
دستورالعمل استخراج رمز ارزها ابالغ شد

 قیمت مصوب برنج های وارداتی بدون 
تغییر  می ماند

معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت، 

دســتورالعمل  گفــت:  تجــارت  و  معــدن 

بهره بــرداری  پروانــه  و  جــواز  صــدور 

ــر  ــط وزی ــی و توس ــزارز نهای ــتخراج رم اس

صمــت ابــاغ شــد.

دریافــت  افــزود:  زرنــدی  ســعید 

از طریــق  درخواســت های صــدور مجــوز 

و  معــدن  صنعــت،  خدمــات  ســامانه 

تجــارت )بهین یــاب( انجــام می شــود و 

ــت،  ــازمان صنع ــق س ــوز از طری ــدور مج ص

صــورت  اســتان ها  تجــارت  و  معــدن 

. د می گیــر

وی در خصــوص تعییــن و مــاک صنعتــی 

از  پــس  اعــام کــرد:  رمزارزهــا  شــدن 

بررســی و هــم فکــری و مشــورت بــا فعاالن 

ــتگاه های  ــگاه ها و دس ــش، دانش ــن بخ ای

و  تأســیس  جــواز  صــدور  مختلــف، 

ــع  ــه جم ــی ک ــرای متقاضیان ــرداری، ب بهره ب

ــزات اســتخراج  ــی تجهی ــرق مصرف ــوان ب ت

رمــزارز آنهــا بیــش از ۲۵۰ کیلــووات )ولــت 

ـ آمپــر( باشــد، امکان پذیــر اســت.

امــکان  گفــت:  صمــت  وزیــر  معــاون 

رمــزارز  اســتخراج کننده  واحــد  اســتقرار 

دارای کاربــری صنعتــی و مشــمول ضوابــط 

اســتقرار واحدهــای صنعتــی بــوده و صرفــًا 

در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی مصــوب 

آزاد تجــاری ـ صنعتــی و  یــا مناطــق  و 

ــر  ــا امکان پذی ــادی و نیروگاه ه ــژه اقتص وی

ــت. اس

اســتقرار  امــکان  داد:  ادامــه  زرنــدی 

ــامل  ــزارز ش ــتخراج کننده رم ــای اس واحده

محدودیــت محــدوده ۱۲۰ کیلومتــری شــهر 

۵۰ کیلومتــری شــهر اصفهــان و  تهــران، 

اســتان ها  ســایر  مراکــز  کیلومتــری   ۳۰

نیســت.

ــتورالعمل  ــاس دس ــرد: براس ــه ک وی اضاف

جــواز  اصــاح  یــا  و  صــدور  اباغــی، 

بــرای  بهره بــرداری،  پروانــه  و  تأســیس 

واحدهــای  محــل  در  رمــزارز  اســتخراج 

تولیــدی فعــال صنعتــی و معدنــی موجــود 

ممنــوع اســت امــا اخــذ مجــوز بــرای ایــن 

تولیــدی  واحدهــای  محــل  در  فعالیــت 

غیرفعــال صنعتــی کــه ســه ســال از عــدم 

مجــاز  باشــد،  آن هــا گذشــته  فعالیــت 

ــت. اس

صمــت  وزارت  برنامــه  و  طــرح  معــاون 

ــام  ــیس به ن ــواز تأس ــدور ج ــه داد: ص ادام

چنــد  یــا  و  حقیقــی  شــخص  چنــد 

البتــه  نیســت  مجــاز  حقوقــی  شــخص 

متقاضیــان در صــورت تشــکیل شــرکت 

می تواننــد  درخواســت جــواز تأســیس را 

ــدور  ــن ص ــد. همچنی ــت کنن ــامانه ثب درس

ــا  ــتیجاری ب ــل اس ــیس در مح ــواز تأس ج

حداقــل اجــاره یکســاله، در چارچــوب ایــن 

اســت. امکان پذیــر  دســتورالعمل 

جــواز  اعتبــار  کــرد:  تصریــح  زرنــدی 

تأســیس صــادر شــده شــش مــاه بــوده و 

بــا ارائــه گــزارش پیشــرفت فیزیکــی طــرح 

ــک  ــرای ی ــازمان ب ــط س ــد آن توس و تأیی

ــت. ــد اس ــل تمدی ــر قاب دوره  دیگ

الزم  زیرســاخت های  تأمیــن  وی گفــت: 

 ... و  اینترنــت  آب،  گاز،  بــرق،  شــامل 

برعهــده دارنــده جــواز تأســیس اســت.

انــرژی  تأمیــن  افــزود:  مســئول  ایــن 

شــبکه  طریــق  از  نیــاز  مــورد  بــرق 

ــرق  ــد ب ــا تولی ــور و ی ــرق کش ــری ب سراس

بــه صــورت خصوصــی از طریــق انــرژی 

ــی و  ــروگاه خصوص ــر، CHP، نی تجدیدپذی

... در چارچــوب ضوابــط و مقــررات مربــوط 

اســت. امکان پذیــر 

صمــت  وزارت  برنامــه  و  طــرح  معــاون 

ــتورالعمل،  ــن دس ــاس ای ــرد: براس ــان ک بی

از  بعــد  ســرمایه گذار  کــه  صورتــی  در 

فراهــم کــردن امکانــات طــرح از قبیــل 

تجهیــزات،  و  ســاختمان  بــرق،  زمیــن، 

تقاضــای صــدور جــواز تأســیس کنــد و 

اقدامــات انجــام شــده مطابــق ضوابــط 

ایــن دســتورالعمل باشــد، صــدور جــواز 

بهره بــرداری  پروانــه  یــا  تأســیس 

اســت. امکان پذیــر 

ــن  ــور تأمی ــه منظ ــح داد: ب ــدی توضی زرن

ــواز  ــدور ج ــس از ص ــاز، پ ــورد نی ــرق م ب

ــه  ــات مجــوز در ســامانه ب تأســیس، اطاع

وزارت نیــرو ارســال می شــود و پــس از 

نیــرو  وزارت  بــرق،  انشــعاب  اختصــاص 

اطاعــات آن را از طریــق ســامانه بــه وزارت 

ــد. ــام می کن ــارت اع ــدن و تج ــت، مع صنع

متقاضــی  اعــام  صــورت  در  وی گفــت: 

ــداث  ــق اح ــرق از طری ــن ب ــر تأمی ــی  ب مبن

ــن ســوخت  ــت تأمی ــی، جه ــروگاه حرارت نی

معرفــی  نفــت  وزارت  بــه  نیــاز  مــورد 

ــد. ــد ش خواه

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع

ــه  ــوط ب ــط مرب ــت ضواب ــرد: رعای ــد ک تاکی

ــرژی و اســتانداردهای کیفیــت  برچســب ان

اســتانداردهای  و  الکترونیکــی  تــوان 

بــرای تولیــد و واردات  فناورانــه مرتبــط 

پــردازش  فرآورده هــای  تجهیــزات 

رمزنــگاری شــده )ماینیــگ( در صــورت 

ــه  ــط از جمل ــع ذی رب ــاغ از ســوی مراج اب

ســازمان ملــی اســتاندارد الزامــی اســت.

و  معــدن  صنعــت،  وزارت  اعــام  طبــق 

ــان  ــرد: در زم ــح ک ــدی تصری ــارت، زرن تج

بهره بــرداری،  پروانــه  صــدور  درخواســت 

ــه،  ــتگاه های منصوب ــخصات دس ــت مش ثب

وفــق فــرم موجــود در ســامانه، شــامل 

انــرژی،  مصــرف  میــزان  نــوع،  تعــداد، 

 ... و  پــردازش  تــوان  ســازنده،  شــرکت 

تغییــرات  و  اســت  الزامــی  ســامانه  در 

تجهیــزات نیــز توســط متقاضــی در ســامانه 

شــد. خواهــد  به روزرســانی 

ــرد  ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه  ای ــان ب وی در پای

کــه، براســاس مصوبــه هیــأت وزیــران 

ــول مســئولیت  ــا قب اســتفاده از رمزارزهــا ب

ازســوی  )ریســک(  خطرپذیــری 

صــورت  متعاملیــن  و  ســرمایه گذاران 

ــت  ــت و ضمان ــمول حمای ــرد و مش می پذی

ــتفاده  ــوده و اس ــی نب ــام بانک ــت و نظ دول

داخــل کشــور مجــاز  مبــادالت  در  آن  از 

نیســت.

ــج  ــدگان برن ــن واردکنن ــی انجم ــر اجرای دبی
ایــران گفــت: در جلســه شــب گذشــته ســتاد 
تغییــر  بــدون  بــر  تصمیــم  بــازار  تنظیــم 
مانــدن قیمــت برنج هــای وارداتــی گرفتــه 
ماه هــای  ماننــد  اســاس  ایــن  بــر  شــد 
گذشــته هــر کیلوگــرم برنــج هنــدی حداکثــر 
برنــج  کیلوگــرم  هــر  و  تومــان  هــزار   ۸
پاکســتانی ۸ هــزار و ۹۰۰ تومانبــه فــروش 

. می رســد
مســیح کشــاورز در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــل  ــه دلی ــه ب ــان اینک ــا بی ــا ب ــادی ایلن اقتص
مشــکات ارزی برنج هــای وارداتــی بیــش 
کــرد:  اظهــار  مانــد،  گمــرک  در  مــاه   ۵ از 
عــدم تخصیــص ارز و پــس از آن ممنوعیــت 
ترخیــص بــه دلیــل فصــل برداشــت برنــج در 
ــاه  ــی بیــش از ۵ م کشــور، برنج هــای واردات

ــد. ــرک مان در گم
بــا  از یــک هفتــه پیــش  ادامــه داد:  وی 
و  ارز  تخصیــص  صمــت  وزارت  تصمیــم 
بــه کنــدی  وارداتــی  برنج هــای  ترخصــی 

آغــاز شــده اســت.
ــر اینکــه در ایــن مــدت  ــا تاکیــد ب کشــاورز ب
خــواب  و  انبــار  کشــتی،  دمــوراژ  هزینــه 
ــه  ــه تجــار تحمیــل شــد، افــزود: ب ســرمایه ب
رغــم تمــام هزینه هــای تحمیلــی دیشــب 

ــر  ــم ب ــازار تصمی ــم ب ــتاد تنظی ــه س در جلس
ــا  ــی ب ــای واردات ــه برنج ه ــد ک ــه ش آن گرفت
ــود. ــه ش ــی عرض ــوب قبل ــت مص ــان قیم هم

برنــج  کیلوگــرم  هــر  مصــوب  قیمــت  وی 
ــان  ــزار توم ــادی ورودی را 7 ه ــدی در مب هن
ــزار  ــج پاکســتانی را 7 ه ــرم برن ــر کیلوگ و ه

ــرد. ــوان ک ــان عن و ۸۳۰ توم
کشــاورز قیمــت مصــوب برنــج هنــدی بــرای 
مصــرف کننــده را حداکثــر ۸ هــزار تومــان 
و قیمــت مصــوب برنــج پاکســتانی بــرای 
 ۹۰۰ و  ۸ هــزار  را حداکثــر  مصــرف کننــده 

ــرد. ــام ک ــان اع توم
برنج هــای  عرضــه  کــرد:  تصریــح  وی 
ــده  ــام ش ــای اع ــش از قیمت ه ــی بی واردات
تخلــف محســوب شــده و بــا آن برخــورد 

خواهــد شــد.
ــج  ــدگان برن ــن واردکنن ــی انجم ــر اجرای دبی
برنــج  میــزان  اینکــه  بیــان  بــا  ایــران 
ــازار  ــج وارد ب ــه تدری ــه ب ــده در گمــرک ک مان
ــن  ــت: ای ــن اســت، گف ــزار ت می شــود ۲۰۰ ه
ــی  ــج واردات ــه برن ــازار ب ــاز ب ــج نی ــزان برن می
ــت. ــخگو اس ــاه پاس ــان آذر م ــا پای ــا ت را تنه

کشــاورز کســری برنــج وارداتــی کشــور بــرای 
ــان ســال را 4۵۰  ــا پای ــاز کشــور ت ــن نی تامی

هــزار تــن دانســت.

چرا به مردم توضیح 
نمی دهیم؟!
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اجــازه بفرمائیــد قبــل از شــروع و بــرای پرهیــز از ســوء 
تفاهــم و قضــاوت شــدن و باقــی قضایــا نکتــه ای 

ــم. ــرض کن ع
ــه  ــانه و ب ــال رس ــک فع ــهروند و ی ــک ش ــوان ی ــه عن ب
دارم  حــوزه  ایــن  در  فهمــی کــه  سرســوزون  انــدازه 
ــت"  ــیر اینترن ــان "ش ــول خودم ــه ق ــتن ب ــدم بس معتق
اینقــدر ســفت و ســخت در وقایــع اخیــر کارشناســی 
ــم.  ــی مخالف ــن یک ــت و م ــن نیس ــم ممک ــن تصمی تری
ایــن از ایــن! امــا حقیقــت ایــن اســت کــه مــن و 
ــتند  ــم هس ــن تصمی ــد ای ــده منتق ــل بن ــه مث ــانی ک کس
ــه  ــه شــده ک ــی گرفت ــر نیســتیم.تصمیم جای ــم گی تصمی
جایــگاه قانونــی دارد و بایــد از قانــون تمکیــن کــرد.
ــم را چطــور  ــن اســت کــه همیــن تصمی امــا موضــوع ای
اجــرا کــرده ایم.خاصــه وضعیــت فعلــی ایــن اســت: مــا 
بــه طــور موقــت بــه اینترنــت جهانــی دسترســی نداریــم 
ــه وســعت  ــت ب و آنچــه هســت در حقیقــت یــک اینتران
ــدازه یــک  ــه ان ــا همــه کشــور اســت کــه آن هــم ب تقریب
"آب باریکــه" اســت و روی موبایــل در دســترس نیســت 
و همــه کاربــران خانگــی هــم دســت شــان بــه آن نمــی 
ــگاه و ...  ــی و دانش ــم در ادارت دولت ــا ه ــد. عمدت رس
ــل  ــر نخی ــت ب ــای اینترن ــا خرم ــد. فع ــی ده ــت م دس
بلنــدی اســت کــه قــد کوتــاه مــا بــه ســختی بــه پاییــن 

تریــن شــاخه هایــش مــی رســد.
بســیار خــوب ! همیــن "آب باریکــه" را بــه خلــق هللا  
کــه کار و زندگــی شــان معطــل اینترنــت اســت معرفــی 
ــرا  ــه چ ــم ک ــح داده ای ــان توضی ــرای ش ــم؟ ب ــرده ای ک
شــیر اینترنــت را ســفت بســته ایــم و از چنــد قطــره ای 

ــد؟ ــور اســتفاده کنن ــش هســت چط ــه امکان ک
مثــا مــردم خبــر دارنــد کــه ســایت هــای خبــری 
هســتند؟  دســترس  در  داخلــی  رســانی  اطــاع  و 
دانشــجویان مــی داننــد کــه ســایت دانشــگاه شــان 
ــد  ــد خبردارن ــی دارن ــه کار بانک ــی ک ــد؟ آنهای ــی کن کار م
ســایت بانــک شــان در دســترس اســت؟ بــه آنهایــی کــه 
ــد  ــی توانن ــم م ــر داده ای ــد خب ــد ســفر برون ــی خواهن م
همچنــان بلیــط قطارشــان را اینترنتــی تهیــه کننــد؟ 
ــد  ــینما برون ــد س ــی خواهن ــه م ــر هفت ــه آخ ــی ک آنهای
در جریــان هســتند کــه رزرو اینترنتــی بلیــط برقــرار 

ــت؟ اس
رفقایــی کــه مــی خواهیــد کامنــت بدهیــد کــه مــن 
بــه محدودیــت هــم وطنانــم و کــره شــمالی شــدن 
ــن نوشــته سیاســی نیســت.  ــن داده ام! ای ســرزمینم ت
ــی  ــردم و ب ــی م ــن از زندگ ــه شــما برنخــورد. م ــا ب لطف
تفاوتــی دســتگاه هــا بــه ایــن بخــش حــرف مــی 
زنــم. برگردیــم بــه چیزهایــی کــه مــردم خبــر ندارنــد و 
کارهایــی کــه مــی تواننــد بکننــد و بــرای شــان توضیــح 
ــری صــدا  ــای خب ــم در بخــش ه ــرض کنی ــداده ایم.ف ن
ــردم گفتیم.حــاال کســی  ــه م ــن موضــوع را ب و ســیما ای
تهیــه  بلیــط ســینما بخرد،بلیــط قطــار  مــی خواهــد 
ــگاهی  ــد دانش ــاب واح ــش را بدهد،انتخ ــط بانک کند،قس
کنــد یــا هــر کار دیگــری، بایــد ابتــدا وارد ایــن ســایت 

هــا شــود.
درســت ســایت  و  دقیــق  آدرس  آیــا همــه کاربــران 
کننــد؟  مــی  تایــپ  درســت  هســتند؟  بلــد  را  هــا 
ــن  ــم همی ــی خواه ــی م ــوز وقت ــودم هن ــم خ ــت ک دس
ــوگل  ــی کنم.گ ــرچ م ــوگل س ــم،در گ ــن را ببین خبرآنای
ــور  ــد در یــک موت ــد؟ بای ــد بکنن هــم کــه نیســت.چه بای
ــور را  ــن موت ــم ای ــتجو کنند.اس ــی جس ــتجوی داخل جس
ــند؟  ــی شناس ــوز را م ــا ی ــو ی ــی ج ــد؟ پارس ــی دانن م
ــپ  ــور آدرس پارســی جــو را تای ــد هســتند چط اصــا بل
ــل  ــه هــر دلی ــا ب ــن جاســت. م ــه همی ــه نکت ــد؟ هم کنن
ــع  ــا وض ــرده ایم،ام ــاد ک ــی ایج ــی محدودیت و مصلحت
موجــود و امکانــات در دســترس را معرفــی نکــرده ایــم.
ــک  ــردم ی ــرض ک ــه ع ــی ک ــکل فعل ــن مش ــا همی مث
ــود  ــم وج ــی اش ه ــکان فن ــه ام ــاده دارد ک راه حــل س
ــد  ــات بخواهن ــای وزارت ارتباط ــت از رفق ــی اس دارد.کاف
امکانــی ایجــاد شــود کــه وقتــی کاربــری خواســت وارد 
ــده،به  ــر ش ــایت فیلت ــک س ــوان ی ــه عن ــود ب ــوگل ش گ
ــت  ــا" هدای ــنای " پیونده ــه آش ــل صفح ــه ای مث صفح
ــردم  ــاده از م ــی س ــک عذرخواه ــه ی ــود.در آن صفح ش
ــتی از  ــم و فهرس ــی بدهی ــح کوتاه ــم، توضی ــان بکنی م
ســایت هــا و لینــک هــای کاربــردی را هــم ارائــه کنیــم.
ــرا  ــه چ ــه دارد؟ اینک ــی شــود؟ هزین ســخت اســت؟ نم
ــاده  ــح س ــک توضی ــم ی ــی کنی ــاده ای نم ــن کار س چنی
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ما را در تلگرام 
1-   تا  7دنبال کنید

فقدان مسیر اعتراض قانونی
وزیر کشور: با توجه به شرایط کشور باید تالش کنیم، اعتراضات در بستر قانونی انجام شود

سـازمان  زمیـن  علـوم  پژوهشـکده  رییـس 
زمین شناسـی و اکتشـافات  معدنـی کشـور، راضیـه 
لـک دیروز چهارشـنبه در مراسـم آغاز بـه کار همایش 
ملـی دوسـاالنه زمین شناسـی کوهزاد البـرز و دریای 
خـزر اظهـار داشـت: خلیـج گـرگان بـا چالش هـای 
متعـددی ماننـد خشـکی و فرسـایش رسـوب گذاری 
روبه رو اسـت و با توجه به تاخیر در تداوم مشـکات، 
زمـان زیـادی برای نجـات این پهنه آبی وجـود ندارد.
بسـته شـدن کانال هـای ارتباطی به دریـا و در نتیجه 
کاهـش آب ورودی، نوسـان آب دریـا و ادامـه دار 
شـدن خشـکی از جملـه چالـش هـای پیـش روی 
خلیج گرگان اسـت که نتیجه آن، خشـک شـدن آرام 
آرام ایـن پهنـه آبی اسـت.وی بیان کرد: بـرای خروج 
خلیـج گـرگان از ایـن وضعیت بحرانی، انجـام رصد و 

مطالعـات دقیـق و کارشناسـی ضـروری اسـت. 
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تمدید جشنواره 
بین المللی فرهنگ 

اقوام ایران زمین
زمان برگزاری سیزدهمین جشنواره 

بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین 
در این شهرستان به مدت یک روز 

تمدید شد.

تمامی دستگاه ها برای 
احیای تاالب جازموریان 

همراه شوند
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

استان کرمان گفت: تمامی مردم 
و دستگاه های اجرایی استان های 

سیستان و بلوچستان و کرمان برای 
حفاظت از محیط زیست منطقه 

به خصوص تاالب جازموریان حمایت 
و همراهی کنند ، گرچه در این راستا 

همتی مضاعف شکل گرفته است.

نا 
س

 ای
 : 

س
عک

نا 
س

 ای
س:

عک

یادداشت  مهمان
روح هللا رجایی

تهران
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  قیمت 500 تومان

رئیس سازمان محیط زیست: ما 
برمبنای قانون آبی عمل می کنیم 
که در زمان نگارش آن، کشور 
هیچ مشکل آبی نداشت 

نفس های به شماره 

افتاده خلیج گرگان 
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45 و

ثبت ملی پنج هنرمند 
صنایع دستی اصفهان 

پنج هنرمند پیشکسوت صنایع دستی استان اصفهان در 
فهرست میراث ناملموس گنجینه زنده هنری ایران ثبت شدند

رهبر انقالب:

عمده مشکالت بخش 
تولید مسائل بانکی است

لینک خرید نسخه الکترونیک

ــم نیســت" ! ــان مه ــرای م دارد:" ب
در ایــران دولــت، حاکمیــت، نظــام ) اســمش 
در  بگذاریــد(  داریــد  دوســت  چــه  هــر  را 
هــا،  ها،اعتــراض  بحــران  مدیریــت کــردن 
ــا  ــمش ب ــاب اس ــم انتخ ــاز ه ــا )ب ــوب ه آش
شــما( بــر اســاس تجربــه کارش را بلــد شــده 
اســت، امــا در اقنــاع مــردم، مدیریــت افــکار 
ــب  ــوز عق ــانه ای هن ــات رس ــی و عملی عموم
ماندگــی هــای عجیــب و آزار دهنــده ای دارد.
کورش،بانــک  ســینما  گذشــته  روز   ۲ در 
مســیریاب  آچــار،  ،اپلکیشــن  رســالت 
نشــان ،دیجــی کاال،اسنپ،اپلکیشــن اســتاد 
بابــا،  علــی  ایــران،  مترجمیــن  کار،شــبکه 
ایــران هتــل، قاصــدک۲4 و حتــی جایــی بــه 
اســم آژانــس مســافرتی آســمان پرســتاره 
پرشــیا بــرای مــن پیامــک فرســتاده انــد کــه 
ــترس  ــان در دس ــا همچن ــز، م ــر عزی ای کارب
هســتیم،این هــم نشــانی ســایت مــا. لینــک 
ســایت شــان را هــم فرســتاده انــد کــه کار مــا 

ــرار  ــم برق ــان ه ــتری خودش ــد و مش راه بیفت
بمانــد.

ــانه ای  ــات رس ــا در اقدام ــم م خواســتم بگوی
ــس مســافرتی  ــدازه آن آژان ــه ان ــان ب ــی م مل
ــان  ــواس م ــم ح ــیا ه ــتاره پرش ــمان پرس آس

ــت،همین! ــان نیس ــب م ــه مخاط ب
نوشت: پی 

ــتم  ــودم و خواس ــته ب ــت را نوش ــن یادداش ای
طریــق  از  و  خبرآنایــن  رفقــای  بــرای 
کامپیوتــر بفرســتم. مشــکل ایــن بــود کــه 
ــچ  ــم. هی ــی کردی ــن کار را م ــد ای ــور بای چط
ــه  ــود ک ــده ب ــانی نش ــاع رس ــم اط ــی ه جای
مثــا ایمیــل داخلــی داریــم یــا نــه. فکرمــان 
نتیجــه  ایــن  بــه  و  هــم  روی  ریختیــم  را 
رســیدیم کــه کل نوشــته را در قالــب چنــد 
خبرآنایــن  مطالــب  از  یکــی  زیــر  کامنــت 
ــی مشــکات  ــن یعن ــرای شــان بفرســتم. ای ب

ایرانــی، راه حــل ایرانــی دارنــد!
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این صفحه می خوانیم
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۶۴ ناوگروه به آب های آزاد اعزام کردیمپیام خبر
فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه تاکنون 64 ناوگروه را برای دفاع از منافع کشور به 
آب های آزاد اعزام کرده ایم، گفت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران حافظ تمامیت 
ارضی کشور و دفاع از منافع کشور در حوزه دریا است.
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فقدان مسیر اعتراض قانونی
وزیر کشور: با توجه به شرایط کشور باید تالش کنیم، اعتراضات در بستر قانونی انجام شود

به گفته مسووالن مردم باید اعتراضات خود را به صورت قانونی انجام بدهند

»مـردم از راه هـای قانونـی مطالبـات خـود را 
پیگیـری کننـد.« ایـن جملـه را در روزهـای 
اخیر بارها شـنیده ایم امـا اینکه مردم چگونه 
می تواننـد از مسـیر قانونـی بـه موضوعـی 
اعتـراض کننـد تا سـودجویان از اعتـراض به 
حق آنان سوءاسـتفاده نکنند پرسشی است 
کـه شـاید هنـوز جـواب روشـنی بـه آن داده 
نشـده اسـت.به گزارش ایسـنا، از نخسـتین 
سـاعات جمعـه ۲4 آبـان و پـس از اعـام 
سـهمیه بندی و اصـاح قیمت بنزیـن، نقاط 
مختلفـی از کشـور شـاهد اعتراضـات مـردم 
بـوده کـه البته منجر بـه اغتشـاش و ناامنی 
شـده اسـت. از تهران و کرج گرفته تا شـیراز 
و اصفهـان عـده ای از مـردم در اعتـراض بـه 
این طرح که آن را عامل دیگری برای فشـار 

اقتصـادی و افزایـش قیمـت سـایر اجناس 
می دانسـتند با حضـور در خیابان ها اعتراض 
میـان  ایـن  در  امـا  دادنـد  نشـان  را  خـود 
عده ای سـودجو تـاش کردنـد اعتراضات به 
حـق مردمـی را مصـادره کـرده و بـا تخریب 
امـوال عمومـی و حملـه به بانک هـا و مراکز 
دولتـی و آتـش زدن اتوبـوس و سـطل زباله 
بـه ایجـاد ناامنـی و اغتشـاش دامـن بزنند.
اتفاقی که با واکنش مسـئوالن مواجه شـد و 
از رهبـر انقاب و رئیس جمهـور تا نمایندگان 
مجلـس و فعاالن سیاسـی تـاش کردند در 
سـخنان خـود حسـاب مـردم معتـرض را از 
آشـوبگران جـدا کننـد و از مردمـی کـه نگران 
اوضـاع معیشـتی خـود هسـتند بخواهنـد 
قانـون«  »بسـتر  در  را  اعتراضاتشـان  کـه 

پیگیـری کننـد.روز شـنبه ۲۵ آبـان عبدالرضا 
بـه  اشـاره  بـا  کشـور  وزیـر  رحمانی فضلـی 
در  اعتراضـی  تجمعـات  برخـی  »برگـزاری 
و  سـهمیه بندی  پـی  در  کشـور  شـهرهای 
اینکـه  بـا بیـان  بنزیـن«  افزایـش قیمـت 
»دادسـتان محتـرم کل کشـور اعـام کـرده 
اسـت که در این موارد وارد عمل می شـوند و 
افراد متخلف را شناسـایی می کننـد«، اظهار 
کـرد: »بـا توجـه بـه شـرایطی کـه کشـور ما 
در آن واقـع اسـت بایـد تـاش کنیـم همـه 
مسـائل و اعتراضات را در بستر قانونی انجام 

دهیم.«
بسـتر قانونـی کـه وزیر کشـور بـه آن اشـاره 
کـرد در سـخنان سـایر مسـئولین هـم دیده 
اظهـارات  در  مقامـات  بیشـتر  می شـود. 

خـود، ضمـن اینکـه اعتـراض را حـق مـردم 
دانسـته اند بـر لـزوم قانون مـداری در ایـن 

زمینـه هـم تاکیـد کرده انـد.

