
ردیغا هک از جمع یاران همدل                              یکی مرد صاحبدل و باصفا رفت
دی آن یار دریین                       همان مظهر لطف و مهر و واف رفت ردیغا شهدا

ازین رفتن انگهان هچ گویم                      هک رب اهل علم و فضیلت جفا رفت        
ــور  ــد شــهر مرحــوم مغف ارتحــال جانســوز هنرمن

»غالمرضــا شــهدادی« را به خانــواده محترم شــهدادی- 
بــه فرهنگیــان و جامعــه هنــری اســتان کرمان تســلیت 
مــی گوییــم و بــرای آن عزیــز ســفر کــرده غفــران الهی و 
بــرای بازمانــدگان آن فقیــد ســعید صبــر جمیــل  و اجر 

ــل آرزومندیم. جزی

از طرف خانواده عبداللهی

تلقی ها درباره نام وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی

ابتکار:

هدف غایی دولت رسیدن 
به عدالت جنسیتی است
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وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی. ایـن عنـوان عریـض و طویـل، در 
اصـل یـادگار اصلـی مرحـوم ناصر میناچی اسـت، کـه بعـد از پیروزی 
انقـاب اسـامی، در دولـت موقـت زنده یـاد مهدی بـازرگان، عهـده دار 
وزارت تبلیغـات و جهانگـردی شـد و بعـد از مدتـی آن را بـه عنـوان 
»وزارت ارشـاد ملـی« تغییـر نـام داد.البتـه عبارت »ارشـاد« نـزد آقای 
میناچـی، متفـاوت از بـار معنایـی ای اسـت کـه بعدهـا و از جملـه در 
روزگار معاصـر نـزد عمـوم مـردم افـاده کـرد. »ارشـاد« بـرای ایشـان، 
برگرفتـه از نـام حسـینیه ارشـاد بـود؛ محفلی کـه به دلیـل فعالیت ها 
و سـخنرانی های امثـال مرحـوم علـی شـریعتی و شـهید مرتضـی 
مطهـری، هویـت روشـنفکری دینی به خـود گرفته بـود و میناچی هم 
 بـا همیـن رویکرد، نام وزارت تحت مدیریتش را ارشـاد ملی گذاشـت.
بـا تحـوالت سـریع بعد از انقـاب و جابه جایـی و تمرکز کانـون قدرت، 
هـم میناچـی و اصحـاب ملی/مذهبـی طـرد شـدند و هـم نـام ایـن 
وزارتخانـه تغییـر مجـدد یافـت که بـا ادغـام در وزارت فرهنـگ و هنر، 
همیـن نـام فعلـی اش را گرفـت: وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی. 
فرهنـگ را از آن موقعیـت ادغامـی گرفتند و ارشـاد را هـم حفظ کردند 
)کـه بـه تدریـج دیگـر هویت روشـنفکری دینی نداشـت – چـه آن که 
ایـن عبـارت بـه تدریج تبدیل به دشـنامی سیاسـی شـد – و مفهومی 
هم پـای موعظـه و راهنمایـی و داللـت گرفـت( و یک »اسـامی« هم 
طبـق ُمـد آن روزگار کـه هر چه عنوان »ملی« داشـت حـذف می کردند 
 و جایـش »اسـامی« می نهادنـد، در ایـن ترکیـب جاخـوش کـرد.

بـه ایـن ترتیب نـام وزارتخانه فرهنگی کابینـه دولت، به جـای آن که با 
دقتی هم پای شأنیت فرهنگ انتخاب شود، دو بار از سر واکنش نهاده 
شـد: یک بار به خاطر واکنش سـمپاتیک به یک یادمان نوسـتالژیک 
بـار دیگـر واکنشـی از سـر موضع گیری هـای سـطحی  شـخصی و 
 ایدئولوژیـک کـه دین را در مقابـل ملیت )و برعکس( قـرار داده بودند.
گمـان مـی رود بسـیاری از صاحب نظـران بـر این باشـند که نـام وزارت 
فرهنـگ و هنـر بـرای فعالیت های این وزارتخانه بسـنده باشـد. ارشـاد 
اگرچـه در معنـای لغـوی از رشـد و بالندگـی تغذیه مفهومـی می کند و 
تـا حـدی هم معنـا با عبـارت فرهنـگ اسـت، ولـی در کاربـرد عمومی 
متأسفانه این معنا را ندارد و جدا از آن که نوعی تفوق و سروری را برای 
موعظـه کـردن دیگـران )آن هـم اهل فرهنـگ و هنر( القـا می کند؛ به 
دلیل وجود نهادهایی مشـابه گشت ارشـاد، ماهیتا کارکردی متفاوت را 
 بـرای عمـوم مردم رقـم می زند که ربطی به بحث فرهنـگ و هنر ندارد.
عنـوان اسـامی نیـز حشـوی زائد اسـت. در سیسـتم حکومتـی ای که 
پسـوند اسـامی دارد، قاعدتـا اجـزای زیریـن آن هـم بـه قرینه لفظی 
و معنـوی، از ایـن ویژگـی برخـوردار خواهنـد بـود. همـان گونـه که مثا 
وزارت آمـوزش و پـرورش اسـامی، وزارت امور خارجه اسـامی، وزارت 
جهـاد کشـاورزی اسـامی، و وزارت صنعـت معـدن و تجارت اسـامی 
نداریـم، و همـه این هـا عطـف بـه عنوان خـود حکومـت شـده اند، نام 
وزارت فرهنـگ نیـز می توانـد از ایـن عطـف بهره منـد باشـد. در واقـع، 
ارشـاد اسـامی، کارکردی اسـت که عموما برای موسسـات و نهادهای 
تربیـت و تولیـد مبلغان و روحانیان قابل درج اسـت و نـه وزارتخانه ای 
که به حمایت و اماده سـازی زیرسـاخت های فرهنگی مشـغول اسـت. 
حتـی در تعبیـری دیگر، این عنـوان چنان قابلیت غلط انـدازی دارد که 
گویـی سـایر دسـتگاه های سیسـتم دولـت و حکومت غیراسـامی اند 
 و فقـط ایـن دسـتگاه عزیزکـرده و علیه السـام، میـل بـه اسـام دارد!
موضـوع سـر یـک اسـم سـاده نیسـت. تلقی هـای گسـترده ای کـه 
از ایـن عنـوان شـده اسـت، ایـن وزارتخانـه را در معـرض توقعـات 
بـا بضاعت هـای بودجـه ای و اداری  مختلفـی قـرار داده اسـت کـه 
هـم کـه  قانونـی  حتـی  و  نـدارد  تناسـبی  هیـچ  سـاختاری اش  و 
تـدارک  وقـت  قانون گـذار  توسـط  اهدافـش  و  وظایـف  عنـوان  بـه 
دیـده شـده اسـت، بیـش از آن کـه وظایـف یـک وزارتخانـه عـادی 
را دربرگیـرد، بیش تـر اهـداف و وظایـف حکومـت جمهـوری اسـامی 
را تداعـی می کنـد. از آن کان تـر، یـک حکومـت جهانـی   ایـران و 
انتخـاب نـام شـاید در وهلـه نخسـت سـاده بنمایـد و بی اهمیـت 
بینگارنـدش، ولـی در طـول زمـان، همیـن نام هـا، دامنه هـای حقوقی 
و اداری و عرفـی ای را برمی انگیزاننـد کـه بـا واقعیت هـا و ضرورت های 

اجتماعـی هم خوانـی نخواهنـد داشـت./خبرآناین
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دالر             113.000
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تهران

بوم گردی ظرفیتی جدید 
در گردشگری

اقامتگاه بوم  گردی به معنای محل اقامت مسافر 
منطبق بر فرهنگ و جغرافیای آن منطقه است

کمبود کادر، فرسودگی تدریجی پرستاران
در طول ۳ سال گذشته 20 پرستار در اثر شرایط کاری غیراستاندارد و فشار کاری جان باختند
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برنامه اقدام ملی 
حفاظت از فک خزری 

تدوین می شود
معاون محیط زیست دریایی سازمان 
حفاظت محیط زیست از تدوین برنامه 

اقدام ملی حفاظت از فک خزری 
خبر داد و گفت: با همکاری نهادها و 

ارگان های دریایی برنامه منسجمی برای 
حفاظت از فک خزری تدوین می شود.

تامین امنیت مرزها 
موجب گفت وگو با 

طالبان شد

کشف سیستم پیچیده 
آبرسانی متعلق به 
قرون میانه اسالمی

2

در حالی که سخنان استاندار اصفهان در خصوص 
مصوبه دولت برای انتقال آب کارون به اصفهان 
جنجال برانگیز شده است و واکنش بسیاری از 
فعالین محیط زیست را برانگیخته است، اکنون 
استاندار خوزستان این موضوع را تکذیب می کند.

عباس رضایی استاندار اصفهان چهارشنبه گذشته 
در نشست افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه صنایع 
و تجهیزات پزشکی اصفهان گفته بود دولت بهترین 
مصوبه برای اصفهان و رودخانه کارون را تصویب 
کرد و این قدم مثبتی است که اگر آب نباشد هیچ 
چیز معنی ندارد. همچنین روز پنجشنبه نامه تشکر 
استاندار اصفهان از روحانی به دلیل تصویب انتقال 
آب کارون به اصفهان در رسانه ها منتشر شد.

 استاندار اصفهان از انتقال 
آب کارون سخن می گوید اما 
استاندار خوزستان این موضوع را 
تکذیب می کند

کارون می ماند 
یا می رود؟
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و

بهای وام مسکن ارزان شد
در ماه گذشـته هر ورق از اوراق تسـهیات مسکن حدود 
53 هزار تومان داد و سـتد می شـد اما با اینکه در هفته 
گذشـته قیمت هر تسـه تا 61 هزار تومان هم باال رفت، 
 امروز قیمت اکثر این اوراق حدود 56 هزار تومان است.

بـه گـزارش ایسـنا، در ماه هـای گذشـته بـا ایجـاد رکـود 
نسـبی در بـازار مسـکن، هزینـه وام مسـکن کاهـش 
یافـت و بـرای مـدت زمانـی حـدود قیمتـش 53 هزار 
تومـان بـود امـا ایـن قیمت هـا بـا گذشـت یـک دوره 
زمانـی بـا رشـد مواجـه شـد. در هفتـه گذشـته قیمـت 

اوراق تسـهیات مسکن بانک مسـکن تا 61 هزار تومان 
هـم رسـید اما امـروز در فرابورس ایران تا لحظه انتشـار 
ایـن گـزارش، قیمت هـا از 54 هـزار تـا 57 هـزار تومان 
شـناور بـود. قیمت امتیاز تسـهیات مسـکن بهمن ماه 
سـال 1395 حدود 54 هزار و 900 تومان و قیمت تسـه 
اسـفند مـاه 1395 معـادل 1000 تومـان گران تـر اسـت. 
همچنیـن قیمـت هـر ورق از اوراق تسـهیات مسـکن 
فروردیـن مـاه سـال 1396 معـادل 56 هـزار تومـان و 
قیمـت تسـه آذر ماه سـال جاری 57 هـزار و 200 تومان 
بـود. مابقـی اوراق نیـز عمدتـا در قیمت حـدود 56 هزار 

تومـان معامله می شـوند.

ثبت سفارش کاال ۶ ماهه شد
معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت، معـدن و 

تجـارت از افزایـش زمان ثبت سـفارش کاال از 

سـه به 6ماه خبـر داد و گفت: با افزایش زمان 

اعتبـار ثبـت سـفارش کاال، مشـکاتی همچـون 

رونـد طوالنـی ترخیـص کاال و احتمـال ابطـال 

ثبـت سـفارش کاهـش خواهـد یافت.»فرشـاد 

صنعـت  وزارت  امورصنایـع  معـاون  مقیمـی« 

اندیشـی  هـم  نشسـت  در  وتجـارت  معـدن   ،

معـاون امورصنایـع بـا تشـکل هـای تخصصـی 

دخانیـات، بـه نشسـت مشـترک وزارت صمت 

براسـاس  افـزود:  و  کـرد  اشـاره  گمـرک  بـا 

توافـق انجـام شـده، زمـان ثبـت سـفارش کاال 

 از سـه مـاه بـه 6مـاه افزایـش یافتـه اسـت.

سـفارش  ثبـت  تمدیـد  از  همچنیـن  مقیمـی 

بـه  و گفـت:  داد  خبـر  بـه صـورت سیسـتمی 

تازگـی تمهیداتـی بـرای تمدیـد ثبت سـفارش 

از طریـق سـامانه در نظـر  گرفتـه شـده اسـت 

کـه نیـازی بـه مراجعـه حضوری افـراد نخواهد 

سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  داشـت.وی 

خـود بـا تشـریح مشـکات صنعـت دخانیـات 

نظیـر ثبـت سـفارش کاال، واردات مـواد اولیـه، 

دخانیـات،  غیررسـمی  تولیـد  ارز،  تخصیـص 

محصـوالت  قاچـاق  افزایـش  احتمـال 

تعهـد  بـدون  بـرات  هـای  چالـش  دخانـی، 

سـفارش  ثبـت  حـوزه  در  داشـت:  اظهـار  و... 

کاال بـا تمهیـدات جدیـد در نظـر گرفتـه شـده، 

 امیدواریـم مشـکات این بخش برطرف شـود.

و  فروشـی  خـام  درخصـوص  همچنیـن  وی 

صـادرات تنباکـو بـا توجـه بـه نیـاز داخلـی نیز 

داخلـی  تولیدکننـدگان  صورتـی کـه  در  گفـت: 

بـه مـواد اولیـه بـرای تولید محصـوالت دخانی 

نیازمنـد باشـند و میـزان تولیـد فراتـر از نیـاز 

و  واردات  بـرای   تدابیـری  نباشـد  داخلـی 

 صـادرات تنباکـو در نظـر گرفتـه خواهـد شـد.

معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت، معـدن و 

در  را  دخانیـات  صنعـت  از  حمایـت  تجـارت، 

کاهـش قاچـاق محصوالت دخانی و آسـیب به 

مـردم نتیجـه بخـش دانسـت و افـزود: تولیـد 

ایـن محصـوالت اگرچـه بـرای مصرف کننـدگان 

وجـود  بـه  توجـه  بـا  امـا  نمـی شـود  توصیـه 

متقاضیـان و قاچـاق محصـوالت غیر اسـتاندارد 

حفـظ  بـرای  تدابیـری  بایـد  کشـور  بـه 

کاهـش  از  جلوگیـری  و  کنونـی  صنایـع 

شـود. اتخـاذ  داخلـی  محصـوالت   تولیـد 

تامیـن  و  تولیـد  فرآینـد  تسـهیل  مقیمـی، 

مـواد اولیـه مـورد نیـاز ایـن بخـش را هماننـد 

همـه صنایـع مـورد تاکیـد قـرارداد و خواسـتار 

ایـن  موجـود  وضعیـت  از  گزارشـی  ارایـه 

شـد. بخـش  ایـن  هـای  چالـش  و   صنعـت 

بـرای  مسـتمر  هـای  جلسـه  برگـزاری  از  وی 

و  خبـرداد  صنعـت  ایـن  مشـکات  رفـع 

بـا تعامـل  گفـت: موانـع پیـش روی صنعـت 

تخصصـی  هـای  تشـکل  بـا  اندیشـی  هـم  و 

فکـری  و  علمـی  تـوان  از  اسـتفاده  و 

 صاحبنظـران قابـل حـل و فصـل خواهـد بـود.

بخـش  ایـن  مشـکات  مقیمـی،  گفتـه  بـه 

نقـش  و  اجرایـی  راهکارهـای  ارایـه  بـا  بایـد 

تشـکل هـای تخصصـی، مرکـز برنامـه ریـزی 

همچنیـن  و  کشـور  دخانیـات  بـر  نظـارت  و 

شـود. مشـخص  صنایـع  امـور   معاونـت 

و  معـدن  صنعـت،  وزارت  امورصنایـع  معـاون 

تجـارت در ادامـه توانمندسـازی و حمایـت از 

تولیـد داخلـی را از برنامـه هـای مهـم وزارت 

تشـکل های  گفـت:  و  کـرد  توصیـف  صنعـت 

سـایر  کنـار  در  دخانیـات  صنعـت  تخصصـی 

چالـش  و  مشـکات  احصـاء  بـا  صنایـع 

اجرایـی  راهکارهـای  ارایـه  و  صنعـت  هـای 

فضـای  بهبـود  در  ای  کننـده  تعییـن  نقـش 

 کسـب و کار بـه ویـژه تولیـد خواهنـد داشـت.

هـم  نشسـت  در  گـزارش،  ایـن  براسـاس 

اندیشـی  معـاون وزیـر صنعـت بـا نمایندگانـی 

دخانیـات،  صنعـت  تخصصـی  تشـکل های  از 

مـورد  بخـش  ایـن  چالش هـای  از  مـورد   21

بررسـی قـرار گرفـت و مقرر شـد، موانـع پیش 

روی تولیـد ایـن صنعـت بـرای بـرون رفـت از 

وضعیـت کنونـی بـه تفکیک احصا و در جلسـه 

 هـای مسـتمر به صورت موردی بررسـی شـود.

بروزمشـکاتی در تامیـن مـواد اولیـه، تخیـص 

طوالنـی  رونـد  کاال،  سـفارش  ثبـت  ارز، 

شـدن  دمـوراژ  و  گمـرک  از  کاال  ترخیـص 

بـرات  هـای  چالـش  دخانـی،  محصـوالت 

هایـی  موضـوع  جملـه  از  و...  تعهـد  بـدون 

بـود کـه در ایـن نشسـت مطـرح و تمهیداتـی 

شـد. اتخـاذ  مشـکات  ایـن  رفـع   بـرای 

بـه گـزارش ایرنـا، 13 آذرمـاه امسـال، رئیـس 

و  صادرکننـدگان  تولیدکننـدگان،  انجمـن 

واردات  دخانـی،  محصـوالت  واردکننـدگان 

 1.5 را  پارسـال  نخسـت  نیمـه  در  سـیگار 

میلیـارد نـخ اعـام کرد و گفت: واردات سـیگار 

رسـید. صفـر  بـه  امسـال  نخسـت  نیمـه  در 
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این صفحه می خوانیم
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افزایش قیمت بهانه مناسبی برای حفظ صنعت خودروسازی نیستپیام خبر
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی گفت: نمی توان با توجیهاتی مانند حفظ 
صنعت خودروسازی که در طول سالیان گذشته مورد حمایت دولت نیز بوده است افزایش قیمت 
خودرو را به جامعه تحمیل کرد.

رنا
 ای

س:
عک

کمبود کادر، فرسودگی تدریجی پرستاران
در طول ۳ سال گذشته 20 پرستار در اثر شرایط کاری غیراستاندارد و فشار کاری جان باختند

پرستاران ایران 10 برابر پرستاران اروپایی تحت فشار کاری قرار داشته و به بیماران خدمات می رسانند

مـرگ ناشـی از کار زیـاد بـه علـت عـدم 
رعایـت اسـتانداردهای محیـط کار و ایمنی 
زیـادی  آدم هـای  سـراغ  بـه  سـاالنه  کار؛ 
مـی رود و افراد زیـادی را دچار بیماری های 
روحـی می کنـد. در طـول 3 سـال گذشـته 
20 پرسـتار در اثر شرایط کاری غیراستاندارد 

و فشـار کاری جـان باختنـد.
پرسـتاران ایـران 10 برابر پرسـتاران اروپایی 
تحـت فشـار کاری قـرار دارنـد. بـه گفتـه 
خانـه  )دبیـرکل  مقـدم  شـریفی  محمـد 
پرسـتار( به ازای هر 100 تخت بیمارسـتانی 
100 پرسـتار در کشـور وجـود دارد و نسـبت 
کادر پرسـتاری بـه جمعیت رقم 1.6 اسـت؛ 

درحالیکـه در اروپـا بـه ازای هـر 100 تخـت 
بیمارسـتانی 1100 کادر پرسـتاری وجود دارد 
و نسـبت کادر پرسـتاری به جمعیت رقمی 
در حالیسـت کـه  ایـن  اسـت.  حـدود 10 
نسـبت کادر پرسـتاری به جمعیت در عراق 
نیـز 1.8 و بیش از رقمی اسـت کـه در ایران 
وجـود دارد. ایـن درحالیسـت که پزشـکان 
بـا فشـار کاری بسـیار کمتـر تا حـدود 300 
و  می گیرنـد  دسـتمزد  پرسـتاران  درصـد 
بـه گفتـه علـی محمـد آدابـی )رئیـس کل 
سـازمان نظام پرستاری( پزشـکان در ایران 
20 تـا 80 برابـر مـردم عـادی درآمـد دارند.
خانـه  )دبیـرکل  مقـدم  شـریفی  محمـد 
پرستار( معتقد است که که فوت پرستاران 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم از عوامل 
محیطی کار نشـات می گیرد که البته تعداد 

مرگ های غیرمسـتقیم هم زیادتر اسـت و 
هـم خیلـی از آن هـا در آمـار و ارقـام لحاظ 

نمی شوند.
ایـن فعـال صنفـی پرسـتاران تاکیـد کـرد: 
تشـخیص علت مرگ پرسـتاران بـه لحاظ 
حقوقی کمی سـخت اسـت؛ چراکه باید به 
اثبـات برسـد که علـت مرگ فشـار کاری و 

عاملی مسـتقیم بوده اسـت.
محیـط کار پرسـتاران اضطراب  آلـود اسـت. 
بـه گفته شـریفی مقدم، یکـی از مهم ترین 
نتایج فشـار کاری باال برای پرسـتاران، ابتا 
بـه بیماری هـای روحـی و روانـی و درگیـر 

شـدن با عوامل اسـترس زا اسـت.
وی افـزود: تمـاس روزانـه بـا بیمارانـی کـه 
بعضـًا در حال احتضار هسـتند و اسـترس 
مسـئولیت جان بیماران را داشـتن، بسـیار 

بـر  روانـی  فشـارهای  اسـت.  آزاردهنـده 
ایجـاد  باعـث  و  اسـت  زیـاد  پرسـتاران 
مشـکات روحـی و روانـی و افسـردگی 

می شـود. درآنـان 

روایت مرِگ تدریجی پرستاران
چنـدی پیـش در نیشـابور پرسـتار جـوان 
32 سـاله ای بـه دلیـل تمـاس بـا حامـل 
بیمـاری دچار آنفوالنزا شـد و در کمتر از 5 
روز فـوت کـرد. آنفوالنـزا با سـرعت باالیی 
منجـر بـه مـرگ می شـود. این اسـت که 
شـریفی مقـدم تاکیـد دارد کـه خطـرات 
دیگـری نیـز پرسـتاران را تهدیـد می کند. 
این فعـال صنفی پرسـتاران خاطرنشـان 
کرد: پرسـتار با عوامـل بیماری زای پرخطر 
مثـل ایـدز، هپاتیـت و سـل کار می کنـد. 
افـرادی کـه چنیـن بیماری هایـی دارنـد، 

چنیـن  می کننـد.  عـادی  زندگـی  ظاهـراً 
افـرادی ممکـن اسـت بـه علـت تصـادف 
بـه بیمارسـتان بیاینـد. در بیمارسـتان ها به 
علـت کمبـود کادر پرسـتاری کـه االن یـک 
دوم کـف حداقـل اسـتانداردهای جهانـی را 
شـاهد هسـتیم، پرسـتار نمی توانـد کاری 

. کند

کمبود کادر، تزریق مرگ به 
پرستاران

در  جمعیـت  بـه  پرسـتاری  نسـبت کادر 
ایـران یـک چهـارم متوسـط جهانی اسـت. 
دبیـرکل خانـه پرسـتار بـا اشـاره بـه اینکـه 
در اروپـا بـه ازای هـر هـزار نفـر جمعیـت 10 
پرسـتار وجـود دارد، تاکیـد کـرد: حتـی در 
ارمنسـتان، گرجسـتان  مثـل  کشـورهایی 
و آذربایجـان ایـن رقـم 6 بـوده اسـت. در 
حالـی کـه در ایـران ایـن رقـم 1.6 اسـت 
کـه نشـان از فشـار کاری بـاال بر پرسـتاران 

دارد. متوسـط نسـبت کادر پرستاری به هر 
هـزار نفـر جمعیـت در جهـان بیـن 5 تـا 6 
اسـت. ایـن یعنی پرسـتاران ایـران 10 برابر 
پرسـتاران اروپایـی تحـت فشـار کاری قرار 
داشـته و بـه بیمـاران خدمات می رسـانند. 
ایـن ارقـام به این معنا اسـت کـه فرضًا در 
شـیفت شـب تعداد کمتری پرسـتار وجود 
دارد. فشـار کاری که بر پرسـتار زیاد باشـد، 
هـم زودتـر فـرد مسـتهلک می شـود و هم 
اینکـه می خواهـد کار را بـا عجلـه بیشـتر 
انجـام دهد، خطاها افزایش یافته و سـبب 
می شـود تـا خطـرات زیـادی پرسـتاران را 

تهدیـد کند.

قانونی که روی کاغذ می پوسد
قوانینـی کـه  مزایـای  از  عمـاً  پرسـتاران 
تصویـب شـده نیز بی بهـره هسـتند. قانون 
سـخت و زیـان آور و ارتقـای بهـره وری برای 
بهبـود وضعیـت پرسـتاران تصویـب شـده 
اسـت اما عماً نتیجه مثبتی در روند کاری 

آنان نداشـته اسـت.

شـریفی مقدم با اشـاره به اینکه قانون گذار 
گفته اسـت که شـغل پرسـتاری به دالیلی 
کـه پیشـتر یـاد شـد، سـخت اسـت و فرد 
اظهـار  باشـد،  محیـط کار  در  بایـد کمتـر 
داشـت: بازنشسـتگی زود و کاهش ساعت 
کاری بـرای پرسـتاران تبیین شـده اسـت. 
امـا  دارد  وجـود  قوانیـن  اینکـه  علیرغـم 
اجرایـی نمی شـود. پرسـتاران بـه ویـژه در 
بخـش دولتـی از مزایـای قانـون سـخت و 

زیـان آور اسـتفاده نمی کننـد.
او ادامـه داد: بـه دلیـل کمبـود نیـرو نـه 
در  نمی کننـد.  بازنشسـته  زودتـر  تنهـا 
 10 و  سـال کار  بـا 20  بخـش خصوصـی 
سـال بخشـودگی و بخـش دولتـی بـا 25 
سـال کار و 5 سـال  بخشـودگی قانونگـذار 
مقدمـه بازنشسـتگی پرسـتاران را فراهـم 
کـرده اسـت. در بخش خصوصـی تا حدی 
دولتـی  بخـش  در  امـا  می شـود  رعایـت 
تقریبـا محـال اسـت کـه موافقت شـود تا 
پرسـتاری با 25 سـال کار بازنشسـته شود.

معـاون حقوقی رییس  جمهوری گفـت: وزیر اطاعات هیاتی 
را بـرای پیگیـری اظهـارات اسـماعیل بخشـی بـه خوزسـتان 
اعـزام کـرده و فکـر می کنـم بـه زودی توضیحاتـی را در ایـن 
خصـوص ارائـه دهنـد. لعیـا جنیـدی  درخصـوص آخریـن 
وضعیـت پیگیـری اظهـارات اسـماعیل بخشـی در معاونـت 
حقوقـی ریاسـت جمهـوری گفـت: از روز اولی که این مسـاله 
مطـرح شـد بـه وزارت اطاعـات نامـه نوشـتیم و توضیـح 
خواسـتیم. وی ادامـه داد: رییـس  جمهوری هـم پیگیر بودند 
تـا دولـت هـم در هیاتی که برای این موضوع تشـکیل شـده 
اسـت حضور داشـته باشـد؛ البته شـاید این هیات تشـکیل 

شـده باشـد و ایـن امـکان نیـز وجود نداشـته باشـد. 

معـاون پیشـین وزارت امـور خارجـه تاکیـد کـرد: بـه دلیـل 
اینکـه مسـائل مـرزی برایمان بسـیار مهم بـود و دولت کابل 
نیـز از توانایـی الزم بـرای آنکـه بتوانـد خواسـته های مـا در 
برقـراری امنیـت مرزها تامین کند، طبیعی بـود که ارتباطاتی 
بـا طالبـان برقرار کنیم و با آنها مذاکراتی داشـته باشـیم.وی 
افـزود: از مدت هـا قبل، درخصوص ارتباطـات ایران با طالبان 
مطالـب پراکنـده ای از سـوی مقام هـای مختلـف ایرانـی و 
افغانسـتان بیان می شـد. ارتباطاتی که سـفیر ایران در کابل 
آن را رد نکـرده بـود و البتـه گفتـه بود ایران بـا طالبان مذاکره 
نمی کنـد بلکـه ایـن دولت مرکزی افغانسـتان اسـت که باید 

طـرف مقابـل طالبان حضور داشـته باشـد.

هیاتی برای بررسی اظهارات 
بخشی به خوزستان اعزام شدند

تامین امنیت مرزها موجب 
گفت وگو با طالبان شد

سـید کمـال خـرازی کـه اکنون ریاسـت 
را  خارجـی  روابـط  راهبـردی  شـورای 
بـر عهـده دارد، معتقـد اسـت در اصـول 
ابتـدای  از  ایـران  خارجـی  سیاسـت 
انقـاب تـا بـه امـروز تغییـر زیـادی بـه 
وجـود نیامـده اسـت، فـراز و نشـیب به 
امـا در  دالیـل مختلـف وجـود داشـته 
ایسـتادگی  خودمـان  اصـول  در  کلیـت 

کردیـم.
کمـال خـرازی همـواره بـه فعالیت هـای 
و  ورزیـده  مبـادرت  علمـی  و  فرهنگـی 

در زمـان جنـگ تحمیلـی عـراق علیـه 
تبلیغـات  نیـز مسـئولیت سـتاد  ایـران 
او  اسـت.  بـوده  دار  عهـده  را  جنـگ 
پـس از آن طـی سـال های 68 تـا 76 
در  ایـران  دائـم  نمایندگـی  مسـئولیت 
سـازمان ملـل  را بـه عهـده داشـت.این 
دیپلمـات بـا سـابقه کشـورمان، در دوره 
ریاسـت جمهـوری سـید محمـد خاتمی  
نیـز طـی دو دوره بـه  عنـوان وزیـر امـور 
خارجـه دولـت اصاحـات مشـغول بـه 
کار بـود. البتـه در این سـال ها بـه عنوان 

شـناختی  علـوم  توسـعه  سـتاد  دبیـر 
ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت 
جمهـوری فعالیـت داشـت. سـید کمال 
خـرازی بـه مناسـبت چهلمیـن سـالگرد 
پیـروزی انقـاب اسـامی در گفت وگـو 
بـا ایسـنا در ارزیابـی خـود از سیاسـت 
جمهوری اسـامی ایـران، اظهـار کرد: در 
اصـول تغییـر زیـادی در سیاسـت های 
جمهـوری اسـامی ایـران پدیـد نیامده، 
مـا بـر اسـاس اصـل اسـتقال خودمان 
و بـر اسـاس اصـل حمایـت از ملت هـا، 
اصـل ثبات کشـور و همچنین براسـاس 
اسـامی همچنـان  ارزش هـای  احیـای 
پابرجـا بودیـم، فـراز و نشـیب بـه دالیل 
مختلـف داشـته امـا در کلیت بـر اصول 

خودمـان ایسـتادگی کردیـم.

 امیدواریم اشتباهات گذشته 
را مجددا تکرار نکنیم

بانک مرکزی حقوق سپرده گذاران 
موسسات اعتباری را تضمین کند

 بانک مرکزی در شـورای عالی هماهنگی اقتصادی سـران سـه قوه موظف شـد 
بـا بهره گیـری از تمامـی ابزارهـای نظارتـی، حقـوق سـپرده گذاران در موسسـات 
اعتبـاری را تضمیـن کند. شـورای عالی هماهنگی اقتصادی سـران سـه قوه روز 
شـنبه به ریاسـت حجت االسـام و المسلمین حسـن روحانی رییس جمهوری 
و بـا حضـور رییـس مجلـس شـورای اسـامی و دیگـر اعضـای شـورای عالـی 
تشـکیل جلسـه داد.در این جلسـه بررسـی طرح اصاح نظام بانکی ادامه یافت 
و چنـد بنـد دیگر از پیشـنهاد بانک مرکزی در این زمینه بررسـی شـد.به موجب 
ایـن طـرح، بانک مرکزی موظف اسـت با بهره گیری از تمامـی ابزارهای نظارتی، 
حقـوق سـپرده گذاران در موسسـات اعتبـاری را تضمیـن کند.همچنیـن مبـارزه 
جـدی، جامـع و ریشـه ای بـا مـوارد فسـاد اقتصـادی مـورد تاکید قـرار گرفت و 
از دبیرخانه شـورای عالی خواسـته شـد با اسـتفاده از تجارب گذشـته، سـازوکار 
مناسـب در ایـن زمینـه را بـرای طـرح در جلسـات آتـی ارایـه کنـد. همچنیـن 
موضـوع حفـظ و تقویـت فضای تاش و سـازندگی و امید به آینـده که تخریب 
آن در دسـتور کار بدخواهـان کشـور قـرار گرفتـه اسـت، مورد تاکید قـرار گرفت و 
از همـه رسـانه های کشـور دعـوت شـد تـا ایـن توطئـه  بدخواهـان را بـرای مردم 
تبییـن کـرده و نسـبت به انعـکاس واقعیات و دسـتاوردهای انقاب اسـامی و 

مقابلـه بـا جنگ روانی دشـمنان اهتمـام کند.

ته
نک

در زمـان کار کـردن نیـز در بخـش دولتی به سـبب قانون 
بایـد شـیفت  بهـره وری سـاعت کاری پرسـتاری  ارتقـای 
صبـح ۳۶ سـاعت و شـیفت شـب حـدود ۳0 سـاعت در 
هفتـه باشـد امـا این قانـون نیز در عمـل اجرا نمی شـود. 
یعنـی بـا دادن اضافـه کاری اجبـاری ایـن قانـون را هـم 
بی اثـر کرده انـد. در بخـش دولتـی اجـرا می شـود امـا در 
بخـش خصوصـی چنـدان ایـن قانـون اجـرا نمی شـود.

قانـون ارتقـای بهـره وری سـال ۸۸ تصویب شـد کـه کلیه 
کادر پرسـتاری بسـتگی به سـنوات، بخش و شـیفت کاری 
حدود ۸ سـاعت از ۴۴ سـاعت کاری شـان کم می شـود و 
به ۳۶ سـاعت در هفته می رسـد. در عین حال پرسـتارانی 
یـا تعطیلـی کار می کننـد، شـامل  کـه در شـیفت شـب 
ضریـب 1.5 می شـوند. امـا بـا دادن اضافـه کار اجبـاری 

ایـن عـدد را بـه 50 سـاعت در هفتـه می  رسـانند.

