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ــته  ــن داش ــه وط ــر ب ــق خاط ــی و تعل ــت مل ــی هوی ــی توان نم
ــا یــک ســوم خالــی  ــه ات، پاکــت شــیر را ب باشــی و در کارخان
تحویــل مــردم میهنــت بدهــی یــا خودرویــی بســازی کــه هیــچ 
ــی دســت  ــداران وطن ــو و خری ــه ت ــی ب ــرور مل ــت حــس غ وق

ندهــد.
ــل  ــی و تحلی ــه یاب ــری* - در زمین ــی نظ ــران؛ مرتض ــر ای عص
مســایل اجتماعــی نمــی تــوان مواجهــه ای تــک عاملــی داشــت. 
بــه عبارتــی، یــک پدیــده و رویــداد ماننــد احتــکار کاال در شــرایط 

بحرانــی و ســخت، َنــه "دلیــل" کــه "دالیــل" متعــدد دارد.
از ایــن روی، نظــام تربیتــی و شــخصیتی کــه شــهروندان جامعــه 
ــی و  ــبات اجتماع ــرده و وارد مناس ــد ک ــده، رش ــد ش در آن متول
اقتصــادی و روزمــره مــی شــوند، نیــز در زمــره مجموعــه ریشــه 
ــی مــی  ــه ایران ــی جامع ــروز مســایل کنون ــه هــای ب ــا و زمین ه

توانــد ســهیم باشــد.
بــه عنــوان یــک معلــم و کارشناســی کــه در ریشــه هــای ذهنــی و 
تربیتــی توســعه یافتگــی مطالعاتــی دارم، نســبت واضحــی میان 
ــتن  ــت داش ــی و دوس ــم فروش ــن، ک ــه وط ــق ب ــکار و عش احت

ایــران، اختــاس و دوســت داشــتن مــردم کشــور می بینــم.
ــته  ــن داش ــه وط ــر ب ــق خاط ــی و تعل ــت مل ــی هوی ــی توان نم
ــا یــک ســوم خالــی  ــه ات، پاکــت شــیر را ب باشــی و در کارخان
تحویــل مــردم میهنــت بدهــی یــا خودرویــی بســازی کــه هیــچ 
ــی دســت  ــداران وطن ــو و خری ــه ت ــی ب ــرور مل ــت حــس غ وق

ندهــد.
نمــی توانــی در مدرســه و خانــواده بــا عشــق بــه وطــن و 
ــا در  ــزرگ شــده باشــی ام ــت ب ــی میهن ــی و مل ــهای بوم ارزش
روزهــای ســخت، فقــط بــه فکــر جمــع کــردن بــرای خــودت و 
احتــکار کاال بــرای گرانتــر فروختــن بــه مــردم وطنــت در روزهــای 

ــی باشــی. کمیاب
ــا ده  ــج ت ــا پن ــک دوره مث ــرای ی ــه ب ــواده و مدرس ــا، در خان م
ــن،  ــون وط ــی همچ ــژه روی مفاهیم ــور وی ــه ط ــد ب ــاله بای س
ایــران، منافــع ملــی و مســولیت جمعی، دوســت داشــتن کشــور 
و تعلــق خاطــر بــه میهــن بــا بچــه هــا کار کنیــم. و البتــه ایــن 
ــم  ــیونالیزم و شوینیس ــه ناس ــدن ب ــی غلتی ــه معن ــنهاد ب پیش

نیســت.
ــای  ــدارِی رویداده ــل پدی ــه دلی ــی هم ــام آموزش ــت و نظ تربی
اجتماعــی نیســت امــا قطعــا نمــی تــوان از ایــن فاکتــور و مؤلفــه 

زیربنایــی چشــم پوشــی کــرد.
بچــه هــای ایــران بــزودی تبدیــل بــه بزرگســاالن جامعــه ایرانــی 
مــی شــوند، مــا چقــدر بــا بچــه هــا روی نحــوه رفتــار در شــرایط 

ســخت و بحرانــی کار مــی کنیــم؟
ــای  ــژه طــی ماه ه ــه وی ــا ب ــه م ــار برخــی بزرگســاالن جامع رفت
اخیــر نــه تنهــا الگــوی خوبــی بــرای فرزنــدان مــا نبــوده بلکــه 
هیجــان زدگــی و بــی قاعدگــی در شــرایط ســخت را مــی آمــوزد 
و باعــث تــداوم و اســتمرار بــه خلقیــات غلــط فــردی و اجتماعــی 

اســت.
بــرای اصــاح الگــوی رفتارهــای ناصحیــح در شــرایط ســخت و 
رفتــار منطقــی و مســوالنه و در راســتای منافــع ملــی و میهنــی 
نشــان دادن، الزاماتــی دارد از جملــه سیســتم داشــتن و نظــارت 
و کنتــرل دقیــق فرآیندهــای مدیریتــی امــا ســوال ایــن جاســت 
کــه همــان نیــروی انســانی کــه قــرار اســت جامعــه را بــه ســوی 
سیســتم دهــی و نظــارت و کنتــرل دقیــق ســوق دهــد، تربیــت 
نشــده و اســتقرار نظــام هــای ســازمانی و مدیریتــی دقیــق در 
ــود  ــری را در خ ــه دیگ ــر ب ــق خاط ــه تعل ــه روحی ــه ای ک جامع
ــا جمــع  ــدارد یــا در مســولیت پذیــری اجتماعــی و همدلــی ب ن

ضعیــف اســت، ممکــن نیســت.
مصــداق بــارز ســهِم تربیــت در وضعیــت هــای بحرانــی، مردمــی 
ــی،  ــل بیرون ــی عوام ــت ده ــا جه ــار ی ــدون فش ــه ب ــتند ک هس
ــازار، واکنــش  ــی و ســوداگری ب ــر گران ــه طــور خــودکار در براب ب
معکــوس دارد و بــه جــای خالــی کــردن مارکــت هــا بــا اولیــن 
افزایــش قیمــت، دســت نگــه مــی دارد و نمــی خــرد. مصــداق 
ــراروی  ــای ف ــش ه ــت در چال ــهم تربی ــا س ــه ب ــر در رابط دیگ
جامعــه ایرانــی، مردمــی هســتند کــه آمــار »کشــته هــای 
هموطــن در تصادفــات جــاده ای« را مــی بینــد و بــرای خریــد 
ناایمــن تریــن خــودرو هجــوم نمــی بــرد و بیــن »ســود ناشــی 
ــری از  ــذاری« و »جلوگی ــن ســرمایه گ ــت چنی ــش قیم از افزای
ــه  ــت ک ــد. اینجاس ــی گزین ــی را برم ــش«، دوم ــرگ هموطنان م

ــد. ــی آی ــی پیــش م ــت از دوره کودک نقــش تربی
مــا ایرانیــان بایــد در یــک بــازه پنــج تــا ده ســاله، همگی، عشــق 
ورزیــدن بــه میهــن، مســولیت پذیــری در قبــال یکدیگــر، اتخــاذ 
تصمیــم و رفتــار منطقــی در وضعیــت هــای دشــوار و غیرعادی و 
نیــز تمریــِن تغییــردادن شــرایط بــه نفــِع جمعــی بزرگتــر از دایره 

منافــع شــخصی را بــا بچــه هــا مشــق کنیــم.
بــه  بــار  دیگــر  توجهــی  یعنــی  ســخن  ایــن  نتیجــه 
»توســعه ای ترین نهــاد و موضــوع کشــور؛ آمــوزش و پــرورش«! 

/ عصــر ایــران

ــان،  ــه ن ــد تک ــه و چن ــز، گوج ــی آب پ ــیب زمین س
ــود  ــی ب ــای ایران ــی از خانواده ه ــاده بخش ــذای س غ
وقتــی پــول نداشــتند. غــذای ارزانــی کــه گاهــی 
ــت  ــد. امل ــراه می ش ــم هم ــز ه ــرغ آب پ ــم م ــا تخ ب
ــک  ــه کم ــداری ب ــت ن ــه در وق ــود ک ــی ب ــم غذای ه

می آمــد. خانواده هــا 
ــی 8  ــه نزدیک ــه ب ــی، گوج ــف گران ــه لط ــا ب ــاال ام ح
هزارتومــان رســیده و ســیب زمینــی در حــول 5 هــزار 
ــرای ایــن گرانــی  تومــان جــا خــوش کــرده اســت. ب
ــا  ــر ت ــادرات بگی ــد؛ از ص ــل می آورن ــزار دلی ــم ه ه
کاهــش تولیــد توســط کشــاورزان. شــاید هــم قیمــت 
ــت دالر  ــن قیم ــاال رفت ــه ب ــی ب ــه و ســیب زمین گوج
ــرزمین  ــن س ــه در ای ــت ک ــورده اس ــره خ ــورو گ و ی
ــدان  ــز« چن ــه همــه چی ــز ب ــره خــوردن »همــه چی گ

ــت. ــب نیس عجی
ایــن گرانــی هــر دلیلــی داشــته باشــد، فشــارش بــر 

روی مردمــی اســت کــه پــول را از دهــن شــیر بیــرون 
ــد. ــی کنن ــا زندگ ــا حداقل ه ــد ب ــا بتوانن ــد ت می آورن

ــد،  ــران ش ــه گ ــی گوج ــی وقت ــت زمان ــان هس یادت
ــا  ــه آنه ــرد ســر کوچ ــام ک ــت اع ــور وق ــس جمه ریی
گوجــه ارزان اســت. کاش امــروز مســؤوالن آدرس 
ــوه  ــراغ می ــه س ــا ب ــد ت ــود را می دادن ــای خ خانه ه
فروشــی آنهــا برویــم و گوجــه و ســیب زمینــی ارزان 
بخریــم. مثــل اینکــه آنجــا همــه چیــز ارزان تــر 
اســت چــون گویــا آقایــان خبــر ندارنــد در شــهر چــه 

ــر اســت. خب
شــاید بــه زودی قیمــت ســیب زمینــی و گوجــه 
پاییــن بیایــد امــا همیــن مــدت هــم بــرای بســیاری 
از خانواده هــای زندگــی بــا ایــن گرانــی قیمت هــا 

ســخت می شــود.
بــرای خیلــی از مــا بــاور کردنــی نیســت کــه در ایــن 
ــی  ــواده، آرزو، یعن ــان آوران خان ســرزمین برخــی از ن
ــا گــران  ــش. حــاال ب ــر کــردن ســفره شــام فرزندان پ
شــدن همــه چیــز از  تخــم مــرغ و گوجــه بگیــر 
ــپری  ــختی را س ــا روزگار س ــج، آنه ــت و برن ــا گوش ت

. می کننــد

ــن آورد.  ــود پایی ــا نمی ش ــورو را فع ــول، دالر و ی قب
بــرای  زیــادی  مشــکات  آمریکایی هــا  خباثــت 
ــا درســت امــا  کشــور ایجــاد کــرده اســت. همــه اینه
ــج و ... را  ــی، برن ــی گوجــه و ســیب زمین ــر گران دیگ

ــم. ــان بگذاری ــای دلم کج
ــای  ــرد. کااله ــرل ک ــه می شــود کنت ــا را ک ــی اینه گران
ــران  ــت ارز گ ــن قیم ــاال رفت ــطه ب ــه واس ــی ب واردات
ــه  ــی ک ــدن میوه های ــران ش ــر گ ــا دیگ ــد ام ــده ان ش
تولیــد  ایــران  شــهرهای  زمین هــای کشــورزی  در 
ــژه  ــه وی ــر نیســت ب ــاور پذی ــرای مــردم ب می شــود، ب
ــان  ــده  و ارزش پولش ــت مان ــا ثاب ــد آنه ــه درآم اینک

ــر شــده اســت. ــر روز کمت ه
و  خانه هــا  کــه  نیســتند  آنهایــی  مــردم  همــه 
ــد  ــف خری ــا در ص ــد ی ــاردی دارن ــین های میلی ماش
ایــران خــودرو و ســایپا ایســتاده اند و  یــا بــه دنبــال 
پــر کــردن انبــار خانــه خــود از خریدهــای کارتنــی از 
ــد  ــول ندارن ــردم پ فروشــگاه ها هســتند، بعضــی از م
بــه هــر دلیلــی. زندگــی آنهــا ســخت می گــذرد، 
آقایــان مســئول در دولــت، مجلــس و هــر نهــادی کــه 
دســتی بــر آتــش کشــور داریــد هــوای ایــن مــردم را 

ــا. ــید لطف ــته باش داش
ــر  ــن قشــر زی ــتخوان ای صــدای شکســته شــدن اس
چــرخ دنده هــای گرانــی در حــال شــنیده شــدن 
ــن شکســته  ــش از ای ــا بی ــد آنه ــا نگذاری اســت؛ لطف

ــران ــر ای ــوند./ عص ش

انس طا             1.192.93

مثقال طا           21.500.000

گرم طای 18     4.936.192

گرم طای 24       6.618.785

انس نقره                   14.21

انس پاتین              818.000

انس پاالدیوم          1.064.000

بهار آزادی             50.510.000

امامی               51.350.000

نیم                26.500.000

ربع                 14.600.000

گرمی                7.000.000

دالر                  174.215

یورو                  203.910

پوند                  228.040    

درهم امارات             47.900

لیر ترکیه                 29.670

یوان چین               25.460

ین ژاپن                154.630    

دالر کانادا               135.620

دالر استرالیا           126.245 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

18  تا  29

آلودگی در کمین هوای تهران
از آبانماه و در کل ساعات شبانه روز همه خودروهای تهرانی باید معاینه فنی داشته باشند
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یادداشت  مهمان
مرتضی نظری

یادداشت  مهمان
مصطفی داننده

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
05:58

غروب آفتاب 
17:50
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کهرم فعال محیط زیست: 
کارون آلوده است اما اینکه 
سرطان مثانه ایجاد کرده نیاز به 
ارائه مدارک پزشکی دارد

آیا سرطان مثانه زیر 

سر کارون است؟

2

6

در این پیام ما می خوانید

6

2

رودخانه تالر در 
سوادکوه مملو از 

بنزین شد

اعضای شورای 
شهر شیراز خواستار 

آزادی عضو 
بازداشتی شدند

طرح افزایش 
حقوق کارمندان 

هفته آینده 
2

اناهلل و انا الیه راجعون

 خانواده محترم ردیجانی
رباردان محترم آاقیان : مهدی، هوشنگ، انرد و علی ردیجانی

ــه هــای  ــی صــدای ثانی هــر از گاه در گــذر زمــان در گــذر ب
ــر  ــافری خب ــل مس ــرس کاروان از رحی ــی ج ــای فان دنی
می دهــد/ کــه در ســکونی آغــازی بــی پایــان را مــی ســراید.
درگذشــت پــدر گرامیتــان را به شــما و خانــواده محترمتان 
تســلیت عــرض نمــوده، بــرای آن مرحــوم از درگاه خداوند 
ــر  ــدگان صب ــایر بازمان ــما و س ــرای ش ــرت ب ــال مغف متع

جمیــل خواهانــم.
خانواده خدیشی

فراخوان مناقصه 
یک مرحله ای 

صفحه 9نوبت اول
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی 

و گردشگری استان کرمان

پازل به هم ریخته شهر بم
سام نژاد: وجود پارادوکس شدید میان طبیعت، باغشهر، منظر فرهنگی و 

برنامه ریزی های شهری در بم 

ســمانه ســام نــژاد رییــس کمیســیون 
معماری،عمران و شهرســازی و سرپرســت 
حــوزه برنامــه ریــزی شــهرداری بــم گفــت: 
امــروز بیــن طبیعــت، باغشــهر، منظــر 
ــهری در  ــای ش ــی و برنامه ریزی ه فرهنگ

ــود دارد. ــدید وج ــس ش ــم پارادوک ب
وی بــا اشــاره بــه اینکه حــال وروز باغشــهر 
ــگار  ــه خبرن ــت، ب ــوب نیس ــاد خ ــم زی ب
هماننــد  شــهربم  مــا« گفــت:  »پیــام 
ــف  ــر قســمت های مختل ــی اســت اگ پازل
ــد  ــرار گیرن آن به درســتی درجــای خــود ق
زیباســت و شــکل واقعــی را پیــدا می کنــد 
ــه اســت.  ــم به هم ریخت ــازل شــهر ب ــا پ ام
سرپرســت حــوزه برنامــه ریزی شــهردادی 

ــادی  ــل زی ــه دالی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم ب ب
ســبب بــروز مشــکات این چنینــی شــده، 
ــردی  ــچ ســند راهب ــودن هی ــه داد: نب ادام
و راهگشــایی درگذشــته و در زمــان ثبــت 
ــاء  ــداوم بق ــت ت ــمند جه ــار ارزش ــن آث ای
ــاغ  ــر و ب ــن منظ ــر ای ــر چه بهت ــظ ه و حف
شــهر در درازمــدت و آینــده کــه بخشــی از 
ایــن آینــده، حــال و امــروز ماســت، ایــن 

ــرده. مشــکات را ایجــاد ک
ســام نــژاد گفــت کــه ترســیم نکــردن 
افــق و چشــم اندازی بــرای توســعه شــهر 
)گردشــگری،  مختلــف  حوزه هــای  در 
ــادی و...(  ــازی، اقتص ــاورزی، شهرس کش
داشــتن  لــذا  می بینــم.  نگران کننــده 
ــا  ــریع برنامه ه ــورد س ــرای بازخ ــتاب ب ش
بــه ســمت اقدامــات موضعــی بجــای 
اقدامــات اساســی و زیــر بنائــی می رویــم 
ــته  ــزی نداش ــز برنامه ری ــروز نی ــر ام و اگ
دســت  از  به ســادگی  را  آینــده  باشــیم 

خواهیــم داد. 
ــته  ایم  ــا نتوانس ــرد: م ــان ک وی خاطرنش
به خوبــی  را  داشــته  هایمــان  ارزش 
ــدم  ــن ع ــم و ای ــی کنی ــردم معرف ــه م ب
ــدم شــناخت، ســبب  ــق و ع ــی دقی معرف
ــن  ــای ای ــط محدودیت ه ــردم فق شــده م
ــن  ــر ای ــته و تاثی ــمند را دانس ــار ارزش آث
ــد.  ــود ببینن ــی خ ــا را در زندگ محدودیته
اتفاقــات  ایــن  همــه  اینکــه  از  غافــل 
ــی  ــر به خوب ــه اگ ــتند ک ــی هس فرصت های
می توانســت  می شــدند  مدیریــت 
مــردم  زندگــی  بــر  مثبتــی  تاثیــرات 
داشــته باشــد و قطعــا در چنیــن شــرایطی 
ــن  ــظ ای ــردم در حف ــوم م ــارکت عم مش

نمی شــد. بی انگیــزه  و  آثــار، کــم 
ریــزی  برنامــه  حــوزه  سرپرســت 
ــوان  ــه می ت ــت: چگون ــم گف ــهرداری ب ش
انتظــار حفــظ و توســعه باغشــهر را داشــت 
مســکن  تامیــن  بــرای  درصورتی کــه 

برنامه ریــزی  هیــچ  شــهر  در  پایــدار 
نشــده اســت؟ همــه مــا معتقدیــم شــهر 
ــد  ــال رش ــا و در ح ــده، پوی ــودی زن موج
ــال  ــه دنب ــم ب ــد بپذیری ــس بای ــت پ اس
آن هــم در آینــده افزایــش جمعیــت و 
افزایــش تقاضــای  رشــد شهرنشــینی، 
خواهیــم  را  ساختمان ســازی  و  زمیــن 

داشــت.

ادامه در صفحه 8

کمسـیون  رییـس  نـژاد،  سـام  سـمانه 
معماری،عمـران، باغشـهر و سرپرسـت حوزه 
برنامـه ریزی شـهرداری بم گفـت: امروز بین 
طبیعـت، باغشـهر، منظـر فرهنگـی و برنامه 
ریـزی های شـهری پارادوکس شـدید وجود 
دارد، چگونـه می شـود باغشـهر رو حفظ کرد 
در صورتـی که بـرای تامین مسـکن پایدار در 

شـهر هیـچ فکری نشـده اسـت؟

بخــش  از  خدمــت  خریــد  نحــوه  اورژانــس کشــور  ســازمان  سرپرســت 
خصوصــی را در حــوزه خدمــات اورژانــس 115 تشــریح کــرد و گفــت: از 
آمبوالنــس   300 مشــکل  اســت،  مانــده  گمــرک  در  آمبوالنســی کــه   700
پابرجاســت. همچنــان  آمبوالنــس   400 مشــکل  امــا  شــده،   حــل 
ــس  ــان اینکــه یکــی از برنامه هــای ســازمان اورژان ــا بی ــد  ب پیرحســین کولیون
ــت از بخــش خصوصــی اســت،  ــد خدم ــات، خری ــرای توســعه خدم کشــور  ب
ــل  ــداد قاب ــد تع ــه بتوان ــر ســرمایه گذاری باشــد ک ــن اســاس اگ ــر ای ــت: ب گف
بــه  او خریــد خدمــت کنیــم.  از  بیــاورد، می توانیــم  آمبوالنــس  توجهــی 
ــش را  ــا آمبوالنس های ــم ی ــت کنی ــد خدم ــا خری ــا از آنه ــه ی ــورت ک ــن ص ای
از همکاری مــان  نــوع دیگــری  افــزود: در عیــن حــال  اجــاره کنیــم وی 
ــدازی  ــه بخــش خصوصــی اجــازه راه ان ــه ب ــن شــکل باشــد ک ــه ای ــد ب می توان
ــت  ــول پرداخ ــد پ ــه مایلن ــانی ک ــرای کس ــی را ب ــس 115 خصوص ــک اورژان ی
اقدامات شــان  همــه  صــورت  ایــن  در  البتــه  باشــیم.  داشــته  کننــد، 
بایــد تحــت نظــارت دیســپچ ســازمان اورژانــس کشــور باشــد و بــدون 
کننــد. نمی تواننــد کار  اورژانــس،  ســازمان  نرم افــزار  و  دیســپچ   نظــارت 

ــاز  ــت: نی ــس کشــور،   گف ــس اورژان ــاوگان آمبوالن ــت ن ــاره وضعی ــد درب کولیون
اورژاس بــه آمبوالنــس بــر اســاس توســعه هایی اســت کــه در ایــن حــوزه اتفــاق 
می افتــد. در حــال حاضــر بــا توجــه بــه افزایــش ناوگانــی کــه داشــته ایم و بــا 
اضافــه شــدن 700 دســتگاه آمبوالنــس جدیــد بــه نــاوگان اورژانــس کشــور در 
ــم کــه وضعیت مــان مناســب اســت. ــم بگویی ــا می توانی ــده نزدیــک، تقریب آین

ُسـها خدیشی
خبرنگار / پیام ما

رییس انجمن رادیوتراپی 
آنکولوژی ایران:آب کارون که 
مردم منطقه در آن شنا می کنند 
دارای انگل »شیستوزومیا« است. 
این انگل باعث افزایش موارد ابتال 
به سرطان مثانه شده است.«

امید به بهبود زخم قالع اردشیر و دختر
میراث فرهنگی کرمان: تکیه ساخته شده در 

کنار این دو قلعه اصالت تاریخی ندارد

7 و

امکان راه اندازی اورژانس خصوصی 115



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1275 | یکشنبه 8 مهر 1397

2
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام خبر

پیام رسـانه

خبرگـزاری دویچه وله از مذاکرات 
نهایی رئیس جمهوری ترکیه و نخسـت 
وزیر آلمان در کلن آلمان نوشـته است.

کشـته و زخمی شدن صدها نفر بر 
اثر زلزله و سـونامی در اندونزی تیتر 

اول تمـام خبرگزاری های از جمله 

فرانس2۴ است.

روزنامه نیویورک تایمز در تیتر اول 
خود از دستور ترامپ برای پرس وجوهای 

»محدود« از کاوانا، نامزد معرفی شده ترامپ 
برای انتخابات میان دوره ای پرداخته.

روزنامه گاردین از رشـد قلدری آمریکافرانسهآلمان
دانشـجویان در دانشگاه های بریتانیا 

گزارشی کار کرده است.

انگلستان

تردید در الحاق به FATF سبب تاثیر منفی در بازار شده است
وزیرراه و شهرسازی، »تردید در الحاق به اف.ای.تی.اف )FATF(، شک در باقی ماندن در برجام و 
رفتار حاکمیت« را سه عامل تاثیرگذار منفی بر بازار دانست و گفت: اکنون ایجاد ثبات اقتصادی در 
این شرایط مهمتر از پول پاشی است.
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آلودگی در کمین هوای تهران
از آبانماه و در کل ساعات شبانه روز همه خودروهای تهرانی باید معاینه فنی داشته باشند

از ابتدای آبانماه محدودیت ها تردد برای وسایل نقلیه در تهران افزایش می یابد

در حالــی کــه همــه مــا درگیــر بــاال رفتــن ارز 
و طــا هســتیم ایــن آلودگــی هــوا اســت که 
خــودش را بــرای گرفتــن گلــوی شــهر آمــاده 
ــته  می کنــد. آلودگــی هــوا در ســال گذش
بســیاری از شــهرهای کشــور را بــه تعطیلــی 
کشــاند. از آن جملــه تهــران بــود کــه روزهــای 
آلــوده فراوانــی را پشــت ســر گذاشــت. 
روزهایــی کــه بــا بیــم و امیــد ســپری شــد و 
امــا هیــچ تغییــر امیــدوار کننــده ای حاصــل 

نشــد.
حملــه شــبانه روزی ریزگرد هــا بــه خوزســتان 
در  خودروهــا  دود  تــا  شــرق کرمــان  و 
ــرای  ــیدن را ب ــس کش ــران نف ــت ای پایتخ

شــهروندان ســخت کــرده اســت. برخــی راه 
چــاره را در تــرک محــل ســکونت دیده انــد. 
بعضــی امــا چــاره ای جــز ســکونت در 
ــد بســوزند و  ــد. بای ــوده ندارن ــای آل محل ه

ــند.  ــس بکش نف
روز گذشــته علــی پیرحســین لو معــاون 
حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران 
در امــور اجتماعــی در شــبکه اجتماعــی 
توییتــر در ایــن مــورد رشــته توییتــی 
از  می خواهــم  نوشــت کــه  او  داشــت. 
تاش هایــی بنویســم کــه بــرای مهــار 
آلودگــی هــوا در نیمــه دوم ســال آغــاز 
شــده اســت؛ از نگرانی هایــی کــه اگــر 
 97 زمســتان  نشــود،  گرفتــه  جــدی 
می توانــد بدتــر از ســال قبــل باشــد. 

حال هوای تهران خراب است
مقایســه روزهــای ســپری شــده ســال 97 
ــا مــدت مشــابه در ســال 96 نشــان از آن  ب
دارد کــه اوضــاع هــوا رو بــه ناپاکــی اســت. 
ــال  ــای س ــد روزه ــه 84 درص ــی ک در حال
ــد در  ــالم بوده ان ــر س ــه 6 مه ــی ب 96 منته
ســال 97 تعــداد روزهــای ســالم در همیــن 
مــدت بــه 81 درصــد رســیده اســت. در مورد 
روزهــای ناســالم هــم در بــر همیــن پاشــنه 
می دهــد کــه  نشــان  آمــار  می چرخــد. 
ســهم روزهــای ناســالم ســال 97 حــدود 14 
درصــد بــوده اســت و در مــدت مشــابه ســال 
96 تنهــا 11 درصــد روزهــا ناســالم بــوده 

ــا حــدود 21 روز. اســت . تقریب
ارتبــاط  ایــن  در  پیرحســین لو 
ســال،  از  روز   108 می نویسد:»پارســال 
ــود؛  ــر از 100 ب ــوا باالت ــی ه ــاخص آلودگ ش
ــود. در 8 روز  ــاک و ســالم نب ــوا پ ــی ه یعن
از آنهــا کــه شــاخص از 150 هــم باالتــر 
بــوده اســت. یعنــی وضعیــت کامــا ناســالم 
ــدارس و  ــی م ــت، تعطیل ــه آن وضعی نتیج
ــر کار  ــال اگ ــود. امس ــرای 10 روز ب ادارات ب
خاصــی صــورت نگیــرد، شــاید شــرایط 

حتــی بدتــر شــود.«

آنالیز آالینده های در ۳۶ 
ایستگاه انجام می شود

ــگاه  ــط دانش ــامت محی ــروه س ــس گ ریی
ــه روز  ــتی س ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش عل
پیــش در مــورد نظــارت و آنالیــز آالینده هــای 
هــوا بــه ایســنا گفتــه بــود:»در شــهر تهــران 
چیــزی حــدود 36 ایســتگاه ســنجش 
آلودگــی هــوا وجــود دارد کــه بعضی تحــت 
ــر  ــدادی دیگ ــط زیســت و تع ــارت محی نظ
تحــت نظــارت شــهرداری اســت.« تاجیــک 
گفتــه کــه تمــام آنالیزهــا توســط معاونــت 
ــی  ــی و بررس ــگاه کارشناس ــت دانش بهداش

چندیــن  می شــود؛  بــه گونــه ای کــه 
مرکــز  توســط کارشناســان  داده  هــزار 
جمــع آوری شــده و توســط نــرم افــزار مورد 
تایید WHO بررســی و آنالیــز می شــود. 
براســاس ایــن نــرم افــزار تاثیــرات آلودگی 
هــوا بــروی ســامت افــراد ســنجیده و در 
نهایــت نتیجــه آنالیزها و تاثیــرات مختلف 
آن بــروی ســامت بــه اســتانداری، وزارت 
ــه  ــازمان های مربوط ــایر س ــت و س بهداش

گــزارش داداه می شــود.

مبارزه در شش ماهه دوم
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری 
می دانــد.  دوســته  در  را  راه حــل  تهــران 
ماننــد  مــدت  بلنــد  و  پرهزینــه  اولــی 
نوســازی نــاوگان ســنگین، افزایــش کیفیت 
خودروهــا، رواج موتــور و خودروهــای برقــی، 
گســترش LRT و BRT ، توســعه خطــوط 
متــرو و دوچرخه ســواری. دومــی امــا کوتــاه 
ــب  ــد نص ــر؛ مانن ــه کمت ــا هزین ــدت و ب م
فیلتــر دوده، توســعه محــدوده کــم انتشــار و 
توســعه معاینــه فنــی در میــان خودروهــای 

تهرانی هــا.
ــیاهه  ــوان  س ــا عن ــی ب ــه علم ــک مطالع ی
درصــد   70 از  بیــش  می گویــد  انتشــار 
ذرات معلــق و بیــش از 85 درصــد گازهــای 
ــد؛ اعــم  ــد می کنن ــده را خودروهــا تولی آالین
ــون.  ــوس و کامی ــور، اتوب ــخصی، موت از ش
هــر روز بیــش از 1000 خــودروی جدیــد 
هــم در تهــران شــماره گذاری می شــوند.
در حالــی کــه بــرای کشــیدن ترمــز دارد 
مطالعهمی گویــد  همــان  می شــود.  دیــر 
30 درصــد کل ذرات معلــق را اتوبوس هــا 
و 23 درصــد را کامیون هــا تولیــد می کننــد. 
و  نمی دهــد  دولــت  بودجــه ای کــه  بــا 
اختیــارات و امکاناتــی کــه شــهرداری نــدارد، 
اســت کــه  ایــن  دســت یافتنی ترین کار 
معاینــه فنــی بــرای همــه ایــن خودروهــای 

ســنگین، اجبــاری و تــا حــد امــکان، واقعــی 
ــود. ــتاندارد ش و اس

خودروهــای شــخصی هــم عــاوه بــر تاثیــر 
مســتقیم و غیرمســتقیم روی تولیــد ذرات 
آالینــده، حــدود نیمــی از کل گازهــای ســمی 
موجــود در هــوا را تولیــد می کننــد. بــه 
خصــوص خودروهــای کاربراتــوری کــه هنــوز 
ــای  ــر خودروه ــد براب ــا چن ــد و ت کار می کنن
ــد و  ــتند. راه می رون ــده هس ــوری آالین انژکت
مغــز و قلــب و ریــه مــا را هــدف می گیرنــد.

