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ــر  ــزرگ روح خواه ــد ب خداون
عزیزتــان را کــه بــه تازگــی 
ــار حــق شــتافته اســت  ــه دی ب
)ص(  کبــری  حضــرت  بــا 
محشــور ســاخته و ایشــان را از 

از بهشــتیان گردانــد.

از طرف کارکنان حوزه مدیریت عامل 
شرکت آب و فاضالب روستایی 

استان کرمان

تراز تجاری مثبت شد
جدیدتریـن آمـار ارائـه شـده از سـوی رییـس 
سـازمان توسـعه تجـارت نشـان می دهـد کـه 
پـس از چنـد مـاه پیشـی گرفتـن آمـار واردات 
از صـادرات، سـرانجام در پایـان آذر، تراز تجاری 

ایـران مثبت شـده اسـت.
کـه  تاثیراتـی  وجـود  بـا  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
تحریم هـای غیرقانونـی آمریـکا بر ضـد اقتصاد 
خارجـی  تجـارت  میـزان  بـر  ایـران  مـردم  و 
کشـور گذاشـته، همچنـان صـادرات غیـر نفتـی 
ایـران توانسـته بـه عملکـرد خـود در بازارهـای 

دهـد. ادامـه  بین المللـی 
هرچنـد از ابتـدای سـال جـاری، بـا تغییـر در 
مبنـای قیمتـی کاالهـای صادراتـی بـه وسـیله 
گمـرک، ارزش صـادرات ایـران کاهـش یافتـه 
امـا افزایـش صـادرات وزنـی ایـران در ماه های 
ایرانـی  تاجـران  می دهـد کـه  نشـان  گذشـته 
توانسـته اند عملکـرد خـود در بازارهـای موجـود 

را تثبیـت کننـد.
تنهـا موضوعـی که باعث ایجاد ابهـام در عملکرد 
تجـاری ایـران در سـال جاری شـده بـود، منفی 

شـدن تـراز تجـاری کشـور و بـاال رفتـن عـدد 
کـه  موضوعـی  بـود.  کاال  صـادرات  از  واردات 
آمارهـای جدیـد ارائـه شـده از سـوی رییـس 
سـازمان توسـعه تجـارت نشـان می دهـد که تا 

پایـان آذر مـاه تغییـر رونـد داده اسـت.
طبـق اعـام حمیـد زادبـوم، ایـران در ۹ ماهـه 
دالر  میلیـارد   ۳۱.۹ حـدودا  امسـال،  ابتدایـی 
صـادرات غیـر نفتـی داشـته و در همیـن مدت 
۳۱.۸ میلیـارد دالر نیز میـزان واردات ایران بوده 
اسـت. بـه ایـن ترتیب پـس از چند مـاه منفی 
شـدن تـراز، در پایـان آذر، تـراز تجـارت سـاالنه 

ایـران مثبـت ۱۰۰ میلیـون دالر شـده اسـت.

از گفتن اینکه بنزین بی کیفیت 
عامل آلودگی هواست نترسیم
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ایـن همـه دربـاره آلودگـی هـوا گفتـه ایم ولی چه شـده اسـت؟ 
آلودگـی هـوا مسـئله امـروز و دیـروز نیسـت. مسـئله ای مزمـن 
اسـت کـه نـه تنها در تهـران، بلکه در کانشـهرهای ایـران و اخیرا 

در برخـی شـهرهای کوچـک هـم دامنگیر مردم شـده اسـت.
مدیریـت کنتـرل آلودگـی هـوا مدیریتـی یکپارچـه نیسـت. بـه 
نـدارد.  ارتبـاط  تنهایـی  بـه  شـهرداری، دولـت یـا شـورای شـهر 
همـه سـازمانها در کنتـرل آلودگـی هـوا دخیلند. اگـر بخواهیم از 
بعـد آسـیب شناسـی نـگاه کنیـم باید گفـت پایتخت ایـران مرکز 
تجـارت، صنایـع، سیاسـت و همـه چیـز کشـور اسـت. در همـه 
جـای دنیـا، پایتختهـای سیاسـی از مراکـز اقتصـادی جداسـت. 
بینیـد،  مـی  را کـه  پایتختهـا  سـایر  و  پکـن  آنـکارا،  واشـنگتن، 
فقـط مرکز سیاسـی کشـور هسـتند و مراکـز اقتصـادی و صنعتی 
جـای دیگـری اسـت. سـوءمدیریت هـای مزمن و عدم شـهامت 
در تصمیـم گیـری و تـرس از ایـن کـه مرکـز سیاسـی کشـور را 
انتقـال دهنـد، در دولـت دیـده مـی شـود.تهران تبدیـل به شـهر 
فعالیـت هـای کشـور  پیکـری شـده کـه مرکـز همـه  و  در  بـی 
اسـت و باعـث شـده امـروز بـا ایـن بحـران مواجه شـویم. عامل 
آالیندگـی هـوای تهـران چیسـت؟ از اتومبیـل هـا کـه ۴۰ درصـد 
آلودگـی هـوا را باعـث مـی شـوند، تـا صنایـع آالینـده در اطـراف 
تهـران کـه باعـث آلودگـی مـی شـود. بنزیـن مـا امـروز بنزیـن 
نبایـد  بیـان کنـد.  را  ایـن  بیاینـد علـت  بایـد  نیسـت.  مناسـبی 
بترسـند بگوینـد بنزیـن مـا کیفیـت نـدارد. بگوینـد تحریـم باعث 
شـده اسـت مـواد الزم برای پاالیش را نداشـته باشـیم یـا بنزین 

بـی کیفیـت سـاخته ایـم.
نتایـج ارزیابـی هـا و آزمایشـهایی کـه در جایـگاه هـای بنزیـن 
مناسـب  مـا کیفیـت  سـوخت  دهـد  مـی  نشـان  شـده،  انجـام 
نیـروگاه  از طرفـی کارخانـه سـیمان ری و  نـدارد.  را   ۴ و یـورو 
بعثـت بـه نظـر مـی رسـد دارند مـازوت مصـرف می کننـد و این 
می تـوان ذرات معلـق در هـوای تهـران را افزایـش دهـد. امـروز 
آالینـده هـای تهـران بیشـتر ذرات کمتر از ۲.۵ میکـرون و گوگرد 
اسـت کـه مربـوط بـه کیفیت سـوخت اسـت و بسـیار ضـرر دارد. 
بـه نظـر مـی رسـد در کنـار راهکارهـای کوتـاه مدت کـه دولت به 
درمـان هـای مسـکن و مقطعـی عاقـه زیـادی دارد، بایـد نـگاه 
بلنـدی داشـته باشـیم کـه صنایـع آالینـده را بـا تصمیـم قاطـع 

انقابـی از اطـراف تهـران بیـرون ببریـم.
واقعـا نیـروگاه بعثـت چنـد درصـد از بـرق تهران یا شـبکه کشـور 
را تامیـن مـی کنـد؟ سـهم ایـن نیـروگاه در تامیـن بـرق کشـور 
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زندگیهاییکهآبمیروند
 متوسط عمر ازدواج هایی که به طالق منجر شده اند، به  9 سال رسیده است

توجـه  بـا  ایـران گفـت:  رئیـس سـازمان شـیات 
بـه بررسـی های انجـام شـده و بـا وجـود در خطـر 
میـان  برنامـه  خاویـاری،  ماهیـان  ذخایـر  بـودن 
مـدت بـرای صیـد تجـاری نخواهیـم داشـت و این 
 رونـد تـا پایـان سـال ۲۰۲۰ ادامـه خواهـد داشـت.
ممنوعیـت  بـا  رابطـه  در  میرزایـی  خـون  نبـی هللا 
برداشـت ماهیـان خاویـاری از دریـای خـزر اظهـار 
کـرد: نظـر جمهـوری اسـامی ایـران ایـن اسـت که 
ممنوعیـت بیشـتر از یکسـال امتـداد پیـدا کنـد امـا 
از آن جایـی کـه برخـی از کشـورها بـا ممنوعیـت 
چندسـاله موافقـت نکردنـد توافق یک سـاله تعیین 
اجـاس  میزبـان  ایـران  هـم  آینـده  و سـال  شـد 

خواهـد بـود.
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۳8هزار هنرمند 
صنایع دستی در کشور 

بیمه شده اند
مدیرکل آموزش و حمایت از تولید 

صنایع دستی گفت: »یکی از اقداماتی 
که در راستای حمایت از صنعتگران 

صنایع دستی انجام می دهیم، معرفی 
آنان به سازمان استاندارد برای اخذ نشان 

استاندارد و استانداردسازی کاال است.«

وضعیت نامطلوب 
شکارگاه های پرندگان 

فریدونکنار
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران 

گفت: وضعیت موجود شکارگاه های 
پرندگان به هیچ وجه مطلوب نیست و 

تا حالت ایده آل فاصله زیادی دارد، اما 
تالش می شود با اجرای قانون و ورود 

قانونی محیط بانان در منطقه شاهد بهبود 
کامل وضعیت در این منطقه باشیم.
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یادداشت  مهمان
ناهید خداکرمی

تهران
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رییس سازمان شیالت 
ایران:ممنوعیت صید و برداشت 
ماهیان خاویاری تا پایان سال 
2020 ادامه دارد

ادامهممنوعیت

صیدتجاریماهیان

خاویاریدریایخزر
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راه اندازی پویش مردمی برای 
حفظ خانه های تاریخی شیراز
 پویش مردمی مستندنگاری برای حفظ 

خانه های تاریخی شیراز باید راه اندازی شود

رهبر انقالب:

کشور را به سمت جنگ 
نمی بریم

لینک خرید نسخه الکترونیک

بسـیار ناچیـز اسـت، تعطیلـی آن هم آسـیبی به شـبکه برق 
کشـور نمـی زنـد و مـی توانـد تبدیـل بـه مـوزه صنعـت برق 

کشـور و وزارت نیرو شـود.
دارد. حتـی  نقـش  آلودگـی  در  ببینـد چقـدر  هـر سـازمانی 
شـهروندان هـم بایـد ببیننـد چقـدر در آلودگـی هـوا نقـش 
زیـاد منـزل،  دلیـل، گـرم کـردن  بـی  آمـد  و  رفـت  دارنـد، 
طبـق  کننـد.  کنتـرل  بایـد  را  سرنشـین  تـک  خودروهـای 
سـازمانها  همـه  و  شـهرداری  تکلیـف  پـاک،  هـوای  قانـون 
مشـخص اسـت. بـه نظـر می رسـد شـهرداری بیـش از همه 
بـه تکالیـف خـود دربـاره شـهرداری عمـل کرده اسـت. ولی 
در مقابـل سـازمان محیـط زیسـت بـه نظر می رسـد ارزیابی 
و نظـارت هـای قانونـی را در منابـع آالینـده و صنایـع نـدارد 
و بـا کرختـی در انجـام وظایـف خـود روبروسـت. بـه نظـر 

ایـن  و  بنشـینند  یـک  دور  بایـد  سـازمانها  همـه  می رسـد 
مسـئله را حـل کننـد.

بـرای درمـان هـای موقتـی و تسـکینی، تعطیلـی ادارات و 
مـدارس، راهکارهایـی اسـت کـه بر عهده شـهرداری نیسـت. 
مـا هیـچ نقشـی در تعطیلـی نداریـم. امیـدوارم بـر مبنـای 
اسـت  قـرار  هواشناسـی، گروهـی کـه  هـای  بینـی  پیـش 
شـهامت  بـا  تصویـب کنـد،  را  ادارات  و  مـدارس  تعطیلـی 
هفتـه  یـک  تهـران،  ادارات  اگـر  بگیـرد.  تصمیـم  بیشـتری 
تعطیـل شـود، هیـچ اتفاقـی نمـی افتـد، شـاید اصـا صرفه 

جویـی انـرژی و اقتصـاد و مالـی هـم باشـد.
بوروکراسـی کشـور  سـنگین کارمنـدی  بدنـه  از  نیمـی  اگـر 
جملـه کاهـش  از  آن  سـود  شـود،  تعطیـل  هفتـه  یـک  در 

بـود. زیـاد خواهـد  بسـیار  هـوا  هـای  آالیندگـی 
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حافظ منافع آمریکا در ایران به وزارت خارجه احضار شدپیام خبر
وزارت امور خارجه با احضار حافظ منافع آمریکا در ایران، اعتراض شدید تهران به اقدامات دولت 
آمریکا را اعام کرد.
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زندگی هایی که آب می روند
 متوسط عمر ازدواج هایی که به طالق منجر شده اند، به  9 سال رسیده است

 بر خالف کشورهای اروپایی متوسط عمر ازدواج در ایران رو به کاهش است

زندگـی هـا قوام و دوام گذشـته را از دسـت 
داده و تـار و پـود آن بـا کمتریـن چنـگ، از 
هم می پاشـد و به جدایی ختم می شـود. 
ایـن امـر را مـی تـوان در  چشـماِنِ غمبـاِر 
خیره شـده بـه نقطه ای نامعلوم و دسـتان 
لـرزان درهـم تنیده زنـان و مردانـی دید که 
بـه تصـور رهایـی از زندگی مشـترک و قدم 
گذاشـتن به دنیایی شـاید بهتر، منتظر مهر 
طاق بر پیشـانی شناسـنامه خود هسـتند.   
حـال آن کـه درگذشـته ای نـه چنـدان دور، 
افـراد حتی با وجود سـخت ترین مسـایل، 
بـه زندگـی زناشـویی ادامه می دادنـد و اگر 

طاقـی هـم رخ مـی داد، دالیـل موجهـی 
ماننـد اعتیـاد، عدم تعهـد اخاقـی و مالی 
داشـت. امـا در زمـان کنونی، بـا نیم نگاهی 
بـه اطـراف، مـی توان بـه تعدد افـراد طاق 
گرفتـه حتـی در کمترین روزهای مشـترک 
برخـورد کـرد که با اندک دسـت انداز زندگی، 
تـاب تحمـل از کـف داده و در راهروهـای 
دادگاه سـرگردان شـده انـد، افـرادی کـه نه 
تنهـا بزهـکار یا معتاد نیسـتند، بلکـه دارای 
تحصیات، شـغل مناسـب و در مـواردی از 
جایـگاه اجتماعـی خوبی برخوردار هسـتند.
همچنـان کـه آمـار اعـام شـده از سـوی 
سـازمان ثبت احوال در حوزه ازدواج و طاق 
حکایـت از ایـن دارد کـه از ابتـدای فروردین 
تـا پایـان آذر سـال جـاری در ایـران حـدود 

۴۲6 هـزار مورد ازدواج و بیـش از ۱۳۲ هزار 
مـورد طـاق بـه ثبـت رسـیده کـه میانگین 
سـن زنـان و مـردان در هنـگام طـاق بـه 
ترتیب ۳۲.۳ و ۳7.۲ سـال بوده که نشـان 
دهنـده کاهش سـن طـاق در ایران اسـت.
از  گـزارش،  ایـن  از  دیگـر  بخشـی  در 
ازدواج هـای کوتاه مـدت روایـت شـده کـه 
طبـق آمار، متوسـط عمـر ازدواج هایی که به 
طـاق منجـر شـده اند، ۹ سـال بوده اسـت.
حـال آنکـه در بررسـی مـوردی چنـد کشـور 
اروپایـی هماننـد ایتالیـا، آلمـان و اسـپانیا 
در مـی یابیـم که در این کشـورها، متوسـط 
مـدت زمـان زندگـی زناشـویی که بـه طاق 

ختـم مـی شـود، بیشـتر از ایران اسـت.
خبـری  شـبکه  زبـان  اسـپانیایی  بخـش 

»راشـاتودی« در گزارشـی در ایـن مـورد 
نوشـت: متوسـط عمـر ازدواج هایـی که به 
طـاق منجـر شـده اند، در ایتالیا ۱۸ سـال، 
آلمـان ۱۵ سـال، کانـادا ۱۴ سـال، فرانسـه 
۱۳ سـال، اسـترالیا و مکزیـک ۱۲ سـال، 
ژاپـن و آفریقـای جنوبی ۱۱ سـال و ایاالت 

متحـده آمریکا هشـت سـال اسـت.  
خانه هایـی کـه روی آب بنا می 

شوند
طاق آخریـن و درعین حال نامطلوبترین 
راه حـل بـرای پایان دادن بـه یک اختاف 
زناشـویی اسـت کـه زندگـی مشـترک را 
ناممکـن سـاخته و زوج هـا را همچـون 
آلیس، در سـرزمین ناهمواره روحی روانی 

و عاطفـی رهـا مـی کند.
در ایـن بـاره یـک روانشـناس و مشـاور 

را  جدایـی  ایـن  دالیـل  از  یکـی  خانـواده 
افزایـش سـن ازدواج عنـوان کـرد و توضیح 
داد: بـه ایـن معنـا کـه دختـر و پسـر وقتی 
بـا سـن باالتـری ازدواج مـی کننـد انعطاف 
پذیـری کمتـری نسـبت به هـم دارنـد زیرا 
شـکل گیری شـخصیتی آنان اتفـاق افتاده 
و پذیرفتـن تغییـر بـرای آنـان کار سـخت 
در  دلیـل  همیـن  بـه  اسـت  دشـواری  و 
کوچکترین مسـایل با هم کنار نمی آیند. از 
طرفـی انعطاف پذیری را در تغییر دادن فرد 
مقابـل مطابـق بـا میل شـخصی خـود می 
بیننـد در حالـی که معنـای واقعـی انعطاف 
پذیـری، پذیـرش بـی قیـد و شـرط طـرف 

اسـت. مقابل 
حسـن بهرامنـی در گفـت وگـو بـا خبرنگار 
حـوزه زنـان و خانـواده ایرنا یادآور شـد: اوج 
گیـری و غلبه احساسـات بـر عقانیت هم 
عامـل دیگـر تشـدید طـاق هـای امـروزی 
اسـت. به این معنا که دختر و پسـر قبل از 

ازدواج چشـم را بسـته و بر اسـاس عواطف 
و احساسـات و تفاهم های سـطحی با هم 
ازدواج مـی کننـد و بـه محـض ورود به زیر 
سـقف مشـترک، عقل و منطق را وسط می 
کشـند و بـا نگاهـی عقانـی و ریزبینانـه به 
موضوعـات توجـه مـی کننـد و همیـن امر 

گسسـت زودهنـگام زندگی را در بـردارد.
ناتوانـی در بهـره گیـری از مهارت 

ارتباطی هـای 
خانـواده  مشـاور  و  روانشـناس  ایـن 
خاطرنشـان کـرد: طـاق به دو دسـته طاق 
عاطفـی و طـاق فیزیکـی طبقه بنـدی می 
شـود کـه طـاق عاطفـی - روانـی زمانـی 
نظـر  از  مـرد  و  زن  مـی گیردکـه  شـکل 
احساسـی به نقطـه ای می رسـند که دیگر 
نمـی تواننـد همدیگـر را پوشـش دهنـد یا 
نیازهـا و خواسـته هـای ذهنـی و عاطفـی 
تکمیـل کننـد. طـاق  و  ارضـا  را  یکدیگـر 
فیزیکـی هـم ماحصـل نقطـه ای از زندگی 
زناشـویی اسـت کـه طرفین تحمـل حضور 

همدیگـر را هم ندارند و با کوچکترین بهانه، 
ضـرب و جـرح صـورت مـی گیـرد.

نقش ریش سـفیدان در صلح زناشـویی را 
پررنگ کنیم

ریـش  بـازار  دور،  چنـدان  نـه  دورانـی  در 
سـفیدان و مشـاوره آنـان بـه همـگان داغ 
بـود و کوچکتریـن دلنگرانـی و دلخـوری را 
بـا بهتریـن راه حـل درمـان مـی کردنـد اما 
بـا تغییـر شـرایط زندگـی، شـور و مشـورت 
بـزرگان و ریش سـفیدان هم دگرگون شـد 
و از دایـره گسـترده بـه بسـته تبدیل تغییر 

ماهیـت داد.
موضوعـی کـه بهرامنـی، آن را یکـی دیگر از 
عوامل تشـدید طـاق در جامعه عنـوان کرد 
و گفـت: شـکل خانـواده هـا از گسـترده بـه 
خانـواده هسـته ای تغییر پیدا کرده اسـت. 
زمانـی خانـواده گسـترده داشـتیم و اگـر 
دختـر و پسـری دچـار مشـکل می شـدند 
افراد ریش سـفید با تجربه، مشـکات را در 

نقـاط اولیـه پیـدا و حـل مـی کردند.

روحانـی گفـت: مـردم وقتی از رأی شـان 
ببیننـد  کـه  می شـوند  خوشـحال 
مسئوالن شـان در حـال تـاش هسـتند؛ 
ما در شـرایط سـخت و تحریم هسـتیم. 
اگـر توطئـه آمریـکا و دشـمنان بـا مردم 
سـال  دو  در  مـا  نفـت  درآمـد  نبـود، 
بـا  بـود کـه  دالر  میلیـارد   ۱۰۰ گذشـته 
ایـن پول هـا کارهـای بسـیاری می تـوان 
دالر  میلیـارد   ۱۰۰ ایـن  بـر  عـاوه  کـرد. 
می توانسـتیم اعتبـار بگیریـم امـا  یـک 
توطئـه ای شـکل گرفـت کـه ابهـت مـا را 
بشـکنند تا تسـلیم شـویم که این کار در 

برابـر ملـت ایـران شـدنی نیسـت و آنهـا 
بایـد بـه ملـت ایـران برگردنـد. مـا آماده 
مذاکـره هسـتیم؛ بسـم هللا برگردیـد بـه 
زبـان نمی گوییـد  بـه  اگـر  اول و  نقطـه 
در عمـل بگوییـد اشـتباه کردیـد. خـدا را 
شـکر ملـت مـا پـر امید و نشـاط اسـت 
مـا  دارد  وجـود  امیـد  کـه  تازمانـی  و 
می توانیـم راه خودمـان را ادامـه دهیـم. 
حسـن روحانـی در آییـن بهره بـرداری از 
اردبیـل  اسـتان  آب  صنعـت  طرح هـای 
روز  اسـت،  مبارکـی  بسـیار  روز  گفـت: 
والدت با سـعادت حضـرت زینب)ع( که 

همیشـه یـاد و قهرمانی هایش در صحنه 
الگـوی  مسـلمانان  همـه  بـرای  کربـا 
بسـیار ارزشـمندی بـوده اسـت. ضمـن 
اینکـه امـروز روز پرسـتار اسـت و احترام 
می کنیـم بـه ایـن افـرادی کـه همـواره 
بـرای مـردم و کاهـش درد افـرادی کـه 
دارای مشـکل هسـتند تـاش می کنند و 
ارزش کار آنها با بیان و تشـکر و از طریق 
کمـک مالـی امکان پذیـر نیسـت و اجـر 
آنهـا پیـش خداوند اسـت و باید نسـبت 
بـه آنهـا خدمت بیشـتری انجـام دهیم. 
میـادی  جدیـد  سـال  آغـاز  همچنیـن 
اسـت کـه بـه همـه مسـیحیان جهـان 
و مردمـی کـه امـروز را بـه عنـوان آغـاز 
سالشـان جشـن می گیرند و بـه مردمی 
کـه در ایـران راه عیسـی مسـیح را دنبال 

می کنیـم. عـرض  تبریـک  می کننـد، 

آماده مذاکره هستیم؛ بسم اهلل 
به نقطه اول برگردید

رهبر انقالب:
کشور را به سمت جنگ نمی بریم

رهبـر انقـاب اسـامی اعـام کردنـد :کشـور را بـه سـمت جنـگ نمی بریـم امـا در مقابـل 
تحمیـل بـا قـدرت می ایسـتیم. حضـرت آیـت هللا خامنـه ای رهبـر معظم انقاب اسـامی 
صبح روز )چهارشـنبه( در دیدار هزاران نفر از پرسـتاران سراسـر کشـور، شـغل پرسـتاری را 
ترکیبی از مجموعه ارزشـهای اخاقی و فضائل انسـانی خواندند و با اشـاره به سـربلندی و 
بصیـرت ملـت ایـران در آزمونهـای بزرگ به ویژه حماسـه نهم دی سـال ۸۸ و حـوادث آبان 
مـاه امسـال و جـدا کـردن صف خـود از فتنه گـران و تخریب کننـدگان امـوال عمومی، موج 
تنفـر از امریـکا در منطقـه به ویـژه در عـراق را واکنـش طبیعـی مردم نسـبت بـه جنایتهای 
امریـکا برشـمردند و بـا اشـاره به اظهارات رئیـس جمهور امریکا در مقصر دانسـتن ایران به 
عنـوان عامل اصلی قضایای روز سـه شـنبه عراق و تهدید ملت ایـران، تأکید کردند: اینگونه 
سـخنان، بـی ربـط و غیرمنطقـی اسـت، چرا که مـردم منطقه به شـدت از آمریـکا متنفرند. 
همـه بداننـد جمهـوری اسـامی به دنبـال جنگ نیسـت اما با هرکـس که منافـع، مصالح، 
عـزت، عظمـت و پیشـرفت ملت ایـران را تهدید کند، بدون ماحظه مقابله و ضربه سـختی 
بـه او وارد خواهـد کرد.حضـرت آیـت هللا خامنه ای گفتنـد: در روز ۹ دی سـال ۸۸ که یکی از 
آزمونهـای بـزرگ بـود، ملـت ایران با حضور سراسـری در خیابانها و با بصیرت و هوشـیاری، 
خـوش درخشـید و توانسـت یـک توطئه مهـم و ریشـه دار را از بین ببرد.حضـرت آیت هللا 
خامنـه ای بـا اشـاره بـه حـوادث اخیر آبان مـاه افزودنـد: مردم مطالباتـی دارند کـه در اغلب 
مـوارد هـم حـق با مردم اسـت و اگر ایـن توقعات و انتظـارات برآورده نشـود، اعتراض می 
کننـد امـا مطالبـات مردم مسـئله ای متفـاوت از فتنه سـازی به بهانه این مطالبات اسـت 

کـه این دومی کار دشـمن اسـت.

