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اعـام خـروج ناگهانـی ترامـپ از سـوریه هنوز هـم نقل محافـل مطبوعات و 
فضـای سیاسـی در آمریکاسـت. جدیت و عـزم ترامپ برای خـارج کردن دو 
هزار نیروی مشاوره ای آمریکا در شمال سوریه، نگرانی ها را در میان متحدان 
 اروپایـی و خاورمیانـه ای آمریـکا از فردای تحوالت سـوریه برانگیخته اسـت.
گـزارش اخیـر روزنامـه نیویـورک تایمـز کـه در آن خبـر از اولتیماتـوم نهایـی 
ترامپ به پنتاگون برای خارج سـاختن نیروهای حاضر امریکایی در سـوریه 
مـی دهـد؛ نشـان از این دارد کـه ترامپ بی توجه به فشـارهای داخلی و بین 
لمللـی بـه دنبال پیاده سـازی برنامه هـای ذهنی خودش اسـت. این برنامه 
هـا از ایـن جهـت ذهنـی ترامـپ اسـت که حتـی حامیـان داخلـی و اعضای 
کابینـه ترامـپ هـم موافـق رویکـرد خاورمیانه رئیـس جمهور نیسـتند. برای 
همیـن رئیـس جمهـوری امریکا در توئیتـی جدید اعام کرده کـه فقط من و 
 نه هیچ کس دیگر توان و جرات خارج سـاختن نیروهای آمریکایی را ندارد.
ترامـپ فرصتـی چهارماهـه بـه وزرات دفـاع و شـخص ژنـرال  پائـول الکامرا 
فرمانـده ارشـد نیروهـای آمریکا در خاورمیانـه داده که در طی ایـن بازه زمانی 
هیـچ نیـروی امریکایـی در سـوریه حضـور نداشـته باشـد. بـه نظر می رسـد 
دولـت ترامـپ بـا اختصـاص دادن زمـان کافـی در پـی جایگزیـن سـازی و 
ارام سـازی خـا  حضورشـان در سـوریه اسـت. بـه ایـن شـکل در این مدت 
یـا نیروهـای بومـی حاضر در سـوریه را تقویت نماینـد و یا اینکـه عرصه را به 
ترکیـه واگـذار کننـد. نشـانه هـا و قرایـن از ایـن امـر حکایـت دارد کـه ترکیه 
جایگاهـی کلیـدی در برنامه خـروج آمریکا دارد. جان بولتون مشـاور امنیتی 
ترامـپ در تـدارک سـفری مهـم به ترکیـه و تل آویـو در اولی مـاه ژانویه برای 
بحـث و گفـت و گـو در رابطـه بـا برنامه خروج کشـورش اسـت. بـرای آمریکا 
هیـچ کشـوری انـدازه ترکیه نمی توانـد ضامن موفقیت اسـتراتژی خاورمیانه 
ای شـان باشـد. بـا وجـود اختاف نظـر و شـکاف در محور انکارا و واشـنگتن 
بر سـر مسـاله کردها، اما منافع راهبردی و عمق دوسـتی طرفین، قوی تر از 
آن هسـت کـه بـا هـر تندبادی بلـرزد. تجربه نشـان داده کـه در مرحله فاینال 
و حسـاس، دولـت هـا منافع بلندمدت شـان را بر منافع کوتـاه مدت ترجیح 
مـی دهنـد. مسـلما اگر قـرار بر انتخاب نهایـی میان ترکیه و کردهای سـوریه 
باشـد، اولویت با ترکیه اسـت. برای همین به نظر می رسـد که دولت ترامپ 
 حسـاب خاصی بر روی آنکارا در اسـتراتژی خاورمیانه ای شـان گذاشـته اند.
البتـه بایـد گفـت کـه مسـاله خـروج آمریـکا از سـوریه مسـبوق بـه سـابقه 
اسـت. تقریبـا شـش مـاه پیـش در اواخـر فروردیـن مـاه؛ ترامـژ تصمیم به 
خـروج از سـوریه گرفـت کـه در آن موقـع بـا وسـاطت متیـس بـه یـک دوره 
شـش ماهـه دیگـر تمدیـد شـد. نکتـه در اینجاسـت کـه ترامـپ در حالی به 
دنبـال خـروج آمریـکا از سـوریه اسـت کـه ایـن کشـور طـی دو سـال اخیـر 
تمـام برنامـه و هـم و غـم سیاسـی شـان را بـر کنتـرل ایـران گذاشـته انـد. 
۱۲ شـروط پمپئـو بـرای مذاکـره بـا ایـران گویـای همـه چیـز اسـت. تقریبـا 
محـور واحـد ایـن شـروط موضـوع ایـران بـوده اسـت. حال امـروز بـا برنامه 
خـروج ترامـپ، رویکـرد قبلـی آمریـکا کـه توسـط پمپئـو تئوریزه شـده بود، 
 سیاسـت منطقـه ای آمریـکا  را بـا یک نوع گیجـی و ابهام مواجه می سـازد.
از ایـن رو بـرای فهـم رفتـار ترامـپ بایـد سـراغ عنصـر روانـی رفـت. ترامـپ  
همیشـه دنبـال حاشـیه و حواشـی اسـت. تمایـل دارد دائـم در تیتـر رسـانه 
های جهانی باشـد. امروز برنامه خروج جزئی از این اسـتراتژی روانشناسـانه 
ترامـپ اسـت کـه بـه دنبال جلـب توجهات رسـانه ای اسـت. از سـوی دیگر 
بایـد بـه مسـائل داخلی آمریکا توجه کـرد. جامعه اطاعاتـی و اعضای کنگره 
تقریبـا در دو سـال اخیـر درگیـر موضـوع مهمی به نـام روس گیت بـوده اند.
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 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
07:14

غروب آفتاب 
17:04

تهران

ققنوس خسرو آواز ایران 
از خاکستر زلزله بم برخاست

باغ هنر بم افتتاح شد

۱۰۱ برج تهران بر روی گسل های اصلی
۶۸ درصد مساحت ایران در ناحیه با خطر زلزله باال و ۹ درصد در زون با خطر بسیار باالی زلزله قرار دارد
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خانه کودکی ابتهاج در 
رشت تخریب نمی شود
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری استان گیالن گفت: در 
پی ثبت اضطراری خانه کودکی امیر 

هوشنگ ابتهاج شاعر معاصر در رشت 
هستیم و با مالک فعلی خانه صحبت 
شده تا طی یک فرصت ، این خانه از 

سوی شهرداری خریداری و توسط این 
اداره کل ثبت ملی شود.

دستور توقف 
بازگشایی خیابان 
آقا نوراهلل نجفی

سعید نمکی سرپرست 
وزارت بهداشت شد

2

کشور ما جزو کمربند گردوغبار است. این پدیده 
سبب خشکیدگی ۲50 هزار هکتار از جنگل های 
 استان لرستان شده است.
الهام برنا  معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت 
محیط زیست لرستان گفته است: ۲50 هزار هکتار 
از جنگل های استان دچار خشکیدگی شده و 
این نشان می دهد یکی از مهم ترین عوامل اولیه 
خشکیدگی و زوال بلوط گردوغبارهایی است که 
 میزبان آن هستیم.
به گفته برنا، استان لرستان نیز از سال ۸7 تاکنون 
بارها میزبان گردوغبار بوده و ساالنه به طور متوسط 
سه تا چهار ماه با این پدیده دست و پنجه نرم 
کرده و تحت تأثیر اثرات زیان بار آن قرار گرفته 
است.

معاون نظارت و پایش اداره کل 
حفاظت محیط زیست لرستان: گرد 
و غبار سبب خشکیدگی 250 هزار 
هکتار از جنگل های لرستان شده

نفس جنگل های 
لرستان گرفت
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آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 
)تجدید مزایده( 97-1

آگهی مناقصه شماره 464د97

اداره آموزش و پرورش عشایـری کرمان

دستگاه مزایده گذار : اداره آموزش و پرورش عشایری کرمان
ــان  ــان خیاب ــتان کرم ــع در شهرس ــاورزی واق ــن کش ــه زمی ــک قطع ــاله( ی ــالیانه )3س ــاره س ــده : اج ــوع مزای موض

ــی ــن بیگ ــی بهم ــع رفاه ــروی فضــای ســبز پشــت مجتم ــاد روب فیروزآب
مبلغ برآورد شده اجاره ساالنه: 3۸/500/000 ریال

نــوع و مبلــغ تضمیــن: واریــز مبلــغ 6/000/000 ریــال بــه حســاب ۲۱73۱۲3۸۲9005 نــزد بانــک ملــی بــه نــام وجــوه 
ســپرده آمــوزش و پــرورش یــا ضمانــت نامــه معتبــر بانکــی

مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز
ــرورش  ــوزش و پ ــاک اداره آم ــی و ام ــیی حقوق ــه کارشناس ــوری ب ــه حض ــده : مراجع ــناد مزای ــت اس ــوه دریاف نح
عشــایری اســتان کرمــان – آدرس : کرمــان بلــوار ۲۲ بهمــن خیابــان شــهیدان اعتبــاری )گوهــری( کوچــه شــماره ۱۸ 

ــرورش عشــایری اســتان کرمــان- شــماره تمــاس 099059530۱۲ ــت آمــوزش و پ مدیری
مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده : حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱397/۱0/۲9 

تاریــخ بازگشــایی پاکــت هــای مزایــده : ســاعت ۱0 روز ۱397/۱0/30 دفتــر معاونــت توســعه، مدیریــت و پشــتیبانی 
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان 

- ســپرده شــرکت در مناقصــه : مبلــغ تضميــن شــرکت در مناقصــه 1575000000 ) یــک میلیــارد و پانصــد 
و هفتــاد و پنــج میلیــون ( لاير مــی باشــد.

-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهارشنبه مورخ ۹7/10/12 می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ ۹7/10/17.

- مهلت زمانی ارائه پيشنهادات: تا ساعت 13:00 روز پنجشنبه مورخ ۹7/10/27.
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۹7/10/2۹.

ــناد  ــوص اس ــتر در خص ــات بیش ــت اطالع ــت دریاف ــزار جه ــه گ ــتگاه مناقص ــاس دس ــات تم - اطالع
ــدان عاشــورا-   ــوار شــهید عباســپور)پارادیس(- نبــش می ــان- بل ــف(: کرم ــه  )پاکــت ال مناقصــه و ارائ

تلفــن:034-31272012
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مرکــز تمــاس 021-41۹34    

دفتــر ثبــت نــام: ۸۸۹۶۹737 و 021-۸51۹37۶۸
ــام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخــش  ــت ن ــر ثب ــات تمــاس دفات اطالع

ــن کننده/مناقصــه گــر" موجــود اســت. ــل تامی ــت نام/پروفای "ثب
شناسه آگهی 339۲74

شــرکت شــهرکهای صنعتــی کرمــان در نظــر دارد امورخدمــات پشــتيباني ســاختمان اداري شــركت 
شــهركهاي صنعتــي اســتان كرمــان و امــور جــاري برخــي شــهركها و نواحــي صنعتــي اســتان كرمــان را از 
طریــق برگــزاري مناقصــه عمومــی, بــه صــورت حجمــی بــه  شــرکت واجــد شــرایط واگــذار نمايــد. کلیــه 
مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت 
هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام 
خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت 

مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

 شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان بم

اطالعیـه
قابـل توجـه بنـگاه هـای اقتصـادی ، کارفرمایـان و بازاریـان 

شهرسـتانهای بم، نرماشـیر، فهرج و ریگان هر یـک از کارفرمایان 
در صـورت جـذب مددجـو کمیته امداد از شهرسـتان بـم به ازای 
هر نفر مبلغ 20 میلیون تومان تسـهیالت بدون سـود  و حداکثر 

مبلغ100میلیـون تومـان بـه کارفرما تعلـق خواهد گرفت.
همچنیـن سـهم بیمـه کارفرمـا بمـدت دو سـال توسـط کمیتـه 

امـداد پرداخـت می گـردد.

بازدید مدیرکل بازرسی استانداری تهران از پروژه های 
در حال اجرای شهرداری رباط کریم

المســـلمین  و  االســـام  حجـــت 
دکتـــر اســـامی مدیـــرکل بازرســـی 
از  بازدیـــد  در  تهـــران  اســـتانداری 
پروژه هـــای عمرانـــی شـــهرداری ربـــاط 
کریـــم گفـــت: تعـــدد و حجـــم بـــاالی 
شـــهرداری  عمرانـــی  پروژه هـــای 
ــام  ــش انجـ ــاش و کوشـ ــان از تـ نشـ
ـــم  ـــاط کری ـــی رب ـــت آبادان ـــده در جه ش

دارد.
وی ضمـــن مثبـــت دانســـتن کارهـــای 
ـــزود:  ـــن دوره اف ـــی ای ـــده ط ـــام ش انج
ــل  ــیدن چهـ ــرا رسـ ــه فـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ســـالگی انقـــاب شـــکوهمند اســـامی، 
زمـــان، زمـــان همدلـــی، کار و کوشـــش 
مضاعـــف اســـت و همـــه مســـئوالن 
بایـــد در ایـــن راه یکـــدل و متحـــد 

بـــرای مـــردم تـــاش کننـــد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ققنوس خسرو آواز ایران از خاکستر زلزله بم برخاست

باغ هنر بم افتتاح شد

باغ هنر بم با حضور خانواده استاد شجریان و تعدادی از هنرمندان در بم گشایش یافت

در روزهــای ابتدایــی پــس از زلزله جانکاه 
بــم هــر کســی از ظــن خــود بــه کمــک 
ــان  ــن می ــه زدگان می شــتافت، در ای زلزل
نقــش هنرمنــدان بــه مانند ســایر اقشــار 
ــن  ــت رفت ــود. از دس ــگ ب ــه پررن جامع
دردانــه آواز بــم مرحــوم ایــرج بســطامی 
هــم حضــور هنرمنــدان را پررنگ تــر کــرده 
بــود.در ایــن میــان خســرو آواز ایــران بــا 
ــم  ــده ب ــه میــان مــردم داغدی ــده ب دو ای
ــام  ــا ن ــزاری کنســرتی ب ــدا برگ ــد. ابت آم
ــتاد  ــی اس ــا همراه ــم« ب ــا ب ــوا ب »همن
حســن علیــزاده، کیهــان کلهــر و همایــون 

شــجریان و دیگــر ســاخت مجموعــه ای 
بــا نــام »بــاغ هنــر بــم« بــه منظــور ایجاد 
ــرای شــکوفایی اســتعداد های  فضایــی ب
هنــری ایــن شهرســتان شــرقی کشــور.

از آن روز حــاال ۱5 ســال می گــذرد و یگانه 
صــدای آواز ایرانــی در بســتر بیمــاری هم 
از وعــده خــود پــا پــس نکشــید اســت. 
ارشــاد  و  فرهنــگ  علیــزاده مدیــرکل 
ابتــدا  می گویــد:»  کرمــان  اســامی 
ــجریان  ــتاد ش ــدان اس ــی از معتم گروه
ــاغ  ــتگذاری »ب ــورای سیاس ــب ش در قال
ــده  ــر عه ــزی را ب ــم« کار برنامه ری ــر ب هن
ــد. پــس از آماده ســازی  نقشــه ها،  گرفتن
ــد و  ــاز ش ــم آغ ــهر ب ــی در ش کار جانمای
پــروژه بــاغ هنــر کلیــد خــورد و وارد 
ــن  ــرانجام بای ــد. س ــی ش ــه اجرای مرحل

ــاری  ــبک معم ــه س ــری ب ــه هن مجموع
ایرانــی و بــا کمــک شــرکت خودروســازی 
زیربنای4هــزار  بــا  »کرمان موتــور« 
ــع شــامل کاس هــای آموزشــی،  مترمرب
ــط،  ــتودیوی ضب ــر، اس ــالن آمفی تئات س
بوفــه دانشــجویی و کاس هــای تمریــن 
ســاخته و بــا حضــور تعــدادی از اســاتید 
ــواده  ــراه خان ــه هم ــیقی ب ــر و موس هن
اســتاد شــجریان در روز پنج شــنبه ۱3 

ــد.« ــاح ش ــاه 97 افتت دیم

آرزوی استاد شجریان 
به بار نشست

اســتاد  همســر  خوانســاری  کتایــون 
محمدرضــا شــجریان در روز افتتــاح فــاز 
اول بــاغ هنــر در میــان حاضــران گفــت: 
دل  در  هنــر  ققنــوس  بــرآوردن  ســر 

خاکســتر از آرزوهــای اســتاد شــجریان 
بــود زیــرا هنرمنــدان بــزرگ انــدوه را بــه 
ــدوه  ــد و ان ــی کنن ــل م ــازندگی تبدی س
شــجریان تبدیــل بــه ســاخت مدرســه 
ای بــرای ایجــاد هنــر در بــم شــد. 
ــای  ــی ه ــه ویژگ ــه داد: از جمل وی ادام
ــودن وی  ــی ب ــجریان مردم ــتاد ش اس
ــه  ــندم ک ــیار خرس ــون بس ــت و اکن اس
بــاغ هنــر بــم ایــده ارزشــمند همســرم 
ــای  ــال ه ــرا در س ــت زی ــار نشس ــه ب ب
اخیــر شــاهد پیگیــری هــای مســتمر و 
ــد اســتاد در ایجــاد بســتری  آرزوی بلن
مناســب بــرای رشــد هنــر در ایــن 

ــوده ام. ــرزمین ب س

سازه ای سازگار با اقلیم بم
علــی نعمتــی فرزنــد مســعود نعمتــی از 
معمــاران مجموعــه بــاغ هنــر بــم در آیین 
ــن  ــگ ای ــت: کلن ــر گف ــاغ هن ــاح ب افتت
پــروژه پــس از کنســرت هــم نــوا بــا بــم 
بــا اجــرای اســتاد شــجریان درســال 83 
زده شــد و عمــا از ابتــدای ســال 95 بــا 
ــان  ــازی کرم ــع خودروس ــکاری صنای هم
خــودرو و مبانــی و معمــاری ایرانــی آغــاز 

بــکار کــرد.
رئیــس هیــات مدیره مهندســین مشــاور 
ــاغ هنــر افــزود : ایــن  ایــده و اجــرا ی ب
پــروژه به منظــور آمــوزش هنــر در بــم راه 
انــدازی شــده اســت و کامــا بــا اقلیم بم 
ــه متشــکل از 10 کاس  ســازگار اســت ک
تئــوری ، چهــار کاس عملــی، ســالن 
ــو ،  ــج کاس پیان ــیقی، پن ــن موس تمری
ــه  ــک کتابخان ــره و ی ــر 100نف ــی تئات آمف

اســت.
وی اظهارداشــت : ایــن طــرح در زمینــی 
بــه مســاحت چهــار هــزار و 200متــر مربع 

مســاحت در قالــب دارای چهــار اســکلت 
بــود کــه فعــا یــک اســکلت آن ســاخته 
شــده اســت و اســتودیو ضبــط صــدا 
ــر  ــم در آن در نظ ــیقی ه ــیو موس و آرش

ــه شــده اســت. گرفت

باغ هنر بم با خون دل 
ساخته شد

حســین علیــزاده نوازنــده شــهیر ایرانــی 
افتتاحیــه  آییــن  دیگــر  ســخنران 
بســیار  روز  امــروز،  گفــت:  او  بــود. 
وقتــی کــه  اســت.   هیجان انگیــزی 
ــان  ــد هم ــش آم ــم پی ــه ب ــه زلزل فاجع
حقیــر، کیهــان کلهــر،  بنــده  گــروه؛ 
در  شــجریان  همایــون  و  محمدرضــا 
ــدا  ــر را پی ــه یکدیگ ــد دقیق ــرض چن ع
صحنــه  روی  برنامه ریــزی  و  کردیــم 
بــردن کنســرت »همنــوا بــا بــم« را انجام 
ــق و  ــا عش ــون ب ــت چ ــم. آن حرک دادی
ــجریان  ــتاد ش ــه اس ــدی ک ــس تعه ح
نســبت بــه موضــوع داشــت در خــود مــا 
هــم همبســتگی عجیبــی بــه وجــود آورد 
ــزه  ــود. انگی ــض ب ــی مح ــک همدل و ی

آن کنســرت بــه وجــود آوردن چنیــن 
ــود و علی رغــم ایــن در ایــران  فضایــی ب
ــر  ــز میس ــچ چی ــردن هی ــی ک پیش بین
ــا عشــق،  ــر تصمیمــی ب ــا اگ نیســت ام
ــا  ــود حتم ــه ش ــاد گرفت ــان و اعتق ایم
عملــی خواهــد شــد. مــا امــروز افتخــار 
ایــن را نداریــم کــه اســتاد شــجریان در 
ــادش و  ــی ی جمع مــان حاضــر شــود ول
نامــش و قلبــش در میان مــان هســت. 
او همچنیــن گفــت: ایــن مــکان تــا اینجا 
درســت شــده ولــی بــه ایــن فکــر کنیــم 
ــه  ــداوم آن چ ــرای ت ــم ب ــه می خواهی ک
کنیــم. یادمــان نــرود اینجــا با خــون دل 
ــزرگ  ــق آرزوی ب ــده و تحق ــاخته ش س
بررســی هایی  در  بــزرگ.  هنرمنــدی 
ــم  ــام دادی ــته انج ــای گذش ــه هفته ه ک
ــا  ــه اینج ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
ــه  ــد دانشــکده ای شــود شــبیه ب می توان
ــرای  ــی ب ــا. جای دانشــکده هنرهــای زیب
موســیقی، تجســمی، تئاتــر، ســینما 
ــردم  ــوزی م ــرای هنرآم ــی ب و… و جای

ــم. ــان و ب ــه، کرم منطق

ته
نک

استاد حسین علیزاده در آیین افتتاح 
»باغ هنر بم« گفت:

مـا امـروز افتخـار ایـن را نداریـم که اسـتاد شـجریان در 
جمع مـان حاضر شـود ولی یـادش و نامـش و قلبش در 
میان مـان هسـت. او همچنیـن گفت: این مـکان تا اینجا 
درسـت شـده ولی بـه این فکـر کنیم کـه می خواهیم برای 
تـداوم آن چـه کنیـم. یادمـان نـرود اینجـا بـا خـون دل 
سـاخته شـده و تحقـق آرزوی بـزرگ هنرمندی بـزرگ. در 
بررسـی هایی کـه هفته هـای گذشـته انجام دادیـم به این 
نتیجـه رسـیدیم کـه اینجـا می توانـد دانشـکده ای شـود 
شـبیه به دانشـکده هنرهـای زیبـا. جایی برای موسـیقی، 
تجسـمی، تئاتـر، سـینما و… و جایـی بـرای هنرآمـوزی 

مـردم منطقـه، کرمـان و بم.

پیام رسـانه

روزنامـه گاردین از آماده باش 
هزار نیـروی پلیس در ایرلند به دلیل 

آشـوب هایی که در ارتباط با برگزیت در 
این کشـور به وجود آمده خبر داده.

خبرگـزاری اسپوتنیک به پوستری 
که ترامپ برای دیوار کشـیدن در مرز 
مکزیک در اینسـتاگرامش قرار داده 

پرداخته.

خبرگـزاری الجزیره در یک گزارش 
تحلیلـی به احتمال دیدار دوباره ترامپ و 
رهبر کره شـمالی پرداخته و نوشته: این 

بـار چه چیزی تغییر کرده.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگزاری دویچه وله از هک شـدن 

صدها کامپیوتر و اسـناد الکترونیکی 
سیاسـیون این کشور خبر داده.

آلمان

تهدید، تهدید بدنبال می آورد و احترام هم احترامپیام خبر
وزیرامور خارجه ایران با یادآوری نقض عهد دولت آمریکا در توییتی نوشت: تهدید، تهدید به بار می 
آورد، همانطور که احترام موجب احترام می شود.

رئیـس دفتـر رئیس جمهـور بـا اشـاره بـه این کـه »قبـل 
صحبـت  افغانسـتان  دولـت  بـا  طالبـان،  بـا  مذاکـره  از 
داشـته ایم«، گفـت: ایـران به هیچ وجـه در مسـائل داخلی 

نمی کنـد. دخالـت  افغانسـتان 
محمـود واعظـی  بـا اشـاره بـه مذاکـرات ایـران و طالبـان 
اظهـار کرد: کشـورهای همسـایه ایـران با مشـکات عدیده 
از جملـه جنـگ داخلـی مواجـه هسـتند، صلـح و ثبـات 
در منطقـه بـرای ایـران اهمیـت زیـادی دارد و ناامنـی در 

افغانسـتان مـی توانـد بـه ایـران هـم سـرایت کنـد.

یـک عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس شـورای 
بودجـه در همـه شهرسـتان هـا  اسـامی گفـت: عدالـت 
رعایـت شـود تا اسـتان متـوازن و عادالنه، رشـد پیـدا کند.
ریـزی  برنامـه  شـورای  جلسـه  در  مفتـح  محمدمهـدی   
اسـتان همـدان، اظهـار کـرد: رعایـت عدالت یکـی از نکات 

اساسـی بـرای تصمیمـات دولـت و مجلـس اسـت.
وی افـزود: پـروژه های نیمـه تمام به قدری اسـت که اگر 
30 سـال تمـام بودجـه هـای عمرانـی را بـرای تکمیـل آنها 

اختصـاص دهیـم، تمام خواهد شـد.

ایران در مسائل داخلی 
افغانستان دخالت نمی کند

پروژه های نیمه تمام 30 
سال بودجه کشور را می بلعد

شـورای  مجلـس  رییـس  نائـب 
اسـامی گفـت: قانـون سـتاره دار کـردن 
دانشـجویان و منـع پذیـرش آن هـا در 
دوره هـای تحصیـات تکمیلـی، مصوبـه  
مجلـس نیسـت و مـا بـا این کـه از آن 
بی خبریـم، باید پاسـخگوی آن باشـیم.

علـی مطهـری امـروز در همایش تقنین 
در جمهـوری اسـامی و بررسـی نقـش 
رفسـنجانی  هاشـمی  آیـت هللا  مرحـوم 
نظـام  تشـخیص مصلحـت  در مجمـع 

در  کـه  اسـامی  شـورای  مجلـس  و 
دانشـگاه مفیـد قـم و به همـت انجمن 
اندیشـه و قلـم برگـزار شـد، با اشـاره به 
برخـی قوانیـن کـه در دوره  وی تصویب 
اساسـی  قانـون  در  کـرد:  اظهـار  شـد، 
مجلـس  قانون گـذاری  نهـاد  تنهـا 
عمـل  در  امـا  اسـت  اسـامی  شـورای 
شـوراهایی تاسـیس شـد که آن هـا نیز 

می کننـد. قانون گـذاری 
وی بـا اشـاره به »شـورای عالـی انقاب 

نهـادی کـه بـرای  فرهنگـی بـه عنـوان 
سیاسـت گذاری های کان ایجـاد شـد« 
اشـاره کـرد و مدعـی شـد: ایـن شـورا 
اساسـی  قانـون  در  این کـه  علی رغـم 
طرح نشـده اما دسـت بـه قانون گذاری 
تصمیماتـی  شـورا  ایـن  اسـت.   زده  
می گیـرد کـه مجلـس بایـد پاسـخگوی 
آن باشـد. مثـا قانـون سـتاره دار کـردن 
دانشـجویان و منـع پذیـرش آن هـا در 
دوره هـای تحصیـات تکمیلی یـا قانون 
منـع تحصیـل بهائیـان فـارغ از درسـت 
یـا غلط بـودن آن، مصوبه  شـورای عالی 
انقـاب فرهنگـی اسـت نـه مجلـس و 
بایـد  بی خبریـم،  آن  از  این کـه  بـا  مـا 

پاسـخگوی آن باشـیم.

هاشمی برداشت درست از 

والیت فقیه را به نمایش گذاشت

101 برج تهران بر روی گسل های اصلی 
۶۸ درصد مساحت ایران در ناحیه با خطر زلزله باال 
و ۹ درصد در زون با خطر بسیار باالی زلزله قرار دارد

مدیـر کارگـروه ملـی زلزلـه و مخاطرات با بیـان اینکه 67 درصد مسـاحت ایـران در 
زون با خطر باال و 9 درصد در زون مسـاحت کشـور در زون با خطر بسـیار باالی زلزله 
قـرار دارد، گفـت: در تهران نیز مسـاحت زیادی از محله های گابـدره، قیطریه، دربند، 
حصـارک، دارآبـاد و فرحـزاد که جزو بافت فرسـوده هسـتند، در حریم گسـل ها قرار 

دارنـد و در پهنه هـای گسـلی انـرژی زلزله در باالترین حد خود اسـت.
دکتـر علـی بیت اللهـی در گفت وگـو با ایسـنا،تعداد شـهرهای کشـور را ۱۲40 و تعداد 
آبادی هـای بـاالی 4 نفـر را بر اسـاس آمـار ۱395، حدود 53 هـزار و ۲4 پارچه اعام 
کـرد و ادامـه داد: جمعیـت حـدوداً ۸0 میلیونـی ایـران بر اسـاس آمار رسـمی مرکز 
آمار ایران در ۲۲ میلیون و 654 هزار و 59۱ واحد مسـکونی سـکونت دارند که از این 
تعداد ۱۲ میلیون و 9۸۱هزار و 9۱9 واحد از تیپ سـاختمانی اسـکلت دار و مابقی در 
حـدود 9 میلیـون و 6۱۸ هـزار و 6۱۱ واحد مسـکونی از نوع فاقد اسـکلت و بطور کلی 

فاقد اسـتحکام الزم در برابر زلزله اسـت.
بیت اللهـی بـا بیـان اینکـه بـا تقسـیم جمعیـت بـر تعـداد واحد مسـکونی بـه طور 
میانگیـن بـه عـدد 3.5۲ نفـر در واحـد مسـکونی می رسـیم، ادامـه داد: از ایـن رو 
می توان گفت حداقل جمعیت سـاکن در واحدهای فاقد اسـکلت در کشـور، حدود 
34 میلیـون نفـر اسـت. ایـن اعـداد بـه خودی خـود گویای ریسـک بـاالی زلزله در 
ایـران اسـت و ضـرورت اقدامـات به سـازی را آشـکار می کند. شـاید بتـوان گفت که 
اگـر طرح هـای عمـران روسـتایی و طـرح بازآفرینـی شـهری در کشـور بـه یک امر 
مسـتمر مبـدل شـود، امـکان تحول جـدی در کاهش میزان ریسـک لرزه ای کشـور 
فراهـم آیـد.وی بـا تاکید بر اینکه ۲00 شـهر از شـهرهای ایران در زون با خطر بسـیار 
بـاالی زلزلـه واقع شـده اند که کان شـهرهایی مانند تهران، تبریز و کـرج از جمله آنها 
اسـت، خاطـر نشـان کـرد: همچنین ۸03 شـهر نیز در پهنـه با خطر بـاالی زلزله واقع 
هسـتند کـه معـرف در معرض قرارگیری بـاالی جمعیتی ایران در برابر زلزله اسـت و 

تنهـا ۱۱ شـهر در زون بـا خطـر زلزلـه کم قـرار گرفته اند.
بـه گفتـه ایـن محقق حـوزه زلزله، تعـداد ۱0۱ پرونده برج هـای تهران بر اسـاس آمار 
موجود بر روی حریم گسـل های اصلی، تعداد 55 پرونده سـاختمان بلند مرتبه در 
حریـم گسـل های متوسـط و ۱6 پرونـده در حریم گسـل های فرعی تشـکیل شـده 

است.

سیاستسیاست

دوست دارم با ایران مذاکره کنمگزارش اولیه حادثه دانشگاه آزاد ارائه شد
تحقیقــات  علــوم،  وزیــر 
کرد:بــا  تاکیــد  فنــاوری  و 
ــه  ــه در بودج ــه اینک ــه ب توج
الیحــه  در  علــوم  وزارت 
رقــم  از  دارد،  وجــود  محدودیت هایــی   9۸ بودجــه 
و میــزان رشــد کمــی کــه بــرای ایــن وزارتخانــه 
امیدواریــم  و  هســتیم  نگــران  شــده،  پیش  بینــی 
ــر  کــه ایــن موضــوع اصــاح شــود.منصور غامــی ظه
ــع  ــت در جم ــات دول ــت هی ــیه نشس ــروز در حاش ام
شــده  انجــام  رســیدگی های  دربــاره   خبرنــگاران 
درخصــوص حادثــه واژگونــی اتوبــوس در واحــد علــوم 
نخســت  روز  از  آزاد گفــت:  دانشــگاه  تحقیقــات  و 

ــی، وزارت  ــه تبلیغات ــچ گون ــام هی ــدون انج ــه، ب حادث
علــوم بررســی   های خــود را در ایــن زمینــه آغــاز 
کــرد و نماینــده وزیــر و مســئوالن بخــش حراســت و 
معاونــت پشــتیبانی وزارت علــوم موضــوع را پیگیــری 

کردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه پیگیری  هــای وزارت علــوم در 
ابتــدا رســیدگی هرچــه بهتــر وضعیــت مجروحــان بــود، 
اظهــار داشــت: ســپس بررســی علــل و عوامــل حادثــه 
در دســتورکار وزارت علــوم قــرار گرفــت. در جلســه 
ــتور  ــور دس ــم رئیس  جمه ــت ه ــات دول ــته هی گذش
بررســی موضــوع را صــادر کــرد کــه در جلســه امــروز 

ــد. ــه ش ــیدگی ها ارائ ــن رس ــه ای ــزارش اولی گ

در  آمریــکا  رئیس جمهــور 
خــود  اظهارنظــر  تازه تریــن 
ایــران  و  ســوریه  دربــاره 
مدعــی شــد ایــران اکنــون 
ــد. ــش ده ــوریه را افزای ــود در س ــور خ ــد حض می توان

دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور آمریــکا، در ســخنان 
خــود  بــا اشــاره بــه خــروج آمریــکا از ســوریه ادعــا کــرد 
تهــران بــه دنبــال ایــن نیســت کــه بیشــتر از ایــن حضور 
ــد.وی  ــش ده ــگ زده افزای ــور جن ــن کش ــود را در ای خ
در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه حضــور نیروهــای 
ایرانــی در ســوریه بــه خبرنــگاران گفــت: صادقانــه 
را کــه  کاری  هــر  می تواننــد  دیگــر  آنهــا  می گویــم 

ــپ  ــارات ترام ــام دهند.اظه ــوریه انج ــد در س می خواهن
ــر تــرک ســوریه منتشــر  ــی ب پــس از تصمیــم وی مبن
ــری ائتــاف  شــد. ســربازان آمریکایــی در ســوریه  رهب
ــر عهــده داشــتند  ــا گروه هــای تروریســتی را ب ــه ب مقابل
ــر ســاخت های  ــودی زی ــال ناب ــه دنب ــن حــال ب و در عی
ایــران در ایــن کشــور بودند.مقامــات اســرائیلی هشــدار 
داده انــد کــه غیبــت آمریــکا بــه تهــران اجــازه خواهــد داد 
ــران، از  ــل زمینــی« از ای ــا ایجــاد »پ ــه اصطــاح ب ــا ب ت
طریــق عــراق و ســوریه بــه لبنــان و بعــد از آن بــه دریای 
ــت،  ــنبه گف ــپ، روز چهارش ــد. ترام ــوذ کنن ــه نف مدیتران
ــاالت متحــده، نیروهــای  ــد ای ــران هــم باالخــره مانن ته

ــد. ــارج می کن ــوریه خ ــود را از س خ

رئیـس جمهـوری اسـامی ایـران، دکتـر »سـعید نمکـی« 
را بـه عنـوان سرپرسـت وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـکی منصـوب کـرد. »حسـن روحانـی« روز پنجشـنبه 
بـا قدردانـی از خدمـات خالصانـه و تـاش هـای صادقانـه 
دکتـر سـید حسـن قاضـی زاده هاشـمی وزیـر بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی طـی دولـت هـای یازدهـم و 
دوازدهـم، بـه ویژه در اجرا و پیشـبرد طرح تحول سـامت، 
اسـتعفای وی را پذیرفـت و سرپرسـت جدیـدی را بـرای 

ایـن وزارتخانـه منصـوب کرد.

