
آگهی مناقصـه
ــه احــداث  ــی خــود نســبت ب ــارات داخل ــاد در نظــر دارد از محــل اعتب ــار آب شــهرداری اختی

بوســتان بوتیــا بــه مســاحت تقریبــی 100000ده هــزار( متــر مربــع واقــع در اختیــار آبــاد حــد فاصل 
خیابانهــای ورزش و شــهدای  روحانیــت پشــت اداره آبفــای اختیارآبــاد از طریــق مناقصــه عمومی 
بــه شــرح  ذیــل اقــدام نمایــد لــذا از کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقی واجد شــرایط خواهشــمند 
اســت از تاریــخ نشــر نوبــت اول ایــن آگهــی حداکثــر تــا تاریــخ 98/10/23 جهــت دریافــت اســناد 
مناقصــه و اطــاع از شــرایط و جزئیــات آن بــه واحــد امــور قراردادهــا )امــور مالــی( شــهرداری 

مراجعــه نماینــد ضمنــا شــهرداری در رد یــا قبــول هریــک از پیشــنهادات مختــار مــی باشــد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  700/000/000
تاریخ تحویل پاکات مناقصه : حداکثر ساعت 14 روز چهارشنبه 98/11/2
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 98/11/3

شهرداری اختیار اباد شناسه اگهی 721657

نوبت دوم مناقصه عمومی شماره 5-98)تجدید(

 اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

مناقصه گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 موضوع مناقصه: خرید شیر استریلیزه و توزیع در مدارس استان 
مبلغ برآورد شده مناقصه: 175/898/000/000ریال

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 8/794/900/000ریال 
تاریــخ دریافــت اســناد مناقصــه: از تاریــخ درج آگهــی بــه مــدت چهــار روز از 

طریــق ســامانه ســتاد ایــران
ــامانه  ــه س ــاز ب ــورد نی ــات م ــایر اطاع ــناد مناقصــه و س ــت اس ــت دریاف  جه

ــود. ــه ش ــه آدرس setadiran.ir مراجع ــران ب ــتاد ای س
 م الف: ۳۰۲۰

صفحه 8

چرا توسعه امیرکبیر در جامعه 
ایرانی شکست خورد؟
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بیسـتم دیمـاه سـالروز شـهادت امیـر کبیـر در تاریـخ معاصر ایـران واقعه 

ای تلـخ اسـت کـه به همین مناسـبت بررسـی دالیـل و عوامـل دخیل در 

شـهادت بزرگمـرد تاریخ معاصـر ایران می توانـد در ارزیابی موانع توسـعه 

و چالـش های پیشـرفت کشـور مـورد توجـه جامعه و حکومـت گیرد.

امیرکبیـر مبتکـر و پایـه گـذار نهضت اصالحـی در ایران بود که با مشـاهده 

پیشـرفت هـا و سیاسـت هـای اصالحـی پادشـاه عثمانـی و وضعیـت و 

شـرایط حاکـم بـر ایـران ، راه خـروج از مشـکالت و غلبه بر عقـب ماندگی 

را در توسـعه می دانسـت.

میـرزا محمـد تقی خـان فراهانی برای اجرای سیاسـت هـا و برنامه های 

خـود بـا دو مانع جدی روبه رو شـد که یکی مخالفـت و مقاومت حکومت 

که ناشـی از شـتابزدگی و تندروی امیر در تسـریع و سـرعت بخشـیدن به 

پروسـه توسـعه بـدون توجه بـه وضعیت اجتماعـی جامعه بـود و دیگری 

پاییـن بـودن سـطح فرهنـگ در جامعـه بـود ای بـود کـه فهم درسـتی از 

چرایـی و فوایـد توسـعه بـه آن ارائـه نشـده بود . ایـن دو عامـل در نهایت 

و پـس از سـه سـال صـدارت امیـر کبیـر ، او را در حمـام فین به شـهادت 

رسـاند.بنیانگذار مدرسـه دارالفنـون و موسـس جریـده وقایـع اتفافیـه بـه 

عنـوان نخسـتین روزنامـه ایـران ، هـم عصر بیسـمارک صدر اعظـم آلمان 

بـود. هـر دو در کشـوری رونـد توسـعه را آغـاز کردنـد و به ضـرورت آن پی 

بـرده بودنـد کـه هـم ایـران و هم آلمـان، از ترقـی و تحوالت دنیـای جدید 

بازمانـده بودنـد. امـا امیـر کبیـر بـر خالف بیسـمارک کـه از حمایـت های 

ویلهلـم اول پادشـاه وقت آلمـان برخوردار بود قربانی دسیسـه ها و توطئه 

های اندرونی شاه شد.                                   ادامه در صفحه 6

انس طال         1.554.۲1۰

مثقال طال     ۲۰.8۰۳.۲5۰

گرم طالی 18  4.814.19۲

گرم طالی ۲4   6.418.۲۰۰

بهار آزادی      46.7۰۰.۰۰۰

امامی          47.4۰۰.۰۰۰

نیم       ۲4.79۰.۰۰۰

ربع         14.9۰۰.۰۰۰

گرمی       9.4۰۰.۰۰۰

دالر             1۳۳.۳9۰

یورو         148.۲۰۰

درهم          ۳5.۳59

لیر ترکیه           19.4۲۳

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

ما را در تلگرام 
0   تا  8دنبال کنید

جنگروایتها
چند رسانه آمریکایی به نقل از دو منبع ناشناس در پنتاگون 

ایران را مسئول سقوط هواپیما دانستند. اتهامی که ایران رد می کند  

سرپرسـت دفتـر پایـش فراگیر سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت ضمـن اشـاره بـه بهبـود کیفیـت سـوخت بنزین 
و نفـت گاز طـی پاییـز امسـال نسـبت بـه ابتـدای سـال 
گفـت: میـزان گوگرد موجود در سـوخت به حد اسـتاندارد 
نزدیکتـر شـده اسـت امـا در برخـی نمونه ها میـزان بنزن 

و آروماتیـک بنزیـن کمی بیشـتر از حـد اسـتاندارد بود.
زهـرا سـماعی در گفـت و گـو بـا ایسـنا دربـاره آخریـن 
وضعیت سـوخت توزیعی در کشـور اظهار کرد: طی پاییز 
امسـال به صورت تصادفی از 16۳ جایگاه توزیع سـوخت 
در محورهـای مواصالتـی - کـه در قانـون هـوای پـاک از 
آن هـا نامبرده شـده - نمونه بـرداری صورت گرفته اسـت.
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برگزاری نشست خبری 
برای پاسخ به حواشی 

مراسم روز تشییع کرمان
پس از تشییع و خاکسپاری 

شهدای حمله تروریستی آمریکا 
در بغداد و وداع مردم در کرمان با 
شهیدان سپهبد سلیمانی و سردار 
پورجعفری افکار عمومی به دنبال 
چرایی اتفاق تلخ کشته شدن 60 

نفر از حاضران در مراسم بودند.

جنگل های هیرکانی، 
میراثی ماندگار از 

عصر یخبندان
ایران از نظر پوشش جنگلی کشوری 

فقیر محسوب می شود هر ساله 
شاهد کاهش بخشی از جنگل های 

هیرکانی هستیم

مرمت 40 سکه تاریخی 
مکشوفه در استان مرکزی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان مرکزی از 

مرمت 40 سکه مربوط به دوره های 
مختلف تاریخی توسط کارشناسان 

امر در استان خبر داد.
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یادداشت  مهمان
مجید فراهانی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1640
شنبه 21 دی 1398

  قیمت 500 تومان

میزان گوگرد موجود در سوخت به 
حد استاندارد نزدیکتر شده است 
اما در برخی نمونه ها میزان بنزن 
و آروماتیک بنزین کمی بیشتر از 
حد استاندارد بود

بنزنوآروماتیک

بنزینبیشتراز

استاندارد
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خواناسازی کشتی تاریخی 
گیالن آغاز شد

 گمانه سازی کشتی تاریخی ساحل قروق تالش 
بمنظور خوانا سازی آغاز شده است

علی مطهری:

کارگروهی برای تحقیق درمورد 
علل حادثه کرمان تشکیل شود

لینک خرید نسخه الکترونیک

انا هلل و انا الیه راجعون
عزیزمــان، پــاره تــن و دلبندمــان  امیــرمــرادی  کــه جــزو مســافران جــوان پــرواز شــماره PS752 بــه مقصــد کی یــف بــود هرگــز بــه مقصــد نرســید 
و جــان بــه جــان آفریــن تســلیم کــرد. بــه يــاد و احتــرام ایــن عزیــز، روز یکشــنبه 22 دی مــاه از ســاعت 15 الــی 16:30 در »تــاالر بهرامــی« واقــع در بلــوار 

امیرکبیــر کرمــان و جمعــه 27 دی مــاه از ســاعت 10:45 تــا 12 در مســجد الرســول واقــع در میــدان کاج تهــران مراســم یادبــودی برگــزار مــی کنیــم.
 لطف و حضور شما تسلی بخش دلهای غمگین ماست

محسن جالل پور
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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سال پانزدهم | شماره پیاپی 1640 | شنبه  21 دی  1398

بازار بورس در هفته آینده متعادل می شودپیام خبر
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از امکان بازگشت دامنه نوسان بازار سرمایه از ۲ به 5 درصد 
خبر داد و گفت:  برای هفته جاری بازار متعادلی را پیش بینی می کنیم.
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جنگ روایت ها
چند رسانه آمریکایی به نقل از دو منبع ناشناس در پنتاگون ایران را مسئول سقوط هواپیما دانستند. 

اتهامی که ایران رد می کند

پرواز تهران-کی یف ساعت 6:12  روز چهارشنبه از فرودگاه امام خمینی)ره( بلند شد و دقایقی بعد سقوط کرد

سـقوط هواپیمـای اکراینـی در مسـیر تهـران 

کی یـف سـریال حـوادث ناگـوار را بـرای ایـران 

تکمیـل کـرد. رویـدادی کـه در زمـان کوتاهـی 

توانسـت بـه صـدر اخبـار جهـان راه پیـدا کنـد. 

حضـور افـرادی بـا ملیت هـای مختلـف باعـث 

شـد پـای کشـورهای مختلـف بـه موضـوع باز 

شـود. ایـران و اکرایـن اصلی تریـن کشـورهای 

درگیـر اتفـاق بودنـد. کانـادا هم در ردیف سـوم 

اول حادثـه گـزارش  روز  قـرار داشـت. صبـح 

رسـانه ها در خصـوص مسـافران پـرواز نـاکام 

75۲ بـود. امـا رفتـه رفتـه علـت سـقوط بـه 

اصلی تریـن موضـوع مـورد بحـث تبدیل شـد.

روایت نخست
آژانس های اطالعاتی غربی بر اسـاس بررسـی 

هـای اولیـه خـود به ایـن نتیجه رسـیده اند که 

هواپیمـای بوئینـگ 7۳7 اوکرایـن بـه علـت 

نقـص فنـی در ایـران سـقوط کـرده و اصابـت 

موشـک عامل سقوط آن نبوده است.خبرگزاری 

رویتـرز بـا نقـل قـول بـاال از منابـع امنیتـی 

آمریکایـی، اروپایـی و کانادایی که نخواسـته اند 

نامشـان فاش شـود، نوشته اسـت که اطالعات 

آژانس هـای اطالعاتـی نشـان می دهـد که این 

هواپیمـا دچـار نقص فنی شـده اسـت.

روایت دوم
روز پنج شـنبه یـک روز پـس از حادثـه سـقول 

هواپیمـای بویینگ نخسـت وزیر کانـادا مقابل 

خبرنـگاران قرار گرفت و گفت:» شـواهد نشـان 

عامـل  ایـران  موشـک  اصابـت  می دهـد کـه 

سـقوط هواپیمـای اکراینـی بـوده اسـت« وی 

ادامه داد: »ممکن اسـت این شلیک اشتباهی 

صـورت گرفتـه باشـد ولـی اطالعـات جدیـدی 

در دسـت اسـت کـه نشـان می دهـد سـقوط 

هواپیمـا بر اثر شـلیک زمین به هوای موشـک 

ایـران اتفـاق افتـاده اسـت.« ایـن اظهارنظـر 

در کمتـر از ۳۰ دقیقـه بـه سـرخط خبرهـای 

رسـانه های بین المللـی قـرار گرفـت. موضوعی 

که در شـبکه های اجتماعی نیز به سـرعت نشر 

پیـدا کرد. 

فیلم های تازه رو شد
در ادامـه اظهار نظـر مقـام کانادایـی فیلم هـای 

تـازه ای کـه توسـط کاربـران گرفتـه شـده بـود 

منتشـر شـد. یکـی از ایـن فیلم ها کـه در مورد 

اصالـت آن شـبه وجـود دارد تـالش می کـرد 

تـا تکمیـل کننـده گمانه نخسـت وزیر کشـور 

کانـادا باشـد. کار بـه همین جـا ختـم نشـد و 

فیلـم  دیگری کـه خالف صحبت هـای تئودور 

را نشـان مـی داد منتشـر شـد و بـه فضـای 

رسـانه های بین المللـی نیـز راه پیـدا کـرد.

توضیح مقام ایرانی
این بار مقامات ایـران مقابل خبرنگاران حاضر 

شـدند. رییـس سـازمان هواپیمایی کشـوری 

اعالم کرد: موشـکی به هواپیمای مسـافربری 

هرگونـه  و  نکرده اسـت  اصابـت  اوکراینـی 

اظهارنظـر درخصوص اصابت موشـک اقدامی 

غیرکارشناسـی اسـت و دلیـل سـقوط بعـداز 

بازگشـایی جعبـه سـیاه مشـخص می شـود.

علـی عابـدزاده روز جمعه در پایان جلسـه ویژه 

بررسـی علـل سـقوط هواپیمـای مسـافربری 

اوکراینـی در جمـع خبرنـگاران اظهارداشـت: در 

دو روز گذشـته اخبـاری توسـط سیاسـتمداران 

جهـان  اسـتحضار  بـه  و کانادایـی  آمریکایـی 

رسـیده که توقع داریم چنانچـه این اخبار جنبه 

تخصصـی دارد بـه گـوش جهانیـان برسـد.

اظهـارات  اگـر  تاکیـد مـی کنیـم  افـزود:  وی 

سیاسـتمداران آمریکایـی و کانادایـی از طـرف 

سـازمان هـای رسـیدگی بـه سـوانح دو کشـور 

اسـت بایـد از طریـق ایکائو به دنیا اعالم شـود.

واکنش وزارت خارجه
سـیدعباس موسـوی سـخنگوی وزارت امـور 

خارجـه در خصـوص آخریـن تحـوالت مربـوط 

بـه رسـیدگی بـه سـانحه هوایـی اخیـر اظهـار 

داشـت: طبق هماهنگی انجام شـده بین وزارت 

امـور خارجه هـای ایـران و کانـادا یک هیـات 1۰ 

نفـره کانادایـی برای رسـیدگی به امـور قربانیان 

کانادایـی حادثه تاسـف بـار سـقوط هواپیمای 

اوکراینـی عـازم ایـران هستند.موسـوی تاکیـد 

کـرد: جمهـوری اسـالمی ایـران از هیـچ کمکی 

بـه کشـورهایی  مربـوط  امـور  تسـهیل  بـرای 

کـه اتبـاع آنهـا در ایـن حادثـه غـم انگیـز دچار 

حادثـه شـده انـد دریـغ نخواهـد کـرد و نتایـج 

بررسـی های فنی هم بر اسـاس مقررات ایکائو 

و بـا مشـارکت نماینـدگان اوکرایـن،  بویینگ و 

بـا حضور متخصصین ناظر از سـایر کشـورهای 

خسـارت دیـده پـس از تکمیل بطور شـفاف به 

اطـالع عمـوم خواهد رسـید.

پمپئو دست به کار شد
سـخنگوی وزارتخارجه آمریکا گفت وزیر خارجه 

این کشـور بـا رئیس جمهـوری اوکرایـن درباره 

حادثـه سـقوط هواپیمای مسـافربری گفت وگو 

کرد.مـورگان اورتاگـس روز جمعه بـا اعالم این 

خبـر افزود مایک پمپئـو روز جمعه با والدیمیر 

زلنسـکی رئیـس جمهـوری اوکرایـن نسـبت 

بـه از دسـت رفتـن جان مسـافران پـرواز 75۲ 

هواپیمایـی اوکرایـن تسـلیت گفـت.وی افزود: 

آمادگـی کامـل دولـت  آمریـکا  وزیـر خارجـه 

ایـن کشـور را بـرای همـکاری در تحقیـق درباره 

بروز این سـانحه مطـرح کرد.سـخنگوی وزارت 

خارجـه آمریـکا ادامـه داد: پمپئـو همچنین بار 

دیگـر بـر حمایـت از حاکمیت ملـی و تمامیت 

ارضـی اوکرایـن تاکیـد و همکاری اسـتراتژیک 

طوالنـی مـدت دو کشـور را برجسـته کرد.

سقوط سهام بویینگ
 7۳7 هواپیمـای  سـقوط  از  پـس  روز  یـک 

شـرکت  سـهام  ارزش  تهـران،  در  اوکرایـن 

هواپیماسـازی بویینگ در وال اسـتریت آمریکا 

بیـش از چهار میلیارد دالر سـقوط کـرد تا دلیل 

برجسته سـازی نقـش موشـک در سـقوط از 

سـوی رسـانه های غربـی آشـکارتر شـود.اندکی 

پـس از ایـن اتفاق و با باز شـدن بازار سـهام در 

آمریـکا، ارزش سـهام بویینگ در وال اسـتریت 

حـدود ۲.۳ درصـد سـقوط کـرد و ایـن شـرکت 

4.۳ میلیـارد دالر از سـقوط بویینـگ اوکراینـی 

ضـرر کـرد. بویینـگ کـه پیش تـر بـه دلیـل 

سـقوط کـردن دو فروند هواپیمـای مکس ایت 

به شـدت تحت فشـار بود و تازه داشـت دوباره 

جـان می گرفـت، بـا سـقوط روز چهارشـنبه بار 

دیگـر ارزش خـود را از دسـت داد و بـه نظـر 

بازگردانـدن مکـس  بـرای  می رسـد تالش هـا 

ایـت بـه خطوط پـروازی هـم به تاخیـر بیفتد.

رئیس شـورای ائتـالف نیروهـای انقالب 
گفـت: ما در شـورای ائتالف سـعی داریم 
بـه مسـاله اقتصـاد بیشـترین اهمیـت را 
بدهیـم و قصد داریم یـک تیم اقتصادی 
عالـم، واقـع بیـن و پـاک وارد مجلـس 

. کنیم
هـم  جلسـه  در  حدادعـادل  غالمعلـی   
اندیشـی صنعتگـران اسـتان تهـران، بـا 
مجلسـی  تشـکیل  اهمیـت  بـه  اشـاره 
و مسـلط  بـا شـاخص هـای کارآمـدی 

بـه وضعیـت اقتصـادی کشـور، تصریـح 
کـرد: دولـت تابـع مجلس اسـت و قطعا 
تشـکیل مجلس خـوب می توانـد دولت 

خوبـی را ایجـاد کنـد.
وی در ادامـه بـا انتقـاد نسـبت بـه برخی 
البـی هـای خـارج از عـرف در موضـوع 
شـورای  مجلـس  در  وزرا  اسـتیضاح 
اسـالمی، گفت: متاسفانه اشکال و درد ما 
ایـن اسـت شایسـته گزینی وجود نـدارد.
عضـو شـورای ائتـالف نیروهـای انقـالب 

بـا بیـان اینکـه، فرسـتادن یـک فـرد بـه 
مجلـس در اختیـار من و شـما نیسـت و 
مـردم باید به افـراد رای بدهند، خطاب به 
صنعتگـران گفت: اگر دیدید فهرسـتی که 
در شـورای ائتالف نهایی شـد، بدرد کشـور 
می خورد شـما نیز وارد شـده و به لیست 
و  آمریـکا  هـدف  دهید.حدادعـادل  رای 
غـرب از تحریـم ایـران را نابـودی اقتصاد 
کشـور عنـوان کـرد و گفت: دشـمنان ما را 
تحریـم کردنـد تا کارخانه هـای ما تعطیل 
و صنعـت دچـار اشـکال شـود و در ادامـه 
آن بیـکاری، گرسـنگی و ناامنـی ایجـاد و 
بـا ورود برخـی افـراد اجیرشـده بـه میان 
مردم، چیزی شـبیه کودتا در کشـور ایجاد 

کنند.

بانک ها تبدیل به طاعون اقتصاد 
کشور شده اند

کارگروهی برای تحقیق درمورد 
علل حادثه کرمان تشکیل شود

نماینـده مـردم تهران در مجلس با اشـاره به کشـته شـدن تعـدادی از مردم در 
مراسـم تشـییع پیکر سـردار سـلیمانی در کرمان بر ضرورت تشکیل کارگروهی 
بـرای تحقیـق در مـورد علـل ایـن حادثـه و مؤاخـذه قاصـران تاکیـد کرد.بـه 
گـزارش ایسـنا، علی مطهری در یادداشـتی بـا عنوان »حادثه کرمـان را کوچک 

نشـماریم« کـه در اختیار ایسـنا قرار داد، نوشـت:
 حادثـه تلـخ کشـته شـدن تعـدادی از هموطنـان مـا در مراسـم تشـییع پیکر 
سـردار بزرگ اسـالم سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی، چیزی نیسـت که از کنار 
آن بـه راحتـی بگذریـم. چنـد نکته قابل ذکر اسـت.. برگزارکنندگان این مراسـم 
کـه می دانسـتند جمعیت اسـتثنایی خواهد آمـد، باید برای نقـاط حادثه خیز 
تدبیـر مـی کردنـد چنان کـه یک خبرنـگار در صبـح آن روز هشـدار داده بود که 
در ایـن نقطـه تعـدادی کشـته مـی شـوند و حاضر نشـده بـود در آنجا مسـتقر 
شـود. اینجانـب بعـد از مراسـم تهـران که در آن عـده زیادی از جملـه خود بنده 
بـه مـرز خفگی رسـیدند در مقالـه ای هشـدار دادم که این حادثه تکرار نشـود. 
متأسـفانه یـک خبرگـزاری از درج آن خـودداری کـرد، شـاید بـه ایـن بهانـه که 
نبایـد باعـث کـم شـدن شـور مردم شـویم. اگـر آن هشـدار به گوش مسـئوالن 

می رسـید شـاید حادثـه کرمان رخ نمـی داد.

ته
نک

رضـا جعفـرزاده سـخنگوی سـازمان هواپیمایـی کشـوری 
بـا بیـان اینکـه سـازمان هواپیمایـی کشـور بی توجـه بـه 
شـایعات فضـای مجـازی و بـر اسـاس انتظارات سـازمان 
دارد  سـعی  )ایکائـو(  هوایـی  نقـل  و  حمـل  جهانـی 
اطاعـات دقیـق و شـفاف ارائـه کنـد، تاکیـد کـرد: مـردم 
اخبار را بیشـتر از منبع رسـمی سـازمان هواپیمایی کشـور 
دریافـت کننـد؛ هیچ کـدام از شـایعات و اظهارنظر ها قبل 
از بررسـی جزئیـات حادثه، قابـل قبول نیسـت.وی اظهار 
کـرد: ایـن انتظـار وجـود دارد کـه هـر چـه زودتـر علت و 
جزئیـات حادثه مشـخص و به شـایعات پایان داده شـود 
امـا زمـان دقیق مشـخص نیسـت، مرتب در حال بررسـی 

موضـوع هسـتیم و بایـد منتظـر نتایـج نهایی باشـیم.