ته
نک

امــا بــه مــرور و با شــکل گیــری خانــواده هســته ای، 
زوج هــا زمانــی بــرای حــل مشــکل از خانــه خــارج 
ــه جاهــای حســاس و باریــک  مــی شــوند کــه کار ب
رســیده و عمــال ادامــه زندگــی مشــترک بــرای آنهــا 
دشــوار و غیرممکــن اســت. تمکــن مالــی و امنیــت 
ــالوه  ــده ع ــث ش ــم باع ــر ه ــر و پس ــادی دخت اقتص
بــر اینکــه ســخن و تجربــه بــزرگان را نپذیرنــد، 
وابســتگی هــای عاطفــی محکمــی بــا همدیگــر 

ــد. ــرار نکنن برق
عــدم وابســتگی را بایــد در نداشــتن مهــارت زندگــی 
دختــر و پســر جســت وجــو کــرد. نداشــتن مهــارت 
کنتــرل  آوری،  تــاب  خشــم،  کنتــرل  ارتباطــی، 
اســترس کــه باعــث شــده در اولیــن قــدم آخریــن 

ــد. ــم را بگیرن تصمی

جامعه

سیاست

سیاست

انتخابات

آزادی 500 زندانی با بررسی مجدد پرونده شان

اطالعات مرتبط با امنیت ملی را به FATF نمی دهیم

پالرمو و CFT خطر امنیتی باالیی دارد

میزان رد صالحیت ها نسبت به دور قبل، رقم بسیار قابل قبولی است

ســـازمان  رئیـــس 
کـــه  گفـــت  زندان هـــا 
زندانـــی   ۵۰۰ تاکنـــون 
بعـــد از بررســـی مجـــدد 
شـــده اند. آزاد  زنـــدان  از  پرونده شـــان 
ــع و  ــم تودیـ ــیه مراسـ ــر در حاشـ ــر جهانگیـ اصغـ
ـــه،  ـــوه قضایی ـــر ق ـــوق بش ـــتاد حق ـــر س ـــه دبی معارف
در  پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه بـــا توجـــه بـــه 
ــت  ــم اسـ ــا کـ ــازمان زندان هـ ــه سـ ــه بودجـ اینکـ
کرده ایـــد؟  بودجـــه  متمـــم  درخواســـت  آیـــا 
گفـــت: در ایـــن رابطـــه مـــا موضوعـــی را بـــه 
ــتیم. ــری هسـ ــال پیگیـ ــه در حـ ــورت جداگانـ صـ

ـــان  ـــام زندانی ـــده تم ـــا بررســـی پرون وی در رابطـــه ب
ـــام  ـــتان انج ـــه اس ـــتان ب ـــن کار اس ـــت: ای ـــز گف نی
ــان  ــتان اصفهـ ــان اسـ ــده زندانیـ ــود، پرونـ می شـ
بـــه پایـــان رســـیده اســـت و پرونـــده زندانیـــان 
ـــه صـــورت خـــاص رســـیدگی  ـــز ب ـــارس نی اســـتان ف
می شـــود و بـــه همیـــن منظـــور هیئتـــی بـــه 
ــه  ــود و بـ ــزام می شـ ــنبه اعـ ــارس شـ ــتان فـ اسـ
زودی نتایـــج بررســـی های اســـتان ها را اعـــام 

. می کنیـــم
جهانگیـــر افـــزود: تاکنـــون بیـــش از ۵۰۰ زندانـــی 
ـــدان آزاد  ـــان از زن ـــدد پروندش ـــی مج ـــد از بررس بع

شـــده اند.

معــاون حقوقــی رئیس جمهــور تاکیــد کــرد : 
اگــر بــه معاهــده FATF  بپیوندیــم بــه نظام 
بانکــداری امــن خواهیــم پیوســت و دیگــر 

نبایــد بــا مــا اقدامــات مقابلــه ای کننــد.
ــت:  ــه کشــورمان گف ــات محرمان ــی از درز اطاع ــاره نگران ــدی درب ــا جنی   لعی
ــد  ــرار دارد معتم ــورمان ق ــی کش ــات مال ــد اطاع ــه در واح ــی ک ــا کس اتفاق
ــه  ــد ک ــات درخواســتی مشــخص مــی کن ــا بررســی اطاع نظــام اســت و ب
اگــر اطاعــات مهمــی مطالبــه نشــده باشــد ارائــه کنــد، امــا اگــر مربــوط بــه 
ــون اساســی  ــظ قان ــه موجــب معاهــده NPT و تحف ــی باشــد ب ــت مل امنی

ارائــه نمــی کنــد.
وی افــزود: در چارچــوب FATF بیشــتر مــی توانیــم امکاناتــی بــرای حفــظ 
اطاعاتمــان داشــته باشــیم تــا اینکــه هیــچ صیانتــی نداشــته باشــیم.معاون 
حقوقــی رئیــس جمهــور گفــت: همــه کشــورهای عضــو FATF مکلــف بــه 
بررســی پولشــویی و ملتــزم بــه ایــن مســئله هســتند کــه اطاعــات مربــوط 
بــه تراکنــش بانکــی کشــورها را بــه طــور سیســتماتیک ارائــه دهنــد کــه در آن 

صــورت حفــظ اطاعــات مــا ســخت تــر اســت.
جنیــدی افــزود: در صــورت پیوســتن بــه FATF چــون بــه سیســتم بانکــی 
ــا  ــی صرف ــق ابزارهــای صیانت ــه از طری ــی متصــل مــی شــویم ک نســبتًا امن
جرائــم پولشــویی را بررســی مــی کننــد از مــا اطاعــات مــوردی درخواســت 

خواهــد شــد نــه سیســتماتیک و گســترده.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بــا توجــه بــه ممانعــت امریــکا از فــروش 
نفــت مــا اگــر اطاعــات طبقــه بنــدی شــده کشــورمان در اختیــار گــروه اقــدام 
مالــی قــرار گیــرد روزنــه هــای تنفــس کشــورمان را خواهنــد بســت گفــت: دو 
مــاه دیگــر ممکــن اســت وارد لیســت ســیاه شــویم و اگــر بندهــای مرتبــط 
بــا توصیــه FATF ۱۹ رعایــت نشــود مبنــای افشــای کامــل اطاعــات مربــوط 
ــه  ــران فراهــم مــی شــود. معــاون حقوقــی رئیــس جمهــور افــزود: ب ــه ای ب
فــرض ملحــق نشــدن بــه ایــن معاهــده و رفتــن در لیســت ســیاه بــه تمــام 
کشــورهای دیگــر مــی گوینــد کــه اطاعــات مربــوط بــه نقــل و انتقــال وجــوه 
مــا را اســتخراج و ارائــه کننــد کــه در آن صــورت اطاعــات مــا بــه طور گســترده 

و سیســتماتیک ارائــه خواهــد شــد.

ــخیص  ــع تشـ رئیـــس مجمـ
گفـــت:  نظـــام  مصلحـــت 
ــدت  ــه شـ ــو و CFT بـ پالرمـ
ملـــی  امنیـــت  بـــرای 
ــیار  ــه بسـ ــژه CFT کـ ــه ویـ ــتند، بـ ــاک هسـ خطرنـ

اســـت. خطرناک تـــر 
ـــع تشـــخیص  ـــی رئیـــس مجم ـــی الریجان ـــت هللا آمل  آی
مصلحـــت نظـــام پـــس از پایـــان درس خـــارج فقـــه 
خـــود و در جمـــع برخـــی از اعضـــای شـــورای هماهنگـــی 
گروه هـــای فرهنگـــی حـــوزه علمیـــه قـــم و برخـــی از 
ـــی  ـــاره بررس ـــواالتی درب ـــه س ـــخ ب ـــاگردانش در پاس ش
لوایـــح الحـــاق ایـــران بـــه کنوانســـیون های پالرمـــو و 

ـــو  ـــید، پالرم ـــرم را بپرس ـــخصًا نظ ـــر ش ـــت: اگ CFT،گف
و CFT بـــه شـــدت بـــرای امنیـــت ملـــی خطرنـــاک 
ــر  ــیار خطرناک تـ ــه بسـ ــژه CFT کـ ــه ویـ ــتند بـ هسـ

ـــت. اس
وی بـــا بیـــان این کـــه مـــا هـــر چـــه جلوتـــر رفتیـــم 
و  اذنابشـــان  و  آمریکایی هـــا  بـــه  شـــک مان 
کشـــورهایی کـــه اعضـــای FATF هســـتند بیشـــتر شـــده 
اســـت، ادامـــه داد: ایـــن روشـــن اســـت. می خواهـــم 
ـــای  ـــی هســـتند. آدم ه ـــای خطرناک ـــًا آدم ه ـــم واقع بگوی
فاســـدی هســـتند. البتـــه از قبـــل آدم هـــای فاســـد و 
ــدر  ــان داد چقـ ــان نشـ ــد. برجام شـ ــی بودنـ خطرناکـ
آدم هـــای ناقابلی انـــد و CFT بدتـــر از برجـــام اســـت.

وزیـر کشـور با تاکید بر اینکـه تمام تاش ما 
این اسـت که در یک فضـای مطلوب رقابتی 
کسـانی کـه به عنـوان نامـزد انتخابـات ثبت 
نـام کـرده اند هرچه بیشـتر بتوانند در صحنه 
رقابـت حضـور را معنـی کننـد و باشـند و مـردم بـرای مراجعه بـه رای بـا تکثر و 
تنـوع بیشـتری مواجه باشـند گفـت: البته ایـن به معنای این نیسـت که هیات 
هـای نظـارت و شـورای نگهبـان مبتنـی بـر مسـتندات و مـدارک قانونـی ای که 
دارد نسـبت بـه کار خـود کـم توجهی یا بـی توجهی کنند ولی هرچـه قدر بتوانیم 
حضور بیشـتری در صحنه رقابت داشـته باشـیم، امکان مشـارکت را نیز تقویت 

خواهـد کرد.
رحمانـی فضلـی وزیـر کشـور در پایـان جلسـه شـورای تأمیـن اسـتان مازندران 
گفـت: توفیـق شـد که بـا معاونیـن وزارتخانـه در خدمت اسـتان و مـردم خوب 
مازندران باشـیم. بنا براین اسـت که معاونین با شـهرداری ها جلسـه ای داشته 
باشـند و مسـائل مختلف شـهری از جمله موضوع پسـماند را باهم بررسی کنند 
و در مـورد آخریـن پیشـرفت هـا و نیازمندی هـای این حوزه بررسـی و به جمع 

بنـدی برسـند.وزیر کشـور افـزود: معـاون اقتصادی وزارت کشـور نیـز بازدیدی از 
پـروژه هـا و واحدهـای تولیـدی و نشسـتی با مسـئوالن مربوط خواهد داشـت 
کـه ان شـاء هللا جمـع بنـدی ها در این حوزه، در جلسـه اقتصـاد مقاومتی طرح 

و بررسـی خواهد شـد.
رحمانـی فضلـی بـا اشـاره بـه حضـور در جلسـه شـورای تامیـن اسـتان، گفت: 
گـزارش خوبـی از سـوی همـه اعضـا ارائـه شـد. در همـه حـوزه هـای امنیتی و 
انتظامی از جمله؛ در بحث جرایم، اقدامات بسـیار خوبی در اسـتان انجام شـده 
و اقدامـات قابـل قبول اسـت و همه اعضاء و دسـتگاه های عضـو، با آمادگی باال 
و با روحیه همدلی و همکاری محسـوس، در حال انجام وظایف خود هسـتند.
رئیس شـورای امنیت کشـور، در همین زمینه اضافه کرد: همین شـرایط موجب 
شـد کـه در حـوادث اخیـر، در اسـتان مازندران با هوشـمندی و هوشـیاری خود 
مردم خوب اسـتان مازندران، خسـارت و آسـیب جدی نداشـته باشـیم. در چند 
شهرسـتان هـم که تجمعات کوچکـی بود، بافاصله این تجمعات مدیریت شـد 
و ایـن نشـان دهنـده هوشـیاری و تیزبینی مـردم و همچنین آمادگـی نیروها و 

برخـورد مناسـب آنها با مردم اسـت.

گزارش

عضو کمیسـیون فرهنگی مجلس وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی 
را مشـوقی بـرای ازدواج جوانـان دانسـت.علی مطهـری بـا دفاع 
از مصوبـه کمیسـیون فرهنگـی مجلـس مبنی بـر افزایـش وام 
ازدواج از ۳۰ میلیـون بـه ۵۰ میلیـون تومـان و تمدیـد زمـان 
بازپرداخـت آن از ۵ سـال بـه 7 سـال، اظهـار کـرد: ایـن مصوبه 
موجـب ایجـاد امیـد در بین جوانـان برای امـر ازدواج می  شـود. 
نماینـده مـردم تهران، ری، شـمیرانات، اسامشـهر و پردیس در 
مجلـس شـورای اسـامی تأکید کـرد: با توجـه به تـورم موجود 
در اقتصـاد کشـور، افزایـش نـرخ وام ازدواج بـرای جوانـان یک 

ضـرورت بـه شـمار می آید.

وزیـر اطاعات گفت: با مفاسـد کان اقتصـادی بدون اغماض 
برخـورد می کنیـم، در کنار اینگونـه اقدامـات از تولیدکنندگانی 
کـه دچار خطاهای احتمالی می شـوند دسـت گیری می کنیم 
چـرا کـه بـه فرمایـش مقـام معظـم رهبـری، تولیدکننـدگان 
رزمنـدگان جنـگ اقتصادی با دشـمن هسـتند. سـیدمحمود 
علـوی در جمـع اعضـای سـتاد مرکزی مبـارزه با قاچـاق کاال 
و ارز بـا بیـان اینکـه براسـاس آموزه هـای دینی و آیـات الهی 
همـه اقدامـات بایـد بر پایه مسـائل علمـی و بـا بهره گیری از 
تجـارب مفیـد انجـام شـود، اظهار داشـت: اگر ایـن فرآیند در 
فعالیت هـای ایـن سـتاد اجرا شـود از برکات زیـادی بهره مند 

خواهیم شـد.

وام ازدواج ۵0 میلیونی؛ 
مشوقی برای تشکیل خانواده

با مفاسد کالن اقتصادی بدون 
اغماض برخورد می کنیم

رئیـس کمیتـه هسـته ای مجلـس شـورای اسـامی گفـت: بـا 
توجـه بـه اینکـه مجلـس دهـم رو بـه پایان اسـت بـرای اینکه 
سـریعتر قرائـت گزارش هـا از رونـد اجـرای برجـام بـه اتمـام 
برسـد، ۳ گـزارش 6 ماهـه اخیـر در قالب یک گـزارش در صحن 
مجلـس قرائـت می شـود. رئیـس کمیتـه هسـته ای مجلـس 
شـورای اسـامی بـا بیـان اینکه ایـن گـزارش آخرین گـزارش از 
رونـد اجـرای برجـام در مجلـس دهـم خواهـد بـود، بیـان کرد: 
تقریبـا هیـچ تعهـدی از سـوی طرف هـای مقابل در برجـام اجرا 
نمی شـود و ما نیز به سـوی گام پنجم کاهش تعهدات برجامی 

می رویـم.

قائـم مقـام حـزب اتحـاد ملت گفـت: کسـانی کـه اصاح طلبان 
را تهدیـد می کننـد، بـه جـای ایـن کار تـاش کننـد تـا یـک 
انتخابـات آزاد و جامـع برگـزار کنند. جریان اصاحـات دیگر زیر 
بـار گزینشـی پیـدا کـردن نامـزد نخواهنـد رفـت، ایـن کار نـه به 
معنـی تحریـم و نـه به معنـی عدم شـرکت در انتخابات اسـت. 
آذر منصـوری در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا، دربـاره این که گفته 
می شـود عـدم ارائـه لیسـت از سـوی اصاح طلبـان بـه منزلـه 
تحریـم خامـوش انتخابـات از سـوی ایـن جریان سیاسـی در 
کشـور اسـت، گفت: متاسـفانه نگاهی کـه به برگـزاری انتخابات 
در ایـران وجـود دارد، در هیـچ جـای دنیـا نیسـت و انتخابات  با 

چنیـن رویـه ای در هیچ  کجـا برگـزار نمی شـود.

آخرین گزارش از روند اجرای 
برجام در مجلس قرائت می شود

کاری نکنیم که مردم نسبت به 
صندوق های رأی ناامید شوند
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

پرونده سنگ های نیمه قیمتی روستای خور بازبینی می شودچاپ کتابچه برای میراث در معرض تخریب، به جای سالنامه

ــتان  ــی اسـ ــراث فرهنگـ ــال میـ یـــک فعـ
ــی در  ــی مردمـ ــر داد: انجمنـ ــارس خبـ فـ
شـــیراز بـــا راه انـــدازی پویشـــی مردمـــی 
ـــت تاریخـــی شـــیراز،  ـــرای حفاظـــت از باف ب
ـــر  ـــوروز، ه ـــرای ن ـــاالنه ب ـــید س ـــاپ سررس ـــای چ ـــه ج ـــا ب ـــنهاد داد ت پیش
ـــر  ـــب را منتش ـــرض تخری ـــی در مع ـــه ی تاریخ ـــک خان ـــه ی ی ـــدام کتابچ ک

کنـــد.
علی رضـــا گل گلـــی در گفت وگـــو بـــا ایســـنا می گویـــد: ایـــن پیشـــنهاد را 
ـــا  ـــم ت ـــرح کرده ای ـــی مط ـــف تبلیغات ـــز مختل ـــهری و مراک ـــت ش ـــه مدیری ب
ـــازی،  ـــاری و شهرس ـــر معم ـــد دفات ـــهری مانن ـــی ش ـــف تبلیغات ـــز مختل مراک
ــال  ــرای سـ ــید بـ ــاپ سررسـ ــای چـ ــه جـ ــگاه ها بـ ــه ها، آموزشـ موسسـ
جدیـــد، کتابچـــه ی یـــک خانـــه تاریخـــی تهدیـــد بـــه تخریـــب را تهیـــه 

ـــد. کنن
ــای  ــامان خانه هـ ــرایط نابسـ ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــد:  بـ ــح می دهـ او توضیـ
ـــدن  ـــواب مان ـــیراز و بی ج ـــی ش ـــت تاریخ ـــاط باف ـــی از نق ـــی در برخ تاریخ

ـــا،  ـــری از تخریب ه ـــتندنگاری و جلوگی ـــرای مس ـــاله ب ـــای چندس پیگیری ه
ـــاپ  ـــتندنگاری و چ ـــه مس ـــدام ب ـــر دارد اق ـــرح در نظ ـــرح و ش ـــن ط انجم

کتابچـــه خانه هـــای ایـــن محـــدوده در شـــهر شـــیراز کنـــد.
ــت  ــا پرداخـ ــد بـ ــدان می تواننـ ــک از عاقه منـ ــر یـ ــه ی وی، هـ ــه گفتـ بـ
ـــر  ـــاوه ب ـــه ع ـــک خان ـــی ی ـــات تاریخ ـــاپ اطاع ـــتندنگاری و چ ـــه مس هزین
مشـــارکت در ایـــن اقـــدام علمـــی و فرهنگـــی، ۵۰ جلـــد کتابچـــه همـــان 
ـــام همـــان شـــخص روی جلـــد کتـــاب در اختیـــار داشـــته  ـــا ذکـــر ن ـــه را ب خان

ـــند. باش
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــارس ب ـــی اســـتان ف ـــراث فرهنگ ـــال می ـــن پژوهشـــگر و فع ای
ـــترس  ـــب در دس ـــال تخری ـــای در ح ـــن خانه ه ـــندی از ای ـــچ س ـــه هی این ک
ـــا و ایجـــاد  ـــی بن ـــت و معرف ـــث ثب ـــدام باع ـــن اق ـــد: ای ـــان می کن نیســـت، بی
ــود، همچنیـــن ایـــن  ــا می شـ ــان تخریـــب آن هـ حساســـیت هایی در زمـ
ـــود  ـــام خ ـــا ن ـــده را ب ـــه ش ـــای تهی ـــن کتابچه ه ـــخه های از  ای ـــن نس انجم
ـــرار  ـــازمان ها ق ـــگاه ها و س ـــد دانش ـــر مانن ـــز معتب ـــار مراک ـــان در اختی حامی

ـــد داد. خواه

میـراث  وزارت  صنایع دسـتی  معـاون 
 فرهنگی، گردشـگری و صنایع دستی گفت: 
»پرونـده سـنگ های نیمه قیمتـی خـور که 
به صـورت مشـروط ثبـت ملی شـده اسـت 
بـرای  امیدواریـم حامـل خبرهـای خـوش  و  بازبینـی می شـود  تهـران  در 
شهرسـتان خوسـف باشـیم.«به گزارش میراث آریـا به نقـل از روابط عمومـی 
اداره کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی خراسـان جنوبـی، پویـا 
محمودیـان در سـفر بـه شـهر خوسـف از کارگاه هـای سـنگ های قیمتـی و 
نیمه قیمتـی روسـتای خـور و دهکده گردشـگری شهرسـتان خوسـف بازدید 

. کرد
گردشـگری  دهکـده  از  بازدیـد  جریـان  در  کشـور  صنایع دسـتی  معـاون 
خوسـف در جمـع خبرنـگاران در خصـوص ثبت ملی روسـتای خـور به عنوان 
روسـتای سـنگ های نیمه قیمتـی به صـورت مشـروط، گفـت: »از کارگاه های 
تأثیرگـذاری سـنگ های  از  و  بازدیـد کـردم  خـور  نیمه قیمتـی  سـنگ های 

نیمه قیمتـی در زندگـی اهالـی روسـتای خـور شـگفت زده شـدم.«

او افـزود: »پرونـده سـنگ های نیمه قیمتـی خـور کـه به صـورت مشـروط 
ملـی شـده اسـت در تهران بازبینی می شـود چراکـه هم اکنون رونـد تکمیلی 
پرونـده بایـد طـی شـود که بـا توجه بـه بازدیدی که همـراه مسـئوالن وزارت 
صنایع دسـتی داشـته ایم، در تهـران پرونـده بازبینـی و نتایـج اعـام خواهـد 

شد.«
محمودیـان تأکیـد کـرد:  »تمامـی سـعی مان ایـن اسـت کـه از ظرفیـت 
نیمه قیمتـی سـنگ ها در راسـتای اشـتغال زایی، کارآفرینـی و به ویـژه جـذب 
و جلـب جوانـان دارای ایـده و خاقیـت روسـتای خـور اسـتفاده کنیـم که با 
مشـاهدات روسـتای خـور و طرح هـای سـنگ های نیمه قیمتـی ایـن مهـم 

بتوانـد محقق بشـود.«
او گفـت: »شـهرهای ملـی و جهانـی از جایـگاه ویژه و متمایزتری نسـبت به 
شـهرهای دیگـر برخوردار هسـتند و سـعی می کنیـم که با نـگاه متفاوت تری 
شـهرهای ملـی و جهانـی را ببینیـم و حتمـًا ایـن موضـوع را مدنظـر خواهیم 
داشـت کـه در راسـتای رونـق شـهرهای ملـی )خوسـف، شـهر ملـی پارچـه 

ملـه( بـا نـگاه ویژه تـری در زمینـه بودجـه و اعتبـارات در نظـر بگیریم.«

 پیام
 میراث

با توجه به اطاعات ارائه شده از سوی وزارت امور خارجه روسیه، شمار کشورهایی که شهروندان روسیه ای برای سفر به آن ها ملزم 
به اخذ ویزا نیستند در سال ۲۰۱۹ از ۸۲ به ۸۹ کشور افزایش پیدا کرده است.