طرح کاهش چه می گوید
از مهرمــاه 1395 فــاز اول طــرح کاهــش 
)مخفــف کنتــرل آلودگــی هــوای شــهر( در 
ــه  ــن طــرح، معاین ــران اجــرا شــد. در ای ته
محــدوده  همــان  در  خودروهــا  فنــی 
توســط  فــرد  و  زوج  طــرح  جغرافیایــی 
اجــرای  می شــد.  کنتــرل  دوربین هــا 
محــدود طــرح و جریمــه متخلفــان باعــث 
شــد مراجعــه بــه مراکــز معاینــه فنــی تهران 

در عــرض دو ســال 2.5 برابــر شــود.
ــه  ــزام، ب ــن ال ــت ای ــرار اس ــان ق از اول آب
گســترش  شــهر  همه جــای  و  همیشــه 
یابــد. دیگــر هیــچ خودرویــی در هیــچ 
ــی  ــه فن ــدون معاین ــبانه روز ب ــی و از ش زمان
ــال  ــت. در دو س ــد داش ــردد نخواه ــق ت ح

گذشــته، اجــرای محــدود طــرح باعــث شــد 
آالیندگــی بیــش از 500 هــزار خــودرو برطرف 
ــزار  ــع اشــکال 700 ه شــود. چشــم انداز، رف

ــت. ــر اس ــودروی دیگ خ

وانت ها باید باربرگ بگیرند
ــا  ــران تقریب ــم در ته ــار ه ــل ب ــاوگان حم ن
رهاشــده اســت. وانت هــا وضــع خوبــی 
کامیون هــای  خصــوص  بــه  و  ندارنــد 
ــب ها  ــده، نیمه ش ــوده و آالین ــدت فرس به ش
ــا از  ــد. همــه اینه ــران جــوالن می دهن در ته
اول آبــان بایــد بــرای هــر ســفر درون شــهری 
ــای  ــل بارنامه ه ــد )مث ــرگ بگیرن خــود بارب
ــه  ــم معاین ــرط آن ه ــه ش ــهری( ک برون ش
ســرویس  اســت.اتوبوس های  فنــی 
مراکــز  و  ادارات  کارخانجــات،  صنایــع، 
نظامــی و انتظامــی هــم اصــا وضــع خوبــی 
ندارنــد، غالبــا دودزا هســتند و معاینــه فنــی 
ندارنــد. شــهرداری هــم اختیــار مســتقیمی 
بــرای کنتــرل آنهــا نــدارد. تــردد آنهــا و 
قراردادهــای جدیدشــان مشــروط بــه معاینه 
ــای  ــاه اتوبوس ه ــر م ــود. از مه ــی می ش فن
ــه  ــذ معاین ــه اخ ــور ب ــم مجب ــهرداری ه ش
فنــی شــده اند. همچنیــن هیــچ یــک از 
ــد از  ــم نبای ــهرداری ه ــای ش زیرمجموعه ه

ــد. ــتفاده کن ــوری اس ــای کاربرات موتوره

ســخنگوی انجمــن تولیــد کننــدگان لــوازم 

خانگــی گفــت: بــا وجــود مجــوز وزارت 

قیمت هــا،  بــردن  بــاال  بــرای  صنعــت 

شــرایط بــازار بــه گونــه ای اســت کــه هیــچ 

افزایــش  بــه  تمایــل  تولیــد کننــده ای 

قیمــت نــدارد زیــرا بــه انــدازه کافــی 

ــرس  ــه و ت ــاال رفت ــه ب ــواد اولی ــت م قیم

ــدگان  ــه تولیدکنن ــده ک ــث ش ــود باع از رک

باشــند. راضــی  ســود  حداقــل  بــا 

علــی رضــا غزنــوی در خصــوص افزایــش 

قیمــت لــوازم خانگــی تولیــد داخــل گفــت: 

ــه کاالهــا  ــا پیــش از ایــن قیمــت اینگون ت

توســط وزارت صنعــت بــه مــا اباغ می شــد 

ــه  ــذاری ب ــد قیمت گ ــه بع ــن ب ــا از ای ام

ــد  ــت و می توانن ــده اس ــد کنن ــده تولی عه

خــود  فــروش  قیمــت  زمــان  هــر  در 

البتــه  یــا کاهــش دهنــد.  افزایــش  را 

ســازمان حمایــت بــر ایــن قیمــت گــذاری 

ــم  ــن تصمی ــم ای ــارت دارد و امیدواری نظ

فقــط بــر روی کاغــذ نباشــد و بــرای اعــام 

ــد. ــع تراشــی نکنن ــد مان ــای جدی قیمت ه

وی تصریــح کــرد: نتیجــه دخالــت دولــت 

لــوازم  محصــوالت  قیمت گــذاری  در 

ماه هــای  در  کــه  شــد  ایــن  خانگــی 

گذشــته تعــداد زیــادی از کارخانه هــای 

ــه صــورت مســتقیم و  ــده کــه ب تولیــد کنن

غیــر مســتقیم بــا ایــن محصــوالت ارتبــاط 

دارنــد مجبــور شــدند فعالیــت خــود را بــه 

حالــت تعلیــق دربیاورنــد و برخــی دیگــر از 

دادن جنــس بــه بــازار یــا تولیــد خــودداری 

شــد  باعــث  مســاله  ایــن  کننــد کــه 

ــود. ــرو ش ــت روب ــش قیم ــا افزای ــازار ب ب

بــه  بــازار  شــرایط  داشــت:  اظهــار  وی 

تولیــد  هیــچ  کــه  اســت  گونــه ای 

کننــده ای تمایــل بــه افزایــش قیمــت 

نــدارد زیــرا بــه انــدازه کافــی قیمــت 

از  تــرس  و  رفتــه  بــاال  اولیــه  مــواد 

باعــث شــده کــه تولیدکننــدگان  رکــود 

باشــند. راضــی  ســود  حداقــل  بــا 

دخالت دولت تولید
لوازم خانگی را کاهش داد

نسرین ستوده از قاضی پرونده 
خود شکایت کرد

وکیــل مدافــع نســرین ســتوده وکیــل دادگســتری کــه در حبــس بــه ســر می بــرد 
از شــکایت موکلــش علیــه قاضــی شــعبه 28 دادگاه انقــاب بــه دادســرای 

ــر داد. ــی قضــات خب انتظام
پیــام درفشــان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت کــه صــدور حکــم خــارج از کیفرخواســت 
ــون آییــن دادرســی کیفــری، عــدم رعایــت  موضــوع مــواد 282،335 و 341 قان
ــون آییــن دادرســی کیفــری، بازداشــت  بــی طرفــی موضــوع مــواد دو و ســه قان
ــن  ــون آیی ــاده 168 قان ــی و م ــون اساس ــل 32 قان ــاف اص ــر خ ــی ب غیرقانون
ــه  ــش علی ــکایت موکل ــت ش ــی، عل ــده ارتکاب ــات عدی ــری و تخلف ــی کیف دادرس

قاضــی پرونــده بــوده اســت. 
ایــن وکیــل دادگســتری توضیــح داد: در تاریــخ 30 آبــان ســال 94 بــرای نســرین 
ســتوده در دادســرای امنیــت بــه اتهــام اجتمــاع و تبانــی بــه جهــت ارتــکاب جــرم 
ضــد امنیــت کشــور و فعالیــت تبلیغــی علیــه نظــام، پرونــده تشــکیل و مســتند 
بــه مــواد 500 و 610 قانــون مجــازات اســامی از دادگاه ذی صــاح تقاضــای کیفــر 
می شود. درفشــان افــزود: پرونــده بــرای رســیدگی بــه شــعبه 28 دادگاه انقــاب 
ــه  ــکیل جلس ــه تش ــال 95 ب ــهریور س ــخ 12 ش ــود و دادگاه در تاری ــال می ش ارس
دادرســی اقــدام کــرده و بنابــر محتویــات دادنامــه صــادره، بــر خــاف کیفرخواســت 
بــزه انتســابی را مشــمول مــاده 510 قانــون مجــازات اســامی دانســته و مــوکل را 

بــه تحمــل 5 ســال حبــس محکــوم کــرده اســت. 

کته
ن

محدودیت تردد در تهران
از اول آبـان قـرار اسـت »طـرح کاهـش« بـه همیشـه و همه جـای 
شـهر  تهـران گسـترش یابد. دیگر هیـچ خودرویی در هیـچ زمانی و 

از شـبانه روز بـدون معاینـه فنـی حق تـردد نخواهد داشـت. 
وانت هـا نیـز از اول آبـان بایـد بـرای هـر سـفر درون شـهری خـود 
باربـرگ بگیرنـد )مثـل بارنامه هـای برون شـهری( که شـرط آن هم 
معاینـه فنـی اسـت . اتوبوس هـای سـرویس صنایـع، کارخانجات، 
ادارات و مراکـز نظامـی و انتظامی هـم اصا وضع خوبی ندارند، تردد 
آنهـا و قراردادهـای جدیدشـان مشـروط به معاینه فنی می شـود. از 
مهـر مـاه اتوبوس هـای شـهرداری هـم مجبـور بـه اخـذ معاینه فنی 
شـده اند. همچنیـن هیـچ یـک از زیرمجموعه هـای شـهرداری هـم 

نبایـد از موتورهـای کاربراتوری اسـتفاده کند.

فرشاد پگاه
خبر نگار

سالمتحوادث

۶ هزار سالمند در باشگاه ۱۰۰ تایی هاتعداد مرگ با الکل به 24 نفر رسید
ـــور  ـــس کش ـــی اورژان ـــاون فن مع

گفـــت: مســـمومیت بـــا الـــکل 

ــن  ــر در چندیـ ــای اخیـ در روزهـ

ـــون  ـــده، تاکن ـــزارش ش ـــتان گ اس

263 فـــرد مســـموم شـــده بـــا الـــکل در بیمارســـتان هـــا 

ـــوت شـــدند  ـــر ف ـــداد 24 نف ـــن تع ـــد، از ای ـــرش شـــده ان پذی

)ســـه نفـــر مـــرگ مغـــزی( و 217 نفـــر هنـــوز بســـتری 

ــژه  ــت ویـ ــش مراقبـ ــان در بخـ ــه 15 نفرشـ ــتند کـ هسـ

هســـتند.

ـــا در  ـــمومیت ه ـــن مس ـــه ای ـــا گفت ـــه ایرن ـــوری ب ـــن ن حس

اســـتان هـــای هرمـــزگان، اســـتان هـــای خراســـان شـــمالی، 

ـــت. ـــده اس ـــزارش ش ـــد گ ـــه و بویراحم ـــرز، کهگیلوی الب

ـــکل در  ـــا ال ـــمومیت ب ـــواردی از مس ـــزارش م ـــه روز گ در س

ـــت،  ـــده اس ـــزارش ش ـــور گ ـــای کش ـــتان ه ـــدادی از اس تع

ـــروبات  ـــه مش ـــک محمول ـــی از ورود ی ـــه حاک ـــار واصل اخب

ـــکل  ـــتن ال ـــت داش ـــه عل ـــه ب ـــت ک ـــور اس ـــه کش ـــی ب الکل

ــمومیت  ــار مسـ ــده را دچـ ــرف کننـ ــراد مصـ ــول افـ متانـ

شـــدید، نابینایـــی، تخریـــب کلیـــه و در مـــواردی مـــرگ 

کـــرده اســـت.

ـــه ســـرعت  ـــد ب ـــکل بای ـــا ال ـــراد مســـموم ب وی ادامـــه داد: اف

ـــی  ـــا نابینای ـــرگ ی ـــا از م ـــوند ت ـــل ش ـــتان منتق ـــه بیمارس ب

نجـــات پیـــدا کننـــد، آغـــاز درمـــان و دیالیـــز بـــه موقـــع 

مبتایـــان بـــه مســـمومیت هـــای الکلـــی مـــی توانـــد از 

ـــد. ـــری کن ـــرد جلوگی ـــی ف ـــرگ و نابینای ـــوع م وق

ــورای  ــه شـ ــس دبیرخانـ رییـ
ــت: در  ــالمندان گفـ ــی سـ ملـ
ــزار نفـــر  حـــال حاضـــر 6 هـ
در ایـــران ســـن بـــاالی 100 
ـــا  ـــرد( آنه ـــه نســـبت جنســـیتی )زن و م ـــد ک ســـال دارن

ــت. ــه 50 اسـ ــاوی و 50 بـ مسـ
ــوص  ــن خصـ ــنبه در ایـ ــلمان نژاد روز شـ ــن سـ محسـ
ـــت  ـــه جمعی ـــالمند ب ـــزار س ـــاالنه 700 ه ـــح داد: س توضی
ســـالمندی کشـــور اضافـــه می شـــود و در تهـــران نیـــز 
یـــک میلیـــون و 300 هـــزار ســـالمند وجـــود دارد. 
ـــه  ـــاالی 80 ســـال در کشـــور ب ـــراد ب ـــداد اف ـــن تع همچنی

بـــاالی یـــک میلیـــون نفـــر می رســـد.

ـــرفته  ـــورهای پیش ـــالمندی در کش ـــرد: س ـــه ک وی اضاف
ــه در  ــرد؛ البتـ ــی گیـ ــرار مـ ــه قـ ــورد توجـ ــیار مـ بسـ
رتبه بنـــدی کشـــورها در حـــوزه ســـالمندی شـــاهد 
ــی  ــادی خوبـ ــه اقتصـ ــه رتبـ ــورهایی کـ ــتیم کشـ هسـ
ندارنـــد، جایـــگاه مناســـبی را در رتبـــه ارائـــه خدمـــات 
ــال  ــور مثـ ــه طـ ــد. بـ ــب کرده انـ ــالمندان کسـ ــه سـ بـ
ــرب  ــورهای غـ ــوی و کشـ ــور بولیـ ــه کشـ ــوان بـ می تـ

آســـیا در ایـــن زمینـــه اشـــاره کـــرد.
ـــت:در  ـــالمندان گف ـــی س ـــورای مل ـــه ش ـــس دبیرخان رئی
کشـــور تعـــداد بیمـــاران ســـالمند زیـــاد اســـت و بـــه 
ـــی  ـــنین جوان ـــراد در س ـــن اف ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــل ای دلی

ـــد. ـــرده ان ـــت نک ـــائلی را رعای مس

هر
 م

س:
عک

متهم سکه ثامن 
از کشور خارج شد

عبـاس جعفـری دولت آبادی، دادسـتان تهران با اشـاره به 
آخریـن وضعیـت پرونده سـکه ثامن گفت: متاسـفانه یک 
روز قبـل از تشـکیل پرونـده قضایـی متهم از کشـور خارج 
شـده و چند روز قبل از آن نیز همسـرش را از کشـور خارج 
کـرده؛ امـا تمـام حسـاب ها و اموالـش از جملـه امـاک و 

تعـدادی اتومبیـل گران قیمت توقیف شـده اسـت

طرح افزایش حقوق 
کارمندان هفته آینده 

اقتصـادی  کمیسـیون  رییـس  پورابراهیمـی،   محمدرضـا 
مجلـس شـورای اسـامی گفـت: گـزارش مجلـس دربـاره 
طرح بسـته حمایتـی از دهک های آسـیب پذیر و افزایش 
حقـوق کارمنـدان آمـاده اسـت و اگـر دولـت گـزارش خود 
را ارائـه ندهـد، بـا نهایـی شـدن منابـع هفتـه آینـده طـرح 

مجلـس ارائـه می شـود

رییـس مرکـز آمـار ایـران می گویـد آنچـه زندگـی مـردم 
نمایـان مـی سـازد، تـورم ماهانـه و نقطـه بـه نقطـه اسـت 
امـا ارزیابـی سیاسـت گـذاران و دولـت مبنـی بـر تـورم 12 
ماهـه اسـت.تورم نقطـه به نقطه در شـهریور جاری نسـبت 
بـه شـهریور سـال گذشـته 26 درصـد افزایـش داشـته کـه 
بـرای خـوراک 36 درصـد و بـرای جزئیـات و کاالهـای بـا 
دوام مـردم 70 درصـد و میوه و خشـکبار 75 درصد اسـت.

افزایـش قیمـت دالر، سـکه و ماشـین آالت تـا زمانیکه در 
دل کاال و خدمـات مصرفـی نـرود، بصـورت تـورم لحـاظ 

نمی شـود

سـردار شـعبانی گفـت: در میـان اخالگـران بـازار سـکه و 
ارز  13 نفـر دسـتگیر شـده اند کـه چنـد نفر آنـان غیرایرانی 
هسـتند که توسـط سـرویس امـارات مدیریت می شـدند.

 10 تن از نمایندگان مردم شـیراز در شـورای اسـامی این شـهر 

روز شـنبه در بیانیـه ای ضمـن آن که بنر موهـوم میدان نمازی 

را اقدامـی مشـکوک، غیرقابـل قبـول و غیرفرهنگـی خواندنـد، 

بـا اشـاره به ابـراز برائـت 'مهدی حاجتی' عضو بازداشـت شـده 

ایـن شـورا از فرق ضاله، آزادی وی را خواسـتار شـدند.

اخاللگران بازداشت شده 
بازار ارز غیر ایرانی هستند 

خوراک مردم ۳۶ درصد 
گران شد

اعضای شورای شهر شیراز 
خواستار آزادی عضو 

بازداشتی شدند
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این صفحه می خوانیم
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مشق شب تنها در کالس های
 1۶ تا 25 نفره حذف شده است

رضـوان حکیـم زاده، معـاون آموزش 
ابتدایـی وزارت آمـوزش و پـرورش 
گفـت بررسـی هایـی بـرای شـروع 
و  داشـتیم  شـب  مشـق  حـذف 
تصمیـم گرفتیـم در کاس 16 تـا 25 نفر ایـن کار را انجام دهیم 
زیـرا کاس کمتـر از 16 ممکـن اسـت چندپایه باشـد و درکاس 
بـا تراکـم بـاالی 25 امـکان ارزیابـی دقیـق وجـود نداشـت. بـا 
انجـام آزمایشـی و دریافـت بازخوردهـا مـی توانیـم آن را بسـط 
و توسـعه دهیـم.وی ادامـه داد: امسـال 28 درصـد کاس های 
درس مشـمول طـرح می شـوند، البتـه اگـر معلمانـی از کاس 
های باالی 25نفر،داوطلب باشـند و توانمندی را داشـته باشـند 

کـه ارزیابـی کننـد مـا اسـتقبال مـی کنیم.

آموزش

 افزایش 10 درصدی
 قیمت نان 

مجـوز  وزیـر صنعـت گفـت:  معـاون 
افزایـش حداکثـر 10 درصـدی قیمـت 
نـان بـا دسـتور رئیـس جمهـور داده 
شـده اسـت، امـا در شـهر تهـران هنوز 
اتفاقـی نیفتـاده است.حسـن یونـس 
سـینکی در حاشـیه رونمای از سـامانه 
تجـارت دربـاره افزایـش قیمـت نـان 
اظهـار کـرد: قیمـت نـان بـا تکیـه بـر 
وجـوه مختلفـی تعییـن می شـود؛ در 
زنجیـره تعییـن قیمـت نـان بـه طـور 
معمول ایسـتگاه اول با بـاال رفتن نرخ 
خریـد تضمینـی گنـدم که بـرای دفاع 
از گندمـکاران اسـت شـکل می گیـرد.

قیمـت  افزایـش  چرخـه  افـزود:   وی 

وزارت جهـاد  پیشـنهاد  بـا  معمـوال  نـام 

کشـاورزی مبنـی بر افزایـش قیمت نرخ 

خردیـد تضمینـی گندم شـروع می شـود 

کـه بعـد از آن تبدیـل بـه افلزایـش نـرخ 

آرد و سـایر هزینه هـای جانبـی خواهـد 

شـد.معاون وزیـر صنعت ادامـه داد: در 

سـال97 با دسـتور رئیس جمهور هیچ 
افزایـش قیمـت ملـی بـرای نـان داده 
نشـده اسـت، امـا در مراکـز اسـتانها با 
بررسـی در سـتاد تنظیم بازار و شـورای 
تامیـن اسـتان حداکثـر تـا سـقف 10 
درصـد می توانـد افزایـش نـرخ اعمال 
کند.سـینگی تاکید کـرد": این افزایش 
قیمـت در سـطح اسـتانی و منطقه ای 
اسـت و اجـازه افزایـش نان در سـطح 
نیـز  تهـران  در  و  نمی دهیـم  را  ملـی 
هنـوز اتفاقـی نیفتـاده و قیمت هـای 
قبلـی جـاری اسـت.وی در واکنـش 
بـه ایننکـه نانوایی هـای آزاد پـز تهـران 
افزایـش قیمـت را اجـرا کردنـد، گفت: 
ضوابطـی  دارای  آزاد پـز  نانوایی هـای 
هسـتند کـه بـر طبـق آن کار می کننـد؛ 
کـه  آزادپـز  نانوایی هـای  از  بخشـی 
بایـد  یارانـه ای دریافـت می کننـد  آرد 
براسـاس ضوابط موجـود فعالیت کنند

 یحیی کمالی پور  عضو هییت رییسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس: 

گردش مالی شرط مهریه
گزیده ها

 از اردیبهشت امسال مراجعانی که به دنبال کم کردن اقساط مهریه هستند بیشتر شده است

در حالــی بازنشســته های برگشــته بــه خدمــت تــا آبان مــاه 
ــورت  ــر ص ــه در ه ــد ک ــازمان ها را دارن ــروج از س ــت خ فرص
در پایــان مهلــت تعییــن شــده هیــچ واریــزی بابــت حقــوق 

بــرای آنهــا انجــام نخواهــد شــد.
ــون  ــا اصــاح قان ــاری و ب ــاه ســال ج ــر شــهریور م  از اواخ
ممنوعیــت بــه کارگیــری بازنشســته ها، افــراد بازنشســته ای 
کــه می توانســتند بــه ســازمان ها برگشــته و فعالیــت کننــد، 
ــازمان ها  ــه از س ــت دو ماه ــد در مهل ــده و بای ــر ش محدودت

خــارج شــوند.
بــه گــزارش ایســنا،آخرین اطاعــات دریافتی از ســازمان امور 
ــا  ــون و ب اداری و اســتخدامی، از ایــن حکایــت دارد کــه اکن
بــه جریــان افتــادن ایــن قانــون دســتگاه ها مکلــف هســتند 
کــه بــه ســرعت بازنشســته های خــود را تعییــن تکلیــف و با 
آنهــا تســویه حســاب کننــد، در غیــر این صــورت عملکــرد آنها 
تخلــف بــوده و برخــورد خواهــد شــد. اما مشــخص آن اســت 
کــه بعــد از زمانــی کــه بــرای خــروج بازنشســته ها تعییــن 
شــده، هیــچ واریــزی بابــت حقــوق آنهــا انجــام نخواهد شــد 
ــان داده  ــت پای ــوی دول ــته ها از س ــه کار بازنشس ــما ب و رس
می شــود. البتــه ایــن در شــرایطی اســت کــه دســتگاه های 
نظارتــی از ســازمان حسابرســی گرفتــه تــا دیــوان محاســبات 
ــارت  ــه نظ ــتگاه های مربوط ــا و دس ــرد وزارتخانه ه ــر عملک ب
داشــته و بررســی های دقیــق را انجــام دهنــد. همچنیــن ذی 
حســاب نیــز نمی توانــد بــرای کســی کــه اســتمرار فعالیــت 
دارد، پرداختــی انجــام دهــد و ایــن موضــوع تخلــف بــوده و 

بایــد پاســخگو باشــد.
ــه کارگیــری بازنشســته ها،  ــون ممنوعیــت ب ــر اســاس قان ب
و  موسســات  دولتــی،  موسســات  وزارتخانه هــا،  کلیــه 
و  دولتــی  شــرکت های  غیردولتــی،  عمومــی  نهادهــای 
ــتفاده  ــی اس ــه دولت ــوی از بودج ــه نح ــه ب ــتگاه هایی ک دس
می کننــد حــق بکارگیــری بازنشســته ها را ندارنــد مگــر 
در قالــب شــرایط تعییــن شــده در قانــون. طبــق قانــون بــه 
کارگیری بازنشســتگان در ســمت هایی شــامل روســای ســه 
قــوه، معــاون اول رئیس جمهــوری، نایــب رئیســان مجلــس 
ــس  ــدگان مجل ــران، نماین ــان، وزی ــورای نگهب ــای ش و اعض
ــری  ــه کارگی ــن ب ــوری و همچنی ــس جمه ــان رئی و معاون
بازنشســتگان نیروهــای مســلح بــا تدابیــر فرماندهــی معظم 
کل قــوا صرفــا در دســتگاه های متبــوع خــود مجــاز اســت. 
همچنیــن دارنــدگان اجــازات خواســته مقــام معظــم رهبری، 
جانبــازان بــاالی 50 درصــد، آزادگان بــاالی ســه ســال اســارت 

ــون مســتثنی هســتند. ــدان شــهدا از ایــن قان و فرزن
بــر ایــن اســاس تمامــی افــراد بازنشســته مشــغول بــه کار 
در ســازمان ها اگــر جــزو اســتثنائات قانونــی نباشــند بایــد در 
مهلــت دوماهــه تعییــن شــده از ســازمان ها برونــد. ایــن در 
ــن  ــد ای ــه دســتگاه ها در شــرایطی می توانن ــی اســت ک حال
افــراد را بکارگیرنــد کــه ایــن افــراد متخصــص و بــا مــدرک 
تحصیلــی کارشناســی و باالتــر باشــند آنهم مشــروط به اینکه 
بــه صــورت پــاره وقــت و ســاعتی اســتفاده کننــد. حداکثــر 
ســاعت مجــاز بــرای اســتفاده از بازنشســتگانی از این دســت 
ــدان رســمی اســت و حــق  یــک ســوم ســاعت اداری کارمن
الزحمــه ایــن افراد متناســب بــا ســاعت کاری آنهــا و حداکثر 
ــن و  ــغل تعیی ــان ش ــمی در هم ــدان رس ــوم کارمن ــک س ی

پرداخــت خواهــد شــد.

حقوق بازنشسته ها در پایان 
مهلت قانونی قطع می شود

تراکــم  پــرورش گفــت:  و  آمــوزش  وزیــر 
دوره  در  ویــژه  بــه  آمــوزان  دانــش 
نیازمــان  و  باالســت  بســیار  ابتدایــی 
. اســت  افزایــش  بــه  رو  معلــم   بــه 
ــال از  ــت: امس ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم وزی
دو حیــث امــکان فراهــم شــد تــا دانشــجویان 
بیشــتری در دانشــگاه فرهنگیــان جذب شــود. 
ــی  ــجوی کارشناس ــر دانش ــزار نف ــدود 18 ه ح
هســتند و حــدود 33 هــزار دانشــجو از طریــق 

 مــاده 28 و دوره یــک ســاله جــذب می شــوند.
ــد در  ــن رون ــم ای ــزود: امیدواری ــی اف بطحای
ــه  ــان ادام ــده همچن ــال آین ــج س ــار و پن چه
قابلیــت  از حداکثــر  بتوانیــم  پیــدا کنــد و 
کنیــم. اســتفاده  فرهنگیــان   دانشــگاه 
ــه ایــن ســوال کــه 33 هــزار  وی در پاســخ ب
دانشــجوی جــذب شــده کمبــود معلــم را 
ــان  ــت: دانشــگاه فرهنگی ــد، گف ــران می کن جب
ــا  ــت ت ــی اس ــه درس ــر در برنام ــدد تغیی درص

دانشــجویان از ســال دوم شــروع بــه تدریــس 
ــا مرکــز نیــروی انســانی  ــد. جلســاتی را ب کنن
ــا  ــت ت ــم داش ــان خواهی ــگاه فرهنگی و دانش
ــرای  ــان ب ــجو معلم ــرژی دانش ــم از ان بتوانی
 رفــع کمبــود نیــروی انســانی اســتفاده کنیــم.
بطحایــی در ادامــه اظهــار کــرد: در شــروع 
ــه  ــه اینک ــا توجــه ب ــد ب ــی جدی ســال تحصیل
ــد  ــال بای ــرو را امس ــود نی ــوج کمب ــن م اولی
معلــم  کمبــود  ولــی  می بودیــم،  شــاهد 
ــق  ــز در مناط ــال ج ــرای امس ــی را ب محسوس
محــروم شــاهد نبودیــم.در آمــاده بــاش کامــل 

ــه  ــه در صــورت مواجه ــن هســتیم ک ــرای ای ب
ــویم. ــل ش ــریعا وارد عم ــم س ــود معل ــا کمب  ب

قبــول  بــا  پــرورش   و  آمــوزش  وزیــر 
ــم  ــن تراک ــت: ای ــدارس، گف ــاال در م ــم ب تراک
بــاال  بســیار  ابتدایــی  دوره  در  مخصوصــا 
 اســت کــه مشــکل آفریــن خواهــد شــد.

وزیــر آمــوزش و پــروش در پایــان خاطــر 
ــش  ــداد دان ــده تع ــال آین ــرد: 6 س ــان ک نش
ــد و  ــر می رس ــزار نف ــا 17 ه ــه 16 ت ــوزان ب آم
نیــاز مــا بــه معلــم همچنــان رو بــه افزایــش 

اســت.

نیازمان به معلم رو به افزایش است

گزارش
پیام ما

۳0 درصد جمعیت کشور تا دو دهه آینده پیر می شود
مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: براساس آمارهای موجود طی 15 تا 20 سال آینده بیش از 30 درصد جمعیت 

کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد.

۳5 میلیارد کالهبرداری پیامک های  
ارزش افزوده  بازگردانده شد

وزیـر  جهرمـی  آذری  جـواد  محمـد 
ارتباطـات و فناوری اطاعات از بازگشـت 
مبالـغ دریافتـی از سـرویس های ارزش 
افـزوده بـه مشـترکان موبایـل خبـر داد.
وی در توییتی نوشـت: روز گذشـته مبالغ کسـر شـده از 2 میلیون 
مشـترک همـراه اول کـه بـدون اطـاع در سـرویس های ارزش 
افـزوده عضـو شـده بودنـد، بـه حسـاب آنها مسـترد شـد. مجموع 
مبالـغ کشـف شـده تاکنون بالغ بـر حدود 35 میلیـارد تومان بوده 
اسـت. در مـواردی میـزان مبالغ بازگشـتی بـه مردم تـا 5 میلیون 
ریـال نیـز بـوده اسـت.جهرمی هفتـه پیـش گفتـه بـود: از دیـروز 
بازگشـت 22 میلیـارد تومـان پـول کاهبرداری شـده از مـردم در 

حـوزه خدمـات ارزش افـزوده آغـاز شـد.

سوژه

سربازان غایب 5000 میلیارد 
تومان به دولت پول دادند

سـازمان  رئیـس  جانشـین 
وظیفـه عمومـی ناجـا در پاسـخ 
بـه این سـوال که درآمـد دولت 
از محـل جریمه غیبت سـربازی 
چـه میـزان بـوده اسـت، گفـت: طـی ایـن مـدت حدود 
5 هـزار میلیـارد تومـان از محـل پرداخـت جریمه هـای 
غیبـت سـربازان بـه حسـاب خزانـه واریـز شـده اسـت.

سـردار ابراهیـم کریمـی بـا اشـاره بـه موضـوع پرداخـت 
چهارسـال  طـی  کـرد:  اظهـار  سـربازی  غیبـت  جریمـه 
غیبـت  جریمـه  پرداخـت  بـرای  نفـر  هـزار   600 اخیـر، 
سـربازی، ثبت نـام کـرده و از ایـن میـان، 444 هزار نفر 

تکمیـل کرده انـد. را  جریمـه  پرداخـت  فرآینـد 

ناجا

ایجاد شعب دانشگاههای 
ایرانی در عراق

مقـام  قائـم  آملـی،  سـاالر  حسـین 
بین الملـل وزارت علـوم،، بـا اعضـای 
سـفارت عـراق و رایـزن فرهنگـی آن 
تهـران، دیـدار کـرد و در  سـفارت در 
ایـن نشسـت بـر توسـعه و تعمیـق روابـط و تعامـات علمـی و 
دانشـگاهی بین دو کشـور تاکید شـد.در این ماقات با اشـاره به 
وجـود ظرفیـت ها و مشـترکات قابـل توجه فرهنگـی، مذهبی و 
حسـن همجواری دو کشـور، دو طرف خواسـتار گسـترش روابط 
و همـکاری هـای جامعه دانشـگاهی و تبادل هیـات های علمی 
و مسـئوالن سـطح باالی دو کشور شدند.سـاالر آملی، بر ضرورت 
تدوین نقشـه راه همکاری های دوجانبه ایجاد شـعب دانشـگاه 
هـای ایرانـی در عـراق، راه انـدازی پارک علم و فناوری مشـترک 

در بغـداد و تبـادل اسـتاد و دانشـجو تاکیـد کـرد.

علمی

پرداخت وام ضروری به 
بازنشستگان کشوری آغاز شد

مدیرعامـل صنـدوق بازنشسـتگی 
ضـروری  وام  گفـت:  کشـوری 
متقاضیـان واجد شـرایط پذیرفته 
شـده از مهرمـاه سـال جـاری بـه 
مبلـغ 5 میلیـون تومـان پرداخـت می شود.جمشـید تقـی 
زاده مدیرعامـل صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری بـا اشـاره 
بـه جزییـات پرداخـت وام ضروری بازنشسـتگان کشـوری 
وام  اول  مرحلـه  نـام  ثبـت  پایـان  بـه  توجـه  بـا  گفـت: 
ضـروری بازنشسـتگان و وظیفـه بگیران این صنـدوق، کلیه 
متقاضیانـی کـه مطابـق شـرایط اعـام شـده واجد شـرایط 
پرداخـت هسـتند، مـی تواننـد بـه ترتیـب اولویت بنـدی از 
مهرمـاه سـال جـاری وام ضـروری خـود را دریافـت کننـد.

