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۹۶ در شــهر هــای مختلــف کشــور و در  در دی مــاه 
ــتی  ــکالت معیش ــادی و مش ــرایط اقتص ــه ش ــراض ب اعت
شــاهد  تبعیــض  و  فقــر   ، ، گرانــی  بیــکاری  ماننــد 
ــه و  ــن جامع ــات پایی ــه طبق ــم ک ــی بودی ــی های ناآرام
ــر  ــادی را درگی ــاظ اقتص ــه لح ــودار ب ــر برخ ــار کمت اقش

ــرد. ــود ک خ
در روزهــای اخیــر هــم بــه دنبــال افزایــش نــرخ بنزیــن 
لتهــاب و اعتراضــی مشــابه بــر اســاس همــان دغدغــه  ، ا
ــد  ــی ده ــان م ــه نش ــت ک ــکل گرف ــه ش ــور ب ــا در کش ه
ــته  ــدای برخاس ــوز ص ــئولین هن ــار، مس ــالف انتظ ــر خ ب
ــع  ــرای رف ــل ب ــا الاق ــد ی ــنیده ان ــاه ۹۶ را نش از دی م

ــد. ــرده ان ریشــه هــای مشــکل فکــری نک
در همــان مقطــع و بعــد از آن اعتراضــات ، موسســه 
کــرد کــه مشــکالت  منتشــر  را  نظــر ســنجی  ایســپا 
ــی  ــان م ــنی نش ــه روش ــه را ب ــات جامع ــور و مطالب کش
داد و صــورت مســئله و مشــکلی را کــه باعــث مــی 
شــود عــالوه بــر نارضایتــی مــردم ، دشــمنان کشــور 
هــم دنــدان طمــع خــود را تیــز کننــد در برابــر مســئوالن 

و تحلیلگــران دولتــی قــرار مــی داد.
در آن نظــر ســنجی ۶۹ درصــد از پرســش شــوندگان 
ــع فســاد  ــز رف ــود شــرایط اقتصــادی و ۳۰ درصــد نی بهب
مالــی و اداری را بــه عنــوان خواســته اصلــی خــود 
عدالتــی  بــی  ،از  درصــد   ۲۱ بودنــد.  معرفــی کــرده 
اصالحــات  خواهــان  درصــد   ۶۴ و  داشــتند  شــکایت 
ــود  ــا ب ــب اینج ــور بودند.جال ــد اداره کش ــدی در رون ج
ــت داشــتند  ــی رضای ــا ۱۱ درصــد از شــرایط کنون ــه تنه ک
و بیــش از ۸۰ درصــد ، گرانــی ، بیــکاری ، و برطــرف 
ــه  ــوان مطالب ــه عن ــاری هــای اقتصــادی را ب شــدن گرفت

ــد. ــرده بودن ــان ک ــود بی ــی خ اصل
ــور و  ــت کش ــه وضعی ــی ب ــا نگاه ــا و ب ــن روزه ــا ای ام
شــرایط زندگــی مــردم و همچنیــن دالیــل شــکل گیــری 
ــردم  ــدای م ــط ص ــه فق ــا ن ــر ،گوی ــای اخی ــراض ه اعت
ــای  ــد ه ــداوم رون ــر ت ــرار ب ــا اص ــه ب ــده بلک ــنیده نش ش
ــمیت  ــه رس ــم ب ــردم ه ــکالت م ــرا مش ــته ، ظاه گذش
شــناخته نشــده یــا حداقــل جــدی بــودن آن بــرای 

ــدارد. ــی ن ــران فوریت ــئوالن و مدی مس
ــرد  ــی گی ــکل م ــا ش ــن ه ــه در ذه ــی ک ــت تلخ واقعی
ایــن ســواالت را طــرح مــی کنــد کــه آیــا مــردم گرفتــار 
ــد  ــکالت ،امی ــاه و مش ــی پن ــان ب ــکار ، جوان ــدران بی ، پ
هــا و نگرانــی هایشــان کــه برطــرف کــردن آن از اهــداف 
ــوده و هســت و در کالم و ســیره امــام  اصلــی انقــالب ب
ــدند  ــی ش ــالب معرف ــان انق ــی نعمت ــی ) ره ( ول خمین
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مالیات ندهندگان قدرتمند
به گفته عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه، آستان قدس اظهارنامه مالیاتی ُپر می کند اما مالیات نمی دهد

محیط زیسـت سـوادکوه در مازنـدران بـه حکـم دادگاه 
بـدوی مبنی بـر تبرئه ضاربـان توله خرس کـه خردادماه 
سـال جـاری بـا سـنگ پرانی منجر بـه مرگ ایـن حیوان 
نـادر شـده بودنـد، اعتـراض کرد.اواخر خرداد ماه امسـال 
بـود کـه یک قـالده تولـه خرس قهـوه ای پس از سـقوط 
از بـاالی کـوه کـه منجر بـه جراحت این توله خرس شـد، 
بـه جای تیمارداری، با سـنگ مورد حملـه ۲ جوان رهگذر 
قـرار گرفت. تشـخیص اولیه محیط زیسـت سـوادکوه بر 
آن بـود کـه خـرس بـا سـنگ پرانـی تلـف شـد.محیط 
زیسـت سـوادکوه پـس از بازبینـی فیلمـی کـه از سـوی 
یـک بانـوی حامـی محیط  زیسـت در فضای مجـازی از 
ضاربـان توله خرس منتشـر شـد، موفق شـد تـا ضاربان 
تولـه خـرس را شناسـایی و بـرای برخورد قانونـی به میز 

بکشاند. محاکمه 
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جزیره کیش آماده 
تبدیل شدن به الگوی 

زیست محیطی است
رییس اداره محیط زیست منطقه آزاد 

کیش گفت: این جزیره گردشگری 
باتوجه به زمینه های مساعد،آماده 

تبدیل شدن به شهری نمونه و الگو ی 
زیست محیطی برای کل کشور است.

قزوین در مسیر توسعه 
گردشگری سالمت قرار دارد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان قزوين گفت: 

»جذب گردشگر از طریق قابلیت های 
درمانی از مهم ترین و پردرآمدترین 

بخش ها در حوزه گردشگری به شمار 
می رود که خوشبختانه استان قزوین 
با داشتن تجهیزات پزشکی و درمانی 
در مسیر توسعه گردشگری سالمت 

قرار دارد.«
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یادداشت  مهمان
پژمان گرامی

تهران
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رییس اداره محیط زیست سوادکوه: 
ما شکایت خود را در۲ بخش مرگ 
توله خرس و جریحه دار شدن افکار 
عمومی در ارتباط با سنگ پرانی 
ضاربان ارایه کردیم

ضاربان خرس 

قهوه ای تبرئه شدند

2

45 و

فعالیت راهنمایان گردشگری 
با کارت رسمی، مجاز است

بر اساس گفته مسووالن این قانون در جهت حمایت از 
راهنمایانی است که به صورت تخصصی فعالیت می کنند

 ظریف:

برنامه موشکی ایران براساس 
قوانین بین المللی است

لینک خرید نسخه الکترونیک

شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

آگهی استخدام
آگهی شناسایی و جذب نیروی انسانی مرد متخصص کارخانه ذوب و فوالد سازی سیرجان

شــرکت نظــم آوران صنعــت و معــدن گل گهــر )بهــره بــردار کارخانــه ذوب و فــوالد ســازی ســیرجان( در نظــر 
دارد از طریــق برگــزاری آزمــون ، مصاحبــه تخصصــی و روانشــناختی در مقاطــع و رشــته هــای زیــر بــرای خــود و یــا 
پیمانــکاران تحــت پوشــش خــود نســبت بــه شناســایی و بکارگیــری نیــروی متخصــص مــورد نیــاز مــرد اقــدام نماید. 
لــذا از واجدیــن شــرایط مــی تواننــد بــرای آگاهــی و کســب اطالعــات بیشــتر از شــرایط آزمــون و ثبــت نــام ، از تاریــخ 
98/09/16 لغایــت 98/09/۲1 بــه آدرس اینترنتــی www.karasa.ir مراجعــه و پــس از مطالعــه دقیــق مفــاد آگهــی 

نســبت بــه نــام نویســی اقــدام نماینــد.

توضیحاترشته تحصیلیمقطع تحصیلیردیف

حداکثر سن ۲5 سالعمومی )اولویت جذب با رشته های فنی برق و مکانیک(دیپلم1

فوق دیپلم2

برق )کلیه گرایش ها(
مکانیک )کلیه گرایش ها(

متالورژی )کلیه گرایش ها(
شیمی )کلیه گرایش ها(

حداکثر سن 28 سال 

لیسانس3

برق )کلیه گرایش ها(
مکانیک )کلیه گرایش ها(

متالورژی )کلیه گرایش ها(
صنایع )گرایش صنایع – تحلیل سیستم ها(

حداکثر سن 30 سال 

ــده  ــذف ش ــئولین ح ــگاه مس ــن و ن از ذه
اســت ؟یــا اگــر در کالم آنــان از مــردم 
ــن و  ــد ،نمادی ــی آی ــان م ــه می ــخنی ب س
ــه  ــودن عریض ــی نب ــرای خال ــمبلیک و ب س
اســت ؟ آنجایــی کــه در تریبــون هــا از 
لتــی  شــکاف طبقاتــی ، نابرابــری و بــی عدا
ــای  ــط در دنی ــرا فق ــد آن ــی گوین ــخن م س
ــا پوســت و  ــا ب ــد ی ــم مــی فهمن عــدد و رق
ــرده  ــردم را درک ک ــود درد م ــتخوان خ اس
انــد و بــرای مشــکالت و بحــران هایــی 
ــاره  ــرده اســت چ ــردم را پریشــان ک ــه م ک

ای اندیشــیده انــد ؟
واقعیــت ایــن اســت کــه شــکاف و فاصلــه 
ــه  ــه حــدی رســیده ک مــردم و مســئولین ب
ــور  ــر از آن تص ــاه ت ــی پن ــود را ب ــردم خ م
مــی کننــد کــه بــرای مشــکالت آنــان ، 
ــی  ــای سیاس ــت ه ــا و رقاب ــارغ از دعواه ف

و  اندیشــیده شــود  ای  و گروهــی چــاره 
و  مدیــران  فعلــی  رفتــار  بــه  توجــه  بــا 
ــه  ــوت ب ــعار دع ــد ش ــی توانن ــئوالن نم مس
صداقــت  از  ناشــی  را  مشــکالت  تحمــل 
بداننــد. و همــدردی و همدلــی مدیــران 

نمــی  را  گویــی مســئوالن حــرف مــردم 
فهمنــد و صــدای مظلومیــت محرومیــن 
و صــدای شکســتن اســتخوان هایشــان 
نمــی  را  نابرابــری  و  گرانــی  بــار  زیــر 
َلُهــم   « قــرآن کریــم  تعبیــر  شــنوند.به 
ــه  ــراف آی ــوره اع ــا ،س ــَمُعوَن ِبَه آذاّن الََّیس
۱7۹« ، گــوش هایــی دارنــد کــه بــا آن 
نمــی شــنوند.حال ایــن ســوال اساســی 
ــرار  ــه ق ــد ک ــد مســئولین پاســخ دهن را بای
ــن  ــتضعفان و محرومی ــدای مس ــت ص نیس

شــنیده شــود ؟
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 از حقوق خود در تولید و صادرات نفت کوتاه نمی آییمپیام خبر
غریب آبادی گفت: ایران از اعمال حقوق خود در زمینه تولید و صادرات نفت در شرایط پس از 
تحریم، به هر میزانی که الزم باشد، کوتاه نخواهد آمد.

رنا
 ای

س:
عک

مالیات ندهندگان قدرتمند
به گفته عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه، آستان قدس اظهارنامه مالیاتی ُپر می کند اما مالیات نمی دهد

برخی از نهادها و موسسات مالیات خود را پرداخت نمی کنند

کمیســیون  رییســه  هیــات  عضــو 
اظهــار  مجلــس  بودجــه  و  برنامــه 
داشــت: فرهنــگ پرداخــت مالیــات 
ایــن اســت در یــک جامعــه تمــام 
ماننــد  را  مالیــات  اقشــار  و  آحــاد 
تمــام  بپندارنــد.  زکات  و  خمــس 
ســازمان هایی  و  نهادهــا  بنیادهــا، 
ــی و  ــت و بخــش دولت ــه حاکمی ــه ب ک
ــات  ــد مالی عمومــی وصــل هســتند بای
در  محبی نیــا  بپردازند.جهانبخــش 
اقتصــادی  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو 
دولــت  تصمیمــات  دربــاره  ایلنــا 
مالیاتــی  پایه هــای  بــرای گســترش 
راســتای  در  معافیت هــا  کاهــش  و 
ــی در  ــای نفت ــش درآمده ــران کاه جب

بودجــه اظهــار داشــت: در جمهــوری 
بهبــود  بــرای  رویکــردی  اســالمی 
ســاختار مالــی کشــور یــا همــان بودجــه 
وجــود دارد امــا گســترش پایه هــای 
مالیاتــی کــه یکــی از راه هــای افزایــش 
ــت اســت، مقــدور نیســت. درآمــد دول

نــرخ  افزایــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــد کــرد: امــکان افزایــش  ــات تاکی مالی
ــن  ــدارد و در ای ــود ن ــات وج ــرخ مالی ن
شــرایط اقتصــادی در ایــن بــاره بــا 
ــه قشــر  دولــت تعــارف هــم نداریــم. ن
بیــش  می توانــد  کارگــر  و  کارمنــد 
از ایــن مالیــات بپــردازد و نــه بــازار 
مــی  توانــد افزایــش نــرخ مالیــات 
ــم  ــد ه ــت تولی ــد. وضعی ــل کن را تحم

هیــات  اســت.عضو  مشــخص  کــه 
رییســه کمیســیون برنامــه و بودجــه 
مجلــس ادامــه داد: از ســوی دیگــر 
نمی توانــد  دولــت  قطــع  طــور  بــه 
ــی  ــای مالیات ــش پایه ه ــوع افزای موض
اعظــم  بخــش  کنــد.  مدیریــت  را 
عاملــی  می تواننــد  کــه  گروه هایــی 
پایه هــای  گســترش  بــرای  باشــند 
ــه پرداخــت مالیــات  مالیاتــی عــادت ب
ندارنــد و عــادت بــه التــزام در آنهــا 

ــت. ــرده اس م

مالیات وصول شده  نباید در 
جای دیگری خرج شود 

ــا گفــت: نهادهــا و موسســاتی  محبی نی
ــات  ــه پرداخــت مالی ــزم ب ــد مل کــه بای

ــه  ــد ب ــات برون ــوغ مالی ــر ی شــوند و زی
مراکــز قــدرت وصــل هســتند و بــه 
راحتــی توانســته اند توجیــه کننــد در 
از  معــاف  بایــد  اســالمی  جمهــوری 
پرداخــت مالیــات باشــند.  ایــن در 
ــالمی  ــت اس ــه در دول ــت ک ــی اس حال
وصــول  مالیــات  نــدارد کــه  معنــی 
ــود  ــرج ش ــری خ ــای دیگ ــده در ج ش
ــت  ــاف از پرداخ ــده ای مع ــه ع ــا اینک ی
بــر  تاکیــد  بــا  باشــند.وی  مالیــات 
اســالمی  دولــت  در  نبایــد  اینکــه 
ــته  ــات داش ــت مالی ــض در پرداخ تبعی
پرداخــت  فرهنــگ  گفــت:  باشــیم، 
ــه  ــک جامع ــت در ی ــن اس ــات ای مالی
تمــام آحــاد و اقشــار مالیــات را ماننــد 
تمــام  بپندارنــد.  زکات  و  خمــس 
ســازمان هایی  و  نهادهــا  بنیادهــا، 
ــی و  ــت و بخــش دولت ــه حاکمی ــه ب ک
ــات  ــد مالی عمومــی وصــل هســتند بای
مجلــس  نماینــده  ایــن  بپردازنــد.  
تاکیــد کــرد: آقایــان بفهمنــد وقتــی 
دولتــی نباشــد، حاکمیــت هــم نیســت 
ــم در  ــی ه ــتان قدس ــس و آس و مجل
ایــن شــرایط نخواهــد بود.محبی نیــا 
ــد  ــاغل بای ــا و مش ــه نهاده ــرود: هم اف
بایــد  و  کننــد  آشــتی  مالیــات  بــا 
ــل  ــات وص ــه مالی ــه را ب ــم خزان بتوانی
اینکــه  از  بعــد  اســت  بهتــر  کنیــم. 
بــه شــرع عمــل کردیــم و عدالــت 
در پرداخــت مالیــات برقــرار کردیــم 
بدهیــم.وی  شــعار  تــازه  و  بیاییــم 
اظهــار داشــت: آســتان قــدس مالیــات 
بــر صفــر دارد امــا مکلــف بــه پرداخــت 
ــه  ــد اظهارنام ــر چن ــت. ه ــات اس مالی
ــفانه  ــا متاس ــد ام ــر می کن ــی پ مالیات

مالیــات نمی دهــد! کــه البتــه ایــن 
موضــوع بــا فــرار مالیاتــی متفــاوت 
ــات رییســه کمیســیون  اســت.عضو هی
افــزود:  مجلــس  بودجــه  و  برنامــه 
ــی از  ــش اعظم ــه بخ ــی ب ــرار مالیات ف
ــط اســت کــه  ــی مرتب نیروهــای خدمات
ــد  ــاردی دارن ــای میلی ــاالنه درآمده س
چطــور  را  مالیــات  نمی داننــد  امــا 

 . یســند می نو

 50 درصد از معافیت مالیات 
شامل فرهنگ و هنر است

در میانــه فــرار مالیاتــی پزشــکان امــروز 
هنرمنــدان هــم از قافلــه عقــب نمانــده 
و آنهــا هــم مشــمول پرداخــت مالیــات 
بنــد»ل«  میــان  ایــن  در  شــده اند؛ 
مالیات هــای  قانــون   ۱۳۹ مــاده 
اعــالم  صراحــت  بــه  مســتقیم 
و  انتشــاراتی  فعالیت هــای  می کنــد؛ 
ــوز از  ــی )دارای مج ــی و قرآن مطبوعات
و  اســالمی  ارشــاد  و  وزارت فرهنــگ 
دســتگاه های ذی ربــط(،  فرهنگــی و 
ــوز وزارت  ــب مج ــه موج ــه ب ــری ک هن
انجــام  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
می شــوند، از پرداخــت مالیــات معــاف 
معــاون  نوبخــت  اســت.محمدباقر 
رییــس ســازمان  رییــس جمهــور و 
موضــع  دربــاره  بودجــه  و  برنامــه 
ــذف  ــنهاد »ح ــه پیش ــبت ب ــت نس دول
معافیــت مالــی اصحــاب فرهنــگ و 
ــالح  ــه اص ــس الیح ــر« در پیش نوی هن
برخــی قوانیــن و مقرراتــی ســازمان 
امــور مالیاتــی عنــوان کــرد: »مــن قبــال 
هــم راجــع بــه ایــن موضــوع اظهارنظــر 
می کنــم،  اعــالم  بازهــم  و  کــرده ام 
ــع  ــش از وض ــا بی ــی م ــت مالیات ظرفی
موجــود بــوده و معافیت هــا در ایــن 
 5۰ تــا   ۴۰ در حــدود  رقمــی  زمینــه 
ــت  ــت و دول ــان اس ــارد توم ــزار میلی ه
مالیاتــی  معافیــت  حــذف  مخالــف 
اصحــاب فرهنــگ و هنــر اســت.«بحث 

جنجالــی معافیــت مالیاتــی اهالــی 
ــم  ــن جــا خت ــه همی ــر ب ــگ و هن فرهن
وزیــر  صالحــی  ســیدعباس  نشــد؛ 
در  نیــز  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
پــی قــوت گرفتــن حــذف معافیــت 
رســانه  فرهنــگ،  اهالــی  مالیاتــی 
و هنــر، در نامــه ای بــه ســه مقــام 
ــوری،  ــاون اول رئیس جمه ــئول مع مس
و  رئیس جمهــوری  رئیس دفتــر 
دارایــی،  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
خواســتار بازنگــری در ایــن تصمیــم 
ــرای  ــی ب ــتدالل صالح ــده است.اس ش
ایــن  پیشــنهاد  ایــن  بــا  مخالفــت 
و  فرهنگــی  »فعالیت هــای  اســت 
ــد  ــته ان ــی نداش ــد چندان ــری درآم هن
ــای  ــه مجوزه ــف ب ــای مختل در دوره ه
صــادر شــده بــه چشــم اقتصــادی نــگاه 
ــت از  نشــده و همــواره ســعی در حمای
ــم  ــد بگوی ــا بای ــد« ام ــته ان ــا داش آنه
ایــن اســتدالل وزیــر شــامل حــال 
حــال  نیســت.در  هنرمنــدان  تمــام 
حاضــر همــه هنرمنــدان از پرداخــت 
چــه  بــا  هســتند؛  معــاف  مالیــات 
ــا  ــدان ب ــلبریتی ها و هنرمن ــی س منطق
حقــوق یــک میلیــارد یــا چنــد میلیــارد  
بایــد از مالیــات معــاف باشــند؟ احمــد 
فرهنگــی  کمیســیون  عضــو  مازنــی 
ــی  ــت مالیات ــورد معافی ــس در م مجل
ــگار  ــه خبرن ــر ب ــگ و هن ــی فرهن اهال
خانــه ملــت می گویــد: بنــد» ل« مــاده 
مســتقیم  مالیات هــای  قانــون   ۱۳۹
مالیاتــی  معافیــت  بــه  مربــوط 
امــور  ســازمان  اســت،  هنرمنــدان 
ــه  ــه تهی ــی ک ــش نویس ــی در پی مالیات
ــدان از  ــت هنرمن ــت  معافی ــرده اس ک
پرداخــت مالیــات را در نظــر گرفتــه؛ 
در بودجــه پیشــنهادی هــم حــدودا 
5۰ درصــد از معافیــت مالیــات شــامل 

ــت. ــر اس ــگ و هن ــی فرهن اهال

وزیـر امـور خارجـه کشـورمان بـا بازنشـر 
بخشـی از اظهـارات برایـان هـوک دربـاره 
برنامـه موشـکی کشـورمان، بـه طرف های 
اروپایـی یـادآور شـد کـه برنامـه موشـکی 
ایران بر اسـاس قوانین بین المللی اسـت.

محمـد جـواد ظریـف، وزیـر امـور خارجـه 
کشـورمان در توئیتـر خـود نوشـت: برایـان 
امـور  در  آمریـکا  ویـژه  )نماینـده  هـوک 
ایـران( یـک یـادآوری بـه موقع برای سـه 
کشـور اروپایـی شـریک مـا در برجـام دارد 

در قطعنامـه  اذعـان کـرده کـه  آشـکارا  و 
متحـد،  ملـل  امنیـت  شـورای   ۲۲۳۱
آزمایش موشـکی منع نشـده اسـت: یکی 
از نقایـص توافـق هسـته ای ایـران، ایـن 
اسـت کـه بـه منـع آزمایش موشـک های 
ایـران پایـان داد."سـه کشـور  بالسـتیک 
اروپایـی انگلیـس، فرانسـه و آلمـان اخیرا 
در نامـه ای به دبیرکل سـازمان ملل مدعی 
شـده اند که توسـعه برخی از موشـک های 
شـورای   ٢٢٣١ قطعنامـه  خـالف  ایـران 

در  تـا  خواسـتند  او  از  و  اسـت  امنیـت 
گـزارش بعدی خود درباره برنامه موشـکی 
جمهـوری اسـالمی اعـالم کنـد که توسـعه 
ایـن موشـک ها بـا ایـن قطعنامه شـورای 

امنیـت "ناهمخـوان" اسـت.
ایـن ادعـا در حالی مطرح شـده اسـت که 
قطعنامـه ٢٢٣١ تنهـا از ایـران مـی خواهد 
از سـاخت و توسـعه موشـک هـای دارای 
قابلیـت حمـل کالهـک هسـته ای پرهیـز 
کنـد. ایـران نیـز بارهـا تاکیـد کـرده کـه به 
دنبال توسـعه چنین موشـک هایی نیست 
و برنامه موشـکی اش را طبـق قوانین بین 
المللـی فقـط بـرای تقویـت تـوان دفاعـی 
خود گسـترش مـی دهد، چراکـه این حق 

هر کشـوری اسـت.

برنامه موشکی ایران بر اساس 
قوانین بین المللی است

 امروز جنس همه پرونده ها 
بی توجهی به قانون است

رئیــس قــوه قضاییــه گفــت: بــاور نداریــم مســئله آب اصفهــان حــل نشــدنی 
اســت، هیــچ مســئله حــل نشــدنی نداریــم، بایــد در ســایه همــکاری و 
همیــاری، فکــر کــرد و مشــکل را حــل کــرد و در نهایــت مــردم را از نگرانــی در 
آورد، هرچــه کارآمــدی نظــام اداری بیشــتر شــود بــر اعتمــاد افــزوده خواهــد 
شــد..آیت هللا ســید ابراهیــم رئیســی در شــورای اداری اســتان اصفهــان افــزود: 
ــی  ــعار حقیق ــا ش ــای اداری ب ــه بخش ه ــه هم ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــد م تاکی
ــا شــوند.  ــاز شــدن گره ه ــه ب ــی ب ــم منته ــدرت داری ــا ق ــم و م ــی توانی ــا م م
ــد،  ــن بســت هســتند اشــتباه می کنن ــا ب ــد گره ه ــی کنن ــر م ــه فک کســانی ک

ــا اســتفاده کــرد. ــد از آنه ــن تهدیدهــا فرصــت هســتند کــه بای ای
رئیســی اظهــار کــرد: نقطــه مقابــل عدالــت اجتماعــی فســاد اســت و هرچــه 
نظــارت بیشــتر شــود عدالــت بیشــتر مــی شــود، فســاد مقــدار کمــش هــم 
ــاز  ــه فســاد ب ــن راهــی ب ــاد اســت. اجــازه ندهیــم مجموعــه مــا کوچکتری زی

ــران مخاطــب هســتند. ــد. در قضیــه فســاد همــه مدی کن
ــد و کار  ــا را دور می زنن ــارت تحریم ه ــا جس ــه ب ــی ک ــرد: ادارات ــح ک وی تصری
مــردم را بــه خوبــی انجــام می دهنــد و نظــارت می کننــد مــورد تشــویق قــرار 

خواهنــد گرفــت.

