
www.shahrvand-newspaper.ir

یادداشت

خبر

مطبوعاتمحیط زیست

یکشنبه 15 شهریور 1394 | سال سوم | شماره 655 16

افقي
1- بازار بی رونق- تنظيم مقررات و كارها براي انجام يك 

پروژه
2- زادگاه حضــرت ابراهيم- پيشــرو قافلــه زائران- 

اندازه گيري
3- رســاله دكتري- جان پناه رزمنــده- زمزمه كردن- 

تخم مرغ   فرنگي
4- نان خردكرده در آبگوشــت- مربوط به فرآورده هاي 

شير- مجلس رومی
5- همســايه ســوريه- پنجم و پنجميــن- مرتب و 

منظم كردن
6- عبادت كردن- شيپور بزرگ- سگ ماهي

7- درخت بلوط- بخيه درشــت- از گل هاي درشت و 
زينتي

8- پرحرفي- سر سلسله و موســس خاندان اشکانی- 
سعي و كوشش- حمله نظامي

9- بيشــترين نفوذ به تلفن همراه از اين طريق صورت 
مي گيرد- ضمير اشاره- زادگاه ناپلئون

10- همراه تام رمان مارك  توايــن- از ملزومات ورزش 
تيراندازي- شهر و تيم فوتبالي در فرانسه

11- گاو مقدس مصريان- همچنان؛ با اين همه- صداي 
درهم

12- از بت هاي جاهلي- فــراوان- نقابدار مکزيکي در 
سينما

13- تصديق انگليسي- كارها- قلوه- خاموش فرنگي
14- درآمد امالك و اراضی و شغل و منصب - نوعي نان 

شيريني سوغات همدان- ترش و شيرين
15- باالترين درجه نظامــي در آلمان و انگليس- برادر 

گرامي

عمودي
1- آسانگر شيميايي- رشته هاي گياهي

2- نيش سرما- نام اسد، رهبر سوريه- امتنان
3- صدمتر مربع- نغمه و سرود- واحد عمليات رايانه- 

صابون خياطي
4- روسا- دختر سرزمين عجايب- طوالني ترين رشته 

كوه دنيا
5- اين گونه؛ مانند اين- نيم ميليون- افسار و دهنه

6- نوعي نان- معبد يهود- موجود ترسناك
7- ناحيه اي صنعتي در آلمان- انکراالصوات- خشخاش 

8- ســايه- پزشــك معروف آمريکايي و كاشف داروي 

بيهوشي- قوم صالح- مرتجع الستيکي
9- بيماري كه قابل انتقال از حيوان به انســان اســت- 

حرص و طمع- حالت بيهوشي
10- نوعي تزيين ساختمان كه در آن اتاق ها و ايوان ها را 
به شکل برجسته يا پله پله گچبري مي كنند- اكنون- آب 

پاك و صاف
11- اديب نوبل برده 1995- ســخن آشکار و فصيح- 

غذاي خرگوش
12- اهلي و دســت آموز- اسب ســركش- عدد تالش 

دانش آموز
13- از نام هاي پيامبر)ص( در قرآن- نشانه تير- خوردن 
اين ســبزي ســبب كاهش ريزش مو و ســفيدي آن 

مي شود- مغز انسان
14- ناچيز- زمزمه كردن- سرآغاز گفت  و شنود تلفني

15- شهر آرامگاه ناصر خسرو- فروتني و تواضع

جدول شماره 655

حل جدول شماره 654

 راه حل بحران آب: از شعار
 تا شعار!

در پی بــه گوش رســيدن زنگ خطــر بحران 
جهانی آب در دهه های گذشــته، ســرمايه گذاری 
بــرای تبليغات عمومی به منظــور ترويج فرهنگ 
صحيح استفاده از منابع آبی، ازجمله فعاليت های 
مستمر ســازمان های مربوطه در كشور بوده است. 
شعار نهادينه شــده »آب را درست مصرف كنيم« 
يا »صرفه جويی، كم مصرف كردن نيســت، درست 
مصرف كردن اســت« در ســطح عمومی آنچنان 
اثرگذار بوده است كه امروزه شاهد جايگزينی شعار 
»آب را درست نه، كم مصرف كنيم« هستيم. مسلما 
اين تغيير را نمی تــوان تنها جايگزينی يك عبارت 
جديد به جای عبارت پيشين با هدف ايجاد تنوع و 

