
آگهی تجدید 
مناقصه عمومی

مدیریــت شــعب بانــک کشــاورزی اســتان کرمــان در نظــر دارد 
امــور حمــل و نقــل درون و بــرون شــهری خــود را بــا اســتفاده 
از ســه دســتگاه خــودرو بــا راننــده بــه اشــخاص حقوقــی واجــد 

شــرایط از طریــق مناقصــه واگــذار نمایــد .
لــذا از اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط عمومــی دعــوت بعمــل 
مــی آیــد در صــورت تمایــل ونداشــتن منــع قانونــی و ظرفیــت 
کار نبســت بــه مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت 
ــدام  ــخ 1398/11/02 اق ــه آدرس www.setadiran.in از تاری ب
ــنهاد  ــه پیش ــه و ارائ ــتندات مربوط ــذاری مس ــه بارگ و نســبت ب

قیمــت اقــدام نماینــد.

بانک کشاورزی استان کرمان

تمرکز صرف بر انرژی های تجدیدپذیر ساده انگارانه است

مردم با خیال راحت 
شیر و لبنیات استفاده کنند

مشـاور معـاون علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری گفت: هر کس 
بگویـد نفـت و گاز را کنـار بگذاریم و تنها بـه انرژی های تجدیدپذیر 

بپردازیم افکار سـاده انگارانه دارد.
بـه گـزارش خبرنـگار ایلنا، محمدرضا اسـپهبد امـروز در گردهمایی 
هم اندیشـی شـرکت و موسسات پژوهشـی و دانش بنیان صنایع 
نفـت، گاز، پاالیش و پتروشـیمی که هم اکنـون در صندوق نوآوری 
و شـکوفایی در حـال برگزاری اسـت با بیان اینکـه ما عقیده داریم 
کـه اسـتارت آپ ها جای کار زیـادی در حوزه نفـت و گاز دارند اظهار 
کرد: اسـتارت آپ ها کسـب وکارهای ارزشـمندی هستند که باید به 

طـور جدی تر بـه حوزه نفـت و گاز ورود کنند.
وی ادامـه داد: در حـال حاضر بیشـتر تولیدات نفتـی ما به صورت 
خـام از کشـور خارج می شـود در حالـی که می توانـد ارزش افزوده 

باالیی به همراه داشـته باشـد.
اسـپهبد بـا تاکیـد بـر اینکـه تولیـد مـواد پتروشـیمی یکـی از 
راهکارهـای ایجـاد ارزش افـزوده بـاال در حـوزه نفتی اسـت افزود: 
صنایـع پتروشـیمی در بیشـتر کشـورهای نفتخیز حـرف اول را در 

ارزآوری می زنـد بـه نحوی که بیش از دو هزار ماده پتروشـیمی از 
مـواد هیدروکربـن قابل اسـتحصال اسـت که بازار صادراتی بسـیار 

خوبـی را دارد.
مشـاور معاون علمی و فناوری ریاسـت جمهوری با اشـاره به دیگر 
منابـع ارزشـمند طبیعـی در کشـور اظهـار کـرد: مـا در رتبه ششـم 
معادن مس و همچنین رتبه سـوم تا چهارم معادن سـرب و روی 
قـرار داریـم ضمـن اینکـه رتبه ما در سـایر معادن بسـیار مناسـب 

است.
بـه گفته اسـپهبد شـرکت های دانـش بنیـان می توانند بـا ورود به 
عرصـه ارزش افـزوده در حـوزه انـرژی و صنایـع معدنـی تحـوالت 

بزرگـی را در بخـش اقتصادی کشـور ایجـاد کنند.
ایـن گردهمایـی عبدالرحیـم نجمـی مشـاور شـرکت  ادامـه  در 
مهندسـی و توسـعه گاز ایران با اشـاره به سـابقه پژوهش در حوزه 
نفـت و گاز اظهـار کـرد:  پژوهـش در شـرکت مهندسـی و توسـعه 
گاز ایـران از سـال 85 بـا رویکـرد توسـعه و فنـاوری فعالیت خود 
را ادامـه داد چـرا کـه مـا معتقـد بودیـم قدم هـای درسـت در ایـن 

زمینـه بومی سـازی فناوری هـای موجـود در دنیا اسـت که بیشـتر 
کشـورهای توسـعه یافتـه بـه آن دسـت یافته اند.

وی ادامـه داد: در سـال 89 بـا همیـن رویکـرد آیین نامـه ای ابـاغ 
شـد کـه اسـاس آن کاربـردی کردن پژوهـش در حوزه نفتـی و گاز 

بود.
نجمـی بـا تاکید بـر اینکـه پژوهش نباید محـدود بـه کتابخانه ای 
باشـد افـزود: از نظر مـا مطالعات کتابخانه ای کاربـرد چندانی ندارد 

و بایـد پژوهـش به تولید محصـول بیانجامد.
مشـاور شـرکت مهندسـی و توسـعه گاز ایـران بـا یـادآوری اینکـه 
در آن سـال ها اعتبـار موجـود در سـبد پژوهـش حـوزه نفـت و گاز 
کم نظیـر بـود گفـت: دو میلیـارد دالر اعتبار در حـوزه پژوهش نفت 
و گاز بـرای مـا در نظـر گرفتـه شـده بـود کـه معـدل کل آن از تمام 

اعتبار سـبدهای پژوهشـی در سـایر شـرکت ها بیشـتر بود.
نجمی اضافه کرد: در حال حاضر برنامه هایی در شـرکت مهندسـی 
و توسـعه گاز ایـران در حـال اجـرا اسـت کـه نتایـج آن می توانـد 

دسـتاوردهای بزرگـی را برای کشـور به همراه دا شـته باشـد.

سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: 

ــد محصــوالت  ــچ تولی ــم هی ــان می ده اطمین

کشــاورزی و مــواد غذایــی مــا خــارج از 

اســتاندارد تعییــن شــده نیســت و مــردم 

ــتفاده  ــات اس ــیر و لبنی ــت ش ــال راح ــا خی ب

ــد. کنن

در  شــنبه  ســه  روز  کشــاورز«  »عبــاس 

حاشــیه مراســم افتتــاح هفتمیــن نمایشــگاه 

ــد  ــر تولی ــز ب ــا تمرک ــاورزی ب ــای کش نهاده ه

ــزود: وزارت  ــگاران اف ــع خبرن ــی در جم داخل

جهــاد کشــاورزی بــه مــوازات مراقبــت از 

تولیــد، مواظــب کیفیــت تولیــدات کشــاورزی 

ــت. ــی اس ــواد غذای و م

موسســه  کــه  همان گونــه  تاکیدکــرد:  وی 

موسســه گیــاه  آب کشــاورزی،  و  خــاک 

پزشــکی، ســازمان حفــظ نباتــات و ســازمان 

دامپزشــکی در کیفیــت و ســامت تولیــد 

نقــش دارنــد، بیشــتر از ایــن دســتگاه ها، 

وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

ســامت غــذا را تحــت کنتــرل دارد.

سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: 

هزارتــن   ۳۰ متوســط  طــور  بــه  اکنــون 

ــش از ۷5  ــه بی ــم ک ــرف داری ــش مص آفتک

درصــد در داخــل تولیــد مــی شــود. 

ــرد: در بحــث کودهــا مصــرف  ــح ک وی تصری

مــا نزدیــک ۳ میلیــون و ۱۰۰ هزارتــن اســت 

کــه دو میلیــون و ۷۰۰ هزارتــن در داخــل 

ــی شــود.  ــد م تولی

وی دربــاره تولیــد بــذر افــزود: بــه غیــر از بذر 

ــوالت  ــذر محص ــه ب ــی در بقی ــبزی و صیف س

کشــاورزی خودکفــا هســتیم. 

محصوالتــی کــه  بــرای  اضافــه کــرد:  وی 

مشــابه تولیــد داخــل آن را داریــم از واردات 

ــود.  ــی ش ــری م آن جلوگی

صــورت  در  برنامــه  طبــق  افــزود:  وی 

تشــخیص ســازمان حفــظ نباتــات بــرای هــر 

محصولــی کــه تولیــد داخلــی آن نیــاز کشــور 

را برطــرف کنــد، واردات آن محصــول ممنــوع 

ــن کار  ــورد، ای ــک م ــرا در ی ــه اخی ــت ک اس

ــت.  ــده اس ــی ش اجرای

وی ادامــه داد: در بحــث تولیــد بــذر ســبزی 

و صیفــی کار مشــترکی را بــا معاونــت علمــی 

فنــاوری رییــس جمهــوری شــروع کــرده 

ــاز  ــا نی ــه در گام اول ورود شــرکت ه ــم ک ای

اســت. 

ــاده هــای کشــاورزی  ــن نمایشــگاه نه هفتمی

بــا تمرکــز بــر تولیــد داخلــی بــا حضــور 

و  تولیدکننــدگان  از  متشــکل  غرفــه   ۱۰۲

واردکننــدگان ســم ، کــود و بــذر عصــر امــروز 

ــرد. ــه کار ک ــاز ب آغ

جدال با دشمنان قدیم و 
جدید دموکراسی
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چند نکته درباره مشــهورترین کتاب ســر کارل ریموند پوپر
»جامعــه  عالم گیــر  کتــاب  تألیــف  پوپــر  ریمونــد  کارل 
بــاز و دشــمنان آن« را مدیــون یــک عضــو جــوان حــزب 
ــه  ــوده و ن ــی ب ــه نظام ــه ن ــد ک ــت می دان ناسیونال سوسیالیس
پلیــس، ولــی بــا وجــود ایــن، یونیفــرم حــزب را پوشــیده بــوده و 
اســلحه ای هــم بــر کمــر خــود داشــته اســت. ماجــرا آن گونــه کــه 
ــه  ــال ب ــال ١٩٣٣ )س ــدود س ــد، در ح ــف می کن ــر« تعری »پوپ
قدرت رســیدن هیتلــر( اتفــاق افتــاده و در آن ماجــرا مــرد جــوان 
مســلح خطــاب بــه »پوپــر« گفتــه اســت: »ببینــم؛ می خواهــی 
ــم!«.  ــلیک می کن ــن ش ــم؛ م ــث نمی کن ــن بح ــی؟ م ــث کن بح
ــوده  ــر ب ــرای پوپ ــدا یــک حرکــت انگیزشــی ب ــوگ مب ــن دیال ای
ــخ  ــی در تاری ــه های تمامیت خواه ــادی ریش ــد آن نق ــه مقص ک
اندیشــه غــرب و نقــد و رد دســته ای از نظریــات افاطــون و 
ــه آزادی ســتیزی می شــود، شــد. هــگل و مارکــس کــه منتــج ب
البتــه فــارغ از ایــن انگیــزش نمادینــی کــه پوپــر معرفــی 
نیــز  علــم  فلســفه  در  او  تفکــر  یکپارچــه  نظــام  می کنــد، 
ــد.  ــت بنویس ــفه سیاس ــاله ای در فلس ــن رس ــه چنی ــد ک می طلب
پوپــر در فلســفه علــم مبــدع نظریــه ای اســت کــه در آن ســعی 
ــه ای آب در  ــه هــر نظری ــوه موجــه بخشــیدن ب ــت و جل در تثبی
هــاون کوبیــدن اســت، و آنچــه از ارزش عقانــی برخــوردار اســت 
ــت.  ــه هاس ــا و نظری ــه ه ــردن« اندیش ــال ک ــنجیدن و »ابط س
چــرا کــه از نظــر او علــم یعنــی ایــن کــه بگذاریــم فرضیه هــا بــه 

ــد. ــا بمیرن جــای م
ــجیه  ــد س ــا را واج ــه ه ــا و نظری ــه روش ه ــورد نقادان او برخ
عقانــی مــی دانــد و منتهــای کام و ســعی فلســفه خــود را در 
ــاد  ــه ایج ــر ب ــه منج ــد ک ــی دان ــی م ــاختن مقدمات ــرآورده س ب
فضــای تضــارب شــود، بــی هیــچ جــزم اندیشــی و ریشــه گرایــی 
ــت. وی در  ــت اس ــرگ معرف ــبب م ــر مس ــده پوپ ــه عقی ــه ب ک
ــه ســنجه  ــرای ب ــی ب ــی اســت کــه میدان ــه فضای ــی وصــول ب پ
ــد:  ــی گوی ــر م ــد. پوپ ــا باش ــه ه ــا و نظری ــه ه ــیدن فرضی کش
ــد  ــا بای ــا آنه ــراه ب ــم هم ــا ه ــند، م ــد باش ــا ب ــه ه ــر فرضی »اگ
نابــود شــویم. پــس انتقــاد تنــد و بررســی انتقــادی فرضیــه هــا، 
جانشــین نبــردی خشــونت آمیــز بــرای بقــا مــی شــود.« نبــردی 
ــر، چــه چــپ کمونیســتی و  ــان هــای توتالیت کــه در همــه جری
ــه  ــر اذهــان و افــکار ب ــرای ســیطره ب چــه راســت فاشیســتی، ب
ــر نخســتین تشــرهای  ــده مــی شــود. در اینجــا پوپ وضــوح دی
خــود را بــه اندیشــه چــپ مــی زنــد؛ اندیشــه یــی کــه واقعیــات 
را اثبــات کردنــی مــی پنــدارد و ســدی را برمــی ســازد کــه نفــوذ 
ــه بطــن جامعــه فکــری ممنــوع مــی کنــد.  ــو را ب نحلــه هــای ن
امــا پوپــر ابــرام و اصــرار مارکسیســت هــا در ایدئولــوژی خــود و 
شــهادت در راه اندیشــه را عیــن سبکســری و ناتوانــی مــی دانــد. 
آنجــا کــه نظریــه یــی تــوان و تــوش همــاوردی بــا رقیبــان خــود 
را نــدارد، بایــد از ســرزمین نظریــه هــا اخــراج شــود و راه بــرای 

نظریــه هــای صحیــح تــر بــاز بمانــد.
ایــن اعتقــاد کارل پوپــر برخاســته از نــگاه وی بــه علــم امــروزی 
اســت کــه واجــد بــه دســت دادن دانایــی مطمئــن نیســت بلکــه 
علــم تنهــا فرضیــه هایــی را بــه وجــود مــی آورد کــه فعــاً هنــوز 
رد نشــده انــد. در ایــن نظــرگاه مــا همــواره در پــی نزدیکــی بــه 
حقیقتیــم نــه رســیدن بــه آن، در نــگاه پوپــر مســاعی فیلســوف 
نیــز بایــد در همیــن مســیر فعــال باشــد کــه هــر لحظــه آمــاده 
ــه پیداســت  ــر« باشــد. ناگفت ــر دیگ ــح ت ــر صحی ــرش »فک پذی
کــه اعتقــادات پیــش گفتــه پوپــر چــه زخمــی بــر پیکــره غــول 
آســای پوزیتیویســم مــی نشــاند و قلــب تحصــل گرایی را نشــانه 
ــادی  ــر حدســی انتق ــی در فلســفه پوپ ــه دانای ــرا ک ــی رود چ م
ــر  ــش پوزیتیویســتی کوشــش ب ــا دان ــاده زوال، ام اســت و آم
ــا  ــر ب ــرز آرای پوپ ــود اســت. م ــده خ ــات کنن ــی دارد و اثب مانای
پســت مدرنیســت هــا نیــز بــه وضــوح قابــل دیــد اســت و عقــل 
ــت  ــه از کان ــی ک ــاق گرای ــم اخ ــه تفه ــه از دریچ ــی )البت گرای
ــه  ــی )البت ــت گرای ــت( و حقیق ــده اس ــراث مان ــر می ــرای پوپ ب
ــه فکــر  ــی کاســتن از فاصل ــد در پ در وضعیتــی کــه همــواره بای
خــود بــا حقیقــت بــود و نــه وصــول مســتقیم بــه آن کــه پوپــر 
را از غایــت گرایــان متمایــز مــی کنــد( او را از عقــل ســتیزی و 
نســبی انــگاری متفــاوت مــی کنــد. امــا پوپــر چــرا و چگونــه در 
ــاز مــی  ــه دموکراســی و جامعــه ب ادامــه ســنت فکــری خــود ب
رســد و در تبییــن آن هراســی از آشــکار ســاختن ســویه هــای 
راســت گرایانــه خــود نیــز نــدارد؟ شــاید جســتن پاســخی بــرای 
ــد،  ــه کن ــا حــدی توجی ــه را ت ــن مقال ــه ای ــن پرســش، مقدم ای
ــم و روش شناســی  ــه در فلســفه عل ــا مواضعــی ک ــر ب کارل پوپ
خویــش برجســته و معیــن مــی کنــد، در سیاســت بــه »مــدارا« 
و »اصــاح گــری« مــی رســد. بــه زبــان دیگــر ترجمــان ابطــال 
گرایــی پوپــر و تاســی او بــه »مــی دانــم کــه هیــچ نمــی دانــم« 
ــان »تســاهل«  ــت در فلســفه، هم ــی کان ســقراط و اخــاق گرای
ــای  ــر در دنی ــا پوپ ــت. ام ــت اس ــی« در سیاس ــاح طلب و »اص
پرآشــوب اطــراف خویــش کــه مشــحون از خشــونت، حــذف و 
ــه ســنت عقانــی و نقــادی خویــش بازمــی  خونریــزی اســت ب
ــی  ــر م ــونت معاص ــای خش ــه ه ــد ریش ــه نق ــت ب ــردد و دس گ

زنــد.
ایــن گونــه اســت کــه پوپــر، افاطــون را بــه زمانــه خویــش مــی 
ــاز و دشــمنان آن«  آورد و او را محاکمــه مــی کنــد و »جامعــه ب
ــگل و  ــه ه ــون ک ــه افاط ــا علی ــه تنه ــنگین ن ــتی س کیفرخواس
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دولت دنبال جراحی اقتصاد نفتی نیست
پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: داالن تاریک اقتصاد ایران بودجه شرکت های دولتی است 

بر  فاضاب  از پساب  استفاده  تاثیر  پژوهشی  در  محققان 
آلودگی میکروبی خاک های فضای سبز شهری در زاهدان 
را بررسی کردند و پیشنهاد دادند که پارامترهای میکروبی 
با رعایت نکات مدیریتی در تصفیه پساب در حد استاندارد 
حفظ  به  آلودگی  بار  ضمن کاهش  آینده  در  تا  گیرد  قرار 
منابع موجود و توسعه پایدار کمک شود.به گزارش ایسنا، 
به دلیل رشد بی رویه جمعیت و کاهش منابع آب، بازیابی 
و استفاده از فاضاب شهری در سال های اخیر به خصوص 
در کشورهای خشک و نیمه خشک برای مصارف کشاورزی و 
فضای سبز در حال افزایش است. محققان در پژوهشی با 
عنوان«تاثیر استفاده از پساب فاضاب بر آلودگی میکروبی 
خاک های فضای سبز شهری« این موضوع را در شهر زاهدان 

بررسی کرده اند.
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افزایش چشمگیر 
پرندگان مهاجر به 

تاالب های آستارا
رئیس اداره حفاظت 

محیط زیست آستارا گفت: 
پیش بینی می شود افزایش 

فرود جمعیت پرندگان مهاجر 
امسال نسبت به سال گذشته 

۴۰ درصد باشد.  

آثار تاریخی ایران 
در ژاپن به نمایش 

درآمد
آثار تاریخی ایران برای 

اولین بار همراه با گنجینه 
سوشوئین در موزه ملی توکیو 

به نمایش درآمد.
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یادداشت  مهمان
حامد زارع

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1650

چهارشنبه 2 بهمن 1398
  قیمت 500 تومان

آلودگی میکروبی یکی از مهم ترین 
نگرانی های کاربرد پساب فاضالب 
در آبیاری است که ممکن است 
برخی مخاطرات بهداشتی را به همراه 
داشته باشد

چالش های استفاده 

از فاضالب برای 

آبیاری فضای سبز

2

45 و

کشف ۵۰۰ شی تاریخی از  
دالالن عتیقه

گنجینه ای تاریخی و ارزشمند یعنی حدود ۵۰۰ شیء تاریخی 
از دالالن آثار تاریخی باقی مانده از هزاره اول پیش از میالد تا 

دوران اسالمی در تهران کشف و ضبط شد

حمزه، نماینده مجلس:

سه میلیون دالر جایزه نقدی 
برای سر ترامپ

لینک خرید نسخه الکترونیک

مارکــس بازخوانــی مــی شــود. پوپــر بــا هــر نــوع 
»اتوپیاگرایــی« چــه مدینــه فاضلــه افاطــون، چــه 
ــه  ــس و چ ــه مارک ــی طبق ــه ب کمونیســم و جامع
ــی  ــت برم ــه مخالف ــگل ب ــدن ه ــرب آزاد و متم غ
خیــزد و جوهــره تفکــر آنــان را فاقــد اصالــت 
ــد. ســرزنش افاطــون بــه ســبب تعبیــه  مــی دان
»فیلســوف- شــاه« در دســتگاه فکــری اش و 
عطــف فلســفه اش بــه آرمــان »مدینــه فاضلــه«، 
پوپــر را در نقــد توتالیتاریســم قانــع نمــی ســازد. 
ــه هــگل  ــگاه خــود را معطــوف ب ــه ن اینجاســت ک
ــه  ــاید ک ــی گش ــن م ــه طع ــان ب ــی دارد و زب م
متعــارض  وجــه کامــاً  دو  از  همیشــه  هــگل 
ــم  ــت ه ــگل حقیق ــر ه ــه نظ ــد. ب ــی کن ــاع م دف
ــبت  ــت نس ــق. حقیق ــم مطل ــت و ه ــبی اس نس
ــاوت  ــا فرهنگــی تف ــه هــر چارچــوب تاریخــی ی ب
ــان  ــی می ــث عقان ــن بح ــد، بنابرای ــی کن ــدا م پی
ــرا هــر یــک واجــد  ــر نیســت زی ــا امــکان پذی آنه
معیــار مختلفــی بــرای حقیقــت اســت. امــا هــگل 
ــر اینکــه  ــر ب ــه خــودش دای معتقــد اســت» نظری
ــت، از  ــوب اس ــر چارچ ــا ه ــب ب ــت متناس حقیق

ــوردار اســت.« ــق برخ صــدق مطل
آرای  در  را  تناقــض  آدرس  پوپــر  بدیــن ســان 
ــد،  ــی کن ــان فلســفه گوشــزد م ــه مخاطب ــگل ب ه
ســپس مارکــس را بــه محکمــه فــرا مــی خوانــد 
ــی  ــت م ــه وی قرائ ــود را علی ــت خ و کیفرخواس
ــم  ــی و عل ــم بورژوای ــه عل ــی ک ــه ی ــد؛ »نظری کن
پرولتاریایــی هــر یــک در چارچــوب خــود محصــور 
ــودن  ــی ب ــه مارکــس در مــورد طبقات اســت، نظری
علــم را بــه مــا یــادآور مــی شــود... مارکسیســت 
ــه معنــای دقیــق کلمــه تضــاد  هــا در همــه جــا ب
ــد  ــد... امــا مــا نبای طبقاتــی را مشــاهده مــی کنن
اجــازه دهیــم کــه در یــک زنــدان فکــری گرفتــار 
شــویم... غتــا مــی توانیمــف بایــد زنــدان خــود را 
فــراخ تــر کنیــم.« پوپــر هرگونــه رهیافــت انقابــی 
بــرای حــل مســائل جامعــه را وحشــتناک و 

مشــکل آفریــن مــی بینــد و خواســتار حــل 
اصــاح طلبانــه مســائل اســت. شــاید بتــوان 
ــدا و  ــر اندیشــمند امــروز »پی گفــت کــه کارل پوپ
قابــل درک« اســت نــه پیشــگوی فــردای »ناپیــدا 
ــر  ــل درک«. فرداهایــی کــه نشــانی آن ب و غیرقاب
پیشــانی فلســفه افاطــون و هــگل و مارکــس 
ــد. وی  ــر ندارن ــر پوپ ــی در فک ــد، جای ــای دارن ج
ــم« نشــان مــی  ــان کــه در »فلســفه« و »عل آنچن
ــب  ــاح طل ــک اص ــز ی ــت« نی ــد، در »سیاس ده
و  اجتماعــی  مســائل  حــل  در  »پوپــر  اســت. 
ــت.  ــه گام اس ــی گام ب ــدار مهندس ــی طرف سیاس
ــورد  ــک برخ ــک ت ــور ت ــه ط ــائل ب ــا مس ــی ب یعن
کنیــم غنــه کلــی و مبهمــف... مهنــدس اجتماعــی 
بررســی مــی کنــد کــه اشــکال از دســتگاه اســت 
یــا کســانی کــه بــا دســتگاه کار مــی کننــد و 
ــد و  ــی و رفــع خطــا مــی کن ــه عیــب یاب اقــدام ب
در صــورت عــدم نتیجــه گیــری بــه طــرح راه حــل 
ــدام  ــه اق ــه آموخت ــی ک ــه ی ــا تجرب هــای دیگــر ب
مــی کنــد. ایــن روش در مقابــل روش اصــاح کل 
گرایانــه اجتماعــی غانقــاب و براندازیــف قــرار می 
گیــرد.« بــه نظــر پوپــر »تغییــرات مســالمت آمیــز 
فضایــی مــی آفریننــد کــه در آن انتقــاد آشــکار از 
وضعیــت موجــود اجتماعــی بــا خشــونت ســرکوب 
نمــی شــود و چارچوبــی بــه وجــود مــی آورد کــه 
او  ســازد«  مــی  ممکــن  را  بعــدی  اصاحــات 
بهتریــن محــل و محمــل بــرای بــروز اندیشــه هــا 
و نقــادی را »جامعــه بــاز« مــی دانــد؛ جامعــه ای 
کــه فکــر دموکراســی در آن نهادینــه شــده باشــد. 
ــار نظــر  ــاز اســت کــه حــق اظه ــا در جامعــه ب تنه
ــه  ــود دارد و ب ــر وج ــر دیگ ــاد و فک ــاره اعتق درب
همیــن خاطــر جــدال بــا دشــمنان قدیــم و جدیــد 
ــرد  ــی مب گی ــکان پ ــرحد ام ــا س ــی را ت دموکراس
و معلــم ایــن آمــوزه می شــود کــه بــا همــه مــدارا 

ــدارا. ــا دشــمنان م ــم جــز ب کنی
ــاز  چهــل ســال پــس از نوشــتن کتــاب جامعــه ب

توســط پوپــر، عــزت هللا فوالدونــد نســخه معتبــری 
از آن را از نجــف دریابنــدی طلــب می کنــد و متــن 
ــد. امــا  مفصــل کتــاب را ترجمــه و منتشــر می کن
انگیــزش فوالدونــد در ترجمــه فارســی کتــاب چــه 

بــود؟
ــرود  ــراز و ف ــر ف ــه ای پ ــیدی ده ــه 6۰ خورش ده
در بســط نظــر و عمــل مارکسیســتی در ایــران 
ــود  ــه خ ــز ب ــه نی ــکل فاجع ــی ش ــه گاه ــود ک ب
بــه  معتقــدان  از  برخــی  جنایــات  می گرفــت. 
مارکسیســم در ابتــدای دهــه شــصت روشــنفکران 
راســتین را بــه فکــر مبــارزه نظــری بــا ایــن عقیــده 
ــد اثرگذارتریــن  ــان فوالدون انداخــت و در ایــن می
ــر  ــه و نش ــه ترجم ــد ک ــر چن ــام داد. ه کار را انج
کتــاب پوپــر باعــث شــد کــه روشــنفکری چــپ زده 
ــده  ــرب زده و دریافت کنن ــری غ ــد را عنص فوالدون
ایــن  امــا  بدانــد،  آمریــکا  ســفارت  از  نفقــه 
مســائل خللــی در راســت قامتی و راســت قدمی 
ــی  ــا ســال ها در پ ــد و ت ــد نیفکن عــزت هللا فوالدون
روشن ســازی فضــای فکــری و فلســفی کشــور از 
طریــق ترجمــه و تذکــر گرانیگاه هــا و بزنگاه هــای 
ــران  ــات دیگ ــی تجربی ــیر بازخوان ــی از مس تاریخ
ــی  ــه فارس ــاب را ب ــق 4۰ کت ــن طری ــود و در ای ب