سیاست

ورزش

اقتصاد

سیاست

۹۰ درصد دانشجویان بازداشتی آزاد شده اند

وزیر ورزش باید درباره عملکرد ویلموتس پاسخگو باشد

شرکت های دانش بنیان، راه برون رفت از تحریم هاست

جایی را ایجاد نکردیم که معترضان حرفشان را بزنند

ـــوم  ـــر عل ـــی وزی ـــاون فرهنگ مع
از آزادی بیـــش از ۹۰ درصـــد 
بازداشـــتی  دانشـــجویان 
و  داد  خبـــر  اخیـــر  وقایـــع 
ــر  ــع اخیـ ــتی وقایـ ــجویان بازداشـ گفـــت: از کل دانشـ
از سراســـر کشـــور، حـــدود ۱7 دانشـــجو همچنـــان 
ــن  ــداد ایـ ــترین تعـ ــه بیشـ ــتند کـ ــت هسـ در بازداشـ
ــران  ــگاه تهـ ــجویان دانشـ ــن دانشـ ــجویان از بیـ دانشـ

ــت. اسـ
ــزاری  ــد از خبرگـ ــیه بازدیـ ــاری در حاشـ ــا غفـ غالمرضـ
دانشـــجویان ایـــران کـــه در آســـتانه روز دانشـــجو 
بـــه  ایســـنا،  بـــا  گفت وگـــو  در  صـــورت گرفـــت، 

مهمتریـــن برنامه هـــا و سیاســـت های وزارت علـــوم 
در روز دانشـــجو اشـــاره کـــرد و گفـــت: در ایـــن زمینـــه 
ـــوزه  ـــن ح ـــال ای ـــای فع ـــا مجموعه ه ـــاتی را ب ـــا جلس م
ـــالغ  ـــز اب ـــگاه ها نی ـــه دانش ـــن ب ـــم، همچنی ـــزار کردی برگ
کردیـــم کـــه همکاری هـــای الزم را بـــرای برگـــزاری 
برنامه هـــای روز دانشـــجو داشـــته باشـــند. در قالـــب 
ــه  ــه کردیـــم کـ ــگاه ها توصیـ ــه دانشـ ــه  بـ ایـــن ابالغیـ
تمامـــی اهتمـــام خـــود را بـــرای برگـــزاری هـــر چـــه 
ـــوط  ـــات مرب ـــد و جلس ـــه کار گیرن ـــم ب ـــن مراس ـــر ای بهت
بـــه برنامه هـــای روز ۱۶ آذر را بـــا در نظـــر گرفتـــن 
شـــرایطی کـــه امـــروزه بـــا آن مواجـــه هســـتیم، بـــا 

جدیـــت بیشـــتری پیگیـــری کننـــد.

کمیسـیون  زنـان  و  ورزش  کمیتـه  رییـس 
فرهنگـی مجلـس با اشـاره به رقم سـه میلیون 
دالری قـرارداد ویلموتـس سـرمربی تیـم ملـی 
فوتبـال ایـران گفـت: ایـن مبالغ سـنگین، عدم 
تـالش بـرای بهبـود وضعیـت زیرسـاخت ها و 
حتـی عـدم نتیجه گرایـی ازجملـه در جـام ملت هـای آسـیا، کلکسـیونی از بدتریـن 
نمودهـای مدیریتـی فدراسـیون فوتبـال اسـت کـه وزارت ورزش بایـد در ایـن بـاره 

پاسـخگوی مجلـس باشـد.
 طیبـه سیاوشـی شـاه عنایتی در یادداشـتی کـه در اختیـار ایسـنا قـرار داد، نوشـت: 
»قریـب ۱۲ سـال اسـت کـه فوتبـال ایـران بـا همـکاری یـک بانـد مشـخص  اداره 
می شـود. اولین بـار و در سـال ۱۳۸۶، زمانـی کـه دولـت نهـم نتوانسـت مسـتقیمًا 
اداره ی فدراسـیون فوتبـال را در دسـت گیـرد، بـا برکنـاری یکـی از بهتریـن مدیـران 

فوتبالـی، سرنوشـت فوتبـال در دسـتان ایـن بانـد قـرار گرفت.
در تمـام ایـن مـدت، هـر روز خبرهایـی از شکسـت های حقوقـی متعـدد فوتبـال 
در عرصه هـای بین المللـی شـنیده شـده و اتفاقـات و قراردادهـای مالـی عجیـب 
و غریـب، موجبـات حیـرت همـگان را فراهـم آورده اسـت. ایـن در کنـار تمـام 
تخلفـات ریـز و درشـتی اسـت کـه در ایـن مـدت روی داده اسـت.یکی از تخلفـات 
چندبـاره ی فدراسـیون فوتبـال در زمـان مدیریـت ایـن بانـد، نقـض مکـرر بندهـای 

مختلف اساسـنامه ی فدراسـیون فوتبال اسـت. ازجمله هم پوشـانی مسئولیت های 
دبیـرکل بـا بخش هـای دیگـر فدراسـیون، پذیـرش اسـتعفا و انتخـاب سرپرسـت 
دبیـر کل بـدون تأیید هیئت رئیسـه، وابسـتگی برخـی از اعضای کمیتـه ی داوران به 
تشـکیالت دیگـر فوتبـال، همکاری مسـتقیم برخـی از اعضای کمیته هـای مختلف 
بـا باشـگاه ها.اما مهم تریـن ایـن تخلفـات کـه بحث هـای زیـادی را در داخـل و 
خـارج در پـی داشـت، بحـث تمرد ایـن فدراسـیون از قانـون ممنوعیـت به کارگیری 
بازنشسـتگان مصـوب مجلـس دهـم اسـت. هرچنـد بـر اسـاس بنـد ۱ مـاده ی ۱ 
اساسـنامه ی فدراسـیون فوتبـال، تأکیـد روی »غیردولتی« بودن فدراسـیون اسـت، 
امـا در همیـن مـاده، به لزوم فعالیت بر اسـاس »هماهنگـی وزارت ورزش و جوانان 
و کمیتـه ی ملـی المپیـک و رعایـت قوانین و مقررات مربوطه« اشـاره شـده اسـت. 
بنابرایـن بـر اسـاس همین بند، قانـون ممنوعیـت از به کارگیری بازنشسـتگان برای 
فدراسـیون الزم االجـرا اسـت؛ خصوصًا که طبـق قانون مذکـور، »به کارگیـری افرادی 
کـه در اجـرای قوانیـن و مقررات مربوطه بازنشسـته یا بازخرید شـده یا بشـوند، در 
کلیـه ی دسـتگاه هایی کـه به نحوی از انحـاء از بودجه ی عمومی کل کشـور اسـتفاده 
می کننـد، ممنـوع می باشـد« و فدراسـیون فوتبـال، »به نحـوی از انحـاء از بودجـه ی 
عمومـی کل کشـور اسـتفاده می کنند« و در ردیـف بودجـه ی وزارت ورزش و جوانان، 

بـه فدراسـیون فوتبـال تحـت عنـوان »کمـک دریافـت« اختصاص یافته اسـت.

ـــد  ـــا تأکی ـــت ب ـــخنگوی دول س
ایـــن کـــه تحریم هـــا  بـــر 
ـــا را نشکســـته اســـت،  ـــت م مل
گفـــت: راه برون رفـــت کشـــور 
شـــرکت های  و  نـــوآوری  خالقیـــت،  تحریم هـــا  از 

ــت. ــک اسـ ــان و کوچـ دانش بنیـ
ـــه  ـــن اختتامی ـــنبه در آیی ـــامگاه پنجش ـــی ش ـــی ربیع عل
ــه در هتـــل  ــه صنعـــت توانبخشـــی کـ ــداد فناورانـ رویـ
المپیـــک تهـــران برگـــزار شـــد، اظهـــار کـــرد: خالقیـــت 
در  می توانـــد  شـــرکت های کوچـــک  و  نـــوآوری  و 
ایـــن میـــان کمـــک کنـــد؛ زیـــرا عصـــر ســـرمایه گذاری 

بـــزرگ در دوران تحریـــم گذشـــته اســـت.

ــد در دوران  ــی توانـ ــه مـ ــه کـ ــرد: آن چـ ــد کـ وی تأکیـ
ـــوآوری  ـــد، ن ـــده کن ـــز فزاین ـــور را نی ـــه کش ـــم، بودج تحری

و خالقیـــت و بهـــره وری اســـت.
دســـتیار ارتباطـــات اجتماعـــی رییـــس جمهـــوری بـــا 
ــوالن و ۱۶  ــی معلـ ــه ۱۲ آذر روز جهانـ ــه اینکـ ــاره بـ اشـ
آذر روز دانشـــجو را داریـــم، افـــزود: بـــه نوعـــی ۱۴ آذر 
ـــه  ـــه داد: ب ـــن دو موضـــوع اســـت. وی ادام ـــد ای روز پیون
ـــد  ـــب ندارن ـــت مناس ـــوان حرک ـــه ت ـــرادی ک ـــال اف ـــر ح ه
ـــای  ـــهرها و محیط ه ـــه ش ـــد؛ البت ـــور دارن ـــه حض در جامع
مـــا معلـــول هســـتند کـــه بـــه میزانـــی کـــه شـــهرها و 
محیـــط هـــا مناســـب شـــود، میـــزان معلولیـــت نیـــز 

ـــود ـــی ش ـــخص م مش

معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جرم 
قــوه قضائیــه گفــت: ایــن دوره از انتخابــات بــه 
لحــاظ برگــزاری و اعــالم نتیجــه و همچنیــن 
از نظــر اقدامــات تبلیغاتــی قبــل از انتخابــات 
حساســیت باالیــی دارد. محمــد باقــر الفــت روز )پنجشــنبه( در جلســه شــورای 
ــار کــرد:  ــاد در جمــع مســئوالن و روســای ادارات، اظه اداری شهرســتان نجــف آب
ــه پیشــگیری از وقــوع تخلفــات انتخاباتــی هســتیم. قــوه  ــزم ب ــون مل طبــق قان
ــه  ــی کــه تخلفــی صــورت نگرفت ــا زمان ــات ت ــه در نظــارت و اجــرای انتخاب قضائی
باشــد دخالتــی نمی کنــد، امــا اختیــارات قانونــی داریــم کــه در اختیــارات دولــت و 

ــم. ــرار می دهی ــان ق شــورای نگهب
وی بــا بیــان لــزوم جلوگیــری از ایجــاد مــوج دوم و ســوم اغتشــاش در جریــان 
برگــزاری انتخابــات گفــت: نبایــد تصــور کــرد کــه ایــن اغتشــاش ها یــا بــه بیانــی 
دیگــر اعتراض هــا، زایمــان زودرســی بــود کــه صــورت گرفــت و تمــام شــد. ایــن 
ــه ثمــر  ــود کــه کاشــته شــد و در اســفند مــاه ب ــاد درختــی ب اتفاق هایــی کــه افت
ــر  ــات رهب ــا تشــریح بیان ــی ب ــم انتخابات می رســد.دبیر ســتاد پیشــگیری از جرائ

معظــم انقــالب و تدابیــر ایشــان در خصــوص اغتشــاش های اخیــر، تاکیــد 
کــرد: تدبیــر و مانــور مدیریتــی شــجاعانه مقــام معظــم رهبــری باعــث شــد کــه 
ــر آب شــود. ایــن اقــدام مــوج آرامشــی در میــان  نقشــه های دشــمنان نقــش ب
خانواده هایــی کــه فرزندانشــان در ایــن آشــوب ها کشــته شــده انــد، ایجــاد کــرد.

وی همچنیــن بــه بررســی و تحلیــل وقایــع پیــش آمــده حاصــل از افزایش قیمت 
بنزیــن پرداخــت و بــا انتقــاد از عملکــرد دولــت گفــت: برخــی از مدیــران مــی گویند 
ــکار  ــان اجــرا، اف ــد پیــش از زم ــی بای ــم ول ــب کردی ــن طــرح را تصوی ــا ای ــه م ک

عمومــی را اقنــاع مــی کردیــم.
ــای  ــن هزینه ه ــی تامی ــه توانای ــد ک ــی گوین ــان م ــرد: معترض ــح ک ــت تصری الف
ــروت  ــول و ث ــد پ ــه تولی ــه زمین ــرا ک ــد، چ ــد ندارن ــن درآم ــا ای ــود را ب ــی خ زندگ
ــش  ــار افزای ــه از اول ســال ده ب ــذار! شــما ک ــوار سیاســت گ ــای بزرگ نیســت. آق
قیمــت دادیــد. ارزش پــول ملــی کــه نابــود شــد. خزانــه را کــه از طــال خالــی کردید. 
ســختی را بــه مــردم تحمیــل کردیــد. آن هــم از اوضــاع دالر. حــاال هــم کــه قیمــت 
بنزیــن را بــاال مــی بریــد. وقتــی ثبــات نســبی بــر بــازار حاکــم شــده بــود شــما کــه 

ــد. ــد طبیعــی اســت کــه صــدای مــردم در بیای ــن کار را می کنی ای

سنا
 ای

س:
عک

در  دانشـجو  روز  تبریـک  بـا  رییـس جمهـور  اول  معـاون 
توییتـر نوشـت :همـه مـا همچنـان متاثـر از حـوادث اخیـر 
اسـحاق جهانگیـری  توئیتـری  یادداشـت  .متـن  هسـتیم 
بدیـن شـرح اسـت :فـردا روز دانشـجو سـت؛ روزی کـه 
تاثیرگـذار  و  آگاه  نسـل  یـک  تاریخـی  مسـئولیت  یـادآور 
عزیـز  دانشـجویان  همـه  بـه  تعلـق  کـه  روز  ایـن  اسـت. 
دانشـجویان مـا در  امسـال  بـاد.  دارد، گرامـی  کشـورمان 
شـرایطی خـاص بـه اسـتقبال ایـن روز مـی روند که کشـور 

روزهـای تلخـی را سـپری کـرده اسـت.

اگـر  تهـران گفـت:  اسـتاندار  اجتماعـی و سیاسـی  معـاون 
مکان هایـی باشـد کـه معترضـان در آنجـا حضـور یافتـه و 
اعتـراض کننـد و مـا نیـز بتوانیـم امنیـت آنهـا را برقـرار کنیـم، 
اعتراضـات موج سـواری کنـد. دیگـر کسـی نمی توانـد روی 

»شـکرهللا حسن بیگی« معاون سیاسـی و اجتماعی استاندار 
تهـران در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا دربـاره اجـرای اصـل ۲7 
قانـون اساسـی و اعـالم ۹ منطقـه بـرای برگـزاری اعتراضـات 
در  پیـش کارهـای کارشناسـی  مدت هـا  از  قانونـی گفـت: 
خصـوص تحقـق ایـن اصـل از قانـون اساسـی را شـروع کرده 
بودیـم و در ایـن خصـوص نیـز جلسـات متعـددی در وزارت 

کشـور تشـکیل شـده بود.

همه ما هم چنان متاثر از 
حوادث اخیر هستیم

رد محل  های تعیین شده 
برای برگزاری اعتراضات

حسـین مرعشـی، سـخنگوی حـزب کارگـزاران می گویـد: 
سیاسـت مـا اصـالح طلبـان در مـورد ثبـت نـام تشـویق و 
بسـیج نیسـت، سیاسـت مـا ایـن اسـت کـه کسـانی کـه 
اطمینـان داریـم کـه از خـط قرمزهای نظام در گذشـته عبور 
نکرده انـد و نظـام نسـبت به آنها حساسـیت خاصـی ندارد، 
آنهـا بیاینـد و ثبـت نـام کننـد و به کشـور کمک کننـد. بینید 
مـن می گفتـم کـه بـه دو دلیـل نبایـد بـه بنزیـن دسـت 
بزنیـد، یکـی اینکـه جامعـه در فشـار حداکثـری اسـت و 
مـردم ایـران اصـال تحمـل و قـدرت و تـوان شـوک جدیدی 

را نـدارد، بنزیـن شـوک اسـت.

عضـو کمیسـیون برنامـه، بودجـه و محاسـبات مجلـس می گویـد 
شـاخص های دولـت بـرای پرداخـت یارانـه بنزین مورد قبـول و کامل 
نیسـت و نبایـد از ایـن مالک هـا بـرای حـذف یارانـه نقدی اسـتفاده 
شـود. محمد حسـینی عضو کمیسـیون برنامـه، بودجه و محاسـبات 
در مجلـس در گفت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت دربـاره 
احتمـال حـذف یارانه نقـدی ۱۶ میلیون نفر براسـاس شـاخص های 
پرداخـت یارانـه بنزیـن، گفت: براسـاس آمارهای سـازمان هدفمندی 
یارانـه هـا، ماهانـه حـدود 7۶ میلیـون نفـر یارانـه نقـدی دریافـت 
می کننـد از سـوی دیگـر مقرر اسـت؛ بـه ازای افزایـش درآمد حاصل 
از رشـد قیمـت بنزیـن نیـز بـه دهک هـای پاییـن جامعـه حمایـت 

معیشـتی پرداخت شـود . 

مجلس باید ملی باشد 
نه انقالبی

مالک پرداخت یارانه بنزین 
معیارِ قطع یارانه نقدی نشود
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

قزوین در مسیر توسعه گردشگری سالمت قرار داردمهارت پخت نان یوخا در راز و جرگالن

در  ســنتی  نــان  نــوع  ده هــا  از  بیــش 
و  شــهر  در  مختلــف  مناســبت های 
طبــخ  شــمالي  خراســان  روســتاهای 
به دلیــل  نان هــا  ایــن  می شــود، 
ــز  ــق ني ــر مناط ــه دیگ ــوغات ب ــوان س ــژه، به عن ــم وی ــدگاری، عطروطع مان
ــارت پخــت آن  ــه مه ــان یوخــا یکــی از آن هاســت ک فرســتاده می شــود. ن
اســت. رســیده  نیــز  ملــی  ثبــت  بــه  ناملمــوس،  میــراث  به عنــوان 

بــا گذشــت زمــان و ماشــینی شــدن کارهــا، هنــوز هســتند زنــان عشــایر و 
روســتایی کــه بــا دســت پرمهــر خودشــان بــرای خانــواده نــان داغ درســت 
ــام  ــا اله ــان ب ــه زن ــی ک ــی و خوش طعم ــای محل ــواع نان ه ــد، ان می کنن
ــواده  ــرف خان ــرای مص ــا را ب ــود، آن ه ــی خ ــر خانگ ــتعداد، ذوق و هن از اس
ــت  ــزا پخ ــی و ع ــوروز، عروس ــه ن ــف ازجمل ــبت های مختل ــه مناس ــا ب و ی
ــان  ــگ بومــی مــردم اســتان خراســان شــمالی پخــت ن ــد.در فرهن می کنن
ــوردار  ــیاری برخ ــوع بس ــد از تن ــاوری جدی ــه فّن ــت یابی ب ــش از دس ــا پی ت
ــی، نشــانگر ذوق، اســتعداد و  ــای محل ــه و پخــت نان ه ــوده اســت و تهی ب

ــه  ــل ب ــر خانگــی از نســل های قب ــوان هن ــه به عن ــان اســت ک ــدی زن توانمن
ــه تاریخچــه  ــای موجــود در ســطح اســتان ب ــت نان ه ــراث برده اند.قدم می
و قدمــت قومیت هــای آن بســتگی دارد و تهیــه و پخــت ایــن نان هــا 
ــان  ــر چریشــی، ن ــه، فتی ــان قتلم ــر، ن ــر شــده. فطی ــان کامل ت در طــول زم
چوزمــه، قطــاب، کمــاج، فطیــر جــزالغ، نــان بیشــمه و نــان یوخــا ازجملــه 
ــی از  ــا یک ــت.نان یوخ ــمالی اس ــان ش ــی خراس ــنتی و محل ــای س نان ه
ســنتی ترین نان هــای مــردم غالمــان در شهرســتان راز و جــرگالن کــه 
ــه شــیوه ای  ــی رســیده اســت، ب ــت مل ــه ثب ــراث ناملمــوس ب ــوان می به عن
متفــاوت و ســنتی تهیــه و در طــول ســال یک بــار و آن هــم در زمــان 
ــاه کارشــناس مردم شناســی  عیــد فطــر پخــت می شــود. علــی حســین پن
ــمالی  ــان ش ــتی خراس ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث فرهنگ اداره کل می
ــاره گفــت: »ازآنجایی کــه نان هــای ســنتی و بومــی یکــی از مظاهــر  دراین ب
فرهنگــی بــا ارزش هــر کشــوری محســوب می شــود، حفــظ و شناســاندن 
اهمیــت  از  تاریخــی  و  نــان ماننــد هــر کار فرهنگــی  مهــارت پخــت 

ــت.« ــوردار اس ــاده برخ فوق الع

گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
و صنایع دســتی اســتان قزويــن گفــت: 
ــای  ــق قابلیت ه ــگر از طری ــذب گردش »ج
پردرآمدتریــن  و  مهم تریــن  از  درمانــی 
خوشــبختانه  کــه  مــی رود  به شــمار  گردشــگری  حــوزه  در  بخش هــا 
اســتان قزویــن بــا داشــتن تجهیــزات پزشــکی و درمانــی در مســیر 

توســعه گردشــگری ســالمت قــرار دارد.«
شناســایی  منظــور  بــه   98 آذر   ١4 پنجشــنبه  روز  صبــح  جلســه ای   
ــدی  ــره من ــزی و به ــالمت، برنامه ری ــگری س ــعه گردش ــای توس فرصت ه
بــا حضــور مدیــرکل میــراث فرهنگــی،  امکانــات درمانــی اســتان  از 
ــت  ــاون توســعه مدیری ــن، مع ــع دســتی اســتان قزوی گردشــگری و صنای
و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن، معــاون درمــان دانشــگاه علــوم 

ــد. ــزار ش ــت برگ ــتان والی ــی بیمارس ــاون اجرای ــن و مع ــکی قزوی پزش
ــتان  ــای اس ــت ه ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ــی در ای ــا خزائل علیرض
ــرای  ــتاندارد ب ــی اس ــز درمان ــود مراک ــان و وج ــی درم ــوزه تخصص در ح

ارائــه خدمــات بــه گردشــگران ســالمت گفــت: »خوشــبختانه اســتان 
ــص  ــانی متخص ــروی انس ــزات و نی ــات، تجهی ــتن امکان ــا داش ــن ب قزوی
در رشــته های گوناگــون پزشــکی، درمانــی و بهداشــتی و برخــورداری 
از مناطــق خــوش آب و هــوا ماننــد مناطــق نمونــه گردشــگری اوان، 
ــان  ــد و خرق ــه گنب ــق یل ــرم مناط ــای آبگ ــمه ه ــک و چش ــان و زرش کام
بــرای حفــظ تندرســتی و گذرانــدن دوران نقاهــت از ظرفیــت باالیــی بــرای 
فعالیــت و ورود تخصصــی بــه حــوزه گردشــگری ســالمت برخــوردار اســت 
کــه اســتفاده از ایــن فرصــت عــالوه بــر توســعه صنعــت گردشــگری تاثیــر 
بســزایی در افزایــش میــزان ارزآوری و رونــق اقتصــادی  اســتان دارد.« او 
ــرای  ــر اســتفاده از ظرفیــت گردشــگران کشــورهای همســایه ب ــا تاکیــد ب ب
ــان،  ــورهای عم ــگران کش ــزود: »گردش ــگری اف ــوع گردش ــن ن ــعه ای توس
ــدف  ــای ه ــان و... از بازاره ــوریه، لبن ــان، س ــراق، آذربایج ــتان، ع افغانس
ــا ســرمایه گــذاری در  کشــور در حــوزه گردشــگری ســالمت هســتند کــه ب
ایــن کشــورها مــی تــوان زمینــه ورود توریســت ســالمت را فراهــم کــرد.«

 پیام
 میراث

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان از برگزاری نخستین همایش سراسری ثبت آثار و بناهای صنعتی 
و تاریخی کشور در استان خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

عضـو جامعـه هتلداران اصفهان با اعالم این که سـطح اشـغال 
هتل هـای ایـن شـهر توریسـتی بـه زیـر ۳۰ درصـد رسـیده 
اسـت، هشـدار داد ادامـه ایـن رونـد به فـرار سـرمایه گذاران از 

اصفهـان منجـر خواهد شـد.
امیرمسـعود لوافان که مدیریت یک هتل و آژانس مسـافرتی 
را نیـز در اصفهـان بـه عهـده دارد، با اشـاره به وضعیـت موجود 
گردشـگری کشـور بـه ویـژه پـس از خـروج آمریـکا از برجـام 
در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: در شـهری مثـل اصفهـان 
کـه همـه اذعـان دارنـد در فصل شـلوغی سـفر با کمبـود اتاق 
مواجـه اسـت، سـطح اشـغال هتل هـای آن از ماه آذر تـا نوروز 
)فروردیـن( بسـیار پاییـن می آیـد. درحـال حاضر کمتـر از ۳۰ 
درصـد ظرفیـت هتل هـای ایـن شـهر تکمیـل اسـت. چنیـن 
آمـاری طبیعتا صرفـه اقتصـادی و انگیزه های سـرمایه گذاری 
را از بیـن می بـرد؛ وقتـی  قـرار اسـت چهـار پنـج مـاه از سـال 
درآمـدی نداشـته باشـید و هزینه هـا را نتوانیـد تامیـن کنید و 
هتل تـان هـم خالـی از مسـافر باشـد، دیگـر رغبتـی نمی ماند 
تـا سـرمایه تـازه ای بـه ایـن بخـش وارد شـود. باید بـرای این 

معضـل فکـری کرد.
او ادامـه داد: اطـالع دارم همـه هتل هـای اصفهـان بـا کمبـود 
مسـافر مواجه اند. اگر سـطح اشـغال همه هتل هـای اصفهان 
را درنظـر بگیریم میانگین اشـغال ظرفیت آن هـا زیر ۳۰ درصد 
اسـت کـه باعث می شـود سـرمایه گذار از این شـهر فـرار کند و 

اتفاقـات خوبی در اصفهـان رخ ندهد.
وی ادامـه داد: اصفهـان شـهری توریسـتی اسـت و از لحـاظ 
آب و هـوا بـرای تـدوام جریـان گردشـگری در فصل زمسـتان 
مشـکلی ندارد. مسـلما سـطح تحمل مسـافر هم آنقدر پایین 
نیسـت کـه جغرافیـا و شـرایط اقلیمی ایـن منطقـه را نپذیرد، 
در نتیجـه بهتـر اسـت با برگزاری جشـنواره و طراحـی تورهایی 
مناسـب برای فصل خلوت، به این شـهر توریسـتی رونق داد.

عضـو جامعـه هتلـداران اصفهـان تاکیـد کـرد: اگـر قرار اسـت 
سـرمایه گذاری در اصفهـان رونـق بگیـرد، نخسـت بایـد بحث 

اشـغال هتل هـا در فصـل کـم مسـافر را حـل کرد.

