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گروهـی از تحلیـل گران معتقدند همواره رشـد های بـورس مطابق با دو 

سـوم جهـش ارز بـوده که اگـر تجربه هـای تاریخی را در شـرایط کنونی 

قابـل تکرار و مـاک عمل بدانیم

ُنـه مـاه و ُنه روز از سـال 1397 گذشـت. روزهایی پرتاطـم برای اقتصاد 

ایران و البته بازار سـهام. شـاخص بورس از ابتدای سـال جاری تاکنون  

بیـش از65 درصـد رشـد کـرده و هـر چند نظر غالب این اسـت کـه بازار 

سـرمایه ایـران مسـتقیما از نوسـانات نـرخ ارز اثر می پذیـرد لیکن این 

میـزان رشـد نشـان می دهـد کـه بورس مـا کمتر از نـرخ دالر رشـد کرده، 

خیلـی کمتـر از دالر متعادل شـده در کانال 10 هـزار تومانی. 

البتـه گروهـی از تحلیل گـران معتقدند رشـد های بورس همـواره مطابق 

بـا دو سـوم جهـش ارز بـوده کـه اگـر تجربه های تاریخـی را در شـرایط 

کنونـی قابـل تکـرار و ماک عمـل بدانیم، می توان ایـن گونه هم تحلیل 

کـرد کـه رشـدهای بـورس )رشـد شـاخص نه قیمـت سـهام( مطابق با 

جهـش نـرخ دالر بـوده اسـت و افـت هـای اخیر بـورس هـم در همین 

راسـتا اتفاق افتاده اسـت.

بـاری؛ روزهای سـرد زمسـتان فرارسـیده و بـورس غیـر از روز معاماتی 

نخسـت دی مـاه و البتـه یـک روز در میانـه هفتـه در اغلـب روزهـای 

نخسـت زمسـتان مثبـت بوده اسـت.

سـرمایه گذاران بـازار سـهام ایـن روزها چنـد متغیر مهم را بـه طور جدی 

دنبـال می کننـد ، متغیرهایـی همچـون بودجـه 98 ، افـت قیمـت نفت 

و فلـزات اساسـی )کومودیتـی( و تکانـۀ مجـدد دالر و البتـه تحـوالت 

سیاسی.

برداشت نگارنده از متغیرهای مزبور در چند بند خاصه می شود.

در تحـوالت سیاسـی بـه نظر می رسـد که مناقشـه هـای داخلی ترامپ 

در آمریـکا کـه کانـون آن عـدم تصویـب بودجـه و نزدیـک شـدن دولت 

بـه تعطیلی کامل اسـت و سـبب سـقوط عجیـب بازارهای جهانی شـده 

اسـت ، تـا مدتی دسـت کم فشـار تبلیغاتـی او علیـه ایـران را کم کند. 

اختـاف اصلـی بر سـر پنج میلیـارد دالر بودجه درخواسـتی ترامپ برای 

سـاخت دیـوار مـرزی با مکزیک اسـت. بـورس های جهانی ایـن روزها 

برخـاف یـک دهـه گذشـته روند نزولـی در پیـش گرفته اند و مناقشـه 

ترامـپ بـا قدرت های اقتصادی جهـان در کنار درگیری هـای او با بانک 

مرکـزی سـبب شـده یک کریسـمس واقعا خاکسـتری بـرای بازارهای 

جهانـی رقـم بخـورد و بـه واقـع ژانویه 2019 اسـتثنایی تریـن ژانویه یک 

دهـه اخیـر برای مردم آمریکاسـت.

در صحنـه سیاسـی او سـفری مخفیانـه بـه عـراق داشـت که بـه دالیل 

امنیتی خبر سـفر وی ، از قبل رسـانه ای نشـد.از طرفی موضوع سـوریه 

بـه عنـوان یکی از مناقشـات مهم ایـران و آمریکا با ادعـای جدی خروج 

آمریـکا مواجـه شـده و اعـام شـده سـفارت کشـورهای عربـی از جمله 

امـارات و بحریـن در ایـن کشـورها دایر می شـود که به معنـای پذیرش 

مشـروعیت بشـار اسـد در مقطع فعلی اسـت و حتی زمزمه بازگشـایی 

سـفارت سـعودی هم در این کشـور وجـود دارد.

در عیـن حـال حضـور آمریـکا در خلیـج فـارس را نیـز نبایـد در تحوالت 

ژئوپلیتیـک دور از نظـر داشـت و البتـه کاهـش تنـش ها در یمـن ، اما 

تحلیـل غالـب در ایـن حـوزه کاهـش فشـارهای سیاسـی یا دسـت کم 

تبلیغاتـی بـرای ایـران اسـت کـه مـی تواند بـرای آرامـش بازار سـرمایه 

مفیـد باشـد ، هـر چنـد افـق ایـن تحلیل کوتـاه مدت اسـت.

قیمـت نفـت در سـه مـاه اخیـر 40 درصـد افـت کرده کـه خود رکـوردی 

قابـل اعتنـا به شـمار مـی رود.افـت قیمت نفت بـرای اقتصاد ایـران که 

همچنـان درآمـد اصلی آن از محل فروش این طای سـیاه رنگ اسـت 

پیـام خوبـی نـدارد و شـرکت هـای وابسـته بـه نفـت مثل پتروشـیمی 

هـای مـا با افـت قیمت محصـوالت صادراتـی مواجه می شـوند و البته 

درآمدهـای نفتی کشـور هم در سـطخ پائینـی قرار مـی گیرد.اما از منظر 

سیاسـی کاهـش قیمت نفت پیامـی همچون احتمـال تمدید معافیت 

کشـورهای متقاضـی خرید نفت ایـران از تحریم های ایـاالت متحده را 

مـی تواند داشـته باشـد کـه این موضـوع مهم تـر از تاثیـرات اقتصادی 

کاهـش قیمت نفت اسـت چرا که نشـان می دهد احتمـاال ما همچنان 

مـی توانیم نفت بفروشـیم.

بـه هـم ریختگـی بـورس هـای جهانـی و پائیـن مانـدن قیمـت فلزات 

اساسـی بـه رغـم کاهـش ارزش دالر نیز موضوع مهمی اسـت و پیام آن 

این اسـت که بورس از محل رشـد قیمت نفت و تقویت فلزات اساسـی 

در جهـان نبایـد در انتظار محرکی قـوی باش.

بودجـه 142 هـزار میلیـارد تومانـی سـال 98 باالخـره پـس از کـش و 

قـوس فـراوان به مجلس تقدیم شـده است.بررسـی های اولیه نشـان 

مـی دهـد ایـن بودجه بـه طور کلـی انقباضی اسـت اما تورم دسـت کم 

20 درصـدی را در سـال آتـی بـه دنبـال خواهد داشـت به ایـن معنی که 

دولـت پیـش بینی توقف موتور تـورم را ندارد لکن جهـش آن را کمتر از 

امسـال پیـش بینی کرده اسـت.

دلیـل پیـش بینی تـورم 20 درصـدی تـاش دولت بـرای کاهش تولید 

نقدینگـی اسـت که افزایـش حقوق ها را حداکثر 20 تـا 25 درصد پیش 

بینـی کـرده و عـدد 8 هـزار تومـان بـه عنـوان حداقـل نـرخ ارز نیمایـی 
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تهران

سایه همسایه؛  تهدید اصلی
 آثار تاریخی مازندران

از دو هزار و 500 اثر تاریخی مازندران 
تنها 150 اثر دارای عرصه و حریم هستند

پرستاران بازندگان نظام سالمت
از بودجه ۳6 هزار میلیاردی وزارت بهداشت و درمان سهم پرستاران که بیشترین سختی را تحمل می کنند بسیار ناچیز است.
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تخریب عرصه شهر 
باستانی شوش 

متوقف شد
مدیر کل دفتر بررسی عملکرد، 

بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری از توقِف حفاری غیرقانونی 
دو محوطه تاریخی شوش خوزستان، با 

دستور استاندار خوزستان خبر داد.

رد الیحه کودک 
همسری، َخم به 

ابروی مجلس نیاورد

95 درصد الیحه بودجه 
در مجلس تغییر نمی کند
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 در روزهای گذشته فیلمی موسوم به قطع درختان 
منطقه حفاظت شده ارسباران )قره داغ( در فضای 
مجازی منتشر شد.پس از آنکه مسوولین مربوطه 
اعام کردند این فیلم مربوط به باغات بوده است حال 
عده ای معتقدند این اتفاق ناخوشایند نتیجه اجرای 
طرح تنفس جنگل ها است. مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه هیچ 
درخت جنگلی در فیلم انتشار یافته از قطع درختان در 
فضای مجازی وجود ندارد، گفته: درختان قطع شده 
در این فیلم از نوع جنگلی نبوده و مجموعه از چوب 
آالت باغی مسن و پوسیده هستند و فیلم ارتباطی با 
جنگل های ارسباران ندارد.

نماینده مردم کلیبر در مجلس: 
عطش کارخانه های چوب به 
دنبال طرح تنفس جنگل ها، 
افزایش پیدا کرده است

دست طرح تنفس 
جنگل ها در قطع 
درختان ارسباران 
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 آگهي  مناقصه عمومي
 یک مرحله اي

 آگهي  تجدید  مناقصه عمومي یک مرحله اي

روابط عمومی اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان

نوبت اول

صفحه 9

گمانـه زنی می شـود و از طرفـی بودجه های عمرانی 

هـم تغییر زیـادی نداشـته اسـت.در بودجـه 98 هر 

چنـد افزایـش نرخی بـرای حامل های انـرژی دیده 

نشـده امـا درآمد اصلی ، همچنان مبتنـی بر فروش 

نفت اسـت.

اگـر مجلـس این بودجـه را تصویب کنـد و همچنان 

فـروش نفـت به میـزان فعلـی ادامـه پیدا مـی کند 

مـی تـوان به سـقف تـورم 20 درصـدی در پایـان 98 

دلخوش کرد.نکته دیگر آن اسـت که فشـار اقتصادی 

در برهه کنونی سـبب دخالت مجدد دولت در فضای 

کسـب و کار شرکت ها نشـده است.البته برای اثبات 

ایـن ادعـا باید منتظر افشـای جزئیـات بخش های 

درآمـدی بودجـه بـود ، لکـن در مقطـع فعلی خبری 

از افزایـش حـق انتفـاع معادن یا رشـد نـرخ خوراک 

پتروشـیمی هـا ) نـرخ خـوراک امسـال بـه میـزان 

سـه سـنت رشـد کرده بود و مبنای محاسـبه آن ارز 

نیمایی شـده بود( نیسـت و سیاسـت های مالیاتی 

هـم دسـت کم برای شـرکت هـا به طـور انقباضی در 

نظر گرفته نشـده اسـت.البته بـرای اظهار نظـر درباره 

بودجـه بایـد منتظـر ارائـه جزئیـات آن در روزهـای 

پیـش رو بود.ولی آنچه که مسـلم اسـت این اسـت 

کـه بودجـه 98 هرچنـد تاش کـرده سیاسـت های 

انقباظـی دولـت را به نمایش بگذارد اما تورمی اسـت 

، تورمـی کـه رد پایی از التهاب و آزار و اذیت کسـب و 

کارهـا در مقطـع فعلـی در آن دیده نمی شـود

دالر آمریـکا بـه عنـوان متغیـری بسـیار اثرگـذار بـر 

اقتصاد ایران در یک سـیر نزولـی از روزهای پرتاطم 

شـهریورماه پس از سـه ماه توانسـت خود را به کانال 

10 هـزار تومانی رسـانده و تثبیت کنـد و در این کانال 

آرام بگیـرد و حتـی در برخـی روزهـا نرخ زیـر 10 هزار 

تومـان را نیـز لمـس کند.امـا در هفته اخیـر اظهارات 

رئیـس جمهور در جلسـه تقدیم بودجـه نگرانی ها را 

بـه بـازار ارز برگردانـد. رئیس جمهـور در خانه ملت با 

بیـان ایـن کـه مـردم ما شـاید همـه ریزه کاری هـا را 

نداننـد، گفتـه بـود: مـا در اوایل سـال 97 در مقطعی 

قـرار گرفتیـم کـه ذخیـره اسـکناس ارزی مـا تقریبًا 

صفـر بـود، آن التهابـات در بازار به وجـود آمد و دولت 

ناچـار شـد بـرای آرام کـردن بـازار و نجـات کشـور از 

التهاب ،تصمیماتی هرچند سـخت اتخـاذ و اجرا کند 

کـه بـرای دولـت نـه اولویـت اول و دوم کـه اولویـت 

سـوم بود.

حـرف هـای روحانـی البتـه بخـش هـای مهمتـری 

هـم دربـاره ارز داشـت.او گفت که امـروز ذخایر بانک 

مرکـزی از لحـاظ ذخایـر اسـکناس از هـر روز دیگـر 

بهتر اسـت.امروز مشـکات بانک مرکـزی به حداقل 

ممکـن رسـیده اسـت و تاش بـرای روابـط بانکی با 

سـایر کشـورها به رغم تحریـم ادامـه دارد  و در واقع 

ثبات مالی و ارزی در یکی دو ماه گذشـته مخصوصًا 

بعـد از 13 آبان را شـاهد هسـتیم.

متاسـفانه در اقتصـاد مـا همیشـه اظهـارات منفـی 

مـاک عمـل اسـت و اصـا بـازار ارز بـه ایـن بخش 

مهـم حـرف هـای روحانـی توجهـی نکـرد!

امـا همـواره روند بازارهـا از وضعیت فعلی آن ها مهم 

تـر اسـت و مـی توانـد قـدرت تحلیـل نسـبتا قابـل 

اتکایـی از آینـده در اختیـار ما بگذارد.چون ارز در سـه 

مـاه گذشـته رونـد نزولی خوبی داشـته و نـرخ آن از 

نقطـه اوج حـدود 50 درصـد کاهش پیدا کرده اسـت 

، بـه نظـر می رسـد کـه حـرف هـای روحانـی درباره 

وضعیـت ذخایـر ارز صادقانـه و قابل اتکا باشـد.

او گفتـه کـه در اوایـل سـال 97 ذخایـر ارزی کشـور 

تقریبـا صفـر شـد.وقتی بـه گذشـته بـر مـی گردیـم 

و اصطاحـا دالر پاشـی هـای مدیریـت وقـت بانـک 

مرکـزی بـه واردکننـدگان مختلـف و مسـافران ، آن 

هـم بـا نـرخ 4200 تومانـی را مـی بینیم ، بـاور حرف 

هـای روحانی درباره صفر شـدن ذخایر ارزی سـخت 

نیسـت و اکنون کـه کاهش 50 درصدی نـرخ دالر در 

عـرض 3 ماه را شـاهد هسـتیم ، ناچاریـم باور کنیم 

کـه رفتار بـازار ارز مبتنـی بر واقعیت هـای اقتصادی 

و سیاسـی موجـود اسـت و اگـر روال کنونـی ادامـه 

پیـدا کنـد ، عـدد 8 تـا 10 هـزار تومـان نرخـی اسـت 

که اسـکناس سـبز آمریکایـی می توانـد در آنجا آرام 

بگیـرد و فعـاالن بـورس عما از محل رشـد نـرخ ارز 

نباید انتظاری برای رشـد داشـته باشـند./عصر ایران
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامـه گاردین از تاثیر اهمال کاری 
در سـامت روحی کودکان بر آینده شان 

گزارش داده.

خبرگـزاری اسپوتنیک از پیدا 
کـردن 30 فرمانده داعش که در نزدیکی 
دیرالزور سـوریه پنهان شده بودند توسط 

نیروهای عراقی خبر داده.

خبرگـزاری الجزیرهدر آخرین روز 
سـال 2018 گزارشی با عنوان »ده کاری که 
ترامپ هنگامی که شـما حواستان نبود در 

سـال 2018 انجام داد« منتشر کرده.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگزاری دویچه وله گزارشـی از 

سـخنرانی صدراعظم آلمان در آستانه سال 
نو میادی منتشـر کرده.

آلمان

آملی الریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام شدپیام خبر
رهبر معظم انقاب اسامی در حکمی آیت هللا آملی الریجانی را به عنوان رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.

سنا
 ای

س:
عک

پرستاران بازندگان نظام سالمت
از بودجه ۳6 هزار میلیاردی وزارت بهداشت و درمان سهم پرستاران که بیشترین سختی 

را تحمل می کنند بسیار ناچیز است.

تعلیق اجرای »قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری« 12 ساله شد

تعلیق اجرای »قانـون تعرفه گذاری خدمات 
پرسـتاری« 12 سـاله شـد و در الیحه بودجه 
پیشـین،  بودجـه سـال های  98 همچـون 
ردیفـی بـرای اجرایـی کـردن این قانـون در 
نظـر گرفته نشـده اسـت. این درحالی سـت 
کـه فعـاالن صنفـی پرسـتاران از تابسـتان 
رایزنی هایـی بـا مجلس شـورای اسـامی و 
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی 
قانـون  اجـرای  عـدم  بودنـد.  کـرده  آغـاز 
تعرفه گـذاری خدمات پرسـتاری اعتراضات 
دنبـال  بـه  را  پرسـتاری  جامعـه  گسـترده  
داشـته و تامین معیشـت آنان را با مشـکل 

مواجـه کـرده اسـت. کار پرسـتاران در نظـام 
سـامت کشـور هیچ تعرفه ای نـدارد. تعرفه 
در حـوزه سـامت بـه نوعـی نشـان دهنده 
جایـگاه و ارزش اقتصـادی آن حرفه اسـت.
در  پرسـتاری  نظـام  تعرفه گـذاری  قانـون 
تابسـتان سـال 86 بـا رای بـاالی نمایندگان 
مجلس شـورای اسـامی به تصویب رسـید 
و از همـان زمـان تاکنـون روی کاغـذ باقـی 
مانده اسـت. عماً اندک بودجـه ای نیز برای 
اجـرای این قانـون در نظر گرفته نمی شـود. 
هنـوز بعـد از 12 سـال مسـئوالن بهانه هـای 
متعـددی بـرای اجرایـی نکـردن آن مطـرح 
می کننـد. اما ایـن بهانه ها بـه اعتقاد محمد 
شـریفی مقـدم )دبیـرکل خانه پرسـتار( از 
نـگاه پزشک سـاالر کمیسـیون بهداشـت و 
درمـان مجلـس شـورای اسـامی و وزارت 

بهداشـت کشور نشـات می گیرد و ذیل نگاه 
پزشک سـاالرانه، علیرغم گـردش مالی کان 
حـوزه سـامت، تنهـا 5 درصـد که پزشـکان 
میـان  در  می شـوند.  منتفـع  هسـتند کـه 
ایـن 5 درصـد منتفـع نظـام سـامت حتی 

پزشـکان عمومـی نیـز دیده نمی شـوند.
در الیحـه بودجـه سـال 97 بـرای اجـرای 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرسـتاری، هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شـده بود اما در 
نهایت در کمیسـیون تلفیق مجلس شورای 
اسـامی مـورد موافقـت قـرار نگرفـت. در 
الیحـه بودجـه سـال 98 اما هیـچ بودجه ای 
در نظـر گرفتـه نشـده اسـت.در واقـع عمده 
قانـون  حـوزه  در  پرسـتاران  مشـکات 
نیسـت. در برنامـه ششـم توسـعه »قانـون 
تعرفه گـذاری نظام پرسـتاری« در ذیل ماده 

74 قانـون مطـرح شـده و دولـت مکلـف 
بـه اجـرای آن است.پرسـتاران در ایـران در 
شـرایط بسـیار سـختی کار می کننـد. در 
ایـران بـه ازای هـر 100 تخت بیمارسـتانی، 
100 پرسـتار وجـود دارد کـه عمـاً ضریـب 
نزدیـک بـه 1/1 را نشـان می دهـد در دنیـا 
بـه ازای هـر 100 تخـت حدود 1100 پرسـتار 
اسـتخدام می کننـد کـه نشـانگر ضریـب 
حـدود 10 اسـت. ایـن ارقـام نشـان دهنده 

فشـار کاری بـاال بـر پرسـتاران اسـت.

بودجه خواری 6 درصدی ها در 
نظام سالمت

هـزار   چنـد  بودجـه  از  پرسـتاران  سـهم 
میلیـاردی 98 و سـهم 36 هـزار میلیاردی 

ناچیـز  بسـیار  درمـان  و  بهداشـت  وزارت 
اسـت. در نظـام سـامت تبعیـض فاحش 
بین 6 درصد پزشـکان و غیرپزشکان سبب 
می شـود تـا 100 هزار پرسـتار بخـش دولتی 
سـهم چندانـی از بودجـه تخصیـص داده 
شـده به وزارت بهداشـت نداشـته باشند. در 
عیـن حـال در الیحـه بودجه 98 نیـز دولت 
حتـی سـهم اندکـی بـرای اجـرای قانـون 
تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری در نظـر 
نگرفته اسـت و سـال آینده سال سختتری 

بـرای پرسـتاران خواهـد بود.
خانـه  )دبیـرکل  مقـدم  شـریفی  محمـد 
پرسـتار( دربـاره مشـکات و مشـقت های 
پرسـتاران می گویـد: پرسـتاران بیشـترین 
خدمات بهداشـتی و درمانی را به مردم ارائه 
می دهنـد و بایـد بـه همین میـزان در نظام 
سـامت سـهم داشـته باشـند و در منابع و 
درآمدهـا درنظر گرفته شـوند اما متاسـفانه 
می کننـد،  عرضـه  خدماتـی کـه  علیرغـم 
در سـهم بودجـه هـزاران میلیـاردی وزارت 
بهداشـت جایگاهی ندارند. آنچه پرسـتاران 
تبعیـض  و  بی عدالتـی  می دهـد  رنـج  را 

مطالبـات  توضیـح  در  اسـت.او  فاحـش 
بیـان می کنـد: همـه می داننـد  پرسـتاران 
وزارت بهداشـت از وزارتخانه هایـی اسـت که 
بیشـترین بخـش بودجـه را بـه بهانه هـای 
طرح تحول نظام سـامت و سامتی مردم 
جـذب می کنـد اما پرسـتاران که بیشـترین 
خدمـات را ارائـه می دهنـد، در ایـن بودجـه 

کمتـر مـورد توجـه قـرار می گیرنـد.
او می افزایـد: طـرح تحـول نظـام سـامت 
خـود  رابـه  میلیـاردی  هـزار  چنـد  بودجـه 
میلیـارد  هـزار   36 اسـت.  کـرده  جـذب 
بودجـه مسـتقیم بودجـه ای اسـت که طبق 
الیحـه بودجـه 98 بـه وزارت بهداشـت داده 
می شـود. از طریـق بیمـه تامیـن اجتماعی 
بودجـه چنـد ده هـزار میلیـاردی بـه ایـن 

می شـود. وارد  وزارتخانـه 

70 هزار خدمات پزشکان 
تعرفه گذاری شده؛ پرستاران 12 

سال است انتظار می کشند!
محمـد شـریفی مقـدم بـا اشـاره بـه اینکه 
بی توجهـی بـه حرفـه پرسـتاری همه جانبه 

اسـت، می گویـد: بعـد از اینکـه طـرح کارانه 
)طرح نویـن خودگردانی بیمارسـتان ها( در 
سـال 78 بـه بهانـه اینکـه پزشـکان جـذب 
تصویـب  شـوند،  دولتـی  بیمارسـتان های 
شـد، عمـا شـکافی عمیـق در بیـن درآمـد 
پرسـتاران و پزشـکان بـه وجود آمـد. در آن 
زمـان ایـن اختـاف درآمـدی بیـن 1/5 تـا 
2/5 برابـر بـود. بعدهـا ایـن اختـاف حتی 
بـه 100 تـا 300 برابـر رسـیده اسـت. از آن 
زمـان غیرپزشـکان که فقـط هم پرسـتاران 
نبودنـد، دچـار یـک شـکاف عمیـق در نظام 
پرداخت دسـتمزد شـدند و نسـبت به طرح 
کارانـه معتـرض بودنـد.او تاکیـد می کنـد: 
همیـن اعتراضـات در سـال 86 منجـر بـه 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرسـتاری شـد 
کـه پرسـتاران هم مثل سـایر گروه هـا و به 
ویژه پزشـکان تعرفه داشـته باشـند. »طرح 
کارانـه« زیرسـاخت، فونداسـیون و بسـتر 
طـرح تحـول نظـام سـامت شـد. االن 70 
هـزار خدمـت پزشـکان تعرفه گذاری شـده 
اسـت. یعنـی ریزتریـن حرکتـی کـه انجام 

می دهنـد تعرفـه دارد.

یـک نماینـده مجلـس شـورای اسـامی در واکنـش بـه 
درخصـوص  نظـام  مصلحـت  تشـخیص  دبیـر  سـخنان 
از  برخـی  مطـرح کـردن  گفـت:  چهـار  عملیـان کربـای 
از  بعضـی  و  نمی کنـد  ملـی  امنیـت  بـه  مسـائل کمکـی 
مسـائل نبایـد در افـکار عمومـی مطـرح شود.حشـمت هللا 
فاحـت پیشـه دبـاره اظهـارات دبیـر تشـخیص مصلحـت 
درخصـوص عملیـات کربای چهار و واکنـش افکار عمومی 
گفـت: جنـگ تحمیلـی، جنگی اسـت کـه هنوز شـهدایش 
بـه وطـن بازمی گردنـد، در تاریـخ کشـورها یـک همچیـن 

رویـدادی را مـا کمتـر شـاهد هسـتیم. 

رد  علـت  مجلـس  فرهنگـی  کمیسـیون  رییـس  نایـب 
طـرح تشـکیل وزارت میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری در شـورای نگهبـان را »یـک اشـتباه« دانسـت 
و افـزود: تـا هفتـه آینـده نشسـت کمیسـیون مشـترک با 
نماینـده شـورای نگهبـان و دولـت بـرای رفـع سـوء تفاهم 
بـه وجود آمده تشـکیل خواهد شد.سـیده فاطمـه ذوالقدر  
وزارت  تشـکیل  در طـرح  اشـتباهی کـه مجلـس  گفـت: 
میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری کـرد ایـن 
بـود کـه اصـا نباید بـه »بـار مالـی« و »محل تامیـن آن« 

می پرداخـت.

اظهارات رضایی را در کمیسیون 
امنیت بررسی می کنیم

سوءتفاهم موجب رد طرح 
تشکیل وزارت میراث فرهنگی شد

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه از دیدار 
ــا  ــان ب و گفــت و گــوی هیاتــی از طالب
معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجه در 
تهــران خبــر داد و گفــت: ایــن هیــات 
ــی  ــات ایران ــا هی ــی ب ــرات مفصل مذاک
بــه ریاســت »ســید عبــاس عراقچــی« 
روز  قاســمی«  »بهــرام  داد.  انجــام 
ایــن  خبــری  نشســت  در  دوشــنبه 
مطلــب را در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
ــه  ــان ب ــات طالب ســفر روز گذشــته هی

ــان کــرد. ــران بی ته
ــود  ــی ش ــه م ــید گفت ــگاری پرس خبرن
بعــد از ســفر دبیــر شــواری عالــی 
ــی  ــتان هیات ــه افغانس ــی ب ــت مل امنی
ــا  ــرد، آی ــران ســفر ک ــه ای ــان ب از طالب
حضــور ایــن هیــات را در تهــران تاییــد 

ــد؟ ــی کنی م
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه نیــز 
ضمــن تاییــد ایــن ســفر، اظهارداشــت: 
از ســفر »علــی شــمخانی« و  بعــد 

ــام  ــه در افغانســتان انج ــی ک دیدارهای
ــار آن منتشــر شــد، روز گذشــته  و اخب

ــود. ــران ب ــان در ته ــی از طالب هیات
قاســمی یــادآور شــد: ایــن هیــات 
مذاکــرات و گفــت و هــای مفصلــی 
ریاســت  بــه  ایرانــی  هیــات  بــا  را 
ــه داد:  ــام داد. وی ادام ــی انج عراقچ
ــش از 50  ــه بی ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
درصــد از خــاک افغانســتان در اختیــار 
ــود  ــه وج ــه ب ــت و باتوج ــان اس طالب
ــه  ــی و مشــکاتی ک ــی ثبات ــی، ب ناامن
ایــن کشــور وجــود دارد،  در داخــل 
آنهــا تمایــل بــه مذاکــره بــا ایــران 
داشــتند و مذاکــرات بــا اطــاع دولــت 

افغانســتان انجــام شــد.

هیاتی از طالبان با عراقچی 
گفت و گو کرد

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات:

مسووالن دانشگاه آزاد پاسکاری نکنند

رییــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلس شــورای اســامی بــا تاکید بر 
این کــه »کوتاهــی مســووالن آمــوزش و پــرورش زاهــدان و مدیران و مســووالن 
مدرســه اســوه حســنه زاهــدان در حادثــه آتش ســوزی محــرز اســت«، گفــت 
کــه دربــاره حادثــه دلخــراش دانشــگاه آزاد مســووالن ایــن دانشــگاه پاســکاری 
ــارف  در  ــردن اشــکاالت باشــند.محمد رضــا ع ــال برطــرف ک ــه دنب ــد و ب نکنن
توضیــح اقدامــات کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی 
ــد از  ــرد: بع ــار ک ــدان اظه ــه آتش ســوزی مدرســه زاه ــاد حادث در بررســی ابع
بــروز حادثــه، هیاتــی از کمیســیون آمــوزش ســفری به زاهــدان داشــته و در آن 
ضمــن بازدیــد از محــل وقــوع حادثــه بــا مســئوالن مربوطــه صحبــت کردیم بعد 
از آن یــک جلســه در کمیســیون بــرای ارائــه  گــزارش تشــکیل شــد.وی افــزود: 
روز گذشــته کمیســیون جلســه ای دیگــر را بــا حضــور وزیــر آمــوزش و پــرورش 
ــرورش  ــوزش و پ ــور اداره کل آم ــت از قص ــدی حکای ــه جمع بن ــرد ک ــزار ک برگ
دارد. عــارف توضیــح داد: طبــق گــزارش ارائــه شــده جابه جایــی مدرســه بــدون 
اطــاع آمــوزش و پــرورش اســتان بــوده اســت، جالــب اینجاســت کــه ناحیــه 
2 آمــوزش و پــرورش زاهــدان در فاصلــه 300 متــری ایــن مدرســه واقــع شــده 
بــود، امــا اطاعــی از جابه جایــی نداشــت. از طــرف دیگــر در روز حادثــه مدیــر و 
معــاون مدرســه حضــور نداشــتند. اتفاقــی کــه در زنــگ تفریــح رخ داده و حتی 

معلــم هــم در داخــل مدرســه نبــوده اســت.

ته
نک

پرسـتاران خواسـتار ایـن بودنـد کـه خدماتشـان تعرفه گـذاری 
بـا  آن هـا  خواسـته  مقـدم  شـریفی  گفتـه  بـه  امـا  شـود 
مقاومت هـای جریـان پزشـک سـاالر وزارت بهداشـت مواجـه 
شـد. او دربـاره چرایـی مخالفـت ایـن جریـان در برابـر اجـرای 
قانـون تعرفه گـذاری خدمات پرسـتاری می گوید: چـون تعداد 
پرسـتاران زیـاد اسـت، افزایش دریافتی آنان سـبب کم شـدن 
درآمـد عـده ای دیگـر می شـود کـه عمـاًل جریـان مخالفـت با 
اجـرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرسـتاری را به راه انداختند. 
حـدود 100 هـزار نفـر پرسـتار در بخـش دولتی مشـغول بـه کار 
هسـتند و پزشـکان حـدود 6 درصـد جمعیت نظام سـالمت را 
تشـکیل می دهنـد. همین اسـت کـه مبلـغ ناچیـزی افزایش 
دریافتـی پرسـتاران رقم قابل توجهی برای پزشـکان می شـود. 
بـه همیـن دلیـل جریانـی پزشک سـاالر تا بـه االن بـا افزایش 

دریافتـی پرسـتاران مخالفـت کرده اسـت.

گزارش 
ایلنا 

بودجهسیاست

یک ریال از یارانه نقدی استان ها به پایتخت نمی رسدنگاه ملی به اصالح طلبی و اصولگرایی داشته باشیم
اسـامی  جامعـه  دبیـرکل 
مهندسـین کـه پـس از مرحـوم 
عسـگراوالدی  هللا  حبیـب 
خـط  پیـروان  جبهـه  ریاسـت 
امـام و رهبـری را نیـز بر عهده داشـته و یکی از شـخصیت 
هـای مطـرح در جریـان اصولگرایـی بـه حسـاب مـی آید، 
نـگاه ملـی بـه موضـوع اصـاح  بـا  بایـد  تاکیـد دارد کـه 
روز  باهنـر  محمدرضـا  نـگاه کنیـم.  اصولگرایـی  و  طلبـی 
دوشـنبه در گفـت و گویـی تفصیلـی بـا ایرنـا شـرکت کرده 
و نقطـه نظراتـش را دربـاره فعالیـت حزبـی، اعتقـاد بـه 
تحـزب در کشـور و ضـرورت شـکل گیـری احـزاب قـوی و 
فراگیـر، 40 سـالگی انقـاب اسـامی و ارزیابـی عملکـرد 
و  انتخابـات  گذشـته،  سـال   40 در  اسـامی  جمهـوری 
فعالیـت سیاسـی تشـریح کـرد. وی کـه 8 دوره نمایندگی 
مجلـس را در کارنامـه فعالیـت هـای سیاسـی خـود دارد، 
بـا اشـاره بـه اعتقـاد راسـخ خـود بـه حکومـت حزبـی، بـر 
ایـن موضـوع تاکیـد مـی کنـد کـه دولـت و مجلـس بایـد 

حزبـی باشـند و همچنیـن معتقـد اسـت به جـای فعالیت 
ده هـا حـزب و تشـکل هـای سیاسـی کوچـک و کـم اثـر، 
چنـد حـزب و تشـکل فراگیـر و قـوی شـکل بگیرنـد و در 

باشـند.  تاثیرگـذار  سیاسـی کشـور  فضـای 
همچنیـن  رهبـری  و  امـام  خـط  پیـروان  جبهـه  رییـس 
معتقـد اسـت کـه فقـط بـا تکیـه بـر نـام اصـاح طلبـی 
و اصولگرایـی اصـاح اساسـی و سـاختاری صـورت نمـی 
گیـرد و بایـد نگاهـی ملـی و فراجناحی به ایـن دو موضوع 
داشـت و حتـی حـزب اللهـی ها هـم باید به دنبـال اصاح 

. شند با
باهنـر بـا تاکیـد بر اعتقاد راسـخ خـود به حکومـت حزبی، 
گفـت: اعتقـاد دارم هـم دولـت و هـم مجلس بایـد حزبی 
باشـند، کل نظـام انتخاباتـی مـا بایـد یـک نظـام حزبـی 
باشـد، متاسـفانه مسـئوالن مـا پـس از اینکـه از نردبـان 
حزبـی بـاال رفتنـد می گویند مـا حزبی نیسـتیم. سیاسـت 
ورزان مـا منافـع حـزب را می خواهنـد ولـی هزینـه هـای 

حزبـی را پرداخـت نمی کننـد.

و  برنامـه  سـازمان  رییـس 
بودجـه گفـت: یـک ریـال از 
هـر آنچـه کـه از یارانـه نقدی 
تهـران  بـه  می شـود،  حـذف 
و  شـده  خـرج  اسـتان  همـان  بـرای  و  بازنمی گـردد 
اسـتان ها بـه افـرادی کـه نیـاز بیشـتری دارنـد یارانـه 

مـی کننـد. پرداخـت  بیشـتری 
در  کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  نوبخـت  محمدباقـر   
تقسـیم بندی 407 هـزار میلیـارد تومانـی، بزرگ تریـن 
سـهم را در حـد 110 هـزار میلیـارد تومـان، امـور رفـاه 
اجتماعـی دارد کـه بیمـه تکمیلـی جانبـازان در ایـن 
مقولـه پیش بینی شـده اسـت، گفت: در امور سـامت 
بالـغ بـر 22 هـزار و 700 میلیـارد تومـان منابـع بـرای 
آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه در 10 امـوری کـه 

بـرای تقسـیم منابـع وجـود داشـته، پس از امـور رفاه 
اجتماعـی، آمـوزش و پژوهـش، دفـاع و امنیـت، امور 
سـامت قـرار می گیـرد و رشـد آن نسـبت بـه سـال 

گذشـته حداقـل 10 درصـد اسـت.
رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه بـا بیـان ایـن کـه 
بـرای عادالنـه توزیـع شـدن افزایـش حقـوق در سـال 
می شـود،  مطـرح  پلکانـی  تسـهیم  پیشـنهاد  آینـده 
حقوق هـا  اسـاس  همیـن  بـر  جـاری  سـال  افـزود: 
افزایـش یافـت امـا آنچـه از سـوی دولـت بایـد بـرای 
افزایـش حقوق هـا دیـده می شـد، 20 درصـد بـوده که 
حـدود 34 هـزار میلیـارد تومـان اسـت امـا مجلـس 
می توانـد دربـاره هـر آنچـه کـه بـه عدالـت نزدیک تـر 

تصمیم گیـری کنـد. بـوده 

رنا
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عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلـس شـورای اسـامی بـا 
بیـان اینکـه عـده ای تـاش مـی کننـد نظـر مجلـس و 
کمیسـیون تلفیـق را جلـب کننـد، گفـت: سـقف جابجایـی 
در مجلـس فقـط 5 درصـد اسـت کـه آنهـم جنبـه بخشـی 
دارد و 95 درصـد بودجـه در مجلـس نمـی توانـد تغییـر 
کنـد. علیرضـا محجـوب افـزود: نمایندگانـی جانبدارانـه بـا 
حساسـیت نسـبت بـه بخـش مربـوط بـه خودشـان و یـا 
حـوزه مـورد عاقـه خود در کمیسـیون تلفیـق و یا مجلس 

عمـل مـی کننـد کـه ایـن کار درسـتی نیسـت.

