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ایــــران زمین
گوناگون

اطفاي حريق ارتفاعات «شلم» ايالم با بالگرد

پس از چند روز پيگيري و رايزني،
س��رانجام يک فرون��د بالگرد مجهز به
کيسه حمل آب وارد استان ايالم شد
و عمليات اطف��اي حريق در ارتفاعات
س��خت گ��ذر «ش��لم» که ناش��ي از
س��وختن کندههاي نيم سوز بود ،آغاز
ش��د«.خيراهلل آذرک��ردار» ،مديرکل
توگو با ايرنا گفت :با پيگيريهاي
منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان ايالم در گف 
شخص استاندار ،بالگرد آب پاش با مساعدت نهاد رياست جمهوري براي کمک به
خاموش کردن آتش در ارتفاعات س��خت گذر شلم وارد عمل شد .عمليات اطفاي
حريق در اين منطقه که از روز يکشنبه  17خرداد با شعلهور شدن دوباره کندههاي
نيم س��وخته درختان و عرصههاي خشک آغاز ش��ده بود ،با استفاده از اين بالگرد
انجام ش��د .اين بالگرد  2مرحله عمليات آب پاش��ي و اطفاي حريق را در ارتفاعات
ش��لم انجام داد و هر بار  2هزار ليتر آب را از س��د ايالم حمل و روي آتش ريخت.
آذرکردار يادآور ش��د :اين بالگرد تا ديروز(دوشنبه) نيز در استان حضور داشت و از
صبح اين روزعمليات آب پاشي را در منطقه انجام داد.

ظرفیت های ویژه البرز در تبدیل به استان گردشگری
 کرج – خبرنگار ایران وجود شاهراههای ارتباطی اصلی کشور در استان
البرز باعث ش��ده فقط به این استان به عنوان یک راه عبوری نگاه شود،در صورتی
که البرز به دلیل داش��تن ظرفیتهای خوب گردش��گری میتواند به یک اس��تان
گردشگری در کشور تبدیل شود«.هیربد معصومی» معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری البرز در نشست ستاد خدمات سفر این استان با انتقاد از عملکرد ضعيف
مراکز پذیرایی در جاده چالوس و نبود امکانات کافی در این مس��یر ،اظهارداش��ت:
طرحهای نظارتی ویژه در مراکز پذیرایی جاده چالوس با توجه به اهمیت سالمت
مردم در دس��ت اجراس��ت و الزم است دس��تگاههای اجرایی زمینه توسعه هر چه
بیشتر بسترهای گردشگری را در این جاده فراهم کنند.

افتتاح  3طرح عمراني پيرامون حرم رضوي
با حضور وزير راه

 3طرح عمراني در قالب طرح ملي نوس��ازي و بهس��ازي بافت پيرامون حرم
مطهر امام رضا(ع) ديروز طي مراس��مي با حضور«عب��اس آخوندي» ،وزير راه و
شهرسازي در مشهد بهرهبرداري شد« .سيد صولت مرتضوي» ،شهردار مشهد در
اين خصوص گفت :مسجد امام خميني(ره) در زميني به مساحت  500مترمربع
با يك هزار و  450مترمربع زيربنا و هزينه  80ميليارد ريال به بهرهبرداري رسيد.
وي ب��ه افتتاح طرح بهاران با  80واحد مس��كوني اش��اره كرد و اف��زود :بهاران از
طرحهاي «طرح مس��كن ثامن» در مرحله نخس��ت آن است كه داراي  18واحد
تجاري در زميني به مس��احت يك هزار و  766مترمربع با زيربناي  9هزار 496
مترمربع ساخته شد .ش��هردار مشهد افزود« :پروژه شايسته» ديگر طرح مرحله
نخست مسكن ثامن نيز داراي  156واحد مسكوني بوده و در زميني به مساحت
 3هزار  519مترمربع با زيربناي  18هزار  471مترمربع اجرا شده است.