لزوم قانون مداری در اعتراض
کدخدایـی  عباسـعلی  زمینـه  همیـن  در 
یک شـنبه  روز  نگهبـان  شـورای  سـخنگوی 
۲6 آبـان در توئیتـر نوشـت: »الزمـه اجـرای 
تصمیم هـای مهـم، اقناع و جلـب نظر مردم 
اسـت نـه غافلگیـر کـردن آنهـا. اعتـراض به 
تصمیم هـای اجرایی حق مردم اسـت. البته 
نبایـد بـه نظـم و امـوال عمومـی و وحدت و 
وفاق ملی آسـیب وارد شـود.«عصر یکشـنبه 
۲6 آبـان هـم رئیس جمهور در جلسـه هیئت 
دولـت با اشـاره به حـوادث روزهای گذشـته 
یـادآور شـد: »اعتـراض با اغتشـاش جـدا از 
هـم اسـت. اعتـراض حـق همه مردم اسـت 
و می تواننـد اعتـراض کننـد. حتـی نسـبت 
بـه دولـت بیانـی هم اگر داشـته باشـند تند 
هـم باشـد، مـا بـا جـان می خریـم  هـر چه 
فرمودند روی چشـم ما، اما اجـازه ناامنی در 

جامعـه نبایـد بدهیم.«
مسـلم اسـت که »در عربده کشـی ها صدای 
بـه حق مـردم کمتـر شـنیده می شـود«، اما 
آیـا فضـا و شـرایطی بـرای شـنیده شـدن 
صـدای به حق مـردم و اعتـراض آنها در نظر 
گرفتـه شـده اسـت؟ احمـد مسـجدجامعی 
عضو شـورای شـهر تهران هم روز دوشنبه ۲7 
آبـان در گفت وگـو بـا ایسـنا، در مـورد تعیین 
محلی بـرای برگـزاری اعتراضات و تجمعات 
اظهـار کـرد: »حق اعتراض در قانون اساسـی 
دیـده شـده اسـت و بایـد شـرایطی فراهـم 
شـود تـا ایـن حـق احـراز شـود. البتـه نـوع 
رفتـار معترض بـا اخالگران متفاوت اسـت. 
پیش از این، این موضوع در دولت پیشـین 
مطـرح شـده بـود امـا به جایـی نرسـید. ما 

معتقدیـم کم کـم باید این حـق را قاعده مند 
کـرد و بایـد بـه شـهروندان نشـان دهیم که 
اگر کسـی مسـئله، دغدغه و نکته ای دارد ما 
بـه آنهـا اعتمـاد داریم.«ایـن اصـل در حالی 
در قانـون اساسـی گنجانـده شـده کـه در روز 
قانـون  مهـر ۱۳۵۸ مجلـس خبـرگان  اول 
اساسـی در بیسـت و هشـتمین جلسه خود 
جلـوی تصویـب اصلـی را گرفت که قـرار بود 
برپایـی تجمعـات و راهپیمایی هـا را مقیـد 
بـه شـروطی، از جملـه دریافـت مجـوز کند. 
ایـن امر نشـان می دهـد کـه تدوین کنندگان 
قانـون اساسـی نگران ایـن موضـوع بوده اند 
کـه بـه بهانـه دادن مجـوز، جلـوی تجمعات 
مسـالمت آمیز مـردم گرفتـه شـود. اصل ۲7 
اساسـی  قانـون  سـال ۱۳6۸  بازنگـری  در 
هـم دسـت نخورده باقـی مانـد امـا بـا وجود 
ایـن اتفاقـات مثل بسـیاری از اصـول دیگر، 
ایـن اصـل هـم معطـل مانـده و تکلیـف آن 
مشـخص نیسـت.با وجود صراحت اصل ۲7 
قانـون اساسـی، بـر مبنـای تبصره ۲ مـاده 6 
قانـون احـزاب، »برگـزاری راهپیمایی هـا بـا 
اطـاع وزارت کشـور بـدون حمـل سـاح در 
صورتی که به تشـخیص کمیسـیون مـاده ۱۰ 
مخل به مبانی اسـام نباشـد و نیز تشـکیل 
اجتماعـات در میادیـن و پارک هـای عمومی 
با کسـب مجـوز از وزارت کشـور آزاد اسـت«.
 ودر تبصـره مـاده ۳۰ ایـن آیین نامـه هـم 
آمـده کـه »ایـن تقاضـا بایـد یـک هفتـه 
پیـش از برگـزاری تظاهـرات یـا تجمـع کتبا 
و حضوری توسـط نماینده رسـمی بـه وزارت 
مـاده ۳۲  کشـور تسـلیم شـود کـه طبـق 
همیـن آیین نامـه )۱۲( بایـد هنگام تسـلیم 
تقاضـا مـوارد زیـر با ارائـه مـدارک دقیق ذکر 
شـود؛ الـف( موضـوع راهپیمایی یـا اجتماع 
و هـدف از برگـزاری آن، ب( تاریـخ برگـزاری 
مسـیر  آن، پ(  پایـان  و  آغـاز  سـاعات  و 
راهپیمایـی و ابتـدا و انتهـای آن، ت( محـل 
سخنرانی و قرائت قطعنامه، ث( مشخصات 
کامـل مسـئولین اجرایی و انتظامی مراسـم 
با معرفی نامه کتبی از گروه، ج( سـخنرانی و 

موضوع سخنرانی، چ( شعارهای راهپیمایی، 
ح( یـک نسـخه از قطعنامـه تهیـه شـده.«

در واقـع ایـن تبصـره همان موضوعی اسـت 
کـه تدوین کننـدگان قانـون اساسـی بـا آن 
داشـتن  بـه  نیـاز  یعنـی  بوده انـد  مخالـف 
مجـوز برای برگزاری تجمـع و راهپیمایی. اما 
مشـخص نیسـت تبصـره ای مغایر بـا قانون 
اساسـی چگونـه در قانـون احـزاب گنجانـده 
شـده اسـت. می تـوان در دوره هـای مختلف 
مصادیقـی برای مجوز ندادن وزارت کشـور به 

برخـی درخواسـت ها یافـت.
در همیـن زمینه مصطفی کواکبیـان نماینده 
مـردم تهـران در مجلـس شـورای اسـامی 
یک شـنبه ۲6 آبـان در نطـق میـان دسـتور 
جلسـه علنـی نوبـت عصـر امـروز مجلـس 
می پرسـم  کشـور  وزیـر  »از  تصریـح کـرد: 
آیـا نیروهـای مقتـدر نظامـی مـا بـه انـدازه 
کافـی آمـوزش دیده انـد کـه مـردم عـادی 
را از آشـوبگران تفکیـک نماینـد؟ مـا هـم 
متاسـف هسـتیم که عده ای در این موضوع 
در برخـی شـهرها جـان باختنـد ولـی بـه 
بخواهنـد یـک  اگـر مـردم عـادی  راسـتی 
اعتـراض مدنـی معمولـی نسـبت بـه ایـن 
تصمیـم غیرکارشناسـی داشـته باشـند باید 
بـه کجـا برونـد؟ مگر قـرار نبـود وزیر کشـور 
در تهـران و کانشـهرها مکان هایـی را بـرای 
و  مشـخص کنـد  اعتراضـات  و  تجمعـات 
امنیـت آن را تضمیـن کنـد پس چـرا الیحه 
بـه مجلـس تقدیـم نمی شـود. چرا پـس از 
تفسـیرهای غیرحقوقـی و بـدون وجاهـت 
قانونـی دیوان عدالـت اداری هیچ واکنشـی 
نشـان داده نمی شـود؟«نکته ای که کواکبیان 
بـه آن اشـاره کرده اند دقیقا همـان موضوعی 
اسـت کـه از چشـم مسـئوالنی کـه از مـردم 
می خواهنـد اعتراضـات خـود را از راه قانونـی 
دنبال کنند مغفول مانده اسـت. امـا در ایران 
در نبـود احـزاب قدرتمنـد و سـازوکار قانونـی 
مشـخص برای برگـزاری تجمعات اعتراضی، 
اتفاقاتـی نظیـر آنچـه ایـن روزها شـاهد آن 

هسـتیم رقـم می خـورد.

سـخنگوی دولـت گفـت: طـرح حمایت 
سـاالنه  بودجـه  قوانیـن  در  معیشـتی 
پایـدار خواهـد بـود و ایـن طـرح ادامـه 
خواهد داشـت.، علی ربیعی در حاشـیه 
جلسـه امـروز دولـت در پاسـخ بـه این 
پرسـش کـه طـرح معیشـتی تـا چـه 
زمانـی ادامـه می یابـد، اظهار کـرد: طرح 
معیشـتی »تا« نـدارد و این طرح ادامه 
خواهـد یافـت. ایـن طرح اکنـون قانون 
برنامـه ششـم و مصوبه دولـت را دارد و 

بـرای اجمـاع عمومی هم مصوبه سـران 
قـوا را دارد و در قوانیـن بودجـه سـاالنه 
هـم پایـدار خواهـد ماند.وی ادامـه داد: 
هـر وقـت منابـع جدیدتـری بـه دسـت 
آوریـم، بیشـتر کسـری طـرح حمایـت 
معیشـتی را جبـران می کند.سـخنگوی 
دولـت دربـاره میـزان اختصـاص بنزین 
سـهمیه ای بـرای خودروهـای شـخصی 
لیتـر   6۰ تعییـن  کـرد:  خاطرنشـان 
منطـق علمـی داشـته اسـت. 6۰ لیتـر 

کوچـک  شـهرهای  و  روسـتاها  بـرای 
کفایـت می کنـد. من از مـردم خواهش 
می کنـم چنـد ماهـی صبـوری داشـته 
باشـند، زیـرا بـا کنتـرل قیمت هایـی که 
مـا انجـام می دهیـم اثـرات ایـن طـرح 
را متوجـه خواهند شـد.ربیعی همچنین 
گفـت: قـرار نیسـت بـه قیمـت گازوئیل 
افـزوده شـود. وی ادامـه داد: براسـاس 
گزارشـی کـه در دولـت ارائـه شـد امروز 
نداشـتیم.  کشـور  در  خاصـی  مسـاله 
دیـروز در برخـی مناطـق عـده ای کوکتل 
مولوتـف تهیـه وتوزیـع کردنـد و چنیـن 
حمـات ایذایـی داشـتند ولـی تجمعی 
باشـد،  داشـته  عمومـی  وجـه  کـه 

ماحظـه نشـده اسـت.

وصل اینترنت در استان ها 
به زودی انجام می شود

عمده مشکالت بخش تولید 
مسائل بانکی است

حضـرت آیـت هللا خامنـه ای بـا تأکیـد بـر اینکه عمده مشـکات بخـش تولید 
مربـوط به مسـائل بانکی و گمرکی اسـت، مجلس و دولت را بـه اقدامات جدی 
بـرای برطـرف کردن این مشـکات توصیه کردند. ضـرت آیت هللا خامنه ای رهبر 
معظـم انقاب اسـامی امشـب در دیـدار دو هـزار و پانصد نفـر از تولیدکنندگان، 
کارآفرینـان و فعـاالن اقتصـادی، بـا اشـاره بـه اهمیـت ثـروت ملی و گسـترش 
رفـاه عمومـی در نظام اسـامی و ضرورت امید نبسـتن به خارج از کشـور تأکید 
کردنـد: کار و راهبـرد اساسـی »مصـون سـازی اقتصـاد از آسـیب تحریم هـا از 
طریق تقویت و رونق تولید داخلی« اسـت و بنده پشـت این قضیه ایسـتاده ام 
و از مسـیر پیشـرفت حقیقـی کشـور کامـاً دفـاع می کنـم. ایشـان بـه احتمال 
بـروز برخـی خطـا از جانـب تولیدکنندگان اشـاره کردند و گفتند: همـه خطاها در 
یک سـطح نیسـتند و نباید برای هر خطایی دسـتگاه های نظارتی بر سـر تولید 

کننـده بریزنـد، البته حسـاب خیانـت از اینگونه خطاها، جدا اسـت.
رهبـر انقـاب اسـامی بـا اشـاره بـه گـزارش رئیـس قـوه قضاییـه مبنـی بـر 
جلوگیـری از تعطیلـی تعداد زیـادی از واحدهای تولیدی که در آسـتانه تعطیلی 
بودنـد، آن را اقدامی بسـیار خوب خواندند. توصیـه دیگر حضرت آیت هللا خامنه 

ای بـه دسـتگاه های دولتـی، لـزوم ثبـات سیاسـت های مالـی و پولـی بود.

سیاست

دولت

دولت

سیاست

اصالح قیمت بنزین می توانست در مجلس 
هفتم تصویب شود

سرویس  مدارس نگران تأمین سوخت نباشند

شرایط اعتراض به  نحو مدنی فراهم شود

نباید آزادی های مشروع مردم را نادیده گرفت

مجلـس  هفتـم  دور  نماینـده 
شـورای اسـامی دربـاره الیحـه 
دولـت اصاحـات بـرای اصاح 
قیمـت بنزیـن و رد ایـن الیحه 
در مجلـس توسـط اصولگرایـان گفـت: بخشـی از الیحـه 
بـود  بـه قیمـت جهانـی  بنزیـن  بـه رهاسـازی  مربـوط 
کـه مجلـس بـا ایـن بخـش مخالفـت کـرده بـود، البتـه 
می توانسـت بـا تعدیـل و تغییـر، ایـن الیحـه را تصویـب 
کند.»محمدرضـا باهنـر« روز سـه شـنبه در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار سیاسـی ایرنا اظهار داشـت: اگـر مجلس هفتم 

)سـالهای ۸۲ تـا ۸6( الیحـه دولت هشـتم بـرای اصاح 
قیمـت بنزیـن را رد نمـی کـرد امـروز دولـت اقـدام بـه 
افزایـش یکبـاره قیمت بنزیـن نمی کـرد. آن موقع نظریه 
ایـن بـود کـه بخشـی از  بنزین را سـهمیه بنـدی و بقیه را 
هـم به قیمت جهانی به شـکل آزاد عرضه کننـد.وی ادامه 
داد: از اقدام مجلس هفتم در رد الیحه پیشـنهادی دولت 
خاتمـی دربـاره اصـاح قیمـت بنزیـن دفاع نمی کنـم اما 
مجلـس بـا بحـث آزاد کـردن نـرخ بنزیـن مخالـف بـود. 
البتـه می توانسـتیم ایـن الیحـه را تعدیـل کنیـم و تغییر 

دهیم.

ـــت: ســـهمیه  ـــرورش گف ـــوزش و پ ـــر آم وزی
ســـوخت ســـرویس های مـــدارس پـــس 
ســـامانه  در  متقاضیـــان  ثبت نـــام  از 
»ســـپند« تـــا ســـقف ۱۲۰ لیتـــر در مـــاه 
تامیـــن می شـــود و راننـــدگان ســـرویس ها بـــه صـــورت ریالـــی بهـــای 
میـــزان پیمایـــش خـــود را پـــس از بررســـی هایی کـــه انجـــام می شـــود 

دریافـــت می کننـــد.
ــروز هیئـــت دولـــت  ــه امـ ــیه جلسـ  محســـن حاجی میرزایـــی در حاشـ
در جمـــع خبرنـــگاران بـــا اشـــاره بـــه چگونگـــی تامیـــن ســـوخت 
ــق  ــه از طریـ ــی کـ ــا هماهنگـ ــرد: بـ ــار کـ ــدارس اظهـ ــرویس های مـ سـ
ســـتاد ســـوخت بـــه عمـــل آمـــده مقـــرر شـــده تمامـــی ســـرویس های 
ـــت  ـــود را ثب ـــات خ ـــور اطاع ـــپند« در وزارت کش ـــامانه »س ـــدارس در س م
کننـــد تـــا پـــس از بررســـی ها نســـبت بـــه طـــول مســـیری کـــه هـــر 
ســـرویس طـــی می کنـــد، از ســـهمیه ای کـــه برای شـــان در نظـــر گرفتـــه 

شـــده اســـتفاده کننـــد.

وی افـــزود: ایـــن ســـهمیه بـــه ایـــن صـــورت اســـت کـــه تـــا ســـقف 
ـــه  ـــدارس ب ـــرویس های م ـــده و س ـــه ش ـــر گرفت ـــاه در نظ ـــر در م ۱۲۰ لیت
ـــی هایی  ـــس از بررس ـــود را پ ـــش خ ـــزان پیمای ـــای می ـــی به ـــورت ریال ص
ــن  ــی های الزم در ایـ ــد. بررسـ ــت می کننـ ــود دریافـ ــام می شـ ــه انجـ کـ
ـــدارد. ـــود ن ـــی وج ـــای نگران ـــود و ج ـــام می ش ـــرعت انج ـــا س ـــز ب ـــه نی زمین
وزیـــر آمـــوزش و پـــرورش بـــا اشـــاره بـــه موضـــوع اصـــاح سیســـتم 
ــا در  ــرد: مـ ــد کـ ــا، تاکیـ ــدن بخاری هـ ــدارس و جمع شـ ــی مـ گرمایشـ
ـــی  ـــتم گرمایش ـــود، سیس ـــده ب ـــام ش ـــانی انج ـــه گازرس ـــی ک ـــام مناطق تم
را اصـــاح کردیـــم و بـــا سیســـتم های مـــدرن گازی تعویـــض شـــدند. 
ــم از  ــده، تـــاش کردیـ ــام نشـ ــانی انجـ ــه گازرسـ ــی کـ ــه مناطقـ در بقیـ

سیســـتم های گرمایشـــی ایمن تـــر اســـتفاده کنیـــم.
ــه  ــل بـ ــه متصـ ــزار مدرسـ ــدود ۲4 هـ ــه داد: حـ ــی ادامـ حاجی میرزایـ
ــه از محـــل اعتبـــارات  ــی اصاح شـــده هســـتند کـ ــتم گرمایشـ سیسـ
ـــن کار انجـــام  ـــه ای ـــق گرفت ـــرورش تعل ـــوزش و پ ـــه آم ـــه ب ـــوارض گازی ک ع

شـــده اســـت.

رئیــس  حقوقــی  معــاون 
جمهــوری گفــت: همــه قــوای 
ــد  ــاش کنن ــد ت ــه گانه بای س
اعتراض هــا  انجــام  شــرایط 
در یــک چارچــوب مدنــی فراهــم شــود. مــدل اعتــراض 
ــوم اجتماعــی و حقــوق  ــی را بایــد متخصصــان عل مدن
ــوری،  ــی ریاســت جمه ــت حقوق ــد. معاون طراحــی کنن
لعیــا جنیــدی در نخســتین همایــش و کارگاه آموزشــی 
تخصصــی مدیــران و کارشناســان حقوقــی وزارت امــور 
اقتصــادی و دارایــی و ادارات کل امــور اقتصــادی و 
دارایــی اســتان ها افــزود: شایســته اســت مــردم، 
ــا  ــد ت ــام دهن ــی انج ــای مدن ــا را در قالب ه اعتراض ه

ــونت ها،  ــی خش ــی از برخ ــیب های ناش ــا آس ــادا ب مب
خانواده هــا و عزیــزان آن هــا، دچــار تالــم و فشــار 
روحــی شــوند. مــن بــه نوبــه خــود جــدا دغدغــه 
داد:  ادامــه  دارم.وی  را  مــردم  آرامــش  و  ســامت 
ــر کســی پوشــیده نیســت و  اهمیــت امــر اقتصــادی ب
ــوق اقتصــادی اســت. شــاید  ــوق، حق ــن حق فراگیرتری
برخــی حقــوق سیاســی ماننــد رأی دادن را جــدی 
ــه  ــرد ک ــدا ک ــوان پی ــی هیچ کســی را نمی ت ــد، ول نگیرن
ــه  ــد و ب ــوق اقتصــادی اش اســتفاده کن نخواهــد از حق
آن بی اعتنــا باشــد. الزمــه اداره زندگــی، فعالیــت و 
حتــی برخــورداری از امتیازهــا یــا حقــوق دیگــر، حقــوق 

ــت. ــادی اس اقتص

رئیــس کمیتــه سیاســی فراکســیون امیــد 
ــرد  ــد ک ــامی تاکی ــورای اس ــس ش مجل
کــه کســی بــا اعتراضــات مســالمت آمیــز 
ــدارد امــا در هیــچ جــای دنیــا  مشــکلی ن

ــد. ــی کن ــتقبال نم ــز اس ــونت آمی ــات خش ــی از اقدام ــز کس نی
ــر  ــه ناآرامی هــای اخی ــا اشــاره ب ــا ایســنا ب ــو ب ــی در گفت وگ جــال میرزای
در کشــور و قطعــی اینترنــت بیــان کــرد: ایجــاد ناآرامی هــا در کشــور بعــد 
ــل پیــش  ــرای مدیریــت مصــرف ســوخت قاب از اعــام سیاســت دولــت ب
ــاذ برخــی  ــود. اتخ ــم نشــده ب ــات الزم آن فراه ــه مقدم ــود؛ چراک ــی ب بین
ــه عنــوان مثــال در ناامنــی  ــود. ب ــرای مدیریــت بحــران موثــر ب از تدابیــر ب
صــاح اســت کــه مــدارس تعطیــل شــود تــا کــودکان آســیب نبیننــد.وی در 
ادامــه اظهــار کــرد: امــا زمــان اجــرای تدابیــر بایــد مدیریــت شــود. اکنــون 
آرامــش در اکثــر نقــاط کشــور برقــرار شــده و بــه نظــر می رســد  بــه تدریــج 
ــی از  ــد پایین ــود. درص ــرار ش ــددا برق ــت مج ــتان ها اینترن ــی از اس در برخ
کســب و کارهــا در داخــل کشــور بــا فضــای اینترنــت در ارتبــاط اســت امــا 

در شــرایط تحریــم همیــن درصــد پاییــن نیــز از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
ــا  ــام در مجلــس ب ــه آن توجــه شــود.نماینده مــردم ای ــد ب ــه بای اســت ک
تاکیــد بــر اینکــه امنیــت مــردم در اولویــت کشــور اســت، گفــت: تدابیــری 
کــه دولــت بــرای بازگشــت امنیــت بــه کشــور انجــام داده، حســاب شــده 
ــردم در خطــر  ــال م ــن اســت و جــان و م ــه کشــور ناام ــی ک ــود. در زمان ب
قــرار گرفتــه نبایــد بــا سیاســی بــازی بــه دنبــال کســب محبوبیــت بــرای 
خــود باشــیم؛ بلکــه بایــد از محبوبیــت خــود بــرای تامیــن امنیــت مــردم 

خــرج کنیــم.
ــد  ــردم نبای ــت م ــن امنی ــر تامی ــوی دیگ ــرد: از س ــد ک ــه تاکی وی در ادام
ــده  ــردم را نادی ــروع م ــای مش ــوق و آزادی ه ــه حق ــد ک ــه ای باش ــه گون ب
بگیریــم. همــان طــوری کــه مقــام معظــم رهبــری تاکیــد داشــتند کســی 
ــدارد. در هیــچ جــای دنیــا نیــز  ــا اعتراضــات مســالمت آمیــز مشــکلی ن ب

ــد. ــی کن ــز اســتقبال نم ــات خشــونت آمی کســی از اقدام
ــا  ــردم اســت و ب ــوال م ــی در اصــل ام ــوال عموم ــزود: ام ــان اف وی در پای

ــورد شــود. ــد برخ ــد بای ــی آســیب می زنن ــوال عموم ــه ام ــه ب ــرادی ک اف

سنا
 ای

س:
عک

نماینـده مـردم اشـنویه با بیان ایـن آرام کردن مردم بسـیار مهم 
اسـت اما جزیـره ای کار کـردن ارکان تصمیم گیر باعث بسـیاری 
از مشـکات شـده اسـت، گفت: فراکسـیون امید پیشـنهاد داد 
مسـئوالن امنیتی و سـران سـه قـوه به مجلس بیاینـد و راهکار 
ارائـه دهند.عبدالکریـم حسـین زاده در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
سیاسـی ایلنـا، دربـاه تصمیـم سـران دربـاره افزایـش قیمـت 
بنزیـن و انتقـاد نماینـدگان مبنـی بـر اینکـه نظـر مخالـف آنان 
نادیده گرفته شـده اسـت، گفت: شـورای عالی اقتصادی سـران 
قـوا شـکل گرفتـه و ما هـم به اصل ایـن موضوع نقـدی نداریم.

وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت: همـکاران مـن در وزارت جهاد 
کشـاورزی در زمینـه تخصیص سـهمیه سـوخت کشـاورزان 
رایزنـی الزم را بـا وزارت نفـت انجـام داده و می تواننـد ایـن 
سـهمیه را تحویل بگیرند. محمود حجتی در حاشـیه جلسـه 
هیـات دولـت در جمـع خبرنـگاران گفـت: تامیـن سـهمیه 
سـوخت کشـاورزان در دسـتورکار مـا بـوده و هـم اکنـون هم 
ایـن گونه اسـت. وی افـزود: با توجه به تصمیم گیری سـتاد 
مربوطـه، سـهمیه های سـوخت روشـن اسـت و وزارت نفـت 

هـم اعـام آمادگـی کامـل در ایـن زمینه کرده اسـت.

دعوت از نیروهای امنیتی 
برای پاسخگویی به مجلس

کشاورزان می توانند سهمیه 
سوخت خود را تحویل بگیرند

وزیـر صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق دسـتور رئیس جمهور 
دولـت و دسـتگاه های دولتـی طبـق بـه هیـچ عنـوان تـا پایان 
سـال حق گران کردن هیچ کاال و خدماتی را ندارند.رضا رحمانی 
در پایـان جلسـه هیئـت دولت با حضـور در جمع خبرنـگاران با 
اشـاره بـه اقدامـات وزارت صنعت، معدن و تجـارت برای نظارت  
بـازار جهـت جلوگیـری از افزایش قیمت ها در پـی افزایش نرخ 
بنزین گفت: بازرسـی های ما کمیـت و کیفیتش افزایش یافته 
اسـت و همه امکانات در روزهای اخیر بسـیج شـده است تا در 
حـق مـردم اجحاف نشـود و موج گرانی که بیشـتر ناشـی از بار 

روانی این قضیه اسـت تحمیل نشـود.

معـاون وزیـر آمـوزش و پـرورش و رییـس سـازمان نوسـازی، 
توسـعه و تجهیـز مدارس کشـور گفـت: اسـتفاده از بخاری های 
نفتـی خـط قرمـز ایـن وزارتخانـه اسـت و بـا برنامه ریزی هایـی 
کـه انجـام شـده بـه زودی همـه بخاری هـای نفتـی از مـدارس 
جمـع آوری خواهـد شـد. مهراله رخشـانی مهر روز چهارشـنبه در 
آیین بهره برداری از مدرسـه ۱۲ کاسـه نبی اکرم )ص( روسـتای 
ملحـم شهرسـتان سـلماس افزود: تمـام تـاش وزارت آموزش 
و پـرورش و سـازمان نوسـازی، توسـعه و تجهیز مـدارس ایجاد 
فضـای آموزشـی مناسـب بـرای دانـش آموزان اسـت تـا بدون 

دغدغه تحصیـل کنند. 

دستگاه های دولتی حق گران 
کردن کاال و خدماتی را ندارند

بخاری های نفتی از مدارس 
کشور جمع آوری می شود
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

گردشگریگردشگری

پیشنهادهای گردشگری ایران و ارمنستانآماده سازی خیابان »سی تیر« برای معلوالن

معــاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگــی، 
گفــت:  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
»گردشــگری  و  »مناسب ســازی«  موضــوع 
و  تکلیــف  عنــوان  بــه  دســترس پذیر« 
مســئولیت اجتماعــی؛ پیوســت کلیــه طرح هــا 
و سیاســت های در دســت اقــدام و آتــی حــوزه گردشــگری قــرار گرفتــه اســت. 
و  وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری  تیمــوری )معــاون گردشــگری  ولــی 
صنایع دســتی( در چهارمیــن نشســت کارگــروه گردشــگری معلولیــن و جانبــازان 
ــور« در  ــازی کش ــی و مناسب س ــتاد هماهنگ ــه س ــای »دبیرخان ــزز و  اعض مع
ــه طــرح موضــوع گردشــگری  ــت ب ــا عنای ــت گردشــگری، گفــت: ب محــل معاون
ــع آن  ــه تب ــه و ب ــن وزارتخان ــه در ای ــروه مربوط ــکیل کارگ ــترس پذیر و تش دس
ــات جلســات پیشــین در  ضــرورت بررســی و پیگیــری بندهــای اجرایــی مصوب
معاونــت گردشــگری؛ ایــن جلســه تشــکیل شــده اســت.  وی افــزود: در حــال 
ــی  ــئولیت اجتماع ــف و مس ــوان تکلی ــه عن ــازی ب ــوع مناسب س ــر موض حاض
معاونــت گردشــگری در دســتور کار و اقــدام قــرار دارد. مــا بــه ایــن موضــوع بــه 
عنــوان یــک اولویــت مهــم نــگاه می کنیــم؛ اولویتــی کــه بــه صــورت رســمی بــر 

اســاس شــعار ســال و توصیــه ســازمان جهانــی گردشــگری )UNWTO( از ســال 
۲۰۱6 آغــاز شــده اســت.تیموری بــا بیــان اینکــه ایــن موضــوع بــه دلیــل نــوع و 
ماهیــت آن در کمیتــه اخــاق ســازمان جهانــی گردشــگری پیگیــری شــده اســت؛ 
گفــت: مــا در برنامه هــا و شــعارهای ســال های آینــده نیــز ایــن موضــوع را مــورد 
ــه ای کــه شــعار ســال جــاری صنعــت گردشــگری  ــه گون تاکیــد قــرار داده ایــم؛ ب
بین المللــی نیــز بازتابــی از ایــن موضــوع اســت. عنوانــی کــه در ســال گردشــگری 
یعنــی از ۵ مهــر امســال تــا ۵ مهــر ســال آینــده بــه عنــوان شــعار جهانی در ســطح 
دنیــا مطــرح اســت؛ »گردشــگری و اشــتغال؛ آینــده ای بهتــر بــرای همه«به شــمار 
می آیــد. وقتــی لغــت »همــه« مطــرح می شــود؛ یعنــی تاکیــد روی دسترســی 
وارائــه خدمــات گردشــگری بــرای کلیــه اقشــار جامعه اســت.معاون گردشــگری با 
اشــاره بــه اینکــه اقدامــات مــورد نیــاز در ایــن زمینــه بایــد بــه تدریج محقق شــود؛ 
تصریــح کــرد: منظــور تحقــق بخش هــای زیرســاختی اســت امــا قســمت هایی 
کــه مربــوط بــه مباحــث آمــوزش و نرم افــزاری بــه شــمار می آیــد؛ طبیعتــًا بایــد 
بــا ســرعت پیــش رود. شــاید بــه نظــر می رســد اگــر مــا در ایــن زمینه هــا موثرتــر 
ــه  ــتری ب ــتاب بیش ــا ش ــز ب ــخت افزاری نی ــای س ــاید بخش ه ــویم ش وارد ش

موضــوع ملحــق شــود.