یـک کارشـناس مسـایل بین الملل گفت: تصمیـم ترامپ برای 
خـروج از سـوریه راهبـردی نیسـت بلکـه تاکتیکـی از سـوی 
رییس جمهـوری این کشـور بـرای تامین بودجه سـاخت دیوار 
مـرزی میـان مکزیک و آمریکاسـت.نوذر شـفیعی با اشـاره به 
تصمیـم دونالـد ترامـپ بـرای خـارج کـردن نیروهـای نظامی  
ایـن کشـور از سـوریه بـا بیـان این کـه ایـن تصمیـم بیشـتر 
تاکتیکـی اسـت تا اسـتراتژیک گفت: شـواهد نشـان می دهد 
تصمیـم ترامـپ در این بـاره برای تحت فشـار قـرار دادن کنگره 
آمریکاسـت تـا بودجـه مـورد نظـر رییس جمهـوری را بـرای 

احـداث دیـوار مـرزی تامیـن کنند.

سعید نمکی سرپرست 
وزارت بهداشت شد

خروج آمریکا از سوریه 
برنامه ای تاکتیکی است

ُسـها خدیشی
خبرنگار / پیام ما
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این صفحه می خوانیم
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فرزند بهزیستی، مشاور 
جوان رییس بهزیستی شد

رئیس سـازمان بهزیسـتی کشور 
یکـی از فرزنـدان تحـت پوشـش 
مشـاور  عنـوان  بـه  را  بهزیسـتی 

خـود منصـوب کـرد.
بهزیسـتی  دانـا رئیـس جدیـد سـازمان   وحیـد قبـادی 
کشـور و معـاون وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی پس از 
انتصابش از سـوی محمد شـریعتمداری، غامرضا فروغی 
نعمـت اللهـی را که از فرزندان تحت پوشـش این سـازمان 
بـوده را بـه عنـوان مشـاور خـود منصـوب کـرد. فروغـی 
نعمت اللهی مشـاور جوان سـازمان بهزیسـتی، دانشـجوی 
دکتـری رشـته مدیریـت دولتی بـوده و مدال طـای جوان 
تریـن مختـرع جهـان در سـال ۲0۱۱ میـادی را دارد و از 

فرزنـدان خانـواده بهزیسـتی به شـمار مـی رود.

بهزیستی

بچه هایی که به پای هم پیر نمی شوند
تبعات »کودک همسری« برای نهاد خانواده تا حد زیادی مکتوم می ماند 

خبر

»کودک همسری« پدیده ای است که غالبا از منظر حقوق کودک و تاثیرات فردی آن مورد 
واکاوی و بحث قرار می گیرد.

یوســف دولتــی بــا بیــان اینکــه در اســتان تهــران حــدود 
۲00 مرکــز درمانــی و اقامتــی دارای مجــوز رســمی در 
حــوزه تــرک اعتیــاد فعالیــت می کننــد، افــزود: ســازمان 
بهزیســتی  متولــی صــدور مجــوز مراکــز درمانــی اعتیــاد 
اســت و بــا اهتمــام بــه مــوارد و شــرایط مختلــف پروســه 
ــاد را پیگیــری  ــرک اعتی صــدور مجــوز مراکــز درمــان و ت
می کنــد. وی بــا بیــان اینکــه زمانــی یــک مرکــز درمانــی 
اعتیــاد کار خــود را بــه خوبــی پیــش می بــرد کــه تلفیقــی 
از علــم و تجربــه را بــه همــراه داشــته باشــد، اظهــار 
کــرد: فعالیــت تشــکل مراکــز بهبــودی و اقامتــی اســتان، 
در زیرمجموعــه آنهــا تشــکل های بهبــودی و اقامتــی 
اعتیــاد شهرســتان دو بــال اجرایــی قــوی بــرای ســازمان 
بهزیســتی هســتند. بــه طــوری کــه ســازمان بهزیســتی از 
ــی خــود را در مســیر  ــه نظارت ــال وظیف ــن دو ب ــق ای طری

ــرد. بهتــری پیــش بب
ــرد،  ــت می ک ــی صحب ــه رادیوی ــک برنام ــه دری ــی ک دولت
ــاد در  ــاز اعتی ــر مج ــز غی ــت مراک ــه فعالی ــاره ب ــا اش ب
تهــران، اظهــار کــرد: تعــداد مراکــز درمانــی اعتیــاد دارای 
ــدون  ــر رســمی و ب مجــوز رســمی، یــک ســوم مراکــز غی
مجــوز اســت. وی بــا بیــان ایــن کــه صــدور مجــوز مرکــز 
درمانــی اعتیــاد در ســازمان بهزیســتی پروســه و مراحــل 
ــرایط  ــرد ش ــک ف ــر ی ــرد: اگ ــح ک ــدارد، تصری ــختی ن س
ــی  ــه راحت ــد ب ــته باش ــتی را داش ــازمان بهزیس ــراز س اح
می توانــد مجــوز رســمی خــود را ظــرف زمــان یــک ماهــه 
ــد. مدیرعامــل انجمــن مراکــز  از آن ســازمان دریافــت کن
ــز  ــران در ادامــه گفــت: مراک ــی اســتان ته ــودی اقامت بهب
دارای مجــوزی کــه نتواننــد بــا پرتــکل هــای جدیــد 
ســازمان بهزیســتی کار خــود را تنظیــم کننــد، بایــد مرکــز 
ــاد  ــرک اعتی ــر مجــاز ت ــز غی ــد. مراک ــل کنن خــود را تعطی
توســط افــراد قانــون گریــز اداره مــی شــوند. یــک مرکــز 
ــه  ــه ب ــدون توج ــد ب ــاد می توان ــرک اعتی ــاز ت ــر مج غی
قوانیــن موجــود تعــداد بســیار بیشــتری از معتــادان را در 

ــرار دهــد. مرکــز خــود تحــت درمــان ق
ــاد  ــرک اعتی ــر مجــاز ت ــز غی ــه مرک ــان اینک ــا بی ــی ب دولت
می توانــد هزینه هــای بســیار بیشــتری را نســبت بــه یــک 
مرکــز مجــاز از فــرد تحــت درمــان اخــذ کنــد، اظهــار کــرد: 
تعطیلــی هــر چــه بیشــتر مراکــز غیــر مجــاز درمانــی اعتیاد 
بــا مشــارکت مــردم امــکان پذیــر اســت، چــرا کــه ســازمان 
ــه مراکــز  ــدون وجــود شــکایت اجــازه ورود ب بهزیســتی ب
درمانــی غیــر مجــاز را نــدارد. رویــا نــوری، محقــق و مدرس 
حــوزه اعتیــاد نیــز بــا اشــاره بــه ایــن کــه رفتــار خشــونت 
آمیــز نمی توانــد فــرد را از انجــام کاری ســلب کنــد، گفــت: 
ــوان از  ــاد را نمی ت ــاری اعتی ــا بیم ــه ب ــک مقابل ــدون ش ب
مســیر خشــونت و اعمــال خشــونت بار پیگیــری و درمــان 
ــا اشــاره بــه ایــن کــه اعتیــاد  کــرد. ایــن جامعه شــناس ب
ــود  ــزود: وج ــی دارد، اف ــف مختلف ــران تعاری ــور ای در کش
تعریف هــای گوناگــون از معضــل اعتیــاد در کشــور زمینــه 
ایجــاد یــک راهبــرد مشــخص بــرای رفــع ایــن معضــل را از 
درمانگــران و مقابلــه گــران ســلب کــرده اســت. وی بــا بیان 
اینکــه مشــخص نبــودن مــرز جــرم و بیمــاری در معضــل 
اعتیــاد مــی توانــد از جملــه مــوارد مبهــم و ســردرگم کننــده 

در ایــن حــوزه باشــد.

دو سوم مراکز درمان 
اعتیاد تهران فاقد مجوزند

ــن  ــاپ ای ــد از چ ــی »آرزو« بع ــاب صوت کت
اثــر، شــامل ســروده هــای شــه  ناز ســموات 
ــاق و  ــت خ ــه و روای ــر دکلم ــی ب ــا نگاه ب
شــنیدنی بــا محــور بازتــاب نــگاه زنانــه 
ــی  ــکل تلفیق ــه ش ــون، ب ــان پیرام ــه جه ب
ــا موســیقی ســنتی و پــاپ منتشــر شــد.  ب
شــه  ناز ســموات بــا اشــاره بــه تولیــد و 
رونمایــی آلبــوم صوتــی »آرزو« کــه پیشــتر 

ایــن دفتــر شــعر را در ســال ۱396 بــه 
ــن  ــعار ای ــت: اش ــود، گف ــانده ب ــاپ رس چ
دفتــر آمیختــه ای از دلنوشــته هــا و اشــعار 
ســپید اســت کــه بعــد از چــاپ کتــاب، 
ــوم صوتــی ایــن مجموعــه  ــرای تولیــد آلب ب

ــردم. ــدام ک اق
ــوم  ــد آلب ــرای تولی ــا توضیــح اینکــه ب وی ب
صوتــی »آرزو« بعــد از طــی مراحــل قانونــی، 

اشــعار را بــا ادغــام موســیقی ســنتی و 
پــاپ بــه اجــرا درآورده اســت، ادامــه داد: در 
حــوزه دکلمــه اشــعار و تلفیــق ایــن آثــار بــا 
فضــای موســیقی ســنتی و پــاپ مهمتریــن 
نگاهــم بــر تولیــد کار خــاق و شــنیدنی 
بــود، بــه ویــژه آنکــه مضمــون ایــن اشــعار 
بیشــتر نــگاه عاطفــی دارد و بازتــاب دهنــده 
ــا جهــان  احساســات یــک زن در مواجهــه ب

پیرامونــش اســت.
ــوزه  ــود در ح ــده خ ــای آین ــاره کاره وی درب
چــاپ و نــگارش کتــاب گفــت: اکنــون 

کــه  هســتم  رمانــی  نــگارش  مشــغول 
رویدادهــای  از  برگرفتــه  آن  از  بخشــی 
ــی  ــه شــخصی ام در نوجوان ــی و تجرب زندگ
ــر  ــوان امدادگ ــه عن ــه ب ــالهایی ک ــوده، س ب
داوطلــب از تهــران بــه مناطــق جنگــی رفتم.

کتــاب صوتــی »آرزو«، جمعــه ۱4 دی مــاه 
ــر  ــی ادب و هن ــی از اهال ــور جمع ــا حض ب
در موسســه فرهنگــی - هنــری عرفــان 
ــر، ابتــدای مفتــح  واقــع در میــدان هفت تی
جنوبــی، بعــد از کــوی همــراه رونمایــی 

می شــود.

کتاب صوتی »آرزو« منتشر شد

گزارش

اگر به این دلیل ازدواج می کنید،شاید شکست بخورید
فقط به دنبال رفع نیازهای جنسی ام هستم

درست است که یکی از اهداف ازدواج تامین نیازهای جنسی است و امری طبیعی است اما به خاطر داشته باشید 
که این تنها دلیل برای ازدواج نیست. انتخاب شریک زندگی فقط برای این که نیازهای انسان را برطرف کند، با 

گذشت کمی زمان می تواند دردسرهای زیادی برای یک زندگی مشترک ایجاد کند.

امر خیر را به سمت توانمندسازی 
جامعه هدایت کنیم

 
علمـی  دبیـر  پورموسـی  هللا  عمـت 
همایـش خیـر مانـدگار نیـز با اشـاره به 
اینکـه کار خیـر منجـر بـه ایـن شـده که 
جمعـی از اشـخاص حقیقـی و حقوقی 
کـه در کار خیـر دسـتی دارنـد، دور یکدیگـر جمـع شـوند، گفـت: 
همـان قـدر که عمـل خیـر دارای احترام اسـت، بـرای بهبـود امور 
خیـر نیازمنـد دانـش و علـوم مرتبـط بـا این حـوزه هسـتیم. وی 
افـزود: امـر خیر را به دو دسـته تقسـیم کرده ایم امـور خیر جاری 
کـه فعالیـت های روزمره را پوشـش می دهد و امـور خیر ماندگار 
کـه بـه فعالیـت های علمـی و دانشـی روی آورده و آن را با عنوان 
خیـر مانـدگار مـی شناسـیم.  پورموسـی گفـت: خیـر مانـدگار اما 
سـابقه کمـی در جامعـه مـا دارد و در ایـن میـان کمتـر بـه مبحث 
امـر خیـر بـه عنوان عرصـه اجتماعی که بـه تولید علـم روی آورده 

اسـت، پرداختـه ایم.

خیریه

سیاست کنترل جمعیت در بلندمدت 
پیامد منفی برای جامعه دارد 

و  جـزا  حقـوق  ارشـد  کارشـناس 
جـرم شناسـی نیـز در ایـن زمینـه 
در گفـت و گـو بـا ایرنـا مـی گوید: 
مهـم  کارکردهـای  از  آوری  فرزنـد 
خانـواده محسـوب مـی شـود کـه در پـی سـالهای اخیـر 
و همزمـان بـا تغییـر سـاختار خانـواده یعنـی از گسـترده 
بـه هسـته ای و همچنیـن تغییـرات اجتماعـی ،جامعـه بـا 

پدیـده تـک فرزنـدی در خانـواده مواجـه بـوده اسـت.
بتـول سـلیمی منـش افـزود: البتـه سیاسـت هـای کنتـرل 
جمعیـت نیـز بـه منظـور کنترل جمعیت و مشـکات ناشـی 
از آن در پـی گسـترش تفکـر فرزنـد کمتـر بـوده اسـت امـا 
جمعیتـی  سیاسـت  نـوع  ایـن  داشـت کـه  نظـر  در  بایـد 
بصـورت بلندمـدت جامعـه را بـا پیامدهـای منفـی روبـرو 
خواهـد سـاخت. بـه گفتـه وی پدیـده تـک فرزنـدی کـه 

تک 
فرزندی

کودک هم یک شهروند است

و  اجتماعـی  امـور  معـاون 
فرهنگـی شـهردار تهـران یکـی از 
رویکردهـای جـدی ایـن نهـاد را 
نیازهـای  بـه  توجـه  و  کـودکان 
آنـان عنـوان کـرد و افـزود: شـورای اسـامی شـهر تهـران 
باهـدف حمایـت مدیریـت شـهری از کـودکان، سـال ۸۸ 
مصوبه شـهر دوسـتدار کودک را تصویب و برای شـهرداری 
الزم االجـرا کـرد. ولـی هللا شـجاع پوریـان گفت:متاسـفانه 
رویکـرد موجـود در مدیریـت شـهری، باوجـود توجـه ایـن 
بـوده  و سـطحی  موضـوع کـودکان، کالبـدی  بـه  مصوبـه 
و  محیطـی  سـازی  مناسـب  و  جشـن  برگـزاری  بـه  و 
استانداردسـازی مبلمان شـهری برای کـودکان، ایجاد موزه 

بـازی و... تقلیـل پیـدا کـرده اسـت.

کودکان

تهـران- ایرنـا- معـاون امـور زنـان و 
خانـواده ریاسـت جمهـوری در مـورد 
کاهـش بودجـه این معاونت در سـال 
آینـده گفـت: بودجـه سـال آینـده از 
سـال های گذشـته انقباضی تر است.
معصومه ابتکار روز چهارشـنبه در کانال 
تلگرامـی خـود نوشـت: همـه تـاش 
باالتریـن  تخصیـص  بـرای  را  خـود 
بودجـه کردیـم، امـا بـه دلیـل اینکـه 
هـای  سـال  از  آینـده  سـال  بودجـه 
گذشـته انقباضـی تـر هسـت، موفـق 

نشـدیم. 
وی تصریـح کـرد: در ایـن حـال بایـد 
اقدامـات  بـاال  بهـره وری  بـا  بتوانیـم 

انجـام دهیـم. موثـری 
بـا  مـا  همـکاری  داد:  ادامـه  ابتـکار 
دسـتگاههای مختلـف و بـه صـورت 
ایـن  اسـت  الزم  و  بـوده  فرابخشـی 
تکالیفـی  بـا  ارتبـاط  در  دسـتگاهها 
کـه بـه حـوزه زنـان هـم مربـوط مـی 
شـود از جملـه لحـاظ شـاخص هـای 
عدالـت جنسـیتی به طـور کامل عمل 
کننـد کـه ایـن خـود بـه مثابـه بودجه 
قابـل تاملـی اسـت. معاون امـور زنان 
و خانـواده ریاسـت جمهـوری گفـت: 
کاهـش بودجـه 9۸ در مورد بسـیاری 
البتـه  و  افتـاده  اتفـاق  دسـتگاهها 

انتظـارات مـا هـم بـرآورده نشـد.

ابتکار:
بودجه معاونت زنان 

ریاست جمهوری 
انقباضی است

در علـم جامعـه شناسـی بـه امپراطـوران کوچـک معـروف 
تاثیـرات منفـی خواهـد  دارای  اسـت در وجـوه مختلفـی 
بـود کـه در ابتـدا مشـکاتی را متوجـه کـودک و بعـد هـم 

جامعـه خواهـد کـرد.
فرزنـد  تنهـا  افـزود:  اجتماعـی  مسـائل  پژوهشـگر  ایـن 
خانـواده بـه دلیـل وابسـتگی شـدیدی کـه بـه والدینـش 
والدیـن  افراطـی  هـای  محبـت  بخاطـر  همچنیـن  و  دارد 
برخـوردار  پایینـی  نفـس  بـه  اعتمـاد  از  وی  بـه  نسـبت 
اسـت؛ والدیـن بـه دلیـل اینکـه تنهـا ثمـره زندگـی خـود 
را تـک فرزنـد خـود مـی داننـد کمتـر اجـازه مـی دهند که 
کودکشـان روی پـای خـود بایسـتد و همیـن امـر باعـث 
مـی شـود کـه وی بـه شـدت بـه والدیـن وابسـته باشـد و 
بـا ضعـف اعتمـاد به نفـس و همچنیـن خودبـاوری مواجه 
باشـد. بـه گفتـه ایـن کارشـناس از جملـه آسـیب هایی که 
میتـوان بـرای تـک فرزندی بیـان کرد شـامل ؛ درونگرایی، 
بـه  ابتـا  افزایـش  و  خجالتـی  پرتوقـع،  طلـب،  اسـتیاء 

افسـردگی مـی باشـد.

ــل  ــش حداق ــرح افزای ــف ط توق
ــه کــودک  ســن ازدواج موســوم ب
همســری کــه اوایــل دی مــاه 
حقوقــی  ســوی کمیســیون  از 
مجلــس صــورت گرفــت، بــار 
ایــن  بــه  را  توجهــات  دیگــر 

موضــوع جلــب کــرد.
فوریــت ایــن طــرح کــه از ســوی 
مجلــس  زنــان  فراکســیون 
ــد،  ــن ش ــامی تدوی ــورای اس ش
تاییــد  بــه  امســال  مهرمــاه 
مجلــس  نماینــدگان  اکثریــت 

رســیده بــود.
ــه  ــه ب ــا توج ــان ب ــیون زن فراکس
ــودکان  ــه ازدواج ک آســیب هایی ک
بــه دنبــال دارد طــی دو ســال 

کرده اســت  تــاش  گذشــته 
قانونــی بــرای مقابلــه بــا آن 
وضــع کنــد؛ قانونــی کــه اکنــون 
ــا  ــرعی ب ــی و ش ــل فقه ــه دالی ب
مخالفــت کمیســیون قضایــی 

ــت.  ــرو اس روب
همچنیــن بــه نوشــته برخــی 
رســانه ها، ســخنگوی کمیســیون 
ــاره ازدواج  ــس درب ــی مجل حقوق
دختــران در ســنین پاییــن در 
ــون سیســتان  ــی چ ــتان های اس
داشــته،  اظهــار  بلوچســتان  و 
موافقــت و یــا عــدم موافقــت 
مــا دربــاره ایــن موضــوع مــاک 
نیســت و بحــث مــا ایــن اســت 
ــدارد و  ــدر ن ــه پ ــری ک ــه دخت ک
مشــکل دارد اگــر بــا یــک جــوان 
ــکلی  ــد مش ــاله ازدواج کن 17 س

نــدارد و نمــی توانیــم بــه خاطــر 
ــا پســر را  ایــن موضــوع دختــر ی

ــم. ــی کنی زندان
دختــران  ازدواج  دربــاره  وی 
در ســن 10 ســالگی در برخــی 
گفتــه  نیــز  مناطــق کشــور  از 
 9 در  مــن  خــود  »مادربــزرگ 
ــکلی  ــرد و مش ــالگی ازدواج ک س

نداشــت.« هــم 
ــی وجــود  ــه آمارهای ــن زمین در ای
افزایــش  از  حکایــت  دارد کــه 
چنــدی  دارد.  کــودکان  ازدواج 
ــا  ــزاری ه ــی از خبرگ ــش یک پی
ــه  ــرد ک ــر ک ــی را منتش داده نمای
بــر اســاس آن ازدواج کــودکان 
ــش  ــا افزای ــا 95 ب ــال 90 ت از س
روبــرو بوده اســت؛ بــه طــوری 
ــن  ــران بی ــه ســهم ازدواج دخت ک

10 تــا 14 ســال از کل ازدواج هــای 
ــار  ــال 90، چه ــده در س ــت ش ثب
ــال  ــوده و در س ــد ب ــم درص و نی
درصــد  نیــم  و  پنــج  بــه   95
رسیده اســت. همچنیــن ســهم 
ازدواج افــراد کمتــر از 18 ســاله از 
کل ازدواج هــای کشــور 17 درصــد 
وضعیتــی،  چنیــن  در  اســت. 
همســر و زندگــی مناســبی در 
بــود  نخواهــد  کــودک  انتظــار 
بــا  از ســنین کودکــی  فــرد  و 
اجبــاری  زندگــی  و  دشــواری 
دســت و پنجــه نــرم می کنــد. 
طبــق آمــار از 43 هــزار مــورد 
ازدواج کــودکان در کشــور، 2 هــزار 
ــده  ــی پدی ــاق یعن ــه ط ــورد ب م
ــده اســت؛  ــوه انجامی ــودکان بی ک
ــنتی  ــع س ــه در جوام ــرادی ک اف
تحــت انــواع فشــارهای فرهنگــی 
و اجتماعــی قــرار دارنــد و امــکان 
ازدواج مجــدد بــرای آن هــا بســیار 

ــن اســت.  پایی
همــگان بــر اهمیــت نهــاد خانواده 
ــادی  ــد؛ نه ــد دارن ــران تاکی در ای
کــه بــا بلــوغ و درایــت زن و 
شــوهر بــارور می شــود و بــه ثمــر 
می نشــیند. امــا پســری کــه زیــر 
ــی  ــه درک ــن دارد چ ــال س 18 س
از نقــش همســری خــود خواهــد 
ــرش  ــاده پذی ــا او آم ــت؟ آی داش
همســری  مســئولیت های 

ــت؟  هس
اگــر کســب درآمــد و تامیــن 
ــده  ــر عه ــوده را ب ــای خان هزینه ه
ــده  ــا پدی ــا ب گرفته اســت، طبیعت
هســتیم؛  مواجــه  کار  کــودک 
کســی کــه بــه احتمــال زیــاد 
حتــی مــدرک دیپلــم و بــه لحــاظ 

قانونــی امــکان اســتخدام نــدارد. 
آیــا او در ایــن ســن می توانــد 
شــغلی داشــته باشــد کــه آینــده 
ــا از  ــد. آی ــن کن ــواده را تامی خان
ــت  ــت و امنی ــد ثاب ــه و درآم بیم
متناســب   - نســبی  شــغلی 
بــا میانگیــن جامعــه ایــران- 
همــان  یــا  اســت.  برخــوردار 
جامعــه  ســطح  در  کــه  طــور 
شــاهد هســتیم بــه مشــاغل 
کاذب و ناپایــدار کارگــری روی 

آورده اســت. 
واضــح اســت کــه او بــا انتخــاب 
کســب  امــکان  شــغل  ایــن 
و  بهتــر  شــغلی  فرصت هــای 
امن تــر در آینــده را نیــز از دســت 
پــدری  چگونــه  او  داده اســت. 
خواهــد بــود؟ جــدا از مســاله 
ــر  ــا پســر زی ــاش، آی ــن مع تامی
و  فکــری  بلــوغ  از  ســال   18
عاطفــی الزم بــرای تنظیــم رابطــه  
ــوردار اســت؟  ــا همســرش برخ ب
آداب  خانــه  مــرد  عنــوان  بــه 

می دانــد؟  را  مهمــان داری 
در خصــوص زن نیــز همیــن طــور 
اســت. دختــر زیــر 18 ســال کــه 
بــا ازدواج فرصــت تحصیــل و 

آمــوزش را از دســت می دهــد، 
ــری  ــش همس ــای نق ــرای ایف ب
و مــادری چــه در چنتــه دارد؟ 
ــی دارد  ــواد کاف ــارت و س ــا مه آی
ــب  ــغل مناس ــن ش ــا یافت ــه ب ک
ــک  ــواده کم ــای خان ــه هزینه ه ب
و  جســمی  لحــاظ  کند؟بــه 
عاطفــی آمــاده رابطــه جنســی 
ــد  ــت فرزن ــاده تربی ــت؟ آم هس
اســت؟ اگــر ایــن خانــواده ماننــد 
هــر خانــواده دیگــری بــا مشــکل 
و بحرانــی مواجــه شــود، آیــا 
ــرای  ــارت الزم ب ــودکان مه ــن ک ای
حــل مســاله خــود را خواهنــد 
داشــت؟ فرزندانــی کــه در چنیــن 
خانــواده ای بــه دنیــا می  آینــد 
ــن  ــد؟ جــز ای ــده ای دارن چــه آین
و  اقتصــادی  فقــر  اســت کــه 
فرهنگــی از نســلی بــه نســل بعــد 

ــد؟  ــد ش ــل خواه منتق
اگــر خانــواده بــه جــای آنکــه 
ــراد را  ــای اف ــد و ارتق ــه رش زمین
ــرای  ــتری ب ــه بس ــد ب ــم کن فراه
ــادی  ــر اقتص ــدید فق ــج و تش رن
بــدل شــود، چــه  و فرهنگــی 
ــاد  ــت نه ــوان از حیثی ــور می ت ط

ــرد؟ ــاع ک ــواده دف خان

ته
نک

گذشـته از این افراد که کودکیشـان بـا تلخی ها و 
سـختی ها تباه می شـود، بـا افـرادی مواجهیم که 
از رفاه و آرامش نسـبی برخوردارند اما این شـرایط 
نیـز نمی توانـد توجیه گـر ازدواج کـودکان باشـد، 
چـرا کـه فـرد معمـواًل مدرسـه را تـرک می کنـد، 
آمـوزش الزم را دریافـت نمی کنـد و توانایی های 
الزم بـرای کسـب درآمـد و یـا مدیریـت زندگـی 
خـود را به دسـت نمی آورد و از همـه مهم تر اینکه 
فـرد زیر 1۸ سـال در بسـیاری مـوارد از بلوغ الزم 
بـرای تصمیم گیـری بـرای آینـده خود برخـوردار 
نیسـت و توانایی تشـخیص و تحلیـل پیامدهای 

طوالنی مـدت تصمیماتـش را ندارد. 

پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس24 از برنامه کاخ 
سـفید برای پایان دادن به تعطیلی موقت 
دولت آمریکا و روبرو شـدن با چالش های 

سنا خبر داده.

خبرگزاری یورونیوز از جسـتجوی 
پلیس نروژ برای یافتن 4 توریسـت 
ناپدید شـده در این کشور خبر داده.

روزنامـه نیویورک تایمز در 
مقاله ای آورده: سـرمایه گذاران شرکت ها 
حق دارند در ارتباط با افت و خیز سـهام 

باشند. نگران  شرکت هایشان 

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان در گزارشی به 
برپایی پایـگاه نظامی بریتانیا در آب های 

جنوب چین پرداخته.
آمریکا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 پیشرفت ۶0 درصدی مرحله دوم مرمت حمام حاج رییس تربت حیدریه4
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تربت حیدریه گفت: »با توجه به اهمیت 
حفظ و نگهداری بناهای تاریخی کار مرمت و بازسازی حمام حاج رئیس که یکی از این آثار 
قدیمی است از چند وقت گذشته آغاز شده است.«

پیام میراث

رییـس شـورای شـهر اردبیـل بیان کـرد: بازار حاج یوسـف 
از جملـه بناهـای تاریخـی امـا فرسـوده ای اسـت که حتی 
خطر تخریب آن بیش از سـایر مجموعه ها گوشـزد شـده و 
انتظـار مـی رود قبـل از اینکه اتفـاق ناگواری متوجه کسـبه 
و اهالـی بـازار و عمـوم مـردم شـود بـا همـت اهالـی بـازار 

ایـن مجموعـه مـورد مرمت و بازسـازی قـرار گیرد.
علیرضـا پوسـتی در جلسـه رسـمی شـورای شـهر اردبیـل 
اظهـار کـرد: بـه دنبـال سـفر مدیرعامـل بانـک ملـی بـه 
اسـتان اردبیل پیشـنهاد بازسـازی بـازار تاریخـی اردبیل از 
سـوی امـام جمعـه ایـن شـهر ارائـه شـد کـه بـا اسـتقبال 
مدیرعامـل بانـک ملـی بـرای تامیـن منابـع موردنیـاز بـه 
منظـور بازسـازی بـازار تاریخـی روبـرو شـد؛ امیدواریـم بـا 
بهره گیـری از ظرفیـت بخـش خصوصـی این کار به شـکل 

شایسـته فراهـم آیـد.
وی ورود اعضـای شـورای شـهر را بـه موضـوع بازسـازی و 
احیـای بـازار تاریخـی و کاروانسـراهای تاریخـی در اردبیل 
یـادآور شـد و خاطرنشـان کـرد: شـورای پنجـم از همـان 
بـدو فعالیـت خـود بـا بازدیـد چندین بـاره از بـازار تاریخی 
اردبیل سـعی کرده تا در جریان مشـکات و نارسـایی های 
پیـش رو در احیـای ایـن مجموعـه قـرار گیرد که بـا توجه 
بـه ورود گردشـگران بیشـمار بـه ایـن شـهر انتظـار می رود 
هـم بـازار و هـم کاروانسـرا و تیمچه هـا احیا شـده و زمینه 

رونـق ایـن مجموعه ها را شـاهد باشـیم.
پوسـتی گفـت: در ایـن زمینـه انتظـار داریـم کـه اداره کل 
میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان نیز 
بـا مشـارکت بخش خصوصـی ورود پیدا کنند تا بازسـازی 

و رونـق مجـدد بازار و کاروانسـراها را شـاهد باشـیم.
رئیـس شـورای شـهر اردبیـل بیان کـرد: بازار حاج یوسـف 
از جملـه بناهـای تاریخـی امـا فرسـوده ای اسـت که حتی 
خطر تخریب آن بیش از سـایر مجموعه ها گوشـزد شـده و 
انتظـار مـی رود قبـل از اینکه اتفـاق ناگواری متوجه کسـبه 
و اهالـی بـازار و عمـوم مـردم شـود بـا همـت اهالـی بـازار 

ایـن مجموعـه مـورد مرمت و بازسـازی قـرار گیرد.

