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فرزند يکي ازکارکنان گاز گلستان
به اردوي تيم ملي فوتبال نونهاالن
دعوت شد
گرگان-خبرنگاررسالت:
نونهال ورزشکار ياسين سلماني فرزند عيسي سلماني ازکارکنان
شاغل درخدمات مالي گازگلستان براساس نظر کادر فني به اردوي
تيم ملي نونهاالن کشور دعوت شد.به گزارش روابط عمومي ،در
سومين اردوي انتخابي تيم ملي فوتبال نونهاالن زير  14سال کشور
که از  26لغايت  30دي ماه  94در محل آکادمي ملي فوتبال
برگزار ميشود فوتباليست خوش آتيه ياسين سلماني با ارائه بازيهاي
درخور تحسين بهعنوان يکي از بازيکنان تيم ملي دعوت شده و
توانست افتخار بزرگ ديگري را براي خود و شرکت گاز استان گلستان
به ارمغان بياورد .در همين راستا روابط عمومي و هماهنگي امور
ورزش گاز گلستان براي اين نونهال ورزشکار وخوشآتيه ،آرزوي
موفقيت و سربلندي در ميادين ورزشي و ساير عرصه هاي زندگي
مسئلت مي نمايد.

توسط مبتکر ايراني

دستگاه توليد نوشيدني
آب نيشکر در کشور
» ساخته شد

اهواز-خبرنگاررسالت:
مهندس علي شيري ،مخترع دستگاه آب گيري نيشکر با اعالم اين خبر گفت :اين دستگاه
با هدف ايجاد فرهنگي جديد در تغذيه سالمت کشور به توليد انبوه رسيده است.وي با
تاکيد بر لزوم تغيير فرهنگ مصرف نوشيدنيها در بين جوانان افزود :با توجه به گسترش
روزافزون مصرف نوشيدنيهاي انرژي زاي صنعتي در بين جوانان ،نوشيدني نيشکر به
عنوان يک انرژي زاي طبيعي ميتواند بهترين جايگزين نوشيدني هاي صنعتي باشد.اين
مخترع همچنين در مقطع کنوني يکي از نيازهاي کشور را کارآفريني خواند و بيان کرد:
با توجه به چشم انداز بيست ساله کشور در قطع وابستگي از درآمدهاي نفتي و اقتصاد
مقاومتي ،تنها راه موفقيت کشور گسترش ابداعات و اختراعات نوين و مورد نياز ايران
و جهان است.وي گفت :مزه آب نيشکر با ذائقه مردم ايران سازگار است که حتي آن را

شهرکرد -خبرنگاررسالت:
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي در جلسه هيئت امناي استان چهارمحال
و بختياري تاکيد کرد :دانشگاه آزاد اسالمي با اتخاذ سياستهاي
مناسب در راستاي توسعه موزون و کيفي دانشگاه حرکت ميکند.
نهمين جلسه هيئت امناي استان چهارمحال و بختياري با حضور
دکتر حميد ميرزاده رئيس دانشگاه آزاد اسالمي ،اعضاي هيئت
امنا و جمعي از معاونان برگزار شد.ميرزاده در اين جلسه که با
هدف تصويب برنامه و بودجه سال  95و سند ششم توسعه استان
چهار محال و بختياري برگزار شد ،از عملکرد مناسب و بودجهريزي
اين استان قدرداني کرد و گفت« :فعاليتهاي واحدهاي اين استان
به ويژه در حوزه اقتصاد دانشبنيان و جذب هيئت علمي قابل تقدير
است».او به برنامه پنجم دانشگاه آزاد اسالمي اشاره کرد و ادامه داد:
«بسياري از اهداف اين برنامه مانند توسعه تحصيالت تکميلي ،جذب
اعضاي هيئت علمي و  ...تا کنون محقق شده است».ميرزاده تراز
مالي مثبت دانشگاه آزاد اسالمي در سال گذشته را يادآوري کرد و
گفت« :دانشگاه آزاد اسالمي با وجود حضور  2300دانشگاه دولتي
و غيردولتي ،در سال  1393با اعمال مديريت هزينه و بهرهگيري
از ظرفيتهاي دانشگاهي ،تراز مثبت 5هزار و  574ميليارد ريال به
عنوان اندوخته به دست آورد که اين رقم صرف تکميل طرحهاي
عمراني ميشود».