یـادگار امـام راحـل بـا تاکیـد بـر »کنـار زدن یـأس از جامعـه« در 
40 سـالگی انقـاب اسـامی، گفـت: یکی از شـروط اصلـی وجود 
امیـد، این اسـت که مردم احسـاس کنند اگـر باید تغییری دهند، 
توانایـی چنیـن کاری را دارنـد؛ اینکـه جلـوی تغییراتـی کـه به هر 
علتی خواسـته جامعه اسـت -ولو من نمی پسـندم- گرفته شده 
و مقابـل آن تغییـرات، بـا روشـی آمرانه ایسـتادگی شـود، نتیجه 
ای در برندارد. حجت االسـام و المسـلمین سـید حسـن خمینی 
گفـت: در دوران قدیـم تنهـا روزنامـه هـا وظیفـه خبررسـانی را بر 
عهـده داشـتند، امـا بعدها کـه رادیو و تلویزیـون آمد، آنهـا این کار 
را بهتـر بـه دوش انجـام مـی دادند؛ بـه نحوی که مخاطـب خبر را 

مـی خواند، فیلـم آن را مـی دید. 

95 درصد الیحه بودجه 
در مجلس تغییر نمی کند

تردیدی نیست نقاط 
ضعفی وجود دارد
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گسترش مراکز نیکوکاری در 
پایتخت و روستاهای استان تهران
قائـم مقـام امورکان شـهر کمیته 
امـداد اسـتان تهران از گسـترش 
مراکـز نیکوکاری در اسـتان تهران 
و روسـتاهای ایـن اسـتان خبـر 
داد. سـید ابوالفضـل پرپنچـی ، گفـت: »مرکـز نیکـوکاری 
شـیعیان امـام علـی )ع(« بـه عنـوان دومیـن مرکـز در 

منطقـه 4 تهـران فعالیـت خـود را آغـاز می کنـد.
قائـم مقـام امـورکان شـهر کمیتـه امـداد اسـتان تهـران با 
اشـاره بـه اینکـه بـا افتتـاح و گسـترش مراکـز نیکـوکاری 
می شـود،  انجـام  مـردم  توسـط  نیازمنـدان  بـه  رسـیدگی 
بیان کـرد: بایـد بـا کمک خیـران با فقـر مبارزه کنیـم و مانع 

بـه وجـود آمـدن آسـیب های اجتماعـی شـویم.

نیکوکاری

رد  الیحه کودک همسری، َخم به ابروی مجلس نیاورد
ابتکار: اگر 1۳ سال برای »ازدواج« خوب است، پس برای رأی دادن هم خوب است

خبر

کودک همسری ؛ آزار جنسی کودکان زیر پرچم قانون و لباس عروس

در   2016 ســال  در  شــده  ارائــه  آمــار  اســاس  بــر 
خودکشــی  زن   1475 و  مــرد   4508 انگلســتان، 
معتقدنــد کــه  برخــی کارشناســان  البتــه  کرده انــد. 
ــزان  ــر می ــاال دو براب ــراد احتم ــن اف ــی ای ــداد واقع تع
ــار مشــخص  ــن آم ــر اســاس ای ــر شــده اســت و ب ذک
ــیار آســیب پذیرتر  ــه بس ــن زمین ــردان در ای ــود م می ش
از زنــان هســتند و خودکشــی عامــل اصلــی مــرگ 
مــردان بــا ســن کمتــر از 50 ســال در انگلســتان اســت.

ــر اســاس نتایــج تحقیقــات  ــه گــزارش یــورو نیــوز، ب ب
ــارهای  ــردان، فش ــی م ــل خودکش ــی عل ــف، برخ مختل
عنــوان  فرهنگــی  و  بیولوژیکــی  روحــی،  اجتماعــی، 
شــده اســت. در حــال حاضــر بــا پیشــرفت علــم، 
رویکردهــای جدیــدی  بــرای کشــف ایــن موضــوع 
ــی  ــوش مصنوع ــازی و ه ــت مج ــده و واقعی ــه ش ارائ
ــتند  ــی هس ــر خودکش ــرض خط ــه در مع ــرادی را ک اف
در  بهتــری  پیشــگیری های  تــا  می کنــد  شناســایی 

ــود. ــام ش ــه انج ــن زمین ای
آزمایشــگاه  از  اوکانــر  روری  پروفســور  طبــق گفتــه 
دانشــگاه گاســکو  در  خودکشــی  رفتــار  تحقیقــات 
ــه  ــود ک ــث می ش ــه باع ــرات در جامع ــکاتلند، تغیی اس
مــردان احســاس ضعــف و ناتوانــی کننــد و ایــن مــورد 
ــت. وی  ــردان اس ــی م ــی خودکش ــل اصل ــی از دالی یک
در ایــن آزمایشــگاه بــر روی بازمانــدگان خودکشــی 
ــن خودکشــی و ویژگی هــای  ــاط بی ــت دارد و ارتب فعالی

روانــی و اجتماعــی افــراد را بررســی می کنــد.
دکتــر جــو فرانکلیــن، سرپرســت آزمایشــگاه فنــاوری و 
ــکا معتقــد  ــدا آمری روانپزشــکی دانشــگاه ایالتــی فلوری
واقعیــت  از  اســتفاده  بــا  می توانــد  اســت کــه وی 
مجــازی و یــک نــوع هــوش مصنوعــی علــل خودکشــی 

ــد. ــایی کن را شناس
ــاس  ــر اس ــود را ب ــی خ ــوژه های آزمایش ــم وی، س تی
بررســی کردنــد.  اســتاندارد  روانشناســی  طرح هــای 
ــا  ــراد را در طــرح واقعیــت مجــازی کــه مث ســپس اف
ــد و  ــرار دادن ــتند، ق ــدی هس ــاختمان بلن ــاالی س در ب
ــد. ــدن دارن ــراد قصــد پری ــن اف ــد برخــی از ای دریافتن

ــوان  ــی را می ت ــه اطاعات ــر گون ــد: ه ــن می گوی فرانکلی
در  را  اطاعــات  ایــن سیســتم،  و  داد  بــه دســتگاه 
ــن  ــور یافت ــه منظ ــی ب ــای بهداشــت الکترونیک پرونده ه
ــراد اســتفاده  ــر خودکشــی اف ــا و شناســایی خط الگوه

. می کنــد
ــازی  ــت مج ــای واقعی ــای آزمایش ه ــت: داده ه وی گف
ــی را نشــان  ــاق روان ــوارد اختن ــری ماشــین، م و یادگی
ــات پیشــگیرانه  ــواردی اقدام ــن م ــه در چنی ــد ک می ده
مــورد  در  شــواهدی  حاضــر،  حــال  در  اســت.  الزم 
اثربخشــی برخــی از ایــن ابتــکارات علمــی در بهداشــت 
ــش  ــرف بی ــال مص ــور مث ــه ط ــود دارد؛ ب ــی وج عموم
از انــدازه پاراســتامول در انگلســتان بــه طــور قابــل 

ــت. ــه اس ــش یافت ــه ای کاه ماحظ

شناسایی تمایالت به 
خودکشی با استفاده 

از واقعیت مجازی

شــاید تحمــل درد و رنــج دیــده نشــدن در جامعــه 
هــم ماننــد نداشــتن نــان آور بــرای خانــه بخشــی 
از سرنوشــت ایــن زنــان اســت کــه بایــد در گــرگ 
و میــش هــوای بامــدادی بــه ســر کار برونــد و بــا 

تاریــک شــدن هــوا بــه خانــه برگردنــد.
چهــره ایــن زنــان نــه تنهــا بــرای مازندرانــی هــا، کــه 
بــرای مســافران و گردشــگران نیــز باید آشــنا باشــد، 

ــاب و ذهــاب بیشترشــان  ــی کــه ســرویس ای زنان
نیســان هــای آبــی رنــگ بــی چــادر یــا بــا چــادر 
در فصــل گــرم و ســرد ســال اســت و هــر بامــداد و 
شــامگاه در میــان خودروهــای رنگارنــگ مســافران 
و مجــاوران در حــال تــردد در جــاده هــای اصلــی، 
چــون نقطــه ای بــر بــوم ســفید قابــل تشــخیص 
هســتند. ســمیه ، بانــوی 50 ســاله بابلــی یکــی از 

ایــن زنــان اســت کــه ســختی هــای روزگار و اجبــار 
ــه  ــدان او را ب ــت فرزن ــن معیش ــرای تامی ــه ب زمان
کارگــر روزمــزد فصلــی تبدیل کرده اســت. ســمیه از 
10 ســال پیــش کــه همســرش را بــه خاطــر بیماری 
ــرای کار کــردن و  ــه ب ســرطان از دســت داده، مردان
ــن  ــه زندگــی کفــش و کاه کــرد و ای ــن هزین تامی
ــه ' خالــه ســمیه ' دههــا زن کارگــر دیگــر  روزهــا ب

تبدیــل شــده اســت.
ــات  ــت مرکب ــل برداش ــر روز در فص ــان ه ــن زن ای
ــا  ــوس ی ــی ب ــا مین ــل ب ــراف باب ــتاهای اط از روس
ــاغ  ــه ب ــت و گاهــی حتــی کامیــون ب خــودروی وان

ــواده  ــا معیشــت خان ــد ت هــای قائمشــهر مــی رون
اشــان را تامیــن کننــد. ایــن زنــان کارگــر فصلــی و 
روزمــزد از هیــچ حــق و حقوقــی برخــوردار نیســتند؛ 
نــه بیمــه کاری دارنــد و نــه از بیمــه در مقابــل 
ســوانح برخوردارنــد. ســاعات کارشــان را کارفرمایــان 
بســته بــه آز و طمــع خودشــان تعییــن مــی کننــد، 
اســتراحت در ســاعات کاری برایشــان خــط قرمــز 
اســت و تهیــه خــورد و خــوراک در طــول کار 10 تــا 12 
ســاعته روزانــه هــم بــا خودشــان اســت کــه بایــد از 
محــل دســتمزدی کــه حــدود یــک ســوم دســتمزد 

مــردان اســت، تامیــن کننــد.

دیده نشدن
رنج مضاعف زنان کارگر فصلی در مازندران

گزارش

شناسایی انواع عشق 
عشق شامل سه  مرحله است مرحله اول شامل شیدایی است که در این حالت فرد تحمل دوری فرد مقابلش را 
ندارد و بیقرای می کند مرحله دوم شامل آشنایی است که فرد می خواهد فرد مقابلش را بشناسد و مرحله سوم 

شامل پیوند و ازدواج است.

واریز »بسته حمایتی« به حساب 
بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشسـتگان  حمایتـی  بسـته 
تامیـن اجتماعـی بـه حسابشـان 
واریز شـد. دو میلیون و 600 هزار 
بگیـر  مسـتمری  و  بازنشسـته 
تحـت پوشـش ایـن سـازمان کـه حقـوق زیـر 3 میلیـون 
تومانـی می گیرنـد مشـمول دریافـت بسـته های حمایتـی 

نقـدی بـه ارزش 200 هـزار تومـان هسـتند.
طبـق گفتـه سرپرسـت سـازمان تامین اجتماعـی، دریافت 
کننـدگان بسـته حمایتـی سـه گروه شـامل بازنشسـتگان، 
از کار افتـادگان و بازمانـدگان هسـتند کـه عملیـات واریـز 
ایـن مبالـغ بـرای آنهـا از شـب گذشـته شـروع شـده و تـا 
پایـان امـروز بـه اتمـام می رسـد. وی همچنین اظهـار کرد: 
سـعی داریـم تـا پایـان سـال 2 مرحلـه دیگر این بسـته را 

بـه حسـاب مسـتمری بگیـران واریـز کنیم.

بازنشستگی

فوت یکی از زنان حادثه 
آتش سوزی کمپ قرچک

اسـتان  بهزیسـتی  دیـرکل 
زنـان  از  یکـی  فـوت  از  تهـران 
معتـاد متجاهـری کـه بـه دنبـال 
آتش سـوزی روز جمعـه در کمـپ 
نگهـداری از زنـان معتـاد متجاهـر در قرچـک ورامین دچار 

داد. خبـر  بـود،  شـده  مصدومیـت 
داریـوش بیات نـژاد، بـا اشـاره بـه اینکـه مرکـز نگهـداری 
از زنـان معتـاد متجاهـر در قرچـک ورامیـن درپـی آتـش 
سـوزی عمـدی روز جمعـه بـه  دلیـل خسـارات واردشـده 
تعطیل شـده اسـت، گفـت: بعد از وقوع ایـن حادثه از بین 
50 زن حاضـر در ایـن مرکـز، 9 زن معتـاد متجاهـر دچـار 
مصدومیـت شـدند کـه بعـد از انتقـال آنها به بیمارسـتان و 

انجـام اقدامـات الزم، پنـج نفـر مرخـص شـدند.

حادثه

عوامل موثر بر افزایش مصرف مواد 
مخدر بین دانشجویان و جوانان

بهشـتی  شـهید  دانشـگاه  اسـتاد 
گفـت: معضل مواد مخـدر صنعتی 
و شـیمیایی به طور کامل ریشـه  کن 
نمی شـود امـا بـا تدبیر، اندیشـه و 
تاشـی مخلصانـه حداقـل می  تـوان آن را به کنتـرل درآورد.
سـید قاسـم صبایی افزود: مواد مخدر صنعتی و شـیمیایی 
در هـزاره سـوم از عوامـل مهـم تخریـب جامعـه اسـت و 
به منظـور گسـترش فرهنگ پیشـگیری و تقویـت دانش در 
برنامه هـای پیشـگیری از مصـرف این مواد، باید بسـترهای 

مناسـبی بـرای مشـارکت مـردم در جامعـه ایجاد شـود.
مردم در جامعه ایجاد شود.

وی تصریـح کـرد: اعتیـاد بـه موادمخـدر یکـی از مهمتریـن 
کـه  اسـت  بهداشـتی  و  اقتصـادی  اجتماعـی،  مشـکات 
عـوارض ناشـی از آن تهدیـدی جـدی بـرای جامعـه بشـری 

اعتیاد

معصومـه ابتـکار روز دوشـنبه در جمـع 
از ظرفیـت  بازدیـد  از  خبرنـگاران پـس 
هـای تولیـدی و اجتماعـی البـرز افـزود: 
ایـن سـند بـا هـدف کاهـش آسـیب ها 
در حـوزه زنـان و خانـواده تدویـن شـده 
که از سـال 98 شـاهد این حرکت برنامه 
ای در سـطح اسـتانها خواهیـم بـود. وی 
در پاسـخ بـه سـوال کـودک همسـری و 
در نظـر گرفتـن طـرح حداقل سـن برای 
ازدواج دختـران نیـز افـزود: ایـن موضوع 
در مرحلـه بازنگـری اسـت چـرا کـه از 
مطالبـات عمومـی محسـوب می شـود. 
ابتـکار گفـت: براسـاس آمار بـی توجهی 
بـه این امـر میزان طـاق و آسـیب های 
دیگـر را افزایـش مـی دهـد. وی ادامـه 
داد: بـا دقت بیشـتر این موضـوع باید از 
سوی مجلس شـورای اسامی براساس 
واقعیـت هـای اجتماعـی دنبـال شـود و 
معاونت زنـان و خانواده رئیس جمهوری 
آن را مـورد پیگیـری قـرار داده اسـت. 
ابتـکار اضافـه کـرد: آمار کودک همسـری 
در مناطق حاشـیه ای کشور ممکن است 
بیشـتر نیـز باشـد بنابراین جـای نگرانی 
بسـیاری در ایـن زمینـه اسـت. وی ادامه 
داد: بنابرایـن بایـد در مرحلـه اول بایـد 
مسـاله قانونی و در مراحل آگاهی در این 
زمینـه افزایش یابـد. وی گفـت: اگر قرار 
اسـت سـن ازدواج 13 سـال شـود بایـد 
درخواسـت طـاق را نیـز بـرای دختـران 
قانونـی کـرد و تمـام قوانین بـر این مبنا 
قـرار گیـرد. وی دربـاره ازدواج زنان ایرانی 
بـا اتباع خارجـی نیز اظهار کـرد: زنانی که 
همسـران خارجـی دارند قبل از 18 سـال 
مـی توانند بـرای فرزندان خـود تقاضای 

تابعیـت کنند.

ابتکار: 
سند ارتقاء بهبود 
وضعیت زنان در 
استانها تنظیم شد

زمینه  هـای  در  اجتماعـی  رکـود  موجـب  و  محسـوب شـده 
مختلـف می شـود. همچنیـن ویــرانگری  های حاصـل از آن 
زمینه سـاز سـقوط بسـیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی 
و اخاقـی شـده و بدیـن ترتیـب سـامت جامعـه را به طـور 

جـدی بـه مخاطـره می انـدازد.
قابلیت هـای  از  یکـی  کـرد:  اظهـار  دانشـگاه  اسـتاد  ایـن 
اساسـی شـبکه های اجتماعـی و فضـای مجـازی دسترسـی 
امـر  ایـن ظرفیت هـا در  از  بـه مخاطـب اسـت و می تـوان 
پیشـگیری از ابتـا بـه مصـرف مواد مخـدر مخـدر صنعتی و 

شـیمیایی اسـتفاده کـرد.
در  حاضـر  عصـر  نگرانی هـای  از  یکـی  داد:  ادامـه  صبایـی 
مباحـث آسـیب های اجتماعی، توسـعه مصرف مـواد مخدر و 
روانگردان هـا اسـت کـه جوانـان را مورد تهدید جدی قـرار داده 
و بـه یکـی از چالش هـای متولیـان و دسـت اندرکاران امر بدل 
شـده اسـت. بـر این اسـاس بهتر اسـت بـا شـناخت صحیح 
چنیـن پدیده هایـی و ارائـه نسـخه های کاربـردی و عملیاتـی، 

تاشـی بـرای مهـار و کنتـرل آن آغاز شـود.

ابتــکار در حاشــیه  معصومــه 
اســتان  بــه  یکــروزه  ســفر 
البــرز، بــا اشــاره بــه بازدیــد از 
شــیرخوارگاه امــام علــی)ع( 
خبرنــگاران  جمــع  در  کــرج 
گفــت: نگهــداری از کــودکان 
فعالیت هــای  از  یکــی 
و  اســت  بهزیســتی  مهــم 
ســمن ها  نقــش  امیدواریــم 
ــوع  ــن موض ــا در ای و خیریه ه

شــود. بیشــتر 
ــپاری  ــرون س ــزود: ب ــکار اف ابت
ــه  ــی ک ــا جای ــن فعالیت هــا ت ای
قانــون اجــازه دهــد ضــروری 
اســت و امیدواریــم در البــرز بــا 
ــه  ــی ک ــی خوب ــرمایه اجتماع س

ــود. ــام ش ــن کار انج ــم ای داری

بــا  جمهــور  رئیــس  معــاون 
ــی  ــس اجتماع ــد از اورژان بازدی
ــس  ــرد: اورژان ــام ک ــرز  اع الب
مرحلــه  مهمتریــن  اجتماعــی 
و  اســت  اجتماعــی  مداخلــه 
ایــن امــکان را  می دهــد کــه 
معــرض  در  فــردی کــه  هــر 
ــر  ــک خط ــا از ی ــر اســت ی خط
ــماره  ــا ش ــد ب ــاع دارد بتوان اط
123 تمــاس بگیــرد و وضعیــت 
کمــک  و  گــزارش  را  خــود 

درخواســت کنــد.
از  یکــی  داد:  ادامــه  وی 
ایــن  در  کــه  موضوعاتــی 
موضــوع اهمیــت دارد، بحــث 
در  اســت.  آزاری  کــودک 
فرهنــگ و دیــن مــا رعایــت 
اهمیــت  کــودکان  حقــوق 
زیــادی دارد، مــا در ایــن مــورد 

ــون  قانونــی را تحــت عنــوان قان
حمایــت از حقــوق کــودکان و 
نوجوانــان داریــم کــه در مرحلــه 

اســت. نهایــی 
افــزود: در هــر حــال  ابتــکار 
ایــن  اجتماعــی  اورژانــس 
هــم  بــه کــودکان  را  فرصــت 
ــاس  ــک تم ــا ی ــه ب ــد ک می ده
اطــاع  را  احتمالــی  آســیب 
خــود  از  بتواننــد  و  دهنــد 
ــح  ــد. وی تصری ــت کنن محافظ
اورژانــس  از  آگاهــی  کــرد: 
می شــود  باعــث  اجتماعــی 
ــتند و  ــرم هس ــه مج ــرادی ک اف
ــد  ــد بدانن ــه دارن ــت مجرمان نی
کــه چنیــن امــکان و مداخلــه ای 
بــرای  ایــن  دارد کــه  وجــود 
ــرم  ــرای مج ــت و ب ــردم امنی م

مــی آورد. ناامنــی 

ابتــکار در ادامــه بــه تدویــن 
ســند ارتقــاء وضعیــت زنــان 
و  اشــاره  هــم  خانــواده  و 
خاطرنشــان کــرد: ایــن ســند از 
ــده و  ــن ش ــته تدوی ــال گذش س
در 31 اســتان امضــا و چارچــوب 
ــت،  ــده اس ــف ش ــم تعری آن ه
اســتان ها  اکثــر  خوشــبختانه 
از جملــه البــرز ایــن ســند را 
ــاس  ــا براس ــد ت ــن کرده ان تدوی
شــکاف هایی  و  آســیب ها  آن 
کــه در ارائــه خدمــات بــه زنــان 
ــش  ــود دارد کاه ــواده وج و خان
پیــدا کنــد، از ســال 98 ایــن 

ســند اجــرا می شــود.
ــواده  ــان و خان ــور زن ــاون ام مع
خصــوص  در  جمهــور  رئیــس 
کــودک  بــه  مربــوط  الیحــه 
الیحــه  ایــن  رد  و  همســری 

هــم  قضایــی  کمیســیون  در 
اعــام کــرد: امیــدوارم مجلــس 
یــک  ایــن  کنــد،  بازنگــری 
موضــوع بســیار مهــم و مطالبــه 
ــه  ــاری ک ــی اســت، در آم عموم
مطالعــات  براســاس  امــروز 
ــزان  ــم می ــف داری ــز مختل مراک
در  آســیب ها  دیگــر  و  طــاق 
می توانــد  همســری  کــودک 
ــن  ــد، بنابرای ــدا کن ــش پی افزای
بایــد بــا دقــت بیشــتر از طــرف 
ــرار  ــری ق ــورد بازنگ ــس م مجل
ــه  ــا توجــه ب ــدوارم ب ــرد. امی گی
ــورد  ــه در م ــای جامع واقعیت ه
در  مــا  بگیریــم،  تصمیــم  آن 
معاونــت امــور زنــان و خانــواده 

پیگیــر هســتیم.
نقــاط  در  داد:  ادامــه  وی 
حاشــیه ای ممکــن اســت درصد 
ــن  ــه همی ــود و ب ــتر ش آن بیش
دلیــل نگرانــی زیــادی می توانــد 
وجــود داشــته باشــد. ازدواج 
یــک مرحلــه مهــم و الزم اســت 
آن می شــود  وارد  فــردی کــه 
بلــوغ  هــم  و  آمادگــی  هــم 
الزم را داشــته باشــد، وقتــی 
ــق  ــن ح ــنین پایی ــردی در س ف
ــوق  ــیاری حق ــدی از بس بهره من
اســت کــه  ســخت  نــدارد  را 
ازدواجــی  وارد  دهیــم  اجــازه 
تبعــات  می توانــد  شــود کــه 

زیــادی داشــته باشــد.
وی بــا انتقــاد از عــدم ســنخیت 
قوانیــن بــا هــم خاطرنشــان 
کــرد: اگــر ســن 13 ســال بــرای 
ازدواج خــوب اســت پــس همــه 
قوانیــن دیگــر هــم بــه روی 
همیــن ســن آورده شــود تــا 
بتواننــد  ســاله   13 بچه هــای 
ــد  ــه بگیرن ــد، گواهینام رای دهن
دهنــد؛  طــاق  درخواســت  و 
اگــر 13 ســال را ســن بلــوغ 
و تشــخیص می دانیــم پــس 
ــن  ــر روی ای ــن را ب ــه قوانی هم
ــن  ــت ای ــم. واقعی ــن بیاوری س
بــا هــم  قوانیــن  اســت کــه 
ــد بــرای  ــدارد و بع ــنخیت ن س
مــردم مشــکات زیــادی بــه 

وجــود مــی آورد.
مصوبــه  خصــوص  در  ابتــکار 
اعطــای  بــرای  دولــت 
شناســنامه بــه کــودکان حاصــل 
از ازدواج زنــان ایرانــی بــا اتبــاع 
دولــت  هــم گفــت:  خارجــی 
مصوبــه خوبــی را گذرانــد تــا 
ــی  ــران خارج ــه همس ــی ک زنان
دارنــد بتواننــد قبــل از 18 ســال 
ــدان خــود تقاضــای  ــرای فرزن ب
تابعیــت کننــد، ایــن مصوبــه 
ــه  ــاز دارد ک ــت و  نی ــت اس دول
در مجلــس هــم تصویــب شــود.

ته
نک

و  زنـان  امـور  در  جمهـور  رئیـس  معـاون 
خانـواده در خصـوص رد الیحـه مربـوط بـه 
قضایـی  کمیسـیون  در  همسـری  کـودک 
مجلـس گفـت: اگـر سـن 1۳ سـال بـرای 
قوانیـن  همـه  پـس  اسـت  خـوب  ازدواج 
دیگـر هـم بـر روی همین سـن آورده شـود 
تـا کـودکان 1۳ سـاله بتواننـد رای دهنـد، 
گواهینامه بگیرند و درخواسـت طالق دهند.

پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس24 در تیتر یک 
آخرین روز سـال 2018، از حاشیه های 

فیس بوک، قتل خاشـقجی و اتهامات برت 
کاوانا به عنوان اخبار ترند سـال نام برد.

فرو ریختن سـاختمانی در مسکو و 
کشـته شـدن چهار نفر تیتر یک خبرگزاری 

است. یورونیوز 

روزنامه وال استریت ژورنال 
در آخرین شـماره اش در سال 2018 

تصویر یک خود را به چراغانی های سـال 
نو اختصاص داده

آمریکااروپافرانسه
خبرگزاری سی ان ان در یک 

گـزارش تحلیلی از پوتین به عنوان برنده 
»مسابقه 2018« نام برده.

آمریکا
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پیام رسـانه

روزنامه خبرشـمال  به نقل از مدیر 
کل راه و شـهر سازی گلستان نوشت: 
سـکونت 27درصد جمعیت شهری در 

سـکونتگاه های غیر رسمی 

روزنامه کاغذوطن  نوشـت: فقر 
اقتصادی بیشـترین عامل کودک آزاری در 

جنوب اسـتان کرمان است .

روزنامه اصفهان زیبا  نوشـت: 
افزایـش و کاهش پی در پی قیمت دالر 
، مـردم و بازاریان اصفهان را کافه کرده 

است.

روزنامـه افسانه  در گزارشی به اصفهانجنوب کرمانمازندران
شـگردهای جدید تکدیگری در شیراز 

پرداخته است.

فارس

بررسی ایده های پیشرفت و اعتالی گردشگری بیستون2020
مدیر پایگاه میراث جهانی بیستون از بررسی ایده های پیشرفت و اعتای گردشگری بیستون 
2020 و حضور اعضای کارخانه تولید فکر ناصر گلی در این محوطه جهانی خبر داد.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

تصویـر ایـن دو گنبـد مخروطـی شـکل کـه بـه فاصلـه کمـی 
از هـم واقـع شـدند یکـی از آشـناترین تصاویر گردشـگری و 

گردشـگری مذهبـی در اسـتان سـمنان اسـت.
 ایـن دو گنبـد چشـم نواز در کنـار چندیـن و چند اثـر تاریخی 
زیبـا در مجموعـه تاریخـی بایزیـد؛ بسـطام را نه تنهـا به یکی 
از مهمتریـن مقاصـد گردشـگری اسـتان سـمنان که  شـمال 
شـرق کشـور بدل کـرده اسـت.حامد عادل، سرپرسـت پایگاه 
میـراث فرهنگـی بسـطام و خرقـان از گنبـد بقعـٔه امـام زاده 
محمـد )ع( در بسـطام به عنوان یکـی از خاص ترین گنبدهای 
بقـاع متبرکـه و امامـزادگان در کشـور نـام بـرده و در گفت وگو 
بـا خبرنـگار ایسـنا اظهـار کـرده، اکثر قریـب به اتفـاق گنبدها 
دو پوسـته هسـتند امـا گنبـد امـام زاده محمـد )ع( بسـطام، 
گنبدی سـه پوسـته اسـت.وی با بیان اینکـه نمونه های کمی 
از گنبدهای سـه پوسـته در کشـور وجود دارد ادامه داده، گنبد 
مسـجد گوهرشـاد در حرم امـام رضا)ع( نیز از گنبدهای سـه 
پوسـته است.سرپرسـت پایـگاه میـراث فرهنگـی بسـطام و 
خرقـان بـا بیـان اینکه گنبدهـای دو پوسـته از دو الیه بیرونی 
و درونـی تشـکیل شـدند، افـزود: پوسـته بیرونی همـان الیه 
خارجـی و محافـظ گنبـد و پوسـته درونی نیز نقش سـازه ای 
را ایفـا و ارتفـاع را تعدیـل می کنـد. وی بـه وجود یک پوسـته 
سـوم در معـدودی از گنبدهـا در ایـران و از جملـه در گنبـد ٔ 
امـام زاده محمـد )ع(، اشـاره و خاطرنشـان کـرد: این پوسـته 
سـوم عـاوه بـر اینکـه بـر اینکـه نقـش انـدود را هـم در بنـا 
بـازی می کنـد دارای نقـش سـازه ای نیز هسـت. این پوسـته 
سـوم کـه تزئینات داخلـی نیـز روی آن انجام شـده را بیننده 
نمی بینـد و در واقـع از طریـق دریچـه ای از باال قابل مشـاهده 
اسـت و گنبد زیبای امام زاده محمد )ع( در بسـطام نیز دارای 
ایـن ویژگـی اسـت و همیـن گنبـد آن را متمایـز می کنـد. در 
شـهر بسـطام از توابع شهرسـتان شـاهرود و در مجاورت قبر 
بایزید بسـطامی، بقعه ای بسـیار معروف به نام بقعٔه امام زاده 
محمـد )ع( وجـود دارد کـه بنـا بـه روایتی، محـل دفن فرزند 
امـام صـادق )ع( یا نوه او اسـت. بقعهٔ  امام زاده محمد شـبیه 
گنبدی اسـت که به فاصله تقریبا طوالنی از سـمت شـمال آن 

سـاخته شـده و تقریبًا قرینـٔه یکدیگرند.       

سوژه آنچه در 
گنبدهای 

»بسطام« مخفی شده

هر
 م

س:
عک

سایه همسایه؛ تهدید اصلی آثار تاریخی مازندران
از دو هزار و 500 اثر تاریخی مازندران تنها 150 اثر دارای عرصه و حریم هستند

بر اساس آمارهای رسمی، مازندران 2 هزار و 500 اثر تاریخی دارد

همســایه داشــتن همــه جــا خــوب 
نیســت، بویــژه وقتــی پــای بناهــای 
تاریخــی در میــان باشــد و قدرناشناســی 
همســایه؛ ماننــد همســایگی غارهــای 
ــه در  ــن و ماس ــادن ش ــا مع ــی ب تاریخ
مازنــدران یــا بناهــای چنــد ســاله هویتــی 
مناطــق شــهری اســتان در محاصــره بــرج 
ــدن  ــخص نش ــن. مش ــای آهنی و باروه
حریــم آثــاری کــه در فهرســت ملــی 
ــان یکــی از  ــد، همچن نیــز ثبــت شــده ان
دغدغــه هــای مهــم و بــا اولویــت فرهنگ 
دوســتان و کارشناســان و متخصصــان 

ــت،  ــدران اس ــی در مازن ــراث فرهنگ می
دغدغــه ای کــه بــا وجــود ســابقه درازش 
ظاهــرا قــرار نیســت بــه ایــن زودی 
ــه  هــا رفــع شــود، مگــر ایــن کــه کارد ب
اســتخوان برســد؛ ماننــد آنچــه کــه بــرای 
ــار اســپهبد خورشــید ســوادکوه ایجــاد  غ

ــود. شــده ب
غــار اســپهبد خورشــید در ســوادکوه از 
جملــه آثــار تاریخــی ثبتــی مازنــدران 
ــم،  ــتن حری ــل نداش ــه دلی ــه ب ــت ک اس
ــرار  ــماری ق ــادن پرش ــایگی مع در همس
گرفتــه اســت. ایــن اثــر تاریخــی در 
ــم دور  ــدان ه ــه چن ــان ک ــه ای از زم بره
نیســت چنــان مــورد تعــرض همســایگان 
ــر ورود  ــه اگ ــرار گرفــت ک قدرناشــناس ق

بموقــع دوســتداران میــراث فرهنگــی، 
ــود،  ــراث نب ــان می ــا و کارشناس ــانه ه رس
ــدن  ــره ای از مع ــز حف ــزی ج ــروز چی ام
ــد. ــی مان ــی نم ــی از آن باق ــنگ کوه س

حریــم حفاظتــی بــرای ایــن غــار زمانــی 
ــه  مصــوب شــد کــه پیشــروی معــادن ب
ــود و  ــاق آن رســیده ب ــزش ط ــه ری مرحل
اکنــون نیــز بــه اعتقــاد کارشناســان میراث 
، صدهــا اثــر ثبــت ملــی دیگــر در مازندران 
بــه خاطــر نداشــتن حریــم مصــوب 
حفاظتــی، وضعیتــی مشــابه غــار اســپهبد 

خورشــید دارنــد.
ــوزه  ــم م ــدن حری ــخص نش ــاید مش ش
تاریخــی آالشــت در ســوادکوه بتوانــد 
نمونــه دیگــری از تبعــات نداشــتن حریم 

حفاظتــی مصــوب را بازگــو کند. ســاخت و 
ســازهای شــخصی در اطــراف ایــن بنــا به 
حریــم بصــری آن چنــان آســیبی رســانده 
ــتداران  ــی دوس ــب نگران ــه موج ــت ک اس
میــراث فرهنگــی شــده اســت. ســازمان 
میــراث فرهنگــی بــرای حفــظ آثــار و 
ــری از  ــی و جلوگی ــای تاریخ ــه ه محوط
تعــرض و دســت انــدازی بــه آنهــا حریمی 
را براســاس میزان ارتفاع ، ارزشــمندی اثر 
ــرار دارد،  ــر در آن ق ــه اث ــز ســطحی ک و نی
مشــخص مــی کنــد. داشــتن حریــم نــه 
تنهــا آثــار تاریخــی را از دســت انــدازی هــا 
مصــون نگــه مــی دارد، بلکــه در صــورت 
هرگونــه تعــرض خواســته یــا ناخواســته 
ــرض  ــا تع ــی ب ــورد قانون ــد برخ ــی توان م

کننــده را شــتاب بخشــد.
بــر اســاس آمارهــای رســمی، مازنــدران 2 
هــزار و 500 اثــر تاریخــی دارد کــه از ایــن 
ــت  ــی ثب ــر در فهرســت مل ــداد 750 اث تع
شــده اســت ولــی تنهــا کمتــر از 20 درصــد 
ــف  ــم تعری ــده دارای حری ــت ش ــار ثب آث

شــده و مصــوب هســتند.
یکــی از کارشناســان احیــای بناهــای 
ــت:  ــاره گف ــن ب ــدران در ای ــی مازن تاریخ
ــار تاریخــی پــس از ثبــت در فهرســت  آث
آثــار ملــی، بــر اســاس ارتفــاع و ارزش اثر 
ــد، دارای  ــرار دارن ــه در آن ق ــی ک و محیط

ــم مــی شــوند. حری
ابوالفضــل نیکوبیــان افــزود: به طــور مثال 
ــر تاریخــی دارای قدمــت و ارزش  ــر اث اگ
بیشــتری باشــد، حریم بیشــتری برایش 
ــر در  ــا کمت ــود ت ــی ش ــه م ــر گرفت در نظ
معــرض آســیب قــرار بگرنــد و حتــی در 
ایــن زمینــه احتمــال آســیب رســیدن بــر 
اثــر بازدیــد دوســتداران فرهنــگ و میــراث 

فرهنگــی هــم لحــاظ مــی شــود. 
وی ادامــه داد: در صورتــی کــه حریــم آثــار 
ــا  ــن بناه ــد، ای ــخص نباش ــی مش تاریخ
عــاوه بــر اینکــه در بازدیدهــا در معــرض 
خطــر نابــودی قــرار مــی گیرنــد حتــی در 
ــدی  ــدازی و تع ــع دســت ان برخــی مواق
ــا صــورت خواهــد گرفــت،  ــم آنه ــه حری ب
بــدون ایــن کــه میــراث فرهنگــی بتوانــد 
ــت از  ــرای حفاظ ــی ب ــل توجه ــدام قاب اق

ــا انجــام دهــد. آنه
ایــن کارشــناس گفــت: تعریــف و مصوب 
ــار  ــیاری از آث ــرای بس ــم ب ــدن حری نش
تاریخــی ثبــت ملــی اســتان باعــث شــده 
تــا افــراد بــه اطــراف ایــن بناهــا ورود پیدا 
کــرده و بــه جلــوه تاریخــی و بصــری آن 

خدشــه وارد کننــد. 
ــار  ــه غ ــه تجرب ــه ب ــوان نمون ــه عن وی ب
تاریخی اســپهبد خورشــید و موزه آالشــت 

اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: ســاخت 
ــای  ــت ه ــا باف ــون ب ــازهای ناهمگ و س
ــن آســیب  ــی تری ــی از اصل تاریخــی یک
ــوع  ــن ن ــه ای ــر بدن ــه ب ــت ک ــی اس های
ــت آن  ــد و عل ــی کن ــار تاریخــی وارد م آث
ــم  ــدن حری ــوب نش ــف و مص ــم تعری ه

ــت. ــری اس ــی و بص حفاظت
ایــن کارشــناس توضیــح داد: در صورتــی 
مصــوب  حریــم  تاریخــی  آثــار  کــه 
باشــند،  داشــته  بصــری  و  حفاظتــی 
ــازها  ــاخت و س ــن س ــاس قوانی ــر اس ب
ــت  ــا باف ــق ب ــد مطاب ــا بای ــراف آنه در اط
تاریخــی اثــر باشــد در حالــی کــه اکنــون 
ــه مــی  ــی مواجــه هســتیم ک ــا وضعیت ب
بینیــم در کنــار بناهــای با ســبک تاریخی، 
ســاختمان مــدرن شیشــه ای و لوکــس 
ــن  ــداز ای ــم ان ــه چش ــده و ب ــاخته ش س
ــت . ــه زده اس ــی را صدم ــای تاریخ بناه

مدیر کل دفتر بررسـی عملکرد، بازرسـی 
سـازمان  شـکایات  بـه  رسـیدگی  و 
و  صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی، 
گردشـگری از توقـِف حفـاری غیرقانونی 
دو محوطـه تاریخی شـوش خوزسـتان، 
با دسـتور اسـتاندار خوزسـتان خبـر داد. 
حدود هشـت سـال از مطرح کردن طرح 
"تعویض پل روگذر شـوش ـ اندیمشـک 
شـهر  در  زیرگـذر"  بـه  آن  تبدیـل  و 
شـوش می گـذرد، ایـن طـرح بـا وجـود 

رایزنی هـای گسـترده، از نـکات بنیادیـن 
و مهمـی غفلت کرده بود؛ یعنی نخسـت 
بـه ماهیـت محـِل پـل روگـذر »شـوش 
عرصـه ی  درون  در  اندیمشـک« کـه   –
ثبت جهانی شـهر باسـتانی شـوش قرار 
داشـت بـی اعتنـا بـود، و از سـوی دیگر 
بـه ایـن امـر توجـه نداشـت کـه تبدیـل 
پـل روگذر بـه »زیرگذر« عماً پیشـرفتی 
دنبـال  بـه  توسـعه شـهری شـوش  در 
نـدارد، و -ضمـن خطـرزا بـودن- نه تنها 

در درازمـدت مشـکات شـهری شـوش 
مرهمـی  ماننـد  بلکـه  نمی کنـد،  را کـم 
موقتـی عمـل می کنـد.در ایـن رایزنی ها 
وضعیـت عرصـه ی فرهنگـی و تاریخـی 
در جلسـه های  باسـتانی شـوش  شـهر 
اعـام  اسـتانی  و  شهرسـتانی  متعـدد 
شـدند، همچنین پیشـنهاد ایجـاد جاده 
کمربنـدی در این شـهر تاریخی در طرح 
منطقی تریـن  به عنـوان  شـوش  جامـع 
راهِ حـل کاهـش ترافیـک و حفـظ ایمنی 
شـهروندان مطـرح شـد امـا متاسـفانه 
بـا اصـرار مطـرح کننـدگان فقـط گزینـه 
در  هـم  آن  زیرگـذر«  فـوری  »احـداث 

همیـن منطقـه مواجـه شـد.

