــتیبان شــهردار بــم در پیامــی  مشــترک فرارســیدن هفتــه وحــدت و میــاد 
حضــرت رســول)ص( و امــام جعفــر صــادق)ع( را تبریــک گفتنــد متــن پیــام بدیــن شــرح اســت:

هفتــه وحــدت فرصتــی مغتنــم بــرای نشــان دادن یکپارچگــی صفــوف مســلمانان و معرفــی چهــره واقعــی اســام به  عنــوان دیــن رحمت 
و صلــح و دوســتی و آرامــش بــه جهــان اســت.

در هفتــه وحــدت، میثــاق هــا تحکیــم و پیمــان هــا اســتوار مــی گــردد چراکــه رســول خــدا)ص( فرمودنــد: الَجماَعــُة َرحَمــٌة و الُفرَقــُة َعذاٌب 
وحــدت مايــه رحمــت، و تفرقــه موجــب عذاب اســت.

اینجانبــان فرارســیدن میــاد خجســته رســول مهربانــی و عــزت، مبشــر آگاهــی و حکمــت، پرچمــدار عدالــت و برابــری، پیــام آور صلــح و 
انســان دوســتی حضــرت ختمــی مرتبــت محمــد مصطفــی)ص(، میــاد رییــس مذهــب جعفــری حضــرت امــام جعفــر صــادق)ع( و آغاز 

هفتــه وحــدت را بــه تمامــی مســلمانان، بویــژه شــهروندان عزیــز بــاغ شــهر جهانــی بــم تبریــک و تهنیــت عــرض مــی نماییــم.

درباره یارانه و کاغذ مطبوعات

اطالعیه
 معاونت مطبوعاتی

شیوه  زندگی کنونی ما
2

3

سـبک و شـیوه ی زندگی در دوران جهانی شـدن مصرف، از جمله مهمترین 
مسـائل در علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی اسـت؛

امـا غلبـه و شـیوه و سـبک زندگـی مصرفـی کنونـی صـرف یک مسـئله ی 
قابـل بحـث و تحقیـق در مراکز علمیـ  فرهنگی نیسـت؛ بلکـه خطر بزرگی 
بـرای آینـده ی فرهنگ هـا و سسـت شـدن بنیـاد وجـود بشـر و سـرایت 
آشـوب در همـه چیـز و همـه جـا و حتی در شـیوه زندگی گسـترش پاینده 
و گسـترش یافته ی کنونـی اسـت. از جهـت دیگـر مسـئله و مطلـب جزئی 
و بسـیار بی اهمیتـی اسـت؛ یعنـی وقتـی شـیوه ی زندگـی را بـدون باطـن 
آن در نظـر آورم در حقیقـت یـک مسـئله ی خطیـر جهانـی سـهل انگاشـته 
می پندارنـد کـه بـا بعضـی دسـتورالعمل های سـاده می تـوان از گسـترش 
سـبک زندگی جهانی جلوگیری کرد. این سـبک و شـیوه ی مصرف جهانی 
بـا هیـچ مـالک اخالقـی و دینی و عقلـی نمی سـازد اما اگر بگوییم بسـیار 
خـوب مـا آن را نمی پذیریـم یـا اصالحـش می کنیـم و بجـای آن سـبک و 

شـیوه ی دیگـری وضـع می کنیـم دچار پنـدار شـده ایم.
ایـن پندار کمتر از شـیوه ی مصرفی خطرناک نیسـت و شـاید خطرناک تر 
باشـد. زیـرا ممکن اسـت گمان کنند که مشـکل یا بعضی تغییـرات جزئی 
در شـیوه زندگی شـخص حل شـده اسـت و خطر استیالی حرص  مصرف، 
دیگـر وجـود ندارد. کاش می دانسـتم شـما با کدام وجهه ی نظر به شـیوه ی 
 زندگـی می نگریـد و مسـئله ی شـما چیسـت. آیـا راضـی می شـوید که در 
پاسـخ شـما همیـن کلیـات را بگویـم؟ مشـکل مـن اینسـت کـه نمی دانم 
مرادتـان از سـبک زندگـی چیسـت، ولی اگـر صرف معنای عملی از سـبک 
زندگـی مـراد کرده ایـد مـن گمـان نمی کنـم ایـن یک مسـئله ی مهـم برای 
مـا و جهـان کنونـی باشـد. اگـر منظورتـان روگردانـدن از سـبک زندگـی 
غربـی اسـت، حـق داریـد کـه آن را نپسـندید، امـا ایـن سـبک زندگـی از 
لـوازم تجـدد و جلـوه ی جهـان جدیـد، بلکه عین آن اسـت. و اگـر بخواهید 
مسـتقیمًا بـه مقابلـه ی بـا آن بروید، حداقـل زیانش این اسـت که زحمت 
بی نتیجه می کشـید و از عهـده ی کار بـر نمی آییـد، و اگـر بـر آییـد، مقصـود 

شـما بـا آن حاصل نمی شـود.
ساده زیسـتی کـه در عالـم دینـی جایگاه رفیـع دارد، در شـهری کـه قوانین 
تکنیـک و الکترونیـک بـر آن حاکم اسـت، بـه تحقق و تمامیت نمی رسـد.
سـبک زندگـی غربـی، ظاهـر جهـان متجدد اسـت. آیـا می خواهیـد ظاهر 
را بی توجـه بـه باطـن تغییـر دهیـد؟ یـا آن را بـه جـای باطـن بگذاریـد؟ و 
می پنداریـد کـه با تغییـر ظاهر، آن هم سـطحی ترین تغییرهـا، می توان به 
جنـگ باطـن رفـت و بـر آن غلبـه پیـدا کـرد؟ حفظ ظاهـر واجب اسـت اما 

ظاهـر را بـا پیـروی باطـن می توان حفـظ کرد.
 اکنون شـیوه ی زندگی در همه جا شـیوه ی غربی اسـت و شـما حق دارید 
کـه شـیوه ی موجـود را نپسـندید و نپذیرید اما اگر جهانی بـودن این معنی 
را نمی پذیریـد، می گویـم اکنـون همه جـا شـهر الکترونیـک اسـت و مگـر 
نیسـت؟! بـا پوشـیدن پیراهن بـدون یقـه، و لبـاس بدقـواره، و دم پایی به 
جـای کفـش، و به صرف رجوع به بعضی مراسـم و آداب، خللی در اسـاس 

شـیوه ی زندگـی غربی وارد نمی شـود.
 ساده زیسـتی که در عالم دینی و در اخالق جایگاه رفیع دارد، در شـهری که 
قوانیـن تکنیـک و الکترونیـک بر آن حاکم اسـت عملی نمی شـود. در این 
وضـع می تـوان گفت که چه فایده دارد که آدم لباس سـاده بپوشـد و غذای 
سـاده بخـورد امـا ناگزیر و به ضـرورت، آخرین دسـتاوردهای تکنولـوژی را 
مصـرف کنـد و... وقتـی از ساده زیسـتی می گوییـم باید بیندیشـیم که چرا 
ساده زیسـتی از یـاد رفته اسـت و موانع آن چیسـت و چگونـه می توانیم به 
آن بازگردیـم بـدون ایـن تذکـر اگـر در مورد آن غلو شـود چه بسـا کـه کار به 

اشـتباه های بزرگ بینجامد.
عـادات و سـبک زندگـی مردم امر مهمی اسـت. من هم از شـیوه ی زندگی 
غربـی دفـاع نمی کنم. آراسـتگی به فضائل و زندگـی پرهیزکارانه نیز در نظر 
همه کـس شـرط کمـال و صورتـی از آن اسـت. پس مشـکل در مقایسـه و 
انتخـاب میـان دو صورت و شـیوه ی زندگی نیسـت؛ بلکه در شـرایط امکان 

آن هاست. تحقق 

انس طال         1.464.210

مثقال طال     17.750.250

گرم طالی 18  4.098.192

گرم طالی 24   5.470.200

بهار آزادی      40.190.000

امامی          40.240.000

نیم       20.980.000

ربع         12.990.000

گرمی       8.410.000

دالر             114.390

یورو         126.200

درهم          30.359

لیر ترکیه           19.423

دالر استرالیا      77.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 6   تا  19دنبال کنید

پافشاری روحانی
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:مردم حق دارند که بدانند سود 2 میلیارد و ۷00 میلیون دالر چه شد

از اقتصـاد  آلودگـی هـوا سـاالنه 225 میلیـارد دالر 
جهـان را از بیـن می بـرد. اقتصـاد ایران نیز هر سـال 
2.3 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی خـود را بـه 
دلیـل آلودگـی هـوا از دسـت می دهـد. هیچ کـس 
از آلودگـی هـوا ایمـن نیسـت. سـازمان ملـل در روز 
جهانـی محیـط زیسـت هشـدار داد کـه از هـر 10 نفر 
روی زمیـن، 9 نفـر هـوای آلـوده تنفـس می کننـد. 
براسـاس آمار سـازمان جهانی بهداشـت، این مساله 
بـه بحـران جهانی مرگ تبدیل شده اسـت. هر سـال 
حـدود 7 میلیـون نفـر بـر اثـر آلودگی  هوا جان شـان 
سـوخت های  سـوزاندن  می دهنـد.  دسـت  از  را 
فسـیلی بـرای انـرژی، حمل ونقـل و صنعـت، عوامل 

اصلـی آلودگـی هواهسـتند. 
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برگزاری نخستین کنگره 
بین المللی آبیاری  و 

زهکشی ایران
نخستین کنگره بین المللی و 
چهارمین کنگره ملی آبیاری و 

زهکشی ایران با موضوع مدیریت 
پایدار و نوآورانه آب کشاورزی سازگار 
با تغییر اقلیم  و با محوریت حوضه 

آبریز دریاچه ارومیه به میزبانی 
دانشگاه ارومیه برگزار شد.

توجه برنامه ششم توسعه 
به »ایران فرهنگی«

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری : با توجه به معرفی »حوزه 

ایران فرهنگی« در برنامه ششم 
توسعه، پژوهشگاه میراث فرهنگی در 
حال رایزنی با سازمان برنامه و بودجه 

برای گرفتِن اعتبار است تا بتوان به 
این بحث ورود پیدا کند
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یادداشت  مهمان
رضا داوری اردکانی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1591

پنجشنبه 23 آبان 1398
  قیمت 500 تومان

اقتصاد ایران هر سال 2.3 
درصد از تولید ناخالص داخلی 
خود را به دلیل آلودگی هوا از 
دست می دهد

در هر دقیقه ۱۳ نفر 

در جهان به خاطر 

آلودگی هوا می میرند  

2

45 و

افتتاح جشنواره بین المللی 
فرهنگ اقوام گلستان

سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام 
گلستان در گرگان افتتاح شد

وزیر کشور:

الزم باشد شب انتخابات هم 
استانداران را تغییر می دهم

لینک خرید نسخه الکترونیک



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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سال پانزدهم | شماره پیاپی 1591 | پنجشنبه  23 آبان  1398

واکنش موالوردی به طرح نامش برای سرلیستی اصاح طلبان در انتخابات 9۸پیام خبر
شهیندخت موالوردی با بیان اینکه هنوز تصمیمی برای حضور در انتخابات مجلس نگرفته ام، 
گفت: طرح نامم به عنوان سرلیست اصالح طلبان گمانه زنی انتخاباتی است.
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پافشاری روحانی
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:مردم حق دارند که بدانند سود 2 میلیارد و ۷00 میلیون دالر چه شد

روحانی:حق مزه اش اول یک مقدار تلخ است اما مزه اش بعدًا شیرین می شود

ــالم  ــت االس ــنا، حج ــزارش ایس ــه گ ب
و المســلمین  حســن روحانــی روز 
ــت  ــات دول ــه هی ــنبه در جلس چهارش
بــا تاکیــد بــر ضــرورت حفــظ وحــدت 
اظهارداشــت:  کشــور  در  آرامــش  و 
ــود را  ــل خ ــتانه تحم ــد آس ــه بای هم
ــه  ــی ب ــه وقت ــور ک ــم همانط ــاال ببری ب
دولــت و دســتگاهی انتقــادی مــی 
ــم.وی  ــی کنی ــل م ــا را تحم ــد آنه کنن
بــه وظایــف رئیــس جمهــور طبــق 
ــون اساســی اشــاره کــرد و گفــت:  قان
ممکــن اســت بعضی هــا از اجــرای 
ــا  ــه خوشــحال باشــند و ی ــن وظیف ای
بــه مــا گفتنــد،  از قدیــم  نباشــند، 
ــخ  ــدار تل ــک مق ــزه اش اول ی حــق م

ــیرین  ــدًا ش ــزه اش بع ــا م ــت ام اس
ــا  ــزود: م ــور اف ــود.رئیس جمه می ش
می گوییــم بیاییــم در ایــن مبــارزه 
بــا فســادی را کــه از ســال 92 شــروع 
کردیــم و الحمــدهللا بعضــی دیگــر هــم 
آمدنــد و کمــک می کننــد، قاطعانــه 
عمــل کنیــم و  ایــن مبــارزه بــا فســاد 
ــه  ــم؛ بلک ــالف نکنی ــه اخت ــل ب را تبدی
وحــدت کنیم.روحانــی  بــه  تبدیــل 
ــه  ــده شــود هم ــر دی اظهارداشــت: اگ
و  تفکرهــا  و  گروه هــا  جناح هــا، 
ــای  ــرده پ ــاد ک ــه فس ــردی ک ــر ف ه
ــن وحــدت  ــه اســت ، ای ــز محاکم می
ایجــاد مــی کنــد امــا اگــر ببینیــم 
یــک عــده آن گوشــه و کنــار پــرده ای 

عــده  یــک  و  رویشــان کشــیده اند 
پــای میــز محاکمه انــد،  آن موقــع 
دعــوا می شــود و نبایــد اجــازه داد 

ــود. ــوا ش دع

وظیفــه رئیس جمهور،احقاق 
حقوق مردم است 

رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه 
ــوده و وحــدت داشــته  ــد متحــد ب بای
جمهــور  رئیــس  گفــت:  باشــیم، 
ایــن 2  نمی توانــد بگــذرد و بحــث 
بــار  700 میلیــون دالر را  میلیــارد و 
می کنــم  تکــرار  کــه  اســت  دهــم 
ــداوم  ــته م ــال گذش ــد س ــی چن و ط
کــه  دارنــد  حــق  مــردم  گفتــه ام. 
 700 و  میلیــارد   2 ایــن  بداننــد 

میلیــون دالر، ســودش چــه شــد و 
پشــت پــرده چــه کســانی بودنــد. 
روحانــی خاطــر نشــان کــرد: ایــن 
ســخنرانی ام  در  پیــش  ســال   3 را 
گفتــم کــه اگــر شــما یکــی را بگیریــد 
ــود  ــد کار درســت نمی ش ــدام کنی و اع
ــه  ــتیم بلک ــدام نیس ــال اع ــا دنب و م
پــول  ایــن  پــول هســتیم.  دنبــال 
کجاســت؟ ایــن کــه بــد نیســت و 
همــه بایــد خوشــحال بشــویم و فکــر 
کــردم ایــن را بگویــم همــه خوشــحال 
می شــوند و می گوینــد ایــن عیبــی 
ــق  ــه طب ــور ک ــه رئیــس جمه ــدارد ک ن
اجــرای  مســوول  اساســی  قانــون 
ــردم  ــوق م ــاق حق ــون و احق ــن قان ای
اســت، می گویــد حســاب و کتــاب 
شــود.رئیس  روشــن  پول هــا  ایــن 
می گوینــد  کــرد:  تصریــح  جمهــور 
تــازه گفتــه  جمهــور  رئیــس  چــرا 
اســت! مــا تــازه گفتیــم؟ ایــن 2 
میلیــارد دالر را چنــد ســال پیــش 
تصویــب  ملــی  امنیــت  در شــورای 
ــر  ــش وزی ــال پی ــد س ــم و چن کردی
ــه  ــوه قضائی ــه ق ــا ب ــان م اقتصــاد زم
نامــه رســمی نوشــته اســت. ایــن 
تکــرار  همــه  بلکــه  نیســت  تــازه 
ــای  ــا گرفتاری ه ــررات اســت منته مک
ــک  ــا ی ــه م ــت و حافظ ــاد اس ــا زی م
کــم مشــکل پیــدا کــرده، یادمــان 
ــی  ــت: یک ــور گف ــس جمه می رود!رئی
دیگــری420  و  دالر  میلیــون   260
الــی430 میلیــون دالر از مــا نفــت 
بــرده پولــش را نــداده اســت . بیاییــد 
ــدود  ــن ح ــد ای ــس بدهی ــاب پ حس
ــا را  ــت م ــه نف ــون دالری ک 700 میلی

بردیــد ،چــه کار کردیــد؟ ایــن کــه 
ــد  ــت بیایی ــن اس ــدارد. ممک ــی ن عیب
شــما  مــا  بدهیــد  پــس  حســاب 
شــما  بگوییــم  و  تشــویق کنیــم  را 
روحانــی  کردیــد.  خوبــی  کارهــای 
ــی  ــگاری های ــه ن ــه نام ــاره ب ــا اش ب
ــوری  ــت جمه ــال اول ریاس ــه از س ک
ــرای مشــخص شــدن  دوره یازدهــم ب
سرنوشــت پــول ایــن نفــت و ســود آن 
ــام معظــم  نوشــته اســت ، گفــت: مق
رهبــری بــه مــن فرمــود اینهایــی کــه 
و  حــق شماســت  می گوییــد  شــما 
ــد  ــواب بدهن ــما ج ــه ش ــد ب ــا بای اینه
ــتور  ــن دس ــد، ای ــه کردن ــد چ و بگوین
ــت.رئیس  ــون اس ــالم و قان ــا، اس آق
جمهــور افــزود:  ممکــن اســت طــرف 
هــا بیاینــد و بگوینــد ایــن پــول را 
درکجــا و طبــق قانــون صــرف کردیــم. 
ــوم  ــًا محک ــم حتم ــه نمی گویی ــا ک م
ــم روشــن شــود. ــا می گویی شــوند، م

وضع مردم خوب نیست 
روحانــی بــا بیــان اینکــه »رئیــس 
جمهــور در مســایل عمومــی کشــور 
یــک وظیفــه ســنگینی دارد و  ناراحت 
ــات  ــأله انتخاب ــن در مس ــویم و م نش
نگویــم«،  را  واقعیت هــا  نمی توانــم 
ــردم  ــت م ــات سرنوش ــت: انتخاب گف
پــای صنــدوق  بایــد  اســت. همــه 
بیاینــد و  اگــر مشــکلی را حــس کنــم، 
خواهــم گفــت ، نامــه خواهــم نوشــت 
خواهــم  اساســی  قانــون  تذکــر  و  
هســتم  کــه  روزی  تــا  ایــن  داد. 
وظیفــه مــن اســت.رئیس جمهــور 
را  همدیگــر  بنابرایــن،  اظهارداشــت: 
ــدت  ــم. دوران، دوران وح ــل کنی تحم
برابــر  در  ایســتادگی  و  یگانگــی  و 
ــزد  ــه در ی ــور ک ــت و همانط آمریکاس
و  محتــرم  مســئولین  بــه  گفتــم 
ــک  ــاد، بان ــت و اقتص ــران نف ــه وزی ب
مرکــزی و رئیــس ســازمان برنامــه و 

ــه  ــوارد را ب ــم م ــد می کن ــه تأکی بودج
اعــالم کنند.روحانــی  مــردم دقیــق 
ــاوت  ــا قض ــه »م ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
و  می کنیــم  اعــالم  نمی کنیــم، 
ــم«،  ــول طلبکاری ــدر پ ــم اینق می گویی
ــا چــه  ــول م ــارد دالر پ ــت: 2 میلی گف
شــده اســت، بیاینــد رســیدگی کننــد. 
هیچ کــس  امیدواریــم  هللا  ان شــاء 
مــا  بــرای  ولــی   نشــود  محکــوم 
ــردم  ــول م ــه پ ــت ک ــم اس ــیار مه بس
در  روحانــی  برگــردد.  خزانــه  بــه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــه س ادام
اســتان  بــه  اســتانی  انجــام ســفر 
روزهــای  در  و کرمــان  یــزد  هــای 
ــا،  ــاح کارخانه ه ــت: افتت ــته، گف گذش
تالش هــای  و  ســرمایه گذاری ها 
اســتان  دو  ایــن  در  شــده  انجــام 
ــور  ــس جمه ــی ارزشــمند بود.رئی خیل
بــا بیــان اینکــه از دیــدن کارخانــه 
ــار  ــا افتخ ــزد واقع ــازی ی ــن س توربی
ــات اســت  ــن جــای مباه ــردم و ای ک
ــت  ــای آن اس ــه معن ــن ب ــت: ای ، گف
ــوری اســالمی  کــه مســیر نظــام جمه
ــت یــک مســیر صحیــح  ــران و دول ای
ــرده  ــه انتخــاب ک و درســتی اســت ک
اســت.روحانی افــزود: برجــام افتخــار 
ــتاها،  ــی روس ــی آبادان ــت ول ــا اس م
و  اســت   افتخــار  آن  بــر  مقــدم 
ــش  ــردم بی ــامان دادن ســالمت م س
از برجــام موجــب افتخــار مــا اســت. 
اینکــه در زمینــه گاز و نفــت توانســتیم 
ــه اکتشــاف داشــته باشــیم  ــن هم ای
ــترک  ــدان مش ــه می ــی ک و آن جاهای
داشــتیم و توفــق گرفتیــم، افتخــار 
ــار  ــت افتخ ــن دول ــه ای ــت. ب ــا اس م
ایــن  عضــو  اینکــه  بــه  می کنیــم. 
می کنــم.  افتخــار  هســتم  دولــت 
چــرا افتخــار نکنیــم، خــادم بــودن 
ــر و  ــردم فخ ــه م ــردن ب ــت ک و خدم

دارد. افتخــار 

وزیـر امـور خارجـه در حسـاب کاربـری خـود 
در توییتـر نوشـت: منطقـه مـا، بیـش از متهم 
سـازی ها و لفاظی های تند و سـتیزه جویانه 
و انباشـت و رقابـت تسـلیحاتی، بـه گفتمـان 

درون منطقـه ای نیازمنـد اسـت.
محمـد جـواد ظریـف همچنیـن در مقاله خود 
در شـماره امـروز پنجشـنبه روزنامـه کویتـی 
"الـرای" کویـت نوشـته اسـت: تامیـن امنیـت 
منطقـه مسـئولیت اصلی همه کشـورهای این 
منطقـه اسـت و بایـد بـدون دخالـت خارجـی 

شـود. انجام 

وی درخصـوص طـرح )پویش( صلح هرمز در 
ایـن مقاله آورده اسـت: منطقـه هرمز اهمیتی 
راهبـردی در تجـارت بیـن الملل و انـرژی دارد. 
روزانـه حـدود 15 میلیـون بشـکه نفـت از این 
منطقـه در اختیـار مصـرف کننـدگان قـرار مـی 
گیـرد و همزمـان حجـم انبوهـی از کاال میـان 
کشـورهای وابسـته بـه ایـن منطقـه و بیـرون 
بـرای کشـورهای  شـود.  مـی  دادوسـتد  آن 
منطقـه، امنیـت و ثبـات بـا هـدف تضمیـن 
دسترسـی بـه بازارهای بیـن المللـی ضرورتی 
انکارناپذیـر اسـت. قـرن هـا اسـت کـه امنیت 

منطقـه را کشـورهای منطقـه تامیـن می کنند 
و آن بـدون همـکاری و تعامل میسـر نیسـت.
ظریـف اظهـار داشـته اسـت: شـرایط بحرانـی 
کنونـی مـا را بایـد به این بـاور برسـاند، آن چه 
کـه منطقـه بـرای نیل بـه امنیـت پایـدار بدان 
نیـاز حیاتی داشـته و متاسـفانه تاکنـون از آن 
بـی بهره بـوده، رسـیدن بـه این باور مشـترک 
اسـت که امنیـت از طریـق خریدهای هنگفت 
تسـلیحات و پیمان های نظامی بـا قدرت های 
خارجی—کـه بـا مداخالت مکـرر و حمایت از 
رژیم صهیونیسـتی بیشـترین تهدید را متوجه 
امنیـت منطقـه کرده اند—حاصـل نمـی شـود، 
بلکـه امنیـت در گرو اعتماد و تکیه بـر مردم و 
توانمندی هـای ملی و تقویت ارتباطات حسـن 
همجـواری بـا دیگر کشـورهای منطقه اسـت.

منطقه ما به گفتمان درون 
منطقه ای نیازمند است

به دنبال تامین مالی واحدهای 
تولیدی هستیم

رئیـس کل بانـک مرکـزی گفـت: مـا دنبال این هسـتیم تـا راهکارهایـی برای 
تامیـن مالـی واحد هـای تولیـدی پیدا کنیـم که غیـر از اسـتفاده از نقدینگی و 
افزایـش نقدینگی در کشـور باشـد. ایـن گام درواقع گواهی های اعتباری اسـت 
کـه بانک هـا بـرای تامین زنجیـره تولید صـادر خواهند کرد.به گـزارش خبرنگار 
سیاسـی ایلنـا، عبدالناصـر همتـی امـروز در حاشـیه جلسـه هیئـت دولـت در 
جمـع خبرنـگاران گفـت: مـا توضیـح دادیـم، اطالع رسـانی هـم کردیـم و 19.3 
میلیـارد دالر تامیـن ارز شـده بـود و در مقابـل 17.8 میلیارد دالر کاال وارد شـده 
و بقیـه آن هـم اگـر وارد نشـده بـه تعزیـرات ارجـاع دادیـم که بررسـی می کند 
کـه حـدود 1.2 میلیـارد دالر اسـت.رئیس کل بانـک مرکـزی در پاسـخ بـه این 
سـوال کـه آیـا منظـور تزریـق ارزی اسـت کـه در سـال 96 و 97 شـده اسـت، 
گفـت: آن کـه همیشـه بـوده اسـت یعنـی در سـال های 94، 95، 96. باالخـره 
بانـک مرکـزی همیشـه در بـازار مداخلـه می کرده کـه و امری طبیعـی بوده که 
بـر اسـاس سیاسـت هایی کـه بـرای کنترل نـرخ ارز داشـتند، انجـام می دادند. 
وی دربـاره گام بعـدی نیـز گفـت: مـا دنبال این هسـتیم تـا راهکارهایـی برای 
تامیـن مالـی واحد هـای تولیـدی پیدا کنیـم که غیـر از اسـتفاده از نقدینگی و 

افزایـش نقدینگی در کشـور باشـد.

