
سرمایه های اجتماعی 
و تونل های نومیدی

رییس کمیسیون تلفیق:

بودجه شورای عالی استان ها 
برای سال 98 مستقل می شود
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دریافـت عـوارض بـرای ورود و خـروج از تونـل ها، البته هنوز مصوب نشـده 
اسـت، ایـن را هـم گفتـه اند کـه نه به بار اسـت نه بـه دار)!(، امـا نکته مهم، 
نـوع تفکـراِت حاکـِم بـر ما به بهشـت رسـیدگان اسـت، بویژه کـه بنظر نمی 
رسـد در سـپهر مدیریـت ایرانـی، حرفهـای کارشناسـی، فاقـد عقبـه و چراِغ 
سـبز مدیـران نباشـد...ضمن اینکـه طـرح موضـوع، مسـبوق به سـابقه هم 
هسـت.خیلی منطقـی و الزم اسـت که شـهرداری درآمدهایی پایدار داشـته 
باشـد. بایـد هـم پذیرفـت کـه اداره شـهر بزرگـی چـون تهـران هزینـه هایی 
بسـیار دارد...قاعدتـا همیـن حرفهـای منطقـی، موجـب شـده اسـت الـزام 
 شـود کـه تهرانـی هـا، عـوارض کسـب و کار، پسـماند، خـودرو و...بپردازنـد.
بـه  امـروز  و  بودنـد  مـردم  از  روزی  آنهـا کـه  همـه  اسـت  خـوب  امـا 
و  قاعـده  وضـع  حـق  شـوراها،  و  مجلـس  در  مـردم  از  نمایندگـی 
یـاد کننـد. خـود  گذشـته  از  هـم  اندکـی  انـد،  آورده  بدسـت  را   قانـون 
دریافـت عـوارض بـرای ورود و خـروج از تونـل ها، البته هنوز مصوب نشـده 
اسـت، ایـن را هـم گفتـه اند کـه نه به بار اسـت نه بـه دار)!(، امـا نکته مهم، 
نـوع تفکـراِت حاکـِم بـر ما به بهشـت رسـیدگان اسـت، بویژه کـه بنظر نمی 
رسـد در سـپهر مدیریت ایرانی، حرفهای کارشناسـی، فاقد عقبه و چراِغ سبز 
 مدیـران نباشـد...ضمن اینکه طرح موضوع، مسـبوق به سـابقه هم هسـت.
بـر ایـن بـاورم که حتی افزودن سـاعات طرح ترافیـک از 17 به 19 که حاصل 
نوآوری و خالقیت معاون جدید ترافیک و مدیر پیشـین مسـتعفی راه آهن، 
و نیـز شـورای شـهر جدید اسـت، نوعی تحدید ناصـواِب حقوق مـردم تهران 
اسـت کـه علیرغم همه هزینـه ها و عوارضی کـه می پردازند، حق ترددشـان 
را بیش از میزانی که الزم اسـت، سـلب کرده ایم...اگر نمایندگان عضو شـورا، 
بـه واقـع نماینـده مـردم بودنـد و وام داری شـان از مـردم را فرامـوش نمـی 
کردنـد، بایـد مهـر ابطـال بـر آن طرح مـی زدنـد...از آن تفکـر، ایـن ایده هم 
می تواند طبیعی تلقی شـود.این یادداشـت، محل مناسـبی برای اشـاره به 
مباحـث کارشناسـی، و چالـش های فنی و اجرایی چنان تصمیمی نیسـت، 

بلکـه غرض یک یـاد آوری و انذار اسـت./خبرآنالین

انس طال         1.291.210

مثقال طال     15.660.250

گرم طالی 1۸  3.615.192

گرم طالی 24   4.۸05.200

انس نقره             14.76

انس پالتین      ۸05.235

انس پاالدیوم    1.295.412

بهار آزادی      3۸.000.000

امامی          39.3۸6.000

نیم       20.2۸0.000

ربع         12.450.000

گرمی       6.۸50.000

دالر             115.000

یورو         134.200

پوند          147.075

درهم          31.359

لیر ترکیه           21.423

یوان چین         16.1۸2

صد ین ژاپن      104.000   

دالر کانادا        ۸6.541

دالر استرالیا      ۸2.۸4۸ @p a y a m e m a
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یادداشت  مهمان
فتح هللا آقاسی زاده

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
07:12

غروب آفتاب 
17:15

تهران

لزوم  ساماندهی کشاورزی 
در محوطه جهانی شهر گور

معاون میراث فرهنگی فارس: تا زمانی که این محوطه و 
زمین ها را تملک نکنیم، نمی توانیم اقدامی انجام دهیم

خط و نشان فرونشست ها برای خطوط گاز
هر نوع سازه ای در سطح زمین چه بافت فرسوده و چه نوساز،  می تواند در اثر پدیده فرونشست آسیب ببینند
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واکنش وکیل 
مرتضوی به خبر حضور 

موکلش در نجف
وکیل مرتضوی با تکذیب اخبار مربوط 

به خروج موکلش از کشور گفت: 
آقای مرتضوی در حال حاضر در زندان 
در حال تحمل کیفر است و این شایعه 

تکذیب می شود

ازدواج 
پس از جدایی؛ 
آب روی آتش؟

الیحه CFT هفته 
جاری در مجلس 
بررسی می شود

2

مدیر کل محیط زیست فارس از نبود ارزیابی زیست 

محیطی سدهای استان خبر می دهد. ارزیابی که با هدف 

آسیب کمتر به محیط زیست و کاهش هزینه ها باید صورت 

گیرد اما این روش در کشور ما یا صورت نمی گیرد یا به 

صورت ناقص و ضعیفی در حال انجام است. به گفته سعید 

محمودی مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، دو سد 

سیوند و نرگسی فاقد ارزیابی زیست محیطی هستند، البته 

نه تنها این دو سد بلکه تمام سدهای استان فارس  با این 

مشکل دست و پنجه نرم می کنند. سارا اردو فعال محیط 

زیست در گفت و گو با پیام ما می گوید: »یكی از مشكالت 

اصلی  در بخش توسعه كشور نبود ارزیابی محیط زیستی 

برای پروژه های عمرانی از جمله اجرای سدها است. ارزیابی 

محیط زیست تا چند دهه پیش در کشورمان فقط جنبه 

فانتزی داشت تا اینکه مسائل بحرانی در کشور ایجاد شد.

فعال محیط زیست: 
ارزيابی محيط زيستی در کشورمان 
رويه قانونی ندارد و جنبه فانتزی 
بودنش را در كشور حفظ كرده است

ارزیابی های فانتزی 
محیط زیستی
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آگهي مناقصه عمومي
شــهرداري كرمــان در نظــر دارد جهــت اجــرای جدول گــذاری در ســطح معابــر مناطــق 
چهــار گانــه شــهر کرمــان بــا بــرآورد ذیــل  بــر اســاس فهرســت بهــاء ابنیــه  ســال 97 
بــه مــدت 5 مــاه  ، از محــل اعتبــارات داخلــی بصــورت 50 در صــد نقــد و 50 درصــد 
زمیــن و پروانــه ســاختمانی بــه شــرح ذکر شــده در اســناد مناقصــه، از طريــق برگزاری 
ــد صالحیــت شــده و  ــکاران تائی ــه پیمان ــذا از كلي ــد. ل ــدام نماي مناقصــه عمومــي اق
ــده خــود  ــی نماین ــی کتب ــد ضمــن معرف دارای مجــوز الزم  ، دعــوت بعمــل مــي آي
ــليم  ــت تس ــت 97/11/11 جه ــخ 97/10/29  لغای ــه از تاري ــناد مناقص ــد اس ــرای خري ب
پيشــنهادات تــا تاريــخ 97/11/16 بــه مديريــت امــور قراردادهــای شــهرداری مرکــز  بــه 
آدرس کرمــان ، خيابــان ســپه مراجعــه نماينــد. در ضمــن شــهرداری در رد يــا قبــول 
پيشــنهادات مختــار اســت و شــرکت کننــدگان بايــد مبلــغ ذکــر شــده در جــدول ذیــل 
را بــرای هــر منطقــه بــه طــور جداگانــه بــه عنــوان ضمانــت شــرکت در مناقصــه بــه 
يکــی از صورتهــای ضمانــت نامــه بانکــی و يــا وجــه نقــد واريــزی بــه شــماره حســاب 
ــايي  ــد بازگش ــل نماين ــدارک تحوي ــاير م ــراه س ــه هم ــه، ب ــناد مناقص ــی در اس اعالم
پاکتهــا در تاريــخ97/11/17 انجــام مــی شــود و در صورتيكــه برنــدگان مناقصــات حاضر 
بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ضمانــت نامــه آنهــا بــه ترتيــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط 
ــق  ــی تعل ــه پیــش پرداخت ــن مناقصــه هیچگون ــه ای ــر اســت ب خواهــد شــدالزم بذک
نمــی گیــرد. بديهــي اســت كــه هزينــه چــاپ آگهــي بعهــده برنــده مناقصــه ميباشــد و 

ســاير اطالعــات و جزئيــات در اســناد مناقصــه منــدرج اســت.  

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد اولیهمنطقهردیف
مناقصه

7/۸77/222/795400/000/000شهرداری منطقه یک1

7/373/433/792370/000/000شهرداری منطقه دو2

6/006/292/094310/000/000شهرداری منطقه سه3

5/2۸0/754/544270/000/000شهرداری منطقه چهار4

11/21۸/1۸0/945570/000/000شهرداری منطقه دو )بلوار جمهوری(5

شرکت آب منطقه ای کرمان

نوبت دوم

تجهیز نقاط به ابزارهای مناسب اندازه گیری جریان در شبکه آبیاری و زهکشی جیرفت

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

فرآیند شماره ۳1/الف /97
ــدازه گیــری جریــان در شــبکه آبیــاری و  ــه ابزارهــای مناســب ان شــرکت آب منطقــه ای کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی تجهیــز نقــاط ب

زهکشــی جیرفــت بــه شــماره ۳1/الــف /97 را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. 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 
ــور و  ــام در ســایت مذک ــت ن ــی، مراحــل ثب ــت قبل www.setadiran.ir   انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضوی

دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ 97/10/29 میباشــد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 12 مورخ 97/11/۸
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 12:15 مورخ 97/11/20

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 12:30 مورخ97/11/20
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــر جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه آدرس: کرمــان، 
خیابــان پاســداران، شــرکت آب منطقــه ای کرمــان، ســاختمان شــماره دو، دفتر قراردادهــا و تلفــن 034-322244۸2
و ارائــه پاکــت هــای الــف بــه آدرس: کرمــان، خیابــان پاســداران، شــرکت آب منطقــه ای کرمــان ســاختمان شــماره 

یــک، طبقــه دوم، دبیــر خانــه محرمانــه دفتــر
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934

دفتر ثبت نام : ۸۸969737 و ۸519376۸
شناسه آگهی 351943

۸0
ف 0

م ال

  آگهی مناقصـه عمومی با ارزیابی کیفی
شــهرداری بــروات بــه اســتناد منابــع داخلــی شــهرداری در نظــر دارد اجــرای پــروژه هــای ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی بصــورت جداگانــه 

بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط رشــته راه و بانــد و فــرودگاه دارای رتبــه بنــدی از معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی بــرای واگــذار نمایــد. لــذا 
از کلیــه شــرکتهای دارای صالحیــت دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه دفتــر فنــی شــهرداری بــروات مراجعــه نماینــد. 

اطالعــات و جزئیــات مربــوط بــه قــرارداد در اســناد مناقصــه مربوطــه میباشــد.

1- متقاضیـان جهـت اطالع بیشـتر مـی توانند بـا شـماره 0۳۴۴۴2۳2556 تماس حاصل 
نمایند.

2- آخرین مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات 97/11/16 باشد. 
3- زمان و محل بازگشایی پاکات دفتر فنی شهرداری بروات تاریخ 97/11/17 می باشد.

4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
5- شـرکت های واجد شـرایط می توانند با پرداخت مبلغ500/000 ریال به حسـاب شـماره 

010۴915۸9600۴ بنام شهرداری

بروات نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
6- هـرگاه برنـدگان اول تـا سـوم حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـدند سـپرده آنها بـه ترتیب 

ضبـط خواهد شـد.
7- داشتن کارخانه آسفالت برای شرکت های شرکت کننده در مناقصه الزامی می باشد.

۸- مدت اجرای هر یک پروژه 6 ماه می باشد. 
9- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

مسعود فاطمی مقدم- شهردار بروات

نوبت اول

نوع ضمانت نامهمبلغ ضمانت نامهمبلغ برآوردعنوان پروژهردیف
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این صفحه می خوانیم
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معاون سیاسی جدید وزیر کشور منصوب شدپیام خبر
وزیر کشور با صدور حکمی جمال عرف را به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب کرد.

سنا
 ای

س:
عک

خط و نشان فرونشست ها برای خطوط گاز
هر نوع سازه ای در سطح زمین چه بافت فرسوده و چه نوساز،  می تواند در اثر پدیده فرونشست آسیب ببینند

محدوده فرونشست را با مناطق عبور خطوط گاز و آب تطبیق نداده ایم

رئیـس سـازمان نقشـه بـرداری گفـت:در 
برخـی مواقع خطوط لوله گاز، آب رسـانی 
و انتقـال نفـت را از نقاطـی عبـور داده ایـم 
که وجود فرونشسـت در آن مناطق باعث 
شـده خطـر شکسـت و آسـیب جـدی به 

ایـن خطوط وجود داشـته باشـد.
مسـعود شـفیعی در گفت و گو با خبرنگار 
فرونشسـت  وجـود  خصـوص  در  مهـر، 
در خطـوط لولـه گاز و آب رسـانی اظهـار 
داشـت: در برخـی مواقع خطـوط لوله گاز، 
آب رسـانی و انتقـال نفـت را از نقاطـی از 
کشـور عبور داده ایم که وجود فرونشسـت 
در آن مناطـق باعث شـده خطر شکسـت 
شـریان های  ایـن  بـه  جـدی  آسـیب  و 
حتـی  و  باشـد  داشـته  وجـود  حیاتـی 

گزارش شـده که برخی کشـاورزان سـعی 
دارنـد از طریق ُپر کردن شـیارهای ناشـی 
از فرونشسـت بـا خـاک، در زمین هـای 
زراعـی خـود بـا ایـن پدیـده مقابلـه کنند 

کـه روش درسـتی نیسـت.
بـرداری کشـور  نقشـه  سـازمان  رئیـس 
افـزود: راهـکار اصلی تدقیـق پایش ها در 
مناطـق مختلـف خصوصـا محدوده هایی 
هسـتند،  فرونشسـت  معـرض  در  کـه 
تجدیدنظـر جـدی در برداشـت آب هـای 
اسـتقرار  الگـوی  تغییـر  و  زیرزمینـی 

جمعیـت و فعالیـت در کشـور اسـت.
سـازه ای  نـوع  هـر  کـرد:  تصریـح  وی 
در سـطح زمیـن چـه بافـت فرسـوده و 
پدیـده  اثـر  در  می توانـد  نوسـاز،   چـه 

نـوع  زیـرا  ببیننـد،  آسـیب  فرونشسـت 
میـزان  اسـت کـه  بـه گونـه ای  آسـیب 
تعیین کننـده  چنـدان  سـازه  اسـتحکام 
نیسـت و تغییر ارتفاع زمین، کل سـازه را 

می دهـد. قـرار  تاثیـر  تحـت 
شـفیعی اظهـار داشـت: تـالش می کنیـم 
وضعیـت  دربـاره  کـه   اطلس هایـی  در 
مختلـف  نقـاط  در  زمیـن  فرونشسـت 
تهیـه می کنیـم بـه صـورت عینـی تعـداد 
و  منطقـه  در  حاضـر  انسـانی  جمعیـت 
امـا  کنیـم.  ذکـر  را  حسـاس  بناهـای 
تاکنـون بـه صـورت مشـخص در رابطـه با 
بافت هـای فرسـوده اطالعاتـی جمع آوری 
در  میکنیـم  سـعی  البتـه  کـه  نشـده 
اطلس هـای بعـدی ایـن موضـوع را نیـز 

مـورد توجـه قـرار دهیـم.

فرونشست در خطوط راه آهن 
منجر به اصالح این خطوط شد

از  بـرای احـداث بسـیاری  افـزود:  وی 
خطـوط انتقـال به مـا مراجعه می شـود 
و نقـاط کنترل زمینـی و ترازیابی را برای 
طراحـی مسـیر از مـا دریافـت می کنند؛ 
در گذشـته که چندان پدیده فرونشست 
جدی نبود، سـعی شـد طی دو دهه، دو 
مرحلـه عملیـات ترازیابـی تجدید شـود 
و می تـوان گفـت کـه داده  هـا هـر 5 یـا 
10 سـال یـک بـار بـه روز می شـد، امـا 

بـه تدریـج متوجه شـدیم ایـن داده  ها در 
پـاره ای از مناطـق بـا خطا مواجه  هسـتند 
نقـاط  ارتفـاع  فرونشسـت،  دلیـل  بـه  و 

دسـتخوش تغییـر شده اسـت.
معـاون سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور 
در  فرونشسـت  احتمـال  خصـوص  در 
اظهـار  کشـور،  ریلـی  زیرسـاخت های 
داشـت: تاکنـون محـدوده فرونشسـت را 
بـا مناطقـی که خطـوط ریلی از آنهـا عبور 
کرده انـد، بـه طور دقیـق تطبیـق نداده ایم 
امـا در مراجعـات میدانی  که همـکاران ما 
داشـته اند، بنابـر اظهـار کارشناسـان حوزه 
راه آهـن متوجـه شـدیم، به دلیـل مواجه 
شـدن با پدیـده فرونشسـت، در مـواردی 
ناچار شـده اند اصالحاتـی را در خطوط راه 

آهن داشـته باشـند.

ترازیابی باید در فواصل زمانی 
کوتاه تری انجام شود

وی بـا بیـان اینکـه در شـرایط کنونـی، 
سـازمان  اجرایـی  ظرفیت هـای 
انجـام  بـرای  کشـور  نقشـه برداری 
تکـرار  و  تکمیـل  و  میدانـی  مطالعـات 

مشـاهدات ترازیابـی همچـون دهـه 60 
،70 و ۸0 شمسـی نیسـت، گفـت: بایـد 
توأم با گسـترش ایسـتگاه های ماهواره 
تکـرار  ژئودینامیـک،    )GNSS(ایـی
از  اسـتفاده  و  ثقـل  اندازه گیری هـای 
روش تداخل سـنجی راداری، ترازیابـی را 
در فواصـل زمانـی کوتاه تری تکـرار کنیم 
و اطالعـات بـه دسـت آمـده را در اختیار 
بخش هـای ذینفـع قـرار دهیـم تـا قبـل 
از طراحـی مسـیر، ضریب هـای تعدیـل 
ارتفاعـی،  نقـاط  بـرای  را  اصالحـی  یـا 
متناسـب بـا نـرخ فرونشسـت در نظـر 
بگیرنـد کـه البتـه بـا توجـه بـه پراکنـده 
بـودن مناطـق تحت تأثیر فرونشسـت و 
پهنـاور بـودن کشـورمان، کار پرهزینه ای 
اسـت. امـا همچنـان جایـگاه حاکمیتی 
ایجـاب  کشـور  نقشـه برداری  سـازمان 
می کنـد کـه شـبکه ترازیابـی سراسـری 
عمرانـی  پایـه حـوزه  نیازهـای  بـرای  را 

کشـور، بـه روز نگهـداری کنـد.

تعداد اطلس فرونشست ها به 
10 مورد افزایش می یابد

بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  شـفیعی 

خصـوص  در  وزیـران  هیئـت  مصوبـه 
کارگـروه بسـته اجرایی افزایـش ایمنی 
اظهـار  تهـران،  حیاتـی  شـریان های 
نقشـه برداری کشـور  سـازمان  داشـت: 
عضـو ایـن کارگروه اسـت و بـا توجه به 
اینکـه گزارشـات مربـوط به فرونشسـت 
می شـود،  ارائـه  منظـم  صـورت  بـه 
حساسـیت دسـتگاه ها بـه ایـن پدیـده 
افزایـش یافتـه و تاکنون دسـتگاه هایی 
گاز  شـرکت  و  نفـت  وزارت  همچـون 
بـرای دریافـت اطالعـات به مـا مراجعه 

نـد. کرده ا
بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  معـاون 
راسـتای  در  تاکنـون  افـزود:  کشـور، 
وظایـف محوله از سـوی وزارت کشـور و 
کارگـروه بسـته اجرایی افزایـش ایمنی 
شـریان های حیاتـی تهـران، 6 اطلـس 
فرونشسـت بـرای تهران، قـم، اصفهان، 
تربـت جـام و دشـت طوس-نیشـابور 
تعـداد  امیـدوارم  منتشـر کرده ایـم کـه 
 10 از  سـال  پایـان  تـا  اطلس هـا  ایـن 
مـورد فراتـر رود و جزئیـات بیشـتری 
نیـز در آن هـا مـورد بررسـی قـرار گیـرد.

در  جـاری  هفتـه  اسـالمی  شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
دولـت  الحـاق  الیحـه  خـود  هفتگـی  دسـتور  سـومین 
المللـی  بیـن  بـه کنوانسـیون  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
مقابلـه بـا تامین مالـی تروریسـم )CFT( را بـرای تامین 
نظـر شـورای نگهبـان بررسـی مـی کننـد. مجلـس شـورای 
اسـالمی هفتـه آینده بعد از یک هفته سرکشـی نمایندگان 
بـه حـوزه های انتخابیه، روزهای یکشـنبه، دوشـنبه و سـه 

شـنبه )دو نوبـت صبـح و عصـر( جلسـه علنـی دارد.

خـروج  بـه  مربـوط  اخبـار  تکذیـب  بـا  مرتضـوی  وکیـل 
موکلـش از کشـور گفـت: آقای مرتضوی در حـال حاضر در 
زنـدان در حـال تحمـل کیفـر اسـت و ایـن شـایعه تکذیب 
می شود.سـعید ایوبـی  بـا تکذیـب اخبار مربـوط به خروج 
مـن  بـا  بـاره کسـی  ایـن  در  گفـت:  از کشـور  مرتضـوی 
مصاحبـه نکـرده اسـت و ایـن موضـوع را تکذیـب می کنم.
وی افـزود: بحـث حضـور موکلـم در نجـف اشـرف اساسـا 
دروغ اسـت. آقـای مرتضـوی در حـال حاضـر در زنـدان در 
حـال تحمـل کیفـر اسـت  و این شـایعه تکذیب می شـود.

الیحه CFT هفته جاری 
در مجلس بررسی می شود

واکنش وکیل مرتضوی به 
خبر حضور موکلش در نجف

ــت:  ــور خارجــه کشــورمان گف ــر ام وزی
و  اقتصــادی  روابــط  آینــده  مــن 
را بســیار  ایــران و عــراق  سیاســی 
امیــدوارم  و  می بینــم  درخشــان 
کــه هــر روز رابطه مــان بهتــر از روز 
قبــل شــود. محمــد جــواد ظریــف 
خــود  اخیــر  ســفر  جمع بنــدی  در 
بــه عــراق در جمــع خبرنــگاران بــا 
ــه  ــراق ک ــه ع ــفر ب ــه »س ــان این ک بی
ســفرهای  طوالنی تریــن  از  یکــی 

کاری مــن بــوده اســت بســیار خــوب 
ــا  ــی را ب ــل قبول ــات قاب ــود و جلس ب
مســئوالن عراقــی داشــتیم« اظهــار 
کــرد: در همــه شــهرهایی کــه در ایــن 
ــا  کشــور بــه آنهــا ســفر کردیــم هــم ب
ــدگان بخــش  ــی، نماین مســئوالن محل
ــا روســای برخــی  ــم ب خصوصــی و ه
قبایــل جلســات خوبــی را داشــتیم 
و دیدارهــای صمیمانــه ای را انجــام 
دادیــم کــه نشــان از رابطــه بســیار 

نزدیــک و تاریخــی دولت هــای ایــران 
ــد. ــر دارن ــا یکدیگ ــراق ب و ع

وی افــزود: ایــن رابطــه نزدیــک و 
ــارزه  ــهدای مب ــون ش ــا خ ــی ب تاریخ
اســت  شــده  آبیــاری  داعــش  بــا 
ــران و  ــردم ای ــه م ــان از عالق ــه نش ک
ــم  ــر دارد و امیدواری ــه یکدیگ ــراق ب ع
ــش  ــدگان بخ ــرای نماین ــفر ب ــن س ای
نتایــج  کشــور  دو  هــر  خصوصــی 
ــوص  ــه خص ــد ب ــته باش ــی داش مثبت
ــدگان  ــز نماین ــر نی ــال حاض ــه در ح ک
ــا  ــراق ب ــران و ع بخــش خصوصــی ای
یکدیگــر در حــال گفت وگــو هســتند و 
ــی عــراق نیــز جلســه  ــاق بازرگان ــا ات ب

ــم. ــرده بودی ــزار ک ــی را برگ خوب

پمپئو حق دخالت در ارتباط 

ایران و عراق را ندارد

بودجه شورای عالی استان ها 
برای سال 98 مستقل می شود

رییـس کمیسـیون تلفیـق مجلـس شـورای اسـالمی وعـده داد کـه بودجـه 
شـورای عالـی اسـتان ها بـرای سـال آینـده مسـتقل شـود.غالمرضا تاجگردان 
در سـیزدهمین اجـالس شـورای عالـی اسـتان ها، گفت : چند سـالی اسـت که 
در مـورد بودجـه شـورای عالـی اسـتان ها بحث هـای زیـادی مطـرح می شـود 
و گاهـی بودجـه ایـن شـورا زیـر نظـر وزارت کشـور مـی رود و در مرحلـه زمانـی 
دیگـری زیـر نظـر مجلـس شـورای اسـالمی مـورد بررسـی قـرار می گیـرد؛ لذا 
بایـد ایـن رونـد بـرای سـال آینـده اصـالح شـود و بودجـه این شـورا مسـتقل 
شـود.  بی تردیـد بـرای سـال 1398 بنـده بودجـه شـورای عالـی اسـتان ها را 
مسـتقل مـی  کنیـم تـا نیـازی نباشـد کـه ایـن شـورا بـرای اخـذ بودجـه خـود 
آویزان وزارتخانه ها شـود.وی افزود: شـورای عالی اسـتان ها یک نهاد مسـتقل 
اسـت و بایـد بودجـه آن نیـز مسـتقل باشـد. ان شـاء هللا در سـال آینـده ایـن 
موضـوع حـل و فصـل خواهـد شـد.وی ادامـه  داد: قطعـا پیشـنهادات شـورای 
عالـی اسـتان ها در کمیسـیون تلفیق مجلس شـورای اسـالمی مطـرح خواهد 
شـد. امـروز متاسـفانه 80 درصـد شـهرداری های مـا بـا مشـکالت مالـی روبرو 
هسـتند به شـکلی که در پرداخت حقوق و دسـتمزد پرسـنل خود با مشـکالت 

زیـادی روبـرو هسـتند؛ چراکـه منابـع مالـی خـود را از دسـت داده اند.

ته
نک

سـازمان نقشـه برداری کشـور عضـو ایـن کارگروه اسـت و با 
توجـه بـه اینکه گزارشـات مربوط به فرونشسـت بـه صورت 
منظـم ارائه می شـود، حساسـیت دسـتگاه ها به ایـن پدیده 
افزایش یافته و تاکنون دسـتگاه هایی همچـون وزارت نفت 
 و شـرکت گاز بـرای دریافت اطالعات به مـا مراجعه کرده اند.
معـاون سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، افـزود: تاکنـون 
در راسـتای وظایـف محولـه از سـوی وزارت کشـور و کارگروه 
بسـته اجرایـی افزایش ایمنـی شـریان های حیاتـی تهران، 
6 اطلـس فرونشسـت بـرای تهـران، قـم، اصفهـان، تربـت 
جام و دشـت طوس-نیشـابور منتشـر کرده ایم که امیدوارم 
تعـداد ایـن اطلس هـا تـا پایان سـال از 10 مـورد فراتـر رود 
و جزئیـات بیشـتری نیـز در آن هـا مورد بررسـی قـرار گیرد.

دولتسیاست

اصالح طلبان در مورد عنوان سازمان 
جدید به توافق نرسیده اند

ایران سهم خود را در الیروبی اروند
 انجام داده است

محمــود صادقــی فعــال اصالح 
طلــب ، عنــوان ›پارلمــان › را 
بــرای اصالحــات ، › اشــتباه 
ــد  ــد و معتق ــی دان ــز‹ م برانگی
اســت ســازمان جدیــد اصالحــات قــرار اســت مجمعــی 
ــخاص  ــد اش ــه بتوان ــد ک ــزاب باش ــه اح ــر پای ــر ب فراگی
ــدی  ــد. چن ــش ده ــم پوش ــب را ه ــالح طل ــر اص موث
پیــش محمــود میرلوحــی عضــو شــورای عالی سیاســت 
گــذاری اصــالح طلبــان از تغییــر نــام »پارلمــان اصــالح 
طلبــان« بــه »مجمــع اصــالح طلبــان« خبــر داد. صادقی 
ــورای  ــس ش ــده مجل ــورا و نماین ــن ش ــر ای ــو دیگ عض
ــه  ــت ک ــا گف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ اســالمی در گف

اصــالح طلبــان هنــوز در مــورد نــام جدیــد ایــن ســازمان 
بــه توافــق نرســیده انــد. صادقــی در مــورد ابهــام در نــام 
ــم  ــت: اس ــا گف ــی ایرن ــگار سیاس ــه خبرن ــاد ب ــن نه ای
ــی  ــوز نهای ــود هن ــکیل ش ــت تش ــرار اس ــه ق ــادی ک نه
نشــده اســت، اینکــه › مجمــع اصــالح طلبــان‹ باشــد یــا 
ــات  ــان‹ مشــخص نیســت . کلی ــان اصــالح طلب › پارلم
ایــن طــرح در شــورای هماهنگــی فعــال بــا نــام پارلمــان 
ــی نشــده  ــدی نهای ــع بن ــوز جم ــا هن ــب شــده ام تصوی
اســت . کمیتــه سیاســی شــورای هماهنگــی روی ایــن 

ــد. ــی کن ــام آن کار م طــرح و ن

بــا  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
ــف  ــودمند توصی ــا س ــاره ب اش
وزارت  مذاکــرات  کــردن 
ــراق  ــور ع ــا کش ــه ب امورخارج
گفــت: امیــدوار هســتیم عملیــات اجرایــی اتصــال 
خــط آهــن خرمشــهر بــه بصــره هرچــه ســریع تر 
فعــال شــود. محمــد اســالمی وزیــر راه و شهرســازی در 
ــگاران  حاشــیه بازدیــد از بنــدر خرمشــهر در جمــع خبرن
ــه در  ــی ک ــا و ظرفیت های ــی  قابلیت ه ــی و ارزیاب بررس
ــد خــود دانســت  ــدر وجــود دارد را هــدف بازدی ــن بن ای
و گفــت: بــه دنبــال آن هســتیم کــه ظرفیت هــا و 
کاســتی های پروژه هــای در حــال اجــرا را شناســایی 

ــه راه  ــوط ب ــای مرب ــل پروژه ه ــن دلی ــه همی ــم و ب کنی
و مســکن و شهرســازی و همچنیــن بافــت فرســوده در 
ایــن ســفر مــورد بازدیــد قــرار گرفت.اســالمی بــا اشــاره 
ــام )ره(  ــرت ام ــادر حض ــود از بن ــروز خ ــد دی ــه بازدی ب
ــود دارد  ــه وج ــی ک ــه مهم ــه داد: نکت ــهر ادام و ماهش
ــوع  ــب و کار و تن ــاد کس ــت ایج ــه فرص ــت ک ــن اس ای
ــت  ــرای تقوی ــادی ب ــای اقتص ــه فعالیت ه ــیدن ب بخش
ــوی  ــه نح ــود. ب ــم ش ــور فراه ــتیک کش ــدرت لجس ق
ــم  ــه ه ــکرانه ها ک ــادی در پس ــای اقتص ــه فعالیت  ه ک
شــامل تولیــد بــار و هــم فــراوری می شــود، بتوانــد بــه 
ــرای  ــی و خارجــی ب ــف داخل ــایی مقاصــد مختل شناس

ــود. ــر ش ــاری منج ــت تج فعالی

سـخنگوی وزارت خارجـه چیـن اظهار داشـت کشـورش با هر 
اقدام غیرقانونی و تخطی از توافقنامه بسـیار مهم هسـته ای 
سـال 2015 ایـران موسـوم بـه برجـام مخالف اسـت. وکانگ' 
تاکیـد کـرد هـر اقدامی که تخطـی از توافق نامه برجام باشـد 
و بخواهـد ایـران را تحـت فشـار قـرار دهـد، از دیـدگاه چیـن 
مـردود و غیرقابـل قبـول اسـت. او گفـت تحرکاتـی کـه ضـد 
برجام باشـد اصال سـازنده نیسـت زیر ما معتقدیـم اقدامات 
ضـد توافـق هسـته ای نمی تواند برای صلـح و امنیت منطقه 

و ثبات آن سـازنده باشـد.