انتقاد شديد امام جمعه بناب از
عدم توجه دولت ها به امر خطير
نمازجمعه درکشور
بناب -خبرنگاررسالت:
امام جمعه بناب گفت :من منت نمي گذارم به هيچ تشکيالت دولتي ولي
دولتي ها و مسئوالن امر مديون نمازجمعه هستند.براساس اين گزارش،
حجت االسالم شيخ مصطفي باقري بنابي ضمن اعالم اين مطلب به جايگاه
واالي نمازجمعه اشاره و تصريح کرد :تمام تشکيالت از تجمعاتي که به بهانه
برگزاري نمازجمعه تشکيل مي شود ،استفاده کرده و پز آن را مي دهند.
وي همچنين با اشاره به تاکيدات مقام عظماي واليت در سمينار اخير
ائمه جمعه سراسرکشور به جايگاه واالي نمازجمعه که از آن بهعنوان يک
فريضه منحصر بهفرد الهي و نيز قرارگاه ايمان ،تقوا و بصيرت نام بردند؛
افزود :وظايف سنگيني متوجه ائمه جمعه بوده و بنده شخصاً استغفار مي
کنم و از عملکرد خودم رضايت نداشته و نمره قبولي به آن نمي دهم و اين
مسئوليت بزرگ را که عهده دار شدهام مسئوليت بسيار سنگيني است.خطيب
جمعه شهرستان بناب با بيان اينکه متوليان برگزاري نمازجمعه بايد بيش
از پيش احساس مسئوليت کنند؛ گفت :با تاکيدي که مقام معظم رهبري
داشتند مشخص است که در سرتاسر کشور مرکزي به اين حساسيت و
نهاد مقدسي با اين همه برکات وجود ندارد!حجت االسالم باقري بنابي
اضافه کرد :نمازجمعه محلي است که با برگزاري آن ضريب امنيت درون
و برون کشور را به مراتب باال مي برد و برگزاري نمازهاي جمعه دشمنان
را ناکام و دوستان را اميدوار مي کند به شرط اينکه گوينده خطبه ها
صالح ،امتحان پس داده و براي مردم مورد اعتماد باشد.

مراسم توديع و معارفه مديران سابق و جديد
منطقه يک شهرداري قدس برگزار شد
شهرقدس-خبرنگاررسالت:
مراسم توديع و معارفه مدير منطقه يک شهرداري قدس با حضور شهردار
،معاونين،مديران عامل سازمان هاي تابعه شهرداري و مسئوالن واحدها در
سالن جلسات ساختمان مرکزي شهرداري قدس برگزار شد .محمد صادق
کوليوند شهردار قدس در اين مراسم اولويت اول و اصلي همه مسئوالن
شهرداري را ارائه خدمات مناسب و در شأن و جايگاه شهروندان و تکريم
ارباب رجوع عنوان کرد و از همگان خواست خدمت به خلق را در جهت
کسب رضايت خالق سرلوحه کار خويش قرار دهند .وي ضمن اشاره به
وضعيت اقتصادي حال حاضر کشور و رکود حاکم بر آن از مسئوالن
واحدهاي مختلف شهرداري درخواست نمود تا با برنامه ريزي مناسب
تمام تالش و همت خود را جهت جذب درآمد و خروج از اين رکود بهکار
گيرند  .در ادامه اين جلسه شهردار قدس با تقدير از زحمات و خدمات
شايسته مهندس خدايي در زمان تصدي سمت مديريت منطقه يک
شهرداري قدس،طي حکمي داوود حبيبي را به عنوان مدير جديد اين
منطقه معرفي نمودند .همچنين در اين مراسم از زحمات رضا اسماعيلي
مدير مالي شهرداري قدس تقدير بهعمل آمد و طي ابالغ جداگانه سعداهلل
ناصري به عنوان مدير مالي جديد شهرداري قدس ،عيسي مراحمي به
عنوان مدير منابع انساني شهرداري قدس و علي اصغر چرمي به عنوان
قائم مقام معاون خدمات شهري منصوب گرديدند .

 23هزار شيء جديد ،به گنجينه تمبر،
اسکناس موزه آستان قدس
سکه و
ِ
رضوي افزوده شد
مشهد-خبرنگاررسالت:
گنجينه تمبر ،سکه و اسکناس موزه آستان قدس رضوي از ابتداي
سال جاري تا پايان آذرماه ،شاهد ورود  23هزار و  600شيء جديد
به اين گنجينه بود که اغلب آنها به اين مرکز اهدا شده است .به
گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان کتابخانهها ،موزهها
و مرکز اسناد آستان قدس رضوي ،مسئول اين گنجينه ،از افزوده
شدن حدود  23هزار و  600تمبر و اقالم پستي ،سکه و اسکناس
به اين مجموعه خبر داد .محمدحسين يزدينژاد ،با بيان اينکه 17
هزار و  600قطعه از اين مجموعه توسط ارادتمندان به امام رضا
عليه السالم به اين مرکز اهدا شده است ،اعالم کرد :تمبر و اقالم
پستي با رقمي حدود  19هزار و  700قطعه ،بيشترين حجم اين
مجموعه را شامل ميشود.وي در ارتباط با موضوعات اين تمبرها اظهار
داشت :شخصيتهاي سياسي ،علمي ،فرهنگي ،حيات وحش ،آبزيان،
حفظ و احياي منابع طبيعي ،تحقيقات فضايي ،ابنيه تاريخي ،ورزش
و ...از موضوعاتي است که اين تمبرها را به خود اختصاص داده است.