سوژه خطر تخریب 
بازار تاریخی 

اردبیل

لنا
 ای

س:
عک

فرهنگــی  میــراث  اداره  رییــس 
تاریخــی  بقعــه  گفــت:  دزفــول 
ادریــس نبــی در بخــش چغامیــش 
دزفــول بــر اثــر بارندگــی و عــدم 
مرمــت طــی ســال هــای اخیــر 

فروریخــت. 
ــو  ــا در گفتگ ــی نی ــه آریای حجــت ال
کــرد:  اظهــار  مهــر  خبرنــگار  بــا 
ــوع  ــه از ن ــن بقع ــح ای ــس مصال جن
خشــت و گل اســت کــه همیــن امــر 

ــی  ــر بارندگ ــر ه ــده در اث ــث ش باع
بــه  بیایــد  پائیــن  آن  اســتحکام 
بارندگــی  اثــر  بــر  ای کــه  گونــه 
هــای ســال گذشــته قســمت هایــی 
ــده  ــیب ش ــار آس ــه دچ ــن بقع از ای

ــود. ب
وی بــا بیــان اینکــه امــروز نیــز 
گنبــد ایــن بقعــه بــر اثــر بارندگــی و 
عــدم اســتحکام فروریخــت، افــزود: 
ــل مــاه جــاری نیــز دو طــاق از  اوائ

پیشــین  و قســمت  غربــی  ضلــع 
ایــن بقعــه کــه از آثــار تاریخــی 
ارزشــمند بخــش چغامیــش دزفــول 
ــزش  ــت ری ــل نشس ــه دلی ــت ب اس

ــود. ــرده ب ک
فرهنگــی،  میــراث  اداره  رییــس 
صنایــع دســتی و گردشــگری دزفــول 
ــاع  ــی بق ــه متول ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
و اماکــن مذهبــی، اداره اوقــاف و 
ســال  اســت، گفــت:  امورخیریــه 
ــزش  ــر ری ــه خط ــبت ب ــته نس گذش
ایــن بقعــه بــه اداره اوقــاف دزفــول 
ــدات  ــتار تمهی ــدار داده و خواس هش
اســتحکام  راســتای  اداره در  ایــن 

ــدیم. ــه ش ــن بقع ــی ای بخش

بقعه تاریخی ادریس نبی

در دزفول فروریخت 

دستور توقف بازگشایی خیابان 
آقا نورهللا نجفی

دبیر شـورای عالی شهرسـازی و معماری، بازگشـایی خیابان آقا نورهللا نجفی 
در محـدوده بافـت تاریخـی اصفهـان و حریـم میـدان نقـش جهـان را مغایر 
مصوبات شـورا دانست.محمدسـعید ایزدی )معاون وزیر راه و شهرسـازی( در 
نامـه ای بـه امیرخانی )سرپرسـت اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان(، 
مخالفـت ایـن وزارتخانـه بـا تعریـض خیابـان تاریخی آقـا نورهللا نجفی شـهر 
اصفهـان را اعـام کـرد.در ایـن نامـه آمـده اسـت: بـا عنایـت بـه گزارش هـای 
واصلـه در خصـوص اقدامـات اجرایـی بـه منظـور بازگشـایی خیابان موسـوم 
بـه آقـا نـورهللا نجفـی در محـدوده بافـت تاریخـی اصفهـان و حریـم میـدان 
نقـش جهـان، چنانکه مسـتحضرید بـه اسـتناد مصوبه ۱394/7/۲۸ شـورای 
عالـی شهرسـازی و معمـاری ایـران مبنـی بـر ابـاغ محـدوده بافـت فرهنگی 
تاریخـی ۱6۸ شـهر کشـور و بـا توجـه بـه بنـد 3-۲ مصوبـه شـورای عالـی 
شهرسـازی و معمـاری ایـران در 30 /۱394/6 موضـوع دسـتورالعمل نحـوه 
عمـران  و  توسـعه  طرح هـای  اساسـی  مغایرت هـای  آسـتانه های  تعییـن 
شـهری، مبنـی بـر اینکـه »هرگونـه تغییـر در نقـش و عملکرد و عرض شـبکه 
معابـر و بازگشـایی معبـر جدیـد و یـا حـذف معابـر موجـود در بافت هـای 
تاریخـی مغایـرت اساسـی اسـت، انجـام اقـدام پیش گفته مغایرت اساسـی 

محسـوب شـده و انجـام آن مسـتلزم رعایـت مراتـب قانونی اسـت.    

میراثمیراث

خانه کودکی ابتهاج در رشت تخریب نمی شود15 اثر تاریخی استان مرکزی ثبت ملی شدند
فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
گردشـگری   و  دسـتی  صنایـع 
اسـتان مرکـزی گفـت: »بانـک 
شـاهی اراک و سـنگ نـگار های 
راونـج دلیجـان در فهرسـت جدیدتریـن آثار ملی ایـران قرار 

گرفتنـد.«
 علیرضـا ایـزدی مدیـرکل میـراث فرهنگی اسـتان بـا اعام 
ایـن خبـر گفت: »تپه خلچـان  و خانه اجال در شهرسـتان 
تفـرش، خانـه  اعتصـام الملـک و خانـه میـرزا مرتضـی 
نورایی در شهرسـتان آشـتیان، حسینیه و مسـجد دیلم آباد 
انجـدان، عمـارت بانـک شـاهی و حمـام  روسـتای مصلـح 
آباد در شهرسـتان اراک، حمام روسـتای والشجرد شهرستان  

فراهـان و بقایـای بـاروی تاریخـی شـهر و آب انبـار مسـجد 
جامـع شهرسـتان سـاوه در جدیدتریـن آثار ثبت ملی شـده 
اسـتان قـرار گرفتند.«ایزدی افزود: » سـنگ نـگاره های دره 
کـوه راونـج دلیجـان، درمانـگاه و بـاغ ارباب قنبر شهرسـتان 
محات و بقایای کاروانسـرای حاجی آباد شهرسـتان زرندیه 
نیـز سـه اثـر دیگـری اسـت کـه بـا پیگیـری هـای معاونت 
میـراث فرهنگـی اسـتان تشـکیل پرونـده و در نهایـت ثبت 
ملـی شـدند.«او در پایـان گفـت: » بـا اعـام ثبـت ملـی 
ایـن آثـار، هرگونـه فعالیـت و عملیـات عمرانـی و تغییـرات 
محیطـی در محوطـه و حریـم ایـن آثـار محـدود بـه اعـام 
نظـر کارشناسـی سـازمان میـراث فرهنگی کشـور اسـت و با 

خاطیـان در ایـن خصـوص برخـورد قانونـی می شـود.«

فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
و گردشـگری  صنایـع دسـتی 
اسـتان گیـان گفـت: در پـی 
ثبـت اضطـراری خانـه کودکـی 
امیر هوشـنگ ابتهاج شـاعر معاصر در رشـت هسـتیم و 
بـا مالـک فعلـی خانه صحبت شـده تا طی یـک فرصت 
، ایـن خانـه از سـوی شـهرداری خریداری و توسـط این 
اداره کل ثبـت ملـی شـود. شـهرود امیـر انتخابـی صبـح 
جمعـه در گفـت و گـو اختصاصی با خبرنـگار ایرنا افزود: 
از اخـذ حکـم قضایـی مالـک فعلـی مبنـی بـر تخریـب 
خانـه بـی اطـاع بودیـم و در حـال حاضـر بـا توجـه بـه 
اهمیـت موضـوع و تمهیدات صورت گرفتـه در صدد ثبت 

اضطـراری ایـن ملـک هسـتیم تـا بتوانیم به سـهم خود 
مانـع از تخریـب ایـن خانـه شـویم.

وی بـا بیـان اینکـه ثبـت ایـن اثـر خواسـته مردمـی ، 
فعـاالن حـوزه فرهنگـی و ایـن اداره کل اسـت گفـت : 
اینکـه ایـن خانه بـا قدمت چندین سـاله اش و همراهی 
نـام اسـتاد امیرهوشـنگ ابتهـاج بـه عنـوان محـل تولـد 
و منـزل دوران کودکیشـان، طـی ادوار گذشـته بـه ثبـت 

نرسـیده خـود جـای تامـل دارد.
امیـر انتخابـی تصریـح کـرد: همچنیـن اسـتاندار گیـان 
باتوجـه بـه نـگاه فرهنگـی و توجـه بـه آثـار تاریخـی ، 
تاکیـدات الزم را نسـبت بـه حفظ ، ثبـت و نگهداری این 

اثـر تاریخی داشـته اسـت.

هر
 م

س:
عک

لودر تخریب ها به شوشتِر جهانی رسید
رییس میراث فرهنگی شوشتر: مجوز تخریب با نظریه شورای فنِی پایگاه سازه های آبی صادر شده است

مجوز تخریب برای این محوطه که تقریبا قدیمی هم نبوده، با نظریه شورای فنِی پایگاه سازه های آبی صادر شده است

چنـد متـر مانـده بـه ورودی سـازه های 
کوچـک  میدانـی  در  شوشـتر،  آبـی 
قبـل از ورودی ایـن مجموعـه جهانـی، 
شـغل های  بـا  قدیمـی  مغازه هـای 
نسـبتا سـنتی تـا همیـن چنـد روز هنوز 
تصاویـر  حـاال  امـا  داشـتند،  فعالیـت  
منتشـر شـده از 6 بـاب مغـازه قدیمـی 
شوشـتر،  نقطـه  مهمتریـن  راسـته  در 
بـا گودبرداری هـای انجـام شـده، بـوی 

می دهـد! جدیـد  فاجعـه ای 
عنـوان  بـه  شوشـتر  آبـی  سـازه های 
پل هـا،  از  پیوسـته  به هـم  مجموعـه ای 

کانال هـا  آبشـارها،  آسـیاب ها،  بندهـا، 
در  آب،  هدایـت  عظیـم  تونل هـای  و 
ساسـانیان،  تـا  هخامنشـیان  دوران 
بـرای بهره گیـری بیشـتر از آب سـاخته 
دیوالفـوآ«  ژان  حتی»مـادام  شـدند، 
ایـن  از  هـم  فرانسـوی  باستان شـناس 
محوطـه به عنـوان بزرگ تریـن مجموعه 
صنعتـی پیـش از انقـاب صنعتـی یـاد 
کـرده و در نهایـت پنجـم تیـر ۱3۸۸ در 
فهرسـت میـراث جهانی به ثبت رسـید، 
امـا مدتـی اسـت کـه انقـاب بزرگتری 
یعنـی تخریـب و نوسـازی چه در عرصه 
و چـه در حریـم مجموعه هـای جهانـی، 
گریبـان آثـار تاریخـی را گرفته اسـت...
میـراث  دوسـتداران  برخـی  چنـد  هـر 

بودنـد کـه نخسـتین  فرهنگـی شـنیده 
مغـازه  دهانـه   6 مالـک  بهانـه ی 
قرارگرفتـه در عرصـه ی ایـن محوطـه ی 
جهانـی، بـارش بارانـی بـوده کـه هـر 6 
از  از بیـخ و بـن  بـا یکدیگـر  را  مغـازه 
 ۱۱ سه شـنبه  بارانـی کـه  می بـرد،  بیـن 
دی هـر 6 مغـازه را بـا یکدیگـر تخریب 
کرده، امـا رئیس اداره میـراث فرهنگی 
شوشـتر، حتـی ایـن بهانـه را رد می کند 
و از مجـوزی خبـر می دهـد کـه شـورای 
شوشـتر  جهانـی  میـراث  پایـگاه  فنـی 
کـرده  صـادر  ساخت وسـاز  ایـن  بـرای 
اسـت. علی محمـد چهارمحالـی، رئیس 
اداره میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی 
بـه  شوشـتر  شهرسـتان  گردشـگری  و 

تـا  ورودی  در  از  می گویـد:  ایسـنا 
اول کوچـه »اوراز« کـه ایـن مغازه هـا 
 60 حـدود  فاصلـه ای  گرفته انـد،  قـرار 
متـر وجـود دارد، بنابرایـن محوطـه ی 
سـازه های  حریـم  در  تخریب شـده، 
آبـی شوشـتر اسـت کـه بنـا بـر نظریه 
شـورای فنی پایـگاه میـراث جهانی به 
آن مجـوز یک طبقه داده شـده اسـت.
او بـا بیـان این که از ابتـدای کوچه آن 
بـه مـرور رو بـه پاییـن اسـت، ادامـه 
و  هم طـراز  آن  می خواهنـد  می دهـد: 
ایـن کوچـه  باشـد،  بـا کوچـه  هم سـو 
حالـت شـیب دارد، اگـر مجوز سـاخت 
بـرای انتهـای کوچـه چهار متـر بدهند، 
بـه دلیل شـیب موجـود، چـون انتهای 
کوچـه یـک متر اختـاف ارتفـاع دارد، 
آن سـه متـر می شـود، بـا ایـن اقدام، 
پاییـن  بـا  برداشـته اند،  کـه  بخشـی 

رفتـن مغازه هـا به مـرور جبـران مافات 
می کنـد.

او بـا بیـان این کـه اقـدام انجام شـده، 
ادامـه  نمی شـود،  محسـوب  تخلـف 
ایـن  بـرای  تخریـب  مجـوز  می دهـد: 
هـم  قدیمـی  تقریبـا  کـه  محوطـه 
نبـوده، بـا نظریـه شـورای فنـِی پایـگاه 
اسـت،  شـده  صـادر  آبـی  سـازه های 
بنابرایـن از نظـر قانونـی، هیـچ تخلفـی 

اسـت. نشـده  انجـام 
بـه گفتـه ی وی، بنـای جدید بر اسـاس 
روش  همـان  بـه  اعام شـده،  ضوابـط 
بـا  سـنگ  نمـای  بـا  دقیقـا  و  قدیـم 
ارتفـاع چهـار متـر و بـه انـدازه ارتفـاعِ 

می شـود. سـاخته  میـدان  رواق 
مدیـر  بـود کـه  پیـش  چنـدی  همیـن 
کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 

گردشـگری خوزسـتان نسـبت بـه خطر 
رانـش در دیـواره غربـی سـازه های آبی 
وضعیـت  بـود.  داده  هشـدار  شوشـتر 
هـای  سـازه  غربـی  دیـواره  بحرانـی 
جلسـه  محـور  شوشـتر  تاریخـی  آبـی 
شـورای گردشگری شـامگاه دوشنبه در 
اسـتانداری خوزسـتان بـود و در همیـن 
فرهنگـی،  میـراث  کل  مدیـر  رابطـه 
صنایع دسـتی و گردشـگری این استان 
بـا اشـاره بـه اینکـه احتمـال رانش این 
هـای  دسـتگاه  سـوی  از  بایـد  دیـواره 
مرتبـط مـورد توجـه قـرار بگیرد،افـزود: 
شوشـتر  تاریخـی  آبـی  هـای  سـازه 
یـک بنـای تاریخـی اسـت کـه بـه ثبت 
جهانـی رسـیده و ارتبـاط عملکـردی در 
حـوزه رودخانـه هـای گرگر و شـطیط به 
لحـاظ سـاختار فنـی واجـد اهمیـت و 
ارزش جهانـی است.سـید حکمـت هللا 

موسـوی بـا اشـاره بـه اینکـه حفاظـت 
بخصـوص  میراثـی  و  تاریخـی  آثـار  از 
اگـر بـه ثبـت جهانی رسـیده باشـد یک 
ضـرورت اسـت، بیـان داشـت: اتفاقات 
بناهـای  و  هـا  سـازه  در  نیـز  حداقلـی 
جهانـی از درجـه اهمیـت بسـیار باالیـی 
اتفاقـی  کوچکتریـن  اسـت  برخـوردار 
واکنـش هـای اسـتانی، ملـی و جهانی 
کـرد:  خاطرنشـان  دارد.وی  پـی  در 
محوطـه  در  هـم  گذشـته  روز  چنـد  در 
تاریخی شـوش یـک گودبـرداری اتفاق 
افتـاد و دیدیـم کـه ایـن اقـدام تـا چه 
را  اسـتان  مدیریتـی  سیسـتم  انـدازه 
بعـد از حساسـیت هـای به وجـود آمده 
بـه تاطـم انداخـت ولـی این بار سـازه 
هـای آبـی تاریخـی شوشـتر در معرض 

خطـر قـرار دارد.

ته
نک

علی محمـد چهارمحالـی، رئیـس اداره میـراث فرهنگـی، 
بـه  شوشـتر  شهرسـتان  گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع 
ایسـنا می گویـد: از در ورودی تـا اول کوچـه »اوراز« کـه 
ایـن مغازه هـا قـرار گرفته انـد، فاصلـه ای حـدود ۶0 متـر 
وجـود دارد، بنابرایـن محوطـه ی تخریب شـده، در حریـم 
سـازه های آبـی شوشـتر اسـت کـه بنـا بـر نظریـه شـورای 
فنـی پایـگاه میـراث جهانـی به آن مجـوز یک طبقـه داده 

است. شـده 
او بـا بیـان این کـه از ابتـدای کوچـه آن بـه مـرور رو بـه 
پاییـن اسـت، ادامـه می دهـد: می خواهنـد آن هم طـراز 
و هم سـو بـا کوچه باشـد، ایـن کوچـه حالت شـیب دارد، 
اگـر مجـوز سـاخت بـرای انتهـای کوچه چهـار متـر بدهند، 
بـه دلیـل شـیب موجـود، چـون انتهـای کوچـه یـک متر 
اختـالف ارتفاع دارد، آن سـه متر می شـود، با ایـن اقدام، 
بخشـی که برداشـته اند، بـا پاییـن رفتن مغازه هـا به مرور 

می کند. مافـات  جبـران 

گزارش

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  از معافیت 
هیات های ورزشـی از قانون منع به 

کارگیری بازنشـتگان خبر داد.

روزنامـه بامدادجنوب  به نقل 
از معاون گمرک ایران نوشـت: 13هزار 

خودروی دپو شـده از هفته آینده ترخیص 
می شوند.

روزنامـه اصفهان زیبا  از تجمع 
زنان و مردان کشـاورز شرق اصفهان در 

اطـراف پل خواجو خبر داد.
روزنامـه افسانه  نوشت: فیلتر اصفهانبوشهرمازندران

کننـدگان تلگـرام چه منفعتی برده اند که 
حاال می خواهند سـراغ اینستاگرام بروند؟

فارس



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1353 | شنبه 15 دی 1397 021-26325268

5
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 
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ارزش شاخص سهام نیکی ۲۲5، یکی از دو شاخص عملکرد بورس اوراق بهادار توکیو در اواسط معامات دیروز با 
۲.۲6 درصد کاهش نسبت به پایان معامات روز کاری پیشین، به ۱9 هزار و 56۱ واحد رسید. افزایش ارزش ین 
برابر دالر و دیگر ارزهای معتبر جهان در کاهش ارزش شاخص سهام کل بورس توکیو در معامات تاثیرگذار بوده 

است.

بــا فــرا رســیدن روز پایانــی معامــات فرابــورس در هفتــه 
ــه محــدوده  ــی ب ــب نمادهــای معامات جــاری قیمــت غال
منفــی کشــیده شــد. ایــن اولیــن روز منفــی فرابــورس در 
ــا 7 واحــدی  ــه افــت تقریب ــود و منجــر ب ــه جــاری ب هفت
)معــادل 37/ 0 درصــد( شــاخص کل شــد و ایــن نماگــر 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــرار داد. ب ــر ســطح ۱۸75 واحــدی ق را ب
ــد  ــه گذشــت رش ــه ای ک ــی هفت ــهام ط ــازار س ــاخص ب ش
ــد( را  ــش از 3۸ واح ــادل بی ــدی )مع ــش از دو درص بی
ــر 756 میلیــون  ــغ ب ــه ثبــت رســاند. روز چهارشــنبه، بال ب
برگــه بهــادار بــه ارزش نزدیــک بــه 356 میلیــارد تومــان 
معاملــه شــد کــه حــدود ۱۱9 میلیــارد تومــان از ایــن 
ــود. ــه گــردش درآمــده ب ــازار اول و دوم ب نقدینگــی در ب

دوم،  و  اول  بازارهــای  بــر  حاکــم  اصاحــی  فضــای 
ــا افــت قیمتــی مواجــه کــرد. بــر  بســیاری از نمادهــا را ب
ایــن اســاس افــت بهــای نفــت در اولیــن روز کاری ســال 
ــاخت. از آن  ــی س ــهام نفت ــه س ــری را متوج ــد منفی ت دی
ــر  ــز تحت تاثی ــیمی نی ــع پتروش ــوالت صنای ــه محص رو ک
ســهام  غالــب  می شــوند،  قیمت گــذاری  نفــت  بهــای 
مرتبــط رونــدی کاهشــی را در پیــش گرفتنــد. ســهام 
ــه ســوی  ــا دو صنعــت یــاد شــده، ب فلــزی نیــز مشــابه ب
ــان در  ــن اصفه ــهام ذوب آه ــه س ــتند ک ــزول گام برداش ن
آن بیــن پیشــتاز بــود. در همیــن راســتا، ۱5 صنعــت 
ــی  ــار فروش ــب فش ــه موج ــی ب ــع صادرات ــه صنای از جمل
ــود، روز  ــاخته ب ــود س ــه خ ــا را متوج ــای آنه ــه نماده ک
ــای  ــتخراج کانه ه ــتند. اس ــر گذاش ــت س ــی را پش زیانده
ــه  ــد روزان ــه از رش ــود ک ــادی ب ــت بنی ــا صنع ــزی تنه فل
برخــوردار شــد؛ هرچنــد مقــدار آن بــه حــدود ۲/ 0 تقلیــل 
ــی از  ــا، حاک ــر نماده ــع از منظ ــد صنای ــود. رص ــه ب یافت
ــا  ــدادی از آنه ــل تع ــا حداق ــهام ی ــب س ــه غال ــود ک آن ب
بــا کاهــش بهــا مواجــه شــده اند، در حالی کــه تمــام 
ــی صنعــت زراعــت افزایــش قیمــت را  نمادهــای معامات
ــت  ــبینانه و مثب ــی خوش ــای معامات ــد. فض ــه کردن تجرب
ــاد فرابورســی  ــن نم ــوان جدید تری ســهام »زکشــت« به عن
ــت  ــز تســری یاف ــت نی ــواده زراع ــایر ســهامی خان ــه س ب
ــم زد.  چنانچــه اشــاره  ــا رق ــرای آنه و روز پربازدهــی را ب
ــی ســطح ۱۱9  ــه نزدیک ــازار اول و دوم ب ــی ب شــد نقدینگ
میلیــارد تومانــی رســید کــه در نتیجــه داد و ســتد بیــش 
از 36۲ میلیــون ســهم حاصــل شــد. ارزش معامــات دو 
ــارد  ــدود 5۲ میلی ــت ح ــی و زراع ــزات اساس ــت فل صنع
تومــان از ایــن نقدینگــی را رقــم زد کــه معامــات »ذوب« 
روز،  نمادهــای  پرمعامله تریــن  به عنــوان  و »زکشــت«، 

ــود. ــه ب ــل توج ــی قاب ــزان نقدینگ ــن می در حصــول ای

بازنگری در تعرفه آبنفت به بورس نرسید
بیـش از 40 روز از آخرین عرضه 
نفـت خـام در بـورس گذشـته 
اسـت و بـا وجـود این کـه وزیر 
نفـت هفتـه گذشـته از احتمال 
سـومین عرضـه در هفته جـاری خبر داد، امـا این امر محقق 
نشـد.به گزارش ایسـنا، ششـم آبان  امسـال برای نخسـتین 
بـار یـک میلیـون بشـکه نفت خـام سـبک در بـورس انرژی 
عرضـه شـد کـه در نهایت سـه خریـدار ۲۸0 هزار بشـکه نفت 
بـه قیمـت هر بشـکه 74 دالر و ۸5 سـنت را معاملـه کردند. 
دومیـن عرضـه نیز در بیسـتم آبان مـاه صورت گرفـت و  700 
هـزار بشـکه نفـت خـام سـبک ایـران بـه قیمـت هر بشـکه 
64.97 دالر بـه فـروش رسـید  .اتفاقـی کـه پـای بخـش 

خصوصـی را بـه فـروش نفت باز کرد و نفتی هـا رضایت خود 
را از ایـن اتفـاق ابـراز و اعـام کردنـد کـه این فرآینـد ادامه دار 
خواهـد بـود. از سـوی دیگـر بورسـی ها نیـز اعـام کردند این 
عرضه هـا به طـور منظـم انجام می شـود که با ایـن کار بخش 

خصوصـی بتوانـد وارد معامـات نفت خام شـود.
هرچند نام و نشـانی از خریداران نفت بورسـی اعام نشـد و 
اسـمی آن هـا محرمانـه ماند اما اخبـار حاکی از آن اسـت که 
در فـروش نفـت موفق بوده اند و توانسـتند همـه نفتی که در 
بـورس خریـداری کرده انـد را بـه فروش برسـانند. بـا اینحال 
بـا اینکـه قـرار بـود هر یکشـنبه نفت در بـورس عرضه شـود، 
بیـن دومیـن عرضه و سـومین عرضـه حـدود 40 روز فاصله 

افتاده اسـت.

 در این راسـتا، حدود ۱0 روز پیش، شـاپور محمدی - رئیس 
سـازمان بـورس اوراق بهـادار - دربـاره احتمـال عرضه مجدد 
نفـت در بـورس انـرژی اعـام کرد که "بـا وزارت نفـت در این 
مـورد وارد مذاکره شـده ایم که نفت به صـورت کاما ریالی در 
بـورس عرضه شـود. هر زمـان که وزارت نفت بگویـد ما آماده 

عرضه نفت در بورس هسـتیم".
محمـدی درحالـی از احتمال عرضه نفت خـام در بورس خبر 
داد کـه امـروز وزیـر نفـت، بـا بیان این که شـاید هفتـه آینده 
عرضـه مرحله سـوم نفـت در بـورس رخ دهد، بـه خانه ملت 
گفتـه اسـت: خریـداران نفـت در بـورس توانسـته اند طـای 
سـیاه را صـادر کننـد و مشـکلی در این زمینه وجود نداشـته 
اسـت.بیژن زنگنـه نیـز در آخریـن اظهـار نظـر خود  با اشـاره 
بـه فـروش دو مرحلـه ای نفت در بـورس، گفت: گـزارش این 
دو مرحلـه فـروش به شـورای عالی اقتصادی قوای سـه گانه 
ارائـه و مجـوز جدیـد از سـران سـه قـوه بـرای مرحلـه جدید 

فـروش نفـت در بورس اخذ شـد.
وزیـر نفـت هم چنیـن بـا بیـان این کـه بـه زودی اطاعیه ای 
دربـاره مرحلـه سـوم فـروش نفت در بـورس صادر می شـود 
کـه شـاید هفتـه آینـده این عرضـه رخ دهـد، افـزود: در این 
راسـتا مجوز الزم از سـران سـه قوه اخذ شـده که 3 میلیون 
بشـکه نفـت در بـورس به صـورت ۱00 درصـد ریالی با ارز سـنا 
بـه فروش برسـد. اگـر فردی به خریـد ارزی نفـت در بورس 
تمایـل داشـت نفت بـه صـورت ارزی به این شـخص ارائه و 
اگـر فـردی بـه خریـد ریالـی نفـت تمایـل داشـت عرضه به 

صـورت ریالـی انجام می شـود.
بـا اینکـه وزیر نفت از احتمال سـومین عرضه در هفته جاری 
خبـر داده بـود، اطاعیـه ای از سـوی شـرکت ملـی نفـت در 
اینمـورد صـادر نشـد. در ایـن راسـتا، ناصـری، مدیـر روابـط 
عمومـی شـرکت ملـی نفت ایران به ایسـنا گفـت: مجوزهای 
الزم بـرای سـومین عرضـه اخذ شـده  اما هنوز نهایی نشـده 

است.
به گفته وی سومین عرضه به زودی صورت خواهد گرفت.

مدیریـت  دفتـر  مدیـرکل 
مصـرف و ارتقـای بهـره وری 
وزارت نیرو گفت: در راسـتای 
مصـرف،  الگـوی  اصـاح 
پژوهش هـای  و مرکـز  آبـی  بـا کـم  کارگـروه سـازگاری 
بازنگـری در تعرفه هـای  بـه  مجلـس شـورای اسـامی، 

کرده انـد. اقـدام  آب  بخـش 
بنفشـه زهرایـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا بیـان این که در 
سـال جـاری اقدامات متعـددی برای کاهـش مصرف آب 
در کشـور صـورت گرفتـه اسـت، اظهـار کـرد: یکـی از ایـن 
اقدامـات، تشـویق ادارات دولتی به نصب تجهیزات کاهنده 
مصـرف آب بـوده اسـت که در این راسـتا نیز هیـات دولت 

مصوبـه ای را ابـاغ کرد.
وی افـزود: براسـاس مصوبـه هیـات دولـت، ادارات دولتی 
ملـزم بـه کاهـش مصرف خـود تـا ۲0 درصد شـدند. عاوه 
بـر ایـن، قـرار شـد کـه اگر طـی یک ماه بـه میـزان مصرف 
تعیین شـده نرسـد، شـرکت های آبفا برروی قبوض آن ها 

جریمه لحـاظ کنند.
مدیـرکل دفتـر مدیریت مصـرف و ارتقـاء بهـره وری وزارت 
نیـرو بـا بیـان این کـه شـرکت های آبفـا، سـاختمان های 
مختلـف دولتـی را از نظـر اسـتاندارد بودن شـیرآالت مورد 
بررسـی قرار دادند، ادامه داد: براسـاس ارزیابی های صورت 
گرفتـه ازسـوی شـرکت آب و فاضـاب، بـه ادارات دولتـی 
اعـام شـد کـه چه طـور می تواننـد میـزان مصـرف خـود را 
اسـتاندارد کنند، در همین راسـتا، بسـیاری از دسـتگاه های 

دولتـی میـزان مصـرف خـود را کاهـش داده اند.
زهرایـی اظهـار کرد: عاوه بر این، سـازمان برنامـه و بودجه 
نیـز بودجـه ای را بـه شـرکت های  آب و فاضـاب به منظـور 
تجهیـز مکان هـای عمومـی ماننـد مسـاجد و مـدارس بـه 
لـوازم کاهنـده مصـرف اختصـاص داد و اکنـون نیـز مـا در 

حـال جمـع آوری گزارش هـا و میـزان عملکـرد ایـن طـرح 
. هستیم

وی افـزود: عـاوه بـر ایـن، در کارگروه سـازگاری بـا کم آبی 
مصوباتـی در راسـتای افزایش تعرفه مشـترکان پرمصرف 
بـه تصویـب رسـید و اکنـون نیـز در مرحلـه ی ابـاغ هیات 
دولـت قـرار دارد.او با اشـاره به دیگر اقدامـات صورت گرفته 
بـرای مدیریـت مصـرف آب در کشـور گفـت کـه در حـوزه 
مصـرف آب، در بخـش کشـاورزی در کارگـروه سـازگاری 
بـا کم آبـی مصوبـه ممنوعیت کشـت برنـج در اسـتان های 
غیرشـمالی مصوب شـد و اکنون این مصوبه مراحل نهایی 
خـود را طـی کـرده اسـت.به گفتـه مدیرکل دفتـر مدیریت 

مصـرف و ارتقـاء بهـره وری وزارت نیـرو، شـیوه نامه اجـرای 
ایـن طـرح در کارگـروه ملـی و هیـات دولـت بـه تصویـب 
رسـیده کـه در جلسـه آتـی کارگـروه ملـی اگـر تصویـب 
شـود، بـه همه اسـتان ها اباغ خواهـد شـد و از این طریق 
می توانیم شـاهد کاهش سـطح زیرکشـت در اسـتان های 
غیرشـمالی باشـیم.چندی پیـش نیـز دسـتورالعمل نحوه 
در  اسـتان ها  بـا کم آبـی  تدویـن گزارش هـای سـازگاری 
بـا کم آبـی  سـازگاری  ملـی  جلسـه کارگـروه  ششـمین 
تصویـب و بـه اسـتانداران بـه عنـوان رؤسـای کارگروه های 

اسـتانی کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کم آبـی، اباغ شـد.

اقتصادیاقتصادی

بانـک ملـت گـزارش عملکرد 
یـک و 9 ماهه سـال جاری را 
ارائـه کـرد کـه بـر ایـن اسـاس، در 9 
ماهـه مبلـغ ۱4.6 هزار میلیـارد تومان 
درآمـد حاصـل از تسـهیات اعطایـی 
هـزار   3.3۸ کـه  کـرده  شناسـایی 
میلیارد تومان بیشـتر از سود پرداختی 
بـه سـپرده گذاران در ایـن دوره بـوده 

است.

بـا سـرمایه  بانـک صـادرات 
5.7 هـزار میلیـارد تومانی به 
بورسـی،  بانـک  بزرگ تریـن  عنـوان 
گـزارش عملکـرد یـک و 9 ماهه سـال 

جاری را منتشر کرد.

شـرکت ملـی مس کـه اخیرا 
 30 سـرمایه  افزایـش  بـا 
درصـدی و سـرمایه 7.۸ هـزار میلیارد 
تومانـی بـه سـومین شـرکت بـوزرگ 
بـورس تبدیل شـده، برای سـال مالی 
میلیـارد  هـزار   ۱۱.9 فروشـی  جـاری 
تومانـی بـرآورد کرده بود کـه در 9 ماهه 
تومانـی  میلیـارد  هـزار   6.5 فـروش 

معادل 54 درصد را به ثبت رساند.

بـا  شـرکت آسـان پرداخـت 
افزایـش  مجـوز  دریافـت 
سرمایه از سـود انباشته آماده برگزاری 
مجمـع فـوق العـاده شـد و جـام دارو 
 50 سـرمایه  افزایـش  برنامـه  از  نیـز 

درصدی از سود انباشته خبر داد.

فروشـگاه  پذیـرش  پـی  در 
افـق  زنجیـره ای  هـای 
ایـن  مـاه،  شـهریور   ۱7 در  کـوروش 
شـرکت بـا نماد "افق" بـه عنوان پانصد 
و بیسـت و ششـمین شـرکت در بـازار 
دوم معامـات بـورس در بخشـخرده 
فروشـی، بـه اسـتثنای وسـایل نقلیـه 
موتوری و گروه و طبقه خرده فروشـی 
انـواع موادغذایی، نوشـیدنی و غیره در 

7 آذر سال جاری درج شد.

اخبار کوتاه بازار مالی 
بازار سرمایه در هفته ای که گذشتهفته گذشته

ریسک باالی استارتاپ ها؛ 

خداحافظی بورس با تک شاخ ها

برخی استارتاپ ها پس از ارزش گذاری سال گذشته درخواست پذیرش خود را به بورس و فرابورس ایران دادند.

سـال ۱396 سـال خاصـی بـرای برخـی از 
اهالی اکوسیستم اسـتارتاپی ایران رقم زد. 
تنـور ارزش گذاری اسـتارتاپ ها ها داغ شـد 
و هر کسب و کاری که تریبونی جلوی خود 
می دیـد، دربـاره ارزش گـذاری اش صحبـت 
می کـرد؛ بـه طـوری کـه برخـی کسـب و 
کار هـای زیـان ده از یونی کـرن )یک میلیارد 

دالری( شـدن حـرف بـه میان مـی آورد.
عـده ای کـه خـود را تـک شـاخ می نامیدند 
در  خـود  ارزش گـذاری  اعـام  از  پـس 
تریبون های رسـمی و غیر رسـمی گفتند که 
"می خواهنـد از طریـق بـازار سـرمایه تامین 
مالـی کننـد" و بـر ایـن اسـاس درخواسـت 
پذیـرش خود را به بـورس و فرابورس ایران 

دادند.
ایـن  کـه  بودنـد  معتقـد  بسـیاری  ولـی 
ارزش گذاری ها حبابی بیش نیسـت و پایه 
و اساسـی نـدارد. عـده ای نیز معتقـد بودند 
کـه ایـن اسـتارتاپ ها بـا انجـام معامـات 

صـوری سـعی دارنـد کـه ارزش خـود را بـه 
صـورت مصنوعـی بـاال نشـان دهند.