یـک عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی 
مجلـس شـورای اسـالمی با تاکیـد بر این کـه »فعالیت های 
موشـکی جمهـوری اسـالمی ایـران موضوعـی کامـال داخلی 
اسـت«، گفـت : فعالیت هـای موشـکی ایـران به هیچ کشـور 
دیگری ارتباط ندارد.سیدحسـین نقوی حسـینی در واکنش 
بـه ادعاهـای اخیـر بنیامیـن نتانیاهـو، نخسـت وزیـر رژیـم 
صهیونیسـتی و مایـک پمپئو وزیر امور خارجـه آمریکا درباره 
پرتـاب ماهـواره "پیـام"، اظهـار کـرد: آزمایـش اخیـر پرتـاب 
ماهـواره دسـتاورد علمـی و پژوهشـی کشـور اسـت کـه همه 
کشـورها از ایـن تکنولـوژی اسـتفاده می کننـد. آنهـا نیـز در 
آزمایشاتشـان بـا مشـکالتی مواجـه شـده کـه بعـد از بارهـا 

پرتـاب بـه موفقیـت و تکنولـوژی دسـت پیـدا می کننـد.

پکن با هر اقدام غیرقانونی 
علیه برجام مخالف است

فعالیت های موشکی ایران به 
هیچ کشور دیگری ارتباط ندارد

پیام رسـانه

روزنامـه گاردین از تبعات برگزاری 
یـک رفراندوم جدید در ارتباط با برگزیت 
برای رهبر حـزب کارگر بریتانیا خبر داده.

خبرگـزاری اسپوتنیک در یک 
گزارش به بررسـی سیستم دفاعی 

موشـکی جدید آمریکا پرداخته.

برگزاری  الجزیرهاز  خبرگزاری 
انتخابات ریاسـت جمهوری در الجزیره در 

تاریـخ 1۸ آپریل 2019 خبر داده.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگـزاری دویچه وله از نامه 
رهبران و مسـئولین آلمانی به مسئولین 
بریتانیـا در ارتباط با برگزیت خبر داده.

آلمان
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ایران ازکشورهای برتر دنیادرکاهش 
مرگ مادران باردار 

جمعیـت،  سـالمت  دفتـر  مدیـرکل 
خانـواده و مـدارس وزارت بهداشـت، 
درمان و آموزش پزشـکی گفت: ایران 
درزمینـه کاهـش مرگ مـادران باردار 
جـزو هشـت کشـور برتـر دنیـا به شـمار مـی رود. سـید حامد 
برکاتـی بیـان کـرد: ارتقـای مراقبت های مـادران بـاردار، وجود 
شـبکه هـای بهداشـتی درمانـی، بهـورزان و مراقبـان سـالمت 
آمـوزش دیـده، توجـه بـه خدمـات پایـه مامایـی و اسـتفاده 
از ظرفیـت دانـش و تـوان عملکـردی مامـا هـا در کنار توسـعه 
اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی از جمله عوامـل کاهش مرگ 
و میـر مـادران بـاردار بـه شـمار مـی رود. وی اضافـه کـرد: در 
زمـان حاضر 11 میلیون حاشـیه نشـین در کشـور زیر پوشـش 

طـرح تحـول نظـام سـالمت قـرار دارند. 

مادران

ازدواج پس از جدایی؛ آب روی آتش؟
خبر

بازه زمانی تا ازدواج بعدی، بسته به حجم آسیب وارده شده به روان فرد است

ــیون  ــالش فراکس ــس، از ت ــان مجل ــیون زن ــو فراکس عض
متبوعــش بــرای تعییــن ردیف هــای خــاص به منظــور 
حمایــت حداکثــری از زنــان سرپرســت خانوار در حــوزه 
ــه  ــش بیم ــرای پوش ــع الزم ب ــن مناب ــازی و تامی توانمندس
آنهــا خبــر داد. زهــرا ســاعی، در مــورد وضعیــت ردیف هــای 
تعیین شــده بــرای حمایــت از زنــان سرپرســت خانوار در 
بودجــه 9۸، گفــت: الیحــه بودجــه 9۸ بــا توجــه بــه شــرایطی 
ــالش  ــده و ت ــن ش ــاص تدوی ــور خ ــه ط ــت دارد ب ــه دول ک
شــده بــه برخــی حوزه هــا بــه طــور ویــژه توجــه شــود، کمــا 
اینکــه اشــتغال و تکمیــل پروژه هــای عمرانــی کــه بیــش از 
ــت تخصیــص  ــا اجــرا شــده اســت، در اولوی 65 درصــد آنه
ــه 9۸  ــن بودج ــه اســت. تدوی ــرار گرفت ــارات بیشــتر ق اعتب
ــه  ــت از اقشــار آســیب پذیر صــورت گرفت ــرد حمای ــا رویک ب
اســت و بــه ایــن دلیــل کــه در ســال 97 شــرایط خاصــی بــر 
بــازار و حــوزه اشــتغال حاکــم بــوده، تــالش شــده اســت کــه 
بتواننــد وضعیــت موجــود را حفــظ کننــد تــا دامنــه بیــکاری 
در جامعــه گســترش پیــدا نکنــد و فقــر مطلــق ایجاد نشــود.

ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــس ه ــگاه مجل ــرد: ن ــح ک وی تصری
ــگاه حمایتــی صــورت گرفتــه و در  ــا ن تدویــن بودجــه 9۸ ب
ــا اســتفاده از بندهــا و  ــد بررســی الیحــه بودجــه هــم ب رون
تبصره هایــی کــه وجــود دارد، توجــه ویــژه ای بــه دهک هــای 
ــان سرپرســت خانوار، معلــوالن،  ــه زن پاییــن جامعــه از جمل
کارگــران، بازنشســتگان و کارمندانــی کــه حقــوق کمتــر از 3 
میلیــون دریافــت می کننــد، صــورت بگیــرد، چــرا کــه ایــن 
اقشــار بــا ایجــاد التهــاب در بــازار آســیب بیشــتری خواهنــد 
دیــد. عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلس شــورای اســالمی، 
خاطرنشــان کــرد: فراکســیون زنــان مجلس ســال 96 حدود 
ــان سرپرســت خانوار  ــرای توانمندســازی زن ــارد ب صــد میلی
گرفتــه و ســال گذشــته نیــز مبلــغ 240 میلیــارد تومــان برای 
ــه 9۸  ــرای بودج ــت و ب ــوار گرف ــت خان ــه زنان سرپرس بیم
ــارات  ــزان اعتب ــه می ــی براینک ــم مبن هــم پیشــنهاداتی داری
تخصیص یافتــه بــه ایــن بخــش بــه گونــه ای باشــد کــه هــم 
توانمندســازی زنــان سرپرســت خانوار و هــم تامیــن منابــع 

الزم بــرای بیمــه آنهــا محقــق شــود.

فراکسیون زنان برای جلوگیری از تضییع حقوق 
زنان سرپرست خانوار تالش می کند

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم، بیــان کــرد: مــا در 
فراکســیون زنــان مجلــس در تــالش هســتیم کــه حــق زنان 
سرپرســت خانوار در بودجــه 98 تضییــع نشــود، ضمــن اینکه 
دولــت بایــد بــه صــورت ویــژه از ایــن قشــر حمایــت کنــد، 
چــرا کــه آنهــا از جملــه اقشــار آســیب پذیر جامعــه هســتند 
کــه شــرایط اقتصــادی کنونــی کشــور نیــز فشــار مضاعفــی 
را بــر آنهــا تحمیــل می کنــد، و ایــن در حالــی اســت 
ــو  ــد. عض ــن کنن ــواده را تامی ــت خان ــد معیش ــا بای ــه آنه ک
ــادآور شــد:  ــان مجلــس شــورای اســالمی، ی فراکســیون زن
مــا در کمیســیون اجتماعــی هــم در تــالش هســتیم تــا در 
تبصره هــای 14، 16 و 17 بودجــه 98 در جهــت تامیــن منافــع 
ــوالن، کارگــران و بازنشســتگان  ــان سرپرســت خانوار، معل زن
ــت  ــورد حمای ــا م ــن گروه ه ــا ای ــم ت ــاد کنی ــی ایج تغییرات

ویــژه قــرار گیرنــد.

تالش فراکسیون زنان 
برای حمایت ویژه از زنان 

سرپرست خانوار در بودجه 9۸

ــورای  ــس ش ــان مجل ــیون زن ــخنگوی فراکس س
اســالمی، از پیگیــری فراکســیون متبوعــش بــرای 
تغییــر امــور زنــان تمــام وزارتخانه هــا بــه معاونــت 
ــواده در راســتای اجــرای مــواد 101 و  ــوان و خان بان

ــر داد. ــون برنامــه ششــم توســعه خب 102 قان
ســیده حمیــده زرآبــادی گفــت: بــه تازگــی 

بدنــه  چابک ســازی  جهــت  در  وزارتخانه هــا 
ــر چارت هایشــان هســتند و  ــال تغیی ــود در ح خ
ــرورش  ــوزش و پ ــز وزارت آم ــن راســتا نی در همی
ــی  ــا در پ ــت، ام ــان اس ــور زن ــذف ام ــال ح در ح
ــس  ــان مجل ــیون زن ــه فراکس ــی ک پیگیری های
انجــام داده،  قــرار بــر ایــن شــده اســت کــه ایــن 

ــوان و  ــت بان ــه معاون ــا پیــدا کــرده و ب حــوزه ارتق
ــار  ــون انتظ ــود. هم اکن ــل ش ــواده تبدی ــور خان ام
ــت  ــوان معاون ــه عن ــم ب ــکار ه ــم ابت ــم خان داری
امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری هــم بــه 
ــد، همچنیــن ســایر  ــدا کن ــن موضــوع ورود پی ای
وزارتخانه هــا نیــز کــه قصــد تغییــر چــارت خــود 
را دارنــد، حــوزه زنــان را بــه معاونــت تبدیــل کننــد.

وی اظهــار کــرد: آنچــه مســلم اســت حــوزه 
ــن  ــت، ضم ــترده تر اس ــت گس ــارات معاون اختی
ــه  ــوده، ک ــالش ب ــان در ت ــیون زن ــه فراکس اینک
ــز  ــی در وزارت کشــور نی ــرار اســت تغییرات ــر ق اگ

ــه در اســتانداری ها  ــی ک ــور بانوان ایجــاد شــود، ام
وجــود دارد بــه معاونــت تغییر پیــدا کنــد. زرآبادی 
تاکیــد کــرد: هم اکنــون فراکســیون زنــان مجلــس 
شــورای اســالمی در تــالش اســت کــه در جهــت 
بهینه ســازی وضعیــت زنــان در وزارتخانه هــا، امــور 
ــوان  ــت امــور بان ــه معاون ــا را ب ــان فعــال در آنه زن
و خانــواده ارتقــا بخشــد تــا اختیــارات بیشــتری 
ــه ایجــاد شــود و انتظــار داریــم کــه  در ایــن زمین
معاونــت امــور زنــان ریاســت جمهــوری هــم، ایــن 
فراکســیون را در جهــت ارتقــای جایــگاه زنــان در 

ــد. دولــت همراهــی کن

تبدیل امور زنان وزارتخانه ها 
به معاونت بانوان و خانواده

گزارش

چگونه از رابطه عاشقانه مراقبت کنیم؟
زن و شوهر باید یکدیگر را با القاب زیبا صدا کنند، نگاه مهربان به هم داشته و بدانید که نگاه معجزه می کند، یکدیگر را نوازش کنند، 

خاطرات خوب با هم بودن را مرور کنند و همیشه آنها را برای هم یادآوری کنند. این را به یاد داشته باشیم که در میان مشکالت 
زندگی به سراغ فضای مجازی نرویم و  به دنبال شخص دیگری برای صحبت کردن نباشیم،برای رفع مشکل با همسرتان صحبت 

کنید و سعی در رفع آن داشته باشید. همیشه صفات مثبت همسر خود را دیده و صفات منفی را از ذهن خود پاک کنید

مستمری مددجویان بهزیستی 
از درآمد کودکان کار کمتر است

رئیـس اورژانـس اجتماعی سـازمان 
میـزان  گفـت:  کشـور  بهزیسـتی 
مسـتمری مددجویـان بهزیسـتی در 
بهتریـن حالـت هم بـه انـدازه درآمد 
کـودکان کار نیسـت تـا بتـوان از حضـور آنهـا در خیابـان هـا 
جلوگیـری کـرد و بـه تحصیـل آنهـا کمـک کـرد. هنگامـی کـه 
کـودکان کار و خیابـان روزانـه بـه طـور متوسـط 50 تـا 100 هزار 
تومـان درآمـد دارنـد حمایـت مالـی فعلـی کـه بهزیسـتی یـا 
سـازمان هـای مشـابه از خانـواده آنهـا مـی کننـد نمـی توانـد 
جایگزیـن کار آنهـا در خیابـان شـود و نمـی تـوان ایـن کودکان 
را کار کـردن منـع کـرد و بـه سـر کالس درس بـرد. 50 درصـد 
کـودکان کار و خیابـان در کشـور و 70 درصـد کـودکان کار و 

خیابـان در تهـران از اتبـاع بیگانـه هسـتند.

کودکان کار

طرح توانمندسازی زنان 
سرپرست خانوار در سکونتگاه ها 
خانـواده  و  زنـان  امـور  معاونـت 
ریاسـت جمهـوری اعالم کـرد: طرح 
زنـان  اقتصـادی  توانمندسـازی 
سـکونتگاه   در  خانـوار  سرپرسـت 
هـای غیررسـمی بـا هـدف ایجـاد کسـب و کار پایـدار بـرای 
زنـان در 10 اسـتان کشـور آغـاز شـد. معصومـه ابتـکار گفـت: 
تـوان  افزایـی زنـان با توجـه به شـرایط اقتصـادی موجود در 
دسـتور کار دولـت قـرار گرفتـه اسـت. هـدف از آمـوزش باید 
افزایـش مهـارت، ایجاد کسـب و کار پایدار و موفق و رسـیدن 
بـه درآمـد و معیشـت شـرافتمندانه باشـد.  وی بـا اشـاره به 
اینکـه معاونـت زنـان و خانـواده تجربه اجرای »طرح کسـب 
و کار مـن« و »شناسـایی الگوهـای موفق« را نیـز در کارنامه 
خـود دارد، افـزود: امیدواریـم بـا طرحی که امروز آغـاز به کار 

توانمدسازی
زنان

اعتبار »بیمه درمان اعتیاد« 
در بودجه 9۸

رفـاه  و  سـالمت  امـور  اعـالم  بنابـر 
اجتماعی سـازمان برنامه و بودجه کشور 
اعتبار »بیمه درمان اعتیاد« در سـال 9۸ 
حذف نشـده اسـت. »اعتبار منظور شده 
در الیحـه بودجـه سـال 139۸ کل کشـور بـرای سـتاد مبارزه بـا مواد 
مخـدر بـه شـماره طبقه بنـدی 101034 معـادل مبلـغ 26۸0 میلیـارد 
ریـال پیش بینی شـده که نسـبت بـه سـال 1397 از رشـدی معادل 
22 درصـدی برخـوردار بـوده اسـت؛ از ایـن رقـم مبلـغ 1049 میلیـارد 
ریـال )39 درصـد آن( بـا توجه به ظرفیت های موجـود ارائه خدمات 
درمانـی اعـالم شـده توسـط سـتاد مبـارزه با مـواد مخدر )بـه عنوان 
متولـی حـوزه درمان اعتیاد کشـور( بابـت »برنامه خدمـات درمانی، 
بازتوانـی و کاهـش آسـیب معتـادان« در نظر گرفته شـده اسـت که 

نسـبت بـه سـال 1397، معـادل 17 درصد رشـد داشـته اسـت.

بودجه

کمیسـیون  "تشـکیل  طـرح  طـراح 
خانـواده"  و  جوانـان  زنـان،  ویـژه 
نظـر  اسـاس  بـر  کـه  کـرد  اعـالم 
تشـکیل  مجلـس،  رییسـه  هیئـت 
ایـن کمیسـیون با افـزودن عبارت " 
آسـیب های اجتماعـی" بـه نـام آن، 
شـدنی اسـت.  مافـی نماینده مردم 
تهـران، ری، شـمیرانات، اسالمشـهر 
شـورای  مجلـس  در  پردیـس  و 
پیشنهادشـان  افـزود:  اسـالمی 
اسـم  در  مشـخصا  کـه  بـود  ایـن 
آسـیب های  عنـوان  کمیسـیون، 
نـام  و  شـود  اضافـه  اجتماعـی 
ویـژه  "کمیسـیون  بـه  کمیسـیون 
آسـیب های اجتماعـی حـوزه زنـان، 
جوانـان و خانـواده" تغییـر کـرد کـه 
آن هـم  طبیعتـا در شـرح وظایـف 

شـود. اعمـال  تغییراتـی  بایـد 
وی کـه معتقـد اسـت ایـرادی که بر 
اسـاس آن بـه مـاده 40 آییـن نامه 
داخلـی مجلـس اسـتناد شـده بود، 
از  برخـی  داد:  ادامـه  نیسـت،  وارد 
مسـائل در حـوزه زنـان، جوانـان و 
خانـواده واقعـا ویـژه هسـتند؛ حتما 
نبایـد مسـائل اقتصـادی بـه صورت 
ویـژه تلقـی شـود بلکـه ایـن موضع 
ایـن  و  باشـد  اجتماعـی  می توانـد 
از نـوع اجتماعـی  کمیسـیون ویـژه 

آن اسـت.
رییس فراکسـیون خانـواده مجلس 
دربـاره زمـان بررسـی مجـدد آن در 
صحـن علنـی مجلـس گفـت: فعـال 
رسـیدگی بـه بودجـه سـال آتـی در 
می توانیـم  البتـه  اسـت؛  اولویـت 
 9۸ سـال  کـه  باشـیم  امیـدوار 
را در چـارت  ایـن کمیسـیون ویـژه 

باشـیم. داشـته  مجلـس 

تغییر نام کمیسیون ویژه 
زنان به کمیسیون ویژه 

آسیب های اجتماعی زنان

می کنـد و بـا توجـه بـه اجـرای آن در 10 اسـتان، هماهنگـی 
و هـم افزایـی در قالـب سـاز و کارهـای دائمـی، کارگروه هـا و 

نشسـت های مشـترک صـورت بگیـرد.

زنان سرپرست خانوار شرایط بهتری تجربه می کنند 
معاونـت  راهبـردی  بررسـی های  معـاون  باسـتانی،  سوسـن 
امـور زنـان و خانـواده ریاسـت جمهـوری نیـز در این نشسـت 
گفـت: در اجـرای طـرح یادشـده عالوه بـر بین بخشـی بودن 
آن، سـعی شـده اسـت ارتباطـی بیـن وظایفـی که در شـورای 
اجتماعـی کشـور بـر عهده همه دسـتگاه  های مجری هسـت، 
برقـرار شـود. وی اظهـار امیـدواری کـرد بـا برنامه هایـی که در 
اجـرای ایـن طـرح از طریـق هـم افزایی صـورت می گیـرد در 
سـال های آینـده، زنـان سرپرسـت خانـوار شـرایط بهتـری را 

بـرای معیشـت و اشـتغال نسـبت بـه گذشـته تجربـه کنند.
باسـتانی بـا اشـاره بـه بنـد ت ماده 80 برنامه ششـم توسـعه 
گفت: این بند مربوط به طرح توانمندسـازی زنان سرپرسـت 
خانـوار بـود و قـرار بـود در چهـار سـال آتـی شـرایط بهتـری را 

بـرای ایـن دسـته از زنان سرپرسـت خانـوار فراهم کند.

ــا  ازدواج مجــدد بعــد از طــالق ی
ــه خــودی خــود  فــوت همســر ب
ــا  ــا بن ــت اســت ام ــی مثب اقدام
بــه گفتــه یــک روانشــناس، ایــن 
اتفــاق بایــد بــا رعایــت الزاماتــی 
چــون گــذر دوره زمانــی منطقــی 
از جدایــی و درمــان آســیب های 
ناشــی از آن صــورت گیــرد. طالق 
همچــون ازدواج بخشــی از فرایند 
زندگــی اســت ولی افزایــش آمار 
طــالق نگــران کننده شــده اســت. 
ــل  ــه عوام ــم ب ــی ه ــن نگران ای
زمینــه ســاز طــالق در جامعــه 
مشــکالت  یــا  اعتیــاد  مثــل 
اقتصــادی بــر مــی گــردد و هــم 
ــه آخــر  ــوط ب دغدغــه هــای مرب
و عاقبــت افــراد طــالق گرفتــه در 
جامعــه کــه ممکــن اســت دچــار 
روانشــناختی  هــای  آســیب 

شــوند. 

ثبــت  ســازمان  ســخنگوی 
از  تازگــی  بــه  احــوال کشــور 
ــالق در  ــزار و 16 ط ــت ۸4 ه ثب
کل  در  ثبــت  دفاتــر ســازمان 
کشــور طــی نیمــه اول ســال 
ــار  ــاره آم ــر داد. وی درب 97 خب
ثبــت شــده طــالق در ســال 
گذشــته نیــز بــه خبرگــزاری هــا 
گفــت: 176 هــزار و 922 طــالق 
ــت  ــه ثب ــور ب ــر کل کش در دفات
رســید کــه ایــن آمــار نســبت بــه 
چهــار ســال گذشــته آمــار قابــل 
ــران  ــی اســت. اســتان ته توجه
بــا 36 هــزار و 901 طــالق در 
ــار را  ــترین آم ــه بیش ــن زمین ای
داشــته اســت و بعــد از اســتان 
ــا ۸  ــران، خراســان رضــوی ب ته
هــزار و 163 طــالق در رتبــه دوم 
و اصفهــان نیــز بــا 5 هــزار و 
212 طــالق در رتبــه ســوم قــرار 

دارد.
ســازمان  ارتبــاط،  همیــن  در 

بهزیســتی ســامانه الکترونیکــی 
پیشــگیری و مداخلــه جهــت 
کاهــش طــالق در 16 اســتان 
پرآســیب کشــور راه  انــدازی کرده 
اســت و از ســوی دیگــر ســاعت 
هــای مشــاوره اجبــاری ازدواج و 
آمــوزش هــای حیــن ازدواج را از 
2 ســاعت بــه 6 ســاعت افزایــش 

ــد. داده ان
ــرای کاهــش طــالق، اقدامــات  ب
الزامــات  از  یکــی  پیشــگیرانه 
ــی رســد  ــر م ــه نظ ــا ب اســت ام
ســازمان هــا و نهادهــا بــرای 
ــع  ــن وض ــار ای ــه دچ ــرادی ک اف
ــخصی  ــه مش ــد، برنام ــده ان ش
هــای  آســیب  از  ندارنــد کــه 
جدایــی  از  بعــد  احتمالــی 
جلوگیــری شــود یــا فرهنــگ 
ــرد  ــورت گی ــبی ص ــازی مناس س
کــه افــراد بعــد از طــالق بتواننــد 

ازدواج کننــد. دوبــاره 

زخم های طالق باید 
ترمیم شود

بــه گفتــه ایــن مشــاور، اگــر 
هــدف از ازدواج را رفــع نیازهــای 
عاطفــی و جنســی افــراد بدانیــم، 
ــاز  ــاس نی ــه احس ــردی ک ــر ف ه
ــمت ازدواج  ــه س ــا ب ــد قاعدت کن
مجــدد مــی رود و اگــر احســاس 
ــا  ــد ی ــی کن ــر م ــد، صب ــاز نکن نی
دســت از تــالش بــرای ازدواج 
ازدواج  دارد.  برمــی  کــردن 
و  افــراد  بــه  بســتگی  مجــدد 
ــه در  ــه هایشــان دارد؛ اینک تجرب
رابطــه بــا ازدواج قبلــی شــان 
ــد،  ــده ان ــی دی ــیب های ــه آس چ
چگونــه جــدا شــدند، دلیــل جــدا 
ــزان  ــه می ــوده، چ ــه ب ــدن چ ش
زمــان از طــالق گذشــته و میــزان 
ــرد  ــناختی آن ف ــیدگی روانش رس
بــه خــودش چقــدر بــوده اســت. 
باتوجــه بــه ایــن مــوارد اســت که 
ــم،  ــرد بگویی ــه ف ــم ب ــی توانی م
مــی توانــد بــه ســمت ازدواج 
ــر. ــا خی ــد ی ــت کن ــدد حرک مج

ازدواج بعد از طالق 
ُمسِکن نیست

احتمــال  دربــاره  گلســتانی 
ــت:  ــدد گف ــت ازدواج مج موفقی
اگــر فــرد بــدون گذرانــدن زمــان 
وارد  خــود  ترمیــم  بــرای  الزم 
رابطــه ای شــود و بعــد ازدواج 
کنــد، چــون احتمــاال آســیب 
ــراه دارد،  ــه هم ــالق را ب ــای ط ه
ــالق  ــال ط ــا احتم ــش ب ازدواج
مجــدد همراه اســت. اگــر ازدواج 
مجــدد بــرای فــرار از رنــج هــای 
بحــران بعــد از طــالق باشــد و بــه 
ــن، از ازدواج  ــان گرفت ــای درم ج
ُمســِکن  عنــوان  بــه  مجــدد 

ــاال ازدواج  اســتفاده شــود، احتم
ناموفــق تــری از ازدواج قبلــی 
رقــم بخــورد. احتمــال موفقیــت 
ازدواج مجــدد، اگــر بعــد از عبــور 
ــردن  ــان ک ــالق و درم ــران ط بح
ــه ای شــروع  ــد رابط باشــد و بع

ــت. ــتر اس ــود، بیش ش
ازدواج  فرصــت  دربــاره  وی 
ــی  ــت: ازدواج دوم م ــاره گف دوب
توانــد باعــث شــود کــه افــراد از 
تجربیــات ازدواج قبلــی شــان 
کمــک بگیرنــد و انتخــاب بهتــر 
و مناســب تــری بــا واقعیــت 
ــر  ــند. اگ ــته باش ــان داش خودش
بعــد از گــذر کــردن از بحــران 
فــرد،  روان  درمــان  و  طــالق 
ــرد،  ــکل بگی ــددی ش ازدواج مج
احتمــال موفــق بــودن آن خیلــی 
مــی توانــد بیشــتر از ازدواج اول 

ــد. باش

لزوم اصالح باورهای غلط 
درباره ازدواج مجدد

گلســتانی در بخــش دیگــری از 
ــار داشــت:  ایــن گفــت وگــو اظه
قضیــه ازدواج مجــدد چنــدان 
تفاوتــی بیــن خانــم هــا و آقایان 

اســت  ممکــن  البتــه  نــدارد. 
تــر  مقــداری ســریع  آقایــان 
ــه ازدواج مجــدد  آمادگــی ورود ب
ایــن  ولــی  باشــند  داشــته  را 
ــی نیســت  ــن معن ــه ای ــا ب لزوم
را  روانشــناختی  آمادگــی  کــه 
بــرای ورود بــه رابطــه دارنــد. 
مجــدد  ازدواج  اســت  ممکــن 
مســائل  دلیــل  بــه  آقایــان 
جنســی اتفــاق بیافتــد کــه ایــن 
ــه در هــر دو طــرف یکســان  البت
ــی  ــائل فرهنگ ــی مس ــت ول اس
ــراد  ــت اف ــه، ذهنی ــن قضی در ای
ــم  ــه خان ــت ک ــکل داده اس را ش
هــا جلــوی خودشــان را در مــورد 
ــد  ــی گیرن ــی م ــای جنس نیازه
آن  بــا  تــر  راحــت  آقایــان  و 
برخــورد مــی کننــد امــا از لحــاظ 
طــرف  دو  هــر  روانشــناختی 
بــرای ورود بــه رابطــه جدیــد، 
ــی  ــد و حت ــاز دارن ــان نی ــه زم ب
در مــورد آقایــان، ورود بــه رابطــه 
ــری اســت  مجــدد کار ســخت ت
چــون دیرتــر مــی توانند مســائل 
ــه رابطــه  ــوط ب روانشــناختی مرب
قبلــی را کامــل حــل کننــد و وارد 

ــوند. ــد ش ــه جدی رابط

ته
نک

اگـر در جامعـه ای ازدواج مجـدد بـا سـرزنش روبرو 
می شـود، این نشان دهنده عدم سـالمت و بیماری 
آن جامعـه اسـت. بنابر این افرادی کـه ازدواج مجدد 
هـای  حـرف  همـه  بداننـد  اسـت  الزم  مـی کننـد 
پیرامـون، حـرف های سـالم و مناسـبی بـرای توجه 
کردن نیسـت و اگر کسـی ما را بخاطـر ازدواج مجدد، 
سـرزنش مـی کند بهتـر اسـت از او فاصلـه بگیریم و 
بـر سـاختن زندگـی تمرکـز کنیم. اگـر چـه در جامعه 
مـا عوارضـی مثـل پیـش داوری و نظـر دادن درباره 
زندگـی دیگـران، سـرزنش کـردن و ... به چشـم می 
خـورد و ایـن عادت هـای غلـط رایج اسـت و تقریبا 
همـه مـا هـم از این عادات آسـیب مـی خوریم ولی 

بایـد اقـدام بـه اصالح ایـن عـادات کنیم. 

پیام رسـانه

خبرگزاری فرانس2۴ از کشـته 
شـدن 21 نفر در انفجار یک خودروی 
بمب گذاری شـده در بوگوتا خبر داده.

خبرگزاری یورونیوز از روبرو شـدن 
رهبر حزب کارگر و نخسـت وزیر بریتانیا 
پس از عـدم تصویب برگزیت در پارلمان 

خبر داده.

روزنامـه نیویورک تایمز در یک 
گزارش تفصیلی به رونمایی از سـامانه 

موشـکی جدید آمریکا پرداخته.
آمریکااروپافرانسه

خبرگـزاری سی ان ان از قول منابع 
آگاه نوشـته: ترامپ مایکل کوهن را برای 

دروغ بـه کنگره هدایت می کرد.
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 سه بنای تاریخی شهرستان آشتیان احیای کاربری می شوند4
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: »سه بنای تاریخی 
شهرستان آشتیان که در سال های گذشته در آستانه تهدید و تخریب هستند با کاربری های 
فرهنگی، گردشگری و اقامتی مرمت و احیا می شوند.«

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

سرپرسـت دفتـر توسـعه و ترویـج معاونـت صنایع دسـتی و 
هنرهـای سـنتی سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری گفـت: طـی سـالهای گذشـته هنرمنـدان توانمنـد 
شـهرکردی با نوآوری و به روزرسـانی محصوالت نمدی توانسته 
انـد ایـن شـهر را بعنـوان شـهر ملـی نمـد بـه ثبـت برسـانند. 
حسـین خواجه بیدختی روز پنجشـنبه در آئین نکوداشت ثبت 
›شـهرکرد، شـهر ملی نمـد‹ افـزود: شـهرکرد دارای ویژگی ها و 
ظرفیـت های بسـیاری در حوزه تولید نمد اسـت کـه اگر از این 
ظرفیـت هـا بخوبـی بهـره گیری شـود بی شـک می تـوان در 
ثبـت ایـن شـهر بعنوان شـهر جهانی نمـد نیز موفق عمـل کرد.

وی ادامـه داد: بـا وجـود ظرفیـت برخـی دیگر از مناطق کشـور 
در حـوزه تولیـد نمـد امـا مهمتریـن عامـل برای ثبت شـهرکرد 
بعنـوان شـهر ملـی نمد، نـو آوری و مصرفی کردن نمد اسـت و 
امیـد مـی رود تـداوم ایـن پویایی را در این هنر صنعت شـاهد 
باشـیم. خواجـه بیدختـی تصریـح کـرد: اهمیـت نمـد در این 
اسـتان بخوبـی تبییـن شـده و بـا توجـه بـه وفـاق و همدلـی 
شـکل گرفتـه در ایـن حوزه چشـم انداز روشـنی بـرای صنعت 

نمـد در اسـتان ترسـیم می شـود.
شـهردار شـهرکرد نیز در این آئین اظهار داشت: تاکنون جلسات 
بسـیاری در راسـتای پاسداشـت و نکوداشـت هنر صنعت نمد 
در شـهرکرد برگـزار شـده و تمـام تالش خود را بـرای حفظ این 

جایـگاه بـه کار گرفته ایم.
نـورهللا غالمیـان با تاکیـد بر اهمیت نگاه فرهنگـی در مدیریت 
شـهری افـزود: گرچـه در یکـی دو دهـه بعد از پیـروزی انقالب 
اسـالمی از مسـائل میـراث فرهنگـی غافـل بودیـم، امـا امروز 
نگاهمـان بـه مدیریـت شـهری، فرهنگـی و اجتماعی شـده و 

مسـائل فرهنگـی در اولویـت موضوعـات قرار گرفته اسـت.
وی تصریـح کـرد: اگـر بدنبـال سـالمت فرهنگـی شـهروندان 
نباشـیم طـرح های عمرانـی چند میلیـاردی اثرگـذاری خود را 
نخواهـد داشـت از همیـن رو بـا پاسداشـت هویـت و گذشـته 
شـهر خـود می توان سـالمت فکـری را در جامعـه تقویت کرد.
بـه گـزارش ایرنـا، در پایـان این برنامـه از تمبر یادبود شـهرکرد 

شـهر ملـی نمد رونمایی شـد.