سیاست

سیاست

سیاست

فرهنگ

از نظارت استصوابی کوتاه نمی آییم

ایران از همه توان خود برای ایجاد فضای گفت وگو استفاده می کند

الزم باشد شب انتخابات هم استانداران را 
تغییر می دهم

هشدار وزیر ارشاد برای بحران کتاب نخوانی

معـاون  و  حقوقـدان  عضـو 
اجرایـی و امور انتخابات شـورای 
نگهبـان گفـت: از موضـوع احراز 
صالحیـت و نظـارت اسـتصوابی 
اسـت.به  مـا  قانونـی  نمی آییـم چـرا کـه وظیفـه  کوتـاه 
محمدحسـن  نگهبـان،  شـورای  عمومـی  روابـط  گـزارش 
صادقی مقـدم روز چهارشـنبه طـی سـخنانی در همایـش 
سراسـری هیأت هـای نظارت بـر انتخابـات یازدهمین دوره 
مجلـس شـورای اسـالمی کـه در مشـهد برگـزار شـد، بـا 
اشـاره بـه بیانـات امامیـن انقـالب اسـالمی درباره شـورای 
نگهبـان، تصریـح کـرد: اگـر فرمایشـات امام راحـل و مقام 
معظـم رهبری درباره شـورای نگهبـان را نگاه کنیم، این نهاد 

مقدس در کالم آن ها جایگاه بسـیار مهم و رفیعی دارد.وی 
بـا اشـاره به اهـداف برگـزاری همایش هیأت هـای نظارت، 
بیـان کـرد: همـه می دانند که چـه وظایفی بر عهده شـورای 
نگهبـان اسـت، اما این همایش تأکیـدی بر قانون و تبیین 
عنـوان اسـتصوابی و احـراز صالحیـت در شـورای نگهبـان 
اسـت. معـاون اجرایـی و امـور انتخابـات شـورای نگهبـان 
اضافـه کـرد: اسـاس کار ما قانون اسـت والغیـر؛ قانون هم 
وظایـف شـورای نگهبـان را تبییـن کـرده و بنـده هـم اخیرًا 
در وزارت کشـور عـرض کـردم کـه مـا بـا هـر کسـی کـه در 
مقـام بحـث قانونی، دانشـجویی، اسـتادی و حتی طلبگی 
باشـد، حاضریـم دربـاره جایـگاه شـورا بحـث کنیم چـرا که 

ایـن جایـگاه کامـالً روشـن و واضـح اسـت.

گفـت:  خارجـه  امـور  وزارت  سـخنگوی 
اهمیـت  بـر  همـواره  اسـالمی  جمهـوری 
گفت وگـو و مذاکره سیاسـی به عنـوان یگانه 
راه حـل مشـکالت و مسـائل منطقـه تاکیـد 
داشـته و از همـه تـوان خـود بـرای ایجـاد فضـای گفت وگـو میـان کشـورهای 

می کنـد. اسـتفاده  منطقـه 
امـور  وزارت  سـخنگویی  امـور  و  رسـانی  اطـالع  کل  اداره  گـزارش  بـه 
خارجه،»سـیدعباس موسـوی« روز چهارشنبه در پاسـخ به پرسش خبرنگاران 
درخصـوص اظهـارات یـک مسـئول اماراتـی مبنـی بـر عـدم تمایل این کشـور 
بـر تشـدید بحـران و حـل مشـکالت بر اسـاس گفت و گـو و اجتنـاب از وقوع 
جنـگ در منطقـه اظهار داشـت: جمهوری اسـالمی همواره بـر اهمیت گفت وگو 
و مذاکـره سیاسـی بـه عنـوان تنها راه حل مشـکالت و مسـائل منطقـه تاکید 
داشـته و از همـه تـوان خـود بـرای ایجـاد فضـای گفـت وگـو بیـن کشـورهای 
منطقـه اسـتفاده و در ایـن عرصـه پیش قدم بوده اسـت.وی افزود: پیشـنهاد 
»تشـکیل مجمـع گفـت وگوهـای منطقـه ای« و »پیمـان عـدم تجـاوز » و 

همچنیـن نهایتـا رونمایـی از »پویـش صلـح هرمـز » در هفتـاد و چهارمیـن 
نشسـت مجمـع عمومـی سـازمان ملـل توسـط رئیس جمهـور اسـالمی ایران 

در ایـن چارچـوب اسـت.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه بـا اشـاره بـه ارائـه » پویـش صلـح هرمـز » به 
سـران کشـورهای حاشـیه جنوبـی خلیـج فـارس و عـراق افـزود: ایـن طـرح 
بـر امنیـت مشـترک مـا و کشـورهای همسـایه مبتنـی بـر پایبنـدی بـه اصول 
مشـترک از جملـه خـودداری از تهدیـد بـه اسـتفاده از زور، حـل بحران هـا بـه 
شـکل مسـالمت آمیـز، احترام به حاکمیت کشـورها و خـودداری از دخالت در 
امـور داخلـی کشـورها و حـق تعیین سرنوشـت ملت هـا تاکید دارد.موسـوی 
بـا تاکیـد بـر ایـن نکتـه که جمهوری اسـالمی ایـران معتقد اسـت با آغـاز این 
فراینـد ضمـن احتـرام بـه اختـالف نظرهـا، منافـع مشـترک همـۀ کشـورهای 
منطقه تأمین می شـود، عنوان داشـت: جمهوری اسـالمی ایران امیدوار اسـت 
کشـورهای منطقـه با پذیـرش پویش صلح هرمز و شـروع گفتگوهای جامع و 
فراگیر منطقه ای،  ریشـه اختالفات در این منطقه را بخشـکانند و در راسـتای 

حـل بحـران هـای منطقـه گام هـای عملی، جـدی و موثـر بردارند.

وزیـــر کشـــور بـــا تاکیـــد 
ــور  ــر کشـ ــه وزیـ ــر این کـ بـ
براســـاس قانـــون و بنابـــر 
هـــر  دارد  وظیفـــه ای کـــه 
زمـــان کـــه احســـاس کنـــد منافـــع مـــردم، اجـــرای 
قانـــون و انجـــام ماموریت هـــا و مســـئولیت ها در 
جابه جایـــی اســـتانداران و فرمانـــداران اســـت حتمـــا 
ـــم  ـــال ه ـــرد: قب ـــار ک ـــد، اظه ـــام می ده ـــن کار را انج ای
ــات  ــد در شـــب انتخابـ ــر الزم باشـ ــه اگـ ــه ام کـ گفتـ

هـــم ایـــن کار را انجـــام می دهـــم.

ـــیه  ـــور در حاش ـــر کش ـــی وزی ـــی فضل ـــا رحمان عبدالرض
ـــر  ـــه وزی ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی ـــت ب ـــات دول ـــه هی جلس
ـــه دارد  ـــه ای ک ـــر وظیف ـــون و بناب ـــاس قان ـــور براس کش
ـــد منافـــع مـــردم، اجـــرای  هـــر زمـــان کـــه احســـاس کن
قانـــون و انجـــام ماموریت هـــا و مســـئولیت ها در 
جابه جایـــی اســـتانداران و فرمانـــداران اســـت حتمـــا 
ـــم  ـــال ه ـــرد: قب ـــار ک ـــد، اظه ـــام می ده ـــن کار را انج ای
ــات  ــد در شـــب انتخابـ ــر الزم باشـ ــه اگـ ــه ام کـ گفتـ

هـــم ایـــن کار را انجـــام می دهـــم.

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در پیامــی 
بــرای آغــاز بیســت و هفتمیــن دوره هفتــه 
کتاب نخوانــی  بحــران  دربــاره  کتــاب، 
 - حســینی پور  نیکنــام  داد.  هشــدار 
مدیرعامــل موسســه خانــه کتــاب و دبیــر هفتــه کتــاب - در مراســم 
افتتاحیــه هفتــه کتــاب در یــزد، پیــام ســیدعباس صالحــی - وزیــر 

ــد: ــرح خوان ــن ش ــه ای ــالمی - را ب ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــا و ســند هویت بخــش  ــدا خیزش ه ــا، مب ــدگار ملت ه ــاب ســرمایه مان کت
تمدن هــا اســت.  فــروغ  هــر جامعــه و تمدنــی از چراغــی برمی خیــزد کــه 
از کتــاب پرتــو می گیــرد. ملت هــای بــزرگ جهــت فرهنگــی و علمــی خــود 
ــا ثبــت آن ادامــه داده اند.کتــاب پایــه و مــادر  ــا کتــاب آغــاز کــرده و ب را ب
ــه  ــاط همــه اجــزای یــک ملــت ب فرهنــگ محســوب می شــود. حلقــه ارتب
ــچ  ــگ ثمــر می دهــد. هی ــای ریشــه فرهن ــر مبن ــاب متصــل اســت و ب کت
ــد.  ــزاق نکن ــاب ارت ــه از کت ــت ک ــی نیس ــی، دانشــی و فرهنگ ــوزه عموم ح
پیشــرفت ایــران و ایرانــی نیــز همــواره بــا کتــاب بــوده و از ایــن رو اگــر بــه 

خلــق کتاب هــای جدیــد و تکریــم پدیدآورنــدگان محتــوا نیندیشــیم، ایــران 
ــی زندگــی  ــون در دوران را در گذشــته تاریخــی خــود رهــا خواهیــم کرد.اکن
می کنیــم کــه انقــالب فضــای مجــازی، فضایــی متفــاوت نســبت بــه همــه 
دوره هــای مختلــف زندگــی تاریخــی و اندیشــه ای و فرهنگــی انســان رقــم 
ــت فودی  ــش کاذب فس ــره دان ــار مخاط ــه گرفت ــت آن ک ــت؛ نخس زده اس
نوشــته های  و  سســت پایه  اندیشــه هاهای  این کــه  دیگــر  شــده ایم، 
غیرواقعــی بــا ســرعت در حــال تکثیــر اســت، بــه گونــه ای کــه ممکــن اســت 
ــن رو  ــویم.از ای ــه ش ــی مواج ــران کتاب نخوان ــا بح ــک، ب ــده ای نزدی در آین
پویــش ملــی کتاب خوانــی می توانــد مــا را در مقابــل تهدیدهــای پیــش رو 
مصــون بــدارد، بــه شــرطی کــه همــگان در ایــن پویــش ملــی حضــور پیــدا 
کننــد. در پیمــودن مســیر فرهنــگ کتاب خوانــی، نخســت بایــد خانــواده را 
محــور ایــن حرکــت قــرار دهیــم و در گام دوم، مــدارس، حوزه هــای علمیــه 
ــه  ــد ک ــکل می دهن ــوان را ش ــه کتاب خ ــر جامع ــالع دیگ ــگاه ها اض و دانش

ــا باشــیم. ــه کتاب خــوان و دان ــم شــاهد جامع ــان می توانی ــاری آن ــه ی ب

رنا
 ای

س:
عک

رئیس کل دادگسـتری خراسـان رضوی گفت کـه در ارتباط 
با روح هللا زم کسـی در مشـهد دسـتگیر نشده است.

غالمعلـی صادقـی در گفت وگـو با ایسـنا، در پاسـخ  به این 
سـوال کـه آیـا در ارتبـاط بـا روح هللا زم و دادن اطالعـات 
بـه او از مشـهد دسـتگیری و تشـکیل پرونـده داشـته ایم، 
اظهـار کـرد: خیـر، در ایـن زمینه پرونـده ای نداشـتیم. وی 
همچنیـن درخصـوص پرونـده مجیـد خرمـی، مدیرعامـل 
مرحلـه  در  وی  پرونـده  کـرد:  بیـان  شـهرآرا  موسسـه 

تحقیقـات اسـت.

رئیـس جمهـور بـا تاکیـد بر اینکـه زلزلـه زدگان آذربایجان شـرقی 
در ایـن سـرما نبایـد زیـر چـادر بماننـد بلکـه خانـه و اتاقـی اجـاره 
کننـد و مـا اجـاره آنهـا را مـی پردازیـم، از وزارت کشـور ، سـتاد 
بحـران و همـه دسـتگاه ها خواسـت بـرای اسـکان زلزلـه زده ها به 
صـورت اسـتیجاری بـه فوریـت عمـل شـود. روحانـی بـا تاکید بر 
اینکـه " شـرایط زندگی راحت تـر مردم مناطق زلزلـه زده آذربایجان 
شـرقی را در این زمسـتان سـرد، باید خیلی سـریع فراهم کنیم"، 
تصریـح کـرد: در هوای سـرد آن منطقـه، زلزله زدگان نبایـد در زیر 
چـادر بماننـد و یکـی از راه هـای نزدیـک بـرای کمـک رسـانی این 
اسـت کـه بـرای آنهـا خانـه و اتاقـی اجـاره کنند و مـا اجـاره آنها را 

پرداخت. خواهیـم 

در ارتباط با روح هللا زم کسی 
در مشهد دستگیر نشده است

زلزله زدگان در این سرما 
نباید زیر چادر بمانند

وزیـر دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح گفـت: تحریم ها 
هیـچ تاثیـری بـر اداره و فعالیت نیروهای مسـلح ندارند.

امیـر سـرتیپ »امیـر حاتمـی« روز چهارشـنبه در حاشـیه 
جلسـه هیـات دولـت اظهـار داشـت: مثـل همـه کارهایـی 
کـه آمریکایی هـا علیـه ملت ایران تـا به امـروز انجام داده 
انـد و در صـدر آنهـا نیروهـای مسـلح همچون خوار چشـم 
دشـمن همـواره مـورد هـدف آنها بـوده، اینبار هـم تعدادی 
از هموطنـان مـا را تحریـم کردنـد، ولـی ایـن اقـدام آنهـا 

هیـچ  اثـری نخواهد داشـت.

معـاون ارزشـیابی و نظـارت سـازمان سـینمایی از ادامـه 
اکـران فیلـم »خانـه پـدری« خبـر داد و گفـت: االن نامـه 
دادسـتانی تهـران مبنـی بر رفع توقیف این فیلـم را دریافت 
کردیم.سـید محمـد مهـدی طباطبایـی نـژاد بـا قدردانـی از 
تدبیـر ریاسـت محتـرم قـوه قضائیـه جهـت دسـتور ویـژه 
رسـیدگی بـرای رفـع توقیـف فیلـم »خانـه پـدری« اظهـار 
همکاری هـای  و  ایشـان  تدبیـر  ایـن  شـک  بـدون  کـرد: 
مسـووالن قـوه قضاییه در اجـرای آن به انسـجام و همدلی 

جامعـه سـینمایی کشـور کمـک می کنـد.

تحریم ها هیچ تاثیری بر  اداره و 
فعالیت نیروهای مسلح ندارند

»خانه پدری« 
رفع توقیف شد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

افزایش تعداد گردشگران چینی در ایران با لغو ویزاآزادی کاخ شورا و تچر از زندان آهنین

مرمتگـران  دوم  فصـل  فعالیـت  اتمـام  بـا 
بـدون مرز در تخت جمشـید، داربسـت های 

کاخ شـورا بـاز شـد.
دوم  فصـل  ایلنـا،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
فعالیـت مرمتگـران بـدون مـرز در تخـت جمشـید کـه از نیمـه دوم مهرمـاه 
آغـاز شـده بـود و بـا مرمـت نمای غربـی و دو نمـای داخلی جرزهـای دروازه 
شـرقی کاخ شـورا و بخش هایـی از کاخ تچـر انجـام شـد، بـه پایـان رسـید.
حمیـد فدایـی )مدیـر پایـگاه جهانـی تخـت جمشـید( بـا اعـالم ایـن خبـر 
گفت: بخشـی از مرمت  در کاخ شـورا و کاخ تچر در نخسـتین فصل فعالیت 
مرمتگـران بـدون مـرز انجـام و دومیـن فصـل ایـن مرمت هـا طی چنـد روز 
گذشـته بـه پایان رسـید. در مرحله ای هسـتیم که داربسـت های ایـن کاخ ها 
بـه منظـور تصویربرداری فنی بعد از مرمت و مسـتند نگاری هـای الزم درحال 
بـاز شـدن هسـتند تـا بتوانیـم تصاویـر قبـل و بعـد از مرمـت را باهـم تطبیق 
دهیـم و نتیجـه نهایـی را شـاهد باشـیم.به گفتـه او، مرمـت  در کاخ تچـر بـه 
پایـان رسـیده امـا درخصـوص کاخ شـورا بخش هـای پشـتی درگاه شـرقی 

کـه فاقـد نقـش برجسـته اسـت هنـوز نیازمنـد مرمت هایی اسـت کـه بعدها 
توسـط گـروه ایرانـی انجام خواهد شـد امـا کار مرمت و حفاظـت نمای نقش 

برجسـته ها در هـر دو کاخ بـه اتمـام رسـیده و تکمیـل شـده اسـت.
فدایـی بـا اشـاره بـه آنکـه تـا چنـد روز دیگـر فعالیـت مرمتگـران بـدون مرز 
ایتالیایـی در تخـت جمشـید بـه اتمـام خواهـد رسـید، گفـت: ایـن فصـل از 
همـکاری بـه اتمـام رسـیده اسـت و تـالش می کنیـم در بهـار سـال آینـده 
نشسـت مشـترکی داشـته باشـیم که در آن دسـتاوردهای دو فصل مرمت و 
حفاظـت و مطالعـات انجـام شـده در تخت جمشـید را به اشـتراک بگذاریم. 
در همـان نشسـت هـم تصمیـم خواهیـم گرفت کـه آیا ایـن همـکاری ادامه 
خواهـد داشـت یـا خیـر؛ در فصل بعـد، برنامه دیگـری با هزینه هـای مربوط 
بـه آن در نظـر خواهد گرفته شـد. ضمن آنکه هزینه هـای الزم برای این فصل 
از مرمـت، مـواد، تجهیـزات مـورد نیـاز و... توسـط گـروه ایتالیایـی پرداخـت 
شـد و آنچـه باقـی مانـد برای سـایر فصل هـای مرمـت تخت جمشـید مورد 
اسـتفاده قـرار خواهد گرفـت. البته تجهیز کارگاه، داربسـت ها و تخته و الوار و 

آنچـه مربـوط بـه تجهیـز کارگاه بود توسـط گـروه ایرانی انجام شـد.

سـفیر جمهـوری خلـق چیـن در ایـران در 
دیـدار بـا اسـتاندار گلسـتان گفـت: »تعداد 
گردشـگران چینـی در ایـران بـا همـکاری 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزارت 
صنایع دسـتی و لغـو ویـزای گردشـگری بـرای گردشـگران چینـی، افزایـش 
پیـدا کـرده اسـت امـا هنـوز بـا هـدف مطلـوب فاصلـه داریم.«به گـزارش 
میـراث آریـا بـه نقل از روابـط عمومـی اداره کل میرا ث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی گلسـتان، چانـگ هـوا سـفیر چیـن در ایـران صبح امروز سـه 
شـنبه 21 آبـان در دیدار با اسـتاندار گلسـتان با اشـاره بـه ظرفیت های اقوام، 
تولیـدات گسـترده کشـاورزی و ظرفیت هـای بـاالی گردشـگری این اسـتان 
گفـت: »ایـران و چیـن دو تمـدن کهن هسـتند و سال هاسـت از طریق جاده 
ابریشـم مـراودات تجـاری داشـته اند و خوشـحال هسـتیم که ایـن تبادالت 

روزبـه روز در حـال افزایـش اسـت.«
او بـا اشـاره بـه تحریم هـای یک جانبـه و غیرقانونـی آمریـکا علیـه جمهوری 
اسـالمی ایـران، افـزود: »مـا همـواره بـا تحریم هـای یـک جانبـه مخالـف 

بوده ایـم و از ایـران در برجـام و روابـط اقتصـادی حمایـت می کنیم.«چانـگ 
تصریـح کـرد:  هیرکانـی،  هـای  جنـگل  جهانـی  ثبـت  بـه  اشـاره  بـا  هـوا 
»همان طـور کـه بـه دکتـر مونسـان گفتـه ام تمایـل دارم تـا بـه عنوان سـفیر 
افتخـاری گردشـگری، ایـران را بـه مـردم جهـان معرفـی کنـم.« در ادامـه 
هادی حق شـناس اسـتاندار گلسـتان با اشـاره به ظرفیت های اسـتان گفت: 
»راه آهـن مسـیر مطلوبـی بـرای جابجایـی کاال و مسـافر اسـت و مـا آمـاده 
سـرمایه گـذاری مشـترک بـا کشـور چیـن در مـرز اینچه بـرون هسـتیم.«او 
ظرفیت هـای  و  اقـوام  تنـوع  فرهنگـی،  وجـوه  »اسـتان گلسـتان  افـزود: 
بسـیار باالیـی دارد و در شـاخص های اقتصـادی نیـز دارای رتبه هـای بـاال 
و تک رقمـی در سـطح کشـور اسـت.«حق شـناس تصریـح کـرد: »چیـن در 
بنـدر گـوادر پاکسـتان، همـکاری مشـترک دارد و مـا با توجه بـه اینکه بیش 
از 100 کیلومتـر از سـاحل اسـتان گلسـتان در دریـای خـزر قـرار دارد، آمـاده 
سـرمایه گذاری مشـترک هسـتیم.«او اظهـار کـرد: »شـرکت های چینـی در 
حـال حاضـر در منطقـه آزاد انزلـی فعالیـت دارنـد و حضـور آنهـا در آینده ای 

نزدیـک در منطقـه آزاد اینچـه بـرون نیـز تصویـب می شـود.«  

 پیام
 میراث

سفیر قزاقستان در ایران در نشست با بازرگانان استان گلستان گفت: »بین ایران و قزاقستان روابط کامال دوستانه ای برقرار است 
که فعاالن گردشگری و اقتصادی باید از این فرصت ارزشمند نهایت بهره را ببرند.«

رنا
 ای

س:
عک

رییـس پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی و گردشـگری گفـت: بـا 
توجـه بـه معرفـی »حـوزه ایـران فرهنگـی« در برنامه ششـم 
توسـعه، پژوهشـگاه میراث فرهنگی در حال رایزنی با سازمان 
برنامـه و بودجـه بـرای گرفتـِن اعتبـار قابل توجهـی اسـت تـا 
بتـوان بـه این بحـث ورود پیـدا کرد.بهروز عمرانی که دوشـنبه 
20 آبـان در هفتمیـن همایـش بین المللـی باستان شناسـان 
جـوان »ایـران و سـرزمین های همجـوار« در تـاالر فردوسـی 
دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران صحبـت 
می کـرد، بـا ابالِغ پیـاِم سـالم و تبریک وزیر میـراث فرهنگی 
گردشـگری و صنایع دسـتی به برگزار کننـدگان این همایش، 
به برگزاری سـه نشسـت مهم با محوریت »باستان شناسـی« 
در نقاط مختلف کشـور »چهارمین همایش باسـتان شناسـان 
ایران در بیرجند«، »همایش تخصصی عصر آهن در سنندج« 
و »همایش باستان شناسـان جوان« در ماه جاری اشـاره کرد 
و برگـزاری ایـن همایـش را نشـان دهنده ی اهتمـام جامعـه 
علمـی باستان شناسـی بـه موضوع باستان شناسـی در کشـور 
دانسـت.او با بیان این که در برنامه ششـم توسـعه در مواردی 
حـوزه ایـران فرهنگـی معرفـی شـده اسـت، بـه رایزنی هـای 
ایـن دسـتگاه با سـازمان برنامـه و بودجه برای گرفتـِن اعتبار 
»ایرانـی  بررسـی  بـا هـدف  پژوهشـگاه  بـرای  قابل توجهـی 
فرهنگـی« در حوزه هـای مرتبط با پژوهشـگاه میراث فرهنگی 
و گردشـگری اشـاره کـرد. وی بـا اشـاره بـه تاکیِد پژوهشـگاه 
میـراث فرهنگـی بـرای توجِه دسـتگاه های مختلـف دولتی و 
کشـوری بـه پیوسـت فاز نخسـِت مطالعاِت پروژه هـای بزرگ 
و مهـم در سـطوح ملـی، منطقـه ای، اسـتانی و شـهری گفت:  
بـر اسـاس اعـالم پژوهشـگاه، همه مسـئوالن کشـوری در فاز 
نخسـِت مطالعـات خـود بایـد بـه ایـن پیوسـت توجـه کنند، 
چـون غالبـًا تیم هـای باستان شناسـی در درجـه ی نخسـت 
و در حالـت معمـول فقـط بـه کاوش بـا هـدف نجات بخشـی 
فکـر می کننـد و بعـد از آن کار بـه پایـان می رسـد، امـا امـروز 
پرداختـن بـه مباحـث دیگـر ماننـد بـوم شـناختی، مـردم 

شـناختی و اقلیمـی شـناختی نیـز مورد توجه اسـت.