اقتصاد

صعــود  ماجــرای  روزهــا  ایــن 
بی رویــه قیمــت ســکه در تــار و 
پــود زندگــی خانواده هــا نفــوذ کــرده 
ــت  ــر معیش ــادی ب ــرات زی و تأثی
ــته  ــا گذاش ــواده آنه ــغل و خان و ش
اســت، امــا بــدون شــک هــر روز که 
نــرخ خریــد و فــروش ســکه تمــام 
بهــار آزادی باالتــر مــی رود لــرزه بــر 
می افتــد  مردانــی  تمــام  انــدام 
کــه در شــب خواســتگاری خــود را 
ــد و  ــی تصــور می کردن ــون لیل مجن
حــاال در مــرز طــاق، بــه بدهــکاران 
پیــدا  شــباهت  اقتصــادی  کان 
کرده انــد. پــس طبیعــی اســت 
بیشــتر آقایانــی کــه حکــم پرداخت 
اقســاط مهریــه بــه آنهــا اباغ شــده، 

ــون  ــت دی ــال بازپرداخ ــا در ح ی
خــود بــه همسرشــان هســتند، یــا 
راهــی دادگاه هــای خانــواده شــدند 
تــا »دادخواســت تعدیــل اقســاط 
ــه  ــی ک ــد. پرونده های ــه« دهن مهری
در ماه هــای اخیــر حجــم زیــادی از 
وقــت و انــرژی شــعب دادگاه هــای 

ــرد. ــی گی ــواده را در برم خان

در دادگاه های خانواده 
چه می گذرد؟

در راهروهــای هــر مجتمــع قضایــی 
کــه بــه پرونده هــای مناقشــات 
خانوادگــی مربــوط می شــود، انبــوه 
می تــوان  را  شــوهرهایی  و  زن 
مشــاهده کــرد کــه درگیــر دریافــت 
و پرداخــت مهریــه هســتند. امــا از 
ــداد  ــل اردیبهشــت امســال تع اوای
مراجعانــی کــه به دنبــال کــم کــردن 
میــزان اقســاط مهریــه هســتند بــه 

ــده  ــتر ش ــمگیری بیش ــرز چش ط
اســت.

ــعبه  ــود ســعادت، قاضــی ش محم
261 دادگاه خانــواده در ایــن بــاره 
ــه  ــی ک ــان روزهای ــد:»از هم می گوی
قیمــت دالر و ســکه شــروع بــه 
افزایــش کــرد، تعــداد پرونده هــای 
تعدیــل اقســاط هــم در این شــعبه 
ــال در  ــوان مث ــد. به عن ــتر ش بیش
یــک مــاه گذشــته از 190 پرونــده ای 
کــه به دســت مــا رســیده، 63 مورد 
ــی  در همیــن رابطــه اســت. در حال
کــه ســال گذشــته در همیــن مدت 

ــم.« ــی کرده ای ــده بررس 10 پرون

۴ هزار زندانی مهریه
سیداســدهللا جوالیــی ، مدیــر عامل 
می گویــد:  کشــور  دیــه  ســتاد 
زندانــی  هــزار   10 »هـــم اکنون 
ــای  ــد در زندان ه ــر عم ــم غی جرای

کشــور بــه ســر می برنــد کــه از ایــن 
میــان 4181 نفــر بدهــکاران مهریــه 

ــتند.« هس

رابطه میان مهریه و سکه 
و زندان

ــد  ــوان کارمن ــک ج ــد ی ــرض کنی ف
کــه ماهــی دو میلیــون تومــان 
حقــوق می گرفتــه، ناچــار شــده 
ــرش را  ــکه ای همس ــه 500 س مهری
بپــردازد. او جــز یک خــودروی ارزان 
و خانــه مســتأجری هــم مالــی در 
بســاط نداشــته اســت. در شــرایطی 
کــه همســرش خواهــان مهریــه 
خــود شــده )فرقــی نــدارد بــا هــم 
ــتند(،  ــدا هس ــا ج ــد ی ــی کنن زندگ
قاضــی او را موظــف کــرده 25 ســکه 
در بــدو امــر به همســرش بپــردازد و 
475 ســکه باقــی مانــده را نیــز هــر 
دو مــاه یــک ســکه پرداخــت کنــد.
گذشــته از آنکــه او بایــد حــدود 
75 ســال به طــور مــداوم ســکه 
بپــردازد امــا از آنجــا کــه نــرخ ســکه 
از ســال گذشــته تــا امــروز بــه طــور 
تقریبــی 4 برابــر شــده امــا حقــوق 
افزایــش  او حداکثــر 15 درصــد 
داشــته اســت، پــس طبیعی اســت 
کــه بــا حقــوق ماهــی دو میلیــون و 
300 هــزار تومــان نتوانــد ماهانــه دو 
ــرای  ــان ب ــزار توم ــون و 500 ه میلی
ــار بگــذارد.  ــه اش کن پرداخــت مهری
بــرای همیــن راهــی دفاتــر خدمات 
الکترونیــک قضایــی می شــود و 
دادخواســت تعدیــل اقســاط مهریه 
ارائــه می دهــد تــا شــاید دخــل 
ــادل  ــه تع ــه اش را ب ــرج مهری و خ
ــدادی  ــان تع ــن می ــاند. در ای برس
از مــردان کــه قــدرت پرداخــت 

قســط اول )همــان چنــد ســکه 
اول را بــه طــور یکجــا( یــا اقســاط 
بعــدی را هــم ندارنــد راهــی زنــدان 
می شــوند تــا شــاید در آینــده دری 
ــد  ــاز شــود، هــر چن ــه رویشــان ب ب
ــکاران  ــه بده ــل ســتاد دی مدیرعام
و  برنامه هــا  را مشــمول  مهریــه 

ــد. ــاد نمی دان ــن نه ــات ای خدم

تعیین میزان مهریه، 
براساس استعالم گردش 

مالی مرد
یحیــی کمالــی پــور  عضــو هیئــت 
حقوقــی  کمیســیون  رئیســه 
قضایــی مجلــس گفــت: می تــوان 
میــزان  تکلیــف  تعییــن  بــرای 
مهریــه و کمــک بــه کاهــش تعــداد 
زندانیــان در زمــان عقــد نــکاح 
اعــام کــرد تــا افــراد متناســب بــا 
ظرفیــت  و گــردش مالــی خــود 
مهریــه را تعییــن کنند.بــا بیــان 
ــرای مشــکل راه  ــوان ب ــه می ت اینک
ــزود:  ــرد، اف ــی ایجــاد ک حــل قانون
می تــوان بــرای تعییــن تکلیــف 
میــزان مهریــه و کمــک بــه کاهــش 

تعــداد زندانیــان ایــن موضــوع را در 
ــا  ــرد ت ــام ک ــکاح اع ــد ن ــان عق زم
ــای  ــا ظرفیت ه ــب ب ــراد متناس اف
مالــی خــود مهریــه را تعییــن کنند.

وی تاکیــد کــرد: محضرهــای عقد و 
ــه موجــب ایــن  ــد ب ازدواج می توانن
قانــون ایجــاد شــده، همانگونــه کــه 
اســتعام هایی را از وزارت بهداشــت 
ــرای بحــث ســازگاری خــون زوج  ب
یــا عــدم اعتیــاد انجــام مــی دهند، 
ارزیابــی  و  اســتعامات گــردش 
ــرای  ــا ب ــی مــرد را هــم از بانکه مال
ــد و  ــه بگیرن ــقف مهری ــن س تعیی
ــی  ــی ندارد.کمال ــع قانون ــچ من هی
ــون  ــه اکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب پ
ــس  در کمیســیون اجتماعــی مجل
ــرای  ــنهاد ب ــرح و پیش ــن ط چندی
و  مهریــه  موضــوع  ســاماندهی 
دســت  در  مشــکات  کاهــش 
ــوان  بررســی اســت، گفــت: مــی ت
ضمانــت اجرایــی ماننــد زنــدان و ... 
بــرای میــزان مهریه مــازاد بــر مقدار 
اعــام شــده در نظــر نگرفــت و اگــر 
افــراد توافقــی کردنــد مســئولیتش 

ــده خودشــان باشــد. ــر عه ب

ته
نک

اگر به تساوی  برسیم؛ آن زمان 
می توانیم مهریه را حذف کنیم

امـور حقوقـی و  اشـرف گرامـی زادگان )مشـاور 
پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده( متاسـفانه 
مطالبـات زنـان کـه تامین امنیـت در خانـواده و 
منـع خشـونت علیـه آنهـا در خانـواده اسـت، در 
مجلـس جایگاهـی نـدارد، امـا بـه محـض  عدم 
پرداخـت دیـون مـرد بـه زن و بـاال رفتـن آمـار 
زندانیـان مهریـه همه به تکاپـو افتاده انـد تا حق 
عرفـی، شـرعی و قانونـی زنـان را از آنهـا بگیرند.

اگـر روزی بـه تسـاوی در زمینـه تصمیم گیـری 
زمـان  آن  برسـیم،  و تصمیم سـازی در جامعـه 

می توانیـم مهریـه را حـذف کنیـم.

پیام رسـانه

خبرگـزاری اسپوتنیک گزارش داده: 
سخنرانی نخسـت وزیر رژیم صهیونیستی 

در سـازمان ملل برای توجیه حمله 
احتمالی علیه ایران اسـت.

خبرگزاری یورونیوز به تایید کشـته 
شـدن 380 نفر بر اثر زمین لرزه 7.5 

ریشـتری در اندونزی خبر داده.

خبرگـزاری سی ان ان به وضعیت 
دادگاه کاوانا، نامزد معرفی شـده توسط 

ترامپ بـرای انتخابات میان دوره ای آمریکا 
پرداخته. اوضاع به نفع اوسـت.

آمریکااروپاروسیه
پایگاه اینترنتی شـبکه خبری 

الجزیره به تعطیل شـدن کنسولگری 
آمریکا توسـط این کشـور در بصره در پی 

تهدید ایران خبر داده.

خاورمیانه
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پیام رسـانه

روزنامه خبرشمال  در گزارشی به  صدور 
اطاعیه اخیر اداره کل حفاظت محیط زیست 

مازندران در خصوص ممنوعیت ورود کوهنوردان 
و گردشگران به دماوند پرداخته است.

روزنامه کاغذوطن  به نقل از رییس 
سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان 
نوشت: کشت بیش از دو هزار هکتار 

محصوالت گلخانه ایی در جنوب کرمان

روزنامه اصفهان زیبا  به نقل از 
شهردار اصفهان نوشت: پروژه های نیمه تمام 

زیادی از سال های گذشته مانده است و 
اراده شهرداری اتمام نیمه تمام هاست.

روزنامـه افسانه  در گزارشی به اصفهانجنوب کرمانمازندران
احتمال پایان رکود 5سـاله مسکن در 

اصفهان پرداخته است.

فارس

احیای مسیر آبی خرمشهر _ بصره با اتوبوس های دریایی
هم زمان با دومین روز از هفته گردشگری اتوبوس های دریایی در مسیر بصره ـ خرمشهر با هدف 
توسعه گردشگری دریایی راه اندازی شد.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

از  گیـان  رودبـار  فیلـده  روسـتای  در  به  دسـت آمده  آثـار 
قدمـت ایـن روسـتا احتمـاال بـه عصـر آهـن 3 حکایـت 

. می کنـد
بهـروز همرنـگ، سرپرسـت هیـات حفـاری اضطـراری در 
روسـتای تاریخـی فیلـده در رودبار اسـتان گیـان با اعام 
ایـن خبـر گفـت: »حفـاری بـه منظـور نجـات بخشـی گور 
یافتـه شـده در مرکـز روسـتای تاریخـی فیلـده بـا وجـود 
ابعـاد کوچـک گمانـه حفـر شـده )2*5/2 متـر مربـع( 
دربردارنـده نـکات دارای اهمیتـی از جملـه قدمـت ایـن 
روسـتا و قرارگیـری آن بر روی محوطه هایـی با آثار دوران 

تاریخـی وهـزاره اول پیـش از میـاد بـود.«
او بـا اشـاره بـه کشـف گورهـای تاریخـی در حفـاری سـال 
گذشـته، از کشـف بقایـای تدفینـی واشـیای نهـاده شـده 

درکنـار مـردگان در حفـاری سـال جـاری خبـر داد.
همرنـگ بـا اشـاره بـه وجود چند ظرف سـفالین بـا ویژگی 
هـای سـاختاری مشـابه عصـر آهـن و دوره تاریخی گفت: 
»یکـی از ظـرف هـای سـفالی موجـود، بدنه کشـیده وکف 
مسـطح داشـته و در بدنـه خارجی دارای چهـار نوار عمودی 
بـا تزییـن کنـده و افـزوده اسـت، همچنیـن دهانـه آن بـا 
گردنـی کوتـاه و اسـتوانه ای شـکل دارای لبـه ای متمایـل 
بـه خـارج دارد.«او افـزود: »مشـابه ایـن نمونـه سـفال در 
گذشـته در برخـی نقـاط گیـان و از جملـه در کاوش هـای 
تالـش بدسـت آمـده اسـت.«او در تشـریح ایـن ظـرف 
گفـت: »ایـن ظـرف سـفالین در قسـمت فوقانـی یعنی در 
شـانه و گردن و لبه شکسـتگی و نقصان دارد اما بسـیار به 
کـوزه معرفـی شـده در حفـاری تول تالش شـبیه اسـت.«
همرنـگ دربـاره کـوزه یافتـه شـده از تالـش گفـت: »ایـن 
کـوزه در قسـمت زیریـن کسـری داشـته امـا بـه نظـر می 
رسـد بـا توجه به سـاختار بدنه آن همانند کـوزه فیلده کفی 
صـاف داشـته اسـت.«او اظهـار کـرد: »شـباهت بـی نظیـر 
ایـن کـوزه هـا در نوارهای باریک و برجسـته عمـودی روی 
آنهـا اسـت که سـطح خارجی را به قسـمت هـای چند گانه 

مسـاوی تقسـیم مـی کند.«

سوژه روستای فیلده، 
یادگاری از عصر 

آهن ۳

هر
 م

س:
عک

امید به بهبود زخم قالع اردشیر و دختر
میراث فرهنگی:تکیه ساخته شده در کنار این دو قلعه اصالت تاریخی ندارد

تکیه ساخته شده در کنار قالع اردشیر و دختر طی چندین سال گذشته تعرض هایی به حریم این محوطه تاریخی  داشته است

در روزهایـی که خبرهای تعرض و تخریب 
بـه ٍآثـار تاریخـی ماننـد نقـل و نبـات زیاد 
شـده در کرمـان خبرهای خوشـحال کننده  
بـه یـک محوطـه  از حـذف تعـرض هـا 
تاریخی رسـیده اسـت. بقاياي قلعه دختر 
و قلعـه اردشـير در کرمـان از مهم تريـن و 
ديدني تريـن محوطه هاي باسـتاني کشـور 
و بخشـي از هسـته ي اصلي بافت تاريخي 
شـهر كرمـان محسـوب مي شـوند كـه از 
آن هـا  در  تخريب هايـي  دور  سـال هاي 

انجام شـده اسـت.
چندین سـال است که دوسـتداران میراث 

بـه ایجـاد تکیـه ای در  فرهنگـی نسـبت 
عرصـه و حریـم درجه یک »قلعـه دختر« 
در شـرق شـهر تاریخـی کرمـان هشـدار 

می دهنـد.
هشـدارهایی کـه به نظر می رسـد بـه مرور 
چـون  اسـت،  شـدن  جدی تـر  حـال  در 
برخـی افـراد در حـال تصـرف زمین هـای 
اطـراف دو کـوه قرار گرفته در شـرِق کرمان 
کـه یکـی قلعـه ای قدیمی با دسـت کم دو 
هـزار سـال قدمـت اسـت؛ بـا نـام »قلعـه 
دختـر« و کـوه »قلعـه اردشـیر« کـه در 

همسـایگی آن قـرار دارد.
آن هم در حالی که شـواهِد باستان شناسی 
در  بخصـوص  را  قلعـه  دو  ایـن  قدمـت 
و  اشـکانیان  دوره ی  بـه  دختـر  قلعـه 

حتـی هخامنشـیان نسـبت می دهـد،  امـا 
شـواهد،عکس ها و مسـتندات باقی مانده 
از تکیه و دکل مخابراتی سـاخته شـده در 
ایـن محـدوده نشـان می دهـد تکیـه در 
ضلع شـمالی قلعه و منبع آِب کار گذاشـته 
شـده کنـار آن را، افـرادی که هیچ نسـبتی 
دسـتگاه های  دیگـر  و  اوقـاف  اداره  بـا 
شـهری ندارند، 15 سـال پیش و چند دکل 
مخابراتـی روی قلعـه اردشـیر را حدود 40 

سـال پیـش بنـا نهاده انـد.
حتـی قدمـت فضای سـبزی کـه برخاف 
بین المللـی  کنگـره  اولیـن  مصوبـه 
یادمان هـای تاریخـی آتـن در سـال 1931 
در ایـن فضا ایجاد شـده اسـت، بـه همان 

برمی گـردد. سـال ها 

دو قلعه را به واسـطه ی اهمیت شـان برای 
شـهر تاریخـی کرمان کـه مردم نخسـتین 
فضاهـا را بـرای زندگـی در ایـن دو قلعـه 
انتخـاب کرده بودند، میراث فرهنگی سـال 
1345 در فهرسـت آثار ملی به ثبت رسـاند 
و شـواهد و سـفال هـای بـه دسـت آمـده 
در ایـن دو قلعـه توسـط باستان شناسـان 
در ایـن منطقـه می گویـد از دوران پیش از 
اسـام تـا امـروز یعنـی دسـت کـم از دوره 
هخامنشـیان تا اشـکانی ها و حتی قاجار 
و پهلـوی نشـانه های حضور انسـان وجود 
دارد، امـا امـروز بـه نظـر می رسـد مـردم 
محلـی بدون توجه به قوانیـن و ضوابط در 
حال پیشـروی بـه عرصه و حریـم این دو 

محوطـه ی تاریخی هسـتند.
اداره کل حفـظ  ایـن خصـوص مدیـر  در 
و احیـاء بناهـا می گویـد: بـا وارد شـدن 
بـه طـرح سـاماندهی و تعییـن عرصـه و 
حریـم »قلعـه دختـر« و »قلعه اردشـیر« 
در ورودی کرمـان، قطعـا الحاقـات اضافـه 
شـده به ایـن محوطه ی تاریخـی به زودی 
حـذف مـی شوند.سـید هـادی احمـدی 
روئینـی که چند روز گذشـته برای بررسـی 
وضعیـت محوطه هـای تاریخـی بـه کرمان 
در  ایسـنا گفـت:  بـه  بـود،  کـرده  سـفر 
مـورد تکیـه ی احـداث شـده در عرصـه ی 
قلعـه دختـر و عرصـه و حریـم محوطـه ی 
اردشـیر  قلعـه  و  دختـر  قلعـه  تاریخـی 
اسـت،  شـده  انجـام  بررسـی هایی  نیـز 
نـدارد. تاریخـی  اصالـت  اصـا  تکیـه  آن 
او بـا اشـاره بـه وجـود تکیه هـای تاریخـی 
زیـادی کـه در کرمـان وجـود دارنـد، ادامه 
داد: در حـال حاضـر مشـغول بررسـی در 
ایـن زمینـه هسـتیم امـا بـه نظر می رسـد 
انگیـزه ای جـز انگیزه هـای مذهبی پشـت 

این داسـتان اسـت، امیـدوارم ایجـاد این 
تکیـه چیـز دیگـری نباشـد و صرفـا ایجاد 
یـک تکیـه و شـور حسـینی باشـد، هـر 
چنـد بـا وجـود برگـزاری مراسـم هایی در 
ایـن مـکان، امـا برخـی مـردم محلـی بـه 
کارشناسـان میـراث فرهنگـی گفته انـد که 
وقتـی بـه عنوان عـزادار امام حسـین )ع( 
می خواهنـد داخـل بروند، اجـازه ی ورود به 
آن هـا نداده انـد.آن طـور که ایسـنا نوشـته 
وی بـا تاکیـد دوباره بـر این که ایجـاد این 
تکیـه مـورد تایید میراث فرهنگی نیسـت، 
افـزود: ایجـاد تکیـه قطعـا در هـر مکانـی 
ممنوعیـت نـدارد و چیـز بدی نیسـت، اما 
بهتـر اسـت هـر کـس قصـد انجـام ایـن 
کار را دارد از جیـب خـود اسـتفاده کننـد و 
در زمیـن شـخصی خـود ایـن کار را انجـام 
دهـد، اکنـون نیـز دنبال بررسـی هـدف از 
ایجاد این تکیه هسـتیم.احمدی با اشـاره 

بـه این کـه طـرح سـاماندهی حریـم قلعه 
دختر و قعه اردشـیر کرمان توسـط میراث 
فرهنگی در دسـت تهیه اسـت، گفت: اداره 
کل میراث فرهنگی اسـتان با تامین مالی 
ایـن پـروژه بـا کمـک اداره کل مسـکن و 
سـاماندهی  کرمـان،  اسـتان  شهرسـازی 
عرصـه و حریـم ایـن دو قلعـه در کرمـان 
را نیـز در دسـتور کار دارد.وی ادامـه داد: در 
عرصه و حریم قلعه دختر و قلعه اردشـیر، 
غیررسـمی  سـکونت گاه های  از  ترکیبـی 
ایجـاد شـده اند، افـرادی کـه بـدون سـند 
زمین هـا را تصـرف کرده انـد، افـرادی نیز با 
سـندهایی سـاکن ایـن مناطق شـده اند و 
برخـی افـراد نیـز در حریـم قلعه سـکونت 
اقداماتـی  نیـز  نقـاط  برخـی  در  کرده انـد 
توسـط شـهرداری در حال انجام اسـت که 

مناسـب آن مـکان نیسـت.

مدیــر کل میــراث  فرهنگــی، صنایــع 
و  کهگیلویــه  گردشــگری  و   دســتی 
یاســوج  فــرودگاه  بویراحمــد گفــت: 
تــا   12 علــل کاهــش  مهم تریــن  از 
15درصــدی ورود گردشــگران خارجــی 
باقــری  اســت.محمود  اســتان  بــه 
افــزود: ورود گردشــگران خارجــی بــه 
ایــن اســتان طــی 6 ماهــه نخســت 
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
ــا 15درصــد کاهــش داشــت. ــل 12 ت قب

پرواز»تهــران  هواپیمــای  وی ســقوط 
اردیبهشــت ماه  زلزلــه  یاســوج«،   -
یاســوج و سی ســخت و لغــو پروازهــای 
یاســوج را علــت ایــن کاهــش برشــمرد.
مدیــرکل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری کهگیلویــه و بویراحمــد 
ــرد: در 6 ماهــه نخســت ســال  ــار ک اظه
گذشــته 900 گردشــگر خارجــی بــه ایــن 
اســتان ســفر کردنــد در حالــی کــه ایــن 
تعــداد امســال بــه 770 نفــر رســید.

باقــری تصریــح کرد: بیشــتر گردشــگران 
خارجــی کــه بــه اســتان ســفر کردنــد از 
ــرقی  ــیای ش ــی و آس ــورهای اروپای کش

بوده انــد.
ایــن  البتــه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
تعــداد تنهــا آمــاری اســت کــه بــه 
ثبــت رســیده، چــون برخــی گردشــگران 
ــفر  ــتان س ــه اس ــا ب ــط تورگردان ه توس
کــرده انــد در واحدهــای بومگــردی و 
گردشــگری حضــور مــی یابنــد کــه ثبــت 
ــرد:  ــری خاطرنشــان ک ــود. باق ــی ش نم
ــی  ــگر خارج ــر 6 گردش ــه ازای ورود ه ب
ــاورود  ــود و ب ــاد می ش ــغل ایج ــک ش ی
ــا 1500دالر  هــر گردشــگر خارجــی 1000 ت

هزینــه می کنــد.

کاهش شمار گردشگران خارجی 

در کهگیلویه و بویر احمد

یگان حفاظت میراث فرهنگی 
صاحب تلفن مردمی شد

ــع  ــامانه جام ــدازی س ــی از راه ان ــراث فرهنگ ــت می ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــار  ــی اظه ــت الله ــر رحم ــردار امی ــر داد.س ــی » 09662« خب ــاط تلفن ارتب
ــی  ــوان متول ــه عن ــی ب ــراث فرهنگ ــازمان می ــت س ــگان حفاظ ــت: ی داش
امــر حفاظــت و صیانــت از آثــار تاریخــی فرهنگــی، موضــوع برقــراری کــد 
ــه  ــال 1396 ب ــط س ــی را از اواس ــاط تلفن ــع ارتب ــامانه جام ــی و س خدمات
منظــور تســریع در پاســخگوئی بــه فعــاالن عرصــه فرهنگــی در دســتور کار 
ــگان حفاظــت تصریــح کــرد: ایــن کار در راســتای  ــده ی خــود قرارداد.فرمان
انجــام ماموریتهــای اباغــی بــا هــدف پیشــگیری از جرائــم علیــه مواریــث 
ــا  ــوزه ، ب ــن ح ــوداگران ای ــا س ــه ب ــی و مقابل ــی – فرهنگ ــمند تاریخ ارزش
ــی و  ــای مردم ــارکت ه ــه مش ــه در عرص ــت حاصل ــارب مثب ــر تج ــه ب تکی
بهــره منــدی از ظرفیــت الیــه هــای مختلــف اجتماعــی، صــورت مــی گیــرد. 
وی ادامــه داد: در ادامــه رونــد پیگیــری هــای صــورت پذیرفتــه و بــا 
ــق آمــاده ســازی زیرســاخت هــای  هماهنگــی رده هــای ســازمانی از طری
مــورد نیــاز نســبت بــه راه انــدازی تلفــن پنــج رقمــی )09662( بــه صــورت 
ــر  ــان( در سراس ــاس همزم ــک )30 تم ــت 30 لین ــا ظرفی ــبانه روزی ب ش

ــدام شــده اســت. کشــور اق

ته
نک

مدیـر اداره کل حفظ و احیا بناهـا، بافت ها و محوطه های 
تاریخـی بـا تاکیـد بـر این کـه همـه ی آن محوطـه به یک 
طـرح جامـع نیـاز دارد و همـه بایـد موظف شـوند تا آن 
طـرح را اجرایـی کننـد، گفـت: مدیریت شـهری و میراث 
فرهنگـی همگـی بایـد بـرای اجرائی شـدن آن طـرح هر 
اقدامـی کـه نیـاز اسـت را انجـام دهنـد، در گذشـته این 
مـکان بـه حـال خـود رها شـده و هر کـس هـر کاری که 
توانسـته آن جـا انجـام داده اسـت.او همچنیـن تاکیـد 
کـرد: در مـورد تکیـه ایجـاد شـده در حریم قلعـه دختر، 
بـا هیـچ نهـاد دولتـی وارد چالـش نمی شـویم، چـون 
انجـام ایـن کار صرفا شـخصی بـوده و هیچ نهـادی طرف 
حسـاب میراث فرهنگی نیسـت، با این وجـود امیدواریم 
دسـت کم نیـت ایجـاد کننـدگان آن تکیـه خیـر باشـد. 
احمـدی افـزود: بـا نصـب این پرچم هـا در همـان زمان 
بـه میـراث فرهنگی اعـالم کردیـم آن موضوع رفع شـود 

کـه خوشـبختانه انجام شـد.

گزارش

میراثموزه

خاکبرداری اتاق های اثر تاریخی »کهنه قاال« بازگشایی موزه باستان شناسی خلخال 
میـراث   اداره  رییـس 
دسـتی  صنایـع   فرهنگـی، 
شهرسـتان  گردشـگری  و 
بازگشـایی مـوزه  از  خلخـال 
باستان شناسـی ایـن شهرسـتان پـس از پنج سـال 

داد. خبـر  تعطیلـی 
 محمـد رضـا شـایقی رییـس اداره میراث فرهنگـی 
بـا اعـام ایـن خبـر تصریـح  شهرسـتان خلخـال  
امنیتـی و  بـه دالیـل  اخیـر  پنـج سـال  کـرد: »در 
ایـن مـوزه  بنـای مـوزه،  رطوبـت هـای سـاختمان 

بـود.« تعطیـل شـده 
اداره میـراث  پیگیـری مکـرر  اضافـه کـرد: »بـا  او 
فرهنگـی شهرسـتان خلخال و در پاسـخ بـه مطالبه 

بـا پیگیـری مدیـر کل میـراث  مـردم و همچنیـن 
عملیـات  خلخـال،  فرمانـدار  و  اسـتان  فرهنگـی 

مرمـت بنـای مـوزه تسـریع شـد.«
دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رییـس 
داد:  ادامـه  خلخـال  شهرسـتان  گردشـگری  و 
نخسـت سـال  ماهـه  در شـش  مرمـت  »عملیـات 
ریـال  میلیـون   500 بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا  جـاری 
انجـام و در نهایـت مطابـق وعـده هـای طرح شـده 
در هفتـه گردشـگری ایـن مـوزه بازگشـایی شـد.« 
شـایقی متذکـر شـد: »اشـیای مـوزه خلخـال که به 
باسـتان شناسـی اسـتان  امانـت در مخـزن مـوزه 
اردبیـل نگهـداری مـی شـد بـه شهرسـتان خلخـال 

شـد.« داده  انتقـال 

اداره  سرپرســـت 
صنایـــع   میراث فرهنـــگ 
گردشـــگری  و  دســـتی 
شهرســـتان مشکین شـــهر 
از  چهـــارم  مرحلـــه  عملیـــات  اجـــرای  از 
ــاال  ــی کهنه قـ ــر تاریخـ ــای اثـ ــرداری اتاق هـ خاکبـ

داد. خبـــر  مشکین شـــهر  در 
ایمانعلـــی ایمانـــی در جمـــع خبرنـــگاران بـــا 
اشـــاره بـــه مشـــارکت گروه هـــای مردمـــی در 
ــات  ــی و عملیـ ــر تاریخـ ــن اثـ ــت ایـ ــد مرمـ رونـ
خاکبـــرداری گفـــت: حضـــور گروه هـــای مردمـــی 
در مرمـــت آثـــار تاریخـــی ســـتودنی و قابـــل 
توجـــه اســـت بطوری کـــه همـــه مراحـــل مرمـــت 

مطابـــق اصـــول فنـــی انجـــام شـــده و مشـــارکت 
نظـــر کارشناســـان  زیـــر  نیـــز  خـــود مـــردم 
اداره  آن هاست.سرپرســـت  نظـــارت  بـــا  و 
گردشـــگری  و  صنایع دســـتی  میراث فرهنگـــی، 
کـــرد:  خاطرنشـــان  مشکین شـــهر  شهرســـتان 
ــی  ــاخص تاریخـ ــار شـ ــی از آثـ ــه یکـ ــه قلعـ کهنـ
اســـتان اردبیـــل اســـت کـــه تحـــت شـــماره 618 

ــید.  ــت رسـ ــه ثبـ ــی بـ ــار ملـ ــت آثـ در فهرسـ
ــه  ــته ای بـ ــنگ نوشـ ــود سـ ــه وی، وجـ ــه گفتـ بـ
ـــی  ـــمال غرب ـــه ش ـــانی در جبه ـــوی ساس ـــط پهل خ
ــر  ــندی بـ ــری آن سـ ــه 150 متـ ــه فاصلـ ــا بـ بنـ

ــت.   ــاخت آن اسـ ــان سـ زمـ

سنا
 ای

س:
عک
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برای نظافت حیاط بجای مصرف آب، بهتر است
از جاروب استفاده شود.

تمام شیلنگها، اتصاالت و شیرها را بطور مرتب کنترل کنید 
تا از نشتی آب جلوگیری شود.

ضروری است برای اطمینان از سامت لوله ها و
شیرهای آب؛ آنها مرتبا کنترل شوند.

در مواقع جایگزینی یا افزودن گل و گیاه در باغچه خانه، 
گیاهی را انتخاب کنید که آب کمتری را مصرف کند. به این 

طریق سالیانه تا 2200 لیتر آب برای هر گیاه قابل صرفه جویی 
خواهد بود.

ماشینهای لباسشویی معمواًل مقداری زیادی آب مصرف می 
کنند. بنابراین اگر از تعداد دفعات کاربرد ماشین لباسشوئی 

بکاهید، عماًل در مصرف آب صرفه جویی کرده اید.
نیازی نیست که از میزان شست و شوی لباسها بکاهید بلکه فقط صبر کنید 

تا مقدار لباسهای کثیف باندازه ظرفیت کامل ماشین برسد.

فرزندانتان را در مورد نیاز به حفاظت از آب آگاه سازید. از 
خرید اسباب بازیها و سرگرمیهایی که به جریان ثابت آب 

نیاز دارند، اجتناب کنید.

برای آب دادن به درختان، درختچه ها، بوته ها و گل ها از 
آبیاری قطره ای صرفه جویی کننده آب استفاده کنید.

3

از کلیه قوانین و محدودیتهای حفاظت آب که ممکن است در محل زندگیتان اعمال شوند،

آگاه شوید و از آن تبعیت کنید.

ان
دی

صم
وا 

 تی
ما:

ه ن
داد

ی 
اح

طر

از آب حفاظت کنید، چون زندگی ما به آن وابسته است. 
هیچگاه به دلیل اینکه فرد دیگر مسئول پرداخت آب بهاء است، آب را هدر ندهید.