شهرستان
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به همت شرکت نفت و گاز مسجدسليمان صورت گرفت؛

بهره برداري از پروژه عمراني و عام المنفعه در انديکا

ميرزاده در جلسه هيئت امناي استان چهارمحال و بختياري:

اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد با مدرک
پياچدي با مجموع اعضاي هيئت علمي دو
وزارت بهداشت و علوم برابري ميکنند

مي توان براي شيرين کردن نوشيدني ها و غذاها و همچنين در پخت و پز استفاده کرد.
شيري در رابطه با ميزان کالري  100ميلي ليتر از نوشيدني نيشکر گفت 100 :ميلي
ليتر از نوشيدني نيشکر  36واحد کالري دارد و يک نوشيدني مقوي محسوب مي شود.
اين مخترع در رابطه با تاثير مصرف نيشکر بر افزايش وزن نيز بيان کرد :بسياري از مردم
تصور ميکنند که نوشيدن آب نيشکر باعث افزايش وزن ميشود در صورتي که درصد
قند موجود در آب نيشکر تنها  13درصد است و اين قند ،قند طبيعي است 80 .درصد
بقيه شامل آب ،مواد معدني ،انواع ويتامين ها و  ...است و با ايجاد انرژي و سوخت مورد
نياز بدن از طريق گلوکز موجود در آن موجب احساس سيري شده و همين امر استفاده از
آن را براي کاهش وزن توجيه ميکند.دستگاه توليد خانگي نيشکر نيز توسط اين مخترع
به منظور مصارف خانگي در دست توليد است.

مسجد سليمان-خبرنگاررسالت:
يکي ديگر از پروژه هاي عمراني و عام المنفعه
شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان
که با هدف محروميت زدايي و توسعه ورزش
اين بار در شهرستان انديکا ساخته شده بود
تحويل و به مرحله بهره برداري رسيد.به
گزارش روابط عمومي شرکت مزبور  ،آيين
تحويل و بهره برداري اين پروژه فرهنگي
ورزشي با حضور اسماعيل جليلي نماينده
مردم مسجدسليمان،اللي،هفتکل و انديکا

در مجلس شوراي اسالمي ،منوچهر ورناصري
فرماندار انديکا  ،ابراهيم پيرامون مديرعامل
شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان
و ساير مسئولين محلي شهرستان انديکا برگزار
گرديد .اين سالن چند منظوره ورزشي با هدف
توسعه فضاهاي ورزشي مسقف شهرستان
پر پتانسيل انديکا توسط مديريت مهندسي
و ساختمان شرکت بهره برداري نفت و
گاز مسجدسليمان اجرا گرديده است و به
جوانان ورزش دوست انديکا اين امکان را
مي دهد که در يک فضاي استاندارد و مجهز
به فعاليت هاي ورزشي بپردازند .اين سالن
ورزشي قابليت برگزاري مسابقات مختلف
از جمله واليبال  ،بسکتبال  ،فوتسال ،
کاراته  ،صخره نوردي و هندبال را دارد و
مي تواند نقش ويژه اي در جهت جذب و
پرورش استعداد هاي موجود در شهرستان
انديکا ايفا نمايد.

فرمانده سپاه اردبيل:

رسانهها در مسير وحدت با اخالص قلم بزنند

رسيد و ما در دو مقطع شاهد تالش اصحاب
رسانه بوديم که در انعکاس اين واقعيتها و
پشتيباني مردم در صحنه از جان و دل مايه
گذاشتند.فرمانده سپاه حضرت عباس (ع)
استان اردبيل صحنه پيروزي انقالب اسالمي
و هشت سال دفاع مقدس را صحنه وحدت
و همگرايي ملت در کنار واليت و تبعيت از
اين مسير توصيف کرد و گفت :اين خبرنگاران
بودند که همه اين صحنهها را به زيبايي به
تصوير کشيده و آنها را به قلم آوردند.

رئيس اداره بازرگاني خارجي سازمان صنعت  ،معدن و تجارت سيستان و بلوچستان :

بايد در رابطه با صادرات خدمات برنامه ريزي و به اين سمت پيشروي كنيم

زاهدان -خبرنگاررسالت :
روح اهلل شريفي رئيس اداره بازرگاني خارجي سازمان صنعت ،
معدن و تجارت استان در جلسه ميز صادرات خدمات که در محل
سازمان صنعت  ،معدن و تجارت با حضور نمايندگان دستگاههاي
ذيربط با هدف هم انديشي و بررسي مزيت ها و مشکالت در
زمينه صادرات خدمات در حوزه هاي مختلف برگزار گرديد ،

مي باشد و در اين مسير بايد دانش و تخصص را صادر کنيم تا
صادرات خدمات انجام پذيرد که نياز به بازار شناسي  ،بازاريابي
و بازار داري قوي دارد  .شريفي بيان داشت  :در جهت تعريف
بازارهاي هدف و بازاريابي در همه زمينه ها از سوي دولت
مي طلبد رايزنان بازرگاني را با قابليت ها و ظرفيت هاي استان
از طريق برگزاري همايش هاي استاني و  ...آشنا کرد .