سوژه فرار 
سرمایه گذاران از 

شهر توریستی اصفهان

تالش برای تخصیص اعتبار 17هزارمیلیاردی
به وزارت میراث فرهنگی

پژمانفر: ر فاصله ای کوتاه از تشکیل وزارت میراث فرهنگی  رشد قابل توجهی در حوزه گردشگری داشته ایم

رئیــس مجمــع نماینــدگان خراســان 
رضــوی در مجلــس شــورای اســالمی 
گفــت: »تــالش مــا ایــن اســت تــا 
در الیجــه بودجــه ســال ۹۹ حــدود ۱۶ 
ــرای  ــار ب ــال اعتب ــارد ری ــا ۱7هزارمیلی ت
میراث فرهنگــی،  وزارت  مجموعــه 
تصویــب  و صنایع دســتی  گردشــگری 

شــود.«
نقــل  بــه  آریــا  میــراث  به گــزارش 
میــراث  کل  اداره  عمومــی  روابــط  از 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
حجت االســالم   رضــوی،  خراســان 

والمســلمین نصــرهللا پژمان فــر صبــح 
امــروز پنجشــنبه ۱۴ آذرمــاه در نخســتین 
ــگ و  ــی اکوتوریســم، فرهن ــش مل همای
توســعه گردشــگری کــه بــا حضــور تعــداد 
ــورهای  ــران در کش ــفرای ای ــادی از س زی
ــا در  ــت: »م ــد، گف ــزار ش ــف برگ مختل
مجلــس نهــم و دهــم، گردشــگری را بــه 
عنــوان مهم تریــن ظرفیــت و اقدامــی 
ــد در آن  ــالمی می توان ــوری اس ــه جمه ک
سیاســت های  و  کنــد  ســرمایه گذاری 
ــد،  ــت ده ــمت جه ــن س ــه ای ــود را ب خ

می دانیــم.« و  دانســته ایم 
او افــزود: »یکــی از رویکردهایــی کــه 
امــروز در دنیــا مشــتری خــود را دارد، 
ــور  ــت. کش ــردی اس ــم و بوم گ اکوتوریس

چهارفصــل ایــران در ایــن زمینــه ظرفیــت 
ــادی دارد.« زی

از  »یکــی  کــرد:  تصریــح  پژمان فــر 
ایجــاد  بــرای  اقدامــات  مهم تریــن 
ســاختار و بســتر اساســی تحــول در ایــن 
زمینــه، ایجــاد وزارت میراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی بــود.«

عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس 
شــورای اســالمی افــزود: »بــا توجــه بــه 
ــته  ــور، در گذش ــاری کش ــت اعتب وضعی
ــال  ــارد ری ــا ۳5۰۰میلی ــزار ت ــدود ۳ه ح
اعتبــارات ســازمان بــود، امــا امــروز 
در الیحــه بودجــه ســال ۹۹ حــدود ۱۶ 
تــا ۱7هزارمیلیــارد ریــال بــرای ایــن 
و  شــده  مطــرح  اعتبــارات  مجموعــه 

تــالش مــا ایــن اســت ایــن میــزان 
شــود.« داده  اختصــاص 

ــم بودجــه  ــاد داری ــرد: »اعتق ــد ک او تاکی
ایــن مجموعــه بایــد 5 یــا ۶ برابــر شــود 
ــوزه  ــود را در ح ــت خ ــد ماموری ــا بتوان ت
گردشــگری، میــراث فرهنگــی و صنایــع 
دســتی انجــام دهــد کــه بــرای ایــن مهــم 
ــته ایم و  ــی داش ــت رایزن ــت دول در هیئ
تــالش می کنیــم کــه محقــق شــود چــرا 
ــن کار را  ــوان ای ــم می ت ــاد داری ــه اعتق ک

ــام داد.« انج
ــور  ــه در کش ــن ک ــان ای ــا بی ــر ب پژمان ف
مــا گردشــگری ســالمت خــود را بــه 
عنــوان یــک ظرفیــت نشــان داده اســت، 
ایــن  در  ســامان دهی  »اگــر  افــزود: 
زمینــه وجــود نداشــته باشــد، فرصــت بــه 
ــالش  ــد. در ت ــد ش ــل خواه ــد تبدی تهدی
هســتیم تــا مســئوالن را نســبت بــه 
ایــن موضــوع، زیرســاخت ها و اقدامــات 
مربــوط بــه آن آگاه کنیــم تــا رشــد قابــل 
توجهــی در حــوزه گردشــگری داشــته  

ــیم.« باش
ــاه  ــه ای کوت ــرد: »در فاصل ــح ک او تصری
فرهنگــی،  میــراث  وزارت  تشــکیل  از 
گردشــگری و صنایــع دســتی، رشــد قابل 
توجهــی در حــوزه گردشــگری داشــته ایم 
انجــام  پیش بینی هــای  براســاس  و 
ــن  ــری ای ــرعت باالت ــا س ــد ب ــده بای ش

ــم.« ــم کنی ــل فراه ــت را در داخ ظرفی
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس 
شــورای اســالمی ادامــه داد: »معتقدیــم 
گردشــگری بــرای مــا یــک فرصــت 
اســت و اگــر مــی خواهیــم گفتمــان 
انقــالب اســالمی و مــدل ســبک زندگــی 
ایرانــی اســالمی  را در دنیــا عرضــه کنیــم، 

ــا مــردم  ــه آن فراهــم شــود ت ــد زمین بای
ــن  ــا ای ــا در شــهرها و روســتاهای م دنی
مهــم را ببیننــد و مشــاهدات آن هــا بتواند 
ایــن بــاور و اطمینــان را نســبت بــه 
فضــای بمبــاران تبلیغاتــی کــه علیــه مــا 
در دنیــا انجــام می شــود، اصــالح کنــد.«

آن جــا  »از  کــرد:  تصریــح  پژمان فــر 
مجلــس  در  گردشــگری  حــوزه  کــه 
فرهنگــی  کمیســیون  زیرمجموعــه 
اســت، اعــالم آمادگــی می کنیــم تــا 
ــزرگ،  ــدف ب ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
مطالبــات خــود را از مــا داشــته باشــید. 
همچنیــن آمادگــی داریــم در همیــن 
ــده از مجلــس دهــم،  فرصــت باقــی مان
ــم.« بســیاری از اقدامــات را انجــام دهی

ــت،  ــه مراقب ــی ب ــگر خارج ــذب گردش ج
ــاز دارد ــارات نی ــازی و اعتب ــگ س فرهن

او افــزود: »افــراد زمانــی کــه یک بــار 

آنهــا  انگیــزه  می آینــد،  ایــران  بــه 
دوبــاره  ســفر  بــرای  دوستانشــان  و 
شــود،  مــی  بیشــتر  کشــورمان  بــه 
تــداوم ایــن امــر نیــاز بــه مراقبــت، 
دارد.  اعتبــارات   و  فرهنگ ســازی 
ــا  ــام بخش ه ــم در تم ــم بتوانی امیدواری
باشــیم.« داشــته  را  الزم  کمک هــای 

رئیــس مجمــع نماینــدگان خراســان 
رضــوی یادآورشــد: »مشــهد و خراســان 
در  باالیــی  بســیار  ظرفیــت  دارای 
مــورد  در  اســت،  گردشــگری  حــوزه 
مجموعه هــای پیوســته بــه مشــهد از 
جملــه فریمــان، طرقبــه، شــاندیز و... 
تفکیکــی بیــن آن هــا و شــهر مشــهد در 
ــر  ــدارد و اگ ــود ن ــگری وج ــوزه گردش ح
ــد،  ــدن مشــهد می آی ــرای دی شــخصی ب
بایــد انگیــزه بــرای رفتــن بــه ایــن 

شــهرها را داشــته باشــد.«

اســتان  میراث فرهنگــی  معــاون 
ــه  ــا اشــاره ب سیســتان و بلوچســتان ب
به عنــوان  آســبادها  پرونــده  این کــه 
حــال  در  اســتان  اثــر  چهارمیــن 
ــت:  ــی اســت، گف ــت جهان ــری ثب پیگی
اثــر   ۹ تاکنــون  ســال  ابتــدای  »از 
ناملمــوس و ســه اثــر طبیعــی بــه 
ثبــت ملــی رســیده و دو اثــر دیگــر 
نیــز در دســت تهیــه، تدویــن و ارســال 

اســت.«

بــه گــزارش میــراث آریــا بــه نقــل 
میــراث  اداره کل  عمومــی  روابــط  از 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
سیســتان و بلوچســتان، مهــدی اربــاب 
ــز  ــول نی ــت: »در حــوزه غیرمنق ــا گف نی
چهــار اثــر بــرای دفــاع داریــم و پرونــده 
۲ پــل در اســتان نیــز بــرای ثبــت ملــی 

ــاده اســت.« آم
او افــزود: »پرونــده لنــچ ســازی در 
حــوزه کنــارک بــرای الحــاق بــه پرونــده 

جهانــی لنــج ســازی نیــز بــه وزارت 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 

دســتی ارســال شــده اســت.«
اربــاب نیــا تصریــح کــرد: »هجدهمیــن 
بــا  شهرســوخته   حفــاری  فصــل 
ــا و  ــالنتو ایتالی ــگاه س ــکاری دانش هم
بــه سرپرســتی ســید منصــور ســجادی 

ــت.« ــام اس ــال انج در ح
اســتان  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
سیســتان و بلوچســتان افــزود: »تــا 
ــاب  ــن کت ــاری چندی ــال ج ــان س پای
ــا همــکاری  ــه نویســندگی ســجادی ب ب
در  هنــر  فرهنگســتان  و  اســتانداری 
حــوزه میــراث فرهنگــی رونمایــی مــی 

شــود.«

آسبادهای سیستان 
در راه ثبت جهانی

فعالیت راهنمایان گردشگری 
با کارت رسمی، مجاز است

ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــگری وزارت می ــاون گردش مع
گفــت: راهنمایــی گردشــگران در تورهــای داخلــی و خارجــی تنهــا بــا راهنمایــان 
دارای کارت رســمی گردشــگری از ســوی وزارت میــراث فرهنگــی مجــاز اســت.

ــان  ــت از راهنمای ــون حمای ــن قان ــدف از اجــرای ای ــزود: ه ــوری  اف ــی تیم ول
گردشــگری اســت کــه بــه صــورت تخصصــی، رســمی و مجــاز در ایــن زمینــه 

فعالیــت دارنــد.
ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ ــی  اداره کل می ــط عموم ــه رواب ــزارش روز جمع ــه گ ب
یــزد، وی اظهــار داشــت: انتقــال اطالعــات دقیــق بــه گردشــگران و جلوگیــری 
از فعالیــت راهنمایــان غیــر مجــاز از مزایــای حمایــت از راهنمایــان داری مجــوز 

رســمی اســت.
ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــگری وزارت می ــاون گردش مع
افزود:بســیاری از ســایت هــای تاریخــی و رســمی راهنمایانــی را کــه هیچگونــه 
مجــوزی از وزارت گردشــگری ندارنــد بــه کار مــی گیرنــد کــه ضربــه ی زیــادی 

بــه صنعــت گردشــگری و فرهنگــی وارد مــی کنــد.
تیمــوری ادامــه داد: انتقــال اطالعــات صحیــح از اماکــن تاریخــی و گردشــگری 

رســالت راهنمایــان گردشــگری اســت و بایــد بــه خوبــی انجــام شــود.

ته
نک

شـهردار مشـهد با تاکید بر اینکه با این رویکرد می توان مشـهد 
را به عنوان قطب جدی برای اکوتوریسـم در نظر گرفت، تصریح 
کـرد: »با وجود مزیت های نسـبی در مجموعه شـهری مشـهد 
از جملـه ارتفاعـات جنـوب، خلـج و هفت حـوض و جایی که به 
مجموعـه طرقبه شـاندیز و بینالـود متصل می شـود، می توان 
دیـد که ظرفیـت های جدی بـرای اکوتوریسـم وجـود دارد اما 
بزرگتریـن ضعف ما در حوزه اکوتوریسـم، سـاماندهی خدمات 
بـه متقاضیـان و بازاریابـی از مبـدا اسـت.«او افـزود: »تجربـه 
هایـی کـه در این زمینـه در شـهرهایی مانند کرمان وجـود دارد 
نشـان مـی دهـد، اگر بازاریابـی از مبدا به درسـتی انجام شـود، 
مـی تـوان رشـد جـدی در این بخـش ایجاد کـرد که امیـدوارم 
بتوانیـم از ظرفیـت سـفرای ایـران کـه دراین کنفرانـس حضور 
دارند در حوزه بازاریابی اکوتوریسـم اسـتفاده کنیم.«کالئی بیان 
کرد: »نکته سـوم در این حوزه اثر اجتماعی اکوتوریسـم اسـت 
بـه ایـن منظور نیـاز داریم تا شـهروندان غبـار عـادت را از دیده 
خـود در زندگـی روزمره شـهری بزدایند و موضـوع طبیعت را به 

عنـوان یک هـدف و دسـتاورد بزرگ دنبـال کنند.«

میراثگردشگری

1۰ بنای تاریخی تایباد به مرمت نیاز داردرفع موانع سرمایه گذاری گردشگری در زنجان
اداره کل  سرپرســت 
گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
اســتان  صنایع دســتی  و 
و  »تســهیل  گفــت:  زنجــان 
رفــع موانــع دســت و پا گیر بــرای ســرمایه گذاران یکــی 
بــرای گرفتــن  اداره کل اســت و  ایــن  اولویت هــای  از 
ــا  ــه آن ه ــگری ب ــف گردش ــای مختل ــا در حوزه ه مجوزه

می کنیــم.« کمــک 
بــه گــزارش میــراث آریــا بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره 
کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان 
زنجــان، امیــر ارجمنــد گفــت: »یکــی از اولویت هــای 
اصلــی ایــن اداره کل، حمایــت از ســرمایه گــذاران داخلــی 

ــع  ــع موان ــرای رف ــور ب ــن منظ ــه ای ــت ب ــی اس و خارج
موجــود در بخــش گردشــگری تمــام تــالش خــود را مــی 

کنیــم.«
او ادامــه داد: »حوزه هــای بســیاری در اســتان وجــود دارد 
ــر روی آن انجــام نشــده اســت  ــوده و کاری ب ــر ب ــه بک ک
در ایــن راســتا قصــد داریــم تــا بــا تســهیل تمــام قوانیــن 
و ضوابــط دســت و پاگیــر بــه توســعه گردشــگری زنجــان 
ــان  ــرد: »در زنج ــح ک ــد تصری ــیم.« ارجمن ــرعت بخش س
ــی  ــی و طبیع ــای تاریخ ــر از جاذبه ه ــه ای بی نظی مجموع
ماننــد گنبــد ســلطانیه بزرگ تریــن بنــای آجــری جهــان، 
ــازار سرپوشــیده جهــان،  مــردان نمکــی، طوالنــی تریــن ب

غــار آهکــی کتلــه خــور و بنــای رختشــویخانه داریــم.«

میـــراث   اداره  رئیـــس 
و  گردشـــگری  فرهنگـــی، 
صنایع دســـتی تایبـــاد گفـــت: 
ایـــن  تاریخـــی  بنـــای   ١0«
شهرســـتان در دو بخـــش مرکـــزی و میان والیـــت 

اســـت.« بازســـازی  و  مرمـــت  نیازمنـــد 
ـــی  ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــا ب ـــراث آری ـــزارش می ـــه گ ب
اداره کل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع 
ـــدی  ـــاج محم ـــم ت ـــوی عبدالرحی ـــان رض ـــتی خراس دس
ـــا در  ـــینیه آق ـــرزی، حس ـــگ م ـــاختمان هن ـــت: »س گف
شـــهر تایبـــاد، هشـــتی شـــجاع الملـــک در روســـتای 
ــهر  ــق در شـ ــه عبدالخالـ ــزار خواجـ ــاد، مـ ــن آبـ محسـ

ـــی  ـــه تاریخ ـــاد، قلع ـــان آب ـــی فرم ـــام قدیم ـــز، حم کاری
کـــرت، حـــوض انـــار و حمـــام اســـتای، حـــوض انبـــار 
قلعـــه کنـــه ریـــزه و حـــوض انبـــار مشـــهدریزه جـــزو 

بناهـــای نیازمنـــد مرمـــت ایـــن شهرســـتان اســـت.«
او افـــزود: »تاکنـــون ١١7 اثـــر تاریخـــی در شهرســـتان 
ـــداد 46  ـــن تع ـــه از ای ـــت ک ـــده اس ـــایی ش ـــاد شناس تایب
ـــیده  ـــت رس ـــه ثب ـــور ب ـــی کش ـــار مل ـــت آث ـــر در فهرس اث
ــا  اســـت.«تاج محمـــدی تصریـــح کـــرد: »مـــزار موالنـ
زین الدیـــن ابوبکـــر تایبـــادی، میـــل کـــرات، ربـــاط 
ــم در  ــاهزاده قاسـ ــزار شـ ــاد و مـ ــاس آبـ ــی عبـ تاریخـ
ـــاد  ـــی تایب ـــار تاریخ ـــن آث ـــزه از مهم تری ـــهد ری ـــهر مش ش

اســـت.«
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خبر

حکــم  بــه  مازنــدران  در  ســوادکوه  محیط زیســت 
ــه خــرس  ــان تول ــه ضارب ــر تبرئ ــی ب ــدوی مبن دادگاه ب
ــر  ــنگ پرانی منج ــا س ــاری ب ــال ج ــاه س ــه خردادم ک
ــراض  ــد، اعت ــادر شــده بودن ــوان ن ــن حی ــرگ ای ــه م ب
ــود کــه یــک قــالده  کرد.اواخــر خــرداد مــاه امســال ب
ــوه  ــاالی ک ــس از ســقوط از ب ــوه ای پ ــه خــرس قه تول
ــه  ــه خــرس شــد، ب ــن تول ــه جراحــت ای ــه منجــر ب ک
ــوان  ــه ۲ ج ــورد حمل ــنگ م ــا س ــارداری، ب ــای تیم ج
ــه محیط زیســت  ــت. تشــخیص اولی ــرار گرف ــذر ق رهگ
ســوادکوه بــر آن بــود کــه خــرس بــا ســنگ پرانــی تلف 
شــد.محیط زیســت ســوادکوه پــس از بازبینــی فیلمــی 
ــط  زیســت در  ــوی حامــی محی ــک بان ــه از ســوی ی ک
فضــای مجــازی از ضاربــان تولــه خــرس منتشــر شــد، 
ــایی  ــرس را شناس ــه خ ــان تول ــا ضارب ــد ت ــق ش موف
ــه بکشــاند. ــز محاکم ــه می ــی ب ــرای برخــورد قانون و ب

ــکایت  ــاه ش ــج م ــدود پن ــت ح ــس از گذش ــون پ اکن
محیــط  زیســت یکــی از شــعب دادگاه  بــدوی در 
شهرســتان ســوادکوه بــر اســاس آنچــه کــه نظــر یــک 
ــان  ــد، ضارب ــالم ش ــکی اع ــی دامپزش ــم کارشناس تی
تولــه خــرس را از اتهــام دســت داشــتن در مــرگ ایــن 
ــی  ــا موج ــون ب ــم تاکن ــن حک ــرد. ای ــه ک ــوان تبرئ حی
ــبکه  ــی در ش ــت محیط ــکل های زیس ــراض تش از اعت

ــت. ــده اس ــه ش ــی مواج اجتماع

اعتراض محیط زیست به حکم صادره به 
دادگاه تجدید نظر

ــوادکوه  ــتان های س ــت شهرس ــس اداره محیط زیس ریی
و ســوادکوه شــمالی در مازنــدران گفــت : دادگاه بــدوی 
شهرســتان ســوادکوه صبــح پنجشــنبه در حکمــی 
ضاربــان تولــه خــرس را از اتهامــات مطروحــه در مــورد 
ــی در  ــم فالح ــه کرد.ابراهی ــوان تبرئ ــن حی ــرگ ای م
ــا افــزود : بــه هــر حــال  ــا خبرنــگار ایرن گفــت و گــو ب
ــا  ــت دارد ت ــت ۲۰ روز فرص ــط زیس ــون محی ــق قان طب
نســبت بــه احــکام صــادره اعتــراض خــود را بــه دادگاه 
تجدیــد نظــر اعــالم کنــد کــه قطعــا پیــش از ایــن زمــان 

ــم و مســتندات  ــی کنی ــالم م ــراض خــود را اع ــا اعت م
خــود را در ایــن ارتبــاط در اختیــار دادگاه تجدیــد نظــر 
قــرار خواهیــم داد.وی اضافــه کــرد : در حکــم صــادره 
ــم  ــک تی ــر ی ــرس نظ ــه خ ــان تول ــه ضارب ــرای تبرئ ب
کارشناســی دامپزشــکی اســتناد شــده اســت، ایــن در 
حالیســت کــه مــا شــکایت خــود را از لحــاظ حقوقــی 
ــه خــرس و جریحــه دار شــدن  در ۲ بخــش مــرگ تول
ــان  ــی ضارب ــنگ پران ــا س ــاط ب ــی در ارتب ــکار عموم اف

ــت:  ــئول گف ــن مس ــه کردیم.ای ــوان ارای ــن حی ــه ای ب
ــه  ــکی ک ــی دامپزش ــم کارشناس ــر تی ــاس نظ ــر اس ب
دادگاه در رای خــود بــه آن اســتناد کــرده، علــت اصلــی 
ــوده و  ــان نب ــی ضارب ــنگ پران ــرس س ــه خ ــرگ تول م
ــی  ــت اصل ــاع عل ــرت شــدن از ارتف ــه ناشــی از پ ضرب
ــت : در  ــار داش ــت.فالحی اظه ــده اس ــان ش ــرگ بی م
ــود را در  ــراض خ ــون اعت ــق قان ــا طب ــورت م ــر ص ه
ــس از آن  ــم و پ ــالغ می کنی ــر اب ــد نظ ــه تجدی مرحل
نیــز منتظــر رای دادگاه تجدیــد نظــر مــی مانیــم.وی در 
مــورد دخالــت اداره کل محیــط زیســت در شــکایت از 

ــان هــم گفــت: در دوره مدیریــت جدیــد محیــط   ضارب
ــه  ــارات از جمل ــر اختی ــدران اکث ــتان مازن ــت اس زیس
متخلفــان  علیــه  محیطــی  زیســت  شــکایت های 
ــا ۱۰۰  ــر ت ــا صف ــد و م ــذار ش ــا واگ ــتان ه ــه شهرس ب
کردیم.بــر  دنبــال  شهرســتان  از  را  پرونــده  ایــن 
ــه  ــط  زیســت ک ــی محی ــب شــورای عال اســاس تصوی
بــه ریاســت رییــس جمهــوری تشــکیل می شــود 
جریمــه مــرگ هــر قــالده خــرس حــدود 5۰۰ میلیــون 
ریــال اســت.خرس از گونه هــای جانــوری حمایــت 

ــق  ــات و مناط ــه در ارتفاع ــت ک ــده اس ــت ش و حفاظ
جنگلــی مازنــدران زندگــی مــی کنــد. براســاس اعــالم 
محیــط زیســت مازنــدران ایــن جانــور در تمامــی ایــن 
مناطــق پراکنــده اســت.محیط زیســت اعــالم کــرد کــه 
ــی  ــا و پراکندگ ــرس ه ــودن خ ــه ای نب ــل گل ــه دلی ب
ــی از  ــار دقیق ــدران آم ــف مازن ــق مختل ــاد در مناط زی
ــن  ــدارد و ای ــود ن ــتان وج ــوان در اس ــن حی ــداد ای تع
ــه  ــی همچــون منطق ــات در زیســتگاه های طبیع حیوان

ــد. ــی می کنن ــله زندگ دراس

ضاربان خرس قهوه ای تبرئه شدند
رییس اداره محیط زیست سوادکوه: ما شکایت خود را در ۲ بخش مرگ توله خرس و 

جریحه دار شدن افکار عمومی در ارتباط با سنگ پرانی ضاربان ارایه کردیم

خرس قهوه ای یکی از گوشـتخوارانی اسـت که تالش های حفاظتی و پژوهشـی گسـترده ای در در سرتاسـر حوزه انتشـار این 
گونه در اروپا، آسـیا و آمریکای شـمالی اروپا، آسـیا و آمریکای شـمالی به آن اختصاص یافته اسـت. با این حال، این گونه 
در محـدوده قفقـاز و خاورمیانـه بـه شـدت کمتر از سـایر بخش هـای محـدوده پراکنش خود مورد بررسـی قرار گرفته اسـت.
در میـان مجامـع علمـی دنیـا تقریبا چیزی درباره خـرس های قهـوه ای خاورمیانه که از آنهـا با نام “خرس قوه ای سـوری” 
یـاد مـی شـود، وجـود نـدارد و حتی در بین مقـاالت و کتاب های مختلـف، کمبود اطالعات شـدیدی در این مورد به چشـم 
مـی خورد.بـه گـزارش انجمـن یوزپلنگ ایرانی، اتحادیـه جهانی حفاظت از طبیعـت IUCN در برنامه عمـل حفاظت از خرس 
هـا در سـال 1999، بـه گفتـن عبـارت “جمعیت کوچـک” درباره خرس های ایران بسـنده کـرده و حتی برخی وب سـایت ها، 

خـرس های خاورمیانه را تقریبا منقرض شـده پنداشـته اند.

ابراهیـم فالحی رییس اداره محیط زیسـت شهرسـتان های 
صبـح  سـوادکوه  شهرسـتان  بـدوی  دادگاه  سـوادکوه: 
پنجشـنبه در حکمـی ضاربـان تولـه خـرس را از اتهامـات 
مطروحـه در مـورد مـرگ ایـن حیـوان تبرئـه کـرد. به هر 
حـال طبـق قانـون محیـط زیسـت ۲0 روز فرصـت دارد تا 
نسـبت بـه احکام صادره اعتـراض خود را بـه دادگاه تجدید 
نظـر اعـالم کنـد که قطعـا پیـش از این زمـان مـا اعتراض 

خـود را اعـالم مـی کنیم.