افزايش اثرگذاری تبليغات عمومی دانست. 
می توان اذعان داشت اين تغيير در گزاره تبليغاتی 
مويد تغيير پارادايم فکری حاكم بر ساختار مديريتی 
بوده كه نتيجه توجه بسيار ناچيز جامعه و دولت به 
بانگ زنگ خطر اوليه بحران آب اســت. آوای زنگ 
خطری كه امروز فرياد بم بحران عمومی را بر ســر 

جامعه می كشد. 
بررسی های آماری نشان می دهد كه طی ساليان 
گذشــته 92 درصد از منابع آبی كشــور در بخش 
كشاورزی مصرف شده اســت. از سويی مشاهدات 
و مستندات ارايه شده توسط پژوهشگران و فعاالن 
در اين زمينه مويد افزايش روزافزون تعداد چاه های 
عميق در اطراف شهرها بوده است. بنابراين مطابق 
با آمار، عموم جامعه سهم بسيار ناچيزی در مصرف 
آب داشته و طی دهه گذشته علی رغم تبليغات بسيار 
زياد تمايل چندانی به تغيير الگوی مصرف خود نشان 
نداده اند.  بنا بر آنچه رفت، شايد درست تر آن باشد 
كه نگاه خيره جامعه و مديــران را از نوك پيکان، به 
نقطه ای جلب كنيم كه پيکان سياست ها و اقدامات 
انجام شده را نشانه گرفته است؛ نقطه ای كه معطوف 
به ساختار و الگوی رفتاری حاصل از پارادايم فکری 

حاكم بر مديريت كالن منابع آبی است.
بازشناســی فرآيند تشــخيص و تعيين نابجای 
اولويت های توسعه و همچنين سياست ها و اقدامات 
اجرايی نادرست همچون تالش روزافزون در راستای 
خودكفايــی محصوالت كشــاورزی، گســترش 
بــدون برنامه واحدهای صنعتی در قالب ســاخت 
شهرك های صنعتی و به تبع آن صدور افزايش تعداد 
مجوزهای قانونی بهره برداری از منابع آبی از يك سو 
و ايجاد تمايل عمومی به بهره برداری های غيرقانونی 
از منابع به دليل توجيه اقتصادی ميزان سود حاصل 
نســبت به ميزان مجازات ها و عواقــب احتمالی از 
سوی ديگر و همچنين اثرات حاصل از سياست های 
مديريتی و اجرايی ديگری چون رشد از هم گسيخته 
كالن شهرها، تخريب سطوح و فضاهای سبز پيرامون 
شهرها، جنگل زدايی حاصل از جايگزينی كاربری ها 
و فعاليت های تفريحی و بهره بــرداری غيرمجاز از 
تاالب ها و ... از سوی ســازمان ها و نهادهای دولتی 
يا وابســته، بايدها درخصوص جايگاه و نوع تغيير 
پارادايم فکری كنترل بحران منابع آب را به گونه ای 
ديگر نمايان می سازد.  اكنون پارادايم فکری پيشين 
با شــعار »آب را درســت مصرف كنيم« كه الگوی 
رفتاری مسالمت آميزی را در راستای فرهنگ سازی 
عمومی ترويج می كــرد، جای خود را بــه پارادايم 
»دستوری هشدار« در سطح عمومی داده است. اين 
در حالی است كه نهادها و سازمان های مديريتی و 
نوع عملکرد كنترلی و نظارتی آنها را بايد بازيگر اصلی 
دانست. از اين رو شايد جايگزينی شعار »برنامه ها را 
نه فقط تدوين، درســت اجرا كنيم«، به جای »آب را 
درست نه، كم مصرف كنيم« جامعه هدف اولی تری 
را در نــوك پيکان توجــه خود جای دهد. شــايد 
بازنگری در رفتارها و فرآيندهای كنترلی - نظارتی 
و اجرايی ساختار مديريتی منابع آب كشور با هدف 
تغيير پارادايم فکری از »عمــوم متهم )مقصر(« به 
»خودشناسی رفتاری سازمانی« راهگشای بهتری 

برای مواجهه و كنترل بحران آب به نظر رسد. 