ــد. برگردان
هــر چنــد هیــچ یــک از آن ترجمه هــا شــهرت 
جامعــه بــاز را پیــدا نکــرد. چــه اینکــه هیــچ یــک 
اهمیــت آن را نیــز از جهــت ضــرورت ترجمــه 
ضــرورت  در  باشــند.  داشــته  نمی توانســتند 
ترجمــه فارســی ایــن اثــر همیــن بــس کــه 
جلســه ای گفتــه  در  دامــاد  محقــق  مصطفــی 
ــدن اصــول  ــا خوان ــم کســی ب ــد می دان اســت بعی
فلســفه و روش رئالیســم عامــه طباطبایــی از 
مارکسیســم روی گردانــده باشــد، امــا بعیــد مــی 
ــدن  ــا خوان ــه ب ــدا شــود ک ــم مارکسیســتی پی دان
جامعــه بــاز و دشــمنان آن همچنــان مارکسیســت 

ــد. ــده باش مان
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دولت دنبال جراحی اقتصاد نفتی نیست
پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: داالن تاریک اقتصاد ایران بودجه شرکت های دولتی است 

پورابراهیمی منتقد بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۹ هست و می گوید جراحی در اقتصاد در کار نیست

صحبـت   99 بودجـه  الیحـه  از  تنـدی  بـا 
می کنـد و می گویـد: »در ایـن الیحـه هیـچ 
اثـری از اصـاح سـاختار بودجـه و اقتصـاد 
کشـور وجـود نـدارد«. برخـاف دولتی هـا، 
بخصـوص رئیس جمهـور، که الیحـه بودجه 
99 را الیحـه غیرنفتی می دانند، او از افزایش 
میزان اسـتقراض دولت در الیحه جدید خبر 
می دهـد و تاکیـد می کنـد: »هیـچ روش 
جایگزینـی بـرای جبران کاهـش درآمدهای 
دیگـر  طریـق  از  اسـتقراض،  جـز  نفتـی، 
درآمدهای پایدار پیش بینی نشـده اسـت«
معـدود  از  پورابراهیمـی«  »محمدرضـا 
نمایندگانی اسـت کـه اقتصـاد را می فهمد و 
هـر زمان انتقـادی به روش های فعلـی دارد، 
طـرح جایگزیـن آن را نیـز ارائـه می دهـد. 
بعنـوان مثـال وقتی ایرادات طـرح بنزینی را 
می گویـد، بـه طـرح پلکانـی افزایش قیمت 
سـوخت کـه سـال گذشـته در شـورای عالی 
هماهنگـی اقتصـادی قـوا ارائـه داده بود نیز 
اشـاره می کنـد، طرحـی که رئیس جمهـور و 
بیـژن زنگنه به بهانه، پیچیده بـودن آن برای 

مـردم، بـا اجـرای آن مخالفـت کردند.
او معتقد اسـت کـه »افزایش قیمت بنزین، 
تحمیـل تـورم غیرمنطقی بـه اقتصـاد ایران 
و  دولتمـردان  برخـی  برخـاف  و  اسـت« 
کارشناسـان کـه افزایـش نـرخ حامل هـای 
می نامنـد،  اقتصـادی  جراحـی  را  انـرژی 
بـه  اقتصـادی  »جراحی هـای  می گویـد: 
معنـای تحمیـل تورم بـه مردم نیسـت، اگر 
دولـت قصد جراحـی اقتصـادی دارد باید به 
سـراغ سیاسـت های ارزی و پولـی برود« به 

گفتـه پورابراهیمی »الیحه بودجه سـال 99 
کاماً با شـرایط جنگ اقتصادی بی تناسـب 
اسـت و دشـمن را در مقابلـه بـا جمهـوری 
اسـامی برای ایجاد فشـار بیشـتر تحریک 

می کنـد«

آیا دولت در الیحه بودجه 
سال ۹۹ ساختار بودجه را اصالح 

کرده است؟
اصـاح سـاختار اقتصادی کشـور در شـرایط 
بایـد  و  اسـت  امـری ضـروری  تحریم هـا 
یـک بـار بـرای همیشـه اتصـال بودجـه بـه 
درآمدهـای پایـدار را مـورد اصـاح و بازبینی 
قـرار دهیـم فـارغ از اینکه تحریم باشـیم یا 

نباشیم.
مقـام معظـم رهبـری در سـال 9۷ دسـتور 
دادنـد کـه الیحـه اصـاح سـاختار بودجه به 
مجلس ارائه شـود. بنابراین دولت مکلف به 
اصـاح سـاختار اقتصادی بودجه شـد طبق 
اصـل ۱۱۰ قانـون اساسـی در زمـان تصویـب 
الیحـه بودجـه، بایـد مبانـی قانونگـذاری بر 
اسـاس سیاسـت های اعامی مقـام معظم 
رهبـری باشـد. لـذا بنـده در صحـن علنـی 
مجلـس تذکـر دادم کـه دولـت بایـد الیحـه 
اصاح سـاختار بودجه را پیش از ارائه الیحه 
بودجـه ارائـه دهـد، آقـای الریجانـی اعـام 
کردنـد که بعد از دسـتور مقام معظم رهبری 
دولـت 4 ماه فرصت خواسـته تـا این الیحه 

را تدویـن کند.
تصـور مـا ایـن بـود کـه دولـت ایـن فرصت 
را بـرای تدویـن الیحـه اصـاح بودجه سـال 
98 درخواسـت کـرده اسـت، امـا ایـن الیحه 
ارائه نشـد. اواخر تیرماه سـال جاری جلسـه 
غیر علنی در مجلس شـورای اسـامی برای 
بررسـی راهکارهـای اصـاح سـاختار بودجه 

کشـور برگزار شد، سازمان برنامه و بودجه در 
این جلسـه گـزارش تحلیلی خوبـی در مورد 
لزوم اصاح سـاختار بودجه و اقتصاد کشـور 
ارائـه داد. امـا تـا امروز دولـت هیچ عملیات 
اجرایـی جهـت اصاح سـاختار بودجه انجام 
نـداده اسـت، نـه تنهـا بعـد از 4 مـاه شـاهد 
اصاح سـاختار بودجه سال 98 نبودیم بلکه 
در بودجـه سـال 99 نیز هیچ اثـری از اصاح 
سـاختار بودجه و اقتصاد کشـور وجود ندارد.

دولت اعالم می کند که در الیحه 
بودجه سال ۹۹ برای اولین 

بار ارتباط بین بودجه جاری و 
درآمدهای نفتی قطع شده است، 

آیا این اقدام به معنای اصالح 
ساختار اقتصادی کشور است؟

دولـت بایـد اعـام کنـد کـه در ازای کاهـش 
درآمدهـای نفتـی، چـه درآمـد پایـداری را 
جایگزیـن خواهـد کـرد. کاهش میـزان فرار 
دولـت،  دارایی هـای  مولدسـازی  مالیاتـی، 
عرضـه و فروش داخلی نفـت، صادرات مازاد 
بنزیـن مصرفی کشـور، شناسـایی پایه های 
جدیـد مالیاتی، فـروش دارایی هـای دولت، 
از منابع در آمدی جدیدی هسـتند که دولت 
می توانسـت جایگزین درآمدهای نفتی کند 
امـا آسـان ترین راهکار که اسـتقراض اسـت 

را انتخـاب کرد.
الیحـه بودجـه سـال 99 فاقـد هرگونه محور 
اساسـی برای اصاح سـاختار بودجه اسـت. 
فقـط سـهم در آمدهـای نفتـی در بودجـه 
کاهـش یافتـه و بـه سـرفصل اسـتقراض 
کاهـش  دیگـر  عبـارت  بـه  شـده  اضافـه 
درآمدهـای نفتی از طریق اسـتقراض جبران 
شـده اسـت. هیـچ روش جایگزینـی بـرای 

جبـران کاهـش درآمدهای نفتـی از طریق 
دیگـر درآمدهـای پایدار پیش بینی نشـده 
اسـت کـه قابـل اسـتمرار بـوده و از ایـن 
طریق سـاختار بودجه کشـور اصاح شـود.
گفته می شـود صندوق هدفمنـدی یارانه ها 
به خزانه دوم کشـور تبدیل شـده اسـت اما 
در گـزارش تفریغ بودجه سـال 99 عملکرد 
ایـن صنـدوق مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه 

است.
دیوان محاسـبات باید عملکرد این صندوق 
را در گـزارش تفریـغ بودجـه مـورد بررسـی 

قـرار داده و میزان انحراف آن را بررسـی کند. 
برخی اطاعـات صندوق در مـورد درآمدهای 
در  بنزیـن  فـروش  و  از صـادرات  حاصـل 
جـدول هدفمنـدی بـه صـورت کامـل درج 
نشـده اسـت. بایـد در زمـان بررسـی الیحـه 
بودجـه در کمیسـیون تلفیـق و صحن علنی 
آن را کـه بـه عنـوان اقام جامانده محاسـبه 
کنیـم و در جـدول هدفمنـدی درج نمائیـم.

مابـه تفـاوت درآمـد ناشـی از تغییـر قیمت 
بنزیـن از ۱,۰۰۰ تومـان و۱5۰۰ تومـان در نـرخ 
دولتـی و از ۱,۰۰۰ تومـان بـه ۳,۰۰۰ تومـان در 
نـرخ آزاد در جـدول هدفمنـدی ذکـر شـده 
اسـت امـا درآمـد حاصـل از صـادرات مـازاد 
بنزیـن مصرفـی کشـور کـه منجـر بـه خلق 
منابـع قابـل توجهی خواهد شـد اصـاً مورد 
محاسـبه قرار نگرفته اسـت. به نظر می رسد 
ایـن  نمی خواهـد  دلیـل  هـر  بـه  دولـت 
درآمدهـا در الیحـه بودجـه محاسـبه شـود. 
بایـد درآمدهای ناشـی از صـادرات بنزین در 
سـرفصل در آمد صنـدوق هدفمندی یارانه ها 
درج شـود. عـاوه بـر ایـن برخـی مصـارف 
مربـوط بـه هدفمنـدی یارانه ها نیـز تکالیف 
قانونـی صندوق نیسـت و این مـوارد باید در 
سـرفصل بودجه عمومی کشـور اضافه شود.
اطاعـات صنـدوق هدفمنـدی یارانه هـا تـا 
سـال 98 بـر اسـاس درآمدهـا و هزینه هـا 
شـفاف نبـود و مشـخص نبـود کـه مجموع 
درآمدهـای ایـن صنـدوق چـه مقـدار اسـت 
مقـدار  آن چـه  در مجمـوع هزینه هـای  و 
منابـع  جـدول  گذشـته  سـال  می باشـد. 
سـوی  از  یارانه هـا  هدفمنـدی  مصـارف  و 
مجلس تهیه شـد. در الیحه بودجه سال 99 
نیز جـدول منابع و مصـارف هدفمندی درج 
شـده اسـت، باید ریـز اطاعات ایـن جدول 
در سـرفصل های مختلـف مورد بررسـی قرار 

گیرد.

آیا امکان تک نرخی کردن بنزین 
در الیحه بودجه سال ۹۹ وجود 

دارد؟
افزایـش قیمـت بنزیـن بـر اسـاس مصوبه 
سـران قـوا و تأییـد مقـام معظـم رهبـری 
بـود لـذا قابـل تغییر نیسـت. امـا می توانیم 
تصمیمات بعـدی را در ایـن خصوص اتخاذ 

کنیـم. هرگونـه تصمیـم گیـری کـه منجـر 
بـه بهبـود شـرایط در حـوزه کاهـش مصرف 
بـرای  دولـت  تعهـدات  انجـام  و  بنزیـن 
پرداخـت یارانـه کمـک معیشـتی شـود در 
قالـب الیحـه بودجـه، امـکان پذیـر اسـت.
ایـن خصـوص  در  متعـددی  پیشـنهادات 
مطـرح اسـت کـه بایـد مـورد بررسـی قـرار 
گیـرد. در بودجه سـال 98، بنـده مدل وضع 
عـوارض بـرای افزایـش قیمت بنزیـن را در 
جلسه سـران قوا پیشـنهاد دادم. بر اساس 
ایـن مـدل قیمـت بنزیـن در جایگاه هـای 
سـوخت ثابـت باقی می مانـد و مابه تفاوت 
آن به شـیوه پلکانی به صـورت عوارض اخذ 
می شـود. بـه عبـارت دیگـر قیمت بنزین در 
ثابـت  صـورت  بـه  سـوخت  جایگاه هـای 
محاسـبه می شـود. دولـت میـزان مصـرف 
مجـاز را تعییـن می کند و سـه مـاه یکبار بر 
اسـاس جـدول کـه دولـت تعییـن می کند 
مـا بـه ازای مصـرف بیشـتر را بـه صـورت 

پلکانـی محاسـبه و اخـذ می کند.
ایـن محاسـبه نـرم افزاری اسـت و نیـاز به 
محاسـبه توسـط مـردم نیسـت و هرکـس 
که مصرف بیشـتری داشته باشـد، عوارض 
ماننـد کسـانی کـه  می پـردازد.  بیشـتری 
اتوبان هـا  از  و  دارنـد  بیشـتری  مسـافرت 
عـوارض  و  می کننـد  اسـتفاده  بیشـتر 
نیـز  منـازل  بـرق  می پردازنـد.  بیشـتری 
اینگونـه محاسـبه می شـود. ایـن پیشـنهاد 
در بودجـه سـال 99 نیـز قابل ارائـه و اعمال 

اسـت.
ایـن طرح چنـد ویژگـی دارد: قیمت بنزین 
ثابـت باقـی می ماند. محاسـبه نـرم افزاری 
بر اسـاس میـزان مصرف هر خودرو اسـت، 
آخریـن قیمت هایـی کـه در جـدول پلکانی 
قـرار می گیـرد و معـادل ۱۰ درصـد قیمـت 
بنزیـن در فـوب خلیج فـارس خواهـد بود. 
عـاوه بـر ایـن میـزان بدهـی افـراد نباید از 
میزان ارزش خودرو بیشـتر باشـد، که افراد 
انگیزه برای تسـویه بدهی داشـته باشند. بر 
اسـاس ایـن طرح بـه خودروهـای عمومی 
بر اسـاس پیمایش سـهمیه داده می شود. 
ایـن شـیوه در حـال حاضـر در خودروهـای 
اینترنتـی مثـل تپسـی در حـال اجراسـت، 
بـرای اینکـه ایـن روش اثر تـورم در جامعه 

نداشـته باشـد مقرر شـد کامیون ها و وانت 
بارهـا بـر اسـاس پیمایـش حـق الزحمـه 
دریافـت کننـد، سـهمیه ثابت بـه آنهـا داده 
فـروش  و  خریـد  مشـکل  تـا  نمی شـود 

سـهمیه ها ایجاد نشـود.

به نظر شما الیحه بودجه ۹۹ 
می تواند به دولت کمک کند که 
کشور را در شرایط تحریم اداره 

کند؟
8۰ درصـد الیحـه بودجـه در مـورد هزینـه 
سرسـام آور جـاری و عمرانـی اسـت، البتـه 
بـا  می توانیـم  هـم  هزینـه ای  بخـش  در 
یـک درصـد صرفـه جویـی در بخش هـای 
در  دهیـم.  را کاهـش  هزینه هـا  مختلـف 
بخـش درآمـدی در این بودجه هیچ اثری از 
اصاح سـاختار برای ایجاد درآمدهای پایدار 
جایگزیـن نفـت وجود نـدارد. الیحـه بودجه 
سـال 99 کفایـت الزم بـرای اداره کشـور در 
سـال آینده را نـدارد. موافـق رد کلیات الیحه 

بودجـه سـال 99 هسـتم.
امسـال بـرای اولین بـار بدهی شـرکت های 
دولتـی بـه بانک هـا و مؤسسـات مالـی و 
از 4۲5  ارائـه شـد.  بـه مجلـس  اعتبـاری 
ده  زیـان  آنهـا  درصـد   6۰ حـدود  شـرکت 
بایـد  هسـتند، مجلـس شـورای اسـامی 
ایـن  از  یـک  هـر  بـودن  ده  زیـان  دالیـل 
شـرکت ها را بررسـی کـرده و شـرکت های 
زیـان ده را منحل کنـد. داالن تاریک اقتصاد 
ایـران بودجـه شـرکت های دولتی اسـت که 

مـا بعـد از سـال ها وارد آن شـده ایـم.
بـه  از دیـوان محاسـبات می خواهیـم کـه 
صـورت ریـز بـه بودجـه شـرکت های دولتی 
ورود کنـد. بودجه شـرکت های دولتی بیش 
از سـه برابر بودجه عمومی کشـور اسـت. اگر 
تغییـرات جزئـی اعمـال شـود و کمتـر از ۱۰ 
درصـد بودجـه شـرکت های دولتـی، بانک ها 
و مؤسسـات، مدیریت و صرفه جویی شود. 
منابعی که در سـرفصل بودجه عمومی کشور 
قـرار خواهـد گرفت، می توانـد کل هزینه های 
ناشـی از کاهـش درآمدهای نفتـی را جبران 
می کنـد. ایـن کار بـه معنای اصاح سـاختار 
اسـت. اطاعاتـی کـه از شـرکت های دولتی 
و  نیسـت  شـفاف  اسـت،  شـده  منتشـر 
نگرانی هـای زیـادی را به وجود آورده اسـت.

ته
نک

الیحـه بودجـه سـال ۹۹ هیـچ تناسـبی بـا شـرایط جنـگ 
جمهـوری  بـا  مقابلـه  در  را  دشـمن  و  نـدارد  اقتصـادی 
اسـالمی ایـران بـرای ایجاد فشـار بیشـتر تحریـک خواهد 
کرد و دشـمن طمع بیشـتری بـرای افزایش فشـارها علیه 
جمهوری اسـالمی می کنـد. دولت سـاختارهای اقتصادی 
و  اسـت  نکـرده  اصـالح  تحریم هـا  بـا  مقابلـه  بـرای  را 

مشـکالت همچنـان پابرجاسـت.
دولت بـرای جبران کسـری بودجه باید درآمدهـای پایدار 
پیش بینـی می کـرد و در صـورت اصالح سـاختار اقتصادی 
دولـت دیگـر نیاز بـه درآمدهـای نفتی نـدارد و درآمدهای 

پایدار دسـت خواهـد یافت.

گفت و گو
فهیمه رضیان| مهر

الیحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختالف به مجلس ارسال شدپیام خبر
 رییس جمهوری الیحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختاف را برای طی 
تشریفات قانونی به مجلس شورای اسامی ارسال کرد.

رنا
 ای

س:
عک

در  افـراد  برخـی  گفـت:  کشـور  وزیـر 
کیـک  تولیـد  از  پـس  کشـور  داخـل 
از  و  می گذاشـتند  قـرص  آن  درون 
هـم  ای  عـده  می گرفتنـد.  فیلـم  آن 
انجـام  سـرگرمی  بـرای  را  کار  ایـن 
می دادنـد که تعـدادی از آنان بازداشـت 
فضلـی«  رحمانـی  شـده اند.»عبدالرضا 
روز دوشـنبه در حاشـیه نشسـت سـتاد 
اقتصـادی  تبلیغـات  و  اطاع رسـانی 
موضـوع  افـزود:  خبرنـگاران  جمـع  در 

کیک هـای حـاوی قرص هـا حتـی بـه 
شـورای امنیت ارجاع و در آنجا بررسـی 
شـد.وی اضافـه کـرد: برخـی افـراد در 
داخل کشـور پـس از تولیـد کیک درون 
آن قـرص می گذاشـتند و از آن فیلـم 
را  ایـن کار  هـم  بسـیاری  می گرفتنـد. 
می دادنـد کـه  انجـام  سـرگرمی  بـرای 
شـده اند. بازداشـت  آنـان  از  تعـدادی 

وزیـر کشـور بـا بیـان اینکـه در نشسـت 
امـروز سـتاد اطـاع رسـانی و تبلیغـات 

اقتصـادی موضوع شـیرهای مصرفی با 
حضور مسـئوالن وزارت بهداشت، درمان 
و  معـدن  صنعـت،  پزشـکی،  آمـوزش 
تجـارت و همچنیـن کارشناسـان مـورد 
داشـت:  اظهـار  گرفـت،  قـرار  بررسـی 
مصاحبـه  و سـیما  در صـدا  متاسـفانه 
ای انجـام شـد کـه نه مجـری تخصص 
الزم را داشـت و نـه کارشـناس مراعـات 
کـرده بـود؛ بنابرایـن در این نشسـت از 
وزارت بهداشـت و صنعت و کارشناسـان 
یابنـد و  تـا حضـور  درخواسـت کردیـم 
نسـبت بـه مصـرف شـیرها بـه مـردم 
کارشناسـان  دهنـد.  خاطـر  اطمینـان 
اطمینـان الزم دادند که هیـچ نگرانی در 

شـیرهای مصرفـی وجـود نـدارد.

برخی افراد تعبیه کننده قرص 
در کیک ها بازداشت شدند

سه میلیون دالر جایزه نقدی 
برای سر ترامپ

نماینـده مـردم کهنـوج در مجلـس بـا بیـان اینکه »اگـر همـه کرمانی هـا در راه حاج 
قاسـم شـهید شـوند، ابایـی ندارند«، گفـت: به نیابـت از مردم کرمان بـرای هر کس 
کـه ترامـپ را به قتل برسـاند سـه میلیـون دالر جایـزه نقـدی می دهیم.احمد حمزه 
در جلسـه علنی روز )سه شـنبه( مجلس شـورای اسـامی در نطق میان دستور خود 
اظهـار کـرد: از مقـام معظم رهبری می خواهـم که جانباختگان حادثـه کرمان را مثل 
شـهدای هواپیمـای اوکراینی در زمره شـهدا قرار دهند. آمریـکا در جنایتی هولناک و 
بـا نقـض قوانیـن بین الملل حاج قاسـم را به شـهادت رسـاند آن هم بـه بهانه واهی 
پیشـگیری از جنگ و کشـته شـدن آمریکایی ها.این عضو هیأت رئیسـه کمیسیون 
بهداشـت مجلس خطاب به سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی گفت: شـما نباید 
بـا گلوله یا ترکشـی ناشـناس به شـهادت می رسـیدید، بایـد همان گونه کـه خودت 
می خواسـتی تمام ذرات جسـمت درگیر شـهادت بشـوند که شـد. تو باید به دسـت 
بدبخت تریـن انسـان به شـهادت می رسـیدی تـا همـه آزادگان عالم برایت بسـوزند 
کـه سـوختند.نماینده مـردم کهنـوج در مجلـس با اشـاره به تشـییع باشـکوه پیکر 
حاج قاسـم سـلیمانی گفت: این تشییع باشکوه نشـان داد که آزادگان عالم در قلب 
و جـان مـردم جـای دارنـد. کـدام نظامـی را می تـوان در عالـم پیـدا کـرد کـه چنین 

جایـگاه عظیمی در نزد مردم داشـته باشـد.        

اقتصادسیاست

 ُافت شاخص بورس جبران شد به سفیر انگلیس تذکر جدی داده شد
امـور  وزیـر  سیاسـی  معـاون 
خارجـه گفـت: در پـی حضـور 
سـفیر انگلیـس در یـک تجمع 
غیرقانونـی بـه او تذکـر جـدی 
اجتنـاب  ایـران  در  رفتـار  ایـن  تکـرار  از  شـد کـه  داده 
کند.»سـید عبـاس عراقچـی« در خصوص حضور سـفیر 
انگلیـس در یـک تجمـع غیرقانونـی در گفـت و گویـی 
اظهـار داشـت: ما سـفیر را احضـار کردیم. برخورد بسـیار 
تنـدی بـا وی صـورت گرفـت و  بعـد از آن وزارت امـور 
خارجـه هم بیانیه داده اسـت و در سـطر آخـر این بیانیه 
تاکیـد کردیـم کـه اگر چنیـن اقدامی مجددا تکرار شـود، 
فقـط بـه احضـار بسـنده نمی کنیم.معاون سیاسـی وزیر 

امـور خارجـه بیـان کـرد: فکـر می کنـم ایـن پیام بسـیار 
روشـنی اسـت کـه درخصـوص ایـن اقـدام نامتعـارف به 
طـرف انگلیسـی داده شـد.عراقچی در پاسـخ به سـوالی 
مبنـی بـر  اینکـه  آیا همین سـفیر بـه کشـور بازمی گردد، 
اظهار داشـت: انگلسـتان هنوز سـفیر خود را تغییر نداده 
اسـت. وی بنابـر بـر دالیلـی شـخصی خـودش از کشـور 
خـارج شـده اسـت و مجـددا برمی گـردد. راب مـک ایـر 
سـفیر انگلیس در تهران شـامگاه شـنبه )۲۱ دی ماه( به 
دلیـل  حضـور در یـک تجمـع غیرقانونی مقابل دانشـگاه 
امیرکبیـر بـرای سـاعاتی بازداشـت شـد کـه بـه دلیـل 
برخـورداری از مصونیـت دیپلماتیـک و پـس از احـراز 

هویـت آزاد شـد.

و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
اگرچــه  گفــت:  دارایــی 
در  بــورس  شــاخص 
بــه  گذشــته  هفته هــای 
دلیــل برخــی حــوادث ُافــت داشــت امــا ســریع 
جبــران شــد و حتــی شــاخص  بــورس در حــال حاضــر 
ــت. ــر اس ــز باالت ــوادث نی ــروز ح ــش از ب ــاه پی از م
ــازار  ــاره وضعیــت ب فرهــاد دژپســند روز سه شــنبه درب
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــار داش ــورس، اظه ــرمایه و ب س
قابــل  بــه ســمتی هدایــت می شــود کــه  بــورس 
اعتمــاد باشــد و صاحبــان منابــع ُخــرد و بنگاه هــا 
بــرای تامیــن خواســته های خــود بــازار ســرمایه را 

ــه  ــرده و ب ــی ک ــن تلق ــی مطمئ ــوان تکیه گاه ــه عن ب
ــزش  ــه ری ــان اینک ــا بی ــد. دژپســند ب ــه کنن آن مراجع
بــورس در روز گذشــته کمتــر از ۰.۲ درصــد اســت، 
ــای  ــورس در هفته ه ــاخص ب ــت ش ــت ُاف ــاره عل درب
در  بــورس  شــاخص  اگرچــه  افــزود:  گذشــته، 
ــت  ــوادث ُاف ــی ح ــل برخ ــه دلی ــته ب ــای گذش هفته ه
داشــت امــا ســریع جبــران شــد و حتــی شــاخص های 
بــورس در حــال حاضــر از مــاه پیــش از بــروز حــوادث 
ــدت  ــن م ــرد: در ای ــار ک ــت. وی اظه ــر اس ــز باالت نی
شــورای عالــی بــورس ســه جلســه فوق العــاده برگــزار 
کــرد تــا از آســیب حقــوق مالــکان و دارنــدگان ســهام 

ــد. ــری کن ــی جلوگی بورس

مرکـز آمـار اعـام کـرد: نـرخ تـورم تولیـد در چهـار فصـل 
منتهـی بـه پاییـز بـه ۳۰.5 درصـد رسـید کـه بیشـترین 
میـزان تـورم بـه بخـش خدمـات هتـل و رسـتوران تعلـق 
داشت.بررسـی نـرخ تـورم تولیـد در چهـار فصـل منتهی به 
پاییـز در میـان بخش هـای خدمـات در کشـور نشـان مـی 
دهـد کمتریـن تـورم سـاالنه مربـوط بـه بخـش »خدمات 
مسـتغات، اجـاره و فعالیـت هـای کسـب و کار«  )١٧.٩ 
درصـد( و بیش ـترین آن مربـوط بـه بخـش »خدمات هتل 

و رسـتوران«  )٥١.٢ درصـد( اسـت.