تغییر الگو برای صرفه جویی در مصرف آب

1

456

2

گروه دوم
 دارد...

ادامه
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خبر

اینکــه رودخانــه کارون درگیــر آالینده هــای مختلــف 
ــه تازگــی  ــر آن نیســت امــا ب شــده اســت شــکی ب
رییــس انجمــن رادیوتراپــی گفتــه ایــن قضیــه، 
آمــار ســرطان را در بیــن اهالــی خوزســتان بــاال 
ــتی  ــل دارد و درس ــای تام ــه ج ــی ک ــرده. موضوع ب

ــت. ــق اس ــل تحقی ــتی آن مح ــا نادرس ی
» کــی شــود دریــا زپــوز ســگ نجــس«، بیــت 
شــعری از موالنــا اســت کــه بــر ظرفیــت بــاالی دریــا 
در پــاک کننــده هــر آالینــده ای در دل خــود اشــاره 
دارد. امــا حــاال روزی رســیده اســت کــه بزرگتریــن 
رودخانــه ایــران، نجــس، آلــوده و خســته از حجــم 

ــد. ــش می ریزن ــر حلق ــه ب ــت ک ــی اس آالینده های
اخیــرا رییــس انجمــن رادیوتراپــی آنکولــوژی ایــران 
آلودگــی آب کارون و شــنا  در خصــوص عواقــب 
کــردن در ایــن رودخانــه هشــدارهای جدیــدی داده 
اســت. او در همایــش بیــن المللــی رادیوتراپــی 
ــاره  ــعه درب ــال توس ــورهای در ح ــرفته در کش پیش
ــتان  ــه در خوزس ــرطان مثان ــاالی س ــیوع ب ــت ش عل
گفتــه اســت: »آب کارون کــه مــردم منطقــه در 
ــتوزومیا«  ــگل »شیس ــد دارای ان ــی کنن ــنا م آن ش
ــود  ــز وج ــر نی ــل مص ــگل در رود نی ــن ان ــت. ای اس
ــه ســرطان  ــا ب ــوارد ابت ــش م ــه باعــث افزای دارد ک

ــده اســت.« ــه ش مثان
ایــرج  تذکــر،  ایــن  از  بعــد  روز  یــک  درســت 
ــن ســخن  حریرچــی ســخنگوی وزرات بهداشــت ای
ــی  ــاری مبن ــت: »اخب ــه اس ــرده و گفت ــب ک را تکذی
آب کارون  در  مثانــه  ســرطان  انــگل  وجــود  بــر 
ــال  ــه دنب ــی، ب ــه حریرچ ــه گفت ــدارد.« ب ــود ن وج
کــه  اســت  ســال   16 شــده،  انجــام  اقدامــات 
بیمــاری شیســتوزومیازیس در خوزســتان وجــود 

ــه  ــوط ب ــگل در گذشــته مرب ــن ان ــه ای ــدارد. چراک ن
ــت  ــوده اس ــتان ب ــمال خوزس ــیرین ش ــای ش آب ه
ــات وزارت بهداشــت طــی 2_3 دهــه  ــا اقدام ــه ب ک
از  مــوردی  اســت کــه  گذشــته، چندیــن ســال 
ــه  ــور ک ــت. آنط ــده اس ــاهده نش ــاری مش ــن بیم ای
ــار  ایســنا می نویســد ســخنگوی وزارت بهداشــت آم
ــط  ــی از متوس ــتان را حت ــه در خوزس ــرطان مثان س

می دانــد. پایین تــر  هــم  کشــوری 

گرچــه حریرچــی منکــر بــاال بــودن بیمــاری ســرطان 
ــش  ــا پی ــده ام ــتانی ها ش ــان خوزس ــه در می مثان
از ایــن، متخصصیــن دیگــری همچــون معــاون 
ــاپور  ــدی ش ــوم پزشــکی جن بهداشــت دانشــگاه عل
اهــواز نیــز ایــن قضیــه را مطــرح کــرده بودنــد. 
شــکرهللا ســلمان زاده ســال گذشــته در نشســت 
ــا بیــان  ــا ســرطان ب ــارزه ب خبــری پویــش ملــی مب
ــورد  ــزار م ــدود 5 ه ــه ســاالنه در خوزســتان ح اینک
ــود: در خوزســتان  ــه ب ــت می شــود، گفت ســرطان ثب
شــایعترین ســرطان ها در مــردان ســرطان پوســت، 

معــده، پروســتات، مثانــه، کولورکتــال و شــایعترین 
ــال  ــت، کولورکت ــتان، پوس ــان پس ــرطان ها در زن س

ــده اســت. و مع
ــم  ــط زیســت ه ــال محی ــرم فع ــه اســماعیل که البت
معتقــد اســت بیــان کــردن حرف هایــی از ایــن 
دســت در خصــوص باالرفتــن آمــار ســرطان خــاص 
در یــک شــهر و مربــوط دانســتن آن بــه علــت 
مخصوصــی، نیــاز بــه ارائــه مســتندات پزشــکی 
اســت و نمی تــوان آن را بــدون مــدرک مطــرح کــرد.

آلودگی کارون ایجاد  عوامل 
ــور و  ــای کش ــن رودخانه ه ــی از بزرگتری کارون، یک

محــل تامیــن آب شــرب مــردم اســتان خوزســتان 
ــت.  ــا اس ــواع آالینده ه ــه ان ــوده ب ــا آل ــن روزه ای
اینکــه ایــن رودخانــه در اثــر چــه چیزهایــی دچــار 
ــی  ــل مختلف ــه عوام ــد ب ــت بای ــده اس ــی ش آلودگ

اشــاره کــرد.
کهــرم بــه پیــام مــا می گویــد: اینکــه کارون آلــوده 
اســت شــکی در آن نیســت. ایــن رودخانــه بــزرگ 
آالینده هایــی  آلــوده  ســال ها  قابــل کشــتیرانی، 
همچــون فاضــاب بیمارســتانی، ســموم و کودهــای 
کشــاورزی و شــوری آب در اثــر ســدگتوند اســت.

ــاورزی  ــی و کش ــای زراع ــت: زمین  ه ــد اس او معتق

آیا سرطان مثانه زیر سر کارون است؟
کهرم فعال محیط زیست: کارون آلوده است اما اینکه سرطان مثانه ایجاد کرده نیاز به ارائه مدارک پزشکی دارد 

گرچــه حریرچــی منکــر بــاال بــودن بیمــاری ســران مثانــه در میــان خوزســتانی ها شــده امــا 
پیــش از ایــن، متخصصیــن دیگــری همچــون معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی 
جنــدی شــاپور اهــواز نیــز ایــن قضیــه را مطــرح کــرده بودنــد. شــکرهللا ســلمان زاده ســال 
گذشــته در نشســت خبــری پویــش ملــی مبــارزه بــا ســرطان بــا بیــان اینکــه ســاالنه در 
ــتان  ــود: در خوزس ــه ب ــود، گفت ــت می ش ــرطان ثب ــورد س ــزار م ــدود 5 ه ــتان ح خوزس
شــایعترین ســرطان ها در مــردان ســرطان پوســت، معــده، پروســتات، مثانــه، کولورکتــال و 

ــال و معــده اســت. ــان پســتان، پوســت، کولورکت شــایعترین ســرطان ها در زن

بیمارســتانی  زباله هــای  توضیــح  در  کهــرم 
ــتند  ــوع هس ــد ن ــا چن ــن زباله ه ــد: ای می گوی
امــا آنهایــی کــه در معــرض اشــعه ایکــس قــرار 
ــود  ــال از خ ــزار س ــج ه ــا پن ــند ت ــه باش گرفت
اشــعه ســاتع می کننــد حــال تصــور کنیــد 
کــه رهــا شــدن این هــا در طبیعــت علــی 
ــار  ــه ب ــی را ب ــه خطرات ــه چ ــوص رودخان الخص

خواهــد آورد . 

سنا
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مدیــرکل دفتــر ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، از آغــاز خــود 
اظهــاری واحدهــای صنعتــی و خدماتــی ســبز 
خبــر داد.بــه گــزارش ایســنا حمیــد جالونــدی 
بابیــان اینکــه در ســال جــاری، فرآینــد انتخــاب 
واحدهــای صنعتــی و خدماتــی ســبز طبــق 
ســال گذشــته بــر مبنــای خــود اظهــاری صنایــع 
و خدمــات اســت، گفــت: واحدهــای صنعتــی و 
ــاب  ــاخص های انتخ ــاس ش ــر اس ــی ب خدمات
ــن  ــد در ای ــبز می توانن ــات س ــت و خدم صنع

فرآینــد شــرکت کننــد.
وی ادامــه داد: پرسشــنامه واحدهــای صنعتــی 
و خدماتــی ســبز ســال 97 بــه  همــراه کتابچــه 
ــک از روز)7  ــل الکترونی ــورت فای ــا به ص راهنم
ــال ســازمان حفاظــت محیــط  مهرمــاه( در پورت
قابــل    www.doe.ir آدرس  بــه  زیســت 
دســترس اســت و همــه واحدهــای صنعتــی و 
ــل  ــت تکمی ــد جه ــی متقاضــی می توانن خدمات
ایــن پرسشــنامه ها به صــورت مکانیــزه حداکثــر 

ــد. ــدام کنن ــان 97 اق ــا 23 آب ت
جالونــدی افــزود: بــا توجــه بــه تفویــض اختیار 
همایــش واحدهــای صنعتــی و خدماتــی ســبز 
بــه ادارات کل اســتان ها در ســال جــاری از 
ــازمان  ــس س ــری - ریی ــی کانت ــوی عیس س
ــتورالعمل  ــت - در دس ــط زیس ــت محی حفاظ
ــا در  ــر از آن ه ــا و تقدی ــی واحده ــد بررس جدی
ادارات کل انجــام می شــود. وی بیــان اینکــه 
واحدهــای  خــود  بررســی های  در  ادارات کل 
صنعتــی و مراکــز خدماتــی را بر اســاس معیارها 
و شــاخص های اباغــی تعییــن می کنند،گفــت: 
پــس از نهایــی شــدن، از هــر گــروه صنعتــی و 
خدماتــی، 2 واحــد بــرای رقابــت در ســطح ملــی 
ــی  ــی معرف ــت محیط ــی زیس ــر ارزیاب ــه دفت ب
ــده  ــای برگزی ــت واحده ــه درنهای ــوند ک می ش
در همایــش ملــی معرفــی می شــوند. پــس از 
پایــان مهلــت اعام شــده بــه هیچ یــک از مــوارد 
ــد. وی  ــد ش ــر داده نخواه ــب اث ــالی ترتی ارس
افــزود: دبیرخانــه انتخــاب واحدهــای صنعتــی 
ــر  ــی دقیق ت ــور بررس ــبز به منظ ــی س و خدمات
عملکــرد واحدهــای متقاضــی در ســال جــاری، 
ــروه  ــه 10 گ ــروه ب ــی را از 8 گ ــای صنعت گروه ه
افزایــش دادنــد. همچنیــن واحدهــای خدماتــی 

ــده اند. ــک  ش ــروه تفکی ــه 7 گ ب
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نبرد وحوش منطقه »پرور« با خشکسالی
ــرور در اســتان  ــه حفاظــت شــده پ وحــوش منطق
ــه  ــوری دارد ب ــه جان ــش از 160 گون ــه بی ســمنان ک
دلیــل خشــکی چشــمه ســارها و دیگــر منابــع آبی، 
ــرد مــی  ــا خشکســالی نب ــرای بقــا ب ایــن روزهــا ب
کننــد. ایــن منطقــه براســاس مصوبــه شــورای عالی 
ــوان  ــه عن ــر صیــد د ر ســال 1346 ب شــکاربانی و نظــارت ب
ــد ود و  مســاحت  ــام شــد، ح ــرور اع ــت شــد ه پ ــه حفاظ منطق
منطقــه نیــز تاکنــون چند یــن بــار مــورد بررســی و تجد یــد نظــر 
ــی  ــورای عال ــه ش ــق مصوب ــت طب ــت و در نهای ــه اس ــرار گرفت ق
ــه 65  ــک ب ــه نزدی ــط زیســت در دهــه 70 مســاحت منطق محی

هــزار هکتــار تعییــن شــد.
ــرور د ر 50 کیلومتــری شــمال شــرقی  منطقــه حفاظــت شــد ه پ
شهرســتان  ســمنان قــرار د ارد و ایــن منطقــه از شــمال بــه اســتان 
مازنــدران، از جنــوب بــه شــهمیرزاد ســمنان، از شــرق بــه د امغــان 
و از غــرب بــه منطـــقه چاشــم محــدود شــده و در ایــن منطقــه 
ســه ناحیــه صیــدوا، محــدود ه کلــورد و ســرم لعلــوم بــه عنــوان 

محدود ه هــای امــن شــناخته شــد ه اســت.
قســمت مهمــی از منطقــه در ســمت شــمالی کــه تراکــم حیــات 

وحــش در آن بیشــتر اســت، متاثــر از اقلیــم خــزری بــوده و بــه 
همیــن دلیــل ایــن قســمت پوشــید ه از جنگل هــای پهــن  بــرگ 
خــزری اســت و  در عیــن حــال از ســمت جنــوب نیــز تحــت تاثیر 
ــه حفاظــت  ــرد. در منطق ــی گی ــرار م ــرم و خشــک ق ــای گ باد ه
شــده پــرور 39 گونــه پســتاندار در قالــب 35 جنــس مربــوط بــه 
14 خانــواده از پنــج راســته زندگــی مــی کننــد کــه وجــود 6 راســته 
ــارم  ــک چه ــدود ی ــته پســتاندار خشــکی زی و ح ــت راس از هف
گونــه هــای پســتاندار موجــود کشــور در ایــن منطقــه، جایــگاه و 
ــا ارزش آن را آشــکار مــی ســازد.  ویژگــی هــای اکولوژیکــی و ب
از گونــه هــای شــاخص حیــات وحــش منطقــه حفاظــت شــد ه 
پــرور مــی تــوان بــه مــرال، شــوکا، گــراز، خــرس قهــوه ای، پلنــگ، 
ــو،  ــش، آه ــوچ و می ــز، ق ــه وحشــی، کل و ب ــوش، گرب ــیاه گ س
گــرگ، روبــاه معمولــی، شــغال، کفتــار، ســمور، تشــی، خرگــوش  
و از رد ه پرنــد گان مــی تــوان بــه انــواع پرنــد گان شــکاری، کبــک 
د ری، بلد رچیــن، هوبــره، کبــک، تیهــو، هد هــد، شــاه بــوف، جغــد، 
ســینه ســرخ و از خزنــد گان مــی تــوان بــه افعــی، کفچه مــار، مار 
جعفــری، انــواع آگامــا، بزمجــه، الک پشــت و از د وزیســتان نیــز 

مــی تــوان بــه انــواع وزغ  هــا اشــاره  کــرد.

مدتــی اســت کــه کشــاورزان مازندرانــی، عــاوه بــر کاشــت برنــج 
بــرای یــک دوره زمانــی، اقــدام بــه کشــت دوم برنــج نیــز می کننــد 
کــه بــه عقیــده بســیاری از کارشناســان، مشــکات فراوانــی ایجــاد 
ــی و ســایر  ــد ســالی اســت کــه کشــاورزان مازندران ــد. چن می کن
ــی مواجــه هســتند  ــم آب ــا ک ــران ب ــاط ای ــر نق کشــاورزان در دیگ
ــاورزان  ــه کش ــوزش ب ــرف آب و آم ــح در مص ــت ناصحی و مدیری
شــاید از جملــه معضــل تامیــن منابــع آبــی باشــد، بنابرایــن نبــود 
ــه مســووالن  ــوده ک ــی ب ــری از مباحــث مهم ــده نگ ــه و آین برنام
پیــش از ایــن کــه فاجعــه ای رخ دهــد، بایــد بــه آن توجــه کننــد. 
بهنــام امیــری، عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و 
منابــع طبیعــی ســاری نیــز بــه اســتفاده بیــش از حــد از ســموم 
کشــاورزی توســط کشــاورزان در کشــت دوم برنــج، اشــاره و اظهار 
ــرم  ــا ک ــارزه ب ــه مب ــوط ب ــی مرب ــموم مصرف ــترین س ــرد: بیش ک
ــه خصــوص در کشــت های دوم  ــه ب ــج اســت ک ســاقه خــوار برن

ــرد. ــورت می گی ص
امیــری، نســل ســوم کــرم ســاقه خــوار برنــج را دارای بیشــترین 
کلونــی دانســت و خاطرنشــان کــرد: بــه دلیــل اینکــه زمــان ظهــور 
ــدران  ــتان مازن ــای دوم در اس ــت ه ــا کش ــارن ب ــل مق ــن نس ای
اســت؛ کشــاورزان در ایــن دوره ســموم بیشــتری را بــرای از بیــن 

بــردن ایــن آفــت اســتفاده میکننــد.
ــگاه  ــی دانش ــات علم ــو هی ــد عض ــنا می نویس ــه ایس ــور ک آنط
علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســاری بــا بیــان اینکــه ســموم 
شــیمیایی بــر اســاس نفــوذ دارای انــواع مختلفــی اســت، تصریح 
کــرد: برخــی از ســموم ماننــد »دیازینــون« و »دورســبان« تماســی 
ــه  ــوده و البت ــه ســموم سیســتمیک مشــهور ب ــر ب و برخــی دیگ

انــواع مختلفــی دیگــری نیــز دارنــد.
امیــری مانــدگاری ســموم سیســتمیک را دارای قابلیــت نفــوذ بــه 

ــوان کــرد و افــزود: ایــن ســموم در داخــل  بافــت هــای گیــاه عن
گیــاه و یــا محصــول نفــوذ کــرده و بســته بــه دوره مانــدگاری از 

یــک تــا چنــد هفتــه در داخــل بافــت مانــدگاری دارنــد.

رابطه میان کشت دوم برنج و سرطان ها
امیــری در ادامــه بــه اثــرات مخــرب ایــن ســموم در زندگــی بشــر 
ــر  ــی نظی ــای فعل ــاری ه ــیاری از بیم ــزود: بس ــرد و اف ــاره ک اش
ــر  ــف دیگــر ناشــی از اســتفاده غی ــاالت مختل ســرطان ها و اخت

ــی از ســموم شــیمیایی اســت. اصول
امیــری از رابطه مســتقیم اســتفاده از ســموم شــیمیایی و بیماری 
هــای العــاج در مازنــدران ســخن گفــت و تصریــح کــرد: اســتان 
مازنــدران رتبــه اول کشــور را بــه لحــاظ مصــرف ســموم داشــته و 

متاســفانه رتبــه اول بیمــاری هــای ســرطانی کشــور را نیــز دارد.
اســتاد دانشــگاه علــوم کشــاوزی ســاری، نفــوذ ســموم بــه 
آب هــای روان و منابــع زیرزمینــی را امــکان پذیــر دانســت و 
ــی پــس  ــر حت ــدگاری باالت ــا مان ــرد: برخــی ســموم ب ــح ک تصری
ــه دریــا رســیده و باعــث  ــه نهرهــا و رودخانه هــا ب از وارد شــدن ب
آلودگــی آبزیــان نیــز خواهنــد شــد کــه در نهایــت ایــن آلودگــی بــه 

ــود. ــم می ش ــانی خت ــره انس زنجی
وی با بیان اینکه سموم کلره تا سال ها می توانند خاصیت 

اثرگذاری داشته باشند، یادآور شد: این سموم پس از وارد شدن 
به بدن در هنگام ضعف قوای جسمی فعال شده و اثرات مخرب 

خود را در این دوران نشان خواهند داد. 

کم آبی، مهم ترین مانع کشت دوم در مازندران
همــت الــه پیــر دشــتی، رییــس کارگــروه کشــاورزی اتــاق فکــر 
توســعه و تعالــی مازنــدران  بــا بیــان اینکــه دو عامــل ژنتیــک و 
ــج تاثیرگــذار باشــد،  ــر کیفیــت محصــول برن ــد ب محیــط می توان

اظهــار کــرد: رقــم برنــج هاشــمی و طــارم از نظــر ژنتیکــی دارای 
کیفیــت خوبــی بــوده امــا عامــل محیطــی می توانــد بــر کیفیــت 

تاثیــر بگــذارد.
ــزی آب،  ــد حاصلخی ــل محیطــی مانن ــرد: عام وی خاطرنشــان ک
خــاک و دمــا می توانــد بــر کیفیــت برنــج کشــاورزان تاثیــر بگــذارد 
ــن  ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــرارت ب ــه ح ــان درج ــن می و در ای
عوامــل تاثیرگــذاری بــر کشــت مجــدد برنــج در مازنــدران اســت. 
تغییــر دمــا بــه ویــژه در شــب کــه هوایــی خنــک تــر اســت، بــه 
طــور معمــول بــر کیفیــت در کشــت مجــدد و حتــی رتــون تاثیــر 

ــن عامــل در  ــه اینکــه مهم تری ــا اشــاره ب ــذارد. پیردشــتی ب می گ
جلوگیــری از کشــت دوم در مازنــدران کم آبــی اســت، اظهــار کــرد: 
ــواردی  ــز از م ــوار نی ــاقه خ ــرم س ــود ک ــی، وج ــم آب ــر ک ــاوه ب ع
اســت کــه کشــاورز را مجبــور بــه اســتفاده بیشــتر از کــود و ســم 
ــن عوامــل باعــث پاییــن آمــدن کیفیــت محصــول  ــه ای کــرده ک
خواهــد شــد. بارندگــی و دمــای کمتــر از 15 درجــه ســانتی گــراد، 
ــن  ــدن و پائی ــوک ش ــدی، پ ــه بن ــج، خوش ــتن برن ــه بس ــر دان ب

آوردن کیفیــت آن موثــر اســت.

ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی مع
زیســت بــا تاکیــد بــر ضــرورت همدلــی و همــکاری و انجــام 
ــامت  ــظ س ــرای حف ــور ب ــه مح ــوس و نتیج ــات ملم اقدام
ــی  ــه نهای ــه زودی برنام ــت: ب ــردم گف ــت و م ــط زیس محی
مدیریــت پســماندهای عــادی دو اســتان گیــان و مازنــدران 
تدویــن مــی شــود. مســعود تجریشــی در نوزدهمیــن جلســه 
کارگــروه ملــی مدیریــت پســماندها  کــه بــا حضور اســتانداران 
ــر ســتادی  ــدگان دفات ــدران و گیــان و نماین اســتان های مازن
و اســتانی و دســتگاه های اجرایــی کشــور بــا دســتور کار 

مازندران رتبه نخست استفاده از سموم شیمیایی 
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آخرین وضعیت طاعون زده ها در البرز

اختصاص ۸۵۰ میلیارد ریال
برای مقابله با آثار خشکسالی

مدیــر کل محیــط زیســت 
گزارشــی  گفــت:  البــرز 
مبنــی بــر افزایــش تعــداد 
طاعــون  بیمــاری  تلفــات 
نشــخوارکنندگان کوچــک در حیــات وحــش طالقــان 

نکرده ایــم. دریافــت 
آنطــور کــه ایســنا می نویســد فردیــن حکیمــی اظهــار 
کــرد: هفتــه گذشــته شــاهد تأییــد شــیوع بیمــاری 
طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک در حیــات وحــش 
طالقــان بودیــم. متأســفانه بــر اثــر ایــن بیمــاری 15 
رأس از جمعیــت کل و بــز ایــن منطقــه از بیــن رفتــه 

اســت.
ــون گزارشــی  ــش تاکن ــه پی ــح داد: از هفت وی توضی
ــده و  ــه نش ــات ارائ ــداد تلف ــش تع ــر افزای ــی ب مبن
ایــن نشــان می دهــد بیمــاری تــا حــد زیــادی 
ــان  ــوول بی ــت.این مس ــده اس ــرل درآم ــت کنت تح
کــرد: طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک یــک بیمــاری 
ــه انســان را  ــال ب ــت انتق ــه قابلی ویروســی اســت ک

ــر  ــز را درگی ــل کل و ب ــای کوچــک مث ــدارد و دام ه ن
ــد. واکسیناســیون دامــی، امحــاء و ســوزاندن  می کن
ــردن  ــی ک ــا شــده و ضــد عفون ــای مبت الشــه دام ه
آبشــخورهای نصــب شــده در حیــات وحــش از جمله 
ــکاری  ــا هم ــط زیســت ب ــه محی ــی اســت ک اقدامات
ــری از  ــرای جلوگی ــط ب ــتگاه های ذی رب ــایر دس س
شــیوه ایــن بیمــاری انجــام می دهــد. مدیــرکل 
دامپزشــکی البــرز نیــز گفــت: تاکنــون هیــچ مــوردی 
ــان  ــی در طالق ــای اهل ــف شــدن دام ه ــر تل ــی ب مبن
بــه دلیــل ابتــا بــه بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان 
کوچــک گــزارش نشــده اســت. علــی اصغــر شــریفی 
اظهــار کــرد: بــه محــض اعــام محیــط زیســت مبنــی 
بــر احتمــال شــیوع بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان 
کوچــک در حیــات وحــش طالقــان نمونه گیری هــای 
الزم انجــام شــد. البتــه قبــل از تأییــد نهایــی شــیوع 
ــه، اقدامــات پیشــگیرانه الزم  ــن بیمــاری در منطق ای
ــا واکسیناســیون بیــش از 13 هــزار راس دام در  را ب

ــم. یــک شــعاع 30 کیلومتــری انجــام دادی

بــا توجــه بــه شــرایط بحرانــی 
اضطــراری  وضعیــت  و 
و  زیســتگاه ها  برخــی  در 
ــت  ــت مدیری ــای تح تاالب ه
ــغ 850  ــران، مبل ــات وزی ــت، هی ــط زیس ــازمان محی س
میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای مقابلــه بــا آثــار خشکســالی 
ــا کجــوری، رییــس مرکــز  اختصــاص داد. مصطفــی کی
برنامــه ریــزی، تحــول اداری و بودجــه ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت، دربــاره ایــن موضــوع گفــت: بــا توجــه 
بــه کاهــش بارندگــی در ســال آبــی گذشــته و مشــکات 
ناشــی از کم آبــی و بحرانــی شــدن وضعیــت زیســتگاه ها 
و تأثیــر آن بــر حیات وحــش، بنــا بــه پیشــنهاد ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت، هیــات دولــت در جلســه 
تاریــخ اول مهرمــاه 97 بــا اختصــاص مبلــغ 850 میلیــارد 
ــرات  ــل اث ــا خشک ســالی و تعدی ــه ب ــرای مقابل ــال ب ری
آن در مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان حفاظــت محیــط 

ــرد. ــت ک زیســت موافق
ــای  ــن برنامه ه ــم تری ــه مه ــت: از جمل ــوری گف  کیاکج
پیش بینی شــده بــرای ایــن موضــوع می تــوان بــه 
بهســازی و الیروبــی چشــمه ها، احــداث آبشــخور در 
ــره آب،  ــع ذخی ــداث مناب ــت، اح ــت مدیری ــق تح مناط
تأمیــن نیــاز علوفــه حیات وحــش، پیشــگیری و مقابلــه 
بــا شــیوع بیمــاری در حیات وحــش و حفاظــت و احیــای 
تاالب هــای در معــرض خطــر اشــاره کــرد. رییــس 
ــازمان  ــه س ــول اداری و بودج ــزی، تح ــه ری ــز برنام مرک
ــش آب  ــه کاه ــاره ب ــا اش ــت ب ــط زیس ــت محی حفاظ
ــر  ــی در ســالهای اخی ــاالب انزل ــه ت ــا ب ورودی رودخانه ه
ــا ورود پســاب صنعتــی، کشــاورزی و انســانی،  گفــت: ب
ــی و  ــان غیربوم ــوبات و ورود گیاه ــدن رس ــته ش انباش
مهاجــم، ادامــه حیــات بــرای تــاالب انزلــی دشــوار شــده 
ــاالب از  ــق ت ــر عم ــه در ســال های اخی اســت. به طوری ک

ــت. ــه اس ــر کاهش یافت ــه 3 مت ــر ب ــن 11 مت میانگی

مدیرکل مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد از طعمه حریق شدن 355 هکتار از 
جنگل های این استان طی سه ماهه تابستان امسال خبر داد.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

آغاز خوداظهاری 
واحدهای صنعتی 
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رودخانه تالر در سوادکوه مملو از بنزین شدرو
بــه  زیــاد  بســیار  بــا حجــم  بنزیــن  نشــت 
رودخانــه تــار در ســوادکوه شــامگاه جمعــه 
ــاس  ــد، براس ــتا ش ــک روس ــه ی ــب تخلی موج
ــوادکوه  ــت س ــط زیس ــس اداره محی ــرآورد ریی ب
ــه شــده اســت.  ــن وارد رودخان ــر بنزی 300 هــزار لیت
ــار  ــر بخ ــه خاط ــتا ب ــک روس ــت: ی ــی گف ــم فاح ابراهی
ــه  ــه رودخان ــن ب ــیر ورودی بنزی ــری در مس ــن و قرارگی بنزی

ــت. ــده اس ــه ش تخلی
فاحــی اظهــار داشــت: حجــم شکســتگی و خــروج بنزیــن از 
لولــه هــا بــه حــدی زیــاد بــوده اســت کــه تــا نزدیکــی هــای 

پــل ســفید بــوی بنزیــن احســاس مــی شــود.
زیســت  محیــط  رییــس  می نویســد  فــارس  کــه  آنطــور 
ســوادکوه بیــان داشــت: حداقــل 300 هــزار لیتــر بنزیــن وارد 
ــاق  ــی اتف ــت محیط ــزرگ زیس ــه ب ــده و ضایع ــه ش رودخان

ــت. ــاده اس افت
وی تاکیــد کــرد: بــه دلیــل وجــود بخــار بنزیــن، خطــر انفجــار 
ــه  ــرق منطق ــوادکوه، ب ــرق س ــه اداره ب ــت ک ــود داش ــم وج ه
ــه  ــل را تخلی ــز مح ــع« نی ــتای »طال ــی روس ــع و اهال را قط

ــرای ســاعاتی نیــز جــاده پرترافیــک ســوادکوه  ــد و ب کــرده ان
مســدود شــد. علــی اصغــر احمــدی مدیــرکل مدیریــت بحــران 
مازنــدران تصریــح کــرد: دو حوضچــه جمــع آوری بنزیــن 
ــای  ــا پمپ ه ــاده ســوختی را ب ــن م ایجــاد شــده اســت و ای
ــون  ــم. تاکن ــال دادی ــا انتق ــه تانکره ــه ب ــوص ضدجرق مخص
ــه مرکــز پخــش پاالیــش  حــدود هشــت تانکــر بارگیــری و ب
ــایر  ــوزی و س ــر آتش س ــا از خط ــد ت ــال داده ش ــاری انتق س
حــوادث احتمالــی و همچنیــن هــدر رفــت بنزیــن جلوگیــری 
شــود. احمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه در حاشــیه ایــن ترکیدگــی 
ــه آن ســمت  ــن ب ــه بنزی ــی وجــود دارد ک ــه، دره های خــط لول
هدایــت شــد، ادامــه داد: در حــال حاضــر جایگزینــی لولــه در 
ــز در محــل مســتقر  ــی ادوات نی ــام اســت و تمام ــال انج ح
شــد . مدیــرکل مدیریــت بحــران مازنــدران بــا اشــاره بــه اینکه 
بــرای جلوگیــری از نشــت بنزیــن بــه داخــل رودخانــه تــاش 
ــن  ــی از ای ــزان فراوان ــرد: می ــار ک ــت، اظه ــده اس ــی ش فراوان
ــه  ــاک و ماس ــک از خ ــد کوچ ــاد س ــا ایج ــوختی ب ــاده س م
ــر ایــن  ــا قــراردادن پاســتیک در زی کنتــرل شــده اســت و ب

ــه خــاک شــدیم. ــع نفــوذ حداکثــری آن ب ســد مان

ن 
دگا

پرن
کار 

ش

ــه  ــت ک ــدران گف ــت مازن ــط زیس ــرکل محی مدی
شــکار پرنــدگان مهاجــر زمســتان گــذران در ایــن 
خطــه شــمال کشــور همچنــان ممنــوع اســت و بــا 
ــدگان  متخلفــان برخــورد قانونــی مــی شــود. شــکار پرن
مهاجــر در مازنــدران زمســتان ســال گذشــته بــه دنبــال بــروز 
ــوع شــده  ــی ممن ــزای مرغ ــاری آنفلوان ــی از شــیوع بیم نگران

بــود.
بــر اســاس گــزارش هــای رســمی، دی مــاه پارســال دســتکم 
ــزای مرغــی در  ــه بیمــاری آنفلوان ــا ب 30 بیمــار مشــکوک ابت

بیمارســتان هــای مازنــدران بســتری شــده بودنــد.
ــا  حســینعلی ابراهیمــی کارنامــی روز شــنبه در گفــت و گــو ب
ــر  ــدگان مهاج ــکار از پرن ــت ش ــع ممنوعی ــا رف ــگار ایرن خبرن
زمســتان گــذر را مشــروط بــه تاییــد نبــود آنفلوانــزا مرغــی از 

ــرده اســت. ــام ک ســوی دامپزشــکی اع
وی افــزود: درصــورت تاییــد نبــود خطــر آنفلوانــزای مرغــی در 
اســتان از ســوی دامپزشــکی، شــکارچیان باید پروانه شــکار از 
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محــل تامیــن آب شــرب مــردم اســتان خوزســتان 
ــت.  ــا اس ــواع آالینده ه ــه ان ــوده ب ــا آل ــن روزه ای
اینکــه ایــن رودخانــه در اثــر چــه چیزهایــی دچــار 
ــی  ــل مختلف ــه عوام ــد ب ــت بای ــده اس ــی ش آلودگ

اشــاره کــرد.
کهــرم بــه پیــام مــا می گویــد: اینکــه کارون آلــوده 
اســت شــکی در آن نیســت. ایــن رودخانــه بــزرگ 
آالینده هایــی  آلــوده  ســال ها  قابــل کشــتیرانی، 
همچــون فاضــاب بیمارســتانی، ســموم و کودهــای 
کشــاورزی و شــوری آب در اثــر ســدگتوند اســت.