سردار اشتری خبر داد:

رشد 400 درصدی دستگیری 
مجرمان تحت تعقیب پلیس ایران 

توسط اینترپل
ایســنا|  فرمانده نيــروی انتظامی از رشــد 
400 درصدی دســتگيری مجرمان تحت تعقيب 
پليس ايران توسط اينترپل خبر داد. سردار حسين 
اشــتری، از تعامل پليس ايران با اينترپل خبر داد و 
گفت: اين همــکاری و تعامل متقابل باعث شــده 
دســتگيری مجرمان تحت تعقيب پليــس ايران 
توسط اينترپل، 400 درصد رشــد داشته باشد. او 
افزود: ارتقای امنيت اجتماعی و اخالقی، برخورد با 
موادفروشان خرد و شبکه های موادمخدر در اولويت 
فعاليت های نيروی انتظامی قرار دارد. فرمانده ناجا 
تأكيد كرد: نيروی انتظامی شناســايی و برخورد با 
سارقان و معتادان و تقويت قرارگاه مبارزه با سرقت 
را با شتاب بيشتری انجام می دهد. اشتری اعالم كرد: 
نيروی انتظامی تاكنون موفق شده 90 درصد جرايم 
سايبری را شناســايی و با آنها برخورد كند. فرمانده 
ناجا كشــفيات موادمخدر در 5 ماه نخست امسال 
را 20 درصد بيشــتر از مدت مشابه آن در  سال قبل 
دانســت و گفت: اين افزايش نسبت به دوره مشابه  
سال قبل، نشانگر همکاری مســئوالن ذی ربط با 
نيروی انتظامی، تالش همکاران ناجا و شناسايی و 
برخورد با باندها و شبکه های قاچاق موادمخدر است. 

طاعون نشخوارکنندگان کوچک از اراک کوچ کرد، راهی زنجان شد

 تلفات کل و بزها
 به 41 رأس رسید

 آمار معاونت مطبوعاتی از رسانه های خارجی 
که در سال های 87 تا 93 با مجوز موقت به ایران آمدند 

 ورود 2276 گروه
 از رسانه های خارجی غیرمقیم 

به ایران

شهروند| راه خود را به اســتان همجوار هم باز 
كرد. طاعــون، پس از تلف كــردن 410 رأس كل و 
بز در منطقه هفتادقله استان مركزی، راهی زنجان 
شد و تا روز جمعه 41 رأس كل و بز را تلف كرد. نهم 
شهريورماه بود كه ناصر جعفری سرپرست اداره كل 
حفاظت محيط زيست اســتان زنجان، از مشاهده 
بيماری مشــکوك به طاعون نشــخواركنندگان 
كوچك در منطقه شکار ممنوع خرمنه  سر اين استان 

خبر داد.
در روز نخست مشــاهده بيماری در منطقه، پنج 
الشه پيدا شــد و از آن روز به بعد، تعداد الشه هايی 
كه بر اثر بيماری مشکوك به طاعون تلف شده بودند، 
روزبه روز افزايش يافت تا اين كه در آخرين پايش كه 
روز جمعه انجام شد، تعداد تلفات به 41 رأس رسيد. 

افزايش تعداد تلفات طاعون نشــخواركنندگان 
كوچــك در اين منطقــه و تلفاتی كه در اســتان 
مركزی به جای گذاشــته بود، منجر شد تا مسئول 
روابط عمومی اداره كل حفاظت محيط زيست استان 
زنجان تأكيد كند كه »احتمال اين كه تعداد تلفات 
كل و بز موجــود در اين منطقه با وجود اين بيماری 
افزايش يابد دور از انتظار نيســت.« امجد باقری به 
ايرنا گفت: »اكيپ های اين اداره كل بی وقفه و با تمام 
توان در حال پايش و جست وجوی منطقه هستند تا 
الشه ها را پس از كشف به صورت كامل معدوم سازند 