حتی در نمایشـگاه الکامپ، مهدی الیاسـی 
ارزیابـی  و  سیاسـت گذاری  معـاون   -
راهبـردی صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی - 
پنل هـا صحبـت می کـرد  از  کـه در یکـی 
از  برخـی  واقعـی  غیـر  ارزش گـذاری  بـه 
اسـتارتاپ ها اشـاره کرد و گفـت که "بعضی 
قنـاری  جـای  و  می کننـد  رنـگ  را  کاغ 

می فروشـند".
بـه گفتـه او، برخـی با هـدف ارزش گـذاری 
غیرواقعـی و حبابـی بـا شـخصی تبانـی 
می کننـد کـه مثـا 0.5 درصـد را بـه صـورت 
صـوری بـا قیمت بـاال خریداری کنـد و بعد 
بـر اسـاس آن معاملـه می گوینـد مـا فان 

مقـدار می ارزیـم.
ارزش گذاری هـای  ایـن  سـال گذشـته  در 
غیـر واقعـی آنقـدر اپیدیمـی شـد کـه بین 
اهالی اکوسیسـتم اسـتارتاپی ایران به طنز 

بـدل شـده بـود. تعـدادی از طنـز پـردازان 
بـا کشـیدن کاریکاتور هایـی ایـن موضـوع 
را دسـتمایه قـرار دادنـد؛ تـک شـاخ هایی 
را بـه تصویـر کشـیدند کـه بـه ظاهر سـعی 

می کننـد خـود را سـرحال نشـان دهنـد.
سـال گذشـته همایشـی با حضور کسـب و 
کار هـای اسـتارتاپی برگـزار شـد کـه یکی از 
سـهامداران چنـد شـرکت اسـتارتاپی بار هـا 
یونیکـرن  اسـتارتاپ هایش  اینکـه  دربـاره 
شـده اسـت صحبـت کـرد و به مدیـر عامل 
فرابـوس گفـت کـه می خواهیـم ایـن تـک 
شـاخ ها را وارد بورس کنیـم؛ امیر هامونی را 
بزرگتریـن چالش اسـتارتاپ ها قلمداد کرد.
بـه  اشـاره  بـدون  زمـان  آن  در  هامونـی 
ارزش گذاری هـای غیرواقعـی و بـا تاکیـد 
بـر لـزوم شـفافیت مالـی در اسـتارتاپ ها 
عمومـا  و کار هـا  ایـن کسـب  گفـت کـه 
صورت هـای مالـی حسابررسـی شـده ندارد 
و حاکمیـت شـرکتی را رعایـت نمی کننـد و 

ایـن موضوعـات بـرای بـازار سـرمایه ایـران 
بسـیار مهـم اسـت.

شـاپور  موضـوع  ایـن  پـی  در  بعد هـا 
محمـدی - رئیـس سـازمان بـورس - بـا 
اشـاره بـه ریسـک بـاالی اسـتارتاپ ها بـه 
سـرمایه گذاران در ایـن مـورد هشـدار داد و 
اعـام کرد کـه "نهاد ناظـر بازار سـرمایه این 
ارزش گذاری هـا را قبـول نـدارد". همچنیـن 
علـی  بـود کـه  پیـش  روز  چنـد  همیـن 
صحرائـی - مدیـر عامـل شـرکت بـورس 
تهـران - نیـز اعـام کـرد " شـرکت هایی 
کـه ریسـک باالیـی دارنـد در بـورس تهران 

نمی شـوند". پذیرفتـه 
امسـال نیز در همایشـی، استارتاپ ها جمع 
بـا سـال  شـدند، ولـی همایـش امسـال 
گذشـته تفـاوت ویـژه ای داشـت نـه دیگـر 
حرفـی از تک شـاخ شـدن بـود و نه حرفی 
از ورود آن هـا بـه بـورس شـد. امـا حـرف 
نبـود سـرمایه و سـرمایه گذار در حـوزه  از 
استارتاپی مطرح شـد. مدیران شرکت های 
ایـن  در  کـه  بورسـی  و  سـرمایه گذاری 
همایش شـرکت کـرده بودند بـا بیان اینکه 
سـرمایه وجود دارد، می گفتند سرمایه داران 
ریسـک سـرمایه گذاری در این استارتاپ ها 
را قبـول نمی کننـد و حاضر نیسـتند در این 
ایـن  در  سـرمایه گذاری کنند.آن هـا  حـوزه 
سـال ها علیرغم پیش بینی هایشـان دیدند 
کـه حتـی سـرمایه گذران دارای منابع مالی 
اقتصـادی  سـرمایه گذاری های  در  غنـی 
خـود بـه شـدت بـه مقولـه ریسـک توجـه 
دارنـد و ارزش گـذاری آن هایـی کـه خـود را 

مدعی تک شـاخ بـودن می دانند را درسـت 
ریسـک پذیر  سـرمایه گـذاران  نمی داننـد. 
سـرمایه گذرای  صندوق هـای  از  حتـی 
جسـورانه فرابورسـی که برای سرمایه گذرای 
در اسـتارتاپ ها تاسیس شده بود استقبال 

نکردند.
ایـن شـرکت ها در ایـن سـال ها بـه دلیـل 
مـدل کسـب و کاری که برای خـود انتخاب 
کردنـد و به دلیـل ارزش گـذاری غیر واقعی 
هزینه هـای زیـادی متحمل شـدند و حتی 
نما هـا  تک شـاخ  ایـن  اسـت کـه  مدتـی 
از دفاتـر شـیک خـود خـارج شـدند تـا از 

هزینه هـای خـود بکاهنـد.
تک شـاخ هایی مـدل ارزش گـذاری خود را 
بـر مبنای مقـدار فروش بنا نهادنـد و به هر 
قیمتـی سـعی کردند که فروش خـود را باال 
برنـد تـا دو برابـر آن قیمت گـذاری شـوند، 
بـرای همیشـه پشـت در بـورس ماندند. نه 
تنهـا بـه ایـن خاطـر کـه صورت هـای مالی 
حاکمیـت  و  نداشـتند  شـده  حسابرسـی 
شـرکتی را رعایـت نمی کردند بلکـه به دلیل 
اینکـه ایـده نداشـتند و نتوانتسـند در هیچ 

جـای دنیـا یـک ایـده جدید ثبـت کنند.
آن هـا صرفـا بـر اسـاس مدل هـای کپـی 
شـده از نمونه هـای خارجـی سـعی کردنـد 
مطـرح شـوند و از فرصـت فیلترینگ دیگر 
کسـب کار هـای خارجـی سـود برنـد، آن ها 
ارزش گذاری هـای  چـون  ماندنـد،  ناموفـق 
غیـر واقعی بـرای خود قائل بوند و ریسـک 
سرمایه گذاران شـان  بـه  را  باالیـی  بسـیار 

تحمیـل کردنـد. / خبرگـزاری ایسـنا

ته
نک

عــده ای کــه خــود را تــک شــاخ می نامیدنــد پــس از 
ــمی  ــای رس ــود در تریبون ه ــذاری خ ــالم ارزش گ اع
ــق  ــد از طری ــه »می خواهن ــد ک ــمی گفتن ــر رس و غی
بــازار ســرمایه تامیــن مالــی کننــد« و بــر ایــن 
اســاس درخواســت پذیــرش خــود را بــه بــورس 
ــد  ــیاری معتق ــی بس ــد. ول ــران دادن ــورس ای و فراب
ایــن ارزش گذاری هــا حبابــی بیــش  بودنــد کــه 
نیســت و پایــه و اساســی نــدارد. عــده ای نیــز معتقــد 
ــالت  ــام معام ــا انج ــتارتاپ ها ب ــن اس ــه ای ــد ک بودن
ــه صــورت  ــد کــه ارزش خــود را ب صــوری ســعی دارن

ــد. ــان دهن ــاال نش ــی ب مصنوع

وضعیت شاخص 
کل بورس 

در هفته گذشته

ترین های بورس
را  هفتـه گذشـته  معامـات  ارزش  بیش تریـن  نخسـت  جایـگاه 
بانـک ملـت به خـود اختصاص داد. بانک پاسـارگاد رتبـه چهارم را 
بـا سـرمایه 50هـزار و 400 میلیـارد ریـال بـه دسـت آورد. سـود هر 

سـهم ایـن شـرکت ۱۲9 ریـال پیش بینـی شـده اسـت.
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جمع معامالتآخرین قیمتنام شرکت

26612925452بانک ملت

16432640851بانک تجارت

13981688496سایپا

13281593130بانک پاسارگاد

1269794203بانک صادرات

4555632206صنایع شیمیایی

7296547581پاالیش نفت اصفهان

6887483464داده گستر عصر نوین

4812398372پتروشیمی شازند

4812386933فوالد مبارکه اصفهان
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این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4  پیام
زیست

خبر

ــن  ــت. ای ــار اس ــد گردوغب ــزو کمربن ــا ج ــور م کش
پدیــده ســبب خشــکیدگی ۲50 هــزار هکتــار از 

جنگل هــای اســتان لرســتان شــده اســت.
الهــام برنــا  معــاون نظــارت و پایــش اداره کل 
حفاظــت محیط زیســت لرســتان گفتــه اســت: 
۲50 هــزار هکتــار از جنگل هــای اســتان دچــار 
خشــکیدگی شــده و ایــن نشــان می دهــد یکــی از 
مهم تریــن عوامــل اولیــه خشــکیدگی و زوال بلــوط 

ــتیم. ــان آن هس ــه میزب ــت ک ــی اس گردوغبارهای
ــز از ســال ۸7  ــا، اســتان لرســتان نی ــه برن ــه گفت ب
ــاالنه  ــوده و س ــار ب ــان گردوغب ــا میزب ــون باره تاکن
به طــور متوســط ســه تــا چهــار مــاه بــا ایــن پدیــده 
ــرات  ــر اث ــرده و تحت تأثی ــرم ک ــه ن ــت و پنج دس
زیان بــار آن قــرار گرفتــه اســت. وی در مــورد دالیــل 
ــا  ــأ و کانون ه ــتر منش ــه: بیش ــار گفت ــروز گردوغب ب
خــارج از مرزهــای کشــور اســت؛ در دو ســال اخیــر 
تائیــد شــده کــه بیــش از ۲0 درصــد منشــأ داخلــی 
داریــم. بــروز پدیــده خشک ســالی در ایــران و 
ــأهای  ــد منش ــبب ش ــال ۸5 س ــدید آن در س تش
جدیــد داخلــی و فرامــرزی در نواحــی غــرب و 
ــی از  ــرب داشــته باشــیم، بخــش اعظم ــوب غ جن
ایــن کانون هــا در کشــورهای همســایه )عــراق، 
ــت و شــمال عربســتان(  ــوریه، اردن، کوی شــرق س

اســت.

گرد و غبار تنفس درختان
را مختل می کند

در همیــن رابطــه ســارا اردو فعــال محیــط زیســت 
ــر  ــد: »اگ ــوان می کن ــا عن ــام م ــا پی ــو ب در گفت وگ
ــرد،  ــورت گی ــار ص ــرد و غب ــاه، گ ــد گی ــل رش در فص
مشــکات زیــادی ایجــاد می شــود چراکــه در ایــن 

ــم  ــد آن ک ــده و رش ــش وارد ش ــاه تن ــه گی ــان ب زم
ــای  ــن موضــوع در جنگل ه می شــود. مخصوصــا ای

ــد. ــد رخ ده ــا ارزش می توان ب
ــار رخ  ــرد و غب ــه گ ــی ک ــی هنگام ــورت کل ــه ص ب
می دهــد باعــث ایجــاد یکســری تنــش در گیاهــان 
می شــود. از جملــه اینکــه گیاهــان و جوانه هــای 
کوتــاه دفــن می شــوند و بــه دلیــل اینکــه ایــن گــرد 
ــر روی گیاهــان ســبز می نشــیند، کاهــش  ــار ب و غب

فتوســنتز و خشــکی گیاهــان را بــه دنبــال مــی آورد. 
ــای  ــر روی روزنه ه ــار ب ــرد و غب ــن گ ــن ای همچنی
گیاهــان نشســته و میــزان تعــرق گیاهــان را پاییــن 
آورده و باعــث می شــود گــردش مــواد در گیــاه 

صــورت نگیــرد.
ــر روی برگ هــا، ســبب زرد  ــار ب نشســتن گــرد و غب
شــدن و ریختــن آن هــا می شــود. ایــن ریــزش گیــاه 
ــود.  ــک درخــت می ش ــای ی ــث کاهــش برگ ه باع
ــود  ــم می ش ــت ک ــک درخ ــای ی ــه برگ ه ــی ک وقت
ــد و در  ــن می آی ــت پایی ــنتز کل درخ ــزان فتوس می

نتیجــه روی رشــد و نمــو و تولیــد مثــل یــک 
درخــت تاثیــر می گــذارد. اگــر گــرد و غبــار در 
وســعت بیشــتری رخ دهــد باعــث بــه خطــر افتادن 

گونه هــای گیاهــی بیشــتری می شــود.
ــای  ــگل وجــود دارد.جنگل ه ــوع جن ــار ن ــا چه تقریب
در  ارســباران  جنگل هــای  شــمال.  در  هیرکانــی 
ــا  ــوط ی ــای زاگرس)بل ــور. جنگل ه ــمالغربی کش ش
ــی  ــه غرب ــان لرســتان( در وســط کشــور و ناحی هم
ــوب  ــم در جن ــرا ه ــتر.جنگل های اف ــرس بیش زاگ

کشــور.
از لحــاظ وســعت، جنگل هــای زاگــرس در رتبــه 

اول قــرار دارنــد و حــدود چهــل درصــد جنگل هــای 
ــا  ــن جنگل ه ــد. ای ــکیل می دهن ــا را تش ــور م کش
از اهمیــت زیــادی برخــوردار هســتند امــا بــه دلیــل 
آتــش ســوزی، مدیریــت ضعیــف و قــرار گرفتــن در 
ناحیــه گــرد و غبــاری همیشــه در معرض خطــر قرار 
ــدا در اســتان  ــا ابت ــن جنگل ه ــد. بیشــترین ای دارن

لرســتان و بعــد اســتان فــارس قــرار دارنــد. 
ــن  ــه ای ــت ب ــرای طبیع ــا ب ــن جنگل ه ــت ای اهمی
ــوع  ــی، تن ــر زمین ــای زی ــه از آب ه صــورت اســت ک
ژنتیکــی و بســتر خــاک حفاظــت می کننــد و 
پایــداری اکوسیســتم منطقــه را در پــی دارنــد. 

نفس جنگل های لرستان گرفت
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان: گرد و غبار سبب خشکیدگی 250 هزار هکتار از جنگل های لرستان شده

مهــرزاد بوســتانی مدیــرکل منابــع طبیعــی اســتان فــارس بــا اشــاره بــه اینکــه به طــور حتم ایــن گرد 
و خاکهــا در خشــکیدگی درختــان بلــوط موثــر هســتند، تاکیــد کــرده: بــا توجــه بــه خشــک بــودن هوا 

ایــن گــرد و خاکهــا بــر روی بــرگ درختــان بلــوط نشســته و امــکان تنفــس گیــاه از بیــن مــی رود.
او میگویــد: بخــش قابــل توجهــی از نیــاز آبــی درختــان بــه ویــژه درختــان بلــوط از رطوبت هــوا تامین 
مــی شــود کــه بــا توجــه بــه خشــک بــودن هــوا امــکان تامیــن آب بــرای گیاهــان وجــود دارد.عــالوه 
بــر ایــن ایــن گــرد و خاکهــا جــذب بــرگ درختــان مــی شــود و بــه طــور حتــم خســاراتی را وارد مــی 

. کند

ســارا اردو: نشســتن گــرد و غبــار بــر روی برگ هــا، 
ــود. .  ــا می ش ــن آن ه ــدن و ریخت ــبب زرد ش س
وقتــی کــه برگ هــای یــک درخــت کــم می شــود 
ــد و  ــن می آی ــت پایی ــنتز کل درخ ــزان فتوس می
ــک  ــل ی ــد مث در نتیجــه روی رشــد و نمــو و تولی
ــار در  ــرد و غب ــر گ ــذارد. اگ ــر می گ ــت تاثی درخ
ــر  ــه خط ــث ب ــد باع ــتری رخ ده ــعت بیش وس
ــود. ــتری می ش ــی بیش ــای گیاه ــادن گونه ه افت

یم
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ــزداری  ــع طبیعــی و آبخی رییــس اداره مناب
دو  امســال  ســرایان گفــت:  شهرســتان 
ــرایان  ــتان س ــزداری در شهرس ــروژه آبخی پ
ــن  ــه در پایی ــد ک ــرداری می رس ــره ب ــه به ب
ــی  ــش آبده ــث افزای ــد باع ــت می توان دس

ــود. ــات ش ۱3 قن
ــارات  ــه اعتب ــاره ب ــا اش ــی، ب ــد صادق محم
ــا  ــت: امســال ب ــی گف ــعه مل ــدوق توس صن
اعتبــار حــدود 450 میلیــون تومــان  از ایــن 
ــن  ــزداری در ای ــم آبخی ــروژه مه ــع دو پ منب

ــی شــده اســت.  شهرســتان اجرای
پــروژه حوضــه آبخیــز نــرم و نــوده بــا ۱۲50 
ــان  ــون توم ــر مکعــب حجــم  ۲70 میلی مت
اعتبــار مصــوب صندوق توســعه ملــی را دارد 
کــه تاکنــون 50 درصــد پیشــرفت فیزیکــی 

داشــته اســت.
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــس اداره مناب رئی
و  ســنگ  عملیــات  ســرایان  شهرســتان 
مــات حوضــه آبخیــز شــهید پارســا را یکــی 
دیگــر از پروژه هــای صنــدوق توســعه ملــی 
در ایــن شهرســتان عنــوان کــرد کــه بــا 
اعتبــار ۱۸0 میلیــون تومــان عملیاتــی شــده 
ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــده ب ــه آین و هفت
ــات در  ــه قن ــروژه س ــن دو پ ــرای ای ــا اج ب
ــوده و ۱0  ــرم و ن ــه ن ــت حوض ــن دس پایی
قنــات در پاییــن دســت حوضــه آبخیــز 
ــر  ــه تاثی ــود ک ــا می ش ــا احی ــهید پارس ش
ــا  ــات   ه ــن قن ــی ای ــزان دب بســزایی در می
ــه  ــتاییان آن منطق ــی روس ــت زندگ و کیفی

دارد.
ــدوق  ــارات صن ــر اعتب ــاوه ب ــزود: ع وی اف
توســعه ملــی از ســرفصل مدیریــت بحــران 
ــوب  ــار مص ــان اعتب ــون توم ــغ ۱00 میلی مبل
داشــته ایم کــه تاکنــون ۸9 میلیــون تومــان 
بــه شــکل اوراق یــک ســاله پرداخــت شــده، 
کــه در حوضــه آبخیــز شــهید پارســا از 
ــزداری  ــات آبخی ــت عملی ــار مرم ــن اعتب ای
ــی 97- ــال مال ــارات س ــد. اعتب ــام ش انج
ایــن  در  نیــز   ۱۸0 مــاده  از ســرفصل   96
ــون و 500 هــزار تومــان  شهرســتان 4۸ میلی
در حوضــه آبخیــز چرمــه هزینــه شــده اســت 
و همچنیــن از اعتبــارات ملــی ، 97 میلیــون 

ــه اســت. ــص یافت ــان تخصی توم

ده
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رو 
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انگیزه ایران خودرو برای نوسازی خ

خودروهای فرسوده از بین رفت
صنعــت گفــت:  وزارت  خــودرو  صنایــع  مدیــرکل 
ــه مشــکاتی کــه  ــا توجــه ب شــرکت ایــران خــودرو ب
اخیــرا بــرای آن ایجــاد شــده ۱۸0 میلیــارد تومــان از 
ــا  ــد و عم ــتفاده کن ــت اس ــقاط را نتوانس ــل اس مح
ایــن موضــوع باعــث از بیــن رفتــن انگیــزه ایــن شــرکت بــرای 
ادامــه طــرح نوســازی شــده اســت. بنابرایــن بایــد راه هایــی بــرای 
حــل ایــن موضــوع پیــدا کــرد و در ایــن زمینــه بــه همکاری ســازمان 
برنامــه و بودجــه نیــاز داریــم و ســعی داریــم حــدود ۲000 تــا ۲500 
ــا ۲0 درصــد  ــا بتوانیــم ۱0 ت ــه شــکلی تامیــن کنیــم ت دســتگاه را ب

ــم. ــام دهی ــی ها را انج ــازی تاکس نوس
ــی های  ــازی تاکس ــات نوس ــه جزئی ــاره ب ــا اش ــی ب ــد قناعت محم
فرســوده گفــت: بایــد تکلیــف تحریم هــا مشــخص شــود تــا 

ــم. ــن کنی ــدات را معی ــده تولی ــال آین ــه س ــم برنام بتوانی
او - مدیــرکل صنایــع خــودرو در وزارت صنعــت - در ســی و 
ــه در ســازمان  ــوا ک ــی ه ــروه کاهــش آلودگ ــن جلســه کارگ چهارمی
ــازی  ــه نوس ــتور جلس ــورد دس ــد در م ــزار ش ــت برگ ــط زیس محی
تاکســی های فرســوده بــا اشــاره بــه اینکــه هفتــه گذشــته جلســه ای 

ــران خــودرو در خصــوص نوســازی داشــتیم، گفــت:  ــا شــرکت ای ب
ســال گذشــته ۸4 هــزار و 65۱ نفــر بــرای نوســازی ثبــت نــام کــرده 

ــد. بودن
ــه تاکســیرانی و  ــق اتحادی مشــخصات 6۸ هــزار و 50۲ نفــر از طری

شــرکت ایــران خــودرو تهیــه شــده اســت.
ــخ ۱۱ دی  ــا تاری ــت: ت ــع خــودرو وزارت صنعــت، گف ــرکل صنای مدی
ــور صــادر شــده  ــش فاکت ــزار و ۱3۲ دســتگاه پی ــرای 65 ه ــاه ب م
اســت. همچنیــن تــا ایــن تاریــخ 66 هــزار و شــش نفــر متقاضــی 
ــده کامــل شــده اســت. وجــود داشــته اســت و 63 هــزار و یــک پرون
قناعتــی گفــت: کلیــه خودروهایــی کــه فاکتــور شــده و در آســتانه 
ــتگاه  ــزار و 9۲9 دس ــامل 6۲ ه ــت ش ــتریان اس ــه مش ــل ب تحوی
ــن  ــازی ای ــث نوس ــاف در بح ــل اخت ــه داد: مح ــود.وی ادام می ش
اســت کــه شــرکت خودروســاز اعــام می کنــد کــه تعهــدش در مــورد 
خودروهایــی اســت کــه بــرای آنهــا پیــش فاکتــور صــادر شــده و اگر 
قــرار باشــد تعــداد خودروهــا بیــش از ایــن تعــداد باشــد بایــد تعهــد 
ایجــاد شــود. می تــوان بــرای 500 دســتگاه ایــن کار را انجــام داد تــا 

طــی دو مــاه تحویــل داده شــود.

مدیرعامــل ســتاد معاینــه فنــی خودروهــای تهــران جزئیــات 
ــرد  ــریح ک ــنگین را تش ــای س ــاده ای خودروه ــار ج ــای کن پایش ه
و گفــت: طــی ســه مــاه گذشــته از بیــن 30۸۱ بازدیــد خودروهــای 
ســنگین متوجــه شــدیم کــه ۲4.3 درصــد خودروهــا دودزا هســتند.
 نــواب حســینی منــش، در مــورد اکیپ هــای جــاده ای معاینــه فنــی، 
اظهــار کــرد: بازرســی معاینــه فنــی خودروهــای ســنگین بــا همکاری 
پلیــس صــورت می گیــرد و در هــر شــبانه روز شــش اکیــپ 
ــنگین  ــای س ــان، خودروه ــرویس کارکن ــهری، س ــای ش اتوبوس ه
در حــال تــردد در بزرگراه هــای شــهری، خودروهــای شــخصی، 
خودروهــای خدمــات شــهری، ســرویس شــرکت های ایــران خــودرو 

ــم. ــش کرده ای ــر را پای ــه ب ــای نخال ــایپا و خودروه و س
وی ادامــه داد: طــی ســه مــاه گذشــته 30۸۱ خــودروی ســنگین مورد 
تســت مجــدد معاینــه فنــی قــرار گرفتــه کــه در بازرســی های اولیــه 
مشــخص شــد ۸6 درصــد خودروهــای ســنگین دارای برگــه معاینــه 

فنــی و ۱3.۲ درصــد فاقــد معاینــه فنــی هســتند.
مدیرعامــل ســتاد معاینــه فنــی تهــران گفت: بــر اســاس ارزیابی های 
کنــار جــاده ای معاینــه فنــی، ۲4.3 درصــد خودروهــا دودزا هســتند. 
همچنیــن از مجمــوع 30۸۱ خــودروی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه در 
اکیپ هــای جــاده ای، ۲۸0 خــودرو زیــر پنــج ســال و ۲۸00 خــودرو 

بــاالی پنــج ســال عمــر داشــتند.
حســینی منــش در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه هنــوز بحــث ابطــال 
ــکاری  ــا هم ــت: ب ــت، گف ــده اس ــل نش ــل و فص ــی ح ــه فن معاین
ــی  ــه فن ــال معاین ــری بحــث ابط ــداری در حــال پیگی ســازمان راه

ــرار شــده در جلســه بعــدی کارگــروه  خودروهــای دودزا هســتیم. ق
ــه نتیجــه  ــه ب ــن زمین ــوز در ای ــا هن ــن موضــوع مطــرح شــود ام ای
نرســیده ایم. از مجمــوع 30۸۱ خــودروی ســنگین پایــش شــده، 9۱ 
درصــد خودروهــا در خــارج از تهــران اقــدام بــه اخــذ برگــه معاینــه 
ــاری  ــنگین ب ــای س ــدادی از خودروه ــن تع ــد. همچنی ــی کرده ان فن
کــه بــه دلیــل نداشــتن برگــه معاینــه فنــی 50 هــزار تومــان جریمــه 
می شــوند، کرایــه بــار خــود را افزایــش داده انــد تــا هزینــه جریمــه را 

نیــز جبــران کننــد.
مدیرعامــل ســتاد معاینــه فنــی خودروهــای تهــران اظهــار کــرد: در 
ــنگین،  ــای س ــرای خودروه ــی ب ــه فن ــاده ای معاین ــای ج اکیپ ه
749 مــورد مــردودی داشــتیم. اینهــا خودروهایــی هســتند کــه برگــه 

معاینــه فنــی داشــتند امــا در تســت مجــدد رد شــدند.
ــم  ــا بدانی ــم ت ــه بررســی کردی ــه اینک ــا اشــاره ب ــش ب حســینی من
خودروهــای مــردودی در کــدام مراکــز معاینــه فنــی، برگــه معاینــه 
ــا  ــی ها و آماره ــاس بررس ــر اس ــت: ب ــد، گف ــت کرده ان ــی دریاف فن
اولیــن مرکــز بهارســتان اســت. همــان مرکــزی کــه اتوبوس دانشــگاه 
علــوم تحقیقــات نیــز از آنجــا معاینــه فنــی گرفته بــود، دومیــن مرکز 
مرکــز امــام رضــا )ع(، ســومین باقرشــهر و مراکــز بعــدی خــاوران، 

گلســتان و ... اســت.
مدیرعامــل ســتاد معاینــه فنــی خودروهــای تهــران در ادامــه در مــورد 
ــران  ــی ســنگین ته ــه فن ــز معاین ــر مراک ــارت ب ــش و نظ نحــوه پای
ــا توجــه بــه اهمیــت ایــن  و البــرز توضیحاتــی ارائــه داد و گفــت:  ب
موضــوع بــا همــکاری ســازمان راهــداری و بــر اســاس یــک آگهــی 

عمومــی، شــرکت هایی را کــه بــه منظــور پایــش مراکــز معاینــه فنــی 
اعــام وصــول کــرده بودنــد مــورد بررســی قــرار داده و انتخــاب کردیم.

ــر  ــرای پایــش و نظــارت ب حســینی منــش گفــت: نقشــه راهــی ب
عملکــرد مراکــز معاینــه فنــی تهــران و البــرز طراحــی کرده ایــم کــه 
در چهــار فــاز اجرایــی خواهــد شــد. در فــاز اول پیمانــکاران بایــد از ۱5 
مرکــز معاینــه فنــی بازدیــد کــرده و اوضــاع را بررســی کننــد، ســپس 
وضعیــت هــر یــک از ایــن مراکــز را تحلیــل خواهنــد کــرد. پــس از 
آن می خواهیــم ایــن مراکــز در بــازه یــک ماهــه ســطح خــود را بــاال 

بــرده و اشــکاالت را رفــع کننــد. در فــاز دوم بررســی اصاحــات و رفــع 
اشــکاالت توســط مراکــز معاینــه فنــی صــورت می گیــرد. همچنیــن 
در فــاز ســوم بــر بهبــود رونــد فعالیــت مراکــز معاینــه فنــی نظــارت 
خواهــد شــد و در فــاز چهــارم گزارش هــای نهایــی تهیــه و بازدیدهــای 

غیــر مترقبــه صــورت خواهــد گرفــت.
وی تاکیــد کــرد: در بــازه شــش ماهــه بــه صــورت مســتند وضعیــت 
مراکــز معاینــه فنــی اســتان های تهــران و البــرز را گــزارش خواهیــم 

کــرد.

بنفشــه زهرایــی مدیــرکل دفتر مدیریت مصــرف آب و آبفــا گفته، در 
حقیقــت تبــادل آب بیــن بخش هــای مختلــف توســعه بــه درســتی 
صــورت نگرفتــه اســت. عــدم نظــارت بــر ایــن مســاله موجــب شــده 
آب هــای زیرزمینــی بــا افــت ســطح مواجــه شــود و میــزان مصــرف 

آب در تمــام اســتان ها بیــش از ظرفیــت تامیــن باشــد.
رئیس کمیســیون کشــاورزی و آب اتاق مشــهد در خصوص مســاله 
آب مجــازی کــه یکــی از مهمتریــن مســائل در روابــط دیپلماتیــک 
اســت، گفــت: از ســازمان توســعه تجــارت در خواســت کردیــم کــه 

آخرین آمارها از تست آلودگی 
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 در کشور

ارزیابــی  واحــد  رییــس 
موسســه تحقیقاتــی علــوم 
ــگاه  ــت: ن ــور گف ــیاتی کش ش
مدیــران سیاســی و اجتماعــی 
اســتان های شــمالی بــه مقولــه اشــتغال و کســب 
ــه  ــرا ک ــود چ ــاح ش ــد اص ــزر بای ــای خ ــد از دری درآم

ظرفیــت ایــن پهنــه آبــی محــدود اســت. 
ســید امیــن هللا تقــوی اظهــار داشــت: دریــای خــزر یک 
منبــع محــدود اســت کــه اشــتغال زایــی ناشــی از بهــره 
بــرداری منابــع آبــزی آن ســقف مشــخصی دارد.  اینکــه 
ــرای  ــام حاشــیه نشــینان ب ــع داشــته باشــیم تم توق
اشــتغال دل بــه دریــا بزننــد رویه ای نادرســتی اســت و 
هــر گونــه بهــره بــرداری در خــزر بایــد ضابطــه منــد و بــر 

اســاس اصــول علمــی باشــد. 
تقــوی ادامــه داد: در مدیریــت مطلــوب منابــع آب 
ــت  ــی در مدیری ــرداران محل ــره ب ــد به ــای خــزر بای دری

ــند.  ــته باش ــوس داش ــی و ملم ــش اجرای نق
وی گفــت: منابــع آبزیــان خــزر ثروتــی ملــی اســت کــه 
عــاوه بــر در اختیــار بــودن جوامع محلــی، امانتــی برای 

نســل هــای آتــی نیــز محســوب می شــود. 
مشــاور رییــس و عضو ارشــد موسســه تحقیقاتی علوم 
شــیاتی کشــور گفــت: اعتبــارات و هزینــه هــای دولــت 
ــت  ــی در دول ــع آب در بخــش شــیات و مدیریــت مناب
ــا همیشــه  ــوده ام ــر ب ــی نظی هــای پــس از انقــاب ب
هزینــه کان و پــول در بخــش مدیریــت منابــع آبــزی 
دســتاورد هــای مطلــوب و ایــده ال ایجــاد نمی کنــد. 

وی تأکیــد کــرد هــر چنــد بــرای مدیریــت منابــع آبــزی 
ــره  ــی و سیاســی به ــد شــرایط اقتصــادی، اجتماع بای
ــه شــود  ــر گرفت ــرداران و حاشیه نشــینان خــزر در نظ ب
ــت،  ــنتی مدیری ــای س ــاح روش ه ــا اص ــد ب ــا بای ام
راهبــرد اصلــی بــر مبنــای حفــظ ذخایــر ارزشــمند خــزر 

بــرای نســل هــای آتــی هــم ترســیم شــود.

کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
از  نی ریــز  شهرســتان 
پــرورش و کاشــت نشــاء 
ــار در  ــرای نخســتین ب آنغــوزه در ایــن شهرســتان، ب

داد. خبــر  کشــور 
از  نی ریــز  کــرد:  اظهــار  سیروســی  ذبیــح هللا 
ــت، و از  ــور اس ــخ کش ــوزه تل ــد آنغ ــای تولی قطب ه
ــودرو  ــه صــورت خ ــخ ب ــوزه تل ــاز رویشــگاه آنغ دیرب
بــوده و در حــال حاضــر ۱00 هــزار هکتــار عرصــه 
منابــع طبیعــی و 600 هکتــار زمیــن کشــاورزی در این 
شهرســتان بــه کشــت آنغــوزه دیــم اختصــاص یافتــه 

ــت. اس
وی اضافــه کــرد: دوره باردهــی ایــن گیــاه هر 7 ســال 
یکبــار بــوده، از ایــن رو بــه منظــور افزایش بهــره   وری 
ــاه  ــه دهچ ــاورزی از منطق ــا، کش ــش هزینه ه و کاه
ــه  ــدام ب ــور اق ــار در کش ــتین ب ــرای نخس ــز ب نی ری
پــرورش نشــاء آنغــوزه کــرده و پــس از ۲ ســال نشــاء 

ــن روش  ــا ای ــت. ب ــرده اس ــل ک ــن منتق ــه زمی را ب
دوره باردهــی ۲ ســال کاهــش یافتــه کــه ســودآوری 
بیشــتری را در پــی خواهــد داشت.ســاالنه حــدود ۱5 
تــن شــیرابه آنغــوزه تلــخ در ایــن شهرســتان تولیــد و 
بــه کشــورهای هندوســتان، پاکســتان، حــوزه خلیــج 
فــارس، آمریــکا، انگلســتان و ژاپــن صــادر می شــود.
ــادر اســت  ــه ای ن ــاه آنغــوزه گون ــه گــزارش ایســنا،  گی ب
ــران و افغانســتان اســت  کــه رویشــگاه آن منحصــرا ای
و فــردی بــه نــام کامفــر، 340 ســال پیــش بــا کمــک 
ــه  ــیرابه آن ب ــه اســتخراج ش ــدام ب ــتان اق ــی الرس اهال

ــرد. ــی ســنتی ک ــغ زن روش تی
ــد ســاله،  ــی چن ــی اســت علف ــوزه گیاه ــا آنغ ــوزه ی آنق
ریشــٔه آن کمــی ضخیــم و گوشــتی، برگ هــای آن 
بســیار بریــده و غبــاری، ســاقه آن مجــوف و گوشــتی و 
بلنــدی آن تــا ۲ متــر اســت. گل هــای آن بــه رنــگ زرد و 
بــه گــروه چتــر ماننــد در انتهــای ســاقه ظاهــر می شــود.