معـاون پارلمانـی رییس جمهوری در شـرایط کنونی، اتحاد و انسـجام 
را یـک ضـرورت غیرقابـل اجتنـاب دانسـت و گفت: هر شـخصیت و 
نهـاد سیاسـی باید به شـکلی عمل کنند کـه سـرمایه اجتماعی نظام 
ارتقـا یابـد و انسـجام و اتحاد در باالترین حد قرار گیرد. »حسـینعلی 
امیـری« در گفـت وگـو بـا خبرنـگار ایرنـا با اشـاره به شـرایط کشـور 
پس از شـهادت سـردار قاسم سلیمانی و سـقوط هواپیمای اوکراینی 
خاطرنشـان کـرد: کمتـر از ۲ ماه مانده به انتخابات، کشـور در شـرایط 
خاصـی قـرار دارد کـه اتحـاد و انسـجام را یـک ضـرورت غیرقابـل 
اجتنـاب می کنـد. بـه تجربـه ثابـت شـده کـه هـر وقـت، وحـدت، 
انسـجام، همراهی و همدلی در کشـور باال بوده، دشـمنان به این آب 

و خـاک طمـع نکرده اند.  

 نرخ تورم تولید به ۳۰ 
درصد رسید

طوری عمل کنیم که سرمایه 
اجتماعی نظام ارتقا یابد

نمایندگان مجلس شـورای اسـامی ایرادات شـورای نگهبان به طرح 
اعـاده اموال نامشـروع را رفع کردند.

نمایندگان در جلسـه علنی روز- سـه شـنبه-ایرادات شـورای نگهبان 
بـه طـرح یـک فوریتـی اعـاده امـوال نامشـروع و اجـرای اصـل 49 
قانـون اساسـی را اصـاح کردنـد که بنـا بر ایـن اصاحیه در مـاده ۱9 
الحاقـی موضـوع مـاده 4؛ مـراد از امـوال نامشـروع، اموال ناشـی از 
سـوء اسـتفاده از موقوفـات، فـروش زمین هـای مـوات و مباحثات 
اصلی و سـوء اسـتفاده از مقاطعه کاری ها و معامات دولتی و مانند 
آن و امـوال حاصـل از غصبف رشـوه، اختاس و سـایر مـوارد مندرج 
در اصل 49 قانون اساسـی به تشـخیص مقام قضایی اسـت و عواید 

امـوال نامشـروع نیز مشـمول این ماده اسـت.

رییـس قـوه قضاییـه گفـت: نیـروی انتظامی در مبـارزه با 
فسـاد اقتصـادی بایـد حمایت شود.سـیدابراهیم رییسـی 
در همایـش »نقـش پلیـس در امنیـت اقتصـادی و رونـق 
تولیـد«، اظهـار کـرد: امنیـت و اقتصـاد دوگانـه ای انفکاک 
ناپذیـر اسـت. امکان تفکیـک بین امنیـت و اقتصاد وجود 
نـدارد و رونـق تولیـد و اقتصـاد بایـد همـراه بـا امنیـت 
اقتصـادی باشـد. وی افـزود: تولید کننـده و کارآفرین باید 
بـا یـک آرامـش و امنیت، نقش مجاهدانه خـود را در رونق 

تولیـد و در عرصـه اقتصـاد ایفـا کند.

طرح اعاده اموال 
نامشروع اصالح شد

نیروی انتظامی در مبارزه با فساد 
اقتصادی باید حمایت شود

وزیـر دفـاع گفـت: بر اسـاس تدبیر حکیمانـه فرمانده معظم 
کل قـوا مبنـی بـر قوی شـدن، ایـن راهبـرد را به عنـوان یک 
تکلیـف بـر خـود واجـب می دانیـم. امیـر سـرتیپ حاتمـی 
وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح در مراسـم تکریم 
و معارفـه مدیرعامـل سـازمان صنایـع هوایـی وزارت دفـاع با 
اشـاره بـه فرمایشـات تاریخی مقـام معظم رهبـری )مدظله 
العالـی( در خطبه هـای اخیـر نمـاز جمعـه تهـران، گفـت: 
معظم لـه در فرازهایـی از فرمایشـات خـود با تاکیـد بر مقوله 
»قـوی مانـدن و قـوی شـدن« آن را رمز عبـور از چالش ها و 
مشـکات دانسـتند کـه این نشـان از اهمیت قـدرت در همه 
زمینه هـای ملـی  به ویـژه  قـدرت نظامـی و دفاعـی اسـت.
وی افـزود: بـرای قـوی شـدن بایـد تمـام مولفه هـای قدرت 
از جملـه قـدرت اقتصادی، فرهنگی، علمـی، دفاعی و نظامی 
را فراهـم سـاخت و در واقـع قـدرت دفاعـی اسـت کـه تـوان 
مقاومـت و  ایسـتادگی در برابـر زیاده خواهی های دشـمنان 
را فراهـم کـرده و قـادر خواهیم بود از منافـع ملی دفاع کنیم.
امیـر سـرتیپ حاتمی اضافـه کرد: قـدرت دفاعی، بسترسـاز 
قـدرت و دفـاع اطمینـان بخـش در همه زمینه هاسـت و در 
واقـع پیشـرفت سـایر مولفه های قـدرت در نظام اسـامی را 

بـه وجود مـی آورد.

راهبرد »قوی شدن«
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریمیراث

سازوکار اخذ مالیات خروج از کشور تعیین شدواکنش به پیدا شدن نسخه قدیمی دیوان حافظ در هلند

مدیـر مرکـز حافـظ شناسـی در واکنـش 
بـه خبـر پیـدا شـدن نسـخه خطـی دیوان 
حافـظ در آمسـتردام هلنـد، گفـت کـه هـر 
بـا سـخنوران  پیونـد  در  قدیمـی کـه  اثـر 
گذشـته ی ایران پیدا شـود، شایسـته توجه اسـت و می تواند مفید باشـد.
کاووس حسـنلی در گفـت و گـو بـا ایسـنا و در خصـوص خبری کـه اخیرا 
در شـبکه های مختلـف در مورد پیدا شـدن نسـخه ی قدیمـی دیوان حافظ  
منتشـر شـده اسـت، گفت: نسـخه های خطی پایه ی بسـیاری از داوری ها 
در بـاره متـون ادبـی اسـت. امـا اهمیـت و حساسـیت این موضـوع باعث 
شـده در طـول تاریـخ همواره مورد سـوء اسـتفاده ی سـودجویان نیـز قرار 
بگیرد.ایـن اسـتاد دانشـگاه شـیراز گفـت: اول و قبـل از هـر گونـه داوری 
علمی در مورد اصالت این نسـخه باید به اصل نسـخه دسترسـی داشـت. 
بسـیاری از این گونـه خبرهـا برآمـده از تبلیغـات رسانه ای سـت.او ادامـه 
داد: دوم اینکـه چنانچـه اخبار منتشـر شـده درسـت باشـد و تاریخ کتابت 
باشـد، می توانـد نسـخه ای  یعنـی 866 هجـری  نسـخه ۱46۲ میـادی 

قابـل اعتنـا تلقـی شـود. امـا معلـوم نیسـت ایـن نسـخه چـه میـزان از 
اشـعار حافـظ را در برمی گیرد.حسـنلی اضافـه کـرد: مهم تـر از آن اینکـه از 
نسـخه های دیـوان حافـظ دسـت کم سـی نسـخه االن موجـود اسـت کـه 
قبـل از ایـن تاریـخ کتابت شـده. مثاً نسـخه ی شـادروان خلخالی مربوط 
بـه سـال 8۲۷ اسـت و دیوان هایی که امـروزه از حافظ در دسـترس مردم 
قـرار دارد؛ از جملـه تصحیـح شـادروان قزوینـی و زنده یاد خانلـری، از این 

نسـخه اسـتفاده کرده انـد.
نسـخه های  نیسـاری  سـلیم  شـادروان  داد:  ادامـه  پـژوه  حافـظ  ایـن 
خطـی دیـوان حافـظ مربـوط بـه قـرن نهـم را در کتابـی بـا همیـن نـام 
معرفـی کرده انـد کـه مرکـز حافظ شناسـی در سـال ۱۳8۰ آن را منتشـر 
کـرده اسـت. مدیـر مرکـز حافـظ شناسـی گفـت: بی گمـان هر اثـر قدیمی 
کـه در پیونـد بـا سـخنوران گذشـته ی ایـران پیدا شـود، شایسـته ی توجه 
اسـت و می توانـد مفیـد باشـد. در مـورد شـعر حافـظ شـیرازی هـم که از 
افتخـارات بین المللـی مـردم ایـران بـه شـمار مـی رود این موضـوع مهم و 

اسـت.        حساسـیت برانگیز 

ــورای اســـامی  نماینـــدگان مجلـــس شـ
ســـازمان مالیاتـــی را مکلـــف کردنـــد 
بابـــت خـــروج هـــر مســـافر ایرانـــی بـــه 
جـــز در مـــوارد اســـتثنای ذکـــر شـــده از 
مرزهـــای هوایـــی، دریایـــی و زمینـــی وجوهـــی را بـــه عنـــوان مالیـــات 
از مســـافران دریافـــت و بـــه حســـاب درآمـــد عمومـــی نـــزد خزانـــه داری 
ـــه  ـــامی در جلس ـــورای اس ـــس ش ـــدگان مجل ـــز نماید.نماین ـــور واری کل کش
ـــر ارزش  ـــات ب ـــه مالی ـــاده ۳۳ الیح ـــس م ـــنبه( مجل ـــروز )سه ش ـــی ام علن

افـــزوده را بررســـی کـــرده و آن را بـــه تصویـــب رســـاندند.
ـــت خـــروج هـــر  براســـاس ایـــن مـــاده ســـازمان مالیاتـــی مکلـــف اســـت باب
ـــی،  ـــاده از مرزهـــای هوای ـــن م ـــوارد تبصـــره ۳ ای ـــه جـــز م ـــی ب مســـافر ایران
ـــت  ـــافران دریاف ـــات از مس ـــوان مالی ـــه عن ـــی را ب ـــی وجوه ـــی و زمین دریای
ـــد. ـــز نماین ـــه داری کل کشـــور واری ـــزد خزان ـــد عمومـــی ن ـــه حســـاب درآم و ب
میـــزان مالیـــات مذکـــور در قوانیـــن بودجـــه ســـنواتی پیش بینـــی 

. می گـــردد

ــی و  ــای سیاسـ ــدگان گذرنامه هـ ــاده دارنـ ــن مـ ــره ۱ ایـ ــاس تبصـ براسـ
خدمـــت، خدمـــه وســـائل نقلیـــه عمومـــی زمینـــی و دریایـــی و خطـــوط 
ـــی  ـــل در خـــارج از کشـــور، بیماران ـــه تحصی ـــروازی، دانشـــجویان شـــاغل ب پ
ـــه خـــارج از کشـــور اعـــزام  ـــا مجـــوز شـــورای پزشـــکی جهـــت درمـــان ب کـــه ب
ـــازان انقـــاب  ـــه گـــذر مـــرزی و مرزنشـــینان، جانب ـــده پروان ـــد و دارن می گردن
ـــوند،  ـــزام می ش ـــری اع ـــورهای دیگ ـــه کش ـــه ب ـــرای معالج ـــه ب ـــامی ک اس
ـــراق از کشـــور  ـــه مقصـــد ع ـــن حســـینی ب ـــام اربعی ـــه در ای ـــی ک ـــران ایران زائ
ـــه  ـــه دارای کارنام ـــور ک ـــارج از کش ـــم خ ـــان مقی ـــوند و ایرانی ـــارج می ش خ
ــت  ــتند از پرداخـ ــی هسـ ــاه اجتماعـ ــاون، کار و رفـ ــغلی از وزارت تعـ شـ
مالیـــات موضـــوع ایـــن مـــاده مســـتثنی هســـتند. براســـاس تبصـــره ۲ 
ـــاری  ـــق آزاد تج ـــت مناط ـــا موق ـــم ی ـــاکنین دائ ـــگران، س ـــاده گردش ـــن م ای
– صنعتـــی کـــه صرفـــا از مبـــداء مناطـــق مذکـــور بـــه خـــارج از کشـــور 
ـــون  ـــوع قان ـــور موض ـــروج از کش ـــوارض خ ـــمول ع ـــد مش ـــت می کنن عزیم
ـــران  ـــوری اســـامی ای چگونگـــی اداره مناطـــق آزاد تجـــاری – صنعتـــی جمه

و آیین نامه هـــای اجرایـــی مربوطـــه می شـــوند.

 پیام
 میراث

نشست آموزشی اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات اداری اول بهمن 98 در سالن فجر وزرات میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی برگزار شد.معاون توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: »تنها یک هیئت تجدیدنظر 

در وزارتخانه داشتیم و مواردی که نیاز بود به هیئت های هم عرض برود، مجبور بودیم به دستگاه های دیگر ارجاع دهیم به این 
دلیل موضوع را با دکتر مونسان مطرح کردیم و هیئت دوم تجدیدنظر تشکیل شد تا از این به بعد موضوعات در خود وزارتخانه 

رفع و جمع بندی شود.«

رنا
 ای

س:
عک

۱.5 میلیـارد سـفر  ۲۰۱9 میـادی در مجمـوع  در سـال 
اسـت  رسـیده  ثبـت  بـه  جهـان  سراسـر  در  بین المللـی 
کـه از رشـد 4 درصـدی در مقایسـه بـا سـال گذشـته آن 

دارد. حکایـت 
ارقـام منتشـر شـده توسـط  و  آمـار  اولیـن  بـر اسـاس 
)UNWTO(، گردشـگری  جهانـی گردشـگری  سـازمان 
میلیـارد سـفر   ۱.5 ثبـت  بـا   ۲۰۱9 در سـال  بین المللـی 
درصـدی   4 رشـد  بـا  میـادی   ۲۰۱8 سـال  بـه  نسـبت 
نیـز  و صنعـت گردشـگری جهانـی  اسـت  بـوده  همـراه 
بـرای دهمیـن سـال پیاپـی رشـد مثبتـی را پشـت سـر 

می گـذارد. 
گردشـگری بین الملـل در حالـی در سـال ۲۰۱9 نیز سـال 
قدرتمنـدی را پشـت سرگذاشـت کـه البتـه نتوانسـت بـا 
آمارهـای غیرمنتظـره و درخشـان سـال ۲۰۱۷ )رشـد ۷ 
برابـری کنـد.  درصـد(   6 )رشـد   ۲۰۱8 و سـال  درصـد( 
مـواردی چـون عـدم اطمینان پیرامـون برگزیـت )خروج 
و  جهانـی  اقتصـاد  افـت  اروپـا(،  اتحادیـه  از  بریتانیـا 
را  ژئوپلیتیکـی  تنش هـای  و  ناآرامی هـا  همچنیـن 
می تـوان از عمـده دالیـل نرسـیدن رشـد جهانی بـه رکورد 

سـال ۲۰۱۷ برشـمرد.
 ۲۰۱9 سـال  در  بین المللـی  گردشـگری  رشـد  مقایسـه 
منطقـه  تنهـا   ۲۰۱9 سـال  در  می دهـد  نشـان   ۲۰۱8 و 
خاورمیانـه نسـبت بـه سـال ۲۰۱8 رشـد بیشـتری را بـه 
ثبـت رسـانده اسـت. در سـال ۲۰۱9 همـه مناطـق جهـان 
رشـد مثبتـی را در جـذب گردشـگر بین المللـی داشـته اند 
کـه در ایـن میـان منطقـه خاورمیانـه با رشـد 8 درصدی 
پیشـتاز اسـت و پـس از آن منطقـه آسـیا پاسـیفیک بـا 
5 درصـد، اروپـا و آفریفـا هـر کـدام بـا رشـد 4 درصـد و 
منطقـه آمریـکا با رشـد ۲ درصـدی گردشـگری بین الملل 
نیـز  بـوده اسـت. در میـان کشـورهای مختلـف  همـراه 
فرانسـه با ۱۱ درصدبیشـترین رشـد را در میزان هزینه کرد 
گردشـگران بـه خـود اختصـاص داده و بیشـترین رشـد 
کلـی نیـز بـا 6 درصد بـه آمریکا اختصـاص داد. برخی از 
بازارهـای بـزرگ نوظهـور گردشـگری در سـطح بین الملل 
هزینه کـرد  میـزان  نطـر  از  عربسـتان  و  برزیـل  چـون 

گرشـگران ورودی نـزول کرده انـد. 

سوژه سفر 1.5 میلیارد 
گردشگر در سال 

 2۰1۹

بحران گردشگری شهر جهانی العالج نیست

یزد، شهری امن و در دسترس برای تمام گرداشگران 

در حالی که گردشـگری شـهر جهانی یزد در 
جریان حوادث و تحوالت سیاسـی تاکنون 
دچـار مشـکات و خسـارات قابـل توجهی 
شـده اسـت اما مدیـر کل میـراث فرهنگی 
این شـهر جهانی اعتقاد دارد که گردشـگری 
یزد به علت گسـتردگی قابل حذف نیسـت 

و می توانـد بـه رونـد قبل خود بـاز گردد.
صنعـت گردشـگری در حالـی کـه می رفت 
تا به یکی از اقتصادهای سـرآمد کشـورمان 
تبدیـل شـود بـه دنبال نوسـانات سیاسـی 
بـا تنش هـای بسـیار  و اجتماعـی اخیـر 
و  صنایـع  سـایر  بـه  نسـبت  بیشـتری 

اقتصادهـای کشـور روبـرو شـد بـه طـوری 
کـه حتـی برخـی آمارهـا حکایـت از لغو ٩0 
درصـد از تورهـای گردشـگری خارجـی در 
همیـن بـازه دارنـد و خـود گویـای ضررهـا 
و خسـارات وارده بـه ایـن صنعـت پردرآمد 

ست. ا
البته صنعت گردشـگری ایـران تحت تاثیر 
عوامـل مختلف تا قبل از این نیز نوسـانات 
مختلفـی را تجربـه کـرده و یـزد بـه عنـوان 
اولین شـهر ثبت شـده جهانی در ایران نیز 
بـه تبـع کشـور از این مسـائل دور نبـود و با 
این مسـائل دسـت و پنجه نرم کرده اسـت 
و قطعـًا بـرای رون رفـت از وضعیـت کنونی 

نیز راهکارهایی اندیشـیده خواهد شـد.
»سـیدمصطفی فاطمی« مدیـر کل میراث 

و گردشـگری  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
اسـتان یـزد هـم در ایـن بـاره بـه خبرنـگار 
ایسـنا می گویـد: نوسـانات سیاسـی اخیر 
و تاثیـر آن بـر حـوزه گردشـگری مشـابه 
نوسـانات ارزی، اقتصـادی و صنعتـی امـا 
اسـت.وی رشـد  بیشـتر  تـاب  و  تـب  بـا 
گردشـگری پس از امضای برجام در دولت 
تدبیـر و امیـد بـه وی ـژه در یـزد را یـادآور 
می شـود و تصریـح می کنـد: در حالـی کـه 
در ابتـدای فعالیـت ایـن دولت گردشـگری 
وضعیـت خوبی نداشـت، بـه دنبـال توافق 
از  یکـی  عنـوان  بـه  برجـام، گردشـگری 
مهمتریـن صنایع یزد با رشـد چشـمگیری 
مواجـه شـد و توانسـت از جایـگاه مطلوبی 
نیـز در بین سـایر اقتصادها بهره مند شـود.

وی بـا بیـان ایـن کـه تا قبـل از ایـن دولت 
تعـداد گرداشـگران خارجی یـزد حداکثر به 
رقـم ١٣ هـزار گردشـگر محـدود می شـد، 
می گویـد: امیدواریـم بـا ادامـه رونـد رشـد 
گردشـگر در دولـت فعلـی آمار گردشـگران 
خارجـی یـزد امسـال بـه عـدد ١٥0 هـزار 
گردشـگر برسـد کـه متاسـفانه بـه دنبـال 
نوسـانات فعلـی احتمـاالً این آمـار کاهش 
اسـت  معتقـد  کـه  داشـت.وی  خواهـد 
گردشـگری شـهر جهانـی یـزد بـه علـت 
گسـتردگی قابل حـذف نیسـت، می گوید: 
جشـن چینی هـا کـه در سـال  گذشـته بـا 
اسـتقبال و بازتاب قابل توجهی به میزبانی 
شـهر جهانـی برگزار شـد، امسـال بـه علت 
تعـداد لغـو سـفرهای متعـدد احتمـاالً در 
یـزد برگـزار نخواهـد شـد امـا بـا ایـن حال 
همچنان بـه برگزاری این مراسـم با حضور 
راسـتای  در  چینـی  تعـداد گردشـگر  هـر 
اعتمادسـازی اصـرار داریـم و در این راسـتا 
نیز سـعی در آغاز برنامه های خدمات سـفر 

از هـم اکنـون داریـم.
تحـت  فاطمـی، گردشـگری  بـه گفتـه ی 
تاثیرروابـط سیاسـی و حـوادث متعـددی 
ماننـد سـقوط هواپیما و سـیل و همچنین 
اخبـار منفـی علیـه کشـورمان قـرار گرفتـه 
کـه همین مسـئله منجر شـده تـا درصدی 
از تورهـای ورودی کشـور لغـو و حتـی در 
اعـام کشـورهای مختلف توصیه شـود که 

گردشـگران بـه ایـران نیایند.
را در حالـی شـاهد  ایـن مسـئله  »البتـه 
هسـتیم کـه ایـران جـزو ٥٢ مقصـد دنیـا 
بـرای سـفر اعـام شـده بـود و نیویـورک 
تایمـز و خبرنـگاران چینـی، یـزد را با وجود 
شـهری  عنـوان  بـه  متعـدد  تحریم هـای 
جهانـی و گردشـگر پسـند معرفـی کـرده 

بودنـد امـا دوبـاره اخبـار منفـی علیـه ایران 
رنـگ و بوی بیشـتری گرفته و گردشـگران 
را در عالمـی از ناآگاهـی در رابطه با وضعیت 
گردشـگری ایـران رهـا کـرده و یک سـوال 
باقـی مانده اسـت کـه : »وزارت میراث چه 

تدابیـری در ایـن بـاره دارد؟«
مدیـر کل میـراث فرهنگـی یـزد در ادامـه 
بـه تاثیر چشـمگیر رشـد شـایعات متعدد 
علیـه ایـران بـر حـوزه گردشـگری اشـاره و 
در رابطـه بـا راهـکار مدیریـت ایـن مسـئله 
نیـز خاطرنشـان می کنـد: بـه محـض این 
کـه اتفاقات اخیر روی داد، گردشـگری نیز 
بایـد بـا افزایش تدابیـر الزم از این تاثیرات 
انجـام  بـا  خوشـبختانه  کـه  می کاسـت 
برنامه هـای ضربتـی وزارت میراث فرهنگی 
و مذاکـرات مختلف، اقدامـات خوبی برای 
دسـتیابی بـه رونـد ایـده ال در حـال انجام 

است.

وی در رابطـه بـا ایـن اقدامـات از اطمینـان 
جهـت  خارجـی  بـه گردشـگران  بخشـی 
امـن بـودن کشـور بـه خصـوص در حـوزه 
می گویـد:  و  می دهـد  خبـر  گردشـگری 
پـس از آن بایـد دامنـه تاثیـرات منفـی و 
میزان آن بر گردشـگران کشورهای مختلف 
سنجیده شـود.این مسئول تقسیم وظایف 
بیـن مدیـران ارگان هـای مختلـف بخـش 
خصوصـی و دولتـی و تشـکل های مردمی 
را از اقدامات اباغ شـده وزارت میراث یاد و 
ابـراز می کنـد: باید از طریق مشـاوره گرفتن 
حوزه هـای  فعـاالن  بـه  دادن  مشـاوره  و 
و  گردشـگری  خصـوص  بـه  مختلـف 
اعتمادسـازی از طریـق راه هـای معنـوی و 
تبلیغـات، بـه دنبال کاهـش تاثیرات منفی 

بـر صنعـت گردشـگری باشـیم.

کشــور  میراث فرهنگــی  معــاون 
در  کرواســی  ســفیر  بــا  دیــدار  در 
ایــران گفــت: »بــا کشــور کرواســی 
مشــترکی  فرهنگــی  ریشــه های 
داریــم، اســنادی از تاریــخ باســتان 
نشــان دهنده  کــه  دارد  وجــود 
اشــتراکات زیــادی میــان دو کشــور 

اســت.«
محمدحســن طالبیــان در خصــوص 
ــفیر  ــتامبوک س ــو اش ــا دراگ ــدار ب دی

ــروز  ــر ام ــه عص ــران ک ــی در ای کرواس
دوشــنبه ۳۰ دی 98 در دفتــر معاونــت 
میراث فرهنگــی انجــام شــد، گفــت: 
ــان دو کشــور  »ارتباطــات فرهنگــی می
از دوره هخامنشــی و ساســانی تــا دوره 

ــته اســت.« ــود داش اســامی وج
ــرار شــد تعــدادی کارگاه   ــزود: »ق او اف
بــه شــکل  و کنفرانس هــای علمــی 
مشــترک در ایــران و کرواســی برگــزار 
شــود بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد 

نخبه هــای  و  دانشــمندان  از  زیــادی 
مختلــف  رشــته های  در  آن هــا 
باستان شناســی  و  زبان شناســی 
ــفر  ــران س ــه ای ــتند ب ــد هس عاقه من
ــد  ــورمان بازدی ــی کش ــار تاریخ و از آث
کننــد. همچنیــن آن هــا دوســت دارنــد 
بــا دانشــمندان ایرانــی بــه تبــادل 

بپردازنــد.« تجربیــات 
طالبیــان تصریــح کــرد:  »بــا توجــه بــه 
اینکــه آییــن نــوروز در کشــور کرواســی 
نیــز برگــزار می شــود می تواننــد بــه 
پرونــده نــوروز الحــاق شــوند. همچنین 
مرکــز  بــا  می توانــد  کشــور  ایــن 
میــراث ناملمــوس ایــران همــکاری 

ــد.« ــته باش داش

ادامه همکاری های مشترک 
فرهنگی تاریخی میان ایران و کرواسی

کشف 5۰۰ شی تاریخی
 از دالالن عتیقه

»گنجینـه ای تاریخـی و ارزشـمند یعنـی حدود 5۰۰ شـیء تاریخـی از دالالن آثـار تاریخی 
باقی مانده از هزاره اول پیش از میاد تا دوران اسـامی در تهران کشـف و ضبط شـد.«به 
گـزارش ایسـنا، اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان تهـران از قـول سـرهنگ محمـد جـواد 
سـیفی - فرمانـده یـگان حفاظـت اداره کل میـراث فرهنگی اسـتان تهـران - اعـام کرد: 
در روزهـای گذشـته در یـک عملیـات برنامـه ریزی شـده با همـکاری عوامـل انتظامی از 
محـل یـک گـروه از  دالالن اشـیای عتیقـه در تهـران 488 شـیء کشـف و ضبـط شـده 
اسـت.او بـا اشـاره بـه ایـن کـه بخش قابـل توجه این آثار کشـف شـده شـامل ۲۳۰ عدد 
سـکه ساسـانی ، ۳8 عـدد حلقه تدفینـی از جنس مفرغ از هزاره اول پیـش از میاد، 5۳ 
عـدد مهـره فیـروزه ای رنـگ از جنس خمیر شیشـه از دوران اسـامی و ۲۷ تکه از قطعات 
کمربنـد زریـن از جنـس طـا مربـوط بـه دوران اسـامی اسـت، افـزود: در ایـن عملیـات 
آثـار ارزشـمند تاریخـی دیگـری ماننـد گوشـواره ، انگشـتر ، دسـتبند ، ظـروف ، خنجـر و 
آویـز گردنـی به دسـت آمده اسـت، همچنیـن از مجموع آثار مکشـوفه 4۰ قلم شـیء نیز 
فاقـد اصالـت تاریخـی و فرهنگـی اعـام شـده اند.وی با تاکیـد براین که با کمـک مردم و 
اشـراف اطاعاتـی یـگان حفاظـت اسـتان و همراهی نیـروی انتظامی و دسـتگاه قضایی 
، شـرایط بـرای فعالیـت و حضـور  دالالن اشـیای عتیقـه در تهران بسـیار سـخت و نا امن 
شـده اسـت و تمـام تـاش همـکاران یـگان حفاظـت اسـتان تهـران حفـظ میـراث ملی 
کشـور بـرای آینـدگان اسـت، بیان کرد: سـرعت در کارهای عملیاتی یـگان حفاظت میراث 
فرهنگـی اسـتان تهـران به منظـور جلوگیری از تخریـب یا خروج آثار تاریخی بسـیار حائز 

اهمیت اسـت.