تا اثری از آنها باقی نماند.«
واکسیناسیون طاعون در زنجان شروع شد

با رسيدن تعداد تلفات طاعون نشخواركنندگان 
كوچك در منطقه خرمنه سر به 41 رأس، مديركل 
دامپزشکی استان زنجان از آغاز طرح واكسيناسيون 
طاعون نشخواركنندگان كوچك خبر داد و گفت: 
»اين عمليات توســط چهار اكيپ دامپزشــکی در 
منطقه حفاظت شــده خرمنه ســر طارم و در بين 
دام های ســبك »بز و گوســفند« اين شهرســتان 
انجام می شود.« محمد رشــيد كرمی به ايرنا گفت: 
»كارشناســان دامپزشکی اســتان زنجان اقدام به 
نمونه برداری از حيات وحش مبتال به بيماری طاعون 
نشخواركنندگان كوچك در منطقه حفاظت شده 
خرمنه سر طارم كردند و نتايج اين نمونه برداری ها در 
مركز تشخيص سازمان دامپزشکی كشور مورد تأييد 
قرار گرفت.« او با بيــان اين كه اين بيماری، بيماری 
ويروسی بسيار مسری و كشنده است كه جمعيت 
دامی گوسفند، بز و نشخواركنندگان حيات وحش 
را مبتال می كند، ادامه داد: »ساير حيوانات همچون 
شتر، گاو، خوك و گاو ميش نيز ويروس اين بيماری 
را بدون اين كه خود مبتال شوند يا عاليمی از آن قابل 
مشاهده باشد در بدن خود به صورت مخزن و حامل 

نگه می دارند.« 
كرمی راه انتقال اين بيمــاری را انتقال ويروس از 
طريق ترشحات دام آلوده همچون ترشحات بينی، 
دهان و مدفوع و از راه عطسه و ســرفه اعالم كرد و 
گفت: »اين عوامل موجب انتشــار ويروس بيماری 
طاعون نشخواركنندگان كوچك در اطراف شده و 

موجب ابتالی ساير دام ها به اين بيماری می شود.«
او خاطرنشان كرد: »ويروس اين بيماری از طريق 
ترشحات آلوده دام به آب و علوفه منتقل می شود و 
چنانچه دام های سالم از اين آب و علوفه تغذيه كنند، 
بالفاصله مبتال به طاعون نشخواركنندگان كوچك 
خواهند شد. بر همين اساس، با توجه به اين كه اين 
بيماری سرايت بااليی دارد می تواند تعداد زيادی از 
دام های منطقه ای را آلــوده كند و ميزان تلفات دام 

می تواند از 50 تا 100 درصد باشد.«
مديركل دامپزشکی استان زنجان مهم ترين راه 
كنترل بيماری طاعون نشــخواركنندگان كوچك 
را جداســازی دام های آلوده، قرنطينه، جلوگيری از 
ارتباط دام سالم با دام آلوده، واكسيناسيون دام های 
ســالم و معدوم سازی بهداشتی يا ســوزاندن الشه 

دام های تلف شده اعالم كرد. 
بر همين اســاس، با مشاهده شــيوع طاعون در 
منطقه و تجربه شــيوع و تلفاتی كه اين بيماری در 
منطقه هفتاد قله اســتان مركزی به جای گذاشت، 
اداره كل حفاظت محيط زيســت اســتان زنجان 
جلســه اضطراری تخصصی كارگــروه مخاطرات 
زيســت محيطی را در روز سه شنبه هفته گذشته، 
يعنی يك روز پس از مشــاهده نخســتين تلفات 
طاعون، تشکيل داد. اين جلســه با حضور مديران 
دستگاه های درگير مرتبط با موضوع شکل گرفت 
و درنهايت اين كارگروه اســتراتژی خود را در چهار 
محور، مبنــی بر مقابله با اين بيماری و پاكســازی 
منطقه آلوده مشــخص و به منظور انجام عمليات 