گزارش
ایلنا

سیاستسیاست

اروپا در صورت صداقت، از حمایت منافقین دست برداردرابطه ظریف و روحانی صمیمانه و سازنده است
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه 
کشـورمان اظهـار کـرد: بـه نظـر 
داخـل  در  عناصـری  می رسـد 
و  تضعیـف  جهـت  در  کشـور 
تخریـب جایـگاه وزیـر و وزارت امـور خارجـه بـا توجـه بـه 
نقـش اساسـی و حیاتـی آنهـا در وضعیـت کنونی کشـور، 
تـاش می کننـد و در همین چارچوب به صورت جنون آمیز 
دسـت به انتشـار اخبـاری نادرسـت و کـذب می زنند.بهرام 
قاسـمی  تصریـح کرد: اسـتعفای آقای ظریف از ریاسـت 
می کنـم.  تکذیـب  قویـا  را  دیپلماسـی کشـور  دسـتگاه 
متاسـفانه در حالـی کـه هفتـه  گذشـته ایشـان در یـک 
سـفر کاری بسـیار مهم و حسـاس در هندوسـتان به سـر 

می بردنـد و مشـغول رایزنـی بـا مقامـات آن کشـور بودند، 
ایـن خبـر جعلـی سـاخته و پرداختـه شـد.وی بـا بیـان 
ایـن کـه در همیـن چارچـوب شـاهد انجـام برخـی دیگـر 
از فضاسـازی ها  از سـوی برخـی از رسـانه های مشـخص 
علیـه وزارت امـور خارجـه بودیـم، گفـت : بـه نظر می رسـد 
کـه عناصری در داخل کشـور در جهـت تضعیف و تخریب 
جایـگاه وزیـر امور خارجه و دسـتگاه دیپلماسـی کشـور با 
توجـه بـه نقش حیاتی و اساسـی آنهـا در وضعیت کنونی 
کشـور تـاش می کننـد و در همیـن چارچـوب بـه صـورت 
جنون آمیـز بـه انتشـار اخبـار نادرسـت در جهـت تضعیـف 
دسـتگاه دیپلماسـی کشـور و پرسـنل متعهد و کوشای آن 

دسـت می زننـد.

رییـس دفتر رییـس جمهوری 
برخـی  از  شـدید  انتقـاد  بـا 
کشـورهای اروپایـی بـه دلیـل 
متهـم کـردن تهران بـه حمایت 
از تروریسـم، تاکیـد کـرد: اروپـا در صـورت صداقـت، از 
حمایـت منافقیـن و گـروه هـای تجزیـه طلـب دسـت 
بـردارد. محمود واعظی روز شـنبه در گفت و گو با خبرنگار 
سیاسـی ایرنـا، در پاسـخ به سـوالی درباره تحریـم ایران 
توسـط اروپـا، اظهارداشـت: اروپـا نبایـد فرامـوش کند که 
ایـن جمهـوری اسـامی ایـران بـود کـه بـه یـاری مـردم 
عـراق و سـوریه شـتافت تـا با تروریسـم داعشـی به طور 
مؤثـر بجنگـد. وی بـا بیـان اینکه ایـن جمهوری اسـامی 

ایـران بـود کـه با داعش جنگید و شـهید داد تـا این گروه 
تروریسـتی توان کمتـری برای اقدامـات جنایتکارانه خود 
در جهـان از جملـه در اروپـا داشـته باشـد، تصریـح کـرد: 
اروپـا بـه جـای قدردانـی از تاش هـای ایـران در مبـارزه 
بی امـان بـا تروریسـم، مـا را بـه حمایـت از تروریسـم 
متهـم می کنـد. رییـس دفتـر رییـس جمهـوری یـادآور 
شـد: جای هیچ شـک و شـبهه ای نیسـت که اروپا مأمن 
تروریسـت ها – چـه منافقیـن و چـه دیگـر گروه هـای 
تروریسـتی تجزیه طلب – اسـت و طی 40 سـال گذشـته 
ایـن  فعالیـت  زمینـه  مختلـف،  حمایت هـای  ارائـه  بـا 
گروه هـا بـرای انجام اقدامات تروریسـتی در داخل کشـور 

را فراهـم آورده اسـت.
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رییـس کمیسـیون امنیت ملـی و سیاسـت خارجی مجلس 
شـورای اسـامی برگـزاری اجـاس ضـد ایرانـی در لهسـتان 
را جنگـی روانـی دانسـت کـه می توانـد بـه عرصـه شکسـت 
در  فاحت پیشـه  شود.حشـمت هللا  تبدیـل  آمریکایی هـا 
واکنـش بـه اظهـارات اخیـر وزیـر امـور خارجـه آمریـکا مبنی 
بـر برگـزاری اجـاس ضد ایرانـی در لهسـتان گفـت: برگزاری 
اجـاس ضـد ایرانی در لهسـتان اقـدام انفعالی آمریکاسـت. 
پمپئـو وزیـر خارجـه آمریـکا افسـر ارشـد اطاعاتی اسـت که 
وظیفه اش پوشـاندن شکسـت های آمریکا در حوزه عملی در 
قالب یکسـری جنگ های روانی اسـت که این سیاسـت را در 

قبـال جمهـوری اسـامی ایـران در پیـش گرفته اسـت.

نماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـورای اسـامی گفـت: با 
گرفتـن اخـذ عـوارض از تونـل هـای تهـران مخالفـم چـرا که 
بـا وضعیـت اقتصادی نامطلوب، فشـار بیـش از انـدازه ای به 
مردم وارد می شـود.پروانه سلحشـوری، نماینـده مردم تهران 
در مجلس شـورای اسـامی اظهار داشـت: در حـال حاضر که 
مـردم در حـال تجربه ی شـرایط اقتصادی سـختی هسـتند 
کـه گرفتـن اخـذ عـوارض از تونـل هـای تهـران، این فشـارها 
را مضاعـف مـی کنـد و بنـده نـه در جایگاه یـک نماینده بلکه 
بعنـوان یـک شـهروند با اجـرای ایـن طرح مخالف هسـتم.

آمریکا به دنبال جنگ 
روانی است

مخالف اخذ عوارض از 
تونل های تهران هستم

پیام رسـانه

روزنامـه گاردین در یک گزارش 
تحلیلی به ارتباط بین آلودگی هوا و سـقط 

پرداخته. جنین 

خبرگـزاری اسپوتنیک در تیتر یک 
خود به انفجار شـدید در مرکز پاریس 

پرداختـه و تصاویر و ویدیوهایی از این 
حادثه منتشر کرده.

خبرگـزاری الجزیره جان باختن دو 
آتش نشـان در حادثه انفجار لوله گاز در 
یـک نانوایـی در پاریس را تیتر یک خود 

قرار داده.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگـزاری دویچه وله آلمان به 

پوشـش انفجار لوله گاز در پاریس و جان 
باختن و زخمی شـدن چند تن پرداخته.

آلمان
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در جمهوری اسالمی تغییر 
باورها به زنان اتفاق افتاد 

مدیرکل امور بانوان و خانواده اسـتانداری 
جمهـوری  در  شـد:  یـادآور  کردسـتان 
اسـامی ایران تغییـر باورها اتفـاق افتاد 
و بـاور و دیـدگاه خانـواده هـا نسـبت بـه 
جنسـیت تغییـر کرد و بـه این باور رسـیدند که جنسـیت نمی تواند 
محدودیـت ایجـاد کنـد ضمن اینکه حتی می توانـد یک فرصت نیز 
باشـد.  آژیـر گفـت: همین تغییـر باورها موجب شـد خانـواده ها به 
صـورت مسـاوی بـر روی پسـران و دختـران خـود و در میـان برخی 
نیـز بیشـتر بـر روی دختـران بـرای آینده سـرمایه گذاری کننـد. وی 
بـا بیـان اینکه در گذشـته مسـاله ارث بـردن دختران از سـهم پدری 
بویژه در روسـتاها یک قبح بود، اظهار داشـت: در جمهوری اسـامی 
بانـوان مطالبـات حقوقی خـود را مطرح کرده و دولت نیز صدایشـان 

را شـنید و امـروز دیگـر ارث بـردن دختران قبح نیسـت. 

باور زنان

نبود زیرساخت برای کاهش آسیب های اجتماعی خبر

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی می گوید برای کاهش آسیب های اجتماعی 
زیرساخت نداریم

ــارب  ــال تج ــت انتق ــنبه در نشس ــکار روز ش ــه ابت معصوم
موفــق حــوزه زنــان در مدیریــت شــهری افــزود: انتقــال و 
تبــادل تجربیــات و شــبکه ســازی زنــان کــه در شــهرهای 
ــته ای  ــدام شایس ــد اق ــئولیت دارن ــور مس ــف کش مختل
اســت. ابتــکار اظهــار داشــت: نقــش و اهمیــت توجــه بــه 
ــت  ــهری اهمی ــت ش ــواده در مدیری ــان و خان ــوع زن موض
بســزایی دارد و یکــی از محورهــای توســعه پایــدار شــهرها 
ــوری  ــس جمه ــواده رئی ــان و خان ــور زن ــاون ام اســت. مع
گفــت: بــدون برنامــه ریــزی موثــر بــرای زنــان و خانــواده 
نمــی تــوان بــه اهــداف کان دســت یافــت و بایــد مبتنــی 
بــا هــر برنامــه ای بــه ســمت تحقــق عدالــت گام برداشــت.

ــه  ــد ب ــهری بای ــت ش ــرد: در مدیری ــان ک ــر نش وی خاط
ــان و  ــه زن ــا هم ــت ت ــیتی پرداخ ــت جنس ــوم عدال مفه
ــوند. ــد ش ــره من ــت شــهری به ــات مدیری ــردان از خدم م

ــه را  ــوق اولی ــد حق ــات بای ــن خدم ــه داد: ای ــکار ادام ابت
ــا نــگاه وســیعتر  ــواده را ب ــان و خان تامیــن و مطالبــات زن
ــا  ــه دســتگاه ه ــت جنســیتی در هم ــد و عدال جــواب ده

اجــرا شــود.
ــت:  ــوری گف ــس جمه ــواده رئی ــان و خان ــور زن ــاون ام مع
ــت  ــه عدال ــوط ب ــای مرب ــاخص ه ــهر ش ــورای ش ــر ش اگ
جنســیتی را تصویــب کنــد مــی تــوان بــر اســاس اســناد 
فرادســتی در برنامــه ســالیانه شــورا بــه عنــوان یــک محــور 

مطــرح شــود.
ــال 98  ــه س ــه بودج ــت در الیح ــه دول ــان اینک ــا بی وی ب
گام هــای خوبــی برداشــته اســت، اضافــه کــرد: 30 درصــد 
ــاس  ــر اس ــال ب ــار س ــی چه ــت ط ــای مدیری ــت ه پس

ــود. ــذار ش ــان واگ ــه زن ــدی ب ــتگی و توانمن شایس
ابتــکار تاکیــد کــرد: حــدود 60 درصــد در اســتانداری هــا در 
مــورد واگــذاری پســت هــای مدیریتــی بــه زنــان نســبت 

بــه ســال قبــل رشــد داشــته اســت.
معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیــس جمهــوری گفــت:در 
برنامــه ریــزی شــهری هــم بایــد شــاخص هــای دوســتدار 
خانــواده را در نظــر بگیریــم و بــه دنبــال آن چهــره خشــن 
شــهری را بــا برنامــه ریــزی تغییــر دهیــم و عناصــری کــه 
ــاز مــی گردانــد شناســایی  آرامــش و نشــاط را بــه شــهر ب
کنیــم. ابتــکار بــه اجــرای طــرح گفت و گــوی ملــی خانواده 
در بیشــتر شــهرها اشــاره کــرد و افــزود: ایــن طــرح بــا بهــره 
گیــری از مشــارکت تشــکل هــای مــردم نهــاد، شــهرداری 
هــا و مــدارس در تــاش اســت تــا نشــان دهــد خانــواده در 
معــرض همــه آســیب هــای اجتماعــی قــرار دارد. معــاون 
امــور زنــان و خانــواده رئیــس جمهــوری گفــت: در خانــواده 
دچــار اختــال ارتباطــی شــده ایــم و ایــن اختــال اعضــای 
ــه  آن را از هــم جــدا کــرده و امــروز ارتبــاط بیــن نســلی ب
یکــی از مشــکات نهــاد خانــواده تبدیــل شــده اســت. وی 
ــک  ــواده ی ــی خان ــوی مل ــت و گ ــوع گف ــد: موض یادآورش
ــرای اجــرای آن همــکاری  ــد ب ــدی اســت و بای بحــث کلی
ــت جنســیتی  ــون عدال ــار داشــت: اکن ــکار اظه داشــت. ابت
ــطح  ــن س ــی تری ــواده در عال ــی خان ــوی مل ــت و گ و گف
مدیریــت شــهری و مصوبــات شــورای اســامی شــهر بایــد 

از محورهــای برنامــه هــای پنــج ســاله شــهری باشــد.

ابتکار:هدف غایی 
دولت رسیدن به عدالت 

جنسیتی است

نهــاد قضایــی عــراق، گزارشــی از فعالیــت باندهای 
قاچــاق انســان در عــراق و خریــد و فــروش زنــان 
ــن  ــی و خارجــی در ای ــای عراق ــر بچــه ه و دخت
کشــور بــه قیمت ســه تــا چهــار هــزار دالر منتشــر 
کــرد. درحالــی کــه پیشــتر گــزارش هــای مختلف 
رســانه ای درخصــوص فعالیــت باندهــای قاچــاق 
ــی در  ــی و خارج ــا عراق ــه ه ــودکان و دختربچ ک
عــراق و همچنین اخبــاری از دســتگیری باندهای 
ــاد  ــود، نه ــن عرصــه منتشــر شــده ب ــال در ای فع

قضایــی عــراق بتازگــی گــزارش مفصلــی در ایــن 
خصــوص منتشــر کــرد.  در گــزارش ماهانــه اخیر 
نشــریه 'القضــاء' ارگان نهــاد قضایــی ایــن کشــور 
ــان،  ــی انس ــای قاچاقچ ــه بانده ــت ک ــده اس آم
قربانیــان را در شــبکه هــای اجتماعــی بویــژه در 
ــش  ــژه پخ ــای وی ــال ه ــی کان ــبوک و برخ فیس
ترانــه در ماهــواره بــرای فــروش عرضــه مــی کننــد 
ــر روی قیمــت و ســرانجام  ــی ب ــه زن ــد چان و رون
ــود.  ــی ش ــام م ــا انج ــروش همانج ــد و ف خری

ــای  ــروش اعض ــامل ف ــا ش ــن بانده ــت ای فعالی
ایــن دختربچــه هــا و یــا فــروش و اجــاره دادن 
خــود آنهــا و بهــره کشــی از آنهــا از جملــه بشــکل 
جنســی یــا تکــدی گــری اســت.  گــزارش حاکــی 
ــقوط  ــش از س ــاق پی ــای قاچ ــه بانده ــت ک اس
دیکتاتــوری صــدام و از ســوی 'کولــی هــا' در عراق 
انجــام میشــد و در ســالهای اخیــر بویــژه پــس از 
هجــوم داعــش توســعه یافتــه و طبق بررســی ها 
دســت کــم 130 خانــه در نقــاط مختلــف بغــداد به 
ایــن منظــور مــورد اســتفاده قاچاقچیــان انســان 
ــاع  ــب از اتب ــا اغل ــه ه ــن دختربچ ــرار دارد.  ای ق

ــورهای  ــا کش ــراق و ی ــود ع ــتند در خ ــراق هس ع
عربــی همســایه قاچــاق مــی شــوند. گــزارش نهاد 
قضایــی عــراق حاکــی اســت کــه باندهــای تبهکار 
ــک  ــرای ی ــه را ب ــر بچ ــر دخت ــال حاضــر ه در ح
ــار  ــغ 250 هــزار دین ــه مبل ــه تکــدی گــری ب هفت

اجــاره داده مــی دهنــد. 
ــش  ــوم داع ــا هج ــزارش ب ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــی از  ــون عراق ــه میلی ــش از س ــدن بی و آواره ش
اســتان هــای شــمالی و شــمال شــرقی، از ســال 
2014 بــازار قاچاقچیــان انســان نیز رونق بیشــتری 

پیــدا کــرده اســت. 

خرید و فروش مجازی دخترکان عراقی

گزارش

اگر به این دلیل ازدواج می کنید،شاید شکست بخورید
چون احساس می کنم هیچ کسی به من توجه نمی کند

برخی جوانان شاید با نخستین فردی که به آنان پیشنهاد ازدواج می دهد ازدواج می کنند. این گونه افراد به دلیل اعتماد به نفس پایین فکر 
می کنند که هیچ کسی به آن ها توجه نمی کند و به همین دلیل فرصت را غنیمت می شمارند و به اولین پیشنهاد ازدواج، پاسخ مثبت می 

دهند. باید توجه داشت که ازدواج شتاب زده، آثار سوء خاصی دارد که زن و شوهر بعد از ازدواج با آسیب های آن مواجه می شوند.

14 هزار مددجوی کمیته امداد به 
نهضت سوادآموزی معرفی شدند

 معـاون امـور فرهنگـی کمیتـه امـداد 
امـام خمینـی )ره( گفـت: در 6 ماهـه 
اول امسـال 14 هـزار نفـر از افـراد تحت 
حمایت این نهاد به نهضت سـوادآموزی 
معرفـی شـدند که مراحـل سـوادآموزی و ارائـه مدرک به ایـن افراد 
در حـال انجـام اسـت. حجـت االسـام حسـین احمدیـان از انعقاد 
تفاهم نامـه بـا سـازمان نهضـت سـوادآموزی بـا هـدف ریشـه  کنی 
بیسـوادی در بیـن مددجویـان این نهاد خبر داد و افـزود: در 6 ماهه 
نخسـت امسـال حدود سـه هـزار مددجوی کمیتـه امـداد موفق به 
اخذ مدرک سـوادآموزی شـدند.وی با اشـاره به تفاهم نامه همکاری 
مشـترک سـازمان نهضت سـوادآموزی و کمیته امداد، اظهار داشت: 
توسـعه، تقویت و تعمیق فرهنـگ سـوادآموزی، مهارت های زندگی 
و ارتقـای آموزش هـای پـس از سـواد در گـروه هـدف و کمـک بـه 
توسـعه عدالت آموزشی و محو بیسـوادی در بین مددجویان کمیته 

امـداد از اهـداف ایـن تفاهم نامه اسـت.

سوادآموزی

13 میلیون مجرد و 220 هزار 
مجرد قطعی در کشور

بـه افـرادی که از سـن تجـرد قطعی عبـور کرده 
باشـند، مجـردان قطعی می گوینـد و تعداد آنها 
در کل کشـور 220 هـزار نفـر اسـت. علـی اکبـر 
محـزون مدیـرکل دفتـر جمعیـت نیـروی کار 
مرکـز آمـار ایران و مدیرکل سـابق اطاعـات و آمار جمعیتی سـازمان ثبت 
احـوال کشـور در یـک برنامـه رادیویـی بـا بیان ایـن مطلب، اظهار داشـت: 
طبـق آخریـن سرشـماری، 9 میلیـون و 769 هـزار نفـر در سـن متعـارف 
ازدواج و هرگـز ازدواج نکـرده داریـم و همچنیـن تعـداد افرادی که از سـن 
متعـارف ازدواج عبـور کـرده انـد امـا هنوز به سـن تجـرد قطعی نرسـیدند 
یـک میلیـون و 810 هـزار نفـر اسـت. وی با اشـاره به افزایش سـن ازدواج 
درکشـور در سـال هـای مختلـف گفت: طی چند دهه گذشـته سـن ازدواج 
آقایان از 24 به 28 سـال و برای خانم ها از 19 به 23 سـال رسـیده اسـت. 
ضمـن اینکـه ایـن آمـار در شـهرهای مختلـف و حتـی در شـمال و مرکز و 

جنـوب کانشـهری ماننـد تهـران کاماً متفاوت اسـت.

ازدواج

جای خالی مراکز ترک اعتیاد 
بانوان در شهرستان ها

بهزیسـتی  اداره  رئیـس 
شهرسـتان خـرم دره گفـت: جای 
خالـی مراکز ترک اعتیـاد بانوان 
در شهرسـتان ها مشـهود اسـت.
علـی نجاتـی در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: مراکـز 
و  سـرپایی  میان مـدت،  صـورت  بـه  اعتیـاد  تـرک 
کوتاه مـدت در درمـان اعتیـاد در کشـور فعـال هسـتند.

وی بـا اشـاره بـه فعالیـت یـک مرکـز متـادون درمانی و 
یـک مرکـز کمپ تـرک اعتیـاد میان مـدت در شهرسـتان 
خـرم دره، گفـت: در حـال حاضـر خـرم دره فاقـد کمـپ 

اجبـاری اسـت.
ایـن مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه اعتیـاد تنهـا موضوعـی 
مردانـه نبـوده و در عصـر جدیـد بانـوان نیـز از اقشـاری 

اعتیاد

روانشناسـی  ارائـه خدمـات  و  فعالیـت 
حسـاس  مسـئله   جامعـه،  مـردم  بـه 
و پرچالشـی اسـت؛ خدماتـی کـه اگـر 
رفـع  راسـتای  در  و  صحیـح  طـور  بـه 
می توانـد  شـود  ارائـه  افـراد  مشـکات 
هدایـت  درسـت  مسـیر  بـه  را  جامعـه 
کنـد، در غیـر ایـن صـورت جامعـه بـه 
بیراهـه کشـیده می شـود. امـا در دنیـای 
مدرنـی کـه فضـای مجـازی بـا دنیـای 
پیـدا کـرده  تنگاتنگـی  رقابـت  واقعـی 
زمینـه  در  چالش هایـی  بـروز  شـاهد 
روانشناسـی هسـتیم؛ افـرادی که تحت 
عنـوان روانشـناس در فضـای مجـازی 
مشـاوره  خـود  مراجعه کننـدگان  بـه 
می دهنـد. امـا بـه راسـتی چنـد نفـر از 
ایـن روانشناسـان نـه در دنیـای مجازی 
بلکه در واقعیت "روانشـناس " هسـتند؟.

دکتـر حمید پورشـریفی، بـازرس انجمن 
اینکـه  بیـان  بـا  ایـران،  روانشناسـی 
صفحه هـای غیرقانونـی بسـیاری تحـت 
در  روانشناسـی  مشـاوره های  عنـوان 
فضاهای مجازی مانند "ایسـنتاگرام" در 
فعالیـت هسـتند، می گویـد: مـردم باید 
از نـوع مـدرک و مجـوز افـرادی کـه در 
جایـگاه روانشناسـی در فضـای مجـازی 

باشـند. آگاه  مشـاوره  می دهنـد، 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه سـازمان نظـام 
روانشناسـی و سـازمان بهزیسـتی تنهـا 
مراکـزی هسـتند کـه در زمینـه مشـاوره  
و  می کننـد  فعالیـت   روانشـناختی  و 
می توانند به افـراد دارای صاحیت مجوز 
دهنـد می افزاید: سـوء اسـتفاده گران در 
صفحه  ایسـنتاگرام خود با  مشـخصاتی 
تحـت عنـوان "دارای مجـوز از مخابرات" 
مشـاوره های  خـود  مخاطبـان  بـه 
روانشناسـی ارائـه می کننـد، الزم بـه ذکر 
اسـت که مرکـز مخابـرات تنهـا می تواند 

از نظـر فنـی بـه آنهـا مجـوز دهـد.

هشداری درباره 
»روانشناسان مجازی«

هسـتند کـه در معـرض تهدیـد مـواد مخـدر قـرار 
تنهـا  نـه  حاضـر  حـال  در  کـرد:  اظهـار  دارنـد، 
شهرسـتان خـرم دره، بلکه اسـتان زنجـان نیر فاقد 
مرکـز تـرک اعتیـاد بانـوان اسـت کـه طبـق اعـام 
در  دهه فجـر  در  مرکـز  اولیـن  مرتبـط،  مسـئوالن 

رسـید. خواهـد  بهره بـرداری  بـه  اسـتان 
ایـن مسـئول با اشـاره بـه اینکـه متعاقب بـا مرکز 
اسـتان، جـای خالـی مرکـز تـرک اعتیـاد بانـوان 
داد:  ادامـه  اسـت،  مشـهود  نیـز  شهرسـتان ها  در 
در حـال حاضـر بانوانـی کـه بـا موادمخـدر دسـت 
و پنجـه نـرم می کننـد، بـرای تـرک اعتیـاد خـود 
بـه مراکـز متادون درمانـی مراجعـه  در شهرسـتان 
می کننـد. وی بـا تاکیـد بـر اینکـه در حـال حاضـر 
اسـتان  در  اجبـاری  اعتیـاد  تـرک  مرکـز  یـک 
زنجـان فعالیـت می کنـد، ادامـه داد: از متقاضیـان 
شهرسـتان  در  اعتیـاد  تـرک  کمـپ  راه انـدازی 

می شـود. حمایـت  خـرم دره 

اجتماعـی  کمیسـیون  عضـو 
مجلـس شـورای اسـامی گفـت: 
یکـی از مشـکات اساسـی موجود 
و  کنتـرل  پیشـگیری،  زمینـه  در 
کاهـش آسـیب هـای اجتماعـی، 
نبـود زیرسـاخت هـای الزم در این 

اسـت.  زمینـه 
در بـدو پیـروزی انقـاب اسـامی 
حـدود 75 درصـد جمعیـت کشـور 
روستانشـین و حـدود 25 درصـد 
شهرنشـین بودنـد امـا بـا مهاجرت 
شـهرها،  بـه  روسـتایی  هـای 
هـای  آسـیب  دامنـه  تدریـج  بـه 
پیـدا کـرد.  اجتماعـی گسـترش 

گسـترش  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
آسـیب های اجتماعـی دارای دالیل 
مسـائل  زمانـی  اسـت،  متعـددی 
عمرانی روسـتاها مطرح بـود، اما در 
حال حاضر مسـائلی مانند اشـتغال 

بیشـتر مطرح اسـت.
لطفـی ادامـه داد: درحـال حاضـر 
ماننـد  امکاناتـی  روسـتاها  بـرای 
آب، برق و آسـفالت را فراهم کرده 
ایـم، اما به دلیل اینکه زیرسـاخت 
هـای الزم ماننـد امکانـات رفاهی، 
اجتماعـی  و  فرهنگـی  آموزشـی، 
فراهم نشـده اسـت، نتوانسته ایم 
روسـتاییان را در روسـتاها ماندگار 

. کنیم
نـوع  ایـن  کـرد:  تصریـح  وی 
متمرکـز  شـهرها  در  را  امکانـات 
بـرای  هـم  مـردم  و  ایـم  کـرده 
برخـورداری از ایـن امکانـات روانه 
بـه  واقـع  در  انـد؛  شـده  شـهرها 
نوعـی در شـهرها جذابیـت هـای 
ایـن  و  ایـم  ایجـاد کـرده  کاذب 
اسـت کـه  مسـاله موجـب شـده 
شـهرها  سـمت  بـه  روسـتاییان 

شـوند. کشـیده 

نظام کنترل روستایی، 
مانع بروز آسیب های 

اجتماعی 
لطفـی گفـت: تـا زمانـی کـه مردم 
مـی کننـد،  زندگـی  روسـتاها  در 
ناخواسـته  یـک نظـام اجتماعـی 
مـی  کنتـرل  را  آنهـا  کـه  دارنـد 
کنـد بـه عنـوان مثـال همسـایه، 
و  مـی کنـد  را کنتـرل  همسـایه 
چـون همـه همدیگر می شناسـند 
بـه نوعـی همـه تحت یـک کنترل 
نوعـی  بـه  و  هسـتند  ناخواسـته 
ایـن نظـام اجتماعـی افـراد را از 
ورود بـه آسـیب هـای اجتماعـی 
شـاید  و  دارد  مـی  نگـه  مصـون 
افـراد کمتـر انگیزه خـاف کردن را 

باشـند. داشـته 
وقتـی  امـا  داشـت:  اظهـار  وی 
فـرد از روسـتا مهاجـرت مـی کند 
بـه  آورد،  مـی  روی  شـهر  بـه  و 
دلیـل اینکـه در اکثر مواقـع دارای 
امکانـات مالـی خوبـی نیسـت و 
نمـی تواند در نقطه خوبی از شـهر 
مسـتقر شـود، بـه حاشـیه شـهر 

پنـاه مـی بـرد.

گرایش به آسیب های 
اجتماعی در سایه حاشیه 

نشینی
اجتماعـی  کمیسـیون  عضـو 
مجلـس افـزود: زمانـی کـه افـراد 
بـه حاشـیه شـهر مـی رونـد، این 
نظـارت اجتماعـی پنهـان از بیـن 
مـی رود و افـراد احسـاس آزادی 
آسـیب  سـمت  بـه  و  مـی کننـد 
مـی  کشـیده  اجتماعـی  هـای 
شـوند و گرایـش بـه ایـن آسـیب 

هـا نیـز بـاال مـی رود.
وی تاکیـد کـرد: اعتقـاد مـن بـر 

ایـن اسـت تـا زمانـی کـه نتوانیم 
بـرای  الزم  هـای  زیرسـاخت 
کنتـرل  و  کاهـش  پیشـگیری، 
آسـیب هـای اجتماعـی را فراهـم 
کنیـم، برنامه منسـجمی را در این 
خصـوص نداشـته باشـیم و یـک 
متولـی خـاص در ایـن خصـوص 
اسـت. همیـن  وضعیـت  نباشـد، 

در مبحث آسیب های 
اجتماعی هر کسی ساز 

خودش را می زند
لطفـی بـا اشـاره بـه اینکـه یـک 
سـال از فعالیت شـورای اجتماعی 
کشـور بـه منظـور کاهـش آسـیب 
هـای اجتماعـی مـی گـذرد، تاکید 
کـرد: 22 دسـتگاه اجرایـی در این 
شـورا نقـش دارنـد، امـا در عمـل 
هـر کسـی سـاز خـودش را مـی 
زنـد و در عمل در ایـن مدت که از 
فعالیـت آن می گـذرد کاری انجام 

است. نشـده 
زندگـی  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
افـراد بخش های مختلفـی مانند 
خانـواده، جامعـه و نظام آموزشـی 
تاثیرگـذار هسـتند، تصریـح کـرد: 
بایـد دقـت کـرد کـه در هـر کـدام 
چـه کسـانی  هـا  بخـش  ایـن  از 
وظایفـی  چـه  و  هسـتند  متولـی 

دارنـد.
اجتماعـی  کمیسـیون  عضـو 
مجلـس ادامـه داد: در تئـوری هر 
دسـتگاه نظراتـی را ارائـه می دهد 
و جلسـه هایی هم مـی گذارد، اما 
متاسـفانه در عمل کار کارشناسـی 
اجتماعـی  شـورای  از  اجرایـی  و 

کشـور ندیـده ایـم.
وی گفـت: زمانـی کـه مسـئولیت 
هـا پخـش مـی شـود، در حـوزه 
کاری  اجتماعـی  هـای  آسـیب 

انجـام نمی شـود؛ به عنـوان مثال 
در حـوزه کـودکان کار یـا خیابانـی 
معلـوم نیسـت چه کسـی باید آنها 

را سـاماندهی کنـد.

5 آسیب اجتماعی در 
اولویت کاری کمیسیون 

اجتماعی مجلس 
اجتماعـی  کمیسـیون  عضـو 
مجلـس گفـت: ایـن کمیسـیون 
اجتماعـی  آسـیب  نـوع   5
شـامل طـاق، اعتیـاد، کـودکان 
و  نشـینی  حاشـیه  خیابانـی، 
اشـتغال را در اولویـت کارهـای 

اسـت. داده  قـرار  خـود 
وی افـزود: بایـد صادقانـه بگویـم 
مجلـس  اجتماعـی  کمیسـیون 
هـم برنامـه ای بـرای ایـن مـوارد 
نـدارد؛ هـر چند گاهی این مسـائل 
در دسـتورکار کمیسـیون قـرار مـی 
گیـرد و گـزارش هایـی هـم ارائـه 

مـی شـود و بعـد هـم همـه چیـز 
تمـام مـی شـود.

فقر و بیکاری، مهمترین 
معضل و آسیب اجتماعی 
مهمتریـن  کـرد:  اعـام  لطفـی 
در  اجتمـای  آسـیب  و  معضـل 
کشـور فقـر و اشـتغال اسـت؛ اول 
بیـکاری اسـت کـه بـه دنبـال آن 

فقـر هـم مـی آیـد.
وی اظهـار داشـت: یکـی دیگـر از 
دالیـل آسـیب هـای اجتماعـی در 
توزیـع  در  عدالـت  نبـود  کشـور، 
و  اجتماعـی  رفاهـی،  امکانـات 
و  تبعیـض  اسـت کـه  اقتصـادی 
فاصلـه طبقاتـی ایجـاد مـی کنـد 
هـای  آسـیب  اساسـی  عامـل  و 

اسـت. اجتماعـی 

آمار دقیق نداریم و منابع 
بهینه هزینه نمی شود

لطفـی ادامـه داد: در حـال حاضـر 
دقیقـی  آمـار  مثـال  عنـوان  بـه 
و  نداریـم  بیـکاران  جمعیـت  از 
زیرسـاخت هـا هـم مهیا نیسـت؛ 
آمـار  اینکـه  دلیـل  بـه  همچنیـن 
و برنامـه دقیقـی نداریـم، منابـع 
بهینـه هزینـه نمی شـود و در عین 
حـال امکانات موجود هـم عادالنه 
توزیـع نمـی شـود و برخـی افـراد 
توانایـی ایجـاد شـغل بـرای خـود 
را ندارنـد. همـه ایـن موارد دسـت 
به دسـت هم داده و دچار شـرایط 

کنونـی شـده ایـم.

ته
نک

شـورای  مجلـس  اجتماعـی  عضـو کمیسـیون 
اساسـی  مشـکالت  از  یکـی  گفـت:  اسـالمی 
موجـود در زمینـه پیشـگیری، کنتـرل و کاهش 
آسـیب هـای اجتماعی، نبـود زیرسـاخت های 

الزم در ایـن زمینـه اسـت.

پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس2۴ از جان 
باختن دو آتش نشـان در حادثه انفجار 

لولـه گاز در پاریس خبر داده.

خبرگـزاری یورونیوز علت انفجار 
در پاریـس را انفجار گازی عنوان کرده و 

نوشـته: دو آتش نشان در این حادثه جان 
باختند.