گردشــگری،  نماینــدگان  از  هیاتــی 
مطبوعــات و گــروه اقتصــادی از ارمنســتان 
ــای  ــه ه ــا جاذب ــا ب ــد ت ــران آمدن ــه ای ب
گردشــگری شــهرهای مــرزی آشــنا شــوند 
و برخــی از قراردادهــای بیــن دو کشــور کــه معطــل مانــده را احیــا کننــد.۲۳ 
ــتان از روز  ــور ارمنس ــی کش ــای تلویزیون ــبکه ه ــانه و ش ــی رس ــر از اهال نف
ــای  ــه ه ــار روز جاذب ــی چه ــت ط ــرار اس ــد و ق ــران آمدن ــه ای ــنبه ب یکش
کشــورمان را در منطقــه آزاد ارس و محــدوده جلفــا بــه تصویــر بکشــانند و 
بــا زیرســاخت هــای آن از جملــه هتلهــا و مراکــز گردشــگری آشــنا شــوند 
ــران  ــافرتی و مدی ــهای مس ــد آژانس ــگری مانن ــاالن گردش ــدگان و فع نماین
ــگری،  ــیون گردش ــتان، فدراس ــری ارمنس ــت وزی ــگری نخس ــش گردش بخ
نمایندگانــی از وزارت اقتصــاد ارمنســتان ایــن گــروه را همیــاری مــی کننــد 
ــد. ــا کنن ــور را احی ــن دو کش ــده بی ــل مان ــای معط ــی از قرارداده ــا برخ ت

ایــن گــروه نشســت هــای مختلفــی را نیــز بــا مدیــران زون هــای اصلــی 
منطقــه آزاد ارس و شــرکت هــای گردشــگری در اســتان آذربایجــان شــرقی 

ــز  ــر مرک ــد حســن نژاد، مدی ــا،  احم ــن نشســت ه داشــتند. در یکــی از ای
نــوردوز ســازمان منطقــه آزاد ارس بیــان کــرد کــه در هفــت مــاه اخیــر حــدود  
۱۸7 هــزار ایرانــی بــه ارمنســتان تــردد کــرده انــد و ۲۳۸ هــزار ارمنســتانی 
نیــز از مــرز نــوردوز بــه ایــران بــا هــدف خریــد و گــردش آمــده انــد.در ایــن 
نشســت، صفــر شاســفند، معــاون اقتصــادی و ســرمایه گــذاری منطقــه آزاد 
ارس بیــان کــرد: ارمنســتان مــی توانــد از جایــگاه خــود در اوراســیا اســتفاده 
ــد.وی  ــاد کن ــورمان ایج ــیا را در کش ــران اوراس ــترک ای ــر مش ــرده و دفت ک
ــا احیــای جــاده ابریشــم در توســعه گردشــگری دو  افــزود: مــی توانیــم ب
ــود  ــن پیشــنهادی ب ــش داشــته باشــیم. ای ــران و ارمنســتان نق کشــور ای
کــه ارمنســتان داده و مــا هــم دربــاره آن مطالعــه مــی کنیــم.در ادامــه ایــن 
نشســت آرمــن ایســرائیلیان، مســوول بخــش ایــران، روابــط عمومــی و مرکز 
ــان کــرد:  ــوری ارمنســتان هــم بی ــاد نخســت وزیری جمه اطــاع رســانی نه
معتقدیــم کــه همــکاری هــای دو کشــور ایــران و ارمنســتان مــی توانــد بــه 

توســعه توریســم تجــاری دو کشــور کمــک کنــد. 

 پیام
 میراث

۱۲۰ منطقه خراسان رضوی مستعد سرمایه گذاری شناسایی شده است. به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، ابوالفضل مکرمی گفت: » 7۰ فرصت سرمایه گذاری در حوزه 

گردشگری، ۲۹ فرصت سرمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی و ۳۱ فرصت سرمایه گذاری در حوزه صنایع دستی این استان 
شناسایی شده و حجم سرمایه گذاری در این فرصت ها ۱6 هزار و ۱6۰ میلیارد ریال است.«

رنا
 ای

س:
عک

رییـس انجمـن صنفـی دفاتـر خدمـات مسـافرتی از تاثیر 
منفـی قطـع دسترسـی بـه سـایت های خریـد و فـروش 
بلیـت پروازهـای خارجـی خبـر داد و گفـت: سـفر که فقط 
جنبـه تفریحـی نـدارد. مـا درباره رفتـن مردم بـه »آنتالیا« 
صحبـت نمی کنیـم. مـردم گاهـی هـم سـفرهای فـوری، 
کاری یـا درمانـی دارنـد. بایـد زمـان قطـع اینترنـت بـرای 
از  پـس  روز  می شـد.یک  پیش بینی هایـی  گـروه  ایـن 
قطـع اینترنـت، سـایت های فـروش آن الیـن بلیـت قطـار 
و هواپیمـا بـا انتشـار آدرس وب سـایت های خـود اعـام 
کردنـد دسترسـی بـه ایـن سـامانه ها بـه صورت مسـتقیم 
برقـرار شـده اسـت امـا همچنـان در برخـی از نقـاط کشـور 
مـردم امـکان خرید اینترنتـی چنین خدماتـی را ندارند، و 
سیسـتم های فـروش در پایانه هـای ریلی و پروازی بسـته 
اسـت. در نتیجـه بلیت هـا بـه صـورت دسـتی و گاهـی بـا 
قیمت هایـی متفـاوت از  آنچـه سـامانه های آناین فروش 

اینترنتـی درج شـده، فروختـه می شـود.
حرمـت هللا رفیعـی در شـرح وضعیـت موجـود بـه ایسـنا 
گفـت: دسترسـی آژانس هـای مسـافرتی و مـردم به بلیت 
پروازهـای خارجی کاما قطع شـده اسـت. البتـه آژانس ها 
بـه خاطر شـبکه اینترنت داخلـی )اینترانـت( امکان خرید 
و فـروش بلیـت قطـار و یا هواپیما در مسـیرهای داخلی را 

دارنـد امـا خیلـی از مـردم چنین دسترسـی ندارند.
وی اضافـه کـرد: بیشـترین فـروش آژانس ها هـم از بلیت 
پروازهای خارجی اسـت. حتی بلیت های رزرو شـده قبلی 
را نمی تـوان صـادر کـرد. آژانس هـای مسـافرتی مسـتأصل 
شـده اند و امـکان اطاع رسـانی هـم ندارنـد، چـون تنظیـم 
چنیـن اطاع رسـانی هایی روی شـبکه های مجـازی انجـام 
شـده بود.رفیعـی ادامـه داد: انجمن صنفـی دفاتر خدمات 
مسـافرتی ایـران نامه ای را به وزارت ارتباطات فرسـتاده که 
بـرای صنـف گردشـگری تدبیـری کنـد اما پاسـخ روشـنی 
دریافـت نکرده ایـم. بایـد در این شـرایط کـه اینترنت قطع 

شـده اسـت ابزاری برای مسـافران تامین شـود.           

سوژه تاثیر اینترنت و 
بنزین بر سفر

تمدید جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین

سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام از 2۱ تا 2۴ آبان در گرگان برگزار شد 

 رییـس اداره میـراث فرهنگـی، صنایـع 
دسـتی و گردشـگری گنبدکاووس گفت: 
بـا توجه به اسـتقبال بسـیار خوب مردم 
برگـزاری  زمـان  هنرمنـدان،  تقاضـای  و 
المللـی  بیـن  جشـنواره  سـیزدهمین 
ایـن  در  زمیـن  ایـران  اقـوام  فرهنـگ 
بـه مـدت یـک روز تمدیـد  شهرسـتان 

. شد
مریـم آق آتابـای روز چهارشـنبه در گفت 
و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهارداشـت:  بـا 
توجـه بـه تقاضـای هنرمنـدان شـرکت 
کننـده، اسـتقبال بسـیار خـوب مـردم از 

برگـزاری جشـنواره و بـا تاییـد معـاون 
اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه گنبـدکاووس، 
جشـنواره  ایـن  برگـزاری  زمـان  مـدت 
از چهـار روز تعییـن شـده بـه پنـج روز 
تغییـر کرد و تا پنجشـنبه شـب ۳۰ آبان 

شـد. تمدید 
وی بـا قدردانی از همکاری بسـیار خوب 
ادارات شهرسـتان گنبـدکاووس از جملـه 
شـهرداری، بنیادمسـکن، برق، راهداری، 
در  جوانـان  و  ورزش  و  شـهر  شـورای 
برگـزاری ایـن جشـنواره گفـت: بیشـتر 
دولتـی  دسـتگاه های  مهمانسـراهای 
گنبـدکاووس از ۲6 آبـان تـا بـه امروز به 
اسـکان هنرمندان شـرکت کننـده در این 

جشـنواره اختصـاص یافتـه اسـت.  

رییـس اداره میـراث فرهنگـی، صنایـع 
از  گنبـدکاووس  گردشـگری  و  دسـتی 
بـا  درخواسـت کـرد  گلسـتان  اسـتاندار 
توجـه بـه ظرفیت بـاالی این شهرسـتان 
از  مـردم  خـوب  بسـیار  اسـتقبال  و 
یـک  فرهنگـی،  رویدادهـای  برگـزاری 
مـکان مناسـب بـرای برگـزاری مطلـوب 
ایـن جشـنواره در ایـن شهرسـتان ایجاد 

شـود.   
هنرمنـدان  امسـال  افـزود:  آق آتابـای 
۲۵ اسـتان بـرای شـرکت در جشـنواره 
فرهنـگ اقـوام ایـران زمیـن از یکشـنبه 
شـب ۲6 آبان در این شهرسـتان گردهم 
آمدنـد تـا بخش کوچکـی از هنر دسـت 
اقـوام  بـر  حاکـم  بـرادری  و  اتحـاد  و 

مختلـف اعـم از فـارس، کرد، لـر، آذری، 
سیسـتانی، بلـوچ، عرب، قـزاق و ترکمن 

را بـه نمایـش بگذارنـد.
وی تاکیـد کـرد: می تـوان این جشـنواره 
اقـوام  بـر  از وحـدت حاکـم  نمـادی  را 
ایران اسـامی بویژه در اسـتان گلسـتان 
دانسـت کـه سـال های سـال اسـت کـه 
زندگی مسـالمت آمیز در سـایه دوسـتی 
و بـرادری را در کنـار هـم تجربه می کنند 
و هیـچ گاه پشـت هـم را خالـی نکـرده 

ند. ا
رییـس اداره میـراث فرهنگـی، صنایـع 
گنبـدکاووس  گردشـگری  و  دسـتی 
گفـت: در بخـش گردشـگری روسـتایی 
جشـنواره  سـیزدهمین  عشـایری  و 
ایـن  در  اقـوام  فرهنـگ  بین المللـی 
اقـوام  معیشـت  و  زندگـی  شهرسـتان، 
بومـی ایرانـی بـا حفـظ اصالت هـای آنها 
اعـم از لبـاس محلی و معماری سـنتی، 
زبـان و گویـش همراه با پخـت غذاهای 
سـنتی در قالـب 6 خانـه روسـتایی، ۱۵ 
چـادر عشـایری و ۱۲ آالچیـق ترکمنی به 

نمایـش گذاشـته شـد.
آق آتابـای ادامـه داد: هنرمندان سراسـر 
صنایـع  غرفـه   7۳ برپایـی  بـا  کشـور 
جـذاب  و  زیبـا  محصـوالت  دسـتی 
و  کیـف  از  اعـم  مختلـف  قومیت هـای 
انـواع  محلـی،  پوشـاک  چـرم،  کفـش 
انـواع  دست سـاز،  ظـروف  زیـورآالت، 
گلیـم، قالیچـه و پارچه هـای ابریشـمی 
و نمـدی، تابلوهـا و مجسـمه های چوبی 
معـرق کاری را در معـرض دید و فروش 
عاقه منـدان به صنایع دسـتی گذاشـتند 
غرفـه   47 قالـب  در  آن،  بـر  افـزون  و 
خوراکی هـا  انـواع  و  محلـی  غذاهـای 

رنگارنـگ  و  سـنتی  شـیرینی های  و 
و  عسـل  باقلـوا،  سـوهان،  گـز،  ماننـد 
شـکات های مختلـف، عرقیـات گیاهـی 
و ادویـه و نیـز انـواع ترشـی و لبنیـات 
محلـی سـوغات اقـوام ایـران اسـامی 
را هـم بـرای فـروش عرضـه کردنـد کـه 
مـورد اسـتقبال بسـیار خوب مـردم قرار 

گرفـت.
وی اضافـه کـرد:  در کنـار ایـن غرفه هـا 
کشـور  سراسـر  از  موسـیقی  ۲۰ گـروه  
نیـز در سـالن اصلـی مجتمـع ورزشـی 
المپیـک و در کنـار خانه هـای روسـتایی 
و چادرهـای عشـایری به اجـرای برنامه 
مـردم  اسـتقبال  می پردازنـد کـه  زنـده 
از  بازدیـد  کنـار  در  آنـان  برنامه هـای  از 
غرفه هـای گردشـگری، صنایع دسـتی و 
سـوغات بسـیار زیاد و چشـمگیر اسـت.

را  فرصتـی  اقـوام  فرهنـگ  جشـنواره   

فراهـم کـرده تـا بـرای ۱۳ سـال متوالی 
شـاهد بـه نمایـش درآمـدن بخشـی از 
هنردسـت، نوای جاودانه موسـیقی کهن 
و غذاهـای لذیـذ سـاکنان ایـران زمیـن 
همـراه با نشـان دادن وحـدت و همدلی 
آنـان در اسـتانی که به دلیـل میزبانی از 
۱6 قومیـت بـه عنـوان نگارسـتان ایـران 
شـناخته می شـود باشـیم؛  اسـتانی کـه 
از سـال  مـردم آن هـر سـال پرشـورتر 
قبـل از ایـن رویـداد فرهنگـی اسـتقبال 
وجـود  بـا  نیـز  امسـال  و  می کننـد 
روزهـای  هـوای  سـرمای  و  بارندگـی 
اخیـر، اسـتقبال مـردم از این جشـنواره 
گنبـدکاووس  و  گـرگان  میزبانـی  بـه 
نشـان دهنده  و  بـوده  چشـمگیر 
ارج گـذاری گلسـتانی ها بـه هویـت غنی 

ایرانـی اسـت.

نــود  اصــل  کمیســیون  ســخنگوی 
مجلــس از بررســی پــروژه گردشــگری 
آیلنــد در جلســه امــروز کمیســیون 
ــایی  ــرام پارس ــر داد.به ــود خب ــل ن اص
ــرد:  ــار ک ــنا، اظه ــا ایس در گفت وگــو ب
امروز)سه شــنبه(  عصــر  جلســه  در 
ــا حضــور  ــه ب ــود ک کمیســیون اصــل ن
ــتانی  ــران اس ــزی و مدی ــتاندار مرک اس
ــد  ــا مفاس ــارزه ب ــتاد مب ــس س و ریی
اقتصــادی برگــزار شــد ســرمایه گــذاری 

در پــروژه گردشــگری آیلنــد در اســتان 
ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــزی م مرک

وی افــزود: یکســری تخلفــات در مــورد 
ــر  ــود و ب ــزارش شــده ب ــروژه گ ــن پ ای
ــکیل  ــه تش ــا جلس ــاس م ــن اس همی
دادیــم، از نهادهــای ذی ربــط اســتعام 
کردیــم و بازدیــد میدانــی از ایــن پــروژه 
داشتیم.پارســایی بــا اشــاره بــه حجــم 
ــروژه  ــن پ ــرمایه گذاری در ای ــاالی س ب
ــرای ایجــاد ۲۹ هــزار و  و ظرفیــت آن ب

ــد یــک  ــادآور شــد: آی لن 7۰۰ شــغل، ی
شــهرک گردشــگری اســت و بزرگتریــن 
مجموعــه گردشــگری کشــور خواهــد 
بــود و یکــی از امتیــازات آن ایــن اســت 
ــران دارد و  ــا ته ــه کوتاهــی ت ــه فاصل ک
ــتفاده  ــم در آن اس ــی ه ــع دولت از مناب
کمیســیون  است.ســخنگوی  نشــده 
ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــود مجل ــل ن اص
و  اهلیــت  آی لنــد،  ســرمایه گذارن 
ســابقه خــوب ســرمایه گــذاری  در 
ــرد:  ــه ک ــد، اضاف ــارج دارن ــل و خ داخ
ــن  ــان در ای ــارد توم ــون 4۰۰۰ میلی تاکن
پــروژه ســرمایه گــذاری شــده و یکــی از 
ســهامداران آن هــم بانــک گردشــگری 

اســت.   

بررسی پروژه گردشگری آیلند 
در کمیسیون اصل نود

ثبت ملی  پنج هنرمند 
صنایع دستی اصفهان 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اصفهان از ثبت پنج هنرمند 
پیشکسـوت صنایع دسـتی اسـتان در فهرسـت میـراث ناملمـوس گنجینـه زنده 
هنـری ایـران خبر داد. فریدون هللا یـاری )مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی اصفهان( در آیین رونمایی از چهاردهمین سـری از مجموعه کتاب 
گنجینه هنر ایران، با ایراد سـخنانی از تاش اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی اسـتان برای ثبت پنج هنرمند پیشکسـوت صنایع دسـتی استان 

در فهرسـت میـراث ناملموس گنجینـه زنده هنری ایـران خبر داد.
او بـا اعـام ایـن مطلـب افـزود: بـا توجـه بـه وجـود بیـش از 6۰هـزار هنرمنـد 
شناخته شـده صنایع دسـتی که در بیش از ۱۹۹ رشـته صنایع دستی در پهنه استان 
اصفهـان فعالیـت می کنند، کار خطیری در حوزه شـناخت و معرفی این هنرمندان 
و هنـر ارزشمندشـان کـه یادگاری ارزشـمند از هنر نیاکان اسـت، پیـش رو داریم. 
هللا یـاری در ادامـه بـا اشـاره بـه شناسـایی و ثبـت پرونـده بـرای بیـش از 4۰هزار 
هنرمنـد صنایع دسـتی در اسـتان خاطرنشـان کـرد: در کنـار شناسـنامه دار کـردن 
هنرمنـدان صنایع دسـتی، تاکنـون ۵ نفـر از هنرمندان پیشکسـوت صنایع دسـتی 
اسـتان که در قید حیات هسـتند، در فهرسـت میراث ناملموس به عنوان گنجینه 

زنـده هنـری ایران بـه ثبت رسـیده اند.

ته
نک

هنرمنــدان سراســر کشــور پــس از چهــار روز اجــرای 
ــات در 2۰۰  ــه خدم ــری و ارائ ــی هن ــای فرهنگ ــه ه برنام
غرفــه شــامل صنایــع دســتی، هنرهــای ســنتی، ســوغات، 
غذاهــای ســنتی، ســیاه چادرهــا، آالچیــق عشــایر و 
روســتاها در ســیزدهمین جشــنواره بیــن المللــی فرهنــگ 
اقــوام ایــران زمیــن بــه میزبانــی گــرگان، از یکشــنبه شــب 
ــا حضــور در گنبــدکاووس در  ــان( ب ــه جــاری ) 2۶ آب هفت
ســومین دوره ایــن جشــنواره در گنبــدکاووس حاضر شــدند 
کــه بــر اســاس مشــاهدات عینــی خبرنــگار ایرنــا، اســتقبال 
مردمــی از ایــن رویــداد فرهنگــی و وحدت آفریــن از 
همــان ســاعات آغازیــن بســیار چشــمگیر و قابــل توجــه 

ــوده اســت. ب
ســیزدهمین جشــنواره بیــن المللی فرهنــگ اقــوام از 2۱ تا 
2۴ آبــان در گــرگان برگــزار شــد و در ادامه، گنبــدکاووس از 
2۶ آبــان بــه مــدت پنــج روز میزبــان این جشــنواره اســت 

و پنجشــنبه شــب )3۰ آبــان( بــه پایــان می رســد.

میراثمیراث

برگزاری 5 دوره آموزشی برای شاغالن صنایع دستیارتباط شهر جهانی یزد با جهان قطع است
ــداران  ــه هتلـ ــس جامعـ رییـ
یـــزد بـــا گایـــه از قطـــع 
راه  و  اینترنـــت  شـــدن 
ارتباطـــی شـــهر جهانـــی یـــزد 
ـــه  ـــگران ب ـــفر گردش ـــمگیر س ـــش چش ـــا، از کاه ـــا دنی ب
ــر داد. ــی خبـ ــهر جهانـ ــن شـ ــت در ایـ ــزد و اقامـ یـ
ــا  ــو بـ ــی« در گفت وگـ ــر طباطبایـ ــر ناصـ ــید امیـ »سـ
خبرنـــگار ایســـنا از کاهـــش 40 درصـــدی ضریـــب 
اقامـــت در یـــزد خبـــر داد و اظهـــار کـــرد: بـــه دنبـــال 
ـــت، ســـفر  ـــن و قطـــع شـــدن اینترن ـــرخ بنزی افزایـــش ن
ـــال آن اقامـــت و اســـکان در اســـتان  ـــه دنب ـــزد و ب ـــه ی ب
ـــب  ـــه ضری ـــوری ک ـــه ط کاهـــش چشـــمگیری داشـــته ب

اقامـــت از 60 درصـــد بـــه 20 درصـــد کاهـــش یافتـــه 
ـــت. اس

ــاط  ــه ارتبـ ــن کـ ــر ایـ ــد بـ ــا تاکیـ ــئول بـ ــن مسـ ایـ
شـــهر جهانـــی یـــزد بـــا دنیـــا قطـــع شـــده اســـت، 
ـــرون و  ـــای بی ـــا دنی ـــی ب ـــای ارتباط ـــواع راه ه ـــت: ان گف
ـــزد در  ـــی ی ـــهر جهان ـــدود و ش گردشـــگران خارجـــی مح
ـــی  ـــگران خارج ـــا گردش ـــی ب ـــچ ارتباط ـــر هی ـــال حاض ح
ـــکل  ـــا مش ـــگری ب ـــگ و گردش ـــع هتلین ـــدارد و صنای ن

روبـــرو شـــده  اســـت.
طباطبایـــی از مســـئوالن خواســـت تـــا ایـــن مشـــکل 
ـــرای  ـــگری ب ـــت گردش ـــت صنع ـــه اهمی ـــه ب ـــا توج را ب

توســـعه کشـــور در اســـرع وقـــت مرتفـــع کننـــد.

میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
ــتی  ــگری و صنایع دسـ گردشـ
اســـتان ایـــام از برگـــزاری 
ـــاغان  ـــوزش ش ـــج دوره آم پن
صنایع دســـتی در شـــش ماهـــه نخســـت امســـال 

خبـــر داد.
روابط عمومـــی  از  به نقـــل  میراث آریـــا  به گـــزارش   
ــتی  ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ اداره کل میراث فرهنگـ
ایـــام، عبدالمالـــک شـــنبه زاده بـــا اعـــام ایـــن خبـــر 
ـــج  ـــال پن ـــت امس ـــه نخس ـــش ماه ـــرد: »در ش ـــار ک اظه
ــه  ــاغان بـ ــتیابی شـ ــدف دسـ ــا هـ ــی بـ دوره آموزشـ
ـــود  ـــرای بهب ـــروز ب ـــد و ب ـــای جدی ـــات و مهارت ه اطاع

ـــد.« ـــزار ش ـــا برگ ـــت کاری آن ه وضعی
او افـــزود: »ایـــن آموزش هـــا در رشـــته های طراحـــی 
نقشـــه گلیـــم )دوره مقدماتـــی و تکمیلـــی(، طراحـــی 
رنگ هـــا،  ترکیب بنـــدی  و  شـــناخت  زیـــورآالت، 
محصـــوالت  نـــوآوری  و  خاقیـــت  بســـته بندی، 

صنایع دســـتی برگـــزار شـــد.«
ـــا  ـــن آموزش ه ـــرد: »دو دوره از ای ـــح ک ـــنبه زاده تصری ش
ـــود کـــه در دو ســـطح مقدماتـــی  طراحـــی نقشـــه گلیـــم ب
و تکمیلـــی برگـــزار شـــد کـــه بـــا توجـــه بـــه انتخـــاب 
ایـــام به عنـــوان شـــهر ملـــی گلیـــم نقـــش برجســـته 
ـــته  ـــش برجس ـــم نق ـــدات گلی ـــزایی در تولی ـــش بس نق

بـــا نقشـــه های جدیـــد داشـــت.«
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رییــس پژوهشــکده علــوم زمین ســازمان زمین شناســی 
و اکتشــافات معدنی کشــور، راضیــه لک دیروز چهارشــنبه 
در مراســم آغــاز بــه کار همایــش ملــی دوســاالنه زمیــن 
ــار داشــت:  ــزر اظه ــای خ ــرز و دری ــزاد الب شناســی کوه
خلیــج گــرگان بــا چالش هــای متعــددی ماننــد خشــکی 
ــه  ــا توج ــت و ب ــه رو اس ــوب گذاری روب ــایش رس و فرس
ــرای  ــادی ب ــان زی ــکات، زم ــداوم مش ــر در ت ــه تاخی ب
نجــات ایــن پهنــه آبــی وجــود ندارد.بســته شــدن کانــال 
هــای ارتباطــی بــه دریــا و در نتیجــه کاهــش آب ورودی، 
ــه  ــه دار شــدن خشــکی از جمل ــا و ادام نوســان آب دری
ــه  ــت ک ــرگان اس ــج گ ــش روی خلی ــای پی ــش ه چال
ــی  ــه آب ــن پهن ــدن آرام آرام ای ــک ش ــه آن، خش نتیج
ــرگان از  ــج گ ــروج خلی ــرای خ ــرد: ب ــان ک اســت.وی بی
ایــن وضعیــت بحرانــی، انجــام رصــد و مطالعــات دقیــق 
و کارشناســی ضــروری اســت. رییــس پژوهشــکده علوم 
اکتشــافات معدنی  و  زمیــن ســازمان زمین شناســی 
ــت از ورود  ــای ممانع ــرح ه ــرای ط ــت: اج ــور گف کش
ــه هــای قــره ســو و گــرگان رود قبــل از  رســوب رودخان
رســیدن بــه دریــای خــزر و همچنیــن نصــب تلــه گیــر 
بــا هــدف خــروج رســوب گیــر در دهانــه اصلــی ورود آب 
بــه خلیــج گــرگان از جملــه راهکارهــای موثــر در نجــات 
خلیــج گــرگان اســت.خلیج گــرگان کــه در ســده هــای 
ــاد  ــه ایج ــراوان زمین ــورداری از آب ف ــا برخ ــین ب پیش
بنــدرگاه هایــی چــون گــز و ترکمــن را فراهــم کــرده و بــر 
رونــق و شــکوه ایــن مناطــق افــزوده بــود، چنــد ســالی 
ــای  ــش ه ــا چال ــده و ب ــالی ش ــار خشکس ــت گرفت اس
ــرگان در  ــج گ ــت خلی ــی کند.ثب ــرم م دســت و پنجــه ن
ســال ۱۳۵4 بــه همــراه تــاالب میانکالــه و لپــو زاغمــرز در 
اســتان مازنــدران بــه  عنــوان نخســتین مجموعــه تــاالب 
ــای کنوانســیون  ــان در فهرســت تاالب ه ــی جه بین الملل
رامســر ثابــت کــرد ایــن خلیــج و نواحــی اطــراف آن یــک 
مجموعــه ارزشــمند زیســت  محیطــی اســت که عــاوه بر 
حفــظ چرخــه زیســت دریــای خــزر در معیشــت جوامــع 

محلــی نیــز اثرگــذاری مســتقیم دارد.

خلیج گرگان از لحاظ اقتصادی و اکولوژیکی 
برای کشوراهمیت دارد 

ــرگان از لحــاظ اقتصــادی و اکولوژیکــی دارای  ــج گ خلی
اهمیــت بــوده و در تکثیــر آبزیــان، ماهیــان اســتخوانی 
و غضروفــی و جــذب پرنــدگان مهاجــر زمســتانی نقــش 
مهمــی دارد.رییــس پژوهشــکده علــوم زمیــن در ادامــه 
بــه راه هــای مقابلــه بــا ســیاب در گلســتان اشــاره کــرد 
و گفــت: ایــن اســتان دارای رودخانــه هــای پرپیــچ 

و خــم زیــادی اســت کــه در زمــان ســیابی شــدن 
موجــب آبگرفتگــی مــی شــود کــه ایجاد دشــت ســیابی 
ــروز خســارت هــا جلوگیــری کند.دشــت  مــی تــوان از ب
ــه  ــه اســت ک ــراف رودخان ســیابی اراضــی مســطح اط
در دوره هــای طغیــان رودخانــه بــه زیــر آب مــی رونــد.