ميدانی به تصويب رساند. 
در هميــن خصــوص، مديركل دامپزشــکی 
اســتان زنجان با اشاره به شــيوع بيماری طاعون 
نشخواركنندگان كوچك در منطقه حفاظت شده 
خرمنه سر در شهرستان طارم گفت: »به محض بروز 
اين بيماری، كارشناسان دامپزشکی در اين منطقه 
اقدام به پايش، بررســی و نمونه برداری و تشخيص 
اين بيماری در حيات وحش و الشــه های تلف شده 
كردند و وجود اين بيماری مورد تأييد قرار گرفت. با 
همکاری چهار اكيپ دامپزشکی طرح واكسيناسيون 
برای پيشــگيری از اين بيماری در جمعيت دامی 
گوسفند، بز و حيات وحش اين منطقه حفاظت شده 

و روستاهای اطراف آن آغاز شده است.« 

روی خط خبر

اصفهان و تبریز، شهرهای جهانی 
صنایع دستی و فرش شدند

شــهروند|  اصفهان و تبريز به عنوان شهرهای 
جهانی صنايع دستی و فرش به ثبت جهانی رسيدند.

براساس اعالم رسمی شورای جهانی صنايع دستی 
)wcc( پس از بررسی های تخصصی صورت گرفته 
و حضور كارشناسان بين المللی در ايران: اصفهان و 
تبريز به عنوان شهرهای جهانی صنايع دستی و فرش 

به ثبت جهانی رسيدند.
براساس گزارش سازمان ميراث فرهنگی در آخرين 
نشست مشترك شــورای جهانی صنايع دستی و با 
رأی اكثريت قاطع روسای مناطق آمريکای شمالی، 
آمريکای جنوبی، اروپا، آفريقا و آسيا - اقيانوسيه، شهر 
اصفهان به عنوان شهر جهانی صنايع دستی و تبريز 
به عنوان شهر جهانی فرش به ثبت رسيدند. در همين 
راستا، وانگ شان رئيس شورای جهانی صنايع دستی 
و غدا، هيجاوی رئيس منطقه آســيا اقيانوسيه اين 
شــورا، در پيام هايی اختصاصی اين موفقيت را به 
مسعود سلطانی فر معاون رئيس جمهوری و رئيس 
سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 

تبريك گفتند.
در  سال 2015 ميالدی در سطح دنيا تنها 6 شهر 
نامزد ثبت جهانی بودند كه اصفهان و تبريز به واسطه 
داشــتن ويژگی ها و شــرايط خاصی كه در زمينه 
صنايع دستی و بافت فرش داشتند، برای نخستين بار 

به طور همزمان به ثبت جهانی رسيدند.

 پیام »بان کی مون« به مناسبت
 »روز جهانی خیریه«

 در مواجهه با مشکالت بشری
 داوطلب شوید

شهروند|  دبيركل ســازمان ملــل در پيامی به 
مناسبت »روز جهانی خيريه« از مردم سراسر جهان 
خواست تا در مواجهه با رنج و مشکالت بشری برای 
اقدامات خيرخواهانه و انسان دوستانه داوطلب شوند.

بان كی مون، دبيركل سازمان ملل )شنبه پنجم 
سپتامبر 2015( و همزمان با »روز جهانی خيريه« در 
پيامی به مناسبت اين روز تأكيد كرد: در اين برهه از 
زمان كه نياز به كمك های بشردوستانه افزايش يافته 
و شمار پناهجويان و مردم آواره از بعد از پايان جنگ 
جهانی دوم تاكنون به باالترين آمار رسيده، خيريه ها 
بيش از گذشته در پاسخگويی به نيازهای بشريت 

نقش حياتی ايفا می كنند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی سازمان ملل متحد، 
بان كی مون افزود: آژانس ها و نهادهای بشردوستانه 
و توسعه ای سازمان ملل نيز برای تداوم فعاليت های 
نجات بخش خود در واكنش به چالش های ناشی از 
توسعه، باليای طبيعی، درگيری های نظامی و ساير 
شــرايط اضطراری روی كمك هــا و خدماتی كه از 
سوی مردم و همچنين دولت های سخاوتمند ارايه 

می شوند، حساب می كنند.
دبيركل سازمان ملل در پايان تأكيد كرد كه تمام 
مردم جهان برای شركت در فعاليت های خيرخواهانه 
داوطلب شوند. او گفت: اين اتحاد و همبستگی به ما 
كمك خواهد كرد كه در كنار هم با هماهنگی زندگی 
كنيم و برای همه جهانيــان آينده ای صلح آميزتر و 

باثبات تر بسازيم.