سوژه توجه برنامه 
ششم توسعه به 
»ایران فرهنگی«

افتتاح جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام گلستان

محمودیان:در استان گلستان 35هزار هنرمند و صنعتگر صنایع دستی و هنرهای سنتی در 100 رشته فعالیت می کنند

بین المللـی  جشـنواره  سـیزدهمین 
امـروز  عصـر  اقـوام گلسـتان  فرهنـگ 
سه شـنبه 21 آبـان بـا برگـزاری مراسـم 

شـد. افتتـاح  گـرگان  در  ویـژه ای 
از  نقـل  بـه  آریـا  میـراث  به گـزارش 
روابط عمومـی اداره کل میراث فرهنگـی، 
اسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
جشـنواره  سـیزدهمین  گلسـتان، 
شـامگاه  ایران زمیـن  اقـوام  فرهنـگ 
سه شـنبه 21 آبان مـاه 1398 بـا حضـور 
هـادی حق شـناس اسـتاندار گلسـتان، 
پویـا محمودیان معاون صنایع دسـتی و 

هنرهـای سـنتی وزارت میراث فرهنگـی 
سـفرا،  صنایع دسـتی،  و  گردشـگری   ،
ابراهیـم  فرهنگـی،  رایزنـان  و  کارداران 
میراث فرهنگـی،  مدیـرکل  کریمـی 
اسـتان،  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
مجلـس شـورای  در  مـردم  نماینـدگان 
اسـالمی و حضـور مردم فرهنگ دوسـت 

آغـاز شـد.
پویـا محمودیـان معـاون صنایع دسـتی 
و هنرهای سـنتی کشـور در این مراسـم 
در  می کنـم  شـکر  را  »خـدا  گفـت: 
هفتـه وحـدت میهمـان چنیـن مراسـم 

هسـتم.« باشـکوهی 
بـا  گلسـتان  »اسـتان  افـزود:  او 
و  بی نظیـر  طبیعـی  جاذبه هـای 

و  جهانـی  ثبـت  سـه  منحصربه فـرد، 
صنایع دسـتی غنـی کـه دارد بـه عنـوان 
منظرهـای  از  اسـتراتژیک  اسـتانی 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 

اسـت.« شـده  مطـرح  دسـتی 
»برگـزاری  کـرد:  تصریـح  محمودیـان 
چنیـن جشـنواره هایی می توانـد ابـزاری 
بـرای نمایـش توانمندی هـای بی بدیـل 
گلسـتان در سـه حوزه میـراث فرهنگی، 

باشـد.« و صنایع دسـتی  گردشـگری 
بین المللـی  »جشـنواره  گفـت:  او 
نمایـش  بـا  گلسـتان  اقـوام  فرهنـگ 
موسـیقی  و  سـوغات  صنایع دسـتی، 
بـرای  ویـژه ای  نقـش  مختلـف،  اقـوام 
ارتقـای جوامـع محلـی و اقتصـاد خالق 

دارد.«
معـاون صنایع دسـتی و هنرهای سـنتی 
کشـور بیان کرد: »ایران سـومین کشـور 
جهـان از نظر تنـوع تولید صنایع دسـتی 
و هنرهـای سـنتی شـناخته شـده و بـا 
ثبت هشـت شـهر و دو روسـتای جهانی 
به عنـوان نخسـتین کشـور از نظـر ثبـت 
مطـرح  شـهرها  و  روسـتاها  جهانـی 

است.«
اسـتان  در  ایـن کـه  بـه  اشـاره  بـا  او 
و صنعتگـر  هنرمنـد  35هـزار  گلسـتان 
صنایع دسـتی و هنرهـای سـنتی در 100 
کـرد:  اظهـار  می کننـد،  فعالیـت  رشـته 
»در سـال گذشـته 3160 شـغل در حوزه 
ایجـاد  اسـتان  ایـن  در  صنایع دسـتی 

شـده اسـت.«
محمودیـان فـزود: »از سـفرا و رایزنـان 
ایـن  در  حاضـر  اقتصـادی  و  فرهنگـی 
صنایـع  از  می کنـم  دعـوت  جشـنواره 
بازدیـد  اسـتان گلسـتان  غنـی  دسـتی 
بـرای  بـه عنـوان یـادگار  را  کننـد و آن 
ترویـج ایـن هنـر اصیـل ایرانی بـا خود 

بـه ارمغـان ببرنـد.«
او بـا اشـاره بـه این کـه برگـزاری چنین 
اسـتان   29 حضـور  بـا  جشـنواره هایی 
کار  دارد،  کـه  متنوعـی  بخش هـای  و 
»از  کـرد:  تصریـح  اسـت،  دشـواری 
میراث فرهنگـی  توانمنـد  مدیـرکل 
اسـتان گلسـتان و مجموعـه همـکاران 
ایـن جشـنواره  بـرای برگـزاری  ایشـان 

می کنـم.« سـپاس گزاری  فاخـر 
معـاون صنایع دسـتی و هنرهای سـنتی 
کشـور افـزود: »از دکتـر مونسـان وزیـر 
صنایـع  و  میراث فرهنگـی، گردشـگری 
از  نظـارت  و  حمایـت  بـرای  دسـتی 

تشـکر  رویـدادی  چنیـن  برگـزاری 
» . می کنـم

جشـنواره  کـرد  امیـدواری  اظهـار  او 
اسـتان  اقـوام  فرهنـگ  بین المللـی 
گلسـتان در سـال های آینـده بـه شـکل 
بین المللـی  سـطح  در  گسـترده تری 
برگـزار شـود. مدیـرکل میراث فرهنگـی، 
گلسـتان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
نیـز در ایـن آییـن ضمـن خیرمقـدم به 
عالقه منـدان و سـفرا و رایزنـان فرهنگی 
مختلـف  کشـورهای  اقتصـادی  و 
سـرزمین  ایـران،  »نگارسـتان  گفـت: 
ایـران  اکوتوریسـم  پایتخـت  آبشـارها، 
اسـت  عناوینـی  اقـوام،  رنگین کمـان  و 
کـه اسـتان گلسـتان را بـا آن معرفـی 

» . می کننـد
بـا داشـتن  او اضافـه کـرد: »گلسـتان 
را  خـود  ویـژه،  ظرفیت هـای  ایـن 

به عنـوان مقصـد گردشـگری در کشـور 
معرفـی کـرده و حرف هـای زیـادی در 
سـه حـوزه میراث فرهنگـی، گردشـگری 
رئیـس  دارد.«  دسـتی  صنایـع  و 
سـتاد برگـزاری سـیزدهمین جشـنواره 
خاطرنشـان  گلسـتان  اقـوام  فرهنـگ 
رایزنـان  و  کارداران  سـفرا،  »از  کـرد: 
ایـن  در  حاضـر  اقتصـادی  و  فرهنگـی 
مراسـم انتظـار داریـم در بازگشـت بـه 
کشـورهای خـود مبلغ فرهنـگ، آداب و 
رسـوم، جاذبه هـای طبیعـی و تاریخـی 
ایـن اسـتان باشـند تـا شـاهد افزایش 
اسـتان گلسـتان  بـه  ورود گردشـگران 
»اسـتان  کـرد:  تصریـح  او  باشـیم.« 
گلسـتان در چنـد سـال اخیـر بـا ایجـاد 
زیرسـاخت های گردشـگری نشـان داده 
کـه می توانـد میزبـان شایسـته ای برای 

باشـد.« خارجـی  گردشـگران 

ــم  ــی از ســردیس حکی مراســم رونمای
حضــور  بــا  فردوســی  ابوالقاســم 
جمهــوری  ســفیر  ســنایی  مهــدی 
قفقــاز  والدی  در  ایــران  اســالمی 
پایتخــت جمهــوری اوســتیا-آالنیای 
ــالوه  ــد. ع ــزار ش ــیه برگ ــمالی روس ش
ــر ســنایی، جانایــف معــاون نخســت  ب
شــهردار  اوســتیا،  جمهــوری  وزیــر 
والدی قفقــاز، اعضــا و مقامــات دولــت 
ــتادان  ــس و اس ــوری و ریی ــن جمه ای

ــن  ــجویان ای ــی و دانش ــگاه دولت دانش
ــن مراســم حضــور  ــز در ای دانشــگاه نی
ــردیس  ــم از س ــن مراس ــتند.در ای داش
اهدایــی ســفارت ج.ا ایــران در مســکو، 
ــاز  ــی شــهر والدی قفق ــان اصل در خیاب
و روبــروی ســاختمان دانشــگاه دولتــی 

ــد. ــی ش ــمالی رونمای ــتیای ش اوس
مهــدی ســنایی در ســخنرانی خــود در 
ایــن مراســم ضمــن تاکیــد بــر ریشــه 
و  زبانــی  تاریخــی،  هــای مشــترک 

ــا  ــمالی ب ــتیای ش ــردم اوس ــی م قوم
ایرانیــان، اظهــار داشــت کــه چنیــن 
همــکاری هــای فرهنگــی در چارچــوب 
ــرای  ــط ایــران و روســیه، ب ــر رواب کلی ت
تهــران بســیار مهــم و ارزشــمند اســت و 
بــه نوعــی احیــای ســنت هــای تاریخی 
و فرهنگــی است.ســفیر ایــران با اشــاره 
ــکو،  ــران و مس ــترده ته ــط گس ــه رواب ب
ــط  ــژه اوســتیای در رواب ــگاه وی ــر جای ب
ــرد.  ــد ک ــز تاکی ــور نی ــتانی دو کش اس
ســنایی در مــورد حکیــم ابوالقاســم 
ــک  ــط ی ــت: او فق ــز گف ــی نی فردوس
ــزرگ  ــری ب ــه متفک شــاعر نیســت بلک
اســت و شــعر او نمــاد عشــق و محبــت 

ــه وطــن اســت. ب

رونمایی از سردیس فردوسی 
در اوستیای شمالی روسیه

محوطه سازی خانه تاریخی 
دانش در کاشمر انجام می شود

مدیر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی کاشـمر گفت: »خانه تاریخی 
میراث آریـا  می شـود.«به گزارش  محوطه سـازی  شهرسـتان  ایـن  در  دانـش 
به نقـل از روابط عمومـی اداره کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
خراسـان رضـوی، رضـا یوسـفی ابـا اعـالم ایـن خبـر افـزود: »در سـال جـاری 
میراث فرهنگـی، گردشـگری  اداره کل  میراث فرهنگـی  معاونـت  حمایـت  بـا 
خانـه  محوطه سـازی  طـرح  و  مقدمـات  رضـوی،  خراسـان  صنایع دسـتی  و 
تاریخـی دانش شهرسـتان کاشـمر، در شـورای فنـی میراث فرهنگی به تصویب 
رسـید.«او ادامـه داد: »از محل اعتبارات زیرسـاخت گردشـگری اعتبـار فاز اول 
اجـرای ایـن پـروژه مبلغ 210 میلیون تومان تامین شـده است.«یوسـفی  اظهار 
کـرد: »عملیـات عمرانـی در زمین هـای مجاور خانـه تاریخی دانش که توسـط 
شـهرداری کاشـمر به میراث فرهنگی واگذار شـده اسـت، در حال اجراسـت.«او 
دربـاره فضاهایـی کـه در ایـن زمیـن، در کنـار خانـه تاریخـی دانـش ایجـاد 
می شـود، گفـت: »فضاهایـی مانند گذر مشـاهیر، غرفه های فـروش و کارگاهی 
صنایع دسـتی، فضـای سـبز و فضاهـای گفتمـان شـهری و هنـری، فضاهـای 
مخصـوص اجراهـای تئاتـر خیابانی و همچنین مراسـم و جشـنواره های آیینی 

پیش بینی شـده اسـت.«

ته
نک

بیـان  کشـور  سـنتی  هنرهـای  و  صنایع دسـتی  معـاون 
کـرد: »ایـران سـومین کشـور جهـان از نظـر تنـوع تولیـد 
صنایع دسـتی و هنرهـای سـنتی شـناخته شـده و با ثبت 
هشـت شـهر و دو روسـتای جهانـی به عنـوان نخسـتین 
از نظـر ثبـت جهانـی روسـتاها و شـهرها مطـرح  کشـور 

اسـت.«
بـا اشـاره بـه ایـن کـه در اسـتان گلسـتان 35هـزار  او 
هنرمنـد و صنعتگر صنایع دسـتی و هنرهای سـنتی در 100 
رشـته فعالیـت می کننـد، اظهـار کـرد: »در سـال گذشـته 
3160 شـغل در حـوزه صنایع دسـتی در این اسـتان ایجاد 

است.« شـده 
و  فرهنگـی  رایزنـان  و  سـفرا  »از  فـزود:  محمودیـان 
اقتصـادی حاضـر در ایـن جشـنواره دعـوت می کنـم از 
صنایـع دسـتی غنی اسـتان گلسـتان بازدید کننـد و آن را 
بـه عنـوان یـادگار بـرای ترویج ایـن هنـر اصیـل ایرانی با 

خـود بـه ارمغـان ببرنـد.«     

میراثمیراث

عطای ١٧ نشان ملی مرغوبیت به آثار هنرمندان قرارداد ۳۹ میلیاردی تسهیالت برای اشتغال روستایی
فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــع دســتی  گردشــگری و صنای
عقــد  از  اردبیــل  اســتان 
قــرارداد بــرای پرداخــت 39 
ــتغال  ــای اش ــرای طرح ه ــهیالت ب ــان تس ــارد توم میلی
روســتایی و عشــایری از ابتــدای ســال 97 تاکنــون 
ــی،  ــراث فرهنگ ــرکل می ــی )مدی ــادر فالح ــر داد.ن خب
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان اردبیــل( بــا اشــاره 
بــه عقــد قــرارداد 39 میلیــارد تومــان تســهیالت بــرای 
ــا اشــتغال روســتایی و عشــایری،  طرح هــای مرتبــط ب
گفــت: از ابتــدای ســال 97 تــا پایــان 6 ماهــه ســال 98 
ــا هــدف اشــتغالزایی 678 نفــر در  حــدود 220 طــرح ب

قالــب تســهیالت اشــتغال پایــدار روســتایی و عشــایری 
بــرای طرح هــای صنایــع دســتی در ســطح اســتان 
معرفــی شــده اســت.وی بــا اشــاره بــه اهمیــت ایجــاد 
ــرای  ــی، افــزود: ب اشــتغال در روســتاها و جوامــع محل
ایــن طرح هــا بیــش از 55 میلیــارد تومــان تســهیالت 
در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه قســمت عمــده ای از آن 
ــراث  ــت.مدیرکل می ــده اس ــار ش ــن اعتب ــون تامی تاکن
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان اردبیــل 
ــا تســهیالت  تصریــح کــرد: از ایــن مقــدار 212 طــرح ب
49 میلیــارد تومــان مصــوب شــده اســت کــه 211 طــرح 
بــا تســهیالت 39 میلیــارد تومــان در مرحلــه عقــد 

ــرار دارد. ــت ق ــرارداد و پرداخ ق

میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایع دســتی  و  گردشــگری 
نشــان   1٧ اعطــای  از  مازنــدران 
آثــار  بــه  مرغوبیــت  ملــی 
ــا  ــزارش میراث آری ــتان خبرداد.به گ ــتی اس ــدان صنایع دس هنرمن
به نقــل از روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی مازنــدران، ســیف هللا فرزانــه بــا اشــاره بــه برگــزاری 
ــتی در  ــت صنایع دس ــی مرغوبی ــان مل ــن دوره داوری نش پنجمی
تهــران گفــت: »از 3٧ اثــر ارســالی اســتان مازنــدران، 1٧ اثــر نشــان 
ملــی مرغوبیــت را کســب کننــد.«او افــزود: »آثــار ارسال شــده بــه 
ایــن جلســه از نظــر مرغوبیــت، اصالــت، نــوآوری، قابلیــت بازاریابی 
ــت:  ــه گف ــرار گرفتند.«فرزان ــی ق ــورد ارزیاب ــازار، م ــه ب ــه ب و عرض
»اســتان مازنــدران تــا کنــون 48 نشــان ملــی مرغوبیــت کســب 

کــرده و بــا احتســاب نشــان های ملــی امســال، ایــن تعــداد بــه 
عــدد 65 رســید.«او ادامــه داد: »مازنــدران بــا داشــتن 12 نشــان 
اصالــت یونســکو، جایــگاه مهمــی در حــوزه صنایع دســتی ایــران 
دارد.« آثــار حمــزه مهــدوی، مائــده واخیــده، ابوالحســن محمدیان، 
ــوکل زاده در رشــته الک تراشــی،  ســید رضــا موســوی راد و علــی ت
مجتبــی محســنی و محمــد محســنی در رشــته خراطــی، الهــام 
افشــان زاده و فاطمــه اکبــری در رشــته نســاجی ســنتی، مرضیــه 
محبــی و علــی محبــی در رشــته ســفال، زهــرا افضلیــان در رشــته 
البســه محلــی، عزیــزهللا حســین زاده در رشــته کوب بافــی، ســاره 
خاتــون باباجانــزاده در رشــته حصیر بافــی، و منوچهــر ارجمنــد در 
رشــته قواره بــری در پنجمیــن دوره در پنجمیــن دوره داوری نشــان 
ملــی مرغوبیــت کاالی صنایع دســتی منطقــه شــمال غــرب کشــور 

ــد. ــت کردن ــت دریاف ــی مرغوبی نشــان مل

رنا
 ای
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عک
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 ایرنــا/ آلودگــی هــوا ســاالنه 225 میلیــارد دالر از اقتصاد 
جهــان را از بیــن می بــرد. اقتصــاد ایــران نیــز هــر ســال 
2.3 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی خــود را بــه دلیــل 
آلودگــی هــوا از دســت می دهــد. هیچ کــس از آلودگــی 
هــوا ایمــن نیســت. ســازمان ملــل در روز جهانــی محیط 
زیســت هشــدار داد کــه از هــر 10 نفــر روی زمیــن، 9 نفــر 
هــوای آلــوده تنفــس می کننــد. براســاس آمــار ســازمان 
جهانــی بهداشــت، ایــن مســاله بــه بحــران جهانــی مرگ 
ــر  ــون نف ــل شده اســت. هــر ســال حــدود 7 میلی تبدی
ــد.  ــر آلودگــی  هــوا جان شــان را از دســت می دهن ــر اث ب
انــرژی،  بــرای  فســیلی  ســوخت های  ســوزاندن 
حمل ونقــل و صنعــت، عامــل اصلــی آلودگــی هواســت. 
ــار  ــن و انتش ــدن زمی ــرم ش ــل گ ــه عام ــور ک همان ط
ــع  ــتند. مجم ــیلی هس ــوخت های فس ــز س ــن نی کرب
جهانــی اقتصــاد، چنیــن از آلودگــی هــوا و خطــرات آن 
می نویســد. براســاس گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد، 
ــرگ  ــه کام م ــر را ب ــاعت 800 نف ــر س ــوا ه ــی  ه آلودگ
می کشــد؛ بــه بیانــی دیگــر، هــر دقیقــه 13 نفــر جــان 
ــد.  ــت می دهن ــوا از دس ــی ه ــر آلودگ ــه خاط ــود را ب خ
ــرگ  ــث م ــال باع ــز هرس ــی نی ــوای خانگ ــی ه آلودگ
3.8 میلیــون نفــر می شــود. اغلــب ایــن مرگ هــا 
ــد.  ــاق می افت ــعه اتف ــال توس ــورهای در ح ــز در کش نی
ــت. 93  ــان و بچه هاس ــان زن ــز در می ــد آن  نی 60 درص
ــان  ــه هوایش ــی ک ــان، در مناطق ــودکان جه ــد از ک درص
آلــوده اســت، زندگــی می کننــد. 97 درصــد از شــهرهای 
ــن و متوســط،  ــد پایی ــان در کشــورهای دارای درآم جه
ــرای  ــت را ب ــی بهداش ــازمان  جهان ــتورالعمل های س دس
ســطح کیفیــت هــوا رعایــت نمی کننــد. در کشــورهایی 
بــا درآمــد بــاال نیــز، 26 درصــد ایــن دســتورالعمل ها را 
ــال  ــر س ــوا ه ــی ه ــکا، آلودگ ــد. در آمری ــرا نکرده ان اج
ــن کشــور را از  ــی ای ــص داخل ــد ناخال 5 درصــد از تولی
ــا 790  ــر ب ــن رقــم در ســال 2014، براب ــرد. ای بیــن می ب
ــا  ــی ب ــج تحقیقات ــی نتای ــک جهان ــارد دالر بود.بان میلی
ــه  ــان« ب ــوای جه ــت ه ــزارش 2019 وضعی ــوان »گ عن

تازگــی منتشــر کرده اســت. ایــن تحقیقــات نشــان 
می دهــد کــه 4 میلیــارد نفــر از مــردم جهــان در شــرایط 
آب و هوایــی ناســالم زندگــی می کننــد. براســاس ایــن 
تحقیــق، ایــران نیــز یکــی از کشــورهایی بــا بیشــترین 
میــزان آلودگــی هــوا بــه شــمار می آیــد. نیویورک تایمــز 
در گزارشــی می نویســد: »مطالعــات زیــادی اثبــات 
می کننــد کــه آلودگــی هــوا، روی آمــوزش و درآمدهــای 
اقتصــادی اثــر مســتقیم دارد. زمانــی کــه حــال فــردی 

ــا  ــد باشــد، عملکــرد خــوب در مدرســه و دانشــگاه، ی ب
ــن  ــود. همی ــه می ش ــالل مواج ــا اخت ــط کار ب در محی
اختــالل، بهــره وری را کاهــش می دهــد. از طرفــی دیگــر، 
اگــر عملکــرد فــرد در مدرســه و کار بــه دلیــل مشــکالت 
ســالمت ایجــاد شــده باشــد، تهدیــد آن بلندمدت اســت 
ــدت  ــر بلندم ــره وری آموزشــی و اقتصــادی اث و روی به
دارد«. در ایــران مطالعــات دقیقــی بــرای بــرآورد هزینــه 
اقتصــادی آلودگــی هــوا انجــام نشــده  اســت. محســن 
طباطبایــی، دبیــر انجمــن علمــی اقتصــاد شــهری 
ایــران گفتــه بــود کــه هزینــه آلودگــی هــوای تهــران در 

ســال 91، بــر اســاس واقعی ســازی قیمت هــا بــا نــرخ 
ــرآورد  ــان ب ــون توم ــارد و 670 میلی ــزار میلی ــورم، 6 ه ت

شــده بــود. 

مشارکت، باطل السحر آلودگی هوا در 
شهرهای بزرگ  کشور است

 تهــران یکــی از شــهرهای ایــران اســت کــه بیشــترین 
درگیــری را بــا ایــن معضــل محیــط زیســتی دارد، کــه 
ــه اوج خــود رســیده اســت،مدیر کل  ــر ب ــه اخی در هفت
ــران  ــهرداری ته ــدار ش ــعه پای ــت و توس ــط زیس محی
ــش  ــت کاه ــتی جه ــای بهداش ــه توصیه ه ــن ارای ضم
تــردد شــهروندان در هــوای آلــوده روزهــای اخیــر شــهر 

تهــران و اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــی گفــت: 
ــهرهای  ــوا در ش ــی ه ــحر آلودگ ــل الس ــارکت، باط مش
بــزرگ  کشــور است.شــینا انصــاری بــا اعــالم وضعیــت 
ناســالم کیفیــت هــوا از 15 آبــان تاکنــون بــرای گروه های 
حســاس در شــهر تهــران گفــت: وارونگــی دمــا پدیده ای 
اســت کــه تحت تاثیــر کاهــش دمــا در فصــل ســرد بــه 
شــکل تشــکیل الیــه هــوای ســرد، اجــازه صعــود هــوای 
گــرم و آلــوده شــهر بــه بــاال را نمــی دهــد. بــه همیــن 
دلیــل تولیــد آالینده هــا از منابــع ثابــت و متحــرک 
ــه بارگــذاری جمعیــت، صنعــت و خدمــات  ــا توجــه ب ب
بیــش از ظرفیــت اکولوژیــک در شــهر تهــران بــه 

در هر دقیقه ۱۳ نفر در جهان به خاطر آلودگی هوا می میرند  
اقتصاد ایران هر سال 2.3 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به دلیل آلودگی هوا از دست می دهد

براسـاس گـزارش مجمـع جهانـی اقتصـاد، آلودگی  هوا هـر سـاعت ۸00 نفر را بـه کام مرگ می کشـد؛ به 
بیانـی دیگـر، هـر دقیقـه 13 نفر جـان خـود را به خاطـر آلودگی هـوا از دسـت می دهند. آلودگـی هوای 
خانگـی نیـز هرسـال باعث مرگ 3.۸ میلیون نفر می شـود. اغلب ایـن مرگ ها نیز در کشـورهای در حال 
توسـعه اتفـاق می افتـد. 60 درصـد آن  نیـز در میان زنـان و بچه هاسـت. 93 درصد از کـودکان جهان، در 
مناطقـی کـه هوایشـان آلوده اسـت، زندگـی می کنند. 9۷ درصد از شـهرهای جهـان در کشـورهای دارای 
درآمـد پایین و متوسـط، دسـتورالعمل های سـازمان  جهانی بهداشـت را برای سـطح کیفیت هـوا رعایت 
نمی کننـد. در کشـورهایی بـا درآمد بـاال نیز، 26 درصد ایـن دسـتورالعمل ها را اجرا نکرده انـد. در آمریکا، 

آلودگـی هـوا هـر سـال 5 درصـد از تولید ناخالـص داخلی این کشـور را از بیـن می برد.