مديرکل تبليغات اسالمي استان سمنان:

ترويج و نشر ارزشهاي دفاع مقدس راه مقابله با تهاجم فرهنگي دشمن است

سمنان -خبرنگار رسالت :
مديرکل تبليغات اسالمي استان سمنان با اشاره به
تهاجم فرهنگي دشمنان عليه انقالب اسالمي گفت :
امروز يکي از راه هاي مقابله با تهاجم فرهنگي دشمنان
ترويج و نشر ارزشهاي دفاع مقدس است که بايد از اين
ظرفيت نهايت بهره را برد.حجت االسالم علي شکري
در ديدار با مديرکل حفظ و نشر آثار و ارزشهاي

دفاع مقدس استان سمنان افزود  :بهره گيري از
ظرفيت هاي استان در راستاي اشاعه فرهنگ ايثار
و شهادت با بهره برداري از باغ موزه دفاع مقدس
و بهره گيري از ظرفيت شبکه تبليغ بيش از پيش
انسجام خواهد يافت.وي اظهار داشت  :از سوي ديگر
اداره کل تبليغات اسالمي استان سمنان نيز آمادگي
دارد تا با بهره گيري از تمام ظرفيت هاي خود شامل

بومي سازي دستگاه عرض سنج
در خط اصالح  2ناحيه نورد سرد
اصفهان-خبرنگاررسالت:
يک دستگاه عرض سنج با تکنولوژي بومي و قابل رقابت با انواع
مشابه خارجي ،پس از عمليات طراحي و ساخت با موفقيت در

ناكار آمدي
در مديريت محيط زيست

ادامه از صفحه اول
ضعف مديريت سازمان محيط زيست فقط در مديريت مقابله با
آلودگي هواي شهرها خالصه نمي شود.
زيرا دامنه ضعف مديريت آن به مديريت تاالبها ،نظارت بر جنگل ها،
محيط زيست دريايي ،واگذاري اراضي حفاظت شده ،ارزيابي پيامد هاي
زيست محيطي ،وضع معيشتي کارکنان سازمان و نظاير آن گسترش
يافته است.
ضغف مديريت تاالب ها و در ياچه ها
طبق آمارهاي موجود حدود  200تاالب در کشور به ثبت رسيده
واز بين آنها  24تاالب داراي اهميت بين المللي است و در دبيرخانه
کنوانسيون رامسر با  22عنوان به ثبت رسيده است ،تابستان سال
جاري رسانه هاي گروهي از قول کارشناسان خبره نوشتند« 100
تاالب کشور يعني نيمي از تاالب ها در حال خشک شدن هستند».
سازمان حفاظت محيط زيست درباره تاالب ها اختيارات قانوني
وسيع دارد و هيچ گونه بهانه کمبود قانون يا موانع قانوني مسموع
نيست .بر اساس ماده  16قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست
همه تاالب هاي متعلق به دولت در اختيار سازمان حفاظت محيط
زيست است و اين سازمان در بهره برداري از آنها قائم مقام قانوني است.
همچنين در بند (ب) ماده  5قانون ايمني زيستي ،سازمان حفاظت
محيط زيست مسئول حفاظت از تاالب ها است .همچنين در ماده
واحده طرح نجات و احياي درياچه ها و تاالب هاي کشور سازمان
حفاظت محيط زيست مکلف است ظرف  3ماه فهرست تاالب ها
و درياچه هايي را که نيازمند حمايت و حفاظت هستند تهيه کرده
و عمليات اجرايي حمايت هاي خود را حداکثر ظرف  3سال تا پايان
سال  94به نتيجه برساند .بدون ترديد ضعف مديريت منجر به خشک
شدن نيمي از تاالب ها و درياچه هاي کشور شده است .وقتي رئيس
سازمان حفاظت محيط زيست در تاريخ  20فروردين  94در تهران
به ديدار رئيس جمهور افغانستان شتافت همه تصور مي کردند که
انگيزه اين مالقات براي نجات تاالب بين المللي هامون از بي آبي
است .مي دانيد که کشور افغانستان در سال  1953سد کجکي را در
استان هلمند روي رودخانه هيرمند بست که تغذيه کننده آب تاالب
هامون در کشور ما بود .در آن زمان قراردادي بين ايران و افغانستان
درباره تامين حقابه تاالب هامون که از رود هيرمند تغذيه مي کند
منعقد شد .در زمان حکومت طالبان دريچه سد کام ً
ال بسته شد و
آب ورودي به تاالب هامون قطع گرديد .بعد از حکومت طالبان ،
اين وضعيت کم و بيش ادامه يافت و تاالب هامون خشک شد .بعد
از آن مالقات همه در انتظار خبر نجات تاالب هامون بودند ولي وقتي
به سايت پورتال سفارت افغانستان در تهران مراجعه شد مالحظه
گرديد که در اين مالقات هيچ صحبتي از تاالب هامون به ميان
نيامده و مالقات کام ً
ال سياسي و ژورناليستي بوده است.
ارزيابي پيامد هاي زيست محيطي
در سال  1373شوراي عالي حفاظت محيط زيست تصويب نمود
که طرح هاي عمراني بزرگ مقياس همزمان با انجام مطالعات
امکان سنجي ،نسبت به مطالعات ارزيابي پيامد هاي زيست محيطي
اقدام کنند تا کشور با اين اقدام پيشگيرانه با طرح هاي عمراني با
مشکل رو به رو نشود و طرح ها قبل از احداث مورد ارزيابي پيامد هاي
زيست محيطي قرار گيرند و در صورت پيش بيني معضل
زيست محيطي ،راهکارهاي رفع آن را ارائه نمايند.