سوژه  نوآوری 
مهمترین مزیت 

شهر ملی نمد است

سنا
 ای

س:
عک

لزوم  ساماندهی کشاورزی در محوطه جهانی شهر گور
معاون میراث فرهنگی فارس: تا زمانی که این محوطه و زمین ها را تملک نکنیم، نمی توانیم اقدامی انجام دهیم

فعالیت های کشاورزان در این محوطه تاریخی باید مشخص شود

فــارس  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
تصریــح کــرد: محــدوده شــهر گــور، 
و  اســت  محــدوده کشــاورزی  یــک 
ــهر  ــی ش ــدوده داخل ــز در مح ــردم نی م
گــور مشــغول کشــاورزی هســتند. از 
ــی  ــت جهان ــه ثب ــه ب ــا توج ــن رو ب ای
ــاز  ــی نی ــه  تاریخ ــن محوط ــی ای و مل
کشــاورزان  فعالیت هــای  تــا  اســت 
و  ســاماندهی  محوطه هــا  ایــن  در 
ــم و  ــن حری ــود.بحث تبیی ــک ش تفکی
محدوده هــای آن بــه عنــوان یکــی از 
عوامــل مهــم حفاظتــی محوطه هــای 

کــه  عصــری  در  بویــژه  باســتانی، 
ــب  ــعه در قال ــد و توس ــای رش فراینده
ــاز،  ــاخت و س ــت و س ــش جمعی افزای
افزایــش میــزان بهــره وری از زمین هــای 
زیرزمینــی،  آب هــای  و  کشــاورزی 
ســاخت و توســعه مراکــز شــهری و 
صنعتــی موجــب تغییــر هرچه ســریعتر 
ــن شــده اســت، از مباحــث  ــره زمی چه
ــه  مهــم در حــوزه میــراث فرهنگــی ب

شــمار مــی رود.
و  یــک  از  بیــش  وجــودی کــه  بــا 
حتــی دو دهــه از تبییــن و تصویــب 
حرائــم محوطه هــای باســتانی مهــم 
دختــر،  قلعــه  شــامل  فیروزآبــاد 
آتشــکده، شــهر گــور و همچنیــن بنــای 

سروســتان می گــذرد امــا بــه دلیــل 
آن کــه ایــن محدوده هــا بــه صــورت 
ــا مختصــات دقیــق مکانــی  واقعــی و ب
روی نقشــه های مناســب مشــخص و 
تعریــف نشــده اند دخــل و تصرف هــای 
گســترده ای بــه محدوده هــای مبهــم 
ــا در ســالیان گذشــته انجــام شــده  آنه

ــت. اس
)معــاون  اصــل  نصیــری  عبدالرضــا 
ــارس( درخصــوص  ــی ف ــراث فرهنگ می
ــن تعرض هــا گفــت: محــدوده شــهر  ای
ــور، یــک محــدوده کشــاورزی اســت  گ
و مــردم نیــز در محــدوده داخلــی شــهر 
هســتند.  کشــاورزی  مشــغول  گــور 
از ایــن رو باتوجــه بــه ثبــت جهانــی 

ــاز  ــی نی ــه  تاریخ ــن محوط ــی ای و مل
ــاورزان در  ــای کش ــا فعالیت ه ــت ت اس
ایــن محوطه هــا ســاماندهی و تفکیــک 

ــود. ش
بایــد  زمین هــا  تمــام  داد:  ادامــه  و 
ــا  ــوص آنه ــوند و درخص ــته بندی ش دس
دســتورالعمل اجرایــی نوشــته شــود. بــه 
ــوان شــود کــه در کــدام  ــال عن طــور مث
ــرد و در  ــاورزی ک ــوان کش ــن می ت زمی
ــاق  ــد شــخم زدن اتف ــن نبای ــدام زمی ک
بیافتــد یــا آنکــه عمــق شــخم زدن 
ــی  ــا زمان ــه ت ــود و... البت ــخص ش مش
کــه ایــن محوطــه و زمین هــا را تملــک 
ــواردی را  ــن م ــم چنی ــم، نمی توانی نکنی
ــت  ــی اس ــن اتفاق ــم. ای ــی کنی عملیات
کــه از هفتــه جــاری بــه بعــد می افتــد. 
ــاورزی در  ــه زودی کش ــال ب ــن ح درعی
ــف  ــوع و متوق ــور ممن ــهر گ ــاروی ش ب
خواهــد شــد. البتــه اکنــون کشــت دیــم 

ــه رواج دارد. ــدم در منطق ــد گن مانن
فــارس  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
ــم  ــب حری ــا تصوی ــرد: ب ــان ک خاطرنش
ساســانی در اصــل پایــه ای بنانهــاده 
را  محوطــه  ایــن  بتوانیــم  تــا  شــد 
مدیریــت کنیــم چراکــه صــرف تعییــن 
ــم پاســخگوی تعرض هــا  عرصــه و حری
بــه محوطه هــای تاریخــی نیســت و 
بایــد از ایــن طریــق، بتوانیــم مدیریــت 
و ضوابــط را اجــرا کنیــم. در ایــن میــان 
ــا برخــی دســتورالعمل ها  ــاز اســت ت نی
ــی  ــا اجرای ــا ضابطه ه ــود ت ــف ش تعری
شــود. امیدواریــم طــی یــک مــاه آینــده 
شــود  تهیــه  دســتورالعمل ها  ایــن 
بلندمــدت  پروســه ای  در  احتمــاال  و 
محوطــه  ایــن  توانســت  خواهیــم 

تاریخــی را آزاد کنیــم چراکــه نبایــد 
کشــاورزی در عرصــه محوطــه تاریخــی 

ــیم. ــته باش داش
تمــام ایــن صحبت هــا درحالــی مطــرح 
ــارس  ــانی ف ــور ساس ــه مح ــود ک می ش
در 3 شهرســتان اســتان فــارس و در 
کیلومتــر   200 وســعت  بــه  پهنــه  ای 
ــان  ــامل کاخ ساس ــه ش ــده ک ــع ش واق
فیروزآبــاد  مجموعــه  سروســتان،  در 
ــه آتشــکده  ــای موســوم ب )شــهرگور، بن
ــار دوره  ــه آث ــیر( و مجموع و کاخ اردش
)شــامل  کازرون  بیشــاپور  ساســانی 
نقــوش  بیشــابور،  تاریخــی  شــهر 
برجســته تنــگ چــوگان و غــار شــاپور( 
اســت . چهــل و دومیــن کمیتــه میــراث 
منامــه  شــهر  در  یونســکو  فرهنگــی 
کشــور بحریــن در حــال برگــزاری اســت 
ــه شــده  ــای ارای ــر پرونده  ه ــا 13 تی و ت

ــکو را  ــو یونس ــورهای عض ــوی کش از س
بررســی خواهــد کــرد. در ایــن اجــالس 
بــود کــه پرونــده محــور ساســانی فارس 
از ایــران مــورد بررســی قــرار گرفــت و در 

ــید. ــی رس ــت جهان ــه ثب ــت ب نهای
البتــه نصیــری اصــل بــا اشــاره بــه 
ــای  ــه درخصــوص انفجاره ــی ک خبرهای
اتفــاق افتــاده در فیروزآبــاد منشــتر 
شــده اســت، گفــت: مســئوالن ایــن 
ــال  ــه دنب ــود کــه ب انفجارهــا دو ســال ب
انجــام کار خــود بودنــد امــا بــا مخالفــت 
ــز  ــت نی ــدند درنهای ــه رو می ش ــا روب م
ــن کار  ــورای تامی ــا رای ش ــتند ب توانس
ــفانه  ــا متاس ــد ام ــام دهن ــود را انج خ
ــه ســمت و ســویی رفــت کــه  خبرهــا ب
مقصــراِن ماجــرا بــه ریــِش میــراث 

خندیدنــد.

کل  اداره  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث 
گفـت:  تهـران  اسـتان  گردشـگری 
شـکل  بـه  ایـرج  قلعـه  در  کشـاورزی 
سـنتی و از قدیـم االیـام وجود داشـته 
قلعـه  ایـن  از  خـاک  خـارج کـردن  و 
تاریخـی بـرای کشـت صیفـی جـات را 
االسـالمی  نداریم.حسـن شـیخ  قبـول 
اسـتان  فرهنگـی  میـراث  )معـاون 
تهـران( با اشـاره بـه انتشـار اخباری در 

خصـوص کشـت صیفی جـات و خارج 
کـردن خاک قلعـه تاریخی ایـرج برای 
روز سـه شـنبه 25  کشـاورزی گفـت: 
دی بـه همـراه مدیرکل حفـظ و احیای 
بافت هـا، بناهـا و محوطه هـای تاریخی 
بازدیـدی از این قلعه تاریخی داشـتیم 
خصـوص  در  الزم  بررسـی های  و 
ادعاهـای مطـرح شـده و اخبار منتشـر 
شـده بـه عمـل آمـد.او گفـت: در ایـن 
بـه صـورت سـنتی  منطقـه کشـاورزی 

از قدیـم االیـام وجـود داشـته کـه منع 
قانونـی هـم نـدارد و جزیـی از حقـوق 
بـرای  هـم  مشـکلی  و  اسـت  مـردم 
قلعـه ایجـاد نمی کنـد. در بازدیـدی کـه 
مختلـف  بخش هـای  داشـتیم  امـروز 
مـورد  آن  پیرامـون  محوطـه  و  قلعـه 
بازدیـد قـرار گرفـت و خـروج خـاک از 
قلعـه بـرای کشـاورزی صحـت نـدارد.

احیـای  و  حفـظ  مدیـرکل  افـزود:  او 
بافت هـا، بناهـا و محوطه هـای تاریخی 
در ایـن بازدیـد در خصـوص تخصیـص 
اعتبـارات مرمتـی قـول مسـاعدت داد 
و در نظـر داریـم در صـورت تخصیـص 
ایـن اعتبار، بتوانیم یکـی از دروازه های 

ایـن قلعـه را احیـا کنیـم.

کشاورزی در قلعه ایرج به شکل 
سنتی در حال انجام است

فرودگاه یکی از عوامل رشد 
گردشگری است

اسـتان  گردشـگری  و  صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی،  کل  اداره  سرپرسـت 
سـمنان گفـت: یکـی از مولفه هـای اصلـی بـرای رشـد و توسـعه گردشـگری، 
وجـود فـرودگاه اسـت.مهدی جمـال )سرپرسـت اداره کل میراث فرهنگـی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری( در دیـدار بـا معاونـان اداره کل میـراث فرهنگـی 
اسـتان سـمنان و فرمانـدار سـمنان گفـت: یکـی از مولفه هـای اصلـی بـرای 
رشـد و توسـعه گردشـگری، وجـود فـرودگاه اسـت. فعالیـت دائمی فـرودگاه 
سـمنان می تواند نقش موثری در رشـد گردشـگری اسـتان داشـته باشـد.وی 
بـا اشـاره بـه قابلیت هـای گردشـگری شهرسـتان سـمنان گفت: با آزادسـازی 
کاروانسـرای مرکـزی سـمنان و انتقـال زنـدان سـمنان از کاوانسـرا، یکـی از 
عالقمنـدان گشـوده  روی  بـه  سـمنان  قابلیت هـای گردشـگری  مهم تریـن 
می شـود.جمال، بـا اشـاره بـه برگزاری نمایشـگاه بزرگ گردشـگری ایـران در 
بهمـن مـاه امسـال و در تهـران نیز گفت: با حضـور قدرتمند در این نمایشـگاه 
می تـوان، قابلیت هـای اسـتان را معرفـی کـرد. فرمانـدار سـمنان نیز با اشـاره 
بـه اینکـه حریـم اطـراف کاروانسـرا در حـال تخلیه اسـت گفت: زنـدان جدید 
سـمنان تـا اوایل سـال آینده آمـاده بهره برداری اسـت و کاروانسـرای مرکزی 

شـهر سـمنان پـس از چهـل سـال آزاد می شـود.

ته
نک

در ایـن میـان فرهـاد نظـری )مدیـرکل دفتـر ثبـت آثـار 
تاریخـی( از تصویـب تدقیـق و بازنگـری حریم هـای 17 
اثـر از مجموعـه فیروزآبـاد و ۸ اثـر در مجموعـه تاریخـی 

بیشـاپور و تنـگ چـوگان در اسـتان فـارس خبـر داد.
او بـه تدقیـق و بازنگـری حریـم مجموعـه فیـروز آبـاد فارس 
اشـاره کرد و گفت: قصر ساسـانی )کاخ اردشیرـ آتشکده( قلعه 
دختـر، شـهر گور آتشـکده ساسـانی منـار، دو نقش برجسـته، 
پـل مهر نرسـه، کتیبه مهر نرسـه، نقـاره خانه تنـگاب، تل خضر، 
جـاده ساسـانی، کاروانسـرای تنگاب، کتیبه آبسـنج، تـل نقاره 
خانـه، تـل باغسـرخی، بـاغ نارنجـی، پـل ساسـانی و اشـکفت 
گاوی مـورد تدقیـق و بازنگری قـرار گرفت.به گفته نظری، محل 
پایتخت قدیم بیشـاپور، نقش برجسـته تنگ چوگان، مجسمه 
شـاپور اول، آثار باستانی قریه سیدحسـین، غار چشمه ساسان، 
تـل پنـج محل، غار گوسـفندف گورهای سـنگی تنگ نـاری در 
مجموعـه تاریخی بیشـاپور و تنگ چوگان ازجمله مـواردی بود 

کـه در این نشسـت  مـورد تدقیـق و بازنگری قـرار گرفت.

گزارش

میراثمیراث

کاروانسرای برد شیراز رصدخانه می شودآغاز مطالعه سکه های کشف شده  در تبریز
ــی  ــتان  شناس ــئول باس مس
میراث فرهنگــی،  اداره  کل 
صنایع دســتی و گردشــگری 
ــا اشــاره  آذربایجان شــرقی ب
بــه کشــف شــماری ســکه در منطقــه تاریخــی 
»شــنب غــازان« تبریــز گفــت: طــی ماه هــای 
ــط  ــه توس ــن منطق ــکه در ای ــماری س ــته، ش گذش
ــز کشــف  ــه تبری انجمــن تاریخــی فرهنگــی غازانی
اداره کل میــراث فرهنگــی  بــه  بــود کــه  شــده 
ــاز  ــه در خصــوص آن آغ ــل و مطالعــات اولی تحوی

شــد.
حســین اســماعیلی عتیــق در تشــریح ایــن خبــر، 
اظهــار کــرد: مطالعــه و پژوهــش در خصــوص 
پژوهــش  نیازمنــد  شــده  کشــف  ســکه های 

ــس  ــی پ ــی کارشناس ــر قطع ــوده و نظ ــر ب دقیق ت
ــد. ــد ش ــالم خواه ــل اع ــام مراح از اتم

تاریخــی  آثــار  هویت بخشــی  ادامــه،  در  وی 
کارشناســان  پژوهــش  و  بررســی  مســتلزم  را 
آثــاری  گفــت:  و  دانســت  باستان شناســی، 
اداره کل  باستان شناســی  کاوش هــای  از  کــه 
اشــخاص  توســط  میدانــی  و  میراث فرهنگــی 
یــا تشــکل های مــردم نهــاد میــراث فرهنگــی 
بــه دســت می آینــد، مهم تریــن منابــع مــادی 
اطالعاتــی گذشــته هســتند، از ایــن رو عالوه بــر 
ــظ  ــرای حف ــد ب ــار بای ــن آث ــی ای ــف و بررس کش
ــورت  ــق ص ــی های دقی ــا بررس ــت از آن ه و حراس

پذیــرد.

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
و  دســتی  صنایــع 
گردشــگری اســتان فــارس 
ــری  ــر کارب ــت و تغیی ــرح مرم ــه ط ــرد ک ــالم ک اع
شهرســتان  در  واقــع  شــیراز  بــرد  کاروانســرای 
بوانــات بــه رصــد خانــه توســط ایــن اداره کل 

اســت. تدویــن شــده  و  تهیــه 
ــگری  ــروه گردش ــه کارگ ــری در جلس ــب امی  مصی
ــدف بررســی مســائل و  ــا ه ــه ب ــارس ک اســتان ف
ــزار  ــات برگ ــتان بوان ــگری شهرس ــکالت گردش مش
شــد، گفــت: ایــن طــرح آمــاده واگــذاری بــه 

ــت. ــی اس ــش خصوص بخ
امیــری بــا بیــان اینکــه کــه ایــن جلســه بــه 
حــوزه  در  بوانــات  شهرســتان  اهمیــت  دلیــل 

هــای تاریخــی و گردشــگری طبیعــی بــه ایــن 
شهرســتان اختصــاص یافتــه اســت، گفــت: بــرای 
ــد اســناد مالکیــت ایــن  ــات بای تکمیــل مــوزه بوان
طــرح رفــع شــود. طــرح احــداث مــوزه شهرســتان 
بوانــات هــم اینــک 20 درصــد پیشــرفت فیزیکــی 

دارد.
میــراث  اداره  مســئول  اســد،  پــور  حســین 
ــن جلســه  ــز در ای ــات نی ــی شهرســتان بوان فرهنگ
ــاده تاریخــی ابریشــم  ــای ج ــرح احی ــون ط پیرام
در مجــاورت کاروانســرا بــرد شــیراز مطالبــی را 
مطــرح کــرد. وی گفــت: شــواهدی وجــود دارد 
کــه نشــان دهنــده عبــور یکــی از انشــعابات جــاده 
ــنیان  ــاد- جش ــیراز- قادرآب ــیر ش ــم در مس ابریش

ــت. ــزد اس ــرک- ی چه

لنا
 ای

س:
عک

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  نوشت: زایش 
شـهر های جدید برخاکستر روستاهای 

قدیمی.

روزنامـه بامدادجنوب به نقل 
از مدیر کل حفاظت از محیط زیسـت 

استان بوشـهر نوشت:محدوده شکار ممنوع 
کوه مند، منطقه حفاظت شـده می شود.

روزنامـه اصفهان زیبا  به نقل از 
نوروزی شـهردار اصفهان نوشت: رعایت 

حقوق کودک، سـرمایه گذاری برای آینده 
شهر است.

روزنامـه افسانه  از صعود ایران به اصفهانبوشهرمازندران
عنـوان تیم اول از مرحله گروهی جام 

ملت ها خبرداد.

فارس
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اقتصاد

به گفته منابع نفتی، با پایان گرفتن معافیت چند کشور از تحریم نفتی ایران انتظار می رود دولت آمریکا معافیت 
تعدادی از این کشورها را لغو کند اما به واسطه مالحظات سیاسی و جلوگیری از افزایش بهای نفت همچنان مجوز 

تعدادی از خریداران را ولو با تجدید نظر در مقدار خرید تمدید کند.

طــی آخریــن هفتــه دی مــاه، در حالــی شــاهد اقبــال 
بورس بازهــا بــه تک ســهم ها و گروه هایــی همچــون 
شــرکت های  و  لبنی هــا  دارویی هــا،  ســیمانی ها 
غذایــی کوچــک بــود کــه رونــد معامــالت بــازار حاکــی 
از تثبیــت گــردش نقدینگــی و عــدم تمایــل بــرای 

ــازار دارد. ــروج از ب خ
بــه عــالوه نامشــخص بــودن دورنماهــای بازارهــای 
بــه اخبــار پیــش رو د ر دو روز  بــا توجــه  جهانــی 
ــر ا ی شناســایی  ــل ب ــار تمای ــر د ر کن ــه اخی ــی هفت پایان
بازدهــی بــر اســاس اســتراتژی کوتــاه مد ت نگــری 
ــازار دوم بــورس  ــا اغلــب حقیقی هــا د ر ب باعــث شــد ت

ــند. ــنده باش ــران فروش ته
ــازار  ــا در ب ــهم  ه ــک س ــه ت ــت ک ــی اس ــن د ر حال ای
ــا  ــا و خودرویی ه ــم بانک ه ــالت پرحج ــدای از معام ج
دارویی هــا،  لبنی هــا،  تجهیزاتی هــا،  گــروه  در 
غذایی هــا و آن دســته از ســهم هایی کــه می تواننــد 
ــی  ــد ارزیاب ــا تجدی ــش ســرمایه از محــل صرف از افزای
د ر  شــده،  متمرکــز  شــوند،  بهره منــد  دارایی هــا 
ــال  ــا اقب ــروز ب ــز ا م ــیمانی ها نی ــروه س ــن گ ــن بی ای

ــو د. ــه رو ب ــهام روب ــداران س خری
بــر ایــن اســاس شــاخص بــورس اوراق بهــادار تهــران 
در معامــالت بیســت و دومیــن روز از دی مــاه بــا 
ــه پلــه 164 هــزار و 929  رشــد بیــش از 100 واحــدی ب

ــید. ــدی رس واح
مــاه  دی  از  روز  ســومین  و  بیســت  در  و  ادامــه  در 
ــف رشــد  ــا توق ــران ب ــادار ته ــورس اوراق به شــاخص ب
روز نخســت بیــش از 435 واحــد ُافــت کــرد و بــه پلــه 

ــید. ــدی رس ــزار و 494 واح 164 ه
همچنیــن در بیســت و چهارمیــن روز دی مــاه شــاخص 
ــه 164  ــه پل ــا رشــد بیــش از 202 واحــدی ب ــورس ب ب

هــزار و 696 واحــدی رســید.
بهــادار  اوراق  بــورس  تغییــرات شــاخص  ادامــه  در 
ــت  ــالت بیس ــاه، معام ــی دی م ــه پایان ــران در هفت ته
و پنجمیــن روز از دی مــاه بــا رشــد بیــش از 749 
مواجــه شــد و در پلــه 165 هــزار و 445 واحــدی 

ایســتاد.
ایــن در حالــی اســت کــه شــاخص بــورس و اوراق 
ــالت بیســت و ششــمین روز از  ــران در معام ــادار ته به
دی مــاه بــا رشــد بیــش از 149 واحــدی بــه پلــه 165 

ــرد. ــود ک ــزار و 594 واحــدی صع ه
گفتنــی اســت، شــاخص بــورس و اوراق بهــادار تهــران 
بــا رشــد 765 واحــدی بــه پلــه 165 هــزار و 594 

ــرد. ــود ک ــدی صع واح

راه اندازی معامالت تهاتری در بورسصعود بورس های جهانی
افزایــش  بــا 

نســبت  امیدواری هــا 

فصــل  و  حــل  بــه 

منازعــات تجــاری چیــن 

و آمریــکا و ســودآوری شــرکت های بــزرگ، 

ــودی  ــه مســیر صع ــدم ب ــی ق ــای جهان بورس ه

. شــتند ا گذ

ــرار  ــرز، ق ــل از رویت ــه نق ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب

اســت نخســت وزیــر چیــن طــی روزهــای آینــده 

ــرات  ــد مذاک ــه رون ــا ب ــود ت ــکا ش ــی آمری راه

ــاخص  ــد. ش ــرعت ببخش ــور س ــاری دو کش تج

ــالت  ــن دور از معام ــی 500 در آخری ــد پ اس ان

ــا جهــش 1.7 درصــدی  ــورس وال اســتریت ب ب

بــه کار خــود خاتمــه داد. میشــایل انتولــی، 

ــات در  ــهام موسس ــالت س ــش معام ــر بخ مدی

عکس العمــل  بیــرد گفــت:  رابــرت  موسســه 

ــان  ــن نش ــت. ای ــز اس ــه چی ــای هم ــازار گوی ب

ــه  ــا چــه حــد مشــتاق ب ــردم ت ــه م ــد ک می ده

ــتند. ــاری هس ــگ تج ــدن جن ــام ش تم

ــود  ــا صع ــود را ب ــم کار خ ــز ه شــاخص داوجون

نــزدک  رســاند.  پایــان  بــه  درصــدی   0.67

کامپوزیــت بــا 0.71 درصــد افزایــش بســته 

شــد. بــا صعــود اخیــر، اکنــون شــاخص بــورس 

50 روز اخیــر  باالتریــن ســطح  نیویــورک در 

ــرار دارد. ــود ق خ

ــی  ــک ک ــاخص نی ــیایی، ش ــای آس در بورس ه

ــدی  ــش 1.29 درص ــا جه ــو ب ــورس توکی 225 ب

هانــگ  داد، شــاخص  بــه کار خــود خاتمــه 

ســنگ بــورس هنــگ کنــگ 1.6 درصــد افزایــش 

یافــت و شــاخص کســپی کــره جنوبــی. 03 

ــز  ــی نی ــر رفــت. بورس هــای اروپای درصــد باالت

ــد و شــاخص اســتوکس  ــه عقــب نماندن از قافل

ــزرگ  ــاد 600 شــرکت ب ــده نم ــه در بردارن 600 ک

ــه کار  ــا رشــد0.04 درصــدی ب ــی اســت ب اروپای

ــان داد.   ــود پای خ

ــرای  ــام ب ــت خ ــکه نف ــر بش ــت، ه ــازار نف در ب

تحویــل در معامــالت آینــده بــه ازای 61.1۸ دالر 

مبادلــه شــد. نفــت خــام آمریــکا بــا 24 ســنت 

ــه 52.07 دالر رســید.   کاهــش ب

کمیسـیون  رئیـس 
تهـران  اتـاق  سـرمایه گذاری 
گفـت: پیاده سـازی معامالت 
حـق  معامـالت  تهاتـری، 
امتیاز، اوراق خرید دین و توسـعه معامله اوراق بهادار مبتنی 
دارد. قـرار  ایـران  کاالی  بـورس  کار  دسـتور  در  کاال،  بـر 

فریـال مسـتوفی در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر، گفـت: یکـی 
از مشـکالت اساسـی، واسـطه گری هـای مخـرب اسـت که 
فعاالن اقتصادی از این موضوع بسـیار ناراحت هسـتند؛ زیرا 
در بسـیاری از موارد، سـود اصلی را واسـطه ها بدون گذاشتن 
سـرمایه آنچنانـی می برند، در صورتی کـه زحمت کار را تولید 
کننـدگان مـی کشـند. در ایـن میـان مـی تـوان بـا افزایـش 
جذابیـت بازارهـای مالی، واسـطه ها را به سـمت ایـن بازارها 
سـوق داد تا تولید کشـور و محصوالت مهم و اساسی از ورود 

واسـطه ها در امان باشـند.
رئیس کمیسـیون سـرمایه گـذاری اتاق تهـران تصریح کرد: 
از دیگـر مسـائلی که طی این سـال ها بـرای اقتصاد و تولید 
کشـور معضـل ایجـاد کرده، مسـئله قیمـت های دسـتوری 
اسـت؛ ایـن اتفـاق به تازگی نیز بـار دیگر در اقتصـاد امتحان 
شـد و نارضایتـی فـراوان فعـاالن بـازار سـرمایه را بـه همـراه 

داشت.
مسـتوفی گفت: در اصل هیچ قیمت گذاری نباید دسـتوری 
باشـد و اصـوال در علـم اقتصـاد همیشـه قیمـت را عرضـه و 
تقاضـا بایـد مشـخص کنـد چـون اگر نرخ دسـتوری باشـد، 
مسـائل دردسرسـاز زیـادی در بخـش هـای دیگـر بـه وجود 

مـی آید.
وی تصریـح کرد: بایـد دوران فعالیت های مخفی در اقتصاد 
پایـان یابـد کـه در حـوزه بازارهـا اگـر عمـده محصـوالت در 
بـورس کاال عرضـه شـود، امـکان مانیتورینگ مبـادالت برای 
همـه ایجـاد می شـود و بسـیاری از مشـکالت کنونی خاتمه 

می یابد.مسـتوفی افـزود: هدف اصلـی از راه انـدازی بورس 
کاالی ایران، اصالح سـاختارهای سـنتی در اقتصاد و اجرای 
سیاسـت هـای خصوصـی سـازی و آزادی اقتصـادی بـوده 
اسـت، بـه طوریکـه مـی تـوان گفت با تاسـیس ایـن بورس 

حرکـت به سـمت اقتصـاد بـازار محور آغاز شـد.
وی بـا بیـان اینکه، بـورس کاال در این سـال هـا باعث ایجاد 
شـفافیت و حـذف رانت هـا در حوزه های مبادالت کاال شـده 
اسـت، افـزود: ایـن روند را با شـفافیت و فراهـم کردن زمینه 

نظارت های درسـت، انجام داده اسـت.
مسـتوفی بـا بیان اینکه واقعی شـدن قیمت هـا و کنار رفتن 
واسـطه هـا بـه معضلـی قدیمـی در جامعـه ما مبدل شـده 

اسـت، اظهـار داشـت: راهـکار حـل ایـن معضـل، احتـرام به 
مکانیسـم بـازار اسـت؛ بـه طوریکه این بـورس مـی تواند به 
ارزش واقعـی محصـوالت و سـهام شـرکت هـا کمـک کند و 
سـرمایه گذاران و سـهامداران به وسیله مانیتور کردن اوضاع، 
بهتریـن تصمیم را برای سـرمایه گذاری اتخـاذ کنند. رییس 
کمیسـیون سـرمایه گذاری اتاق تهران گفت: بررسـی برنامه 
هـای آتی بـورس کاال بیانگر پیاده سـازی معامالت تهاتری، 
معامـالت حـق امتیـاز، اوراق خریـد ِدیـن، راه انـدازی روش 
هـای مناقصه ای و توسـعه معامـالت اوراق بهـادار مبتنی بر 
کاالسـت کـه این برنامـه ها به معنـای ارائه خدمـات جذاب 

و متنـوع به صنایع اسـت.

اقتصادیاقتصادی

وزیـر خارجـه آلمـان گفت: 
آخریـن جزئیات سـازوکار 
بررسـی  حـال  در  ایـران  بـا  مالـی 
بـوده و امیـد اسـت ایـن سـاز و کار 

طی هفته های آینده اعالم شـود.

هلدینـگ سـرمایه  گـذاری 
نتیجـه  درخصـوص  امیـد 
نهایـی دعـوی علیـه ایـن شـرکت از 
بازنشسـتگی  صنـدوق  طـرف 
کارکنـان بانک هـای ملـی دسـت به 

شفاف سازی زد.

رئیـس سـازمان حمایت از 
پرداخـت 15 هـزار میلیـارد 
تومـان بـا عنوان سـرمایه در گردش 
بـه دو خودروسـاز خبـر داد و گفـت: 
هـزار   300 سـایپا  و  ایران خـودرو 

تعهد معوقه دارند.

قیمـت  خـودرو  ایـران 
را  محصـول   47 فـروش 
نهایـی کـرد کـه در ایـن بیـن ، بهای 
 30 افزایـش  بـا  محصـول   22
درصـدی و دو محصـول هم با رشـد 

34 و 104 درصدی روبرو شـده اند.

رسـازان  موتـو  شـرکت 
ترکتـور سـازی ایـران که با 
سـرمایه 71.4 میلیـارد تومانـی در 
بـازار اول معامـالت بـورس حضـور 
مجـوز  دریافـت  دارد،درخصـوص 
نـرخ  10 درصـد در  از  تغییـر بیـش 
بـه  اقـدام  محصـوالت  فـروش 

شفاف سازی کرد.

روزنامـه   از  نقـل  بـه 
آر. اکسـپرس،  فایننشـال 
پاالیشـگاه  مدیـر  راماچانـدران 
  : کـرد  اعـالم  پترولیـوم  بهـارات 
مقـدار  مـارس  و  فوریـه  ماه هـای 
یـک میلیـون بشـکه نفـت از ایـران 

وارد می کند.

اخبار کوتاه بازار مالی 
بازار سرمایه در هفته ای که گذشتهفته گذشته بازگشت بورس به ریل منطق؟

بورس تهران بار دیگر در حال تطابق روند خود با پارامترهای بنیادی است.

بـازار سـهام در چهارمیـن هفتـه از رشـد 
گام هایـی  بـا  کمـاکان  خـود  متوالـی 
پیوسـته و آرام بـه صعـود خـود ادامه داد 
تـا بـا افزایش نیم درصدی شـاخص کل، 
بازدهـی زمسـتانی بـورس بـه 6 درصـد 

. برسد
بـه ایـن ترتیب، بـا تخلیه هیجان ناشـی 
از ورود نقدینگی سـرگردان در اوایل پاییز 
و حاکمیـت مجـدد فضـای عقالنیـت بـر 
معامـالت بـه نظر می رسـد بـورس تهران 
بـار دیگـر در حـال تطابـق رونـد خـود بـا 
پارامترهـای بنیادی اسـت. درایـن میان، 
بـه  کاالهـا  جهانـی  قیمت هـای  رشـد 
لطـف سیاسـت های انبسـاطی چیـن و 
آمریـکا و افزایـش قیمت نفـت اوپک به 
محـدوده بـاالی 60 دالر در هـر بشـکه نیز 
در تغییـر شـرایط بـازار نقش مهمـی ایفا 
کـرده اسـت. در همیـن حـال، تضعیـف 
محـدود و کنتـرل شـده ارزش ریـال در 
بـازار آزاد منجـر به ادامه انتظـارات تورمی 
در بخش فروش و سـودآوری شـرکت ها 

در افـق کوتاه مـدت شـده اسـت. انتظـار 
مـی رود بـا انتشـار گزارش هـای 9 ماهـه 
در اوایـل هفتـه آتـی رونـد مثبـت بـازار 
در صـورت دریافـت اطالعـات مثبـت از 

عملکـرد شـرکت ها تقویـت شـود.