روزنامـه نیویورک تایمز در تیتر 
یک خود به سـفرهای منطقه ای پومپئو که 

این بـار به ابوظبی رفته پرداخته.
آمریکااروپافرانسه

خبرگـزاری سی ان ان از تعطیلی 
موقـت دولت ترامپ به عنوان 

طوالنی تریـن تعطیلی دولت در طول 
تاریخ آمریکا نام برده.

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 تا اطالع ثانوی از سفر به گرجستان خودداری کنید4
وزارت امورخارجه کشورمان در پی شیوع آنفلوانزای خوکی در کشور گرجستان، توصیه های 
مسافرتی به شهروندان ایرانی جهت سفر به این کشور ارائه کرد.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

 مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
آذربایجـان شـرقی گفـت: در سـال جـاری تاکنـون شـمار 
گردشـگران خارجی به اسـتان در همسـنجی با سـال گذشته 
10 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. مرتضی آبدار روز پنجشـنبه 
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا، افـزود: طبق آخریـن آمار، 
تعـداد گردشـگران خارجـی ورودی بـه آذربایجان شـرقی در 
مـدت سـپری شـده از سـال جـاری بیـش از 493 هـزار نفر 
بـوده اسـت کـه افزایـش قابل توجهی نسـبت به سـال های 

گذشـته دارد.
وی همچنیـن از افزایـش 22 درصـدی شـمار گردشـگران 
داخلـی بـه آذربایجـان شـرقی در سـال جـاری خبـر داد و 
اظهـار داشـت: در ایـن حـوزه نیز شـاهد حضور چهـار میلیون 
و 500 هـزار نفـر از گردشـگران داخلـی در اسـتان بـوده ایـم.
آبـدار، رویـداد بین المللی تبریـز 2018 را از جمله عوامل مهم 
و موثـر در افزایـش تعـداد گردشـگران ورودی بـه آذربایجان 
شـرقی برشـمرد و بـا بیـان اینکـه این رویـداد باعـث تبدیل 
شـدن گردشـگری به یـک مطالبـه عمومی در سـطح ملی و 
منطقـه ای شـد، ادامـه داد: اینکه گفته می شـود برای تبریز 
2018 کاری صـورت نگرفته اسـت، زیر سـوال بـردن اقدامات 
ارزشـمند و تـاش هـای صـورت گرفته در این راسـتا اسـت، 
زیرا توسـعه گردشـگری در قالب یک فرآیند هدفمند امکان 

پذیـر خواهـد بود.
وی بـا بیـان اینکـه رویـداد تبریـز 2018 نقطه ای آغـاز ایجاد 
تحولـی اساسـی در صنعت گردشـگری منطقه اسـت، گفت: 
تبریز 2018 را نقطه شـروع یک تحول اساسـی در گردشگری 
اسـتان عنـوان کرده ایـم و هم اکنون نیز موضوع گردشـگری 
بـه یـک مطالبـه عمومـی تبدیـل شـده اسـت، بـه گونـه ای 
کـه مسـئولین و مـردم بـه ایـن بـاور رسـیده اند که توسـعه 
اقتصادی در گرو توسـعه گردشـگری اسـت.آبدار اضافه کرد: 
در 2 سـال اخیـر تمـام موزه هـای تبریـز و اسـتان به شـکل 
اساسـی از نظـر سـخت افـزاری و نـرم  افـزاری سـاماندهی 
شـده انـد و عـاوه بر این شـاهد صـدور مجوز و افتتاح سـه 

مـوزه خصوصـی در ایـن مـدت بوده ایم.

سوژه
ورود گردشگران 

خارجی به آذربایجان 
شرقی افزایش یافت

هر
 م

س:
عک

بوم گردی ظرفیتی جدید در گردشگری
اقامتگاه بوم  گردی به معنای محل اقامت مسافر منطبق بر فرهنگ و جغرافیای آن منطقه است

گردشگری دریایی نیز به صورت ویژه در دستور کار استان بوشهر قرار دارد

در  جدیــد  ظرفیتــی  گــردی  بــوم 
گردشــگری اســت کــه مســافر خســته از 
ــرق زندگــی صنعتــی و ماشــینی  زرق وب
امکانــی مــی یابــد تــا زیــر آســمان صاف 
و پرســتاره روســتا، بــا پدیــده هــای بکــر 
فرهنگــی و طبیعــی مناطــق مختلــف 
کشــور آشــنا شــود. بــوم گــردی از جملــه 
ــعه آن در  ــا توس ــه ب ــت ک ــی اس صنایع
روســتاها و تقویــت زیرســاخت هــای 
گردشــگری مــی تــوان رونــق اقتصــادی 

ــید. ــتاها بخش ــه روس ــی ب خاص
بــا رونــق بــوم گــردی مــردم نقــاط 

ــد از  ــی توانن ــا م ــف کشــور و دنی مختل
ــای  ــن ه ــوم وآیی ــگ، آداب ورس فرهن
بکــر و دســت نخــورده مناطــق مختلف، 
نحــوه  طبیعــی،  و  ســالم  غذاهــای 
فعالیــت روســتائیان، صنایــع دســتی 
زنــان و مــردان روســتا نشــین و مناظــر 
طبیعــی زیبــا و دیگــر جاذبــه هــای 
گردشــگری ایــن مناطــق بهــره منــد 

ــوند. ش
ــان  ــوازی ایرانی ــن، میهمــان ن عــاوه برای
ــد  ــی توان ــه م ــت ک ــری اس ــل دیگ عام
ــه  ــفر ب ــرای س ــگران ب ــویق گردش در تش
ــد روزی در  ــدن چن ــق و گذران ــن مناط ای
ــد  ــه رص ــگری ب ــای گردش ــگاه ه اقامت
ســتارگان در شــب برفــراز تپــه هــای 

در  اســتراحت  یــا  روســتاها  اطــراف 
ســواحل شــنی و بکــر بنــادر کوچــک 
کرانــه خلیــج فــارس بــه پرنــده نگــری و 
بازدیــد از دارهــای بافندگــی فــرش و عبــا 
ــور  ــوب کش ــف جن ــتاهای مختل در روس

ــد. بپردازن
امــروز بــا تغییــر نــگاه مســووالن نســبت 
بــه گردشــگری پــس از ســال هــا صنعت 
ــه و  ــرار گرفت ــوم گــردی مــورد توجــه ق ب
ــی از  ــه یک ــب ب ــه مناس ــاد زمین ــا ایج ب
مســائل مهــم کشــور تبدیل شــده اســت. 
بــا راه انــدازی اقامتــگاه هــای بــوم گردی 
و تنــوع بــاالی آنهــا در مســائلی از قبیــل 
هزینــه، طراحــی، کاربــری، موقعیــت 
ــه  ــی زمین ــرایط اقلیم ــی و ش جغرافیای

ــای  ــه ه ــی جاذب ــرای معرف ــبی ب مناس
مختلــف، فرهنگــی، اجتماعــی، طبیعــی، 
ــف  ــق مختل ــادی مناط ــی و اقتص تاریخ

ــم شــده اســت. کشــور فراه
اقامتــگاه بــوم  گــردی بــه معنــای محــل 
ــگ و  ــر فرهن ــق ب ــافر منطب ــت مس اقام
جغرافیــای آن منطقــه اســت و ســاخت 
ــی  ــده خاص ــه قاع ــل اینک ــه دلی ــا ب آنه
منطقــه  یــک  در  اگــر  حتــی  نــدارد 
جغرافیایــی باشــند بــاز هــم تشــابه کمی 
بــا همدیگــر دارنــد و بومیــان هــر منطقــه 
جغرافیایــی بــر اســاس شــرایط ســاخت 
و ســاز و مهــم تــر از آن فرهنــگ منطقــه 
خــود دســت بــه ســاخت اقامتــگاه هــای 

ــد. ــوم گــردی مــی زنن ب
ــوم  ــی ب ــز اقامت ــز مراک ــن تمای مهمتری
گــردی داشــتن ســبک ســنتی اســت کــه 
ــود  ــه ســمت خ ــادی را ب گردشــگران زی
جــذب و مالــکان ایــن مراکــز اصــرار بــه 

ــد.  ــن ســبک زندگــی دارن داشــتن ای
ــل  ــه دلی ــردی ب ــوم گ ــای ب ــگاه ه اقامت
اینکــه براســاس معمــاری ســنتی منطقه 
ســاخته مــی شــوند کمتریــن تاثیــر 
مخــرب زیســت محیطــی را دارنــد و بــه 
نوعــی بخشــی از بافــت طبیعــی منطقــه 

بــه حســاب می آینــد.
در بــوم گردهــا خبــری از بشــقاب هــای 
رنگیــن، انــواع کبــاب هــا و غذاهــای 
بیــن المللــی نیســت و غذاهــای ســنتی 
و قدیمــی از طــرف چنــد تــن از بومیــان 
کــه بیشــتر از بانــوان آن منطقــه هســتند 

ــرای مســافرها ســرو مــی  شــود. ب
یکــی دیگــر از خدمــات هــم کــه باتوجــه 
بــه نــوع جغرافیــای بــوم گــرد ارائــه 
ــی  ــات اهل ــتفاده از حیوان ــود، اس می ش

ــورد  ــه م ــه اســت ک ــود در آن منطق موج
ــرار دارد. ــافران ق ــتقبال مس اس

نجــوم و رصــد آســمان شــب یکــی دیگــر 
از امکاناتــی اســت کــه اقامتگاه هــای 
ــه  ــی کشــور ب ــردی مناطــق جنوب ــوم گ ب
ــتاد  ــد. اس ــی کنن ــه م ــان ارائ مشتریانش
ــگری  ــوزه گردش ــال در ح ــگاه و فع دانش
ــار  ــنتی دچ ــازار س ــی ب ــه تازگ ــت: ب گف
ــای  ــغل ه ــی از ش ــده و خیل ــول ش تح
ســنتی فرامــوش شــده دوبــاره در چرخــه 

ــه اســت. ــرار گرفت ــا ق احی
ــروز  ــر ام ــوالت اخی ــزود: تح ــزاده اف علی
ــادالت مالــی در گردشــگری را  حجــم مب
ــا صنایــع نفــت و گاز و خــودرو ســازی  ب
ــت و  ــرار داده اس ــگ ق ــت تنگاتن در رقاب
بــوم گــردی بــه عنــوان بخــش بکــری از 
صنعــت گردشــگری در ســال هــای اخیــر 
رونــق خاصــی در دنیــا گرفتــه کــه بــه تبع 

آن در جمهــوری اســامی ایــران و اســتان 
بوشــهر نیــز مــورد توجــه اســت.

ــرد: بوشــهر از اســتان هــای  ــان ک وی بی
ــا،  ــهر زیب ــا ش ــا ده ه ــران ب ــی ای جنوب
ــر  ــتاهای بک ــر و روس ــی نظی ــواحل ب س
ــای  ــت ه ــن ظرفی ــد ازای ــه بای ــت ک اس
ــتفاده  ــی اس ــو مطلوب ــه نح ــدادادی ب خ

ــرد. ک
ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: باتوجــه 
ــاه اول ســال 201٧  ــه در ســه م ــه اینک ب
بیــش از 360 میلیــون گردشــگر در جهان 
جــا بــه جــا شــده انــد ولــی ایــران درصــد 
کمــی از ایــن جمعیــت را جــذب کــرده و 
اســتان بوشــهر بــا اینکــه بیشــترین نــوار 
ســاحلی بــا خلیــج فــارس را دارد و مــی 
ــی و  ــه قطــب گردشــگری دریای ــد ب توان
غیــر دریایــی در کشــور و منطقــه تبدیــل 

شــود.

صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
دسـتی و گردشـگری اسـتان مرکـزی 
درب  یـک  و  صنـدوق   2  :« گفـت: 
چوبـی، جدیدتریـن آثـار منقـول ثبـت 

هسـتند.« اسـتان  ایـن  شـده 
میـراث  مدیـرکل  ایـزدی  علیرضـا   
 22 روز شـنبه  اسـتان،  ایـن  فرهنگـی 
دی مـاه 97 گفت: » ثبـت آثار تاریخی 
و منقـول اسـتان یکـی از اهـداف اداره 
کل اسـت که مستند سـازی، مطالعات 

و کارشناسـی را در پشـت خـود دارد بـه 
همیـن جهـت ثبـت یـک اثـر تاریخـی 
دوره  از  دانـش  بـردن سـطح  بـاال  بـه 
هـای مختلـف تاریخـی اسـتان و آثـار 
هـا مـی  دوره  آن  از  آمـده  بـه دسـت 

انجامـد.«
ایـزدی افـزود: »گرچـه به دلیـل کمبود 
اعتبـار توانایـی مرمـت و یا احیـا کامل 
تمامـی آثـار ثبـت شـده وجـود نـدارد 
و گاهـا ایـن مسـئله مـورد انتقـاد نیـز 

وارد مـی شـود امـا نمـی تـوان اثـر و 
یـا آثـاری را ثبـت نکـرد بـه بهانـه آنکه 
اعتبـار مرمتـی و یـا نگهداری بـرای آن 
نظـر  در  بایـد  منتقـدان  نـدارد.  وجـود 
داشـته باشـند، ثبـت یـک اثـر اولیـن 
قـدم بـرای حفاظـت و نگهـداری آثـار 
مـی  محسـوب  فرهنگـی  و  تاریخـی 
شـود و ایـن امر در حقیقـت پیش نیاز 
مرمـت آثـار و ابنیـه اسـت.«او در ادامه 
گفـت: »اسـتان مرکزی از اسـتان های 
پیشـرو کشـور در ثبـت آثـار ملی اسـت 
کـه در جدیدتریـن ایـن ثبـت ها، سـه 
اثـر منقـول متعلق به شـهرهای تفرش، 
محـات و خمیـن را بـه ثبـت رسـانده 

است.«

سه اثر تاریخی منقول استان 

مرکزی ثبت ملی شد

کشف سیستم پیچیده آبرسانی 
متعلق به قرون میانه اسالمی

ــهرزیرزمینی  ــم در ش ــل پنج ــی فص ــتان شناس ــای باس ــه کاوش ه در ادام
نــوش آبــاد سیســتم پیچیــده ای از نظــام آبرســانی شــهری متعلــق بــه قرون 
میانــه اســامی بــه دســت آمــد. زهــرا ســاروخانی سرپرســت هیــأت باســتان 
شناســی امــروز »شــنبه « بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: ایــن سیســتم کــه دارای 
ــی و  ــاال ایلخان ــی احتم ــت در دو دوره تاریخ ــی اس ــی تاریخ ــای آب ــازه ه س
صفویــه احــداث شــده اســت.به گفتــه ایــن باســتان شــناس، ایــن کــه قدمــت 
ــه  ــد ادام ــژه برســد نیازمن ــری وی ــا کارب ــل از اســام و ب ــه دوره قب ــن آثارب ای
کاوش هــای باســتان شناســی و تکمیــل مطالعــات در ایــن خصــوص اســت.

ســاروخانی بــا بیــان اینکــه پنجمیــن فصــل از کاوش هــای باســتان شناســی 
شــهرزیرزمینی نــوش آبــاد کاشــان بــا مجــوز پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و 
گردشــگری در حــال انجــام اســت افــزود :  بــا ادامــه کاوش هــای باســتان 
ــار  ــاد در کن ــوش آب ــهر ن ــی ش ــای آب ــازه ه ــک ، س ــده نزدی ــی در آین شناس
ســایت مــوزه شــهرزیرزمینی، بــه مــوزه آب تبدیــل خواهنــد شــد.وی تصریــح 
ــا کنــون در خصــوص دســتکندهای نــوش  ــه دســت آمــده ت کــرد : نتایــج ب
آبــاد بیانگــر وجــود یــک نظــام اجتماعــی ویــژه مــورد توجــه صاحــب نظــران 

مطالعــات اجتماعــی و باســتان شناســی اســت

ته
نک

معـاون امـور عمرانـی اسـتانداری بوشـهر گفت: بـا هدف 
رونـق گردشـگری و اسـتفاده از ظرفیـت های این اسـتان 
ویـژه برنامـه های مختلفی برای رونق گردشـگری شـهرها، 
روسـتاها و مناطـق عشـایری ایـن اسـتان پیـش بینـی 

است. شـده 
مهـرداد سـتوده افـزود: در ایـن راسـتا شـهرهای گنـاوه، 
و 2 منطقـه عشـایری در  و کنـگان، 2۴ روسـتا  بوشـهر 
شهرسـتان هـای دشتسـتان و دشـتی ایـن اسـتان هدف 

گردشـگری انتخـاب شـده اسـت. 
وی اظهارداشـت: انتخـاب 2۴ روسـتای هدف گردشـگری 
از ۶2۴ روسـتای موجود در اسـتان با هـدف تبدیل کردن 
موضـوع گردشـگری بـه یـک گفتمان در سـطح روسـتاها 

است. 
معـاون امـور عمرانـی اسـتانداری بوشـهر افـزود: در هـر 
کـدام از ایـن روسـتاها شـمار قابـل توجهی اقامتـگاه بوم 

گـردی در دسـت آماده سـازی اسـت.

گزارش

صنایع 
میراثدستی

تخریب یک منطقه گردشگری برای ساخت پارکینگفروش محصوالت صنایع دستی ایالم در کشور
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، 
ــگری  ــتی و گردش ــع دس صنای
فــروش  از  ایــام  اســتان 
محصــوالت صنایــع دســتی 
ــک شــنبه  ــر داد. عبدالمال اســتان در ســطح کشــور خب
زاده  مدیــر کل میــراث فرهنگــی ایــن اســتان،  بــا اعام 
ایــن خبــر اظهــار داشــت: »بــا هماهنگــی ایــن اداره کل 
بــا شــرکت تلفیــق هنــر تهــران کارشناســان ایــن شــرکت 
ــد.«او  ــد کردن ــام بازدی ــتی ای ــع دس ــه صنای از بازارچ
افــزود: »آثــار صنایــع دســتی هنرمنــدان ایامــی مــورد 
تأییــد کارشناســان ایــن شــرکت قــرار گرفتــه و جهــت 
فــروش محصــوالت صنایــع دســتی هنرمنــدان اســتان 

ــی  ــراث فرهنگ ــد.«مدیر کل می ــام ش ــی الزم انج رایزن
اســتان بــه فــروش شــبکه ای محصــوالت صنایــع 
دســتی ایــام از طریــق شــرکت تلفیــق هنــر اشــاره کــرد 
و بیــان داشــت: »هنرمنــدان ایامــی از ایــن طریــق مــی 
ــار  ــی متصــل شــده و در کن ــه بازارهــای داخل ــد ب توانن
اســتانهای صاحــب ســبک محصــوالت خــود را عرضــه و 
بــه فــروش برسانند.«شــنبه زاده ادامــه داد:»در صــورت 
تلفیــق هنــر و کارگاههــای  نهایــی شــرکت  توافــق 
ــدان  ــام محصــوالت هنرمن ــع دســتی ای تولیــدی صنای
ــدات  ــن ، تولی ــی مابی ــرارداد ف ــاد ق ــا انعق ــی ب ایام
کارگاههــای صنایــع دســتی ایــام در سیســتم بازاریابــی 

ــن شــرکت عرضــه مــی شــود.« ای

فرمانــدار ویــژه بروجــرد گفــت: 
روســتای ونایــی یــک منطقــه 
گردشــگری ملــی اســت.رضا 
آریایــی در جلســه ســاماندهی 
ســفره خانه های ونایــی و نظــام آبــاد، اظهــار کــرد: در 
حــال حاضــر روســتای ونایــی یــک منطقــه گردشــگری 
ملــی و هــدف گردشــگری اســت کــه بایــد هرچــه 
شــوند.وی  ســاماندهی  آن  ســفره خانه های  ســریع تر 
تصریــح کــرد: در ســال های گذشــته طبیعــت ونایــی مردم 
را بــه آنجــا می کشــاند ولــی امــروزه عــاوه بــر طبیعتــش، 
ســفره خانه های  آمــاده  غذاهــای  از  مــردم  اســتقبال 
ســنتی ایــن منطقــه گســترش یافتــه اســت. 2٧ ســفره 

خانــه ســنتی در روســتای ونایــی ایجــاد شــده کــه باعــث 
ایجــاد مشــکاتی در ایــن منطقــه شــده اســت، بنابرایــن 
دســتگاه های اجرایــی شهرســتان بایــد هرچــه ســریع تر 
نســبت بــه ســاماندهی ســفره خانه های ســنتی در ونایــی 
ــه کســانی که  ــن منطق ــرد: در ای ــان ک ــد.وی بی ــدام کنن اق
ــان هســتند  ــا جوان ــد عمدت ســفره خانه ها را ایجــاد کرده ان
و اکثــر ایــن ســفره خانه بــه صــورت خانوادگــی مدیریــت 
ــاماندهی  ــوری س ــد ط ــفره خانه ها بای ــن س ــود. ای می ش
شــوند کــه از مهاجــرت جوانــان بــه شــهر و شــهرهای کان 
جلوگیــری شــود. نمی توانیــم اجــازه دهیــم بی قانونــی در 
آنجــا گســترده و وضعیــت موجــود بایــد از ایــن آشــفتگی 

خــارج شــود.

ریا
ث آ

یرا
 م

س:
عک

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  به نقل از 
شـهردار گرگان نوشت: ایجاد تحول در 

امور شـهری با توجه به موضوع مشارکت

روزنامـه کاغذوطن  به نقل از 
اسـتاندار کرمان نوشت: بررسی مشکات 
جنوب کرمان در سـفر نوبخت به منطقه  

روزنامه اصفهان زیبا نوشـت: 
هاشـمی ایران را مدرن و مستقل 

می خواست 
اصفهانجنوب کرمانمازندران

روزنامـه افسانه  از بحرانی بودن 
90درصد از دشـت های استان فارس 

خبر داد.
فارس
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خبر

در  اصفهــان  اســتاندار  ســخنان  حالی کــه  در 
خصــوص مصوبــه دولــت بــرای انتقــال آب کارون 
بــه اصفهــان جنجــال برانگیــز شــده اســت و 
ــت را  ــط زیس ــن محی ــیاری از فعالی ــش بس واکن
برانگیختــه اســت، اکنــون اســتاندار خوزســتان 

ایــن موضــوع را تکذیــب می کنــد.
عبــاس رضایــی اســتاندار اصفهــان چهارشــنبه 
ســیزدهمین  افتتاحیــه  نشســت  در  گذشــته 
ــان  ــزات پزشــکی اصفه ــع و تجهی نمایشــگاه صنای
گفتــه بــود دولــت بهتریــن مصوبــه بــرای اصفهــان 
ــدم  ــن ق ــرد و ای ــب ک ــه کارون را تصوی و رودخان
ــز  ــچ چی ــد هی ــر آب نباش ــه اگ ــت ک ــی اس مثبت
نامــه  پنجشــنبه  روز  همچنیــن  نــدارد.  معنــی 
ــل  ــه دلی ــی ب ــان از روحان ــتاندار اصفه ــکر اس تش
در  اصفهــان  بــه  کارون  آب  انتقــال  تصویــب 
رســانه ها منتشــر شــد. امــا بــه دنبــال ایــن 
ــتان  ــتاندار خوزس ــریعتی اس ــا ش ــرا، غامرض ماج
ماجــرا را تکذیــب کــرده و می گویــد: تنهــا هیــات 
دولــت مصــوب کــرده اســت کــه  دو کارگــروه 
بــرای احیــاء زاینــده رود و کمــی و کیفــی آب 
رودخانــه کارون زیــر نظــر شــورای عالــی آب 

ــود. ــکیل ش تش

انتقال آبی که به ضرر کشور تمام می شود
اســتاندار اصفهان  در همان افتتاحیه نمایشــگاه 

تجهیزات پزشــکی اصفهــان، با بیان اینکه تصویب 
این مصوبه در 15 ســال گذشــته می توانست مانع 

بســیاری از مشکات امروز حوزه آب اصفهان 
شــود، گفته بود: طبق بررســی ها و بنا بر درخواست 
صنف کشــاورزان در بهمن ماه و در مدت محدود 

آب رودخانه برای کشــاورزی رها می شود.

بعــد از ایــن ســخنان بــود کــه بســیاری از فعــاالن 
محیــط زیســت نگــران اجــرای ایــن پــروژه شــدند. 
ــه  ــن رابط ــط زیســت در ای ــال محی ــارا اردو فع س
بــه خبرنــگار پیــام مــا می گویــد: »در کشــور 
تعــداد  19 پــروژه درجــه یک)اصلــی( انتقــال آب 
ــت  ــه اس ــرا و مطالع ــال اج ــا در ح ــده ی ــرا ش اج
ــر مکعــب آب را  ــون مت ــا 4593 میلی ــه مجموع ک

ــرد. ــد ک ــل خواهن منتق

ــن حــوزه ای  ــال بی ــای انتق ــار طرح ه ــن آث بارزتری
کشــور در حــوزه کارون دیــده شــده اســت.به 
ــی آب  ــر اصول ــدد و غی ــای متع ــه انتقال ه طوریک
ــاالنه  ــت آورد س ــده اس ــب ش ــوزه موج ــن ح از ای
نتیجــه  در  و  یابــد  بــه شــدت کاهــش  کارون 
ــه  ــن رودخان ــوری آب ای ــا و ش ــت آالینده ه غلظ
بــه حــدی بــاال بــرود کــه در اوایــل دهــه 80موجــب 
ــادان و خرمشــهر  ــرای آب بحران هــای آب شــرب ب
صنعت هــای  و  بــرای کشــت  آب کشــاورزی  و 

ــود.« ــتان ش ــکر خوزس نیش

بعــد از ایــن اظهــار نگرانی هــا اســت کــه شــریعتی 
اســتاندار خوزســتان در جمــع خبرنــگار حاضــر 
می شــود و ایــن موضــوع را نوعــی بهتــان بــه 
ــه  ــه گفت ــد: »اینک ــرده و می گوی ــوان ک ــت عن دول
شــود دولــت مصــوب کــرده اســت کــه آب از 
سرشــاخه هــای کارون بــه زاینــده رود انتقــال 
ــت اســت کــه چنیــن  ــه دول ــان ب ــد نوعــی بهت یاب

ــت. ــته اس ــه ای نداش مصوب
ــوری در  ــس جمه ــخنان رئی ــه س ــاره ب ــا اش او ب
ســفر ســال 92 بــه اســتان خوزســتان اظهــار 
می کنــد: رئیــس جمهــوری بــه مــردم اســتان 

خوزســتان قــول داد هیــچ مصوبــه جدیــدی بــرای 
ــه دیگــر  انتقــال آب از ســر شــاخه هــای کارون ب
ــر  ــون ب ــا کن ــت ت ــود و دول ــب نش ــتانها تصوی اس
ایــن قــول رئیــس جمهــوری پایبنــد بــوده اســت.

ــار  ــه اظه ــر گون ــل از ه ــد: قب ــن می گوی او همچنی
نظــر  بایــد عواقــب حرفهــا را ســنجید آنــگاه 
ــری از  ــن جلوگی ــا ضم ــرد ت ــو ک ــب را بازگ مطال
ــاد  ــدن اعتم ــدوش ش ــی از مخ ــهای اجتماع تنش

ــود. ــری ش ــت جلوگی ــام و دول ــه نظ ــی ب عموم

کاهش آب کارون در چند سال گذشته
رودخانــه  مهمتریــن  از  یکــی  رودخانــه کارون 

کارون می ماند یا می رود؟
 استاندار اصفهان از انتقال آب کارون سخن می گوید اما استاندار خوزستان این موضوع را تکذیب می کند

در کشــور تعــداد  19 پــروژه درجــه یک)اصلــی( انتقــال آب اجــرا شــده یا در حــال اجــرا و مطالعه 
اســت کــه مجموعــا ۴59۳ میلیــون متــر مکعــب آب را منتقل خواهنــد کرد.

بارزتریــن آثــار طرح هــای انتقــال بیــن حــوزه ای کشــور در حــوزه کارون دیــده شــده اســت.به 
طوریکــه انتقال هــای متعــدد و غیــر اصولــی آب از ایــن حــوزه موجــب شــده اســت آورد ســاالنه 
کارون بــه شــدت کاهــش یابــد  و در نتیجــه غلظــت آالینده هــا و شــوری آب ایــن رودخانــه بــه 
حــدی بــاال بــرود کــه در اوایــل دهــه ۸0موجــب بحران هــای آب شــرب برای آبــادان و خرمشــهر 

و آب کشــاورزی بــرای کشــت و صنعت هــای نیشــکر خوزســتان شــود.

ــا بیــان اینکــه دولــت  اســتاندار خوزســتان ب
ــال  ــرای انتق ــدی ب ــه جدی ــه مصوب هیچگون
آب کارون بــرای احیــاء زاینــده رود نداشــته 
ــت  ــات دول ــل هی ــه قب ــت: هفت ــت گف اس
احیــاء  بــرای  کارگــروه   2 کــرد  مصــوب 
ــه  ــی آب رودخان ــی و کیف ــده رود و کم زاین
کارون زیــر نظــر شــورای عالــی آب تشــکیل 

ــود. ش

یم
سن

: ت
س

عک

زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
ــنل  ــت: پرس ــتان گف ــتان و بلوچس سیس
ــط زیســت  ــی حفاظــت محی ــگان اجرای ی
زیســتگاه  شــدند  موفــق  ســراوان 
ــتان  ــوب شهرس ــمت جن ــدی در قس جدی
بومــی  مــردم  همــکاری  بــا  ســراوان 

 . شناســایی کننــد 
وحیــد پورمــردان افــزود: مامــوران یــگان 
شهرســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت 
ســراوان موفــق شــدند از ایــن زیســتگاه 
کــه در کوههــای رندیــک و در غــاری بــه 
ــه  ــاری ب ــام غــار هفتــاری ) همــان کفت ن
ــد  ــده و از چن ــع ش ــی( واق ــش محل گوی
قــاده کفتــار راه راه کــه در ایــن غــار 
ــد. ــرداری کنن ــد تصویرب ــی کنن زیســت م
زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
سیســتان و بلوچســتان ادامــه داد: کفتــار 
ــانان  ــای کفتارس ــه ه ــی از گون راه راه یک
ــد.  ــی کن ــت م ــران زیس ــه در ای ــت ک اس
ایــن حیــوان بیشــتر شــب شــکار هســتند. 
معمــوال بــه صــورت گروهــی و اجتماعــی 
ــد.  ــه غارهــا زندگــی مــی کنن در ایــن گون
ــوی هســتند  ــای بســیار ق دارای آرواره ه
کــه مــی تواننــد بــه راحتــی ســخت تریــن 
ــه  ــی ک ــرد و از آنجای ــا را خ ــتخوان ه اس
ــد،  ــوی دارن ــیار ق ــه بس ــتم هاضم سیس

ــد .  هضــم کن
کفتارهــا  نــوع  ایــن  کــرد:  اظهــار  وی 
مــی  زندگــی  مادرســاالری  بصــورت 
ــی  ــح م ــری را ترجی ــک همس ــد و ت کنن
دهنــد. نــر و مــاده ایــن گونــه در پــرورش 
ــار راه راه  ــتند. کفت ــهیم هس ــا س ــه ه تول
ــزرگ  ــری ب ــت. س ــتخوار اس ــتر گوش بیش
و دســتهایی بلنــد داردکــه از پاهایــش 
بلندتــر اســت. ارتفــاع بیــن 60 تــا 80 
ــز  ــو نی ــه 45 کیل ــر و وزن آن ب ســانتی مت
ــی  ــرم غذای ــار در رأس ه ــد. کفت ــی رس م
مــی باشــد. ایــن گونــه در طبیعــت از 
ــا  ــرا ب ــت زی ــوردار اس ــی برخ ارزش باالی
جمــع آوری و جابجــا کــردن الشــه هــای 
موجــود در طبیعــت و انتقــال آنهــا بــه 
آن،  از  تغذیــه  و  خویــش  النــۀ  داخــل 
ــای مســری را  ــاری ه ــیوع بیم ــکان ش ام
ــی  ــش م ــود کاه ــزان خ ــن می ــه کمتری ب

ــد . دهن

ت
یال

حمایت از بخش شیالت سیستان و بلوچستان ش
با اختصاص تسهیالت
گــذاری  ســرمایه  و  جــذب  دفتــر  کل  مدیــر 
جلســه  در  بلوچســتان  و  اســتانداری سیســتان 
بررســی مشــکات فعــاالن شــیاتی اســتان و رفــع 
ــت از ســرمایه  ــرای حمای ــار گفــت: ب ــد در چابه ــع تولی موان
گــذاران بخــش شــیات سیســتان و بلوچســتان تــا ســقف 
ــرخ 4 درصــد وام پرداخــت  ــا ن ــان تســهیات ب ــارد توم 15 میلی

ــود .  ــی ش م
زنگنــه افــزود: 600 میلیــارد تومــان اعتبــار روســتایی بــرای 
حمایــت از ســرمایه گــذاری در سیســتان و بلوچســتان تخصیــص 

ــت .  ــده اس داده ش
زنگنــه بــا اشــاره بــه اهمیــت پــرورش ماهــی و میگــو در قفــس، 
فرصتهــای  مهمتریــن  بعنــوان  شــیاتی  فعالیتهــای  افــزود: 
ســرمایه گــذاری در اســتان اســت کــه مــی توانــد تولیــد و 

ــد .  ــته باش ــی داش ــادی را در پ ــتغال زی اش
ــار  ــادی چابه ــای صی ــی ه ــه تعاون ــره اتحادی ــت مدی ــو هیئ عض
ــد،  ــود ســردخانه در فصــل صی ــه کمب ــا اشــاره ب ــارک هــم ب و کن

ــن  ــت ای ــه عل ــد ب ــت از صی ــه در بازگش ــادان منطق ــت: صی گف
ــوند .  ــی ش ــه رو م ــد روب ــازی صی ــکل ذخیرس ــا مش ــود ب کمب
ــن  ــادی رمی ــادر صی ــع الی در بن ــن تجم ــم افشــار همچنی حلی
ــادی  ــه صی ــکات جامع ــر مش ــر را از دیگ ــت تی ــس و هف بری

ــرد .  ــان ک ــه بی ــن منطق ای
ــعه  ــور در توس ــیات کش ــازمان ش ــس س ــاور ریی ــنی مش گلش
ــان  ــرورش آبزی ــرح پ ــی ط ــاون اجرای ــران و مع ــواحل مک س
دریایــی در قفــس بــا بیــان اینکــه ذخایــر آبــزی دریــا 
ــت،  ــش اس ــه افزای ــاز رو ب ــادان غیرمج ــداد صی ــدود و تع مح
ســاخت  بــرای  اســتانداری  تســهیاتی  خواســتارحمایت 