مدیــر کل محیــط زیســت شــهرداری تهــران: وارونگــی 
ــا  ــش دم ــر کاه ــه تحت تاثی ــت ک ــده ای اس ــا پدی دم
در فصــل ســرد بــه شــکل تشــکیل الیــه هــوای ســرد، 
اجــازه صعــود هــوای گــرم و آلوده شــهر بــه  بــاال را نمی 
ــع  ــا از مناب ــد آالینده ه ــل تولی ــن دلی ــه همی ــد. ب ده
ــت،  ــذاری جمعی ــه بارگ ــا توجــه ب ــت و متحــرک ب ثاب
ــه  صنعــت و خدمــات بیــش از ظرفیــت اکولوژیــک ب

ــد. ــن می انجام ــطح زمی ــا در س ــت آن ه انباش

هفتاد و چهارمین جلسـه کمیته محیط زیست 
و خدمات شـهری شـورای اسـالمی شهر تهران 
بـا حضـور رئیـس و کارشناسـان ایـن کمیتـه 
و رئیـس سـازمان مدیریـت پسـماند برگـزار 
شـد.به گـزارش ایسـنا، سـید آرش حسـینی 
میالنـی در ابتـدای ایـن جلسـه کـه به بررسـی 
آخرین اقدامات انجام شـده از سـوی سـازمان 
مدیریـت پسـماند اختصـاص داشـت، گفـت: 
کمیتـه محیـط و خدمـات شـهری در طـول دو 
سـال و نیـم گذشـته جلسـات منظمـی را بـا 
مسـئوالن سازمان مدیریت پسماند درخصوص 
سـاماندهی پسـماند در شـهر تهران برگزار کرده 
و در ایـن جلسـه نیـز آخریـن اقدامـات انجـام 
شـده در ایـن رابطـه به ویـژه طرحی کـه جدیدا 
از سـوی این سـازمان به عنوان »کاپ« مطرح 
شـده، بررسـی می شـود.وی بـا تاکید بـر اینکه 
یکی از مهمترین سیاسـت های مدیریت جامع 
پسـماند کاهـش تولیـد پسـماند اسـت، اظهار 
داشـت: کاهـش پسـماند از جملـه موضوعـات 
و سیاسـت های کالن مدیریـت شـهری اسـت 
و در ایـن چارچـوب، اجـرای طـرح کاپ نیازمند 
مقدمات و الزاماتی اسـت که باید فراهم شـود. 
اقداماتـی هـم در گذشـته در ایـن رابطـه تحت 
عناویـن و طرح هـای دیگـر انجـام شـده کـه 
بایـد از تجـارب آنهـا اسـتفاده کـرد و بـا ارزیابی 
صحیح مشـخص کـرد که سیاسـت های قبلی 
تـا چه انـدازه بـا طـرح کاپ نزدیک اسـت.این 
عضـو شـورای شـهر تهـران موضوع نـرخ تعرفه 
و عـوارض دریافـت خدمات پسـماند را از دیگر 
مسـائل مـورد اهمیت دانسـت و تصریـح کرد: 
یکـی از مسـائل مهـم در طرح جامـع مدیریت 
پسـماند، مسـائل اقتصـادی اسـت کـه بایـد 
بررسـی شـود بـا چـه شـیوه و سیسـتمی باید 
مسـائل اقتصادی در این حوزه را پیش برد. در 
ایـن رابطـه گفت وگوهایی بـا وزارت کشـور برای 
تعییـن نرخ عـوارض دریافت خدمات پسـماند 
در حـال انجـام اسـت. ایده هـا و گزینه هایـی 
در ایـن رابطـه مطـرح اسـت کـه بایـد مـورد 
همفکـری قـرار گیرد.حسـینی میالنـی انجـام 
پسـماند  مدیریـت  حـوزه  در  سـرمایه گذاری 
بـه  و خاطرنشـان کـرد:  دانسـت  را ضـروری 
دلیـل اسـتهالک تاسیسـات و قدیمـی بـودن 
فـن آوری ای کـه هم اکنـون در حـوزه مدیریـت 
پسـماند در حـال اسـتفاده اسـت، راندمـان کار 

هـم پایین اسـت.

زی
اور

همکاری فائو و دولت ایران جهت بهبود نظام کش
پایش کشاورزی

)فائـو(  متحـد  ملـل  کشـاورزی  و  خواربـار  سـازمان 
در گـزارش تـازه خـود از کارایـی اسـتفاده از تصاویـر 
ماهـواره ای چنـد زمانـه در تقویـت تـوان وزارت جهـاد 
کشـاورزی در زمینـه جمـع آوری بهنـگام اطالعـات کشـاورزی 
و کشـاورزی  خواربـار  مهـر، سـازمان  خبرداد.بـه گـزارش خبرگـزاری 
ملـل متحـد )فائـو( در گـزارش تـازه خـود دربـاره نتایـج مرحلـه اول 
پـروژه »بهبـود نظام هـای پایـش کشـاورزی جمهـوری اسـالمی ایـران 
از طریـق تصاویـر ماهـواره ای« از کارایی اسـتفاده از تصاویـر ماهواره ای 
چندزمانـه باکیفیـت در تقویـت تـوان وزارت جهـاد کشـاورزی جهـت 
عرصه هـای کشـاورزی  و  محصـوالت  اطالعـات  بهنـگام  جمـع آوری 
خبـر داده اسـت، قابلیتـی کـه می توانـد در زمینـه پایـش، ارزیابـی و 
برنامه ریـزی کشـاورزی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.داگالس موچونـی 
مسـئول واحـد اطالعـات زمین مکانـی فائـو بـا اشـاره بـه اجـرای ایـن 
پـروژه مشـترک بـا همـکاری دولت ایـران گفت: مـا در حـال همکاری 
بـا ایـران در زمینـه اسـتفاده از فناوری هـای پیشـرفته زمین مکانـی 
و  سیاسـت گذاری ها  همچنیـن  شـیوه ها،  توسـعه  از  حمایـت  بـرای 
شـرایط سـرمایه گذاری به منظـور توسـعه پایـدار کشـاورزی در شـرایط 
تغییـرات اقلیمـی در ایـران هسـتیم.وی در ادامـه افـزود: رخدادهـای 

شـدید و مکـرر اقلیمـی، همچـون سـیل،  خشکسـالی و سـرمازدگی 
تأثیراتـی مخـرب بـر تولیـدات کشـاورزی ایـران دارنـد و ایـن مسـئله 
نیازمنـد یـک نظـام پایش کشـاورزی جامـع،  نظام مند و دقیق اسـت.
در گـزارش تـازه فائـو همچنین شـیوه های مـورد اسـتفاده وزارت جهاد 
کشـاوری بـرای جمـع آوری داده مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت کـه 
بـرای  به صرفـه  رویه هـای  فقـدان  همچـون  مسـائلی  نشـان دهنده 
جمـع آوری به موقـع داده هـا و همچنیـن اتکا بـه داده های سرشـماری 
و شـیوه های نمونه گیـری قدیمـی اسـت. در ایـن گـزارش همچنیـن 
بـه صـورت تفصیلـی بـه کاربـرد )شـیوه های( سـنجش از راه دور در 
جمـع آوری داده هـای کشـاورزی و پـروژه پایلوت اجرا شـده در اسـتان 
همـدان پرداختـه شـده اسـت.در چارچـوب ایـن پـروژه مشـترک و به 
منظـور تقویـت تـوان کارشناسـی ایـران در زمینـه پایـش کشـاورزی،  
واحـد اطالعـات زمین مکانـی فائـو یـک تـور مطالعاتی یک هفتـه ای را 
برای دو نفر از کارشناسـان ارشـد ایرانی برگزار کرد. شـرکت کنندگان در 
ایـن تـور مطالعاتـی ضمـن بازدید و مـرور پروژه های مشـابه فائـُو این 
فرصـت را یافتنـد تـا به صـورت عینی با کاربـرد عملی نظام هـای نوین 

پایـش کشـاورزی و کارایـی آن هـا آشـنا شـوند.

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مهابــاد گفــت: بیــش از 
30 هــزار قطعــه انــواع پرنــدگان مهاجــر وارد تــاالب بین المللــی 
روز  ایــن شهرســتان شــدند.فاروق ســخنور  »کانی بــرازان« 
چهارشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: بــا 
کاهــش تدریجــی دمــای هــوا در مناطــق شــمالی و آغــاز فصــل 
ســرما و نیــز مهیــا شــدن شــرایط مطلــوب اســکان، دســته های 
چنــد هزارتایــی از پرنــدگان مهاجــر آبــزی و کنارآبــزی وارد 
ــرد:  ــه ک ــت.وی اضاف ــده اس ــاد ش ــرازان« مهاب ــاالب »کانی ب ت
ایــن پرنــدگان شــامل ســه هــزار قطعــه خوتــکا، 2 هــزار و 500 
قطعــه فیلــوش، 2 هــزار و 400 اردک سرســبز، یک هــزار و 800 
ــه تنجــه و دســته های  ــزار قطع ــاز خاکســتری، یک ه ــه غ قطع
ــه  ــزی از جمل ــزی و کنارآب ــدگان آب ــواع پرن ــی از ان چندصدتای
و  فالمینگــو  پلیــکان،  حواصیــل،  خروس کولــی،  آووســت، 
انــواع مرغابــی و اردک هــای ارده ای، ســرحنایی و بلوطــی 
ــود  ــت موج ــوب و امنی ــرایط مطل ــه ش ــاره ب ــا اش ــت.وی ب اس
ــرود  ــرد ف ــی ک ــرازان«، پیش بین ــی »کانی ب ــاالب بین الملل در ت
ــه  ــدان ادام ــل از شــروع یخبن ــا قب ــاالب ت ــن ت ــدگان در ای پرن
ــه  ــی در آن ب ــر و بوم ــدگان مهاج ــمار پرن ــد و ش ــته باش داش
ــط  ــه برســد.رییس اداره حفاظــت محی بیــش از 50 هــزار قطع
زیســت مهابــاد گفــت: ایــن پرنــدگان مهاجــر در ادامــه مســیر 
ــه  ــه جنــوب مدتــی را در ایــن تــاالب ب کــوچ خــود از شــمال ب
ــن  ــا در ای ــش دم ــا کاه ــد و ب ــه می پردازن ــتراحت و تغذی اس
ــد. ــه می دهن ــر ادام ــق گرم ت ــه مناط ــود را ب ــوچ خ ــه ک منطق

ــن  ــر در ای ــدگان مهاج ــور پرن ــدت حض ــت: م ــار داش وی اظه
ــی  ــر و برخ ــا زودت ــی از گونه ه ــوده و برخ ــاوت ب ــاالب متف ت
ــا  ــرده و بعضــی از گونه ه ــرک ک ــاالب را ت ــن ت ــر ای ــر دیرت دیگ
ــای  ــر تاالب ه ــرازان« و دیگ ــود را در »کانی ب ــتان خ ــز زمس نی
منطقــه ســپری می کنند.ســخنور افــزود: ایــن تــاالب بــه علــت 
وضعیــت و امنیــت مناســب بــه یکــی از اســتراحتگاه ها و 
ــل  ــور تبدی ــمال غرب کش ــدگان در ش ــم پرن ــتگاه های مه زیس
ــدگان  ــواع پرن ــادی از ان ــمار زی ــرای ش ــاله پذی ــده و همه س ش
ــاالب  ــن ت ــود وارد ای ــرواز خ ــیر پ ــه در مس ــت ک ــری اس مهاج
ــن  ــای ای ــی روســتاهای همجــوار تاالب ه می شــوند.وی از اهال
شهرســتان خواســت در صــورت مشــاهده افــراد ســودجو و 
ــب  ــوری مرات ــا ارزش جان ــای ب ــکار گونه ه ــب در ش فرصت طل
ــالع  ــن اداره اط ــان ای ــت و محیط بان ــط زیس ــه اداره محی را ب
ــعتی  ــا وس ــاد ب ــرازان« مهاب ــی »کانی ب ــاالب بین الملل دهند.ت
ــار یکــی از مهمتریــن تاالب هــای اقمــاری  ــر 910 هکت افــزون ب
جنــوب دریاچــه ارومیــه و بــا ارزش تریــن زیســتگاه های انــواع 
ــمال غرب  ــی در ش ــر و بوم ــزی مهاج ــزی و کنارآب ــدگان آب پرن
ــه دلیــل موقعیــت  ــاالب کــه ب ــه شــمار می رود.ایــن ت کشــور ب
ویــژه و شــرایط زیســتی منحصربفــرد خــود در ســال 1385 بــه 
عنــوان منطقــه شــکار ممنــوع اعــالم شــد، بــه نخســتین پناهگاه 
حیــات وحــش آذربایجان غربــی تبدیــل و بــه ایــن ترتیــب بــه 
ــی  ــگاه قانون ــا جای ــور ب ــه کش ــق چهارگان ــی از مناط ــوان یک عن
ــداد 75  ــی ها تع ــن بررس ــاس آخری ــده است.براس ــی ش معرف

گونــه پرنــده آبــزی و کنارآبــزی متعلــق بــه 11 خانــواده در ایــن 
ــردن  ــه ک ــورت اضاف ــه در ص ــت ک ــده اس ــایی ش ــاالب شناس ت
ــه  ــش از 180 گون ــه بی ــداد ب ــن تع ــک زی، ای ــای خش گونه ه
خواهــد رســید کــه همیــن امــر اهمیــت تــاالب را بیــش از پیش 
آشــکار می ســازد؛ از گونه هــای مهــم پرنــدگان ایــن تــاالب 
می تــوان بــه فالمینگــو، چنگــر، اردک بلوطــی، اردک سرســفید، 
حواصیــل خاکســتری، پرســتوی دریایــی، اردک مرمــری، 
ــزرگ و  ــم ب ــا، کش ــوب پ ــفید، چ ــکان س ــک، پلی ــاکالن کوچ ب

ــون  ــدگان همچ ــادری از پرن ــواع ن ــاره کرد.ان ــاز اش ــروس غ ع
خــروس کولــی دم ســفید، اردک سرســفید، اردک مرمــری نیــز 
ــن  ــدگان در خطــر انقــراض هســتند، در ای کــه در فهرســت پرن
تــاالب دیــده می شــود.تاکنون 45 گونــه گیاهــی از 35 جنــس 
و 17 خانــواده در کانی بــرازان شناســایی شــده کــه بیشــتر آنهــا 
از خانــواده »اســفناج/ Chenopodiaceae« و »گندمیــان/ 
Graminae« اســت؛ گونه هــای شناســایی شــده در داخــل 

ــا، جگــن و گــز اســت. ــی، بوری ــاالب نیــز شــامل ن ت

ــن در طبیعــت،  ــا 400 ســاله پلی پروپیل ــه عمــر 300 ت ــا توجــه ب ب
ــر  ــیمان از اواخ ــچ و س ــه های گ ــر در کیس ــن پلیم ــتفاده از ای اس
ــی از  ــان یک ــن رو محقق ــت؛ از ای ــده اس ــوع ش ــال 2019 ممن س
شــرکت های صنعتــی بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو الیــاف زیســت 
تخریب پذیــری بــرای کیســه های ســیمان و آرد معرفــی کردنــد کــه 
بــه گفتــه آنهــا ایــن کیســه ها عــالوه بــر برخــورداری از اســتحکام 
کششــی بــاال، دوســتدار محیــط زیســتند.به گــزارش ایســنا، یکی از 
گروه هــای صنعتــی، از ســال 1373 بــا تولیــد انــواع نــخ و پارچــه 
و گونــی و کیســه های ســیمان "پلی پروپیلــن توســط ماشــین آالت 

میزبانی بهشت پرندگان ایران از ۳۰ هزار 
قطعه پرنده مهاجر

محیط 
زیست

آبیاری

 برگزاری نخستین کنگره بین المللی 
آبیاری و زهکشی ایران 

 خوراکی های مفید برای کاهش اثرات 
آلودگی هوا

نخسـتین کنگـره بین المللـی و 
چهارمیـن کنگـره ملـی آبیـاری 
موضـوع  بـا  ایـران  زهکشـی  و 
نوآورانـه آب  و  پایـدار  مدیریـت 
کشـاورزی سـازگار با تغییر اقلیم  و با محوریت حوضه آبریز 
دریاچـه ارومیـه بـه میزبانـی دانشـگاه ارومیه آغاز شـد.دبیر 
علمـی ایـن کنگـره روز چهارشـنبه در آییـن افتتـاح آن اظهـار 
داشـت: 285 مقالـه از طرف پژوهشـگران بـه دبیرخانه کنگره 
ارسـال و 215 مقالـه پـس از داوری پذیرفتـه شـد. مجیـد 
منتصری ادامه داد: 40 مقاله از این تعداد به صورت شـفاهی 
و 175 مقاله هم به صورت پوسـتر در این کنگره ارائه می شـود 
و پنج نشسـت تخصصی و 9 کارگاه آموزشـی نیز در حاشـیه 
آن برگزار خواهد شـد.وی با اشـاره به اینکه 10 درصد از مقاالت 
ارسـال شـده به دبیرخانه جشنواره از کشورهای خارجی است، 
گفت: مقاله هایی از کشـورهای مختلف ارسـال شـده است و 
اسـاتیدی نیز از کشورهای هلند، آمریکا، ترکیه و پاکستان در 
کنگـره حضور می یابند.دبیر علمی کنگـره بین المللی آبیاری و 

زهکشـی ایـران اضافه کـرد: در پایان مقاالت برتـر در 2 بخش 
پوستر و شفاهی معرفی و از نویسندگان آنان تجلیل به عمل 
خواهـد آمد.قائـم مقام دانشـگاه ارومیه و معاون دانشـجویی 
دانشـگاه ارومیـه هـم در این آیین طی سـخنانی کوتـاه، بیان 
کـرد: ارومیـه دومیـن اسـتان پرآب کشـور اسـت اما شـرایط 
خـاص جهـان و کشـور ایجـاب می کند کـه از قطره قطـره آب 
آن به صورت بهینه اسـتفاده شـود. عبدالناصر نظریانی افزود: 
بـه ویـژه در بخـش کشـاورزی بـا اصـالح شـیوه های آبیـاری 
بایـد عـزم خود را برای جلوگیـری از هدررفـت آب جزم کنیم.
برگزاری پنج نشسـت تخصصی، 9 کارگاه آموزشـی، نشسـت 
مدیران گروه های مهندسـی آب دانشـگاه های سراسـر کشـور 
و برپایی نمایشـگاه با حضور شـرکت های مشـاور، پیمانکار و 
تولیدکننـده قطعـات اندازه گیری و آبیاری و زهکشـی از دیگر 
برنامه هـای اولیـن کنگره بین المللی آبیاری و زهکشـی ایران 
است.سـه دوره گذشـته کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران در 
سـال های 1394، 1395 و 1396 در دانشـگاه های فردوسـی 

مشـهد، صنعتـی اصفهان و شـهید چمـران اهواز برگزار شـد.

و  تهـران  اخیـر  روزهـای  در 
تعـدادی از کالنشـهرهای کشـور 
بـا معضـل آلودگـی هـوا دسـت 
یکـی  می کننـد.  نـرم  پنجـه  و 
از مهمتریـن حواشـی آلودگـی هـوا خسـارت های سـالمتی 
ناشـی از ایـن معضـل زیسـت محیطی اسـت و بنا بـه اذعان 
متخصصـان، آلودگـی هـوا می توانـد باعـث سـرگیجه، تهـوع، 
ضعـف و سسـتی و در طوالنی مـدت منجـر بـه اختـالالت 
قلبی-عروقی، سـرطان ریه و سـکته  شـود.به دنبـال افزایش 
شـاخص آالینده هـای هـوا در تهـران و برخی شـهرهای دیگر 
نظیـر اراک، البـرز، مشـهد، اصفهـان و ... طـی روزهـای اخیر، 
برلیانـت بزرگمهـر - مشـاور رئیـس انجمـن تغذیه ایـران در 
گفـت وگـو بـا ایسـنا، بـا تاییـد ایـن موضوع کـه آلودگـی هوا 
باعـث عارضه هـا و بیماری هـای مختلف در انسـان می شـود، 
توصیـه می کنـد که شـهروندان در روزهـای آلـوده از حضور در 
فضاهـای بـاز خـودداری کنند و بـرای کاهش خطرات ناشـی 
از آلودگـی هـوا، مصـرف آنتی اکسـیدان ها را در برنامـه غذایی 
خـود قـرار دهند.این متخصـص تغذیـه و رژیم درمانی با بیان 
اینکـه آنتی اکسـیدان ها در افزایـش مقاومـت بـدن انسـان 
نقـش موثـری دارنـد، گفـت: مصـرف مـواد غذایـی حـاوی 

ویتامین هـای C، A و E توصیـه می شـود. ویتامین C عمدتا 
در مرکبات شـامل پرتقال، لیموشـیرین و نارنگی و همچنین 
در کیـوی و تـوت فرنگـی بـه مقـدار قابـل توجـه وجـود دارد. 
همچنیـن سـبزیجات سـبز رنـگ و گیاهـان و سـبزیجات 
نارنجـی رنـگ و مایـل بـه قرمـز مثل هویـج و گوجـه فرنگی 
منبـع غنـی بـرای ویتامیـن A و پیش سـازهای آن هسـتند. 
ویتامیـن E  نیـز در جوانه هـا بـه ویـژه جوانـه گنـدم، غـالت 
سـبوس دار و روغن هایی که در حرارت محیط، مایع هسـتند؛ 
وجـود دارد. اینهـا همگـی منابـع آنتی اکسـیدان هسـتند کـه 
بـرای کاهـش اثـرات آلودگـی هـوا روی بـدن انسـان بایـد به 
مقـدار کافـی از آنها اسـتفاده شـود.بزرگمهر با تأکیـد بر اینکه 
ماهی هـا و محصـوالت دریایـی بـه  دلیل داشـتن اسـیدهای 
چـرب امـگا 3، بـرای افزایـش مقاومـت بـدن بسـیار مفیـد 
هسـتند؛ افـزود: شـیر و سـایر لبنیات هـم در بهبـود کارکرد و 
مقاومت بدن در برابر بیماری ها مفیدند. دقت داشـته باشـیم 
کـه تاثیـر ویتامیـن D در افزایـش مقاومت بـدن در مقابله با 
بیمـاری و عارضه هـا ثابت شـده اسـت. از آنجا کـه آالینده ها و 
ذرات گرد و غبار مانع تابش مسـتقیم اشـعه ماوراء بنفش به 
پوسـت و جذب ویتامین D می شـود، بهتر اسـت از داروهای 

مکمـل بـرای تأمیـن ویتامین D اسـتفاده شـود.

مرگ مشکوک هزاران پرنده در راجستان هند
یک مقام اداره جنگلبانی هند گفته است که الشه های بیش از 1000 پرنده در اطراف بزرگترین 
دریاچه آب شور در این کشور پیدا شده است.

طرح »کاپ« و 
مدیریت پسماند

ب
تجریشی:350 میلیون دالر برای مقابله با گرد تاال

وخاک تاالب های کشور هزینه شده است
ــتاد  ــق س ــزی و تلفی ــه ری ــر برنام ــر دفت مدی
ــاورزی  ــت: کش ــه گف ــه ارومی ــای دریاچ احی
ــت  ــی تقوی ــان غرب ــرزی در آذربایج ــرون م ب
شود.مســعود تجریشــی در اولیــن کنگــره بیــن 
المللــی و چهارمیــن کنگــره ملــی آبیــاری و زهکشــی ایــران 
ــد،  ــزار ش ــه برگ ــگاه ارومی ــات دانش ــالن جلس ــه در س ک
افــزود: آذربایجــان غربــی بــه دلیــل هــم مــرزی بــا چنــد 
ــن اســتان  ــرزی در ای ــرون م ــه کشــاورزی ب کشــورباید ب
ــرون مــرزی  ــازار ب ــه ب ــازار کشــاورزی اســتان ب توجــه و ب
ــوب  ــت خ ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــی ب ــل شود.تجریش تبدی
دریاچــه ارومیــه در ســال جــاری تصریــح کــرد: 65درصــد 
از منابــع مالــی کــه بــرای کارهــای ســازمانی دریاچــه 
ــه  ــده ب ــال آین ــک س ــراز ی ــا کمت ــده ت ــه ش ــه هزین ارومی
بارخواهــد نشســت.وی باتاکیــد بــر اینکــه مشــکل برخــی 
پــروژه هــای کشــاورزی کشــور بخشــی عمــل کــردن 
ــه  ــد آب حوض ــد: 12 درص ــت، یادآورش ــا اس ــتگاه ه دس
دریاچــه ارومیــه را گنــدم مصــرف مــی کنــد کــه بهــره وری 

ــزی و بخشــی کاری  ــه ری ــر برنام ــدارد اگ ــم ن ــی ه چندان
کنــار گذاشــته شــود مــی تــوان از کشــت هــای جایگزیــن 
ــد  ــا تاکی ــی ب ــنا، تجریش ــزارش ایس ــه گ ــتفاده کرد.ب اس
ــر اینکــه اقدامــات خوبــی در خصــوص مدیریــت آب در  ب
حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه انجــام شــده اســت، اظهــار 
کــرد: در طــی ســال هــای 95تاکنــون همــکاری هــای بــا 
ــه معیشــت کشــاورزان و مدیریــت  ــو باهــدف کمــک ب فائ
آب در حوضــه دریاچــه ارومیــه انجــام شــده اســت.مدیر 
ــه  ــای دریاچ ــتاد احی ــق س ــزی و تلفی ــه ری ــر برنام دفت
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــون دالرب ــرد: 350 میلی ــار ک ــه اظه ارومی
گــرد وخــاک تــاالب هــای کشــور در ســال جــاری هزینــه 
ــا کاهــش مصــرف آب از خشــک  ــوان ب ــه مــی ت شــده ک
شــدن تــاالب هــا و گــرد و خــاک  حاصــل از آن جلوگیــری 
کــرد.وی ادامــه داد: متاســفانه بــه بخــش انــرژی در 
ــه  ــود ک ــی ش ــه م ــورکمتر توج ــاورزی در کش ــوزه کش ح
برگــزاری چنیــن کنفرانــس هایــی بایــد  زمینــه ســاز ورود 

