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ــا  ــل یـ ــیدی قتـ ــای 20 و 30 و 50 خورشـ ــه هـ در دهـ
ــدای  ــر و صـ ــران سـ ــگار در ایـ ــار روزنامه نـ ــدام چهـ اعـ
ـــان  ـــببان ش ـــان مس ـــان دام ـــون آن ـــی خ ـــرد ول ـــیار ک بس
را گرفت.ماجـــرای قتـــل و در واقـــع ُمثلـــه کـــردن 
ـــعودی در  ـــد س ـــگار منتق ـــقجی« روزنامه ن ـــال خاش »جم
ـــران  ـــک بح ـــه ی ـــتانبول، ب ـــتان در اس ـــول گری عربس کنس
جـــدی بـــرای حکومـــت پـــدر و پســـر حاکـــم در ایـــن 
ـــی  ـــن چالش ـــخصا مهم تری ـــده و مش ـــدل ش ـــرزمین ب س
ـــرده و او  ـــر ک ـــلمان« را درگی ـــن س ـــد ب ـــه »محم ـــت ک اس
ـــی  ـــا جای ـــت ت ـــه اس ـــی انداخت ـــۀ جهان ـــم جامع را از چش
ـــم  ـــکا و مه ـــوری آمری ـــس جمه ـــپ ریی ـــد ترام ـــه دونال ک
تریـــن متحـــد و حامـــی او را دچـــار دردســـر جـــدی کـــرده 
ـــه داری  ـــر خزان ـــه وزی ـــت ک ـــدی اس ـــان ج ـــوایی چن و رس
ـــه در  ـــیده ک ـــه رس ـــن نتیج ـــه ای ـــز ب ـــده نی ـــاالت متح ای

نشســـت ســـرمایه گـــذاری ریـــاض شـــرکت نکنـــد. 
تنهـــا اتفاقـــی کـــه مـــی توانـــد ایـــن ننـــگ را بزدایـــد 
ـــاض  ـــه ری ـــال را نکشـــته باشـــند و ب ـــه جم ـــن اســـت ک ای
ـــرار  ـــری را تک ـــعد حری ـــازی س ـــان ب ـــند و هم ـــرده باش ب
ـــگ  ـــا شـــواهد متعـــدد کامـــا رن ـــن فـــرض ب ـــا ای ـــد ام کنن
ـــرو  ـــرای خس ـــان ماج ـــل هم ـــر مث ـــن منظ ـــه و از ای باخت
ــد  ــی می گفتنـ ــه برخـ ــت کـ ــران اسـ ــرخی در ایـ گلسـ
ـــخ  ـــتادند! در پاس ـــه فرس ـــه فرانس ـــده و او را ب ـــدام نش اع
ـــه  ـــوایی کاری را ک ـــۀ رس ـــد هزین ـــرا بای ـــد چ ـــه می ش گفت
انجـــام نـــداده و خونـــی را کـــه نریخته انـــد بپردازنـــد؟ 

درســـت اســـت کـــه جمـــال خاشـــقجی ارتباطاتـــی بـــا 
دیگـــر اعضـــای خانـــدان ســـعودی داشـــت کـــه مـــورد 
ـــد  ـــرار گرفتن ـــدهللا ق ـــک عب ـــرد جانشـــینان مل غضـــب و ط
امـــا صفـــت و شـــهرت غالـــب او روزنامه نـــگاری بـــود 
چنـــدان کـــه پـــس از مهاجـــرت بـــه ایـــاالت متحـــده 
ـــی را  ـــر آمریکای ـــۀ معتب ـــک روزنام ـــا ی ـــود ب ـــکاری خ هم

بـــه عنـــوان انجـــام حرفـــۀ اصلـــی ادامـــه داد.
حکومت هـــای  دســـت  بـــه  روزنامه نـــگاران  قتـــل 
اســـتبدادی و اقتدارگـــرا امـــا انگـــی نیســـت کـــه زدوده 
شـــود و روزی دامـــان مســـببین را مـــی گیـــرد وایـــن 
ـــلمان در  ـــن س ـــاال ب ـــه احتم ـــت ک ـــه ای اس ـــان نکت هم

ــود. ــاورده بـ ــود نیـ ــبات خـ محاسـ
ـــگار  ـــد روزنامه ن ـــل چن ـــز قت ـــران نی ـــر ای ـــخ معاص در تاری
ـــیار  ـــدام بس ـــم اع ـــا حک ـــه ب ـــرور و چ ـــورت ت ـــه ص ـــه ب چ
ـــاوت  ـــن تف ـــا ای ـــاد ب ـــران افت ـــته گ ـــت گذش ـــرای حکوم ب
ـــه  ـــد و هم ـــترده نبودن ـــروز گس ـــد ام ـــا مانن ـــانه ه ـــه رس ک
ـــا  ـــون ه ـــال آن خ ـــن ح ـــا ای ـــا ب ـــدند ام ـــی ش ـــع نم مطل

ـــرد. ـــا نک ـــن را ره ـــان مرتکبی ـــان و دام گریب
در ســـال هـــای پیـــش از انقـــاب 57 نـــام چنـــد روزنامـــه 
نـــگار بـــه قتـــل رســـیده یـــا اعـــدام شـــده بـــه عنـــوان 
اســـطوره روزنامه نـــگاران مطـــرح بودنـــد و خـــون آنـــان 
ـــت و در  ـــوی دوم را گرف ـــت پهل ـــان حکوم ـــرانجام دام س
ـــوارد نپرداخـــت. ـــن م ـــه ای ـــوان ب ـــی ت ـــل ســـقوط، نم دالی
جالـــب تـــر از همـــه مـــورد »محمـــد مســـعود« مدیـــر 
نشـــریۀ » مـــرد امـــروز« اســـت کـــه در تمـــام ســـی 
ــار  ــه دربـ ــکار عمومـــی بـ ــوع در افـ ــال پـــس از وقـ سـ
ـــه آن  ـــی ک ـــد از انقاب ـــازه بع ـــد و ت ـــی ش ـــبت داده م نس
ـــا کار حـــزب  ـــه اتفاق ـــاش شـــد ک ـــرد  ف ـــار را ســـاقط ک درب
تـــوده بـــوده نـــه دربـــار منتهـــا آن قـــدر دربـــار بدنـــام 
ـــا  ـــت ی ـــال نخواس ـــی س ـــام آن س ـــه در تم ـــود ک ـــده ب ش

نتوانســـت از خـــود رفـــع اتهـــام کنـــد. 
ــن  ــه اولیـ ــرداد 1321 کـ ــنبه 29 مـ ــح گاه پنج شـ از صبـ
شـــماره مجلـــه هفتگـــی »مـــرد امـــروز« بـــه صاحـــب 
ـــر مســـؤولی »محمـــد مســـعود« منتشـــر  ـــازی و مدی امتی
شـــد تـــا شـــامگاه 23 بهمـــن 1326 کـــه او بـــه قتـــل 
ــی  ــا جایـ ــرد تـ ــر می کـ ــود را تند تـ ــن خـ ــید لحـ رسـ
کـــه یـــک هفتـــه قبـــل از آن در مقالـــه ای بـــه اشـــرف 
ـــو  ـــد پالت ـــر خری ـــه خاط ـــاه ب ـــوی ش ـــر دوقل ـــوی خواه پهل
پوســـتی بســـیار گران قیمـــت و پوشـــیدن آن در منظـــر 
دیگـــران بـــه شـــدت تاخـــت و آن را نمـــک پاشـــیدن 
بـــه زخـــم مـــردم فقیـــر و تـــازه برخاســـته از آســـیب 
ــن  ــح ایـ ــا توضیـ ــت و تنهـ ــگ دانسـ ــای دوران جنـ هـ
ـــت. ـــه اس ـــه گرفت ـــه هدی ـــده بلک ـــداری نش ـــه خری ـــود ک ب
ـــن پالتوپوســـت  ـــا ای ـــح عکســـی ب ـــروز« در توضی ـــرد ام م
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بـرای اجرای هر طرحی در کشـور بایـد ابتدا آمایش 
سـرزمینی در اختیـار باشـد تـا آمار دقیقـی از میزان 
منابـع آبـی، وضعیت خـاک و غیره در اختیار باشـد. 
امـا بـه گفتـه یکـی از فعالیـن محیـط زیسـت در 
کشـور هیـچ آمایش سـرزمینی یکپارچـه ای تاکنون 
در کشـورما صـورت نگرفتـه اسـت. سـارا اردو فعـال 
محیـط زیسـت در گفت وگـو بـا پیـام مـا می گوید: 
»متاسـفانه بـا وجـود متخصصیـن زیـاد آمایش 
از مسـاحت  دقیقـی  آمـار  تـا کنـون  سـرزمینی، 
و حجـم منابـع طبیعـی  کشـور )جنـگل، منابـع 
آب، جنـگل، شـنزارها و ...( وجـود ندارد. کشـور 
از  متعـددی  بحران  هـای  بـا  همیشـه  ایـران 
بیابان زایـی،  ریزگردهـا،  هـوا،  آلودگـی  جملـه 
و  اقلیـم  تغییـر  اصولـی،  غیـر  سدسـازی های 
اسـت.  بـوده  مواجـه  خشکسـالی 
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باوجودمتخصصینزیاددرحوزه
آمایشسرزمین،هیچآماریاز
منابعزیستیکشوردراختیارنداریم

جایخالیآمایش
سرزمیندرکشور
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فراخوان آگهی 
ارزیابی ساده )97-55(

صفحه9 نوبتدوم

 آگهی  مناقصه عمومی
یکمرحلهای

فراخوان مقاالت عمومی یک مرحله ای
)همراهباارزیابیکیفی(

نعمتالهحسینزاده-شهردارجیرفت

نوبتاول
صفحه12

ــزار  ــون و پانصدهـ ــک میلیـ ــت: »یـ نوشـ
ریـــال قیمـــت پالتـــو پوســـت شـــاه زاده 
ـــار ماســـت کـــه همیشـــه در تشـــویق  واال  تب
ــرا  ــت از فقـ ــی و حمایـ ــع داخلـ از صنایـ
بوده انـــد«؛  پیش قـــدم  بی نوایـــان  و 
طعنـــه ای آشـــکار بـــه ســـخنان خواهـــر 
شـــاه در آییـــن افتتـــاح یـــک واحـــد 
پوشـــیدن  بـــه  توصیـــه  در  نســـاجی 

پوشـــاک داخلـــی.
ـــده  شـــامگاه 23 بهمـــن 1326 و کمـــی مان
بـــه یـــازده شـــب، محمـــد مســـعود بـــه 
آرامـــی از محـــل دفتـــر مـــرد امـــروز در 
ـــرف  ـــه ط ـــد و ب ـــارج ش ـــه زار خ ـــان الل خیاب
ـــلیک  ـــه ش ـــت. دو گلول ـــود رف ـــل خ اتومبی
ــد  ــاد. دو روز بعـ ــه زمیـــن افتـ ــد و بـ شـ
ــن  ــروز ایـ ــرد امـ ــه مـ ــر اول روزنامـ تیتـ
ـــته  ـــعود کش ـــد مس ـــب محم ـــود: »پریش ب

شـــد«.
ــود.  ــار بـ ــه دربـ ــام متوجـ ــت اتهـ انگشـ
ــوده  ــزب تـ ــردم« ارگان حـ ــه »مـ روزنامـ
ـــل  ـــود نوشـــت: »قت ـــران در ســـرمقاله خ ای
محمـــد مســـعود اعـــام خطـــری اســـت 
ـــد دوران  ـــرای تمـــام کســـانی کـــه از تجدی ب
ــد.  ــت دارنـ ــته وحشـ ــوری گذشـ دیکتاتـ
ـــوی  ـــه های ق ـــف ریش ـــت در کش ـــر دول اگ
ایـــن جنایـــت ســـهل انگاری کنـــد آن 
وقـــت ملـــت ایـــران حـــق دارد مظنـــون 
ـــر  ـــات باال ت ـــه مقام ـــد ک ـــور کن ـــود و تص ش
ایـــن نقشـــه بی باکانـــه و فجیـــع  در 

بی دخالـــت نیســـتند.«ون روزنامه نـــگاران 
ـــد و  ـــا نمی کن ـــا را ره ـــت ه ـــان حکوم دام
ـــده  ـــک قاع ـــه ی ـــتثنا ک ـــک اس ـــه ی ـــن ن ای
اســـت. حتـــی اتهـــام قتـــل محمـــد 
مســـعود، اشـــرف پهلـــوی را بـــه بدنـــام 
ـــرد. ـــل ک ـــابق تبدی ـــم س ـــرۀ رژی ـــن چه تری
ـــان نیـــز تقصیراتـــی را  حتـــی ســـلطنت طلب
ـــا  ـــد بعده ـــر چن ـــد ه ـــی کردن ـــه او م متوج
ـــرف  ـــره کار اش ـــن فق ـــد ای ــوم ش معلـ
نبـــوده اســـت. بـــا ایـــن حـــال قتـــل او 
تـــا بـــه اشـــرف نســـبت داده مـــی شـــد 
دامـــان پهلـــوی هـــا را گرفـــت و وقتـــی 
ـــرو  ـــوده و خس ـــزب ت ـــد کار ح ـــوم ش معل
ـــوده  ـــزب ت ـــان او را و ح ـــوده دام ـــه ب روزب
ـــه  ـــون روزنام ـــه خ ـــرا ک ـــرد. چ ـــام ک را بدن

نـــگاران دامـــن گیـــر اســـت.
ایـــن ســـیاهه البتـــه محـــدود بـــه ســـه 
ـــتر  ـــا بیش ـــت و قطع ـــر نیس ـــار نف ـــا چه ی
ـــام  ـــار ن ـــا چه ـــه ی ـــن س ـــا همی ـــت ام اس
ـــل  ـــا نشـــان داده شـــود قت ـــی اســـت ت کاف
ـــر  ـــک نف ـــل ی ـــط قت ـــگار فق ـــک روزنامه ن ی

ـــت. نیس
رضـــا براهنـــی در ســـال 1354 در مجموعـــۀ 
ــرو  ــل خسـ ــاه قتـ ــل هللا« گنـ ــعر »ظـ شـ
ـــد  ـــی دان ـــنگین م ـــان س ـــرخی را چن گلس
ــتاوردهای  ــارات و دسـ ــه افتخـ ــه همـ کـ
ـــت  ـــش قیم ـــس از افزای ـــاه پ ـــت ش حکوم

ـــرد. ـــی ب ـــؤال م ـــر س ـــت را زی نف
عصر ایران
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پیام رسـانه

روزنامـه والاستریتژورنال 
در ارتباط با قتل خاشـقجی نوشته: 

آبروریزی سـعودی ها در ارتباط با قتل 
روزنامه نگار محل بحث اسـت.

خبرگـزاریاسپوتنیکاز قول 
ترکیه در ارتباط با پرونده خاشـقجی 

نوشـته: هر چه بشـود ما مدارکمان را رو 
می کنیم.

پایگاه اینترنتی شـبکه خبری 

الجزیرهاز عدم قبول مسـئولیت 
دولت سـعودی در ارتباط با قتل خاشقجی 

خبر داده.

خاورمیانهروسیهآمریکا
خبرگـزاری دویچهوله از چند حمله 
موشـکی به مراکز اخذ رای در افغانستان 
که در طی آن حداقل نه نفر کشـته شـدند 

خبر داده.

آلمان

نفت100دالرینخواهدشدپیام خبر
مدیر تحقیقات کاالی بانک سرمایه  گذاری آمریکایی گلدمن ساکس اظهار کرد برخاف آنچه 
تحلیلگران مختلف هشدار داده اند قیمت نفت خام بعید است به 100 دالر در هر بشکه صعود کند.

لنا
 ای

س:
عک

استعفای شفاف آخوندی
وزیرمستعفی:پایبندیبهقانون،احترامبهحقوقمالکیتواقتصادبازاررقابتیسهاصلنقضشدهدردولتهستند

عباساخوندیباانتشارنامهایازرییسجمهورخواستتابااستعفایاوموافقتکند

در  کــه  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
ــازترین  ــزو خبرس ــر ج ــای اخی هفته ه
دوازدهــم  دولــت  کابینــه  اعضــای 
دربــاره  شــایعه هایی  و  بــوده 
ــور  ــتعفای وی به ط ــا اس ــتیضاح ی اس
امــروز  می شــد،  مطــرح  متنــاوب 
متــن اســتعفای خــود را منتشــر کــرد 
تــا رســما از ســمت خــود خداحافظــی 
ــق  ــه متعل ــتعفایی ک ــه اس ــد؛ البت کن
بــه یک مــاه و نیــم قبــل اســت و 
ــه آن  ــی ب ــور واکنش ــوز رییس جمه هن

نشــان نــداده اســت.
پیــش از ایــن در محافــل سیاســی 

ــه  ــی از ادام ــه روحان ــه می شــد ک گفت
همــکاری آخونــدی بــا کابینــه رضایــت 
ــال  ــا فرســتادن پیغــام بدنب ــدارد و ب ن
ــه در  ــی ک ــود. موضوع ــتعفای او ب اس
هفتــه گذشــته پررنگ تــر شــد امــا 
وزیــر مســتعفی آنــرا شــدیدا تکذیــب 

می کــرد.
ــال  ــدی بدنب ــه آخون ــه می شــود ک گفت
ــود کــه از طــرف روحانــی برکنــار  آن ب
ــراه  ــه هم ــار نام ــا انتش ــاال ب ــود. ح ش
کــه  پذیرفتــه  گویــا  او  گایــه  بــا 
ــی  ــت در روزهای ــد. درس ــتعفا بده اس
ــی  ــال معرف ــور بدنب ــس جمه ــه ریی ک

وزرای خــود بــه کابینــه اســت.
و  راه  وزیــر  آخونــدی  عبــاس 

ــود از  ــتعفای خ ــه اس ــازی نام شهرس
ایــن ســمت را کــه خطــاب بــه رئیــس 
کانــال  در  شــده  نوشــته  جمهــوری 
اطــاع رســانی خــود منتشــر کــرد.

ــخ 10 شــهریورماه  ــه تاری ــه ک ــن نام ای
از  خــورده،  آن  روی  جــاری  ســال 
ســوی وزیــر راه و شهرســازی خطــاب 
ــته و در آن  ــور نوش ــس جمه ــه ریی ب
ــا اســتعفای  درخواســت می کنــد کــه ب

ــد. ــت کن وی موافق
در ایــن خصــوص ســید قاســم بی نیاز، 
وزارت  عمومــی  روابــط  مدیــرکل 
گفت وگــو  در  نیــز  شهرســازی  و  راه 
بــا ایســنا ضمــن تاییــد اســتعفای 
آخونــدی، تصریــح کــرد: متــن اســتعفا 

ــده اســت  ــوری ش ــم رییس جمه تقدی
ــا  ــه ب ــن رابط ــی در ای ــم نهای و تصمی

اســت. رئیس جمهــوری 

آخوندیدرایننامهآورده:
کــه  درخواســتی  بــار  ســه  پیــرو 
ســال گذشــته از محضــر جنابعالــی 
اجــازه  داشــتم  )رئیس جمهــوری( 
می خواهــم از خدمــت شــما از دولــت 
ــه نظــر نمی رســد  رخصــت بخواهــم. ب
بازآفرینــی  روش  بــا  ارتبــاط  در 
ــم  ــی بتوان ــورد نظــر جنابعال شــهری م
ــن  ــم. همچنی ــام ده ــری انج کار موث
دخالــت  سیاســت  بــا  ارتبــاط  در 
حداکثــری دولــت در بــازار و روش 
ســاماندهی امــور اقتصــادی بــه لحــاظ 
شــرایط موجــود کشــور نیــز امــکان 
هماهنگــی نــدارم. ایــن حــق شماســت 
را در دولــت  کــه وزیــر همراه تــری 
ــار  داشــته باشــید. خواهشــمندم این ب
ــت  ــب موافق ــن جان ــا درخواســت ای ب
تســریع  جانشــین  تعییــن  در  و 

فرماییــد.
ــای  ــازی دولت ه ــر راه و شهرس وزی
یازدهــم و دوازدهــم در ادامــه ایــن 
ــاد  ــن اعتق ــر ای ــن ب ــه آورده: م نام
پایبنــدی  اصــل  ســه  هســتم کــه 
حقــوق  بــه  احتــرام  قانــون،  بــه 
بــازار رقابتــی  اقتصــاد  مالکیــت و 
ــا  ــد زیرپ ــرایطی نبای ــچ ش را در هی
تدبیــر  در  کــه  آنچــه  گذاشــت. 
از  ناشــی  جدیــد  ســخت  شــرایط 
شــاهدیم،  آمریــکا  تحریم هــای 
اصــل  ســه  همیــن  نقــض  دقیقــا 
ایــن  بــا  صــورت  هــر  در  اســت. 
ــث  ــدگاه از حی ــاوت دی ــطح از تف س

درســت  مــن  کار  ادامــه  اخاقــی 
کــه  می کنــم  خواهــش  نیســت. 
ــن  ــد در اولی ــت دهی ــن رخص ــه م ب
خــارج  خدمت تــان  از  فرصــت 
دارم کــه  درخواســت  ولــی  شــوم 
مهرمــاه  پایــان  از  زمــان  ایــن 
ــرای  ــرود. ب ــر ن ــاری فرات ــال ج س
ــت و  ــکاران در دول ــی و هم جنابعال
ــق  ــران آرزوی توفی ــز ای ــردم عزی م

دارم. ســرافرازی  و 
نامــه وزیــر مســتعفی  بــه  نگاهــی 
از سیاســت های  او  نشــان  می دهــد 
بــوده  ناراضــی  دولــت  اقتصــادی 
اقتصــاد  تحصیل کــرده  او  اســت. 
سیاســی اســت و در حــوزه آکادمیــک 
معتقــد بــه بــازار آزاد اقتصــادی اســت. 
موضوعــی کــه ایــن روزهــا طرفــداری 
ــی  ــادی روحان ــت های اقتص در سیاس

ــدارد. ــادی اش ن ــم اقتص و تی
دولــت  از  آخونــدی  رفتــن  از  بعــد 
ــهرداری  ــه ش ــتن وی ب ــایعه پیوس ش
ــه  ــی ک ــت. در حال ــوت گرف ــران ق ته
ــری در  ــا البی گ ــته ب ــانی بازنشس افش
ــون اســت  ــر در قان صــدد ایجــاد تغیی
تــا شــاید صندلــی خــود در بهشــت را 
رهــا نکنــد. او در روزهــای گذشــته بــه 
تاثیر گــذاری  شــخصیت های  دیــدار 
ــس  ــس و ریی ــس مجل ــون ریی همچ
دولــت اصاحــات رفــت تــا شــاید 
نانــی از تنــور آنهــا برایــش گــرم شــود. 
گویــا برخــی در صــدد هســتند تــا 
قانــون  فوریتــی  ســه  طرحــی  بــا 
بازنشســتگی مدیــران را بــار دیگــر  
بــه صحــن مجلــس بیاورنــد و از ایــن 
ــران  ــهردار ته ــرای ش ــدی ب ــذر نم رهگ

ــود. ــه ش دوخت

یک عضو هیئت رئیسـه مجلس شـورای اسـامی از حضور 
وزیـر خارجه در جلسـه غیر علنی امروز )یکشـنبه( مجلس 

خبر داد.
محمـد علـی وکیلـی در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهار کـرد: قرار 
اسـت آخریـن تحـوالت بیـن الملـل و منطقه و گزارشـی از 
اجـاس FATF و تصمیمـات اتخـاذ شـده بـرای ایـران در 
جلسـه غیر علنی امروز )یکشـنبه( مورد بررسـی قرار گیرد.
بـه گفتـه وی، مهمان جلسـه غیرعلنی روز یکشـنبه مجلس 

محمـد جـواد ظریـف وزیـر امـور خارجه خواهـد بود.

از  نفـت  انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعـت  رییـس 
آمادگـی 110 شـرکت کوچـک و متوسـط اروپایـی بـرای 
همـکاری بـا شـرکت های ایرانی خبـر داد.رضـا خیامیان 
اظهـار کـرد: انجمـن بـا همـکاری اتـاق تهـران در تـاش 
متوسـط  و  شـرکت های کوچـک  از  تعـدادی  از  اسـت 
سـمیناری  و  بیاینـد  تهـران  بـه  دعـوت کنـد  اروپایـی 
شـرکت های  بـا  شـرکت ها  ایـن  کـه  دهیـم  تشـکیل 
ایرانـی مذاکـره کننـد، جوینـت شـوند و همـکاری بیـن 

شـود. آغـاز  شـرکت ها 

ظریفدرجلسهغیرعلنی
مجلسحضورمییابد

آمادگی110شرکتاروپایی
برایتعاملنفتیباایران

جمهـوری  رییـس  حقوقـی  معـاون 
لیسـت  از  تعلیـق  تمدیـد  گفـت: 
اقدامـات سـخت  کشـورهای مشـمول 
مقابلـه ای مالی و بانکـی، یک موفقیت 
هوشـمندانه ای  حقوقـی  درنبـرد  دیگـر 
اسـت کـه دولـت و ملت ایـران برمبنای 
معیارهـای مشـروعیت و مدنیـت بیـن 
المللـی در قبـال دولـت ایـاالت متحده 
در  جنیـدی   لعیـا  تحصیـل کرده انـد. 
خصـوص اثـر تمدیـد تعلیـق از لیسـت 

سـیاه گـروه اقـدام مالـی و بیانیـه این 
گـروه بـه پایـگاه اطـاع رسـانی دولـت 
گفـت:  بایـد توجه داشـت کـه تصویب 
لوایـح چهارگانـه قبـل از هـر چیـز بـه 
خـود مـا کمـک مـی کند کـه بانکـداری 
بهتـری داشـته باشـیم و امـکان نقـل 
انتقـاالت مالـی ناشـی از برخـی جرائم 
و تخلفـات مالـی را کاهـش دهیـم. بـه 
همیـن دلیـل بیش و پیـش از هر چیز 
بایـد بـرای بهبـود نظـام بانکـی و مالی 

خـود و حفـظ امنیـت روابـط بانکـی و 
مالـی ایـن قـدم هـا را برداریم.معـاون 
حقوقـی رییس جمهـور  افزود: بنابراین 
تـاش دولـت تنهـا بـرای  تامیـن نظـر 
اف(  تـی  ای  مالـی)اف  اقـدام  گـروه 
بـه  رسـیدن  بـرای  بلکـه  اسـت  نبـوده 
در  اسـت.  تـر  سـالم  بانکـداری  یـک 
کنـار ایـن امـر بدیهی اسـت کـه تمدید 
تعلیـق توسـط گـروه مزبـور گام بسـیار 
مثبتـی در حفـظ ارتباطـات بانکـی بین 
المللـی اسـت و به عاوه زمینـه را برای 
بـا دیگـر  تنظیمـات جدیـد مالـی کـه 
کشـورها از جملـه کشـورهای اروپایی و 
چین و روسـیه و کشـورهای همسایه و 

... در نظـر داریـم فراهـم مـی کنـد.

ایران نبرد حقوقی هوشمندانه ای 

را با آمریکا آغاز کرده است

عرضهارزوارداتیدرروزهای
آیندهافزایشمییابد

رییـس کل بانـک مرکـزی از افزایـش عرضـه ارز بـرای تأمیـن واردات طـی 
روزهـای آینـده خبـر داد و اعـام کـرد که از ابتدای امسـال بیـش از 27میلیارد 
دالر از طریـق بانـک مرکـزی و سـامانه نیمـا بـرای واردات تامین شـده اسـت.

عبدالناصـر همتـی گفـت: بـا ابـاغ مصوبـه شـورای هماهنگی اقتصادی سـران 
قـوا مبنـی بـر تاکید بر عرضه ارز ناشـی از صـادرات غیرنفتی به سـامانه نیما یا 
وارد کـردن آن بـه چرخـه اقتصـاد کشـور به ترتیبـی که بانک مرکزی مشـخص 
می کنـد، در هفته هـای آینـده شـاهد شـتاب گرفتـن و افزایش عرضـه ارز برای 

تأمیـن واردات خواهیـم بود.
وی تاکیـد کـرد: ظـرف هفته جـاری ضوابط مربوطـه در کارگروهی با مشـارکت 
وزارتخانه هـای ذیربـط، بانـک مرکـزی و نماینـدگان تجـار، بازرگانـان و فعـاالن 
اقتصـادی بررسـی و تصمیم گیـری خواهد شـد.رییس کل بانک مرکزی حجم 
مبادلـه )خریـد و فـروش( در بـازار ثانویه را طـی حدود دو ماه گذشـته معادل 
7.3 میلیـارد یـورو اعـام و پیش بینـی کـرد کـه بـا مجـوز اخذ شـده از سـران 
قـوا مبنـی بر خرید و عرضه ارز پتروشـیمی ها و سـایر صادرکننـدگان غیرنفتی 
توسـط بانـک مرکـزی، عرضه در این سـامانه شـتاب بیشـتری بگیـرد و برخی 

از مسـائل مطـرح در حاشـیه آن نیز برطرف شـود.

ته
نک

نگاهـیبـهنامهوزیرمسـتعفینشـانمیدهداواز
سیاسـتهایاقتصـادیدولتناراضیبودهاسـت.
اوتحصیلکـردهاقتصـادسیاسـیاسـتودرحـوزه
آکادمیـکمعتقـدبـهبـازارآزاداقتصـادیاسـت.
موضوعـیکهاینروزهـاطرفداریدرسیاسـتهای

اقتصـادیروحانـیوتیـماقتصـادیاشندارد.
بعـدازرفتـنآخونـدیازدولـتشـایعهپیوسـتن
ویبـهشـهرداریتهـرانقـوتگرفـت.درحالیکه
ایجـاد بـاالبیگـریدرصـدد بازنشسـته افشـانی
خـود صندلـی شـاید تـا اسـت قانـون در تغییـر
دربهشـترارهـانکنـد.اودرروزهـایگذشـتهبـه
دیـدارشـخصیتهایتاثیرگـذاریهمچـونرییس
مجلـسورییـسدولـتاصالحـاترفـتتاشـاید

نانـیازتنـورآنهـابرایـشگـرمشـود.

گزارش

مجلسدولت

آمادگی برای افزایش نرخ بنزین وجود نداردآغاز اجرای سند »ایران دیجیتال« 
فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر 
اطاعـات از ارائـه درخواسـت از 
سـوی دانشـگاه ها بـرای ایجـاد 
مرکـز اینترنت اشـیا خبـر داد و 
گفـت : ایـن درخواسـت ها در دسـت بررسـی اسـت، ولـی 
اعتقـاد مـا بـر فعالیت های شـبکه ای و قطبی اسـت و هر 
بخـش از ایـن فنـاوری در یکـی از دانشـگاه های کشـور 
حاشـیه  در  جهرمـی  آذری  محمدجـواد  شـود.  اجرایـی 
جمـع  در  امیرکبیـر  دانشـگاه  فنـاوری  بـرج  از  بازدیـد 
خبرنـگاران بـا بیـان اینکه بـا دانشـگاه صنعتـی امیرکبیر 
حوزه هـای  از  یکـی  افـزود:  کردیـم،  ایجـاد  ارتباطـات 
همـکاری در عرصـه فضایـی بـوده اسـت. ایـن دانشـگاه 

چندیـن سـال اسـت کـه کار طراحـی و سـاخت ماهـواره  
سنجشـی پیـام را انجـام می دهـد.وی با بیـان اینکه این 
ماهـواره در زمینـه ارسـال تصاویـر بـرای پایـش سـطوح 
زیـر کشـت و مدیریت بهتر کشـاورزی مـا را یاری خواهد 
کـرد، ادامـه داد: در حوزه هـای دیگر مانند سـوپرکامپیوتر 
و اقتصـاد دیجیتـال و امنیت سـایبری از دیگر زمینه های 
همـکاری مـا بـا ایـن دانشـگاه اسـت.آذری جهرمـی بـا 
اشـاره بـه بازدیـد از بـرج فنـاوری خاطـر نشـان کـرد: مـا 
هـم چشـم انداز وزارت ارتباطـات بـرای ایـران دیجیتال را 
تشـریح کـرده بودیـم و دانشـگاه بنـا بـر ظرفیت هایی که 
بـرای خـودش متصـور بـود، اعام کردنـد کـه می توانند به 

عنـوان قطـب IOT )اینترنـت اشـیا( فعـال شـوند.