زیســتگاههای مصنوعــی شــد . 
ادیــب زاده کارآفریــن موفــق محصــوالت دریایــی هــم در ایــن 
جلســه گفــت: حمایــت مســئوالن از کارآفرینــی در بخــش 
ــا کمــک شــرکت هــای  شــیات ســبب شــد کــه مــا امســال ب
ــدر و  ــی گی ــدی ماه ــته بن ــه بس ــق ب ــه موف ــی در منطق خارج

ــویم. ــادرات آن ش ص

»مــن بــه  تنهایــی 22 کیلوگــرم گاز دی اکســید کربــن را در یــک 
ــما  ــه از ش ــزی ک ــه آن چی ــا و هم ــم تنه ــذب می کن ــال ج س
می خواهــم آن اســت کــه اجــازه دهیــد زنــده بمانــم- دوســتدار 

شــما درخــت «.
بــه گــزارش ایرنــا بــه تازگــی یــک قاضــی در شهرســتان بهمئــی 
در کهگیلویــه و بویراحمــد یــک مجــرم را بــه نوشــتن ایــن متــن و 

نصــب آن جلــوی مــدارس محکــوم کــرده اســت.
ایــن مجــرم درختــان جنگل هــای بلــوط بهمئــی بــه وســعت 1.2 

متــر مربــع را قطــع کــرده بــود.
ــه  ــرم را ب ــی، مج ــتان بهمئ ــی شهرس ــی« قاض ــد ریحان »جاوی
فرهنــگ  ترویــج  زندگــی،  اساســی  مهارت هــای  یادگیــری 
درختــکاری در جامعــه بــه خصــوص در بیــن کــودکان و صیانت از 

ــرد. ــوم ک ــا محک ــودی آن ه ــع و ناب ــر قط ــان در براب درخت
بــر اســاس حکــم قاضــی، ایــن فــرد بایــد ســه بنــر بــا محتــوای 
»مــن بــه  تنهایــی 22 کیلوگــرم گاز دی اکســید کربــن را در یــک 
ــما  ــه از ش ــزی ک ــه آن چی ــا و هم ــم تنه ــذب می کن ــال ج س
می خواهــم آن اســت کــه اجــازه دهیــد زنــده بمانــم- دوســتدار 
شــما درخــت « تهیــه کــرده و آن هــا را مقابــل مــدارس ابتدایــی 

شهرســتان بهمئــی نصــب کنــد.
همچنیــن ایــن فــرد موظــف بــه کاشــت درخــت در تنــگ ســولک 

بهمئــی بجــای حبــس و محکومیــت شــد.
در ســال هــای اخیــر برخــی قضــات دســتگاه قضایــی کهگیلویــه 
ــوط  ــای بل ــه جنگل ه ــع بی روی ــه قط ــه ب ــا توج ــد ب و بویراحم
ــن  ــه تعیی ــدی ب ــزای نق ــازات ج ــن مج ــود را از تعیی روش خ
ــازات در  ــرای مج ــق اج ــس و تعلی ــن حب ــای جایگزی مجازات ه
راســتای کاشــت و حفاظــت از درختــان و اشــاعه فرهنــگ درخــت 

ــد. دوســتی تغییــر داده ان
ســال گذشــته نیــز بــرای مجــازات شــکارچی متخلــف در 
کهگیلویــه و بویراحمــد نــگارش یــک مقالــه علمــی دربــاره 

حمایــت از پرنــدگان تعییــن شــده بــود.
مدیــرکل وقــت حفاظــت محیــط زیســت کهگیلویــه و بویراحمــد 
گفــت: نــگارش یــک مقالــه علمــی بــا موضــوع »بررســی اقــدام 
متقــن در حمایــت از پرنــدگان زیســت بــوم زاگــرس« بــه مــدت 
ــک  ــری کب ــده گی ــف زن ــرای مجــازات شــکارچی متخل ــاه ب 6 م
ــد.  ــن ش ــا تعیی ــی دن ــارک مل ــده و پ ــت ش ــه حفاظ در منطق
ســید اســدهللا هاشــمی اظهــار داشــت: ایــن مجــازات بــه عنــوان 
جایگزیــن 91 روز حبــس تعزیــری بــرای ایــن شــکارچی متخلف 

صــادر شــده اســت.
ــط  ــت محی ــگان حفاظ ــوران ی ــن 1396 مأم ــزود: فروردی وی اف
ــه  ــرل منطق ــی و کنت ــگام گشــت زن ــا هن زیســت شهرســتان دن
ــکارچی  ــر ش ــک نف ــه ی ــا ب ــی دن ــارک مل ــده و پ ــت ش حفاظ
متخلــف برخــورد مــی کننــد کــه در زمــان بارندگــی یــک قطعــه 
ــون و مقــررات زیســت محیطــی  کبــک وحشــی را برخــاف قان

ــرده اســت. ــری ک ــده گی زن
هاشــمی بیــان کــرد: پــس از بررســی هــای الزم توســط محیــط 
بانــان چنیــن احتمالــی وجــود داشــت کــه ایــن شــکارچی 
ــود  ــراه خ ــز هم ــده را نی ــری ش ــده گی ــک زن ــم کب ــف تخ متخل

ــد. ــته باش داش
وی عنــوان کــرد: کولــه پشــتی ایــن شــکارچی متخلف بازرســی و 

18 عــدد تخــم کبــک نیــز در آن کشــف و ضبــط شــد.
هاشــمی ابــراز داشــت: النــه ایــن قطعــه کبــک زنــده گیــری شــده 

نیــز توســط شــکارچی متخلــف تخریــب شــده بود.

ایــن ســومین حکــم جالــب زیســت محیطــی صادر شــده توســط 
دســتگاه قضــا بــرای شــکارچیان متخلــف در ســال 96 بود.

نخســتین حکــم مربــوط بــه پاکســازی پــارک جنگلــی یاســوج 
بــه مــدت 6 مــاه متوالــی و دومیــن حکــم نیــز مربــوط بــه یــک 
بــار رونویســی از کتــاب »قانــون شــکار و صیــد« بــا خــط متهــم 
بــوده اســت.یک شــکارچی متخلــف در یکــی از مناطــق حفاظــت 
شــده کهگیلویــه و بویراحمــد توســط دســتگاه قضایــی بــه 2 بــار 
ــوم  ــی محک ــوران وحش ــکار جان ــد و ش ــون صی ــی از قان رونویس

شــد. شــکارچی متخلــف اوایــل خــرداد ســال 1396 با ا  ســتفاده 
ــی 2 قطعــه »تیهــو« در منطقــه حفاظــت  از اســلحه ســاچمه زن
شــده کــوه خاییــز شهرســتان کهگیلویــه در جنــوب ایــن اســتان 

شــکار کــرده بــود.
18 میلیــون ریــال نیــز جــزای نقــدی جایگزیــن 3 مــاه حبــس 
ــی از  ــه رونویس ــی و 2 مرتب ــازات اصل ــوان مج ــه عن ــری ب تعزی
ــر  ــت حداکث ــم، ظــرف مهل ــه خــط مته ــد ب ــون شــکار و صی قان

ــود. ــم ب ــرای مته ــاه، مجــازات تعییــن شــده ب 6م

حفاظــت  ســازمان  دریایــی  زیســت  محیــط  معــاون 
ــت  ــی حفاظ ــدام مل ــه اق ــن برنام ــط زیســت از تدوی محی
ــا همــکاری نهادهــا و  ــر داد و گفــت: ب از فــک خــزری خب
ــرای حفاظــت از  ــه منســجمی ب ــی برنام ــای دریای ارگان ه

ــود. ــن می ش ــزری تدوی ــک خ ف
تدویــن  و  نشســت هم اندیشــی  در  فرشــچی  پرویــن   
دریایــی کــه  فــک  از  حفاظــت  ملــی  اقــدام  برنامــه 
بــا حضــور داود میرشــکار - مدیــر کل دفتــر زیســت 

اجازه دهید زنده بمانم
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آب

پرندگان

تشدید رقابت مرگبار پرندگان 
در اثر تغییرات آب و هوایی

برگزاری جلسه ای برای حل اختالف 
آب چهارمحال و اصفهان

ــد  ــدی دریافتن ــان هلن محقق
زمیــن  گرمایــش  اثــر  در 
رقابــت خشــن و مرگبــار بیــن 
ــدگان  ــف پرن گونه هــای مختل

ــت. ــده اس ــدید ش تش
مرغــان مگــس خــوار و چــرخ ریســک های بــزرگ دو 
گونــه رقیــب هســتند کــه بــر ســر مــکان النــه گــذاری 
و عنکبــوت هــا بــه عنــوان منبــع غذایــی جوجــه هــای 
خــود بــا یکدیگــر رقابــت دارنــد. محققــان بــا بررســی 
ایــن دو گونــه متوجــه شــدند، در برخــی از ســال هــا 
تعــداد زیــادی از مرغــان مگــس خــوار جان خــود را از 
دســت مــی دهنــد، امــا در ســال هــای دیگــری تقریبا 

هیــچ تلفاتــی وجــود نــدارد. 
بــرای درک علــت ایــن امــر محققــان تعــدادی مرغــان 
مگــس خــوار بــی جــان یافــت شــده در النــه چــرخ 
ریســک هــای ســاکن کشــور هلنــد را در بیــن ســال 

ــر اســاس ایــن  ــد. ب ــا 2016 ثبــت کردن هــای 200٧ ت
ــن ســال هــا چــرخ ریســک  ــات در مرگبارتری تحقیق
ــوار را  ــس خ ــان مگ ــت مرغ ــد از جمعی ــا 10 درص ه
ــد  ــی ده ــان م ــد نش ــای جدی ــل ه ــتند. تحلی کش
تغییــرات آب و هوایــی ایــن دوگونــه را بــه روش هــای 
مختلفــی تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد کــه موجــب 
ــاری آن هــا  ــن الگوهــای رفت افزایــش هماهنگــی بی
و در نتیجــه افزایــش برخوردهــای بیــن ایــن دو گونــه 

مــی شــود.
ــل  ــد مث ــا تولی ــای زمســتان در اروپ ــش دم ــا افزای ب
ــاز مــی شــود؛  ــل آغ ــر از قب ــا زودت چــرخ ریســک ه
در حالــی کــه مرغــان مگــس خــوار بــا ایــن شــرایط 
ســازگار نشــده انــد، زیــرا بیشــتر طــول ســال خــود را 
در آفریقــا مــی گذارنــد. بدیــن ترتیــب چــرخ ریســک 
ــرو  ــرده و قلم ــل ک ــد مث ــا در فصــل زمســتان تولی ه
ــه گــذاری مــی کننــد.  وســیعی را اشــغال کــرده و الن

رییــس کمیســیون امنیــت 
و سیاســت خارجــی  ملــی 
اســامی  شــورای  مجلــس 
بــرای  ای  جلســه  گفــت: 
اســتان هــای چهــار  اختــاف موضــوع آب  حــل 
ــن  ــده در ای ــه آین ــان هفت ــاری و اصفه ــال بختی مح

کمیســیون برگــزار مــی شــود.
ــه  ــت: هفت ــار داش ــه اظه ــت پیش ــمت هللا فاح حش
گذشــته شــانزدهمین ســفر اســتانی جمعــی از اعضای 
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
بــا موضــوع آب انجــام گرفــت. ایــن ســفر بــرای 
حــل اختــاف و بررســی موضــوع آب دو اســتان 
چهارمحــال بختیــاری و اصفهــان انجــام شد.ســفر 
ــن موضــوع در مســافت هــزار و  ــرای بررســی ای ــا ب م
پانصــد کیلومتــر انجــام شــد و نهایتــا بنــا شــد کــه مــا 
هفتــه آینــده در کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس گــزارش نهایــی ایــن موضــوع را ارائــه 

ــم. و بررســی کنی
نماینــده مــردم اســام آبــاد غــرب در مجلــس اظهــار 
داشــت: در جلســه مشــترک هفته آینده از اســتاندارها 
و مســووالن مختلــف دو اســتان چهارمحــال بختیــاری 
و اصفهــان دعــوت خواهیــم کــرد تــا در موضــوع آب دو 
اســتان گفــت وگــو کننــد و تاشــمان ایــن اســت کــه 
مــوارد اختافــی میــان دو اســتان را در ایــن نشســت 

حــل کنیــم.
ــن  ــش از ای ــد، پی ــزارش می ده ــا گ ــه ایرن ــور ک آنط
ــه دلیــل وضعیــت آب  ــده اســتان اصفهــان ب 19 نماین
زاینــده رود اســتعفا داده بودنــد کــه نهایتــا بــه دلیــل 
ایــن کــه رییــس جمهور دســتور تشــکیل ســتاد احیای 
زاینــده رود را داد اســتعفای خــود را پــس گرفتند.پــس 
ــدگان ســه اســتان خوزســتان،  ــن موضــوع نماین از ای
ــه  ــاری ب ــد و چهارمحــال و بختی ــه و بویراحم کهگیلوی
ســران ســه قــوه و شــورای عالــی امنیــت ملــی بــرای 

حــل بحــران آب ایــن اســتان هــا نامــه ای دادنــد.
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ــروز در  ــت: ام  کارشــناس ســازمان هواشناســی گف
بیشــتر مناطــق کشــور جــوی آرام خواهیــم داشــت 
شــهرهای  در  هــا  آالینــده  انباشــت  رو  ایــن  از 

صنعتــی و پرجمعیــت دور از انتظــار نیســت. 
ــواحل  ــرب س ــروز در غ ــزود: ام ــودرزی اف ــا گ فریب
ــی و افزایــش  ــل وزش بادهــای جنوب خــزر و اســتان اردبی
نســبی دمــا پیــش بینــی شــده اســت. البتــه فــردا بــارش هــای 
ــدران  ــرای اســتان هــای اردبیــل، گیــان و غــرب مازن پراکنــده ب

پیــش بینــی شــده اســت.
ــدی  ــامانه بارشــی جدی ــنبه س ــردا یکش ــا ف وی اظهارداشــت: ام
از غــرب وارد کشــور مــی شــود و از بعدازظهــر تمــام نــوار غربــی 
ــی  ــان غرب ــای آذربایج ــتان ه ــامل اس ــرز ش ــای الب ــه ه و دامن
ــتان  ــام، لرس ــاه ، ای ــتان ، کرمانش ــرقی، کردس ــان ش ، آذربایج
شــمال  بویراحمــد،  و  ، کهگیلویــه  بختیــاری  و  چهارمحــال   ،
ــران  ــرز و ته ــن، الب ــان، قزوی ــران ، زنج ــوب ته ــتان ، جن خوزس

ــود. ــد ب ــرف خواه ــات ب ــاران و در ارتفاع ــارش ب ب
گــودرزی ادامــه داد: دوشــنبه ایــن ســامانه تقویــت مــی شــود 
ــاد شــده اســتان هــای گلســتان ، شــرق  ــر مناطــق ی و عــاوه ب

ســمنان،  رضــوی،  خراســان   ، شــمالی  خراســان  مازنــدران، 
همــدان، مرکــزی، قــم، غــرب اصفهــان، خوزســتان، شــمال 

ــت. ــد داش ــاران خواهن ــارش ب ــارس ب ــرب ف ــهر و غ بوش
ــران  ــروز ته ــوای ام ــزود: ه ــی اف ــازمان هواشناس ــناس س کارش
صــاف، کمــی ابــری همــراه بــا غبــار محلــی اســت و فــردا صبــح 
نیــز غبــار صبحگاهــی خواهــد داشــت؛ امــا از بعدازظهــر افزایــش 
ابــر همــراه بــا بــاران و وزش بــاد و در ارتفاعــات بــرف خواهــد بــود 
ــارش بــرف در ســطح  ــه علــت ســردی هــوا احتمــال ب ، البتــه ب

شــهر نیــز وجــود دارد.
ــاد منفــی 1 بــود و  وی گفــت: کمینــه دمــای امــروز صبــح مهرآب
ــه 6 درجــه مــی رســد،همچنین  ــران ب بیشــینه دمــای امــروز ته
فیروزکــوه منفــی 14، دماونــد منفــی 8 و لواســان منفــی 5 
ــاد در سیســتان و  ــد. زرآب ــران بودن ــاط اســتان ته ســردترین نق
بلوچســتان و راســک 29 درجــه و هزارکانیان در اســتان کردســتان 
منفــی 19 درجــه ، تــکاب منفــی 16، خلخــال و چــادگان منفــی 
15 بــه ترتیــب گرمتریــن و ســردترین نقــاط کشــور در 24 ســاعت 

گذشــته بودنــد.

ب
چو

در پــی قطــع درختــان ارســباران، رییــس شــورای عالــی 
جنــگل بــا اشــاره بــه اینکــه قطــع ایــن درختــان جــرم 
اســت، گفــت: بــرای جلوگیــری از ایــن اقــدام و برخــورد 
ــروج  ــوز خ ــال حاضــر صــدور مج ــان، در ح ــا متخلف ب
چــوب از اســتان آذربایجــان شــرقی ممنــوع شــده اســت.

جنگل هــای ارســباران پنــج درصــد مســاحت کشــور را تشــکیل 
داده انــد و بــه طــور کلــی 13 درصــد تنــوع زیســتی ایــران در ایــن 
ــا ایــن وجــود در هفته هــای اخیــر  نقطــه متمرکــز شــده اســت، ب
ــه دســت می شــد  ویدویی هایــی در شــبکه های مجــازی دســت ب
کــه  حکایــت از قطــع گســترده درختــان جنگل هــای ارســباران واقع 

در منطقــه قــره داغ آذربایجــان شــرقی داشــت.
کامــران پورمقــدم رییــس شــورای عالــی جنــگل دربــاره علــت قطع 
ایــن درختــان توضیــح داد: بــا اجــرای طــرح تنفــس جنگل هــای 
ــع  ــوب  و رف ــن چ ــرای تامی ــکات ب ــی مش ــور، برخ ــمال کش ش
ــه همیــن دلیــل برخــی  نیازهــای چوبــی به وجــود آمــده اســت. ب
افــراد بــه جنگل هــای ســایر نقــاط کشــور از جملــه منطقــه ارســباران 
ــا،  ــازمان جنگل ه ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــوم آورده ان هج
ــق ایجــاد طــرح زراعــت چــوب ایــن  در تــاش اســت کــه از طری
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خوزســتان قــول داد هیــچ مصوبــه جدیــدی بــرای 
ــه دیگــر  انتقــال آب از ســر شــاخه هــای کارون ب
ــر  ــون ب ــا کن ــت ت ــود و دول ــب نش ــتانها تصوی اس
ایــن قــول رئیــس جمهــوری پایبنــد بــوده اســت.

ــار  ــه اظه ــر گون ــل از ه ــد: قب ــن می گوی او همچنی
نظــر  بایــد عواقــب حرفهــا را ســنجید آنــگاه 
ــری از  ــن جلوگی ــا ضم ــرد ت ــو ک ــب را بازگ مطال
ــاد  ــدن اعتم ــدوش ش ــی از مخ ــهای اجتماع تنش

ــود. ــری ش ــت جلوگی ــام و دول ــه نظ ــی ب عموم

کاهش آب کارون در چند سال گذشته
رودخانــه  مهمتریــن  از  یکــی  رودخانــه کارون 

هــای کشــور اســت کــه بــه دلیــل کاهــش نــزوالت 
ــال آب از  ــرح انتق ــد ط ــرای چن ــز اج ــوی و نی ج
ــا  ــر ب ــالهای اخی ــی س ــای آن ط ــاخه ه ــر ش س
ــه طوریکــه  کاهــش آورد) دبــی ( مواجــه شــده ب
محیــط  فعــاالن  و  خوزســتان  اســتان  مــردم 
زیســتی نســبت بــه خشــک شــدن ایــن رودخانــه 

ــد. ــده ان ــران ش نگ
در حــال حاضــر بخــش عمــده آب شــرب اســتان 
خوزســتان از طریــق رودخانــه کارون تامیــن مــی 
شــود کــه در صــورت کاهــش دبــی آن حیــات در 
اســتان خوزســتان بــه مخاطــره خواهــد افتــاد بــه 

ــش  ــن کاه ــد همی ــه ان ــان گفت ــه کارشناس طوریک
ــی  ــیار مخرب ــرات بس ــر اث ــالهای اخی ــی س آب ط

ــر اســتان خوزســتان داشــته اســت. ب
ــته  ــتان گذش ــتان تابس ــتان خوزس ــئوالن اس مس
بــه دلیــل کاهــش دبــی کارون کشــاورزان را از 
کشــت تابســتانه در بســیاری از محصــوالت از 
جملــه صیفــی جــات محــروم کــرده و اجــازه 
ــرای کشــت محصوالتشــان  ــد آب از کارون ب ندادن

ــد. ــت کنن برداش
و  آبــادان  از جملــه  اســتان خوزســتان  مــردم 
ــل  ــه دلی ــته ب ــار و تابســتان گذش خرمشــهر در به

ــت  ــن دس ــی آب کارون در پایی ــدن دب ــن آم پایی
بــا بحــران شــوری آب مواجــه شــدند بــه طوریکــه 
ایــن  در  اجتماعــی  تنشــهای  هفتــه  یــک  تــا 

ــد. ــود آم ــه وج ــتانها ب شهرس
برخــی  می دهــد  گــزارش  ایرنــا  کــه  آنطــور 
در  موجــود  آب  میــزان  معتقدنــد  کارشناســان 
ــش  ــاب بی ــه اول انق ــبت ب ــه کارون نس رودخان
ــی  ــه معن ــن ب ــه و ای از یــک ششــم کاهــش یافت
زنــگ خطــر بــرای خشــک شــدن آن بــه حســاب 
ــه  ــل نبایســتی هیچگون ــن دلی ــه همی ــد ب ــی آی م
طرحــی بــر روی ایــن رودخانــه بــرای انتقــال یــا 

ــرد. ــرا ک ــد اج ــش از ح ــرف بی مص
ــوص  ــن خص ــت در ای ــط زیس ــال محی اردو فع
نگــران  تنهــا  »مــا  می گویــد:  همچنیــن 
از  بخشــی  خوزســتان  نیســتیم،  خوزســتان 
ــاره  ــر راه چ ــال آب اگ ــن انتق ــت. ای ــران اس ای
بــود بــرای رفــع مشــكل دو اســتان خــودم هــم 
ــا  ــدم، ام ــروژه می ش ــوع و پ ــن موض ــی ای حام
ــا  ــرای خــودش تنه ــدک كارون ب ــه ان ــن حقاب ای
كافــی اســت و بایــد بــه دنبــال راهــكار اساســی 
ــت  ــت نیس ــیم. درس ــی باش ــی آب ــل ب ــرای ح ب
كــه بــرای كوتــاه مــدت یــک بحــران را برطــرف 
دیگــر  بحران هــای  مــدت  بلنــد  در  و  كنیــم 

ــم. ــاد كنی ایج
ــر  ــه فك ــط ب ــر فق ــوول و مدی ــر مس ــفانه ه متاس
بگویــد  كــه  اســت  خویــش  مســوولیت  دوره 
دركارنامــه مــن فــان بحــران برطــرف شــده، 
ــاد  ــده ایج ــه در آین ــی ك ــران های ــه بح و كاری ب
می كنــد نــدارد. مســوول و مدیــر بعــدی كــه 
ــده  ــاد ش ــای ایج ــش بحران ه ــا چال ــد ب ــی آی م
ــه اش  ــه كارنام ــرای اینك ــود و ب ــی ش ــرو م روب
ــاك كــردن  ــه پ ــد او هــم دســت ب را درخشــان كن
صــورت مســئله هــا میزنــد و بــه فكــر آینــده 
ــن  ــه امــروز شــاهد ای نیســت ... همیــن شــده ك
ــمندان و  ــدر اندیش ــتیم.  هرچق ــا هس ــران ه بح
ــتباه  ــن كار اش ــه ای ــد ك ــاد بزنن ــان فری متخصص
ــوش  ــد گ ــیب می بنن ــرف آس ــر دو ط ــت و ه اس

شــنوایی نیســت.
بایــد بــه فكــر چــاره اساســی بــود امــروز انتقــال 
اســت.  فاجعــه  یــک  اصفهــان  بــه  اب كارون 
موقعیــت  حفــظ  بــرای  مســوولین  و  مدیــران 
خودشــان و كســب درجــات باالتــر تیشــه بــه 

» می زننــد.  ریشــه كشــور 

کارشناسان  برخی 
آب  میزان  معتقدند 
موجود در رودخانه 

به  نسبت  کارون 
اول انقالب بیش از 

یک ششم کاهش 
یافته و این به 

زنگ خطر  معنی 
برای خشک شدن 

آن به حساب 
همین  به  می آید 

نبایستی  دلیل 
بر  طرحی  هیچگونه 
روی این رودخانه 

یا  انتقال  برای 
مصرف بیش از حد 

اجرا کرد.

کارون می ماند یا می رود؟
 استاندار اصفهان از انتقال آب کارون سخن می گوید اما استاندار خوزستان این موضوع را تکذیب می کند

حفاظــت  ســازمان  دریایــی  زیســت  محیــط  معــاون 
ــت  ــی حفاظ ــدام مل ــه اق ــن برنام ــط زیســت از تدوی محی
ــا همــکاری نهادهــا و  ــر داد و گفــت: ب از فــک خــزری خب
ــرای حفاظــت از  ــه منســجمی ب ــی برنام ــای دریای ارگان ه

ــود. ــن می ش ــزری تدوی ــک خ ف
تدویــن  و  نشســت هم اندیشــی  در  فرشــچی  پرویــن   
دریایــی کــه  فــک  از  حفاظــت  ملــی  اقــدام  برنامــه 
بــا حضــور داود میرشــکار - مدیــر کل دفتــر زیســت 

بوم هــای دریایــی، نماینــدگان ســازمان بنــادر و دریــا 
نــوردی، ســازمان گردشــگری و میــراث فرهنگــی، ســازمان 
ــمال(، ادارات  ــاوگان ش ــروی دریایی)ن ــران، نی ــیات ای ش
ســاحلی  اســتان های  زیســت  محیــط  حفاظــت  کل 
شــمالی، وزارت کشــور در ســازمان محیــط زیســت برگــزار 
ــن  ــرای تدوی ــان ب ــی ذینفع ــن تمام ــی بی ــد، هم افزای ش
ــن طــرح را ضــروری دانســت و گفــت: فــک  و اجــرای ای
ــودن  ــالم ب ــانگر س ــد و نش ــه حســاب می آی ــر ب ــه چت گون

ــت.  ــزر اس ــای خ دری
ــران  ــه ماهیگی در حــال حاضــر در ســه اســتان ســاحلی ب
چــه  فــک  مشــاهده  بــا  می شــود کــه  داده  آمــوزش 

ــد. ــام دهن ــد انج ــی بای اقدامات
فرشــچی بــا بیــان اینکــه همــه در حفاظــت از فــک خــزری 
شــدن کشــتی های  منقــش  هســتند، گفــت:  مســئول 
اقدامــی  خــزری  فــک  تصویــر  بــه  خــزر  کشــتیرانی 

ــت. ــمند اس ارزش

زمان سفر فک های بالغ
در ادامــه ایــن نشســت داود میرشــکار - مدیــر کل دفتــر 
زیســت بوم هــای دریایــی - بــه فصــل زایمــان ایــن 
ــای  ــن، فک ه ــاه بهم ــدود م ــرد: ح ــاره و اظهارک ــه اش گون
ــتان(  ــیه و قزاقس ــزر )روس ــمالی خ ــواحل ش ــه س ــغ ب بال
را  توله هایشــان  بــاردار  ماده هــای  تــا  می کننــد  ســفر 
ــد. زندگــی فــک  ــه دنیــا بیاورن روی ســطوح یــخ زده  آب ب
ــه ســه دوره تقســیم کــرد. دوره اول  ــوان ب خــزری را می ت
مربــوط بــه جفت گیــری و فعالیت هــای تولیــد مثلــی 
ــات و دوره  ــن حیوان ــزی ای ــان موری ــت، دوره دوم زم اس
آخــر فصــل مهاجــرت و جســت و جــوی غــذا اســت. 
فک هــای خــزری معمــوالً بــه دنبــال غــذا بــه بخش هــای 
میانــی و جنوبــی دریــای خــزر )از جملــه آب هــای ایــران، 
ــد. ــوری آذربایجــان( مهاجــرت می کنن ترکمنســتان و جمه
ــرد اســت  ــه ف ــا منحصــر ب ــه در دنی ــن گون ــزود: ای وی اف

ــات  ــن حیوان ــا در دریاچــه خــزر یافــت می شــود. ای و تنه
ــزرگ  ــته های ب ــب در دس ــد و اغل ــی دارن ــی اجتماع زندگ

دیــده می شــوند.

کاهش 90درصدی جمعیت فک ها
ــر  ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر زیســت بوم هــای دریای ــر کل دفت مدی
کاهــش تعــداد ایــن گونــه طــی چنــد ســال گذشــته گفــت: 
تعــداد فک هــای خــزری در کمتــر از ســی ســال 90 درصــد 
ــاب های  ــی، پس ــای نفت ــت. آلودگی ه ــه اس ــش یافت کاه
ــاورزی  ــموم کش ــنگین(، س ــزات س ــامل فل ــی )ش صنعت
)انــواع آفت کش هــا(، زباله هــای رادیواکتیــو، پســاب و 
ــی  ــاً ناش ــی )مث ــای صوت ــی و آلودگی ه ــای خانگ زباله ه
بی رویــه ی  تــردد  و گاز،  نفــت  پاالیشــگاه  فعالیــت  از 
مختلــف  آلودگی هــای  دریایــی(.  شــناورهای  و  قایــق 
ــد و برخــی ســموم  ــار می کن ــا بیم ــا را مســموم و ی فک ه
در درازمــدت سیســتم ایمنــی بــدن فک هــا را مقابــل 
ــان  ــدرت باروری ش ــا ق ــد و ی ــف می کنن ــا ضعی بیماری ه

را کاهــش می دهنــد. 
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت ایــران بــه عنــوان یکــی از کشــورهای 
ــه  ــه منظــور حفــظ جــان ایــن گون ــای خــزر ب حاشــیه دری
ــرد  ارزشــمند بیمارســتانی در اســتان گلســتان تاســیس ک
.همچنیــن بــا پیگیری هــای ایــران، شــکار ایــن گونــه 

ــد. ــام ش ــوع اع ممن

برنامه اقدام ملی حفاظت از فک خزری 
تدوین می شود

معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری تهــران، از رونــد آبگیــری دریاچــه 
شــهدای خلیــج فــارس بازدیــد میدانــی بــه عمــل آورد.

 ایــرج معــزی - معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری تهــران بــه اتفــاق 
مدیــران ارشــد معاونــت، بــه محــل تصفیــه خانــه دریاچــه شــهدای 
خلیــج فــارس رفــت تــا رونــد آبگیــری امســال دریاچــه 140 هکتاری 
ــد و در  ــرار ده ــی ق ــورد ارزیاب ــن را م ــه ک ــرب پایتخــت از رودخان غ
حاشــیه ایــن بازدیــد بــا بیــان آنکــه آبگیــری دریاچــه شــهدای خلیج 
فــارس از رودخانــه کــن متعاقــب توافــق مدیریــت شــهری پایتخــت 
ــه اســت،  ــران صــورت پذیرفت ــا ســازمان آب منطقــه ای اســتان ته ب
گفــت: فرآینــد آبگیــری تــا 4 مــاه آتــی ادامــه خواهــد یافــت و آب 
طوالنی تریــن رودخانــه شــهر تهــران در مقاطعــی کــه دچــار شــرایط 
ــه دریاچــه شــهدای خلیــج فــارس  ــه تصفیه خان ســیابی نیســت، ب
هدایــت می شــود. ایــن تصفیــه خانــه قــادر اســت بــا ظرفیــت 400 
لیتــر بــر ثانیــه، آب رودخانــه کــن را از کــدورت و فســفر پــاک کــرده 
و در ســایر ماه هــای ســال نیــز بــا پشــتیبانی سیســتم بازچرخانــی 

آب، بــه بهبــود کیفیــت آب دریاچــه بپــردازد.
معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری تهــران در ادامــه رونــد بازدیــد از 
ــروژه در آســتانه  ــن از 2 پ ــی، همچنی ــام عمران ــه تم ــای نیم پروژه ه
ــوار  ــا بل ــم ب ــراه شــهید حکی ــرداری تقاطــع غیرهمســطح بزرگ بهره ب
ــم  ــاده قدی ــا ج ــگری ب ــه عس ــع عام ــذر تقاط ــل روگ ــک و پ المپی
قــم نیــز دیــدن کــرد. در جریــان ایــن بازدیدهــا بــر ضــرورت رعایــت 
دقیــق برنامــه زمان بنــدی بــا هــدف تکمیــل ایــن طرح هــا در بهمــن 

مــاه ســال جــاری تاکیــد شــد.
ــوار المپیــک، از  ــا بل وی افــزود: تقاطــع بزرگــراه شــهید حکیــم ب
ــه شــمار  ــن بزرگــراه ب تقاطع هــای پرتقاضــای ســفر در مســیر ای
ــا  ــان ب ــع همزم ــن تقاط ــی ای ــرقی - غرب ــای ش ــد. پل ه می آی
ــرداری قــرار  گشــایش ادامــه بزرگــراه شــهید حکیــم مــورد بهره ب
گرفــت و تــاش مجریــان پــروژه روی تکمیــل ســایر بخش هــای 
تقاطــع، از قبیــل مســیر شــمالی - جنوبــی بلــوار المپیــک در تــراز 
منهــای یــک و همچنیــن پــل جهتــی شــمال بــه شــرق متمرکــز 

شــده اســت.

آغاز روند آبگیری دریاچه 
شهدای خلیج فارس

خبر
افزایش سطح آب رودخانه ها 

در چهار استان
سـازمان هواشناسـی بـا صـدور اخطاریـه ای نسـبت بـه 
بـارش شـدید بـاران و باال آمـدن آب رودخانه ها در جنوب 
کهگیلویه وبویراحمد، شـمال بوشهر، غرب فارس و شرق 
خوزسـتان هشـدار داد.در اخطاریـه سـازمان هواشناسـی 
آمـده اسـت: بـا توجـه بـه پیـش بینـی شـدت فعالیـت سـامانه بارشـی، )24 دی( از 
بعدازظهـر بـارش بـرف و بـاران، وزش باد شـدید و در برخی نقاط کـوالک برف در جنوب 
آذربایجان غربی، جنوب آذربایجان شـرقی، غرب کردسـتان، شـمال زنجان، کرمانشـاه، 
لرسـتان، شـمال شرق خوزسـتان، چهارمحال و بختیاری، شـمال کهگیلویه وبویراحمد، 
ارتفاعـات البـرز و بـارش بـاران گاهـی همراه بـا رعد و برق  در ایام و شـمال خوزسـتان 

پیش بینـی می شـود.