انتخابات

سیاست

جامعه

جامعه

نتایج نهایی بررسی صالحیت ها تا پایان روز 
شنبه اعالم می شود

نگذارید از اروپا کامال مایوس شویم

برگزاری نشست خبری برای پاسخ به حواشی 
مراسم روز تشییع کرمان

مردم به مسئوالن درس همبستگی دادند

نگهبـان  شـورای  سـخنگوی 
رد  بـرای  کـه  کـرد  تاکیـد 
دالیـل  هـا  پرونـده  صالحیـت 
و مسـتندات مختلفـی وجـود 
دارد و هرکـدام از ایـن هـا مـی توانـد متفـاوت باشـد.
عباسـعلی کدخدایـی در گفت وگویـی دربـاره زمـان اعالم 
نتایج بررسـی صالحیـت کاندیداهـای انتخابات مجلس 
شـورای اسـالمی بیـان کـرد: تـا االن حـدود 1۳ هـزار 
پرونـده رسـیدگی شـده اسـت کـه ان شـاءهللا بـه بقیـه 
آن نیـز تا)شـنبه( رسـیدگی خواهـد شـد و نتیجه اعالم 

شـود. می 
وی در ادامـه اظهـار کرد: در برررسـی پرونده کاندیداها و 

رد صالحیـت هـا دالیل و مسـتندات مختلفی وجود دارد 
و هرکـدام  از ایـن هـا می توانـد متفـاوت باشـد. مثـال 
در حـوزه اقتصـادی مـا بحـث هایـی مثـل کالهبـرداری، 
سـوء اسـتفاده از بیت المـال و جابجایی امـوال عمومی 
را مدنظـر قـرار مـی دهیـم. برخـی از این اشـخاص نیز، 

آرای محاکـم قضایـی را دارنـد یعنـی محکوم شـدند.
سـخنگوی شـورای نگهبـان در ادامـه تاکیـد کـرد: اگـر 
لیسـتی را بخواهـم از رسـیدگی بـه پرونـده هـا اعـالم 
کنـم بحـث  سوءاسـتفاده از موقعیت هـای شـغلی بـه 
دلیـل سـمت هایی اسـت که  افـراد در جاهـای مختلف  
دارنـد کـه همـه ایـن مـوارد بـا دقت بررسـی می شـود.

رییـــس جمهـــوری در تمـــاس تلفنـــی 
ــا رییـــس شـــورای اروپـــا محاســـبات  بـ
غلـــط و زیان بـــار آمریـــکا را ناشـــی از 
عـــدم شـــناخت ایـــن کشـــور از ایـــران و 
ـــتقل  ـــع مس ـــاذ مواض ـــا اتخ ـــا ب ـــه اروپ ـــت: اتحادی ـــت و گف ـــه دانس منطق
ـــود. ـــوس ش ـــا مای ـــال از اروپ ـــران کام ـــد ای ـــازه نده ـــد اج ـــنگتن، بای از واش
ـــاس  ـــی روز پنجشـــنبه در تم  حجـــت االســـالم والمســـلمین حســـن روحان
ـــران  ـــت: ای ـــا وی، گف ـــا ب ـــورای اروپ ـــس ش ـــل« رئی ـــارل میش ـــی »ش تلفن
ـــد و  ـــته باش ـــری داش ـــکاری نزدیکت ـــا هم ـــه اروپ ـــا اتحادی ـــت ب ـــاده اس آم

ـــرود. ـــن ب ـــکاری از بی ـــت هم ـــازه داد فرص ـــد اج ـــم نبای معتقدی
ـــا  ـــورای اروپ ـــس ش ـــدردی رئی ـــراز هم ـــه اب ـــاره ب ـــا اش ـــوری ب ـــس جمه رئی
ـــر گفـــت: تظاهـــرات گســـترده مردمـــی از کشـــمیر  ـــه خاطـــر حـــوادث اخی ب
ـــلیمانی  ـــم س ـــهید قاس ـــپهبد ش ـــرور س ـــال ت ـــه دنب ـــان ب ـــراق و لبن ـــا ع ت
بیانگـــر محبوبیـــت و نقـــش بـــزرگ ایـــن شـــهید در ثبـــات و امنیـــت 
ــا  ــدید تحریم هـ ــا تشـ ــکا بـ ــت: آمریـ ــت.روحانی اظهارداشـ ــه اسـ منطقـ

ـــه تروریســـم  ـــی دســـت ب ـــواد غذای ـــی در بحـــث دارو و م ـــران حت ـــه ای علی
ـــن  ـــررات بی ـــه مق ـــران، هم ـــزرگ ای ـــده ب ـــرور  فرمان ـــا ت ـــادی زد و ب اقتص
ـــات  ـــن اقدام ـــوص ای ـــد در خص ـــا بای ـــت و اروپ ـــا گذاش ـــر پ ـــی را زی الملل
ـــوری در پاســـخ  ـــس جمه ـــد. رئی ـــش نشـــان ده ـــکا واکن تروریســـتی آمری
ـــه  ـــا ب ـــران و اروپ ـــرد: ای ـــد ک ـــا تاکی ـــورای اروپ ـــس ش ـــات رئی ـــه توضیح ب
دنبـــال ثبـــات منطقـــه و تحکیـــم مجـــدد برجـــام هســـتند و بـــرای مـــا 
ـــظ  ـــرای حف ـــد ب ـــیه بتوانن ـــن و روس ـــا، چی ـــه اروپ ـــت ک ـــم اس ـــیار مه بس
ـــن شـــود. ـــران تامی ـــع ای ـــا مناف ـــد ت ـــا کنن ـــم خـــود را ایف برجـــام نقـــش مه
ـــتای  ـــی را در راس ـــدات برجام ـــش تعه ـــران در کاه ـــج گام ای ـــی پن روحان
ـــود  ـــای خ ـــه همکاری ه ـــران ب ـــت: ای ـــت و اظهارداش ـــادل دانس ـــاد تع ایج

ـــد داد. ـــه خواه ـــان ادام ـــی همچن ـــرژی اتم ـــی ان ـــن الملل ـــس بی ـــا آژان ب
ــراز  ــن ابـ ــی ضمـ ــاس تلفنـ ــن تمـ ــز در ایـ ــا نیـ ــورای اروپـ رئیـــس شـ
ـــتاورد 10  ـــام دس ـــت: برج ـــران گف ـــر در ای ـــوادث اخی ـــر ح ـــه خاط تســـلیت ب
ـــظ  ـــرای حف ـــالش خـــود را ب ـــام ت ـــا تم ـــه اروپ ـــود و اتحادی ـــره ب ســـال مذاک

ـــت. ـــد گرف ـــکار خواه ـــق ب ـــن تواف ای

و  تشـــییع  از  پـــس 
شـــهدای  خاکســـپاری 
حملـــه تروریســـتی آمریـــکا 
ــهیدان  ــا شـ ــان بـ ــردم در کرمـ ــداد و وداع مـ در بغـ
ــکار  ــری افـ ــردار پورجعفـ ــلیمانی و سـ ــپهبد سـ سـ
ــته  ــخ کشـ ــاق تلـ ــی اتفـ ــال چرایـ ــی به دنبـ عمومـ
شـــدن 6۰ نفـــر از حاضـــران در مراســـم بودنـــد.  
ــتگان  ــداد درگذشـ ــاظ تعـ ــه لحـ ــوع بـ ــن موضـ ایـ
ارزش خبـــری باالیـــی پیـــدا کـــرد و در فضـــای 
مجـــازی کاربـــران تقاضـــای پاســـخگویی مدیـــران 

ـــا  ـــه همین ج ـــدند. کار ب ـــم ش ـــزاری مراس ـــتاد برگ س
هـــم ختـــم نشـــد و در رســـانه ملـــی هـــم برخـــی 
مجریـــان نســـبت بـــه آن واکنـــش نشـــان دادنـــد. 
روز گذشـــته و جهـــت پاســـخ بـــه همیـــن مطالبـــه 
ـــدی  ـــارهللا و مه ـــپاه ث ـــده س ـــزه فرمان ـــردار ابوحم س
صدفـــی از مســـوالن ســـتاد برگـــزاری مراســـم بـــا 
ـــا در  ـــتند ت ـــگاران خواس ـــه ای از خبرن ـــار اطالعی انتش
ـــنبه  ـــح روز سه ش ـــاعت 9 صب ـــری در س ـــت خب نشس
۲4 دی مـــاه در مـــورد مراســـم تشـــییع شـــرکت 

کننـــد.

امیـد مجلـس  نایـب رئیـس فراکسـیون 
شـورای اسـالمی گفـت: مـردم بـا حضـور 
شـهید  سـپهبد  پیکـر  تشـییع  در  خـود 
سـلیمانی درس همبسـتگی دادند و الگوی 
مسـئوالن شـدند.»عبدالکریم حسـین زاده« روز جمعـه با تاکیـد بر ضرورت 
حفـظ انسـجام ملـی ایجـاد شـده پیرامـون شـهادت سـردار سـلیمانی بـه 
خبرنـگار ایرنـا گفـت: آن چیـزی کـه همـواره محـل سـرمایه گـذاری خیلـی 
از کشـورها بـوده اسـت، برهـم زدن انسـجام یـا چندپارچه کردن کشـور بوده 

ست. ا
وی اضافـه کـرد: آنهـا در تمام زمینه هایی که امکان داشـته انـد، برنامه ریزی 
کـرده انـد. زمینه هـای مذهبـی، قومـی، فرهنگی، زبانـی و عقیدتـی از جمله 
حوزه هایـی اسـت کـه سـرمایه گذاری های کالنی در آنها شـده اسـت.نماینده 
مـردم نقـده در مجلـس افزود: در این شـرایط که دشـمنان در جهت تخریب 
انسـجام ملـی حرکـت می کننـد باید از هر بهانـه ای که باعث نمایـش و تبلور 
ایـن انسـجام مـی شـود بـرای بازسـازی بیشـتر همبسـتگی ملی، اسـتفاده 

کنیـم و نبایـد دچار غفلت بشـویم.
حسـین زاده خاطرنشـان کـرد: معتقـدم در چنیـن فرصت هایـی کـه مـردم 
حضـور خـود را نشـان می دهنـد، فرصت هـای بهتـری بـرای کنـار گذاشـتن 
اختالفـات و پذیرفتـن ایـن نکتـه مهـم کـه تفاوت هـا نبایـد باعـث انشـقاق 

بشـود وجـود دارد.
وی یـادآور شـد: امـروز وقتی دیده می شـود کـه هنوز چند روزی از شـهادت 
سـردار سـلیمانی نگذشـته اسـت، امـا در رسـانه ها و برخـی تریبون هـای 
دیگـر، برخـی صداهـا به دنبـال ایجاد انشـقاق و افتـراق در جامعه هسـتند، 
نمـی تـوان از آنهـا انتظـار هـم افزایـی بـرای کشـور داشـت. در واقـع آنهـا 

برخـوردی غیرمنصفانـه بـا ایـن واقعیـت دارند.
حسـین زاده ادامـه داد: مـا گاهـی مواقـع خلط موضـوع می کنیم. اگـر منافع 
ملـی هـدف نهایـی همـه جریانهـای سیاسـی و غیـر سیاسـی در کشـور 
باشـد، دسـتیابی بـه معنـا و تعریـف واحـد از آن خیلی سـخت نخواهد بود. 
تفاوت هـا تنهـا در راه هـای رسـیدن بـه این منافـع خواهد بود که هـر جریان 

راهـی را بـر می گزینـد.

گزارش
پیام ما

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه آلمان علیرغـم دعوت اخیر 
ایـن  از  بـرای خـروج  برجـام  اعضـای  از  آمریـکا  دولـت 
توافـق، اعـالم کـرد کـه ایـن کشـور هنـوز هـم حفـظ توافق 
هسـته ای را دنبـال می کنـد. بـه گـزارش ایسـنا، بـه نقـل 
از پایـگاه خبـری اردوپوینت،راینـر بـرول سـخنگوی وزارت 
امـور خارجـه آلمـان روز جمعـه گفـت: هـدف ما هنـوز هم 
حفـظ توافـق )هسـته ای( اسـت، چراکـه مـا هنـوز هـم بر 
ایـن باوریـم که)ایـن توافق( ابـزاری برای جلوگیـری ایران 

از)دسـتیابی( بـه تسـلیحات هسـته ای اسـت.

یـک عضـو کمیسـیون فرهنگی مجلس شـورای اسـالمی گفت 
کـه تهدیـد آمریکایی هـا دربـاره حمله بـه مراکز فرهنگی نشـان 
از تـرس آنهـا از حضـور مـردم در مراکز فرهنگی اسـت به همین 
دلیـل می خواهنـد کـه مـردم در ایـن مراکـز حضـور پیـدا نکنند 
ولـی نمی داننـد این اثر معکوس خواهد داشـت. حجت االسـالم 
نصـرهللا پژمانفـر در گفت وگـو بـا ایسـنا، در واکنـش بـه تهدیـد 
رئیـس جمهور آمریـکا درباره حمله به مراکز فرهنگی ایران اظهار 
کرد: پشـتوانه انقالب ما فرهنگ و مراکز فرهنگی مان اسـت آنها 
می خواهنـد جلـوی حضـور مـردم در مراکز فرهنگـی را بگیرند و 
نگـران حضـور مـردم هسـتند و فکـر می کننـد بـا ایـن تهدیدها 

مـردم در مسـیر آنها حرکـت می کنند.

آلمان دعوت آمریکا برای خروح 
از توافق هسته ای را رد کرد

آمریکا از مراکز فرهنگی 
ایران می ترسد

در  خارجـه  امـور  وزارت  موسـوی سـخنگوی  سـیدعباس 
خصـوص آخریـن تحـوالت مربوط به رسـیدگی به سـانحه 
هوایـی اخیـر اظهـار داشـت: طبـق هماهنگـی انجام شـده 
بیـن وزارت امـور خارجه هـای ایـران و کانادا یـک هیات 1۰ 
نفـره کانادایـی بـرای رسـیدگی بـه امـور قربانیـان کانادایی 
حادثـه تاسـف بـار سـقوط هواپیمـای اوکراینی عـازم ایران 

. هستند

معـاون وزیـر خارجـه روسـیه از آمادگـی کشـورش بـرای 
گف وگـو بـا آمریـکا بـرای حـل و فصـل اختالف هـا میـان 
تهـران و واشـنگتن خبـر داد.بـه گـزارش ایلنـا بـه نقـل از 
نووسـتی، »سـرگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه روسـیه 
روز -جمعـه- گفت که مسـکو آمـاده میانجی گری و کمک 
بـه حـل اختالفـات و تنش هـای اخیـر بیـن واشـنگتن و 
تهـران اسـت. وی افـزود که روسـیه آماده اسـت در صورت 
تمایـل واشـنگتن، دربـاره وضعیت کنونـی ایران بـا آمریکا 

صحبـت کند.

هیات  کانادایی برای رسیدگی 
به امور قربانیان کانادایی عازم 

ایران هستند

آماده گفت وگو با آمریکا 
درباره ایران هستیم
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریگردشگری

برگزاری کارگاه بازاریابی و فروش خدمات گردشگری در گلستان۲ هزار واحد بوم گردی در کشور فعال است
و  فرهنگـی  میـراث  پژوهشـگاه  رییـس 
بـوم  واحدهـای  گفـت:  گردشـگری کشـور 
امیـد 4۰۰  و  تدبیـر  دولـت  از  قبـل  گـردی 
واحـد بـود کـه در طـول این دولت بـه ۲ هزار 
واحـد ارتقـا یافته اسـت.بهروز عمرانی همایش تخصصی تبییـن مفهوم بافت 
تاریخـی و ضوابـط فنـی و حقوقـی حاکـم بـر آن در تبریـز اعالم کـرد: در طول 
ایـن دولـت بیـش از 15۰ میلیـارد تومـان اعتبـار بـرای راه اندازی بناهـای بوم 
گـردی هزینـه شـده اسـت.وی خاطرنشـان کرد: هـم اینک دسـتورالعمل های 
توسـعه بوم گـردی در دسـتور کار قـرار دارد کـه روسـتاهای تاریخـی و هـدف 
گردشـگری از جمله اهداف توسـعه بناهای بوم گردی اسـت.وی با بیان اینکه 
خانـه هـای تاریخـی می توانـد محـل جـذب گردشـگر باشـد، گفت: بـه عنوان 
نمونـه خانـه نعمـت زاده در تبریـز بـا 4۰۰ میلیـون تومـان خریـداری و  بـا 6۰۰ 
میلیـون تومـان هزینـه مرمت و مبلمان شـده اسـت.عمرانی خاطرنشـان کرد: 
صنـدوق حمایـت از بـوم گردی 1۰۰ میلیـارد تومان برای احداث یـک هزار واحد 
بـوم گـردی اختصـاص داده اسـت.وی افـزود: اتفاقی که در دوره سـلجوقی در 

اصفهـان می افتـد و بعدهـا در دوره صفـوی بـه عنـوان پایتخـت قـرار می گیرد، 
در توسـعه و بازسـازی اصفهـان، بافت هـای تاریخـی دسـتخوش تغییـر قـرار 
نمی گیـرد و تمـام سـاخت و سـازها بـر حفظ احتـرام کامل به دوره سـلجوقی 
انجـام می شـود. مشـاور طرح تفصیلی ویـژه بافت تاریخی تبریـز و مراغه نیز 
در ایـن همایـش گفـت: مهم ترین چالـش ادامه طرح مطالعـه تفصیلی، عدم 

اشـتراک نظـر و چشـم انـداز در مـورد بافـت تاریخی اسـت.
علـی دهقان افزود: چون ما مفهوم مشـترکی از بافـت تاریخی نداریم بنابراین 
روش هـای حفاظـت از میـراث فرهنگـی نیـز متفـاوت اسـت و راهکارهـای 

قانونـی هـم منجر بـه نتیجه نمی شـود.
وی بـا بیـان اینکـه از اواخـر قاجار تا کنون چنـد دوره در مـورد حفاظت از بافت 
تاریخـی داریـم، اظهار کرد: تا سـال 1۳1۰ اشـیای عتیقه را باسـتانی دانسـته و 
بیشـتر مـورد توجه بود، از سـال 1۳1۰ تـا 1۳56 تحت تاثیر جریـان معماری و 
شهرسـازی مـدرن، بناهـا مـورد توجه قـرار گرفـت و از سـال 1۳45 طرح های 
توسـعه و عمـران در کشـور اجـرا شـد کـه یکـی از طـرح هـای توسـعه، طـرح 

جامع توسـعه شـهر تبریز اسـت.

خدمـات  فـروش  و  بازاریابـی  کارگاه 
اسـتاندار  معـاون  حضـور  بـا  گردشـگری 
تأسیسـات  جوامـع،  روسـای  گلسـتان، 
گردشـگری و هنرمنـدان صنایع دسـتی در 

شـد. برگـزار  گـرگان 
اداره کل میراث فرهنگـی،  روابط عمومـی  از  نقـل  بـه  بـه گـزارش میراث آریـا 
گردشـگری و صنایع دسـتی گلسـتان، ایـن کارگاه بـا حضـور ابراهیـم کریمی 
سرپرسـت معاونـت امـور اقتصـادی اسـتانداری گلسـتان، حمیـدی فرماندار 
گـرگان، احمـد تجـری سرپرسـت اداره کل میراث فرهنگـی اسـتان، روسـای 
سـالن  در  صنایع دسـتی  هنرمنـدان  و  گردشـگری  تأسیسـات  جوامـع، 

همایـش موسسـه حکیـم جرجانـی گـرگان برگـزار شـد.
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره کل  سرپرسـت  تجـری  احمـد 
صنایع دسـتی گلسـتان در ابتـدای ایـن کارگاه آموزشـی گفـت: »بـا توجـه به 
آسیب شناسـی های صـورت گرفتـه برگـزاری دوره هـای بازاریابـی و فـروش 
در صنعـت گردشـگری یکـی از موضوعـات مهـم و موردنیـاز اسـتان اسـت.«

و  بخـش خصوصـی  در  »زیرسـاخت های گردشـگری  خاطرنشـان کـرد:  او 
اماکـن گردشـگری اسـتان شـکل گرفته اسـت و بایـد بـه سـمتی برویـم کـه 

ایـن ظرفیت هـا بـه مسـافرین داخلـی و خارجـی معرفـی شـود.«
از  »یکـی  کـرد:  تصریـح  گلسـتان  میراث فرهنگـی  اداره کل  سرپرسـت 
گردشـگران  بـه  اسـتان  گردشـگری  پتانسـیل های  معرفـی  راهکارهـای 
بازاریابـی و تبلیغـات اسـت و کارگاه بازاریابـی و فروش خدمات گردشـگری 

بـا ایـن هـدف برگـزار شـد.«
توانمندسـازی جوامـع  دوره   25 پایـان سـال جـاری  »تـا  یـادآور شـد:  او 
در  گردشـگری  تأسیسـات  نیروهـای  توانمندسـازی  دوره   19 و  محلـی 
بـه اهمیـت برگـزاری  بـا اشـاره  گلسـتان پیش بینی شـده اسـت.« تجـری 
کارگاه هـای آموزشـی توانمندسـازی فعـاالن حـوزه گردشـگری اسـتان اظهار 
بـه  از مدیـران تأسیسـات گردشـگری اسـتان  امیـدواری کـرد: »هـر یـک 
بازاریـاب حرفـه ای تبدیـل شـود تـا خدمـات مطلوب تـر و باکیفیت تـر کـه 
امـروزه از ضروریـات صنعـت گردشـگری اسـت به گردشـگران ارائـه دهند.«

 پیام
 میراث

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: »9 اثر تاریخی در شهرستان های خمین، ساوه و تفرش 
تعیین عرصه و حریم می شوند.«

رنا
 ای

س:
عک

اتـاق  دسـتی  صنایـع  و  رئیـس کمیسـیون گردشـگری 
کرمـان گفت: پیشـنهاد تبدیل شـدن منزل سـپهبد شـهید 
حاج قاسـم سـلیمانی به موزه و ثبت ملی آن توسـط این 
کمیسـیون مطـرح شـده اسـت که تـا حصول نتیجـه آن را 

پیگیـری می کنیـم.
 بـه گـزارش خبرگـزاری مهر بـه نقـل از روابط عمومـی اتاق 
بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی کرمـان، محمدرضا 
بهرامـی، بـا بیـان اینکه تشـریح و به تصویر کشـیدن همه 
اقدامـات سـپهبد سـلیمانی و نیـز نتایج، آثار و مسـتندات 
و  مقـدس  دفـاع  عملیات هـای  در  خصـوص  بـه  آنهـا 
همچنیـن حضـور در سـوریه، لبنـان و عـراق بایـد در ایـن 
مـوزه جمع آوری شـود، افـزود: مقابله با اشـرار و اسـتکبار، 
کلیـه فتوحـات و همـه مدال هـا و افتخـارات وی می توانـد 

در ایـن مـوزه بـه معـرض نمایش گذاشـته شـود.
مانـدگار  اقـدام می تـوان چهـره  ایـن  بـا  داد:  ادامـه  وی 
سـردار دل هـا، حـاج قاسـم سـلیمانی را به عموم شـیعیان 
جهـان شناسـاند. رئیـس کمیسـیون گردشـگری و صنایـع 
دسـتی اتـاق کرمـان بـه خدمـات بی نظیـر و بیـاد ماندنـی 
سـپهبد شـهید قاسـم سـلیمانی اشـاره و اظهـار کـرد: ملت 
شـریف ایـران پیوند ناگسسـتنی بـا رشـادت ها، دالوری ها 
و جانفشـانی های حـاج قاسـم دارنـد کـه بـا برپایـی موزه 

می تـوان ایـن پیونـد را همیشـگی و تـازه نگـه داشـت.
بهرامـی تصریـح کـرد: حافظـه تاریخـی جهـان هیـچ گاه 
بـرای  امـا  نخواهـد کـرد  فرامـوش  را  سـلیمانی  شـهید 
آینـدگان بایـد مجموعـه ای از اسـناد تاریخـی خدماتـی که 
حـاج قاسـم برای دنیـای بشـریت انجام داد در دسـترس 
باشـد.وی بـا اشـاره بـه حضـور بـی نظیر مـردم در مراسـم 
تشـییع پیکـر ایـن شـهید سـرافراز بیـان کـرد: ایـن وداع 
بـا شـکوه نشـان از ارادت، دیـدگاه مثبـت و عشـق وصـف 
ناپذیـر مـردم بـه حاج قاسـم داشـت کـه تصاویـر آن باید 
در مـوزه ثبـت شـود تـا نسـل های بعـد قضـاوت بهتـر و 
منصفانـه ای در مـورد نقـش ایشـان در ایـن برهـه از تاریخ 

جهـان داشـته باشـند.