تخریب عرصه شهر باستانی 

شوش متوقف شد

برق موزه فرش
 روشن است

مدیـر مـوزه فـرش گفـت: موضـوع قطعـی بـرق مـوزه فرش بـه دلیـل بدهی 
یـک مـاه پیـش انجـام شـده بـود کـه آن هـم تنهـا چنـد سـاعت بـه طـول 
کشـید امـا اکنـون مشـکلی در ایـن زمینـه وجـود نـدارد و بـرق موزه روشـن 
است.پریسـا بیضایـی پیـرو بحثـی کـه بیـن مـوزه داران کشـور در فضاهـای 
مجـازی دربـاره قطعـی بـرق مـوزه فرش بابـت بدهـی 40 میلیونی ایـن موزه 
بـه اداره بـرق بوجـود آمده اسـت بـه خبرنگار مهـر گفت: به دلیـل بدهی چند 
سـاعتی بـرق مـوزه فـرش قطـع شـد کـه البتـه ایـن موضوع بـرای یـک ماه 
پیـش اسـت. بدهـی 40 میلیـون تومانـی نیـز اصا مطـرح نبـوده و این مبلغ 
11 میلیـون تومـان بـود.وی ادامـه داد: معمـوال اداره بـرق چنـد روز مانـده بـه 
قطعـی بـرق مـوزه اگـر ما بدهی داشـته باشـیم اخطـار کتبی و یا شـفاهی به 
مـن مـی دهـد. امـا این بـار یـا اداره بـرق کتبی نامـه ای ننوشـته و یـا اینکه 
بـه کسـی دیگـری اطـاع دادنـد نـه مـن. به همیـن دلیل مـا یک مـاه پیش 
متوجـه شـدیم کـه بـه یکبـاره بـرق مـوزه قطع شـد پـس از پیگیـری متوجه 
شـدیم بـه دلیـل بدهی مـان بوده اسـت. این قطعی بـرق چند سـاعته بود و 
حتـی یـک روز هـم مـوزه به این دلیـل دچار اختـال و یا تعطیلی نشـد. چرا 
کـه وقتـی موضـوع را بـه اداره کل میراث فرهنگی اسـتان تهـران اعام کردیم 

آنهـا سـریعا بدهـی را پرداخـت کردند.

ته
نک

ــع  ــی ، صنای ــراث فرهنگ ــراث اداره کل می ــاون می مع
دســتی و گردشــگری مازنــدران هــم تعــداد آثــار 
تاریخــی ایــن اســتان را 2 هــزار و 500 اثــر اعــالم کــرد 
و گفــت: از ایــن تعــداد 750 اثــر در فهرســت آثــار ملــی 
ثبــت شــده و بــرای مرمــت و نگهــداری آنهــا ســرفصل 
ــزود:  ــزدی اف ــدی ای ــت .مه ــده اس ــاظ ش ــه لح بودج
ــط  ــی، فق ــت مل ــده در فهرس ــت ش ــار ثب ــان آث از می
ــات  ــه اقدام ــد و هرگون ــوب دارن ــم مص ــر حری 1۳0 اث
آســیب زننــده بــه آثــار در حریــم آنهــا پیگــرد قانونــی 
دارد . وی توضیــح داد: نداشــتن حریــم باعــث شــده 
ــه  ــی ب ــی توجه ــون ب ــی همچ ــه دالیل ــار ب ــن آث ــا ای ت
ــا خدشــه وارد شــود و گاهــا  ــه آنه مســائل فرهنگــی ب
قابــل جبــران هــم نیســت. معــاون میــراث فرهنگــی 
مازنــدران طوالنــی بــودن رونــد تصویــب حریــم آثــار 
تاریخــی را مهــم تریــن علــت تعریــف نشــدن حریــم 
ــر تاریخــی ثبــت ملــی اســتان برشــمرد. ــرای 620 اث ب

گزارش

میراثموزه

حضور سفیر آلمان در ایران در منطقه ریویکودکان در ارومیه صاحب موزه می شوند
پــرورش  کانــون  مدیــرکل 
ــان  فکــری کــودکان و نوجوان
آذربایجــان غربــی از افتتــاح 
ــودک در  ــی ک ــوزه تخصص م
ــروزی  ــالگرد پی ــن س ــا چهلمی ــان ب ــه همزم ارومی

ــر داد. ــاب خب انق
ــداری  ــگاران طــی دی  جــواد زاهــدی در جمــع خبرن
ــاره  ــا اش ــتان ب ــی اس ــراث فرهنگ ــر کل می ــا مدی ب
ــتان  ــودک در اس ــی ک ــوزه تخصص ــدازی م ــه راه ان ب
ــودکان  ــرای ک ــا ب ــه فضاه ــدازی اینگون ــزود: راه ان اف
و نوجوانــان اســتان ضــروری اســت و بــا توجــه 
ــای گردشــگری  ــد و ظرفیت ه ــخ بلن ــود تاری ــه وج ب
ــرای  ــی را ب ــن چنین ــای ای ــد فضاه ــتان بای در اس
کــودکان فراهــم کنیــم تــا نســل جدیــد را بــه 

ــه  ــازیم.وی اضاف ــنا س ــود آش ــخ خ ــت و تاری هوی
ــد  ــده قص ــام ش ــای انج ــه ریزی ه ــا برنام ــرد: ب ک
داریــم عــاوه بــر مــوزه کــودک اقــدام بــه راه انــدازی 
و  کــودکان  بــرای  پژوهشــکده ای  و  رصدخانــه 
ــم  ــم و امیدواری ــکان کنی ــن م ــز در ای ــان نی نوجوان
هرچــه ســریعتر ایــن امــر نیــز تحقــق یابد.زاهــدی 
بــا اعــام زمــان راه انــدازی مــوزه کــودک در ارومیــه 
ــی  ــای اجرای ــد کاره ــش از 90 درص ــرد: بی ــار ک اظه
ــم  ــعی داری ــیده و س ــام رس ــه اتم ــوزه ب ــل م مح
ــاب  ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــا چهلمی ــان ب همزم
ــی،  ــراث فرهنگ ــکاری اداره کل می ــا هم ــامی ب اس
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان آذربایجــان 

ــم.    ــاح کنی ــوزه را افتت ــن م ــی ای غرب

میراث فرهنگــی  معــاون 
حضــور  از  خراسان شــمالی 
ســفیر آلمــان در ایــران در 
منطقــه باســتانی ریــوی خبــر 

داد.
ایســنا،  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  »مســتوفیان« 
بــا اشــاره بــه وجــود محوطــه باســتانی ریــوی در 
ــه  ــن محوط ــت: در ای ــه و ســملقان گف شهرســتان مان
ــی  ــی هخامنش ــادی از دوران تاریخ ــار زی ــتانی آث باس

ــت. ــده اس ــف ش کش
ــی  ــران ط ــان در ای ــفیر آلم ــه س ــان این ک ــا بی وی ب
بازدیــد  باســتانی  محوطــه  ایــن  از  آینــده  هفتــه 
ــوی  ــه ری ــون کاوش در منطق ــزود: هم اکن ــد، اف می کن
صــورت  آلمانــی  باستان شناســان  همــکاری  بــا 

. می گیــرد
معــاون میراث فرهنگــی خراسان شــمالی ادامــه داد: 
ــان  ــتان شناس ــان باس ــکاری می ــد هم ــد از رون بازدی
ــکاری  ــه هم ــه، ادام ــن منطق ــی در ای ــی و آلمان ایران
ــه و  ــتان مان ــه شهرس ــفیر ب ــن س ــفر ای ــداف س از اه

ــت. ــملقان اس س
مســتوفیان تصریــح کــرد: تاکنــون 6 فصــل از کاوش ها 
در ایــن منطقــه بــا همــکاری باستان شناســان آلمانــی 
ــی  ــر باق ــل دیگ ــدود 4 فص ــت و ح ــده اس ــام ش انج

مانــده اســت.
همــکاری  کــرد:  تصریــح  مســوول  مقــام  ایــن 
صــورت  بــه  باســتانی  منطقــه  ایــن  در  آلمانی هــا 

اســت. اعتبــاری  و  تخصصــی 

سنا
 ای

س:
عک
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چگونه مانع سیگار کشیدن نوجوانان شویم؟
صحبت کردن درباره صدمات جسمانی ناشی از سیگار کشیدن برای نوجوانانی که فکر می کنند هیچ خطری آن ها را 

تهدید نمی کند، تأثیر چندانی ندارد. باید به نوجوانان گفت که با مصرف سیگار در انجام فعالیت های ورزشی نیز دچار 
مشکل می شوند و ممکن است دیگر نتوانند فعالیت هایی که همساالنشان به راحتی انجام می دهند را انجام دهند.

رنا
 ای

س:
عک

جلســات محاکمــه پنــج صــراف بــه اتهــام اخــال در نظــام 
ــه  ــیدگی ب ــژه رس ــوم دادگاه وی ــعبه س ــور در ش ارزی کش

ــان یافــت.  ــده مفاســد اقتصــادی پای پرون
ســیامک مدیرخراســانی وکیــل مدافــع تعــدادی از صــراف 
ــو  ــت وگ ــده روز دوشــنبه در گف ــن پرون ــم در ای ــای مته ه
بــا خبرنــگار قضایــی ایرنــا اظهــار داشــت: جلســات 
محاکمــه ایــن افــراد در شــعبه ســوم دادگاه هــای ویــژه بــه 
ــان یافتــه و منتظــر  ریاســت قاضــی مســعودی مقــام پای
صــدور حکــم هســتیم.  ایــن وکیــل دادگســتری و قاضــی 
ــران  ســابق شــعبه ششــم دادگاه کیفــری یــک اســتان ته
ــذ  ــاع را اخ ــن دف ــده آخری ــان پرون ــزود: دادگاه از متهم اف
کــرده اســت و قاعدتــًا بایــد حکــم را صــادر کنــد.  وی در 
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا قاضــی ختــم رســیدگی را 
صــادر کــرده اســت یــا خیــر گفــت: در مــورد صــدور ختــم 
رســیدگی، دادگاه مطلبــی اعــام نکــرده اســت امــا بــا توجه 
ــه اخــذ آخریــن دفاعیــات از متهمــان، دیگــر جلســه ای  ب
برگــزار نخواهــد شــد.  مدیرخراســانی دربــاره فضــای حاکــم 
بــر جلســات محاکمــه نیــز بیــان داشــت: نحــوه برگــزاری 
ــده فرصــت کافــی در  ــود و قاضــی پرون جلســات خــوب ب
اختیــار متهمــان گذاشــت تــا بتواننــد از خــود دفــاع کننــد. 
ــه  ــده پنــج صــراف ب ــه پرون نخســتین جلســه رســیدگی ب
اتهــام اخــال در نظــام ارزی کشــور، 26 آذر امســال در 
ــژه جرایــم اقتصــادی برگــزار شــد.  شــعبه ســوم دادگاه وی
ایــن پنــج صــراف متهــم بــه اخــال در نظــام ارزی کشــور از 
طریــق خریــد و فــروش غیرقانونــی ارز بــه ارزش تقریبــی 
89 میلیــون و 694 هــزار و 455 دالر هســتند. در آبــان 
ــعبه  ــر در ش ــراف دیگ ــج ص ــده پن ــه پرون ــم ب ــال ه امس
ــه ریاســت قاضــی مســعودی  ــژه ب ــای وی ســوم دادگاه ه
مقــام، رســیدگی و منتهــی بــه صــدور حکــم شــد. آنهــا هــم 
ــد و  ــق خری ــام اقتصــادی کشــور از طری ــه اخــال در نظ ب
فــروش عمــده ارز بــا سوءاســتفاده از کارت ملــی اشــخاص 
ــزار و 674 دالر  ــون و 121ه ــزان 151میلی ــه می ــف ب مختل
متهــم بودنــد. مســعودی مقــام 11 آذر امســال دربــاره ایــن 
پرونــده گفتــه بــود: احســان صفــوی امیــر، بهــزاد بهرامــی، 
ــی  ــان ارغوان ــاری و پیم ــد انص ــی، مجی ــازن قائن ــید م س
پنــج صرافــی هســتند کــه بــا همــکاری تعــدادی از دالالن 
بــازار ارز و سوءاســتفاده از کارت هــای ملــی افــراد مختلــف، 
ارز هــای مداخلــه ای بــازار را تصاحــب کردنــد  کــه ایــن 
کارشــان موجــب افزایــش قیمــت ارز و کاال هــای اساســی 

شــده اســت.
وی افــزود: در تحقیقــات مشــخص شــد کــه بخشــی 
ــام  ــه ن ــنا ب ــامانه س ــده در س ــت ش ــداری و ثب از ارز خری
افــرادی اســت کــه از اقشــار کــم درآمــد جامعــه بودنــد و بــا 
دریافــت مبالــغ ناچیــز بــدون اینکــه ارزی در اختیــار ایــن 
اشــخاص قــرار گیــرد، کارت ملــی و حســاب بانکــی خــود را 
در اختیــار متهمــان قــرار دادنــد و متهمــان نیــز بــه دریافــت 
ارز و جــا بــه جایــی وجــوه از طریــق کارت هــای بانکــی ایــن 
اشــخاص اقــدام کــرده انــد. مســعودی مقــام خاطــر نشــان 
کــرد: تحقیقــات نشــان می دهــد ایــن افــراد بــا در اختیــار 
ــا  گرفتــن کارت هــای ملــی و بانکــی اشــخاص متعــدد و ب
همــکاری دالالنــی کــه اســامی ایشــان در پرونــده منعکــس 
ــه دادگاه  ــا کیفرخواســت ب ــان ب ــده آن اســت و ســابقا پرون
ارســال شــده اســت، مبالــغ اشــاره شــده را بــه شــرح فــوق 
بــه نــام ایــن اشــخاص در ســامانه ســنا بــه صــورت صــوری 
خریــداری کــرده و در نهایــت ارز توســط صرافی هــای مــورد 

نظــر یــا دالالن تصاحــب شــده اســت.

پایــه دســتوالعمل مــاده هفــت  بــر 
قانــون  مــاده 13  اجرایــی  آیین نامــه 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و بــه منظــور 
ــی، از  ــاک داخل ــد پوش ــت از تولی حمای
اول دی، بــا عرضــه برندهــای محــرز 
برخــورد  قاچــاق  پوشــاک  )قطعــی( 
ــن  ــان یافت ــه پای ــه ب ــا توج ــود. ب می ش
ــع  ــرای جم ــر ب ــه اخی ــد ماه ــت چن مهل
آوری و عرضــه نشــدن پوشــاک خارجــی 
بــازار،  ســطح  در  شناســه کاال  فاقــد 

بــر اســاس دســتورالعمل یــاد شــده 
ــن دســتورالعمل »نحــوه صــدور  همچنی
ــعب  ــدگان و ش ــت نماین ــی فعالی گواه
عرضــه کننــده  خارجــی  شــرکت های 
پوشــاک در ایــران«، از آغــاز دی مــاه 
ــای  ــاک در واحده ــه پوش ــال عرض امس
تجــاری عرضــه کننــده پوشــاک خارجــی 
فاقــد نمایندگــی رســمی، ممنــوع شــده 
اســت. بــر ایــن اســاس و مطابــق قانــون، 
از تاریــخ یکــم دی مــاه نســبت بــه جمــع 

آوری کامــل و پلمــب واحدهــای متخلف 
اقــدام  متولــی  نهادهــای  طریــق  از 

می شــود.
ــه گذشــته  ــی اســفنانی: از هفت محمدعل
ــاک  ــای پوش ــا برنده ــورد ب ــرح برخ ط
قاچــاق عملیاتــی شــده اســت. ابتــدا بــه 
فروشــنده هــای پوشــاک دارای برنــد 
خارجــی کــه فاقــد مجــوز فــروش و 
نمایندگــی رســمی هســتند، هشــدار داده 
ــن  ــع آوری ای ــه جم ــبت ب ــا نس ــد ت ش
نــوع کاال اقــدام کننــد. وی اظهــار داشــت: 
بازرســی هــا ادامــه دارد و در صورتــی کــه 
فروشــگاه پوشــاک فاقــد مجوزهــای 
الزم بــرای عرضــه باشــد، برخــورد الزم در 
ــرد. ــی گی ــن صــورت م چارچــوب قوانی

تعزیرات با فروشگاه های پوشاک 
خارجی قاچاق برخورد می کند

تصادف مینی بوس حامل کارگران 
در فارس، یک کشته داشت

مدیـر روابـط عمومـی مرکـز مدیریت حـوادث و فوریت های پزشـکی فارس 
گفـت: در حادثـه برخـورد یـک دسـتگاه مینـی بوس حامـل کارکنـان معدن 
بـا یـک دسـتگاه کامیـون در این اسـتان، یـک نفر کشـته و 12 نفـر مصدوم 
شـدند. حسـن همتـی اظهـار داشـت: ایـن حادثـه سـاعت حوالـی 6 صبـح 
امـروز )دوشـنبه( در محـور فرعـی آبـاده طشـک - نی ریز )حوالی روسـتای 

چـاه گز( در شـرق فـارس روی داد.
وی ادامـه داد: مامـوران اورژانـس بـه همـراه چهـار دسـتگاه آمبوالنـس در 
محـل حاضـر شـدند و نسـبت بـه انتقـال مصدومـان بـه مراکـز درمانـی نـی 
ریـز اقـدام کردنـد. پایـگاه اطـاع رسـانی اورژانس کشـور اسـامی مصدومان 
ایـن حادثـه را بـه ایـن شـرح اعام کـرد: حجت آذرگـون، مجید شـیخ علی، 
هـادی نگهـداری، حسـین پرنیـان، غامحسـین قاسـمی، مهـدی نگهـداری، 
همـت علـی بهمرد، خسـرو سلحشـور، باقر احمدی، سـعید قـادری، ابراهیم 
نگهـداری و شـعبان بهمـرد. همچنیـن نـام رحیم بهمـرد به عنـوان تنها فوتی 

ایـن حادثه ذکر شـده اسـت.
شهرسـتان نی ریز در فاصله 192 کیلومتری شـرق شیراز قرار دارد.

دانشگاه 
آزاد

تهران

۹۰ درصد کارتن خواب ها از وجود گرمخانه ها مطلعندطهرانچی امروز به مجلس می رود

و  آمــوزش  عضــو کمیســیون 
شــورای  مجلــس  تحقیقــات 
رئیــس  حضــور  از  اســامی 
دانشــگاه آزاد در ایــن کمیســیون 
خبــر داد. حبیــب هللا دهمــره )عضــو کمیســیون آمــوزش و 
ــد  ــور محم ــامی( از حض ــورای اس ــس ش ــات مجل تحقیق
مهــدی طهرانچــی، رئیس دانشــگاه آزاد اســامی در مجلس 
ــه  ــت:  در خصــوص حادث ــر داد و گف ــورای اســامی خب ش
پیــش آمــده فــردا )سه شــنبه( با آقــای طهرانچی جلســه ای 
داریــم تــا او در ایــن بــاره  توضیحــات بیشــتری را ارائــه دهد 
ــا مســببین امــر چــه  ــد آخریــن اقداماتشــان ب و اعــام کن
بــوده اســت. اصــل ماجــرا مربــوط بــه پیمانــکار بــوده کــه بــه 

تازگــی بــه جــای پیمانــکار قبلی آمــده اســت. وی افــزود: در 
ماقات هایــی کــه در بیمارســتان ها بــا دانشــجویان مصــدوم 
داشــتیم، همــه آنهایــی کــه هوشــیاری کامل داشــتند گفتند، 
اتوبــوس ترمــز بریــده بود.دانشــگاه بــرای جلوگیــری از ایــن 
امــر بایــد بــه طــور پیوســته مســاله را بررســی می کــرده و 
بــه نظــرم در ایــن مــورد کمــی کوتاهــی کــرده اســت. عضــو 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی 
دربــاره وضعیــت رســیدگی بــه دانشــجویان مصــدوم گفــت: 
رســیدگی های الزم انجــام می شــود، ضمــن اینکــه در همــان 
روز اول دانشــگاه اعــام کــرد هــر خانــواده ای اگــر می خواهــد 
می توانــد بــا هزینــه دانشــگاه آزاد فرزنــد خــود را بــه 

بیمارســتان دیگــری منتقــل کنــد.

ــی  ــت اجتماع ــام معاون ــم مق قائ
تهــران  شــهرداری  فرهنگــی  و 
ــد  ــه 90 درص ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
وجــود  از  کارتن خواب هــا 
گرمخانه هــا مطلعنــد، گفــت: کســی کــه بــه گرمخانه هــا 
نمی آیــد، می خواهــد در طــول شــب هــم مــواد مصــرف کنــد و 
بــه ســرما اهمیــت نمی دهــد.  ســید رحیــم ابوالحســنی )قائــم 
مقــام معاونــت اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری تهــران( درباره 
جمــع آوری معتــادان و کارتن خواب هــا و انتقــال آنــان بــه 
ــاد در ســطح  ــف معت ــت: دو طی ــا و مددســراها گف گرمخانه ه
شــهر تهــران داریــم، یکی معتــادان مــاده 15 و دیگــری معتادان 
مــاده 16؛ معتــادان مــاده 15 افــراد خودمعــرف هســتند کــه بــا 

پــای خــود می آینــد و اقــدام می کننــد تــا بتواننــد اعتیــاد خــود 
را تــرک کننــد. عمــوم آنــان جامعــه هــدف ســازمان بهزیســتی 
هســتند و طیفــی از آنهــا نیــز جامعه هدف شــهرداری هســتند؛ 
از ایــن منظــر کــه اگــر منطقــه زیرســاختی نیــاز داشــته باشــد، 
آن زیرســاخت از ســوی شــهرداری به طــور رایــگان و بــرای 
تســهیل در زمینــه موضوعــات ریالــی تــرک اعتیــاد معتــادان 
ــوع  ــن موض ــا ای ــن ب ــرد: م ــد ک ــود. وی تاکی ــی می ش معرف
ــد گرمخانه هــای شــهرداری  ــه کارتن خــواب نمی دان ــم ک مخالف
وجــود دارنــد یــا اگــر می دانــد جامعــه هدفــی اســت کــه مــا 
بایــد بــه اجبــار بــه گرمخانــه منتقلــش کنیــم. قطعــا کســی کــه 
بــه گرمخانه هــا نمی آیــد، می خواهــد در طــول شــب هــم مــواد 

ــد. ــت نمی ده ــه ســرما اهمی ــد و ب مصــرف کن

مصدومیت 17 نفر بر اثر تصادف 
مینی بوس با تانکر حمل سوخت

سـخنگوی  خالـدی،  مجتبـی 
در  کشـور  اورژانـس  سـازمان 
گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا درباره 
جزییـات ایـن حادثه گفـت: یک 
مـورد حادثـه تصـادف مینـی بوس بـا تانکر حمل سـوخت 
صبـح روز دوشـنبهدر محـور اتوبـان معلـم – اصفهـان بـه 
شـاهین شـهر – قبـل از پلیـس راه رخ داد. وی بـا بیـان 
اینکـه بافاصلـه 4 دسـتگاه آمبوالنـس بـه محـل حادثـه 
اعـزام شـدند،  تصریـح کـرد: در این حادثـه 17 نفر مجروح 
شـدند کـه 2 نفـر در محل درمان و 15 نفـر پس از اقدامات 
اولیه توسـط تکنسـین هـای اورژانس بـه نزدیکترین مرکز 

درمانـی منتقـل شـدند.

تصادف

کشف یک میلیون و 400 هزار 
عدد مواد محترقه در پایتخت

رئیـس پایـگاه هفتـم پلیـس امنیـت 
عمومی از کشـف بیش از یک میلیون 
و 400 هـزار عـدد مواد محترقه پر خطر 
در جنـوب پایتخت خبر داد. سـرهنگ 
رسـول محبـت رییس پایگاه هفتم پلیس امنیـت عمومی تهران 
گفـت: بـا دریافـت خبـری مبنی بـر اینکه 4 نفـر در بـازار تهران با 
همـکاری یکدیگـر اقـدام به خریـد و جمـع آوری مقادیـر زیادی 
مـواد محترقـه در محـدوده بـازار کـرده انـد، بررسـی موضـوع در 
دسـتور کار پلیـس قـرار گرفـت.  رئیـس پایـگاه هفتـم پلیـس 
امنیـت عمومـی تهران، بیان داشـت: در این طرح مشـترک هر 4 
متهـم دسـتگیر و در بازرسـی از محل ، یک میلیـون و 486 هزار 

و 848 عـدد انـواع مواد محترقه کشـف شـد.

حادثه

پایان گروگانگیری کودک 
7 ساله در زاهدان

سـردار محمد قنبری فرمانده انتظامی 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان اظهار 
جـوان  مـردی  گذشـته  روز  داشـت: 
هراسـان طـی تمـاس با مرکـز فوریت 
های پلیسی 110 یک فقره آدم ربایی در خیابان امام خمینی)ره( 
شـهر زاهـدان را اعـام کـرد کـه بافاصلـه تیمـی ویـژه از ماموران 
زبـده اداره مبـارزه بـا جرایـم جنایـی پلیـس آگاهی اسـتان وارد 
عمـل شـدند. وی افزود: فسـران زبده پلیس آگاهی بـا اقدامات 
اطاعاتی، بر روی سـرنخ های کشـف شده سـاعت 20:30 دقیقه 
در یـک عملیات هماهنگ یکـی از آدم ربایان را در آخرین تماس 
بـا پـدر کودک ربوده شـده در حال مکالمه در خیابان آزادی شـهر 
زاهـدان در محاصـره خـود قـرار داده و او را دسـتگیر و  پسـربچه 

خردسـال را بـه صـورت صحیح و سـالم رهـا کردند.

آدم ربایی

استعفای وزیر بهداشت 
صحت دارد

عضـو کمیسـیون بهداشـت مجلس 
با اعـام خداحافظی وزیر بهداشـت 
در جلسـه معاونـان ایـن وزارتخانـه 
بهداشـت  وزیـر  اسـتعفای  گفـت: 
تاکنـون از سـوی خود ایشـان تکذیب نشـده بنابراین صحت 
دارد. احمـد حمـزه: تـا ایـن لحظـه اسـتعفای وزیـر از سـوی 

خـود ایشـان تکذیـب نشـده، از همیـن رو صحـت دارد.
وزیـر  اسـتعفای  علـت  نماینـده مجلـس درخصـوص  ایـن 
بهداشـت تصریـح کـرد: آنطـور کـه گفتـه می شـود، موضـوع 
بیـن  اصلـی اسـتعفای وزیـر بهداشـت اختـاف بودجـه ای 

دولـت و ایـن وزارتخانـه مطـرح شـده اسـت.

سالمت

زلزله در کرمان خسارت جانی 
و مالی نداشت

رییـس سـازمان امـداد و نجـات 
گفـت: زلزلـه در کرمـان هیچ گونه 
صدمـات جانـی و خسـارت مالی 

در پی نداشـته اسـت. 
در  نجـات  و  امـداد  سـازمان  رئیـس  سـلیمی،  مرتضـی 
گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا دربـاره وقـوع زلزلـه در کرمـان 
گفـت: زمیـن لـرزه ای بـه بزرگـی ٤.١ ریشـتر در سـاعت 
١0:١٤ و در عمـق ٨ کیلومتـری منطقـه ارزوئیـه در کرمـان 

داد. رخ 
وی ادامـه داد: طبـق ارزیابـی هـای صـورت گرفتـه زمیـن 
لـرزه فـوق هیـچ گونـه صدمات جانـی و خسـارت مالی در 

پی نداشـته اسـت.

زلزله

محاکمه 5 اخاللگر بازار 
ارز پایان یافت
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معتادم، تحصیلکرده ام، آرم خودرو می دزدیدم!

آرم خودرو دزد پایتخت دستگیر شد

متهم سـرقت آرم  خودروها فوق لیسـانس 
و می گویـد ١2  دارد  بالینـی  روانشناسـی 

سـاز را بـه صـورت حرفـه ای می نـوازد!
شـهروند  روزنامـه  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
نوشـت: »هنرمند بود. ١2 سـاز را به صورت 
حرفـه ای می نواخـت. در کنـار هنـر، درس 
هـم می خوانـد و در  نهایـت هـم مـدرک 
روانشناسـی بالینی اش را از دانشگاه گرفت 
بـه یـک  نوازنـده تحصیلکـرده  ایـن  امـا 
سـارق حرفـه  ای تبدیـل شـد. سـارقی کـه 
سـرقت هایش کمـی عجیـب بـود. او برای 
فـرار از بی پولـی بـه سـراغ آرم خودروهـای 
 گرانقیمـت بنـز و بـی ام و رفـت و آنهـا را 
دزدیـد. او کـه قـرار بـود ایـن آرم هـا را در 
سـایت دیـوار بـه فـروش برسـاند،  وقتـی 
تعـداد بـاالی آنهـا را دیـد منصـرف شـد و 
تصمیـم گرفـت در ابتدا کلکسـیونی از این 
آرم های سـرقتی جمـع کند. او کلکسـیون 
بـزرگ خانـه اش  را در مبـل  آرم هـا  ایـن 
جاسـازی کـرده بـود. این مرد کـه آموزش 

سـرقت  ایـن آرم هـا را هـم از قبـل دیـده 
بـود، ٣50 آرم خودرو دزدید و می خواسـت 
هـر کـدام را بـه قیمـت 2 میلیـون  تومـان 
بـه فـروش برسـاند. امـا یـک روز کـه در 
خیابـان بـا کولـه پشـتی پـر از آرم خـودرو 
 ١٣7 مأمـوران  کانتـری  سـوی  از  بـود، 
نصـر شناسـایی و دسـتگیر شـد. سـرگرد 
عبـاس جمشـیدی، رئیس کانتـری ١٣7 
نصـر دربـاره ایـن  پرونـده گفـت کـه ارزش 
ایـن آرم هـای سـرقتی ١20 میلیـون تومان 
سـاله  متهـم ٣7  اسـت.  شـده  بـرآورده 
صبح دیروز  جزییات ماجرای سـرقت های 

عجیبـش را بـرای توضیـح داد:

نخستین بار است که دستگیر 
می شوی؟

بلـه. این نخسـتین باری اسـت که دسـت 
بـه خـاف می زنـم. مـن هنرمنـد بـودم و 

اصـا اهـل خافـکاری نبودم.

چه هنری داشتی؟
بـه  را  موسـیقی  سـاز   ١2 مـی زدم.  سـاز 
امـا  می نـوازم  و  بلـدم  حرفـه ای  صـورت 
همیشـه در خلـوت خودم ایـن کار را  انجام 

مـی دادم.

درس هم خوانده ای؟
بلـه. فـوق لیسـانس روانشناسـی بالینـی 
و  خوانـدن  درس  عاشـق  همیشـه  دارم. 
موسـیقی بودم. حتی می خواسـتم  درسـم 

را هـم در مقاطـع باالتـر ادامـه دهـم.

پس چه شد که تصمیم گرفتی 
سرقت کنی؟

بی پولـی. تمام مشـکاتم به خاطر بی پولی 
بـود. زن دارم و بایـد هزینـه زندگیمـان را 
تأمیـن می کـردم. امـا کار  نداشـتم. بیـکار 
بـودم و بی پول؛ مشـکات مالـی آن قدر به 
مـن فشـار آورد کـه تصمیم گرفتـم این کار 
را انجـام دهـم.  البته صحبت های دوسـتم 

هـم بی تأثیـر نبود.

چه صحبت هایی؟
یـک بار کـه به دلیل بی پولـی ناراحت بودم 
یکـی از دوسـتان قدیمـی ام را در خیابـان 
دیـدم. او پرسـید چـرا  ناراحتـی؟ مـن هم 
زندگـی خـرج  بی پـول.  و  بیـکارم  گفتـم 
دارد و مـن از عهـده آن برنمی آیـم. همـان 
موقـع دوسـتم  گفت کـه بیـا آرم خودروها 

را سـرقت کـن. از ایـن راه می توانـی پـول 
خوبـی بـه دسـت بیـاوری. آن قـدر حـرف 
زد کـه در  نهایـت وسوسـه شـدم ایـن کار را 

دهم. انجـام 

حاال چرا آرم خودرو؟
اهمیتـی  پولدارهـا  می گفـت  دوسـتم 
می گفـت  نمی دهنـد.  موضـوع  ایـن  بـه 
اگـر آرم خودرویشـان را سـرقت کنـم آنهـا 
 حتـی پیگیـری هـم نمی کننـد و خیلـی 
راحـت یـک آرم دیگـر بـرای خودرویشـان 
می خرنـد. از طرفـی من هـم می  توانم این 
آرم هـا را بـه قیمت هـای خوبی بـه فروش 
برسـانم. مـن هـم دیـدم کار بی دردسـری 
اسـت و کمتـر ممکـن  اسـت گیـر بیفتـم. 

بـرای همیـن قبـول کـردم.

روش سرقت را چطور یاد گرفتی؟
همـان دوسـتم به مـن آمـوزش داد. حتی 
بسـته بندی  مخصـوص  نایلـون  مـن  بـه 
کـردن ایـن آرم ها را هم داد تـا  بتوانم برای 
فروش آنها را بسـته بندی کنـم و به راحتی 

بفروشم. 

پس یعنی دوستت هم سارق 
بود؟

بلـه. او هـم چند بـاری آرم خودرو سـرقت 
کـرده و ایـن کار را بلـد بود.

چند وقت بود که این کار را انجام 
می دادی؟

خـودرو  آرم  کـه  می شـد  ماهـی  دو 
می دزدیـدم. هر روز به خیابان های شـمال 
پایتخـت می رفتـم و دسـت بـه  سـرقت 

مـی زدم.

چند آرم دزدیده ای؟
را  آرم خودروهـای گرانقیمـت  عـدد   ٣50
دزدیـدم. البته بیشـتر آنهـا خودروهای بنز 

و بـی ام و بـود.

با این آرم ها چه  کار کردی؟
را در سـایت دیـوار  آنهـا  تـای  اول چنـد 
بـا  دیـدم  امـا  فـروش گذاشـتم.  بـرای 
قیمـت مناسـب نمی خرنـد. قیمت  هایـی 
کـه می خواسـتند خیلـی پایین بـود. برای 
پشـیمان شـدم  آنهـا  فـروش  از  همیـن 
مبـل  یـک  در خانـه ام  داخـل  را  و همـه 

جاسـازی کـردم. می خواسـتم کلکسـیونی 
از ایـن آرم هـا تهیـه کنـم و بعـد از آن بـه 
فروششـان فکـر  کنـم. بـا خـودم گفتـم 
هروقـت قیمـت آنها زیاد شـد و توانسـتم 
هرکـدام را دو  میلیـون تومان بفروشـم آنها 

می گـذارم. بـرای  فـروش  را 

روش سرقتت چطور بود؟
بـا یـک پیچ گوشـتی آنهـا را بـاز می کردم. 
در خیابان های شـمال تهران پرسـه می زدم 
و هرجـا که خودرویـی  گرانقیمت می دیدم 
خیلـی راحـت با یـک پیچ گوشـتی آرم آن 
را بـاز می کـردم و داخـل کولـه پشـتی ام 

می  انداختـم.