رنا
 ای
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و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره کل  سرپرسـت 
صنایع دسـتی گلسـتان گفـت: »تجاری سـازی و بازاریابـی 
محصـوالت صنایع دسـتی از موضوعـات مهـم و اساسـی 
بـرای رونـق تولیـد و فروش صنایع دسـتی گلسـتان اسـت 
کـه بـه جدیـت توسـط ایـن اداره کل پیگیـری می شـود.«
اداره کل  روابط عمومـی  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
گلسـتان،  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
هنرمنـدان  بـا  هم اندیشـی  نشسـت  در  تجـری  احمـد 
صنایع دسـتی اسـتان گفـت: »محصوالت صنایع دسـتی در 
اسـتان باکیفیت مناسـبی در حال تولید اسـت اما مسـئله 
فـروش صنایع دسـتی گلسـتان  و  تولیـد  رونـق  در  مهـم 
تجاری سـازی و بازاریابـی در ایـن حـوزه اسـت کـه بـه جد 

توسـط ایـن اداره کل پیگیـری می شـود.«
او خاطرنشـان کـرد: »در همـه حوزه ها شـاهد بازگشـت به 
سـنت ها هسـتیم و ایـن بازگشـت در حـوزه صنایع دسـتی 
بـرای  ایـن فرصـت خوبـی  رقـم خواهـد خـورد کـه  نیـز 
هنرمنـدان صنایع دسـتی اسـت تـا از آن بـرای رونـق ایـن 

حـوزه بهره منـد شـوند.«
سرپرسـت اداره کل گلسـتان اضافـه کـرد: »دایـره بازاریابی 
محصوالت صنایع دسـتی بسـیار وسیع اسـت، از بهره مندی 
از فضـای مجـازی تـا جشـنواره و نمایشـگاه های مختلـف 
حوزه هـا  همـه  در  متـوازن  به صـورت  می بایسـت  کـه 

اقدامـات موردنیـاز و متناسـب صـورت گیـرد.«
شـبکه های  از  بایـد  صنایع دسـتی  حـوزه  »در  گفـت:  او 
تجاری سـازی  نـگاه  بـا  فـروش  و  بازاریابـی  مختلـف 
محصـوالت اسـتفاده کـرد تا ارتباط با مشـتری به سـهولت 

و متناسـب بـا نیـاز او صـورت گیـرد.«
تجـری تأکیـد کـرد: »نقشـه راهـی بـرای تجاری سـازی و 
برندسـازی محصوالت صنایع دسـتی اسـتان تهیه شـود تا 
بـا تبییـن و تعریف نقـش اداره کل میراث فرهنگی و نقش 
هنرمنـدان اسـتان به توسـعه در ایـن حوزه دسـت یابیم.«

سوژه
تجاری سازی رمز  

رونق صنایع دستی 
گلستان می شود

راه اندازی پویش مردمی برای حفظ خانه های تاریخی شیراز

آماری از خانه های تاریخی تخریب شده شیراز موجود نیست

ســو  یــک  از  عمــدی  تخریب هــای 
تاریخــی  خانه هــای  فرســودگی  و 
ــر  ــوی دیگ ــیراز از س ــم ش ــت قدی باف
ــا  ــن بناه ــرای ای ــر را ب ــای خط زنگ ه
بــه صــدا درآورد کــه راه انــدازی پویــش 
مردمــی مســتندنگاری بــرای حفــظ 
خانه هــای تاریخــی شــیراز واکنشــی 

ــت. ــدار اس ــن هش ــه ای ب
ــای  ــه ه ــراث و خان ــقف می ــقوط س س
بناهــای  شــامل  شــیراز  تاریخــی 
ثبــت ملــی شــده و منــازل قدیمــی 
ــیراز  ــمند ش ــار ارزش ــه آث ــهر ک ــن ش ای

بحســاب می آینــد در ســالهای اخیــر 
شــدت گرفتــه بگونــه ای کــه ایــن بناهــا 
ــورد هجــوم ماشــین  بصــورت شــبانه م
آالت ســنگین قــرار گرفــت و یــک شــبه 
نابــود شــدند و تــا کنــون مشــخص هــم 
ــن  ــا متخلفی ــوردی ب ــه برخ ــت ک نیس

ــر. ــا خی ــرد ی ــی گی صــورت م
 فعــاالن میــراث فرهنگــی و تشــکل 
هــای مــردم نهــاد ایــن شــهر بــه فکــر 
انجــام مســتندنگاری از خانــه هــای 
ــد و پویشــی  تاریخــی شــیراز افتــاده ان
مردمــی نیــز بــرای ایــن موضــوع شــکل 
گرفتــه اســت. دبیــر » انجمــن معمــاران 
ایــران بــا نــام طــرح و شــرح « در گفــت 
و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اعــام کــرد: در 

ــترده  ــب گس ــر تخری ــال اخی ــد س چن
محــدوده  در  تاریخــی  هــای  خانــه 
شــرقی حــرم مطهــر شــاهچراغ )ع( در 
ــیراز رخ داده اســت  ــی ش ــت تاریخ باف
ــتندنگاری  ــوان مس ــا عن ــی ب ــه طرح ک
خانــه هــای تاریخی شــیراز در ســال ۸6 
بــه تصویــب شــورای ایــن شــهر رســیده 
امــا ایــن مصوبــه تاکنــون اجــرا نشــده 
ــگری  ــراث فرهنگی،گردش و اداره کل می
اداره  همچنیــن  و  دســتی  صنایــع  و 
ــاس  ــارس براس ــازی ف کل راه و شهرس
قانــون وظایفــی در ایــن بــاره دارنــد کــه 
تاکنــون از عمــل بــه آن ســرباز زده انــد.
اینکــه  بیــان  بــا  علیرضــا گل گلــی 
ــتندنگاری  ــرای مس ــی ب ــش مردم پوی

و جلوگیــری از تخریــب خانــه هــای 
تاریخــی توســط انجمــن طــرح و شــرح 
ــه ای  ــم نام ــزود: تفاه ــه راه افتاده,اف ب
بــا عنــوان انجــام مســتندنگاری و چــاپ 
کتابچــه خانــه شــیرازی بــرای هــر فــرد 
ــی  ــه متقاض ــی ک ــرکت و گروه ــا ش ی
شــرکت در ایــن پویــش باشــند بــه 

ــید. ــد رس ــا خواه امض
ــدام  ــن اق ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــرای جلوگیــری از تخریــب خانــه هــای 
تاریخــی شــیراز کلیــد خورده،ادامــه داد: 
ــرای  ــش ب ــن پوی ــه شــرکت در ای هزین
تاریخــی  خانــه  یــک  مســتندنگاری 
مبلــغ چهــار میلیــون تومــان اســت 
ــا بصــورت  ــی ی ــه تنهای ــرد ب ــر ف ــه ه ک
و همچنیــن  و مشــارکتی  خانوادگــی 
شــرکت هــا و موسســات خصوصــی 
ــن پویــش  ــد در ای ــی توانن ــی م و دولت

ــد. ــرکت کنن ش

پیوستن به پویش از خارج و 
داخل کشور

هزینــه  تاکنــون  کــرد:  اضافــه  وی 
مســتندنگاری و چــاپ کتــاب بــرای 
۲۴ خانــه تاریخــی در شــیراز تامیــن 
ــاز  ــورد نی ــه م ــی هزین ــه حت ــده ک ش
ایــن کار بــرای ۳ خانــه تاریخــی توســط 
ــی در خــارج از  ــراث فرهنگ ــن می فعالی

کشــورپرداخت شــده اســت.
ــران طــرح و  ــر انجمــن معمــاران ای دبی
شــرح در ادامــه گفــت: براســاس اعــام 
وزارت میــراث فرهنگــی هزینــه مســتند 
نــگاری هــر متــر مربــع از آثــار تاریخــی 
۳۰ هــزار تومــان تعییــن شــده کــه بــرای 
مســتندنگاری خانــه ای بــا وســعت ۳۰۰ 
مترمربــع حــدود ۱7 میلیــون تومــان 

بودجــه مــورد نیــاز اســت در صورتــی کــه 
اکنــون معمــاران شــیرازی بــرای حفــظ 
هویــت تاریخــی ایــن شــهر حاضــر 
ــی  ــه تاریخ ــر خان ــرای ه ــد ب ــده ان ش
ــزار  ــون و ۳۰۰ ه ــک میلی ــه ی ــا هزین ب

ــد. ــن کار را انجــام دهن تومــان ای
ــار  ــاپ و انتش ــرای چ ــه داد: ب وی ادام
ــون  ــدود ۲ میلی ــی ح ــز مبلغ ــاب نی کت
نیــاز  مــورد  تومــان  هــزار   7۰۰ و 
اســت کــه جمعــا بــرای هــر خانــه 
رقمــی معــادل چهــار میلیــون بــرای 
ــر  ــاب در نظ ــاپ کت ــتندنگاری و چ مس
گرفتــه شــده اســت.گل گلــی اظهــار 
هــای  دســتگاه  امیدواریــم  داشــت: 
ایــن  در  ارگان هایــی کــه  و  دولتــی 
خصــوص متولــی هســتند و وظیفــه ای 
ــه ایــن پویــش  ــز ب ــد نی ــر عهــده دارن ب
ــراث  ــت از می ــرای حفاظ ــد و ب بپیوندن

ــا  ــل شــوند ام تاریخــی شــیراز وارد عم
ــن کار  ــرای ای ــی ب ــچ ارگان ــون هی تاکن
ــدم نشــده اســت. وی گفــت:  پیــش ق
ــی از  ــار دقیق ــچ آم در حــال حاضــر هی
ــیراز  ــای تاریخــی ش ــه ه ــب خان تخری
ــم  ــاش داری ــت و ت ــترس نیس در دس
بــا مســتندنگاری ایــن بناهــای تاریخــی 
ــی  ــراث غن ــن می ــب بیشــتر ای از تخری

ــم. ــری کنی شــیراز جلوگی
ــام  ــا ن ــران ب ــاران ای ــر انجمــن معم دبی
ــان اینکــه از ســه  ــا بی طــرح و شــرح ب
روز پیــش کار مســتندنگاری خانــه های 
ــزود: در  تاریخــی شــیراز آغــاز شــده اف
فــاز اول اجــرای مســتندنگاری ۱۰۰ خانــه 
تاریخــی در معــرض تخریــب هــدف 
ــه ۲۴  ــون هزین ــه تاکن ــذاری شــده ک گ
مــورد آن تامیــن و کار مســتندنگاری 

ــه هــا کلیــد خــورده اســت. ایــن خان

خوشـاب  ربـاط  بوم گـردی  اقامتـگاه 
اقامتـگاه  و  فـردوس  شهرسـتان 
روسـتای  ناظـر  سـرای  بوم گـردی 
هریونـد شهرسـتان سربیشـه بـا حضور 
معاون گردشـگری کشـور افتتاح شـد و 

رسـید. بهره بـرداری  بـه 
از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
میراث فرهنگـی،  اداره کل  روابط عمومـی 
خراسـان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
معـاون  تیمـوری  ولـی  جنوبـی، 

افتتـاح  مراسـم  در  گردشـگری کشـور 
ایـن دو اقامتـگاه بـا اشـاره بـه اهمیت 
حـال  »در  موضـوع گردشـگری گفـت: 
حاضـر ایجـاد اقامتگاه هـای بوم گـردی 
جـذب  در  مؤثـر  روش هـای  از  یکـی 
بیشـتر گردشگراسـت و ایـن اقامتـگاه 
بـا توجـه بـه شـرایط محیطـی کـه دارد 
می توانـد کمـک شایسـته ای بـه جـذب 
گردشـگر و همچنیـن در ایجـاد درآمـد 
مؤثـر  روسـتاها  محلـی  افـراد  بـرای 

باشـد.«
مراسـم  در  معـاون گردشـگری کشـور 
اقدامـات  از  اقامتـگاه  ایـن  افتتـاح 
حـوزه گردشـگری  در  شهرسـتان  اداره 
تشـکر و خواسـتار حمایـت همه جانبـه 
از سـرمایه گذاران ایـن حـوزه شـد و بـر 
تأکیـد  سـرمایه گذاران  مشـکات  رفـع 

. کرد
ناظـر  سـرای  بوم گـردی  اقامتـگاه 
روسـتای هریونـد شهرسـتان سربیشـه 
۴۵ میلیـارد  سـرمایه گذاری  حجـم  بـا 
 ۲۵۰۰ مسـاحت  بـه  زمینـی  در  ریـال 
مترمربـع و زیربنـای 6۵۰ مترمربـع از 
بزرگ تریـن و مجهزتریـن اقامتگاه های 

اسـت.  ایـران  شـرق  بوم گـردی 

2 اقامتگاه بوم گردی در 
خراسان جنوبی افتتاح شد

نفوذ فرهنگ های پیش از تاریخی 
فارس در تپه گل افشان اصفهان

سرپرسـت هیات باسـتان شناسـی، گفت: شـواهد موجود و یافته های فرهنگی 
از دوره باکون که درنتیجه کاوش باسـتان شـناختی تپه گل افشـان شهرسـتان 
سـمیرم بـه دسـت آمـد نشـان می دهـد، ایـن منطقـه در ایـن دوره کاما تحت 
نفـوذ فرهنگهـای پیـش از تاریخـی فـارس بوده اسـت.به گـزارش روز سه شـنبه 
روابـط عمومـی پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی و گردشـگری، محمـد حسـین 
طاهـری، گفـت : ایـن پـروژه در راسـتای برنامـه پژوهشـی شهرسـتان سـمیرم 
اصفهـان  و در ادامـه پژوهـش هـای قبلـی بـرای مطالعـه ایـن منطقـه در هزاره 
پنجـم پیـش از میـاد و بـا مجـوز پژوهشـگاه انجام شـد.وی با بیـان اینکه نام 
تپه گل افشـان برگرفته از روسـتای کنار محوطه اسـت افزود: این تپه در ناحیه 
جنوب شـرقی شهرسـتان سـمیرم، در نزدیکی مرز اسـتان فارس با ارتفاع ۲۳6۰ 
متـر از سـطح آبهـای آزاد  قـرار گرفته  و متشـکل از یک پشـته خاکـی با ارتفاع 
۳ متر از سـطح دشـت اسـت.این باسـتان شـناس اظهار داشـت: کاوش در این 
محوطـه باهـدف  الیـه نگاری، شـناخت بیشـتر فضاهـای سـکونتی و همچنین 
اقتصـاد معیشـتی سـاکنین این محوطـه در هزاره پنجـم پیش از میـاد انجام 
گرفـت کـه در پـی آن بـا ایجـاد ۴ ترانشـه بر سـطح محوطـه آثـاری از معماری 

خشـتی سـاکنین این محوطه در دوره باکون مشـاهده شـد.

ته
نک

دبیـر انجمـن معمـاران ایـران بـا نـام طـرح و شـرح  اظهار 
داشـت: تعـداد خانـه های ثبت ملی شـده شـیراز به نسـبت 
آمار مجموع این خانه ها بسـیار اندک اسـت و حتی بسـیاری 
از خانه های ثبت ملی نشـده شـیراز ارزشـی به مراتب بیشـتر 
از خانـه هـای ثبـت شـده در این فهرسـت دارنـد.او در بخش 
دیگری از سـخنان خـود عنوان کرد: افراد،خانـواده ها و گروه 
هـای متقاضـی شـرکت در پویـش مسـتندنگاری خانه های 
تاریخـی شـیراز مـی توانند بـا پرداخت هزینه مسـتندنگاری 
و چـاپ کتـاب یـک خانـه عالوه بـر مشـارکت در ایـن اقدام 
علمـی و فرهنگی مهـم،۵0 جلد کتابچه همان خانـه را با ذکر 
نـام متقاضـی بـر روی جلد کتاب را در اختیار داشـته باشـند.
دبیـر انجمن معمـاران ایران طرح و شـرح گفت: بـا توجه به 
اینکـه هیـچ اسـنادی از خانه هـای تاریخی در حـال تخریب 
شـیراز در دسـت نیسـت،این پویش می تواند باعـث ثبت و 
معرفی بناهای تاریخی شـیراز و ایجاد حساسـیت هایی برای 

تخریب ایـن میراث ملی شـود.

میراثمیراث

آغاز دومین فصل مرمت» مقابر شیشه ریز جالق« سراوان۳8هزار هنرمند صنایع دستی در کشور بیمه شده اند
حمایـت  و  آمـوزش  مدیـرکل 
تولیـد صنایع دسـتی گفـت:  از 
در  کـه  اقداماتـی  از  »یکـی 
راسـتای حمایـت از صنعتگران 
صنایع دسـتی انجـام می دهیـم، معرفی آنان به سـازمان 
اسـتاندارد برای اخذ نشـان اسـتاندارد و استانداردسازی 

اسـت.« کاال 
از روسـتای جهانـی خراشـاد  بازدیـد  فرهـاد فـاح، در 
گفـت: »بـا طی کـردن این مسـیر می توانیـم صنعتگران 
بیمـه  صنـدوق  بـه  را  معرفـی  صنایع دسـتی  حـوزه 
روسـتاییان و عشـایر معرفـی کنیـم کـه مشـکل بیمـه 

آنـان نیـز کـم شـود.«

حـوزه  صنعتگـران  شـدن  »بیمـه  داد:  ادامـه  فـاح 
و  روسـتاییان  بیمـه  صنـدوق  طریـق  از  صنایع دسـتی 
و  سـهمیه  اجتماعـی  تأمیـن  بیمـه  برعکـس  عشـایر 
محدودیـت خاصـی نـدارد.«او افـزود: »از طریق صندوق 
طریـق  از  و  نفـر  4هـزار  عشـایر  و  روسـتاییان  بیمـه 
صنـدوق بیمـه تأمیـن اجتماعـی ۳۸هـزار نفـر هنرمنـد 
حـوزه صنایع دسـتی بیمـه شـده اند درحالی کـه ۴۴۰هزار 
داریـم.«  کشـور  در  ثبت شـده  صنایع دسـتی  هنرمنـد 
صنایع دسـتی  تولیـد  از  حمایـت  و  آمـوزش  مدیـرکل 
اضافـه کـرد: »در مـورد سـهم در نظـر گرفتـه شـده در 
زمینـه تعـداد بیمه شـدگان سـهم صنایع دسـتی ۱۱درصد 

و سـهم فعـاالن حـوزه فـرش ۸۹درصـد اسـت.«

میراث فرهنگـــی،  رئیـــس 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
ســـراوان گفـــت: »دومیـــن 
مقابـــر  مرمـــت  فصـــل 

شـــد.« آغـــاز  ســـراوان  جالـــق  شیشـــه ریز 
روابط عمومـــی  از  بة نقـــل  میراث آریـــا  به گـــزارش 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ اداره کل میراث فرهنگـ
روز  ندرت زهـــی  بلوچســـتان، حمـــزه  و  سیســـتان 
ــات  ــرد: »عملیـ ــار کـ ــاه 98 اظهـ ــنبه 11 دی مـ چهارشـ
جالـــق  شیشـــه ریز  مقابـــر  بازســـازی  و  مرمـــت 
اداره  شـــد.«رئیس  آغـــاز  ســـراوان  شهرســـتان 
میراث فرهنگـــی صنایع دســـتی و گردشـــگری ســـراوان 

افـــزود: »در ایـــن فصـــل از مرمـــت، بخش هـــای 
آســـیب دیده مقابـــر تاریخـــی بـــا الیه بـــرداری، کاه گل 

و خشـــت چینـــی بازســـازی می شـــود.«
او گفـــت: »ایـــن عملیـــات دومیـــن فصـــل از مرمـــت 
ـــده و در  ـــاز ش ـــال آغ ـــاه امس ـــل دی م ـــه از اوای ـــت ک اس
ــان  ــه ریز در میـ ــام اســـت.« مقابـــر شیشـ ــال انجـ حـ
نخلســـتان زیبـــای شـــهر جالـــق واقـــع شـــده اســـت 
و قدمـــت آن هـــا بـــه دوره ایلخانـــی برمی گـــردد، 
ایـــن مقابـــر از خشـــت خـــام و گل ســـاخته شـــده و 
ســـقف آن هـــا گنبـــدی اســـت و یکـــی از مهم تریـــن 
جاذبه هـــای دیدنـــی شهرســـتان ســـراوان بـــه شـــمار 

می آینـــد.
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رئیــس ســازمان شــیات ایــران گفــت: بــا توجــه 
ــود در  ــا وج ــده و ب ــام ش ــی های انج ــه بررس ب
ــاری، برنامــه  ــان خاوی ــر ماهی ــودن ذخای خطــر ب
میــان مــدت بــرای صیــد تجــاری نخواهیــم 
داشــت و ایــن رونــد تــا پایــان ســال ۲۰۲۰ 

ــت. ــد داش ــه خواه ادام
ــاد  ــل از  وزارت جه ــه نق ــا و ب ــزارش ایلن ــه گ ب
ــه  ــی در برنام ــی هللا خــون میرزای کشــاورزی، نب
روی خــط خبــر در رابطــه بــا ممنوعیــت برداشــت 
ــار کــرد:  ــای خــزر اظه ــاری از دری ــان خاوی ماهی
ــاری  ــان خاوی ــد و برداشــت ماهی ممنوعیــت صی

ــا پایــان ســال ۲۰۲۰ ادامــه خواهــد داشــت. ت
وی افــزود: اکوسیســتم دریــای خــزر بــه عنــوان 
دریــای بســته، در محــدوده ســرزمینی ۵ کشــور 
ــت  ــرداری از آن مدیری ــره ب ــد به ــرار دارد و بای ق

شــود.
ــه  ــی روی ــد ب ــا صی ــه ب ــی در رابط ــون میرزای خ
ماهیــان خاویــاری پــس از فروپاشــی اتحــاد 
جماهیــر شــوروی ســابق تصریــح کــرد: افزایــش 
را  خاویــاری  ماهــی  ذخایــر  وضعیــت  صیــد، 
ــک  ــج کشــور در ی ــق پن ــا تواف ــرد و ب ــی ک بحران
ــر  ــن ذخای ــت از ای ــترک برداش ــیون مش کمیس

ــد. ــوع ش ممن
ــزر  ــای خ ــیه دری ــور حاش ــج کش ــزود: پن وی اف
شــامل ایــران، جمهــوری آذربایجــان، فدراســیون 
روســیه، قزاقســتان و ترکمنســتان اســت کــه 
کمیســیون مشــترکی را تشــکیل دادنــد، امســال 
ســومین اجــاس دوره ای آن بــا میزبانــی ایــران 
ــا  ــه امض ــترک آن ب ــکل مش ــد و پروت ــزار ش برگ

رســید.