نهضـت نهالـکاری با شـعار »نهالکاری همگانـی، برای 

ایرانـی سرسـبز« پنجشـنبه ۱۴ آذرمـاه بـا کاشـت ۱۴ 

میلیـون نهـال در ۴۳۲ نقطـه و ۳۱ اسـتان کشـور بـا 

مشارکت مردمی و مسـئوالن آغاز شد.خسروشهبازی 

سرپرسـت سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری 

کشـور در آییـن آغازین نهضـت نهالکاری، عنـوان کرد: 

کاشـت ۱۴ میلیـون اصلـه نهـال در ۴۲ هـزار هکتـار 

از مسـاحت ۳۱ اسـتان کشـور، ۲۶۴ شهرسـتان و در 

۴۳۲ مـکان دنبـال خواهـد شـد کـه ایـن آمارهـا در 

آینـده نیـز افزایـش می یابـد.وی ادامـه داد: بـه دلیل 

شـرایط اقلیمـی و تغییـرات آب و هوایـی کـه رخ داده 

اسـت نهال کاری های خـود را به جای ۱5 اسـفندماه از 

۱۴ آذرمـاه آغـاز کردیـم کـه بـا توجـه بـه حجـم باالی 

نهـال کاری ایـن رونـد تـا اسـفندماه و هفتـه منابـع 

طبیعی به طـول خواهد انجامید.شـهبازی اضافه کرد: 

طی دو سـال اخیر رهبر معظم انقالب اسـالمی توجه 

ویـژه ای بـه برنامه هـای منابع طبیعـی، آبخیـزداری و 

آبخـوان داری داشـته و تاکید کردند کـه فرهنگ منابع 

طبیعـی و حفـظ و توسـعه پوشـش گیاهـی بایـد بـه 

یـک فرهنـگ عمومـی تبدیـل شـود و درخواسـت 

رهبـری اجـرای درسـت و مطلـوب برنامه هـای منابع 

طبیعی، آبخیـزداری و آبخـوان داری است.سرپرسـت 

بـا  آبخیـزداری کشـور  و  مراتـع  سـازمان جنگل هـا، 

بیـان اینکـه از امـروز کاشـت ۱۴ میلیـون اصلـه نهـال 

را آغـاز خواهیـم کـرد، خاطرنشـان کـرد: بـرای اجـرا و 

عملیاتـی کـردن این طـرح با مسـئوالن مختلف ملی 

دیـدار و تـالش کردیـم از ظرفیت هـای مختلـف ملی 

اسـتفاده کنیـم.وی ادامـه داد: سـاالنه بیـش از ۴۰۰ 

میلیـارد متـر مکعـب بـارش بـاران داریـم در حالی که 

میـزان نیاز مصرفی کشـور نزدیک بـه ۱۲۰ میلیارد متر 

مکعب اسـت و بـا اجـرای برنامه های آبخـوان داری و 

آبخیـزداری بایـد تـالش کنیـم از بارش هـا بـه صورت 

مطلوب تـر بهره منـد شویم.شـهبازی تصریـح کـرد: از 

زمانـی کـه این نهضت ملـی را مطرح کردیم سـئواالت 

مختلـف مطرح شـده اسـت کـه چگونـه می خواهید 

ایـن حجـم نهـال را تهیـه و در سـطح قابـل توجهـی 

از کشـور عملیـات کاشـت را دنبال کنیـد؟، درحالی که 

بـرای اجـرای ایـن طـرح نشسـت های هم اندیشـی 

و مطالعـات مـورد نیـاز انجـام شـده اسـت.همچنین 

پیش از این شـهبازی در نشسـت خبری ایـن رویداد 

در روز ۱۲ آذرمـاه گفتـه بـود: در روز ۱۴ آذر مـاه بیـش 

از ۱۴ میلیـون اصلـه نهـال در کشـور کشـت می کنیم. 

برنامـه کشـت نهال تـا پایان سـال ۴۲ میلیـون اصله 

اسـت کـه حداقـل ۳۴ میلیـون اصلـه نهـال بـه طـور 

کامل کشـت شـود.

رمز
ه ه

شکوفه فیتوپالنکتون در تنگه هرمز عکس روز ناسا شدتنگ
ــکا  ــی آمری ــازمان فضای ــانی س ــالع رس ــگاه اط پای
)ناســا( بــرای رصــد زمیــن، عکســی از تشــکیل 
ــه عنــوان  شــکوفه فیتوپالنکتــون در تنگــه هرمــز را ب
ــا  عکــس روز خــود انتخــاب کرد.ایــن عکــس کــه ب
ــر  ــی از پ ــون در یک ــکوفه فیتوپالنکت ــور ش ــوان »ظه عن
رفــت و آمدتریــن گذرگاه هــای نفتــی جهــان« امــروز )جمعه( 
 )Earth Observatory( در تارنمــای رصدخانــه زمیــن ناســا
ــر ۱۳۹۸( توســط  ــر ۲۰۱۹ )۲۴ مه ــخ ۱۶ اکتب منتشــر شــد، در تاری
ــر روی ماهــواره لندســت ۸  ــردار عملیاتــی زمیــن )OLI( ب تصویرب
ــه  ــا اشــاره ب ــن عکــس و ب ــح ای ــت شــده است.ناســا در توضی ثب
گــرداب فیتوپالنکتــون در ایــن منطقــه نوشــت: نفتکش هــا در هــر 
روز حــدود ۲۰ میلیــون بشــکه نفــت خــام )چیــزی در حــدود ربــع 
میــزان مصــرف جهانــی( را از تنگــه هرمــز جابه جــا می کننــد. 
ایــن تنگــه یکــی از مهــم تریــن گذرگاه هــای نفتــی جهــان اســت 
ــوده  ــا ب ــزی بیشــتر از نفتکش ه ــور چی ــی محــل عب ــه تازگ ــا ب ام
ماننــدی هســتند  ارگانیســم های گیــاه  اســت.فیتوپالنکتون ها 
ــد.  ــا می کنن ــان ایف ــی آبزی ــره غذای ــون را در زنجی ــش کان ــه نق ک
ــید  ــور خورش ــودن ن ــترس ب ــه در دس ــا ب ــی فیتوپالنکتون ه فراوان

ــت  ــد تح ــن می توان ــا همچنی ــت ام ــته اس ــذی وابس ــواد مغ و م
تاثیــر عوامــل دیگــری چــون دمــا، میــزان شــوری و عمــق 
ــه  ــا تغذی ــه از آن ه ــزی ک ــودات آب ــداد موج ــاد و تع آب، وزش ب
می کننــد، قــرار گیــرد. در صــورت مســاعد بــودن شــرایط، جمعیــت 
ــد شــاهد رشــدی انفجــاری باشــد کــه از  فیتوپالنکتون هــا می توان
 )phytoplankton bloom( آن بــه عنــوان شــکوفه فیتوپالنکتــون
ــده  ــن ناســا آم ــه زمی ــزارش تارنمــای رصدخان ــاد می شــود.در گ ی
ــون در  ــده شــکوفه فیتوپالنکت ــت شــده از پدی ــر ثب اســت: »تصوی
ــی  ــد، ترکیب ــگ می مان ــا آبرن ــی ب ــک نقاش ــه ی ــز، ب ــه هرم تنگ
از هنــر و علــم. نورمــن کرینــگ )Norman Kuring( از گــروه 
زیست شناســی دریایــی ناســا همچــون عکاســی کــه نــور را تنظیــم 
کــرده و از فیلترهــای گوناگــون اســتفاده می کنــد، بــا بــه کارگیــری 
ــات ظریــف  ــگ جزئی ــر رن ــف فیلت نرم افزارهــا و روش هــای مختل
آب را بــه نمایــش درمی آورد.تمــام جزئیــات تصویــر شــده از 
گــرداب فیتوپالنکتــون در آب هــای غنــی از کلروفیــل ایــن منطقــه 
واقعــی هســتند و کرینــگ تنهــا بــا جداســازی و تقویــت برخــی از 
ســایه ها و درجــات ارائــه شــده در داده هــا، بــرای برجســته کــردن 

ــرده اســت.«   ــوده اســتفاده ک ــن زیســت ت ای

اصفهــان،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو 
بیشــترین مشــکالت مربــوط بــه آلودگــی هــوا در کشــور را 
مدیریتــی، برنامه ریــزی و اقتصــادی خوانــد و گفــت: حــل 
ــه برنامــه  ــاز ب ــه اصفهــان نی ایــن مشــکل در کالنشــهرها از جمل
ــت و  ــه در گف ــی زاده روز جمع ــوب حاج ــی دارد.یعق ــول کاف و پ
ــد در  ــوا بای ــی ه ــاله آلودگ ــزود: مس ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب گ
ــود  ــی ش ــری و اولویت ده ــوری پیگی ــت کش ــطح کالن مدیری س
ــن متخصــص مهندســی  ــه دارد.ای ــار و برنام ــه اعتب ــاز ب ــرا نی زی
کنتــرل آلودگــی هــوا بــا اشــاره بــه برنامه هایــی کــه در کشــورها 
ــی  ــع آلودگ ــرای رف ــیایی ب ــی و آس ــف اروپای ــهرهای مختل و ش
هــوا اجــرا شــد، اظهارداشــت: آلودگــی هــوا چیــزی نیســت کــه 
ــط  ــرل نباشــد.این دانشــیار مهندســی بهداشــت محی ــل کنت قاب
ــرادی  ــتن اف ــص داش ــان، تخص ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــد  ــوا مســئولیت دارن ــی ه ــا آلودگ ــط ب ــای مرتب ــه در بخش ه ک
ــفانه  ــرد: متاس ــد ک ــت و تاکی ــروری دانس ــد را ض و کار می کنن
بــه نظــر می آیــد برخــی از کســانی کــه دســت انــدرکار هســتند، 
تخصــص الزم در ایــن زمینــه ندارنــد یــا اهمیــت موضــوع را بــه 
ــال  ــم آذر امس ــنبه یازده ــه وی دوش ــه گفت ــی نمی دانند.ب خوب
هــوای کالنشــهر اصفهــان بســیار آلــوده بــود امــا مــدارس تعطیــل 
نشــد در حالیکــه در ۲ روز قبــل آن کــه آلودگــی هــوا کمتــر 
ــات  ــز تحقیق ــل شــدند.این پژوهشــگر مرک ــدارس تعطی ــود، م ب
محیــط زیســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا تاکیــد بــر 
ــوط  اینکــه بخــش عظیمــی از آلودگــی کالنشــهرهای کشــور مرب
بــه خودروهاســت، گفــت: نقــش خودروهــا در ایــن موضــوع در 

زمــان حاضــر بســیار پــر رنگتــر از صنایــع شــده اســت.حاجی زاده 
ــا بیــان اینکــه در ســال های گذشــته، صنایــع نقــش بیشــتری  ب
در آلودگــی هــوا داشــتند، افــزود: امــا در ایــن ســال ها بــا 
زیــاد شــدن تعــداد خودروهــا و اســتفاده بیشــتر مــردم از آنهــا، 
ــا و ســوخت  ــت خودروه ــگ شــد.وی کیفی ــع کمرن نقــش صنای
از جملــه بنزیــن را در ایــن امــر دخیــل دانســت و تصریــح کــرد: 
بســیاری از خودروهــای داخــل اســتانداردهای الزم را بــرای 
هــوای پــاک ندارنــد، عمــر تعــداد قابــل توجهــی از آنهــا باالســت 
و تعــداد زیــادی از خودروهــای ســنگین ماننــد اتوبوس هــا، 
دودزا هســتند.حاجی زاده، نقــش شــهرداری ها در رفــع ایــن 
مشــکل را بســیار مهــم خوانــد و اضافــه کــرد: بــر اســاس نتایــج 
ــی  ــد از آلودگ ــت، ۸5 درص ــورت گرف ــران ص ــه در ته ــی ک تحقیق
هــوای ایــن کالنشــهر از خودروهاســت.وی بــا بیــان اینکــه 
نیمــی از ایــن آمــار مربــوط بــه اتوبوس هــا، مینی بوس هــا 
و موتــور ســیکلت ها اســت، ادامــه داد: اگــر شــهرداری بــا 
صــرف بودجــه، اقــدام بــه نوســازی آنهــا کنــد بخشــی بزرگــی از 
ــن  ــان اینکــه چنی ــا بی ــن مشــکل حــل می شــود.حاجی زاده ب ای
تحقیــق جامعــی در اســتان اصفهــان انجــام نشــد، خاطرنشــان 
کــرد: امــا اصفهــان شــرایطی مشــابه تهــران دارد و بایــد همیــن 
ــود. ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــهر اصفه ــژه در کالنش ــائل به وی مس

ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان ایــن کــه در زمــان حاضــر دیگــر 
ــرای  ــت: ب ــتند، گف ــوا نیس ــی ه ــی آلودگ ــکل اصل ــع، مش صنای
حــل مشــکل آلودگــی هــوا بایــد روی صنایــع کار کــرد امــا بایــد 
ــد. ــا باش ــاره خودروه ــی درب ــت بخش ــا و اولوی ــتر برنامه ه بیش

بــه گفتــه وی در روزهایــی کــه مدرســه ها تعطیــل می شــود 
میــزان آلودگــی هــوا به طــور مشــخصی پاییــن می آیــد کــه 
نشــان می دهــد کــم شــدن بخشــی از ترافیــک و تــردد شــهری 
ــح  ــر دارد.حاجــی زاده تصری ــن موضــوع تاثی ــا چــه حــد در ای ت
کــرد: ســهم صنایــع در آلودگــی هــوای برخــی از شــهرهای 
ــرا  ــت زی ــان اس ــود اصفه ــتر از خ ــان بیش ــراف اصفه ــزرگ اط ب
آنجــا کارخانه هــای بــزرگ یــا کــوره هــای آجرپــزی و گــچ پــزی 
ــز  ــان، مرک ــی هــوای کالن شــهر اصفه ــال است.شــاخص کیف فع
اســتان از اول تــا یازدهــم آذر در وضعیــت ناســالم قــرار داشــت 

ــم  ــم و یازده ــم، هفت ــارم، پنج ــای چه ــه در روزه ــوری ک ــه ط ب
 ) AQI ( ۱۶۳ آذر بــه ترتیــب بــا شــاخص ۱۶۱، ۱5۴، ۱۶۱ و
ــرای عمــوم قــرار داشــت.آلودگی  در وضعیــت قرمــز و ناســالم ب
ــه تعطیلــی مدرســه ها در چهــار روز منجــر  هــوا در ایــن مــدت ب
شد.شــاخص کیفــی هــوا از صفــر تــا 5۰ هــوای پــاک، 5۱ تــا ۱۰۰ 
ــاس،  ــای حس ــرای گروه ه ــالم ب ــا ۱5۰ ناس ــالم، ۱۰۱ ت ــوای س ه
۱5۱ تــا ۲۰۰ ناســالم بــرای عمــوم، ۲۰۱ تــا ۳۰۰ بســیار ناســالم و 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــاک ب ــا 5۰۰ خطرن ۳۰۱ ت

رضــا  آذرمــاه  هفتــم  پنج شــنبه  ســفر  بــا  زمــان  هــم 
میلیــون   ۴۰ فــارس  اســتان  نیرو،بــه  وزیــر  اردکانیــان 
ــاالب  ــه ت ــا ب ــد ت ــا ش ــد درود زن ره ــب آب از س ــر مکع مت
بختــگان برســد، ایــن آب همچنــان جــاری اســت و تــا 
ــه دارد  ــر ادام ــه کُ ــر بســتر رودخان ــان آب ب ــاه جری ۲۳ آذرم
ــر کل  ــی؛ مدی ــیند.حمید ظهراب ــگان بنش ــتر بخت ــر بس ــا ب ت
حفاظــت محیــط زیســت فــارس روز پنج شــنبه پــس از 
ــد درودزن  ــودن آب  از س ــاری ب ــه از ج ــک هفت ــت ی گذش
ــد رهــا  ــد و رون ــاالب بختــگان، بازدی ــه ت ــا مســیر منتهــی ب ت

حل مشکل آلودگی هوا در اصفهان نیاز به 
برنامه و اعتبار دارد

آلودگی 
خاک

جزیره 
کیش

جزیره کیش آماده تبدیل شدن به الگوی 
زیست محیطی است

اطلس آلودگی خاک در تهران تهیه می شود

زیسـت  محیـط  اداره  رییـس 
ایـن  آزاد کیـش گفـت:  منطقـه 
بـه  باتوجـه  جزیـره گردشـگری 
زمینـه های مسـاعد،آماده تبدیل 
شـدن بـه شـهری نمونـه و الگـو ی زیسـت محیطـی بـرای 
کل کشـور اسـت.مریم محمدی در حاشـیه همایـش و کارگاه 
آموزشـی مشـترک منطقـه آزاد کیـش و هلنـد بـا موضـوع 
مدیریـت آب فاضـالب و پسـماند در گفتگـوی اختصاصـی با 
ایرنـا،  تقویـت همکاریهـای ملـی و بهـره گیـری ازتجربیات و 
دانـش جهانـی در حـوزه هـای زیسـت محیطـی را در تبدیـل 
زیسـت محیطـی  اهـداف  تحقـق  و  بـه شـهر سـبز  کیـش 
موثـر دانسـت. وی بـا اشـاره بـه برگـزاری همایش مشـترک 
منطقـه آزاد کیـش و متخصصـان هلنـدی بـا موضـوع آب و 
مدیریـت پسـماند    افـزود : اینگونـه گفتگوهـا مـی توانـد در 
تحقـق اهـداف زیسـت محیطـی و برطـرف کـردن اشـکاالتی 
کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد نقشـی موثـر داشـته باشـد.  
محمـدی ضمـن اعـالم آمادگـی حـوزه محیط زیسـت کیش 
بـرای همـکاری بـا متخصصان حـوزه آب و مدیریت پسـماند  

هلنـد گفـت: قطعـا اینگونه همـکاری هـا از جنبه کارشناسـی، 
پشـتیبانی مالـی، دانـش فنـی و انتقـال تجربیات مـی تواند 
بـه طرحهای محیط زیسـتی کمـک کند.  رییـس اداره محیط 
زیسـت منطقـه آزاد کیـش تصریـح کـرد:  گرچـه ایـن جزیره 
نسـبت بـه جاهـای دیگـر کشـور از نظـر زیسـت محیطـی 
شـرایط بهتـری دارد، ولـی در صورتـی کـه  از تجربیات کشـور 
هـای دیگـر کـه موفـق بـوده انـد، اسـتفاده کنیـم قطعـا مـی 
توانیـم شـرایط زندگـی در کیـش را بهتر کنیم.وی در بخشـی 
دیگـر از ایـن گفتگو، حذف کیسـه های پالسـتیکی را از جمله 
طرحهـای زیسـت محیطی جزیـره کیش عنوان کـرد و افزود: 
در خصـوص ایـن طـرح جلسـاتی متعـدد برگـزار شـده و در 
حـال بسـتر سـازی و جلـب مشـارکت بخشـهای مختلـف 
هسـتیم، همچنیـن بهـره گیـری از دانش و  کمـک های بین 
المللـی بـرای اجرای موفق ایـن طرح در دسـتور کار قرار دارد. 
وی افـزود: در گام اول جلسـاتی بـا شـرکت عمـران خدمات، 
روابـط  و  بهداشـت  و  اجتماعـی  بخـش  زیسـت،  محیـط 
عمومـی سـازمان منطقـه آزاد برگزار شـده و ایـن هماهنگی ها 

در حـال گسـترش اسـت. 

و  زیسـت  محیـط  مدیـرکل 
توسـعه پایدار شـهرداری تهران 
ضمـن تاکیـد بر اینکـه آلودگی 
خیلـی  می توانـد  خـاک 
خطرناک تـر از آلودگـی هـوا باشـد از تهیه اطلـس آلودگی 
خـاک در مناطـق ۲۲ گانـه شـهر تهـران بـرای نخسـتین 
بـار خبـر داد.شـینا انصـاری در گفتگـو با ایسـنا، با اشـاره 
در  امـروز  اظهارکـرد:  روز جهانـی خـاک  اذرمـاه  بـه ۱۴ 
کالنشـهرهای کشـور به ویـژه تهـران آلودگـی هوا بـه دلیل 
اینکـه ملموس تـر اسـت بیشـتر مـورد توجـه قـرار مـی 
گیـرد درحالـی کـه واقعیـت این اسـت کـه آلودگـی آب و 
خـاک به ویـژه خـاک همیشـه مـورد غفلت قـرار می گیرد 
امـا مشـکالت بسـیاری را می توانـد در طوالنـی مـدت بـه 
از آالینده هـای  پایـداری برخـی  بیـاورد چـرا کـه  وجـود 
موجـود در خـاک می توانـد سـال ها وجود داشـته باشـند 
و وارد زنجیـره غذایـی شـوند و خطراتـی را بـرای مـا و 
سـایر موجـودات زنـده ایجـاد کنـد.وی افزود: متاسـفانه 
بـه نوعـی آلودگـی خـاک در قیـاس بـا سـایر آلودگی هـا 
مظلوم واقع شـده اسـت. امسـال شـعار روز جهانی خاک 

»توقـف فرسـایش خـاک، حفظ آینـده ما« تعیین شـده 
اسـت یعنـی به طـور خاص بـر فرسـایش خـاک متمرکز 
تخریـب  و  فرسـایش  بحـث  بی تردیـد  اسـت.  شـده 
خـاک ارتبـاط نزدیکـی بـا امنیـت غذایـی دارد ولـی مـا 
در کالنشـهرها بحـث آلودگـی خاک را بیشـتر مـورد توجه 
قـرار داده ایـم. در همین راسـتا در اداره کل محیط زیسـت 
و توسـعه پایـدار شـهرداری تهـران نیـز بیشـتر موضـوع 
آلودگـی خـاک را پیگیـری می کنیم و فرسـایش بیشـتر 
جنگل هـا  سـازمان  و  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  توسـط 
پیگیـری می شـود.انصاری ادامـه داد: بـرای تشـکیل و 
احیـای یـک سـانتیمتر خـاک به زمانـی طوالنـی حداقل 
7۰۰ تـا ۱۰۰۰ سـال زمـان نیاز اسـت بنابراین اگـر خاکی با 
آلودگـی نفتـی، سـموم و یـا با فاضـالب خام و یـا فلزات 
سـنگین آلـوده شـود پاکسـازی آن فراینـدی پیچیـده و 
پاکسـازی  بـرای  راهکارهایـی  درحقیقـت  دارد.  طوالنـی 
امـا فرایندهـای آن بسـیار طوالنـی،  خـاک وجـود دارد 
پیچیـده و پرهزینـه خواهـد بـود البتـه پاکسـازی برخـی 

آالینده هـا نیـز تقریبـا غیرممکـن اسـت. 

اکثر موتورهای اسقاطی به چرخه مصرف برمی گردد
دبیر انجمن موتور سیکلت سازان در جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا گفت: در مزایده های 
ستاد اجرایی فرمان امام در خصوص موتور سیکلت ها اکثر آن ها دوباره به چرخه مصرف 
برمی گردند و یکسری از آن ها به پروسه اسقاط می رود زیرا پروسه گرفتن کد بسیار طوالنی است .

نهضت نهالکاری در 43۲ 
ود نقطه کشور انجام شد

ه ر
یند

خروجی سد زاینده رود کاهش یافتزا
خروجــی ســد زاینــده رود بــا اتمــام دوره نخســت 
آبیــاری کشــت پاییــزه کشــاورزان اصفهــان از 
ــت.معاون  ــه اس ــش یافت ــه کاه ــداد روز جمع بام
حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای 
ایرنــا اظهارداشــت:  بــا  اصفهــان در گفــت و گــو 
ــر  ــه ۱۶ مت ــه ب ــر ثانی ــر مکعــب ب خروجــی ســد از ۶7 مت
ــدار آب  ــانی مق ــن ساس ــیده است.حس ــه رس ــر ثانی ــب ب مکع
پشــت ســد را ۳۰۱ میلیــون متــر مکعــب اعــالم و اضافــه کــرد: 
ورودی بــه مخــزن ۱۹ متــر مکعــب بــر ثانیــه اســت.وی ادامــه 
ــدای  ــده رود  از ابت ــاخه های زاین ــا در سرش ــدار بارش ه داد: مق
ــزارش  ــر گ ــون ۱۶7 میلی مت ــر ۹۸( تاکن ــی جاری)مه ــال آب س
ــابه  ــدت مش ــزان در م ــن می ــه ای ــت ک ــن در حالیس ــده، ای ش
ــدت) ۴۴  ــد م ــط بلن ــر و در متوس ــل ۳75 میلی مت ــال قب س
ســاله( ۲۳5 میلی متــر بود.معــاون حفاظــت و بهره بــرداری 
شــرکت آب منطقــه ای خاطرنشــان کــرد: میــزان آب باقــی 
مانــده در بســتر رودخانــه انــدک خواهــد بــود و همیــن مقــدار 
ــد  ــی برس ــی گاوخون ــاالب بین الملل ــه ت ــه ب ــی ک ــم در صورت ک
ــانی  ــتفاده می شود.ساس ــی اس ــت محیط ــه زیس ــرای حقاب ب

ارقــام مــورد اشــاره نشــان  و  آمــار  تاکیــد کــرد: تحلیــل 
می دهــد کــه در شــرایط مطلوبــی از حیــث برخــورداری از 
منابــع آبــی قــرار نداریــم، بنابرایــن اســتفاده بهینــه در تمامــی 
ــده  ــری الزم و ضــروری اســت.خروجی ســد زاین ــا ام بخش ه
ــه منظــور  ــان ب ــداد ســه شــنبه ۲۱ آب ــه بام رود از ســاعت اولی
ــتان  ــرق اس ــرب و ش ــبکه های غ ــاورزی در ش ــع آب کش توزی
ــر  ــون مت ــدت ۱۲۰ میلی ــن م ــت.در ای ــش یاف ــان افزای اصفه
ــاورزان  ــزه کش ــت پایی ــرای کش ــده رود ب ــد زاین ــب از س مکع
شــرق و غــرب اســتان اختصــاص یافت.اســتان اصفهــان ۱۰.7 
میلیــون هکتــار زمیــن دارد کــه  حــدود پنــج درصــد آن یعنــی 
ــت و در  ــاورزی اس ــش کش ــه بخ ــق ب ــار متعل ــزار هکت 5۴۶ ه
زمــان حاضــر از 5۴۶ هــزار هکتــار زمین هــای کشــاورزی 
ــار  ــزار هکت ــادل ۱۹7 ه ــد مع ــدود ۳5 درص ــط ح ــتان فق اس
ــه  ــه منطق ــن رودخان ــده رود بزرگتری ــت می رود.زاین ــر کش زی
مرکــزی  زاگــرس  کوه هــای  از  اســت کــه  ایــران  مرکــزی 
سرچشــمه گرفتــه و در کویــر مرکــزی ایــران بــه ســمت شــرق 
پیــش مــی رود و بــه تــاالب گاوخونــی در شــرق اصفهــان 

می ریــزد.