حفاظت موریانه ها از 
جنگل های استوایی

نتایــج یــک مطالعــه نشــان می دهــد موریانه هــا از 
ــت  ــالی محافظ ــتوایی در دوره خشکس ــای اس جنگل ه
ــر  ــتوایی را تغیی ــای اس ــالی جنگل ه می کنند.خشکس
می دهــد. درختــان را از بیــن بــرده و رشــد آن هــا 
را کنــد می ســازد. همچنیــن می توانــد بــر میکروب هــای حیاتــی بــرای حفــظ 
ســامت خــاِک جنگل هــا تاثیــر بگــذارد. هرچنــد بررســی های جدیــد نشــان 
می دهــد کــه موریانه هــا می تواننــد بــه جنگل هــای اســتوایی کمــک کننــد تــا در برابــر 
خشکســالی مقــاوم باشــند. همچنیــن موریانه هــا بــه دلیــل نقــش بــزرگ دیگــری که 
ــد، شــناخته شــده هســتند. ایــن موجــودات  ــازی می کنن در جنگل هــای اســتوایی ب
ــرگ، رطوبــت را  ــا حفــر تونل هایــی در سراســر ســطح جنــگل و خــوردن چــوب و ب ب

ــد. ــب می کنن ــاک ترکی ــذی را در خ ــواد مغ ــرده و م ــا ک جابه ج

گشت شبانه روزی برای 
جمع آوری زباله گردها

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
ســمنان از توقیــف و اعمــال قانــون 9 دســتگاه خــودرو 
متخلــف حمــل و جمــع آوری پســماند خشــک از ســطح 

ــرداد . ــاه  خب ــه ســوم دی م شــهر ســمنان درهفت
ــون  ــاده 16 قان ــر اســاس م ــرد: ب ــار ک ــر اظه ــن خب ــام ای ــا اع ــدی ب حمیدرضــا پیون
ــد و  ــل، خری ــل و نق ــع آوری، حم ــردن، جم ــوط ک ــداری، مخل ــت پســماند نگه مدیری
فــروش و دفــع و صــدور پســماندها خــارج از چارچــوب مقــررات قانــون جــرم اســت 
و افــراد متخلــف بــه حکــم مراجــع قضایــی بــه جــزای نقــدی محکــوم خواهنــد شــد .

رودخانه

موریانه

زباله

مدیرکل محیط زیست مازندران گفت که ضرب االجل شش ماهه معاونت رئیس جمهوری برای جمع آوری فاضاب 
پاژهای دستگاههای دولتی در سواحل دریای خزر بدون هرگونه اقدام مثبتی به اتمام رسیده است.

هر
س:م

عک

سدســازی بــه عنــوان روشــی بــرای ذخیره ســازی آب، تولیــد 
ــود.  ــناخته می ش ــی ش ــع آب ــر مناب ــع آوری ذخای ــرق و جم ب
ــا  ــورهای دنی ــیاری از کش ــون در بس ــرح اکن ــن ط ــه ای البت
منســوخ شــده، امــا در ایــران هنــوز بــه عنــوان روشــی بــرای 

ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــازی آب م ذخیره س
آنچــه امــروز توجــه کارشناســان را بــه وضعیــت سدســازی در 
ایــران معطــوف کــرده، ســازه های عظیــم خالــی از آب اســت 
ــیب   ــال آس ــرده و احتم ــور ک ــا عب ــط قرمزه ــی از خ ــه حت ک

ــد. ــش می ده ــا را افزای ــازه ها و خســتگی آنه ــن س ــه ای ب
عمــران  مهندســی  دانشــکده  اســتاد  حمیدرضــا صفــوی، 
ــدهای  ــت س ــل وضعی ــان در تحلی ــی اصفه ــگاه صنعت دانش
ســاخته شــده و اینکــه اکنــون ذخیــره ایــن ســازه هــا 
ــت:  ــان، گف ــنا-منطقه اصفه ــگار ایس ــه خبرن ــت، ب ــدک اس ان
ــمار  ــه ش ــی از آن ب ــدها بخش ــه س ــی ک ــازه های آب ــر س اگ
می آینــد بــه نحــو معقــول و بــا هــدف اســتفاده بهینــه 
از آب در زمــان ســیاب و کم آبــی مــورد اســتفاده قــرار 
ــاخت و  ــر در س ــا اگ ــود، ام ــد ب ــاز نخواهن ــرد، مشکل س گی
بهره بــرداری از ایــن ســازه ها دچــار افــراط و تفریــط شــویم، 

ــد. ــم ش ــرو خواهی ــکل روب ــا مش ــع ب ــور قط ــه ط ب
ــود  ــوان می ش ــی عن ــی افراط ــه در نگرش ــان اینک ــا بی وی ب
کــه نبایــد هیــچ ســدی ســاخته شــود و یــا ســدهای 
ســاخته شــده بایــد تخریــب شــوند، افــزود: در نگرشــی 
ــار  ــد مه ــدها بای ــط س ــود را توس ــای موج ــد آب ه ــر بای دیگ
ــاک  ــرش خطرن ــر دو نگ ــفانه ه ــا متأس ــم، ام ــره کنی و ذخی
ــه  ــن دو، ب ــر از ای ــا صرف نظ ــد ب ــت و بای ــاز اس و مشکل س

اتخــاذ نگرشــی عاقانــه و علمــی بپردازیــم. 
ــی کــه  ــه طــور کلــی مجمــوع حجــم مخازن وی ادامــه داد: ب
ــطحی در  ــع آب س ــه مناب ــبت ب ــده نس ــاد ش ــور ایج در کش
دســترس زیــاد اســت کــه بایــد بــا حجــم کمتــر و جانمایــی 

بهتــری انجــام می شــد.

برای سدسازی نه پولی 
هست، نه آب

سنا
:ای

س
عک

ب
خروج چوب از آذربایجان شرقی ممنوع شدچو

در پــی قطــع درختــان ارســباران، رییــس شــورای عالــی 
جنــگل بــا اشــاره بــه اینکــه قطــع ایــن درختــان جــرم 
اســت، گفــت: بــرای جلوگیــری از ایــن اقــدام و برخــورد 
ــروج  ــوز خ ــال حاضــر صــدور مج ــان، در ح ــا متخلف ب
چــوب از اســتان آذربایجــان شــرقی ممنــوع شــده اســت.
جنگل هــای ارســباران پنــج درصــد مســاحت کشــور را تشــکیل 
داده انــد و بــه طــور کلــی 13 درصــد تنــوع زیســتی ایــران در ایــن 
ــا ایــن وجــود در هفته هــای اخیــر  نقطــه متمرکــز شــده اســت، ب
ــه دســت می شــد  ویدویی هایــی در شــبکه های مجــازی دســت ب
کــه  حکایــت از قطــع گســترده درختــان جنگل هــای ارســباران واقع 

در منطقــه قــره داغ آذربایجــان شــرقی داشــت.
کامــران پورمقــدم رییــس شــورای عالــی جنــگل دربــاره علــت قطع 
ایــن درختــان توضیــح داد: بــا اجــرای طــرح تنفــس جنگل هــای 
ــع  ــوب  و رف ــن چ ــرای تامی ــکات ب ــی مش ــور، برخ ــمال کش ش
ــه همیــن دلیــل برخــی  نیازهــای چوبــی به وجــود آمــده اســت. ب
افــراد بــه جنگل هــای ســایر نقــاط کشــور از جملــه منطقــه ارســباران 
ــا،  ــازمان جنگل ه ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــوم آورده ان هج
ــق ایجــاد طــرح زراعــت چــوب ایــن  در تــاش اســت کــه از طری

مشــکل را رفــع کنــد، تصریــح کــرد: قطــع اخیــر درختــان منطقــه 
ــا،  ــاز در باغ ه ــورت غیرمج ــه ص ــرقی ب ــان ش ــباران در آذربایج ارس

ــاده اســت. ــاق افت ــا اتف ــزارع و آبراهه ه ــیه م حاش
ــن  ــع ای ــه قط ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــگل ب ــی جن ــس شــورای عال ریی
درختــان بــه هیــچ عنــوان بــا مجــوز نبــوده اســت، گفت: بــه همین 

دلیــل بخــش معاونــت جنــگل ســازمان جنگل هــا، بخشــنامه ای 
بــه اداره منابــع طبیعــی منطقــه ارســباران ارســال و تاکیــد کــرد کــه 
هیچ گونــه مجــوز خــروج چــوب از اســتان آذربایجــان شــرقی صــادر 

د. نشو
پورمقــدم ادامــه داد: قطــع درختــان جنگلــی حتــی اگــر در بخش 
ــت و  ــری اس ــر کارب ــداق تغیی ــد مص ــز باش ــی نی ــات جنگل باغ
مجــازات شــدیدی در پــی دارد. یــگان حفاظــت اســتان ها مامــور 

ــد. ــن موضــوع برخــورد کنن ــا ای ــه ب شــده اند ک
ــد روز  ــی چن ــه ط ــان اینک ــا بی ــان ب ــام مســئول در پای ــن مق ای
ــان ارســباران در  ــر قطــع درخت ــی ب ــدی مبن ــزارش جدی ــر گ اخی
آذربایجــان شــرقی بــه دســت ســازمان جنگل هــا نرســیده اســت، 
در عیــن حــال اظهــار کــرد: شــورای عالــی جنــگل در حــال حاضــر 
آمــار دقیقــی از تعــدادی درختانــی کــه قطــع شــده اســت نــدارد.

لی
سا

شک
سیلی خشکسالی بر صورت تشنه کویرخ

ــاد کشــاورزی  ــت بحــران جه ــس اداره مدیری ریی
ــر  ــی اخی ــال زراع ــت: در س ــی گف ــان جنوب خراس
مــزارع  و  باغــات  بــا  خشکســالی  خســارت 
کشــاورزان اســتان مبلــغ 480 میلیــارد تومــان بوده 

ــت. اس
رضــا یــزدان مهــر، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه ســیاب ابتدای 
ســال 97 و بــر اســاس مصوبــه دولــت مبلــغ 100 میلیــارد تومان 
تســهیات از طریــق بانــک کشــاورزی و بانــک ملــی از این هفته 

بیــن متقاضیــان توزیــع می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه تســهیات ســیل بــا ســود 5 درصــد و بــازه 
زمانــی 10 ســاله اســت، افــزود: همچنیــن بــرای خســارت های 
ــغ 100  ــز مبل ــتان نی ــر در اس ــال اخی ــی دو س ــالی ط خشکس
میلیــارد تومــان تســهیات بــرای کشــاورزان مصــوب و پرداخــت 

شــده اســت. 
رییــس اداره مدیریــت بحــران جهــاد کشــاورزی خراســان 
ــردار بخــش کشــاورزی  ــرد: 33 هــزار بهره ب ــح ک ــی تصری جنوب
اســتان از تســهیات خشکســالی بــا بهــره 5 درصــد و بازپرداخت 

10 ســاله برخــوردار شــدند.

یــزدان مهــر بــا بیان اینکــه متقاضیــان بــرای دریافت تســهیات 
ــاورزی  ــاد کش ــه ادارات جه ــد ب ــه می توانن ــن هفت ــیل از ای س
ــه  ــیل ب ــارت س ــه داد: خس ــد، ادام ــه کنن ــتان ها مراجع شهرس
بخش کشــاورزی اســتان در ســال 97 مبلــغ 140 میلیــارد تومان 

و در ســال زراعــی 96 مبلــغ 70 میلیــارد تومــان بــوده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: تاکنــون از محــل اعتبــاران تملــک دارایــی 
ــارات  ــارد تومــان و از محــل اعتب ــغ 2 میلی در ســال جــاری مبل
ــه  ــان ب ــارد توم ــغ 100 میلی ــت بحــران مبل ــاده 10 و 12 مدیری م

اســتان کمــک شــده اســت.
آبیــاری تحــت فشــار، تجهیــز اراضــی، افزایــش کارایــی و 
ــازی  ــه، بارورس ــال آب در مزرع ــر وری انتق ــن، به ــره وری زمی به
ابرهــا و حفــر چاه هــای عمیــق از جملــه اقدامــات دولــت بــرای 

ــا خشکســالی اســت. ــارزه ب مب
یــزدان مهــر بــا بیــان اینکــه در ســال زراعــی اخیــر خســارت 
خشکســالی بــا باغــات و مــزارع کشــاورزان اســتان مبلــغ 480 
ــال حاضــر  ــادآور شــد: در ح ــوده اســت، ی ــان ب ــارد توم میلی
تعــداد 6250 قنــات در خراســان جنوبــی وجــود دارد کــه آبدهی 

32 تــا 36 درصــد از ایــن قنــوات کاهــش یافتــه اســت.
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مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران گفــت: چرخــش 
متــه حفــاری بایــد در راســتای تولیــد صیانتــی و حفــظ 

ســرمایه هــای ملــی باشــد . 
ــا  ســید عبــدهللا موســوی در بازدیــد ســرزده  و دیــدار ب
ــه  ــزود: توجــه جــدی ب ــح، اف ــان دســتگاه 36 فت کارکن
ضوابــط و اســتانداردها از جملــه در مقولــهHSE   در 
ــات  ــاری از الزام ــات حف ــف عملی ــای مختل ــش ه بخ

ــت .  ــت اس ــت نف ــر صنع ــاب ناپدی اجتن
وی کار در صنعــت حفــاری را بــه طــور کامــل فنــی، 
ــی و  ــاال ارزیاب ــا ریســک ب ــت فرســا و ب ــده ، طاق پیچی
ــات  ــزار، امکان ــمند دارای اب ــن کار ارزش ــرد: ای ــار ک اظه
و مجموعــه ای از تخصــص هــای متنــوع اســت کــه 
دکل  نصــب  محــل  ایجــاد  از   مختلــف  ســطوح  در 
ــات دکل،  ــی و  اثب ــات جابجای ــاز عملی ــن(، آغ )لوکیش
ــر  ــاه ب ــی چ ــل نهای ــا تکمی ــاری ت ــات حف شــروع عملی
اســاس دانســته هــای علمــی، تخصصــی و تجربــی 

ــود .  ــی ش ــال م دنب
ــار  ــتمر حف ــای مس ــاش ه ــی از ت ــا قدردان ــوی ب موس
مــردان ایــن شــرکت در پاســخگویی بــه تعهــدات و 
اجــرای بــه موقــع پــروژه هــای حفــاری، گفــت: نیــروی 
انســانی مهمتریــن ســرمایه هــر ســازمان اســت و 
دســتگاه هــا و تجهیــزات کاربــردی در ایــن صنعــت نیــز 
ســرمایه هــای کشــور محســوب مــی شــود کــه بایــد بــا 
رعایــت مقــررات و اســتانداردهای ایــن صنعــت از ایــن 

ــردد .  ــت گ ــا حفاظ ــته ه داش
ــکیل  ــه تش ــران ب ــاری ای ــی حف ــرکت مل ــل ش مدیرعام
شــرکت  ارشــد  مدیــران  تخصصــی  هــای  نشســت 
ــوان جلســات صبحگاهــی عملیــات کــه همــه  تحــت عن
ــن  ــزود: در ای ــرد و اف ــی شــود، اشــاره ک ــزار م روزه برگ
دســتگاه  هــر  از  دریافتــی  هــای  جلســات گــزارش 
حفــاری، پیشــرفت کارهــا، مشــکات فنــی و وقفــه 
هــای کاری ارایــه و پــس از بررســی هــای کارشناســی، 

ــردد .   ــی گ ــاذ م ــات الزم اتخ تصمیم
وی اظهــار کــرد: از مــوارد مهــم و تاثیــر گــذار در اجــرای  
عملیــات حفــاری،  تامیــن بــه موقــع پیــش نیازهــای کار 
ــوان اولویــت نخســت  ــه عن ــده ب اســت کــه تاکیــد گردی
ــا  مــورد اهتمــام بخــش هــای پشــتیبانی قــرار گیــرد ت
ــبت  ــه نس ــن دغدغ ــدون کوچکتری ــی ب ــان عملیات کارکن
ــکات  ــه ن ــا توجــه ب ــع ب ــه موق ــف کار ب ــه انجــام وظای ب
اساســی در موضــوع رعایــت اســتانداردها، دقــت عمــل، 
کیفــت و شــتاب بخشــی بــه انجــام کار مبــادرت نماینــد. 

چرخش مته حفاری باید در 
راستای تولید صیانتی باشد

ــول در  ــاد تح ــر ایج ــرگان ب ــهردار گ ش
امــورات شــهری بــا توجــه بــه موضــوع 
مشــارکت خبــر داد و گفــت: هــر میــزان 
کــه بتوانیــم در حوزه هــای مســوولیتی 
از ظرفیــت مشــارکت مردمــی اســتفاده 
چندبرابــر  را  شــهر  ظرفیــت  کنیــم، 
ــم  ــود در مراس ــا دادب کرده ایم.عبدالرض
تقدیــر از »قــدرت باطنــی« خیــری 
کــه در پروژه هــای مختلــف شــهری 
ــرده اســت،  ــا شــهرداری مشــارکت ک ب

در  گــرگان  شــهرداری  کــرد:  اظهــار 
ــه  ــته ب ــر گذش ــن براب ــن دوره چندی ای
ــد. ــت می ده ــارکت اهمی ــوع مش موض

یعنــی  مشــارکت  داد:  ادامــه  وی 
بــرای  خصوصــی  بخــش  تشــویق 
شــهری  امــورات  در  ســرمایه گذاری 
امــورات  پــای کار  خیــران  اینکــه  و 
یعنــی  مشــارکت  باشــند،  شــهری 
ــرای  ــهروندان ب ــن از ش ــی گرفت همراه
بیــان مشــکات و حــل موضوعــات 

در کمتریــن زمــان ممکــن و اینکــه 
امــوال  حفــظ  در  مردمــی  تــوان  از 
عمومــی اســتفاده کنیم.شــهردار گــرگان 
ــارکت  ــوزه مش ــرد: در ح ــان ک خاطرنش
ظرفیــت  از  می توانیــم  خوبــی  بــه 
ســایر دســتگاه های اجرایــی اســتان 
در مســائل شــهری اســتفاده کنیــم 
آتش نشــانان  بکارگیــری  همیــن  و 
داوطلــب نمونــه ای از مشــارکت مردمــی 
در ارائــه خدمــات بــه مــردم شــهر 
اســت.دادبود تاکیــد کــرد: بــه هــر 
حوزه هــای  در  بتوانیــم  کــه  میــزان 
مشــارکت  ظرفیــت  از  مســوولیتی 
مردمــی اســتفاده کنیــم، ظرفیــت شــهر 

کرده ایــم.   چندبرابــر  را 

مدیـر پرسـتاری دانشـگاه علـوم پزشـکی البرز 
واحـد  پرسـنل   4100 حاضـر  حـال  در  گفـت: 
پرسـتاری در بیمارسـتان های اسـتان مشـغول 
کـرد:  اظهـار  رسـان نژاد  هسـتند.فریبا  کار  بـه 
در حـال حاضـر 2400 نفـر در واحـد پرسـتاری 
بیمارسـتان های دولتـی اسـتان مشـغول به کار 
هسـتند. کارکنـان واحـد پرسـتاری صرفـًا فارغ 
التحصیان رشـته پرسـتاری نیسـتند و کارکنان 
اتـاق عمـل، بیهوشـی، بهیـار و کمـک پرسـتار را 

نیـز شـامل می شـوند.
وی افـزود: به جز بیمارسـتان های دولتی، 1700 
نفـر نیـز در بیمارسـتان های خصوصـی و تامین 

اجتماعی مشـغول به کار هسـتند.

وی بـا اشـاره بـه کمبود کارکنان واحد پرسـتاری 
در بیمارسـتان های اسـتان توضیح داد: با وجود 
اینکـه اسـتان البـرز در نسـبت تخـت و تعـداد 
پرسـتار با اسـتانداردهای جهانی فاصلـه زیادی 
دیگـر  اسـتان های  بـا  در مقایسـه  ولـی  دارد، 

وضعیـت بدی نـدارد.
سـال های  طـی  کـرد:  عنـوان  نـژاد  رسـان 
گذشـته شـاهد جذب نیروهای اسـتخدامی در 
بیمارسـتان های البـرز بوده ایـم کـه ایـن فاصله 
مـا بـا اسـتاندارهای کشـوری را کم کرده اسـت. 
البـرز اسـتانی مهاجرپذیر اسـت و مـا هر چقدر 
هـم کـه پرسـنل پرسـتاری بـه بیمارسـتان ها 
تزریـق می کنیـم بـاز هـم پاسـخگوی نیازهـا 

نیسـت و پتانسـیل جـذب بیشـتر وجـود دارد.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه افزایـش روز به روز 
تعـداد مریض ها و همچنیـن افزایش جمعیت 
درمانـی  خدمـات  بـه  اسـتان کـه  سـالمندی 
بیشـتری نیـاز دارنـد، بایـد بـه فکـر افزایـش 
بیمارسـتان ها  در  مشـغول  پرسـتاران  تعـداد 

. شیم با
کشـوری  اجـاس  در  گفـت:  نـژاد   رسـان 
قـول  بهداشـت  وزارت  سرپرسـت  پرسـتاران، 
در  پرسـتار  تعـدادی  جـذب  زمینه هـای  داد 
بیمارسـتان های البـرز را فراهـم کند که این خبر 
خوبی اسـت و با این کار بخشـی از مشـکات و 
کمبودهـای ایـن بخـش مرتفع می شـود. امید 

اسـت بـا جـذب سـریع اعتبـار، شـاهد تحقـق 
وعـده وزیر بهداشـت بـرای افزایش پرسـتار در 
اسـتان بـرای سـال آینـده باشـیم.وی با اشـاره 
به بخشـی از مشـکات شـغل پرسـتاری گفت: 
متأسـفانه شـغل پرسـتاری در میـان مـردم آن 
طورکـه بایـد و شـاید شناسـایی نشـده اسـت.

یـک  بـه هـر کسـی کـه  افـزود:  نـژاد  رسـان 
دیـده  آمـوزش  را  پرسـتاری  سـاده  مراقبـت 
بـه  واقعـی  پرسـتاران  و  نمی گوینـد  پرسـتار 
صـورت آکادمیـک در این رشـته تحصیـل کرده 
و سـال ها به صـورت تجربـی کار کرده اند. امروز 
شـاهد آن هسـتیم کـه برخـی مراکـز بـا سـوء 
اسـتفاده از ناآگاهـی مـردم اقدام به نشـر آگهی 
و بنـر بـا موضوعاتـی مثـل پرسـتار در منـزل، 
مراقبـت پرسـتاری از سـالمند، تربیت پرسـتار، 

اعـزام پرسـتار و ... می کننـد.

ایجاد تحول در امورات شهری
 با توجه به موضوع مشارکت

طرح اضطراری تامین آب شهر 
کرمان به بهره برداری می رسد

بــا اجــرای ایــن طــرح،220 لیتــر آب در ثانیه،بــه ظرفیــت تامیــن آب 
شــهر کرمــان افــزوده مــی شــود.

بهداشــتی  و  شــرب  آب  کمبــود  از  بخشــی  جبــران  منظــور  بــه 
توســط  آب  تامیــن  اضطــراری  طــرح  کرمــان  شــهروندان شــهر 
ــی باشــد. ــان درحــال انجــام م شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرم
ــرکت آب  ــل ش ــره و مدیرعام ــت مدی ــس هیئ ــری رئی ــد طاه محم
ــروژه  ــن پ ــر گفت:ای ــن خب ــام ای ــا اع ــان ب ــتان کرم ــاب اس و فاض
شــامل حفــاری و تجهیــز 5 حلقــه چــاه جدیــد و جابجایــی 4 حلقــه 
چــاه ، اجــرای 12 کیلومتــر خــط انتقــال آب بــه قطــر 400 میلیمتــر و 
6 کیلومتــر خــط انتقــال بــرق در حــال انجــام مــی باشــد کــه پیــش 

بینــی مــی گــردد تــا دهــه مبــارک فجــر بــه بهــره بــرداری برســد.
ــان  ــه بی ــان در ادام ــتان کرم ــاب اس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
ــرای ایــن پــروژه 120 میلیــارد ریــال  ــه انجــام شــده ب داشــت: هزین
مــی باشــد و بــا اجــرای ایــن پــروژه 220 لیتــر بــر ثانیــه بــه ظرفیــت 

تامیــن آب شــهر کرمــان افــزوده مــی شــود.

پرستارنماهایی که در کرج پرستاری می کنند

در ایـن بازدیـد رییس دسـتگاه ۳۶ فتح گزارشـی 
از فعالیـت ایـن دسـتگاه ارایـه کـرد و گفـت: این 
دکل سـنگین خشـکی در حـال حفـر یـک حلقـه 
چاه توسـعه ای در میـدان نفتی مـارون در محور 
امیدیـه اسـت کـه در حـوزه عملیاتـی  اهـواز – 
شـرکت بهره برداری نفـت و گاز مـارون در مناطق 
نفتخیـز جنوب واقع شـده اسـت . الیـاس امیری 
افـزود: بـا هماهنگـی و همـکاری نزدیـک میـان 
متخصصـان شـرکت کارفرما و مدیریـت عملیات 
خشـکی – 2 شـرکت، عملیـات حفـر این چـاه که 

91 روز پیـش بینی شـده اسـت.

رسـان نـژاد عنـوان کـرد: طـی 
شـاهد  گذشـته  سـال های 
در  اسـتخدامی  نیروهـای  جـذب 
کـه  بوده ایـم  البـرز  بیمارسـتان های 
این فاصله ما با اسـتاندارهای کشـوری 
اسـتانی  البـرز  اسـت.  کـرده  کـم  را 
مهاجرپذیـر اسـت و مـا هر چقـدر هم 
که پرسـنل پرسـتاری به بیمارسـتان ها 
تزریـق می کنیـم بـاز هـم پاسـخگوی 
نیازهـا نیسـت.وی ادامـه داد: با توجه 
به  افزایش جمعیت سـالمندی استان 
کـه بـه خدمـات درمانی بیشـتری نیاز 

دارنـد. 

شناسنامه دار کردن معادن راه 
اصلی جلوگیری از خام فروشی

رییـس سـازمان نظـام مهندسـی 
معـدن خراسـان رضوی گفـت: اگر 
بتوانیـم بـرای تمام معادن اسـتان 
شناسـنامه تهیه کنیـم قدم مثبتی 
در راسـتای جلوگیری از خام فروشـی معدنی انجام داده ایم.
حبیـب هللا ترشـیزیان امـروز در جلسـه کمیسـیون معـدن و 
صنایـع معدنـی اتـاق بازرگانـی اسـتان، اظهار کرد: تشـکل ها 
بـه عنـوان بازوی بخش خصوصی نقش بسـزایی در راسـتای 
سـاماندهی و توسـعه حـوزه تخصصی خـود دارنـد.وی ادامه 
داد: تشـکل های بخـش خصوصـی همـواره وظیفـه دارنـد که 
یـک همگرایـی ملی ایجاد کننـد تا به یک وحـدت اقتصادی 

دسـت پیـدا کنیم.

خراسان

اجرای شبکه جمع آوری 
فاضالب سیرجان 

مجیـد میرشـاهی رییـس هیئـت 
مدیـره و مدیرعامـل شـرکت آب و 
فاضـاب سـیرجان گفـت: یکی از 
اقداماتی که توسـط شـرکتهای آب 
و فاضـاب به منظور حفظ محیط زیسـت،افزایش بهداشـت 
عمومـی و جلوگیـری از آلودگـی ذخائر آب زیـر زمینی انجام 
مـی شـود اجرای شـبکه فاضـاب می باشـد.وی افـزود: در 
همیـن راسـتا اجرای شـبکه فاضاب بـا اسـتفاده از ظرفیت 
بخـش خصوصی )شـرکت کاریز( در دسـتور کار قـرار گرفت 
و اکنـون علیرغـم گذشـت کمتـر از 7 مـاه از آغـاز شـروع 
در شـهر  فاضـاب  آوری  اجـرای شـبکه جمـع  کار،میـزان 

سـیرجان از مـرز 112 کیلومتر گذشـته اسـت. 

آبفا

کاهش مصدومین و 
فوتی های تصادفات 

مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل 
جاده ای اسـتان گلسـتان گفت: در 
هشـت ماهه نخست امسال تعداد 
مصدومیـن تصادفات جـاده ای در 
اسـتان 3 درصـد و تعـداد فوتی هـا 18 درصـد کاهش یافت.
مهـدی میقانـی اظهـار کـرد: در 8 ماهـه امسـال تعـداد فوتی 
های تصادفات جاده ای در سـطح کشـور 2.2 درصد افزایش 
داشـته امـا اسـتان گلسـتان بـا کاهـش 18 درصـدی تلفات، 
رتبه دوم کشـور را داراسـت. وی بیان کرد: در این مدت تعداد 
مصدومیـن حـوادث جـاده ای در اسـتان 6200 نفـر بـوده کـه 
نسـبت به مدت مشـابه سال گذشـته 3 درصد کاهش داشته 

کـه از ایـن نظـر نیز گلسـتان رتبه دوم کشـور را داراسـت.

گلستان

نانواها حق افزایش 
خودسرانه قیمت را ندارند

خدمـات  و  غلـه  شـرکت  مدیـر 
اسـتان کرمـان گفـت:  بازرگانـی 
بایـد قیمت نـان منطقی باشـد و 
هـم هـوای مصـرف کننـده و هـم 

داشـت. را  تولیدکننـده 
مجیـد نژادبیگلـری دربـاره افزایـش قیمـت نـان در کرمان 
اظهـار کـرد: مـا افزایـش قیمـت آرد و گنـدم نداشـته ایم و 
نانوایـان دولتـی با آرد  یارانه ای قیمـت مصوب آذر ماه 93 
پخـت می کننـد.وی افـزود: بایـد ایـن قیمت اصاح شـود 
امـا نانوایـان نباید خودسـرانه قیمت نـان را افزایش بدهند 

و 28 آیتـم در افزایـش قیمـت در نظـر گرفته می شـود.

کرمان

نمک دریا
 مصرف نکنید

علـوم  دانشـکده  دارو  و  غـذا  مدیـر 

پزشـکی اسـدآباد  با اشـاره  به مضرات 

مصـرف نمـک دریـای غیراسـتاندار و 

فاقد تائید بهداشـت، گفـت: نمک دریا 

مصـرف نکنید.حسـین عفت پنـاه اظهـار کـرد: بـا توجه به گسـترش 

تبلیغـات و شـایعات در کشـور مبنـی بر اسـتفاده از نمـک دریا، این 

نمـک تصفیـه نشـده دارای انـواع ناخالصـی از جمله مـواد نامحلول 

ماننـد ماسـه، خـاک، گـچ و مـواد محلول سـخت از جمله کلسـیم و 

منیزیـم و فلزات سـنگین مانند سـرب، جیـوه، آرسـنیک و کادمیوم 

اسـت و می توانـد عوارض نامطلوبی در دسـتگاه گـوارش، کلیه ها و ... 

ایجـاد کنـد و حتـی منجر به مسـمومیت شـود.  
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شرکت ملی حفاری به عنوان یک سرمایه 
در صنعت نفت جایگاه ویژه دارد

موسوی  شاخص زمان، کیفیت نگری همسو با کمیت کار و صرف و صالح در برنامه ریزی ها را از عناصر مهم 
در افزایش توان رقابتی شرکت توصیف کرد 

مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری 
بــه  شــرکت  ایــن  گفــت:  ایــران 
و  عظیــم  ســرمایه  یــک  عنــوان 
ــی در صنعــت نفــت  کشــور  ــد مل برن

 . دارد  ویــژه ای  جایــگاه 
ــد از  ــدهللا موســوی در بازدی ســید عب
ــی شــرکت در  ــت صنعت طــرح مرکزی
منطقــه ســدین افــزود: ایــن شــرکت 
نقــش  گذشــته  دهــه  چهــار  در 
ــت  ــای نف ــاه ه ــر چ ــی در حف اساس
و گاز و خدمــات جانبــی در ســطح 
شــرکت هــای زیــر مجموعــه شــرکت 
ــت .  ــته اس ــران داش ــت ای ــی نف مل
ملــی  شــرکت  کــرد:  اظهــار  وی 

ســرمایه گــذاری  ایــران   حفــاری 
زیــر  ایجــاد  راســتای  در  کانــی 
نــاوگان  تامیــن  هــا،  ســاخت 
حفــاری، تجهیــزات خدمــات فنــی 
انبارهــای  و  فضاهــای کارگاهــی  و 
ایــن  اســت کــه  پشــتبانی کــرده 
ــه نحــو  ــظ و ب ــد حف ــا بای ســرمایه ه
مطلــوب از آن اســتفاده بهینــه بــه 

عمــل آیــد .
توســعه  و  تقویــت  موســوی   
فعالیــت هــای شــرکت در بخــش 
هــای عملیاتــی و پشــتیبانی را بــا 
تســری  و   HSE الزامــات  رعایــت 
مبانــی انضباطــی در بخــش هــای 
عملیاتــی، مالــی و اداری از ســوی 
مجموعــه کارکنــان مــورد تاکیــد قــرار 
ــرمایه  ــرکت س ــن ش ــت: ای داد و گف

و امکانــات وســیعی از نظــر منابــع 
انســانی و ملزومــات کار در اختیــار 
دارد کــه بایــد بــه نحــو مطلــوب از آن 

ــردد . ــرداری گ ــره ب به
 مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری 
ایــران تفکیــک اقــام کاالیــی موجــود 
مــورد  را  اســتفاده  بــدون  اقــام  و 
اشــاره قــرار داد و افــزود: تعییــن 
و  اســتفاده  فاقــد  اقــام  تکلیــف 
ــرمایه  ــام س ــت اق ــظ  و نگهداش حف
ــاری  ــای حف ــتگاه ه ــم از دس ای اع
، ماشــین آالت و تجهیــزات خاصــه 
اساســی  تعمیــرات  بــا  ارتبــاط  در 
ــه جــد  )اورهــال( و بازســازی بایــد ب
مــورد توجــه واقــع و بــر اســاس 
اولویــت بنــدی در دســتور کار منظــور 

ــود .  ش

مجموعــه  همدلــی  و  انســجام  وی 
ــک ســازی  ســازمان را در جهــت چاب
متــراژ  و  کار  راندمــان  افزایــش  و 
حفــاری  بســیار بــا اهمیــت دانســت 
ــی و  ــجام انضباط ــرد: انس ــار ک و اظه
رعایــت ضوابــط و مقــررات عملیاتــی، 
بهینــه ســازی  اجرایــی و مالــی و 
هزینــه هــا در بخــش هــای مختلــف 
ــه  ــرای توج ــت را ب ــد فرص ــی توان م
ــه مســائل رفاهــی و ایجــاد  بیشــتر ب
ــن  ــا ســازد و ای ــان مهی ــزه کارکن انگی
شــرکت  پایــدار  توســعه  در  امــر 

تاثیرگــذار اســت . 
ــت  ــان، کیفی ــاخص زم ــوی  ش موس
و  کار  کمیــت  بــا  همســو  نگــری 
صــرف و صــاح در برنامــه ریــزی 
هــا را از عناصــر مهــم در افزایــش 
ــوان رقابتــی شــرکت توصیــف کــرد  ت
و گفــت: ایــن شــرکت بــا برخــورداری 
ــزات  ــاری و تجهی از 72 دســتگاه حف
ــه خدمــات  روزآمــد در خصــوص ارای
بــر  عــاوه  بایســت  مــی  جانبــی 
نیازهــای صنعــت  بــه  پاســخگویی 

بازارهــای  عرصــه  در  نفــت کشــور 
خارجــی نیــز حضــوری پــر رنــگ 

داشــته باشــد . 
در جریــان ایــن برنامــه کــه شــماری 
از مدیــران و مســئوالن عملیاتــی و 
اجرایــی حضــور داشــتند کارگاه هــای 
ســیار،  مغــزی  لولــه  پشــتیبانی 
واحــد  تعمیــرات  و  نگهــداری  اداره 
اساســی،  تعمیــرات  و  ســازندگی 
اختــاط  و  بــرش  هــای  سیســتم 
ــار  ــیمیایی و انب ــواد ش ــیمان و م س
اســقاط در موقعیــت 23 هکتــاری 
هــا  دســتگاه  بازســازی  ســایت  و 
 9 منطقــه  در  تجهیــزات حفــاری  و 
هکتــاری منشــعب از طــرح مرکزیــت 
ــوی  ــد و از س ــرکت بازدی ــی ش صنعت
مدیرعامــل  معاونــت  جانشــین 
در امــور  فنــی مهندســی و مدیــر 
حفــاری  تجهیــزات  و  بازســازی 
گــزارش مبســوطی از حــوزه فعالیــت 
و  هــا،  چالــش  و  وضعیــت  هــا، 
پیشــرفت کارهــای عملیاتــی ارایــه 

گردیــد . 