ــاورزی  ــی و کش ــای زراع ــت: زمین  ه ــد اس او معتق

در اطــراف ایــن رودخانــه، ســموم دفــع آفــات 
و  ریختــه  زمین هــا  اطــراف  در  را  خــود  نباتــی 
ایــن ســموم در اثــر شســته شــدن وارد کارون 

. ند می شــو
بیمارســتانی  زباله هــای  توضیــح  در  کهــرم 
ــا  ــتند ام ــوع هس ــد ن ــا چن ــن زباله ه ــد: ای می گوی
آنهایــی کــه در معــرض اشــعه ایکــس قــرار گرفتــه 
ــا پنــج هــزار ســال از خــود اشــعه ســاتع  باشــند ت
شــدن  رهــا  کنیــد کــه  تصــور  حــال  می کننــد 
این هــا در طبیعــت علــی الخصــوص رودخانــه چــه 

ــد آورد .  ــار خواه ــه ب ــی را ب خطرات

محیــط  ســازمان  نمی شــود  کهــرم  گفتــه  بــه 
ــل  ــه در عم ــت چراک ــر دانس ــاد مقص ــت را زی زیس
ــادی  ــن موضــوع مشــکات زی ــا ای ــه ب ــرای مقابل ب
بــاالی  قیمــت  مشــکات  از  یکــی  دارد،  وجــود 

اســت. ســوز  زبالــه  دســتگاه های 
همچنیــن ســارا اردو یکــی دیگــر از فعــاالن محیــط 
ــد:  ــا می گوی ــام م ــه پی ــن خصــوص ب زیســت در ای
»مشــکلی کــه رودخانــه کارون هم اکنــون بــه آن 
مبتــا شــده اســت، در ابتــدا  پاییــن آمــدن حجــم 
ــه اســت. در حقیقــت طرح هــای انتقــال  آب رودخان
آب، سدســازی ها و خشکســالی های اخیــر ســبب 

شــده از حجــم آب کاســته شــده و رودخانــه زودتــر 
اســیر آلودگی هایــی شــود کــه بــه آن وارد می شــود.

در کنــار ایــن پاییــن آمــدن آب، شــاهد ادامــه 
فاضاب هــای  مخصوصــا  فاضــاب  ورود  رونــد 
ــق  ــی مناط ــتیم. در بعض ــه هس ــه رودخان ــام ب خ
ــرد.  ــه صــورت می گی ــع زبال ــز دف ــه نی ــن رودخان ای
حتــی مشــاهده شــده کــه مســببین ایــن کار، 
در  قانونــی  برخوردهــای  از  فــرار  بــرای  گاهــی 
می کننــد.«  تخلیــه  را  فاضاب هــا  ایــن  شــب 
ــی  ــاب برخ ــی فاض ــته حت ــه اردو در گذش ــه گفت ب
ریختــه  رودخانــه  ایــن  بــه  نیــز  بیمارســتان ها 
می شــده. او معتقــد اســت دلیــل ایــن اتفــاق 
ــی  ــازوی اجرای ــت ب ــط زیس ــه محی ــت ک ــن اس ای
اجرايــی  بــازو  و  مديريــت  دلیــل  بــه  و  نــدارد 
ضعيــف و جريمه هــای كــم نمی توانــد بــا ایــن 

ــرد. ــدی ک ــورد ج ــا برخ ــری قضای س
خوزســتان  مــردم  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
شــنا،  شــرب،  آب  بــرای  کارون  رودخانــه  از 
ماهیگیــری، آب تنــی کــردن، کشــاورزی و آبیــاری 
خــود  کشــاورزی  محصــوالت  و  ســیبزیجات 
ــن آب  ــت ای ــی کیفی ــن یعن ــد. ای ــتفاده می کنن اس
ــتان  ــن اس ــردم ای ــامت م ــا س ــتقیمی ب ــر مس اث
بســیار  مشــکات  می توانــد  آن  آلودگــی  و  دارد 

زیــادی را بــرای ســامتی آنهــا ایجــاد کنــد.

راه حل؟
ــای  ــه آالینده ه ــت ک ــوان گف ــی نت ــه راحت ــاید ب ش
ــایع  ــردم ش ــن م ــی را در بی ــه بیماری های کارون چ
خواهــد کــرد  و بیــان آن نیــاز بــه  بــه انجــام 
تحقیقــات پزشــکی و ارائــه مســتنداتی دقیق تــر 
باشــد امــا بــه طــور حتــم نوشــیدن و تغذیــه از ایــن  
آب آلــوده مــردم و اهالــی آن منطقــه را گرفتــار 

ــرد.  ــد ک ــی  خواه مریض
ــر  ــت وزی ــاون وق ــته مع ــال گذش ــه س ــدود س ح
نیــرو در امــور آب و آبفــا، بازگشــت کیفیــت آب 
کارون بــه زمان هــای گذشــته بــه شــرط حــذف 
بــود.   دانســته  امکانپذیــر  آالینــده  کانون هــای 
رحیــم میدانــی  گفتــه بــود: »کافــی اســت مــا 
ــاره  ــم. کارون دوب ــده را حــذف کنی ــای آالین کانون ه
ــد.« حــال اینکــه   خــودش را ســریع بازیابــی می کن
ــرد  ــان می ب ــزان زم ــه می ــا چ ــن آالینده ه ــذف ای ح
دســتگاه های  و  مســوولین  میــان  در  چقــدر  و 
مربوطــه عــزم جــدی در ایــن خصــوص وجــود دارد 

ــت. ــوال اس ــای س ج

» کی شود دریا 
زپوز سگ نجس«، 

از موالنا  بیت شعری 
بر ظرفیت  است که 
باالی دریا در پاک 
آلوده ای  کننده هر 
در دل خود اشاره 

دارد. اما حاال روزی 
رسیده است که 

رودخانه  بزرگترین 
تامین کننده  و  ایران 

آب شرب مردم 
نجس،  خوزستان، 
آلوده و خسته از 

آالینده هایی  حجم 
بر حلقش  است که 

می ریزند. 

آیا سرطان مثانه زیر سر کارون است؟
کهرم فعال محیط زیست: کارون آلوده است اما اینکه سرطان مثانه ایجاد کرده نیاز به ارائه مدارک پزشکی دارد 

ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی مع
زیســت بــا تاکیــد بــر ضــرورت همدلــی و همــکاری و انجــام 
ــامت  ــظ س ــرای حف ــور ب ــه مح ــوس و نتیج ــات ملم اقدام
ــی  ــه نهای ــه زودی برنام ــت: ب ــردم گف ــت و م ــط زیس محی
مدیریــت پســماندهای عــادی دو اســتان گیــان و مازنــدران 
تدویــن مــی شــود. مســعود تجریشــی در نوزدهمیــن جلســه 
کارگــروه ملــی مدیریــت پســماندها  کــه بــا حضور اســتانداران 
ــر ســتادی  ــدگان دفات ــدران و گیــان و نماین اســتان های مازن
و اســتانی و دســتگاه های اجرایــی کشــور بــا دســتور کار 

بررســی برنامــه ســاماندهی پســماندهای عادی)شــهری-
ــازمان  ــور در س ــمالی کش ــاحلی ش ــتانهای س ــتایی( اس روس
حفاظــت محیــط زیســت برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ــتیابی  ــرای دس ــادی ب ــماند ع ــت پس ــه مدیری ــل چرخ تکمی
بــه ســطح مناســبی از مدیریــت پســماندها و بــرون رفــت از 
ــم  ــا حج ــان ب ــدران و گی ــتان های مازن ــت: اس مشــکات گف
باالیــی از پســماندها به خصــوص در ایــام تعطیــل مواجــه 
هســتند. وی افــزود: بــا تاکیــد بــر ضــرورت تفکیــک از مبــدا، 
ــواد  ــت م ــی و بازیاف ــازی عموم ــانی، فرهنگ س ــی رس آگاه

ــل  ــماندها را تبدی ــی پس ــش آل ــوان بخ ــت می ت ــل بازیاف قاب
ــل بازیافــت و کمپوســت  ــر قاب ــده غی ــه کمپوســت و باقیمان ب

ــرد. ــت ک ــرژی مدیری ــق اســتحصال ان را از طری
بــه گفتــه تجریشــی بســته اجرایــی مدیریــت پســماند عــادی 
بــا در نظــر گرفتــن تمامــی مراحــل چرخــه مدیریــت پســماند 
ــا بررســی  ــازمان ب ــر س ــی مدنظ ــات زیســت محیط و ماحظ

راهکارهــای اجرایــی آن بایــد تهیــه شــود.
ــت  ــه مدیری ــس برنام ــش نوی ــرد: پی ــه اظهارک وی در ادام
پســماند عــادی اســتانهای شــمالی کشــور در ســتاد مدیریــت 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــمالی در س ــتان های ش ــماند اس پس
ــط  ــتگاه های مرتب ــدگان دس ــکل از نماین ــه متش ــت - ک زیس
)مرکــزی و اســتانی( و اســاتید دانشــگاهی اســت - نهایــی 
می شــود. تجریشــی ادامــه داد: برنامــه نهایــی مدیریــت 
پســماندهای دو اســتان گیــان و مازنــدران  بــر اســاس 
دانــش و فناوری هــای بــه روز پــس از تاییــد نهایــی و 
در قالــب بســته اجرایــی مدیریــت پســماندهای عــادی 
ــدن  ــی ش ــرای اجرای ــور ب ــمالی کش ــاحلی ش ــتان های س اس
تقدیــم رییــس جمهــوری خواهــد شــد. همچنیــن علــی 
مریــدی - سرپرســت دفتــر آب و خــاک ســازمان حفاظــت 
ــداف  ــه اه ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس ــت - در ای ــط زیس محی
ــت پســماندها،  ــی مدیری ــروه مل ــزاری نشســت های کارگ برگ
کارگــروه  در  شــده  انجــام  اقدامــات  نتایــج  از  گزارشــی 
ــه  ــس برنام ــداف پیش نوی ــه و اه ــماند را ارائ ــت پس مدیری

مدیریــت پســماند اســتان های ســاحلی شــمال کشــور را 
تبییــن کرد.محمــد اســامی - اســتاندار مازنــدران - بــا 
تاکیــد افزایــش میــزان پســماندها در اوج مســافرت های 
تابســتانی و اعیــاد، کلیاتــی از برنامــه مدیریــت پســماند 
ــک  ــر بخــش تفکی ــد ب ــا تاکی ــدران ب ــادی در اســتان مازن ع
ــت و  ــه کمپوس ــی ب ــر خانگ ــماند ت ــل پس ــداء و تبدی از مب
گــزارش،  ایــن  بنابــر  کــرد.  تشــریح  را  آن  شــیوه های 
ــت  ــن نشس ــان - در ای ــتاندار گی ــاالری - اس ــی س مصطف
پســماند  مدیریــت  بــرای  مالــی  منابــع  تخصیــص  بــر 
ــف  ــص ردی ــور و تخصی ــمالی کش ــتان های ش ــادی در اس ع
ــرای ایــن موضــوع در بودجــه ســال 1398  بودجــه خــاص ب
ــت پســماندهای  ــه مدیری ــن جلســه برنام ــرد.در ای ــد ک تاکی
ــر اســاس آخریــن  ــه و اولویت هــا ب اســتان های شــمالی ارائ
شــرایط و وضعیــت مدیریــت پســماندهای اســتانی تشــریح 
شــد. همچنیــن در مــورد ضــرورت کاهــش مصــرف کیســه ها 
اســتان های  در  خصــوص  بــه  پاســتیکی  بطری هــای  و 
ــرورت  ــدنی، ض ــار نش ــل مه ــک معض ــوان ی ــه عن ــمالی ب ش
اقدامــات عاجــل و هماهنگــی بیــن دســتگاهها بــه خصــوص 
وزارت کشــور و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اظهــار نظــر 
ــود وضعیــت شــبکه فاضــاب شــهری و روســتایی  شــد. بهب
بــه مــوازات طــرح هــای مدیریــت پســماند بــرای توســعه در 
اســتان های شــمالی و حمایــت هــای مالــی آن نیــز در ایــن 

ــد. ــرح ش ــت مط نشس

 در استان های گیالن و مازندارن

به زودی برنامه مدیریت پسماند نهایی می شود

مدیــر کل حفاظــت محیط زیســت خراسان شــمالی از اعــام 
ــرورش  ــر و پ ــرای ایجــاد مرکــز تکثی ــج متقاضــی ب آمادگــی پن

ــر داد. ــن اســتان خب ــار در ای ــی چــون م ــرب و خزندگان عق
ــن  ــدازی ای ــه راه ان ــه این ک ــاره ب ــا اش ــری« ب ــر مطه »علی اصغ
قبیــل مراکــز می توانــد در توســعه اشــتغال و کســب و کار 
ــراد در  ــن اف ــت: ای ــد، گف ــذار باش ــت اثرگ ــوزه محیط زیس در ح
حــال طــی کــردن مراحــل ادارای بــرای راه انــدازی ایــن مراکــز 
ــا  ــیاری از داروه ــون بس ــه هم اکن ــان این ک ــا بی ــتند. وی ب هس
چــون داروهــای حــوزه درمــان ســرطان از ســم خرندگانــی 
چــون مــار تهیــه می شــود، افــزود: در مراکــز تکثیــر ایــن گونــه 
ــا  ــم آن ه ــپس س ــد س ــر می یاب ــرورش و تکثی ــات پ از حیوان
ــده  ــت بازگردان ــن طبیع ــه دام ــاره ب ــود و دوب ــتحصال می ش اس
ــتیتو  ــه انس ــا س ــون دو ت ــه داد: هم اکن ــوند.مطهری ادام می ش
مجوزهــای الزم را بــرای مارگیــری از ســازمان محیط زیســت 
ــن ســم الزم از مارهــا آن هــا  ــد و پــس از گرفت دریافــت کرده ان

ــد. ــاز می گردانن ــت ب ــه طبیع ــه چرخ ــاره ب را دوب
ــی  ــه گونه های ــری از جمل ــه وی، مارهــای جعفــری و کب ــه گفت ب

بــوده کــه درخواســت صیــد بــرای آن هــا شــده اســت.
ــی  ــای اختصاص ــاد قرق ه ــه ایج ــوول در ادام ــام مس ــن مق ای
ــه  ــادی ب ــک زی ــد کم ــه در می توان ــوده ک ــواردی ب ــر م از دیگ
تولیــد اشــتغال در حــوزه محیط زیســت در ایــن اســتان داشــته 
باشــد، اظهــار کــرد: بــرای راه انــدازی قرق هــای اختصاصــی 
در اســفراین و جاجــرم متفاضــی وجــود داشــته اســت و 
هم اکنــون قــرق اختصاصــی در جاجــرم کار خــود را آغــاز کــرده 
اســت. وی گفــت: در صورتــی  کــه شــمار حیات وحــش در ایــن 
ــه شــکار  ــی برســد، پروان ــدازه کاف ــه ان ــای اختصاصــی ب قرق ه
ــود و از  ــادر می ش ــات ص ــی از حیوان ــمار خاص ــکار ش ــرای ش ب
ــه ســود برســد.  ــد ب ــق شــخص ســرمایه گذار می توان ــن طری ای
ــه  ــر این ک ــن طــرح عاوه ب ــا اجــرای ای ــادآور شــد: ب ــری ی مطه
بــرای افــراد محلــی اشــتغال ایجــاد می شــود محیــط زیســت و 

ــد. ــد ش ــظ خواهن ــز حف ــه نی ــی منطق ــای حیوان گونه ه

آمادگی سرمایه گذاران برای 
ایجاد مرکز تکثیر عقرب

خبر
کشف الشه قوچ وحشی در مجن
شــاهرود  شهرســتان  محیط زیســت  رییــس 
از دســتگیری دو شــکارچی غیرمجــاز و کشــف 
ــر داد.  ــن خب ــی در مج ــوچ وحش ــک ق ــه ی الش
ــکارچی ها  ــن ش ــرد: ای ــار ک ــو اظه ــر قربانل علی اکب
توســط گــروه ســیار اداره حفاظــت محیــط زیســت شــاهرود دســتگیر 
ــوچ  ــک ق ــی الشــه ی ــن شــکارچی های مجن ــه ای ــان اینک ــا بی شــدند. وی ب
وحشــی شــکار شــده را بــه همــراه داشــتند افــزود: مامــوران محیط زیســت 
ــد  ــه قص ــین ک ــر سرنش ــا دو نف ــژو ب ــودرو ی پ ــتگاه خ ــه دس ــه ب روز جمع
ــا  ــی از آنه ــکوک و در بازرس ــتند مش ــن را داش ــکارگاههای مج ــروج از ش خ

ــد. ــف کردن ــکار کش ــلحه و ادوات ش ــدادی اس ــوچ و تع ــک ق ــه ی الش

پروژه های احیای دریاچه ارومیه 

تعطیل نشده است
مدیــر دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیه در 
آذربایجــان غربــی گفــت: پروژههــای احیــای دریاچــه 
ــرخوش در  ــت.فرهاد س ــده اس ــل نش ــه تعطی ارومی
گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا بــا بیــان اینکــه اعتبــارات 
ســال 97 ســتاد احیــا ابــاغ نشــده اســت افــزود: بــا ایــن وجــود تمامــی پــروژه 
هــای ســتاد احیــا بــه طــور پیوســته  از محــل اعتبــارات ســال گذشــته در حــال 
انجــام اســت و هیــچ پروژهــای تعطیــل نیســت.وی بــا اشــاره بــه پــروژه احــداث 
تونــل انتقــال آب از کانــی ســیب بــه دریاچــه ارومیه تصریح کــرد: اعتبارات امســال 
ایــن پــروژه از محــل صنــدوق توســعه بــه مبلــغ 400 میلیــارد تومــان پرداخت شــده 

و تونــل مذکــور بــا پیشــرفت 63 درصــد در حــال پیشــروی اســت.

تنش آبی در باغات کهگیلویه 
ســازمان  گیاهــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
جهادکشــاورزی اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 
ــتان  ــن اس ــات ای ــار از باغ ــزار هکت ــت: 15 ه گف
ــهرام  ــرار گرفتند.»ش ــی ق ــش آب ــر تن ــت تاثی تح
عســکری« افــزود: 43هکتــار بــاغ سردســیری و گرمســیری در ســطح 
ــه سردســیر اســتان  ــاغ در منطق ــار ب ــزار هکت ــه 24ه اســتان وجــود دارد ک
ــوع  ــرد: از مجم ــه گرمســیری هســتند.وی اظهارک ــی در منطق ــم و مابق داری
ــد. ــرار گرفتن ــی ق ــش آب ــر تن ــت تاثی ــار تح ــزار هکت ــتان 15 ه ــات اس باغ

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهادکشــاورزی اســتان کهگیلویــه 
ــاغ  ــزان ب ــن می ــه ای ــیار ب ــر س ــا 15 تانک ــرد: ب ــان ک ــد خاطرنش و بویراحم

ــود.  ــی ش ــاری م ــرای آبی ــانی ب ــتان آبرس اس

خبر

خبر

خبر

رییس اداره محیط زیست پلدختر از واژگونی یک دستگاه تانکر حامل مواد اسیدی در محور خرم آباد پلدختر خبر 
داد و گفت: این تانکر به داخل دره ای واژگون شده که کشاورزی در آن صورت نمی گیرد و تنها موجب آلودگی خاک 

شده است.
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ــازمان  ــه س ــول اداری و بودج ــه ریزی،تح ــز برنام ــس مرک ریی
حفاظــت محیــط زیســت گفــت: تخصیــص 850 میلیــارد ریــال 
از محــل اعتبــارات مــاده )10( قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات 
ــون تشــکیل ســازمان مدیریــت  مالــی دولــت و مــاده )12( قان
بحــران )بــه نســبت مســاوی( بــرای احیــای تــاالب انزلــی بــه 

تصویــب رســید.
مصطفــی کیــا کجــوری بــا اشــاره بــه کاهــش آب ورودی 
ــا  ــزود: ب ــر اف ــالهای اخی ــی در س ــاالب انزل ــه ت ــا ب ــه  ه رودخان
ــدن  ــته ش ــانی، انباش ــاورزی و انس ــی، کش ــاب صنعت ورود پس
ــات  ــه حی ــم، ادام ــی و مهاج ــان غیربوم ــوبات و ورود گیاه رس
بــرای تــاالب انزلــی دشــوار شــده اســت بــه  طوری کــه در 
ســال  هــای اخیــر عمــق تــاالب از میانگیــن 11 متــر بــه 3 متــر 

ــت. ــه اس ــش  یافت کاه
وی ادامــه داد: بــه  منظــور احیــای تــاالب انزلــی، ســازمان 
ــز دانشــگاهی و  ــتفاده از مراک ــا اس ــط زیســت ب ــت محی حفاظ
ــه  ــه  و بودج ــازمان برنام ــه س ــه و ب ــی را تهی ــی طرح تحقیقات
ارائــه داده اســت ، پــس از نشســت  هــای مشــترک کارشناســی 
بــا ســازمان برنامــه  و بودجــه، طــرح نهایــی شــده و در جلســه 
ــارد  ــغ 850 میلی ــت، مبل ــات دول ــال هی ــاه امس ــارم مهرم چه
ــم بخشــی از  ــون تنظی ــاده )10( قان ــارات م ــال از محــل اعتب ری
ــون تشــکیل ســازمان  ــاده )12( قان ــت و م ــی دول ــررات مال مق
ــاالب  ــای ت ــرای احی ــه نســبت مســاوی( ب ــت بحــران )ب مدیری
ــه کار  ــت: روش ب ــوری گف ــید. کیاکج ــب رس ــه تصوی ــی ب انزل
ــریع  ــی تس ــت پاالی ــرح، روش زیس ــن ط ــده در ای ــه ش گرفت
ــری  ــش حجــم آبگی ــا هــدف افزای ــن روش ب ــه اســت، ای یافت
ــش  ــب، کاه ــون مترمکع ــا 1200 میلی ــزان 800 ت ــه می ــاالب ب ت
عمــق لجــن بــه میــزان متوســط 60 تــا 100 ســانتیمتر ، شــفافیت 
آب و عمــق نفــوذ نــور بــرای بازگشــت حیــات در تــاالب اســت.

اختصاص 850 میلیارد 
برای احیای تاالب انزلی

رنا
:ای

س
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کار 

محیط زیست مازندران در باره شکار پرندگان ش
مهاجر هشدار داد

ــه  ــت ک ــدران گف ــت مازن ــط زیس ــرکل محی مدی
شــکار پرنــدگان مهاجــر زمســتان گــذران در ایــن 
خطــه شــمال کشــور همچنــان ممنــوع اســت و بــا 
ــدگان  متخلفــان برخــورد قانونــی مــی شــود. شــکار پرن
مهاجــر در مازنــدران زمســتان ســال گذشــته بــه دنبــال بــروز 
ــوع شــده  ــی ممن ــزای مرغ ــاری آنفلوان ــی از شــیوع بیم نگران

بــود.
بــر اســاس گــزارش هــای رســمی، دی مــاه پارســال دســتکم 
ــزای مرغــی در  ــه بیمــاری آنفلوان ــا ب 30 بیمــار مشــکوک ابت

بیمارســتان هــای مازنــدران بســتری شــده بودنــد.
ــا  حســینعلی ابراهیمــی کارنامــی روز شــنبه در گفــت و گــو ب
ــر  ــدگان مهاج ــکار از پرن ــت ش ــع ممنوعی ــا رف ــگار ایرن خبرن
زمســتان گــذر را مشــروط بــه تاییــد نبــود آنفلوانــزا مرغــی از 

ــرده اســت. ــام ک ســوی دامپزشــکی اع
وی افــزود: درصــورت تاییــد نبــود خطــر آنفلوانــزای مرغــی در 
اســتان از ســوی دامپزشــکی، شــکارچیان باید پروانه شــکار از 

محیــط زیســت دریافــت و ســپس برابــر مقــررات اقــدام بــه 
شــکار کنند.ابراهیمــی کارنامــی گفــت: درحال حاضــر گروههای 
یــگان حفاظــت محیــط زیســت مازنــدران بــه صــورت شــبانه 
ــن  ــذران در ای ــتان گ ــدگان زمس ــع پرن ــز تجم روزی در مراک
اســتان حضــور دارنــد و بــا متخلفــان نیــز برخــورد مــی کننــد.

ــط زیســت جریمــه  ــی محی ــه شــورای عال ــر اســاس مصوب ب
شــکار پرنــدگان بیــن یــک تــا 2 میلیــون ریــال تعییــن شــده 
اســت و در ســال گذشــته یکهــزار شــکارچی غیرمجــاز در ایــن 
خطــه شــمال کشــور دســتگیر شــدند. مدیــرکل محیط زیســت 
مازنــدران گفــت: بــرای ســال جــاری بــازار فــروش پرنــدگان در 
فریدونکنــار ســاماندهی شــد و فــروش پرنــدگان در ایــن بــازار 

منــوط بــه داشــتن پروانــه شــکار اســت.
ــه  ــد پروان ــکارچی فاق ــط ش ــه توس ــی ک ــزود: پرندگان وی اف
ــند،  ــروش برس ــه ف ــازار ب ــن ب ــند و در ای ــده باش ــکار ش ش
ــون  ــق قان ــا شــکارچی و فروشــنده طب ــی اســت و ب غیرقانون

ــد. ــد ش ــورد خواه برخ

آب
ی 

دگ
خطر انقراض نیمی از نهنگ های قاتل آلو

جهان به دلیل آلودگی 
بــر اســاس یک مطالعــه جدیــد و بــزرگ، حداقل نیمی 
از جمعیــت نهنگ هــای قاتــل جهــان بــه علــت آلودگــی 
ســمی و مانــدگار اقیانوس هــا محکــوم بــه انقراض انــد.
ــی  ــل پل ــواد شــیمیایی ســمی »بی فنی اگرچــه اســتفاده از م
کلــر شــده« )PCB(، چندیــن دهــه اســت کــه ممنــوع شــده امــا 
هنــوز هــم بــه آب هــا راه  پیــدا می کند.ایــن مــواد در بــاالی زنجیــره 
غذایــی متمرکــز شــده اند و در نتیجــه نهنــگ هــای قاتــل بــه عنــوان 
شــکارچیانی برتــر تبدیــل بــه آلوده تریــن حیوانــات ایــن ســیاره شــده 
و بــا شــیر آلــوده خــود نــوزادان تــازه متولــد شده شــان را نیــز تغذیــه 
می کننــد. غلظــت »بی فنیــل پلــی کلــر شــده« در بــدن نهنــگ هــای 
قاتــل مــی توانــد 100 برابــر بیشــتر از ســطوح ایمــن بــوده و بــه شــدت 
بــه اندام هــای تولیدمثلــی آن هــا آســیب رســانده و باعــث ســرطان و 

آســیب بــه سیســتم ایمنــی در آن هــا شــود.
تحقیقــات جدیــد چشــم انــداز جمعیــت نهنــگ هــای قاتــل را در قرن 
آینــده مــورد بررســی قــرار داده و نشــان داده اســت نهنــگ هایــی کــه 
ــا 30  ــد ت ــی می کنن ــی زندگ ــورهای صنعت ــواحل کش ــه س ــک ب نزدی

الــی 50 ســال آینــده از بیــن خواهنــد رفــت. در میــان کشــورهایی بــا 
بیشــترین خطــر، انگلســتان یکــی از باالترین ســطوح مواد شــیمیایی 
بی فنیــل پلــی کلــر شــده را در آب هــای خــود دارد. مناطق و کشــورهای 
ــرق  ــمال ش ــل و ش ــن، برزی ــارق، ژاپ ــل الط ــون جب ــری همچ دیگ
اقیانــوس آرام نیــز خطــر باالیــی در ایــن زمینــه دارنــد. نهنــگ هــای 
قاتــل یکــی از پســتاندارانی هســتند کــه در نقــاط متعــددی از آب هــای 
ــراف  ــمال، اط ــای ش ــون در دری ــا اکن ــده اند. ام ــترده ش ــن گس زمی
اســپانیا و برخــی نقــاط دیگــر از بیــن رفته انــد. ایــن امر انقــراض نهنگ 
هــای قاتــل را بســیار محتمــل مــی کنــد. چــرا کــه در حالــت طبیعــی 
نیــز ایــن نهنــگ هــا بســیار آهســته تولیدمثل می کننــد و نهنــگ های 
قاتــل ســالم 20 ســال بــرای رســیدن بــه اوج بلــوغ جنســی زمــان نیــاز 
داشــته و مــدت بــارداری 18 ماهــه دارنــد. بی فنیــل پلــی کلــر شــده از 
دهــه 1930 میــادی در سراســر جهــان در اجزای الکتریکی، پاســتیک 
هــا و رنــگ هــا اســتفاده مــی شــده اســت. امــا 50 ســال اســت کــه 
ــی آن شــناخته شــده و در دهــه 1970 و 1980 میــادی  ماهیــت اصل

توســط کشــورهای مختلــف ممنــوع شــده اســت.
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بررسـی رونـد  نـوروزی در حاشـیه جلسـه  قـدرت هللا 
پیشـرفت پـروژه کمرزریـن اظهارکـرد: پـروژه کمرزرین 
بـا مشـارکت شـهرداری و بخـش خصوصـی در دسـتور 
کار اسـت، در این جلسـه قرار شـد موانع اجرای پروژه، 
توسـط بخـش خصوصـی برداشـته و از هفتـه آینده نیز 
در بخش هایـی کـه موانعـی وجـود ندارد، کار با سـرعت 
و دقـت آغـاز شود.شـهردار اصفهـان بـا بیـان اینکـه در 
جلسـه امـروز مقـرر شـد اقدامات مربـوط بـه نماکاری 
و تغییـرات داخـل سـاختمان پـروژه کمرزریـن انجـام 
شـود، گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه شـرایط اقتصـادی، 
کار را بـرای ادامـه بـا مشـکل مواجـه کـرده، قـرار شـد 
راهـکاری بـرای تأمیـن مالـی کل مجموعـه کمرزریـن 
حـوزه  عهـده  بـر  راهـکار  بررسـی  البتـه  کنیـم،  پیـدا 
معاونـت مالـی اقتصـادی و متولـی آن نیـز شـهرداری 
کـرد:  خاطرنشـان  شـد.نوروزی  تعییـن  سـه  منطقـه 
در رابطـه بـا برخـی از پروژه هایـی کـه تقریبـًا تکمیـل 
افزایـش قیمت هـا بخش هایـی  بـه دلیـل  امـا  شـده، 
نیسـت،  کامـل  آن  مکانیکـی  و  برقـی  تأسیسـات  از 
قـرار شـد راهـکاری در نظـر گرفتـه شـود تا بـا وضعیت 
موجـود بـه بهره بـردار واگذار شـود.نوروزی در پاسـخ به 
ایـن سـؤال کـه بـا توجـه بـه شـرایط بـه وجـود آمده و 
سـرمایه گذار  و  نگرانـی کسـبه  اقتصـادی،  تاطم هـای 
افزایـش  بـه دلیـل رونـد صعـودی  بخـش خصوصـی 
قیمت هـا سـرانجام پـروژه کمرزریـن چه خواهد شـد؟، 
گفـت: ایـن پـروژه 15 سـال اسـت کـه در دسـتور کار 
شـهرداری اصفهـان قـرار دارد و از ابتـدا نیـز متأسـفانه 
نارضایتـی مـردم وجود داشـته اسـت؛ اگـر چالش های 
پـروژه کمرزریـن را بـه سـه بخـش دسـته بندی کنیـم، 
یـک بخـش آن تحریم هـای مردمـی اسـت کـه مـا در 
تـاش هسـتیم بـا جلـب رضایت مـردم ایـن تحریم را 
بشـکنیم، بخـش دوم بـه دلیـل مسـائل مالی بـه ویژه 
نوسـانات نـرخ ارز اسـت کـه شـهرداری را بـا مشـکات 
زیـادی مواجـه کـرده، امـا مقـرر شـده بـا تأمیـن منابع 
مشـکات مالـی را نیـز مرتفـع کنیـم و بخـش سـوم 
کـه از اراده شـهرداری خـارج اسـت، مسـایل حقوقی و 
قضایـی بـوده کـه آنهـا را نیـز می تـوان بـا تعامـل رفـع 

. کرد
وی افـزود: اگـر موانـع ذکـر شـده برطـرف شـود، یقینًا 
ایـن پـروژه می توانـد برای مالـکان و صاحبان کسـب و 
کار درآمـدزا باشـد، امـا بایـد تـاش بیشـتری انجام و 

موانـع موجود برداشـته شـود.