چی شد که دستگیر شدی؟
یـک روز کـه در خیابـان بـودم و کلـی آرم 
خـودرو دزدیـده بودم، پلیس بـه رفتارهای 
من مشـکوک شـد. مـرا دسـتگیر  کردند و 
در بازرسـی آرم هـا را پیـدا کردنـد. مـن هم 
چـاره ای جـز اعتـراف نداشـتم. آنهـا هم به 
خانـه ام آمدنـد و در  بازرسـی تمـام آرم ها را 

پیـدا کردند.

تو که هنرمند بودی و مدرک 
تحصیلی داشتی چرا به فکر یک 

کار مناسب نبودی؟
کار نبـود. شـغل مناسـب پیـدا نمی کـردم. 
نوازندگـی را هـم فقـط در خلـوت خـودم 
مـرا  قـدر  هیچ کـس  مـی دادم.  انجـام 
 ندانسـت. نتوانسـتم از هنـر و تحصیاتـم 
درسـت اسـتفاده کنـم. هـر بـار بـه سـراغ 
بسـته  مواجـه  در  بـا  می رفتـم  هـرکاری 
می شـدم. دیگـر خسـته شـده بـودم برای 

همیـن بـه سـراغ ایـن کار رفتـم.

اعتیاد هم داری؟
بله. شیشه می کشم.  

چرا معتاد شدی؟
همـان دوسـتم آن روزی که مـرا دید گفت 
ناراحتی هایـم  و  دردهـا  تسـکین  بـرای 
می توانـم مـواد بکشـم. می گفت  مـواد مرا 
آرام  واقعـا  وقتـی کشـیدم  آرام می کنـد. 
شـدم. برای همین باز هم شیشـه کشیدم 

و درنهایـت معتـاد  شـدم.

خبر

حسـین کعبی بازیکن اسبق پرسپولیس 
فعلـی  مربـی  و  ملـی  تیـم  و  تهـران 
مـاه جـاری  سـپیدرود رشـت، 23 دی 
در دادگاه کیفـری یـک اسـتان تهـران بـا 
شـکایت امیرقلعـه نویـی سـرمربی وقت 
اسـتقال تهران محاکمه می شـود. سال 
1393 بـود کـه حسـین کعبـی بازیکـن 
اسـبق پرسـپولیس تهـران و تیـم ملـی، 
اظهاراتی را علیه امیر قلعه نویی سـرمربی 
وقـت آبی پوشـان پایتخـت مطـرح کـرد.

کعبـی،  اظهـارات  انتشـار  بـه  دنبـال 
قلعه نویـی از او بـه دادسـرای فرهنـگ و 
رسـانه شـکایت کـرد و بـرای او در شـعبه 
دوم بازپرسـی دادسـرای فرهنگ و رسانه 

پرونـده قضایـی تشـکیل شـد. 
در نهایت کعبی اسفند سال 93 به دادسرا 
احضار و در شـعبه بازپرسـی حضور یافت 
و توضیحات خود را در خصوص شـکایت 
قلعه نویی که تحت عناویـن اتهامی افترا، 
توهیـن و نشـر اکاذیب مطرح شـده بود، 
ارائـه کـرد. پـس از بررسـی های بسـیار، 
شـعبه دوم دادسـرای فرهنـگ و رسـانه 
بـرای کعبی کیفرخواسـت صـادر و پرونده 
او را بـه دادگاه کیفـری یک اسـتان تهران 
ارسـال کرد که شـعبه دادگاه کیفری یک، 
بـه  بـرای رسـیدگی  را  امسـال  23 دی 

پرونـده کعبـی تعیین کرده اسـت. 
کعبـی کـه هم اکنـون مربـی تیـم فوتبال 
سـپیدرود رشـت اسـت، سـال 93 پـس 
از اظهـارات جنجالی جـواد نکونام کاپیتان 
اسـبق اسـتقال تهـران و تیـم ملی علیه 
»حرف هـای  بـود:  گفتـه  قلعه نویـی، 
جـواد عیـن واقعیـت اسـت و بـه  غیـر از 
قلعه نویـی، هشـت نفـر دیگـر از مربـی 
گرفتـه تـا مدیرعامـل باشـگاه، دارنـد بـه 

فوتبـال ایـران ظلـم می کننـد«.

بازیکن اسبق 
پرسپولیس 2۳ دی 

محاکمه می شود

گزارش
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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خبر

ــع  ــه قط ــوم ب ــی موس ــته فیلم ــای گذش  در روزه
ــره  ــه حفاظــت شــده ارســباران )ق ــان منطق درخت
داغ( در فضــای مجــازی منتشــر شــد.پس از آنکــه 
مســوولین مربوطــه اعــام کردنــد ایــن فیلــم 
ــده ای  ــال ع ــت ح ــوده اس ــات ب ــه باغ ــوط ب مرب
معتقدنــد ایــن اتفــاق ناخوشــایند نتیجــه اجــرای 

ــت.  ــا اس ــس جنگل ه ــرح تنف ط
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری آذربایجــان 
شــرقی بــا بیــان اینکــه هیــچ درخــت جنگلــی در 
ــم انتشــار یافتــه از قطــع درختــان در فضــای  فیل
مجــازی وجــود نــدارد، گفتــه: درختــان قطــع 
شــده در ایــن فیلــم از نــوع جنگلــی نبــوده و 
مجموعــه از چــوب آالت باغــی مســن و پوســیده 
هــای  جنــگل  بــا  ارتباطــی  فیلــم  و  هســتند 

ــدارد. ــباران ن ارس
طبیعــی  منابــع  و  محیط زیســت  مســئوالن 
شــهرهای اســتان آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن 
ــده،  ــادات وارد ش ــه انتق ــخ ب ــوص و در پاس خص
پوســیده  و  قدیمــی  درختــان  قطــع  بــر  تنهــا 
ــد داشــتند.  ــه تاکی ــن منطق باغ هــای شــخصی ای
بــه گفتــه مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــرای قطــع درختــان  آذربایجــان، هیــچ مجــوزی ب
ایــن اداره  جنگلــی صــادر نشــده و اشــرافیت 
ــت  ــن اس ــتر از ای ــباران بیش ــه ارس ــر منطق کل ب
کــه اشــخاصی بتواننــد در ایــن زمینــه اقــدام 
گســترده ای بــرای قطــع درختــان داشــته باشــند.
»داود نامــدار« قطــع محــدود درختــان بــرای 
ــد،  ــینان را رد نمی کن ــخصی جنگل نش ــارف ش مص
امــا در عیــن حــال از برنامه ریــزی ســال های 
ارزان  و  بــرای رســاندن ســوخت کافــی  اخیــر 

از  کــردن  صرف نظــر  بــرای  جنگل نشــینان  بــه 
ــد:  ــد می کن ــاره دارد. وی تاکی ــان اش ــع درخت قط
قمــع  و  قلــع  ناحیــه  ایــن  در  درختانــی کــه 
و  ارســباران  بــه جنگل هــای  متعلــق  شــده اند، 
درخت هایــی  نبودنــد.  حفاظت شــده  مناطــق 
ــد  ــا بوده ان ــه باغ ه ــق ب ــده اند متعل ــع  ش ــه قط ک
اختیــار  در  را  درختــان  خودشــان  باغــداران  و 
بهره بــرداران و صاحبــان صنایــع قــرار داده انــد.

در میــان تکذیــب مســئوالن، امــا نماینــده کلیبــر، 
ــع  ــرار قط ــس از تک ــد در مجل ــن و هوران خداآفری
ــر داده  ــه خب ــن منطق ــاله ای ــن س ــان چندی درخت
ــل  ــر تبدی ــد منتظ ــد بای ــن رون ــا ای ــد: ب و می گوی

ــود. ــه کویــری جدیــد در کشــور ب ارســباران ب
»هللا قلــی قلــی زاده« بــا بیــان این کــه فــرض 
قطــع درختــان در داخــل باغ هــا از ســوی مالــکان 
آنهــا هــم پذیرفتنــی نیســت، می گویــد: مهــم 
قلــع و قمــع درختــان اســت کــه موجــب کاهــش 
ــه  ــود. این ک ــه می ش ــن منطق ــی ای پوشــش گیاه

ــد  ــع می کنن ــم قط ــر را ه ــان مثم ــداران درخت باغ
ــت.  ــول نیس ــل قب ــانند، قاب ــروش می رس ــه ف و ب
درختــان  بــرای  چــوب  کارخانه هــای  عطــش 
ــع  ــد مناب ــش تولی ــال کاه ــه دنب ــه، ب ــن منطق ای
چوبــی از جنگل هــای شــمال و طــرح تنفــس 
افزایــش پیــدا کــرده  بــه جنگل هــای شــمال 
و درختــان قطع شــده بــه کارخانه هــای چــوب 

ــوند. ــل می ش ــتان منتق ــارج اس ــل و خ داخ
ــدار  ــت: فرمان ــته اس ــهری نوش ــه همش ــور ک آنط
درخــت  هیــچ  این کــه  بیــان  بــا  هــم  کلیبــر 
ــع  ــر قط ــگل کلیب ــار جن ــزار هکت ــی از 80 ه جنگل

ــل تنفــس 10  ــه دلی ــرد: ب ــار ک نشــده اســت، اظه
ــمال  ــای ش ــان جنگل ه ــرای درخت ــه ب ــاله ای ک س
صــادر شــده اســت، کارخانه هــای نیازمنــد چــوب، 
ــر  ــای کلیب ــه باغ ه ــان ب ــن نیازهایش ــرای تامی ب
ــروش  ــت: ف رو آورده اند.»رســول خدابخــش« گف
ــته و  ــت داش ــخصی صح ــای ش ــت در باغ ه درخ
ــه از قطــع درخــت  ــری ک ــال تصوی ــوان مث ــه عن ب
ــت  ــه درخ ــوط ب ــود، مرب ــده ب ــر ش ــردو منتش گ
ــه باعــث  ــود ک ــاد ب ــاع زی ــا ارتف ــردوی مســن ب گ
ســقوط چنــد نفــر شــده بــود و محصــول چندانــی 

ــز نداشــت.  نی

دست طرح تنفس جنگل ها در قطع درختان ارسباران 
نماینده مردم کلیبر در مجلس: عطش کارخانه های چوب به دنبال طرح تنفس جنگل ها، افزایش پیدا کرده است

بــه اعتقــاد محمدحســین قربانــی نماینــده آســتانه اشــرفیه، اینکــه بخواهند ١0 ســال بــه جنگلها تنفس 
بدهنــد، غیرکارشناســی و غیراصولــی اســت، بســیاری از درختــان جنگلــی، بــاالی ١5 ســال ســن دارند و 

هــم اکنــون قابــل اســتفاده هســتند، ١0 ســال دیگــر نمی تــوان از آنهــا اســتفاده کــرد.
قربانــی گفتــه اســت: »بایــد طــرح صیانــت از جنــگل داشــته باشــیم؛ بــه ایــن معنــی کــه عمــر مفیــد 
چوبهــا را درنظــر بگیریــم و بتوانیــم کاشــت داشــته باشــیم، یعنــی احیــای دورهــای جنــگل، اگــر از این 
نعمــت الهــی اســتفاده نکنیــم و بگوییــم فرصــت اســتراحت بــرای جنــگل باشــد و آن را احیــا نکنیــم، 

ایــن ســرمایه عظیــم را بالاســتفاده رهــا کرده ایــم.«

 : آذربایجــان:  طبیعــی  مناطبــع  کل  مدیــر 
درختانــی کــه در ناحیــه ارســباران قلــع و قمــع 
ــباران و  ــای ارس ــه جنگله ــق ب ــده اند، متعل ش
ــی  ــد. درختهای ــده نبودن ــت ش ــق حفاظ مناط
باغهــا  بــه  متعلــق  شــده اند  قطــع  کــه 
ــد و باغــداران خودشــان درختــان را در  بوده ان
ــرار  ــع ق ــان صنای ــرداران و صاحب ــار بهره ب اختی

ــد. داده ان

یم
سن

: ت
س

عک

مدیــر امــور شــیات و آبزیــان ســازمان 
از  جنوبــی  خراســان  جهــاد کشــاورزی 
ماهــی  پــرورش  مجموعــه  انــدازی  راه 
بزرگتریــن  عنــوان  بــه  نیــل  تیاپیــای 
ــتان  ــور در اس ــروری کش ــزی پ ــداد آب رخ
داد.  خبــر  جنوبــی  خراســان  کویــری 
آب  منابــع  داخــل  در  ماهــی  پــرورش 
کشــاورزی یکــی از فعالیت هــای اقتصــادی 
جدیــدی اســت کــه در کشــور شــکل گرفته 
و بــه دلیــل کمبــود منابــع آبــی مــورد 

تاکیــد ویــژه قــرار گرفتــه اســت.
بــرای  روش  یــک  ماهــی  پــرورش 
بهــره وری بیشــتر منابــع آب بــه شــمار 
ــن  ــی در ای ــرورش ماه ــه پ ــی رود، چراک م
و  بــوده  منظــوره  دو  به صــورت  منابــع 
هیچ گونــه مصــرف آبــی بــه همــراه نــدارد.

در خراســان جنوبــی، 70 بــاب اســتخر 
پــرورش ماهــی قــزل آال، 650 اســتخر 
صنعتــی  واحــد   10 آبــی،  ماهــی گــرم 
تولیــد ماهــی زینتــی و 23 واحــد خانگــی 

تولیــد ماهــی زینتــی فعــال اســت.
خراســان  آبــزی  تولیــدات  از  بســیاری 
حتــی  و  اســتان ها  ســایر  بــه  جنوبــی 
ــادرات  ــراق ص ــه ع ــورها از جمل ــایر کش س
ســال  در  کــرد:  بیــان  می شــود، 
گذشــته350 تــن ماهــی تولیــدی قــزل آال 
و مابقــی ســایر انــواع آبزیــان بــوده اســت.
ــغلی  ــه ش ــن ک ــر ای ــاوه ب ــروری ع آبزی پ
درآمــد زا محســوب می شــود، بــا پــرورش 
محصــوالت  تولیــد  ســمت  بــه  ماهــی 
زیــرا  نیــز حرکــت می کنیــم،  ارگانیــک 
قابــل  اســتخرها  آب  در  محلــول  کــود 
از  را  شــیمایی  و کــود  بــوده  اســتفاده 

می کنــد. حــذف  چرخــه 
ــان  ــیالت و آبزی ــور ش ــر ام ــعیدی مدی س
جهــاد کشــاورزی خراســان جنوبــی گفــت: 
ــرای  ــده درخواســت ب ــون 15 پرون هــم اکن
تولیــد ماهــی تیاپیــا بــا ظرفیــت 8 هــزار 

ــن در حــال بررســی اســت. ت
ایــن گونــه ماهــی ســریع  افــزود:  وی 
افــراد  و  بــوده  پســند  بــازار  و  الرشــد 
متقاضــی پــرورش ایــن ماهــی در صــورت 
بــاالی  متــراژ  بــا  اســتخر  بــودن  دارا 
ــام  ــه نظ ــد ب ــی توانن ــع م ــر مرب ــزار مت ه
طبیعــی  منابــع  و  مهندســی کشــاورزی 

مراجعــه کننــد.

گاه
رو

افزایش بهره وری با شناسنامه دار شدن نی
نیروگاه های خورشیدی

عضــو انجمــن انرژی هــای تجدیدپذیــر کشــورمان 
ــای  ــروگاه ه ــودن نی ــنامه دار نب ــه شناس ــاره ب ــا اش ب
خورشــیدی در کشــور تاکیــد کــرد: شناســنامه دار شــدن 
نیــروگاه هــای خورشــیدی افزایــش حداقــل 25 درصــدی بهــره 

ــال خواهــد داشــت. ــا را بدنب ــروگاه ه ــن نی وری ای
بهــزاد علی محمــدی روز دوشــنبه در نشســت خبــری بــا اشــاره بــه 
آغــاز فعالیــت شــرکت فنــاور مدیریت پــروژه نیــروگاه های ســوالر از 
ســال 1394 افــزود: این شــرکت با توســعه و گســترش زیرســاخت 
هــا، فعالیــت هــای خــود را در حــوزه انــرژی هــای تجدیدپذیــر بــه 
منظــور طراحــی و ســاخت یــک نــرم افــزار بــرای کنتــرل و مدیریت 
نیــروگاه هــای خورشــیدی متمرکــز کــرده اســت. ایــن مجموعــه 
فعالیــت خــود را در واقــع بــا هــدف ایجاد تامیــن مالــی، پیمانکاری 
نیروگاه هــای  مدیریــت  بــرای  فــروش  از  پــس  خدمــات  و 
ــیدی را در  ــروگاه خورش ــون 420نی ــرده و تاکن ــاز ک ــیدی آغ خورش

ایــران مدیریــت و کنتــرل کــرده و شناســنامه دارکــرده اســت.
علــی محمــدی در ادامــه بــا تاکیــد براینکــه، درحال حاضر پتانســیل 

تابشــی در ایــران بســیار باالتــر از کشــوری همچــون آلمــان اســت، 
در عیــن حــال گفــت: ایــن درحالــی اســت کــه کشــور آلمــان بســیار 
بیشــتر از ایــن پتانســیل بــرای تولیــد انرژی اســتفاده مــی کند.وی 
یکــی از دالئــل اصلــی عــدم ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در 
ایــن بخــش را وجــود ســوداگری در ســایر بخــش هــا از جملــه بازار 
دالر عنــوان کــرد و گفــت: بــا اینکــه حمایــت وزارت نیــرو و بانــک هــا 
مناســب بــوده اســت اما ســیل ســرمایه گــذاری به ســمت ســرمایه 
ــه،  ــد براینک ــا تاکی ــن ب ــت.وی همچنی ــوده اس ــناور ب ــذاری ش گ
شناســنامه دار شــدن نیروگاه هــای خورشــیدی افزایــش 25 درصــد 
ــم  ــح کرد:ه ــت تصری ــد داش ــال خواه ــی را بدنب ــان نیروگاه راندم
اکنــون 9500 واحــد نیــروگاه خورشــیدی در کشــور راه انــدازی شــده 
ــه بخــش نیروگاه هــای  ــوط ب ــا 47 مــگاوات مرب اســت کــه تقریب

خورشــیدی مــی باشــد.
ــرد: در  ــار ک ــران اظه ــر ای ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــن ان ــو انجم عض
صورتــی کــه نیروگاه هــای خورشــیدی 50 درصــد راندمــان خــود را از 

دســت دهنــد دیگــر کارایــی نخواهنــد داشــت.

امــروزه دوچرخه ســواری مســئوالن بــا هدف فرهنگســازی در کشــورهای 
ــواری  ــری از دوچرخه س ــا تصاوی ــت و باره ــج اس ــا رای ــرفته دنی پیش
مقامــات عالی رتبــه ایــن کشــورها را دیــده  و بــا خــود فکــر کرده ایــم چــرا 
در ســرزمین مــا ایــران کــه تقریبــا همــه کان شــهرهای آن بــا معضــل 
ــوارد انگشت شــمار،  ــه جــز م ــر هســتند، ب کشــنده آلودگــی هــوا درگی
مدیــر و مســئولی را نمی یابیــم کــه حاضــر شــود خــودروی خــود را کنــار 
ــی اســتفاده  ــل عموم ــل و نق ــذارد و گاه از دوچرخــه و وســایل حم بگ

؟ کند
ــران،  ــن مســئوالن و مدی ــا همی ــه باره ــن اســت ک ــه تأســف بار ای نکت
شــهروندان را از اســتفاده از خــودروی تک سرنشــین بــر حــذر داشــته  و 
توصیــه کرده انــد کــه مــردم بایــد حداقــل در روزهــای اوج ترافیــک یــا 
در روزهــای ناســالم از نظــر آلودگــی هــوا، از آوردن خــودروی شــخصی 
خــودداری کننــد، امــا کــدام یــک از ایــن مدیــران ارشــادکننده و 

ــم؟ ــه، می بینی ــر دوچرخ ــوار ب ــداردهنده را س هش
 در ایــن شــرایط، »پیــروز حناچــی« اولیــن مســئول رده باالیــی بــوده 
کــه چــراغ ســبز دوچرخه ســواری را در تهــران روشــن کــرد و از ابتــدای 
فعالیتــش در شــهرداری تهــران بــه کمپیــن مردمــی و محیــط زیســتی 
»سه شــنبه های بــدون خــودرو« پیوســت . او در اولیــن سه شــنبه کاری، 
ــا دوچرخــه بــه ســاختمان شــهرداری رســاند و خوشــبختانه  خــود را ب
تــا کنــون ایــن حرکتشــی ادامــه داشــته و هــر سه شــنبه طبــق قولــی 
کــه داده، بــه جــای اســتفاده از خــودروی شــخصی، بــا اتوبــوس، متــرو 
ــا محــل کار را طــی می کنــد و حتــی در  ــه ت یــا دوچرخــه، مســیر خان
ــده  ــودرو و رانن ــا و جلســاتش از خ ــه قراره ــرای رســیدن ب ــن روز ب بی
ــه  ــت نوگرایان ــت حرک ــن پاسداش ــد. ضم ــتفاده نمی کن ــخصی اس ش
ــاد  ــه ایج ــاع او در زمین ــل دف ــرد قاب ــار عملک ــی و انتظ ــروز حناچ پی
مســیرهای ایمــن دوچرخه ســواری در تهــران، ایــن توقــع زیــاد نیســت 

کــه ســایر مســئوالن و مدیــران در رده هــای مختلــف حداقــل یــک روز 
در هفتــه هماننــد شــهردار، خــودرو را کنــار گذاشــته و بــا دوچرخــه و یــا 
ــد؛  ــردد کنن یکــی از وســایل حمــل و نقــل عمومــی در ســطح شــهر ت
ــگ  ــن فرهن ــج ای ــن در تروی ــو نمادی ــدام ول ــن اق ــک ای ــرا بی ش زی
ــا  ــا اینکــه ب در جامعــه تاثیرگــذار اســت.این حرکــت شــهردار تهــران ب
انتقــاد تعــدادی از مســئوالن کشــور کــه از قضــا خــود زمانــی ســکاندار 
مدیریــت تهــران بودنــد، قــرار گرفــت، امــا از ســوی دیگــر عمــده جوانان 
در فضــای مجــازی تصاویــر دوچرخه ســواری او را بــا رویکــردی مثبــت 
ــد و البتــه معصومــه ابتــکار -معــاون رئیــس  ــه دســت کردن دســت ب
ــه ریاســت  ــک ده ــش از ی ــه بی ــواده- ک ــان و خان ــور زن ــور در ام جمه
ــم سه شــنبه گذشــته  ــده داشــته، ه ــط زیســت را برعه ســازمان محی
)27 آذرمــاه( بــا متــرو بــه محــل کارش رفــت کــه بــاز هــم امیدواریــم 
کــه ایــن حرکــت ابتــکار کــه عنــوان »بانــوی ســبز« را یــدک می کشــد، 
در ترویــج اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل عمومــی ادامــه دار باشــد.

در همیــن ز مینــه محمــد درویــش فعــال حــوزه محیــط زیســت و از 
حامیــان کمپیــن سه شــنبه های بــدون خــودرو در گفت وگــو بــا ایســنا 
گفــت: اگــر در شــرایط حاضر کشــورهای هلنــد، دانمــارک، ســوئد و نروژ 
بهتریــن عملکردهــا را در حــوزه رونــق دوچرخه ســواری دارنــد، بــه ایــن 
دلیــل اســت کــه مســئوالن ایــن کشــورها ســوار دوچرخــه می شــوند و از 
وســایل حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده می کننــد. بــرای مثــال اخیــرا 
در دیــدار نخســت وزیر دانمــارک و رئیــس جمهــوری فرانســه، نخســت 
وزیــر دانمــارک بــا دوچرخــه بــه اســتقبال امانوئــل مکــرون رفــت و از او 
درخواســت کــرد کــه هــر دو بــا هــم ســوار دوچرخــه شــوند و در شــهر 
تــردد کننــداو ضمــن انتقــاد از عملکــرد مدیــران افــزود: وقتی مســئوالن 
ــن حــال از  ــد می شــود و در عی ــف ســوار خــودروی شاســی بلن مختل
مــردم می خواهــد از خــودروی تک سرنشــین اســتفاده نکننــد، کســی 

حرف شــان را جــدی نمی گیــرد. مــردم مــا فهیــم  هســتند و مســئوالن 
بــرای انجــام یــک کار موثــر بایــد از خودشــان شــروع کننــد. درویــش 
تاکیــد کــرد: یکــی از مشــکات جامعــه مــا ایــن اســت کــه مدیــران و 
مســئوالن توصیه هــای زیبــا می کننــد امــا خودشــان بــه آن هــا  عمــل 
ــزد و  ــان، ی ــت اســتان هایی چــون اصفه ــل موفقی ــا دلی ــد. ام نمی کنن
قزویــن در ترویــج دوچرخه ســواری ایــن اســت کــه شــهرداران، مدیــران 

و معاونــان آنهــا بــا دوچرخــه در ســطح شــهر تــردد می کننــد.
ــچ  ــه هی ــت ک ــح اس ــی واض ــردی و جمع ــات ف ــاس تجربی ــر اس ب

ــه کار نیکــی تشــویق کنیــم مگــر  یــک از مــا نمی توانیــم دیگــری را ب
اینکــه خودمــان در آن مســیر پیشــرو باشــیم. مســئوالن نیــز نمی توانند 
مشــارکت مــردم را بــرای حــل معضــل مهــم آلودگــی هــوا در تهــران یــا 
ســایر شــهرها جلــب کننــد، مگــر اینکــه خــود بــه توصیه هایشــان عمــل 
ــن  ــا در ای ــد. تنه ــته باش ــتوری نداش ــب دس ــفارش ها قال ــد و س کنن
ــرای  شــرایط اســت کــه فضــای اعتمــاد و در نتیجــه وحــدت عمــل ب
ــکل  ــواری ش ــج دوچرخه س ــین و تروی ــای تک سرنش ــرک خودوه ت

می گیــرد.

هوبــره، پرنــده ای تــک همســر و بســیار متعهــد بــه زندگــی زناشــویی 
ــام  ــور انج ــه منظ ــی را ب ــا مبارزات ــری نره ــل جفت گی ــت، در فص اس
خواســتگاری و جلــب توجــه جنــس مــاده انجــام می دهنــد و 

نمایش هایــی از پرهــای خــود بــه راه می اندازنــد.
هوبــره پرنــده ای بــا جثــه نســبتا بــزرگ شــبیه بــه بوقلمــون اســت کــه 
ــدازه  ــا ان ــده ای ب ــره، پرن ــد راه مــی رود. هوب ــرواز کن ــه پ بیــش از آن ک
متوســط بــه طــول 55 تــا 65 ســانتیمتر و گســتردگی بال هــا 135 تــا 

170 ســانتیمتر اســت .

این پویش دعوت نامه نمی خواهد
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جنگل

پرندگان

دستگیری ۵۷ شکارچی غیرمجاز 
پرندگان مهاجر

نابودی 2۵ درصد جنگل های 
کهگیلویه و بویراحمد

حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
ــا  ــط زیســت ب ســازمان محی
اشــاره بــه صیــد بی رویــه 
و غیــر قانونــی پرنــدگان مهاجــر گفــت: 57 نفــر از 

شــکارچیان غیرمجــاز دســتگیر شــدند.
ســرهنگ جمشــید محبت خانــی بــا اشــاره بــه مهاجــرت 
پرنــدگان بــه دلیــل بــرودت هــوا از اروپــا بویــژه ســیبری 
بــه مناطــق گرمســیر اظهــار کــرد: بخش هایــی از کشــور 
ایــران از جملــه مناطــق تاالبــی در شــمال کشــور و 
ــان ایــن پرنــدگان مهاجــر بــرای ادامــه  خوزســتان میزب

حیــات هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه اســتان های مارندران،گیــان و 
خوزســتان بیشــترین ســهم میزبانــی را از ایــن پرنــدگان 
بــا ارزش مهاجــر برعهــده دارنــد، گفــت: یــگان حفاظــت 
ســازمان محیــط زیســت اســتان های مارنــدران، گیــان 
ــن  ــه ای ــکار بی روی ــرای پیشــگیری از ش ــتان ب و خوزس

ــی  ــت دســتگاه قضائ ــا حمای ــی را ب ــدگان، طرح های پرن
ــد. ــی می کنن اجرای

فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان محیــط زیســت 
اظهارکــرد: متاســفانه تعــدادی افــراد ســودجو، اقــدام بــه 
شــکار ایــن گونــه از پرنــدگان می کننــد کــه در ایــن رابطــه 
57 نفــر از شــکارچیان غیــر مجــاز و غیر قانونی دســتگیر 
ــردن  ــکاری نک ــف از هم ــار تاس ــا اظه ــد.وی ب ــده ان ش
برخــی مســئوالن محلــی در اســتان مازنــدران بــا یــگان 
حفاظــت ســازمان محیــط زیســت، گفــت: در هــر حــال 
ــوران هســتند و در صــورت  ــراد ســودجو در رصــد مام اف
بــروز هرگونــه رفتار غیــر قانونــی، هنجارشــکنانه و تعرض 
بــه محیــط زیســت، بــا آنــان برخــورد قاطعــی می شــود.

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی محیــط زیســت، 
ــم و  ــردم فهی ــرد: م ــد ک ــه تاکی ــی در خاتم محبت خان
دوســتدار محیــط زیســت منطقــه همــکاری خوبــی بــا 

ــد. ــان دارن ــط بان محی

طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
اســتان  آبخیــزداری  و 
بویراحمــد  و  کهگیلویــه 
گفــت: 20 تــا 25 درصــد 
جنگل هــای ایــن اســتان در ســال های اخیــر دچــار 

شــدند. خشــکیدگی 
ــفانه  ــزود: متاس ــل اف ــان اص ــین حکمتی غامحس
در چنــد ســال اخیــر بــه علــت کــم بارشــی و 
ــکیدگی  ــا خش ــتان ب ــای اس ــالی جنگل ه خشکس
مواجــه شده اند.بخشــی از اعتباراتــی ملــی کــه 
ــه در حــال ســم  ــن راســتا اختصــاص یافت در همی
پاشــی جنگل هــای اســتان هســتیم و بانکــت بنــدی 
را نیــز انجــام دادیــم امــا بارش هــای ســاالنه نیــز در 
ایــن زمینــه موثــر خواهــد بــود. امیدواریــم بــا توجــه 
ــته ایم  ــتان داش ــون در اس ــه تاکن ــای ک ــه بارش ه ب
امســال وضعیــت جنگل هــا بهتــر از ســال های 

گذشــته شــود.
ــح کــرد: امســال در ســطح  ــان اصــل تصری حکمتی

2200 هکتــار از جنگل هــای اســتان عملیــات احیــاء 
و غنی ســازی بــا بــذر، نهــال و گیاهــان مرتعــی 
ــه دچــار خشــکیدگی شــدند، انجــام  در مناطقــی ک
ــا جایــی کــه امــکان داشــته، بانکــت را  می شــود. ت
در ســطح ایــن جنگل هــا اجــرا کرده ایــم امــا میــزان 
ــر  ــای ه ــت.برای احی ــاد اس ــا زی ــکیدگی آنه خش
ــکیدگی  ــار خش ــان دچ ــا و درخت ــار از جنگل ه هکت
اســتان بــا نگهــداری ســه ســاله حداقــل 150 میلیون 

تومــان نیــاز اســت.
وی اضافــه کــرد: بیشــترین خشــکیدگی جنگل های 
اســتان در حــوزه شهرســتانهای بویراحمــد و باشــت 

ست. ا
بــه گــزارش ایســنا، اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد یــک 
میلیــون و 500 هکتــار مســاحت دارد کــه از ایــن میــزان 
ــادل 87  ــار مع ــزار و 300 هکت ــون و 426 ه ــک میلی ی
درصــد آن جــزو منابــع ملــی اســت. ایــن اســتان بعــد 
از اســتان های شــمالی بیشــترین پوشــش جنگلــی را 

دارد، بطوریکــه 53 درصــد مســاحتش جنــگل اســت.

در روزهای گذشته از دی ماه، تنها یک روز میانگین کیفیت هوای این کانشهر در محدوده پاک قرار 
گرفته است. این در حالی است که شاخص AQI اصفهان در تاریخ هشتم دی ماه، 48 گزارش شده 
است که تنها دو واحد تا خروج از محدوده پاک فاصله داشته است.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

در کویر ماهی 
صید کنیم

س
»ارس«، پلنگ باغ وحش مشهد از مرگ نجات یافتار

ــط زیســت خراســان رضــوی  ــرکل حفاظــت محی  مدی
گفــت: مراقبتهــای تخصصــی پزشــکی و کنتــرل دائــم، 
پلنــگ شــش ســاله بــاغ وحــش مشــهد موســوم بــه 
»ارس« را از مــرگ حتمــی نجــات داد. آنطــور کــه ایرنــا 
می نویســد تــورج همتــی  بــه انتشــار اخیــر فیلمــی از 
زمــان تشــنج ایــن پلنــگ در قفــس اشــاره و بیــان کرد: درســت 
اســت کــه ایــن فیلــم نشــان دهنــده تشــنج ارس مــی باشــد و البتــه 
لحظــات ناراحــت کننــده ای را نشــان مــی دهــد امــا اقدامات پزشــکی 
ــداد و شــدت  ــرار داده تع ــر پوشــش ق ــاه ارس را زی ــرداد م ــه از م ک
ــه ارزشــمند را بســیار کــم کــرده اســت. از ابتــدا  تشــنجهای ایــن گون
ارس هــر دو تــا ســه روز یکبــار دچــار تشــنج و حملــه مــی شــد کــه بــا 
تجویــز دوز دارویــی مشــخص و کنتــرل 24 ســاعته ایــن حمــات بــه 
هــر دو هفتــه یکبــار کاهــش یافتــه اســت. تیــم مجــرب دامپزشــکی 
متشــکل از متخصصان دانشــکده دامپزشــکی دانشگاه فردوســی، اداره 
کل دامپزشــکی و اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان رضــوی 
وضعیــت ســامتی ارس را بــه تثبیــت رســانده انــد. گرچــه بــه تــداوم 
آزمایشــها و تجویــز دارو بــرای ایــن پلنــگ نیــاز اســت امــا بایــد توجــه 
داشــت کــه اســتقرار دســتگاههای درمانــی و کنتــرل آنایــن در محــل 

قفــس او نشــانگر اهمیــت و خدمــات دهــی کامــل بــه ایــن حیــوان 
بیمــار مــی باشــد. علــت صدمات مغــزی احتمالــی و تشــنجهای ارس 
در گذشــته نامعلــوم اســت امــا هــم اینــک عملکــرد موثر تیم پزشــکی 
ــاغ وحــش مشــهد مــورد اذعــان  در ســامت پلنــگ شــش ســاله ب
همــه فعــاالن و متخصصــان حــوزه محیــط زیســت مــی باشــد. 15 
مــرداد مــاه امســال در پــی تشــکیل تیــم تخصصــی حیــات وحــش 
در خراســان رضــوی بــرای نخســتین بــار بــا حضــور مشــترک اســاتید 
دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه فردوســی مشــهد و اداره کل محیــط 
زیســت خراســان رضــوی وضعیــت 'ارس' مــورد بررســی قــرار گرفــت و 
بــا بیهوشــی و گرفتــن نمونــه هــا گام نخســت تشــخیص بیمــاری این 
گونــه ارزشــمند برداشــته شــد. انجــام ام.آر.آی 'ارس' بــا دســتگاه ام 
.آر.آی انســانی در شــهریور مــاه امســال انجــام شــد. ابهــام در پرونــده 
پزشــکی ایــن پلنــگ جــوان در بــاغ وحــش مشــهد، شــرایط، محیــط 
ــوری در ایــن مجموعــه،  ــه هــای جان نگهــداری و فضــای زندگــی گون
مشــکات و ضعفهــای تغذیــه و بهداشــت محیــط زیســت جانــواران 
در کنــار غیراســتاندارد بــودن فضــا و ضعــف جــدی مدیریــت و کنتــرل 
ــد  ــورد تاکی ــکات م ــی از مش ــف بخش ــای مختل ــه ه ــامت گون س

اســاتید صاحبنظــر و متخصصــان حیــات وحــش اســت.