نماینده مردم خوانسار و گلپایگان با اشاره به تجمع کشاورزان در اصفهان، گفت: مساله آب در اصفهان 
باعث ایجاد نارضایتی هایی در بین کشاورزان شده است.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

احیای 13 قنات 
با اجرای دو پروژه 

آبخیزداری

ای
انه 

لخ
ازگ

ایران جزء 10 کشور تولیدکننده گازهای گ
گلخانه ای در جهان است

رئیــس مرکــز تغییــر اقلیــم ســازمان محیــط زیســت 
ــده  ــور تولیدکنن ــزء ۱0 کش ــران ج ــه ای ــان اینک ــا بی ب
گازهــای گلخانــه ای در جهــان اســت، گفــت: ایــران بــه 
ــم  ــرات اقلی ــر تغیی ــه ای در براب ــای گلخان ــد گازه ــل تولی دلی

آســیب پذیر اســت.
ــه پاریــس  ــه توافقنام ــران ب ــا الحــاق ای ــدی، در رابطــه ب مســعود زن
و کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای اظهــار کــرد: موضــوع کاهــش 
گازهــای گلخانــه ای یــک موضــوع جهانــی اســت و هماننــد کاهــش 
آلودگــی هــوا نیســت، چراکــه بــرای کاهش آلودگــی هوا در کانشــهرها 
ــه ای  ــرای کاهــش گازهــای گلخان اقداماتــی صــورت می گیــرد، امــا ب

بایــد تمــام دنیــا متحــد شــوند.
ــا یــک کشــور در جهــت کاهــش گازهــای  ــدام تنه وی ادامــه داد: اق
ــد.  ــه ای کارســاز نیســت و همــکاری ســایر کشــورها را می طلب گلخان
وی افــزود: کاهــش نــزوالت جــوی، خشکســالی، بیابان زایــی و 
ــران  ــم در ای ــرات اقلی ــارات ناشــی از تغیی ــه خس ســیاب ها از جمل

اســت.

آنطــور کــه باشــگاه خبرنــگاران می نویســد رئیــس مرکــز ملــی هــوا و 
تغییــر اقلیــم ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره بــه اینکــه 
تغییــر اقلیــم بــا کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای بــه خصــوص 
دی اکســیدکربن همــراه اســت، تصریــح کــرد: هــر کشــوری می توانــد 
ــه شــرایط اقتصــادی خــود و برحســب مســوولیتی کــه  ــا توجــه ب ب
ــد و از  ــدام کن ــه ای اق ــده دارد در جهــت کاهــش گازهــای گلخان برعه
وارد شــدن آســیب بــه اقتصــادش جلوگیــری کنــد. بهتــر اســت هــر 
کشــوری بــرای کاهــش گازهــای گلخانــه ای برنامــه ای داشــته باشــد، 
ــه  ــه همیــن دلیــل برنامــه ملــی مشــارکت کاهــش انتشــار نیــز ب ب
دولــت ارائــه شــده و قبــل از الحــاق بــه توافقنامــه پاریــس نیــز ایــن 

برنامــه بــه دبیرخانــه تغییــر اقلیــم ارائــه شــده اســت.
در مــاده 16 کنوانســیون تغییــر اقلیــم هــر چیــزی بــه عنــوان زمینــه 
توافقنامــه باشــد، جزئــی از آن توافقنامــه اســت، اشــاره و ایــن برنامــه 

بــه تمــام کشــورها اعــام شــده اســت. 
وی افــزود: برنامــه مشــارکت ملــی کاهش انتشــار گازهــای گلخانه ای 

نیــز آمــاده ارائــه بــه نماینــدگان مجلس شــورای اســامی اســت.

ک
 پا

ای
هو

رئیــس ســازمان محیــط زیســت کشــور بــا بیــان 
ــر پشــتیبانی از  ــه خاط ــران ب ــه شــهرداری ته ــه ب اینک
ــم،  ــاک تشــکر می کن زیرســاخت های ایجــاد هــوای پ
ــه ســال قبــل  تصریــح کــرد: در ســال 97، ۲۸ روز نســبت ب
هــوای پــاک بیشــتری داشــتیم و هیــچ روزی بــه خاطــر آلودگــی 

تعطیــل نشــد.
عیســی کانتــری بــا بیــان اینکــه هنــوز کامیون هــای جنــگ جهانی 
ــران  ــوای ته ــی ه ــت: آلودگ ــد، گف ــردد می کنن ــا ت دوم در خیابان ه

بخاطــر 60 هــزار خــودروی دیزلــی اســت. 
او اظهــار کــرد: بایــد از بخــش خصوصــی که ریســک ســرمایه گذاری 

در ایــن حــوزه را پذیرفتــه اســت، قدردانــی کنم.
کانتــری بــا بیــان اینکــه بــه شــهرداری تهــران بــه خاطر پشــتیبانی 
ــح  ــم، تصری ــاک تشــکر می کن از زیرســاخت های ایجــاد هــوای پ
ــاک  ــوای پ ــل ه ــه ســال قب ــرد: در ســال 97، ۲۸ روز نســبت ب ک
بیشــتری داشــتیم و هیــچ روزی بــه خاطــر آلودگــی تعطیــل نشــد.

اینکــه  بیــان  بــا  زیســت کشــور  رئیــس ســازمان محیــط 
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اول قــرار دارنــد و حــدود چهــل درصــد جنگل هــای 
ــا  ــن جنگل ه ــد. ای ــکیل می دهن ــا را تش ــور م کش
از اهمیــت زیــادی برخــوردار هســتند امــا بــه دلیــل 
آتــش ســوزی، مدیریــت ضعیــف و قــرار گرفتــن در 
ناحیــه گــرد و غبــاری همیشــه در معرض خطــر قرار 
ــدا در اســتان  ــا ابت ــن جنگل ه ــد. بیشــترین ای دارن

لرســتان و بعــد اســتان فــارس قــرار دارنــد. 
ــن  ــه ای ــت ب ــرای طبیع ــا ب ــن جنگل ه ــت ای اهمی
ــوع  ــی، تن ــر زمین ــای زی ــه از آب ه صــورت اســت ک
ژنتیکــی و بســتر خــاک حفاظــت می کننــد و 
پایــداری اکوسیســتم منطقــه را در پــی دارنــد. 

ــان ها را  ــای انس ــا، بق ــن جنگل ه ــای ای ــظ بق حف
می کنــد.« تضمیــن 

بوســتانی  مهــرزاد  رابطــه همچنیــن  در همیــن 
ــا اشــاره  مدیــرکل منابــع طبیعــی اســتان فــارس ب
ــا در  ــرد و خاکه ــن گ ــم ای ــور حت ــه ط ــه ب ــه اینک ب
خشــکیدگی درختــان بلــوط موثــر هســتند، تاکیــد 
کــرده: بــا توجــه بــه خشــک بــودن هــوا ایــن گــرد 
ــوط نشســته و  ــرگ درختــان بل ــر روی ب ــا ب و خاکه

ــی رود. ــن م ــاه از بی ــس گی ــکان تنف ام
ــی  ــاز آب ــی از نی ــل توجه ــش قاب ــد: بخ او می گوی
ــوا  ــت ه ــوط از رطوب ــان بل ــژه درخت ــه وی ــان ب درخت

تامیــن مــی شــود کــه بــا توجــه بــه خشــک بــودن 
هــوا امــکان تامیــن آب بــرای گیاهــان وجــود دارد.
ــرگ  ــا جــذب ب ــرد و خاکه ــن گ ــن ای ــر ای ــاوه ب ع
ــه طــور حتــم خســاراتی را  درختــان مــی شــود و ب

ــد. وارد مــی کن
ــوازدر  ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــتاد دانش ــور اس نبی پ
برآوردهــای  بــر اســاس  رابطــه گفتــه:  همیــن 
ــه حــدود 40  ــار ب ــده گــرد و غب ــه، پدی صــورت گرفت
ــا 50 درصــد بخــش کشــاورزی آســیب وارد مــی  ت

ــر روی  ــاک ب ــرد و خ ــتن گ ــا نشس ــرا  ب ــد، زی کن
ــور و  بــرگ محصــوالت کشــاورزی، میــزان جــذب ن

فتوســنتز کاهــش می یابــد و در نتیجــه رشــد و 
ــد. ــد ش ــت خواه ــار اف ــول دچ ــد محص تولی

گــرد و غبــار از طریــق تاثیــر بــر  فرآینــد فتوســنتز، 
هدایــت روزنــه ای و هم چنیــن افزایــش دمــای برگ 
ــد رشــد و عملکــرد گیاهــان را تحــت تاثیــر  می توان
قــرار دهــد و بــا فراهــم کــردن شــرایط مســاعد بــرای 
ــی  ــوازن جمعیت ــم زدن ت ــر ه ــا و ب ــروز بیماری ه ب
ــکارچی و  ــودمند و ش ــرات س ــر حش ــات در براب آف
ــی  ــان سم پاش ــش راندم ــر کاه ــر ب ــن تاثی هم چنی
ــه  ــا، زمین ــات و بیماری ه ــه آف ــر علی ــان ب در گیاه
ــوالت  ــد در محص ــش تولی ــارت و کاه ــاد خس ایج

ــه وجــود مــی آورد. مختلــف زراعــی و باغــی را ب

دالیل منشا داخلی گرد وغبار
لرســتان،  محیط زیســت  حفاظــت  معــاون 
تغییــرات اقلیــم ســنوات، عــدم مدیریــت صحیــح 
منابــع آب وخــاک در کشــور، خشک ســالی های 
پی درپــی، عــدم تأمیــن حقابــه زیســت محیطی 
ــی  ــری در اراض ــر کارب ــه و تغی ــا و رودخان تاالب ه
جنگلــی و مرتعــی و اراضــی کشــاورزی  را از دالیــل 

ــرد. ــوان ک ــی عن ــأ داخل منش
ــاد  ــه، وزش ب ــم منطق ــر اقلی ــا، تغیی ــه برن ــه گفت ب
شــدید در صحــرای عربســتان، عــراق، کویــت و 
مراتــع و  و  مناطــق جنگلــی  ســوریه، تخریــب 
ــر  ــا در کشــورهای همســایه، تغیی ــر کاربری ه تغیی
در مدیریــت منابــع آب زیرزمینــی و ســطحی و 
ایــن  در  سدســازی  و  غیرمجــاز  برداشــت های 
کشــورها و رقابــت در مهــار آب هــای مــرزی در 
کشــورهای همســایه و رخــداد جنــگ و ایجــاد 
ناامنــی از عوامــل مهــم منشــأ خارجــی بــروز 

گردوغبــار اســت.
ــر  ــر ســو ب ــی )اث ــده خســارات بیولوژیک ــن پدی  ای
محصــوالت کشــاورزی و باغــداری( و اقتصــادی 
مخابراتــی،  و  ارتباطــی  خطــوط  بــه  )خســارت 
افزایــش مصــرف آب و تأثیــر ســو بــر کیفیــت 
ــش  ــت کاه ــه عل ــات ب ــروز تصادف ــی، ب ــع آب مناب
میــدان دیــد، لغــو پروازهــا، افزایــش مصــرف بــرق، 
تعطیلــی مــدارس، افزایــش مصــرف بنزیــن، اخــال 
در شــبکه توزیــع بــرق، افزایــش ضریــب فرســایش 
بیماری هــای  افزایــش  تأسیســات،  و  ابنیــه 
آلرژیــک، قلبــی، عروقــی و تنفســی، افزایــش رونــد 
مهاجــرت نیروهــای متخصــص و کارآفریــن( را بــه 

ــال دارد. دنب

کشور ما جزو کمربند 
گردوغبار است. این 

پدیده سبب خشکیدگی 
250 هزار هکتار از 

جنگلهای استان لرستان 
شده است.

الهام برنا  معاون نظارت 
و پایش اداره کل 

حفاظت محیطزیست 
لرستان گفته است: 250 

هزار هکتار از جنگلهای 
استان دچار خشکیدگی 

شده و این نشان میدهد 
یکی از مهمترین عوامل 
اولیه خشکیدگی و زوال 

بلوط گردوغبارهایی است 
که میزبان آن هستیم.

نفس جنگل های لرستان گرفت
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان: گرد و غبار سبب خشکیدگی 250 هزار هکتار از جنگل های لرستان شده

بنفشــه زهرایــی مدیــرکل دفتر مدیریت مصــرف آب و آبفــا گفته، در 
حقیقــت تبــادل آب بیــن بخش هــای مختلــف توســعه بــه درســتی 
صــورت نگرفتــه اســت. عــدم نظــارت بــر ایــن مســاله موجــب شــده 
آب هــای زیرزمینــی بــا افــت ســطح مواجــه شــود و میــزان مصــرف 

آب در تمــام اســتان ها بیــش از ظرفیــت تامیــن باشــد.
رئیس کمیســیون کشــاورزی و آب اتاق مشــهد در خصوص مســاله 
آب مجــازی کــه یکــی از مهمتریــن مســائل در روابــط دیپلماتیــک 
اســت، گفــت: از ســازمان توســعه تجــارت در خواســت کردیــم کــه 

میــزان مبادلــه آب مجــازی را اســتخراج کنــد.
 علــی شــریعتی مقــدم در همایــش ملــی مدیریــت آب در شــرق 
کشــور ســخن در اتــاق مشــهد بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد بــا حفــظ 
ارزش اقتصــادی محصــوالت کشــاورزی اســتان بتوانیــم مصرف آب 
را بــه نصــف کاهــش دهیــم، اظهــار کــرد: چراکــه توانایــی عمــل در 
ایــن حــوزه را داشــته و بــه آن اعتقــاد داریــم، البتــه بایــد ایــن برنامه 
را پیگیــری کنیــم؛ محصــوالت کــم آب بــر همچــون پســته و زعفــران 
بایــد بــا روش هــای آبیــاری نویــن تولید شــده و بــا  افزایش ســطح 

ــا  ــد و ب ــی کاهــش نیاب ــع آب ــف، مناب زیرکشــت محصــوالت مختل
ادامــه ایــن رونــد، محصــوالت بیشــتری تولیــد شــود.

باید مساله سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مورد 
توجه قرار گیرد

وی در خصــوص اهمیــت ارتبــاط دادن بخــش کشــاورزی و صنایــع 
تبدیلــی بــه اقتصــاد، تصریــح کــرد: بایــد مســاله ســرمایه گذاری در 
بخــش کشــاورزی مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ ســهم تســهیات ایــن 
ــن  ــر و تحــول در ای ــرای تغیی ــا ب ــز اســت ام بخــش بســیار ناچی
بخــش عــاوه بــر اقدامــات مطلــوب در ســال های اخیــر، نیازمنــد 
یــک نقطــه عطــف هســتیم؛ مــا امــروز هــم از نظــر کار علمــی در 
دنیــا عقــب هســتیم و هــم ســرمایه گــذاری بــه طوریکــه نســبت 
ســرمایه گذاری و تســهیات دهی بــه بخــش کشــاورزی بــه برخــی 

بخشــها از جملــه خدمــات بســیار پاییــن اســت.
شــریعتی مقدم عنــوان کــرد: بــرای اجــرا و عملیاتــی شــدن 
برنامه هــا در کاهــش مصــرف آب، بایــد حــوزه جغرافیایــی مدیریــت 
مشــخص باشــد و اســتان های خراســان در ایــن حــوزه در شــرایط 

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق حساس
در ادامــه ایــن مراســم بنفشــه زهرایــی، مدیــرکل دفتــر مدیریــت 
ــا  ــه  ب ــه در خصــوص مواج ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــا ب مصــرف آب و آبف
بحــران کم آبــی بایــد مســیری منطقــی طــی کــرد، اظهــار کــرد: اگــر 
نتــوان ظرفیتــی بــرای مدیریــت منابــع آبــی ایجــاد کــرد، نمی تــوان 
ــز  ــی نی ــت محیط ــای زیس ــق آبه ه ــده و ح ــرش ش ــت پذی ظرفی
داشــت. در حقیقــت اگــر مســیر توســعه بــه طــور منطقــی در کشــور 

دنبــال شــود، بــه تدریــج آب مــورد اســتفاده در بخــش کشــاورزی با 
توســعه شهرنشــینی و صنایــع، بــه ایــن بخش هــا منتقل می شــود.

 وی بــا تاکیــد بــر لــزوم تغییــر رویکــرد مصــرف آب، بــه راهکارهــای 
بهبــود ایــن رونــد اشــاره کــرد و گفــت: یکــی از راهکارهــا افزایــش 
ظرفیــت تامیــن اســت کــه می توانــد تــا حــدی بخشــی از نیازهــا 
را بــرآورده ســازد ولــی پــس از افــت رونــد تامیــن، ضــروری اســت 
ــره وری آن  ــش به ــات آب، افزای ــش تلف ــد کاه ــی مانن راهکارهای

درکشــاورزی، نمــک زدایــی و... را مــد نظــر قــرار داد.
ــه و بکارگیــری  ــد توجــه داشــت ارائ زهرایــی خاطرنشــان کــرد: بای
راهکارهــای بیشــتر جهــت تامیــن آب، بــه کاهــش مصــرف منجــر 
ــن  ــت تامی ــده ظرفی ــش فزاین ــه کاه ــران ب ــع ای ــود، در واق نمی ش
رســیده امــا همچنــان در برنامه ریزی هــای بودجــه، تصــور می شــود 
امــکان افزایــش ظرفیــت تامیــن آب وجــود دارد. بــه عنــوان نمونــه 
در خراســان رضــوی بخشــی از منابــع آب زیرزمینــی از بیــن رفتــه 
و بایــد بــرای حــل ایــن مســاله بهتریــن بازچرخانی هــا و افزایــش 
ــق آب  ــاورزی از طری ــاز کش ــت و نی ــورت می گرف ــره وری آب ص به
مجــازی تامیــن می شــد. مدیــرکل دفتر مدیریــت مصــرف و ارتقای 
بهــره وری آب و آبفــا تصریــح کــرد: امــروز دولــت در نقطــه افزایــش 
ــی  ــده و گوی ــف ش ــات آب متوق ــش تلف ــن و کاه ــت تامی ظرفی
راهــکار دیگــری نمی دانــد و فقــط می توانــد بــرای تبــادل آب بیــن 
بخش هــا ســاز و کاری ایجــاد کنــد. بــا ایــن حــال باید توجه داشــت 
ــود ایــن وضعیــت همراهــی بخــش  ــرای بهب اصلی تریــن راهــکار ب

خصوصــی اســت.

میزان مصرف آب در تمام استان ها 

بیش از ظرفیت تامین است

کمبــود آب در چنــد ســال اخیــر بــه معضلــی بــزرگ بــرای کشــورهای 
خشــک ماننــد ایــران تبدیــل شــده اســت؛ در ایــن میــان نســخه هــای 
ــان و  ــط کارشناس ــش توس ــن چال ــت از ای ــرون رف ــرای ب ــددی ب متع
ــای ژرف  ــا برداشــت آب ه ــی از آنه ــه یک ــده شــده ک مســئوالن پیچی
اســت کــه اخیــرا بحــث آن بیــن مخالفــان و موافقــان داغ شــده اســت. 
آب هــای ژرف کــه بــه آب هــای فســیلی نیز معــروف هســتند، در طول 
میلیون هــا ســال در اعمــاق زمیــن محبــوس شــدند کــه بــه  دلیــل عدم 
تجدیدپذیــری مجــدد بســیار ارزشــمند بــوده اســت و از آنهــا بــه  عنــوان 
ــی  ــا در شــرایط فعل ــاد مــی  شــود ام ــز ی ــی اســتراتژیک نی ــع آب مناب
عــده ای ایــن منابــع آبــی را راه نجــات و بــرون رفــت از بحــران کنونــی 
آبــی کشــور مــی  داننــد امــا در مقابــل عــده ای هــم مخالــف برداشــت 

آن هســتند و آن را متعلــق بــه آینــدگان مــی داننــد. 
ــود کــه پیشــنهاد طــرح اســتفاده از آب هــای ژرف  تیرمــاه ســال 95 ب
در مجلــس شــورای اســامی ارائــه شــد تــا بــر اســاس آن مطالعــات 
بــرای بهره بــرداری و اســتفاده از ظرفیــت آب هــای ژرف در سیســتان و 
بلوچســتان آغــاز شــود. در این راســتا پــروژه اســتحصال آب هــای ژرف 
در معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری تعریــف شــد تــا بــر 
اســاس آن تمــام جوانــب برداشــت یــا عــدم برداشــت از ایــن منابــع 
آبــی مــورد پژوهــش و بررســی قــرار گیــرد. البته نظــرات در اســتحصال 
یــا عــدم اســتحصال آب هــای ژرف متفــاوت اســت، برخــی معتقدنــد 
برداشــت آن موجــب بــروز پدیــده فرونشســت زمیــن مــی شــود امــا 
برخــی معتقدنــد تاثیــری بــر بــروز ایــن پدیــده نــدارد چــون از اعمــاق 
بســیار زیــاد زمیــن برداشــت مــی شــود. دبیــر سیاســتگذاری محیــط 
ــوری  ــاد ریاســت جمه ــا اســتراتژیک نه ــز بررســی ه زیســت در مرک
ــه بررســی و  ــه نیــاز ب ــه نظــر قطعــی در ایــن زمین معتقــد اســت، ارائ
پژوهــش دارد و تــا زمانــی کــه دولــت نتیجــه مطالعــات و پژوهــش در 
زمینــه اســتحصال آب هــای ژرف را منتشــر نکنــد، نمی تــوان در ایــن 

زمینــه نظــری قطعــی ارائــه کــرد. 
آنطــور کــه ایرنــا می نویســد محمــد درویــش  فعــال محیــط زیســت 
گفــت: در زمینــه تاثیــر برداشــت آب هــای ژرف بــر بــروز یــا تشــدید 
فرونشســت زمیــن هنــوز مطالعــه جامــع و مــورد قبولــی انجــام نشــده 

اســت.

آب های ژرف موثر 
در فرونشست زمین؟

خبر
روزانه 11 هزار تن زباله 
در تهران تولید می شود

مدیــرکل محیــط زیســت اســتان تهــران گفــت: روزانــه 
ــه در تهــران تولیــد مــی شــود کــه 9  ۱۱ هــزار تــن زبال
ــو مــی  ــوه دپ ــه در ســایت آرادک ــن زبال ــن از ای هــزار ت
شــود. کیومــرث کانتــری افزود: دوســتان در شــهرداری 
تهــران بایــد، مدیریــت جامعــی در زمینــه پســماند داشــته باشــند، تــا هــم شــاهد 
کاهــش آلودگــی باشــیم و هــم از صرفــه اقتصــادی ایــن پیمانــد بهــره گیــری شــود.

او اداکــه داد: تــاش کنیــم، امــروز محیــط زیســت وزن پیــدا کــرده و وزن آن برابــر 
ــر شــاخه ای کــه روی آن نشســتیم،  ــی اســت، نمــی توانیــم ب ــا ســامتی و ایمن ب

تیشــه بزنیــم.

شکوفایی پالنکتونی  در سواحل 

استان بوشهر رخ داد
ــهر  ــتان بوش ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ  مدی
ســواحل  در  پانکتونــی  شــکوفایی  پدیــده  گفــت: 
روســتای جبرانــی شهرســتان دیــر ایــن اســتان رخ داده 
اســت. فرهــاد قلــی نــژاد افــزود: ایــن شــکوفایی پانکتونــی تاکنــون باعــث تلفــات 
آبزیــان نشــده و وســعت محــدود اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــکوفایی پانکتونی 
در همــه طــول ســال و توســط گونــه هــای مختلــف فیتوپانکتــون هــا رخ مــی دهــد 
اظهــار داشــت: عوامــل طبیعــی و دخالــت هــای انســانی در شــکوفایی پانکتونــی موثر 
اســت، از عوامــل انســانی موثــر بــر شــکوفایی پانکتونــی، افزایــش مــواد مغــذی در 

ــه دریاســت. ــا و فاضــاب هــا ب نتیجــه ورود روان آبه

دریاچه سد گلیل شیروان یخ زد
ســطح دریاچــه ســد گلیــل شــیروان در پــی 
ــدار  ــه بخش ــه گفت ــه ب ــرف ک ــر ب ــای اخی بارش ه
 50 بــه  آن  ارتفــاع  شهرســتان  ایــن  ســرحد 
ــخ زده  ــه طــور کامــل ی ســانتیمتر هــم رســیده ب
و منظــره زیبایــی را ایجــاد کــرده اســت. علــی قویــدل اظهــار داشــت: پــس 
از بــارش هــای خــوب بــرف در منطقــه گلیــل و ســرانی و بــرودت هــوا یــخ 
زدگــی ســطح دریاچــه ســد گلیــل از چنــد روز گذشــته آغــاز شــده اســت.

ــه  ــت: هم ــم گف ــیروان ه ــایر ش ــور عش ــس اداره ام ــی ریی ــی ابراهیم عل
ســاله از اواخــر مهرمــاه آبریزهــای منتهــی بــه ســد دریاچــه گلیــل یــخ مــی 
زنــد و بــه علــت بــرودت هــوا از اواخــر آذرمــاه ســطح دریاچــه ایــن ســد 

هــم شــروع بــه یــخ زدن مــی کنــد.

زباله

بوشهر

سد

زمستان که می آید بسیاری از حیوانات ترجیح می دهند از خانه و زندگی خود در ارتفاعات دل کنده و به حاشیه روستاها، 
شهرها و مزارع کشاورزی پناه بیاورند. ورجین یکی از این مناطق حفاظت شده در اطراف تهران است که در فصل زمستان 
مأمن حیواناتی می شود که برای پیدا کردن غذا از ارتفاعات به سمت دامنه های کوه می آیند. اگر در زمستان به این منطقه 

بروید انبوهی از قوچ ها و میش و کل را خواهید دید که برای خوردن علوفه به ورجین می آیند.

هر
س:م

عک

ــا  ــران ب ــوای ته ــت ه ــرل کیفی ــی شــرکت کنت ــر واحــد پیش بین مدی
اشــاره بــه اینکــه هنــوز منبــع بــوی نامطبــوع تهــران شناســایی نشــده 
ــف  ــای مختل ــش غلظــت آالینده ه ــا افزای ــه ب ــا توج ــت: ب اســت، گف
ــک  ــه ی ــوان نتیجــه گرفــت ک ــه دی اکســیدگوگرد، می ت ــران از جمل ته
ــران شــده  ــع گوگــرد دار باعــث افزیــش شــاخص آالینده هــای ته منب
بــود. روز چهارشــنبه در تعــدادی از مناطــق تهــران بوی نامطبوعی ســبب 
ــژه ای در  ــروه وی ــه شــب چهارشــنبه کارگ ــود ک آزار شــهروندان شــده ب
محیــط زیســت شــهر تهــران بــه منظــور شناســایی منبــع متصاعدکننده 
ایــن بــوی نامطبــوع، تشــکیل شــد امــا در ســاعت های پایانــی شــب 
ایــن کارگــروه اعــام کــرد کــه همچنــان نتوانســته  منشــاء بــو را پیــدا 

کنــد.
ــرکت  ــی ش ــازی و پیش بین ــد مدل س ــر واح ــهبازی مدی ــین ش حس
ــرکت  ــا در ش ــی های م ــت: بررس ــران  گف ــوای ته ــت ه ــرل کیفی کنت
کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران نشــان می دهــد کــه شــب چهارشــنبه 
ــوده و غلظــت  ــوب غــرب ب ــه ســمت جن ــاد شــمال شــرق ب جهــت ب
ــرون،  ــم میک ــر از دو و نی ــق کوچکت ــم از ذرات معل ــا اع ــه آالینده ه هم
ــان  ــا نش ــت. اینه ــه اس ــاال رفت ــرد ب ــید گوگ ــرون و دی اکس ۱0 میک
ــا  ــش شــاخص آالینده ه ــث افزای ــرددار باع ــه منشــاء گوگ ــد ک می ده
ــه آالینده هــا  شــده اســت.اولین افزایــش غلظــت داده هــای مربــوط ب
در ایســتگاه های پایــش کیفیــت هــوای جنــوب و جنــوب غــرب تهــران 
رخ داد و رشــد غلظــت آالینده هــا در ایســتگاه های شــمال شــهر کمتــر 

بــوده اســت.
بــه گــزارش ایســنا، شــب چهارشــنبه آرش حســینی میانــی ســخنگوی 
ــورای  ــهری ش ــات ش ــت و خدم ــط زیس ــامت، محی ــیون س کمیس
اســامی شــهر تهــران  بــا بیــان این کــه بــوی نامطبــوع در تهــران یــک 
پدیــده جدیــد بــوده و بایــد متخصصــان امــر در حوزه هــای مختلــف بــه 
صــورت جمعــی فرضیــات خــود را بررســی کــرده و بــه پاســخ دقیقــی 
در مــورد چرایــی وقــوع ایــن اتفــاق برســند، گفــت: از آن جایــی کــه تمام 
ــرو و ... منتفــی شــده  ــات درخصــوص نشــر فاضــاب، گاز، مت فرضی
ــد را  ــده جدی ــن پدی ــا ای ــم ت ــاز داری ــه فرصــت بیشــتری نی اســت، ب

بررســی و بعــد از آن در مــوردش اظهارنظــر کنیــم.