سوژه منزل شهید 
سلیمانی به موزه 

تبدیل و ثبت ملی شود

خواناسازی کشتی تاریخی گیالن آغاز شد

تا کنون بیش از سه شناور تاریخی در منظر دریایی استان گیان کشف شده

فرهنگـــی،  میـــراث  دیـــرکل 
دســـتی  صنایـــع  و  گردشـــگری 
ـــازی  ـــه س ـــرد: گمان ـــالم ک ـــالن اع گی
ــروق  ــاحل قـ ــی سـ ــتی تاریخـ کشـ
خوانـــا ســـازی  بمنظـــور  تالـــش 

آغـــاز شـــده اســـت.
شـــهرود امیرانتخابـــی در گفـــت و 
ــزود:  ــا افـ ــگار ایرنـ ــا خبرنـ ــو بـ گـ
ایـــن گمانـــه زنـــی بمنظـــور خوانـــا 
قـــروق  کشـــتی تاریخی  ســـازی 
محـــدوده  شناســـایی  باهـــدف 
محوطـــه باســـتانی، مطالعـــات زیـــر 

شـــبکه  از  اســـتفاده  بـــا  بســـتر 
ـــواد  ـــایی م ـــورادار، شناس ـــم ژئ متراک
فرهنگـــی یـــا ســـاختار مهندســـی 
بـــر اســـاس اطالعـــات ژئـــورادار، 
در  تاریخـــی  مـــدارک  بررســـی 
ــورد کاوش  ــه مـ ــا محوطـ ــاط بـ ارتبـ
در  قـــروق  ســـاحل  محـــدوده  در 
ـــام  ـــال انج ـــش در ح ـــتان تال شهرس

ــت. اسـ
وی اظهـــار داشـــت: ایـــن اقـــدام 
ــد  ــه منعقـ ــم  نامـ ــتای تفاهـ در راسـ
بـــا  اداره کل  ایـــن  بیـــن  شـــده 
ـــالن  ـــتیرانی گی ـــادر و کش ـــازمان بن س
و مرکـــز اقیانـــوس شناســـی کشـــور 
ــه و  ــوص پژوهـــش، مطالعـ در خصـ

ــدوده  ــی محـ ــار تاریخـ ــی آثـ بررسـ
دریـــای خـــزر، اولیـــن فصـــل از 
پژوهـــش هـــای باســـتان شناســـی 
بصـــورت  کـــه  اســـت  زیـــرآب  
مشـــترک بـــه سرپرســـتی دکتـــر 
توفیقیـــان از پژوهشـــگاه میـــراث 
فرهنگـــی کشـــور، دکتـــر نـــادری 
از مرکـــز اقیانـــوس شناســـی و بـــا 
نظـــارت معاونـــت میـــراث فرهنگـــی 
ــک  ــدت یـ ــه  مـ ــالن بـ اداره کل گیـ
 مـــاه در منطقـــه ســـاحلی قـــروق 

ــد. ــاز شـ ــش آغـ تالـ
ثبتـــی  پرونـــده  داد:  ادامـــه  وی 
بـــرای  قـــروق  ســـاحل  کشـــتی 
ملـــی  آثـــار  فهرســـت  در  ثبـــت 

شـــورای  دبیرخانـــه  بـــه  کشـــور 
ثبـــت آثـــار تاریخـــی وزارتخانـــه 
و  گردشـــگری  میراث فرهنگـــی، 
ــرر  ــال و مقـ ــتی ارسـ ــع دسـ صنایـ
ــتان  ــات باسـ ــس از مطالعـ ــد پـ شـ
شناســـی و زمیـــن شناســـی هیـــات 
و  انتقـــال  خصـــوص  در  اعزامـــی 
ثبـــت ایـــن اثـــر در فهرســـت آثـــار 
ـــود. ـــری ش ـــم گی ـــور تصمی ـــی کش مل

امیرانتخابـــی یـــادآور شـــد: چنـــدی 
ـــور  ـــی بمنظ ـــه زن ـــوز گمان ـــش مج پی
تاریخـــی  کشـــتی  خواناســـازی 
ـــه  ـــتیابی ب ـــرای دس ـــش ب ـــروق تال ق
ـــده  ـــادر ش ـــال ص ـــی و انتق ـــت مل ثب

بـــود.
پایـــه کنوانســـیون حفاظـــت  بـــر 
زیـــرآب  فرهنگـــی  میـــراث  از 
ابعـــاد  در  »شـــناورها  )دریایـــی( 
تـــا کشـــتی،  قایـــق  از  مختلـــف 
ــه  ــایل نقلیـ ــر وسـ ــا، دیگـ هواپیماهـ
یـــا بخشـــی از آن هـــا، محمولـــه 
یـــا محتـــوای آن هـــا کـــه بـــرای 
ـــل  ـــا همیشـــه، حداق  دوره ای خـــاص ی
صدســـال از قدمـــت آن هـــا گذشـــته 
ـــی   ـــراث  فرهنگ ـــی از می ـــد؛ بخش باش
محســـوب  بشـــری  و  دریایـــی 
طبـــق  همچنیـــن  می شـــوند« 
ــش  ــاال بیـ ــکو احتمـ ــرآورد یونسـ بـ
غـــرق  شـــناور  میلیـــون  ســـه  از 
اقیانوس هـــا  سراســـر  در  شـــده 
در جهـــان پراکنـــده اســـت کـــه تـــا 
ـــورد  ـــا م ـــی از آن ه ـــد کم ـــروز درص ام
باستان شـــناختی  پژوهش هـــای 

ــت. ــه اسـ ــرار گرفتـ قـ
شـــناور تاریخـــی قـــروق ســـال 9۲ 

باستان شـــناختی  بررســـی های  در 
حـــدود  در  قـــروق  روســـتای  در 
شـــهر  شـــرق  پنـــج کیلومتـــری 
تالـــش واقـــع درغـــرب گیـــالن و 
در کنـــار دلتـــای شـــمالی رودخانـــه  

کـــرگان رود شناســـایی شـــد.
ــناور  ــه شـ ــش از سـ ــون بیـ ــا کنـ تـ
ـــتان  ـــی اس ـــر دریای ـــی در منظ تاریخ
ــرای  ــه بـ ــده کـ ــف شـ ــالن کشـ گیـ
نخســـتین بـــار در ســـطح کشـــور 
پرونـــده ثبـــت جزئیـــات شـــناور 
ـــش  ـــتان تال ـــروق در شهرس ـــی ق چوب
ــه  ــه دبیرخانـ ــژه بـ ــی ویـ ــا فرمتـ بـ
شـــورای ثبـــت ملـــی کشـــور ارائـــه 

شـــده اســـت.
مرکـــز  تارنمـــای  اســـاس  بـــر 
خـــزر  دریـــای  اقیانوس شناســـی 
تـــوده  بزرگ تریـــن  عنـــوان  بـــه 

ــت  ــا دارای اهمیـ ــته دنیـ ــی بسـ آبـ
منطقـــه  در  ویـــژه ای  جایـــگاه  و 
ـــبب  ـــه س ـــت ک ـــان اس ـــیا و جه اوراس
توجـــه گســـترده کشـــورهای منطقـــه 
ـــه آن شـــده اســـت. ـــه ای ب و فرامنطق
ایـــن دریـــا و ســـواحل پیرامـــون 
ــادی  ــیار زیـ ــت بسـ آن دارای اهمیـ
از جنبه هـــای راهبـــردی، زیســـت 
ــادی  ــی و اقتصـ ــی، اجتماعـ محیطـ
)شـــیالت، گردشـــگری و حمـــل و 
ــد  ــروزه بایـ ــه امـ ــت کـ ــل( اسـ نقـ
ــی را  ــی  دریایـ ــه باستان شناسـ جنبـ

نیـــز بـــدان افـــزود.
ـــگرپذیر  ـــی و گردش ـــتان تاریخ شهرس
غـــرب  در11۰ کیلومتـــری  تالـــش 
مرکـــز اســـتان گیـــالن واقـــع شـــده 
نـــوار ســـاحلی  9۳ کیلومتـــر  از  و 

دریـــای خـــزر برخـــوردار اســـت.

شناسـی  باسـتان  و  پژوهـش  مدیـر 
میـراث فرهنگـی اسـتان مرکـزی گفـت: 
مرکـزی  اسـتان  کهنسـال  درخـت   ۲1
گرفته انـد. قـرار  ملـی  آثـار  فهرسـت  در 

براسـاس اعـالم میراث فرهنگی اسـتان، 
اسـماعیل شـراهی افـزود: ایـن درختان 
کـه بـا پشـت سـر گذاشـتن دوره هـای 
مختلـف تاریخـی و پدیده هـای متفاوت 
یکی از آثار ارزشـمند طبیعی این اسـتان 
بـه شـمار می روند، شـامل درختـان چنار 

کهنسـال روسـتای واران در دلیجان، یک 
اصلـه درخـت توت کهنسـال در روسـتای 
تفـرش،  شهرسـتان  محی الدیـن  قلعـه 
در  کهنسـال  چنـار  درخـت  اصلـه  یـک 

روسـتای نیوشـت سـاوه و... هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه درخت چنار کهنسـال 
روسـتای واران در دلیجان در سال جاری 
بـه عنوان اثر ملی به ثبت رسـیده اسـت، 
اظهـار کرد: در سـال جاری همچنین یک 
اصلـه درخـت توت کهنسـال در روسـتای 

تفـرش  شهرسـتان  محی الدیـن  قلعـه 
و یـک اصلـه درخـت چنـار کهنسـال در 
روسـتای نیوشـت سـاوه بـه ثبـت ملـی 
تنـه  محیـط  گفـت:  رسیده اند.شـراهی 
اسـت،  سـانتی متر   76۰ واران  درختـان 
قطـر تنـه  ۳۰۰ سـانتی متر و قدمـت آن 
۳۰۰ تـا ۳5۰ سـال تعییـن شـده اسـت.

مدیـر پژوهـش و باسـتان   شناسـی اداره 
کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان مرکـزی اظهـار کـرد: 
روسـتای واران منطقـه ای ییالقـی اسـت 
کـه در شـهر دلیجـان واقـع شـده، ایـن 
روسـتا بـا درختـان سـر به فلک کشـیده 
چنـار در ناحیه کوهسـتانی اسـتقرار دارد.

ثبت ۲1 درخت کهنسال استان 
مرکزی در فهرست آثار ملی

مرمت 40 سکه تاریخی مکشوفه 
در استان مرکزی

مدیـرکل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان مرکـزی از مرمت 
40 سـکه مربوط به دوره های مختلف تاریخی توسـط کارشناسـان امر در اسـتان 
خبـر داد کـه پس از پایان مرمت در موزه های اسـتان به نمایش گذاشـته شـدند.
بـر اسـاس اعـالم روابـط عمومـی اداره کل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی اسـتان مرکزی علیرضا ایزدی با اشـاره اینکه  مرمت  40  سـکه تاریخی 
مکشـوفه اسـتان پایان یافته  بیان کرد: این سـکه ها  مربوط به دوره الیمائی و 
دارای ارزش هـای قابل توجهی اسـت کـه به همین دلیل حفظ، نگهداری و مرمت 
اصولـی آنها بسـیار حائز اهمیت اسـت.ایزدی گفت: الیمائـی حکومت محلی دوره 
اشـکانی در خوزسـتان  امـروزی اسـت و ایـن سـکه ها بـا خط آرامی حک شـده 
اند. یک روی سـکه تصویر پادشـاه و یک روی سـکه تصویر لنگر و سـتاره اسـت. 
الیمائی ها در دوران اشـکانی اجازه داشـتند سـکه مختص خود را ضرب کنند.وی 
بـا بیـان اینکـه هر یـک از این سـکه هـا دارای داده هـا و اطالعات موثـق تاریخی 
هسـتند،   گفـت: » ایـن سـکه هـا روایت هـای گوناگـون و بـا ارزشـی از نوع هنر 
سـکه زنی، لوگوسـازی، چهره پـردازی، تاریخ نویسـی و فلـزکاری دوره های تاریخی 
مختلـف نشـان می دهنـد کـه غیـر از ارزش تاریخـی، وجهـه پررنگ تـر داده های 

باسـتانی را با خود همـراه دارند.   

ته
نک

بــر پایــه کنوانســیون حفاظــت از میــراث فرهنگــی 
زیــرآب )دریایــی( »شــناورها در ابعــاد مختلــف از 
ــه  ــایل نقلی ــر وس ــا، دیگ ــتی، هواپیماه ــا کش ــق ت قای
ــه  ــا ک ــوای آن ه ــا محت ــه ی ــا، محمول ــا بخشــی از آن ه ی
ــال از  ــل صدس ــه، حداق ــا همیش ــاص ی ــرای  دوره ای خ ب
قدمــت آن هــا گذشــته باشــد؛ بخشــی از میــراث  فرهنگــی  
دریایــی و بشــری محســوب می شــوند« همچنیــن 
ــون  ــه میلی ــش از س ــاال بی ــکو احتم ــرآورد یونس ــق ب طب
ــان  ــا در جه ــر اقیانوس ه ــده در سراس ــرق ش ــناور غ ش
ــا  ــی از آن ه ــد کم ــروز درص ــا ام ــه ت ــت ک ــده اس پراکن
گرفتــه  قــرار  باستان شــناختی  پژوهش هــای  مــورد 
ــی های  ــال 92 در بررس ــروق س ــی ق ــناور تاریخ است.ش
باستان شــناختی در روســتای قــروق در حــدود پنــج 
کیلومتــری شــرق شــهر تالــش واقــع درغــرب گیــان و 
در کنــار دلتــای شــمالی رودخانــه  کــرگان رود شناســایی 

شــد.

صنایع میراث
دستی

فعالیت ۲58هزار نفر در صنایع دستی کردستانکشف و ضبط 15 قلم شیء تاریخی در مازندران
حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
از  مازنـدران  صنایع دسـتی  و 
کشـف و ضبـط 15 قلـم شـیء 

داد. خبـر  نـکا  شهرسـتان  در  تاریخـی 
سـرهنگ محمدرضـا کـردان، بـا اشـاره به اعـالم گزارش 
در  تاریخـی  اشـیای  نگهـداری  خصـوص  در  مردمـی 
منـزل شـخصی در شهرسـتان نـکا گفت: »بـا هماهنگی 
دسـتگاه قضایـی و همراهی نیروی انتظامی شهرسـتان، 
نیروهـای یـگان حفاظـت طـی عملیاتـی مشـترک، یک 
نفـر را در ایـن خصـوص دسـتگیر کردند.«او افـزود: »در 
منـزل شـخصی ایـن فرد، تعـداد 15 قلم شـیء تاریخی 

تیـر،  سـر  دسـتبند،  النگـو،  بازوبنـد،  قبیـل  از  اصـل، 
حلقـه، آویـز از جنـس مفـرغ، انگشـتر از جنـس نقـره، 
مهـر انگشـتر یکپارچـه و رکاب یکپارچـه و چنـد قطعـه 
سـفال بـه همـراه یـک دسـتگاه فلزیـاب کشـف شـد.« 
فرمانـده یـگان حفاظـت میـراث فرهنگـی مازنـدران، بـا 
اشـاره بـه اهمیـت همراهـی مـردم در حفـظ و حراسـت 
از عرصـه هـای تاریخـی و میـراث فرهنگی کشـور گفت: 
»در 9 مـاه نخسـت سـال جـاری 1514 جلسـه تعاملـی 
و  آموزشـی  مراکـز  فرهنگـی،  میـراث  انجمن هـای  بـا 
پژوهشـی، دهیـاری ها و شـوراها، پایگاه هـای مقاومت 
بسـیج، شـهرداری ها، فرمانـداری هـا و ائمـه جماعـت 

شـد.« برگزار 

صنایـع  دسـتی  معـاون 
کردسـتان خاطـر نشـان کـرد: 
در  نفـر  هـزار  »تعـداد۲58 
صنایـع  مختلـف  رشـته های 
هسـتند.«به  فعالیـت  مشـغول  کردسـتان  در   دسـتی 
گـزارش میـراث آریـا بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره 
دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  کل 
کردسـتان، خسـرو قاضـی زاده، معـاون صنایـع دسـتی 
کردسـتان بـا اشـاره بـه وجـود ۲58هـزار نفـر صنعتگـر 
فعـال صنایع دسـتی در کردسـتان افـزود: »از این تعداد 
75 هـزار نفـر بـه طـور رسـمی آمـوزش دیـده و دارای 
مجـوز فعالیـت هسـتند که 56هـزار و 55۰نفـر آنها یعنی 

حـدود 87 درصـد صنعتگـر زن و 1۳ درصـد مابقی یعنی 
84۰۰ نفـر صنعتگـر مـرد هسـتند و تعـداد 18۳ هزار نفر 
از ایـن صنعتگـران، فعـاالن صنایـع دسـتی غیرمسـتمر 
هسـتند که بیشـتر آنهـا صنعتگران روسـتایی محسـوب 

می شـوند.«
او سـپس بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر 865۰ کارگاه 
صنایـع دسـتی فعـال در کردسـتان مشـغول فعالیـت 
هسـتند، ادامـه داد: »اکنـون 45 رشـته فعـال صنایـع 
دسـتی در اسـتان وجود دارد که شـامل ۳۳ رشـته بومی 
و 1۲ رشـته غیـر بومـی هسـتند کـه متاسـفانه از رشـته 
هـای بومـی فعـال، تعـداد 1۲ رشـته در حـال منسـوخ 
شـدن هسـتند و ۲5 رشـته نیـز ثبـت ملـی شـده اند.«
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 ثبــت جنگل هــای هیرکانــی به عنــوان یــادگاری 
ــکو،  ــن در یونس ــگل روی زمی ــتین دوره جن از نخس
ضمــن جــذب اعتبــار مالــی از ایــن ســازمان جهانــی 
باعــث حفاظــت مطلوب تــر ایــن ذخایــر بــزرگ 
ــه  ــن رو نهادین ــد. از ای ــد ش ــی خواه ــی جهان طبیع
شــدن و ارتقــای فرهنــگ عمومــی نســبت بــه 
ــای  ــد، راهگش ــا می توان ــگاه جنگل ه ــت و جای اهمی
ــی  ــه مل ــوان گنجین ــه عن ــی ب ــع طبیع ــظ مناب حف
ــاره جنــگل هــا  ــون درب کشــور باشــد. نخســتین قان
ــس  ــب مجل ــه تصوی در 17 دی 1۳۲1 خورشــیدی ب
شــورای ملــی رســید کــه در آن تکلیــف قانونــی 
بــرای جنگل هــای خصوصــی و عمومــی تعییــن 
ــون  ــن قان ــرای تدوی ــد ب ــال بع ــود. 1۰ س ــده ب ش
جدیــد جنــگل، جلســاتی بــا هــدف تبــادل نظــر در 
ــرانجام در 1۳۳8  ــد و س ــکیل ش ــه تش ــن زمین ای
ــب  ــع تصوی ــا و مرات ــگل ه ــون جن ــیدی، قان خورش
شــد و انجــام برخــی امــور از قبیــل احــداث و بهــره 
ــی  ــه عهــده ســازمان جنگلبان ــرداری از جنگل هــا ب ب
ــن  ــام ای ــه در انج ــد ک ــرر ش ــته و مق ــران گذاش ای
ــود  ــت ش ــی رعای ــی و فن ــول علم ــد اص ــوارد بای م
ــوب  ــط مص ــارج از ضواب ــادی خ ــا نه ــرد ی ــر ف و اگ
ــه حمــل چــوب، هیــزم و ذغــال از جنــگل  اقــدام ب
ــون  ــق قان ــرد، مرتکــب عمــل قاچــاق شــده و طب ک
ــون  ــرای قان ــوولیت اج ــود. مس ــازات ش ــد مج بای
جنگل هــا و مراتــع بــه عهــده وزارت کشــاورزی، 

ــد. ــته ش ــگ گذاش ــی و جن ــتری، دارای دادگس

ــوی  ــا پهل ــیدی محمدرض ــتان 1۳41 خورش در زمس
اصــول انقــالب ســفید را کــه بــرای اصالحــات ارضــی 
تنظیــم شــده بــود، معرفــی کــرد کــه اصــل دوم آن 
ــوان  ــود. می ت ــع ب ــا و مرات ــگل ه ــردن جن ــی ک مل
گفــت وضــع قوانیــن مختلــف در زمینــه حفاظــت از 
جنــگل هــا دال بــر اهمیــت ایــن موضــوع و تــالش 
مســووالن در جهــت محقــق شــدن اهــداف مربــوط 