رضایت مردم 
را جلب می کنیم

با اسـتفاده از اعتبـارات عمرانی عملیات 
اصاح شـبکه و انشعابات در شهر واوان 
انجـام گردیـد .ایـن خبـر را مدیـر امـور 
آبفای شـهر واوان اعام کرد و گفت : در 
راسـتای مطالعـات صورت گرفتـه مبنی 
و خـارج سـازی  نوسـازی خطـوط  بـر 
شـبکه هـای قدیمـی و فرسـوده از مدار 
توزیـع و همچنین جمـع آوری خطوطی 
کـه بـه لحـاظ قطـر پایین موجـب بروز 
مشـکاتی در امـر تامیـن و توزیـع آب 

مشـترکین  و  شـهروندان  آشـامیدنی 
محتـرم میگردیـد ،  اصـاح و بازسـازی 
بخشـی از ایـن خطـوط و شـبکه هـا که 
در دسـتور کار قـرار گرفتـه بـود مطابـق 
 . رسـید  اتمـام  بـه  و  انجـام  برنامـه 
پرویـز عبـدی بـا اشـاره بـه مشـخصات 
ایـن پـروژه خاطرنشـان سـاخت : ایـن 
عملیـات از محـل اعتبـارات عمرانـی و 
بـه طـول 2140 متـر بـا اسـتفاده از لوله 
هـای پلـی اتیلن سـایز 160 و 200 میلی 

متـری از اواخـر مـرداد مـاه در خیابـان 
و کوچـه  امامـزاده عیسـی ع  حضـرت 
هـای منشـعب آغـاز شـده بـود . پـس 
از انجـام عملیـات لولـه گـذاری و آبـدار 
نمـودن شـبکه جدیـد در مرحلـه بهـره 
بـرداری قـرار گرفـت . عبـدی همچنین 
یـادآور شـد : همزمان با اصـاح خطوط 
و شـبکه هـای مذکـور انشـعابات مرتبط 
بـا این شـبکه ها نیز در دسـتور کار قرار 
دارد . کـه پیـرو مطالعات صـورت گرفته 
شـرب  آب  انشـعاب  رشـته  تعـداد180 
نیـاز بـه بهسـازی و یـا تعویـض کنتـور 
دارد کـه طـی چنـد روز آتـی عملیاتـی 

خواهـد شـد . 

اسـتمرار   ، مازنـدران  شـرکت گاز  مدیرعامـل 
جریـان گاز رسـانی بـه مناطق محروم اسـتان 
را اولویت اصلی این شـرکت دانسـت و تاکید 
کرد به واسـطه حساسـیت و اهمیت اسـتمرار 
و  دقـت  سـرعت،  مولفـه  سـه  طبیعـی،  گاز 
صحـت سـرلوحه فعالیت کارکنان این شـرکت 
جهـت تامیـن بـه موقع گاز مشـترکان اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت گاز اسـتان 
مازنـدران ، " جعفـر احمدپـور " دربـاره آخرین 
محـروم  مناطـق  بـه  گازرسـانی  وضعیـت 

فعلـی گازرسـانی  در شـرایط  اسـتان، گفـت: 
بـدون کوچکتریـن محدودیتی در حـال انجام 
 20 بـاالی  روسـتاهای  تمامـی  بـه  و  اسـت 

خانـوار گازرسـانی مـی شـود.
وی گفـت: بـه منظور سـهولت در کار و افزایش 
سـطح کیفیت خدمات ارائه شـده به مشترکان 
گاز طبیعـی، از دانـش و تجربیـات همـکاران و 

فنـاوری هـای روز اسـتفاده می کنیم.
وی به تاثیر مثبت گازرسـانی به روسـتاها اشاره 
کرد و اظهار داشـت: وقتی به توسـعه گازرسـانی 

در روسـتاها اشـاره مـی شـود فقط بایـد به این 
نکتـه مهـم توجـه کـرد کـه جغرافیـای خـاص 
منطقـه ، کوهسـتانی بودن و صعـب العبور بودن 
راه هـای روسـتای و گذر از گذرگاه های سـخت 
و دشـوار ، دره هـا و رودخانـه هـای خروشـان 
اسـتاندارد  بـا  هـای گازرسـانی  پـروژه  انجـام 

خـاص معنـا پیدا مـی کند.
هزینـه  صـرف  بـا  کـرد:  تصریـح  احمدپـور 
هـای گازرسـانی صـورت گرفته، راه آسـایش 
و رفـاه مـردم روسـتاهای اسـتان همـوار می 

شـود و باعـث شـده کـه مهاجـرت معکـوس 
دلیـل  بـه  شـد:  یـادآور  گیـرد.وی  صـورت 
عـدم  و  بـودن  العبـور  و صعـب  کوهسـتانی 
اجـرای کامـل طرح هـادی، هزینه گازرسـانی 
برابـر  اسـتان چندیـن  ایـن  بـه روسـتاهای 

استانهاسـت. سـایر 
وی بـا بیـان اینکـه گازرسـانی به روسـتاهای 
دور دسـت دودانگـه و چهاردانگـه بـه دلیـل 
کوهسـتانی و صعـب العبـور بـودن منطقـه از 
جملـه طـرح هـای مهـم شـرکت گاز اسـتان 
بیـان  اسـت  بـوده  گذشـته  یکسـال  طـی 
داشـت : جهـت تحقـق ایـن مهـم بیـش از 
65 کیلومتـر خـط تغذیه، 37 کیلومتر شـبکه 
و سـه ایسـتگاه تقلیل فشـارگاز اجرا و نصب 

است. شـده 

عملیات خارج سازی بیش از 2۰۰۰ 
متر از شبکه های قدیمی در واوان 

آخرین مهلت ارایه اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده تابستان

ــن  ــاه، آخری ــت: 15 مهرم ــان گف ــتان کرم ــی اس ــور مالیات ــرکل ام مدی
ــتان  ــل تابس ــزوده فص ــر ارزش اف ــات ب ــه مالی ــه اظهارنام ــت ارای مهل

ــد. ــی باش 97 م
ــان  ــتان کرم ــی اس ــور مالیات ــی اداره کل ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــان مالیات ــون، مودی ــق قان ــه مطاب ــان اینک ــا بی ــلمانی ب ــد س ، محم
ــد  ــرف 15 روز بع ــر ظ ــی را حداکث ــر دوره مالیات ــه ه ــد اظهارنام مکلفن
از پایــان هــر دوره تســلیم و مالیــات متعلــق را پرداخــت نماینــد، 
گفــت: بــر ایــن اســاس آخریــن مهلــت ارســال اظهارنامــه مالیــات بــر 
ــان  ــذا مودی ــی باشــد; ل ــاه م ــزوده فصــل تابســتان، 15 مهرم ارزش اف
محتــرم تــا پانزدهــم مهرمــاه مهلــت دارنــد اظهارنامــه مربــوط بــه دوره 

ــد. ــت نماین ــه را پرداخ ــات متعلق ــه و مالی ــتان را ارای تابس
ــه  ــه ب ــن توصی ــان ضم ــان در پای ــتان کرم ــی اس ــور مالیات ــرکل ام مدی
ــی  ــف قانون ــور، تکالی ــام ام ــور تســریع در انج ــه منظ ــان ب ــه مودی اینک
خــود را بــه روزهــای پایانــی ایــن مهلــت موکــول ننماینــد، خاطرنشــان 
ــا  ــت ب ــی  بایس ــزوده م ــر ارزش اف ــات ب ــرم مالی ــان محت ــرد: مودی ک
ــه نشــانی WWW.EVAT.IR نســبت  ــه ســامانه اینترنتــی ب مراجعــه ب

ــد. ــدام کنن ــات اق ــه و پرداخــت مالی ــه اظهارنام ــه ارای ب

استمرار جریان گاز رسانی به مناطق محروم اولویت 
اصلی شرکت گاز مازندران 

ــا بیــان اینکــه در جلســه  شــهردار اصفهــان ب
ــه  ــوط ب ــات مرب ــد اقدام ــرر ش ــروز مق ام
نمــاکاری و تغییــرات داخــل ســاختمان 
ــا  ــت: ب ــود، گف ــام ش ــن انج ــروژه کمرزری پ
توجــه بــه اینکــه شــرایط اقتصــادی، کار 
ــرده،  ــه ک ــکل مواج ــا مش ــه ب ــرای ادام را ب
ــی  ــن مال ــرای تأمی ــکاری ب ــد راه ــرار ش ق
کل مجموعــه کمرزریــن پیــدا کنیــم، البتــه 
ــت  ــوزه معاون ــده ح ــر عه ــکار ب ــی راه بررس
مالــی اقتصــادی و متولــی آن نیــز شــهرداری 

ــد. ــن ش ــه تعیی ــه س منطق

گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان بیـان داشـت : طـی 
سـال های اخیـر در شهرسـتان های 
ویـژه  بـه  و  اسـتان  گانـه   52
و  برخـوردار  کمتـر  شـهرهای  در 
روسـتاهای محـروم شـاهد اجرای 
پروژه هـای مهـم و بزرگ گازرسـانی 
بوده ایـم که خوشـبختانه به بخش 
مهمـی از اهداف خـود در این زمینه 
رسـیده  و برنامه هـا و فعالیت های 
باقیمانـده خـود را نیـز همچنـان با 

داد. خواهیـم  ادامـه  جدیـت 

مسمومان الکلی بندرعباس 
به 1۶8 نفر رسیدند

امـور  و  عمومـی  روابـط  مدیـر 
بین الملل دانشـگاه علوم پزشـکی 
تعـداد  افزایـش  از  هرمـزگان 
مراجعـه کننـدگان به مراکز درمانی در اثر مسـمومیت ناشـی 
از مصـرف مشـروبات الکلـی در بندرعبـاس بـه 168 نفر خبر 
داد.فاطمـه نوروزیـان با اعام این خبر افـزود: تعداد مراجعه 
کنندگان به مراکز درمانی در اثر مسـمومیت ناشـی از مصرف 
مشـروبات الکلـی در حـال حاضر به 168 نفر رسـیده اسـت.
وی بـا بیـان این کـه حـال برخـی از ایـن افراد وخیم اسـت، 
تصریـح کـرد: متأسـفانه 16 نفـر از این تعداد جان خـود را از 

دسـت داده انـد.

هرمزگان

افتتاح خانه 
جهاندیدگان ساری

رویکـرد  بـا  جهاندیـدگان  خانـه 
انتقال تجربیات میان شـهروندان 
سـالمند و جوانـان و اسـتفاده از 
بوسـتان  در  سـالمندان،  ظرفیـت 
والیـت ، بزرگتریـن مجموعـه فرهنگـی اجتماعـی شـمال 
کشـور افتتـاح شـد .این مراسـم بـا حضورجغتایی مشـاور 
وزیـر بهداشـت در امـور توانبخشـی ، مدینه رییس شـورای 
عمرانـی  فنـی  معـاون  رشـیدی   ، سـاری  شـهر  اسـامی 
شـهرداری مرکـز اسـتان ، محبـوب مسـئول پیگیری هـای 
ویـژه شـهردار ، نیـک نقـش مدیرعامـل سـازمان فرهنگـی 

اجتماعـی شـهرداری  در بوسـتان والیـت افتتـاح شـد.

مازندران

تشکیل سازمان سرمایه گذاری 
در شهرداری کرمان

توسـعه  و  برنامه ریـزی  معـاون 
شـهردار  انسـانی  سـرمایه 
کرمـان گفـت: پـس از تصویـب 
مشـارکت های  و  سـرمایه گذاری  سـازمان  اساسـنامه 
بـه زودی  مردمـی شـهرداری کرمـان در وزارت کشـور، 
مردمـی  مشـارکت های  و  سـرمایه گذاری  سـازمان 
تشـکیل و فعالیـت در زمینـه جـذب سـرمایه گذار را آغاز 
اساسـنامه  تصویـب  بـا  افـزود:  دادگرپـور  می کند.رضـا 
مردمـی  مشـارکت های  و  سـرمایه گذاری  سـازمان 
مقدماتـی  مراحـل  وزارت کشـور،  در  شـهرداری کرمـان 

اسـت.     شـده  آغـاز  سـازمان  ایـن  تشـکیل 

کرمان

کسب رتبه برتر شرکت 
شهرک های صنعتی گلستان 
شـهرک  شـرکت  مدیرعامـل 
هـای صنعتـی اسـتان گلسـتان 
از کسـب رتبـه برتر این شـرکت 
در نوزدهیمـن جشـنواره شـهید رجایـی این اسـتان خبر 
داد. حجـت الـه خلیـل زاده اظهـار داشـت: این شـرکت 
بـه عنوان دسـتگاه برتـر در باالتریـن میزان رشـد امتیاز 
در بعـد شـاخص هـای عمومـی و اختصاصـی معرفـی 
جلسـات  برگـزاری  و  ریـزی  برنامـه  افـزود:  شـد.وی 
منظـم و  تـاش مجموعـه همـکاران ایـن شـرکت بـرای 
ارایـه خدمـات مطلوب به ذی نفعـان  از عوامل موفقیت 

شـرکت در جشـنواره شـهید رجایـی بـوده اسـت.

گلستان

گوجه نیامده به بازار از ایران 
خارج می شود

رییـس اتحادیه بار فروشـان و میوه 
و تـره بـار ارومیـه گفـت: صـادرات 
عامـل اصلی گرانی گوجـه فرنگی در 
بازار شـده است.قاسـم عزتـی درباره 
افزایـش قیمـت گوجـه فرنگـی و سـیب زمیـن در بـازار ارومیـه 
افـزود: هیـچ گونـه کمبودی در خصـوص گوجه فرنگی و سـیب 
زمینـی در بـازار وجـود نـدارد و بیـش از نیـاز مردم تـا عید گوجه 
فرنگـی و سـیب زمینـی ذخیـره سـازی شـده اسـت. وی ادامه 
داد: بـا توجـه به اینکه سـیب زمینی و گوجه فرنگی جز مایحتاج 
عمومـی هسـتند بـا اعمـال محدودیـت در صـادرات می تـوان 

قیمت هـا را کاهـش داد.
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پازل به هم ریخته شهر بم

ســام نــژاد در پاســخ بــه اینکــه آیــا 
ــه سیاســت گذاری و برنامه ریــزی  هیچ گون
انجام شــده اســت کــه بــا توجــه بــه 
محدودیــت زمیــن و عــدم توســعه شــهر 
ــه  از ســه طــرف، ضمــن حفــظ باغشــهر ب
نیــاز مــردم نیــز پاســخ منطقــی داده 
شــود؟  گفــت کــه اولیــن پارادوکــس حفظ 
باغشــهر در نظــر نگرفتــن تمهیداتــی بــرای 
برنامه ریزی هــای  در  مســکن  تامیــن 
شــهری و جلــب مشــارکت و همــکاری 
و  اســت  باغشــهر  حفــظ  در  مــردم 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــاله مه ــن مس دومی
چگونــه می تــوان باغشــهر و کشــاورزی 
ــا،  ــه، حن ــذر یونج ــار، ب ــته )ان ــی گذش غن
ــرد و از  ــا ک ــظ و احی ــات و...( را حف مرکب
ــه اقتصــاد  تک محصولــی خــارج شــد و ب
ــه  ــید درصورتی ک ــاورزی رس ــدار در کش پای
معایــب و نواقصــی ازجملــه عــدم توجــه به 
اســتفاده صحیــح از منابــع تجدیــد ناپذیــر 

بی رویــه چاه هــای  افزایــش  طبیعــت، 
غیرمجــاز آب، عــدم توجــه بــه قنــوات کــه 
شــهر بــم به واســطه ایــن قنــوات شــهرتی 
جهانــی پیداکــرده اســت ولــی متاســفانه 
تعــداد زیــادی از ایــن قنــوات روبه خشــک 
هســتند، عــدم آمــوزش کافــی کشــاورزان 
ــا آفــات، نبــودن  ــارزه صحیــح ب جهــت مب
حمایت هــای کافــی از کشــاورزان در جهــت 
بــه  کــه  تولیــد محصــوالت متنوع تــر 
برخــی از آن هــا اشاره شــده و زمانــی ایــن 
ــن  ــت را در بی ــن کیفی ــوالت بهتری محص
محصــوالت مشــابه خــود داشــته اند، عــدم 
ســاماندهی بســیاری از شــریان آب رســانی 
باغــات کــه در اثــر حادثــه زلزلــه دلخــراش 
ســال 82 تخریب شــده اند و نبــود بــازار 
ثابــت خریــد تضمینــی محصــوالت در 
شــیوه های کشــاورزی منطقــه و سیســتم 

ــود دارد. ــاری وج آبی
ــن  ــم ای ــاله مه ــومین مس ــت: س وی گف
کــرد  ادعــا  می تــوان  چگونــه  اســت 
ــاری و  ــاهکار معم ــاد و ش ــن نم بزرگ تری
ــچ  ــا هی ــود دارد ام ــم وج شهرســازی در ب
ــگ و  ــته و هماهن ــاط پیوس ــری از ارتب اث

ــهر  ــروز ش ــاری ام ــن معم ــرداری بی الگوب
و معمــاری ســنتی و بومــی تاریخــی 
)معمــاری کــه بــا تکیه بــر آب ،خــاک، 
منطقــه  بومــی  مصالــح  و  فرهنــگ 
شــکل گرفته اســت( گذشــته در هیــچ 

کجــای شــهر مشــاهده نمی گــردد.
رییــس کمیســیون عمــران، معمــاری، 
شهرســازی شــورای شــهر بــم افــزود: 
را  جامعــه  یــک  فرهنــگ  از  بخشــی 
آداب ورســوم و ســنت ها شــکل می دهــد و 
بخــش دیگــر آن ُبعــد مــادی یعنــی همین 
ــا و ســاختمان ها  ــاری تاریخــی، بناه معم
ــه گذشــتگان توانســته  ــد ک شــکل می ده
ــم  ــه ه ــی ب ــد را به خوب ــن دو ُبع ــد ای بودن
پیونــد دهنــد. همانطــور کــه ارگ بــم 
ــاری  ــاد معم ــاهکار و نم ــن ش )بزرگ تری
ــی  ــر فرهنگ ــران( و منظ ــازی ای و شهرس
شــهر هــر دو باهــم ثبــت میــراث جهانــی 
ــی  ــن معن ــوع بدی ــن موض ــده اند و ای ش
اســت نــگاه کارشناســان ســازمان یونســکو 
بــه ایــن آثــار از کالبــدی و فیزیکــی فراتــر 
ــی و  ــای فرهنگ ــه روح و پیام ه ــه و ب رفت
ــار نهفتــه اســت  اجتماعــی کــه در ایــن آث

ــر اثبــات  رســیده و ایــن دلیلــی محکــم ب
ادعــای بــاال یعنــی ارتبــاط برقرارشــده بیــن 
معمــاری و فرهنــگ در آثــار گذشــته و 
تأثیــرش بــر برخوردهــای اجتماعــی مــردم 

ــت. ــه اس در جامع
ســام نژاد افزود: مســلما انســان ها،اثرپذیر 
هســتند و پــاره ای از خلق وخــوی فرهنگــی 
ــدن  ــا دی ــاب و ب ــط اکتس ــود را از محی خ
نمــای کلــی شــهر نســبت بــه آن داوری و 

ــد. ــاوت می کنن قض
وی گفــت: چگونــه می تــوان توقــع داشــت 
امــروز شــاهد معمــاری منطبــق برمعمــاری 
ســنتی و یــک نظــام هماهنــگ، منظــم و 
یکپارچــه در ســیمای منظــر شــهر از ســوی 
ــه  ــرایطی ک ــم در ش ــیم. آن ه ــردم باش م
بــدون مشــخص کــردن هیچ گونــه ضوابــط 
بــر  و قوانیــن تعریف شــده و منطبــق 
اقلیــم و معمــاری بــم در طــرح تفضیلــی 
ــوع و چگونگــی اســتفاده از  ــا ن در رابطــه ب
ــط  ــوص ضواب ــا علی الخص ــح در نم مصال
ــهر  ــاری ش ــه تج ــرای بدن ــده ب تعریف ش
کــه بخــش وســیعی از چهــره اصلــی 
شــهر رامــی ســازد مثــا ضوابــط تشــویقی 
بــرای کســانی کــه خانه هــای خــود را 

ایرانــی(  عمارت)باغ هــای  به صــورت 
بســازند هنــگام صــدور پروانــه ســاختمانی 
جهــت رســیدن بــه نظــم شــهری و جایگاه 
موردنظــر به عنــوان نقشــه راهــی در اختیــار 
مالکیــن قــرار بگیــرد و این گونــه هــر ملــک 
و شــهروند اهمیــت موضــوع را متوجــه 
و جهــت مشــارکت و همــکاری بیشــتر 
ــن  ــچ قوانی ــودن هی ــر بی اطاعــی و نب براث
ــال آن عــدم همــکاری  ــه دنب راهبــردی و ب
عمومــی جــای خــود را در پــازل شــهر پیــدا 
کنــد و نهایتــًا بــه شــکل واقعــی و موردنظر 
ــد را  ــر واح ــروزه ه ــه ام ــه اینک ــیم ن برس
ــل  ــم مث ــری ببینی ــد دیگ ــز از واح متمای
لغتــی کــه بخواهــد خــودش را از متــن جدا 
کنــد، امــروز مفهــوم شــهروندی بــه ســاکن 

ــه اســت. ــودن تقلیــل یافت ب
ــران و شهرســازی  ــس کمیســیون عم ریی
ــاری  ــی معم ــورای عال ــت: ای کاش ش گف
و شهرســازی، طراحــی طــرح تفضیلــی 
ــا شــهری اســت کــه کل  ــوان تنه ــم به عن ب
مســاحت آن بــه ثبــت رســیده را بــا نــگاه 
و دقــت بیشــتری موردتوجــه قــرار مــی داد 
ــی را  ــگاه مل ــم ن ــی ه ــوولین محل و مس

ــد. ــوع می کردن ــن موض ــه ای متوج

نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: بسیاری از شرکت های بزرگ دارویی 
دنیا تحت تاثیر تحریم های آمریکا تمایلی به در اختیار گذاشتن دارو به ایران ندارند.

ارائه بیش از 1۴ هزار نفر 
دوره آموزش مهارتی در 
۶ ماهه اول سال 1۳97

بهـرام زنـدی- گلسـتان/ سـید علیرضـا 
حسـینی طلب مدیـرکل آمـوزش فنی و 
حرفـه ای اسـتان گلسـتان از ارائـه بیش 
از 14 هـزار نفـردوره )2 میلیون و 190 هزار 
نفرسـاعت( آمـوزش مهارتـی دراسـتان 

گلسـتان خبر داد.
حسـینی طلـب گفـت: در 6 ماهـه اول 
سـال جـاری ، 14 هـزار و 640 نفـردوره 
و 996  هـزار  و 191  میلیـون  معـادل 2 
آموزشـگاه  توسـط  آمـوزش  نفرسـاعت 
هـای فنـی و حرفـه ای آزاد اسـتان اجـرا 
شـده اسـت کـه 10 هـزار و 505 نفـردوره 
معـادل 1 میلیـون و 746 هـزار و 559 
نفرسـاعت مربـوط بـه خانـم هـا، 4 هزار 
و  هـزار   445 معـادل  نفـردوره   135 و 
437 نفرسـاعت مربـوط بـه آقایـان می 
باشـد. کـه از ایـن بیـن خوشـه خدمـات 
بـا 11 هـزار و 384 کارآمـوز بیشـترین و 
607 کارآمـوز  دارای  خوشـه کشـاورزی 
دارای کمتریـن  تعداد کارآموز می باشـد. 
بیشـترین تعداد کارآموز در رشته فناوری 
اطاعـات بـا 3 هـزار و 948 کارآمـوز و 
کمتریـن تعـداد کارآمـوز در رشـته امـور 
اداری بـا یـک نفـر کارآمـوز مـی باشـد. 
وی افـزود: جهت ارتقـاء علمی مدیران و 
مربیـان به ترتیـب 1011 و 21 هـزار و 256  
نفرسـاعت آمـوزش عمومـی و تخصصی 
برگـزار گردید.دبیـر شـورای مهـارت بیـان 
کـرد : در 6 ماهـه اول سـال 97 تعداد 30 
جلسـه هـم اندیشـی و 5 جلسـه هیات 
نظارت اسـتان برگزار گردید. از آموزشـگاه 
هـای فنـی و حرفـه ای آزاد تعـداد 496 
مورد بازرسـی انجام پذیرفـت و تعداد 19 
آموزشـگاه رتبه بندی شـده که گواهینامه 

رتبـه بنـدی آنـان صـادر گردیده اسـت.
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این صفحه می خوانیم
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پیام ایران 1۴79 واحد مسکونی در ثالث باباجانی ساخته شد
 مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی کردستان گفت: تا پایان شهریور یک هزار و 479 واحد مسکونی شهری و 

روستایی در منطقه زلزله زده ثاث باباجانی ساخته و تحویل مالکان شده است.

توان تولید تمام نیاز 
شیرخشک کشور در چهارمحال

صنعــت،  ســازمان  رییــس 
تجــارت چهارمحــال  و  معــدن 
و بختیــاری گفــت: در صــورت 
اعــام نیــاز و تأمیــن اعتبــار 
ــکی،  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــوی وزارت بهداش از س
ــاری  ــال و بختی ــوزاد چهارمح ــک ن ــیر خش ــه ش کارخان
ــوزادان  ــاز ن ــورد نی ــام شیرخشــک م ــن تم ــی تامی آمادگ
کشــور را دارد.ســید نعیــم امامــی  اظهــار کــرد: کارخانــه 
ــت  ــاری ظرفی ــال و بختی ــوزاد چهارمح ــک ن ــیر خش ش
ــک و 10  ــیر خش ــی ش ــون قوط ــاالنه 25 میلی ــد س تولی
ــوزادان را دارد. ــک ن ــیر خش ــی ش ــته پاکت ــون بس میلی

چهارمحال 
و بختیاری

تغییر رویکرد سازمان 
آتش نشانی کرمان

مدیرعامـل سـازمان آتش نشـانی 
شـهرداری  ایمنـی  خدمـات  و 
ایـن  رویکـرد  تغییـر  از  کرمـان 
سـازمان از مقابلـه ای بـه ایمنـی 
و پیشـگیری خبـر داد.علـی عسـکری بـا تبریـک هفتـم 
تمامـی  بـه  آتش نشـانی  و  ایمنـی  ملـی  روز  مهرمـاه، 
آتش نشـانان ایـران بـه ویـژه آتش نشـانان شـهر کرمـان، 
گفـت: هفتـم مهرمـاه 1359 زمانـی کـه رژیـم بعثـی عراق 
پاالیشـگاه آبـادان را بمبـاران کـرد، آتش نشـانان از نقـاط 
اطـراف بـرای اطفـای حریق به آبـادان آمدند که متاسـفانه 
بـا بمبـاران مجـدد، تعـداد زیـادی از آنهـا بـه درجـه رفیـع 

شـهادت نائـل آمدنـد.     

کرمان

گناباد، شهری بدون 
خودکشی

قانونــی  پزشــکی  مدیــرکل 
در  گفــت:  رضــوی  خراســان 
ــار  ــاد آم ــون گناب ــهرهایی چ ش
ــا  ــه خودکشــی تقریب ــوط ب مرب
ــگار  ــا خبرن ــا حجــازی در گفت وگــو ب صفــر اســت. آری
ایســنا، در رابطــه بــا وضعیــت خودکشــی اســتان 
خراســان رضــوی اظهــار کــرد: رتبــه خودکشــی در 
ــه آمارهایــی کــه در کشــورهای دیگــر  ایــران نســبت ب
دنیــا وجــود دارد بســیار پاییــن اســت. ایــن امــر 
ــرایط  ــا ش ــی ی ــادات مذهب ــل اعتق ــه دلی ــد ب می توان

ــد. ــه باش ــر جامع ــم ب ــی حاک کل

خراسان

احتکارهای خانگی بدترین 
نوع احتکار است

گفـت:  گیـان  اصنـاف  رییـس 
در حـال حاضر بدتریـن احتکار 
نـوع  از  کشـور  در  موجـود 
الدیـن  اسـت.جال  خانگـی 
از  خصـوص کاالهایـی کـه گرانتـر  در  شـکریه  محمـد 
قیمـت درج شـده بـه فـروش می رسـند، گفـت: مـاک 
مـا بـرای مشـخص شـدن تخلف در ایـن مـوارد فاکتور 

اسـت.
وی افـزود: برخـی کارخانـه داران بـا گران شـدن قیمـت 
اصنـاف  بـه  گرانتـر  را  خـود  تولیـدات  اولیـه،  مـواد 
از  را گرانتـر  کاال  نیـز  اصنـاف  طبـع  بـه  و  می فروشـند 

می رسـانند. مشـتری  دسـت  بـه  شـده  درج  قیمـت 

گیالن

نوبت اولفراخوان مناقصه یک مرحله ای 

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمــات را بــه 
شــرح جــدول ذیــل از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت برگــزار نمایــد.

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از 
طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه نشــانی https://www.setadiran.ir انجــام خواهــد 
شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســامانه مذکــور و دریافــت 

گواهــی امضــاء الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه یکشنبه 97/7/8 ساعت 7 صبح می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سه شنبه 97/7/10 تا ساعت 19 از طریق سامانه ستاد می باشد.