در بوی بد تهران پای 
»گوگرد« در میان است؟
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امسال 28 روز نسبت به سال قبل هوای پاک هو

بیشتری داشتیم
رئیــس ســازمان محیــط زیســت کشــور بــا بیــان 
ــر پشــتیبانی از  ــه خاط ــران ب ــه شــهرداری ته ــه ب اینک
ــم،  ــاک تشــکر می کن زیرســاخت های ایجــاد هــوای پ
ــه ســال قبــل  تصریــح کــرد: در ســال 97، ۲۸ روز نســبت ب
هــوای پــاک بیشــتری داشــتیم و هیــچ روزی بــه خاطــر آلودگــی 

تعطیــل نشــد.
عیســی کانتــری بــا بیــان اینکــه هنــوز کامیون هــای جنــگ جهانی 
ــران  ــوای ته ــی ه ــت: آلودگ ــد، گف ــردد می کنن ــا ت دوم در خیابان ه

بخاطــر 60 هــزار خــودروی دیزلــی اســت. 
او اظهــار کــرد: بایــد از بخــش خصوصــی که ریســک ســرمایه گذاری 

در ایــن حــوزه را پذیرفتــه اســت، قدردانــی کنم.
کانتــری بــا بیــان اینکــه بــه شــهرداری تهــران بــه خاطر پشــتیبانی 
ــح  ــم، تصری ــاک تشــکر می کن از زیرســاخت های ایجــاد هــوای پ
ــاک  ــوای پ ــل ه ــه ســال قب ــرد: در ســال 97، ۲۸ روز نســبت ب ک
بیشــتری داشــتیم و هیــچ روزی بــه خاطــر آلودگــی تعطیــل نشــد.
اینکــه  بیــان  بــا  زیســت کشــور  رئیــس ســازمان محیــط 

ســال قبــل ۱0 روز تعطیــل داشــتیم، گفــت: کانشــهر های کشــور بــا 
ــتند. ــه رو هس ــه روب ــوه محرک ــوخت و ق ــکات س مش

کانتــری بــا ابــراز خوشــحالی از اینکــه شــهرداری تهــران در زمینــه 
پاکیزگــی هــوا اقدامــات عملــی کــرده اســت، افــزود: ایــن اقــدام 

کمــک بزرگــی بــه پاکیزگــی هــوا اســت.
ــد  ــت می نویس ــط زیس ــازمان محی ــری س ــگاه خب ــه پای ــور ک آنط
چالــش آلودگــی هــوا و ترافیــک تهــران مقــدم بــر فقــر و معضــات 

اجتماعــی اســت
رئیــس ســازمان محیــط زیســت کشــور بــا بیــان اینکــه مــا ناچــار 
ــه  هســتیم هفتــه ای یــک روز بــه خریــد برویــم، گفــت: در اینگون
خریدهــا ضایعــات زیــادی تولیــد می شــود کــه بــه عنــوان مثــال 
یــک کیلــو ســیب زمینی، 300 کیلــو آب مصــرف می کنــد تــا تولیــد 
شــود و اگــر دور ریختــه شــود، بــه همیــن میــزان آب اســراف شــده 
ــعه  ــوند و توس ــاح ش ــد اص ــبکه های خری ــن ش ــر ای ــت و اگ اس
یابنــد، مــردم خریدهایشــان بــه جــای هفتــه ای یکبار هفته ای ســه 

ــود. ــه می ش مرتب

اله
جنگل های هیرکانی رامسر در سیطره زبالهزب

ــیار  ــی بس ــر طبیع ــتن مناظ ــر داش ــه خاط ــر ب رامس
ــبز  ــای سرس ــگل ه ــر جن ــواز نظی ــم ن ــا و چش زیب
ــه  ــی ب ــی و فرهنگ ــار تاریخ ــاحل ، آث ــی، س هیرکان
عنــوان عــروس شــهرهای ایــران شــهرت دارد امــا بــه 
دلیــل کــم لطفــی مــردم و مســووالن طبیعــت بکــر آن در 
ســیطره زبالــه قــرار گرفتــه اســت. بنــا بــه گفتــه شــماری از 
صاحــب نظــران ، گردشــگران و شــهروندان رامســری، عرصــه هــای 
جنگلــی ایــن منطقــه بــه جــای آنکــه فضایــی مفــرح ، روح بخــش 
و دلپذیــر بــرای طبیعــت گــردان، مســافران و گردشــگران باشــد، بــه 
علــت پراکندگــی و دپــوی زبالــه در مســیر جــاده هــای کوهســتانی 

و تفریحــی حــال روز خوشــی نــدارد.
عــاوه بــر محــل دپــوی رســمی زبالــه درســایت »اشــکته چــال« 
منطقــه کاکولــی رامســر، انبــوه زبالــه رهــا شــده در داخــل دره های 
اکثــر محورهــای کوهســتانی و ییاقــی نظیــر روســتای جواهــرده ، 

شــباهت زیــادی بــه محــل دپــوی زباله هــا یافتــه اســت.
آنطــور کــه ایرنــا می نویســد بــا دیــدن جــای جــای ایــن دره هــای 
مملــو از زبالــه انســان را بــه یــاد شــوربختگی کســانی مــی انــدازد 
کــه بــرای اســتفاده از طبیعــت بکــر و خــدادادی بــه دامــان 

طبیعــت مــی رونــد و مــی تــوان گفــت کــه درختــان ســربه فلــک 
کشــیده دره هــای ایــن محــور زیبــا از دســت انســان هــای متجــاوز 
ــه هــا شــاکی  ــه خاطــر رهــا ســازی و انباشــت زبال ــه طبیعــت ب ب

هســتند.
آمارهــای رســمی نشــان مــی دهــد کــه بــه طــور متوســط روزانــه 
ــر در  ــای رامس ــگل ه ــه در جن ــن زبال ــدار 70 ت ــل مق ــن فص در ای
ســایت اشــکته چــال منطقــه کاکولــی کامــا بــه شــکل ســنتی و 
غیربهداشــتی دفــن مــی شــود بــه طــوری کــه ایــن مقــدار زبالــه 
در فصــول گردشــگری روزانــه بــه حــدود ۱۲0 تــن هــم مــی رســد. 
بررســی هــا و بازدیدهــای میدانــی مســووالن و کارشناســان محیــط 
زســت و بهداشــت ودرمــان منطقــه گویــای آن اســت کــه ظرفیــت 
محــل دفــن زبالــه در عرصــه هــای جنگلــی ایــن منطقــه تکمیــل 
شــده و متاســفانه حجــم انبوهــی از شــیرابه ایــن زبالــه هــا پــس 
ــای  ــه ه ــی و رودخان ــای زیرزمین ــفره ه ــدن وارد س ــرریز ش از س
ــه  ــا ب ــود و بن ــی ش ــتان م ــن شهرس ــزر ای ــای خ ــه دری ــی ب منته
ــگ خطــر  ــد زن ــی توان ــت م ــن وضعی ــن کارشناســان ای ــد ای تاکی
جــدی بــرای از بیــن رفتــن محیــط زیســت و بــه مخاطــره افتــادن 

ســامت مــردم منطقــه باشــد.
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گزیده ها

سرپرسـت آمـوزش و پـرورش شهرسـتان خـاش گفـت: 
ایمنـی مـدارس و پیشـگیری از وقـوع حـوادث و سـوانح از 

اولویت هـای مهـم ایـن اداره اسـت.
ام البنیـن کیخـا مومـن در گفـت وگـو بـا ایسـنا، افـزود: 
از  جلوگیـری  و  ایمنـی  راسـتای  در  پیشـگیرانه  اقدامـات 
حـوادث و اسـتفاده از وسـایل گرمایشـی در مـدارس را بـا 

قاطعیـت دنبـال مـی کنیـم .
وی بیـان کـرد: تاکنون کار تعویض چراغ های غیر اسـتاندارد 
در مـدارس و توزیـع چـراغ هـای اسـتاندارد موجـود در انبـار 
اداره بـه همـراه توزیع چراغ های اسـتاندارد موجـود در دفاتر 
مدیریـت آمـوزش و پـرورش در بیـن مـدارس بـا اولویـت 

مـدارس ابتدایـی انجام شـده اسـت .
کیخـا اظهـار کـرد: بازدیـد سـرزده دادسـتان از مـدارس و 
بررسـی اسـتحکام، سیم کشـی وسایل گرمایشـی استاندارد 
و غیـره در مـدارس غیـر دولتـی و بررسـی مـوارد ایمنـی 
سیسـتم گرمایشـی سیم کشـی ، وضعیت فیزیکی مدارس 
، ایمن سـازی محل نگهداری سـوخت زمسـتانی  در مدارس 

شهرسـتان انجـام گرفته اسـت .
سرپرسـت آمـوزش و پـرورش خـاش ادامـه داد: برگـزاری 
جلسـات متعـدد بـا مدیـران مـدارس ابتدایـی، متوسـطه 
اول؛ متوسـطه دوم، راهبـران آموزشـی، موسسـین مـدارس 
غیـر دولتـی شهرسـتان و نیروهـای خدماتی در جهـت آگاه 
سـازی از مسـائل ایمنی و برگزاری کارگاه آموزشـی و ایمنی 
بـا همـکاری هال احمر شهرسـتان بـرای نیروهای سـرایدار 
و خدمتگـزار  در کنـار برگـزاری کارگاه ایمنـی و بازدیـد آتـش 
نشـانی و حضـور کارشناسـان آتـش نشـانی در مـدارس و 
برگـزاری جلسـه بـا ادارات بهزیسـتی و کمیتـه امـداد در 
راسـتای ایمن سـازی مدارس و مراکز پیش دبسـتانی و مهد 
کـودک هـا صورت گرفته و دانش آموزان  توسـط کارشناسـان 
و مدیـران مـدارس  جهت  چگونه اسـتفاده کردن از کبسـول 
هـای اطفـای حریـق آمـوزش دیـده اند.کیخـا بیـان کـرد: 
نصـب کپسـول هـای اطفـای حریـق در محل هـای مناسـب 
و نصـب کارتکـس چگونـه اسـتفاده کـردن از کبسـول هـای 
اطفـای حریـق در مـدارس و بازدیـد از مدارس شـبانه روزی 
شـهر و روسـتا و رفع نواقص و جلسـه توجیهی برای مدیران 
مـدارس در کنار تشـکیل جلسـه توجیهـی با راننـدگان طرح 
روسـتا مرکـزی و رعایـت نـکات ایمنـی در مسـیرها و بیمـه 
وسـایل نقلیه و بررسـی مجـدد پرونده های راننـده و خودرو 

مـورد توجـه بوده اسـت .

ایمنی مدارس اولویت 
مهم آموزش و پرورش 

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت خاش
یــک  ضبــط  و  کشــف  از  هرمــزگان 
در  پرنــدگان  قاچــاق  محمولــه 

داد. خبــر  پارســیان  شهرســتان 
 حبیــب مســیحی در توضیــح ایــن 
ــه همــت  ــر گفــت: بامــداد امــروز ب خب
ــارت  ــی زی ــناوری دریابان ــروه ش ــاو گ ن
فرونــد  یــک  پارســیان،  شهرســتان 
ــرار  ــی ق ــورد بازرس ــوری م ــق موت قای
ــراه  ــه هم ــف ب ــر متخل ــت و 4 نف گرف

محمولــه بــزرگ قاچــاق از پرنــدگان 
شــامل  بــاال  حفاظتــی  بــاارزش 
ــف و  ــره کش ــکاری و هوب ــدگان ش پرن

ــد. ــط ش ضب
وی ادامــه داد: محمولــه قاچــاق مذکــور 
ــدگان شــکاری از  ــه پرن شــامل ۲3 بهل
ــواده شــاهینیان )Falconidae( و  خان

9۸  قطعــه هوبــره اســت.
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت 
ــن  ــذف ای ــرد: ح ــح ک ــزگان تصری هرم

در  حفاظتــی  ارزش  بــا  پرنــدگان 
معــرض خطــر انقــراض، آســیب جــدی 
ــه اکوسیســتم  ــی ب ــل جبران ــر قاب و غی
ــتی وارد  ــه زیس ــی و چرخ ــای طبیع ه
ــز  ــان نی ــه انس ــا ک ــد و از آنج ــی کن م
جزیــی از زنجیــره حیــات اســت از 
مضــرات ایــن آســیب هــا در امــان 

ــود. ــد ب نخواه
مســیحی خاطرنشــان کــرد: ایــن اداره 
کل همــواره در ســال هــای گذشــته بــا 
ــی  ــروی انتظام ــی و نی ــک دریابان کم
ــظ  ــتای حف ــی در راس ــع قضای و مراج
عرصــه هــای طبیعــی و حیــات وحــش 

اســتان تــاش کــرده اســت.

وزارت  ایثارگـران  و  شـاهد  امـور  مدیـرکل 
آمـوزش و پـرورش بـا اشـاره بـه تحصیـل 
مدرسـه   ۱350 در  دانش آمـوز  هـزار   390
شـاهد در سراسـر کشـور، گفـت: بر اسـاس 
مـدارس  اسـتانی  و  وزارتـی  ارزیابی هـای 
شـاهد در همـه شـاخص ها وضعیـت قابـل 

دارنـد. قبولـی 
ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در  رزاقـی  محمدرضـا 
وزارت  اولویـت  مهمتریـن  کـرد:  اظهـار 
مـدارس  حـوزه  در  پـرورش  و  آمـوزش 
ایـن  ارتقـای شـاخص های  کیفـی  شـاهد، 

اسـت. مـدارس 

تراکـم  بیشـترین  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
مقطـع  در  شـاهد  مـدارس  دانش آمـوزی 
هـزار   ۱75 کـرد:  عنـوان  اسـت،  ابتدایـی 
ابتدایـی  مـدارس  در  کشـور  دانش آمـوز 
شـاهد مشـغول بـه تحصیل هسـتند که این 
شـاخص های  از  نشـان  دانش آمـوزی  آمـار 
شـاهد  مـدارس  در  آموزشـی  بـاالی کیفـی 

اسـت.
رزاقـی بـا بیان اینکه در سـند تحول بنیادین 
آمـوزش و پرورش تاکید فراوانـی بر کیفیت 
بخشـی بـه رونـد آموزشـی مـدارس شـاهد 
راسـتای  در  خاطرنشـان کرد:  اسـت،  شـده 

در  بنیادیـن  تحـول  سـند  مفـاد  بـه  عمـل 
حـوزه مـدارس شـاهد، کارگاه هـای کیفیـت 
برگـزار  سـطح کشـور  در  متعـددی  بخشـی 

است. شـده 
وزارت  ایثارگـران  و  شـاهد  امـور  مدیـرکل 
آمـوزش و پـرورش در ادامـه بـا برشـمردن 
کیفیـت  کارگاه هـای  برگـزاری  کارکردهـای 
توضیـح  کشـور،  سـطح  در  بخشـی 
سـند  مفـاد  بـه  بخشـی  عینیـت  داد: 
تغییـرات  آمـوزش  بنیادیـن،  تحـول 
و  شـاهد  مـدارس  مالـی  دسـتورالعمل های 
ارتقـای بهـره وری مـدارس شـاهد از طریـق 

بـه  مدیریتـی  برتـر  الگوهـای  آمـوزش 
مدیـران مـدارس شـاهد، از جملـه مهمترین 
سـطح  در  ایـن کارگاه هـا  برگـزاری  اهـداف 
بـه  اشـاره  بـا  وی همچنیـن  اسـت.  کشـور 
آمـار بـاالی دانش آمـوزان شـاهد در اسـتان 
خوزسـتان، بیـان کـرد: ۲۸ هـزار دانش آموز 
99 مدرسـه شـاهد مشـغول  خوزسـتانی در 
بالـغ  تعـداد  ایـن  از  هسـتند.  تحصیـل  بـه 
دوره  در  آمـوز  دانـش   737 و  هـزار   ۱۱ بـر 

می کننـد. تحصیـل  ابتدایـی 
رزاقـی اضافـه کـرد: بـا توجـه به آمـار باالی 
شـاهد  مـدارس  در  ابتدایـی  دانش آمـوزان 
گسـترده ای  برنامه هـای  کشـور،  سراسـر 
شـاخص  ارتقـای  و  بخشـی  بـرای کیفیـت 
هـای آموزشـی و پرورشـی این مـدارس در 

اجراسـت. دسـت 

کشف محموله بزرگ قاچاق 
پرنده در پارسیان

خام فروشی معادن 
در آذربایجان غربی

ــان  ــتاندار آذربایج ــع اس ــور اقتصــادی و توســعه مناب ــی ام ــاون هماهنگ مع
غربــی گفــت: بســیاری از محصــوالت معدنــی اســتان بصــورت خــام فروشــی 

عرضــه مــی شــود.
رضــا حســینی در چهارمیــن جلســه شــورای معــادن اســتان  بــا اشــاره بــه 
ظرفیــت هــا و قابلیــت هــای اســتان در حــوزه معــدن گفــت: بــا اســتفاده از 
ظرفیت هــای معــادن مــی تــوان ۲5 درصــد از درآمدهــای اقتصــادی اســتان 

را بدســت آورد.
ــدات  ــم از تولی ــه داد: متاســفانه نتوانســته ای ــه ادام ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
معدنــی اســتان بــه نحــو شایســته اســتفاده کنیــم و از ارزش افــزوده قابــل 

توجــه ایــن محصــوالت بــرای اســتان درآمــد کســب کنیــم.
حســینی ادامــه داد: بخــش معــدن اســتان نیــاز بــه ســرمایه گــذاری 
ــزوده دارد و  ــش ارزش اف ــت افزای ــی در جه ــد محصــوالت معدن ــرای تولی ب
اســتانداری آمدگــی کامــل بــرای ارائــه تســهیات الزم بــرای ســرمایه گــذاران 
ــتغال  ــه اش ــد زمین ــی توان ــتان م ــدن اس ــت.بخش مع ــش اس ــن بخ در ای
بســیاری از جوانــان اســتان را فراهــم کنــد.وی در خصــوص نقــش معــادن 
طــا در توســعه اســتان نیــز گفــت: متاســفانه معــادن طــای اســتان 

ــد.  ــا کنن ــری در توســعه اســتان ایف ــش موث ــد نق نتوانســته ان

وضعیت قابل قبول مدارس شاهد

سرپرسـت آمـوزش و پـرورش خـاش ادامـه داد: 
برگـزاری جلسـات متعـدد بـا مدیـران مـدارس 
ابتدایـی، متوسـطه اول؛ متوسـطه دوم، راهبـران 
دولتـی  غیـر  مـدارس  موسسـین  آموزشـی، 
شهرسـتان و نیروهـای خدماتـی در جهـت آگاه 
سـازی از مسـائل ایمنی و برگزاری کارگاه آموزشی 
و ایمنـی با همـکاری هالل احمر شهرسـتان برای 
نیروهـای سـرایدار و خدمتگـزار  در کنـار برگـزاری 
کارگاه ایمنـی و بازدیـد آتـش نشـانی و حضـور 
کارشناسـان آتـش نشـانی در مـدارس  صـورت 

اسـت. گرفته 

افـزود: مـدارس شـاهد  وی 
الگـوی  عنـوان  بـه  بایـد 
و  آموزشـی  حـوزه  در  موفـق 
پرورشـی معرفی شـوند. بر اسـاس 
ارزیابی هـای وزارتـی و اسـتانی نیز 
مـدارس شـاهد در همـه شـاخص 
هـا وضعیـت قابـل قبولـی دارنـد.
رزاقـی در ادامـه بـا تاکیـد بـر لزوم 
مـدارس  کیفـی  و  کمـی  توسـعه 
 3۹0 کـرد:  اظهـار  کشـور،  شـاهد 
هـزار دانش آمـوز در 1350 مدرسـه 
شـاهد در سراسـر کشـور مشغول به 

هسـتند. تحصیـل 

قتل در پمپ بنزین 
سلماس

شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
قاتـل  دسـتگیری  از  سـلماس 
پرونـده قتـل پمـپ بنزیـن تازه 
در  سـلماس  شهرسـتان  شـهر 

داد. خبـر  4۸سـاعت  از  کمتـر 
 ، ایسـنا  بـا خبرنـگار  و گـو  الهـی  در گفـت  رمضافتـح 
بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: در کمتـر از 4۸سـاعت، بـا 
مامـوران  تیزبینانـه  و  موقـع  بـه  اقدامـات  و  پیگیـری 
آگاهـی فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان سـلماس، قاتل 
در شهرسـتان  شـهر،  تـازه  بنزیـن  پمـپ  قتـل  پرونـده 

خـوی دسـتگیر شـد .

حوادث

مفقود شدن تکنسین 
اورژانس خوزستان

و  اورژانـس  مرکـز  رییـس 
خوزسـتان  پزشـکی  فوریتهـای 
از مفقـود شـدن یـک تکنسـین 
امـروز  سـیل  در  اورژانـس 

داد. خبـر  اندیـکا  شهرسـتان 
کـرد:   اظهـار  ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در  میرخشـتی  شـهیار 
در پـی تمـاس بـا سـتاد عملیـات بحـران دانشـگاه علـوم 
پزشـکی اهواز مبنی بر گرفتار شـدن چند مسـافر در محور 
اندیـکا بـه شـیمبار و نیـاز بـه امدادرسـانی، بافاصلـه بـا 
هماهنگـی بـا مرکـز اورژانـس ۱۱5 شهرسـتان اندیـکا یـک 

دسـتگاه آمبوالنـس بـه محـل اعـزام شـد.

خوزستان

کشف جسد یک زن
 از رود ارس

انتظامـی  نیـروی  فرمانـده 
شهرسـتان جلفـا از کشـف جسـد 
داد.  خبـر  ارس  رود  از  زن  یـک 
در  آرا  جهـان  یدالـه  سـرهنگ 
تشـریح ایـن خبـر گفـت: طـی روزهـای اخیر، جسـد یک 
زن حوالـی اردوباد توسـط مرزبانان کشـور همسـایه کشـف 
و بـه پزشـکی قانونی نخجوان منتقل شـده بـود.وی افزود: 
جسـد بـه علـت شـناور بـودن در رود ارس بـه مـدت چنـد 
روز، قابـل شناسـایی نبـود و با انجام آزمایشـات متعدد و با 
توجـه به شـواهد، قرایـن و حصول اطمینـان از ایرانی بودن، 
جسـد ایـن زن بـا هماهنگـی و تاش هـای شـبانه روزی 

مرزبانـان دو کشـور بـه ایـران منتقـل شـد.

آذربایجان

45 درصد فارغ التحصیالن 
استان مشغول به کار هستند

رییس دانشـگاه لرستان گفت: 
فارغ التحصیـان  درصـد   45
اسـتان مشـغول  دانشـگاه های 
بـه کار هستند.خسـرو عزیـزی 
وزارت  کـرد:  اظهـار  ایسـنا،  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در 
علـوم در راسـتای کیفی سـازی و ارتقای توان اشـتغال 
دانشـجویان معتقـد اسـت کارهـای عملـی انجام شـود 
تامیـن  بـه  منـوط  دقیق تـر  نظـارت  بـا  مهـم  ایـن  و 
و  شـده  دیـده   9۸ بودجـه  در  کـه  اسـت  تجهیـزات 
مابقـی را بایـد از طریـق درآمـد اختصاصـی دانشـگاه 

لحـاظ کنیـم.

لرستان

۶ مصدوم در سانحه رانندگی 
محور صوفیان تبریز

رئیـس مرکـز اورژانـس پیـش 
مدیریـت  و  بیمارسـتانی 
علـوم  دانشـگاه  حـوادث 
مصدومیـت  از  تبریـز  پزشـکی 
"صوفیـان– محـور  رانندگـی  سـانحه  در  نفـر  شـش 

داد. خبـر  تبریـز" 
 فـرزاد رحمانـی در ایـن خصـوص گفـت: سـاعت ۲۱ 
بـا دریافـت گزارشـی مبنـی بـر وقـوع حادثـه در محور 
اثـر برخـورد یـک دسـتگاه  بـر  "صوفیان–تبریـز" کـه 
پیـکان بـا پرایـد اول جـاده امنـد رخ داده بـود، سـه 

اکیـپ اورژانـس روانـه محـل شـدند.

تبریز

رنا
 ای

س :
عک

سازمان خصوصی  سازی از واگذاری 
سیلوهای کرمانشاه عقب نکشید

واگذاری و قیمت  فروش سیلوها از نظر مسئوالن کرمانشاه »بسیار پایین«  بوده است

یـک  پیگیـری  و  اعتـراض  وجـود  بـا   
اسـتان  ارشـد  مسـئوالن  صـدای 
کرمانشـاه، سـازمان خصوصـی سـازی 
از واگـذاری سـوال  برانگیـز سـیلوهای 
ایـن اسـتان کوتـاه نیامـد. از اوایل آذر 
واگـذاری سـه سـیلوی  مـاه کـه خبـر 
کرمانشـاه، سـنقر و کنـگاور به رسـانه ها 
کشـید، صـدای اعتـراض همـه مدیران 
حتـی  و  نماینـدگان  مجمـع  اجرایـی، 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام 

شـد. بلنـد  جمعـه کرمانشـاه 
سـیلوهای  سـازی  سـازمان خصوصـی 
کنـگاور و سـنقر را بـه ترتیـب ۱۱ و 5.5 
میلیـارد تومـان فروخته و سـیلوی پنج 

هکتـاری کرمانشـاه در مرکز شـهر را هم 
بـا قیمـت ۲۲ میلیـارد و 7۱9 میلیـون 

تومـان واگـذار کرده اسـت.
و  تجهیـزات  بـر  عـاوه  سـیلوها  ایـن 
اماکـن صنعتـی، موقعیـت جغرافیایـی 
بـاارزش نیـز دارنـد؛ بـه عنـوان نمونـه 
چهـار  از  کرمانشـاه،  قدیمـی  سـیلوی 
خیابـان  و  بلـوار  مجـاورت  در  طـرف 
مسـکونی  واحـد   ۱۲ و  اسـت  اصلـی 
واحـد  پنـج  و  متـری   600 ویایـی 
آپارتمانـی 9۸ متـری دارد کـه همگـی 

هسـتند. ثبتـی  سـند  دارای 
فـروش  قیمـت   و  واگـذاری  شـیوه 
کرمانشـاه  مسـئوالن  نظـر  از  سـیلوها 
»بسـیار پاییـن« و حتـی کمتـر از نصف 

اسـت. بـوده  واقعـی  قیمـت 
در کنـار اعتـراض نماینـدگان مجلـس، 
اسـتاندار کرمانشـاه دسـت به قلم شـد 

بـا  اسـتانداری  نامـه ای مخالفـت  در  و 
واگـذاری ایـن سـیلوها را بـه مسـئوالن 
ایرنـا  بـه  و  اعـام کـرد  دولـت  ارشـد 
هـم گفـت: رئیـس جمهـوری پیش تـر 
مخالفـت خـود را بـا ایـن واگذاری هـا 
اعـام کـرده، بنابرایـن لغـو آنهـا قطعـی 

. ست ا
کار بـه جایـی رسـید کـه داد مخالفـت 
امـام جمعه کرمانشـاه هـم در آمد؛ آیت 
هللا مصطفـی علمـا هفتـم دی در خطبه 
هـای نمـاز جمعـه گفـت: سـه سـیلوی 
کرمانشـاه، کنـگاور و سـنقر ۱40 تـا ۱50 
میلیـارد تومـان قیمـت خـورده انـد در 
حالـی کـه بـه قیمـت 30 تـا 40 میلیارد 
بخـش  بـه  واگـذاری  حـال  در  تومـان 
خصوصـی هسـتند و ایـن یعنـی بیـش 
از ۱00 میلیـارد تومـان زیـر قیمـت. این 
نـوع واگـذاری یعنـی چوب حـراج زدن 

بـه بیـت المـال و سـرمایه ۲ میلیـون 
نفـر جمعیـت اسـتان کرمانشـاه.

قضایـی،  دسـتگاه  از  علمـا  هللا  آیـت 
سـپاه  اطاعـات  و  اطاعـات  اداره 
اسـتان خواسـت کـه بـه ایـن موضـوع 
در  قاطعانـه کننـد.  و  رسـیدگی سـریع 
اعتـراض  بـرای  هـا  پیگیـری  ادامـه 
بـه ایـن واگـذاری بـود کـه اسـتاندار و 
نماینـدگان کرمانشـاه  مجمـع  اعضـای 
دی   9 اسـامی  شـورای  مجلـس  در 
سـازمان  رئیـس  و  اقتصـاد  وزیـر  بـا 

کردنـد. دیـدار  سـازی  خصوصـی 
فرهـاد دژپسـند در ایـن جلسـه گرچـه 
و  روش  تغییـر  بـه  »قائـل  گفـت کـه 
دولتـی  هـای  شـرکت  واگـذاری  نـوع 
هسـتم« امـا تاکیـد کـرد: آنچـه که من 
در مـورد واگـذاری شـرکت پتروشـیمی 
و سـیلوی کرمانشـاه مـی توانـم بگویم، 
ایـن اسـت کـه طبق نظـر مشـاوران، در 
سـه مرحلـه تعیین و تصویـب قیمت و 
مزایـده، تخلفـی صـورت نگرفته اسـت.

پاییـن  گـذاری  قیمـت  بـاره  در  او 
واگـذاری هـا هـم عنـوان کـرد: قیمـت 
مشـمول  هـای  شـرکت  گـذاری 

مـا  و  دارد  را  خـود  قاعـده  واگـذاری، 
نمـی توانیـم ارزش گـذاری شـرکت هـا 
دفتـری  قیمـت گـذاری  مبنـای  بـر  را 
قیمـت  امـر،  ایـن  زیـرا  دهیـم  انجـام 
مـی  افزایـش  را  تولیـدی  محصـوالت 
را  خـودش  خـاص  مشـکات  و  دهـد 

دارد. 
در  کرمانشـاه  نماینـدگان  ادامـه  در 
مجلـس، ابهامـات و دغدغـه هـای خود 
در بـاره واگذاری هـا در اسـتان را مطرح 
کردنـد کـه رئیـس سـازمان خصوصـی 
سـازی از قانونـی بـودن رونـد آنها دفاع 

. کرد
سـازمان  کـه  آنچنـان  حـال  ایـن  بـا 
»در  کـرده،  اعـام  سـازی  خصوصـی 
پایـان جلسـه مقـرر شـده کـه کارگـروه 
مشـترکی از سـازمان خصوصی سـازی، 
مجلـس  امـور  و  حقوقـی  معاونـت 
اسـتانداری کرمانشـاه  اقتصـاد،  وزارت 
و مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمانشـاه 
مـدارک  و  اسـناد  بررسـی  بـه  نسـبت 
آن  در  هـا  واگـذاری  برخـی  فرآینـد  و 
اسـتان، براسـاس قوانیـن مرتبط اقدام 

کنـد.«

ته
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از سـوی دیگر حجت االسـالم سـید جواد حسـینی  کیا، رئیس مجمع 
نمایندگان استان کرمانشاه در باره این جلسه به سایت محلی مرصاد 
نیـوز گفـت: در جلسـه چند دسـتور کار مطرح شـد که یکـی واگذاری 
پاالیشـگاه کرمانشـاه بود کـه بعد از صحبت هـای فـراوان نمایندگان 
اسـتان و توضیحات رئیس سـازمان خصوصی  سـازی و وزیر اقتصاد 
بـه جمع  بنـدی رسـیدیم که در یک جلسـه دیگر کارشناسـی شـود و 
مسـتنداتمان را ارائه کنیم.حسـینی  کیـا افزود: طبق مـاده 66 قانون 
سـتاد تسـهیل اگـر کسـی از ایـن قانـون اسـتفاده کـرده باشـد حق 
واگـذاری بنـگاه به آن وجود ندارد و چون قانون تسـهیل قبال نسـبت 
بـه خریدار پاالیشـگاه کرمانشـاه انجـام شـده، واگذاری پتروشـیمی 
بیسـتون بـه آن تخلف اسـت که قرار شـد سـازمان خصوصی  سـازی 

ایـن موضـوع را به هیـات داوری ارجـاع دهد.
بـا توجـه بـه نتایـج این جلسـه و دفـاع سـازمان خصوصی سـازی و 
وزارت اقتصـاد از واگـذاری سـیلوها بـه نظـر مـی رسـد کـه لغـو این 

واگـذاری هـا در عمـل منتفی شـده اسـت.

پسر 13 ساله از چنگ سه آدم ربا رهایی یافت
سرپرست پلیس آگاهی استان البرز گفت: با تاش ماموران پلیس آگاهی استان، گروگان ۱3 
ساله که از سوی سه آدم ربا با انگیزه مالی ربوده شده بود، در کمتر از ۱0 ساعت رها و در سامت 
کامل به آغوش خانواده بازگشت.

اسـتان   ۱۱5 اورژانـس  رئیـس 
کهگیلویـه و بویراحمـد از مرگ مرد 
۸7 سـاله بـا اجاق گاز در دشـتروم 
از توابـع شهرسـتان بویراحمـد خبر 

داد.
 »جـال پورانفرد« گفت: در سـاعت 
سـیزدهم  پنج شـنبه،  روز   ۱۲:55
بـه  بـه گزارشـی  بنـا  مـاه 97  دی 
مرکـز ارتباطـات اورژانـس یاسـوج 
بـودن مـردی  بـر بی پاسـخ  مبنـی 
7۸ سـاله ای در منزلی در دشـتروم 
بـه  دشـتروم  اورژانـس  بافاصلـه 

محـل اعـزام شـد.
آمبوالنـس  این کـه  بیـان  بـا  وی 
دقیقـه  یـک  از  پـس  اورژانـس 
از مـدت تمـاس بـر بالیـن بیمـار 
متأسـفانه  افـزود:  شـدند،  حاضـر 
ایـن مـرد 7۸ سـاله جـان خـود را 
از دسـت داده بود.رییـس اورژانس 
۱۱5 اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد 
با اشـاره بـه این که منوکسـیدکربن 
اسـت،  بی بـو  و  بی رنـگ  گازی 
عزیـز  مـردم  کـرد:  خاطرنشـان 
بـه  نسـبت  بایـد  سـرما  فصـل  در 
وسـایل گرمایشـی خـود و خانـواده 
دقـت بیشـتری کننـد، چـون ایـن 
نامرئـی در کمیـن اسـت و  قاتـل 
در طـول سـال بـه خصـوص فصـل 
سـرما به علت نصـب غیراسـتاندارد 
وسـایل گرمایشـی جـان بسـیاری 
می گیرد.پورانفـرد  را  هموطنـان  از 
بـا بیـان این کـه در هنگام رسـیدن 
تکنسـین های اورژانـس بـر بالیـن 
بیمـار هیـچ عایم حیاتی نداشـت، 
یـادآور شـد: بنا بـه گزارش رسـیده 
علـت مـرگ ایـن مـرد 7۸ سـاله 
به عنـوان  گاز  اجـاق  از  اسـتفاده 
وسـیله گرمایشـی بود کـه در اتاقی 
بـدون روزنـه و هواکـش اسـتفاده 

می کـرد.

گزارش
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رییس اداره شرق آفریقا در وزارت امور خارجه خبر داد؛
صادرات 110 میلیون دالری ایران به کنیا

رشد اقتصادی قاره آفریقا در چند دهه اخیر به صورت مستمر ادامه داشته است

رییـس اداره شـرق آفریقـا در وزارت امـور 
خارجـه گفت: در اوایل دهـه ۸0 یک میلیون 
دالر صـادرات بـه کنیـا انجـام داده ایـم؛ امـا 
امسـال ایـن رقم بـه ۱۱0 میلیون دالر رسـیده 

است.
 حسـین گیـوزاد در همایـش پتانسـیل های 
صـاردات کاال و خدمـات فنی و مهندسـی به 
کشـورهای شـرق آفریقـا، اظهار کـرد: آفریقا 
دومیـن قـاره وسـیع جهـان بـوده و مـا بـا 
4۸ کشـور آن رابطـه سیاسـی خوبـی داریم، 
همچنیـن ۱9 سـفارت نیز در این قـاره وجود 

دارد.
نقطـه ای  آفریقـا  شـرق  داد:  ادامـه  وی 

ایـن بخـش  در  ایرانیـان  آن اسـت کـه  از 
فعالیت هـای خوبـی دارنـد، بـه طـوری کـه 
می تـوان گفـت ایـن قـاره بـرای مـا بیگانـه 

نیسـت.
رییـس اداره شـرق آفریقـا در وزارت امـور 
خارجـه بـا انتقـاد از نگاهـی باال بـه پایین به 
آفریقـا، گفـت: این کشـور ویژگی هایـی دارد 
کـه بایـد آن را فـرا بگیریـم. در حـال حاضر 
ایـران در تولیـد صنعت چای پیشـتاز بوده و 
آفریقـا بـر ایـن امـر سـرمایه گذاری می کند.
گیوزاد با اشـاره به اینکه اگر کسـی به دنبال 
فعالیـت در آفریقـا اسـت بایـد نگاه خـود را 
تغییـر دهد، عنـوان کرد: از نظر کسـب و کار، 
تجـارت آفریقـا سـخت تر از ایـران بـوده و 
قوانیـن نیـز در این کشـور مشـخص تر بوده، 
در ایـن کشـور دولـت در اقتصـاد دخالـت 

نمی کنـد و عمومـا عضـو سـازمان تجـارت 
اسـت. جهانی 

وی بـا بیـان اینکـه کشـورهای آفریقایـی در 
اتحادیه هـای اقتصـادی ایـن منطقـه عضـو 
هسـتند و فضـای کسـب و کار بـه گونـه ای 
نیسـت که دولـت در امور اقتصـادی دخالت 
کنـد، گفـت: رشـد اقتصـادی قـاره آفریقا در 
چنـد دهـه اخیـر بـه صـورت مسـتمر ادامـه 
داشـته اسـت. روابط آن ها با سـایر کشـورها 
بـه گونـه ای بـوده کـه همـواره بـه دنبـال آن 
هسـتند تـا منفعـت را بـرای مـردم خـود به 
وجـود آوردنـد. پذیرفتن این امـر با این نگاه 

بـرای کشـور ما سـخت اسـت.
رییـس اداره شـرق آفریقـا در وزارت امـور 
خارجه بیان کرد: ایران در روابط با کشـورهای 
آفریقایـی در سـطح سیاسـی روابـط خوبی 

دارد، همچنیـن ایرانیـان در آفریقـا وجهـه 
خوبـی دارند و بـا روی باز از ایرانیان پذیرایی 

می کننـد.
گیـوزاد خاطرنشـان کـرد: از حـدود ۱۲ سـال 
گذشـته شـاهد ایـن هسـتیم کـه صـادرات 
ایران از نظر کاالی تجاری رشـد مستمری به 
قـاره آفریقا داشـته، همچنیـن در اوایل دهه 
۸0، یـک میلیون دالر صـادرات به کنیا انجام 
داده ایـم اما امسـال این رقم بـه ۱۱0 میلیون 

دالر رسـیده است.
وی عنـوان کـرد: در حـال حاضـر کشـورهای 
آفریقایـی از فقـر مطلـق رهـا شـدند و بـه 
درجـه ای از درآمـد متوسـط از نظـر جهانـی 
دسـت پیـدا کردنـد. عـاوه بر آن بخشـی از 
خدمات فنی و مهندسـی خـود را نیز تامین 
مالـی می کننـد. همچنیـن سـرمایه گذاران 
آفریقایـی بـه سـرمایه گذاری در زمینه هـای 
مختلفـی مانند بنـادر، برق، چـای و غیره در 

کشـور مـا می پردازنـد.
گیوزاد تصریح کرد: در شـرق آفریقا در کنیا، 

اتیوپـی، زیمبـاوه و اوگاندا و ... سـفارت خانه 
داریـم که این سـفارتخانه ها موظف هسـتند 
کـه بـه فعـاالن اقتصـادی ایـران خدمـات 

بدهند.
وی گفت: در سـال گذشـته 30 میلیـون دالر 
صادرات به کشـور سـومالی انجـام داده ایم و 
ایـن روابط نیز همچنان ادامه دارد. همچنین 
از نظـر تجـاری انـواع کاالی مـا بـه آفریقـا 
صادر می شـود کـه عمده آن شـامل کاالهای 
شـیمیایی، قیـر، گاز مایـع و مـواد خوراکـی 

می شـود.
رییـس اداره شـرق آفریقـا در وزارت امـور 
خارجـه تاکیـد کرد: اگر انسـجام بین فعاالن 
اقتصـادی باشـد امـکان ادامـه دادن هرچـه 
بیشـتر این صادرات وجود دارد. کشـور ترکیه 
در زمینـه صـادرات به آفریقا دیرتر از ما اقدام 
کـرد، امـا در حـال حاضـر بـه جایـگاه خوبی 
دسـت پیـدا کـرده اسـت. مـا بایـد بتوانیـم 
روابط توسـعه ای و صادراتی خود را به آفریقا 

همچنـان با قـدرت ادامـه دهیم.   
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رییـس اداره شـرق آفریقـا در وزارت امـور خارجه بیان کرد: ایـران در روابط 
بـا کشـورهای آفریقایی در سـطح سیاسـی روابـط خوبـی دارد، همچنین 
ایرانیـان در آفریقـا وجهـه خوبـی دارنـد و بـا روی بـاز از ایرانیـان پذیرایی 

می کننـد.
گیوزاد خاطرنشـان کرد: از حدود 12 سـال گذشـته شـاهد این هسـتیم که 
صـادرات ایران از نظر کاالی تجاری رشـد مسـتمری به قاره آفریقا داشـته، 
همچنیـن در اوایـل دهـه ۸0، یـک میلیـون دالر صـادرات به کنیـا انجام 

داده ایـم اما امسـال ایـن رقم به 110 میلیون دالر رسـیده اسـت.
وی عنوان کرد: در حال حاضر کشـورهای آفریقایی از فقر مطلق رها شـدند 
و بـه درجـه ای از درآمد متوسـط از نظر جهانی دسـت پیدا کردنـد. عالوه بر 
آن بخشـی از خدمـات فنی و مهندسـی خـود را نیز تامیـن مالی می کنند. 
زمینه هـای  در  سـرمایه گذاری  بـه  آفریقایـی  سـرمایه گذاران  همچنیـن 

مختلفـی ماننـد بنـادر، برق، چـای و غیره در کشـور مـا می پردازند.