شـورای  مجلـس  ناظـر  عضـو 
اسامی در شـورای عالی انرژی، 
گفت : امروز بحـث احیای کارت 
سـوخت به منظور جلوگیـری از 

قاچـاق سـوخت مطرح اسـت.
علـی بختیـار با اشـاره به مطالب منتشـر شـده در خصوص 
فعـال سـازی کارت سـوخت، اظهـار کـرد: هم اکنـون حدود 
40 میلیـون لیتـر بنزیـن از کشـور قاچـاق می شـود. ایـن 
قاچـاق منابعـی را از کشـور خـارج می کند کـه در حقیقت از 

دیـد مـردم دزدی محسـوب می شـود.
وی در ادامـه  بیـان  کـرد: قاچاقچیـان در ایـن بخش عمدتا 
باندهای بزرگی هسـتند و صرفا کوله بران سـاده ای نیستند 

کـه بایـد برای کنتـرل و مدیریـت این موضـوع تصمیماتی 
اتخـاذ شـود تـا بـه هـر شـکلی کـه شـده جلـوی قاچـاق 
سـوخت گرفتـه شـود.نماینده مـردم گلپایـگان در مجلـس 
شـورای اسـامی، بیان  کـرد: از آن جا که امـروز آمادگی الزم 
بـرای افزایـش نرخ بنزین وجود نـدارد، لذا اولین تصمیمی 
کـه می تـوان در ایـن زمینه  اتخـاذ کرد، بحث احیـای کارت 

سـوخت است.
بختیـار در پایان گفت :  ان شـاء هللا بحث فعال سـازی کارت 
سـوخت ها در کمیسـیون انرژی مـورد بحث و بررسـی قرار 
خواهـد گرفـت تـا هـر چـه  سـریع تر جلـوی قاچـاق گرفته 
شـود. مدیریـت در زمینـه توزیـع سـوخت و حامل هـای 

انـرژی در دسـتور کار مجلـس شـورای اسـامی قـرار دارد.

ن
ای

رآن
خب

س: 
عک

ــون شــماره شــبای  ــه تاکن ــت ک مشــموالن ســهام عدال
حســاب بانکــی خــود را در ســامانه ســهام عدالــت 
ثبــت نکرده انــد، فقــط تــا پایــان مهــر مــاه بــرای 
ــازمان  ــه س ــت ک ــی اس ــد. مدت ــت دارن ــت آن مهل ثب
خصوصی ســازی اعــام کــرده بــرای واریــز ســود ســهام 
عدالــت بــه حســاب مشــموالن بــه شــماره شــبای 
ــد  ــموالن بای ــن مش ــاز دارد، ای ــا نی ــی آنه ــاب بانک حس
بــا مراجعــه بــه ســامانه ســهام عدالــت نســبت بــه ثبــت 

ــد. ــدام کنن ــماره اق ــن ش ای

نظـارت مجمـع تشـخیص  عالـی  هیـات  در   CFT الیحـه 
رییـس  حقوقـی  معـاون  حضـور  بـا  نظـام  مصلحـت 
سیاسـت  و  ملـی  امنیـت  کمیسـیون  رییـس  و  جمهـور 
خارجـی مجلـس بررسـی شـد.هیات عالـی نظـارت مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظـام، مـاه بـه ریاسـت دکتر محسـن 
رضایـی و بـا حضـور اعضـا تشـکیل شـد.در جلسـه امـروز 
و  رییـس جمهـور  معـاون حقوقـی  نظـارت  عالـی  هیـأت 
خارجـی  سیاسـت  و  ملـی  امنیـت  کمیسـیون  رییـس 

داشـتند.  حضـور  نیـز  مجلـس 

۳روزتاپایانمهلت
مشموالنسهامعدالت

بررسیالیحهCFTدرهیات
عالینظارتمجمعتشخیص
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این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس24 در ارتباط با 
مرگ خاشـقجی از قول دولت سعودی 

گفته: او در طی یک دعوا در کنسـولگری 
عربسـتان به قتل رسیده.

اذعان دولت سـعودی در ارتباط با قتل 
خاشـقجی در کنسولگری این کشور در 

ترکیه در صـدر خبرگزاری های بین المللی 

از جمله یورونیوزاسـت.

روزنامـه دیلیتلگراف در تیتر 
یک خـود در ارتباط با بازیافت ناپذیری 

پاستیک ها نوشـته: پاستیک بسیار گران 
بازیافت می شود.

انگلستاناروپافرانسه
خبرگـزاری سیانان در تیتر یک 

خود به اعتراف دولت سـعودی در ارتباط 
با قتل خاشـقجی، روزنامه نگار عرب در 

کنسـولگری این کشور پرداخته.

آمریکا

پیام خبر

هر
 م

س:
عک

عشـایر و روسـتایی خانـوار 20هـزار
مشـمولسـبدحمایتیدولتشـدند

به گفتـه مدیرعامل صنـدوق بیمه 
اجتماعـی کشـور، 20هـزار خانـوار 
مشـمول  عشـایر  و  روسـتایی 
شـدند.  دولـت  حمایتـی  سـبد 
واعـظ مهـدوی گفـت: بـا پیگیریهـای الزم 20 هـزار خانـوار 
از مسـتمری بگیـران صنـدوق بیمـه روسـتائیان، عشـایر و 
کشـاورزان مشـمول دریافـت بسـته هـای حمایتـی در نظر 
گرفتـه شـده از سـوی دولـت شـدند. وی با اشـاره بـه نظام 
الیـه بنـدی تامیـن اجتماعی،وظیفـه صنـدوق را در حـوزه 
بیمـه ای دانسـت و مسـاعدت اجتماعـی را جـزو وظایـف 
سـازمانهای حمایتـی ماننـد کمیته امـداد حضرت امـام)ره( 

و بهزیسـتی عنـوان کـرد

اقتصاد

بستهحمایتیبرای
بازنشستگانیکهزیر

۳میلیونحقوقمیگیرند
مدیرعامل صندوق بازنشسـتگی کشوری 
و  شـکل  شـدن  مشـخص  بـا  گفـت: 
شـرایط بسـته حمایتـی دولت از اقشـار 
بازنشسـتگانی کـه زیـر  آسـیب پذیـر، 
سـه میلیـون حقـوق دریافـت می کننـد 
نیـز بسـته حمایتـی را دریافـت خواهند 
کرد.جامـع شـاغلین خبـر داد و گفـت: 
تـاش مـا ایـن اسـت کـه دو مرحلـه 
بازنشسـتگان و شـاغلین را بـه مـوازات 
همیشـه  مـا  بـاور  ببریـم.  پیـش  هـم 
بهتریـن  بـوده کـه در بحـران هـا  ایـن 
تصمیمات گرفته شـود و گره گشـا باشـد 
جمشـید تقی زاده اظهار داشـت: در حال 
حاضـر 51 درصد مراجعات مردم اسـتان 
به دسـتگاه های وزارت تعـاون، کار و رفاه 
بسـیار  وزارت  ایـن  و  اسـت  اجتماعـی 

کلیـدی و حسـاس اسـت.
تقـی زاده گفـت: صنـدوق بازنشسـتگی 
کشـوری ماهانـه 3250 میلیـارد تومـان 
بـه یـک میلیـون وچهارصـد هـزار نفـر 
بازنشسـته حقـوق پرداخـت مـی کنـد و 
ایـن در حالـی اسـت کـه در یک سـال و 
نیـم آینـده 550 هزار نفـر نیز به جمعیت 
تحت پوشـش افزوده خواهند شـد. وی 
از راه اندازی و ساماندهی سیستم جامع 
شـاغلین خبر داد و گفـت: تاش ما این 
و  بازنشسـتگان  مرحلـه  دو  اسـت کـه 
شـاغلین را بـه موازات هـم پیش ببریم. 
بـاور مـا همیشـه این بـوده کـه در بحران 
هـا بهترین تصمیمات گرفته شـود و گره 
گشـا باشـد و بـا توجـه بـه فرمایشـات 
مقام معظم رهبری و دسـتورات ریاست 
جمهـوری ایـن اتفاق با کیاسـت و درایت 

مدیـران پیـش خواهـد رفت.
مدیرعامل صندوق بازنشسـتگی کشوری 
گفـت: ایـن صنـدوق بـه یـک میلیـون 
می دهـد،  خدمـات  نفـر  هـزار   400 و 
و  رفـاه  نظـام  اعضـای   مهم تریـن  از 
تامیـن اجتماعـی کشـور و دومیـن مرکز 

اقتصـادی  و بیمـه ای کشـور اسـت.

لزوم بازخوانی پدیده کودک 
همسری و طالق

خبر
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ــان و  ــور زن ــور در ام ــاون رئیس جمه ــکار، مع ــه ابت معصوم
ــم  ــک ســوم تی ــه ی ــم ک ــار می کنی ــت: افتخ ــواده  گف خان
اعزامــی بــه بازی هــای آســیایی بــرای اولیــن بــار در تاریــخ 
ایــران زن هســتند. از بیــن مدال هایــی کــه دریافــت شــده 
یــک ســوم مدال هــا بــه خانم هــا اختصــاص یافتــه 

اســت. 
معــاون زنــان و خانــواده خاطرنشــان کــرد: امــروزه یکــی از 
مهمتریــن بیماری هــای جوامــع صنعتــی و توســعه یافتــه 
ــی  ــل اصل ــی عام ــی اســت و متاســفانه کم تحرک کم تحرک
بــرای بــروز بیماری هایــی تحــت عنــوان بیماری هــای 
ــی، عروقــی و افســردگی اســت.  ــت، قلب متابولیکــی، دیاب
او تاکیــد کــرد: امــروزه جامعــه مــا را افســردگی بــه شــدت 
تهدیــد می کنــد و ورزش درمانــی بــرای ایــن مســئله 
توصیــه می شــود. امــروز در بســیاری از کشــورها پزشــکان 
اجــازه دادنــد ورزش بــه عنــوان عاملــی بــرای درمــان 
تجویــز شــود. یعنــی ورزش بــه عنــوان داروهــای تجویــزی 

در لیســت قــرار گرفتــه اســت.
ابتــکار افــزود: امــروزه عنــوان می شــود یــک ســاعت 
پیــاده روی در جنــگل  و یــا فضاهــای ســبز بســیار در 
ــن  ــت در همی ــذار اس ــمی تاثیرگ ــی و جس ــامت روان س
ــم.  رابطــه از شــهرداری و نهادهــای مربوطــه تشــکر می کن
ــرص  ــک ق ــادل ی ــگل مع ــاده روی در جن ــک ســاعت پی ی
فشــار خــون عمــل می کند.ابتــکار تاکیــد کــرد: بــرای 
ــژه ای  ــای وی ــم برنامه ریزی ه ــان روســتایی ه ســامت زن
ــات  در حــال انجــام اســت. شــهرداری ها ســالن ها و امکان
زیــادی دارنــد اگــر ایــن امکانــات را تقســیم کننــد در وهلــه 
اول عدالــت جنســیتی برقــرار می شــود. شــهرداری ها 
ــد  ــان ایجــاد کنن ــرای زن ــد ورزشــی ب بایــد فضاهــای جدی
و پارک هــای خــاص بانــوان هــم کمک کننــده اســت. 
ــف  ــای مختل ــه و زمینه ه ــن زمین ــم در ای ــدوارم بتوانی امی
کــه بــه بحــث ســامتی و تغذیــه برمی گــردد موفــق عمــل 
ــود شــرایط بهداشــتی و ســامت  ــد بدانیــم بهب کنیــم. بای
زن ایرانــی طــی 40 ســال بعــد از انقــاب بســیار چشــمگیر 
ــی  ــه زندگ ــد ب ــا امی ــن گزینه ه ــی از ای ــت. یک ــوده اس ب
اســت. امیــد بــه زندگــی از زمــان انقــاب کــه حــدود 55 
ــی 76 ســال  ــان ایران ــود در حــال حاضــر بیــن زن ســال ب
ــر اســت یعنــی حــدود 4.5  ــان هــم جلوت اســت و از آقای
ســال امیــد بــه زندگــی زنــان از آقایــان بیشــتر اســت. ایــن 

ــی اســت. مســائل دســتاوردهای بزرگ

معاونرییسجمهوردرامورزنانوخانواده:

افسردگیجامعهرابه
شدتتهدیدمیکند

ــال  ــکات ارزی از انتق ــی مش ــوم در پ ــر عل وزی
از  ایرانــی  دانشــجویان  از  نفــر   400 از  بیــش 
ــر  ــل کشــور خب ــه داخ ــارج ب ــای خ دانشــگاه ه
ایــن دانشــجویان در مقطــع  داد کــه عمــده 

می کننــد. تحصیــل  کارشناســی 
ــال  ــت انتق ــن وضعی ــاره آخری منصــور غامــی درب

دانشــجویان ایرانــی بــه دانشــگاه هــای داخــل بــه 
دلیــل مشــکات ارزی گفــت: مــا بــرای کمــک بــه 
ــور را  ــارج از کش ــل در خ ــه تحصی ــجویانی ک دانش
انتخــاب کــرده انــد بــه ویــژه در مقطــع کارشناســی، 
مصــوب کــرده ایــم کــه ایــن دانشــجویان بتواننــد 
درخواســت انتقــال بــه داخــل کشــور را ارائــه دهنــد.

وی ادامــه داد: علــی رغــم اینکه در آییــن نامه قبلی 
عنــوان شــده بود بــرای انتقال دانشــجو به دانشــگاه 
هــای داخــل، دانشــجو بایــد دو تــرم تحصیــل کرده 
باشــد، مــا بــرای ایــن مقطــع صرفا بــرای ســال 97، 
اعــام کردیــم آنهایــی کــه یــک تــرم تحصیــل کرده 
و حتــی ثبــت نــام قطعــی کرده انــد نیــز مــی توانند 

بــه دانشــگاه هــای داخــل کشــور منتقل شــوند.
وزیــر علــوم افــزود: برهمیــن اســاس با دانشــگاه ها 
ــل  ــای داخ ــگاه ه ــون دانش ــم، اکن ــت کردی صحب
کشــور آمادگــی پذیــرش ایــن دانشــجویان را دارند.
ــراز  ــش از 400 نف ــر بی ــال حاض ــزود: در ح وی اف

دانشــجویان ایرانــی از دانشــگاه هــای خارجــی 
ــد، عمــوم ایــن  ــه داخــل کشــور منتقــل شــده ان ب
دانشــجویان در مقطــع کارشناســی هســتند البتــه 
مــا بــرای پذیــرش دانشــجویان کارشناســی ارشــد 

ــم. ــز مشــکلی نداری نی
غامــی افــزود: امیدواریــم آنهایــی که دوســت دارند 
در فضــای داخلــی کشــور تحصیــل کننــد وهزینــه 
هــای ســنگین تحصیل در خــارج کشــور را بر دوش 
ــد، از ایــن فرصــت اســتفاده  ــواده خــود نگذارن خان
کــرده و بــه دانشــگاه هــای داخــل بــرای تحصیــل 

منتقــل شــوند.

۴۰۰ دانشجوی ایرانی به دلیل مشکالت 
ارزی به داخل کشور منتقل شدند

خودرویبدهکارانباالییکمیلیونتومانتوقیفمیشود
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در اطاعیه ای به دارندگان خودروهایی که بدهی آنها بابت عوارض 
طرح ترافیک به بیش از یک میلیون تومان رسیده است، هشدار داد. دارندگان خودروهایی که بدهی آنها از یک 

میلیون تومان فراتر رفته است نیز ١٠ روز مهلت دارند که برای پرداخت بدهی خود اقدام کنند. در غیر این صورت، 
مشخصات خودروی آنها برای اعمال قانون و توقیف به پلیس راهور ارسال خواهد شد.

31خانهسالمتبهدختران
فراریخدماتمیدهند

سـازمان  اجتماعـی  امـور  معـاون 
خانـه  گفـت: 31  بهزیسـتی کشـور 
سـامت در سراسر کشـور دخترانی را 
کـه از خانـه فـرار کـرده اند، بـا هدف 
پیشـگیری از آسـیب های اجتماعی پذیرش می کنند و در سال 
گذشـته بـه 950 دختـر فـراری در این خانه هـا خدمات حمایتی 
ارائه شـد. معاون امور اجتماعی سـازمان بهزیسـتی کشـور اظهار 
داشـت: 70 تـا 90 درصـد علـت فـرار دختـران از خانـه ناشـی از 
مسـائل داخل خانواده و 10 درصد ناشـی از مسائل خارج خانواده 
اسـت. بـه طـور مثـال فـرد از خانـه فـرار می کند تـا بـرود پولدار 

شـود و مـی خواهنـد یـک شـبه ره صـد سـاله را طـی کنند.

جامعه

ارزتخصیصیبهزائران
اربعین100هزاردیناراست

اسـامی  جمهـوری  مرکـزی  بانـک 
بنابـر  کـرد،  اعـام  ای  اطاعیـه  در 
زائـران  شـده،  اندیشـیده  تمهیـدات 
اربعیـن حسـینی مـی تواننـد مبلـغ 
100 هـزار دینـار عـراق را از طریـق سـازوکار طراحـی شـده در بانک 
ملـی ایـران خریـداری و اسـکناس دینـار را در سـه شـهر عـراق و 
سـه نقطـه مـرزی)50 نقطه( تحویـل بگیرند. »بر همین اسـاس 
ضمـن تاکیـد بـر اینکه نیـاز به مراجعـه حضوری به هیـچ یک از 
شـعب بانک ملی نیسـت، زائـران می توانند با مراجعـه به پایگاه 
اطاعاتـی بانـک ملی ایران بـه آدرس WWW.BMI.IR از آخرین 
جزییـات و شـیوه اجرایـی موضوع اطاعات الزم را کسـب کنند.«

خبر

180ویزایجعلی
درمرزمهرانجلبشد

رییـس سـازمان حـج و زیـارت بـا 
اعـام اینکـه 1۸0 ویـزای جعلـی در 
مـرز مهران جلب شـده اسـت، تاکید 
کـرد: زوار مـدارک خـود را بـه دفاتـر 
رسـمی حـج و زیـارت ارائـه دهنـد! حمیـد محمـدی با اشـاره به 
ثبـت نـام بیش از 1 میلیـون و 300 هزار نفری ثبـت نام کننده در 
سـامانه سـماح افـزود: دفاتر غیر مجـاز هزینه ای چنـد برابری از 
مـردم می گیرنـد و ایـن در حق زوار اجحاف اسـت، خاطرنشـان 
کـرد: همچنـان گزارشـاتی از جعل ویزا می رسـد؛ گاه مـردم تصور 
می کنـد اعـام قیمت هـای کمتر بهتر اسـت، ولی شـب گذشـته 
1۸0 ویـزای جعلـی در مـرز مهران از زوار گرفته شـد و این بندگان 

خـدا از رفتـن بـه عتبـات محروم می شـوند.

سوژه

مردان؛عامل۵0درصد
ناباروریها

حسـینی  جلیـل  سـید  دکتـر 
تحقیقـات  مرکـز  رییـس 
سـامت  و  بـاروری  بهداشـت 
مردان دانشـگاه علوم پزشـکی 
شـهید بهشـتی بـا بیـان اینکـه قطعـا عامـل نابـاروری 
کـرد:  تاکیـد  هسـتند،  مـردان  مـوارد  درصـد   50 در 
و  شـود  اصـاح  جامعـه  در  بایـد  غلـط  نگـرش  ایـن 
خانواده هـا نیـز بـه ایـن نکتـه توجه داشـته باشـند که 
در مسـاله نابـاروری و بچـه دار نشـدن زوجیـن، هـم 
خانـم و هـم آقـا بایـد همزمان برای مشـاوره، بررسـی 
علـت و درمـان بـه پزشـکان مربوطـه مراجعـه کننـد.

سالمت

مرکز پژوهشـهای مجلس شـورای 
اسـامی در حالـی بیشـترین آمار 
طـاق را در دامنه سـنی بین 25 تا 
29 سـال اعـام می کند ،که سـن 
قانونی ازدواج در کشـورمان حداقل 
طـی  و  شـده  اعـام  سـال   13
سـالهای اخیـر کـودک همسـری 
حتـی در کان شـهرها نیز افزایش 

داشـته است .
فاطمـه مهردادیـان: یـک نماینـده 
مجلـس تعـداد بیـوه هـای زیـر 
هـزار  را 24  سـال کشـورمان   1۸
مـاری  ،آ  اسـت  اعـام کـرده  زن 
که نشـان دهنـده ضـرورت تغییر 
فرآینـد ازدواج در ایـران را تاییـد 

مـی کنـد.
بررسـی ها نشـان می دهد استان 
خراسـان رضـوی پیشـرو در ثبـت 
همسـری  کـودک  هـای  ازدواج 
اسـت و البتـه تـاش نماینـدگان 
مجلـس نیـز بـرای افزایش سـن 
بـه 15 سـال هنـوز  از 13  ازدواج 

نتیجـه نداشـته اسـت.
از سـوی دیگر براسـاس تحقیقات 
مرکز پژوهشـهای مجلس بهترین 

 15 دختـران  بـرای  ازدواج  سـن 
تـا 19 سـاله اعـام می شـود ، کـه 
نشـان دهنده تناقض آشکار میان 
سـن  صـورت گرفتـه  تحقیقـات 

طـاق و سـن ازدواج اسـت.
معیارسنازدواجبایدبلوغ
رفتاریونقشپذیریباشد

در  رفتارشـناس  ابهـری  مجیـد 
گفتگو با خبرنـگار خبرگزاری خانه 
ملت،بـا اشـاره بـه بهتریـن سـن 
ازدواج می گوید: رسـیدن به سـن 
بلـوغ جسـمانی یکـی از مقدمات 
و شـرایط ازدواج بـه شـمار مـی 
رود در حالیکـه بلـوغ رفتـاری نیـز 
بایـد سـنجیده شـود ،هـم اکنـون 
یک دختـر 15 سـاله باوجودی که 
ممکـن اسـت بـه لحاظ جسـمی 
امـکان ازدواج داشـته باشـد ،امـا 
بـه هیـچ عنـوان بـه بلـوغ رفتاری 
شـخصیتی  ثبـات  و  فرهنگـی   ،

نرسـیده اسـت.
خاطـر  دانشـگاه  اسـتاد  ایـن 
نشـان مـی کنـد: وجـود 24 هـزار 
بیـوه زیـر 1۸ سـال و همچنیـن 
بررسـی ازدواج های زیر 1۸ سـاله 

هـا نشـان مـی دهـد، کـه شـرایط 
کنونـی جامعـه و تربیـت فرزندان 
نسـبت بـه گذشـته تغییـر معنـا 
قانونگـذار  بایـد  و  داشـته  داری 
مهـارت  و  پذیـری  جامعـه  رونـد 
هـای زندگی را معیار تعیین سـن 

بدانـد. ازدواج 
شـناس  رفتـار  ایـن  گفتـه  بـه 
آنچـه هـم اکنـون بایـد مشـمول 
نـگاه   ، گیـرد  قـرار  نظـر  تجدیـد 
تربیتـی جامعـه بـه مقولـه ازدواج 
و سـازگاری اسـت ، در جامعـه مـا 
فرآینـد عشـق ورزی به همسـران 
آمـوزش داده نمی شـود و در عین 
حـال چگونگـی سـازش و تعهد و 
مسـولیت پذیری نیز جایگاهی در 

مفاهیـم آموزشـی نـدارد.
ابهـری تاکیـد می کنـد : وقتی در 
سـریال هـای سـاخته شـده مـا 
دختـران با کمترین تحریکی میل 
بـه طـاق پیـدا کـرده و مـردان به 
جـای عشـق ورزیـدن بـه همسـر 
آمـوزش چگونگـی خیانـت را می 
بیننـد ،مراقبـت از ازدواج و صیانت 
از خانـواده یلـه و رهـا شـده بایـد 

تلقی شـود.
ایـن اسـتاد دانشـگاه همچنین با 
اشـاره بـه وجـود 11 میلیـون جوان 
محیـا  مـی گویـد:  ازدواج  آمـاده 
نبـودن شـرایط اقتصـادی از جمله 
بیـکاری و نبود مسـکن باعث بروز 
مشـکات برای جوانان شده است 
هـزاران  حالیسـت کـه  در  ایـن   ،
واحد مسـکونی در اختیار سازمانها 
و  نظامـی  ؛  دولتـی  نهادهـای  و 
انتظامـی اسـت کـه سـاکنان آن 
دههـا سـال اسـت از آن اسـتفاده 
مـی کنند و می توانـد بصورت دوره 
ای و کوتـاه مدت در اختیار جوانان 
تـازه ازدواج کـرده بصورت رایگان یا 

بـا هزینـه مناسـب قـرار گیرد.
ارتباطکودکهمسریبا

پرخاشگریوطالق
رییـس  قبـاد  اوالد  فریـده 
مجلـس  در  زنـان  فراکسـیون 
شـورای اسـامی  درگفـت وگـو بـا 
خبرنـگار خبرگزاری خانـه ملت، با 
اشـاره بـه پدیـده کودک همسـری 
در کشـور مـی گوید: تبعـات پدیده 
کـودک همسـری به قـدری زیاد و 
قابل توجه اسـت کـه نمایندگان به 
منظـور خواسـتار ضـرورت اصـاح 
مـاده 1041 قانـون مدنـی شـدند و 
با تـاش نمایندگان طرحـی آماده 
شـد کـه بـه تصویـب یـک فوریت 
آن در مجلـس ختم شـد و بزودی 
بـرای بررسـی بـه صحـن علنـی 

مجلـس مـی آیـد.
وی مـی افزایـد : کودک همسـری 
بـرای  بسـیاری  منفـی  تبعـات 
دختـران داردکـه مـی توانـد از آنها 
زنانـی پرخاشـگر بسـازد، کـه نـه 
مـادران کاملـی بـرای فرزندانشـان 

باشـند و نـه همسـران مناسـبی 
حتـی  و   ، شوهرانشـان  بـرای 
آمـوزش آنـان اغلب متوقف شـده 
و بـا کمتریـن میـزان بهـره از نظام 
آموزشـی مدرسـه را ترک می کنند.

معتقـد  مجلـس  نماینـده  ایـن 
اسـت : بـرای کاهـش طـاق باید 
مهـارت آمـوزی جوانـان و تغییـر 
سـبک زندگی را در دسـتور کار قرار 
داد و صـرف پاییـن نگـه داشـتن 
سـن ازدواج نمـی توانـد از آمار روز 

افـزون طـاق بکاهـد.
سینمابهکمکصیانتاز

خانوادهبیاید
از سـوی دیگر کارشناسـان زیادی 
معتقدنـد متولیـان فرهنگـی باید 
بویـزه صنعـت  و  ملـی  رسـانه  از 
روابـط  اسـتحکام  بـرای  سـینما 
زوجیـن بهره بـرداری کند ، مطلبی 
کـه نماینـدگان مجلس نیـز به آن 

اذعـان دارنـد .
احمـد مازنـی  رییس کمیسـیون 
فرهنگـی مجلس،معتقـد اسـت : 
آرامش روانی که در سـالهای اخیر 
با توسـعه شـبکه های مجـازی تا 

حدودی تقلیل یافته باید با تغییر 
سـبک زندگـی بهبود پیـدا کند.

ایـن نماینـده مجلـس تاکید می 
بـه  بایـد  : صنعـت سـینما  کنـد 
کمـک تغییـر الگوهـای فرهنگـی 
آمـده و ارزش هـای اجتماعـی را 
، سـازگاری زن و  بازخوانـی کنـد 
مـرد ، تقیـد و مسـولیت پذیـری 
در خانـواده هـای جدیـد کاهـش 
یافتـه و بایـد با اقدامـات فرهنگی 

و زیربنایـی اصـاح شـود.
شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
اسـامی بویـژه فراکسـیون زنـان 
مجلـس مدتهاسـت تـاش مـی 
کننـد بـا افزایـش سـن ازدواج از 
13 بـه 15 تـا حـدودی از کـودک 
 ، کننـد  جلوگیـری  همسـری 
طرحـی کـه بـه بهانـه آن ، لـزوم 
صیانـت از خانـواده و تغییر الگوی 
زندگـی خانوارهای ایرانـی را نیز در 
بهارسـتان به چالش خواهد کشید 
تـا شـاید بتواند با شناسـایی نقاط 
بحـران بـه کمـک حفظ خانـواده و 

کاهـش آمـار طـاق بیایـد.

ته
نک

تصویبقانونراهکاراساسی
برایرفعاینمشکلنیست

نایـبرییـسکمیسـیونقضایـیوحقوقـیمجلس،
بـاتاکیدبراینکـهقانـونراهـکارموثریبـرایممانعت
ازازدواجدختـرانکمتراز1۳سـالنیسـتبهبررسـی
ابعـادمختلـفایـننـوعازدواجهـاپرداخـت.محمد
کاظمـیدرمـوردراهـکارکاهـشمیـزانایـننـوع
ازدواجهادرسـطحجامعه،خاطرنشـانکرد:هماکنون
بـرایممانعتازازدواجدخترانکمتراز1۳سـالباید
شـرایطفرهنگـیواجتماعـیرادرکشـورتقویتکرده
ودرایـنزمینـهفرهنگسـازیکنیـم،چـراکـهازدواج
زودهنـگاماقدامـیاجبـاریازسـویوالدیناسـت،
بنابرایـنبایـدبـرایاینبخـشتدبیریبیندیشـیم.
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پیام رسـانه

روزنامه خبرشمال  به نقل از معاون 
سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار 

گلستان نوشت: شکارچیان غیرمجاز پارک 
ملی گلستان شناسایی شدند.

روزنامه کاغذوطننوشت: 
خشکسالی و بیکاری میزان فقرا در جنوب 

کرمان را افزایش داده است.

روزنامـه اصفهانزیبابه نقل از 
عابدی و فوالدگر نوشـت: زایندرود نظارت 

وزارتی می خواهد.

روزنامه بامدادجنوب  نوشـت: اصفهانجنوبکرمانمازندران
کویت نیز به سـعودی ها پشت کرد.

بوشهر

سلطنتآبادثبتملیشد
ثبت اثر فرهنگی تاریخی مجموعه سلطنت آباد روستای سریزد مهریز در فهرست آثار ملی ایران 
اباغ شد.