ته
نک

البتـه یـزد نیـز بـا توجه بـه گردشـگر پذیـری و شـهر میراث 
جهانـی، دسـت روی دسـت نگذاشـته و آغـاز بـه کار کـرده 
اسـت بـه طوری که مدیـر کل میـراث فرهنگی یـزد در رابطه 
بـا اقدامـات ایـن اسـتان گردشـگرپذیر و یکـی از رئـوس 
مثلـث طالیـی گردشـگری ایـران، تصریـح می کند: اسـتان 
یـزد در کنـار اقدامـات وزارت خانـه، بـه گردشـگران پـروازی 
خـود در مـورد امنیت سفرشـان اطمینـان داده و همراسـتا 
بـا وزارت میـراث بـا سـفارت خانه ها در حـال رایزنـی در این 
رابطـه اسـت.وی در ایـن زمینـه ادامـه می دهـد: بـه منظور 
ارائـه مشـاوره هـای داخلـی و خارجـی از کمـک بخش های 
دیگـر ماننـد شـهرداری ها و بخـش خصوصـی ماننـد اتـاق 
بازرگانـی بـرای رسـیدن بـه وضعیتـی مطلـوب اسـتفاده 
می کنیـم و بـا حضـور فعال تر در نمایشـگاه هـای داخلی و 
خارجـی نظیر فیتور اسـیپانیا، ای تی وی برلین و گردشـگری 
تهـران در زمسـتان امسـال پـر رنگ تـر از همیشـه این شـهر 

جهانـی را معرفـی خواهیـم کرد.

میراثمیراث

صدور 100 موافقت اصولی در 9 ماه امسالآثار تاریخی ایران در ژاپن به نمایش درآمد
آثـــار تاریخـــی ایـــران بـــرای 
ـــه  ـــا گنجین ـــراه ب ـــار هم اولین ب
ــی  سوشـــوئین در مـــوزه ملـ
توکیـــو بـــه نمایـــش درآمـــد.
ــط  ــل از روابـ ــه نقـ ــر بـ ــزاری مهـ ــزارش خبرگـ ــه گـ بـ
ــامی،  ــات اسـ ــگ و ارتباطـ ــازمان فرهنـ ــی سـ عمومـ
گنجینـــه شوســـوئین متعلـــق بـــه قـــرن هشـــتم 
میـــادی اســـت کـــه در برگیرنـــده آثـــار تاریخـــی از 
جملـــه آثـــار تاریخـــی مهمـــی از دوره ایـــران باســـتان 
ــرش  ــومو و همسـ ــور شـ ــط امپراطـ ــه توسـ ــت کـ اسـ
کومیـــو در دوره نـــارا جمـــع آوری شـــده و ســـالی 
ـــه  ـــن ب ـــرب ژاپ ـــارا در غ ـــی ن ـــهر تاریخ ـــار در ش ـــک ب ی

نمایـــش در می آیـــد.
ــن و  ــادی از ژاپـ ــداران زیـ ــی طرفـ ــار تاریخـ ــن آثـ ایـ
ـــرای  ـــه ب ـــه ای ک ـــه گون ـــان دارد ب ـــورهای جه ـــر کش دیگ
بازدیـــد از ایـــن مـــوزه بـــه ایـــن شـــهر می رونـــد کـــه 
نشـــانه عمیـــق روابـــط تاریخـــی در آســـیا بـــه ویـــژه 

ایـــران، چیـــن و ژاپـــن دارد.
ـــر  ـــل تغیی ـــه دلی ـــل نمایشـــگاه سوشـــوئین ب ـــدی قب چن
دوره تاریخـــی هـــی ســـی بـــه دوره جدیـــد ری وا بـــا 
ـــال ۲۰۱9،  ـــد در س ـــور جدی ـــتن امپراط ـــت نشس ـــر تخ ب
بـــرای اولیـــن بـــار در توکیـــو و در مـــوزه ملـــی ژاپـــن 
نیـــز بـــه نمایـــش درآمـــد و چنـــد میلیـــون بازدیـــد 

ـــرد. ـــب ک ـــود جل ـــوی خ ـــه س ـــده را ب کنن

میراث فرهنگــی،  مدیــر کل 
گردشــگری و صنایع دســتی 
ــدور  ــی از ص ــان غرب آذربایج
اصولــی  موافقت نامــه   ١00
بــرای متقاضیــان ایجــاد تأسیســات گردشــگری طــی ٩ 
ــا  ــزارش میراث آری ــر داد.به گ ــال ٩8 خب ــر س ــاه اخی م
میراث فرهنگــی،  اداره کل  روابط عمومــی  از  به نقــل 
گردشــگری و صنایع دســتی آذربایجــان غربــی، جلیــل 
جبــاری ١ دی ٩8 بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: »از 
ــی  ــه اصول ــون ١00 موافقت نام ــال ٩8 تاکن ــدای س ابت
ــگری  ــات گردش ــدازی تأسیس ــان راه ان ــرای متقاضی ب
ــتغال زایی  ــزان اش ــرآورد می ــه ب ــت ک ــده اس ــادر ش ص

آن بیــش از ٢هــزار نفــر اســت.«او تصریــح کــرد: 
ــات  ــاخت تأسیس ــوز س ــت مج ــدت هف ــن م »در همی
ســفره خانه  مهمان پذیــر،  شــامل  گردشــگری 
ــز  ــگری و مرک ــع گردش ــان، مجتم ــنتی، هتل آپارتم س
مرحلــه  در  هم اکنــون  شــده کــه  صــادر  تفریحــی 
ــرای ٩6  ــرداری از آن، ب ــا بهره ب ــه ب ســاخت هســتند ک
می شــود.«  اشــتغال زایی  مســتقیم  به صــورت  نفــر 
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــر کل میراث فرهنگ مدی
آذربایجــان غربــی در خصــوص تأسیســات افتتــاح 
شــده نیــز افــزود: »در همیــن مــدت شــش اقامتــگاه 
ــرداری  ــه بهره ب ــر ب ــاب مهمان پذی ــک ب ــردی و ی بوم گ

ــت.« ــیده اس رس
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حقابــه  مترمکعبــی  میلیــون   ۲۷۳ ســهم  امــا 
ــه  ــته ب ــال گذش ــن س ــرقی در چندی ــان ش آذربایج
طــور کامــل وابســته بــه بارندگــی هــا بــوده و برخــی 
ــته در  ــر توانس ــع کمت ــی مواق ــتر و برخ ــع بیش مواق

ــد.  ــا کن ــود را ایف ــش خ ــه نق ــای دریاچ احی
ــر  ــا تاخی ــه ب ــه ارومی ــا، دریاچ ــق برنامه ریزی ه طب
۱.5 ســاله نســبت بــه پیش بینــی صــورت گرفتــه 
ــود  ــا می ش ــل احی ــور کام ــه ط ــال ۱4۰6 ب ــا س و ت
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــش از 9۰ ه ــت بی ــون دول و تاکن
ــه  ــرده ک ــه ک ــه هزین ــه ارومی ــای دریاچ ــرای احی ب
ــای  ــز کاره ــزان نی ــن  می ــد ای ــا ۱5 درص ــه ب در ادام

می یابــد. پایــان  ســخت افزاری 
ــال ها  ــل س ــه ماحص ــه ارومی ــی دریاچ ــران کنون بح
اقدامــات  اســت؛  آن  از  غیرمنطقــی  بهره بــرداری 
ــه  ــت حوض ــی زیرکش ــش اراض ــون افزای ــانی چ انس
ــت  ــار، کاش ــزار هکت ــه 5۰۰ ه ــار ب ــزار هکت از ۳۰۰ ه
محصــوالت بــا آب بــری بــاال مثــل چغندرقنــد، اجــرای 
طــرح هــای سدســازی  و وجــود 88 هــزار حلقــه چــاه 
ــداد  ــن تع ــی از ای ــه نیم ــه ک ــز دریاچ ــوزه آبری در ح
غیرمجــاز اســت، ایــن رونــد را ســرعت بخشــیده 

اســت.

ــب آب  ــون مترمکع ــازی ۴1۰ میلی رهاس
ــه  ــه دریاچــه ارومی ب

 مدیرعامــل آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی و 
ــان اینکــه ســهم  ــا بی ــای اســتان ب عضــو ســتاد احی
اســتان در حقابــه دریاچــه ارومیــه ۲۷۳ میلیــون 
مترمکعــب اســت، گفــت: بــه علــت کاهــش بارندگــی 
در اســتان تــا اول دی مــاه امســال فقــط ۲ میلیــون 
متــر مکعــب حقابــه بــه طــرف دریاچــه ارومیــه 
ــی  ــال آب ــول س ــا در ط ــده اســت ام ــازی ش ــا س ره

ــب آب وارد  ــون مترمکع ــته)98-9۷( 4۱۰ میلی گذش
ــی شــده اســت. ــن آب ــن نگی ای

ــا  ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــارزاده در گفــت و گ یوســف غف
ــی  ــال آب ــی در س ــودن بارندگ ــراوان ب ــرد: ف ــار ک اظه
گذشــته بیــش از حــد نرمــال بــوده و بــر ایــن 
اســاس بیــش از ســهم حقابــه آذربایجــان شــرقی بــه 
ســمت دریاچــه رهاســازی انجــام شــد، امــا امســال 
ــق ۲۷۱  ــی، تحق ــت کاهــش چشــمگیر بارندگ ــه عل ب

ــد.   ــی نمای ــوار م ــه دش ــی حقاب ــون مترمکعب میلی
ــان  ــه در آذربایج ــه ارومی ــه دریاچ ــزود: حقاب وی اف
ــه  ــز ب ــای تبری ــی چ ــای آج ــه ه ــرقی از رودخان ش
عنــوان اصلــی تریــن رودخانــه اســتان، صوفــی 
چــای مراغــه، مــردق چــای )ملــکان و مراغــه(، قلعــه 
چــای عجــب شــیر، دریــان چــای شــهر دریــان، گنبــر 
چــای اســکو و ســینیخ چای)بخشــی از آجــی چــای 

ــی شــود.   ــن م ــز( تامی تبری
غفــارزاده ادامــه داد: در ســال آبــی 9۷-96 نیــز تنهــا 
6۱ میلیــون مترمکعــب آب بــه عنــوان حقابــه از 

آذربایجــان شــرقی بــه دریاچــه ارومیــه رهــا ســازی 
ــده در آن  ــن ش ــهم تعیی ــر از س ــه کمت ــود ک ــده ب ش
ســال بــود؛ در واقــع ســال گذشــته کــه ســال خوبــی 
بــه لحــاظ بارندگــی بــود، بیــش از ســهمیه حقابــه بــه 
دریاچــه ارومیــه ریخــت کــه بــه نوعــی کمبــود ســال 
قبــل تــر آن را جبــران کــرد امــا امســال هنــوز چنیــن 

فرصتــی پیــش نیامــده اســت.  
ــن آب  ــای تامی ــن در خصــوص طــرح ه وی همچنی
ــی از  ــن آب ــن نگی ــای ای ــرای احی ــه ب ــه ارومی دریاچ
طریــق طــرح ارســال پســاب فاضــاب تبریــز، گفــت: 
قطعــه اول ایــن طــرح بــه طــول ۱۰ کیلومتــر ۷۰ 

درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و در واقــع ۷ کیلومتــر 
ــان رســیده اســت.   ــه پای ــز ب آن از طــرف تبری

غفــارزاده اضافــه کــرد: امســال نیــز بــرای ایــن طــرح 
۱۱۰ میلیــارد ریــال اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده اســت 

کــه بــه صــورت اســناد ســه ســاله خزانــه اســت. 

کاهش ۳2 درصدی بارش در 
آذربایجان شرقی

ــه  ــت: ب ــی آذربایجان شــرقی گف مدیــرکل هواشناس
ــارش اســتان در  ــزان ب ــر، می رغــم بارندگی هــای اخی
ــه مــدت مشــابه ســال  ــی جــاری نســبت ب ســال آب
ــه  ــش یافت ــد کاه ــدود ۳۲.۲ درص ــته ح ــی گذش آب

حقابه، آب باریکه حیات بخش دریاچه ارومیه
 در سال آبی ۹۷-۹۶ نیز تنها ۶1 میلیون مترمکعب آب به عنوان حقابه از آذربایجان شرقی به دریاچه ارومیه رها سازی شده بود

اقدامـات سـتاد احیـای دریاچـه ارومیـه در کنـار تخصیـص حقابـه و بارندگی هـا، روند خشـک 
شـدن دریاچـه را در سـال گذشـته متوقـف کـرد و موجـب تثبیـت تـراز آب ایـن دریاچه شـده 
اسـت بـه طـوری کـه بدون اجـرای مصوبه هـای این سـتاد منطقه بـه بیابـان پنج هـزار کیلومتر 
مربعـی نمـک تبدیـل می شـد.اختصاص حقابـه دریاچه ارومیـه موضوعی اسـت که بایـد مورد 
توجـه مسـووالن قـرار بگیرد و چاره ای اندیشـیده شـود تا افزایـش یا کاهش بارندگـی ها، لطمه 
ای بـه رهاسـازی حقابه نداشـته باشـد؛ رهاسـازی آب گرچـه آب باریکه ای بیش نیسـت اما در 

حیـات بخشـی و نجـات دریاچه ارومیـه نقش موثـری دارد. 

یوســف غفارزاده:فــراوان بــودن بارندگــی 
ــال  ــی گذشــته بیــش از حــد نرم در ســال آب
بــوده و بــر ایــن اســاس بیــش از ســهم 
حقابــه آذربایجــان شــرقی بــه ســمت دریاچه 
رهاســازی انجــام شــد، امــا امســال بــه علــت 
کاهــش چشــمگیر بارندگــی، تحقــق 2۷1 
میلیــون مترمکعبــی حقابــه دشــوار مــی 

ــد.  نمای

رنا
 ای

س:
عک

معــاون پایــش اداره کل محیــط زیســت 
نمونــه  کــرد:  اعــام  کرمانشــاه  اســتان 
بــرداری از خــاک اســتان انجــام شــده و بــه 
ــزان آلودگــی خــاک در کرمانشــاه  زودی می

ــد. ــد ش ــخص خواه مش
»آذر ولــی زاده« روز ســه شــنبه در نشســتی 
ــاک  ــوای پ ــه ه ــبت هفت ــه مناس ــری ب خب
ــزود: در  ــاه، اف ــت کرمانش ــگاه نف در پاالیش
حــال نمونــه گیــری از خــاک هــای آلــوده در 
بخــش هــای مختلــف صنعتــی و کشــاورزی 

هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه بخشــی از دســتگاه 
هــای پایــش خــاک محیــط زیســت پیــش 
ــن  ــت: ای ــد، گف ــاده بودن ــن از کار افت از ای
ــته  ــه بازگش ــه چرخ ــاره ب ــا دوب ــتگاه ه دس
انــد و بــه زودی کار نمونــه گیــری از 54 
آغــاز  آنهــا  بــا کمــک  را  خــاک  نمونــه 

ــرد. ــم ک خواهی
معــاون پایــش اداره کل محیــط زیســت 
اســتان کرمانشــاه توضیــح داد: در ایــن 
راســتا از آزمایشــگاه خــاک ســازمان جهــاد 

ــرد. ــم ک ــتفاده خواهی ــز اس ــاورزی نی کش
بــر اســاس اعــام اداره کل محیــط زیســت 
ــتان از  ــن اس ــوای ای ــاه، ه ــتان کرمانش اس
ــچ روز خــارج از  ــون هی ــدای ســال تاکن ابت

ــت. ــته اس ــتانداری را نداش اس
آلودگــی خــاک قســمی از فروســایی زمیــن 
اســت کــه حضــور مــواد شــیمیایی یــا 
ــی  ــث آن م ــاک باع ــر در خ ــرات دیگ تغیی

ــوند. ش
دلیــل اصلــی آلودگــی خــاک، فعالیــت 
هــای صنعتــی، مــواد شــیمیایی کشــاورزی 
ــن  ــتند؛ هیدروکرب ــا هس ــاب ه ــع پس و دف
ماننــد  ای  چندحلقــه  آروماتیــک  هــای 
ــن هــای نفتــی، حــال  نفتالیــن، هیدروکرب
هــا، فلزهــای ســنگین ماننــد ســرب و جیــوه 
ــف کــش هــا و آفــت کــش  ــٔه عل و مجموع
هــا مهمتریــن مــواد شــیمیایی آلــوده کننــده 
بــه گفتــه کارشناســان  خــاک هســتند. 
ــزان  ــا می محیــط زیســت آلودگــی خــاک ب
صنعتــی ســازی و میــزان اســتفاده از مــواد 

ــتقیم دارد. ــبت مس ــیمیایی نس ش

ب 
افزایش چشمگیر پرندگان مهاجر تاال

به تاالب های آستارا
رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت آسـتارا گفـت: 

پیـش بینی می شـود افزایش فرود جمعیـت پرندگان 

مهاجر امسـال نسـبت به سال گذشـته 4۰ درصد باشد.  

مصطفـی فـاح مجـاور در گفت وگـو با ایسـنا، گفـت: در پـی افزایش 

گشـت کنتـرل و پایـش در پناهـگاه حیات وحـش لوندویل آسـتارا و 

شـکار ممنوع تاالب استیل و سایر زیستگاه های حساس کوهستانی، 

جنگلی، آبی و دریایی شهرسـتان آسـتارا شـاهد ایجاد امنیت بسـیار 

مناسـب در زیسـتگاه ها و مناطق تحت مدیریت شهرسـتان هسـتیم.

وی افـزود: امسـال جمعیـت پرنـدگان مهاجر بسـیار مطلوب اسـت و 

مردم در حفاظت از این مهمانان زیبا توجه بیشـتری نشـان می دهند.

فـاح مجـاور خاطرنشـان کـرد: اغلـب پرندگان مهاجـر فرود آمـده در 

زیسـتگاه های ایـن شهرسـتان از نـوع مرغابی سـانان هسـتند و عاوه 

بـر مرغابی هـا، پرسـتوهای دریایی، لک لک، کیشـم های کوچـک و ... 

نیـز در زیسـتگاه های ایـن شهرسـتان بـرای زمسـتان گذرانی آمده اند.

وی تصریـح کـرد: بـه دلیـل بارندگی هـای خـوب امسـال و همـکاری 

موثـر مـردم، وضعیـت تـاالب اسـتیل آسـتارا بسـیار مطلوب اسـت و 

جمعیت پرندگان مهاجر نسـبت به سـال گذشته افزایش چشمگیری 

داشـته اسـت، پیش بینـی می شـود ایـن افزایش هـا نزدیـک بـه 4۰ 

درصد باشـد.

رئیـس اداره حفاظـت محیط زیسـت آسـتارا با بیان اینکه مـردم این 

شهرسـتان بـه خصـوص جوامـع محلـی حاشـیه تاالب ها نسـبت به 

حفاظـت از پرنـدگان توجـه ویژه ای دارنـد، گفت: گردشـگرانی که برای 

طبیعت گـردی بـه ایـن شهرسـتان سـفر مـی کننـد، عاقه زیـادی به 

دارند. پرنده نگـری 

وی بـا اشـاره بـه اینکـه حضـور شـکارچیان غیربومـی از دغدغه هـای 

زیسـت محیطی پرنـدگان مهاجر اسـت، گفت: از ابتدای فصل شـکار 

تاکنـون بیـش از ۲۰  قبضه سـاح شـکاری، یک قبضه سـاح قاچاق 

و چهار قطعه پرنده شـکار شـده، توسـط عوامل یگان حفاظت محیط 

زیسـت آسـتارا کشـف و ضبـط شـد. همچنیـن دو متخلـف در حـال 

ارتکاب جرم دسـتگیر شـدند.

مدیـر کل دفتـر حفاظـت و مدیریـت حیـات وحـش سـازمان 
سـمی  جانـوران  از  حفاظـت  زیسـت گفـت:  محیـط  حفاظـت 
نیازمنـد یـک عـزم ملـی اسـت و همـکاری دسـتگاه های مرتبط 
و موسسـات تحقیقاتی- پژوهشـی و دانشـگاهی موثرترین راه 

بـرای دسـتیابی بـه ایـن هدف اسـت.
و  حفاظـت  هم اندیشـی  نشسـت  در  منتظمـی  شـهاب الدین   
چالش هـای  رفـع  هـدف  بـا  ایـران  سـمی  جانـوران  مدیریـت 
موجـود در بخش هـای اجرایـی مرتبـط، سـاماندهی و نظارت بر 
فعالیت هـای موسسـات تولیـد آنتـی ونوم مارگزیدگـی و عقرب 
گزیدگـی، بررسـی درخواسـت های تکثیـر و پـرورش جانـوران 
سـمی، راه انـدازی سـتاد تشـخیص بیماریهـای حیـات وحـش 
سـازمان  مشـترک  همکاری هـای  چارچـوب  تنظیـم  و  تهیـه  و 
حفاظـت محیط زیسـت و موسسـه رازی در حفاظـت از جانوران 
سـمی بـا بیـان اینکـه در سـال های اخیـر، تغییـرات اقلیمـی 
و  طبیعـی  منابـع  از  غیرمعقـول  بهره بـرداری  رونـد  همچنیـن 
حیـات وحـش کشـورمان، موجـب تخریـب و دگرگونـی تنـوع 
اسـت،  شـده  اکولوژیـک  تعـادل  خـوردن  برهـم  و  زیسـتی 
اظهارکـرد: در ایـن میـان جانـوران سـمی گونه هایـی هسـتند که 
بـه دالیـل مختلـف از جملـه بـا هـدف اسـتحصال سـم و تولید 
پادزهـر و یـا سـایر مقاصـد دارویـی دیگـر بـا برداشـت بی رویه، 
جمعیت شـان در آسـتانه تهدیـد جـدی قـرار گرفتـه و ادامه این 
رونـد قطعـًا پیامدهـای ناگواری در ایـن زمینه به همـراه خواهد 
داشـت.وی افـزود: سـازمان حفاظـت محیط زیسـت طـی چند 

سـال اخیـر و در راسـتای وظایـف قانونـی سـازمانی خـود بـه 
دنبـال آن اسـت کـه بـا اقـدام عاجـل و منسـجم، هماهنگـی 
غیردولتـی  و  دولتـی  مرتبـط  بخش هـای  بیـن  در  را  کاملـی 
بـه عمـل آورد و از پتاسـیل های موجـود در مراکـز تحقیقاتـی 
چـون موسسـه رازی بهره منـد شـود.فاح مهرآبـادی - معـاون 
تحقیقـات و فنـاوری موسسـه واکسـن و سـرم سـازی رازی 
- نیـز بـه ظرفیت هـای بالقـوه و بالفعـل موجـود در موسسـه 
رازی جهـت اجـرای طرح هـای تحقیقاتـی و اجـرای پروژه هـای 
تکثیـر و پـرورش بـا هـدف احیـا جانـوران سـمی در معـرض 
خطـر انقـراض و تهیـه بانـک اطاعاتـی از مارهای سـمی کشـور 

کرد. اشـاره 
سـامت  رازی  موسسـه  فعالیت هـای  چنـد  هـر  افـزود:  وی 
جامعـه را هـدف خـود می دانـد اما همـگام با محیط زیسـت به 
حفاظـت از گونه هـای جانـوری نیـز می اندیشـد و بـا ایـن هدف 
آمادگـی کامـل در اجـرای برنامه هـای حفاظت مشـترک را دارد.
مسـعود ابراهیـم تهرانـی - رئیس گروه خزندگان و دوزیسـتان 
دفتـر حیـات وحـش و آبزیـان آب هـای داخلـی - نیز بـا تاکید 
بـر ایـن نکتـه کـه برداشـت از طبیعـت تهدیداتـی را هـم اکنون 
متوجـه مارهـای سـمی کشـور کـرده اسـت،گفت: راه حـل در 
اجـرای طرح هایـی چـون تکثیـر و پـرورش مارهـای سـمی و 

تهیـه زهـر از ایـن جانـوران بـرای تولیـد آنتـی ونوم اسـت.
محمدپـور - رئیـس بخـش جانـوران سـمی موسسـه رازی - 
از تصمیـم جـدی موسسـه رازی بـرای راه انـدازی مرکـز تکثیـر 

اکولوژیـک و  بـا هـدف مطالعـات  و پـرورش جانـوران سـمی 
بیولوژیـک همچنیـن بررسـی سـم حاصله از جانوران در اسـارت 
تکثیـر شـده بـا نمونه هـای طبیعـی بـا هـدف کاهـش برداشـت 

جانـوران سـمی از طبیعـت خبـر داد.
وحـش  حیـات  بیماری هـای  گـروه  رئیـس   - مسـعودی 
و کار  سـاز  ایجـاد  لـزوم  بـه  نیـز   - زیسـت  محیـط  سـازمان 
همـکاری موسسـه رازی در تشـخیص آنـی بیماری هـای حیات 
طاعـون  و  نیوکاسـل  آنفلوآنـزا،  مـورد  در  به خصـوص  وحـش 

کـرد. اشـاره  نشـخوارکنندگان 

محیـط  حفاظـت  سـازمان  رسـانی  اطـاع  پایـگاه  بـه گـزارش 
اهمیـت  بـر  تاکیـد  بـا  نیـز  مهرآبـادی  فـاح  )پـام(،  زیسـت 
تشـخیص فـوری بیماری هـای حیـات وحـش در جلوگیـری از 
شـیوع بیماری هـای خطرنـاک کـه نسـل گونه هـای جانـوری را 
بـه مخاطـره می انـدازد، گفت: موسسـه رازی تمـام  ظرفیت های 
بیماری هـای  تشـخیص  و  آزمایشـات  انجـام  بـرای  را  خـود 
حیـات وحـش در همـکاری بـا سـازمان حفاظت محیط زیسـت 

بـه کار خواهـد گرفـت.