آب و هوا

وزش باد وگرد و خاک در  ۶استان

براساس تحليل نقشههاي پيشيابي
هواشناسي ،امروز سه شنبه در ساعات
بعدازظهر و اوايل شب در برخي نقاط
اس��تانهاي البرز ،تهران ،قزوين ،قم،
مرکزي ،شمال اصفهان و سمنان وزش
باد وگرد و خاک پيشبيني ميشود.
«احد وظيفه» ،مديرکل پيشبيني
توگو با مهر ،افزود :امروز و فردا در
و هش��دار سريع س��ازمان هواشناس��ي در گف 
س��اعات بعدازظهر و اوايل شب در برخي از مناطق سواحل درياي خزر ،دامنههاي
البرز مرکزي و شرقي ،زاگرس مرکزي و جنوبي ابرناکي ،بارش پراکنده ،گاهي رعد
و برق و وزش باد پيشبيني ميشود.به گفته وي ،در ساعات بعدازظهر و اوايل شب
امروز و فردا در استانهاي واقع درشمال شرق ،شرق و جنوب شرق کشور وزش باد
شديد پيشبيني ميشود که در برخي نقاط با گرد وخاک همراه خواهد بود ،بويژه
در شمال سيستان و بلوچستان ،منطقه زابل ،توفان گردو خاک دور از انتظار نيست.
در اس��تانهاي جنوب غرب و جنوب کشور هم پديده گرد وغبار و کاهش کيفيت
هوا دور از انتظار نخواهد بود .وظيفه اظهارداش��ت :از امروز سهشنبه تا اواخر هفته
سواحل درياي عمان و شرق تنگه هرمز نيز مواج خواهد بود.
کاهش  ۱۲درجهاي دماي هوا و تداوم وزش بادهاي سرد در اردبيل
وزش بادهاي س��رد در اردبيل موجب کاهش  12درجهاي دما در اين اس��تان
ش��ده و زندگي عادي شهروندان را مختل کرده است.به گزارش مهر ،وزش شديد
باد که در بخش هايي از اس��تان تا  ۷۰کيلومتر بر س��اعت سرعت داشته در برخي
مناطق خس��اراتي را به شهروندان و نيز تأسيسات شهري وارد کرده است .بادهاي
س��رد همراه با گرد و غبار موجب ش��ده اردبيليها در برخي ساعات روز در آخرين
ماه فصل بهار مجبور به استفاده از البسه ضخیم شوند«.علي دولتي مهر» ،مديرکل
هواشناس��ي اس��تان با تأکيد به کاهش  8تا  ۱۲درجهاي دما طي  3روز گذش��ته
تصريح کرد :تا قبل از ظهر امروز سه شنبه شاهد خروج سامانه وزش باد از استان
خواهيم بود .احتمال مه و بارش پراکنده در برخي نقاط اس��تان پيشبيني ش��ده
و بر همين اس��اس ضروري اس��ت ،ش��هروندان با اطالع از شرايط جوي نسبت به
برنامه ريزيهاي خود اقدام کنند.درهمین حال ،هواشناسی سیستان و بلوچستان
هم از وقوع طوفان با س��رعت  74کیلومتر در س��اعت در منطقه سیستان در روز
گذشته خبرداد و اعالم کرد ،امروز و فردا برای نیمه شمالی استان کاهش نسبی 3
تا  5درجه ای دما پیش بینی می شود.
آلودگيهاي زيست محيطي قم نزديک به مرز هشدار
بحث محيط زيس��ت در قم مغفول مانده و توجه جدي به اين مس��أله صورت
نميگيرد«.حسن بختياري» نایب رئيس شوراي اسالمي شهر قم با اشاره به اينکه
ي زيس��ت محيطي مانند ريزگردها در قم رو به افزايش است ،اظهار داشت:
آلودگ 
آلودگي ناش��ي از سوختهاي فسيلي و ريزگردها از جمله مشکالتي است که بايد
مورد توجه جدي قرار گيرند.

کوتاه از ایران
كبودرآهن�گ  -حم��ام اعظ��م كبودرآهنگ در اس��تان هم��دان خانه
صنايعدستي ميشود.
ياس�وج  69 -ميلي��ارد تومان ب��ه طرحهاي آب منطق��هاي كهگيلويه و
بويراحمد اختصاص يافت.
اصفه�ان  -خ��ط دوم ريلي براي انتق��ال بار در اصفهان در مس��ير ميبد تا
محمديه راهاندازي ميشود.
ش�هركرد  3 -گونه خاص و كمياب پرنده شامل «كفچه نوك»« ،اكراس
س��ياه» و «لكلك سياه» در تاالب بينالمللي گندمان در چهارمحال و بختياري
النه گزيني كردند.
مشهد  -با راهاندازي زيستبانك بيمارستان رضوي مشهد تا پايان امسال
بيش از يك هزار نمون ه زيس��تي در راس��تاي تحقيقات پژوهش��ي در اين بانك
ذخيرهسازي ميشود.
كرم�ان  -قرارداد اجراي طرح تأمين ،تصفيه و انتقال آب از درياي عمان
به استانهاي كرمان و هرمزگان با حضور استاندار كرمان و سرمايهگذاران اجراي
اين طرح به امضا رسيد.
كرج  11 -راه دسترس��ي غير مج��از در جاده كرج -چالوس به علت نبود
ايمني و ايجاد مشكل براي خودروها با حكم قضايي مسدود شد.
بيرجند  400 -ميليون ريال به مناطق حفاظت ش��ده فردوس در خراسان
جنوبي اختصاص يافت.
بوشهر  -چهارمين نمايشگاه صنعت ،معدن و تجارت بوشهر در قالب ۳۵
غرفه در نمايشگاه بينالمللي اين استان گشايش يافت.
بندرعباس  -امسال  ۱۴۸هزارتن خرما از نخلستانهاي هرمزگان برداشت
ميشود.
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اجراي طرحهاي
آبرساني براي تأمين
كمبود آب در كردستان
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طرحهاي آبرساني براي تأمين كمبود آب در ماههاي گرم امسا ل در كردستان اجرا
ميشود« .عليرضا تختشاهي» مديرعامل شركت آبفا كردستان تصريح كرد :با توجه
به كاهش بارندگي و تداوم خشكسالي ،كاهش حجم ذخيره قابل استحصال براي آب
آش��اميدني در سدهاي مخزني ،افت شديد منبع آب زيرزميني ،افزايش سرانه مصرف
و اس��تفاده از آب آشاميدني براي ساير مصارف ،اين استان و بخصوص شهر سنندج با