پیام میراث

سنا
 ای

س:
عک

ــان  ــتمین از پای ــکانی وس ــه اش ــت کاوش محوط سرپرس
محوطــه  باستان شناســی  کاوش هــای  ســوم  فصــل 
باســتانی وســتمین و شناســایی 33 دخمــه در آن خبر داد. 
ــا بیــان   عبدالمطلــب شــریفی سرپرســت هیــات کاوش ب
اینکــه فصــل ســوم کاوش های باســتانی محوطه وســتمین 
کیاســر ادامــه فصــل دوم بــود گفــت: »ادامــه تعییــن حریم 
و عرصــه هــا را داشــتیم و در نتیجــه تعــداد گمانــه هــا بــه 

40 مــورد رســید تــا عرصــه را شناســایی کنیــم.«
او افــزود: »خوشــبختانه تکلیــف شــمال شــرقی و جنــوب 
ــی در  ــه زن ــه باســتانی روشــن شــد و گمان شــرقی محوط
ــه،  ــمت کاوش محوط ــه دارد و در قس ــه ادام ــرق محوط ش
ــازمان  ــرا س ــت زی ــوده اس ــمالی ب ــمت ش ــز در قس تمرک
ــه  ــتمین ب ــایت وس ــت س ــم گرف ــی تصمی ــراث فرهنگ می
عنــوان مــوزه تعریــف شــود در نتیجــه در قســمت شــمالی 
راه تابــه 400 مترمربــع را مــاک کار قــرار دادیــم و 33 

ــم.« ــرده ای ــایی ک ــه را شناس دخم
ــوان  ــه عن ــتمین ب ــایت وس ــه س ــار اینک ــا اظه ــریفی ب ش
ســایت مــوزه تعریــف مــی شــود ادامــه داد: »اشــیای 33 
ــم ســایت مــوزه  ــا داری ــرا بن ــی نمــی شــود زی دخمــه خال
شــود و بــرای تهیــه طــرح محتوایــی مشــاور گرفتــه ایــم.«
محوطــه اشــکانی وســتمی در۸0 کیلومتــری جنــوب شــهر 
ســاری و 9 کیلومتــری جنــوب شــرقی شــهر کیاســر قــرار 
دارد و در واقــع نــام یــک روســتا اســت. نخســتین فصــل 
ــه  ــن محوط ــت ای ــا ثب ــان ب ــال 94 همزم کاوش آن از س
ــم  ــد و ه ــاز ش ــور آغ ــی کش ــار مل ــت آث ــتانی در لیس باس
ــه اســت.  ــان یافت ــز فصــل ســوم کاوش آن پای ــون نی اکن
وســتمین منطقــه ای باســتانی اســت کــه در دوره اشــکانیان 
اهمیــت جغرافیایــی و سیاســی داشــته اســت. وســتمین 
در حــال حاضــر در شــهر کیاســر شهرســتان ســاری اســتان 
مازنــدران قــرار دارد و نخســتین فصــل کاوش آن در ســال 
94 و همزمــان بــا ثبــت ایــن محوطــه باســتانی در لیســت 

آثــار ملــی کشــور آغــاز شــده بــود.

سوژه شناسایی۳۳
دخمهدرمحوطه

باستانی»وستمین«

ان
یز

 م
س:

عک

امید به افتتاح هزارمین موزه کشور
رییسسازمانمیراثفرهنگی:بازدیدازموزهبهسبدفرهنگیخانوادههااضافهشدهاست

بهگفتهمونسانموزهملیایرانروزانهمیانگین24۵0نفربازدیدکنندهدارد.

در  گردشـگری  صنعـت  کـه  درحالـی 
کشـور مـا لنگ می زنـد رییس سـازمان 
میـراث فرهنگـی کشـور امیدوار اسـت تا 
بـا افتتـاح هزارمیـن مـوزه کشـور باعـث 
شـود  گردشـگری کشـور روی ریـل خود 
رییـس  مونسـان  اصغـر  علـی  بیفتـد. 
صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  سـازمان 
دسـتی و گردشـگری در آییـن اختتامیه 
عمومـی  اجـاس  یکمیـن  و  چهـل 
ایکوفـوم )کمیتـه جهانی موزه شناسـی( 
گفـت: در دولـت تدبیـر و امیـد اقدامات 
انجـام  موزه هـا  افزایـش  بـرای  زیـادی 

آغـاز  تـا  انـدازه ای کـه  اسـت،به  شـده 
کشـور  در  مـوزه   450 یازدهـم  دولـت 
فعـال بودند که در کمتر از سـال گذشـته 
200 مـورد بـه آن هـا اضافه شـده اسـت، 
دولـت  پایـان  تـا  امیدواریـم  بنابرایـن 
دوازدهـم افتتـاح هزارمیـن مـوزه کشـور 
را جشـن بگیریـم.او یکـی از مهمتریـن 
اقدامـات مهـم در ایـن حـوزه را افزایش 
موزه هـا  از  بازدیدکننـدگان  زیـاد  رصـد 
دانسـت وافـزود: در نوروز امسـال با اوج 
بودیـم و رکـورد  بازدیدهـا مواجـه  ایـن 
بی سـابقه ای داشـتیم، بـه انـدازه ای کـه 
مـوزه ملی ایـران روزانـه میانگین 2450 
نفـر بازدیدکننـده دارد، اما از سـوی دیگر 
نـوروز امسـال ایـن میـزان به چنـد برابر 

رسـید، یعنـی در برخـی از روزهـا، ایـن 
میـزان بازدیـد تعـداد بازدید کننـدگان به 

هـزار نفـر هـم رسـید.
معـاون رییـس جمهـور بـا بیـان این کـه 
برداشـت و ذهنیـت هـر کس نسـبت به 
مـوزه متفاوت اسـت و یکسـری خطوط 
ذهن هـا  همخوانـی  باعـث  مشـترک 
بـا یکدیگـر می شـود، گفـت: مـوزه هـا 
روایتگـر ابعـاد مختلـف زندگـی بشـری 
آموزه هـای  بـا  متناسـب  کـه  هسـتند 
متنـوع بـا موضوع هـای مختلـف ماننـد 
سـکه  شناسـی،  مـردم  شناسـی،  قـوم 
شناسـی، گیـاه شناسـی، صنایع دسـتی 
و حتـی مـوزه هـای نظامـی و طبیعـی 
همگـی دسـتاوردهای مـادی و معنویت 

بشـریتند.او بهتریـن تعریـف از مـوزه را 
دانسـت  »باستان شناسـانه«  تعریـف 
کـه مـوزه را جاندارتریـن پدیـده جهـان 
هسـتی معرفـی می کنـد و افـزود: ایـن 
دارد،  خـود  در  تجربـه  از  دنیایـی  فضـا 
در  زیـادی  اهمیـت  موزه هـا  بنابرایـن 
زندگـی و آینـده انسـانها تـا آخـر تاریـخ 

خواهنـد داشـت.
محـل  موزه هـا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
خاقیت هـای  و  دسـتاوردها  نمایـش 
نشـان  و  اسـت  تاریـخ  طـول  در  بشـر 
چطـور  فرهنگـی  هویت هـای  می دهـد 
شـکل گرفته انـد، افـزود: وجـه مشـترک 
ایـن اسـت کـه یـک  همـه موزه هـا در 
اجتمـاع گـرد هـم می آینـد و بـا حمایت 
دولت هـا مکانـی را بـا نـام مـوزه ایجـاد 
می کننـد تـا بتوانیـم میـراث فرهنگـی را 
از یـک فرهنـگ را بـه نمایـش بگذاریـم 
و آن مکانـی بـرای انتقـال تجربه باشـد.

را  موزه هـا  کارکردهـای  دیگـر  از  او 
»گردشـگری « دانسـت در ایـن شـرایط 
کـه ُمَعـرِف مبـدا اسـت و افـزود: حجم 
بـه  را  آنهـا  گردشـگران  حضـور  زیـاد 
می کنـد  تبدیـل  فرهنگـی  گردشـگران 
کـه بـه منظـور بازدیـد از موزه یـک گروه 
می دهنـد.  شـکل  را  فرهنگـی  میـراث 
طالبیـان  محمدحسـن  آئیـن  ایـن  در 
سـازمان  میراث فرهنگـی  معـاون 
نیـز گفـت:  میراث فرهنگـی گردشـگری 
بـه این موضـوع نیاز داریم که در سـطح 
ملـی و بین المللـی بـا هـم در حوزه های 
میراث فرهنگی گفت وگو داشـته باشـیم، 
بـه صیانـت  ایـن گفت وگوهـا می توانـد 
کمـک  میراث فرهنگـی  بهتـر  هرچـه 
می کنـد.او در بخـش دیگـری از صحبت 

هایـش با بیـان این که امـروزه حفاظت 
ایـن  از  صیانـت  و  میراث فرهنگـی  از 
حـوزه بـدون توجـه بـه مشـارکت مـردم 
امکان پذیـر نیسـت و مشـارکت مردمـی 
اسـت کـه می توانـد بـه صیانـت هرچـه 
بهتـر میراث فرهنگـی کمـک کنـد، افزود: 
پنـج  مـدت  در  دوره  ایـن  خوشـبختانه 
روز رضایت بخـش بـود و نتایـج خوبـی 
به عنـوان  و  دوره حاصـل شـده  ایـن  از 
ایـن  سـازمان  میراث فرهنگـی  معـاون 
آمادگـی را اعـام می کنـم تـا در سـایر 
میراث فرهنگـی  بـا  مرتبـط  حوزه هـای 
و  ملـی  سـطح  در  را  گفت وگوهایـی 
دهیم.«سـیداحمد  انجـام  بین المللـی 
محیـط طباطبایـی رئیـس کمیتـه ملـی 
ایکـوم ایـران نیز در سـخنانی بیـان کرد: 
موزه هـا رویکردشـان رو بـه آینده اسـت 
و افـرادی کـه دیـد و اندیشـه مـوزه ای 

دارنـد بـه آینـده همـواره توجـه دارنـد و 
بـرای ایـن افـراد آینـده مهـم اسـت.

وی بیان اشـتراکات و زمینه ایجاد درک 
و شـناخت از یکدیگـر را نمونه دیگری از 
مهم تریـن رسـالت های موزه هـا دانسـت 
و بـا بیـان ایـن کـه موزه هـا می تواننـد 
جامعـه بهتـری را برای دیگـران به وجود 
آورنـد، ادامـه داد: افـرادی کـه در ایـن 
همایـش شـرکت کردند دیدگاه هایشـان 
تغییـر  گذشـته  روز  پنـج  بـه  نسـبت 
کـرده و ایـن نتیجـه مهـم برگـزاری این 
ایـن  نتیجـه  و  اسـت  روزه  پنـج  دوره 
گفت وگوهـا در ایـن همایـش به صـورت 
مکتـوب ثبـت و ضبط شـده و در اختیـار 
عاقه منـدان و افرادی که برای اسـتفاده 
از ایـن تجربیـات نیـاز دارنـد، قـرار داده 

شـد. خواهد 

آثـار معمـاری و دو تدفیـن مربـوط بـه 
اواخـر عصـر آهـن )نیمه اول هـزاره اول 
پیـش از میـاد( در دامنـه تپـه نـادری 
شـیروان شناسـایی و بقایای یک دیوار 
بزرگ خشـتی مربوط بـه عصر مفرغ در 
پـای دامنه جنوبی تپه کشـف شـد.علی 
اکبـر وحدتـی، سرپرسـت برنامـه فصل 
دوم گمانـه زنـی بـرای الیـه نـگاری بـا 
عقـد  »پیـرو  گفـت:  خبـر  ایـن  اعـام 
بیـن  پژوهشی-آموزشـی  تفاهم نامـه 

فرهنگـی  میـراث  سـازمان  پژوهشـگاه 
کشـور و دانشـگاه نانجینـگ چین برای 
انجام پژوهشـهای باسـتان شناسـی در 
تپـه نادری شـیروان، گروهی از باسـتان 
شناسـان از مراکز داخلـی و بین المللی 
را  نـادری  تپـه  در  کاوش  دوم  فصـل 
آغـاز کردنـد.«او افـزود: »گـروه کاوش 
از متخصصـان رشـته هـای مختلـف از 
جمله باسـتان شناسـی، زمین شناسی، 
ژئوفیزیـک، مرمـت، معمـاری و نقشـه 

فرهنگـی،  میـراث  سـازمان  از  بـرداری 
و گردشـگری کشـور،  دسـتی  صنایـع 
مـوزه  و  چیـن  نانجینـگ  دانشـگاه 
تاریـخ طبیعـی پاریـس تشـکیل شـده 
از  یکـی  باسـتان شـناس  اسـت.«این 
اهـداف اصلی فصـل دوم کاوش در تپه 
نـادری را الیـه نـگاری بـرای شـناخت 
توالـی باسـتانی و تاسـیس گاهنـگاری 
محلی در منطقه شـمال خراسـان اعام 
کـرد و گفـت: »مـواد حاصـل از کاوش 
عـاوه بـر شـناخت دوره هـای اسـتقرار 
باسـتانی در منطقـه، از طریـق مطالعات 
میـان رشـته ای بـه بازسـازی اقتصـاد 
معیشـتی سـاکنین این منطقه در طول 

تاریـخ کمـک شـایانی خواهـد کـرد.«

کشف دیوار دفاعی عصر مفرغ 

در تپه نادری شیروان

ورودموتورسیکلتبهمحدوده
تاریخیاصفهانممنوعمیشود

معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری اصفهان گفـت: تاش بر این اسـت که 
تـا سـال آینـده محـدوده مرکزی و تاریخی شـهر بـر روی تردد موتورسـیکلت های 
بنزینـی بسـته شـده و تنهـا پاکروهـا امـکان تـردد در این ناحیه را داشـته باشـند.

علیرضا صلواتی  با اشـاره به رایزنی هایی که از سـال 1395 برای احداث خط تولید 
موتـور برقـی در اسـتان اصفهان انجام شـده بود، اظهار کـرد: از ابتدا قـرار بر این بود 
که در اسـتان اصفهان با حداکثر بومی سـازی بتوانیم به تولید موتورسـیکلت های 
برقـی بپردازیـم.وی ادامـه داد: در زمینـی بـه مسـاحت 50 هزار متـر مربع عملیات 
احـداث آغـاز و هفتـه گذشـته ایـن خط تولید افتتاح شـد. نخسـتین خـط تولید 
موتـور برقـی بـا 30 درصـد تولیـد داخـل بـه بهـره بـرداری رسـید. در حـال حاضـر 
ظرفیـت ایـن خط، تولید 10 هزار موتور سـیکلت در سـال اسـت که می توانـد تا 130 
هزار موتور سـیکلت برسـد.معاون حمل و نقل و ترافیک شـهرداری اصفهان، افزود: 
همچنین در آینده ایسـتگاه های شـارژ در سـطح اصفهان جانمایی خواهد شد و در 
فـاز نخسـت 50 محل شـارژ در محـدوده مرکزی شـهر اصفهان قـرار خواهد گرفت. 
این موتور سـیکلت ها با برق خانگی سـه تا هفت سـاعت برای شـارژ کامل، زمان 
می خواهد. سـرعت پیمایش این موتور سـیکلت تا 60 کیلومتر در سـاعت اسـت و 

همیـن میـزان نیز با هر بار شـارژ خواهـد پیمود.

ته
نک

سـیداحمدمحیـططباطبایـیرئیـسکمیتـهملـیایکوم
ایـراننیـزدرسـخنانیبیانکـرد:موزههارویکردشـانرو
بـهآیندهاسـتوافرادیکهدیدواندیشـهمـوزهایدارند
بـهآینـدههمـوارهتوجـهدارنـدوبـرایایـنافـرادآینده

مهماسـت.
ویبیـاناشـتراکاتوزمینـهایجـاددرکوشـناختاز
رسـالتهای مهمتریـن از دیگـری نمونـه را یکدیگـر
موزههـادانسـتوبـابیـانایـنکـهموزههـامیتواننـد
جامعـهبهتـریرابـرایدیگـرانبـهوجـودآورنـد،ادامـه
کردنـد شـرکت همایـش ایـن در کـه افـرادی داد:
دیدگاههایشـاننسـبتبـهپنـجروزگذشـتهتغییـرکرده
وایـننتیجـهمهـمبرگـزاریایـندورهپنـجروزهاسـت
بهصـورت همایـش ایـن در ایـنگفتوگوهـا نتیجـه و
مکتـوبثبـتوضبطشـدهودراختیـارعالقهمنـدانو
افـرادیکـهبـرایاسـتفادهازایـنتجربیـاتنیـازدارنـد،

قـراردادهخواهـدشـد.

گزارش

میراثمیراث

شناسایی 5۰ محوطه باستانی در اصفهانمرمت پرچم زربفت مسجد اونچی میدان اردبیل
مسـجد  زربفـت  پرچـم 
متعلـق  اردبیـل  اونچی میـدان 
بـه دوره افشـاری پـس از اتمام 
طـرح و تکمیـل اقدامات مرمت 
و حفاظـت بـه نماینـده مسـجد تحویـل داده شـد.فتح هللا 
نیـازی، کارشـناس مسـوول گـروه حفاظـت و مرمـت آثـار 
نقاشـی پژوهشـکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی 
بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: »بـا توجـه بـه همـکاری هـای 
مشـترک پژوهشـکده حفاظـت و مرمـت آثـار تاریخـی- 
فرهنگـی با موزه هـا و واحدهای میراث فرهنگی اسـتان ها؛ 
طـی درخواسـت مدیـرکل میراث فرهنگـی اسـتان اردبیل؛ 
پرچـم زربفـت متعلـق بـه مسـجد اونچـی میـدان اردبیـل 

کـه بـرای انجـام امور حفاظتی و پژوهشـی به پژوهشـکده 
حفاظـت و مرمـت آثـار تاریخـی – فرهنگی سـپرده شـده 
بـود، پـس از اتمـام طـرح و تکمیـل اقدامـات بـه نماینده 
مسـجد عـودت داده شـد.«به گفتـه او، این پرچـم زربافت 
کـه به اسـتناد کتیبـه تاریـخ دار مرکزی آن متعلق بـه دوره 
افشـاری بـوده، از جملـه پرچـم هـای بـزرگ ابعـاد، دارای 
کتیبـه هـای قرآنی در حاشـیه و مرکز اثر و نیز کتیبه هایی 
گرداگـرد فضـای مرکـزی مزیـن بـه اسـماء الهـی اسـت.

او گفـــت: »الیـــاف بـــه کار رفتـــه در ایـــن پرچـــم ابریشـــم در 
ـــی ، ســـورمه ای و ســـبز و گابتـــون  رنـــگ هـــای قرمـــز، آب

ـــا مغـــزی ابریشـــم و  روکـــش طـــا بودنـــد.« نقـــره ب

شناسـی  باسـتان  گـروه 
دانشـگاه هنر اصفهـان موفق به 
شناسـایی 50 محوطه باسـتانی 
مربـوط بـه دوران پیش از تاریخ 
تا پس از اسـام در پایین دسـت حوضه آبریز زاینده رود در 
اصفهان شـده اسـت. پایگاه اینترنتی دانشگاه هنر اصفهان 
روز شـنبه اعـام کـرد : گـروه باسـتان  شناسـی دانشـکده 
حفاظـت و مرمـت این دانشـگاه، مطالعات خـود در بخش 
پایین دسـت رودخانـه زاینده رود در منطقه ›کفـرود‹ از زیر 
حوضـه مهیـار جنوبـی را آغـاز کـرده اسـت. کفـرود منطقـه 
ای در اطـراف شـهر ورزنـه در حـدود 100 کیلومتـری شـرق 
شهرسـتان اصفهان اسـت که آب مورد نیاز کشـاورزی در آن 

از زاینـده رود تامیـن می شـد.فصل نخسـت این مطالعات 
شـامل بررسـی منطقـه در تیـر امسـال بـا انجـام مطالعات 
سـنجش از دور و پیمایـش گام بـه گام بـا حضور اسـتادان 
و دانشـجویان گـروه باسـتان شناسـی آغـاز شـد.در ایـن 
مرحلـه، 50 محوطـه از دوره هـای مختلـف پیـش از تاریـخ 
تا اسـامی و آثار شـاخصی از قبیل مهره های سـنگی، آثار 
مفرغی، سـکه و تنوع گسـترده ای از سـفال شناسـایی شد. 
در شـهریور امسـال نیز کاوش باستان  شناسی در 2 محوطه 
مهم از میان محوطه های شناسـایی شـده توسـط استادان 
و دانشـجویان گـروه باسـتان شناسـی و باسـتان سـنجی 
صـورت گرفت که موجب شناسـایی بقایای معمـاری و آثار 

ارزشـمندی شد.

ریا
ث آ

یرا
 م

س:
عک
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۵مهر،روزملیآبزیاننامگذاریشدهاست.اصلیترینحافظانتعادلاکوسیستمرا

فراموشنکنیم.پاکسازیآبهابایدجزواولویتهمهماقرارگیرد.

بهمنظورحفظسالمتآبزیان،

دربنــگالدشاســتفادهازتمــامانــواعکیســههــایپالســتیکی
ممنــوعشــد

درکانادااستفادهازریزدانههایپالستیکیممنوعشد
درفرانسهاستفادهازظروفیکبارمصرفممنوعشد

درآمریــکاوبریتانیــااســتفادهازریــزدانــههــایپالســتیکیدر
تولیــداتبهداشــتیممنــوعشــد

درقلــهاورســت،یخچــالهــایقطبــیوعمیــقتریــنبخــش
اقیانــوسهــازبالــهپالســتیکییافــتشــدهاســت!

ی درآخرینگزارشهــا
ــانازدو ــدآبزی ــو،تولی ــیفائ تحلیل

منبــع»صیــد«و»آبزیپــروری«تأمیــنمیشــود
مســتمرافزایش بهصــورت اخیــر دهــه هفــت در کــه

تــن میلیــون 20 حــدود از میــزان ایــن اســت. داشــته
دراوایــلدهــه1۹۵0میــالدی،بــهمــرز170میلیــونتــندر
ــدازکل ــا1۳درص ــن10ت ــنبی ــت.همچنی ــیدهاس ــال201۵رس س
تولیــدآبزیــانجهــانبــرایمصــارفغیرخوراکــیانجــاممیشــود.
ــرم ــا20کیلوگ ــاندردنی ــرفآبزی ــرانهمص ــنس ــهمیانگی ــیک درحال
ــرخســرانهمصــرف ــهشــیالت،ن ــنآمارنام ــراســاسآخری اســت،ب
آبزیــاندرایــران،تنهــا2/۹کیلوگــرم،یعنــیکمتــرازنصــفمصرف
ــا،وحتــیکمتــرازکشــورهایآفریقایــی)8/۹( ســرانهدنی

وکشــورهایآمریــکایالتیــن)4/۹(اســتوتنهــا
ازکشــورهایبســیارفقیــروکمبرخــوردار

اســت. باالتــر

زبالههای
پالستیکیتا80درصد

زبالههایدریاییراتشکیلمیدهند

طناب،موتورهایکشــتیهایفرســوده،ابزارهایماهیگیــری)تورهای
ماهیگیــریو..(،بســتهبندیهایغــذا،نوارهــایالســتیکیمیتواننــدبــه

ــههــای ــاتدرونزبال ــوراندریایــیبپیچنــدکــهگیرافتــادنحیوان دورجان
دریایــیمــیتوانــدباعــثجراحــت،مریضــی،خفــهشــدنومــرگآنهــاشــود.

ســال2017درجهــان27۵بیلیــونکیســهپالســتیکیتولیــدشــد
ــود ــیش ــرفم ــدومص ــتیکیتولی ــهپالس ــه160000کیس ــرثانی دره
اقیانوسهــا وارد پالســتیک تــن میلیــون 8 ســاالنه

بــه خســارت دالر بیلیــون 8 حــدود و میشــوند
کنــد مــی وارد دریایــی اکوسیســتمهای

ــون  ــرف 3/146میلی مص
را  خــوراک  بخــش  کــه  تنــی 

 5/7 جمعیــت  و  می دهــد  تشــکیل 
ــد  ــان می ده ــان، نش ــی جه ــری فعل ــارد نف میلی

ــدود  ــون ح ــا هم اکن ــرف دنی ــرانه مص ــط س متوس
20 کیلوگــرم اســت. )ایــن رقــم در ســال 2015 

اســت( بــوده  کیلوگــرم   1/20 معــادل  دقیقــًا 

درختاندرسطحکرهزمینومرجانهادرکف
اقیانوسهاحفظکنندگاناکوسیستمزیست

کرههستند.بههماناندازهکهکاشتدرختدر
اولویتزیستمحیطیاست،بایدسالمتزندگی

مرجانهاهمازاینمیزاناهمیتبرخوردار
باشد.برایجلوگیریازنابودیمرجانهاتنهایک

راهوجوددارد،پاککردنآبهااززباله.

هشدار
 ما زباله پاستیکی را به آب می ریزیم. پانکتون مایکرو پاستیک میخورد و ماهی پاستیک، و ما 

ماهی را می خوریم! چرخه ای بسیار خطرناک برای سامت زیستی

 آلودگی پاستیکی در سال باعث مرگ یک میلیون پرنده دریایی و صد هزار پستاندار دریایی 
می شود

  محققان دانشگاه کوییزلند در استرالیا دریافتند که نود و هفت درصد از 1734۸ گونه آبزی بررسی 
شده کمتر از 10 درصد از زیستگاه های طبیعی به طور کامل تحت محافظت قرار دارد.

 هدف محققان حفاظت کامل از این ده درصد گونههای دریایی و تحت نظر قرار دادن آنها تا سال 
2020 است

 انواع مختلف ماهی، کوسه ها، نهنگ ها، سفره ماهی ها و ...در معرض خطر جدی انقراض قرار دارند.

هشدار
 شکار بی رویه باعث مرگ گونه های آبزی و کم شدن قدرت تولید مثل و انقراض آنها می شود. 

 حیات آبزیان مانند زنجیره ای به هم متصل است و انقراض یک گونه میتواند به نابودی گونه های 
دیگر بی انجامد.

 فک خزری در معرض تهدید انقراض قرار دارد.
 فاضاب های صنعتی و خانگی، سموم کشاورزی، صید بی رویه، بی توجهی نسبت به تکمیل 

و ساماندهی فاضاب، غیراستاندارد بودن ابزارهای صیادی، نواقص سدهای الستیکی همه از عواملی 

هستند که باعث از بین رفتن گونه های متعدد آبزیان می شوند.

خطر جدی در کمین آبزیان
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خبر

ــدا  ــد ابت ــور بای ــی در کش ــر طرح ــرای ه ــرای اج ب
آمایــش ســرزمینی در اختیــار باشــد تــا آمــار 
ــاک  ــت خ ــی، وضعی ــع آب ــزان مناب ــی از می دقیق
ــه یکــی از  ــه گفت ــا ب ــار باشــد. ام ــره در اختی و غی
ــچ آمایــش  ــط زیســت در کشــور هی ــن محی فعالی
کشــورما  در  تاکنــون  یکپارچــه ای  ســرزمینی 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص
ــا  ــو ب ــط زیســت در گفت وگ ــال محی ــارا اردو فع س

ــد:  ــا می گوی ــام م پی
ــاد آمایــش  ــا وجــود متخصصیــن زی »متاســفانه ب
ــاحت  ــی از مس ــار دقیق ــون آم ــا کن ــرزمینی، ت س
ــع  ــگل، مناب ــور )جن ــی  کش ــع طبیع ــم مناب و حج
ــدارد. کشــور  ــگل، شــنزارها و ...( وجــود ن آب، جن
از  متعــددی  بحران  هــای  بــا  همیشــه  ایــران 
بیابان زایــی،  ریزگردهــا،  هــوا،  آلودگــی  جملــه 
و  اقلیــم  تغییــر  اصولــی،  غیــر  سدســازی های 
ــن  ــوده اســت. بخشــی از ای خشکســالی مواجــه ب
ــتند و  ــی هس ــرات جهان ــی از تغیی ــا ناش بحران ه
ــن  ــد. ای ــرات داخلی ان ــی از تغیی ــز ناش ــی نی برخ
ــود. ــوازن می ش ــعه ای نامت ــامل توس ــرات ش تغیی

ــه وجــود  ــن بحران هــا را ب ــه ای ــی ک یکــی از عوامل
مــی آورد نبــود ارزیابــی محیط زیســتی دقیــق و 

علمــی در داخــل کشــور اســت.
ایــن ارزیابــی محیط زیســتی بــه یکســری داده هــا 
ــاری از  ــامل آم ــا ش ــن داده ه ــت. ای ــد اس نیازمن
تمــام منابــع یــک ســرزمین اســت کــه قــرار اســت 
ــه  ــا ب ــرد ی ــام  گی ــعه درون آن انج ــات توس عملی

ــداد شــود. ــه حفاظــت شــده قلم ــوان منطق عن
دارد.  ســرزمین  آمایــش  بــه  نیــاز  آمــار  ایــن 
آمایــش ســرزمین کار متخصصــان محیــط زیســت 

ــت. ــرزمین اس ــش س ــش آمای ــا گرای ب
ــه  ــع را ارائ ــام مناب ــاری از تم ــن متخصصــان آم ای
ــرزمین  ــش س ــم آمای ــد بدانی ــه بای ــد. البت می کنن
ــت  ــرار اس ــا ق ــه م ــت ک ــی اس ــوع کل ــک موض ی
صحبــت  آن  محیط زیســتی  بخــش  بــه  راجــع 

ــم. ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــم و آن را م کنی
از  را  آمــاری  محیــط  زیســت  متخصصیــن 
ــاک  ــی، خ ــر زمین ــای زی ــا، آب ه ــا، آب ه جنگل ه

و غیــره تهیــه می کننــد و در اختیــار ســازمان ها 
می دهنــد. قــرار 

ــر  ــا در ه ــه م ــد ک ــخص می کنن ــا مش ــن آماره ای
بخــش از ســرزمینمان از چــه منابعــی بهره منــد 
هســتیم، کــدام منابــع در معــرض خطرنــد و از 
ــل توجــه وجــود دارد. ــدازه قاب ــه ان ــع ب کــدام مناب

وقتــی می خواهیــم در منطقــه ای کاری همچــون 
توســعه انجــام دهیــم ایــن آمایــش ســرزمین 
ــش  ــات وح ــوص حی ــی در خص ــد کل ــا دی ــه م ب
ــر  ــای زی ــاک، آب و آب ه ــان، خ ــه، گیاه آن منطق

زمینــی می دهــد. در حقیقــت بــا ایــن کار بــه 
نوعــی پیــش بینــی را انجــام می دهیــم.

مثــا اگــر در مــورد سدســازی آمــاری داشــته 
ایــن  مــا کاهــش می یابــد.  باشــیم خطاهــای 
ــن  ــاخت ای ــا س ــه ب ــد ک ــا می گوی ــه م ــش ب آمای
ــود،  ــب می ش ــا تخری ــزان از جنگل ه ــه می ــد چ س
ــی  ــه صدمات ــد و چ ــر آب می رون ــی زی ــه مرتع چ
بــه طبیعــت وارد خواهــد شــد. چنانچــه ایــن ســد 
ــود  ــام ش ــه انج ــاع از آن منطق ــدون اط ــازی ب س
ــن  ــب منجــر خواهــد شــد. ای ــودی و تخری ــه ناب ب
ــورش در  ــه حض ــت ک ــی اس ــک فوریت ــش ی آمای

احســاس  شــدت  بــه  توســعه ای  برنامه هــای 
ــه ای  ــچ برنام ــون هی ــفانه تاکن ــه متاس ــود ک می ش

در ایــن زمینــه نداشــته ایم.
اســت کــه  ایــن  زمینــه  ایــن  در  مهــم  نکتــه 
ــه ایــن  ــد یکپارچــه باشــد ب آمایــش ســرزمین بای
معنــی کــه نشــود کــه در ســرزمین ایــن آمایــش را 
انجــام داد و ســرزمین دیگــر از آن محــروم باشــد. 
شــاید عــده ای بگوینــد مــا در کشــور آمایــش 
ســرزمین داریــم، در جــواب ایــن افــراد بایــد 
گفــت آمایشــی کــه تنهــا در یــک ســرزمین انجــام 
ــد  ــن کار بای ــت، ای ــرزمین نیس ــش س ــود آمای ش

جای خالی آمایش سرزمین در کشور 
باوجودمتخصصینزیاددرحوزهآمایشسرزمین،هیچآماریازمنابعزیستیکشوردراختیارنداریم

ــت.این ــرزمیناس ــشس ــشآمای ــاگرای ــتب ــطزیس ــانمحی ــرزمینکارمتخصص ــشس آمای
متخصصــانآمــاریازتمــاممنابــعراارائــهمیکننــد.البتــهبایــدبدانیــمآمایــشســرزمینیــک
موضــوعکلــیاســتکــهمــاقــراراســتراجــعبــهبخــشمحیطزیســتیآنصحبــتکنیــموآنرا
مــوردبررســیقــراردهیم.متخصصیــنمحیطزیســتآمــاریراازجنگلهــا،آبهــا،آبهــایزیــر
زمینــی،خــاکوغیــرهتهیــهمیکننــدودراختیــارســازمانهاقــرارمیدهند.ایــنآمارهــامشــخص
میکننــدکــهمــادرهــربخــشازســرزمینمانازچــهمنابعــیبهرهمنــدهســتیم،کــداممنابــعدر

معــرضخطرنــدوازکــداممنابــعبــهانــدازهقابــلتوجــهوجــوددارد.