ــاره قوانیــن اهمیــت پیــدا  بــه آن اســت. آنچــه درب
ــد  ــا نیازهــای جدی ــا ب ــد، تطبیــق داشــتن آنه می کن
ــت  ــالیان اس ــول س ــده در ط ــاد ش ــوالت ایج و تح
کــه ضــرورت اصــالح،  القــاء و وضــع قانــون جدیــد 
ــدد  ــد، تع ــر می رس ــه نظ ــی آورد و ب ــود م ــه وج را ب
ــه همگــی در راســتای  ــن ک ــن قوانی ــی ای و پراکندگ
ــب  ــی تصوی ــون قدیم ــان قان ــل هم اصــالح و تکمی
شــده انــد، نــه تنهــا کارایــی الزم را ندارنــد کــه 

می توانــد ســردرگمی مســووالن و آشــفتگی اوضــاع 
ــع طبیعــی کشــور را موجــب شــوند. مناب

اکنــون بــه منظــور رفــع مشــکالت الیحــه ای جامــع 
دســتگاه های  همــکاری  بــا  و  دولــت  طــرف  از 
دســت اندرکار تهیــه شــده تــا بــه ایــن اوضــاع 
ــان  ــن می ــد. در ای ــامانی ده ــی س ــده حقوق پراکن
ــی  ــن مختلف ــا عناوی ــه ب ــی ک ــای هیرکان ــگل ه جن
همچــون فســیل زنــده یــا مــوزه طبیعــی، پیرتریــن 
یــا قدیمی تریــن جنــگل  دنیــا در ایــران، یــادگاری از 

ــده ای  ــن و بازمان ــگل روی زمی ــتین دوره  جن نخس
ــدان  ــر یخبن ــی و عص ــن شناس ــوم زمی از دوران س
ــای  ــرض خطره ــاال در مع ــند، ح ــی شناس آن را م
مختلفــی قــرار دارد. جنگلــی کــه اهمیــت بســیاری 
ــا در  ــد ت ــبب ش ــاله س ــن مس ــا دارد و همی در دنی
ــه  ــی ب ــای هیرکان ــیدی جنگل ه ــر 1۳98 خورش تی
ــی  ــان م ــد. متخصص ــکو برس ــی یونس ــت جهان ثب
ــی در یونســکو،  ــای هیرکان ــگل ه ــت جن ــد؛ ثب گوین
ــگل  ــی از جن ــای بزرگ ــش ه ــه بخ ــر اینک ــزون ب اف
ــرده  ــرف ک ــت ص ــامل حفاظ ــی را ش ــای هیرکان ه

ســازمان  ایــن  از  مالــی  اعتبــار  جــذب  اســت، 
ــال خواهــد داشــت و باعــث  ــه دنب ــی را نیــز ب جهان
ــی  ــزرگ طبیع ــر ب ــن ذخای ــر ای ــوب ت ــظ مطل حف
ــرکل  ــش مدی ــد دروی ــد. محم ــد ش ــی خواه جهان
دفتــر مشــارکت های مردمــی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت کــه یکــی از مخالفــان مطــرح ایــن 
طــرح اســت در همیــن ارتبــاط می گویــد: مــن 
ــروژه انتقــال آب بیــن  ــوع پ ــا هرن ــی ب ــه طــور کل ب
حوضــه ای و انتقــال آب دریــای خــزر مخالفــم و بــه 
ــب  ــه مرات ــی ب ــن طرح های ــای چنی ــرم هزینه ه نظ

جنگلهایهیرکانی،میراثیماندگارازعصریخبندان
ایران از نظر پوشش جنگلی کشوری فقیر محسوب می شود هر ساله شاهد کاهش بخشی از جنگل های هیرکانی هستیم

اهمیــت حفاظــت از محیــط زیســت بــه عنــوان بخشــی از زمیــن کــه محــل زندگــی و میراثــی بــرای 
آینــدگان اســت، بــر هیــچ فــردی پوشــیده نیســت و از طرفــی بهره بــرداری بی رویــه از جنگل هــا بیــش 
ــه نظــر می رســد،  از هــر چیــزی ایــن بنــای ارزشــمند را در مســیر نابــودی ســریع قــرار داده اســت. ب
همچــون هــر حــوزه دیگــری، یکــی از راهگشــاترین اقدامــات در راه حفــظ ایــن میــراث، تدابیــر قانونــی 
و حقوقــی باشــد. در ایــران گویــا خــاء قانونــی در ایــن حیطــه، لطمــه هــای عمیقــی بــر پیکره ســیمای 
طبیعــی کشــورمان وارد کــرده اســت بــه طــوری کــه اساســًا توجــه قانونــی بــه جنــگل هــا و مراتــع 

قدمتــی بیــش از 70 ســال دارنــد.  

درویش:مــن بــه طــور کلــی بــا هرنــوع پــروژه 
انتقــال آب بین حوضــه ای و انتقــال آب دریای 
خــزر مخالفــم و بــه نظــرم هزینه هــای چنیــن 
ــع آن  ــتر از مناف ــب بیش ــه مرات ــی ب طرح های
اســت. درویــش  مســیر لوله هــای انتقــال آب 
از دل جنگل هــای هیرکانــی کــه ریــه تنفســی 
ایــران هســتند؛ می گــذرد و ایــن پــروژه منجــر 

ــک گسســت اکولوژیکــی می شــود.  ــه ی ب

رنا
 ای

س:
عک

زمــان آغــاز مهاجــرت میلیون هــا پروانــه  
ــا  ــوچ آنه ــمالی و ک ــکای ش ــهریار از آمری ش
مکزیــک  مرکــزی  کوهســتان های  بــه 
ــرای  ــود ب ــتان های خ ــدن زمس ــرای گذران ب
مشــخص  دقیــق  طــور  بــه  هیچ کــس 
نیســت امــا تحقیقــات نشــان می دهــد 
ــن  ــوِل ای ــر روال معم ــی ب ــرات اقلیم تغیی

بــوده اســت. تاثیرگــذار  جابه جایــی 
، کارشناســان حیــات وحــش مهاجــرِت ایــن 
ــل  ــات تکام ــرای اثب ــی ب ــا را عامل پروانه ه
ــه در  ــرا ک ــد، چ ــر می گیرن ــرات در نظ حش
ــک ارگانیســم شــکننده  ــا، ی مهاجــرت آن ه
قــادر بــه پــرواز در مســافتی حــدود 1۰ هــزار 
کیلومتــری بــرای فــرار از شــرایط بــد آب و 

هوایــی اســت.
بــه  شــهریار  پروانه هــای  اکنــون  امــا 
یکــی  شــده اند.  تبدیــل  دیگــری  نمــاد 
انعطاف پذیرتریــن  و  قدیمی تریــن  از 
گونه هــای جهــان کــه ممکــن اســت بــا 
منقــرض  زودی  بــه  اقلیمــی  تغییــرات 

شــود.
ــا  ــن گونه ه ــا از متخصص تری ــن پروانه ه ای
ــا آب و هــوا هســتند. آن هــا  در ســازگاری ب
تابســتان خــود را در شــمال ایــاالت متحــده 
و کانــادا می گذراننــد در طــول پاییــز و بهــار 
در جنــوب ایــاالت متحــده زادآوری کــرده و 
بیشــتر زمســتان خــود را در مرکــز مکزیــک 
بــه طــور دســته  جمعــی ســپری می کننــد.

بــا  پروانه هــا  ایــن  زندگــی  چرخــه 
بهینــه  شــرایط  بــرای  جســت وجو 
ــرای  ــده آل ب ــرایط ای ــود. ش ــت می ش هدای
ــه  ــا 7۰ درج ــن 55 ت ــای بی ــرت دم مهاج
بارندگــی در طــول  ســانتی گرادی، کمــی 
شــیره  زیــادی  مقــدار  و  زمســتان ها 
ــچ  ــه هی ــگام زادآوری اســت ک ــان هن درخت
یــک از ایــن شــرایط، دیگــر در حالــت 

نــدارد. ثابــت وجــود  و  اســتوار 
ــه  در حــال حاضــر دمــای تابســتان در میان
غربــی آمریــکا رو بــه افزایش اســت، شــیره 
درختــان در تگــزاس در حــال خشــک شــدن 
اســت و طوفان هــای زمســتانی کــه بــه 
نــدرت رخ می دهــد بــه طــور مرتــب در 

ــوع اســت. ــال وق ــک در ح ــز مکزی مرک

ش
وح

ت 
کاهش جمعیت کل و بز زنجانحیا

ــش  ــات وح ــور حی ــر ام ــارت ب ــس اداره نظ رئی
اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  اداره 
ــاده  ــالح، ج ــداد س ــش تع ــت: افزای ــان گف زنج
ــخوارکنندگان  ــون نش ــاری طاع ــی، ورود بیم کش
علــل  از  مالحظــه  بــدون  و گردشــگری  کوچــک 

کاهــش جمعیــت کل و بــز زنجــان اســت.
سرشــماری  زنجــان،  از  فــارس  خبرگــزاری  بــه گــزارش 
ســاالنه از حیــات وحــش منطقــه شــکار ممنــوع خرمنــه 
ــت  ــده اس ــاز ش ــان آغ ــتان زنج ــارم اس ــتان ط ــر شهرس س
و از هفتــه گذشــته ۳۰ نفــر از کارشناســان، محیــط بانــان 
ــا و  ــط زیســت اســتان و شهرســتان ه ــت محی ادارات حفاظ
نماینــدگان فرمانــداری و ســمن هــای شهرســتان طــارم ایــن 

ــت. ــام اس ــال انج ــماری در ح سرش
ــاد  ــش و از پهپ ــه پای ــد منطق ــماری 75 درص ــن سرش در ای
ــان و دقــت اســتفاده شــده  ــردن ضریــب اطمین ــاال ب ــرای ب ب
ســر  منطقــه خرمنــه  در  بــز  و  رأس کل   6۳4 تاکنــون  و 
ــه  ــی ک ــت، در حال ــده اس ــماری ش ــارم سرش ــتان ط شهرس
ایــن آمــار در ســال گذشــته 675 رأس کل و بــز بــوده اســت.

اداره کل  امــور حیــات وحــش  بــر  نظــارت  اداره  رئیــس 
ــن  ــح ای ــان در توضی ــتان زنج ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ
ــه  ــد منطق ــماری از 75 درص ــون سرش ــت: تاکن ــوع گف موض
انجــام شــده و ۲5 درصــد از منطقــه هنــوز سرشــماری نشــده 

اســت.
پرویــز رســتمی بــا اشــاره بــه اینکــه از جملــه عوامــل کاهــش 
ــداد ســالح، جــاده کشــی،  ــش تع ــا افزای ــت کل و بزه جمعی
ورود بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک و گردشــگری 
بــدون مالحظــه بــوده اســت، گفــت: از جملــه اقدامــات 
پیشــگیرانه در ایــن حــوزه تشــدید برنامــه کنتــرل و پیگیــری 
بــه  ممنــوع  شــکار  از  منطقــه  مدیریتــی  ارتقــای ســطح 
ــری  ــکار عمومــی جلوگی ــر اف ــوزش و تنوی حفاظــت شــده، آم

ــت. ــی اس ــای اهل ــیون دام ه ــی واکسیناس ــاده کش از ج
ــرای اعــالم اینکــه جمعیــت  ــه اینکــه فعــال ب ــا اشــاره ب وی ب
تصریــح  اســت،  زود  مناطــق  ایــن  حیوانــات  و کاهــش 
ــرآورد دقیــق جمعیــت منطقــه را مــی تــوان پــس از  کــرد: ب

ــرد. ــالم ک ــی اع ــماری کل سرش

نعمت هـای  ارزشــمندترین  از  کـه  زیسـت  محیـط  امـروزه 
خداونـد بـه بشــر بــوده و نقــش بسـزایی در حیـات همـه 
به سـرعت  و  قـــرار گرفتــه  دارد، مـورد هـجمــه  موجـودات 
محققـان کشـور  اسـت.  زوال  و  آلودگـی  تخریــب،  بــه  رو 
در یـک بررسـی علمـی بـه ابعـاد حقوقـی آلـوده کـردن هـوا 

نـد. پرداخته ا
به عنـوان  نیــز  ایـران  زیسـت  محیـط  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
ایـن فعالیت هـای  از  از مـحــیط زیســـت جهانـی  بخشــی 
ناموجــه در امــان نمانــده و هرچـه زمـان بیشــتر بگـذرد بـا 
تـخریــب و آلودگــی بیشـتری مواجه می شـود. امروزه ایران 
شــاهد حــجم گــسترده آلودگی هـای ناشــی از فعالیت های 
صــنعتی اسـت، به گونـه ای کــه ایــن فعالیت ها باعــث بروز 
آلودگــی و تــخریب شدید بخش اعظم منــابع آب، هـــوا و 

خــاک شـــده اســت.
بنـا بـر نظـر متخصصـان، عـالوه بر موارد فـوق، رشـد نامتوازن 
صنعـت باعــث انـتشــار بـســیاری از گازهــای مضــر بـرای 
سـالمت شـده و بروز بسـیاری از بیماری های قلبی و تنفسـی 
را بـه دنــبال داشــته اسـت. همچنیـن کنتـرل نکـردن مـواد 
شــهری  و  صنعتـی، کــشاورزی  پسـاب های  و  آلوده کننـده 
باعــث آلودگـی شـدید بخـش بــزرگی از مــنابع آب ایـران 
شـده اسـت. برهمیـن اسـاس بایـد بـه دنبـال راه حلـی برای 
در امـان نگاه داشـتن ایـن محــیط از فعالیت هـای نـاموجــه 
انسـانی بود و در این راسـتا، بررســی جرائم زیسـت محیطی 
چنیــن  از  پیشــگیری  راه هـای  ارائـه  و  قضایـی  دیـدگاه  از 

جــرائمی یـک موضـوع مهـم اســت کـه می توانـد در جهـت 
نیـل بــه چنین هدف بزرگــی یــاری رســاند.

اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  محققـان  از  تـن  دو  رابطـه،  ایـن  در 
و  تحلیـل  بـه  پژوهشـی  مطالعـه  یـک  در  گرمسـار  واحـد 
بررسـی جـرم آلودگـی هـوا در شـهرهای ایران از منظـر حقوق 

پرداخته انـد. بین المللـی  کنوانسـیون های  و  کیفـری 
قانونـی  متـون  بررسـی  طریـق  از  تحقیـق  ایـن  انجـام  وش 
فـوق  موضـوع  در خصـوص  فقهـا  و  نظریـات حقوق دانـان  و 
به صـورت  اطالعـات  جمـع آوری  اسـاس  ایـن  بـر  اسـت. 
کتابخانـه ای و بـا مراجعـه بـه پایگاه هـای داده و جسـتجوی 
اینترنتـی مقـاالت دارای درجـه علمـی معتبـر و به روزرسـانی 

شـده بـوده اسـت.
بـر اسـاس نتایجـی کـه از ایـن مطالعـه به دسـت آمده اسـت، 
به طـور  اسـت کـه  اصولـی  حــاوی  ایــران،  اساسـی  قانـون 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه حفاظـت از محیط زیسـت مربوط 
می شـوند یـا این کـه بــرای حــفاظت از آن قــابل اسـتفاده 
و اسـتناد هسـتند. در ایـن میـان، اصـل 5۰ قانـون اساسـی، 
صریح تریـن حکـم قانون گـذار اساسـی در این زمــینه اســت 
کـه بیـان مـی دارد: در جــمهوری اسـالمی، حفاظـت محیـط 
زیسـت کـه نسـل امـروز و نسـل های بعـد بایـد در آن حیـات 
اجتماعـی رو بـه رشــدی داشــته بــاشند، وظیفـه عمومـی 
غیـر  و  اقتصـادی  فعالیت هـای  ازایـن رو،  می گـردد.  تلقـی 
آلودگـی محیـط زیسـت یــا تــخریب غیـر قابـل  بـا  آن کـه 

جبـران آن مالزمـه پیـدا کنـد، ممنـوع اسـت.

از  دیگـری  اصـول  در  نتایـج،  ایـن  اسـاس  بـر  همچنیـن 
و  تضمیـن  ملـت  آحــاد  اســاسی  حــقوق  مزبـور،  قانـون 
آن  تأمیـن  و  تحقـق  بـرای  مناسـب  سیاسـت گذاری های 
حقـوق، وظیفـه حکومـت دانسـته شـده اســت. مــفاد ایـن 
اصـول چرخـه ای را بـه وجود آورده انـد که از سـویی پیش نیاز 
تحقق بسـیاری از حــقوق یادشـده برای محیط زیسـت سالم 
سیاسـت ها،  آن  صحیـح  اعمـال  دیگـر  سـوی  از  و  هسـتند 
بـه حفـظ محیـط زیسـت از خــرابی و آلودگـی می انجامـد.

در همیـن خصـوص، نبـی خداکرمـی، اسـتادیار حقـوق جزا و 

جرم شناسـی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد گرمسـار و دیگـر 
همـکارش در ایـن پژوهـش می گوینـد: »نگاهـی بـه سـابقه 
قضایـی ایـران در رابطـه بـا موارد ذکرشـده نشـان می دهد که 
متأسـفانه قوه قــضاییه کــشورمان، علی رغم آنکه از سـازوکار 
قانونـی الزم و مناسـب بـرای حمایـت و حفاظـت از محیـط 
ایفـای  بـرای  نتوانسـته  تاکنـون  اسـت،  برخـوردار  زیسـت 
نقـش قابـل قبـول در ایـن ز ینـه کـه امـروزه از بزرگ تریـن 

یابـد«. توفیـق  دغدغه هـای بشـری اسـت، 

ــت  ــازمان حفاظ ــر س ــش فراگی ــر پای ــت دفت سرپرس
محیــط زیســت ضمــن اشــاره بــه بهبــود کیفیــت 
امســال  پاییــز  طــی  نفــت گاز  و  بنزیــن  ســوخت 
میــزان گوگــرد  ابتــدای ســال گفــت:  بــه  نســبت 
موجــود در ســوخت بــه حــد اســتاندارد نزدیکتــر 
ــزن  ــزان بن ــا می ــی نمونه ه ــا در برخ ــت ام ــده اس ش
ــی بیشــتر از حــد اســتاندارد  ــن کم ــک بنزی و آروماتی

ــود. ب
زهــرا ســماعی در گفــت و گــو بــا ایســنا دربــاره 
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دستگیری 143 متخلف محیط زیست در قزوین

تخریب مستحدثات غیرمجاز در بندرمقام و 
اعالم جرم علیه مالک پروژه

محیــط  متخلــف   14۳
ابتــدای ســال  از  زیســت 
ــتان  ــون در اس ــاری تاکن ج
بــه  و  دســتگیر  قزویــن 

شــدند. معرفــی  قضایــی  مراجــع 
ــن  ــگان حفاظــت محیــط زیســت قزوی ــده ی  فرمان
بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار داشــت: در همیــن 
مــدت 115 فقــره پرونــده تخلــف زیســت محیطــی 
تشــکیل و بــرای ادامــه مراحــل قانونــی بــه مراجــع 

ــن ارســال شــده اســت. ــی اســتان قزوی قضای
مهــدی طاهــری بــا بیــان اینکــه طــی همیــن 
مــدت نیــز 88 قبضــه ســالح کشــف و ضبــط شــده، 
ــط  ــت محی ــگان حفاظ ــوران ی ــرد: مام ــح ک تصری
زیســت در دســتگیری شــکارچیان غیرمجــاز موفــق 
ــاز، 57  ــکاری غیرمج ــالح ش ــه س ــدند ۲6 قبض ش
قبضــه ســالح شــکاری مجــاز و پنــج قبضــه ســالح 

ــد. ــط کنن ــی را کشــف و ضب جنگ

وی دربــاره جانــوران و حیوانــات قربانــی شــده 
ــان زیســت محیطــی،  توســط شــکارچیان و متخلف
اظهــار داشــت: شــکار ۳1 قطعــه ماهیــان زینتــی و 
کمیــاب، 7۰ قطعــه الشــه پرنــده، 5۲ راس از انــواع 
اســیر شــده،  مــورد حیوانــات   96 پســتانداران، 
48 مــورد حیوانــات در آســتانه شــکار و هشــت 
ــش  ــات وح ــوران حی ــروش جان ــد و ف ــورد خری م
ــن مــدت توســط  ــه در ای ــود ک ــواردی ب از عمــده م
ــان رصــد و کشــف شــد. طاهــری  مامــوران محیط ب
بــه مصوبــه شــورای عالــی حفاظــت محیــط زیســت 
کشــور در خصــوص افزایــش نــرخ جرائــم زیســت 
محیطــی پرداخــت و گفــت: بــه منظــور بازدارندگــی 
ــق  ــی در مناط ــت محیط ــات زیس ــه تخلف از هرگون
شــکار ممنــوع کشــور، شــورای عالــی حفاظــت 
محیــط زیســت، میــزان نــرخ جرایــم زیســت 
محیطــی را بــرای هــر جانــدار حیــات وحــش 

ــت. ــش داده اس افزای

کل  رئیـس  هرمـزگان 
دادگسـتری اسـتان هرمزگان 
اعـالم کـرد: در پـی گزارشـات 
سـاخت  بـر  مبنـی  مردمـی 
و سـازهای غیرمجـاز در بندرمقـام از توابـع شهرسـتان 
بندرلنگـه و تهدیـد زیسـتگاه گونـه حفاظـت شـده و در 
معـرض انقـراض الک پشـت پـوزه عقابـی ، پـس از 
احـراز وقـوع جـرم بـه منظـور حفظ ایـن ذخایـر ملی و 
صیانت از محیط زیسـت ، دسـتور تخریب مستحدثات 
غیرقانونی صادر شـد.علی صالحـی در جمع خبرنگاران، 
اظهـار کـرد: پـس از وصـول گزارشـات مردمـی مبنی بر 
سـاخت و سـاز غیر مجاز در سـاحل بکر و حفاظت شده 
بندر مقام از توابع شهرسـتان بندرلنگه در 4۰۰ کیلومتری 
بندرعبـاس بـا ورود دسـتگاه قضایی اسـتان بـه منظور 
حفـظ حقـوق بیـت المـال و صیانـت از محیط زیسـت 
و اراضـی ملـی ، تمام مسـتحدثات غیرقانونـی و خارج 

از حریـم مجـاز در ایـن منطقـه تخریـب و قلـع و قمـع 
شـدند.وی تصریـح کـرد: بالفاصلـه باحضـور دادسـتان 
مرکز اسـتان هرمزگان در محل، مشـخص شـد مجری 
طـرح پرورش الرو میگو در سـاحل بندرمقام سـاخت و 
سـازهایی را خـارج از حریم طـرح واگذاری انجـام داده 
اسـت و با بررسـی جوانـب امر، ارتـکاب تخلفاتی چون؛ 
تجـاوز بـه حریـم دریا در دو نقطه و تجـاوز به حریم کوه 
و صخره های سـاحل ُمکسـر در یک نقطه محرز شـد.
صالحـی تصریـح کـرد: همچنیـن بـا مشـاهده آثـار 
زیسـتگاه و محـل تخـم گـذاری گونـه حفاظت شـده و 
در حـال انقـراض الک پشـت پـوزه عقابـی در محـل و 
اداره حفاظـت از محیـط زیسـت و  اسـتماع گـزارش 
بررسـی مسـتندات و مـدارک ثبتی، مشـخص شـد که 
تعـداد قابل توجهی از تأسیسـات سـاختمانی در اراضی 
ملـی و خـارج از حریم طـرح واگذاری احداث شـده اند.