داد:  ادامــه  جهــاد کشــاورزی  وزیــر  معــاون 
ــه  ــن اســت ک ــران ای ــوری اســامی ای نظــر جمه
ــد  ــدا کن ــداد پی ممنوعیــت بیشــتر از یکســال امت
امــا از آن جایــی کــه برخــی از کشــورها بــا 
ــق  ــد تواف ــت نکردن ــاله موافق ــت چندس ممنوعی
ــم  ــده ه ــال آین ــد و س ــن ش ــاله تعیی ــک س ی

ــود. ــد ب ــاس خواه ــان اج ــران میزب ای
ــال  ــه از س ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب خون میرزای

۹۳ ایــن ممنوعیــت امضــا شــده و صیــد تجــاری 
عمــاً ممنــوع اســت، افــزود: بــا توجــه بــه 
ــا وجــود در خطــر  بررســی های انجــام شــده و ب
بــودن ذخایــر ماهیــان خاویــاری، برنامــه میــان 
ــم داشــت و  ــد تجــاری نخواهی ــرای صی مــدت ب
ــاری از خــط  ــان خاوی ــم وضعیــت ماهی امیدواری

قرمــز خــارج شــود.
وی در رابطــه بــا مــوارد اســتثنا بــرای بهــره 
ــتفاده  ــت: اس ــاری گف ــان خاوی ــرداری از ماهی ب
ــازی  ــی و بازس ــای تحقیقات ــرای کاره ــا ب از آنه

ذخایــر تنهــا مــوارد اســتثنای در نظــر گرفتــه 
ــد  ــال صی ــای فع ــایر بخش  ه ــت و س ــده اس ش
ــه صــورت  ــاری را ب ــر ماهــی خاوی گ ــادی ا و صی
اتفاقــی صیــد کننــد، آن را در اختیــار موسســات 
وحشــی  ذخایــر  بازســازی  بــرای  تحقیقاتــی 

ــد. ــرار می دهن ــزر ق ــای خ ــاری دری خاوی
رئیــس ســازمان شــیات ایــران افــزود: در ســال 
ــزار و  ــی و ۲ ه ــار پرورش ــن خاوی ــش ت ۹7، ش
ــد شــد. ــار پرورشــی تولی ــن گوشــت خاوی ۸۰۰ ت
وی در خصــوص پــرورش ماهــی در اســتان های 
در  ماهــی خاویــاری  پــرورش  گفــت:  کشــور 

۲۰ اســتان کشــور انجــام می شــود؛  بیــش از 
ــرای  ــیات ب ــازمان ش ــدی در س ــه ج ــا برنام م
پــرورش ماهیــان خاویــاری داریــم تــا ایــن 
فعالیــت را در کل اســتان هــا انجــام دهیــم 
ــام شــده اســت. ــات سراســری آن انج و مطالع
فعــال  مزرعــه   ۱۲۸ افــزود:  میرزایــی  خــون 
ماهــی خاویــاری داریــم کــه ایــن مــزارع رو بــه 
ــه در ســال ۱۴۰۴  ــق برنام ــش اســت و طب افزای
بایــد بــه ۱۰ هــزار تــن گوشــت ماهــی خاویــاری 

ــیم. ــار برس ــن خاوی و ۱۰۰ ت
وی ادامــه داد: تاکنــون بیــش از ۲۳۰ هــزار نفــر 

ادامهممنوعیتصیدتجاریماهیانخاویاریدریایخزر
رییس سازمان شیالت ایران:ممنوعیت صید و برداشت ماهیان خاویاری تا پایان سال 2020 ادامه دارد

ــددی از  ــل متع ــه عوام ــتند ک ــزر هس ــای خ ــای دری ــمندترین گونه ه ــاری از ارزش ــان خاوی ماهی
جملــه تخریــب زیســتگاه، انــواع آلودگــی ، صیــد بی رویــه و غیــر مجــاز، قاچــاق و ورود گونه هــای 
غیــر بومــی ، زندگــی آنهــا را مــرز انقــراض کشــانده تــا آنجــا کــه یافتــن مولــد ماهیــان خاویــاری در 
خــزر بســیار دشــوار شــده اســت. ماهیــان خاویــاری کــه اســتروژن نامیــده می شــوند بــه خانــواده 
ــزی  ــای آب ــن گونه ه ــاله ای ــون س ــد میلی ــد ص ــات چن ــابقه حی ــد، س ــق دارن ــان تعل تاس ماهی
ــده  ــار را فســیل های زن ــاز می گــردد، ازهمیــن رو ماهیــان خاوی ــه زمــان ژوراســیک ب کم نظیــری ب

ــا تکاملــی فیلوژنــی تــا بــه امــروز باقــی مانده انــد. جهــان می نامنــد کــه همــراه ب

نبــی ا... خــون میرزایــی: پــرورش ماهــی 
خاویــاری در بیــش از 20 اســتان کشــور انجــام 
می شــود؛ مــا برنامــه جدی در ســازمان شــیالت 
ــا  ــم ت ــاری داری ــان خاوی ــرورش ماهی ــرای پ ب
ایــن فعالیــت را در کل اســتان هــا انجــام 
دهیــم و مطالعــات سراســری آن انجــام شــده 
ــاری  ــی خاوی ــال ماه ــه فع ــت. 128 مزرع اس
داریــم کــه ایــن مــزارع رو بــه افزایــش اســت.

در  قشـم  آزاد  منطقـه  مدیـره  هیـات  عضـو 
میزگـرد توسـعه و پیشـرفت دریایـی خواهان 
تشـکیل کارگـروه زیسـت محیـط دریایـی در 

مجمـع تشـخصی مصلحـت نظـام شـد.
در  قشـم  آزاد  منطقـه  مدیـره  هیـات  عضـو 
میزگـرد توسـعه و پیشـرفت دریایـی خواهان 
تشـکیل کارگـروه زیسـت محیـط دریایـی در 

مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام شـد. 
حاضـر  حـال  در  گفـت:  فرشـچی  پرویـن 
کارگـروه هـای فناوری هـای صنایـع دریایی، 
امنیتی،اقتصـاد  و  انتظامـی  نظامـی،  حـوزه 
و مدیدیـت، حقوقـی و سیاسـی و فرهنگـی 
مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  در  اجتماعـی 
نظـام تشـکیل شـده انـد، کـه هیـچ کـدام به 
موضوعات زیسـت محیطی و زیسـت دریایی 

کـه اهمیـت زیـادی دارد، نمـی پردازنـد. 
بـا  قشـم  آزاد  منطقـه  مدیـره  هیـات  عضـو 
تاکیـد بـر اهمیت بررسـی اختصاصـی محیط 
و  دریایـی  زیسـت  دریایـی، گفـت:  زیسـت 
اهمیتـی  چنـان  از  دریایـی  زیسـت  محیـط 
آن کارگـروه  بـرای  بایـد  برخـودار اسـت کـه 

شـود.  تشـکیل  مسـتقلی 
فرشـچی بـا اشـاره بـه چالـش هایـی کـه در 
زمـان تصویـب سـند توسـعه دریایـی پیـش 
آمـده بود گفت: این سـند حاصل ۳۵ جلسـه 
طاقـت فرساسـت و امیدوار بودیم که از سـال 

۹7 اجرا شـود. 
بـا  قشـم  آزاد  منطقـه  مدیـره  هیـات  عضـو 
اشـاره بـه تغییـر نگرش دولـت هـا از اقتصاد 
توسـعه  اهمیـت  بـر  آبـی  اقتصـاد  بـه  سـبز 
دریایـی ایـران تاکیـد کـرد و گفـت: در سـال 
های اخیر توسـعه زیرسـاخت هـا و اجتماعی 
در مناطـق دریایـی صورت گرفته اسـت و این 
رونـد همچنـان ادامـه دارد. فرشـچی توسـعه 
دریایـی را در گـرو برنامـه ریـزی و سیاسـت 
انجمـن  بـا  همـکاری  بـرای  کلـی  گـذاری 
هنـد  اقیانـوس  حاشـیه  عضـو  کشـورهای 

دانسـت. 
وی امنیـت و سـرمایه گـذاری، کاهش بایا یا 
مخاطـرات طبیعی افزایـش تعامل و ارتباط با 
مراکز علمی و دانشـگاهی، ارتقای گردشـگری 
و تعامـات فرهنگـی را از مهـم تریـن مزایای 
توسـعه همـکاری بـا انجمـن کشـورهای عضو 

حاشـیه اقیانوس هند دانسـت.

ت
یس

ط ز
حی

اختصاص 30 میلیارد ریال برای آفت خرما در م
استان کرمان

در جلســه روز چهارشــنبه هیــات دولــت کــه بــه 
ــد،  ــزار ش ــور برگ ــس جمه ــاون اول رئی ــت مع ریاس
مبلــغ ۳۰ میلیــارد ریــال اعتبــار بــه صــورت هزینــه ای 
ــان،  ــتان کرم ــا در اس ــره خرم ــت زنج ــا آف ــارزه ب ــور مب ــه منظ ب

ــت. ــاص یاف اختص
بــه گــزارش ایسنا،خســارات ناشــی از تغییــرات آب و هوایــی 
)خشکســالی( و پدیــده گــرد و خــاک )ریزگردهــا( در اســتان کرمان 
عــاوه بــر کاهــش میــزان برداشــت و کیفیــت خرمــا، باعــث هجوم 
انــواع آفــات و بیمــاری هــا، بــه ویــژه آفــت زنجــره خرمــا در ســطح 
وســیعی از باغــات شهرســتان هــای اســتان شــده کــه بــا تصویــب 
ــاص  ــده اختص ــت یادش ــا آف ــارزه ب ــرای مب ــار ب ــن اعتب ــت ای دول
می یابــد. هیــات وزیــران بــه منظــور تامیــن نظــر هیــات بررســی و 
تطبیــق مصوبــات دولــت بــا قوانیــن، مصوبــات مربــوط بــه واگذاری 
حــق اســتفاده از اماکــن ورزشــی واقــع در برخــی اســتانها را اصــاح 

کــرد.
براســاس ایــن مصوبــات حــق اســتفاده از اماکــن ورزشــی واقــع در 

اســتان هــای هرمزگان،قــم، تهــران، مرکــزی، قزویــن، آذربایجــان 
شــرقی، چهارمحــال و بختیــاری، زنجــان، اصفهــان، خراســان 
ــات  ــه هی ــل ب ــتان و اردبی ــتان، ایام،کردس ــرز، لرس ــی، الب جنوب
ــه  ــه حــق اســتفاده ب ــه در اصاحی ــذار شــده ک هــای ورزشــی واگ
ــردد. ــی گ ــذار  م ــای ورزشــی(« واگ ــات ه ــیون ورزشــی )هی »فدراس
هم چنیــن، عبــارت »فدراســیون وزرشــی )هیــات هندبــال(« 
جایگزیــن عبــارت »هیــات هندبــال« و عبارت »فدراســیون ورزشــی 
)هیــات کشــتی(« جایگزیــن عبــارت »هیــات کشــتی« می شــود. 
هیــات وزیــران بــا افــزودن یــک تبصــره، تصویــب نامــه مربــوط بــه 
انتشــار ۳۸۰ هــزار میلیــارد ریــال اوراق مالــی اســامی را اصــاح کــرد.
بــه موجــب اصــاح مصوبه فــوق، در صــورت انتشــار بخشــی از اوراق 
مالــی اســامی موضــوع ایــن تصویــب نامــه به شــکل اســناد خزانه 
اســامی، شــرایط انتشــار و واگــذاری ایــن اســناد تابــع آییــن نامــه 
اجرایــی مصــوب ۱۲ خــرداد ۱۳۹۸ خواهــد بــود و سررســید اســناد 
مذکــور توســط کمیتــه موضوع قانــون بودجه ســال ۱۳۹۸ کل کشــور 

تعییــن می شــود.

سـازمان محیط زیسـت بر اسـاس قانـون هوای پـاک وظایف متنوعی 
را برعهـده دارد کـه تهیـه آیین نامـه اجرایـی مدیریـت شـرایط اضطـرار، 
اعـام رعایـت حـدود مجـاز انتشـار آالینده هـا، پاسـخ بـه اسـتعام 
درخواسـت جـواز، مشـخص کردن مراکـز و واحدهای آلـوده، جلوگیری 
از فعالیـت واحدهـای آالینـده و تعییـن حقابه رودخانه هـا از جمله این 

وظایف هسـتند.
 »قانـون هـوای پـاک« پـس از تصویب مجلـس در ۲۵ تیرمـاه ۱۳۹6 
در ۱۱ مرداد ۱۳۹6 از سـوی شـورای نگهبان تایید و ۲۳ مردادماه همان 
سـال از سـوی رئیـس جمهـوری برای اجرا اباغ شـد. سـازمان محیط 
زیسـت عـاوه بر نظارت بر اجـرای قانون هوای پـاک وظایف متعددی 
را بـر عهـده دارد  کـه آن هـا بایـد با همـکاری وزارتخانه هـای دیگر انجام 

دهد کـه عبارتند از:
تهیه آیین نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار

 - بر اسـاس تبصره ۳ماده ۳ سـازمان موظف اسـت آیین نامه اجرائی 
مدیریت شـرایط اضطرار و به روزرسـانی آن را با همکاری وزارتخانه های 
»بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی«، »کشـور« و »صنعت، معدن و 
تجارت« و  نیروی انتظامی جمهوری اسـامی ایران تهیه کند و حداکثر 

شـش ماه پـس از ابـاغ این قانـون به تصویب هیأت وزیران برسـاند.
اعام رعایت حدود مجاز انتشار آالینده ها

- طبـق مـاده ۴ تولیـد انـواع وسـایل نقلیـه موتـوری و واردات آنهـا 
مسـتلزم رعایـت حـدود مجاز انتشـار آالینده هـای موضوع ایـن قانون، 

اعامـی از سـوی سـازمان اسـت.
- بـر اسـاس مـاده ۴ شـماره گذاری انـواع وسـایل نقلیه موتـوری اعـم 
از داخلـی و وارداتـی مسـتلزم رعایـت حدود مجـاز انتشـار آالینده های 

موضـوع ایـن قانـون و اخـذ تأییدیـه سـازمان اسـت. سـازمان موظف 
اسـت از ادامـه تولیـد و ورود وسـایل نقلیـه ای کـه حدود مجاز انتشـار 
آالینده هـای تعریف شـده موضـوع ایـن قانـون را رعایـت نمی نماینـد، 
جلوگیـری کنـد. پیـش فـروش یـا فـروش این گونـه وسـایل نقلیـه 

موتـوری ممنوع اسـت.
- طبـق تبصـره مـاده ۴ سـازمان مکلـف اسـت بـا همـکاری سـازمان 
ملـی اسـتاندارد ایـران طی مدت اجرای قانون برنامه پنج سـاله ششـم 
توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـامی ایران، حدود 

مجـاز انتشـار آالینده هـا را به اسـتاندارد روز دنیا ارتقـاء دهد.
پاسخ به استعام درخواست جواز

- بـر اسـاس  مـاده۱۱ هرگونـه احـداث، توسـعه، تغییـر خـط تولیـد و 
تغییـر محـل واحدهـای تولیـدی، صنعتـی و معدنـی مسـتلزم رعایت 
مقررات اباغی از سـوی سـازمان است. سـازمان موظف است حداکثر 
ظـرف مـدت یـک  ماه بـه اسـتعام های درخواسـت جـواز تأسـیس و 
بهره بـرداری را پاسـخ دهـد و درصورت عدم موافقت آن سـازمان، دالیل 
آن را بـه اسـتعام کننده به صـورت کتبـی ارائه کند. عدم پاسـخ در مدت 

یادشـده، به منزله تأیید اسـت.
- طبـق مـاده ۱۱ در هر اسـتان کمیسـیونی با عضویت یکـی از معاونان 
بـا تعییـن اسـتاندار )رئیـس(، مدیـرکل محیـط  زیسـت  اسـتاندار 
اسـتان)دبیر(، مدیرکل اسـتاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان، رئیـس سـازمان جهادکشـاورزی 
اسـتان، مدیرکل سـازمان بازرسـی اسـتان و فرماندار مربوطه تشـکیل 

می شـود.
- بـر اسـاس تبصـره۱ این ماده کمیسـیون مکلف اسـت مبنای نظرات 

خـود را در مـورد موضوع این مـاده از جمله در خصوص محدوده، حریم 
و فاصله با شـهر و روسـتا را صرفًا با توجه به آالیندگی آنها تعیین کند.
بـر اسـاس تبصـره۲ متخلفـان از مصوبـات و تصمیمـات سـازمان و 
کمیسـیون )در صورت بررسـی در کمیسـیون( ضمـن پرداخت جریمه 

رفـع آالیندگـی، مکلـف به جبـران خسـارت وارده هسـتند.
مشخص کردن مراکز و واحدهای آلوده

 - طبق ماده ۱۲ سـازمان محیط زیسـت مکلف اسـت که تمامی مراکز 
و واحدهـای صنعتـی، تولیـدی، عملیـات معدنی،  خدماتـی،  عمومی و 
کارگاهـی را کـه آلودگـی آنها بیش از حدمجاز مصوب اسـت، مشـخص 

کنـد و مراتـب را بـا تعییـن نـوع، میزان آلودگـی، وسـعت منطقه تحت 
تأثیـر و حساسـیت منطقـه بـه مالکان یا مسـؤوالن یا مدیـران عامل و 
یـا باالتریـن مقـام تصمیم گیـر واحد اباغ کنـد تا در مهلـت معینی  که 
توسـط سـازمان تعیین می شـود نسـبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید 
یـا تغییـر فرآینـد تولید یـا تعطیلـی کار و فعالیت خود )براسـاس نوع 
آلودگـی و ماهیـت فرآینـد کنترلـی( اقـدام کننـد. درطی مـدت تعیین 
تکلیـف ایـن واحدهـا، طبـق مفـاد ایـن قانـون، بـه واحدهـای مذکور، 

جریمـه ایجـاد و انتشـار آلودگی تعلـق می گیرد.

ــاب  ــی انق ــورای عال ــاوری ش ــم و فن ــتاد عل ــام س ــم مق قائ
ــی و  ــت علم ــرات معاون ــاف نظ ــه اخت ــاره ب ــا اش ــی ب فرهنگ
ــت در  ــط زیس ــازمان محی ــوری و س ــت جمه ــاوری ریاس فن
زمینــه ســند محیــط زیســت گفــت: در جلســه ســتاد راهبــری 
اجــرای نقشــه مقــرر شــد تــا بــا محــدود کــردن حیطــه 
فعالیت هــا، ایــن ســند بــا محوریــت معاونــت علمــی در 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــتور کار ق دس
ــان در حاشــیه جلســه یکصــد و بیســت  ــر منصــور کبگانی دکت
و ششــم شــورای ســتاد راهبــری اجــرای نقشــه جامــع علمــی 

وظایفسازمانمحیطزیستدرقانون
هوایپاک

حیات 
وحش

حیات 
وحش

ضرورت جلوگیری از انقراض گونه نادر 
پلنگ ایرانی

شناسایی 240 گونه پرنده در لرستان

بــر  نظــارت  اداره  رئیــس 
کل  اداره  وحــش  حیــات 
محیــط زیســت کهگیلویــه 
آمــار  بویراحمــد گفــت:  و 
دقیقــی از شــمار پلنــگ ایرانــی در  اســتان بــه دلیــل 
ــژه  ــی وی ــبک زندگ ــه و س ــبانه، مخفیان ــت ش فعالی
ــدارد. ــات وحــش وجــود ن ــه ارزشــمند حی ــن گون ای
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــذای م ــزود: غ ــاز اف ــن پاکب محس
پلنــگ ایرانــی در هــر منطقــه ای از کهگیلویــه و 
ــق  ــتر مناط ــرا  در بیش ــت زی ــود اس ــد موج بویراحم
اســتان طعمــه هایــی چــون گــراز، کل و بــز در 
ــب  ــان کرد:تخری ــود.وی بی ــی ش ــت م ــت یاف طبیع
ــای  ــن ه ــرف زمی ــد تص ــی مانن ــا عوامل ــتگاه ب زیس
ملــی از مشــکاتی اســت کــه بقــای ایــن گونــه 
حیــات وحــش ارزشــمند را تهدیــد مــی کند.رئیــس 
اداره نظــارت بــر حیــات وحــش اداره کل محیــط 

ــن  ــادآوری ای ــا ی ــد ب ــه و بویراحم ــت کهگیلوی زیس
ــای  ــه غــذا و قلمــرو زیســت از نیازهــای بق ــه ک نکت
ــی  ــگ ایران ــت: پلن ــراز داش ــت اب ــی اس ــگ ایران پلن
بــه دلیــل نیــاز بــه شــکار بــرای تامیــن غــذا قلمــرو  
معمــوال چندیــن کیلومتــری عرصــه نیــاز دارد کــه در 
صــورت احســاس خطــر بــه مناطــق دیگــر مهاجــرت 
ــا ۲  ــه ت ــه ک ــن نکت ــادآوری ای ــا ی ــاز ب ــی کند.پاکب م
ســال پیــش بیمــه پلنــگ ایرانــی در کشــور مرســوم 
ــه آن  ــه دام هزین ــوان ب ــه حی ــود و در صــورت حمل ب
بــه دامــدار پرداخــت و مانــع از آســیب دیــدن پلنــگ 
ایرانــی از ســوی بهــره بــرداران مــی شــد افزود:احیای 
ــرای بقــای پلنــگ ایرانــی  ــه حمایــت هــا ب ایــن گون
ــق  ــک مناط ــداران نزدی ــت. وی از دام ــروری اس ض
ــه  ــود را بیم ــای خ ــت دام ه ــده خواس ــت ش حفاظ
کننــد تــا در صــورت هــر گونــه تعرضــی امــکان 

ــد. ــته باش ــود داش ــان وج ــرمایه آن ــت س بازگش

گونــه  شناســایی  بــا 
هــای  پرنــده  جدیــد 
ــه ۲۴۰  مشــاهده شــده ب

رســید گونــه 
مرکــز  صداوســیما  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
محیــط  حفاظــت  فنــی  معــاون  لرســتان، 
زیســت اســتان گفتــه: بــا ثبــت و مشــاهده 
یــک گونــه  پرنــده جدیــد بــا نــام هوبــره، تعــداد 
ــه  ــه ۲۴۰ گون ــای مشــاهده شــده در ب ــده ه پرن

افزایــش یافــت
تعــداد  رحمتــی  قائــد  الــه  نبــی  بــه گفتــه 
نــام علمــی  بــا  یــک قطعــه پرنــده هوبــره 
روســتای  در    Chlamydotis macqueenii
تنــوردِر  تــاالب  حاشــیه  در  واقــع  درمیــان 
در  بــار  نخســتین  بــرای  دورود  شهرســتان 

شــد. گــزارش  و  مشــاهده  لرســتان 
ــی  ــه جهان ــده در لیســت ســرخ اتحادی ایــن پرن
حفاظــت از طبیعــت  )IUCN( در رده حســاس 

یــک  در ضمیمــه  و  دارد  قــرار  آســیب پذیر  و 
المللــی  بیــن  تجــارت  منــع  کنوانســیون 
گونه هــای در معــرض انقــراض)CITES ( قــرار 

دارد و تجــارت آن غیرقانونــی اســت.
ایــن پرنــده از راســته درناســانان اســت کــه 
تــا  متوســط  جثــه  بــا  خشــکزی  پرندگانــی 
و  بلنــد  گــردن  و  پاهــا  و  بزرگ انــد  بســیار 
ــش از  ــول بدن ــد؛ ط ــاه دارن ــوی و کوت ــار ق منق
ــا 6۵  ــن ۵۵ ت ــای دم، بی ــا انته ــار ت ــوک منق ن
ســانتی متر و فاصلــه و گســتردگی بالهــا ۱۳۵ 

تــا ۱7۰ ســانتیمتر اســت.
در  دودوک  شــامل  پرنــده  ۴ گونــه  امســال 
رومشــکان، خــروس کولــی ســینه ســیاه در 
ــی  ــه بلوط ــر، تلیل ــک پلدخت ــوری بلم ــاالب گ ت
ــی  ــره در حوال ــا و هوب ــان ازن ــاالب خروس در ت
تــاالب تنــوردر دورود بــرای اولیــن بــار دراســتان 

ــت. ــده اس ــت ش ــاهده و ثب مش

دفتر ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی تعطیل نیست
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با تکذیب برخی شایعات در خصوص تعطیلی 
دفتر ستاد احیای دریاچه ارومیه در استان، گفت: دفتر این ستاد تعطیل نشده و هم اکنون نیز به 
فعالیت خود ادامه می دهد.