فعــالمحیــطزیســتدرگفتوگــوبــاپیــاممــا
میگوید:»متاســفانهبــاوجــودمتخصصیــنزیــاد
ــیاز ــاردقیق ــونآم ــاکن ــرزمینی،ت ــشس آمای
مســاحتوحجــممنابــعطبیعــیکشــور)جنگل،
منابــعآب،جنــگل،شــنزارهاو...(وجــودنــدارد.
ــابحرانهــایمتعــددی ــرانهمیشــهب کشــورای
ازجملــهآلودگــیهــوا،ریزگردهــا،تغییــراقلیــمو

خشکســالیمواجــهبــودهاســت

رنا
 ای

س:
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ــه  ــی ک ــت: در حال ــت گف ــط زیس ــال محی فع
ــدازه  ــه ان ــن ب ــت زمی ــا فرونشس ــه اروپ اتحادی
ــا در ســال  ــد م ــی مــی دان ــر را بحران 4 میلیمت
2015 در دشــت فســا 54 ســانتیمتر فرونشست 
زمیــن داشــتیم و آب هــم از آب تــکان نخــورد و 

هیــچ صدایــی از جایــی بلنــد نشــد.
»محمــد درویــش« در نهمیــن کنگره سراســری 
ــال  ــا در س ــت: م ــران گف ــت ای ــزب اراده مل ح
ــب  ــر مکع ــارد مت ــزار میلی ١375 حــدود 33 ه
آب در دریاچــه ارومیــه داشــتیم.در آن زمــان در 
دانشــگاه تبریــز همایشــی برگــزار شــد و موضوع 
ــه مــی  ــود کــه مــا چگون ایــن همایــش ایــن ب
توانیــم از شــر دریاچــه ارومیــه خــاص شــویم.

در واقــع یکــی از بزرگتریــن تهدیدهــا ایــن بــود 
کــه چــرا حجــم دریاچــه ارومیــه مرتــب افزایش 
مــی یابــد و بســیاری از اراضــی و تاسیســات را 

نابــود مــی کنــد.
ــر روی  ــا ب ــد م ــنهاد ش ــرد: پیش ــه ک وی اضاف
ــه ١٠5  ــه ارومی ــی ب ــای منته ــه ه ــه رودخان هم
ســد احــداث کنیــم و اجــازه ندهیــم حتــی یــک 
ــی  ــه شــود و حت ــره آب وارد دریاچــه ارومی قط
ــزار  ــد 2٠٠ ه ــن کار می توان ــه ای ــد ک ــه ش گفت
فرصــت شــغلی جدیــد بیافریند.هــر چقــدر 
فعــاالن محیــط زیســت فریــاد زدنــد کــه ایــن 
ــدار کشــور  ــه ضــرر اقتصــاد پای ــد ب کار می توان
ــال  ــن فع ــوش نکرد.ای ــی گ ــود کس ــل ش تبدی
محیــط زیســت گفــت: امــروز مــا یــک عرصــه 
5 هــزار کیلومتــر مربعــی را از دســت داده ایــم 
و در تمــام ســاحل شــرقی دریاچــه ارومیــه بــا 
یــک بحــران جــدی رو بــه رو شــدیم بــه طــوری 
کــه مــوج بــزرگ مهاجــرت و بیمــاری منطقــه را 
فــرا گرفتــه اســت.وی اظهــار داشــت:آیا بحــران 
دریاچــه ارومیــه کــه در کتاب هــای درســی 
دانش آمــوزان اســترالیا تدریــس می شــود یــک 
اســتثنا بــوده و آیــا در جاهــای دیگــر بــه بهانــه 
ــار  ــادی و مه ــد اقتص ــعه و رش ــتغال و توس اش
ــار نگذاشــتیم. ــورم ماحظــات زیســتی را کن ت

درویــش بــا اشــاره بــه مشــکات پدیــد آمــده از 
بــی توجهــی بــه محیــط زیســت در خوزســتان 
ــده  ــد کنن ــن تولی ــه بزرگتری ــتانی ک ــت: اس گف
ــزان  ــترین می ــت و بیش ــور اس ــاورزی کش کش
ســرمایه گــذاری نفــت و گاز در آن انجــام شــده و 
منطقــه آزاد ارونــد و 33 درصــد آبهــای ســطحی 
کشــور را دارد چــرا بایــد کســی حاضــر نباشــد در 

آن زندگــی کنــد.
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نماینــده مــردم شهرســتان هــای رامســر، تنکابــن 
ــه  ــورای اســامی ب ــس ش ــاد در مجل ــاس آب و عب
ســاخت و ســاز در حریــم رودهــا، اشــاره و تصریــح 
کــرد: 90 درصــد ابنیــه ای کــه در حریــم رودخانه هــا 
بنــا شــدند بــا مجوزهــای دولتــی و رســمی ســاخته 
ــه  ــم رودهــا رعایــت نشــده است.شــمس ال شــده و حری
ــا بیــان اینکــه قطعــا بــرآورد خســارت چیــزی  ــژاد ب شــریعت ن
فراتــر از رقــم اعــام شــده اســت، اعتبــار تخصیــص داده شــده 
بــه ســیل اخیــر از ســوی دولــت در غــرب مازنــدران را بــه هیــچ 
وجــه مناســب و کافــی ندانســت و اظهــار کــرد: میــزان خســارت 
بــا احتســاب صدمــات وارده بــه باغــات، زمین هــای کشــاورزی، 
دامداری هــا و مراکــز پــرورش ماهــی رقمــی بیشــتر از 700 
ــرای  ــر تــاش ب ــد ب ــا تاکی ــارد تومــان خواهــد شــد. وی ب میلی
وصــول مطالبــات بــه حــق مــردم تصریــح کــرد: تجربــه نشــان 
داده کــه بــا توجــه بــه مشــکات مالــی دولــت ایــن هــدف بــه 

ــل میســر نمی شــود. شــکل کام
ــردان  ــه دولتم ــاب ب ــس خط ــدران در مجل ــرب مازن ــده غ نماین
ــار حداکثــری شــد و گفــت:  خواســتار کمــک و تخصیــص اعتب

ــام  ــرده و تم ــم خســارت ک ــت را متوجــه حجــم عظی ــد دول بای
جوانــب آســیب اعــم از ابنیــه، باغــات و مــزارع را در نظــر گرفــت 
ــا صدمــات  و انتظــار داریــم دولــت تــا حــد امــکان متناســب ب

وارده مســاعدت الزم را داشــته باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه مــردم نیــز در ایــن حادثــه بی تقصیــر 
ــادآور  ــت، ی ــردم اس ــه م ــا متوج ــی از هزینه ه ــوده و بخش نب
ــم رود  ــه حری ــاوز ب ــاز و تج ــازهای غیرمج ــاخت و س ــد: س ش
ــدار از  ــن مق ــد ای ــد و نبای ــارت ش ــزان خس ــدید می ــبب تش س

هزینه هــای اشــتباه در ایــن مناطــق صــورت می گرفــت.
عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی مجلــس 
ــس  ــات در مجل ــه دفع ــرد: ب ــان ک ــامی خاطرنش ــورای اس ش
ــه هــای  ــد کــرده ام کــه شــدت بارندگــی و شــیب رودخان تاکی
غــرب اســتان مازنــدران بــاال بــوده و نیــاز بــه دیــواره چینــی در 
حریــم رودخانــه هــا الزامــی اســت. او بخــش اعظــم مســئولیت 
ســیل اخیــر را معطــوف بــه وزارت نیــرو دانســت و تصریــح کــرد: 
مســئول مســتقیم حفاظــت از رودخانه هــا وزارت نیــرو اســت و 
بایــد بررســی شــود کــه چــه ارگان هایــی مجــوز ســاخت و ســاز 

ــد. ــا کرده ان ــم رود را اعط در حری

ــع طبیعــی ســازمان جنگل هــا  مدیــرکل حفاظــت و حمایــت از مناب
رویشــگاه های  در  بیماری هایــی کــه  و  آفــات  تشــریح  ضمــن 
مختلــف کشــور بــه دلیــل تغییــرات اقلیمــی بــه وجــود آمــده اســت، 
گفــت: نزدیــک بــه پنــج میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای رویشــگاه ها 
ــر  ــی هســتند در نظ ــات و بیماری های ــر آف ــه درگی و اســتان هایی ک

گرفتــه شــده اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــیاب ب ــن افراس ــد بهم ــنا می نویس ــه ایس ــور ک آنط
ــات و  ــی، آف ــرات اقلیم ــل تغیی ــه دلی ــر ب ــال اخی ــد س ــی چن ط
ــده  ــتر ش ــز بیش ــی نی ــش های گیاه ــان و پوش ــای درخت بیماری ه
اســت، اظهــار کــرد: در حال حاضــر در رویشــگاه های مختلــف کشــور 

ــت. ــه اس ــان را فراگرفت ــی درخت ــات و بیماری های آف
وی بــا اشــاره بــه رویشــگاه زاگــرس گفــت: در رویشــگاه زاگــرس 
بــا بیمــاری خشــکیدگی بلــوط مواجــه هســتیم کــه علــت 
ــر  ــاوه ب ــت. ع ــی اس ــرات اقلیم ــالی و تغیی ــی آن خشکس اصل
ــی  ــارچ زغال ــوار، ق ــک چوب خ ــت سوس ــوط، آف ــکیدگی بل خش
بلــوط در رویشــگاه زاگــرس مشــکاتی  و آفــت جوانه خــوار 
را بــرای درختــان ایجــاد کرده انــد. آفــت جوانه خــوار بلــوط 
بعــد از دوره زمســتان و زمانی کــه بلــوط در حــال جوانــه زدن 
ــی از پوشــش  ــوط را می خــورد و درخــت را خال ــه بل اســت، جوان
می کنــد. جوانه خــوار بلــوط در برخــی اســتان ها از جملــه اســتان 
آذربایجــان غربــی، کردســتان، چهارمحــال و بختیــاری، کهگیلویــه 
ــرکل  ــود دارد. مدی ــتان وج ــارس و لرس ــتان ف ــد، اس و بویراحم
حفاظــت و حمایــت از منابــع طبیعــی ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
ــای رویشــگاه  ــات و بیماری ه ــاره آف ــه درب ــزداری در ادام و آبخی
ــده خســارتی  ــن رویشــگاه عم ــح داد: در ای ــی توضی ــران توران ای
کــه بــه جنگل هــا وارد می شــود از گیاهــان انگلــی و نیمــه انگلــی 

ــان  ــن گیاه ــوس، ارس واش و دارشــواش اســت. ای ــد لورانت مانن
انگلــی خســارت زیــادی بــه جنگل هــای ایــران تورانــی وارد 
کرده انــد همچنیــن در کنــار ایــن گیاهــان، آفتــی بــه نــام تشــی 

ــود دارد. ــا وج ــن جنگل ه ــز در ای نی
ــوری اســت کــه پوســت  افراســیابی ادامــه داد: آفــت تشــی جان
درختــان را می خــورد و ریشــه آن هــا را از بیــن می بــرد. بــه 
دلیــل خشکســالی ها در کشــور، ترکیــب پوشــش گیاهــی و تنــوع 
ــده  ــنه ش ــور گرس ــن جان ــه و ای ــن رفت ــت از بی ــن آف ــی ای غذای
ــه  ــه و از آن تغذی ــه حمل ــان بن ــه درخت ــه بدن ــن رو ب اســت از ای
ــران  ــگاه ای ــه در رویش ــان بن ــل درخت ــن دلی ــه همی ــد. ب می کن
تورانــی خشــک شــده اند. وی بــا اشــاره بــه رویشــگاه هیرکانــی در 
کشــور گفــت: متاســفانه بیشــترین خســارتی کــه طــی ســه ســال 
ــان شمشــاد   ــه درخت ــه وارد شــده اســت ب ــن منطق ــه ای ــر ب اخی
وارد آمــده اســت. از حــدود ســال 90 درختــان شمشــاد آلــوده بــه 
ــت شمشــاد شــدند کــه خســارت  ــام بای ــه ن بیمــاری قارچــی ب
زیــادی بــه شمشــادزارها وارد کــرد. بایــت شمشــاد، قــارچ بســیار 
خطرناکــی اســت کــه تــا حــدود پنــج ســال می توانــد در خــاک 
زنــده بمانــد. از ایــن رو مبــارزه بــا ایــن قــارچ کار دشــواری اســت.

ســازمان  طبیعــی  منابــع  از  حمایــت  و  حفاظــت  مدیــرکل 
ــال  ــفانه در دو س ــزود: متاس ــزداری اف ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
اخیــر نیــز آفتــی جدیــد بــه شمشــادزارها حملــه کــرده اســت کــه 
ــه شــب پره شمشــاد اســت بنابرایــن در حــال حاضــر  معــروف ب
یــک قــارچ و یــک آفــت همزمــان در حــال تخریــب شمشــادزارها 
هســتند و خســارت زیــادی بــه آن وارد کرده انــد. عــاوه بــر ایــن 
آفــت و بیمــاری، بیماری هــای دیگــری نیــز در مناطــق هیرکانــی 
وجــود دارد ولــی بایــت شمشــاد و شــب پره شــاخص تر و 

حادتــر از بقیــه آفت هــای منطقــه هســتند. افراســیابی بــا اشــاره 
بــه وضعیــت پوشــش گیاهــی در فــات مرکــزی کشــور توضیــح 
ــه صــورت  داد: متاســفانه تاغزارهــا )تاغــزار گیاهــی اســت کــه ب
درخچــه بــا مقاومــت زیــاد در برابــر خشــکی و گرمــا بــرای 
جلوگیــری از گســترش کویــر اســتفاده می شــود( در فــات 
مرکــزی کشــور آلــوده بــه آفتــی بــه نــام »شپشــک ســفید تــاغ« 
شــده اند کــه علــت اصلــی آن تغییــرات اقلیمــی، خشــک شــدن 
زمیــن و کاهــش رطوبــت اســت. تنش هــای آبــی در ایــن منطقــه 
نیــز خســارت هایی را وارد کــرده اســت و پیــش از اینکــه درخــت 

توســط ایــن آفــت خشــک شــود، تنش هــای آبــی آن را از بیــن 
می بــرد. مدیــرکل حفاظــت و حمایــت از منابــع طبیعــی ســازمان 
ــرای  ــان اینکــه ب ــا بی ــزداری در ادامــه ب ــع و آبخی جنگل هــا، مرات
مبــارزه بــا همــه ایــن آفــات و بیماری هــا دســتورالعمل اجرایــی 
ــاس  ــر اس ــه ب ــم ک ــام کرده ای ــتان ها اع ــه اس ــه کلی ــته  و ب نوش
دســتورالعمل فنــی ســازمان عمــل کننــد، تصریــح کــرد: در حــال 
حاضــر کلیــه عرصه هــای آلــوده شناســایی و نقشــه آن هــا تهیــه 

شــده اســت.

ترکیــه بــه عنــوان پربــاران تریــن کشــور خاورمیانــه بــا بــروز 
تغییــرات اقلیمــی و کاهــش میــزان بارندگــی ســاالنه دچــار 
پدیــده خشکســالی شــده بــه طــوری کــه منابــع طبیعــی آبــی 
ایــن کشــور یکــی پــس از دیگــری دچــار کــم آبــی مــی شــود 
و خشــک شــدن دریاچــه ابــر )EBER( یکــی از ایــن مــوارد 
ــه اعــام  ــی.وی ترکی ــا، شــبکه ان.ت ــه گــزارش ایرن اســت. ب
ــت  ــه عل ــون کاراحیصــار ب ــر' شــهر آفی ــه 'اِِب ــه دریاچ ــرد ک ک
ــک  ــه آن، خش ــی ب ــای منته ــمه ه ــدن آب چش ــک ش خش

 آفت به جان جنگل های ایران افتاد
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دولت انگلیس حق مردم در بهره مندی از 
هوای پاک را نقض می کند

تشکیل تیم های مشترک برای کنترل 
معاینه فنی کامیون ها

ســازمان  ویــژه  گزارشــگر 
حقــوق  امــور  در  ملــل 
زیســت  محیــط  و  بشــر 
ــرای  ــردم ب ــوق م ــکار حق ــا ان ــس ب ــت: انگلی گف
ــه  ــان را ب ــاک، ســامت آن ــدی از هــوای پ بهره من
خطــر می انــدازد. بــه گــزارش ایســنا، در گــزارش 
ــل  ــازمان مل ــژه س ــگر وی ــد«، گزارش ــد بوی »دیوی
ــده   ــت آم ــط زیس ــر و محی ــوق بش ــور حق در ام
ــد  ــت در رون ــا شکس ــس ب ــت انگلی ــت: دول اس
ــن کشــور،  ــا بحــران آلودگــی هــوا در ای ــه ب مقابل
از شــهروندان خــود  نفــر  میلیون هــا  ســامت 
ــت:  ــد« گف ــد بوی ــدازد. »دیوی ــر می ان ــه خط را ب
ــاک در  ــوای پ ــورداری از ه ــردم در برخ ــق م ح
ــل  ــن بحــران عام ــض می شــود و ای ــس نق انگلی
ــوده اســت.  فــوت 50 هــزار نفــر در ایــن کشــور ب
در  را  انســان  میلیون هــا  زندگــی  همچنیــن 

ــه  ــور ب ــن کش ــر ای ــهرهای سراس ــتاها و ش روس
می انــدازد. خطــر 

ــوق  ــور حق ــل در ام ــازمان مل ــژه س ــگر وی گزارش
ــا بیــان اینکــه آلودگــی  بشــر و محیــط زیســت ب
ــته  ــر وابس ــه یکدیگ ــی ب ــرات اقلیم ــوا و تغیی ه
انگلیــس درخواســت کــرد  از دولــت  هســتند 
ــوای  ــا ه ــط ب ــد مرتب ــن جدی ــه قوانی ــا ارائ ــا ب ت
پــاک از ســامت شــهروندانش حفاظــت کــرده و 
ــق ســازد.به  ــی خــود را محق ــدات آب و هوای تعه
نوشــته روزنامــه گاردیــن، ایــن گــزارش بــه دنبــال 
نتایــج مطالعــات علمــی کــه طــی چنــد مــاه 
ــه منتشــر شــده کــه در آن هــا  ــر انجــام گرفت اخی
ــی مــدت آلودگــی هــوا  ــرات مخــرب طوالن ــر اث ب
بــر ســامت انســان از آســم و زوال عقــل گرفتــه 
ــای  ــن و بیماری ه ــه جنی ــاندن ب ــیب رس ــا آس ت

ــت. ــده  اس ــد ش ــی تاکی قلب

ونقــل  حمــل  معــاون 
شــهرداری  ترافیــک  و 
تشــکیل  از  تهــران 
مشــترک  تیم هــای 
ــی  ــه فن ــرل معاین ــرای کنت پلیــس و شــهرداری ب

داد. خبــر  کامیون هــا 
ــان اینکــه از اول  ــا بی ــی، ب محســن پورســید آقای
آبــان مــاه ســال جــاری، فــاز دوم طــرح کاهــش 
 24 صــورت  بــه  تهــران  شــهر  ســطح  کل  در 
ــارت  ــرای نظ ــت: ب ــود، گف ــی می ش ــاعته اجرای س
ــش،   ــرح کاه ــه دوم ط ــرای مرحل ــن اج ــر حس ب
ــه  ــم ک ــن کرده ای ــه دوربی ــز ب ــی را مجه خودروهای
ــده در شــهر  ــردد کنن ــای ت ــی خودروه ــه فن معاین
و پــارک شــده در حاشــیه خیابان هــا کنتــرل 

. می کنــد
وی ادامــه داد: از اول آبــان قطعــا هــر خودرویــی 

ــردد  ــران ت ــهر ته ــی در ش ــه فن ــدون معاین ــه ب ک
ــه 5٠ هــزار تومــان جریمــه می شــود و  ــد روزان کن
ــر  ــه تعمی ــدگان اســت کــه نســبت ب ــع رانن ــه نف ب
و اخــذ معاینــه فنــی خودروهایشــان اقــدام کننــد 

ــا جریمــه نشــوند. ت
درمــورد  اینکــه  بیــان  بــا  آقایــی  ســید  پــور 
ــز  ــا نی ــی کامیون ه ــه فن ــرل معاین ــت کنت وضعی
ــه  ــت ک ــده اس ــام ش ــی انج ــس هماهنگ ــا پلی ب
ــی  ــه فن ــای مشــترک، معاین ــدازی تیم ه ــا راه ان ب
شــود،  چــک  بزرگراه هــا  طــول  در  کامیون هــا 
معاینــه  تیم هــای  مــاه  آبــان  اول  از  گفــت:  
فنــی همــراه پلیــس خواهنــد بــود تــا نســبت بــه 
ــتگاه های  ــتفاده از دس ــا اس ــا ب ــرل کامیون ه کنت
ــورت  ــه در ص ــد ک ــدام کنن ــده دود اق ــان دهن نش
ــه  ــز معاین ــه مراک ــا ب ــون ه ــودن، کامی ــده ب آالین

فنــی اعــزام می شــوند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 22 پایتخت با اشاره به آغاز اجرای طرح 
بالکن سبز در منطقه 22 گفت: در قالب این طرح شهروندان می توانند با گل و گیاه رایگان بالکن 
منازل خود را گل آرایی کنند.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

رکوردفرونشست
زیزمینراشکستیم

اور
نظرخواندنی»کردوانی«درموردکشتگندموهندوانهکش

ــزء  ــه ج ــه هندوان ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب کردوان
کم آب برتریــن گیاهــان اســت و هیــچ گیاهــی 
ــت:  ــدارد، گف ــری ن ــری کمت ــه آن آب ب ــبت ب نس
می گوینــد  محیط زیســت  طرفــداران  از  برخــی 
خودکفایــی گنــدم ننــگ اســت و گنــدم را گیــاه 
آب بــر قلمــداد می کننــد. پروفســور پرویــز کردوانــی 
ــت و  ــاغ اس ــرای ب ــره ای ب ــاری قط ــتم آبی ــرد: سیس ــار ک اظه
ــره ای  ــاری قط ــتم آبی ــه سیس ــوان ب ــی را نمی ت ــات قدیم باغ
تجهیــز کــرد چراکــه ریشــه درختــان چندیــن متــر پایین تــر از 
ســطح خــاک اســت و آبیــاری قطــره ای فقــط ســطح خــاک 
ــد  ــاغ خشــک خواه ــن اســاس ب ــر ای ــد و ب ــاری می کن را آبی
ــت  ــو نیس ــز جوابگ ــی نی ــاری باران ــه داد: آبی ــد. وی ادام ش
ــخگو  ــد پاس ــم باش ــاد در آن ک ــه وزش ب ــی ک ــرای مناطق و ب
ــوان  ــاری می ت ــتم آبی ــن سیس ــب ای ــر معای ــت و از دیگ نیس
بــه تبخیــر 50 تــا 60 درصــدی آب اشــاره کــرد کــه بــه همیــن 
ــای  ــتی پ ــاری بایس ــر آب در آبی ــش تبخی ــرای کاه ــور ب منظ

ــود. ــر نش ــا تبخی ــد ت ــش بزنن ــاه را کل گی
ــرد: گاهــی برخــی از اســاتید  ــوان ک ــن اســتاد دانشــگاه عن ای

ــطح  ــش س ــه افزای ــی ب ــاری غرقاب ــه آبی ــد ک ــوان می کنن عن
ــن  ــه ای ــخ ب ــه در پاس ــد ک ــک می کن ــی کم ــای زیرزمین آب ه
افــراد بایــد گفــت کــه آبیــاری غرقابــی و نفــوذ آب بــه زمیــن 
ــفره های  ــری آب را در س ــش 100 مت ــود و کاه ــد کمب نمی توان
ــه  ــا هزین ــت ب ــه کاری اس ــن چ ــد و ای ــران کن ــی جب زیرزمین
و  اســتخراج کــرده  زمیــن  از  به وســیله چــاه  را  زیــاد آب 
ــه ســفره های  ــرای تغذی ــن ب ــه زمی ــی ب ــاری غرقاب توســط آبی

ــرد! ــتفاده ک ــی اس زیرزمین
وی ابــراز کــرد: وزارت جهــاد کشــاورزی بایــد کــود و بــذر 
ــا اســتفاده  ــرار دهــد ت ــار کشــاورزان ق اصاح شــده را در اختی

ــد. ــدا کن ــش پی ــدودی کاه ــا ح ــاورزان ت آب کش
ــن  ــزو کم آب برتری ــه ج ــه هندوان ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب کردوان
گیاهــان اســت و هیــچ گیاهــی نســبت بــه آن آب بــری 
ــد  ــز بای ــزه نی ــت خرب ــرای کش ــه داد: ب ــدارد، ادام ــری ن کمت
ــاح  ــرده و به اصط ــتیک ک ــیار را پاس ــف ش ــف کاری و ک ردی
ــوراخ  ــزه را س ــد و ریشــه خرب ــام دهن ــتیکی انج کشــت پاس
ــرف آب  ــل مص ــن دلی ــه همی ــی رود ب ــرو م ــد و آب ف می کنن

می یابــد. کاهــش 

ان
طب
حی
م

فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان حفاظت محیط 
زیســت بــا یــادآوری خاهــای قانونــی در حمایــت 
ــت و  ــگام ماموری ــان هن ــط بان ــت از محی و صیان
ــت  ــلح گف ــاز مس ــکارچیان غیرمج ــا ش ــه ب مقابل
کــه بــا تمهیدهایــی ایــن نقــص جبــران مــی شــود. 
ســرهنگ جمشــید محبــت خانــی روز پنجشــنبه در 
حاشــیه آییــن تشــییع پیکــر شــهید »تــاج محمــد باشــقره« 
محیــط بــان گنبــدی در جمــع خبرنــگاران افــزود: بــر اســاس 
ــد  ــه تایی ــتند ب ــلح مس ــای مس ــتاد کل نیروه ــنامه س بخش
فرمانــده کل قــوا از ایــن پــس محیــط بانانــی کــه هنــگام انجام 
ماموریــت دچــار مصدومیــت یــا فــوت شــوند، ایثارگــر شــناخته 

مــی شــوند.
وی اضافــه کــرد: بــر ایــن اســاس برای یــگان حفاظت دســتگاه 
ــد نیروهــای  ــان نیــز همانن ــه محیــط بان هــای دولتــی از جمل
ــور  ــاد شــهید و ام ــری توســط بنی ــای ایثارگ مســلح درجــه ه

ایثارگــران لحــاظ مــی شــود.
او اظهــار داشــت: الیحــه حمایــت از محیــط بانــان نیــز پــس از 
ــه تازگــی ر کمیســیون قضایــی مجلــس  دو ســال پیگیــری ب
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احســاس  شــدت  بــه  توســعه ای  برنامه هــای 
ــه ای  ــچ برنام ــون هی ــفانه تاکن ــه متاس ــود ک می ش

در ایــن زمینــه نداشــته ایم.
اســت کــه  ایــن  زمینــه  ایــن  در  مهــم  نکتــه 
ــه ایــن  ــد یکپارچــه باشــد ب آمایــش ســرزمین بای
معنــی کــه نشــود کــه در ســرزمین ایــن آمایــش را 
انجــام داد و ســرزمین دیگــر از آن محــروم باشــد. 
شــاید عــده ای بگوینــد مــا در کشــور آمایــش 
ســرزمین داریــم، در جــواب ایــن افــراد بایــد 
گفــت آمایشــی کــه تنهــا در یــک ســرزمین انجــام 
ــد  ــن کار بای ــت، ای ــرزمین نیس ــش س ــود آمای ش

ــرد. ــر گی ــور را در ب ــه کل کش ــورت یکپارچ ــه ص ب
حــوزه  در  می دانــم  مــن  کــه  جایــی  تــا 
از  دقیقــی  آمــار  هیچگونــه  محیط زیســت 
ایــن در حالــی اســت کــه  نداریــم.  منابعمــان 
ایــن رشــته در کشــور  متخصصیــن زیــادی در 
ایــن  متاســفانه  امــا  شــده اند.  فارغ التحصیــل 
افــراد عمومــا بیــکار هســتند یــا بــه شــغل دیگــری 

هســتند.« مشــغول 

توجهبهآمایشســرزمینی
الزمهحفظمحیطزیســت

پیــش ازایــن محمدرضــا تابــش ییــس فراکســیون 

محیــط زیســت و توســعه پایــدار مجلس،گفتــه 
ــه در  ــن اندیش ــی دوم، ای ــگ جهان ــد از جن بود: بع
انســان تقویــت شــد کــه بــرای جلوگیــری از ضایــع 
شــدن ســرزمین و فقــر، بایــد حرکــت انســان 
متناســب بــا حرکــت طبیعــت و بهره گیــری وی 
ــر،  ــن فک ــد. ای ــد باش ــوان تولی ــدازه ت ــه ان از آن ب
آمایــش ســرزمین یــا »برنامه ریــزی منطقــه ای 
بــرای اســتفاده از اراضــی«را بــه وجــود آورد و 
ــان  ــای آن انس ــر مبن ــه ب ــد ک ــری ش ــاس تفک اس
بایــد اســتفاده ای از زمیــن بــه عمــل آورد کــه 
ســرزمین  اکولوژیکــی،  طبیعــی  ویژگی هــای 

را  ویژگی هــا  ایــن  ســپس  و  می شــود  دیکتــه 
ــق  ــود رون ــی خ ــادی و اجتماع ــای اقتص ــا نیازه ب
ــت. ــرزمین اس ــش س ــاس کار آمای ــن اس دهد.ای
تابــش آمایــش ســرزمین را بــه عنــوان ســندی 
باالدســتی و چارچوبــی بــرای تحقــق توســعه 
در  مــا  اســت:  و گفتــه  تلقــی کــرده  پایــدار 
ــادی،  ــای اقتص ــر معیاره ــد ب ــر بای دوران معاص
قواعــد اســتفاده از منابــع و توجــه و تمکیــن 
ــیم.  ــته باش ــه داش ــی، توج ــات حقوق ــه الزام ب
مثــا  داریــم  توجــه  آنکــه  ضمــن  یعنــی 
باالتریــن بهره بــرداری بــا توجــه بــه مســائل 
زیســت محیطــی بــرای کشــت، گنــدم و یــا 
ــر  ــه پذی ــج در چــه اســتانی و شــهری توجی برن
ــب  ــه در قال ــی ک ــه تعهدات ــر از آن ب اســت؛ فرات
تــا  و  داده ایــم  پروتکل هــا  و  کنوانســیون ها 
ــزام آور می شــود.  ــان ال ــر برایم ــاح دیگ ــد صب چن
ــه  ــه منزل ــش ب ــه آمای ــه برنام ــد ب ــن بای بنابرای
یــک چتــر و چارچــوب و راهبــردی کان بنگریــم 
و بــه فوریــت در جهــت حــل معضاتــی کــه 
ــق  ــت تحق ــت در جه ــورمان اس ــر کش گریبانگی
ــن  ــای ای ــر مبن ــت کنیم.ب ــدار حرک ــعه پای توس
ــاه  چارچــوب ، برنامــه هــای میــان مــدت و کوت

ــم. ــی کنی ــود را طراح ــدت خ م

تشکیالت ایجاد لزوم
آمایشسرزمین برای

و  تشــکیات  گفــت:  وی  تابــش  گفتــه  بــه 
ســاختار مناســب بــرای فعالیــت هــای آمایــش 
ســرزمین در مجلــس نیزضــروری اســت و بایــد 
کمیســیونی متناســب بــا تحــوالت جهانــی و 
ــق  ــرای تحق ــی ب ــاختاری و اجرای ــرات س تغیی
شــود.از  ایجــاد  پایــدار  و  متــوازن  توســعه 
ــگاه مســئوالن  ــر ن ــه مــوارد ضــروری ؛ تغیی جمل
ــن  ــه ای ــاور ب ــعه و ب ــه توس ــه مقول ــردم ب و م
ــب  ــررات متناس ــن و مق ــود قوانی ــه وج ــر ک ام
ــه  ــال هم ــرای اعم ــر ب ــز ناپذی ــو و گری و همس

مقتضیــات آمایــش ســرزمین الزم اســت.
نتایــج  بــردن  بــه کار  اراده کافــی در  عــزم و 
و  تدویــن  در  ســرزمین  آمایــش  مطالعــات 
بــودن  دور  و  توســعه؛  هــای  برنامــه  اجــراء 
نظــرات  بــه  اتــکاء  و  سیاســی  مســائل  از 
ــدت  ــد م ــای بلن ــن راهبرده کارشناســی در تدوی
توســعه بخشــی و منطقــه ای و اســتانی اســت. 