محققـان در پژوهشـی تاثیـر اسـتفاده از پسـاب فاضاب بـر آلودگی 
میکروبی خاک های فضای سـبز شـهری در زاهدان را بررسـی کردند و 
پیشـنهاد دادنـد که پارامترهای میکروبی بـا رعایت نکات مدیریتی در 
تصفیـه پسـاب در حد اسـتاندارد قـرار گیرد تـا در آینده ضمن کاهش 
بـار آلودگـی بـه حفـظ منابـع موجود و توسـعه پایـدار کمک شـود.به 
گـزارش ایسـنا، به دلیل رشـد بی رویـه جمعیت و کاهـش منابع آب، 
بازیابی و اسـتفاده از فاضاب شـهری در سـال های اخیر به خصوص 
در کشـورهای خشک و نیمه خشـک برای مصارف کشاورزی و فضای 
سـبز در حـال افزایش اسـت. محققـان در پژوهشـی بـا عنوان"تاثیر 

حفاظت از جانوران سمی نیازمند 
یک عزم ملی است

محیط 
زیست

جنگل

مشارکت 110 هزار نفر در طرح نهال کاری

هزینه بنزین به محیط زیست داده می شود

سرپرسـت سـازمان جنگل ها، 
گفـت:  آبخیـزداری  و  مراتـع 
بـا توجـه بـه اطـاع رسـانی و 
فرهنگ سـازی صـورت گرفتـه 
در خصـوص طـرح نهالـکاری همگانی ۱4 آذرمـاه، حدود 
نهـال  ایـن طـرح مشـارکت کـرده  و  نفـر در  ۱۱۰ هـزار 

کاشـته اند.  
بـه گـزارش سـازمان جنگل هـا، در جلسـه سـتاد محیط 
زیسـت رسـانه ملـی، تفاهم نامـه  همـکاری شـبکه دو 
سـیما و سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور 
میـان خسـرو  منابع طبیعـی  هـدف  فرهنگ سـازی  بـا 
و  مراتـع  جنگل هـا،  سـازمان  سرپرسـت  شـهبازی 
آبخیـزداری کشـور و  محمدرضـا جعفـری جلـوه رییـس 
سـتاد محیـط زیسـت رسـانه ملـی و مدیـر شـبکه دو 
سـیما بـه امضـاء رسید.سرپرسـت سـازمان جنگل هـا، 
ایـن سـتاد  در  آبخیـزداری کشـور همچنیـن  و  مراتـع 
فرمودنـد  رهبـری  مقـام معظـم  کـه  افـزود: همانطـور 
فرهنـگ منابع طبیعـی بایـد بـه معـارف عمومـی تبدیـل 

شـود و صـدا و سـیما می توانـد در  ایـن مسـیر اثرگـذار 
باشـد.  شـهبازی همچنین با اشـاره به اختصـاص اعتبار 
از صنـدوق توسـعه ملـی بـرای طرح هـای آبخیـزداری و 
آبخـوان داری گفـت: در سـیل های اخیر  هر جـا اقدامات 
آبخیـزداری و آبخـوان داری اجـرا شـده بـود، خسـارات 
سـیل کمتـر بـود.  وی سیاسـت وزارت جهـاد کشـاورزی 
و سـازمان جنگل هـا را عـدم قطع درخـت در جنگل های 
شـمال کشـور اعـام کـرد و افـزود: طـرح زراعـت  چوب 
بـه منظـور تأمیـن نیازهـای چوبـی و کاهـش فشـار بـر 
جنگل هـای طبیعـی بـا قـوت اجـرا می شـود.  محمدرضا 
جعفـری جلـوه مدیـر شـبکه دو سـیما و رییـس سـتاد 
محیـط زیسـت رسـانه ملـی نیز بـا اشـاره به آغـاز طرح 
نهالـکاری همگانـی ۱4  آذرمـاه و نزدیـک شـدن هفتـه 
نقـش  ایفـای  در  ملـی  رسـانه  گفـت:  منابع طبیعـی 
زیسـت  محیـط  و  منابع طبیعـی  حـوزه  در  فرهنگـی 
همـت مضاعـف  خواهـد داشـت و تـاش می کنـد میان 
مسـؤولین و متولیـان و مـردم هماهنگی ایجـاد کرده به 

نحویکـه شـاهد رفتـار مناسـب در جامعـه باشـیم.  

حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
روز  زیسـت  محیـط 
و گـو  گفـت  در  سه شـنبه 
ایرنـا  عملـی  خبرنـگار  بـا 
محیط بانـی  در  بنزیـن  روزانـه  مصـرف  گفـت: 
هـزار   ۲۲ زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان 
قیمـت  افزایـش  بـه  توجـه  بـا  اسـت کـه  لیتـر 
قیمـت  بـا  را  بنزیـن  میـزان  ایـن  مجبوریـم  آن 
تعییـن  شـده جدیـد )لیتـری سـه هـزار تومـان( 
زیسـت  محیـط  سـازمان  بـرای  تهیـه کنیـم کـه 

کـرد. خواهـد  ایجـاد  مشـکاتی 
جمشـید محبـت خانـی افـزود: همـان زمـان بـر 
زیسـت  محیـط  سـازمان  رییـس  اسـاس  ایـن 
ارسـال  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  بـه  نامـه ای 
کـرد و در آن خواسـت تـا فکـری بـه حـال بنزین 
زیسـت  نیـاز محیط بانـی سـازمان محیـط  مـورد 
مطـرح  پیشـنهاد  دو  نامـه  ایـن  در  کـه  کننـد 
اسـت؛ یکـی اینکـه بنزیـن مـورد نیـاز روزانـه مـا 
کـه حـدود ۲۲ هـزار لیتـر اسـت را در کارت هـای 

سـوخت خودروهـای محیط بانـی شـارژ کننـد یـا 
ایـن میـزان سـوخت را مشـخص  اینکـه هزینـه 
و بـرای آن بودجـه ای جداگانـه در نظـر بگیرنـد.
وی گفـت: بـا ایـن تمهیـدات صـورت گرفتـه در 
بودجـه سـال آینـده پیش بینـی شـده اسـت کـه 
پـول ۱5 هـزار لیتـر سـوخت روزانـه بـه سـازمان 
داده شـود کـه همیـن  حفاظـت محیـط زیسـت 
البتـه  می کنـد،  برطـرف  را  مشـکل  نیـز  میـزان 
نمی شـود.محبت  پرداخـت  مبلغـی  امسـال 
چگونـه  بایـد  را  امسـال  اینکـه  دربـاره  خانـی 
گذرانـد، اظهـار داشـت: تعصـب محیط بانـان برای 
بـاال  حـدی  بـه  طبیعـی  عرصه هـای  از  حفاظـت 
اسـت کـه نمی گذارنـد کار، تعطیـل شـود بنابراین 
بـا همـکاری اسـتان های مختلـف و اسـتفاده از 
ظرفیـت آنهـا کار گشـت زنی، کشـفیات و بازرسـی 
سـال  قطعـا  امـا  می شـود  انجـام  محیط بانـی 
سـازمان  بـه  اعتبـار  ایـن  تخصیـص  بـا  آینـده 

بهتـر خواهـد شـد.  وضعیـت 

 دومین جشنواره ملی آب برگزار می شود
دومین جشنواره ملی آب با تمرکز بر نقش فناوری محیط زیستی در صیانت از منابع آب و محیط 
زیست؛ ۱۳ اسفندماه مصادف با روز ملی آب برگزار می شود.

گزارش
ایرنا

میزان آلودگی 
خاک کرمانشاه 

مشخص می شود

ی 
دگ

الین
عوارض آالیندگی واحد های صنعتی به شهرداری، آ

دهیاری و فرمانداری ها تعلق می گیرد
عـوارض آالیندگـی واحدهـای صنعتی کـه پیش تر 
در مـاده ۲9 ایـن قانـون تعییـن و بـه تشـخیص 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت واگذار شـده بود 
بـه شـهرداری، دهیـاری و فرمانـداری هـای همـان شـهر تعلـق 
مـی گیرد.نماینـدگان در جلسـه علنـی و در جریـان رسـیدگی 
بـه الیحـه مالیـات بـر ارزش افـزوده بـا مـاده 44 ایـن الیحـه 
موافقـت کردنـد .براسـاس ایـن مـاده؛ عـوارض و جریمه هـای 
آالیندگـی موضـوع مـاده )۲9( ایـن قانـون پـس از واریـز بـه 
حسـاب تمرکـز وجـوه اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان بـرای هـر 
شهرسـتان بـه نسـبت جمعیـت بیـن شـهرداری ها، دهیاری هـا 
مناطـق  و  دهیـاری  فاقـد  روسـتا های  )سـهم  فرمانداری هـا  و 
عشـایری( همـان شهرسـتان توزیـع می گـردد. در صورتـی کـه 
آلودگـی واحد هـای بـزرگ تولیـدی )پنجـاه نفـر و بیشـتر( بـه 
بیـش از یـک شهرسـتان در یـک اسـتان سـرایت کنـد، عوارض 
آالیندگـی هـر شهرسـتان بـه نسـبت جمعیـت، اثـر پذیـری و 
فاصلـه از واحـد آالینـده، در کمیتـه ای مرکـب از رئیس سـازمان 

برنامـه و بودجـه اسـتان و فرمانـداران شهرسـتان های ذی ربـط، 
مدیـرکل محیـط زیسـت و مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان بیـن 
براسـاس  می شـود.همچنین  توزیـع  متأثـر  شهرسـتان های 
تبصره هـای یـک و دو ایـن مـاده؛ در صورتی که شهرسـتان های 
آلودگـی در دو یـا چنـد اسـتان واقـع شـده باشـند،  از  متأثـر 
اعضـای کمیتـه توزیع کننـده عـوارض آلودگـی واحد هـای بـزرگ 
)پنجـاه نفـر و بیشـتر( متشـکل از نماینـده سـازمان برنامـه و 
بودجـه کشـور، رؤسـای سـازمان های مدیریـت و برنامه ریـزی 
اسـتان های ذی ربط، نماینده سـازمان حفاظت محیط زیسـت و 
نماینـده ادارات کل امـور مالیاتـی اسـتان های مربوطه براسـاس 
سیاسـت های اعامـی سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور اقـدام 
بـه توزیـع عـوارض آلودگـی می کننـد. عـوارض و جریمه هـای 
آالیندگـی در مناطـق آزاد تجاری-صنعتـی و ویـژه اقتصـادی در 
مـواردی کـه شـهرداری و یـا دهیـاری در مناطـق مذکور مسـتقر 
نمی باشـد، حسـب مورد به حسـاب منطقه آزاد تجاری-صنعتی 

و یـا ویـژه اقتصـادی مربوطـه واریـز می گـردد.

ل 
جنگ

ایــراد  رفــع  در جریــان  مجلــس  نماینــدگان 
از  حمایــت  الیحــه  از  نگهبــان  شــورای 
محیط بانــان و جنگل بانــان، ســازمان محیــط 
هزینــه   موظــف کردنــد  را  جنگل هــا  ســازمان  و  زیســت 
درمانــی نیروهــای مردمــی داوطلــب بــرای پیشــگیری و 
پرداخــت کننــد. را  مراتــع  و  جنگل هــا  حریــق  اطفــای 

ــی  ــه علن ــس در جلس ــدگان مجل ــنا، نماین ــزارش ایس ــه گ ب
صبــح امــروز ســه شــنبه و در جریــان رفــع ایــرادات شــورای 
نگهبــان، در خصــوص الیحــه حمایــت از محیــط بانــان و 
جنــگل بانــان مــاده ۱ ایــن الیحــه را بــه ایــن شــرح اصــاح 

ــد: کردن
مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت و جنگل بانــی 
کــه در قالــب دســتورالعمل تشــکیل یگان هــای حفاظــت 
ــی  ــاص قضای ــط خ ــلیح و ضاب ــی تس ــتگاههای اجرای در دس
محســوب می شــوند صرفــا در چارچــوب قانــون بــه کارگیــری 
ــع ضــروری، حــق  ســاح توســط نیروهــای مســلح،  در مواق
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درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و در واقــع ۷ کیلومتــر 
ــان رســیده اســت.   ــه پای ــز ب آن از طــرف تبری

غفــارزاده اضافــه کــرد: امســال نیــز بــرای ایــن طــرح 
۱۱۰ میلیــارد ریــال اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده اســت 

کــه بــه صــورت اســناد ســه ســاله خزانــه اســت. 

کاهش ۳2 درصدی بارش در 
آذربایجان شرقی

ــه  ــت: ب ــی آذربایجان شــرقی گف مدیــرکل هواشناس
ــارش اســتان در  ــزان ب ــر، می رغــم بارندگی هــای اخی
ــه مــدت مشــابه ســال  ــی جــاری نســبت ب ســال آب
ــه  ــش یافت ــد کاه ــدود ۳۲.۲ درص ــته ح ــی گذش آب

اســت.
ــزود:  ــا اف ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــر در گف ــی مه ــی دولت عل
در ســال آبــی جــاری از اول مهــر تــا دوشــنبه ۳۰ دی 
ــتان روی داد، در  ــی در اس ــر بارندگ ــی مت 8۰.۳ میل
ــزان بارندگــی در مــدت مشــابه ســال  ــه می ــی ک حال

ــود. ــر ب ــی مت ــی گذشــته ۱۱8.4 میل آب
ــی  ــارش در ســال آب ــن ب ــان اینکــه میانگی ــا بی وی ب
ــدود ۱5.8  ــز ح ــدت نی ــد م ــه بلن ــبت ب ــاری نس ج
میلــی متــر معــادل ۱6.۳ درصــد کاهــش یافتــه 
اســت، اظهــار داشــت: بــه طــور میانگیــن در بلندمــدت 
حــدود 96.۱ میلــی متــر بارندگــی در اســتان روی داد.

ــان  ــا بی ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج ــرکل هواشناس مدی
اینکــه در کل ســال آبــی گذشــته ۲84.8 میلــی متــر 
بارندگــی در اســتان روی داده بــود، گفــت: از اول مهــر 
ــد از  ــدود ۲8.۲ درص ــون ح ــاری تاکن ــی ج ــال آب س

ــارش اســتان تامیــن شــده اســت. میانگیــن ب
دولتــی مهــر، ادامــه داد: در ســال آبــی جــاری 
بیشــترین بارندگــی از شهرســتان چاراویمــاق بــه 
از  بــارش  و کمتریــن  متــر  میلــی   ۱۱۱.۷ میــزان 
شهرســتان اســکو بــه میــزان 55.۷ میلــی متــر 
گــزارش شــده اســت. میــزان بارندگــی چاراویمــاق در 
ــکو ۱۱4  ــر و اس ــی مت ــال ۱69 میل ــی پارس ــال آب س

ــود. ــر ب ــی مت میل
وی بــا اشــاره بــه اینکــه میانگیــن بارندگــی در تبریــز 
ــادآوری  ــود، ی ــر ب ــی مت ــدت 65.۱ میل ــن م ــی ای ط
ــزان  ــته می ــی گذش ــال آب ــابه س ــدت مش ــرد: در م ک
بارندگــی در ایــن شهرســتان ۱۱6.8 میلــی متــر ثبــت 

شــده اســت.

مشــارکت جوامع محلی در تامین حقابه 
دریاچه ارومیه ضروری است

ــدار  ــعه پای ــت توس ــات مدیری ــز تحقیق ــس مرک ریی
حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه نیــز بــه ایرنــا گفــت: 
از برنامــه ریــزی ســتاد احیــا بــرای رســیدن بــه تــراز 
ــارد  ــر و حجــم آب ۱5 میلی اکولوژیــک کــه ۱۲۷4 مت
مترمکعــب معیــن شــده، عقــب هســتیم، امــا بــه هــر 
ترتیــب میــزان بــارش هــا در ســال هــای گذشــته و 
اقدامــات ســتاد توانســته دریاچــه را نجــات دهــد.  

ــال  ــه امس ــرد: البت ــار ک ــی اظه ــم رمضان محمدابراهی
ــارش هــای  ــا ب ــی نداشــتیم، ام بارندگــی هــای خوب
ــا حــدودی ایــن مشــکل را رفــع کــرد؛  ــر ت ــرف اخی ب
ــرح  ــل ط ــانی مث ــای آبرس ــرح ه ــر ط ــرف دیگ از ط
آبرســانی از زاب بــه دریاچــه ارومیــه کــه 6۰۰ میلیــون 
مترمکعــب را دربــر مــی گیــرد در حــال انجــام اســت، 
امــا اختصــاص حقابــه بــه دریاچــه بایــد بــه موقــع و 

ــدازه مشــخص شــده آن اقــدام شــود.   ــه ان ب
ــه  ــل انتقــال آب زاب ب ــادآور شــد: حفــاری تون وی ی
ــی  ــرفت فیزیک ــد پیش ــه از 84 درص ــه ارومی دریاچ
برخــوردار اســت و از ۳5668 متــر حفــاری بــرای ایــن 

تونــل، 5۱84 متــر باقــی مانــده اســت.
ــدار  ــعه پای ــت توس ــات مدیری ــز تحقیق ــس مرک ریی
حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه افــزود: جوامــع محلــی 
نیــز بایــد درگیــر طــرح هــای احیــا شــوند و از ایــن 
ــه الزم و  ــا نتیج ــند ت ــته باش ــع داش ــا مناف ــرح ه ط
ــه و  ــات پای ــر مطالع ــود. مدی ــذ ش ــار اخ ــورد انتظ م
منابــع آب، آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی نیــز بــه 
ــروز ۱۲۷۱.۳۱  ــه ام ــه ارومی ــراز دریاچ ــت: ت ــا گف ایرن
ــی  ــه اول ســال آب ــه نســبت ب ــر اســت ک ســانتی مت
ــه و  ــر افزایــش یافت جــاری حــدود یــک ســانتی مت
امســال بــرای نخســتین بــار اســت کــه تــراز دریاچــه 

ــه مثبــت شــده اســت. ارومی
عقیــل اقدســی اظهــار کــرد: ارتفــاع آب دریاچــه 
ــنجی  ــم س ــه ه ــبت ب ــر نس ــانتی مت ــه 68 س ارومی

ــد. ــی ده ــان م ــش نش ــته افزای ــال گذش س

در سال آبی جاری از اول 
مهر تا دوشنبه ۳۰ دی 

۸۰.۳ میلی متر بارندگی 
در استان روی داد، در 
حالی که میزان بارندگی 

در مدت مشابه سال 
آبی گذشته 11۸.۴ میلی 

متر بود. در سال آبی 
جاری بیشترین بارندگی 
از شهرستان چاراویماق 

به میزان 111.۷ میلی 
متر و کمترین بارش از 

شهرستان اسکو به میزان 
55.۷ میلی متر گزارش 

شده است. میزان بارندگی 
چاراویماق در سال آبی 

پارسال 1۶۹ میلی متر و 
اسکو 11۴ میلی متر بود.

حقابه، آب باریکه حیات بخش دریاچه ارومیه
 در سال آبی ۹۷-۹۶ نیز تنها ۶1 میلیون مترمکعب آب به عنوان حقابه از آذربایجان شرقی به دریاچه ارومیه رها سازی شده بود

محققـان در پژوهشـی تاثیـر اسـتفاده از پسـاب فاضاب بـر آلودگی 
میکروبی خاک های فضای سـبز شـهری در زاهدان را بررسـی کردند و 
پیشـنهاد دادنـد که پارامترهای میکروبی بـا رعایت نکات مدیریتی در 
تصفیـه پسـاب در حد اسـتاندارد قـرار گیرد تـا در آینده ضمن کاهش 
بـار آلودگـی بـه حفـظ منابـع موجود و توسـعه پایـدار کمک شـود.به 
گـزارش ایسـنا، به دلیل رشـد بی رویـه جمعیت و کاهـش منابع آب، 
بازیابی و اسـتفاده از فاضاب شـهری در سـال های اخیر به خصوص 
در کشـورهای خشک و نیمه خشـک برای مصارف کشاورزی و فضای 
سـبز در حـال افزایش اسـت. محققـان در پژوهشـی بـا عنوان"تاثیر 

اسـتفاده از پسـاب فاضـاب بـر آلودگـی میکروبی خاک هـای فضای 
سـبز شـهری" این موضـوع را در شـهر زاهدان بررسـی کرده اند.

دانشـجوی  افسـانه خمیس آبـادی،  ایـن پژوهـش کـه توسـط  در 
کارشناسـی ارشـد محیط زیست دانشـگاه آزاد اسـامی واحد زاهدان، 
کامران پروانک از گروه کشـاورزی دانشـگاه آزاد اسـامی واحد یادگار 
امـام خمینـی)ره( و مهنـاز نصرآبادی از گروه محیط زیسـت دانشـگاه 
آزاد اسـامی واحـد زاهـدان انجـام شـده، آمـده اسـت: » شهرسـتان 
زاهـدان بـه دلیل بحـران آب با کمبود شـدید منابع آبی مواجه اسـت.
بـر همیـن اسـاس اسـتفاده مجـدد از پسـاب جهـت جبـران کمبـود 

آب یـک ضـرورت اجتناب ناپذیـر اسـت. در حـال حاضـر از پسـاب 
فاضـاب تصفیه شـده شـهری زاهـدان جهـت آبیـاری بخش هایی از 
فضـای سـبز شـهری اسـتفاده می شـود. بنابرایـن آلودگـی میکروبی 
یکـی از مهم تریـن نگرانی هـای کاربـرد پسـاب فاضـاب در آبیـاری 
اسـت که ممکن اسـت برخی مخاطرات بهداشـتی را از نظر گسـترش 
عوامـل بیمـاری زای باکتریایـی، ویروسـی و انگلـی بـه همراه داشـته 
تعییـن کیفیـت  »در  می گوینـد:  مقالـه  ایـن  در  باشـد.«محققان 
میکروبیولوژیکی فاضاب تصفیه شـده، معموال شـاخص های آلودگی 
مدفوعـی از قبیـل کلیفرم هـا و انتروکوکوکوس هـا بـه دلیل سـرعت و 
سـهولت جداسـازی و شناسـایی آن هـا مورد بررسـی قـرار می گیرند. 
شناسـایی ایـن میکروارگانیسـم ها اطاعاتـی را راجـع بـه وجـود و 
رفتـار عوامـل بیمـاری زای اصلـی در فاضـاب فراهـم می کند.«بنـا بر 
آن چـه در ایـن مقالـه آمـده، تحقیق حاضـر از نوع مطالعـات میدانی 
– آزمایشـگاهی اسـت کـه بـه صـورت مقطعـی انجام گرفـت. جامعه 
آمـاری در مطالعـه حاضـر، قطعاتـی از درختـان نخـل آبیـاری شـده 
بـا پسـاب تصفیه خانـه شـهر زاهـدان و قطعات نخـل آبیاری شـده با 
آب چـاه اسـت. ابتـدا از قطعـات فضاهـای سـبز اطـراف تصفیه خانه 
زاهـدان یـک قطعـه از درختـان نخـل آبیـاری شـده با پسـاب و یک 
قطعـه آبیـاری شـده با آب چـاه هرکدام بـه مسـاحت ۱6۰۰ متر مربع 
انتخـاب شـد. سـپس هـر قطعـه بـه صـورت شـبکه های منظـم )۱۰ 
*۱۰ متری( شـبکه بندی شـد.در این پژوهش آمده اسـت: »از مرکز 
شـبکه تعـداد ۱6 نمونـه خـاک سـطحی بـه روش تصادفـی از عمـق 
صفـر تـا 5۰ سـانتی متری بـا اسـتفاده از قاشـقک فلزی اسـتریل در 

سـال ۱۳9۷ نمونه بـرداری شـد. نمونه هـای برداشـت شـده بـرای هر 
قطعـه کامـا بـا هـم مخلـوط و هشـت نمونه مرکـب برای هـر قطعه 
اسـتخراج و در بطری های شیشـه ای استریل جمع آوری شد. سپس 
در ظـروف حـاوی یـخ در دمای حدود 4 درجه سـانتی گراد نگهداری و 
بـه آزمایشـگاه انتقال داده شـد. پارامترهای میکروبـی نمونه خاک ها 
شـامل تعـداد کل کلیفرم هـا، کلیفـرم مدفوعی و تعداد تخـم انگل در 

سـه تکـرار اندازه گیری شـد.«
خروجـی  پسـاب  از  میکروبـی  آلودگـی  بررسـی  بـرای  محققـان 
تصفیه خانـه )بعـد از حوضچـه ثانویـه( و آب چـاه در اواخـر فصـل 
تابسـتان بـا بطری هـای شیشـه ای اسـتریل ۱۰۰ میلی لیتـری نیـز 
نمونه بـرداری انجـام دادنـد. نمونه هـا تحـت شـرایط کنتـرل دمایـی 

نگهـداری و بـه آزمایشـگاه انتقـال داده شـد.
در ایـن مقالـه آمـده اسـت: »بـا توجـه بـه نتایـج میانگین برخـی از 
در پسـاب تصفیه خانـه  اندازه گیـری شـده  پارامترهـای شـیمیایی 
زاهـدان می تـوان نتیجـه گرفـت، کیفیت شـیمیایی پسـاب خروجی 
بـا اسـتانداردهای سـازمان حفاظـت از محیط زیسـت ایـران از جنبـه 
کاربـرد آن در کشـاورزی هم خوانـی دارد، امـا فاضـاب تصفیه شـده 
هنـوز دارای مقادیر نسـبتا باالیی کلیفرم کل، کلیفـرم مدفوعی و تخم 
انگل اسـت که با توجه به دسـتورالعمل بهداشـت جهانی برای آبیاری 
محـدود قابـل پذیـرش اسـت. بنابراین در صـورت عـدم رعایت نکات 
مدیریتـی در تصفیـه پسـاب، مصـرف آن می تواند منجر بـه افزایش 
آلودگـی میکروبـی خـاک با این باکتری ها شـود و نگرانی جدی برای 

محیط زیسـت ایجـاد کند.«

چالش های استفاده از فاضالب برای 
آبیاری فضای سبز

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان تهــران گفــت: 
ــون تدویــن  ــو« تاکن ــه »ب ــی در زمین در کشــور مــا اســتاندارد مل
ــن  ــن ای ــت تدوی ــط زیس ــن محی ــت بنابرای ــده اس ــاغ نش و اب

ــرار داده اســت. ــود ق ــتاندارد را در دســتور کار خ اس
ــا  ــازی ب ــی بوس ــد ب ــاح »واح ــم افتت ــدی در مراس ــعود زن  مس
ــهر«  ــع بهش ــعه صنای ــرکت توس ــخ در ش ــش ی ــتم چکال سیس
همزمــان بــا گرامیداشــت هفتــه هــوای پــاک بــا شــعار »هــوای 
پــاک، اقــدام و عمــل « در روزی کــه بــا عنــوان »صنعــت و هــوای 
ــائل  ــه مس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت، ب ــده اس ــذاری ش ــاک« نامگ پ
زیســت محیطــی از اولویــت هــای کشــور هســتند و مطالبه گــری 
مــردم در ایــن خصــوص بیشــتر شــده اســت، اظهارکــرد: انــدک 
زمانــی اســت کــه آلودگــی »بــو« بــه عنــوان یکــی از آلودگی هــای 

جدیــد در حــوزه محیــط زیســت مطــرح شــده اســت.
رییــس اداره محیــط زیســت شــهر تهــران در ادامــه گفــت: 
محیــط زیســت درصــورت وجــود مســتندات کافــی بــرای 
آالیندگــی »بــو« از ســوی واحدهــای تولیــدی و صنعتــی نســبت 
ــب  ــی متناس ــای قانون ــای الزم و برخورده ــاغ اخطاریه ه ــه اب ب

ــد. ــی کن ــدام م اق
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مــی تــوان گفــت انتشــار بوهــا عمدتــا از 
ترکیــب مــواد شــیمیایی و برخــی از گازهاســت، اظهارکــرد: برخــی 
آلودگی هــای »بــو« بــه جــز تأثیــر بــر محیــط زیســت، ســامت 

شــهروندان را هــم تحــت الشــعاع قــرار می دهــد.
ــه در  ــان اینک ــا بی ــران ب ــهر ته ــت ش ــط زیس ــس اداره محی ریی
ــط  ــتانداردهای محی ــخت ترین اس ــی از س ــل یک ــوزه بین المل ح
ــا  ــرد: در کشــور م ــح ک ــو« اســت، تصری زیســتی، اســتاندارد »ب
اســتاندارد ملــی در ایــن زمینــه تاکنــون تدویــن و ابــاغ نشــده 
اســت و محیــط زیســت در زمینــه تدویــن ایــن اســتاندارد 

موضــوع را در دســتور کار دارد.