وی تهیــه پهنــه بنــدی ســیل، توجــه بــه حریــم زمیــن 
شناســی رودخانــه هــا، شناســایی عــرض رودخانــه هــا، 
مطالعــه فرســایش، الیروبــی رودخانــه، تقویــت پوشــش 
گیاهــی خــاک و تغییر نــدادن کاربــری اراضــی را از جمله 
راه هــای مقابلــه با خســارت ســیل در گلســتان برشــمرد.

همایــش ملــی دوســاالنه زمیــن شناســی کوهــزاد البرز و 

دریــای خــزر در گــرگان از دیــروز )چهارشــنبه( بــا حضــور 
ــی از مســوالن دســتگاه  ــان، دانشــجویان و جمع محقق
هــای مرتبــط اســتانی و کشــوری و پیشکســوتان زمیــن 
شناســی در دانشــگاه گلســتان آغــاز بــه کار کرد.بــه گفتــه 
بهنــام شــفیعی دبیــر برگــزاری ایــن همایــش، محققان و 
صاحــب نظــران مقــاالت خــود را در 7 محور شــامل زمین 
ــع  ــر و مناب ــن، ذخای ــرات زمی ــادی، مخاط ــی بنی شناس
ــن شناســی مهندســی ســاختگاه  ــن شناســی، زمی زمی
هــا، زمیــن شناســی زیســت محیطــی و پزشــکی، زمین 

ــگری و  ــن گردش ــی و زمی ــری و دریای ــی کواترن شناس
زمیــن باســتان شناســی ارســال کردنــد کــه از میــان 7۰ 
مقالــه دریافــت شــده، ۳۲ مقالــه بــه صــورت ســخنرانی 
و ۲۰ مقالــه بــه صــورت پوســتر در مــدت ۲ روز برگــزاری 

ایــن همایــش ارایــه مــی شــود.

رئیس سازمان محیط زیست:نگاه ما به 
محیط زیست فانتزی  است

رئیــس ســازمان محیــط زیســت گفــت: مــا در تهــران 

نفس های به شماره افتاده خلیج گرگان 
رئیس سازمان محیط زیست: ما برمبنای قانون آبی عمل می کنیم که در زمان نگارش، 

کشورهیچ مشکل آبی نداشت 

رییس پژوهشـکده علوم زمین سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی کشـور گفت: اجرای طرح های ممانعت از 
ورود رسـوب رودخانـه هـای قـره سـو و گـرگان رود قبل از رسـیدن بـه دریای خـزر و همچنین نصب تله گیـر با هدف 
خـروج رسـوب گیـر در دهانـه اصلـی ورود آب به خلیـج گرگان از جملـه راهکارهای موثـر در نجات خلیج گرگان اسـت.

خلیـج گـرگان کـه در سـده های پیشـین بـا برخـورداری از آب فـراوان زمینه ایجـاد بندرگاه هایـی چون گـز و ترکمن را 
فراهـم کـرده و بـر رونق و شـکوه این مناطق افزوده بود، چند سـالی اسـت گرفتار خشکسـالی شـده و بـا چالش های 
دسـت و پنجه نرم می کند.ثبت خلیج گرگان در سـال ۱3۵۴ به همراه تاالب میانکاله و لپو زاغمرز در اسـتان مازندران 
بـه  عنـوان نخسـتین مجموعه تاالب بین المللی جهان در فهرسـت تاالب های کنوانسـیون رامسـر ثابت کـرد این خلیج 

و نواحـی اطراف آن یک مجموعه ارزشـمند زیسـت  محیطی اسـت.

رئیــس ســازمان محیــط زیســت گفــت: مــا هنــوز حفــظ 
ــد  ــم و در ح ــی می کنی ــوخی تلق ــت را ش ــط زیس محی
چنــد جانــور وحشــی و پــارک ملــی و منطقــه حفاظــت 
شــده می دانیــم. یــک ســری قوانیــن مــا در حــوزه آب و 
محیــط زیســت بایــد تغییر پیــدا کنــد. مســائل زیربنایی 
ــم.  ــد خــارج کنی را از سیاســی کاری و سیاســی نگری بای
همیــن االن کــه مــن بــا شــما صحبــت می کنــم صنایــع 

آب بــر در وســط کویــر احــداث می شــوند.

اسـتاد دانشـگاه آکسـفورد و مشـاور گرد و خاک 
گفـت:  ملـل  سـازمان  محیط زیسـت  برنامـه 
تغییـرات اقلیمـی باعـث بیابان شـدن جنگل ها 
و ایجـاد طوفان هـای شـدید گرد و غبار می شـود 
کـه مشـکات بسـیاری بـرای سـامتی انسـان 
میدلتـون  نیکـوالس  می کند.پروفسـور  ایجـاد 
محیط زیسـت  و  جغرافیـا  دانشـکده  اسـتاد 
دانشـگاه آکسـفورد و مشـاور گرد و خاک برنامه 
بـا  گفت وگـو  در  ملـل  سـازمان  محیط زیسـت 
خبرنگار ایلنـا درباره تغییرات اقلیمی و گرمایش 
زمیـن گفـت: تغییر اقلیم مسـئله بسـیار مهمی 
اسـت کـه همـه کشـورهای دنیـا بـا آن مواجـه 
هسـتند.وی با بیان اینکه شـاید جزئیات تغییر 
اقلیم و گرمایش زمین بسـیار واضح و مشخص 
نباشـد، ادامـه داد: در حقیقـت همـه تغییـرات 
روزانـه ای کـه در آب و هـوا و اقلیـم می بینیـم، 
ماننـد خشکسـالی های مکـرر، موج هـای گرمـا 
و طوفان هـای شـدید، دمـای باالتـر و حـوادث 
آب وهوایـی حـدی از جملـه تغییـرات اقلیمـی 
هستند.مشـاور گرد و خاک برنامه محیط زیست 
سـازمان ملـل دربـاره تاثیـرات تغییـر اقلیـم بـر 
مهاجـرت و امنیـت غذایـی گفت: یکـی از عوامل 
تغییـرات اقلیـم از بین رفتن بافت جنگل اسـت 
و از بیـن رفتـن جنگل هـا منجـر بـه ایجـاد گـرد 
و غبـار می شـود.میدلتون بـا بیـان اینکـه ایـن 
مشـکل در بسـیاری از جوامـع وجـود دارد، گفت: 
تغییـرات اقلیمی باعث بیابان شـدن جنگل ها و 
ایجـاد طوفان هـای شـدید گـرد و غبـار می شـود 
کـه مشـکات بسـیاری بـرای سـامتی انسـان 
ایجـاد می کنـد. همچنیـن باعـث بـروز حـوادث 
جـاده ای و بسـته شـدن فرودگاه هـا می شـود و 
مشـکاتی را در حمـل و نقـل ایجـاد می کند.وی 
تاکیـد کرد: تغییر اقلیم قطعا در آینده مشـکات 
بیشـتری را برای جوامع و کشـورهای مختلف به 
وجود می آورد و حتی می تواند در کشـورهایی که 
از انرژی خورشـیدی استفاده می کنند، مشکات 
بسـیاری برای سـلول های خورشـیدی ایجاد کند 
و عـاوه بـر ایـن طوفان هـای گـرد و غبـار در این 
کشـورها باعث می شـود، سـلول های خورشیدی 
الکتریسـته کمتری تولید شود.اسـتاد دانشـکده 
آکسـفورد  دانشـگاه  محیط زیسـت  و  جغرافیـا 
بیـان کـرد: خاورمیانـه نیـز بـا گرمایـش زمیـن 
بـا مشـکات بسـیاری در زمینـه تغییـر اقلیـم و 
گـرد و غبـار مواجـه اسـت و این بخش از آسـیا، 
ایـران و دیگر کشـورهای خاورمیانه با مشـکات 

عدیـده ای مواجـه خواهند شـد.

هوا
 و 

 حاکمیت هوای نامطلوب در یک سوم آب
از روزهای آبان ماه

تهرانی هـا در آبـان مـاه امسـال ۱۱ روز بـه دلیـل افزایش 
هـوای  میکـرون   ۲.۵ از  معلـق کمتـر  ذرات  غلظـت 
ایسـنا، کیفیـت  تنفـس کردند.بـه گـزارش  نامطلـوب 
هـوای پایتخـت از ابتـدای آبـان مـاه تاکنون ۱۸ روز در شـرایط سـالم و 
۱۱ روز بـه دلیـل افزایـش غلظـت ذرات معلـق کمتـر از ۲.۵ میکرون در 
شـرایط ناسـالم برای گروه های حسـاس قرار داشـت. منبع انتشار این 
ذرات فعالیت هـای احتراقـی ماننـد وسـایل نقلیه موتـوری، نیروگاهی، 
فرایندهـای صنعتـی و سـوزاندن چـوب و... اسـت.تهرانی ها درحالـی 
۱۱ روز از هـوای آبـان مـاه امسـال را نامطلـوب تنفـس کردنـد که سـال 
گذشـته در همیـن بـازه زمانـی هوای بـه مراتب مطلوب تری در سـطح 
شـهر تهـران حاکـم بـود. آبان ماه سـال گذشـته هـوای پایتخـت چهار 
روز در شـرایط پـاک، ۲۲ روز سـالم و چهـار روز نیـز در شـرایط ناسـالم 
بـرای گروه هـای حسـاس قـرار داشـت که به گفته حسـین شـهیدزاده 
- مدیرعامـل شـرکت کنتـرل کیفیـت هوای تهران - سـال گذشـته به 
دلیل شـرایط جوی و اقلیمی مسـاعدتر کیفیت هوای بهتری در شـهر 
تهـران برقـرار بود.بررسـی کیفیـت هـوای پایتخـت نشـان می دهـد که 

طـی آبـان  مـاه سـال های ۹6 و ۹۵ کیفیت هـوای تهران شـرایط خوبی 
نداشـت کـه چـرا در آبان ماه سـال ۹6 تهرانی هـا ۲۳ روز هوای ناسـالم 
بـرای گروه هـای حسـاس و یـک روز هوای ناسـالم بـرای همه تنفس 
کردنـد. طـی همین بـازه زمانی در سـال ۹۵ نیز هوای پایتخـت ۱6 روز 
در شـرایط نامطلـوب قـرار داشـت کـه از این تعـداد ۱۳ روز هوا ناسـالم 
بـرای گروه هـای حسـاس و سـه روز ناسـالم بـرای همـه افـراد بـود.

پایتخت نشـینان در دومیـن ماه پاییز سـال ۹4 نیـز دو روز هوای پاک، 
۱۹ روز هـوای سـالم و ۹ روز هـوای ناسـالم بـرای گروه هـای حسـاس 
تنفـس کردنـد و در سـال ۹۳ نیـز سـه روز هـوای پـاک، ۱4 روز هـوای 
سـالم و ۱۳ روز هوای ناسـالم برای گروه های حسـاس در تهران برقرار 
بود.به گزارش ایسـنا شـاخص کیفیت هوا )AQI( به پنج دسـته اصلی 
تقسـیم بندی می شـود. بـر اسـاس ایـن تقسـیم بندی از عـدد صفـر تا 
۵۰، هـوا پـاک، از ۵۱ تـا ۱۰۰ هـوا سـالم یـا متوسـط، از ۱۰۱ تـا ۱۵۰ هـوا 
ناسـالم بـرای گروه های حسـاس، از ۱۵۱ تـا ۲۰۰ هوا ناسـالم برای همه 
گروه ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسـیار ناسـالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شـرایط کیفی 

هـوا خطرناک اسـت. 

ــا و  ــی زیب ــی الک های ــت های پوزه عقاب ــا- الک پش ــران- ایرن ته
ــود و  ــه می ش ــاس گفت ــپر کاراپ ــه آن س ــه ب ــد ک ــگ دارن رنگارن
همیــن زیبایــی بــای جــان آنهــا شــده چــون از آن بــرای ســاخت 
وســایل تزئینــی از جمله ظــروف، دکوراســیون منزل، قــاب عینک، 
ــرات  ــا و جواه ــن ط ــو، مجســمه و تزئی ــره م ــرس، گی ــانه، ب ش
ــای در  ــزو گونه ه ــا را ج ــن مســاله آنه ــد و همی اســتفاده می کنن
ــه  ــران ب ــه در ای ــن گون ــه ای ــرار داده اســت، البت خطــر انقــراض ق
خاطــر الک صیــد نمی شــود بلکــه تخم هــای حیــوان بــه مصــرف 
ــارج  ــا خ ــروش از النه ه ــرای ف ــا ب ــد و ی ــانی می رس ــه انس تغذی
 )Eretmochelys imbricata( می شود.الک پشــت پوزه عقابــی
ــاط  ــی نق ــران در برخ ــر ای ــاوه ب ــه ع ــت ک ــی اس ــه ای دریای گون
ــران و  ــی آن ای ــه اصل ــا خان ــود ام ــده می ش ــز دی ــا نی ــر دنی دیگ
ســواحل نیلگــون خلیــج فــارس اســت، تــا چنــد ســال پیــش بــه 
ــوزه  ــداد الک پشــت های پ ــم تع ــن ه ــن و ژاپ ــران در چی ــز ای ج
ــه دلیــل صیــد بی رویــه منقــرض شــده  ــود امــا ب عقابــی زیــاد ب
ــداران  ــی ایــن جان ــه صــورت کل ــا در حــال انقــراض هســتند. ب ی
ــده شــده اند  ــد و آرام دی ــوس اطلــس، هن ــا در آب هــای اقیان زیب
ــواره در  ــان هم ــمزه و الک زیبایش ــت خوش ــل گوش ــه دلی ــا ب ام
ــر  ــان اگ ــاد کارشناس ــه اعتق ــه ب ــد ک ــار بودن ــادان گرفت ــور صی ت
همیــن رونــد ادامــه یابــد تــا چنــد ســال آینــده دیگــر الک پشــت 
پوزه عقابــی در هیــچ آبــی باقــی نخواهــد ماند.یکــی دیگــر 
پوزه عقابــی  الک پشــت های  انقــراض  دالیــل  مهم تریــن  از 
ــرای گوشــتخواران،  ــی ب ــی خوب ــع غذائ ــا منب ــه آنه ــن اســت ک ای
ــه  ــتند ب ــرات هس ــی حش ــا و حت ــدگان، ماهی ه ــدگان، خزن پرن

عبارتــی دیگــر آن هــا خوراکــی خوشــمزه بــرای بیشــتر جانــداران 
هســتند. الک پشــت های پوزه عقابــی بزرگ تــر اغلــب شــکار 
کوســه ها می شــوند.اتحادیه بین المللــی حفاظــت از طبیعــت 
)IUCN( الک پشــت  پوزه عقابــی را در فهرســت گونه هــای بــه 
ــاری از  ــه آم ــرار داده اســت. گرچ ــراض ق ــرض انق شــدت در مع
تعــداد الک پشــت ها در جهــان وجــود نــدارد، امــا گفتــه می شــود 
جمعیــت آن هــا در طــول ۱۰۰ ســال گذشــته تــا ۸۰ درصــد کاهــش 
یافتــه اســت.بر اســاس آمــار IUCN، پنــج نــوع از هشــت 
ــای  ــود دارد در آب ه ــان وج ــه در جه ــی ک ــوع الک پشــت دریای ن
خلیــج فــارس و دریــای عمــان زندگــی می کننــد کــه عبارتنــد از 
ــی،  ــی، الک پشــت ســبز، الک  شــت چرم ــوزه عقاب الک پشــت پ
ــن  ــه ای ــی ب ــوزه عقاب ــی. پ الک پشــت ســرخ و الک پشــت زیتون
ــا  ــه از جلبک ه ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه دریای ــن گون ــه ای ــت ب عل
ــد  ــاری عقــاب مانن ــد بنابرایــن الزم اســت کــه منق ــه می کن تغذی
داشــته باشــد تــا بتوانــد بــه راحتــی غــذای خــود را تامیــن کنــد.

ــرکل دفتــر زیســت بوم های دریایــی ســازمان  داود میرشــکار مدی
حفاظــت محیــط زیســت در ایــن بــاره بــه خبرنــگار علمــی ایرنــا 
ــتر  ــی بیش ــوزه عقاب ــت پ ــذاری الک پش ــه و تخمگ ــت: تغذی گف
در خلیــج فــارس اســت زیــرا ســواحل ســرزمینی و جزایــر 
ــد.وی  ــه دارن ــن گون ــذاری ای ــرای تخم گ ــتعدی ب ــاط مس ــا نق م
ــا  ــی و ژله فیش ه ــای دریای ــت از جلبک ه ــن الک پش ــزود: ای اف
تغذیــه می کننــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه در بــاالی هــرم غذایــی 
ــن  ــی ای ــت و فراوان ــرل جمعی ــزایی در کنت ــش بس ــرار دارد نق ق
ــار  ــال یک ب ــر دو س ــوال ه ــت ها معم ــن الک پش ــا دارد. ای گونه ه

ــذاری  ــوال تخم گ ــد، معم ــاحل می آین ــه س ــذاری ب ــرای تخم گ ب
ــه دارد  ــاه ادام ــر م ــا تی ــود و ت ــاز می ش ــفندماه آغ ــط اس از اواس
ــذارد و  ــم می گ ــا ۱۰۰ تخ ــن 7۰ ت ــن بی ــت میانگی ــر الک پش و ه
تبدیــل شــدن آنهــا بــه جوجــه در نقــاط مختلــف متفــاوت اســت 
ــل  ــغ )تبدی ــدند و تفری ــراب ش ــه خ ــی ک ــتیم النه های ــا داش مث
ــه طــور  ــا ب ــود ام ــر درصــد ب ــا صف ــه جوجــه( آنه شــدن تخــم ب
ــوند.  ــل می ش ــه تبدی ــه جوج ــا ب ــد تخم ه ــدود ۵۰ درص ــی ح کل
میرشــکار بــه عوامــل تهدیــد ایــن گونه هــای ارزشــمند اشــاره کــرد 
ــتگاه های  ــواحل و زیس ــب س ــادی، تخری ــای صی ــت: توره و گف

تخم گــذاری، برداشــت تخم هــا بــرای تغذیــه انســانی و فــروش، 
ــای  ــی، آلودگی ه ــش جهان ــاحلی، گرمای ــی و س ــای دریای زباله ه
نفتــی دریاهــا، آلودگی هــای نــوری و آگاه نبــودن مــردم از اهمیــت 
ــی در  ــوزه عقاب ــد الک پشــت پ ــه برخــی از عوامــل تهدی ایــن گون
ــه  ــار داشــت: بررســی ها نشــان می دهــد ک ــران اســت.وی اظه ای
ــه  ــر دارد ب ــات تاثی ــن حیوان ــیت ای ــی در جنس ــش جهان گرمای
ــود  ــر ش ــا گرم ت ــا و اقیانوس ه ــه آب دریاه ــر چ ــه ه ــوری ک ط
ــک  ــوی ت ــه س ــد ب ــن رون ــا ای ــود و ب ــتر می ش ــی بیش ماده زای

ــد. ــش می رون ــیتی پی جنس

بــا وجــود نگرانی هــا دربــاره تشعشــعات رادیویــی و امــواج 
ــا توجــه اســتانداردهای  ــد ب الکترومغناطیســی، مســووالن معتقدن
ــر  ــه ب ــتاندارد ک ــطح اس ــر از س ــددی باالت ــور ع ــود، در کش موج
ــنا،  ــزارش ایس ــه گ ــود ندارد.ب ــد، وج ــته باش ــر داش ــامتی تاثی س
یکــی از نگرانی هایــی کــه بــا ورود ابــزار دیجیتالــی بــه زندگــی افــراد 
افزایــش یافتــه، بیماری های ناشــی از تشعشــعات رادیویی اســت. 
بــا افزایــش بیماری هــای جوامــع امــروزی از جملــه ســرطان های 
شناخته شــده و ناشــناخته، ایــن گمــان میــان عامــه مــردم تقویــت 
شــده و بســیاری تصــور می کننــد تشعشــعات حاصــل از دکل هــای 

ساخت وسایل تزئینی و طعم خوشمزه، 
بالی جان الک پشت پوزه عقابی 

تاالب

عسلویه

عسلویه دستگاه سنجش هوای محیطی  
می خواهد

تمامی دستگاه ها برای احیای تاالب 
جازموریان همراه شوند

سیسـتم  مسـئول  کارشـناس 
بوشـهر  اسـتان  هـوای  پایـش 
بـه  عسـلویه  هم  اکنـون  گفـت: 
عنـوان پایتخـت انـرژی کشـور و 
محـل اجرای طرح های توسـعه ای میـدان گازی پارس جنوبی 
و واحدهـای پتروشـیمی دسـتگاه سـنجش هـوای محیطـی 
ندارد و نصب این دسـتگاه در این شهرسـتان ضروری اسـت.
علیرضـا مصلحیـان در گفـت و گـو با ایرنـا افزود: عسـلویه تا 
سـال ۹6 از دسـتگاه سـنجش هـوای محیطـی برخـوردار بـود 
ولـی بـا سـرقت ایـن دسـتگاه، اکنـون مـدت ۲ سـال اسـت 
کـه فاقد دسـتگاه سـنجش هوا اسـت.وی بیـان کـرد: اکنون 
شـهرهای بوشـهر، برازجان، خورموج، کنگان دارای این دستگاه 
هسـتند و دیلم به عنوان پنجمین شـهر اسـتان بوشـهر اسـت 
کـه راه اندازی دسـتگاه سـنجش هوای محیطی آن در دسـت 
اقـدام اسـت و بـزودی ایـن مهم محقـق می شـود.مصلحیان 
ادامـه داد: در ارزیابی هـای صـورت گرفتـه در 6 مـاه نخسـت 
امسـال بوشـهر ۲ روز دارای هوای پاک، 6۹ روز قابل قبول، ۲۱ 
روز ناسـالم بـرای گروه هـای حسـاس و چهار روز ناسـالم و ۹۰ 
روز نیز دسـتگاه سـنجش به دلیل نبود هزینه تعمیر خاموش 
بوده اسـت.وی افـزود: در برازجـان نیـز روزهـای پـاک، قابـل 

قبـول، ناسـالم بـرای گروه های حسـاس و ناسـالم بـه ترتیب 
۵، ۱۵۱، ۱4 و ۳ بـوده و ۱۳ روز نیـز دسـتگاه خامـوش بـوده 
اسـت.مصلحیان ادامـه داد: کنگانی هـا نیـز در 6 مـاه امسـال 
هـوای پاک تنفـس نکردند و هـوای قابل قبول، ناسـالم برای 
گروه های حسـاس، ناسـالم و بسـیار ناسـالم در این شـهر به 
ترتیـب ۱۳۰، ۳۵ و ۳ و یـک روز بـوده و ۱7 روز نیـز دسـتگاه 
سـنجش هـوای محیطـی آنهـا خاموش گـزارش شده اسـت.

کارشناس مسـئول سیستم پایش هوای استان بوشهر گفت: 
در گنـاوه نیـز میـزان روزهـای برخـوردار از هـوای پـاک، قابـل 
قبـول، ناسـالم بـرای گروه های حسـاس به ترتیب یـک، ۱۰۹، 
۵7 و ۸  روز گـزارش شـده و ۱۱ روز نیـز دسـتگاه خامـوش 
بـود.وی یادآور شـد: خورموج نیز که دسـتگاه سـنجش هوای 
آن اواخـر خردادمـاه راه انـدازی شـده هـوای پـاک نداشـتند و 
هـوای قابل قبول، ناسـالم برای گروه های حسـاس و ناسـالم 
بـه ترتیـب ۵۵، ۵ و یـک روز بـوده و ۳۲ روز نیـز دسـتگاه 
خامـوش بـوده اسـت.مصلحیان در ارتبـاط با دلیل خاموشـی 
دسـتگاه ها گفـت: این دسـتگاه ها هـر ۲ ماه یکبـار باید فیلتر 
آنهـا تعویـض شـود کـه بـه دلیـل هزینـه ۲۰ میلیـون ریـال و 
کمبـود اعتبارات این مهم منجر به خاموشـی چنـد روز یا چند 

ماهـه دسـتگاه ها می شـود.

محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
گفـت:  کرمـان  اسـتان  زیسـت 
دسـتگاه های  و  مـردم  تمامـی 
اجرایـی اسـتان های سیسـتان و 
بلوچسـتان و کرمـان بـرای حفاظـت از محیـط زیسـت منطقـه 
بخصـوص تاالب جازموریان حمایـت و همراهی کنند ، گرچه در 
ایـن راسـتا همتی مضاعف شـکل گرفته اسـت.به گـزارش ایرنا 
، مرجـان شـاکری روز چهارشـنبه در نشسـت مدیریـت جامـع 
تـاالب جازموریـان و تدقیـق نقشـه های پهنه بنـدی ایـن تاالب 
افـزود: شـرکت آب منطقـه ای حـق آبه تـاالب جازموریـان را در 
فصول مختلف بدهد.وی اظهار داشـت: ردیف اعتباری در سـفر 
معـاون رئیـس جمهوری و رئیس سـازمان برنامـه و بودجه به 
جنـوب کرمـان برای تـاالب جازموریـان تخصیص یافـت و این 
بودجـه در سـایر تـاالب هـا پیـش بینی نشـده اسـت.مدیرکل 
حفاظت محیط زیسـت اسـتان کرمان گفت: ۱۰ درصد اعتبارات 
وارد شـده بـه اسـتان متعلـق به محیط زیسـت و مابقـی برای 
احیـای تـاالب بـه دسـتگاه هـای اجرایـی دیگـر تعلـق گرفتـه 
اسـت.وی بـا بیان اینکـه وجود تاالب جازموریان در کویر کشـور 

ارزشـمند اسـت تاکید کـرد: تمامی افراد بایـد با همت مضاعف 
ایـن ذخیـره را بـرای نسـل آینـده حفظ کننـد و با بومـی نگری 
تاش کنیم این تاالب احیا شود.شـاکری افزود: انسـجام بین 
دسـتگاه هـای اجرایـی در حفاظـت از محیـط زیسـت اسـتان 
کرمـان شـکل گرفتـه و سـندی در شـورای برنامـه ریـزی برای 
جلوگیـری از بـروز گرد و غبار تدوین و برنامه پنج سـاله تدوین 
شـد کـه بخشـی از آن بـه تـاالب جازموریـان بـه عنـوان یکی از 
منشـاهای گردوغبـار کشـور تعلـق دارد.وی ادامـه داد: اسـتان 
کرمـان بیشـترین میزبان خیـزش گرد و غبار در کشـور را دارد و 
یـک ردیـف اعتباری برای اسـتان درنظر گرفته شـده اما میزان 
دقیـق آن مشـخص نیسـت.رئیس جهـاد دانشـگاهی اسـتان 
کرمـان هم گفت: ۲ سـال درگیر کار فشـرده بـرای احیای تاالب 
جازموریـان هسـتیم و در ایـن زمینـه انبوه نقشـه هـا و تحلیل 
هـا را داشـتیم و معتقدیـم کـه نتایـج کار باید علمـی، عملیاتی 
و کاربـردی باشـد.رضا کامیاب مقـدس افزود: تـاالب جازموریان 
فرصت اکولوژیکی برای منطقه و کشـور اسـت و خشـک شـدن 
ایـن تـاالب آسـیب هـای بسـیاری بـه همـراه دارد لذا مسـائل 
مربـوط بـه تهدیدهـا و چالـش هـا را مورد بررسـی قـرار دادیم. 

 هشدار وضعیت »فاجعه« در جنوب استرالیا
در پی تداوم آتش سوزی ها در استرالیا هشدار وضعیت "فاجعه" در جنوب این کشور اعام 
شد.افزایش دما و وزش باد، بحران آتش سوزی در بیشه زارهای استرالیا را تشدید کرده و انتظار 
می رود ۲ ایالت این کشور وخیم ترین شرایط در فصل آتش سوزی را تجربه کنند.