باید آمایشسرزمین
به باشد یکپارچه

اینمعنیکهنشود
کهدرسرزمیناین
آمایشراانجامداد
وسرزمیندیگراز
آنمحرومباشد.

شایدعدهایبگویند
مادرکشورآمایش
سرزمینداریم،در
جواباینافرادباید
گفتآمایشیکهتنها
دریکسرزمینانجام
شودآمایشسرزمین
نیست،اینکارباید

بهصورتیکپارچهکل
کشوررادربرگیرد.

جای خالی آمایش سرزمین در کشور 
باوجودمتخصصینزیاددرحوزهآمایشسرزمین،هیچآماریازمنابعزیستیکشوردراختیارنداریم

ترکیــه بــه عنــوان پربــاران تریــن کشــور خاورمیانــه بــا بــروز 
تغییــرات اقلیمــی و کاهــش میــزان بارندگــی ســاالنه دچــار 
پدیــده خشکســالی شــده بــه طــوری کــه منابــع طبیعــی آبــی 
ایــن کشــور یکــی پــس از دیگــری دچــار کــم آبــی مــی شــود 
و خشــک شــدن دریاچــه ابــر )EBER( یکــی از ایــن مــوارد 
ــه اعــام  ــی.وی ترکی ــا، شــبکه ان.ت ــه گــزارش ایرن اســت. ب
ــت  ــه عل ــون کاراحیصــار ب ــر' شــهر آفی ــه 'اِِب ــه دریاچ ــرد ک ک
ــک  ــه آن، خش ــی ب ــای منته ــمه ه ــدن آب چش ــک ش خش

شــده و از نقشــه جغرافیــا پــاک شــد.
ــرات  ــالی و تغیی ــده خشکس ــانه، پدی ــن رس ــته ای ــه نوش ب
اقلیمــی، ترکیــه را نیــز در برگرفتــه بــه طــوری کــه رودخانــه 
ــا  هــا و دریاچــه هــای ایــن کشــور یکــی پــس از دیگــری ب

ــد. خشکســالی مواجــه شــده ان
ان.تــی.وی نوشــت: بــا خشــک شــدن ایــن دریاچــه، تامیــن 
معــاش زندگــی اهالــی روســتاهای همجــوار بــه ویــژه 
ــا خطــر جــدی مواجــه شــده اســت چــرا  روســتای جیــوار ب

ــرای  کــه ســاکنان ایــن منطقــه از نیزارهــای ایــن دریاچــه ب
ســاخت انــواع آالت موســیقی بهــره بــرده و بــا صــادرات ایــن 

ــد. محصــوالت، درآمــد کســب مــی کردن
بنــا بــر اعــام ایــن رســانه، بــا خشــک شــدن ایــن دریاچــه، 
درآمــد ناشــی از ماهیگیــری بســیاری از خانــواده هــای ایــن 

منطقــه نیــز قطــع شــده اســت.
'یاشــار کاندمیــر' کدخــدای روســتای دره قارابــاغ کــه در 
ســاحل ایــن دریاچــه قــرار دارد، در مصاحبــه بــا ان.تــی.وی 
ــه  ــت و رودخان ــخ اس ــیار تل ــالی بس ــده خشکس ــت: پدی گف
هــا و دریاچــه هــای کشــور ترکیــه را نابــود کــرده و از ســوی 
دیگــر اقدامــات دولــت در سدســازی هــا نیــز بــر ایــن بحــران 

افــزوده اســت.
بــه گفتــه کاندمیــر، آب چشــمه هایــی کــه از ســوی آفیــون 
کارا حیصــار و کــوه ســلطان بــه روســتاهای جیــوار و دره 
ــا، قطــع شــده و  ــی سدســازی ه ــود، در پ ــاغ جــاری ب قاراب
دیگــر خبــری از ایــن منابــع آبــی نیســت و بــه همیــن دلیــل 
گــذران زندگــی مــردم ایــن مناطــق بــا مشــکل مواجــه شــده 

اســت.
حبیــب پینــار از صــادر کننــدگان محلــی آالت موســیقی 
ســاخته شــده از نیزارهــای دریاچــه ابــر نیــز در مصاحبــه بــا 
ــیس  ــا تاس ــته ب ــال گذش ــرد: از 15 س ــار ک ــی.وی اظه ان.ت
شــرکتی، بــه صــادرات محصــوالت موســیقی ســاخته شــده 
از پوشــش گیاهــی دریاچــه ابــر مشــغولم و آالت موســیقی و 
صنایــع دســتی 13 روســتای همجــوار بــا ایــن دریاچــه را بــه 
ســایر شــهرها و کشــورها از جملــه اروپایــی ارســال مــی کنــم.
بــه گفتــه وی، بســیاری از زنــان روســتاهای اطــراف دریاچــه 

ــار  ــد و درآمــد چه ــکار شــده ان ــا خشــک شــدن آن بی ــر ب اب
شــهرداری و 13 روســتا بــا خشــک شــدن دریاچــه ابــر 

ــل شــده اســت. مخت
وی افــزود: بــا خشــک شــدن کامــل دریاچــه، دیگــر زمینــه 
ای بــرای پرداختــن بــه امــور کشــاورزی، ماهیگیــری و 
ــداوم  ــان ت ــی گم ــدارد و ب ــع دســتی وجــود ن ســاخت صنای
ایــن وضعیــت، گرســنگی را بــه روســتاهای موجــود خواهــد 

کشــاند.
ــه  ــا ب ــه کوتاهی ــی از ســوی منطق ــع آب ــرد: مناب ــد ک وی تاکی
ســوی دریاچــه ابــر روان اســت و اگــر دولــت راه ایــن چشــمه 
هــا را بــاز کنــد، بــار دیگــر دریاچــه ابــر احیــا شــده و رونــق 
ــاز مــی گــردد. دریاچــه  ــه زندگــی ســاکنان ایــن منطقــه ب ب
ابــر در اســتان آفیــون  کارا حیصــار ترکیــه بــا پوشــش طبیعــی 
ویــژه و بکــر زیســتگاه گونــه هــای مختلــف حیوانــات اســت 
و آفیــون کاراحیصــار بــا چشــم انداز طبیعــی و پرندگانــی 
ــی آن  ــه از مهاجــران فصل همچــون فامینگــو و پلیکان هــا ک
اســت، یکــی از مراکــز طبیعــی گردشــگری تلقــی مــی شــود.

دریاچــه اِبــر در شهرســتان بولودیــن اســتان آفیــون  کارا 
ــا وســعت 124 کیلومتــر و ارتفــاع  حیصــار در غــرب ترکیــه ب
967 متــری بیــن رشــته کوهــای ســلطان و امیــر قــرار دارد 
و در فصــول مختلــف میزبــان گونــه هــای مختلــف پرنــدگان 
ــوع  ــی و تن ــداز طبیع ــم ان ــا چش ــواره ب ــت و هم ــر اس مهاج
ــه عنــوان زیســتگاه فصلــی  پرندگانــی کــه ایــن دریاچــه را ب
ــورد  ــن م ــی از اماک ــوان یک ــه عن ــد، ب ــاب کرده ان ــود انتخ خ
ــرای  ــدگان ب ــی پرن ــز دیده بان ــک مرک ــه  گردشــگران و ی عاق

ــه شــمار مــی رود. ــده  شناســان ب پرن

دریاچه ِاِبر ترکیه خشک شد

معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیط زیســت اســتان البــرز گفــت: 
حجــم و ســرعت انتقــال آب نشــان می دهــد میــزان آلودگــی 
ــت.  ــر نیس ــوری باالت ــتاندارد کش ــن و اس ــرج از میانگی ــه ک رودخان
ــه  ــای دامن ــن رودخانه ه ــی از پرآب تری ــوان یک ــرج به عن ــه ک رودخان
جنوبــی البــرز از ســال 1346 در ردیــف رودخانه هــای تحــت حفاظــت 

ــت. ــرار گرف ــت ق ــازمان محیط زیس س
ــران، کــرج  ــده آب شــرب ته ــه حفاظت شــده تأمین کنن ــن رودخان ای
و آب کشــاورزی مناطــق هم جــوار اســت. محــدوده تحــت حفاظــت 
ــه آن  ــه ب ــی ک ــرج و رودخانه های ــه ک ــه شــامل رودخان ــن رودخان ای
می ریزنــد از سرچشــمه )ارتفاعــات کنــدوان، دیزیــن کــوه خرســنگ( 
تــا پــل جــاده کــرج - تهــران بــا طــول تقریبــی 75 کیلومتــر در تمــام 
طــول مســیر خــود از شــیب تنــد دره هــا و صخره هــا عبــور می کنــد.
رودخانــه بــا توجــه بــه ســاختار بســتر و مشــخصه های هیدرولوژیکی 
و برخــورداری از پتانســیل های بالقــوه زیســتی، نظیــر قــدرت خــود 
پاالیــی چشــمگیر و اکســیژن سرشــار توانســته ازلحــاظ بوم شــناختی 
ــار آبــزی و  ــزی، کن ــدگان آب ــواع پرن اکوسیســتمی درخــور زیســت ان

آبزیانــی کــه در نــوع خــود کم نظیــر هســتند، باشــد.
امــا هــر از چنــد گاهــی خبــر آلــوده شــدن رودخانــه بــا مــواد نفتــی و 
فاضــاب بــه گــوش می رســد، اخبــاری کــه حکایــت از بی توجهــی بــه 
محیط زیســت دارد، حمیدرضــا لشــکری در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر 
ــه کــرج در حــال حاضــر ایســتگاه  ــه رودخان ــب ک ــن مطل ــان ای بابی
ــن  ــرد: به هرحــال در ای ــار ک ــی آب دارد، اظه ــن آلودگ ســنجش آنای
مســیر بحــث آلودگــی آب وجــود دارد. آب رودخانــه کــرج هم اکنــون 
ــان از  ــنجش نش ــتگاه های س ــج ایس ــدارد و نتای ــدی ن ــی ج آلودگ
ــی  ــوع آلودگ ــه موض ــاره ب ــا اش ــودن آب آن داردوی ب ــتاندارد ب اس
نفتــی، گفــت: مدیریــت آبگیــر »بیلقــان« در صــورت مشــاهده مــواد 
ــه محیط زیســت اســتان اطــاع داده و  ــی روی آب موضــوع را ب نفت
همــکاران بنــده کــه در منطقــه حفاظت شــده البــرز مرکــزی مســتقر 
ــا  ــد ت ــش می کنن ــه را پای ــیه رودخان ــت مســیر حاش هســتند به دق

منشــاء آلودگــی کشــف شــود.

آلودگیرودخانهکرجاز
میانگینکشوریباالترنیست

خبر پساب کارخانه کانسار خزر، 
بررسی می شود

به منظــور رفــع ابهامــات موجــود نســبت بــه وجــود مــواد 
ــاب  ــزر، پس ــار خ ــه کانس ــاب کارخان ــو در پس رادیواکتی
ــزارش  ــه گ ــود. ب ــدد می ش ــی مج ــه بررس ــن کارخان ای
ــت محیط زیســت،  ــازمان حفاظ ــانی س ــگاه اطاع رس پای
مســعود تجریشــی معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
ضمــن بیــان ایــن مطلــب گفــت: دراین ارتبــاط به منظــور رفــع ابهامــات موجــود، قــرار 
اســت گــروه کارشناســی متشــکل از ســازمان های ذی ربــط ضمــن پیگیــری موضــوع، 
نســبت بــه نمونه بــرداری مجــدد از پســاب خروجــی کارخانــه، منبــع پذیرنــده پســاب 
)باالدســت تــاالب، محــل ورود پســاب بــه پایین دســت تــاالب( و آب هــای زیرزمینــی 

ــد. ــه اقــدام کنن ــع تأمیــن آب کارخان ــوان منب به عن

دستگیری 11 نفر در ارتباط با شهادت 

محیط بان گلستانی
مدیــرکل محیط زیســت گلســتان گفــت: تاکنــون در 
رابطــه بــا شــهادت محیط بــان گلســتانی 11 نفر دســتگیر 
شــدند کــه 4 نفــر از عوامــل اصلــی ایــن حادثــه بوده انــد. 
»امیــر عبــدوس« افــزود: یکــی دیگــر از عامــان اصلــی درگیــری و شــهادت محیط بــان 
پــارک ملــی گلســتان همچنــان متــواری اســت و تــاش بــرای دســتگیری وی ادامــه 
دارد. عبــدوس خاطرنشــان کــرد: اشــخاصی کــه بــه اختفــای متهمــان اصلــی پرونــده 
ــه گذشــته در  ــان دستگیرشــدگان هســتند. چهارشــنبه هفت ــز در می ــد نی کمــک کردن
ــان پــارک ملــی گلســتان، »تــاج محمــد  ــا محیط بان درگیــری شــکارچیان متخلــف ب

باشــقره« بــه شــهادت رســید و ســه محیط بــان دیگــر زخمــی شــدند.

شناسایی  ۳۰ قالده خرس سیاه 
در بشاگرد

مدیـرکل محیـط زیسـت هرمـزگان گفـت: 30 قـاده 
خـرس سـیاه بلوچـی در کوه هـای بشـاگرد شناسـایی 
شـده اسـت.به گزارش ایسـنا، به نقل از اداره کل محیط 
زیسـت اسـتان هرمزگان، مجید وفادار افـزود: کوه های 
بشـاگرد و اسـتان های کرمان و سیسـتان و بلوچسـتان محل زیسـت این جانور است.

وی بـا بیـان اینکـه بـا همـکاری دوسـتداران طبیعـت جلوی شـکار بـی رویه بـز کوهی 
گرفتـه می شـود، تصریح کـرد: در هرمزگان 4۸ محیط بان فعالیـت می کنند.او از کمبود 
محیـط بـان در هرمـزگان خبر داد و اضافه کرد: خشکسـالی، شـکار غیرمجـاز و کاهش 

زنجیـره غذایـی موجب حمله به سـکونت گاه های انسـانی شـده اسـت.

پساب

محیطبان

خرس

رییس محیط زیست چایپاره گفت: باتوجه به اینکه فیلم ضبط شده از حادثه کیفیت الزم را ندارد و همچنین محل 
رخداد حادثه منطقه ای غیر مسکونی بوده است روند شناسایی فرد سگ آزار به کندی پیش می رود.

هر
س:م

عک

مدیــرکل بیمــه ســامت خوزســتان بــا بیــان اینکــه اصلی تریــن عامــل 
بیماری هــای مــردم خوزســتان آالیندگــی صنایــع اســت، گفــت: صنایــع 

بــه جــز آالیندگــی ســودی بــرای مــردم خوزســتان نداشــته اند. 
بــه گــزارش ایســنا - منطقــه خوزســتان، علــی خســروی در نشســت 
ــه  ــت هفت ــبت گرامیداش ــه مناس ــاه( ب ــروز )2۸ مهرم ــه ام ــری ک خب
ســامت برگــزار شــد، اظهــار کــرد: یکــی از مباحثی کــه اکنون بــه صورت 
جــدی دنبــال می کنیــم، بحــث نظــام ارجــاع و استحقاق ســنجی 
ــتان  ــامت خوزس ــدگان س ــداد بیمه ش ــه تع ــاره ب ــا اش ــت.وی ب اس
تصریــح کــرد: دو میلیــون و 1۸3 هــزار نفــر در خوزســتان تحــت 
پوشــش بیمــه ســامت قــرار دارنــد کــه یــک میلیــون و 320 هــزار نفــر 
از ایــن تعــداد روســتاییان هســتند و خدمــات ســامت را بــه طــور کاما 

ــد. ــت می کنن ــگان دریاف رای
مدیــرکل بیمــه ســامت خوزســتان بــا بیــان اینکــه هم پوشــانی بیمه ها 
یکــی از معضــات جــدی بیمــه ســامت اســت، گفــت: هــدف مــا ارائــه 
خدمــات بــه اقشــار متوســط و محــروم جامعه و تخصیــص بهینه منابع 
است.خســروی بــا اشــاره بــه تفــاوت بیمه ســامت و تأمیــن اجتماعی 
تصریــح کــرد: بیمــه تأمیــن اجتماعــی کســانی را تحــت پوشــش خــود 
قــرار داده کــه حقوق بگیــر هســتند امــا بیمــه ســامت افــرادی را  کــه 
ــت.  ــرار داده اس ــود ق ــش خ ــت پوش ــد تح ــت نمی کنن ــوق دریاف حق
وی بــا اشــاره بــه پرداختی هــای بیمــه ســامت خوزســتان بــه مراکــز 
ــال از  ــارد ری ــا شــهریورماه ســال جــاری 1۸50 میلی ــی، گفــت: ت درمان
مطالبــات بــه مراکــز درمانــی پرداخــت شــده اســت. همچنیــن 1۸57 
موسســه و مرکــز درمانــی بــا بیمــه ســامت خوزســتان قــرارداد دارنــد 
کــه 529 داروخانــه، 402 پزشــک متخصــص، 52 بیمارســتان و هفــت 
ــه  ــرارداد بیم ــز جراحــی محــدود، بخشــی از موسســات طــرف ق مرک
ســامت هســتند. او  بــا اشــاره بــه عــدم پرداخت حــق آالیندگــی ادارات 
و صنایــع بــه مــردم خوزســتان، عنــوان کــرد: صنایــع بــه جــز آالیندگــی 
ــع  ــهم ادارات و صنای ــته اند. س ــتان نداش ــردم خوزس ــرای م ــودی ب س
بــه مــردم خوزســتان بابــت حــق ســامت صفــر اســت در حالــی کــه 
اصلی تریــن عامــل بیماری هــای مــردم خوزســتان صنایــع هســتند.

صنایعجزآالیندگیسودی
برایمردمخوزستاننداشتهاند
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فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان حفاظت محیط 
زیســت بــا یــادآوری خاهــای قانونــی در حمایــت 
ــت و  ــگام ماموری ــان هن ــط بان ــت از محی و صیان
ــت  ــلح گف ــاز مس ــکارچیان غیرمج ــا ش ــه ب مقابل
کــه بــا تمهیدهایــی ایــن نقــص جبــران مــی شــود. 
ســرهنگ جمشــید محبــت خانــی روز پنجشــنبه در 
حاشــیه آییــن تشــییع پیکــر شــهید »تــاج محمــد باشــقره« 
محیــط بــان گنبــدی در جمــع خبرنــگاران افــزود: بــر اســاس 
ــد  ــه تایی ــتند ب ــلح مس ــای مس ــتاد کل نیروه ــنامه س بخش
فرمانــده کل قــوا از ایــن پــس محیــط بانانــی کــه هنــگام انجام 
ماموریــت دچــار مصدومیــت یــا فــوت شــوند، ایثارگــر شــناخته 

مــی شــوند.
وی اضافــه کــرد: بــر ایــن اســاس برای یــگان حفاظت دســتگاه 
ــد نیروهــای  ــان نیــز همانن ــه محیــط بان هــای دولتــی از جمل
ــور  ــاد شــهید و ام ــری توســط بنی ــای ایثارگ مســلح درجــه ه

ایثارگــران لحــاظ مــی شــود.
او اظهــار داشــت: الیحــه حمایــت از محیــط بانــان نیــز پــس از 
ــه تازگــی ر کمیســیون قضایــی مجلــس  دو ســال پیگیــری ب

شــورای اســامی تصویــب شــد و امیدواریــم در صحــن علنــی 
نیــز رای بیــاورد.

ــط زیســت  ــگان حفاظــت ســازمان حفاظــت محی ــده ی فرمان
ادامــه داد: در ایــن الیحــه حمایتــی بحــث بیمــه هــای تکمیلــی 
و مســوولیت محیــط بانــان و جنــگل بانــان مــورد تاییــد قــرار 
ــون  ــی در خصــوص قان گرفتــه اســت. ســرهنگ محبــت خان
بــه کارگیــری ســاح توســط محیــط بانــان، گفــت: ایــن قانــون 
اکنــون دچــار خــا اســت و در حالــی کــه مــاده ســوم و بندهــای 
زیرمجموعــه آن بــه کارگیــری ســاح بــرای مامــوران پلیــس را 
مشــخص کــرده اســت امــا بــرای محیــط بانــان فقــط بندهــای 

یــک و دو مــورد لحــاظ قــرار مــی گیــرد.
وی افــزود: بندهــای یــک و دو مــاده ســه قانــون بــه کارگیــری 
ــا  ــاع از خــود و ی ــرای دف ــا ب ــان تنه ســاح توســط محیــط بان
ســاح شــان هنــگام خطــر اســت در غیــر ایــن صــورت مجــاز به 
تیرانــدازی نیســتند. ایــن قانــون بایــد بــه گونــه ای اصاح شــود 
کــه محیــط بــان بتوانــد بــرای شــکارچیان متخلف حین شــکار 
و یــا زمانــی کــه مرتکــب جرمــی در مناطــق حفاظــت شــده و 

ممنوعــه مــی شــوند، از ســاح اســتفاده کننــد.

گل
جنگلزداییعاملتولیدساالنه8درصدازCO2جهانجن

کارشناســان معتقدنــد: جنگل هــا می تواننــد 
ــرات  ــرات تغیی ــش تاثی ــری در کاه ــزار موث اب
اقلیمــی باشــند امــا نقــش آن هــا نادیــده 

شده اســت. گرفتــه 
ــرای جلوگیــری از افزایــش  ــه گــزارش ایســنا، ب ب
ــا  ــه ب ــا و مقابل ــانتی گرادی دم ــه س ــس از دو درج بی
ــه  ــت ب ــی الزم اس ــرات اقلیم ــی از تغیی ــای ناش پیامده
راهکارهــای مقابلــه بــا گرمــای جهانــی کــه بــر حفــظ 
ــاص داده  ــتری اختص ــه بیش ــه دارد، بودج ــا توج جنگل ه

شــود.
ــری در  ــزار موث ــا اب ــه جنگل ه ــد ک ــان می ده ــا نش آماره
کاهــش تاثیــرات ناشــی از تغییــرات اقلیمــی هســتند امــا 

ــده اند. ــع ش ــت واق ــورد غفل م
بــه گفتــه کارشناســان محیــط زیســت، یکــی از پیامدهــای 

ایــن غفلــت کمــک بــه گســترش جنگل زایــی اســت.
همچنیــن کارشناســان معتقدنــد ایــن موضــوع بــه تحلیــل 
ــوخت های  ــار س ــه انتش ــبت ب ــی نس ــق جنگل ــن مناط رفت

ــت. ــری شده اس ــه کمت ــیلی توج فس

 عــاوه بــر ایــن، از بیــن رفتــن پوشــش جنگلــی و درختــان 
بــه انتشــار میــزان بیشــتری از گاز کربــن در اتمســفر 
کمــک می کنــد چــرا کــه درختــان بــه طــور طبیعــی کربــن 

ــد. ــذب می کنن را ج
بیــن  از  حاضــر  حــال  در  می دهــد:  نشــان  بررســی ها 
رفتــن جنگل هــای اســتوایی ســاالنه عامــل انتشــار هشــت 

ــت.  ــان اس ــید )CO2( در جه ــن دی اکس ــد از کرب درص
ــتوایی را  ــای اس ــن جنگل ه ــن رفت ــر از بی ــت، اگ در حقیق
یــک کشــور در نظــر بگیریــم، ســومین تولیــد کننــده بــزرگ 
ــگاه آن در  ــد و جای ــاب می آی ــه حس ــان ب ــده  در جه آالین
فاصلــه کمــی بــا آمریــکا و بــه طــور چشــمگیری باالتــر از 

ــه اروپاســت. اتحادی
آنطــور کــه ایســنا گــزارش مــی دهــد بــه نقــل از مونگابــی، 
آالینده هــای  انتشــار   ،2017 تــا   2015 ســال های  بیــن 
ــن  ــه میانگی ــبت ب ــا نس ــگل ه ــن جن ــن رفت ــی از بی ناش
ــه  ــت و از س ــر بوده اس ــد باالت ــته 63 درص ــال گذش 14 س
ــت. ــیده  اس ــال رس ــن در س ــارد ت ــه 4.9 میلی ــارد ب میلی
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بحـث تحریـم در اقتصـاد ایـران پدیـده عجیـب و غیرقابـل 
بـاوری نبـوده و در طـی چنـد دهـه اخیـر، بارها شـرکت های 
خصوصـی و دولتـی ایرانـی بـا تحریم هـای غربـی مواجـه 
شـده اند؛ در ایـن بیـن بـا گذشـت زمـان، دشـمن خـود را 
بـه ابزارهـای جدیـد تحریمـی مجهـز کـرده و تاش کـرده با 
اسـتفاده از ایـن ابزارهـا، اثرگذاری سیاسـت تکـراری خود را 

دهد افزایـش 
نخسـتین واکنـش بـه ایـن تحریم از سـوی معـاون مالی و 
اقتصـادی شـرکت و در نامـه ای بـه اداره نظـارت بـر ناشـران 
بورسـی صورت گرفت؛ امیرحسـین نـادری در این نامه اظهار 
داشـت: پیرو اخبار منتشـر شـده در فضای مجازی مبنی بر 
تحریم هـای جدید علیه شـرکت به اسـتحضار می رسـاند در 
پـی انتشـار اخبـار مربـوط بـه قـرار گرفتن نـام فـوالد مبارکه 
آمریـکا  وزارت خزانـه داری  لیسـت تحریم هـای جدیـد  در 
بـه اسـتحضار می رسـاند، تحریم هـای بین المللـی موضـوع 
جدیـدی نیسـت و فـوالد مبارکـه از سـال ها قبـل همچـون 
سـایر بخش هـای اقتصـادی کشـور بـا آن روبرو بوده اسـت 
و ایـن امـر خللـی در جریـان فعالیت هـای تولیـدی، مالی و 

صـادرات محصـوالت شـرکت ایجـاد نخواهـد کرد.
از سـال ها  مبارکـه  فـوالد  ادامـه خاطرنشـان کـرد:  در  وی 
قبـل در اقدامـی هوشـمندانه بـا اسـتراتژی بومی سـازی و 
اسـتفاده از تـوان داخل کشـور، کلیـه قطعات مـورد نیاز خود 
و شـرکت های گـروه را از ایـن طریـق تأمیـن می کنـد و در 
معـدود مـوارد باقیمانـده بـا جایگزینـی دیگر کشـورها، عماً 

هیچ گونـه وابسـتگی بـه کشـور آمریـکا نداشـته اسـت.
معـاون مالـی و اقتصـادی فـوالد مبارکـه همچنیـن در گفت 
و گـو بـا خبرنـگار فـارس ضمـن بـی اثـر دانسـتن تحریم ها 
اظهـار داشـت: بایـد در نظـر داشـت کـه در دوره تحریـم، 

ظرفیـت فـوالد مبارکـه بـه دو برابـر افزایـش یافتـه اسـت.
نـادری متذکـر شـد: ایـن تحریم هـا صرفـًا بـا هـدف ایجـاد 
جنـگ روانـی اعمـال شـده اسـت و فـوالد مبارکـه بـا اتکا به 
اسـتراتژی نـگاه درون کـه منبعـث از روحیـه جهادی اسـت، 

همـواره تهدیدهـای تحریـم را خنثـی کرده اسـت.
وی با اشـاره به سـود 7 هزار میلیاردی سـال گذشـته اذعان 
کـرد: عملکـرد 6 ماهـه شـرکت نیـز کـه بـه زودی اعـام 
می شـود، مبین روند رو به رشـد شـرکت خواهد بود و قطعًا 
تـا پایـان سـال نیـز شـرکت قـادر خواهد بـود کلیـه نیازهای 

داخـل کشـور بـه ورق هـای فـوالدی را رفـع کند.

تحریمهاخللیدر
فعالیتفوالدمبارکه

شـهرک های ایجادنخواهدکرد شـرکت  عامـل  مدیـر 
 35 گفـت:  مرکـزی  اسـتان  صنعتـی 
لیتـر برثانیـه، آب بـه منظـور تامین زیر 
سـاخت در شـهرک صنعتـي خميـن و 
ناحیـه صنعتـی شـهید سـعیدی از خط 
انتقـال سـد کوچـری خریـداری شـد.
مصطفـی آمـره مديـر عامـل شـركت در 
نشسـت بررسـی راهکارهـای واگـذاری 
بـه  آبرسـانی کوچـری  شـبکه  اجـرای 
ایـن  افـزود:  شـهرک صنعتـی خمیـن 

ثانیـه  در  آب  لیتـر  میـزان شـامل 25 
بـرای شـهرک صنعتی خمیـن و 10 لیتر 
آب بـر ثانیـه برای ناحیه صنعتی شـهید 

سـعیدی در شـهابیه اسـت.
وی ادامـه داد: بـرای اجـرای ایـن طرح 
شـهید  صنعتـی  ناحیـه  بـه  آبرسـانی 
سـعیدی، برنامه هـای مطالعاتی انجام 
و بـرآورد اعتبـاری آن نیـز 55 میلیـارد 
ریـال پیـش بینـی شـده کـه بـا اجرای 

مناقصـه در آذر مـاه کلیـد می خـورد.

هـای  شـهرک  شـرکت  عامـل  مدیـر 
کـرد:  بیـان  مرکـزی  اسـتان  صنعتـی 
آب چـاه هـای ناحیـه صنعتـی شـهید 
سـعیدی خمیـن خشـک شـدند و بـا 
امـکان  منطقـه  پتانسـیل  بـه  توجـه 
کـف شـکنی ندارنـد و اینـک واحدهای 
صنعتـی مسـتقر در ایـن ناحیـه بـرای 
تامیـن آب بـا مشـکل مواجـه هسـتند.

آمـره در ارتبـاط بـا آب شـهرک صنعتی 
صنعتـی  شـهرک  آب  گفـت:  خمیـن 
حلقـه    2 از  حاضـر  حـال  در  خمیـن 
چـاه تامیـن می شـود و مشـکل کمبـود 
آب نـدارد امـا بـرای توسـعه واحدهـای 
صنعتـی و اسـتقرار واحدهـای صنعتـی 

اسـت. برنامه ریـزی شـده  جدیـد 

مدیـرکل بیمه سـامت اسـتان قزویـن گفت: 
سـاالنه حـدود 9 تـا 12 میلیـارد تومـان بـرای 
بیمـار   5۸2 درمـان  و  دارو  هزینـه  تامیـن 
خـاص در اسـتان قزویـن پرداخت می شـود.
نشسـت هـم اندیشـی شـورای اطاع رسـانی 
اداره  در  رسـانه  اصحـاب  بـا  سـامت  بیمـه 
برگـزار  قزویـن  اسـتان  سـامت  بیمـه  کل 
شد.قاسـم بهرامـی در ایـن نشسـت گفت: از 
27 مهرمـاه لغایـت سـوم آبـان ماه بـه عنوان 
ایـام  ایـن  و  شـده  تعییـن  سـامت  هفتـه 

فرصتـی اسـت تـا برنامـه هـای ایـن هفته را 
بـه مـردم اطـاع رسـانی کنیـم. 