مش��كل جدي كمبود آب مواجه اس��ت .وي افزود :ساخت و راهاندازي سامانه ايستگاه
پمپاژ و اسكله شناور ،جداسازي آب آشاميدني از آب كشاورزي ،راهاندازي و بهرهبرداري
از سامانه انتقال آب سد آزاد به مخزن سد قشالق ،راهاندازي و نصب تجهيزات ايستگاه
پمپاژ موجود پل شيخ  ،افزايش ظرفيت تصفيه خانه آب و ساخت مخزن ذخيره آب از
جمله اقدامهايي است كه براي رفع اين مشكل درنظر گرفته شده است.

با حضور معاون اول رئيسجمهوري دراستان بوشهر آغاز شد

ساخت بزرگترين پااليشگاه ميعانات گازي درعسلويه
گروه ايران زمين
مس��ائل ،مش��كالت و كاس��تيهاي
اس��تان بوش��هر در جري��ان س��فر
ديروز(دوشنبه)«اس��حاق جهانگيري»
مع��اون اول رئيسجمه��وري و هي��أت
همراه به اين استان مورد بحث و بررسي
قرار گرفت و براي رفع آنها دس��توراتي
صادر شد.
همچني��ن در جريان اين س��فر يك
روزه مع��اون اول رئيسجمهوري ضمن
بازدي��د از فازه��اي پ��ارس جنوب��ي و
كلنگ زن��ي عملي��ات اجرايي مجتمع
عظيم پااليش��گاهي س��يراف شامل ۸
پااليش��گاه ميعانات گازي در عس��لويه،
در جمع مديران وزارت نفت ،به تشريح
طرحها و برنامههاي دولت در حوزه نفت
و پتروشيمي پرداخت.
مشخصات مجتمع پااليشگاهي
ميعانات گازي
مجتمع عظيم پااليشگاهي ميعانات
گازي س��يراف در منطق��ه ويژه اقتصاد
انرژي ف��ارس قرار اس��ت در قالب يك
برنام��ه  4س��اله طراح��ي ،س��اخته و
راهاندازي ش��ود كه اين مجتمع عظيم
پااليش��گاهي از  ۸پااليشگاه هر يك به
ظرفيت  ۶۰هزار بش��كه ميعانات گازي
تش��كيل شده است .از مهمترين اهداف
ساخت اين  ۸پااليشگاه جديد ميعانات
گازي ،توليد فرآوردههاي مختلف نفتي
چون نفتهاي س��بك و سنگين ،نفت
س��فيد و س��وخت هواپيما ،گازوئيل و
گاز مايع اس��ت كه قرار است بخشي از
اي��ن فرآوردههاي نفتي پس از توليد به
بازارهاي جهاني صادر شود.
از سوي ديگر ،با توجه به برنامه ايران
به منظور افزايش توليد ميعانات گازي از
فازهاي پارس جنوبي تا سقف يكميليون
بشكه در روز با تخصيص ميعانات گازي
فازه��اي پارس جنوبي پااليش��گاههاي
در دس��ت ساخت س��تاره خليج فارس،
مجتمع پااليشگاهي سيراف و پااليشگاه
پارس شيراز عم ً
ال صادرات ميعانات گازي
خ��ام ايران متوقف خواهد ش��د .تمامي
مراحل س��اخت و س��رمايهگذاري اين
 ۸پااليشگاه جديد توسط سرمايهگذاران
بخ��ش خصوص��ي انجام ميگي��رد و با
توجه به وجود مزيتهايي چون نزديكي
به منابع تأمي��ن خوراك پارس جنوبي،
در اختي��ار داش��تن پايانههاي صادراتي
در خليج فارس ،دسترس��ي به آبهاي
آزاد و س��اخت واحده��اي يوتيليت��ي
متمركز هزينههاي س��رمايهگذاري اين
پااليش��گاهها بشدت پايين بوده و داراي
توجيه اقتصادي بااليي است.
براس��اس اين گزارش ،طرح فراگير
پااليش��ي س��يراف ب��ه عن��وان يكي از
مهمترين طرحهاي دولت تدبير و اميد
به منظور بسترسازي براي سرمايهگذاري
بخش خصوصي در صنعت نفت با هدف
تحقق اه��داف اقتصاد مقاومتي ،به طور
ج��دي در دس��تور كار وزارت نفت قرار
گرفته است.
مقاومت نس�بت ب�ه فروش نفت
توسط افراد و نهادها
معاون اول رئيس جمهوري در مراسم
ش��روع عمليات اجرايي پااليشگاههاي
ميعانات گازي سيراف كه در محل پارس
 2برگزار ش��د ،گفت :هر نهاد ،دستگاه و
ش��خصي كه نفت گرفته و فروخته و تا