اراضی تصرفی تاالب جوکندان تالش آزاد شد
آستارا – رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش از آزادسازی ۲5 هزار و ۳9۰ متر مربع از اراضی 
ملی تاالب جوکندان، در منطقه حفاظت شده لیسار این شهرستان خبر داد.

خطر انقراض پروانه های 
»شهریار« به دلیل 
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ورود دستگاه قضا به حفاظت از زیستگاه م
الک پشت های پوزه  عقابی

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان هرمـزگان گفـت: در 
پـی گزارشـات مردمـی مبنـی بـر ساخت وسـاز های 
غیرمجاز در بندرمقام و تهدید زیسـتگاه گونه حفاظت 
شـده و در حـال انقـراض الک پشـت پـوزه عقابـی، پـس از 
احـراز وقـوع جـرم بـه منظـور حفـظ ایـن ذخایـر ملـی و صیانت از 
محیط زیسـت، دسـتور تخریب مسـتحدثات غیرقانونی صادر شد.

 علـی صالحـی اظهـار داشـت: پـس از وصـول گزارشـات مردمـی 
مبنـی بر سـاخت و سـاز غیـر مجاز در سـاحل بکر و حفاظت شـده 
بندرمقـام از توابع شهرسـتان بندرلنگـه در 4۰۰ کیلومتری بندرعباس 
بـا ورود دسـتگاه قضایی اسـتان به منظور حفظ حقـوق بیت المال 
و صیانـت از محیـط زیسـت و اراضـی ملـی، تمـام مسـتحدثات 
غیرقانونـی و خـارج از حریـم مجـاز در ایـن منطقه تخریـب و قلع 

و قمع شـدند.
ی تصریـح کرد: بالفاصله باحضور دادسـتان مرکز اسـتان هرمزگان 
در محل، مشـخص شـد مجری طرح پرورش الرو میگو در سـاحل 
بندرمقـام سـاخت و سـاز هایی را خـارج از حریـم طـرح واگـذاری 

انجـام داده اسـت و بـا بررسـی جوانـب امـر، ارتـکاب تخلفاتـی 
چـون؛ تجـاوز بـه حریـم دریـا در دو نقطـه و تجـاوز بـه حریـم کوه 
و صخره هـای سـاحل ُمکسـر در یـک نقطـه محـرز شـد.صالحی 
افـزود: همچنیـن بـا مشـاهده آثـار زیسـتگاه و محل تخـم گذاری 
گونـه حفاظـت شـده و در حـال انقـراض الک پشـت پـوزه عقابـی 
در محـل و اسـتماع گـزارش اداره حفاظـت از محیـط زیسـت و 
بررسـی مسـتندات و مـدارک ثبتی، مشـخص شـد که تعـداد قابل 
توجهـی از تأسیسـات سـاختمانی در اراضی ملی و خـارج از حریم 
طـرح واگـذاری احـداث شـده اند.رئیـس کل دادگسـتری اسـتان 
هرمـزگان خاطرنشـان کـرد: پـس از احـراز تخلفـات انجـام شـده، 
بالفاصلـه ضمـن صـدور دسـتور قلع و قمـع مسـتحدثات غیرمجاز 
توسـط مقـام قضایـی، در خصوص مالـک متخلف این پـروژه قرار 
مجرمیـت صـادر شـد و همچنین شـهروند قانونمند و مسـئولی که 
بـا افشـاگری در خصوص این تخلف، موضـوع را به مراجع قضایی 

اعـالم کـرد نیـز به نحو شایسـته ای تشـویق شـد.
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تنهـــا در شـــهر تهـــران ســـاالنه بیـــش از ۳1۰ 
کیلوگـــرم پســـماند شـــهری تولیـــد می شـــود. 
ــردن  ــوده کـ ــر آلـ ــالوه بـ ــماندها عـ ــن پسـ ایـ
آب و خـــاک زندگـــی حیـــات  وحـــش و بـــه 
ـــت  ـــا رعای ـــد. ب ـــد می کنن ـــن را تهدی ـــرده زمی ـــی ک ـــور کل ط
نکاتـــی ســـاده می تـــوان حجـــم تولیـــد پســـماندها از 
ــذی را کاهـــش داد. ــتیکی و کاغـ ــماندهای پالسـ ــه پسـ جملـ
 کمپیـــن »پـــس از ایـــن« کـــه شـــهرداری تهـــران آن 
ــالح  ــا اصـ ــا بـ ــت تـ ــالش اسـ ــرده در تـ ــدازی کـ را راه انـ
فرهنـــگ مصـــرف عـــالوه بـــر مدیریـــت پســـماندهای 
خانگـــی میـــزان تولیـــد پســـماند را نیـــز کاهـــش دهـــد. 
در ادامـــه بـــه پنـــج نکتـــه بـــرای مدیریـــت پســـماندهای 
ـــر  ـــه ذک ـــت. الزم ب ـــده اس ـــاره ش ـــذی اش ـــتیکی و کاغ پالس
ــن  ــتاگرامی ایـ ــج اینسـ ــکات از پیـ ــن نـ ــه ایـ ــت کـ اسـ

ــت. ــده اسـ ــن برداشـــت شـ کمپیـ
*خیلـــی از مـــا بـــرای نگهـــداری مـــواد غذایـــی در 
ــتفاده  ــتیکی اسـ ــه های پالسـ ــزر از کیسـ ــال و فریـ یخچـ
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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زیست

ســازمان  ایــن  از  مالــی  اعتبــار  جــذب  اســت، 
ــال خواهــد داشــت و باعــث  ــه دنب ــی را نیــز ب جهان
ــی  ــزرگ طبیع ــر ب ــن ذخای ــر ای ــوب ت ــظ مطل حف
ــرکل  ــش مدی ــد دروی ــد. محم ــد ش ــی خواه جهان
دفتــر مشــارکت های مردمــی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت کــه یکــی از مخالفــان مطــرح ایــن 
طــرح اســت در همیــن ارتبــاط می گویــد: مــن 
ــروژه انتقــال آب بیــن  ــوع پ ــا هرن ــی ب ــه طــور کل ب
حوضــه ای و انتقــال آب دریــای خــزر مخالفــم و بــه 
ــب  ــه مرات ــی ب ــن طرح های ــای چنی ــرم هزینه ه نظ

بیشــتر از منافــع آن اســت. درویــش، یکــی دیگــر از 
دالیــل مخالفــت خــود را بــا ایــن پــروژه خطرنــاک 
ــد  ــی دان ــل م ــد غیرعام ــر پدافن ــودن آن را از نظ ب
ــال آب از دل  ــای انتق ــیر لوله ه ــد:  مس ــی گوی و م
ایــران  تنفســی  ریــه  جنگل هــای هیرکانــی کــه 
ــک  ــه ی ــر ب ــروژه منج ــن پ ــذرد و ای ــتند؛ می گ هس
ــت:  ــد اس ــود. او معتق ــی می ش ــت اکولوژیک گسس
تحقیقــات  موسســه  آمارهــای  آخریــن  مطابــق 
جنگل هــای  وســعت  مراتــع کشــور  و  جنگل هــا 
۳۰۰ هــزار هکتــار کاهــش پیــدا  ایــران حــدود 

کــرده و اکنــون بــه رقــم  1.6 میلیــون هکتــار 
ــه آمارهــای رســمی وســعت  ــی ک رســیده، در صورت
1.9میلیــون هکتــار نشــان مــی داد.  جنگل هــا را 
ایــن در حالــی اســت کــه حــدود 8۰۰ هــزار هکتــار از 
ــتند  ــه هس ــای مخروب ــز جنگل ه ــا نی ــن جنگل ه ای
گرفتــه  قــرار  خطــر  در  زیستی شــان  تنــوع  یــا 
ــتر  ــی بیش ــرای چانه زن ــی ب ــن جای ــت. بنابرای اس
در مــورد تخریــب جنگل هــا وجــود نــدارد و مــا 
ــای  ــدک جنگل ه ــن ان ــا همی ــم ت ــد کاری کنی نبای
بهانــه  بــه  نیــز  یخبنــدان  عصــر  از  باقی مانــده 

ــرود. ــت ب ــال آب از دس انتق
انتقــال آب از دریــای خــزر بــه کویــر بــه یکــی 
در  آب  انتقــال  طرح هــای  جنجالی تریــن  از 
ــال آب از  ــابقه انتق ــده اســت. س ــل ش ــران تبدی ای
ــزی  ــر مرک ــه کوی ــان ب ــای عم ــزر و دری ــای خ دری
ــران رود«  ــی »ای ــرح قدیم ــوان در ط ــران را می ت ای
ــن طــرح کــه ســودای اتصــال  جســت وجو کــرد. ای
بــه  در ســرمی پروراند  را  و خــزر  دریــای عمــان 
ــخ ســپرده شــد  ــه تاری ــکان اجــرا ب ــود ام ــل نب دلی
بــرای  طرح هایــی  شــکل گیری  زمینه ســاز  امــا 
انتقــال آب از خــزر، خلیــج فــارس و دریــای عمــان 
بــه کویــر مرکــزی ایــران شــد؛ طرح هایــی کــه هــر 
کــدام مشــکالت فراوانــی دارنــد و در صــورت اجــرا، 
زیســت  محیــط  بــه  جبران ناپذیــری  صدمــات 
کشــور وارد خواهنــد کــرد. انتقــال آب به صــورت 
جــدی بــرای نخســتین بــار در روزهــای پایانــی 

ــد.  ــرح ش ــات مط ــت اصالح دول
جنگلــی  پوشــش  نظــر  از  ایــران  ایــن کــه  بــا 
ســاله  هــر  می شــود  محســوب  فقیــر  کشــوری 
شــاهد کاهــش بخشــی از جنگل هــای هیرکانــی 
نابودی هــا  ایــن  اصلــی  عوامــل  از  هســتیم. 
و  کاغــذ  و  چــوب  صنایــع  بی رویــه  گســترش 
ــر  ــی دیگ ــت. یک ــن جنگل هاس ــری ای ــر کارب تغیی
مثــل  عمرانــی  پروژه هایــی  مهــم  علت هــای  از 
ســاختن ســد بــدون انجــام تحقیقــات کافــی اســت 
ــدران  ــتان مازن ــورد اس ــد گل ــا س ــی از آن ه ــه یک ک
اســت کــه بیــش از ۳۰ هــزار درخــت در ایــن پــروژه 
ــرای  ــوان چ ــل آن می ت ــر عوام ــد. از دیگ ــع ش قط
ــن  ــر کــرد. همچنی ــه و متراکــم دام هــا را ذک بی روی
ــون  ــن میلی ــدان دور، چندی ــه چن ــته ای ن در گذش
متــر مکعــب بــرای تولیــد ذغــال از میــان می رفــت 
کــه ایــن عامــل امــروزه بســیار ناچیــز شــده اســت. 
ــر  ــه واضــح اســت تاثی ــرای هم ــه ب ــر آن چ در آخ
و  اکوسیســتم  حفــظ  روی  بــر  جنگل هــا  ایــن 
آینــده ایــران اســت. بایــد امیــدوار بــود، هماهنگــی 
ــان طبیعــت و ســاخته های انســان صــورت  الزم می
ــا  ــان برداشــت شــده ب ــزان درخت ــی می ــرد؛ یعن گی
کاشــت شــده برابــر باشــد تــا از حجــم و تراکــم آنهــا 
ــه  ــع طبیعــی ب ــرداری از مناب کاســته نشــود و بهره ب
ــیب  ــی آس ــای هیرکان ــه جنگل ه ــد ک ــه ای نباش گون
ــمند  ــه ارزش ــن گنجین ــزی از ای ــد و چی ــدی ببین ج

ــد. ــی نمان ــده باق ــل های آین ــرای نس ب

بدیهی است که 
دوستداران محیط  
زیست از نخستین 

دسته مخالفان این 
طرح باشند. در همین 
راستا هادی کیادلیری 

کارشناس جنگل معتقد 
است: 63 کیلومتر از طرح 

شیرین سازی و انتقال 
آب خزر به کویر مرکزی از 
قلب جنگل های هیرکانی 
می گذرد. چه اتفاقی باید 
بیفتد که دستگاه متولی 

جنگل متوجه اوضاع 
وخیم منابع طبیعی 

بشوند و این نابودی را 
ببینند؟ 

جنگلهایهیرکانی،میراثیماندگارازعصریخبندان
ایران از نظر پوشش جنگلی کشوری فقیر محسوب می شود هر ساله شاهد کاهش بخشی از جنگل های هیرکانی هستیم

ــت  ــازمان حفاظ ــر س ــش فراگی ــر پای ــت دفت سرپرس
محیــط زیســت ضمــن اشــاره بــه بهبــود کیفیــت 
امســال  پاییــز  طــی  نفــت گاز  و  بنزیــن  ســوخت 
میــزان گوگــرد  ابتــدای ســال گفــت:  بــه  نســبت 
موجــود در ســوخت بــه حــد اســتاندارد نزدیکتــر 
ــزن  ــزان بن ــا می ــی نمونه ه ــا در برخ ــت ام ــده اس ش
ــی بیشــتر از حــد اســتاندارد  ــن کم ــک بنزی و آروماتی

ــود. ب
زهــرا ســماعی در گفــت و گــو بــا ایســنا دربــاره 

ــار  ــی در کشــور اظه ــت ســوخت توزیع ــن وضعی آخری
کــرد: طــی پاییــز امســال بــه صــورت تصادفــی از 16۳ 
ــی -  ــای مواصالت ــوخت در محوره ــع س ــگاه توزی جای
ــده  ــرده ش ــا نامب ــاک از آن ه ــوای پ ــون ه ــه در قان ک

- نمونه بــرداری صــورت گرفتــه اســت.
ــت گاز  ــرد موجــود در نف ــزود: خوشــبختانه گوگ وی اف
در بیشــتر جایگاه هــا نســبت بــه ابتــدای امســال 
در  نمونه هــا  بیشــتر  و  داشــت  بهتــری  وضعیــت 
حــد اســتاندارد PPM 5۰ بــود. در برخــی دیگــر از 

  PPM  1۰۰ در حــد  نیــز محتــوای گوگــرد  نمونه هــا 
ــه را در نظــر داشــته باشــیم  ــن نکت ــد ای ــا بای ــود ام ب
ــوخت  ــود در س ــرد موج ــته گوگ ــال های گذش ــه س ک
 PPM 1۰۰۰ ــا ــی ت ــا 7۰۰ و حت ــل حــدود 6۰۰ ت گازوئی
ــل  ــوخت گازوئی ــه س ــد ک ــان می ده ــن نش ــود و ای ب

ــت. ــده اس ــر ش ــتاندارد نزدیکت ــه اس ب
ــازمان  ــر س ــش فراگی ــر پای ــت دفت ــه سرپرس ــه گفت ب
نمونه هــا  از  برخــی  در  زیســت  محیــط  حفاظــت 
ــی  ــر PPM 5۰ و در برخ ــت گاز زی ــرد نف ــزان گوگ می
ــود  ــدود PPM ۲5۰ ب ــی ح ــور تصادف ــه ط ــا ب نمونه ه
ــز  ــن نی ــوخت بنزی ــرد در س ــوای گوگ ــن محت همچنی
ــز نوســاناتی داشــته و به صــورت یکنواخــت  طــی پایی
ــرد  ــوای گوگ ــا محت ــی جایگاه ه ــت. در برخ ــوده اس نب
ــدود 8۰  ــر ح ــی دیگ ــر PPM 5۰ و در برخ ــن زی بنزی
PPM گــزارش شــده اســت البتــه میــزان گوگــرد 
ــه نســبت وضعیــت  ــز ب ــز امســال نی بنزیــن طــی پایی

ــت. ــال داش ــدای س ــه ابت ــبت ب ــری نس بهت
ســماعی در ادامــه ضمــن اشــاره بــه اینکــه در برخــی 
نمونه برداری هــا مشــاهده اســت کــه میــزان بنــزن 
و ترکیبــات آروماتیــک بنزیــن مقــداری از حــدود 
اســتاندار فراتــر رفتــه اســت، تصریــح کــرد: اســتاندارد 
بنــزن یــک درصــد و میــزان اســتاندارد ترکیبــات 
آروماتیــک ۳5 درصــد اســت امــا در برخــی نمونه هــا 
از جملــه نمونه هــای اســتان البــرز مشــاهده شــد کــه 
میــزان بنــزن مقــداری بیــش از حــد اســتاندارد و در 

ــود. حــد 1.۲ و 1.4 ب
ــت  ــازمان حفاظ ــر س ــش فراگی ــر پای ــت دفت سرپرس
ــک  ــات آروماتی ــزان ترکیب ــزود: می ــط زیســت اف محی
اندکــی  تهــران  بنزیــن  نمونه هــای  برخــی  در  نیــز 

ــود. ــتاندارد ب ــد اس ــر از ح فرات
وی در پایــان تاکیــد کــرد: دفتــر پایــش ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت میــزان گوگــرد در نفــت گاز و 
میــزان بنــزن، ترکیبــات آروماتیــک و گوگــرد در بنزیــن 
شــاخص هایی کــه  ســایر  می کنــد.  اندازه گیــری  را 
در ارتبــاط بــا ســوخت یــورو 4 هســتند از جملــه 
ــری  ــی اســتاندار اندازه گی ــان را ســازمان مل ــدد اکت ع

. می کنــد
و  بهــار  ایــن طــی  از  پیــش  ایســنا،  بــه گــزارش 
ــهرهای  ــایر کالن ش ــران و س ــال در ته ــتان امس تابس
کشــور میــزان گوگــرد موجــود در ســوخت بنزیــن 
و گوگــرد  بــود  رفتــه  از حــد مجــاز  فراتــر  بســیار 
ــد  ــر از ح ــدی فرات ــا ح ــز ت ــل نی ــود در گازویی موج
اندازه گیری هــای  اســاس  بــر  امــا  بــود.  مجــاز 
شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران در همیــن بــازه 
ــاز  ــد مج ــن در ح ــزن ســوخت بنزی ــزان بن ــی می زمان
ــت. ــرار داش ــتاندارد ق ــدد اس ــر از ع ــی پایین ت و حت
نیــز  بنزیــن  آروماتیــک  –ترکیبــات 
)آلکان هــا(،  پارافین هــا  ماننــد  هیدروکربن هایــی 
اولفین ها)آلکن هــا(  و  نفتن ها)ســیکلوآلکان ها( 

. هســتند

بنزنوآروماتیکبنزینبیشترازاستاندارد

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان رضــوی گفــت: 
ــین را در  ــک سرنش ــودروی ت ــار خ ــترین آم ــهد، بیش مش
ــی )5۰  ــش از نیم ــت: بی ــی گف ــت.تورج همت ــور داراس کش
8۰۰ هــزار خــودروی ســواری  6۰ درصــد( از حــدود  تــا 
موجــود در مشــهد، تــک سرنشــین هســتند و حتــی در 
کالنشــهر تهــران نیــز چنیــن آمــاری از تــک سرنشــینی 

ــدارد. ــود ن ــودرو وج خ
ــادل 65  ــوا مع ــی ه ــا در آلودگ ــهم خودروه ــزود: س وی اف
ــهم  ــن س ــد در ای ــا ۳5 درص ــع ۳۰ ت ــت و صنای ــد اس درص

ــتند. ــریک هس ش
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان رضــوی بــا 
فنــی  معاینــه  فاقــد  مــا  خودروهــای  اینکــه  از  انتقــاد 
ــی  ــه فن ــا معاین ــد خودروه ــرد: 5۰ درص ــوان ک ــتند، عن هس
ــی  ــرار م ــر ق ــت تاثی ــهر را تح ــوای ش ــت ه ــد و کیفی ندارن

ــد. دهن
وی افــزود: حــدود 7۰ هــزار خــودروی فرســوده داریــم 
ــا و  ــوس ه ــی ب ــار را مین ــن آم ــده ای از ای ــه بخــش عم ک
ــق  ــد؛ مطاب ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــا ب ــیکلت ه موتورس
ــه 6۰  ــم ک ــردد داری ــیکلت در ت ــور س ــزار موت ــار، 4۰۰ ه آم
درصــد فرســودگی دارنــد و هــر موتورســیکلت 6 برابــر یــک 

ــد. ــی کن ــاد م ــی ایج ــی آلودگ ــودرو معمول خ
رضــوی،  خراســان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
ــن دانســت  ــی را ممک ــه فن ــز معاین ــف در مراک ــکان تخل ام
ــت  ــال فعالی ــه در ح ــی ک ــه فن ــز معاین ــت: از ۲6 مرک و گف
اســت، 5 مــورد را بــه دلیــل تخلفاتــی کــه داشــته انــد بــه 

ــم. ــرده ای ــی ک دادگاه معرف

مشهد، بیشترین خودروی 
تک سرنشین را دارد

خبر صدور مجوز برای مراکز 
دلفیناریوم  ممنوع شد

معـاون فنـی اداره محیـط زیسـت اسـتان تهـران 
دلفیـن  مـرگ  علـت  اینکـه  بـه  اشـاره  ضمـن 
تنفسـی  قلبـی  ایسـت  میـالد  بـرج  دلفیناریـوم 
نمی توانیـم  مـا  فعـال  اسـت، گفـت:  شـده  اعـالم 
ایـن موضـوع را تاییـد یـا رد کنیـم و پرونـده آن را بـرای سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت ارسـال کرده ایـم تـا دربـاره ایـن مرکـز و علـت مـرگ دلفیـن 
آن تصمیم گیـری کنـد. مهـرداد کتـال محسـنی بـا بیـان اینکـه در سـال 91 
مجوزهایـی از سـازمان حفاظـت محیط زیسـت بـرای فعالیـت دلفیناریوم برج 
میـالد صـادر شـد، اظهـار کرد: ایـن مجموعه در سـال 9۲ فعالیت خـود را با دو 
قـالده شـیر دریایـی آغاز کرد و در سـال 94، سـه شـیر دریایـی و دو دلفین به 
ایـن مجموعـه اضافـه شـد و طی همـان زمان نیز مجـوز صادرات شـیر دریایی 
را دریافـت کرد.معـاون فنـی اداره محیـط زیسـت اسـتان تهـران بـا اشـاره بـه 
اینکـه در سـال 96، یـک شـیر دریایـی در این مجموعه تلف شـد کـه بالفاصله 
بـه سـازمان محیـط زیسـت انعـکاس داده شـد، گفـت: در نهایـت مجموعـه 
دلفیناریـوم بـرج میـالد بـا دو دلفیـن و یـک قـالده شـیر دریایـی بـه فعالیت 
خـود ادامـه داد.کتال محسـنی افزود: در تاریخ سـوم دی ماه خبـری مبنی بر 
تلـف شـدن یـک عدد دلفین در این مجموعه به دسـت ما رسـید. کارشناسـان 
مـا بـرای بازدیـد و بررسـی بـه دلفیناریـوم بـرج میالد مراجعـه کردند کـه ابتدا 
از ورود آن هـا ممانعـت شـد و پـس از حـدود یک سـاعت معطلی از سـردخانه 

و الشـه دلفیـن بازدیـد شـد.
معـاون فنـی اداره محیـط زیسـت اسـتان تهـران در ادمـه تصریـح کـرد: پـس 
از بازدیـد از الشـه دلفیـن مقـرر شـد کـه مجموعـه دلفیناریـوم نمونه بـرداری، 
خونگیـری و کالبدشـکافی را انجـام و علـت مـرگ را بـه مـا اعـالم و فعالیـت 

خـود را تـا زمـان تعییـن تکلیـف متوقـف کننـد.
و  صاحـب  مالـک،  دلفیناریـوم کـه  مسـئول  زیسـت  محیـط  وی  بـه گفتـه 
دامپزشـک دلفین هـا هـم بـود را می شـناخت و مجـوز اولیـه نیز به نـام همان 
فـرد صـادر شـده بـوده امـا ظاهـرا بـر اسـاس اختالفـات داخلـی که داشـتند، 
شـهرداری در سـال 95 مزایـده ای برگـزار و پیمانـکار جدیـدی را انتخـاب کـرد 
و در سـال 96 سـازمان محیط زیسـت در جریـان ایـن موضـوع قـرار گرفـت. 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت اوایل سـال 97 نامـه ای به برج میـالد می زند 
کـه مـا همـان مالـک اولیـه کـه مجـوز بـه نـام اوسـت را مسـئول می دانیـم و 
تـا زمانـی کـه پیمانـکار جدیـد صالحیتش بـه لحـاظ مالحظات محیط زیسـتی 
تائیـد نشـود، از جانـب مـا به رسـمیت شـناخته نمی شـود اما ایـن موضوع در 
نهایـت بالتکلیـف می ماند.کتـال محسـنی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن مجموعـه 
در تاریـخ 7 دی مـاه بـه مـا اعـالم کـرد کـه نمایـش ایـن دلفیـن بخشـی از 
شـرایط زیسـتی آن هـا اسـت و بـه دلیـل پیش فـروش بلیت هـای نمایـش، 
شـما مسـئول خسـارت وارد شـده بـه مـا هسـتید، تصریـح کـرد: همچنیـن به 
مـا اعـالم کردنـد کـه می توانیـد مجـوز مـا را لغـو و مجـوز صـادرات بـرای مـا 

کنید. صـادر 

محیط 
زیست

3 شکارچی غیرمجاز دستگیر شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری از شناسایی و دستگیری ۲ متخلف زیست محیطی در استان 

خبر داد و گفت: تعقیب و شناسایی ۲ متخلف دیگر در استان ادامه دارد.