 خاورمیانه با تغییر اقلیم 
در معرض تهدید است

الن
اطالعات سه تاالب بین المللی گیالن در سایت گی

کنوانسیون رامسر منتشر می شود
ــاالب هــای  ــای ت ــر حفاظــت و احی کارشــناس دفت
ــن  ــاالب بی ــزودی اطاعــات ســه ت کشــور گفــت: ب
المللــی انزلــی ، امیرکایــه الهیجــان و بوجــاق 
ــر  ــیون رامس ــایت کنوانس ــده و در س ــانی ش ــه روز رس ــهر ب کیاش
بارگــذاری مــی شــود. ژالــه امینــی  روز چهارشــنبه در گفــت و گــو 
بــا  خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت : فــرم هــای اطاعات کنوانســیون 
ــه روز رســانی شــده اســت  ــی رامســر از ســال ۲۰۱6 ب ــن الملل بی
ــود را  ــورهای خ ــای کش ــاالب ه ــات ت ــی اطاع ــورهای کم و کش
براســاس فــرم هــای جدیــد در اختیــار ایــن کنوانســیون قــرار داده 
ــوان اولیــن اســتان کشــور اســت  ــه عن ــد.وی افــزود : گیــان ب ان
کــه اطاعــات تــاالب هــای آن در اختیــار کنوانســیون رامســر قــرار 
ــن  ــورت آن الی ــد  بص ــس از تایی ــات پ ــن اطاع ــرد و ای ــی گی م
درســایت ایــن کنوانســیون بــرای عاقــه منــدان در ســطح جهــان 
قابــل دسترســی خواهــد بــود.وی  بــا اشــاره بــه اینکــه داده هــای 
موجــود در بــاره تــاالب هــا نشــان دهنــده عــزم جــدی مســووالن 
ــور در  ــت کش ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــان و س ــتان گی اس

ارتقــاء وضعیــت تــاالب هــای ایــن اســتان  اســت، خاطرنشــان 
کــرد: آمارهــا نشــان مــی دهنــد کــه از ســال ۱۹۰۰میــادی بیــش از 
دو ســوم تــاالب هــای جهــان از دســت رفتــه و ایــن روند در ســطح 
جهانــی همچنــان ادامــه دارد امــا برنامــه و اقدامــات در حــال انجام  
در ســطح  گیــان  نویــد دهنــده بهبــود وضعیــت تــاالب هــای ایــن 
اســتان  اســت .ایــن کارشــناس محیــط زیســت کشــور تصریــح 
کــرد: ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور در راســتای اجــرای 
برنامــه هــای قانونــی اقــدام بــه ابــاغ اعتبــار جهــت برنامــه هــای 
احیایــی و حفاظــت از تــاالب هــای گیــان کــرده اســت.وی تاکیــد 
کرد:تعییــن نیــاز آبــی تــاالب هــای امیرکایــه و بوجــاق ، مبــارزه با 
گیــاه مهاجــم ســنبل آبــی و آزوال درتــاالب هــای اســتان گیــان ، 
برنامــه هــای آموزشــی بخصــوص پســماند ، بــوم گــردی و طبیعت 
گــردی پایــدار بــا مشــارکت جوامــع محلــی ، تلــه هــای رســوبگیر و 
تورهــای زبالــه گیــر و در صــورت لــزوم الیروبــی  بخش هــای مورد 
نیــاز ایــن تــاالب هــا  بخشــی از اقدامــات ســازمان حفاظت محیط 

زیســت بــرای احیــای تــاالب ایــن اســتان بشــمار مــی رونــد. 

ری
زدا

خی
آب

رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: در 
بودجــه امســال ۱۵۰ میلیــون دالر از محــل صنــدوق 
توســعه ملــی بــرای اجــرای طرح هــای آبخیــزداری 
در کشــور اختصــاص یافتــه  است.عیســی کانتــری 
ــای کشــف رود در مشــهد  ــروه احی در حاشــیه کارگ
در جمــع خبرنــگاران افــزود: ایــن رقــم، اعتبــار خوبــی اســت و بــا 
ــری از  ــت جلوگی ــوان در جه ــزداری می ت ــای آبخی ــرای طرح ه اج
وقــوع ســیاب اقــدام کــرد.وی اضافــه کــرد: متاســفانه رودخانــه 
ــه   ــرار گرفت ــورد تجــاوز ق ــه دار م ــل خشکســالی ادام ــه دلی ــا ب ه
اســت و حتــی در قانــون بودجــه ســال ۹4 نیــز مجلــس تصویــب 
ــود. ــذار ش ــک واگ ــای خش ــه ه ــتر رودخان ــه بس ــود ک ــرده  ب ک
ــه هــا  رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: رودخان
کوچکتــر شــده اند و بــرای پیشــگیری از صدمــات ســیاب مــردم 
بایــد رعایــت حریــم رودخانــه هــا را بکننــد و بســتر رودخانــه هــا 
ــود. ــرا ش ــت اج ــزداری در باالدس ــایی و آبخی ــازی و بازگش پاکس

شــعبه ای از کشــف رود بــه عنــوان یکــی از ســرمایه های طبیعــی 
ــر آن از  ــعبه دیگ ــجد و ش ــای هزارمس ــهد از کوه ه ــهر مش کانش
ــهد  ــهر مش ــمال ش ــه و از ش ــمه گرفت ــود سرچش ــای بینال کوه ه
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ــگری و  ــن گردش ــی و زمی ــری و دریای ــی کواترن شناس
زمیــن باســتان شناســی ارســال کردنــد کــه از میــان 7۰ 
مقالــه دریافــت شــده، ۳۲ مقالــه بــه صــورت ســخنرانی 
و ۲۰ مقالــه بــه صــورت پوســتر در مــدت ۲ روز برگــزاری 

ایــن همایــش ارایــه مــی شــود.

رئیس سازمان محیط زیست:نگاه ما به 
محیط زیست فانتزی  است

رئیــس ســازمان محیــط زیســت گفــت: مــا در تهــران 

ــری  ــن انســجام و تفک ــق نشــدیم، چــون همچی موف
ــوز  ــا هن ــرد: م ــه ک ــری اضاف ــت. کانت ــود نداش وج
ــم و  ــی می کنی ــط زیســت را شــوخی تلق ــظ محی حف
در حــد چنــد جانــور وحشــی و پــارک ملــی و منطقــه 
قوانیــن  یــک ســری  می دانیــم.  حفاظــت شــده 
مــا در حــوزه آب و محیــط زیســت بایــد تغییــر 
ــی کاری و  ــی را از سیاس ــائل زیربنای ــد. مس ــدا کن پی
ــه  ــن االن ک ــم. همی ــارج کنی ــد خ ــی نگری بای سیاس
ــر در  ــع آب ب ــم صنای ــت می کن ــما صحب ــا ش ــن ب م

ــک  ــه ی ــر کارخان ــوند. ه ــداث می ش ــر اح ــط کوی وس
میلیــون تنــی فــوالد ســالیانه فقــط ۱۵ میلیــون 
متــر مکعــب آب را بخــار می کند.رئیــس ســازمان 
ــه هــا گفــت:  محیــط زیســت در مــورد بســتر رودخان
ــه  ــرا ک ــود؛ چ ــازی ش ــد پاکس ــا بای ــتر رودخانه ه بس
دلیــل خشکســالی ها کــه  بــه  رودخانه هــا  بســتر 
ــه داشــته باشــد  ــی می شــود ادام ــان پیش بین همچن
ــون  ــی در قان ــه اســت و حت ــرار گرفت ــاوز ق ــورد تج م
ــه  ــود ک ــرده ب ــب ک ــس تصوی ــال ۹4 مجل ــه س بودج

بســتر رودخانه هــای خشــک واگــذار شــود یعنــی 
رودخانه هــا مــدام کوچک تــر شــدند حــال وقتــی 
ــود.رئیس  ــاری ش ــی ج ــد در جای ــد بای ــیل می آی س
خصــوص  در  زیســت کانتــری  محیــط  ســازمان 
ــون  ــای قان ــروز برمبن ــا ام ــرد: م ــان ک ــون آب بی قان
ــگارش، کشــور  آبــی زندگــی می کنیــم کــه در زمــان ن
هیــچ مشــکل آبــی نداشــت. ایــن قانــون آب در ســال 
6۱ کــه کشــور حداقــل مشــکات آبــی را داشــت، 
ــرای کشــور  ــون ب ــان قان ــب شــده اســت و هم تصوی
ــرای  ــی ب ــه قانون ــی تبدیــل ب ــا جمعیــت ۳۳ میلیون ب
کشــور بــا جمعیــت ۸۳ میلیونــی و همچنیــن کاهــش 
ــن  ــزود: ای ۲۰ درصــدی بارندگــی شــده اســت.وی اف
ــد  ــون آب را فقــط هیدرولوژیســت ها تدویــن کردن قان
ــری  ــت. یک س ــی اس ــأله فرابخش ــک مس ــا آب ی ام
ــد.  ــت داده ان ــود را از دس ــی خ ــروز کارای ــن ام قوانی
در اصفهــان می خواهنــد بــا قانــون شــیخ بهایــی 
ــی  ــیخ بهای ــان ش ــد. زم ــت کنن ــده رود را مدیری زاین
ــت داشــت. ــر جمعی ــزار نف ــر ۳۰۰ ه ــان، حداکث اصفه
ــرد:  ــان ک ــت خاطرنش ــط زیس ــازمان محی ــس س رئی
آقــای رئیــس جمهــور بــرای مســائل زیســت محیطــی 
ــد.  ــک می کنن ــوان کم ــد ت ــد و در ح ــت می گذارن وق
ــه  ــون بودج ــارد دالر در قان ــور ۱.۳ میلی ــس جمه ریی
بــرای پســماندهای  شــمال گذاشــتند امــا در مجلــس 
ــه جــای دیگــری دادند.کانتــری  آن  را برداشــتند و ب
اضافــه کــرد: در شــهرهای شــمالی رودخانه هایــی کــه 
ــد  ــزر می ریزن ــه خ ــد و ب ــرز سرچشــمه می گیرن از الب
در ۲۰-۳۰ کیلومتــر آخــر بــه خاطــر شــیرابه هایی 
ــرده  ــای م ــود، رودخانه ه ــا وارد می ش ــه آن ه ــه ب ک
هســتند.رئیس ســازمان محیــط زیســت در خصــوص 
پــروژه انتقــال آب غــرب کشــور تصریــح کــرد: در 
پــروژه انتقــال آب غــرب کشــور یــک صفحــه مطالعــه 
و ارزیابــی محیــط زیســتی انجــام نشــده اســت. 
ــن  ــف ای ــای مختل ــرای بخش ه ــاور ب ــدس مش مهن
ــت.  ــه اس ــول گرفت ــان پ ــارد توم ــا میلی ــروژه صده پ
ایــن پــروژه از ســال 7۵، 76 شــروع شــده و اکنــون 
ــد  ــون می گوین ــت و اکن ــود اس ــی خ ــل نهای در مراح
ــان  ــری بی ــی بدهیم.کانت ــت محیط ــوز زیس ــه مج ک
کــرد: از ســیاب ها بایــد پیشــگیری شــود. مــن 
ــدود  ــاری ح ــال ج ــه س ــه در بودج ــم ک ــر می کن فک
۱۵۰ میلیــون دالر از محــل صنــدوق توســعه بــرای 
آبخیــزداری در اختیــار وزارت جهــاد کشــاورزی اســت 
تــا از ســیاب ها جلوگیــری شــود و ایــن پــول خوبــی 

اســت.

خلیج گرگان با 
چالش های متعددی 

مانند خشکی و فرسایش 
رسوب گذاری روبه رو 

است و با توجه به تاخیر 
در تداوم مشکالت، زمان 

زیادی برای نجات این 
پهنه آبی وجود ندارد.بسته 
شدن کانال های ارتباطی 
به دریا و در نتیجه کاهش 

آب ورودی، نوسان آب 
دریا و ادامه دار شدن 

خشکی از جمله چالش 
های پیش روی خلیج 

گرگان است که نتیجه آن، 
خشک شدن آرام آرام این 

پهنه آبی است.

نفس های به شماره افتاده خلیج گرگان 
رئیس سازمان محیط زیست: ما برمبنای قانون آبی عمل می کنیم که در زمان نگارش، 

کشورهیچ مشکل آبی نداشت 

بــا وجــود نگرانی هــا دربــاره تشعشــعات رادیویــی و امــواج 
ــا توجــه اســتانداردهای  ــد ب الکترومغناطیســی، مســووالن معتقدن
ــر  ــه ب ــتاندارد ک ــطح اس ــر از س ــددی باالت ــور ع ــود، در کش موج
ــنا،  ــزارش ایس ــه گ ــود ندارد.ب ــد، وج ــته باش ــر داش ــامتی تاثی س
یکــی از نگرانی هایــی کــه بــا ورود ابــزار دیجیتالــی بــه زندگــی افــراد 
افزایــش یافتــه، بیماری های ناشــی از تشعشــعات رادیویی اســت. 
بــا افزایــش بیماری هــای جوامــع امــروزی از جملــه ســرطان های 
شناخته شــده و ناشــناخته، ایــن گمــان میــان عامــه مــردم تقویــت 
شــده و بســیاری تصــور می کننــد تشعشــعات حاصــل از دکل هــای 

موبایــل یکــی از مهم تریــن دالیــل ابتــاء بــه انــواع ســرطان اســت، 
هرچنــد ایــن موضــوع تاکنون بــه صورت علمی ثابت نشــده اســت.
اگرچــه ضــرر تشعشــعات رادیویــی صددرصــد بــه اثبــات نرســیده، 
امــا برخــی همچنــان نگــران تأثیــرات آن بــر بیماری هــا و خصوصــًا 
ســرطان های مختلــف هســتند. البتــه ســازمان تنظیــم مقــررات و 
ارتباطــات رادیویــی تشعشــعات پرتوهــای رادیویــی را بــه صــورت 
دوره ای اندازه گیــری و اعــام می کنــد کــه غالبــًا ایــن تشعشــعات 
کمتــر از حــد اســتاندارد ملــی اســت کــه می توانــد نگرانی هــا را در 
ایــن مــورد کاهــش دهد.امــا ســامانه اندازه گیــری تجمعــی شــدت 

امــواج الکترومغناطیــس بــه منظــور پایــش تشعشــعات تجهیزات 
رادیویــی مطابــق حــدود اســتاندارد ملــی ایــران بــه شــماره ۸۵67 
ــون  ــای غیری ــر پرتوه ــت در براب ــی حفاظ ــیون بین الملل و کمیس
ــران  ــت در شــهر ته ــا نصــب 7۰ ایســتگاه ثاب ســاز )ICNIRP(، ب
ــت.  ــده اس ــدازی ش ــیراز راه ان ــهر ش ــت در ش ــتگاه ثاب و ۱۸ ایس
ــواج  ــری ام ــدود پرتوگی ــده، ح ــتانداردهای اعام ش ــا اس ــق ب مطاب
الکترومغناطیســی ۲۸ ولــت بــر متــر اســت کــه در نمــودار مربوط به 
هــر ایســتگاه، بــه صــورت خط چیــن قرمــز مشــخص شــده اســت.

ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــی به تازگ ــواد آذری جهرم ــاره محمدج ــن ب در ای
نگرانی هــا دربــاره پارازیــت اظهــار کــرده اســت: مــا چیــزی بــه اســم 
ــر تجمعــی  ــم، موضــوع، اث ــر صــرف پارازیــت نداری ــی در براب نگران
امــواج الکترومغناطیســی موجــود در اطــراف مــردم اســت کــه روی 
ســامتی مــردم اثــر می گــذارد و شــامل فرســتنده های تلویزیونــی، 
ایســتگاه های ارســال امــواج تلفــن همــراه و پارازیت هــا می شــود. 
ســیگنال و غیرســیگنال هــر دو یــک اثــر تجمیعــی بــر بدن انســان 
ــن  ــا در ای ــه داد: م ــات ادام ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط دارد.وزی
ــران و  ــر در ته ــال حاض ــم و در ح ــفافیت کردی ــاد ش ــه ایج زمین
شــیراز اندازه گیــری به خــط کــرده و نتایــج آن را به لحظــه منتشــر 
می کنیــم کــه میــزان اثــر تجمعــی امــواج الکترومغناطیســی چقدر 
اســت. گــزارش آن را هــم ارائــه کردیــم و در ســایت ســازمان تنظیم 
ــردم  ــی هــم در دســترس اســت و م ــررات و ارتباطــات رادیوی مق
می تواننــد مشــاهده کننــد.او بــا بیــان این کــه ســطح اســتانداردی 
ــت  ــدد ۲۸ ول ــرده، ع ــخص ک ــتاندارد مش ــی اس ــازمان مل ــه س ک
ــچ جــای  ــا در هی ــت گفــت: م ــه مل ــه خان ــع اســت، ب ــر مترمرب ب

کشــور بــه ایــن عــدد نرســیدیم و در اعــداد بســیار پایین تــر از ایــن 
ســطح قــرار داریــم. در ســایر اســتان ها کــه تجهیــزات نصب نشــده 
هــم بــه صــورت نوبتــی اندازه گیــری انجــام می شــود و بــرای هــر 
ــری  ــزارش اندازه گی ــک گ ــم ی ــار ه ــک ب ــاه ی ــر ســه م اســتان ه
ــرای اســتاندارها می فرســتیم.آذری جهرمــی همچنیــن  داریــم و ب
ــدد  ــه نصــف ع ــا ب ــه از کشــور م ــچ نقط ــرد: در هی خاطرنشــان ک
ــا در ســطح اســتاندارد اســت.  ــم نرســیدیم و اندازه گیری ه ۲۸ ه
ــد و مشــخص شــود  ــده عمــل پیشــرفت کن ممکــن اســت در آین
ــد اثراتــی داشــته  ایــن ســطح ۲۸ عــدد درســتی نبــوده و می توان
ــور  ــود دارد، در کش ــه وج ــتانداردهایی ک ــه اس ــا توج ــا ب ــد ام باش
عــددی باالتــر از ســطح اســتاندارد نداریم.همچنیــن نســترن 
ــا  ــته ب ــوری- روز گذش ــی رگوالت ــور رادیوئ ــاون ام ــنی - مع محس
ــن  ــای تلف ــات اپراتوره ــوم تداخ ــش از یک س ــه بی ــان این ک بی
ــه تکرارکننده هــای غیرمجــاز اســت، اظهــار کــرد:  ــوط ب همــراه مرب
ــن  ــدم پوشــش دهی تلف ــل ع ــه دلی ــران در برخــی مناطــق ب کارب
همــراه، اقــدام بــه تهیــه و نصــب تکرارکننده هــای تلفــن همــراه از 
مبــادی غیرمجــاز و غیرمرتبــط می کننــد.وی افــزود: ایــن موضــوع 
نــه تنهــا مشــکل را حــل نمی کنــد بلکه بعضــًا باعــث ایجــاد اختال 
در ســایر فرســتنده ها و کاهــش و یــا قطــع ســرویس در مناطــق 
دیگــر نیــز می شــود و از ســوی دیگــر تشعشــعات ناشــی از ایــن 
ــات  ــد موجب ــودن می توان ــر اســتاندارد ب ــل غی ــه دلی دســتگاه ها ب
اثــرات مضــر بــرای مــردم شــود، لــذا الزم اســت بــه توصیه هــای 
ــق  ــور دقی ــه ط ــی ب ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی س

توجــه شــود.

میزان تشعشعات رادیویی کشور 
از زبان وزیر ارتباطات

واحـد اطاعـات اکونومیسـت خسـارت ناشـی از تغییرات اقلیمـی برای 
اقتصاد جهانی را تا سـال ۲۰۵۰ حدود هشـت تریلیون دالر برآورد کرد.به 
گزارش ایسـنا به نقل از خبرگزاری فرانسـه، واحد اطاعات اکونومیسـت 
در گزارش روز چهارشـنبه خود از تغییرات اقلیمی هشـدار داده اسـت که 
بـا افزایـش گـرم شـدن کره زمین رشـد اقتصادی کشـورها تحـت تاثیر 
قـرار گرفتـه و نابودی زیرسـاخت ها بر اثر سـیل و طوفان باعث تحمیل 
خسـارت های سـنگینی به کشـورهای مختلف شـده است.اکونومیست 
بـا بررسـی متغیرهـای کان اقتصـادی ۸۲ کشـور جهـان دریافته اسـت 
کـه تـا پایان سـال ۲۰۵۰ در نتیجه تغییرات اقلیمی حدود سـه درصد از 
رشـد تولید ناخالـص داخلی جهان کاهش خواهد یافـت.در بین مناطق 
مختلف جهان، قاره آفریقا بیشـترین آسـیب پذیری و آمریکای شمالی 
کمتریـن آسـیب پذیـری را از تغییرات اقلیمی متحمل خواهند شـد؛ به 
گونـه ای کـه رشـد اقتصـادی آفریقا تحـت تاثیر ایـن تغییرات تا سـال 
۲۰۵۰ حدود 4.7 درصد کمتر خواهد شـد.جان فرگوسـن - مدیر تحلیل 
داده در اکونومیسـت - بـا اشـاره بـه این کـه کشـورهای فقیـر بیـش از 
کشـورهای ثروتمنـد تحت تاثیر این تغییرات جـوی قرار خواهند گرفت، 
افـزود: کشـورهای ثروتمنـد مـی تواننـد تا حد زیـادی در برابـر تغییرات 
اقلیمـی مقاومـت کننـد امـا این مسـاله واقعا یک ریسـک بـزرگ برای 
کشـورهای در حال توسـعه و کمتر توسـعه یافته اسـت.  در شرایطی که 
کار سـختی در مبـارزه بـا نابرابـری داریـم این مشـکل هم به مشـکات 
قبلـی افزوده شـده اسـت.در بین کشـورهای مختلف، آنگوال بیشـترین 
اثرپذیـری از تغییـرات اقلیمـی در جهـان را داشـته اسـت؛ بـه گونـه ای 
کـه طبـق پیش بینی واحد اطاعات اکونومیسـت، رشـد اقتصـادی این 
کشـور تحـت تاثیـر ایـن وقایع تـا سـال ۲۰۵۰ حـدود 6.۱ درصد کاهش 
پیـدا خواهـد کرد. نیجریـه با ۵.۹ درصـد، مصر بـا ۵.۵ درصد، بنگادش 
بـا ۵.4 درصـد و ونزوئـا بـا ۵.۱ درصـد دیگـر کشـورهایی هسـتند کـه 
بیشـترین آسـیب پذیری را از تغییرات اقلیمی خواهند دید.اکونومیست 
در بخـش دیگـری از گـزارش خـود پیش بینـی کـرده اسـت کـه حجـم 
تولیـد ناخالـص داخلی جهان تا سـال ۲۰۵۰ به ۲۵۰ تریلیون دالر برسـد. 
در بیـن کشـورهای مختلـف، آمریکا و کانادا کمترین تاثیـر را از تغییرات 

اقلیمـی خواهند دید.

 خسارت ۸ تریلیون دالری 
تغییرات اقلیمی برای 

اقتصاد جهان

خبر شکارچیان غیرمجاز خلیج گرگان 
دستگیر شدند

رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان های 
بندرترکمن و گمیشان از دستگیری ۲ شکارچی متخلف 
در خلیـج گرگان محدوده شهرسـتان بندرترکمن خبر داد 
و گفـت : متهمیـن به مراجع قضایی معرفی شـدند.علی 
بیانـی اظهـار داشـت: از ایـن شـکارچیان متخلـف ۲ قبضه سـاح شـکاری دولـول به 
همـراه ۱۰ قطعـه تیر سـاچمه زنی کشـف و ضبط شـد.وی ادامه داد : ایـن گروه ۲ نفره 
در زیسـتگاه های بندرترکمن در حال رصد و رهگیری پرندگان بودند که قبل از صید و 
زنده گیری پرندگان دسـتگیر شـدند.به گفته بیانی حوزه اسـتحفاظی شهرسـتان های 
بندرترکمـن و گمیشـان بدلیـل برخـورداری از زیسـتگاه های منحصر به فرد دشـتی و 

تاالبـی در کریـدور مهاجرت پرندگان واقع اسـت. 

مصرف گاز کشور رکورد زد
ــا مصــرف 6۹۳ میلیــون مترمکعــب گاز طبیعــی در  ب
داخــل کشــور رکــوردی تــازه  در مصــرف ایــن ســوخت 
پــاک ثبــت شــد.مهدی جمشــیدی دانا - مدیــر 
دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران - مصــرف گاز 
کشــور را در مقایســه بــا دهه هــای گذشــته بی ســابقه خوانــد و گفــت: در دهه هــای 
گذشــته هیــچ گاه شــاهد چنیــن ســرما و بارندگــی در آبان مــاه نبودیــم بنابرایــن 
ــوده اســت.وی افــزود:  ــی ب ــر از رقــم کنون مقــدار مصــرف گاز نیــز همــواره پایین ت
ــزان مصــرف گاز طبیعــی در بخــش خانگــی کشــور از  ــاه می سه شــنبه، ۲۸ آبان م
ــزان مصــرف گاز  ــرد. می ــور ک ــک روز عب ــا در ی ــون مترمکعــب تنه ــرز ۵۱6 میلی م
بخــش صنعتــی ۱۲7 میلیــون مترمکعــب و بخــش نیروگاهــی نیــز ۵۰ میلیــون 
مترمکعــب بــود. مدیر دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران تاکیــد کرد: گازرســانی 

ــه دارد. ــه ادام ــه بخــش خانگــی در سراســر کشــور بی وقف ب

235 قطعه پرنده به طبیعت
 بوشهر بازگردانی شد

فرمانـده یـگان حفاظت محیط زیسـت اسـتان بوشـهر گفت: 
بـا اجـرای طـرح مقابله با کوخه نشـینی ۲۳۵ قطعـه پرنده که 
از متخلفـان صیـد و شـکار کشـف شـده بود، بـه طبیعت این 
اسـتان بازگردانی شد.سـید احسـان موسـوی درگفـت و گو با 
ایرنـا افـزود: طـرح مقابله با کوخه نشـینی از اواخر شـهریور ماه به مدت ۲ مـاه و در قالب یکهزار 
و ۱۵۰ نفـر روز ماموریـت بـا حضـور 7۰ کارشـناس و محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیسـت 
اسـتان بوشـهر اجرایـی شده اسـت.وی بیـان کـرد: در ایـن طـرح ۳۱۵ رشـته تور زنده گیـری از 
متخلفـان شـکار پرندگان کشـف و ۲۰۰ کوخه تخریب شد.موسـوی ادامـه داد: عمده پرنده  های 
کشـف شـده از متخلفـان  شـامل ۱۲۸ قمـری، ۳۳ بهلـه دلیجه و 74 قطعه گنجشـک و بلبل 
طعمه هـای اصلـی بـرای گرفتـن پرندگان شـکاری همچون بحری، شـاهین و باالبان اسـت که 
در صـورت حـذف آنهـا از چرخـه اکوسیسـتم طبیعت مـزارع کشـاورزی از موش و سـایر آفات 

آسـیب می بیند.

شکار

گاز

بوشهر

ایجاد اجاق خورشیدی با استفاده از هوش مصنوعی
یک استارتاپ آمریکایی تحت حمایت بیل گیتس با استفاده از هوش مصنوعی ردیفی از 
آینه ها را به گونه ای تنظیم کرده است که انرژی خورشیدی را به گرمای شدید ۱ هزار درجه 

فارنهایتی تبدیل می کنند.

ســازمان فضایــی آمریــکا )ناســا( تصویــری از یــک کهکشــان 
ــگاه اول شــباهت بســیاری  ــه در ن ــرد ک ــچ را منتشــر ک مارپی
خبرگــزاری  گــزارش  دارد.بــه  شــیری  راه  کهکشــان  بــه 
ــی  ــکوپ فضای ــط تلس ــه توس ــر ک ــن تصوی ــرس، ای یونایتدپ
ــد  ــان می ده ــانی را نش ــت، کهکش ــده اس ــه ش ــل« گرفت »هاب
ــن  ــچ اســت. ای ــک کهکشــان راه شــیری مارپی ــد ی ــه مانن ک
ــد کهکشــان  ــا مانن ــام دارد، دقیق ــه NGC 77۲ ن کهکشــان ک
ــواره ای کوچــک اســت  ــد کهکشــان ماه راه شــیری دارای چن
کــه بــه دور محــور آن مــی چرخنــد. آنطــور کــه از ایــن تصویــر 
بــازوی  یــک  صاحــب  همچنیــن   77۲  NGC برمی آیــد، 
ــت. در  ــتاره اس ــار و س ــرد و غب ــچ از گاز، گ ــل و مارپی طوی
عیــن حــال کــه ممکــن اســت ایــن ســیاره در نــگاه نخســت 
ــر  ــه نظ ــی ب ــان های مارپیچ ــر کهکش ــیاری از دیگ ــبیه بس ش
برســد کــه تصویــر آنهــا توســط تلســکوپ هابــل گرفتــه 
ــت.  ــرد اس ــه ف ــر ب ــاختار آن منحص ــب و س ــا ترکی ــده ام ش
77۲ یــک کهکشــان مارپیــچ بــدون میلــه اســت.   NGC
ــان های  ــتند: کهکش ــم هس ــر دو قس ــچ ب ــان های مارپی کهکش
میلــه؛  بــدون  مارپیــچ  و کهکشــان های  میلــه ای  مارپیــچ 
کهکشــان های  از  نوعــی  میلــه ای  مارپیــچ  کهکشــان های 
ــدی از  ــه مانن مارپیــچ هســتند کــه در مرکــز آن ســاختار میل
ســتاره وجــود دارد. دو ســوم تمــام کهکشــان های مارپیچــی 
از نــوع میلــه ای و بقیــه، بــدون میلــه هستند.دانشــمندان 
ــرد  ــه ای از گاز و گ ــوط میل ــن خط ــه ای ــد ک ــن می زنن تخمی
ــاز در  ــق ستاره س ــایر مناط ــه س ــواد ب ــال م ــه انتق ــار ب و غب
مراکــز کهکشــان ها کمــک می کند.ایــن کهکشــان ترکیبــی 
جــذاب از لکه هــای روشــن ناشــی از شــکل گیری ســتاره 
ــر  ــی را در سراس ــار کیهان ــرد و غب ــره ای از گ ــای تی و موج ه
ــان  ــن کهکش ــر ای ــذارد. قط ــش می گ ــه نمای ــود ب ــر خ تصوی
ــوری  ــال ن ــون س ــه ۱۱6 میلی ــه در فاصل ــه ای ک ــچ میل مارپی
ــال  ــزار س ــرار دارد، ۲۰۰ ه ــره( ق ــل )ب ــی َحم ــورت فلک در ص

ــوری اســت. ن

انتشار تصویری جدید از یک 
کهکشان مارپیچ

ری
زدا

خی
۱۵۰ میلیون دالر به آبخیزداری اختصاص یافتآب

رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: در 
بودجــه امســال ۱۵۰ میلیــون دالر از محــل صنــدوق 
توســعه ملــی بــرای اجــرای طرح هــای آبخیــزداری 
در کشــور اختصــاص یافتــه  است.عیســی کانتــری 
ــای کشــف رود در مشــهد  ــروه احی در حاشــیه کارگ
در جمــع خبرنــگاران افــزود: ایــن رقــم، اعتبــار خوبــی اســت و بــا 
ــری از  ــت جلوگی ــوان در جه ــزداری می ت ــای آبخی ــرای طرح ه اج
وقــوع ســیاب اقــدام کــرد.وی اضافــه کــرد: متاســفانه رودخانــه 
ــه   ــرار گرفت ــورد تجــاوز ق ــه دار م ــل خشکســالی ادام ــه دلی ــا ب ه
اســت و حتــی در قانــون بودجــه ســال ۹4 نیــز مجلــس تصویــب 
ــود. ــذار ش ــک واگ ــای خش ــه ه ــتر رودخان ــه بس ــود ک ــرده  ب ک

ــه هــا  رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: رودخان
کوچکتــر شــده اند و بــرای پیشــگیری از صدمــات ســیاب مــردم 
بایــد رعایــت حریــم رودخانــه هــا را بکننــد و بســتر رودخانــه هــا 
ــود. ــرا ش ــت اج ــزداری در باالدس ــایی و آبخی ــازی و بازگش پاکس
شــعبه ای از کشــف رود بــه عنــوان یکــی از ســرمایه های طبیعــی 
ــر آن از  ــعبه دیگ ــجد و ش ــای هزارمس ــهد از کوه ه ــهر مش کانش
ــهد  ــهر مش ــمال ش ــه و از ش ــمه گرفت ــود سرچش ــای بینال کوه ه

می گذرد.ایــن رود ۲۹۰ کیلومتــری کــه پرآبــی آن تنهــا در خاطره هــا 
باقــی مانــده از غــرب به شــرق مشــهد جریــان دارد و پــس از ادامه 
مســیر در محــل پــل خاتــون بــه رودخانــه هریــرود می پیونــدد و 
از آنجــا بــه بعــد "رود تجــن" نــام گرفتــه و بــه ســوی ترکمنســتان 
ادامــه یافتــه و در ریگزارهــای کشــور همســایه فــرو می رود.حــدود 
ــان  ــاوز انس ــتخوش تج ــه دس ــن رودخان ــه ای ــت ک ــال اس ۲۰ س
ــه  ــی و خانگــی ب ــده صنعتــی، خدمات شــده و فاضاب هــای آالین
ــا  ــز ب ــراف آن نی ــاورزی اط ــای کش ــه و زمین ه ــف رود ریخت کش
همیــن آب آلــوده آبیــاری می شــود.با آغــاز فعالیــت دولــت یازدهم 
ســاماندهی ایــن رودخانــه و جلوگیــری از کشــت و زرع با فاضاب 
در آن بــه طــور جــدی مــورد توجــه قرار گرفت و ســاماندهی مســیر 
۲7 کیلومتــری حریــم کانــال کشــف رود از نیمــه دوم ســال ۱۳۹۳ 
آغــاز شــد.۱4 آبــان مــاه امســال فرمانــداری و شــهرداری مشــهد، 
ــاد  ــی، ســازمان جه ــه ای و شــهرکهای صنعت شــرکتهای آب منطق
کشــاورزی و اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان رضــوی به 
عنــوان دســتگاه هــای اجرایــی و مســئول توافقنامه ای مشــترک را 
بــا هــدف ســاماندهی کشــف رود در حومــه مشــهد تحــت نظــارت 

اســتاندار خراســان رضــوی منعقــد کردنــد.