دولت در برابر فروش نفت توسط افراد و نهادها مقاومت کرده است

نیم نگاه
 مجتمع عظيم پااليشگاهي ميعانات گازي سيراف قرار است در قالب يك برنامه  4ساله طراحي ،ساخته و
راهاندازي شود كه اين مجتمع عظيم پااليشگاهي از  ۸پااليشگاه هر يك به ظرفيت  ۶۰هزار بشكه ميعانات
گازي تشكيل شده است.
 معاون اول رئيس جمهوري :هر نهاد ،دستگاه و شخصي كه نفت گرفته و فروخته و تا اين لحظه هيچ كدام
پولي بازنگرداندهاند ،مربوط به دوره گذش�ته اس�ت و در دولت يازدهم نسبت به فروش نفت توسط افراد و
نهادها مقاومت شده است.
در دوران وفور منابع نفت بدترين نوع سياستگذاري انجام شد كه به همين دليل مردم از نعمتها و مزاياي
آن برخوردار نشدند بلكه آثار سوء آن تا سالها در زندگي مردم ماندگار شده است.
اين لحظه هيچ كدام پولي بازنگرداندهاند،
مربوط به دوره گذشته است و در دولت
يازدهم نس��بت به فروش نفت توس��ط
افراد و نهادها مقاومت شده است.
جهانگيري با اش��اره به اينكه در اين
دوره تأكيد شده فروش نفت تنها توسط
ش��ركت ملي نفت انجام شود ،ادامه داد:
از اقدامه��اي خوبي ك��ه وزارت نفت در
اين دوران انجام داده مربوط به مس��أله
فروش نفت و تمركز آن در شركت نفت
بود؛ ما در اين دوره به هيچ فرد و نهادي
نفت براي ف��روش نداديم .بعضي اوقات
برخي دوس��تان طوري تعريف ميكنند
كهگويي از وزير نفت فعلي نفت گرفته و
فروختهاند كه اين ناصحيح است.
در دوران وفور منابع نفت بدترين
نوع سياستگذاري انجام شد
معاون اول رئي��س جمهوري تأكيد
ك��رد :از كارهاي جدي كه م��ا بايد در
دستور كار قرار دهيم رشد سرمايهگذاري
و توليد در كش��ور اس��ت؛ كشور بزرگي
مثل ايران با جمعيتي بزرگ و موقعيت
استراتژيكي ويژه ميتواند يك پست مهم
توليد صنعتي در منطقه باشد .مهمترين
شاخص و محور توسعه در ايران ،بخش
نفت و گاز اس��ت كه ب��ه داليل متفاوت
ميتواند با توسعه خود اقتصاد كشور را
متحول كند.
وي خاطرنش��ان كرد :اگ��ر از منابع
حاصل از نفت و گاز بخوبي بهرهبرداري
ش��ود به تحولي جدي در كش��ور منجر
خواهد ش��د؛ متأس��فانه تجربه تاريخي
اي��ران در اس��تفاده از منابع نفت تجربه
خوبي نيست.
جهانگيري تصريح كرد :در دوران وفور
منابع نفت بدترين نوع سياس��تگذاري
انجام ش��د كه به همي��ن دليل مردم از