افزایش انتظارات 
از گزارش های 9 ماهه

از  قبـل  فصـل،  هـر  از  مـاه  اولیـن  در 
شـرکت های  عملکـرد  رسـمی  انتشـار 
کارشناسـان  نـزد  برآوردهایـی  بورسـی، 
بـازار سـرمایه وجـود دارد  و تحلیلگـران 
کـه بـا شـکل دهـی انتظـارات، واکنـش 
بعـدی بازار سـهام بـه محتـوای اطالعات 
مالـی صنایـع مختلف را تعییـن می کند. 
باشـد،  پاییـن  انتظـارات  زمـان  هـر 
کوچک تریـن انحـراف مثبتـی می توانـد 
موجـب جهـش قیمت سـهام شـود و در 
بـه  پیش بینی هـا  وقتـی  مقابـل،  نقطـه 
نحـو خوش بینانه ای تنظیم شـده باشـند 
حتـی یـک گـزارش خـوب و نـه عالـی 

عکس العمـل  بـه  منجـر  می توانـد  نیـز 
منفـی در نـرخ سـهام مربوطـه شـود. تـا 
چنـد هفتـه پیـش، برآینـد انتظـارات از 
گزارش هـای 9 ماهـه بـاال نبـود بـه ایـن 
معنـا کـه بـه دلیـل سـیطره ابهامـات در 
قیمت هـای  و  تحریم هـا  آثـار  زمینـه 
فـروش، بیشـتر تحلیلگـران بازار نسـبت 
بـه تخمین عملکـرد شـرکت ها دیدگاهی 
چـه  هـر  امـا  داشـتند.  محافظه کارانـه 
زمـان گذشـت، با بهبـود شـرایط محیطی 
بـازار، ایـن انتظـارات منفی تعدیل شـد و 
اکنـون در آسـتانه دو روز پایانـی دی مـاه 
یعنی سررسـید موعـد انتشـار گزارش ها، 
می تـوان گفـت خوش بینی هـا نسـبت به 
وضعیت بنگاه های بورسـی بیشـتر شـده 
اسـت. در عالـم واقعیـت هـم بـا توجـه 
بـه اوج گیـری نرخ هـای ارز در مهـر مـاه 
جـذب  بـرای  تقاضـا  تورمـی  عطـش  و 
کاالهـا بعیـد نیسـت کـه هـم از لحـاظ 
بابـت قیمت هـا،  از  حجـم فـروش هـم 
از  مطلوب تـر  پاییـز  فصـل  گزارش هـای 

انتظـارات اولیـه باشـد؛ اتفاقـی کـه نویـد 
شـرکت های  در  فـروش  درآمـد  بهبـود 
صنعتـی کاال محـور و جهـش سـودآوری 
نسـبت بـه دوره قبلی را می دهـد و از این 
رو می توانـد محـرک جدیدی بـرای رونق 

کوتاه مـدت بـازار سـهام باشـد.

به نام افزایش سرمایه؛
 به کام سهام زیانده

بـورس  بازدهی هـای  شـگفت انگیز ترین 
97 توسـط نام هایـی محقق شـده اسـت 
که شـاید کمتر تحلیلگـری تصور آن را در 
ابتـدای سـال می کـرد و هنـوز نیـز هضم 
بازدهـی چند صد درصدی تک سـهم های 
مختلـف و حتـی برخـی سـهام زیـان ده 
بنیـادی  سـرمایه گذاران  بـرای  بزرگ تـر 
ایـن  واقعیـت  نیسـت.  توجیـه  قابـل 
اسـت کـه در سـال های اخیـر، همـگام با 
صـدور مجـوز معافیـت مالیاتـی افزایش 
ارزیابی هـا  تجدیـد  محـل  از  سـرمایه 
بـرای شـرکت های دارای زیـان انباشـته 
از  گروهـی  نـزد  در  تصـوری  سـنگین، 
سـرمایه گذاران  ویـژه  بـه  بـازار  فعـاالن 
حقیقـی شـکل گرفتـه کـه ایـن اتفـاق، 
پدیـده ای تحول سـاز و مثبـت در عملیات 
شـرکت اسـت و از این رو با کوچک ترین 
شـایعه یـا نشـانه ایـن اتفـاق، رشـدهای 
شـتابان در نـرخ سـهام مربوطـه صـورت 
می گیـرد. ایـن اقبـال اخیـرا تـا جایـی 
گسـترش یافته کـه حتی بـدون دریافت 
ایـن خبـر نیـز بـرای سـهام شـرکت های 

خریـد  صف هـای  انباشـته  زیـان  دارای 
ایـن  بـه  می شـود  تشـکیل  میلیونـی 
امیـد کـه در آینده خبـر افزایش سـرمایه 
محقـق شـود! ایـن رویکـرد نـه تنهـا از 
منطـق تحلیـل بنیـادی دور اسـت بلکه با 
کشـیدن سـرمایه گذاران تـازه کار به عرصه 
معیارگـذاری نادرسـت برای خرید سـهام 
در نهایـت تـازه واردان را نیـز بـا مخاطرات 
شـرکت های  بـر  تمرکـز  از  ناشـی  آتـی 
ضعیـف مواجـه می کنـد. ایـن در حالـی 
اسـت که اتـکا بـر ارزش دارایی ها آن هم 
در شـرکت های زیـان ده کـه بـا مشـکل 
مواجهنـد  بازدهـی  تـداوم  در  عملیاتـی 
تنهـا یک ترفند حسـابداری بـرای اصالح 
شـکل ترازنامـه به شـمار مـی رود و واجد 
هیـچ گونـه مزیـت یـا ارزش افـزوده ای 
بـر  بـرای سـهام یـک شـرکت نیسـت. 
عکـس، ارزش سـهام در بازارهـای دنیـا 
از پیش بینـی جریانـات  معمـوال تابعـی 
نقـدی آتـی اسـت یعنـی میـزان پولـی 
به کارگیـری  از  می توانـد  بنـگاه  کـه 
دارایی هـای خـود تولیـد کنـد و نـه صرفا 
ارزش دارایی هـای ثابـت. بـا همـه اینهـا، 
بـه نظـر می رسـد فضـای فعلـی بـورس 
تهـران نـه تنهـا بـه ایـن نکتـه بی تفـاوت 
اسـت بلکـه از نقیض آن پیـروی می کند؛ 
اتفاقـی کـه اگر تجربه جهانـی مالک قرار 
گیـرد در نهایـت نتیجه ای جز زیـان برای 
در  رویکـرد  ایـن  واجـد  سـرمایه گذاران 

داشـت. نخواهـد  میان مـدت 
/ دنیای اقتصاد

ته
نک

ــل  ــرگردان در اوای ــی س ــی از ورود نقدینگ ــان ناش ــه هیج ــا تخلی ب
پاییــز و حاکمیــت مجــدد فضــای عقالنیــت بــر معامــالت بــه نظــر 
می رســد بــورس تهــران بــار دیگــر در حــال تطابــق رونــد خــود بــا 
پارامترهــای بنیــادی اســت. تــا چنــد هفتــه پیــش، برآیند انتظــارات 
ــل  ــه دلی ــه ب ــا ک ــن معن ــه ای ــود ب ــاال نب ــه ب از گزارش هــای 9 ماه
ســیطره ابهامــات در زمینــه آثــار تحریم هــا و قیمت هــای فــروش، 
ــه تخمیــن عملکــرد شــرکت ها  ــازار نســبت ب بیشــتر تحلیلگــران ب
دیدگاهــی محافظه کارانــه داشــتند. امــا هــر چــه زمــان گذشــت، بــا 
بهبــود شــرایط محیطــی بــازار، ایــن انتظــارات منفــی تعدیــل شــد 
و اکنــون در آســتانه دو روز پایانــی دی مــاه یعنــی سررســید موعــد 
ــه  ــبت ب ــا نس ــت خوش بینی ه ــوان گف ــا، می ت ــار گزارش ه انتش

وضعیــت بنگاه هــای بورســی بیشــتر شــده اســت.

وضعیت شاخص 
کل بورس 

در هفته گذشته

ترین های بورس
هفتـه گذشـته سـایپا در حالـی رتبـه نخسـت جـدول بیش تریـن 
سـهام معامله شـده را به خود اختصاص داد که بانک پاسـارگاد در 
ایـن گروه سـوم شـد. »وپاسـار« با سـرمایه 50هـزار و 400 میلیارد 

ریـال، زیـان هـر سـهم خـود را 62 ریـال پیش بینی کرده اسـت.

ان
هر

س ت
ور

ن ب
زما

سا
 : 

بع
من

تعداد سهام معامله شدهآخرین قیمتنام شرکت

1333990907018سایپا

16979449945556بانک تجارت

1308548273180بانک پاسارگاد

2589441830753بانک ملت

1295395691069بانک صادرات

926367149093پارس خودرو

2410340244880پست بانک ایران

885224471835سرمایه گذاری سایپا

1158214242693بانک سینا

1038205551452زامیاد



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1365 | شنبه 29 دی 1397

6
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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نبــود  از  فــارس  زیســت  محیــط  کل  مدیــر 
اســتان  ســدهای  محیطــی  زیســت  ارزیابــی 
ــیب  ــدف آس ــا ه ــه ب ــی ک ــد. ارزیاب ــر می ده خب
ــا  ــش هزینه ه ــت و کاه ــط زیس ــه محی ــر ب کمت
بایــد صــورت گیــرد امــا ایــن روش در کشــور مــا 
ــص و  ــورت ناق ــه ص ــا ب ــرد ی ــورت نمی گی ــا ص ی

ضعیفــی در حــال انجــام اســت. 
ــت  ــرکل حفاظ ــودی مدی ــعید محم ــه س ــه گفت ب
و  ســیوند  ســد  دو  فــارس،  زیســت  محیــط 
محیطــی  زیســت  ارزیابــی  فاقــد  نرگســی 
هســتند، البتــه نــه تنهــا ایــن دو ســد بلکــه تمــام 
ســدهای اســتان فــارس  بــا ایــن مشــکل دســت 

نــرم می کننــد. پنجــه  و 
ســارا اردو فعــال محیــط زیســت در گفت و گــو بــا 
ــی   ــكالت اصل ــی از مش ــد: »یك ــا می گوی ــام م پی
ــط  ــی محی ــود ارزیاب ــور نب ــعه كش ــش توس در بخ
جملــه  از  عمرانــی  پروژه هــای  بــرای  زیســتی 
ــت  ــط زیس ــی محی ــت. ارزیاب ــدها اس ــرای س اج
ــه  ــط جنب ــش در کشــورمان فق ــه پی ــد ده ــا چن ت
ــی در  ــائل بحران ــه مس ــا اینک ــت ت ــزی داش فانت

کشــور ایجــاد شــد.
هــم اکنــون براســاس قانــون ارزیابــی بــرای 

اســت اجبــاری  بــزرگ  پروژه هــای 
یكــی از ایــن پروژه هــا سدســازی اســت. امــا 

ــت؟ ــكل كجاس ــس مش ــید پ ــد پرس بای
ــی  ــه ارزیاب ــود ك ــروع می ش ــی ش ــكل از جای مش
بایــد دســت گروه هــای متخصــص و باتجربــه 

باشــه
بــه دلیــل كاهــش هزینه هــا و مســائل  امــا   
ــه شــرکت های مشــاوره ای  ــن پروژهــا ب دیگــر ای

می شــود. ســپرده 
و  شــركت ها  ایــن  بــر  نظــارت  قانــون   
ایــن  اســت.  ضعیــف  بســیار  پیمانكاری هــا 
ــی  ــاب م ــه انتخ ــتر در مناقص ــه بیش ــركت ها ك ش
ــه  ــتند.در نتیج ــتر هس ــود بیش ــر س ــوند در فك ش
ــی  ــه دو صــورت انجــام م ــی را  ب ــای ارزیاب كاره

دهنــد
یــا از دانشــجو هــا محیــط زیســت و... بــا دســت 

ــد و دانشــجو  مــزد بســیار كــم اســتفاده مــی كنن
بــه دلیــل نداشــتن علــم كامــل و تســلط و مهمتــر 
آینــده  و  پنهــان  زوایــای  از  تجربــه  نداشــتن 
نگــری در پــروژه هــا باعــث خطــا در ارزیابــی 
می شــود. بــا اینكــه ممكــن اســت از یــك بــا 
چنــد نفــر باتجربــه بــرای نظــارت بــر دانشــجو هــا 
ــت  ــی و مدیری ــون ارزیاب ــا چ ــد ام ــتفاده كنن اس
چندیــن فــاز دارد و هــر فــاز نیــاز بــه تیــم هــای 
جداگانــه دارد حجــم كار باعــث خطــا مــی شــود.

ــط  ــی محی ــم ارزیاب ــت بگویی ــر اس ــه بهت در نتیج

را  قانونــی اش  و  اصلــی  رویــه  زیســت هنــوز 
نــدارد و جنبــه فانتــزی بودنــش را در كشــور 
حفــظ كــرده زیــرا اگــر بــرای مدیــران و مســئولین 
اهمیــت داشــت بــر آن نظــارت صدرصــد داشــتند 
ــی  ــارز از خطــای ارزیاب ــه ب ــك نمون ــد ی ســد گتون

اســت.
ــه بخشــی  ــد ك ــی ســد گتون ــكان یاب در بخــش م
ــوط  ــم مرب ــت ه ــط زیس ــی محی ــه ارزیاب از آن ب
می شــود خطــای فاحشــی وجــود دارد، مــكان 
ــد و  ــاب كردن ــك انتخ ــدن نم ــک مع ــد را نزدی س
ــان  ــن ســد جه ــز تری ــه آمی باعــث ســاخت فاجع

ــزرگ  ــع ب ــك منب ــه ی ــد ک ــا دیدی شــدند،) در كج
آب شــیرین را بــا ســاخت یــک ســد بــه آب شــور 
تبدیــل كننــد؟ امــری کــه در ســد گتونــد رخ داد.( 
ــت  ــی زیس ــای ارزیاب ــل خط ــه دلی ــد ب ــن س ای
ــر  ــه ه ــن در اســتان اســت ك ــد می محیطــی مانن
ــود.  ــه ای بش ــث فاجع ــت باع ــن اس ــه ممك لحظ
یــا نمونــه دیگــر از كوتاهــی در ارزیابــی ســد 
ــع  ــر مناب ــر س ــده ب ــاخته ش ــدهای س ــازی س س
ــدام  ــچ ك ــا هی ــه اســت... آی ــه ارومی ــی دریاچ آب
از ارزیابی هــای زیســت محیطــی متوجــه ایــن 

ــد؟ ــع نش فجای

ارزیابی های فانتزی محیط زیستی
فعال محیط زیست: ارزيابی محيط زيستی در کشورمان رويه قانونی ندارد و جنبه فانتزی بودنش را در كشور حفظ كرده است

ــا  ــروژه ی ــک پ ــرات ناشــی از انجــام ی ــه در آن اث ــرات زیســت محیطــی، روشــی اســت ک ــی اث ارزیاب
عملیــات آن بــر محیــط زیســت بررســی و پیــش بینــی مــی گــردد تــا در هنــگام انجام پــروژه، بــا توجه 
بــه شــناخت وضعیــت موجــود و نــوع اثــرات، عملیــات بصورتــی انجــام پذیــرد تــا کمتریــن اثــر بــر 
محیــط زیســت وارد گــردد. در حــال حاضــر فعالیتهــای بیــش از حــد بشــر عاملی اســت که بــه طبیعت 
و محیــط زیســت صدمــه مــی زنــد. محــدود کــردن ایــن فعالیتهــا بــه دلیــل نیــاز انســان بــه غــذا و 
انــرژی ممکــن نیســت بــه همیــن دلیــل کشــورهای مختلــف تــالش مــی کننــد کــه آثــار و پیامدهــای 

ایــن فعالیــت هــا مــورد توجــه و بررســی قــرار گیــرد.

ســارا اردو: هــم اکنــون براســاس قانــون ارزیابــی 
ــاری اســت.یكی از  ــزرگ اجب ــای ب ــرای پروژهه ب
ایــن پروژههــا سدســازی اســت. امــا باید پرســید 
پــس مشــكل كجاست؟مشــكل از جایــی شــروع 
ــای  ــت گروهه ــد دس ــی بای ــه ارزیاب ــود ك میش
ــل  ــه دلی ــا ب ــد. ام ــه باش ــص و باتجرب متخص
كاهــش هزینه هــا و مســائل دیگــر ایــن پروژهــا 
ــود. ــپرده می ش ــاوره ای س ــرکت های مش ــه ش ب
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ــه  ــت: ب ــتان گف ــار لرس ــل شــرکت آبف مدیرعام
ــالب در  ــروزی انق ــال پی ــن س ــت چهلمی میمن
ایــام دهــه فجــر پــروژه آبرســانی بــه 40 روســتا 

ــرداری خواهــد رســید. ــره ب ــه به از اســتان ب
بــا  خبــری  نشســت  در  علیرضــا کاکاونــد 
ــتان  ــای اس ــری و خبرگزاری ه ــای خب پایگاه ه
گفــت: ســه هــزار 400 روســتا در ســطح اســتان 
لرســتان داریــم کــه 2 هــزار و ۸۸6 روســتا 
جهــت تامیــن آب شــرب تحویــل شــرکت آب و 

ــد. ــده ان ــتایی داده ش ــالب روس فاض
ــزار و 551 روســتا  ــداد ه ــن تع ــزود: از ای وی اف
دارای جمعیتــی بــاالی 20 خانــوار هســتند و 

ــد. ــت دارن ــوار جمعی ــر 20 خان ــی زی مابق
مدیرعامــل شــرکت آبفــار لرســتان تصریــح کرد: 
در حــال حاضــر 97 درصــد جمعیــت روســتایی 
اســتان مشــمول بهره منــدی از آب شــرب اســت 
و شــاخص بهــره منــدی از آب ســالم بهداشــتی 
ــد  ــز ۸1 درص ــتان نی ــتایی اس ــش روس در بخ

اســت.
ــالگرد  ــن س ــل امی ــه چه ــاره ب ــا اش ــد ب کاکاون
ــران  ــالمی ای ــالب اس ــکوهمند انق ــروزی ش پی
خاطــر نشــان کــرد: بــه میمنــت چهلمیــن ســال 
پیــروزی انقــالب اســالمی در ایــام در دهــه فجر 
پــروژه آبرســانی بــه 40 روســتا از اســتان بــه بهره 

بــرداری خواهــد رســید.
مدیرعامــل شــرکت آبفــار لرســتان ادامــه داد: بــا 
ــا، جمعیــت 15  ــروژه ه ــن پ ــرداری از ای ــره ب به
هــزار و 500 نفــری آب رســانی مــی شــوند؛ بــرای 
اجــرای ایــن طــرح هــا نیــز 152 میلیــارد ریــال 

اعتبــار هزینــه شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تامیــن آب نزدیــک 100 
روســتای الیگــودرز را از تونــل قــم رود تخصیص 
گرفتــه ایــم، گفــت: 2.3 میلیــون مترمکعب آب 
در ســال از تونــل قــم رود تخصیــص گرفتــه ایــم 
و بــرای اجــرای پــروژه مربــوط بــه آن نیــز ردیــف 
ــن  ــاز اول ای ــال ف ــم و امس ــه ای ــاری گرفت اعتب

پــروژه را آغــاز مــی کنیــم.
ــر  ــروز دیگ ــه ام ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد ب کاکاون
دسترســی بــه آب قــم رود داریــم و برنامــه ایــن 
اســت در آینــده تعــداد روســتاهای بهــره منــد از 
ــزود: در بحــث اب  ــم، اف ــه کنی ــن آب را اضاف ای
کشــاورزی هــم اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه حــق 

ــد. مــردم آن منطقــه اســت کــه برداشــت کنن

60درصد ظرفیت سدهای حوضه کارون پر شدسد 
ــت:در  ــتان گف ــران خوزس ــت بح ــر کل مدیری مدی
گیــالن  از  بعــد  آبــی جــاری خوزســتان  ســال 
ــه خــود  ــارش هــای کشــور را ب ــزان ب ــه دوم می رتب
اختصــاص داده اســت بــه طوریکــه تــا کنــون 
60درصــد ظرفیــت ســدهای حوضــه کارون پــر شــده 

ــت. اس
ــتان   ــران خوزس ــتاد بح ــت س ــی زاده در نشس ــرث حاج کیام
ــی ســابقه در اســتان خوزســتان باعــث  ــارش هــای ب گفــت: ب
ــه ســدهای دز،کرخــه ،  ــا ب ــه ه ــی ورودی رودخان افزایــش دب
ــی  ــت خال ــد ظرفی ــدود 60درص ــده و ح ــارون ش ــی و م جراح

ــر شــده اســت. ــز پ ســدهای حوضــه کارون نی
وی بــا اشــاره بــه رهــا ســازی آب ســد دز افزود:یکــی از 
ــه دز  ــیالب رودخان ــر س ــت تاثی ــال 95تح ــه در س ــی ک مناطق
ــتان  ــعیبیه شهرس ــش ش ــرب بخ ــتاهای غ ــت روس ــرار گرف ق
شوشــتر بــود کــه خســارت هــای زیــادی بــه زیرســاخت 
ــن راســتا  ــای مســکونی وارد شــد. در همی ــزارع و واحده ها،م
اقداماتــی از ســال 96بــرای ترمیــم ســیل بندهــای ایــن بخــش 
ــن کار شــدت بیشــتری  ــر ای ــاه اخی ــک م شــروع شــد و در ی

ــت. ــه خــود گرف ب
وی گفت:ســتاد مدیریــت بحــران شهرســتان از روز گذشــته در 
ایــن شهرســتان فعــال شــده و تمهیــدات الزم بــرای مقابلــه بــا 

ســیالب احتمالــی پیــش بینــی شــده اســت.
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــر کل بحــران اســتانداری خوزســتان ب مدی
خطــر در ایــن مقطــع زمانــی فعــال دفــع شــده اســت ادامــه داد: 
خروجــی آب رودخانــه دز ظهــر امــروز بــه یــک هــزار و200متــر 
ــن  ــد ای ــدن ورودی آب س ــن آم ــا پایی ــا ب ــید ام ــب رس مکع

میــزان بــه کمتــر از هــزار متــر مکعــب رســیده اســت.
ــت  ــن نشس ــیه ای ــز در حاش ــتر نی ــتان شوش ــدار شهرس فرمان
ــیالب  ــرض س ــه در مع ــتاها ک ــی روس ــای برخ ــت: خانواره گف
بودنــد بــا تــالش نیروهــای امــدادی بــه محلــی ایمــن منتقــل 

شــدند.
ــور  ــه پ ــه دان ــد  حســین پنب ــزارش می ده ــا گ ــه ایرن ــور ک آنط
ــتان و  ــران شهرس ــت بح ــتاد مدیری ــالش س ــام ت ــزود: تم اف
ــه  ــری از آب ب ــی و جلوگی ــیالب احتمال ــا س ــه ب ــتان مقابل اس

ــت. ــتاها اس ــزارع و روس م

ــه اینکــه آب بزرگتریــن  ــا اشــاره ب رئیــس ســازمان محیــط زیســت ب
معضــل محیــط زیســتی کشــورگفت: ســاخت نیروگاه هــای زبالــه ســوز 
ــل  ــه دلی ــه، ب ــع مشــکل زبال ــرای رف در اســتان های شــمالی کشــور ب

رطوبــت زیــاد ناکارآمــد اســت.
 عیســی کالنتــری در کارگــروه راهبردی مدیریت پســماند در اســتانداری 
ــای  ــام حــوزه ه ــی تم ــه در شــرایط فعل ــه اینک ــا اشــاره ب ــدران ب مازن
پوشــش گیاهــی و خــاک مرتبــط بــه محیــط زیســت بــا فاکتورهــای 
منفــی مواجــه اســت، اظهارکــرد: اوضــاع محیــط زیســت در کشــور عقب 
ــش  ــردم و افزای ــی م ــت، ســطح زندگ ــش جمعی ــده اســت؛ افزای مان
مصــرف و همســویی بــا تخریــب محیــط زیســت پیامدهایــی درپــی 
داشــته اســت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکالت ایجاد شــده در کشــور 
ــدار اســت، یادآورشــد: مشــکالت  ــه توســعه پای ناشــی از بی توجهــی ب
ــر طــرف  ــار دولتــی ب ــا نگاه هــا و اعتب ــوان ب زیســت محیطــی را نمی ت

کــرد، بلکــه نیازمنــد مشــارکت های مردمــی  هســتیم.
رئیــس ســازمان محیط زیســت با بیــان اینکه بســیاری از تولیدکنندگان 
و مراکــز در کشــور آالینــدگان محیــط زیســت هستند،خاطرنشــان کــرد: 
توجــه و پاالیشــی اساســی نســبت بــه حــوزه محیــط زیســت نشــده 
اســت و محیــط زیســت وظیفــه دارد در برابــر تندروهــا و مخرب هــای 
ــا اشــاره ایــن نکتــه کــه  زیســت محیطــی ایســتادگی کند.کالنتــری ب
در حــوزه زیســت محیطــی مــا بایــد برخــورد نســبی و تعادلــی داشــته 
باشــیم و اگــر تفکــر صــرف اجــرای قوانیــن زیســت محیطــی در کشــور 
عملیاتــی شــود تمــام واحدهــای بــزرگ صنعتــی مــا بــا منشــاء آلودگی 
از جملــه خودروســازی بایــد تعطیــل شــود،افزود: بی توجهــی به توســعه 

پایــدار باعــث شــده تــا بســیاری از صنایــع آلــوده زا وارد کشــور شــود.
رئیــس ســازمان محیــط زیســت بزرگتریــن معضــل در کشــور را 
ــفره های  ــاورزی از س ــد آب کش ــرد: 90 درص ــح ک ــت و تصری آب دانس
زیرزمینــی تامیــن مــی شــود و امــروز شــاهد جنــگ بیــن شــهری بــر 

ــن آب هســتیم. ســر تامی
ــود آب  ــگ کمب ــودی یوزپلن ــی ناب ــل اصل ــه اینکــه دلی ــا اشــاره ب وی ب
اســت،یادآور شــد: کمبــود آب ســبب شــده تــا ایــن گونــه نــادر منقــرض 
ــرای محیــط زیســت کشــور اســت. در  شــود و ایــن آســیب بزرگــی ب
شــرایط فعلــی میــزان مصــرف آب تجدیــد پذیــر در ســطح کشــور 132 
درصــد اســت و ایــن در حالــی اســت کــه بایــد صرفــا حــدود 40 درصــد 
از آب تجدیــد پذیــر مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و ایــن مصــرف بــی رویه 

بحــران کشــور را جــدی کــرده اســت.
ــوط  ــی من ــردن مشــکالت زیســت محیط ــم ک ــه ک ــان اینک ــا بی وی ب
بــه آگاه ســازی جامعــه اســت،افزود: ایــن کار بــر عهــده تشــکل هــای 
زیســت محیطــی اســت، اگــر تشــکل هــای زیســت محیطــی نبودنــد 
ــود و  امــروز معضــل کشــور در ایــن حــوزه بیشــتر از شــرایط حاضــر ب
نبایــد صرفــا بــه اتهــام جاســوس بــودن و یــا ســایر اتهامــات بخواهیــم 

ــم. ــگ کنی ــرد تشــکل ها را کمرن کارک
ــرای  ــت ب ــه دول ــه اینک ــا اشــاره ب ــط زیســت ب رئیــس ســازمان محی
اولیــن بــار 1.3 میلیــارد دالر بــرای بهبــود مدیریــت پســماند بــا اولویــت 
ــن بودجــه در  ــی متاســفانه ای اســتان های شــمالی درنظــر گرفــت ول
مجلــس حــذف و در بخــش دیگــری صــرف شــده اســت،اظهار کــرد: 
ــد از  ــور بای ــمالی کش ــتان های ش ــماند در اس ــکل پس ــع مش ــرای رف ب

شــعار خــارج شــویم و بــه کارهــای عملیاتــی و اجرایی برســیم. کالنتری 
خاطرنشــان کــرد: متاســفانه آبزیــان همــه رودخانه هــای شــمال کشــور 
بــه دلیــل شــیرابه ها و زباله هــا از بیــن رفته انــد و حــذف بودجــه 

پســماند بــه منزلــه نابــودی مناطــق شــمالی اســت.
ــه در  ــه پســماند در کل کشــور و از جمل ــه اینک ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــت  ــی رود و وضعی ــمار م ــه ش ــل ب ــک معض ــمالی ی ــتان های ش اس
ــح  ــت تصری ــر اس ــدران بدت ــماند از مازن ــوزه پس ــالن در ح ــتان گی اس
کــرد: ســاخت نیروگاه هــای زبالــه ســوز در اســتان های شــمالی کشــور 

ــد اســت؛  ــاد ناکارآم ــت زی ــل رطوب ــه دلی ــه ب ــع مشــکل زبال ــرای رف ب
ــا  ــماند را ب ــت پس ــای مدیری ــام طرح ه ــد تم ــور نبای ــتان های کش اس
نیــروگاه زبالــه ســوز و تولیــد بــرق گــره بزننــد و بایــد ســایر طــرح هــا 

را نیــز تجربــه کننــد 
رئیــس ســازمان محیــط زیســت با بیــان اینکــه اولویت بودجه پســماند 
ســال آینــده کشــور بــرای اســتان های شــمالی است،خاطرنشــان کــرد: 
هــر میزانــی کــه مجلــس شــورای اســالمی مصــوب کنــد اعتبــار اصلــی 

بــه اســتان های شــمالی کشــور پرداخــت می شــود.