شــهروند|  رئيس ســازمان غذا و دارو با رد 
برخی نگرانی ها نسبت به مجوز عرضه داروهای 
»بوپرونورفيــن« و »آكســی كدون« به عنــوان 
داروهای شــبه مخدر، در داروخانه های منتخب 
بيمارســتانی، گفت:  » امکان سوءاستفاده از اين 
داروها به هيچ عنــوان وجود ندارد و نســخه و 

تجويز پزشك برای ارايه آنها الزامی است.«
نهــم شــهريورماه بــود كــه در گزارشــی، 
ماجرای فروش يك داروی مشــابه ترامادول در 

داروخانه ها برمال شد. 
در اين گزارش آمده بود كه »اكســی كدون«، 
دارای بوپرونورفيــن درحالی به عنــوان داروی 
ترك اعتيــاد با مجوز ســازمان غــذا و دارو در 
داروخانه ها فروخته می شــود كه پس از متادون 
پرمصرف تريــن داروی تــرك اعتياد به شــمار 
می رود. اخيرا اين ســازمان در بخشنامه ای كه 
به امضای مديركل نظــارت و ارزيابی دارو و مواد 
مخدر سازمان غذا و دارو رســيده، اجازه توزيع 
دارو های بوپرونورفين+ نالوكســان و »اُكســی 

ِكدون« را به داروخانه ها داده است. 
حاال با گذشــت بيــش از يك هفتــه از اين 
موضوع، رســول ديناروند، رئيس سازمان غذا و 
دارو دراين باره توضيحاتی به ايســنا داد و افزود: 
»از آنجــا كــه »بوپرونورفيــن« دارويــی مخدر 

است كه به آن »نالوكســان« اضافه شده، امکان 
سوءاســتفاده از آن صفــر می شــود، بنابراين 
هيچ كــس نمی توانــد از بوپرونورفيــن همراه 
نالوكســان سوءاســتفاده كند، به همين دليل 
امکان توزيــع آن در داروخانه هــای منتخب و 
آموزشی فراهم شــده است. البته اين دارو بايد با 
نسخه پزشك ارايه شود و نسخه و تجويز پزشك 

برای دريافت آن الزامی است.«
ديناروند همچنين درباره اجازه عرضه داروی 
»آكســی كدون« )نوعی مســکن دارای مخدر( 
در بيمارســتان ها نيز گفت: »بــا توجه به اين كه 
»آكســی كدون« داروی قوی و شبه ترياك است 
)شــبيه كديين(، اين دارو تنها در بيمارستان ها 
مجــوز توزيــع دارد. اهميــت عرضــه آن در 
بيمارستان ها نيز از آنجاست كه در ارزيابی های 
انجام شــده از سوی ســازمان جهانی بهداشت، 
مشخص شده كه دسترســی گروهی از بيماران 
به مخدر هــا و ضد دردهای قوی نياز اســت، اما 
متاسفانه اين دسترســی در بيمارستان ها بسيار 

پايين است. 
بــر همين اســاس بــا وجــود ايــن دارو در 
بيمارســتان ها، بی ترديد دسترســی بيمارانی 
 كه بــه ضددرد قــوی نيــاز دارند، با ايــن دارو

 فراهم می شود.«

رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش به انتشار خبر فروش دو داروی شبه مخدر در داروخانه ها: 

داروهای شبه مخدر تنها با نسخه ارایه می شوند
    داروی »آکسی کدون« به عنوان مخدر قوی در بیمارستان ها استفاده می شود
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شهروند| اين بار هم ماجــرا از يك توييت شروع 
شده است. توييت كننده »حسين انتظامی «، معاون 
مطبوعاتی وزير ارشاد است. او دو روز پيش در حساب 
توييتری خود نوشت كه »روز شنبه جدول جالبی در 
سايت معاونت مطبوعاتی منتشر می شود. بايد ديد 
 BBC واكنش كسانی كه اخيرا به حضور تيم خبری