ری
ناو

ف

معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: ســامانه 
ــارک  ــی پ ــدوده جنگل ــق در مح ــش حری ــمند پای هوش
ملــی گلســتان بــا همــکاری وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 

ــد. ــد ش ــب خواه ــت نص ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ و س
ــن ســامانه شــامل  ــت: ای ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــد ظهراب حمی
دوربین هــای حســاس بــه گرمــا و دود اســت و بــا اســتفاده از 
ــه ای  ــن و لحظ ــانی آنای ــاع رس ــی ، اط ــبکه مخابرات ــش ش پوش
در مــورد حریــق هــای احتمالــی را انجــام مــی دهــد. ایــن ســامانه 
ــمت  ــتان در قس ــی گلس ــارک مل ــاده پ ــری ج ــیر 12 کیلومت در مس
جنگلــی ایــن عرصــه نصــب خواهــد شــد چــرا کــه بیشــترین آتــش 
ــه دلیــل حضــور مســافران و گردشــگران از  ســوزی ها در گلســتان ب
ــار بیــش از 40  ــا اعتب ــن طــرح ب ــاز می شــوند. ای حاشــیه جــاده آغ
میلیــارد ریــال و بــه صــورت پایلــوت در پــارک ملــی گلســتان اجــرا 
خواهــد شــد کــه امیدواریــم در آینــده نزدیــک چنین طرحی در ســایر 
نقــاط حادثــه خیــز مناطــق تحــت مدیریت ســازمان حفاظــت محیط 
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ــل تنفــس 10  ــه دلی ــرد: ب ــار ک نشــده اســت، اظه
ــمال  ــای ش ــان جنگل ه ــرای درخت ــه ب ــاله ای ک س
صــادر شــده اســت، کارخانه هــای نیازمنــد چــوب، 
ــر  ــای کلیب ــه باغ ه ــان ب ــن نیازهایش ــرای تامی ب
ــروش  ــت: ف رو آورده اند.»رســول خدابخــش« گف
ــته و  ــت داش ــخصی صح ــای ش ــت در باغ ه درخ
ــه از قطــع درخــت  ــری ک ــال تصوی ــوان مث ــه عن ب
ــت  ــه درخ ــوط ب ــود، مرب ــده ب ــر ش ــردو منتش گ
ــه باعــث  ــود ک ــاد ب ــاع زی ــا ارتف ــردوی مســن ب گ
ســقوط چنــد نفــر شــده بــود و محصــول چندانــی 

ــز نداشــت.  نی

طرح تنفس جنگل های شــمال 
چه بود؟

جنگل هــا،  تنفــس  طــرح  موجــب   بــه 
و  شــمال  جنگل هــای  از  تجــاری  بهره بــرداری 
توســط شــرکت های  برداشــت چــوب  هرگونــه 
چوب بــری بــه مــدت 10 ســال ممنــوع اعــام 
ــی امــکان خود پاالیــی  ــازه زمان ــا در ایــن ب شــد ت
ــواه  ــه گ ــه ب ــی ک ــود؛ جنگل های ــم ش ــگل فراه جن
آمارهــای ارائه شــده از ســوی ســازمان محیــط 
مشــاهدات  و  دانشــگاهی  مراجــع  و  زیســت 

چشــمی، در حــال کاهــش اســت .

رئیــس  ایــن طــرح،  اجــرای  بــا وجــود  امــا 
ــال  ــاه امس ــان م ــران در آب ــی ای ــن جنگلبان انجم
بیــان کــرده: بــا وجــود اجــرای "طــرح تنفــس" در 
ــمال در  ــای ش ــد از جنگله ــر 42 درص ــال حاض ح
ــه  ــانه هایی ک ــان نش ــت. هم ــودی اس ــرض ناب مع
طــی 30 ســال گذشــته منجــر بــه نابــودی جنــگل 
جنگل هــای  در  امــروزه  شــد،  زاگــرس  هــای 
شــمال مشــاهده می شــود و اگــر ایــن رونــد 
ادامــه یابــد تــا 30 ســال آینــده جنگلــی نداریــم. 
کیادلیــری گفتــه اســت: بهــره بــرداری بــی رویــه 
تــا موجــودی  باعــث شــد  در مــدت طوالنــی 

ــت  ــل هیئ ــن دلی ــه همی ــود ب ــم ش ــا ک ــگل ه جن
ــت از  ــه ای برداش ــی مصوب ــال 91 ط ــت در س دول
جنگل هــای شــمال را تنهــا در قالــب درختــان 
آفــت زده، خشــک شــده و افتــاده را قانونــی 
ــران در  ــداری ای ــن جنگل ــس انجم ــام کرد.رئی اع
ادامــه بابیــان اینکــه در ســال 95  بــا وخیــم 
تــر شــدن اوضــاع جنــگل هــا، طــرح تنفــس 
ــون  ــب قان ــا تصوی ــرد: ب ــد ک ــد، تاکی ــب ش تصوی
طــرح تنفــس جنــگل، برداشــت درختــان خشــک 
و افتــاده نیــز ممنــوع شــد، چــون احســاس مــی 
درختــان می توانــد  نــوع  ایــن  برداشــت  شــد 
ــی  ــرای برداشــت هــای غیــر مجــاز و ب ــری ب معب

ــد. ــمال باش ــای ش ــگل ه ــه در جن روی

راه درست چیست
نماینــده  قربانــی  محمدحســین  اعتقــاد  بــه 
ســال   ١0 بخواهنــد  این کــه  اشــرفیه،  آســتانه 
ــی و  ــد، غیرکار شناس ــس بدهن ــا تنف ــه جنگل ه ب
ــی،  ــان جنگل ــی اســت، بســیاری از درخت غیراصول
بــاالی ١5 ســال ســن دارنــد و هــم اکنــون قابــل 
ــوان از  ــر نمی ت ــال دیگ ــتند، ١0 س ــتفاده  هس اس

ــرد. ــتفاده ک ــا اس آن ه
قربانــی گفتــه اســت: »بایــد طــرح صیانــت از 
ــه ایــن معنــی کــه عمــر  جنــگل داشــته باشــیم؛ ب
بتوانیــم  و  بگیریــم  درنظــر  را  چوب هــا  مفیــد 
کاشــت داشــته باشــیم، یعنــی احیــای دوره ای 
جنــگل، اگــر از ایــن نعمــت الهــی اســتفاده نکنیــم 
ــرای جنــگل باشــد  و بگوییــم فرصــت اســتراحت ب
را  ایــن ســرمایه عظیــم  نکنیــم،  را احیــا  و آن 
ــرح از  ــن ط ــه ای ــا کرده ایم.«اگرچ ــتفاده   ره بااس
ســوی  ســازمان حفاطــت محیــط زیســت مطــرح 
ــوی  ــی از س ــت بررس ــان در دس ــا همچن ــده ام ش
ــر  ــرح  ب ــان ط ــت؛ موافق ــان اس ــان و مخالف موافق
لــزوم اجــرای کامــل آن تأکیــد دارنــد و مخالفــان، 
دغدغــه بیــکاری شــاغان در ایــن حــوزه را دارنــد و 
نگــران بااســتفاده مانــدن جنگل هــای شــمال و از 
دســت دادن نعمت هــای خــدادادی در ایــن منطقــه 
هســتند.در شــرایطی کــه حــوزه محیــط زیســت بــا 
مشــکات متعــددی مواجــه اســت، نگرانــی هایــی 
ــباران  ــای ارس ــگل ه ــودی جن ــر ناب ــاره خط را درب
موجــب شــد، بــه ویــژه اینکــه وســعت ایــن منطقــه 
ــه  ــر ب ــه اخی ــج ده ــده در پن ــت ش ــی حفاظ جنگل
ــه شــکل  ــان ب ــی و قطــع درخت ــگل زدای ــل جن دلی

ــت.  ــه اس ــش یافت ــمگیری کاه چش

 در روزهای گذشته 
موسوم  فیلمی 

به قطع درختان 
منطقه حفاظت شده 
ارسباران )قره داغ( 

در فضای مجازی 
شد.پس  منتشر 

از آنکه مسوولین 
مربوطه اعالم کردند 

این فیلم مربوط 
به باغات بوده 

است حال عدهای 
اتفاق  این  معتقدند 

نتیجه  ناخوشایند 
اجرای طرح تنفس 

است.  جنگلها 

دست طرح تنفس جنگل ها در قطع درختان ارسباران 
نماینده مردم کلیبر در مجلس: عطش کارخانه های چوب به دنبال طرح تنفس جنگل ها، افزایش پیدا کرده است

هوبــره، پرنــده ای تــک همســر و بســیار متعهــد بــه زندگــی زناشــویی 
ــام  ــور انج ــه منظ ــی را ب ــا مبارزات ــری نره ــل جفت گی ــت، در فص اس
خواســتگاری و جلــب توجــه جنــس مــاده انجــام می دهنــد و 

نمایش هایــی از پرهــای خــود بــه راه می اندازنــد.
هوبــره پرنــده ای بــا جثــه نســبتا بــزرگ شــبیه بــه بوقلمــون اســت کــه 
ــدازه  ــا ان ــده ای ب ــره، پرن ــد راه مــی رود. هوب ــرواز کن ــه پ بیــش از آن ک
متوســط بــه طــول 55 تــا 65 ســانتیمتر و گســتردگی بال هــا 135 تــا 

170 ســانتیمتر اســت .

وزن پرنــده نــر بیــن 1.5 تــا 2.5 کیلوگــرم و ماده هــا 1 تــا 1.6 کیلوگــرم 
اســت، رنــگ هوبــره شــنی مایــل بــه نخــودی، بــا لکه هــای ســیاه و 
ــه  ــپرهای ب ــورت و گوش ــیه های ص ــردن و حاش ــه، گ ــوه ای روی تن قه
رنــگ شــنی نخــودی و دو رشــته پرهــای ســیاه و ســفید آویــزان در دو 
طــرف گــردن دارد کــه در هنــگام نمایشــات جنســی بــه خوبــی دیــده 

می شــود .
ــای بلندشــان،  ــد و در پاه ــاه دارن ــی کوت ــاق و دم ــی چ ــا، بدن هوبره ه
ــات  ــم   حی ــه مه ــک گون ــره ی ــود . هوب ــده می ش ــت دی ــه انگش س

وحــش   در ســطح جهــان و کشــور اســت. ایــن نــوع پرنــده در طبقــات 
فهرســت ســرخ اتحادیــه جهانــی حفاظــت )IUCN( در رده حســاس و 
آســیب پذیر قــرار دارد و در ضمیمــه کنوانســیون جهانــی گونه هــای در 
ــه  خطــر انقــراض را در برمی گیــرد و تجــارت ایــن دســته از گونه هــا ب

هــر نحــو غیرقانونــی اســت.
ــان و  ــودن و اســتفاده از گیاه ــل همه چیزخــوار ب ــه دلی ــده ب ــن پرن ای
جانــوران گوناگــون، از قبیــل خزنــدگان حتــی مارمولک هــا و بی مهــرگان 
مثــل سوســک، مورچــه، ملــخ، حلــزون، کــرم و عقــرب بــرای تغذیــه 
خــود، کمــک فراوانــی بــه کشــاورزان منطقــه می کنــد و باعــث از بیــن 

ــی می شــود . ــات کشــاورزی به صــورت طبیع ــردن آف ب
پرنــده هوبــره بــه خــوردن   گیــاه شــور کــه علــف خــودروی وحشــی 
ــه نــدرت آب  مخصــوص ایــن مناطــق اســت   بســیار عاقــه دارد و ب
ــت  ــورد، بدس ــه می خ ــی ک ــش را از غذای ــتر آب بدن ــد و بیش می نوش

مــی آورد .
ــر  ــده در براب ــن پرن ــت، ای ــروف اس ــداز مع ــده بمب ان ــه پرن ــره ب هوب
پرنــدگان شــکارچی شــیوه عجیــب دفاعــی دارد بــه طــوری کــه مدفــوع 
چســبناک خــود را بــه صــورت بمبــی بــه ســمت پرنــده شــکاری پرتاب 
ــره  ــره از تی ــبد .هوب ــم می چس ــه ه ــکاری ب ــده ش ــال پرن ــر و ب و پ
درناســانان و از لحــاظ ظاهــری تــا حــدودی بــه بوقلمــون ماده شــباهت 
ــق  ــی و مناط ــای بیابان ــتگاه  ه ــراض در زیس ــه انق ــده رو ب دارد؛ پرن
خشــک دشــتی زاد و ولــد می کند.نــام هوبــره در ضمیمــه کنوانســیون 
ــوری در خطــر انقــراض ثبــت شــده  ــی گونه هــای گیاهــی و جان جهان
اســت. همچنیــن در طبقــات فهرســت ســرخ اتحادیــه جهانــی حفاظت 
)IUCN( ایــن پرنــده در رده حســاس و آســیب پذیــر )VU( قــرار دارد .

ــا  ــری ب ــت های کوی ــزرع، دش ــم ی ــیع ل ــت های وس ــده دش ــره پرن هوب
اندکــی پســتی بلنــدی، زیســتگاه های اســتپی، نیمــه بیابانــی، تپــه-

هــای شــنی دارای پوشــش گیاهــی انــدک از بوته  هــای کویــری اســت .
ایــن پرنــده باشــکوه در دشــت، تپــه ماهــور، ریگ ــزار، بیابــان و نواحــی 
کویــری کــه دارای تراکــم گیاهــی و درختــی انبوهــی نیســتند، زندگــی 
می  کنــد.   پراکنــش هوبــره در ســطح اســتان خراســان جنوبی 
مهم تریــن و بحرانی تریــن زیســتگاه دشــت پطــرگان شهرســتان 

ــوه اســت . زیرک
هوبــره، پرنــده ای تــک همســر اســت و بســیار متعهــد بــه زندگــی 
زناشــویی اســت. در فصــل جفت گیــری نرهــا مبارزاتــی را بــه منظور 
انجــام خواســتگاری و جلــب توجــه جنــس مــاده انجــام مــی دهند 

و نمایــش هایــی از پرهــای خــود بــه راه مــی اندازنــد.
ــد،  ــد می کن ــت بال هــا را بلن ــا متان ــر ب ــره ن ــن صــورت کــه هوب بدی
کاکل هــای اطــراف گــردن را پــف می کنــد و دم را بــه صــورت چتــری 
پائیــن مــی آورد و ســر و گــردن همزمــان بــه ســمت عقــب برگشــته، 
بال هــا حالــت تهدیــد آمیــزی بــه خــود گرفتــه کــه حالــت تحســین 

برانگیــزی بــه پرنــده می دهنــد.
همچنیــن ســینه بــه میــزان چشــم گیــری متــورم مــی شــود و بعــد 
بــه طــور ناگهانــی جســت می زنــد و ناگهــان بــر می گــردد کــه ایــن 

عمــل بــه رقــص جفت گیــری یــا نمایــش مرســوم اســت .
مرتضــی تقــی زاده براســاس سرشــماری پاییــزه پرنــدگان در ســال 
جــاری جمعیــت هوبــره در این شهرســتان نســبت به ســال گذشــته 

ــش یافت. افزای
ــت  ــط زیس ــت محی ــی حفاظ ــس نمایندگ ــی زاده رئی ــی تق مرتض
زیرکــوه افــزود: هــر ســال شــاهد مهاجــرت تعــداد زیــادی هوبــره 
ــرگان  ــتیم و دق پط ــوه هس ــت های زیرک ــه دش ــرد ب ــل س در فص
شهرســتان، بهتریــن زیســتگاه پرنــده هوبره در شــرق کشــور اســت .

پرنده ای اعجاب انگیز متعهد به زناشویی

محققــان بــا طراحــی برنامــه ای از هــدر رفتــن مــواد غذایــی و تولیــد 
زبالــه جلوگیــری و از ایــن طریــق بــه کاهــش آلودگــی هــوا هــم کمــک 

ــد. ــی می کنن بزرگ
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از نیــوز ایــن برنامــه کــه توســط کارشناســان 
ســوئدی طراحــی شــده اســت، بــه افــراد نیازمنــد کمــک می کنــد تــا 
غــذای ارزان پیــدا کننــد، از تولیــد زباله هــای مــواد غذایــی جلوگیــری و 

مانعــی بــرای هــدر رفتــن مــواد غذایــی شــود.
ایــن برنامــه در لنــدن شــروع بــه کار کــرده اســت و در حال حاضــر، 400 
رســتوران، اغذیــه فروشــی، فروشــگاه های مــواد غذایــی و فســت فودها 

در آن شــرکت دارند.
ــی  ــواد غذای ــاپ ها،  م ــی ش ــتوران ها و کاف ــان رس ــیاری از صاحب بس
مــازاد خــود را بــه عنــوان یــک پیشــنهاد در پایــان روز  به منظــور کاهش 
ــش  ــن افزای ــن آن همچنی ــی و هدررفت ــواد غذای ــای م ــد زباله ه تولی

ــد. ــه می دهن ــد ارائ درآم
ایــن برنامــه عــاوه بــر مقابلــه بــا هــدر رفــت باقیمانــده موادغذایــی، بــه 
ــام آن  حفــظ محیــط زیســت نیــز کمــک قابــل توجهــی می کنــد و ن

Karma اســت.
از زمــان راه انــدازی ایــن برنامــه در ســوئد، طــی مــدت دو ســال، 350 
ــواد  ــادی م ــدار زی ــد و مق ــدا کرده ان ــه آن دسترســی پی ــر ب ــزار کارب ه
غذایــی هــدر نرفتــه اســت. ایــن برنامــه توانســته از تولیــد بیــش از 
ــد، همچنیــن  200 تــن مــاده غذایــی در لنــدن و ســوئد جلوگیــری کن
در کاهــش تولیــد گازهــای گلخانــه ای و آلودگــی هــوا هــم بســیار موثــر 

بــوده اســت.
هــدر رفتــن غــذا یکــی از بزرگتریــن مســائل زیســت محیطــی در جهان 
ــه،  ــد زبال ــی و کاهــش تولی ــواد غذای ــدردادن م ــا کاهــش ه اســت. ب
ــدود  ــا ح ــم ت ــی ه ــواد غذای ــن م ــی از دف ــار CO2 ناش ــزان انتش می

ــد. ــش می یاب ــادی کاه زی
اجــرای ایــن برنامــه توانســته اســت بــه کاهــش 315 تــن آلودگــی در 
ــد کــه معــادل آلودگــی ناشــی از  25 هــزار  ــدن و ســوئد کمــک کن لن

ــه اســتفاده می شــوند ــه روزان ماشــین اســت ک

ابتکاری جدید برای مقابله 
با زباله های مواد غذایی

خبر
سرقت از چاه های آب در مهران

ــت: ســارق  ــران گف ــی شهرســتان مه ــده انتظام فرمان
زمین هــای  آب  چاه هــای  وحرفــه ای  ســابقه دار 
ــوران  ــط مام ــران توس ــتان مه ــاورزی در  شهرس کش

ــد . ــتگیر ش ــی دس آگاه
ــره  ــد فق ــوع چن ــال وق ــه دنب ــرد: ب ــار ک ــه شــهبازبیگی« اظه ــدرت ال ســرهنگ »ق
ــوع  ــتان ، موض ــطح شهرس ــاورزی س ــای کش ــای آب زمین ه ــاه ه ــرقت از چ س
ــان  ــا بی ــت . وی ب ــرار گرف ــتور کار ق ــتان دردس ــی شهرس ــس آگاه ــق پلی از طری
ــرنخ  ــت، س ــژه گش ــپ وی ــکیل اکی ــس و تش ــی پلی ــراف اطاعات ــا اش ــه  ب اینک
هایــی از فعالیــت یــک ســارق ســابقه دار در ایــن پرونــده بــه دســت آمــد، گفــت: 
باشناســایی متهــم، دســتگیری او بــا موفقیــت انجــام گرفــت و  وی را  کــه آالت 

ــد . ــه همــراه داشــت دســتگیر کردن جــرم را ب

2۰6 روستای خراسان شمالی 

با کم آبی مواجه هستند
 رئیــس شــرکت آب و فاضــاب روســتایی خراســان 
ــا  ــمالی ب ــان ش ــتای خراس ــت: 206 روس ــمالی گف ش

ــی مواجــه هســتند. مشــکل کــم آب
ــه  ــا تانکــر و ب روشــن روان ، افــزود: در حــال حاضــر 84 روســتا در ایــن اســتان ب
صــورت ســیار آبرســانی مــی شــود.به گفتــه وی تعــداد روســتاهایی کــه در فصــل 
تابســتان نیــز بــا تانکــر آبســانی مــی شــد، 84 روســتا بــوده اســت. روشــن روان 
ــتاییان  ــوی روس ــرف اب از س ــت مص ــا مدیری ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
ــا خیــر؟ ادامــه داد: ســیراب کــردن دام هــای  ایــن اســتان انجــام مــی شــود و ی
روســتاییان توســط آب شــرب انجــام مــی شــود و مدیریــت مصــرف اب توســط 

روســتاییانی صــورت مــی گیــرد کــه دام نداشــته باشــند.

اجرای طرح ملی »جنگالنه«
ــوی  ــتان کردک ــی شهرس ــع طبیع ــس اداره مناب رئی
ــی  ــارک جنگل ــه در پ ــی جنگان از اجــرای طــرح مل

ــر داد. ــن شهرســتان خب ــام رضــا)ع( ای ام
»فتــاح قاســمی«، اظهــار کــرد: فرهنــگ و تفکــر حفــظ جنــگل از مــواردی اســت 
کــه بایــد بــه یــک دغدغــه عمومــی تبدیــل شــود و طــرح جنگانــه در راســتای 

ترویــج ایــن فرهنــگ شــکل گرفتــه اســت.
وی افــزود: ایــن طــرح عاملــی موثــر در جهــت احیــای مناطــق جنگلــی اســت 

کــه بــه علــل گوناگــون دچــار آســیب شــدند.
ــه  ــک برنام ــرح، ی ــن ط ــرای ای ــتای اج ــرد: در راس ــان ک ــمی خاطرنش قاس
خراش دهــی و بذرپاشــی بــا بــذر گونه هــای جنگلــی در پــارک امــام رضــا)ع( 

ــت. ــوی صــورت گرف کردک

بوکان

آب

گیاه

معاون امور عمرانی استاندار زنجان گفت: در استان زنجان سایت دپو زباله وجود دارد ولی این سایت از نظر 
شهرداری مناسب نبوده که نظر درستی است.

هر
س:م

عک

فرمانــدار مهریــز گفتــه، برخــی ســرمایه گذاران بــدون هماهنگی 
بــا شــورای اســامی و دهیــاری منشــاد بــه کوهپایه هــای 
منشــاد تعــرض کــرده و نگرانــی اهالــی را ســبب شــده اند کــه 
در ایــن بــاره انتظــار داریــم ســرمایه گذاران ایــن بخــش حتمــا 
از مــردم منطقــه دلجویــی کننــد و آنهــا در جریــان فعالیت هــای 

کلــی خــود بگذرانــد.
ســید محمــد رســتگاری در نشســت هم اندیشــی جلوگیــری از 
تعــرض بــه منابــع طبیعــی روســتای منشــاد مهریــز بیــان کــرد: 
ســرمایه گذاری در امــور حیــات وحــش بایــد بــا مجــوز قانونــی 
باشــد و چنانچــه ســرمایه گذاری بخواهــد بــدون هماهنگــی بــا 
اهالــی محلــی و شــورای اســامی و همچنیــن بــدون مجــوز بــه 
منابــع طبیعــی تعــرض کنــد باید پیگــرد قانونــی شــود و ادارات 

مربوطــه نیــز بایــد در ایــن زمینــه وارد شــوند.
وی عنــوان کــرد: اگــر قــرار باشــد زمینــی در مناطــق روســتایی 
ــود،  ــذار ش ــش واگ ــات وح ــوزه حی ــتغالزایی در ح ــرای اش ب
ــد  ــه اســت و اداره هــای مربوطــه بای ــی منطق ــا اهال ــت ب اولوی
در ایــن رابطــه همــه جوانــب را در نظــر بگیرنــد تــا آســیبی بــه 
ــه  منطقــه وارد نشــود. منشــاد یکــی از روســتاهای منحصــر ب
فــرد شهرســتان مهریــز و یــزد اســت و از اســتعدادهای خدادای 
خوبــی بــرای پــرورش قــوچ و دیگــر حیوانــات در کوهپایه هــای 
ــن  ــد در ای ــه می خواهن ــی ک ــذا آنهای ــت ل ــد اس ــود بهره من خ
ــود را  ــد درخواســت خ ــا بای ــد حتم ــرمایه گذاری کنن ــه س زمین
بــه شــورای اســامی و دهیــاری منشــاد ارائــه دهنــد و سلســله 

مراتــب قانونــی را ســپری کننــد.
وی، حفــظ شــرح وظایــف را اولویــت ســرمایه گزاران و مراکــزی 
کــه در ایــن خصــوص دخیــل هســتند، دانســت و گفــت: اهالی 
روســتا بــا توجــه بــه نقــش ســرمایه گذاران در رونــق اقتصــادی 
ــند؛  ــته باش ــکاری الزم را داش ــتقبال و هم ــد اس ــه، بای منطق
ســرمایه گــذاری و اشــتغالزایی در روســتاها  یکــی از اهــداف 
دولــت اســت و مــردم نیــز بایــد در ایــن زمینــه همــکاری کننــد 

تــا رونــق اقتصــادی و اشــتغالزایی را شــاهد باشــیم.

تعرض به کوهپایه های 
ییالقات یزد

سنا
:ای

س
عک

ری
ناو

فناوری های نوین به کمک پایش ف
حریق پارک ملی گلستان می آیند

معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: ســامانه 
ــارک  ــی پ ــدوده جنگل ــق در مح ــش حری ــمند پای هوش
ملــی گلســتان بــا همــکاری وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 

ــد. ــد ش ــب خواه ــت نص ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ و س
ــن ســامانه شــامل  ــت: ای ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــد ظهراب حمی
دوربین هــای حســاس بــه گرمــا و دود اســت و بــا اســتفاده از 
ــه ای  ــن و لحظ ــانی آنای ــاع رس ــی ، اط ــبکه مخابرات ــش ش پوش
در مــورد حریــق هــای احتمالــی را انجــام مــی دهــد. ایــن ســامانه 
ــمت  ــتان در قس ــی گلس ــارک مل ــاده پ ــری ج ــیر 12 کیلومت در مس
جنگلــی ایــن عرصــه نصــب خواهــد شــد چــرا کــه بیشــترین آتــش 
ــه دلیــل حضــور مســافران و گردشــگران از  ســوزی ها در گلســتان ب
ــار بیــش از 40  ــا اعتب ــن طــرح ب ــاز می شــوند. ای حاشــیه جــاده آغ
میلیــارد ریــال و بــه صــورت پایلــوت در پــارک ملــی گلســتان اجــرا 
خواهــد شــد کــه امیدواریــم در آینــده نزدیــک چنین طرحی در ســایر 
نقــاط حادثــه خیــز مناطــق تحــت مدیریت ســازمان حفاظــت محیط 

زیســت نیــز بــه اجــرا در آیــد.
معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت 
ــن  ــات در ای ــکاری وزارت ارتباط ــر از هم ــا تقدی ــت ب ــط زیس محی

طــرح گفــت: ایــده اصلــی ایــن طــرح متعلــق بــه وزارت ارتباطــات 
ــات -  ــر ارتباط ــی - وزی ــواد آذری جهرم ــد ج ــر محم ــت و دکت اس
ــی  ــای طبیع ــه حفاظــت از عرصه ه ــه شــخصیش ب ــل عاق ــه دلی ب
کشــور شــخصا پیگیــری اجــرای ایــن طــرح را انجــام داده انــد و برای 
مــا مایــه خرســندی اســت کــه ایــن وزارتخانــه در راه حفــظ محیــط 
زیســت و جنگل هــای کشــور چنیــن گام بلنــدی را برداشــته اســت.

ــانه  ــی نش ــئولیت اجتماع ــوع مس ــه موض ــات ب ــه وزارت ارتباط توج
وجــود دیدگاه هــای نویــن در آن وزارتخانــه اســت چــرا کــه ماموریــت 
ایــن وزارتخانــه، کمتریــن آســیب را بــه محیــط زیســت وارد مــی کنــد 
ــرای حفــظ محیــط زیســت دغدغــه نشــان  امــا همیــن دســتگاه ب
می دهــد. امیدواریــم چنیــن دیدگاهــی در دیگــر وزارتخانه هایــی کــه 
ماموریت هــای آنهــا گاه بــا حفاظــت محیــط زیســت در تداخــل و بــا 

تخریــب همــراه اســت هــم دیــده شــود.

گی
یند

انتقاد محیط زیست تهران از واحدهایی که قانون آال
هوای پاک را دور می زنند

رئیــس اداره محیــط زیســت شــهر تهــران بــا اشــاره 
ــی  ــی و خدمات ــای صنعت ــی واحده ــه برخ ــه اینک ب
قانــون 10 درصــد فضــای ســبز را رعایــت نمی کننــد، 
گفــت: ســال گذشــته بیــش از 390 واحــد در این بــاره اخطاریــه 

ــد. دریافــت کردن
محمدحســین بازگیــر بــا انتقاد از اینکــه برخــی از واحدهای صنعتی 
و خدماتــی اســتان تهــران بــه مــاده 15 قانــون هــوای پــاک عمــل 
نمی کننــد، اظهــار کــرد: بــر اســاس ایــن مــاده، شــهرک ها، مراکــز 
ــب  ــه برحس ــتند ک ــف هس ــدی مکل ــی و تولی ــای صنعت و واحده
اقلیــم حداقــل 10 درصــد از فضــای تخصیــص داده شــده جهــت 
احــداث واحــد مربوطــه را بــه ایجــاد فضــای ســبز مشــجر و غــرس 
درختــان مناســب منطقــه اختصــاص دهنــد همچنیــن بهره بــرداری 
از ایــن واحدهــا مشــروط بــه رعایــت ایــن مــاده و تأیید آن از ســوی 

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اداره محیــط زیســت شــهر تهــران به طــور 
ــر  ــرد: اگ ــح ک ــد، تصری ــری می کن ــن موضــوع را پیگی مســتمر ای

ــت  ــی را رعای ــاده قانون ــن م ــی ای ــا صنعت ــدی ی ــای تولی واحده
نکــرده باشــند بــرای آن هــا اخطاریه هــای زیســت محیطــی صــادر 

می شــود.
ــه طــی  ــان اینک ــا بی ــران ب ــط زیســت شــهر ته رئیــس اداره محی
ســال گذشــته بیــش از 390 واحــد صنعتــی، خدماتــی و درمانــی 
بــه دلیــل رعایــت نکــردن ســرانه فضــای ســبز اخطاریــه دریافــت 
ــد، گفــت: رعایــت کــردن ســرانه فضــای ســبز جــزو شــروط  کردن
صــدور مجــوز بــرای واحدهــای جدیــد االحــداث اســت همچنیــن 
ــون بایــد رعایــت شــود. ــرای توســعه واحدهــای قدیمــی ایــن قان ب

ــای  ــبز در واحده ــاد فضــای س ــرد: ایج ــار ک ــان اظه ــر در پای بازگی
صنعتــی و خدماتــی، خدمــات اکولوژیــک فــراوان بــه همــراه 
ــش  ــا را کاه ــده در فض ــاد ش ــای ایج ــی از آلودگی ه دارد و بخش
می دهــد، همچنیــن بــا ایجــاد فضــای ســبز در واحدهــا می تــوان از 
ظرفیـــت های در حــال هــدر رفــت آن هــا ماننــد پســاب های تصفیه 

ــرای آبیــاری اســتفاده کــرد. شــده ب



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1350 | سه شنبه 11 دی 1397

8
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

پیام ایران
هر

 م
س:

عک

هر
 م

س:
عک

صمت

از ابتدای سـال جـاری تا کنون 70 کیلومتر شـبکه فاضاب 
در شـهرهای زیباشـهر و دیزیچه با سـرمایه گذاری شـرکت 
فـوالد مبارکـه  به روش بیـع متقابل  اجـراء گردید. معاون 
مهندسـی و توسـعه شرکت آب و فاضاب اسـتان اصفهان  
گفـت: طـی سـالهای 96 و 97 بیش از 118کیلومتر شـبکه 
سـرمایه  بـا  دیزیچـه  و  زیباشـهر  شـهرهای  در  فاضـاب 

گـذاری شـرکت فـوالد مبارکه عملیاتی شـد.
حکمتیـان  اجـرای سـریع و بـه موقـع ایـن پـروژه را حائز 
اهمیـت برشـمرد و عنـوان کـرد: در طـی سـال 96 و 97 
بیـش از 76 کیلومتـر شـبکه فاضـاب در شـهر دیزیچـه با 
مشـارکت بخـش خصوصـی اجرایـی گردیـد وبه پیشـرفت 
70 درصـدی رسـیده اسـت این در حالیسـت کـه در همین 
41 کیلومتـر شـبکه  از  بیـش  زیبـا شـهر  در  زمانـی  بـازه 
فاضـاب عملیاتـی شـد کـه بیانگـر پیشـرفت فیزیکـی 71 

درصـدی می باشـد.
وی اجـرای شـبکه فاضـاب در شـهر دیزیچـه و زیبا شـهر  
را طـی 18ماهـه اخیـر قابـل توجـه دانسـت و خاطرنشـان 
سـاخت:  سـرعت اجـرای شـبکه فاضـاب در شـهرهای 
دیزیچـه و زیباشـهربا مشـارکت بخـش خصوصـی قابـل 
توجـه بـوده بطوریکـه  طـی 18 ماهـه اخیـر  بیـش از 72 
درصد شـبکه فاضـاب دیزیچه و بیش از 70 درصد شـبکه 
فاضـاب زیباشـهر عملیاتـی شـد ایـن درحالیسـت که اگر 
زمینـه سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی فراهم نمی شـد 
تحـت پوشـش قرارگرفتـن مـردم ایـن شـهرها از خدمات 

شـبکه فاضـاب بـه ایـن زودی هـا امـکان پذیـر نبود .
  معـاون مهندسـی و توسـعه شـرکت آب وفاضـاب گفت: 
درحـال حاضـر جمعیـت دیزیچـه بالـغ بـر 20 هزارنفـر می 
باشـد و زیبـا شـهر دارای بیـش از  10 هـزار نفـر جمعیـت 
اسـت کـه پیـش بینـی مـی شـود در سـال آینـده شـبکه 
فاضـاب در ایـن شـهرها صـد درصـد اجرایـی گـردد  و 
بدنبال آن انشـعاب فاضاب به صورت اقسـاطی در اختیار 

مشـترکین قـرار مـی گیرد..
انتقـال پسـاب بـه شـرکت فوالدمبارکـه را در  حکمتیـان 
جهـت کاهـش وابسـتگی ایـن واحـد صنعتی بـه رودخانه 
زاینـده رود دانسـت و بیـان داشـت: شـرکت فوالدمبارکه با 
توجـه بـه محدودیـت منابع آبی در اسـتان ، بـه منظور رفع 
نیـاز آبـی، اسـتفاده از پسـاب را در چرخـه تولیـد قـرارداد 
و بدیـن منظـور طـی قـراردادی بـا شـرکت آب و فاضـاب 
اسـتان اصفهان ، اجرای شـبکه فاضاب شـهرهای دیزیچه 
و زیباشـهر را بـا هـدف بهـره گیری از  پسـاب این شـهر ها  

در دسـتور کار قـرار داد..

اجرای بیش از 70 
کیلومتر شبکه فاضالب 

ــتان گلســتان  ــرکل شــیات اس مدی
گفــت: صــادرات میگــو امســال 13 
میلیــون دالر ارزآوری بــرای اســتان 

خواهــد داشــت.
علــوی«  قــدس  »جــواد  ســید   
ــو  ــد میگ ــال تولی ــرد: امس ــار ک اظه
رشــد  درصــد   65 گلســتان  در 
ــن  ــش از 2500 ت ــه بی ــته و ب داش
ــزان   ــن می ــه از ای ــت ک ــیده اس رس
صــادر  آن  درصــد   80 بــر  بالــغ 

. د می شــو
وی افــزود: صــادرات میگــو اســتان 
 55 گذشــته  ســال  بــه  نســبت 
درصــد رشــد داشــته اســت کــه 
ــر نقــش بســزایی در رشــد  ــن ام ای
ــتان دارد. ــی اس ــر نفت ــادرات غی ص
این کــه  بیــان  بــا  قدس علــوی 
بــار  نخســتین  بــرای  امســال 
صــادرات میگــو از مرزهــای اســتان 
خاطرنشــان  می گیــرد،  انجــام 

ــا وجــود مشــکات موجــود  ــرد: ب ک
در حــوزه حمــل و نقــل، می کوشــیم 
ــدور  ــق کری ســطح صــادرات از طری
 - ترکمنســتان   - »ایــران  ریلــی 
دهیــم  افزایــش  را  قزاقســتان« 
بازارهــای  در  پیــش  از  بیــش  و 
داشــته  و چیــن حضــور  روســیه 

باشــیم.
ــر  ــتان خاط ــیات گلس ــرکل ش مدی
اینچه بــرون  مــرز  کــرد:  نشــان 
مســیر  به عنــوان  می توانــد 
بــه  جنــوب  میگــوی  صــادرات 
ــا  ــا، ب ــی اروپ ــه و حت ــیای میان آس
هزینــه کمتــر  و  بیشــتر  امنیــت 

باشــد. مطــرح 

با ارسـال نامه اي از طرف محمدحسـن متولي 
زاده رئيـس هيئـت مديـره و مديرعامـل توانير 
توزيـع  شـركت  مديرعامـل   محمودشـهبا  از 
نيـروي بـرق شـمال اسـتان كرمـان  تقديـر و 

شد. تشـكر 
ايـن تقديـر بـه جهـت نتايـج ارزيابـي عملكرد 
و  رجايـي  شـهيد  جشـنواره  در  شـركت  ايـن 
فعاليت ها و اقدامات شـاخص توسـط شركت 
اسـتان كرمـان    شـمال  بـرق  نيـروي  توزيـع 

صـورت گرفـت.
اميـر جهانشـاهي مديـر روابـط عمومـي  ايـن 
بـه  اشـاره  بـا  خصـوص  ايـن  در  شـركت 
دسـتاوردهاي صنعـت بـرق اسـتان كرمـان در 

چهل سـالگي انقـاب اظهار داشـت: ما مفتخر 
هسـتيم كه با تاش و همـت جهادي همكاران 
شـبكه بـرق روسـتايي را در مناطـق دور افتاده 
شـمال اسـتان كرمـان توسـعه داده و در حـال 
حاضـر ديگـر هيـچ روسـتاي بـاالي 10خانـوار 
فاقـد بـرق نداريـم و همـه مـردم روسـتاهاي 
شـمال اسـتان از نعمـت روشـنايي برخـوردار 
هسـتند.  وي توسـعه و گسـترش خدمات نرم 
افـزار جامـع مشـتركين  را بـه منظـور كاهـش 
اربـاب  رضايـت  جلـب  و  مردمـي  مراجعـات 
رجوع را از ديگر اقدامات شـاخص اين شـركت  
برشـمرد و افـزود: دربخـش مديريـت مصـرف 
نيـز بـا مشـاركت اداره كل آمـوزش و پـرورش 

اسـتان كرمـان بـا اجـراي طـرح انـرژي پويان 
ويـژه دانـش آمـوزان با هـدف فرهنگ سـازي 
واسـتفاده بهينـه انـرژي  طـي سـه سـال نيـز 
شـاهد طـرح هـا و ايـده هـاي نـو وخاقانـه 
دانـش آمـوزان بـوده ايـم كـه برخـي از ايـن 
طـرح هـا بـه بنياد ملـي نخبگان معرفي شـده 
اسـت. مديـر روابـط عمومـي شـركت توزيـع 
نيروي برق شـمال اسـتان كرمان  بـه برگزاري 
جشـنواره مديريـت مصـرف در تابسـتان سـال 
گذشـته در بوسـتان پـارك مـادر شـهر كرمـان 
اشـاره كـرد و گفـت: تعامـل گسـترده  صنعـت 
بـرق بـا سـازمان هـا ، ادارات و اطـاع رسـاني 
از طريـق رسـانه هـا درخصـوص حريـم شـبكه 

برق ، اسـتفاد غير مجاز از شـبكه و تاسيسـات 
برق ، توانسـته درآگاهي بخشـي مشـتركين و 
ارتقـاء ضريـب امنيـت و صيانت از شـبكه برق  
موثر باشـد.  جهانشـاهي همچنين به برگزاري 
پژوهشـي  علمـي،  همايـش  پانـزده  موفـق 
داخلـي اشـاره كـرد و افـزود: اولين اسـتارتاپ 
ويكنـد صنعت برق كشـور نيز در سـال گذشـته 
بـه همـت دفتـر تحقيقـات ايـن شـركت و بـا 
بـا  اسـتان كرمـان  نـوآوري  مركـز  همـكاري 
موضـوع پايدارسـازي شـبكه هـاي توزيـع برق 
و دوميـن  اسـتارتاپ ويكنـد صنعـت بـرق نيز 
در سـال جـاري  بـا موضـوع مديريـت مصرف 
و كاهـش پيـك مصرف در تابسـتان بـا حضور 
و كاركنـان  نخبـگان   ، اسـاتيد   ، دانشـجويان 
صنعـت بـرق كشـور در محل سـالن اجتماعات 

ايـن شـركت برگزار شـد. 