غشــاهای  دانش بنیــان  شــرکت های  از  یکــی  محققــان 
نانوســاختاری را عرضــه کردنــد کــه قــادر اســت آب "خاکســتری" 
را بــرای مصــارف روزانــه تصفیــه کنــد و بــه گفتــه آنهــا در حــال 
ــرای برخــی از کارواش هــا و کارگاه هــای  حاضــر ایــن ســامانه ب
قالی شــویی نصــب شــده و منجــر بــه کاهــش مصرف آب شــده 

اســت.
علی اکبــر بابالــو، عضــو هیــات علمــی دانشــگاه ســهند تبریــز، با 
بیــان این کــه زمینــه فعالیــت مــا تولیــد غشــاهای ســرامیکی 

نابودی آبزیان رودخانه های شمال کشور 

به دلیل شیرابه ها و زباله ها
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بکارگیری شیوه های نوین کشت و آبیاری 
در مزارع گندم دلگان

طرحی جالب در ایتالیا؛ با دوچرخه 
سرکار بروید و حقوق بگیرید 

کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
دلــگان گفــت:  شهرســتان 
جــاری  زراعــی  ســال  در 
اراضــی  از  7300هکتــار 
دلــگان بــه کشــت گنــدم اختصــاص پیــدا کــرده کــه 
ــار بیشــتر از ســال زراعــی گذشــته اســت .  300هکت
ســید غالمرضــا ســجادی، ارقــام گنــدم کشــت شــده 
ــرگان ، افق،شــبرنگ  ــام چمــران 2 ،مه را شــامل ارق
،ناریــن s7۸11 برشــمرد و تصریــح کــرد: حــدود 60 
ــه   درصــد ســطح اراضــی زیــر کشــت گنــدم  مجهزب
سیســتم های نویــن آبیــاری شــده اند .  امســال 
ــی انجــام  ــه روش کشــت حفاظت ــدم ب 230هکتارگن

شــده اســت.
ــت  ــر ماشــین آالت کشــاورزی از هف ــردد کمت وی ت
بــار بــه یــک بــاردر مزرعــه ، کاهــش مصــرف 
ســوخت از ۸5 لیتــر در هکتــار بــه 15 لیتــر در 

هکتــار، کاهــش رویــش علــف هــای هــرز و مبــارزه 
بــا آن، ســطح ســبز یکنواخــت، کاهــش مصــرف آب 
بــه علــت پوشــش گیاهــی مناســب محصــول قبلــی 
ــه مزایــای کشــت  و جلوگیــری از تبخیــر آب از جمل
ــرد  ــدواری ک ــار امی ــمرد و اظه ــدم برش ــی گن حفاظت
ــا اســتفاده از ســایت هــای  ــده ب در ســال هــای آین
الگویــی و همچنیــن توصیــه وتاکیــدات کارشناســان، 
ــی افزایــش  ــه روش کشــت حفاظت ــدم ب کشــت گن

ــد . یاب
دلــگان  شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
گفت:درســال زراعــی 9۸-97در ایــن شهرســتان  30 
ــه روش  ــه ب ــز ب ــوا نی ــار کین ــزا و 19 هکت ــار کل هکت

کشــت حفاظتــی کشــت شــده اســت   . 
وی خاطرنشــان کــرد: در ســال زراعــی گذشــته 
ــر  ــگان  19 هــزار تــن گنــدم مــازاد ب گنــدم کاران دل

ــد. ــدم داده ان ــیلوهای گن ــل س ــرف تحوی مص

از  یکــی  در  مســووالن 
شــهرهای ایتالیــا طــرح 
مقابلــه  بــرای  جالبــی 
ارائــه  هــوا  آلودگــی  بــا 
داده انــد؛ »بــا دوچرخــه بــه ســرکار برویــد و 

بگیریــد«. حقــوق 
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از ســاینس، 
ــا(، نخســتین شــهری  ــاری)از شــهرهای ایتالی ب
ــرای  ــه ب ــه از دوچرخ ــرادی ک ــه اف ــه ب ــت ک اس
ــوق  ــد، حق ــتفاده می کنن ــرکار اس ــه س ــن ب رفت

می دهــد. تشــویقی 
ایــن پــروژه آزمایشــی در ایــن شــهر، بــه مــدت 
ــه  ــت ک ــرار اس ــود و ق ــام می ش ــاه انج ــار م چه
» بــاری « بــا ایــن روش بــه مجموعــه ای از 
شــهرهای اروپایــی بپیونــدد کــه در تــالش بــرای 
افزایــش اســتفاده از دوچرخــه هســتند تــا هــم 
روشــی بــرای ســالمتی افــراد باشــد و هــم 

ــیلی  ــوخت های فس ــرف س ــوا و مص ــی ه آلودگ
ــد. ــش دهن را کاه

تعــداد  کــه  زدنــد  تخمیــن  محققــان 
دو  طــرح،  ایــن  پایــان  تــا  دوچرخه ســواران 

شــود. برابــر 
ــا  ــواری ب ــر س ــرای هرکیلومت ــه ب ــت ک ــرار اس ق
دریافــت  حقــوق  دوچرخه ســوار  دوچرخــه، 
ــت  ــاه دریاف ــورو در م ــش از 25 ی ــا بی ــد، ام کن

نخواهنــد کــرد.
را کــه  افــرادی  مســئوالن  ایــن،  بــر  عــالوه 
دوچرخــه ندارنــد حمایــت مالــی می کننــد و 
ــه از  ــد دوچرخ ــه خری ــل ب ــه مای ــرادی ک ــه اف ب

می دهنــد. تخفیــف  باشــند،  کارخانــه 
در ایــن طــرح، 250 یــورو تخفیــف بــرای خریــد 
ــف  ــورو تخفی ــی و 100 ی ــای الکتریک دوچرخه ه
گرفتــه  نظــر  در  عــادی  دوچرخه هــای  بــرای 

شــده اســت.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن گفت: احداث نیروگاه زباله 
سوز و ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهر رود رشت، می تواند بخشی از مشکالت محیط 
زیستی استان را رفع کند.
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پروژه آبرسانی 
به ۴0 روستای 

لرستان در دهه فجر

ید 
مجوز صید النگ الین برای شناورهای صیادی ص

سیستان و بلوچستان
ــت:  ــتان گف ــتان و بلوچس ــیالت سیس ــرکل ش مدی
قــالب  )رشــته  الیــن  النــگ  صیــد  مجــوز   20
صیــادی  لنج هــای  و  شــناورها  بــرای  طویــل( 

بنــادر صیــادی کنــارک و چابهــار صــادر شــد.
هدایــت هللا میرمرادزهــی افــزود: ایــن مجوزهــا بــا هــدف 
اســتفاده کشــورمان از ذخایــر مشــترک آبهــای آزاد و کمــک بــه 
اشــتغالزایی در یــک مــاه گذشــته صــادر شــده اســت . بخــش 
ــناور و  ــن 20 ش ــز ای ــرای تجهی ــال ب ــارد ری ــوص 140 میلی خص

ــرده اســت .  ــذاری ک ــج ســرمایه گ لن
ــه 100 تــن  ــا بیــان اینکــه در سیســتان و بلوچســتان روزان وی ب
ــن  ــت: در ای ــود گف ــد میش ــن صی ــگ الی ــه روش الن ــی ب ماه
روش کیفیــت صیــد بــاال اســت و ماهــی بصــورت زنــده و تــازه 
بدســت مصــرف کننــده و کارخانجــات و واحدهــای تولیــدی 

مــی رســد . 
مدیــر کل شــیالت سیســتان و بلوچســتان افــزود: در ایــن 
روش صیــد بــرای 400 نفــر بصــورت مســتقیم و 1200 نفــر 

ــت. ــده اس ــاد ش ــغل ایج ــتقیم ش ــر مس ــورت غی بص
بلوچســتان  میرمرادزهــی خاطرنشــان کــرد: در سیســتان و 
به دلیــل اقیانوســی بــودن چابهــار و کنــارک برخــالف دیگــر 
اســتان های ســاحلی، مــا دو نــوع صیــاد و صیــد داریــم، صیــاد 
ســاحلی و صیــاد فراســاحلی؛ تقریبــا همــه صیــادان فراســاحل 
ایــران در ایــن اســتان زندگــی می کننــد و بــا لنج هــای برودتــی 
بــا هــزاران مایــل دریــاروی واردهــای آب هــای بین المللــی 
کمیســیون تــن ماهیــان اقیانــوس هنــد ) IOTC ( در نزدیکــی 
کشــورهای هم چــون ســودان، ســومالی، یمــن و عمــان می شــوند 
و بــه صیــد می پردازنــد. مدیرکل شــیالت سیســتان و بلوچســتان 
گفــت: هرچنــد در خــط ســاحل بــا منابــع آبــی محــدودی مواجــه 
ــادان  ــویق صی ــا تش ــی م ــی و اصل ــت اصول ــتیم و سیاس هس
ــه درخواســت های  ــه ب ــا توج ــا ب ــد فراســاحل اســت ام ــه صی ب
مکــرر صیــادان و طوالنــی شــدن صــدور مجوزهــای جدیــد، 250 
ــا  ــال ب ــن امس ــوز همی ــق بی مج ــزار قای ــادی از 3 ه ــق صی قای

ــوند. ــوزدار می ش ــه مج ــورت گرفت ــای ص رایزنی ه

اند
سم

پ

واردات  در  ممنوعیــت   گســترش  از  پــس  چیــن 
زباله هــای خارجــی بــه ایــن کشــور قصــد دارد در 
کمپینــی بــرای اســتفاده بهتــر از منابــع خــود تــا پایــان 
ســال آینــده 100 پایــگاه جدیــد بازیافــت در مقیــاس بــزرگ را 

ــد. ــدازی کن راه ان
ــه  ــق گســترده تولیــدات در چیــن منجــر ب ــه گــزارش ایســنا، رون ب
ــه ایــن کشــور شــده کــه بیشــتر  ــه ب تحمیــل میلیون هــا تــن زبال
ــا در  ــه پراکنــده در کشــور دفــن ی آنهــا در ســایت هــای دفــن زبال
کارگاه هــای خیابانــی قطعــه قطعــه می شــوند. هــم اکنــون دولــت 
ــال  ــت کام ــای بازیاف ــاد پایگاه ه ــا ایج ــه ب ــده ک ــد ش ــن متعه چی
ــع خارجــی ایــن مشــکل را حــل کنــد.وزارت  صنعتــی و قطــع مناب
صنایــع و فنــاوری اطالعــات چیــن در یــک ســنِد خــط مشــی صــادر 
شــده در اواخــر هفتــه گذشــته اظهــار کــرد: حجــم بزرگــی از زبالــه 
هــای جامــد در حــال حاضــر بــر توســعه کیفــِی اقتصــاد صنعتــی 
تاثیــر گذاشــته و آن را محــدود می کنــد. در ایــن ســند اعــالم شــده 
ــرای پســماندهای  ــرداری جامــع" ب ــره ب ــد "به ــگاه جدی کــه 50 پای
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ــزرگ  ــع ب ــك منب ــه ی ــد ک ــا دیدی شــدند،) در كج
آب شــیرین را بــا ســاخت یــک ســد بــه آب شــور 
تبدیــل كننــد؟ امــری کــه در ســد گتونــد رخ داد.( 
ــت  ــی زیس ــای ارزیاب ــل خط ــه دلی ــد ب ــن س ای
ــر  ــه ه ــن در اســتان اســت ك ــد می محیطــی مانن
ــود.  ــه ای بش ــث فاجع ــت باع ــن اس ــه ممك لحظ
یــا نمونــه دیگــر از كوتاهــی در ارزیابــی ســد 
ــع  ــر مناب ــر س ــده ب ــاخته ش ــدهای س ــازی س س
ــدام  ــچ ك ــا هی ــه اســت... آی ــه ارومی ــی دریاچ آب
از ارزیابی هــای زیســت محیطــی متوجــه ایــن 

ــد؟ ــع نش فجای

یــا اینكــه بــه دلیــل كــم اهمیتــی ارزیابــی زیســت 
محیطــی و نبــود ناظــر عالــم و كاربلــد باعــث ایــن 
ــع  ــن فجای ــه ای ــا شــد؟ در كشــور نمون ــه ه فاجع
ــی محیــط زیســتی فانتــزی  ــه دلیــل ارزیاب كــه ب

ــاد اســت . ــد زی ــی رخ می ده ــر اصول و غی
و  دارد  ادامــه  هنــوز  رونــد  ایــن  متاســفانه 
ــا  ــران ه ــن بح ــگیری از ای ــای پیش ــه ج ــا ب م
و دنبــال ارزیابــی محیــط زیســتی علمــی و 
بــه دنبــال رفــع بحران هــای  اصولــی فقــط 
ــد مــدت  ــی بلن ــه ارزیاب ایجــاد شــده آن هــم ن

هســتیم.«

ارزیابی های از  هدف 
 محیط زیســتی چیست

ــی، روشــی اســت  ــرات زیســت محیط ــی اث ارزیاب
ــروژه  ــک پ ــام ی ــی از انج ــرات ناش ــه در آن اث ک
یــا عملیــات آن بــر محیــط زیســت بررســی و 
پیــش بینــی مــی گــردد تــا در هنــگام انجــام 
ــود  ــت موج ــه شــناخت وضعی ــه ب ــا توج ــروژه، ب پ
ــرد  ــام پذی ــی انج ــات بصورت ــرات، عملی ــوع اث و ن
ــردد.  ــت وارد گ ــط زیس ــر محی ــر ب ــن اث ــا کمتری ت
ــر  ــد بش ــش از ح ــای بی ــر فعالیته ــال حاض در ح
ــط زیســت  ــت و محی ــه طبیع ــه ب ــی اســت ک عامل

ــا  ــن فعالیته ــردن ای ــدود ک ــد. مح ــی زن ــه م صدم
ــرژی ممکــن  ــه غــذا و ان ــاز انســان ب ــل نی ــه دلی ب
نیســت بــه همیــن دلیــل کشــورهای مختلــف 
تــالش مــی کننــد کــه آثــار و پیامدهــای ایــن 
ــرد.  ــرار گی ــه و بررســی ق ــورد توج ــا م ــت ه فعالی
ــار  ــی آث ــری ارزیاب ــده نگ ــی و آین ــن بررس ــه ای ب
ــرای  ــد. در ایــران نیــز ب محیــط زیســتی مــی گوین
ارزیابــی آثــار محیــط زیســتی برخــی از طرحهــای 
ــی  ــزام قانون ــی ال ــی و عمران ــروژه هــای( صنعت )پ
وجــود دارد. در واقــع ارزیابــی آثــار محیــط زیســتی 
بــرای جلوگیــری از اثــر منفــی طــرح )پــروژه( بــر 
ــت. در  ــا اس ــه ه ــش هزین ــت و کاه ــط زیس محی
ارزیابــی آثــار محیــط زیســتی، آثــار طــرح )پــروژه( 
بــر محیــط زیســت پیــش بینــی مــی شــود تــا از 
ــا  ــود ی ــری ش ــت جلوگی ــط زیس ــه محی ــیب ب آس
بــه کمــک اقدامهایــی بــرای اصــالح و کاهــش آثــار 

ــود.  ــدام ش ــروژه( اق ــرح )پ ــی ط منف
در ســال های اخیــر و براســاس قانــون، مطالعــات 
بــه  امکان ســنجی،  مرحلــه  در  محیط زیســتی، 
ــرای توجیــه اجــرای ســدها  مطالعــات ضــروری ب
ــب  ــات در قال ــن مطالع ــت. ای ــده اس ــزوده ش اف
زیســت محیطی  اثــرات  ارزیابــی  مطالعــات 
ســاخت  و  پذیرفتــه  صــورت  ســدها  احــداث 
و  محیط زیســتی  دیــدگاه  از  را  ســدها 
بررســی  مــورد  فرهنگــی  اجتماعــی-  مســائل 
اثــرات  ارزیابــی  مطالعــات  می دهــد.  قــرار 
تصویــب  بــه  بایــد  ســدها  زیســت محیطی 
و  رســیده  محیط زیســت  حفاظــت  ســازمان 
ســپس مجــوز احــداث ســد صــادر خواهــد شــد.

از  هــدف  می نویســد  همشــهری  کــه  آنطــور 
زیســت محیطی  اثــرات  ارزیابــی  مطالعــات 
حــد  در  شــناختی  آوردن  دســت  بــه  ســد ها، 
موجــود  وضعیــت  از  و کامــل  جامــع  ممکــن 
محیط زیســت در محــل اجــرای ســد و محــدوده 
تحت تأثیــر آن و شــناخت کامــل فعالیت هــای 
ــد  ــر اجــرا خواه ــورد نظ ــط م ــه در محی طرحــی ک
شــد، اســت. ســپس بــا دســتیابی بــه ایــن 
ــرح  ــای ط ــرات فعالیت ه ــی، اث ــناخت دووجه ش
)شــامل  محیط زیســت  اجــزای  تمامــی  بــر 
حــدود 100 عامــل ماننــد هــوا، آب، خــاک، گیــاه، 
ــار  ــگ، آث ــت، فرهن ــوع زیســتی، جمعی ــور، تن جان
ــن و مشــخص  ــر( تعیی تاریخــی و بســیاری دیگ

. د می شــو

. ارزیابی که با هدف 
آسیب کمتر به محیط 

زیست و کاهش 
هزینهها باید صورت 
گیرد. به گفته سعید 

محمودی مدیرکل 
حفاظت محیط 

زیست فارس، دو 
سد سیوند و نرگسی 
فاقد ارزیابی زیست 

محیطی هستند، 
البته نه تنها این 

دو سد بلکه تمام 
سدهای استان 

فارس  با این مشکل 
دست و پنجه نرم 

می کنند.

ارزیابی های فانتزی محیط زیستی
فعال محیط زیست: ارزيابی محيط زيستی در کشورمان رويه قانونی ندارد و جنبه فانتزی بودنش را در كشور حفظ كرده است

غشــاهای  دانش بنیــان  شــرکت های  از  یکــی  محققــان 
نانوســاختاری را عرضــه کردنــد کــه قــادر اســت آب "خاکســتری" 
را بــرای مصــارف روزانــه تصفیــه کنــد و بــه گفتــه آنهــا در حــال 
ــرای برخــی از کارواش هــا و کارگاه هــای  حاضــر ایــن ســامانه ب
قالی شــویی نصــب شــده و منجــر بــه کاهــش مصرف آب شــده 

اســت.
علی اکبــر بابالــو، عضــو هیــات علمــی دانشــگاه ســهند تبریــز، با 
بیــان این کــه زمینــه فعالیــت مــا تولیــد غشــاهای ســرامیکی 

اســت، گفــت: ایــن غشــاها دارای کاربردهــای مختلفــی اســت 
کــه از آن جملــه می تــوان بــه تصفیــه آب و پســاب اشــاره کــرد.
وی تصفیــه آب "خاکســتری" را از اهــداف اجــرای ایــن طــرح 
نــام بــرد و ادامــه داد: بــه غیــر از فاضــالب انســانی، هــر پســابی 
 Gray( کــه در محیــط خانــه تولیــد می شــود، آب خاکســتری
Water( اســت. ایــن پســاب آلودگــی باالیــی نــدارد و بــه راحتی 
ــا تصفیــه اولیــه تصفیــه کــردو بــه چرخــه مصــرف  می تــوان ب

بازگــردد.

بابالــو، بــا بیــان اینکــه بــا روش غشــایی عرضــه شــده، پســاب 
ــر  ــردد، خاط ــاز می گ ــرف ب ــه مص ــه چرخ ــددا ب ــی مج خانگ
نشــان کــرد: مــا از ایــن روش بــرای تصفیــه آب در کارواش هــا و 

کارگاه هــای قالی شــویی ها اســتفاده کرده ایــم.
ــرای  ــد ب ــن روش می توان ــه ای ــان اینک ــا بی ــرح ب ــری ط مج
تامیــن آب فــالش تانک هــای منــازل کاربردی شــود، ادامــه داد: 
اســاس ســامانه تولیدشــده غشــاهای ســرامیکی هســتند و این 
ســامانه  بــا روش هــای میکروفیلتراســیون و اولترافیلتراســیون 
ــای خاکســتری، 70 درصــد از آب  ــه  آب ه ــا تصفی ــه ب اســت ک

ــد. ــت می کن ــی را بازیاف مصرف
بابالــو ادامــه داد: انــدازه و مقیــاس غشــاهای ســرامیکی در اندازه 
ــده آب  ــل آالین ــد عوام ــازه نمی ده ــده و اج ــی ش ــو، مهندس نان
همچــون مــواد معلــق، باقی مانــده مــواد شــوینده و همچنیــن 

باکتــری و میکروارگانیــزم از آن عبــور داده شــود.
بــه گفتــه وی در روش هــای معمــول گندزدایــی آب تنهــا کلرزنــی 
می شــود کــه در ایــن روش هــر چنــد از آب گندزدایــی می شــود، 
ولــی الشــه میکروارگانیــزم در آب باقــی می مانــد؛ امــا در ایــن 

ســامانه اجــازه ورود میکروارگانیــزم بــه آب داده نمی شــود.
ــامانه، آب خاکســتری  ــن س ــه در ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــو ب بابال
ــاختار  ــاهای نانوس ــتفاده از غش ــا اس ــدی ب ــورت هیبری ــه  ص ب
ــه  ــی می شــود، ادام ــه و گندزدای ــه تصفی ــد کانال ســرامیکی چن
داد: جنــس غشــاهای بــه کار رفتــه در ایــن دســتگاه، ســرامیکی 
بــوده کــه انــدازه  حفــرات ایــن غشــاها بــا اســتفاده از فنــاوری  

ــو مهندســی شــده  اســت. نان
ــه   ــامانه در دو مرحل ــن س ــرد: ای ــرح خاطرنشــان ک ــری ط مج
میکروفیلتراســیون و اولترافیلتراسیون، پســاب ورودی را تصفیه 
کــرده و آب را بــرای اســتفاده  مجــدد به سیســتم بــاز می گرداند. 
ــر  ــوینده ها و دیگ ــا، ش ــیون چربی ه ــه  میکروفیلتراس در مرحل
درشــت مولکول هــا و همچنیــن تــا حــدود زیــادی میکروب هــا 
ــی  ــیون تمام ــه  اولترافیلتراس ــم ها  و در مرحل و میکروارگانیس
میکروارگانیســم ها و حتــی الشــه  میکروارگانیســم ها از آب 

ورودی حــذف می شــود.
و  ســنگ بری ها  کارواش هــا،  طــرح،  مجــری  بابالــو، 
ــزان  ــه می ــه ب ــت ک ــی دانس ــه صنایع ــویی ها را از جمل قالی ش
قابــل توجهــی آب نیــاز دارنــد و گفــت: در ایــن صنایــع آب بعــد 
از مصــرف، آلــوده شــده و بــه آب خاکســتری تبدیــل می شــود و 
مــا بــا اســتفاده از فیلترهــای مبتنــی بــر فنــاوری  نانــو موفــق بــه 

ــن آب شــدیم. ــه  ای تصفی
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن فنــاوری می توانــد 70 درصــد 
پســاب کارواش هــا را تصفیــه کنــد، یــادآور شــد: غشــاهای مــورد 
اســتفاده در ایــن دســتگاه تولیــد داخــل بــوده و از کیفیت مشــابه 
ــه ای  ــتگاه به گون ــن دس ــت. ای ــوردار اس ــی برخ ــای خارج نمونه ه
ــوزش خاصــی  ــه آم ــاز ب ــا آن نی ــرای کار ب ــه ب مهندســی شــده ک
نیســت و بیشــتر فرآیندهــا به صــورت خــودکار و هوشــمند انجــام 
می شــود. ضمــن آنکــه ایــن ســامانه هیــچ گونــه تأثیــر مخربــی 

روی محیط زیســت نــدارد.

کاهش مصرف آب در قالی شویی ها 

با نصب سامانه نانوساختار 

مدیــرکل محیــط زیســت اســتان یــزد بــا بیــان ایــن کــه حفاظــت 
مســتمر و کارآمــد از محیــط زیســت بــه هم افزایــی جــدی 
ــط  ــام شــده محی ــر اســاس بررســی های انج ــت: ب ــاز دارد گف نی
زیســت، اردکان محلــی مناســبی بــرای تکثیــر نیمــه طبیعــی یــوز 

آســیایی تعییــن شــده اســت.
دوره  برگــزاری  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  پورمالیــی  نیــره   
ــالش  ــزود: ت ــتان، اف ــت« در اس ــط زیس ــانه و محی آموزشی»رس
ــه اولویت هــای جــدی  ــدار از جمل ــه توســعه پای ــرای رســیدن ب ب

اداره کل محیــط زیســت در یــزد اســت.
مدیــرکل محیــط زیســت یــزد در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه در حوزه 
ــرای خطــا در حراســت از ظرفیت هــای  ــی ب ــط زیســت جای محی
زیســت محیطــی وجــود نــدارد، گفــت: در اســتان یــزد بــه 
واســطه فعالیــت معــادن و از دســت رفتــن منابــع مختلــف هیــچ 

ــل قبــول نیســت. اشــتباهی در حــوزه محیــط زیســت قاب
ــط زیســت  ــدات محی ــه تهدی ــه هزین ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب پورمالی
بایــد توســط متولیــان امــر پرداخــت شــود، تصریــح کــرد: رعایــت 
اصــول اجرایــی در برداشــت معــادن و توســعه واحدهــای صنعتــی 
دو عامــل پیشــرفت نگهــداری از محیــط زیســت و توســعه 

ــی خواهــد داشــت. ــی را در پ صنعت
ایــن مســئول در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اجــرای 
طرح هــای جدیــد در راســتای اســتفاده بهینــه از ظرفیــت زیســت 
ــات در دســتور کار دانســت و  ــه اقدام محیطــی اســتان را از جمل
خاطرنشــان کــرد: بــر اســاس بررســی های انجــام شــده محیــط 
زیســت اردکان محلــی مناســبی بــرای تکثیــر نیمــه طبیعــی یــوز 

آســیایی تعییــن شــده اســت.
ــرای  ــع ب ــن موان ــی از جدی تری ــر یک ــه فق ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
حراســت از محیــط زیســت اســت، گفــت: زمانــی کــه جامعــه بــه 
ــاز داشــته باشــد  ــی نی ــه توســعه واحدهــای صنعت ــر ب ــل فق دلی
ــع  ــد و شــاید از مناب ــه بای ــور ک ــد آن ط ــط زیســت نمی توان محی
ــر معــادن و واحدهــای صنعتــی مقابلــه  زیســت محیطــی در براب

کنــد.

تکثیر نیمه طبیعی یوز 
آسیایی در یزد

خبر
گرد و غبار در اهواز

 به 22 برابر حد مجاز رسید
ــنبه  ــر روز پنجش ــار در بعدازظه ــرد و غب ــزان گ  می
در اهــواز بــه ســه هــزار و 304 میکروگــرم بــر 
ــزان  ــید. می ــاز( رس ــر حدمج ــب )22 براب مترمکع
ــادان  ــار در شــادگان ســه هــزار و 192، حمیدیــه 2 هــزارو 520، آب گــرد و غب
2 هــزار و 549، خرمشــهر 2 هــزار و 137، رامشــیر یــک هــزار و 379، بنــدر 
امــام یــک هــزار و 311، امیدیــه یــک هــزار و 1۸4، دزفــول 996،شــوش 990، 
شوشــتر 9۸4، ماهشــهر 957 ، اندیمشــک 7۸1، گتونــد 5۸1 و بهبهــان 371 

ــزارش شــده اســت. ــب گ ــر مترمکع ــرم ب میکروگ

طرح محصول گواهی شده 
در کشور اجرا می شود

مدیــرکل دفتــر محیــط زیســت و ســالمت غــذا وزارت 
جهــاد کشــاورزی گفــت: بــرای اطمینــان مصــرف 
طــرح  تولیــدات کشــاورزی  ســالمت  از  کننــدگان 
ــود.  ــی ش ــرا م ــور اج ــده در کش ــی ش ــول گواه محص
ــزود: محصــوالت کشــاورزی تولیــدی درکشــور ســالم اســت و  ســعید ســعادت  اف
هیــچ مشــکلی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.  بــا اجــرای طــرح تولید محصــول گواهی 
شــده مشــخص مــی شــود هر محصــول کشــاورزی تولیــدی تحت نظــارت، کنتــرل و 
فاقــد هرگونــه آالینــده و آفــت کــش اســت. ایــن طــرح بــا همــکاری وزارتخانــه هــای 
جهــاد کشــاوزی، بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســازمان ملــی اســتاندارد بــه 

ــا ســالمت غــذا اجــرا مــی شــود. عنــوان دســتگاه هــای حاکمیتــی مرتبــط ب

شناسایی زیستگاه 
جانوران دریایی

ــیمیایی  ــات ش ــل ترکیب ــه و تحلی ــا تجزی ــان ب محقق
موجــود در بــدن عــروس هــای دریایــی ســاکن 
مناطــق مختلــف اقیانــوس آرام توانســتند نقشــه ای از 
مهمتریــن تفــاوت هــای موجــود بیــن مجموعــه ای از 

ــد.  ــه کنن ــی را تهی ــتگاه های دریای زیس
بــه گــزارش گــروه اخبــار علمــی ایرنــا از پایــگاه خبــری ســاینس دیلــی، بــر اســاس 
ایــن تحقیقــات پژوهشــگران دانشــگاه ســاوت همپتــون واقــع در انگلیــس، 
ســیگنال هــای شــیمیایی انــدازه گیــری شــده در عــروس هــای دریایــی، نشــان 
ــه زیســتگاهی  ــده فرآیندهــای شــیمیایی، بیولوژیکــی و فیزیکــی منحصــر ب دهن

ــد. اســت کــه در آن صیــد شــده ان

گرد و غبار

کشاورزی

دریا

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان گفت: بر اثر بارندگی های موثر و مناسب سال آبی جاری، سد زیویه در 
شهرستان کامیاران برای چهارمین سال متوالی سرریز شد.

هر
س:م

عک

ــد از روســیه، گرجســتان و آذربایجــان  ــن کشــور بع ــران چهارمی ای
ــان« ZOO FUN( راه  ــات )»زوف ــوازش حیوان ــارک ن ــه پ اســت ک
انــدازی کــرده؛ اقدامــی کــه ماننــد شمشــیر دولبــه اســت و موافقان 
آن را ســرزمین حیوانــات و آشــتی دادن نســل امــروز بــا طبیعــت 
دانســته امــا مخالفــان آن را ســیرک مــدرن و نوعــی حیــوان آزاری 
مــی دانند.زندگــی آپارتمــان نشــینی موجــب ایجــاد فاصلــه میــان 
نســل امــروز بــا حیوانــات و بــه طــور کلــی طبیعــت شــده اســت از 
ایــن رو کــم کــردن ایــن فاصلــه یکــی از دغدغــه هــای برخــی افــراد 
 »ZOO FUN« اســت کــه در ایــن راســتا مجموعــه ای بــه عنــوان
یــا پــارک نــوازش حیوانــات شــکل گرفــت کــه البتــه ماننــد دیگــر 

مســائل محیــط زیســتی موافقــان و مخالفــان خــود را دارد. 
ایــران در دنیــا چهارمیــن کشــور بعــد از روســیه، گرجســتان و 
آذربایجــان اســت کــه پــارک نــوازش دارد؛ ترکیــه نیــز بــه تازگــی 
ــان  ــه از کارشناس ــت ک ــه ای اس ــن مجموع ــاد چنی ــر ایج در فک
ــات  ایرانــی ایــن بخــش کمــک گرفتــه اســت. در»زوفــان« حیوان
ــا  ــت زدن ی ــکان دس ــه ام ــوند ک ــی ش ــداری م ــرایطی نگه در ش
ــات  ــودکان وجــود دارد.برخــی دوســتداران حی ــوازش از ســوی ک ن
وحــش معتقدنــد، در طــول روز صدهــا کــودک غــذا بــه دســت از 
آنجــا بازدیــد و حیوانــات را نــوازش مــی کننــد؛ ایــن نــوع رفتــار بــا 
حیواناتــی کــه صبــح تــا شــب در حــال دســت آمــوز شــدنند و زمان 
اســتراحت آنــان معلــوم نیســت، نوعــی حیــوان آزاری اســت. امــا 
ــات  ــدازی ایــن پــارک هــا، همــه حیوان ــه اعتقــاد موافقــان راه ان ب
ایــن مجموعــه نــه در قفــس بلکــه در حریمــی کــه بــرای آنهــا در 
نظــر گرفتــه شــده نگهــداری مــی شــوند؛ لمــس و نــوازش کــردن 
ــد انجــام  آنهــا تحــت مراقبــت افــرادی کــه در مجموعــه قــرار دارن
و تــالش مــی شــود تــا اصــول ایــن کار رعایــت شــود. زوفــان کــه 
در بیــن حامیــان حیوانــات بــا نــام ســیرک هــای مــدرن معــروف 
انــد، فقــط بــرای درآمدزایــی ســاخته شــده انــد؛ حیوانــات خانگــی 
شــرایط، قوانیــن و مقــررات خــاص خــود را دارنــد؛ یکــی از اساســی 
ــن  ــن اســت کــه بیمــاری هــای مشــترک ای ــن شــرط هــا ای تری

حیوانــات بــا انســان هــا قابــل کنتــرل باشــد. 

سرزمین حیوانات 
یا سیرک های مدرن
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افزایش بازیافت در چین پس از ممنوعیت پ
واردات پسماندهای خارجی

واردات  در  ممنوعیــت   گســترش  از  پــس  چیــن 
زباله هــای خارجــی بــه ایــن کشــور قصــد دارد در 
کمپینــی بــرای اســتفاده بهتــر از منابــع خــود تــا پایــان 
ســال آینــده 100 پایــگاه جدیــد بازیافــت در مقیــاس بــزرگ را 

ــد. ــدازی کن راه ان
ــه  ــق گســترده تولیــدات در چیــن منجــر ب ــه گــزارش ایســنا، رون ب
ــه ایــن کشــور شــده کــه بیشــتر  ــه ب تحمیــل میلیون هــا تــن زبال
ــا در  ــه پراکنــده در کشــور دفــن ی آنهــا در ســایت هــای دفــن زبال
کارگاه هــای خیابانــی قطعــه قطعــه می شــوند. هــم اکنــون دولــت 
ــال  ــت کام ــای بازیاف ــاد پایگاه ه ــا ایج ــه ب ــده ک ــد ش ــن متعه چی
ــع خارجــی ایــن مشــکل را حــل کنــد.وزارت  صنعتــی و قطــع مناب
صنایــع و فنــاوری اطالعــات چیــن در یــک ســنِد خــط مشــی صــادر 
شــده در اواخــر هفتــه گذشــته اظهــار کــرد: حجــم بزرگــی از زبالــه 
هــای جامــد در حــال حاضــر بــر توســعه کیفــِی اقتصــاد صنعتــی 
تاثیــر گذاشــته و آن را محــدود می کنــد. در ایــن ســند اعــالم شــده 
ــرای پســماندهای  ــرداری جامــع" ب ــره ب ــد "به ــگاه جدی کــه 50 پای

جامــد و 50 پایــگاه دیگــر بــرای پســماندهای صنعتــی از بخش های 
مختلــف ماننــد تولیــدات فلــزی، معــادن زغــال ســنگ، ســاخت و 

ســاز، کشــاورزی و جنگلــداری تاســیس خواهــد شــد.
ــا  ــن پایگاه ه ــا ای ــد ب ــه می خواهن ــی ک ــا و کارخانه های پروژه ه

ــی  ــژه مال ــهیالت وی ــد از تس ــند می توانن ــته باش ــکاری داش هم
ــون  ــی تاکن ــدگان چین ــوند. بازیافت کنن ــد ش ــن بهره من ــت چی دول
از پســماندهای بارگیــری شــده از آمریــکا و اروپــا کــه بهتــر تفکیــک 
ــای  ــا هزینه ه ــی ب ــواد داخل ــه م ــبت ب ــن رو نس ــده و از همی ش
ــی واردات  ــد. زمان ــتفاده می کردن ــوند، اس ــت می ش ــری بازیاف کمت
پســماندها در چیــن بــه اوج خــود یعنــی ســاالنه 60 میلیــون تــن 
ــه طــور  رســید امــا از ســال 2017 میــالدی چیــن ایــن واردات را ب

پیوســته محــدود کــرده اســت.
آغــاز ممنوعیــِت 2017 شــامل 24 نــوع زبالــه از جملــه پالســتیک و 
کاغــذ بــوده و در پایــان ســال 201۸ میــالدی 16 نــوع زبالــه دیگــر 
ــه آن  ــز ب ــا نی ــات خودروه ــا و قطع ــتی ه ــات کش ــه ضایع از جمل

اضافــه شــد.