کاهش 80 درصدی جمعیت روستایی دشتی در بوشهر
نماینده سازمان های مردم نهاد شهرستان دشتی گفت: تاکنون سیاست های توسعه ای در شهرستان دشتی به دلیل 
قرار گرفتن در حریم غیر اصولی رودخانه مند باعث کاهش جمعیت ۸0 درصدی روستاهای این شهرستان شد و به 

همین دلیل برای اشتغال زایی هیچ گونه تسهیاتی به مردم تعلق نمی گیرد.

مصدومیت 14 مهاجر افغان 
با واژگونی خودرو

رییـس اورژانس فـارس از واژگونی 
یـک دسـتگاه پژو پـارس در حوالی 
روسـتای حیـدر آباد محـور نی ریز-
آبـاده طشـک بـا ۱4 زخمـی خبـر 
داد و گفـت: مصدومیـن مهاجریـن افغانـی بودند.محمدجـواد 
مرادیـان گفـت: با اعـام گـزارش واژگونی یک دسـتگاه پژوی 
پـارس در سـاعت ۲۲:4۱ شـب گذشـته بافاصلـه ۲ آمبوالنس 
بـه محـل حادثـه اعزام شـد. وی خاطرنشـان کرد: هشـت نفر 
از مصدومـان کـه صدمـات جزیـی داشـتند که قبل از رسـیدن 
آمبوالنـس بـه بیمارسـتان منتقـل شـده و 6 نفـر نیـز توسـط 

اورژانـس بـه بیمارسـتان شـهدای نی ریـز منتقل شـدند.

فارس

افزایش قاچاق دام زنده 
ایران به حاشیه خلیج فارس

حکومتـی  تعزیـرات  مدیـرکل 
یـک دسـتگاه  از کشـف  فـارس 
گوسـفند  راس   65 بـا  کامیـون 
قاچـاق در شهرسـتان داراب خبـر 
داد. علی مبشـری پنج شـنبه ۱3 دی در جمع خبرنگاران با 
اعـام ایـن خبر اقزود: یک دسـتگاه کامیـون بنز که حامل 
دام زنـده بـود در محـور مواصاتـی داراب بـه بندرعبـاس 
توسـط ماموریـن انتظامی متوقف شـد.وی ادامه داد: طی 
بازرسـی از این خودرو 65 راس گوسـفند کشـف شـد که با 
توجـه به نداشـتن مجـوز، محموله توقیـف و پرونده ای در 

ایـن رابطه تشـکیل شـد.

خبر

افتتاح پروژه آزاد راه 
تبریز-سهند تا شهریور آینده

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی و 
مدیرعامل شـرکت مادر تخصصی 
شـهرهای جدید گفـت: پروژه آزاد 
طرح هـای  از  تبریز-سـهند  راه 

کلیـدی و اسـتراتژیک وزارت راه و شهرسـازی اسـت.
 حبیـب هللا طاهـر خانـی در جریـان بازدیـد از پـروژه آزاد 
راه "تبریز-سـهند" ضمـن ابـراز خشـنودی از رونـد اجرایی 
طـرح، گفـت: امیدواریـم بـه زودی شـاهد بازگشـایی ایـن 
آزاد راه باشـیم. تـاش مجموعـه وزارت خانـه و شـرکت 
عمـران شـهر جدیـد سـهند بـر این اسـت تـا این طـرح در 

زمـان بنـدی مقـرر بـه اتمام برسـد.

آذربایجان

گفـت:  لرسـتان  اسـتاندار  معـاون 
بیشـترین بدهـی مربوط به شـهرداری 
بروجـرد بـا ۸ ماه حقوق معوقه اسـت.

احمـد مرادپـور در جلسـه شـهرداران 
اسـتان اظهـار کرد: لرسـتان سـومین 
از  پـس  کشـور  پـرآب  اسـتان 
اسـتان های شـمالی اسـت، لرسـتان 
بـا ۲۸ هـزار و 3۸0 کیلومترمسـاحت 
دارای یـک میلیـون و 760 هزارنفـر 

اسـت. جمعیـت 
وی افـزود: از جمعیـت ذکرشـده یـک 
مابقـی  و  میلیـون جمعیـت شـهری 
مربـوط بـه جمعیت روسـتایی اسـت، 
هم چنیـن لرسـتان ۲7 شـهر دارد که از 

ایـن تعـداد 9 شـهر بـزرگ اسـت.
لرسـتان  اسـتاندار  عمرانـی  معـاون 
لرسـتان  اسـتان  کـرد:  خاطرنشـان 
دوهـزار و ۸6۱ روسـتا دارد کـه هـزار و 
563 روسـتا دارای طرح هادی ومابقی 

روسـتاهای زیـر ۲0 خانـوار اسـت.
وی بـا بیـان این کـه اعتبـار عمرانـی و 
جـاری کل شـهرداری های اسـتان 700 
میلیارد تومان اسـت، خاطرنشـان کرد: 
متأسـفانه با وجـود همـه ظرفیت های 
استان شـامل معادن، آب، کشاورزی و 
دیگـر موارد امـا شـهرداری ها هم اکنون 
۱۱5 میلیـارد تومـان بدهـی به پرسـنل 
بدهـی  احتسـاب  بـدون  کـه  دارنـد 
و  حقیقـی  اشـخاص  و  پیمانـکاران 

حقوقـی اسـت.
مرادپـور تصریح کرد: بیشـترین بدهی 
بـا ۸  مربـوط بـه شـهرداری بروجـرد 
مـاه حقـوق معوق  و4۱ میلیـارد تومان 
اسـت، خرم آبـاد با 5 مـاه حقوق معوق 
و ۲6 میلیـارد تومـان بدهـی در ردیـف 

بعـدی قـرار دارد.

پای دالل ها در توزیع گزیده ها
نهاده های کشاورزی باز 

شده است خبر
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از شناسایی 

9۱ دالل توزیع نهاده های کشاورزی در استان خبر داد.
عظیم دادگر در جلسـه سـتاد تنظیم بازار سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان کـه بـا حضـور دکتـر قدیـری ابیانـه مدیر حـوزه نظـارت بر 
کاالهای اساسـی و نهاده های وزارت برگزار شـد، اظهار کرد: تاکنون 
حـدود ۲۸ جلسـه کارگـروه بـا ۱46 مصوبه برگـزار و ۱3۲ مـورد آنها 

اجرایی شـده است.
وی بـا بیان اینکه ۱6 جلسـه اسـتانی برگزار شـده کـه ۲37 مصوبه 
داشـته اسـت، افزود: همچنین سه جلسـه کارگروه ستاد پیگیری 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز تشـکیل شـده اسـت.
دادگـر بـه نظـارت بر تامیـن و توزیع کودهای شـیمیایی نیز اشـاره 
کرد و گفت: در این رابطه ۸۲00 تن کود فسـفاته، ۱400 تن پتاسـه و 
۱۲ هزار تن ازته تامین و در اختیار کشـاورزان لرسـتانی قرار گرفته 

است.
از  لرسـتان  بازرگانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی  توسـعه  مدیـر 
اختصـاص 44۱ تـن سـهمیه روغـن بـه اسـتان خبـر داد و با بیان 
اینکـه سـازمان صمـت ادعـا می کنـد کـه از ایـن موضـوع بی اطاع 
اسـت، افـزود: طبـق پیگیری های انجام شـده ظاهرا این سـهمیه 
توسـط فروشـگاه های زنجیـره ای در اسـتان توزیـع شـده اسـت.

وی بـه توزیـع 4۸0 تـن برنـج در اسـتان نیـز اشـاره کـرد و افزود: 
همچنیـن 34۸ تـن گوشـت قرمز توزیع شـده که ۱۱۸ تن گوشـت 
گوسـاله منجمـد و ۱0 تـن گوشـت گوسـفندی منجمد بوده اسـت.
دادگـر بـا بیـان اینکـه ۱۱۸ تـن گوشـت گوسـفندی نیـز در اختیـار 
مصرف کننـده لرسـتانی قـرار گرفته اسـت، ادامـه داد: همچنین در 
راسـتای نظارت بر تامین و توزیع کاال ۲30 تن تخم مرغ و ۲40 تن 

گوشـت مرغ منجمد در اسـتان توزیع شـده اسـت.
مدیر توسـعه بازرگانی سازمان جهاد کشـاورزی لرستان با اشاره به 
اینکه ۲40 تن دیگر گوشـت مرغ منجمد در سـردخانه های اسـتان 
ذخیـره داریـم، اضافـه کـرد: از ۱۲3 هـزار و 399 محموله نهاده های 
کشـاورزی کـه بـه کشـور وارد شـده حـدود ۲۲7۱ مـورد مربـوط به 

لرسـتان بوده است. 

تعییــن  قانــون   3 مــاده  آگهــی 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 

رســمی  فاقدســند  ســاختمانهای 
نظــر بــه اینکه بــه اســتناد مفــاد رای بشــماره 139760301022004091 
ــادی مســتقر در  ــه اســناد ع ــت رســیدگی  ب ــورخ 97/9/25 هیئ م
اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ربــاط کریــم بــر حســب ماده 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  3 قان
ــات  ــادی و تصرف ــال ع ــد انتق ــر تاکی ــی ب ــند رســمی مبن ــد س فاق
ــه  ــی ب ــد نق ــاهی  فرزندمحم ــل ش ــت ای ــی الیزاب ــه متقاض مالکان
ــش  ــه ش ــبت ب ــودرز  نس ــادره ازالیگ ــنامه 434 ص ــماره شناس ش
ــه مســاحت84/22  ــای احداثــی ب ــا بن دانــگ یــک قطعــه زمیــن ب
ـــ  فرعــی مفروز  متــر مربــع مفــروز و مجــری شــده ثبتــی از پــاکـ 
از قطعــه ـ تفکیکــی از159 اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان 
ربــاط کریــم از مالکیــت رســمی حســن خانــی محــرز  گردیــده لــذا 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب دردو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ب
ــا اشــخاصی نســبت  ــه شــخص ی ــی ک ــی شــود در صورت ــی م آگه
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتراضــی 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذا نمایــد تــا بــه دادگاه 
ــه حکــم قطعــی دادگاه  ــه ارائ ــول ب ــه و اقدامــات موک صالحــه احال
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــردد بدیه گ
وصــول اعتراضــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 
ــه  ــع از مراجع ــد مان ــت جدی ــال صــدور ســند مالکی ــر ح و در در ه

ــف :2277  ــود. م ال ــه دادگاه نخواهــد ب متضــرر ب
تاریخ انتشار اولین اگهی : 97/10/15
تاریخ انتشار دومین اگهی : 97/11/1

رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-که موضـوع مـاده 3 قانـون و ماده 
اراضـی و  و  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  نامـه  آئیـن   ۱3
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- برابـر رای شـماره ۱397603۱9079000760 – 
97/09/۲5 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک رودبـار جنوب 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد ناروئـی فرزنـد عبـدهللا بـه 
شـماره شناسـنامه ۱۱۲6 صـادره از رودبـار جنـوب در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 
۲53 متـر مربـع پـاک ۱43۱ فرعـي از ۱۸۸ اصلـی مفروز و مجری شـده از پاک 
97 فرعـی از ۱۸۸ اصلـی قطعـه  سـه واقـع در رودبـار جنوب - شـهرک صالح آباد 
کوچـه بنفشـه پـاک ۱4 خریـداری از مالـک رسـمی شـرکت تعاونی چنـد منظوره 
کارکان فرهنگیـان آمـوزش و پـرورش رودبـار جنـوب محـرز گردیده .لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5 روز اگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد  از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر 

خواهـد شـد. م الـف 6۸9
تاریخ انتشـار نوبت اول : 97/۱0/۱5-تاریخ انتشـار نوبت دوم 97/۱۱/0۱

علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسـناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
و  قانـون   3 مـاده  موضـوع  رسـمی-که  سـند  فاقـد  سـاختمانهای 
مـاده ۱3 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی 
  ۱397603۱9079000۲09 شـماره  رای  برابـر  رسـمی-  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و 
– 97/03/7 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک رودبـار جنـوب 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای حسـین افشـاری پـور  فرزنـد محمد 
بـه شـماره شناسـنامه ۲6۲7 صـادره از بـم در یک بـاب خانه به مسـاحت 46۸ متر 
مربـع پـاک ۱۲6۲ فرعـي از ۱۸۸ اصلـی مفـروز و مجری شـده از پـاک ۱۸۸اصلی 
قطعـه  سـه واقـع در رودبـار جنـوب کوچـه رسـالت بخـش 46 کرمان  خریـداری از 
مالـک رسـمی  آقـای عبدالحسـین، محمـد مهـدی مهیمـی و خانم مهسـا مهیمی و 
فاطمـه بیـگ مـرادی محـرز گردیده .لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه ۱5 روز اگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند  از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م الـف 690
تاریخ انتشـار نوبت اول : 97/۱0/۱5

تاریخ انتشـار نوبت دوم 97/۱۱/0۱
علی رحمانی خالص- رئیس ثبت اسـناد و امالک

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
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ــأت اول  ــماره 139760318019005170 ـ 1397/9/26 هی ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
ابراهیــم  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض  مالکانــه  تصرفــات  تالــش 
ــه بشــماره شناســنامه 24 صــادره  ــدرت ال ــد ق ــاورودی فرزن ــوزگار ن آم
ــه مســاحت 770/23  ــه ب ــه و محوط ــک بابخان ــش ششــدانگ ی از تال
ــده از  ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 92 از 86 اصل ــالک فرع ــع پ مترمرب
پــالک - واقــع در قریــه کریــم ســرا خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــدی مح ــود محم میرمحم
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک صورت
ــخ انتشــار اولیــن آگهــی  ــد از تاری اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
ــراض،  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م از اخــذ رســید ، ظ
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/15                  

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/29
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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
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318019004990 ـ 1397/9/17 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای رحمــن مردوانــی ریــک 
فرزنــد موســی بشــماره شناســنامه 2146 صــادره از تالــش ششــدانگ 
یــک بابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 213/18 مترمربــع پــالک فرعــی 
ــع  ــالک 92 و 105 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف 11447 از 9 اصل
ــان محمــدی  ــای قهرم ــک رســمی آق ــداری از مال ــک خری ــه ری در قری
ــب در دو  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی مح
ــه اشــخاص  ــی ک ــی مــی شــود در صورت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب نوب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  نســبت ب
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــدت  ــس از اخــذ رســید ، ظــرف م ــن اداره تســلیم و پ ــه ای خــود را ب
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
ــدت  ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/15                 

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/29
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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
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ــأت اول  ــماره 139760318019005079 ـ 1397/9/24 هی ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
طاهــر خوشــوری  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض  مالکانــه  تصرفــات 
گیالنــده فرزنــد اســداله بشــماره شناســنامه 12 صــادره از تالــش 
ــع  ــاحت 160/48 مترمرب ــه مس ــه ب ــه و محوط ــک بابخان ــدانگ ی شش
پــالک فرعــی 676 از 83 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 46 
ــک رســمی  ــداری از مال ــالن خری ــداغ بخــش 27 گی ــه ب ــع در قری واق
ــه منظــور اطــالع  ــذا ب ــده اســت. ل ــد محــرز گردی ــد برومن ــای محم آق
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک صورت
ــخ انتشــار اولیــن آگهــی  ــد از تاری اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
ــراض،  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م از اخــذ رســید ، ظ
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد شــد.  ــت صــادر خواه ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/15          

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/29
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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
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318019005155 ـ 1397/9/25 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــی  ــری نومندان ــی قنب ــای ول ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــک  ــش ششــدانگ ی ــد بشــماره شناســنامه 7 صــادره از تال ــد احم فرزن
ــالک  ــع پ ــه مســاحت 199/46 مترمرب ــه ب ــاختمان و محوط ــتگاه س دس
ــع  ــالک 485 واق ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف ــی 9867 از 8 اصل فرع
در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
فداعلــی آجودانــی 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 
ــاه  ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن باشــند م
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف  اعتــراض خــود را ب
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
ــت صــادر  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع مذک

خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/15            

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/29
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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
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318019005060 ـ 1397/9/21 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای عباســعلی حمصــی 
فرزنــد علــی رضــا بشــماره شناســنامه 49117 صــادره از اصفهــان 
ــع  ــاحت 310/20 مترمرب ــه مس ــه ب ــه و محوط ــک بابخان ــدانگ ی شش
ــالک  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 1228 از 88 اصل ــالک فرع پ
ــک  ــداری از مال ــالن خری ــش 27 گی ــاورود بخ ــه ن ــع در قری 398 واق
ــه  ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــواه مح ــدرت خ ــد ق ــای احم ــمی آق رس
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
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 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت تس
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــد شــد.  ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب وصــول اعت

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/15             
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/29

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده    1818

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
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
هیــأت   1397/9/24 ـ   139760318019005126 شــماره  رأی  برابــر 
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــای  ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ثب
ــادره از  ــنامه 4429 ص ــماره شناس ــت بش ــد هم ــی فرزن ــم محیط رحی
ــاحت 267/03  ــه مس ــه ب ــه و محوط ــک بابخان ــدانگ ی ــش شش تال
ــده  ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 735 از 17 اصل ــالک فرع ــع پ مترمرب
از پــالک 95 واقــع در قریــه اوتــار خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــی مح ــینعلی باباخان حس
ــی شــود در  ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــس  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
ــراض،  ــخ تســلیم اعت از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاری
ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــراض  ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص اس

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق طب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/15        
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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
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ــأت اول  ــماره 139760318019005154 ـ 1397/9/25 هی ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــد  ــه بالمعــارض متقاضــی آقــای داود فکــری زاد فرزن تصرفــات مالکان
مقصــود بشــماره شناســنامه 12 صــادره از تالــش ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 411/10 مترمربــع پــالک فرعــی 4197 از 10 
ــدان  ــه جولن ــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 81 واقــع در قری اصل
بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســعداله بهمنیــار 
ــب در دو  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی مح
ــه اشــخاص  ــی ک ــی مــی شــود در صورت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب نوب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  نســبت ب
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــدت  ــس از اخــذ رســید ، ظــرف م ــن اداره تســلیم و پ ــه ای خــود را ب
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
ــدت  ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/15           
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــدانگ یکب ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
ــع  ــه مســاحت 187/60 مترمرب ــه و محوطــه ب خان
ــده از 96 از  ــزی ش ــی 1443 مج ــماره فرع ــه ش ب
ســنگ اصلــی 4 واقــع در قریــه شکردشــت بخــش 28 گیــالن 
تصرفــات مالکانــه آقــای شــهاب بخشــی زاده شکردشــت 
فرزنــد نصرالــه انتقالــی ملــک از مالــک رســمی ببرعلــی 
ــاده 13  ــه اســتناد م ــذا ب ــده ل ــی شکردشــت محــرز گردی بابائ
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و  آئیــن نامــه قان
ــدود  ــد ح ــی تحدی ــمی آگه ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه س
ــام شــهاب بخشــی زاده شکردشــت منتشــر  ــه ن اختصاصــی ب
ــی  ــی م ــوق ارتفاق ــان حق ــن صاحب ــه مجاوری ــه اطــالع کلی و ب
رســاند کــه تحدیــد حــدود پــالک موصــوف از مــورخ 97/11/22 
ــد  ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح در مح ــاعت 10 صب راس س
آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود 
و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت 
ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن 
نامــه اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه 
محــل تقدیــم دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت 
ــیله  ــه وس ــت ب ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ــور ارائ مذب
ــه  ــدون توجــه ب ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین متقاضــی ی

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت ــراض عملی اعت
تاریخ انتشار:97/10/15
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همایـش  گفـت:  کرمانشـاه  اسـتاندار 
اسـتان  سـرمایه گذاری  فرصت هـای 
می توانـد  کـه  اسـت  ویترینـی 
معـرض  در  را  کرمانشـاه  ظرفیت هـای 

دید سرمایه گذاران قرار دهد.
هوشـنگ بازوند در سـی و نهمین جلسه 
بخـش  و  دولـت  گفت وگـوی  شـورای 
خصوصـی کـه عصـر دیـروز )۱3 دی( در 
اتـاق بازرگانـی کرمانشـاه برگـزار شـد بـا 
فرصت هـای  همایـش  بـه  اشـاره 
سـرمایه گذاری کرمانشـاه کـه قرار اسـت 
۱7 دی در تهـران برگزار شـود، اظهار کرد: 
کـه  اسـت  ویترینـی  همایـش  ایـن 
و  قابلیت هـا  ظرفیت هـا،  زیبایی هـا، 
ثروت هـای کرمانشـاه را در معـرض دیـد 

قـرار  سـرمایه گذاران  خصوصـا  همـه 
می دهـد.وی از ایـن همایـش بـه عنوان 
پایـدار  توسـعه  بـرای  عطفـی  نقطـه 
کرمانشـاه یـاد کـرد و افـزود: هرچه این 
همایـش را بهتـر برگـزار کنیـم، سـود و 

فایده آن برای استان بیشتر است.
بازونـد گفـت: ایـن همایـش بـه نوعـی 
شـب قـدری بـرای کرمانشـاه اسـت کـه 
بایـد از آن بـرای جـذب سـرمایه گذار و 

توسعه استان استفاده کنیم.
بـه  اشـاره  بـا  کرمانشـاه  اسـتاندار 
زمینه هـای سـرمایه گذاری خوبـی کـه در 
کشـاورزی،  صنعـت،  بخش هـای 
گردشـگری، خدمـات و ... در کرمانشـاه 
وجـود دارد، اضافـه کـرد: بایـد در ایـن 

خـوراک  سـرمایه گذاران  بـه  زمینه هـا 
آمـدن  پـای کار  خواسـتار  .وی  بدهیـم 
و  مختلـف  بخش هـای  در  دسـتگاه ها 
بـرای  آنهـا  سـوی  از  تفاهم نامـه  تهیـه 
امضـا بـا سـرمایه گذاران شـد و افـزود: 
اگـر ۲0 تـا 30 درصـد ایـن تفاهم نامه هـا 
نیـز تبدیـل به قرارداد شـود برای اسـتان 

فرصت خوبی است.
بازونـد در ادامـه از حضور شـخصیت های 
رییـس  ماننـد  برجسـته کشـور  و  مهـم 
یکـی از قوای سـه گانه، رییـس کل بانک 
وزیـر  حضـور  و   نفـت  وزیـر  مرکـزی، 
کشـور در ایـن همایـش هـم خبـر داد و 
گفـت: حضـور ایـن افـراد کـه در کمتـر 
همایش اسـتانی مشـابه آن دیده شـده 

مسـئولین  کـه  اسـت  اهمیتـی  بیانگـر 
کشـوری برای اسـتان کرمانشـاه اهمیت 
ویـژه قائل هستند.اسـتاندار کرمانشـاه با 
بیـان اینکـه باید تبلیغـات محیطی برای 
بیشـتر  تهـران  شـهر  در  همایـش  ایـن 
در  بنرهایـی  برپایـی  خواسـتار  شـود، 

معابـر اصلـی شـهر تهـران بـرای معرفی 
این همایش شد.

نیـز  سـیما  و  صـدا  بایـد  افـزود:  وی 
همـکاری الزم را برای پوشـش زنده این 
مراسـم  و یـا حداقـل پوشـش رادیویـی 

آن را داشته باشد.  

ــورای  ــس ش ــق آزاد مجل ــیون مناط ــو فراکس عض
ــده و  ــاد ش ــاخت های ایج ــت: زیرس ــامی گف اس
آزاد  منطقــه  در  صــورت گرفتــه  ســرمایه گذاری 
انزلــی فرصت هــای شــغلی مناســبی را ایجــاد 

کرده است.

ــاخت های  ــد از زیرس ــس از بازدی ــی پ ــر افضل نظ
ــه  ــدری منطق ــدی و بن ــی، تولی گردشــگری، صنعت
آزاد انزلــی اظهــار کــرد: زیرســاخت های ایجــاد 
شــده و ســرمایه گذاری صــورت گرفتــه در ایــن 
بــا  را  مناســبی  شــغلی  فرصت هــای  منطقــه 

ــاد  ــی ایج ــش خصوص ــت بخ ــری از ظرفی بهره گی
کرده است.

ــه متأســفانه مطــرح  ــان این ک ــا بی ــه ب وی در ادام
تنهــا محــل ورود و  آزاد  می شــود کــه مناطــق 
ــد از  ــی بازدی ــرد: ط ــح ک ــت، تصری ــروج کاالس خ
ســرمایه گذاری  شــاهد  انزلــی،  آزاد  منطقــه 
حوزه هــای  در  خارجــی  و  داخلــی  مختلــف 
مختلــف صنعتــی، تجــاری و گردشــگری هســتیم. 
ــن  ــد ای ــان می ده ــا نش ــن مجموعه ه ــت ای فعالی
انجــام  مســیر  در  حرکــت  صــورت  در  مناطــق 
ــرای  ــب ب ــتری مناس ــداف، بس ــا و اه مأموریت ه
جانبــه  همــه  توســعه  و  ســرمایه گذار  جــذب 

هستند.

ــورای  ــس ش ــق آزاد مجل ــیون مناط ــو فراکس عض
ــا و  ــتمرار بازدیده ــه اس ــان این ک ــا بی ــامی ب اس
اعضــای  حضــور  بــا  تخصصــی  نشســت های 
توســعه  در  مجلــس  نماینــدگان  و  فراکســیون 
تعامــات و رفــع موانــع موثــر اســت، تصریــح کــرد: 
ــاد  ــاخت های ایج ــد از زیرس ــفرها و بازدی ــن س ای
شــده در مناطــق آزاد ســبب می شــود تــا دیــد مــا 
نســبت بــه ایــن مناطــق وســیع تر و جامع تــر 
شــود و نتیجــه حاصلــه طــی ایــن بازدیدهــا، 
ــن  ــاخت های ای ــر س ــا و زی ــتفاده از ظرفیت ه اس
مناطــق در راســتای توســعه متــوازن کشــور در 
بخش هــای مختلــف بــه عنــوان کانــون فعــال 

اقتصادی و جذب ســرمایه گذار است.

این کـه  بیالـن  بـا  ایـران  آمـار  مرکـز  رییـس 
هسـتند،  کار  جویـای  ایرانیـان  درصـد   40.5
گفـت: نرخ بیـکاری اسـتان همدان نسـبت به 

متوسـط کشوری کمتر است.
امیدعلـی پارسـا در گفت وگـو با ایسـنا، افزود: 
در اسـتان همـدان نـرخ بیـکاری 7.۲ درصـد 
 ۲5 نسـبی  خطـای  احتسـاب  بـا  کـه  اسـت 

درصد، همین عدد کمتر یا بیشـتر می شـود.
وی خاطرنشـان کـرد: در کشـور 6 دهـم درصد 
داشـتیم  اقتصـادی  مشـارکت  نـرخ  افزایـش 
کـه مشـارکت اسـتان همدان نسـبت بـه پیش 
از ایـن کمتـر بـوده اما نـرخ میانگین کشـوری 

۱۱.7 و اسـتان همدان 7.۲ درصد بوده است.
کـرد:  تصریـح  ایـران  آمـار  مرکـز  رییـس 
کار  جویـای  کشـور  در  مـردم  40.5درصـد 
 40.۲ همـدان  در  میـزان  ایـن  کـه  هسـتند 

است.
وی افـزود: آمـار سـال گذشـته همـدان 40.۸ 

بـوده کـه امسـال بـه 40.۲ کاهـش پیـدا کرده 
نـرخ  درصـد  نیـم  می دهـد  نشـان  ایـن  و 
یافتـه  کاهـش  مـردم  اقتصـادی  مشـارکت 

است.
پارسـا اظهـار کـرد: نـرخ بیـکاری یـک بـرآورد 
ایـن  می کنیـم  بـرآورد  کـه  اسـت  نقطـه ای 
میـزان از 5.3 تـا 9.۲ متغیـر خواهـد بـود کـه 
ایـن میـزان به صـورت نمونـه از جامعـه هـدف 

است.
وی افـزود: در گذشـته مرکـز آمـار فقـط یـک 
ارقـام پایین تـر و  امـا امـروزه  رقـم می گفـت 
می شـود،  بیـان  نیـز  نظـر  مـورد  رقـم  باالتـر 
چـون مـا بـه همـه مـردم مراجعـه نکردیـم و 

براسـاس نمونه گزارش داده ایم.
ایـن مقـام مسـوول یادآور شـد: در مرکـز آمار 
عاوه بـر بـرآورد نقطـه ای از بـرآورد فاصلـه ای 
گرفتـه  قـرار  مـردم  اختیـار  در  گزارشـی  نیـز 

است. 

آمادگی بانک »ملل« برای ساخت 
تله کابین در کرمانشاه

فرصت های شغلی مناسبی 
در منطقه آزاد انزلی ایجاد شده است

40.5 درصد ایرانیان جویای کار

البرزتبریز

کالهبرداری 50 میلیاردی
 به بهانه فروش خودرو

سرپرسـت پلیـس آگاهـی اسـتان البـرز گفـت: بـا تـاش 
مامـوران پلیـس آگاهـی اسـتان مالکان یک شـرکت خرید 
تومـان  میلیـارد   50 بـه  اقـدام  کـه  خـودرو  فـروش  و 
کاهبـرداری از خریـداران کرده بودند شناسـایی و دسـتگیر 

شدند.
سـرهنگ محمـد نادربیگـی گفـت: در پـی ارجاع یـک فقره 
آگاهـی  پلیـس  بـه  دادسـتانی کـرج  از  پرونـده شـکایت 
اسـتان البـرز مبنـی بـر فعالیـت غیـر قانونـی یـک شـرکت 
خریـد و فـروش خـودرو، پیگیـری موضـوع در دسـتور کار 

ماموران اداره مبارزه با جعل و کاهبرداری قرار گرفت.
وی افـزود: جزئیـات پرونـده حاکـی از آن بود کـه فردی در 
فـروش  و  انـدازی شـرکت خریـد  راه  و  تاسـیس  قالـب 
خـودرو اقـدام بـه ثبـت نـام از 400 نفـر متقاضـی خریـد 
خـودرو کـرده و پـس از دریافـت وجـوه از مشـتریان، بدون 
آن کـه بـه تعهـدات خـود عمـل کنـد متـواری شـده اسـت.
سـرهنگ نادربیگـی افـزود: بـا توجه به حساسـیت موضوع 
و  شناسـایی  منظـور  بـه  گسـترده  اطاعاتـی  اقدامـات 
دسـتگیری متهـم آغـاز شـد تـا ایـن کـه نامبـرده دریـک 
اسـتان  شهرسـتان های  از  یکـی  در  غافلگیرانـه  عملیـات 
تهـران شناسـایی و مامـوران پس از دریافـت نیابت قضائی 
بـه آن شهرسـتان اعـزام و در آن جـا مطلـع شـدند که متهم 
بـا فـردی که ظاهرًا از شـرکای وی اسـت قـرار ماقات دارد.
ایـن مقـام انتظامـی ادامـه داد: بـا تعقیـب و مراقبت محل 
قـرار متهـم، نامبـرده بـه همـراه شـریکش در یـک عملیات 
غافلگیرانـه و منسـجم دسـتگیر و جهـت تحقیقات تکمیلی 
بـه پلیـس آگاهـی اسـتان البـرز منتقـل شدند.سـرهنگ 
در  شـده  دسـتگیر  متهمـان  خاطرنشـان کـرد:  نادربیگـی 
بازجویی هـای مامـوران ضمـن اعتـراف بـه جرم خـود مبنی 
از متقاضیـان خریـد  بـر کاهبـرداری 50 میلیـارد تومـان 
خـودرو، اقـرار کردنـد کـه اقـدام بـه ثبـت نـام تعـداد 500 
دسـتگاه خودرو داخلی و خارجی از محصوالت شـرکت های 
خودروسـازی بـه 400 نفـر از مشـتریان کـرده، امـا بـه دلیل 
ناتوانـی در عمـل بـه تعهدات خـود، توان تحویـل خودرو ها 
بنابرایـن  نشـد،  پذیـر  امـکان  آنهـا  بـرای  مقـرر  موعـد  در 

چاره ای جز متواری شدن نداشتند. 