وی افزود:سـازمان بیمـه سـامت بـه لحـاظ 
عملکـرد جمعیتـی بیـش از 40 میلیـون نفـر 
 50 بـا  و  دارد  پوشـش  تحـت  کشـور  در  را 
همـه  بـا  و  اسـت  قـرارداد  طـرف  موسسـه 
بیمارسـتانهای دولتـی و خصوصـی، مطبهـای 
شـخصی، آزمایشـگاهها، رادیولوژی و کلینیک 
هـا قـرارداد منعقـد کرده تـا خدمـات درمانی 
بـا نرخ مصـوب در بخش خدمات بسـتری و 

سـرپایی در اختیـار بیمـه شـدگان قـرار گیرد.
قزویـن  اسـتان  سـامت  بیمـه  مدیـرکل 
کادر  وجـود  بـا  خوشـبختانه  اظهارداشـت: 
پزشـکی و درمانـی متعهد با پدیـده زیرمیزی 
پزشـکی  و کادر  نیسـتیم  مواجـه  اسـتان  در 
ایـن تعهـد را دارنـد کـه بـر اسـاس ضوابـط 
رفتـار مـی کننـد و کمتریـن تخلـف را در ایـن 

داریـم. زمینـه 
بهرامـی اضافـه کرد: در حال حاضر در اسـتان 
5۸2 بیمـار خـاص تحـت پوشـش اسـت و 

سـاالنه حـدود 9 تـا 12 میلیارد تومـان هزینه 
درمانـی بـه بیمـه شـدگان پرداخت مـی کنیم 
و گاهـی بـرای یک بیمـار سـالی 700 میلیون 

تومـان پـول دارو مـی دهیم.
بیمـه  حـق  محـل  از  ماهانـه  گفـت:  وی 
شـهروندان دو میلیـارد تومـان دریافـت مـی 
شـود و 12 میلیـارد تومـان خدمـات درمانـی 

شـود. مـی  داده 
بهرامـی اظهارداشـت: بیمـاران خـاص شـامل 
دیالیز، هموفیلی، ام اس و تاالسـمی هستند 
میلیـون   150 حداقـل  بیمـار  هـر  سـاالنه  و 
تومـان از سـوی بیمـه سـامت دریافـت مـی 
کننـد و تعـداد افـراد تحـت پوشـش صندوق 
بیمـاران خـاص هـم در نوسـان اسـت و هـر 

سـال 10 درصـد افزایـش مـی یابـد.

تامین نیاز آبی شهرک و ناحیه 
صنعتی خمین از سد کوچری 

بليطبازگشتزائراناربعين
بهصورتبازارائهمیشود

مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه 
بلیـط بازگشـت زائـران اربعیـن به صـورت بـاز بـوده و هـر سـاعت و روزی کـه 
قصـد بازگشـت داشـته باشـند می تواننـد از آن اسـتفاده کننـد گفـت: اگـر 
بلیـط برگشـت االن تهیـه شـود شـامل 15 درصـد تخفیـف می شود.سـیدعلی 
حاج سـیدعلیخانی ، بـا اشـاره بـه اینکـه مسـئولیت کمیته حمل و نقل سـتاد 
اربعیـن حسـینی در اسـتان کرمـان بر عهـده اداره کل راهـداری و حمل و نقل 
جـاده ای اسـت اظهار داشـت: جلسـات متعددی با شـرکت های حمـل و نقل 
مسـافر و کاال در ایـن رابطـه در اسـتان کرمـان برگـزار و برنامه ریزی هـای الزم 
انجـام شـده اسـت.وی بـا بیـان اینکـه نـاوگان حمـل و نقـل جاده ای اسـتان 
آمادگـی کامـل بـرای جابه جایـی هـر تعـداد زائـر اباعبـدهللا)ع( که در سـامانه 
ثبت نـام کننـد را از اسـتان بـه مرز چذابه و شـلمچه دارد گفـت: تمهیدات الزم 
اندیشـیده شـده و اسـتان کرمـان آمادگی کمـک به دیگر اسـتان های همجوار 
را در صـوررت نیـاز در بحـث حمـل و نقـل و تامیـن اتوبـوس دارد.مدیـرکل 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه سـال 
گذشـته 16 هـزار نفـر مسـافر از اسـتان بـرای حضـور در همایـش پیـاده روی 
اربعیـن تـا مـرز منتقـل شـدند عنـوان کرد: ایـن تعداد مسـافر با حـدود 450 

سـفر اتوبوسـی جابه جا شـدند. 

ساالنه 1۲ میلیارد تومان برای بیماران خاص
 قزوین پرداخت می شود

مبارکـه فـوالد اقتصـادی و مالـی معـاون
همچنیـندرگفـتوگـوبـاخبرنـگارفـارس
اظهـار تحریمهـا دانسـتن اثـر بـی ضمـن
دوره در کـه داشـت نظـر در بایـد داشـت:
تحریـم،ظرفیـتفـوالدمبارکـهبـهدوبرابـر
افزایـشیافتهاسـت.نادریمتذکرشـد:این
تحریمهـاصرفـًاباهـدفایجادجنـگروانی
اعمالشـدهاسـتوفـوالدمبارکهبـااتکابه
اسـتراتژینـگاهدرونکـهمنبعـثازروحیـه
جهـادیاسـت،همـوارهتهدیدهـایتحریمرا

اسـت. خنثـیکرده

مدیرکلبیمهسـالمتاسـتان
در کـرد: تصریـح قزویـن
جشـنوارهشـهیدرجاییبیمهسالمت
اسـتاندرردیـفدسـتگاههایبرتـر
شـناختهشـدودرسـتاداقامـهنماز
وصیانـتازحقـوقشـهروندیهـم
شـاخصبودیم.بهرامیاضافـهکرد:از
سـویرییسهیـاتمدیرهسـازمان
بیمـهسـالمتاخیرااعالمشـدمبلغ
یکهـزارمیلیاردتومانبـرایتامین
بدهـیاسـتانهاپرداخـتمـیشـود
کـهبزودیسـهماسـتانقزوینهم

مشـخصخواهدشـد.

خدمهشناورگرفتاردرخلیج
فارسنجاتیافتند

مرزبانـی  فرماندهـی  جانشـین 
خدمـه  سـه  گفـت:  هرمـزگان 
شـناور گرفتـار در آب های خلیج 
فـارس بـا کوشـش مرزبانان پایـگاه دریابانـی بندرعباس 
از مـرگ نجات یافتند. سـرهنگ سـهراب سـجادی اظهار 
یـک  شـدند کـه  مطلـع  بندرعبـاس  مرزبانـان  داشـت: 
فرونـد شـناور حوالـی آب هـای ایـن شهرسـتان در حال 
غرق شـدن اسـت.وی بیـان کرد: بـا توجه به حساسـیت 
موضـوع، فـوری دو گـروه گشـت دریایی به محـل حادثه 
اعـزام شـدند و شـناور را به همراه سـه خدمـه آن از غرق 

شـدن نجـات داده  شـدند.

هرمزگان

2۵هیاتدرمشهد
ساختارشکنهستند

هـای  هیـات  شـورای  رییـس 
مذهبـی خراسـان رضـوی گفـت: 
شـهر  در  فعـال  هیـات   25
هسـتند  ساختارشـکن  مشـهد 
کـه تذکرهـای الزم بـه آنهـا داده شـده اسـت. سـیدمهدی 
طباطبایـی افـزود: بـه ایـن ایـن هیـات هـا اعام شـده که 
برابـر مقـررات نظام جمهوری اسـامی ایـران فعالیت کنند 
در غیـر ایـن صورت باید پاسـخگوی قانون و دسـتگاه قضا 
باشـند.او ادامـه داد: پنـج هـزار و 13۸ هیـات مذهبـی در 
خراسـان رضـوی به ثبت رسـیده کـه دو هـزار و 534 مورد 

از آنهـا در کانشـهر مشـهد فعالیـت دارنـد.

مشهد

10۵دانشجودربجنوردبه
درمانگاهمراجعهکردهاند

مدیــر روابــط عمومــی و امــور 
ــوم  ــگاه عل ــل دانش ــن المل بی
شــمالی  خراســان  پزشــکی 
از  نفــر   105 کــرد:  اعــام 
دانشــجویان دانشــگاه کوثــر بجنــورد بــا نشــانه هــای 
مســمومیت بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کردنــد.
دانشــگاه  مســووالن  اولیــه  اعــام  اســاس  بــر 
ایــن  دانشــجویان  از  نفــر   13 کوثــر،  دخترانــه 
ــی  ــز درمان ــه مراک ــل مســمومیت ب ــه دلی دانشــگاه ب
انتقــال یافتــه بودنــد کــه اکنــون آمــار آنــان افزایــش 

یافتــه اســت.

خراسان

کشف2.۵میلیاردکاالی
احتکارشدهدرروانسر

اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
بـر  بالـغ  کشـف  از  کرمانشـاه 
میلیـون   500 و  میلیـارد  دو 
در  شـده  احتـکار  کاالی  ریـال 
شهرسـتان روانسـر و بـا تـاش مامـوران پلیـس خبـر 

د. دا
از  پـس  داشـت:  اظهـار  اللهـی  امـان  منوچهـر  سـردار 
دریافـت گزارشـی از سـوی پلیـس شهرسـتان روانسـر 
کاالهـای  آن  در  کـه  انبـار  تعـدادی  وجـود  بـر  مبنـی 
اساسـی مـردم احتکار شـده اسـت، بررسـی موضوع در 

گرفـت. قـرار  کار  دسـتور 

کرمانشاه

قیمتنانافزایش
نمییابد

رییس سـازمان صنعـت، معدن و 
تجـارت گیـان گفـت: قیمـت نان 
دلـق  یابد.فرهـاد  نمـی  افزایـش 
پـوش گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه 
نان، قوت غالب مردم اسـت، در شـرایط تحریم و مشـکات 
اقتصـادی، بایـد رعایـت حـال مـردم بشـود.وی با اشـاره به 
اینکـه اتحادیـه هـا در جایگاهـی نیسـتند کـه در رابطـه بـا 
افزایـش قیمـت هـا اظهـار نظـر و یا تصمیمـی اتخـاذ کنند، 
افـزود: اتحادیـه هـا صرفا می تواننـد درخواسـت قانونی خود 
را به کمیسـیون نظارت اسـتان و دبیرخانه تنظیم بازار استان 

ارائـه کننـد و منتظـر بررسـی نتایج آن باشـند.

گیالن

ان
رم

ن ک
دا

 زن
س :

عک

برگزاری همایش یک روزه 
زندگی زیبا در کرمان

اینمراسمباحضورنمایندگانمجلسوسایرمسوولینبرگزارشد

همایـش یک روزه بررسـی راهکارهای عملی 
پیشـگیری از بازگشـت مجـدد زندانیـان بـا 
محوریـت زندگـی زیبـا با حضورعلـی اکبری 
تربیتـی  و  تأمینـی  اقدامـات  کل  مدیـر 
سـازمان زندان های کشـور، مدیر کل زندانها، 
معاونین، مدیر و روسـای زندان ها ، روسـای 
سـتادی اداره کل زندان هـا ، مدیـران اجرایی، 
نمایندگان استان در مجلس شورای اسامی 
و خیریـن حـوزه اصـاح و تربیـت در تـاالر 
اجتماعـات دانشـگاه فرهنگیـان در کرمـان 
برگـزار شـد .به گـزارش روابـط عمومـی اداره 
کل زندان هـای اسـتان کرمـان ؛ مدیـر کل 
اقدامـات تامینی و تربیتی زندان های کشـور 
در همایـش بررسـی راهکارهای پیشـگیری 
بـه میزبانـی  بازگشـت مجـدد زندانیـان  از 
کرمان گفت :در اسـتان کرمـان پس از ایجاد 
اشـتغال حتی یک مورد بازگشـت بـه زندان 
هـم نداشـته ایـم. علـی اکبـری گفـت :طی 

سـال گذشته در کل کشـور 30 هزار نفر تحت 
پوشـش بسـته حمایتی شـامل ،آمـوزش و 
مشـاوره قـرار گرفتند و از این تعـداد  ۸01نفر 
بـه زندانهـا برگشـتند کـه تنهـا 2 و 6۸ دهـم 

درصـد بوده اسـت.
تربیتـی  و  تامینـی   اقدامـات  کل  مدیـر 
زندان های کشـور افزود:شـاخص برگشـت به 
زندانهـا این اسـت کـه در همان سـال یا بعد 
از دو سـال زندانـی بـه زندان برگـردد که این 

می شـود بازگشـت بـه زنـدان.
وی افـزود: حلقـه حمایت کننده زندانی پس 
از زنـدان ،خانـواده ،جامعه و دوسـتان اسـت 
کـه اگر این سـه مـورد فـرد را پذیـرش کنند 
وی امیدوار شـده و راه های پیشـرفت را طی 
خواهـد کـرد در غیـر اینصـورت وی رها شـده 

اسـت و آسـیب پذیر .
وی بیـان داشـت :در کل کشـور از ابتـدای 
سـال 97 تـا کنـون بیـش از چهـار هـزار نفـر 

از خدمـات حمایتـی اسـتفاده کـرده و بـرای 
اشـتغال آنهـا نیـز اقـدام شـده اسـت .

آمـار  بـه  توجـه  :بـا  داشـت  بیـان  اکبـری 
برگشـت ۸01نفـری در کل کشـور بـه زندانهـا 
پـس از ایجاد اشـتغال و حمایت ،در اسـتان 
کرمـان یـک مـورد بازگشـت هـم نداشـتیم.

همچنیـن نایب رییس کمیسـیون اقتصادی 
مجلـس نیـز در این همایش گفـت :تا کنون 
در کل کشـور 15 هـزار نفـر مشـمول قانـون 
اصـاح شـده مبارزه با مـواد مخدر شـده اند.

یحـی کمالـی پـور افـزود: همـه مـا در برابـر 
افـرادی کـه در زندانهـا بـه سـر مـی برنـد 
مسـوولیم و بایسـتی بر طبق وظایف در زمان 
خـودش وظیفـه مـان را انجام مـی دادیم تا 
ایـن مسـائل پیشـگیری و درمـان شـود و 
اکنون شـاهد حضور افراد در زندانها نباشـیم .

وی گفـت :اگـر می خواهیم جامعـه عاری از 
جـرم و جنایت شـود و آمـار ورود بـه زندانها 

کـم شـود نگاهمـان را باید عـوض کنیم .
کمالـی پـور افزود:اکنـون در کل کشـور دو 
میلیـون و 500 نفـرزن بـی سرپرسـت داریم 
کـه بـرای اشـتغال و تامین زندگی اشـان با 
مشـکل مواجـه انـد و ایـن خود یـک تهدید 

. است 
وی ایجـاد اشـتغال را راهـکار اصلـی بـرای 
جلوگیری از برگشـت به زنـدان عنوان نمود .
پـور ابراهیمـی نماینـده مـردم کرمـان و راور 
در مجلـس شـورای اسـامی نیـز در ایـن 
از تصویـب یـک ونیـم میلیـارد  همایـش 
تومـان اعتبار برای اشـتغال خبـر داد و گفت 
:شـاه کلیـد عدم بازگشـت مجـدد زندانی به 

زنـدان اشـتغال اسـت .
وی گفـت : عـدم برگشـت تنهـا 5 درصـد از 
تسـهیات واگـذار شـده بـه زندانیـان بـرای 
ا زاعتمـادی اسـت کـه م  اشـتغال نشـان 
یشـود بـه ایـن افـراد کرد و بایسـتی بـه آنها 
بهـا داد تـا خـود را دریابنـد و فـردی مفیـد 

. ند شو
وی اولویـت اول در مجلـس را عـدم ورود 
افـراد بـه زنـدان و سـپس عـدم بازگشـت 

مجـدد اعـام کـرد .
اسـامی معاون پیشـگیری از وقـوع جرم 

دادگسـتری کرمـان نیز بیان داشـت :سـه 
جبهه حقوقی ،فرهنگی و قضایی بایسـتی 
برای عدم بازگشـت افراد دسـت به دسـت 

هـم دهند و بـه افراد کمـک کنند.
وی بیان داشـت :دریافت گواهی عدم سـو 
پیشـینه منطقی نیسـت و خود سبب می 
شـود فـرد از جامعـه بریـده شـود و بـرای 
اشـتغال بعـد از زندان هیـچ اقدامی نکند.

وی ضمـن ابـراز گایه منـدی از این قانون 
خواسـتار اصاح و رفع آن شـد.

همچنیـن در این همایش روشـنی رییس 
شـورای عالی بانک های اسـتان کرمان هم 
گفت :اشـتغال پایدار راهکار مناسـب برای 

نجات زندانیان از بازگشـت مجدد اسـت.
وی ایجـاد خطـوط اعتبـاری بـرای رسـته 
بـه  تسـهیات  ارائـه  بـرای  بانکـی  هـای 
زندانیـان ،واگـذاری تسـهیات بـه بنیـاد 
زندانیـان  بـه  ارائـه  و  زندانیـان  تعـاون 
،تبلیغات فرهنگـی در صنوف مختلف و به 
کارگیـری افـراد زندانی توسـط بنـگاه های 
اقتصـادی و اشـتغالزا و ارائـه تسـهیات 
بـه ایـن مراکـز توسـط بانکهـا را از جملـه 
عالـی  شـورای  پیشـنهادات  مهمتریـن 

بانکهـای اسـتان عنـوان کـرد .

ته
نک

کشـور زندانهـای تربیتـی و  تامینـی اقدامـات کل مدیـر
افزود:شـاخصبرگشـتبهزندانهاایناسـتکهدرهمانسـالیا
بعـدازدوسـالزندانـیبهزندانبرگرددکهاینمیشـودبازگشـت
بـهزنـدان.ویافـزود:حلقهحمایـتکننـدهزندانیپـساززندان
،خانـواده،جامعـهودوسـتاناسـتکـهاگراینسـهموردفـردرا
پذیـرشکننـدویامیدوارشـدهوراههایپیشـرفتراطیخواهد

کـرددرغیـراینصـورتویرهـاشـدهاسـتوآسـیبپذیر.
ویبیـانداشـت:درکلکشـورازابتـدایسـال۹7تاکنونبیش
از4هـزارنفـرازخدمـاتحمایتـیاسـتفادهکـردهوبرایاشـتغال
آنهـانیـزاقدامشـدهاسـت.اکبریبیانداشـت:باتوجـهبهآمار
برگشـت801نفـریدرکلکشـوربـهزندانهاپسازایجاداشـتغال
وحمایـت،دراسـتانکرمـانیکموردبازگشـتهمنداشـتیم.

همچنیـننایـبرییـسکمیسـیوناقتصـادیمجلـسنیز
درایـنهمایـشگفـت:تـاکنـوندرکلکشـور1۵هـزارنفـر
مشـمولقانـوناصالحشـدهمبـارزهبامـوادمخدرشـدهاند.

فستیوالپیشرفتهپروازباپاراگالیدرشمالشرقکشوربرگزارشد
فستیوال پیشرفته پرواز با پاراگایدر شمال شرق کشور به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش ) 26 
مهر( در شهرستان رامیان در شرق استان گلستان برگزار شد.

کورهتولیدبنزین
پاالیشگاهستارهخلیج

فارسروشنشد
سـتاره  نفـت  شـرکت  مدیرعامـل 
خلیـج فـارس گفـت: نخسـتین کوره 
واحدهای بنزین سـازی مرحله سـوم 
»سـتاره  گازی  میعانـات  پاالیشـگاه 
خلیـج فـارس« وارد مـدار تولید شـد. 
»محمدعلـی دادور« روز شـنبه افزود: 
بـا بهره بـرداری کامـل از مرحله سـوم 
سـتاره  گازی  میعانـات  پاالیشـگاه 
امسـال،  پایـان  تـا  فـارس  خلیـج 
ظرفیـت تولیـد بنزیـن به بیـش از 40 

میلیـون لیتـر در روز مـی رسـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه پاالیشـگاه 
سـتاره خلیج فـارس به عنـوان اصلی 
ترین تولید کننده بنزین کشـور اسـت، 
اظهـار امیـدواری کـرد کـه تـا آخریـن 
تـوان برای تامین ایـن کاالی راهبردی 
تاش شـود و از هیچ اقدامی فروگذار 

نشود.
مدیرعامل شـرکت نفت سـتاره خلیج 
و  مهندسـان  از  قدردانـی  بـا  فـارس 
کارگـران این پاالیشـگاه بیان کـرد: کار 
و تـاش در پاالیشـگاه سـتاره خلیـج 
فـارس تعطیلی نـدارد و هیچ مسـاله 
ای نیـز سـبب کنـدی فعالیـت هـای 
ایـن واحـد تولیـدی بـرای رسـیدن به 
اهـداف عالـی نظـام و کسـب رضایت 

مـردم نخواهد شـد.
فـارس  خلیـج  سـتاره  پاالیشـگاه 
پاالیشـگاه  بـزرگ  تریـن  عنـوان  بـه 
میعانـات گازی جهان بـا ظرفیت 360 
هـزار بشـکه در روز در قالـب 3 مرحله 
120 هـزار بشـکه  ای بـا هـدف تولیـد 
بنزیـن، گازوییـل، گاز مایع و سـوخت 

جـت تعریـف شـده اسـت.
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دادنامه
دادگاه    2 شـعبه   96099۸3427200722 کاسـه  پرونـده 
عمومـی حقوقـی دادگسـتری شهرسـتان رفسـنجان تصمیـم 

9709973427200۸0۸ شـماره  نهایـی 
خواهان:بانـک صـادرات ایـران با نمایندگـی آقای روح اله حسـین پور فرزند 
علـی به نشـانی اسـتان کرمان شهرسـتان کرمان شـهر کرمان بلـوار جمهوری 

اسـامی ایـران بـرج قائم بانک صـادرات طبقه سـوم واحد حقوقی
خواندگان:1-آقـای امیـن رزمـی فرزنـد باباجـان بـه نشـانی اسـتان کرمـان 

شهرسـتان رفسـنجان شـهر مـس سرچشـمه خ نرگـس 3 پـاک 1
2-آقـای فریبـرز رزمـی فرزنـد داود بـه نشـانی اسـتان کرمـان شهرسـتان 
کرمـان شـهر کرمـان پرویـن اعتصامـی غربی3-خانـم فاطمـه حـق گوئـی 
فرزنـد محمد به نشـانی اسـتان کرمان شهرسـتان بـم شـهر بم-بم-خیابان 

شـهید بهشـتی کوچـه 10
4-خانـم مریـم بهرامـی فرزنـد رضـا بـه نشـانی اسـتان کرمـان شهرسـتان 
کرمـان شـهر کرمـان خیابـان پرویـن اعتصامـی غربـی سـه راه ابوسـعیدی 

پـاک 62
خواسـه ها:1-مطالبـه خسـارت دادرسـی2-مطالبه وجـه بابت....3-مطالبـه 

خسـارت تاخیـر تادیه
 دادگاه پـس از اوراق و محتویـات پرونـده ختـم رسـیدگی را اعـام و بـا 
اسـتعانت از خداونـد متعـال بـه شـرح آتـی مبـادرت به صـدور رای مـی نماید.
بـه طرفیت1-خانـم  ایـران  بانـک صـادرات  دادگاه:دعـوای مطروحـه  رای 
فاطمـه حـق گوئـی فرزنـد محمد2-آقـای امیـن رزمـی فرزنـد باباجان3-

آقـای فریبـرز رزمـی فرزنـد داود 4-خانـم مریـم بهرامـی فرزنـد رضـا بـه 
مبلـغ  پرداخـت  بـه  تضامنـی  نحـوه  بـه  خوانـدگان  محکومیـت  خواسـته 
بانـک فـوق و خسـارت  از  بابـت تسـهیات ماخـوذه  ریـال   5401921۸3
تاخیـر تادیـه هزینـه دادرسـی و حـق الوکالـه نماینـده قانونـی بـا توجـه به 
جمیـع اوراق و مسـتندات موجـود و اینکـه خوانـدگان نسـبت بـه دعـوا و 
مسـتندات آن ایـراد و انـکاری بـه عمـل نیـاورده و دلیلـی بـر پرداخـت 
دیـن و برائـت ذمـه ی خویـش و تسـویه بدهـی خـود ارائـه نـداده انـد 
دادگاه بـا اسـتصحاب بقـای دین مسـتندا به مـواد 10،210،219،264 و 2۸9 

از قانـون مدنـی و مـواد 19۸و502و515و519 ا قانـون آئیـن دادگاه هـای 
عمومـی و انقـاب در امـور مدنی و ماحضه قانون تسـهیل اعطاءتسـهیات 
بانکـی و قانـون اجـازه پرداخـت پنجـاه درصـد از حـق الوکاله هـای وصولی 
مصـوب 1344 حکـم بـر محکومیـت خوانـدگاه بـه پرداخـت تضامنی اصل 
مبلـغ بـه میـزان 5401921۸3 ریال،پرداخـت هزینـه دادرسـی بـه مبلـغ 
34269599 ریـال و همچنیـن خسـارت تاخیـر تادیـه مطابـق قـرار داد 
خصوصـی منعقـد در بانـک تـا زمـان اجـرای حکـم کـه متعاقبـا توسـط 
اجـرای احـکام دادگسـتری محاسـبه خواهـد شـد و پرداخـت مبلـغ ریـال 
بعنـوان حـق نمایندگـی نماینـده قانونـی خواهان در حق خواهـان صادر می 
نمایـد.رای صـادره نسـبت بـه خوانـدگان ردیف اول و سـوم غیابـی و ظرف 
مهلـت بیسـت روز پـس از ابـاغ قابـل واخواهـی در ایـن دادگاه و نسـبت 
بـه خوانـده ردیـف دوم و چهـارم حضـوری و ظـرف مهلـت 20 روز پـس از 
ابـاغ قابـل تجدیـد نظـر خواهـی در محاکـم تجدیـد نظـر کرمـان می باشـد.
رئیسشعبهدومدادگاهعمومیحقوقیرفسنجان
محمدعسکری

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)اسنادرهنی(
آگهـی مزایـده امـوال غیـر منقـول- بموجب سـندرهنی شـماره 24096- 
94/11/06 اسـناد رسـمی شـماره 10۸شهرسـتان جیرفت موضـوع پرونده 
اجرائـی کاسـه9600319 له:بانـک صـادرات شـعبه جیرفـت علیه:خانـم 
نجمـه اشـرف ابـادی فرزنـد داراب به شـماره شناسـنامه 34 بعنـوان وام 
گیرنـده و اقـای محمـدی سـیدی فرزنـد مونـس به شـماره شناسـنامه 1244 بـه عنوان 
راهـن تشـکیل و نظربـه اینکـه مدیـون نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ننمـوده 
اسـت،برابرمقررات آئیـن نامـه اجراءمفاداسـناد رسـمی الزم االجـرا قانـون ثبـت اسـناد 
وامـاک کشـوربنا بـه درخواسـت بسـتانکارازمورد وثیقـه ارزیابـی الزم توسـط کارشـناس 
رسـمی دادگسـتری انجـام وپـس از قطعیـت ارزیابـی بسـتانکار تقاضـای ادامـه عملیات 
اجـرای نسـبت بـه مورد وثیقه ششـدانگ یکبـاب خانه مسـکونی به مسـاحت 172/1متر 

مربـع پـاک 3۸34فرعـی از 706- اصلـی واقـع در بخش 45 کرمان بـه آدرس :جیرفت 
شـهرک شـهید بهشـتی بلوار بهشـتی  بعـد از بلـوار امام علـی نبش بهشـتی 15 لذا ملک 
فـوق کـه ذیـل صفحه32۸دفتـر 221بـه بنـام آقـای محمـد سـیدی  فرزند مونـس صادر 
وتسـلیم شـده ودر مالکیـت قانونـی نامبـرده میباشـد،به مزایـده گذاشـته میشـود حدود 
ارابعـه بـه شـرح ذیل : شـماال بطول 7/۸2متر به کوچه شـرقا اول بطـول 1/5متر به کوچه 
دوم بطـول 14/۸9متـر بـه پـاک 3۸33فرعـی از 706اصلـی سـوم بطـول 5/1۸متـر بـه 
کوچـه جنوبـا بطـول ۸/20متـر به کوچـه غربا بطـول 21/57متر بـه پیاده روکـه برابرنظریه 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری  :1-عرصـه بـه مسـاحت 172/10مترمربـع ازقرارهرمتـر 
6/000/000ریـال جمعـا به ارزش  032/600/000/ 1ریال2-الف – اعیان به مسـاحت 57متر 
مربـع  سـاختمان بنایی مسـلح نمای سـیمان ازقـرار هر متـر مربـع 5/000/000ریال جمعا 
بـه ارزش 2۸5/000/000ریـا ل 2ب- اعیـان بـه مسـاحت 36متـر مربع سـاز فلزی سـقف 

سـبک از قـرار هـر متر مربـع 1/500/000ریـال بـه ارزش 54/000/000ریال 3- حصار کشـی 
ومحوطـه سـازی امتیـازات اب و بـرق بـه ارزش 100/000/000ریـال مـع الوصـف ارزش 
ششـدانگ مـورد مزایـده بـا کلیه متعلقـات ومنصوبـات جمعـا مبلـغ 1/471/600/000ریال 
میباشـد . کـه مبنـا وپایـه مزایـده نیـز تعییـن میگردد،جلسـه مزایـده از سـاعت 9الـی 
12صبـح روزپنجشـنبه  مورخـه 97/0۸/24در محـل شـعبه اجراءاداره ثبت اسـناد واماک 
جیرفـت برگزار«مزایـده ازمبلـغ مذکورشـروع وبـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی فروختـه 
خواهـد شـد . ضمنـا فـروش نقـدی بـوده وپرداخـت کلیـه قبـوض آب وبـرق وغیـره تـا 
تاریـخ انجـام مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده به عهـده برنده 
مزایـده مـی باشـد . ضمنـا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسـمی مصادف گـردد ،روز اداری 
بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شـد ،جهت کسـب اطاعات بیشـتر در سـاعات اداری 
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نوبتدوم

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون 
و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
 1397/7/7 مــورخ   139760318022003338 شــماره  رای  برابــر 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــت  ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ــری  ــم کب ــی خان ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــال تصرف ــک ماس مل
ــد حســن بشــماره شناســنامه 35 صــادره  ــادی فرزن شــهاب حســین آب
ــع   ــه مســاحت 98 مترمرب از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ب
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان دو ســقف ب ــر قســمتی از یــک ب مشــتمل ب
54/60 مترمربــع پــالک 6102 فرعــی از 23 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
ــه ســرا بخــش  ــه چلم ــع در قری ــی واق ــی از 23 اصل ــالک 1161 فرع از پ
ــادی  ــک رســمی حســن شــهاب حســین آب ــداری از مال ــالن خری 26 گی
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس ــت مح اداره ثب
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 : 1397/7/29          

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/14
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     8540

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

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022003330 مــورخ 1397/7/7 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ایــرج قاســم زاده پیرســرا 
فرزنــد غالمعلــی بشــماره شناســنامه 181 صــادره از ماســال در ششــدانگ 
عرصــه و اعیــان یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 37/20 مترمربــع  پــالک 
1171 فرعــی از 32 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 42 و 40متصــل 
بــه هــم فرعــی از 32 اصلــی واقــع در قریــه بنــه ســرا بخــش 26 گیــالن 
خریــداری از مالــک رســمی عبدالحســین مرزبانــی محــرز گردیــده اســت 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــه منظــور اطــالع عم ــذا ب . ل
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م آگه
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــت  ــن اداره ثب ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه اولی
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس اعت
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/29     