گزارش

تغییر نگرش دولت ها از 
اقتصاد سبز به اقتصاد آبی

هوا
 و 

اطالعیه هواشناسی درباره بارش باران و برفآب
در کشور

ســازمان هواشناســی بــا صــدور اطاعیــه ای ضمــن 
ــاران و بــرف در نقــاط مختلــف  اشــاره بــه بــارش ب
ــاران و رعــد و بــرق در جنــوب  ــار ب کشــور از وقــوع رگب
کشــور خبــر داد. بــر اســاس اطاعیــه ســازمان هواشناســی 
ــاه(  ــه )۱۳ دی م ــور  از جمع ــه کش ــی ب ــامانه بارش ــوذ س ــا نف ب
بــارش بــاران و بــرف در کشــور آغــاز می شــود. در نتیجــه جمعــه 
ــوب  ــوی در جن ــرایط ج ــن ش ــت ای ــاهد حاکمی ــر ش ــداز ظه بع
ــوب اردبیــل،  ــوب آذربایجــان شــرقی، جن ــی، جن آذربایجــان غرب
ــوب اردبیــل، ارتفاعــات تهــران،  کردســتان، زنجــان، همــدان، جن
قزویــن والبــرز خواهیــم بود.بــارش بــاران و بــرف شــنبه )۱۴ دی 
مــاه( بــارش بــاران و بــرف در نیمــه غربــی ســواحل دریــای خــزر، 
تهــران، قزویــن، البــرز، کردســتان، کرمانشــاه، ایــام، آذربایجــان 
ــان،  ــدان، گی ــان، هم ــل، زنج ــی، اردبی ــان غرب ــرقی، آذربایج ش
چهارمحــال و بختیــاری، لرســتان، شــمال فارس، شــمال و شــرق 
خوزســتان، خراســان رضــوی، شــمال خراســان جنوبــی، کهگیلویــه 
و بویراحمــد و نــوار غربــی اصفهــان و یکشــنبه )۱۵ دی مــاه( در 

کرمانشــاه، کردســتان، ایــام، جنــوب آذربایجــان غربــی، خراســان 
رضــوی و نیمــه شــمال خراســان جنوبــی پیش بینــی می شــود.
بــر اثــر حاکمیــت ایــن شــرایط جــوی لغزندگــی جاده هــا، کــوالک 
بــرف، تشــکیل مــه و کاهــش دیــد رخ می دهــد بنابرایــن نســبت 
ــه  ــا ب ــردن خودروه ــز ک ــاده ای و مجه ــردد ج ــاط در ت ــه احتی ب

ــه می شــود. ــزات زمســتانی توصی تجهی
ــال  ــرق و احتم ــد و ب ــاران و رع ــار ب ــه رگب ــن اطاعی ــه ای در ادام
بــارش تگــرگ در روز شــنبه )۱۴ دی مــاه( در خوزســتان، فــارس، 
شــمال هرمــزگان، بوشــهر و نیمــه غربــی کرمــان و  یکشــنبه )۱۵ 
دی مــاه(  در جنــوب فــارس، شــرق بوشــهر، هرمــزگان، جنــوب 
کرمــان، نیمــه جنوبــی خراســان جنوبی و سیســتان و بلوچســتان 
ــاری  ــی، ج ــر عموم ــی معاب ــه آبگرفتگ ــود ک ــی می ش پیش بین
ــاورزی  ــوالت کش ــه محص ــارت ب ــال خس ــدن روان آب و احتم ش
را در پــی دارد  بنابرایــن احتیــاط در تــردد مناطــق کوهســتانی و 

ــود. ــه می ش ــا توصی ــراف رودخانه ه ــراق در اط ــز از ات پرهی

گی
ود

آل

ســامت  ملــی  انســتیتوی  محققــان 
آمریــکا بــا اســتفاده از فنــاوری اســکن 
ــارداری  ــان ب ــد زن ــوت دریافتن ــوق ص ماف
معــرض  در  مســتمر  طــور  بــه  کــه 
آالینده هــای ارگانیــک پایــدار )POPs( قــرار 
ــرض  ــه در مع ــارداری ک ــان ب ــا زن ــد در مقایســه ب دارن
ــد،  ــرار نمی گیرن ــیمیایی ق ــای ش ــوع آالینده ه ــن ن ای

هســتند. کوچکتــری  جنیــن  دارای 
بــر  پایــگاه خبــری ســاینس دیلــی،  بــه گــزارش 
ــه  ــواد شــیمیایی ک ــات، م ــن تحقیق ــج ای اســاس نتای
تولیــد آن هــا در آمریــکا متوقــف شــده، امــا همچنــان 
ــر  ــی در مقادی ــد، حت ــی مانده ان ــط زیســت باق در محی
ــتند. ــامت هس ــر س ــداری ب ــرات پای ــدک، دارای اث ان

ــا  ــه ب ــن در مقایس ــدازه جنی ــان ان ــاد محقق ــه اعتق ب
ارزیابــی  بــرای  نــوزاد، معیــار مناســب تری  انــدازه 
ــود،  ــوب می ش ــدار محس ــای پای ــن آالینده ه ــرات ای اث
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۲۰ اســتان کشــور انجــام می شــود؛  بیــش از 
ــرای  ــیات ب ــازمان ش ــدی در س ــه ج ــا برنام م
پــرورش ماهیــان خاویــاری داریــم تــا ایــن 
فعالیــت را در کل اســتان هــا انجــام دهیــم 
ــام شــده اســت. ــات سراســری آن انج و مطالع
فعــال  مزرعــه   ۱۲۸ افــزود:  میرزایــی  خــون 
ماهــی خاویــاری داریــم کــه ایــن مــزارع رو بــه 
ــه در ســال ۱۴۰۴  ــق برنام ــش اســت و طب افزای
بایــد بــه ۱۰ هــزار تــن گوشــت ماهــی خاویــاری 

ــیم. ــار برس ــن خاوی و ۱۰۰ ت
وی ادامــه داد: تاکنــون بیــش از ۲۳۰ هــزار نفــر 

در بخــش شــیات اشــتغالزایی شــده اســت.
ــه  ــان برنام ــا پای ــرد: ت ــد ک ــی تاکی خــون میرزای
ــون و ۵۱۰  ــک میلی ــه ی ــد ب ــعه  بای ــم توس شش
ــروری برســیم کــه در  ــزی پ ــد آب ــن تولی هــزار ت
ــم  ــو افتادی ــه جل ــف برنام ســال گذشــته از تکلی
و بــه یــک میلیــون و ۲6۲ هــزار تــن تولیــد 
در  همچنیــن  رســیدیم،  شــیاتی  محصــوالت 
ــو  ــد ۱۲ کیل ــه بای ــز ک ــرانه نی ــرف س ــه مص زمین
ــزان  ــه می ــه باشــد ک ــن برنام ــان ای ــا پای ــرم ت گ
مصــرف در ســال ۹7، بــه ۱. ۱۲ کیلوگــرم رســیده 

اســت.

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در رابطــه بــا 
ســهم دریــای خــزر از صیــد و صیــادی در ســال 
۹7، خاطرنشــان کــرد: ســهم دریــای خــزر از 
ــال ۹7،  ــادی در س ــد وصی ــن صی ــزار ت 77۳ ه
۴۲ هــزار تــن معــادل ۵.6 درصــد بــوده و بیــش 
از ۹۴ درصــد صیــد مربــوط بــه دریــای عمــان و 

ــارس اســت. ــج ف خلی
بــرای  خــزر  دریــای  وضعیــت  افــزود:  وی 
ــد تقویــت  ــوده و نیازمن ــز ب ــان مخاطــره آمی آبزی

و مراقبــت اســت.
ــران  ــیات ای ــت ش ــت: صنع ــی گف ــون میرزای خ

رو بــه توســعه اســت و از اوایــل انقــاب تاکنــون 
برابــر   ۴۰ صیــادی  و  آبزیــان  تولیــد  میــزان 
شــده و چشــم انــداز روشــنی بــرای شــیات 
ایــران مــی بینیــم کــه امیدواریــم بــه آن دســت 
ــاری از ارزشــمندترین  ــان خاوی ــم. اهی ــدا کنی پی
گونه هــای دریــای خــزر هســتند کــه عوامــل 
متعــددی از جملــه تخریــب زیســتگاه، انــواع 
ــاق  ــاز، قاچ ــر مج ــه و غی ــد بی روی ــی ، صی آلودگ
ــا را  ــی آنه ــی ، زندگ ــر بوم ــای غی و ورود گونه ه
مــرز انقــراض کشــانده تــا آنجــا کــه یافتــن 
مولــد ماهیــان خاویــاری در خــزر بســیار دشــوار 

شــده اســت.
نامیــده  اســتروژن  کــه  خاویــاری  ماهیــان 
تعلــق  تاس ماهیــان  خانــواده  بــه  می شــوند 
دارنــد، ســابقه حیــات چنــد صــد میلیــون ســاله 
زمــان  بــه  آبــزی کم نظیــری  ایــن گونه هــای 
ــان  ــن رو ماهی ــردد، ازهمی ــاز می گ ــیک ب ژوراس
خاویــار را فســیل های زنــده جهــان می نامنــد 
ــه امــروز  ــا ب ــی ت ــی فیلوژن ــا تکامل کــه همــراه ب

مانده انــد. باقــی 
ــه  ــه و زیرگون ــه ۲7 گون ــتروژن ها ب ــواده اس خان
ــداد  ــن تع ــه از ای ــود ک ــیم می ش ــان تقس در جه
تاس ماهــی  فیل ماهــی،  جملــه  از  گونــه   ۵
ــا  ــرون، تاس ماهــی روســی ی ــره ب ــا ق ــی ی ایران
ــه  ــکم برهن ــی ش ــا تاس ماه ــیپ ی ــاش، ش چالب
خــزر  دریــای  در  یــا ســوروگا  اوزون بــرون  و 
تنهایــی  بــه  دریایــی کــه  می کننــد،  زندگــی 
۹۰ درصــد ذخایــر ماهیــان خاویــاری  حــدود 

ــت. ــای داده اس ــود ج ــان را در خ جه
بــرای  امــا ارزش ماهیــان خاویــاری نه فقــط 
ــا  ــای آنه ــه تخمه اســتفاده از گوشتشــان بلکــه ب
کــه بــه خاویــار یــا مرواریــد ســیاه مشــهور 
ــای  ــفانه در دری ــه متأس ــردد ک ــر می گ ــت، ب اس
اســت.  نابــودی  و  انقــراض  حــال  در  خــزر 
خریــب زیســتگاه هــم در دریــا و هــم در محــل 
بی رویــه  صیــد  آلودگی هــا،  انــواع  رودخانــه، 
و غیــر مجــاز، قاچــاق و ورود گونه هــای غیــر 
ــه  ــت ک ــی اس ــن دالیل ــی از مهم تری ــی برخ بوم
ــراض  ــرز انق ــه م ــاری ب ــی خاوی ــت ماه وضعی
کشــانده و حتــی کار بــه جایــی رســیده کــه 
ــزر  ــاری در خ ــان خاوی ــد ماهی ــردن مول ــدا ک پی

ــت. ــده اس ــوار ش ــیار دش بس

معاون وزیر جهاد 
کشاورزی در رابطه با 

سهم دریای خزر از صید 
و صیادی در سال 97، 
خاطرنشان کرد: سهم 
دریای خزر از 773 

هزار تن صید وصیادی 
در سال 97، 42 هزار 

تن معادل ۵.6 درصد 
بوده و بیش از 94 

درصد صید مربوط به 
دریای عمان و خلیج 

فارس است. وی افزود: 
وضعیت دریای خزر 

برای آبزیان مخاطره آمیز 
بوده و نیازمند تقویت و 

مراقبت است.

ادامهممنوعیتصیدتجاریماهیانخاویاریدریایخزر
رییس سازمان شیالت ایران:ممنوعیت صید و برداشت ماهیان خاویاری تا پایان سال 2020 ادامه دارد

ــاب  ــی انق ــورای عال ــاوری ش ــم و فن ــتاد عل ــام س ــم مق قائ
ــی و  ــت علم ــرات معاون ــاف نظ ــه اخت ــاره ب ــا اش ــی ب فرهنگ
ــت در  ــط زیس ــازمان محی ــوری و س ــت جمه ــاوری ریاس فن
زمینــه ســند محیــط زیســت گفــت: در جلســه ســتاد راهبــری 
اجــرای نقشــه مقــرر شــد تــا بــا محــدود کــردن حیطــه 
فعالیت هــا، ایــن ســند بــا محوریــت معاونــت علمــی در 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــتور کار ق دس
ــان در حاشــیه جلســه یکصــد و بیســت  ــر منصــور کبگانی دکت
و ششــم شــورای ســتاد راهبــری اجــرای نقشــه جامــع علمــی 

کشــور در جمــع خبرنــگاران، ضمــن بیــان ایــن مطلــب افــزود: 
تذکراتــی در پیــش از دســتور ارائــه شــد کــه اولیــن محــور آن 
موضــوع ســند محیــط زیســت بــوده اســت کــه بــا چارچوبــی 

کــه بــا ســازمان محیــط زیســت بــه توافقاتــی رســیدیم.
ــی  ــط زیســت اختافات ــا ســازمان محی ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــال های  ــند از س ــن س ــرد: در خصــوص ای ــار ک ــتیم، اظه داش
معاونــت  و  زیســت  محیــط  ســازمان  ســوی  از  قبــل 
ــع  ــن جم ــه ای ــه ب ــن جلس ــتند و در ای ــی داش ــی نظرات علم
ــوم و  ــوزه عل ــرح در ح ــات مط ــه موضوع ــیدیم ک ــدی رس بن

فناوری هــای زیســت محیطــی را محــدود کنیــم تــا ایــن 
ــی  ــا هماهنگ ــی و ب ــت علم ــت معاون ــا محوری ــر ب ــند زودت س
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــژه س ــه وی ــط ب ــتگاه های ذی رب دس

ــود. ــی ش نهای
کبگانیــان در زمینــه محــدود کــردن حیطــه ســند زیســت 
محیطــی توضیــح داد: معمــوال اســناد تدویــن در ســطح کان 
ــا  ــی ت ــوزش عال ــاوری و آم ــم، فن ــوزه عل ــی از ح ــت یعن اس
ــوط  حــوزه اقتصــاد دانــش بنیــان و موضوعــات فرهنگــی مرب
را شــامل می شــود ولــی از آنجایــی کــه ســند محیــط زیســت 
ــی  ــر روی آن تامل ــت ب ــط زیس ــازمان محی ــار س ــن ب چندی
داشــتند ضمــن آنکــه مــا اعتقــاد نداریــم کــه اجــرای اســناد 
ــام ســتاد  ــی باشــد.قائم مق ــاب فرهنگ ــی انق در شــورای عال
علــم و فنــاوری شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی اضافــه کــرد: 
ــط  ــان دو دســتگاه ســازمان محی ــن ســند می در خصــوص ای
زیســت و معاونــت علمــی اختــاف نظراتــی وجــود داشــت و 
بــا جمــع بنــدی کــه در ایــن جلســه رســیدیم مقــرر شــد کــه 
توســعه علــم و فنــاوری در ایــن حــوزه را محــدود کردیــم.وی 
حمایــت از خودروهــا و موتورســیکلت های الکتریکــی و یــا 
ــا آلودگــی محیــط  ــا مقابلــه ب برخــی از فناوری هــای مرتبــط ب
ــند  ــن س ــرح در ای ــای مط ــه حوزه ه ــوا از جمل ــت و ه زیس
ــت  ــن محدودی ــا ای ــن ســند ب ــادآور شــد: ای ــرد و ی ــوان ک عن
ــد  ــرار خواه ــتور کار ق ــی در دس ــت علم ــت معاون ــا محوری ب
ــاوری  ــم و فن ــعه عل ــی از توس ــه گزارش ــان ارائ گرفت.کبگانی
ــزود: در  ــرد و اف ــر ک ــه ذک ــن جلس ــای ای ــر بخش ه را از دیگ

حــوزه مســتندات علمــی و اســتناداتی کــه بــه تولیــدات علــم 
ــا ۲۰۱۸  ــال های ۲۰۱۴ ت ــودی در س ــود، بهب ــاوری می ش و فن
ــام ســتاد نقشــه جامــع علمــی کشــور  ــم مق را شــاهدیم. قائ
ــان اســتان بوشــهر  ــش بنی ــند توســعه دان ــه بررســی س ادام
ــرد و  ــر ک ــه ذک ــن جلس ــرح در ای ــی مط ــات اصل را از موضوع
ــه بررســی ســند  ــه ادام ــن جلســه ب ــی ای گفــت: بخــش اصل
ــت. در  ــان اســتان بوشــهر اختصــاص یاف ــش بنی توســعه دان
ــن  ــم و در ای ــش رفتی ــاده ۴ پی ــای م ــا انته ــل ت ــه قب جلس
ــب  ــه تصوی ــی ب ــا اصاحات ــن ســند ب ــداف کان ای جلســه اه

رســید.
ــرد: در  ــان ک ــر نش ــند خاط ــن س ــات ای ــان اصاح ــه بی وی ب
حــوزه ســرمایه گــذاری در صنعــت نفــت و گاز و پتروشــیمی، 
ــداد  ــگاهی، تع ــان دانش ــارغ التحصی ــتغال ف ــد اش ــرخ رش ن
شــرکت های دانــش بنیــان، تعــداد اختراعــات و تجــاری 
ســازی اختراعــات، مقــاالت بیــن المللــی، شــاخص ســهولت 
فضــای کســب و کار بــا اعــداد و رقــم مشــخص شــد؛ چراکــه 
بــر اســاس ایــن ســند قــرار اســت اســتان بوشــهر در میــان ۵ 

ــر کشــور قــرار گیــرد. اســتان برت
ــا ایــن اصاحــات مــاده ۵ ســند  ــان اینکــه ب ــا بی ــان ب کبگانی
ــید،  ــب رس ــه تصوی ــهر ب ــتان بوش ــان اس ــش بنی ــعه دان توس
خاطــر نشــان کــرد: مــاده 6 مربــوط بــه راهبردهایــی می شــود 
ایــن اســتان می شــود.  بــه توانمندی هــای  کــه مختــص 
ــه  ــاوت اســت چــرا ک ــرای هــر اســتانی متف ــا ب ــن راهبرده ای

ــود را دارد.   ــاص خ ــای خ ــتان توانمندی ه ــر اس ه

تعیینتکلیفسندمحیطزیست
درستاداجرایینقشهجامع

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت مازنـدران گفـت: وضعیـت موجود 
شـکارگاه هـای پرنـدگان بـه هیـچ وجـه مطلـوب نیسـت و تـا حالت 
ایـده آل فاصلـه زیـادی دارد، امـا تـاش می شـود بـا اجـرای قانون و 
ورود قانونـی محیـط بانـان در منطقـه شـاهد بهبود کامـل وضعیت در 

ایـن منطقه باشـیم.
از سـاری بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره کل حفاظـت محیط زیسـت 
مازندران، دهمین جلسـه هم اندیشـی تشـکل های مردم نهاد زیست 
محیطـی مازنـدران بـا حضور حسـینعلی ابراهیمـی کارنامـی مدیرکل 
حفاظـت محیـط زیسـت مازنـدران، معاونیـن و روسـای سـتادی این 
اداره کل، نوجـوان دوسـتدار محیـط زیسـت آملی و نمایندگان تشـکل 

هـای مـردم نهاد در سـاری برگزار شـد.
در ابتدای این جلسـه حسـینعلی ابراهیمی با بیان اینکه تشـکل های 
زیسـت محیطـی اسـتان یـک شـبکه خردمند و علمـی اسـت، افزود: 
تشـکل هـای زیسـت محیطـی بـا جدیـت و مطالبـه گـری در جهـت 
فرهنگ سـازی و صیانت از محیط زیسـت تاش می کنند و حفاظت 

از آن را بـه عنـوان دغدغـه و هـدف اصلـی خود مـی دانند.
وی افـزود: متاسـفانه برخـی افـراد بـا اهداف خاص با سـوء اسـتفاده 
از عنـوان فعـاالن محیـط زیسـت سـعی در تخریـب محیـط زیسـت 
داشـته و بـا انتشـار اطاعـات نادرسـت سـعی در تشـویش اذهـان و 

افـکار عمومـی دارند.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت مازندران خاطرنشـان کرد: در سـال 
هـای گذشـته و قبـل از سـال ۱۳۹۵ پروانـه شـکار بـرای تـاالب هـای 
پلنـگان، شـیرخان لپو و لپوی زاغمـرز به صورت غیرمحـدود صادر می 
شـد، در سـال ۹6 بدلیل شـیوع آنفلوآنزا شـکار برای کل اسـتان ممنوع 
اعـام شـد، امـا در سـال ۹7 و ۹۸ بصـورت محـدود در یک بـازه زمانی 
بسـیار کوتـاه انجـام شـد کـه هـدف از آن حرکت به سـمت ممنوعیت 
شـکار در زیسـتگاه هـای حسـاس با همـکاری جوامع محلـی و بومی 

بوده اسـت.

وضعیت نامطلوب شکارگاه های 
پرندگان فریدونکنار

خبر
خودروسازان باید عوارض 

آالیندگی بدهند
رئیــس کمیســیون ســامت و محیــط زیســت 
شــورای شــهر تهــران گفــت: خودروســازان بایــد بــر 
اســاس مســئولیت اجتماعــی، بــه ازای تولیــد هــر 

ــد. ــی بپردازن ــوارض آالیندگ ــودرو، ع خ
ــرد:  ــار ک ــران، اظه ــهر ته ــوای ش ــی ه ــاره آلودگ ــوری درب ــم ن ــدر اعظ ــرا ص زه
ــزرگ  ــی در ســطح شــهرهای ب ــه بین الملل ــک مطالب ــوا ی ــی ه موضــوع آلودگ
دنیاســت و در ایــران نیــز جــزو دغدغــه هــای اصلــی و اولویــت دار شــهروندان 

اســت.
ــن  ــه ای ــده شــود چــرا ک ــد وجــه دی ــد از چن ــوا بای ــه داد: آلودگــی ه وی ادام
موضــوع بــه یــک دســتگاه یــا نهــاد مربــوط نمی شــود و دســتگاه های 

ــد. ــش دارن ــف در آن نق مختل
رئیــس کمیســیون ســامت و محیــط زیســت شــورای اســامی شــهر تهــران 
ــه  ــردم هســتند ک ــن مســئله م ــر در ای ــای مؤث ــرد: یکــی از گروهه ــح ک تصری
ــه متأســفانه در بســیاری از  ــی ک ــف شــود درحال ــد نقشــی برایشــان تعری بای
ــز  ــر نی ــر دیگ ــای مؤث ــود. گروه ه ــه می ش ــده گرفت ــش نادی ــن نق ــوارد ای م
ــد  ــی و نهادهــای عمومــی مانن ــه شــامل مســئوالن دولت مســئوالن هســتند ک

می شــوند. شــهرداری ها 
ــه نقــش مــردم در کاهــش آلودگــی هــوا، خاطرنشــان کــرد:  ــا اشــاره ب وی ب
ــوای  ــد از ه ــق دارن ــردم ح ــری اســت؛ م ــردم مطالبه گ ــای م ــی از نقش ه یک
ــد  ــره می افت ــه مخاط ــوا ب ــامت ه ــه س ــی ک ــد و زمان ــتفاده کنن ــالم اس س
ــه  ــا از ایــن طریــق مســئوالن موظــف ب ــد ت ــه کنن ــد هــوای ســالم را مطالب بای

ــوند. ــر ش ــدام موث پاســخگویی و اق

بازگشت هوای آلوده به پایتخت
روز  شــاخص  هــوا،  آلودگــی  پایــش  مرکــز 
ــت را ۱۰۲ و در  ــوای پایتخ ــی ه ــته آلودگ گذش
ــرای گروه هــای حســاس«  وضعیــت »ناســالم ب

ــرد. ــام ک اع
معــاون پایــش و نظــارت اداره کل محیــط زیســت اســتان تهــران در 
گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر اعــام کــرد: وضعیــت کیفــی هــوای تهــران درروز 
ــت  ــورخ ۹۸/۱۰/۱۱ در وضعی ــاعت 11 م ــه س ــی ب ــته منته ــته  گذش گذش
ــی  ــازه زمان ــن ب ــزود: در ای ــوده اســت.محمد رســتگاری اف ــول ب ــل قب قاب
دی   ،)۸( پــاک  ازن   ،)۳۱( پــاک  منواکســیدکربن  آالینــده  شــاخص 
ــاک )۱6(،  ــرد پ ــید گوگ ــول )6۸(، دی اکس ــل قب ــروژن قاب ــید نیت اکس
ــول )6۰(، و ذرات  ــل قب ــرون قاب ــر از 1٠ میک ــر کمت ــا قط ــق ب ذرات معل
ــاس )۱۰۲(  ــای حس ــرای گروه ه ــالم ب ــر از ٢.٥ ناس ــر کمت ــا قط ــق ب معل

ــوده اســت. ب

محیط  
زیست

آلودگی

افزایش تلفات آتش سوزی های جنگلی در استرالیا
مقامات استرالیایی از مرگ دست کم ۱۲ تن و مفقود شدن تعدادی دیگر در آتش سوزی های اخیر این کشور خبر 

دادند.