تی
صو

ی 
ودگ

آلودگی صوتی ناشی از فعالیت های بشر، یک آل
آالینده مهم جهانی است

تاثیـر منفـی سـر و صداهای ناشـی از فعالیت های انسـانی 

روی برخـی از حیوانـات بـر همـگان آشـکار اسـت امـا یـک 

مطالعـه جدیـد نشـان داده سـر و صدایـی کـه مـا ایجـاد 

می کنیـم بایـد بـه عنـوان "آالینـده اصلی جهانـی" در نظـر گرفته 

شـود.به گزارش ایسـنا، محققان "دانشـگاه کوئینز بلفاسـت" ایرلند در 

مطالعـه جدیـد خـود اعـام کردند که سـر و صداها بـر بسـیاری از گونه های 

دوزیسـتان، بندپایـان، پرنـدگان، ماهی ها، پسـتانداران، نرم تنـان و خزندگان 

تأثیر می گذارد.سـر و صدای ناشـی از فعالیت های انسـان از وسـایل نقلیه و 

صنعـت در مراکـز متراکم شـهری گرفته تا هواپیماهایی که بر فراز آسـمان ها 

پـرواز می کننـد و اقیانوس پیماهایـی که صـدای پروانه هایشـان در ارتباطات 

صوتـی نهنگ هـا تداخـل ایجـاد کـرده و ممکـن اسـت بـا خودکشـی های 

دسـته جمعی نهنگ هـا نیـز بـه دلیـل از بین رفتـن توانایی مسیریابی شـان 

ارتباط داشـته باشـد، در محیط منتشـر می شـود.محققان با بررسی چندین 

مطالعـه بـه ایـن نتیجه رسـیده اند کـه اکثر گونه ها به سـرو صداهـای تولید 

شـده توسـط انسـان ها پاسـخ می دهند و این تاثیـرات تنها به چنـد گونه ی 

حسـاس بـه صدا مختص نمی شـود.یافته جالب این اسـت کـه این گونه ها 

در طیف هـای مختلفـی از حشـرات کوچـک گرفتـه تـا پسـتانداران دریایـی 

بزرگ مانند نهنگ ها جا داشـته اند. این امر موجب شـگفتی محققان شـده 

اسـت.در ایـن مطالعه آمده اسـت که پاسـخ یـک حیوان به سـر و صداهای 

ناشـی از فعالیت هـای انسـان لزومـًا بـه طور مسـتقیم نبوده و نمی تـوان به 

راحتـی آن را مثبـت یـا منفـی عنـوان کرد. بـرای مثال، سـر و صـدای تولید 

شـده توسـط بشـر در سیسـتم های مسـیریابی صوتـی خفاش ها کـه برای 

یافتـن حشـراِت طعمـه خود از آن اسـتفاده می کننـد، تداخل ایجـاد کرده و 

ایـن امـر شـکار را بـرای این پسـتانداران پرنـده دشـوار می سـازد. به همین 

دلیـل از سـوی دیگـر ایـن آلودگی هـای صوتی ممکن اسـت برای حشـرات 

مفیـد باشـد. بدیـن صورت کـه این شـکارهای بالقـوه راحت تـر می توانند از 

چنـگ شـکارچیان خـود فرار کنند.محققان هشـدار می دهند سـرو صداهای 

حاصـل از فعالیت هـای بشـر به طور کلـی یکی از اختاالت جـدی در محیط 

طبیعی محسـوب می شـود.در مثال فوق خفاش به دلیل این سـرو صداها 

در شـکار کـردن با مشـکل مواجه می شـد امـا در بسـیاری از گونه ها که خود 

شـکارهای بالقـوه محسـوب می شـوند، از صدا بـرای فرار از چنگ شـکارچی 

اسـتفاده می کننـد کـه وجود آلودگی هـای صوتِی انسـانی، آن هـا را در فرار به 

موقـع با مشـکل روبـه رو می کند.
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قـرارداد  گفـت:  اسـماعیلی  سـردار 
گازرسـانی بـه ۸۵ واحـد صنعتـی و 
شـده  منعقـد  عمـده  مصـرف کننـده 
اسـت کـه بـا انتخـاب پیمانـکار واجد 
ایـن  اجرایـی  عملیـات  شـرایط 

پروژه ها اجراء خواهد شـد.
وی بیـان کرد: در هشـت ماه امسـال 
متـر   7۳۱ و  هـزار  چهـار  از  بیـش 
بـه  طبیعـی  سـاعت، گاز  در  مکعـب 
مصـرف  و   صنعتـی  واحدهـای 
اردبیـل  اسـتان  عمـده  کننـدگان 

اختصاص یافته اسـت.
اسـماعیلی بـا تاکیـد بر عزم شـرکت 
گاز اسـتان در گازرسـانی بـه صنایـع 
در سـال رونـق تولیـد اظهـار کرد: هم 
 ۱۸۵ بـه  گازرسـانی  پـروژه  اینـک 
صنایـع  و  عمـده  کننـده  مصـرف 

اسـتان اردبیل در دست اجراست.
برنامـه  ادامـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سـوخت  بـا  طبیعـی  جایگزینـی گاز 
فسـیلی در واحدهـای صنعتـی ایـن 
جایگزینـی  عملیـات  افـزود:  اسـتان 
سـوخت های فسـیلی بـا سـوخت گاز 
صنایـع  و  صنعتـی  شـهرک های  در 
سـال  در  اسـتان  گسـترده  تبدیلـی 

جاری موفقیت آمیز بوده اسـت.
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اردبیل 
و  تولیـد  رونـق  گفـت:  همچنیـن 
کاهـش موانـع تولیـد از رویکردهـای 
شـرکت گاز اسـتان در سـال جـاری 
بـه  رسـیدن  بـرای  و  شـده  تعییـن 
و  برنامه ریـزی  بـا  هـدف،  ایـن 
اقدامـات  صنایـع،  تشـویق صاحبـان 

ارزنده ای انجام شـده است.

وی اعـام کرد: مصرف گاز در اسـتان 
اردبیـل بـه علـت اجـرای طـرح های 
صنایـع  و  روسـتاها  بـه  گازرسـانی 

سـاالنه 6 درصد افزایش می یابد.
بـه گـزارش ایرنـا، میزان مصـرف گاز 
 ۲ سـال گذشـته  در  اردبیـل  اسـتان 
میلیـارد و ۳4۰ میلیـون متـر مکعـب 
ترکیبـی  سـیکل  نیـروگاه  و  بـوده 
سـبان و بخـش خانگـی بزرگتریـن 
مصـرف کننـدگان گاز در ایـن اسـتان 

بوده اند.
۳۹ درصـد از گاز اسـتان اردبیـل در 
نیـروگاه سـیکل ترکیبی سـبان، 4۳ 
۹ درصـد  درصـد در بخـش خانگـی، 
و  سـی.ان.جی  جایگاه هـای  توسـط 
۹ درصـد نیـز توسـط بخـش صنعـت 

می شود. مصرف 

واحـد   ۳6۵ و  یکهـزار  اکنـون  هـم 
صنعتـی، 66 جایـگاه سـی.ان.جی و 
نیـز 467 هـزار مشـتری خانگـی در 
اسـتان اردبیـل بـه خطوط گازرسـانی 

کشـور متصل هستند.
از زمـان گازرسـانی به اسـتان اردبیل 

در سـال 6۸ تـا کنـون 7۳۳ کیلومتر 
خـط لولـه گاز در این اسـتان به اجرا 
 ۲۹ تمامـی  اکنـون  هـم  و  آمـده  در 
شـبکه  بـه  اسـتان  شـهری  منطقـه 

سراسـری گازرسانی متصل است.

۷۶ واحد صنعتی استان اردبیل امسال 
گازرسانی شد

بوشهرخراسان شمالی 

۵۰ درصد مخازن سازه های 
آبخیزداری استان بوشهر آبگیری شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان بوشـهر گفت: حجم 
کل سـازه های آبخیـزداری و آبخـوان داری موجود در این اسـتان 
تاکنـون  میـزان  ایـن  از  اسـت کـه  مترمکعـب  میلیـون   ۳6
۱۸میلیـون مترمکعـب از روان آب هـای سـطحی در این سـازه ها  

ذخیره شد. 
غامرضـا منتظـری روز چهارشـنبه در گفت وگـو بـا ایرنـا افـزود: 
مهـار آب بـاران، کنتـرل سـیل، تغذیـه سـفره های زیـر زمینـی، 
مدیریـت روان آب هـا، تقویت منابع آبی و کمـک به پایداری آن 
درحفـظ تولیـد، اشـتغال و احیـای عرصه هـای منابـع طبیعـی، 
حفاظـت خاک و مقابله با خشکسـالی از مهـم ترین هدف های 

اجرای سازه های آبخیزداری در استان بوشهر است.
وی بیـان کـرد: آبگیـری سـازه های آبخیـزداری و آبخـوان داری 
موجود در اسـتان بوشـهر موجب شـادی بهره برداران، کشـاورزان 

و دامداران استان شده است. 
مدیـرکل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان بوشـهر گفت: ۳۰۲ 
میلیـارد و ۵67 میلیـون ریال امسـال از محـل اعتبارات صندوق 
توسـعه ملی بـرای اجرای طرح های آبخیـزداری و منابع طبیعی 

استان بوشهر اختصاص یافته است.
منتظـری یادآورشـد: ایـن پروژه هـا در ۳۰ حوضـه آبخیـز و در 
بیش از 47 نقطه در شهرسـتان های جم، عسـلویه، کنگان، دیر، 
دشـتی، تنگسـتان، بوشـهر، دشتسـتان، گنـاوه و دیلـم اجـرا 

می شود.
وی گفـت: از مجمـوع طرح هـای تعریـف شـده برای اسـتان از 
محـل اعتبـارات صندوق توسـعه ملی امسـال ۲۲ پروژه شـامل 
4۲ سـازه آبخیـزداری و آبخـوان داری با ۲۵۲ میلیـارد ریال اجرا 
می شـود و ۵۰ میلیـارد و ۵76 میلیـون ریال بـه اقدام ها دیگری 
شـامل مطالعـه تفصیلـی اجرایـی حوزه هـای آبخیـز، عملیـات 
بیولوژیکـی شـامل هالی هـای آبگیر، مرتع و جنـگل، مراقبت و 
آبیـاری، حفاظـت و نگهـداری از عرصـه هـای منابـع طبیعـی، 
توانمندسـازی جوامـع محلـی در چارچوب آمـوزش و ترویج در 

سطح حوضه های آبخیز اختصاص یافته است.
و  آبخیـزداری  عملیـات  اجـرای  داشـت:  اظهـار  منتظـری 
آبخـوان داری عـاوه براینکـه بخـش زیـادی از ایـن روان آب ها را 
کنتـرل می کنـد، از فرسـایش و تخریـب خاک جلوگیـری کرده 

و باعث تغذیه سفره های آب های زیرزمینی خواهد شد.

مرمت ۱32جایگاه چادر 
عشایری در شیروان

علــی ابراهیمــی مســاحت مفیــد هــر 
بــاب جایــگاه را ۳۰ متــر مربــع عنــوان 
کــرد و اظهــار داشــت: طــرح احــداث 
چادرهــای  جایــگاه  مرمــت  و 
ــال  ــتان از س ــن شهرس ــایری ای عش
ــری  ــم رهب ــام معظ ــفر مق ۹۱، در س
مصــوب شــد کــه ایــن جایــگاه هــا در 
مناطــق عشایرنشــین رشــته کــوه 
ــل  ــان و گلی ــان، باغ ــاه جه ــای ش ه

مرمت و بهسازی شده است.
ایــن طــرح  از  افــزود: هــدف  وی 
محــل امــن و مســتحکم بــرای ایجــاد 
زندگــی عشــایری، جلوگیــری از ورود 
خزنــدگان بــه چــادر، ایجــاد محیطــی 
و  آلودگــی  دور  بــه  و  بهداشــتی 
ــه  ــری از ورود آب و ســیاب ب جلوگی

داخل  چادر است.
رییــس اداره امــور عشــایری شــیروان 
گفــت: بــا مرمــت و بهســازی جایــگاه 
چادرهــای عشــایری ایــن شهرســتان 
خانــوار   ۱۳۲ جــاری،  ســال  در 
مشــتمل بــر 66۰ نفــر جمعیــت از 
ــوردار  ــب برخ ــکونت مناس ــل س مح
شــدند کــه برنامــه اجــرای ایــن طــرح 
ــایری  ــوار عش ــزار و ۱۱۰ خان ــرای ه ب

شیروان است.
ــرای مرمــت و  ــت: ب ــه گف وی در ادام
چــادر  جایــگاه   ۳۵ بازســازی 
ســه  جــاری  ســال  در  عشــایری 
ــده  ــه ش ــار هزین ــال اعتب ــارد ری میلی

است.
شهرســتان شــیروان ۲ هــزار و ۸۰۰ 
خانــوار عشــایری بــا جمعیتــی حــدود 
۱۵ هــزار نفــر دارد کــه در قالــب ۹ 
طایفــه ۳۵۰ هــزار رأس دام ســبک در 

اختیار دارند.

سودوکو شماره ۱۵9۷

پاسخ سودوکو شماره ۱۵9۶

افقی
  ۱ - ازآثارالساندرو باریكو - نام دیگر قورباغه، 

جانور دو زیست

۲ - مژدگانی خوش خبر، مژدگانی  - سقف 

فرو ریخته - گاو كاری . گاو شخم زن

 ۳ - روزنامه ارامنه ایران - كاشف دماغه 

امیدنیك - فوالد

 4 - نشانه مفعولی، عامت مفعول بی 

واسطه - دست کم - محل گرفتن آب انگور

 ۵ - عنوان مردانه، سید - گنجه لباس - به 

رشته كشیده شده، منوچهری مبدع این 

قالب شعری است. - خدای دراویش، 

خدای قلندر 

6 - چماق کلفت - پرده گوش - ولیكن 

7 - الیه محافظ دندان، پرنده سخنگو - 

نامعلوم - دریاچه سوئد

 ۸ - خروس مازندرانی - پیروزی، ظفر، 

سوره چهل و هشتم قرآن - میخ - صد 

و یازده

 ۹ - پیوند دهنده - پوستین دوز - رنج 

دیده، آزرده

 ۱۰ - کمان تیر اندازی - و با - پروفیل 

فلزی

 ۱۱ - دریا - شایسته - نهان نا تمام، نهان نا 

تمام، نهان نا تمام - ولگرد، بی سر و پا، بت 

آسمان جل

 ۱۲ - پایتخت فیجی - پريروي، خوبروي - 

عضو باال نشین، راز

 ۱۳ - شاخه نورسته - جمع گناه، گناه ها - 

مركز نروژ، نام جدید كریستیانیا شهر نروژ

 ۱4 - بینایی، بصیرت - تمدنی خاك شده 

- استانه خانه 

۱۵ - مردم شجاع - برنده نوبل ادبی ۲۰۰6

عمودی 
 ۱ - امیرنشین خلیج فارس، فرمانروایی ها، 

كشور میزبان و نائب قهرمان جام ملتهای 

آسیا در سال ۱۹۹6 - نوعی ترشی

 ۲ - گرمسیر، سدی در استان کردستان - 

نرم - گرسنه نیست، دوست بدبوی پیاز، 

سیرتها، مقابل گشنه

 ۳ - غول برفها - از بازیكنان خارجی استیل 

آذین - نام اختصاری سازمان پیمان مرکزی

 4 - كشف رازی - کمربند طبی، شکم بند 

طبی - نان كاغذی

 ۵ - زدنی آدم بهانه گیر - گوشه ها، اطراف، 

كرانه ها - بی مغز، میان تهی

 6 - دام خرد - هافبک صباباطری - ضمیر 

غائب، وی، ضمیر سوم شخص مفرد

 7 - بلند قد - سوزان ، سوخته - حافظه 

قوی

 ۸ - ركاب، ركاب و تسمه، تسمه - ریختن 

آب - گام بی ته - پشتیبان ۹ - اسرار، سر 

- مهر وموم شده - شاعر معروف شیلیایی

 ۱۰ - برابر ومساوی - تناور شدن - توپ 

و تشر

 ۱۱ - بلند، مرتفع، برجسته، مرتفع و برجسته 

- اقامتگاه ساطین، كاخ سلطنتی - فنجان

 ۱۲ - در میان - شن وارونه - سنگ 

سخت، گرانیت

 ۱۳ - دور افتادگی، دور شدن - انجیل ها 

- مفتول، نقره

 ۱4 - کوه بلند - رفیق - نژاد روسی

 ۱۵ - خطای کامل در تکواندو که یک امتیاز 

کسر می کند - تمدن باستانی ایتالیا

جدول شماره ۱۵9۷

 پیام
استان ها

چند واحد صنفی گران فروش در مشهد پلمب شد
رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در این خصوص به گفت: اجرای طرح بازرسی از اصناف مختلف در 
سطح کانشهر مشهد با هدف پیشگیری از گرانفروشی و برخورد فوری با متخلفان از ۲۸ آبان ماه آغاز شده  است.
امید جلیلی افزود: تاکنون در این چارچوب سه واحد قصابی به دلیل گرانفروشی مهر و موم شده اند. 

آگهی اموال منقول نوبت اول   
دفتـر شـعبه اجـرای محاکـم عمومـی دادگسـتری رفسـنجان) اجـرای احـکام(در نظـر دارد در پرونـده اجرای 
کاسـه۹۸۰۵۵6 در ازای بدهی محکوم علیه ملک معرفی شـده از سـوی ایشـان را به نشـانی رفسنجان همت 
ابـاد واقـع در بهرمـان نوق بلـوار امام خمینی روبروی بخشـداری را به قیمت کارشناسـی 6.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰)شـش 
میلیـاردو پانصـدو بیسـت میلیون(ریـال را از طریـق مزایده نوبت اول به فروش برسـاندموقعیت اسـناد مالکیـت و حدود 
اربعه و کاربری این قطعه در بلوار امام خمینی روبروی بخشـداری و ضلع شـمال اداره پسـت واقع شـده اسـت.این ملک 
دارای سـند مالکیـت دفترچـه ششـدانگ پـاک ۲7۹فرعـی از ۱۲۰۵۱واقـع در اراضی قاسـم اباد سـه قریه نـوق بخش ده 
کرمـان متعلـق بـه اقـای احمـد صفرعلیپور همت اباد می باشـد .حدود اربعه نیز شـماال بـه طـول ۱۵ ، ۳۱ به تعمیرگاه به 
منـزل مسـکونی اقـای صفر علیپور-شـرقا بـه طول ۲۸متر بـه بلوار_جنوبا به طـول ۳۱متر به اداره پسـت و غربـا به طول 
۲۵متـر بـه ملـک مـورد ادعـای اقای صفر علیپور می باشـد مسـاحت این قطعـا۵ ،۸۲۱متـر مربع می باشـد کاربری این 
قطعه بر اسـاس طرح تفضیلی اداری می باشـد.اعیانی:این قطعه به صورت زمین خالی،مسـطح و شـن ریزی شـده می 
باشـد و دیـوار هـای پیرامـون ان متعلـق بـه این ملک نمی باشـدامتیازات:فقط یک امتیـاز اب خانگی موجود می باشـد 
ارزش این ملک با مشـخصات فوق مبلغ 6/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ )شـش میلیاردو پانصدو بیسـت میلیون ریال(براورد می گردد.
لـذا طالبیـن خریـد مـی توانند ضمن ماحضه ملک مورد نظر و بازدید از ان پیشـنهاد خود را در تاریخ چهارشـنبه۹۸/۹/۱۳ 
سـاعت ۱۰به دفتر اجرای احکام شـعبه ارسـال نمایند و بایسـتی ده درصد قیمت پیشـنهادی را فی المجلس )به حسـاب 
سـپرده دادگسـتری نـزد بانـک ملی ایران به شـماره ۲۱7۱۲۹۳۸۲۱۰۰4(واریز و ضمیمه پیشـنهاد خود بـه این اجرا تحویل 
نماینـد و مابقـی قیمـت را حداکثـر ظـرف مهلـت یک ماه به حسـاب دادگسـتری واریز نمایند پیشـنهاد دهنده بایسـتی 
شـخصا در جلسـه مزایده در دفتر اجرای احکام تشـکیل می شـود حاضر شـوند این اجرا به کلیه پیشنهاد های مخدوش 
و مشـروط و فاقـد ده درصـد قیمـت پیشـنهادی ترتیـب اثر نخـواد داد و چنانچه برنـده مزایـده از پرداخت مابقی قیمت 

انصـراف دهـد سـپرده وی به نفع دولـت ضبط خواهد شـد.م_الف۱۱4۵
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رفسنجان_عباسی

آگهی اموال غیر منقول نوبت اول    
دفتـر شـعبه اجـرای محاکم عمومی دادگسـتری رفسـنجان) اجـرای احکام(در نظـر دارد در پرونـده اجرای 
کاسـه ۹7۰۵4۵ در ازای بدهـی محکـوم علیـه ملـک معرفـی شـده را بـا ادرس رفسـنجان خیابـان امـام 
خمینـی نرسـیده به کوچه شـماره ۱7پـاک۲۸۵ کدپسـتی 77۱6۹۵۳67۹ را از طریق مزایـده نوبت اول  به 
قیمت کارشناسـی مبلغ ۲۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )بیسـت و سه میلیاردوهشتصدمیلیون ریال(بفروش برساند،ششدانگ 
عرصـه واعیـان ملـک معرفـی شـده و مـورد ادعا با پاک ثبتی صفـر فرعـی از ۱7۹۳اصلی مفروز و مجزا شـده از،صفر 
فرعـی از اصلـی مذکـور بـه شـماره ثبـت ۲7۰۲دفتـر ۳۹صفحه ۹۳حوزه ثبـت ملک رفسـنجان با شـماره ورقه مالکیت 
ـخانم مهریه درخشـان داوری فرزند غامرۻا اسـت.الف مشـخصات ملک از نظرو عرصه و اعیان عرصه  ۸۳۸۱۹6 بنامـ 
مطابـق بـا سـند بـه مسـاحت 4۰7/۵ متـر مربـع و اعیانی در سـاختمان ضلـع جنوبی بـه مسـاحت۵۵/۲۵ متر مربع 
مشـتمل بر اتاق و اشـپزخانه و سـرویس بهداشـتی داخلی و بیرونی،می باشـد و نمای شـمالی با اجر سـفال و درب 
و پنجـره فلـزی حفـاظ دار اسـت و سـقف طـاق ضربی اجـری تیر اهنی و عایق بـام کاهگل و نمای سـرویس بیرونی 
سـیمان سـفید بـا درب ورودی فلـزی و کـف و بدنه سـرامیکـ و سـقف تیر اهنی اسـت محوطه سـیمانی و یـا با قلوه 
چینی سـاخته شـده و دیوار غربی اجری دو طرف نما با ازاره سـنگ تیشـه ای اسـت  بر روی ملک پروانه سـاختمانی 
شـماره ۸۱/۰۰6۰۱ مـورخ۸۱/۸/۲۵ معرفی،شـده اسـت ارزش ششـدانگ ملـک فـوق الذکـر با مشـخصات یاد شـده و 
وضعیت فعلی مبلغ۲۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )بیسـت و سـه میلیاردو هشـتصد میلیون ریال (اعام و براورد شـده استلذا 
طالبیـن خریـد مـی تواننـد ضمـن ماحضه ملک مـورد نظـر و بازدید از ان پیشـنهاد خـود را در تاریخ شـنبه۹۸/۹/۲۳ 
سـاعت ۱۰بـه دفتـر اجـرای احـکام شـعبه ارسـال نمایند و بایسـتی ده درصـد قیمت پیشـنهادی را فـی المجلس )به 
حسـاب سـپرده دادگسـتری نـزد بانک ملی ایـران به شـماره ۲۱7۱۲۹۳۸۲۱۰۰4(واریز و ضمیمه پیشـنهاد خـود به این 
اجـرا تحویـل نماینـد و مابقـی قیمـت را حداکثـر ظرف مهلـت یک ماه به حسـاب دادگسـتری واریز نمایند پیشـنهاد 
دهنـده بایسـتی شـخصا در جلسـه مزایـده در دفتـر اجـرای احکام تشـکیل می شـود حاضر شـوند این اجـرا به کلیه 
پیشـنهاد هـای مخـدوش و مشـروط و فاقد ده درصد قیمت پیشـنهادی ترتیـب اثر نخواد داد و چنانچـه برنده مزایده 

از پرداخـت مابقـی قیمـت انصـراف دهد سـپرده وی به نفع دولت ضبـط خواهد شـد.م_الف۱۱44
دادورز دفتر اجرای احکام مدنی  دادگستری شهرستان رفسنجان_دهقان