ک
 پا

ی 
سهم تهرانی ها امسال از »هوای پاک« هوا

چند روز بوده؟
پایتخت نشــینان از ابتــدای ســال تاکنــون 17 روز 
هــوای پــاک و 237 روز هــوای ســالم تنفــس 

کرده انــد.
 شــاخص کیفیــت هــوای صفــر تــا 50 بیانگــر هــوای پــاک 
اســت و بــا عبــور شــاخص از عــدد 100، کیفیــت هــوا ابتــدا بــرای 
گروه هــای حســاس ســپس به تدریــج بــرای همــه افــراد ناســالم 

می شــود.
تهرانی هــا از ابتــدای ســال تاکنــون 254 روز هــوای مطلــوب 
تنفــس کرده انــد کــه از ایــن تعــداد 17 روز هــوا پــاک و 237 روز 
هــوا ســالم بــود. بــر اســاس آمــار شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای 
تهــران طــی ســال گذشــته از ابتــدای ســال تــا )2۸ دی مــاه( 222 
ــوای  ــاک و 210 روز ه ــوای پ ــوب شــامل 12 روز ه ــوای مطل روز ه
ســالم تنفــس کردنــد کــه ایــن یعنــی طــی امســال تعــداد روزهــای 

پــاک و ســالم تهــران، 32 روز افزایــش داشــته اســت.
ــون در  ــال تاکن ــدای س ــز از ابت ــران نی ــوای ته ــن روز ه پاک تری
ــا شــاخص  ــن روز ب ــوا در ای ــت ه ــود و کیفی ــاه ب ــخ 15 مهرم تاری

ــت. ــرار داش ــاک ق ــرایط پ ــن 39  در ش میانگی
ــود کیفیــت هــوای تهــران طــی امســال دو دلیــل عمــده دارد.  بهب
ــا ســال های  ــارش در مقایســه ب ــالف ب ــزان اخت یکــی از آن هــا می
ــه   ــون معاین ــدن قان ــختگیرانه تر ش ــری س ــت و دیگ ــته اس گذش

ــران.  ــی در ته فن
pm 10 و pm2.5 )ذرات معلــق کمتــر از 10 و 2.5 میکــرون( از 
جملــه آالینده هــای اصلــی هــوای تهــران هســتند. قســمت عمــده 
آالینــده pm10 انسان ســاخت نیســت و تولیــد آن بســتگی بــه 
ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــز ذره معلق ــده pm 2.5 نی ــت دارد. آالین طبیع
اســاس منابــع انسان ســاز و احتراقــی تولیــد می شــود. طــی 
ســال گذشــته از ابتــدای پاییــز تــا اواخــر آذر مــاه متوســط غلظــت 
pm10 در تهــران 9۸.1 بــود امــا طــی امســال ایــن عــدد حــدود 32 
ــدد 67.1 رســید. متوســط غلظــت  ــه ع ــت و ب درصــد کاهــش یاف
ــود کــه  pm2.5 در تهــران نیــز طــی پاییــز ســال گذشــته 36.06 ب
امســال بــه عــدد 26.۸ رســید بنابرایــن حــدود 26 درصــد کاهــش 

پیــدا کــرد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گزیده ها

نماینـده کردسـتان در شـورای عالـی اسـتان ها بـا اشـاره 
بـه وجـود بی عدالتی هـا در اسـتان گفـت: مـردم کردسـتان 
بسـیار  تبعیـض  می کننـد.  تنهایـی  و  تبعیـض  احسـاس 
آزاردهنـده اسـت و فـردی کـه احسـاس تبعیـض می کنـد 

حـس خوشـایندی بـه منبـع تبعیـض نخواهـد داشـت.
 یوسـف اسـدی گفـت: جـای افسـوس اسـت کـه کوه های 
اسـتوار و زیبـای کردسـتان جوالنـگاه و میعـادگاه عاشـقان 
طبیعـت نیسـت بلکـه معبـر پاهـای خسـته کولبرانی شـده 
کـه بـرای زنـده مانـدن بـه مبـارزه، تـرس، مـرگ و تبعیـد 

می رونـد.
تسـلیم  اینکـه  خاطـر  بـه  فقـط  مرزنشـینان  افـزود:  وی 
مـرگ نشـوند و بتواننـد زنـده بماننـد کوله بـری می کننـد. 
کولبـری و مـرگ کولبـران صرفـًا جـو جغرافیـا نیسـت بلکه 
حاصـل نـگاه تبعیض آمیـز بـه جغرافیای زندگی آنها اسـت. 
کوه هـای کردسـتان محـل تـردد کولبـران شـده در حالی که 
پتانسـیل های زیـادی بـرای پذیـرش توریسـت و گردشـگر 

دارند.
اسـدی ادامـه داد: اگـر تمـام بودجـه دنیا را صرف سـاخت 
یـک کـوه یـا رود کننـد بـاز هـم نمی تواننـد شـاهو، داالهـو، 
کوهسـاالن و... را بسـازند. اما سـئوال اینجاست که خداوند 
ایـن همـه نعمـت را بـه کردسـتان داده چرا مسـئوالن نباید 
بـا برنامـه ریـزی درسـت و اصولـی از ایـن همـه موهبـت 
خداونـدی در جهـت رفـاه و آسـایش مردمان ایـن منطقه و 

ایـران بهـره بگیرند. 
وی ادامـه داد: هـرگاه خبـر مـرگ یـک کولبـر را شـنیدید 
تردیـد نکنید که یک انسـان شـرافتمند و باغیـرت به خاطر 
امـرار معـاش خانـواده اش قربانـی ناعدالتـی شـده اسـت. 
مـرگ کولبـران در مرزهای کردسـتان معنایی جـز ناعدالتی، 

مـرگ انسـانیت و افـول وجدان نـدارد.
اسـدی گفـت: امروزه اثـرات و عواقب بیکاری در کردسـتان 
پـا را فراتـر از حوزه هـای اقتصـادی گذاشـته و حوزه هـای 
اجتماعـی و فرهنگـی را به چالش کشـیده اسـت. قطعًا بی 
توجهـی بـه چنیـن پدیـده شـوم و نامطلوبـی بـرای جامعه 
عواقـب جبـران ناپذیـری را نـه تنهـا بـرای آینده کردسـتان 
بلکـه بـرای آینـده جامعـه ایرانـی به دنبـال خواهد داشـت. 
انتظـار مـی رود دولـت بـه جای پیش کشـیدن مسـائل کم 
اهمیـت مسـئله بیـکاری را بیـش از پیش مـورد توجه قرار 
داده و در جهـت کنتـرل آن قـدم بـردارد. اسـتان محـروم 
کردسـتان پذیرای بیشـترین افـراد غیر بومـی در ادارات در 
سـازمان ها و نهادهای دولتی اسـت. حتی راننده و آبدارچی 
بـه کردسـتان  نقـاط کشـور  از سـایر  را  نیـروی خدماتـی 
آورده انـد و جوانـان و بیکاران کردسـتان را نادیـده گرفته اند.

کولبری حاصل نگاه 
تبعیض آمیز به کردستان است

از  بندرلنگـه  دریانـوردی  و  بنـادر  مدیـر 
دسـتگاه  هـزار   100 بـر  بالـغ  ترانزیـت 
از طریـق  امسـال  خـودرو طـی 9 مـاه 
ایـن بندر خبر داد.قاسـم عسکری نسـب 
بـا اشـاره بـه ترانزیـت 105 هـزار و 673 
دسـتگاه خـودرو در ایـن بندر و رشـد 51 
فعالیت هـای  از  بخـش  ایـن  درصـدی 
بنـدری طـی 9 مـاه امسـال گفـت: ایـن 
تعـداد خـودرو از 3964 فرونـد شـناور 
ترخیـص  و  تخلیـه  کرافـت  لندینـگ 

شـده اسـت.وی ادامـه داد: بندرلنگـه بـا 
ایجـاد تسـهیالت ویژه و همـکاری  با 11 
شـرکت ترانزیت بین المللی، 15 شـرکت 
تعاونـی  شـرکت   3 فعـال،  کشـتیرانی 
لنـج داران و 32 شـناور مخصوص حمل 
خـودرو توانسـته اسـت سـکاندار بنـادر 
کشـور در زمینـه ترانزیـت خودرو باشـد.

مدیـر بنـدر لنگـه در ادامـه از اقدامـات 
ایـن مجموعـه در رفع موانـع پیش روی 
کـرد:  اظهـار  و  سـخن گفـت  ترانزیـت 

افزایـش 100 درصـدی محوطه هـای دپـو 
و صفافـی خـودرو، اسـتحصال اراضـی 
شـده  خریـداری  جدیـد  محل هـای  و 
بـا مسـاحت 1۸ هکتـار، احیـای اراضـی 
بدون اسـتفاده بنـدر و بهره بـرداری از ۸0 
هـزار متـر مربـع از اراضـی جدیـد ویـژه 
سـاعته   24 ترانزیتـی،  فعالیت هـای 
زمینـه  در  بنـدر  فعالیت هـای  کـردن 
تخلیـه و بارگیری خودروهـای ترانزیتی، 
بـا  تخصصـی  نشسـت های  برگـزاری 
ترخیـص  راسـتای  در  گمـرک  اداره کل 
ایمنـی  ضریـب  افزایـش  خـودرو، 
شـناورهای مخصـوص حمـل خـودرو با 
کنترل هـای ایمنـی و امنیتـی از جملـه 

ایـن اقدامـات اسـت.

رئیــس اداره اطالع رســانی و روابــط عمومــی 
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان قزویــن 
گفــت: والدیــن قزوینــی در صــورت مشــاهده 
دانش آمــوزان،  بدنــی  تنبیــه  هرگونــه 
ــرورش  ــه اداره کل آمــوزش و پ موضــوع را ب

ــد. ــزارش دهن ــن گ اســتان قزوی
ــی  ــرد: در پ ــار ک ــاز اظه ــین بی نی محمدحس
ــده و شــایعات مختلــف  ــار پراکن انتشــار اخب
در ارتبــاط بــا پرونــده تنبیــه دانش آمــوز 
دو  ناحیــه  مــدارس  از  دریکــی  قزوینــی 
ــوی  ــکایت از س ــرح ش ــس از ط ــن؛ پ قزوی
یکــی  پنجــم  کالس  دانش آمــوز  والدیــن 
از دبســتان های شــهر، مدیریــت آمــوزش 

 و پــرورش ناحیــه دو قزویــن اقــدام بــه 
ــرد. ــا ک ــن ادع ــی ای بررس

از  هــم  و  اداره کل  بازرســان  افــزود:  وی 
آمــوزش  و پــرورش ناحیــه دو هــم  در محــل 
دبســتان حاضرشــده و گزارش هــای الزم را 

ــد. ــع آوری کردن جم
ــده  ایــن مســؤول ادامــه داد: درنهایــت پرون
رســیدگی  بــدوی  هیئــت  بــه  اتهامــی 
اداره کل  در  مســتقر  اداری  تخلفــات  بــه 
ــد  ــاع داده ش ــتان ارج ــرورش اس آموزش وپ
ــدوی  ــت ب ــی و رأی هیئ ــه بررس ــه نتیج ک

متعاقبــًا بــه اطــالع عمــوم می رســد.
رییــس اداره اطالع رســانی و روابــط عمومــی 

بــا  قزویــن  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  
اشــاره بــه بررســی پرونــده مذکــور  درهیئــت 
اداری  تخلفــات  بــه  رســیدگی  بــدوی 
ــر  ــی، مدی ــن بررس ــی ای ــرد: ط ــح ک تصری
ــا  ــود و ب ــده می ش ــه فراخوان ــه مربوط مدرس
توجــه بــه مســتندات موجــود در پرونــده، بــه 
ــود و الزم اســت از  ــام می ش ــم اته وی تفهی

ــد. ــاع کن خــود دف
بی نیــاز مطــرح کــرد: رســیدگی بــه ایــن 
در  زمانــی  اختصــاص  نیازمنــد  پرونــده 
ــر  ــه مدی ــه البت ــت ک ــاه اس ــک م ــدود ی ح
مدرســه تاکنــون ایــن اقــدام را تکذیــب 
کــرده امــا درصورتی کــه ادعــای والدیــن 

برخــورد  شــود،  ثابــت  دانش آمــوز  ایــن 
می گیــرد. صــورت  الزم  قانونــی 

قبیــل  از  شــایعاتی  کــرد:  عنــوان  وی 
انداختــن مــوش در کیــف معلــم توســط 
می شــود.  تکذیــب  دانش آمــوز  ایــن 
رئیــس اداره اطالع رســانی و روابــط عمومــی 
ــان  ــا بی ــن ب ــتان قزوی ــرورش اس آموزش وپ
اینکــه معلــم ایــن دانش آمــوز توســط هیــچ 
مقامــی در آمــوزش  و پــرورش اخراج نشــده، 
ــی کــه  ــل اختالف نظرهای ــه دلی ــزود: وی ب اف
ــه  ــر مدرســه داشــته  طــی نامــه ای ب ــا مدی ب
مدیــر آموزش وپــرورش ناحیــه، خواســتار 
قطــع همــکاری بــا ایــن دبســتان شــده 
ــت  ــورد موافق ــم م ــن معل ــای ای ــه تقاض ک

ــت. ــه اس قرارگرفت

بندرلنگه هم چنان سکاندار 
ترانزیت خودرو

تقدیر دبیر ستاد بازآفرینی 
شهری کرمان از دست اندرکاران 

غرفه این ستاد در نمایشگاه

حضــور در نخســتین نمایشــگاه بیــن المللــی مســکن، شهرســازی و 
ــرد.  ــی ک ــدند قدردان ــر ش ــوان برت ــه کســب عن ــق ب ــی شــهری موف بازآفرین
ــنجان،  ــای رفس ــهرداری ه ــان از ش ــتان کرم ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
ــن نمایشــگاه  ــر در ای ــژه و موث ــل مشــارکت وی ــه دلی ــان و ســیرجان ب کرم
تجلیــل کــرد و گفــت: از اســتاندار محتــرم و معــاون عمرانــی ایشــان و همــه 
همکارانــی کــه تــالش کردنــد ایــن اقدامــات در طــول چنــد ســال بــه ثمــر 
برســد، سپاســگزارم. وی افــزود: آنچــه در اســتان کرمــان مشــهود اســت و در 
ــن  ــه و همچنی ــران کل وزارتخان ــان و مدی ــی وزارت، معاون ــام عال ــد مق بازدی
مدیــران ســایر اســتان هــا از غرفــه اســتان کرمــان مــورد تاییــد و توجــه قــرار 
گرفــت، همــکاری نزدیــک دســتگاه هــای عضــو ســتاد از جملــه شــهرداری 
ــود. نخســتین نمایشــگاه بیــن  ــی ب هــا در پیشــبرد اهــداف ســتاد بازآفرین
ــا  ــمند ب ــهر هوش ــهری و ش ــی ش ــازی و بازآفرین ــکن، شهرس ــی مس الملل
ــاه در  ــا 25 دی م حضــور 160 شــرکت، موسســه و ســتادبازآفرینی از 23 ت
مصلــی تهــران برپــا شــد و غرفــه اســتان کرمــان در بررســی هــای بــه عمــل 
آمــده و بــا کســب امتیــاز بــاال در محورهــای برنامــه هــای اقــدام مشــترک، 
ارائــه محتــوا، برگــزاری نشســت هــای مرتبــط، خالقیــت و نــوآوری در ارائــه 
عملکــرد و چیدمــان مناســب عنــوان غرفــه برتــر را بــه خــود اختصــاص داد.

تنبیه بدنی دانش آموزان به آموزش و پرورش گزارش شود

نماینـده کردسـتان در شـورای عالـی اسـتان ها 
تصریح کرد: سـال ها اسـت روح و روان نخبگان 
و شایسـتگان کردسـتان  آزرده اسـت. ایجـاد 
موانـع و فیلترهای غیر اصولی برای شایسـتگان 
کـرد و اهـل تسـنن جهـت تصـدی مناسـب 
تصمیمسـازی و مدیریتی یک عمل سـلیقه ای 
اسـت کـه برخالف قانون اساسـی اسـت. نتیجه 
ایـن رونـد سـکان داری افـراد ناشایسـت و کم 
تـوان و نهایتـًا ناکارآمـد در مدیریـت اسـتان 
اسـت. سـرمایه های هر کشـوری نیروی انسانی 

آن کشـور است.   

بی نیـاز تأکید کـرد: تنبیـه بدنی 
در هیچ شـرایطی توجیه منطقی 
و قانونـی نـدارد و بـر اسـاس تأکیدات 
در  پـرورش  و  آمـوزش   وزارت  مکـرر 
بـه  مختلـف  بخشـنامه های  قالـب 
ممنـوع بـودن تنبیه بدنـی در مدارس 
اسـت.وی متذکـر شـد:  اشـاره شـده 
تنبیـه  هرگونـه  مشـاهده  صـورت  در 
بـه  را  موضـوع  فرزندشـان،  بدنـی 
و  عملکـرد  ارزیابـی  کارشناسـی های 
پاسخگویی به شـکایات اداره مربوطه و 
یـا اداره ارزیابی عملکرد و پاسـخگویی 
بـه شـکایات اداره کل اسـتان گـزارش 

. هند د

حقوق آبان کارگران کارخانه 
نیشکر هفت تپه پرداخت شد

مدیر اجرایی شـرکت کشـت و صنعت 
نیشـکر هفت تپه از پرداخـت یک ماه 
دیگـر از حقـوق معـوق کارگـران ایـن 
کارخانـه، خبـر داد و گفـت: کارگـران 
فقـط یـک حقـوق معـوق دیگـر دارند کـه مربوط بـه آذرماه اسـت.

کیومـرث کاظمـی با اشـاره به آخریـن وضعیت ایـن کارخانه اظهار 
کـرد: حقـوق پرداخت شـده به کارگـران مربـوط به آبان ماه اسـت و 
تنهـا حقـوق آذرمـاه آن هـا باقـی مانـده اسـت کـه آن هم بـه مرور 
زمـان به آن هـا پرداخت می شـود.وی در خصوص آخرین وضعیت 
ایـن کارخانـه تصریح کرد: مراحـل اورهال کارخانه به اتمام رسـیده 
اسـت و اکنـون فقـط در انتظـار بهبـود شـرایط رطوبتـی نیشـکر در 

مـزارع هسـتیم تـا پـس از برداشـت، کار در کارخانه آغاز شـود.

خوزستان

دستبند پلیس 
بر دستان سارق 1۴ ساله

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان 
دسـتگیری  و  شناسـایی  از  رودان 
امـوال  کشـف  و  منـازل  سـارق 
مسـروقه در این شهرستان خبر داد.

محمـد حسـین نظری گفـت: در پی وقوع چندین فقره سـرقت 
منزل و متواری شـدن سـرق یا سـارقان، موضوع به صورت ویژه 
در دسـتور کار مأموران انتظامی قرار گرفـت.وی افزود: مأموران با 
اقدامات اطالعاتی و پلیسـی و گشـت زنی های غیر محسـوس 1 
نفر سـارق 14 سـاله و سـابقه دار که سابقه سرقت های متعدد در 
سـطح شهرستان داشت شناسـایی و با هماهنگی مقام قضایی 

متهـم را دسـتگیر کردند.

خبر

نجات 7 نفر از اهالی مفقود 
شده بازفت در کوالک برف

مدیرعامـل جمعیـت هالل احمـر 
گفـت:  بختیـاری  و  چهارمحـال 
از اهالـی منطقـه بازفـت  7 نفـر 
و  کوهرنـگ  ارتفاعـات  در  کـه 
کـوالک بـرف مفقـود شـده بودنـد، نجـات یافتند.احمـد 
مرتضوی فـرد اظهـار کـرد: ایـن افـراد اهـل منطقـه بازفت 
بودنـد کـه بـا همـکاری مـردم محلـی نجـات یافتنـد.وی 
از  شـماری  و  سـریع  واکنـش  تیـم  خاطرنشـان کـرد: 
امدادگـران جمعیـت هالل احمـر بـه منطقـه اعـزام شـدند 
و خوشـبختانه بـا وجـود این کـه افـراد بـا مسـیر آشـنایی 

یافتنـد. نجـات  داشـتند، 

حادثه

تصادف زنجیره ای
 ۸ خودرو در گرمسار

معـاون امـداد و نجـات جمعیـت 
از  سـمنان  اسـتان  احمـر  هـالل 
وقـوع دو تصـادف زنجیـره ای در 
محور ایوانکی - گرمسـار در شـب 
گذشـته خبـر داد و گفـت: در ایـن دو حادثـه ۸ خـودروی 
سـبک و سـنگین بـا هـم برخـورد کردنـد و ۸9 نفـر دچـار 
اول  اظهـار کـرد: در حادثـه  حادثـه شـدند.علی یحیایـی 
کـه سـاعت 23 و 22 دقیقـه در محـور لغزنـده ایوانکـی 
– گرمسـار کیلومتـر 20 اتفـاق افتـاد، دو دسـتگاه تریلـی 
و یـک سـواری پرایـد بـا هـم برخـورد کردنـد کـه  11 نفـر 

حادثـه دیـده داریـم.

سمنان

فوت یک نفر بر اثر 
مسمومیت مشروبات الکلی

مدیـر روابـط عمومی بیمارسـتان 
امـام رضـا مشـهد از فـوت یـک 
مصـرف  مسموم شـدگان  از  نفـر 
مشـروبات الکلی در کاشـمر خبر 

داد.
از  الکلـی کـه  مشـروبات  مسموم شـدگان  از  نفـر  یـک   
کاشـمر بـه مشـهد منتقل شـده بودنـد در بیمارسـتان امام 
رضـا مشـهد فـوت کرد.هفـت نفـر بـا عالئـم مشـکوک بـه 
مراجعـه  بیمارسـتان های کاشـمر  بـه  الکلـی  مسـمومیت 
کردنـد کـه 5 نفـر از آنهـا به دلیـل مسـمومیت شـدید بـه 

مشـهد اعـزام شـده بودنـد.

مشهد

هر
 م

س :
عک

تشریفات انتقال به خانه ابدی؛
هزینه هایی که به کار خیر »ختم«می شود

556 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان آذربایجان شرقی، نیازمند کمک خیرین هستند

برگــزاری مراســم ترحیــم ایــن روزهــا بــا 
ــی  ــزار م ــرق برگ ــرزرق و ب ــریفات پ تش
ــزی  ــه تبری ــت ک ــی اس ــا مدت ــود ام ش
ــه کار  ــزاف را ب ــای گ ــه ه ــن هزین ــا ای ه
خیــر »ختــم« مــی کننــد. مراســم ختــم 
بــه قــول معــروف، شــتری اســت کــه دِر 
خانــه همــه مــی خوابــد، امــا رتــق و فتــق 
ایــن مســاله امــروزه هزینــه هــای گزافــی 
هــا گذاشــته  خانــواده  دوش  روی  را 

اســت.
ــه  ــای ن ــته ه ــم در گذش ــم ترحی مراس
چنــدان دور، بســیار ســاده و بــی آالیــش 
برگــزار مــی شــد و عــزاداران از مهمانــان با 
خرمــا و حلــوا پذیرایــی مــی کردنــد امــا 
ــک  ــزاری ی ــر برگ ــدر در ظواه ــروزه آنق ام

مراســم ختــم و ســفارش تــاج گل و 
اســتند و... غــرق شــده ایــم کــه اصــل کار 
را فرامــوش کــرده ایــم، حتــی ایــن روزهــا 
شــرکت هــا و موسســاتی ویــژه طراحــی 
انــدازی  راه  ختــم  مراســم  اجــرای  و 
ــر  ــه کــردن ب ــرای گری شــده کــه حتــی ب
ــه اســتخدام  ــرادی را ب ســر مــزار هــم اف
ــیقی  ــروه موس ــرای گ ــد، اج ــی آورن درم
ــم در برخــی از  ــم ه ــژه مراســم ترحی وی
شــهرهای بــزرگ، بــه تشــریفات مراســم 
ترحیــم اضافــه شــده اســت، کار تــا اجــاره 
موقــت تــاج هــای گل هــم پیــش رفتــه 

اســت.
در گذشــته اگــر فــردی در محلــه از دنیــا 
مــی رفــت همســایه هــا در اجــرای 
ــد و  ــی کردن ــارکت م ــم مش ــم خت مراس
ــی  ــان پذیرای ــزل از مهمان ــوال در من معم
مــی شــد، امــا امــروزه ایــن مراســم هــا 
حتــی از مســاجد هــم فراتــر رفتــه و بایــد 

ــود. ــه ش ــا گرفت ــا و تاالره ــالن ه در س
خریــد قبــر، هزینــه غســل، تابلــوی 
موقــت بــاالی مــزار، ســنگ قبــر، عرشــه 
خــوان و اکــو، ســالن ســوگواری، اعالمیــه 
ترحیــم،  کارت دعــوت، بنرهــای اعــالم 
همــدردی و... تنهــا بخشــی از هزینــه  
ــه  ــه ورث ــت ک ــردن اس ــت م ــای هنگف ه
را بــه  شــدت آزار مــی  دهــد؛ امــروزه 
مراســم تدفیــن از مراســم عروســی گــران 
تــر شــده و هزینــه هــای مراســم ختــم، 
مصیبــت خانــواده عــزادار را دوچنــدان 
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــا ب ــت. ام ــرده اس ک
اســتان آذربایجــان شــرقی طــرح اهــدای 
هزینــه هــای مجالــس ترحیم، عــزاداری، 
آزادی  منظــور  بــه  ولیمــه  و  بنــر  گل، 
زندانیــان جرائــم غیرعمــد توســط ســتاد 

ــت. ــال اجراس ــتان در ح ــه اس دی
مدیــر ســتاد دیــه اســتان آذربایجــان 
شــرقی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر ابــراز 

مــی دارد: »در 2 ســال گذشــته تعــداد 112 
نفــر از خانــواده هــای معــزا در ایــن طــرح 

مشــارکت داشــتند.«
رســول تقــی پــور ادامــه مــی دهــد:» در 
ــون ۸0 نفــر از زندانیــان  ایــن طــرح تاکن
جرائــم غیرعمــد اســتان، آزاد و بــه کانــون 
گــرم خانــواده هــای خــود بازگشــته اند.«

ــتان در  ــت اس ــه وضعی ــاره ب ــا اش وی ب
رابطــه با تعــداد زندانیــان جرایــم غیرعمد 
خاطرنشــان مــی کنــد: »زندانیــان جرایــم 
غیرعمــد شــهر تبریز در مقایســه با ســایر 
کالنشــهرها کــم بــوده و اســتان آذربایجان 
ــم  ــی جرای ــن زندان ــزو کمتری ــرقی ج  ش
غیرعمــد در ســطح کشــور اســت«. یکــی 
ــه تازگــی آزاد  از زندانیــان غیرعمــد کــه ب
شــده و بــه جمــع خانــواده بازگشــته 
اســت، بــه خبرنــگار مهــر مــی گوید:»مــن 
نمــی دانــم کــدام فــرد خیــری ایــن کار را 
انجــام داده امــا کار هرکســی بــوده ثــواب 
بزرگــی کــرده، مــا هــم تــا نفــس داریــم، 
بــرای شــادی روح مرحــوم کــه بــه کمــک 
مــا آمــد دعــا مــی کنیــم و رحمــت مــی 

فرســتیم«.
فرزنــد مرحــوم جاویــد مهــر کــه هزینــه 

زندانــی  آزادی  بــه  را  ختــم  مراســم 
بــا  اختصــاص داده اســت،در گفتگــو 
ــا  ــد: »م ــی کن ــح م ــر تصری ــگار مه خبرن
ــا  ــم و ب ــه کردی ــه مراجع ــتاد دی ــه س ب
راهنمایــی و طــی مراحــل قانونــی، 2 نفــر 
از زندانیــان جرایــم غیرعمــد آزاد شــدند«.

بــه  هــم  خــون  دل  مرحــوم  دختــر 
خبرنــگار مهــر مــی گویــد: »بــا ایــن 
ــاری از دوش  ــم ب ــم ه ــالش کردی کار، ت
ــد  ــده ان ــار ش ــه گرفت ــی ک ــواده های خان
دوش  روی  از  بــاری  هــم  و  برداریــم 

برداریــم«. جامعــه 
همچنیــن خانــواده مرحــوم میالنــی ابــراز 
ــم کــه در  ــد همــت کنی ــد: »بای مــی دارن
ــورت  ــی ص ــت عموم ــه فعالی ــن زمین ای
بگیــرد تــا بــا فرهنــگ ســازی، تشــریفات 
ــدا  مراســم عــزاداری و ختــم کاهــش پی
کنــد«. گفتنــی اســت، ســتاد دیــه اســتان 
ــرای  ــال اج ــه دنب ــرقی ب ــان ش آذربایج
ایــن طــرح بــا نصــب یک بنــر در مســجد 
ــه  ــواده معــزا، جامعــه را ب ــه خان ــا محل ی
ــا مــردم از  ــد ت ــن کار تشــویق مــی کن ای

ایــن رســم هــا اطــالع پیــدا کننــد.

ته
نک

رییـس دادگاه هـای عمومـی و انقـالب شهرسـتان تبریـز نیـز از راه 
انـدازی شـعبه ویژه شـورای حـل اختالف مسـتقر در سـتاد دیه خبر 
مـی دهد.محمودیـان در گفتگـو بـا خبرنگار مهـر، مـی گوید:»تعداد 
556 زندانـی جرائم غیرعمد در اسـتان آذربایجان شـرقی در مجموع 
بـه 102 میلیـارد تومـان محکـوم شـده انـد و در زندان هسـتند.«وی 
ادامـه می دهد:»این شـعبه قصد دارد در سـایه حمایـت خیرین در 
جهـت برقـراری صلح و سـازش بین شـاکی و شـخص زندانی بدهکار 
تـالش کنـد«. کارشـناس سـاماندهی تشـکل هـای دینـی اداره کل 
تبلیغـات اسـالمی آذربایجـان شـرقی در گفتگـو بـا خبرنگار مهـر، با 
اشـاره بـه ابعاد مختلف مجالـس ترحیم عنـوان کرد:» یکـی از ابعاد 
مجالـس ترحیـم، مدیریـت جلسـه و محتوای آن اسـت که از سـوی 
مداحـان و روحانیون ارائه می شـود محمـد فتـح هللا زاده ادامه داد: 
»بحث تشـریفات به متولیان امر مربوط می شـود، متولیان مسـجد 
و صاحبـان عـزا و مردم در این مسـاله صاحب نقش هسـتند که باید 

در ایـن سـه محور، فرهنگ سـازی شـود .

ابتکار تلگرامی دادستان فردیس برای برخورد با متخلفان
دادستان فردیس ضمن گالیه از وضعیت نخاله هایی که در مناطق مختلف این شهرستان تخلیه 
می شود، از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلیه ضایعات و نخاله از پالک خودرو متخلف 
فیلم و عکس گرفته و برای وی ارسال کنند.