مقامـات در ایالـت ویکتوریـا پیـش از اینکه وضعیت آتش سـوزی را به 
"خطرنـاک و متغیـر" تغییـر دهنـد، دوبـاره "وضعیـت فاجعـه" در این 

ایالـت اعـالم کردند.
 بـا اینکـه بحـران آتش سـوزی در اسـترالیا از حـدود چهـار مـاه پیـش 
شـروع شـده اما آتش سـوزی در ایالت ویکتوریا به بدترین وضعیتش 

به نسـبت ماه های گذشـته رسـیده اسـت.
شـعله های آتش تا کنون 1.۲ میلیون هکتار در این ایالت را سـوزانده و 
جان سـه نفر را گرفته اسـت. همچنین تعداد کشـته ها در کل اسـترالیا 
به ۲7 نفر رسـیده اسـت. بیش از 6.۳ میلیون هکتار در سراسر استرالیا 
در آتش سـوخته اسـت. مسـاحت یک هکتار تقریبا برابر با یک زمین 
فوتبـال اسـت.در جنوب اسـترالیا و ایالت نیوسـاوت ولـز که آتش جان 
و خانه های شـهروندان را تهدید می کند، هم هشـدار صادر شـده اسـت.
اسـترالیا در سـال ۲۰19 میـالدی گرم تریـن و خشـک ترین سـال را از 
زمانـی کـه رکوردهای هواشناسـی در این کشـور ثبت شـده، تجربه کرده 
اسـت. اداره هواشناسـی اسـترالیا دو دلیـل را عامـل پدیـد آمـدن ایـن 

وضعیـت می داند: "تغییـرات آب و هوایـی و گرمایش زمین".
به گزارش بی بی سـی، مسـئوالن از مردم خواسـته اند مناطق کوهستانی 
و شـرقی منطقـه را تـرک کننـد. پیش بینـی می شـود دمای هـوا به 41 
درجه برسـد و با بادهای شـدید و رعد و برق و طوفان بدون باران همراه 
شـود. بـه گفتـه مقامات، این وضعیت موجب بدتر شـدن آتش سـوزی 
و شـروع آتش هـای جدیـد خواهـد شـد. در ایالـت نیوسـاوت ولـز هم 
ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه بـا پیوسـتن دو آتش سـوزی بـزرگ، یـک 
آتش سـوزی عظیم ایجاد شـود.  نخسـت وزیر ایالت ویکتوریا وضعیت 
فاجعـه را کـه بـرای هفت روز در این ایالت اعالم شـده بود، 48 سـاعت 
دیگـر تمدیـد کـرد. بـا ایـن کار مقامـات مسـئول وضعیـت اضطـراری 

امکانات بیشـتری بـرای مقابله با آتش سـوزی خواهند داشـت.
بـه دنبـال از کنتـرل خـارج شـدن آتش سـوزی در شـهر وی وون بـی، 
شـهری در جزیره کانگورو در جنوب اسـترالیا، مسـئوالن دسـتور تخلیه 
داده انـد.  آتش جان دو شـهروند و ۲5 هـزار کوآال را در این منطقه گرفته 
اسـت. ایـن جزیـره بـرای داشـتن مجموعـه ای بی نظیـر از گونه هـای 

جانوری شـهرت دارد.

تمدید "وضعیت فاجعه" در 
ایالت ویکتوریای استرالیا

اند
سم

پنج نکته محیط زیستی برای مدیریت پسماندهاپ
تنهـــا در شـــهر تهـــران ســـاالنه بیـــش از ۳1۰ 
کیلوگـــرم پســـماند شـــهری تولیـــد می شـــود. 
ــردن  ــوده کـ ــر آلـ ــالوه بـ ــماندها عـ ــن پسـ ایـ
آب و خـــاک زندگـــی حیـــات  وحـــش و بـــه 
ـــت  ـــا رعای ـــد. ب ـــد می کنن ـــن را تهدی ـــرده زمی ـــی ک ـــور کل ط
نکاتـــی ســـاده می تـــوان حجـــم تولیـــد پســـماندها از 
ــذی را کاهـــش داد. ــتیکی و کاغـ ــماندهای پالسـ ــه پسـ جملـ

 کمپیـــن »پـــس از ایـــن« کـــه شـــهرداری تهـــران آن 
ــالح  ــا اصـ ــا بـ ــت تـ ــالش اسـ ــرده در تـ ــدازی کـ را راه انـ
فرهنـــگ مصـــرف عـــالوه بـــر مدیریـــت پســـماندهای 
خانگـــی میـــزان تولیـــد پســـماند را نیـــز کاهـــش دهـــد. 
در ادامـــه بـــه پنـــج نکتـــه بـــرای مدیریـــت پســـماندهای 
ـــر  ـــه ذک ـــت. الزم ب ـــده اس ـــاره ش ـــذی اش ـــتیکی و کاغ پالس
ــن  ــتاگرامی ایـ ــج اینسـ ــکات از پیـ ــن نـ ــه ایـ ــت کـ اسـ

ــت. ــده اسـ ــن برداشـــت شـ کمپیـ
*خیلـــی از مـــا بـــرای نگهـــداری مـــواد غذایـــی در 
ــتفاده  ــتیکی اسـ ــه های پالسـ ــزر از کیسـ ــال و فریـ یخچـ

ــش  ــرای کاهـ ــا بـ ــن قدم هـ ــه مهمتریـ ــم. از جملـ می کنیـ
مصـــرف پالســـتیک چیـــدن مـــواد غذایـــی در یخچـــال و 
ــه ای اســـت. ــروف دردار و شیشـ ــتفاده از ظـ ــا اسـ ــزر بـ فریـ

ـــه  ـــوه و لقم ـــد می ـــره مانن ـــای روزم ـــل خوراکی ه ـــرای حم ب
ــه ای  ــای پارچـ ــه پیچ هـ ــوان از لقمـ ــر و... می تـ ــان پنیـ نـ

ـــرد. ـــتفاده ک ـــروف دردار اس ـــا ظ ی
ــه  ــذ زبالـ ــه کاغـ ــیم کـ ــته باشـ ــر داشـ ــه خاطـ ــواره بـ همـ
نیســـت و بـــرای تهیـــه آن درختـــی نابـــود شـــده اســـت. 
ـــش  ـــذ را کاه ـــرف کاغ ـــه مص ـــم ک ـــالش کنی ـــن ت ـــس از ای پ

دهیـــم.
ـــه  ـــم از پارچ ـــذی می توانی ـــای کاغ ـــذ کادوه ـــای کاغ ـــه ج ب

ـــم. ـــتفاده کنی ـــا اس ـــدی هدای ـــته بن ـــرای بس ب
ــتیکی  ــماندهای پالسـ ــه پسـ ــتیکی از جملـ ــای پالسـ نی هـ
ـــه 5۰۰  ـــکا روزان ـــور آمری ـــا در کش ـــتند و تنه ـــاک هس خطرن
ـــتفاده  ـــای اس ـــه ج ـــود. ب ـــه می ش ـــی دور انداخت ـــون ن میلی
لیوان هـــای  از  می تـــوان  پالســـتیکی  نی هـــای  از 

شیشـــه ای اســـتفاده کـــرد.

ان
یاب

اجرای 25 پروژه بیابان زدایی در سمنانب
و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره  فنــی  معــاون 
آبخیــزداری اســتان ســمنان از پیشــرفت 7۰ 
اداره کل  ایــن  بیابــان  پروژه هــای  درصــدی 
ایــن  در اســتان ســمنان خبــر داد و گفــت: 
ــدوق  ــل صن ــه از مح ــی ک ــا اعتبارات ــا ب پروژه ه
توســعه ملــی تخصیــص یافتــه اجرایــی شــده اند.

ــدی  ــرفت7۰ درص ــه پیش ــاره ب ــا اش ــی  ب ــر جالل ــی اصغ عل
ــای  ــده پروژه ه ــرد: عم ــار ک ــان اظه ــش بیاب ــای بخ پروژه ه
اداره بیابــان منابــع طبیعــی و آبخیــزداری ایــن اســتان 
آبیــاری،  و  مراقبــت   ، نهــال کاری  طرح هــای  شــامل 
مدیریــت رواناب هــا، بــذر پاشــی ، احــداث بادشــکن زنــده، 

ــتند. ــا و...هس ــرق تاغزاره ــرا و ق ــت چ مدیری
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــاون مناب ــنا مع ــزارش ایس ــه گ ب
اســتان در ارتبــاط بــا پــروژه هــای در حــال انجــام نهالــکاری 
ــات  ــرای اجــرای عملی ــاز ب ــورد نی ــال م ــرد: نه خاطرنشــان ک
نهالــکاری در ســطح  ۲۰۰۰ هکتــار از اراضــی بیابانــی اســتان 
ســمنان تامیــن و در حــدود  65 درصــد آن اجــرا شــده 

اســت.

معــاون فنــی  اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
ــات  ــاز و عملی ــورد نی ــال م ــن نه ــه داد: تامی ــمنان ادام س
نهــال کاری مابقــی اراضــی بیابانــی تــا پایــان بهمن مــاه 

ــد شــد. ــام خواه انج
ــا  ــت رواناب ه ــای مدیری ــرای پروژه ه ــان اج ــی از پای جالل
ــزود:   ــر داد و اف ــتان خب ــن اس ــتان های ای ــر شهرس در اکث
ــه همــراه بذرپاشــی در ســطح  ــاب ب ــت روان ــات مدیری عملی
ــان رســیده  ــه پای ــار در هفــت شهرســتان اســتان ب 1۰۰۰ هکت

اســت .
معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
ســمنان تصریــح کــرد: هــدف از اجــرای ایــن پروژه هــا، 
ــود و تقویــت پوشــش گیاهــی و  ــا بیابانزدایــی، بهب ــه ب مقابل

ــی و... اســت. ــع زیرزمین ــه مناب ــه تغذی کمــک ب
وی بــا بیــان اینکــه پروژه هــای بخــش بیابــان ایــن اســتان 
ــام  ــال انج ــتان در ح ــان اس ــتان دارای بیاب ــت شهرس در هف
هســتند اضافــه کــرد: در مجمــوع امســال ۲5 پــروژه مرتبــط 
ــل  ــص از مح ــع تخصی ــل مناب ــتان از مح ــان در اس ــا بیاب ب

صنــدوق توســعه در حــال انجــام اســت.
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جــواد یوســفی افــزود: بــارش بــرف همــراه 
زنجــان  اســتان  در  شــدید  کــوالک  بــا 
بامــداد پنجشــنبه راه بیــش از 1۳۰ روســتا 

را بست.
ــا  ــته ت ــح روز گذش ــرد: از صب ــد ک وی تاکی
ــد راه  ــته ان ــداران توانس ــروز راه ــداد ام بام

1۲۰ روســتا را بازگشایی کنند.
معــاون راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان زنجــان گفــت: در حــال حاضــر ۲۲ 

راه روســتایی در استان بسته است.
یوســفی خاطرنشــان کــرد: ایــن تعــداد راه 

روســتایی نیــز امــروز بازگشــایی و تــردد در 
آن برقرار می شود.

ــد  ــی توانن ــا م ــی ه ــه داد: زنجان وی ادام
بــرای اطــالع از وضعیــت راه هــای ایــن 
تمــاس  در   1816 ســامانه  بــا  اســتان 

باشند.
معــاون راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان زنجــان گفــت:  عــالوه بــر ایــن 
شــماره هموطنــان بــرای اطــالع از وضعیــت 
بــا  ایــن اســتان و کشــور  جــاده هــای 
141 و نــرم افــزار موبایلــی 141  ســامانه 

ارتبــاط برقــرار کننــد تــا بتواننــد ســفر خــود 
را مدیریــت و برنامه ریزی کنند.

ــوری از  ــدگان عب ــرد: رانن ــد ک یوســفی تاکی
اســتان  ایــن  کوهســتانی  هــای  جــاده 
و  ایمنــی  تجهیــزات  گرمایشــی،  لــوازم 
زمســتانی همــراه داشــته و خودروهــای 
خــود را بــه چــراغ هــای مــه شــکن مجهــز 

کنند.
وی اظهارداشــت: در صــورت شــرایط جــوی 
و  مســافران  هــا  جــاده  در  نامســاعد 
ــت در  ــور موق ــه ط ــد ب ــی توانن ــدگان م رانن

اســکان داشــته  راهدارخانــه  نزدیکتریــن 
باشند.

معــاون راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان زنجــان گفــت:  ۳۰ اکیــپ راهــداری 
ــن  ــور ای ــتانی و صعب العب ــه کوهس در گردن
بــرای  روزی  شــبانه  طــور  بــه  اســتان 
مســافران و راننــدگان عبــوری از مســیرهای 
مــی  ارائــه  خدمــات  اســتان  ارتباطــی 
دهنــد.۳7 دســتگاه نظــارت کــرد: تصویــری 
ــردد شــمار در مســیرهای  و 58 دســتگاه ت

ارتباطی اســتان زنجان فعال است.
مســیرهای ارتباطــی اســتان زنجــان مجهــز 
بــه ۲۰ دوربیــن ثبــت تخلــف عبــور و مــرور 
ــز و زنجــان  در آزاد راه هــای زنجــان - تبری

- قزوین است.

ــتان  ــری اس ــو بات ــل آک ــجع ،مدیرعام ــدی اش مه
اردبیــل روز جمعــه بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: ایــن 
ــور  ــه ای در کش ــا مجموع ــدی تنه ــه تولی مجموع
می باشــد کــه از صفــر تــا 1۰۰ درصــد تولیــد و 
فــروش را بــه صــورت عمــده و خــرد انجــام داده 
از  D&R و اســتفاده  بــا فعال ســازی واحــد  و 
دانــش فنــی آلمــان و ترکیــه در تــالش اســت تــا 
باتــری صنعتــی، مخابراتــی و حتـــی خودروهــای 
ــرده و ۳۰ درصــد  ــازار ک ــه ب ــد و روان ــی را تولی برق
از محصــول خــود را روانــه بازارهــای خارجــی کنــد.
ــدی  ــد تولی ــن واح ــاح ای ــه افتت ــاره ب ــا اش وی ب
در جریــان ســفر اخیــر رییس جمهــوری و بــا 
ــت:  ــارت گف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــور وزی حض
ــزار  ــاحت ۳۰ ه ــه مس ــی ب ــه در زمین ــن کارخان ای
ــا صــرف بیــش از یــک هــزار و 5۰۰  ــع و ب مترمرب

ــت . ــده اس ــدازی ش ــارد راه ان میلی
ــدازی ایــن واحــد تولیــدی  ــا راه ان او اضافه کــرد: ب

ــی  ــاز داخل ــن نی ــد و تامی ــش تولی ــن افزای ضم
ــه   ــالیانه س ــروج س ــودرو، از خ ــواع خ ــری ان بات
ــه  ــده ک ــری ش ــور جلوگی ــون دالر  ارز از کش میلی
بــا تکمیــل ظرفیــت کارخانــه ۲۰  ایــن مبلــغ 

ــود. ــد ب ــون دالر خواه میلی
بــه گفتــه وی ، ظرفیــت تولیــد ایــن کارخانــه 
ســاالنه یــک میلیــون عــدد باطــری خــودرو اســت 
کــه در فازهــای اول، دوم و ســوم بــرای ۳۰۰ نفــر 
بــه صــورت مســتقیم فرصــت شــغلی ایجــاد کــرده 
ــداد  ــارم و پنجــم تع ــای چه ــدازی فازه ــا راه ان و ب
ــه  8۰۰ نفــر افزایــش خواهــد  ــه ب شــاغالن کارخان

یافــت.
ــه  ــون در س ــری هم اکن ــرد: آکوبات ــجع اضافه ک اش
فــاز پلیت ســازی ، مونتــاژ و بازیافــت در راســتای 
رعایــت اســتانداردهای زیســت محیطــی فعالیــت 
ــز در  ــر آن نی ــاز دیگ ــرده و ۲ ف ــود را شــروع ک خ

ــد. ــل می باش ــال تکمی ح

سـیاوش ارجمنـد زاده افـزود: بـا توجـه بـه حجم 
باالی شـناورهای اسـتفاده کننده از اسـکله موجود 
کنـگان بـه منظـور سـاماندهی ایـن بنـدر و ارتقای 
توسـعه  کاال  خـروج  و  ورود  و  تـردد  وضعیـت 
حوضچـه آن از 8 بـه ۳6 هکتـار در دسـتورکار قرار 

گرفته است.
وسـعت  برابـری  پنـج  افزایـش  بیـان کـرد:  وی 
حوضچـه آرامش بنـدر کنگان این امـکان را فراهم 
می سـازد تـا شـناورها در دسـته بندی های مختلف 

و در فاصله هـای ایمـن در حوضچـه سـاماندهی و 
وقـوع  زمـان  در  احتمالـی  خسـارت های  میـزان 

حوادث به حداقل برسد.
مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی اسـتان بوشـهر اضافه 
کـرد: هـم اکنـون حوضچـه بنـدر کنـگان قابلیـت 
ورود شـناور بـا تنـاژ زیـر یکهـزار تن را داراسـت که 
تجـاری کنـگان  بنـدر  توسـعه  طـرح  تکمیـل  بـا 
قابلیـت ورود کشـتی هایی بـا ظرفیـت 2 هـزار و 

5۰۰ تا سه هزار تن به این بندر فراهم می شود.

120 راه روستایی در استان زنجان بازگشایی شد

استان اردبیل به صادرکننده باتری خودرو تبدیل می شود

170 میلیارد تومان به توسعه موج شکن بندر 
کنگان اختصاص یافت
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چرا توسعه امیرکبیر در جامعه ایرانی 
شکست خورد؟

هـر چنـد بعد ها و درسـت بیسـت سـال پس از اصالحاتـی که امیر کبیر بنا نهـاده بود و 
با شـهادت او متوقف شـده بود ، ناصر الدین شـاه با اقداماتی مانند تاسیس چاپ خانه 
و نشـر چندین جلد کتاب که عمدتا به سرگذشـت دانشمندان و بزرگان اروپایی پرداخته 
بـود و همچنیـن اقـدام به اصالحات اداری و آموزشـی کم عمق کوشـید تجـدد و ترقی را 
در اداره کشـور و زمامداری خود به کار بگیرد اما واقعیت این بود که به رغم ورود و ایجاد 
مصادیق مدرنیسـم و توسـعه از قبیل ایجاد شـهرداری و گسـترش خط ارتباطی تلگراف 
در عصر ناصری و همچنین ندامت شـاه از صدور و توشـیح فرمان قتل امیر، با روی کار 
آمـدن افـرادی ماننـد میـرزا آقـا خـان نـوری کـه نه به ایـران که بـه منافع خـود فکر می 

کرد، راهبرد و اندیشه توسعه هم با اختالل و شکست مواجه شده بود.
نتیجه آن شـد که حکومت قاجار بعد از حدود بیسـت و پنج سـال حذف شـد و آلمان 
بـا کاربسـت و بکارگیـری سیاسـت هـای بیسـمارک توانسـت بـا وجود شکسـت های 
سـخت در جریـان جنـگ جهانـی اول و دوم بـا تاکیـد و اعتمـاد بـه نیروی انسـانی و و 
طراحـی سیسـتم اجتماعـی و اقتصـادی که توسـعه را نه یک شـعار که یک ضـرورت و 
راهبـرد اساسـی و حیاتـی می دانسـت امـروز به قدرتـی جهانی با اقتصـادی نیرومند و 

پویا بدل شده است.
واقعیـت ایـن بـود که اصالحات امیر کبیر بر اسـاس رویکردی اقتدارگرایانه بنا شـده بود 
و امیر از اهمیت و اولویت توسـعه فرهنگی و اجتماعی به عنوان مبنا و اسـاس هر گونه 
سیاسـت توسـعه گرایانه غافل شد.توسـعه فرهنگی / اجتماعی می توانسـت با جلب 
حمایـت و کاهـش مخالفت جامعـه آن روز ایران با مظاهر و مصادیق توسـعه در اقناع و 
کسـب حمایـت و همراهی یا دسـت کم عـدم مخالفت حکومت، هم سرنوشـت امیر را 
بـه گونـه ای دیگـر رقـم مـی زد و هم ایران با قرار گرفتن در مسـیر توسـعه و پیشـرفت، 
شـرایط و وضعیـت بهتـری را تجربـه می کرد که ثمره و نتایـج آن در مقاطع بعدی مانند 
انقـالب مشـروطه مـی توانسـت به کمک مشـروطه خواهانـی بیاید که درسـت و گویی 

نعل و به نعل دالیل ناکامی شان همان عللی بود که امیر را متوقف کرد.
بـه یـک معنـا امیر کبیر، دولت را نه یک شـریک و متحد جدی در مسـیر پیشـرفت که 
مانعـی در برابـر برنامـه های توسـعه گرایانه خود بـرای ایران می دانسـت و از همین جا 
بـود کـه هـم توسـعه قربانی مخالفـت و مقاومت شـد و هم امیـر هدف عـداوت و عناد 
قـرار گرفـت. بـا ایـن حال نقـش امیر کبیر به عنـوان رهبر جریـان اصالحـی و پایه گذار 

اندیشه اصالح گرایانه در ایران، ستودنی و قابل تحسین است.
می توان با در نظر گرفتن تجربه تاریخی امیر کبیر توسـعه فرهنگی را ضرورت و هموار 
کننـده توسـعه همـه جانبـه و غیـر قابل بازگشـت تلقـی کـرد. بنابراین ضمـن تاکید بر 
ضرورت بازخوانی انتقادی تجربه توسـعه و سرگذشـت امیر کبیر از سـوی پژوهشگران و 
تحلیلگران، معتقدم مسـیر توسـعه ایران نه با رویکرد های آمرانه صرف و نه با گرایش 

های اجتماعی مطلق، بلکه با تلفیقی از این دو قابل دستیابی خواهد بود.