نعمتها و مزاياي آن برخوردار نش��دند
بلكه آثار س��وء آن تا سالها در زندگي
مردم ماندگار ش��ده اس��ت؛ بخش��ي به
عنوان تورم ،بخش��ي به عنوان زمينگير
ش��دن تولي��د و نهايت��اً زمينگير كردن
بخ��ش خصوصي فع��ال كش��ور .با اين
ح��ال ،اين ضعف دروني اس��ت كه بايد
اصالح ش��ود و اميدوارم در دولت تدبير
و اميد توانسته باشيم مديريتي صحيح
بر منابع نفتي محدود كشور انجام داده
و به گونهاي عمل كرده باشيم كه از اين
منابع محدود حداكثر استفاده را ببريم.
معاون اول رئيس جمهوري به تفاوت
منابع نفتي فعلي و گذش��ته اشاره كرد
و اظهارداش��ت :در س��ال  1390ميزان
درآم��د نفت و گاز كش��ور حدود 118
ميلي��ارد دالر بود؛ اين در حالي اس��ت
كه درآمد نفت و گاز كش��ور هماكنون
ب��ه كمت��ر از  50ميلي��ارد دالر كاهش
يافته است .ما كشوري هستيم كه چند
ميليون ج��وان تحصيلكرده جوياي كار
داريم و بايد ش��رايطي ايجاد ش��ود كه
س��رمايهگذاري در كش��ور رونق بگيرد
و بخ��ش خصوص��ي به ص��ورت جدي
احس��اس كن��د ك��ه مديري��ت دولتي
كش��ور بسترس��از حضور جدي آنها در
فعاليتهاي اقتصادي است.
وي اضاف��ه كرد :اگر اي��ن اتفاق رخ
دهد ،حتماً س��رمايهگذاري در كش��ور
ميتوان��د با تحريم و بيتحريم توس��عه
پيدا كند؛ البته وقتي تحريمها برداشته
شود دسترس��ي ما به منابع و فناوريها
و همچنين بازاره��اي بينالمللي حتماً
آس��انتر ميش��ود .در  9ماهه سال 93
رشد سرمايهگذاري نس��بت به  9ماهه
س��ال  92ح��دود  13/8درص��د مثبت
بوده اس��ت و اي��ن در حالي اس��ت كه

رشد سرمايهگذاري در  9ماهه سال 92
نسبت به سال  91منهاي  11/2درصد
بوده اس��ت؛ در بخش ماشين آالت نيز
در  9ماهه س��ال  11 ،93درصد رش��د
داشتيم در حالي كه در  9ماهه سال ،92
با منفي  20درصد مواجه بوديم.
جهانگي��ري ب��ا تأكي��د ب��ر اينك��ه
سياس��تهاي دولت بر اين اساس است
كه بخ��ش خصوص��ي باي��د در بخش
اقتصادي كشور ورود پيدا كند ،افزود :ما
با محدوديت منابع جدي روبهرو هستيم،
سامانه بانكي با مشكالت اساسي روبهرو
است و فش��ار زيادي روي سامانه بانكي
وج��ود دارد؛ با همه اينها فكر ميكنيم
ظرفي��ت دروني كش��ور ظرفيت خوبي
است.
برخی اقتصاد مقاومتی را در حد
اقتصاد یک روستا می بینند
مع��اون اول رئي��س جمه��وري
خاطرنش��ان كرد :رهب��ر معظم انقالب
سياس��ت دقيق��ي ب��ه عن��وان اقتصاد
مقاومتي مطرح كردند؛ بعضيها س��عي
ميكنند سطح اقتصاد مقاومتي را خيلي
پايين بياورند و بر اساس فهم و برداشت
پايين خود دولت را متهم به اين كنند كه
به دنبال اقتصاد مقاومتي نيست؛ وقتي از
آنان سؤال ميشود اقتصاد مقاومتي كه
شما ميفهميد ،چيست توضيحاتي كه
ميدهند يك اقتصاد س��نتي و قديمي
و در حد اقتصاد يك روس��تا است .اين
در حالي اس��ت كه اقتص��اد امروز ايران
ي��ك اقتصاد بزرگ اس��ت و در س��طح
 30اقتص��اد اول دنيا قرار دارد كه حجم
تج��ارت داخلي آن در ش��رايط تحريم
 180تا  200ميليارد دالر است.
وي تأكيد ك��رد :اقتصاد مقاومتي از
نظر م��ا در همان دو جمله رهبر معظم

گويشهاي محلي به صندوقچه خاطرات ميپيوندند
سید مس�لم یگانه گويشهاي محلي هويت
و نش��انه هر منطقه اس��ت که با حفظ آنها ميتوان
به گذش��ته و پيش��ينیان خود افتخار کرد .با حفظ
گويشه��اي محلي ميتوان به خود اميدوار بود که
نسل آينده در پيروي از کارهاي خوب گذشتگان به
بيراه کشيده نميشود و به قولي دچار يک بيهويتي
زباني يا فراموش کردن اصل خود نميشود.
در کشور ما که داراي قدمتي بيش از 7000سال
است ،هزاران گويش محلي وجود دارد که با گذشت
زمان و تحوالت جغرافيايي و حرکت از سوي زندگي
سنتي به مدرن دچار تغييرات و در بيشتر موارد از
بين رفته است .در حال حاضر استفاده از گويشهاي
محلي بيشتر در محافل سنتي و در محيطي بسته و
کمتر در مجامع عمومي استفاده ميشود که مسائل
و مش��کالت زيادي را براي مردمي که هميش��ه به
گذشته خود افتخار ميکردند ،بهوجود آورده است.
گويشهاي مختلف زباني ،انعطافناپذير هستند
ک��ه واژههاي بيگانه را بس��ختي ميپذيرند و حتي
به نظر ميرسد که در مقابل ورود واژههاي فارسي
نيز مقاومت ب��ه خرج ميدهند .همچنين خاصيت
ترکيبپذي��ري و س��اخت واژههاي جدي��د در اين
زبانها در مقايسه با فارسي ضعيف است.
روشهاي حفظ گويشها
«محمدعلي حضرتي» مديرکل ميراث فرهنگي،
صنايع دس��تي و گردشگري اس��تان قزوين در اين
خص��وص با تأکيد ب��ر لزوم اس��تفاده از روشهاي
مناسب براي حفظ گويشها و لهجهها ،اظهارداشت:

دلي��ل نابودي گويشه��ا و لهجهها ناش��ي از نبود
ثب��ت و ضبط علمي و به قاع��ده و عبارات متداول
در بين مردم اس��ت.حضرتي از زبان به عنوان يکي
از عاليتري��ن نش��انهها و برجس��تهترين نمودهاي
فرهنگي ي��اد کرد و اف��زود :زب��ان و گويش دچار
آفتهاي زيادي ش��ده که با آمدن راديو وتلويزيون
بنيانهاي آن سست و به زبان و گويش آسيبهاي
جبرانناپذيري وارد شده است.
وي با اش��اره به روند نابودي بسياري از لهجهها
و گويشها ،تصريح کرد :در  100س��اله اخير و در
قرن بيس��تم بيش از  5هزار زبان در دنيا که داراي
ارزشهاي برجسته ادبي و فرهنگي و حامل معاني
بليغ بوده ناب��ود يا در فرهنگه��اي غالب و چيره
شونده از بين رفته است.
مدي��رکل مي��راث فرهنگ��ي ،صنايع دس��تي و
گردش��گري اس��تان قزوين ادامه داد :در ايران هم
روند نابودي بسياري از لهجهها و گويشها مشاهده
ميش��ود و لهجه صدا و س��يمايي موجب تغيير در

تلفن گروه ایرانزمین88761197 :
www.iran-newspaper.com

نحوه گويش در گروه سني نوجوان و جوان بوده که
تقريباً  99درصد افراد را وادار به استفاده از اين لهجه
کرده اس��ت.حضرتي ،با اش��اره ب��ه ظرفيت باالي
گويش قزويني و گستردگي عبارات و واژگان آن در
محلههاي مختلف قزوين ،افزود :با توجه به ظرفيت
باالي گويش قزويني و معاني کنايي واژگان و عبارات
مت��داول در بين اهالي محلهه��اي مختلف قزوين،
بايد نح��وه تلفظ واژگان و کارب��رد آنها در مناطق
مختلف مانند «پنبه ريسه»« ،دباغان»« ،شيخآباد»
و غيره بررس��ي و ثبت آن در قالب اطلس��ي جامع
در پژوهشهاي مردم شناس��ي استان مورد توجه
قرار گيرد.مديرکل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي
و گردش��گري اس��تان قزوين تبارشناس��ي گويش
قزويني را حائز اهميت دانس��ت و گفت :در گويش
قزوين��ي واژگان آذري زي��ادي وج��ود دارد که به
اشتباه قزويني تلقي ميشود در حالي که تبارآذري
دارد و از زمان قاجار به بعد وارد گويش قزوين شد ه
است.
تبارشناس��ي کلم��ات و واژگان از جمل��ه
اقدامهايي اس��ت که بايد با دعوت از زبانشناسان
و کارشناس��ان و اس��تادان ادب فارس��ي ب��ه آن
پرداخت��ه و با اس��تخراج س��اختار نح��وي گويش
قزوين��ي آن را ب��ه ش��اخصهاي س��اختار عيني
نزدي��ک کرد.حضرت��ي برگزاري جلس��ات ادبي و
فرهنگ��ي را ب��راي بازشناس��ي گوي��ش قزويني و
زبانه��اي متداول در اس��تان قزوي��ن و حفظ اين
گويش ضروري دانست.