ــن بخــش باشــد. ــه ای ب

ت
یس

ط ز
حی

م

خبرگـزاری  گذشـته  روز  گـزارش  انتشـار  پـی  در 
ایسـنا بـا عنـوان "فاجعـه دیگـری در کشـاورزی 
می کارنـد"،  سـرطان  باالجبـار  بـار  ایـن  سـاوه؛ 
شـهردار شـهر سـاوه بـه تشـریح راهکارهـای عملی برای 
محیطـی  زیسـت  معضـل  ایـن  ادامـه  از  جلوگیـری  و  توقـف 
کـرد:  اظهـار  ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در  سـاوه  پرداخت.شـهردار 
بـه  شـهری  فاضـالب  کـه  جنوبـی  کمربنـدی  در  محـدوده ای 
وارد مـی شـود، خط القعـر آب هـای سـطحی شـهر اسـت. آن 
لحـاظ  بـه  نقطـه  پایین تریـن  افـزود:  حسـینی  سـیدمهدی 
دسـت کمربنـدی  پاییـن  منطقـه  سـاوه  شـهر  معابـر  ارتفاعـی 
منطقـه  نـام  بـه  اسـت کـه  فـارس  خلیـج  میـدان  و  جنوبـی 
رودابـان نامگـذاری شـده و بخشـی از آب هـای سـطحی شـهر 
نقطـه  ایـن  سـمت  بـه  نمی شـوند  مرکـزی  رودخانـه  وارد  کـه 
اینکـه  بـر  بـا تاکیـد  از شـهر سـراریز و هدایـت می شـوند.وی 
بخشـی از آب های سـطحی و روان آب های شـهر به مسـیرهای 
دیگـری بـه جـز رودخانـه مرکـزی جـاری می شـود، گفـت: بـه 
آب هـای  شـدن  جـاری  مبـدا،  از  مناسـب  شـیب  نبـود  دلیـل 
رودخانـه  روی  بـر  آب  نشـدن  سـوار  اصطالحـا  و  سـطحی 
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این صفحه می خوانیم
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تهــران و اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــی گفــت: 
ــهرهای  ــوا در ش ــی ه ــحر آلودگ ــل الس ــارکت، باط مش
بــزرگ  کشــور است.شــینا انصــاری بــا اعــالم وضعیــت 
ناســالم کیفیــت هــوا از 15 آبــان تاکنــون بــرای گروه های 
حســاس در شــهر تهــران گفــت: وارونگــی دمــا پدیده ای 
اســت کــه تحت تاثیــر کاهــش دمــا در فصــل ســرد بــه 
شــکل تشــکیل الیــه هــوای ســرد، اجــازه صعــود هــوای 
گــرم و آلــوده شــهر بــه بــاال را نمــی دهــد. بــه همیــن 
دلیــل تولیــد آالینده هــا از منابــع ثابــت و متحــرک 
ــه بارگــذاری جمعیــت، صنعــت و خدمــات  ــا توجــه ب ب
بیــش از ظرفیــت اکولوژیــک در شــهر تهــران بــه 

انباشــت آن هــا در ســطح زمیــن می انجامــد.وی افــزود: 
ــدت  ــت و کوتاه م ــای موق ــرایطی راهکاره ــن ش در چنی
بــرای کاهــش انتشــار آالینده هــا و حفاظــت از ســالمت 
جامعــه  حســاس  گروه هــای  به خصــوص  مــردم 
همچــون کــودکان و ســالمندان از جملــه تعطیلــی 
ــف  ــا توق ــا ی ــردد خودروه ــت در ت ــدارس، محدودی م
ــی اتخــاذ می شــود.  ــت برخــی واحدهــای صنعت فعالی
ــرای  ــدارس ب ــی م ــرد: تعطیل ــه اظهارک انصــاری در ادام
ــای  ــی از گروهه ــوان یک ــه عن ــودکان ب ــن ک ــرار نگرفت ق
ــع  ــت. در واق ــوده اس ــوای آل ــرض ه ــاس در مع حس
ــالم  ــت ناس ــه وضعی ــوا ب ــت ه ــاخص کیفی ــی ش وقت

ــدار  ــرایط پای ــد و ش ــای حســاس می رس ــرای گروهه ب
بــه دلیــل ســرما و وارونگــی دمــا حاکــم می شــود،تردد 
خودروهــا و موتورســیکلت ها، فعالیــت صنایــع آالینــده و 
یــا حتــی ســوزاندن پســماند منجــر بــه انباشــت بیشــتر 
ــا  ــوا در فضــای بســته شــهر می شــود.وی ب آلودگــی ه
اشــاره بــه آنکــه بیشــترین عامــل آلودگــی هــوای شــهر 
ــا 80  ــن 70 ت ــه بی ــتند ک ــرک هس ــع متح ــران مناب ته
ــت:  ــد، گف ــوا منتشــر می کنن ــه ه ــا را ب درصــد آالینده ه
ــین  ــک سرنش ــای ت ــردد خودروه ــرایط ت ــن ش در ای
مــی توانــد بــه تشــدید بــار آلودگــی بینجامــد و حضــور 
ــاردار و  ــان ب مــردم به خصــوص ســالمندان، کــودکان، زن

ــای  ــی در فض ــی و تنفس ــای قلب ــراد دارای بیماری ه اف
آزاد بایــد محــدود شــود تــا مواجهــه طوالنــی مــدت بــا 
آالینــده ذرات معلــق بویژه ذرات کوچکتــر از 2.5 میکرون 
ــت  ــی مدیری ــکار اصل ــل برســد. انصــاری راه ــه حداق ب
ــدون  ــای م ــیر برنامه ه ــت در مس ــوا را حرک ــی ه آلودگ
ایــن حــوزه و منطبــق بــر قانــون هــوای پــاک برشــمرد 
و تصریــح کــرد: در چارچــوب ایــن برنامه هــا، از رده 
خــارج کــردن خودروهــا و موتورســیکلت های فرســوده، 
ــوخت،  ــت س ــود کیفی ــع، بهب ــوژی صنای ــای تکنول ارتق
زیرســاخت های حمــل و نقــل عمومــی، مدهــای حمــل 
ــای  ــایر محوره ــی و س ــه فن ــن، معاین ــل جایگزی و نق

ــال شــود. ــد دنب دخیــل در کنتــرل آلودگــی هــوا  بای
وی بــا بیــان اینکــه »مشــارکت« باطــل الســحر آلودگــی 
هــوا در شــهرهای بــزرگ کشــور اســت، اظهارکــرد: 
همــکاری دســتگاه های ذیربــط در مســیر اجــرای 
و  مشــارکت  و  هــوا  آلودگــی  برنامه هــای کاهــش 
درک  و  متولــی  دســتگاه های  بــا  مــردم  همراهــی 
ــدون عــزم جــدی و  ــن واقعیــت کــه آلودگــی هــوا ب ای

ــت. ــد،الزم اس ــد ش ــع نخواه ــی رف ــارکت واقع مش
ــدار شــهرداری  ــط زیســت و توســعه پای ــرکل محی مدی
تهــران بــا اشــاره بــه گــزارش اخیــر بانــک جهانــی دربــاره 
پیامدهــای اقتصــادی آلودگــی هــوا گفــت: ایــن گــزارش 
ــارد دالر  ــادل 2.6  میلی ــی از خســارتی ســاالنه مع حاک
بــه شــهروندان تهرانــی اســت کــه بــا احتســاب جمعیت 
ــر  ــان متاث ــر در زی ــران، ســهم هــر نف ــی ته 8.7 میلیون
از آلودگــی هــوا، برابــر 300 دالر در ســال اســت.طرح 
ترافیــک جدیــد کــه از تابســتان امســال در تهــران 
اجرایــی شــده اســت مخالفــان و موافقــان خــود را دارد؛ 
شــاید بتــوان مهمتریــن مخالــف آن را ســردار محمدرضا 
مهمانــدار رئیــس پلیــس راهــور تهــران بــزرگ دانســت 
وی در گفتگویــی بــا خبرگــزاری فــارس گفتــه کــه اولین 
خواســته پلیــس کاهــش زمــان اجــرای طــرح ترافیــک 
ــه آنکــه  ــا توجــه ب و طــرح کاهــش آلودگــی اســت؛ »ب
در نیمــه دوم ســال هســتیم و هــوا زودتــر تاریــک 
ــرای  ــهروندان ب ــراد و ش ــادی از اف ــداد زی ــود تع می ش
خریــد مایحتــاج  بــه معابــر مراجعــه می کننــد؛ تعدادی 
ــه  ــر ب ــا  تاریــک شــدن هــوا زودت ــا ب ــد ت ــز درصددن نی
منــزل برســند؛ بــرای اینکــه فشــار را از معابــر پیرامونــی 
ــود را  ــای خ ــریعتر کاره ــد س ــردم بتوانن ــم و م برداری
انجــام داده و بــه منــزل برســند بــه نظــر می رســد کــه 
ــش  ــرح کاه ــک و ط ــرح ترافی ــرای ط ــان اج ــد زم بای

آلودگــی کاهــش یابــد.«

بر اساس گزارش بانک 
جهانی خسارت آلودگی 

هوا برای شهروندان تهرانی 
ساالنه معادل 2.6  میلیارد 

دالر است که با احتساب 
جمعیت ۸.۷ میلیونی 

تهران، سهم هر نفر در زیان 
متاثر از آلودگی هوا، برابر 
300 دالر در سال است. 

سازمان ملل در روز جهانی 
محیط زیست هشدار داد 
که از هر 10 نفر روی زمین، 
9 نفر هوای آلوده تنفس 

می کنند. براساس آمار 
سازمان جهانی بهداشت، 

این مساله به بحران جهانی 
مرگ تبدیل شده است.

در هر دقیقه ۱۳ نفر در جهان به خاطر آلودگی هوا می میرند  
اقتصاد ایران هر سال 2.3 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به دلیل آلودگی هوا از دست می دهد

ــن در طبیعــت،  ــا 400 ســاله پلی پروپیل ــه عمــر 300 ت ــا توجــه ب ب
ــر  ــیمان از اواخ ــچ و س ــه های گ ــر در کیس ــن پلیم ــتفاده از ای اس
ــی از  ــان یک ــن رو محقق ــت؛ از ای ــده اس ــوع ش ــال 2019 ممن س
شــرکت های صنعتــی بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو الیــاف زیســت 
تخریب پذیــری بــرای کیســه های ســیمان و آرد معرفــی کردنــد کــه 
بــه گفتــه آنهــا ایــن کیســه ها عــالوه بــر برخــورداری از اســتحکام 
کششــی بــاال، دوســتدار محیــط زیســتند.به گــزارش ایســنا، یکی از 
گروه هــای صنعتــی، از ســال 1373 بــا تولیــد انــواع نــخ و پارچــه 
و گونــی و کیســه های ســیمان "پلی پروپیلــن توســط ماشــین آالت 

ــه  ــا ظرفیــت 7000 تــن شــروع ب ــوژی روز دنیــا ب اروپایــی و تکنول
ــتگاه های  ــه دس ــه ب ــز کارخان ــا تجهی ــه ب ــرد و در ادام ــت ک فعالی
تولیــد کیســه ســیمان بــه یکــی از تولیدکننــدگان برتــر ایــن 
محصــول در خاورمیانــه تبدیــل شــده و نــخ نانــو کامپوزیــت 
ــی رود  ــمار م ــه ش ــن شــرکت ب ــد ای ــر محصــول جدی تخریب پذی
کــه در راســتای حفاظــت از محیــط زیســت طراحــی شــده اســت.
ــث  ــه ها باع ــن کیس ــت تخریب پذیر در ای ــواد زیس ــتفاده از م اس
ــود، در  ــه ها می ش ــوع کیس ــن ن ــد ای ــری در تولی ــت فرآیندپذی اف
صورتی کــه بــا افــزودن نانــوذرات، فرآیندپذیــری و تولیــد محصــول 

ــر نســل  آســان تر انجــام می شود.کیســه های زیســت تخریب پذی
جدیــدی از نانوکامپوزیت هــا بــا پایــه پلی پروپیلــن اســت کــه بــر 
اســاس فنــاوری نانــو بــه تولیــد رســیده و از آن بــرای تولیــد نــخ، 
پارچــه و کیســه مخصــوص ســیمان، گــچ و آرد اســتفاده می شــود. 
تولیــد انبــوه ایــن محصــول نیازمنــد هیــچ تغییــری در خــط تولیــد 
و ماشــین آالت نیســت و هیــچ هزینــه ای بــه صنعــت بســته بندی 
ــرژی و  ــا کاهــش مصــرف ان ــه ب ــد، بلک ــل نمی کن ســیمان تحمی
افزایــش ســرعت تولیــد و کاهــش فشــار دســتگاه ها و بــاال بــردن 
کیفیــت محصــول نهایــی موجــب ایجــاد مزایــای رقابتــی شــده و 
ــن  ــخ پلی پروپیل ــی کمــک می کند.ن ــک معضــل جهان ــه حــل ی ب
اکســا زیســت تخریب پذیر از جملــه محصــوالت ایــن گــروه اســت. 
جلوگیــری از تجمــع انــواع پلیمرهــا در محیــط و دغدغه  هــای 
محیــط زیســتی، فعــاالن ایــن حــوزه را به ســمت تولیــد پلیمرهای 
قابــل تخریــب در طبیعــت ســوق داده اســت. مــواد اکسازیســت 
ــدازه  ــا ان ــه ذرات ب تخریــب پذیــر ســبب تبدیــل مــواد پلیمــری ب
نامرئــی کــه بــا چشــم غیــر مســلح قابــل رؤیــت نیســت، شــده 
ــه یــک ماهیــت شــیمیایی کــه بخشــی از زنجیــره  و در نهایــت ب
غذایــی میکروب  هــای خــاک، قارچ هــا و باکتری هــا اســت، 
تبدیــل می شــود. بــرای تولیــد نــخ پلی پروپیلنــی از مــواد زیســت 
تخریــب پذیــر و در راســتای کاهــش هزینــه از مواد معدنــی ارزان تر 
کــه فرآینــد پذیــری پلیمــر را تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد اســتفاده 
ــا  ــری ب ــای پلیم ــه ماتریس ه ــوذرات ب ــزودن نان شــده اســت. اف
ــود  ــود فرآیندپذیــری در تولیــد، بهب ــه بهب اهــداف مختلفــی ازجمل

خــواص مکانیکــی صــورت گرفتــه اســت.یکی از کاربردهــای اصلــی 
ــن، تولیــد کیســه های حمــل و نگهــداری مــواد  الیــاف پلی پروپیل
مختلــف ازجملــه گــچ و ســیمان اســت. ایــن الیــاف بــرای بافــت 
ــر اســتحکام  ــچ و ســیمان ازنظ ــداری گ ــل و نگه کیســه های حم
ــتاندارد را  ــای اس ــت حداقل ه ــول می بایس ــش ط ــزان افزای و می
داشــته باشــند.گونی ســیمان، گــچ و آرد کــه از دیگــر دســتاوردهای 
ایــن شــرکت اســت، خــواص مکانیکی مطلوبــی از قبیل اســتحکام 
کششــی بــاال و ازدیــاد طــول مناســب را دارد تــا در حمــل و 
ــت  ــچ و آرد مقاوم ــیمان، گ ــل س ــف از قبی ــواد مختل ــداری م نگه
الزم را داشــته باشــد. ایــن کیســه ها از نخ  هــای پلی پروپیلــن، 
ــوذرات اســتفاده شــده اســت.  ــد آن از نان ــد تولی ــد و در فراین تولی
ایــن شــرکت در حــال حاضــر به عنــوان یکــی از نخســتین 
شــرکت های تولیدکننــده گونــی و کیســه های آرد، ســیمان و 
گــچ زیســت تخریب پذیر نانویــی شــناخته می شــود و موفــق 
بــه صــادرات ماهانــه بیــش از 2.5 میلیــون کیســه نانویــی شــده 
اســت. عــالوه بــر آن ایــن محصــوالت نانویــی بــه کشــورهایی چــون 
"تاجیکســتان"، "عمــان"، "ترکمنســتان"، "ارمنســتان"، "آذربایجان"، 
"عــراق"، "ســوریه"، "قزاقســتان"، "گرجســتان" و "ازبکســتان" صادر 
می شــوند.در حــال حاضــر ایــن شــرکت ماهانــه 7 میلیــون کیســه 
نانویــی تولیــد می کنــد کــه از ایــن میــزان بیــش از 35 درصــد آن 
ــا ظرفیــت  صــادر می شــود و ایــن محققــان در تــالش هســتند ت

ماهانــه را بــه 10 میلیــون کیســه افزایــش دهنــد.

راهکاری برای نجات زمین از آالیندگی  
کیسه های پالستیکی

شـهردار تهران معتقد اسـت که نوع و شـیوه مدیریت پسماند در شرایط 
کنونی منطبق با اصول زیسـت محیطی و اقتصادی نیسـت و بنابراین 
بایـد تغییـر کنـد و بـرای این مهم بـه همراهـی و همکاری نیاز اسـت.
بـه گـزارش روز سـه شـنبه مرکـز ارتباطات و امـور بین الملل شـهرداری 
تهـران، پیـروز حناچـی ضمـن بازدیـد از بخـش های مختلـف مجتمع 
پردازش و دفع پسماند آرادکوه در کهریزک با حضور در جمع تعدادی از 
مدیـران ایـن مجموعه گفـت: یکی از مهم ترین معضل های شـهر تهران 
پسـماند اسـت و کوشـش می شـود کـه  ایـن مشـکالت برطرف شـود.
شـهردار تهـران با قدردانـی از عملکرد سـازمان مدیریت پسـماند عنوان 
کـرد: تالش هـای مجموعـه مدیریـت پسـماند و اجرای طـرح »کاپ« 
جـای قدردانـی دارد؛ توصیـه مـن ایـن اسـت تـالش کنیـم برنامه های 
مدیریت پسـماند با روح حاکم بر برنامه سـوم شهرداری انطباق داشته 
باشـد تـا اعضای شـورای شـهر هـم در اجرای آنهـا با مـا همراهی کنند. 
بـه اعتقـاد مـن مشـروعیت مدیریت شـهری بـه رای مردم اسـت و ما 
باید در این زمینه با اعضای شـورای شـهر که برگزیدگان مردم هسـتند، 
همـراه باشـیم.او بـه برخـی از پروژه های مدیریت پسـماند کـه به دلیل 
وجـود تحریم هـا اجرای آنها با مشـکل مواجه شـده اسـت اشـاره کرد و 
گفـت: بـه هـر حال شـرایط مـا عادی نیسـت و در تمـام زمینه هـا این 
مشـکل وجـود دارد و امیـدوارم از ایـن شـرایط گـذر کنیـم؛ بـه هر حال 
بایـد مشـکالت را گام بـه گام حل کنیم و برنامه ریزی هـای ما بر مبنای 
تغییرهـای تدریجـی صـورت بگیـرد. حناچی بـر توجه بیشـتر به تبلیغ 
و ترویج شـیوه درسـت مدیریت پسـماند از مبدا تاکید و تصریح کرد: 
باید با اسـتفاده از رسـانه های عمومی و شـبکه های اجتماعی اقدامات 
تبلیغـی و ترویجـی انجام دهیم و مردم را تشـویق کنیـم که زباله های 
خـود را از مبـدا تفکیـک و بـه طـور کلی، زبالـه های کمتـری هم تولید 
کنند. از سـوی دیگر، با اسـتفاده از ظرفیت اسـتارت آپ ها شـیوه های 
جدیـد بازیافـت و مدیریـت پسـماند را انجـام دهیـم. بـه عقیـده من، 

تغییـر شـیوه مدیریت پسـماند با ایـن اقدامات تحقق پذیر اسـت.

مدیریت پسماندها در تهران 
منطبق با اصول زیست 

محیطی نیست

خبر
2 هزار پرنده مهاجر در آبگیرهای 

گچساران فرود آمدند
رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت گچسـاران گفـت: 
2 هـزار پرنـده مهاجـر امسـال در آبگیرهـا و سـواحل 
رودخانه هـای این شهرسـتان فـرود آمدند.ولـی رمضانی 
اظهـار کـرد: تاکنـون 20 گونـه پرنـده آبـزی و کنـار آبـزی 
زمسـتان گـذران در زیسـتگاه های شهرسـتان گچسـاران مشـاهده شـده انـد.وی بیان 
کرد: پرندگان مهاجر آسـیایی از گونه های انواع لک لک، حواصیل خاکسـتری و سـفید 
و مرغابـی سـار، چنگـر، کاکانی، پرسـتوی دریایی، گیالنشـاه و بالکان هسـتند.رمضانی 
اظهار داشـت: پرندگان شـکاری نظیر عقاب شـاهی، عقاب صحرایی، سـنقرها، سـارگپه 
هـا و کورکورهـا نیـز بـرای زمسـتان گذرانـی در آبگیرهـا و سـواحل رودخانـه هـای ایـن 

شهرسـتان کـوچ کـرده اند.

رهاسازی حدود ۵ میلیارد مترمکعب 
آب از سدها به دریاچه ارومیه

مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای آذربایجان غربی گفت: 
ارومیـه  دریاچـه  احیـای  اجـرای طرح هـای  ابتـدای  از 
تاکنـون چهـار میلیـارد و 940 میلیـون مترمکعـب آب از 
پشـت سـدهای اسـتان وارد دریاچه ارومیه شـده اسـت.
کیومرث دانشـجو روز چهارشـنبه در نخسـتین همایش بین المللی آبیاری و زهکشی در 
ارومیه افزود: تکلیف سـتاد احیا برای شـرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی، رهاسـازی 
2 میلیـارد و 172 میلیـون مترمکعـب آب بـه سـمت دریاچـه ارومیـه بود کـه 2.3 برابر 
پیش بینی هـا بـود.وی اضافـه کـرد: در ایـن مـدت 2 میلیـارد و 768 میلیون مترمکعب 
آب بیشـتر از پیش بینی هـای صورت گرفته از سـدهای اقماری دریاچه ارومیـه وارد این 
دریاچـه شـده کـه نشـان دهنده اهتمـام دولـت به بهبـود وضعیت ایـن دریاچه اسـت.

جمع آوری ١2 واحد آالینده از شهر تهران
رییـس اداره حفاظـت محیط زیسـت شـهر تهران با اشـاره به 

مجموعـه اقدامـات این اداره در شـش ماهه اول سـال جاری 

از جمـع آوری 12 واحـد آالینـده خبـر داد.بـه گـزارش ایسـنا 

مسـعود زندی گفت: اداره حفاظت محیط زیسـت شهر تهران 

در راسـتای انجـام وظایـف و تکالیـف قانونـی محیـط زیسـت طبـق برنامه مـدون تنظیمی و 

گشـت های انجام شـده در نیمه اول سـال 98 نسـبت به پایش 349 واحد صنعتی، تولیدی 

و خدماتـی اقـدام کـرده اسـت.وی بـا بیان اینکه از این تعداد 71 واحد جدید شناسـایی شـده 

و اقدامـات الزم در خصـوص تشـکیل پرونـده زیسـت محیطی و اخـذ مـدارک و مسـتندات 

قانونـی فعالیـت ایـن واحدهـا به انجام رسـیده اسـت، اظهارکرد: در سـایر موارد اعم از بررسـی 

وضعیـت واحـد، انجـام نمونه بـرداری، رفـع آلودگی هـای محیـط زیسـتی پیگیری هـای الزم 

صـورت گرفتـه اسـت و بر اسـاس پایش ها و پیگیری های انجام شـده 12 واحـد آالینده نیز از 

محـل جمـع آوری و پرونده هـای مربوطه مختومه شـد.

پرندگان

سدها

آلودگی

خشکسالی حیات گیاهی و جانوری زیمبابوه را تهدید کرد
گسترش خشکسالی در کشور زیمبابوه در جنوب قاره آفریقا موجب نابودی زیستگاه های طبیعی و تلف شدن 
بیش از هزار جانور ریز و درشت در این کشور شده، به گونه ای که حیات انسانی را نیز در این کشور در معرض 

خطر قرار داده است.

سـیاه گوش گربه سـان ارزشـمندی اسـت کـه در کشـورهای همسـایه 
شـمالی ایـران بـه خاطـر پوسـتش شـکار می شـود امـا در ایـران بـه 
دالیلـی از جملـه تخریـب زیسـتگاه، ایجـاد شـهرک هایی در حاشـیه 
مناطـق، جاده کشـی، فعالیت هـای معدنـی و شـکار توسـط چوپان ها و 
مـردم محلـی مـورد تهدید قـرار می گیرد.پسـتانداران گوشـتخوار به ویژه 
گربه سـانان به دلیل قرار گرفتن در راس هرم غذایی، نمادی از سـالمت 
زیسـتگاه هسـتند یعنی حضور آنها نشـان دهنده امنیت و سالمت در آن 
منطقـه اسـت از ایـن رو از رده هـای مهـم جانـوری بـه حسـاب می آیند. 
همچنیـن ایـن دسـته از پسـتانداران نقـش بسـیار مهمـی در برقـراری 
تعـادل جمعیـت سـایر گونه هـای جانوری دارنـد که حضور هشـت گونه 
از خانـواده گربه سـانان در کشـور، ایـران را بـه یکـی از نقـاط مهـم از این 
حیث در دنیا تبدیل کرده اسـت اما متاسـفانه چند سـالی اسـت شـاهد 
کاهـش جمعیـت و حتـی نابودی برخـی از ایـن گونه های ارزشـمند در 
کشـور هسـتیم که سـیاه گوش یکی از آن گونه هایی است که در معرض 
کاهـش جمعیـت و تهدیـد قـرار دارد. البتـه براسـاس قوانیـن سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت سـیاه گوش در زمره گونه هـای در خطر انقراض 
اسـت.چهار گونه سـیاه گوش در دنیا وجود دارد که عبارتند از سـیاه گوش 
 ،)Lynx pardinus( سـیاه گوش ایبریایـی ،)Lynx lynx( اوراسـیایی
 )Lynx rufus( و باب کت )Lynx canadensis( سـیاه گوش کانادایی
کـه در ایـن بیـن، سـیاه گوش اوراسـیایی از نظـر جثـه از سـایر گونه هـا 
بزرگ تـر و دارای گسـترده ترین پراکنـش اسـت کـه ایـران را نیـز در بـر 
می گیرد.طـول بـدن سـیاه گوش 80 تا 130 سـانتیمتر، طـول دم 5 تا 19 
سـانتیمتر، ارتفـاع بـدن 50 تـا 75 و وزن آنهـا 8 تـا 31 کیلوگرم اسـت. 
نـر و مـاده هم شـکل هسـتند. دارای انـدام حرکتی بلندی بـوده و کف و 
دسـت پایـش نیـز بزرگ اسـت، به طـوری که ماننـد کفش برفـی آن را 
قـادر می سـازد کـه در بـرف عمیـق به سـهولت حرکت کند، موهـای بلند 
کف دسـت و پاها در زمسـتان نیز سـازگاری دیگری برای این گربه سان 
اسـت. سـیاه گوش ها عمدتـا دارای الگـوی خالـدار در سـطح بـدن خود 
بـوده و دم کوتـاه و نـوک سـیاهی دارنـد. در انتهای گوش آنها نیز دسـته 
موی سـیاه رنگ مشـخصی دیده می شـود. بر اسـاس شـواهد موجود 
زیرگونـه ای از سـیاه گوش کـه در ایران وجـود دارد L.l.dinniki اسـت که 

در حـوزه قفقـاز، ایـران و ترکیـه دیده می شـود.