ته
نک

موسـوی تقویـت و توسـعه فعالیت هـای شـرکت در بخش های 
عملیاتـی و پشـتیبانی را با رعایـت الزامات HSE و تسـری مبانی 
انضباطی در بخش های عملیاتی، مالی و اداری از سـوی مجموعه 
کارکنـان مـورد تاکیـد قـرار داد و گفـت: ایـن شـرکت سـرمایه و 
امکانـات وسـیعی از نظـر منابع انسـانی و ملزومـات کار در اختیار 
دارد کـه باید بـه نحو مطلـوب از آن بهره برداری گـردد . مدیرعامل 
شـرکت ملـی حفاری ایـران تفکیک اقـالم کاالیی موجـود و اقالم 
بـدون اسـتفاده را مـورد اشـاره قـرار داد و افـزود: تعییـن تکلیف 
اقالم فاقد اسـتفاده و حفظ  و نگهداشـت اقالم سـرمایه ای اعم از 
دسـتگاه هـای حفاری ، ماشـین آالت و تجهیزات خاصـه در ارتباط 
بـا تعمیـرات اساسـی )اورهال( و بازسـازی باید به جـد مورد توجه 
واقـع و بـر اسـاس اولویت بنـدی در دسـتور کار منظور شـود . وی 
اظهار کرد: انسـجام انضباطی و رعایت ضوابـط و مقررات عملیاتی، 
اجرایـی و مالـی و بهینـه سـازی هزینه ها در بخـش های مختلف 
مـی توانـد فرصت را برای توجه بیشـتر به مسـائل رفاهـی و ایجاد 

انگیـزه کارکنان مهیا سـازد.

سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران منصوب شد
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری ها، احمد حسین زادگان استاندار و رئیس 
شورای سازمان، طی حکمی "سید محمد محمدی تاکامی " مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای 
استانداری را با حفظ سمت ، به عنوان سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران 
منصوب نمود.

،مدیرعامـل  عظیمیـان  حمیدرضـا 
فـوالد مبارکـه  در حاشـیه نمایشـگاه 
بـه شـرایط  توجـه  بـا  فـوالد گفـت: 
خاصـی کـه بـر کشـور حاکم شـده و 
آن نیـز تحریـم هاسـت، تهیـه مـواد 
مصرفـی و تجهیزاتـی کـه در خطـوط 
مشـکل  بـا  رود  مـی  بـکار  تولیـد 
افـزود:  وی  اسـت.  شـده  مواجـه 
بـه  را  فوالدسـازان  شـرایطی  چنیـن 
ایـن فکر انداخـت که از تـوان داخلی 
بهـره بگیرند لذا نخسـتین جشـنواره 
و نمایشـگاه ملـی ایـران بـا رویکـرد 
بومـی سـازی تـدارک دیـده شـد تـا 
همـه نیازهـا و توانمنـدی هـا ارائـه و 
به اشـتراک گذاشته شـود. عظیمیان 
صـورت  ایـن  در  کـرد:  خاطرنشـان 
چنانچـه تجهیزی در داخـل مورد نیاز 
بـوده امـا موجـود نیسـت، بـه تامین 
کننـدگان، سـازندگان، شـرکت هـای 
دانـش بنیـان، گروه های دانشـگاهی 
اطـاع  و  ارائـه  تحقیقاتـی  مراکـز  و 
رسـانی می شـود تا درصـورت امکان 

در داخـل بومـی سـازی گـردد.
 وی از شـرکت هـای دانـش بنیـان، 
علمـی  مراکـز  و  کننـدگان  تامیـن 
بـا  تـا  کـرد  دعـوت  تحقیقاتـی  و 
مبارکـه  فـوالد  سـایت  بـه  مراجعـه 
لیسـت نیازمنـدی هـای این شـرکت 
توانایـی  صـورت  در  و  ماحظـه  را 
اقـدام بـه تولیـد نماینـد. مدیرعامـل 
فـوالد مبارکـه تفـاوت این نمایشـگاه 
بـا سـایر نمایشـگاه هـا را در نحـوه 
پذیـرش طرح ها عنوان کـرد و گفت: 
ایـن قطعـات سـاخته  از  تـا پیـش 
شـده پس از تسـت در خطوط و مورد 
پذیـرش بـودن آن، منجـر بـه عقـد 
قـرارداد مـی شـد اما اکنـون طرح ها 
در یـک هیئت داوری علمی ارائه و در 
صـورت تاییـد در آن، منجـر بـه عقـد 

قـرارداد مـی شـود

خبر
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آگهی حصروراثت 
بشـرح  دارای شناسـنامه 3040391471  فرزنـد حسـین   رنجبـر  علـی  آقـای 
دادخواسـت شـماره 970751 مورخ 1397.10.22 توضیح داده شـادروان حسـین 
رنجبر جعفری اسـمعیل اباد   فرزند   اکبر بشناسـنامه 3 در تاریخ 1396.3.11 در 

شـهر رفسـنجان فـوت شـده و وراثـت منحصر حیـن الفـوت وی عبارتند:
1-علی رنجبر جعفری اسـماعیل اباد ش ش 3040391471 متولد 1375 صادره از رفسـنجان 
فرزنـد متوفـی 2-فاطمـه رنجبـر جعفـری اسـماعیل ابـاد ش ش 3040089579 متولد 1369 
صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفی3-فروزنـده غامی حسـین ابـاد ش ش 129 متولد 1346 

صادره از رفسـنجان همسـر متوفی  
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی می شـود چنانچه کسـی اعتراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه از نشـر اگهی به شـورای 
حل اختاف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد و هر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری که 

بعد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل اختالف شماره ۴ شهرستان رفسنجان

ابالغ 
بدینوسـیله به اقای محسـن نیکزاد فرزند حسـین به واسـطه متواری بودن در راستای 

ماده 174 ق.ا.د.ک اباغ می شـود که آقای مجید محسـنی تاج آبادی شـکایتی علیه 

شـما مبنـی بـر فـروش مـال غیر مطـرح نمـوده کـه در شـعبه دوم دادیاری دادسـرای 

رفسـنجان بـا شـماره 9709983428201116 ثبـت و در جریـان رسـیدگی مـی باشـد  و لـذا ظرف مدت 

یـک مـاه از نشـر آگهـی جهـت اخـذ دفـاع از خود اتهـام انتسـابی و اخرین دفـاع در ایـن مرجع حاضر 

شـوید نتیجـه عـدم حضـور برابر مقـررات صدور قرار جلب دادرسـی شـما صـادر مـی گردد.م-الف4236

دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان-مرتضی علیرضایی 

آب جارو نیست

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 139760318019005171 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 تالــش 
ــد  ــی فرزن ــوان لطیف ــای کی ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــک  ــش ششــدانگ ی ــه بشــماره شناســنامه 41 صــادره از تال نعمــت ال
ــی 1529 از 9  ــالک فرع ــع پ ــاحت 10/26 مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ ب
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک - واقــع در قریــه ریــک بخــش 
ــی  ــی و یحی ــای محمدعل ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری 28 گی
شــهرت جملگــی انتخابــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
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 

ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/9                

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/23
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     1557

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
اول  هیــأت   1397/9/18 ـ   139760318019005018 رأی شــماره  برابــر 
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 فرامــرز ســبقتی جوکنــدان 
فرزنــد مــدد بشــماره شناســنامه 2702 صــادره از تالــش ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه و انبــاری و محوطــه بــه مســاحت 2491/95 مترمربــع پــالک 
ــع در  ــالک 8 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 95 از 34 اصل فرع
قریــه ییالقــی جوکنــدان بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
ــه منظــور  ــذا ب آقــای عطــاء ســبقتی جوکنــدان محــرز گردیــده اســت. ل
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود  ــه فاصل اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــی اســت در صــورت  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــود را ب خ
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک انقضــای م

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/9               

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/23
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ــأت اول  ــماره 139760318019005130 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 
ــی  ــفقتی ان ــدی ش ــای مه ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــش  ــادره از تال ــنامه 4225 ص ــماره شناس ــینقلی بش ــد حس ــا فرزن علی
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 314/31 مترمربــع 
پــالک فرعــی 9861 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 574 
واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــدی مح ــداله اس ــای وراث اس آق
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
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 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/9        

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/23
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ــأت اول  ــماره 139760318019005057 ـ 1397/9/21 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 
ــاورودی  ــری ن ــه نظ ــی معصوم ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــش ششــدانگ  ــادره از تال ــنامه 45 ص ــی بشــماره شناس ــد رضاقل فرزن
یــک بــاب بنــای مســکونی و محوطــه بــه مســاحت 299/80 مترمربــع 
پــالک فرعــی 9860 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
ــداری از  ــالن خری ــه طــوالرود بخــش 28 گی ــع در قری 429 و 434 واق
مالــک رســمی آقــای وراث یــار محمــد همدمــی محــرز گردیــده اســت. 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب ل
ــه صــدور ســند  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م آگه
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
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 وصــول 

ــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  ــق مق ــراض طب اعت
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/9         

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/23
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ــأت اول  ــماره 139760318019005117 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 
ــد  ــری فرزن ــادی نظ ــای ه ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــک  ــدانگ ی ــش شش ــادره از تال ــنامه 1972 ص ــماره شناس ــف بش یوس
ــی  ــالک فرع ــع پ ــاحت 1459 مترمرب ــه مس ــه ب ــه و محوط ــاب خان ب
352 از 22 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 7 واقــع در قریــه 
هرنــدان بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای عــرض 
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــری مح ــه نظ ال
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 : 1397/10/9      

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/23
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ــأت اول  ــماره 139760318019005132 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 
فــردوس  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض  مالکانــه  تصرفــات  تالــش 
ــادره از  ــنامه 109 ص ــماره شناس ــم بش ــد ابراهی ــاوی فرزن ــکرگذار ن ش
تالــش ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه و مزرعــه بــه مســاحت 
4656/60 مترمربــع پــالک فرعــی 1597 از 93 اصلــی مفــروز و مجــزی 
شــده از پــالک 332 واقــع در قریــه نــاو بخــش 27 گیــالن خریــداری 
از مالــک رســمی آقــای ابراهیــم شــکرگزار محــرز گردیــده اســت. 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب ل
ــه صــدور ســند  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م آگه
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
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 : 1397/10/9       
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/23
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ــأت اول  ــماره 139760318019005167 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 
ــی  ــای محــرم رجائ ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف تال
ــش ششــدانگ  ــد طهماســب بشــماره شناســنامه 9 صــادره از تال فرزن
ــالک  ــع پ ــه مســاحت 983/84 مترمرب ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ی
فرعــی 351 از 22 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 7 واقــع در 
ــای  ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری ــدان بخــش 28 گی ــه هرن قری
آقامعلــی نظــری 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 : 1397/10/9       

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/23
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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 139760318019005021 ـ 1397/9/18 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــن  ــب افک ــهرام اس ــای ش ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــش ششــدانگ  ــر بشــماره شناســنامه 2520 صــادره از تال ــد جعف فرزن
ــالک  ــع پ ــه مســاحت 775/37 مترمرب ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ی
فرعــی 501 از 11 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 152 واقــع در 
ــای  ــک رســمی آق ــداری از مال ــالن خری ــوه بخــش 28 گی ــه میانک قری
بابــا اســب افکــن 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 : 1397/10/9    
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/23
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آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول ) اسناد رهنی( 
پرونده اجرایی به شماره 9400005 و 9400074

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه 1- پــالک ثبتــی 165/3764 : ســند 
مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 416/87 مترمربــع 
ــی  ــی از 165 اصل ــی 3764 فرع ــالک ثبت ــه پ ــی ب ــت تفکیک ــه هش قطع
ــام زهــرا دهقانــی  ــه ن ذیــل ثبــت 122053 صفحــه 100 دفتــر جلــد 514 ب
بــوده ثبــت و صــادر و تســلیم شــده و ســپس برابــر ســند انتقــال قطعــی 
شــماره 15207 مــورخ 87/5/12 دفتــر 703 تهــران بــه ایــوب لطفــی 
ــر ســند  ــت براب ــورد ثب ــی م ــه اســت و ســپس تمام ــال یافت ــه انتق مرکی
ــم در رهــن  ــاط کری ــر 31 رب ــورخ 92/9/20 دفت ــی شــماره 105328 م رهن
ــدود  ــت و ح ــه اس ــرار گرفت ــدران ق ــذ مازن ــوب و کاغ ــع چ ــرکت صنای ش
اربعــه ان عبــارت اســت از شــماال مرزیســت بطــول 17/45 متــر بــه 
ــه 9  ــه قطع ــر ب ــول 24/62 مت ــت بط ــرقا مرزیس ــری ش ــان 38 مت خیاب
ــری  ــه مت ــان ن ــه خیاب ــر ب ــول 17/45 مت ــت بط ــا مرزیس ــی جنوب تفکیک
غربــا مرزیســت بطــول 23/31 متــر بــه قطعــه هفــت تفکیکــی 2- پــالک 
ــه  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــت شش ــند مالکی ــی 165/2821، س ثبت
ــی  ــالک ثبت ــه پ ــی ب ــم تفکیک ــه هفت ــع قطع ــاحت 395/43 مترمرب مس
2821 فرعــی از 165 اصلــی ذیــل ثبــت 114546 صفحــه 262 دفتــر جلــد 
ــام فاطمــه اکبــری بزچلویــی ثبــت و صــادر و تســلیم شــده و  ــه ن 454 ب
ــر  ــال قطعــی شــماره 1363 مــورخ 89/13/8 دفت ســپس برابرســند انتق
ــپس  ــت و س ــه اس ــال یافت ــه انتق ــی مرکی ــوب لطف ــه ای ــران ب 53 ته
ــورخ 92/2/9  ــی شــماره 105328 م ــر ســند رهن ــت براب ــورد ثب ــی م تمام
ــدران  ــاط کریــم دررهــن شــرکت صنایــع چــوب و کاغــذ مازن دفتــر 31 رب
ــه شــرح ســند مالکیــت عبــارت  قــرار گرفتــه اســت و حــدود اربعــه آن ب
اســت از شــماال: مرزیســت بطــول 17/43 متــر بــه خیابــان ســی و هشــت 
متــری شــرقا مرزیســت بطــول 23/31 متــر بــه قطعــه 8 تفکیکــی جنوبــا 

ــت  ــا مرزیس ــری غرب ــه مت ــان ن ــه خیاب ــر ب ــول 17/40 مت ــت بط مرزیس
ــه قطعــه 6 تفکیکــی مشــخصات امــالک موصــوف:  بطــول 22/16 متــر ب
ــی  ــالک ثبت ــا پ ــور) ب ــالک مذک ــده ام ــل آم ــد بعم ــه بازدی ــه ب ــا توج ب
ــک  ــه ی ــی ب ــکونی ویالی ــد مس ــه واح ــده و س ــام گردی 165/2834( ادغ
ــال حــدود 125  مجموعــه یکپارچــه تبدیــل شــده اســت مســاحت هــر وی
ــورد  ــالق م ــالق و قش ــورت یی ــه بص ــتند ک ــه هس ــه خواب ــع و س مترمرب
اســتفاده قــرار میگیرنــد کــف واحدهــا هــال و پذیرایــی ســرامیک و اتــاق 
خــواب هــا پارکــت دیوارهــا ســفیدکاری آشــپزخانه اپــن، کابینــت ام دی 
اف پنجــره هــای فلــزی تــک جــداره بــا حفــاظ فلــزی سیســتم گرمایشــی 
پکیــج و شــومینه، سیســتم سرمایشــی کولــر آبــی، نمــای اصلــی ترکیبــی 
ــرورش  ــدار بســته اســتخر پ ــن م از ســنگ و آجــر دارای سیســتم دوربی
ماهــی ، ســونا و جکــوزی و قدمــت بنــا حــدود 10 ســال پارکینــگ داخــل 
حیــاط دارای انشــعابات آب بــرق و گاز شــهری مــی باشــد هــر دو پــالک 
ثبتــی فــوق الذکــر در تصــرف مالــک متــن بــوده و بصــورت ویالیــی مــورد 
ــرداری توســط ایشــان مــی باشــد 3- پــالک ثبتــی 165/3768:  بهــره ب
ــاحت 335/92  ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــت شش ــند مالکی س
ــی از 165  ــی 3768 فرع ــالک ثبت ــه پ ــی ب ــه تفکیک ــه س ــع قطع مترمرب
ــه  ــام ریحان ــه ن ــد 514  ب ــل ثبــت 122/49 صفحــه 88 دفترجل ــی ذی اصل
دهقانــی بــوده ثبــت و صــادر و تســلیم شــده و ســپس برابــر ســند انتقــال 
قطعــی شــماره 15208 مــورخ 87/5/12 دفتــر 703 تهــران بــه ایــوب لطفی 
مرکیــه انتقــال یافتــه اســت و حــدود اربعــه آن بــه شــرح ســند مالکیــت 
عبــارت اســت از شــماال بطــول 17/40 متــر بــه خیابــان 38 متــری شــرقا 
ــه  ــر ب ــول 17/40 مت ــا بط ــی جنوب ــه 4 تفکیک ــه قطع ــر ب ــول 19/50 مت بط
ــه دو تفکیکــی 4-  ــه قطع ــر ب ــا بطــول 19/04 مت ــری غرب ــه مت ــان ن خیاب
پــالک ثبتــی 165/3767 : ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
بــه مســاحت 250 مترمربــع قطعــه 14 تفکیکــی بــه پــالک ثبتــی 3767 
ــه  ــد 514 ب ــه 91 دفترجل ــت 122050 صفح ــل ثب ــی ذی ــی از 165 اصل فرع

ــپس  ــده و س ــلیم ش ــادر و تس ــت و ص ــوده ثب ــی ب ــد دهقان ــام محم ن
برابــر ســند انتقــال قطعــی شــماره 15209 مــورخ 1387/5/12 دفتــر 703 
تهــران بــه ایــوب لطفــی مرکیــه انتقــال یافتــه اســت و حــدود اربعــه آن 
ــان  ــه خیاب ــر ب ــول 10 مت ــارت از شــمال بط ــت عب ــه شــرح ســند مالکی ب
نــه متــری احداثــی شــرقا بطــول 25 متــر بــه قطعــه 15 تفکیکــی جنوبــا 
ــه قطعــه  ــر ب ــا بطــول 25 مت ــه قطعــه 32 تفکیکــی غرب ــر ب بطــول 10 مت
13 تقکیکــی 5 پــالک ثبتــی 165/2834 : ســند مالکیــت ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 440/95 مترمربــع قطعــه هفتــم تفکیکــی بــه 
ــه  ــت 114545 صفح ــل ثب ــی ذی ــی از 165 اصل ــی 2834 فرع ــالک ثبت پ
ــام بهــروز یــادگاری ثبــت و صــادر و تســلیم شــده  ــه ن 359 دفتــر 454 ب
و ســپس برابــر ســند انتقــال قطعــی 31251 مــورخ 91/12/3 دفتــر 703 
تهــران بــه ایــوب لطفــی مرکیــه انتقــال یافتــه اســت و حــدود اربعــه آن 
عبــارت اســت از شــماال بطــول 17/46 متــر بــه خیابــان 38 متــری شــرقا 
ــا بطــول 17/40 متــر بــه  بطــول 26/08 متــر بــه قطعــه ده تفکیکــی جنوب
خیابــان نــه متــری غربــا بطــول 24/62 متــر بــه قطعــه هشــت تفکیکــی 
ــی باشــند و ســه  ــی م ــه صــورت ویالی ــر ب ــوق الذک ــی ف ــالک ثبت ســه پ
خوابــه مــی باشــند کــه پــالک 165/2834 دارای زیربنایــی در حــدود 152 
مترمربــع و پــالک ثبتــی 165/3767 دارای زیربنایــی در حــدود 133 متــر 
ــع  ــدود 152 مترمرب ــی در ح ــر بنای ــی 165/3768 دارای زی ــالک ثبت و پ
مــی باشــد و کــف واحدهــای بصــورت ســرامیک و کــف اتــاق خــواب هــا 
ــی  ــا بصــورت گچــی و ســفیدکاری شــده م ــی باشــد و دیواره ــت م پارک
ــتم  ــد  و سیس ــی باش ــت ام دی اف م ــپزخانه دارای کابین ــند و آش باش
گرمایــش بصــورت پکیــج و سیســتم ســرمایش بصــورت کولــر آبــی مــی 
باشــد ســه ملــک مــورد کارشناســی دارای نمــای ســنگ و آجــری و دارای 
اســکلت بتنــی و ســقف تیرچــه بلــوک مــی باشــند و دارای کیفیت ســاخت 
مرغــوب و دارای انشــعاب آب و بــرق و گاز و بــا قدمــت ســاخت در حــدود 
دوازده ســال مــی باشــند هــر ســه پــالک ثبتــی فــوق الذکــر در تصــرف 

مالــک متــن بــوده و بصــورت ویالیــی مــورد بهــره بــرداری توســط ایشــان 
ــزان  ــه می ــی 3764/165 ب ــالک ثبت ــدانگ پ ــای شش ــد 1- به ــی باش م
ــای ششــدانگ  ــون 4/200/000/000 ، 4- به ــارد و دویســت میلی ــار میلی چه
ــال 4/000/000/000 ،  ــارد ری ــزان چهارمیلی ــه می ــی 165/2821 ب ــالک ثبت پ
3- بهــای ششــدانگ پــالک ثبتــی 3768/165 بــه میــزان ســه میلیــارد 
ــی  ــدانگ  پالک ــای شش ــال 3/500/000/000، 4- به ــون ری ــد میلی و پانص
ثبتــی 165/3767 بــه میــزان دو میلیــارد و نهصــد میلیــون ریــال معــادل 
2/900/000/000 ، 5- بهــای ششــدانگ پــالک ثبتــی 165/28344 بــه 
ــال  ــال 4/400/000/000 ری میــزان چهارصــد میلیــارد و چهارصــد میلیــون ری
و نهایتــا جمــع هــر پنــج پــالک ثبتــی امــالک فــوق مبلــغ 19/000/000/000 
ریــال مــی باشــد و پــالک هــای فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز یکشــنبه 
ــع در  ــم واق ــاط کری مــورخ 97/11/14 در واحــد اجــرای اســناد رســمی رب
ربــاط کریــم – بلــوار آزادگان – خیابــان دادگســتری – اداره ثبــت اســناد و 
امــالک ربــاط کریــم طبقــه دوم از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد. 
مزایــده از مبلــغ پایــه بصــورت تــک تــک پــالک هــا بــا یکجــا شــروع و 
بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر 
ــق  ــم از ح ــرق، گاز اع ــه آب ، ب ــوط ب ــای مرب ــی ه ــت بده ــت پرداخ اس
انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتیکــه مــورد مزایــده دارای 
آن هــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره 
تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده 
باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه 
ــده  ــده مزای ــه برن ــازاد ب ــل م ــوق از مح ــای ف ــه ه ــت هزین ــی باب پرداخت
مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد 
ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد 
از تعطیلــی در همــان ســاعت  و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. تاریــخ 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
تنظیمــی   93/12/18  -11008 شــماره  رهنــی  ســند  باســتناد 
ــان  ــت شــعب پی ــت مدیری ــک مل ــه بان ــه 265 رشــت ل دفترخان
ــم  ــی مقی ــد رجبعل ــی فرزن ــنی منگوده ــا حس ــه محمدرض و علی
رشــت جــاده پیربــازار تختــه پــل ) راهــن( تمامــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 155/56 مترمربــع بشــماره پــاک 202 فرعــی از 58 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــاک 20 فرعــی ســنگ اصلــی 55 واقــع در بخــش 4 رشــت 
ذیــل ثبــت 46489 صفحــه 139 دفتــر 411 بنــام محمدرضــا حســنی منگودهــی 
صــادر و تســلیم گردیــده کــه نامبــرده بعنــوان بدهــکار پرونــده اجرایــی کاســه 
9700317 تمامــی ششــدانگ پــاک فــوق را در  قبــال اخــذ تســهیات بمبلــغ 
ــت  ــک مل ــن بان ــه در ره ــر روزان ــارت تاخی ــام خس ــال بانضم 880/000/000 ری
دایــره حقوقــی گیــان قــرار داده اســت و ملــک در اجــرای مقــررات مــاده 34 
قانــون ثبــت از طریــق مزایــده برگــزار مــی گــردد و برابــر گــزارش وارده بشــماره 
139705018581005328 – 97/7/4  کارشــناس رســمی دادگســتری رشــت 
بمبلــغ 1/280/000/000 ریــال ارزیابــی و قطعیــت یافــت کــه حــدودو مشــخصات 
ــه:  ــدود اربع ــف( ح ــردد: ال ــی گ ــان م ــر بی ــی آن بشــرح زی ــف اجمال و توصی
ــی از 58  ــاک 20 فرع ــده پ ــه باقیمان ــر ب ــول 10/23 مت شــماال دیواریســت بط
اصلــی شــرقا در شــش قســمت کــه قســمت هــای دوم و چهــارم آن شــمالی 
اســت اول بــه دیــوار بطــول 7/63 متــر بــه ملــک مفــروز از پــاک 20 دوم بــه 
ــوار بطــول 2/52  ــاک 20 ســوم بدی ــروز از پ ــک مف ــه مل ــوار بطــول 0/32 ب دی
ــک  ــه مل ــول 0/10 ب ــوار بط ــه دی ــارم ب ــاک 20 چه ــروز از پ ــک مف ــه مل ــر ب مت
ــه ملــک مفــروز  ــر ب ــوار بطــول 3/16 مت ــوار بدی مفــروز از پــاک 20 پنجــم دی
ــاک  ــروز از پ ــک مف ــه مل ــر ب ــوار بطــول 2/63 مت ــه دی ــاک 20 ششــم ب از پ
20 – جنوبــا درب و دیــوار بطــول 10/68 متــر بــه کوچــه غربــا بطــول 15/60 متــر 
ــک  ــی: مل ــف اجمال ــی ب( توصی ــی از 58 اصل ــاک 20 فرع ــده پ ــه باقیمان ب
ــن(  ــه دارب ــی) پیل ــل کوچــه طالقان ــه پ ــازار از تخت ــع در رشــت جــاده پیرب واق
نبــش کوچــه مســیبی یــک مــی باشــد در وضعیــت حاضــر اعیانــی موجــود در 

ملــک عبارتســت از : یکبــاب ســاختمان مســکونی یــک طبقــه روی کرســی بــا 
ســرویس و حمــام جداســازی چســبیده بــه ضلــع جنوبــی آن بــه مســاحت کل 
تقریبــی 73 مترمربــع احداثــی بــا مصالــح بنایــی، ســربندی چوبــی، پوشــش 
ــای  ــیمانی، دارای فض ــای س ــی، نم ــب و دال بتن ــیمانی و حل ــت س ورق آزبس
ــتی  ــرویس بهداش ــزه ، س ــت گالوانی ــا کابین ــپزخانه ب ــاق ، آش ــیم ، دو ات تقس
ــف  ــی، ک ــی و آلومینیوم ــای چوب ــره ه ــا درب و پنج ــه( ب ــام ) در محوط و حم
بتنــی، دیوارهــا گچــکاری شــده ســقف لمبــه کوبــی شــده) بــرای ســرویس و 
ــاه  ــی( دارای چ ــوار کاشــیکاری شــده ، ســقف بتن ــف ســرامیک، دی ــام ک حم
ــیمانی  ــوک س ــار بل ــا حص ــک ب ــدود مل ــا مح ــرق و گاز ضمن ــازات ب آب و امتی
ســیمانکاری شــده محصــور و از طــرف غــرب و جنــوب) بــا تعبیــه درب 
فلــزی، آدم رو( بــه شــوارع عــام محــدود شــده اســت ضمنــا ملــک در زمــان 
توصیــف و ارزیابــی در تصــرف مالــک بــوده اســت – ضمنــا برابــر نامــه شــماره 
13975618603008852- 97/8/12 دفتــر بازداشــتی ثبــت ناحــه 2 رشــت 
مــازاد پــاک ثبتــی 202 فرعــی از 58 اصلــی بخــش 4 رشــت ملکــی محمدرضــا 
حســنی منگودهــی در بازداشــت غیــر نمــی باشــد. مزایــده ششــدانگ یکبابخانــه 
بــه مســاحت 155/56 مترمربــع پــاک شــماره 202 فرعــی از 58 اصلــی مجــزی 
ــغ 1/280/000/000  ــی 58 بخــش 4 رشــت از مبل شــده از 20 فرعــی ســنگ اصل
ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهاد شــده از طــرف خریــدار فروختــه 
ــا مشــخصات اشــاره شــده از ســاعت 9 صبــح الــی 12  خواهــد شــد مزایــده ب
ظهــر روز ســه شــنبه مــورخ 97/11/9 در رشــت اداره اول اجــرای اســناد رســمی 
انجــام مــی پذیــرد طالبیــن مــی تواننــد در روز و ســاعت مقــرر جهــت خریــد و 
شــرکت در جلســه مزایــده حضــور بهــم رســانند الزم بــه ذکــر اســت کلیــه بدهــی 
ــا حــق اشــتراک  ــو  گاز اعــم از حــق انشــعاب و ی ــه آب و برق ــوط ب هــای مرب
ــای  ــه ه ــن حــق حــراج و ســایر هزین و مصــرف در صــورت موجــود و همچنی
ــر عهــده خریــدار اســت مزایــده نقــدی و حضــوری و در  قانونــی متعلقــه کا ب

یــک نوبــت مــی باشــد. تاریــخ انتشــار: 97/10/23
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غیــر  امــوال  مزایــده  آگهــی 
رهنــی( اســناد   ( منقــول 

کاســه  اجرائــی  پرونــده  موجــب  بــه 
ــان  ــاب آپارتم ــک ب ــدانگ ی 9700318 شش
طبقــه فوقانــی دوم واحــد جنوبــی بلــوک جنوبــی بشــماره 
ــی  ــی در دوازده فرع ــی احداث ــک فرع ــاد و ی ــاک هفت پ
ــع در  ــی واق ــاد و شــش اصل ــزار و چهارصــد و هفت از یکه
آســتارا بخــش ســی و یــک گیــان بــه مســاحت 92/70 
ــع واقــع در آســتارا بخــش 31 گیــان کــه مقــدار  مترمرب
2/70 مترمربــع آن مســاحت بالکــن مســقف اختصاصــی 
اســت بانضمــام پارکینــگ شــماره چهــارده بمســاحت 
ــاحت 3/50  ــه مس ــارده ب ــاری چه ــع و انب 14/60 مترمرب
مترمربــع ســقف ایــن واحــد بــا کــف طبقــه فوقانــی ســوم 
و کــف آن بــا ســقف طبقــه اول مشــاع و مشــترک اســت 
ــل ثبــت وصفحــه 15674- 91  کــه ســند مالکیــت آن ذی
ــین  ــه حس ــطه ب ــع الواس ــادر و م ــت و ص ــر 118 ثب دفت
البــرز منتقــل شــده اســت کــه حــدود و مشــخصات 
ــول 3/90  ــماال اول بط ــد: ش ــی باش ــل م ــرح ذی آن بش
متردیــوار اشــتراکی ســاختمان اســت بــا واحــد مســکونی 
ــی در 1476/12  ــی احداث ــاک 70 فرع ــماره پ ــاور بش مج
دوم بوضعیــت شــرقی بطــول 3 متــر دیــوار ساختمانســت 
بــراه پلــه مشــاعی دوم بطــول 4/20 متــر دیــوار ســاختمان 
و درب اســت بــراه پلــه مشــاعی چهــارم بوضعیــت غربــی 
بطــول 1/85 متــر دیــوار ساختمانســت بــراه پلــه مشــاعی 
پنجــم بطــول 5/88 متــر دیــوار اشــتراکی ســاختمان 
ــرقا اول  ــوم ش ــاور مرق ــکونی مج ــد مس ــا واح ــت ب اس
بفضــای  اســت  دیــوار ســاختمان  بطــول 2/70 متــر 