مهلت زمانی ارئه پیشنهاد شنبه 97/7/21 تا ساعت 9 از طریق سامانه ستاد می باشد.
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف : کرمــان بلــوار 

جمهــوری اســالمی نبــش ســه راه هوانیــروز شــماره تمــاس 0۳۴-۳281۶50۴-7 
اطالعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  0۳۴-۳281۶50۴-7 

اطالعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ، مرکز تماس: ۴19۳۴-021 و 0۳۴-۳251۶055 

مبلغ ضمانت نامه بانکی )لاير(مبلغ برآورد )لاير(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

1۳.52۴.۳۴2.۶29۶7۶.218.000 نگهداری باغات تاریخی1970002

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه:1۳970۴0190۶۳000۴2۳.1 

بدینوســیله بــه آقایــان حســن نکوآمــال کرمانــی فرزنــد 
ــنجان  ــاکن رفس ــی 3051128813 س ــماره مل ــه ش ــد ب محم
ــی3050162651  ــماره مل ــه ش ــد ب ــد محم ــی فرزن ــال کرمان ــا نکوآم و علیرض
ــماره  ــه ش ــد ب ــد محم ــی فرزن ــال کرمان ــو آم ــور نک ــنجان و منص ــاکن رفس س
ــد  ــی فرزن ــال کرمان ــی3050184371 ســاکن رفســنجان و محســن نکــو آم مل
ــو  ــا نک ــنجان و عبدالرض ــاکن رفس ــی 3050136456 س ــماره مل ــد و ش محم
امــال کرمانــی فرزنــد محمــد بــه شــماره ملــی 3051383724 ســاکن 
ــی  ــماره مل ــه ش ــد ب ــد محم ــی فرزن ــال کرمان ــو ام ــا نک ــنجان و غامرض رفس
3050112883 ســاکن رفســنجان و حســین نکــو آمــال کرمانــی فرزنــد محمــد 
ــا زهــرا نکــو امــال  ــه شــماره ملــی 3050090405 ســاکن رفســنجان و خانمه ب
ــاکن رفســنجان و  ــی 3050162651 س ــماره مل ــه ش ــد ب ــد محم ــی فرزن کرمان
ــی 3040152793  ــماره مل ــه ش ــد ب ــد محم ــی فرزن ــال کرمان ــو ام ــث نک حدی
ــول  ــت وص ــا دادور جه ــم فریب ــه خان ــود ک ــی ش ــاغ م ــنجان اب ــاکن رفس س
ــدرج در ســند ازدواج شــماره  ــه من ــه اســتناد مهری ــال ب ــغ627.200.000 ری مبل
ــوده  ــادر نم ــه ص ــما اجرائی ــه ش ــنجان علی ــه ازدواج 66 رفس ــر خان 10390 دفت
ــه کاســه 9700438 در واحــد اجــرای اداره ثبــت اســناد  ــده اجرایــی ب و پرون
ــن  ــه شــرح مت ــما ب ــت ش ــل اقام ــده و مح ــاک رفســنجان تشــکیل ش و ام
ــن  ــاده 18 آئی ــق م ــه تقاضــای بســتانکار طب ــا ب ــذا بن ســند شــناخته نشــده ل
نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر 
ــخ  ــدت 10 روز از تاری ــرف م ــه ظ ــود و چنانچ ــی ش ــی م ــی آگه ــار محل االنتش
ــه پرداخــت بدهــی  ــاغ محســوب مــی گــردد نســبت ب ایــن آگهــی کــه روز اب
ــف 4050 ــت.م ال ــد یاف ــان خواه ــی جری ــات اجرای ــد عملی ــدام ننمایی ــود اق خ
مسئول اجرای اسناد رسمی رفســنجان-علیرضا محمدی کیا

شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرستان جیرفت

ــده کاســه 9609983481300542شــعبه دادگاه عمومــی بخــش  پرون
ــی شــماره 9709973481300644 ــم نهای ســاردوئیه تصمی

ــن  ــم پروی ــت خان ــا وکال ــش ب ــد دروی ــچ فرزن ــدی نم ــای ســهراب احم ــان : آق خواه
مقبلــی قنــات ســامان فرزنــد نجاتعلــی بــه نشــانی کرمــان – جیرفت-جیرفــت شــهرک 
شــهید بهشــتی روبــروی دادگســتری جدیــد  - خوانــدگان : 1- اســامی مالکیــن 
روســتای گردیــن بــه نشــانی جیرفــت –ســاردوئیه – گردیــن  2- خانــم فاطمــه 
ــت  ــتان جیرف ــان – شهرس ــتان کرم ــانی اس ــه نش ــش ب ــد دروی ــچ فرزن ــدی نم احم

ــه ش 5پ 51 ــرقی کوچ ــر ش ــت –خ تی ــهر جیرف –ش
ــت  ــان – جیرف ــانی کرم ــه نش ــش ب ــد دروی ــچ فرزن ــدی نم ــیرین احم ــم ش 3- خان
–خیابــان دانشــگاه آزاد –آســیاب فاریابــی  4- آقــای قربانعلــی احمــدی نمــچ فرزنــد 
درویــش بــه نشــانی کرمــان –جیرفــت –اداره آب وفاضــاب جیرفــت  5- اقــای 
کرامــت احمــدی نمــچ فرزنــد درویــش بــه نشــانی اســتان کرمــان –شهرســتان 
جیرفــت –شــهر جیرفــت –خیابــان پرســتارک کریــم پ  15   6- خانــم ایــران احمــدی 
ــد از  ــاورزی –بع ــان کش ــت –خیاب ــان –جیرف ــانی کرم ــه نش ــش ب ــد دروی ــچ فرزن نم
ــم  ــزل عســکری    7- خان ــن –کوچــه دوم –من ــد از پمــپ بنزی ــدان –بع ــار راه زن چه
حیــات احمــدی نمــچ فرزنــد درویــش بــه نشــانی کرمــان –جیرفــت –کلــرود –کوچــه 
جنــب نانوایــی حاجــی شــهدادی - بــه نــام خــدا – بــه تاریــخ 1397/06/11دادگاه بــا 
بررســی اوراق ومحتویلــت پرونــده ،ختــم رســیدگی را اعــام وبــه شــرح زیــر مبــادرت 

ــد . ــه صــدور رای مــی نمای ب
ــا  ــش ب ــد دروی ــچ فرزن ــدی نم ــهراب احم ــای س ــان آق ــوی خواه رای دادگاه/ دع
ــا 1-کرامــت  ــم ه ــان وخان ــدگان آقای ــت خوان ــه طرفی ــی ب ــن مقبل ــم پروی ــت خان وکال
2-فاطمــه 3- ایــران 4- شــیرین 5-حیــات 6-قربانعلــی 7- ســایر خوانــدگان 

ــه خواســته 1. تقاضــای حکــم  غیــر محــور )اعضــای پــاک گردیــن علیــا ایــران 57(ب
براثبــات مالکیــت یــک قطعــه زمیــن مســکونی از اراضــی پــاک گردیــن معــروف بــه 
پاک556اصلــی از 57فرعــی بخــش 34کرمــان بــه مســاحت تقریبــی 600متــر طبــق 
ــال ســند  ــل وانتق ــه نق ــزام ب ــدگان وال ــع مزاحمــت خوان ــادی 1370/05/15ورف ســند ع
ــه  ــه هزین ــا کلی ــال ب ــون ری ــک میلی ــه بیســت وی ــوم ب ــا مق ــدام از خواســته ه ــر ک ه
ــتمزد  ــه ودس ــق الوکال ــی وح ــه دادرس ــم از هزین ــون اع ــی وقان ــارات دادرس ــا وخس ه
کارشــناس دادگاه بــا مداقــه در اوراق ومحتویــات پرونــده نظــر بــه اینکــه اثبــات 
مالکیــت در اراضــی دارای ســابقه ثبتــی فاقــد وجاهــت قانونــی اســت فلــذا بــا اســتناد 
بــه مــاده 2 قانــون آییــن دادرســی مدنــی قــرار عــدم اســتماع دعــوی در ایــن قســم 
صــادر واعــام مــی نمایــد .ودر خصــوص دیگرخواســته )الــزام بــه نقــل وانتقــال ســند 
ــی  ــت تقدیم ــه دادخواس ــر ب ــده نظ ــات پرون ــع اوراق محتوی ــی جمی ــا بررس (دادگاه ب
ــده  ــه ش ــان تعرف ــی گواه ــن گواه ــدر متیق ــان ،ق ــوی خواه ــده از س ــه ش ــند ارائ ،س
ــندی  ــه پس ــل محکم ــدگان دلی ــه خوان ــتری واینک ــمی دادگس ــناس رس ــه کارش ،نظری
ــتناد  ــا اس ــته وب ــم وارد دانس ــن قس ــان را در ای ــوی خواه ــذا دع ــد ،فل ــداده ان ــه ن ارائ
بــه مــواد 220و221و222قانــون مدنــی و198قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم 
برمحکومیــت خوانــدگان بــه انجــام تعهــد عرفــی خویــش مبنــی برالــزام انتقــال ســند 
ــد . ودر خصــوص دیگــر خواســته خواهــان  ــام خواهــان صــادر واعــام مــی نمای ــه ن ب
ــر  ــده نظ ــات پرون ــع اوراق ومحتوی ــی جمی ــا بررس ــت دادگاه ب ــع مزاحم ــر رف ــی ب مبن
ــته  ــان را وارد دانس ــوی خواه ــن دادگاه دع ــط ای ــاث توس ــاوی ث ــراز ارکان دع ــه اح ب
ــع  ــه رف ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دارس ــون آیی ــاده 198-515-517قان ــه م ــتناد ب ــا اس وب
مزاحمــت خوانــدگان بالســویه وفــق تعرفــه قانونــی در دو قســم اخیــر )الــزام بــه نقــل 
وانتقــال ســند ورفــع مزاحمــت (صــادر واعــام مــی نمایــد رای صــادر حضــوری وپــس 
ــتان  ــر اس ــد نظ ــرم تجدی ــم محت ــی در محاک ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــت روز قاب از بیس

ــف/ 28 ــان اســت .م ال کرم
دادرس دادگاه عمومی بخش ســاردوئیه – آیت قیصری -1۳97/۶/12

شعبه دوم دادگاه عمومی 
)حقوقی( دادگستری 

شهرستان جیرفت
رســیدگی  وقــت  ابــاغ  آگهــی 
زنگنــه  علــی  آقــای  بــه  وضمائــم  ودادخواســت 
محمــود  آقــای  خواهــان   - منوچهــر  فرزنــد 
طرفیــت  بــه  دادخواســتی  آبــادی  ســاالرعلی 
ــه  ــر ب ــد منوچه ــه فرزن ــی زنگن ــای عل ــده - آق خوان
ــوع  ــه موض ــوم ب ــت محک ــار از پرداخ ــته اعس خواس
بــه  کــه  9509973423100871مطــرح  دادنامــه 
ایــن شــعبه ارجــاع وبــه شــماره پرونــده کاســه 
عمومــی  دادگاه  دوم  9709983423100375شــعبه 
)حقوقــی( دادگســتری شهرســتان جیرفــت ثبــت 
1397/08/19ســاعت  مــورخ  رســیدگی  وقــت  و 
طبــق  دادگاه  دســتور  حســب  کــه  08:00تعییــن 
موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه 
ــت  ــده ودرخواس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه عل
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــارآگهی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک 
ــر دادگاه  ــه دفت ــارآگهی ب ــخ انتش ــس از تاری ــاه پ م
ــخه  ــل خود،نس ــانی کام ــام نش ــن اع ــه وضم مراجع
ثانــی دادخواســت وضمائــم را دریافــت ودر وقــت 
ــردد. ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف مق

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرستان جیرفت – جواد ارسالنی
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
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

فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019003259 و 139760318019003260  ـ 
1397/6/14 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای فرامــرز 
یعقوبــی کجــل فرزنــد شــکراله بشــماره شناســنامه 3 صــادره از میانــه و زیبا 
معــازی کجــل فرزنــد شــعبانعلی بــه شــماره شناســنامه 25 صــادره از تالش 
در ششــدانگ یــک بابخانــه و محوطــه مشــاعا بالســویه بــه مســاحت 278 
مترمربــع پــالک فرعــی 1206 از 88 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
366 واقــع در قریــه نــاورود بخــش 27 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای رحمــت الــه معــاذی کجــل محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی 
ــه مــدت دو  ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب داشــته باشــند مــی توانن
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 مراجع 
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 : 1397/7/8           
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/22

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     7555

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
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

فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019003199 ـ 1397/6/11 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــی  ــای ســید افضــل جلیل ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد قــوام بشــماره شناســنامه 3 صــادره از تالــش ششــدانگ 
ــاحت  ــه مس ــوی ب ــاغ کی ــا ب ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــمتی از یکب قس
3076/22 مترمربــع پــالک فرعــی 791 از 12 اصلــی مفــروز و مجــزی 
ــالن  ــش 28 گی ــن بخ ــه بی ــه قلع ــع در قری ــالک 299 واق ــده از پ ش
ــده  ــزی محــرز گردی ــای ســعادت عزی ــک رســمی آق ــداری از مال خری
ــه  ــه فاصل ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب اســت. ل
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
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 : 1397/7/8          

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/22
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
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

فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019003207 ـ 1397/6/11 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــی  ــای ســید افضــل جلیل ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد قــوام بشــماره شناســنامه 3 صــادره از تالــش ششــدانگ 
ــاحت  ــه مس ــوی ب ــاغ کی ــا ب ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــمتی از یکب قس
ــی مفــروز و مجــزی  ــع پــالک فرعــی 792 از 12 اصل 5019/47 مترمرب
ــالن  ــش 28 گی ــن بخ ــه بی ــه قلع ــع در قری ــالک 316 واق ــده از پ ش
ــده  ــزی محــرز گردی ــای ســعادت عزی ــک رســمی آق ــداری از مال خری
ــه  ــه فاصل ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب اســت. ل
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
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 : 1397/7/8              

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/22
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
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

فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019003167 ـ 1397/6/7 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
ــا هوشــمند  ــه بالمعــارض متقاضــی آقــای زیب تالــش تصرفــات مالکان
ــد عنایــت بشــماره شناســنامه 56 صــادره از تالــش  ــه ســرائی فرزن کل
ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 400 مترمربــع پــالک 
فرعــی 1205 از 88 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 291 واقــع 
در قریــه نــاورود بخــش 27 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــر مح ــالن کبی اص
ــی  ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  ــه اشــخاص نســبت ب ک
داشــته باشــند مــی تواننــد 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 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 : 1397/7/8       

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/22
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
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

فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019003187 ـ 1397/6/10 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــف زاده  ــهرزاد یوس ــای ش ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــدانگ  ــش شش ــادره از تال ــنامه 1760 ص ــماره شناس ــر بش ــد جاب فرزن
یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 302/70 مترمربــع پــالک فرعــی 
1956 از 7 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 636 واقــع در 
قریــه جوکنــدان بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
هیبــت الــه آرامــی 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
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  ــه اشــخاص نســبت ب ک
داشــته باشــند مــی تواننــد 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 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 : 1397/7/8      

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/22
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           دادنامه
کالســه  پرونــده   97/6/17 تاریــخ 
دادنامــه:  شــماره   – 1/97ح/257 
335- مرجــع رســیدگی کننــده: حــوزه 
یکــم حقوقــی شــورای حــل اختــالف چهاردانگــه – 
ــه  ــران – ازگل- ک مدرس ــن – ته ــا فرزی ــان: ثری خواه
– ک قائــم – مجتمــع اورانــوس – واحــد 184 – ط 
ــکان  ــول الم ــژاد – مجه ــد مرادن ــده: اح هشــتم – خوان
ــرف  ــام تص ــل ای ــرت المث ــه اج ــته: 1- مطالب – خواس
2- الــزام خوانــده بــه اخــذ مفاصاحســاب  - گردشــکار: 
خواهــان دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده بــاال تقدیــم 
شــورا نمــوده کــه پــس از ارجــاع بــه ایــن شــعبه ثبــت 
ــه و  ــرار گرفت ــیدگی ق ــت رس ــوق تح ــه ف ــی کالس و ط
ــوق  ــت ف ــی در وق ــن دادرس ــریفات آیی ــت تش ــا رعای ب
العــاده / مقــرر شــورا بتصــدی امضــاء کننــده زیــر 
تشــکیل اســت و بــا بررســی جمیــع اوراق پرونــده ختــم 
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه انشــاء 

ــد ــی نمای رای م
رای شورا

ــت  ــه طرفی ــن ب ــا فرزی ــم ثری ــوی خان ــوص دع درخص
خوانــده احــد مرادنــژاد بــه خواســته 1- مطالبــه اجــرت 
المثــل ایــام تصــرف از تاریــخ 96/10/25 لغایــت تاریــخ 
97/4/16 عیــن مســتاجره از قــرار روزانــه 500/000 ریــال 
ــه 87/500/000 ریــال  طبــق بنــد قــرارداد فعــال مقــوم ب
بــه انضمــام هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه 
ــزام  ــا اجــرای دادنامــه و کلیــه خســارات قانونــی و ال ت
خوانــده بــه اخــذ مفاصاحســاب آب – بــرق – گاز تلفــن 

دارایــی و دیــون دولتــی نظــر بــه محتویــات پرونــده و 
اینکــه خواهــان در ایضــاح دادخواســت خویــش اظهــار 
نمــوده کــه خوانــده دعــوی بــه موجــب قــرارداد اجــاره 
از تاریــخ 96/4/25 الــی 96/10/25 یــک واحــد اداری را 
اجــاره نمــوده انــد و بــا توجــه بــه انقضــای مهلــت اجــاره 
و عــدم تخلیــه عیــن مســتاجره محکومیــت خوانــده بــه 
ــام تصــرف را خواســتارم و  ــل ای پرداخــت اجــرت المث
اینکــه در بنــد 8 قــرارداد اجــاره مســتاجر موظــف اســت 
روزانــه مبلــغ 500/000 ریــال بعنــوان اجــرت المثــل 
ایــام تصــرف پرداخــت نمایــد و همچنیــن خوانــده 
ــورا حضــور  ــی درش ــق نشــر آگه ــالغ از طری ــم اب علیرغ
ــذا  ــت ل ــوده اس ــم ننم ــز تقدی ــه ای نی ــه و الیح نیافت
ــته و  ــی دانس ــت و قانون ــان را ثاب ــوی خواه ــورا دع ش
مســتندا بــه مــواد 337- 469- 490- 494 قانــون 
مدنــی و مــواد 198- 519- 522 قانــون آییــن دادرســی 
ــت  ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
مبلــغ 87/500/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 
1/270/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت 
ــزی از  ــک مرک ــی بان ــذ اعالم ــه ماخ ــه ب ــر تادی تاخی
ــرای  ــت اج ــت 97/4/19 لغای ــم دادخواس ــخ تقدی تاری
ــرق،  ــاب آب ، ب ــذ مفاصاحس ــن اخ ــه و همچنی دادنام
گاز ، تلفــن، دارایــی و دیــون دولتــی در حــق خواهــان 
صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف 
ــن  ــی درای ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت 20 روز پ مهل
ــل تجدیــد  شــورا و پــس از آن ظــرف 20 روز دیگــر قاب
نظــر خواهــی در دادگاه عمومــی بخــش چهاردانگــه مــی 

ــف: 1457 باشــد. م/ال
قاضی شورای حل اختالف چهاردانگه                   7589

                              دادنامه
تاریخ: 96/8/1 شماره پرونده: 189/2/96 دادنامه: 103

                                    رای شورا
ــت  ــه طرفی ــی ب ــد زینعل ــزی فرزن ــاز عزی ــان فرحن در خصــوص دادخواســت خواه
خوانــده ساســان قبــادی فرزنــد محمــود بــه خواســته الــزام خوانــده بــه پرداخــت نفقــه ایــام 
ــت  ــا عنای ــی 95/5/1 شــورا ب ــان از مورخــه 93/5/1 ال ــه 2500000 توم ــرار ماهیان ــت از ق زوجی
ــر  ــادره از دفت ــف 85 ص ــمی449095 ال ــه رس ــر نکاحنام ــه تصوی ــات از جمل ــع محتوی ــه جام ب
ثبــت ازدواج شــماره 2 دفتــر ثبتــی دلفــان وجــود علقــه زوجیــت بیــن طرفیــن بــه عقــد نــکاح 
ــه ای  ــد خدش ــه بتوان ــی ک ــات موجه ــده دفاعی ــته خوان ــورد خواس ــت و در م ــرز اس ــم مح دائ
ــون  ــاده 1106 قان ــه م ــذا شــورا مســتندا ب ــاورده ل ــل نی ــد بعم ــان وارد نمای ــه خواســته خواه ب
ــخ  ــال از تاری ــه 2500000 ری ــغ ماهیان ــت مبل ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
ــوده ظــرف  ــن رای حضــوری ب ــد . ای ــی 95/5/1 در حــق خواهــان صــادر مــی نمای 93/5/1 ال
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی شهرســتان قــدس 

مــی باشــد. م.الــف1911
شهرام برامکی – قاضی حوزه 2 شورای حل اختالف شهرستان قدس    7594

          حصروراثت
ــه شــماره شناســنامه  ــی ب ــم زری عابدین خان
بــه  تقدیمــی  دادخواســت  مطابــق    871
ــعبه  ــن ش ــده 233/6/97 از ای ــه پرون کالس
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان عشــرت بیگــی بــه شــماره شناســنامه 
4 در تاریــخ 95/5/2  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
ــه: 1-محمــد عابدینــی ش ش 369 ت ت 1315   اســت ب
همســر متوفــی 2- مقصــود علــی عابدینــی ش ش 4 ت 
ــی ش  ــی عابدین ــرات عل ــی 3- ب ــر متوف ت 1337  پس
ــی  ــرا عابدین ــی 4- زه ش 536 ت ت 1339  پســر متوف
ش ش 711 ت ت 1350  دختــر متوفــی 5- حســین 
عابدینــی ش ش 712 ت ت 1351 پســر متوفــی 6-زری 
عابدینــی ش ش 871 ت ت 1357 دختــر متوفــی 7- 
ــی  ــر متوف ــی ش ش 870 ت ت 1356 پس ــرج عابدین ای
8-اکــرم عابدینــی ش ش 883 ت ت 1358 دختــر 
ت  ت   899 ش  ش  عابدینــی  ابوالفضــل   -9 متوفــی 
ــی ش ش  ــه عابدین ــرت ال ــی 10- نص ــر متوف 1359 پس
ــه دیگــری  570 ت ت 1342 پســر متوفــی و مرحــوم ورث
نــدارد اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی، درخواســت 
مزبــور را باســتناد مــاده 361 قانــون امــور حســبی در یــک 
ــا هــر کــس اعتراضــی دارد و  نوبــت آگهــی مــی نمایــد ت
یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
ــم دارد  ــن شــعبه تقدی ــه ای آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه ب

ــف 1906 ــد شــد. م ال ــوط صــادر خواه ــی مرب و اال گواه
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس           7593

و  دادخواســت  و  رســیدگی  وقــت  ابــالغ  آگهــی 
ضمائــم بــه قاســم باقــری فرزنــد احمــد

ــده قاســم  ــت خوان ــه طرفی ــدزاده دادخواســتی ب ــور محم ــان فضــه ن خواه
باقــری بــه خواســته حضانــت فرزنــد مشــترک مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه 
شــماره پرونــده کالســه 9709982929300259 شــعبه اول دادگاه عمومــی بخــش چهاردانگه 
ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 97/8/14 ســاعت 9 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبق 
موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــارآگهی مــی گــردد 
تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــاراگهی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن 
اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقرر 

فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گردد.م/الــف: 1481
منشی دادگاه بخش شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه   7590

               آگهی حصروراثت
ــدی  ــد مه ــه شــماره شناســنامه 1015 فرزن ــه صالحــی کســمائی ب عبدال
بــا وکالــت خانــم آزیتــا آذیــن تاجانــی از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ملیحــه 
مســاوات فرزنــد مقــداد در تاریــخ 89/11/28 در شهرســتان رشــت فــوت نمــوده اســت 
و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد: 1- عبدالــه صالحــی کســمائی 
بــه شــماره شناســنامه 1085 فرزنــد مهــدی زوج متوفــی و بــه غیــر از وراث نامبــرده 
ــدارد اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات  ــه دیگــری ن ــاال ورث ب
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــاد درخواس ــماره 971168 مف ــه ش ــت آن ب ــی و ثب قانون
ــی  ــه از متوف ــا وصیتنام ــراض دارد و ی ــر شــخص اعت ــد چنانچــه ه ــی نمای ــی م آگه
ــر شــعبه 16 شــورای  ــه دفت ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ن
حــل اختــالف رشــت تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر 

درخواســت صــادر خواهــد شــد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 16 رشت  7556

   آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
گالســه پرونــده : 970045 وقــت رســیدگی: 97/8/21 – 10:30 صبــح خواهــان: زهــرا 
ــد ککســعید)مجهول المــکان(  ــر تاجیــک فرزن ــده: جهانگی ــه خوانن ــد عبدال تاجیــک فرزن
ــای  ــلیم دادگاهه ــتی تس ــان دادخواس ــه- خواه ــت زوج ــه درخواس ــالق ب ــته: ط خواس
عمومــی نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 3 حقوقــی ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعییــن 
شــده بعلــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده بــه درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه و بتجویــز مــاده 
73 قنــون دادرســی مدنــی مراتــب یــک مــاه بدفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نماینــد و در وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی حضــور 
بهمرســاند چنانچــه بعــدا ابالغــی بوســیله آگهــی الزم شــود فقــط یکنوبــت منتشــر و مــدت آن ده روز 

ــود. م الــف 1908 خواهــد ب
شعبه 3 دادگاه عمومی شهرستان قدس    7591

                        حصروراثت
ــت  ــق دادخواس ــنامه 2  مطاب ــماره شناس ــه ش ــداور ب ــم امی ــیدا خان ــم ش خان
ــی  ــت گواه ــعبه درخواس ــن ش ــده 330/6/97 از ای ــه پرون ــه کالس ــی ب تقدیم
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان رحمــت الــه 
تاجدینــی بــه شــماره شناســنامه 456 در تاریــخ 89/10/28  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- شــیدا خانــم امیــدوار 
ش ش 2 ت ت 1341 طالقــان همســر متوفــی 2- ســامان تاجدینــی ش ش 4900673481 
ت ت 1376 کــرج فرزنــد متوفــی 3- ســعید تاجدینــی ش ش 2978 ت ت 1362 کــرج 
فرزنــد متوفــی 4- زهــرا تاجدینــی ش ش 10 ت ت 1360  کــرج  فرزنــد متوفــی و مرحــوم 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی، درخواســت مزبــور را باســتناد  ورثــه دیگــری نــدارد اینــک ب
مــاده 361 قانــون امــور حســبی در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی 
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه 

بــه ایــن شــعبه تقدیــم دارد و اال گواهــی مربــوط صــادر خواهــد شــد. م الــف 1896
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان قدس    7594

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
صبــح   10:45  –  97/8/19 رســیدگی:  وقــت   970364  : پرونــده  گالســه 
ــری کشــت  ــم مه ــده: خان ــد غالمحســین خوانن ــد رزم آرا فرزن ــان: محم خواه
کار حقانــی فرزنــد رجبعلی)مجهــول  المــکان( خواســته: تعدیــل اعســار 
خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاههــای عمومــی نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
3 حقوقــی ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعییــن شــده بعلــت مجهــول المــکان بــودن 
خوانــده بــه درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه و بتجویــز مــاده 73 قنــون دادرســی مدنــی 
مراتــب یــک مــاه بدفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
ــت رســیدگی حضــور  ــاال جه ــرر ب ــت مق ــد و در وق ــت نماین ــم را دریاف دادخواســت و ضمائ
بهمرســاند چنانچــه بعــدا ابالغــی بوســیله آگهــی الزم شــود فقــط یکنوبــت منتشــر و مــدت 

ــف 1910 ــود. م ال ــد ب آن ده روز خواه
شعبه 3 دادگاه عمومی شهرستان قدس   7592
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افقی
1 - اين ارز در برابر نرخ يورو 8درصد 

کاهش يافته است - توليد ناخالص 
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 ثروت
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عمودی 
 1 - تجارت و معامله - نامزد انتخاباتي
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6 - قطره باران - ساز شاکي - زبان 
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8 - ماالمال - اين بانک، ذخاير مالي 

يک کشور را اداره مي کند و مسوول 

سياست هاي مالي و حفظ ثبات پول در 

 يک کشور است - رايحه

9 - خيمه بزرگ - گوشت آذري - چين 
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10 - بخشي از يارانه - شر و ضد نيک 

 - ممکن
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 مرمر

12 - گياه پيچک - چرک لباس - يار 

 زيبا

13 - از غول هاي آلومينيومي آمريکا - 

 بازار تبادالت ارزي - جديد ترکي

14 - ضمير مخاطب - امنيت - يار 
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15 - توليدکننده اولين اسکناس ها و 

رسيدها - ميزان بهره اي که به پول موجود 

در يک حساب بانکي تعلق مي گيرد

جدول شماره 1275

شـهردار منطقـه دو کرمـان بر لـزوم اجرای 
کامل سیسـتم فاضاب شـهری در سـطح 

این منطقه خبر داد.
علـی سـعیدی با اشـاره به مشـکل تامین 
آب فضاهای سـبز در سـطح منطقه، افزود: 
بـرای تامین آب مورد نیاز فضاهای سـبز با 
تعدادی از مالکان که در سـطح منطقه چاه 
آب و تلمبـه دارنـد، مذاکراتی صورت گرفت 
و یکـی از مالـکان در ایـن خصـوص اعـام 

آمادگی کرد.
شـهردار منطقه دو کرمان در بخش دیگری 
از صحبت هـای خود با اشـاره به سـاخت و 
سـازهای زیاد در سـطح این منطقه، گفت: 
متاسـفانه یکـی از مشـکاتی کـه در ایـن 
منطقه با آن مواجه هسـتیم، این اسـت که 

مالـکان بـه ایمنـی کارگاه های سـاختمانی 
حیـن سـاخت و سـاز توجه ندارنـد و عاوه 
بـر ایجاد خطراتی برای شـهروندان، سـبب 
سـدمعبر و مشـکل در تردد شـهروندان نیز 

می شوند.
و  خـاک  تخلیـه  داد:  ادامـه  سـعیدی 
نخاله هـای سـاختمانی در حین سـاخت و 
سـاز از دیگـر مـوارد عـدم توجه  بـه حقوق 
شـهروندان  از  کـه  اسـت  شـهروندی 
می خواهیـم بـه ایـن امر مهـم توجه جدی 

داشته باشند.
وی بـا بیان اینکه متاسـفانه ایـن اقدامات 
سـبب نازیبایـی چهـره شـهر می شـوند، از 
برخورد مامـوران واحد اجرائیات شـهرداری 
بـا ایـن مالـکان خبـر داد و گفـت: انتظـار 

داریـم مـردم در این خصوص با شـهرداری 
و  تعطیلـی  تـا  باشـند  داشـته  همـکاری 
توقفی در کار سـاخت و سازش آنها صورت 

نگیرد.
شـهردار منطقـه دو افـزود: مشـکل دیگـر 
موجـود در منطقـه کـه بـه مـرور زمـان بـه 
تهدیـد تبدیل می شـود، عدم اجـرای کامل 
سیسـتم فاضـاب شـهری اسـت کـه از 
متولیـان امـر خواهشـمندیم بـرای اجـرای 
کامـل و توسـعه این سیسـتم، بـه ویژه در 
چـاره ای  شـهری  دو  و  یـک  مناطـق 

بیندیشند.
وی تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه تراکـم باالی 
سـاخت و سـاز جدیـد در منطقـه دو، ایـن 
مشـکل تا نرسـیدن به مرحله بحرانی باید 

هر چه سریع تر رفع شود.
سـعیدی با بیـان اینکه در هر شـهر معموال 
در یـک منطقـه، تراکـم باال دیده می شـود، 
گفـت: در این خصـوص ضلع جنوبی بولوار 
جمهـوری )حدفاصـل بولـوار جمهـوری تـا 
اراضـی کاظم آباد(، شـهرک الهیه، همتی فر 

بـرای  مسـتعد  )ع(  رضـا  امـام  بولـوار  و 
انبوه سـازی اسـت.وی با بیان اینکه بخش 
شـده  یـاد  محدوده هـای  در  خصوصـی 
می توانـد سـرمایه گذاری کند، ادامـه داد: بر 
همیـن اسـاس طـرح تفضیلـی در حـال 

انجام است.

مدیرموسســه فرهنگــی، ورزشــی و توانبخشــی 
16 هــزار و 883  ایــام گفــت:  ایثــار اســتان 
ــه خصــوص والدیــن ســالمند شــهدا از  ایثارگــر ب
منــد  بهــره  ســامت  پایــش  طــرح  مزایــای 

شدند.
طاهرجعفــرزاده در نشســت خبــری بــا اصحــاب 

ــن طــرح  ــار داشــت: در ای ــام اظه رســانه اســتان ای
پزشــکان عمومــی بــا مراجعــه بــه منــزل افــراد 
ــن  ــوان حضــور در ای ــت ت ــر عل ــه ه ــه ب متقاضــی ک
مرکــز را نداشــته انــد در منــازل خــود مــورد ویزیــت 
ــه  ــز ب ــران نی ــتان مه ــد و در شهرس ــه ان ــرار گرفت ق
ــران  ــرای ایثارگ ــب ب ــت قل ــی ویزی ــورت آزمایش ص

ــته 12  ــال گذش ــزود: در س ــرد.وی اف ــی گی ــام م انج
هــزار و 983 نفــر و در شــش ماهــه نخســت ســال 
جــاری نیــز ســه هــزار و 900 نفــر از جامعــه ایثارگــری 
در خانــه هــای خــود از ویزیــت رایــگان پزشــک 
عمومــی بهــره منــد شــده انــد و بــرای اجــرای ایــن 
طــرح 14 پزشــک عمومــی بــه کارگیــری شــده انــد.

جعفــرزاده یــادآور شــد: عمــده فعالیت های موسســه 
ــن  ــی و توانبخشــی اســت و در همی ــه درمان در زمین
راســتا نیــز درمانــگاه تخصصــی ایــن مرکــز در نیمــه 
دوم ســال بــه بهــره بــرداری مــی رســد کــه بــا 
همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی مقرر شــده 10 نفر 
پزشــک متخصــص در ایــن درمانــگاه آمــاده بــه 

خدمت شوند.

ــش  ــی در بخ ــگاه تخصص ــن درمان ــت: ای وی گف
هایــی چــون قلــب، داخلــی، مغــز و اعصــاب، اکــو 
بــه مراجعــه کننــدگان ارائــه خدمــت مــی کنــد و در 
پیشــرفته  و  نویــن  تجهیــزات  درمانــگاه  ایــن 
ــنوایی  ــی و ش ــز بینای ــری و مراک ــکی بکارگی پزش

ســنجی و ســمعک نیز راه اندازی شده است.
وی اظهــار داشــت: در حــوزه درمــان و توانبحشــی 
و  فیزیوتراپــی  هیدروتراپــی،  نظیــر  خدماتــی 
کاردرمانــی بــرای جانبــازان و والدیــن شــهدا 
ــان در  ــری متخصص ــرد و بکارگی ــی گی ــام م انج
ایــن حــوزه هــا موجــب بهبــود وضعیــت ســامت 
جســمانی متقاضیــان بــه ویــژه جانبــازان ضایعــه 

نخاعی شده است.