اعتراض داشتند، چيست؟«
جدولی كه انتظامی از آن به عنــوان »جالب« ياد 
كرده، فهرست رسانه های خارجی است كه در 6 سال 
گذشته با مجوز موقت فعاليت به ايران آمده اند. اداره 
كل مطبوعات و خبرگزاری هــای خارجی معاونت 
مطبوعاتی وزارت ارشاد ديروز فهرست رسانه های 
خارجی غيرمقيمی را كه از  سال 87 تا 93 وارد ايران 
شده اند، منتشر كرده است و براساس اين گزارش و 
طبق جدول پيوســت، در6 سال گذشته )1387 تا 
1393( تعداد 2276 گروه از رســانه های خارجی 
غيرمقيم با دريافت مجوز موقت فعاليت، وارد كشور 
شده اند و به فعاليت رســانه ای پرداخته اند. در اين 
جدول عالوه بر نام رسانه ها، كشور،  سال و ماه حضور، 
تعداد خبرنگاران و تعداد روزهای حضور در ايران هم 

به تفکيك آمده است.
از طرف ديگر يك ماه پيش، در ســايت معاونت 
امور مطبوعاتی وزارت ارشــاد، فهرست رسانه های 
خارجی كه از ابتدای سال 94 مجوز موقت فعاليت 
در ايران دريافت كرده اند، منتشر شد؛ فهرستی كه 
نشان می دهد 110 رســانه خارجی غيرمقيم برای 
فعاليت موقت در ايران از ابتدای  سال تا نيمه مردادماه 
از اداره كل رســانه های خارجــی وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی مجوز دريافت كرده اند. براساس 
اعالم اداره كل رســانه های خارجی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، 141 رسانه بين المللی دارای دفتر 
نمايندگی فعال در ايران هستند و رسانه های ديگری 
كه در ايران دفتــر ندارند، بنابر تقاضا، مجوز فعاليت 
زمان دار دريافت می كنند. بر اين اساس، جدول ورود 

خبرنگاران رسانه های خارجی غيرمقيم به كشور كه 
از اداره امور خبرنگاران و رسانه های خارجی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، از اول امسال كارت خبری 
و مجوز فعاليت موقت دريافت كرده اند، منتشر شده 

است. 
اداره كل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی اعالم كرده اين مجوزها براساس تقاضای 
رسانه ها، در اسرع وقت رسيدگی می شود؛ در مواردی 
پاسخ منفی يا مشروط داده می شود و در مواردی با 
درخواســت آنها به صورت مجوز موقــت زمان دار، 

موافقت می شود.
به نظر می رسد بعد از حرف و حديث هايی كه در 
ماه گذشــته درباره ورود خبرنگاران شبکه خبری 
بی بی ســی به ايران در بعضی رسانه های داخلی به 
راه افتاد، معاونت مطبوعاتی و در صدر آن »حسين 
انتظامی«، معاون مطبوعاتی وزير ارشــاد تصميم 
گرفته اند، ريز اطالعات ورود خبرنگاران خارجی به 
ايران را در 6سال گذشته و از ابتدای امسال تا مرداد 

را منتشر كنند. 
فهرســت خبرنگاران غيرمقيم خارجــی كه از 
ابتدای  ســال 94 تا نيمه مردادماه، كارت خبری و 
مجوز فعاليت موقت دريافت كرده اند، نشان می دهد 
كه 3 نفر از تلويزيون BBC امســال وارد ايران شده 
 و به مدت 7 روز در ايران فعاليت خبری داشــته اند.
در جدول فهرست رسانه های مستقر در ايران به 2 
بخش اسالمی و بين المللی تقسيم شده، بخش های 
راديــو و تلويزيون هــای بين المللــی و منطقه ای، 
خبرگزاری های بين المللی و منطقه ای، نشــريات 
بين المللی و منطقه ای و موسسات عکس بين المللی 
به تفکيك آمده است. اين جدول نشان می دهد كه 
CCTV ،آمريکاNBC در حال حاضر تلويزيون های

چين، تلويزيون CNN آمريکا، تلويزيون روسياليوم 
 ،ABC NEWS آمريکاCBSNEWS ،روســيه -

آمريکا و... در ايران مستقر هستند.