ارزآوری ۱۳ میلیون دالری 
حاصل از صادرات میگوی گلستان

رفع تصرف 8169 متر مربع 
از اراضی دولتی 

معــاون امــاک و حقوقــی اداره کل راه و شهرســازی اســتان مازنــدران 
ــع در شهرســتان  ــی واق ــر از اراضــی دولت ــع تصــرف حــدود 8169 مت از رف
تنکابــن در آذر مــاه ســال 97 خبــر داد . امــری- ســاری/ بــه گــزارش اداره 
ارتباطــات و اطــاع رســانی اداره کل راه و شهرســازی اســتان مازنــدران علــی 
قاســمی معــاون امــاک و حقوقــی اداره کل ضمــن اعــام ایــن خبــر افــزود 
: تصــرف غیــر مجــاز بــه صــورت ســاخت بنــا و دیــوار کشــی انجــام شــده 
بــود کــه بــا پیگیــری حقوقــی موضــوع ، بــه صــدور حکــم رفــع تصــرف و 
ــان  ــری کارشناس ــا پیگی ــادره ب ــم ص ــد و حک ــرف گردی ــد از متص ــع ی خل
حقوقــی و اداره راه و شهرســازی تنکابــن ، عبــاس آبــاد و رامســر و توســط 
فرمانــده و پرســنل یــگان حفاظــت از اراضــی ســازمان ملــی زمیــن و 
مســکن در اســتان ، رفــع تصــرف و بــه بیــت امــال اعــاده شــد کــه ارزش 

ــرآورد مــی گــردد . ــال ب ــارد ری ــی آن حــدود 200 میلی تقریب
معــاون امــاک و حقوقــی اداره کل راه و شهرســازی اســتان مازنــدران 
افــزود : بــر اســاس قانــون هرگونــه ســاخت و ســاز بــدون مجــوز ، دخــل و 
تصــرف ، تعــرض و تجــاوز بــر اراضــی دولتــی جــرم اســت و مامــوران یــگان 
حفاظــت ایــن اداره کل در صــورت مشــاهده چنیــن مــواردی اقــدام قانونــی 

الزم معمــول مــی نماینــد .

قدرداني از مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق شمال کرمان

حکمتیــان  اجــرای ســریع و بــه موقــع 
ــمرد و  ــت برش ــز اهمی ــروژه را حائ ــن پ ای
عنــوان کــرد: در طــی ســال 96 و 97 بیــش 
ــهر  ــالب در ش ــبکه فاض ــر ش از 76 کیلومت
ــی  ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ــه ب دیزیچ
اجرایــی گردیــد وبــه پیشــرفت 70 درصــدی 
ــه در  ــت ک ــن در حالیس ــت ای ــیده اس رس
ــش  ــهر بی ــا ش ــی در زیب ــازه زمان ــن ب همی
ــی  ــالب عملیات ــبکه فاض ــر ش از 41 کیلومت
شــد کــه بیانگــر پیشــرفت فیزیکــی 71 

ــد. ــی باش ــدی م درص

وي گفـت: بـه دنبـال اجـراي 
پايـه  نصـب  پايلـوت  طـرح 
هـاي چدني در شـهر كرمـان و بتون 
ريـزي و مقـاوم سـازي پايـه هـاي 
فرسـوده در شـمال اسـتان كرمـان 
بـا ابـالغ شـركت توانيـر دبيرخانـه 
مقـاوم سـازي شـبكه هـاي توزيـع 
در شـمال اسـتان كرمـان دائر شـد. 
وي بـا تقديـر از مديرعامل و شـوراي 
معاونيـن ايـن شـركت ، موفقيـت 
هاي كسـب شـده را مرهـون تالش 
هـا و همت بلنـد همه همـكاران در 

بخـش هـاي مختلـف دانسـت .

ارزیابی سد و نیروگاه 
مارون در جایزه ملی 

بهبـود  و  ریـزی  مدیربرنامـه 
مدیریـت شـرکت بهـره بـرداری 
از سـد، نیـروگاه و شـبکه هـای 
ارزیابـی  از  مـارون  آبیـاری 
فعالیـت هـای علمـی و پژوهشـی ایـن شـرکت توسـط 
تیـم ارزیابـی جایـزه ملـی مدیریـت فنـاوری و نـوآوری 
ایـن   : گفـت  مکـی"  امیـن  داد."محمـد  خبـر  کشـور 
مدیریـت  ملـی  جایـزه  ارزیابـی  تیـم  توسـط  ارزیابـی 
فنـاوری و نـوآوری کشـور بـا هـدف ارزیابـی توانمنـدی 
نوآورانـه شـرکت بـر اسـاس  هـا و عملکـرد فناورانـه و 

شـد. انجـام  المللـی  بیـن  معیارهـای 

خوزستان

برداشت غیرقانونی طال از 
روستای »اندریان«

روسـتای  سـاکنان  از  برخـی 
آذربایجان شـرقی  در  اندریـان 
برداشـت  معـدن، طـا  از خـاک 
هـر  می شـود  و گفتـه  می کننـد 
یـک کیلـو از آن را 400 هـزار تومـان می فروشـند. برخـی از 
مـردم روسـتای اندریـان از روسـتاهای شهرسـتان ورزقان 
بـدون مجـوز، خودشـان دسـت بـه  کار شـده و از خـاک 
معـدن، طـا برداشـت می کننـد. حتـی شـنیده ها خبـر از 
مـرگ یـک پـدر و پسـر هنـگام خاک  بـرداری از معـدن 
می دهـد هرچنـد افـراد محلـی تعـداد قربانی هـا را بیشـتر 

می داننـد. نفـر  دو  از 

آذربایجان

آزادی پسربچه 7 ساله از 
دست گروگان گیران

و  سیسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
بلوچسـتان گفت: با سـرعت عمل 
کارآگاهـان پلیس آگاهی عامان 
گـروگان گیـری 2 میلیـارد ریالی 
پسـربچه 7 سـاله در شـهر زاهـدان در کمتـر از 6 سـاعت 
شناسـایی و دسـتگیر شـدند.  سـردار محمد قنبـری اظهار 
کـرد: سـاعت 13:00ظهـر روز گذشـته مردی جوان هراسـان 
بـا تمـاس با سـامانه فوریـت های پلیسـی 110 یـک فقره 
آدم ربایـی در خیابـان امـام خمینـی)ره( شـهر زاهـدان را 
اعـام و بافاصلـه تیمـی ویژه از مامـوران زبـده اداره مبارزه 
بـا جرائـم جنایی پلیـس آگاهی اسـتان وارد عمل شـدند.

زاهدان

کار خیر معلم اهل اللی 
برای دانش آموز سرطانی

شهرسـتان  فـداکار  معلـم 
را در خانـه  اللـی، کاس درس 
دانـش آمـوز مبتـا بـه سـرطان 
برگـزار می کنـد تـا او از نعمـت 
مدیـر  فاریابـی،  مصطفـی  نمانـد  محـروم  تحصیـل 
آمـوزش و پـرورش شهرسـتان اللـی ضمـن تاییـد این 
خبـر، اظهـار کـرد: زهـرا یکـی از دانـش آمـوزان مقطـع 
ابتدایـی شهرسـتان اللـی اسـت. متاسـفانه وی پس از 
طـی یـک دوره درمـان سـخت و طاقت فرسـا، از ناحیـه 
دیگـر  و  معلولیـت حرکتـی شـد  پـای خـود دچـار  دو 

بیایـد. مدرسـه  بـه  نتوانسـت 

خبر

5 کشته و یک مصدوم در 
تصادف اتوبان قم-کاشان

فوریت هــای  مرکــز  رییــس 
علــوم  دانشــگاه  پزشــکی 
وقــوع  از  کاشــان  پزشــکی 
یــک تصــادف مرگبــار بــا 5 
کشــته و یــک مجــروح در اتوبــان قــم -کاشــان 
خبــر داد.حســین ریاحــی اظهارکــرد: پــس از تمــاس 
بــا مرکــز ارتباطــات اورژانــس منطقــه در ســاعت 
ــر تصــادف  ــی ب ــاه مبن ــم دی م ــه روز نه 18:24 دقیق
نــود" در  "اِل  بــا خــودرو  تریلــی  یــک دســتگاه 
ــه  ــان قــم - کاشــان، کارشناســان ایــن مرکــز  ب اتوب

محــل حادثــه اعــزام شــدند.

حادثه

س
فار

 : 
س

عک

دیده نشدن؛ رنج مضاعف زنان کارگر 
فصلی در مازندران

دولت  برای محرومیت زدایی در حوزه اشتغال زایی طرح های خوبی را به اجرا گذاشته است

 دومیـن مینـی بـوس حامـل زنـان کارگر 
مازنـدران  مرکبـات  هـای  بـاغ  روزمـزد 
بـه فاصلـه کمتـر از دو مـاه واژگـون شـد 
را زخمـی کـرد  و تمامـی سرنشـینانش 
ولـی هماننـد گذشـته هیـچ تاثـری را بـر 
نیانگیخـت و مـورد توجه کمتر رسـانه ای 

قـرار گرفـت.
شـاید تحمـل درد و رنـج دیده نشـدن در 
جامعـه هـم مانند نداشـتن نـان آور برای 
زنـان  ایـن  از سرنوشـت  بخشـی  خانـه 
اسـت کـه بایـد در گـرگ و میـش هـوای 
بامـدادی بـه سـر کار برونـد و بـا تاریـک 

شـدن هـوا بـه خانـه برگردند.
ایـن زنـان، تابسـتان هـا قربانـی گرمـا و 

شـرجی طاقـت فرسـای هـوا هسـتند و 
در فصـل سـرد سـال هـم بایـد سـوز تیغ 
سـرما را از بامـداد تـا شـامگاه در دسـت 
و صورتشـان تحمـل کنند تـا بتوانند لقمه 
نانـی برای جمـع خانـواده فراهـم نمایند.
چهـره ایـن زنان نـه تنهـا بـرای مازندرانی 
هـا، کـه بـرای مسـافران و گردشـگران نیز 
بایـد آشـنا باشـد، زنانـی کـه سـرویس 
ایـاب و ذهـاب بیشترشـان نیسـان هـای 
آبـی رنـگ بـی چـادر یا بـا چـادر در فصل 
گـرم و سـرد سـال اسـت و هـر بامـداد و 
شـامگاه در میـان خودروهـای رنگارنـگ 
مسـافران و مجـاوران در حـال تـردد در 
جـاده های اصلـی، چون نقطـه ای بر بوم 

سـفید قابل تشـخیص هسـتند.
سـمیه ، بانوی 50 سـاله بابلی یکی از این 
زنان اسـت که سختی های روزگار و اجبار 
زمانه برای تامین معیشـت فرزنـدان او را 

بـه کارگر روزمزد فصلی تبدیل کرده اسـت. 
سـمیه از 10 سـال پیـش که همسـرش را 
بـه خاطـر بیماری سـرطان از دسـت داده، 
مردانـه بـرای کار کـردن و تامیـن هزینـه 
زندگـی کفـش و کاه کرد و ایـن روزها به ' 
خالـه سـمیه ' دهها زن کارگـر دیگر تبدیل 

شـده است.
برداشـت  فصـل  در  روز  هـر  زنـان  ایـن 
بـا  بابـل  اطـراف  از روسـتاهای  مرکبـات 
مینـی بـوس یـا خـودروی وانـت و گاهی 
حتـی کامیـون به بـاغ های قائمشـهر می 
رونـد تا معیشـت خانواده اشـان را تامین 

. کنند
میـوه چینـی ، سـبزی چینـی ، نشـای 
برنـج، وجیـن مـزارع و دهها شـغل دیگر 
کارگـری در مازنـدران، بیشـتر وابسـته بـه 
وجـود ایـن زنـان اسـت کـه در تمامـی 
مناطـق اسـتان در تمامـی فصل سـال کم 

و بیـش قابـل مشـاهده هسـتند.
در  روزمـزد  زنـان  جامعـه کارگـری  آمـار 
مازنـدران نـه تنهـا بـا توسـعه تکنولـوژی 
و کاربـرد آن در کشـاورزی کمتـر نشـده، 
بلکه تفاوت فاحش دسـتمزد درخواسـتی 
مردان برای کار مشـابه سـبب شـده است 
تـا کارفرمایـان بـرای بـه کارگیـری زنـان 

بیشـتر ترغیـب شـوند.
بـرای  تاکنـون  هـم  دولـت  گفـت:  وی 
محرومیـت زدایی و هم در حوزه اشـتغال 
زایـی طرح های خوبی را به اجرا گذاشـته 
اسـت کـه مـی تـوان از سـوی نهادهایـی 
همچـون بهزیسـتی ، کمیتـه امـداد، اداره 
کار و دیگـر نهادهـای اجرایـی و حمایتـی 

بـه آن دسـت یافـت. 
مدیـرکل امور بانـوان اسـتانداری مازندران 
بـه پرداخـت تسـهیات خود اشـتغالی به 
زنـان روسـتایی در زمینه هـای مختلف از 
جمله گردشـگری ، پرورش دام و ماکیان، 
صنایـع دسـتی و کشـاورزی اشـاره کرد و 
گفـت: بـا توجه بـه برخـورداری بسـیاری 
از بانـوان اسـتان از ایـن طـرح هـا ، امـا 
هنوز زنانی در اسـتان هسـتند که به دلیل 
فقـدان آگاهـی تـن بـه کارگـری روزمره با 

کمترین دسـتمزد مـی دهند. 
وی افـزود: بـا توجـه بـه سـابقه طوالنی و 
چندیـن دهـه ای این مـدل از کار زنان در 
اسـتان مازندران، اما هیچگونه ساماندهی 
، چـاره اندیشـی و ضوابـط قانونـی بـرای 
جلوگیری این شـکل از فعالیت اقتصادی 
بانـوان نشـده اسـت. قاسـمی طوسـی بـا 
تاکیـد بـر پاییـن بـودن سـطح امنیتـی 
فعالیـت ایـن دسـته از زنـان در اسـتان 
مازنـدران، گفت: باید دسـتگاههای متولی 
بـرای سـاماندهی ایـن مشـکل پـای کار 
بیاینـد و امـور بانوان اسـتانداری با جدیت 
بـه دنبـال راهـکار درسـت بـرای جلوگیری 
از ادامـه وضعیـت موجود و یا سـاماندهی 

ایـن شـکل از فعالیـت بانوان اسـت. 
مازنـدران  اسـتان  بانـوان  امـور  مدیـرکل 
محلـی  هـای  ظرفیـت  از  اسـتفاده  بـر 
همچـون بخشـداری هـا و دهیـاری هـا 
بـرای آگاهـی بخشـی زنـان کار تاکید کرد 
و گفـت: دهیـاری هـا و بخشـداری هـا به 
عنـوان نزدیـک تریـن نهـاد هـای اجرایی 
و خدماتـی بیشـترین تمـاس را بـا ایـن 
قشـر دارنـد و مـی توانند بیشـترین تاثیر 

را داشـته باشـند.

ته
نک

یــک کارشــناس مطالعــات زنــان و خانــواده نیــز بــه خبرنــگار 
ایرنــا گفــت: ورود بانــوان بــه عرصــه تولیــد محصــوالت ســالم 
کشــاورزی در مازنــدران بــا ســرمایه گــذاری آموزشــی دولــت 
ــان  ــارت هــای شــغلی زن ــای مه ــق اجــرای طــرح ارتق از طری
ــان  ــتغال زن ــعه اش ــا توس ــت ام ــده اس ــاز ش ــتایی آغ روس
ــو  ــای ن ــده ه ــان و ای ــی کارآفرین ــد همراه ــتایی نیازمن روس

مــی باشــد.
مریــم محمــدی افــزود: مازنــدران بــا تولیــد 72 نــوع محصول 
ــد محصــوالت کشــاورزی در  ــم تولی یکــی از قطــب هــای مه
ــدازی کســب و  ــرای راه ان ــی ب ــت فراوان کشــور اســت و ظرفی
ــه خشــک ســازی  ــن صنعــت از جمل ــه ای ــوط ب ــای مرب کاره
میــوه هــا، کارخانــه هــای کمپــوت ســازی و آب میــوه و غیــره 
دارد و مــی توانــد اولویــت توجــه کارآفرینــان قــرار گیــرد کــه 
بــا توجــه بــه عــدم لــزوم تخصــص یــا دانــش حرفــه ای مــی 

تواننــد زنــان روســتایی را بــه کار بگیرنــد. 

سهم استان بوشهر در بودجه قیر افزایش داشته است
مدیرکل دفتر شهری استانداری بوشهر از افزایش سهم استان در بودجه قیر در آینده خبر داد.

معـدن  صنعـت،  سـازمان  رییـس 
گفـت:  کرمـان  اسـتان  تجـارت  و 
صـادرات  دالر  میلیـارد   44 از 
آن  تومـان  میلیـارد   10 کل کشـور 
واقعـی  صادرکننـدگان  بـه  مربـوط 
اسـت  بـوده  خصوصـی  بخـش 
مهنـدس حسـینی نـژاد در جلسـه 
کارگـروه توسـعه صـادرات اسـتان 
کرمـان بیـان داشـت: سـه ظرفیت 
کـه  آمـده  وجـود  بـه  اسـتان  در 
سـاخت های  زیـر  جـزو  می توانـد 
شـود. محسـوب  صادراتـی کشـور 

 80 تـا   70 از  بیـش  افـزود:  وی 
بـازه  بـا  از ثبـت سفارشـات  مـورد 
زمانـی کوتـاه مـدت انجـام گرفتـه 
و بـر همین اسـاس ثبت سـفارش 
اسـتان امسـال 2.2 درصـد بوده که 
پسـته  محصـول  در  ضعـف  تابـع 

می باشـد.
رییـس  نـژاد  حسـنی  مهنـدس 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
اسـتان کرمان گفـت: از 44 میلیارد 
دالر صـادرات کل کشـور 10 میلیـارد 
تومـان آن مربوط بـه صادرکنندگان 
بـوده  خصوصـی  بخـش  واقعـی 
اسـت کـه پیشـنهاد می کنیـم تا در 
شـورای گفتگـو و شـورای تامیـن، 
تفویـظ اختیـار به کرمان داده شـود 
تـا بـه عنـوان پایلـوت از ظرفیـت 
صـادرات و واردات اسـتفاده کنیـم.

صـادرات  آمـار  خصـوص  در  وی 
چالـش  کـرد:  تصریـح  اسـتان 
آن  بـا  اسـتان کرمـان  بزرگـی کـه 
از  صـادرات  اگـر  اسـت  مواجـه 
کرمـان انجـام شـود آمـار ثبـت و 
مشـخص می شـود اما معمـوال کاال 
از اینجـا به سـایر اسـتان ها صادر و 
بـه پیمانـکار واگذار  می شـود که در 
ایـن صـورت آمـار کاملـی نخواهیم 

داشـت.

گزارش
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برابـر آراء صـادره هیـات موضـوع قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد 
ثبتـی رفسـنجان تصرفـات مالکانـه و بامعـارض  متقاضیان محـرز گردیده اسـت.لذا 
مشـخصات متقاضیـان و امـاک مـورد تقاضـا بـه شـرح زیـر به منظـور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاصی نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند ازتاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت 2 ماه اعتراض خـود را کتبا به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مرجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت بنـام متقاضـی صادر خواهد شـد.
1-سـعید عـرب زاده فرخـی شـماره شناسـنامه 1957 صـادره رفسـنجان فرزنـد میـر 
اقـا ششـدانگ مغـازه مسـاحت 27.5 متـر مربع پـاک 3523 فرعـی از 1817 اصلی 
واقـع در اراضـی قطـب ابـاد رفسـنجان خیابان مدرس ،مـدرس نبش کوچـه اموزش و 

پـرورش از بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی.
2-مهدی فاضل قاسـم زاده شـماره شناسـنامه 34 صادره از رفسنجان فرزند اسمعیل 
ششـدانگ خانـه مسـاحت 542 متـر مربع پـاک 5923 فرعـی مجزی شـده از 212 
فرعـی از 1820 اصلـی واقـع در اراضـی گرگین رفسـنجان بلوار مفتح کوچـه 6 بخش 9 

کرمـان و خریـداری شـده از محـل مالکیت مالک رسـمی علـی اکبر رفیعی.
3-مهدیه کرمی نیا شـماره شناسـنامه 11 صادره از رفسـنجان فرزند حسـن ششدانگ 
خانـه مسـاحت 152.5 متـر مربـع پـاک 1599 فرعـی از 1868 اصلـی واقـع دراراضی 
مومـن اباد رفسـنجان خیابان شـهید عابدینـی کوچه 11 بخش 9 کرمـان و فاقد بنچاق 

از مالک رسـمی.

4-محمـد مهـدی کدخـدازاده کاخ فرزنـد علی ششـدانگ باغ مسـاحت 64150.1 متر 
مربع پاک 177 فرعی مجزی شده از 148 و 149 و 150 و 157 و 158 و 159 و فرعی 
از 1884 اصلی واقع در اراضی جنت اباد رفسـنجان بخش 9 کرمان و خریداری شـده 

از محل مالکیت مالک رسـمی کتایـون و فرنگیس کیانی.
5-علـی کدخـدازاد کاخ شـماره شناسـنامه 907 صـادره از رفسـنجان فرزنـد اکبـر 
ششـدانگ بـاغ مسـاحت  45998.4 متر مربع پـاک 178 فرعی مجزی شـده از 62 
و 63 فرعـی از 1884 اصلـی واقـع در اراضی جنت اباد رفسـنجان بخـش 9 کرمان و از 

محـل مالکیـت  مالک رسـمی فرنگیـس کیانی .
6-علی کدخدازاده کاخ شـماره شناسـنامه 907 صادره رفسـنجان فرزند اکبر ششدانگ 
بـاغ مسـاحت 31695.35 متـر مربـع پـاک 179 فرعـی مجـزی شـده از 52 و 53 و 
فرعـی زا 1884 اصلـی واقـع در اراضی جنت اباد رفسـنجان بخش 9 کرمـان و خرداری 

شـده از محـل مالکیت مالک رسـمی فرنگیس کیانی .
7-علی کدخدازاده کاخ شـماره شناسـنامه 907 صادره رفسـنجان فرزند اکبر ششدانگ 
بـاغ مسـاحت 62440.02 متـر مربـع پـاک 181 فرعـی مجـزی شـده از 161 فرعی از 
1884 اصلـی واقـع در  اراضـی جنت اباد رفسـنجان بخش 9 کرمان و خریداری شـده 

از محـل مالکیـت مالک رسـمی فرنگیس کیانی .
8-شـکوفه گل محمـدی زاده شـماره شناسـنامه 12261 صـادره از رفسـنجان فرزنـد 
غامرضـا ششـدانگ بـاغ مسـاحت 30182.14 متر مربـع پاک 182 فرعـی از مجزی 
شـده از 91 فرعـی از 1884 اصلـی واقـع در اراضی جنت اباد رفسـنجان بخش 9 کرمان 

و خریـداری شـده از محـل مالکیت مالک رسـمی فرنگیـس کیانی .
9-مائـده کدخـدازاده  کاخ فرزنـد علـی ششـدانگ بـاغ مسـاحت 59269.7 مترمربع  
پـاک 184 فرعـی مجـزی شـده از 153 و 154 و 155 فرعـی از 1884 اصلـی واقـع 

در اراضـی جنـت ابـاد رفسـنجان بخـش 9 کرمـان و خریـداری شـده از محل مالیکت 
مالک رسـمی فرنگیـس کیانی.

10-محمـد مهـدی کدخـدا زاده کاخ فرزنـد علی ششـدانگ بـاغ مسـاحت 55971.06 
متـر مربـع پـاک 186 فرعـی مجـزی شـده از 147 و 159 فرعـی از 1884 اصلی واقع 
در اراضـی جنـت ابـاد رفسـنجان بخـش 9  کرمان و خریـداری شـده از محل مالکیت 

مالک رسـمی فرنگیـس کیانی.
11-فاطمـه کـد خـدازاده کاخ فرزنـد علی ششـدانگ بـاغ  مسـاحت 52405.79  متر 
مربـع پـاک 188 فرعـی مجـزی شـده از 92 فرعـی از 1884 اصلـی واقـع در راضـی 
جنـت ابـاد رفسـنجان بخـش 9  کرمـان و خریـداری شـده از محـل مالکیـت مالـک 

رسـمی فرنگیـس کیانی.
12- علی امیری ابراهیم ابادی شـماره شناسـنامه 10834 صادره از رفسـنجان   فرزند 
اسـد اقا ششـدانگ خانه  مسـاحت 230  متر مربع پاک 5029 فرعی مجزی شـده از 
79 فرعـی از 1883 اصلـی واقـع در راضی عباس اباد خان رفسـنجان بلوار امام حسـن 

)ع(  بخش 9  کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسـمی.
13- وحید صاحبی شـاهم ابادی شـماره شناسـنامه 10 صادره از رفسنجان فرزند غام 
حسـین ششـدانگ خانه  مسـاحت 301  متر مربع پاک 2262 فرعی مجزی شـده از 
67 فرعی از 1913 اصلی واقع در راضی اسـداباد  رفسـنجان خیابان 20 متری شـنی از 

بخش 9  کرمان و خریداری شـده از محل مالکیت مالک رسـمی مینودخت علوی.
14-حسـین فاتحی چنار شـماره شناسـنامه 1694 صادره از رفسـنجان فرزند مسـیب 
و زهرا ابراهیمی دسـتوئیه شـماره شناسـنامه 85 صادره از رفسـنجان فرزند حسـین 
باالمناصفه ششـدانگ خانه مسـاحت 241 متر مربع پاک 3707 فرعی مجزی شـده 
از 1 فرعـی از 1910 اصلـی واقـع در اراضـی ده شـیخ رفسـنجان خیابان شـهید رمضانی 

کوچـه 8 وبخـش 9 کرمـان و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.
15- محمد بیرجندی نژاد شـماره شناسـنامه 153 صادره از رفسـنجان  فرزند مصطفی 
ششـدانگ خانـه  مسـاحت 142.3  متـر مربـع پـاک 3829 فرعی مجزی شـده از 1 

فرعی از 1910 اصلی واقع در راضی ده شـیخ رفسـنجان خیابان مطهری خیابان شـهید 
عبداللهـی کوچـه 7.8 از  بخـش 9  کرمـان و خریـداری شـده از محـل مالکیت مالک 

رسـمی سـید جواد افصح هجری.
16-یوسـف کرمـی راویـز شـماره شناسـنامه 5811 صـادره از رفسـنجان  فرزنـد محمد 
ششـدانگ خانـه  مسـاحت 246  متـر مربـع پـاک 3828 فرعـی از 1 فرعـی از 1910 
اصلی واقع در اراضی ده شـیخ رفسـنجان خیابان امیرکبیر غربی کوچه 77 از  بخش 

9  کرمـان و خریـداری شـده از محـل مالکیـت مالک رسـمی میـرزا مدد.
17-یـدهللا عـرب  شـماره شناسـنامه 2 صـادره از رفسـنجان  فرزنـد مظفـر سـه دانگ 
مشـاع از ششـدانگ خانه  مسـاحت ششـدانگ 360.1  متر مربع پاک 2301 فرعی 
مجـزی شـده از 97 فرعـی از 1913 اصلـی واقـع در اراضـی اسـداباد رفسـنجان بلـوار 
جمهـوری کوچـه شـهید جهاندیـده 22 از  بخـش 9  کرمـان فاقد بنچاق از مالک رسـمی.
18-حمـزه فتحـی نـژاد شـماره شناسـنامه 2 صـادره از شـهربابک  فرزنـد حسـین 
ششـدانگ خانـه  مسـاحت 246.8  متـر مربـع پـاک 2328 فرعـی از 68 فرعـی 
مکـرر از 1913 اصلـی واقـع در اراضـی اسـداباد رفسـنجان  بلـوار جمهـوری 20 متـری 
شـنی از  بخـش 9  کرمـان و خریـداری شـده از محـل مالکیـت مالـک رسـمی علـی 

میرزایـی رسـتم ابـادی .
19-منصـور کریـم زاده شـماره شناسـنامه 14872 صـادره از رفسـنجان  فرزنـد محمد 
ششـدانگ خانه  مسـاحت 257.3 متر مربع پاک 1775 فرعی از 128 فرعی از1915    
اصلـی واقـع در اراضی حسـین اباد  رفسـنجان شـهرک این سـینا از  بخـش 9  کرمان 

و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.
20-احمـد جعفـری نژاد شـهر آبـادی فرزنـد محمد ششـدانگ خانه مسـاحت 190.5 
متـر مربـع پـاک 1778 فرعـی مجـزی شـده از 187 فرعـی از 1915 اصلـی واقـع در 
اراضـی حسـین آبـاد رفسـنجان بلـوار کوثر بخـش 9 کرمـان و از محـل مالکیت مالک 

رسـمی سـید هدایت علوی.
21-میاد عسـکری مهدی آباد  فرزند حمید  ششـدانگ مغازه  مسـاحت 62.2 متر 

مربـع پـاک 1330 فرعـی مجزی شـده از 770 فرعی از 116 فرعـی از 1916 اصلی واقع 
در اراضـی فیـض ابـاد  رفسـنجان بلـوار امام رضا  بخـش 9 کرمان و خریداری شـده با 

واسـطه از مالک رسـمی عام المنفعه اگاه.
22-مسـلم بلوچ دره گرم  شـماره شناسـنامه 4296  صادره ازرفسـنجان فرزند جعفر 
ششـدانگ مغـازه مسـاحت  23 متـر مربـع پـاک 1861 فرعـی مجـزی شـده از 39 
فرعـی از 1919 اصلـی واقـع در اراضـی سـعادت آباد  رفسـنجان بلـوار ازادی کوچه 13 از 
بخـش 9 کرمـان و خریـداری شـده از محـل مالکیـت مالک رسـمی علی اصغـر گرامی.
23- غامرضـا خواجـه حسـینی رابـری شـماره شناسـنامه 17925  صادره رفسـنجان 
فرزنـد ابراهیم ششـدانگ خانه  مسـاحت 225.5متر مربع پـاک 1909 فرعی مجزی 
شـده از 44 فرعی از 1919 اصلی واقع در اراضی سـعادت آباد  رفسـنجان نبش بلوار از 
بخـش 9 کرمـان و خریـداری شـده از محل مالکیت مالک رسـمی علـی اصغر گرامی.
24- زیبـا سـدادی پاریـزی شـماره شناسـنامه 38 صـادره سـیرجان فرزنـد اسـدهللا 
ششـدانگ خانـه مسـاحت 346.35 متر مربع پـاک 1910 فرعی مجزی شـده از 38 
فرعـی از 1919 اصلـی واقـع در اراضـی سـعادت آبـاد رفسـنجان میـدان آزادی کوچـه 1 
بخـش 9 کرمـان و خریـداری شـده از محـل مالکیـت مالک رسـمی فریدون شـفیعی.
25-مهدیـه مائـی شـماره شناسـنامه 658 صـادره رفسـنجان فرزنـد غامحسـین 
ششـدانگ خانه مسـاحت 1121 متر مربع پاک 239 فرعی مجزی شـده از 99 فرعی 
از 1951 اصلی واقع در اراضی روسـتای عیش آباد رفسـنجان بخش 9 کرمان روسـتای 

قـوام آبـاد و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.
26- صدیقـه مایـی کیـش  شـماره شناسـنامه 35صـادره رفسـنجان فرزنـد علـی 
ششـدانگ خانـه مسـاحت 576.6 متـر مربع پـاک 240 فرعـی از 190 فرعـی از 1951 
اصلی واقع در اراضی روسـتای عیش آباد رفسـنجان  کوچه شـهید ضیا الدینی بخش 

9 کرمـان  وخریـداری شـده از مالک رسـمی محمـد گل محمدی.
27-حسـن رحیمی منش شـماره شناسـنامه 542 صادره رفسـنجان فرزند حسـین 
نسـبت به چهار دانگ مشـاع و مریم حسـینی هنسـیجی فرزند سـید حسین نسبت 

به دو دانگ مشـاع از ششـدانگ خانه مسـاحت 248.8 متر مربع پاک 598 فرعی 
مجـزی شـده از 26 فرعـی از 2342 اصلی واقع در اراضی حیدر آباد رفسـنجان خیابان 

هجـرت کوچـه 9 بخش 9 کرمـان و فاقد بنچاق از مالک رسـمی.
28-فاطمه مرتضوی  شـماره شناسـنامه 383 صادره رفسـنجان فرزند سـید مرتضی 
ششـدانگ  یـک بـاب خانه بـاغ مسـاحت 5669 متر مربع پـاک 8 فرعـی از 15241 
اصلـی واقـع در اراضـی جنـت مرتضـوی نـوق رفسـنجان بخـش10 کرمـان کـه خـود 

متقاضـی از مالکیـن رسـمی پـاک مذکور می باشـد.
29-نازنین پور حجتی رفسـنجانی شـماره شناسـنامه 18033 صادره رفسـنجان فرزند 
عبـاس ششـدانگ بـاغ مسـاحت 25104 متـر مربع پـاک 22 فرعـی از 15241 اصلی 
واقـع در اراضـی جنـت مرتضـوی نوق رفسـنجان بخش10 کرمـان و خریداری شـده از 

محـل مالکیت مالک رسـمی سـید حسـن مرتضوی.
30-مهنـاز السـادات هاشـمی رفسـنجانی شـماره شناسـنامه 11844 صـادره کرمـان  
فرزنـد سـید احمـد ششـدانگ بـاغ مسـاحت 67758 متـر مربـع پـاک 23 فرعـی 
از 15241 اصلـی واقـع در اراضـی جنـت مرتضـوی نـوق رفسـنجان بخـش10 کرمـان و 

خریـداری شـده  بـا مبایعـه نامـه عـادی از مالـک رسـمی سـید محمـد  مرتضـوی.
31-نازنین پور حجتی رفسـنجانی شـماره شناسـنامه 18033 صادره رفسـنجان فرزند 
عبـاس ششـدانگ باغ مسـاحت 52447 متر مربـع پاک 24 فرعـی از 15241 اصلی 
واقـع در اراضـی جنـت مرتضوی نوق رفسـنجان بخش10 کرمان و خریـداری  با مبایعه 

نامه عادی از مالک رسـمی سـید حسـن مرتضوی.
32-طاهـره زیـن الدینـی میمنـد فرزند حسـین ششـدانگ خانه مسـاحت 302 متر 
مربـع پـاک 467 فرعـی از 1 فرعـی 1895 اصلـی واقـع در اراضـی قاسـم ابـاد بائـر 
رفسـنجان خیابان سـردار جنگل کوچه 14 بخش 9 کرمان و خریداری از مالک رسـمی 