محوطــه مشــاعی دوم بطــول 1/65 متــر ســوم بطــور 
منکســر بطــول 1/11 متــر چهــارم بوضعیــت جنوبــی بطــول 
ــه بالکــن اختصــای اســت  ــر لب 0/40 هــر ســه جــزء اخی
بفضــای محوطــه مشــاعی پنجــم بطــول 2/35 متــر دیــوار 
ــا  ــاعی جنوب ــه مش ــای محوط ــه فض ــت ب ــاختمان اس س
ــاختمان اســت بفضــای  ــوار س ــر دی ــول 8/45 مت اول بط
ــاختمان  ــوار س ــر دی ــول 4/20 مت ــاک 1476/1 دوم بط پ
ــر  ــا بطــول 8/45 مت ــاک 1476/3 غرب اســت بفضــای پ
ــوار ساختمانســت بفضــای محوطــه مشــاعی . حــدود  دی
و مشــخصات پارکینــگ اختصاصــی: شــماال بطــول 5/88 
متــر بــه پارکینــگ شــماره 13 شــرقا بطــول 2/50 متــر بــه 
ــه  ــر ب ــول 2/38 مت ــا اول بط ــماره 16 جنوب ــگ ش پارکین
ــاک 1476/3  ــه پ ــر ب ــاک 1476 دوم بطــول 3/50 مت پ
ــدود و  ــاعی ح ــه مش ــه محوط ــر ب ــول 2/50 مت ــا بط غرب
مشــخصات انبــاری اختصاصــی: شــماال بطــول 1/40 متــر 
ــاری  ــه انب ــر ب ــار شــماره 10 شــرقا بطــول 2/50 مت ــه انب ب
شــماره 15 جنوبــا اول بطــول 0/70 متــر بــه پارکینــگ 
ــاعی  ــه مش ــه محوط ــر ب ــول 0/70 مت ــماره 13 دوم بط ش
ــق  ــا ح ــاعی ب ــه مش ــه محوط ــر ب ــول 2/50 مت ــا بط غرب
ــق  ــه طب ــدر حص ــترکات بق ــاعات و مش ــتفاده از مش اس
ــی آن.  ــه اجرای ــن نام ــا و آئی ــان ه ــک آپارتم ــون تمل قان
طبــق ســند رهنــی شــماره 21876 – 92/11/27 دفترخانــه 
ــال در رهــن  ــغ 1080000000 ری ــال مبل ــه ســوار درقب 35 بیل
بانــک تجــارت شــعبه بیلــه ســوار قــرار گرفتــه و طبــق نظر 
کارشــناس رســمی بــه مبلــغ یــک میلیــارد و چهارصــد و 
هشــتاد و ســه میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و پــاک فوق 
بصــورت یکبــاب آپارتمــان واقــع در طبقــه فوقانــی دوم از 

یــک مجتمــع 16 واحــدی ســه طبقــه ) هــر طبقــه چهــار 
ــر دو  ــه مشــتمل ب ــاران ک ــه مجتمــع ب واحــد( موســوم ب
اتــاق خــواب و هــال و پذیرایــی و آشــپزخانه و ســرویس 
ــره  ــی و پنج ــی معمول ــویی و درب چوب ــام و دستش حم
ــای  ــت mdf نم ــرامیک کابین ــف س ــی ک ــای آلومینیوم ه
ســاختمان مرمــر و ســاختار بتنــی سیســتم گرمایــش گاز 
بــا قدمــت حــدودا 10 ســال و دارای انشــعابات آب وبــرق و 
گاز کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف مدیــون مــی 
باشــد پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز شــنبه مــورخ 
97/12/4 در اداره ثبــت اســناد و امــاک واقــع در آســتارا 
– خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده 
ــارد و  ــغ یــک میلی ــده از مبل ــه فــروش مــی رســد مزای ب
ــه  ــال شــروع و ب ــون ری چهارصــد و هشــتاد و ســه میلی
ــی شــود  ــه م ــدا فروخت ــت پیشــنهادی نق ــن قیم باالتری
ــه  ــوط ب ــای مرب ــی ه ــر اســت پرداخــت بده ــه ذک الزم ب
آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و 
مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آن هــا باشــد 
و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری وغیــره 
تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم 
ــده اســت  ــده مزای ــده برن ــه عه ــا نشــده باشــد ب شــده ی
ــت  ــی باب ــوه پرداخت ــازاد وج ــود م ــورت وج ــز در ص و نی
ــده  ــده مزای ــه برن ــازاد ب ــل م ــوق از مح ــای ف ــه ه هزین
ــده نقــدا  مســترد خواهــد شــدو  نیــم عشــر و حــق مزای
ــل  ــده تعطی ــه روز مزای ــا چنانچ ــردد ضمن ــی گ ــول م وص
رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی درهمــان 

ســاعت ومــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.
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                     آگهی تحدید حدود اختصاصی
 آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی ثبــت امــاک یــک قســمت از بخــش 2 شهرســتان بجنــورد بــه 
موجــب مــاده 14 قانــون ثبــت امــاک تحدیــد حــدود شــماره هــای زیــر: بخــش 2 بجنــورد: 173 – 
اصلــی موســوم بــه معصــوم زاده 1- ششــدانگ پــاک 12453 فرعــی از 123 فرعــی یکبــاب منــزل 
مســکونی در چهارشــنبه 17 بهمــن مــاه یکهــزار و ســیصد و نــود و هفــت ) 97/11/17( ســاعت 10 در محــل شــروع 
و بعمــل خواهــد آمــد مالکیــت: میرعلــی اکبــر حســینی معصــوم فرزنــد میررحیــم بــه شناســنامه 53 – 125-

اصلــی موســوم بــه قریــه عزیــز: 2- ششــدانگ پــاک 5101 فرعــی مفــروز از 71 فرعــی یکبــاب منــزل مســکونی 
مالکیــت علــی اکبــر کاظمیــان بــه شناســنامه 3292 فرزنــد مرحــوم کاظــم در ســه شــنبه ســی ام بهمــن مــاه 
یکهــزار و ســیصد و نــود و هفــت ) 97/11/30( ســاعت 9 در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد 3- ششــدانگ 
پــاک 5109 فرعــی مفــروز از 135 فرعــی یکبــاب منــزل مســکونی مالکیــت : علــی اصغــر عزیــزی بشناســنامه 
94 فرزنــد آدینــه – در ســه شــنبه ســی ام بهمــن مــاه یکهــزار و ســیصد و نــود و هفــت ) 97/11/30( ســاعت 
10 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بــه موجــب مــاده 14 قانــون ثبــت امــاک بــه صاحبــان 
امــاک و حقــوق ارتفاقــی و مجاوریــن شــماره هــای فــوق الذکــر بوســیله ایــن آگهــی اخطــار مــی گــردد کــه در روز 
و ســاعت مقــرر بــاال در محــل حضــور بــه هــم رســانند چنانچــه هریــک از صاحبــان امــاک یــا نماینــده قانونــی 
آن هــا در موقــع مقــرر حاضــر نباشــند مطابــق مــاده 15 قانــون مزبــور ملــک مــورد آگهــی بــا حــدود اظهــار شــده 
ــز  ــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی و نی ــد خواهــد شــد و اعتراضــات مجاوریــن نســبت ب از طــرف مجاوریــن تحدی
صاحبــان امــاک و حقــوق ارتفاقــی کــه در موقــع مقــرر حاضــر نبــوده انــد مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت فقــط 
تــا ســی روز از تاریــخ تحدیــد حــدود پذیرفتــه خواهــد شــد و در اجــرای تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن 
تکلیــف پرونــده هــای ثبتــی، معترضیــن مــی بایســت از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف یــک مــاه 
دادخواســت اعتــراض خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی الزم از مراجــع مذکــور اخــذ و بــه 

ایــن اداره تســلیم نماینــد. م/الــف: 472-  تاریــخ انتشــار: 97/10/23 
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 مفقودی
ســند كمپانــی خــودروی وانــت سیســتم آریســان مــدل 1394 بــه شــماره موتــور118J0009082 و 
شــماره شاســی NAAB66PE6FV520560 و شــماره پــاك 79 ایــران 552 ط 13 بــه نــام آقــای 
ســید امیــر حســین نجــم آبــادی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد  .   2205

آگهی مزایده اموال غیر منقول) اسناد رهنی(
ــگ  ــی کالســه 9600102 شــش دان ــده اجرائ ــه موجــب پرون ب
ــاحت 140/15  ــه مس ــه دوم ب ــان طبق ــتگاه آپارتم ــک دس ی
ــقف  ــن مس ــاحت بالک ــع آن مس ــه 1/54 مترمرب ــع ک مترمرب
جنوبــی غربــی و 3/50 مترمربــع مســاحت بالکــن مســقف شــرقی اســت 
ــع در آســتارا –  ــک واق ــار و ی ــی ازســه از چه ــالک شــش فرع بشــماره پ
خیابــان امــام کوچــه پشــت مســجد گیلــک لــر بعــد از باشــگاه پــرورش 
ــه دوم  ــی طبق ــا روحان ــاختمان علیرض ــه س ــای کوچ ــالد انته ــدام می ان
ــه  ــقف طبق ــا س ــف آن ب ــه ک ــی ک ــد دوم تفکیک ــالن واح ــش 31 گی بخ
اول و ســقف آن بــا کــف طبقــه فوقانــی ســوم مشــترک اســت بانضمــام 
ــت  ــند مالکی ــه س ــع ک ــه مســاحت 31/02 مترمرب ــماره دو ب ــگ ش پارکین
ــی  ــام علیرضــا روحان ــر 135 بن ــت و صفحــه 19082- 19 دفت ــل ثب آن ذی
ــماره 1424- 89/9/11  ــی ش ــند رهن ــق س ــده اســت طب ــادر ش ــت و ص ثب
ــک  ــن بان ــال در ره ــغ 566000000 ری ــال مبل ــتارا در قب ــه 258 آس دفترخان
ملــی قــرار گرفتــه کــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشــد: 
شــماال اول بطــول 6/30 متــر دیــوار بنــا و پنجــره اســت بــه فضــای کوچــه 
دوم شــرقی 3/50 متــر دیــوار بناســت ســوم 3/10 متــر دیــوار بنــا و درب 
وروداســت چهــارم غربــی 3/50 متــر دیــوار بناســت هــر ســه جــزء اخیــر 
بــراه پلــه مشــاعی پنجــم 7/60 متــر دیــوار بنــا و پنجــره اســت بــه فضــای 
کوچــه شــرقا اول بطــول 2/20 متــر دیــوار بنــا و پنجــره اســت دوم بطــور 
ــه فضــای  ــر هــر ســه جــزء ب ــر  ســوم بطــول 2/20 مت قوســی 3/80 مت
محوطــه مشــاعی جنوبــا اول بطــول 14 متــر دیــوار بنایســت دوم 1/10 متــر 
دیــوار بالکــن مســقف اســت هــر دو جــزء بــه فضــای عرصــه مشــاع ســوم 
ــوار  ــواره بالکــن مســقف اســت چهــارم 1/90 متــر دی ــی 1/50 متــر دی غرب
بناســت هــر دو جــزء اخیــر بــه فضــای محوطــه مشــاعی غربــا 8/20 متــر 
دیــوار بنــا و پنجــره اســت بــه فضــای محوطــه مشــاعی. حــدود پارکینــگ: 
شــماال بطــول 6/60 متربــه پارکینــگ شــماره یــک شــرقا بطــول 4/70 متــر 

بــه محوطــه مشــاعی جنوبــا بطــول 6/60 متــر بــه پیلــوت مشــاعی غربــا 
ــه  ــق نظرکارشــناس رســمی ب ــوت مشــاعی  و طب ــه پیل بطــول 4/70 مترب
مبلــغ دو میلیــارد ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فــوق دارای یــک دســتگاه 
آپارتمــان بــا کاربــری مســکونی دارای ســه اتــاق خــواب و هــال و پذیرایــی 
ــی(  ــخ ) آشــپزخانه مخف ــن و مطب ــام و آشــپزخانه اپ و ســرویس و حم
ــرامیک  ــف س ــح ک ــوک و مصال ــه بل ــقف تیرچ ــه دارای س ــد ک ــی باش م
ــچ  ــز گ ــقف نی ــواری و س ــذ دی ــه و کاغ ــتر و روی ــکاری آس ــا گچ دیواره
بــری شــده بــه سیســتم گرمایــش بخــاری و دارای شــومینه و سیســتم 
ســرمایش کولــر و درب ضــد ســرقت و دربهــای داخلــی hdf بــا چهارچوبــه 
فلــزی و پنجــره هــای آلومیمنیــوم کابینــت mdf  هــای گالس درجــه یــک 
و فاقــد آسانســور و فاقــد انبــاری و پارکینــگ اختصاصــی شــماره دو مــی 
ــرق  ــا قدمــت حــدودا 10 ســال و دارای انشــعابات آب و ب ــه ب باشــد طبق
و گاز کــه برابــر گــزارش مامــورا جــرا در تصــرف پســر مدیــون مــی باشــد 
ــورخ 97/11/23 در  ــنبه م ــه ش ــی 12 روز س ــاعت 9 ال ــوق از س ــالک ف پ
ــب  ــوری جن ــان جمه ــع در آســتارا – خیاب ــت اســنادو امــالک واق اداره ثب
دادگســتری از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ دو 
ــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه  میلیــارد ریــال شــروع و ب
مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض 
شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم 
شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت 
ــوق از محــل مــازاد  ــه هــای ف ــت هزین وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی باب
ــده  ــق مزای ــرو  ح ــم عش ــد و نی ــد ش ــترد خواه ــده مس ــده مزای ــه برن ب
نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد 
مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار 
خواهــد شــد ضمنــا بــه موجــب نامــه شــماره 429-97/3/27 بانــک ملــی 

مــورد مزایــده دارای بیمــه آتــش ســوری مــی باشــد. 

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – نوروزی  2184

  آگهی مزایده اموال غیرمنقول ) اسناد رهنی(
باســتناد ســند رهنــی شــماره 7614- 92/11/3 تنظیمــی دفترخانــه265 رشــت 
لــه بانــک ملــت شــعبه بلــوار نامجــور رشــت علیــه عیــن الــه قاســمی فرزنــد 
ــدانگ  ــی شش ــن( تمام ــتی ) راه ــهید بهش ــوار ش ــت بل ــم رش ــان مقی قرب
یکبابخانــه بــه مســاحت 67/70 مترمربــع پــالک شــماره 6472 فرعــی از 12 اصلــی مجــزی 
شــده از b470 فرعــی از اصلــی ناحیــه 55 بخــش 4 رشــت ذیــل ثبــت 65203 صفحــه 26 
دفتــر 556 بنــام عیــن الــه قاســمی صــادر و تســلیم گردیــده کــه نامبــرده بعنــوان بدهــکار 
پرونــده اجرایــی کالســه 9700344 تمامــی ششــدانگ پــالک فــوق الذکــر را در قبــال اخــذ 
تســهیالت مبلــغ 756/000/000 ریــال بانضمــام خســارت تاخیــر در رهــن بانــک ملــت شــعبه 
ــون  ــوار نامجــو رشــت قــرار داده اســت ملــک مذکــور در اجــرای مقــررات مــاده 34 قان بل
ثبــت از طریــق مزایــده برگــزار مــی گــردد و برابــر گــزارش کارشناســی رســمی دادگســتری 
رشــت وارده بشــماره 139705018581005299 مورخــه 97/7/3 بمبلــغ 1/250/000/000 ریــال 
ارزیابــی و قطعیــت یافــت کــه حــدود و مشــخصات و توصیــف اجمالــی آن بشــرح زیــر 
بیــان مــی گــردد: الــف( حــدود اربعــه: شــماال دیــوار بدیــوار بطــول 6/60 متــر بــه 12 اصلــی 
شــرقا دیــوار بدیــوار بطــول 10/60 متــر بــه 12 اصلــی جنوبــا درب و دیــوار بطــول 5/95 متــر 
بــه کوچــه احداثــی غربــا دردو قســمت اول دیــوار بدیــوار بطــول 9/15 متــر بــه 12 اصلــی 
دوم بــه دیــوار بطــول 2 متــر بــه 12 اصلــی ب( توصیــف اجمالــی: ملــک واقــع در رشــت 
خیابــان شــهید بهشــتی کوچــه شــهید فکــوری کوچــه نهــم )روبــروی کوچــه شــهید عیســی 
قــادری( فرعــی ســوم ســمت چــپ پــالک 8 و 10 مــی باشــد. مشــخصات فنــی و عمومــی 
اعیــان) ســاختمانی( : اعیانــی ملــک مــورد ارزیابــی عبارتســت از یکبــاب خانــه مســکونی 
ــع و قدمــت ســاخت  ــن بمســاحت 90/2 مترمرب ــای کل قری ــا زیربن بصــورت دوبلکــس ب
حــدودا 25 ســال دارای امتیازهــای آب ، بــرق، گاز و تلفــن اســکلت بنایــی نمــای ســنگ 
ســربندی بــام چوبــی پوشــش بــام حلــب، زیردامنــه لمبــه چوبــی، پارکینــگ درب فــوالدی، 
ــا  کــف فــرش موزائیــک، دیوارهــا و ســقف ســفیدکاری شــده یــک حلقــه چــاه ســنتی ب
ــر  ــه ترتیــب دسترســی مشــتمل ب ــی طبقــه همکــف ب ــزی و فضاهــای داخل ــوش فل درپ
ــاع 60 ســانتیمتر ســنگ کاری  ــا ارتف ــوار ت ــوالدی دی ــی ف راهــروی ورودی دارای درب اصل
شــده و مابقــی و ســقف ســفیدکاری شــده و تعبیــه جالباســی چوبــی دیــواری پلــه ورودی 

بــه پذیرایــی بــا کــف فــرش ســنگ توالــت دارای درب آلومینیومــی کــف فــرش و دیــوار تــا 
ارتفــاع 70 ســانتیمتر کاشــیکاری شــده و مابقــی ســقف ســیمان ســفید ، حمــام دارای درب 
آلومینیومــی، کــف و دیوارهــای کامــال کاشــیکاری شــده ســقف ســیمان ســفید پذیرایــی 
ــی،  ــره آلومینیوم ــزی، پنج ــه فل ــگ و چهارچوب ــود رن ــوع اچ دی خ ــی از ن دارای درب اصل
کــف فــرش لیســه ســیمانی، دیوارهــا و ســقف ســفیدکاری شــده بــا تعبیــه ذکــور چوبــی 
ــرش  ــی دارای کــف ف ــع در فضــای پذیرای ــه اول واق ــه طبق ــه ارتباطــی ب ــواری و راه پل دی
ــا  ــوار ت ــزی دی ــه فل ــا چهارچوب ــی ب ــپزخانه دارای درب چوب ــی، آش ــاه چوب ــنگ و جانپن س
ــاال چوبــی معمولــی کابینــت پاییــن فلــزی  ارتفــاع 1/5 متــر کاشــیکاری شــده کابینــت ب
درب مرتبــط بــه حیــاط خلــوت از نــوع پاچالقــی آلومینیومــی و حیــاط خلــوت دارای کــف 
ــاق  ــمه ات ــر دو چش ــتمل ب ــه اول مش ــده و طبق ــفیدکاری ش ــار س ــک حص ــرش موزائی ف
خــواب دارای کــف فــرش لیســه ســیمانی دیوارهــا و ســقف ســفیدکاری شــده درب چوبــی 
بــا چهارچوبــه فلــزی و پنجــره آلومینیومــی اســت برابــر گــزارش مامــور اجــرا ملــک در زمــان 
تصــرف و ارزیابــی در تصــرف افشــین قاســمی فرزنــد مالــک بــوده اســت – ضمنــا برابــر 
نامــه شــماره 139785618603010028 -97/8/30 دفتــر بازداشــتی ثبــت ناحیــه 2 رشــت 
مــازاد پــالک ثبتــی 6472 فرعــی از 12 اصلــی بخــش 4 رشــت ملکــی عیــن الــه قاســمی 
در بازداشــت غیــر نمــی باشــد. مزایــده ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 67/70 مترمربــع 
پــالک شــماره 6472 فرعــی از 12 اصلــی مجــزی شــده از b470 فرعــی از اصلــی ناحیــه 
55 بخــش 4 رشــت از مبلــغ 1/250/000/000 ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهاد 
ــده از  ــاره ش ــخصات اش ــا مش ــده ب ــد مزای ــد ش ــه خواه ــدار فروخت ــرف خری ــده از ط ش
ســاعت 9 صبــح الــی 12 ظهــر روز ســه شــنبه مــورخ 97/11/9 در رشــت اداره اول اجــرای 
اســناد رســمی انجــام مــی پذیــرد طالبیــن مــی تواننــد در روز و ســاعت مقــرر جهــت خریــد 
و شــرکت در جلســه مزایــده حضــور بهــم رســانند الزم بــه ذکــر اســت کلیــه بدهــی هــای 
مربــوط بــه آب و بــرق و گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف درصــورت 
موجــود و همچنیــن حــق حــراج و نیــم عشــر و ســایر هزینــه هــای قانونــی متعلقــه کال 
بــر عهــده خریــدار اســت مزایــده نقــدی و حضــوری و در یــک نوبــت مــی باشــد. تاریــخ 

انتشــار: 97/10/23
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                              آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیــت ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــان در طبقــه ســوم واحــد غربــی  بــه مســاحت 91/65 مترمربــع 
ــه چلمــه ســرا ســنگ  ــع در قری ــالک 1364 واق ــروز و از پ ــه پنجــم تفکیکــی بشــماره فرعــی 3310 مف قطع
اصلــی 23 بخــش 26 گیــالن بــا حــق اســتفاده از کلیــه مشــاعات و مشــترکات طبــق قانــون تملــک آپارتمــان 
هــا بــه انضمــام ششــدانگ یــک بــاب انبــاری در همکــف بــه مســاحت 3/75 مترمربــع قطعــه 18 تفکیکــی بــه انضمــام 
ششــدانگ یکبــاب پارکینــگ در همکــف بــه مســاحت 11/5 مترمربــع قطعــه 24 تفکیکــی ذیــل ثبــت 11555 صفحــه 471 
دفتــر 26/98 بشــماره مسلســل چاپــی 594842 بنــام عقیــل زارع میرمحلــه صــادر و تســلیم شــده اســت ســپس آقــای 
عقیــل زارع میرمحلــه ضمــن ارائــه استشــهادیه شــهود شــماره 139721718022006374 مــورخ 97/10/15 برابــر درخواســت 
ــه جهــت جابجایــی  شــماره 139721718022005369 مــورخ 97/9/13 اعــالم نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت خــود را ب
مفقــود نمــوده اســت و درخواســت صــدور المثنــی از اداره ثبــت اســناد ماســال نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره 
1 مــاده 120 آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت آگهــی و اعــالم مــی گــردد هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند 
مالکیــت پــالک فــوق نزدخــود مــی باشــد بایســت ظــرف مــدت ده روز از انتشــار آگهــی بــه ثبــت محــل مراجعــه و اعتــراض 
خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد و اگــر ظــرف مهلت مقــرر اعتــراض نرســد و یا در 
صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود برابــر مقــررات ســند المثنــی صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد.

تاریخ انتشار: 97/10/23
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( گیالن
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مفقودی
شناســنامه )بــرگ ســبز( و ســند کارخانــه خــودرو وانــت پیــکان بــه شــماره انتظامــی 949س37 ایــران 85 بــه شــماره 
موتــور 11490057031 و شــماره شاســی NAAA36AA6CG256529  مــدل 1390 برنــگ ســفید شــیری – روغنــی بنــام 
مصطفــی حــوث رخشــانی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                                                2203

مفقودی
ــور  ــماره موت ــه ش ــران 52 ب ــی 783ج11 ای ــماره انتظام ــه ش ــایپا 131 ب ــواری س ــودرو س ــبز( خ ــرگ س ــنامه )ب شناس
M13/6111094 و شــماره شاســی NAS411100J3441846  مــدل 1397 برنــگ ســفید بنــام محمــد علــی وصولــی مفقــود 
ــد.                                                                                      2204 ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب و از درج

    آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه 
بــه مســاحت 275/20 مترمربــع بــه شــماره فرعــی 9828 
مجــزی شــده از 344 از ســنگ اصلــی 8 واقــع در قریــه 
ــوالرودی  ــی ط ــه نجف ــه فاطم ــات مالکان ــان تصرف ــش 28 گی ــوالرود بخ ط
ــد افراســیاب انتقالــی ملــک از مالــک رســمی هــادی نجفــی طــوالرود  فرزن
محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد 
ــه  ــاع کلی ــه اط ــوالرودی و ب ــی ط ــه نجف ــام فاطم ــه ن ــدود اختصاصــی ب ح
مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک 
ــه  ــح در محــل شــروع و ب ــورخ 97/12/9 راس ســاعت 10 صب موصــوف از م
عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و 
حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا 
بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر 
مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم 
دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائــه گواهــی عــدم 
ــی او ایــن اداره  ــده قانون ــا نماین ــه وســیله متقاضــی ی تقدیــم دادخواســت ب

بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار:97/10/23
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اصالحیه
ــف  ــه م  ال ــخ 97/10/20 ب ــام در تاری ــه پی ــی چــاپ شــده در روزنام در آگه
2244 تیتــر آگهــی ابــاغ نظریــه کارشناســی صحیــح مــی باشــد کــه 
بدینوســیله اصــاح مــی گــردد.                                        2208

ــون  ــن نامــه قان ــون و مــاده 13 آیی آگهــی موضــوع مــاده 3 قان
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 

ســند رســمی
ــون  ــوع قان ــأت اول موض ــماره 1397760317001004797-97/10/12  هی ــر رأی ش براب
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
ــای  ــارض متقاضــی آق ــه و بامع ــات مالکان ــواز تصرف ــک اه ــه ی ــی ناحی در واحــد ثبت
فیصــل غربــاوی فرزنــد ناصــر  بشــماره شناســنامه 1744193479 صــادره از اهــواز  بــه 
شــماره ملــی 1744193479 نســبت بــه ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ــداری شــده  ــع در قســمتی از پــاک 58/25 بخــش 9 اهــواز خری ــر مرب 483/60  مت
موضــوع ســهام شــماره 4935 شــرکت ســهامی ایجــاد باغــات کــوی شــاه ســهمی ســید 
آل کهگلویــی بابــا رحمتــی فرزنــد ســید رمضــان )مالــک رســمی(  کــه مــع الواســطه و 
طــی ارائــه قولنامــه عــادی  بــه  متقاضــی انتقــال یافتــه  محــرز گردیــده اســت . لــذا 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز آگهــی مــی شــود 
در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه  اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد. ضمنــًا صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 

نخواهــد بــود.
)تاریخ انتشار نوبت اول :97/10/23(        )تاریخ انتشار نوبت دوم: 9/ 97/11(

شماره م/الف:   5/2644
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و  رســیدگی  وقــت  ابــالغ  آگهــی 
دادخواســت و ضمائــم بــه آقــای 

مزبــان فرزنــد  قاســمی  شــهرام 
دهاقانــی  ضرغامــی  علیرضــا  آقــای  خواهــان 
الذکــر  فــوق  خوانــده  طرفیــت  بــه  دادخواســتی 
ــه  ــه ب ــرح ک ــک مط ــه چ ــه وج ــته مطالب ــه خواس ب
ــه   ــده کاس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ای
عمومــی  دادگاه   6 شــعبه   9709986110900452
ــت رســیدگی  ــت و وق ــواز  ثب ــی شهرســتان اه حقوق
مــورخ 1398/02/10 ســاعت 09:30 تعییــن که حســب 
دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آییــن 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــی ب ــی مدن دادرس
ــت  ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه ــده و درخواس خوان
ــردد  ــی گ ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای در یک
تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
ــام  ــن اع ــه و ضم ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــی  ب آگه
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــود ، نس ــل خ ــانی کام نش
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف ضمائ
رســیدگی در دادگاه حاضــر گردد.اســتان خوزســتان- 
ــری – اول نیوســاید  ــای عام ــواز- انته شهرســتان اه

ــرژی( ــان )ان ــهید تندگوی ــی ش ــع قضای مجتم
مدیر دفتر شعبه ششم  دادگاه عمومی )حقوقی( 

شهرستان اهواز- نظری نژاد                             2229

آگهی حصر وراثت
بردبــار   آقــای شــکرخدا شــهرت 
نــام پــدر رضــا  بشناســنامه 131 
صــادره از اندیــکا درخواســتی بخواســته صــدور 
ــح داده  ــم و توضی ــت تقدی ــی حصروراث گواه
کــه 970266/34/97 ح  مرحومــه  مرجــان  
شــهرت بردبــار  بشناســنامه 21812 صــادره 
 1397/09/23 تاریــخ  در  ســلیمان  مســجد 
ــه اش  ــوت ورث ــی ف ــگاه دائم ــواز اقامت در اه
مشــخصات  بــا  متقاضــی   -1  : از  عبارتنــد 
جواهــر  متوفــی(2-  )پــدر  الذکــر  فــوق 
اکبــری فرزنــد معصومعلــی ش ش 5 متولــد 
1318/7/4 صــادره از مســجد ســلیمان  )مــادر 
متوفــی(.و ال غیــر. اینــک بــا انجام تشــریفات 
قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت 
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر  نامــه از متوفــی ن
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 
ــز  ــه بج ــت نام ــر وصی ــادر و ه ــی ص واال گواه
ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز 

ــت. ــاقط اس ــار س ــه اعتب ــود از درج ش
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو 

شهرستان اهواز            2230

  آگهی حصر وراثت
ــام  ــاه وردی  ن ــهرت ش ــادل  ش ــای ع آق
پــدر شــویع  بشناســنامه 8125 صــادره 
از شــادگان درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی 
داده کــه پســرم   توضیــح  و  تقدیــم  حصروراثــت 
ــنامه  ــاه وردی  بشناس ــهرت ش ــد  ش ــوم  محم مرح
11543 صــادره اهــواز در تاریــخ 97/10/8 در اهــواز  
اقامتــگاه دائمــی فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- 
ــویع ش ش  ــد ش ــاه وردی فرزن ــادل ش ــی ع متقاض
زاچیــه  متوفــی(2-  شــادگان)پدر  صــادره   8125
صــادره   9253 ش  ش  قاســم  فرزنــد  شــاوردی 
شــادگان )مــادر متوفــی(3- حمیــده بدیــری فرزنــد 
صالــح ش ش 19322 صــادره شــادگان )همســر 
متوفــی( و ال غیــر ورثــه دیگــری ندارد.اینــک بــا 
ــک  ــور را در ی ــب مزب ــی مرات انجــام تشــریفات قانون
ــراض دارد  ــس اعت ــا هرک ــد ت ــی مینمای ــت آگه نوب
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــت نام ــا وصی ی
ــه شــورا تقدیــم دارد  نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب
واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و 
رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه 

ــت. ــاقط اس ــار س اعتب
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره سه

 اهواز                                                           2231    
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عمرانـی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
کار  گفـت:  کرمانشـاه  اسـتانداری 
بازسـازی نزدیـک بـه 23 هـزار واحـد 
زلزلـه  مناطـق  در  تخریبـی  مسـکونی 

زده اسـتان به اتمام رسیده است.
 مهـرداد سـاالری در مراسـم معارفـه 
نیـروی  توزیـع  شـرکت  مدیرعامـل 
روز  کـه  کرمانشـاه  اسـتان  بـرق 
بـه  اشـاره  بـا  شـد،  برگـزار  )22دی( 
آخریـن وضعیـت بازسـازی واحدهای 
اظهـار  زده،  زلزلـه  مناطـق  مسـکونی 
کـرد: در زلزله سـال گذشـته 104 هزار 

واحد مسـکونی آسیب دید.
وی بـا بیـان از ایـن 104 هـزار واحـد 
 981 و  هـزار   22 بازسـازی  تاکنـون 
رسـیده،  اتمـام  بـه  تخریبـی  واحـد 

واحـد  هـزار   59 همچنیـن  افـزود: 
مسـکونی نیز تعمیر شده است.

امـور  هماهنگـی  معـاون  گفتـه  بـه 
کار  کرمانشـاه،  اسـتانداری  عمرانـی 
سـاخت و سـاز سـایر واحهـا نیـز در 
انجـام  حـال  در  مختلـف  مراحـل 

است.
سـاالری از برنامه ریـزی بـرای پایـان 
بازسـازی واحدهـای تخریبـی مناطـق 
زلزلـه زده اسـتان تـا پایـان سـال 98 
یـاد کـرد و گفـت: اگرچه در روسـتاها 
12 هـزار و 500 واحـد تخریـب شـده 
واحـد  هـزار   22 اکنـون  امـا  بـود، 
سـاخته شـده اسـت و ایـن یعنـی نه 
تنهـا تعهـدی کـه داده بودیـم انجـام 
از  بلکـه تعـداد قابـل توجهـی  شـده، 

نیـز  خطـر  معـرض  در  واحدهـای 
شـده  سـازی  مقـاوم  و  بازسـازی 

است.
وی دربـاره کیفیـت سـاخت و سـازها 
و مقاومـت آنهـا نیـز خاطرنشـان کرد: 
واحدهـای بازسـازی شـده سـه زلزلـه 
بـزرگ 6.4، 6.2 و 5.9 ریشـتری را 
و کوچکتریـن  گذاشـتند  سـر  پشـت 
آسـیبی ندیدنـد کـه ایـن امـر بیانگـر 
در  دلسـوزی  و  تخصـص  توانمنـدی، 

سـاخت  و سازها است.
عمرانـی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
از  ادامـه  در  کرمانشـاه  اسـتانداری 
اقدامـات شـرکت توزیـع برق اسـتان 
در ایـام زلزلـه یـاد کـرد و افـزود: در 
ایـن مـدت کـه بیـش از شـش هـزار 

پس لـرزه داشـتیم، هـر بـار کـه زلزله 
زلزلـه  مناطـق  بـرق  داده  رخ  بـزرگ 
از  زده در کوتاهتریـن زمـان و پـس 

چند دقیقه وصل شـده است.
تامیـن  عظیـم کار  از حجـم  سـاالری 
در  و کانکس هـا  بـرای چادرهـا  بـرق 

شـرایط اسـکان اضطـراری و اسـکان 
داد:  ادامـه  و  یـاد کـرد  هـم  موقـت 
ایـن تامیـن بـرق بـه شـیوه ای انجام 
شـد کـه کمتریـن حادثـه را بـا وجـود 
زده  زلزلـه  مناطـق  نامسـاعد  شـرایط 

داشتیم.