 ها
اند

سم
پ

شهرسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  رییـس 
بهارسـتان از اطفای ۱۴ مورد پسماندسـوزی طی دو روز در 
این شهرسـتان همزمـان با تشـدید آلودگی هـوای تهران 
خبـر داد.شـیدا اکار در گفت وگـو بـا ایسـنا از کنترل و نظـارت بر وضعیت 
زیسـت محیطـی شهرسـتان بهارسـتان طـی ۹ مرحلـه گشـت و پایش 
زیسـت محیطـی در شـرایط اضطـرار آلودگـی هوا خبـر داد.رییـس اداره 
حفاظـت محیط زیسـت شهرسـتان بهارسـتان بر لـزوم نظـارت و کنترل 
بیشـتر بـر وضعیـت زیسـت محیطی شهرسـتان بهارسـتان و برخـورد با 
فعالیت هـای آالینـده احتمالـی توسـط افراد سـودجو در شـرایط اضطرار 
آلودگـی هـوا تاکید کـرد.وی با بیان اینکه یکـی از موارد ضایعات سـوزی 
در شهرسـتان بهارسـتان بـه دلیـل حجم زیـاد، با همکاری آتش نشـانی 
اطفـاء شـد، گفت: بـا توجه به اینکه عامـالن دو مورد از پسماندسـوزی ها 
شناسـایی شـدند، بـا واحدهـای متخلـف برخـورد و اخطاریـه محیـط 
زیسـتی ابـالغ شـد.رییس اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان 
بهارسـتان بـه توقف فعالیت آالینده سـه واحـد ریخته گری، نورد و سـند 
بالسـت بر اسـاس مصوبات کارگروه شـرایط اضطرار آلودگی هوا اشـاره و 
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این صفحه می خوانیم
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ــق  ــات و مناط ــه در ارتفاع ــت ک ــده اس ــت ش و حفاظ
جنگلــی مازنــدران زندگــی مــی کنــد. براســاس اعــالم 
محیــط زیســت مازنــدران ایــن جانــور در تمامــی ایــن 
مناطــق پراکنــده اســت.محیط زیســت اعــالم کــرد کــه 
ــی  ــا و پراکندگ ــرس ه ــودن خ ــه ای نب ــل گل ــه دلی ب
ــی از  ــار دقیق ــدران آم ــف مازن ــق مختل ــاد در مناط زی
ــن  ــدارد و ای ــود ن ــتان وج ــوان در اس ــن حی ــداد ای تع
ــه  ــی همچــون منطق ــات در زیســتگاه های طبیع حیوان

ــد. ــی می کنن ــله زندگ دراس

خرس های قهوه ای تقریب
 منقرض شده اند

خــرس قهــوه ای یکــی از گوشــتخوارانی اســت کــه 
تــالش هــای حفاظتــی و پژوهشــی گســترده ای در 
ــا، آســیا و  ــه در اروپ ــن گون در سرتاســر حــوزه انتشــار ای
آمریــکای شــمالی اروپــا، آســیا و آمریــکای شــمالی بــه 
آن اختصــاص یافتــه اســت. بــا ایــن حــال، ایــن گونــه در 
محــدوده قفقــاز و خاورمیانــه بــه شــدت کمتــر از ســایر 

ــورد بررســی  ــش خــود م ــای محــدوده پراکن بخــش ه
قــرار گرفتــه اســت.در میــان مجامــع علمــی دنیــا تقریبــا 
چیــزی دربــاره خــرس هــای قهــوه ای خاورمیانــه کــه از 
آنهــا بــا نــام “خــرس قــوه ای ســوری” یــاد مــی شــود، 
ــای  ــاب ه ــاالت و کت ــن مق ــی در بی ــدارد و حت ــود ن وج
ــه  ــورد ب ــن م ــات شــدیدی در ای ــود اطالع ــف، کمب مختل
چشــم مــی خورد.بــه گــزارش انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی، 
اتحادیــه جهانــی حفاظــت از طبیعــت IUCN در برنامــه 
عمــل حفاظــت از خــرس هــا در ســال ۱۹۹۹، بــه گفتــن 

عبــارت “جمعیــت کوچــک” دربــاره خــرس هــای ایــران 
ــا، خــرس  ــی برخــی وب ســایت ه ــرده و حت بســنده ک
هــای خاورمیانــه را تقریبــا منقــرض شــده پنداشــته انــد.

نقشــه هــای موجــود در اتحادیــه جهانــی حفاظــت نیــز به 
صــورت نادرســتی بیــان نمــوده کــه خــرس هــا در بخــش 
هــای عظیمــی از ایــران منقــرض شــده انــد، درحالیکــه 
خــرس هــای ایــران هنــوز در بخــش هــای گســترده ای 
پراکنــش تاریخــی خــود را همچنــان حفــظ نمــوده انــد.

درخصــوص جمعیــت خــرس قهــوه ای در ایــران نیــز آمار 
ــان  ــه کارشناس ــه طوریک ــدارد، ب ــود ن ــی وج ــل اتکای قاب
قدیمــی جمعیــت خــرس قهــوه ای را 5۰۰ تــا ۲۰۰۰ عــدد 
ــد اســت  ــه بعی ــد ک ــد، هرچن ــی دانن ــرای کل کشــور م ب
ایــن آمــار منطقــی باشد.نخســتین پژوهــش دانشــگاهی 
خــرس قهــوه ای در ســطح تحصیــالت تکمیلــی نیــز در 
ایــران مربــوط بــه ســال هــای اخیــر  اســت کــه درســال 
۱۳۸۶ صــورت گرفــت. جریمــه شــکار خــرس قهــوه ای 
ــه  ــه و ب ــل توجهــی افزایــش یافت ــه صــورت قاب ــرا ب اخی
ــد  ــال رســیده اســت کــه شــاید بتوان ــون ری پنجــاه میلی
گامــی در جهــت اعمــال بازدارندگــی مناســب برای شــکار 
غیرمجــاز آن در زیســتگاه هــا باشــد. برخالف بســیاری از 
کشــورها کــه نمایــش خــرس هــای قهــوه ای در ســطح 
ــدی  ــکلی ج ــا مش ــش آنه ــص و نمای ــا و رق ــان ه خیاب
ــده مــی  ــر دی ــران بســیار کمت ــده در ای ــن پدی اســت، ای
ــران  ــرس در ای ــر از ۴۰ خ ــاال کمت ــروزه احتم ــود و ام ش
ــه  ــاز ب ــا نی ــه بیشــتر آنه ــد ک در اســارت هســتند، هرچن
ارتقــای شــرایط نگهــداری و بهداشــتی دارند.اخیــرا 
ــزار  ــد برگ ــور هلن ــوص در کش ــن خص ــی در ای کنفرانس
گردیــد کــه نماینــدگان انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی نیــز در 
ــه و  ــن زیرگون ــت ای ــی وضعی ــه بررس ــس ب ــن کنفران ای
دانــش موجــود در ایــن خصــوص در ایــران و خاورمیانــه 
ــاس  ــه پ ــد ب ــس خــرس در کشــور هلن پرداختند.کنفران
بیســت ســال تــالش یــک ســازمان غیردولتــی در ایــن 
ــا در  ــا در دنی ــواع خــرس ه ــرای حفاظــت از ان کشــور ب
شــرق ایــن کشــور برگــزار گردیــد.از ســال ۱۳۸5 خــرس 
ــه هــای گوشــتخواران  ــه عنــوان یکــی از گون قهــوه ای  ب
بــزرگ جثــه ایــران در برنامــه هــای مطالعاتــی انجمــن 
یوزپلنــگ ایرانــی بــوده و برنامــه هــای متعــددی بــرای 
حفــظ آن در مناطــق مختلــف ایــران، بخصــوص منطقــه 
حفاظــت شــده البــرز مرکزی شــمالی و اســتان لرســتان 
ــرا  ــال اج ــرس درح ــرز و زاگ ــده الب ــوان دو نماین ــه عن ب
اســت تیــم مستندســازی انجمــن نیــز طــی ســال هــای 
ــن  ــی ای ــاره زندگ ــتندی درب ــد مس ــال تولی ــر درح اخی

زیرگونــه کمتــر شــناخته شــده کشــورمان اســت.

از سال 1385 خرس 
قهوه ای  به عنوان 

یکی از گونه های 
بزرگ  گوشتخواران 

جثه ایران در برنامه 
انجمن  مطالعاتی  های 

ایرانی  یوزپلنگ 
بوده و برنامه های 

متعددی برای حفظ 
آن در مناطق مختلف 

ایران، به خصوص 
منطقه حفاظت شده 
البرز مرکزی شمالی 
و استان لرستان به 
عنوان دو نماینده 

البرز و زاگرس درحال 
اجرا است.

ضاربان خرس قهوه ای تبرئه شدند
رییس اداره محیط زیست سوادکوه: ما شکایت خود را در ۲ بخش مرگ توله خرس و 

جریحه دار شدن افکار عمومی در ارتباط با سنگ پرانی ضاربان ارایه کردیم

رضــا  آذرمــاه  هفتــم  پنج شــنبه  ســفر  بــا  زمــان  هــم 
میلیــون   ۴۰ فــارس  اســتان  نیرو،بــه  وزیــر  اردکانیــان 
ــاالب  ــه ت ــا ب ــد ت ــا ش ــد درود زن ره ــب آب از س ــر مکع مت
بختــگان برســد، ایــن آب همچنــان جــاری اســت و تــا 
ــه دارد  ــر ادام ــه کُ ــر بســتر رودخان ــان آب ب ــاه جری ۲۳ آذرم
ــر کل  ــی؛ مدی ــیند.حمید ظهراب ــگان بنش ــتر بخت ــر بس ــا ب ت
حفاظــت محیــط زیســت فــارس روز پنج شــنبه پــس از 
ــد درودزن  ــودن آب  از س ــاری ب ــه از ج ــک هفت ــت ی گذش
ــد رهــا  ــد و رون ــاالب بختــگان، بازدی ــه ت ــا مســیر منتهــی ب ت

ســازی و انتقــال آب بــه ایــن تــاالب را مــورد ارزیابــی قــرار 
ــگان اشــاره  ــای دریاچــه بخت ــه ضــرورت احی ــی ب داد. ظهراب
ــا توجــه بــه پیگیری هــای صــورت گرفتــه در  کــرد و گفــت: ب
خصــوص احیــای تــاالب بختــگان، محیــط زیســت بــه منظــور 
ــرای  ــتای اج ــه و در راس ــاالب و دریاچ ــای ت ــظ کارکرده حف
قانــون حفاظــت و احیــاء تاالب هــا و آییــن نامــه جلوگیــری 
از تخریــب و آلودگــی غیــر قابــل جبــران تــاالب هــا ، جــاری 
ــه بختــگان را  پیگیــری کــرد و پــس از چندیــن  شــدن حقاب
ــا از  ــاالب ه ــن ت ــه ای ــب حقاب ــر مکع ــون مت ــال ۴۲ میلی س

ســد درود زن تخصیــص یافــت و اکنــون جــاری اســت 
.ایــن مقــام مســوول افــزود: ایــن حقابــه  از ســاعت ۸ 
ــا  ســاعت ۲۰ شــامگاه  ــا شــده و ت ــاه ره ــم آذرم ــح هفت صب
ــب  ــر مکع ــزان  ۳۰ مت ــه می ــدت ۱۶.5 روز ب ــه م ۲۳ آذر  ب
بــر ثانیــه و میــزان دبــی ۲.5۹ میلیــون متــر مکعــب در 
ــی آب  ــی مــی شــود  حجــم کل ــه دارد و پیــش بین روز ادام
رهــا شــده ۴۲.7 میلیــون متــر مکعــب باشــد.ظهرابی گفــت: 
ــرکت آب  ــط ش ــه توس ــاص  یافت ــه اختص ــزان حقاب ــن می ای
منطقــه ای فــارس ، تنهــا بخــش اندکــی از حقابــه مــورد نیــاز 
ــیار  ــگان بس ــاالب بخت ــی ت ــاز آب ــوده و نی ــگان ب ــاالب بخت ت
ــی از  ــا یک ــاالب ه ــای ت ــت. احی ــام اس ــن ارق ــر از ای فرات
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان و اداره کل حفاظ ــای س اولویت ه
ــگان و  ــه بخت ــن حقاب ــرای تامی ــری ب ــت و پیگی ــارس اس ف
ــاالب  ــن ت ــای ای ــرای احی ــل ب ــن قبی ــی از ای ــام اقدامات انج
ــرای  ــد ب ــه می توان ــتمی ک ــات اکوسیس ــردن خدم ــده ک و زن
مــردم ایجــاد کنــد از اهــداف و اولویت هــای محیــط زیســت 
ــری اســت.وی  ــداوم در حــال پیگی ــه صــورت م ــه ب ــوده ک ب
ــه  ــگان ب ــاالب بخت ــای ت ــه احی ــم ک ــا معتقدی ــرد: م ــد ک تاکی
ایــن  مناطــق و شهرســتان های همجــوار  احیــای  معنــی 
ــغ  ــی دری ــچ کوشش ــه از هی ــن زمین ــت و در ای ــه اس دریاچ
هــای  تــاالب  ارزشــمند  اکوسیســتم   وجــود  نمی کنیــم. 
طشــک و بختــگان و نقــش موثــر ایــن تــاالب هــا  بــه 
ــودن   ــرل نم ــی، کنت ــر ژن ــوع زیســتی و ذخای ــظ تن ــژه حف وی
بــرای کشــاورزی،  آب  تامیــن  ویرانگــر،  هــای  ســیالب 
شــرب و از همــه مهمتــر نقــش ایــن تــاالب هــا در ســالمت 
پیرامونــی، حفاظــت  تامیــن معیشــت جوامــع  و  روانــی 

ــد. ــی کن ــدان م ــد چن ــاالب را ص ــن ت ــه ای ــن حقاب و تامی
ــت:  ــان داش ــارس بی ــت ف ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
ســازمان آب بــا همــکاری اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
ــی  ــان اصل ــود از ذینفع ــه خ ــی ک ــع محل ــارکت جوام و مش
مراقبــت  هــا  تــاالب  از حقابه هــا  ایــن حقابــه هســتند، 
ــرای  ــن آب ب ــا کشــاورزان در مســیر رهاســازی از ای کــرده ت
توســعه کشــت اســتفاده نکننــد. محیــط زیســت  بــه منظــور 
حراســت و پایــش حقابــه  تــا ورودی تــاالب هــای بختــگان 
ــکاری  ــا هم ــکیل داده و ب ــی تش ــای بازرس ــک گروه ه و طش
افــراد محلــی و فرمانــداری هــای شهرســتان هــای حــوزه و 
ــه صــورت شــبانه روزی   ــاد کشــاورزی ب ــاری و جه ادارت آبی
ــا  ــون  آب ت ــارت دارند.اکن ــات نظ ــرای عملی ــن اج ــر حس ب
ــیده  و  ــاد رس ــن آب ــل حس ــی پ ــر در نزدیک ــتای گورگی روس
تــا روز جمعــه  ۱۶ آذر مــاه  بــه ورودی دریاچــه بختــگان در 
ــگان  ــه بخت ــید.تاالب و دریاچ ــد رس ــاخ خواه ــه دو ش منطق
ــد  ــی مانن ــتانه پرندگان ــتگاه زمس ــر آب زیس ــال های پ در س
ــاز  ــی، غ ــک، مرغاب ــی، آب چلی ــر دریای ــا، کبوت ــو، درن فالمینگ
بــه  و دشــت های ســیبری  روســیه  از  اســت کــه  بــوده 
ــه ۲۲۰  ــه در فاصل ــه ک ــن دریاچ ــرت می کنند.ای ــران مهاج ای
کیلومتــری شــرق شــیراز در اســتان فــارس قــرار دارد و 
ــتان های  ــت شهرس ــط زیس ــاختار و محی ــوم  س ــظ ب در حف
ــا  در ســال های گذشــته  ــر بســزایی دارد ام ــز تأثی اطــراف نی
ــاری  ــای به ــر بارش ه ــر اث ــال ب ــد ، امس ــک ش ــاًل خش کام
ــی   ــری شــد ول ــن دریاچــه حــدود ۶۰ درصــد آبگی ســطح ای
در گرمــای تابســتان بــاز هــم بــه ســرعت بــه خشــکی 

ــد. گرایی

حقابه بختگان تا ۲۳ آذر ماه همچنان جاری است

رییس پژوهشـکده محیط زیسـت دانشـگاه علوم پزشـکی تهران گفت: 
بـرای اینکـه بتوانیـم از عهـده هزینـه طرح هـای مقابلـه بـا آلودگـی هـوا 
برآییـم بایـد آنهـا را اولویـت بنـدی کنیـم، در واقـع اجـرای کامـل ۲ طرح 
بسـیار بهتـر از ایـن اسـت که ۱۰ درصـد از ۲۰ طـرح مختلف را اجـرا کنیم.

کاظـم ندافـی روز پنج شـنبه در نشسـت نقـش آلودگـی هوا بـر افزایش 
بیماری هـای قلبـی، تنفسـی و سـرطان ها بـا بیـان ایـن  مطلـب افـزود: 
مبنـای برنامه هـای کنتـرل آلودگـی هـوا در کشـور بـه این صورت اسـت 
کـه چنـد کارشـناس از نهادهـای مختلـف دور هم می نشـینند و چندین 
راهـکار ارائـه می دهنـد، بعد از مدتی قانون می شـود و سـپس بـرای اجرا 
بـه سـازمان های مرتبط ابـالغ می شـود، در حالی که با شـرایط اقتصادی 
فعلـی بایـد مباحـث را اولویـت بنـدی کنیـم؛ مثـال هزینـه اجـرای طرح 
جامـع کاهـش آلودگـی هوا در سـال ۱۳۹۰ حدود ۳5 هـزار میلیارد تومان 
بـود کـه قطعـا امـروز در چنیـن شـرایطی رسـیدن بـه آن بسـیار دشـوار 
اسـت.وی اظهـار داشـت: بنابرایـن بهتـر اسـت طرح هـا را اولویت بنـدی 
کنیـم تـا بـه هدف مـان که همـان کاهش آلودگـی هوا و سـالمت جامعه 
اسـت دسـت یابیـم؛ مثـال اگـر حمـل و نقـل عمومـی را توسـعه دهیـم 
و خودروهـای فرسـوده از چرخـه مصـرف خـارج شـوند، بـه طـور قطـع 
شـاهد وضعیـت بهتـری در وضعیـت هـوا خواهیـم بـود. ایـن رونـد بـه 
طـور حتـم خیلـی بهتـر از ایـن اسـت کـه هـر طرحـی را ۱۰ درصـد پیش 
ببریـم جـواب خواهـد داد. پـس اگر بخواهیم شـاهد کاهش مشـهودی 
در زمینـه آلودگـی هوا در کشـور باشـیم باید ایـن کار را بکنیـم.وی با بیان 
اینکـه اجـرای طرح ها در کشـور فراز  و نشـیب زیـادی دارد، ادامـه داد: به 
عنـوان نمونـه در یک سـال ۲5۰ هزار خودروی فرسـوده از رده خارج شـد 
امـا یـک سـال بعـد آن حتی یـک خودروی فرسـوده هـم از مـدار خارج 
نشـد، اجـرای طرح ها به این شـکل نتیجـه ای به همراه نخواهد داشـت، 
بایـد بـه ترتیـب اولویـت و بـه طـور مـداوم اجرا شـوند.ندافی گفـت: یک 
سـال اسـت کـه کارگروه کاهـش مخاطـرات آلودگی هوا در فرهنگسـتان 
علـوم در زمینـه تهدیـدات محیـط زیسـتی بر سـالمت انسـان ها کارهای 
تحقیقاتـی انجـام می دهـد که نتایج آن نشـان داد مهمتریـن خطری که 

سـالمت انسـان را تهدیـد می کنـد آلودگـی هوا اسـت.

طرح های مقابله با آلودگی 
هوا اولویت بندی شود

خبر افزایش دمای زمین موجب کاهش 
جثه پرندگان می شود

محققـان دانشـگاه میشـیگان بـا تجزیـه و تحلیـل حجـم 
زیـادی از اطالعـات در رابطـه با انـدازه جثه پرنـدگان دریافتند 
پرنـدگان آوازخـوان مهاجـر با افزایـش دمای زمیـن، کوچکتر 
می شـوند.به گـزارش پایـگاه خبـری مدیکال سـاینس، محققان مـوزه فیلد واقع در شـیکاگو، 
از سـال ۱۹7۸ میـالدی تاکنـون پرنـدگان مهاجـری را کـه در اثـر برخـورد بـا آسـمان خراش ها 
جـان خـود را از دسـت می دهنـد، جمـع آوری و اطالعـات مختلفی از جملـه انـدازه و وزن آن ها 
را ثبـت کرده انـد. در ایـن مـدت اطالعـات مربـوط به 7۰ هزار پرنـده از 5۲ گونـه مختلف به ثبت 
رسـیده اسـت. اکنون پـردازش این اطالعـات درک جدیدی را از تغییـرات فیزیولوژیکی حاصل 

از گرمایـش زمیـن به دسـت داده اسـت.

 برگزاری پویش ملی جنگل کاری 
در ارتفاعات سالنسر 

ــا مشــارکت  ــرا رســیدن روز دانشــجو ب در آســتانه ف
اداره  و  جهاددانشــگاهی  دانشــجویان  ســازمان 
کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان گیــالن 
پویــش ملــی جنــگل کاری در ارتفاعــات سالنســر برگــزار شــد.به گــزارش 
ایســنا، بــه مناســبت فــرا رســیدن روز دانشــجو بــه همــت ســازمان دانشــجویان 
ــزداری  ــع طبیعــی و آبخی ــا مشــارکت اداره کل مناب ــالن و ب جهاددانشــگاهی گی
ــای  ــا حضــور دانشــجویان از دانشــگاه ه ــال کاری ب ــالن مراســم نه اســتان گی
سراســر اســتان ) پیــام نــور، آمــوزش عالــی راهبــرد شــمال، دانشــگاه گیــالن، 
دانشــکده شــهید خــدادادی، دانشــگاه آزاد اســالمی و موسســه مهرآییــن( در 

ــد. ــزار ش ــار برگ ــتان رودب ــع شهرس ــر از تواب ــات سالنس ارتفاع

معرفی نامزدهای جایزه
 »عکاس حیات وحش«

عکــس  ۴۸هــزار  بیــن  از  عکــس  پنــج  و  بیســت 
ــای  ــت نامزده ــه فهرس ــتند ب ــده توانس ــرکت داده ش ش
نهایــی رقابــت »عــکاس حیات وحــش« ســال ۲۰۱۹ 
راه یابند.بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از ایندیپندنــت،  
مســئوالن مــوزه تاریــخ طبیعــت لنــدن از بیــن ۴۸هــزار عکــس کــه توســط عکاســان 
۱۰۰ کشــور مختلــف بــرای کســب جایــزه »عــکاس حیات وحــش« ســال ۲۰۱۹ در ایــن 
رقابــت عکاســی شــرکت  داده شــده بودنــد، ۲5 عکــس را بــه عنــوان نامزدهــای نهایــی 
ــی  ــت مال ــه حمای ــی ک ــت عکاس ــن رقاب ــی ای ــده نهای ــت برن ــرار اس ــی کردند.ق معرف
ــه آرای مــردم انتخــاب شــود.عکس های  ــا توجــه ب آن را »لومیکــس« برعهــده دارد، ب
راه یافتــه بــه فهرســت نامزدهــای نهایــی ایــن رقابــت در حــال حاضــر در نمایشــگاه موزه 
تاریــخ طبیعــت لنــدن بــه نمایــش گذاشــته  شــده اند و قــرار اســت نمایــش آن هــا تــا 

ــه داشــته باشــد.  ــه ادام ــارم  فوری ــی چه ــری یعن ــت رای گی ــان مهل پای

 پرندگان

جنگل

حیات 
وحش

29 هزار خودرو فرسوده در دستگاه های دولتی وجود دارد
معاون حمل و نقل ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور گفت: ۲۹ هزار خودرو فرسوده 

در دستگاه های دولتی وجود دارد که تاکنون برای اسقاط آن ها اقدامی صورت نگرفته است.

و مدیریـت زیسـت محیطـی آب و خـاک  مدیـرکل دفتـر حفاظـت 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت گفـت: طبق قانـون حفاظـت از خاک، 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت مکلـف اسـت تـا آلودگـی و عوامـل 
آلـوده کننـده خـاک را شناسـایی و بـا آنهـا برخـورد کند.به گزارش ایسـنا 
و بنابـر اعـالم پایـگاه اطـالع رسـانی سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، 
علـی مریـدی گفـت: بعـد از حـدود ۱۰ سـال پیگیـری مسـتمر سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت، قانـون حفاظـت از خـاک خـرداد مـاه ۹۸ بـه 
دولـت ابـالغ شـد.مدیرکل دفترحفاظت و مدیریت زیسـت محیطی  آب 
و خـاک سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت در ادامـه گفـت: خـاک یک 
منبـع پایـه ای اسـت کـه در کنـار آب و هـوا در سـالمت و امنیـت غذایـی 
کشـور تاثیرگـذار اسـت کـه بـا تصویب قانـون تا حـد زیـادی از آن مرتفع 
می شـود.وی در خصـوص قانـون حفاظـت از خاک و کلیـات آن تصریح 
کـرد: قانـون از دو قسـمت فرسـایش و حفاظـت فیزیکـی از خـاک و 
آلودگـی خاک تشـکیل شـده که بـه ترتیب به سـازمان جهاد کشـاورزی 
و سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت محـول شـد و در این قانون بیشـتر 
فعالیت هـا و صنایـع مشـمول نظـارت سـازمان محیـط زیسـت اسـت.

مریـدی، نبـود قانـون حفاظـت از خـاک را یکـی از دالیل فرسـایش زیاد 
خـاک در کشـور دانسـت و ادامـه داد: یکـی از دالیـل فرسـایش بیش از 
حـد خـاک در کشـور مـا نبـود قانـون تـا کنـون بـود که منجـر بـه از بین 
رفتـن تـاالب هـا و مراتع می شـود کـه امنیـت غذایی و منابـع طبیعی را 
بـه مخاطـره می اندازد.مدیرکل دفترحفاظت و مدیریت زیسـت محیطی  
آب و خـاک سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت گفـت: طبـق ایـن قانون 
سـازمان محیـط زیسـت مکلف اسـت تـا آلودگـی و عوامل آلـوده کننده 
خـاک را شناسـایی و بـا آنهـا برخـورد کنـد و آلـوده کننـده به جـز جریمه 
ای کـه بایـد پرداخـت کند هزینـه رفـع آلودگی هـم بپـردازد.وی در پایان 
گفـت: ایـن قانـون، یـک قانون مترقـی و جامع اسـت و از نماینـدگان به 
دلیـل تصویـب ایـن الیحه تشـکر می کنم و خوشـحالم که جامعـه ما به 

بلـوغ محیـط زیسـتی رسـیده کـه از خـاک پاسـداری می کند.