نشســت مشــترک سرپرســت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و 
ــاورزی  ــاد کش ــور دام وزارت جه ــاون ام ــور و مع ــزداری کش آبخی
بــا ارائــه پیشــنهاد تشــکیل »ســتاد طــرح محــوری دام و مرتــع« 
و بررســی راهکارهــا و چالــش هــای آن برگــزار شــد.به گــزارش 
ــور دام وزارت  ــاون ام ــا، مع ــز اطاع رســانی ســازمان جنگل ه مرک
جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان جنگل هــا و منابــع 
طبیعــی کشــور بــه عنــواِن پایــه اصلــی توســعه پایــدار کشــاورزی 
ــزود: ظرفیت هــای موجــود  ــروری محســوب می شــود، اف و دامپ
در ایــن بخــش بایــد در چارچــوب نظــام مدیریتــی و برنامه ریــزی 
ــا ســایر  ــردی پیوســته ب ــات راهب ــا مطالع ــراه ب اســتراتژیک هم

ــده شــود.   بخش هــای حــوزه کشــاورزی دی
ســایر  بــا  مرتبــط  ســازمان های  گفــت:  رضایــی  مرتضــی 
ــدار در برنامه هــای  ــواره مجــزا و ناپای بخش هــای کشــاورزی هم
مشــترک جزیــره ای عمــل کــرده و کمتــر آثار مشــارکت سیســتمی 
در برنامه ریــزی جامــع بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
ــبختانه  ــت: خوش ــار داش ــت.وی اظه ــده اس ــاهده ش ــور مش کش
ــی  ــع طبیع ــا و مناب ــازمان جنگل ه ــد  س ــی جدی ــم مدیریت تی
ــه انجــام مطالعــات راهبــردی و برنامه ریــزی  بســیار عاقه منــد ب
ــت و   ــازمانی اس ــعه ای در ارکان س ــای توس ــتراتژیک طرح ه اس
ــای وزارت  ــر بخش ه ــایر زی ــا س ــترک ب ــای مش ــرای طرح ه اج
جهــاد کشــاورزی در عرصــه اســتراتژی توســعه پایــدار کشــاورزی 
و امنیــت غذایــی کشــور جــزو اهــداف مهــم ایــن معاونــت اســت.
رضایــی بــا بیــان اینکــه بــرای اولیــن بــار چنیــن تعامــل مشــترک 
بخش هــای  دیگــر  و  جنگل هــا   ســازمان  بیــن  ســازنده  و 
ــاد کشــاورزی انجــام شــده اســت، تأکیــد کــرد: ایــن  وزارت جه
ــم  ــی مه ــد گام ــه و می توان ــرار گرفت ــتقبال ق ــورد اس ــل م تعام
ــژه در بخــش  ــه وی ــع طبیعــی ب ــرای ســازمان جنگل هــا و مناب ب

ــروری باشــد. دامپ

تشکیل ستاد طرح محوری 
دام و مرتع

رنا
 ای

س:
عک

گی
ود

کاهش اندازه جنین در اثر آلودگی زیست محیطیآل
ســامت  ملــی  انســتیتوی  محققــان 
آمریــکا بــا اســتفاده از فنــاوری اســکن 
ــارداری  ــان ب ــد زن ــوت دریافتن ــوق ص ماف
معــرض  در  مســتمر  طــور  بــه  کــه 
آالینده هــای ارگانیــک پایــدار )POPs( قــرار 
ــرض  ــه در مع ــارداری ک ــان ب ــا زن ــد در مقایســه ب دارن
ــد،  ــرار نمی گیرن ــیمیایی ق ــای ش ــوع آالینده ه ــن ن ای

هســتند. کوچکتــری  جنیــن  دارای 
بــر  پایــگاه خبــری ســاینس دیلــی،  بــه گــزارش 
ــه  ــواد شــیمیایی ک ــات، م ــن تحقیق ــج ای اســاس نتای
تولیــد آن هــا در آمریــکا متوقــف شــده، امــا همچنــان 
ــر  ــی در مقادی ــد، حت ــی مانده ان ــط زیســت باق در محی
ــتند. ــامت هس ــر س ــداری ب ــرات پای ــدک، دارای اث ان

ــا  ــه ب ــن در مقایس ــدازه جنی ــان ان ــاد محقق ــه اعتق ب
ارزیابــی  بــرای  نــوزاد، معیــار مناســب تری  انــدازه 
ــود،  ــوب می ش ــدار محس ــای پای ــن آالینده ه ــرات ای اث

ــدک  ــر بســیار ان ــی در مقادی ــا حت ــن آالینده ه ــرا ای زی
ــتند. ــذار هس ــن اثرگ ــد جنی ــزان رش ــر می ــز ب نی

آالینده هــای ارگانیــک پایــدار، ترکیبــات شــیمیایی 
DDT و دیوکســین هســتند کــه محصــوالت  ماننــد 
رنگ زدایــی  و  علف کش هــا  تولیــد  فراینــد  جانبــی 
کاغــذ محســوب می شــوند. ایــن ترکیبــات در گذشــته 
ــیاری  ــا و بس ــرل بیماری ه ــاورزی، کنت ــع کش در صنای
ــته اند.  ــرد داش ــی کارب ــدی و صنعت ــای تولی از فراینده
ــات  ــن ترکیب ــرف ای ــد و مص ــه تولی ــن ک ــود ای ــا وج ب
ممنــوع  جهــان  سراســر  در  میــادی   ۲۰۰۰ دهــه  از 
ــدار  ــورت پای ــه ص ــوا ب ــواد در آب و ه ــن م ــد، ای ش
ــی را  ــره غذای ــه زنجی ــال ب ــکان انتق ــده و ام ــی مان باق

ند. داشــته ا
 JAMA گــزارش کامــل ایــن تحقیقــات در نشــریه

Pediatrics منتشــر شــده اســت.

ت
یس

ط ز
حی

طی 40 روز گذشته، 3۵0 پروانه شکار در نقده صادر شدم
نقـــده  زیســـت  محیـــط  اداره  رییـــس 
بـــا اشـــاره بـــه صـــدور پروانـــه شـــکار از 
اول آذرمـــاه جـــاری در ایـــن شهرســـتان 
 ۳۵۰ گذشـــته،  روز   ۴۰ طـــی  گفـــت: 
پروانـــه صـــادر شـــده و ایـــن رونـــد تـــا ۱۹ 

ــه دارد. ــز ادامـ ــده نیـ ــاه آینـ ــن مـ بهمـ
اکبـــر محمدیـــان روز چهارشـــنبه در گفـــت و گـــو بـــا 
خبرنـــگار ایرنـــا افـــزود: مجـــوز شـــکار فقـــط بـــرای 
اســـلحه هـــای ســـاچمه زنـــی صـــادر مـــی شـــود و 
شـــکارچیان فقـــط در روزهـــای پنجشـــنبه و جمعـــه 
ـــای  ـــرا در روزه ـــد زی ـــام دهن ـــکار انج ـــد ش ـــی توانن م

دیگـــر هفتـــه، شـــکار ممنـــوع اســـت.
ـــرد:  ـــان ک ـــاز بی ـــای مج ـــدوده ه ـــوص مح وی در خص
تـــاالب هـــای درگـــه ســـنگی، آق قلعـــه، ساخســـی 
تپـــه، شـــکارگاه هـــای کنـــار رودخانـــه ای و مناطـــق 
ـــده  ـــه ش ـــر گرفت ـــور در نظ ـــن منظ ـــه ای ـــتانی ب کوهس
ــا کبـــک و باقرقـــره  و شـــکارچیان مـــی تواننـــد تنهـ

شـــکار کننـــد.
وی اظهـــار داشـــت: شـــکار در تـــاالب ســـولدوز، 
ـــارک  ـــوار پ ـــه در ج ـــا ک ـــای آن ه ـــا و نیزاره ـــاالب درن ت
ـــوده و در  ـــوع ب ـــرار دارد، ممن ـــه ق ـــه ارومی ـــی دریاچ مل
صـــورت تخلـــف بـــا متخلفـــان برخـــورد خواهـــد شـــد.
ــی  ــکار دوره ای زمانـ ــل شـ ــا فصـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
در هـــر ســـال اســـت کـــه شـــکارچیان قانونـــی مـــی 
تواننـــد بـــا پرداخـــت هزینـــه و دریافـــت مجوزهـــای 
ــوی  ــده از سـ ــف شـ ــای تعریـ ــط هـ الزم و در محیـ
دولـــت و ســـازمان محیـــط زیســـت بـــه شـــکار 

ــد. ــده بپردازنـ ــرل شـ ــی و کنتـ قانونـ
و  نیـــم فصلـــی  تـــاالب فصلـــی،   ۱7 بـــا  نقـــده 
ـــی  ـــات وحش ـــرای حیوان ـــبی ب ـــگاه مناس ـــی پناه دائم
محســـوب مـــی شـــود؛ از میـــان ایـــن تعـــداد پنـــج 
ـــر  ـــیون رامس ـــایت در کنوانس ـــه س ـــب س ـــاالب در قال ت
بـــه عنـــوان زیســـتگاه جهانـــی شـــناخته مـــی شـــود.
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فریبـا نظـری پورکیایـی در جمـع خبرنـگاران در 

بوشـهر افـزود: ایـن افـراد هم تـراز معـاون وزیر و 

طبـق مـاده 7۱ جـزو مقام هـای سیاسـی بـه 

حساب می آیند.

و  یازدهـم  دولـت  ابتـدای  از  اضافـه کـرد:  وی 

دوازدهـم توجه بـه انتصاب بانوان در پسـت های 

مدیریتـی جزو بحث های مهم و اساسـی دولت 

بوده اسـت و وزارت کشـور بـا توجـه بـه جایـگاه 

حاکمیتـی و راهبـردی کـه دارد در اجـرای ایـن 

اباغیـه از طریـق اسـتانداری ها نـه تنهـا در ایـن 

وزارتخانه بلکه از سـایر دستگاه های اجرایی دیگر 

نیز خواسته که در این راستا گام بردارند

در  حاضـر  زمـان  در  پورکیایـی گفـت:  نظـری 

اسـتان های گیـان، مرکـزی، خراسـان رضـوی، 

و  محـال  چهـار  بویراحمـد،  و  یـزد، کهگیلویـه 

بختیاری، سیسستان و بلوچسـتان معاونان زن 

منابـع  ومدیریـت  توسـعه  معـاون  جایـگاه  در 

مشـغول به فعالیت هسـتند همچنین در استان 

سیستان و بلوچستان دومین پست معاونت در 

بخـش معاونت امـور اقتصـادی اسـتانداری نیز 

هفتـه گذشـته بـه یکـی از زنانـی کـه سـابقه 

مدیریـت در یکـی از دفاتـر اقتصـادی را داشـتند 

واگذار شده است.

وی ادامه داد: اسـتان سیستان و بلوچستان تنها 

اباغیـه سـهمیه ۳۰  اسـتان کشـور اسـت کـه 

درصـدی انتصاب بانوان در پسـت های مدیریتی 

را کامل عمل کرده اسـت و اسـتان بوشهر نیز جزو 

پنج استان برتر در اجرای این اباغیه است.

مشـاور وزیر کشـور در امور بانـوان و خانواده بیان 

کـرد: هم اکنـون در اسـتان بوشـهر فقط خـارج از 

اسـتانداری هفـت مدیـرکل زن مشـغول بـه کار 

هستند.

وی در باره انتصاب زنان در پسـت استاندار گفت: 

از دیرباز همیشـه رسـم براین بود افرادی که قرار 

اسـت ایـن پسـت را متقبـل شـوند بایـد روزمـه 

در  و مدیریتـی کافـی حداقـل  قـوی  اجرایـی 

گام هـای قبلـی ایـن پسـت مدیریتـی ارشـد را 

تصدی و تجربه داشته باشند.

انتصـاب ۱۲ زن در  افـزود:  پورکیایـی  نصرتـی 

جایـگاه پسـت های معاونان اسـتانداری ها نیز با 

همیـن رویکـرد اسـت کـه افـراد کادرسـازی و 

تجربیـات گام های قبلی را داشـته باشـند تا اگر 

قـرار اسـت از این افـراد برای پسـت های باالتری 

بـا  وقـت  آن  شـود  اسـتفاده  اسـتاندار  ماننـد 

قبلـی خـود  روزمه هـای  در  افتخاربگوییـم کـه 

گام هایـی از جملـه معاونـت اسـتاندار را تجربـه 

بـاره طـرح نشـاط اجتماعـی  کرده انـد. وی در 

اظهارداشـت: یکـی از بحث های مهم کـه در همه 

جوامـع بـه آن توجـه می کننـد ایجـاد نشـاط 

اجتماعـی در جامعـه اسـت و در زمـان حاضـر با 

وجـود جنـگ اقتصـادی حاکـم بـر کشـور بحث 

نشـاط اجتماعـی مـورد توجـه و تاکید بـزرگان و 

مسئوالن ارشد نظام است.

مشـاور وزیر کشـور در امور بانوان و خانواده ادامه 

داد: سـازمان امـور اجتماعی وزارت کشـور طرحی 

با عنوان نشـاط اجتماعی را با دسـتگاه های دیگر 

طراحـی کرده اسـت و برای ما نیز در حـوزه زنان و 

خانـواده و دفاتـر متناظـر در اسـتانداری ها ایـن 

بحـث مهم اسـت کـه در مناسـبت های مختلف 

سال نشاط اجتماعی را اشاعه و ترویج کنیم.

نظـری پورکیایـی افـزود: ایجاد نشـاط اجتماعی 

برای برون رفت از مسـائلی که به نوعی بهداشـت 

و سـامت روان افراد را ممکن اسـت مورد تهدید 

قرار دهد، ضروری است.

وی گفت: نشاط اجتماعی تعاریف متعددی دارد 

در  نمی شـود  چنـد گزینـه خاصـه  در  تنهـا  و 

جشـنواره های آیینی، مناسـبت ها، آیین و رسـوم 

کشـوری سرشـار از آداب و رسـوم توام با نشـاط 

اسـت فقـط بایـد آنهـا را شـناخت و متناسـب با 

اقـوام و اقلیـم مختلـف از آنهـا به بهترین شـکل 

استفاده کرد.

مدیـرکل دفتـر هماهنگـی امور اقتصادی اسـتانداری بوشـهر 

گفـت: در شـرایط تحریـم، صنعت پرورش میگـو 7۰ میلیون 

دالر ارز وارد کشـور کرده است.قاسـم قائدی از پایان برداشـت 

میگـوی پرورشـی اسـتان و عملکـرد موفقیـت آمیـز اسـتان 

بوشـهر بـا وجود شـیوع بیماری لکه سـفید میگو خبـر داد و 

افـزود: اسـتان بوشـهر بـا بیـش از 6۰ درصـد تولیـد میگـوی 

کشـور، اصلی تریـن اسـتان تولیدکننـده میگـوی پرورشـی 

اسـت. سـابقه و تجربـه ۲۰ سـاله فعالیـت ایـن صنعـت در 

اسـتان، منجـر بـه تبدیل آن به یکی از پیشـران  های توسـعه 

اسـتان شـده  و بـا تکمیل زنجیره کامل صنعت میگـو )ورود 

مولـد، تکثیر الرو، پرورش، تولید غذا، عمـل  آوری و صادرات( 

در منطقـه، زمینـه مسـاعد اشـتغال پایـدار در بخـش عمـده 

نوارسـاحلی اسـتان فراهـم شـده اسـت.وی اضافـه کـرد: در 

سـال جـاری بـا وجود بـروز مجدد بیمـاری لکه سـفید در ۴ 

سـایت اسـتان کـه ۱6 درصـد از کل مـزارع زیـر کشـت )۴۹ 

مزرعـه از مجمـوع ۳۰۰ مزرعه فعال اسـتان( را درگیر کرده بود 

۲۱ هـزار و 767 تـن میگـو از ۴ هزار و ۱6۴ اسـتخر برداشـت 

شـده اسـت که از این مقدار ۱۴ هزار تن صادر شـده و بیش 

از 7۰ میلیـون دالر )قریـب بـه ۹۰۰ میلیـارد تومـان( ارزآوری 

برای کشـور در پی داشـته است.مدیرکل دفتر هماهنگی امور 

اقتصـادی اسـتانداری بوشـهر عنـوان کـرد: در سـال جـاری 

گرفتـاری هایـی بـرای پرورش دهنـدگان به وجود آمـد. بروز 

بیمـاری لکـه سـفید اصلـی تریـن ایـن مشـکات بـود کـه 

مسـائل دیگری از جمله حمل و نقل و سیسـتم سـرمایش 

کامیون هـا را هـم بـه دنبال داشـت. با همـکاری و هماهنگی 

فعـاالن بخـش خصوصـی و دسـتگاه هـای اجرایـی، ایـن 

چالـش هـا به خوبـی برطـرف گردیـد. از دیگر دسـتاوردهای 

مرتبـط بـا این حـوزه، تعمیـم معافیت سـهم کارفرمـا از حق 

بیمـه در کارگاه هـای زیـر ۵ نفـر بـرای کل سـال بـود کـه بـا 

پیگیری های مستمر این دفتر صورت گرفت.

قائدی خاطرنشـان کرد: اسـتانداری ضمن پیگیـری و ایجاد 

بـا  دهنـدگان،  پـرورش  بـه  بـرای کمـک  الزم  هماهنگـی 

حساسـیت فراوان برداشـت سـریع، ایمن و اقتصادی میگو 

از مـزارع را پایـش کـرده و طی ۱۰ گـزارش هفتگی اطاعات و 

آمار برداشت میگو را به وزارت کشور منعکس کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومی اسـتانداری بوشـهر، این مسـئول 

تاکید کرد: با دسـتور اسـتاندار و تأکید معاون هماهنگی امور 

ایـن صنعـت  اسـتانداری مسـائل و مشـکات  اقتصـادی 

اشـتغالزا بـه صـورت ویـژه دنبـال مـی شـود تـا منطبـق بـا 

واقعیـت هـا و بر اسـاس توانمنـدی های انسـانی و فیزیکی 

موجـود، تولیـد میگـوی اسـتان بـه بیـش از ۵۰ هـزار تن در 

سال برسد.

علی رغـم تنش هـای ژئوپلیتیکـی، مناقشـات تجـاری و بدهی کشـورها، ۲۰۱۹ 
یکـی از بهتریـن سـال ها بـرای بازارهـای مالـی و سـرمایه گذاران بـوده اسـت. 
گزارش هـا نشـان می دهـد، حجم معامـات در بورس های جهانی بـه بیش از 
۱۰ تریلیـون دالر افزایـش یافت.فایننشـال تایمز بـا اسـتناد بـه آمـار و ارقـام 
ارائه شـده از سـوی بلومبرگ اعام کرد، بورس تهران موفق شـده در سـال ۲۰۱۹ 
عنـوان پربازده تریـن بـورس جهـان را بـه خـود اختصـاص دهد.بدین ترتیب از 
میـان ۱۰ بـازار بـزرگ سـرمایه در جهـان، بـورس تهران بـا ۱۳۰.۲۴۰درصد رشـد 
بیش تریـن بازدهـی را در سـال ۲۰۱۹ داشـته اسـت؛ پس از آن بـورس لندن با 
۸۸.۹7درصـد رشـد و شـنزن )بازار بـورس اوراق بهـادار چین( با رشـد ۳۵.۸۹ 
معاملـه  بـازار  بزرگ تریـن  هسـتند.نزدک،  بعـدی  جایگاه هـای  در  درصـد 
الکترونیک سـهام در آمریکا هم طی یک سال گذشـته ۳۴.۸۲ درصد بازدهی 

داشته و به این ترتیب موفق شده جایگاه چهارم را به خود اختصاص دهد.
بـازار سـرمایه در ایـران در حـال حاضـر روزهـای خوبی را پشـت سـر می گذارد. 
ایـن بازار توانسـته در شـرایط کاهش قیمت در بازارهای مـوازی همچون طا و 

ارز، بازده بیش از حد انتظار کسب کند.

طـرح اقـدام ملی مسـکن یـک از برنامه هـای دولت 
دوازدهم برای تامین مسـکن اسـت تا خانواده هایی 
که از نعمت مسـکن بی بهره هسـتند بتوانند صاحب 

خانه شوند.
بـه گفتـه مسـووالن ، ایـن طـرح بـا الگوبـرداری از 
تجربیـات قبلی و اصاح نواقص پیشـین مطرح و به 
صورت جدی توسـط دولت و وزارت راه و شـهر سـازی 

در حال پیگیری است.
در  طـرح اقـدام ملـی مسـکن قـرار اسـت ۴۰۰ هـزار 
واحـد مسـکونی شـامل ۲۰۰ هـزار واحـد در شـهرهای 
جدیـد، ۱۰۰ هـزار واحد در شـهرهای زیـر ۵۰ هزار نفر و 
۱۰۰ هـزار واحـد در بافت هـای فرسـوده از سـوی بنیاد 

مسکن احداث شود.
سـهم مازنـدران در فـاز نخسـت طـرح اقـدام ملـی 
مسـکن ۲ هـزار و ۳۰۹ واحـد مسـکونی در ۲۳ ناحیه 
شـهری اسـتان خواهد بود که اکنـون مرحله تملک و 
اسـتعام هـا را در پیـش دارد و در برخـی شـهرها نیز 

وارد فاز اجرایی شده است.

تجربه تلخ گذشته در مسکن ملی
بـا وجـود اینکه در طـرح اقدام ملی مسـکن هر واحد 
مسـکونی فقـط بـه خانـه اولی هـا تحویل می شـود، 
امـا زمزمـه هـا نشـان مـی دهـد سرنوشـتی مشـابه 
مسـکن مهـر در انتظـار طـرح اقـدام ملـی مسـکن 

است.
یـک از بزرگترین مشـکات طرح های پیـش از اقدام 
ملـی مسـکن قابلیـت فـروش واحدهـای مسـکونی 
توسـط متقاضیـان در بـازار آزاد و با شـگرد قولنامه ای 
بـود که اغلب نیز مشـاورین امـاک متقاضیان اصلی 

آن بودند.
به زبان سـاده تر در پروژه های مشـابه پیش از اقدام 
ملـی مسـکن دالالن بـدون ثبـت نـام و بـه صـورت 
پشـت دسـت مـی توانسـتند همزمان چندیـن واحد 

مسکونی را از افرادی که ثبت نام کرده بودند بخرند.
عـاوه بـر ایـن دالالن یـا اقـدام بـه خریـد امتیـاز 
واحدهای مسکونی از متقاضی کرده و او را با دریافت 
وکالتنامـه و پرداخـت مبلغ اندکی مکلف به تابعیت از 

خـود مـی کردنـد و یـا به بهانـه دولتـی و پـرت بودن 
واحدهـای مسـکونی مذکـور آنهـا را بـه زیـر قیمـت 

خریداری و با نرخی چند برابر میفروختند.
واضـح تریـن نمونـه ایـن مافیـای مسـکن  دولتـی 
اتفاقاتـی بود که در مسـکن مهر پردیـس رخ داد و در 
پـی آن افـرادی اقدام به خرید صدها واحد مسـکونی 
بـه نـام افـراد دیگـر کردنـد و در آن حتـی سـهمیه 
واحدهای مسـکونی بدون اینکه تبدیل به خانه شـود 

چندین میلیون خرید و فروش می شد.
اخیرا در میان مشـاورین اماک و دالالن بازار مسـکن 
واحدهـای  گـذاری  قیمـت  شـاهد  نیـز  مازنـدران 
مسـکونی طرح اقـدام ملی هسـتیم، درحالیکه هنوز 
یـک مـاه نیـز از زمـان ثبـت نـام متقاضیـان آن نمی 
گذرد.هماننـد طرح های پیشـین اکنـون دالالن خود را 
بـرای متقاضیـان نهایی که از سـوی راه و شهرسـازی 
تایید صاحیت شـدند آماده کـرده و حتی نرخ خرید 
امتیـاز را نیـز مشـخص کـرده اند. برای مثـال در یکی 
از شهرسـتان های مرکزی اسـتان واگذاری هر امتیاز 

حدود ۱۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است. 

نقل و انتقال امتیاز غیرممکن است
مدیرکل راه و شهرسـازی مازندران اظهار داشـت: یکی 
از ویژگـی هـای طـرح اقدام ملی مسـکن عدم نقل و 
انتقـال امتیـاز واحدهـای مسـکونی پیـش از تحویل 

واحد مسکونی و ارائه سند به نام متقاضی است.
سـید محمدنظری گفت: در پروژه اقدام ملی مسـکن 
سـعی شـده اسـت نواقص پروژه های قبلـی برطرف 
شـود و بـا کمترین ضریـب خطا به دسـت نیازمندان 
امتیـازات  فـروش  و  خریـد  دربـاره  وی  برسـد.اما 
واحدهای مسـکونی توسـط تایید صاحیت شـدگان 
گفـت: نمـی توان در حـوزه اقدام برخـوردی انجام داد 
زیـرا بـه صـورت وکالتنامـه ای و انـواع شـگردهای 

قانونی انجام می شود.
بـرای  افـزود:  مازنـدران  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
مسـائل پشـت پـرده نمی تـوان برنامه ریـزی و آنها را 
مدیریـت کـرد و بایـد چشـم بـه آگاهی و هوشـیاری 

مردم بست.

12 زن در پست معاون استانداران سراسر 
کشور منصوب شده اند

ارز آوری 70 میلیون دالری صنعت 
پرورش میگو در کشور

بورس تهران پربازده ترین بازار 
سرمایه جهان در سال 2019

دندان تیز دالالن امالک پشت در 
مسکن ملی مازندران
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 پیام
استان ها

پلمب 18 واحد صنفی متخلف در خوزستان
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: ۱۸ واحد صنفی متخلف 
در خوزستان در سه هفته گذشته پلمب شدند.