همـراه  بـه  شهرسـتان  فرمانـدار  توکلـی  منظـری 
جنـاب آقـای رجـب زاده مدیـر کل منابـع طبیعـی 
اسـتان کرمان از طرح های جنگل کاری و سـدهای 
در منطقـه دهسـتان  کنتـرل سـیاب های فصلـی 
دهسـرد از توابـع بخـش مرکـزی شهرسـتان بازدید 

نمودند.
در ایـن بازدیـد کارشناسـان منابـع طبیعـی اسـتان 
اعـام نمودنـد با احداث این سـدها طی سـه مرتبه 
آب  مکعـب  114000متـر  حـدود  در سـال  آبگیـری 
ذخیـره و به سـفره هـای آب هـای زیرزمینی تزریق 

مـی گـردد و اهـداف ایـن عملیـات را جلوگیـری از 
تعدیـل   – گیاهـی  پوشـش  تقویـت   – رسـوبات 
خشکسـالی و تغذیـه آب هـای زیرزمینی دانسـتند 
و همچنیـن از مزایـای طرح کشـت پوشـش گیاهی 
سـازگار در منطقـه نیـز مـواردی مطـرح گردیـد.در 
ادامـه جلسـه ای بـا حضـور فرمانـدار ، رجـب زاده 
مدیـر کل محتـرم منابـع طبیعـی اسـتان و هیـات 
همـراه و همچنیـن جمعی از مسـوولین شهرسـتان 
در محـل فرمانـداری برگـزار گردیـد.در ایـن جلسـه 
مشـکات  شهرسـتان   فرمانـدار  توکلـی  منظـری 
را  شهرسـتان  طبیعـی  منابـع  حـوزه  بـه  مربـوط 
برشـمردند و اظهار داشـتند یکی از مشـکات اصلی 
روسـتاهای شهرسـتان اجـرای طـرح هـادی مـی 

باشـد و از مدیـر کل محتـرم منابـع طبیعی اسـتان 
خواسـتند در ایـن خصوص مسـاعدت الزم را بعمل 
آورنـد و همچنیـن در خصوص مشـکات مربوط به 
چـراگاه هـای دام عشـایر – مشـکات مربـوط بـه 
معـادن اسـفندقه و تاثیراتـی مخربـی کـه بـر روی 
منابـع طبیعـی دارد ، کمبـود نیروی انسـانی در اداره 
موجـود  مشـکات  و  شهرسـتان  طبیعـی  منابـع 
مطالبـی را بیـان نمودنـد و از آقـای مهنـدس رجـب 
مطروحـه  مشـکات  خصـوص  در  خواسـتند  زاده 

تدابیری اتخاذ نمایند.
همچنیـن پـس از پایـان جلسـه آقـای فرمانـدار و 
رجـب زاده و هیـات همـراه از سـاختمان نیمه تمام 

اداره منابع طبیعی شهرستان بازدید نمودند.

طــرح  قائدی-اصفهان/مدیــر  حســین 
شــفیعی  ،حــس  نــاژوان  ســاماندهی 
اظهارکــرد: در 1200 هکتــار اراضــی نــاژوان 
بیــش از 600 هــزار اصلــه درخــت و درختچــه 
وجــود دارد کــه بــه نســبت جمعیــت اصفهــان 
شــهروند  نفــر  ســه  هــر  می تــوان گفــت 
اصفهانــی یــک درخــت در نــاژوان دارنــد.وی 
افــزود: تعــدادی از درختــان نــاژوان کــه 
ــی از  ــل کم آب ــه دلی ــر ب ــی ســال های اخی ط
شــده  خطرآفریــن  و  شــده  پــوک  درون 
بودنــد، قطــع و بــه جــای آنهــا درختــان 

مقاوم به کم آبی واکاری می شــود.
نــاژوان گفــت:  ســاماندهی  طــرح  مدیــر 
ــاژوان هنــگام قطــع  کارکنــان فضــای ســبز ن
بــا  شــده،  پــوک  درختــان  از  یکــی 
ــن  ــه ای ــه تن ــی مواجــه شــدند ک قورباغه های
ــی خــود  ــرای زندگ ــوک شــده را ب درخــت پ
انتخــاب کــرده بودنــد.     وی بــا بیــان 

ــان و فضــای ســبز  ــک ســوم درخت ــه ی اینک
اصفهــان  شــهرداری  تملــک  در  نــاژوان 
اســت، گفــت: بیــش از700 هکتــار از اراضــی 
ــی، 300  ــش خصوص ــک بخ ــاژوان در تمل ن
هکتــار زمیــن در تملــک شــهرداری و 100 
ــا  ــده رود، خیابان ه ــتر زاین ــار آن در بس هکت

و شــوارع اطراف ناژوان است.
مدیــر طــرح ســاماندهی نــاژوان ادامــه داد: 
از  اصفهــان  شــهر  مادی هــای  سرمنشــأ 
ــوع  ــه از مجم ــوری ک ــه ط ــت ب ــاژوان اس ن
ــادی شــهر، بیــش  ــر م بیــش از 300 کیلومت
از 52 کیلومتــر آن در نــاژوان وجــود دارد.
راســتای  در  کــرد:  خاطرنشــان  شــفیعی 
 40 از  بیــش  نــاژوان  مادی هــای  حفــظ 
نــاژوان  مــادی  52 کیلومتــر  از  کیلومتــر 
شــده  آب  شــبکه گذاری  و  لوله گــذاری 

است

پایان بازسازی 23 هزار واحد تخریبی 
در مناطق زلزله زده کرمانشاه

مشکالت مربوط به حوزه منابع طبیعی 
ارزوییه  مورد بررسی قرار گرفت

درختان خطرآفرین ناژوان قطع می شود

قزوینخبر

پرداخت مطالبات کارگران 
واحدهای تولیدی 

مطالبــات  پرداخــت  ضــرورت  بــر  قزویــن  اســتاندار 
ــا  ــت: ب ــرد و گف ــد ک ــدی تأکی ــای تولی ــران واحده کارگ
مطالبــات  تعطیل شــده  امــوال کارخانه هــای  فــروش 

کارگران هرچه ســریع تر پرداخت شود.
بــه گــزارش ایســنا منطقــه قزویــن، عبدالمحمــد زاهــدی 
مقاومتــی  اقتصــاد  ســتاد  نشســت  اولیــن  در 
دادگســتری، ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد و 
شــورای هماهنگــی بانک هــای اســتان کــه در دادســرای 
ــتگاه های  ــد دس ــرد: بای ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــن برگ قزوی
ــل  ــرای ح ــری ب ــا همفک ــه ب ــی و مقنن ــی، قضای اجرای
مشــکات تولیــد در اســتان تــاش کننــد تــا شــاهد رفــع 
ــتان  ــدی اس ــای تولی ــکات واحده ــد و مش ــع تولی موان

باشیم.
ــدی  ــای تولی ــی واحده ــات برخ ــوص معض وی در خص
ــار  ــازی اظه ــخ و کنتورس ــخ، فرن ــه ن ــل م ــتان از قبی اس
ــات  ــت مطالب ــرای پرداخ ــت ب ــد در گام نخس ــرد: بای ک
ــود و در  ــدام ش ــدی اق ــای تولی ــن واحده ــران ای کارگ
واحدهــای  ایــن  امــاک  از  می تــوان  مســیر  ایــن 
ــو اینکــه در رهــن بانک هــا باشــند اســتفاده  ــدی ول تولی

کرد.
ــا اشــاره بــه تشــکیل ســتاد اقتصــاد  اســتاندار قزویــن ب
ــتان،  ــوه در اس ــه ق ــدگان س ــور نماین ــا حض ــی ب مقاومت
ادامــه داد: پیــش از ایــن مباحــث و مشــکات صنایــع و 
در  مجــزا  به صــورت  اســتان  تولیــدی  واحدهــای 
بررســی  فرعــی  و  اصلــی  مختلــف  کارگروه هــای 
می شــد ولــی بــا تشــکیل ســتاد مشــترک اقتصــاد 
ــتان  ــس کل دادگســتری اس ــه پیشــنهاد رئی ــی ب مقاومت
مشــکات واحدهــای تولیــدی بــا جدیــت بیشــتری 
مــورد رســیدگی قــرار می گیرد.زاهــدی بــا اشــاره بــه 
و  کشــور  در  بانکــی  سیســتم  زمان بــر  بوروکراســی 
ضعف هــای  از  بســیاری  کــرد:  خاطرنشــان  اســتان، 
نواقــص  و  بــه کاســتی ها  اســتان  بانکــی  سیســتم 
به گونــه ای کــه  بازمی گــردد  بانکــی کشــور  سیســتم 
ابــاغ و اجــرای یــک بخشــنامه توســط بانــک مرکــزی و 

بانک های اســتانی چندین مــاه به طول می انجامد.

برگزاری اردوی بقاء 
در شرایط سخت  

اردوی یکـروزه بقاء در شـرایط سـخت 
بـا رویکـرد هـم اندیشـی تیـم هـای 
بهداشـت و درمان اضطراری BHCU و 
RDH در پاسـخگویی بـه حـوادث بـا 
بـه صـورت  هـا  تیـم  اعضـای  حضـور 
کارگاهـی در اردوگاه کشـوری دلند برپا 

شد.
هـم  ایـن  در  هـروی  علـی  محمـد 
هـای  تیـم  سـاختار  اندیشـی گفـت: 
بهداشـت و درمـان اضطـراری ظرفیـت 
حـوزه  در  ای  ارزنـده  و  مهـم  هـای 
پاسـخگویی بـه حوادث  و سـاماندهی 

محیط حادثه است.
احمـر  هـال  جمعیـت  مدیرعامـل 
لـزوم  کـرد:  نشـان  خاطـر  گلسـتان 
آمادگـی و بازآموزی اعضـای تیم های 
بهداشـت و درمـان اضطـراری یک مهم 
اساسـی اسـتان و تمـام کشـور اسـت 
انـداز  عنـوان سـکوی چشـم  بـه  کـه 

همواره باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامـه افـزود: هماهنگـی میـان 
معاونـت  و  احمـر  هـال  جمعیـت 
علـوم  دانشـگاه  درمـان  و  بهداشـت 
پزشـکی در ایـن حوزه بسـیار اساسـی 

است.
بحـث  در  کـرد:   تصریـح  هـروی 
چگونگـی عملکـرد تیـم های بهداشـت 
و درمـان اضطـراری در حـوادث باید به 

یک زبان مشترک دست یابیم.
احمـر  هـال  جمعیـت  مدیرعامـل 
گلسـتان اظهـار کـرد: در ایـن نشسـت 
هـم افزایی به دنبال پروتکل مشـترک 
در حـوزه پاسـخگویی بـه حـوادث بـر 
اسـاس بهـره منـدی مطلـوب از تمـام 

ظرفیت ها هستیم.

سنا
 ای

س:
عک

البرز

تحقق بیش از صد در صد بودجه 
نقدی در آذر ماه امسال 

تحقـق بیـش از صـد در صـد بودجـه نقـدی در آذر مـاه 
امسال 

معـاون مالـی اقتصـادی شـهرداری کـرج از تحقـق بیـش 
از صـد در صـد بودجـه در بخش هـای نقـدی و تهاتـری 

طی آذر ماه سـال جاری خبر داد. 
علـی سـلطانی مقـدم گفـت: در بخـش نقـدی و تهاتـری 
 180 بـه جـذب  9 موفـق  آذر مـاه سـال جـاری، منطقـه 
درصـد، منطقـه 5 موفـق به جـذب 116 درصـد و منطقه 7 

موفق به جذب 99 درصد بودجه شـدند.
ایـن مسـئول اضافـه کـرد: در بخـش نقدی آذر ماه سـال 
جـاری منطقـه 9 بـا جـذب 226 درصـد بودجـه رتبـه اول، 
منطقـه 7 بـا جذب 125 درصـد بودجه رتبـه دوم و منطقه 
4 بـا جـذب 113 درصـد بودجه رتبه سـوم را کسـب کردند 
 71 مـاه  ایـن  در  نقـدی  بودجـه  جـذب  مجمـوع  در  کـه 

درصد بوده است.
وی میـزان جـذب بودجـه در بخـش تهاتـری آذر مـاه در 
4 را بـه ترتیـب 139، 62 و 47 درصـد  5، 7 و  مناطـق 

اعام کرد.
سـلطانی مقـدم میزان جـذب بودجه نقـدی و تهاتری آذر 
مـاه در سـازمان هـا را اعـام کـرد و افـزود: در این بخش 
سـازمان حمـل و نقـل بـار و مسـافر بـا جـذب 69 درصـد 
بودجـه رتبـه اول، سـازمان سـاماندهی مشـاغل شـهری و 
فـرآورده هـای کشـاورزی با جـذب 62 درصـد بودجه رتبه 
دوم و سـازمان فرهنگـی بـا جـذب 55 درصـد بودجه رتبه 
افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  انـد.وی  را کسـب کـرده  سـوم 
چشـمگیر عملکـرد مجموعـه مدیریـت شـهری در بخـش 
ایـن  در  مـاه گذشـته گفـت:   9 طـی  نقـدی  و  تهاتـری 
1 رتبـه هـای اول تـا  بخـش بـه ترتیـب مناطـق 4، 9 و 
سـوم را کسـب کردند.سـلطانی مقـدم اظهـار داشـت: در 
بخـش نقـدی مناطـق 4، 1و 7 رتبـه هـای اول تا سـوم را 
4،1و 9  کسـب کردنـد و در بخـش تهاتـری نیـز مناطـق 

موفق به کسـب رتبه های اول تا سـوم شدند.
وی بـا بیـان اینکـه عملکـرد نقـدی و تهاتـری نـه ماه اول 
امسـال نسـبت بـه مـدت زمان مشـابه سـال گذشـته 23 
درصـد افزایـش داشـته گفـت: آمـار افزایشـی عملکرد در 
نقـد و تهاتـر در مـدت زمـان یـاد شـده به صـورت جدا به 
ترتیـب 19 و 36 درصـد بـوده اسـت.این مسـوول درآمـد 
حاصـل از مالیـات بـر ارزش افـزوده طی 9 ماه اول سـال 
جـاری را 93 درصـد و درآمـد حاصـل از عوارض نوسـازی 
را 61 درصـد عنـوان کـرد. وی ادامـه صحبت هـای خود را 
بـه جـذب درآمـد نقـدی تهاتـری  سـازمان هـا اختصاص 
داد و افـزود: در ایـن بخـش سـازمان آرامسـتان بـا 71 
درصـد رتبـه اول، سـازمان سـیما، منظـر و فضـای سـبز 
رتبـه دوم و سـازمان سـاماندهی  62 درصـد  بـا  شـهری 
مشـاغل شـهری و فـرآورده هـای کشـاورزی بـا 62 درصد 

رتبه سـوم را کسب کردند.
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احیای 14 واحد صنعتی و معدنی نیمه فعال و راکد در چهارمحال و بختیاری
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون 7 
طرح صنعتی و 7 طرح معدنی راکد و نیمه تعطیل راه اندازی شده است
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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

این محیط بان فعال در دنیای مجازی تصویر زیر را از پارک ملی گلستان پوشیده 
از برف به اشتراک گذاشته.

@mohsen.haddadi1۳۶7

احسان خواجه امیری، خواننده به مناسبت سالروز تولد افشین یداللهی، ترانه سرا 
تصویر زیر را همرسانی کرده.

@ehsankhajeamiri

مهناز افشار در زیر این تصویر نوشته: شروع هفته زیبایی داشته باشید.

@mahnaz_afshar

علی زندوکیلی تصویر زیر را در کنار ایرج خواجه امیری، خواننده با عنوان »در 
کنار پهلوان آواز سرزمینم« پست کرده.

@alizandevakili

پادکســتی بــه زبــان ترکــی آذربایجانــی: 
ــن  ــانه های که ــرح افس ــی و ش روخوان

تــرکان )تورکلریــن اســکى بویــارى(.

ــب«  ــه ش ــی »نیم ــت فارس پادکس
رســانه  ســینما،  موضوعــات  بــا 
منتشــر  گاهــی  تلویزیــون  و 

. د می شــو

پادکســت »چســب زخم« پادکســتی 
ــای  ــده ه ــات و پدی ــاره موضوع درب

ــردی اســت. اجتماعــی و ف

معرفی پادکست
چسب زخم

معرفی پادکست
نیمه شب

معرفی پادکست
بیتمیش

عکسی که گردشگر خارجی از جلد معروف ترین کتاب 
راهنمای گردشگری ایران به همراه مسجد شیخ لطف هللا 
اصفهان گرفته است، در روزهای گذشته بین کاربران دنیای 

مجازی محبوب شده است.
@alipooya1

نفوذ یعنی همسر پمپئو در ایرانی ستیزانه ترین سفر 
شوهرش به کشورهای عربی، روسری با طرح ایرانی 

سرش کرده.
@toomadj

شایعه فرار علی انصاری از ایران صحت ندارد. طی روزهای 
گذشته شایعه فرار علی انصاری، موسس بانک آینده در فضای 

مجازی منتشر و دست به دست شد، اما او در روزهای اخیر 
در مراسم های مختلف از جمله مراسم اهدای نشان 

کارآفرینی امین الضرب حاضر بوده است.

در روزهای گذشته ویدیویی از سربازان در حال پایکوبی و نواختن 
موسیقی پاپ در شبکه های مجازی دست به دست شد. رئیس 

اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در یک استوری در 
اینستاگرامش به آن واکنش نشان داد: انشاهللا سربازان 

وطن همیشه شاد و دلخوش و سرزنده باشند.

1. تقریبـا دو سـال پیـش یـه خانـم دکتـر کـه اسمشـونو 
فراموش کردم ولی فامیلیشـون علمداری بود، ادعا داشـت 
بـا داروهـای همیوپاتی که از آلمـان وارد میکنه میتونه توی 
یـک مـاه 15 تـا 20 کیلـو باعـث کاهـش وزن مراجعینـش 

. بشه

2. بـا انجمـن همیوپاتـی تماس گرفتم و در مـورد ادعاهای 
دکتـر علمـداری پرسـیدم. )بـرای اطمینـان بـا دو تـا از 
پزشـکان همیوپـات خـارج از انجمـن کـه زیر نظـر انجمن 
کار میکـردن هـم صحبـت کـردم کـه دقیقا نظرشـون مثل 

بـود.( انجمن 

انجمـن  انجمـن: خانـم دکتـر علمـداری عضـو  3. نظـر 
همیوپاتـی ایـران نیسـتند. ضمنـا ادعاهـای ایشـون مبنی 
بـر کاهـش وزن از طریـق دارو و آمپـول و علـِم همیوپاتـی 
هیچگونـه صحتـی نـدارد و تـا کنون علـم همیوپاتـی برای 
کاهـش وزن، روش درمانـی حتـی روش درمانـی مکمـل 

است. نداشـته 

4. البتـه ایشـون ادعـا داشـتن که عضو انجمـن همیوپاتی 
آلمـان هسـتن و تمامی داروهاشـونو از آلمـان وارد میکنن. 
ولـی نکتـه اینجاسـت کـه باالخـره بـرای فعالیـت در ایران 
بایـد اول اجـازه از معاونت درمان دانشـگاه و نظام پزشـکی 
داشـته باشـی و برای فعالیتی مثل همیوپاتی کـه در ایران 

انجمـن داره عضو انجمنش باشـی.

5. شـخصا بـرای اینکـه کاهبـرداری و ادعـای ایـن خانـم 
دکتـر بـرای من بیشـتر ثابت بشـه همـراِه دوسـتم که زیر 
نظر ایشـون بود، در جلسـاتش برای معرفی کارش و نحوه 

درمانـش شـرکت کردم.

6. نکاتـی کـه متوجـه شـدم: 1- مطبشـون اصـا تابلـو 
نداشـت و بـه گفتـه مراجعیـِن ثابـِت ایشـون هـر چنـد 
ماهـی یکبـار ایـن مـکان عـوض میشـد. 2- کامـا سـعی 
میکردعلمـی صحبـت کنـه ولـی اگـر کسـی زیـاد در مـورد 
داروها و روش کارش سـوال میکرد عصبی میشـد و حتی 

دعـوا و پرخـاش می کـرد.

7. پرسـنلش خواهـر و خواهـرزاده اش بـودن کـه داروهارو 

همونجـا به قیمت بسـیار باال حـدود ماهی یکی دو میلیون 
بـه هـر مراجـع مـی فروختنـد. 4- یـک برگـه رژیـم 500 
کالـری بـه مراجعیـن میـدادن و توصیـه میکـردن در کنار 
آمپول هـا و داروهـا و رژیـم، روزی نیـم تا یکسـاعت پیاده 

روی سـریع داشـته باشید.

 بـا کمـی تامـل میشـه فهمید کـه ایـن کاهـش وزن فقط 
و فقـط مربـوط بـه رژیـم بـه شـدت کـم کالـری و فعالیت 
ورزشـی روزانـه بـوده و نـه داروهـا و آمپول هـای همیوپاتـی.

5- روش تزریـق آمپول هـا رو خواهـر ایـن خانـم دکتر یاد 
میـدادن و بایـد افراد روزی سـه بار سـه تـا از این آمپول ها 
رو بـه شـکم و ران تزریـق میکـردن. 6- یـک سـری قطره 

هـم مـی فروختـن که باید روزی سـه بـار مصـرف می کردن.

6-یکسـری قطـره  مـی فروختـن کـه بایـد روزی سـه بار 
افـراد مصرف میکردن. ٧- اگر کسـی فقـط قطره هارو می 
خواسـت و آمپول هـا رو نمـی گرفـت اصا قبـول نمی کرد و 
اعتقـاد داشـت آمپول ها موثرترین قسـمت درمان هسـتن.

8- یـک گـروه تلگرامـی داشـتن کـه هـر کسـی داروها رو 
می خریـد عضـو ایـن گـروه می شـد. و همین طـور یـک 
کانال. متاسـفانه دوسـِت مـن زیرِ نظر این خانـم دکتر بود 
و بعـد از سـه مـاه 20 کیلـو کم کـرد و خوشـحال از کاهش 

وزنش.

تمـام سـطح شـکم و رانهـاش از تزریـق ورم کـرده و قرمـز 
بـود و توجهـی نداشـت که این کاهـش وزن فقط مربوط به 
رژیـم و فعالیـت بدنی سـت اما خوشـبختانه بعـد از مدتی 
به طرز مشـکوکی گروه تلگرامی شـون  و کانالشـون حذف 

شـد و این خانـم دکتر متواری شـد.

دو بـاری کـه مـن بـا دوسـتم اونجا رفتـم هر بار بیـن 50 تا 
60 نفـر مراجعه کننـده داشـتن اونـم فقط همـون تایمی که 
نوبـت داده بـودن چـون تعـداد زیـادی از درب اونجـا خارج 
میشـدن و تعـداد زیـادی تو راهرو و حیـاط منتظر بودن که 
پذیرفتـه بشـن و شـاید فقـط همـون بعدازظهر 200 تـا 300 

نفر مراجع داشـتن!
@pariIrani

شهرام شاهکار، مدیرعامل سابق »اسنپ« خبر می دهد که اگرچه همچنان نایب رییس هیات مدیره اسنپ است 
اما دیگر در این شرکت سمت اجرایی ندارد و حاال در مجموعه »دیوار« یک سمت اجرایی را به عنوان »مدیرعامل 
بخش خودروی دیوار« پذیرفته است. دیوار به سوی تخصصی تر کردن بخش های مختلف خود پیش می رود و 

دلیل حضور او در بخش خودرو نیز همین مسئله است.

#رشتو

               آگهی حصر وراثت
ــنامه 18525  ــوالن  بشناس ــدر چ ــام پ ــدم  ن ــهرت مق ــارس  ش ــای ف آق
ــت  ــی حصروراث ــدور گواه ــته ص ــتی بخواس ــادگان درخواس ــادره از ش ص
تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان  مرحــوم  چــوالن  شــهرت مقــدم  بشناســنامه 
9 صــادره شــادگان در تاریــخ 1394/04/22 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی فــوت ورثــه 
اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی بــا مشــخصات فــوق الذکــر 2- علــی مقــدم فرزنــد 
چــوالن ش ش 1890250155 متولــد 1372/2/27- 3- حمیــد مقــدم فرزنــد 
فرزنــد  متولــد 1379/2/8-4- جنگــی مقــدم  چــوالن ش ش 1743188013 
چــوالن ش ش 3298 متولــد 1348/1/1)فرزنــدان ذکــور متوفــی(5- فاطمــه مقــدم 
فرزنــد چــوالن ش ش 3299 متولــد 1349/5/1-6- جوهــر مقــدم فرزنــد چــوالن 
ش ش 18524 متولــد 1354/1/10-7- خضیــره مقــدم فرزنــد چــوالن ش ش 
18526 متولــد 1359/11/12-8- هــدی مقــدم فرزنــد چــوالن ش ش 1890250163 
 1890079219 چــوالن ش ش  فرزنــد  مقــدم  هاجــر  متولــد 9-1372/2/27- 
ــد  ــد چــوالن ش ش 1890079200 متول ــدم فرزن ــه مق ــد 1369/1/17-10- آمن متول
1369/1/27-11- حمیــده مقــدم فرزنــد چــوالن ش ش 1742190278 متولــد 
ــد حســین ش ش  ــدم فرزن ــه مق ــی(12- مویع ــاث متوف ــدان ان 1374/7/19)فرزن
ــد هاشــم ش ش  ــد 1328/9/2)همســر متوفــی(13- بهجــت مقــدم فرزن 11 متول
3476 متولــد 1351/12/21-)همســر متوفــی( .اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی 
ــا  ــراض دارد ی ــس اعت ــا هرک ــد ت ــی مینمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــب مزب مرات
ــه  ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب وصیــت نامــه از متوفــی ن
شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه 

ــار ســاقط اســت. ــراز شــود از درجــه اعتب بعــد از ایــن تاریــخ اب
2233 قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز 
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طنزیمات

تغارنــاز دســت تغارجــان را گرفــت و گوشــه ای نشــاند. تغارجــان 

 نفــس عمیقــی کشــید. کشــک دهانــه اش را قــورت داد. 

 _تغارناز!

 _جانم.

_قوانین اینجا داره منو اذیت می کنه.

_یاد می گیری و عادت می کنی

_دارم داغون میشم تغارخان از اتاق عربده زد:

 _تغــاری کــه بی مجوز در خود فرو بره حقش اینه که داغون بشــه

تغارجان آهی کشید.

_دیدی تغارناز؟ 

تغارخان دوباره فریاد زد:

ــا شــهروند تغارســتان  ــری ت ــه بگی ــد تغارنام ــردا بای ــن ف _همی

محســوب بشــی

...تغارناز لبخندی زد.

_فــردا شــهروند تغارســتان میشــی تغارجــان تغارخــان رو 

برگردانــد.

_البته تا فردا باید همون یارو صداش کنی

_چشم بابا تغارخان! و رو به تغارجان کرد.

_خوشحالی یارو؟ 

تغارجــان در خــود فــرو رفــت. تغارنــاز دســت تغارجــان را گرفــت 

و از پهلــو بیــرون کشــید.

میشــی وارونگــی  دچــار  دوبــاره  اآلن  بیــرون   _بیــا 

امــا تغارجــان در خــود فــرو رفــت و رفــت تــا گلولــه شــد. تغارناز؛ 

تغارجــان را غلتانــد و پشــت دیــوار بــرد تــا تغــار خــان دوبــاره او 

را مجــازات نکنــد. 

 _تغارجان!تغارجان!

تغارجان دستش را از پهلو بیرون کشید.

 _تغارجان!

ــش! ــد پاهای ــد. بع ــرون آم ــم بی ــان ه ــی دســت تغارج  آن یک

تغارنــاز؛ اســم نامــزدش را آهســته تکــرار کــرد تــا تغارجــان کاما 

از در خــود فــرو رفتگــی بیــرون آمــد.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

مقدمات شهروندی 
تغارستان

سال گذشته تعطیات زمستانی مدارس 
به تصویب مجلس نرسید. این موضوع 

هنوز منتظر تصویب مجلس است.

کمپانی نتفلیکس از ساخت یک 
اثر مستند به کارگردانی »مارتین 
اسکورسیزی« درباره تور معروف 

»باب دیلن« ترانه سرای برنده نوبل 
ششمین جشنواره عکس خیام با اعام در اواسط دهه 70 میالدی خبر داد.

برگزیدگان این رویداد، نمایشگاه عکس 
های منتخب خود را برپا کرد.

سال گشت

فیلم 

موسیقی

اولین جایزه کتاب گمانه زن فارسی، فینالیست های 

خود را شناخت.

فیلم کوتاه مگرالن به کارگردانی و 
تهیه کنندگی مریم زارعی و نویسندگی پیام 
سعیدی، دومین نماینده سینمای ایران در 

بخش نسل جشنواره فیلم برلین است.

نسخه کامل فیلم سینمایی 

ایده اصلی به کارگردانی آزیتا موگویی 
که در بخش سودای سیمرغ جشنواره 

فیلم فجر حضور دارد، آماده نمایش شد.

نخستین حضور بین المللی رورانس به 
کارگردانی سوگل رضوانی با جشنواره »سانتا 

باربارا« آمریکا رقم می خورد.

هر وقت ديدي حريف داره برنده ميشه يه 
لبخند بزن تا به ُبردش شک کنه!

مدار صفر درجه

سینمافیلمجشنواره دیالوگ

این دلبران که پرده برخ در کشــیده اند
هر یک بغمزه پردٔه خلقی دریده اند

از شــیر و سلسبیل مگر در جوار قدس
اندر کنار رحمت حق پروریده اند
یا طوطیان روضٔه خلدند گوئیا
کز آشیان عالم علوی پریده اند

از کلک نقشــبند ازل بر بیاض مهر
آن نقطه هــای خال چه زیبا چکیده اند

گوئــی مگر بتان تتارند کز ختا
از بهر دل ربودن مردم رسیده اند

برطرف صبح سلســله از شام بسته اند
برگرد ماه خط معنبر ، کشــیده اند

کروبیان عالم باال و ان یکاد
بر استوای قامت ایشان دمیده اند
صاحبدالن ز شوق مرقع فکنده اند

بر آستان دیر مغان آرمیده اند
از بهر نرد درد غم عشــق دلبران

برسطح دل بساط الم گستریده اند
خواجو برو بچشم تامل نگاه کن

بر اهل دل که گوشــٔه عزلت گزیده اند

خواجوی کرمانی 

  کیستی که من

 این گونه به جد

 در دیار رویاهای خویش

 با تو درنگ می کنم ؟

#احمد_شاملو

عکس نوشت

عکس: 
نادر باجوروند

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

شورش گسترده ناراضیان در 
قسطنطنیه با ۳0 هزار کشته

و  ایـران  امپراتـوری  دو  مذاکـرات  جریـان  در 
روم شـرقی بـرای بسـتن یـک قـرارداد صلـح 
پایـدار، مخالفان ژوسـتی نی َین )ژاسـتینیان( 
بـزرگ« و  َیـن  نـی  بـه »ژوسـتی  و معـروف 
ناراضیـان از افزایـش مالیـات هـا، از فرصـت 
Chariot Race کـه  سـواری  اّرابـه  مسـابقه 
شـهر  در  سـلطنتی  کاخ  جـوار  در  میدانـی  در 
بـود  شـده  برگـزار  )اسـتانبول(  قسـطنطنیه 
زدنـد.  شـورش  بـه  دسـت  و  اسـتفاده کـرده 
آغازگران شـورش در ظاهر به تماشـای مسـابقه 
آمـده بودنـد. در آن زمان، در مسـابقه های ارابه 
سـواری امپراتـوری روم، چهار تیم شـرکت می 
کردنـد کـه بـا رنگ لبـاس از هم متمایـز بودند. 
رنـگ هـا؛ آبـی، سـبز، قرمز و سـفید بـود. تیم 
لبـاس آبـی هـا مورد عاقـه و حمایـت امپراتور 
بـود کـه از پنجـره کاخ خـود مسـابقه را تماشـا 
مـی کـرد. داوران بـا توجـه بـه عاقـه امپراتـور، 

نظـر بهتـری نسـبت بـه تیـم لبـاس آبـی هـا 
داشـتند. در مسـابقه قبلـی، تیـم هـای دیگر و 
بویـژه تیـم لباس سـبزها نه تنها بـه نظر داوران 
مسـابقه اعتـراض کـرده بودنـد بلکـه در خـارج 
از میـدان مسـابقه بـه جـان افـراد تیـم لبـاس 
ایـن میـان چنـد تـن  افتادنـد و در  آبـی هـا 
کشـته و شـماری هـم دسـتگیر شـدند. پیـش 
از برگـزاری محاکمـه، دو َتن از دستگیرشـدگان 
)و ظاهـرا از لبـاس آبـی هـا( از دسـت مأموران 
فـرار کـرده و بـه یـک کلیسـا پنـاه بـرده بودند. 
مخالفـان امپراتـور شـایعه کـرده بودنـد که این 
فـرار و َبسـت نشـینی هـم بـه اشـاره امپراتـور 
همیـن  بـا  مسـابقه  میـدان  شـورش  و  بـوده 
اعتـراض آغـاز شـده بـود کـه هفـت روز طـول 
کشـید و ضمـن آن حـدود 30 هـزار نفر کشـته 
شـدند و نیمـی از شـهر ویـران گردید. ژوسـتی 
نـی َیـن مالیـات هـا را افزایـش داده بـود تـا 
بتوانـد بـه ایران شـش هـزار و پانصـد کیلوگرم 
طـا غرامـت جنـگ دهـد و بـه عـاوه، هزینـه 
لشکرکشـی بـه اروپـای غربـی بـا هـدف احیاء 

امپراتـوری واحـد رومیـان را تأمین کنـد. خزانه 
او قبـا بـر اثـر هزینه جنگ های شـمال آفریقا 
تقریبـا تهـی از سـکّه شـده بـود. ارتـش روم 
شـرقی در قفقاز )گرجسـتان( و روسـیه جنوبی 
امروز )داغسـتان( از ایران شکسـت خورده بود 
و همچنیـن در نبـرد نوزدهم اپریل 531 در کنار 
شـهر رقـه در منطقـه فـرات شـمالی کـه در آن 
زمـان، این شـهرِ وابسـته بـه امپراتـوری ایران؛ 
Collinicum نـام داشـت. ایـران در ایـن نبرد، 
سـه لشـکر پیاده، 15 هزار َاسوار )سـرباز سوار( 
معمولـی و 5 هـزار سـوار زرهپـوش بـکار بـرده 
بـوده بـود. در ایـن نبـرد فرماندهـی نیروهـای 
ایـران را اسـپهبد آَذرُبـد برعهـده داشـت کـه در 
 Azarettes اروپاییـان،  تألیـف  هـای  تاریـخ 
نوشـته شـده اسـت. فرمانـده نیروهـای رومی 
در ایـن نبـرد، ژنـرال Belisarius بـود. در پـی 
عقـد  پیشـنهاد  روم  امپراتـور  شکسـت،  ایـن 
یـک پیمـان صلـح دائـم بـه ایـران داد و گفـت 
کـه متعهـد مـی شـود در سـوریه، ارمنسـتان و 

تمامـی قفقـاز مداخلـه نکنـد. 

فیلمنامه دست ها به قلم سیامک 
احمدی به بخش مسابقه جشنواره عالم 

رحمت کشور ترکیه راه یافت.

جشنواره