 مدیرکل دفتر حفاظت خاک 
سازمان حفاظت محیط زیست:

قانون حفاظت از خاک، 
قانونی مترقی است

 ها
اند

سم
اطفای 14 مورد پسماندسوزی پ

طی ۲ روز در بهارستان
شهرسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  رییـس 
بهارسـتان از اطفای ۱۴ مورد پسماندسـوزی طی دو روز در 
این شهرسـتان همزمـان با تشـدید آلودگی هـوای تهران 
خبـر داد.شـیدا اکار در گفت وگـو بـا ایسـنا از کنترل و نظـارت بر وضعیت 
زیسـت محیطـی شهرسـتان بهارسـتان طـی ۹ مرحلـه گشـت و پایش 
زیسـت محیطـی در شـرایط اضطـرار آلودگـی هوا خبـر داد.رییـس اداره 
حفاظـت محیط زیسـت شهرسـتان بهارسـتان بر لـزوم نظـارت و کنترل 
بیشـتر بـر وضعیـت زیسـت محیطی شهرسـتان بهارسـتان و برخـورد با 
فعالیت هـای آالینـده احتمالـی توسـط افراد سـودجو در شـرایط اضطرار 
آلودگـی هـوا تاکید کـرد.وی با بیان اینکه یکـی از موارد ضایعات سـوزی 
در شهرسـتان بهارسـتان بـه دلیـل حجم زیـاد، با همکاری آتش نشـانی 
اطفـاء شـد، گفت: بـا توجه به اینکه عامـالن دو مورد از پسماندسـوزی ها 
شناسـایی شـدند، بـا واحدهـای متخلـف برخـورد و اخطاریـه محیـط 
زیسـتی ابـالغ شـد.رییس اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان 
بهارسـتان بـه توقف فعالیت آالینده سـه واحـد ریخته گری، نورد و سـند 
بالسـت بر اسـاس مصوبات کارگروه شـرایط اضطرار آلودگی هوا اشـاره و 

اظهـار کـرد: بـا واحدهای صنعتـی که بدون کنتـرل آالیندگـی و تمهیدات 
زیسـت محیطی فعالیـت کننـد، مطابـق ضوابط برخـورد خواهد شـد.وی 
در ادامـه بـا بیـان اینکـه طـی گشـت و پایش هـای انجام شـده از تخلیه 
پسـماند بتـن توسـط یـک دسـتگاه بونکـر متعلق بـه یکـی از واحدهای 
تولیـد بتـن شهرسـتان های مجـاور جلوگیـری بـه عمـل آمـد، گفـت: 
کارشناسـان ایـن اداره بـا مشـاهده تخلیـه پسـماند بتـن توسـط بونکـر 
حمـل بتن در حاشـیه جاده حوزه اسـتحفاظی شهرسـتان بهارسـتان که 
متعلـق بـه یکی از واحدهای خارج از شهرسـتان بـود، ضمن جلوگیری از 
ادامـه تخلـف و ایجاد آلودگی زیسـت محیطـی، مدارک راننـده خودروی 
واحـد متخلـف را جهـت انجام مراحـل قانونی ضبط کردنـد و پیگیری ها 
و برخـورد قانونـی بـا واحـد خاطـی انجـام مـی شـود.به گـزارش ایسـنا، 
پیـش از ایـن مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان تهـران - ضمـن اشـاره 
بـه اینکـه »ضایعات سـوزی« یکـی از معضـالت زیسـت محیطی جنوب 
اسـتان تهـران اسـت، گفتـه بـود: برای مقابلـه با ایـن اقدام و شناسـایی 
کامـل ایـن نقاط تیم های پایش شـبانه در جنوب اسـتان تهران تشـکیل 

شـده است.

زی
سو

ش 
اختصاص 30 میلیارد تومان برای امدادهوایی آت

در آتش سوزی جنگل ها
ــران  ــت بح ــازمان مدیری ــه س ــی و مقابل ــاون آمادگ مع
گفــت: بــا هماهنگــی ســتاد کل نیروهــای مســلح 
خوشــبختانه ۳۰ میلیــارد تومــان بــه دســتگاه های 
ــا در صــورت  ــی داده شــده ت ــداد هوای ــرای ام تخصصــی ب
لــزوم اســتفاده شــود، گرچــه محدودیــت شــرایط آب و هوایی در 
برخــی مناطــق بــرای بالگــرد وجــود دارد.محمدفریــد لطیفــی شــامگاه 
ــی  ــی و فرمانده ــگیری، هماهنگ ــتاد پیش ــه س ــاه در جلس ۱۳ آذرم
ــار کــرد: در  ــاری، اظه ــه بحــران چهارمحــال و بختی ــات پاســخ ب عملی
ــایش  ــیالب ها ، فرس ــی، س ــم آب ــات ک ــه موضوع ــع ب ــت جام مدیری
خــاک، کاهــش خســارات و مباحــث معیشــتی توجــه می شــود، زمانی 
ــد  ــود می توان ــه ش ــع پرداخت ــورت جام ــه ص ــث ب ــن مباح ــه ای ــه ب ک
ــان  ــد.وی بی ــه می شــود، کمــک کن ــه در کشــور گرفت ــی ک ــه تصمیات ب
ــای  ــاع مســئول اطف ــه وزارت دف ــی شــده ک ــون پیش بین ــرد: در قان ک
ــود  ــور وج ــی در کش ــزود: ظرفیت ــت، اف ــا اس ــی جنگل ه ــق هوای حری
ــه شــده  ــه کار گرفت ــا ب ــام ظرفیت ه ــون ســعی شــده تم دارد و در قان
ــه  ــی و مقابل ــود.معاون آمادگ ــردم وارد ش ــه م ــیب ب ــن آس ــا کمتری ت
ســازمان مدیریــت بحــران ادامــه داد: چهارمحــال و بختیــاری هــم از 

ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و بایــد از ایــن ظرفیــت اســتفاده کنــد، 
گرچــه آییــن نامه هــای آن در حــال تهیــه و تکالیــف بــه دســتگاه ها در 
حــال ابــالغ اســت، منابــع اعتبــاری بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده کــه 
بــه موقــع بایــد در بودجــه اســتان دیــده و در اختیــار متولیــان امــر قــرار 
گیــرد.وی گفــت: در قانــون ایــن ظرفیــت بــرای دســتگاه ها مشــخص 
شــده و منابــع اعتبــاری بــرای ســایر حــوادث نیــز در نظــر گرفتــه شــده 
ــکیدگی  ــرای خش ــی ب ــک مال ــبقه کم ــرد: س ــه ک ــت.لطیفی اضاف اس
درختــان بلــوط بحثــی اســت کــه در گذشــته مطــرح شــده و مبالغــی 
ــت، کل  ــده اس ــاص داده ش ــر اختص ــن ام ــه ای ــی ب ــورت مل ــه ص ب
منابــع در ایــن حــوزه هزینــه شــده کــه ممکــن اســت مشــکالت ایــن 
ــع کمتــری در  ــوده و مناب ــه دیگــر اســتان ها کمتــر ب اســتان نســبت ب
اختیــار آن قــرار گرفتــه باشــد.وی ادامــه داد:  اگــر مدیریــت جنــگل بــه 
معنــای درســت و واقعــی انجــام شــود بــا مشــکل خشــکیدگی کمتــر 
ــوزی  ــرای آتش س ــزات ب ــوص تجهی ــتیم.لطیفی در خص ــه هس مواج
جنگل هــا، خاطرنشــان کــرد: بــا هماهنگــی ســتاد کل نیروهــای 
مســلح خوشــبختانه ۳۰ میلیــارد تومــان بــه دســتگاه های تخصصــی 

ــی داده شــده اســت. ــرای امــداد هوای ب
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اخریـن  از  بازدیـد  حاشـیه  در  لطفـی  دولـت 
وضعیـت گرمایشـی مـدارس خلخـال افـزود:  
سـامانه گرمایشـی  اسـتاندارد درسـطح  ۳۱5 
آموزشـگاه  گاز سـانی شـده  که با این کار زمینه 
بـرای حـذف بخاری هـای نفتی و راهانـدازی به 
جملـه  از  اسـتاندارد   گرمایشـی  سـامانههای 
ایـن  در  هرماتیـک(  بخاری هـای  و  )پکیـج 

مدارس فراهم شده است.
او بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر تعـداد بسـیار 
کمـی از مـدارس اسـتان اردبیـل در مناطـق و 
روسـتاهای فاقـد گاز طبیعـی دارای سیسـتم 
های گرمایشـی نفتی و برق سـوز هستند گفت: 
در گام دوم ایـن اداره کل بـرای تکمیـل طـرح 
جایگزینی سیسـتمهای گرمایشی اسـتاندارد در 
تمام مدارسـی که از بخاری های گازسـوز و نفتی 
فاقد اسـتاندارد اسـتفاده می کنند به سامانههای 

گرمایشی استاندارد مجهز می شوند.
اسـتان  مـدارس  تجهیـز  و  نوسـازی  مدیـرکل 

انجـام  برنامه ریـزی  براسـاس  اردبیـل گفـت: 
ایـن  آینـده تمـام مـدارس  شـده تـا ۲ سـال 
اسـتان بـه سـامانه گرمایشـی اسـتاندارد مجهز 

می شوند.
اسـتان  مـدارس  تجهیـز  و  نوسـازی  مدیـرکل 
بـا  هسـتیم  تـالش  در  گفـت:  اردبیـل 
مـدارس  امکانـات گرمایشـی  استانداردسـازی 
سـطح اسـتان بخاری هـای نفتـی را از مـدارس 

سطح استان اردبیل جمع آوری کنیم.
از  تعـداد کمـی  اینکـه هنـوز  بیـان  بـا  لطفـی 
گرمایشـی  سیسـتم  بـه  غیردولتـی  مـدارس 
اسـتاندارد مجهـز شـدند، گفت: همچنـان از ۹۱7 
مدرسـه غیردولتـی و پیـش دبسـتانی اسـتان 
گرمایشـی  سـامانه  واحـد   5۰۰ از  بیـش 
غیراسـتاندارد دارنـد کـه بایـد هـر چـه سـریع تر 
این واحدهای آموزشـی به سیسـتم گرمایشـی 

مناسب مجهز شوند.
او اظهـار داشـت : هر چند صاحبـان برخی واحد 

ایـن زمینـه مقاومـت  آموزشـی غیردولتـی در 
می کننـد ولـی مـا آمـاده تحویـل بخاری هـای 
هرماتیـک به مدارس هسـتیم تا به سـهولت  از 
ایـن سـامانه گرمایشـی در مـدارس اسـتفاده 

شود.
او گفـت: در سـال های اخیـر منابـع مناسـبی 
گرمایشـی  سـامانه  استانداردسـازی  بـرای 
مـدارس اختصـاص داده شـده کـه اگـر ایـن 
تخصیص هـا تـا ۲ سـال آینـده ادامـه پیـدا کند 
تامیـن  نظـر  از  غیراسـتاندارد  مدرسـه  هیـچ 

گرمایش نخواهیم داشت.
اسـتان  مـدارس  تجهیـز  و  نوسـازی  مدیـرکل 
اردبیـل بـا بیـان اینکه به هیـچ وجه بـه مدارس 
غیردولتـی فاقد تجهیزات و امکانات گرمایشـی 
اسـتاندارد مجـوز فعالیت داده نمی شـود، افزود: 
تمامـی مـدارس غیردولتـی موظف هسـتند در 
را  خـود  گرمایشـی  سـامانه  فرصـت  اولیـن 
اسـتاندارد کرده تا شـاهد وقوع حوادث ناگوار در 

این حوزه نباشیم.
سـامانه  نوسـازی  هـدف  بـا  بیـان کـرد:  وی 
گرمایشی مدارس روسـتایی در شهرستان های 
طـرح  امسـال  پاییـز  اول  از  و کوثـر  خلخـال 
در  مـدارس  فرسـوده  بخاری هـای  تعویـض 
روسـتاهای محروم در اولویت اداره کل نوسـازی 
مدرسـه  از ۳5  بیـش  و  گرفتـه  قـرار  اسـتان 
بـه  و کوثـر  خلخـال  شهرسـتان  در  روسـتایی 

سیستم گرمایشی هرماتیک مجهز شد.
مدیـرکل نوسـازی اسـتان اردبیـل بیـان کـرد: 
سـالمتی دانـش آمـوزان یـک اصـل مهـم در 
مـدارس بـوده و کاهش خطـرات و ایجاد ایمنی 
سـامانه های   خصـوص  در  مـدارس  در  بـاال 
گرمایشـی یکی از اولویت های اداره کل نوسـازی 

استان است.

انــور امینی خــواه بــا اعــالم اینکــه ۶ هــزار هکتــار  
در  شهرســتان  در  زیرکشــت گنــدم  ســطح  از 
حالــت ســبز قــرار دارد، اظهــار داشــت: در حــال 
حاضــر بــه دلیــل بــارش کــم، کشــت گنــدم 

پاییــزی از وضعیت مطلوب برخوردار نیســت.

وی اضافــه کــرد: گندمــکاران ایــن شهرســتان 
و  »میهــن«  ارقــام  از  آبــی  اراضــی  بــرای 
ارقــام  دیــم  مــزارع  بــرای  و  »پیشــگام« 
»ســرداری«، »بــاران«، »اوحــدی«، »همــا« و » 
آذر ۲« کــه در مقایســه بــا ســایر ارقــام عملکــرد 

ــرایط آب و  ــا ش ــتری ب ــازگاری بیش ــوب و س خ
هوایی منطقه دارد، کشــت می کنند.

ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــرد: ب ــه ک امینی خــواه اضاف
بــا  شهرســتان  در  ســال جاری  آب وهوایــی 
کاهــش میــزان و پراکنــش بارندگــی مواجــه 
هســتیم و احتمــال وارد شــدن خســارت بــه 
محصــوالت دیــم وجــود دارد و در ایــن راســتا از 
کشــاورزان درخواســت شــده کــه نســبت بــه 

بیمه کــردن محصوالت خود اقدام کنند.
اراضــی  از  هکتــار   ۸5 تاکنــون  افــزود:  وی 
زیرکشــت محصــوالت در بــوکان بیمــه شــده  کــه 
ــزه شهرســتان  ــا حجــم کشــت پایی در مقایســه ب

بســیار کم و ناچیز است.

میــان  در  توزیعــی  کــود  خصــوص  در  وی   
کشــاورزان نیــز افــزود: تهیــه و توزیــع کودهــای 
شــیمیایی بــرای اراضــی دیــم و آبــی بــرای 
ــل  ــور کام ــه ط ــتان ب ــده اس ــن ش ــهیمه تعیی س

شده است. توزیع 
ــی  ــار از اراض ــزار هکت ــتن ۱۱۰ ه ــا داش ــوکان ب ب
مهــم  قطب هــای  از  یکــی  کشــت  قابــل 

کشــاورزی در آذربایجان غربی است.
ــد  ــام نخســت تولی ــن شهرســتان هرســاله مق ای
ــه  ــد و ب ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــتان را ب اس
غلــه  »انبــار  عنــوان  بــه  دلیــل  ایــن 

آذربایجان غربی« لقب گرفته اســت.

حیاتـی  وقایـع  ثبـت  جلسـه  در  جـودی   احـد 
بـه  نسـبت  هشـدار  اعـالم  بـا  ملـکان،  شهرسـتان 
کاهـش نـرخ رشـد جمعیـت در آذربایجـان شـرقی، 
افـزود: وضعیـت نـرخ رشـد جمعیـت در اسـتان بـه 
شـرایط بسـیار نگـران کننـده رسـیده اسـت و بایـد 
زمینـه  ایـن  در  اقتصـادی  و  فرهنگـی  نهادهـای 

اقدامات فوری انجام دهند.
وی اظهـار داشـت: متاسـفانه نرخ رشـد جمعیت در 
آذربایجان شـرقی به کمتر از ۱ درصد رسـیده و حتی 
نسـبت بـه میانگیـن نـرخ رشـد جمعیـت کشـور که 
یـک درصد اسـت، پایین تر می باشـد که هشـداری 
جـدی برای آینـده بخش های اقتصـادی، اجتماعی 

و رفاهی منطقه به شمار می رود.
جـودی بـا بیـان اینکه سـال به سـال میـزان تولدها 

در اسـتان رو بـه کاهـش مـی گـذارد، گفـت: ایـن در 
حالـی اسـت کـه میـزان فوتی ها نیـز سـاالنه حدود 
۸ درصـد در آذربایجـان شـرقی بیشـتر می شـود که 

این عامل نگرانی ها را دوچندان می کند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه تشـویق بـه امـر ازدواج و 
فرزنـدآوری بایـد در جامعـه بـه فرهنـگ عمومـی 
تبدیـل شـود، اظهـار داشـت: نبایـد بـا تعابیـر غلط از 
جملـه کـودک همسـری مانـع ازدواج جوانان شـویم 
بلکـه آنـان را بـه امـر ازدواج ترغیـب و زوج هـا را بـه 

فرزندآوری بیشتر تشویق کنیم.
جـودی ادامـه داد: بایـد توجه داشـت جمعیت فعال 
و جـوان عامل اصلی و محوری پیشـرفت هر کشـور 
اسـت و اگـر موالید کمتر شـود در نتیجه توسـعه ای 

نیز اتفاق نخواهد افتاد.

315 مدرسه استان اردبیل به امکانات 
گرمایشی استاندارد مجهز شدند معادن، ظرفیت عظیم اقتصادی در هرمزگان

۷۲ هزار هکتار از اراضی بوکان آذربایجان غربی 
به کشت گندم اختصاص یافت

فرزندآوری در آذربایجان شرقی 
14 درصد کاهش یافت

هرمزگان

ــیار  ــای بس ــت ه ــا و فرص ــت ه ــی از ظرفی یک
ــدون  ــرای رشــد اقتصــادی کشــور ب ارزشــمند ب
ــت  ــادن اس ــی، مع ــای نفت ــه درآمده ــکای ب ات
کــه در ایــن میــان وجــود تنــوع مــواد معدنــی، 
مناطــق  از  یکــی  عنــوان  بــه  را  هرمــزگان 
شــاخص معدنــی در ســطح کشــور مطــرح 

کرده است.
ــی  ــی م ــص مل ــد ناخال ــدن در تولی ــهم مع س
توانــد تــا 5۰ درصــد افزایــش یابــد و براســاس 
ــادن  ــد مع ــون ۹7 درص ــود، اکن ــای موج آماره
کشــور در اختیــار بخــش خصوصــی و ۳ درصــد 

در اختیار بخش دولتی است.
ــل توجهــی  ظرفیــت هــای ســرمایه گــذاری قاب
و  دارد  وجــود  هرمــزگان  معــادن  حــوزه  در 
ــذاران  ــرای ســرمایه گ ــی ب ــواره بســتر جذاب هم

داخلی و خارجی است.
براســاس اطالعــات منتشــره ســازمان صنعــت، 
 ۱۱۲ تعــداد  هرمــزگان،  تجــارت  و  معــدن 
ــه اکتشــاف، ۲5  ــی دارای پروان محــدوده معدن
ــدن  ــه کشــف و ۲۲۶ مع ــدن دارای گواهینام مع
دارای پروانــه بهــره بــرداری در ایــن اســتان بــا 
نیــم  و  یــک  بــر  افــزون  ذخایــر  مجمــوع 
میلیــارد تــن وجــود دارد و حــدود ۳ هــزار نفــر 
ــت  ــادن فعالی ــن مع ــتقیم در ای ــور مس ــه ط ب

می کنند.
در هرمــزگان می تــوان بــرای ۲۰ نــوع مــاده 
ــه  ــادن پای ــام داد و مع ــاف انج ــی اکتش معدن
ایــن اســتان شــامل ســنگ گــچ، ســنگ آهــن، 
ســنگ نمــک، ســنگ کرومیــت و خــاک ســرخ 

است.
براســاس آمارهــای موجــود همچنیــن بیــش از 
ــز  ــزگان نی ــال در هرم ــر فع ــدن غی ــد مع یکص

شناسایی شده است.
و  مــس  معــدن  دارای  هرمــزگان  اســتان 
متقاضــی بهــره بــرداری از آن نیــز هســت ولــی 
ــه کســی واگــذار  ــوز ب ــه اذعــان مســووالن هن ب

نشده است.
فرصت هــای ســرمایه گــذاری در حــوزه معــادن 

هرمزگان شناسایی شوند
ــترک  ــت مش ــزگان ش در نشس ــتاندار هرم اس
شــورای عالــی معــادن بــا شــورای معــادن 
اســتان کــه طــی روزهــای گذشــته انجــام شــد، 
اظهــار داشــت: هرمــزگان از ظرفیــت بســیار 
باالیــی در حــوزه معــادن برخــوردار اســت و 
ــد  ــوزه بای ــن ح ــرمایه گذاری ای ــای س فرصت ه
ــه و  ــرار گرفت هرچــه بیشــتر مــورد شناســایی ق

معرفی شوند.
فریــدون همتــی بیــان داشــت: بــا هــدف رونــق 
ــرداری  ــره ب ــد به ــتغال بای ــاد اش ــد و ایج تولی
گســترده از معــادن در اســتان هرمــزگان در 

دستور کار باشد.
وی خواســتار تفویــض اختیــارات بیشــتر در 
حــوزه معــادن بــه اســتان ها شــد و افــزود: 
تحقــق ایــن موضــوع موجــب افزایــش ســرعت 
رونــد کارهــا و رســیدن بــه هــدف رونــق تولیــد 

و اشتغال خواهد شد.
اســتاندار هرمــزگان تصریــح کــرد: شــورای 
ــت گذار در  ــر و سیاس ــد ناظ ــادن بای ــی مع عال
ایــن حــوزه باشــد و امــور اجرایــی توســط 

استان ها انجام شود.
از صحبتهــای خــود  وی در بخــش دیگــری 
یکــی از نیازهــای مهــم در حــوزه معــادن را 
ــوان  ــی عن ــواد معدن ــوالت و م ــرآوری محص ف
کــرد و گفــت: بایــد بــا برنامــه ریــزی هــر چــه 
بهتــر در ایــن مســیر گام برداریــم و شــاهد 
بخــش  ایــن  در  بیشــتری  آفرینــی  ارزش 

باشیم.
ــی  ــام فروش ــف خ ــرد: مخال ــد ک ــی تاکی همت
ارائــه  بــا  بایــد  و  هســتیم  معدنــی  مــواد 
و  کاران  معــدن  بــه  مناســب  تســهیالت 
شــرکت ها بــرای فــرآوری محصــوالت گام هــای 

محکمی برداشته شود.
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افقی
  ۱ - سوغات كرمانشاه - بلند، مرتفع، 

برجسته، مرتفع و برجسته - گاو مقدس 
مصریان قدیم - در حمام است

۲ - فال میگیرد - مثنوی از اهلی شیرازی - 
از انواع بستنی

 ۳ - روشن شده - آرایش مو  و چهره  - 
مرد روستایی روس

 ۴ - جامه - موسس سلسله آل زیاد - 
تالش بی ثمر

 5 - صد و یازده - حیران و سرگشته - 
کوچک - سیخ نانوایی، بالشتك نانپزی 

۶ - سخن بی پرده - نظیر - لقمه چرب 
گربه - رمق آخر

7 - شایستگی - کاسه ناتمام - استخوان 
باالی ران

۸ - گناهکار - جمع جماعت مردم، گروه - 
مغزها، خردها

۹ - سرطان خون - مالک گردانیدن - خبر 
گزاری دانشجویی

۱۰ - كافر و ملحد - اثر آل احمد - صفت 
شیطان

 ۱۱ - طبق فلزی  - مخترع ماشین بخار 
- تلفنی عمومی که پول نمی پذیرد ۱۲ - 

نیمتنه، یار شلوار - تخت و اورنگ - چگونه 

- تلخ، پیمانه ، اندازه ، شماره و حساب ، 
گذشتن بر چیزی

۱۳ - پرنده ای از نوع مرغابی - بدبو و عفن 
- کشت به امید باران، کشت بارانی - اسطوره 

یونانی ، اسطوره یونانی  ۱۴ - ابله . نادان - 
یكی از دو شعبه دین مسیح - همین حاال، 

هم اكنون
۱5 - سردسیر - زندان معروف کردستان - 

رمانی از جواد مجابی
۱۶ - طبق دستور پزشك مصرف كنید، دوا 

- از مهاجمان فرانسه - قانون مغول، قانون 
چنگیزی

 ۱7 - گوارا - بیماری كم خونی، فقرالدم - 
باطل - خوردنی دردناک

عمودی 
 ۱ - نوعی دسر - سرزنش شده ۲ - چنگ 
در زدن، چنگ زدن - عمل گداختن - تازان
 ۳ - نخ بافتنی - ماهیت جنس - واحد 

مقیاس گرما، واحد مقدار حرارت، ميزان 
انرژي مواد غذائي

 ۴ - کویر مرکزی، برهنه و عریان - باده 
گساری - اینه مقعر 

5 - اسب نجیب - سال ترکی، سال آذری
 ۶ - شالوده و بنیاد، پایه و مبنا، سنگ 

آسیاب،حرف هیتلری، حرف نازی ها - 
چسبناک - چكش سنگین - درخت زبان 

گنجشك
 7 - نام سابق خرمشهر - اراده قوی، تالش 
و كوشش، عزم،بلند نظری،وسعت نظر،بلند 
طبعی - از عناصرشیمیایی باعدد اتمی ۲۳ 

۸ - مشتری - دو نفر كه در یك روز به دنیا 
آمده باشند - دوستی

 ۹ - فرمانروایان - ورم معده - هیئت 
وزیران

 ۱۰ - زبانه آتش - از همسران پیامبر 
اكرم)ص( - اثری از ویلیام بلیک

 ۱۱ - كاغذ مصری های قدیم - بلدر چین - 
زننده گل ژاپن به ایران در جام ملتهای آسیا 

در سال ۱۳7۱ 
۱۲ - پهلوان - سپاه - لمس انگلیسی - زیر 

خاك پنهان كردن
 ۱۳ - دوستی - ایتالیای قدیم، از 

امپراطوری های باستان
 ۱۴ - طبل بزرگ، طبل رسوایی - غربال 

كردن - رنگ دریا، رنگ آرامش، از رنگهای 
اصلی

 ۱5 - صفت - هندبا، گیاه دارویی - از آثار 
فنلن

 ۱۶ - نشاسته - عمارت، سازنده ساختمان 
- باده عشق روز الست

۱7 - درستكار - کنایه از مردگان

جدول شماره 1610

 پیام
استان ها

نوشهر قهرمان مسابقات فوتبال ساحلی کارکنان بنادر کشور شد
عنوان قهرمانی رقابت های فوتبال ساحلی کارکنان بنادر کشور در بوشهر به بندر تیم نوشهر رسید.

دبیر کمیته ورزش اداره کل بنادر و دریانوردان استان بوشهر گفت: این رقابت ها به مدت پنج روز با 
حضور ۱۲ تیم به میزبانی بوشهر در دهکده گردشگری این شهر برگزار شد.

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

و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
رســمی ســند  فاقــد  ســاختمانهای 

ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ــون و مــاده ۱۳آئیــن نامــه قان آگهــی موضــوع مــاده۳ قان
ثبتــی واراضی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای شــماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۶۶۱-

و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  ۹۸/۰7/۱۶هیــات 
ــر  ــت ملــک شــهر عنب ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثب
ــان   ــد قرب ــژاد فرزن ــوام رئیســی ن ــای ق ــه بالمعــارض متقاضــی آق ــات مالکان ــاد تصرف آب
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاد درشش ــادره ازعنبرآب ــنامه ۱۴ص ــماره شناس بش
ــالک  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از۴۹- اصل ــالک - فرع ــع پ ــر مرب ۲۶۶/۳۳مت
ــهری  ــی ش ــی ب ــاد ب ــد اب ــی محم ــهرعنبرآباد اراض ــع در ش ــک واق ــه ی ــی قطع ۴۹- اصل
بخش۴5کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای عبــاس امیــری محرزگردیــده اســت.

لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ۱5روزآگهــی مــی شــود در 
ــته  ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک صورت
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دوم ــه م ــی ب ــاراولین آگه ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م باش
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم  ب
ــت در  ــی اس ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ اعتراض،دادخواس
ــت  ــررا ت ســند مالکی ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــدت مذکوروع صــورت انقضــای م
ــخ  ــت اول:۹۸/۰۹/۱۶ – تاری ــار نوب ــخ انتش ــف:۲۳7۴-   تاری ــد ./م ال ــادر خواهدش ص

انتشــارنوبت دوم :۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اســناد امالک 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
۳ مـاده  موضـوع  اگهـی  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

و  اراضـی  و  ثبتـی  ضعیـت  و  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  آئیـن  مـاده۱۳  و  قانـون 
سـاختمانهای فـا قـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱7۹۸مورخ ۹۸-

۸-۱۸هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی

حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای اسـحق 
جاللـی پـور  فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه ۴۱۱بـا کدملـی ۶۰۶۹۴۳۰۸۲۴صـادره از 
عنبـر ابـاد  درششـدانگ یـک بـاب خانـه وبـاغ  بـه مسـاحت 5۶۳۸.۰۸مترمربـع پالک 
-فرعـی از 5۴- اصلـی مفـروز ومجـزی شـده از پـالک 5۴-اصلـی  قطعـه یـک واقـع 
درمحطـوط ابـاد عنبرابـاد بخـش ۴5کرمـان   خریـداری  از مالـک رسـمی حسـین خور 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5 

روز آگهـی می شـود
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی  تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراضـی طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد-

تاریـخ انتشـار نوبـت اول ۹۸-۹-۱۶تاریخ انتشـار نوبـت دوم ۳۰-۹-۹۸
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف:۲3۷5

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان 

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد 
و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
ــه  ــب ب ــذا مرات ــت ل ــده اس ــت گردی ــند مالکی ــذ س ــت اخ رای جه
اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت 

عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه سیاهکل محله سنگ اصلی 98 بخش 16 گیان

1-پــاک 884 مفــروز از 44 در مالکیــت آقــای آرمــان روی دل 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه 
ــت ــهراب صداق ــوم س ــت مرح ــع از مالکی مســاحت 221/26 مترمرب
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــورت  ــر اینص ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع ــی آن را ب و گواه
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

 تاریخ نوبت اول : 98/09/16 تاریخ نوبت دوم : 98/09/30 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

 همایون فالحتکار  8760
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

خط تولیدصندلی خودرو در مشگین شهر راه اندازی شد
 اکبر بهنامجو در حاشیه بازدید از روند فعالیت کارخانه کامیون سازی مشگین شهر افزود: ظرفیت تولید نیازهای 

دیگر خودرو سواری از جمله صندلی در این واحد ایجاد شده و در حال حاضر صندلی خودروی سمند برای کارخانه 
خودروسازی تبریز مونتاژ و ارسال می شود.

حســین زارع حســینی افــزود: ایــن میــزان پنبــه طــی یــک 
مــاه گذشــته از ســطح ۴5۰ هکتــار اراضــی زیــر کشــت 

ــت. ــده اس ــت ش ــتان برداش شهرس
ــه  ــوط ب ــاد مرب ــدی گناب ــه تولی ــه داد: بیشــترین پنب وی ادام
ــور،  ــتاهای گیس ــکلوت، روس ــق پس ــزی و مناط ــش مرک بخ
روشــناوند، نــوده پشــنگ و حومــه ایــن شــهر اســت و از هــر 

ــه برداشــت شــد. ــن پنب ــور متوســط ۲.۸ ت ــه ط ــار ب هکت
وی گفــت: میــزان برداشــت پنبــه در گنابــاد طــی ســال 
بــا مــدت مشــابه پارســال  زراعــی جــاری در مقایســه 
ــتان  ــن شهرس ــه ای ــای پنب ــتر بذره ــته و بیش ــری نداش تغیی
ــا  ــوب و ب ــای مرغ ــه ه ــاجدی و از گون ــن و س ــوع ورامی از ن

ــت. ــت اس کیفی
زارع حســینی افــزود: بــه دلیــل مشــکالت آب و هوایــی 
و شــرایط اقتصــادی اکثــر کشــاورزان بــه ســوی کشــت 
ــرده و  ــدا ک ــش پی ــران گرای ــته و زعف ــد پس ــی مانن محصوالت
بــا وجــودی کــه پنبــه زود بــه مرحلــه بهــره بــرداری می رســد 
ــازار رقابــت داشــته  ــا پســته و  زعفــران در ب هنــوز نتوانســته ب

باشــد.
وی ادامــه داد: پنبــه از نظــر اســتراتژیک  و صنعتــی  محصولــی 
ــای  ــون در بخش ه ــارف گوناگ ــل مص ــه دلی ــت و ب ــژه اس وی
مختلــف صنعتــی ،تولیــد محلــوج تــا روغــن کشــی نیازمنــد 

توجــه بیشــتر مســووالن اســت.
ــاورزی  ــاد کش ــت جه ــی مدیری ــدات گیاه ــس اداره تولی ریی
گنابــاد بــا اشــاره بــه جایــگاه کشــت و تولیــد پنبــه در 
ــه از  ــر کشــت پنب ــار ســطح زی ــر هکت ــت: ه اشــتغالزایی گف
مرحلــه بذرپاشــی تــا برداشــت بــرای ۶۰ نفــر اشــتغال ایجــاد 

می کنــد.
ــو  وی  برگــزاری کالس هــای آموزشــی، معرفــی طرح هــای ن
ــه  ــت مقایس ــی جه ــزارع آزمایش ــت و م ــا کیفی ــموم ب و س
تولیــد و انتخــاب بــذر مناســب از نظــر مرغوبیــت را مهمتریــن 
ــرای حمایــت  ــاد ب ــاد کشــاورزی گناب اقدامــات مدیریــت جه

ــمرد. ــتان برش ــن شهرس ــه کاران ای از پنب
ــد  ــه خری ــاد یــک کارخان ــزود: در حــال حاضــر در گناب وی اف
ــه  ــذر از پنب ــازی ب ــدا س ــس از ج ــه پ ــت دارد ک ــه فعالی پنب
جهــت مصــارف کارخانجــات روغــن ســازی آن را بــه صــورت 
محلــوج در اختیــار کارخانجــات ریســندگی در ســایر شــهرها 

ــد. ــرار می ده ق
ــا ۲۰ هــزار  ــاد ب ــردار بخــش کشــاورزی گناب ۳۴ هــزار بهــره ب
ــزار راس  ــزار و 5۰۰ ه ــار دیم ــی، ۱7۰۰ هکت ــتزار آب ــار کش هکت
دام ســاالنه ۸7 هــزار تــن محصــوالت زراعــی، باغــی و دامــی 

ــد. ــازار مصــرف می کنن ــه ب ــد و روان تولی

محمدرضــا شــانه ســاز شــامگاه پنج شــنبه در همایــش 
ــوم  ــای عل ــذا و داروی دانشــگاه ه ــان غ ــا و معاون روس
پزشــکی کالن منطقــه پنــج کشــور در شــیراز  گفــت: 
بایــد در راســتای اقتصــاد ملــی و توســعه آن، دسترســی 
تجهیــزات  دارو،  بــه  بیمــاران  تــر  بهینــه  و  آســانتر 
برداشــت،  و ملزومــات پزشــکی گام هــای موثــری 
همچنیــن الزم اســت از تولیدکننــدگان داخلــی حمایــت 
داروی  نباشــند  ناچــار  مصــرف کننــدگان  تــا  شــود 
موردنیــاز خــود را بــا ۱۰ تــا ۱5 برابــر قیمــت از خــارج از 

ــد. ــه کنن ــور تهی کش
وی افــزود: منطقــه پنــج کشــور از پتانســیل باالیــی 
و  ویــژه  تولیــدات  ماننــد  مختلــف  هــای  زمینــه  در 
ــی  ــوان علم ــن ت ــت، همچنی ــوردار اس ــادر برخ ــود بن وج

کــه از گذشــته در دانشــگاه هــا و دانشــکده هــای 
ــوم  ــژه دانشــگاه عل ــه وی ــج ب ــه پن ــوم پزشــکی منطق عل
ــا  ــا ب ــود ت ــی ش ــر م ــود دارد، منج ــیراز وج ــکی ش پزش
ــدی  ــن توانمن ــزی از ای ــه ری ــری و برنام ــالش، پیگی ت
ــزود: در  ــت اف ــر بهداش ــاون وزی ــتفاده کنیم.مع ــا اس ه
ایــن نشســت پــس از ارایــه نظــرات و پیشــنهادات 
روســای دانشــگاه هــای کالن منطقــه، تــالش مــی 
ــداف  ــق اه ــرای تحق ــز ب ــی نی ــای اجرای ــود راهکاره ش
بلنــد مــدت موجــود در ایــن منطقــه ارایــه شــود.رییس 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز نیــز بــا اشــاره بــه 
ــه  ــات و دســتاوردهای دانشــگاه در زمین برخــی از اقدام
ــن  ــزاری چنی ــات پزشــکی، برگ ــزات و ملزوم دارو، تجهی
ــای  ــش ه ــع چال ــرای رف ــکاری ب ــی را راه نشســت های

ــی  ــه و در نتیجــه پیشــرفت و خودکفای موجــود در منطق
ــکی  ــات پزش ــزات و ملزوم ــوزه دارو، تجهی ــور در ح کش
ــش  ــن همای ــزود: در ای ــادر  اف ــی به ــرد. عل ــوان ک عن
ــی  ــه داروی ــژه در زمین ــه وی ــه ب برخــی از نیازهــای منطق
و  تولیدکننــدگان  بــه  مربــوط  مســایل  تجهیزاتــی،  و 
حمایــت از تولیــد کننــده داخلــی مطــرح و در خصــوص 
آن تبــادل نظــر شــد، همچنیــن راهکارهایــی بــرای 
مواجهــه بــا بحــران هــای احتمالــی و ســرعت بخشــیدن 
ــه  ــکی ارای ــات پزش ــزات و ملزوم ــن دارو، تجهی در تامی
شــد.او ادامــه داد: تــالش هــا بایــد در راســتای خدمــت 
بــه جامعــه، ارتقــای ســطح ارایــه خدمــات بــه بیمــاران، 
پیشــرفت، آبادانــی کشــور باشــد و امیدواریــم روزی 
ــه  ــی زمین ــا در تمام ــالمی خودکف ــران اس ــه ای ــد ک برس
هــا باشــد.مدیرکل امــور تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی 
ســازمان غــذا و داروی کشــور، هــم یکــی از محورهــای 
ــزات  ــن همایــش را بررســی مســایل روز حــوزه تجهی ای
و ملزومــات پزشــکی عنــوان کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه 

ــود  ــه وج ــای ب ــم ه ــور و تحری ــود در کش ــرایط موج ش
آمــده در حــوزه هــای مختلــف، تکیــه بــر تــوان تولیــدات 
داخلــی بــرای تامیــن نیازهــای داخلــی کشــور، بیــش از 

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــیار باالی ــت بس ــش از اهمی پی
ــایل  ــه مس ــیدگی ب ــزود: رس ــوی  اف ــین صف ــید حس س
داخلــی  تولیدکننــدگان  از  و حمایــت  و چالــش هــا 
ــد و  ــرای توســعه تولی ــزات و ملزومــات پزشــکی ب تجهی
کیفیــت محصــوالت، از وظایــف وزارت بهداشــت، درمــان 
ــان  ــا بی ــی رود.وی ب ــمار م ــه ش ــکی ب ــوزش پزش و آم
اینکــه حــدود ۳۳۰ قلــم کاالی پزشــکی در کشــور تولیــد 
ــه داد:  ــت، ادام ــه واردات نیس ــازی ب ــه نی ــود ک ــی ش م
ــزات  ــد تجهی ــه تولی ــد پروان ــده واج ــد تولیدکنن 7۰۰ واح
ــن  ــه از ای ــات پزشــکی در کشــور وجــود دارد ک و ملزوم
ــه شــرکت هــای  ــوط ب تعــداد، بیــش از ۲۰۰  واحــد مرب
ــه از ســال هــای گذشــته رشــد  ــان اســت ک ــش بنی دان
قابــل توجهــی در زمینــه تولیــد ایــن اقــالم داشــته 

اســت.

 رییس سازمان غذا و دارو: 
ذخایر دارویی کشور اطمینان بخش است

قزوینکرمان

7۴۰ مددجوی تحت پوشش کمیته امداد در قزوین صاحب مسکن می شوندمدارس غیر استاندارد جان دانش آموزان ریگانی را تهدید می کند
دهـه  چهـار  طـی  گرچـه 
انقـالب  عمـر  از  گذشـته 
اسـالمی اقدامـات خوبـی 
دولتـی  بخـش  سـوی  از 
و غیردولتـی بخصـوص خیریـن در حـوزه مدرسـه 
سـازی در مناطـق دور افتـاده  اسـتان کرمـان انجام 
انـدازه ای  گرفتـه ولـی حجـم محرومیـت هـا بـه 
بـوده کـه هنـوز بـرای رسـیدن بـه نقطـه مطلـوب در 
شـاخص هـای زیرسـاختی مختلـف از جمله فضای 
بالیـای  مقابـل  در  مقـاوم  و  اسـتاندارد  آموزشـی 
طبیعـی از سـیل گرفتـه تـا زلزلـه و ریزگـرد فاصلـه 

هـا زیـاد اسـت. 
شهرسـتان کویـری و گرمسـیری در شـرق اسـتان 

کرمـان کـه چندسـالی اسـت بعـد از خوزسـتان بـه 
لحـاظ حجـم بـاالی ریزگردهـا بـه دومیـن کانـون 
متولیـان  طلبـد کـه  مـی  شـده  تبدیـل  ریزگردهـا 
کـه  آمـوزان  دانـش  سـالمت  بـرای  حداقـل  امـر 
شـده توجـه جـدی تـری نسـبت بـه تامیـن فضای 
آموزشـی اسـتاندارد و مقـاوم از هر حیـث این نقطه 

محـروم کشـورمان داشـته باشـند.
بـه گفتـه فرمانـدار ریـگان در حـال حاضـر عـالوه بر 
اینکـه  ریزگردهـا بـالی سـالمتی آحـاد مـردم ایـن 
از  بیـش   ، نونهـاالن  شـده  بخصـوص  شهرسـتان 
هـزاران دانـش آمـوز در مـدارس غیـر اسـتاندارد و 
خشـتی و گلـی  در مقابـل کمتریـن زلزله و یا سـیل 

بنیـان کـن جانشـان در معـرض تهدیـد قـرار دارد.

خیریـن  تاکنـون  چنـد  هـر  افـزود:  باقـری  امیـن 
ایـن  را در  و نوسـازی مـدارس ۳۱واحـد آموزشـی 
وپـرورش  آمـوزش  تحویـل  و  سـاخته  شهرسـتان 
داده انـد و تعـدادی طـرح آموزشـی دیگر در دسـت 
اجراسـت ولـی این اقدامـات در مقابـل  محرومیت 

مضاعـف زیرسـاختی منطقـه ناچیـز اسـت .
باقـری با اشـاره به محرومیت شهرسـتان خواسـتار 
سـاخت واحـد های آموزشـی مقاوم توسـط خیرین 

در این شهرسـتان شـد .
فرمانـدار  ریـگان اضافـه کـرد : با توجه بـه مهاجرت 
پذیـری در شهرسـتان ریـگان رشـد جمعیتی دانش 
آمـوزان در مـدارس ایـن شهرسـتان نیـز افزایـش 

. یافته اسـت 

بختیــاری  مرتضــی 
از  تجلیــل  مراســم  در 
دیــه  ســتاد  خیــران 
قزویــن،  اســتان 
ــا  ــه ب ــاد تفاهمنام ــاس انعق ــت: براس ــار داش اظه
ــد  ــا 7۴۰ واح ــد ت ــرر ش ــن، مق ــتانداری قزوی اس
پوشــش  تحــت  خانواده هــای  بــه  مســکونی 
ــق  ــتان تعل ــن اس ــتی ای ــداد و بهزیس ــه ام کمیت

گیــرد.
ــچ  ــده هی ــال آین ــا ۲ س ــم ت ــزود: امیدواری وی اف
و  امــداد  کمیتــه  حمایــت  تحــت  مددجــوی 
بهزیســتی در اســتان قزویــن بــدون مســکن 

نباشــد.
رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( یــادآور 
لحــاظ  بــه  مــردم  از  برخــی  شــد: متاســفانه 
ــه وجــود آمــده کشــور دچــار  شــرایط اقتصــادی ب
گرفتاری هــای مالــی شــده و در زندان هــا بــه ســر 

ــد. مــی برن
ــدی  ــراد آبرومن ــاری، آزاد کــردن اف ــه بختی ــه گفت ب
کــه هرگــز بــه فکــر دزدی نبودنــد و تنهــا بــه خاطــر 
ــده  ــرو ش ــکل روب ــا مش ــد ب ــادی ب ــرایط اقتص ش
انــد، بــدون شــک ثــواب بســیار زیــادی بــه همــراه 

دارد.
رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( بــا 

ــه دلیــل  ــواده افــرادی کــه ب ــه اینکــه خان اشــاره ب
جرایــم غیرعمــد گرفتــار شــده اند، عــالوه بــر 
ــر آســیب های  ــل مشــکالت اقتصــادی، درگی تحم
اجتماعــی نیــز می شــوند، افــزود: فرزنــدان برخــی 
ــودن  ــی ب ــبب زندان ــه س ــز ب ــان نی ــن زندانی از ای
سرپرســت خانــوار، درگیــر بســیاری از مشــکالت از 

ــده اند. ــدر ش ــواد مخ ــرف م ــه مص جمل
ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه بهتــر اســت هرچــه 
زودتــر ایــن زندانیــان آزاد شــده و بــه آغــوش 
خانواده هــای بازگردنــد، گفــت: پنــج میلیــارد ریــال 
از ســوی ســتاد دیــه کشــور بــرای آزادی زندانیــان 

غیرعمــد ایــن اســتان کمــک خواهــد شــد.

هزار و ۲60 تن پنبه در 
گناباد برداشت شد

رنا
 ای

س:
عک

زیرو بم های سرمایه گذاری در بافت پیرامون 
حرم مطهر امام رضا) ع( 

 زیر و بم های سرمایه گذاری در بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا)ع( در مشهد

شـبنم مقدم/زیـرو بم هـای سـرمایه گـذاری در بافت 
پیرامـون حـرم مطهـر امـام رضـا ع بـا حضـور در غرفه 
بازآفرینی شـهری شـهرداری ثامن دراولین نمایشـگاه 
فرصتهـای سـرمایه گذاری در مشـهد برررسـی شـد.به 
گـزارش روزنامـه پیـام مـا، سـید مصطفـی نعمتـی 
شـهردار منطقـه ثامـن، در بازدیـد از اولیـن نمایشـگاه 
فرصتهـای سـرمایه گـذاری در نمایشـگاه بیـن المللی 
مشـهد گفـت: در آسـیب شناسـی منطقـه ثامـن۲۶ 
پـروژه کـه مشـکالتی بـا شـورا داشـتند، بررسـی و بـا 
هییـت  و  مشـهد  شـهر  اسـالمی  شـورای  همـکاری 
مدیـره بازآفرینی شـهری و شـرکت عمران و بازسـازی 
 منطقـه ثامـن  مصوبـات الزم را دریافـت کـرده اسـت.

نعمتـی افـزود: فرصـت هـزار و 5۰۰ میلیـارد تومـان 
سـرمایه گـذاری  جدید در قالب حل مشـکل سـرمایه 
گذاران در منطقه ثامن فراهم شده و بهره برداری از ۴۰۰ 
پـروژه سـرمایه گـذاری تعریـف شـده و در دسـت اجرا 
اسـت  کـه در ایـن پروژه هـا ۱5۰ هزار تخـت اقامتی به 
 ظرفیـت بافـت پیرامـون حرم مطهـر افزوده می شـود.

وی بـا بیـان اینکـه پـروژه هـای مسـکونی متعـددی 
نیـز در اطـراف حـرم مطهـر در حـال اجراسـت گفـت 
: بـا بهـره بـرداری از ایـن ۱۲ هـزار واحـد مسـکونی، 
یعنـی معـادل جمعیـت  نفـری  جمعیـت 5۲ هـزار 
شـوند. مـی  سـاکن  آنهـا  در  سـابق  منطقـه   قبلـی 

نعمتـی گفـت : طرح بهسـازی بافت فرسـوده پیرامون 
حـرم مطهـر شـامل زیرسـاخت هـا و پـروژه هـا، 5۲ 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی و از  نظـر زیرسـاخت هـا 
یعنـی هم به تنهای ۶۲ درصد پیشـرفت فیزیکـی دارد.

شـهردار منطقـه ثامـن  با بیـان اینکـه این نمایشـگاه، 
محرکهـای توسـعه را بـرای سـرمایه گـذاری بخـش 
خصوصـی در اطـراف حـرم مطهر امام رضـاع در بخش 
واحدهـای اقامتـی و تجـاری ایجـاد مـی کنـد، افـزود: 
نمایشـگاه فرصتهـای سـرمایه گـذاری نقطـه ارتباطـی 
بین مدیریت شـهری و  عالقمندان به سـرمایه گذاری 

در شـهر امـام رضا)ع( اسـت.نعمتی خاطر نشـان کرد: 
ارتباط با سـرمایه گذارانی که در این نمایشـگاه هسـتند 
و  بیـان نقطـه نظـرات مختلـف آنها باعث می شـود تا 
مسـیری کـه برای سـرمایه گـذاری در منطقـه ثامن در 

نظـر گرفتـه شـده،  خطای کمتری داشـته باشـد. 
شـهردار منطقـه ثامـن، حجـم سـرمایه گـذاری منطقه 
ثامـن را ۱۰ هـزار میلیـارد تومـان بیان کـرد و گفت:  این 
حجـم از سـرمایه گـذاری بـرای زیرسـاختها تاکنـون 
هزینـه شـده کـه بـه معنـای ارزش اقتصادی سـرمایه 
گـذاری نیسـت، بلکـه بـه عنـوان محـرک توسـعه بـا 
حضـور بخـش خصوصـی اسـت تـا بـرای واحدهـای 
 اقامتـی و تجـاری منطقـه ثامن سـرمایه گـذاری کنند.

وی خاطرنشـان کـرد: در دو سـال گذشـته، پیشـرفت 
فیزیکـی زیرسـاخت هـای طرح بـه صـورت میانگین 
در هـر سـال 5.۶ درصـد بـوده اسـت اما این رقـم در ۱۰ 
سـال قبـل از آن، بـه ازای هـر سـال بـه طـور میانگیـن 

تنهـا یـک و سـه دهـم درصـد بوده اسـت.

هم صدایی و وحدت در استان برای بازسازی 
بافت پیرامون حرم مطهر وجود دارد

رئیس کمیسـیون عمران و شورای اسالمی شهر مشهد 
گفـت: هـم صدایـی و وحـدت بـرای بازسـازی بافـت 
 پیرامون حرم مطهر بین سـازمانهای متولی وجود دارد. 
محمـد هـادی مهـدی نیـا، عضـو شـورای اسـالمی 
شـهر مشـهد در حاشـیه بازدیـد از  ایـن نمایشـگاه 
بخـش  گـذاری  سـرمایه  بـه  پرداختـن  بـا  افـزود: 
مسـکن و مسـتغالتی کـه بـه نوعـی جـاذب میـزان 
گردشـگری مذهبـی را در شـهر مشـهد هسـتند،می 
را  مطهـر  حـرم  پیرامـون  گـذاری  سـرمایه  تـوان 
افزایـش داد و بـه نظـر می رسـد که درسـطح اسـتان، 
شـهری  مدیریـت  بیـن  صدایـی  هـم  و  وحـدت 
دارد. وجـود  رضـوی  آسـتانقدس  و  اسـتانداری   و 

مهدی نیا  افزود:  اختالف نظری که بین وزارتخانه راه و 

شهرسـازی و مسـئوالن اسـتانی و شـهری در رابطـه بـا 
بافـت پیرامونـی حرم مطهر وجود داشـته، بر سـر طرح 
پیشـنهادی راه و شهرسـازی نیسـت، بلکـه بر سـر نوع 
تحقـق یافتن آن اسـت و تحقق یافتن طـرح جامع در 
بافـت پیرامونـی حرم مطهر بخشـی از این پازل اسـت 
 و ارزشـهای مـورد تاکیـد بخشـی از این موضوع اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه مدیریـت شـهری در مواجهـه بـا 
ایـن موضـوع، شهرسـازی مشـارکتی را بـا تعامـل و 
تعـادل در نظـر دارد،افزود:بـا ایـن تعامـل و مدیریـت 
حـل  گـذاران  سـرمایه  دغدغـه  مشـارکتی،  شـهری 
سـرمایه  دادن  مشـارکت  بـا  و  شـود  مـی  فصـل  و 
بـازی  بـه  تـوان  مـی  شـهری  مدیریـت  در  گـذاران 
برد_بـرد دسـت یافـت کـه ایـن امر بـا رویکـرد  عمران 
 اسـتانداری  و وزارت راه و شهرسـازی میسـر می شـود.

وی در پایـان دربـاره کیفیـت اطالع رسـانی در خصوص 
نحوه سـرمایه گذاری و مشـارکت شـهروندان و سرمایه 
بافـت  بهسـازی  و  نوسـازی  ملـی  طـرح  در  گـذاران 
پیرامـون حـرم مطهر رضوی توسـط غرفه نهـاد مجری 
ایـن طـرح در نمایشـگاه حاضـر افـزود: ایـن غرفـه بـا 
ایجـاد و نمایـش ماکـت بافـت طـرح نوسـازی بافـت 
پیرامونـی حـرم مطهر و نگاه ویژه ای که داشـته تاکنون 

بـا اسـتقبال خوبـی مواجه بوده اسـت.

رویکرد مدیریت شهری در طرح بازآفرینی 
شهری فراتر از زایر و زیارت است

در  مشـهد  شـهر  شـورای  عضـو  نـوروزی،  احمـد 
و  هـای سـرمایه گـذاری  فرصـت  نمایشـگاه  اوليـن 
اقتصادشـهری مشـهد و پـس از بازدیـد از غرفـه نهـاد 
مجـری طـرح نوسـازی و بهسـازی بافـت پیرامـون 
حـرم مطهـر رضوی افـزود: شهرمشـهد با سـه میلیون 
و ۲۰۰ نفـر جمعیـت و ۳۰ میلیـون زائـر در سـال، از 
سـرمایه گـذاری بـرای  بـاال  پتانسـیل  بـا   شـهرهای 

هـای  مجتمـع  در  منظـور  همیـن  بـه  و  اسـت 

توسـط  جدیـدی  اقدامـات  مسـکونی،  و  تجـاری 
جدیـد  دوره  در  مشـهد  شـهری  مدیریـت  مجموعـه 
مدیریـت  رویکـرد  ایـن  لیکـن  شـده،  انجـام 
اسـت. زیـارت  و  زائـر  مبحـث  از  فراتـر   شـهری، 

نـوروزی بـا بیـان اینکـه سـرمایه گـذاری بایـد طـوری 
اوقـات زائـر برنامـه ریـزی شـود،  باشـد کـه  بـرای 
و  یومیـه  نمازهـای  وقـت  از  غیـر  زائریـن  افـزود: 
برنامـه هـای مناسـبتی کـه در حـرم مطهـر هسـتند، 
حـدود ۲۳ سـاعت وقـت فراغـت دارنـد کـه میتـوان 
بـا برنامـه ریـزی مناسـب و سـرمایه گـذاری بـرای 
داد.  ارائـه  خوبـی  خدمـات  زائـران  فراغـت   اوقـات 
شـهروندان  مکتسـبه  حقـوق  بحـث  در  وی گفـت: 
مطهـر  حـرم  پیرامـون  بافـت  گـذاران  سـرمایه  و 
ابتـدای  از  رضـوی کـه شـورای اسـالمی دوره پنجـم 
ورودش بـا آن مواجـه شـد، بـا تصویـب مقرراتـی در 
راسـتای حفـظ منافـع و احقـاق حقـوق آنهـا، اشـتیاق 
 بیشـتری بـرای جـذب سـرمایه گـذاران  حمایـت کند.