آگهی
 بنا به درخواسـت مسـعود ابراهيمي زاده فرزند محمود به ش ش ۱7۵ متولد ۱۳۴۳ 
بـه شـرح داد خواسـت کاسـه ۹۸۰۰۱۹7 مبنـي بـر صـدور انحصـار وراثت توضيـح داد 
شـادروان محمـود ابراهيمـي زاده خبيصي در تاریـخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ فوت نموده اسـت و 

وراث حيـن الفوت ایشـان عبارتند از:
 ۱.مسعود ابراهيمي زاده فرزند محمود به ش ملي ۳۱۹۹۸6۵77۱ )پسر متوفي(
۲.منصور ابراهيمي زاده فرزند محمود به ش ملي ۳۱۹۹۸777۵۳ )پسر متوفي( 

۳.مهدي ابراهيمي زاده خبيصي فرزند محمود به ش ملي ۳۱۹۹۹۰۱۲۰۴ )پسر متوفي(
 ۴. سكينه ابراهيمي زاده خبيصي فرزند محمود به ش ملي ۳۱۹۹۸۸۳۵۱6 )دختر متوفي(

 لـذا مراتـب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار سراسـري آگهي شـود چناچه کسـي اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه از متوفـي نزد اشـخاص مي باشـد ظرف مدت یکماه از تاریخ نشـر اگهی به این شـوراء 
تقديـم دارد و اال گواهـي صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامه جزء رسـمي و سـری که بعـد از موعد ابراز 

شـود از درجه اعتبار سـاقط خواهد شـد.
قاضی شورای حل اختالف حل اختالف شورای ل اختالف شماره 1 بخش شهداد – محمد علی پرناک 
م.الف ۵72

تاســیس موسســه غیــر تجــاری هیــات ورزش روســتایی و 
بازیهــای بومــی محلــی المــوت غربــی درتاریــخ1398/03/11  بــه 
شــماره ثبــت 6 بــه شناســه ملــی 14008368754 ثبــت و امضــا 
ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت 
ــم  اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. 1. موضــوع موسســه : 1.تعمی
و گســترش رشــته یــا رشــته هــای ورزشــی تحــت پوشــش در 
ــف،  ــان و کش ــری مربی ــه کارگی ــق ب ــتان از طری ــطح شهرس س
جــذب و پــرورش اســتعدادها 2. برگــزاری کالســهای آموزشــی، 
توجیهــی و تکمیلــی در رده هــای ســنی مختلــف بــا اخــذ 
ــتایی  ــات ورزش روس ــا هی ــی ب ــیون و هماهنگ ــوز از فدراس مج
ــن و اداره کل ورزش و  ــتان قزوی ــی اس ــی محل ــای بوم و بازیه
ــان اســتان قزویــن 3. برگــزاری مســابقات اســتانی در رده  جوان
ــم  ــت تقوی ــط و رعای ــه ضواب ــه ب ــا توج ــنی ب ــف س ــای مختل ه
فدراســیون و بــا هماهنگــی هیــات اســتان و اداره کل ورزش 
ــی  ــن 4. انتخــاب، معرفــی و پیــش بین ــان اســتان قزوی و جوان
الزم جهــت آمــاده نمــودن و اعــزام افــراد و تیــم هــای ورزشــی 
شهرســتان بــه مســابقات 5. اجــرای مقــررات و آییــن نامــه هــای 
ابــالغ شــده از ســوی فدراســیون در ســطح شهرســتان و نظــارت 
ــر نحــوه فعالیــت هــای هیئــت هــای شــهرها و بخــش هــای  ب
ــه کالس  ــتان ب ــان اس ــزام داوران و مربی ــه 6. اع ــتقل تابع مس
ــات  ــی هی ــا هماهنگ ــی ب ــه آموزشــی و توجیه ــا درج ــای ارتق ه

اســتان و اداره کل ورزش و جوانــان اســتان قزویــن 7. کوشــش 
ــبرد  ــت پیش ــردم جه ــه م ــات داوطلبان ــری از خدم ــره گی در به
ــب و  ــش و ترغی ــت پوش ــی تح ــای ورزش ــته ه ــا رش ــته ی رش
ــن و مقررات8.ایجــاد ارتباطــی و  ــان در حــدود قوانی ــت آن حمای
هماهنگــی بــا موسســات دولتــی و غیردولتــی کــه در رشــته یــا 
رشــته هــای ورزشــی تحــت پوشــش در ســطح اســتان فعالیــت 
دارنــد 9. تهیــه و تنظیــم برنامــه وتقویــم ورزشــی ســالیانه 
ــات  ــکاری هی ــا هم ــم ورزشــی فدراســیون ب ــه تقوی ــا توجــه ب ب
اســتان و هیئــت هــای شهرســتان هــا، شــهرها و بخــش هــای 
مســتقل تابعــه و بــا هماهنگــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان 
قزویــن 10.تشــکیل کمیتــه هــای مــورد نیــاز بــر اســاس ضوابــط 
ــه  ــی، فنــی، پشــتیبانی و تجهیزاتــی ب فدراســیون 11. کمــک مال
ــا هماهنگــی هیــات  هیئــت هــای شــهر هــاو بخشــهای تابعــه ب
ــه  ــن 12. تهی ــتان قزوی ــان اس ــتان و اداره کل ورزش و جوان اس
ــه  ــا در ســطح شهرســتان ب ــت ه ــه فعالی ــزارش کلی و ارســال گ
هیــات اســتان و فدراســیون مربوطــه و اداره کل ورزش و جوانــان 
ــورخ 26  ــوز شــماره 214961064 م ــتناد مج ــن باس اســتان قزوی
اردیبهشــت 96 صــادره از اداره کل ورزش و جوانــان اســتان 
ــدور  ــذ و ص ــه اخ ــور بمنزل ــت مذک ــوع فعالی ــت موض قزوین.)ثب
ــخ  ــه : از تاری ــدت موسس ــد( 2. م ــی باش ــت نم ــه فعالی پروان
ــن  ــتان قزوی ــی : اس ــز اصل ــدود. 3. مرک ــدت نامح ــه م ــت ب ثب

ــان،  ــهر رازمی ــی ، ش ــوت غرب ــش الم ــن ، بخ ــتان قزوی ، شهرس
ــه  ــالک 17 ، طبق ــظ ، پ ــه حاف ــر ، کوچ ــوار لمبس ــان ، بل رازمی
همکــف کدپســتی 3496143117 4. اســامی و میــزان ســهم 
ــران :  ــن مدی ــد. 5. اولی ــرمایه میباش ــد س ــرکا : فاق ــرکه ش الش
ــه  ــی 5909599811 ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــد زارع ــای مجی 1-5. آق
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل 2-5. خانــم ســکینه 
ــب  ــمت نای ــه س ــی 5909483277 ب ــماره مل ــه ش ــرج زاده ب ف
ــارج از  ــی )خ ــل زارع ــای خلی ــره 3-5. آق ــت مدی ــس هیئ رئی
هیئــت مدیــره( بــه شــماره ملــی 5909973460 بــه ســمت خزانــه 
ــه  ــره( ب ــت مدی ــی )خــارج از هیئ ــای هاشــم صادق دار 4-5. آق
شــماره ملــی 5909543611 بــه ســمت دبیــر ، بــرای مــدت چهــار 
ــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق  ــد. 6. دارن ســال انتخــاب گردیدن
ــل:  ــدآور شــرکت ازقبی ــادار و بانکــی و تعه و اســناد رســمی و به
ــات  ــس هی ــه امضــاء رئی ــا ب ــروات و قرارداد ه چــک، ســفته، ب
ــادی  ــای ع ــرکت و نا مه ه ــا مهرش ــراه ب ــه دار هم ــره وخزان مدی
ــات  ــا نایــب رئیــس هی ــات و ی ــه امضــاء رئیــس هی و اداری ب
ــر  ــارات مدی ــی باشــد. 7. اختی ــر م ــا مهرشــرکت معتب ــراه ب هم

ــق اساســنامه. ــل : طب عام
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الموت غربی 
9700                                                                  )718894(

سروش بیات پور
خبرنگار / پیام ما
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

132 هزار هکتار از مزارع کهگیلویه و بویراحمد زیر کشت پاییزه رفت
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت:۱۳۲هزار هکتار از مزارع استان زیر 

کشت پاییزه محصوالت زراعی شامل گندم آبی،دیم،جو دیم،جو آبی و کلزا رفته است.

مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان رضــوی گفــت: تمــام 
مشــترکین ایــن شــرکت تحــت پوشــش خدمــات 
 بیمــه مصــرف کننــدگان گاز طبیعــی قــرار دارنــد.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان خراســان 
رضــوی، ســیدحمید فانــی بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار 
ــر،  ــه کوث ــا بیم ــد شــده ب ــرارداد منعق ــق ق ــرد: مطاب ک
ــار،  ــامل انفج ــی ش ــی از گازطبیع ــوادث ناش ــام ح تم
آتــش ســوزی و مســمومیت هــا تحــت پوشــش 
 خدمــات بیمــه مصــرف کننــدگان گاز قــرار مــی گیــرد.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه هــدف از اجــرای 
ــترکین گاز  ــی مش ــی و مال ــش جان ــرح پوش ــن ط ای
ــهری  ــی ش ــترکین خانگ ــزود: مش ــت اف ــی اس طبیع
بــا پرداخــت دو هــزار ریــال بــه ازای هــر واحــد 
ــر  ــال، ه ــزار ری ــتایی یکه ــترکین روس ــکونی، مش مس
هــزار   ۱۰ مبلــغ  شــهری  تجــاری  مشــترک  واحــد 
ــا  ــتایی ب ــاری روس ــترک تج ــد مش ــر واح ــال و ه ری
ــش  ــت پوش ــاه تح ــال در م ــزار ری ــج ه ــت پن پرداخ
افتادگــی  کار  از  عضــو،  نقــص  فــوت،  غرامــت 
 دائــم و جبــران هزینه هــای پزشــکی مــی شــوند.
بــه  اشــاره  بــا  اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
ــد  ــر واح ــه ازای ه ــی ب ــای مال ــارت ه ــران خس جب
قــرارداد،  مفــاد  مطابــق  تصریــح کــرد:  مســکونی 
ــوال  ــرای ام ــز ب ــان نی ــی ذینفع ــای مال ــارت ه خس
ــس از بررســی  ــه پ ــول در هــر حادث ــول و غیرمنق منق
اســت. پرداخــت  قابــل  قانونــی  درچارچــوب   الزم 
ــرای  ــاری ب ــترکین تج ــرد: مش ــان ک ــی خاطرنش فان
ــوادث  ــارت ح ــران خس ــات جب ــدی از خدم ــره من به
احتمالــی بــه صــورت مســتقل و بــه تعــداد واحدهــای 
تعهــدات  تجــاری مجتمع هــای تجــاری در ســقف 
بیمــه گــر، می تواننــد بــا ارائــه مســتندات الزم از 
دهیــاری،  شــهرداری،  هماننــد  مرتبــط  نهادهــای 
ــه  ــه اداره گاز منطق ــاک ب ــت اســناد و ام ســازمان ثب
مربوطــه مراجعــه نمــوده و نســبت بــه اصــاح و ثبــت 
 مشــخصات شــامل تعــداد واحدهــا اقــدام کننــد.
مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان رضــوی تصریــح 
مصــرف  منــدی  بهــره  امــکان  همچنیــن  کــرد: 
مشــترک  کنتــور  از  طبیعــی  تجــاری گاز  کننــدگان 
خدمــات  از  مســکونی  واحدهــای  یــا  واحــد  بــا 
بــا  نیــز  واحــد مســتقل  یــک  قالــب  بیمــه ای در 
اســت. فراهــم  اشــتراک  تفکیــک   درخواســت 
صــورت  در  می تواننــد  مشــترکین گاز   وی گفــت: 
ــب  ــهری مرات ــا گاز ش ــا منش ــه ب ــه حادث ــروز هرگون ب
ــتاها  ــان در روس ــای گازب ــا نیروه ــداد ۱۹۴ ی ــه ام را ب
ــی از  ــات قانون ــام مقدم ــس از انج ــا پ ــاع داده ت اط
 بیمــه مصــرف کننــدگان گاز طبیعــی بهــره منــد شــوند.
ــترین  ــران بیش ــتان ته ــس از اس ــوی پ ــان رض خراس

ــور را دارد. ــی کش ــترک گاز طبیع ــداد مش تع

کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
از  بیـش  برداشـت  از  آذربایجـان غربـی 
یـک میلیون و ۳۰۰ هـزار تن چغندرقند از 
مـزارع اسـتان در طی سـال زراعی جاری 

خبـرداد.
رسـول جلیلی افزود: امسـال بیش از ۲۸ 
هـزار و ۳۰۰ هکتـار از اراضـی اسـتان زیـر 
کشـت محصـول چغنـدر قند رفتـه بود که 
بر اسـاس براوردهـای انجام شـده، تولید 

تغییـرات  دلیـل  بـه  امسـال  چغندرقنـد 
دمایـی وشـیوع بیمـاری وآفـت هایـی از 
قبیـل سـرخرطومی و تاخیر در کشـت به 
دلیـل بارندگـی هـا در مقایسـه بـا سـال 

گذشـته روند کاهشـی داشـت.
وی بـا بیـان اینکـه ۴۳۵ تومـان قیمـت 
چغنـدر قنـد بـرای سـال زراعـی جدیـد 
بـود،  شـده  تعییـن  درصـد   ۱6 عیـار  بـا 
اظهارکـرد: یـک میلیـون و ۸۰ هـزار تـن 

چغندرقنـد توسـط ۵ کارخانـه قند اسـتان 
خریـداری شـده و بیـش از ۲۰۰ هـزار تن 
نیـز بـه کارخانجـات تولیـدی چغندرقنـد 

سـایر اسـتانها ارسـال شـده اسـت.
جلیلـی بابیـان اینکه ۱۰۰ درصـد مطالبات 
گذشـته  سـال  در  اسـتان  چغنـدرکاران 
حسـاب  بـه  قنـد  کارخانجـات  توسـط 
زارعیـن واریـز شـده اسـت، اضافـه کـرد: 
امسـال نیـز از اغـاز فصـل برداشـت تـا 
کنـون بیش از ۹۲ درصـد بهای چغندرقند 
معـادل  قنـد،  بـه کارخانجـات  تحویلـی 
۴7۳ میلیـارد تومـان بـه حسـاب زارعین 
چغنـدرکار پرداخـت شـده اسـت و مابقی 
نیـز در اسـرع وقت پرداخت خواهد شـد.

ــا فعــاالن اقتصــادی اســتان  »ســعد جــواد قندیــل« در دیــدار ب
ــع، معــادن و  ــی، صنای ــاق بازرگان مرکــزی در ســالن جلســات ات
کشــاورزی ایــن اســتان، افزود:مطالعــات بســیاری در خصــوص 
ــزی از ســوی  ــی و کشــاورزی اســتان مرک ــت  هــای صنعت ظرفی
ــدف  ــا ه ــن ســفر ب ــران انجــام شــده و ای ــراق در ای ســفارت ع
ــده  ــده ش ــدارک دی ــتان ت ــن اس ــای ای ــت ه ــتفاده از ظرفی اس

اســت. 
اســامی  بازرگانــان جمهــوری  و  داد: صنعتگــران  ادامــه  وی 
ایــران بــه خصــوص اســتان مرکــزی بــرای جــذب بــازار مصــرف 
ــراودات  ــترش م ــه گس ــرده و زمین ــزی ک ــد برنامه ری ــراق بای ع

ــد. ــم کنن ــن کشــور را فراه ــا ای ــاری ب تج
ــه  ــفر ۲ روزه ب ــرد: در س ــان ک ــران بی ــراق در ای ــفیر کشــور ع س
شــهر اراک از برخــی صنایــع ایــن شــهر بازدیــد شــد کــه وجــود 

ــوژی  ــتفاده از تکنول ــزه و اس ــا انگی ــاق و ب ــانی خ ــروی انس نی
ــورد. ــم می خ ــه چش ــوزه ب ــن ح ــا در ای روز دنی

جــواد قندیــل اظهــار داشــت: پیــش از ایــن در دیــدار بــا 
ــفارت  ــل س ــزی در مح ــتان مرک ــی اس ــاق بازرگان ــووالن ات مس
عــراق در ایــران گفــت و گوهایــی در خصــوص ظرفیــت صنعتــی 
ــا هــدف حــل  ایــن اســتان و اراک انجــام شــده و ایــن ســفر ب
ــراودات  ــش م ــراق و افزای ــتان در ع ــن اس ــار ای ــکات تج مش

اقتصــادی برنامه ریــزی شــده اســت. 
ــتان  ــاورزی اس ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــا کشــورهای  مرکــزی نیــز گفــت: گســترش مــراودات تجــاری ب
همســایه یکــی از رویکردهــای اصلــی اســت کــه در ایــن اســتان 
شــده  تدویــن  ایــن خصــوص  در  مدونــی  برنامه هــای  نیــز 

اســت. 

ــی،  ــگری، صنعت ــای گردش ــزود: ظرفیت ه ــطی اف ــر توس منوچه
معــدن و کشــاورزی اســتان مرکــزی بــرای ســفیر عــراق و 
رایزنــان اقتصــادی ایــن کشــور تشــریح شــده و انتظــار مــی رود 
ــه اســتان زمیــن افزایــش مــراودات  ســفر ســفیر ایــن کشــور ب
ــا ایــن کشــور و حــل مشــکات تجــار در ایــن کشــور  تجــاری ب

ــد.  ــم کن را فراه
مــورد پذیــرش نبــودن ضمانتنامه هــای بانک هــای ایرانــی از 
ســوی مراکــز مالــی عــراق، تاخیــر در صــدور روادیــد بــرای تجــار 
ــن مشــکات  ــی و ارزی مهمتری ــال پول ــل و انتق و مشــکات نق
تجــار اســتان مرکــزی بــود کــه در ایــن نشســت مطــرح شــد. 

بازدیــد از چنــد واحــد صنعتــی، دیــدار بــا اســتاندار و حضــور در 
ــن  ــتان مهمتری ــن اس ــه ای ــدگان نمون ــل از صادرکنن ــن تجلی آیی

ــود. ــه اراک ب برنامــه ســفیر عــراق در ســفر ۲ روزه ب
ــور  ــت کش ــب صنع ــن قط ــوان چهارمی ــه عن ــزی ب ــتان مرک اس
ــزرگ دارد. ــک و ب ــی کوچ ــد صنعت ــزار و ۹۰۰ واح ــش از ۲ ه بی

 برداشت بیش از یک میلیون تن 
چغندر قند در آذربایجان غربی

 دروازه های بازار عراق به روی تجار ایرانی باز است

24 حلقه چاه جدید به منابع تامین 
آب استان کرمان افزوده می شود

۲۴ حلقه چاه جدید تا اوایل سال ۹۹ در استان کرمان وارد مدار بهره برداری می شود.
 عبـاس سـلطانی معـاون فنـی و توسـعه شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان گفـت: 
کاهـش نـزوالت جوی و خشکسـالی سـال های اخیر کاهـش دبی چاههـا و منابع تامین 
آب شـهرهای اسـتان را بـه دنبـال داشـته اسـت که این امـر باعث ایجـاد محدودیت هایی 
بـرای شـهروندان در مصـرف آب شـرب خصوصـًا در فصـل تابسـتان مـی شـود.وی افزود: 
یکی از راهکارهای پیش روی شـرکت آب و فاضاب اسـتان برای تأمین آب شـرب مردم 

در فصـل تابسـتان دسـتیابی بـه منابع جدیـد تامین آب می باشـد.
معـاون فنی و توسـعه شـرکت آبفا اسـتان در ادامه گفـت: در همین راسـتا عملیات اجرای 
حفـاری و تجهیـز ۲۴ حلقـه چاه جدید در اسـتان در دسـتور کار شـرکت آبفا اسـتان کرمان 
قـرار گرفـت کـه پس از اخذ مجوزهای مربوطـه و برگزاری مناقصـات و انتخاب پیمانکاران، 

عملیـات حفاری آنها آغاز شـده اسـت.
سـلطانی افـزود: از ایـن تعـداد ۸ حلقـه چـاه درکرمـان،۵ حلقـه در رفسـنجان، ۲ حلقه در 
جیرفـت، ۲ حلقـه در  کهنـوج،۲ حلقـه در  منوجـان، ۲ حلقـه در بـم،۲ حلقـه در زرنـد و ۱ 
حلقـه در دشـتکار بردسـیر حفـر می شـود و تا اوایل سـال آینده پـس از تجهیـز وارد مدار 

بهـره بـرداری خواهند شـد.
انجـام  ضـرورت  بـر  تأکیـد  بـا  اسـتان کرمـان  آبفـا  شـرکت  توسـعه  و  فنـی  معـاون 
پیشـگیری های الزم جهـت تأمیـن آب شـرب مردم اسـتان در فصل تابسـتان عنـوان کرد: 
مـردم نیـز بایـد در راسـتای صرفه جویی آب و تغییر در سـبک اسـتفاده از این نعمت الهی 
کوشـا باشـند ، منابع آبی موجود را درسـت مصرف کنند تا از بحران کمبود آب در تابسـتان 

سـال آینـده به خوبـی عبـور کنیم.

سمناناردبیل 

غربالگری بینایی برای ۱۶ هزار کودک سمنانی افتتاح و بهره برداری از 5 پروژه فرودگاه اردبیل

انجام شد
مدیــرکل فرودگاه هــای اســتان 
اردبیــل از افتتاح ۵ پــروژه عمرانی 
و بهســازی فــرودگاه همزمــان بــا 
ســفر رییــس جمهــور بــه اردبیــل 

خبــر داد.
ــرودگاه  ــگاران در ف ــع خبرن ــمی در جم ــن هاش میرفخرالدی
اردبیــل اظهــار کرد: نخســتین پــروژه ترمینــال جدید فــرودگاه 
اردبیــل بــا مســاحت ۸ هــزار و ۱۰۰ متــر مربــع و بــا هزینــه ای 
بالــغ بــر 6۰۰ میلیــارد ریــال از اعتبــارات شــرکت فرودگاه هــا و 
ــرداری می باشــد. ــران اجــرا و آمــاده بهره ب ــری هوایــی ای ناوب
وی خاطرنشــان کــرد: ترمینــال شــماره یــک فــرودگاه اردبیــل 
ــام  ــافر و انج ــون مس ــش از ۲ میلی ــش بی ــت گنجای قابلی

ــی و خارجــی را داراســت. ــرواز داخل ــار پ ــان چه همزم
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــرکل فرودگاه هــای اســتان اردبیــل ب مدی
پــروژه بهســازی و توســعه ســطوح پــروازی بانــد اصلــی ایــن 
ــی رود،  ــمار م ــه ش ــی ب ــای اصل ــزو پروژه ه ــز ج ــرودگاه نی ف
گفــت: در ایــن پــروژه بانــد اصلــی فــرودگاه اردبیــل بهســازی 
و زمینــه اجــرای طــرح تاکســی واپــرون فراهــم شــده کــه بــا 
هزینــه ای در حــدود ۳۰۰ میلیــارد ریــال افتتــاح خواهــد شــد.
ــای  ــام پروژه ه ــا اتم ــزود: ب ــزارش ایســنا، هاشــمی اف ــه گ ب
بهســازی بانــد ایــن فــرودگاه قابلیــت نشســت و برخاســت 
هواپیماهــای بــزرگ از قبیــل A۳۴۰-A۳۰۰ و بوئینــگ777 را 
داشــته و نســبت بــه اخــذ گواهینامــه بین المللــی فرودگاهــی 

اقــدام خواهــد شــد.

انسـیه ایمانـی  به خبرنـگاران در 
سـمنان ابـراز داشـت : تـا پایـان 
آذر امسـال ۱6 هـزار و ۱۲۰ نفـر 
در اسـتان سـمنان در مرحلـه اول 
غربالگـری شـرکت کردنـد کـه از این تعداد ۱۹7 نفـر به مرحله 
دوم و بینایـی سـنج معرفـی شـدند کـه در مرحلـه سـوم بعد 
از غربالگـری در بینایـی سـنجی، در صـورت نیـاز، بـه پزشـک 
معرفـی مـی شـوند.معاون امـور توسـعه پیشـگیری اداره کل 
بهزیسـتی اسـتان سـمنان خاطر نشـان کرد: در مرحله اول از 
شهرسـتان هـای دامغان ۱۸۰ نفر، از سـمنان 7 نفـر، از میامی 
7 نفـر، از سـرخه ۲ نفـر و از گرمسـار ۱ نفـر بـه بینایـی سـنج 

معرفی شـدند.

 وی ادامـه داد : جامعـه آماری کودکان طرح غربالگری بینایی 
در اسـتان سـمنان سـال ۹۸ حدود ۳۴ هزار کودک را شـامل 
مـی شـود ، ایـن طرح امسـال در کلیـه مهدهای کـودک و در 
۱6۰ پایـگاه ثابـت غربالگـری بینایـی در اسـتان تـا پایـان آذر 
انجـام شـد.افزود: بهزیسـتی آبـان و آذر ماه هر سـال در کلیه 
مهدهـای کـودک ها و پایگاه های سـیار خود بـه اجرای طرح 
غربالگـری بینایـی ویـژه کـودکان ۳ تا 6 سـال اقـدام می کند 
و غربالگـری در پایـگاه هـای ثابت تا پایان سـال ادامـه دارد.

وی یـادآور شـد: بهزیسـتی در پیشـبرد رویکرد خـود مبنی بر 
پیشـگیری و مقـدم دانسـتن پیشـگیری بـر درمـان، اجـرای 
طرح غربالگری بینایی ویژه کودکان ۳ تا 6 سـاله را هر سـال 

در دسـتور کار قـرار مـی دهد.