تصمیم محیط زیست برای 
تدوین استانداردهای ملی »بو«

خبر
۳00 میلیون متر مکعب ذخیره آبی 

در سیالب سیستان و بلوچستان
مدیــرکل دفتــر آبخیــزداری و حفاظــت خــاک گفت: 
در ۲6 حــوزه آبخیــز )تمامــی شهرســتان ها( ســطح 
اســتان سیســتان و بلوچســتان، پروژه هــای آبخیــز 
و آبخــوان داری انجــام شــده و بــا توجــه بــه تمامــی اقدامــات در ســیاب اخیــر 
بیــش از ۳۰۰ میلیــون متــر مکعــب از حجــم ســیاب مدیریــت، مهــار و ذخیــره 
ــگار  ــا خبرن شــده است.ابوالقاســم حســین پــور روز دوشــنبه در گفــت و گــو ب
گــروه علمــی ایرنــا اظهــار داشــت: اقداماتــی کــه ســازمان جنگل هــا، مراتــع و 
ــی  ــع مال ــا مناب ــزداری دارد متناســب ب ــای آبخی ــب طرح ه ــزداری در قال آبخی
ــای  ــی برنامه ه ــه داد: ط ــن ســازمان اســت.وی ادام ــه ای ــه ب ــص یافت تخصی
ــیع  ــا گســتره وس ــص داده شــده متناســب ب ــع تخصی ــته، مناب توســعه گذش
حوزه هــای آبخیــز و مشــکات خشکســالی و فرســایش خــاک نبــوده اســت. 
حســین پــور بــا بیــان اینکــه کشــور مــا یــک کشــور ســیل خیــز بــا فرســایش 
ــور  ــز کش ــای آبخی ــار از حوزه ه ــون هکت ــرد: ۱۲5 میلی ــح ک ــت، تصری ــاال اس ب
ــا فرســایش اســت کــه در  ــه ب نیازمنــد انجــام پروژه هــای آبخیــزداری و مقابل
دو ســال اخیــر بــا بودجــه ای کــه اختصــاص یافــت رونــد مناســب تری شــده 

امــا بــا نیــاز کشــور فاصلــه داریــم.
مدیــرکل دفتــر آبخیــزداری ســازمان جنگل هــا عنــوان کــرد: تــا کنــون عملیــات 
ــی از  ــده و بخش ــام ش ــز انج ــای آبخی ــار از حوزه ه ــون هکت ــی ۱۲ میلی اجرای
حوزه هــای آبخیــز نیــز در دســت اجــرا اســت کــه در ســال های جــاری فعــال 
ــان  ــار( همچن ــون هکت ــوب  )۱۲5 میلی ــدد مطل ــا ع ــزان ب ــن می ــت و ای اس

ــه اقدامــات بیشــتری داریــم. ــه دارد و مــا نیــاز ب فاصل
ــد  ــورد تاکی ــه م ــت ک ــن فعالی ــت ای ــوت و جدی ــا ق ــزود: در تاشــیم ب وی اف
ــش از  ــور اســت، بی ــی کش ــرایط اقلیم ــا ش ــردم و متناســب ب مســؤوالن و م

ــد. ــدا کن گذشــته توســعه پی
ــروز  ــر مناطــق کشــور احتمــال ب ــار داشــت: در اکث ــور در ادامــه اظه حســین پ
ســیاب وجــود دارد و پدیــده تغییــر اقلیــم نیــز بارش هــای شــدیدی را پدیــد 
ــرده  ــدا ک ــش پی ــرف کاه ــش ب ــطح پوش ــال ها س ــن س ــت. در ای آورده اس
ــاال افزایــش پیــدا کــرده اســت کــه ایــن  ــا شــدت ب ــاری ب امــا باران هــای رگب

ــد. ــدید می کن ــیاب را تش ــت س ــوع وضعی موض
مدیــرکل دفتــر آبخیــزداری ســازمان جنگل هــا عنــوان کــرد: اســتان سیســتان و 
بلوچســتان بــا توجــه بــه شــاخص های توزیــع منابــع جــزو اســتان هایی اســت 
ــارات آبخیــزداری و آبخــوان داری دارد. زیــرا در  ــع اعتب کــه ســهم خوبــی از مناب
ــز کشــور  ــای آبخی ــت حوزه ه ــا وضعی ــه متناســب ب ــره شــاخص های ۱۰ گان زم

اعــم از شــاخص ســیل و شــاخص خشکســالی قــرار دارد.
وی ادامــه داد: از تمامــی ردیف هــا اعــم از اعتبــارات ملــی و اســتانی 8۳ میلیــارد 
ــزداری و  ــرل ســیاب، آبخی ــرای اجــرای طرح هــای کنت ــی ب ــع مال ــان مناب توم

آبخــوان داری بــرای اســتان سیســتان و بولچســتان در اختیــار داشــته ایم.

سیل

تخریب کوره های غیرمجاز با حکم قضایی
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مارد از تخریب کوره های غیرمجاز تولید زغال در این شهرستان با 

حکم قضایی خبر داد.

سنا
 ای

س:
عک

اسـتان  زیسـت  محیـط  انسـانی  محیـط  کرمانشـاه کارشـناس 
کرمانشـاه از وجـود حـدود ۱5۰ هـزار کیلومتـر مربع کانـون ریزگرد 
در مجـاورت کشـورمان خبـر داد و گفـت: گاهـی ۲۰ میلیـون تـن 

ریزگـرد از ایـن کانـون هـا بلنـد مـی شـود.
طاهـر هاشـمی در نشسـت خبـری امـروز )اول بهمـن( بـا بیـان 
اینکـه کشـور ایـران در مجاورت نزدیک بـه ۱5۰ هـزار کیلومترمربع 
کانـون ریزگـرد اسـت، افـزود: ایـن کانـون هـا در مثلثـی میـان 
اردن، عـراق و سـوریه واقـع شـده و بـه دلیل همجواری بـا دریای 
مدیترانـه و بادهایـی کـه از ایـن سـمت مـی وزد، شـاهد بـروز 

طوفـان هـای گـرد و غبـار از ایـن کانـون هـا هسـتیم.
وی ادامـه داد: آنچنـان کـه برخی کارشناسـان عقیـده دارند گاهی 
تـا ۲۰ میلیـون تـن ریزگـرد از این کانون هـا تا ارتفـاع ۲۰ کیلومتر 

بلنـد مـی شـود و مناطـق اطـراف را تحـت تاثیر قـرار می دهد.
کارشـناس محیـط انسـانی محیـط زیسـت اسـتان کرمانشـاه بـا 
بیـان اینکـه عمـده ریزگـردی کـه کرمانشـاه را تحـت تاثیـر قـرار 
مـی دهـد منشـا خارجـی دارد، تاکیـد کـرد: در اسـتان کرمانشـاه 
فعـا هیـچ کانونـی از ریزگردهـا نداریـم. البتـه اینکه اکنـون کانون 
ریزگـرد در کرمانشـاه نداریـم بـه معنـای آن نیسـت کـه نبایـد از 

منابـع آب و خـاک اسـتان حفاظـت کنیـم.
وی در ادامـه اشـاره ای هـم بـه تمرکـز صنایـع بـزرگ اسـتان در 
محـدوده شـرق شـهر کرمانشـاه داشـت و افـزود: در ایـن منطقـه 
سـه شـهرک صنعتـی، سـه پتروشـیمی، نیـروگاه و یـک کارخانـه 

داریم. سـیمان 
کارشـناس محیط انسـانی محیط زیسـت اسـتان کرمانشاه یادآور 
شـد: بـا وجـود فعالیـت ایـن واحدهـا گاهـی در روزهای سـرد که 
وارونگـی هـوا رخ مـی دهد، شـاهد تجمـع آلودگی در ایـن منطقه 

هسـتیم کـه اجتناب ناپذیر اسـت.

 2۰ میلیون تن ریزگرد از 
کانون های اطراف ایران 

بلند می شود

رنا
 ای

س:
عک

ل 
هزینه  درمانی نیروهای داوطلب در اطفای حریق جنگ

جنگل ها پرداخت می شود
ایــراد  رفــع  در جریــان  مجلــس  نماینــدگان 
از  حمایــت  الیحــه  از  نگهبــان  شــورای 
محیط بانــان و جنگل بانــان، ســازمان محیــط 
هزینــه   موظــف کردنــد  را  جنگل هــا  ســازمان  و  زیســت 
درمانــی نیروهــای مردمــی داوطلــب بــرای پیشــگیری و 
پرداخــت کننــد. را  مراتــع  و  جنگل هــا  حریــق  اطفــای 

ــی  ــه علن ــس در جلس ــدگان مجل ــنا، نماین ــزارش ایس ــه گ ب
صبــح امــروز ســه شــنبه و در جریــان رفــع ایــرادات شــورای 
نگهبــان، در خصــوص الیحــه حمایــت از محیــط بانــان و 
جنــگل بانــان مــاده ۱ ایــن الیحــه را بــه ایــن شــرح اصــاح 

ــد: کردن
مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت و جنگل بانــی 
کــه در قالــب دســتورالعمل تشــکیل یگان هــای حفاظــت 
ــی  ــاص قضای ــط خ ــلیح و ضاب ــی تس ــتگاههای اجرای در دس
محســوب می شــوند صرفــا در چارچــوب قانــون بــه کارگیــری 
ــع ضــروری، حــق  ســاح توســط نیروهــای مســلح،  در مواق

ماموریتهــای  و  انجــام وظایــف  در  بــه کارگیــری ســاح 
ســازمانی خــود را دارنــد. مامــوران مزبــور از حیــث تکالیــف، 
ــه  ــی از ب ــی، ناش ــری و مدن ــئولیت های کیف ــف، و مس وظای

ــتند. ــر هس ــون فوق الذک ــمول قان ــاح مش ــری س کارگی
ــود در  ــف خ ــث تکالی ــز از حی ــه نی ــی مربوط ــتگاه اجرای دس
ــران  ــه و جب ــت دی ــه پرداخ ــور از جمل ــوران مذک ــال مام قب
ــت. ــور اس ــون مذک ــمول قان ــرر ، مش ــع مق ــارت در مواق خس
ــورای  ــر ش ــن نظ ــرای تامی ــن ب ــس همچنی ــدگان مجل نماین
ــرح  ــن ش ــه ای ــه را ب ــن الیح ــاده ۲ ای ــره دو م ــان تبص نگهب

ــد: ــاح کردن اص
ــا و  ــازمان جنگل ه ــت و س ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــی  ــای درمان ــد هزینه ه ــور موظفن ــزداری کش ــع و آبخی مرات
ــات  ــه در اقدام ــورت داوطلبان ــه ص ــه ب ــی ک ــای مردم نیروه
ــع  ــا و مرات ــق جنگل ه ــاع حری ــگیری و اتب ــا پیش ــط ب مرتب
کشــور همــکاری می کننــد را پرداخــت و صدمــات و خســارات 

ــد. ــران کنن ــا را جب ــه آنه وارده ب

ت
یس

ط ز
حی

نیروگاه شازند به اندازه گاز دریافتی برق تولید می کندم
اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
ــدازه گاز  ــه ان ــازند ب ــروگاه ش ــت: نی ــزی گف مرک
ــد و مــازوت نمــی  ــرق تولیــد مــی کن دریافتــی ب

ســوزاند.
رضــا میرزایــی ســه شــنبه در هفتمیــن جلســه 
ــر  شــورای اداری اســتان در ســال 98 کــه در ســالن غدی
اســتانداری برگــزار شــد، بیــان کــرد: طــی ۳۰6 روز ســال 
ــیده و  ــت رس ــه ثب ــالم در اراک ب ــاک و س ــاری، ۲66 روز پ ج
تاکنــون ۳9 روز ناســالم بــرای گــروه هــای حســاس و یــک روز 
ناســالم بــرای تمامــی گــروه هــای ســنی گــزارش شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه 85 روز ناســالم در ســال 95، 55 روز در 
ــزود:  ســال 96، 44 روز در ســال 9۷ و 4۰ روز در ســال 98 اف
روزهــای ناســالم در ســال جــاری نســبت بــه 95، 5۳ درصــد و 
نســبت بــه ســال گذشــته ۱۰ درصــد کاهــش یافتــه اســت کــه 
ــه دســتگاه  ــن امــر حاصــل انجــام تکالیــف محــول شــده ب ای
ــاک، احــداث تقاطــع هــای  ــع ســوخت پ هــای مربوطــه، توزی
ــه  ــانی ب ــوخت CNG، گازرس ــگاه س ــاد جای ــطح، ایج غیرهمس

ــزی و ... اســت. ــوره هــای آجرپ ــده و ک واحدهــای آالین

میرزایــی بــا تاکیــد براینکــه در ســال جــاری دو مــوج آلودگــی 
ــاز شــد و شــاخص  ــاه آغ ــارم آذرم ــه از چه در اراک داشــتیم ک
ــچ روزی  ــون در هی ــت: تاکن ــید، گف ــه ۱6۲ رس ــوا ب ــت ه کیفی
بــدون دلیــل مــدارس تعطیــل نشــده انــد و کارگــروه اضطــرار 
در زمــان مناســب تشــکیل جلســه داد، همچنیــن بــا توجــه بــه 
ــرر  ــتان مق ــد اس ــت ارش ــری مدیری ــتان و پیگی ــتور دادس دس
ــد  ــد کن ــرق تولی ــی ب ــدازه گاز دریافت ــه ان ــروگاه ب ــه نی ــد ک ش
ــت  ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــوزاند. مدی ــی س ــازوت نم و م
اســتان مرکــزی بــا اشــاره بــه بازنگــری طــرح جامــع کاهــش 
ــیاهه  ــه س ــر و تهی ــال اخی ــه س ــی س ــوای اراک ط ــی ه آلودگ
ــند و  ــی رس ــام م ــه اتم ــال ب ــان امس ــر دو پای ــه ه ــار ک انتش
ــاز در  ــده غیرمج ــد آالین ــت ۱85 واح ــش فعالی ــب و کاه پلم
حاشــیه اراک کــه بــه کاهــش آلودگــی کمــک کــرد، افــزود: ۱۳ 
ــاری  ــال ج ــه در س ــت ک ــاالب هاس ــی ت ــاه روز جهان ــن م بهم
تاکنــون ۱5 جلســه کارگــروه تــاالب هــا و کمیتــه هــای مربوطــه 
ــان  ــده همزم ــزی ســال آین ــزار شــده اســت و اســتان مرک برگ
ــان اســتان هــای کشــور  ــا در همایشــی میزب ــاالب ه ــا روز ت ب

ــود. خواهــد ب
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مدیـرکل ورزش و جوانـان فارس سـه شـنبه در جمع 
خبرنـگاران گفـت: بـا وجـود تبلیغـات رسـانه هـای 
خارجـی علیـه کشـورمان، بـرای حضور  در مسـابقات 
بیـن المللـی دهـه مبارک فجر اسـتقبال خوبی شـده 
کـه ایـن امر نشـان مـی دهد ایـران از امنیـت خوبی 

برخوردار است.
حیدرعلـی کامیاب کانتری ادامه داد : فدراسـیون ها 
تعامـل خوبـی بـا ورزش و جوانـان اسـتان فـارس 
دارنـد و بـا وجـود پیشـنهادهای سـایر اسـتان هـا با 
رایزنـی هایـی کـه صـورت گرفـت میزبانـی چندیـن 
رشـته بـه شـیراز رسـید کـه بخشـی ازآن در دهـه 
مبـارک فجـر امسـال و بخشـی دیگر نیز در سـال 99 

برگزار می شود.
وی اضافـه کـرد: سـابقه خوبـی که اسـتان فـارس در 
برگزاری مسـابقات بین المللی در سـال های گذشـته 
داشـته و همچنیـن ظرفیت های گردشـگری موجب 

شد این استان میزبان رویدادهای مهمی باشد.
ایـن مقـام مسـوول ادامـه داد: هم اینک زیرسـاخت 
هـا بـرای تمام رشـته های ورزشـی در فـارس فراهم 
شـده اسـت  و بایـد از ایـن فرصت اسـتفاده ببریم و 
اسـتعداد های ورزشـی این اسـتان را به  دنیا نشـان 

دهیم .
کامیـاب افـزود: مسـابقات بیـن المللی کشـتی جام 
المللـی  بیـن  مسـابقات   ، تختـی  پهلـوان  جهـان 
بدمینتـون جـام فجر ، مسـابقات چندرشـته ای جام 
خوشـه طایی، مسـابقات قوی ترین مـردان ایران با 
نـام گُـردان گـود و بیـش از ۱5۰۰ رویـداد اسـتانی در 

دهه مبارک فجر برگزار می شود.

۶۳ پروژه ورزشی در بهمن ماه 
افتتاح می شود 

مدیـر کل ورزش  جوانـان فارس در ادامه سـخنانش 
بـه افتتـاح 6۳ پروژورزشـی در بهمـن ماه در سراسـر 
اسـتان فـارس اشـاره کـرد و گفـت: این پـروژه ها به 
مسـاحت 9۲ هـزارو 896 متـر مربـع و بـا اعتبـار 55 
میلیـارد و ۲۰۰ میلیـون تومـان از بودجـه منابع دولتی 
و خیریـن بـه بهـره بـرداری مـی رسـد ضمـن اینکـه 

پـروژه نیمـه تمام سـال های گذشـته نداریـم  و این 
هـا کـه افتتـاح می شـوند مربوط بـه سـال 96 و 9۷ 

است .
وی اضافـه کـرد : سـالن های چند منظـوره ، خوابگاه 
، زمیـن چمـن مصنوعـی کوچک و بـزرگ و مجموعه 
ورزشـی از جملـه پـروژه هایی اسـت که در ایـن ایام 

به بهره برداری می رسند .
افـزود:  خبـری  هـای  رسـانه  بـه  خطـاب  کامیـاب 
انتظارداریـم  کـه ایـن رویـداد هـای مهـم پوشـش 
مناسـب خبـری خوبـی داده شـود تـا توانمندی های 
ایـن اسـتان در داخـل و خـارج از کشـور نشـان داده 

شود.

رییس هیات کشتی استان فارس : 
پنج کشور در مسابقات کشتی فرنگی 

شرکت دارند
محمـد موسـایی رییـس هیـات کشـتی فـارس هم 
گفـت : درچهلمیـن دوره  مسـابقات کشـتی فرنگـی 
جـام جهـان پهلـوان تختی که روزهای سـوم و چهارم 
بهمـن مـاه در سـالن شـهید دسـتغیب شـیراز برگزار 

می شود پنج کشورشرکت دارند.
وی افزود: کشـورهای روسیه، ازبکسـتان، قزاقستان، 
قرقیزسـتان، تاجیکسـتان به همراه تیم ملی کشـتی 
فرنگـی ایـران در ایـن مسـابقات شـرکت دارنـد و 
تماشـای آن بـرای عافـه منـدان بـه کشـتی رایـگان 

است 

رییس هیات بدمینتون فارس:  حضور  
2۳  کشور درجام فجرقطعی شده است

رییـس هیـات بدمینتـون فارس هم در این نشسـت 
خبـری گفـت : ابتـدا قـرار بـود در ایـن مسـابقات که 
زیـر نظر فدراسـیون جهانـی  و در رده بانـوان و اقایان 
بر گزار می شـود ۳9 کشـور شـرکت کنند اما با توجه 
نیـز  ۲۳  کشـور   ، کشـورمان  اخیـر  اتفاقـات  بـه 

حضورشان قطعی شده است.
ابراهیـم راضـی ادامـه داد: بیسـت و هشـتمین دوره 
ایـن مسـابقات از پانزدهـم لغایت نوزدهـم بهمن ماه 

در سـالن شـهید آیت هللا دسـتغیب شـیراز برگزار می 
شـود و رقابـت هـای بانوان صبح هـا و آقایان نیز بعد 

از ظهرها با هم به رقابت می پردازند.
وی افـزود : اسـتان هـای زیـادی داوطلـب میزبانـی 
بودنـد کـه در نهایت به شـیراز رسـید و امیدواریم این 
مسـابقات کـه کسـب سـهمیه المپیـک ۲۰۲۰  توکیـو 

است به خوبی برگزار شود.
راضـی ادامـه داد: 9 ورزشـکار از اسـتان فـارس در 
قالـب تیـم ملی حضـور دارنـد و ۱۰ داور شـیرازی نیز 
ایـن بـازی هـا را قضـاوت مـی کننـد و سـرداور ایـن 

مسابقات از کشور هندوستان است.

رییس هیات ورزش روستایی و 
عشایری : ۷۰۰ ورزشکار در جام خوشه 

چین شرکت دارند
رییـس هیـات ورزش روسـتایی و عشـایری فـارس 
گفـت : مرحلـه نهایی نخسـتین دوره مسـابقات جام 
خوشـه چیـن بـه میزبانـی شـیراز  و بـا حضـور ۷۰۰ 

ورزشکار برگزار می شود.
فریبـا افشـون ادامـه داد : والیبـال، فوتسـال، دو و 
میدانـی، طنـاب کشـی ،چـوب کشـی و هفت سـنگ 
رشـته هایـی هسـتند که از نهـم لغایـت ۱۲ بهمن ماه 

برگزار می شود.
وی اظهـار داشـت: در ایـن رقابـت هـا اسـتعدادهای 

ویژه شناسایی و به فدراسیون معرفی خواهند شد.

دبیر هیات ورزش زورخانه ای فارس : 
مسابقات قوی ترین مردان ایران در 

تخت جمشید برگزار می  شود
دبیـر هیـات ورزش زورخانـه ای و پهلوانـی اسـتان 
فـارس اعـام کـرد : مسـابقات قـوی تریـن مـردان 
ایـران بـا نـام گُـردان گـود  از بیسـت و چهـارم بهمن 

ماه در حوالی تخت جمشید برگزار می شود.
سـیروس حیـدری افـزود: پـس از برگـزاری مرحلـه 
مقدماتـی در نهایـت ۲۰ نفـر از قـوی تریـن مـردان 
ایـران بـه مرحلـه نهایـی راه یافتنـد کـه دربیـن آنهـا 

سید محمد قاسمی از استان فارس شرکت دارد.
وی اضافـه کـرد: همچنیـن مسـابقات ورزش هـای 
زورخانـه ای منطقـه جنوب کشـور به میزبانی شـیراز 
در سـالن پهلـوان خلیـل عقـاب برگـزار مـی شـود و 
بازوبنـد پهلوانـی نیز بـه امید نوروزی قهرمان کشـتی 

فرنگی  المپیک ۲۰۱۲ لندن اهدا خواهد شد.

آرش یالـی اظهـار داشـت: ایـن طـرح در سـطح 
6۰۷ هـزار نفـر از جمعیـت زیـر پوشـش ۳۰مرکـز 
شـهری، ۱8مرکـز روسـتایی، ۱۳۲خانه بهداشـت و 
۱۲ پایـگاه سـامت زیـر مجموعـه دانشـکده علوم 
و  خرمشـهر  آبـادان،  شـامل  آبـادان  پزشـکی 

شادگان اجرا می شود. 
را  پویـش  ایـن  اصلـی  هـدف  گروه هـای  وی 
نوجوانـان و جوانـان، بیماران بیـان کرد و گفت: در 
بـا  شـود  مـی  تـاش  سـرطان  ملـی  پویـش 
تشـخیص بـه موقـع بیماری نسـبت بـه درمان آن 

اقدام شود.
یالـی بـا بیـان اینکـه سـرطان سـینه شـایع ترین 
سـرطان در کشـور اسـت، اضافه کرد: خودمراقبتی 
و شناسـایی بـه موقـع نقـش کلیـدی را در درمان 
سـرطان دارد و بـا چنـد اقـدام سـاده می تـوان از 

ابتـا به آن جلوگیری کرد.
وی بـا تشـریح اهمیـت کنتـرل و پیشـگیری از 
سـرطان گفـت: افزایش کمیـت و کیفیت اطاعات 
مربـوط بـه کنتـرل عوامـل خطـر سـرطان و تغییر 
سیاسـت های مـورد نیـاز از اهـداف مهـم پایـش 

ملی سرطان است.

معـاون بهداشـت دانشـکده علـوم پزشـکی آبادان 
در  مرگ ومیـر   ۱۰ هـر  از  حاضـر  درحـال  افـزود: 
کشـور هفـت مـرگ و میر مربـوط بـه بیماری های 
مـورد  پنـج  تعـداد  ایـن  از  اسـت کـه  غیرواگیـر 

مرتبط با بیماری های قلبی و عروقی اسـت.
یالـی اضافـه کـرد: بعـد از بیماری هـای قلبـی و 
عروقـی، سـرطان ها مهم تریـن عامل مـرگ و میر 
هسـتند ولـی علم ثابـت کرده 4۰درصد سـرطان ها 
قابـل پیشـگیری بـوده و متاثـر از سـبک زندگـی 

افراد می باشند.
وی شـعار اصلـی پویش امسـال را "سـرطان قابل 
و  خودمراقبتـی  بـا  اسـت،  درمـان  و  پیشـگیری 
امیـد" عنـوان کـرد و گفت:برنامه هـای تبلیغـی و 
حمایتـی ، آمـوزش مـردم و برنامه هـای مرتبط با 
جلـب مشـارکت سیاسـت گذاران، اطاع  رسـانی در 
خصـوص فعالیت هـای وزارت بهداشـت و برگزاری 
مراسـم هفتـه سـرطان مهم تریـن اقدامـات ایـن 
ادامـه  مـاه  بهمـن  تـا هفتـم  اسـت کـه  پویـش 

دارند.
معـاون بهداشـت دانشـکده علـوم پزشـکی آبادان 
ملـی  پویـش  طـرح  سـاله  همـه   برگـزاری  بـه 

سـرطان اشـاره کـرد و افـزود: در ایـن پویـش از 
همراه سـازی  و  حساس سـازی  بـرای  ۲جنبـه 
نخسـت  جنبـه  در  می شـود کـه  اسـتفاده  مـردم 
موضـوع پیشـگیری از ابتا به سـرطان و در مقوله 
دوم نیـز موضوع تشـخیص به موقـع این بیماری 

مطرح است.
پویـش ملـی مبـارزه بـا سـرطان امسـال با شـعار 
بـا  اسـت،  درمـان  و  پیشـگیری  قابـل  "سـرطان 
بهمـن  تـا هفتـم  از یکـم  امیـد"  خودمراقبتـی و 
ادامـه دارد، ایـن هفـت روز فرصتـی بـرای تغییـر 

نگاه به این بیماری مهلک و کشـنده است.
 ایـن هفتـه می توانـد در کنـار رویکردهـای علمـی 
و پژوهشـی نـگاه تازه ای براسـاس امیـد در بهبود 

بیماران سرطانی ایجاد کند. 
دانشـکده علـوم پزشـکی آبـادان در سـال ۱۳9۱ با 
مرکزیـت شهرسـتان آبـادان و شـبکه بهداشـت و 
درمان شهرسـتانهای خرمشـهر و شـادگان فعالیت 
خـود را آغـاز کـرد و در حـال حاضـر دارای پنـج 
 ، منابـع  و  مدیریـت  توسـعه  درمـان،  معاونـت  
توسـعه آموزش پژوهش و دانشـجویی، بهداشـت 

و غذا و دارو است.