کبـری عبدالهی.م-الف4213
تاریخ انتشار نوبت اول :1397.10.11

تاریخ انتشار نوبت دوم :1397.10.26

 از انجـا کـه اگهـی نوبتـی موضـوع مـاده 3 قانـون و 
مـاده 13 ائیـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی نسـبت به پاکهـای ذیل قبا 
منتشـر شـده اسـت لیکـن به دلیـل وجود اشـتباه موثـر در متن 
اگهـی هـا مـی بایسـت تجدیـد اگهـی شـود لـذا اگهـی اصاحی 
ان بـه شـرح ذیل منتشـر مـی گردد:محمد دهقـان بنادکی فرزند 
حسـین در ششـدانگ خانـه مسـاحت 235.6 متـر مربـع پاک 
5823 فرعـی از 312 فرعـی از 1820 اصلـی واقع در اراضی گرگین 
رفسـنجان بلـوار صاحـب الزمـان کوچـه 7 از بخـش 9 کرمـان و 
فاقـد بنچـاق از مالـک رسمی.)شـماره پـاک فرعـی ملـک مورد 
درخواسـت ثبـت در روزنامـه رسـالت و هفته نامه آینه رفسـنجان 
مـورخ 1397.8.1 و 1397.8.15 اشـتباها 5832 چـاپ شـده که 
صحیـح آن 5823 فرعی می باشـد لذا مراتـب اصاح می گردد.( 
آگهـی اصاحـی در یک نوبت منتشـر می شـود چنانچه شـخص 
یا اشـخاصی نسـبت بـه صدور سـند مالکیت بنـام متقاضی فوق 
اعتراضی داشـته باشـند باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشـار 
ایـن آگهـی اعتـراض خـود را کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد و اماک 
رفسـنجان تسـلیم نمایـد و عـاوه بـر آن ظـرف مـدت یـک مـاه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مـی بایسـت دادخواسـت الزم در این 
خصـوص را بـه مرجـع قضایی تقدیـم و گواهی آن را به ایـن اداره 
ارسـال نماینـد در غیر این صورت سـند مالکیت طبـق مقررات به 

نـام متقاضـی صادر خواهد شـد.  
تاریخ انتشار آگهی اصاحی سه شنبه :  1397.10.11

رئیس ثبت اسناد و امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی- 
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی 
شـماره139660319014007735-97/12/03هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شـهر عنبر آباد تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 
خسـرو احمد یوسفی اسـفیچارفرزند عیسی بشماره شناسنامه 
1779صـادره ازعنبرآباد درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
427متـر مربع پاک 352فرعـی از48- اصلی مفروز و مجزی 
شـده از پاک2فرعـی از 48- اصلـی قطعه یک واقـع در اراضی 
عبـاس آبـاد عنبـر آباد خریـداری از مالک رسـمی آقـای عباس 
امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:1987-   تاریخ انتشـار نوبت 

اول:97/09/27 –
تاریخ انتشارنوبت دوم :1397/10/11

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
شـماره1397603190140030190- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند 

97/05/21هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه 
گل  پورفرزنـد  بارانـی  کیـان  آقـای  متقاضـی  بامعـارض 
محمدبشـماره شناسـنامه 16591صادره ازجیرفت درششـدانگ 
پـاک  مربـع  بـه مسـاحت 253/75متـر  بـاب خانـه  یـک 
- فرعـی از50- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 50 
اصلـی قطعـه یـک واقـع در راضـی عنبـر آبـاد بخش45کرمان 
خریـداری از مالک رسـمی آقای مجیـد ابراهیمی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت 
نوبـت  انتشـار  تاریـخ  الـف:1998-    ./م  خواهدشـد  صـادر 

انتشـارنوبت دوم :26 /1397/10 تاریـخ  اول:97/10/11 – 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره1395603190140086970-
95/07/18هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضـی خانم کلثوم حمـزه ای خاتون آبـاد فرزند 
محمد بشـماره شناسـنامه 8610با کد ملـی 3020087122صادره 
ازجیرفت درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 318/50متر 
مربـع پـاک 1792 فرعی از50- اصلی مفروز و مجزی شـده از 
50-اصلـی قطعـه یک واقع دراراضی عنبـر آباد بخش45کرمان 
خریـداری از مالک رسـمی آقای مجیـد ابراهیمی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشد ./م الف: 1991-  تاریخ انتشار نوبت اول:97/10/11 – 

تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1397/10/26
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 اگهی اصالحی اختصاصی موضوع ماده ۳ قانون 
و ماده 1۳ ایئن نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 آگهي  مناقصه عمومي یک مرحله اي

 آگهي  تجدید  مناقصه عمومي یک مرحله اي

روابط عمومی اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان

نام دستگاه : اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان

نام دستگاه : اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمان

مبناي براوردبرآورد ريالينوع مناقصهموضوع مناقصهرديف
ميزان تضمين 

شركت در فرآيند 
ارجاع كار )لاير(

شماره مناقصه

١
اجراي لكه گيري و درزگيري و 
روكش آسفالت محور ماهان-بم

يك مرحله اي
با ارزيابي كيفي

31.068.833.051
فهرست بهاي 

راهداري سال 97
1.553.441.65397-11-115

مبناي براوردبرآورد ريالينوع مناقصهموضوع مناقصهرديف
ميزان تضمين 

شركت در فرآيند 
ارجاع كار )لاير(

شماره مناقصه

١
نصب عائم ايمني راهها)اخطاري،انتظامي و 

مسيرنماو...( در محورهاي حوزه استحفاظي اداره كل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان

يك مرحله اي
با ارزيابي كيفي

3.425.706.478
فهرست بها 

راهداري سال 
97

171.285.32497-11-116

نوع تضمين: ضمانت نامه بانكي – واريز نقدي
www.setadiran. محــل دريافــت اســناد : ســايت  ســتاد ايــران بــه نشــاني

ir
مهلت دريافت اسناد :از پنج شنبه 97/10/13تا  روز دو شنبه 97/10/17

ــا ســاعت 13 روز   ــل پيشــنهادات : از  ســه شــنبه 97/10/18ت ــت تحوي مهل
ــنبه 97/11/02 ســه ش

محــل تســليم پيشــنهادات : ثبــت در ســامانه ســتاد ايــران و ارســال پاكــت 
ــي و  ــي كيف ــاع كار و ارزياب ــد ارج ــركت در فراين ــه ش ــت نام ــاي ضمان ه
ــل  ــل و نق ــداري و حم ــه حراســت اداره كل راه ــر خان ــه دبي ــت ب ب پاك

جــاده اي اســتان كرمــان واقــع در كرمــان بلــوار جمهــوري اســامي بعــد 
از پــل راه آهــن روبــروي ســالن ورزشــي فجــر

پنــج  روز   8:30 ســاعت   : پيشــنهادات  بازگشــايي  مــكان  و  زمــان 
شــنبه97/11/04واقع در اداره كل راهــداري و حمــل و نقــل جــاده اي اســتان 
كرمــان ســاير اطاعــات و جزئيــات مربوطــه در اســناد و شــرايط مناقصــه 

ــت. ــدرج اس من
آگهــي فــوق در ســايت ســتاد ايــران بــه نشــاني www.setadiran.ir قابــل 

رويــت مــي باشــد  .
هزينه درج آگهي بر عهده برندگان مناقصه ميباشد.

نوبت اول

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022004540 مــورخ 1397/9/24 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای کاوه رضایــی لیپایــی 
ــال در  ــادره از ماس ــنامه 5160048936 ص ــماره شناس ــگر بش ــد عس فرزن
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 750/99 مترمربــع  مشــتمل 
بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت 74/48 مترمربــع پــالک 2507 فرعــی از 
2 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 8 فرعــی از 2 اصلــی واقــع در 
قریــه لوحــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی قــدرت 
رضایــی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/11                   
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
ــات اول  ــورخ 1397/9/20 هی ــماره 139760318022004469 م ــر رای ش براب
ــی اراضــی و ســاختمانهای  ــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــون تعیی موضــوع قان
ــک ماســال  ــت مل ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــی  ــی لیپای ــدی رضای ــای مه ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــد نعمــت ا... بشــماره شناســنامه 3 صــادره از ماســال در ششــدانگ  فرزن
یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 436/22 مترمربــع  مشــتمل بــر چهاربــاب 
مغــازه د دو بــاب واحــد مســکونی بــه مســاحت 144 مترمربــع پــالک 109 
فرعــی از 20 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 14 فرعــی از 20 اصلــی 
واقــع در قریــه لیپــا بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق وراث نعمــت هللا 
رضایــی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/11                   
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  آگهی فقدان سند مالکیت 
        پالک 8/5906

عســکر نــادری کــزج بــه اســتناد دو بــرگ 
گواهــی شــهادت شــهود بــه شــماره 30714 
مورخــه 97/7/21 دفتــر 102 تالــش بــه ایــن اداره مراجعــه و 
اعــالم نمــوده اســت ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن محصــور بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت 494/85 
ــه طــوالرود  ــع در قری ــی 5906 واق ــه شــماره فرع ــع ب مترمرب
ســنگ اصلــی 8 بخــش 28 گیــالن بــا حــدود و مشــخصات 
معیــن ذیــل ثبــت وصفحــه 345/17295 دفتــر 28/152 بــه 
نــام متقاضــی المثنــی ثبــت و صــادر گردیــده اســت و دراثــر 
جابــه جایــی مفقــود گردیــده اســت بدیــن لحــاظ تقاضــای 
صــدور ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت لــذا بر اســاس 
تبصــره اصالحــی ذیــل مــاده 120 ائیــن نامــه اصالحــی قانــون 
ــوم جهــت  ــت مراتــب فقــدان ســند مالکیــت پــالک مرق ثب
اطــالع عمــوم در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه 
ــزد  ــوم در ن ــا اشــخاص مدعــی وجــود ســند مرق شــخص ی
ــد  ــی باش ــه قطع ــه معامل ــر گون ــام ه ــی انج ــا مدع ــود ی خ
ــت ده  ــرف مهل ــود را در ظ ــمی خ ــتندات رس ــدارک و مس م
ــناد و  ــت اس ــه اداره ثب ــی ب ــن آگه ــار ای ــخ انتش روز از تاری
امــالک تالــش در قبــال اخــذ رســید تحویــل دهــد در غیــر 
ــه  ــن اداره ب ــرر ای ــت مق ــاء مهل ــس از انقض ــورت پ ــن ص ای
وظایــف قانونــی خــود عمــل نمــوده و نســبت بــه صــدور ســند 

ــام وی اقــدام خواهــد نمــود.  ــه ن ــی ب مالکیــت المثن
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
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آگهی فقدان سند مالکیت پالک 4/660
ــای شــماره 19302  ــه ه ــر وکالتنام ــدی براب ــور صم ــب پ طال
بــه شــماره  مورخــه 97/7/14 دفترخانــه 656 تهــران و 
طــرف  از  تالــش  دفتــر 67  مورخــه 97/7/25   185649
ــم هــا معصومــه  وراث مرحــوم محتــرم خانــم فردوســی شکردشــت خان
حمیــدی و لیلــی حمیــدی و برابــر تقاضــای مهنــاز حمیــدی طبــق گواهــی 
حصروراثــت بــه شــماره 9509975258300068 مورخــه 95/2/9 صــادره از 
ــه اســتناد  ــش ب ــالف شــعبه شــهری ســه تال قاضــی شــورای حــل اخت
ــه 97/9/20  ــماره 30712 مورخ ــه ش ــهود ب ــهادت ش ــی ش ــرگ گواه دو ب
ــند  ــت س ــوده اس ــالم نم ــه و اع ــن اداره مراجع ــه ای ــش ب ــر 102 تال دفت
مالکیــت نیــم ســهم از یــک ســهم از 8 ســهم از ششــدانگ ســنگ اصلــی 
4 بخــش 28 گیــالن بــا حــدود و مشــخصات معیــن ذیــل ثبــت و صفحــه 
ــده  ــادر گردی ــت و ص ــما ثب ــورث ش ــام م ــه ن ــر 28/88 ب 60/10833 دفت
اســت و در اثــر جابــه جایــی مفقــود گردیــده اســت بدیــن لحــاظ تقاضــای 
ــر اســاس تبصــره  ــذا ب ــی را نمــوده اســت ل صــدور ســند مالکیــت المثن
اصالحــی ذیــل مــاده 120 ائیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب فقدان 
ســند مالکیــت پــالک مرقــوم جهــت اطــالع عمــوم در یــک نوبــت آگهــی 
مــی گــردد تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاص مدعــی وجــود ســند مرقــوم 
در نــزد خــود یــا مدعــی انجــام هــر گونــه معاملــه قطعــی باشــد مــدارک و 
مســتندات رســمی خــود را در ظــرف مهلــت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن 
آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش در قبــال اخــذ رســید تحویــل 
ــه  دهــد در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر ایــن اداره ب
وظایــف قانونــی خــود عمــل نمــوده و نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 

المثنــی بــه نــام وی اقــدام خواهــد نمــود. 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
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    آگهی تجدید مزایده 
       اموال غیرمنقول

بدینوســیله اعــالم مــی گــردد کــه درخصــوص 
پرونــده کالســه اجرایــی 970063 در خصــوص 
ــا  ــه ثری ــوم ل ــق محک ــدرام در ح ــی پ ــت غالمعل محکومی
تشــکری یــک قطعــه زمیــن بــاغ کیــوی بــه مســاحت 450 
مترمربــع توقیــف توســط کارشــناس دادگســتری ارزیابــی و 
از طریــق مزایــده بفــروش مــی رســد زمیــن مــورد مزایــده 
بــا حــدود اربعــه شــماال بــه حــد بــاغ کیــوی فروشــنده نقــی 
ــا و  ــری دری ــم 60 مت ــه حری ســراصالنی و شــرقا متصــل ب
ــدرام و  ــدار شــهال پ ــوی خری ــاغ کی ــه حدب ــا متصــل ب جنوب
غربــا متصــل بــه حریــم لولــه گاز واقــع در چوبــر بــه مالکیــت 
شــهال پــدرام مــی باشــد ارزش کل عرصــه و اعیــان بــه میزان 
چهــل میلیــون و پانصــد هــزار تومــان بــرآورد گردیــده مزایــده 
در روز دو شــنبه 97/10/17 راس ســاعت 9 الــی 10 صبــح در 
اجــرای احــکام مدنــی حویــق برگــزار مــی گــردد الزم بذکــر 
اســت کــه مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و به کســانی 
ــه خواهــد  ــد فروخت ــن قیمــت را پیشــنهاد دهن ــه باالتری ک
شــد ده درصــد مبلــغ مزایــده از خریــدار فــی المجلــس اخــذ 
و مابقــی بایســتی حداکثــر بــه مــدت یــک مــاه پرداخــت 
گــردد در صــورت عــدم پرداخــت مابقــی ثمــن معاملــه مبلــغ 
واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد متقاضیــان در 
ــده  ــد مزای ــل از موع ــد 5 روز قب ــی توانن ــل م ــورت تمای ص
بــه دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی حویــق مراجعــه تــا 

ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود.
مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی 

1683 بخش حویق- یگانی   

                    آگهی ابالغ اجرائیه مهریه
بدینوســیله بــه علــی نودهــی فرزنــد محمدعلــی متولــد 57/6/30 و بــه شــماره ملــی 
ــورد خ امــام خمینــی غربــی ک نجفــی  0680723791 و شــماره شناســنامه 1264 ســاکن بجن
منــزل نودهــی ابــالغ مــی شــود کــه شــهناز زارع جهــت وصــول تعــداد یکصــد و پنجــاه ســکه 
ــر  ــماره 15381 – 79/7/7 دفت ــه ش ــند نکاحی ــدرج در س ــه من ــتناد مهری ــه اس ــارآزادی ب ــام به ــالی تم ط
ــه  ــه کالس ــی ب ــده اجرائ ــوده و پرون ــادر نم ــه ص ــما اجرائی ــه ش ــورد علی ــالق 3 بجن ــماره 6 وط ازدواج ش
139704007141001232/1 تشــکیل گردیــده اســت و طبــق گــزارش مــورخ 97/9/29 مامــور مربوطــه ابــالغ بــه 
شــما در نشــانی متــن ســند بــه دلیــل عــدم شناســائی آدرس میســر نگردیــده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای 
بســتانکار بــه شــرح وارده بــه شــماره 139705007141014549 – 97/10/8 طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا 
مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف 
مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــالغ محســوب مــی گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود 

ــف: 457 ــد یافت.م/ال ــان خواه ــی جری ــات اجرای ــد عملی ــدام ننمایی اق
1685 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد  

         آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم
خانــم افســانه موســوی دادخواســتی بــه طرفیــت آقــا حســین امیــری بخواســته 
ــماره  ــه ش ــاع  ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ــه ب ــت ک ــرده  اس ــم ک ــه  تقدی ــترداد وج اس
961368/14/96 حقوقــی بــه ثبــت رســیده اســت حســب تقاضــای نامبــرده و اجــازه محکمــه 
مســتندًا بــه مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی یــک نوبــت  در یکــی از روزنامــه هــای  
ــت دادرســی در  ــورخ 97/12/4 ســاعت 11:15 جه ــی در روز م کثیراالنتشــار درج و از نشــر آگه
شــعبه قاضــی شــورای حــل اختــالف مجتمــع شــماره دو حضــور یابــد و یــا قبــل از موعــد مقرر 
بــه دفتــر شــعبه مراجعــه و بــا دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم هــر گونــه دفــاع و 
پاســخی بدعــوی مطروحــه وارد قبــل از جلســه دادرســی اعــالم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت 

عــدم حضــور و یــا عــدم ارســال الیحــه دادگاه تصمیــم مقتضــی خواهــد گرفــت. 
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   آگهی ابالغ  وقت رسیدگی و دادخواست
                       و ضمائم

ــود  ــه 2- محم ــی دغاقل ــت 1- عل ــه طرفی ــان  ب ــم زباری ابراهی
ــال  ــه انتق ــزام ب ــودرو و ال ــند خ ــم س ــه تنطی ــزام ب ــته ال ــاوی خواس حزب
ســند رســمی 1 دســتگاه پــژو پــارس کل خســارات قانونــی )محــل انعقــاد 
قــرارداد اهــواز مــی باشــد) مقــوم بــه 3/100/000 ریــال تقدیــم کــرده کــه بــه 
کالســه 295/17/97 ح ثبــت گردیــده و مســتندًا بــه مــاده 73 قانــون آئیــن 
ــی یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار درج  دادرســی مدن
و از خوانــده فــوق الذکــر دعــوت مــی گــردد پــس از نشــر آگهــی در تاریــخ  
97/12/21 رأس ســاعت 16/45 جهــت  دادرســی در شــعبه قاضــی شــورا 
مجتمــع شــماره ســه اهــواز حضــور یابنــد و یــا قبــل از موعــد مقــرر بــه دفتر 
ــر  ــم ه ــی دادخواســت و ضمائ ــت نســخه ثان ــا دریاف ــه و ب شــعبه مراجع
گونــه دفــاع و پاســخی بــه دعــوی مطروحــه دارنــد اعــالم نماینــد. بدیهــی 
ــررات  ــق مق ــا عــدم ارســال الیحــه وف اســت در صــورت عــدم حضــور و ی

عمــل گــردد. آدرس:اهــواز چهــار راه آبــادان بیمارســتان آریــا ســابق. 
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مفقودی
بــرگ ســبز خــودروی پاتــرول 2 درب چهــار ســیلندر بــه رنــگ مشــكی نقــره ای – متالیــك 
مــدل 1377 بــه شــماره موتــور Z24046089Z و شــماره شاســی 619369K 160 و شــماره 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــوروزی مفق ــی ن ــای ول ــام آق ــه ن ــران 79 ب ــالك 922 ب 21 ای پ

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
قزوین   1715

                    دادنامه
پرونــده کالســه 9709982693200255 شــعبه 
32 شــورای حــل اختــالف کــرج – مجتمــع 
ــماره  ــی ش ــم نهای ــک زاده( تصمی ــهید مل ــماره 2 ) ش ش
9709972693200626 – خواهــان: حمیدرضــا ناصــری 
ــتان  ــرز – شهرس ــتان الب ــانی اس ــه نش ــد ب ــد حمی فرزن
کــرج – کــرج – عظیمیــه – خیابــان گلســتان 7 – پــالک 
22 – خوانــده: محســن قدیانــی فرزنــد بهــرام بــه نشــانی 
ــارت  ــه خس ــا: 1- مطالب ــته ه ــکان – خواس ــول الم مجه
تاخیــر تادیــه 2 – تامیــن خواســته 3- مطالبــه وجــه چک

قاضی شورا
درخصــوص دعــوی حمیدرضــا ناصــری بطرفیــت محســن 
قدیانــی بــه خواســته مطالبــه وجــه 4 فقــره چک بــه مبلغ 
جمعــا 172/000/000 ریــال و خســارت تاخیــر تادیــه چــک 
مذکــور بــه شــماره هــای 26043997 مــورخ 96/7/31 بــه 
مبلــغ 50/000/000 ریــال و 26043996 مــورخ 96/6/28 بــه 
مبلــغ 50/000/000 ریــال و 26043995 مــورخ 96/6/7 بــه 
مبلــغ 50/000/000 ریــال و 26043994 مــورخ 96/5/18 بــه 
ــه  ــا توج ــک ســامان ب ــده بان ــال عه ــغ 50/000/000 ری مبل
بــه گواهــی عــدم پرداخــت بانــک محــال علیــه و امضــاء 
خوانــده در ذیــل کــه توســط بانــک مربــوط نیــز گواهــی 

گردیــده و بــا توجــه بــه وجــود چــک مســتند دعــوی در 
ــه  ــر ب ــل آن و نظ ــده در ذی ــاء خوان ــان و امض ــد خواه ی
اینکــه امضــاء مذکــور از تعــرض مصــون مانــده و خوانــده 
دلیلــی بــر پرداخــت مافــی الذمــه خــود ارائــه نداده اســت 
ــه صحــت تشــخیص و  ــرون ب ــان مق ــوی خواه ــذا دع ل
ــارت و  ــون تج ــواد 313 و 310 قان ــتناد م ــه اس ــورا ب ش
ــواد  ــاده 2 و 12 صــدور چــک و م ــه م ــی ب تبصــره الحاق
ــم  ــی حک ــن دادرســی مدن ــون آئی 522 و 519 و 198 قان
ــغ 172/000/000  ــت مبل ــده و پرداخ ــت خوان ــر محکومی ب
ــال  ــغ 3/571/750 ری ــت اصــل خواســته و مبل ــال باب ری
بابــت خســارت دادرســی و همچنیــن بــه پرداخــت تاخیر 
تادیــه نســبت بــه خواســته از تاریــخ صــدور چــک مذکــور 
ــورم  ــی ت ــرخ اعالم ــای ن ــر مبن ــم ب ــرای حک ــت اج لغای
بانــک مرکــزی در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی دارد 
حکــم صــادره ) مســتندا بــه مــاده 25 ق شــورا( غیابــی 
اســت و ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی 
درهمیــن شــعبه مــی باشــد و ســپس بیســت روز قابــل 
ــی  ــرج م ــی ک ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک ــد نظ تجدی

ــف: 97/29562/ف باشــد. م/ال
قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف کرج 
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لرستان

مشکل تامین داروی بیماران خاص 

لرستان رفع می شود
و  غــذا  معــاون 
دانشــگاه  دارو 
پزشــکی  علــوم 
گفــت:  لرســتان 
ــال  ــاص ه ــه خ ــدازی داروخان از راه ان
ــکلی  ــم و مش ــتقبال می کنی ــر اس احم
ــدارد.  ــرای صــدور مجــوز آن وجــود ن ب
ــان  ــرد: از زم ــوان ک ــپهوند عن ــا س رض
ــامت  ــام س ــول نظ ــرح تح ــروع ط ش
ــالجاری  ــاه اول س ــان شــش م ــا پای ت
و هفــت  پنجــاه  بــر  بالــغ  اعتبــاری 
میلیــارد ریــال در قالــب یارانــه دارو 
ــه ویــژه بیمــاران  ــه بیمــاران خــاص ب ب
شــیمی درمانــی اختصــاص داده شــده 

ــت. اس
وی ادامــه داد: ایــن اعتبــار در 23456 
بــا مراجعــه در طــی ایــن مــدت بــرای 
ــه شــده اســت.  ــر گرفت ــاران در نظ بیم
معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم 

در  کــرد:  اظهــار  لرســتان  پزشــکی 
شــرایطی کــه بــار تأمیــن هزینــه ی 
ــر دوش  ــط ب ــاص آن فق ــای خ داروه
لرســتان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
ــت  ــم جه ــل داری ــی کام ــت، آمادگ اس
تأســیس داروخانــه ویــژه ایــن داروهــا 
توســط ســازمان هــال احمــر همــکاری 
دکتــر  دهیــم.  انجــام  را  الزم  هــای 
ــور  ــد حض ــدون تردی ــت: ب ــپهوند گف س
ــن عرصــه  ــر در ای ــال احم ــازمان ه س
ــای  ــن داروه ــه تأمی ــایانی ب ــک ش کم
خــاص در اســتان خواهــد کــرد. وی 
ــاران  ــع داروی بیم ــرد: توزی ــح ک تصری
و  داروخانــه  توســط  تنهــا  خــاص 
پوشــش  تحــت  هــای  بیمارســتان 
ــی  ــام م ــکی انج ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــاص  ــه خ ــدازی داروخان ــود و راه ان ش
هــال احمــر مــی توانــد دسترســی 
ــد. ــر کن ــان ت ــه دارو آس ــاران را ب بیم

کرمانشاه

انهدام باند سارقان »پراید« 
در کرمانشاه

ــده انتظامی  فرمان
اســتان کرمانشــاه 
انهــدام  از 
ســارقان  بانــد 
خودروهــای "پراید" در کرمانشــاه خبــر داد.

ــی در  ــان اللهـ ــر امـ ــردار منوچهـ سـ
جمـــع خبرنـــگاران اظهـــار کـــرد: 
بـــه دنبـــال وقـــوع ســـرقت های 
در  پرایـــد  خودروهـــای  متعـــدد 
کرمانشـــاه، دســـتگیری ســـارق یـــا 
ســـارقان در دســـتور کار پلیـــس 
آگاهـــی قـــرار گرفـــت.وی افـــزود: 
پـــس از تشـــکیل تیمـــی ویـــژه از 
ـــا ســـرقت  ـــارزه ب کارآگاهـــان اداره مب
پلیـــس آگاهـــی و انجـــام کارهـــای 
اطاعاتـــی گســـترده، ســـارقان کـــه 
ـــد،  ـــک زن بودن ـــرد و ی ـــامل دو م ش

ــدند. ــایی شـ شناسـ

ـــرد: در  ـــان ک ـــی خاطرنش ـــان الله ام
ادامـــه تحقیقـــات مشـــخص شـــد، 
ــه  ــدام بـ ــد اقـ ــن بانـ ــای ایـ اعضـ
ســـرقت خودروهایـــی مـــی کردنـــد 
تجهیـــزات  فاقـــد  عمومـــا  کـــه 
ایمنـــی الزم بودند.رییـــس پلیـــس 
اســـتان کرمانشـــاه گفـــت: ســـارقان 
بـــه  اقـــدام  بعـــدی  مرحلـــه  در 
ســـرقت قطعـــات و وســـایل بـــا 
ارزش داخـــل خودروهـــا کـــرده و 
ــر  ــی دیگـ ــا را در محلـ ســـپس آنهـ
ــی  ــان اللهـ ــد. امـ ــی کردنـ ــا مـ رهـ
ــی  ــوران در بازرسـ ــه داد: مامـ ادامـ
دســـتگیر  متهمـــان  مخفیـــگاه  از 
ــدر و  ــواد مخـ ــداری مـ ــده، مقـ شـ
وســـایل  از  تعـــدادی  همچنیـــن 
ــد. ــف کردنـ ــز کشـ ــروقه را نیـ مسـ

افزایش آمار بیکاری در استان یزد نگران کننده است
مجلـس  در  اردکان  مـردم  نماینـده 
شـورای اسـامی افزایـش آمـار بیـکاری 
در اسـتان یـزد را نگران کننـده خوانـد و 
گفـت: مسـئوالن کشـوری سـهم اسـتان 
بـرای تامیـن و ارتقـای زیرسـاخت هایی 
کار  نیروهـای  اسـتفاده  مـورد  کـه 
را  شـده  بیگانـه  اتبـاع  و  غیربومـی 
نشسـت  در  تابـش  بپردازند.محمدرضـا 
اسـامی  شـوراهای  اعضـای  آموزشـی 
در  اردکان  خرانـق  بخـش  دهیـاران  و 
نگران کننـده  ضمـن  مقـدس،  مشـهد 
در  بیـکاری  آمـار  افزایـش  خوانـدن 
یـزد  در  کـرد:  تاکیـد  یـزد،  اسـتان 
مهاجـران  اشـتغال زایی  بـرای  بسـتری 
اتبـاع بیگانـه فراهـم شـده کـه طبـق   و 
مسـئوالن  امـا  نـدارد  مشـکلی  قانـون 
از  الزم  زیرسـاخت های  تامیـن  بایـد 
را  غیـره  و  امنیـت  انـرژی،  آب،  جملـه 
نیـروی کار  پذیـرش  ایـن حجـم  بـرای 
و  تـا جوانـان  فراهـم کننـد  اسـتان   در 
از  بتواننـد  اسـتان  کار  جویـای  زنـان 
بـا شـأن  متناسـب  فرصت هـای شـغلی 

در  اسـتفاد ه کننـد.وی  خـود  جایـگاه  و 
بیـان  سـخنانش  از  دیگـری  بخـش 
از  و  حکومتـی  نهادهـای  جایـگاه  کـرد: 
جملـه شـوراها در اداره کشـور و اعمـال 
حاکمیـت ملی براسـاس قانون اساسـی 
انجـام  بایـد  عمومـی  آرای  بـه  اتـکا  بـا 
اشـاره  بـا  اردکان  مـردم  شـود.نماینده 

بـه اصـل یکصـدم قانـون اساسـی مبنی 
بـر توزیـع قـدرت در همـه امـور و اصـل 
هفتـم کـه شـوراهای اسـامی را یکی از 
امـور  اداره  در  ارکان هـای تصمیم گیـری 
کشـور دانسـته اسـت، رای مـردم را در 
تعیین کننـده  تصمیم گیری هـا  همـه 

دانسـت.
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افقی
1 - تا زمانی که - یکی از معتبرترین 

بنگاه های خبری اقتصادی دنیا در 

 بازارهای مالی

2 - چین و چروک پوست - آهنگساز 

معاصر یونانی - یکی از مهم ترین شرکای 

 تجاری انگلستان

3 - ساز موالنا - آتش - بلیغ - عقاب 

 سیاه

4 - سکه طا رایج در دنیای قدیم که 

وزن ها و عیارهای متفاوت و قیمت های 

 متغیر داشت - محل گردش - تکه پارچه

5 - نظم - در مثل گویند بهتر از هیچی 

 است - نبودن

 6 - کنگره - صحرای آفریقا - نزدیک بین

 7 - همه - جعبه مقوایی - حال رنگ

8 - ناامیدی - صنعت سرو - مرد بی زن 

 - پروا

9 - آب فرنگی - ترازنامه - قورباغه 

 درختی

10 - نساء - همراه پیچ و مهره - از 

 علم های قدیمی

11 - مسافر سرزمین عجایب - تشنه 

 فریب - دریاچه ازبکستان

12 - سیلی و از اوراق بهادار - قرمزی - 

 مایوس

13 - موی گردن اسب و شیر - پدر - 

 کتف - ضمیر اجتماعی

14 - جد رستم - شیشه رنگین - داروی 

 تزریقی

15 - اداری - مدیر مجمع ثبات مالی 

ایتالیا

عمودی 
1 - اقتصاددان انگلیسی متولد 1883 و 

صاحب اثر »نظریه عمومی درباره اشتغال 

 و بهره پول« - بخشی از دیوار

2 - حرف تصدیق - برتر - صدمه دیده و 

 از کار افتاده

3 - بیماری - از حروف الفبای فارسی - 

 پرسش - زبان مالیدن

4 - از سازهای قدیمی - مونس - ضمیر 

 جمع

 5 - وسط - درست - بدون سقف

 6 - مرکز استان مرکزی - پیرو - بی بی

 7 - ریشه - درستی و صداقت - صدمه

8 - واحد پول ایتالیا و ترکیه - این کشور 

با 101 میلیارد و 740 میلیون دالر درصد 

فهرست سرمایه گذاران خارجی ایران در 

سال های 2000 تا 2007 قرار گرفته است. 

 آدم - منطقه بی خطر

9 - چاق - دومین تولیدکننده نفت در 

اوپک با ظرفیت تولید 7 درصد از تقاضای 

 بازار جهانی - دهن کجی

10 - مفهوم - اصطاحی در علم شیمی - 

 مقابل نیستی

11 - برشته بر آتش - از القاب پادشاهان 

 ترک - جمع ماده

12 - خدای باستان - چرک آلود - 

 مناجات

 13 - عفونت - شیوه - مقابل زن - ساده

14 - فنی در کشتی - خواب شیرین - 

 فنا و نابودی

15 - فرصت - رییس سازمان تجارت 

جهانی

جدول شماره 1۳50

بــه   UAV صنعتــی  پرنــده  ربــات 
ــد  ــف در س ــای مختل ــور کاربرده منظ
ــاخته و  ــی، س ــپور طراح ــهید عباس ش
بــرق خوزســتان  و  در ســازمان آب 
ــروازی  ــی، بررســی و تســت پ رونمای

شد.
بــه   UAV صنعتــی  پرنــده  ربــات 
منظــور بازرســی بدنــه ســد شــهید 
ــی  ــه میدان عباســپور، بازرســی محوط
ســد و نیــروگاه، نمونــه بــرداری از آب 
و  مختلــف  نقــاط  در  دریاچــه 
نقــاط  در  دقیــق  یابــی  موقعیــت 
ــروگاه  ــی ســد و نی ــف جغرافیای مختل

طراحی و ســاخته شده است.
در  پــروژه  ایــن  قــرارداد ســاخت   
ســال 1395 بــه ارزش چهــل میلیــون 

تومان منعقد شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش پــس از 
ــا حضــور  ــرواز، جلســه ای ب تســت پ

مدیــر دفتــر پژوهــش هــای کاربــردی 
ــروگاه  ســازمان، مدیرعامــل ســد و نی
شــهید عباســپور و معاونــت پژوهشــی 
ــذه  ــد ای ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش
ــش  ــر پژوه ــات دفت ــالن جلس در س

های کاربردی ســازمان برگزار شد.
ــردی  ــهای کارب ــر پژوهش ــر دفت  مدی
ــات  ــه رب ــندی از اینک ــراز خرس ــا اب ب
دســت  حاصــل  صنعتــی  پرنــده 
ــت  ــتان اس ــی اس ــگران داخل پژوهش
گفــت: تجــاری ســازی آن مــی توانــد 

در تولید اشــتغال موثر باشد.
مثبــت،  نــگاه  حیــدری"  "مهــرداد   
دوراندیشــی  و  دیــد  وســعت 
بــرق  و  آب  ســازمان  مدیرعامــل 
خوزســتان را موتــور محرکــه ای بــرای 
مســئوالن ســازمان خوانــد تــا بتواننــد 
ــای روز  ــو تکنولوژیه ــن نح ــه بهتری ب
دنیــا را مــورد بهــره بــرداری قــرار 

دهند.
بــا  تــا  امیــدواری کــرد  ابــراز  وی 
ــئوالن  ــه مس ــی هم ــکاری و همدل هم
ســازمان، کارهــای مهمتــر و برجســته 
شــرکتهای  و  ســازمان  در  تــری 
متبــوع آن صــورت بگیــرد و نخبــه 
بهتــر  و  بیشــتر  اســتانی،  هــای 
نشــان  را  خــود  هــای  توانمنــدی 

دهند.
مدیرعامــل ســد و نیــروگاه شــهید 
ــگاه  ــه دانش ــان اینک ــا بی ــپور ب عباس
آزاد اســامی واحــد ایــذه ظرفیــت 
ابــراز  دارد  خوبــی  و  بالقــوه  هــای 
همــکاری  بــا  تــا  امیــدواری کــرد 
یکدیگــر کارهــای خــوب و موثــری را 
ــد صالحــی"  انجــام دهند."ســید حمی
ــر  ــی ب ــای فن ــاز ه ــه نی ــاره ب ــا اش ب
ــی  ــای تحقیقات ــش ه ــت از بخ حمای
و گفــت:  تاکیــد کــرد  و پژوهشــی 

ایــن کار بــا حمایــت هــای دفتــر 
پژوهــش هــای کاربــردی ســازمان 
انتظــار  شــروع شــده اســت . وی 
خــود از معاونــت پژوهشــی دانشــگاه 
ظرفیتهــای  شناســایی  را  ایــذه 
ــی  ــذه معرف دانشــگاه و شهرســتان ای

کــرد و گفــت: ظرفیتهــای خــود را بــه 
اســامی  صنعــت معرفــی کنیــد.اد 
ایــذه گفــت: اگرچــه شهرســتان ایــذه 
ــش و  ــی در پژوه ــت ول ــروم اس مح

ورزش جمعیــت نخبه خوبی دارد.