بـا  اسـتان ها  عالـی  رییـس شـورای 
انتقـاد از حکـم شـالق بـرای رئیـس 
شـورای اسـالمی یـزد، صـدور اینگونـه 
جایـگاه  کننـده  تضعیـف  را  احـکام 
در  الویـری  دانسـت.مرتضی  شـورا ها 
سـیزدهمین اجـالس عمومی شـورای 
عالـی اسـتان ها کـه صبـح امـروز در 
مجلـس  قدیـم  سـاختمان  محـل 
شـورای اسـالمی برگـزار شـد، اظهـار 
داشـت: اعضای شـورای شهر به عنوان 
بیانگـر  و  مـردم  محلـی  نماینـدگان 
خواسـت و نظـرات آنان اسـت وشـان 
و جایـگاه ایشـان برخواسـته از قانـون 
اساسـی اسـت. از ایـن رو برخوردهای 
سـلبی بـا نماینـدگان اسـتان هـا بـه 
گونـه ای که موجب محدودیـت آنها در 
انجـام وظایـف شـورایی شـود مطلوب 
غالمعلـی  افـزود:  نیسـت.الویری 
و  مـورد محدودیت هـا  اخیـراً  سـفید 
فشـارهایی قـرار گرفتـه اسـت کـه بـه 
نظـر می رسـد بـا پایمـردی ایشـان در 
دفاع از حقوق دیگر عضو شـورای شهر 
یزد سـپنتا نیکنـام بی  ارتباط نیسـت.
دسـتگاه  از  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
میخواهیـم ضمـن  قضایـی  محتـرم 
اتخـاذ تمهیـدات الزم و جلوگیـری از 
برخوردهـای دوگانـه در مراجع مختلف 
قضایـی زمینـه حفـظ آزادگـی اعضای 
شـوراها و تقویـت وارسـتگی اعضـا را 
فراهـم آورد. الویری اضافه کرد: سـفید 
فـردی اسـت کـه حـق را اگـر بـه ضرر 
خـود باشـد بیـان می کنـد. از ایـن رو 
شـورای عالی اسـتان ها ضمن تشـکر 
از مجموعـه نظـام جمهـوری اسـالمی 
ایـران بـه خاطـر حـل مسـئله سـپنتا 
نیکنـام از سـایر دسـتگاه ها بـه ویـژه 
دسـتگاه قضایـی نیـز انتظـار دارد در 
رئیـس  علیـه  متشـکله  پرونده هـای 
شـورای شـهر یـزد کـه ناشـی از دفـاع 
از حقانیـت سـپنتا نیکنام بوده اسـت، 
قانون منـدی و احقـاق حـق و پرهیز از 
برخوردهـای غیرقانونـی را مـورد تاکید 

دهد. قـرار 

گزارش
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کارگاه های ساختمانی، مخاطرات و آسیب ها

کارگاه های ساختمانی به دلیل تعدد و گستردگی بیشترین مخاطرات و آسیب ها را دارند 

ــل  ــه دلی ــاختمانی ب ــای س کارگاه ه
بیشــترین  گســتردگی  و  تعــدد 
مخاطــرات و آســیب هــا را دارنــد 
آنهــا  حــوادث  میــزان  کاهــش  و 
نیازمنــد عــزم جمعــی و فرهنــگ 
ــی اســت. کارگاه هــای  ســازی اصول
از  وســیعی  طیــف  ســاختمانی 
کارگاه هــای عمرانــی و ســاخت و 
ــر مــی  ســاز را در ســطح کشــور در ب
بــا ســطح گســترده ای  و  گیرنــد 
کارگــران و مخاطــرات مختلــف  از 

مواجــه هســتند. 
ویژگــی هــای خــاص ایــن کارگاه 
هــا از قبیــل پراکندگــی در ســطح 
روســتاها و شــهرها، تعــدد کارگــران 
غیــر  افــراد  ورود  اســتادکاران،  و 
ســاخت  حیطــه  بــه  متخصــص 
و ســاز و نظیــر آن موجــب شــده 
ــی و  اســت کــه دســتگاه هــای متول
ــون  مجــری در نظــارت و اعمــال قان

کارایــی موثــری نداشــته باشــند. 
از ســوی دیگــر اقدامــات ناکافــی 
بــرای آگاه ســازی جامعــه هــدف 
رعایــت  بــرای  فرهنــگ ســازی  و 
ــگام کار در کارگاه  ــی هن ــکات ایمن ن
شــده  موجــب  ســاختمانی  هــای 
و  مخاطــرات  از  موجــی  اســت 
را  ســاختمانی  کارگــران  حــوادث 

تهدیــد کنــد. 
تحلیلــی  خبــری-  میزگــرد  در 
ایرنــا کــه بــا حضــور کارشناســان 
برگــزار  حــوزه  ایــن  مســئوالن  و 
شــد بــه مهمتریــن چالــش هــا، 
مشــکالت و راهکارهــا بــرای حــل 
آنهــا پرداختــه شــد. رییــس اداره 
و  کار  تعــاون،  اداره  کار  بازرســی 
ــن در  ــتان قزوی ــی اس ــاه اجتماع رف
ایــن میزگــرد گفــت: کارگاه هــای 
ــای  ــایر کارگاه ه ــا س ــاختمانی ب س
ــد  صنعتــی و حرفــه ای تفــاوت دارن
حــوادث  درصــد   50 متاســفانه  و 
ــای  ــوزه کارگاه ه ــی از کار در ح ناش
ــدد.  ــی پیون ــوع م ــه وق ســاختمان ب

ــا وجــود  ــزود: ب ــی اف ــد علیخان محم
ــدود  ــاختمانی ح ــران س ــه کارگ اینک
10 تــا 15 درصــد جامعــه کارگــری 
اســتان را تشــکیل مــی دهنــد ولــی 
ــق  بیشــترین حــوادث کارگــری متعل

ــه ایــن حــوزه اســت.  ب
وی بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای 
افــزود:  ســاختمانی  هــای  کارگاه 
پراکندگــی از نظــر تعــداد و موقعیــت 
ــای  ــی ه ــی از ویژگ ــی یک جغرافیای
مهــم کارگاه هــای ســاختمانی اســت 
ــوار  ــا را دش ــر آنه ــارت ب ــه کار نظ ک

ــازد.  ــی س م
ــای  ــت: شــرکت ه ــن مســئول گف ای
انبــوه ســاز بــه ســاختمان بــه عنــوان 
یــک محصــول نــگاه مــی کننــد و 
ــود  ــی ش ــث م ــوع باع ــن موض همی
تــر  ارزان  و  کار  در  تســریع  بــرای 
تمــام کــردن آن بســیاری از مقــررات 
ــد.  ــت نکنن ــه و رعای ــده گرفت را نادی
اداره  کار  بازرســی  اداره  رییــس 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
کارگــران  تنــوع  افــزود:  قزویــن 

ــیار  ــز بس ــوزه نی ــن ح ــاغل در ای ش
بــاال اســت بــه گونــه ای کــه از افــراد 
بــی ســواد تــا دارنــدگان تحصیــالت 
ســاختمان  حــوزه  در  تکمیلــی 
در  هســتند  فعالیــت  مشــغول 
ــن  ــا ای ــوزه ه ــایر ح ــه در س حالیک

نیســت.  چنیــن 
کارفرمایــان  حضــور  افــزود:  وی 
در  عمــده  و  جــزء  پیمانــکاران  و 
ــریع و  ــرات س ــت و تغیی ــن صنع ای
ــاختمانی از  ــای س ــداوم کارگاه ه م
دیگــر ویژگــی هــای ایــن کارگاه هــا 
ــی  ــارت و بازرس ــه کار نظ ــتند ک هس
ــد  ــی کن ــا را بســیار دشــوار م ــر آنه ب
و خطــرات و آســیب هایــی را بــه 
دنبــال دارنــد. علیخانــی بــا تعریــف 
خطــر بــه مجموعــه شــرایط، عوامــل 
و  ضــرر  موجــود کــه  پتانســیل  و 
زیانــی را بــه دنبــال دارد، خاطــر 
نشــان ســاخت: درحــوزه ســاختمان 
ــر  ــدت خط ــم ش ــال و ه ــم احتم ه
ــد  ــفانه 50 درص ــت و متاس ــاال اس ب
ــوت در ســطح  ــه ف حــوادث منجــر ب
هــای  کارگاه  بــه  مربــوط  کشــور 
ســاختمانی اســت. وی بــا اشــاره 
بــه علــل وقــوع حــوادث، افــزود: 
اعمــال یــا شــرایط ناایمــن کارگاه 
هــای ســاختمانی علــل مســتقیم 

حــوادث  وقــوع  غیرمســتقم  یــا 
هســتند و نقــش شــرایط ناایمــن 
ــر  ــگ ت ــیار پررن ــوزه بس ــن ح در ای
اســت درحالیکــه در ســایر حــوزه 
بیشــترین  ایمــن  نــا  اعمــال  هــا 
ــد.  ــوادث دارن ــوع ح ــش را در وق نق
فصــل  در  اضافــه کــرد:  علیخانــی 
چهــار قانــون کار بــه ویــژه مــواد ۸۸ 
ــی کارگاه  ــئولیت ایمن ، 91 و 95 مس
ــا گذاشــته شــده  ــده کارفرم ــا برعه ه
اســت چــون شــرایط ناایمــن اولیــن 
ــته  ــوادث داش ــوع ح ــش را در وق نق
و بــه خــود کارفرمــا بــاز مــی گــردد. 
ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه صــرف 
تصویــب قوانیــن موجــب کاهــش 
شــود،  نمــی  کارگــری  حــوادث 
ــی در  ــواد قانون ــزود: بیشــترین م اف
حــوزه معــدن و بــه ویــژه ســاختمان 
ــا  ــت ام ــده اس ــالغ ش ــب و اب تصوی
بــاز شــاهد هســتیم کــه حــوادث 
ــاختمان  ــوزه س ــادی در ح بســیار زی

ــدد.  ــی پیون ــوع م ــه وق ب
وی افــزود: شــتاب بــرای اتمــام کار 
ــرای ســود  ــن آوردن قیمــت ب و پایی
حادثــه  عوامــل  جملــه  از  بیشــتر 
ســاز هســتند کــه خطراتــی از جملــه 
دنبــال  بــه  را  ارتفــاع  از  ســقوط 

ــد. دارن

ته
نک

عضـو کمیتـه حفاظـت ایمنی کارگاه های اسـتان گفـت: ایمنی 
بـه مبحـث 12 مقـررات ملـی  و حفاظـت کار در حیـن اجـرا 
سـاختمان بـاز مـی گـردد و موضوعـات مختلـف در آن دیـده 
شـده اسـت. حسـن نجفی تبار افـزود: تمام دانـش آموختگان 
رشـته هـای مهندسـی با مبحـث مقررات ملی آشـنا هسـتند و 
هـدف ایـن بحـث تعییـن حداقـل ضوابط بـرای تامیـن ایمنی 
و بهداشـت کار و حفاظـت از محیط زیسـت در کارگاه ها اسـت. 
این کارشـناس ارشـد سـازه و طراحی شـهری ادامه داد: مبحث 
12 مقـررات ملی سـاختمان برای تمام کارگاه های سـاختمانی 
کـه مشـمول نظـام مهندسـی هسـتند الزم االجرا اسـت و باید 

دیـد چـه تعریفـی از کارگاه ها ارایه می شـود. 
وی اضافـه کـرد: اگـر به درسـتی اقدامات الزم برای شناسـایی 
مدیریـت  و  شـود  انجـام  کار  محیـط  مخاطـرات  و  عوامـل 
ریسـک و پیشـگیری الزم صـورت گیرد خطـرات بالقوه کاهش 

یافت.  خواهنـد 

بازداشت تعدادی از اعضای شورای شهر سابق اشتهارد
تعدادی از اعضای شورای شهر سابق اشتهارد در چند روز گذشته به اتهام ارتشاء و اختالس بازداشت شدند.

رییـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه کرمـان تجربـه وسـیعی در پایش 
فضـای کسـب و کار دارد و مـی توانیم این تجـارب را در اختیار 
افغانستان بگذاریم و کار سرمایه گذاری را تسهیل کنیم، اظهار 
کـرد: بـه زودی میز افغانسـتان در اتاق کرمان شـکل می گیرد 
و امیدواریـم از شـعارزدگی فاصلـه گرفتـه و کمیتـه ها و زمینه 

هـای تجـاری در عمل شـکل بگیرد.
سـیدمهدی طبیـب زاده در همایـش توسـعه همـکاری هـای 
اقتصـادی بازرگانی اسـتان کرمان و کشـور افغانسـتان در اتاق 
کرمـان اظهـار کـرد: اشـتراکات فراوانـی بـا کشـور افغانسـتان 
داریـم کـه متاسـفانه رقـم مبادالت تجـاری قابـل مالحظه ای 
وجـود نـدارد و از دو میلیـارد و 400 میلیون دالر صـادرات ایران 
به افغانسـتان در سـال 96 براساس آمار رسمی گمرک، استان 
کرمـان 19 میلیـون دالر صادرات به افغانسـتان داشـته اسـت.
وی افـزود: ایـن عـدد مبـادالت تجـاری علـی رغـم مرزهـای 
فیزیکـی و فرهنگـی، حضـور تجـار خوشـنام کرمـان و حضور 
300 هـزار افغانـی در کرمـان عـدد خوبـی نیسـت و امیدواریم 
این نشسـت زمینه جهش مناسبی باشـد.طبیب زاده تصریح 
کـرد: اولیـن موضوعـی کـه مـورد توجه ما قـرار گرفتـه نیروی 
انسـانی اسـت و با توجه به اینکه افغانسـتان در مسیر توسعه 
ای قـرار گرفتـه و الزم اسـت نیـروی تحصیلکـرده و ماهـری 
داشـته باشـد، پتانسـیل و دانشـگاه هـای متعـدد کرمـان و 
زبـان مشـترک می تواند زمینـه همکاری وسـیعی در آموزش 
آکادمیـک را فراهـم کنـد.وی بیـان کـرد: نیـروی انسـانی کـه 
در کرمـان از افغانسـتان حضـور دارنـد مـی تواننـد در سـنین 
مختلـف مـورد آمـوزش قـرار بگیرنـد و در بازگشـت به کشـور 
خـود مفیـد واقع شـوند و کرمان مـی تواند همکاری گسـترده 
علمـی و آموزشـی بـا افغانسـتان داشـته باشـد.رییس اتـاق 
بازرگانی اسـتان کرمان گفت: در رده بندی فضای کسـب و کار 
بانک جهانی، افغانسـتان در سـال 2017 رتبه 167 را داشـته که 
نسـبت بـه سـال قبـل از آن 16 رتبه ارتقـاء یافته اسـت.وی با 
اشـاره به نیاز کشـور افغانسـتان در انرژی افزود: زمینه وسـیع 
همـکاری در حـوزه انـرژی بیـن اسـتان کرمـان و افغانسـتان 
وجـود دارد و معـادن غنی افغانسـتان نیز زمینه دیگر همکاری 

فعـاالن معدنـی اسـتان کرمـان با این کشـور اسـت.

علـوم  دانشـگاه  درمـان  معـاون 
پزشـکی اسـتان کرمانشـاه از ریزش 
سـاالنه حدود هزار پرسـتار در کشـور 
خبرداد و گفت: بیشـتر پرستارانی که 
از سیسـتم درمانی کشـور خارج می 
شـود، بـه دیگـر کشـورها مهاجـرت 

مـی کنند.
همن روشـنی در مراسـم بزرگداشت 
در سـالن همایـش بیمارسـتان امام 
اینکـه  بابیـان  برگزارشـد،  رضـا)ع( 
درحـال حاضـر 125 هـزار پرسـتار در 
گروه های مختلف در سـطح کشـور 
فعالیـت مـی کننـد، اظهار کـرد: این 
تعـداد پرسـتار باتوجه به نیاز کشـور 
روز شـاهد گسـترش  اینکـه هـر  و 
تعـداد مراکز درمانی در اسـتان های 
نیسـت.   هسـتیم، کافـی  مختلـف 
وی بـه کمبـود 100 هـزار پرسـتار در 
کشـور اشـاره کـرد و گفـت: هرچنـد 
که 194 دانشـکده پرسـتاری با یازده 
هـزار دانشـجو در کشـور داریـم کـه 
آمـار خروجـی آنهـا نیز خوب اسـت، 
امـا محدودیـت هـای مالـی مانـع 
جـذب فـارغ التحصیالن این رشـته 
مـی شـود. البته امسـال قرار اسـت 
20 هـزار پرسـتار جدیـد جذب شـود 
کـه باایـن تعـداد بخـش اندکـی از 

کمبودهـا جبـران می شـود. 
علـوم  دانشـگاه  درمـان  معـاون 
پزشـکی کرمانشـاه همچنیـن گفت: 
البتـه هر سـاله حـدود هزار پرسـتار 
خـارج  درمانـی کشـور  سیسـتم  از 
مـی شـود کـه بیشـتر آنها بـه خارج 
از کشـور مهاجـرت مـی کننـد. وی 
اسـتان  تعـداد پرسـتاران  ادامـه  در 
و  اعـالم  نفـر   25۸7 را  کرمانشـاه 
 600 حـدود  کمبـود  بـه  اشـاره  بـا 
پرسـتار در اسـتان، گفت: در اسـتان 
کرمانشاه 1۸ بیمارستان دانشگاهی، 
سـه  خصوصـی،  بیمارسـتان  دو 
بیمارسـتان نظامی و دو بیمارسـتان 
بـا 26۸0 تخـت  تامیـن اجتماعـی 
تعـداد  نسـبت  کـه  داریـم  فعـال 
پرسـتاران به تخت های بیمارستانی 

مطابـق بـا اسـتانداردها نیسـت. 

رییس اتاق بازرگانی استان کرمان: گزیده ها

تشکیل میز افغانستان 
در اتاق کرمان خبر

آگهی مناقصـه
 بهسازی معابر شهرداری نجف شهر

شـهرداری نجف شـهر در نظر دارد به اسـتناد مجوز شـماره 313/710 مورخ 97/10/8 شـورای محترم اسالمی بهسازی بلوار 
امـام رضـا )ع( و خیابـان امـام )ره(  را بـا رعایـت کلیـه ضوابط فنی تا سـقف 10/000/000/000 ریـال را از طریـق مناقصه عمومی به 
پیمانـکار واجـد شـرایط و دارای رتبه از معاونـت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهـور واگذار نماید لذا متقاضیان محترم 

مـی توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر و دریافت اسـناد مناقصه حداکثر تا تاریـخ 97/11/9 به شـهرداری مراجعه نمایند
1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات اختیاردار تام می باشد.

2- ارائـه ضمانـت نامـه معتبـر بانکی معـادل 5 درصد از مبلغ کل قـرار داد 500/000/000 ریال میباشـد که متقاضیان باید به حسـاب 
سـپرده 12225 نـزد بانـک تجارت نجف شـهر واریز گردد.

3-در صورتیکه نفرات اول دوم سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
4-به پیشنهادات مخدوش - مشروط - ناقص و یا پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5-سایر شرایط مناقصه در اسناد مربوط ذکر گردیده است.
 ضمنـا در صـورت نیـاز بـه کسـب اطالعات بیشـتر متقاضیان می توانند بـا شـماره تلفـن 034423973۸0 امور قـرارداد ها تماس 

نمایند. حاصل 

شهـرداری نجف شهر

نوبت دوم

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
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده    1814

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
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده    1815

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
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده    1816

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 139760318019005155 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 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ولــی قنبــری نومندانــی 
فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 7 صــادره از تالــش ششــدانگ یــک 
دســتگاه ســاختمان و محوطــه بــه مســاحت 199/46 مترمربــع پــالک 
فرعــی 9867 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 485 واقــع 
در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
فداعلــی آجودانــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــی  ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــت متقاضــی اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ک
ــه مــدت  داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ــت  ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ، ظ
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

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

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     

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/29
1819 رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده    

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     

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/29
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   آگهی مزایده اموال غیر منقول
            )اسناد رهنی(

   آگهی مزایده اموال غیر منقول
                پرونده اجرائی کالسه 9000229

ــاحت  ــی در آن بمس ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــع  ــی واق ــی از 36 اصل ــی 2350 فرع ــالک ثبت ــه پ ــع ب 48/15 مترمرب
ــه  ــوار ب ــر دی ــول 35/5 مت ــماال بط ــدود ش ــران باح ــش 12 ته در بخ
دیــوار باقیمانــده پــالک 123 فرعــی شــرقا بطــول 9 متــر دیواریســت 
ــر درب و  ــول 35/5 مت ــا بط ــی جنوب ــالک 123 فرع ــده پ ــه باقیمان ب
ــر دیواریســت  ــا بطــول 9 مت ــری غرب ــه کوچــه 70/6 مت دیواریســت ب
ــه 463  ــت 24523 صفح ــل ثب ــی ذی ــالک 123 فرع ــده پ ــه باقیمان ب
دفتــر 150 امــالک بنــام ناصــر بنیــادی ثبــت و صــادر و تســلیم گردیــده 
ــی شــماره 14927 مــورخ 86/10/26  ــر ســند رهن اســت و ســپس براب
دفترخانــه 347 تهــران در رهــن بانــک پارســیان قــرار گرفتــه اســت و 
از ســوی آن اجــرای محتــرم تحــت کالســه 9000229 منجــر بــه صــدور 
اجرائیــه گردیــده اســت پرونــده ثبتــی و دفتــر امــالک بیــش از ایــن 
ــدور  ــه ص ــر ب ــد منج ــای تعه ــدم ایف ــت ع ــه بعل ــدارد و ک ــی ن حکایت
ــه 9755/پ مــورخ 97/6/27  ــر نظری ــده اســت کــه براب ــه گردی اجرائی
کارشــناس رســمی دادگســتری توصیــف اجمالــی مــورد وثیقــه عبــارت 
اســت از: ملــک فــوق واقــع اســت در اسالمشــهر – چهاردانگــه – انتهای 
ــالک 562  ــاوری – پ ــای خ ی ــی – انته خ فارســیان – خ شــهید رضای
مــورد ارزیابــی ملــک: عبــارت اســت از یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 
عرصــه 48/15 مترمبــع در موقعیــت شــمالی گــذر کــه بــا توجــه 
ــهرداری  ــورخ 86/6/24 ش ــماره 539 م ــکار ش ــن و پایان ــه مجاوری ب
ــت تعریــض  ــع عقــب نشــینی باب ــزان 0/70 مترمرب ــه می چهاردانگــه ب
ــد  ــد ش ــال خواه ــازی اعم ــب و نوس ــان تخری ــه در زم ــه دارد ک کوچ
بعــالوه یــک طبقــه بنــای مســکونی احداثــی در آن بــا ســطح اشــغال 

ــا ســقف طــاق  ــزی ب ــا نیمــه فل 100%از عرصــه مــی باشــد اســکلت بن
ضربــی و نمــای جنوبــی از ســنگ در ســمت جنــوب بــوده دارای یــک 
اطــاق و اشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی و حمــام مــی باشــد کــف 
ــک و ســیمان و کــف و دیوارهــای آشــپزخانه و  ــب موزائی واحــد ترکی
ســرویس هــا تــا ارتفــاع 1/20 متــر کاشــی بــوده و بقیــه دیوارهــا تــا 
ــن دارای  ــی باشــد آشــپزخانه اوپ ــن م ــگ روغ ــچ و رن ــر ســقف گ زی
کابینــت ام دی اف اســت و بــه مبلــغ 950/000/000 ریــال ارزیابــی شــده 
اســت و جهــت وصــول طلــب بســتانکار و حقــوق دولتــی کالســه فــوق 
الذکــر در روز دوشــنبه مــورخ 97/11/29 از ســاعت 9 الــی 12 ظهــر در 
ــع در اسالمشــهر –  ــت اســناد و امــالک اسالمشــهر واق محــل اداره ثب
قائمیــه – ســایت اداری از طریــق مزایــده حضــوری بفــروش مــی رســد 
و مزایــده از مبلــغ 950/000/000 ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت کــه 
خریــدار داشــته باشــد فروختــه خواهــد شــد شــرکت در جلســه مزایــده 
بــرای عمــوم آزاد اســت و فــروش کال نقــدی اســت چنانچــه روز تعییــن 
ــا تعطیــل رســمی مصــادف گــردد روز بعــد از تعطیــل جلســه  شــده ب
ــن و  ــکان تشــکیل خواهــد شــد طالبی ــان ســاعت و م ــده در هم مزای
خریــداران مــی تواننــد بــا ارائــه چــک تضمیــن شــده بانــک ملــی ایران 
ــده در وقــت مقــرر در  ــده جهــت شــرکت در مزای ــه مزای ــغ پای ــه مبل ب
ــه آب  ــوط ب ــا بدهــی هــای مرب ــد ضمن ــده شــرکت نماین جلســه مزای
بــرق و گاز اعــم از حــق انشــعاب و اشــتراک و مصــرف و نیــز بدهــی 
مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره کــه رقــم قطعــی آن هــا بــرای 
ــده مزایــده اســت و تنظیــم ســند  ایــن اداره معلــوم نشــده بعــده برن
انتقــال موکــول بــه ارائــه مفاصاحســاب هــای دارایــی و شــهرداری و ... 
خواهــد بــود مــورد ضمنــا بنابراعــالم بســتانکار مــورد وثیقــه دارای بیمــه 

ــف: 2260 ــخ انتشــار: 97/10/29 – م/ال مــی باشــد. تاری

رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر
  سید محسن سادات حسینی  2400   

بحـران کم آبی را جــدی بگیریم

آگهی حصر وراثت
شـادروان علـی  ابشـاهی پـور در تاریـخ 1397.4.22 فـوت نمـوده اسـت وراث حیـن 

الفـوت مرحـوم تعـداد 4 نفـر کـه عبارتند :
محمد حسـین آبشـاهی فرزند علـی متولـد 1396 ش ش 304133۸955 صادره   -1
از رفسـنجان فرزنـد متوفـی2- یگانـه زهرا آبشـاهی فرزنـد علی متولـد 1392 ش ش 
3041103۸34 صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفی 3-فهیمه رمضانی جلگـه فرزند محمد متولد 1365 
ش ش 133 صـادره از رفسـنجان همسـر متوفـی 4-سـکینه صادقـی وکیـل اباد فرزنـد محمد متولد 

1327 ش ش 3 صـادره از رفسـنجان مـادر متوفی 
وراث دیگـری نـدارد چنانچـه کسـی شـکایتی یـا وصیت نامـه ای یا مدرکـی از متوفـی دارد حداکثر به 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ نشـر روزنامه برای شـورا ارائـه نماید و در غیـر اینصورت از درجه اعتبار سـاقط 

اسـت.                                                     دفتر شـورای حل اختالف  کشـکوئیه رفسـنجان
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اسـتاندار خراسـان رضـوی گفت:طـرح  مثلـث 
اقتصـادی بـا سـه قاعـده سـرمایه گـذاران و 
کارآفرینـان و نماینـدگان مجلـس و بـا نظارت 
ائمـه جمعـه را در خراسـان رضـوی اجرایی می 
کنم.بـه گـزارش روزنامه پیـام ما ،علیرضـا رزم 
حسـینی در مراسـم تجلیـل از صادرکننـدگان 
خراسـان رضوی در مشـهد افزود: هـدف از این 
مراسـم ایجاد جمع کردن همه بخشـها، توان و 
یعنـی  محـور  یـک  حـول  اسـتان  نیروهـای 
مثلـث  یـک  قالـب  در  اقتصـادی  توسـعه 
نشـان کرد:سـه  خاطـر  اسـت.وی  اقتصـادی 
قاعـده مثلـث سـرمایه گـذاران و کارآفرینـان و 
ضلـع هـای دیگـر آن نماینـدگان مجلـس و 
کارگـزاران نظـام هسـتند و ائمـه جمعـه نیز به 
عنـوان ناظـران عالـی بـر عملکـرد ایـن مثلـث 
نظـارت دارنـد.وی گفـت: ایـن اسـتان ظرفیت 
دارد کـه بـا هدف توانمند سـازی جوامع محلی 

بـه 12 منطقـه اقتصـادی تقسـیم شـود تـا بـا 
توزیـع پـول بیـن مـردم بـه آنهـا کمـک کنیم.

اسـتاندار خراسـان رضوی گفت: الگوی اقتصاد 
مقاومتـی چیـزی نیسـت کـه امـروز در جامعه 
اجـرا می شـود بلکه این اقتصاد مردمی اسـت 
،برای اقتصاد مقاومتی باید شـرکتهای نامدار و 
توسـعه گـرا و خیریـن توسـعه را بـه ویـژه در 
مناطـق محروم تقویت  و سـرمایه هـا را صرف 

توسعه این مناطق کرد.
اسـتاندار خراسـان رضوی عدم وحدت رویه در 
دسـتگاههای اجرایی را مشکل مهم عنوان  کرد 
و گفـت : سیاسـتهای متناقضـی کـه در مرکـز 
دسـتگاههای  و  شـود  مـی  تصمیـم گیـری 
اجرایـی در اسـتانها خبـری از آن یـا نقشـی در 
اجـرای آن ندارنـد معضلـی دیگـر در مسـیر 
توسـعه اقتصادی اسـت.وی گفـت: امروز یکی 
کشـور،  اداری  نظـام  جـدی  معضـالت  از 

بوروکراسـی بسـیار کهنه 70 سـاله به جا مانده 
از گذشـته اسـت که در سـالهای بعـد از انقالب 
هـم تغییر جـدی در آن ایجاد نشـد.همچنین، 
بازرگانـی،  اتـاق  غالمحسـین شـافعی،رئیس 
صنایـع، معادن و کشـاورزی ایـران گفت: هدف 
از اقتصـاد مقاومتی تـاب آوری اقتصاد در برابر 
تکانـه هـای خارجی اسـت کـه اگر ایجاد شـود 
بیشـترین اثـر را بـر روی درآمـد حاصله از نفت 

می گذارد.
وی  گفـت : اگـر فـروش نفـت کشـور کاهـش  
پیدا کند راه اصلی  کسـب درآمد ارزی، توسـعه 
صـادرات غیرنفتـی اسـت و توسـعه صـادرات 
استشـافعی  مقاومتـی  اقتصـاد  عامـل 
افزود:توسـعه صـادرات زمانـی پایدار اسـت که 
متکـی بـر یک تولید قـوی باشـد و تولید قوی 
هم حاصل اسـتفاده از تکنولوژی روز اسـت که 

در این زمینه مشکل داریم.

رئیـس اتـاق ایـران بـا بیـان ایـن کـه دولت و 
بخـش خصوصـی باید مکمـل یکدیگر باشـند 
گفـت: ایـن امـر نیازمنـد اعتمـاد بسـیار زیـاد 
علیرضایی،رئیـس  راضیـه  همچنیـن،  اسـت 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت خراسـان 
رضـوی گفـت: مطالعـات نشـان مـی دهـد در 

شـرایطی کـه تحریـم ها شـدت پیدا مـی کند 
از  رضـوی  خراسـان  اسـتان  صـادرات  سـهم 

صادرات کشور افزایش می یابد.
ایـن مراسـم 27 صـادر  شـایان ذکراسـت،در 
کننـده نمونه اسـتانی و سـه صادرکننـده نمونه 

کشوری خراسان رضوی  تقدیرشدند.

مســئول پرســتاری بیمارســتان شــهید بهشــتی 
اردســتان بــا بیــان اینکــه بیمارســتان اردســتان در 
ــت:  ــدارد گف حــال حاضــر کادر کمــک پرســتاری ن
مجموعــا بخــش پرســتاری بیمارســتان شــهید 

بهشتی اردستان نیازمند 32 پرستار است.

 محمــود ترکیــان در مراســم گرامیداشــت روز پرســتار 
ــه کل تخــت  ــرد: شــاخص کل پرســتاری ب ــار ک اظه
موجــود در وزارت بهداشــت و درمــان 1.5 پرســتار 
ــهید  ــتان ش ــاخص در بیمارس ــن ش ــی ای ــت ول اس
ــک  ــر از ی ــی کمت بهشــتی اردســتان 94 صــدم، یعن

اســت. درو واقــع بــه ازای هــر تخــت در بیمارســتان 
ــاخص  ــا ش ــود دارد و ت ــتار وج ــک پرس ــر از ی کمت
از  یکــی  داریــم.وی  فاصلــه  بســیار  اســتاندارد 
کمبودهــای بیمارســتان اردســتان را پرســتار حرفــه ای 
دانســت و افــزود: پرســتار حرفــه ای بــه کســی گفتــه 
ــر را دارد.  ــتاری وباالت ــانس پرس ــه لیس ــود ک می ش
شــاخص پرســتار حرفــه بــه تخــت موجــود در 
است.مســوول  اردســتان ۸3 صــدم  بیمارســتان 
پرســتاری بیمارســتان شــهید بهشــتی اردســتان 
اضافــه کــرد: بــا ایــن حــال شــاخص رضایت بیمــاران  
ــد  ــاری ۸۸ درص ــال ج ــتاری در س ــات پرس از خدم
ــادی  ــه زی ــتاندارها فاصل ــا اس ــه ت ــوده اســت. البت ب
داریــم و بــا توجــه بــه اســتخدام 19 هــزار پرســتار کــه 

قــرار اســت انجــام شــود امیدواریــم کمبودهــای 
بخــش پرســتاری در اردســتان برطــرف شــود.ترکیان 
بــا بیــان اینکــه بیمارســتان شــهید بهشــتی اردســتان 
در حــال حاضــر هیــچ کمــک پرســتاری نــدارد ادامــه 
داد: بخــش پرســتاری بیمارســتان شــهید بهشــتی 
ــون 95  ــت. اکن ــتار اس ــد 32 پرس ــتان نیازمن اردس
پرســتار در بیمارســتان اردســتان مشــغول خدمــات 
بخــش  انــدازی  راه  از  هســتند.وی  رســانی 
ــود  ــه وج ــه ب ــا توج ــوزادان ب ــژه ن ــای وی مراقبت ه
بهشــتی  شــهید  بیمارســتان  در  زیرســاخت ها 
ــش  ــدازی بخ ــت: راه ان ــرد و گف ــاره ک ــتان اش اردس
روانپزشــکی نیــز در دســت اقــدام اســت کــه بــه دلیل 

فرهنگ موجود در شهرستان هنوز افتتاح نشده.

روابــط عمومــی دادگســتری اســتان هرمــزگان 
از محکومیــت پــدر »یســنا« کــودک دو ســاله 
حاجــی آبــادی بــه اتهــام کــودک آزاری و 

جــرح عمدی با چاقو خبر داد.
ــودک  ــده ک ــن پرون ــه ای   مراحــل رســیدگی ب
ــه  ــر ب ــت منج ــه و در نهای ــان یافت آزاری ، پای
بــرای متهــم و  صــدور محکومیــت قطعــی 
اســتان  نظــر  تجدیــد  دادگاه  در  آن  تأییــد 

هرمزگان شده است.
ــادی در  ــودک دو ســاله حاجــی آب »یســنا« ک
توســط  ســال گذشــته  آذرمــاه   26 تاریــخ 
ــکم  ــه ش ــه ناحی ــو ب ــه چاق ــا ضرب ــدرش ب پ
مجــروح شــده بــود کــه دســتگاه قضایــی 
ــن  ــه محــض اطــالع از ای ــزگان ب اســتان هرم
حادثــه دلخــراش بــه دســتور حجــت االســالم 
ــتری  ــس کل دادگس ــری رئی ــلمین اکب والمس
ــوع را  ــه موض ــیدگی ب ــزگان ، رس ــتان هرم اس

ــرار  ــود ق ــتور کار خ ــژه در دس ــورت وی ــه ص ب
داد.

دادســرای  در  پرونــده  تشــکیل  از  پــس   
ــاد ،  ــالب شهرســتان حاجــی آب ــی و انق عموم
ــه  ــودک ک ــن ک ــدر ای ــدام ، پ ــتین اق در نخس
مجرمانــه،  اقــدام  بــه  مبــادرت  از  پــس 
ــرار  ــا ق ــت و ب ــود ، بازداش ــده ب ــواری ش مت

وثیقه روانه زندان شــد. 
متهــم در اظهــارات خــود بــه ایــراد جــرح 
عمــدی بــه وســیله چاقــو و کــودک آزاری 
بــا  رســیدگی کننــده  دادگاه  و  نمــود  اقــرار 
ــر  ــی ، اقاری ــکی قانون ــه پزش ــه نظری ــه ب توج
متهــم و مســتندات موجــود در پرونــده، وی را 
ــه  ــس و پرداخــت دی ــل یکســال حب ــه تحم ب
ــد  محکــوم کــرد کــه رأی مذکــور پــس از تأیی
هرمــزگان،  اســتان  تجدیدنظــر  دادگاه  در 

قطعیــت یافتــه و در مرحله اجرا قرار دارد.