شیراز میزبان چندین کشور در
 رقابت های بین المللی دهه  فجر است

آغاز طرح پویش ملی سرطان در جنوب غرب خوزستان

سودوکو شماره 1۶5۰

پاسخ سودوکو شماره 1۶۴۹

افقی
  ۱ - قاره پهناور، از قاره های پنجگانه - 

فوتبالیست سال اروپا در۱969 آ.ث میان

 ۲ - جمع ناقله - پرنده ای با پاهای 

بلند - خدمتكار زن

 ۳ - فیلمی از منوچهر عسگری نسب 

- نخوت - بچه تازه دندان در آورده می 

گیرد، بخار 

4 - سپرده، ودیعه - با اختیار - رطوبت، 

رطوبت ناچیز 

5 - پهلوان - همراه اسطرالب، نام بحری 

در عروض - موج دریا 

6 - الیه جوی، الیه سوراخ شده جو 

زمین - یرقان - بیماری زردی، مرضی 

كه در اثر اختال در عملکرد كبد بوجود 

می آید

 ۷ - دوش و كتف، كتف - چشم 

زیردریایی  - شكوه، عظمت 

8 - مكر و حیله، زیركی، حیله - 

اثر گوگل - بشقاب بزرگ - نفس 

میكشیمش

 9 - رذیلتر، پست تر، زبونتر - کوهی در 

گلستان - مادر عرب، عزیز تازی 

۱۰ - فراش - زخم در چشم - نام 

دخترانه

 ۱۱ - ویران كننده - دور کردن، راندن - 

دهن کجی 

۱۲ - نشانه مفعولی، عامت مفعول بی 

واسطه - روبرو، مقابل - مدارا

۱۳ - غذای شب، سوریه قدیم - میز 

قران خوانی - منطق عملی 

۱4 - چشم پزشک معروف - مرد خندان 

- تیره و تار 

۱5 - از بازیکنان اسبق و نامدار تیم 

استوابخارست - نامی دخترانه

عمودی 
 ۱ - مادر ترك، ضمیر متكلم وحده عربی 

- فیلمی از ناصر تقوایی

 ۲ - حمام الغری - هر گیاه خوشبو - 

هزارو صدو یازده

 ۳ - گلی زیبا - جمع ذمام، حرمتها، 

آبروها - جمع منت ها 

4 - سخنها، گفته ها، گفتارها - افسار، 

دهنه - گفتگوی خودمانی

5 - نرم - علف حصیر - ترکیب ید با 

عنصری دیگر 

6 - از نویسندگان بلژیکی - خوراک 

ساده

 ۷ - رها و آزاد - سوره قران - نشستن 

8 - صدمه و آسیب، كارتن باز نشده - 

تعدادی ساختمان كنار هم - گرداب، گل 

- كنده كاری روی چوب

 9 - ازگیل - تند کار - اهل مكه 

۱۰ - كسی كه بختش همیشه ثابت است 

- خدمتكار

 ۱۱ - ظرف فلزی - جد رستم - تندی 

۱۲ - طلیعه اعداد، عدد نخستین، عدد 

پیشتاز - ثروتمند - دروغ تركی

 ۱۳ - صدای بچه - اماک موقوفه - 

زیبا

 ۱4 - تر و تازه - گردنه یی نزدیک 

سمنان و دامغان - صدای اعام خطر 

۱5 - داستانی از ژول ورن - شهری در 

آلمان

جدول شماره 1۶5۰

 پیام
استان ها

2 هزار و ۴52 طرح شرکت برق در منطقه یک کشور بهره برداری شد
مدیر منطقه یک شرکت های توزیع صنعت برق کشور گفت: ۲ هزار و 45۲ طرح توسعه ای این 
منطقه با ارزش افزون بر 6۳8 میلیارد تومان در آیینی با حضور »رضا اردکانیان« وزیر نیرو از 
طریق ارتباط تصویری زنده )ویدیو کنفرانس( با شرکت توزیع نیروی برق همدان بهره برداری شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد 
رسمی سند 

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره ۱۳986۰۳۱9۰۰8۰۰۱98۱ هیات دوم موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک زرنـد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانـم بتول مومنی رق 
آبـادی فرزنـد باباخان بشـماره شناسـنامه ۱ در یـک باب خانه به مسـاحت 59۳ مترمربع پاک 
۳ فرعـی از 64۱۲ اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار جنت کوچـه ۳ پاک ۲۰ خریداری از مالک رسـمی 
آقـای مجتبـی نظریـان محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه ۱5روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف ۱98
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ١8/١0/٩8

تاریخ انتشار نوبت دوم:  ١١/٢/٩8
حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی مزایده
دادگاه عمومـی ماهـان قصـد دارد در پرونـده کاسـه 9۷۰998۳8۷۰۷۰۰۲۳4 ارجاعی 
بـرای بـار دوم یـک دسـتگاه ماسـت پرکـن خطـی دو نازله مـدل 4l۱۲5 به سـریال 
۲9۰6 خطـی ۲ الیـن از ماشـین سـازی حدادماشـین پارسـیان پـارس حداد متعلق به شـرکت 
پیشـرو فرامیـن واقـع در جـاده بهـذام جرد کرمان بـا قیمت کارشناسـی پایه چهار صـدو هفتاد 
میلیـون ریـال از طریـق مزایـده عمومـی به فروش برسـاند کسـانی کـه قصد شـرکت در مزایده 
فـوق را دارنـد مـی توانند حداکثر از تاریخ نشـر آگهی تـا روز برگزاری مزایده مـورخ ۱۳98/۱۱/۲6 
پیشـنهادات خـود را بـه دفتر اجـرای احکام حقوقی دادگاه ماهان ارائـه نمایند و مبلغ ۱۰% قیمت 
پیشـنهادی شـده بعنـوان ودیعـه بـه صورت یک فقـره چک تضمینـی بانکی از متقاضیـان اخذ 

مـی گـردد و تاریـخ مزایـده روز شـنبه ۱۳98/۱۱/۲6 سـاعت ۱۱ صبح اعـام می گردد
مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی ماهان شیروانی م.الف 5۷۶

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 98 
برابــر مــاده 12 و 25 قانــون ثبــت و مــواد 54 و 59 آییــن نامــه مذكور 
اینــك امالكــی كــه جــزء حــوزه ثبتــی قزویــن یــا مجهــول المالــك 
بــوده و در ســه ماهــه ســوم ســال 98 اظهارنامــه آنهــا برگشــته و یــا 
ــات  ــق رای هی ــوده و طب ــا اشــتباه ب امالكــی كــه آگهــی نوبتــی آنه
نظــارت و یــا طبــق اختیــارات تفویضــی دســتور اطــالح آنهــا صــادر 
شــده بــا ذكــر شــماره ملــك و نــام و نــام خانوادگــی مالــك و محــل 
وقــوع ملــك جهــت اطــالع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی می گــردد :

بخش 4 جنوب غرب قزوین 
ــدی  ــد مه ــی فرزن ــم لعل ــای كاظ ــی – آق ــی از 35 اصل 26 فرع
ــه مســاحت 1227/50  ــاغ ب ــه ب ــك قطع ــه ششــدانگ ی نســبت ب

ــع . ــر مرب مت
ــر  ــاده واحــده ه ــت و تبصــره 2 م ــون ثب ــاده 16 قان ــر م ــذا براب ل
كســی نســبت بــه آگهــی فــوق اعتراضــی دارد مــی توانــد از تاریــخ 
انتشــار نوبــت اول بــه مــدت 90 روز و نســبت بــه آگهــی اصالحــی 
ــن اداره تســلیم و  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــك م ــدت ی ــه م ب
رســید عــرض حــال اعتــراض را دریافــت نمایــد . ضمنــا« اعتــراض 
ــی  ــت م ــون ثب ــاده 16 و 20 قان ــوع م ــت موض ــای ثب ــه تقاض ب
بایــد توســط معتــرض ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــه مراجــع  ــم دادخواســت ب ــا تقدی ــی ب ــه مراجــع ثبت ــراض ب اعت

ــرد . ذیصــالح قضایــی صــورت پذی
ــا  ــت اول آگهــی فــوق 98/11/1 مــی باشــد كــه ب ــخ چــاپ نوب (تاری
تاخیــر یــك روزه بــه اشــتباه  درتاریــخ 98/11/2 چــاپ گردیده اســت(

 تاریخ انتشار نوبت اول :1398/11/1 
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/12/1
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آگهی رونوشت حصروراثت 
خانــم زهــرا راســخ محمــد قلــی پــور زنجانــی دارای 
ــد  ــل متول ــد ابوالفض ــنامه 9071 فرزن ــماره شناس ش
ــت و  ــرح دادخواس ــران بش ــادره از ته 1357/1/7 ص
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه 1089/3/98 از ای ــه کالس ب
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــماره  ــر بش ــد اکب ــی فرزن ــا بیات ــادروان رض ــه ش ک
شناســنامه 9693 در تاریــخ 98/9/28 اقامتــگاه 
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1- نــام و نــام 
ــدر رضــا شــماره  ــام پ ــی ن ــدی بیات ــی : مه خانوادگ
شناســنامه 0110238516 پســر متوفــی 2 – فاطمــه 
زهــرا بیاتــی نــام پــدر رضــا شــماره شناســنامه 
5561315129 دختــر متوفــی 3 – امیــر علــی بیاتــی 
نــام پــدر رضــا شــماره شناســنامه 0026691957 
ــدر  ــام پ ــی ن ــر حســین بیات ــی 4 – امی پســر متوف
رضــا شــماره شناســنامه 0026691973 پســر متوفــی 
5 - زهــرا راســخ محمــد قلــی پــور زنجانــی نــام پــدر 
ابوالفضــل شــماره شناســنامه 0065328175 همســر 
متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی 
ــا وصیــت  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی ــد ت نمای
نامــه از متوفــی نــزد اوباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــه شــورا تقدیــم دارد و اال  ظــرف مــدت یــک مــاه ب

ــد شــد . ــت صــادر خواه گواهــی حصــر وراث
شعبه سوم شورای حل اختالف 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات 
متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
ــد از  ــراض داشــته باشــند مــی توانن ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعت ب
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــم  ــی تقدی ــه مرجــع قضای ــراض دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت از تاری
نماینــد . آقــای حســین نــور محمــدی فرزنــد ســهراب بــه شــماره شناســنامه 5 
صــادره از اردبیــل بــه شــماره ملــی 1466746106 در ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
و محوطــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت 375/86 مترمربــع پــالک 3275 
ــداری از  ــل بخــش 32 گیــالن خری ــه لوندوی ــی واقــع در قری فرعــی از 2 اصل

مالــک رســمی کامــران بنــی جاللــی 
 2 – اقــای اســمعیل فرشــباف نعلچکــری فرزنــد حســین بــه شــماره 
شناســنامه 63560 صــادره از تبریــز بــه شــماره ملــی 1373641800 در 
ــاحت  ــه مس ــکونی ب ــری مس ــه کارب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
376/48 مترمربــع پــالک 3281 فرعــی از 2 اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل 
ــی  ــی جاللیبدیه ــران بن ــمی کام ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 32 گی بخ
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص اس
ــع  ــت مان ــد شــد و صــدور ســند مالکی ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی مق

ــود . ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض مراجع
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/11/02 تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/11/17
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

2۶ هزار کودک بدسرپرست و بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی البرز هستند
رییس بهزیستی کشور گفت: اکنون ۲6 هزار کودک بد سرپرست و بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی داریم که 

۱۰ هزار نفر از این کودکان در مرکز شبانه روزی دولتی و ۱6 هزار کودک در خانواده های جایگزین زندگی می کنند.

مدل ســازی  همایــش  روز  دومیــن  در  رعیتــی  مهــدی 
همایش هــای  ســالن  در   )BIM(ســاختمان اطاعــات 
ــون مناطــق  ــه قان ــان اینک ــا بی ــد ب ــه آزاد ارون ســازمان منطق
آزاد ایــن اجــازه را می دهــد کــه آزادی عمــل بیشــتری نســبت 
ــه کــرد در بخــش  ــرای هزین ــه ســازمان برنامــه و بودجــه ب ب
ــتگاه های  ــرد دس ــه ک ــزود: هزین ــند اف ــته باش ــی داش عمران
دولتــی در بخــش  جــاری بیشــتر از بخــش عمرانــی اســت.
مدیــر فنــی و امورزیربنایــی دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق 
ــاز را  ــاخت و س ــوزه س ــود در ح ــای موج ــور روش ه آزاد کش
ــه  ــه از ده ــان اینک ــا بی ــت و ب ــبی ندانس ــای مناس روش ه
ــوزه  ــل در ح ــای کام ــه معن ــن ب ــوژی نوی ــون تکنول 5۰ تاکن
ــده  ــه نش ــکار گرفت ــور ب ــازی در کش ــاختمان س ــران و س عم
ــی  ــاز تحول ــد آغ ــرح  BIM می توان ــرای ط ــت: اج ــت گف اس
در ســاخت پروژه هــای بــزرگ بــه لحــاظ صرفه جویــی در 

ــان باشــد. ــه و زم ــع، هزین مناب
ــا  ــن تیم ه ــی از بهتری ــد را یک ــه آزاد ارون ــم منطق ــی تی رعیت
ــث روز  ــری مباح ــر پی گی ــور از نظ ــق آزاد کش ــن مناط در بی
اطاعــات ســاختمان ســازی دانســت و افزود: امروز شــرایطی 
بــرای مــا فراهــم شــده تــا بتوانیــم بصــورت جهــادی  فضــای 

جدیــدی را بــرای مناطــق آزاد کشــور ایجــاد کنیــم.
رعیتــی طــرح BIM را تحولــی در صنعــت ســاختمان دانســت 
و افــزود: طبــق آمارهــای موجــود در حــوزه ســاخت و ســاز، 
هشــت برابــر ســرانه متوســط دنیــا در کشــور مصالــح مصــرف 
مــی کنیــم کــه بــا اجــرای طــرح BIM می توانیــم یــک قــدم 
ــا دنیــا بیشــتر از ایــن  ــو برداشــته و نگذاریــم فاصلــه مــا ب ن
ــن حــوزه مشــکات سیاســی و اقتصــادی  ــرا در ای شــود، زی

وجــود نــدارد.
از روز   )BIM(همایــش مدل ســازی اطاعــات ســاختمان
ــادان  ــا حضــور مســووالن مناطــق آزاد کشــور در آب دوشــنبه ب

ــاز شــده اســت. آغ
ــار در  ــزار و 4۰۰ هکت ــاحت ۳۷ ه ــا مس ــد ب ــه آزاد ارون منطق
شــمال غربــی خلیــج فــارس شــامل شــهرهای آبــادان، 
خرمشــهر و مینوشــهر)جزیره مینــو( مــی باشــد کــه در محــل 

ــت.  ــع اس ــد و کارون واق ــه ارون ــی دو رودخان تاق
 ایــن منطقــه در همجــواری بــا کشــورهای عــراق و کویــت بــا 
داشــتن ظرفیــت هــای مناســب نظیــر حمــل و نقــل جــاده 
ای، ریلــی، دریایــی و هوایــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 

اســت.

ــل  ــازمان حم ــل س ــری، مدیرعام ــعید جهانگی س

و نقــل و ترافیــک شــهرداری قزویــن گفــت: 

ــه منظــور  ــر ســطح شــهر ب مناســب ســازی معاب

تســهیل در تــردد و افزایــش ضریــب ایمنــی 

هــای  پــروژه  جــزو  پیــاده  عابریــن  تــردد 

ــه شــمار مــی رود. ــن ســازمان ب ــت دار ای اولوی

ــل و  ــازمان حم ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

نقــل و ترافیــک شــهرداری قزویــن؛ جهانگیــری 

ــی  ــای عرض ــذرگاه ه ــازی گ ــب س ــت: مناس گف

ــب  ــش ضری ــا در افزای ــاده روه ــاده و پی عابرپی

ــی  ــی بدیل ــاده نقــش ب ــران پی ــردد عاب ــی ت ایمن

ــد. ــا مــی کن ایف

وی عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه نقــش ایــن 

ــردد  ــی ت ــب ایمن ــش ضری ــا در افزای ــروژه ه پ

ــارات  ــی از اعتب ــاله بخش ــر س ــاده ه ــران پی عاب

مناســب  پــروژه هــای  اجــرای  بــه  ســازمان 

ســازی اختصــاص مــی یابــد.

ــک  ــل و ترافی ــل و نق ــازمان حم ــل س مدیرعام

ــاه  ــه م ــرد: در س ــح ک ــن تصری ــهرداری قزوی ش

میدانــی  بازدیدهــای  براســاس  نیــز  گذشــته 

انجــام  هــای  نیازســنجی  و  گرفتــه  صــورت 

در  مختلفــی  هــای  ســازی  مناســب  شــده، 

معابــر ســطح شــهر انجــام شــده اســت.

جهانگیــری خاطرنشــان کــرد: برخــی از ایــن 

ــب  ــامل مناس ــازی ش ــب س ــای مناس ــروژه ه پ

پزشــک  فلســطین، خیابــان  ســازی خیابــان 

ــگاه  ــل فروش ــتور، مقاب ــتان پاس ــل بیمارس مقاب

آزادگان  بلــوار  ارتــش،  بیمارســتان  و  پرومــا 

رزمنــدگان  بلــوار  و  میثــاق  مدرســه  مقابــل 

مقابــل دادگاه کوثــر اســت.

پــروژه  اجــرای  همچنیــن  کــرد:  اظهــار  وی 

ــه  ــل کوچ ــدرس مقاب ــوار م ــازی بل ــب س مناس

هــای گلهــا و شــهید یــزدی، تقاطــع شــهید 

معلــم(،  تربیــت  )دانشــگاه  صفــوی  نــواب 

انصارالحســین  بلــوار  و  تقاطــع هــزار جریــب 

)ع( نیــز در ســه ماهــه اخیــر در دســتورکار 

ــرار داشــته کــه تکمیــل شــده اســت ســازمان ق

هرمــزگان  ســامت  بیمــه  مدیــرکل 
گفــت: ســیل زدگان بشــاگرد و جاســک 
بــدون نیــاز بــه دفترچــه بیمــه ســامت، 
ــد. ــی کنن ــت م ــی دریاف ــات درمان خدم
دکتــر علــی علیــزاده در جمع خبرنــگاران، 
اظهــار کــرد: بیمــه شــدگان بیمه ســامت 
ــای  ــتان ه ــاکن در شهرس ــزگان س هرم
جاســک و بشــاگرد که در ســیاب اخیر، 
دفترچــه شــان در ســیاب مفقــود شــده 
اســت، مــی تواننــد در بیمارســتان هــای 
دریافــت  بــرای  شهرســتان  دو  ایــن 

خدمــات درمانــی مراجعــه کنننــد.
هماهنگــی  پیــرو  افــزود:  علیــزاده 
ــه در ســتاد  ــی صــورت گرفت ــای قبل ه
ــه  ــران شهرســتان جاســک، از هفت بح
ــد  ــاران ســیل زده باک ــه بیم گذشــته ب
ــان،  ــام مشــخصات ش ــا اع ــی و ی مل
خدمــات درمانــی ســرپایی و بســتری 

ــه مــی شــود. ارائ
مدیــرکل بیمــه ســامت هرمــزگان ادامه 
داد: همچنیــن ایــن بیمــه شــدگان مــی 
ــت در  ــر پیشــخوان دول ــه دفات ــد ب توانن

ــک  ــاگرد و جاس ــای بش ــتان ه شهرس
جهــت اخــذ دفترچــه المثنــی بیمــه 

ــد. ــدام نماین ــامت اق س
ــان را  ــن اطمین ــیل زدگان ای ــه س وی ب
ــامت  ــه س ــدگان بیم ــه ش ــه بیم داد ک
بــدون هیچگونــه دغدغــه ای مــی تواننــد 
خدمــات مــورد نیازشــان را دریافــت 
ــد و ایــن خدمــات کمافــی الســابق  کنن
بــه بیمــه شــدگان بیمــه ســامت در این 

ــه مــی شــود. شهرســتان هــا نیــز ارائ
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــزاده در پای علی
هیچگونــه محدودیتــی بــرای دریافــت 
ــد  ــیل زدگان فاق ــط س ــات توس خدم
بیمــه ســامت در مراکــز  دفترچــه 
ــود  ــا وج ــتان ه ــن شهرس ــی ای درمان

ــدارد. ن

ــه،  ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش ــان، مدیرعام ــا عظیمی حمیدرض
در جلســۀ کمیتــۀ مدیریــت و در جمــع معاونــان و مدیــران 
شــرکت، تحریــم صنعــت فــوالد و مشــخصا تحریــم فــوالد 
دشــمنان  افــزود:  و  ندانســت  ذهــن  از  دور  را  مبارکــه 
ــود،  ــام خ ــال خ ــه خی ــامی ب ــوری اس ــم خوردۀ جمه قس
بــا ایجــاد شــرایط ســخت و تحریم هــا، راه پیشــرفت و 
ترقــی را بــر کشــور مــا ســد می کننــد، امــا آنچــه مشــاهده 
ــه  ــروز ب ــا ام ــور م ــت کش ــه صنع ــت ک ــن اس ــود ای می ش

ــت.  ــیده اس ــه ای رس ــی قابل ماحظ ــد و بالندگ رش
وی افــزود: تحریــم دوبــارۀ شــرکت فــوالد مبارکــه مســلما 
ــان  ــد، امــا همــۀ کارکن شــرایط را ســخت تر از پیــش می کن
ایســتاده اند،  وجــود  تمــام  بــا  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
ــخت  ــرایط س ــه در ش ــوالد مبارک ــدرت ف ــوان و ق ــه ت چراک
شــرایط  در  واقــع  در  می کنــد.  خودنمایــی  اســت کــه 

ــی  ــردان و زنان ــودی م ــرۀ وج ــا جوه ــخت و طاقت فرس س
کــه مســئولیت پذیرفته انــد نشــان داده می شــود.

وی در ادامــۀ ســخنان خــود، بــا اشــاره بــه اهمیــت تدابیــر 
ــا  ــکا ب ــرد: آمری ــح ک ــرکت تصری ــل در ش ــد غیرعام پدافن
ــزرگ  ــول ب ــوان غ ــه را به عن ــوالد مبارک ــای خــود ف تحریم ه
ــن رو  ــرار داده اســت، ازای ــورد هــدف ق ــران م اقتصــادی ای
ــلیک  ــه ش ــه ک ــیم همان گون ــته باش ــر داش ــه خاط ــد ب بای
ــی آورد،  ــای درم ــان او را از پ ــر انس ــب و س ــه قل ــه ب گلول
محافظــت از قلــب و مغــز فــوالد مبارکــه نیــز الزامــی اســت 
ــد  ــتورالعمل های پدافن ــق دس ــت دقی ــا رعای ــر ب ــن ام و ای
غیرعامــل در همــۀ نقــاط حســاس شــرکت امکان پذیــر 
خواهــد بــود، تــا در موقــع بــروز بحــران کمتریــن خســارت 

ــد. ــه شــرکت وارد آی و آســیب ب
ــم  ــگ و تحری ــرایط جن ــبیه ش ــا تش ــان ب ــدس عظیمی مهن

اقتصــادی کشــور بــه شــرایط جنــگ تحمیلــی گفــت: 
ــجاعانه  ــال ش ــت س ــدس هش ــاع مق ــدگان دوران دف رزمن
ــور در  ــران کش ــز صنعتگ ــروز نی ــد و ام ــا جنگیدن در جبهه ه
جبهــۀ صنعــت، بــا حفــظ و تــداوم تولیــد، در حــال مبــارزه 
ــر  ــه در ه ــرد ک ــد ک ــرده و خواهن ــت ک ــمن اند و ثاب ــا دش ب
شــرایطی می تواننــد در بازارهــای داخلــی و جهانــی حضــور 
ــداوم  ــد کــه حفــظ و ت ــر ایــن باورن ــرا ب داشــته باشــند، زی
ــده  ــی زن ــه یعن ــوالد مبارک ــب ف ــودن قل ــده ب ــد و تپن تولی

ــور. ــته در کش ــع وابس ــیاری از صنای ــودن بس ب
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، دســتاوردهای 
شــرکت  بخش هــای  و  نواحــی  تمامــی  در  ایمنــی 
رعایــت  و  ایمنــی  گفــت:  و  دانســت  قابل تقدیــر  را 
دســتورالعمل های آن همــواره بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد. 
بــا رعایــت پروتــکل حفاظتــی، ســامت همــۀ کارکنــان 

و  جهانــی  اســتانداردهای  رعایــت  می شــود.  تضمیــن 
شــناخت الگوهــای کارخانه هــای دیگــر کشــورها باعــث 
می شــود فــوالد مبارکــه نیــز در تــراز جهانــی مطــرح باشــد.
ایــن  تولیــد  بــا  داد:  ادامــه  خصــوص  همیــن  در  وی 
ــه  ــر و ب ــول ۱۱۰۰ کیلومت ــه ط ــه ای ب ــط لول ــوالت خ محص
ــون بشــکه نفــت  ــک میلی ــال ی ــت انتق ــچ جه قطــر 4۲ این
ــع در شــمال غــرب  ــوره واق ــی گ ــۀ نفت خــام در روز از پایان
اســتان بوشــهر بــه غــرب منطقــۀ جاســک در ســواحل 
دریــای عمــان احــداث شــده کــه مشــارکت در انجــام ایــن 
ــوب  ــه محس ــوالد مبارک ــرکت ف ــارات ش ــزو افتخ ــروژه ج پ

. د می شــو
بــه گفتــۀ مدیرعامــل فــوالد مبارکــه تولیــد ایــن محصــوالت 
می توانــد  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  در  اســتراتژیک 
ــه همــراه  ــرای شــرکت و کشــور ب ارزش افــزوده بیشــتری ب
مــواد  از  بســیاری  تأمیــن  ازآنجا کــه  و  باشــد؛  داشــته 
اولیــۀ صنعــت نفــت نیــز شــامل تحریم هــا شــده، بــا 
ــت در  ــته اس ــه توانس ــوالد مبارک ــا ف ــن تختال ه ــد ای تولی

حســاس ترین زمــان، مشــکات صنایــع نفــت و گاز کشــور 
ــد. در جلســۀ اقتصــاد مقاومتــی  ــه را حــل کن در ایــن زمین
کــه بــا حضــور معــاون اول رئیس جمهــور و دیگــر وزرا 
تشــکیل شــده نیــز از ایــن دســتاورد بــه نیکــی یــاد شــده 

اســت.
وی تولیــد ورق رنگــی بــا براقیــت بــاال و مورداســتفاده 
ــتاوردهای  ــر دس ــز از دیگ ــی را نی ــوازم خانگ ــع ل در صنای
ارزشــمند فــوالد مبارکــه در شــرایط خــاص اقتصــادی 
کشــور اعــام کــرد و گفــت: کســب ایــن افتخــارات همچــون 
ــد. ــه می درخش ــوالد مبارک ــینۀ ف ــر س ــاری ب ــان پرافتخ نش
ــر و  ــا تفک ــان ب ــه انس ــه ک ــرد: همان گون ــان ک وی خاطرنش
تدبــر، زندگــی را پرمعناتــر می نگــرد و زنــده می مانــد، 
حیــات و زنــده بــودن شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز منــوط بــه 
ــن رو انتظــار مــی رود  ــد اســت؛ ازای ــد محصــوالت جدی تولی
صاحــب  ســمت  بــه  خــود  شــتابندۀ  حرکــت  شــرکت 
ــی و  ــاهد بالندگ ــا ش ــد ت ــه ده ــدن را ادام ــوژی ش تکنول

ــیم. ــرکت باش ــتر ش ــه بیش ــای هرچ اعت

 سیل زدگان بشاگرد و جاسک بدون نیاز به 
دفترچه خدمات درمانی دریافت می کنند

 تداوم تولید در فوالد مبارکه یعنی زنده بودن بسیاری از صنایع کشور

ایران، قهرمان رقابت های 
زورخانه ای میل و چرخ تیز جهان

در دومین روز این مسـابقات که در سـالن ورزشـی سـالوک دانشـگاه دولتی بجنورد 
پیگیـری شـد، ورزشـکاران در مهـارت های انفـرادی زورخانه ای بـه رقابت پرداختند 
کـه در پایـان محمدرضـا ابوالحسـنی از ایـران با 4۲۲ امتیاز در رشـته چـرخ تیز اول 
شـد و پژمان سـکونتی با ۷98 امتیاز عنوان نخسـت رشـته میل بازی را از آن خود 
کـرد.در رشـته چـرخ تیـز جابـر صبری از عـراق بـا ۳69 امتیـاز نایب قهرمان شـد و 
اورخـان میـرزه خانلـراف از آذربایجـان و کیزا لوبه آ از اوگاندا بـا ۲8۷ امتیاز به صورت 

مشـترک در رده سـوم قرار گرفتند.  
در رشـته میـل بـازی نیـز پـس از قهرمـان ایرانـی، عامر ابراهیم حسـین از عـراق با 
۳۷9 امتیـاز نایـب قهرمان شـد و خیام اروجو از آذربایجـان با ۲5۳ امتیاز در جایگاه 
سـوم قرار گرفت.مسـابقات ورزش های زورخانه ای امروز با پیکار مدعیان قهرمانی 
جهـان در رشـته مهـارت هـای فـردی شـامل کباده و میـل گیری سـنگین پیگیری 
مـی شود.لهسـتان، اسـتونی، ترکیـه، قبـرس، مجارسـتان، کـره جنوبـی، اوکرایـن، 
آذربایجـان، بنگادش، هندوسـتان، اندونزی، قزاقسـتان، تاجیکسـتان، ازبکسـتان، 
عراق، افغانسـتان، تانزانیا، اوگاندا، زیمباوه و کامرون کشـورهایی هسـتند که در این 

مسـابقات شـرکت کننده دارند.
سـومین دوره مسـابقات جهانی ورزش های زورخانه ای و کشـتی پهلوانی، با حضور 
۱۰۰ ورزشـکار از ۲۱ کشـور در بجنورد، مرکز اسـتان خراسـان شـمالی، در حال برگزاری 

است.