مهـدی حاجی قاسـمی عضو شـورای شـهر کرج در 
حاشـیه بازدیـد شـهردار کـرج و اعضای کمیسـیون 
عمـران شـورای اسـامی شـهر از پـروژه هـای نیمه 
تمـام عمرانـی، اظهـار کرد: یکـی از پـروژه هایی که 
مـورد بازدیـد قـرار گرفـت، ادامـه بزرگـراه آیـت هللا 

هاشـمی و کنارگـذر مهرشـهر بـود در صـورت ادامـه 
رونـد اجـرای پـروژه، انتظـار مـی رود تـا دهـه فجر 

امسال افتتاح شود.
رییـس کمیسـیون عمـران، حمـل و نقـل و ترافیک 
شـورای اسـامی شـهر کرج، افزود: مقرر شـده بود 

کـه تقاطـع توسـط شـرکت راه آهـن احـداث شـود 
تعطیـل  حالـت  بـه  پـروژه  اکنـون  متاسـفانه  کـه 
درآمـده و ممکـن اسـت بـه ایـن طـرح ترافیکی – 
عمرانـی لطمـه بزنـد. چنانچـه دولت قصـد دارد راه 
ویـژه  منطقـه  و  فـرودگاه  بـه  دسترسـی  هـای 
اقتصـادی پیـام را تسـهیل کنـد، برای همـراه کردن 
همـت  پـروژه  ایـن  سـرگیری  از  جهـت  آهـن  راه 

گمارد.
از تقاطـع غیرهمسـطح  بازدیـد   وی همچنیـن در 
میـدان سـپاه یـادآور شـد : گرچه ایـن تقاطع 2، 3 
مرتبـه افتتـاح شـده امـا هنـوز بـه صـورت کامـل 
تکمیـل و آمـاده بهره برداری نشـده اسـت. در حال 
حاضـر ضلـع جنوبـی ایـن تقاطـع شـاهد عملیـات 
عمرانـی اسـت و عقـب نشـینی دیـوار سـپاه نیـز با 

جدیـت پیگیـری می شـود. پیـش بینی می شـود 
بهـره  آمـاده  امسـال  فجـر  دهـه  در  پـروژه  ایـن 
البتـه  بـرود.  ترافیـک  بـار  زیـر  و  شـود  بـرداری 
مشـکلی کـه پـروژه را دامنگیر کرده، گرانـی مصالح 

و نوسـانات اخیر قیمتی است.
 در ادامـه اعضـای کمیسـیون عمران شـورای شـهر 
کـرج همچنیـن از تقاطـع در حـال احـداث ماهـان 
بازدیـد کردنـد، و در خال این بازدید حاج قاسـمی 
افـزود : گرچـه احـداث ایـن تقاطـع جـزو اولویـت 
هـای عمرانـی شـورای پنجـم نبـود امـا بـه جهـت 
دوره جدیـد  بـدو شـروع  در  پـروژه مذکـور  اینکـه 
 30 فیزیکـی  پیشـرفت  دارای  شـهری  مدیریـت 
درصـدی بـود، بـرای تکمیل و بهره بـرداری از آن در 

دهه فجر امسـال مصمم هستیم.

رییـس اتحادیـه مشـاوران امـاک اهواز بـا بیان 
ممکـن  جایـی کـه  تـا  مسـکن  قیمـت  این کـه 
سـازندگان  گفـت:  اسـت،  داشـته  رشـد  بـوده، 
مسـکن در حـال حاضـر از پیش فروش مسـکن 
تـرس دارنـد امـا بـه آن هـا توصیـه می کنـم کـه 
را داشـته و آن هـا  قیمـت مسـکن رشـد کافـی 
تـا  فـروش کننـد  پیـش  را  خـود  مسـکن های 

میزان عرضه مسـکن در بازار اهواز بیشـتر شود.
قنبرعلـی زنگنـه  بـا اشـاره بـه آخریـن وضعیـت 
کـرد:  اظهـار  اهـواز  شهرسـتان  در  مسـکن  بـازار 
تثبیـت  تقریبـا  اهـواز  بـازار  در  مسـکن  قیمـت 
افزایـش  دیگـر  زمینـه  ایـن  در  و  اسـت  شـده 

نداریم. قیمتی 
وی بـا بیـان این کـه بـازار مسـکن در سـال 98 
قطعـا وارد شـرایط رکـودی خواهـد شـد، افـزود: 
دارنـد،  فـروش  بـرای  واحـد  کـه  سـازندگانی 

نسـبت به فروش آن واحدها اقدام کنند.

رییـس اتحادیـه مشـاوران اماک اهواز با اشـاره 
بـه بحـث رهـن و اجـاره مسـکن در بـازار اهـواز 
تصریـح کـرد: مبالغـی کـه بـه عنـوان رهـن یـا 
از مشـتریان دریافـت می شـود،  اجـاره مسـکن 
بـه اوج خـود رسـیده اسـت و دیگـر جایـی برای 
افزایـش ندارد.زنگنـه ادامـه داد: قیمـت مسـکن 
و  اسـت  داشـته  رشـد  الزم  میـزان  بـه  تاکنـون 
و  افزایـش قیمـت مسـکن  بـرای  دیگـر جایـی 
همچنیـن بحـث اجـاره بهـا و رهن مسـکن وجود 
نـدارد و قیمت هـا تثبیـت شـده اند. وی بـا بیـان 
این کـه خریـد و فـروش مسـکن در بـازار اهـواز 
شـاهد  اهـواز  بـازار  در  می شـود، گفـت:  انجـام 
خریـد و فـروش مسـکن هسـتیم و معامات در 
ایـن زمینـه انجـام می گیـرد. اکنـون تقاضـا برای 
بـه  خیلی هـا  و  اسـت  عرضـه  از  بیشـتر  خریـد 

دنبال خرید خانه هسـتند.

 UAV رونمایی از ربات پرنده صنعتی

تحول در پروژه های عمرانی کالنشهر 
کرج همزمان با چهل سالگی انقالب 

عرضه مسکن در اهواز کمتر از تقاضا است

گازخبر

برگزاری  هشتمین جلسه 
هیات مدیره شرکت گاز 

استان کرمان
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان کرمــان در 
هشــتمین جلســه هیــات مدیــره شــرکت گاز اســتان 
کرمــان کــه بــا حضــور آقــای عــزت هللا زمانــی نــژاد رییــس 
هیــات مدیــره، فــاح مدیــر عامــل و اعضــای هیــات 
مدیــره برگــزار گردیــد، مهنــدس فــاح بــا ارائــه گزارشــی بــه 

تشریح عملکرد و پروژه های گاز استان پرداختند .
ــکات  ــود مش ــا وج ــال 1397 ب ــتند در س ــار داش وی اظه
ــام  ــی انج ــد پیمان ــه در فرآین ــی ک ــا تغییرات ــادی ب اقتص
برنامــه  مطابــق  شــرکت  خوشــبختانه  اســت،  شــده 
ــانی  ــای گازرس ــروژه ه ــرای پ ــه اج ــبت ب ــدی نس زمانبن

اقدام نموده است. 
فــاح ادامــه داد بــا همــکاری و همــت شــرکت مهندســی و 
توســعه گاز ایــران و نیــز شــرکت ملــی گاز ایــران عملیــات 
اجرایــی گاز رســانی بــه ســه شهرســتان جیرفت، نرماشــیر، 
فهــرج ،78 روســتا و دو شــهرک صنعتــی و یــک جایــگاه 
CNG بــا هزینــه ای بالــغ بــر پنــج هــزار میلیــارد ریــال بــه 
ــت  ــری از دول ــد دیگ ــه گام بلن ــت ک ــیده اس ــه رس نتیج
ــی  ــت زدای ــی و محرومی ــتای آبادان ــد در راس ــر و امی تدبی
مــی باشــد. مهنــدس فــاح بــه در پیــش رو بــودن ارزیابــی 
ــتان  ــرکت گاز اس ــازمانی در ش ــی س ــزه تعال ــن جای دومی
ــدات و  ــا تمهی ــار داشــتند ب ــد. و اظه ــان اشــاره نمودن کرم
برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه شــرکت گاز اســتان در 
ــیر  ــده در مس ــیم ش ــداز ترس ــم ان ــق چش ــتای تحق راس
تعالــی قــرار گرفتــه وکلیــه فعالیتهــا و خدمــات ارایــه شــده 

با سرلوحه قرار دادن مدل تعالی اجرایی می شود.
ــگ  ــت فرهن ــه تقوی ــتان ب ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
تعالــی ســازمانی در شــرکت اشــاره کــرد و  افــزود:  وجــود 
ــی و  ــه همدل ــای روحی ــی در شــرکت و ارتق فضــای متعال
تعلــق ســازمانی در بیــن همــکاران و در همــه ســطوح 
ــی در  ــگ تعال ــت فرهن ــد و تقوی ــی از رش ــی حاک مدیریت

شرکت می باشد.

بالتکلیفی 10 هزار 
کانتینر در بندر 

شهید رجایی
در نشســت مشــترک مدیــرکل بنــادر و 
دریانــوردی هرمــزگان بــا مدیــرکل 
جدیــد گمــرک شــهید رجایــی، بــر 
لــزوم تعامــل و همــکاری دو مجموعــه 
بیشــتر  یکپارچگــی  ایجــاد  بــرای 
ــش  ــدر، کاه ــای درون بن ــت ه فعالی
میــزان مانــدگاری کاال در محوطــه هــا 
ــادل  ــر شــدن تب ــق و شــفاف ت و  دقی
اطاعــات بیــن گمــرک و بنــدر تأکیــد 
در  پــور  عفیفــی  مــراد  شــد.   الــه 
ــه  ــعیدی" ک ــین س ــا "حس ــت ب نشس
ــت گمــرک  ــه تازگــی تصــدی مدیری ب
گمــرکات  ناظــر  و  رجایــی  شــهید 
اســت،  دار شــده  را عهــده  اســتان 
ضمــن تبریــک انتصــاب شایســته وی 
ابــراز  مهــم،  مســئولیت  ایــن  در 
هــای  برنامــه  بــا  امیــدواری کــرد 
مجموعــه مدیریتــی جدیــد گمــرک 
شــاهد تغییــر و تحــوالت اثربخــش و 
ــرای  ــی خــوب ب ــوردن روزهای ــم خ رق
ــتریان  ــت مش ــور و رضای ــارت کش تج
ــدر باشــیم.وی ادامــه داد: ســازمان  بن
ــل  ــه مکم ــرک دو مجموع ــادر و گم بن
همدیگــر هســتند کــه بایــد ضمــن 
حقــوق  تأمیــن  و  ضوابــط  رعایــت 
ــتری را  ــا و بس ــاخت ه ــت زیرس دول
فراهــم مــی کننــد تــا کاالهــا بــه 
رویــه  قالــب  در  و  صــورت شــفاف 
ــت،  ــون ترانزی ــخص همچ ــی مش های
وارد  واردات  و  صــادرات  ترانشــیپ، 
ــور  ــا از کش ــده ی ــی ش ــرزمین اصل س

خارج شوند. 
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اتصال خط ریلی فوالد سنگان 
به شبکه سراسری راه آهن کشور

فــوالد  مدیرعامــل  عظیمیــان  حمیدرضــا  حضــور  بــا 
بــا  ســنگان  فــوالد  شــرکت  ریلــی  خــط  مبارکــه 
بــه  ریــــال  میلیــارد   300 بالغ بــر  ســرمایه گذاری 

شبــــــــکۀ سراســری راه آهن کشور متصل شد.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه ضمــن بازدیــد از مجموعــۀ 
اتصــال  جریــان  در  و  ســنگان  فــوالد  کارخانه هــای 
خطــوط ریلــی فــوالد ســنگان بــه شــبکۀ سراســری ریــل 
کشــور، از متصــل شــدن فــوالد ســنگان بــه خطــوط 
ــای  ــن نیازه ــی از ضروری تری ــوان یک ــور به عن ــی کش ریل
منطقــۀ ســنگان یــاد و تصریــح کــرد: بــدون شــک ایــن 
ــا و  ــش هزینه ه ــد، کاه ــش تولی ــد در افزای ــر می توان ام
شــکوفایی  و  رشــد  و  پایــدار  توســعۀ  در  به طورکلــی 

منطقه تأثیر به ســزایی داشــته باشد.
ــی  ــزوم دوخطــه شــدن خطــوط ریل ــر ل ــد ب ــا تأکی وی ب
و  مدیریــت  عملکــرد  از  قدردانــی  ضمــن  و  ســنگان 
کارکنــان ایــن شــرکت، در خصــوص طــرح و برنامه هــای 
ــا  ــرد: ب ــه در توســعۀ ســنگان خاطرنشــان ک ــوالد مبارک ف
ــا  ــرکت و ب ــده در ش ــی نهادینه ش ــش فن ــه دان ــت ب عنای
ــا  ــن ب ــروه و همچنی ــران گ ــان و مدی ــی معاون هم اندیش
ــاش  ــرکت ت ــان ش ــکاران و کارکن ــد پیمان ــه تعه ــکا ب ات
خواهیــم کــرد تــا هرچــه زودتــر کارخانــه 5 میلیــون 

تنی کنســانتره فوالد ســنگان به بهره برداری برسد.
ــل  ــدی مدیرعام ــن میرمحم ــید محس ــن س ــن آیی در ای
ــه  ــه ب ــا اتصــال ایــن کارخان فــوالد ســنگان نیــز گفــت: ب
خطــوط ریلــی کشــور گام بلنــدی در راســتای دســت یابی 

به اهداف شــرکت برداشته شد.
وی افــزود:در ادامــۀ مســیر موفقیت آمیــز فــوالد ســنگان 
ــق و  ــزی دقی ــه و برنامه ری ــوالد مبارک ــای ف ــا حمایت ه ب
ــا ان شــاءهللا  ــرد ت ــم ک ــه ای حرکــت خواهی مــدون، به گون
بــه مهم تریــن هــدف پیــش رو یعنــی راه انــدازی هرچــه 
ــه 5 میلیــون تنــی کنسانتره ســازی دســت  زودتــر کارخان
یابیم.میرمحمــدی در ادامــه از پیشــرفت بیــش از 82 
ــر  ــنگان خب ــوالد س ــازی ف ــروژۀ کنسانتره س ــدی پ درص
ــای  ــا حمایت ه ــک ب ــدون ش ــرد: ب ــان ک داد و خاطرنش
مدیریــت ارشــد فــوالد مبارکــه ســایر بخش هــای پــروژه 
راه انــدازی  فــاز  وارد  و  تکمیــل  نیــز در موعــد مقــرر 
خواهــد شــد. مدیرعامــل فــوالد ســنگان مجمــوع هزینــه 
ــورو و  ــون ی ــر 103 میلی ــازی را بالغ ب ــش گندله س در بخ
در  ســرمایه گذاری  میــزان  و  تومــان،  میلیــارد   570
و  یــورو  میلیــون   142 را  ســازی  کارخانــه کنســانتره 

حــدود 550 میلیارد تومان اعام کرد.
شمســی نیا معــاون بهره بــرداری فــوالد ســنگان نیــز 
گفــت: کارخانــه 5 میلیــون تنــی فــوالد ســنگان از زمــان 
ــش  ــون بی ــرداد 1396 تاکن ــخ 10 م ــرداری در تاری بهره ب

از 3 میلیــون و 150 هــزار تن گندله تولید کرده اســت
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»گلباف« قطب زعفران جنوب شرق کشور می شود
مزرعه پژوهشکده تحقیقاتی زعفران گلباف با مشارکت دانشگاه تربت حیدریه در بخش گلباف 
افتتاح شد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجازی

وزیر ورزش و جوانان با انتشار تصویر زیر از سارا خادم الشریعه کسب عنوان 
قهرمانی را به او تبریک گفت.

@masoudsoltanifar

من فوتبال دوست دارم ولی هیچ وقت بازی نکردم!

@reza_kianian_official

رامبد جوان با انتشار تصویر زیر از اکران سینمایی »قانون مورفی« از روز 
چهارشنبه خبر داد.

@rambodjavan1

پوریا پورسرخ، بازیگر با انتشار تصویر زیر از بهنام صفوی برای شفا و سالمتی او 
دعا کرد.

@pouriapoursorkh

ایــن وبســایت یــک جســتجوگر بــر 
پایــه عکــس اســت کــه میــزان دقتــش 
گــوگل  عکــس  جســتجوگر  ماننــد 
 TinEye ،می باشــد. برخــاف گــوگل
فراهــم  را  APIهــا  از  مجموعــه ای 
ــرای  ــا ب ــوان از آن ه ــه می ت ــد ک می کن
اهــداف شــخصی و تبلیغاتــی اســتفاده 
ــرکت ها  ــرای ش ــر ب ــن ام ــه ای ــرد ک ک

ــت. ــد اس ــیار مفی بس

ــر  ــل کارب ــایت آدرس ایمی ــن وبس ای
را بــه آدرس هــای کوتاهــی تبدیــل 
می کنــد، کــه می تــوان ایــن آدرس 
بــه  عمومــی  وبســایت های  در  را 
اشــتراک گذاشــت. ایــن اقــدام موجب 
از  دور  ایمیــل  آی دی  تــا  می شــود 
دســترس اســپم ها و افــردای کــه 
بــرای تبلیغــات خــود بــه طــور مــداوم 
بــه دنبــال پیــدا کــردن ایمیــل جدیدی 

scr.im.هســتند، باشــد

ایــن وبســایت بــا هــدف معرفــی 
شــرکت های  کاری  محیط هــای 
محیط هــای  دارد  قصــد  مختلــف 
ــران  ــراد و مدی ــه اف ــف کاری را ب مختل
ــا  ــد. ب ــان ده ــر نش ــرکت های دیگ ش
توجــه بــه نــام شــرکت و عکس هایــی 
تهیــه  آن   محیط هــای کاری  از  کــه 
ــای  ــد محیط ه ــت، می توانی ــده اس ش
مختلــف را مشــاهده کنیــد و حتــی از 
officelovin.com .آن ها الگــو بگیریــد

وب گردی
OfficeLovin

وب گردی
scr.im

وب گردی
TinEye

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
رضا مرادی می گوید:

محســن رضایــی در برنامــه »حــاال خورشــید« گفتــه از حرفــش 
برداشــت اشــتباه شــده. آقــای رضایــی اشــتباه برداشــت نشــد،جمله  شــما 
اشــتباه بــود و در توییتــر ثبــت شد.نوشــتید عملیــات کربــای 4 بــرای 
فریــب دشــمن انجــام شــد. ایــن جملــه بــه لحــاظ تاریخــی اشــتباه اســت 

ــد. ــت نکردن ــه حمای ــن جمل ــان از ای ــک از فرمانده و هیچ ی

می گوید: امیر 
ــه در  ــه ک ــر این ــرفت. هن ــه پیش ــره ن ــه هن ــردن ن ــر ک ــم فک ــل ه مث
عیــن اختــاف نظــر بتونیــم باهــم گفتگــو کنیــم. گفتگــو هــم نیــازی نیســت 
ــه و  ــته باش ــود داش ــاف وج ــان اخت ــه هم ــه. می ش ــاع برس ــه اقن ــًا ب لزوم
ــه.  ــری باش ــر روش دیگ ــر ه ــح ب ــرم و ارج ــون محت ــو برام ــان گفتگ همچن

ــه. ــر مخالف ــنیدن نظ ــو و ش ــودن راه گفتگ ــاز ب ــم ب مه

تیچرالملــوک می گوید:
ببینیــد دوســتان، کــه بچــه یــا خواهــرزاده بــرادرزاده و کا بچــه تــوی 
خانــواده داریــد، اگــر می خوایــد بدونیــد بچه تــون باهوشــه ببریــدش مراکــز 
ــا  ــا ب ــه ی ــاز می کن ــل گوشــی رو ب ــه قف ــده، اینک ــتاندارد ب ــر تســت اس معتب
ــد رو  ــه نبای ــی ک ــی ده و چیزای ــه رو م ــواب هم ــی ج ــعوری و پرروی بی ش

ــت! ــوش نیس ــه ه می دون

عرفــان مجیب می گوید:
ــح  ــه. از صب ــف بودن ــد همه فن حری ــان منتق ــغل جه ــن ش راحت تری
ــت  ــوی جیب ــی ت ــتت رو می تپون ــردی، دس ــل می گ ــل و باط ــب عاط ــا ش ت
ــش دارن  ــش و زای ــد و آفرین ــم کار و تولی ــه جن ــی ک ــره از آدم های و یکس
ــه همــه ی  ایــراد می گیــری. شــغل شــریفی هــم هســت انصافــًا. جــا داره ب

ــم. ــن بگی اعضــای صنفشــون آفری

آرش می گوید:
یــه اتفــاق خــوب تــوی کالیفرنیــای آمریــکا داره میوفتــه، اونــم 
ممنوعیــت خریــد و فــروش ســگ و گربــه و خرگــوش و این هاســت، 
کالیفرنیــا اولیــن ایالتــی کــه همچیــن قانونــی داره مــی ذاره! واگــذاری 
حیوانــات بــی سرپرســت رو می خــوان جایگزیــن صنعــت بی رحــم پــرورش 
ســگ و گربــه بکنــن، کاش مــا هــم هــر چــه زودتــر قانــون حقــوق حیوانــات 

ــم. ــب کنی رو تصوی

روز گذشته خبرگزاری های مرتبط با فناوری اطالعات 
خبری مبنی بر تالش مدیر پیام رسان »سروش« در 
جذب صد میلیون کاربر منتشر کردند. این خبر به سرعت 
موجب تعجب کاربران دنیای مجازی و دوباره ترند شدن 

موضوع پیام رسان های داخلی شد.

روز یکشنبه اهمال و بی توجهی در نظارت به پخش یک 
فیلم سینمایی خارجی در مرکز کیش منجر به انتشار تصاویر 
ضدفرهنگی شد و سروصدای زیادی در دنیای مجازی به پا 
کرد. پس از این موضوع مدیرکل صداوسیمای مرکز کیش برکنار 
شد که این سرعت عمل در برکناری مسئول مربوطه در قیاس با 

شرایط مختلف قرار گرفت.

اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 
تهران از موضوعات قابل توجه کاربران دنیای مجازی است که 
پس از گذشت حدود یک هفته از سانحه واژگونی اتوبوس در 

این پردیس دانشگاهی همچنان داغ است.

پس از انتشار ویدیوی مشاجره نماینده سراوان با مامور حراست 
گمرک در شبکه های اجتماعی و حاشیه هایی که پس از آن پیش 

آمد، دنیای مجازی شاهد انتشار ویدیوهای بیشتر اینچنینی از دیگر 
نمایندگان مجلس است. دیروز ویدیویی از سیلی زدن حمدهللا 

کریمی به مامور راهور در فرودگاه پس از یک سال منتشر شد.

شــهریه پرداز«  »دانشــجوی  اســم  وقتــی   .1
میــاد اکثــر مــردم یــاد یــک مشــت بچــه 
ــه  ــاح مرف ــه اصط ــار و درد و ب ــی ع ــدار ب پول
و  تحصیــل  دوران  کــه  میوفتــن  بــی درد 
ــن رو پاشــون و  کنکورشــون پاشــون رو انداخت
ــول  ــتوانه پ ــه پش ــن و ب ــا رو می کن ــف دنی کی
پذیرفتــه  دانشــگاه ها  ایــن  تــوی  باباشــون 
رو  اجــازه  ایــن  خودشــون  بــه  و  می شــن 
میــدن کــه بــه خاطــر ایــن ذهنیــت غلــط 

دانشــجوهای شــهریه پرداز رو خــورد کنــن و 
امــا حقیقــت ماجــرا:

2. مهمتریــن موضــوع اینــه کــه اگــر ســهمیه ها 
ــه  ــار رتب ــودن، اگــر رتبه هــای نجومــی کــه کن نب
برترهــا ســر یــک کاس می شــینن نبــودن، 
ــون رو  ــرکاس جاش ــهریه پردازها س ــن ش همی

می گرفتــن

3. و بــه حقشــون می رســیدن. حــاال بمانــد 
تــوان  مادرهایــی کــه  و  پــدر  بعضــی  کــه 

اینکــه  بخاطــر  نیســت  خــوب  مالیشــون 
ــق  ــه و موف ــک رشــته خــوب بخون بچه شــون ی
بشــه چــه از خــود گذشــتگی هایی نمی کنــن 
ــر  ــرش زی ــرف ف ــه ط ــدم ک ــخصه دی ــه ش و ب

ــه! ــم فروخت ــو ه پاش

4. حــاال تصــور کنیــن ایــن بچــه نــه تنهــا 
زجــر  ســختی  بــه  رو  ســال های کنکــورش 
کــه  حق خوری هایــی  بخاطــر  و  کشــیده 
صــدای اکثرشــم درنمیــاد و هیچکــس متوجــه 
نمی شــه وارد دانشــگاه شــهریه پرداز می شــه و 

بــا وجــود هزینــه هــای کمرشــکنی کــه می کنــه 
ــل بخشــی از  ــه حداق ــره ک ــع می ــع توق و بالطب
ایــن هزینه هــا صــرف خــود دانشــجو بشــه 
ــم  ــش یک پنج ــه امکانات ــه ک ــی میش وارد جای
5-6 کیلومتــر  دانشــگاه  دولتیــه،  دانشــگاه 

ــهره ــارج از ش خ

فکــر  بــه  دانشــگاهی  مســئول  هیــچ   .5
ذکرشــون  و  فکــر  تنهــا  و  دانشــجو  نیســت 
کــه  اســت  دانشــجوهایی  جیــب  چاپیــدن 
ــط و  ــای متوس ــون از خانواده ه ــد زیادیش درص

ضعیف تــرن.  حتــی 

وقتــی  مادرهایــی  و  پــدر  تــن  لرزیــدن   .6
ــاید  ــن و ش ــگاه رو می بین ــط دانش ــان محی می
مانــع  فضــا  بــودن  بیابونــی  بخاطــر  حتــی 
مشــکل  یــک  و  هــزار  و  می شــن  تحصیــل 
دانشــجوهای  بــرای  علی الخصــوص  دیگــه 
ــا  ــن بیابون ه ــوی ای ــوان ت ــه میخ ــری ک دخت

کننــد… رفت وآمــد 

چــی  دانشــجوها  اعتراضــات  نتیجــه  و   .7

اعتــراض  حــق  شــهریه پردازها  می شــه؟ 
نــدارن اگــه عرضــه داشــتن دولتــی قبــول 

! ن می شــد

ــه  ــا دون ــر چندت ــا بخاط ــن دانشــجو صرف 8. ای
بــده،  پــول  بشــنوه،  فحــش  بایــد  تســت 
ــی  ــات تحصیل ــا امکان ــه تنه ــه، ن ــختی بکش س
ــه و  ــته باش ــم نداش ــه ه ــات اولی ــی امکان حت
ــراض  ــق اعت ــاد ح ــرش می ــه س ــی ک ــر بای ه

هــم نداشــته باشــه چــون شــهریه پردازه!
@idontknooww

آسیب پذیری که در توییتر مشاهده شده، امکان ارسال بدون  اجازه توییت را به هکرها می دهد. شرکت بریتانیایی 
Insinia که در زمینه امنیت فضای مجازی فعالیت می کند؛ موفق  شده تا بدون در اختیار داشتن رمز عبور کاربران و 

با جعل شماره های تلفن  همراه آن ها به ارسال توییت بپردازد.

#رشتو
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سال گذشته درباره انتقال آب دریاچه 

ارومیه بحث شد. پیام ما گزارشی از 
پیداشدن 1126 سفال تاریخی در مسیر 

انتقال آب خبر داد.

جشنواره فجر استانی سی و هفتمین 
جشنواره بین المللی تیاتر فجر از 16 دی 
در اردبیل آغاز می شود و با گذر از منطقه 

آزاد اروند، یزد، چهارمحال و بختیاری، لرستان و سیستان و بلوچستان، 
26 دی ماه در کرمانشاه به پایان می رسد.

تیاترسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید مجله مروارید درباره »ابتذال« و »پوپولیسم 

فرهنگی« به مدیر مسئولی گیتا علی آبادی و سردبیری پژمان 
موسوی منتشر شد

دومین مجموعه داستان کوتاه امیر 
پروسنان با عنوان 

زن ها همیشه این طور نیستند 
توسط انتشارات صدای معاصر منتشر و 

روانه بازار کتاب شد.

سخنگوی شورای صنفی نمایش از آغاز 

اکران فیلم سینمایی قانون مورفی 
ساخته رامبد جوان از چهارشنبه این 

هفته خبر داد.

نمایش اوبو تا 4 بهمن در تاالر حافظ اجرا 
 می شود

کارگردان: میرعلیرضا دریابیگی

 زندان برای انسانهای خوب خوبه، 
 اما برای آدمهای بد بده!

 چون انسان های خوب پند می گیرند،
و انسانهای بد تجربه...

نمای نزدیک

سینماکتابتیاتر دیالوگ

 حدیث عشق ز ما یادگار خواهد ماند

بنای شوق ز ما استوار خواهد ماند

کنون که کشتی ما در میان موج افتاد

سرشک دیده ز ما برکنار خواهد ماند

اساس عهد مودت که در ازل رفتست

میان ما و شما پایدار خواهد ماند

ز چهره هیچ نماند نشان ولی ما را

نشان چهره برین رهگذار خواهد ماند

ز روزگار جفا نامه ئی که عرض افتاد

مدام بر ورق روزگار خواهد ماند

شکنج زلف تو تا بیقرار خواهد گشت

درازی شب ما برقرار خواهد ماند

چنین که بر سر میدان عشق می نگرم

دل پیاده بدست سوار خواهد ماند

حدیث زلف و رخ دلکش تو خواهد بود

که بر صحیفٔه لیل و نهار خواهد ماند

فراق نامٔه خواجو و شرح قصٔه شوق

میان زنده دالن یادگار خواهد ماند

خواجوی کرمانی 

پنجره ی مـــرگ

پنجره ی زندگی

دو زن...

عکس نوشت

عکس: 
شادی آفرین آرش

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

پـدر چیـن باسـتان و جلـب 
ایـران دوسـتی 

»شـی هوانگـدی« امپراتـور چیـن از دودمـان 
»كیـن = شـین = هسـین = چیـن« متولـد 
از  پیـش   210 در سـال  متوفـا  و  سـال 259 
میـاد كـه موفـق شـده بـود بـرای نخسـتین 
بـار چینیـان را زیـر یـك پرچـم یكپارچـه كنـد 
و نوسـازی دیـوار چیـن را بـه انجـام برسـاند 
و هماننـد كـوروش مـا، عنـوان موسـس چین 
واحـدرا به خـود اختصاص دهـد درصدد جلب 
دوسـتی ایران برآمد و در زمسـتان سـال 218 
محاسـبات  برخـی  )طبـق  میـاد  از  پیـش 
تـازه تقویمـی ژانویـه 217 پیـش از میـاد و 
بیسـت و دوم ایـن مـاه( یکـی از درباریـان 
برقـراری  و  ایـران  بـه  سـفر  مامـور  خـودرا 
مناسـبات دیپلمـات کـرد. امپراتـور چین پس 
از دریافـت ایـن خبـر کـه ایرانیـان بپاخاسـته 
انـد و سـلوکیها ]جانشـینان اسـکندر مقدونی[

را عقـب رانـده انـد ایـن تصمیم را گرفتـه بود. 

ایـن فرسـتاده دو مـاه بعد در شـهر »آپاوارتا ـ 
كات نـادری امـروز« با تیـرداد یكم ـ دومین 
شـاه اشـكانی ایـران ماقـات كرد و تیـرداد از 
او خواسـت كـه بـه اقامـت در ایران بـه عنوان 
وسـیله  و  دهـد  ادامـه  چیـن  دائمـی  سـفیر 
ارتبـاط دو امپراتـوری باشـد. ایـن سـفیر پس 
از درگذشـت تیـرداد در سـال 215 پیـش از 
میـاد، همچنـان به اقامت در ایـران ادامه داد 
و رابط اردوان جانشـین تیرداد یكم و امپراتور 
چیـن بـود. دفتـر ثابـت او در دامغـان )شـهر 
همـان  از  ایرانیـان  قرارداشـت.  صـددروازه( 
زمـان كشـوری را كـه دودمـان چیـن )شـین( 
»چیـن«  كشـور  داشـتند  حكومـت  آن  بـر 
خوانـده انـد كـه ایـن نـام از طریـق ایـران بـه 
قلمـرو امپراتـوری روم و غـرب منتقـل شـد 
و باقـی مانـده اسـت و جـز خـود چینـی هـا، 
سـایر ملـل آن کشـوررا به اقتبـاس از ایرانیان؛ 
چیـن و چاینـا مـی خواننـد. امپراتـور »شـی 
واژه  نوشـتن  بـود كـه یكنواخـت  هوانگـدی« 
لهجـه  از  نظـر  را )صـرف  زبـان چینـی  هـای 

هـای محلـی( اجبـاری كـرد. او بـا ایـن بـاور، 
كه سیسـتم های سـنجش، قوانیـن، نظامات 
و پـول واحـد، موجـب پایـداری وحـدت ملت 
مـی شـود، قوانیـن چین را كـه برپایه سـنت، 
رسـوم و عـادات ایـن ملـت تدویـن كـرده بود 
سراسـری سـاخت و سـكه واحـد ضـرب كرد. 
بـا  شـدیدا  مـا  ساسـانیان  هماننـد  »شـی« 
ورود اقـوام بـا تمدنـی پاییـن بـه قلمـرو خود 
مخالـف بـود و نوسـازی دیـوار چیـن )متصل 
سـاختن قطعـات دیـوار قدیمـی تر كـه دارای 
رخنـه بـود بـه هـم( كـه از آن زمـان بـه همان 
او  تصمیـم  بـه  اسـت  مانـده  باقـی  صـورت 
صـورت گرفـت. در سـال 1974 در چیـن و در 
نزدیكـی پایتخـت آن دودمـان كـه بعـدا بر اثر 
زلزلـه ویـران شـده بـود، تاسیسـاتی در زیـر 
زمیـن كشـف شـد كـه در آنجـا مجسـمه های 
سـفالی هشـت هـزار نظامـی و برخـی از آنـان 
سـوار بـر اسـب قـرار داده شـده بـود. »شـی« 
قصـر  چیـن  »شـیان«  منطقـه  در  همچنیـن 

هـای زیبـا سـاخته بـود.
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تولید می شود.

سیما

طنزیمات

بــه  دســتی  داد.  تــاب  را  هایــش  ســبیل  تغارخــان؛ 

ریشــش کشــید. دهانــه اش را تــا جایــی کــه مــی 

توانســت بــاز کــرد.

ــن  ــه ای ــده ب ــن ب ــت بچی ــک از درخ ــه کش ــاز! ی -تغارن

ــارو! ی

تغارنــاز؛ نــگاه زیــر چشــمی بــه تغارجــان کــرد. تغارجــان 

ــن  ــه اولی ــرد ک ــی ک ــر نم ــود. اصــاً فک ــق ب ــوری دم بدج

ــده باشــد.  ــدر زنن ــن ق ــاز ای ــدر تغارن ــرادر و پ ــا ب ــدار ب دی

تغارخــان؛ عصازنــان رفــت و گوشــه تغــاردان لــم داد. 

تغارنــاز؛ دســتش را بــاال بــرد. کشــکی چیــد و کــف 

ــت. ــان گذاش ــت تغارج دس

با عشق! -تقدیم 

تغارجان! -ممنونم 

-ناراحتی؟

ــر از  ــردم بهت ــی ک ــر م ــن فک ــا م ــه! ام ــه ن ــت ک -ناراح

ــن  ــه مــن گفت ــدرت ب ــرادر و پ ــا ازم اســتقبال بشــه. ب این

ــارو«! »ی

تغارنــاز؛ بــرگ هــای درخــت کشــک را نــوازش کــرد. 

لبخنــدی زد و گفــت:

ــه  ــا ب ــان اینج ــن تغارج ــی؟ ببی ــن دمق ــرای ای ــان ب -آه

ــارو. ــن ی ــا میگ ــازه وارده ــه ت هم

-چرا؟

-یــارو یعنــی شــخص تــازه وارد ناشــناس کــه هنــوز 

ــررات  ــن و مق ــه و قوانی ــتان رو نگرفت ــنامه تغارس شناس

ــگ  ــخصی در فرهن ــن ش ــت. چنی ــد نیس ــتان رو بل تغارس

لغــت تغارســتان، یــارو نامیــده مــی شــه. دلخــوری 

ــی  ــگ غن ــا فرهن ــناییت ب ــدم آش ــر ع ــه خاط ــم ب ــو ه ت

ــاوت  ــم ناشــی از تف ــوء تفاه ــار »س ــو دچ ــتانیه. ت تغارس

فرهنــگ هــا« شــدی عزیــزم. حــاال بیــا بریــم پیــش بابــا 

ــره. ــان. منتظ تغارخ

ــت و  ــاز را گرف ــت تغارن ــی زد. دس ــد زورک ــان لبخن تغارج

بــه طــرف اتــاق رفتنــد. ناگهــان صــدای عطســه تغارخــان، 

دیوارهــای تغــاردان را لرزانــد. فریــاد زد:

-برگردیــن! از همون راهــی که اومدین برگردین!

تغارجان؛ دســت تغارناز را رها کرد.

-چی شده؟

-بابا تغارخان عطســه زدن!

ــم؟ کجــا  ــم شــنیدم. چــرا برگردی ــه خودم ــو ک -خــب این

ــم؟ برگردی

یــا  مــن  تغارخــان  بابــا  وقتــی کــه  تغارســتان  در   -

اطرافیانــش در حــال انجــام کاری باشــن و بابــا تغارخــان 

عطســه بزنــه، تــا یــک ســاعت همــه کارهــا متوقــف 

ــا تغارخــان عطســه  میشــه. بعــد از یــک ســاعت اگــه باب

ــر... ــه و اگ ــه میش ــر گرفت ــا از س ــزد، کاره ــه ای ن دیگ

صدای زمخت تغارخان بلند شــد.

-تغارنــاز! بریــن بــا ایــن یــارو زیــر درخــت کشــک 

بشــینین تــا خــودم خبرتــون کنــم.

بــه  و  انداخــت  تغارجــان  کمــر  دور  دســت  تغارنــاز؛ 

ــه  ــتی ب ــان؛ دس ــتند. تغارج ــک برگش ــت کش ــایه درخ س

تنــه درخــت کشــید. بــه یــاد درخــت گابــی جلــوی 

تغارنیــوز افتــاد. حالــش بــه هــم خــورد. برگــی از درخــت 

ــه  ــت و ب ــش گذاش ــدان های ــرد و الی دن ــدا ک ــک ج کش

ــگ  ــوه هــای ســفید رن ــه ک ــره شــد. خورشــید ب ــق خی اف

ــر مــی شــد. خورشــیدی  ــک ت ــک و نزدی تغارســتان نزدی

ــگ کشــک! ــه رن ب

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

معطلی یک یارو