شبکه تبليغ ،کانون مداحان ،کانون هاي فرهنگي
مذهبي ،ائمه جماعات ،روحانيان و مبلغان ،بانوان
فرهيخته ،تبيان و رسانه هاي ديجيتال و تشکل هاي
مذهبي ،در زمينه بهره برداري فرهنگي از فرهنگ
دفاع مقدس ،اداره کل حفظ و نشر ارزش هاي
دفاع مقدس را ياري کند.مديرکل تبليغات اسالمي
استان سمنان ،با تاکيد بر ضرورت هماهنگ بودن
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اردبيل-خبرنگاررسالت:
فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبيل
گفت :رسانههاي استان اردبيل بهتر است در
مسير وحدت امت اسالمي و با اخالص قلم
بزنند و به رسالت انقالبي خود عمل کنند.
سردار جليل بابازاده در همايش قلم و رسانه
و آرمانهاي انقالب اسالمي که در سالن
واليت سپاه اردبيل برگزار شد ،اظهار کرد:
در عصر پيچيده تالش امپراتوري رسانه غرب
در سرپوش گذاشتن به حقيقتها و واقعيتها
رسانههاي جمهوري اسالمي ايران هستند که
با اخالص و تالش مضاعف سعي ميکنند تا
واقعيتها را منعکس کنند.وي با بيان اينکه
رسالت خبرنگاران و اصحاب قلم در انعکاس
واقعيتها و بيان حقايق يک رسالت سخت و
دشواري است ،گفت :پيروزي انقالب اسالمي
با عنايت الهي ،اخالص و صداقت امام و روح
توحيدي بنيانگذار انقالب اسالمي به نتيجه

اظهار داشت :بايد با شناخت کامل از مزيت هاي استان در رابطه
با صادرات خدمات و ارائه راهکار در همه زمينه هاي خدماتي،
آموزشي ،فني مهندسي  ،کشاورزي  ،گردشگري  ،بهداشت ،
فرهنگي و  ...گام برداريم .
وي افزود  :صادرات کاال و خدمات در دنياي امروز جايگاه مهمي
دارد و ارز آور خواهد بود که ماده اوليه آن دانش و تخصص
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دستگاه هاي اجرايي و فرهنگي براي مقابله با تهاجم
فرهنگي دشمنان اسالم ،گفت :امروزه دشمنان ما
که از ضربه رساندن به انقالب اسالمي از راه نظامي
مايوس شده به دنبال تهاجم فرهنگي به ويژه در
بين نسل جوان و آينده ساز ايران اسالمي هستند
که ترويج و نشر ارزش هاي دفاع مقدس يکي از
راههاي مقابله محسوب مي شود.

خط اصالح  2ناحيه نوردسرد مورد بهره برداري قرار گرفت.
رئيس واحد خطوط نهايي نورد سرد با اعالم اينکه اين تجهيز
با همکاري دانشگاه اصفهان و واحد بومي سازي و اتوماسيون
و ابزار دقيق خطوط نهايي ساخته و به کار گرفته شد ،افزود:
اين عرض سنج به منظور کنترل پيوسته عرض ورق ،که از
پارامترهاي مهم براي مشتريان اين خط است ،ساخته شده و
از جمله مشخصات اين سيستم ،ارتباط با سيستم اتوماسيون

() PLCخط توسط شبکه اترنت مي باشد.مظاهري ادامه داد:
اين تجهيز اطالعات کالف را از  PLCدريافت و به ازاي هر
کالف يک فايل  Excelکه حاوي گراف تغييرات عرض بر
حسب طول کالف است ،ذخيره و آرشيو ميکند .همچنين
مقدار لحظه اي و واقعي عرض در هر لحظه در اختيار PLC
قرار مي گيرد که مي تواند در برنامه اتوماسيون خط مورد
استفاده قرار گيرد.