1۰ طرح عمرانی  
برق رسانی سمنان دهه 

فجر افتتاح می شود
مدیـر توزیـع بـرق سـمنان گفـت: ۱۰ 
طـرح برق رسـانی در چهـل و یکمیـن 
بهـار انقاب بـا اعتبار 89 میلیـارد و 5۰ 
میلیـون ریـال در ایـن شهرسـتان بـه 

می رسـد. بهره بـرداری 
اظهارداشـت:  طینـت  پـاک  مهـدی 
بـا  سـمنان  برق رسـانی  طرح هـای 
تامیـن  بـرای  ظرفیت سـازی  هـدف 
بـرق متقاضیـان و مشـترکان جدید و 
افزایـش قابلیـت اطمینـان بـه همـراه 

می شـود. افتتـاح  شـبکه  پایـداری 
وی بـا اشـاره بـه طرح هـای افتتاحـی 
در دهـه فجـر امسـال، تصریـح کـرد: 
طـرح بهینه سـازی ۲۰ هـزار و ۳5۰ متر 
شـبکه توزیع برق و اصاح 5۰ ایستگاه 
هوایـی بـه مبلـغ ۳6 میلیـارد ریـال، 
طـرح تبدیـل سـرچراغ های روشـنائی 
معابـر موجـود بـه پربـازده بـا هزینه ۲ 
میلیـارد و ۱۰۰ میلیـون ریـال و طـرح 
بهسـازی یک هزار و 5۰۰ عدد تابلوهای 
دیماندی و انشـعاب آمپری با اعتبار ۱۱ 
میلیـارد و ۳۷۰ میلیون ریـال، در چهل 
و یکمیـن بهـار انقـاب به بهره بـرداری 
می رسـد.مدیر توزیـع بـرق شهرسـتان 
سـمنان بیان کـرد: چهار طـرح احداث 
هشـت هـزار و ۷۰۰ متـر شـبکه هـای 
توزیـع بـرق بـه مبلـغ ۱8 میلیـارد و 
5۳۰ میلیـون ریـال، ۲ طـرح توسـعه 
6 هـزار متـر شـبکه روشـنائی معابر در 
ایـن شهرسـتان با اعتبـار ۱۰ میلیـارد و 
85۰ میلیـون ریـال و طـرح نصـب ۱4 
ایسـتگاه هوائی توزیع بـرق با مجموع 
ظرفیـت ۲ هـزار و 9۳۰ کیلوولت آمپر با 
هزینـه ۱۰ میلیـارد و ۲۰۰ میلیـون ریال  
بـه عنـوان طرح های اسـت کـه در دهه 

فجـر امسـال افتتاح می شـود.

۷۰درصد بودجه مناطق سمنان
آزاد کشور صرف طرح های 

عمرانی می شود

سعید جهانگیری:

مناسب سازی معابر عابران و دو چرخه سواران از پروژه های 
اولویت دار شهرداری قزوین است

موج همدلی شیعه و سنی در سیالب 
سیستان و بلوچستان

سابقه سیل در منطقه سیستان و بلوچستان از گذشته وجود داشته است

۱8 دی مـاه سـالجاری بـود کـه کارشناسـان 
هواشناسـی از ورود سـامانه بارشی پر قدرت 

بـه سـمت جنوب شـرق کشـور خبـر دادند.
سـامانه بارشـی سیل آسـایی که استان های 
سیستان و بلوچسـتان، کرمان و هرمزگان را 
تحـت تاثیر قـرار داد و وضعیت سیسـتان و 
بلوچسـتان را بسـیار بدتر از دو اسـتان دیگر 

کرد.
اسـتانی کـه در مـدت زمـان مشـابه سـال 
گذشـته در ایـن فصـل تنهـا کمتـر از یـک 
میلـی متـر بـاران را تجربـه کرده بـود به یک 
بـاره در ۲ روز بـه انـدازه یک سـال و بعضا ۲ 

سـال بـاران از آسـمان آن باریـد.
و  گـرم  اسـتانی  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
خشـک کـه ۲ دهـه بـا پدیـده خشکسـالی 
دسـت و پنجـه نـرم مـی کنـد و زمانـی این 
پدیـده سـخت تر مـی شـود کـه وابسـتگی 
معیشـتی بسـیاری از مـردم ایـن منطقـه 

بسـته بـه آب و زمیـن باشـد.
مردمـان ایـن منطقه همـواره شـاکر خداوند 
بـوده و نـزول بـاران بـر ایـن سـرزمین را از 

درگاه الهـی خواسـتار هسـتند.
سـابقه جاری شدن سـیل و روان آب در این 
منطقـه از گذشـته دور تا کنون وجود داشـته 

امـا ایـن میـزان بارندگـی در طول ۲5 سـال 
گذشـته ایـن منطقه بی سـابقه بـوده و همه 

را شـوکه کرد.
در لحظـات اولیـه مخابـره سـیاب کسـی 
فکـر ایـن میـزان خسـارت و مشـکل وارد 
شـده را نمی کرد و امداد رسـانی با سـرعتی 

معمولـی در جریـان بـود.
قطع بسـیاری از مسـیرهای ارتباطی و تعداد 
انـدک چـرخ بـال هـای امـدادی موجـود در 
اسـتان میـزان پوشـش مناطق سـیل زده را 
بـا کنـدی همـراه کـرده بـود امـا به یکبـاره با 
سـرازیر شـدن کمـک تمامـی دسـتگاه های 
امـدادی و غیرامـدادی ، نظامی و غیر نظامی 
بـه همـراه کمک هـای مردمی این اسـتان و 
سـایر نقاط کشـور سـرعت امدادرسـانی را با 
گسـتردگی وشتاب چشـم گیری روبرو کرد.
نکته بسـیار دلچسـب در این اتفـاق همدلی 
و وحدت همه اقشـار جامعه فـارغ از هرگونه 
قومیـت، مذهـب و یـا زبانـی بـود کـه بـه 
درسـتی اتحـاد و یکپارچگـی مردم ایـران در 

مواجهـه بـا روزهای سـخت را نشـان داد.
مردمـی کـه برخـی حتـی نامـی از مناطـق 
سـیل زده تاکنـون نشـنیده بودند امـا آمدند 
و یـاری گـر هموطنـان خـود در ایـن نقطـه 

و  مهربـان  شـدند.مردمان  عزیـز  ایـران  از 
دلسـوزی که از راههـای مختلف چه کمکهای 
نقـدی و غیرنقـدی و چـه بـا ارسـال پیـام 
هـای همدلـی و همـدردی عشـق و عاقـه 

خـود بـه همنوعانشـان را ابـراز کردنـد.
شـهروندان  از  یکـی  سـرحدی  محمـد 
سیسـتانی سـاکن زاهـدان در گفـت و گـو 
بـا خبرنـگار ایرنـا اظهار داشـت: وقوع سـیل 
در جنـوب سیسـتان و بلوچسـتان و ایجـاد 
مناطـق  ایـن  مـردم محـروم  بـه  خسـارت 

بسـیار برایـم درد آور بـود.
و شـیعه  بنـده سیسـتانی  داد:  ادامـه  وی 
هسـتم امـا قلبـم بـرای مـردم هم اسـتانی 
و هموطنـم مـی تپـد و تـا جایی کـه در توان 
داشـتم سـعی کـردم بـه مـردم سـیل زده 
جنوب اسـتان کمک کنم.صـادق میری یکی 
دیگـر از شـهروندان زاهدانـی در گفـت و گـو 
بـا خبرنـگار ایرنـا گفـت: همـه مـردم ایـران 
دلشـان بـرای یکدیگـر می تپـد و هیـچ گاه 
حاضـر نیسـتند شـاهد آزار و رنـج هموطـن 
خـود در نقطـه ای از ایـن کشـور پهنـاور و 
مقتـدر باشـند.وی ادامـه داد: مـردم ایـران 
همـواره و در تمـام عرصـه هـا حضـور فعـال 
داشـته و در کنار یکدیگر هسـتند و داشـتن 

مذهـب و زبانـی متفـاوت دلیلی بـر جدایی 
آنـان نبوده اسـت.مصطفی اسـماعیلی یکی 
از شـهروندان بیرجنـد که برای امداد رسـانی 
بـه مناطق سـیل زده آمده بـود در گفت و گو 
بـا خبرنـگار ایرنـا گفت: بنده به عشـق کمک 
بـه هـم نوعـان خـود در ایـن منطقـه حضور 
یافتـه و بـه همطنان سـیل زده خـودم امداد 
رسـانی کردم زیـرا مردم این منطقـه را چون 

خانـواده خـود مـی دانم.
وی بیـان کـرد: مردمـان این منطقـه افرادی 
بسـیار شـریف، مهربان و مهمان نواز هستند 
و گاهـا بـا صحنه هایـی در این منطقـه روبه 
رو مـی شـدیم کـه در کمتر جایی مـی توان 

آن را دید.
از  یکـی  ظهـر  کـرد:  تصریـح  اسـماعیلی 
نوجوانـان  از  یکـی  امـداد رسـانی  روزهـای 
منطقـه بـا در دسـت داشـتن غذایـی که آن 
را بـه عنـوان کمک دریافت کـرده بود نزدیک 
مـن آمـد و گفـت: بفرماییـد شـما مهمان ما 
امدادگرانـی  از  یکـی  آزادی  هسـتید.صادق 
کـه از خراسـان شـمالی بـرای امداد رسـانی 
حضـور یافتـه بـود در گفـت و گو بـا خبرنگار 
ایرنـا بیـان کـرد: مـردم ایـن منطقـه افرادی 
بسـیار  در عیـن حـال  و  مهربـان، مظلـوم 

محـروم هسـتند.
وارد  خدمـت  بـرای  بنـده  داد:  ادامـه  وی 
یکـی از خانـه های روسـتایی در شهرسـتان 
نیکشـهر شـدم، در ایـن خانـه فـرش و یـا 
حتـی موکتی برای نشسـتن وجود نداشـت 
و  خاکـی  زمیـن  روی  خانـواده  اعضـای  و 
حصیـر بافتـه شـده از نخل خرما نشسـته و 

زندگـی مـی کردنـد.  
آزادی اظهـار داشـت: عمـق محرومیـت در 
این منطقه بسـیار زیاد اسـت و افراد سـاکن 
در ایـن مناطق از داشـتن کمتریـن امکانات 

زندگـی بی بهره هسـتند.
ایـن  بـه  ورود  از  قبـل  تصریـح کـرد:  وی 
منطقـه اصا تصـور چنین زندگی را نداشـتم 
امـا اکنـون بـه عنـوان سـفیری از جانب این 
مـردم محـروم در هرکجـا سـفر کنـم درد و 
عـزم  تـا  بیـان خواهـم کـرد  را  آنـان  رنـج 
عمومـی و کمـک جـدی دولـت شـامل حال 

ایـن عزیـزان شـود.
مصطفی آذرپیشـه یکی از خیـران نیکوکار و 
خیـر کـه برای کمک رسـانی به سـیل زدگان 
بـه ایـن اسـتان آمده اسـت گفـت: نکته ای 
کـه بـرای مـن بسـیار دلچسـب بود همـواره 

شـاکر بـودن مـردم این منطقه اسـت.
وی ادامـه داد: مـردم ایـن منطقه با توجه به 
شـرایط بـه وجود آمـده و مشـکات فراوانی 

کـه داشـتند امـا در زمـان اقامـه نمـاز همـه 
بـه یکبـاره کار را رهـا کـرده و بـه اقامـه نمـاز 

جماعـت می ایسـتادند.
اینکـه  تـر  جالـب  نکتـه  افـزود:  آذرپیشـه 
حضـور برخـی از شـیعیان در صـف اقامـه 
نمـاز جماعـت اهل سـنت بود که به درسـتی 
وحـدت و همدلـی عمیـق ایـن مردمـان را 

نمایـش مـی داد.

وحدت نگین درخشان در 
سیستان و بلوچستان است

مردمان این اسـتان از زمان های بسـیار دور 
تـا کنون همـواره در کنار هم و یاریگر یکدیگر 
بـوده انـد و برایشـان هیـچ گاه سیسـتانی و 
بلـوچ و یـا شـیعه و سـنی تفاوتـی نداشـته 
و چـون اعضـای یـک خانـوده در کنـار هـم 

زندگـی مسـالمت آمیـز و دوسـتانه دارند.
بـرای  همـواره  قلبشـان  دیـار  ایـن  مـردم 
یکدیگـر مـی تپـد و ناراحتی و مشـکل برادر 
بلـوچ یـا سیسـتانی خود را به منزله مشـکل 
خانـوده و قـوم خویـش مـی داننـد و بـرای 
پیشـقدم  یکدیگـر همـواره  یـاری  و  امـداد 

. هستند
مردمـان غیـور و مـرزداری که در طـول تاریخ 
دفـاع و حفاظـت از مرزهـای میهـن عزیـز را 
چون جان شـیرین و ناموس شـان دانسـته 
و هیچـگاه محرومیت و نداری هیچ تاثیری 
بـر عـزم و اراده آنـان در ایـن وظیفـه ملـی 
نداشـته اسـت.مردمانی کـه حتی از داشـتن 
آشـامیدنی  آب  چـون  امکانـات  کمتریـن 
سـالم بـی بهـره انـد و نیـاز اسـت بـه  ایـن 
مناطق توجـه ویژه ای شـود.عمق محرومیت 
تاریخـی ایـن اسـتان آنقـدر زیـاد اسـت کـه 
حتـی طرح هـای عمرانـی بـزرگ و کوچکی 
کـه از ابتدای پیروزی انقـاب تاکنون در این 
مناطق اجرا شـده هنوز نتوانسـته محرومیت 
را از بیـن ببـرد به همین سـبب ضروریسـت 
و  بـا شـدت  زیربنایـی  مهـم  هـای  پـروژه 
جدیت بیشـتری تکمیل و راه اندازی شـود.

ساخت سدهای جدید در 
سیستان و بلوچستان

یکـی از مـوارد مهمـی کـه در سـیل اخیر این 
اسـتان مـورد توجه قـرار گرفت تعـداد اندک 
سـد و آب بند در این منطقه اسـت، اسـتانی 
کـه بـا توجه بـه شـرایط اقلیمی وجـود باران 
هـای سـیل آسـا از زمان هـا دور تاکنـون در 
آن اتفـاق مـی افتـد نیـاز اسـت برنامـه ای 
مناسـب بـرای مهـار و ذخیـره ایـن نعمـت 

الهـی انجام شـود.
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سال گذشته در این تاریخ پیام ما به 
بررسی بودجه 98 در خصوص مالیات 

پزشکان پرداخته است.

اولین امضاء برای رعنا
در سینماهای کشور در حال اکران است.

فیلم سال گشت

رسانه در آیینه تصویر
مجله ماشین یک بهمن منتشر شد.

بچه ای با جوراب قرمز
در سینما هنر و تجربه در حال اکران است.

پلیکان
تا 6 بهمن در خانه نمایش مهرگان

 در حال اجرا است.

نیم فاصله
 تا ۷ بهمن در خانه هنرمندان  

در حال اجرا است.

تو یاد گرفتی که اون چیزی که هستی 
نباشی.

به رنگ ارغوان

نمایشفیلمنمایش دیالوگ

آن ماه مهر پیکر نامهربان ما
گفت ای بنطق طوطی شکرستان ما
وقت سحر شدی بتماشای گل بباغ
شرمت نیامد از رخ چون گلستان ما
در باغ سرو را ز حیا پای در گلست

از اعتدال قد چو سرو روان ما
برگ بنفشه کز چمن آید نسیم او

تابیست از دو سنبل عنبر فشان ما
بنمود چشم مست و بر مزم عتاب کرد

کاخر چنین بود غمت از ناتوان ما
در باغ وصل اگر نبود چون تو بلبلی
کم گیر پشه ئی ز همای آشیان ما
میکرد در کرشمه به ابرو اشارتی

یعنی گمان مبر که کشد کس کمان ما
کس با میان ما نکند دست در کمر

اال کمر که حلقه شود برمیان ما
خواجو اگر چه در سر سودای ما رود
تا باشدش سری سر او و آستان ما

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

رهایی گروگانها و دكترین 
خطرآفرین جیمی كارتر

آمریكایـی كـه بـه مـدت 444 روز در ایران به 
صـورت گـروگان بودنـد ۲۱ ژانویـه ۱98۱ )یكم 
بهمـن۱۳59( وارد فـرودگاه ویسـبادن آلمـان 
شـدند. دولـت ایـران یـك روز پیـش از آن، و 
درسـت در روزی كـه دوره ریاسـت جمهـوری 
جیمـی كارتـر پایان یافـت ایـن گروگانها را كه 
در آبـان ۱۳58 در سـفارت آمریـكا در تهـران 
دسـتگیر شـده بودنـد رهاسـاخت. كارتـر كـه 
دیگـر رئیـس جمهـور نبـود از گروگانهـای رهـا 
شـده در آلمـان دیدار كـرد. ایـن گروگانگیری 
انجامیـده  انتخابـات  در  كارتـر  شكسـت  بـه 
بـود. جوانانـی كـه در آبـان ۱۳58 در تهـران 
بودنـد  زده  گروگانگیـری  ایـن  بـه  دسـت 
محاكمـه  جهـت  شـاه  اسـترداد  خواسـتار 
قطـع  بـه  آمریـكا  تعّهـد  نیـز  و  تهـران  در  او 
مداخـات خـود در ایـران بودنـد. در آن زمـان 
شـاه ظاهـرا جهـت درمـان بیمـاری سـرطان 

بلوكـه كـردن دارایـی  بـود.  بـه آمریـكا رفتـه 
هـا ایـران و نیـز اعـام دكتریـن كارتـر در ۲۳ 
ژانویـه ۱98۰ ایـن گروگانگیـری را پیچیـده تر 
سـاخته بـود. طبـق ایـن دكتریـن كـه بنظـر 
مقامـات  العیـن  نصـب  همچنـان  رسـد  مـی 
ارشـد واشـنگتن اسـت، دولـت آمریـكا خودرا 
فـارس كـرده  خلیـج  در  اسـتقرار  بـه  مجـاز 
اسـت. در دكتریـن كارتـر آمـده اسـت: دولت 
آمریـكا هرگونـه تـاش بـرای كنتـرل منطقـه 
خلیـج فـارس را تهدیـدی برای منافـع حیاتی 
خـود تلقـی خواهـد كـرد و برای عقـب زدن و 
خنثـی سـاختن ایـن تـاش بـه هر وسـیله و 
اقـدام متوسـل خواهـد شـد. بهانه صـدور این 
اعامیـه، مداخله مسـكو در افغانسـتان ]كه از 
خلیـج فـارس، فاصلـه زیـاد دارد[ بـود!. ایـن 
دكتریـن، بـه رغـم فروپاشـی شـوروی، پابرجا 
مانـده و آمریـكا اینـك نـه تنها عمـا در عراق، 
افغانسـتان، اردن، سـعودی، كویـت، بحریـن، 
قطـر و امـارات حضور نظامی دارد و پاكسـتان 
متحـد آن اسـت بلكـه جای پـای آن در برخی 

كشـورهای آسـیای میانـه و قفقـاز هـم دیـده 
شـود. می 

سـابق  ازگروگانهـای  شـمار  آن   ۲۰۱۱ ژانویـه 
وسـت  در  هسـتند  حیـات  قیـد  در  کـه 
اجتمـاع  آمریـکا(  نظامـی  )آکادمـی  پوینـت 
مناسـبت،  ایـن  بـه  کردنـد.  تـازه  دیـدار  و 
بودنـد کـه در  نوشـته  از روزنامـه هـا  برخـی 
مشـاوران  اشـاره  بـه  گروگانگیـری،  زمـان 
بـزرگ  را  آمریـکا قضیـه  کارتـر رسـانه هـای 
کـرده بودنـد و هـرروز دنبـال مـی کردنـد تـا 
آمریکاییـان متوجـه بحـران اقتصـادی وقـت 
نشـوند. درجریـان گردهمایـی ۲۱ ژانویه ۲۰۱۱، 
َبـری روِزن Barry Rosen سـخنگوی وقـت 
سـفارت آمریـکا در تهـران ]آتاشـه مطبوعاتی[ 
بـود جزئیـات  بـه گـروگان گرفتـه شـده  کـه 
تـازه ای از 444 روز گـروگان بـودن را بیـان 
داشـت. وی در زمـان گروگانگیـری ۳6 سـاله 
بـود. رسـانه هـا و سیاسـتمداران غالبـا نظـر 
»روزن« را دربـاره هـر تحـول تـازه در ایـران 

جویـا مـی شـوند و منعکـس مـی کننـد.

مرثیه ای برای ژاله.م و 
قاتلش

تا ۰۷ بهمن در تاالر مولوی 
در حال اجرا است

نمایش

کتاب 

اسـپانیایی  نویسـنده  اثـر  کوچـک  حـروف  بـا  عشـق  کتـاب 

فرانسـیس میرالـس، زاده ۱968 اسـت. او رمان نویـس، مترجـم و 

موسـیقی دان اهـل کاتـاالن و زاده بارسـلون اسـت. میرالـس عـاوه 

بـر رمـان کتاب هـای زیـادی در زمینـه معنویـت، راهنمـای زندگـی و 

خوددرمانـی نوشـته کـه جوایـزی را هـم بـرای او بـه ارمغـان آورده 

امـا کتاب عشـق بـا حـروف کوچـک معروف تریـن و موفق ترین اثر 

اوسـت. ایـن کتـاب بـه بیسـت زبـان نیـز ترجمـه شـده اسـت.

در قسـمت مهـم و قابـل توجهـی از کتـاب عشـق با حـروف کوچک 

کـه می تـوان از آن مفهـوم کلـی کتـاب را نیـز برداشـت کـرد، چنیـن 

می خوانیـم:

»اتم هـا ماننـد حروف هسـتن. از همـان حروفی که ترانه هـای کبیر 

انجیـل رو می سـازن، مقاله هـای زرد و آگهی هـای  آیه هـای  یـا  و 

شـامپو هـم بـا همونـا درسـت می شـن. منظورمـو می فهمی؟«

»نه.«

»پـس بـزار یـک مثـال دیگـه بزنـم. از همـون آجرایـی کـه گاودی 

می شـه  بسـازه  رو  فامیلیـا  سـاگرادا  جامـع  کلیسـای  می تونـه 

بـرای سـاختن دیـوار آشـویتس هـم اسـتفاده کـرد. مهـم مصالـح 

حالیتـه؟« اونـه.  از  اسـتفاده  نحـوه ی  بلکـه  نیسـت  سـاختمانی 

»بله، فکر می کنم.«

»بنابرایـن وقتـی صحبـت از آجـر سـاختمانی، حـروف و یـا اتـم 

می کنیـم، چیـزی کـه مهمـه اینـه کـه کـی اونـا رو ترکیـب می کنه و 

از اون چـه مصرفـی می شـه. بـه عبـارت دیگـه مهـم نیسـت ما چی 

هسـتیم. کاری رو کـه بـا اونچـه هسـتیم می کنیـم اهمیـت داره. 

سـاعتا بی فایـده ان اگـر ندونـی بـا اونـا چـه کنـی.«

داسـتان کتـاب عشـق بـا حـروف کوچـک پیرامـون مـردی به اسـم 

زندگـی  تنهـا  و  اسـت  ادبیـات  اسـتاد  او  می چرخـد.  »سـاموئل« 

می کنـد. زندگـی یکنواختـی دارد، تنهـا عضـو خانـواده اش، خواهری 

اسـت کـه بـه نـدرت او را می بینـد و بزرگتریـن تـرس ایـن اسـتاد 

ادبیـات، ایـن اسـت کـه یـک روز تنهایـی در آپارتمانـش بمیـرد و 

حتـی کسـی متوجـه مرگـش نشـود!

ایـن تـرس همواره با شـخصیت اصلی کتاب اسـت تـا اینکه زندگی 

او در تعطیـات سـال جدید با یک سلسـله حـوادث عجیب دگرگون 

می شـود. یـک گربـه به طـور ناگهانی وارد زندگی سـاموئل می شـود. 

بعـد از ورود ایـن گربـه بـه زندگـی سـاموئل ، اتفاقـات خـوب دیگر 

هـم بـه شـکل زنجیـروار رخ می دهنـد. یـک پیرمـرد ویراسـتار کـه 

همسـایه سـاموئل اسـت، عشـق دوران کودکیـش و یـک غریبـه که 

ادعـا می کنـد دانشـمند فیزیـک اسـت و نظریه هـای عجیبـی در 

مـورد زندگـی در مـاه داره؛ وارد زندگـی یکنواخـت سـاموئل می شـوند.

می تـوان گفـت تـم غالـب داسـتان عاشـقانه اسـت امـا نـه یـک 

یـادآور  فضـای کتـاب  دسـتی.  دم  و  آبکـی  عاشـقانه کلیشـه ای، 

کتاب هـای هاروکـی موراکامـی )نویسـنده کتاب هایـی ماننـد کتـاب 

کافـکا در کرانـه و کتـاب به آواز باد گوش بسـپار( اسـت کـه در آنجا 

هـم عناصـری ماننـد گربـه، موسـیقی کاسـیک، غریبه هـای عجیب 

و غریـب و شـخصیت های تنهـا در آن بـه چشـم می خـورد.

بـا حـروف  اصلـی کتـاب عشـق  آن جایـی کـه شـخصیت  از 
از  داسـتان  خـال  در  اسـت،  ادبیـات  اسـتاد  یـک  کوچـک 
آن هـا  نقل قول هـای  و  معـروف  نویسـنده های  و  کتاب هـا 
اسـتفاده می کنـد )مثـا بـه کتـاب رنج هـای ورتـر جـوان یـا 
کتـاب تنهایـی پرهیاهـو و یـا بـه آثـار برتولـت برشـت اشـاره 
می کنـد.( کـه همیـن موضـوع جذابیـت کتـاب و لـذت مطالعه 
آن را دوچنـدان می کنـد. البتـه اگـر شـما هـم به ادبیـات عاقه 

باشـید شـدیدی داشـته 

عشق با حروف کوچک
نویسنده: فرانسیس میرالس

ترجمه: گلی امامی
انتشارات: نیلوفر

همین جا بنشین،
بگذار برایت شربت 

بیاورم،بگذار بگویم برایت،
راستی گفتم چقدر دوستت 

دارم؟!
گفتم از آمدنت چقدر 

خوشحالم؟
حاال كسی هست كه با خاطر 
جمع و استوار، چهار پایه ی 

زیر پایم را بكشد
و.....

عکس نوشت

عكس: 
ياسر خديشی