آگهی مزایده مال غیر منقول    
اجـرای احـکام حقوقـی دادگاههـای عمومـی حقوقی شهرسـتان جیرفـت در نظـر دارد در خصـوص پرونده 
اجرائـی کاسـه ۹۸۰44۵لـه خانـم نرجـس مصطفایـی علیـه ورثه مرحوم حسـین زادسـر دایر بـر فروش 
ملـک مشـاع ششـدانگ پـاک هـای الف-پـاک ثبتـی ۳۹4۰فرعـی از ۵74اصلـی واقـع در خ دانشـجو 
مسـاحت عرصـه )تجـاری -مسـکونی ( ۸6/4۰ متـر مربـع از قـرار هـر متـر مربـع 6۵۰۰۰۰۰۰ ریـال جمعـا بـه ارزش 
۵6۱6۰۰۰۰۰۰ ریـال وملـک مذکـور بصـورت یـک سـاختمان تجـاری -مسـکونی شـامل طبقات)همکـف نیـم طبقه در 
همکف ٬اول ودوم(جمعا به متراژ  مربع وبا اسـکلت فلزی ٬سـقف تیرچه بلوک ٬نازک کاری اندود گچ وسـرامیک ٬کف 
سـرامیک شـده ونمـا اجـر سـفال از قرار هـر متر مربـع ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال جمعـا مبلـغ 6۲۸۸۰۰۰۰۰۰ریـال ودارای یک امتیاز 
اب یـک دوم وچهـا. امتیـاز بـرق تـک فازبـه ارزش ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریـال جمـع کل ۱۲۰۰4۰۰۰۰۰۰ریال وارزش ششـدانگ ملک 
مرقـوم بـه میزان۱۲/۰۰4/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسـط کارشناسـان رسـمی دادگسـتری ار،یابـی گردید ب-پـاک ۱۵۲۹فرعی از 
۵74اصلـی واقـع در جیرفت خ ازادی کوچه شـماره ۱۲به مسـاحت عرصه مسـکونی ۵۰۵متر مربـع از قرار هر متر مربع 
4۰۰۰۰۰۰ریـال بـه ا رزش ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰ریـال وبصورت یک باب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت اعیانـی ۲۰7متر مربع با 
قدمـت بـاال بـا دیـوار بـار بـر اجری ٬سـقف طـاق ضربی ٬نـازی کاری سـنگ وانـدود گچوکف موزائیک شـده از قـرار هر 
متـر مربـع ۱۰۰۰۰۰۰ریـال جمعا مبلغ ۲۰7۰۰۰۰۰۰ریال وحصار کشـی بلوکی٬محوطه موزاییک شـده ٬سـایه بان وسـرویس 
بهداشـتی در محوطـه ومحوطـه سـازی جمـا مبلـغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ریـال ودارای یک امتیـاز اب دوم ویک امتیاز برق سـه فاز 
بـه ارزش۵۰۰۰۰۰۰۰ریـال جمع کل ۲۳۲7۰۰۰۰۰۰ریال میباشـد وارزش ششـدانگ ملـک مرقوم به میـزان ۲/۳۲7/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال توسـط کارشناسـان رسـمی دادگسـتری ارزیابی گردیـده از طریق مزایده بفـروش  مزایده در مـورخ ۹۸/۹/۱۱راس 
سـاعت۱۰صبح باحضور نماینده دادسـرا در محل اجرای احکام حقوقی برگزار میگرددمتقاضیان در صورت تمایل ضمن 
هماهنگـی بـا اجـرای احـکام حقوقـی ۵روز قیـل از تاریـخ مزایـده مـی تواننداز ملـک ها بازدیـد ودر صـورت تمایل به 
شـرکت در مزایـده ۱۰درصـد مبلـغ پیشـنهادی )حداقـل قیمت فروش پایه ارزیابی شـده میباشـد (خود را به حسـاب 
سـپرده دادگسـتری ۲۱7۱۲۹۳۸۳۹۰۰4نزد بانک ملی واریز و قبض ان را به همراه پیشـنهاد کتبی،دربسـته وتا قبل از 

برگـزاری جلسـه مزایـده تحویـل ایـن اجرا نمایند بدیهی اسـت شـخصی به عنـوان برنده مزایده شـناخت
ه میشـود کـه باالتریـن قیمت را پیشـنهاد دادن باشـد ودر صـورت انصراف برنـده مزایده ده درصد مبلغ پیشـنهادی به 
نفع دلت ضبط خواهد شـد ضمنا دایره هیچگونه مسـولتی در قبال معامله معارض ویا سـند رسـمی نخواهد داشـت 
برنـده مزایـده مـی توانـد وفـق مقـررات جهت تنظیم سـند اجاره به اداره اوقاف واخذ سـند رسـمی نسـبت بـه اعیانی 

از طریق ثبت اسـناد اقـدام نماید.
قاصی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جیرفت \قدیم علی اکبر صالحی اسفیچی -م الف:2۱

اگهی مزایده اموال غیر منقول    
اسـناد رهنیبـه موجـب پرونـده اجرایـی کاسـه ۹۸۰۰۰۸۰اموال غیـر منقول ذیـل از طریق مزایـده بفروش 
میرسـد ششـدانگ محصـوره پـاک ثبتـی ۱۳6۳فرعـی از پـاک ۱۹۱۹اصلی بخـش ۹واقع در رفسـنجان 
بلـوار ایـت ا...هاشـمی رفسـنجانی بعـد از تقاطـع خیابـان حجـاب ضلـع شـرقی خیابـان .کنـدرو جنـب 
پمـپ گاز خیابـان خاکـی شـهرک تعاونـی مسـکن جهـاد کشـاورزی قطعه سـوم جنوبی موسـوم به قطعـه 44واقع 
شـده کـه سـند ان در صفحـه 4۲۱دفتـر ۳۲4بـه شـماره ثبت۵74۸7بخش،۹کرمـان ثبـت گردیـده کـه صـادر و مع 
الواسـطه بـه اقـای حمیـد فرهمند زاده منتقل شـده اسـت طبق سـند به مسـاحت ۲7۱متـر مربع عرصه،کـه محدود 
بـه حـدود شـماال مرزیسـت بطـول۱۱/۸۰ به کوچه شـرقا مرزیسـت اشـتراکی بـه طـول ۲۲/۹7به شـماره۱۳6۲فرعی 
جنوبـا مرزیسـت بـه طـول ۱۱.۸۰به شـماره باقیمانـده ۳۸فرعی غربا مرزیسـت اشـتراکی بـه طول۲۲/۹6 به شـماره 
۱۳64فرعـی مشـخصات ملـک دارای عرصـه مطابق با سـند به مسـاحت۲7۱متر مربع زمین خالی کـه اطراف اضاع 
ان خـاک بـرداری شـده و فاقـد هرگونـه مسـتحدثات فاقـد امتیاز و مجوز سـاخت معرفی شـد که طبق نظر رسـمی 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه مبلـغ ۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)یـک میلیـاردو هشـتاد میلیـون ریـال( ارزیابـی شـده 
اسـت  طبـق اسـناد رهنـی شـماره ۳۳4۹۳۳ دفتـر خانه۲۵یزد در قبـال مبلـغ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در رهـن آقای مجید 
نیکخـواه قـرار گرفته،پـاک فـوق از سـاعت ۹ الـی ۱۲ روز دوشـنبه مـورخ۱۳۹۸/۹/۱۸  در محـل  اداره ثبـت اسـناد و 
امـاک رفسـنجان واقـع در  رفسـنجان بلـوار شـهید کشـاورزی از طریـق مزایـده به فروش می رسـد مزایـده از مبلغ 
۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود شـرکت در جلسـه مزایده برای 
عمـوم ازاد اسـت و فـروش کا نقـدی اسـت چنانچـه روز تعییـن شـده با تعطیل رسـمی مصـادف گـردد روز بعد از 
تعطیل جلسـه مزایده در همان سـاعت و مکان تشـکیل خواهد شـد  طالبین و خریداران می توانند جهت شـرکت 
در مزایـده در وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمـز دار به مبلغ پایه در جلسـه مزایده به نشـانی فوق شـرکت نمایند. ضمنا  
بدهـی هـای مربوطـه  اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصـرف  و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی  و عوارض 
شـهرداری و غیـره کـه اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد بـه عهده برنـده مزایده اسـت و در 
صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختـی  بابـت هزینـه هـای فوق  از محـل مازاد بـه برنده مزایده مسـترد خواهد شـد 
و نیـم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصـول می گـردد و تنظیم سـند انتقال موکـول به ارائـه مفاصا حسـابهای دارایی و 

شـهرداری و ...خواهـد بود.تاریـخ چـاپ آگهـی در یـک نوبت: روز پنج شـنبه مـورخ  ۱۳۹۸/۸.۳۰
مسئول  اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علی خسرو انجم

دادنامه پرونده کالسه 9۵۰99۸3۴92۱۰۰۵9۵     
شــورای حــل اختــاف شــماره ۱شهرســتان رفســنجان تصمیــم نهایــی 
شــیری  ده  عبــاس  ۹6۰۹۹7۳4۹۲۱۰۰۲۳۵خواهان:اقــای  شــماره 
ــی ک  ــاد فارس ــد اب ــنجان اس ــان رفس ــانی کرم ــه نش ــی ب ــد عل ــزی فرزن پاری
ــی  ــای ک ســمت راســتخواندگان:۱-اقای اشــکان عبداله شــهید روشــن ۱۵انته
ــه  ــی ب ــاءاله همگ ــد ماش ــدی فرزن ــه محم ــان ال ــای ام ــد ۲-اق ــد محم فرزن
ــه  ــد غامرضــا ب نشــانی مجهــول المکان۳_اقــای حســن زیــن العابدینــی فرزن
نشــانی کرمــان رفســنجان_خ مطهــری بهــد از ســه راه شــهید فکــوری نمایشــگاه 
خودروگردشــکار:خواهان  ســند  تنظیــم  بــه  قصرخواســته:الزام  ماشــین 
ــته  ــم داش ــده تقدی ــت خوان ــوق بطرفی ــته ف ــتی بخواس ــتی/ درخواس دادخواس
کــه پــس از ارجــاع بــه شــورا و ثبــت بکاســه فــوق جــری تشــریفات قانونــی 
در وقــت فــوق العاده/خــوزه بــه تصــدی امضــا کننــدگان زیــر تشــکیل اســت و 
ــادل نظــر ختــم رســیدگی  ــده پــس از شــور و تب ــه محتویــات پرون ــا توجــه ب ب
را اعــام و بشــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد:رای شــورا در 
خصــوص دادخواســت خواهــان اقــای عبــاس ده شــیری فرزنــد علــی بطرفیــت 
خواندگان۱-حســن زیــن العابدینــی فرزنــد غامرضا۲-اشــکان عبدالهــی فرزنــد 
محمد۳-امــان ا... محمــدی فرزنــد ماشــاا... بخواســته الــزام بــه تنظیــم ســند 
یــک دســتگاه خــودرو مــزدا دوکابیــن بــه شــماره انتصامــی 6۵-4۱۹ق۵۱.شــورا 
ــارات خواهــان و  ــم پیوســت و اظه ــا دادخواســت تقدیمــی و ضمائ ــا توجــه ب ب
مــدارک موجــود مبنــی بــر اینکــه ســند خــودرو فــوق در مالکیــت خوانــده ردیــف 
۲مــی باشــد و بــه اســتناد مــواد ۲۱۹و۲۲۰قانــون مدنــی خوانــده ردیــف۲ اقــای 
ــر اســناد رســمی  ــه حضــور در دفات ــزم ب ــد محمــد را مل ــی فرزن اشــکان عبداله
ــی دارد رای  ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــند در ح ــال س ــل و انتق ــت نق جه
صــادره غیابــی و ظــرف مــدت ۲۰روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن 
ــی رفســنجان  ــم عموم ــراض در محاک ــل اعت ــد از ۲۰روز قاب ــورا و ســپس بع ش

ــد.م_الف44۸4 ــی باش م

آگهی ابالغ  
آگهـی ابـاغ دادخواسـت و وقت دادرسـی خواهـان: محمد 
ایـزدی فرزنـد علـی خوانـده: علـی اکبـر قیچـی ونـد فرزند 
محمدشـریف مجهـول المـکان خواسـته: الـزام بـه تنظیـم 
بـه  دادخواسـتی  علـی  فرزنـد  ایـزدی  محمـد  خودروآقـای  سـند 
خواسـته بـاال بـه طرفیـت خوانـده آقـای علـی اکبـر قیچی ونـد فرزند 
محمدشـریف بـه ایـن شـورا تقدیم کـه بکاسـه ۹۸۰۲۵۱ شـورای حل 
اختـاف 6 ثبـت و بـرای روز ۹۸/۱۰/۳ سـاعت ۱7:۳۰ عصـر تعییـن 
وقـت رسـیدگی گردیـده از آنجایـی کـه خوانـده مجهـول المـکان اعام 
گردیـده لـذا بـه تجویـز مـاده 7۳ قانـون آیین دادرسـی مدنـی مراتب 
یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار محلـی آگهـی می گـردد تا 
نامبـرده ضمـن اعـام آدرس دقیـق خـود در ایـن شـورا حاضـر و در 
صـورت تمایـل جهت گرفتن نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائم اقدام 
و در وقـت رسـیدگی هـم حاضـر گـردد واال برابـر مقـررات رسـیدگی 

تصمیـم مقتضـی اتخـاذ مـی گـردد. م الـف ۳۳۵
دبیر شورای حل اختالف شماره ۶ شهرستان زرند
 نغمه سادات سرداری

آگهی حصر وراثت    
دادخواسـت  بشـرح  دارای شناسـنامه 4۹  فرزنـد ماشـاءا...  زرنـدی  آقـای حسـین چراغـی 
شـماره ۹۸۰۳6۳ مورخـه ۱۳۹۸/6/۲6داده شـادروان ماشـاءا... چراغـی زرنـدی فرزنـد محمـد 
بشناسـنامه ۲۲7۳ در تاریـخ۱۳۹۸/4/۱۵در شـهر زرنـد فـوت شـده و وراثـت حیـن الفـوت وی 
عبارتنـد:۱_ حسـین چراغـی زرنـدی فرزنـد ماشـاءا... بـه ش ش 4۹ متولـد ۱۳۵۱ فرزنـد متوفـی بـه کد 
ملـی ۳۰۹۰6۳677۸۲_ فاطمـه چراغـی زرنـدی فرزنـد ماشـاءا... بـه ش ش ۱۰4 متولـد ۱۳۳۵ فرزنـد 
متوفـی بـه کـد ملـی ۳۰۹۰۵۰7۲۹۳۳_ عبـاس چراغـی زرنـدی فرزنـد ماشـاءا... بـه ش ش ۱۹۸ متولد 
۱۳4۲ فرزنـد متوفـی بـه کدملـی ۳۰۹۰۵6۰۲۹۱4_ صدیقـه چراغـی زرنـدی فرزنـد ماشـاءا... بـه ش ش 
۲4۹ متولـد ۱۳4۸ فرزنـد متوفـی بـه کدملـی ۳۰۹۰6۰7۸7۵۵_ زهـرا چراغـی زرندی فرزند ماشـاءا... به 
ش ش ۵764 متولـد ۱۳4۵ فرزنـد متوفـی بـه کدملـی ۳۰۹۰۰۵76۹76_ نصـرت چراغـی زرنـدی فرزند 
ماشـاءا... بـه ش ش ۱۲4 متولـد ۱۳۳7 فرزند متوفـی به کدملـی ۳۰۹۰۵۱۹۹۹۲7_ احمد چراغی زرندی 
فرزنـد ماشـاءا... بـه ش ش ۱۵4۲ متولـد ۱۳۵۹ فرزنـد متوفی بـه کدملی ۳۰۹۰7۸۱7۵۱لـذا مراتب یک 
نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیت 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف  مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختاف 
تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیتنامـه ای جـز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد 

ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. م الف ۳۳۳
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان زرند

شماره ب / ۵2- 9۸/3۰ آگهی مناقصه یک مرحله ای
نوبت اول

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظر دارد مناقصه عمومی لوله پلی اتیلن 3۵۵ را ازطریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت به شـماره 2۰9۸۰۰۵9۶3۰۰۰۰۵۰ 
برگـزار نمایـد کلیه مراحل برگزاری منلقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی  پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
)سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ 9۸/9/3 می باشـد
مبلغ برآورد: 33/۷۸۱/۴۴۱/2۰۰ ریال

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه : ۱/۶۸9/۰۷3/۰۰۰ ریـال به صـورت ضمانت 
نامـه بانکـی شـرکت در )فرایند ارجاع کار( در وجه شـرکت آب و فاضالب اسـتان 

کرمان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 9۸/9/3 لغایت 9۸/9/9

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱9 روز چهارشنبه تاریخ 9۸/9۸/2۰
آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( به صورت حضوری سـاعت ۱۵ روز چهارشـنبه 

مورخ 9۸/9/2۰ به دبیرخانه شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان می باشـد 
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت ۱۰ روز شنبه تاریخ 9۸/9/23

محل تامین اعتبار: اسناد خزانه اسالمی باحفظ قدرت خرید
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در 

خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت هـا
آدرس : کرمـان بلـوار 22 بهمـن شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان  تلفـن 

۰3۴  –  332229۶۰
اطالعـات تماس سـامانه سـتاد جهـت انجام مراحـل عضویت در سـامانه : مرکز 

۰2۱۴۱93۴ تماس 
دفتر ثبت نام : ۸۸9۶9۷3۸ و ۸۵۱93۷۶۸
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

بیش از 23 هکتار از اراضی ملی شمیرانات رفع تصرف شد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات اعام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳6 هزار و ۱۲۵ متر 

مربع از زمین های ملی شهرستان به ارزش حدود ۵۰۰ میلیارد تومان رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد.

رنا
 ای

س:
عک

ــا  ــژاد افزود:طــرح  توســعه گنــدم بنیــان ب محمــد قاســمی ن
ــاوری  ــری از فن ــره گی ــش و به ــال دان ــت ، انتق هــدف مدیری
ــت  ــدم و کاهــش مصــرف آب و در نهای ــد در کشــت گن جدی
افزایــش تولیــد ایــن محصــول راهبــردی تدوین و امســال گام 

ــه اجــرا درآمــد. نخســت آن در خوزســتان ب
وی بــا اشــاره بــه رونــد رو بــه رشــد جمعیــت و تقاضــای باالی 
ــش  ــم در بخ ــی عظی ــاد تحول ــث ایج ــه باع ــی ک ــواد غذای م
کشــاورزی جهــت دســتیابی بــه مــواد غذایــی از نظــر تنــوع، 
ــی ســه هــدف  ــروژه مل ــت  شده اســت:این پ ــت و کمی کیفی
اصلــی بــه نــژادی گنــدم، کشــاورزی حفاظتــی و انتقــال مــواد 
و منابــع تکنولوژیکــی بــه مزرعــه و کشــاورز را دنبــال می کنــد.

قاســمی نژاد در ادامــه افــزود:در اجــرای ایــن طــرح مجموعــه 
ــث و  ــی مثل ــع اصل ــه ضل ــاورز س ــج و کش ــات، تروی تحقیق
ــن  ــار ای ــازوی محــرک در کن ــوان ب ــه عن بخــش خصوصــی ب

ــد. ــل می کن ــع عم ــه ضل س
وی اضافــه کــرد: مدیریــت تغذیــه و اثــر مثبت تغذیــه متعادل 
بــر مشــخصات ظاهــری محصــول، مدیریــت بیماری هــا، 
مدیریــت الین هــا و ارقــام و مدیریــت میــزان بذرمصرفــی از 
جملــه نتایجــی اســت کــه بــه دنبــال اجــرای ایــن طــرح بــه 

دســت خواهــد آمــد.
ــا اشــاره بــه افزایــش بهــره وری مصــرف آب  قاســمی نــژاد  ب
ــه  ــرل شــده نســبت ب ــاری کنت ــا آبی در کشــت روی پشــته ب
ــا اجــرای  ــا آبیــاری غرقابــی کنتــرل نشــده گفــت: ب کشــت ب
ایــن طــرح شــاهد کاهــش ۳۰ درصــدی حجــم آب و مــدت 
ــدم در  ــرد گن ــش عملک ــال افزای ــن ح ــاری و در عی ــان آبی زم

ــود. اســتان خواهیــم ب
وی بــا بیــان اینکــه  میانگیــن عملکــرد گنــدم در ســال زراعــی 
ــن  ــوده اســت افزود:ای ــرم ب ــن و ۸۵۰ کیلوگ ــار ت گذشــته چه
میــزان در پاتفرم هــای تحقیقاتــی و ترویجــی  طــرح گنــدم 

بنیــان 6.7 تــن افزایــش یافتــه اســت.
ــاورزی  ــازمان جهادکش ــی س ــدات گیاه ــود تولی ــاون بهب مع
خوزســتان در ادامــه گفــت: ســال زراعــی ۹۹-۹۸ آغــاز 
برنامه ریــزی توســعه ایــن طــرح اســت کــه بــا تدویــن 
برنامــه ای چهارســاله بــا هــدف ارتقــای تولیــد محصــول از 4.۳ 

ــد. ــی ش ــار اجرای ــن در هکت ــه  6.۵ ت ــار ب ــن در هکت ت
ــت  ــه و ثب ــه نقش ــاورز، تهی ــاب کش ــت: انتخ ــار داش وی اظه
ــرم و  ــه ف ــی محــل اجــرای طــرح، تهی مشــخصات جغرافیای
تقویــم زراعــی و نمونــه بــرداری، از جملــه مراحــل مهــم اجرایی 

ایــن طــرح ملــی اســت.
وی از دیگــر مراحــل اجرایــی ایــن طــرح ملــی را آمــاده ســازی 
زمیــن، کاشــت، ارتقــای مکانیزاســیون، تغذیــه متعــادل وبهبود 
کیفیــت، آبیــاری، پایــش و پیــش آگاهــی در کنتــرل آفت هــا، 
بیماری هــا و علف هــای هــرز، نمونه بــرداری قبــل از برداشــت 

و در نهایت برداشــت برشــمرد.
درســال زراعــی جــاری ۵4۲هــزار هکتــار از زمیــن هــای 
ــن  ــه از ای ــدم مــی رود ک کشــاورزی خوزســتان زیرکشــت گن
میــزان ۳۸۰هــزار هکتــار آبــی و ۱6۲هــزار هکتــار آن دیم اســت.
ســال زراعــی گذشــته یــک میلیــون و ۳۳۰هــزار تــن گنــدم بــه 

قیمــت تضمینــی در خوزســتان خریداری شــد.
اســتان خوزســتان بــا تولیــد ســاالنه ۱6.۲میلیــون تــن 
محصــوالت زراعــی ، باغــی ، فــراورده هــای دامــی و شــیات و 
عمــل آوری بیــش از ۱۲4نــوع محصــول از حیــث کمــی وتنــوع 

ــام نخســت را در کشــور دارد. ــد مق تولی

در  چهارشــنبه  روز  چلــه دوان  علیرضــا 
نشســت کارگــروه ســاماندهی گلزار شــهدا و 
مســکن ایثارگــران شهرســتان کاشــان بیان 
ــازی  ــرای آماده س ــی الزم ب ــرد: هماهنگ ک
۱6۱ قطعــه زمیــن واگــذار شــده در ســایت 
ــده و  ــام ش ــاء انج ــم االنبی ــکونی خات مس
ــوار  ــای بل ــز در انته ــن نی ــه زمی ۳۵۰ قطع
ــواده  ــک هــزار خان ــه بیــش از ی صنعــت ب
ایثارگــران ایــن شهرســتان تحویــل خواهــد 

شــد.
وی اجــرای مصوبه هــای قانونــی بــرای 

را  ایثارگــران  و  تکریــم خانــواده شــهدا 
مــورد تاکیــد قــرار داد و افــزود: الزم اســت 
ــای  ــرای تعهده ــی، اج ــتگاه های متول دس
پیشــین در زمینــه واگــذاری پــاک و نیــز 
فرآینــد تامیــن خدمــات و آماده ســازی 

ــند. ــرعت ببخش ــی را س اراض
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی فرمانداری 
ویــژه کاشــان در ادامــه از پایــان مرحلــه دوم 
ــزار شــهدای مســجد  طــرح ســاماندهی گل
ــر  ــان خب ــی)ع( کاش ــب موس ــع حبی جام
طــرح  بزرگ تریــن  شــد:  یــادآور  و  داد 

ــام  ــهدای دارالس ــزار ش ــاماندهی در گل س
ــرفت  ــد پیش ــش از ۹۸ درص ــی بی گابچ
فیزیکــی دارد کــه بایــد مســائل مالــی آن 
ــهید و  ــاد ش ــان، بنی ــهرداری کاش ــن ش بی
ــدی و  ــکار، جمع بن ــران و پیمان ــور ایثارگ ام

ــی شــود. ــل نهای مراحــل تحوی
از  خرســندی  ابــراز  بــا  همچنیــن  وی 
ســاماندهی بیشــتر گلزارهــای شــهدای 
ایــن شهرســتان تصریــح کــرد: بــه اســتناد 
ــران،  ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــزارش بنی گ
بیشــتر گلزارهای ســاماندهی نشــده شــهدا 
در بقــاع متبرکــه قــرار دارد کــه بــا توجــه بــه 
ــت  ــا، الزم اس ــی موقوفه ه ــائل حقوق مس
ــاف  ــکاری بیشــتری از ســوی اداره اوق هم
ــه  ــه شهرســتان در ایــن زمین و امــور خیری

ــرد. صــورت گی

مهـدی حسـینی نـژاد شـامگاه در آیین افتتاحیه نمایشـگاه 
توانمنـدی هـای مجتمـع مـس سرچشـمه در محـل تـاالر 
خیـام دانشـگاه ولیعصـر )عـج( رفسـنجان اظهـار داشـت: 
شـرکت ملـی صنایـع مـس ایران بـه حوزه صنعـت و معدن 
اسـتان کرمـان کمـک موثـری میکنـد و واحدهـای صنعتی 

کوچـک و متوسـط را  مـورد حمایـت قـرار داده اسـت.
وی بیان کرد: از تولید ناخالص داخلی کشـور سـهم اسـتان 
کرمـان ۳.4 درصد اسـت کـه از این میزان نیـز ۳۹.7 درصد 

آن در حـوزه صنعت، معدن و تجارت اسـتان کرمان اسـت.
حسـینی نـژاد پیـش بینی کرد: در برنامه ششـم توسـعه به 
رشـد ۸.۵ درصـدی در حـوزه های صنعتی و معدنی برسـیم 

بـه عبارتـی با این رشـد ۸.۵ درصـدی امیدواریـم بتوانیم از 
۳۹.7 درصـد در حـوزه هـای مختلـف صنعتـی و معدنـی به 

حـدود 4۸ درصـد این سـهم را افزایـش بدهیم.
هـای  پتانسـیل  کرمـان  اینکهاسـتان  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مختلفـی دارد و بـه بهشـت معـادن معـروف اسـت تصریح 
کـرد: امـا این بهشـت معادن که شـاخص آنهـا معدن مس 
سرچشـمه، گلگهـر سـیرجان، جـال آبـاد زرنـد و کرومیـت 
اسـفندقه مـی باشـد ، طـی سـالها از ایـن معـادن فقـط 
برداشـت داشـتیم و در زمینـه فـرآوری برنامه ریزی نشـده 
بود.حسـینی نـژاد اضافـه کـرد: خوشـبختانه در چنـد سـال 
اخیـر حرکـت هـای خوبـی انجـام شـده و هفتـه گذشـته با 

حضـور ریاسـت جمهوری ۱۲ هـزار  میلیارد تومـان پروژه در 
اسـتان کرمـان بـه بهره برداری رسـید کـه عمومـا در زنجیره 

ارزش افـزوده قـرار دارنـد.
وی اظهار داشـت: بر اسـاس اجرای سیاسـت هـای اقتصاد 
مقاومتـی تـا پایـان سـال ۱4۰4 اسـتان کرمـان بـه قطـب 
صنعتـی تبدیـل مـی شـود که بـرای رسـیدن به ایـن هدف 
بـرای حـدود ۲۸ ابرکارخانـه در اسـتان برنامه ریـزی کردیم 
کـه یکـی از آنهـا راه انـدازی کارخانـه اسـید سـولفوریک در 

مجتمـع مس سرچشـمه اسـت.
حسـینی نـژاد گفـت: در مجمـوع از سـال ۹۵ تـا کنـون 4۳ 
هـزار میلیـارد تومـان پـروژه صنعـت و معـدن در اسـتان 
کرمـان در دسـت اقـدام اسـت کـه از ایـن تعـداد  ۲۸ هزار 
میلیـارد تومـان بـه بهـره بـرداری رسـیده و ۸ هـزار میلیـارد 
تومـان پـروژه دیگـر هـم بـه زودی بـه بهـره بـرداری مـی 
رسـد.وی خاطرنشـان کـرد: ارتبـاط بیـن مجتمـع مـس و 
واحدهـای کوچـک و متوسـط برقـرار کردیـم کـه ۱۰۰ واحـد 
غیـر فعـال و نیمـه فعـال را بـا کمک مـس فعال کنیـم و از 

سـال گذشـته تـا کنـون 7۵ واحـد غیر فعـال و نیمـه فعال 
اسـتان کرمـان بـه کمـک مـس فعـال شـده و ایـن رقـم تا 

پایـان سـال بـه ۱۰۰ واحـد افزایـش خواهـد یافـت.
حسـینی نـژاد افـزود: همچنین بـا آوردن بخشـی از گردش 
حسـاب واحدهـای بـزرگ بـه بانـک هـای داخـل اسـتان، 

رونـق و توسـعه را در اسـتان شـاهد هسـتیم .
وی گفـت: توانسـتیم ایـن گـردش حسـاب هـا را بـه داخل 
مالـی  منابـع  طریـق  از  تـا  بیاوریـم  اسـتان  هـای  بانـک 
تسـهیات را بـه راحتی بـه واحدهای کوچـک پرداخت کنند 

و از رکـود دربیاینـد و کمکـی بـه اشـتغال منطقـه شـود.
ایـن مسـئول تصریح کرد: گردش حسـاب مالـی واحدهای 
بـزرگ اسـتان یـک ظرفیـت بـزرگ بـرای خـروج از رکـود 
محسـوب می شـوند کـه در حـوزه صنعت، معـدن و تجارت 
اسـتان کرمـان درآمـدی کـه بـرای دولـت داریـم  از محـل 
درآمدهـای حـوزه مالیـات، حقـوق دولتـی، عـوارض گمرکی 
حـدود ۸ هـزار میلیـارد تومـان در سـال اسـت کـه کسـب 

مـی کنیم.