سیاه گوش قربانی 
پوست زیبا

ت
یس

ط ز
حی

 تاش برای توقف فاجعه زیست محیطی م
در کشاورزی ساوه

خبرگـزاری  گذشـته  روز  گـزارش  انتشـار  پـی  در 
ایسـنا بـا عنـوان "فاجعـه دیگـری در کشـاورزی 
می کارنـد"،  سـرطان  باالجبـار  بـار  ایـن  سـاوه؛ 
شـهردار شـهر سـاوه بـه تشـریح راهکارهـای عملی برای 
محیطـی  زیسـت  معضـل  ایـن  ادامـه  از  جلوگیـری  و  توقـف 
کـرد:  اظهـار  ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در  سـاوه  پرداخت.شـهردار 
بـه  شـهری  فاضـالب  کـه  جنوبـی  کمربنـدی  در  محـدوده ای 
وارد مـی شـود، خط القعـر آب هـای سـطحی شـهر اسـت. آن 
لحـاظ  بـه  نقطـه  پایین تریـن  افـزود:  حسـینی  سـیدمهدی 
دسـت کمربنـدی  پاییـن  منطقـه  سـاوه  شـهر  معابـر  ارتفاعـی 
منطقـه  نـام  بـه  اسـت کـه  فـارس  خلیـج  میـدان  و  جنوبـی 
رودابـان نامگـذاری شـده و بخشـی از آب هـای سـطحی شـهر 
نقطـه  ایـن  سـمت  بـه  نمی شـوند  مرکـزی  رودخانـه  وارد  کـه 
اینکـه  بـر  بـا تاکیـد  از شـهر سـراریز و هدایـت می شـوند.وی 
بخشـی از آب های سـطحی و روان آب های شـهر به مسـیرهای 
دیگـری بـه جـز رودخانـه مرکـزی جـاری می شـود، گفـت: بـه 
آب هـای  شـدن  جـاری  مبـدا،  از  مناسـب  شـیب  نبـود  دلیـل 
رودخانـه  روی  بـر  آب  نشـدن  سـوار  اصطالحـا  و  سـطحی 

سـمت کمربنـدی  بـه  ناچـار  بـه  سـطحی  هـای  آب  مرکـزی، 
خط القعـر  منطقـه  سـمت  بـه  و  شـده  هدایـت  شـهر  جنوبـی 
و  زبالـه  رهاسـازی  بـه  سـاوه  می شوند.شـهردار  سـراریز 
اشـاره کـرد و  پالسـتیک در مسـیر جریـان آب هـای سـطحی 
افـزود: یکـی از مشـکالت زیسـت محیطـی کـه جـاری شـدن 
آب هـای سـطحی در سـطح شـهر بوجود مـی آورد، بهمـراه بردن 
زبالـه و ضایعاتـی اسـت کـه از سـوی شـهروندان در جوی هـا 
و کانال هـای آب رهـا شـده اسـت کـه عـالوه بـر اینکـه چهـره 
شـهر را زشـت می کنـد، جمـع آوری و دفـن آن نیـز هزینه هـای 
زیـادی را بـه مجموعـه مدیریـت شـهری تحمیـل می کنـد.وی 
آب هـای  مسـیر  در  رهاشـده  زباله هـای  جداسـازی  موضـوع 
سـطحی را یکـی از دغدغه هـای مدیریـت شـهری بیـان کـرد و 
افـزود: یکـی از راهکارهـا در ایـن خصـوص نصـب دسـتگاهی 
دهـد.  مـی  انجـام  را  زبالـه  از  پسـاب  جداسـازی  اسـت کـه 
خریـد و نصـب ایـن دسـتگاه 50 میلیـون تومـان هزینـه دارد 
و شـهرداری ظـرف حداکثـر یـک مـاه آینده آنـرا نصـب خواهد 
کـرد و پـس از آن عملیـات دفـن اصولـی زباله هـا و ضایعـات 

می گیـرد. صـورت 

نی
ه ک

توزیع8 هزار سیلندر گاز برای مقابله با بوته کنی بوت
در آذربایجان غربی 

سرپرسـت اداره کل امـور عشـایری آذربایجان غربـی 
گفـت: هشـت هـزار سـیلندر گاز مایـع بـرای مقابلـه 
بـا بوته کنـی و حفاظـت از عرصه هـای طبیعـی و مراتـع 
بیـن عشـایر ایـن اسـتان توزیـع شـده اسـت.علی بهـادری 
روز سه شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا توزیـع ایـن میزان 
سـیلندر گاز مایـع را در کاهـش اسـتفاده از عرصه هـای طبیعـی 
بـه جـای سـوخت افـزود: با توجـه به فرارسـیدن فصل سـرما، 19 
میلیـون لیتـر انواع سـوخت فسـیلی از جمله نفـت و گازوئیل بین 
عشـایر ایـن اسـتان توزیـع شده اسـت.وی بیان کـرد: بـا توجه به 
نقش تعاونی عشـایری در راسـتای بهبود امکانات قابل دسـترس 
ایـن قشـر و در راسـتای حمایـت از آنان، 10 تعاونی عشـایر و یک 
اتحادیه در این اسـتان تشـکیل شـده و مشـغول فعالیت اسـت.
وی اظهـار داشـت: 15 هـزار و 599 خانوار عشـایری بـا حدود 104 
هـزار نفـر جمعیـت در حـال حاضـر در اسـتان  از خدمـات ایـن 
اتحادیه هـا  ایـن  اضافـه کـرد:  شـده اند.وی  بهره منـد  تعاونی هـا 
در بخش هـای دامپـروری، پـرورش مـرغ بومـی، پـرورش قـارچ، 
تولیـد گیاهـان دارویـی، تولید صنایـع دسـتی، فرآورده های دامی 

و تولیـدات مختـص عشـایر فعالیـت می کنند.»بهـادری«، بیـان 
بـا امکانـات محـدود نقـش برجسـته و مهمـی را  کـرد: عشـایر 
در تحقـق اقتصـاد مقاومتـی دارنـد و حمایت هـای الزم از ایـن 
توانمندسـازی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  می گیـرد.وی  صـورت  قشـر 
زنـان روسـتایی و عشـایری از مهمتریـن اهـداف دفتـر امـور زنان 
روسـتایی و عشـایری اسـت، گفت: 24 صندوق خرد زنان عشـایر 
در این اسـتان تشـکیل شـده و مشـغول فعالیت اسـت.وی اظهار 
داشـت: حـدود 600 نفـر از جامعـه زنـان اسـتان هم اکنـون عضـو 
هسـتند.2  آذربایجان غربـی  عشـایر  زنـان  خـرد  صندوق هـای 
میلیـون و 670 هـزار هکتـار اراضـی مرتعـی در ایـن اسـتان وجود 
دارد کـه از ایـن مقـدار یـک میلیـون و 600 هـزار هکتـار بـا 59 
درصـد زیرپوشـش عشـایر اسـتان اسـت؛ عشـایر اسـتان 12 ایـل 
و 21 طایفـه مسـتقل هسـتند و 336 روسـتای آذربایجان غربـی 
نیـز ویـژه عشـایر است.عشـایر آذربایجـان غربی 2 میلیـون واحد 
دامـی دارنـد کـه 60 هـزار واحد از ایـن دام ها، دام بـزرگ و مابقی 

دام کوچـک هسـتند.
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مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان 
بـه  آبرسـانی  اجـرای طـرح  بـه ضـرورت  اشـاره  بـا 
دهاقـان گفـت: از 61 کیلومتـر خطـوط انتقـال آب به 
بـا   ، اجراءگردیـد  آن  60 کیلومتـر  تاکنـون  دهاقـان 
بـه  آبرسـانی  خـط  از  دیگـر  یـک کیلومتـر  اجـرای 
دهاقـان ایـن پـروژه تـا پایـان سـال جـاری تکمیـل 

می شود.
مهنـدس هاشـم امینـی افـزود: بـا بهـره بـرداری از 
گلشـن  شـهرهای  دهاقـان،  بـه  آبرسـانی  طـرح 
،دهاقـان و 10 روسـتا از آب شـرب پایـدار برخـوردار 

می شوند
وی فقـر منابـع محلـی را یکـی از عوامـل موثـر در 
اجـرای طـرح آبرسـانی به دهاقـان برشـمرد و خاطر 
نشـان سـاخت: در حـال حاضر آب شـرب شـهرهای 
دهاقـان ،گلشـن و 10 روسـتا توابـع ایـن شـهرها از 
در  کـه  شـود  مـی  تامیـن  محلـی  منابـع  طریـق 
سـالهای اخیـر بـا توجـه بـه افـت منابـع زیرزمینـی 

تامیـن آب شـرب مشـترکین در این مناطـق ناپایدار 
بوده است.

مدیرعامـل شـرکت آب وفاضـالب اسـتان اصفهان با 
بیـان اینکـه آب شـرب شهرسـتان دهاقـان از طریـق 
منابـع داخلـی  تامیـن مـی شـود  اعـالم کرد:هـم 
اکنـون آب شـرب مشـترکین در شهرسـتان دهاقـان 
از طریـق 3 حلقـه چـاه که در مدار بهـره برداری قرار 
دارد  و آب شـرب شـهر گلشـن نیـز بـا بهـره گیـر ی 
از 3 حلقـه چـاه بـا دبـی 9 لیتـر در ثانیـه تامین می 

شود.
وی افـزود: طبـق بررسـی هـای صـورت گرفتـه نیـاز 
آب شـرب مشـترکین در شـهر  دهاقـان 60 لیتـر در 
ثانیـه  در  لیتـر   15 آبـی شـهر گلشـن  نیـاز  و  ثانیـه 

برآورد گردیده است. 
مهنـدس  هاشـم امینـی بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح 
زنـی  مراسـم کلنـگ  افـزود:  دهاقـان  بـه  آبرسـانی 
ایـن پـروژه در سـال 92 صـورت گرفـت اما بـه دلیل 

 10 96 فقـط  تـا سـال   92 ازسـال  تنگناهـای مالـی 
کیلومتـر ازطـرح آبرسـانی بـه دهاقـان اجراءگردیـد 
ولـی ازسـال 96 تـا کنـون 50 کیلومتـر از ایـن پروژه 

اجرایی شده است.
شهرسـتان  در  ارتفـاع  اختـالف  کـرد:  اعـالم  وی 
دهاقـان بـه بیـش از 660 متـر مـی رسـد بـر ایـن 
بـه دهاقـان احـداث 3  آبرسـانی  اسـاس در طـرح 
بـاب ایسـتگاه پمپـاژ هـم در نظـر گرفته شـده که در 
پمپاژبـه  ایسـتگاه   3 ایـن  احـداث  حاضـر  حـال 

مرحله پایانی رسـیده است.
مهنـدس هاشـم امینـی اعـالم کرد:هـم اکنـون طرح 
آبرسـانی بـه دهاقـان به پیشـرفت فیزیکـی بیش از 
حالیسـت کـه  در  ایـن  اسـت  رسـیده  درصـدی   90
تاکنـون 200 میلیـارد ریـال بـرای اجـرای ایـن پروژه 
بـرای  شـده  بینـی  پیـش  و  اسـت  شـده  هزینـه 
و  تجهیـزات  خریـد  و  آبرسـانی  طـرح  تکمیـل 

تاسیسـات  حدود 150 میلیارد ریال نیاز اسـت.
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 پیام
استان ها

1250 تن میگو از آب های هرمزگان صید شد
یک هزار و 250 تن میگو در ابتدای فصل برداشت این نوع آبزی)دهم مهرماه سال جاری( با 
مشارکت 179 شناور و دوهزار و 140 نفر صیاد از آب های هرمزگان صید شد.
مسوول آمار صید شیالت هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت: از این مقدار میگوی صید شده 
تاکنون، 900 تن از نوع درشت و 350 تن سرتیز بوده است.

آگهي تحديد حدود اختصاصی
پـالک  کارگاه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
1268فرعـی از 2786اصلـی واقـع در بخـش 
3 کرمـان بـه مسـاحت 1973/27 مترمربـع 
جهـاد  خیابـان  امتـداد  کرمـان  ادرس  بـه 
مـورد  نـور  پیـام  دانشـگاه  و  پـور  افضلـی  شـهرک  مابیـن 
تقاضـای اقـای غـالم عبـاس عـرب پـور مـی باشـد تاکنـون 
تحديـد حـدود نشـده و نیـاز بـه تحدید حـدود دارد و اعمال 
تبصـره ذیـل مـاده 15قانـون ثبـت هم میسـر نمی باشـد لذا 
 98/8/22  –  20991 بـه شـماره  مالـك  درخواسـت  حسـب 
و  منتشـر  اختصاصـي  حـدود  تحديـد  آگهـي  بدينوسـيله 
98/9/16در  روز  صبـح   8 سـاعت  از  تحديـدي  عمليـات 
يـا  مالـک  بـه  لـذا  آمـد  خواهـد  بعمـل  و  شـروع  محـل 
مالكيـن امـالك مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار مـی گـردد کـه 
در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن در محـل وقـوع ملـك حاضـر 
و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عمليـات تحديـدي بـا 
معرفـي مالـك انجـام و چنانچـه کسـي نسـبت بـه حـدود و 
حقـوق ارتقاقـي آن اعتراضـي داشـته باشـد طبـق مـاده 20 
قانـون ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم 
صورتمجلـس تحديـدي اعتـراض خـود را کتبـا به ایـن اداره 
اعـالم نمایـد و ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ اعـالم اعتراض 
بـه  اقـدام  و  مراجعـه  دادگاه صالحـه  بـه  تـا  دارنـد  مهلـت 
تقديـم دادخواسـت نمـوده و رسـید تقدیـم دادخواسـت را 
از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهـی اسـت 
پـس از مضـي مهلـت يـاد شـده و ارائـه گواهي عـدم تقديم 
دادخواسـت توسـط متقاضـي ثبـت عملیـات ثبتـي بنام وي 
ادامـه خواهـد یافـت و هیچگونـه ادعايـي مسـموع نخواهـد 

انتشـار98/8/23  بود.تاریـخ 
محمود مهدی زاده رئیس اداره ثبت اسـنادو اماک منطقه 2 
کرمان م.الف 11۷1

مفقودی
پــژو  ســواری  ســبز  بــرگ 
خاکســتری  مــدل1396   405
شــماره   بــه  رنــگ  متالیــک 
 1 2 4 K 1 0 2 6 5 ۷ 1 ر تــو مو
شاســی  شــماره  و 
بــه   NAAM01CE3HK5۷9122
شــماره پــاک ۸9ق56۸ ایــران 65 
ــژاد  ــابقی ن ــوک س ــه مل ــق ب متعل
حســینی مفقــود واز درجــه اعتبــار 

. اســت  گردیــده  ســاقط 
رودبار جنوب

اطالعیه معاونت مطبوعاتی
اطالعیه معاونت مطبوعاتی

اداره کل مطبوعــات و خبرگــزاری هــای داخلــی در اطاعیــه ای دربــاره دو موضــوع توزیــع کاغــذ بــا ارز دولتــی بــرای مطبوعــات و نحــوه محاسســه یارانــه شــش مــاه نخســت 
ســال 9۸ توضیحاتــی ارائــه کــرد.

در این اطاعیه آمده است:
نظــر بــه اینکــه  راســتیآزمایی در خصــوص ))میــزان توزیــع کاغــذ بــا ارز کاالی اساســی متناســب بــا مصــرف واقعــی نشــریات« و »توزیــع یارانــه بــر اســاس شــاخص هــای کمــی و 
کیفــی(( از وظایــف اولیــه اداره کل مطبوعــات و خبرگــزاری هــای داخلــی معاونــت مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــرای صیانــت از بیــت المــال بــوده و دغدغــه واقعــی 

همــه دســت انــدر کاران بایــد باشــد و هســت؛ بــه اطــاع مــی رســاند:

الف( کاغذ مطبوعات
1-در موضـوع توزیـع کاغـذ بـا ارز دولتی از ابتدای سـال 9۸ که بواسـطه اختـال در رونـد واردات و توزیع، 
بـا بحـران کمبود کاغـذ و افزایش قیمت غیـر منتظره مواجه بودیم، سیاسـت اولیه بر حل مشـکل از طریق 
توزیـع کاغـذ و راسـتی آزمایـی همزمـان قـرار گرفت زیـرا در غیر اینصـورت امـکان توقف، راسـتی آزمایی و 

سـپس توزیـع کاغذ به دلیـل همگانی شـد کمبود. میسـر نبود.
2- در ایـن مسـیر تـاش شـد با پنج روش اخـذ اعام وصول در سـامانه، خـود اظهاری شـمارگان. گزارش 
بازرسـی میدانـی از چاپخانـه ها و شـرکت هـای توزیع. همچنیـن نظـرات کارشناسـی ادارات کل فرهنگ و 
ارشـاد اسـامی اسـتان هاراسـتی آزمایـی - به میـزان ممکن در خصوص نشـریات و تناسـب شـمارگان با 

کاغـذ توزیعی صـورت گیرد. 
3- در مردادمـاه 9۸ بـه تمـام نشـریات اعـام شـد کـه در صورت دریافـت کاغذ بـا ارز دولتی، بـا مراجعه 
بـه سـامانه جامـع، فـرم خوداظهـاری دریافـت کاغذ را تکمیـل نمایند تـا میزان کاغـذ توزیع شـده با کاغذ 
دریافتـی نشـریات تطبیق داده شـود که اگر سـهمیه اختصاص یافته بـه هر دلیل دریافت نشـده. از توزیع 
کننـدگان مطالبه شـود و درصـورت مغایرت فهرسـت های اعامـی و اقدامی برخورد مقتضـی صورت گیرد 
تـا کمتریـن ابهامـی در خصـوص میزان کاغـذ توزیع شـده باقی نماند هم اکنـون بر اسـاس اطاعات درج 
شـده در سـامانه میـزان کاغـذ تحویـل شـده ۸40نشـریه با میـزان اعام شـده توسـط وارد کننده هـا برابر 
اسـت 445 نشـریه نیـز علیرغم اطاع رسـانی های مکرر )سـه بار ارسـال پیامـک و یک بار تمـاس تلفنی( 

اظهارنامـه را تکمیـل نکرده اند
4- طبـق اعـام قبلـی هرنـوع توزیع کاغـذ از مهر مـاه منوط به خـود اظهاری دقیـق و راسـتی آزمایی دوره 
هـای پیشـین بـوده و نشـریاتی که خـود اظهاری نداشـته اند در فهرسـت دریافـت کاغذ قـرار نخواهند گرفت

5- کاغذ نوبت سوم نشریات نیز طی هفته جاری به ترتیب اولویت در اختیار آنها قرار خواهد گرفت
ب( یارانه مطبوعات 

1-. در خصـوص توزیـع یارانـه مطبوعـات در سـال 9۸، ابتدا پیش نویس شـیوه نامه جدید محاسـبه یارانه 
در معـرض افـکار عمومـی قـرار گرفـت و عـاوه بـر آن، جلسـه هـم اندیشـی بـا حضـور ۸0 تـن از مدیـران 

مسـئول رسـانه هـا برگزار شـد، همزمـان این پیش نویـس برای تشـکل هـای مدیریتی صنفی در سراسـر 
کشـور، ادارات کل فرهنگ و ارشـاد اسـامی اسـتان ها و برخی کارشناسـان و اسـاتید ارتباطات، جهت اخذ 
نظـرات ارسـال شـد. پـس از دریافت نظـرات در مورد پیـش نویس مذکور، جلسـه ای با حضـور مدیران 10 
نشـکل مدیریـت صنفـی برگـزار شـد. در جمـع بنـدی نهایی با مشـورت مدیـران این تشـکل ها مقرر شـد 
که یارانه شـش ماه اول سـال 9۸ توسـط کارشناسـان اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی با راسـتی 
آزمایـی مجـدد و مطابـق سـنوات گذشـته، محاسـبه و تخصیص داده شـود که ایـن امر طی هفتـه آینده به 

اتمام خواهد رسـید
2-  در نشسـت مذکـور، نماینـدگان 10 تشـکل مدیریتـی صنفـی بـه اتفاق، اعـام کردند مخالفتـی با اصل 
پیـش نویـس شـیوه نامـه ندارنـد امـا در مـورد جزییـات نظراتـی دارنـد کـه مقرر شـد طی چند نشسـت، 
همفکـری و نسـخه نهایـی تهیـه و اعـام عمومـی شـود. جلسـات در حـال برگـزاری و نتیجه نهایـی اعام 

خواهـد شـد تـا از ایـن پـس، محاسـبه یارانـه مطبوعـات بر اسـاس شـیوه نامـه جدید انجام شـود.
3- .مطابـق  مـاده 14 آییـن نامـه نحوه پرداخـت یارانه مصوب سـال ۸۸ که در آن وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـامی موظـف اسـت عملکـرد مالـی، عملیاتـی خـود را هر سـال به هیـات وزیران گـزارش نمایـد، تمام 
رسـانه هایـی کـه از این پـس یارانه دریافت می کنند،موظف می شـوند  گـزارش هزینه کـرد یارانه دریافتی 

را بـه معاونـت مطبوعاتی اعـام نمایند تـا اجرای قانون محقق شـود.
.4 در مـورد راسـتی آزمایـی چـاپ نشـریات،مطابق  قوانیـن باالدسـتی، قواعـد اعـام وصـول و سـامانه 
جامـع رسـانه هـا اقـدام شـده و در آینـده نیـز بـا همـه ظرفیـت ممکـن اقـدام خواهد شـد. با ایـن حال، 
معاونـت مطبوعاتـی همـواره از هـر نـوع اطاعاتـی کـه بتواند بـه راسـتی آزمایی کمـک کند، اسـتقبال می 
کنـد؛ لـذا ضمـن آمادگـی بـرای دریافـت اطاعـات مسـتند توصیـه میشـود از هـر گونـه گمانـه زنـی غیر 
مسـتند خـودداری شـود. اداره کل مطبوعـات و خبرگـزاری هـای داخلی نیـز آمادگی کامل برای بررسـی و 
پاسـخگویی بـه هـر ادعـا را بصورت مسـتند دارد؛ مراجعه حضوری، مکاتبـه و تماس تلفنی بـا اداره حمایت 
)۸4095150 و ۸4095166( از جملـه راه هـای ارتباطـی بـرای پاسـخ بـه سـواالت و دریافت اطاعات باشـد.

-    مبلـغ بـرآورد اعتبـار 5/000/000/000 ریـال 
-    مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 250/000/000 ریال

-    تاریــخ دریافــت اســناد مناقصــه از روزسه شــنبه مــورخ 
9۸/۸/2۸  لغایـت دو شـنبه 9۸/09/04 در سـاعت اداری بـا ارائـه 

کتبـی درخواسـت 
-    تاریـخ تحویـل پیشـنهادات: روز یک شـنبه 9۸/9/10  تـا پایان 

اداری وقت 
-    محـل دریافت اســناد و تحویل پیشــنهادات واحد امور مالی 

شـهرداری ماهان
-     تشــکیل کمیســیون بازگشــایی پیشــنهادات  در محــل 
شـهرداری ماهـان  ســاعت 14 روز دوشــنبه مــورخ 9۸/9/11
-    برندگان اول و دوم مناقصـه چنانچـه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد 

نشـوند سـپرده آنـان بـه ترتیـب ضبـط مـی گـردد.
-    شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-    هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی م.الف 423

فراخوان انتخاب پیمانکار
اداره کل امــور عشــایر اســتان کرمــان در نظــر دارد انجــام عملیــات تامیــن آب شــرب 

کانــون هــای توســعه عشــایری ســلطان آبــاد و ســنگ لکــی شهرســتان ارزوئیــه را بصــورت 
ــه  ــت ب ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س ــه ای از طری ــک مرحل ــی ی ــه عموم مناقص
ــات و  ــا تاسیس ــته آب ی ــرایط در رش ــکار واجدالش ــه پیمان آدرس )www.setadiran.ir(ب
تجهیــزات واگــذار نمایــد. بدیهــی اســت کلیــه مراحــل فراینــد برگــزاری مناقصــه از طریــق 

درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت انجــام مــی گیــرد.
مهلــت دریافــت اســناد مناقصــه در ســامانه ســتاد ایــران: از ســاعت 13 روز پنج شــنبه9۸/۸/23 
تــا ســاعت 10 صبــح روز ســه شــنبه 9۸/0۸/2۸جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن 
3254203۸ - 034 داخلــی 11۸ )اداره کل امــور عشــایر اســتان کرمــان( تمــاس حاصــل نماییــد.

هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشدم.

آگهی مناقصه
به اســتناد مجوز شــورای اسامی شهر به شــماره صورتجلســه 10 مورخ 9۸/04/12 شــهرداری ماهان در نظر دارد 
عملیـات آماده سازی و لکه گیری آسـفالت معابـر سـطح شـهر ماهـان را از طریـق مناقصـه عمومـی انجام دهد، 
لــذا از کلیه اشــخاص حقوقـی دارای تاییـد صاحیــت و و رتبـه بنـدی معتبر با رعایـت ظرفیت خالی)مجـاز( از 

مراجع ذیصاح با در نظر گرفتــن شــرایط ذیل جهــت شــرکت در مناقصه دعوت مـی گرد.