انقالب يعني اتكا به ظرفيتهاي داخلي
و نگاه به بيرون از كش��ور است .يكي از
نمونهه��اي اقتصاد مقاومت��ي در وزارت
نفت طرح فراگير پااليشي سيراف است
كه چند ش��اخص مهم اقتصاد مقاومتي
در آن وج��ود دارد؛ نخس��ت اينك��ه از
خ��ام فروش��ي جلوگي��ري كني��م؛ ما
ميتواني��م ميعانات گازي را صادر كنيم
ام��ا با اين طرحهاي پااليش��ي ميعانات
گازي به يك مرحله ارزش افزوده باالتر
تبديل ميش��ود .مطلب ديگري كه در
اقتص��اد مقاومتي مطرح بود مش��اركت
آحاد مردم در اقتصاد مقاومتي است كه
در اين طرح به اين موضوع توجه ش��ده
است.
جهانگيري با اشاره به مباحث مربوط
به اجراي سياس��تهاي كلي اصل 44
قانون اساسي ،گفت :يكي از موارد اصل
 44واگذاريه��ا ب��ود كه به آن ش��يوه
فروخته و پولش را گرفتند و نميدانيم
چه ش��د؛  100ميليارد دالر از مخابرات
تا پااليش��گاهها و كارخانهه��ا و معادن
مس فروخته ش��د و ان شاءاهلل همه آن
در راه پيشرفت كشور خرج شده است.
بند الف اص��ل  44قانون اساس��ي اين
بود كه بخش خصوص��ي كار اقتصادي
كند كه نخس��تين بار حداقل در بخش
نف��ت و گاز با طرح پااليش��ي س��يراف
در دس��تور كار قرار گرف��ت و تدبيري
انديش��يده ش��ده كه بخش خصوصي
در ي��ك مجموع��ه س��رمايهگذاري
كن��د و آحاد م��ردم در آن مش��اركت
داشته باشند.
وي افزود :وزارت نفت بايد به مردم
توضيح دهد در سال گذشته چه ميزان
به توليد گاز كش��ور اضافه شده است،
در چه بخشهايي از مازوت اس��تفاده
ميش��ده كه از آن جلوگيري ش��ده و
چه طرحهاي زيس��ت محيطي در اين
م��دت انجام ش��ده اس��ت و حتماً اين
 8پااليش��گاه ه��م از نظ��ر مس��ائل
زيست محيطي طرحهاي خود را آماده
خواهند كرد .جهانگيري اظهار داشت:
وزارت نف��ت از نظ��ر مس��ائل مالي در
شرايطي دشوار قرار گرفته است؛ برخي
س��وءمديريتها و كاره��اي ناصحيح،
وزارت نف��ت را در مقط��ع فعلي براي
تكمي��ل طرحها و تأمين منابع مالي با
محدوديتهاي جدي روبهرو كردهاند.
گفتن��ي اس��ت ،مع��اون اول
رئيس جمهوري پيش از شركت در اين
مراسم در جلس��ه توجیهي و آشنايي با
سرمايهگذاران اين طرح شركت كرد.
«بي��ژن نامدار زنگنه» وزير نفت نيز
در اين بازديد با بيان اينكه روند اجرايي
فازهاي پ��ارس جنوبي مطلوب و طبق
برنامه زمانبندي پيش ميرود ،اظهار
داشت :س��ال قبل با برنامهريزي مدون
ب��ا وارد مدار ش��دن برخ��ي از فازهاي
پ��ارس جنوبي از جمله ف��از  12روزانه
 100ميليون متر مكعب به ظرفيت گاز
كشور افزوده شد .وي با اشاره به اينكه
امسال روند اجرايي فازهاي ديگر پارس
جنوبي تسريع يافته است ،تصريح كرد:
امس��ال با برنامهريزي های انجام شده
ظرفيت تولي��د گاز از پارس جنوبي به
ش��بكه گاز سراس��ري افزايش مييابد
و فازه��اي جدي��د ديگ��ري وارد مدار
توليد ميشود.