 پیام
استان ها

کارخانه قند فسا، قادر به تامین شکر نیست
کارخانه قند فسا که به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران دچار بحران شده اینک با مشکل 
بدهی به سازمان غله مواجه شده و نمی تواند شکر مورد نیاز برای تولید قند را تامین کند.

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

سیاهکل
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه 
اســناد و امــاک عــادی و اســناد مشــاعی درخواســت صــدور ســند 
ــون  ــوع قان ــات موض ــر در هی ــورد نظ ــده م ــوده و پرون ــت نم مالکی
مذکــور مصــوب 90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا 
منجــر بــه صــدور رای جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت لــذا 
مراتــب بــه اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 

15 روز جهــت عمومــی آگهــی مــی گــردد .
قریه موشا سنگ اصلی 110 بخش 16 گیان

1-پــاک 132 مفــروز از 6 در مالکیــت آقــای حســین اســمی خانــی 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 

414/67 مترمربــع بــه مالکیــت هــادی مهــدوی کوشــالی
لــذا هــر کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع 
نســبت بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته 
باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف 
مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم 
ــر اینصــورت  ــد در غی ــل نمای ــه تحوی ــه اداره متبوع ــی آن را ب و گواه
ــه  ــررات نســبت ب ــر مق ــور براب ــون مذک ــدت قان ــس از تقاضــای م پ
صــدور ســند مالکیــت نیــز مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

 تاریخ نوبت اول : 98/10/05 تاریخ نوبت دوم : 98/10/21 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 

9484  همایون فالحتکار 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده 1۳ آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 1۳986۰۳19۰۰8۰۰1995 هیـات دوم موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای 
محمدصالـح شـریفی اسـمعیل آبـادی فرزنـد رضـا بشـماره شناسـنامه ۳۰8۰14۰141 صـادره از زرنـد در یـک باب خانه به مسـاحت 
۲47/5۰مترمربـع پـالک 995 فرعـی از 7561 اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار  آیت ا... هاشـمی کوچه ۳ خریداری از مالک رسـمی آقای 
غالمعبـاس نظریـان محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. م/ الف ۲۰۰
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/1۰/۲1- تاریخ انتشار نوبت دوم98/11/5

حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

تیم فوتبال بانوان کرمان حریفان خود را گلباران کردند
تیم فوتبال بانوان شهرداری بم و شهرداری سیرجان در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال کشور 

حریفان خود را گلباران کردند.

کل  اداره  گردشــگری  معاونــت  سرپرســت 
صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
بــا شــروع  دســتی خراســان رضــوی گفــت: 
جامعــه  بازرســی  رســمی کمیســیون  کار  بــه 
ــارت  ــوی، نظ ــان رض ــداران خراس ــه ای هتل حرف
در  اســتان  ایــن  هتل هــای  از  بازرســی  و 
ــد. ــاز ش ــات آغ ــت خدم ــت و کیفی ــه کمی  زمین

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میــراث 
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
در  بیدخــوری  یوســف  رضــوی  خراســان 
حــوزه  ایــن  بازرســان  هم اندیشــی  نشســت 
ــه  ــاز ب ــا آغ ــزود: »ب ــب اف ــن مطل ــان ای ــا بی ب
بــر  نظــارت  و  بازرســی  ایــن کمیســیون  کار 
ــهد  ــل در مش ــات 199 هت ــه خدم ــرد و ارائ عملک
اســتان  ایــن  شهرســتان های  در  هتــل   19 و 
می گیــرد. خــود  بــه  جدیــد  بــوی  و   رنــگ 
ایــن  از  نظــارت  و  بازرســی  داد:  ادامــه  او 
هــدف  بــا  زمســتان  ایــام  در  هتل هــا 
شناســایی  ســوی  بــه  آنهــا  هدایــت 
شــود. مــی  انجــام  ضعــف  و  قــوت   نقــاط 

ــه  ــه توج ــن زمین ــرد: در ای ــار ک ــوری اظه بیدخ
بــه شــاخص هایی ماننــد خودکنترلــی توســط 
بــا  خدمــات  و  تجهیــزات  تطابــق  واحدهــا، 
و  نــکات  رعایــت  بــه  توجــه  هتــل،  درجــه 
نیــز  و  غــذا  در  بهداشــت  و  ایمنــی  مســائل 
انســانی  نیــروی  عملکــرد  زمینــه  در  جدیــت 
و آمــوزش در واحدهــای اقامتــی بایــد مــورد 
ــرد. ــرار گی ــداران ق ــه هتل ــان جامع ــه بازرس  توج

بــه  مطلــوب  خدمــات  ارائــه  گفــت:  وی 
رضایــت  جلــب  و  مســافران  و  زائــران 
عرصــه  در  فوق العــاده   اهمیــت  از  آنــان 
اســت. برخــوردار  زیــارت   گردشــگری 

ــداران  هــم چنیــن رئیــس جامعــه حرفــه ای هتل
نشســت  ایــن  در  نیــز  رضــوی  خراســان 
شــده  انجــام  برنامه ریــزی  براســاس  گفــت: 
هتل هــای  بازرســی  و  نظــارت  بــازرس،   4۰
ــد. ــده دارن ــر عه ــاه ب ــا 15 اســفند م  اســتان را ت
امیــر ســزاوار افــزود: در ایــن بازرســی عــالوه بــر 
ــوت و  ــاط ق ــد نق ــص بای ــرادات و نوق ــف ای کش
قدردانــی و تشــویق واحدهــا بــه ارتقــای کمیــت 
 و کیفیــت خدمــات نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد.

او ادامــه داد: بــا وجــود گذشــت بیــش از 1۰ 
ــان  ــداران خراس ــه هتل ــت اتحادی ــال از فعالی س
ــوان بازرســی  ــا عن ــون کمیســیونی ب رضــوی تاکن
در ایــن اتحادیــه فعــال نشــده بــود کــه بــا 
حرفــه ای  جامعــه  فعالیــت  کار  بــه  آغــاز 
شــد. ایجــاد  کمیســیون  ایــن   هتلــداران، 
ــا  ــل ب ــر ۲۳6 هت ــال حاض ــت: در ح ــی اس گفتن
اســتان خراســان  ۳4۰ تخــت در  ۳8 هــزار و 

ــت. ــال اس ــوی فع رض

رضــا شــمس افــزود: ایــن اراضی توســط 
اشــخاص مختلــف بــه صــورت غیرقانونی 
تصــرف، اشــغال و حصارکشــی شــده بود 
و بــا حکــم قضایــی رفــع تصــرف و ایــن 
ــه  آزادســازی بیــش از ســه  امــر منجرب
ــدود ۳5۰  ــول ح ــا ط ــع ب ــزار مترمرب ه
متــر از مســیل های منتهــی بــه رودخانــه 
ــزی  ــش مرک ــع در بخ ــای واق طولش چ

ایــن شهرســتان شــد.
 17 تشــکیل  بــا  امســال  وی گفــت: 
مــورد پرونــده تجــاوز بــه حریــم و بســتر 

ــم  ــدور حک ــیل ها و ص ــا ، مس رودخانه ه
قضایــی در دادگســتری خلخــال بیش از 
ــار از اراضــی متصــرف شــده  ــار هکت چه
توســط افــراد ســودجو رفــع تصــرف 

ــت. ــده اس ش
ــکیل  ــه تش ــه ب ــا توج ــه وی ، ب ــه گفت ب
حکــم  صــدور  بــا  دادگاه  در  پرونــده 
ــر از  ــار دیگ ــه هکت ــزودی س ــی ب قضای
اراضــی تصــرف شــده ملــی واقــع در 
ایــن  رودخانه هــای  بســتر  و  حریــم 
آزاد  و  تصــرف  رفــع  نیــز  شهرســتان 

خواهــد شــد.
ــاوزان  ــا متج ــورد ب ــدید برخ ــه تش وی ب
و  رودخانه هــا  بســتر  و  حریــم  بــه 
اشــاره  شهرســتان  ایــن  مســیل های 
کــرد و افــزود: اشــخاصی کــه اقــدام 
ــی تصــرف اراضــی  ــه تصــرف غیرقانون ب
واقــع در حریــم و بســتر رودخانه هــا 
و مســیل ها می کننــد، پــس از ۲ بــار 
اخطــار کتبــی و پایــان مهلــت مقــرر 
بــه مراجــع قضایــی شهرســتان معرفــی 

. ند می شــو
او همچنیــن از الیروبــی و پاکســازی 
روان  آب هــای  مســیل  و  رودخانه هــا 
نخســت  نیمــه  در  شهرســتان  ایــن 
تاکنــون  و گفــت:  داد  خبــر  امســال 
بیــش از یــک ســوم از مســیر رودخانــه 

و آب هــای روان منتهــی بــه خلخــال 
الیروبــی و پاکســازی شــده اســت.

شــمس در جلســه شــورای حفاظــت 
ــالح  ــر اص ــز ب ــال نی ــع آب خلخ از مناب
فاضــالب  تصفیه خانــه  بازســازی  و 
پرونــده  تکمیــل  شــهر خلخال،لــزوم 
شــرب  آب  تامیــن کننــده  چاه هــای 
شــهری و روســتایی، کنتــرل بیشــتر 
تخلیــه نخالــه ســاختمانی در حریــم 
ــی،  ــع طبیع ــا و مناب ــا ،جاده ه رودخانه ه
اصــالح تعــدادی از تقاطــع مســیل ها 
و خیابان هــای داخــل محــدوده شــهر 
قــرار  اولویــت  و  شــهرداری  توســط 
دادن مســیل های منتهــی بــه مراکــز 
ــط  ــیل بند توس ــرای س ــی در اج جمعیت

ــرد. ــد ک ــی تاکی ــع طبیع مناب

محمــد نصیــری راد اظهــار داشــت: بیشــتر ایــن 

روســتاها در شهرســتان بویراحمــد قــرار دارنــد و بــا 

ــارش ســنگینن بــرف احتمــال مســدود  ــه ب توجــه ب

ــال  ــز در ح ــتان نی ــتایی در اس ــای روس ــدن راه ش

ــش اســت. افزای

ــاده  ــرف در ج ــاوب ب ــزش متن ــرد: ری ــان ک  وی بی

و  اســتان  و کوهســتانی  برفگیــر  ارتباطــی  هــای 

لغزنــده  محورهــا ســبب  درســایر  بــاران  بــارش 

ــت. ــده اس ــا ش ــاده ه ــطح ج ــدن س ش

نصیــری راد تصریــح کــرد کــرد: هــم اکنــون در 

اقلیــد،  محورهــای یاســوج- ســمیرم، یاســوج- 

یاســوج- مارگــون، یاســوج- لــوداب، یاســوج-

ســپیدار، دشــت روم، یاســوج ســرفاریاب، یاســوج 

ــرف مــی  ــدان ب ــه ســی ســخت و یاســوج- بابامی ب

بــارد و تــردد در ایــن مســیرها بــدون رنجیــر چــرخ 

ــت. ــر نیس ــکان پذی ام

ــش  ــه پی ــرد ک ــه ک ــدگان توصی ــه رانن ــزود: ب وی اف

ــی  ــتم گرمایش ــا، سیس ــاده ه ــن ج ــردد در ای از ت

خــودرو را بررســی و در صــورت وجــود مشــکل فنــی 

ــد. ــر کنن آن را تعمی

نصیــری راد عنــوان کــرد: همچنیــن همــراه داشــتن 

ــک  ــره خش ــرار دادن جی ــتانی و ق ــزات زمس تجهی

ــه  ــیله نقلی ــل وس ــرم در داخ ــتانی گ ــاس زمس و لب

ــی  ــه م ــروری توصی ــع ض ــتفاده در مواق ــرای اس ب

شــود.

وی افــزود: ۲۲۰ راهــدار بــا 15۰ خــودروی ســنگین، 

ــت  ــه ثاب ــبک در ۲۳ راهدارخان ــنگین و س ــه س نیم

ــه صــورت شــبانه روزی  ــگام بارش هــا ب و ســیار هن

ــا  ــایی جاده ه ــداری و بازگش ــات راه ــغول عملی مش

هســتند.

کهگیلویــه و بویراحمــد دارای 79 گردنــه بــا ۲ هــزار 

و 846 کیلومتــر و جــاده و 66 نقطــه بــه طــول 

ــت. ــر اس ــور برفگی ــر مح ۳۲7 کیلومت

ایــن اســتان بــا هشــت شهرســتان، 17 شــهر و 

ــر راه  ــزار کیلومت ــدود 6 ه ــتا ح ــزارو 674 روس یکه

اعــم از بزرگــراه، راه اصلــی، فرعــی و روســتایی 

دارد.

از ایــن میــزان 14۲ کیلومتــر بزرگــراه، 5۰5 کیلومتــر 

راه اصلــی، یکهــزار و ۲۳8 کیلومتــر راه فرعــی و 

ــز روســتایی اســت. ــی نی مابق

بیــش از 44 درصــد جمعیــت افــزون بــر 7۲۳ هــزار 

نفــری ایــن اســتان در روســتاها ســاکن هســتند.

کهگیلویــه وبویراحمــد همچنیــن دارای یکهــزار و 

676 روســتای دارای ســکنه اســت کــه حــدود 7۰۰ 

ــت دارد. ــوار جمعی ــاالی ۲۰ خان ــتای آن ب روس

بیش از سه هزار متر مربع از اراضی 
ملی خلخال رفع تصرف شد

بارش برف راه ارتباطی 50 روستای کهگیلویه و بویراحمد 
را مسدود کرد

مصرف نفت سفید در گیان 
64 درصد کاهش یافت

علـی اصغـر عباسـی اظهار داشـت : طی 9 ماه گذشـته،  19 میلیـون و 449 هزار 
لیتـر نفـت سـفید در گیـالن مصـرف شـده  کـه ایـن میـزان  نسـبت بـه مـدت 
مشـابه سـال گذشـته نشـاندهنده کاهش ۳5 میلیون و 6۳۲ هزار لیتریسـت.
وی بـا یـادآوری اینکـه طـی 9 مـاه سـال گذشـته،  55 میلیـون و 81 هـزار لیتر 
نفـت سـفید در گیـالن  مصـرف شـد ، تصریـح کـرد: ایـن رقـم در مقایسـه بـا 

مصـرف سـالجاری حاکـی از کاهـش 64.7 درصـد ایـن فـرآورده اسـت  .
وی تحـت پوشـش گاز قـرار گرفتن تعداد زیادی از مصرف کنندگان نفت سـفید 
را  از جملـه دالیـل عمـده کاهـش مصـرف نفـت سـفید در 9 مـاه ابتـدای سـال 

جاری  نسـبت به سـال گذشـته عنـوان کرد.
بـه گفتـه عباسـی؛ از ابتـدای امسـال تا پایان آذر ماه؛  بیشـینه مصرف سـوخت 
نفـت سـفید مربـوط بـه روسـتاهای فاقـد گاز شهرسـتان هـای مرکـزی )توابع 
رشـت و شـفت ( ، انزلـی ، الهیجـان ، رودسـر ، تالش و رودبـار و کمینه مصرف 

در شـهرهای آسـتارا ، فومـن و صومعه سـرا بوده اسـت . 
در حـال حاضـر ، حـدود 18 هـزار و 5۰۰  خانـوار در گیـالن مصـرف کننـده نفـت 
سـفید هسـتند و عملیـات توزیـع ایـن فـرآورده نفتی توسـط 197 فروشـندگی 
فعـال و از طریـق 9 ناحیـه شـامل رودبـار ، رودسـر ، الهیجـان ، انزلـی ، تالش، 

صومعـه سـرا ، آسـتارا ، فومـن و رشـت انجـام می شـود.

آذربایجان 
شرقی

خراسان 
شمالی

۲۲0 کیلومتر راه عشایری شیروان تسطیح شد3۷ هزار هکتار زمین کشاورزی اهر زیرکشت پاییزه رفت
جمــع  در  اســدی  محمــد 
ــه  ــا توج ــزود: ب ــگاران اف خبرن
فصــل  رســیدن  فــرا  بــه 
زراعــی و بــارش هــای نســبی 
ــا  ــی 99-98 ب ــال زراع ــز س ــت پایی ــه ای، کش و منطق
ــاه  ــان م ــان آب ــا پای ــه زمــان هــای بارندگــی ت توجــه ب
ادامــه یافــت.وی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه شــرایط 
آب و هوایــی امســال و بــارش مناســب در مجمــوع ۳7 
هــزار هکتــار از اراضــی بــه کشــت گنــدم بــه صــورت آبــی 
و دیــم اختصــاص یافتــه کــه از ایــن میــزان 11 هــزار و 
ــزه کشــت شــده اســت.   ــه صــورت مکانی ــار ب 5۰۰ هکت
ــود  ــای موج ــه آماره ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــدی ادام اس
ــه  ــت ب ــا عنای ــتان ب ــت شهرس ــی زراع ــت فعل وضعی

کشــت ارقــام آذر ۲، رصــد،  ســرداری و صــدرا و بــارش 
ــن در اراضــی  ــم و پیشــگام و میه ــاران در اراضــی دی ب
نیمــه آبــی مناســب اســت.   وی افــزود: عــالوه بــر ارقام 
ذکــر شــده، امســال رقــم گنــدم صــدرا و واران در اراضــی 
ــتای  ــار در راس ــن ب ــرای اولی ــار ب ــم جوانص ــم و رق دی
ــت. ــده اس ــت ش ــتان کش ــم در شهرس ــذر دی ــر ب تغیی

اســدی بــا اشــاره بــه ظرفیــت تولیــد بــاالی اراضــی در 
شهرســتان اهــر، گفــت: امســال در ایــن راســتا تاکنــون 
بیــش از یکهــزار و ۳۲5 تــن کــود شــیمیایی و 465 تــن 
ــع  ــن کشــاورزان شهرســتان توزی ــذر اصــالح شــده بی ب

شــده اســت.
ــا 15۰ هــزار نفــر جمعیــت در فاصلــه  شهرســتان اهــر ب

ــز واقــع اســت.      11۰ کیلومتــری شــمال شــرقی تبری

ــار داشــت:  ــی اظه ــی ابراهیم عل
ــه  راه هــای مربوطــه شــامل کلی
مناطــق عشــایری در بخــش 
قوشــخانه، راه باداملــی، ینگــه 
قلعــه، شــاه جهــان، باغــان و محــور قلعــه حســن بــه دره بردر 

ــت. ــوده اس ب
ــال و  ــن امس ــای فروردی ــی ه ــت بارندگ ــه عل ــت: ب وی گف
تخریــب زیــاد و خســارت بــه راه هــا و ایــل راه هــا، بخشــی 
از خســارت هــا از طریــق تخصیــص اعتبــارات مــاده 1۰ ایــل 
ــه در  ــداث ابنی ــازی و اح ــت، بازس ــامل مرم ــه ش ــا ک راه ه
مســیرهای اصلــی و راه هــای مهــم ارتباطــی عشــایر اســت، 

جبــران شــد.
ابراهیمــی اعتبــارات ســال جــاری بــرای راه هــای عشــایری 
شــیروان را، یــک میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات متــوازن 

اســتانی عنــوان کــرد و افــزود: بارندگــی هــای امســال بیــش 
از ۳۰ میلیــارد ریــال بــه راه های عشــایری شــیروان خســارت 
وارد کــرد کــه تاکنــون 16 میلیــارد ریــال آن از محــل اعتبــارات 

ســتاد بحــران تامیــن شــده اســت.
ــارات   ــا اعتب رییــس اداره امــور عشــایری شــیروان گفــت: ب
بحــران قــرار اســت مشــکالت هشــت مســیر اصلــی عشــایر 
شــیروان رفــع شــود کــه کار اجرایــی آن بــا مســاعدت هــوا 
ــای  ــد خانواره ــام آن 6۰ درص ــا اتم ــد و ب ــد ش ــاز خواه آغ
عشــایری ایــن شهرســتان از مزایــای آن برخوردار می شــوند.
ــیروان 48۰  ــایری ش ــی عش ــای ارتباط ــه وی راه ه ــه گفت ب

ــت. ــیر اس ــر در 16 مس کیلومت
شهرســتان شــیروان ۲ هــزار و 8۰۰ خانــوار عشــایری بــا 
جمعیتــی حــدود 15 هــزار نفــر دارد کــه در قالــب 9 طایفــه 

ــد. ــار دارن ــبک در اختی ــزار راس دام س ۳5۰ ه

بیشترین میزان 
بارندگی در بندرعباس 

ثبت شد
معاون اداره کل هواشناسـی هرمزگان 
گفـت: در ایـن مـدت قشـم ۳1.8، 
رودان۲8.۲، سردشـت بشـاگرد۲5.1، 
سـیری۲۰.8. میناب17.8، الوان17.4 
و قشـم فرودگاه1۲.4 بارندگی داشته 

است.
کیانـوش عارفـی افـزود:در جاسـک، 
بسـتک، کیـش، پارسـیان، بندرلنگه، 
بندرخمیـر، حاجـی آبـاد و بوموسـی 
کمتـر از 1۰میلـی متـر بـاران باریـده 

است.
جـاری  روز  در  داشـت:  بیـان  وی 
مـوج  تاثیـر  بـه  توجـه  )جمعه(بـا 
شـاهد  درهرمـزگان  فعـال  بارشـی 
بـارش هـای رگبـاری شـدید و قابـل 
آبگرفتگـی   بـا  هسـتیم کـه  توجـه 

 . بـود  خواهـد  همـراه 
هرمـزگان  هواشناسـی  معـاون 
دریایـی  مناطـق  در  اظهارداشـت: 
اسـتان نیـز وزش تندبادهای شـدید 
جنـوب شـرقی خواهیـم داشـت کـه 
سـبب مـواج شـدن دریا خواهد شـد 
و شـرایط رفـت وآمدهـای دریایـی 

ایمـن نخواهـد بـود.
بـه  باتوجـه  کـرد:  توصیـه  عارفـی 
خـاص  دریایـی  و  جـوی  شـرایط 
هرمـزگان امـروز جمعـه از  رفتـن به 
مناطـق مرتفـع، رفت وآمدهـای غیر 
ضـرور جـاده ای و رفتن بـه ارتفاعات 
خـودداری شـود و تمهیـدات الزم در 

بنـادر اسـتان صـورت پذیـرد.
وی گفـت: سـامانه فعـال بارشـی تـا 
شـنبه در هرمـزگان بـه ویـژه مناطـق 
شـرقی فعـال خواهـد بـود و سـبب 
ای  مالحظـه  قابـل  هـای  بـارش 

خواهدشـد. 