عضو شـورای شـهر مشـهد با بیان اینکـه در طرح های 
بازآفرینـی  تـالش کردیـم جمعیـت ایـن منطقه حفظ 
شـود، خاطـر نشـان کـرد: در پـروژه هـای بازآفرینـی و 
بـا حضـور گروههـای تسـهیل گـر، سـرمایه گـذاری 
هـای جدیـدی بـرای منطقـه تعریـف شـد و بـا توجـه 
بـه اینکـه ضمـن تعامـل بـا جمعیـت منطقـه، و بـا 
هـدف حفـظ میـراث فرهنگـی شـهر و سـاختمانهای 
تاریخـی، زمینـه بازسـازی  مجموعـه فراهـم ، میـراث 
فرهنگـی شـهر مشـهد حفـظ و در این راسـتا بـا تغییر 
سیاسـت تـراز صفـر، هـزار و۴۰۰ میلیـارد تومـان اوراق 
مشـارکت بـا سـهم 50درصـدی دولـت و 50 درصـد 
 شـهرداری بـرای سـال جـاری تصویـب شـده اسـت.

نـوروزی بـا بیـان اینکـه بافـت پیرامونـی حـرم مطهـر 
امـام رضـا)ع( متعلـق بـه همـه ایرانیـان اسـت، گفت: 
همـه عالقمنـدان بـه امـام هشـتم میتواننـد در ایـن 
مجموعـه سـرمایه گـذاری حضـور داشـته باشـند تـا 
فضـای ارائـه خدمـت بـه زائـران علـی بـن موسـی 
هـای  مجموعـه  ایـن  در  و  شـود  فراهـم  الرضـا)ع( 
سـرمایه گـذاری هـم جمعیـت منطقـه که سالهاسـت 
در آن زندگـی مـی کننـد و هـم بـرای زائـران عالقمنـد، 
اسـت.  شـده  فراهـم  گـذاری  سـرمایه   فرصـت 
نـوروزی بـا اعالم این مطلب که شـورای شـهر مشـهد، 
مصوباتـی را بـرای رونـق بخشـی اقتصـادی در شـهر و 
بـه ویـژه هسـته مرکـزی و بافـت پیرامون حـرم مطهر 
بـرای  خوبـی  فرصـت  نمایشـگاه  ایـن  دارد، گفـت: 
پیونـد بیـن مجموعـه هـای سـرمایه گـذار و تامیـن 
کننـدگان سـرمایه فراهـم مـی کنـد و فرصـت خوبـی 
اسـت.  تعامـالت  ایـن  و گسـترش  برقـراری   بـرای 
و  قدیمـی  هـای  خانـه  احیـای  در  سـرمایه گـذاری 
اماکـن تاریخـی به مانـدگاری بیشـتر زائران در مشـهد 
 و رونـق اقتصـاد گردشـگری  کمـک شـایانی مـی کند. 
عضـو شـورای شهرمشـهد در بازدیـد از غرفه شـهرداری 
ثامن در اولین نمایشـگاه فرصت های سـرمایه گذاری 
مشـهد: احیـای خانـه هـای تاریخـی منطقـه ثامـن با 
جذب سـرمایه گـذاری بخـش خصوصی امـکان پذیر 
اسـت.بتول گندمـی افـزود: سـرمایه گـذاری در منطقه 
ثامن بواسـطه اینکه بیشـتر اوقات زائران در این منطقه 
مـی گـذرد، بایـد احیا شـود تا شـاهد چرخـش مثبت 
اقتصادی در مشـهد باشـیم و قطعا باید این فرصتهای 
سـرمایه گذاری ایجاد شـود  تا ماندگاری زائر در مشـهد 
از سـه روز)بر اساس آمارهای فعلی( به ده روز افزایش 
پیـدا کنـد کـه ایـن مانـدگاری ضمـن افزایـش ضریب 
 اشـتغال بـه رونق اقتصـادی در منطقه کمـک می کند. 

افـزود:  نمایشـگاه  ایـن  برگـزاری  دربـاره  گندمـی 
بـه  توجـه  بـا  و  اقتصـادی  سـخت  شـرایط  در 
نمایشـگاه  ایـن  برگـزاری  آمـده،  پیـش  اتفاقـات 
اسـت.  ارزشـمندی  اقـدام  و  خـوب   حرکـت 
وی تصریـح کرد:وضعیـت سـرمایه گـذاری در شـهر 
مشـهد، برخـالف وضعیت کالن کشـور، وضعیت خوبی 
اسـت. عضو شـورای شـهر مشـهد افزود: در اوایل سال 
۹7 پرونـده عظیـم بدهـی ها در حـوزه درآمدی بسـته 
شـد و در پایـان سـال گذشـته، ظرفیتهـای اقتصـادی 
شـهر مشـهد با سـرمایه گـذاری ها و مطالعـات عمیق 
تـر و تهیـه بسـته هـا و کتابهـای سـرمایه گـذاری برای 
هـر پروژه  فعالترشـد و  خوشـبختانه فعالیـت های رو 
بـه افزایشـی را در بخش سـرمایه گذاری شـهر مشـهد 
شـاهد هسـتیم و برگـزاری ایـن نمایشـگاه، سـرعت 

سـرمایه گـذاری را بیشـتر مـی کند.

خدمات رسانی بهتر به بافت پیرامونی حرم 
مطهر با اجرایی شدن طرح جامع 

مهـدی یعقوبـی، معـاون خدمـات شـهری شـهرداری 
مشـهد در بازدید از غرفه شـهرداری ثامن در نمایشـگاه 
فرصتهـای سـرمایه گـذاری گفت: شهرمشـهد ظرفیت 
هـای فراوانـی بـرای سـرمایه گـذاری دارد و در منطقـه 
ثامـن نیـز فرصتهـای  سـرمایه گـذاری بیشـتر اسـت 
و معاونـت خدمـات شـهری نیـز بـه منطقـه ثامـن 
سـرمایه  و  تراکـم  لحـاظ  از  و  دارد  ای  ویـژه  نـگاه 
اسـت.  خاصـی  ارزش  دارای  قطعـا  هـم   گـذاری 
یعقوبـی بـا بیـان اینکـه تغییراتـی کـه در طـرح جامع 
لحـاظ شـده  باعـث رونـق بخشـی خدمـات رسـانی 
اعمـال   و  شـود  مـی  منطقـه  ایـن  شـهروندان  بـه 
اصالحـات بافـت موجـود در طـرح جامـع بایـد بـه 
نحـوی باشـد کـه بـه بافـت قدیمـی شـهری آسـیبی 
بافـت  در  مسـیرها  شـدن  احیـا  بـا  نرسـد، گفـت: 
قدیمـی اطـراف حـرم مطهـر خدمـات رسـانی هـا از 
 جملـه خدمـات آتـش نشـانی بهتـر فراهم می شـود. 
مشـهد گفـت:  شـهرداری  معـاون خدمـات شـهری 
دسترسـی  جامـع،  طـرح  اصـالح  و  شـدن  اجرایـی 
شـهروندان را بـه امکانـات و خدمـات فراهـم کـرده و 
مانـع از مهاجـرت شـهروندان از بافـت اطـراف حـرم 
مطهـر مـی شـود وی در پایان، کیفیا غرفـه نهاد مجری 
 طـرح نوسـازی و بهسـازی بافـت پیرامـون حرم مطهر

رضوی را خوب و خالقانه دانست.

اطالع رسانی خوب به زائران روند سرمایه 
گذاری پیرامون حرم مطهر را تسریع می کند

مدیرمنابع انسـانی پشـتیبانی و رفاه شـهرداری مشهد 
در بازدیـد از اولیـن نمایشـگاه سـرمایه گذاری مشـهد: 
اطـالع رسـانی خـوب بـه زائـران  رونـد سـرمایه گذاری 
پیرامـون حـرم مطهـر را تسـریع مـی کندسـید کمـال 
الدیـن شـاهچراغی، مدیر منابع انسـانی پشـتیبانی و 
رفاه شـهرداری مشـهد  افزود: طرح نوسازی و بازسازی 
بافـت پیرامـون حـرم مطهـر، ظرفیتهـا و کاربردهـای 
بسـیار باالیـی برای سـرمایه پذیـری و سـرمایه گذاری 
دارد و بـا وجـود همـه مشـکالتی کـه وجـود داشـته، 
ایـن  شـهرداری ثامـن توانسـته اقدامـات خوبـی در 
رابطـه انجـام دهـد  و ایـن امـر در دوره جدیـد فعالیت 
 مدیریـت شـهری  سـرعت بیشـتری گرفتـه اسـت.

وی گفـت: عـدم اطـالع زائـران و مسـافران از خدمـات 
حمـل و نقـل، ترافیک و سـد معبر، موجـب نارضایتی 
زائـران مـی شـود و در نتیجـه زائـران خدمـات کمتری 
دریافـت مـی کنند و برگزاری نمایشـگاه، سـرعت کار را 
افزایـش داده و ظرفیتهـای خوبی در ایـن زمینه فراهم 

شـده کـه امیدواریـم بـه نتایج خوبی برسـد.
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آگهی مناقصه عمومی 

8779

شــرکت آب و فاضــاب روســتائی اســتان همــدان در نظــر دارد از محــل اعتبــارات عمرانــی خــود پــروژه هــای ذیــل را طبــق نقشــه و مشــخصات 
فنــی موجــود براســاس فهرســت بهــای ســال 1398 از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی و ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بصــورت یــک 

مرحله ایبه پیمانکاران واجد شرایط و دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه که تمایل همکاری دارند واگذار نماید .
• نوع ، کیفیت و کمیت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

• انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ 30% مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضایت نامه از کارفرما ضروری است .
• ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت 90روز معتبر بوده و برای 90روز دیگر قابل تمدید باشد.

• تضمین شرکت در مناقصه)فرآیند ارجاع کار(: طبق آیین نامه تضمین معامات دولتی به شماره 123402/ت 50659/ه مورخ 1394/09/22 هیئت وزیران
ــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و     ــت )ســتاد( ب ــدارکات الکترونیکــی دول ــگاه ســامانه ت ــق وب ــا ارســال دعوتنامــه از طری مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد ت
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه مذکــور ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت فــوق االشــاره و دریافــت گواهــی امضــا الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه انجــام دهنــد.

• کلیــه واجدیــن شــرایط مــی تواننــد  اســناد مناقصــه را از طریــق ســامانه ســتاد بــه آدرس فــوق الذکــر از مورخــه 98/9/14 تــا مــورخ 98/9/18 دریافــت و بــا توجــه بــه مندرجــات 
اســناد مناقصــه مــدارک الزم شــامل پــاکات الــف، ب و ج را تهیــه و تــا ســاعت 19 مــورخ 1398/9/28 نســبت بــه بارگــزاری اســناد بــه صــورت فایــل PDF در ســامانه اقــدام نمایند. در 
ضمــن ارســال اصــل ضمانــت نامــه شــرکت در مناقصــه )فرآینــد ارجــاع کار( در پاکــت مهــر و مــوم شــده تــا ســاعت 14 مــورخ 1398/9/28 بــه دبیــر خانــه شــرکت الزامــی می باشــد .

• بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز شنبه مورخ 1398/9/30 راس ساعت 9 در محل کمیسیون معامات این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می شود.
• متقاضیان جهت دریافت اطاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  32516900-081 تماس حاصل نمایند .

• الزامیست پیمانکار بر اساس صاحیت و ظرفیت کاري مورد تائید از مراجع ذیصاح قیمت پیشنهادي خود را تسلیم که درصورت تخلف ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وي ضبط مي گردد .
• بــه پیشــنهادات فاقــد امضــا و مهــر ، ســپرده ، ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر، چــک و نظایــر آن و همچنیــن پیشــنهادات مشــروط ، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه خــارج 

از موعــد مقــرر  واصــل شــود مطلقــاً ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .
• تبیعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی )HSE( الزامی است.

• ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.
• برنده باید دارای کد معاماتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسامی باشد .

• آدرس شرکت آب و فاضاب روستایی استان همدان : بلوار آیت ا.. کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک یک
www.iets.mporg.ir • پایگاه اطاع رساني مناقصات کشور :   

www.Abfarhamedan.ir • شرکت آب و  فاضاب روستائی استان همدان :   

بدون آب ، کتاب زندگی را باید بست
روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائی  استان همدان 

 شماره مناقصه : 983044      مرحله اول - نوبت دوم    روز شنبه مورخ : 1398/9/16

شرکت آب و فاضالب روستایی
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تعدیل
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مصالح

مجتمع حسین لوله اجرای فاز دوم لوله گذاری 
پیمانکارآب243.250.000دارد64.864.917.984مالیرشاملو-علی اباد دمق

فراخوان دعوت به همکاری
فراخوان شماره یک

امور قراردادهای اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان

اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان کرمــان بــه نمایندگــی از شــرکت مــادر تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران در نظــر دارد 
از ظرفیتهــای موجــود در ســطح اســتان )شهرســتان هــای فاریــاب- قلعــه گنــج- منوجــان- رودبــار جنوب-ارزوئیــه – بافــت - کهنــوج ( 
در فصــل خریــد تضمینــی گنــدم و دانــه هــای روغنــی در ســال 99 برابــر ضوابــط شــرکت مــادر تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران بعنــوان 
مرکــز خریــد تضمینــی ونگهــداری اســتفاده نمایــد ، لــذا از کلیــه اشــخاص حقوقــی وحقیقــی در ســطح اســتان کــه واجــد شــرایط وامکانــات 
زیــر مــی باشــند دعــوت میگــردد تقاضــای خــود را حداکثــر تــا تاریــخ 1398/9/30 بــه  آدرس کرمــان  بلــوار شــهید صدوقــی روبــروی ســتاد 
فرماندهــی انتظامــی اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان کرمــان تحویــل نماینــد . متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات 
بیشــتر در ســاعات اداری بــه آدرس :کرمــان بلــوار شــهید صدوقــی روبــروی ســتاد فرماندهــی انتظامــی اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی 

اســتان کرمــان  مراجعــه و یــا باشــماره 31 -3۲1۲3630 داخلــی 13۷ و11۲ تمــاس حاصــل فرماینــد.

شرایط مراکز خرید
1-داشـتن ظرفیـت انبارداری متناسـب با حجم بـرآوردی خریـد مرکز نظیر 
انبار سـاده مسـقف ، انبار نیمه مکانیزه ، انبار تمام مکانیزه ، سـیلوی فلزی، 

سـیلوی بتنـی وانبار چـادری و توان تخلیـه و بارگیری متناسـب با مرکز.
۲-داشـتن محوطـه محصـور ، کف محوطه آسـفالت یا بتن بـا درب ورودی 

وخروجی قابـل کنترل
3-دارا بودن باسکول استاندارد ترجیحا متصل به رایانه وچاپگر.

4-دارا بودن تجهیزات وامکانات مناسب برای تخلیه وبارگیری محموالت
5-دارا بودن دوربین دید در شب با قابلیت انتقال تصاویر
6-دارا بودن بستر ارتباط اینترنتی وتجهیزات مربوط به آن

۷-دارا بودن رایانه وچاپگر متناسب با حجم خرید مرکز
8-دارا بـودن نیـروی انسـانی مجرب و مطلـع در حوزه های کنتـرل کیفی ، 

بازرگانی ومالـی وانفورماتیک

9-دارا بـودن امکانـات وتجهیـزات کنتـرل کیفـی نظیرترازودیجیتـال بـا 
دقـت ۲ رقـم اعشـار ، پنس ، الـک )مطابق دسـتور العمل هـای ابالغی به 
تعـداد کافـی( ، رطوبـت سـنج، بمبـو )به تعـداد کافـی( ، میز کار مناسـب 
بـا نـور کافی-سـکوی نمونه برداری ، سـینی اسـتاندارد افت زنـی 50*50 
سـانتی متـر ، کاردک ، سـرتاس سـرتخت و ... و فضـای نگهـداری نمونـه 

آزمایش.
10-دارا بـودن کاور و امکانات پوشـش مناسـب به منظور حفظ وحراسـت از 

کاال در انبارهـای چادری
11-دارا بودن توان مالی برای ارائه تضامین قرارداد

1۲-امکان نگهداری اسناد محموالت خرید وارائه به شرکت 
13- دارا بودن سیستم اطفاء حریق

14- دارا بـودن امکانـات رفاهـی نظیـر نمازخانـه ، سـرویس بهداشـتی ، 
و... آبسـردکن 

اداره کل غله و خدمات  بازرگانی 
استان کرمان 

فراخوان دعوت به همکاری
فراخوان شماره دو

امور قراردادهای اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان

اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان کرمــان بــه نمایندگــی از شــرکت مــادر تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران در نظــر دارد در 
فصــل خریــد تضمینــی گنــدم در ســال 99 از خدمــات کارکنــان دولــت پــس از ارائــه آمــوزش هــای الزم بعنــوان عامــل تشــخیص و عامــل 

ذیحســاب )عامــل ذیحســاب صرفــا« از پرســنل رســمی دولــت خدمــات کشــوری ( در مراکــز خریــد اســتفاده نمایــد.

لـذا از کلیه افراد واجد شـرایط و سـازمان هـا و ادارات دولتـی ترجیحًا افراد 
بـا تجربـه در امـور حسـابداری ، مالـی و بازرگانـی درخواسـت مـی شـود 
تقاضـای همـکاری خـود را بصـورت مامـور در فصـل خرید به همـراه حکم 
کارگزینـی و موافقـت کتبـی دسـتگاه اجرایی حداکثر تـا تاریـخ 98/09/30  
بـه آدرس کرمـان : بلـوار شـهید صدوقـی سـه راه سـیلو ، روبـروی سـتاد 

فرماندهـی نیـروی انتظامـی و یـا فکـس 3۲1۲3586 ارسـال و در صورت 
نیاز به کسـب اطالعات بیشـتر با شـماره  31 - 3۲1۲3630 داخلی 13۷ و 

131 تمـاس حاصـل فرمایند.
ضمنـًا حـق ماموریـت  افـراد در قالـب ضوابـط کارکنـان پرداخـت 

خواهـد شـد.

اداره کل غله و خدمات  بازرگانی 
استان کرمان 

ادیپوس 
تا ۲۹ آذر در تماشاخانه استاد جمشید 

مشایخی در حال اجرا است.

رسیتال آواز کالسیک نادیا 
بیسترویچ )ویژه بانوان( 

۲7 آذر در فرهنگسرای نیاوران اجرا می شود.

کمی قبل از ساعت پنج 
از ۱7 تا ۳۰ آذر در خانه نمایش مهرگان 

)سالن شماره ۱( اجرا می شود.

یه چیزی بگم یادت بمونه در جهانی که 
زندگی می کنیم کلمات بیشتر از گلوله ها 

آدم کشتن!

هیوال

فیلمنمایشنمایش دیالوگ

وز 
یر

  د
ما

م 
پیا

کتاب 

کتـاب خشـم و هیاهـو حکایـت زوال خانواده ی کامپسـون هاسـت. در 
ایـن رمـان چهـار روز از زندگـِی خانـواده ِی »کامپسـون ها« از زبـان چهار 

شـخصیت متفـاوت در چهـار فصـل روایت می شـود.
فصل اول )هفتم آوریل ۱۹۲۸(

ایـن فصـل از کتـاب خشـم و هیاهـو از زبـان بنجـی )بنجامیـن( کـه 
کند ذهـن اسـت بیـان می شـود. بنجـی درک درسـتی از زمـان نـدارد 
و در ایـن فصـل در آن واحـد ماجراهـای چنـد نسـل را بـدون هرگونـه 
ترتیـب زمانـی و درهـم برهم نقـل می کنـد. ادراکات او کامال متفـاوت از 
درک دیگـران اسـت. روایت هـای او سرشـار از توصیف و تفسـیر اسـت. 

رویدادهـا بیشـتر پیرامـون زندگـِی کـدی، تنهادختـر خانواده سـت.
فصل دوم )دوم ژوئن ۱۹۱۰(

ایـن فصـل از زبـان کونتیـن پسـر بزرگ خانـواده اسـت. کونتیـن درگیر 
ذهنیـات، اخالقیـات و خاطراتـش اسـت. او زمـان را عامـل بدبختـی 
مـی دانـد. بـه همیـن خاطـر اسـت که تصمیـم بـه خودکشـی می گیرد 
تـا زمـان را متوقـف کنـد. در ایـن فصـل بـا فضایـی اسـرار آمیز و نثـری 
شـاعرانه مواجـه هسـتیم. ایـن فصل هـم به سـختی فصل اول اسـت 
بـا ایـن حسـاب کـه ذهـن کونتیـن پیچیده تـر از بنجـی اسـت. کونتین 
عالقـه ی زیـادی بـه خواهـرش کـدی داردکـه بـدون ازدواج بـاردار شـده 
اسـت. و ایـن کونتیـن را بخاطـر عالقـه ی ویـژه ای کـه بـه او دارد عـذاب 
مـی دهـد. تـا جایی کـه حاضر اسـت تجـاوز به کـدی را به عهـده بگیرد 
و همـراه بـا او و بنجامیـن از خانـه فـرار کند. همین ناامیدی هـا اتفاقات 

روز مذکـور را رقـم می زنـد.

خشم و هیاهو
نویسنده: ویلیام فاکنر
ترجمه: صالح حسینی

انتشارات: نیلوفر

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

یادآوری روز خونین 16 آذر،
 بی اعتنایی مطلق به خواست ملت 

و خشونت غیر انسانی دولت
دسـامبر  )هفتـم   ۱۳۳۲ آذرمـاه  شـانزدهم 
بـه  تهـران  دانشـگاه  دانشـجویان   )۱۹5۳
بـه تجدیـد روابـط سیاسـی  نشـانه اعتـراض 
آمیـز  اهانـت  سـخنان  انگلسـتان،  و  ایـران 
دادسـتان محكمـه نظامـی بـه دكتـر مصـدق 
و خشـونت رئیـس ایـن محكمـه نسـبت بـه 
نیكسـون  ریچـارد  دیـدار  برنامـه  اعـالم  او، 
معـاون رئیـس جمهـور وقـت آمریـكا از ایران 
و مذاكـره بـا شـاه و تشـریح جزئیـات تـازه 
مبـارزه واشـنگتن با مسـكو كه ایـران هم باید 
جزیـی از آن مـی بـود، بسـتن نشـریات جـز 
هشـتاد نشـریه در سراسـر كشـور، ایجـاد جّو 
ارعـاب مخالفـان و مخالـف گویـان  اختنـاق، 
نخسـت  تعطیـل،  را  درس  كالسـهای   ... و 
دردانشـكده  سـپس  و  علـوم  دانشـكده  در 
فنـی اجتمـاع كردنـد كـه در اینجـا به دسـتور 

دولـت كودتـا بـه گلولـه بسـته شـدند.
كشـته،  دانشـجو  سـه  تیرانـدازی  ایـن  در 
تـن  دههـا  روز  همـان  و  مجـروح  شـماری 
نیـز دسـتگیر شـدند. سـه دانشـجوی مقتـول 
مهـدی  سـاله،   ۲۱ نیـا  بـزرگ  مصطفـی 
بودنـد.  قندچـی  احمـد  و  رضـوی  شـریعت 
متفـاوت  سیاسـی  تفکـر  دارای  مقتولیـن 
کمونیسـم،  بـه  متمایـل  نیـا  بـزرگ  بودنـد؛ 
شـریعت  و  )مصدقـی(  گـرا  ملـی  قندچـی 

مذهبـی. ـ  ملـی  رضـوی 
چنـد  در  تهـران  دانشـگاه  بـا  همزمـان   
نیـز  بـازار  منطقـه  و  پایتخـت  دبیرسـتان 
تظاهـرات صـورت گرفـت كه جمعـی از دانش 
دارالفنـون  جملـه  از  هـا  دبیرسـتان  آمـوزان 
هـم دسـتگیر شـدند. آیـت هللا كاشـانی پـس 
از اطـالع از تجدیـد مناسـبات بـا انگلسـتان، 
ایـن عمـل را یك ننـگ تاریخـی خوانده و روز 
امپریالیسـم  بـا  مناسـبات  برقـراری  تجدیـد 
]دولـت لنـدن[ را روز عـزای ملـی اعـالم كرده 
آذر  هفدهـم  تهـران  نظامـی  فرمانـدار  بـود. 

از  ۲5 تـن  بـود  ۱۳۳۲ كـه دانشـگاه تعطیـل 
دسـتگیر شـدگان را بـه جزیـره خـارك تبعیـد 

. كرد
دولـت  آذر،   ۱۶ خونیـن  رویـداد  متعاقـب   
كـه  خواسـت  دانشـگاه  شـورای  از  وقـت 
هـواداران جبهـه ملـی را از ریاسـت و معاونت 
مدرسـان  بـه  و  كنـد  عـزل  هـا  دانشـكده 
مخالـف دولـت )دولـت كودتا( اخطـار دهد و 
بگویـد كـه دانشـگاه و مدرسـه جـای درس و 

سیاسـت! نـه  اسـت،  مشـق 
خشـونت و زورگویـی دولـت كودتـا در ۱۶ آذر 
۱۳۳۲ )دسـامبر ۱۹۶۳( بقـدری غیر انسـانی 
سـال  تـا  ایـران  ملـت  پـس  آن  از  بـود كـه 
انقـالب( هرسـال یـاد آن روز  ۱۳57 )سـال 
خـون آلـودرا بـه صـورت غیـر علنـی و خشـم 
آلـود و گاهـی تظاهـرات اعتراض آمیـز برگزار 
مـی كـرد و گروهـی هم دسـتگیر می شـدند. 
پـس از انقـالب، ۱۶ آذر »روز دانشـجو« نـام 
نهـاده شـده اسـت کـه فرصـت و بهانـه بـرای 

انجـام تظاهـرات و ابـراز اعتـراض اسـت.

۲۲ آذر در سالن میالد نمایشگاه 
برگزار می شود.

گروه لیان 

کنسرت

رسانه در آینه تصویر
مجله سازندگی آدینه ۱۴ آذر منتشر شد.