بررسي علت واژگوني
نفتكشهاي عراقي
در لرستان
واژگوني نفتكشه��اي عراقي در
جادههاي جنوبي لرستان كه تاكنون
رهاوردي جز تصادف وآلودگي محيط
زيس��ت براي اين اس��تان نداش��ته،
موجب ش��د تا  3وزارتخانه مس��ئول
پيگيري و بررسي اين مسأله شوند.
به گزارش مه��ر« ،مهرداد فتحي
بيرانون��د» ،مديركل محيط زيس��ت
لرس��تان با بيان اينكه پيگيريهاي
بسياري را در سطح ملي و استاني در
رابطه با اين موضوع كردهايم ،تصريح
كرد :قرار بر اين ش��ده در سطح ملي
يك كميته متشكل از نماينده وزارت
امور خارجه ،راه و شهرسازي ،وزارت
نفت و سازمان حفاظت محيط زيست
تشكيل و راهكارهاي حل اين معضل
را بررس��ي كنن��د .مدي��ركل محيط
زيس��ت لرس��تان ادام��ه داد :وزارت
ام��ور خارج��ه بايد اي��ن موضوع كه
نفتكشهاي كشورهاي مختلف بايد
كنوانسيون استانداردسازي نفتكشها
را رعاي��ت كنند ،بررس��ي كند .البته
هن��وز برای تش��كيل اي��ن كميته و
برگزاري جلس��ات آن نتيجه خاصي
نگرفتهايم.
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بالتکليفي  4بازارچه مرزي
در خراسان جنوبي
ايران درحال تدارک مشوقهايي براي
کشور افغانستان در بازارچههاي مرزي
اس��ت.به گزارش صم��ت« ،محمدعلي
عبداهلل زاده» ،عضو کميسيون برنامه و
بودجه مجلس ش��وراي اسالمي با بيان
اينکه استانهايي مانند خراسان جنوبي
که مرزي مشترک با کشورهاي همسايه
دارند ،ميتوانند از ظرفيت بازارچههاي
مرزي چون دوکوهانه ،ي��زدان ،گلورده
و ماهيرود اس��تفاده کنند ،اظهارداشت:
مبادالت م��رزي ازطريق اين بازارچهها
ميتواند تا حد زيادي به ايجاد اش��تغال
و توسعه اقتصادي استان کمک کند.به
همين دليل براي رونق بيشتر اقتصادي
در اين اس��تان نبايد از اي��ن امکانات و
ظرفيته��ا براحتي عب��ور کرد.اين در
ن
حالي است که س��يامين روز فروردي 
امسال زماني که «محمد اشرف غني»،
رئيسجمهوري کش��ور افغانستان براي
ديدار ب��ا همتاي ايراني خ��ود به ايران
آمد ،اين انتظار در مرزنشينان خراسان
جنوبي ايجاد ش��د که اين س��فر براي
تجارت مرزي آنها دستاوردهاي مثبتي
خواهد داش��ت ،ام��ا با اينک��ه بيش از
ک ماه از اين س��فرميگذرد ،همچنان
ي 
مب��ادالت مرزي با کش��ور افغانس��تان
از روشه��اي ديگري انجام ميش��ود و
بازارچههاي مرزي اين اس��تان تعطيل
اس��ت .ش��نيدهها حاکي از آن است که
دالي��ل تعطيل ش��دن اي��ن بازارچهها
تمايل نداشتن کشور افغانستان به اين
نوع از مبادالت تجاري است و براساس
شواهد ،اين کشور تمايل دارد به تجارت
خود با ايران نظم و سامان بيشتري دهد
تا بتوانند درآمده��اي دولتي خود را از
طريق دريافت ماليات داشته باشند.
اما نگاه مسئوالن اس��تاني در ايران
به بازارچههاي مرزي اينگونه نيس��ت،
چراکه ايران درحال تدارک مشوقهايي
براي کش��ور افغانستان است که به اين
نوع از تج��ارت نگاه مثبت��ي پيدا کند.
ب��ا اينکه مس��ائلي همچ��ون مهاجران،
م��راودات م��رزي ،بح��ث آب و قاچاق
مواد مخدر نيز درب��اره راهاندازي دوباره
بازارچههاي مرزي پيگيري شدهاند.

استحصال خاويار در كوير

براي نخس��تين بار در شهرس��تان
باف��ق اس��تان ي��زد  18كيلوگ��رم
خاويار اس��تحصال ش��د .ب��ه گزارش
ايرنا« ،نس��رين مش��ايي» مدير مركز
تحقيقات ش��يالت شهرس��تان بافق
افزود18 :كيلو خاويار از سه فيل ماهي
در بافق اس��تحصال ش��د ك��ه خاويار
اس��تحصال ش��ده از بهترين نوع و به
كشورهاي امريكا ،اسپانيا و فرانسه صادر
ميشود .هماكنون قيمت هركيلو گرم
خاويار در بازار داخلي  60ميليون ريال
است .اين مسئول با اشاره به ارزآوري
خاويار كشور افزود :كشورمان در سال
گذش��ته بيش از 3/5ميلي��ون يورو از
مح��ل فروش خاويار ارزآوري داش��ته
اس��ت .اميدواري��م ،برنامهريزيه��اي
مديريت��ي در جهت��ي باش��د ك��ه در
آمدزايي بيشتري از اين صنعت داشته
باش��يم .در اين مركز  20نمونه ديگر
در حال تحقيق و پژوهش هستند كه
اين تعداد هم بتدريج بالغ ميشوند و
به مرحله توليد خاويار خواهند رسيد.
وي ادامه داد :شهرس��تان بافق به
دليل داش��تن چاههاي آب لب ش��ور،
دماي باال و شرايط الزم ،براي پرورش
اين گونه انتخاب شده است.

تسهيالت بالعوض خريد
مسكن براي خانوارهاي دارای
 2معلول در كرمانشاه
 300خان��وار داراي  2معل��ول در
كرمانش��اه مش��مول ط��رح درياف��ت
تس��هيالت بالع��وض خري��د مس��كن
ميش��وند« .صفدر مظفري راد» ،معاون
مشاركتهاي مردمي اداره كل بهزيستي
استان كرمانش��اه در گفتوگو با ايسنا،
اظه��ار داش��ت :دس��تورالعمل تأمي��ن
خان��ه براي خانواره��اي داراي  2معلول
يا بيش��تر ابالغ ش��ده و در استان 300
خانوار مش��مول اين طرح هس��تند .بر
اس��اس اين طرح براي هر خانوار شهري
 30ميليون تومان و هر خانوار روستايي
 18ميليون توم��ان اعتبار درنظر گرفته
ش��ده كه بهصورت تس��هيالت بالعوض
جه��ت تأمين مس��كن در اختي��ار آنان
قرار ميگيرد.