اکنون مالحظه مي شود ،طرح هايي با معضالت زيست محيطي غير
قابل جبران عليرغم ارزيابي آنها موافقت مي شود ،نظير سد شفارود.
همه کارشناسان معتقدند که احداث سد شفا رود در  6کيلومتري
جنوب غربي رضوانشهر  ،صد ها هکتار جنگل هاي منحصر به فرد
هيرکاني را از بين خواهد برد .سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري
با احداث سد شفارود موافقت نکرده و خواستار ارائه گزارش ارزيابي
اثرات زيست محيطي شده است ،ولي سازمان حفاظت محيط زيست
اعالم نموده که چاره اي جز تاييد سد شفارود ندارد حتي نماينده
سازمان جنگلها و مراتع را به جلسه بررسي گزارش ارزيابي هم دعوت
نکردند .در حالي که سازمان حفاظت محيط زيست هيچ اهميتي
به از بين رفتن اين جنگلهاي با ارزش نمي دهد 70 ،سازمان غير
دولتي زيست محيطي و تشکل مردمي در اعتراض به ساخت سد
شفا رود بيانيه صادر نمودند.
رفتار يک بام و دو هواي سازمان حفاظت محيط زيست را بنگريد
که از يک طرف رأي به از بين رفتن جنگلهاي منحصر به فرد مي
دهد و به مخالفت سازمان جنگلها اعتنايي نمي کند و از طرف ديگر
پيگير واردات چوب است.
واگذاري مناطق با ارزش
آشوراده بخشي از تاالب ميانکاله است .اين تاالب در سال 1355
به عنوان يکي از اندوختگاه هاي زيست سپهر در ايران به تصويب
سازمان يونسکو رسيد .تا کنون  9اندوختگاه زيست سپهر در ايران
به ثبت رسيده است.
اين اندوختگاه ها به عنوان مطلوب ترين شکل حفاظت از تنوع
زيستي ،منابع ژنتيکي و اراضي طبيعي بايد مورد توجه مديريت
محيط زيست کشور واقع شود .همچنين تاالب ميانکاله يکي از 24
تاالب سايت رامسر است که در دبيرخانه کنوانسيون رامسر به ثبت
رسيده است .بنابراين آشوراده و شبه جزيره ميانکاله يکي از مناطق
4گانه کشور محسوب مي شود و واگذاري آن به سازمان ميراث
فرهنگي و گردشگري فساد آشکار مديريتي است .اين واگذاري طي
يک توافقنامه دو جانبه صورت گرفته و رئيس سازمان محيط زيست
در پاسخ به اين تخلف گفته است فقط  10%جزيره واگذار شده ولي
مستندات منتشر شده و نقشه لکه گذاري شده نشان مي دهد که
به هيچ وجه اينگونه نيست .جالب است که مشاور علمي سازمان
در مصاحبه با خبرگزاري مهر عنوان مي کند اين واگذاري منجر به
نابودي منطقه پر اهميت زيست محيطي ميانکاله ميشود و همچنين
ايشان در مصاحبه ديگري با خبر آنالين مي گويد« جزيره آشوراده به
گردشگري واگذار شد و ما باختيم ،آشوراده از بين مي رود» .در اينجا
بايد پرسيد که سازمان حفاظت محيط زيست با دست خود منطقه
تحت حفاظت را واگذار مي کند و مي گويد ما باختيم.
محيط زيست دريايي:
سازمان حفاظت محيط زيست مرجع ملي کنوانسيون کويت براي
حفاظت محيط زيست خليج فارس و درياي عمان و همچنين
مرجع ملي کنوانسيون تهران براي حفاظت محيط زيست درياي
خزر است .در کنوانسيون کويت  8کشور حوزه خليج فارس متعهد
به حفاظت از آلودگي آب و حفاظت از تنوع زيستي در خليج فارس
و درياي عمان شده اند همچنين در کنوانسيون تهران  5کشور
حوزه درياي خزر تعهدات مشابه کنوانسيون کويت را پذيرفته اند
و مرجع ملي هر دو کنوانسيون  ،سازمان حفاظت محيط زيست
مي باشد .سازمان حفاظت محيط زيست در چارت سازماني خود
داراي معاونت محيط زيست دريايي با  3دفتر تخصصي زير مجموعه
معاونت مذکور را دارد.
اخيرا ً معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست

اعالم کرده آلودگي ميکروبي درياي خزر به حدي است که نه
تنها در آن نبايد شنا کرد بلکه دست زدن به آب درياي خزر نيز
خطر ناک است .بديهي است وقتي درياي خزر چنين آلودگي ميکروبي
بااليي داشته باشد ،آبزيان موجود در آن که بهترين انواع ماهيان
خوراکي به خصوص خاوياري هستند مبتال به بيماري هاي ميکروبي
خواهند بود و مصرف خوراکي آنها خطرناک است.
در خليج فارس و درياي عمان نيز وضعيت مشابهي وجود دارد و روزانه
هزاران متر مکعب فاضالب شهري شهرهاي ساحلي به آبهاي خليج
فارس سرازير مي شود .در اعتراض به بي تفاوتي سازمان حفاظت
محيط زيست ،کيانوش جهان بخش عضو شوراي اسالمي شهر بندر
عباس در يک اقدام نمادين ،بدن خويش را در جريان مستقيم مسير
ورودي فاضالب شهري بندرعباس به خليج فارس قرارداد.
نتيجه گيري
مديريت ضعيف سازمان حفاظت محيط زيست نه تنها عامه مردم را
مأيوس نموده بلکه کارکنان سازمان را به اعتراض وا داشت و در تاريخ
 4آبان سال جاري در يک تجمع اعتراض آميز در مقابل ساختمان
مرکزي سازمان اعالم نمودند « به داد محيط زيست برسيد»،
« محيط زيست اولويت  27خانم ابتکار است»  « ،اگر بودجه سازمان
تا آسمان باشد وضعيت محيط زيست همين است »« ،مجوز اکتشاف
معدن در منطقه حفاظت شده بهرام گور» « سازمان محيط زيست
سياسي = واگذاري آشوراده».
من نمي دانم چرا صداي اعتراض کارکنان دلسوز به گوش « سازمان
بازرسي کل کشور» نمي رسد ،پس چه نهادي بايد به اين اعتراضات
دلسوزانه رسيدگي کند؟
از طرف ديگر تعداد زيادي از نمايندگان مجلس در رسانه هاي
گروهي به عملکرد ضعيف سازمان حفاظت محيط زيست شديدا
اعتراض نمودند از آن جمله  ،حجت االسالم سيد ناصر موسوي
نماينده مردم فالور جان  ،سيد مهدي هاشمي نماينده مردم تهران ،
محمد پور مختار نماينده مردم کبودر آهنگ ،حسين طال نماينده
مردم تهران  ،ابراهيم آقا محمدي نماينده مردم خرم آباد  ،حبيب
آقا جري نماينده بندر ماهشهر  ،سيد باقر حسيني نماينده مردم
بابل ،محمد اسماعيل سعيدي نماينده مردم تبريز ،حسين نجابت
نماينده مردم تهران  ،احمد آريايي نژاد نماينده مردم مالير ،سيد
شريف حسيني نماينده مردم اهواز  ،مهرداد بذر باش نماينده مردم
تهران  ،بهرام بيرانوند نماينده مردم بروجرد  ،سيد امير حسين
قاضي زاده هاشمي نماينده مردم مشهد ،نادر قاضي پور نماينده
مردم اروميه  ،فاطمه رهبر نماينده مردم تهران و ...
من نمي دانم چرا «کميسيون اصل  90مجلس» صداي اعتراض
نمايندگان مردم را نمي شنود؟ چرا اين کميسيون نسبت به اين
موضوع مهم بي تفاوت است.
نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي مدارکي ارائه نمودند
که رئيس سازمان حفاظت محيط زيست از تريبون سازمان مذکور
براي تبليغات حزبي و فعاليت هاي انتخاباتي هم حزبي هاي خود
سوءاستفاده مي نمايد.
من نمي دانم چرا «قوه محترم قضائيه» نسبت به اين تخلفات
بي تفاوت است و رسيدگي و اطالع رساني نمي کند؟
در پايان من از تمامي دلسوزان محيط زيست کشور به خصوص
سازمان هاي غير دولتي دوستدار محيط زيست درخواست مي کنم
سکوت خود را بشکنند و مطالبات حقه خود را براي حفاظت از محيط
زيست در حال تخريب شهر هاي آلوده کشور و حفظ تنوع زيستي ،از
مقامات خواستار شوند .ان شاء اهلل تعالي والسالم و عليکم.
* رئيس سازمان محيط زيست در دولت هاي  4و  5و 6

گلپايگان ـ خبرنگار رسالت:
اين كتاب حاصل پژوهشهاي  7ساله پژوهشگر جوان محسن جمالي
ميباشد كه طي پژوهشهاي خود موفق به كشف  30منطقه داراي
سنگ نگاره در شهرستان گلپايگان گرديد .اين پژوهشگر طي پژوهشهاي
خود به مفاهيم ارزشمندي در تاريخ هنر خط و صنعت در آثار باستاني
ايران دست يافت كه مهمترين آنها كشف نزديك به  10كتيبه به خط
پهلوي ساساني ،خطوط هندسي عيالمي ،نگارههاي مربوط به ارابهراني،
شخمزني و آغاز كشاورزي و ...است .جمالي اظهار داشت :يكي از نكات
بارز اين كتاب تحليل محتواي اكثر نقوش ،تهيه طرحهاي گرافيكي از
نقوش باارزش و استفاده از منابع ارزشمند علمي است .پژوهشگر جوان
تصريح كرد :اين كتاب ميتواند به عنوان منبعي مهم در پژوهشهاي
جانور باستانشناسي مورد استفاده قرار گيرد زيرا به معرفي گونههاي
مختلف جانوري كه روي بدنها نقش بسته است ،پرداخته است.

سومين نشست مديران و روساي منابع
انساني شركت ملي گاز ايران برگزار شد
بوشهر ـ خبرنگار رسالت:
جلسه هم انديشي مديران و روساي منابع انساني شركت ملي گاز ايران
به ميزباني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي برگزار شد .سومين همايش
مديران و روساي شركت ملي گاز ايران با حضور حميدرضا عراقي معاون
وزير نفت و مديرعامل شركت ملي گاز ايران و هيئت همراه در سالن
اجتماعات استراحتگاه شيرينو برگزار شد .در ابتداي اين نشست،
مسعود حسني مديرعامل مجتمع گاز گفت :مجتمع عظيم گاز پارس
جنوبي از مناطق مهم و تاثيرگذار در توليد گاز كشور ميباشد و در
سالهاي اخير و با راهاندازي فازهاي جديد شاهد افزايش چشمگير
توليدات در اين مجتمع هستيم .وي خاطرنشان كرد :با توجه به توسعه
پااليشگاههاي مجتمع و باال رفتن حجم توليد ،نيروهاي انساني شاغل
در مجتمع به  21هزار نفر خواهد رسيد ،كه اين مهم اهميت هر چه
بيشتر اولويتبخشي به مسائل نيروي انساني را نشان ميدهد.