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

م.الف 421

نوبت اول

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اول  هیــات    139860301060003110 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
ــی  ــد ثبت ــند رســمی مســتقر در واح ــد س ــاختمانهای فاق س
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــن تصرف ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ح
ــماره  ــم بش ــد کاظ ــی فرزن ــد میرزای ــای محم ــی آق متقاض
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــادره از در شش ــنامه 221ص شناس
ــع پــالک شــماره 1263 فرعــی از  مســاحت 90/95 متــر مرب
ــوزه  ــش ح ــران بخ ــاد ته ــه عمروآب ــع در قری ــی واق 100 اصل
ــی  ــت مشــاعی محمــد میرزائ ــن از مالکی ــک ورامی ــت مل ثب
ــذا  ــده اســت ل ــه محــرز گردی در ازای ســهم مشــاعی مالکان
ــه  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ب
ــه اشــخاص نســبت  ــی ک ــی شــود در صورت ــی م 15 روز آگه
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن م
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م رســید ظ
ــد  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

ــف ــد . 563 ث / م ال ش
 تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/23 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/9/7 
رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی       8007

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

فعالیت 1۷ هزار دانشجو همیار سامت روان در کشور
رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران گفت: 17 هزار دانشجو درسراسر کشور در قالب بیش از 120 کانون همیار در 

بخش سالمت روان فعالیت دارند.

زلزله ای که بامداد جمعه بخشـی از مناطق آذربایجان شـرقی را درگیر 
کـرد، منجر به کشـته شـدن پنـج تن و مصدومیـت بیـش از 700 نفر 
از هـم وطنـان مـان شـد و بار دیگـر خطه بالخیـز آذربایجـان را داغدار 
کـرد؛ مـردم ایـن دیـار هنـوز جامه سـیاه محرم و صفـر را از تـن به در 
نکـرده، بـار دیگـر در عزای ریحانـه و زهـرا، 2 دانش آموز درگذشـته در 
زمیـن لـرزه، و گلی،خاتون و اسـرافیل رخت سـیاه برتن کردنـد.در این 
میـان، آنچـه که داغ بازماندگان را بیشـتر می کند، شـیرین زبانی های 
زهراسـت کـه چنـدی پیش در پاسـخ بـه گزارشـگر برنامـه تلویزیونی 
"بیزیـم کندیمیـز" با عصبانیت از وضع تدریس درس ها، گفت: "سـال 
اول خـوب خوندیـم امـا امسـال دو پایه شـدیم؛ معلـم نداریـم"؛ زهرا 
چنـان از فقـدان امکانـات شـکایت و چنـان با شـور و هیجان صحبت 
می کند که گزارشـگر برای تحریک او به سـخنگویی بیشـتر می پرسد: 
حـاال چـرا عصبانـی می شـی؟ ریحانه مـی گوید: "باید عصبانی بشـم 
کـه مملکـت را درسـت کنم".هنـوز از مرگ عزیزان بر اثر زلزله تسـکین 
نیافتـه ایـم کـه خبر مرگ زن و شـوهر جوانی در روسـتای "شـالقون" 
سـراب بر اثر گازگرفتگی ناشـی از سـوزاندن ذغال در چادر، همه را در 
بهـت غـم انگیزی فـرو برد؛ آنها از تـرس زلزله به چادر پنـاه برده بودند 
و به خاطر سـرمای سـوزناک منطقه مجبور به روشـن کردن ذغال در 
چـادر مـی شـوند که زن و شـوهر دچـار گازگرفتگـی و در نهایت مرگی 
خامـوش مـی شـوند، امـا نـوزاد 15 روزه شـان در نهایـت اعجـاز پس 
از بسـتری در بیمارسـتان و بـا تـالش پزشـکان به زندگـی برمی گردد 
و ایـن خبـر حیـات در میانـه خبرهـای انـدوه ممات،لبخنـدی هرچند 
کمرنـگ و امیـدی نیمـه جـان را بـه روح زلزلـه زدگان مـی دمد.قصه 
مـرگ قصـه ای غـم انگیز اسـت اما آنچـه که مرگ را تلـخ تر می کند، 
نـه زلزلـه ای غیرقابـل پیـش بینـی، بلکـه مرگی اسـت که تنهـا بر اثر 
سـهل انـگاری و بـی اطالعی رخ داده اسـت؛ ترس از زلزلـه، مردم را به 
چادرهـا کشـانده اسـت، اما مسـاله گرمایـش چادرها در این سـرمای 

منطقه خود مشـکلی دیگر اسـت.
تـرس از فوتی بیشـتر بـه دلیل ناگزیری زلزلـه زدگان از روشـن کردن 
»والـور« و ذغـال در داخـل چـادر بـود که تالش بـرای تامین گرمایش 
حادثـه دیـدگان را بـه دغدغـه ای عمومـی تبدیل کرد و همه دسـت به 
دسـت دادند تا به هر نحو ممکن شـده، وسـایل گرمایشـی مطمئن را 
بـرای آنـان تهیـه کنند. با ایـن رویکرد، میرهـادی قره سـیده رومیانی، 
معـاون پارلمانـی وزیر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی و فرسـتاده ویژه او 
بـه مناطـق زلزله زده آذربایجان شـرقی یکشـنبه این هفتـه در دیدار با 
امـام جمعـه تبریـز وعده خریـد 2 هزار دسـتگاه بخاری برقـی فن دار 
و اختصـاص یـک میلیـارد تومـان برای خریـد کانکس را بـرای زلززله 
زدگان داد.البته نحوه اسـکان موقت زلزله زدگان آذربایجان شـرقی در 
شهرسـتان هـای میانـه و سـراب همچنان محل مناقشـه اسـت و در 
حالی که بنیاد مسـکن و سـتاد مدیریت بحران کشـور، تهیه کانکس 
را بـرای ایـن منظـور بـی فایـده مـی داننـد، مـردم و مسـووالن محلی 
بـر لـزوم تهیـه آن بـه عنوان تنهـا جایگزین محافظـت از زلزلـه زدگان 
در مقابـل سـوز سـرما تاکیـد دارند.زلزلـه زدگان روسـتای »ورنکش« 
بـا اشـاره بـه ارتفـاع بـاالی 2 هزار متـری این محـل در دامنـه جنوبی 
ارتفاعـات سـر بـه فلـک کشـیده »بزقـوش« مـی گوینـد زندگـی در 
سـرمای زیر صفر درجه شـب هـای منطقه غیرقابل تحمل و اسـتقرار 
کانکـس تـا تعمیـر و بازسـازی خانـه هـای تخریـب شـده یا آسـیب 

دیده گریزناپذیر اسـت. 
علـی قلـی زاده مـی گویـد: خانـواده 5 نفـره مـا از زمـان وقـوع زمیـن 
لـرزه، شـب و روز را در چـادر بـه سـر مـی برنـد، امـا بـه دلیـل برودت 
هـوا، چـادر در شـب ها پاسـخگو نیسـت و اسـتفاده از ذغـال نیز برای 
گـرم کـردن چـادر نیز خطر مرگ را بـه دنبال دارد.  وی بـا ابراز ناراحتی 
از مقاومـت برخـی هـا بـرای تهیـه کانکـس اضافـه می کنـد: هر چند 
شـاید اسـتدالل آقایـان دربـاره علل بی میلی شـان بـه تعبیه کانکس 
دررسـت باشـد، اما گذشـت زمـان به ضرر ماسـت و زندگـی را برایمان 

دشـوارتر می کند.
رقیـه حسـن پـور نیـز بـا اشـاره بـه اینکـه عـالوه بـر انسـان هـا دام و 
احشـام نیـز نیـاز به دلیل تخریـب واحدهای دامی نیاز بـه محل برای 
نگهـداری دارنـد، اظهـار می کند: نگرانی ما از تاخیر احتمالی و سـرعت 
کند بازسـازی و تعمیر  واحدهای آسـیب دیده و تخریب شـده است. 
وی ادامـه مـی دهد: اهالی روسـتای ورنکش نگران هسـتند که بارش 
بـرف در منطقـه آغـاز شـود و مـا هنـوز مسـکن موقتـی محکمـی نیز 
برای اسـتقرار نداشـته باشـیم.رضا علیزاده نیز می گوید: البته نهادهای 
مسـوول از همـان ابتدای وقـوع زمین لرزه با حضـور میدانی در محل، 
آواربـرداری را آغـاز کردند، اما تصمیمات اتخاذ شـده در باره نحوه تهیه 

مسـکن موقت هنوز عملیاتی نشـده است.

امیـن الـه کردعلیوند با اشـاره بـه اولویت 
زنـان سرپرسـت خانـوار بـرای دریافـت 
خدمـات کمیتـه امـداد امام خمینـی)ره( 
و  خانـوار  سرپرسـت  زنـان  بیـان کـرد: 
اعضـای خانـواده جهـت اجـرای اشـتغال 
مولـد از آمـوزش هـای رایـگان برخـوردار 
مـی شـوند.وی در خصـوص نحـوه بهـره 
اشـتغالی  خـود  تسـهیالت  از  منـدی 
توسـط زنـان سرپرسـت خانـوار افـزود: 
استعدادسـنجی و نیـاز آموزشـی خانوارها 
توسـط کارشناسـان حـوزه اشـتغال انجام 

مـی شـود و پـس از تاییـد و دریافـت 
گواهینامـه مهـارت آموزی جهـت دریافت 
تسهیالت آسـان و قرض الحسنه معرفی 
مـی شـوند.معاون اشـتغال و خودکفایـی 
کمیتـه امـداد بـا اشـاره بـه اینکـه زنـان 
مشـاغل  اجـرای  در  خانـوار  سرپرسـت 
خانگـی موفق هسـتند، بیـان کرد: سـایر 
زنـان دارای سرپرسـت بیمـار و یـا زندانی 
نیز می توانند از تسـهیالت خود اشـتغالی 
بهـره منـد شـوند.کردعلیوند اظهارداشـت: 
عالوه بر تسـهیالت ارزان و قرض الحسـنه 

بخـش  در  زنـان سرپرسـت خانـوار  بـه 
مشـاغل خانگـی به ویـژه صنایع دسـتی 
مددجویـان  تولیـدات  تضمینـی  خریـد 
و پرداخـت حـق بیمـه بازنشسـتگی نیـز 
توسـط ایـن نهاد انجـام می شـود.6 هزار 
و 500  خانوار با سرپرسـت زن با جمعیت 
12 هـزار نفـر تحـت حمایت کمیتـه امداد 
شهرسـتان بروجـرد قـرار دارد.بیشـترین 
زنـان سرپرسـت خانـوار بـه تعـداد پنـج 
هـزار و 400 نفـر بـا جمعیـت هشـت هزار 
و 500  نفـری در گـروه زنـان بـا فـوت 
سرپرسـت، زنـان مطلقـه بـه تعـداد یک 
هـزار نفـر و بـا  جمعیت 2 هـزار و 800 نفر 
و سـایر گروه ها شـامل خانواده زندانیان، 

متارکـه و بیمـاری سرپرسـت هسـتند.

حمیدرضــا جانبــاز  در حاشــیه بازدیــد از طــرح 
انتقــال آب ســد طالقــان بــه قزویــن در جمــع 
ــش از 260  ــر بی ــال حاض ــزود: در ح ــگاران اف خبرن
تصفیه خانــه فاضــالب در قالــب طرح هــای ملــی 

و اســتانی در مــدار قــرار دارد.
ــان  ــال آب ســد طالق ــه طــرح انتق ــا اشــاره ب وی ب
بــه قزویــن، تصریــح کرد:ایــن طــرح بــا اســتفاده از 
روش جدیــد مشــارکت بخــش خصوصــی در حــال 
ــا قیمــت بســیار مناســب  احــداث اســت و آب را ب

ــد. ــرار می ده ــرو ق ــار وزارت نی در اختی
ــح  ــور تصری ــه ای کش ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
ــای  ــایر طرح ه ــد س ــز همانن ــرح نی ــن ط ــرد: ای ک
در  اجرایــی  ضوابــط  اســاس  بــر  دیگــر  جدیــد 

ــت. ــرار داش ــار ق ــن اعتب ــدی تأمی ــای بع اولویت ه
ــه  ــور ب ــی کش ــارات عمران ــع اعتب ــزود: توزی وی اف
را  محــدود  اعتبــارات  اســت کــه  صــورت  ایــن 
بــه ســمت طرح هایــی کــه پیشــرفت فیزیکــی 
ــه  ــا هرچ ــا طرح ه ــد ت ــوق می ده ــد س ــی دارن باالی
ــداث  ــع اح ــردم از مناف ــده و م ــام ش ــریع تر انج س

شــوند. بهره منــد  آن 
ــتان و وزارت  ــه اس ــه مجموع ــان اینک ــا بی ــاز ب جانب
نیــرو ایــن طــرح را در اولویــت امــور قــرار داده 
ــف  ــای مختل ــا از محل ه ــت: ســعی شــد ت ــد، گف ان
تبصــره  در  تهاتــر  و مکانیســم  نقــد  پــول  اوراق، 
ــرح  ــن ط ــرفت ای ــرای پیش ــه ب ــون بودج ــج قان پن

ــود. ــتفاده ش اس

هدر رفت 13 درصدی آب های کشــور 
در شــبکه های آب و فاضاب

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای کشــور بــا بیــان 
اینکــه میــزان متوســط آب بــدون درآمــد در کشــور 
25 درصــد اســت، گفــت: میــزان آبــی کــه از شــبکه 
ــوان هــدر رفــت آب قــرار  خــارج شــده و تحــت عن

ــا 13 درصــد اســت. ــرد، تنه می گی
ــد در  ــدون درآم ــط آب ب ــت: متوس ــار داش وی اظه
ــه  ــن ب ــه ای ــی ک ــت در حال ــد اس ــور 25 درص کش
معنــای هــدر رفتــن و خــارج شــدن 25 درصــد 
آب از شــبکه نیســت.جانباز افزود:انشــعاباتی کــه 
خوانــده نشــده یــا کنتــور ســالم ندارنــد جــزو ایــن 
ــوند. ــبه می ش ــد محاس ــدون درآم ــد آب ب 25 درص

ــن از  ــه قزوی ــان ب ــد طالق ــال آب از س ــرح انتق ط
طرح هــای مصــوب ســفر رییــس جمهــوری بــه 
قزویــن در ســال 95 اســت کــه هــم اینــک حــدود 

ــی دارد. ــرفت فیزیک ــد پیش ــت درص هش
کل هزینــه عملیــات طــرح، 13 هــزار میلیــارد ریــال 
اســت کــه در صــورت تکمیــل و بهــره بــرداری، 
آب 14 شــهر و 194 روســتای اســتان را تامیــن 
از  درصــد   98 حــدود  حاضــر  حــال  می کنــد.در 
ــن  ــی تأمی ــر زمین ــع زی ــتان از مناب ــرب اس آب ش
می شــود کــه بــا اجــرای ایــن طــرح، آب شــرب 80 

درصــد از جمعیــت اســتان تامیــن می شــود.
بازدیــد از تصفیــه خانــه فاضــالب روســتای قشــالق، 
بازدیــد از طرح هــای مســکن مهــر، کلنــگ زنــی 
تصفیــه خانــه شــریفیه و حضــور در جلســه شــورای 
ــفر  ــای س ــه برنامه ه ــع آب از جمل ــت از مناب حفاظ
ــرکت آب  ــل ش ــر و مدیرعام ــاون وزی ــک روزه مع ی

ــه قزویــن اســت. منطقــه ای کشــور ب

اجرای ۸۹ طرح اشتغال توسط 
زنان سرپرست خانوار بروجردی

 ١۰۰ تصفیه خانه فاضالب در کشور احداث می شود

تقدیر رئیس مجمع نمایندگان مجلس 
استان کرمان از مدیریت توزبع برق زرند

دکتـر حسـین امیـری خامکانـی، رئیـس مجمـع نماینـدگان در اسـتان 
کرمـان و فرمانـدار شهرسـتان زرنـد در جلسـه شـورای اداری مشـترک 
کوهبنـان و زرنـد کـه بـا حضـور دکتر رضـا اردکانیـان، وزیر نیـرو برگزار 
شـد بـا اهـدای لـوح سـپاس از "مهنـدس احسـان قاسـمیان" مدیـر 
بـرق  تامیـن  بـرای  همـکاران  دیگـر  و  زرنـد  شهرسـتان  بـرق  توزیـع 
مسـتمر و  پایـدار مشـترکین ، اصـالح زیرسـاخت هـا و توسـعه شـبکه 

بـرق در ایـن شهرسـتان تقدیـر کردنـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی برق شـمال اسـتان 
کرمـان، در بخشـی از متـن ایـن لـوح سـپاس آمـده اسـت، از آنجا که 
جنـاب عالـی بـا تـالش و مدیریـت خالقـه و مدبرانـه خـود توانسـته 
در  شهرسـتان  بـرق  شـبکه  بهینـه  اصـالح  و  توسـعه  مسـیر  در  ایـد 
جهـت خدمـت بـه مـردم شـهید پـرور زرنـد گام برداریـد ، از اقدامـات 
شایسـته آن بـرادر گرامـی قدردانـی مـی گـردد. توفیق روزافزون شـما 

را از درگاه پـرودگار متعـال مسـئلت داریـم.                          
هـای  شهرسـتان  اداری  شـورای  مشـترک  جلسـه  اسـت کـه  گفتنـی 
درکارخانـه کک  نیـرو  وزیـر  بـا حضـور  گذشـته  روز  و کوهبنـان  زرنـد 

سـازی برگـزار شـد.

پروانه ها را در آغوش بگیریم
جامعـه ورزش و جوانـان  اسـتان فـارس بـا همـکاری هیـات ورزش 
پهلوانی و هیات ورزش نابینایان درنظر دارند بیسـت و سـوم آبان 98 
از سـاعت 19 تـا 21 مراسـمی را در زورخانـه پهلوان خلیـل عقاب واقع 
در ورزشـگاه 22 بهمـن شـیراز بـه منظـور کمک بـه بیمـاران پروانه ای 
برگـزار کننـد.در جامعـه ورزش هنوز هسـتند کسـانی که مـی خواهند 
قـدم در راه جهـان پهلـوان تختـی بگذارنـد و بـه یـاری 95 بیمار مبتال 
بـه ایـن بیماری دردناک در اسـتان فارس بشـتابند، همانگونـه  که در 
دیگـر رویداهـا همچـون جنـگ ، سـیل و زلزلـه پیش قدم بـوده اند.

بیماری خاص یا صعب العاج تکلیف مشخص شود
محمـد مهـدی پرویـزی کـه خود پزشـک عمومـی اسـت و تخصص 
طـب سـنتی از دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز دارد، سالهاسـت بـا 
ایـن بیمـاری دسـت و پنجـه نـرم مـی کنـد و با وجـود تحمـل درد و 
رنج،مصیبـت هـا نتوانسـته در اراده او تاثیـر منفـی بگـذارد و به درجه 
دکتـرا نایل شـده و مـی خواهد تکلیف این بیماری مشـخص شـود.
پرویـزی چهارشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار  ایرنا اعالم کـرد: هنوز 
تکلیـف ایـن بیمـاری کـه مصوبـه مجلـس دارد از بین بیمـاری های 

خـاص و صعـب العالج مشـخص نشـده اسـت و نمی دانـم کجا گیر 
کـرده اسـت. وی اضافـه کـرد: بـا وجـود اینکـه ایـن  بیمـاری مصوبه 
مجلـس بـرای تلقی شـدن بـه بیماری های خـاص  با ردیـف بودجه 
معیـن دارد امـا هنـوز رسـما اعـالم نشـده، شـاید در بحث بودجـه  با 
مشـکل مواجـه شـده چرا که ایـن بیماری هزینه های سـنگینی برای 
دارو، درمـان و تجهیـزات خـاص دارد.پرویـزی ادامـه داد: اگرمصوبـه 
اجرایـی شـود و در ردیـف بیمـاری های خاص قـرار گیریم  برای تهیه 
دارو و درمـان بهتـر مـی توانیـم خدمـات دریافـت کنیم چـرا که بیمه، 
بیمـاری های صعب العالج را پوشـش نمـی دهد و بیمه تکمیلی هم 
بـا همیـن مشـکل  بالتکلیفـی مواجه اسـت. این پزشـک متخصص 
ادامـه داد: کسـانی کـه بـه ایـن بیمـاری مبتـال هسـتند بایـد هر سـه 
روز یکبـار پانسـمان شـوند البتـه بسـتگی بـه شـدت آن هـم دارد که 
برخـی نیـز بایـد حتـی بـه روز پانسمانشـان عـوض شـود کـه هزینه 
هـای سـنگینی دارد.وی بیـان کـرد: تـا پیـش از تحریم هـا باندهای 
مخصـوص بـه قیمـت 250 هـزار تومـان بـه فـروش مـی رسـید امـا 
هـم اینـک بـه مـرز یک میلیـون تومان رسـیده و نایاب شـده اسـت 

و بیمارانـی کـه بخواهند هر روز پانسـمان خـود را عوض کنند متحمل 
هزینـه هـای سـنگین تـری می شـوند، آنهـم اگـر دارو در بـازار وجود 
داشـته باشـد.پرویزی گفـت: بیمه برای این اسـت کـه هزینه اینگونه  
بیمـاری هـا  که بسـیار گران اسـت، پوشـش دهـد، نه اینکـه بخواهد 
هزینـه هـای کمتـر را پرداخت کند و این سیاسـت کامال غلط اسـت .

کلینیک دندان پزشکی این بیماران معطل 50 میلیون تومان
پرویـزی با اشـاره بـه اینکه بیمارانی  که به این بیماری مبتال هسـتند 
هـم از ناحیـه فوقانـی و هـم از ناحیـه تحتانی به شـدت آسـیب می 
بینند، افزود: عمده مشـکل این بیماران از لحاظ دهان و دندان اسـت 
کـه در حـال تجهیـز کلینیکی به همین منظور  در بیمارسـتان سـوانح 
سـوختگی شـیراز هسـتیم که معطـل 50 میلیـون تومان پول اسـت.
وی افـزود: از 200 میلیـون تومانی که نیـاز بود برای راه اندازی کلینیک 
دندانپزشـکی ، مبلغ 150 میلیون تومان توسـط خیرین مهیا شـده و 
منتظـر 50 میلیـون دیگر هسـتیم در صورتی که این پول تهیه نشـود، 

مبلغـی کـه خیریـن کمک کرده انـد بدون نتیجه مـی ماند.
پرویزی افزود: دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز تاکنون همکاری خوبی 
داشـته اسـت و از آنجـا کـه بیمـاران پروانـه ای نیـاز به عمـل جراحی 
پالسـتیک دارنـد بیمارسـتان سـوانح سـوختگی شـیراز محـل خوبی 

اسـت  که اختصاص به این بیماری دارد و پرسـتاران این بیمارسـتان 
هـم بـرای کمـک بـه  اینگونـه بیمـاران نیـز آشـنا شـده اند که بسـیار 
مهـم اسـت.او با بیان اینکه 23 ژن شـناخته شـده مولـد این بیماری 
اسـت، بیان داشـت: به همین دلیل اسـت که شناسـایی این بیماری 
ژنیتیکـی آنچنـان آسـان هم نیسـت و نیاز به سـرمایه گـذاری زیادی 
دارد تـا بتـوان پیشـگیری کـرد، ازدواج فامیلـی عامـل ایـن بیمـاری 
اسـت.پرویزی افـزود: ایـن بیماری مـادرزادی تمام عضـالت را به هم 
مـی ریـزد و عـوارض زیادی از جمله تغییر شـکل در بـدن ، زخم های 
طوالنـی ، عـوارض سـخت دهـان و دنـدان، گوارشـی  و مـری از جمله 
امراضـی اسـت کـه این بیمـاران با آن مواجه هسـتند و نیاز شـدیدی 
بـه داروی مرطـوب کننـده آرایشـی بهداشـتی دارد کـه تحت پوشـش 
بیمـه نیسـت.این پزشـک متخصـص اضافـه کـرد: در اسـتان فارس 
95 بیمـار EB شناسـایی شـده انـد کـه 70 نفـر اهـل فارس  هسـتند 
و 25 نفـر هـم از اسـتان هـای دیگـر بـرای مـداوا مراجعه کـرده اند و 
کال در ایـران  حـدود یـک هـزار نفر مبتـال به این بیماری  هسـتند که 
واگیر نیسـت.وی از مراسـم گلریزانی که  جامعه ورزش و جوانان قرار 
اسـت فردا پنجشـنبه بر گزار کند ، نیز تشـکر کرد و افزود: از همکاری 

خیریـن و جامعـه ورزش بـرای کمک بـه این بیماران سپاسـگزارم .

کشاورزان گلستانی
 21 هزار هکتار کلزا کاشتند

مختـار مهاجـر در گزارشـی از آخرین 
وضعیت کشـت کلزا در اسـتان اظهار 
داشـت: امسـال سـهمیه کشـت کلزا 
بـرای این اسـتان از سـوی وزارتخانه 
100 هـزار هکتـار تعییـن شـده کـه 
تاکنـون قـرارداد کاشـت کلـزا در 56 
بـا  اسـتان  اراضـی  از  هکتـار  هـزار 

کشـاورزان بسـته شـد.
بـه گفتـه وی کشـاورزان در صـورت 
تمایـل بـه کشـت کلـزا مـی تواننـد 
ایـن  قـرارداد کشـت  بسـتن  بـرای 
محصـول و دریافـت خدماتـی مانند 
تامیـن نهاده هـای موردنیاز به مراکز 
مراجعـه  جهادکشـاورزی  خدمـات 

. کنند
امسـال کشـت پاییـزه دانـه روغنـی 
محصـول  ایـن  بذرپاشـی  بـا  کلـزا 
مناطـق  زراعـی  زمین هـای  در 
کوهسـتانی استان گلسـتان از هفته 
پایـان  تـا  آغـاز و  آخـر شـهریورماه 

شـد. انجـام  مهرمـاه 
کشـت کلـزا در مناطـق دشـتی ایـن 
اسـتان از آبان آغاز و تـا اواخر آذرماه 

ادامه مـی یابد.
جهادکشـاورزی  سـازمان  رییـس 
گلسـتان در خصـوص تامیـن نهاده 
های کشـت کلـزا هم افـزود: تاکنون 
191 تـن بـذر کلـزا از ارقـام مختلـف 
بیـن کشـاورزان اسـتان توزیع شـد.
هـای  دانـه  و  پنبـه  اداره  رییـس 
روغنی جهادکشـاورزی گلسـتان نیز 
به خبرنـگار ایرنا گفت : امسـال 500 
تـن بذر بوجـاری و ضدعفونی شـده 
کلزا توسـط جهادکشـاورزی اسـتان 
کشـاورزان  و  شـده  دیـده  تـدارک 
نگـران تامیـن بذر مـورد نیاز کشـت 

ایـن محصـول نباشـند.