حال عمومی کارگر 
مصدوم در کارگاه مترو 

تبریز مساعد است
مجـری خـط یـک قطار شـهری تبریز 
در  فعـال  کارگـر  مصدومیـت  گفـت: 
در  اثـر سـقوط  بـر  متـرو  یـک  خـط 
مشـکل  و  بـوده  سـطحی  کارگاه 
وجـود  خصـوص  ایـن  در  خاصـی 
ندارد.رضـا زائـر بـا بیـان ایـن مطلـب 
اظهارکـرد: ایـن کارگـر در پـروژه مترو 
و محـدوده سـه راه محققـی )امیـن( 
بـا  دچـار مصدومیـت شـده بـود کـه 
اورژانـس مـورد درمـان قـرار  حضـور 
از  پـس  داد:  ادامـه  گرفـت.وی 
عملیـات نجـات آتش نشـانان حاضر 
در محـل، اقدامات پیش بیمارسـتانی 
اورژانـس انجـام و مصـدوم پـس از 
حضور در بیمارسـتان امـام رضا)ع( و 
خاصـی  مشـکل  نبـود  دلیـل  بـه 
از  تقدیـر  ضمـن  شـد.وی  ترخیـص 
اورژانـس  و  آتش نشـانی  عوامـل 
آتـش  مجموعـه  بـا  تمـاس  گفـت: 
نشـانی بـه منظـور حفـظ احتیاط های 
الزم بـوده و مشـکلی از نظـر فنـی در 
مجموعـه وجـود نداشـت.مجری خط 
گفـت:  تبریـز  شـهری  قطـار  یـک 
مصدومیـت کارگـر فعـال در خـط یک 
کارگاه  در  سـقوط  اثـر  بـر  متـرو 
سـطحی بـوده و مشـکل خاصـی در 
ندارد.منطقـه  وجـود  خصـوص  ایـن 
اظهـار  رضائـر  شـرقی،  آذربایجـان  
کـرد: کارگـر فـوق در پـروژه متـرو و 
محققی)امیـن(  راه  سـه  محـدوده 
بـا  دچـار مصدومیـت شـده بـود کـه 
اورژانـش مـورد درمـان قـرار  حضـور 

گرفت.  

سنا
 ای

س:
عک
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افقی
۱ - مبالغي که پس از کسر هزينه عمليات 

از سود ناويژه بنگاه باقي مي ماند - ساح 

 آرش - رنگ موي فوري

۲ - پراکنده - رود اروپايي - راستگو - 

 جوش ريز روي پوست

 3 - دشوار - چگونگي - قصر و کاخ

4 - ستاره - از روي قصد و اراده - 

 راهنمايي

 5 - آواز - رابک - جانب

 6 - قاطع و شکننده - شخصا - ديد

7 - صورتگر - کدر - چين و چروک 

 پوست

۸ - نام ترکي - پادشاه مغولي - از گازها 

 - ناپيدا

9 - از گناهان کبيره - بزرگ تر - دومين 

پول جهان از نظر اهميت و ميزان مبادالت 

 جهاني

۱0 - ارز آفريقاي جنوبي - بريد و پيک 

 - دستان

۱۱ - موي بلند - شيفته و عاشق - پرچم 

 و بيرق

 ۱۲ - کنگره - شهري - رونده

۱3 - الزم و ضروري - پسوند آراينده - 

 حيوان نجيب

۱4 - ابريشم پست - کمياب - نيلوفر 

 هندي - بازتاب صدا

۱5 - حرف فاصله - از يياقات شمال 

تهران - در سال ۲007 حجم مبادالت بين 

ايران و اين کشور اروپايي بسيار باال بود

عمودی 
۱ - پرحرارت و داغ - از ارکان بانک مرکزي 

ايران که براي نظارت بر عمليات بانک بر 

حسب پيشنهاد وزير دارايي و تصويب هيات 

 وزيران به اين سمت برگزيده مي شود.

۲ - آزاد - تراب - کوه زاگرس - هزار و 

 صد و يازده

3 - خواهان - حساب هاي فعال بازار ارز 

اين کشور حدود 44 درصد کل حساب هاي 

 جهان است

 4 - حمار - بخشي از پا - پارچه ابريشمي

5 - اتاق ترکي - موجب سردرد - کله - 

 جنس مذکر

6 - عامل وراثت - نيم صداي گرگ - 

 هال - تيم فوتبال يوناني

 7 - انکراالصوات - پدربزرگ - فنا شده

۸ - ميزان اين شاخص اقتصادي بر ميزان 

تقويت نرخ ارز يک کشور اثر مي گذارد - ابزار 

 اصلي تحليل در بازار سهام

9 - اروس و مال التجاره - نقره - شيرين 

 و گوارا

۱0 - زمان - از انواع تلفن همگاني - قدم 

 يکپا - قيمت بازاري

۱۱ - سفيد ترکي - رود داستان شولوخوف 

 - پايين ترين طبقه جهنم - وسيله

۱۲ - از انواع تقسيم بندي علم اقتصاد - 

 بازي تخته - چاشني ساالد

۱3 - در به دري - از انواع ورزش هاي 

 گروهي

۱4 - نام فرنگي - از سازها - ساز - چه 

 کسي

۱5 - از انواع شرکت هاي تجاري - از 

غول هاي آلومينيومي آمريکا

جدول شماره 1353

مشهد

تنها 30 درصد اعضای هیات 
علمی دانشگاه ها را زنان 

می دهند تشکیل 
عضـو هیـات علمی گروه حقوق دانشـگاه فردوسـی مشـهد 
گفـت: طـی آمـاری کـه در وزارتخانـه وجـود دارد تعـداد 
اعضـای هیئـت علمـی زن در کشـور در حـدود 30 درصـد 
اسـت و به نسـبت فـارغ التحصیـان مقطع دکتـری خیلی 

کم است.
دکتـر اعظـم انصـاری در جلسـه نقد و بررسـی کتاب »زنان 
معاونـت  در  توانمندسـاز« کـه  تغییـر  عالـی؛  آمـوزش  در 
فردوسـی  دانشـگاه  دانشـجویی  و  اجتماعـی  فرهنگـی، 
برگـزار شـد، اظهـار کـرد: بـا وجـود اینکـه نزدیـک بـه 60 
درصـد دانشـجویان دختـر هسـتند امـا در قسـمت اعضای 
علمـی ایـن اتفـاق صـورت نگرفتـه و ایـن امـر مخصـوص 
دانشـگاه فردوسـی نیسـت و آمـاری کـه وزارت خانـه ارائه 
کل کشـور  در  وضعیتـی  چنیـن  می دهـد  نشـان  می کنـد 

حاکم است.
وی تشـریح کـرد: در جامعـه مـردان گفتـه می شـود کـه 
قلمـرو   ... و  حقـوق  بـرق،  مهندسـی  ماننـد  رشـته هایی 
مردانـه اسـت و زنـان نبایـد در ایـن حـوزه ورود پیـدا کنند 

و لذا مقاومت در چنین رشـته هایی بسـیار بیشتر است. 
انصـاری افـزود: در کتـاب »زنـان در آموزش عالـی؛ تغییر 
توانمندسـاز« آمـده کـه یکـی از راهکارهـا بـرای شکسـت 
سـاختار موجـود ایـن اسـت کـه تعـداد زنـان در جامعـه 
دانشـگاهی افزایـش پیـدا کنـد و در ادامـه عنـوان می کند، 
بعضـی رویکردهـای فمنیسـتی در سـال ۱970 ایـن اسـت 
می خواهـد  جامعـه ای کـه  آن  از  درصـد   30 حداقـل  کـه 
رویکردهـای مردانـه را بشـکند و برابـری جنسـیتی ایجـاد 
ایـن  بـه  هـم  اروپائیـان  حتـی  و  باشـد  زن  بایـد  کنـد، 

موضوع اهمیت می دهند و معتقد هسـتند.
مشـاور رییس دانشـگاه فردوسـی در امور بانوان و جوانان 
گفـت: در برنامـه ششـم توسـعه آمـده کـه تا پایـان قانون 
برنامـه ششـم 30 درصـد مدیریـت در دسـتگاه های دولتی 
بایـد از آن زنـان باشـد امـا نکتـه قابل توجه این اسـت که 
بایـد ایـن ظرفیـت زنانـه وجـود داشـته باشـد تـا بتـوان 
گفـت کـه بایـد 30 درصد زن باشـند.وی با اعـام اینکه در 
دانشـگاه فردوسـی تنهـا ۱۲7 عضو هیئـت علمی زن وجود 
دارد کـه ایـن تعـداد ۱6 درصـد اعضـای هیئـت علمـی را 
تشـکیل می دهـد، ادامـه داد: در دانشـگاهی کـه ۱6 درصـد 
اعضـای هیئـت علمـی زن هسـتند چگونـه ممکـن اسـت 
زن  درصـد   30 زن،  علمـی  اعضـای  بیشـتر  ورود  بـدون 
از  یکـی  و  نـدارد  وجـود  ظرفیـت  ایـن  اصـا  و  باشـند 
نقدهایـی کـه بـه دولـت دارم ایـن اسـت کـه اگـر قصـد 
ایـن نیسـت کـه  راه  را اجـرا کننـد  ایـن تئوری هـا  دارنـد 
عنـوان کننـد 30 درصـد مدیران زن شـوند بلکـه راه آن این 
اسـت کـه عنـوان شـود حداقـل 30 درصـد از بافـت جامعه 
بایـد زن باشـند که بعـد بتوانیم 30 درصـد را مدیر انتخاب 

کنیم.

 پیام
استان ها

سنا
 ای

س:
عک

بوی نامطبوع دهدشت ربطی به تصفیه خانه فاضالب شهری ندارد
مدیرعامل آب و فاضاب شهری کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد که بوی نامطبوع و متعفنی 
که چندین سال است شهر دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه را فراگرفته ربطی به تصفیه خانه 
فاضاب این شهر ندارد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
مجازی

کیهان کلهر پس از ماجرایی که برای ورود شفیعی کدکنی به دانشگاه تهران پیش 
آمد نوشت: استاد بزرگ، کالم شما روح امروز است که بر زبان ما جاریست.

@kayhan_kalhor

پژمان بازغی، بازیگر با انتشار متن زیر خواسته در وضعیت اقتصادی حال کشور 
کمکی به هموطنانی که کسب وکارشان از طریق اینستاگرام می چرخد کند.

@pejmanbazeghi.official

ارژنگ امیرفضلی در واکنش به سخنان مومن نسب که به نقد اینستاگرام 
می پرداخته ویدیویی منتشر کرد که در شبکه های مجازی دست به دست می شود.
@arzhang_amirfazli

پیمان معادی، بازیگر و کارگردان تصویر زیر را از پشت صحنه یکی از فیلم های 
پیشینش »برف روی کاج ها« همرسانی کرده.

@paymanmaadi

دادســتان  مجــازی  فضــای  معــاون 
نســخه  اینکــه  بیــان  بــا  کل کشــور 
ــرر  ــد مق ــرام در موع هــای فارســی تلگ
ــد،  ــدا کنن ــتقال پی ــد اس ــته ان نتوانس
گفــت: نظــر دادســتانی، توقــف فعالیــت 
ــی در کشــور  ــرام طای ــرام و تلگ هات گ

ــت. اس

پیام رســان   طرح»ســامان دهی 
کمیســیون  از  داخلــی«  هــای 
مرکــز  بــه  مجلــس  فرهنگــی 
پژوهش هــای مجلــس طبــق مــاده 
رای  بــه  داخلــی  آیین نامــه   ۱4۲
نماینــدگان عضو کمیســیون فرهنگی 
گذاشــته شــد و بــه تصویب رســید و 
بــرای بررســی بیشــتر بــه ایــن مرکــز 

می شــود. ارســال 

امکانــات  بــا  اپلیکیشــن  ایــن 
متعــدد خــود از زمانــی کــه بــرای 
انتخــاب مقاصــد گردشــگری صــرف 
باعــث  و  می کاهــد  می کنیــد، 
بــرای  بیشــتری  وقــت  می شــود 
ــته  ــود داش ــفر خ ــردن از س ــذت ب ل

باشــید. 

معرفی اپلیکیشن
Google Trips

خبر
پیام رسان های داخلی

خبر
تلگرام طالیی

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
فرشاد اسماعیلی می گوید:

ــه  ــی علی ــی و مدع ــد. جــای مدع ــذل کردن ــن مملکــت مبت اســتعفا را هــم در ای
ــت  ــن وضعی ــگار دری ــه ان ــگار ن ــد. ان ــوض می کنن ــم" ع ــش "نگذاشــتند کار کنی ــا نمای را ب
مــردم فرودســت ســهمی داشــته اند. در اســتعفای آخونــدی، نیلــی، قاضــی زاده هاشــمی، 
و آخریــش رییــس ســازمان خصوصی ســازی بــه جــای اینکــه شــرمندگی باشــد طلبــکاری 

اســت.

نگار می گوید:
ــریال حســن  ــک قســمت از س ــتان، ی ــت عربس ــه درخواســت دول ــس ب نتفلیک
منهــاج، کمدیــن معــروف آمریکایــی را حــذف کــرد. آن قســمت در نقــد ولیعهــد عربســتان، 
قتــل خاشــقجی و جنــگ یمــن اســت. حــاال سانســورش تبدیــل بــه خبــر اول دنیــا شــده 

و همــه در یوتیــوب تماشــایش کردنــد!

امین قلعه ای می گوید:
تمــام حــرف مســتند خــارج از دیــد کــه ایــن روزهــا از ســیما پخــش مــی شــه 
ــد اســت.  ــوژی و مظاهــر زندگــی در قــرن بیســت ویک تهدی ایــن اســت کــه تمــام تکنول
اینترنــت، اســتارتاپ، روزنامــه، شــبکه های اجتماعــی، بحــث حقــوق زنــان، بحــث حقــوق 
بشــر، بحــث محیــط زیســت، بحــث کارآفرینــی، دانشــگاه، روزنامــه، ان جــی او، کتــاب و... 

همــه چیــز تهدیــد اســت!

مهدی نجفی خواه می گوید:
ــی برخــی  ــگ معن ــه فیلترین ــه دســتور کمیت ــور شــده ب ــاب مجب وبســایت واژه ی

ــد! ــده« را حــذف کن ــه »گع ــا از جمل واژه ه
ــه  ــم ب ــع ه ــری از مناب ــد بخــش دیگ ــن رون ــا ای ــه رســیده، ب ــه لغت نام ــگ ب کار فیلترین

زودی فیلتــر می شــوند.

نیلوفر پورابراهیم می گوید:
ــاد  ــا ایج ــه، ب ــت در فرانس ــط زیس ــال محی ــخصیت علمی و فع ــد، ش 500 هنرمن
ــه  ــه حــذف گوشــت و ماهــی از برنام ــردم فرانســه را ب ــن »دوشــنبه های ســبز«، م کمپی
ــده رســما  ــنبه آین ــن از دوش ــن کمپی ــد. ای ــای دوشنبه شــان تشــویق کرده ان ــی روزه غذای
کارخــود را آغــاز می کنــد و هدفــش تــاش بــرای تغییــر الگــوی غذایــی فرانسوی هاســت.

حمزه قالبی می گوید:
ــر  ــل از س ــط قب ــو رو دارد. فق ــردن ویدی ــوع ک ــق ممن ــون منط ــگ هم فیلترین
ــاد گرفتــن و ســعی کــردن حضــور داشــته  ــدارن ی ــده ن ــدن فای ــی دی ــود. وقت ناآگاهــی ب
ــک روشــی  ــر ی ــردن از ســر لجاجــت ب ــر ک باشــن و تاثیرشــون بیشــتر باشــه. االن فیلت

ــداده. ــواب ن ــه ج اســت ک

بعدازظهر چهارشنبه هفته گذشته کاربران تهرانی در توییتر از 
استشمام بوی نامطبوعی در حدود مناطق شمال و شمال 
غربی تهران گزارش دادند. این موضوع در عرض یک ساعت به 
یکی از موضوعات مورد بحث در شبکه های اجتماعی بدل شد و 

هشتگ #بوی_بد جزو ترندهای توییتر فارسی قرار گرفت.

حضور روح هللا مومن نسب به عنوان کارشناس رسانه و 
اظهارنظرهای منفی او در ارتباط با تلگرام و اینستاگرام 
در یک برنامه زنده شبکه سه باعث شد »مومن نسب« جزو 
ترندهای توییتر فارسی روزهای آخر هفته گذشته قرار بگیرد.

گزارش های مردمی حاکی از جنایت فجیع آزمایش روی حیوانات 
توسط دانشگاه دامپزشکی شهید چمران اهواز است، طبق این گزارش 
حیوانات پس از انجام برخی آزمایشات توسط دانشجویان و مدرسان 
رشته دامپزشکی با اندام های قطع شده و گاها بصورت نابینا و ناشنوا 

@IrAnimalRights     رها شده اند

صبح پنجشنبه ویدیوی کوتاهی از یکی از برنامه های شبکه پویا 
سیما که در آن تولد مرحوم حبیب هللا عسگراوالدی، دبیر سابق 

حزب موتلفه اسالمی را تبریک می گوید در توییتر و دیگر شبکه های 
مجازی وایرال شد. دلیل توجه کاربران به این مسئله عدم ارتباط 
موضوعی سالروز تولد یک فرد سیاسی و برنامه کودک بود.

۱. بعضـی بانک هـا راه هایی برای پرداخت سـود سـپرده 
بیـش از ۲0 درصـد پیش روی مشـتریان می گذارند که 
احتمال به خطر انداختن سـرمایه مشتریان را به همراه 
دارداز ایجـاد صندوق هـای سـرمایه گذاری بـا سـودهای 
روزشـمار گرفتـه، تـا پرداخـت سـود بیشـتر از آن چه در 
قـرارداد مشـتریان ثبت می شـود و قـول و قرارهایی که 
فقط شـعب بانک ها و مشـتریان در جریان آن هستند، 
همـه و همه راه هایی اسـت کـه بانک ها بـرای رقابت در 

جذب سـپرده بیشـتر به آن متوسـل می شوند.

۲. بانک هـا بـرای دریافـت سـپرده بیشـتر از مـردم، 
جریمه هـای بانـک مرکـزی را بـه جـان می خرنـد، امـا 
اقـدام بـه پرداخت هـای سـود غیرقانونی به مشـتریان 
می کننـد پرداخـت سـود بیشـتر بـه مشـتریان سـبب 
می شـود کـه بانک هـا بـرای جـذب سـرمایه بیـش از 
آن چـه در تـوان دارنـد، سـود پرداخـت کننـد و در نهایت 
دچـار ضـرر و زیـان و به تبع آن اضافه برداشـت از منابع 
بانـک مرکـزی شـوند کـه همین موضـوع در سـال های 
گذشـته بدهـی بانک هـا بـه بانـک مرکـزی را افزایـش 

داده اسـت.

3. یکـی از بانک هـا کـه میـزان پرداخـت سـود سـپرده 
را بـرای حسـاب های جدیـد در ابتـدای افتتاح حسـاب 
۲0 درصـد منظـور می کنـد، شـرایطی در نظـر گرفتـه 
و بـه مشـتریان خـود می گویـد کـه پرداخـت سـود بـه 
سـپرده ها بـا افزایـش زمـان مانـدن پـول در حسـاب 

مشـتری افزایـش می یابـد.

4. در واقـع در ابتـدای افتتـاح حسـاب ۲0 درصـد سـود 
بـه مشـتری پرداخـت می شـود و پس از شـش ماه به 
تدریـج نـرخ سـود افزایـش پیـدا می کنـد. بانک هایـی 
کـه تاکنـون نیز تخلـف می کردند، هیـچ گاه تخلف خود 

را بـه صـورت کتبـی انجـام نمی دادنـد و در حـال حاضر 
قـرارداد تمـام بانک هـا بـرای سـود سـپرده بلندمـدت 
۱5 درصـد اسـت امـا بـا دادن قول هایـی بـه مشـتری، 

سـودهای باالتـری بـه او می دهنـد.

5. هیـچ تضمینـی وجـود نـدارد کـه مشـتری از ایـن 
طریـق بـه سـود خـود برسـد،اگر مثا شـش مـاه بعد، 
بانـک سـود وعـده داده شـده را بـه مشـتری ندهـد، 
مشـتریان باید از طریق بانک مرکزی اقدام به شـکایت 
کننـد و این در حالی اسـت که آن ها قـرارداد ۱5 درصد را 
امضـا کرده انـد، بنابرایـن تضمینی وجود نـدارد که حتما 

بـا قـول شـفاهی به سـود خود برسـند. 

6. بـه هـر حال مردم باید در این مـوارد به قوانین توجه 
داشـته باشد. افزایش نرخ سود سـپرده در این بانک ها 
بـه دلیـل مشـکلی اسـت کـه ایـن بانک هـا در جـذب 
سـپرده دارنـد و ممکـن اسـت بـرای  آنـان مشـکاتی 

ایجاد شـود.

7.ایـن خطـری اسـت کـه متوجـه سـپرده گذاران ایـن 
بانک هـا خواهد شـد. بنابراین بـا توجه بـه قراردادهایی 
کـه ایـن بانک هـا بـا مشـتریان امضـا می کننـد، ایـن 

احتمـال وجـود دارد کـه سـودی که قولش به مشـتری 
داده شـده پرداخت نشـود و در این شرایط مشتری نیز 

دسـتش بـه جایی بند نیسـت.

۸. مهم تریـن نکتـه در ایـن زمینـه ایـن اسـت که قطعا 
چنـد درصـد سـود بیشـتر ارزش بـه خطـر انداختـن 
باشـند و  به هـوش  بنابرایـن مـردم  نـدارد  را  سـرمایه 
حاصـل یـک عمر زحمت خـود را هدر ندهنـد. تمام این 
مسـتندات نتیجـه حسابرسـی بانک هاسـت و مسـتند 

میباشد.
@amirahwazi۸

حکومت کنگو برای دومین روز متوالی اینترنت و سرویس پیامک را در این کشور خاموش کرد. مردم این کشور 
منتظر نتایج انتخاباتی هستند که روز یکشنبه گذشته در صندوق های انداختند و به دلیل جلوگیری از هرج ومرج 

احتمالی و پخش شایعات، حکومت ترجیح داده است تا سیستم های ارتباطاتی را تا اطاع ثانوی قطع کند. 

#رشتو
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سال گذشته درباره بودجه گردشگری 
صحبت هایی بود. این بودجه درنظر 

گرفته شده، امسال برای این سازمان 
کفاف نداد.

دومین جشنواره لباس کودک و نوجوان 
۱۸تا۲۲دی برگزار می شود جشنوارهسال گشت

رسانه در آینه تصویر
هفته نامه اقتصادی تجارت فردا به سردبیری محمد طاهری 

منتشر شد

آخرین اثر مکتوب محمد علی اسامی 

ندوشن با عنوان نامه به فرزند که 
به خط نستعلیق اساتید خوشنویسی 

کشور نگاشته شده است، چهارشنبه هفته آینده در جریان برگزاری 
شمشمین شب  فرهنگی یزد رونمایی می شود. 

 کتاب خمینی، انقالبی خدا 
پیرامون شخصیت و شیوه رهبری امام 

راحل )ره( در ایتالیا به چاپ رسید.

۱5دی آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره 
پژوهش فرهنگی سال

 زمان رفوگر خوبيه... 
 هر بيدی هم به زندگی آدم زده باشه 

زمان رفوش می كنه...

شهرزاد

کتابکتابجشنواره دیالوگ

اگر ز پیش برانی مرا که برخواند
وگر مراد نبخشی که از تو بستاند

بدست تست دلم حال او تو می دانی
که سوز آتش پروانه شمع می داند

چه اوفتاد که آن سرو سیمتن برخاست
خبر برید بدهقان که سرو ننشاند

برفت آنکه بالی دلست و راحت جان
مگر خدای تعالی بال بگرداند

چراغ مجلس روحانیون فرو میرد
گر او بجلوه گری آستین بر افشاند

تحیتی که فرستاده شد بدان حضرت
گر ابن مقله ببیند در آن فرو ماند

به خون دیده از آن رو نوشته ام روشن
که هر کسش که ببیند چو آب برخواند
دبیر سردلم فاش کرد و معذورست
چگونه آتش سوزان به نی بپوشاند

سرشک دیدٔه خواجو چنین که می بینم
اگر بکوه رسد سنگ را بغلتاند

خواجوی کرمانی 

 دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم

وین درد نهان سوز نهفتن نتوانم

تو گرم سخن گفتن 

و از جام نگاهت

من مست چنانم که شکفتن 

نتوانم

محمدرضا شفیعی کدکنی

عکس نوشت

عکس: 
گالره چگینی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

مثالی از نفوذ کالم دكتر 
مصدق که با یك پیام ایرانیان 
را بر ضد توطئه گران به حركت 

درآورد - اهمیت ملی بودن 
تاسیسات مخابراتی 

در پـی مخالـف خوانـی چنـد نماینـده ازجمله 
دكتـر مظفـر بقایـی در مجلـس، دكتـر محمد 
مصـدق رئیـس دولـت وقـت بـه همانگونه كه 
وعـده داده بـود كـه مسـائل را مسـتقیما بـا 
مـردم درمیـان خواهد گـذارد ۱5 دیماه ۱33۱ 
رادیویـی  پیـام  یـك  در   )۱953 ژانویـه   5(
خطـاب بـه ملـت گفـت: "در ایـن زمـان كـه 
چرچیـل نخسـت وزیـر انگلسـتان بـار دیگـر 
عـازم واشـنگتن شـده تـا نظـر آن دسـته از 
آمریكاییانـی را كـه تـا دو ـــ سـه هفته دیگر 
زمـام امور این كشـور را به دسـت مـی گیرند 
نسـبت بـه مـا تغییـر دهـد، آیـا روا اسـت كه 
تنـی چنـد مجاهـدات و فداكاریهـای ملـت و 

منافـع وطـن را قربانـی اغـراض، كوتـه نظری 
و یـا ناآگاهـی و نابخـردی خـود كننـد و بـه 
دولـت منتخـب مـردم از پشـت خنجـر بزنند 
و مـی دانیـم كـه دسـت دو ـــ سـه تـن از 
آنـان بـه خـون بی گناهان سـی ام تیـر آلوده 

. " است.
ملـت بـا شـنیدن ایـن پیـام بـه حركـت در 
آمـد و در تهـران و شـهرهای دیگـر تظاهـرات 
پشـتیبانی  بـه  كسـبه  افتـاد.  راه  بـه  انبـوه 
بـه  و  كشـیدند  كار  از  دسـت  مصـدق  دكتـر 
تلگرافخانـه هـا هجـوم بردنـد تـا تلگرامهـای 
كننـد.  مخابـره  خـود  رهبـر  از  پشـتیبانی 
هـزاران طومـار حمایـت امضـاء شـد؛ صدهـا 
نفـر بـه دادگاههـا دادخواسـت دادنـد كـه نام 
خانوادگـی آنـان بـه »مصدق دوسـت« تغییر 
تعطیـل  حالـت  بـه  تبریـز  و  اصفهـان  یابـد. 
كفـن  هـزار  سـه  خوزسـتان  از  و  درآمدنـد 
پـوش عـازم تهـران شـدند. بـا مشـاهده این 
حمایـت، حسـین مكـی اعـام كـرد كـه دیگر 
.... دكتـر مصـدق  و  نخواهـد كـرد  مخالفـت 

رای  تقاضـای  مجلـس  از  دیـد  چنیـن  كـه 
اعتمـاد كـرد و از جمـع نماینـدگان تنهـا یـك 
از  دكتـر مصـدق  داد.  مخالـف  رای  نماینـده 
ایـن فرصـت اسـتفاده كـرد و شـركت تلفـن 
ایـران را كـه تـا آن زمـان غیـر دولتـی بـود 
و  پسـت  وزارت  اختیـار  در  و  كـرد  ملـی 

داد. قـرار  تلگـراف 
در چهـار دهـه آخـر قـرن ۲0 و نخسـتین ده 
قـرن ۲۱ پولدارشـدن سـریع و بـدون دردسـر 
از راه تاسـیس شـرکتهای مخابراتـی )تلفـن، 
تامیـن  ای،  ماهـواره   - کابلـی  تلویزیـون 
ارتبـاط اینترنتـی، سـلفون و ...( و یـا خریـد 
قرارگرفتـن  و  دولتهـا  از  تاسیسـات  ایـن 
قبیـل کمپانـی هـا در ردیـف  ایـن  صاحبـان 
در  آنهـا  مداخـات  و  جهـان  میلیاردرهـای 
امـور دولتـی بـا هـدف حفـظ منافع؛ درسـتی 
کار دکتـر مصـدق را ثابـت مـی کنـد. یکـی از 
راههـای اطمینـان بخـش درآمد بـرای دولت 
هـا؛ اداره تاسیسـات مخابراتـی و ملـی کردن 

آنهـا تشـخیص و اعـام شـده اسـت. 

دبیر سی وهفتمین جشنواره فیلم 

فجر اسامی ۲۲ فیلم بخش سودای 
سیمرغ این رویداد هنری را اعام کرد.
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۶ 
آن شـب ، تنهـا اتوبـوس مـا در جـاده هـای پیـچ در پیـچ 

جنـگل در حـال حرکـت بـود. سـایه هـای درخـت کوکبـی 

و انبـه در تاریکـی ، مـدام از روی مـا مـی گذشـتند و چـه 

شـکل هـای وحشـتناکی داشـتند.کمی ترسـیده بـودم . تو 

در کنـارم نشسـته بـودی. سـرم را در بغـل گرفتـه بـودی و 

مـن خـودم را بـه خـواب زده بـودم. چـه خـوب بـود. راننده 

هنـدی ، موزیـک هنـدی ، جـاده ای در هنـد، جنـگل هـای 

پـر درخـت هنـد... خوابـم بـرد تـا وصـل شـدیم به سـپیده 

دم و اتوبـوس بـرای کارهـای ضـروری روی پلـی متـروک 

، نارنجـی ، میـان مـه صبحگاهـی و انبـوه سـبزی پیرامـون 

مـان ایسـتاد. در آن سـفر فهمیـدم چقـدر دوسـتم داری 

و فکـر ازدواج بـه سـرم زد.وقتـی برگشـتیم هنـوز آن گل 

پاسـیدهء بـزرگ زرد ؛ روی میـز پـدرت بـود. بـی مقدمـه 

زیبـا   ، : خـوب  بـود؟ گفتـم  پرسـید: هنـد چطـور  از مـن 

و بـه سـرعت در حـال توسـعه و پیشـرفت. گفـت: اشـتباه 

نکـن. میـزان پیشـرفت یـک کشـور را مقـام آوری آن در 

مسـابقات ورزشـی شـنا و فوتبـال تعییـن می کننـد که هند 

در هـر دو ایـن رشـته هـا بسـیار ضعیـف اسـت. بافیـد و 

بافیـد تـا در نهایـت رسـید بـه اینجـا کـه شـما هنـری هـا 

نیمکـره چـپ غیـر فعالـی داریـد و اصـا تحلیلگـر خوبـی 

بایـد ... حـس مـی کـردم چقـدر بـا آن گل زرد  نیسـتید 

افسـرده همدلـم. در رویـا داشـتم نوازشـش مـی کـردم. با 

 آن حـرف مـی زدم و آب گلدانـش را عـوض مـی کـرده.

مـن بـه تـو گفتـم بـه نظـرم خیلـی چیزهـا بطـور غریـزی 

کارهـای  معنـای  حتـا  مـن  گاهـی  گیرنـد.  مـی  شـکل 

درسـت  عسـل  وقتـی  زنبـور  کنـم.  نمـی  درک  را  خـودم 

تـو  امـا  دارد؟  نـدارد.  بیـاد  زمسـتان چیـزی  از  مـی کنـد 

جمـات  بـا  مـی کنـی  سـعی  اسـت.  محـال  مـی گویـی 

غـرض  همیشـه  انسـان  ذهـن  کـه  بگویـی  طمطـراق  پـر 

داریـم. فـرق  هـم  بـا  مـا  چقـدر  اسـت.  بـوده   مـدار 
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کارهـای  معنـای  حتـا  مـن  گاهـی  گیرنـد.  مـی  شـکل 

درسـت  عسـل  وقتـی  زنبـور  کنـم.  نمـی  درک  را  خـودم 

تـو  امـا  دارد؟  نـدارد.  بیـاد  زمسـتان چیـزی  از  مـی کنـد 

جمـات  بـا  مـی کنـی  سـعی  اسـت.  محـال  مـی گویـی 
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داریـم. فـرق  هـم  بـا  مـا  چقـدر  اسـت.  بـوده   مـدار 

۸ 
وقتـی ماهنامـه ای مـی خریـدم مـی گفتـی چقـدر تحـت 

سـیطره ژورنالیسـم ام ،نـه مـن هيچوقـت بـا تمـام مطالب 

یـک مجلـه موافـق نبـوده ام مجاتـی که بخش ادبی شـان 

بـه روز اسـت بـا پیشـرو ، امـا مثا پرونده موسـیقی شـان 

در حـد ماشـین مشـتی ممدلـی اسـت . از وقتـی پـدرت 

و  وزیـن شـد  ماهنامـه  آن  از بخش هـای  یکـی  نویسـنده 

بـرای خـودش تـو یـک شـجره نامـه و بیوگرافی سـاختگی 

نوشـته متوجـه شـدم ایـن مجات گرانسـنگ خـوش قیافه 

پولـی  دیگـر  مـن  حـاال  پوشـالی اند.  چقـدر  ؛  روشـنفکری 

بابـت خریـد آن هـا نمـی پـردازم امـا حـاال تـو و پـدرت 

آرشیوشـان مـی کنـی، همـان کـه در اتـاق پـدرت ، جلـوی 

آن میـز زهـوار در رفتـه قدیمـی می نشـینم و بـه آن گل زرد 

پژمـرده نـگاه مـی کنـم بـس ام اسـت.

عبدالرضا عابدیان
رویاهای فلسفی یک روانکاو

ماه خاکستری