سالمت خون ایران
 مثال زدنی است

پیمـان عشـقی در مراسـم تودیـع و 
معارفـه مدیـرکل انتقال خـون البرزبا 
بیـان اینکـه سـازمان انتقـال خـون 
ایـران در جنوب غرب آسـیا و شـمال 
آفریقا پیشـتاز اسـت، گفـت: این در 
حالـی اسـت کـه آنهـا زیـر سـاخت 
هـای قوی تـر و پول بیشـتری دارند  
امـا هنـوز نتوانسـته اند یک سـازمان 
اهـدای  بـا  متمرکـز  خـون  انتقـال 
تشـکیل  صدردرصـدی  داوطلبانـه 
دهنـد، چرا کـه انتقال خـون به مردم 

وابسـته اسـت.
یـک  بـا  امـروز   اضافـه کـرد:  وی 
فراخوان سـازمان انتقـال خون  مردم 
به کمـک  بیماران نیازمند شـتافته و 
مشـکات سـازمان انتقـال  و جامعه  
از نظـر کمـی و کیفی حل می شـود.
عشـقی بـا اشـاره بـه برنامـه هـای 
سـازمان انتقـال خـون عنـوان کـرد: 
توزیـع خـون، فـرآورده هـای خونـی 
سـالم و بدون چشمداشـت  با تاکید 
بـر تامیـن پاکـت ، برنامـه محوری  
سـازمان انتقـال خـون ایـران اسـت.
وی  دربخـش دیگـری از سـخنانش 
اضافـه کـرد: البـرز در بهـره نبـردن از 
اعتبـارات اسـتانی در بین ۳۱ اسـتان 
دولـت  دارد،  را  اول  رتبـه  کشـور، 
اعتباراتـی را بـه اسـتان ها تخصیص 
می دهـد، ولـی اگـر این اعتبـارات به 
دسـت اداره کل خون اسـتان نرسـد، 

سـتاد مرکـزی کمـک خواهـد کـرد.
خـون  انتقـال  سـازمان  مدیرعامـل 
ایـران گفـت: امـروز سـازمان انتقـال 
خـون در قالـب شـبکه انتقـال خـون 
، فـرآورده هـای خونـی را در مناطـق 
مختلـف کشـور توزیـع مـی کنـد و 
متناسـب بـا نیازهـا خـون در اختیار 

اسـتان هـا قـرار مـی دهـد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی:البرز 
مشترکین گاز در 

خراسان رضوی تحت 
پوشش بیمه قرار دارند

سومین نشست از سلسله  نشست های  کتابخوان با 
عنوان » معرفی کتاب جوالن همدان«

جوالن یکی از محالت با اهمیت همدان است، بیش از 80 درصد این محله قدیمی به علت عدم توجه مدیریت شهری از بین رفته که جای تأسف دارد.

همـدان - سـارا پرویـزی سـاالر/ جوالن یکی 
از محـات بـا اهمیت همدان اسـت، بیش از 
۸۰ درصـد ایـن محلـه قدیمـی به علـت عدم 
توجـه مدیریت شـهری از بین رفتـه که جای 

دارد. تأسف 
جنـاب   مطالعـات  مرکـز  محتـرم  رئیـس 
آقـای  دکتـر مولـوی در آغـاز نشسـت نقـد و 
بررسـی کتـاب جـوالن؛ ضمن خیر مقـدم به 
مولفیـن و نویسـندگان کتـاب جـوالن اظهـار 
داشـتند: کـه هـدف و فلسـفه ایجـاد مرکـز  
اسـتفاده  همـدان  مطالعـات  شـورای  شـهر 
از فکـر و اندیشـه شـهروندان، اندیشـمندان 
و نخبـگان در حـوزه عمـران و آبادانـی شـهر 
همدان اسـت. ایشـان در ادامه عنـوان کردند: 
بـا توجـه بـه حضـور اسـاتید برجسـته، مرکز 
مطالعـات بـه دسـتاوردهای علمـی خـوب و 

اثرگـذاری دسـت یافته  اسـت و خاطرنشـان 
شـدند علیرغم اینکه همدان جایگاه نخسـت 
مدنیـت و حکومتـداری کشـور را داراسـت، اما 
در حـوزه انتشـارات مدیریـت شـهری نقـاط 
ضعفـی وجـود دارد که امیدواریـم با پیگیری 
و همـت اسـاتید بومـی و غیربومـی شـهر 
همـدان و با مشـارکت دانشـجویان عاقه مند 
و سیاسـت های حمایتـی مرکـز مطالعـات، 
شـاهد پیشـرفت در این حوزه باشیم. ایشان 
افزودنـد: مرکـز مطالعـات از تمامـی طرح ها 
و پژوهش هایـی کـه می توانـد مانـع از اجرای 
پروژه هـای مخـرب و یـا گـره گشـایی یکی از 

مشـکات شـهر شـود حمایـت مـی نماید.
باززنده سـازی  و  احیـاء  ایشـان  ادامـه  در 
مناطـق فرسـوده بـا تاکید بر هویـت محلی را 
از اولویـت هـا و برنامـه هـای دولت دانسـت 

و افـزود: شـهر همـدان بـا تمامـی قدمـت و 
پناسـیل هـای خـود جزء شـهرهای پیشـرو 
در اجـرای شهرسـازی نویـن بـوده  و بخـش 
زیـادی از کالبد قدیمی خود را از همین طریق 
از دسـت داده اسـت. وی افزود:مسلما احیای 
ایـن ثـروت های فرهنگـی نیازمنـد همکاری 
مولفیـن، نخبـگان و اندیشـمندان با مدیریت 
شـهری اسـت. ایشـان همچنین خاطر نشان 
کـرد: مرکـز مطالعـات آمادگـی دارد در حفـظ 
تمامـی اجـزای فرهنگـی و کالبـدی محـات 
قدیمی شـهر )زبـان، گویش، خـرده فرهنگ، 
معمـاری و …( حمایـت بـه عمـل آورد تـا 
تمامـی زحمات دلسـوزان و فعـاالن این حوزه 

بـه نتیجه برسـد.
شـهردار همدان گفت: در راستای دغدغه حفظ 
بافـت تاریخـی همدان، تأسـیس شـهرداری 

بافـت قدیـم اتفاق افتاد و خوشـبختانه حوزه 
مدیریت شـهری به این نتیجه رسـیده است 

کـه بایـد برای بافـت ارزش قائل باشـد.
عبـاس صوفـی ۴ دی مـاه ۹۸ در نشسـت 
معرفی کتـاب جوالن)محله جـوالن همدان(، 
بـا اشـاره بـه اینکـه جـوالن یکـی از محـات 
بـا اهمیـت همـدان اسـت، افـزود: بیـش از 
۸۰ درصـد ایـن محلـه قدیمـی به علـت عدم 
توجـه مدیریت شـهری از بین رفتـه که جای 

تأسـف دارد.
وی بـا بیـان اینکـه بایـد در راسـتای حفـظ 
بافت هـای قدیمـی تـاش کنیم، تأکیـد کرد: 
ایـن امر نیازمند همکاری مدیریت شـهری و 
تمامی نهادها و اساتید دانشگاه است و جای 
خرسـندی اسـت کـه در حـال حاضـر تمامی 
بلـوغ فکـری رسـیده اند.  ایـن  بـه  ارگان هـا 
خوشـبختانه این اقدام با شـروع سـنگفرش 
خیابان هـا در همـدان عملـی شـد و نتایـج 
مثبتـی را دربرداشـت و باعث شـد ترافیک از 

نقـاط پرترافیک شـهر برداشـته شـد.
شـهردار همـدان بـا اشـاره بـه اینکـه مـردم 
همـدان بـه بلوغ اجتماعـی در راسـتای حفظ 
بافت قدیم رسـیده اند، خاطرنشان کرد: امروز 
عاقـه مردم به بافت قدیمی و برگردان شـهر 
بـه هویـت قدیم در بیـن مردم وجـود دارد که 
این امر پیوسـت های فرهنگـی و اجتماعی را 

نیـز می طلبد.
وی ادامـه داد: در همـدان بـه دنبـال برنـد 
کـردن مـکان یا نقطـه خاصی نیسـتیم بلکه 
بـه خاطـر ظرفیت هـای موجـود باید اسـتان 
همـدان را در دنیـا برنـد کنیم که چـاپ کتاب 
جـوالن می توانـد نقطه مثبتـی در این راسـتا 

تلقی شـود.
صوفـی بـا بیان اینکـه امیدواریم بـا همکاری 
شـورای شـهر و دیگـر دسـتگاه های مرتبـط 
نباشـیم،  هویت هـا  رفتـن  بیـن  از  شـاهد 
افـزود: الزم اسـت در حـوزه مدیریت شـهری 
براسـاس مباحـث قانونـی به بلوغ برسـیم تا 
شـاهد تخریب بناهایی چون عمـارت جنانی 

نباشیم.
همـدان  شـهر  اسـامی  شـورای  رئیـس 
نیـز بـا بیـان اینکـه شـورای اسـامی شـهر 
تعامـات خوبـی بـا دانشـگاه، علـم و هنـر 

دارد، خاطرنشـان کـرد: امروزه شـهرداری تنها 
یـک گروه خدماتی نیسـت بلکـه از نیروهای 
فرهنگی و اجتماعی نیز تشـکیل شده است.
کامـران گردان افـزود: نمونه بـارز این موضوع 
شـورای  پژوهش هـای  و  مطالعـات  مرکـز 
اسـامی شـهر اسـت کـه اقدامـات مؤثـری را 
انجـام داده و از جملـه ایـن فعالیت هـا چاپ 
کتـاب جـوالن اسـت کـه می توانـد بـه عنوان 
مرجع مفیدی برای بازسـازی شـهر در اختیار 

شـهرداری و آینـدگان قـرار گیرد. 
یکـی از نویسـندگان کتـاب جـوالن در ادامـه 
نشسـت، کتـاب را معرفی کـرد و گفت: کتاب 
جوالن از پیشـگفتار و ۹ فصل تشـکیل شـده 
که با همکاری گروهی از اسـاتید مطرح حوزه 
باسـتان شناسـی، معمـاری و شهرسـازی در 
مـورد نوسـازی و بهسـازی کـه در بافت محله 
جـوالن انجام شـد، بـه نگارش درآمده اسـت.
دکتـر سـعید علیتاجـر ادامـه داد: فصل هایی 
از کتـاب بـه معرفـی همـدان، بافـت موجود، 
خانه هـا و شـرح بسـتر و بـا هـدف اصلـی 
بررسـی و نوسـازی و به سـازی بافت تاریخی 

جـوالن انجام شـد.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه بهسـازی و نوسـازی 
دقیـق  مولفه هـای  بـه  تاریخـی  بافت هـای 
علمـی و اجرایـی نیـاز دارد، گفـت: متأسـفانه 
در اقدامـات انجام شـده در محلـه جوالن این 
فاکتورهـا رعایـت نشـده و بـه عبارتـی هویت 
محلـه و خانـه در نوسـازی جدیـد مـد نظـر 

اسـت. نبوده 
این عضو هیئت علمی دانشـگاه بوعلی سـینا 
اضافـه کـرد: ضـرورت دارد ارزش هـای نهفتـه 
در معمـاری همـدان شناسـایی و احیـا شـود 
و نقص هـای انجـام شـده در ایـن محلـه در 

محـات دیگـر تکرار نشـود.
کتـاب جـوالن) محله  جوالن همدان( توسـط 
محمدابراهیـم زارعـی، محمدرضـا عراقچیان، 
بـا  طالع اسـامی  خلیـل  و  پیلـه ور  محمـد 
پژوهش هـای  و  مطالعـات  مرکـز  حمایـت 
شـورای اسامی شـهر همدان به رشته تحریر 
درآمـده اسـت و می توانـد بـه عنـوان مرجـع 
رشـته های  دانشـجویان  اختیـار  در  معتبـر 
معمـاری ، شهرسـازی و باستان شناسـی قرار 

گیرد.
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فراخوان - شماره ۱0-98 /پ
اداره كل نوسـازی مـدارس اسـتان كرمـان  در اجـرای آییـن نامـه اجرایـی بند ج مـاده 12 قانون برگـزاری مناقصات  در نظـر دارد  اجرای پروژه های به شـرح ذیـل را از طریق 

مناقصـه عمومـی  فشـرده یـک مرحلـه ای ،  به پیمانـکاران متقاضـی دارای گواهینامه معتبر  واگـذار  نماید. لذا از واجدین شـرایط دعوت میشـود از تاریخ چاپ فراخـوان به مدت 
سـه  روز به  سـامانه سـتاد ایران جهت دریافت اسـناد و شـرکت در مناقصه  مراجعه نمایند روش ارزیابی پروژه ها  طبق شـرایط مناقصه و حد اقل امتیاز جهت گشـودن پاکتهای  

مناقصه  60  می باشـد.حضور شـرکتهایی که سـهامداران آن دارای سـهام یا عضو هیات مدیره مشـترک با شـرکت های دیگر می باشـند ممنوع اسـت

مبلغ ضمانت نامه سال سررسید اسنادشماره طرحاعتباربرآورد اولیهپروژه
فرایند ارجاع کار

67۵6۲۵۰۰۱۸۰۱۰۱۵۰۱7۱۴۰۰/۴/۲۱338تکمیل مدرسه شهید باهنر منوجان

33٠3.9٢٠٠٠۱۸۰۱۰۱۵۰۰۹۱۹/۵/۱۴۰۰۱66تکمیل مدرسه شهید مبارکی زهکلوت رودبار

۴۱۹۲.۱۱6۰۰۱۸۰۱۰۱۵۰۰۹۱۴۰۰/۵/۱۹٢1٠تکمیل مدرسه عباس آباد قلعه گنج

3713.8٢٠٠٠۱۸۰۱۰۱۵۰۰۹۱۴۰۰/۹/۲۳۱۸6تکمیل مدرسه 3 کاسه سیاه کهور رودبار

۴۴۳۴.۱٢٠٠٠۱۸۰۱۰۱۵۰۰۹۱۴۰۰/۹/۲۳٢٢٢تکمیل مدرسه 3 کاسه حافظ ساردوییه فاریاب

۲۰۱۱.61٠٠٠۱۸۰۱۰۱۵۰۰۹۱۴۰۰/۹/۲۳1٠1تکمیل مدرسه ٢ کاسه پشت مرز جیرفت 

7۵۰۳.۵۱۵۰۰تکمیل مدرسه خیری خانم محترم سیرجان
۱۵۰۰

۱۸۰۱۰۱۵۰۰۹۱۴۰۰/۵/۱۹
۱۴۰۱/۴/6

۳76

۸7۴۸.7۴۱۲۲تکمیل مدرسه نبوت ریگان
1٠٠٠

1٠1٠1٠
۱۸۰۱۰۱۵۰۰۹

نقدی
۱۴۰۱/۴/6

۴۳۸

67۳۴.۸۴۰۰۰۲۳/۹/۱۴۰۰۱۸۰۱۰۱۵۰۰۹337تکمیل مدرسه خیری برخوردار  شهرک فرهنگیان زرند

۴۱۰۲٢1٠٠۲۳/۹/۱۴۰۰۱۸۰۱۰۱۵۰۰۹۲۰6تکمیل مدرسه خیری شهید توکلی جور کوهبنان

۵۸۸۱٢3٠٠۲۳/۹/۱۴۰۰۱۸۰۱۰۱۵۰۰۹۲۹۵تکمیل مدرسه خیری 6 کاسه مرحوم نخعی راور

۸۸۲۵.6۲۵۰۰تکمیل مدرسه برکت استبرق شهربابک
۱۵۰۰

۹۹/۴/۲۳
۱۴۰۱/۲/۱۹

۱۸۰۱۰۱۵۰۱7۴۴۲

6۴۱۴.6۱۵۱۵تکمیل مدرسه بهزاد فرخ شهربابک
۱۴۸۵

۱۴۰۰/۹/۲۳
۹۹/۴/۲۳

۱۸۰۱۰۱۵۰۱733٠

۴۹۸۵.7۳6۰۰۱۴۰۰/۵/۱۹۱۸۰۱۰۱۵۰۰۹۲۵۰تکمیل مدرسه خیری بی بی نفیسه کوهبنان

۵۵۹6.۹۱۵۰۰تکمیل مدرسه 6 کاسه سورچاه رمشک قلعه گنج
۱۵۰۰

     ۲۱/۴/۱۴۰۰
      ۱۹/۲/۱۴۰۱

۱۸۰۱۰۱۵۰۱7٢8٠

۱۱7۲۴.۲۴31٠٠تکمیل مدرسه اشرفی اصفهانی هور پاریگ فاریاب
٢٠٠٠

۲۳/۹/۱۴۰۰
6/۴/۱۴۰۱

۱۸۰۱۰۱۵۰۰۹۵۸7

۹۴۱6.7۱۸۳6تکمیل مدرسه 1٢ کاسه خیری غامرضا آرش سیرجان
۱66۴

۱۹/۵/۱۴۰۰
6/۴/۱۴۰۱

۱۸۰۱۰۱۵۰۰۹۴7۱

٢8٢7.8٥1٠٠٠٢3/9/14٠٠۱۸۰۱۰۱۵۰۰۹۱۴۲حصارکشی و محوطه سازی مدرسه خیری استقال یوسف آباد فهرج

۱۴۲۱۹38٠٠احداث مدرسه 6 کاسه شهید دستغیب حیدر آباد ریگان
1٢٠٠

۹۹/۴/۲۳
۱۴۰۰/۹/۲۳

۱۸۰۱۰۵۰۰۳7۲۰

۲7۸۴.۵۲۱۰۵۹۹/۴/۲۳۱۸۰۱۰۱۵۰۰۱۱۴۰تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مدرسه عشایری حضرت رقیه جیرفت )اسپلیت(

۱6۳نقدی۳۲۴۲.7٢٠٠٠18٠1٠1٥٠٠1تاسیسات گرمایشی مدرسه توحید سید آباد نرماشیر

۲7۵۸.۹٢٠77۹۹/۴/۲۳۱۸۰۱۰۱۵۰۰۱138تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مدرسه نمونه دولتی امیرکبیر کهنوج )اسپلیت(

۲7۰۹.۴۲۰۵۰۹۹/۴/۲۳۱۸۰۱۰۱۵۰۰۱۱۳6تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مدرسه علی ابن ابیطالب )ع( جیرفت )اسپلیت(

اداره کل نوسازي مدارس استان کرمانشناسه اگهی 7۱۸۸۲۱

نوبت اول

بيگانه با دنيا كه نه ...اما
با خويشتن هر روز مى رقصم

غير از خداى قادر يكتا
از هيچ كس، هرگز نمى ترسم

فريماه حسينى

عکس نوشت

عکس: 
سجاد نصرتی

سال گذشته در این تاریخ 

پیام ما از کاهش 7۱/۲ درصدی 
تولید خودرو نوشت.

سال گشت

تنها
تا ۱۸ دی در  عمارت روبرو اجرا  

می شود.

گروه کر شهر تهران
۲۳ و ۲۴ دی تاالر وحدت برگزار 

می شود.

مسکو، فلکه باغشاه 
تا ۳۰ دی در  تماشاخانه سیمرغ اجرا 

می شود.

میدونی، همیشه حرفی که میزنی مهم 
نیست، حرفی که نمیزنی مهمه!

باب اسفنجی

موسیقی نمایشنمایش دیالوگ

ای که بر دیدٔه صاحب نظران می گذری

پرده بردار که تا خلق ببینند پری

می روی فارغ و خلقی نگران از پس و پیش

تا تو یک ره ز سر لطف در ایشان نگری

همه شب منتظر موکب صبحم که مرا

بوی زلف تو دهد نکهت باد سحری

بامدادان که صبا حله خضرا پوشد

نوعروسان چمن را بگه جلوه گری

این طراوت که تو داری چو بگلزار آئی

گل رویت ببرد رونق گلبرگ طری

در کمالیت حسنت نرسد درک عقول

هر چه در خاطرم آید تو از آن خوبتری

وه که گر پرده براندازی و زین پرده زنی

پردٔه راز معمای جهان را بدری

ور بدین شکل و شمایل بدر آئی روزی

نه دل من که دل خلق جهانی ببری

خون خواجوست بتاریخته بر خاک درت

تا بدانی که دگر باره بعزت گذری

خواجوی کرمانی 

کریملوژی
تا ۲۴ دی در  گالری هور  در حال 

برگزاری است.

نمایشگاه

کتاب 

وقتـی از خیابـان رد می شـوم هـر یـک مثـل ایـن اسـت کـه 
بـه دیـدن مـن می خواهنـد بـه اسـتقبالم بیاینـد و بـا همـه ی 
پنجره هـای خـود بـه مـن نـگاه می کننـد و بـا زبـان بی زبانـی 
حالتـان  »سـام،  می گویـد:  یکـی  می زننـد.  حـرف  مـن  بـا 
چطـور اسـت؟ حـال مـن هـم شـکر خـدا بـد نیسـت. همیـن 
یکـی  یـا  بسـازند.«  رویـم  طبقـه  یـک  مـه می خواهنـد  مـاه 
دیگـر می گویـد: » حالتـان چطـور اسـت؟ فـردا بّناهـا می آیند 
بـرای تعمیـر مـن!« یـا سـومی می گویـد: »چیزی نمانـده بود 
آتش سـوزی بشـود. وای نمی دانیـد چـه هولـی کـردم!« و از 
ایـن جـور حرف هـا. )کتـاب شـب  هـای روشـن – صفحـه ۱۱(
مـن جایـی نداشـتم بـروم و کاری هـم نداشـتم کـه بـرای آن 
پترزبـورگ را تـرک کنـم. حاضـر بـودم کـه همـراه هـر یـک از 
از ایـن آقایـان محتـرم و  بـا هـر یـک  ایـن گاری هـا بـروم، 
خوش سـر و پـز سـوار کالسـکه بشـوم و شـهر را تـرک کنـم 
امـا هیچ کـس، مطلقـا هیچ کـس، دعوتـم نمی کـرد؛ انـگاری 
همـه فراموشـم کـرده بودنـد، مثـل ایـن بود کـه همه شـان مرا 
حقیقـًا بیگانـه می شـمردند. . )کتـاب شـب  هـای روشـن – 

)۱۵ صفحـه 
نبایـد عاشـق مـن بشـوید. بـاور کنیـد ممکـن نیسـت. حاضرم 
امـا  هسـتم.  شـما  دوسـت  حقیقتـا  و  باشـم  شـما  دوسـت 
بایـد مواظـب دلتـان باشـید و عاشـق مـن نشـوید. خواهـش 

می کنـم. )کتـاب شـب  هـای روشـن – صفحـه ۲7(
مـن دسـتپاچه شـدم و بـا تعجب گفتـم: »داسـتان زندگی ام؟ 
چـه داسـتانی؟ کـی بـه شـما گفـت کـه زندگـی من داسـتانی 

دارد؟ مـن هیـچ داسـتانی نـدارم که…«
حرفـم را بریـد کـه: »چطـور زندگی تـان داسـتانی نـدارد؟ پس 

چجـور زندگـی کرده اید؟«
معـروف  قـول  بـه  همینطـور!  داسـتان!  بـی  نـدارد!  »چطـور 
‘تنهـا’  فهمیـد  مـی  تنهـا! شـما  مطلقـا  تنهـا!  و  تـک  دیمـی! 

چـه؟« یعنـی 
»یعنـی چه؟ یعنـی هیچ وقت هیچ کس را نمی دیدید؟«

این همـه  بـا  ولـی  می بینـم.  را  همـه  چـرا!  دیـدن کـه  »نـه، 
)۳۰ صفحـه   – روشـن  هـای  شـب   )کتـاب  تنهایـم!« 

آدم احسـاس می کنـد کـه ایـن مـرِغ خیـال کـه همیشـه در 
پـرواز اسـت عاقبت خسـته می شـود، بـا آن تنـش دائمی اش 
و  می شـود  بـزرگ  خیـال  عالـم  در  آدم  زیـرا  می بـازد،  رمـق 
داغـان  گذشـته  آرمـان  می گـذرد،  در  گذشـته اش  آرمـان  از 
می شـود و بـه صـورت غبـار در می آیـد و اگـر زندگـی تـازه ای 
نباشـد آدم بایـد آن را بـا همیـن غبـار مـرده بـاز بسـازد و در 
عیـن حـال روح چیـز دیگـری الزم دارد و آن را می خواهـد. 

)کتـاب شـب  هـای روشـن – صفحـه ۵۱(
وای کـه چقـدر شـادی و شـیرین کامی انسـان را خوشـرو و 
زیبـا می کنـد. عشـق در دل می جوشـد و آدم می خواهـد کـه 
هرچـه در دل دارد در دل دیگـری خالـی کنـد. می خواهـد همه 
شـادمان باشـند، همـه بخندنـد، و این شـادی بسـیار مسـری 

اسـت. )کتـاب شـب  های روشـن – صفحـه 7۴(
و  باشـد  آزاده  بـدارم کـه  دوسـت  می توانـم  را  فقـط کسـی 
احساسـات مـرا بفهمـد و محتـرم بـدارد. )کتـاب شـب  هـای 

)۹۸ صفحـه   – روشـن 
یـک دقیقـه ی تمـام شـادکامی! آیـا ایـن نعمت برای سراسـر 
زندگـی یـک انسـان کافی نیسـت؟ )کتاب شـب  های روشـن 

– صفحـه ۱۰۹(

شب های روشن
نویسنده: فیودور داستایفسکی

ترجمه: سروش حبیبی
انتشارات: ماهی