سرما و لرزه بر جان گلستان
زلزله زدگان طراحی و تولید ورق مورد نیاز ساخت 

کالچ خودرو در فوالد مبارکه

تولید ورق ساخت کاچ خودرو در فوالد مبارکه

واحـد  رئیـس  مولـوی زاده،  علیرضـا 
اقـدام  ایـن  گفـت:  تروپروسـس، 
کشـور  سـاختن  بی نیـاز  به منظـور 
هرچـه  تنـوع  و  توسـعه  واردات،  از 
فـوالد  محصـوالت  سـبد  بیشـتر 
خـاص  محصـوالت  تولیـد  و  مبارکـه 
بـا ارزش افـزودۀ باالتر صـورت گرفت.
در همیـن خصـوص، کارشـناس واحد 
متالـورژی و روش هـای تولیـد فـوالد 
مبارکـه افـزود: ایـن گریـد در سـاخت 
ازجملـه  سـبک  خودروهـای  کالچ 
پرایـد و 206 کاربـرد دارد کـه تـا قبـل 
مبارکـه  فـوالد  شـرکت  در  تولیـد  از 
به صـورت کامـل از خـارج کشـور وارد 

اسـت. می شـده 
بـا  کـرد:  تصریـح  تمیزی فـر  حامـد 

نیـاز شـرکت  بـه درخواسـت و  توجـه 
تولیـد،  طراحـی،  مراحـل  کالچ،  پایـا 
تسـت و ارسـال نمونـۀ تولیدشـده بـه 
شـرکت درخواسـت کننده انجـام شـد.
نتایـج  بـودن  رضایت بخـش  از  وی 
شـرکت  در  جدیـد  محصـول  تسـت 
مذکـور خبـر داد و گفـت: پـس از طی 
انجـام  و  موردنظـر  حرارتـی  عملیـات 
محصـول  ایـن  تکمیلـی  تسـت های 
بـه تأییـد شـرکت تولیـد کالچ رسـیده 

اسـت.
بـا  ایـن گریـد  این کـه  بیـان  بـا  وی 
 3.5  *1275 تقاضـای  مـورد  ابعـاد 
مطابـق بـوده و خـواص مکانیکـی آن 
شـامل اسـتحکام تسـلیم باالی 355 
مگاپاسـکال و اسـتحکام نهایـی 470 

تـا 630 مگاپاسـکال و انعطاف پذیـری 
حداقـل 20 درصـد اسـت گفـت: ایـن 
محصـول در محدودۀ آنالیز اسـتاندارد 

DIN طراحـی شـده اسـت.
فـوالد  تروپروسـس  واحـد  رئیـس 
حمایت هـای  از  خاتمـه  در  مبارکـه 
مدیرمتالـورژی و روش هـای تولیـد و 
سـایر همـکاران ایـن واحـد، مدیریـت 
نـورد  نواحـی فوالدسـازی،  و کارکنـان 
واحـد  محصـول،  آزمایشـگاه  گـرم، 
فـروش، واحـد برنامه ریـزی تولیـد و 
واحـد تحقیقـات بـازار تقدیر و تشـکر 

. کرد
ناحیـۀ  مدیـر  سـلیمی  غالمرضـا 
مـداوم  ریخته گـری  و  فوالدسـازی 
فـوالد مبارکـه در ایـن خصـوص گفت: 

در ناحیـۀ فوالدسـازی گریـد  مذکـور 
توسـط واحـد کـورۀ قـوس الکتریکـی 
بـه  توجـه  بـا  کـه  می شـود  تخلیـه 
واحـد،  ایـن  در  گریـد  ایـن  کالس 
فـرو  کیلوگـرم   1500 تخلیـه  حیـن 

کیلوگـرم  1000 پرکربـن،  منگنـز 
 400 متوسـط کربن،  منگنـز  فـرو   
 100 و  سیلیسـیم  فـرو  کیلوگـرم 
جهـت  آلومینیـوم  کیلوگـرم 
افـزوده  مـذاب  بـه  آنالیزسـازی 

. د می شـو
وی ادامـه داد: پـس از تخلیـۀ مـذاب 
به منظـور تنظیـم نهایـی آنالیـز و دمـا 
فـوالد  تصفیـۀ  سـوخت،  کارت  طبـق 
واحـد  بـه  ذوب  افزایـش کیفیـت،  و 
در  می یابـد.  انتقـال  پاتیلـی  کـورۀ 
ایـن واحـد بـا سرباره سـازی مناسـب 
کـه بـا افـزودن آهـک و اکسـیژن زدا 
تریتمنـت  کلسـیم  می گیـرد،  صـورت 
انتهـای کار،  مالیـم  دمـش  انجـام  و 
مـذاب  در  موجـود  ناخالصی هـای 
افزایـش  ذوب  کیفیـت  و  کاهـش 
این کـه  بیـان  بـا  می یابد.سـلیمی 
ثانویـه،  متالـورژی  عملیـات  از  پـس 
ارسـال  ریخته گـری  واحـد  بـه  ذوب 
ایـن  ریخته گـری  افـزود:  می شـود، 
گریـد بـا توجـه بـه کربـن موجـود در 
اسـت،   4 فـوالد  گـروه  در  ذوب کـه 
بـر دقیقـه  1.1 متـر  تـا   1 بـا سـرعت 
بـا  و   1،3،4 ریخته گـری  ماشـین  در 
دقیقـه  بـر  متـر   1.3 تـا   1.2 سـرعت 
 5 و   2 ریخته گـری  ماشـین  در 
انجـام می شـود. پـس از ریخته گـری 
جهـت  گریـد  ایـن  تختال هـای 
 air    cooling بـه  خنک سـازی 
بـه  آن  از  پـس  و  منتقـل   28 واحـد 
می شـود. ارسـال  گـرم  نـورد  ناحیـۀ 

علـی حاجیـان نـژاد مدیـر ناحیـۀ نورد 
گـرم فـوالد مبارکـه افزود: بـا توجه به 
راهبردهـای مدیریـت ارشـد شـرکت و 
در راسـتای حمایـت از تولیدکننـدگان 
همچنیـن  و  تولیـد  رونـق  و  داخلـی 

کارخانه هـای  اولیـۀ  مـواد  تأمیـن 
شـرایط  در  خـودرو  قطعـات  تولیـد 
همـکاری  بـا  گـرم  نـورد  تحریـم، 
موفـق  شـرکت  واحدهـای  سـایر 
ویـژۀ  گریدهـای  از  یکـی  تولیـد  بـه 
مطابـق  خـودرو  قطعـات  در  مصرفـی 
به صـورت  جهانـی  اسـتانداردهای  بـا 

شـد. انبـوه 
 Mn 5 وی بـا تأکیـد بـر این کـه ِگریـد
مـورد  خـودرو  کالچ  قطعـات  در   18
داد:  ادامـه  می گیـرد،  قـرار  اسـتفاده 
پرتنـش  قطعـات  از  یکـی  کـه  کالچ 
انتقـال  سیسـتم  در  حسـاس  و 
از  مـی رود  شـمار  بـه  خـودرو  قـدرت 
تعـدادی قطعـه تشـکیل شـده اسـت. 
بـا  توجـه بـه ایـن امـر، ورق گـرم آن 
بایـد اسـتانداردهای ابعـادی، خـواص 
سـطحی  متالورژیکـی،  و  مکانیکـی 
و... را دارا باشـد. ورق گـرم ایـن گرید 
و  ابعـادی  محـدود  تلرانس هـای  از 
خـواص مکانیکـی بـاال برخوردار اسـت 
کـه بـا پیش بینـی اقدامـات فراینـدی 
کوره هـای  از  دماهـا  تعییـن  ماننـد 
هـر  در  خـط  انتهـای  تـا  پیشـگرم 
و  نـوردی  نیروهـای  توزیـع  مرحلـه، 
برنامـۀ  تعییـن  عـرض،  توزیـع  نیـز 
و  الزم  شبیه سـازی های  و  تولیـد 
کنتـرل فراینـد، تولیـد آن بـا موفقیت 
رضایـت  بـا  و  اسـتاندارد  مطابـق  و 

شـد. انجـام  مشـتری 
شـرکت  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
تحـت  کالچ  تولیدکننـدۀ  پایـاکالچ 
 VALEO معتبـر  شـرکت  لیسـانس 
اسـت کـه عـالوه بـر تأمیـن نیازهـای 
نظیـر  داخلـی  سـازان  خـودرو 
)مگاموتـور(،  سـایپا   ، ایران خـودرو 
رنـو  و  دیـزل  ایران خـودرو   ، ایـدم 
بـه  را  خـود  محصـوالت  پـارس 
صـادر  رومانـی  همچـون  کشـورهایی 
از آن  ایـن شـرکت قبـل  می کنـد کـه 
کشـور  از  را  خـود  مصرفـی  ورق هـای 

می کـرد. تأمیـن  کـره 
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همه ی اینا شوهر کردن کـه بگن 
نترشیدیم، مـن نمی دونم، واال 

ترشیدن بهتر از این شوهر کردناست

ابد و یک روز

 مسخره باز 
در سینماهای کشور در حال اکران است. 

سینمادیالوگ

رسانه در آینه تصویر
هفته نامه اختصاصی استارت آپی ها منتشر شد.

 گوسفندان 
تا 8آذر در تماشاخانه شانو 

در حال اجرا است. 

 درخشنگ 
از 26آبان تا اول دی در کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان - سالن بوستان 
اجرا می شود. 

 سکوت سفید 
تا 19 آذر در عمارت نوفل لوشاتو - سالن 1 

در حال اجرا است. 

یه چیزایی مثل شعور ذاتیه، نمی شه
 واسه کسی خرید

آسپرین

نمایشنمایشنمایش دیالوگ

شهر خاموش کیهان کلهر
از 7 تا 9 دی در تاالر وحدت برگزار

می شود.  

کنسرت

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

افتتاح کارخانه تولید آهن اسفنجی شهرستان بافت

فـاز اول کارخانـه احیای فوالد بافت با ظرفیت مسـتقیم 
800 هـزار تـن و سـرمایه گـذاری 120 میلیـون یـورو بـا 

حضـور رئیس جمهـور افتتاح شـد.
رئیس جمهور در مراسـم افتتاح کارخانه احیاء مستقیم 
و شـروع عملیـات اجرایـی طـرح توسـعه فـوالد بافـت 
عنـوان کـرد: ملـت ایـران، تحریـم ناپذیر اسـت. رئیس 
جمهور افتتاح طرح های بزرگ توسـعه ای و عمرانی در 
کشـور به دسـت متخصصـان ایرانی را ضربـه ای کار آمد 
بـه بدخواهـان ملـت ایـران در جهان دانسـت و با اشـاره 
بـه آغاز فعالیـت کارخانه احبا مسـتقیم با تولید سـاالنه 
800 هـزار تـن آهـن اسـفنجی، تاکیـد کرد: حفـظ عزت 
ملـی و ایسـتادگی در برابـر قدرتهـای دنیـا نـه بـا شـعار 
کـه بـا عمل، شـدنی اسـت چرا که شـعار مـا را به جایی 

نخواهد رسـاند
حجـت االسـالم و المسـلمین دکتر حسـن روحانی روز 
دوشـنبه در مراسـم افتتـاح کارخانـه احیـاء مسـتقیم 
و شـروع عملیـات اجرایـی طـرح توسـعه فـوالد بافـت 
اظهارداشـت: شعار برای تشـویق و اینکه هر از گامی دور 
هـم جمع شـده و شـعار بدهیم عیـب ندارد، اما اسـاس 
کار بـر تـوان عملـی مـا و به ظهـور رسـاندن توانمندی ها 
اسـت. رئیـس جمهـور گفـت: ایـن ایـام بخاطـر میـالد 
پیامبـر عظیـم الشـان اسـالم )ص( و امام صـادق )ع( 
ایام شـادی اسـت، اما هنگامی که تالش های سـازنده 
کار آفرینـان و کارگـران مـا بـه نتیجـه مـی رسـد ایـن 
خوشـحالی دو چنـدان مـی شـود. وی افـزود: هر زمانی 
کـه بتوانیـم کارخانـه ای بـا تولیـد سـاالنه 800 هـزار تن 
آهن اسـفنجی سـاخته و افتتاح کنیم، مایه خوشـحالی 
خواهـد بـود، اما ایـن خوشـحالی زمانی دو چنـدان می 
شـود که این افتتاحها در شـرایط تحریم به ثمر رسـیده 

است.
دکتـر روحانـی بـا بیـان اینکـه امـروز ایـران مقتـدر و 
عالـم بـا جوانـان پـر تالش خـود هـر روز قـدم جدیدی 
در مسـیر توسـعه بـر مـی دارد، اظهـار داشـت: اینکـه در 
گـزارش مسـئوالن ایـن پـروژه اعـالم شـد کـه مجموعه 
ارزش کار و سـرمایه گذاری در فاز اول این کار خانه 1500 
میلیـارد تومـان بـوده و از همین امروز عملیـات اجرایی 
فـاز دوم ایـن کارخانـه آغـاز شـده، بـدان معناسـت که با 
همه توان و تالش، راه توسـعه و پیشـرفت کشور را ادامه 
میدهیـم. رئیـس جمهور ادامـه داد: اینکه اعالم شـد در 
زمینـه تولیـد فـوالد از رتبـه سـیزدهم در جهـان در چنـد 
سـال اخیر به رتبه دهم رسـیده ایم و کشـورهایی مانند 
فرانسـه و ایتالیا را در این زمینه پشـت سـر گذاشته ایم 

بـه معنـای غـرور و عزت ملی اسـت.
دکتـر روحانـی بـا اشـاره بـه شـتاب افتتـاح طـرح های 
بـزرگ عمرانی در کشـور تصریـح کرد: اینکـه می توانیم 
نیازمنـدی هـای فـوالد کشـور را در بسـیاری از بخش ها 
تأمیـن کـرده و مازاد آن را به دنیـا صادر کنیم، به معنای 
آن اسـت کـه ملت ایـران، ملتـی تحریم ناپذیر اسـت و 
اگـر دشـمنان جایـی را تحریـم کنند مـا از مسـیر دیگر 

فعالیـت خـود را ادامه مـی دهیم.
رئیـس جمهـور مسـأله اشـتغال نسـل جـوان را حائـز 
اهمیـت دانسـت و گفت: امنیـت خانواده ها با اشـتغال 
فرزندان تأمین می شـود و باید جوانان کشـور مشـغول 
بکار شـوند چرا که امنیت کشـور در سـایه اشـتغال نسل 
جـوان عزیـز اسـت. دکتـر روحانـی بـا اشـاره بـه اینکـه 
امـروز نسـل جـوان کشـور نسـلی تحصیلکـرده و جمـع 
بزرگـی از فـارغ التحصیـالن را تشـکیل می دهـد، اظهار 
داشـت : بایـد اشـتغال شایسـته ایـن جوانـان را فراهم 

کنیـم، شـاید برخی شـغل هـا وجود داشـته باشـد و از 
نیروهـای غیرایرانـی هـم در آن اسـتفاده کنیـم، اما باید 
کار و شـغل متناسـب با شأن، مقام و تحصیالت جوانان 

ایرانـی ایجـاد کنیم.
دکتـر روحانـی بـا اشـاره بـه اینکـه براسـاس گـزارش 
مسـئوالن تعـداد مجوزهایـی کـه بـرای ایجـاد کار خانـه 
هـای تولیـدی و صنعتـی صـادر شـده افزایـش داشـته 
اسـت، گفـت: ایـن به معنـای امید اسـت چرا اگـر امید 

نبـود ایـن آمـار افزایـش نمـی یافت.
رئیـس جمهـور با بیـان اینکه براسـاس گفته مسـئوالن 
ایـن واحـد صنعتـی راه انـدازی و افتتاح امروز در سـایه 
برجـام به ثمر رسـیده اسـت، گفت: این موضـوع نه تنها 
در کارخانـه فـوالد بافـت بلکـه در بسـیاری از واحدهـای 
صنعتی کشـور بوده و بسـیاری از بخش هایی که بخاطر 
عـدم ورود قطعـات باقـی مانـده بود به واسـطه برجام و 
ورود قطعـات کـه مـدت هـا در گمـرکات جهـان معطـل 
مانـده بـود، راه انـدازی شـد و آنهایی که نمـی توانند این 

واقعیـت را بفهمند، بایـد درک کنند.
دکتـر روحانـی تصریح کـرد: تمام تحولی که توانسـتیم 
در مـدت چنـد سـال در پـارس جنوبـی به دسـت آوریم 
کـه بـه انـدازه موفقیـت هایـی بـود کـه در کل عمـر این 
مجموعـه بـه دسـت آمـده و 11 فـاز افتتاح شـده بخاطر 
ایـن بـود بـا برجام این مسـیر باز شـد و همه بـه میدان 

آمدند. 
دکتـر روحانـی با اشـاره به ضـرورت اسـتفاده از حکمت، 
دانـش و عقـل، گفـت: ما مـی توانیـم با تالش مـان به 
همـه اهـداف دسـت پیـدا کنیـم و خـط قرمـز مـا ایـن 
اسـت کـه حقـوق و عـزت ملی ما در مسـیری کـه در آن 
حرکـت مـی کنیم محفوظ باشـد، اما اینکـه در چارچوب 
رسـیدن به منافع و عزت ملی بخواهیم با کسـی گفتگو 
کنیـم، راهی اسـت کـه اسـالم و پیامبر برای ما ترسـیم 

کرده اسـت.
دکتـر روحانـی خطـاب بـه تالشـگران عرصـه صنعـت 
کشـور، گفت: کار و تالش شـما به معنای مقاومت ملت 

و ایسـتادگی، آبادانی کشـور و توسـعه اشـتغال اسـت.
رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه خوشـحالم امـروز در 
رفسـنجان تأسـیس پـارک علـم و فنـاوری را بـه مـردم 
وعـده دادیـم کـه مـی توانـد حرکـت بزرگـی در مسـیر 
توسـعه ایجـاد کنـد، گفـت: بایـد در کنـار کارخانـه فوالد 
بـه بخـش هـای دیگـر گردشـگری و علمی نیـز در این 

منطقـه توجـه داشـته باشـیم.
62 درصد فوالد خاورمیانه در ایران تأمین می شود

 پیش از سـخنان رئیس جمهـور، رحمانی وزیر صنعت، 
معـدن و تجـارت گزارشـی از رونـد اجرای طـرح کارخانه 
فـوالد بافـت و برنامـه هـای ایـن وزارتخانـه در زمینـه 

توسـعه فعالیـت هـای صنعتی در کشـور ارایـه کرد.
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: مـا کشـورهای 
ایتالیا و فرانسـه باد را در تولید فوالد پشـت سـر گذاشته 
ایـم و 62 درصـد فـوالد خاورمیانـه در ایـران تامیـن می 

شود.
رضـا رحمانی در حاشـیه افتتـاح فـاز اول کارخانه احیای 
فـوالد بافـت اظهـار داشـت: امـروز افتتاحـی کـه اینجـا 
انجـام شـد آهن اسـفنجی 80 هزار تنی بـا 2.5 میلیون 

تـن واحد گندله سـازی اسـت.
وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت بیـان کرد: در سـال های 
گذشـته زنجیـره فوالد در کشـور متـوازن نبـود و با کاری 
کـه در سـال های اخیر در قالب پـروژه اقتصاد مقاومتی 

انجـام شـد این زنجیـره دارد متوازن می شـود.
وی بیـان کـرد: ویژگـی دوم ایـن پـروژه بومـی سـازی 
اسـت، 70 درصـد تجهیـزات داخلی اسـت امـا 30 درصد 
قبـل تحریـم ها وارد شـده کـه االن می توانیـم خودمان 

در داخل بسـازیم.
رحمانـی بـا اشـاره بـه ارتقای رتبـه ایـران از 13 بـه 10 در 
فـوالد در دنیـا اظهـار کرد: ما کشـورهای ایتالیا و فرانسـه 
را رد داده ایـم و 62 درصـد فـوالد خاورمیانـه در ایـران 

تامیـن می شـود.
وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت خاطرنشـان کـرد: ما در 
حـوزه اكتشـاف 23 هـزار کیلومتـر مربـع از معـادن را 
اکتشـاف کـرده ایـم کـه بیشـتر در کرمان هسـتند و 20 
هـزار کیلومتـر مربـع در برنامـه امسـال در ایـن اسـتان 

اکتشـاف مـی کنیم.
سرمایه گذاری گروه مالی گردشگری در قالب ۸ 

پروژه بزرگ کرمان
 مهـدی جهانگیـری مدیرعامـل گروه مالی گردشـگری 
در آییـن افتتـاح ایـن طـرح اظهـار کـرد: کارخانـه فوالد 
بافـت زمینه اشـتغال 900 نفر مسـتقیم و چند هزار نفر 
غیـر مسـتقیم از جوانـان منطقـه را خواهـد داشـت که 
بـا راه انـدازی فـاز اول همـه موارد بـرای راه انـدازی فاز 
دوم کـه تجهیـزات آن از قبـل سـفارش و آمـاده شـده، 

فراهم اسـت.
وی بیـان کـرد: در حال حاضر تا سـه سـال آینده تولید 
ایـن کارخانـه  1.2 میلیـون تـن ورود گندلـه و 80 هـزار 
تن خروجی آهن اسـفنجی اسـت و از سـه سـال آینده 
بـا راه انـدازی فـاز دوم تأمیـن حداقـل ورود 2.5 تـا 3 

تـن کنسـانتره و خـروج 1.6 دهـم آهـن اسـفنجی از 
محصـوالت کارخانـه خواهـد بود.

مدیرعامـل گـروه مالـی گردشـگری خاطرنشـان کـرد: 
قطعـا محـور 90 کیلومتـری سـیرجان بـه بافـت تـوان 
و کشـش ایـن حجـم از تـردد کامیـون هـا در جـاده را 
نـدارد و مـی توانـد سـبب مشـکالت عدیـده اجتماعی 
و بـروز تصادفـات و کام مـردم از ایـن سـرمایه گـذاری 

را تلـخ کند.
وی گفـت: گـروه مالـی گردشـگری در ایـن اسـتان بـه 
عنـوان معیـن اقتصـادی در قالب هشـت پـروژه بزرگ 
در شهرسـتان هـای سـیرجان، بافـت و کرمـان شـامل 
سـرمایه گـذاری در فـاز اول و دوم فـوالد بافـت، احداث 
دهکـده گردشـگری و هتـل گردشـگری در بافـت، راه 
انـدازی جمیـل کـرک بافـت بـه عنـوان صنعتـی پویـا 
در منطقـه بـرای عشـایر، سـاخت مجتمـع رفاهـی در 
سـیرجان، سـرمایه گذاری در تولید سـنگ آهن معدن 
شـماره پنـج گل گهـر و ره انـدازی واحـد کنسـانتره در 

سـیرجان فعالیـت مـی کند. 
اظهارات مدیر عامل شرکت احیا استیل بافت :

دکتـر سـورنا زمانیـان مدیرعامـل شـرکت احیا اسـتیل 
فـوالد بافـت اظهـار داشـت: فـاز اول کارخانـه - احیـای 
فـوالد بافـت بـا ظرفیـت مسـتقیم 800 هـزار تـن و 
سـرمایه گـذاری 120 میلیـون یـورو بـا حضـور رئیـس 

جمهـور افتتـاح شـد.
وی بـا بیـان اینکه در شـرایط و تحریم هـای ظالمانه و 

بـا اسـتفاده از نیروهـای جـوان تحصیـل کـرده بومی و 
متخصصـان باتجربـه وطنـی راه انـدازی و بهـره برداری 
فـوالد بافـت انجـام شـده اسـت، عنـوان کـرد: فـاز اول 
کارخانـه 250 نفـر اشـتغال مسـتقیم دارد کـه از ایـن 
تعـداد 90 درصـد بومی منطقه مشـغول به کار شـده اند 
و سـایر متخصصین از  با تجربه های صنایع کشـور به 
ویـژه فـوالد جـذب شـده اند و همچنیـن 2 هـزار و 500 

نفـر اشـتغال مولـد غیر مسـتقیم ایجاد شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت احیـا اسـتیل فـوالد بافـت تصریح 
کـرد: ظرفیـت فـاز دوم شـامل کارخانـه احيـا )بریکـت 
سـازی گـرم و کارخانـه گندلـه سـازی( کـه کلنـگ زنی 
آن در سـفر رئیـس جمهـور انجـام شـد، 2 میلیـون و 
500 هـزار تـن گندلـه و 800 هـزار تن بریگت گرم اسـت 
و فـاز دوم بـرای 500 نفـر اشـتغال مسـتقیم و 5 هـزار 
نفـر اشـتغال غیـر مسـتقیم دارد که 252 میلیـون یورو 
سـرمایه گـذاری با فاینانس کشـور چین انجـام خواهد 
شـد و زمـان اجـرای کامل طرح سـه سـال اسـت تا به 

بهـره برداری برسـد. 
اظهارات مدیر مجتمع فوالد بافت

دکتـر یعقـوب حاتمـی مدیـر مجتمع فـوالد بافـت نیز 
اظهـار کـرد: سیسـتم تولید آهن اسـفنجی فـوالد بافت 
بـا بهـره گیـری از تکنولوژی    pered به لحاظ زیسـت 
محیطـی جـزو صنایـع پـاک محسـوب می شـود و در 
زنجیـره فـوالدی تولید آهن اسـفنجی نسـبت به حلقه 

هـای ذوب و نـورد مصرف آب بسـیار کمتـری دارد.

با حضور دکتر روحانی انجام شد

کارخانه احیای مستقیم شماره یک فوالد بافت در نخستین روز از سفر رئیس جمهوری به استان کرمان با ظرفیت 00۸ هزار تن ساالنه تولید آهن اسفنجی به بهره برداری رسید
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