 1500گردشگر خارجي از استان چهارفصل
كهگيلويه و بويراحمد ديدن كردند
ياسوج ـ خبرنگار رسالت:
مديركل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري گفت :در هشت ماهه
سال جاري يكهزار و  680گردشگر خارجي به استان چهارفصل كهگيلويه
و بويراحمد سفر داشتهاند .محمود باقري در جلسه كارگروه گردشگري با
اشاره به پتانسيل خوب كهگيلويه و بويراحمد در جذب گردشگر اظهار كرد:
 238بناي ارزشمند تاريخي 700 ،اثر ثبت شده ملي ،دو هزار اثر شناسايي
شده و دو موزه باستانشناسي در اين استان وجود دارد .باقري با اشاره به
آمار ورود گردشگران خارجي به استان در سال جاري گفت :بر اساس آمار
ارائه شده در هشت ماهه سالجاري يك هزار و  680گردشگر خارجي به
استان كهگيلويه و بويراحمد سفر كرده و در هتلها و جايگاههاي تفريحي
اقامت داشتند كه در سال گذشته تعداد گردشگران خارجي به استان يك
هزار و  20گردشگر به ثبت رسيده است .اين مسئول خاطرنشان كرد :در
سال جاري دو ميليون و  686هزار و  740نفر به استان سفر كردند كه
نسبت به سال گذشته رشد  11درصدي را نشان ميدهد.

در اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان البرز انجام گرفت؛

اقدامات پيشگيرانه بهداشتي
در راستاي سالمت کارکنان

کرج-خبرنگاررسالت:
اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز در راستاي ارتقاي سطح
بهداشتي و فرهنگ سازي به منظور پيشگيري از شيوع بيماري آنفلوآنزا
در اقدامي پيشگيرانه ،بسته هاي بهداشتي را در ميان کارکنان اداره کل
و مراکز آموزشي فني وحرفه اي استان توزيع کرد.به گزارش روابط
عمومي اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان البرز؛ حسن عزيزي،
مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان البرز هدف از اجراي اين کار
را عالوه بر ارتقاي سطح بهداشت در محيط کار و پيشگيري از شيوع
احتمالي بيماري آنفلوآنزا در فصول سرد سال ،آشنايي هر چه بيشتر
کارکنان و خانواده هاي آنها براي مقابله با اين بيماري و جلوگيري از
ابتال به آن عنوان نمود .گفتني است اين بسته بهداشتي شامل ماسک
تنفسي پارچه اي ،يک قالب صابون و بسته دستمال کاغذي جيبي ،همراه
با بروشور آشنايي و راه هاي مقابله با بيماري آنفلوآنزا مي باشد.

طي مراسمي از مدير عامل شرکت
توزيع برق گيالن جهت ترويج
فرهنگ نماز تجليل بهعمل آمد
رشت  -خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان گيالن در
راستاي تجليل از فعاالن عرصه نمازدر ادارات و سازمانها  ،با ارسال
لوح تقدير مشترکي از سوي آقاي دکتر نجفي استاندار گيالن و
حجت االسالم والمسلمين حجازي مدير ستاد اقامه نماز استان گيالن از
آقاي مهندس طالبي مدير عامل شرکت توزيع نيروي برق استان گيالن
براي تالشهاي صورت گرفته در جهت ترويج و تبليغ فرهنگ نماز در
شرکت توزيع نيروي برق استان تقدير و تشکر بهعمل آمد  .لوح تقدير
به نمايندگي توسط آقاي پورمحمد دبير شوراي فرهنگي و اقامه نماز
شرکت تحويل گرفته شد .

برگزاري كالسهاي آشنايي با فرهنگ
ترافيك در شهريار
شهريار – خبرنگار رسالت :
به گزارش روابط عمومي شهرداري شهريار و به نقل از مهندس حاجيان
معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري  ،کالسهاي آموزشي با فرهنگ
ترافيک و با همکاري مسئول آموزش پليس راهور ،سروان ساجدي در
فرهنگسراي استاد شهريار و با ميزباني معاونت فرهنگي و اجتماعي
شهرداري شهريار از تاريخ  3ديماه  94بهمدت ده روز برگزار گرديد.
شايان ذکر است اين کالسها طبق مصوبه کميته هماهنگي امور
حمل و نقل و ترافيک شهرداري شهريار جهت ارتقا و سطح آشنايي
شهروندان با فرهنگ ترافيک و همچنين براي مقاطع مختلف تحصيلي
برگزار گرديد.