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/14
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
ــات اول  ــورخ 1397/6/17 هی ــماره 139760318022003003 م ــر رای ش براب
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــرد  ــور ف ــادی پ ــرداد ه ــای مه ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 6 صــادره از فومــن در ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 4/9 مترمربــع  مشــتمل بــر 
ــالک 6101  ــع پ ــاحت 20 مترمرب ــه مس ــه ب ــه طبق ــان س ــمتی از آپارتم قس
فرعــی از 23 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 36 فرعــی از 23 اصلــی 
واقــع در قریــه چلمــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق قدمعلــی 
رضــازاده محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
ــه ایــن  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
ــراض  ــور و عــدم وصــول اعت ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذک بدیه

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/29     

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/14
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     8542

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

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022003001 مــورخ 1397/6/17 هیــات اول 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــال  ــک ماس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــرد  ــور ف ــادی پ ــرداد ه ــای ف ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 7 صــادره از فومــن در ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 4/9 مترمربــع  مشــتمل بــر 
ــالک 6101  ــع پ ــاحت 20 مترمرب ــه مس ــه ب ــه طبق ــان س ــمتی از آپارتم قس
فرعــی از 23 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 36 فرعــی از 23 اصلــی 
واقــع در قریــه چلمــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق قدمعلــی 
رضــازاده محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
ــه ایــن  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
ــراض  ــور و عــدم وصــول اعت ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذک بدیه

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/29        

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/14
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     8543

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

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022003334 مــورخ 1397/7/7 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــد  ــی فرزن ــدی غالم ــای مه ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
اســماعیل بشــماره شناســنامه 13 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 700 مترمربــع  مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه 
مســاحت 40 مترمربــع پــالک 1444 فرعــی از 22 اصلــی مفــروز و مجــزی 
شــده از پــالک 32 فرعــی از 22 اصلــی واقــع در قریــه لنــگ بخــش 26 
ــده اســت  ــام غالمــی محــرز گردی ــداری از مالــک رســمی ان گیــالن خری
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــه منظــور اطــالع عم ــذا ب . ل
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م آگه
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــت  ــن اداره ثب ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه اولی
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس اعت
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/29           

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/14
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     8544

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

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022003359 مــورخ 1397/7/7 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــین  ــهاب حس ــم ش ــم مری ــی خان ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
آبــادی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 29 صــادره از ماســال در 
بــه مســاحت 49/66  بــاب مغــازه  اعیــان دو  و  ششــدانگ عرصــه 
ــروز و مجــزی شــده از  ــی مف ــی از 23 اصل ــالک 6113 فرع ــع  پ مترمرب
ــه ســرا بخــش 26  ــه چلم ــع در قری ــی واق ــی از 23 اصل ــالک 65 فرع پ
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی شــیرینقلی حیــدری محــرز گردیــده 
اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــت  ــن اداره ثب ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه اولی
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس اعت
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/29           

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/14
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     8545

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

ــمی ــند رس س
 1397/7/7 مــورخ   139760318022003332 شــماره  رای  برابــر 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــت  ــی حــوزه ثب ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ــد  ــای احم ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــال تصرف ــک ماس مل
ــد ســیالن بشــماره شناســنامه 460 صــادره از ماســال  ــرد فرزن ــزی ل عزی
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 1100 مترمربــع  مشــتمل 
ــی از 1  ــالک 1067 فرع ــع پ ــه مســاحت 70 مترمرب ــی ب ــان احداث ــر اعی ب
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 22 فرعــی از 1 اصلــی واقــع در 
ــه مــالل بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق عــزت اســتوار  ــه دول قری
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس ــت مح اداره ثب
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .  اعتــراض طب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/29           

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/14
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     8554

 

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
اول  هیــأت   1397/5/11 ـ   139760318019002770 شــماره  رأی  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای شــهاب بخشــی زاده 
ــش  ــه بشــماره شناســنامه 1753 صــادره از تال ــد نصرال شکردشــت فرزن
ــع  ــه مســاحت 187/60 مترمرب ــه و محوطــه ب ــاب خان ششــدانگ یــک ب
ــالک 96  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 1443 از 4 اصل ــالک فرع پ
واقــع در قریــه شکردشــت بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای ببرعلــی بابائــی شکردشــت محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود  ــه فاصل ــت ب اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــی اســت در صــورت  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م انقض

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/29      

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/13
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     8546

وقــت  ابــالغ  آگهــی 
ــت  ــیدگی و دادخواس رس
 / آقــای  بــه  وضمائــم 
ــلیمانیه  ــمی س ــان قاس ــم کیه خان

فرزنــد 
ــی حســینی دادخواســتی  ــای مجتب خواهــان آق
ــمی  ــان قاس ــای / کیه ــده آق ــت خوان ــه طرفی ب
بــه خواســته مطالبــه مطــرح کــه بــه ایــن 
شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
حقوقــی   39 شــعبه   9709988603900105
شــورای حــل اختــالف شهرســتان کرمانشــاه 
 1397/9/5 مــورخ  رســیدگی  ووقــت  ثبــت 
ســاعت 6:30 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه 
طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
نوبــت  یــک  مراتــب  ودر خواســت خواهــان 
ــی  ــی م ــار آگه ــر االنتش ــد کثی ــی از جرای در یک
ــس از  ــاه پ ــک م ــرف ی ــده ظ ــا خوان ــردد ت گ
ــه  ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــارآگهی ب ــخ انتش تاری
وضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود، نســخه ثانــی 
دادخواســت وضمائــم را دریافــت ودر وقــت مقرر 
ــردد.  ــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گ ــوق جه ف
ــرات  ــان تعزی ــن – خیاب ــاه – 22 بهم –کرمانش

– کوچــه 205
دبیر شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف 
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                        برگ اجرائیه 
ــام پدر:ســیروس     ــام خانوادگــی :صالحــی    ن مشــخصات محکــوم له:نام:بهــروز   ن
شــغل :فروشــنده     نشــانی محــل اقامت:کرمانشــاه –الهیــه- میــدان رســالت –بلــوار 
گلهــا -جانبــازان فــاز 4 - کــوی هشــتم محکــوم بــه بموجــب دادنامــه شــماره 42... 
ــه شــماره ..... شــعبه ....  ــق دادنام ــه وف ــالف شــعبه 12 ......ک ــورخ 95/2/7 شــورای حــل اخت م
دادگاه عمومــی کرمانشــاه ..... قطعیــت حاصــل کــرده اســت . محکــوم علیــه محکــوم بــه پرداخــت 
1- ســی وهشــت میلیــون ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته 2- هزینــه دادرســی بــه مبلــغ پنجــاه 
وهفــت هزارتومــان  3- تاثیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک )94/6/10(لغایــت اجــرای حکــم 4 
نیــم عشــر دولتــی یکصدونــود هــزار تومــان  مشــخصات محکــوم علیــه نــام :نادر.....خانوادگــی : 
ــام پــدر : ..... شــغل : مغــازه دار ....نشــانی محــل اقامــت : شهرســتان ..  مجهــول  پیونــده ..... ن
المــکان ... بخــش ....خیابــان .... کــوی ... پــالک ....محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ 
اجرائیــه :پــس از ابــالغ اجرائیــه ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا بگــذارد ترتیبــی بــرای پرداخت 
محکــوم بــه بدهــد .مالــی معرفــی کنــد کــه اجراحکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد 
ودر صورتیکــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت ) ده روز ( صــورت 
ــد  ــدارد صریحــا اعــالم نمای ــی ن ــد .اگــر مال ــه قســمت اجــرا تســلیم کن جامــع دارایــی خــود را ب
هــرگاه ظــرف ســه ســال بعــد از انقضــاء مهلــت مذکــور معلــوم مــی شــود کــه قــادر بــه اجــرای حکم 
وپرداخــت محکــوم بــه بــوده ایــد .لیکــن بــرای فــرار در پرداخــت امــوال خــود را معرفــی نکنیــد 
یــا صــورت خــالف واقــع از دارایــی خــود بدهیــد بنحــوی کــه اجــرای تمــام یــا قســمتی از مفــاد 
اجرائیــه متعســر باشــد بــه مجــازات حبــس از 61 روز تــا 6 مــاه محکــوم خواهیــد .عــالوه بــر مــوارد 
بــاال کــه قســمتی از مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی میباشــد بــه مــواردی از قانــون اجــرای 
احــکام وقانــون آییــن دادرســی مدنــی مصــوب 79/1/21 هوهمچنیــن مفــاد قانــون نحــوه اجــرای 
محومیتهــای مالــی مصــوب 10 آبــان 1377 کــه ظهــر بــرگ اجرائیــه درج گردیده اســت توجــه نموده 
وبــه آن عمــل نمایــد .محــل امضــا> رئیــس شــعبه 12/ شــورای حــل اختــالف کرمانشــا ه  -  محــل 
امضــاء قاضــی شــورای حــل اختــالف –آقــای .........مامــور اجــرا موظــف اســت کــه ایــن بــرگ را 
موافــق مقــررات قانونــی بــه ........ ابــالغ نمــوده وتاریــخ ابــالغ را تمــام حــروف بنویســد . بتاریــخ 
.......مــاه .....ســال...... مدیــر اجــرا دادگاه......شــعبه ..... محــل امضــاء مدیــر اجــرا در تاریــخ ...... 
بــه محکــوم علیــه ..... ابــالغ شــده اســت .محــل امضــاء مامــور اجــرا                                8569

               اجرائیه
تومــاج  لــه:  محکــوم  مشــخصات 
فرزنــد  ماهیدشــتی  مصطفــی 
محمدرضــا بــه نشــانی اســتان البــرز شهرســتان 
کــرج – شــهر کــرج – جهانشــهر – بلــوار ماهــان 
– مجتمــع ماهــان – بلــوک 2 – مشــخصات 
ــه: ســیدحامد موســوی– محکــوم  محکــوم علی
حکــم  اجــرای  درخواســت  بموجــب  بــه: 
مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطــه 
ــوم  ــه محک ــوم علی 9709972679400088 محک
ــال  ــغ 180/000/000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــت ب اس
ــر  ــارت تاخی ــام خس ــه انضم ــته ب ــل خواس اص
 96/11/11 چــک  سررســید  زمــان  از  تادیــه 
ــه  ــی ب ــه دادرس ــم و هزین ــرای حک ــت اج لغای
ــم عشــر  ــال و پرداخــت نی ــغ 2/500/000 ری مبل
دولتــی و هزینــه هــای اجرایــی مــی باشــد. م/

97/16011/ف الــف: 
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               اجرائیه
تومــاج  لــه:  محکــوم  مشــخصات 
مصطفــی ماهیدشــتی فرزنــد محمدرضــا 
بــه نشــانی اســتان البــرز شهرســتان کــرج 
– شــهر کــرج – جهانشــهر – بلــوار ماهــان – 
مشــخصات   –  2 بلــوک   – ماهــان  مجتمــع 
محکــوم علیــه: شــرکت فنــی و مهندســی راهیان 
میثــاق لرســتان بــه مدیریــت محمــد بهنودبــد – 
محکــوم بــه: بموجــب درخواســت اجــرای حکــم 
ــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطــه  مربوطــه ب
9709972679400172 محکــوم علیــه محکــوم 
اســت بــه پرداخــت مبلــغ 70/000/000 ریــال اصــل 
خواســته بــه انضمــام خســارت تاخیــر تادیــه از 
ــت اجــرای  ــان سررســید چــک 93/9/1 لغای زم
ــغ 1/070/000  ــه مبل ــی ب ــه دادرس ــم و هزین حک
ــه  ــی و هزین ــم عشــر دولت ــال و پرداخــت نی ری
هــای اجرایــی می باشــد. م/الــف: 97/16012/ف

مسئول دفتر شعبه 74 مجتمع شماره 2 شورای 
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آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای  

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

 نوبت دوم  

مناقصه گذار: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
موضوع:

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 97/7/28 لغایت 97/8/2 
محل دریافت اسناد مناقصه:

الــف: اهــواز امانیــه خیابــان شــهید منصفــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خوزســتان طبقــه دوم اتــاق 202 امــور بازرگانــی و قراردادهــا 
تلفــن تمــاس جهــت دریافــت اطالعــات 061-33334039 

ــالع  ــی اط ــگاه مل ــا پای ــر www.tavanir.org.ir   ی ــرکت توانی ــایت ش ــتان www.kepdc.co.ir ، س ــرق خوزس ــروی ب ــع نی توزی
ــد. ــی باش ــت م ــل روی ــز قاب ــانی http:/iets.mporg.ir نی رس

تاریخ تحویل پاکت های مناقصه : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/8/12  
محل تحویل پاکت های مناقصه : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه اول اتاق 108 

تاریخ گشایش پاکت های مناقصه : روز سه شنبه مورخ 97/8/15 ساعت 14
مبلغ خرید اسناد مناقصه : 1/000/000 ریال واریز به حساب سپهر شماره 0104978200007 نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز 

پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده ، تضمیــن هــای معتبــر تســلیم یــا مبلــغ مذکــور را بــه حســاب بانکــی شــرکت 
واریــز و یــا چــک بانکــی تضمینــی در وجــه شــرکت تهیــه و حســب مــورد ضمانــت نامــه یــا رســید واریــز وجــه را ضمیمــه پیشــنهاد بــه 

شــرکت تســلیم نمایــد.
به پیشنهاد های فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به پیشنهاد های فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است

تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/7/29 تاریخ انتشار نوبت اول :97/7/28 

سپرده شرکت در مناقصه)ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصه

پیوست اسناد مناقصهخرید 7 دستگاه باالبر 18 متری و 1 دستگاه باالبر 12 متری97/138

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای   

ــی در  ــچ پاش ــات مال ــرای عملی ــر دارد اج ــام در نظ ــتان ای ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع  اداره کل مناب
شهرســتان دهلــران بــا مشــخصات ذیــل را طبــق مفــاد اســناد ایــن مناقصــه بــا انجــام ارزیابــی کیفــی ،به 
پیمانــکار واجــد الشــرایط و دارای صاحیــت و رتبــه معتبــر در رشــته هــای منابــع طبیعــی و کشــاورزی 

واگــذار نمایــد.)دارا بــودن کد/شناســه ملــی بــرای شــرکت در مناقصــه الزامــی اســت.(
ــاز گشــایی پــاکات از  کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت  اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و ب
طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(به آدرس  www.setadiran.ir انجــام خواهد شــد و الزم اســت 
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضاءالکترونیکــی 

راجهــت شــرکت درمناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/07/29 می باشد.

اعان عمومی در سایت : روز یک شنبه  مورخ 97/07/29 ساعت 13:00
آخرین مهلت دریافت اسناد : روز چهارشنبه  مورخ 97/08/09  ساعت 19:00

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : روز شنبه مورخ 97/08/19 ساعت 14:00
تاریخ بازگشایی پاکات : روز یکشنبه  مورخ 97/08/20   ساعت 10:00

ضمنا آگهی و اسناد این مناقصه در پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.ir قابل دسترسی است.
* هزینه درج آگهی روزنامه برعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم

موضوع شهرستان 
مبلغ تضمین حجم عملیات مناقصه 

)ریال(
مبلغ برآورد اولیه براساس قیمت 

مقطوع وبرآورد کارشناسی

دهلران دشت ابو غویر منطقه حسن 
500732/000/00014/640/000/000هکتارمالچ پاشی قندی 

 اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان ایام

8536
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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معـاون وزیـر راه و شهرسـازی گفـت: پـل 
در  شـوش  شهرسـتان  ناجیـان  شـهید 
راسـتای تسهیل تردد زوار اربعین حسینی 
از محـور شـوش به سـمت چذابه سـاخته 

شده است. 
خیرهللا خادمی  در حاشـیه مراسم افتتاح 
پـل شـهید ناجیان شهرسـتان شـوش در 
جمـع خبرنـگاران اظهـار کـرد: این پـل دو 
سـمت رودخانه کرخه را به یکدیگر متصل 
مـی کنـد کـه امـروز در رفـت و آمـد زوار 
اربعیـن و کاهـش ترافیـک در مسـیرهای 

دیگر بسیار موثر است.
وی افـزود: ایـن محـور یکـی از محورهای 
اصلـی تـردد کاروان های راهیان نور اسـت 
کـه هـر سـال در مسـیر شـوش و مناطـق 

عملیاتـی فکـه و فتـح المبیـن تـردد مـی 
کنند.

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی بـا اشـاره به 
شهرسـتان  ناجیـان  شـهید  پـل  افتتـاح 
شـوش تصریـح کرد: ایـن پل در راسـتای 
تسـهیل تردد زوار اربعین حسینی از محور 
شـوش بـه سـمت چذابـه سـاخته شـده 
اسـت.خادمی با اشـاره به حاصلخیز بودن 
زمیـن هـای اطـراف رودخانـه کرخـه ادامه 
داد: از لحـاظ اقتصادی احـداث این پل در 
شـکوفایی اقتصـادی منطقـه تاثیر بسـیار 
زیـرا محصـوالت کشـاورزی  دارد  زیـادی 
منطقـه در کوتاه ترین زمـان ممکن از این 

طریق به بازار منتقل می شوند.
وی بـا بیـان اینکـه احـداث پـل شـهید 

ناجیـان شـوش یکـی از مطالبـات مردمی 
منطقـه بود، خاطرنشـان کرد: احـداث این 
تـردد  تسـهیل  سـوانح،  کاهـش  در  پـل 
روسـتاییان منطقـه بسـیار موثـر اسـت و 
نقشـی استراتژیک در اتصال شرق و غرب 

شوش به یکدیگر دارد.
همچنیـن عباس پورسـان مدیـرکل راه و 
شهرسـازی خوزسـتان نیـز بـا اشـاره بـه 
جزییـات پـل شـهید ناجیـان شهرسـتان 
شـوش گفـت: احـداث این پل بـه کاهش 
بـار ترافیکـی منطقه کمک می کنـد و رفت 

و آمد را برای روستاییان تسهیل می کند.
وی افـزود: پـل شـهید ناجیان از نـوع تیر 
باکسـی )صندوقی( و کل طول پل احداث 
شـده در منطقـه 26۸ متـر اسـت. این پل 

دارای 7 دهانـه بـا طـول 22 تـا 45 متـر 
اسـت و سازه آن دال بتنی مصلح یکپارچه 
اسـت.مدیرکل راه و شهرسـازی خوزستان 
تصریـح کـرد: عرض ایـن پل که امـروز در 
شهرسـتان شـوش به بهـره برداری رسـید، 
12 متر اسـت که از این میزان 10 متر از آن 

سواره رو و 2 متر از آن پیاده رو است.
پورسـان عنـوان کـرد: طـول جـاده هـای 
دسترسـی بـه پـل حـدود 500 متر اسـت.

بـرای دسترسـی راحـت تـر بـه ایـن پـل، 
جـاده هـای انحرافـی بـه طـول 1.5 متر  و 

عرض 7 متر احداث شده است. 

در ایـن نشسـت مهـدی رجبـی زاده بـا بیـان ایـن 
نکتـه کـه حجم آب های سـطحی ورودی به کشـور 
انـدک اسـت گفـت  منبـع اصلـی تامیـن آب در 
ایـران آبهـای زیـر زمینـی اسـت کـه طـی میلیـون 
هـا سـال از طرف خداوند به ودیعه گذاشـته شـده 

آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  کل  اسـت.مدیر 
اسـتان کرمـان رژیـم بارشـی در کشـور را عمدتـا" 
بـاران و بـا زمـان کم و شـدت زیاد توصیـف کرد و 
اجـرای عملیـات  را  آبـی  بـا کـم  مقابلـه  راه  تنهـا 
آبخیـزداری دانسـت کـه معنـای لغـوی آبخیزداری 
جلوگیـری از خیـزش آب اسـت کـه در این کاهش 

سـرعت نـه تنهـا رسـوبات کنتـرل مـی شـوند بلکه 
پوشـش  کـردن،  پیـدا  نفوذپذیـری  فرصـت  بـا 
گیاهـی نیـز تقویت می شـود.مهدی رجبی زاده در 
ادامـه سـخنان خـود با تاکید بـر فرمایشـات مقام 
معظـم رهبـری در سـال 1393 در اهمیت حفاظت 
از خـاک، افـزود کـه بنظـر من رهبر معظـم  انقاب 
یگانـه فردیسـت کـه عمیقـا" اهمیـت حفاظـت از 
خـاک و آب را درک نمـوده است.خوشـبختانه در 
اعتبـارات  محـل  از  لـه،  معظـم  فرمایشـات  پـی 
صنـدوق توسـعه ملـی قریب دویسـت میلیون دالر 
بـه سـازمان جنگلهـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور 
همزمـان  و  آبخیـزداری  عملیـات  اجـرای  جهـت 
مدیریـت  بـرای  محلـی  جوامـع  توانمندسـازی 

مبلـغ  از  کـه  اسـت  یافتـه  تخصیـص  حوزه هـا 
اسـتان کرمـان قریـب 43  بـه  یافتـه  اختصـاص 
درصـد بـرای اجـرای طرح هـا در شهرسـتان بافت 
ایـن  پایـان  از  اسـت.پس  شـده  گرفتـه  نظـر  در 
بختیـاری  بافـت،  فرمانـدار  بـا حضـور  و  نشسـت 
نماینـده مـردم بافـت، رابـر و ارزوئیـه در مجلـس 
و  طبیعـی  منابـع  کل  مدیـر  و  اسـامی  شـورای 
شـهری  حـوزه  آبخیـزداری  پـروژه  آبخیـزداری، 
بافـت کلنـگ زنـی شـد و از پـروژه هـای عمرانـی 
طیـور  صنعتـی  کشـتارگاه  نظیـر  شهرسـتان  ایـن 
بافـت، کارخانـه بسـته بندی کُـرک جمیـل بافت و 

حوزه آبخیز شـصت فیچ بافت بازدید گردید.

پــل شــهید حســین ناجیــان کــه بــر روی رودخانــه 
کرخــه ســاخته شــده اســت  بــا حضور حســینعلی 
ــه  ــوری ب ــی رییــس جمه ــاون پارلمان ــری مع امی

بهره برداری رسید.
بــا بهــره بــرداری از ایــن پــل کــه جایگزیــن پــل 
ــرب  ــتاهای غ ــاط روس ــده ارتب ــی ش ــزی قبل فل
کرخــه و بخــش فتــح المبیــن بــا مرکز شهرســتان 

شوش تسهیل شد.
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان در مراســم 
ــن  ــرای ســاخت ای ــت: ب ــرح گف ــن ط ــاح ای افتت
ــا  ــر و ب ــر و عــرض 12 مت ــه طــول 26۸ مت ــل ب پ
ایجــاد هشــت دهنــه 150 میلیــارد ریــال از محــل 

اعتبارات این اداره کل هزینه شده است.
ــرداری از  ــره ب ــا به ــزود: ب ــور ســان اف ــاس پ عب

ایــن پــل عــاوه بــر روان ســازی ترافیــک در 
ــی  ــاد شــده امــکان تــردد ب مســیر روســتاهای ی
خطــر کاروانهــای راهیــان نــور بــه مناطــق عملیاتی 
ــدی  ــه محصــوالت تولی ــن آنک ــم شــده ضم فراه
روســتاهای غــرب کارون ســریعتر بــه بــازار مصرف 
خواهــد رســید.وی گفــت: بــا بهــره بــرداری از پــل 
یــاد شــده امــکان تــردد زایــران اربعیــن حســینی 
ــه  ــد از غــرب کرخــه راهــی چذاب ــل دارن ــه تمای ک
شــوند فراهــم خواهــد شــد.در ایــن آییــن ســید 
راضــی نــوری نماینــده مــردم شــوش در مجلــس 
ــی از  ــل را یک ــن پ ــداث ای ــامی اح ــورای اس ش
مطالبــات بــه حــق مــردم غــرب کرخــه دانســت و 
از اهتمــام وزارت راه و شهرســازی در ســاخت ایــن 

پل در مدت یکسال تقدیر کرد.

ترددزواراربعینازمحورشوش
بهسمتچذابهتسهیلمیشود

سادهترینومنطقیترینراهمقابلهبا
مشکلکمآبیعملیاتآبخیزداریاست

بهرهبرداریازپلشهیدناجیان
شوشآغازشد

سوژهقزوین

فرهنگاستاندارد
درکشورکمرنگاست

مدیـرکل اسـتاندارد خوزسـتان با بیـان این که فرهنگ اسـتاندارد 
در کشـور مـا حضـور بسـیار کمرنگـی دارد، گفـت: مـردم اعتقـاد 
کیفـی ندارنـد و مسـاله اسـتاندارد در زندگی روزمـره مردم جلب 
توجـه نمی کنـد و در طـول زندگـی کمتر به مسـایل کیفـی توجه 
می شـود. رضـا دهدشـتی زاده  ضمـن گرامیداشـت هفتـه ملـی 
اسـتاندارد، اظهـار کـرد: هـدف از تعییـن هفته ملی اسـتاندارد در 
کشـور جلب توجه و مد نظر قرار دادن مسـاله اسـتاندارد توسـط 
مـردم اسـت. اشـاعه و فرهنگ سـازی موضـوع اسـتاندارد یکی 
دیگـر از مـواردی اسـت که در هفته ملی اسـتاندارد مدنظر اسـت. 
وی با اشـاره به اهمیت مسـاله اسـتاندارد در زندگی مردم، افزود: 
وقتـی اخبـاری را در زمینـه اسـتاندارد منتشـر می کنیـم، صرفـا 
بحث گزارش عملکرد اداره کل اسـتاندارد نیسـت، بلکه این کار به 
دلیـل جلـب توجـه مـردم بـه مسـاله مطـرح شـده و افزایـش 
آگاهـی آن هـا نسـبت بـه برخـی از مسـایلی اسـت کـه بـه حوزه 
اسـتاندارد مرتبط می شـود.مدیرکل اسـتاندارد خوزسـتان با بیان 
این کـه فرهنـگ اسـتاندارد در کشـور مـا حضـور بسـیار کمرنگی 
دارد، تصریح کرد: مسـاله اسـتاندارد در زندگی روزمره مردم جلب 
توجـه نمی کنـد و مـردم در طـول زندگـی خـود کمتـر به مسـایل 
کیفـی توجـه می کنند. مـردم اعتقاد کیفی نـدارد و در این راسـتا 
انتظـار داریـم تـا مـردم بیشـتر بـه مسـایل کیفـی توجـه کننـد. 
اداره کل  رسـالت  از  بخشـی  این کـه  بیـان  بـا  زاده  دهدشـتی 
اسـتاندارد خوزسـتان مسـاله فرهنگ سـازی و اطاع رسـانی در 
خصـوص کیفیـت، ایمنـی و تامین سـامت مردم اسـت، عنوان 
کرد: بهتر اسـت که هر کدام از مردم عضوی از خانواده اسـتاندارد 
باشـند و در ایـن زمینـه بتواننـد کاالهـای با کیفیـت را به یکدیگر 
معرفـی کنند تا تولیدکننده هـای کاالی بی کیفیت از چرخه رقابت 
حذف شـوند.وی با بیان این که اداره کل اسـتاندارد یک دسـتگاه 
نظارتـی اسـت، گفـت: برخـی از فعالیت هـا و اقدامـات اداره کل 
اسـتاندارد خبری نمی شـوند زیـرا این نگاه وجـود دارد که ما یک 
دسـتگاه نظارتـی هسـتیم و نبایـد در میـان مـردم دلهـره ایجـاد 
کنیـم. ایـن نگاه شـاید گاهـی صحیح نباشـد زیرا مـردم ممکن 
اسـت تلقی کنند که اداره کل اسـتاندارد کاری انجام نمی دهد اما 
در واقع وضعیت به این شـکل نیسـت و ایمنی و سـامت مردم 

در اولویت ما قرار دارد.

بدرقهزائراناربعین
ازپایانهمسافربری

آزادگان
مدیرعامــل  محمدحســینی،  علــی 
مســافربری  پایانه هــای  ســازمان 
ــران  ــه زائ ــن از بدرق ــهرداری قزوی ش
پایانــه  از  حســینی)ع(  اربعیــن 

مسافربری آزادگان خبر داد.
محمدحســینی بــا اشــاره بــه برپایــی 
ــانی  ــی و خدمت رس ــتگاه  پذیرای ایس
ــه زوار  ــه آزادگان ب ــان در پایان خادم
ــداد  ــه تع ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب اف
اربعیــن  زائــران  از  زیــادی 
ــق اتوبوس هــای  حســینی)ع( از طری
ایــن پایانــه عــازم مهــران بــرای ایــن 
ســفر مــی شــوند، ایــن ســازمان 
ــرده  ــی ک ــش بین ــای را پی ــه ه برنام
اســت تــا زائــران را بــه نحــو شایســته 

بدرقه کند.
وی بــا اعــام آمادگــی همه جانبــه 
همــه کارکنــان بــرای خدمــت بــه 
ــت:  ــن حســینی)ع( گف ــران اربعی زائ
ــزام و  ــرای اع ــای الزم ب پیش بینی ه
ــینی)ع(  ــرم حس ــران ح ــت زائ برگش
و  شــده  انجــام  آزادگان  پایانــه  از 
ــاه  امســال از بیســت و هشــتم مهرم
طــور  بــه  روزانــه  جــاری  ســال 
از  اتوبــوس  دســتگاه   12 متوســط 
ایــن پایانــه زائــران را بــه ســمت مــرز 

مهران جابه جا می کنند.
ــال  ــرد: امس ــان ک ــینی بی محمدحس
نظــارت بیشــتری در زمینــه اعــزام 
خواهــد  صــورت  اربعیــن  زائــران 
گرفــت تــا زائــران بــا مشــکل خاصــی 

در طی ســفر مواجه نشوند.
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سودوکوشماره12۹۳

پاسخسودوکوشماره12۹2

افقی
1 - اقتصاددان آمریکایی متولد 1906 و 

برنده نوبل اقتصاد - فشفشه

2 - سمت راست - از انواع کامیون های 

چینی و روسی که فاقد کیفیت هستند و به 

ایران وارد می شوند - آسودگی

3 - نصف - سرزمین بلند - پایتخت 

افغانستان

4 - ولیکن - مادر عرب - حرص و طمع 

- کات معروف

5 - آب بسته - کاهگلی که بر روی دیوار 

می کشند - بزرگان قبیله

6 - مرده - بعید - مهربان

7 - پایتخت لبنان - از عوامل اقتصادی 

درون جامعه - پول قدرتمند آسیایی

۸ - اشاره - دارای اختاالت روحی - 

صاحب »ارژنگ«

9 - دور دهان - خدمتگزاری - زن 

توبه کننده

10 - برنده - چین خوردگی - غضب

11 - آرزو - محل نورگیر - از مرتجعین

12 - خواسته ها - سختی - نوعی سنبل 

طیب کوهی - نیم صدای گنجشک

13 - خانه پرندگان - گردنده - اسب چاپار

14 - یار مشهدی - مهمترین بانک 

خصوصی آرژانتین که در سال 19۸0 مجبور 

به تعطیلی شد - همسر حضرت ابراهیم

15 - نام آذری - نویسنده کتاب »مفاهیم 

جدید در سیستم های معاماتی تکنیکال«.