آغاز نظارت و بازرسی بندرعباس 
جامعه حرفه ای هتلداران از 

 هتل های خراسان رضوی 

رتبه بندی معلمان نردبان ارتقای نظام 
آموزش در بوشهر

نظام رتبه بندی انگیزه ساز ارتقای علمی و حرفه ای معلمان   

طـرح رتبه بنـدی معلمـان بـر اسـاس سـند 
از  یکـی  آموزشـی  نظـام  بنیادیـن  تحـول 
موضوع هـای مهـم اسـت کـه بـرای ارتقـای 
شایسـتگی حرفه ای معلمـان باید به مرحله 
اجـرا درآیـد، طرحـی کـه دولـت و مجلـس 
شـورای اسـالمی بـا اعتبـار ۲ هـزار میلیـارد 
تومـان مصـوب در بودجه سـال 98، مصمم 

بـه عملیاتـی کـردن آن هسـتند.

 نظام رتبه بندی معلمان چیست؟
هیئـت وزیـران در جلسـه ۳ آذر مـاه 1۳98 
بـه پیشـنهاد وزارت آمـوزش و پـرورش و 
بـه اسـتناد قانـون برنامـه پنجسـاله ششـم 
توسـعه، نظـام رتبه بندی معلمـان را تصویب 
کـرد، مطابـق این تصویب نامـه، رتبه بندی به 
مفهـوم فرآینـد تعییـن رتبه هـای پنج گانـه 
نظام منـد  سـنجش  براسـاس  معلمـان 
صالحیت هـا و عملکرد آنان اطالق می شـود.
مشـاغل  طبقه بنـدی  طـرح  مشـموالن 

معلمـان، شـامل آمـوزگار، دبیـر، هنرآمـوز، 
مربـی امـور تربیتی، مشـاور واحد آموزشـی، 
مراقـب سـالمت، مدیـر و معـاون واحدهای 

آموزشـی و تربیتـی هسـتند.
سـنجش  رتبه بنـدی،  نظـام  اسـاس  بـر 
صالحیـت معلمـان طبـق شایسـتگی های 
عمومـی، تخصصـی و حرفـه ای انجـام می 
شـامل  عمومـی  شایسـتگی های  شـود، 
شـرایط عمومی اسـتخدام براساس مقررات 
شایسـتگی های  عمـل،  مـورد  اسـتخدامی 
تخصصـی شـامل رشـته، مـدرک تحصیلی، 
محتـوای  بـا  مرتبـط  موضوعـی  دانـش 
تخصصـی دروس آموزشـی و امـور تربیتی، 
روش هـا و فنـون تدریس و هدایت و نظارت 
شـامل  حرفـه ای  شایسـتگی های  و  آن 
اخـالق حرفـه ای، توانایـی ها و مهـارت های 
آموزشـی، پرورشـی و پژوهشـی )کاربـردی 
آزمـون هـای  براسـاس  و مسـئله محـور( 

می شـود. الکترونیکـی 
مشـموالن در صـورت کسـب صالحیت هـا و 
داشـتن شـرایط مربـوط، می تواننـد بـه رتبه 
باالتـر ارتقـا یابند و از مزایـای جدول افزایش 
امتیـازات موضوع ایـن تصویب نامه برخوردار 

شوند.
همچنیـن  بـه منظـور ایجـاد انگیـزه بـرای 
معلمانـی کـه براسـاس ضوابـط و مقـررات 
مربـوط، آخریـن طبقـه و رتبه شـغلی را اخذ 
کـرده یـا می کننـد بـه ازای هر سـال سـابقه 
تجربـی که پـس از تاریـخ الزم االجرا شـدن 
ایـن تصویب نامـه کسـب می کنند مشـروط 
بـر اینکه امتیـاز ارزیابی عملکرد سـاالنه آنان 
نیـز کمتـر از 9۰ درصـد نباشـد، مشـموالن 
شـاغل دوره ابتدایـی و متوسـطه بـه ترتیب 
 )5۰( و   )1۰۰( معـادل  حقـوق  افزایـش  از 
امتیـاز ضربدر ضریب ریالی سـاالنه برخوردار 

می شـوند.

افـزون بـر ایـن، به منظـور نظارت بر حسـن 
اجـرای ایـن تصویب نامـه و شـناخت مزایا، 
موانع و مشـکالت مربـوط، کارگروهی مرکب 
پـرورش،  و  آمـوزش  وزارت  نماینـدگان  از 
سـازمان های برنامه و بودجه کشـور و اداری 
و اسـتخدامی کشـور تشـکیل مـی شـود تا 
ظرف یک سـال، بررسـی ها و اقدامات الزم 
را انجـام دهـد و راهکارهای پیشـنهادی را در 
چارچـوب قوانین و مقـررات مربوط از طریق 
وزارت آمـوزش و پـرورش بـه هیـات وزیران 

ارائـه کند.

 این تصویب نامه از تاریخ یکم مهر 
ماه 1398 الزم االجرا است.

براسـاس این مصوبه، معلمـان در پنج رتبه، 
طبقه بنـدی می شـوند و عوامـل امتیـاز آور 
بـرای ارتقـای رتبـه بـر مبنـای تحصیـالت- 
مهـارت و توانایـی  هـا، دوره هـای آموزشـی، 
سـنوات خدمـت و تجربـه مربوط محاسـبه 
می شـود.طرح نظـام تحـول آموزشـی اجـرا 
نمی شـود مگر اینکه کیفیت نیروی انسـانی 
افزایـش پیـدا کنـد که ایـن هم بـا دو عامل 
انجـام مـی شـود یکی بـاال رفتن مهـارت ها 
و دانـش معلمـان )معلـم روشـها و علـوم 
مربـوط بـه حوزه خودش و اسـتفاده از آنها را 
بدانـد( و دیگری ایجاد انگیزه برای معلم در 

بکارگیـری ایـن علوم اسـت.
ارتقـای کیفیـت  رتبه بنـدی  طـرح  هـدف   
بخشـی معلمان، نیروی انسـانی و در نهایت 
آمـوزش و پرورش اسـت کـه در طرح تحول 
شـده  اشـاره  آن  بـه  هـم  آموزشـی  نظـام 
اسـت و یکـی از شـیوه ها بـرای این کیفیت 
بخشـی، ایجاد انگیـزه در معلمان با افزایش 

اسـت. حقوق 

نظام رتبه بندی انگیزه ساز ارتقای 
علمی و حرفه ای معلمان   

رتبه بنـدی  طـرح  بوشـهری گفـت:  معلـم 
معلمـان یکی از اصول سـند تحـول بنیادین 
هـدف  بـا  اسـت کـه  پـرورش  و  آمـوزش 
ارتقـای منزلت اجتماعی و جایـگاه حرفه ای 
منابـع انسـانی و بـا تاکید بر نقـش معلمان 

شده اسـت. تصویـب 
علـی حق دوسـت افـزود: نظـام رتبه بنـدی 
معلمـان یکـی از ضرورت هـا و راهکارهـای 

ارتقـای صالحیـت حرفـه ای معلمـان اسـت 
تـا در نظـام آموزشـی نیروهـا تفکیک شـده 
باشـند و براسـاس صالحیـت و توانمنـدی 

حرفـه ای خـود حقـوق بگیرنـد.
وی اضافـه کـرد: طـرح رتبه بنـدی معلمـان 
روزنـه امیدی اسـت بـرای افرادی کـه از نظر 
علمی توانایـی دارند و باعث ارتقای حرفه ای 

و تدریـس بهتـر آنها می شـود.
حـق دوسـت ادامـه داد: هرچنـد دریافتـی 
معلمـان بـا دیگـر گروه های کاری متناسـب 
امـا طـرح  اسـت  نیسـت و خیلـی کمتـر 
رتبه بنـدی معلمـان در کنـار پرداختـی کـه 
می توانـد بـرای معلمـان داشـته باشـد اگـر 
کامـل اجرا شـود تا حـد بسـیارزیادی باعث 
ایجـاد انگیـزه بـرای ارتقـای علمـی معلمان 

می شـود.
دیگـر معلـم بوشـهری اظهارداشـت: معلـم 
تعالـی  و  سـالمت  فرهنگـی،  زیرسـاخت 
رتبه بنـدی  اجـرای طـرح  و  اسـت  جامعـه 
معلمـان تـا حـد زیـادی کمک می کنـد آنان 
در جایـگاه خـود قـرار گیرنـد و باعـث ایجاد 
انگیـزه، اعتمـاد بـه نفـس و ارتقـای سـطح 

علمـی و پرورشـی آنـان می شـود.
محمـد ادیب نیا بیـان کرد: انتظـار می رود با 
اجـرای طرح رتبه بندی معلمـان، تغییرهایی 
در جامعـه فرهنگیـان ایجـاد شـود و تقویت 

جایـگاه معلمان را به دنبال داشـته باشـد.
وی یادآورشـد: مسـئوالن بایـد قـول و وعده 
رتبه بنـدی  طـرح  اجـرای  مـورد  در  خـود 
معلمـان را عملیاتـی و بدرسـتی اجـرا کنند.

یکی دیگر از فرهنگیان اسـتان بوشـهر گفت: 
اجـرای طـرح رتبه بنـدی معلمـان براسـاس 
سـند تحـول بنیادیـن آمـوزش و پـرورش 
گامـی بـرای رشـد صالحیت هـای تخصصی 
و حرفـه ای معلمـان اسـت و هـدف آن تنهـا 
افزایـش حقـوق نیسـت بلکـه بـا رشـد و 
ارتقـای حرفـه ای معلمـان زمینـه  افزایـش 

حقـوق آنـان نیـز فراهـم می شـود.
مریـم رنجبر افزود: طـرح رتبه بندی معلمان 
احـراز  بـرای  معلمـان  اسـت کـه  فرصتـی 
رتبه هـای پنجگانـه مشـخص شـده در ایـن 
طرح نسـبت به ارتقـای تخصص، صالحیت 
علمـی و حرفـه ای و دوره های ضمن خدمت 

اقـدام کنند.
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خط فرش
تا ۲5 دی در گالری شکوه

 در حال برگزاری است.

نمایشگاه

آنامورفیک 
۲9 دی تا ۰4 بهمن در عمارت 

نوفل لوشاتو - سالن ۲ اجرا می شود.

گروه لیان 
)محسن شریفیان( 

۳۰ دی در تاالر وحدت برگزار  می شود.

خرس 
تا ۰1 بهمن در خانه نمایش مهرگان 
)سالن شماره 1( در حال اجرا است.

اگه قرار باشه یک دقیقه دیگه زنده باشم ، 
فکر کردم چیزهایی بهت بگم که هیچوقت 

نگفتم!

بمب یک عاشقانه

کنسرتنمایشنمایش دیالوگ

کدام دل که گرفتار و پای بند تو نیست

کدام صید که در آرزوی بند تو نیست

نه من به بند کمند تو پای بندم و بس

کسی بشهر نیامد که شهر بند تو نیست

ترا بقید چه حاجت که صید وحشی را

بهیچ روی خاص از خم کمند تو نیست

ضرورتست که پیش تو پنجه نگشایم

مرا که قوت بازوی زورمند تو نیست

گرم گزند رسانی بضرب تیغ فراق

مکن که بیشم از این طاقت گزند تو نیست

چو سروم از دو جهان گر چه دست کوتاهست

ولی شکیبم از آن قامت بلند تو نیست

دلم برآتش عشقت بسوخت همچو سپند

بیا که صبرم از آنخال چون سپند تو نیست

عجب ز عقل تو دارم که می دهی پندم

خموش باش که این لحظه وقت پند تو نیست

ز شور بختی خواجوست اینکه چون فرهاد

نصیبش از لب شیرین همچو قند تو نیست

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

ناشـی  خطـرات  کـه  روزی 
و  اعـام  از مصـرف سـیگار 
سـپس قاتـل شـماره یـک 

بشـر معرفـی شـد
از روزی مــی  51 ســال  امــروز درســت 
پزشــکی  نظــام  رئیــس  کــه  گــذرد 
ــات  ــه دخانی ــرد ک ــالم ک ــکا رســما اع آمری
ســرطان  نــوع  چنــد  عامــل  و  کشــنده 
از جملــه ســرطان ریــه، حلــق و زبــان، 
ــدیدکننده  ــده و تش ــود آورن ــن بوج همچنی
بیمــاری هــای قلــب و عــروق، ســکته 
ــر  ــتند. دکت ــیت و ... هس ــزی، برونش مغ
 Luther leonidas Terry تــری  لوتــر 
فهرســت بیمــاری هــای ناشــی از مصــرف 
در   1964 ژانویــه  یازدهــم  را  دخانیــات 
اعالمیــه ای قــرارداد و بــه رســانه هــا داد 
تــا گوشــزدی بــرای مــردم باشــد. در ایــن 
ــه  ــود؛ مــوادی کــه کارخان اعالمیــه آمــده ب
هــای دخانیــات بــه بــرگ توتــون و تنباکــو 
هنــگام ســاخت ســیگار و توتــون پیــپ 
ــته و  ــتری داش ــر بیش ــا تاثی ــد ت ــی زنن م
خوشــبو و خــوش طعــم شــود خطــر مــرگ 

ــن  ــات را افزایــش مــی دهــد. ای از دخانی
اعالمیــه در آن روز در جهــان هماننــد بمــب 
صــدا کــرد. آمریــکای شــمالی از زمــان 
مهاجــرت انگلیســی هــا در قــرن هفدهــم، 
ــو  ــون، تنباک ــده توت ــد کنن ــن تولی بزرگتری
و بعــدا ســیگار بــوده اســت. توتــون و 
تنباکــو از گیاهــان قــاره آمریــکا بودنــد 
کــه کریســتف کلمــب در دهــه آخــر قــرن 
پانزدهــم بــذر آن را از کوبــا بــه اروپــا بــرد 
ــل  ــد. قب ــی ش ــات جهان ــرف دخانی و مص
 19۲۰ از اعالمیــه دکتــر تــری، در دهــه 
مصــرف  محدودکــردن  بــرای  آلمــان  در 

ــود. ــده ب ــدام ش ــیگار اق س
ــک  ــود پزش ــه خ ــری ک ــر ت ــه دکت اعالمی
پژوهشــگران  ســوی  از  بــود  قلــب 
پزشــگی دیگــر دنبــال شــد و هرکــدام 
خطــر تــازه ای کشــف کردنــد. در پــی 
ــی  ــار آگه ــت انتش ــافات، نخس ــن اکتش ای
تبلیــغ ســیگار در رســانه هــای بیشــتر 
بازیگــران  و  شــد  ممنــوع  کشــورها 
ــای ســینمایی از دود کــردن ســیگار  فیلمه
آن  مشــاهده  کــه  فیلمبــرداری  هنــگام 
کنــد  مــی  بیننــده  در  تشــویق  ایجــاد 
منــع شــدن و حتــی بــه مولفــان کتــاب و 

ســردبیران رســانه توصیــه شــد کــه عکــس 
هــای معاریفــی همچــون چرچیــل، فیــدل 
کاســترو، اســتالین و ... درحــال دودکــردن 
ســیگار و یــا بــه دســت داشــتن آن را 
ــیگار  ــردن س ــپس دودک ــد، س ــاپ نکنن چ
نقلیــه  وســائط  رســتورانها،  ادارات،  در 
حتــی  و  هواپیماهــا  ازجملــه  عمومــی 
ــد و  ــوع ش ــقف( ممن ــر س ــازل )در زی من
در آمریــکا قانــون منــع فــروش دخانیــات 
بــه  تمــام  21 ســالگی  زیــر  افــراد  بــه 
بیشــتر  در  آنــگاه  و  رســید  تصویــب 
کشــورها تبلیغــات دولتــی برضــد مصــرف 
جهانــی  ســازمان  و  گردیــد  آغــاز  آن 
بهداشــت دخانیــات را بزرگتریــن قاتــل 
ــه  ــرد ک ــد ک ــالم داشــت و تاکی ــان اع انس
ــون انســان  ســیگار هــر ســال شــش میلی

ــد. ــی کش را م
ایــن تبلیغــات باعــث شــده اســت کــه در 
ــکا  ــه آمری ــرفته و از جمل ــورهای پیش کش
مصــرف ســیگار تــا 42 درصــد کاهــش 
ــی برغــم ایــن تبلیغــات، مصــرف  ــد ول یاب
عمدتــا  و  دیگــر  کشــورهای  در  ســیگار 
فقیــر 3 و 4 دهــم درصــد افزایــش یافتــه 

اســت.

از بیرون 
تا ۳۰ دی در تاالر محراب - سالن 

کوچک در حال اجرا است.

نمایش

کتاب 

چنیـن نبـود کـه مزرعـه پیـش از ایـن، مـرگ را تجربـه نکـرده 
باشـد و مگس های گوشـت خوار آن را تشـخیص نداده باشـند. 
از نظـر آنهـا فـرق چندانـی میـان الشـه حیوان و جسـد انسـان 

وجـود نداشـت. )کتـاب خشکسـالی – صفحـه 1۳(
آنهـا لحظـه ای سـکوت کردنـد. هـر دو بـه جغجغـه ای زل زده 
بودنـد کـه همچنـان باالی گهـواره ای آویـزان بود کـه زمانی آنجا 
قـرار داشـت. چـرا قاتـل همـه اعضـای خانـواده را به جـز نـوزاد 
کشـته بـود؟ ایـن فکـر مدام ذهـن فالـک را درگیر کـرده بود تا 
اینکـه باالخـره توانسـت چنـد دلیـل برایش پیـدا کند، امـا تنها 
یکـی از آنهـا دلیـل موجهـی به نظـر می رسـید. فالـک درنهایـت 
گفت: »شـاید هرکسـی که اون شـب اینجا بوده بچه رو نکشـته 
چـون نیـازی بـه ایـن کار نبـوده. منظـورم ایـن بـود که مسـئله 
شـخصی باهـاش نداشـته. هرکـی اینجـا بـوده می دونسـته که 
یـه نـوزاد سـیزده ماهه نمی تونـه شـاهد خوبـی باشـه.« )کتاب 

خشکسـالی – صفحـه 64(
را  لیوانـش  و  داد  تـکان  تاسـف  به نشـانه  را  سـرش  راکـو 
یک بـاره سرکشـید: »می دونـی، مـن دارم بـه لـوک هادلـر فکر 
می کنـم؛ بـه شـرایطی کـه ظاهـرا تـوی ایـن شـهر داشـت. یـه 
همسـر فوق العـاده، دوتـا بچـه، یـه مزرعه بـزرگ و یـه خونواده 
آبرومنـد. چـرا ایـن آدم یه دفعـه اون قـدر تغییـر می کنـه کـه 
کل خونـواده ش رو می کشـه؟ اصـال منطقـی به نظـر نمی رسـه. 
اصـال نمی تونـم بفهمـم چطـور مـردی مثل اون تونسـته دسـت 
بـه همچیـن کاری بزنـه.« )کتـاب خشکسـالی – صفحـه 75(

آن رودخانـه بـزرگ شـبیه رد یـک زخـم کهنه شـده بود. بسـتر 
انحنـای  داشـت.  امتـداد  طـرف  هـر  از  طوالنـی اش  و  خالـی 
مارپیچـش بـه مسـیری ختـم می شـد کـه زمانـی آب در آن 
جریـان داشـت. رودخانـه ای کـه طی قرن ها شـکل گرفتـه بود، 
اکنـون شـبیه لحـاف چهل تکـه ترک خـورده ای از سـنگ و علف 
هـرز بـود. اطـراف رودخانـه، ریشـه های خاکسـتری پیج خورده 
درختـان ماننـد تـار عنکبـوت به نمایـش درآمـده بـود. )کتـاب 

خشکسـالی – صفحـه 1۲4(
کشـتن زن و بچـه، وحشـیانه ترین کاریـه کـه یـه نفـر می تونـه 
انجـام بـده. نه بیشـتر، نه کمتـر. )کتاب خشکسـالی – صفحه 

)۲۰7
بـا وسـواس خاصـی فیلـم مربـوط بـه روز پنج شـنبه را تماشـا 
کـرد؛ روزی کـه کارن و پسـرش بـه قتل رسـیدند. بارهـا و بارها 
و  تجزیـه  دقـت  بـا  را  آن  فریم به فریـم  دیـد.  را  قسـمت  آن 
تحلیـل کـرد. آیـا در قدم هایـش به طرف ماشـین اندکـی تردید 
وجـود داشـت؟ آیـا چیـزی در بوتـه زار توجهـش را جلـب کـرده 
بـود؟ آیـا دسـت پسـرش را محکم تـر از همیشـه گرفتـه بـود؟ 
فالـک شـک کـرد کـه مبـادا افـکارش دارد بـه بیراهـه مـی رود، 
امـا همچنـان بـه دیـدن فیلـم ادامـه داد. بـه تصویـر همسـر 
موطالیـی دوسـت صمیمـی اش خیره شـد. )کتاب خشکسـالی 

– صفحـه ۲۳5(
کییـوارا را در ذهنـش مجسـم کـرد. خـودش را تصـور کـرد کـه 
در حـال رفتـن بـه بـام شـهر اسـت، آن پرتـگاه را تصـور کرد که 
هرچـه باالتـر می رفـت کوچـک و کوچک تـر می شـد. هنگامـی 
کـه آن بـاال رسـید، بـه هرآنچـه اکنـون زیـر پایـش بـود چشـم 
دوخـت؛ بـه شـهر، بـه خشکسـالی و بـه خانـواده هادلـر. برای 
اولین بـار بـه ایـن فکـر کـرد کـه همـه اینهـا از نمایـی متفـاوت، 
چگونـه به نظـر می رسـند. )کتـاب خشکسـالی – صفحـه ۳18(

 خشکسالی
نویسنده: جین هارپر
ترجمه: آزاده رمضانی

انتشارات: کتاب کوله  پشتی

“من زندگی را دوست دارم ولی

از زندگی دوباره می ترسم!

سام را دوست دارم 

ولی از زبانم می ترسم! 

من می ترسم

پس هستم

اینچنین می گذرد روز و 

روزگارمن!

من روز را دوست دارم 

ولی از روزگار می ترسم”

حسین پناهی

عکس نوشت

عکس: 
بهرام حبیبی