طرح مثلث اقتصادی را در خراسان رضوی 
اجرایی می کنم

اردستان با کمبود
 پرستار روبرو است

حکم پرونده یسنا صادر شد

خبرکرمانشاه

مشارکت اجتماعی پایه و 
اساس توسعه پایدار است

معاون مشـارکت های سـازمان امـور اجتماعی وزارت کشـور 
بـا بیـان اینکـه امـروز مشـارکت اجتماعـی پایـه و اسـاس 
توسـعه پایـدار، متـوازن و منطقـی اسـت، گفـت: طـی دو 
سـال گذشـته بیـش از 60 درصـد فعالیت هـای اجتماعی را 

سازمان های مردم نهاد انجام داده اند.
سـمن های  بـا  اندیشـی  هـم  نشسـت  در  اکبـری  کمـال 
اسـتان گیـالن که در سـالن غدیر اسـتانداری برگزار شـد، با 
اشـاره بـه در پیـش بودن چهلمین سـالروز پیـروزی انقالب 
اسـالمی، اظهـار کرد: انقالب اسـالمی دسـتاورد بـزرگ علما 
و مجاهـدان ایـران اسـالمی اسـت که بـه پسـتوانه مردم به 

پیروزی رسید.
معاون مشـارکت های سـازمان امـور اجتماعی وزارت کشـور 
سـمن ها،  اعضـای  داوطلبانـه  فعالیت هـای  بـه  اشـاره  بـا 
افـزود: ایـن شـکوه و عظمـت حضـور شـما از اینکـه بـه 
مـردم  کنـار  در  چشمداشـت  بـدون  و  داوطلبانـه  صـورت 
فعالیـت داریـد، نشـاندهنده اوج و بلـوغ جمهوری اسـالمی 
اسـت.وی بـا بیـان اینکه انقالب اسـالمی حاصل مشـارکت 
طبقـات مختلـف مـردم اسـت، گفـت: جمهـوری اسـالمی 
ایران حاصل همبسـتگی همه اقشـار بوده کـه »جمهوریت« 
آن نشـاندهنده قالـب و شـکل نظـام و »اسـالمیت« هـم 
محتـوای نظـام را می رسـاند.اکبری، بـا بیـان اینکـه امـروز 
مشـارکت اجتماعـی پایه و اسـاس توسـعه پایـدار، متوازن 
سـال گذشـته  دو  طـی  تصریـح کـرد:  اسـت،  منطقـی  و 
بسـیاری از برنامه هـا بـا رویکـرد افزایـش امیـد اجتماعـی 
برنامـه ریزی شـذه اسـت و بیش از 60 درصـد فعالیت های 
اجتماعـی را سـازمان های مـردم نهـاد انجـام داده انـد.وی 
خوبـی  بلـوغ  بـه  نهـاد  مـردم  سـازمان های  اضافـه کـرد: 
رسـیده اند و اعتمـاد دولـت را کسـب کرده اند؛ بـه دنبال این 
هسـتیم کـه حمایت اصلی را از سـازمان های مـردم نهاد به 
در  قانونـی  بسترسـازی  راسـتا  ایـن  در  برسـانیم  انجـام 
اسـت.معاون  تدویـن  حـال  در  دولـت  کمیسـیون های 
مشـارکت های سـازمان امور اجتماعی وزارت کشـور تصریح 
کـرد: سـازمان های مـردم نهاد یکـی از نهادهـای مطالبه گر 
هسـتند و یکـی از انتظـارات ایـن اسـت که کارکرد سیاسـی 

پیدا نکنند و برای رفع موانع اجتماعی داوطلب باشند.

فرماندار: هیچ 
چاره ای وجود ندارد!

فرمانـدار پلدختـر، آب گرفتگـی سـایت 
مسـکن مهر این شـهر را طبیعـی عنوان 
کرد!نعمـت هللا دسـتیاری در گفت وگو با 
دنبـال  بـه  اظهارکـرد:  ایسـنا،  خبرنـگار 
سـطح  در  بـاران  کم سـابقه  بـارش 
شهرسـتان بازهـم مسـکن مهـر دچـار 
موضـوع  البتـه  کـه  شـد  آب گرفتگـی 

تازه ای نیست.
وی تصریـح کـرد: متاسـفانه  بـه دنبـال 
علـت  بـه  و  بـاران  شـدید  بـارش  هـر 
جانمایی نامناسـب مسکن مهر پلدختر 
اضافـه  می گیرد.دسـتیاری  فـرا  آب  را 
کـرد: خوشـبختانه در ایـن بـارش، آب 
امـا  نشـد  مهـر  مسـکن  منـازل  وارد 
محوطه آن سرشـار از آب است.فرماندار 
پلدختـر یـادآور شـد: هیچ گونـه بحـث 
کارشناسـی در این سـایت انجام نشـده 
مـوج  آن  در  غیرکارشناسـی  امـور  و 
می زنـد که هیچ چـاره ای هم نـدارد.وی 
اضافـه کـرد: هـر وقـت بـارش بـا ایـن 
شـدت باشـد، متاسفانه سـایت مسکن 
مهر دچار مشـکل می شود.دسـتیاری در 
اصلـی  جاده هـای  گفـت:  ادامـه 
شهرسـتان هـم بـه علـت ریـزش کـوه 
تـالش  بـا  کـه  بـود  شـده  مسـدود 
دسـتگاه های مربوطـه راه گشـایی شـده 
امـا تـردد باید با احتیاط باشـد چون هر 
لحظـه امـکان ریـزش کـوه وجـود دارد.
فرماندار پلدختر خاطرنشـان کرد: برخی 
مسـدود  هـم  روسـتایی  جاده هـای  از 
شـده و بـه علـت وقـوع سـیالب پل هـا 
نیـز ریزش داشـته کـه عوامـل راهداری 
راه گشـایی  بـرای  فعالیـت  حـال  در 

هستند.
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سوژه

پرورش کرم ابریشم 
در 22 استان کشور

ــکان  ــه ام ــان اینک ــا بی ــور ب ــداری کش ــز نوغان ــس مرک رئی
پــرورش کــرم ابریشــم ســاالنه دو تــا ســه مرتبــه در مناطــق 
ــون در 22  ــرد: اکن ــح ک ــا اســت، تصری ــدل کشــور مهی معت
اســتان کشــور کــرم ابریشــم پــرورش داده مــی شــود.عدیل 
ــداری در  ــت نوغان ــی صنع ــه بررس ــری در جلس ــرور زرگ س
کشــور بــه ضــرورت توســعه تولیــد پیلــه ابریشــم در جامعــه 
امــروز اشــاره کــرد و گفــت: پــرورش کــرم ابریشــم در ایــران 
ــه  ــت و در دوره صفوی ــوردار اس ــاله برخ ــه 4600 س از ریش

ساالنه 3 هزار تن نخ ابریشم در کشور تولید می شد.
وی بــه مزایــا و ظرفیت هــای موجــود نوغانــداری در کشــور 
ــدد  ــزود: شــرایط اقلیمــی مناســب و متع ــرد و اف اشــاره ک

کرم ابریشم در کشور مهیا است.
ســرور زرگــری بــا بیــان اینکــه امــکان پــرورش کــرم 
ــدل  ــق معت ــه در مناط ــه مرتب ــا س ــاالنه دو ت ــم س ابریش
کشــور مهیــا اســت، تصریــح کــرد: دوره نوغانــداری 45 روز 
اســت و اکنــون در 22 اســتان کشــور کــرم ابریشــم پــرورش 

داده می شود.
رییــس مرکــز نوغانــداری کشــور، ســرمایه گــذاری کمتــر و 
بازگشــت ســرمایه ســریع تر در مقایســه بــا بعضــی از 
ــرای ایجــاد مشــاغل  ــدی کشــاورزی ب فعالیــت هــای تولی
ــای  ــتائیان را از مزای ــرای روس ــد ب ــاد درآم ــی و ایج خانگ
پــرورش کشــور ابریشــم خوانــد و بیــان کــرد: ســال گذشــته 
25 هــزار و 710 جعبــه تخــم نوغــان در کشــور توزیــع شــده 
ــالن  ــه در گی ــزار و 45 جعب ــداد 11 ه ــدار، تع ــن مق و از ای

توزیع شده است.
ســرور زرگــری بــه وجــود 14 هــزار و 713 هکتــار توتســتان 
ــد: 6  ــادآور ش ــرد و ی ــاره ک ــور اش ــف کش ــق مختل در مناط
ــه  ــم و رتب ــالن داری ــتان در گی ــار توتس ــزار و 665 هکت ه

نخست کشور را کسب کرده است.
وی بــا بیــان اینکــه تعرفــه واردات نــخ ابریشــم در راســتای 
ــود،  ــال ۸0 ب ــد در س ــی 200 درص ــد داخل ــت از تولی حمای
خاطرنشــان کــرد: کاهــش شــدید تعرفــه وارداتــی در مقابــل 
نــخ ابریشــم داخلــی آســیب جــدی بــه صنعــت نوغانــداری 

کشور وارد کرده است.
رییــس مرکــز نوغانــداری کشــور بــه ترمیــم تعرفــه واردات 
نــخ ابریشــم در ســه ســال گذشــته بــه کشــور اشــاره کــرد و 
افــزود: در ســال جدیــد افزایــش تعرفــه از 26 درصــد بــه 40 
ــه  ــه ب ــن تعرف ــم ای ــدیم و امیدواری ــتار ش ــد را خواس درص
ــای  ــه ه ــرای برنام ــری از اج ــرور زرگ ــد. س ــب برس تصوی
آموزشــی پــرورش کــرم ابریشــم در 1۸ اســتان کشــور 
خبــرداد و بیــان کــرد: ســال گذشــته 3۸ درصــد از آمــوزش 
ــود و  ــالن ب ــور در گی ــداری کش ــعه نوغان ــز توس ــای مرک ه
امســال ایــن آمــوزش هــا بــه 43 درصــد ارتقــا پیــدا کــرده 
اســت.وی بــه توزیــع نهــال تــوت اصــالح شــده در اســتان 
ــت: 37 درصــد از  ــرد و گف ــاره ک ــف کشــور اش ــای مختل ه
ــده  ــع ش ــالن توزی ــده در گی ــالح ش ــوت اص ــای ت ــال ه نه

است.

 پیام
استان ها

سنا
 ای

س:
عک

سقوط دکل مخابراتی در کرمان براثر طوفان
شهردار منطقه 2 کرمان گفت: طوفان امروز موجب سقوط دکل مخابراتی در منطقه دو شهرداری 
کرمان شد.علی سعیدی  اظهار کرد: طوفان امروز موجب سقوط دکل ارتباطی در منطقه دو 
شهرداری کرمان شد.
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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

پیمان یزدانی، عکاس مستند و خبری تصویر زیر را با نام »آرزوها« به اشتراک 
گذاشته.

@peymanyazdani_

چالش ده سال پیش، زاینده رود اصفهان.

@sahat_zist

سیدعلی صالحی، بازیگر تصاویر زیر را برای شرکت در چالش عکس ده سال 
پیش و اکنون انتخاب کرده.

@seyedalisalehi12

مهناز افشار با انتشار تصویر زیر و توضیح »وقتی خاله کوچکی بودم« در چالش 
عکس ده سال پیش شرکت کرده.

@mahnaz_afshar

مهم تریــن تغییــر بصــری اعمــال شــده 
در اندرویــد Q، ارائــه حالــت تاریــک 
بخش هــای  تمــام  بــرای  گســترده 
اندرویــد  در  اســت.  سیســتم عامل 
تاریــک  حالــت  از  می شــد  هــم   9
اســتفاده کــرد ولــی ایــن مشــخصه 
تنهــا بــر نوتیفکیشــن ها و اپ النچــر 

می شــد. اعمــال 

ــرا  ــه اخی ــی ک ــی از قابلیت های یک
ــوگل  ــن گ ــا اپلیکیش ــخه بت در نس
مــپ رؤیــت شــده، خصوصیتــی 
ــه  ــت ب ــز سال هاس ــه وی ــت ک اس
می کنــد:  ارائــه  خــود  کاربــران 
ســرعت  دوربین هــای  نمایــش 
ســنج پلیــس هنــگام مســیریابی.

اگـر از سـال 2014 به این سـو روی تلفن 
هوشـمند اندرویـدی خـود از اپلیکیشـن 
توییتـر اسـتفاده کـرده ایـد، بـه احتمـال 
زیاد توییت های خصوصی شـما توسـط 
سـایر کاربـران قابـل مشـاهده بـوده اند؛ 
چـرا که بـه علت وجود یک بـاگ امنیتی 
در توییتـر اندرویـد و در صـورت تغییـر 
بعضی تنظیمـات، توییت های خصوصی 
بـرای همه کاربـران از حالت مخفی خارج 

می شـوند.

خبر
توییتر

خبر
گوگل مپ

خبر
Q اندروید

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
امیرعلی صفا می گوید:

میگــه پرتــاب ماهواره بــر نقــض قطعنامــه 2231هســت. 2231 چیــه؟ همونــه کــه 
ــا برجــام بــه تصویــب رســید. یعنــی می زنیــم زیرمیــز  بعــد از 12ســال مذاکــره، همــراه ب
ــض  ــه رو نق ــا قطعنام ــدن تحریم ه ــا برگردون ــا ب ــه تنه ــیم و ن ــارج می ش ــق خ و از تواف
می کنیــم بلکــه بقیــه رو هــم اجبــار بــه نقــض می کنیــم، ولــی شــما نبایــد بــه قطعنامــه 

تــو بگیــد! 

شادی می گوید:
پســرم دیشــب تــو یوتیــوب یــه برنامــه دیــد اومــد بــرام تعریــف کــرد و ضمــن 
حرف هــاش گفــت: اون آدم برفــی ُمــرد. فکــر کــردم چــون بــرف ندیــده تصویــر درســتی 
ــرد. فقــط ســه روز  ــه ُم ــم آدم برفــی آب میشــه. گفــت ن ــداره، اصالحــش کــردم و گفت ن
زندگــی کــرد. یــه جــوری بــا غــم از ســه روز زندگــی گفــت کــه منــم بــاورم شــد آدم برفــی 

دیگــه ُمــرده.

امید حسینی می گوید:
ــده. چــه در سیاســت، چــه اقتصــاد و چــه حــاال در  فراموشــی گذشــته خیلــی ب
ورزش. ظاهــرًا دوســتان یادشــون رفتــه کــه تــوی همیــن تهــران از عربســتان می باختیــم، 
ــم.  ــان رو می بردی ــن و عم ــه زور بحری ــه ب ــه ک ــی. یادشــون رفت ــی دای ــری عل ــا مربی گ ب

اصــال یادشــون رفتــه کــه بــا همیــن برانکــو در تهــران از اردن باختیــم.

ریحانه می گوید:
دیــروز از یکــی از شــهرداری های شــهرهای خراســان رضــوی زنــگ زدن کــه 
ــح  ــوال و توضی ــه س ــد از 5 دقیق ــم؟ بع ــه کنی ــم، چ ــوآوری راه بندازی ــز ن ــم مرک می خوای
کلــی، دیــدم نســخه تهــران بــه دردشــون نمی خــوره. بعــد از 20 دقیقــه بحــث، بــه 
ــا کوچکتریــن واحــد  ــی ت جمع بنــدی بهتــری رســیدیم. »بومــی کــردن« از مقیــاس جهان

ــختیه! ــش س ــن چال ممک

فرشاد اسماعیلی می گوید:
ــخصی"  ــی ش ــه "زندگ ــت ک ــری اس ــون کارگ ــر ایده آل ش ــان کارگ ــب کارفرمای اغل

نداشــته باشــه!.

کامران برنجی می گوید:
صحبــت هــای کیــروش را گــوش بدهیــد. او هیــچ اشــاره ای بــه فقــر مــردم ایــران 
ــه  ــپولیس مقایس ــا پرس ــی را ب ــم مل ــی اردوی تی ــرایط کنون ــخصا دارد ش ــد. مش نمی کن
می کنــد. مــن پرسپولیســی هســتم و کاری بــه درســتی یــا نادرســتی مقایســه اش نــدارم 
امــا او توهینــی بــه مــردم نکــرده. همــه مــا یــک عذرخواهــی بــه آقــای ســرمربی بدهــکار 

شــدیم!

حضور همسر وزیر امور خارجه فرانسه در شهر نجف 
اشرف با پوشش اسالمی، مورد توجه کاربران فضای 

مجازی عراق قرار گرفت.

تصاویر حضور عارف، خواننده قدیمی در ورزشگاه محل 
بازی ایران و عراق که ابتدا در کنار معاون وزیر ورزش 

و رئیس فدراسیون فوتبال کشور نشسته بود و سپس آن دو 
مقام مسئول جای خود را تغییر دادند در هفته گذشته مورد 

توجه کاربران دنیای مجازی قرار گرفت.

سازمان فضایی ایران رسما نسبت به نصب بیلبورد جدید 
در میدان ولی عصر، اعتراض نشان داد؛ در استوری شناسه 
رسمی این سازمان در اینستاگرام این طرح »نامناسب« 
خطاب شده که باعث »القای الگوی ناصحیح در 

برنامه های توسعه فضایی کشور« می شود.

چالش »عکس ده سال پیش«، چند روزی است میان 
کاربران دنیای مجازی رواج پیدا کرده و برخی کاربران 
دوستدار محیط زیست ده سال قبل حیات وحش را با 

حال مقایسه کرده اند. کوشکی، یوزپلنگ ایرانی پارک 
پردیسان از آن نمونه است.

1- طرح استانی شدن انتخابات مجلس یکشنبه به 
صحن علنی می رود. این طرح هرچند ایده بسیار 

درستی دارد اما ایرادات جدی دارد. درهرحال طرحی 
بسیار مهم است و 5 دهه آینده کشور را رقم خواهد 

زد. خشت اول هر سیستم سیاسی سیستم انتخاب 
آنست. جدی بگیریدش. مجلس دارد برای تصویبش 

عجله می کند.

2-ایرادات سیستم فعلی انتخابات ما چیست؟
1.فردی است و تابع احزاب نیست و در نتیجه قدها و 

نگاه های منتخبین کوتاه و کوتاه مدت می شود
2.محلی است و در نتیجه قوم گرایی و قبیله گرایی 

سطحی سکه رایج آن است
3. بی ثبات است و بیش از 60% نمایندگان مجلسش 

هر دور تعویض می شوند

3-از درون چنین سیستمی پدیده هایی عجیب در 
حکمرانی که در این مدت اخیر مداوم به چشممان 

آمد کامال طبیعی است. این سیستم انتخاباتی مولد 
کوتاه مدت اندیشی و کوتاه نگری است. فرد عاقل 

می داند یک بار انتخاب می شود و بعدش حمایتی 
ندارد و باید هرچه می تواند در این 4 سال بکند و خود 

را بیمه کند

4- این سیستم انتخاباتی باعث می شود هیچ گاه هیچ 
حزبی در کشور پا نگیرد. چرا که قبیله، محله و خون را 

به احزاب برتری می دهد.
البته خوبی هایی هم دارد و آن اینکه مشارکت را در 
شهرهای کوچک باال برده و نماینده احتماال به جای 

آنکه شناخته شده باشد، هم قبیله و هم خون اکثریت 
محل است.

5- در همین سیستم فعلی نمایندگان تهران و 
شهرهای بزرگ چندین پله از سایر نمایندگان جلوتر 

بوده و قوی ترند. چرا؟ چون بصورت فردی انتخاب 
نمی شوند و باید حمایت حزبی پشتشان باشد. این 

طرح همین را به کل کشور و کل مناطق تعمیم می دهد 
و احتماال افراد شاخص تری به مجلس راه خواهند 

یافت.

6- چه باید کرد؟
1.سیستم انتخابات باید از منطقه و محل به استان ها 
کوچ داده شود و انتخاب های استانی به جای محلی 

شکل بگیرد. در اینصورت افراد شناخته شده تر انتخاب 
شده و درنتیجه نیاز به شکل گیری احزاب فراگیر 

بوجود می آید. این در طرح وجود دارد.

7-  در قدم بعدی احزاب باید به جای افراد انتخاب 
شوند یا ترکیبی از این دو شکل بگیرد تا احزاب 

پاسخگوی عملکرد بلندمدت خود باشند و نقش افراد 
کم شود.

3.حدود 3-4 حزبی که در هر دوره بیشترین آرا را 
کسب می کنند بصورت شفاف در بودجه کشور دیده 

شده و هزینه های انتخابات توسط خود سیستم تقبل 
شود

۸- بزرگ ترین ایراد طرح اینکه با چنین ساختاری، 
انتخابات حتما باید تناسبی باشد. برنده مطلق وجود 
ندارد لیست ها به تناسب درصد آرایشان نماینده دارند 

و هیچ انتخاباتی مثل تهران 30-هیچ نمیشود. نتیجه 
عدم تناسب مثال در آذربایجان که ترک و کرد دارد 
نماینده نداشتن کردهای اقلیت است که خطرناک 

است.

9- البته می فهمم که حرکت از دموکراسی فردی به 
حزبی الزامات متعددی دارد و طراحی ساختار جدید 

جزییات بیشماری دارد اما برای قدم اول، اگر استانی 
شدن+تناسبی شدن انتخابات بدرستی اجرا شود، قاعده 
انتخابات در ایران در ریل صحیح قرار می گیرد و فساد 

سیستماتیک در کشور بسیار کمتر خواهد شد.
@alhosseini

در نیمه نخست سال 2019 دو آی پد پایین رده در بازار عرضه خواهد شد. متاسفانه، منابع جزئیات بیشتری در مورد 
این موضوع مطرح نکرده اند اما فقط می دانیم که باید انتظار عرضه نسل جدید آی پد مینی و آی پد 9.7 اینچی را 
داشته باشیم. البته در رابطه با آی پد مینی قرار نیست این تبلت نسبتا ارزان قیمت از طراحی نوآورانه و سیستم 

فیس آی دی بهره ببرد.

#رشتو
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سال گذشته در گزارشی از عدم رسیدگی 
به طاق بستان گالیه کرد. هنوز مرمتی در 

این بنای ساسانی صورت نگرفته.

نمایش نگهبانان تاج محل به 
نویسندگی راجیو جوزف و کارگردانی کاظم 
نظری، از 10 تا 30 دی ماه در سالن اصلی 

مرکز تئاتر مولوی به صحنه می رود.

تیاترسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره 135 از ماهنامه فرهنگی، اجتماعی »آزما« همزمان با 

بیست ساله شدنش منتشر شد.

فردا اختتامیه سی و چهارمین جشنواره 

موسیقی فجر برگزار خواهد شد.
مجمع عمومی سازمان ملل، سال 2019 

را سال بین المللی تکریم زبان های 
بومی با هدف ارتقای سطح آگاهی 

جهانی نسبت به خطرات بزرگی که زبان 
های اصلی را تهدید می کند، اعالم کرد.

نمایشگاه عکس حمید جبلی از 2۸  
دی تا 9 بهمن ماه در گالری آتبین برپاست. 

این گالری در خیابان ولی عصر، قبل از 
چهارراه پارک وی، کوچه خاکزاد، پالک 42 قرار دارد.

 اساسا آدمای دروغگو دو دسته ان:
کسانی که میدونن دارن دروغ میگن و 

کسانی که به دروغی که میگن باور دارن، 
ینی دروغ شده جزء شخصیت و جونشون...

ویالی من

فرهنگفجرعکاسی دیالوگ

دل مجروح مرا آگهی از جان دادند
جان غمگین مرا مژدٔه جانان دادند

پیش خسرو سخن شکر شیرین گفتند
بزلیخا خبر از یوسف کنعان دادند
آدم غمزده را بوی بهشت آوردند
مرغ را باز بشارت ز گلستان دادند
خبر چشمٔه حیوان بسکندر بردند
مژدٔه خاتم دولت بسلیمان دادند
هودج ویس بمنزلگه رامین بردند
پایٔه سلطنت شاه بدربان دادند

دعد را پرده ز رخسار رباب افکندند
ذره را رفعت خورشید درخشان دادند
عام را خلعت خاص از بر شاه آوردند

خضر را شربتی از چشمٔه حیوان دادند
تشنٔه بادیه را باز رساندند به بحر

کشتٔه معرکه را بار دگر جان دادند
باغ را رونقی از سرو روان افزودند

کاخ را زینتی از شمع شبستان دادند
مژدٔه آمدن خواجه به خواجو بردند

بنده را آگهی از حضرت سلطان دادند

خواجوی کرمانی 

  ..و مردم کشتارگاه

که خاک باغچه هاشان هم 

 خونی ست 

وآب حوض هاشان هم 

 خونی ست

و تخت کفش هاشان هم 

 خونی ست

 چرا کاری نمی کنند

 چرا کاری نمی کنند

چقدر آفتاب زمستان تنبل است!

فروغ فرخزاد

عکس نوشت

عکس: 
فاطمه پزشکی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزی كه شاه عباس یکم 
درگذشت

امـروز ـ 19 ژانویـه ـ سـالروز درگذشـت شـاه 
عبـاس یکم اسـت کـه در سـال 1629 میالدی 
در اشـرف )بهشـهر( فـوت شـد. شـاه عبـاس 
برای آگاه شـدن »بدون واسـطه« از مشـکالت 
ناشـناس  ای  بگونـه  شـبها  از  برخـی  مـردم، 
در کوچـه و پـس کوچـه و ایـن گوشـه و آن 
گوشـه بـه پرسـه زنـی مـی پرداخـت. پس از 
انقـراض ساسـانیان، شـاه عبـاس نخسـتین 
طـور  بـه  را  قـدرت  بـود كـه  ایـران  زمامـدار 
كامـل در پایتخـت متمركـز سـاخت، مرزهای 
ایـران را بـه خطـوط عهد باسـتان نزدیـك كرد 
و ایـران باردیگـر دارای یـك نیـروی دریایـی 
موثر شـد، با كشـور های دوردسـت مناسـبات 
برقـرار سـاخت و  برابـر  بازرگانـی  و  سیاسـی 
دسـت بـه عمـران و آبادانـی زد. وی اصفهـان 
]شـهر مرکـزی کشـور[ را پایتخـت ایـران كـرد 
و بـه صـورت زیباتریـن شـهر جهـان آن زمـان 

در آورد، امنیـت راههـای ارتباطـی را تامیـن و 
تسـهیل حمـل  بـرای  متعـدد  كاروانسـراهای 
و نقـل ایجـاد، و ایـران را دارای یـك ارتـش 
ملـی كـرد كه سـربازان آن از میـان همه مردم 
انتخـاب مـی شـدند، نه افـراد چند ایل. شـاه 
عبـاس بـه دلیـل باز شـدن پـای اروپائیـان به 
آبهـای مشـرق زمین، نسـبت بـه امنیت خلیج 

فـارس بسـیار حسـاس بـود.

درگذشت همایون ُخّرم 
موسیقی دان بنام

17 ژانویـه 2013 )2۸ دیمـاه 1391( همایـون 
ُخـّرم موسـیقی دان، آهنگسـاز و ویولنیسـت 
شـهیر ایران در ۸2 سـالگی درگذشـت. وی که 
سـی ام ژوئن 1930 )تیرماه 1309( در بوشـهر 
بـه دنیـا آمـده بـود از نوجوانـی گام بـه دنیای 
موسـیقی گذارده بود و از شـاگردان ابوالحسن 
صبـا بـود. ُخـّرم کـه یـک مهندس بـرق بود از 
برنامـه  همـکاران  از  هجـری(   1336(  1957
هـای موسـیقی رادیـو ایـران ازجملـه برنامـه 

خواننـدگان  از  بسـیاری  بـرای  و  بـود  گلهـا 
وقـت ازجملـه پرویـن، الهـه، مرضیـه، هایـده 
و ... آهنـگ ترانـه سـاخته بـود و شـهرت بانـو 
نتیجـه  بـود  بانـک  یـک کارمنـد  پرویـن کـه 
تشـویق هـای او بـود. ُخـّرمـ  از اعضای هیات 
رئیسـه خانـه موسـیقی ایـران ـ هیچـگاه از 
موسـیقی و ترویـج آن دسـت نکشـید و مـی 
گفـت که »شـاد بـودن« یک نیاز و حق اسـت 
و موسـیقی یک وسـیله شاد سـاختن است و 
او بـرای شـادکردن ایرانیـان به نوشـتن آهنگ 

و کار ویولـن ادامـه داده اسـت.

مجلس کار دهخدا را عام 
المنفعه اعالم کرد

 مجلـس شـورای ملـی 29 دیمـاه 1324 )19 
اکبـر  علـی  فرهنگـی  تـالش   )1946 ژانویـه 
دهخـدا را یـک کار عام المنفعـه اعالم و دولت 
را مأمـور چـاپ و انتشـار فرهنـگ دهخـدا و 

تکمیـل کار و ادامـه پژوهـش هـای او كـرد.

نمایشگاه صدای سکوت
در گالری سایه تا 3 بهمن ماه از ساعت  

 یازده الی بیست ادامه خواهد داشت.

عکاسی

برشی از یک کتاب

2۳
اگر ننوشـــته می مردم؟

2۴
اســـماعیل بـــا مـــن هســـت، ســـکوت و تاریکـــی و 

ـــم. نزدیکـــی  ـــا عـــا در آن مـــی رانی جـــاده ای کـــه تنه

ـــود. راه  ـــی ش ـــرد م ـــوا س ـــه ه ـــاش همیش ـــای خ ه

شـــب راديـــو روشـــن اســـت امـــا صدایـــش کـــم 

ـــر روی ـــم ب ـــت های ـــت انگش ـــدای حرک ـــان ص ناگه

ـــه  ـــرا ب ـــه م ـــل از اینک ـــنوم قب ـــی ش ـــا را م ـــیم ه س

ـــس  ـــد؛ دســـت صـــدا را پ ـــه ده ـــم حوال گذشـــته های

ـــن  ـــش ک ـــم خاموش ـــی گوی ـــده م ـــه رانن ـــم ب ـــی زن م

ـــد:  ـــدار مـــی شـــود. اســـماعیل مـــی گوی اســـماعیل بی

ـــده  ـــای رانن ـــنویم آق ـــذار بش ـــز، بگ ـــدارم عزی ـــن بی م

مـــی شـــود آدم بخـــواد صـــدای ســـاز زدنـــش را 

ــته  ــه گذشـ ــرای همیشـ ــود بـ ــی شـ ــنود ؟ مـ نشـ

ــيد ؟  ــرک نکشـ ــه آن سـ ــا بـ ــرد یـ ــوش کـ را خامـ

ــت  ــه راسـ ــماعيل چـ ــت و اسـ ــرد اسـ ــاش سـ خـ

یـــد می گو

25
ــو ، از  ــه ام، از تـ ــه گریختـ ــود کـ ــی شـ ــاورم نمـ بـ

او، از آن اتـــاق ســـرد بـــی روح، از آن گلهـــای زرد 

ـــه  ـــا کل ـــردی ب ـــذل م ـــور مبت ـــوی فیگ ـــر و تابل متکب

ـــیده  ـــماعيل؟ نرس ـــتیه اس ـــا هس ـــا کج ـــه. م ای بزرگ

ــن  ــواب ایـ ــه در جـ ــدرت همیشـ ــوز؟ پـ ــم هنـ ایـ

ســـوالم  میگفـــت : مـــا در  دره مـــرگ هســـتیم 

اشـــکالی نـــدارد. دره کـــه زنبـــق هـــا از آن شـــما، 

مـــن ایـــن ســـخت جانـــی را دارم کـــه چنـــد صباحـــی 

ـــراق کـــن در دره مـــرگ ات

26
ــن دره  ــاک ایـ ــده اســـت، خـ ــاد شـ ــرگ ابـ دره مـ

ترکیـــب عجیبـــی دارد و در مـــی ربایـــدت و پـــس 

از اســـتحاله ای معجـــزه آســـا بصـــورت یـــک 

ــان  ــاره جـ ــو دوبـ ــه تـ ــک، بـ ــی کوچـ ــاه علفـ گیـ

مـــی بخشـــد. بـــا همـــه اهالـــی ســـاکن ایـــن دره 

ــاال از فـــراز صخـــره هـــای  ، شـــخم زدیمـــش، حـ

ـــی  ـــی بین ـــتی را م ـــی ، بهش ـــگاه کن ـــه ن ـــن دره ک ای

کـــه مـــا خـــود ســـاختیم، ایـــن بـــا آن چـــه کـــه 

ــاوت  ــیار متفـ ــی داد بسـ ــده اش را مـ ــدرت وعـ پـ

اســـت ســـاکنان ایـــن دره ، مـــرگ را بـــه ســـخره 

ــز ، در  ــان را نیـ ــی شـ ــام زندگـ ــد و تمـ ــه انـ گرفتـ

ـــو  ـــه ت ـــد ک ـــرده ان ـــه ک ـــی خالص ـــار خط ـــزی چه طن

ــد ــی نداریـ ــدرت در آن جایـ و پـ

27
دیگـــر دورم دور، از تـــو از پـــدرت، هـــزاران کلمـــه 

ـــد  ـــت دورم و قص ـــه هس ـــا آن از فاصل ـــن ت ـــن م بی

بازگشـــتن نـــدارم مـــردن تجربـــه بـــدی نیســـت و 

ســـخت تریشـــش ایـــن اســـت کـــه هـــر لحظـــه 

ـــی  ـــه اهال ـــن و هم ـــل م ـــوی مث ـــده ش ـــری و زن بمي

دره مـــرگ مواظـــب آن گل هـــای زردم بـــاش

عبدالرضا عابدیان
رویاهای فلسفی یک روانکاو

ماه خاکستری