عمودی 
1 - ادیت - بانک پس انداز این کشور 

یکی از اولین بانک های مرکزی در جهان 

صنعتی پس از بانک مرکزی آمریکا است 

که در سال 1993 از نظر اجرایی مستقل 

شده است

2 - پیشوند سال و روز - مغز - بخشی از 

صورت - سرباز زننده

3 - صحرایی در آفریقا - از حروف الفبای 

فارسی - موضوع

4 - جدید ترکی - رتبه چهارم جهان به 

لحاظ نرخ تورم، نرخ تورم این کشور 15/5 

درصد است - بوی نم

5 - روپوش زنانه - کارگزار - چه وقت؟

6 - نیزه کوتاه - باال آمدن آب دریا - از 

برجسته ترین کشورها برای کنترل موفق 

تورم - باج

7 - از وسایل حمام - کافی - سنگ مثانه 

- زن خالدار

۸ - سقف خانه - هر چیز شبیه مار - 

روبه رو

9 - ستون دین - فرومایه - انبار کشتی 

- طناب

10 - امتحان چهار گزینه ای - مهم ترین 

بازار محصوالت ایران خودرو - حرف تنفر - 

تکرار یک حرف

11 - حرف دهن کجی - تازه رسیده - 

منسوب به جهان دیگر

12 - پیاله - همواره - نام دیگر دالر 

استرالیا

13 - ردیاب - بشر و انسان - زیبایی

14 - ستمکار - مرآت - چه کسی - رفوزه

15 - بررسی تغییرات قیمت های پیشین 

به منظور پیش بینی تغییرات آتی قیمت - 

از صادرات ایران.

جدولشماره12۹۳

خبر

راهاندازیرشتهزورخانهای
ساحلیدرکشور

رییـس فدراسـیون پهلوانـی و زورخانـه ای گفـت: در حـال 
البتـه  اسـت کـه  فعـال  زورخانـه   900 کشـور  در  حاضـر 
اضافـه  تعـداد  ایـن  بـه  نیـز  زورخانـه جدیـد   50 سـاالنه 
اولیـن  برگـزاری  جریـان  در  جوهـری  می شـود.مجتبی 
امیدهـای کشـور  زورخانـه ای  و  پهلوانـی  دوره مسـابقات 
اظهارکـرد: از ایـن تعـداد زورخانـه تعدادی تغییـر کاربری 
پیـدا کـرده و تعـدادی نیـز هـم اکنـون بـه حالـت نیمـه 
فعـال  بـه  نسـبت  می کنیـم  تـاش  درآمـده کـه  فعـال 
و  حمایتـی  اقدامـات  زورخانه هـا  ایـن  همـه  کـردن 

پشـتیبانی را انجام دهیم.
کنـار  در  زورخانه هـا  سـاخت  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اعتبـارات دولتـی از ظرفیـت بخـش خصوصـی و خیریـن 
در  اخیـرا  مـا  اسـتفاده می شـود، خاطرنشـان کـرد:  نیـز 
فدراسـیون سـامانه ای را راه انـدازی کردیـم بـه طـوری که 
ایـن رشـته اطاعـات  نفـر ورزشـکار در  10 هـزار  تاکنـون 
خـود را در سـامانه وارد کردنـد و تـاش بـر این اسـت که 
برسـد. نفـر  20 هـزار  بـه  تعـداد  ایـن  امسـال  پایـان  تـا 

رییـس فدراسـیون پهلوانـی و زورخانـه ای گفـت: در نیمـه 
دوم امسـال براسـاس تقویـم ورزشـی تعییـن شـده 13 
رقابـت ملـی را در رده هـای مختلف سـنی برگـزار می کنیم 
تـا بـا انجـام ایـن رقابت هـا در پایـان سـال در سـه رده 
قهرمانـان  قهرمـان  پیشکسـوتن  و  جوانـان  بزرگسـاالن، 
فعـال شـدن رشـته سـاحلی  از  مشـخص شـود.جوهری 
زورخانـه ای و پهلوانـی نیـز خبـر داد و تصریـح کـرد: ما به 
سـنی  مختلـف  رده هـای  در  امسـال  آزمایشـی  صـورت 
مسـابقات زورخانـه ای سـاحلی را برگـزار خواهیـم کـرد تا 
ایـن  آئین نامه هـا  اجرایـی شـدن  بـا  آینـده  بـرای سـال 
مسـابقات بـه صـورت رسـمی در مناطـق مختلـف کشـور 

اجرا شود.
وی افـزود: بـا انجـام همـه ایـن رقابت هـا مـا در پایـان 
سـال اردوهـای تیـم ملـی را بـرای انتخـاب اعضـای تیـم 
ملـی در رده هـای مختلـف سـنی برگـزار می کنیـم تـا در 
و  امیـد  جوانـان،  نوجوانـان،  نونهـاالن،  سـنی  رده هـای 
بزرگسـاالن نفـرات برتـر تیـم ملـی انتخـاب شـود.رییس 
فدراسـیون پهلوانـی و زورخانـه ای خاطرنشـان کـرد: البته 
انجـام  بزرگسـاالن  سـنی  رده   در  مـا  مسـابقات  اکثـر 
در  تـا  اسـت  ایـن  بـر  مـا  تـاش  تمـام  و  می شـود 
کـه  کنیـم  شـرکت  جهانـی  و  بین المللـی  تورنمنت هـای 
بـا  مسـابقات  نوجوانـان  و  نونهـاالن  سـنی  رده  در  البتـه 
از  می شـود.جوهری  برگـزار  خـاص  شـیرینی  و  طـراوات 
برگـزاری مسـابقات پهلوانـی در کشـور بـه شـکل قدرتـی 
خبـر داد و اظهـار کـرد: ایـن مسـابقات در قالـب سـنگ 
قدرتـی، کبـاده قدرتـی، میـل سـنگین قدرتـی و کشـتی 
پهلوانـی برگـزار خواهـد شـد تـا در پایـان سـال پهلـوان 

پهلوانان معرفی شـود.

 پیام
استان ها

ان
رم

ی ک
یع

طب
ع 

ناب
 م

س:
عک

تصویب40مصوبهبرایرفعمشکالتبخشذلقیالیگودرز
استاندار لرستان از تصویب 40 مصوبه برای رفع مشکات بخش ذلقی الیگودرز خبر داد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

آیینباشکوهتشییعپیکرمطهرمحیطبانشهیدتاجمحمدباشقرهدرگنبد.

@zistboom

الیروبیازچشمههایترمیمشدهتوسطگروهناجیانتورانجهتبهبودکیفت
وبیشترشدنذخیرهآب.

@najiyanturan

اینکاربرتصویرزیرراازمیدانشهرداریدررشتبهاشتراکگذاشته.

@mohammadrezasoltani0241

»بریــک« )Brikk( کــه در زمینــه تولیــد 
ــرار  ــد ق ــس کار می کن ــاعت های لوک س
جــاری  فصــل  تعطیــات  در  اســت 
ــاعت های  ــی از س ــای متفاوت انتخاب ه
لوکــس اپــل را در اختیــار مشــتریان 
قــرار دهــد کــه بــا قیمت هــای متفــاوت 
ــوند. ــه می ش ــون دالر عرض ــا 1 میلی و ت

ــک  ــد دارد ی ــی قص ــرکت دیزن ش
نــام  بــا  اســتریم  ســرویس 
از  و  ایجــاد کنــد   Disney Play
ــا،  ــه پخــش فیلم ه ــق ب ــن طری ای
خــود  برنامه هــای  و  ســریال ها 
ــن  ــردازد. ســرویس اســتریم ای بپ
غــول ســینمایی در پاییــز ســال 
آغــاز می کنــد. را  2019 کار خــود 

بــا   5.۸ وین امــپ  بتــای  نســخه 
 10 وینــدوز  از  پشــتیبانی  قابلیــت 
در دســترس کاربــران قــرار گرفتــه 
آن  به راحتــی  می تواننــد  و  اســت 
ــرات  ــاد خاط ــا ی ــرده و ب ــود ک را دانل
ســال 2003 میــادی، ایــن بازگشــت 

دوبــاره را جشــن بگیرنــد. 

خبر
وینامپ

خبر
دیزنیپلی

خبر
اپلواچ

ایرانیهادرتوییترچهمیگویند؟
شـــبنم نظامی می گوید:

دیـــروز 2۸ مهـــر مـــاه ســـالروز میـــاد ســـتارخان قراچه داغـــی از 
ســـرداران بـــزرگ آذربایجانـــی جنبـــش مشـــروطه ایـــران ملقـــب بـــه ســـردار 

ــی. ــتان واقعـ ــران دوسـ ــام ایـ ــاد و نـ ــاد یـ ــد بـ ــت. جاویـ ــی اسـ ملـ

می گوید: ششگانی 
ســـتارخان بـــه کنســـول روس کـــه می خواســـت پرچـــم دولـــت روســـیه 
ـــرار  ـــت روس ق ـــت دول ـــد و او را در حمای ـــه ســـتارخان بزن ـــه ســـر در خان را خـــود ب
دهـــد، گفـــت: »جنـــاب کنســـول! مـــن می خواهـــم هفـــت دولـــت زیـــر ســـایه 
بیـــرق ایـــران باشـــد شـــما می خواهیـــد مـــن زیـــر بیـــرق روس بـــروم؟ هرگـــز 

ـــد!« ـــد ش ـــن کاری نخواه چنی

می گوید: امیر 
زن دایـــی ســـر 50 ســـالگی مـــی ره کاس پیانـــو و پیش ٰرفتـــش خیلـــی 
ـــورهای  ـــی از کش ـــت خیل ـــش رف ـــا پول ـــت و ب ـــاش رو فروخ ـــی طاه ـــه. وقت خوب
اروپـــا و آســـیا رو گشـــت شـــنیدم بعضیـــا تـــوی فامیـــل گفتنـــد خلـــی چیـــزی 
ـــکای  ـــه باری ـــن ی ـــی م ـــه؟ ول ـــاش رو می فروش ـــافرت طاه ـــه مس ـــده آدم واس ش

ـــردم. ـــیج ک ـــراش مس ـــت ب درس

ســـارا معصومی می گوید:
عربســـتان ســـعودی ســـرانجام مســـئولیت قتـــل جمـــال خاشـــقجی را 
ـــانه های  ـــگ رس ـــن هماهن ـــداوم و مارات ـــار م ـــه فش ـــراف نتیج ـــن اعت ـــت. ای پذیرف
مطـــرح بین المللـــی بـــود.کاش همـــان کمپیـــن رســـانه ای دســـت کـــودکان 
ــا  ــعودی رهـ ــای سـ ــع بمباران هـ ــا قطـ ــت و تـ ــم می گرفـ ــن را هـ ــنه یمـ گرسـ

نمی کـــرد.

ســـهند ایرانمهر می گوید:
عیـــار ترندهـــای جهانـــی توییتـــر کـــه خانـــدان ســـعودی هـــم تـــوش 
ســـهام دارن رو اینجـــا میشـــه فهمیـــد کـــه روز گـــم شـــدن خاشـــقجی ترنـــد 
اول " همـــه مـــا بـــه ملـــک ســـلمان اعتمـــاد داریـــم" و روز اعتـــراف بـــه مـــرگ 

ــعودی! ــدل سـ ــت عـ ــه: مملکـ ــد اول می شـ ــقجی ترنـ خاشـ

می گوید: زکی پدیا 
چرا آمریکا حق دارد بمب اتمی داشـــته باشـــد اما ایران نه؟

چـــرا آمریـــکا حـــق دارد نزدیـــک ایـــران پایـــگاه داشـــته باشـــد امـــا برعکـــس 
ـــه؟ ن

همین ها را بفهمید نصف مشـــکات ما حل شـــده اســـت!

تصویریازیکویلچردستسازدربخشاورژانسیکی
ازبیمارستانهایکشورطنزتلخیرارقمزده!چراباید
درمانگاههانهدرمناطقمحروم،بلکهدرشهرهایبزرگاز

امکاناتاولیهبیمارستانیبرخوردارنباشند؟

تصاویریازسرچاههایشهریدرتهرانباحکاکی
عباراتواشکالزیباموردتوجهکاربرانقرارگرفته.

@cherchiiil

اینتصویرازحضورتماشاچیانزندرورزشگاهجهتتماشای
بازیایرانوبولیویبهنمادیازوحدتویکرنگیتبدیل
شدهوازفردایمسابقهتاامروزهمچناندستبهدست

میچرخد.

اگراینعکسبرایاروپاوآمریکابودبارهامنتشرمیشدو
ازاهمیتحیواناتدرخارجازکشورمیگفتن!اماخباین
تالشآتشنشانانبراینجاتجانیکگربهازبینچرخهای

ماشینمربوطبهایراناست.
@hamidrezaush

ــادآورده  ــه ای ب ــتان هدی ــی عربس ــتباهات متوال اش
بــرای ایــران اســت. ولیعهــد عربســتان درگیــر 
ــل کشــتار وســیع  ــن و عام ــار در یم ــی جنایت ب جنگ
غیرنظامیــان شــده کــه محبوبیــت ایــران را گســترش 
ــرار داده  ــر اخاقــی ق ــران را در موقعیــت برت داده و ای

ــت. اس

تنــش غیرضــروری کــه ولیعهــد ســعودی بــا قطــر بــه 
ــک  ــرد و ی ــک ک ــران نزدی ــه ای راه انداخــت، قطــر را ب

پیــروزی ژئوپولتیــک مفــت و مجانــی دیگــر نصیــب 
ایــران شــد. بــا قتــل خاشــقجی در اســتانبول، ترکیــه 
ــان  ــم از عربســتان دور شــد، گرچــه پیشــتر اردوغ ه
ســعی کــرده بــود میــان عربســتان و امــارات تفــاوت 

قائــل شــود.

عربســتان مهــره اصلــی نقشــه های ترامــپ و بولتــون 
ــا قتــل خاشــقجی  علیــه ایــران اســت. بن ســلمان ب
آبــروی آمریــکا را هــم بــرد و دولــت ترامــپ را آچمــز 
کــرد. اگــر مناســبات میان آمریــکا و عربســتان تغییر 
ــد، و  ــم می پاش ــران از ه ــه ای ــار ب ــه فش ــد، جبه کن

اگــر آمریــکا واکنــش نشــان ندهــد، تمــام وجاهــت 
ــاد مــی رود. ــر ب "حقــوق بشــر"ی اش ب

ــتراتژیک و  ــواره اس ــکا هم ــتان و آمری ــه عربس رابط
ــر  ــش به س ــام خوب ــاید ای ــا ش ــوده، ام ــتحکم ب مس
آمــده باشــد. از واکنــش نماینــدگان دو حــزب در 
آمریــکا بــه قتــل خاشــقچی اینطــور بــه نظــر می آیــد 
کــه رابطــه ســعودی-آمریکا تضعیــف شــده و آنچــه از 
آن بــه قــوت دیــروز باقــی اســت، پیونــد دو خانــواده 

ــپ و ســعود اســت. ترام

اروپایی هــا از آغــاز دل خوشــی از ولیعهــد جــوان 
ــا  عربســتان نداشــتند. فرانســه، انگلیــس و آلمــان ب
جنــگ یمن هــم مســئله دارند و ســکوت نسبی شــان 
ــا از  ــاال اروپایی ه ــت. احتم ــتی آمریکاس از رودربایس
ایــن فرصــت اســتفاده کننــد و بــرای کنــار گذاشــتن 
ولیعهــد بــه ملــک ســلمان فرتــوت فشــار بیاورنــد کــه 

البتــه بعیــد اســت بــه جایــی برســد.

اروپــا منافــع اقتصــادی عمــده ای در عربســتان دارد که 
لزومــًا بابــت قتــل یــک نویســنده بــه آن پشــت پــا 
ــورد  ــی را از حــد م ــا بن ســلمان بی پروای ــد. ام نمی زن

قبــول آن هــا گذرانــد، بــه گونــه ای کــه بــه تجــارت هــم 
لطمــه زد. او پیشــتر در ماجــرای واکنــش افراطــی اش 
بــه کانــادا، نشــان داده بــود کــه شــریک قابــل 

اعتمــادی نیســت.

ــه  ــدری نیســت ک ــاک خاشــقچی آنق ــرای دردن ماج
ــا  ــری داشــته باشــد، ام ــکا تأثی در رابطــه ایران-آمری
ــه  ــد. رابط ــر کن ــی بهت ــا کم ــا اروپ ــاع را ب ــاید اوض ش
ایــران و اروپــا بعــد از برجــام تــا حــدی ترمیــم شــده، 
امــا ایــن رابطــه هنــوز ابــداً خــوب و عــادی نیســت. 
مدت هاســت کــه هیــچ مقــام قابــل توجــه اروپایــی 

ــه تهــران نگذاشــته اســت. پایــش را ب

ایــران بــا نزدیــک شــدن بیشــتر بــه اروپــا می توانــد 
از انــزوای جهانــی اش کــم کنــد. ضمنــًا میتواند گوشــه 
چشــمی بــه ترمیــم روابطــش بــا عربســتان داشــته 
باشــد. به رحــال عربســتان در موضــع ضعــف اســت 
و کــم کــردن آتــش دشــمنی میــان دو رقیــب دیرینــه 
ــی  ــذف احتمال ــا ح ــلمًا ب ــت. مس ــن نیس غیرممک

ــود. ــد ب ــان تر خواه ــط آس ــود رواب ــلمان بهب بن س

@nariman_mostaf

روز پنجشنبه شرکت اوبر از یک روش جدید برای برقراری تماس بین مسافر و راننده رونمایی کرد. در این روش 
تماس از طریق اپلیکیشن اوبر و با استفاده از اتصال اینترنت انجام می گیرد و دیگر نیازی به تماس از طریق شبکه 

مخابراتی نخواهد بود. اوبر از ماه ژوئیه این ویژگی را به طور آزمایشی اجرا کرده بود.

#رشتو

ــاغ وقــت رســیدگی و دادخواســت   آگهــی اب
و ضمائــم بــه اســداله شــعبانی فرزنــد نصیــر

ــت  ــه طرفی ــان محمدشــهری دادخواســتی ب خواه
ــه  ــرح ک ــه مط ــن معامل ــترداد ثم ــته اس ــه خواس ــما  ب ش
بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
9609982610400756 شــعبه 4 دادگاه عمومــی حقوقــی 
کــرج ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 97/10/29 ســاعت 12 
تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 
ــه علــت مجهــول المــکان  ــی ب ــون آئیــن دادرســی مدن قان
بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبت در 
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده 
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر 
دادگاه مراجعــه ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر 
ــف:  ــردد. م/ال ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس ــوق جه ف

97/15986/ف 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی کرج 
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        آگهی فقدان سند مالکیت
ــرگ استشــهادیه  ــن تســلیم دو ب ــژاد ضم ــد هاشــمی ن احم
تصدیــق شــده اعــالم نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت 
ــاحت 82/69  ــه مس ــکونی ب ــان مس ــتگاه آپارتم ــک دس ــدانگ ی شش
ــه شــماره 5158 فرعــی از 155 از اصلــی  ــع قطعــه 11 تفکیکــی ب مترمرب
ــروز  ــی مف ــی از 156 از اصل ــی از 8123 فرع ــالک 498 فرع ــروز از پ مف
ــرج  جــزء  ــع در اراضــی ک ــور واق ــی مذک ــی از اصل ــالک 1873 فرع از پ
حــوزه ثبتــی شهرســتان کــرج مــورد ثبــت 139520331009014918  
ــام حســن منشــوریان ثبــت وصــادر  ــه ن ــد -  امــالک ب صفحــه -  جل
گردیــده و برابــر ســند قطعــی 1889-91/4/6   شــماره – دفترخانــه 160 
کــرج بــه احمــد هاشــم نــژاد منتقــل شــده و بــه موجــب ســند رهنــی 
شــماره 1890- 91/4/6 دفترخانــه 160 کــرج در رهــن بانــک مســکن مــی 
باشــد بــه علــت اســباب کشــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند 
ــک  ــه اســتناد تبصــره ی ــب ب ــذا مرات ــوده اســت ل ــی نم ــت المثن مالکی
اصالحــی بــه مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی 
مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 
ــه ملــک مذکــور باشــد از تاریــخ انتشــار  و یــا انجــام معاملــه نســبت ب
ایــن آگهــی بــه مــدت ده روز اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند 
ــه ایــن اداره تســلیم تــا وفــق مقــررات عمــل گــردد بدیهــی  مالکیــت ب
ــا در  ــود و ی ــل نش ــی واص ــرر اعتراض ــدت مق ــرف م ــه ظ ــت چنانچ اس
صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد ســند مالکیــت المثنــی طبــق 

ــف: 97/16017/ف ــد شــد. م/ال ــه متقاضــی تســلیم خواه ــررات ب مق
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روابطعمومیادارهكلراهداریوحملونقلجادهایاستانكرمان

نامدستگاه:ادارهكلراهداریوحملونقلجادهایاستانكرمان نوبتدوم

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای 

  www.setadiran.ir نوع تضمین: ضمانت نامه بانكی–واریز نقدی -محل دریافت اسناد: سایت  ستاد ایران به نشانی
مهلت دریافت اسناد : از   دو شنبه 97/07/30 تا  روز شنبه  97/0۸/05

مهلت تحویل پیشنهادات : از یك شنبه 97/0۸/06 تا ساعت 13 روز یك شنبه 97/0۸/20
محـل تسـلیم پیشـنهادات : ثبـت در سـامانه سـتاد ایـران و ارسـال پاكـت های ضمانـت نامه شـركت در فرایند ارجـاع كار و 
ارزیابـی كیفـی و پاكـت ب بـه دبیـر خانـه حراسـت اداره كل راهـداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان كرمان واقـع در كرمان 

بلـوار جمهـوری اسـامی بعـد از پـل راه آهن روبروی سـالن ورزشـی فجر
زمان و مكان بازگشـایی پیشـنهادات : سـاعت ۸:30 روز سـه شـنبه  97/۸/22 واقع در اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده 

ای اسـتان كرمان  سـایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسـناد و شـرایط مناقصه مندرج اسـت.
آگهی فوق در سایت ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir  قابل رویت می باشد  .

هزینهدرجآگهیبرعهدهبرندگانمناقصهمیباشد.
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فراخوان مقاالت عمومی یک مرحله ای
)همراهباارزیابیکیفی(

شــهرداریجیرفــتدرنظــرداردمناقصــاتعمومــیمنــدرجدرجــدولذیــلراازطریــقســامانه
تــدارکاتالکترونیکــیدولــتبرگــزارنمایــد.کلیــهمراحــلبرگــزاریمناقصــهازدریافــتاســناد
مناقصــهتــاارائــهپیشــنهادمناقصــهگــرانوبازگشــاییپاکتهــاازطریــقدرگاهســامانهتــدارکات
الکترونیکــیدولــت)ســتاد(بــهآدرسwww.setadiran.irانجــامخواهــدشــدوالزماســت
مناقصــهگــراندرصــورتعــدمعضویــتقبلــی،مراحــلثبــتنــامدرســایتمذکــورودریافــت

گواهــيامضــایالکترونیکــیراجهــتشــرکتدرمناقصــهمحقــقســازند.

تاریخانتشارمناقصهدرسامانه۹7/8/1۵میباشد.
ــخ ــاتاری ــاعت1۳روز۹7/8/1۵ت ــایتس ــهازس ــنادمناقص ــتاس ــیدریاف ــتزمان مهل

ــد. ــیباش ۹7/8/20م
مهلتزمانیارائهپیشنهاد:تاساعت1۳روزدوشنبه۹7/۹/۵میباشد.

زمانبازگشاییپاکتها:ساعت8صبحروزچهارشنبه۹7/۹/7میباشد.
الزمبــهذکــراســتشــهرداریدرردیــاقبــولپیشــنهاداتمناقصــهگــرانبــادرنظــرگرفتــنصرفــهو

صــالحشــهرداریورعایــتآییننامــهمالــیشــهرداریهــامختــاراســت.
ــناد ــاتبیشــتردرخصــوصاس ــتاطالع ــتدریاف ــذارجه ــتگاهمناقصــهگ ــاسدس ــاتتم اطالع
مناقصــهوارائــهپــاکاتالــف:آدرسمیدانشــهرداریشــهرداریجیرفــتوتلفــن0۳44۳2111-1۳

اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:مركزتماس02141۹۳4
دفترثبتنام:88۹6۹7۳7و8۵1۹۳768
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آسفالت معابر سطح شهر 

کد پروژه 933١37
به شرح اعامی در اسناد مناقصه

 ضمانت نامه
 بانکی )مطابق با
 فرمت ارائه شده
 در اسناد- اصل
 فیش واریزی

نقدی

47/134/000/0002/356/700/000
 راه، راه

 آهن و باند
فرودگاه

نوبتاول

نعمتالهحسینزاده-شهردارجیرفت
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول و سردبیر: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی                      09357973092

محیط زیست: فاطمه نامجو                      09216691294

صفحه آرایی: صابر خدیشی 
فاطمه خواجویی

طراحی نامواره: محمد خضری مقدم
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در شماره سال گذشته پیامما به 
پویش #نجات_میانرودان پرداختیم 
که حامیان محیط زیست برای نجات 

هورالعظیم راه انداختند 

مجموعه شعر

»برایچکمههایمگل 
درستمیکنم»

اثر سامان ساردویی توسط انتشارات دوات معاصر منتشر شد

کتابسالگشت

رسانهدرآینهتصویر
پنجمین شماره ماهنامه دمنوش با عنوان »ایران در آستانه 

١4٠٠« منتشر شد. 

نمایش »فاندوولیز« نوشته 
فرناندو آرابال به کارگردانی هوشمند 

هنرکار دوشنبه سی ام مهرماه در خانه 
نمایش مهرگان روی صحنه می رود.

سمپوزیومچوب که به عنوان 
یکی از برنامه های امسال انجمن 

هنرهای تجسمی تدارک دیده شده 
بود، به دلیل مشکات اقتصادی و مالی 

سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار نخواهد شد

علیرضا کوشک جالی برای کارگردانی 

نمایش »رابینسونوکروزو«به 
ایران می آید.

خوبی آدمای غریبه اینه که مجبور نیستن 
بهم دروغ بگن!

تنهادوبارزندگیمیکنیم

تجسمینمایشنمایش دیالوگ

نمایش کمدی »خرس« از 2١ مهر 

تا 2 آذر ماه ساعت 2٠ در سالن گوشه 

فرهنگسرای نیاوران اجرا می شود.

نمایش

طنزیمات

سـیمای  و  صـدا  و  نـود  نوشـت:»برنامه  تابنـاک 
گریـز!« مخاطـب 

مخاطـب خاص از در تغارنیوز وارد شـد. تغار خودش 
را از پنجـره بیـرون انداخت. مخاطـب خاص به چپ 
و راسـت نگاهـی انداخـت. صـدا زد:»تغـاری! تغـار 
جـون! کجایـی؟« و بـا خـودش گفـت:»از وقتـی بـا 
تغارنـاز نامـزد کـرده، پـاک سـر بـه هـوا شـده. خـدا 
کنـه از کار بیـکار نشـه، تغار مـردم!« تغـار خودش را 
قایـم کـرده بود. صدای تغارناز به گوشـش رسـید که 
بـه مخاطب خاص سـام مـی کرد:»سـام مخاطی! 
شـانه  روی  را  مخاطـب خـاص شـالش  خوبـی؟« 
انداخـت. آدامش کشـکی اش را ترکانـد و گفت:»وا! 
تغـار نـاز! چـرا تنهایـی؟ تغـاری کجاسـت؟« تغارناز 
گفت:»َخَبـل ندالـم. مگـه نیسـت؟ نکنه َلفتـه دنبال 
ولگلـدی!« تغـار در خـود فـرو رفـت. مخاطب خاص 
گفـت:»واال قبـاً اهل این حرفا نبود. همیشـه همین 
جـا دمـر افتـاده بـود. از وقتـی بـا تـو نامزد شـده یه 
ریـزه سـر بـه هوا شـده.« تغارناز چشـم نـازک کرد و 

پرسـید:»منظولت چیـه، مخاطی؟ مـن چه تقصیلی 
دالـم؟« مخاطـب خـاص آینـه کوچکـی از جیبـش 
بیـرون آورد. انگشـتی روی لـب هایـش کشـید و 
گفت:»نمـی دونـم. بـا قبلنـا قابل مقایسـه نیسـت. 
او روزا مهربـون تـر بـود. هـوای مخاطـب رو بیشـتر 
داشـت. فکـر کنـم معتاد شـده!« چشـم هـای تغار 
از حدقـه بیـرون زد. تغارنـاز گفت:»معتـاد؟ یعنـی 
تـو نامـزد معتـاد بـه مـن معرفـی کـردی مخاطـی 

جـون؟« و زد زیـر گریـه!
مخاطـب خاص بـا بی خیالـی گفت:»اشـکال نداره. 
تـازه اولشـه. مـی تونی بـا طناب ببندیـش به درخت 
گابـی و ترکـش بدی.« مخاطب خـاص از پنجره به 
بیـرون نـگاه کـرد و تغـار را دیـد که به طـرف افق می 
دود. بـا عجلـه گفت:»تغارنـاز بـدو که نامـزد معتادت 
در رفـت!« و دو نفـری دنبالـش کردنـد. مخاطـب 
خـاص خود را به تغار رسـاند. سـتون فقراتـش را در 
بغـل گرفـت. زیرچشـمی نگاهش کـرد و گفت:»کجا 
در میرفتـی عزیـزم؟ چـرا فـرار مـی کـردی؟ از صبح 
تـا حـاال دنبالـت مـی گـردم؟« تغـار گفت:»شـما به 
مـن چـه کار داریـن مخاطـب خـاص؟« مخاطـب 
خـاص کمربنـد مانتویـش را بـاز کـرد و دور سـتون 
فقـرات تغـار انداخـت و بـه درخـت گابـی بسـت. 
گفت:»تغـاری جـون! بایـد همیـن جـا بمونـی تـا 
تـرک کنـی. مـا تغارناز رو بـه آدم معتاد نمـی دیم.« 
تغارنـاز هـق هـق کـرد و گفت:»مـن، معتـاد دوسـت 

ندالم!«
مخاطـب خـاص گفت:»منم دوسـت ندارم. راسـتی! 
بینـی  طالـع  چـرا  جـون!  تغـار  فنـی.  سـؤال  یـه 

کشـکی رو از روی سـایت برداشـتی؟ مـن برنامـه 
ریـزی آخـر هفتـه بـا نامـزدم رو چـه جـوری تنظیم 
مـی  تمـاس  طنزیماتچـی  جنـاب  بـا  اآلن  کنـم؟ 
گیـرم091339796۸3 الـو، جنـاب طنزیماتچی! این 
تغارجونـی طالـع بینـی کشـکی رو...« طنزیماتچـی 
دسـتپاچه از راه رسـید:»تغار! ایـن چـه عمل قبیحی 
بـود؟ مـی خواهـی دسـتور بدهم سـفارت عربسـتان 
بـا اره برقـی تکه تکـه ات کنند؟« تغـار زد زیر گریه و 
با صدای خروسـی گفت:»من با صدا و سـیما شـرط 
بسـته بـودم ببینیـم کـدوم یکیمـون مخاطبامـون رو 
زودتـر از دسـت میدیـم. فـال کشـک رو برداشـتم 
مخاطـب خـاص بپـره و تـوی شـرط بنـدی برنـده 
بشـم. امـا...« طنزیماتچی گفت:»اما در محاسـباتت 
اشـتباه کردی! معلوم اسـت که صدا و سـیما در این 
شـرط بنـدی برنـده مـی شـود، بـا آن همـه امکانات 
وسـیعی کـه در جهت پرانـدن مخاطب به کار بسـته! 
کشـک بـزرگ تـر از دهانت بر مـی داری؟« مخاطب 
خـاص کمربنـدش را از دور تنـه درخـت گابـی بـاز 
کـرد و یواش گفت:»من شـرط بندی دوسـت دارم.« 
تغارناز پرید و تغار را بغل کرد. کشـک از چشـم تغار 
و تغارنـاز جـاری بـود. تغارنـاز مـی گفت:»من خودم 
از همـون اول مـی دونسـتم که معتاد نیسـتی. تو یه 

تغـال همـه چـی تمومی.« 
طنزیماتچـی فـال کشـک را روی سـایت گذاشـت و 
گفت:»خانـم مخاطـب خـاص! برنامـه زندگی شـما 

روی سـایت قـرار گرفـت.«
مخاطب خاص کمربندش را گره زد و گفت:»مرسـی، 

رسـانه تون مّلی!«   

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

مخاطبگریز