 بیش از 5۰۰ قطعه زمین به خانواده 

ایثارگران کاشان تحویل  داده می شود

 ۸ هزار میلیارد تومان پروژه صنعتی در استان 

کرمان آماده بهره برداری است

کشت چغندر قند پاییزه در ۷۰ 
هکتار از اراضی کازرون آغاز شد

حمیدرضـا رشـیدی، افـزود: بـا هـدف اجـرای سیاسـت های اسـتفاده بهینـه و 
صرفه جویـی در مصـرف آب در شهرسـتان کازرون، تـا کنون اقداماتـی صورت گرفته 
کـه از جملـه آنها کشـت چغندر قند پاییـزه به عنوان کشـت جایگزین با محصوالت 
کـم آب بـر اسـت.به گفتـه وی، بـا کشـت چغندر قند پاییزه نسـبت به کشـت بهاره 
ایـن محصـول، ۵۰ درصـد در مصرف آب صرفه جویی می شـود.او بیـان کرد: خرید 
تضمینـی ایـن محصـول از کشـاورزان چغنـدر کار توسـط کارخانه قنـد اقلید فارس 
از جملـه مزایـای اقتصـادی ایـن محصـول بـرای بهره بـرداران شهرسـتان کازرون 
در مقایسـه بـا سـایر محصـوالت صیفـی است.کارشـناس زراعـت مدیریـت جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان کازرون هم اظهار داشـت: به منظور تشـویق کشاورزان چغندر 
کار ایـن شهرسـتان، افـزون بـر خریـد تضمینـی این محصـول توسـط کارخانه قند 
کمک هـای دیگـری از جملـه بـذر، کـود و دیگـر نهاده هـای کشـاورزی بـه صـورت 
امانـی در اختیـار کشـاورزان قرار داده می شـود.الدن دهقان افـزود: همچنین دولت 
هـم کمک هایـی بـه صـورت نقـدی بـه کشـاوورزان پرداخـت می کنـد که سـال ۹7 
ایـن رقـم ۱۰ میلیـون ریـال بـود و امسـال بـا رایزنی هایـی کـه صـورت گرفتـه ایـن 
مبلـغ قـرار اسـت افزایـش یابد. چنـد نفـر از کشـاورزان شهرسـتان کازرون که برای 
نخسـتین بـار اقـدام به کشـت چغندر قنـد کرده  انـد، ضمن ابـراز رضایت از کاشـت 
ایـن محصـول بیـان کردنـد: صرفه جویـی در مصـرف آب، خرید تضمینـی و کمک 
دولـت بـه کشـاورزان از عمـده دالیلـی اسـت که ما را بـه انجام ایـن کار ترغیب کرد.

ابرکوه نیازمند ایجاد شهرک تولید و فرآوری 
محصوالت کشاورزی است

اکثـر محصـوالت کشـاورزی دارای زمان تولیـد و مصرف متفاوتی 
هسـتند و معموالن تولید یا برداشـت آنها در یک زمان مشخص و 
محـدود انجـام ولی دوره مصـرف آنها در زمـان طوالنی تری صورت 
می گیرد.توسـعه صنایـع تبدیلـی می تواند با افزایـش زمان حفظ 
و نگهـداری محصـوالت کشـاورزی و فـرآوری آنهـا زمینـه کاهش 
ضایعـات کشـاورزی را فراهـم آورده و بـه افزایـش سـطح درآمـد 
کشـاورزان و همچنین رشد و توسعه این بخش کمک کند.صنایع 
تبدیلـی بخـش کشـاورزی ضمـن جلوگیـری از بیـکاری  فصلـی 
کشـاورزیان و افزایـش اشـتغال روسـتایی، زمینـه جلوگیـری از 
مهاجرت آنها به شـهرها را با ایجاد ارزش افزوده بخش کشـاورزی 

موثر باعث شـود.
حمایت دولت  از ایجاد صنایع 

تبدیلی و تکمیلی در ابرکوه
و  تولیـد  شـهرک  ایجـاد  ابرکـوه  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 

فـرآوری محصـوالت کشـاورزی را در این شهرسـتان ضروری 
دانسـت و گفـت: بـا اجـرای این طـرح فرصت مناسـبی برای 
سـرمایه گـذاران در بخـش اشـتغال و تولیـد فراهـم خواهـد 
شـد و بهبـود درآمـد بخـش کشـاورزی را نیـز به دنبـال دارد.

مهـدی غیـب الهـی بـه گزارشـگر ایرنـا اظهـار داشـت: بـرای 
هیـچ گونـه  تکمیلـی  و  تبدیلـی  ایجـاد صنایـع  از  حمایـت 
محدودیتـی در شهرسـتان ابرکـوه وجـود نـدارد و دولـت از 
متقاضیـان بـه سـرمایه گـذاری در ایـن حـوزه حمایـت مـی 
کنـد.وی سـطح زیرکشـت باغ هـای ابرکـوه را هشـت هـزار 
هکتـار اعـام و خاطرنشـان کـرد:  از این میـزان 4۵ هزار تن 

انـواع محصـول سـر درختـی تولیـد می شـود.
وی ضایعـات زیـاد محصـوالت باغـی را از مشـکات بخـش 
کشـاورزی دانسـت کـه بـا توسـعه صنایـع تبدیلی مـی توان 

آن را کاهـش داد و یـادآور شـد: زردآلـو ، هلـو ، انجیـر ، انار، 
انگـور ، بادمجـان و گوجـه فرنگـی از محصـوالت شهرسـتان 
ابرکـوه اسـت کـه سـاالنه حـدود 6 هـزار تـن آن بـه ضایعات 
تبدیـل می شـود و بـا ایجـاد صنایـع تبدیلـی مـی تـوان این 
ضایعـات را بـه ثـروت و ارزش افزوده تبدیـل کرد.غیب الهی 
ادامـه داد: ۲ ناحیـه و یـک شـهرک صنعتـی در شـهرهای 
ابرکـوه و مهردشـت فعـال اسـت و زیرسـاخت های الزم برای 
تأسـیس صنایـع تبدیلـی بخـش کشـاورزی و دامـی در این 

شهرسـتان فراهم شـده اسـت.
ضرورت اجرای آبیاری نوین در اراضی

 و باغ های ابرکوه 
مسـئول تولیـدات گیاهـی جهـاد کشـاورزی ابرکـوه نیـز 
ایـن  باغـی،  و  کشـاورزی  بخـش  توانمندهـای  گفـت: 
شهرسـتان را به یکی از قطب های مهم کشـاورزی اسـتان 
یـزد تبدیـل کـرده و در تولیـد برخـی محصـول کشـاورزی 
جایـگاه نخسـت اسـتان را به خـود اختصاص داده اسـت 
.حسـن زارع افـزود: ابرکوه در میان ۱۰ شهرسـتان اسـتان 

یـزد از مناطـق مهـم تولیـد محصـوالت کشـاورزی اسـت 
کـه هشـت هـزار خانـوار کشـاورز، روسـتایی، بهـره بـردار 
و عشـایر در ایـن شهرسـتان در زمینـه تولیـد محصـوالت 
کشـاورزی فعالیـت می کننـد .وی باتاکیـد بر اسـتفاده از 
شـیوه های آبیـاری نویـن در اراضـی و باغ هـا ادامـه داد: 
اجـرای آبیـاری زیرسـطحی و کم فشـار یک سـوم مصرف 
آب را کاهـش می دهـد کـه در این زمینه چهـار هزار هکتار 
آبیـاری  سیسـتم های  بـه  شهرسـتان  ایـن  باغ هـای  از 
نویـن تجهیز شـده اسـت .مسـئول تولیـدات گیاهی جهاد 
کشـاورزی ابرکـوه ادامه داد: با توجه بـه محدودیت منابع 
آب در این شهرسـتان، کشـاورزان فرایند برداشت آب را با 
تغییـر الگوی کاشـت محصـول کم آبخـواه در برنامه کاری 
خـود قـرار داده انـد.زارع  بـا بیـان اینکـه کاشـت محصول 
پرآبخـواه دیگـر مقـرون بـه صرفـه نیسـت، خاطرنشـان 
کـرد: توسـعه کشـت گیاهـان کـم آبخـواه و دارویـی نظیر 
زعفـران، گل محمـدی، گلخانـه ای و پسـته در اولویـت و 

برنامـه کاری کشـاورزان اسـت.

برداشت محصول از 
گلخانه های سیب و 

سوران آغاز شد

بـا  سـپاهی  حنیـف  محمـد 
کشـت  مزایـای  بـه  اشـاره 
گلخانـه ای اظهار داشـت: کشـت 
کشـاورزی  از  عبـور  گلخانـه ای 
کـه  اسـت  علمـی  بـه  سـنتی 
اشـتغالزایی،  جویـی،  صرفـه 
اسـتفاده از حداقـل زمیـن برای 
تولیـد، افزایـش کارایـی مصرف 
قابلیـت  تولیـد،  افزایـش  آب، 
آفـات،  و  محصـول  کنتـرل 
تولیـد و تنـوع به صـورت خارج 
از فصـل، تنظیـم برنامـه کشـت 
جملـه  از  بـازار  نیـاز  مطابـق 
مهمتریـن مزایای آن محسـوب 

. د می شـو
تـا  بینـی کـرد کـه  پیـش  وی 
ایـن  برداشـت  فصـل  پایـان 
محصوالت در اردیبهشـت بیشاز 
تـن خیـار، گوجه فرنگـی،  هـزار 
کـدو و بادمجـان تولیـد و روانه 

بـازار مصـرف شـود.
سـیب  جهـاد کشـاورزی  مدیـر 
کشـت  داد:  ادامـه  سـوران  و 
ایـن  در  محصـوالت گلخانـه ای 
شهرسـتان زمینـه سـاز اشـتغال 

نفـر شـده اسـت.  7۵
سـوران  و  سـیب  شهرسـتان 
نقـاط  از  یکـی  عنـوان  بـه 
سیسـتان  کشـاورزی  مسـتعد 
و  هـزار   ۹ دارای  بلوچسـتان  و 
4۰۰ هکتـار بـاغ و زمیـن زراعی 

اسـت.

بیش از ۱۸هزار هکتار زاهدان
گندم طرح بنیان در 
خوزستان کشت شد

صادرات کشمش قزوین؛ روی هوا

زوین رتبه نخست تولید کشمش کشور را داراست با این حال این روزها به دلیل آنچه صادرکنندگان، باقی مانده بیش از حد سموم بر روی این محصول عنوان می کنند

العـاده  خـارق  تاثیـر  از  پزشـکان  برخـی 
کشـمش در سـم زدایی از بدن سـخن می 
گوینـد، بـا این حـال منظور آنها بدون شـک 
محصول سـالم و نه سـمی اسـت کـه خود 
ممکـن اسـت مشـکل و بیمـاری را بـرای 
مصـرف کننـدگان بـه همـراه داشـته باشـد.
بـه گفتـه مسـئوالن سـاالنه بیـن 7۰ تـا ۸۰ 
هـزار تن کشـمش در اسـتان قزو.ین تولید 
می شـود، بـا ایـن وجـود بـه دالیـل قـوی 
نبـودن تشـکل هـای صادراتـی، نداشـتن 
برنـد، فقـدان بسـته بنـدی مناسـب و مورد 
پسـند مشـتریان خارجـی و ... کمتـر از ۱۰ 
هـزار تـن از ایـن میـزان بـه خارج از کشـور 

صـادر می شـود.
به گفته صادرکنندگان کشـمش و مسـئوالن 
همیـن  صـادرات  قزویـن،  بازرگانـی  اتـاق 
مقـدار کم )نسـبت بـه مجموع تولیـد( نیز 
امسـال به دلیـل آنچه که آنها سـم بیش از 
حـد باقـی مانـده روی محصول عنـوان می 
کننـد دچـار مشـکل و مانع شـده ، بـه طور 
یکـه  خیلی خریـداران اروپایی دیگر حاضر 
بـه خریـد کشـمش قزویـن )تاکسـتان( 

. نیستند

صادرکننـدگان کشـمش در قزویـن مدعـی 
آنهـا امسـال بـه دلیـل  هسـتند صـادرات 
مشـکل یاد شـده به طرز چشـمگیری بین 
۵۰ تـا ۸۰ درصـد کاهـش پیدا کـرده و آنها را 

تـا مـرز تعطیلـی کار پیـش برده اسـت.
آنهـا عنـوان مـی کننـد بـه دلیـل نظـارت 
دلیـل  بـه  و  سـم  مصـرف  بـر  نامناسـب 
ارزان تـر بـودن سـموم غیرمجـاز، برخـی به 
باغـداران از آنهـا اسـتفاده می کننـد و برخی 
دیگـر نیـز سـموم را بـه شـکل نامناسـب و 
خـارج از حد اسـتاندارد برای درشـت شـدن 
محصول شـان اسـتفاده می کننـد، غافل از 
اینکـه با این کار یـک ماده مغذی پرارزش را 
بـه زهـری شـیرین تبدیل می کننـد که می 
توانـد فرصت هـای صادراتی ایـن محصول 
را خشـکانده و همچنین مـی توانند مصرف 

کننـدگان را دچـار مشـکل و بیمـاری کند.
بـا این وجـود مدیـران حوزه کشـاورزی می 
گوینـد درصـد تولیـد محصـول غیرسـالم از 
جمله انگور در اسـتان قزوین ناچیز اسـت و 
در مـورد سـالم نبودن کشـمش هـای تولید 
شـده در اسـتان نیز بزرگنمایی شـده است.
امـا آنچـه مهـم اسـت و نباید به سـادگی از 

آن عبـور کـرد ایـن اسـت که سـم بیـش از 
حـد و غیرمجـاز باقـی مانـده روی محصول 
عـاوه بـر اینکـه بازارهـای صادراتـی را دچار 
مشـکل می کند و اعتماد مشتریان خارجی 
را نسـبت به محصول ایرانی سـلب می کند 
و صـادرات را نیـز دچار مشـکل می سـازد و 
زنـگ خطـری نیـز بـرای سـامت جامعه و 

مـردم به شـمار مـی رود.
پلمپ 4 سـم فروشـی غیرمجاز در قزوین / 
تجهیزات سـم پاشـی در قزوین فرسـوده و 

روی کیفیـت سـم اثر مـی گذارند
مدیر حفظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی 
قزویـن در گفـت و گو با خبرنـگار ایرنا اظهار 
کـرد: میانگین مصرف سـم در مزارع قزوین 

به ازای هر هکتار سـه لیتر اسـت.
یوسـف درخشـان گفـت: باقـی مانـده سـم 
در هرکیلـو محصـول تولیـد شـده در اراضی 
کشـاورزی قزوین سـه دهم گـرم در هرکیلو 
اسـت کـه ایـن رقـم از میانگیـن جهانـی و 
کشـوری که 6 دهم گرم اسـت، کمتر اسـت.
وی اظهار داشـت: مشـکل عمده ما فرسوده 
بـودن نـاوگان سـم پاشـی اسـت کـه بـر 
کیفیت سـموم تاثیرگذاشـته و کارایی آنها را 

کاهـش مـی دهـد و باعث می شـود تعداد 
سـم پاشـی ها بیشـتر از حد معمول باشد.
ایـن مسـئول گفـت: بـه منظـور نوسـازی 
اعتبـارات  از  بخشـی  پاشـی  نـاوگان سـم 
مربـوط بـه مکانیزاسـیون را بـه ایـن بخش 
بـا  کشـاورزان  تـا  ایـم  داده  اختصـاص 
تسـهیات این بخـش بتوانند تجهیـزات نو 

و جدیـد خریـداری کننـد.
درخشـان بـا بیان اینکـه اداره حفـظ نباتات 
سـازمان جهـاد کشـاورزی هرسـاله نـوع و 
میـزان مصـر سـموم مجـاز را به کشـاورزان 
معرفـی مـی کند،گفـت: حـدود ۲۰۰ سـم 
فروشـی دارای مجـوز در اسـتان وجـود دارد 

کـه ۱۵۰ مـورد آنهـا فعـال هسـتند.
وی بـا بیـان اینکه بر فعالیت سـم فروشـی 
هـای اسـتان قزوین نظارت می شـود،اظهار 
نیـز  مانتورینـگ  سـامانه  یـک  داشـت: 
بـرای رصـد وضعیـت سـموم از کارخانـه تـا 
فروشـگاه را رصـد مـی کنـد و یـک سـامانه 
دیگـر نیـز بـرای کنتـرل سـم در مزرعـه بـا 
هـدف اینکـه چـه سـمی بـا چـه میـزان بر 
روی چـه محصولـی مصـرف مـی شـود در 
حـال راه انـدازی اسـت کـه البتـه فعـا در 
مرحلـه مقدماتـی بـوده  و اجرایـی نشـده 

است.
جهـاد  سـازمان  نباتـات  حفـظ  مدیـر 
کشـاورزی قزویـن گفـت: یـک گشـت بـا 
حضور نمایندگان سـازمان جهاد کشـاورزی، 
کشـاورزی،  مهندسـی  نظـام  سـازمان 
تعزیرات حکومتی و سـازمان صنعت،معدن 
و تجارت تشـکیل شده و به صورت مستمر 
از فروشـگاه هـای عرضـه سـم بازدیـد مـی 
کننـد و  در صـورت برخـورد با عرضه سـموم 
غیرمجـاز یـا تاریـخ گذشـته بـا متخلفـان 

برخـورد مـی کننـد.
مدیر حفظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی 
قزویـن اظهـار داشـت: در سـال جـاری 4۰ 
فروشـگاه سـم فروشـی در قزویـن اخطـار 
گرفتـه و همچنیـن چهـار فروشـگاه نیـز به 

دلیـل تخلفـات مکـرر پلمـپ شـده اند.
درخشـان بـا بیـان اینکـه طـی سـال هـای 
سـموم  حـوزه  در  خوبـی  اتفاقـات  اخیـر 
کشـاورزی رقـم خورده اسـت،اظهار داشـت: 
از ۳۳۰ سـم معرفـی شـده مجاز در کشـور، 
7۰ درصـد آنهـا سـموم کـم خطـر هسـتند 
و تـاش مـی شـود تـا بـه تدریـج سـموم 
پرخطـر از چرخه مصرف در حوزه کشـاورزی 

حـذف شـوند.
تاثیر منفی استفاده نادرست از 

سم ها در محصول انگور
وی در پاسـخ بـه اینکـه آیـا در بـاغ هـای 

انگـور اسـتان برای درشـت شـدن محصول 
سـم اتیـون )نوعی کنـه کش( مصـرف می 
شـود،گفت: ماده ای کـه در این خصوص به 
کار گرفته می شـود سـم اتیون نیست بلکه 
هورمـون جیبیرلین اسـت کـه اگر بـه اندازه 
و بـه موقع مصرف شـود نمـی تواند تاثیری 
در سـامت محصـول بگذارد امـا در غیر این 
صـورت اثـر منفـی بر سـامت محصول می 

گذارد.
مدیر حفظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی 
قزویـن با بیان اینکه این هورمون در زمان از 
گل درآمـد محصول باید مورد اسـتفاده قرار 
بگیرد،اظهار داشـت: برخی کشـاورزان سه تا 
چهـار بـار این هورمـون را مورد اسـتفاده قرار 

مـی گیرند که مـا آنرا توصیـه نمی کنیم.
وی بـا بیان اینکه خوشـه خـوار از آفات مهم 
انگـور اسـت،گفت: هشـت نوع سـم مربوط 
بـه این محصول وجود دارد که در فروشـگاه 

های سـم فروشـی عرضه می شـود.
درخشـان همچنین گفـت: در سـال ۹۱ یک 
آزمایـش کلـی بـرای تعییـن باقـی مانـده 
کشـاورزی  محصـوالت  روی  بـر  سـموم 
داسـتان قزویـن انجـام شـد کـه نتایـج آن 
نشـان داد ۹6 درصـد محصـوالت تولیـدی 

سـالم بـوده و هیـچ مشـکلی ندارنـد.
ایـن مسـئول گفـت: در عیـن حـال قانـون 
تصریـح کـرده اگـر یـک محصـول غذایـی 
آلـوده عرضـه شـود، دسـتگاه متولـی حوزه 
بهداشـت موظـف بـه جمـع آوری اسـت و 
رسـیدگی به ایـن موضـوع در اختیـار وزارت 
بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی اسـت.

صادرکننـدگان  ادعـای  خصـوص  در  وی 
کشـمش قزویـن مبنی براینکـه محصوالت 
صادراتـی آنهـا بـه دلیـل بـاال بـودن سـموم 
داشـت:  اند،اظهـار  شـده  داده  ارجـاع 
حساسـیت کشـورهای اروپایی در خصوص 
سـامت محصوالت غذایی باالسـت اما باید 
توجـه داشـت کـه از مجمـوع صـادرات این 
محصـول درصـد کـم و ناچیـزی اسـت کـه 

ایـن اتفـاق برایشـان افتـاده اسـت.
نظارت قوی بر اسـتفاده از سـموم در باغات 

انگـور قزوین وجـود ندارد
مهـدی عبدیـان نائب رئیس اتـاق بازرگانی، 
رئیـس  و  و کشـاورزی  معـادن  و  صنایـع 
اتحادیـه صادرکنندگان اسـتان قزوین نیز به 
خبرنـگار ایرنا گفت: متاسـفانه نظـارت قوی 
و مناسـبی بـر نحـوه اسـتفاده از سـموم در 
مـزارع و باغـات نمی شـود و همین موضوع 
باعث می شـود تا سـموم باقی مانـده روی 
محصـوالت از حـد مجـاز و اسـتاندارد خـود 

بیشـتر شود.
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 چشم و گوش بسته 
در سینماهای کشور در حال اکران است. 

 خانه پدری 
در سینماهای کشور در حال اکران است. 

فیلمسینما

 احتمال اشتباه 
از 4آدر تا ۲دی در تاالر حافظ برگزار می شود. 

 غریبه های کامل 
۳ تا ۱۸ آذر در خانه هنرمندان - سالن 

استاد انتظامی برگزار می شود. 

 چهره مرد هنرمند در جوانی 
تا ۳۰ آذر در پردیس تئاتر شهرزاد - سالن 

صنوبر در حال اجرا است.

زن آدم مثل کارت سوخته همیشه سهمیه 
ته ماهش هست.

عصر یخبندان

نمایشنمایشنمایش دیالوگ

اهل دل پیش تو مردن ز خدا می خواهند
کشتٔه تیغ تو گشتن بدعا می خواهند
مرض شوق تو بر بوی شفا می طلبند
درد عشق تو بامید دوا می خواهند

طلب هر کسی از وصل تو چیزی دگرست
بجز ارباب نظر کز تو ترا می خواهند

ما چنین سوخته از تشنگی و الله رخان
آب سر چشمٔه مقصود ز ما می خواهند
روی ننموده ز ما نقد روان می جویند
ملک در بیع نیاورده بها می خواهند
بسرا مطرب عشاق که مستان از ما
دمبدم زمزمٔه پرده سرا می خواهند

آن جماعت که من از ورطه امانشان دادم
این دمم غرقٔه طوفان بال می خواهند
من وفا می کنم و نیستم آگه که مرا

از چه رو کشته شمشیر جفا می خواهند
پادشاهان جهان هیچ شنیدی خواجو
که چرا درد دل ریش گدا می خواهند

خواجوی کرمانی 

 سوختن 
تا ۲6آذر در ایرانشهر - سالن استاد 
ناظرزاده کرمانی در حال اجرا است.

نمایش

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

کتاب 

ــال ۱۸۸۰  ــه در س ــاس ک ــراس کوب ــرگ ب ــس از م ــرات پ ــاب خاط کت

منتشــر شــد اثــر ماشــادو د آســیس نویســنده برزیلــی اســت کــه در 

ســال ۱۹۰۸ درگذشــت. در خانــواده ای فقیــر بــه دنیــا آمــد خیلــی زود 

قلــم بــه دســت گرفــت و کتاب هــای زیــادی از خــود بــه جــا گذاشــت. 

ماشــادو از ســال کــه ۱۸۹7 کــه فرهنگســتان برزیــل تاســیس شــد تــا 

زمــان مرگــش ریاســت ایــن موسســه را بــر عهــده داشــت.

ــه  ــی ک ــای آدم ــه معن ــه ب ــا ن ــتم ام ــد هس ــنده ای فقی ــن نویس »م

ــرده و  ــه م ــی ک ــای آدم ــه معن ــه ب ــرده بلک ــاال م ــزی نوشــته و ح چی

می نویســد.« دارد  حــاال 

ماشــادو د آســیس بــا ایــن تمهیــد هشــیارانه و بی ماننــد راوی 

ــی  ــای آدم ــارغ از دغدغه ه ــا ف ــذارد ت ــه را آزاد می گ ــن زندگی نام ای

ــی  ــی فرصت ــن زندگ ــت ای ــد و روای ــت کن ــود را روای ــی خ ــده زندگ زن

می شــود تــا نویســنده تیزبیــن و متفکــر بــا زبانــی آمیختــه بــه 

طنــزی شــکاکانه زیــر و بــم وجــود آدمــی عواطــف و هیجانــات 

ــا دم  ــی ت ــای او را از کودک ــت ها و پیروزی ه ــا و شکس بلندپروازی ه

مــرگ پیــش روی مــا بگــذارد و پرســش هایی ناگزیــر را در ذهنمــان 

ــد. ــدار کن بی

در قســمتی از پشــت جلد کتاب آمده است:
کتــاب خاطــرات پــس از مــرگ بعــد از انتشــار بــه زبــان انگلیســی 
ــزرگ جهــان جــای گرفــت و نویســنده آن  در شــمار صــد رمــان ب
امــروز بزرگ تریــن نویســنده امریــکای التیــن در قــرن نوزدهــم و 
بــه عقیــده برخــی منتقــدان، مثــل ســوزان ســانتاگ، بزرگ تریــن 

نویســنده ایــن قــاره در دو قــرن اخیــر بــه شــمار مــی رود.

کتاب خاطرات پس از مرگ
اولیــن جماتــی کــه کتــاب خاطــرات پــس از مــرگ بــراس 

کوبــاس بــا آن آغــاز می شــود چنیــن اســت:
ایــن، نوشــته آدمی ســت کــه دیگــر مــرده. مــن ایــن کتــاب را بــا 
ــد  ــان می توانی ــتم و خودت ــا نوش ــب مالیخولی ــاط و مرک ــم نش قل
حــدس بزنیــد کــه از ایــن پیونــد چــه معجونــی بــه بــار می آیــد. 
ــه  ــاب ب ــن کت ــن در ای ــدی و متی ــای ج ــن، آدم ه ــر ای ــاوه ب ع
جنبــه ای از رومانــس نــاب می رســند، حــال آنکــه جماعــت 
ــری در آن  ــان اث ــود خودش ــس معه ــوک از رومان سبکســر و کله پ

ــت. ــد یاف نخواهن
بعیــد می دانــم تــا حــاال بــا کاراکتــر رمانــی مواجــه شــده باشــید 
ــد. در  ــف کن ــی اش را تعری ــتان زندگ ــش، داس ــد از مرگ ــه بع ک
دنیــای ادبیــات مــا دانتــه را داریــم کــه بــه جهــان پــس از مــرگ 
ــده ایــن ســفر  ــوان یــک آدم زن ــه عن ــد امــا دانتــه ب ســفر می کن
ــی مــرده  ــاب شــخصیت اصل ــن کت ــی در ای را انجــام می دهــد ول
اســت و بــه قــول خــودش حــال کــه مــرده اســت، هیــچ شــرمی 
از بیــان کــردن آنچــه کارهایــش نــدارد. بنابرایــن راوی ایــن کتــاب 
فــارغ از داوری زنــدگان و فراتــر از جایــگاه آن هــا، داســتان 
زندگــی خــودش را روایــت می کنــد. روایتــی طنزآمیــز، آکنــده از 
ــات؛ و درعیــن  ــی از فلســفه و سیاســت و ادبی ــا رگه های ــه، ب کنای

ــتنی. ــاده و دوست داش ــی س ــال، روایت ح
بیشــتر از هرچیــزی، انتخــاب راوی کــه از قضــا بســیار هــم 
ــتان  ــاختار داس ــرم و س ــن ف ــت و همچنی ــاز اس ــوخ طبع و طن ش
اســت کــه خواننــده را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. در واقــع 
ــوای  ــر محت ــتان ب ــن داس ــرم ای ــه ف ــت ک ــور گف ــوان این ط می ت
ــاب  ــر کت ــائل سراس ــن مس ــه ای ــار هم ــت دارد. در کن آن ارجحی
آکنــده از مــرگ اســت امــا بــه شــکلی متفــاوت زندگــی هــم در 

آن دیــده می شــود!

خاطرات پس از مرگ براس کوباس
نویسنده: ماشادو د آسیس

ترجمه: عبدهللا کوثری
انتشارات: مروارید

فاش 
تا ۱۵ اذر در عمارت نوفل لوشاتو 

در حال اجرا است.

نمایش  َخْط فرش های احمدمیرزا
تا 6آذر در گالری شکوه اجرا می شود.

نمایش

رسانه در آینه تصویر
ماهنامه تخصصی عصر تراکنش منتشر شد. 

خانه ی دوست کجاست؟ 
نکند دوست همان است که در 

آیینه بود؟ 
او به من مینگریست! 

خیره و با احساس 
آن که تصویر من است

 نشود دوست من
 یا که این قصه تلخ واقعیت دارد؟! 

تک تنها ماندم
 بین یک مشت نگاه 

شاعر امیرحسین محقق

عکس نوشت

عکس: 
مرضیه احمدی