شـرکت  دیسـپاچینگ  و  بـرداری  بهـره  معـاون 
اینکـه  بیـان  بـا  مازنـدران،  بـرق  نیـروی  توزیـع 
تابسـتان امسـال 75651 مـگاوات سـاعت کمبـود 
تولیـد داشـته ایـم ، بیـان داشـت: 1296 مـگاوات 
سـاعت انـرژی توزیـع شـده بابرنامـه در بخـش 

توزیع انجام شد.
وی افـزود: بابت اصاح شـبکه هـای دارای ضعف 
ولتـاژ فشـار ضعیـف 142  ترانس بـه امورهای 16 
مـورد سـیکل  داده شـد کـه 552  تحویـل  گانـه 

جابجایی ترانس فول و کم بار اتفاق افتاد.
غفـاری اظهـار داشـت: 723 مـورد متعادل سـازی 
بـار شـبکه توسـط مجریـان امورهـای توزیـع در 

تابستان امسال انجام شد.
عضـو هیـات مدیـره شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
مازنـدران بـا توجـه بـه تمامی مشـکات در بخش 

فـوق توزیـع و انتقـال خوشـبختانه  پـروژه رینـگ 
بـه تعـداد 10 مورد جهت افزایـش قابلیت اطمینان 
شـبکه و کاهـش حجم بـار فیدرها انجـام گردید و 
همچنیـن  بـه تعـداد 15 فیـدر از 5 پسـت فـوق 

توزیع توسعه و افزایش یافت
معـاون بهـره برداری و دیسـپاچینگ توزیع نیروی 
بـرق مازندران با اشـاره بـه بازدیدهـای دوره ای از 
تاسیسـات شـبکه در شـش مـاه اول سـال 97 
گفـت:از کل تجهیـزات پایـه هـای فشـار متوسـط 
185159 دسـتگاه مـی باشـد کـه 107530 مـورد 

بازدید شده است.
وی بابیـان اینکه 34881 پسـت توزیع در شـرکت 
توزیـع نیـروی بـرق مازنـدران وجـود دارد،گفـت: 
مـورد  ای  دوره  هـای  بازدیـد  در  مـورد   16043

ارزیابی قرار گفت .

لزوم اجرای کامل سیستم فاضالب شهری 
در منطقه 2 کرمان

ویزیت حدود سه هزار نفر از ایثارگران 
به طور کامال رایگان در منزل

تابستان امسال 552 ترانس فولبار و 
کم بار در سیکل جابجایی قرار گرفت

اصفهانکرمان

رشد 27 درصدی فروش 
ورق گرم فوالد مبارکه در 

نیمه اول سال 97
فـوالد مبارکـه گزارش عملکرد نیمه اول سـال خود را منتشـر 
کـرد کـه براسـاس گزارش مربوطه شـرکت به دلیـل افزایش 
درآمدهـای  در  را  درصـدی   46 افزایـش  فـروش،  حجـم 
فـروش بـه ثبـت رسـاند. درآمـد شـرکت از 6693 میلیـارد 

تومان به 9810 میلیارد تومان رسید.
فـوالد مبارکـه در نیمـه اول سـال جـاری تولیـد محصـوالت 
گـرم را بـه 2 میلیـون و 467 هـزار تـن رسـاند کـه از یـک 
میلیـون و 933 هـزار تـن سـال گذشـته 27 درصـد باالتـر 
اسـت. در مـدت مذکـور فـروش محصوالت گرم شـرکت نیز 
رشـد 27 درصـدی داشـته و بـه 2 میلیـون و 319 هـزار تـن 

رسیده است.
فـوالد مبارکـه در 6 ماهـه اول سـال همچنیـن 713 هزار تن 
نـورد سـرد و 142 هـزار تن ورق پوششـدار تولید کرده اسـت 
کـه در هـر دو بخـش کاهـش تولید را به ثبت رسـانده و این 
امـر نشـان مـی دهد به جهـت تقاضا بـرای محصـوالت گرم 
ایـن شـرکت نیـز تمرکز خـود را بـر روی تامین نیـاز داخل و 

تولید محصوالت گرم قرار داده است.
تولیـد نـورد سـرد فوالد مبارکـه در 6 ماهه پارسـال 750 هزار 

تن و محصوالت پوششدار 149 هزار تن بود.
فـروش ایـن دو محصـول هـم شـامل 698 هـزار تـن نـورد 
سـرد و 135 هزار تن ورق پوششـدار بود درحالی که پارسـال 
742 هـزار تـن نـورد سـرد و 150 هـزار تـن ورق پوششـدار 

توسط فوالد مبارکه فروخته شده است.
درآمـد فـروش ایـن اقـام در نیمـه اول سـال 9810 میلیارد 
تومـان سـال  بـه 6693 میلیـارد  بـود کـه نسـبت  تومـان 

گذشته، رشد 47 درصدی داشته است.
بررسـی هـا نشـان مـی دهـد، فـوالد مبارکـه رشـد فـروش 
فصـل تابسـتان را نسـبت بـه بهار داشـت. همچنین بررسـی 
ها حاکی از آن اسـت که به جهت تصمیمات و دسـتورالعمل 
هـای اتشـباه و متناقـض وزارت صمـت و سـهمیه بنـدی و 
بعضا لغو معامات در بورس، شـرکت در شـهریور ماه شـاهد 

کاهش 8 درصدی فروش نسبت به ماه قبل بوده است.

شناخت دفاع مقدس 
در گرو تالش برای 
ساختن کشور است

مدیـر کل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران 
اسـتان کرمان در جمع همکاران اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری و در مراسمی 
کـه بمنظور تجلیل از ایثارگران شـاغل در 
اداره کل برگزار شده بود حضور یافت . در 
ذکـر  بـا  سـردار حسـنی  مراسـم  ایـن 
خاطراتـی از دوران هشـت سـال دفـاع 
مقـدس اظهـار داشـت: بـرای شـناخت 
ارزشـهای دفـاع مقدس همیـن بس که 
بدانیـم در کشـور ما هیچ دسـتاوردی به 
رایگان حاصل نشـده اسـت و هنوز بیش 
از پنـج هزار مادر منتظر بازگشـت عزیزان 
خـود هسـتند، بیـش از چهـل و دو هزار 
رزمنـده بـه اسـارت دشـمن در آمدنـد و 
برخـی از اسـرا قریـب هجـده سـال در 
و  دویسـت  از  بیـش  و  بودنـد  اسـارت 
بیسـت هـزار شـهید تقدیم انقاب شـد 
کـه در ایـن بیـن خانـواده هایـی بـا 4 
شـهید نیـز وجـود دارد .در ایـن مراسـم 
پس از شـنیدن سـخنان مدیـر کل بنیاد 
شـهید و امور ایثارگران، مهدی رجبی زاده 
بـا ذکـر ایـن نکتـه کـه سـردار حسـنی 
بیـش از همه دوران دفـاع مقدس را هم 
ای  بگونـه  هـم  و  نمـوده  درک  خـود 
ملمـوس هـم اکنون نیـز بطور مـداوم با 
ایـن امـر درگیر اسـت از ایشـان به دلیل 
حضـور در جمع همـکاران اداره کل تقدیر 
نمـود .در پایـان بـا اهـدای لـوح تقدیر از 
کل:  اداره  جانبـاز  و  ایثارگـر  همـکاران 
صاحـب  عبـاس  فرزعلـی،  حسـین 
الزمانـی، محمـد جـال منش، سـهراب 
شـکوه سـلجوقی، حسـین شـجاعی و 

محمد صالح خلیفه تجلیل شد .
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مازندران

اسکن و بارگذاری ۶75 هزار 
سند موقوفات مازندران در 

سامانه جامع
مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه مازنـدران بـا بیـان اینکـه از 
موقوفـات  سـند  هـزار   675 تـا کنـون  سـال های گذشـته 
اسـتان اسـکن و در سـامانه جامـع بارگـذاری شـده اسـت، 
گفـت: طـی 6 مـاه اول سـال 97 بیـش از 399 هـزار سـند 
موقوفـات در مازنـدران اسـکن و در سـامانه جامـع بارگذاری 

شده است.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه 
مازنـدران ، در بایگانـی ادارات اوقـاف و امـور خیریـه اسـناد 
مختلفـی اعـم از وقف نامه هـا، وصیت نامه هـا و اسـناد مثبته 
و  جـاری  قدیمـی،  پرونده هـای  در  دارد کـه  وجـود  وقـف 

روزمره موقوفات ثبت و ضبط شده اند.
حجـم ایـن پرونده هـا به طـور مرتـب رو بـه افزایش اسـت و 
بعـاوه ناخواسـته بـه مسـائل امنیتـی، بهداشـتی نیـز دامن 
می زنـد کـه از ایـن رو بـه جهـت حجم زیـاد مکاتبـات زائد و 
تشـکیل پرونده هـای جدیـد در طـول ده هـا سـال، اجـرای 
طرح تفکیک اوراق مطابق با اسـتانداردهای سـازمان اسـناد 

و کتابخانه ملی ایران موضوعی اجتناب ناپذیر است.
اسـتان  خیریـه  امـور  و  اوقـاف  اداره کل  راسـتا  همیـن  در 
مازنـدران از چهـار مـاه گذشـته اسـکن و بارگـذاری اسـناد 
موقوفـات و رقبـات آنهـا در سـامانه جامع را آغاز کـرده که با 
ایـن اقـدام گام مثبتـی در مسـیر الکترونیکـی کـردن رونـد 
خدمات دهـی بـه مـردم و جمـع آوری اسـناد بـرای کارهـای 

تحقیقاتی برداشته شده است.
مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه مازنـدران در ایـن بـاره بـا 
اشـاره بـه اینکـه اسـکن و بارگذاری اسـناد رقبـات موقوفات 
در سـامانه جامـع از تدابیـر نماینـده ولـی فقیـه و رئیـس 
سـازمان اوقـاف به شـمار مـی رود کـه در اسـتان بـا جدیـت 
پیگیـری می شـود، گفـت: برخـی از اسـناد از ابتـدای آغـاز 
بـه کار سـامانه جامـع در همیـن سـامانه بارگذاری شـده بود 
امـا بـرای تکمیـل ایـن رونـد از چهـار مـاه گذشـته رونـد 
بارگـذاری تمامـی اسـناد مثبتـه موقوفـات در سـامانه آغـاز 

شده است.
اینکـه  بیـان  بـا  حیدری جناسـمی  ابراهیـم  حجت االسـام 
اسـناد مثبتـه رقبـات موقوفـات به منظور ایجاد وحـدت رویه 
امکانـات  از  اطـاع  ادارات،  فعالیت هـای  یکسان سـازی  و 
موجـود در زمینه هـای مختلـف جهـت برنامه ریزی های کان 
بـرای اجـرای بهینـه نیـات واقفـان خیراندیـش، تحقیـق و 
پژوهـش در زمینـه تأثیـر نیـاز جامعـه بـر انگیـزه واقفان در 
ترویـج  و  اطاع رسـانی  و  موقوفـات  نـوع مصـرف  تعییـن 
فرهنـگ وقـف در سـامانه جامـع بارگـذاری می شـود، اظهـار 
کـرد: ایـن طـرح در تمامـی شـهرهای مازنـدران در حـال 
اجراسـت و به منظور تسـریع در روند بارگذاری اسـکن اسـناد 
اداره  ظرفیت هـای  تمـام  از  جامـع  سـامانه  در  موقوفـات 

به کارگیری می شود.

 پیام
استان ها

سنا
 ای

س:
عک

مرگ 2 نفر براثر اسید در تصادف پلدختر-اندیمشک
رئیس اداره آتش نشانی شهرستان پلدختر گفت: واژگونی تانکر حامل 24 هزار لیتر اسید در جاده 
پلدختر-اندیمشک راننده و سرنشین آن را ذوب کرد.
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این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  دنیای4
مجازی

برای پرنده ای که نمی خواهد بپرد، وزنه ای است بال که بر تن سنگینی می کند…

@alirezabeyranvand.official

شناسه رییس جمهوری از بازگشت اثر تاریخی »سردیس سرباز هخامنشی« 
2500 ساله به کشور خبر داد.

@hrouhani

تبلیغی خالقانه برای تفکیک زباله در ایالم.

@ilamepak

پرویز پرستویی، بازیگر تصویر زیر »بدون شرح« بازنشر کرده.

@parvizparastouei

فیس بــوک بــا انتشــار یــک پســت در 
وبــاگ رســمی خــود هــک حــدود 50 
میلیــون اکانــت ایــن شــبکه اجتماعــی 
حفــره  یــک  وجــود  دلیــل  بــه  را 
ــه  ــره ب ــن حف ــرد. ای ــد ک ــی تایی امنیت
هکرهــا اجــازه مــی داد کــه کنتــرل 
ــد،  ــت بگیرن ــا را در دس ــن اکانت ه ای
امــا هنــوز وســعت ایــن حملــه روشــن 

ــت. ــده اس نش

فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
ــارد  اطاعــات از بازگشــت 35 میلی
تومــان مبالــغ غیرمجاز کســر شــده 
از حســاب 2 میلیــون مشــترک 
ــاع در  ــدون اط ــه ب ــراه اول ک هم
افــزوده  ارزش  ســرویس های 

عضــو شــده بودنــد، خبــر داد.

گــوگل در حالــی 20 ســالگی اش را 
کاربــران  از  می گیــرد کــه  جشــن 
بــا هشــتگ  خواســته  توییتــر  در 
ــاله اســت«  ــردن 20 س »جســتجو ک
غــول  ایــن  از  را  خــود  خاطــرات 

بنویســند. اینترنتــی 

خبر
گوگل

خبر
همراه اول

خبر
فیس بوک

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

ــرای  ــی داری ب ــد، یعن ــی رب نخری ــردم بگ ــه م ــر ب ــه اگ در شــرایطی هســتیم ک
ــی. ــغ می کن ــت تبلی حکوم

یعنی شما که می گی تو خونه رب انبار کنن، مبارز سیاسی هستی؟
البد تو خونه هم چه گوارا صدات می کنن!

محمد بلوچ زهی می گوید:
پــس از ســال ها انتظــار ســرانجام در نیــک شــهر بارندگــی نســبتا شــدیدی باریــد 

و مــردم ایــن شــهر را خوشــحال کــرد.
گرچــه ایــن بارندگــی فقــط در محــدوده شــهر نیــک شــهر بــود و در ذخیــره ســازی ســد 
نیمــه خشــک خیرآبــاد اثــر نــدارد امــا آلودگی هــای شــهر و غبــار نشســته بــر درختــان را 

شســت و  تشــنگی حیــات وحــش حاشــیه شــهر را نیــز رفــع کــرد.

نفیسه می گوید:
ــت  ــدان و بازداش ــی و زن ــم و گران ــگ و تحری ــا از جن ــا دائم ــِش روی بچه ه پی
ــدرت  ــه ق ــد ک ــل می کنی ــه منتق ــه بچ ــی رو ب ــه اضطراب ــتون باش ــد. حواس ــرف نزنی ح
ــداره. مــن و  ــش رو هــم ن ــان  کردن ــدرت بی ــی ق ــداره، گاهــی حت ــش رو ن ــت کردن مدیری

ــون رو. ــم خودم ــت کنی ــم مدیری ــد بتونی ــغ بای ــمای بال ش

فاطمه کریم خان می گوید:
روغن خریدند و روغن تمام نشد

نوار بهداشتی و پوشک خریدند و قحطی نشد
این هفته خبر قحطی رب دادند هفته آینده البد نوبت یک چیز دیگر است!

ــار کننــد یعنــی »حجــم پــول« دســت  کســی هــم نمی گویــد وقتــی مــردم می تواننــد انب
ــده در کــدام قفســه  ــه آین ــه تماشــا کــه ایــن ســیل هفت ــاد اســت! بنشــینیم ب مــردم زی

ــد! ــگاه می افت فروش

پیمان یزدانی می گوید:
گوشــی عرفــان کوچــاری، عــکاس تســنیم رو تــوی تشــییع جنــازه یــدهللا صمــدی 

در خانــه ســینما زدنــد.
ــت موبایل هاشــون رو  ــن ســر مل ــو ریخت ــا چاق ــه ســری ب ــم دم اســتادیوم ی دیشــب ه

ــد. گرفتن
خاصه هر جا باشید دزدها در آرامش باهاتونن

میرا قربانی فر می گوید:
ــگ می نواخــت و  ــی در آن چن ــه رودک ــی ک ــم. وطن ــا وطــن دیگــری هــم داری م
فردوســی از ِخــَرد و دالوری هــای قهرمانــان ســخن می گفــت و خیــام ســرگردانی انســان 
ــوی و حافــظ بیــش از همــه از عشــق  ــد و ابوســعید، نظامــی، ســعدی، مول را بازمی نمایان

ــان داشــت. ــوادث در ام ــوان از گزندح ــن را می ت ــن وط ــد. ای ســخن می گفتن

مواجهه کالب ماپین، خبرنگار و پژوهشگر آمریکایی، با اعضای 
گروهک تروریستی مجاهدین خلق در نیویورک که قصد 

تجمع مقابل سازمان ملل داشتند: او در ویدیو می گوید و توییت 
کرده: ‘شما زمان جنگ با صدام همکاری کردید' 'شما قبل از انقالب 
آمریکایی ها را ترور کردید' 'شما تروریست هستید' 'خجالت بکشید‘.

همه فکر می کنند کشورهای اروپایی از همون ابتدا 
بافرهنگ و متمدن بودند، به کانال های آمستردام در 
دهه 1970 نگاهی بندازید پر از آشغاله، اما امروز خبری از 

هیچ آشغالی نیست!
@r_sarijaloo

مردم عراق برای زائران ایرانی زیارت اربعین کمپین 
#حب _الحسین_یجمعنا به راه انداختند. به گزارش فارس 

این کمپین که با هدف کاهش هزینه ها برای زوار ایرانی ایجاد 
شده تا کنون 100میلیون دینار 

)هر دینار عراق 1۴۴ تومان( جمع آوری کرده است.

تصویر قرار گرفتن بازپرس صادرکننده دستور فیلترینگ 
تلگرام در کنار وزیر ارتباطات در جایگاه های ویژه ورزشگاه 

آزادی و نوشته او که گفته بود »پس از ترک ورزشگاه متوجه 
شدم بغل دستی ام که بود« مورد توجه و بعضا انتقاد 

کاربران توییتر فارسی  از روز پنجشنبه قرار گرفته.

من کا همیشه شاهنامه برام خسته کننده و بی مزه 
بود تا با نوشته های شخصی به اسم »سجاد آیدنلو« 
آشنا شدم که اصا شاهنامه رو جور دیگری می خواند 

و تفسیر می کند که البته مثل هر کار دیگری بر پایه کار 
گذشتگان است.

آقای آیدنلو به قدری در معنای یک بیت دقیق می شه 
و کلمات رو جابجا و تصحیح می کنه که اصا معنی 
کل اون داستان عوض میشه و کلی کلمه فارسی رو 

بازسازی و احیا می کنه در معانی.
ضمن اینکه در مورد خود فردوسی، کلیت شاهنامه و ... 

خیلی توضیحات جدید و مستدلی داره.
مثا در مورد زن ستیزی فردوسی میگه که فردوسی از 

زبان خودش به نکوهش
زنان پرداخته و نمیشه گفت زن ستیز نبوده.

با اشاره به:
همی خواست دیدن در راستی / ز کار زن آید همی 

کاستی
چو این داستان سربه سر بشنوی / به آید تو را گر به 

زن نگروی
و تاکید می کنه این سوگیری در مورد فردوسی باعث 

بدخوانی داستان شده خیلی جاها چون به معانی 
سطحی نگاه می کنیم و منطبق بر نظر شاعر:

چو فرزند شایسته آمد پدید / ز مهر زنان دل بباید 
برید

رو میگه اینجا مهر زنان منظور مقاربت با زنان است و 
منظور اینه پس از به دنیا آمدن فرزند باید از افراط در 

همخوابی با زنان پرهیز کرد و منظور این نیست زن 
یا مرد بعد از به دنیا آوردن فرزند همسر رو فراموش 

می کنه.

خوانش های اینجور متفاوت از ابیات خیلی معانی 
داستان رو تغییر میده.

 توضیحاتی که در مورد داستان هایی مثل ضحاک 
داره نقش داستانی شخصیت ها و اتفاقات داستان رو 

تغییراتی دلچسب میده.

یا مثا:
بزرگان کشورش با دستبند / کشیدند بر پیش کاخ بلند

که توضیح میده بر خاف امروزه، لغت دستبند به 
معنای امروزی النگو نیست و حتی دستبند به معنای 
دست بسته هم نیست و دستبند نوعی رقص گروهی 

است که با این خوانش معلوم میشه چرا وسط 
عروسی بزرگان کشور دستبند هستند!

یا توضیح بسیار محشر دیگه:
یکی دخت شاه سمنگان منم / بزشک هژبر و پلنگان 

منم
که خوانش معمول اینه من پزشک پهلوانان هستم… 

که چرا تهمینه باید در وسط ادعای زیبایی خودش 
یهویی بگه من تخصص پزشکی هم دارم؟!

آیدنلو با ده ها ارجاع به نوشته های اساطیرشناسان 

مشهور میگه در دوران شاهنامه باوری به این وجود 
داشته که ایزدبانوان می توانند ددان رو رام و کنترل کنند 
و اینجا تهمینه با الف زیباییش این رو به رخ می کشه.

تمام این ها چندین مثال خیلی کوچک بود از 
خوانش های متفاوت ایشون که باعث میشه به 

داستان های شاهنامه عمق کنایی و مفهومی بده و روند 
داستان حتی عوض بشه.

یه جا میگه اینجا هم نبرد نیست و هم نورده و فکر کن 
عوض شدن نقش از رقیب به همراه چه فرق عظیمی 
@bahadornia                                     !داره

هم اکنون از میان 39 هزار و 465 روستای باالی بیست خانوار، 21 هزار و 263 روستا و از میان 22 هزار و 819 
روستای کمتر از بیست خانوار، 10 هزار و 623 روستا اینترنت پرسرعت دارند. درهمین حال بیش از 42 هزار روستا 

به شبکه سیار دسترسی دارند و بیش از 31 هزار روستا از دسترسی به شبکه LTE برخوردار شده اند.

#رشتو
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پوستر روز جهانی 

و هفته ی ملی کودک
 سال 1397 با طرحی از دو کودک که 

مشغول بافت فرشی به شکل نقشه ی ایران هستند، منتشر شد.

انیمیشن کوتاه 

»دخترک آت آشغالی« به 
کارگردانی شاله خیری و و محمد 

زارع برنده جایزه بهترین انیمیشن از 

Innuendo International Film Festival ایتالیا شد.

»پل مک کارتنی« خواننده و 
موسیقیدان نامدار انگلیسی از نگارش یک 

رمان مصور برای کودکان خبر داد که قرار 
است سال آینده میادی منتشر شود.

کودک کتابانیمیشن

رسانه در آینه تصویر
شماره هفتم نشریه ی آنگاه با عنوان »خیام؛ شاعر اکنون« به 
سردبیری آرش تنهایی و دبیر تحریریه حسین گنجی منتشر شد.

فیلم سینمایی »آستیگمات« 
به تهیه کنندگی و کارگردانی مجیدرضا 

مصطفوی پاییز امسال در سینماها اکران 
می شود.

فیلم »خوک« به کارگردانی مانی 
حقیقی موفق به کسب جایزه بهترین 

فیلم از دوازدهمین جشنواره بین المللی 
»گروالند« در شهر تولوز فرانسه شد.

نمایش »عروسک های من« به 
کارگردانی وحید خسروی در روز 9 مهر 1397 

در شهر ایروان روی صحنه می رود.

اینجا هشت ساله شبها تصمیم می گیرن
زندگی رو عوض کنند صبحها یادشون میره.

اینجا کسی عوض بشو نیست، اینجا همه چی 
ادامه داره، هر یه جمله ی آدمها به هم یه داستان 

پشتش داره

ابد یک روز

فیلمفیلمنمایش دیالوگ

تاجداری کند آنکس که ز سردر گذرد

ره بمنزل برد آنکو ز سفر در گذرد

کوه سنگین دل اگر قلزم چشمم بیند

موج طوفان سرشکش ز کمر در گذرد

نکند ترک شکر خندٔه شیرین خسرو

لیک پیش لب شیرین ز شکردر گذرد

دیده دریا دلی از خون دلم می بیند

کو تواند که روان از سر زر در گذرد

نتواند که نهد بر سر کوی تو قدم

مگر آنکس که نخست از سر سر در گذرد

باد را بر سر زلف تو اگر باشد دست

بهوایت ز سر سنبل تر در گذرد

خنک آن خسته که در کوی تو بی بیم رقیب

دهدش دست که چون باد سحردر گذرد

چرخ را بر سر میدان محبت هر دم

ناوک آه من از هفت سپر در گذرد

گرقدم پیش نهی در صف عشقش خواجو

تیر دلدوز فراقت ز جگر در گذرد

خواجوی کرمانی 

مزرعه در رویای طالئی گندم 

بخواب می رود

گندم در رویای خیس باران 

و کودکی در رویای معطر نان !

کاش کسی بیاید که 

جای خواب را با زندگی عوض 

کند ...!

سارا_عبدی

عکس نوشت

عکس: 
 آرزو قاسمی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

اندوه شاه اسماعیل صفوی از 
افتادن بحرین به دست پرتغالی ها

شـاه اسـماعیل صفـوی كـه پـس از گذشـت 
پنـج سـال هنـوز در انـدوه شكسـت چالـدران 
بـود سـی ام سـپتامبر 1519 از تصـرف بحریـن 
خبـر  ایـن  و  آگاه شـد،  هـا  پرتغالـی  توسـط 
ناگـوار براندوه او افزود، زیرا به سـبب نداشـتن 
نیروی دریایی و اسـلحه آتشـین نمی توانست 
ام  روز )سـی  انجـام دهـد. وی همـان  كاری 
آزمایـش اسـتخدام  از  سـپتامبر 1519( پـس 
خوشنویسـان داوطلـب كار در دفتـر اختصاصی 
و مـردود كـردن همه آنـان، مقامات كشـوری و 
لشـكری را بـه مذاكـره فـوری بـرای رسـیدگی 
بـه دسـت انـدازی هـای مكـرر پرتغالـی هـا به 
جزایـر ایـران در خلیج فـارس فراخواند. در این 
جلسـه قـرار شـد كـه یـك بودجـه محرمانـه در 
اختیـار افـراد محلی قرار داده شـود كه پرتغالی 
هـا را در جزایـر متصرفـی راحـت نگذارنـد تـا 
بعـدا راهـی بـرای اخـراج آنـان بـه دسـت آید. 

سفرنامه ای كه به استعمار شرق 
كمك بسیار كرد

نخسـتین چاپ سـفرنامه »جمیلی چاره ری« به 
زبـان التیـن در بـاره شـرق بـه ویـژه هند، سـی ام 
سـپتامبر سال 1697 در ناپل انتشـار یافت. »چاره 
ری« كـه یـك پزشـك بـود ضمـن سـفر خـود بـه 
شـرق در مـارس 1695 در هنـد بـا »اورنگ زیب« 
امپراتـور مغولـی گوركانـی( ایـن كشـور ماقـات 
كـرده بـود. »چـاره ری« در بـاره دربـار اورنگ زیب 
و سـازمانهای اداری او نوشـته اسـت: ارتـش نیـم 
میلیونـی اورنگ زیب دیگر آن مغولهایی نیسـتند 
كـه خاورمیانـه و اروپـا را تصـرف كردنـد. آنان عده 
ای خوشـگذران، شـیك پـوش، راحـت طلـب و 
شـكم گنده هسـتند كه تنها هنرشـان سـوار شدن 
بـر اسـبهای زیبـا و رژه رفتـن از برابـر امپراتـور و 
شـاد كـردن اوسـت. ایـن ارتـش نیـم میلیونـی 
برابـر ده هـزار سـرباز واقعـی اسـتعداد جنگیـدن 
نـدارد. »پارسـی« زبـان دربار امپراتور هند اسـت و 
مكاتبـات دولتـی بـا ایـن زبـان انجـام می شـود. 

دسـتگاه اداری امپراتـوری فاسـد اسـت و انجـام 
هـر كاری را بـا دادن رشـوه مـی تـوان از كاركنـان 
دولـت خواسـت. مقامـات همـه دروغ مـی گویند 
و چاپلـوس هسـتند. حسـابداران امپراتـور دو نوع 
دفتـر محاسـبات دارند كـه یكی از انهـا خصوصی 
اسـت و در آن حسـابها را بـه خطـی مـی نویسـند 
كـه خواندنـش كار هركس نیسـت و طبق تحقیق 
مـن، آن خطـوط همانا عدد نویسـی ایـران در دوره 
ساسـانیان اسـت كـه پارسـیان مهاجـر آن را برای 
خـود محفـوظ داشـته انـد. معمـاران و مباشـران 
امپراتور از مردم اصفهان هسـتند كه در هوشمندی 
معروفنـد و كارگاههـای اسـلحه سـازی امپراتـور 
توسـط صنعتگران دعوت شـده از شـیراز و كرمان 
اداره مـی شـود و اخیـرا عده ای را هـم از یزد آورده 
انـد تـا كار جمـع آوری مالیاتها را به آنان بسـپارند، 
زیـرا مردمـی دقیـق و درسـتکارند و .... به نوشـته 
برخـی از مورخـان، مفـاد همین سـفرنامه كه بعدا 
به زبانهای مختلف انتشـار یافته اسـت، اروپاییان 
را تشـویق به اسـتعمار هند كرد. دكتر»چـاره ری« 
بـرای یافتـن داروهـای گیاهی به شـرق رفته بود.

نمایشگاه گزیده آرشیو پوستر

انجمن تصویرگران ایران  
در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

نمایشگاه

طنزیمات

روزنامــه همدلــی نوشــت:»فافل بــه جــای کتــاب، ُرّب بــه جــای 

کنسرت«

ــه بغــل گرفتــه  مخاطــب خــاص قوطــی رّب گوجــه را محکــم ب

بــود. َتــِه قوطــی ضــرب گرفتــه بــود و مــی خوانــد:»آی انــار انــار، 

کیلویــی 25 زار!« شــاهد عینکــی تــا کمــر خــم شــد. عینکــش 

را بــه چشــم چســباند و روی قوطــی را خوانــد. بــا تعجــب 

ــار.  ــه رّب ان ــم! ایــن کــه رّب گوجــه اســت، ن گفت:»خــاص خان

دوم ایــن کــه انــار هــم کیلویــی 25 زار نیســت. ایــن نــرخ مربوط 

بــه ده هــا ســال قبلــه...« مخاطــب خــاص دوبــاره روی قوطــی 

ضــرب گرفــت و بــا بــی خیالــی گفت:»مهــم نیســت کــه انــاره یــا 

گوجــه. مهــم اینــه کــه غــذای روحــه.« شــاهد عینکی همــان طور 

کــه کمــر خــم مانــده بــود، بــا صدایــی دو رگــه گفــت:»روووح؟« 

ــه،  ــش کشــید و جــواب داد:»بل ــر ســتون فقرات ــار دســتی ب تغ

روح! مگــر خبــر نــداری که رّب گوجه جانشــین موســیقی شــده؟ 

از حــاال بــه بعــد بــه جــای ســاز و آواز مــردم را در تــاالر جمــع مــی 

کنــن و نفــری یــه قوطــی رّب گوجــه فرنگــی بهشــون میــدن و 

مــردم روح خودشــون رو بــا اون جــا میــدن...« 

مخاطــب خــاص گفت:»امــروز رفتــم بــرای خواهــر زاده ام چنــد 

تــا فافــل خریــدم.« شــاهد عینکــی گفــت:»آره فافــل غــذای 

ارزونیــه! بــرای تغذیــه زنــگ تفریــح هم حــرف نــداره.« مخاطب 

ــی.  ــه پرت ــدر از مرحل ــه ق ــو چ ــون! ت ــاهد ج ــاص گفت:»ش خ

فافــل نخریــدم کــه بخــوره. خریــدم بــه جــای کتــاب اســتفاده 

کنــه. امــروز عصــر هــم دارم میــرم لــوازم التحریــری جلدشــون 

ــاره صدایــش را دو  ــرم خــراب نشــن.« شــاهد عینکــی دوب بگی

ــا بــی حوصلگــی  رگــه کــرد و گفت:»فافــل؟ کتــااااب؟« تغــار ب

گفت:»همینــه دیگــه بــا رســانه هــا ارتبــاط نــداری، از تغییــرات 

جامعــه عقبــی.« 

شــاهد عینکــی رو بــه ســوی افــق ایســتاد. نگاهــی عمیــق بــه 

ــر  ــک ت ــک و نزدی ــق نزدی ــه اف ــدم ب ــه ق ــدم ب آن انداخــت و ق

شــد. همــان طــور کــه مــی رفــت، کلمــه بــه کلمــه بــا خــود مــی 

گفت:»مــن در پیشــگاه تاریــخ شــهادت مــی دهــم کــه...« تغــار 

ــاد زد:»جــرأت داری شــهادت  ــد و فری ــه هــوا پران دســتش را ب

بــده!« مخاطــب خــاص گفــت:»وا؛ تغــار جــون ولــش کــن! حــاال 

ــه رّب  ــک. ب ــداره طفل ــی ن ــادل روح ــکی زد. تع ــرف کش ــه ح ی

گوجــه فرنگــی نیــاز داره.« و پاشــنه پایــش را روی زمیــن کوبیــد 

و بــه َتــِه قوطــی، ضــرب گرفــت. 

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

رّب گوجه؛ غذای روح


